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الكويت إليران :بادلونا حسن
الجوار واحترام سيادة الدول

الجارالله :نأمل عدم تكرار حجز مواطنينا في طهران
ولي العهد يشارك في مهرجان
«الجنادرية» بالرياض
ناصر الخمري

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله
حرص الكويت على إقامة عالقات طبيعية
مع إيران تعتمد على حسن الجوار ،واحترام
سيادة ال ــدول ،وعــدم التدخل في شؤونها
ً
الــداخ ـل ـيــة ،آم ــا م ــن ط ـه ــران أن «يـبــادلــونــا
نفس هــذا الـشـعــور ،والـتــوجــه فــي الحرص
على عالقات متوازنة وقائمة على مبادئ
ص ــريـ ـح ــة وواضـ ـ ـح ـ ــة وفـ ـ ــق مـ ـيـ ـث ــاق األمـ ــم
المتحدة».
وب ـي ـن ـمــا ه ـنــأ ال ـج ــارال ـل ــه ،ع ـلــى هــامــش
اف ـت ـتــاح الـ ـن ــدوة ال ـتــاس ـعــة لـلـجـنــة الــدائ ـمــة
لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج
عمل الحكومة ،أمــس ،ذوي المواطن فالح
الـعــازمــي ال ــذي عــاد إلــى الـبــاد مــن طهران
بعد إفراج السلطات اإليرانية عنه ،أعرب عن
أمله «أال تتكرر مثل هذه األمور لمواطنينا».
وث ـ ّـم ــن الـ ـ ــدور ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي أدت ـ ــه وزارة
الخارجية ،واتصاالتها مع الجانب اإليراني
في هذا الصدد لإلفراج عن العازمي٠٧ .
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خادم الحرمين وممثل األمير خالل مهرجان الجنادرية أمس

«االعتداء على الصنيدح» :موجة االستنكار
مستمرة ...وتحقيق رسمي في الواقعة
●

فهد التركي ومحيي عامر

فــي وقــت أمــر رئـيــس مجلس األم ــة مــرزوق
الغانم بإجراء تحقيق رسمي في حادثة االعتداء
التي تعرض لها الزميل الصحافي البرلماني
علي الصنيدح من حرس المجلس أثناء تأديته

واج ـبــه الـمـهـنــي ،اسـتـمــرت مــوجــة االسـتـنـكــار
والرفض لتصرف األمين العام المساعد لشؤون
حرس المجلس اللواء خالد الوقيت ،الذي تعدى
بالضرب على الزميل وطرده من المجلس.
وأع ــرب األمـيــن الـعــام للمنبر الديمقراطي
بندر الخيران ،في تصريح أمس ،عن ٠٣

تحقق  ١٦٠مليون
«زين» ً
دينار أرباحا لعام ٢٠١٧
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محليات
األمير يستقبل ولي العهد والغانم والمبارك
سموه هنأ غرينادا بالعيد الوطني
اس ـت ـق ـب ــل س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،بقصر
بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ نواف األحمد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ،رئـيــس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث سموه،
ب ـبــرق ـيــة تـهـنـئــة إلـ ــى ح ــاك ــم عــام
غرينادا سيسيل ال غريناد ،عبر
فيها سموه عــن خالص تهانيه

بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية ،وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،ورئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جــا بــر ا ل ـم ـبــارك ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

صاحب السمو مستقبال جابر المبارك أمس

ناصر الصباح يلتقي تركي بن محمد و ٥سفراء
بحث النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزيــر الــدفــاع ،الشيخ ناصر صباح األحمد،
أمس ،مع سفير المملكة المتحدة لدى الكويت
مايكل دافنبورت ،يرافقه الملحق العسكري
العقيد فنلي ماكلين ،موضوعات مشتركة.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـم ـع ـن ــوي
والـعــاقــات العامة ب ــوزارة الــدفــاع ،فــي بيان
صحافي ،إن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى
مناقشة أهم األمور والقضايا ذات االهتمام
المشترك.
كـمــا الـتـقــى الـصـبــاح سفير فــرنـســا مــاري
م ــاس ــدوب ــوي والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق لــه ،ل ـب ـحــث
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
كما ناقش النائب األول مع سفير إيطاليا

النائب األول خالل لقائه المستشار تركي بن محمد آل سعود

الروضان :الكويت ستدعم القضية
الفلسطينية حتى النهاية
أك ـ ــد م ـم ـثــل س ـم ــو امـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح االحمد ،وزير التجارة
وال ـص ـنــاعــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الشباب خالد الروضان ،أمس االول،
استمرار دعم الكويت اميرا وحكومة
وشعبا للقضية الفلسطينية.
وقال الروضان في كلمة له ألقاها
فــي جلسة افتتاح مؤتمر "القدس
عاصمة الشباب االســامــي "2018
بمقر الرئاسة الفلسطينية بحضور
رئيس السلطة محمود عباس "اقف
امامكم اليوم اتيا اليكم من الكويت
بلد الحرية والسالم البلد الذي مازال
داع ـمــا لقضية المسلمين االول ــى
ومناصرا لها قضية فلسطين".
وأض ــاف" :اتيت محمال برسالة
قائد االنسانية صاحب السمو ومن
حكومة وشعب الكويت الــذي امن
بهذه القضية وسيظل مؤمنا بها
حتى النهاية" ،موضحا ان الكويت
التي انطلقت منها حركة المقاومة

خالد الروضان

والتحرير غرست بالشعب الكويتي
االيـ ـم ــان ب ـع ــروب ــة ارض فلسطين
وعدالة قضيتها.
وتابع "اتيت من الكويت عاصمة
الشباب العربي الى دولة فلسطين
عاصمة الشباب االسالمي ،"2018
مشددا على ان "الشباب االسالمي

ه ــم وق ـ ــود االم ـ ــة ي ـح ـمــل ف ــي يــديــه
زهرة السالم واالمل وسالح العزيمة
والبناء".
وخـ ــاطـ ــب الـ ـ ــروضـ ـ ــان ال ـش ـب ــاب
االسـ ـ ــامـ ـ ــي ق ـ ــائ ـ ــا" :ش ـ ـ ـمـ ـ ــروا عــن
ســواعــدكــم ال يشغلكم شــاغــل عن
بـنــاء اوطــانـكــم اسـتـبــدلــوا الشجب
واالس ـت ـن ـك ــار بــال ـع ـمــل واالب ـت ـك ــار،
ال ـ ــرك ـ ــود وال ـ ـج ـ ـمـ ــود ب ــاالي ـج ــاب ـي ــة
والـ ـح ــرك ــة ،ال ـت ـش ــدق ب ــال ـش ـع ــارات
بــالـعـمــل ال ـج ــاد ال ـي ــأس واالح ـب ــاط
بــاالمــل وال ـت ـفــاؤل ارج ـم ــوا الجهل
بــالـحـجــارة واط ـل ـقــوا مــدافــع العلم
والـتـنــويــر لـتــدافـعــوا عــن قضاياكم
ب ــاق ـت ــدار وت ـن ـه ـضــوا ب ــأوط ــان ـك ــم".
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـفـ ـت ــاة االس ـ ـي ـ ــرة عـهــد
ال ـت ـم ـي ـمــي الـ ـت ــي اع ـت ـق ـل ـت ـهــا ق ــوات
االح ـتــال االســرائـيـلــي مــن منزلها
في قرية النبي صالح بزعم صفعها
جنديا اسرائيليا اثناء محاولتها
منعه من اقتحام منزلها.

الكويت تدعو إلى تحسين عمل مجلس األمن
ً
ً
نظمت الـكــويــت ،أم ــس األول ،اجـتـمــاعــا رسـمـيــا في
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ح ــول أســال ـيــب عـمــل المجلس
بمشاركة  50دولة ،عني بالدفع نحو تطوير وتحسين
أســال ـيــب ع ـمــل مـجـلــس األم ـ ــن وتـحـسـيــن ق ــدرت ــه على
االضطالع بمسؤولياته في صون السلم واألمن الدوليين.
وأك ــد الـمـنــدوب الــدائــم للكويت لــدى األم ــم المتحدة
ورئيس مجلس األمن للشهر الجاري السفير منصور
العتيبي ،خالل االجتماع ،أنه ال يزال هناك مجال للمزيد
من التحسينات ،التي من شأنها تعزيز دور المجلس في
القيام بمهامه ومسؤولياته ،التي نص عليها ميثاق األمم
المتحدة ،إذ التــزال مشاركة الــدول األعضاء في عملية
صنع القرار ضعيفة.
وقال العتيبي ،إنه خالل األعــوام الـ 25الماضية طرأ
الكثير من التحسن على إجراءات وطرق وأساليب عمل

المجلس وهي تحسينات ال يمكن تجاهلها أو التقليل
من شأنها وتحسب لمجلس األمن.
وذكــر أنــه "رغــم أهمية هــذه التحسينات في إضفاء
الشفافية على عمل مجلس األمن ،لكننا نرى أنها غير
ً
كافية ،وأنه البد من إشــراك الــدول األعضاء ،خصوصا
الدول المعنية والتشاور معها في إطار آلية متفق عليها
ً
قبل اتخاذ القرارات تنفيذا للمادتين  31و 32من ميثاق
األمم المتحدة".
واعتبر "أن التعسف في استخدام حق النقض (فيتو)
من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حاالت
عــديــدة ســاهــم فــي الـنـيــل مــن مـصــداقـيــة عملية اتـخــاذ
القرار في مجلس األمن ،كما أدى في بعض الحاالت إلى
عجز مجلس األمن عن االضطالع بمسؤولياته واتخاذ
التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين".

«االعتداء على الصنيدح» :موجة...

ً
استنكاره الشديد للحادثة ،معتبرا
مــا سلكه ح ــرس الـمـجـلــس ،وعلى
رأسهم اللواء الوقيت ،في التعامل
ً
ً
مــع الصحافيين« ،توجها خطيرا
ً
ومرفوضا».
م ــن ج ـه ـتــه ،اسـتـنـكــر الـتـحــالــف

ولي العهد يشارك في مهرجان
«الجنادرية» بالرياض

الوطني الديمقراطي ،في بيان أمس،
ً
ً
ال ـح ــادث ــة ،مـعـتـبــرا إي ــاه ــا مـســاســا
ً
بالحريات اإلعالمية ،محمال مجلس
األم ـ ــة «م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
سالمة الصحافيين خــال أدائهم
أعمالهم الوظيفية».

وبينما أبدت الجمعية الكويتية
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ان ــزع ــاج ـه ــا من
ال ـحــادث ،مبدية أسفها لما رافقه
مــن ط ــرد الـصـحــافــي خ ــارج مبنى
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،رأت أن ـ ــه يـ ـج ــب ع ــدم
السكوت عنه.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ع ـب ــرت
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ــإعـ ــام
واالتصال عن بالغ أسفها للحادث
«غـ ـي ــر الـ ــائـ ــق والـ ـمـ ـم ــارس ــة غـيــر
الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق ــة» ،واسـ ـتـ ـنـ ـك ــر رئ ـي ــس
وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اإلعالم
اإللكتروني ما تعرض له الصنيدح،
ً
مـطــالـبــا جميع مــؤسـســات الــدولــة
بـ»احترام الدستور والقانون وتقدير
مهنة الصحافة».
ومن جانبه ،عبر المنسق العام
للمحررين البرلمانيين في مجلس
األمــة اإلعــامــي عمر الرشيدي عن
ً
استنكاره للحادثة ،مــؤكــدا أن «ما
حصل يعد اعـتـ ً
ـداء على الصحافة
ً
كلها ،وتصرفا غير أخالقي وغير
حضاري».
٠٤

لـ ــدى ال ـك ــوي ــت ج ـيــوس ـي ـبــي سـكــونـيــامـيـلـيــو
القضايا ذات االهتمام المشترك.
والتقى النائب األول المستشار في الديوان
الملكي بالمملكة العربية السعودية األمير
تركي بن محمد بن فهد آل سعود.
وأشــاد الصباح ،خالل اللقاء الــذي تطرق
لمناقشة أهم األمور ذات االهتمام المشترك،
ب ـع ـمــق الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن .ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء س ـف ـيــر الـمـمـلـكــة
الدكتور عبدالعزيز الفايز.
والـتـقــى الـصـبــاح فــي وق ــت الح ــق سفيرة
تــرك ـيــا لـ ــدى ال ـب ــاد عــائ ـشــة هـ ــال كــوي ـتــاك،
وسفير الجزائر عبدالحميد عبداوي ،حيث
بحث معهما القضايا ذات االهتمام المشترك.

خادم الحرمين وممثل األمير خالل مهرجان الجنادرية أمس
حـ ـ ـض ـ ــر م ـ ـم ـ ـثـ ــل سـ ـ ـم ـ ــو أمـ ـي ــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ نــواف
األحمد والوفد الرسمي المرافق
ل ـ ــه ،ع ـص ــر أمـ ـ ــس ،ح ـف ــل اف ـت ـتــاح
ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـه ــرج ــان الــوط ـنــي
للتراث والثقافة (الجنادرية ...32
مجد ورؤية).
وص ــل مـمـثــل صــاحــب السمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد والـ ــوفـ ــد ال ــرس ـم ــي،
عصر أمس ،إلى مطار الملك خالد
الدولي بالرياض ،حيث كان في
استقبال سموه على أرض المطار
أمـ ـي ــر م ـن ـط ـقــة ال ـ ــري ـ ــاض األم ـي ــر
فيصل بــن بـنــدر بــن عبدالعزيز،
وسفير الكويت لــدى السعودية
ال ـش ـيــخ ث ــام ــر ال ـج ــاب ــر وأع ـض ــاء
السفارة.

وكان في مقدمة مودعي سموه
على أرض المطار ،لدى مغادرته،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وس ـم ــو رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك ون ــائ ــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ووزي ــر ش ــؤون الــديــوان األمـيــري
الشيخ علي الجراح ونائب رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة
ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد ال ـ ـجـ ــراح ووك ـي ــل
ديوان سمو ولي العهد للشؤون
الـمـحـلـيــة ال ـش ـيــخ أح ـمــد الـجــابــر
وكبار المسؤولين بالدولة.
ورافق سموه وفد رسمي ضم
ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد والـشـيــخ
س ــال ــم الـ ـج ــاب ــر والـ ـشـ ـي ــخ أح ـمــد

ال ـح ـمــود وال ـش ـيــخ ع ـلــي الـجــابــر
والشيخ أحمد العبدالله والشيخ
م ـح ـمــد ال ـخ ــال ــد وال ـش ـي ــخ أحـمــد
الـ ـن ــواف وال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه فهد
المالك والشيخ مـبــارك الصباح
وال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أح ـ ـمـ ــد سـ ــالـ ــم ال ـع ـل ــي
والشيخ محمد العبدالله والشيخ
صباح ناصر الصباح.
ك ـ ـمـ ــا ضـ ـ ــم الـ ـ ــوفـ ـ ــد ال ــرسـ ـم ــي
ال ـم ـس ـت ـشــار ب ــدي ــوان س ـمــو ولــي
العهد د .حمود العتيبي ورئيس
دي ــوان سمو ولــي العهد الشيخ
مبارك الفيصل.
وك ـ ــان س ـم ــوه اس ـت ـق ـبــل قـبـيــل
مـ ـغ ــادرت ــه ال ـ ـبـ ــاد ،أمـ ـ ــس ،سـمــو
رئيس مجلس الوزراء.
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جمعيات النفع العام تدين االعتداء على الصنيدح
• «المنبر» :توجه مرفوض ومستنكر وسابقة خطيرة تحمل دالالت أخطر
• «حقوق اإلنسان» :ال يجب السكوت عنه ومحاسبة المعتدي واجبة
محيي عامر

على جميع
مؤسسات
الدولة احترام
الدستور
وتقدير مهنة
الصحافة

«اإلعالم اإللكتروني»

سلوك
ً
مرفوض تماما
فالصحافي
كان يمارس
عمله

«اإلعالم واالتصال»

أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
جـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـع ــام بـيــان
شجب وإدانة لحادث االعتداء
بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــرب ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ــرض
ل ـ ــه الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي
بـ ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ال ــزمـ ـي ــل ع ـلــي
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــدح م ـ ـ ـ ــن ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون حـ ــرس
م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة ال ـ ـلـ ــواء خــالــد
الوقيت ،وطرده من المجلس،
ً
عـ ـل ــى أثـ ـ ــر ت ـغ ـط ـي ـت ــه سـ ـج ــاال
دار ب ـي ــن « ح ـ ــرس ا ل ـم ـج ـلــس»
وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن «ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ـ ـيـ ــن
المتقاعدين» ا لــذ يــن حضروا
ج ـل ـس ــة أ م ـ ــس األول ،ب ـعــد مــا
ُ
طـ ـ ـ ـ ـ ِـردوا مـ ــن قـ ــاعـ ــة ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـس ــال ــم ،الح ـت ـج ــاج ـه ــم عـلــى
عدم مناقشة المجلس قانون
معاشاتهم االستثنائية.
وأعرب األمين العام للمنبر
الــدي ـم ـقــراطــي ب ـنــدر الـخـيــران
عـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــاره الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد
لـ ـم ــا ت ـ ـعـ ــرض لـ ــه ال ـص ـح ــاف ــي
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــي ال ـ ــزمـ ـ ـي ـ ــل ع ـل ــي
الصنيدح ،مــن ا عـتــداء لفظي
وجـ ـس ــدي م ــن األمـ ـي ــن ال ـع ــام
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون حـ ــرس
م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة ال ـ ـلـ ــواء خــالــد
الوقيت ،أثناء قيام الصنيدح
بـ ــواج ـ ـبـ ــه الـ ـمـ ـهـ ـن ــي ك ـم ـح ــرر
صـ ـح ــاف ــي يـ ـغـ ـط ــي األحـ ـ ـ ــداث
الخاصة بمجلس األمة.
وقال الخيران ،في تصريح
صحافي له أمس« ،إن االتجاه
الـ ـ ــذي س ـل ـك ــه ح ـ ــرس مـجـلــس
األم ـ ــة ،وع ـل ــى رأس ـه ــم ال ـل ــواء
خــالــد الــوق ـيــت ف ــي تـعــامـلـهــم
مــع ا لـصـحــا فـيـيــن ،لـيــس فقط
بمنعهم من القيام بواجبهم
ال ـم ـه ـنــي ،ب ــل بــال ـت ـعــدي عـلــى
ال ـص ـح ــاف ــي ع ـل ــي ال ـص ـن ـيــدح
باللفط والضرب ،لهو توجه
خطير ومرفوض ومستنكر،
ً
ً
وي ـع ــد ت ـع ــدي ــا ص ــارخ ــا عـلــى
حـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــرأي وال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــر،
واعتداء على الدستور الذي

ك ـفــل ف ــي م ــاد ت ــه ا ل ـ ـ  37حــر يــة
الصحافة والطباعة والنشر،
كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا س ــابـ ـق ــة خ ـط ـي ــرة
تحمل دالالت أخطر»
وأضـ ــاف ال ـخ ـيــران« :تـكـمــن
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـصـ ـح ــاف ــي
وق ـي ـم ـتــه ب ــاع ـت ـب ــاره الـسـلـطــة
ا لـ ــرا ب ـ ـعـ ــة ا ل ـ ـتـ ــي ت ـ ــرا ق ـ ــب أداء
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ون ـ ـ ـ ــواب ـ ـ ـ ــه،
وت ـغ ـطــي األح ـ ــداث الـجــانـبـيــة
ب ـ ــه ومـ ـ ــا يـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي أروق ـ ـتـ ــه
وم ـ ـ ـمـ ـ ــراتـ ـ ــه ،ون ـ ـ ـشـ ـ ــره ل ـ ـلـ ــرأي
ا لـعــام وللجماهير ،وتتجلى
رس ــال ـت ـه ــا ف ــي ن ـش ــر ال ـث ـقــافــة
و بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء جـ ـ ـي ـ ــل واع و ف ـ ــا ه ـ ــم
و م ـث ـق ــف ،ك ـم ــا أن ا ل ـص ـحــا فــة
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت الـ ـ ـي ـ ــوم أح ـ ـ ــد أهـ ــم
الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي يـ ـق ــاس عـلــى
أثـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــوب
وت ـط ــوره ،لــذلــك ف ــإن الـتـعــدي
على الصحافة والصحافيين
هـ ــو فـ ــي ح ـق ـي ـق ـتــه ت ـع ــد عـلــى
الشعب وحقوقه».
و خ ـتــم ا ل ـخ ـيــران تصريحه
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــأك ـ ـ ـيـ ـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى رفـ ـ ـض ـ ــه
ل ـ ـ ــ»ال ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
ال ـف ـجــة غ ـيــر الـ ـمـ ـب ــررة ،وغ ـيــر
المفهومة التي تعاملت بهذا
ال ـش ـك ــل غ ـي ــر الـ ـحـ ـض ــاري مــع

ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،ب ـم ـن ـع ـهــم مــن
تـغـطـيــة األح ـ ــداث ون ـشــرهــا»،
ك ـمــا أنـ ــه أكـ ــد ع ـلــى «ض ـ ــرورة
اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن
واإلع ــامـ ـيـ ـي ــن ب ـص ـف ــة ع ــام ــة
ع ــن هـ ــذا الـ ـح ــدث ال ـم ــرف ــوض
والمستنكر ،ومن الصحافي
علي الصنيدح بصفة خاصة،
وكـ ــذلـ ــك م ـط ـل ــوب مـ ــن جـمـيــع
ا لـ ـصـ ـح ــف واال عـ ــا م ـ ـي ـ ـيـ ــن أن
يـ ـعـ ـب ــروا عـ ــن رفـ ـضـ ـه ــم ل ـه ــذا
ال ـس ـلــوك وال ـت ـصــدي لــه لـعــدم
تكراره».

سالمة الصحافيين
وأبدت الجمعية الكويتية
ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان انــزعــاجـهــا
من "االعتداء الجسدي ،الذي
تـ ـع ـ ّـرض ل ــه ال ـص ـح ــاف ــي عـلــي
جانب رئيس
الصنيدح ،مــن ُ
حـ ــرس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،وذل ــك
أثناء تأدية الصحافي واجبه
المهني وعمله الصحافي في
تغطية أحداث مجلس األمة"،
كما تأسف لما رافق االعتداء
مـ ــن ط ـ ــرد ال ـص ـح ــاف ــي خـ ــارج
مبنى مجلس األمة.

و ت ـ ــرى ا ل ـج ـم ـع ـيــة أن " ه ــذا
اال عـ ـ ـت ـ ــداء ال ي ـج ــب ا ل ـس ـك ــوت
ع ـن ــه ،ف ــإف ــات ال ـ ُـم ـع ـت ــدي مــن
ّ
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاب ُيـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل أح ـ ـ ــد أهـ ــم
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ــرض
ط ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة
ا ل ـص ـحــا ف ـي ـيــن ف ــي ا لـ ـب ــاد ،إذ
ي ـجــب أن ي ـح ـصــل ا ل ـعــا م ـلــون
فــي ا ل ـم ـجــال ا لـصـحــا فــي على
ضـ ـ ـم ـ ــان ُم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة م ـ ــن قـ ــام
بـ ـ ــاالع ـ ـ ـتـ ـ ــداء عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،وذلـ ـ ــك
لمنع أي هجمات ُمستقبلية
بحقهم".
كـ ـم ــا ت ـ ــرى أن " م ـ ــن وا جـ ــب
ا ل ـح ـكــو مــة أن ت ـق ــوم بـحـمــا يــة
سياسة تعاملها ُ
المتسامحة
مــع الصحافيين وانفتاحها
األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ح ـ ــري ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
الـخـلـيــج بــالـمـجــال اإلعــامــي،

خـصــوصــا ،وحـقــوق اإلنـســان
بشكل عام".
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن " سـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي أم ـ ــاك ـ ــن
ع ـم ـل ـه ــم هـ ــو ع ــام ــل أس ــاس ــي
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة
ل ـكــل األفـ ـ ــراد ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ح ـق ـه ــم الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ن ـقــل
الحقائق والضلوع بالتنمية،
و م ــن أ ج ــل ذ ل ــك يـجــب أن يتم
ت ـه ـي ـئــة ب ـي ـئ ــة آمـ ـن ــة وداعـ ـم ــة
ُ
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ت ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــم
عـ ـل ــى تـ ــأد يـ ــة أ عـ ـم ــا لـ ـه ــم دون
خــوف ســوى مــن الـتـجــاوزات
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــوص
عليها في الدستور المحلي
للبالد والقوانين ُ
المختلفة،

«التحالف» :الحادث مساس بالحريات اإلعالمية
وال يمكن قبوله
استنكر التحالف الوطني الديمقراطي حادث االعتداء الذي تعرض له الصحافي
ً
في "الجريدة" علي الصنيدح بمجلس األمة ،معتبرا إياه مساسا بالحريات اإلعالمية.
وأكد "التحالف" أن مجلس األمة مسؤول عن الحفاظ على سالمة الصحافيين خالل
أدائهم أعمالهم الوظيفية ،إضافة إلى تسهيل حصولهم على األخبار وتغطية األحداث،
بعيدا عن أي محاوالت لفرض توجيهات معينة عليهم وعلى الصحف.
َ
رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى إجراء تحقيق حول الحادث ،والمحافظة
ودعا
على كرامة الصحافيين من أي اهانات من حرس المجلس ،الفتا الى أن الصحافة تمثل
السلطة الرابعة ،وال يمكن القبول بمثل تلك االعتداءات على الصحافيين.

«المحررين البرلمانيين» :أسلوب
مستنكر واعتداء على الصحافة
اس ـت ـن ـكــر ال ـم ـن ـســق ال ـعــام
للمحررين البرلمانيين في
مجلس األمة اإلعالمي عمر
الــرش ـيــدي حــادثــة االع ـتــداء
الـ ـجـ ـس ــدي والـ ـلـ ـفـ ـظ ــي ع ـلــى
ا لــز مـيــل علي الصنيدح من
رئيس حرس المجلس اثناء
تــأدي ـتــه واج ـب ــه الـصـحــافــي
وتغطيته الحداث الجلسة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ف ــي
تصريح ا مــس ان ما حصل
في مجلس األمة من اعتداء
ج ـ ـ ـسـ ـ ــدي ولـ ـ ـفـ ـ ـظ ـ ــي وط ـ ـ ــرد
الـ ـصـ ـح ــاف ــي خـ ـ ـ ــارج م ـب ـنــى
مجلس األمة يعتبر اعتداء
ع ـل ــى ال ـص ـح ــاف ــة جـمـيـعـهــا
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ت ـ ـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــا غـ ـي ــر
اخالقي وغير حضاري.
وط ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدي
رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس مـ ـ ــرزوق
ال ـغ ــان ــم ب ــال ـت ــدخ ــل ال ـف ــوري
ورد ا ع ـ ـت ـ ـبـ ــار ا لـ ـصـ ـح ــا ف ــي
ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــدح خ ــاص ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
والـ ـتـ ـح ــرك الس ـت ـن ـك ــار ه ــذا
اال سـلــوب المعيب وضمان

عمر الرشيدي

عـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــراره وحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ،مـ ـعـ ـلـ ـن ــا
تضامنه الكامل مع الزميل
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــدح ف ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع
الخطوات الذي يتخذها.

حرية اإلعالم في قبة عبدالله
السالم على المحك
فيحان العازمي
ف ــي ســابـقــة خـطـيــرة وت ـعــد واض ــح عـلــى دور الـصـحــافــة
واالعالم أثناء تأدية مهامهما ،تهجم األمين العام المساعد
ل ـش ــؤون ح ــرس م ـج ـلــس األمـ ــة الـ ـل ــواء خ ــال ــد الــوق ـيــت عـلــى
الزميل علي الصنيدح محرر الجريدة في المجلس ،وجاء
هــذا اال عـتــداء على خلفية تغطيته لسجال دار بين حرس
المجلس و ع ــدد مــن ا لـمــوا طـنـيــن العسكريين المتقاعدين
الحاضرين للجلسة بعد إخراجهم من قاعة عبدالله السالم،
إذ احتجوا على هذا القرار ودخلوا في صراع مع الحرس.
وعندما قام الزميل الصنيدح بدوره كأي صحافي اخر
أصابته سياسة التعسف والبطش وتم االعتداء عليه من
ال ـلــواء الــوقـيــت ال ــذي ك ــان مــن الـمـفـتــرض ان يـتــدخــل لمنع
الحرس من التعدي عليه وفق دوره الطبيعي في مثل هذه
ال ـحــاالت ولـكـنــه تـصــرف بـشـكــل ال يـلـيــق بــرتـبـتــه أو عـمــره،
واعتدى على شخص كان يقوم بأداء دوره باحترام ودون
اي تجاوز ،وإننا هنا نقف وقفة احتجاج على هذا التعدي
على زميل لنا ،ونطالب رئيس المجلس بالتدخل ومحاسبة
الوقيت ورد االعتبار للزميل الصنيدح لكي ال تتكرر مثل
هذه المواقف واالعتداء ات مستقبال ،وتكون ذريعة لالعتداء
على الصحافيين واالعالميين.
كاتب صحافي بجريدة النهار

فالقانون يجب أن يكون هو
ّ
تصرف صادر من
الرادع ألي
أي فرد أو جهة".
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
"مـ ـع ــالـ ـج ــة م ـ ــا ق ـ ــد يـ ـتـ ـع ـ ّـرض
ل ــه ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ف ــي ال ـب ــاد
وت ـقــديــم م ــن ي ـقــوم بــإيــذائـهــم
إلى القضاء من أجل القضاء
ال ـفـ ّـعــال عـلــى ظــاهــرة اإلف ــات
مـ ــن ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــاب ،كـ ـم ــا ت ــأ م ــل أن
ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة
بمحاسبة ُ
ُ
ومـســاء لــة مــن قام
بأي تجاوز ضد أي صحافي
وجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا
وإنصافهم وذويهم وحماية
الصحافيين من أي عنف أو
َ
قادمين".
انتقام

«اإلعالم واالتصال»
من جهتها عبرت الجمعية
الكويتية لــإ عــام واال تـصــال
ع ـ ــن بـ ــالـ ــغ أسـ ـفـ ـه ــا لـ ـلـ ـح ــادث
"غير الالئق والممارسة غير
ال ـم ـس ـبــوقــة ال ـت ــي وق ـع ــت فــي
أروقـ ــة مـظـلــة الــديـمــوقــراطـيــة
ا ل ـتــي نـسـتـظــل جـمـيـعــا تحت
ظ ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،إذ تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض أ حـ ـ ــد
الزمالء الصحافيين العتداء
ل ـف ـظــي وجـ ـس ــدي م ــن رئ ـيــس
حرس المجلس ،وهو سلوك
مرفوض تماما وغير مقبول،
حيث إن الزميل كان يمارس
ع ـم ـل ــه الـ ـصـ ـح ــاف ــي وتـ ـع ــرض
لإلساء ة دون مبرر".
و نــا شــدت الجمعية رئيس
م ـج ـل ــس األ مـ ـ ــة أال ت ـم ــر ه ــذه
الـ ـح ــادث ــة م ـ ــرور ال ـ ـكـ ــرام "ك ــي
ال تـ ـك ــون س ــا ب ـق ــة ف ــي جـبـيــن

الممارسة الديموقراطية في
الكويت" ،الفتة إلى أنها تقف
أعـضــائـهــا ومـجـلــس ادارت ـهــا
متضامنة مــع زميل المهنة،
بانتظار أن يكون هناك إجراء
ح ــازم كــي ال تـتـكــرر مـثــل تلك
األعمال المرفوضة".

«اإلعالم اإللكتروني»
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،اسـ ـتـ ـنـ ـك ــر رئ ـي ــس
وأعضاء مجلس إدارة اتحاد
اإلعالم اإللكتروني ما تعرض
لـ ــه ال ــزمـ ـي ــل ع ـل ــي ال ـص ـن ـيــدح
الـعـجـمــي "م ــن اع ـت ــداء حــرس
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة عـ ـلـ ـي ــه أثـ ـن ــاء
ت ــأديـ ـت ــه ل ـع ـم ـل ــه ال ـص ـح ــاف ــي
بتغطية أحداث مجلس األمة
وجلساته".
وط ـ ــال ـ ــب االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ج ـم ـيــع
مــؤسـســات الــدولــة ب ــ"اح ـتــرام
الــدس ـتــور وال ـقــانــون وتـقــديــر
ً
مـ ـهـ ـن ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة" ،م ـع ـل ـن ــا
مـ ــوق ـ ـفـ ــه ال ـ ـثـ ــابـ ــت والـ ـ ــراسـ ـ ــخ
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات
وال ـم ـك ـت ـس ـب ــات ال ــدس ـت ــوري ــة
ً
وفقا للقانون.

ةديرجلا
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«اإلعالم» :تعديل المادة  165من الئحة البرامج في أبريل
محمد راشد

ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» األحد
ال ـم ــاض ــي بـ ـش ــأن ن ـي ــة وزارة اإلع ـ ــام
إيـجــاد مـخــرج لـلـمــادة  165مــن الئحة
مكافآت البرامج ،كشفت مصادر قيادية
أن ال ـ ــوزارة انـتـهــت مــن كــل االجـ ــراءات
ال ـخــاصــة بـتـعــديــل الـ ـم ــادة ال ـمــذكــورة
بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات
ال ـع ــاق ــة ،م ــؤك ــدة أنـ ــه س ـي ـتــم تـطـبـيــق
تلك التعديالت الجديدة في األول من
أب ــري ــل الـمـقـبــل ب ـعــد وض ــع ال ـضــوابــط
الخاصة بها.

الدعيج ووفد الصحافيين
العراقيين يبحثان التعاون

الدعيج أثناء لقائه الالمي
اجتمع رئـيــس مجلس اإلدارة ،الـمــديــر الـعــام ل ـ «كــونــا» ،رئـيــس اتحاد
وكــاالت األنـبــاء العربية «فــانــا» الشيخ مبارك الدعيج ،أمــس األول ،بوفد
نقابة الصحافيين العراقيين برئاسة نقيب الصحافيين مؤيد الالمي
في مقر «كــونــا» ،وبحث الجانبان ،خــال اللقاء ،االسـتـعــدادات اإلعالمية
لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق الذي يعقد في الفترة من 12
إلى  14الجاري.
ورحب الدعيج بالوفد العراقي ،مؤكدا أهمية اإلعالم في تعزيز العالقات
الثنائية بين البلدين ،وأهمية تبادل الوفود اإلعالمية بينهما ،ومساهمتها
في نقل الصورة الحقيقية للعالقات األخوية بينهما ،إضافة إلى تعزيز كل
الروابط الثنائية في مختلف المجاالت ،السيما االعالمية منها.

مشاركة كويتية في مشاورة بـ «فاو»
يـشــارك وفــد كويتي رسمي في
المشاورة التقنية الدولية المعنية
«ب ــوس ــم مـ ـع ــدات ص ـيــد األسـ ـم ــاك»
الـمـنـعـقــدة بـمـقــر مـنـظـمــة األغــذيــة
والزراعة لألمم المتحدة (فاو) في
إيطاليا ،والمستمرة حتى بعد غد.
وذك ـ ــرت مـمـثـلـيــة ال ـكــويــت لــدى
«فـ ـ ـ ــاو» ،ف ــي ب ـي ــان ت ـل ـق ـتــه «ك ــون ــا»،
أمس ،أن جولة المشاورة الحالية
بمشاركة خبراء في قطاع الموارد
السمكية من دول العالم ستبحث

مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ص ـ ـ ـيـ ـ ــاغـ ـ ــة الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط
التوجيهية الطوعية الدولية بشأن
وس ــم م ـعــدات صـيــد األس ـم ــاك لما
تمثله من أهمية في إدارة وتحسين
مصائد األسماك الوطنية.
وأضــافــت الممثلية أن مشاركة
الـكــويــت فــي هــذه الـمـشــاورة تأتي
ح ــرص ــا مـنـهــا ع ـلــى ت ـعــزيــز قـطــاع
الثروة السمكية الوطني الذي يمثل
أحد دعائم األمن الغذائي الرئيسة
في الكويت.

وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن «ه ـ ــذه
الخطوة المهمة جاءت بعد توجيهات
مباشرة من الوزير محمد الجبري الذي
أكد ضرورة تعديل المادة بما يتناسب
وطبيعة عمل الوزارة والعاملين فيها»،
الفـتــة إلــى الـجـهــود الـتــي بذلها وكيل
الوزارة طارق المزرم والوكيل المساعد
ل ـق ـطــاع ال ـقــانــون ـيــة الــوك ـيــل الـمـســاعــد
ل ـل ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة مـنـيــرة
الهويدي في هذا الشأن ،السيما بعد
سلسلة مــن االجـتـمــاعــات الـتــي عقدت

ع ـلــى م ــدى أس ــاب ـي ــع م ــع الـمـســؤولـيــن
في ديــوان الخدمة المدنية إلقــرار تلك
التعديالت التي سيتم بموجبها إلغاء
المادة المذكورة.
وأشارت إلى ان الوزارة سعت بكل ما
تملكه من إمكانات وقرارات للحصول
على التعديالت الخاصة بهذه المادة
التي كانت مثار جدل واسع على مدى
شهور طويلة ،انطالقا من تشجيعها
ودعـمـهــا المستمر لـلـكــوادر الوطنية
التي تعتبر العصب الرئيسي المحرك

للعمل في قطاعات الــوزارة المختلفة،
وتـحـفـيــزا لـهــا عـلــى ال ـع ـطــاء واالبـ ــداع
االعـ ــامـ ــي ب ـك ــل اإلدارات االع ــام ـي ــة
والفنية التي أكدت قدرتها على تحمل
مسؤوليتها الوطنية في تسويق الوجه
الحضاري واالنساني المشرق لدولة
الكويت داخليا وخــارجـيــا ،مــؤكــدة ان
ق ـي ــادات ال ـ ــوزارة ل ــن تــدخــر ج ـهــدا في
دعم الكوادر الوطنية وتقدير األعمال
المتميزة إعالميا وفنيا.

5

محليات

 2.6مليار دينار ميزانية «الكهرباء»
●

سيد القصاص

بلغت تـقــديــرات مـيــزانـيــة وزارة الكهرباء
وال ـم ــاء لـلـعــام الـمــالــي الـمـقـبــل ،2019/ 2018
والمزمع إقرارها في األول من أبريل المقبل،
مبلغا إجماليا قدره  2.66مليار دينار ،بزيادة
تقدر بـ 38مليون دينار ،مقارنة بالعام المالي
الحالي .2018/2017
وبحسب تقرير ميزانية «الـكـهــربــاء» ،بلغ
إجمالي المبالغ التي قدرتها الوزارة لتغطية
مصروفات السلع والخدمات التي تشمل ضمن
بنودها تكلفة النفط الذي يستخدم في تشغيل

محطات القوى الكهربائية ،وتقطير المياه،
مبلغا إجماليا قدره  1.47مليار دينار ،بزيادة
 15مليون دينار ،مقارنة بالعام المالي الحالي،
الذي بلغت تقديراته  1.46مليار دينار.
وأوضــح التقرير أن إجمالي المبالغ التي
قدرتها الوزارة لتغطية مصروفات تعويضات
العاملين بها من رواتــب وعــاوات ومكافآت
ن ـحــو  367م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ب ــزي ــادة ق ــدره ــا 6
ماليين عــن ا لـمـقــدر لتغطية نفس البند في
ميزانية المالية للعام الحالي ،وذلك لمواجهة
ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي ال ـح ــال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـبـعــض
الموظفين.
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ّ
المنفوحي وقع عقد ممارسة لتوفير صور
باألقمار االصطناعية بـ 97ألف دينار

الخدمة تستهدف كشف التغييرات في القسائم
●

علي حسن

المنفوحي خالل توقيع العقد

أك ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـبـلــديــة ال ـكــويــت ،أحـمــد
ال ـم ـن ـفــوحــي ،أن ال ـب ـلــديــة تـجـتـهــد ف ــي سبيل
تعزيز الدور الرقابي وتحقيق نقلة نوعية على
صعيده ،بما ينعكس إيجابا على األداء.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ع ـق ــب ت ــوق ـي ــع ال ـم ـن ـف ــوح ــي عـقــد
م ـم ــارس ــة ي ـس ـت ـهــدف ت ــوف ـي ــر صـ ــور ب ــاألق ـم ــار
االصـطـنــاعـيــة خ ــال ع ــام مــع شــركــة أوب ــن ويــر
الستشارات الكمبيوتر ،بلغت قيمته  97ألف
دينار.
وأضـ ـ ــاف :ف ــي خ ـط ــوة ع ـلــى ط ــري ــق تحقيق
طموح التطوير المستمر في البلدية ،فإن خدمة
توفير صور باألقمار االصطناعية تستهدف
كشف التغييرات ،وستكون متوافرة مع بداية
العام المقبل ،وبما يجعل بلدية الكويت رائدة
في تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة ،واألخذ
بهذا التوجه الذي من شأنه أن يجعل آلية العمل
أكثر انسيابية ويكلل محصلته بما نصبو إليه،
ولــن تكون هــذه الخطوة هي آخــر المطاف في
البلدية التي تعتبر في حالة تطوير مستمر.
من جانبه ،قال المدير العام لشركة أوبن وير،
إيــاد عــرب ،إن مدة العقد ستبدأ بعد شهر من
اآلن ،وذلك عقب انتهاء فترة التجهيز ،مؤكدا أن
الشركة مستعدة لتنفيذ العقد والوفاء بكافة
بنوده على النحو الذي ينسجم مع أنها شركة

رائ ــدة فــي مـجــال نظم المعلومات الجغرافية
بــدولــة الكويت ،وممثلة لشركة أرزي الدولية
المعروفة في شتى بلدان العالم.
وتـ ــابـ ــع" :ن ـح ــن م ـت ـح ـم ـســون لـتـطـبـيــق ه ــذا
ال ـم ـش ــروع ال ـخ ــاص ب ــرص ــد ال ـت ـغ ـي ـيــرات الـتــي
تـطــرأ فــي المناطق الحضرية بــدولــة الكويت
من خالل استخدام تكنولوجيا صور األقمار
االصطناعية ،وكشف التغيير آليا كي يتسنى
ألج ـهــزة الـبـلــديــة ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات ب ـشــأن هــذه
التغييرات والمستجدات".

الموسى :خطوات البلدية ضد
مخالفات البناء قرار جريء
أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـض ـ ــو ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي
السابق علي الموسى بــاإلجــراء ات التي
اتخذتها البلدية ضــد مخالفات البناء،
والمسؤولين المتقاعسين عن أداء عملهم.
ووص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــى ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي ،اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ق ــام ــت بها
الـبـلــديــة ،بالتنسيق مــع اإلدارة الـعــامــة
لتنفيذ األحكام في وزارة الداخلية ،إلزالة
المخالفات بالقوة الجبرية لمن صدرت
بشأنهم أحكام قضائية نهائية ،بأنه قرار
ج ــريء ،ويــدل على أن الجهاز التنفيذي
يـعـمــل ب ـصــدق إلغ ــاق ه ــذا الـمـلــف الــذي
تحول لظاهرة مسيئة للبالد.
واضاف ان الكثير من المواطنين قاموا
ببناء أدوار مخالفة ألنظمة البناء ،سواء
في مناطق السكن الخاص أو االستثماري
أو التجاري ،وهو ما كان يستوجب اتخاذ
اإلجراءات بحقهم ،باعتبار أن ذلك يعطي

م ــن ال يـسـتـحــق نـسـبــا ت ـفــوق الـمـسـمــوح
بـهــا ،ويغير الــوضــع الجمالي للمناطق
الـسـكـنـيــة ،مبينا أن تطبيق الـنـظــام من
ق ـبــل األجـ ـه ــزة الــرقــاب ـيــة ك ــان غــائ ـبــا في
فترات ،مما جعل الكثيرين يتجاوزون عن
األنظمة واللوائح المعمول بها.
وأك ــد الـمــوســى أن الـمـجــالــس البلدية
السابقة عملت على منح أصحاب مناطق
ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص ال ـن ـســب ال ـكــاف ـيــة لـبـنــاء
عقاراتهم ،بما يوفر جميع احتياجاتهم،
بما فيها مساحات تسمح ببناء إضافي
إلس ـك ــان األوالد ال ـم ـتــزوج ـيــن ف ــي مـنــزل
واحد.
وأضــاف أن بعض المواطنين تمادوا
ك ـث ـيــرا ف ــي ال ـب ـن ــاء ح ـتــى وص ـل ــت بعض
المنازل إلى  5ادوار ،وهو ما يوازي النظام
االستثماري ،ويخالف بذلك الئحة البناء
التي حددت نسب البناء في كل منطقة.

وعــن مزايا النظام قــال" :مــن شأنه أن يوفر
كثيرا من حيث الطاقة البشرية والكلفة المالية،
إض ــاف ــة ال ــى اخ ـت ـصــار ال ـم ــدة الــزم ـن ـيــة لــرصــد
وكشف التغيير الذي سيتم من خالل المقارنة
ب ـيــن ص ــور األقـ ـم ــار االص ـط ـنــاع ـيــة ع ــن طــريــق
بــرامــج نـظــم الـمـلــومــات الـجـعــرافـيــة ،وتـحــديــد
أماكن التغيير ومقارنتها بمعلومات القسائم
المتوافرة لدى البلدية ،بهدف تحديد التغيير
القائم في هذه القسائم".

بلدية األحمدي تحرر  13مخالفة إعالن
نفذ قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة األحمدي
جولة تفتيشية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي
بمنطقة المهبولة ،أسفرت عن تحرير  13محضر مخالفة
إعالن ،ووضع  10ملصقات تعديات على أمالك الدولة.
وفي هذا السياق ،أوضح رئيس القسم محمد الخالدي،
أن ال ـجــولــة اسـتـهــدفــت ال ـتــأكــد م ــن تــراخ ـيــص اإلع ــان ــات
الخارجية للمحال والمطاعم والمقاهي ،إلى جانب التأكد
من التزامهم بالمساحات المرخصة لهم من البلدية ،وعدم
استغاللهم للمساحات أمام المحال أو الساحات المقابلة
لتلك المحال بالتعدي على أمالك الدولة.
وأشــار إلــى أن المخالفات اشتملت على إضافة إعالن
خاص بالنشاط دون ترخيص من البلدية ،وعدم تجديد
ترخيص اإلعالن ،وعدم وضع ترخيص اإلعالن في مكان
بارز ،إضافة إلى وضع  10ملصقات إنذار لتعديات على
أمالك الدولة ،ببناء منشآت خرسانية كسواتر للمساحات
ال ـخــارج ـيــة ل ـل ـم ـحــال ،إلزال ـت ـه ــا خ ــال أس ـب ــوع م ــن وضــع
الملصق.
ودعت إدارة العالقات العامة بالبلدية أصحاب المحال
الـتـجــاريــة والـعــامـلـيــن فيها إل ــى التقيد الـكــامــل بقوانين
وأنظمة البلدية.
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الجارالله :حريصون على عالقات طبيعية وحسن الجوار مع إيران

«مبادرة األمير باستضافة مؤتمر إعمار العراق تأكيد جديد اللتزامنا األخالقي»
ناصر الخمري

أكد الجارالله حرص الكويت
على عالقات طبيعية ًوحسن
الجوار مع إيران ،متمنيا أن
«تبادلنا طهران هذا الشعور
والحرص على عالقات متوازنة
قائمة على عدم التدخل في
الشؤون الداخلية واحترام
سيادة الدول».

نهنئ ذوي
العازمي بسالمة
عودته ...ونتمنى
أال تتكرر
هذه األمور
لمواطنينا

 1.5مليار دوالر
تبرعت بها
«العون المباشر»
للقارة اإلفريقية
منذ 1981

ش ـ ــدد ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
خــالــد ال ـجــارال ـلــه عـلــى أن الـكــويــت
حريصة على إقامة عالقات طبيعية
وحسن الجوار مع إيــران ،مضيفا
"إن ـن ــا نـتـمـنــى أن ي ـبــادلــونــا نفس
هذا الشعور والتوجه في الحرص
على عالقات متوازنة وقائمة على
م ـب ــادئ صــري ـحــة وواضـ ـح ــة وفــق
ميثاق األم ــم المتحدة ،وهــي عدم
ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
واحـ ـت ــرام حـســن ال ـج ــوار وس ـيــادة
الدول أيضا".
ج ــاء ذل ــك عـلــى هــامــش افـتـتــاح
ال ـن ــدوة الـتــاسـعــة لـلـجـنــة الــدائـمــة
لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية
وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج عـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة فــي
وزارة الخارجية ،بعنوان "العمل
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ...ح ـق ــوق
وإن ـ ـسـ ــان" ،ف ــي ف ـن ــدق ال ـش ـيــراتــون
أمس.
وهنأ الجارالله ذوي المواطن
فالح العازمي ،الذي عاد إلى البالد
ب ـع ــد أن أف ــرج ــت ع ـن ــه ال ـس ـل ـطــات
اإليــرانـيــة ،الفتا إلــى ال ــدور الكبير
الـ ــذي لـعـبـتــه "ال ـخ ــارج ـي ــة" ،وعـلــى
رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
صباح الخالد ،واالت ـصــاالت التي
ج ــرت مــع ال ـجــانــب اإلي ــران ــي بـهــذا
الصدد .وأعرب عن الشكر للسلطات
اإليرانية على اإلفراج عن المواطن،
متمنيا "أال تتكرر مثل هذه األمور
لمواطنينا".
وردا ع ـل ــى س ـ ــؤال حـ ــول حـجــم
ال ـم ـش ــارك ــات ف ــي مــؤت ـمــر الـكــويــت
الــدولــي إلعــادة إعمار الـعــراق ،قال
الجارالله إن نحو  70دولة مشاركة
ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ،وه ـن ــاك مــؤسـســات
مــال ـيــة دول ـي ــة وم ـن ـظ ـمــات دول ـي ــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـش ــارك ــة
س ـي ـكــون واسـ ـع ــا ج ـ ــدا ،وس ـي ـكــون
هـنــاك أيـضــا ع ــدد كبير مــن وزراء
الخارحية والمنظمات الدولية.
وعن التوقعات بعدد الشركات
فـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،ذكـ ـ ــر أن تـسـجـيــل
الشركات وصــل إلــى ما يزيد على
 2000بين شركة ورجل أعمال ،وهو
رقم كبير جدا ،ويدعو إلى التفاؤل
والـ ـثـ ـق ــة بـ ـه ــذه ال ـم ـه ـم ــة والـ ـ ـ ــدور،
ويـعـتـبــر م ــؤش ــرا ع ـلــى ث ـقــة رج ــال
األع ـم ــال بــدولــة الـكــويــت ونهجها
فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق.

وبــالـنـسـبــة إل ــى اجـتـمــاع وزراء
خارجية التحالف الدولي لمكافحة
م ــا ي ـس ـمــى "داع ـ ـ ـ ــش" ،ال ـم ـق ــرر فــي
الكويت  13الجاري ،أفاد الجارالله
بأنه ليس االجتماع األول ،بل هناك
سلسلة اجتماعات لوزراء خارجية
دول التحالف ،والكويت دائما تقدم
تصوراتها وأفكارها بهذا الصدد،
وهناك خريطة طريق تبحث دائما
في هذه االجتماعات.
ول ـف ــت إلـ ــى أن اج ـت ـم ــاع وزراء
خ ــارج ـي ــة ال ـت ـح ــال ــف ف ــي ال ـكــويــت
س ـي ـك ــون األول ل ـ ـ ــدول ال ـت ـحــالــف
بـعــد هــزيـمــة (داعـ ــش) فــي ال ـعــراق،
"ونتطلع إلى هزائم أكبر لالرهاب
وتفعيل دور أكبر لــدول التحالف
في هذه المواجهة".

ركيزة إنسانية
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد الجارالله
فـ ــي ك ـل ـم ـت ــه بـ ــال ـ ـنـ ــدوة أن ال ـع ـمــل
اإلنساني يمثل منذ عقود مضت
ركيزة أساسية في سياسة الكويت
ال ـخ ــارج ـي ــة وأح ـ ــد م ــام ــح قــوتـهــا
الناعمة.
وأضاف أن ذلك يتم عبر مختلف
ا لـمــؤ سـســات الكويتية الحكومية
واأله ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
العربية الــذي قدم أنشطة تنموية
لـ 106دول حول العالم ،إضافة إلى
جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر الـكــويـتــي
وبـ ـي ــت الـ ــزكـ ــاة واألم ـ ــان ـ ــة ال ـعــامــة
ل ــأوق ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة،
وال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة ال ـتــي نفذ
مشاريع خيرية في مختلف الدول.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه الـ ـ ـن ـ ــدوة تــأتــي

الجارالله وهالل الساير ومجموعة من السفراء خالل افتتاح ندوة متابعة الخطة الخمسية
فــي إط ــار تـبـنــي وزارة الـخــارجـيــة
مشروعا تنمويا يهدف إلى إبراز
ج ـهــود الـكــويــت فــي م ـجــال حقوق
اإلنسان ،وفي ظل أزمــات إنسانية
متتالية ناتجة عن نزاعات مسلحة
أو كوارث طبيعية يشهدها العالم
ويـ ـتـ ـج ــرع م ــرارتـ ـه ــا  141م ـل ـيــون
شخص في  37دولة حول العالم.
ولفت الجارالله إلى أن جمعية
ال ـع ــون ال ـم ـبــاشــر قــدمــت م ـنــذ عــام
 1981م ــا ي ـفــوق ال ـم ـل ـيــار ونـصــف
الـمـلـيــار دوالر ل ـل ـقــارة اإلفــريـقـيــة،
إضافة الى جمعية الرحمة العالمية
التي قدمت منذ عام  2003ما يقارب
المليار دوالر للحفاظ على كرامة
اإلنسان وتوفير حقوقه.
وذكـ ـ ـ ــر أن ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي
أمامه تحديات ناتجة عن الظروف

مبادرة األمير
ول ـف ــت ال ـج ــارال ـل ــه إلـ ــى م ـب ــادرة
سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة الـ ـك ــوي ــت
ال ـمــؤت ـمــر ال ــدول ــي إلع ـ ــادة إع ـمــار
العراق األسبوع المقبل" ،الذي يأتي
تــأكـيــدا جــديــدا عـلــى دور الـكــويــت
وشعبها في مساعدة الــدول ،وفي
إطار التزامها المبدئي واألخالقي
واإلنساني تجاه دعــم المنكوبين
والمتضررين".
وأش ــار إلــى أن ذلــك نهج فرضه
واقــع تكريم األمــم المتحدة لسمو
أمير البالد بتسمية سموه قائدا

العنزي :قدمنا مساعدات بـ  350مليون دوالر
أكد مدير اإلدارة القانونية في جمعية الهالل األحمر ،د .مساعد
الـعـنــزي ،أن الجمعية قــدمــت مـنــذ تأسيسها حـتــى ال ـعــام الماضي
ما يتجاوز ال ـ  350مليون دوالر لدعم مختلف القطاعات المدنية
واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ،مـشـيــرا ال ــى ال ــدور الـبــارز
للمؤسسات اإلنسانية والخيرية الكويتية في حماية حقوق اإلنسان
ميدانيا عبر تقديم كــل الـمـســاعــدات الـتــي يحتاج إليها المتضرر
لضمان حقه في الحياة.
وق ــال ال ـع ـنــزي ،فــي تـصــريــح للصحافيين عـلــى هــامــش الجلسة

«الهالل األحمر» و«بيتك» يوقعان اتفاقية لدعم السوريين
وقعت جمعية الهالل األحمر وبيت التمويل الكويتي (بيتك) ،أمس،
اتفاقية تعاون يتم بموجبها إعادة تأسيس وتجهيز دار األيتام في
مدينة الريحانية التركية ،بغية دعم االيتام من الالجئين السوريين.
وعـبــر رئـيــس مجلس إدارة الـجـمـعـيــة ،د .ه ــال ال ـســايــر ،فــي بيان
صـحــافــي ،عــن اع ـت ــزازه ب ـهــذا ال ـت ـعــاون الـنــابــع مــن مـســؤولـيــة "بـيـتــك"
االجتماعية وحرصه الدائم على دعم البرامج اإلنسانية.
وأوض ــح الـســايــر أن "وج ــود بيت التمويل فــي مقر الـهــال األحمر
يـشـكــل فــرصــة مـنــاسـبــة ل ـت ــدارس ف ــرص ال ـت ـعــاون ال ـمــأمــولــة وص ــوال
لألهداف اإلنسانية النبيلة" ،مؤكدا حرص الجمعية على تنفيذ البرامج
واألنشطة الهادفة في مجال اإلغاثة والعمل االنساني على المستويين

المذكورة آنفا ونتجت عنها هجرة
غـ ـي ــر ش ــرعـ ـي ــة آلالف ال ـن ــازح ـي ــن
والــاج ـئ ـيــن واس ـت ـغ ــال ظــروفـهــم
الصعبة التي نشطت معها حركة
االتجار بالبشر ،وصادرت حقوقهم
المنصوص عليها في االتفاقيات
والمعاهدات الدولية ،مما زاد من
ف ــرص ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة في
استقطابهم وتجنيدهم.
وأفاد بأن تلك الظروف ساهمت
فــي غـيــاب فــرص التعليم والعمل
وال ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـح ـيــة ،م ـمــا دعــا
الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم م ـس ــاع ــدات
إنسانية عاجلة لمختلف المناطق
المنكوبة آخرها العراق ،إذ تقدمت
بمبلغ  200مليون دوالر ،فضال عن
اليمن بمبلغ  100مليون دوالر تم
تخصيصها لمختلف القطاعات

ه ـنــاك ل ــإي ــواء وال ـص ـحــة والـمـيــاه
والتعليم وغيرها.

المحلي والدولي .وأفاد بأن الجمعية حريصة على التعاون والتنسيق
المشترك مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ،السيما بيت التمويل
بغية إقامة مشروعات للتدخل العاجل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولفت الى الجهود المشتركة المبذولة لمساعدة النازحين السوريين،
والتي سيكون لها المردود الكبير على األطفال السوريين من خالل
منحهم فرصة للحياة الكريمة التي ينشدونها.
وشــدد على أن الجمعية لن تدخر وسعا في تعزيز دورهــا الرائد
والقيام بمسؤوليتها اإلنسانية تجاه النازحين السوريين التي تلبي
احتياجاتهم الضرورية وتحقق تطلعاتهم في درء المخاطر المحدقة
بهم.

ّ
«المنابر» تدشن
مراكز لتحفيظ
القرآن لـ «الصم»
أعـ ـ ـ ــرب أم ـ ـيـ ــن سـ ــر جـمـعـيــة
المنابر القرآنية عصام الفليج
عن "سعادته بتدشين حلقات
ومراكز تعليم وتحفيظ القرآن
الـكــريــم لفئة ال ـصــم" ،موضحا
ان "هذه الخطوة تأتي تفعيال
ألهــداف الحملة التي أطلقتها
الجمعية تحت شعار (لنحقق
حلمهم) لدعم الصم".
وق ـ ـ ــال ال ـف ـل ـي ــج خ ـ ــال حـفــل
افـ ـتـ ـت ــاح م ــرك ــز قـ ــالـ ــون لـلـصــم
(رج ــال) بــالـتـعــاون مــع الـنــادي
الكويتي الــريــاضــي للصم في
منطقة غرناطة ،ومركز أزاهير
(نـ ـس ــاء) ف ــي م ـقــر نـ ــادي الـصــم
ل ـل ـف ـت ـيــات بـمـنـطـقــة ك ـي ـفــان ان
"هذين المركزين تحت إشراف
جمعية المنابر القرآنية"

«التعريف باإلسالم»:
ً
 15مهتديا أشهروا
إسالمهم
أع ـل ــن م ــدي ــر إدارة األفـ ــرع
ومــديــر إدارة الـحــج والعمرة
بـلـجـنــة ال ـت ـعــريــف ب ــاإلس ــام
ال ـم ـحــامــي م ـن ـيــف الـعـجـمــي،
إشهار إسالم  15مهتديا من
ض ـي ــوف ال ـك ــوي ــت خ ــال عــام
 2017من العمالة الوافدة بدار
عزيزة محمد جمعة بمنطقة
ال ــوف ــرة .وقـ ــال ال ـع ـج ـمــي ،في
تصريح صحافي ،إن اللجنة
عـ ـق ــدت مـ ـح ــاض ــرات دع ــوي ــة
ل ـغ ـي ــر ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن ب ـج ــان ــب
توزيع الكتيبات والمطويات
وغيرها من الوسائل الدعوية
الحديثة ،مشيرا إلى أن عدد
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات بـ ـل ــغ  170زيـ ـ ــارة
اس ـت ـفــاد مـنـهــا أك ـثــر م ــن ألــف
شخص.

الحوارية األولى للندوة ،إن الجمعية تحرص على تقديم المساعدات
اإلنسانية للشعوب المنكوبة ،مضيفا أن تلك المساعدات تتمثل
في توفير المسكن والمأكل وحق التعليم والصحة عبر مشروعات
إنسانية عدة في مختلف الدول المحتاجة.
وأوضــح أنــه تم خــال الجلسة األولــى من الندوة تسليط الضوء
على العالقة التي تربط حقوق اإلنسان األساسية والعمل اإلنساني،
إضافة إلى استعراض الجهود اإلنسانية الكويتية ومدى تأثيرها
في توفير األمن وضمان معيشة ورفاهية اإلنسان.

للعمل اإلنـســانــي ،ودول ــة الكويت
م ــرك ــزا لـلـعـمــل اإلن ـس ــان ــي ،وال ــذي
أضـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة مـ ـض ــاعـ ـف ــة
عـلــى ال ـكــويــت نـحــو دع ــم الـجـهــود
اإلن ـس ــان ـي ــة لـلـعـمــل ع ـلــى تخفيف
الـمـعــانــاة اإلنـســانـيــة الـتــي تضرب
عدة دول في العالم.
وقال الجارالله إن الكويت أوفت
بكل ما تعهدت به في المؤتمرات
الــدولـيــة للمانحين لــدعــم الــوضــع
اإلنساني في سورية ،التي قدرت
بنحو  1.6مليار دوالر ،وكان آخر
مــا تـعـهــدت بــه أم ــام مــؤتـمــر لندن
الدولي للمانحين لدعم األوضــاع
اإلنسانية في سورية ودول الجوار،
وتــم الــوفــاء بــه بمبلغ  300مليون
دوالر مقسمة على  3سنوات.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـك ــوي ــت ت ـق ــدم ــت ب ـ
 15مـلـيــون دوالر خ ــال رئاستها
الـمـشـتــركــة مــع االت ـحــاد األوروب ــي
ووك ــاالت األمــم المتحدة للمؤتمر
الدولي لدعم الجئي "الروهينغيا"
ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي أك ـت ــوب ــر ال ـمــاضــي
ب ـج ـن ـي ــف .وأك ـ ـ ــد ح ـ ــرص ال ـك ــوي ــت
خــال عضويتها غير الدائمة في
مجلس األمن على السعي الحثيث
بالتنسيق مع بقية الدول األعضاء
ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة إن ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات
والتوترات حول العالم وحفظ األمن
واالستقرار وإنهاء مشاكل النزوح
واللجوء.

محليات
سلة أخبار
«مراقبة تحفيظ القرآن»
تبدأ دورتها الربيعية
بــدأت مراقبة حلقات تحفيظ
القرآن الكريم بنات بإدارة شؤون
القرآن الكريم في وزارة األوقــاف
وال ـ ـشـ ــؤون االس ــام ـي ــة دورت ـه ــا
الــرب ـي ـع ـيــة  73لـتـحـفـيــظ ال ـق ــرآن
الكريم.
وقال مدير إدارة شؤون القرآن
الكريم أحمد الطويل ،إن "المراقبة
ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى رعـ ــايـ ــة ال ـ ـقـ ــرآن
وفهمه ،مــن خــال تنوع وسائل
التحفيظ والمناهج وسبل الترفيه
والتحفيز بما يتناسب والفئه
العمرية ،مما يحقق رؤية الوزارة
فــي الــريــادة العالمية فــي العمل
ً
اإلسالمي" ،موضحا أن "المراقبة
تعمل ضمن منهجية الوزارة في
زي ــادة اإلقـبــال على حفظ القرآن
الكريم ومــدارســة علومه لتنمية
الـفـكــر ل ــدى الـحــافـظــات وتـعــزيــز
القيم اإلســامـيــة ورف ــع مستوى
الوعي بقيمة الوسطية والتسامح
من خالل إدراجها ضمن الخطة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وخـ ـط ــة ال ـم ـنــاهــج
بأساليب تربوية تتوافق وطبيعة
العصر الحديث.

«األوقاف» شاركت في
«جائزة العالقات العامة»
ق ــال م ــراق ــب إدارة الـعــاقــات
ً
الـعــامــة ب ــوزارة األوقـ ــاف ،نــدبــا،
ق ـي ـصــر ال ـخ ـن ـف ــر ،إن "ال ـ ـ ـ ــوزارة
ش ــارك ــت ف ــي ال ـح ـفــل الـخـتــامــي
لجائزة الكويت للعالقات العامة
وخدمة العمالء الذي أقيم األحد
الماضي".
وأكـ ــد ال ـخ ـن ـفــر ،ف ــي تـصــريــح
ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أن "ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف م ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
ال ـف ـعــال ـيــات ،ه ــو تـحـقـيــق رؤي ــة
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ب ــال ــري ــادة
عــالـمـيــا ف ــي ال ـع ـمــل اإلس ــام ــي،
ورس ــالـ ـتـ ـه ــا فـ ــي ت ــرسـ ـي ــخ قـيــم
الوسطية ونشر الوعي الديني".
وأش ـ ــار إل ــى أن "ب ــروت ــوك ــول
الـتـعــاون مــع جمعية الـعــاقــات
الـعــامــة ُيـعــد ســابـقــة فــي تــاريــخ
العالقات العامة ،التي يتم فيها
توقيع برنامج تنفيذي مع وزارة
من وزارات الدولة.
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افتتحت منتدى االقتصاد المعرفي الثاني نيابة عن األمير • مهدي :برنامج عمل الحكومة عكس أولويات الدولة
محمد الجاسم

افتتحت الوزيرة هند الصبيح
منتدى االقتصاد المعرفي
الثاني ،الذي يقام تحت شعار
«الحكومات المعرفية...
أفضل الممارسات والدروس
المستفادة» ،نيابة عن سمو أمير
البالد.

ق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الـصـبـيــح" :إن ـنــا بـصــدد االنـتـهــاء
مـ ــن م ــراجـ ـع ــة قـ ــانـ ــون األن ـش ـط ــة
االقتصادية بالتعاون مع وزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وغ ــرف ــة
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،حـتــى يتم
وضـ ـ ــع اول اسـ ـ ـ ــاس ل ــاق ـت ـص ــاد
المعرفي في الكويت".
وذك ـ ـ ــرت ال ـص ـب ـي ــح ،ف ــي كـلـمــة
لها نيابة عــن سمو أمـيــر البالد
الشيخ صباح االحمد ،أمس ،في
منتدى االقتصاد المعرفي ،الذي
ي ـق ــام ت ـحــت ش ـع ــار "ال ـح ـكــومــات

ال ـم ـعــرف ـيــة ...اف ـضــل الـمـمــارســات
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة" ،إن
الحكومة جــادة في دعــم وتعزيز
م ـن ـظ ــوم ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـم ـعــرفــي
بالكويت ،من خالل زيادة الوعي
المؤسسي والمجتمعي ،وإشراك
القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ
وإدارة األ نـ ـشـ ـط ــة وا ل ـم ـش ــار ي ــع
القائمة على المعرفية.
وأض ــاف ــت أن اط ــاق فعاليات
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـث ــان ــي ي ــأت ــي اي ـمــانــا
ب ـخ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـه ــدف
ال ــى تمكين الـقـطــاع ال ـخــاص من
قيادة التنمية من خالل الشراكة
بين القطاعين الـعــام والـخــاص،

متمثلة في هيئة الشراكة ،او عبر
ال ـت ـخ ـص ـيــص ل ـب ـعــض ق ـطــاعــات
الدولة من خالل المجلس االعلى
لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص ،أو ع ـ ـبـ ــر ه ـي ـئــة
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـبــاشــر،
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ت ـن ـم ـيــة ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة عن طريق
الصندوق الوطني.
وتابعت" :إذا ما سارت االمور
بالشكل السليم ستكون الكويت
ق ــد س ـ ــارت ب ــاالت ـج ــاه الـصـحـيــح
لتحقيق رؤيــة سمو امير البالد
بتحويل ال ـبــاد ال ــى مــركــز مالي
وتـ ـج ــاري عــال ـمــي ف ــي ظ ــل بيئة
مشجعة وجاذبة لالستثمار يكون

تأهيل جيل جديد من القيادات النسائية الوطنية
أقــام برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي في
الكويت ،بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية برنامج "إعــداد
القيادات الوطنية النسائية" مساء أمس األول
في مقر البرنامج اإلنمائي بمشرف.
وقالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـص ــادي ــة هند
الصبيح ،إن إطالق هذا البرنامج يعد خطوة
إيجابية مهمة في رسم مالمح مستقبل جاد
ي ـقــوم عـلــى إع ــاء دور ال ـم ــرأة ومساهمتها
الفعالة فــي رفــع مــؤشــرات التنمية بالدولة
وتمكينها مــن إح ــراز أه ــداف ملموسة على
كل الصعد.
وأضافت الصبيح أن البرنامج يهدف كذلك

إلى إثبات قدرة المرأة على العمل في محافل
عديدة وتصعيد أجيال جديدة من السيدات
القياديات في مختلف المجاالت ،الفتة إلى أنه
خطوة إيجابية على طريق خلق أجواء جيدة،
ويمكن من خالله تحقيق فكر الخروج بأجيال
جديدة داعمة للتنمية المستقبلية والعمل
ع ـلــى تــأه ـيــل أجـ ـي ــال ج ــدي ــدة م ــن ال ـس ـيــدات
ودعمهن في العمل والقيادة.
وأكدت ثقتها بأن برنامج "إعداد القيادات
الــوط ـن ـيــة م ــن الـ ـسـ ـي ــدات" سـ ــوف ُيـ ـب ــرز دور
السيدات واالستفادة من خبراتهن في تكوين
وتأهيل جيل جديد من القيادات النسائية،
ً
التي تساهم إيجابا في تنمية الدولة وتسعى
إلى إحداث تقدم ملموس ونجاحات حقيقية

على الرغم من التحديات المفروضة.
بدوره ،قال األمين العام المساعد لشؤون
الـتـخـطـيــط وال ـم ـتــاب ـعــة ف ــي األم ــان ــة الـعــامــة
للتخطيط بدر الرفاعي ،إن الخطة اإلنمائية
متوسطة األجل الثانية " "٢٠٢٠-٢٠١٥ترتبط
ً
ً
ارتـبــاطــا وثـيـقــا بترجمة الكثير مــن أهــداف
التنمية المستدامة مع األخذ بعين االعتبار
الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى واحترام
ً
السياسات واألولــويــات الوطنية ،مــؤكــدا أن
ا لـكــو يــت تمكنت مــن تحقيق ج ــزء كبير من
أهداف التنمية المستدامة لما بعد  ٢٠١٥مع
العزم على السير لنكون من أوائل المحققين
لألهداف كاملة.

الخشتي :السرطان السبب الثاني للوفيات
افتتح مؤتمر تصوير أورام الجسم السرطانية

أكـ ــد وك ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة ب ــاإلن ــاب ــة ،د .محمد
الخشتي ،أن مرض السرطان السبب الثاني للوفيات
في الكويت بعد أمــراض القلب ،مشيرا إلى أنه من
األمراض الشائعة دوليا ،حيث إن نسب اإلصابة في
الكويت تقارب المعدالت العالمية.
وق ــال الـخـشـتــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ل ــه ،على
ه ــام ــش افـ ـتـ ـت ــاح م ــؤت ـم ــر ت ـص ــوي ــر أورام ال ـج ـســم
السرطانية ،نيابة عن وزير الصحة د .باسل الصباح،
إن "الوزارة تولي اهتماما خاصا بأمراض السرطان،
حيث إن أورام البطن والحوض السرطانية تشكل
نسبة كبيرة من األورام التي تصيب اإلنسان ،وعليه
فــإن الــدولــة اهتمت بتوفير أحــدث وســائــل الكشف
المبكر للتشخيص والعالج".
وشــدد على حــرص ال ــوزارة على توفير وسائل

وذكـ ـ ــرت ال ـص ـب ـيــح ان األم ــان ــة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط
وال ـت ـن ـم ـيــة ع ـم ـلــت ع ـل ــى تـحــويــل
ت ــوص ـي ــات ال ـم ـن ـت ــدى األول إل ــى
واقـ ــع م ـل ـمــوس م ــن خ ــال إن ـشــاء
كرسي الكويت للمعرفة ،يتضمن
مشروع إطالق المؤشر المعرفي
للمؤسسات العامة بهدف قياس
ح ـجــم وط ـب ـي ـعــة وجـ ـ ــودة وقـيـمــة
المعارف المتاحة في المؤسسات،
بما يمكن متخذي القرار من رسم
الـسـيــاســات وال ـبــرامــج التنموية
والتطويرية الالزمة لرفع كفاء ة
أداء وإنـ ـت ــاجـ ـي ــة الـ ـم ــؤسـ ـس ــات،
متوقعة أن يطلق المؤشر خالل
العام الحالي.
وأض ــاف ــت أن الـمــركــز الــوطـنــي
لالقتصاد المعرفي قــام بــإجــراء
دراس ــة ميدانية شملت  24جهة
في القطاع العام والخاص بهدف
اسـتـشــراف حــاجــة أس ــواق العمل
م ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـم ـعــرف ـيــة خ ــال
السنوات الخمس المقبلة ،مبينة
أن "أمانة التخطيط" شكلت لجنة
تضم الجهات ذات العالقة للعمل
على إدخ ــال مــادة إدارة المعرفة
لمرحلتي الـصــف ال ـحــادي عشر
وال ـث ــان ــي ع ـشــر ب ـه ــدف االرتـ ـق ــاء
بـمـخــرجــات الـتـعـلـيــم ال ـتــي تمثل

التدريب المستمر ،من خالل عقد المؤتمرات وورش
العمل ،بالتعاون مع أفضل المراكز والمستشفيات
العالمية ،إيمانا منها بأهمية دور الـكــادر الطبي
الـمــؤهــل لـلــوصــول إل ــى الـمـسـتــويــات ال ـمــرجــوة من
الرعاية الطبية.
بدورها ،أكدت رئيسة المؤتمر ،د .مريم حبيب ،أن
قسم األشعة التشخيصية في مركز الكويت لمكافحة
السرطان من األقسام الحيوية داخل المركز ،حيث
يعمل القسم نحو تطوير الخدمات التشخيصية،
من خالل االطالع على أحدث ما توصلت إليه العلوم
الطبية والتكنولوجية في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المؤتمر يستضيف محاضرين
من كندا والبرتغال ومصر ،بهدف المساهمة في
تـبــادل الـخـبــرات العلمية ،فضال عــن الـتـعــرف على
المزيد مــن المفاهيم الـجــديــدة فــي مـجــال فحوص
السرطان.

●

عادل سامي

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ع ـ ــن إض ـ ــاف ـ ــة عـ ـ ــدد مــن
التخصصات الطبية الجديدة في
التأمين الصحي على المتقاعدين
"عافية" .وقــال الصباح في تدوينه
له على موقع التواصل االجتماعي
"تويتر" ،إن من أهم األمور التي تمت
إضافتها ،زراعــة األسـنــان الدائمة،
والنظارات الطبية ،والمستلزمات
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـمـ ـس ــان ــدة ك ــالـ ـعـ ـك ــازات
واألج ـ ـهـ ــزة ال ـس ـم ـع ـيــة ال ـم ـس ــان ــدة،
وال ـ ـكـ ــراسـ ــي ال ـم ـت ـح ــرك ــة ،وأجـ ـ ــور

قالت الوكيلة الكندري إن
«التربية» تدرس إدخال مواد
علمية في مناهج التعليم
الديني ،الفتة إلى مضي الوزارة
في مشاريع التعليم اإللكتروني
وحوسبة المناهج.

كـشـفــت وك ـي ـلــة وزارة الـتــربـيــة
الـمـســاعــدة للتعليم الـعــام فاطمة
ال ـك ـن ــدري أن ه ـنــاك تــوج ـهــا نحو
إدخــال القسم العلمي في التعليم
ال ــدي ـن ــي ،وس ـي ـتــم ال ـن ـظــر ف ــي هــذا
ً
الموضوع قريبا ،إذ ال يزال المعهد
الديني تحت مظلة العلوم الشرعية
بالقسم األدبي ،وأغلب المواد التي
تدرس فيه أدبية.
وقــالــت ال ـك ـنــدري ،فــي تصريح
لـلـصـحــافـيـيــن أم ــس ع ـلــى هــامــش
افتتاح مشروعي الكتاب التفاعلي
وال ـخــرائــط الــذهـنـيــة اإللـكـتــرونـيــة
ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ،ف ــي ال ـم ـع ـهــد الــدي ـنــي

بنات بقرطبة ،إن "الــوزارة تسعى
دائما إلى حوسبة التعليم وإدخال
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فـ ــي كـ ــل م ـج ــاالت
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة وال ـتــربــويــة،
وذل ـ ـ ــك مـ ــن ب ـ ــاب ت ـس ـه ـيــل الـ ـم ــادة
العلمية على الطالب ،واستخدام
استراتيجيات التعليم النشط في
الميدان التربوي".
وأضافت أن الوزارة تعمل كذلك
على الـتــوســع فــي هــذه المشاريع
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ال ـتــي
تخدم العملية التعليمية بجميع
مدارس التعليم العام ،فقد تم البدء
ً
فيها فعليا بمشروع "منهاجي"،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــؤس ـس ــة ال ـت ـقــدم
الـعـلـمــي ،وت ــم تـحــويــل كـتــب اللغة

«ملست» اختتمت منافسات «التطبيقات الصناعية»
أعلنت المنظمة العالمية الستثمار أوقات الفراغ
فــي الـعـلــوم والتكنولوجيا ،مكتب «مـلـســت» آسيا
اإلقـلـيـمــي ،انـتـهــاء مسابقة التطبيقات الصناعية
ل ـل ـت ـم ــدي ــدات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ح ـي ــث اخ ـت ـت ـمــت أم ــس
مـنــافـســات الـ ـم ــدارس الـمـتــوسـطــة بـنـيــن الـمـتــأهـلــة
للتصفيات النهائية للمسابقة في نسختها الثانية
عشرة للعام الدراسي الحالي ،والتي ينظمها المكتب
بالتعاون مــع وزارة التربية ،وبــدعــم مــن مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.
وقــال رئيس المكتب عدنان المير ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة انـ ـتـ ـه ــت م ـنــاف ـســات ـهــا
المخصصة ل ـمــدارس البنين بمشاركة  6مــدارس
متوسطة ،مثلها  48طالبا تأهلوا للنهائيات من
بين  42مدرسة مثلها  168طالبا من جميع المناطق

األولويات االستراتيجية
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام

التعليمية ،خاضوا كل مراحل وتصفيات المسابقة.
وبين المير أن نتائج منافسات المرحلة النهائية
لمسابقة التمديدات الكهربية أسفرت عن حصول
ال ـمــدارس الـفــائــزة على لقب «بـطــل الـكــويــت» ،وفــاز
بالمركز األول مدرسة عبدالله بن عمرو المتوسطة
بنين ،والمركز الثاني مدرسة العالء بن الحضرمي
المتوسطة بنين ،والمركز الثالث مدرسة سهيل بن
عمرو المتوسطة بنين.
في مجال آخر ،أكد المدير العام لمنظمة «ملست»
داود األحمد أن إقامة مؤتمر الروبوت الطالبي ،الذي
سيعقد من  19الى  20الجاري ،يعد فرصة سانحة
الجتماع نخبة من المختصين في مجال الروبوت
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ،ل ـت ـبــادل الـمـعـلــومــات
والخبرات من دول الخليج واألردن.

الـطـبـيــب الـ ــزائـ ــر ،وق ـي ـمــة دع ــام ــات
القلب ،وقيمة المفاصل الصناعية،
وال ـع ـم ـل ـيــات ال ـج ــراح ـي ــة ال ـخــاصــة
ب ــال ـس ــرط ــان واألورام ال ـح ـم ـيــدة،
وت ــرك ـي ــب م ـن ـظــم ض ــرب ــات ال ـق ـلــب،
وم ـس ـت ـلــزمــات األج ـ ـ ــزاء ال ـم ــزروع ــة
المتعلقة بعمليات العمود الفقري،
وعمليات إزال ــة الـمــاء األبـيــض من
العيون.
وأكد وزير الصحة أن العمل جار
لتهيئة جميع السبل لجعل الخدمة
الطبية في الكويت هي الخيار األول
للمواطنين عند الحاجة إليها.
في موضوع منفصل ،شدد وكيل

اعتمدت المنظمة الكندية لألبحاث الصحية
( )CIHRالطبيب الكويتي واختصاصي األمراض
الباطنية ُ
والمعدية والفيروسية د .أسامة العنزي
كباحث رئيسي في مجال أبحاث فيروس نقص
المناعة المكتسبة (اإليدز) لمدة  3سنوات.
وقال العنزي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن
هذا االعتماد يمكن استثماره لتطوير الخدمات
َّ
المقدمة في مستشفى األمراض السارية
الصحية
لخدمة المرضى ،من خــال األبـحــاث ،والتعاون

المشترك مع المنظمة في مجال األمراض ُ
المعدية.
وأشــار إلــى أن اعتماده ُيعد فخرا له كطبيب
كويتي وإنجازا كبيرا ِّللكويت ،مؤكدا أنه سيعمل
على قدم وساق ،ليسخر ويستثمر هذا االعتماد
ال ـك ـنــدي ل ـخــدمــة ال ـك ــوي ــت ،وف ـت ــح أف ــق ال ـت ـعــاون
الدولي ،لالرتقاء بالخدمات الصحية عن طريق
عمل األبحاث العلمية المشتركة مع كندا ،وتدريب
األطـ ـب ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي م ـج ــال مـ ــرض اإلي ـ ــدز،
وتسهيل قبولهم في مجال زمالة مرض اإليدز.

الكندري :نعمل على حوسبة التعليم وتحويل الكتب إلى تفاعلية
●

ال ـل ـب ـن ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ضـ ـم ــن م ـف ـه ــوم
االقتصاد المعرفي.
ولـفـتــت إل ــى إطـ ــاق الـمـعــرض
الــوطـنــي كــويــت إكـسـبــو بـعـنــوان
"نـقــل الـمـعــرفــة عـبــر الـمـشــروعــات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة" وال ــذي
بـ ـ ــدأت أع ـم ــال ــه ق ـب ــل يـ ــوم ول ـم ــدة
خمسة أيــام بالتعاون مــع وزارة
التجارة والصناعة ،وذلك بهدف
فتح الفرص االستثمارية للشباب
الكويتيين عـبــر تــوطـيــن األفـكــار
الريادية والصناعات والخدمات
ال ـم ـت ـطــورة م ــن جــانــب الـشــركــات
األجنبية المشاركة.

ً ً
منظمة كندية تعتمد كويتيا باحثا في «اإليدز»

«التربية» :نبحث إدخال «العلمي» في مناهج «الديني»
فهد الرمضان

الصبيح تتوسط الحضور في افتتاح منتدى االقتصاد المعرفي
ل ـل ـم ـج ـل ــس االعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
وال ـت ـن ـم ـيــة د .خ ــال ــد مـ ـه ــدي ،إن
ب ــرن ــام ــج ع ـمــل ال ـح ـكــومــة "نـحــو
تنمية مستدامة" عكس أولويات
ال ــدول ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ومـنـهــا
إرساء أسس االقتصاد المعرفي
على المنظور البعيد ،الفتا إلى
ترجمة هذه األولوية ضمن خطة
التنمية  2018/ 2017مــن خــال
ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام
عبر برنامج االقتصاد المعرفي،
وركـيــزة رأسـمــال بـشــري إبــداعــي
من خالل تعزيز البيئة البحثية
واالبـ ـتـ ـك ــاري ــة فـ ــي ال ـم ــؤس ـس ــات
العامة ،عالوة على رؤية الكويت
 2035وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـمــد إل ـ ــى حــد
كبير على التوظيف األ مـثــل في
بناء منظومة إدارة المعرفة في

البيئات المؤسسية.
وأشـ ــار م ـهــدي إل ــى ان "أمــانــة
ال ـت ـخ ـط ـي ــط" اس ـت ـح ــدث ــت ضـمــن
هـ ـيـ ـكـ ـلـ ـه ــا الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي وح ـ ـ ــدة
تنظيمية جــد يــدة تـحــت مسمى
"ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ــوطـ ـن ــي ل ــاق ـت ـص ــاد
الـ ـمـ ـع ــرف ــي" ،الـ ـ ــذي يـ ـش ــرف عـلــى
متابعة كل األنشطة المعرفية في
المؤسسات العامة.
وذكـ ــر أن الـتـمـيــز الـمــؤسـســي
الـقــائــم عـلــى األنـشـطــة المعرفية
يـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــاث مـ ـنـ ـص ــات
مـتــرابـطــة هــي الـثـقــة ،والـتـعــاون،
والتعلم" ،وبخالف ذلك ال يمكن
أن نحقق ما نصبو إليه من بناء
مـنـظــومــة إدارة ال ـم ـعــرفــة ضمن
البيئة المؤسسية".

الصباح :تهيئة جميع السبل لجعل الكويت الخيار األول للمواطن

ً
الخشتي متقدما الحضور في مؤتمر تصوير أورام الجسم السرطانية

●

توصيات المنتدى

إضافة زراعة األسنان والنظارات ودعامات القلب لـ«عافية»
أكد وزير الصحة ،أن العمل جار
لتهيئة جميع السبل لجعل
الخدمة الطبية في الكويت هي
الخيار األول للمواطنين عند
الحاجة إليها.

عادل سامي

الـقـطــاع ال ـخــاص قــائــدا للتنمية
فيها" ،كاشفة ان منتدى االقتصاد
ال ـم ـع ــرف ــي س ـي ـخ ــرج ب ـتــوص ـيــات
سيتم اخذها بعين االعتبار.

العربية واإلنكليزية والرياضيات
وال ـع ـل ــوم بــال ـمــرح ـلــة الـمـتــوسـطــة
ً
إلى مناهج تفاعلية ،وتحديدا في
الصفين السادس والسابع ،وسيتم
إدخ ــالـ ـه ــا فـ ــي ال ـص ـف ـي ــن ال ـســابــع
ً
والثامن قريبا.
وأشارت إلى مشروع آخر طور
التنفيذ في القريب العاجل ،وهو
تحويل كل كتب المرحلة االبتدائية
إل ــى مـنــاهــج تـفــاعـلـيــة ،م ــؤك ــدة أن
جميع هذه المشاريع تطوعية ،ولم
تكلف الوزارة أي أموال.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـح ـف ــل ،قــالــت
الـكـنــدري" :رأي ــت التميز واالب ــداع
فـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــل الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
وبـ ـجـ ـه ــود ش ـخ ـص ـيــة وبـ ــإشـ ــراف
التوجيه الفني للتربية االسالمية
والعلوم خالل عرض المشروعين
المقدمين سواء الكتاب التفاعلي
أو الخرائط الذهنية ،التي تعتبر
وسائل مساعدة للمعلم في تسهيل
ال ـم ـع ـلــومــة وإم ـك ــان ـي ــة إي ـصــال ـهــا
للمتعلم دون عناء".

تشكيل لجنة
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد م ــدي ــر إدارة
التعليم الديني أ نــور عبدالغفور
حــرص اإلدارة على تقديم جميع
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــب فــي
ً
مصلحة التعليم الشرعي ،مشيرا
إلــى أن اإلدارة تطمح إلــى إدخــال
القسم العلمي في المعاهد الدينية،
وهناك لجنة مشكلة لدراسة هذا
المقترح.
وأضاف عبدالغفور ،في تصريح

للصحافيين أ مــس" :لدينا توجه
كذلك إلدخــال المرحلة االبتدائية
الـ ـمـ ـع ــاه ــد ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،ونـ ـح ــن فــي
طــور دراس ــة األمــر وإع ــداد مقترح
لتقديمه الــى قطاع التعليم العام
في وزارة التربية".
وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أن مـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـم ـع ـه ــد
تستقطب شريحة كبيرة من الطلبة
م ــن شـتــى ال ـم ـحــاف ـظــات ،وخــاصــة
األحمدي والعاصمة والفروانية،
ً
مؤكدا أن وجود التخصص العلمي
سيزيد أعداد الملتحقين بالمعاهد
الــديـنـيــة ،ويـضـيــف الـيـهــا الـتـنــوع
والـ ـتـ ـط ــور ،مــوض ـحــا أن "ش ـه ــادة
ال ـم ـع ـهــد تـ ـع ــادل ال ـق ـس ــم األدبـ ـ ــي،
وم ـتــاح لجميع الطلبة االلـتـحــاق
واختيار المواد األدبية".
وذك ــر أن مــوج ـهــات ومـعـلـمــات
الـ ـعـ ـل ــوم ال ـش ــرع ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ـل ـيــم
ً
الـ ــدي ـ ـنـ ــي بـ ــذلـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــودا ك ـب ـي ــرة
إلنجاح مشروعي الكتاب التفاعلي
ّ
والخرائط الذهنية ،وقد تمكن من
تحويل الكتاب الــى أداة تفاعلية
ومشروع يخدم العملية التعليمية،
إذ يبسط المعلومة ويسهلها على
ً
ال ـطــالــب ل ـكــي ت ـصــل ال ـيــه ســريـعــا
ودون عناء ،كما أنه يخدم الطلبة
الغائبين عن الدروس.
مــن جهته ،قــال مـشــرف توجيه
العلوم الشرعية د .خالد الفريج،
في كلمة خالل الحفل" :إننا ندرك
ث ـقــل م ـســؤول ـيــة ال ـت ـع ـل ـيــم ،ونـعـلــم
ت ـمــامــا أن الـمـعـلــم ك ـمــن يـ ــزرع ثم
ً
يرعى هذا الزرع ويرويه يوميا وقد
ً
ال يرى ثمرا".

وزارة الصحة المساعد لشؤون طب
األس ـنــان د .يــوســف الــدويــري على
أهمية الكشف المبكر عــن مشاكل
السمع لــدى األطـفــال وتشخيصها
ً
وعــاجـهــا والــوقــايــة منها ،مشيرا
إلى أن وزارة الصحة بدأت بإجراء
ال ـم ـســح ال ـس ـم ـعــي ال ــروت ـي ـن ــي لكل
مواليد الكويت عام  ،2013مما يعد
خطوة مهمة وضرورية في ترصد
أي م ـش ــاك ــل س ـم ـع ـيــة قـ ــد تـصـيــب
األطفال.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ــدويـ ـ ــري ،فـ ــي ك ـل ـمــة لــه
صباح أمس ،بمناسبة افتتاح اليوم
التوعوي تحت شعار "أسمعك زين"
الذي أقيم في إدارة مدارس التربية
الخاصة ،تحت رعاية وزير الصحة
د .بــاســل ال ـص ـب ــاح ،إن الـمـشــاركــة
فــي هــذه الفعالية الـتــوعــويــة حول
مشاكل ضعف السمع عند األطفال،
ً
وخصوصا من ذوي االحتياجات
الـ ـخ ــاص ــة وط ــريـ ـق ــة ال ـت ـش ـخ ـيــص
والمتابعة والعالج المناسب مهمة
ً
جدا ،كما تؤكد هذه الفعالية حرص
الوزارة على توفير الوعي الصحي
الـ ـ ـ ــازم ،الـ ـ ــذي ي ـس ــاع ــد ف ــي تـقــديــم
ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة األف ـض ــل لكافة
المرضى.
من جانبه ،قال رئيس قسم األنف

واألذن والـحـنـجــرة فــي مستشفى
الـفــروانـيــة وعـضــو زراع ــة القوقعة
في وزارة الصحة د .فيصل العبيد،
إن مستشفى زي ــن ي ـجــري مــا بين
ً
ً
 50و 70زراعة قوقعة سنويا ،الفتا
ً
إلــى أن  1400حالة سنويا تعاني
ً
مشاكل النطق وفـقــا إلحصائيات
مركز سالم العلي للنطق والسمع،
وأن نحو  5في المئة منهم يعانون
ضعف السمع.
ً
وأضاف أنه وفقا لإلحصائيات
ً
الـعــالـمـيــة ،ف ــإن واحـ ــدا مــن كــل ألــف
شـخــص لــديـهــم درج ــة مــن درج ــات
ضـعــف ال ـس ـمــع ،وه ــو م ـعــدل كبير
يستدعي االهتمام.
وأشــار د .العبيد إلــى أن فعالية
"أس ـم ـع ــك زي ـ ــن" ت ـه ــدف إلـ ــى إل ـقــاء
الضوء على أسباب ضعف السمع
وكيفية الوقاية منه والتشخيص
واالكتشاف المبكر والمسح السمعي
الذي يعتبر ركيزة لألطفال ،ليكون
العالج أسرع وأفضل ،والذي يتنوع
ما بين جراحي أو دوائــي أو زراعة
قوقعة.
وأكد أن هذه الفعالية تركز على
ً
التأهيل السمعي الذي يؤدي أيضا
ً
ً
دورا مهما في النتائج المرجوة بعد
اإلجراء الطبي أو الجراحي.

«لوياك» :ورش عمل للطلبة
المقبولين في البرنامج التدريبي

جانب من الطلبة المقبولين في برنامج «لوياك» التدريبي
قدمت مؤسسة لوياك ورش عمل "بريدج"
ل ـل ـط ـل ـب ــة ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن فـ ــي ب ــرن ــام ــج ل ــوي ــاك
ا لـتــدر يـبــي فــي فترته االو ل ــى ،بحضور أكثر
مــن  ٢٠٠مـتــدرب على مــدار  4أ يــام متتالية،
مــن  29يناير حتى  1ا لـجــاري ،فــي مقر بنك
ا لـكــو يــت ا لــو طـنــي ا لــر ئـيـســي ،لتأهيلهم على
المهارات األساسية والمهنية قبل البدء في
اي بيئة عمل.
وتم تحضير منهج الورش من قبل لجنة
لوياك للتدريب ،بحيث تقدم على مرحلتين،
األولى لمنتسبي البرنامج التدريبي الجدد،
يتعلمون فيها أ ســس و قـيــم لــو يــاك ،إ ضــا فــة
إ لــى تعلم مـهــارات التواصل الفعال وخدمة
العمالء.
أ مــا ا لـمــر حـلــة ا لـثــا نـيــة فـتـقــدم للمنتسبين

الذين سبق لهم االلتحاق بالمرحلة االولى،
والـ ـت ــي ي ـت ــم ف ـي ـهــا تــأه ـي ـل ـهــم ل ـس ــوق ال ـع ـمــل
وتدريبهم على مـهــارات مثل كتابة السيرة
ال ــذات ـي ــة ،وكـيـفـيــة ك ـتــابــة الــرســائــل الـنـصـيــة
اإللكترونية وتقديم الخدمة الفائقة للعمالء.
يذكر أن هــذه ا لــورش تقدم على  4فترات
س ـ ـنـ ــويـ ــا ،ي ـس ـت ـف ـي ــد مـ ـنـ ـه ــا أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ألـ ــف
طــالــب وطــال ـبــة ،عـلـمــا أن ه ــذه ال ــورش تـقــدم
ع ـلــى ي ــد م ــدرب ـي ــن م ـت ـطــوع ـيــن مــؤه ـل ـيــن فــي
مـجــال ا لـتــدر يــب المهني وا لـتـطــو يــر ا لــذا تــي،
وه ـ ــم م ــؤس ـس ــو ش ــرك ــة كـ ـ ــاود  ٩ل ـل ـتــدريــب
واالستشارات حمود العودة وسارة الشمري،
ور ن ــا حـلـبــي ،ولطيفة ا ل ــوزان ،و فــي العبيد،
ودا ن ـ ـ ــة ي ـخ ـل ــف ،واد ه ـ ـ ــم م ـن ـي ــر ،ود .ع ـ ــذاري
الفضلي.
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المطاوعة والعسعوسي بحثا مع وزير العدل المغربي
تشكيل لجنة لتفعيل أوجه التعاون الثنائي
أكد المطاوعة أهمية مباحثاته
مع وزير العدل المغربي ،لما
اتسمت به من توافق حول
التعاون القضائي والمهني بين
البلدين.

ً
المطاوعة مستقبال الوفد المغربي
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
األع ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء ال ـم ـس ـت ـش ــار
يــوســف الـمـطــاوعــة ،وزي ــر العدل
والحريات في المملكة المغربية
محمد أوجـ ــار وال ــوف ــد الـمــرافــق،
وب ـح ـثــا إم ـكــان ـيــة تـشـكـيــل لجنة
قضائية مشتركة بين الجانبين
لتفعيل أوج ــه الـتـعــاون الثنائي
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ت ـك ــوي ــن ال ـق ـضــاة
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات
القضائية المغربية ،باإلضافة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
الـمـعــاهــد الـقـضــائـيــة وال ــزي ــارات
المتبادلة بين رجال القضاء في
البلدين.
وأكــد المطاوعة أهمية زيــارة
األش ـق ــاء مــن الـمـمـلـكــة المغربية
ل ـل ـك ــوي ــت« ،لـ ـم ــا ت ـت ـس ــم بـ ــه ه ــذه
ال ــزي ــارة م ــن أب ـع ــاد مـهـمــة منها
ال ـت ـع ــاون ال ـق ـضــائــي وال ـم ـه ـنــي،

الذي تدعمه العالقات القضائية
الكويتية  -المغربية المتأصلة
م ـنــذ الـ ـق ــدم ،وم ــا تـحـظــى ب ــه من
تعاون دائم ومستمر ،إلى جانب
الـعــاقــات الثنائية بين األشـقــاء
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ب ـع ــده ــا
الـسـيــاســي الـكـبـيــر ،بــالـنـظــر إلــى
ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـم ـش ـتــركــة
واألدوار الرئيسية التي تضطلع
بـهــا ق ـيــادتــا ال ـب ـلــديــن ،ممثلتين
فــي صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد والـمـلــك
محمد السادس ،في دعم وتعزيز
ال ـع ــاق ــات ال ـعــرب ـيــة – ال ـعــرب ـيــة،
باإلضافة إلى أدوارهما الرئيسية
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ــي
والدولي» .
وأشار إلى أن «الوفد المغربي
اط ـلــع عـلــى الـتـجــربــة الـقـضــائـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة واألط ـ ـ ــر ال ــدس ـت ــوري ــة

الـ ـت ــي ت ـح ـك ــم ال ـع ـم ــل ال ـق ــان ــون ــي
والقضائي في البالد ،كما عبروا
عن سعادتهم البالغة بزيارتهم
للكويت».
وقد وجه وزير العدل المغربي
ال ــدع ــوة إلـ ــى ال ـق ـض ــاء الـكــويـتــي
للمشاركة فــي الـمــؤتـمــر الــدولــي
حول العدالة ،والذي سيعقد في
الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة خ ــال شهر
أبريل القادم.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـعـ ــام
المستشار ضرار العسعوسي في
مكتبه بقصر العدل وزيــر العدل
ال ـم ـغــربــي وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق لــه،
بحضور كل من المحامي العام
األول المستشار محمد الزعبي
والمحامي العام األول المستشار
بدر المسعد.
وتضمن اللقاء إجراء مباحثات
ثـ ـن ــائـ ـي ــة ل ـ ــدف ـ ــع أطـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون

المشترك بين البلدين الشقيقين،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ط ـ ــرح ع ـ ــدد مــن
ال ـق ـضــايــا الـمـتـعـلـقــة بــال ـت ـعــاون
القضائي بين الجانبين ،كما تم
تبادل الهدايا التذكارية مع الوفد
المغربي.
ً
وضم الوفد المغربي الزائر كال
من المدير العام للمعهد العالي
ا لـقـضــا ئــي عبدالمجيد غميجة،
ومــديــر الـشــؤون المدنية لحسن
ال ـك ــاس ــم ،ورئـ ـي ــس ديـ ـ ــوان وزي ــر
العدل محمد الناصر ،إلى جانب
مستشاري الوزير إدريــس نجم،
وش ـك ـيــر فـ ـت ــوح ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
المستشار اإلعالمي عبدالحفيظ
أبوسيف.

local@aljarida●com

«الحرس الوطني» :نسخر إمكاناتنا
لتحقيق التنمية لمؤسسات الدولة
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل وك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــرس
الــوطـنــي ،الـفــريــق الــركــن هاشم
الــرفــاعــي ،الـمــديــر ال ـعــام لهيئة
الـ ـط ــرق وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري أح ـمــد
ال ـح ـص ــان ،ع ـلــى رأس وف ــد من
الهيئة لتعزيز التعاون وتبادل
الخبرات بينهما في العديد من
المجاالت ،مشددا على حرص
«الـ ـح ــرس» ع ـلــى تـسـخـيــر كــافــة
اإلمكانات لمساعدة مؤسسات
الدولة والمجتمع المدني على
ت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـمــويــة
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة ،مـ ـص ــداق ــا لــوث ـي ـقــة
األهداف االستراتيجية .2020
ورحب الفريق الرفاعي بوفد
هيئة الطرق ،مشيدا بالزيارات
المتبادلة بين الجانبين ،حيث
أكد أن القيادة العليا للحرس،
ممثلة في رئيس الحرس سمو
ال ـش ـيــخ س ــال ــم ال ـع ـل ــي ،ونــائـبــه
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد ،تشدد
ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـظـ ـي ــم دور ا ل ـ ـحـ ــرس

أص ــدرت وزارة الكهرباء والـمــاء كتيب «دليل
الموظف» ،الذي يتضمن توضيحا ألنظمة ولوائح
وقوانين ديوان الخدمة المدنية ،لتعريف موظفي
الوزارة بحقوقهم وواجباتهم.
وأعــرب وكيل الــوزارة محمد بوشهري ،خالل
الحفل الذي نظمته الوزارة أمس ،بمناسبة إعالن
الكتيب ،عن فخره باألداء المتميز الذي يقوم به
فريق كفاءات ،من خالل المبادرات العديدة التي

سناسيري :عملية التوظيف الحالية ستكون ألصحاب اإلعاقات البسيطة
انطلق ،أمس ،المعرض الثاني
للفرص الوظيفية لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،الذي يقام
بالتعاون بين هيئتي القوى
العاملة وذوي اإلعاقة ،وبرنامج
إعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة في
مجمع الجيبت مول بمنطقة
العقيلة.

 50شركة قدمت
ً
فرصا لتوظيف
المعاقين
لديها
العبدالله

●

ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وزيـ ـ ــرة
الـ ــدولـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
هـنــد الـصـبـيــح ،انـطـلـقــت صـبــاح
أمس ،فعاليات «المعرض الثاني
لـلـفــرص الــوظـيـفـيــة لــأشـخــاص
ذوي اإلعـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة» ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــام
ب ــال ـت ـع ــاون ب ـيــن هـيـئـتــي ال ـقــوى
العاملة وذوي اإلعاقة ،وبرنامج
إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة
وال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي لـلــدولــة في
م ـج ـمــع ال ـج ـي ـبــت مـ ــول بـمـنـطـقــة
العقيلة ،الذي شهد إقباال واسعا
م ــن ذوي اإلع ــاق ــة لـلـتـعــرف على
ا لـفــرص الوظيفية المتاحة لهم
بالقطاع الخاص.
وقــالــت ممثلة بــرنــامــج إع ــادة
هيكلة ا لـقــوى العاملة والجهاز
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـ ـ ـلـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ف ــاطـ ـم ــة
سـنــاسـيــري ،إن «وج ــودن ــا الـيــوم
(أمـ ـ ـ ـ ـ ــس) خـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذا «ال ـ ـ ـبـ ـ ــوث»
ال ـت ــوع ــوي ي ـه ــدف إلـ ــى تشجيع
ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل فــي
القطاع الخاص ،حيث نعمل من
خــال البرنامج على تسجيلهم
ل ـ ــان ـ ـخ ـ ــراط فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع
الحيوي ،ليتسنى االستفادة من
قدراتهم وتحقيق طموحاتهم».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن «ال ـت ـس ـج ـي ــل
ال ـم ـب ــدئ ــي ل ـل ـتــوظ ـيــف يـ ـب ــدأ مــن
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي
اإلعـ ــاقـ ــة ،ومـ ــن ث ــم ال ـت ــوج ــه إل ــى

إصابة عاملين بإغماء في الخالدية
الستنشاقهما مركبات كيميائية
●

محمد الشرهان

أصيب اثـنــان مــن العمال بحالة إغـمــاء مساء أمــس األول في
منطقة الخالدية ،مما تطلب تدخل فرق اإلطفاء إلنقاذهما.
وفي التفاصيل ،تلقى مركز عمليات اإلطفاء بالغا يفيد بتعرض
اثنين من العمال لفقدان الوعي ،وهما يعمالن في قسيمة سكنية
قيد اإلنشاء بمنطقة الخالدية ،وعلى الفور توجهت فرق اإلطفاء،
ليتبين أن العاملين سقطا في غرفة بسرداب المنزل تستخدم
لمضخات حوض سباحة عند قيامهما بطالئها بمواد إنشائية
تستخدم في العزل لمنع تسريب المياه ،وتمكنت فرق اإلطفاء من
إنقاذ العاملين وتسليمهما الى عناصر الطوارئ الطبية ،الذين
نقلوهما الى المستشفى.

فحوص طبية
وبسبب التركيز العالي للمادة المستخدمة في العزل ،تأثر
ضابط إطفاء واثنان من فرقة اإلنقاذ بعد انتهاء عملية إنقاذ
العاملين ،مما تطلب نقلهم أيضا الى المستشفى إلجراء الفحوص
الطبية للتأكد من سالمتهم.
وتم استدعاء فرقة مركز مبارك الكبير للمواد الخطيرة ،لمعرفة
نــوع الـمــادة المستخدمة ،مــع رفــع ق ــراء ات قياس تركيز المادة
في المبنى ،ليتضح أنها مــواد إنشائية تحتوي على مركبات
كيميائية ذات تركيز عال يمنع استخدامها في األماكن المغلقة،
دون ارتداء مالبس واقية خاصة للتعامل مع هذه المواد ،لتأثيرها
على مستخدميها.
وأعـلــن بيان «اإلط ـفــاء» أن نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء أنــس الصالح كــان على اتصال
مباشر مع المدير العام لــإدارة العامة لإلطفاء باإلنابة ،اللواء
خ ــال ــد ال ـتــرك ـيــت ،لــاط ـم ـئ ـنــان ع ـلــى ح ــال ــة ال ـم ـصــاب ـيــن وســامــة
اإلج ــراء ات الوقائية التي اتخذتها فرق اإلطفاء لضمان سالمة
جيران المنزل بسبب أبخرة المواد الكيميائية.

الـ ـب ــرن ــام ــج ل ـل ـب ـحــث عـ ــن فــرصــة
وظ ـي ـف ـيــة ت ـت ـنــاســب وتـخـصــص
المعاق ومؤهله العملي» ،الفتة
إلى أن «عملية التوظيف الحالية
سـ ـتـ ـك ــون ألصـ ـ ـح ـ ــاب اإلع ـ ــاق ـ ــات
البسيطة» ،مؤكدة أن «هناك إقباال
واسعا من الشركات العاملة في
الـقـطــاع ال ـخــاص لتوظيف ذوي
اإلعاقة ،إلى جانب اإلقبال الكبير
مــن ذوي االحتياجات الراغبين
في التوظف».

فرص توظيف الئقة
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ــدت مـمـثـلــة
الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة،
أنـفــال العبدالله ،حــرص «الـقــوى
الـعــامـلــة» بــالـتـعــاون والتنسيق
المسبق مع «هيئة اإلعاقة» على
تـفـعـيــل مـ ــواد ال ـقــانــون 2010 /8
الصادر بشأن حقوق األشخاص
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة،
بـ ـش ــأن ت ـش ـغ ـي ــل ال ـم ـع ــاق ـي ــن فــي
القطاعين األهلي والنفطي» ،الفتة
إل ــى أن «ال ـم ـع ــرض ي ــأت ــي ضمن
خطة الــدولــة لدمج ذوي اإلعاقة
بالمجتمع ،وإيـجــاد فــرص عمل
توفر حياة الئقة لهم».
وب ـي ـنــت أن «الـ ـق ــوى الـعــامـلــة»
حصرت أعداد الشركات المختارة
لـتـطـبـيــق ال ـق ــان ــون وخــاطـبـتـهــم
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ،لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
وال ـفــرص الوظيفية الـتــي كفلها
القانون لهذه الفئة العزيزة على

جانب من المشاركة في معرض توظيف ذوي االحتياجات
ق ـلــوب ـنــا ج ـم ـي ـعــا ،م ــن ث ــم تـلـقــت
المهن المتاحة لديهم والمطلوب
الـتــوظـيــف فـيـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أن
«الشركات وفــرت فرصا وظيفية
تناسب جميع مؤهالت المعاقين
الراغبين في التوظف».
وذكرت العبدالله ،أن «القانون
 2010 /8ا ل ـ ـصـ ــادر بـ ـش ــأن ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أل ـ ــزم
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة واأله ـل ـي ــة
والقطاع النفطي التي تستخدم
 50ع ــام ــا ك ــوي ـت ـي ــا ع ـل ــى األقـ ــل
باستخدام نسبة من األشخاص
ذوي اإلعاقة المؤهلين مهنيا ال
تقل عن  4في المئة من العاملين
الكويتيين لديها» ،مشددة على
أن «ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة

أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب طـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات
كامنة هائلة ،وصــار لــزامــا على
الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي وال ـخــاص
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــم وتـشـجـيـعـهــم
على االنخراط في العمل والدمج
المجتمعي».

 50شركة
من جهتها ،كشفت رئيسة قسم
مكتب نــائــب مــديــر هيئة الـقــوى
العاملة لقطاع المهارة المهنية،
المهندسة زينب الجزاف ،أن «عدد
الشركات المشاركة في المعرض
بلغ  50شركة من أصــل  77تمت
مخاطبتها» ،مشيرة إلى أن «هذه
ال ـش ــرك ــات ت ـم ـثــل ق ـط ــاع ــات عــدة

ف ــي خــدمــة الـمـجـتـمــع .وت ـنــاول
الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي ال ـم ـجــال
اإلعـ ــامـ ــي ،ح ـيــث اس ـت ـمــع وفــد
ه ـي ـئــة الـ ـط ــرق إلـ ــى إيـ ـج ــاز عــن
ط ـب ـي ـعــة ال ـع ـم ــل اإلعـ ــامـ ــي فــي
الحرس ،وما يضمه من وسائل
إع ـ ـ ــام م ـط ـب ــوع ــة ،م ـث ــل مـجـلــة
الـحــرس الــوطـنــي ،وإلكترونية

كـمــوقــع ال ـحــرس الــوطـنــي على
ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت وح ـســابــاتــه
اإللكترونية في مواقع التواصل.
مــن جــان ـبــه ،أش ــاد الـحـصــان
بتعاون «الحرس» ،وحرصه على
تحقيق التكامل مع مؤسسات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،مـ ـم ــا ي ـح ـق ــق أهـ ـ ــداف
التطوير المنشود للكويت.

«الكهرباء» تصدر كتيب «دليل الموظف»

«اإلعاقة» تدشن معرض توظيف ذوي االحتياجات بـ «الخاص»
جورج عاطف

الرفاعي والحصان ودرع تذكارية بمناسبة التعاون

مـنـهــا ال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات الـنـفــط
الــوطـنـيــة ،وشــركــات االت ـصــاالت،
إضافة إلى الجمعيات التعاونية
كالصليبيخات و جــا بــر ا لـعـلــي،
فضال عن شركات المال والغانم
إنترناشونال والــرائــد للحراسة
وشركة المطاحن وغيرها».
وذكـ ـ ــرت الـ ـج ــزاف أن «ال ـق ــوى
الـعــامـلــة» طالبت هــذه الشركات
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ت ـه ـي ـئ ــة بـ ـيـ ـئ ــة ع ـمــل
مناسبة لذوي اإلعاقة» ،متوقعة
أن «تغطي الفرص المتاحة جميع
طلبات التوظف ،السيما في ظل
تهافت الشركات وحرصها لتكون
ص ــاحـ ـب ــة الـ ـسـ ـب ــق فـ ــي تــوظ ـيــف
المعاقين لديها».

أنجزها منذ تأسيسه .وقال بوشهري إن الوزارة
منحت موظفيها ،مــن خــال «ك ـفــاء ات» ،الفرصة
لتحويل أفكارهم اإلبداعية إلى مبادرات تستفيد
منها ال ــوزارة والمجتمع بشكل عــام ،مضيفا ان
الـكــويــت تـحـتــاج لـتـطــويــرهــا الـعـمــل بـشـكــل جــاد
وم ـخ ـلــص «ح ـت ــى ت ـك ــون الـ ـج ــودة ه ــي الـمـعـيــار
النهائي ألعمالنا التي نقوم بها».

مختار الرابية :نواف األحمد
تواضع لله فرفعه في قلوب شعبه
تقدم مختار منطقة الرابية
فـ ـ ــارس الـ ـن ــون ب ــأس ـم ــى آي ــات
ال ـت ـه ــان ــي والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات إل ــى
سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ،بـمـنــاسـبــة مـ ــرور 12
عاما على توليه والية العهد.
وقـ ــال الـ ـن ــون ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي« ،عـ ـن ــدم ــا ت ــدرك ـن ــا
هــذه المناسبة السعيدة البد
لنا أن نتوقف لنهنئ سموه
وأن ـف ـس ـن ــا بـ ـه ــا ،ل ـم ــا ل ـس ـمــوه
مــن مـكــانــة خــاصــة فــي نفوس
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن أح ـب ـه ــم
وأح ـبــوه ،وتــواضــع لله معهم
فوضعوه في أعماق قلوبهم،
خصوصا وهم يرونه العضيد
األم ـي ــن لـسـمــو األم ـي ــر الشيخ
ص ـبــاح األحـ ـم ــد ،ف ــي تجسيد
رائــع لقول الحق عز وجــل في
الذكر الحكيم «سنشد عضدك
بأخيك».
وأضاف« :قرابة ستة عقود
من الزمان وسمو ولي العهد
يـعـطــي لـلـكــو يــت والكويتيين
عـطــاء بــا ح ــدود ،ويـعـمــل من
أج ـل ـهــم ب ــا ك ـلــل أو م ـل ــل ،من
خـ ــال ال ـم ــواق ــع ال ـت ــي تــوالهــا
خالل مسيرته العملية الطيبة،
حـ ـي ــث سـ ـخ ــر قـ ـ ــوة ال ـم ـن ـصــب
إلع ـ ـ ــاء م ـك ــان ــة الـ ـك ــوي ــت بـيــن
األمم ،ووجه إنسانيته لنصرة
ال ـم ـظ ـلــوم وإغ ــاث ــة الـمـلـهــوف،
وجسد في عالقته مع الشارع
الـتــواضــع فــي أسـمــى معانيه،
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــدرسـ ـ ــة ب ـ ـحـ ــق فـ ـي ــه،

فارس النون

و ش ــارك المواطنين أفراحهم
وأتراحهم ،ولهذا لم ولن يكون
مـسـتـغــربــا ه ــذا ال ـحــب م ــن كل
فئات وأطياف وقبائل الكويت
لسموه».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـع ـ ـبـ ــر ف ـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـس ـمــوه ع ــن قليل
من كثير مما نكنه لهذا الرمز
الكويتي األصيل ،والنهر الذي
ال ي ـن ـضــب ب ــال ـح ــب وال ـع ـط ــاء
لبلده وشعبه ون ـمــوذج رجل
ال ــدول ــة ب ــأرق ــى الـقـيــم النبيلة
التي بات معها أحد أهم دعائم
الحكم في الكويت كونه صمام
األم ـ ــان ب ـعــد صــاحــب الـسـمــو،
وال نملك اال ان ندعو الله عز
وجل أن يمتعه بكامل الصحة
وموفور العافية ،وأن يحفظه
وي ــرع ــاه وي ـس ــدد ع ـلــى طــريــق
الحق خطاه».

«الخيرية اإلسالمية» 70 :منظمة تشارك في «دعم العراق»
الصميط :االستجابة كبيرة وتفوق التوقعات ومؤشر لنجاحه
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة
اإلس ــام ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،أم ـ ــس ،أن
نـحــو  70منظمة إنـســانـيــة ،منها
 30منظمة إقليمية ودولـيــة و25
عراقية و 15كويتية ،ستشارك في
مؤتمر المنظمات غير الحكومية
لدعم الوضع االنساني في العراق،
الذي تنظمه الهيئة االثنين المقبل،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع م ــؤت ـم ــر ال ـك ــوي ــت
الدولي إلعادة إعمار العراق.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية
لـلـمــؤتـمــر ،ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
ب ـ ـ ــدر الـ ـصـ ـمـ ـي ــط ،خ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
صحافي ،حول استعدادات الهيئة
السـتـضــافــة الـمــؤتـمــر ،إن الهيئة
وجـ ـه ــت دعـ ـ ـ ــوات ألكـ ـث ــر م ــن 100
منظمة محلية واقليمية ودولية
والعديد من الشخصيات القيادية
واألم ـم ـيــة الــرفـيـعــة الـنــاشـطــة في
الحقل االنساني ،مقرونة بأجندة
المؤتمر ورؤيته وأهــدافــه ،مبينا
ان االس ـت ـجــابــة حـتــى اآلن كبيرة
وتفوق التوقعات وتلك مؤشرات
مهمة لنجاح المؤتمر.

مساعدة المتضررين
وذك ـ ـ ــر ال ـص ـم ـي ــط أن الـ ـه ــدف
م ــن ال ـمــؤت ـمــر ه ــو االطـ ـ ــاع على
االوضاع االنسانية واالحتياجات

االساسية في المناطق العراقية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــررة ،وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ج ـه ــود
الـمـنـظـمــات االنـســانـيــة المحلية
واالق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة لـتــوجـيــه
ب ــرامـ ـجـ ـه ــا ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا ل ــدع ــم
الـ ــوضـ ــع االنـ ـس ــان ــي وم ـس ــاع ــدة
ال ـم ـت ـض ــرري ــن وب ـ ـنـ ــاء ق ــدرات ـه ــم
وتعزيز الشراكة االنسانية بين
المنظمات المحلية واالقليمية
والدولية في مواجهة التحديات
اإلنسانية بالعراق.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ـ ــه مـ ــن ال ـم ـق ــرر
ان ي ـش ـه ــد الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ع ـ ـ ــددا مــن
الجلسات التي يتحدث خاللها
رمــوز وقـيــادات العمل االنساني
في الداخل والخارج لبيان ابعاد
ال ــوض ــع االن ـس ــان ــي ف ــي ال ـع ــراق،
وت ـج ــارب بـعــض الـمـنـظـمــات في
اغاثة المتضررين ،واالحتياجات
االس ــاس ـي ــة ل ـمــاي ـيــن ال ـنــازح ـيــن
الـ ـع ــراقـ ـيـ ـي ــن ،فـ ـض ــا عـ ــن خ ـب ــرة
المجتمع المدني في هذا االطار.

الصميط خالل المؤتمر الصحافي

ً
ً
«مؤتمر الشراكة» يعقد اجتماعا بالكويت قريبا

أع ـلــن رئ ـيــس الـهـيـئــة الـخـيــريــة اإلســامـيــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار ب ــال ــدي ــوان األمـ ـي ــري
ال ـم ـس ـت ـشــار الـ ـخ ــاص ل ــأم ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة د .ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـع ـتــوق أن مــؤتـمــر
الشراكة الــذي ينظم سنويا بين المنظمات
غير الحكومية فــي العالم سيعقد اجتماعا
بالكويت قريبا للتكفل بإطعام مليار مسكين
ومحتاج.
وقال المعتوق ،في كلمة أمام مؤتمر تحالف
األدي ــان ال ــذي انطلقت فعالياته بالعاصمة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة واشـ ـنـ ـط ــن ،أم ـ ــس األول ،تـحــت
عنوان «حلف الفضول» ،إن هذا اإلعالن يأتي
استجابة لمبادرة تم إعالنها خالل المؤتمر
لتقديم الطعام للجياع من كل دين وعرق.

وأضــاف أن «هــذا المؤتمر العالمي يهدف
إل ــى إرسـ ــاء وتــرس ـيــخ سـبــل وآل ـي ــات ال ـحــوار
وال ـم ـح ـبــة وال ـت ـعــايــش ال ـس ـل ـمــي وال ـت ــواص ــل
الحضاري بين الناس كافة ،إضافة إلى العمل
على صون حرية اإلنسان وكرامته وحقوقه
اإلنسانية بغض النظر عن انتماءاته العرقية
أو الدينية أو الثقافية».
وش ــدد الـمـعـتــوق عـلــى أن اإلس ــام رســالــة
إنسانية خالدة جسدت منذ أكثر من  14قرنا
أروع األمثلة والقدوة في التسامح ،واإلقــرار
بمبدأ االختالف الحضاري والتنوع الثقافي.
وأكد أن «الناس في نظر اإلسالم من أصل
إنساني واحــد ،ولهم جميعا حقوق العيش
والكرامة دون تمييز ،كما أنــه يعظم مبادئ

االخوة اإلنسانية ،ويعلي من شأنها» ،مضيفا
أن «هذه بعض األدبيات التي تبين عظمة هذا
الدين ،وأتصور أن هناك أرضية مشتركة بين
هذه المعاني الجليلة ،وما تدعو إليه األديان
األخرى واألعراف االنسانية من قيم السالم».
وأشـ ــار إل ــى «أن ــه فــي ظــل حــالــة االح ـتــراب
وال ـن ــزاع ال ـتــي ت ـســود ال ـعــالــم ،فــإنـنــا بحاجة
بشكل أكبر الــى اعــاء هــذه القيم بين األفــراد
وال ـج ـم ــاع ــات واألمـ ـ ــم وال ـش ـع ــوب لـمــواجـهــة
المخاطر التي تعصف بالسلم العالمي ووضع
حد للنزاعات التي تهدد مستقبل البشرية»،
مـ ــؤكـ ــدا أن «ال ـ ـح ـ ــوار الـ ـحـ ـض ــاري ب ـي ــن أه ــل
الحضارات واألدي ــان والثقافات هو السبيل
لتجنب خطاب الصراع والكراهية».
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الحمود :صروح العلم في « »AOUحاضرة في الوطن العربي
اإلبراهيم :رئيسة الجامعة السابقة مسيرة من العطاء والتألق واإلنجازات
فيصل متعب

نظمت الجامعة العربية
المفتوحة ،أمس األول ،حفل
تكريم لرئيسة ًالجامعة العربية
المفتوحة سابقا د .موضي
الحمود ،بمناسبة انتهاء فترة
عملها بالجامعة ،وذلك برعاية
رئيس مجلس أمناء الجامعة،
سمو األمير طالل بن عبدالعزيز
في الشيراتون.

أك ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة
ا ل ـع ــر ب ـي ــة ا ل ـم ـف ـتــو حــة ()AOU
سابقا ،د .موضي الحمود ،أن
الجامعة أصبحت حاضرة في
برامجها وفروعها كواحد من
أ هــم صــروح العلم فــي الوطن
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ـه ــا
قـضــت فــي الـجــامـعــة  9أع ــوام،
م ـن ـهــا  4ف ــي ب ــداي ــة ن ـشــأت ـهــا،
واألع ـ ـ ــوام ال ـ ــ 5األخـ ـي ــرة حـتــى
هذا اليوم ا لــذي يعتبر نهاية
م ــرح ـل ــة ج ـم ـي ـلــة وم ـث ـم ــرة فــي
حياتها العملية.
ج ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ــال ت ـك ـ ـ ـ ـ ــريــم
د .الـحـمــود بـمـنــاسـبــة انـتـهــاء
فـ ـ ـت ـ ــرة عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــة،
بــر عــا يــة ر ئـيــس مجلس أ مـنــاء
ال ـجــام ـعــة س ـمــو األم ـي ــر طــال
بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـعـ ــز يـ ــز آل سـ ـع ــود
م ـس ــاء أ مـ ــس األول ف ــي ف ـنــدق
الشيراتون.
وكشفت الحمود عن إنجاز
كثير من عمليات التطوير في
مختلف المواقع الجامعية مع
مختلف فرق العمل ،موضحة
أن الـجــامـعــة أصـبـحــت عــابــرة
ل ــأقـ ـط ــار ،وام ـ ـتـ ــدت وت ـخ ـطــت
ال ـ ـخـ ــافـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـيــن
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت
اختالفات الحدود بين بعض
األقطار ،واستفادت من تنوع
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ،لـت ـشـكــل كـيــانــا
طموحا هدفه تنمية اإلنسان
العربي أو المقيم على أرض

اإلبراهيم يكرم الحمود
عربية من دون تمييز.
وتوجهت الحمود بالشكر
ال ـجــزيــل ل ــدول ــة ال ـكــويــت الـتــي
استضافت هذا الصرح ،وعلى
رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،الــذي
ساند الجامعة منذ بدايتها،
وولـ ـ ــي عـ ـه ــده األم ـ ـيـ ــن ال ـش ـيــخ
نواف األحمد ،و"الشكر واجب
لـ ـم ــن أوالنـ ـ ـ ــي الـ ـثـ ـق ــة ل ــرئ ــاس ــة

ال ـج ــام ـع ــة ل ـي ــس مـ ــرة واح ـ ــدة،
ب ــل م ــرت ـي ــن ،األمـ ـي ــر طـ ــال بــن
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز وع ـ ـلـ ــى ت ـف ـض ـلــه
بــرعــايــة ه ــذا ال ـح ـفــل ،والـشـكــر
مـ ـ ــوصـ ـ ــول ألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
األمـ ـن ــاء وال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة،
أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة االس ـت ـشــاريــة
ل ـم ـبــانــي ال ـجــام ـعــة ورئـيـسـهــا
األم ـي ــر تــركــي ب ــن ط ــال الــذيــن
كانوا نعم اإلخوة ونعم الدعم".

و شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرت أ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء إدارة
الـجــامـعــة فــي الـمـقــر ومــديــري
ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع وك ـ ــذل ـ ــك ال ـع ــام ـل ـي ــن
ف ــي ال ـجــام ـعــة م ـق ــرا وف ــروع ــا،
ك ـمــا ش ـكــرت ح ـكــومــات ال ــدول
ووزارات ا ل ـت ـع ـل ـي ــم ا لـ ـع ــا ل ــي
"ال ــذي ــن اس ـت ـض ــاف ــوا فــروع ـنــا
وســانــدوا عـمـلـنــا ،فـكــانــوا لنا
خير معينين ومرشدين".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار ف ــي

11

«لجنة العمداء» تعتمد التقويم
الجامعي للعامين المقبلين

●
ال ــدي ــوان األم ـي ــري ،د .يــوســف
اإلب ــراهـ ـي ــم ،ن ـي ــاب ــة ع ــن راع ــي
الحفل ،أن د .موضي الحمود
م ـس ـيــرة م ــن ال ـع ـطــاء وال ـتــألــق
قدمت من خاللها لمجتمعها
ووطنها وعروبتها كثيرا من
اإل ن ـجــازات و تــر كــت بصماتها
فــي الـعــديــد مــن الـجـهــات التي
ت ـ ــول ـ ــت مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،ومـ ــن
ض ـم ـن ـهــا ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــرب ـيــة
ا لـمـفـتــو حــة ،ال ف ـتــا ا ل ــى فترتي
ر ئــا ســة د .ا ل ـح ـمــود للجامعة
ش ـهــدت م ــراح ــل مـفـصـلـيــة في
ع ـم ــر هـ ــذه ال ـج ــام ـع ــة ال ـف ـت ـيــة،
والـتــي كــان لـجـهــودهــا ولــدعــم
مـجـلــس أم ـنــاء الـجــامـعــة األثــر
األك ـبــر فـيـمــا وص ـلــت إل ـيــه من
رسوخ وثبات.
ومن جانبه ،أو ضــح رئيس
الجامعة العربية المفتوحة،
د .م ـح ـم ــد ا ل ـ ـ ــز ك ـ ـ ــري" ،أن ثـقــة
سـمــو رئ ـيــس مـجـلــس األم ـنــاء
وأعضاء المجلس الموقر في
ال ـت ـك ـل ـيــف ب ــرئ ــاس ــة ال ـجــام ـعــة
ق ــد تـشــرفــت ب ـهــا ،فــإنـنــي أعــي
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ح ـ ـجـ ــم الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
واألمانة الملقاة على عاتقي،
ولـ ـكـ ـنـ ـن ــي مـ ــؤمـ ــن بـ ـ ـ ــإذن ال ـل ــه
تعالى وتوفيقه أننا ماضون
ف ـ ـ ــي خـ ـ ــدمـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة
اإلنسانية السامية".

أكاديميا

أحمد الشمري

اعتمدت لجنة عمداء جامعة الكويت التقويم الجامعي للعامين
الدراسيين المقبلين  2019-2018و 2020-2019في الكليات وكليات
مركز الطب وكلية الحقوق ،في اجتماعها أمس.
وقال مصدر مطلع في الجامعة ،لـ"الجريدة" ،إن اللجنة وافقت على
تغيير مسميات مجموعة من البرامج األكاديمية في كليتي العلوم
والعلوم االدارية ،بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وأوضـ ــح ال ـم ـصــدر أن ه ــذه الـ ـق ــرارات تــرفــع إل ــى الـمـجـلــس األعـلــى
للجامعة ،برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي،
لمناقشتها والموافقة عليها في اجتماعه الذي يعقد األسبوع المقبل.
ولفت الى أن هناك العديد من المواضيع التي ستدرج في االجتماع
المقبل ،منها سياسة القبول بالجامعة للعام الدراسي المقبل ،وآلية
العمل بها والترتيب لها ،وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها بقية
المؤسسات التعليمية النظيرة .وأكد ضرورة النظر إلى آلية القبول
بعين االعتبار ،من خالل األعــداد التي ستتقدم لاللتحاق بالجامعة،
وخاصة بعد إقرار شرط اجتياز اختبار اللغة اإلنكليزية للقبول في
خطة البعثات الخارجية التابعة لوزارة التعليم العالي ،مبينا ان هذا
األمر يؤثر على آلية القبول بالجامعة مستقبال ،الن الكثير لن يستطيع
اجتياز االختبار بسهولة.

«الراية» :ممارسات «التنفيذية» عبثية
استنكر المنسق ال ـعــام لقائمة
الـ ــرايـ ــة ال ـت ــي ت ـخ ــوض ان ـت ـخــابــات
االتحاد الوطني لطلبة الكويت في
المملكة المتحدة منصور التميمي،
ممارسات الهيئة التنفيذية المتكررة
في انتخابات اتحاد طلبة المملكة
ً
المتحدة ،واصفا إياها بالعبثية.
وحـ ـ ــذر ال ـت ـم ـي ـمــي ف ــي تـصــريــح
صحافي ام ــس ،الهيئة التنفيذية
"م ــن ت ـكــرار الـمـهــزلــة ال ـتــي حصلت
في انتخابات االتحاد الوطني فرع

الــواليــات المتحدة تحت إشرافها،
وال ـت ــي يــرفـضـهــا طـلـبــة وطــال ـبــات
ً
المملكة المتحدة حفاظا على العمل
الـنـقــابــي فــي بــريـطــانـيــا" ،موضحا
أنها "تحمل الكثير من التجاوزات
وال ـت ـحــزب غـيــر الـمـقـبــول م ــن طــرد
ً
لـلـطـلـبــة ب ـف ـنــدق االقـ ـت ــراع وص ــوال
اليوم إلى محاوالت العبث بالعملية
االنـتـخــابـيــة كــامـلــة وت ـج ــاوز إرادة
الطلبة".
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إيد روجرز*

خليل علي حيدر

ما دخل مذكرة نونيس في تحقيق مولر؟

هيئات رفض التجنيد في إسرائيل
على الرغم من صحة ودقة
الكثير من االنتقادات
والمالحظات السياسية
واالجتماعية الموجهة
إلى إسرائيل ،فإنها لم
تشهد منذ عام تأسيسها
في ً ،1948قبل نحو ستين
عاما ،أي انقالب عسكري
أو ثورة.

من الصعب
ً
موضوعيا
اعتبار
الديمقراطية
في المجتمع
اإلسرائيلي
مجرد «مزاعم»

قـ ـ ــدم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ال ــدع ــم
وال ـم ـســانــدة لـمــن رف ــض م ــن الـمـجـنــديــن أداء
الخدمة العسكرية ،أو ع ــارض تنفيذ بعض
األوام ــر ألسباب إنسانية ،و"تشكلت حركات
وتنظيمات وجمعيات مدنية وشبه عسكرية"،
ي ـقــول د .مـحـمــد أح ـمــد حـسـيــن" ،أخـ ــذت على
عــات ـق ـهــا ت ـقــديــم الـ ـع ــون الـ ـم ــادي وال ـم ـع ـنــوي
والقانوني والعسكري للرافضين".
يذكر الباحث أسماء العديد من هذه القوى
المساندة مثل:
" - 1راب ـ ـطـ ــة راف ـ ـضـ ــي ال ـ ـحـ ــروب ألس ـب ــاب
ضميرية فــي فلسطين" ،الـتــي تــأسـســت عــام
 ،1947ودعت إلى االمتناع عن أي عمل ينطوي
عـلــى عـنــف ،واع ـت ـبــرت ال ـحــرب فــي حــد ذاتـهــا
جريمة ضــد اإلنسانية يجب عــدم االشـتــراك
فـيـهــا .ول ـك ــن ،يــاحــظ ال ـبــاحــث ،ل ــم تـكــن هــذه
الرابطة ذات فاعلية على األرض ،ألنها ظهرت
في فترة "الحماس الصهيوني" ،إذ كانت الرؤية
السائدة ،كما تقدمها الباحثة "أنيتا شابيرا"،
هي أن "الحركة الصهيونية حركة تحرر وطني
خيرة ومستنيرة دائما ،ولكنها وجدت نفسها
وســط ظ ــروف كولونيالية اضطرتها -رغما
عـنـهــا -لتبني تــوجــه ع ــدوان ــي تـجــاه الشعب
الفلسطيني".
" - 2حركة البوصلة" ،وتعد أولــى حركات
الــرفــض بعد قـيــام إســرائـيــل .وفــي عــام 1971
أرسـ ــل أرب ـع ــة م ــن أع ـض ــاء إحـ ــدى المنظمات
االشتراكية رسالة إلــى وزيــر الدفاع "موشيه
دي ــان" ،ت ،1981أعـلـنــوا فيها رفضهم تأدية
الخدمة العسكرية في "جيش االحتالل" تسفا
هكيبوش ...باللغة العبرية! وقد انشقت عنها
"حركة البوصلة -اليسار اإلسرائيلي الجديد
عـ ــام  1971ون ــاف ـس ــت ال ـح ــرك ــة األم بميلها
لالعتدال في المطالب ،فلم يرسل أعضاؤها
ً
خطابا علنيا لوزير الدفاع ،ولم يعلنوا رفض
الـخــدمــة العسكرية بشكل قــاطــع ،بــل طالبوا
السلطات العسكرية بأال تجبرهم على الخدمة
في األراضي الفلسطينية المحتلة.
" - 3ح ــرك ــة ي ــش جـ ـف ــول" ،وت ـع ـنــي "تــوجــد
ح ُــدود" ،وهــي مــن أهــم حــركــات دعــم الــرفــض،
وشكلت في عام  1982بالتزامن مع بداية حرب
لبنان األولى ،وكانت بدايتها خطابا موجها
الــى رئيس ال ــوزراء ووزي ــر الــدفــاع ،وقــع عليه
ثــاثــة آالف جـنــدي احـتـيــاط ،بـعـنــوان "توجد
حــدود" .وقد أعربوا فيه عن رفضهم الخدمة
العسكرية في األراضي اللبنانية انطالقا من
أن هذه الحرب تقع خارج حدود دولتهم ،وقد
تعرض مئة وستون منهم لعقوبات تأديبية.
وينبه الباحث إلــى أن هــذه الحركة "ال تؤمن
بالرفض المطلق للخدمة العسكرية لكنها
تـشـتــرط أن ت ــؤدي الـخــدمــة داخ ــل مــا يسمى
"الخط األخضر" .واستمرت الحركة في نشاطها
خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،فكانت
توزع أيام الجمعة منشورات على الجنود في
محطة الحافالت المركزية في القدس بعنوان
"الحرب ليست حربنا!" ،واقترح ناشطوها على
الجنود التوقيع على عريضة يعلنون فيها "لن
نسهم في مواصلة قمع الشعب الفلسطيني في

األراض ــي المحتلة ،ولــن نشارك في نشاطات
درك ـي ــة أو ف ــي ح ــراس ــة ال ـم ـس ـتــوط ـنــات" ،كما
أقامت دعــاوى قضائية ضد ضباط كبار في
الجيش اإلسرائيلي أمــام المحكمة الجنائية
الرتكابهم جرائم حرب .وقد أثارت هذه الحركة
جدال ونقاشا حول دور الرفض اإلنساني في
المجتمعات الديمقراطية ،وحدود الطاعة التي
يجب أن يلتزم بها المواطن تجاه السلطات.
" - 4بروفيل جديد -حركة َم ْد َينة المجتمع
في إسرائيل" ،وهي حركة أسست في عام ،1988
تؤمن بمعارضة التجنيد اإلجباري في الجيش
وتقدم المساعدة لرافضي الخدمة العسكرية
خصوصا الــرافـضـيــن ألسـبــاب ضميرية من
دون أن يكون لها انتماء سياسي .وقد حددت
الحركة في برنامجها أن هدفها هو الحد من
الروح العسكرية التي تسيطر على المجتمع
اإلسرائيلي بهدف َ"م ْدينته" ،أي إشاعة الروح
المدنية ،وأن يكون بعكس المجتمع العسكري
مجتمعا مدنيا ،وترى أن الحالة التي عليها
الجيش اإلسرائيلي تلحق بالجنود أضــرارا
بدنية ونفسية ،وتقترح أن يتحول الجيش إلى
جيش محترف من دون تجنيد إلزامي ،وترى
الحركة أن حالة الحرب الدائمة التي تعيشها
إسرائيل ناجمة عن قرارات حكومة إسرائيل،
وليست ناتجة عن واقع ،ومن هنا تدعو الحركة
إسرائيل للعودة إلى حدود "الخط األخضر".
"ُ - 5شجاعة الــرفــض" -أوميتس لساريف،
وق ـ ــد ش ـك ـل ــت ه ـ ــذه ال ـح ــرك ــة ف ــي ع ـ ــام ،2002
عندما وقع واحد وخمسون جنديا وضابطا
اح ـت ـي ــاط ـي ــا عـ ـل ــى خـ ـط ــاب ُعـ ـ ـ ــرف بـ ــ"خـ ـط ــاب
المحاربين" ،أعربوا فيه عن رفضهم الخدمة
فــي األراض ــي الفلسطينية المحتلة ألسباب
ضـمـيــريــة .وان ـطــاقــا مـمــا ورد ف ــي الـخـطــاب
أسسوا حركة "شجاعة الرفض" ،وجمعوا 650
توقيعا ،وترفع الحركة شعار "رفض االحتالل
هو الصهيونية"!
يحلل الباحث في نهاية دراسـتــه لظواهر
رفض التجنيد والتمرد على األوامر العسكرية
في إسرائيل أسباب الرفض ،ويشير الى جملة
أحداث وتطورات أوجدتها وعززتها مثل:
أ  -تصدع العالقة بين ما هو سياسي وما
هو عسكري بعد توافق طويل في إسرائيل.
ويقول د .حسين إن قرار االنسحاب من جنوب
لبنان في عام  2000كان أحادي الجانب ،وكان
ً
ً
سـيــاسـيــا ال عـسـكــريــا ،وم ــن مــؤشــرات تعمق
التصدع الذي بات من مالمحه أن الحكومات
اإلســرائـيـلـيــة المتعاقبة لــم تـعــد تـتـســرع في
المصادقة اآللـيــة على المطالب الـتــي يتقدم
بها الجيش بخصوص ميزانياته ،كما بات
الكنيست يطالب بتطبيق حقه الــدسـتــوري
في ممارسة الرقابة البرلمانية على الشؤون
العسكرية.
ب -االنقسام الشعبي حول أهــداف حروب
إس ــرائـ ـي ــل ،ب ـم ـع ـنــى أنـ ـه ــا حـ ـ ــروب سـيــاسـيــة
ال تفرضها ض ــرورات أمنية ،بعد أن وصلت
خ ــاف ــات ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة إل ــى الـجـيــش،
لتصبح التضحية بأرواح الجنود بال طائل،
وهو األمر الذي حد من ثقة المجتمع بالقيادة

دومينيك مويزي *

د .سناء الحمود

الوضع الساخر في سورية
ً
الوضع الحالي في سورية معقد جدا ،ويتخذ
أردوغان الخطوات الالزمة لتعزيز سلطته،
غير أن الواليات المتحدة ،في هذه األثناء،
مستعدة للتضحية بشركائها المخلصين،
وباألكراد ،وذلك من أجل مصلحة الدولة.
يشير العالم السياسي إدوارد لوتواك في كتاب
لــه بـعـنــوان "االسـتــراتـيـجـيــة الـكـبــرى لــإمـبــراطــوريــة
البيزنطية" إلى أن طول عمر اإلمبراطورية البيزنطية
راج ـ ـ ــع ل ـن ــوع ـي ــة دب ـل ــوم ــاس ـي ـت ـه ــا ،وي ـ ـقـ ــول ل ــوت ــواك
إن ــه م ــن خ ــال االع ـت ـم ــاد ع ـلــى اإلقـ ـن ــاع والـتـحــالـفــات
واالحـتــواء ،بــدال من القوة ،استطاعت اإلمبراطورية
ضعف
الرومانية الشرقية الصمود ثمانية قرون ،أي ِ
اإلمبراطورية الرومانية التي نشأت منها بمرتين،
وفي حين تحاول دول مثل تركيا والواليات المتحدة
اجـتـيــاز الــوضــع المعقد أو "الـبـيــزنـطــي" فــي ســوريــة
سـيـكــون مــن الـجـيــد أن تــأخــذ الـتـطــور الــدبـلــومــاســي
لبيزنطة بعين االعتبار.
إن الهجوم الذي شنه الجيش التركي على األراضي
في شمال سورية ،بقيادة األكراد -أقرب شركاء ألميركا
فــي معركة تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة -يسلط الضوء
على التعقيد الحقيقي لألزمة السورية ،وتواجه تركيا
والواليات المتحدة اآلن ،وهما عضوان مؤسسان في
حلف شمال األطلسي ،خطرا حقيقيا يتمثل بتصعيد
سـيــؤدي ب ــدوره إلــى مواجهة مباشرة بين قواتهما
المسلحة ،وهي مواجهة ستراقبها روسيا بارتياح.
كما تستسلم تركيا للحساب التفاضلي في الشرق
األوس ـ ــط :األراض ـ ــي ت ـســاوي الـسـلـطــة .بــالـنـسـبــة إلــى
تركيا -الفخورة بتاريخها اإلمـبــراطــوري فهي قلقة
بشأن فقدان مجدها السابق -ليس من حق األكــراد،
تحت أي ظرف من الظروف ،االستيالء على أراضيها.
وفي العقود األخيرة أصيبت جهود تركيا الرامية
إلى تحقيق حلمها العثماني الجديد المؤثر بشكل
كبير فــي منطقتها بخيبة أم ــل ،فعلى الــرغــم مــن أن
العديد من اإلصالحيين العرب كانوا يأملون أن تصبح
تركيا بعد بداية الربيع العربي في عام  2010نموذجا
للديمقراطية الحديثة ،فإن األمور سارت بشكل مختلف
عما كان مخططا له.
أما بالنسبة إلى تركيا فقد توجهت منذ ذلك الحين
نحو السلطوية ،ويــرجــع ذلــك جزئيا إلــى التوظيف
الفعال للرئيس رجــب طيب أردوغ ــان للقومية ،وقد
لقي مسلسل ملحمة "كــوت الـعـمــارة" ،وهــو مسلسل
تلفزيوني تــر كــي يحكي قصة ا نـتـصــار العثمانيين
خالل الحرب العالمية األولى على القوات البريطانية
الغازية ،نجاحا كبيرا بين المشاهدين األتراك ،وتزداد
شعبية أردوغان عادة عند تصاعد التوتر العسكري،
حيث اقترح بعض المعلقين السياسيين في تركيا
إمكانية إجراء انتخابات مبكرة لتعزيز النظام ،مثل ما
حدث بعد االنقالب الفاشل الذي حدث في عام .2016
وقـ ــد س ــاع ــد ذلـ ــك ف ــي إبـ ـع ــاد تــرك ـيــا ع ــن االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،وال ــواق ــع أن ن ـظ ــام أردوغـ ـ ـ ــان تـخـلــى عن
التظاهر بإقامة عالقات أوثق مع تلك الكتلة ،بدال من
مضاعفة التزامه بتعزيز موقفه في الشرق األوسط،

الـعـسـكــريــة ،فـمـنــذ ح ــروب ع ــام  1967نشبت
ح ــروب لــم تـنـتــه أي مـنـهــا بنتيجة حــاسـمــة،
ليعيش الـمـجـتـمــع اإلســرائ ـي ـلــي سلسلة من
المواجهات التي ال تنتهي من دون حسم.
ج -من أسباب بروز مشاعر الرفض للتجنيد
بين الشباب واالحتياط ما تلحقه هذه الحروب
مــن أذى بالمدنيين حتى لــو كــان ذلــك بــدون
قـصــد ،حيث ت ــؤدي التغطية اإلعــامـيــة دورا
مؤذيا لألهداف اإلسرائيلية وجنود جيشها،
وبخاصة أن الجيش اإلسرائيلي بــات يقوم
بعمليات بين المدنيين .ويشير الباحث "دان
يــاهــف" فــي دراس ــة لــه بعنوان "ح ــول تعريف
جــرائــم الـحــرب -الخلفية والـتـطــور" ،إلــى عدد
م ــن ج ــرائ ــم ال ـح ــرب "ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا الـجـيــش
اإلسرائيلي في تعامله مع المدنيين العرب
عـلــى م ــدى تــاريـخــه ،مـثــل الـقـتــل واالضـطـهــاد
والطرد وغير ذلك".
د -الواقع الجديد والصورة الجديدة للطرف
الفلسطيني اللذين شكلتهما اتفاقيات أوسلو،
"فلم يعد الفلسطينيون العدو الشيطاني ،بل
هم طــرف جدير بالتفاوض في عملية سالم
متواصلة لها نتائجها على األرض ،ومن هنا
ً
زال -أو على األق ــل خــف -الـشـعــور بــأن خطرا
وجوديا يحدق بإسرائيل ،وبالتالي لم تعد
هناك حاجة إلى التجنيد اإلجباري".
هـ -تدني دافعية الشباب للخدمة في الجيش
في ظل خفوت الــروح الوطنية بين الشباب،
وتـ ــرى ب ـعــض الـ ــدراسـ ــات ال ـت ــي يـشـيــر إلـيـهــا
الباحث ،تنامي ال ــروح الـفــرديــة ،كما "أصبح
بـعــض الـشـبــاب ي ــرى فــي الـخــدمــة العسكرية
مضيعة ل ـلــوقــت ،وأن ـه ــا تـجــربــة غـيــر مفيدة
ومسيرة استغالل وعنصر غريب في حياتهم،
وأصبحت نقطة الضعف الكبيرة التي يعانيها
الجيش اإلسرائيلي اليوم هي عدم استعداد
الجنود وأهلهم لتحمل عبء الخدمة العسكرية
التي تضع حياتهم في خطر" .ومما يضعف
روح اإليثار والتضحية ويعزز الروح الفردية
واالزده ــار االقتصادي "الــذي بــات يقيس كل
شيء بمقاييس المكسب والخسارة ،فقد مر
المجتمع اإلســرائـيـلــي بـتـحــوالت اجتماعية
غيرت نمط التفكير والعادات والتقاليد لدى
أفراده ،فأصبح النمط السائد هو نمط السوق
الرأسمالية الحرة في مجال االقتصاد ،وهو
ال ــذي فتح مـجــاالت عمل جــديــدة فــي الــداخــل
وال ـ ـخـ ــارج ،ب ـعــدمــا أص ـب ــح ال ـن ـم ــوذج لـلــرجــل
اإلسرائيلي المثالي هو رجل األعمال أو مدير
شركة للتكنولوجيا المتطورة ،الذي ال يهتم
أحد بسؤاله عما إذا كان قد خدم في الجيش
أو في االحتياط".
و -معارضة حركة "الفيمينزم" النسائية،
بصفتها أيديولوجية تنافس ذكورية الثقافة
العسكرية ،مع بروز دور المرأة في المجتمع
اإلسرائيلي.
وتشير بعض اإلح ـصــاءات إلــى أن  40في
ّ
المئة من المتقدمات للتجنيد يعلن رفضهن
ً
للتجنيد س ـنــويــا ،ونـسـبــة ال ـلــواتــي يرفضن
الخدمة العسكرية ألسباب ضميرية ودينية
تصل إلى نحو  30في المئة من المجمل الكلي

للرافضات ،وتنال رافضات الخدمة ألسباب
ضـمـيــريــة ودي ـن ـيــة مـعــامـلــة خــاصــة م ــن قبل
السلطات ،حيث يحصلن على اإلعفاء شريطة
امتثالهن أم ــام "لـجـنــة الـضـمـيــر" العسكرية
لالستماع إلى ادعاءاتهن.
ز -نـقــد وســائــل اإلعـ ــام وت ـن ــاول الـقـضــاء
ل ـق ـض ــاي ــا الـ ـجـ ـي ــش :ب ـ ــدأت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
وساحات القضاء في معالجة قضايا الجيش
ومـشـكــاتــه ب ـشــيء م ــن ال ـن ـقــد ،وال ـك ـشــف عن
س ـل ـب ـيــات ال ـمــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة ،ف ـقــد نظر
البعض -فــي هــذا الـسـيــاق -إلــى اإلع ــام على
أنــه أداة مهمة مــن األدوات الـتــي بمقدورها
أن تسعف المجتمع المدني في مسعاه إلى
ضبط شطط المستوى العسكري المستغرق
فــي اسـتـشـعــار األخ ـط ــار عـبــر الـتـغــاضــي عن
االح ـت ـم ــاالت ،وم ـهــدت وســائــل اإلعـ ــام لنقد
الموضوعات العسكرية ،فأصبحت المحاكم
الـعـسـكــريــة ت ـنــاقــش ق ـضــايــا تـتـعـلــق بــاألمــن
اإلسرئيلي ،وتقضي في الشؤون العسكرية،
وباتت المحاكم تناقش موضوعات تتعلق
بالتجنيد وضوابط الترقية داخل المؤسسة
العسكرية ،وح ــوادث الـتــدريـبــات وتفاصيل
العمليات التي ينفذها الجيش في األراضي
الفلسطينية المحتلة".
ويختتم د .محمد أحمد حسين الدراسة
باالشارة الى أن المؤسسة العسكرية تبدي
ً
ش ـي ـئ ــا م ــن ال ـق ـل ــق ف ــي إس ــرائـ ـي ــل إزاء ه ــذه
الظاهرة ،وتشكل اللجان لدراستها ،ولكنها
"مــازالــت تحت سيطرتها ،وهــي ق ــادرة على
احتوائها" .ويضيف أن وجود هذه الظاهرة
ً
ً
"يحقق بعدا إيجابيا للمؤسسة العسكرية
من ناحية وللمجتمع اإلسرائيلي من ناحية
أخ ــرى ،ألنــه يـعــزز مــا ت ــروج لــه إســرائـيــل من
أنها دولــة ديمقراطية حتى فــي مؤسستها
العسكرية ،فهي تسمح باالختالف حتى في
المؤسسات التي ال يسمح فيها باالختالف،
فهي بذلك وعلى حد زعمها "بلد ديمقراطي"
حتى في جيشها".
ً
ول ـك ــن م ــن ال ـص ـع ــب م ــوض ــوع ـي ــا اع ـت ـبــار
الديمقراطية في المجتمع اإلسرائيلي مجرد
"مزاعم" ،فالواقع أنها اليوم دولة متقدمة ثرية
متوسط دخل الفرد فيها أو الـ GDPنحو 34
ً
ً
ألف دوالر ،وتحقق سنويا تقدما في الصناعة
والتكنولوجيا والزراعة ال يضاهى في الشرق
األوسط ،كما أن باحثيها ينشرون أكبر عدد
من الدراسات العلمية.
وب ــال ــرغ ــم مـ ــن ص ـح ــة ودق ـ ـ ــة ال ـك ـث ـي ــر مــن
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات والـ ـ ـم ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالجتماعية الموجهة إليها ،فــإن إسرائيل
لم تشهد منذ عام تأسيسها في  ،1948قبل
ً
نحو ستين عاما ،أي انقالب عسكري أو ثورة،
كما ال تــزال حياتها البرلمانية والسياسية
والـعـسـكــريــة والـثـقــافـيــة مـسـتـقــرة منتظمة،
والرقابة القانونية فيها على أجهزة الدولة
صارمة دقيقة والقانون فوق الجميع.
ول ـن ـســأل أن ـف ـس ـنــا :ل ـم ــاذا إس ــرائ ـي ــل بـهــذه
الحال ونحن على النقيض؟ هل هذه بدورها
تمثيلية أم مجرد مؤامرة؟

صحيح أن "مذكرة نونيس" مثيرة لالهتمام إال أن كل ما تكشفه حدث
قبل تعيين روبرت س .مولر الثالث ،لذلك كيف يمكن ألي مسألة وردت في
المذكرة أن تؤثر في مصداقية ُتحقيق المجلس الخاص؟ فمن المهم أن
تحقيق وزارة العدل قبل مولر فتح بحض من حزبيين معادين لترامب
وموالين لهيالري استغلوا تطبيق القانون األميركي في محاولة لعرقلة
ً ّ
حملة ترامب .إذا يشكل تحديد ما عرفه مولر ومتى عرفه نقطة أساسية
ً
ومهمة ،فمتى اكتشف مولر أنه يترأس تحقيقا أسسه غير شرعية؟ إذا ظن
أال أهمية لذلك ،فعليه أن يوضح السبب.
تعود أهمية مذكرة رئيس لجنة االستخبارات التابعة لمجلس النواب
ديفين نونيس (ممثل كاليفورنيا الجمهوري) في جــزء منها إلــى أنها
تؤكد وجود خلية مناهضة لترامب وموالية لكلينتون عملت على أعلى
المستويات في مكتب التحقيقات الفدرالي ،وباالستناد إلى تقارير السنة
ً
الماضية ،نعرف أن هــذه العصبة الحزبية شملت أناسا مثل المدعية
العامة في عهد أوبــامــا لوريتا لينش ،ونائب مدير مكتب التحقيقات
الفدرالي السابق أندرو ماكيب ،ورئيس قسم محاربة التجسس في مكتب
التحقيقات الفدرالي السابق بيتر سترزوك ،ومساعد نائب المدير العام
السابق بروس أوهر ،وآخرين.
صحيح أن الديمقراطيين وحلفاءهم في وسائل اإلع ــام يرفضون
اإلقرار بذلك ،إال أن المذكرة تكشف أن االنتخابات الرئاسية األميركية لم
ُ
تكد تخطف من قبل الروس أو حملة ترامب التي تعاونت معهم ،بل من
عمالء حملة كلينتون الذين تآمروا مع حلفاء مناهضين لترامب داخل
مكتب التحقيقات الفدرالي ،وقد اعتمدت بعض جهودهم على بحث حملة
كلينتون عن معلومات مسيئة للطرف اآلخر ،وهكذا استخدموا مجموعة
من األكاذيب والمعلومات المشوهة التي نشروها في محاولة لتقويض
حملة ترامب.
ً
ً
من الضروري أن نتذكر أن ملف الديمقراطيين لم ِّ
يؤد دورا كبيرا في
مسألة فتح تحقيق بشأن روسيا ،لكن الكشف عن استخدامه ُيظهر وجود
أفراد مناهضين لترامب في مكتب التحقيقات الفدرالي ويثبت التحيز ضد
ً
ً
ترامب ،فقد أخذوا مستندا مزيفا واستغلوه للترويج ألهدافهم السياسية
الخاصة ،لذلك ال بد من أن نسأل :ماذا فعلوا غير ذلك؟
ً
ً
أوال ،بدا غريبا أن يعمد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس
ب .كومي إلى تقديم تقرير للرئيس المنتخب ترامب عن هذا الملف .أتساءل
عما إذا أقدم على ذلك كجزء من محاولة إلخفاء آثار المجموعة المناهضة
لترامب أو للكشف بلطف على األقل عن أن الحكومة استخدمت هذا الملف،
ُ
وأعتقد أال أحد كان قد أخبر ترامب أن هذا الملف استعمل ضد مصالحه
في إجراءات حكومية رسمية .في مطلق األحوال نحتاج إلى بعض الوقت
لندرك تأثير مذكرة نونيس ،لكننا ال نستطيع بالتأكيد تجاهلها بكل
ً
بساطة ،فهل كان مولر سيفيد أساسا أن مكتب التحقيقات الفدرالي تآمر
ّ
مع قوى مناهضة لترامب لتقويض حملته باالعتماد على معلومات قدمها
ً
ً
أجانب مناهضون لترامب تقاضوا أجرا من حملة كلينتون؟ إذا ،تشكك
ً
ُمذكرة نونيس في أسس تحقيق المجلس الخاص برمتها ،وخصوصا إذا
فتح اليوم تحقيق فيما إذا عمد الرئيس إلى عرقلة مسار تحقيق أطلقته
الحكومة بطريقة غير صحيحة في المقام األول.
ً
ّقد ُ
رت سابقا اعتراض مكتب التحقيقات الفدرالي على نشر المذكرة،
ُ
ُ
َ
ولكن بعدما اطلعت عليها ،تساءلت لم أثار كل هذه الضجة عن كشف
ً
ّ
المصادر واألساليب ،فلم َأر أيا من كل ذلك .على العكس تشكل هذه المذكرة
ً
فضحا بالغ األهمية لخبث عدد من الحزبيين وانتهاكاتهم داخل مكتب
التحقيقات الفدرالي ،ومن الطبيعي أن يشكك البعض في المعلومات الواردة
في المذكرة ،معتبرين إياها ناقصة وغير دقيقة .لننتظر َ
ونر.
عالوة على ذلك ما زال هنالك المزيد ،فأنا أسمع أن تقرير المحقق العام
ً
في مكتب التحقيقات الفدرالي سيصدر قريبا وأنه سيشكل إدانة قوية
إضافية لكثيرين داخل هذا المكتب.
ً
ّ
المذكرة ّ
تقدم أدلة إضافية على أن شخصا ما تآمر
خالصة الكالم أن هذه
ً
مع الروس ،وأخفى معلومات مهمة عن مسؤولي الحكومة ،واستخدم أمواال
مبيضة لشراء معلومات مسيئة للحملة ساهم عمالء روس في تزويدها،
ّ
لكن هذا الشخص لم يكن من حملة ترامب ،ويجب أن تشكل هذه نقطة بالغة
األهمية بالنسبة إلى مولر ،فما المنحى الذي سيأخذه التحقيق بعد ذلك؟
*«واشنطن بوست»

وتكمن أولويات تركيا في منع تشكيل منطقة مستقلة
مخصصة لــأكــراد الـســوريـيــن عـلــى حــدودهــا ،وهــي
نتيجة يمكن أن تجعل ح ــزب ا لـعـمــال الكردستاني
التركي ،الذي كان وراء العديد من الهجمات اإلرهابية
على األراضي التركية ،يطالب بالشيء نفسه.
ومن المحتمل أن تؤدي مغامرات تركيا العسكرية
في سورية إلى نتائج عكسية؛ على سبيل المثال في
حال وجود خسائر بشرية كبيرة أو انتصار الخصم
الذي يعتبر أقل شأنا ،فإن األنظمة االستبدادية أكثر
عــر ضــة للمغامرات العسكرية الفاشلة مــن األنظمة
الديمقراطية ،ولكن في الوقت الراهن يبدو أردوغان
ملتزما باستراتيجيته ،ا لـتــي تجمع بـيــن األ ه ــداف
الهجومية والدفاعية.
وقــد خلق كل هــذا معضلة بالنسبة إلــى الواليات
الـمـتـحــدة الـتــي أج ـبــرت عـلــى االخـتـيــار بـيــن حليفها
الرسمي (تركيا) وشركائها الفعليين (األكــراد) ،ومن
المرجح أن يذهب والء الجيش األميركي إلى األكراد
الذين وقفوا بشجاعة في معركة "الدولة اإلسالمية"،
وكـثـيــرا مــا ف ـقــدوا أرواح ـه ــم ،وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى فــإن
الــدبـلــومــاسـيـيــن والـسـيــاسـيـيــن ه ــم أك ـثــر اس ـت ـعــدادا
للتضحية ب ــاألك ــراد مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى عــاقــات
جـيــدة مــع تركيا ،باعتبارها حليفا مهما مــن حلف
شمال األطلسي ،وإن كانت أكثر برودة وأكثر صعوبة.
من الناحية المثالية يمكن للواليات المتحدة أن
تجد وسيلة لتهدئة تركيا دون التخلي عن األكــراد،
ولكن مع التزام األكراد باستخدام نفوذهم الذي تحقق
بـشــق األن ـفــس لـتـعــزيــز الـمـنــاطــق ال ـكــرديــة المتمتعة
بالحكم الــذاتــي فــي شمال ســوريــة والـعــراق ،سيكون
مــن الصعب ،إن لــم يكن مــن المستحيل ،تنفيذ هذه
االستراتيجية.
والوضع الحالي في سورية معقد للغاية ،ويتخذ
أردوغ ــان الخطوات الــازمــة لتعزيز سلطته ،غير أن
الواليات المتحدة ،في هذه األثناء ،مستعدة للتضحية
بـشــركــائـهــا الـمـخـلـصـيــن ،وب ــاألك ــراد ،وذل ــك مــن أجــل
مصلحة الدولة.
لكن من السخرية بمكان أن الفائز الحقيقي في هذه
اللعبة االستراتيجية هو فالديمير بوتين وروسيا،
فقد أضحى التوتر داخــل الناتو اآلن أكثر تصاعدا
من أي وقت مضى ،وإذا أصبحت سورية ساحة قتال
لـعـضــويــن فــي الـتـحــالــف ،ف ــإن ال ـعــواقــب عـلــى الـغــرب
ستكون وخيمة ،والفوائد على روسيا ستكون ضخمة،
وإن المتضررين هــم الـسـكــان المدنيون والضحايا
الرئيسيون في لعبة الشطرنج الدموية هذه ،كما أن
ذلك سيزيد من معاناتهم ،ومع إراقة الكثير من الدماء
أصبح العالم أقل حساسية.
وقد أكد لي أحد أصدقائي الدبلوماسيين أن دوره
الجديد في الخدمة السرية لم يعزز إيمانه باإلنسانية،
وأن التعامل مــع المسألة الكردية فــي ســوريــة يؤكد
موقفه السلبي.
* مستشار بارز في معهد مونتين في باريس،
ومؤلف كتاب "الجغرافيا السياسية
وانتصار الخوف".
«بروجكيت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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لكي نفهم الجذور التاريخية إلعالن القدس عاصمة إلسرائيل ()2-2
إشارة نائب الرئيس األميركي مايك بنس إلى
إسرائيل أنها أرض الميعاد وأن لليهود تاريخا
عمره  2000عام في فلسطين ،وإشارته إلى
إلى
خروج اإلسرائيليين من أرض االضطهاد ً
أرض الحرية هو استشهاد غير صحيح تاريخيا.
ُ
لكي نعرف لماذا في الزمن الماضي والحاضر استبيحت
أرض فلسطين فإن علينا أن نرجع إلى األساطير التوراتية،
فـفــي سـفــر الـتـكــويــن يكشف كـنـعــان ،وه ــو جــد الكنعانيين
الفلسطيني ،مصادفة على عــورة أبيه نــوح ،فيلعنه النبي
نــوح ،ويخرج من االصطفاء بعد أن أعلن نوح أنه "ملعون
كنعان عبدا يكون لعبيد ،إخوته سام جد الساميين ،ويافث
جد األوروبيين"( .سفر التكوين .)9:5
وبهذه التهمة تم التحضير لالستيالء على أرض كنعان،
وهو االسم التوراتي لفلسطين ،وقبل هذه الحادثة كان يشار
للعرب المستعربة في التوارة باسم اإلسماعيليين ،وأيضا
تم التمهيد لالستيالء على أرضها في زمن القائد العسكري
اإلســرائـيـلــي يــوشــع  Joshuaوإسـمــاعـيــل هــو اب ــن إبــراهـيــم
األكبر ،ووصف في التوراة أيضا بأنه عنيد حمار وحشي
كرجل يده ضد الجميع ويد الجميع ضده ،وسوف يعيش
في حالة عداء مع كل إخوته( .تكوين  .)16 :12وواضــح في
هذا النص محاولة إقصاء إسماعيل وأمه هاجر من الحضانة
اإلســرائـيـلـيــة ال ـتــي مـنـحـهــا الـنـبــي إبــراه ـيــم الب ـنــه إسـحــاق
وأسباط يعقوب االثني عشر .وبالعودة للتوراة أيضا نجد
أن الرب "وعد إسماعيل جد العرب بأن تكون له أمة عظيمة"
(سفر التكوين  ،)21 :18وقد سمى العهد القديم اإلسماعيليين
بالمديانيين ،وهــم من المغضوب عليهم ،ومــن المؤكد أن
كراهية الهاجريين في التوراة ليست مستمدة من أخالقهم
أو تـصــرفــاتـهــم ،ولـكــن مــن اخـتــاف األم ـهــات ،فالهاجريون
اإلسماعيليون من ذرية هاجر جارية النبي إبراهيم ،والسبب
اآلخر لكرههم هو أن الهاجريين ذرية إسماعيل كانت لهم
أرض عظيمة تــرعــى فيها مواشيهم واألس ـبــاط اليهودية
وباألخص سبط روبن  Reubenكان بحاجة إلى هذه األرض،
وتسميتهم الهاجريين ربما لوضع حاجز بيولوجي بينهم
وبين بنوتهم للنبي إبراهيم .فالهاجريون أصبحوا شعبا
يحارب اإلسرائيليين في عهد أول ملوك بني إسرائيل الملك
شاؤول.
بعد ذلك اشتدت معركة روبن مع اإلسماعيليين ،ويقال
إن اإللــه تدخل لصالح اإلسرائيليين ،كما جاء في التوارة،
فــاسـتـجــاب ال ـلــه ل ــدع ــوات اإلســرائـيـلـيـيــن فـغـنـمــوا خمسين
أل ــف جـمــل وأل ـفــا ومـئـتــي خ ــروف وأل ـفــي ح ـمــار ،كــذلــك أخــد
اإلسرائيليون أسرى حرب عددهم مئة ألف أسير ،وبعضهم
تــم ذبحه ألن المعركة معركة الله ضــد الهاجريين"( .سفر
األخبار  )5:19-22ومن عدد القتلى واألسرى والغنائم ندرك
الثقل االجتماعي واالقتصادي لشعب إسماعيل ،فالمعركة
هي معركة االستحواذ على األرض ألن مهنة الجانبين كانت
الــرعــي وحــاجـتـهــم إلــى الـكــأ وال ـمــاء أدت إلــى اصـطــدامـهــم،
وبالرغم من أنهم كانوا جميعا من ذرية النبي إبراهيم لكنهم
من أمهات مختلفة.
إن إشـ ــارة نــائــب الــرئـيــس األم ـيــركــي إل ــى إســرائ ـيــل أنها
أرض الميعاد وأن لليهود فيها تاريخا عـمــره  2000عام
في فلسطين ،ثم إشارته إلى خروج اإلسرائيليين من أرض
االضـطـهــاد إلــى أرض الـحــريــة هــو استشهاد غير صحيح

ً
تاريخيا ،ففلسطين أرض الكنعانيين  land of cannansكما
تسميها التوراة في أكثر من موقع ،وكانت هذه األرض تعج
بالممالك الكنعانية منذ  4000عام ودخلها النبي إبراهيم،
وكــان غريبا عنها ،دخــوال دبلوماسيا هــادئــا ،وكــان يــردد
"آراميا غريبا كان أبي"( .سفر التكوين  .)1-12ولم يكن يملك
أرضا لدفن زوجته سارة ،فاشترى أرضا بسبع نعجات ،وهي
األرض المعروفة اآلن بأرض السبع ،وعاش فيها بال قتال أو
صراع عام  2136قبل الميالد ،ولكن الصراع بدأ عام  1450قبل
الميالد عندما خرج اإلسرائيليون من مصر متوجهين إلى
شرق الدلتا المعروفة بأرض كنعان بقيادة النبي موسى،
ً
ويقال إنهم تاهوا في صحراء سيناء  40عاما سميت سنوات
التيه ،وأعتقد أنهم كمنوا هناك يتحينون الفرص الختراق
أرض الفلسطينيين ،ومــات النبي موسى ولم يتمكنوا من
عبور نهر األردن ،ثم بعد وفاة النبي موسى تزعم القبائل
اإلسرائيلية القائد العسكري يوشع .Joshaua
إن التوارة تذكر مرارا وتكرارا أن اليهود كانوا غرباء في
منطقة الشرق األوسط ،وكانوا يعملون في األعمال الشاقة
في مصر كبناء الـمــدن ،ودخولهم إلــى بــاد كنعان لم يكن
تسربا هــادئــا كــدخــول إبراهيم وقبيلته ،فهم تربصوا في
سيناء وأرســل يوشع الجواسيس إلى بالد كنعان لمعرفة
نقاط الضعف في تلك الممالك الكنعانية الخمس ،وتعاونت
معهم عــاهــرة فلسطينية فــي جــرش صاحبة حانة اسمها
رحاب( .سفر يوشع  )2:1واختبأ الجواسيس عندها ونتيجة
الخطة العسكرية ال اإللهية سقطت أســوار جرش ،وقيل إن
أس ــوار جــرش سقطت بسبب صــوت األب ــواق الـتــي أطلقها
اإلسرائيليون( .سفر يوشع  .)6 :1-27وذلك من أجل إعطاء
المعركة بعدا الهوتيا .وبعد سقوط جــرش توالت سقوط
المدن الكنعانية وقــام القائد يوشع بذبح كل رجل وامــرأة
وطفل ،وعلق الملوك الخمسة على أبواب مدينتهم ،وقتل كل
سكان جرش ولم يبق إال صاحبة الحانة رحاب التي اعتبرها
اليهود بعد ذلك قديسة.
ه ــذه ال ـم ــذاب ــح الــره ـي ـبــة ال ـتــي ارت ـك ـب ـهــا اإلســرائ ـي ـل ـيــون
باعترافهم هل تتفق مع ما قاله نائب الرئيس األميركي بأن
اليهود علموا البشرية المدنية؟
اإلسرائيليون يدينون أنفسهم بأنفسهم ،فجميع مذابحهم
ض ــد م ـمــالــك ك ـن ـعــان مـسـجـلــة ف ــي الـ ـت ــوراة م ــن ب ــاب الــزهــو
والفخر ،ثم يتناسى نائب الرئيس األميركي هذا الجزء من
التوراة ويعتبر انتصار اإلسرائيليين في مذابحهم القديمة
والحديثة حدثا الهوتيا تحقق برغبة اإللــه ،في حين أنها
ال تـعــدو كــونـهــا م ـعــارك غ ــزو واح ـتــال ألرض الكنعانيين
الفلسطينيين الذين يعود تاريخ وجودهم في أرض كنعان
إل ــى  4000سـنــة قـبــل ال ـم ـيــاد ،وه ــل يـنـســى نــائــب الــرئـيــس
األميركي مذابح القائد اإلسرائيلي يوشع وإفناء ه للمالك
الكنعانية الخمس :المؤابيين ،واليبوسيين ،والبيرزيتيين
والحيفاويين واألدوميين.
ونود أن نقول لنائب الرئيس األميركي بنس إن عمر دولة
بني إســرائـيــل بقضاتها وملوكها ال تــزيــد على  250سنة
منذ حكم شاؤول أول ملك إلسرائيل حتى سقوط إسرائيل
عام  587حيث هاجم الملك البابلي نبوخذ نصر أورشاليم،
وحمل النخبة من شعب إسرائيل إلى بابل وسبى اليهود
فـيـمــا يـعــرف فــي ال ـتــاريــخ بــالـسـبــي الـبــابـلــي ،وحـطــم معبد
اليهود ،ولكن ملك فــارس سايروس استولى على عاصمة
البابليين واإلمبراطورية البابلية ،وسمح لليهود بالعودة،
ومنحهم نوعا من الحكم الذاتي فأعاد اليهود الذين أعادوا
بناء الهيكل.
التاريخ يحدثنا أيضا أن اإلمبراطور الروماني Hadrian

ً
هــادريــان حطم أورشليم تحطيما تــامــا ،ومنع اليهود من
دخــول المدينة ،مـحــاوال إزال ــة أي ارتـبــاط لليهود فــي هذه
المدينة ،كما أن الرومان أسموا هذه البقعة فلسطين بدال
من يهوذا .وهكذا نالحظ أن سيطرة اإلسرائيليين على أرض
فلسطين متقطعة حسب الظروف التاريخية ،وليست دائمة
كما أشار نائب الرئيس األميركي بنس .الغريب أن الدستور
األميركي دستور علماني وال ذكر لليهودية أو المسيحية
في نقاطه ،وقد الحظ األميركيون أنفسهم أن أي تآلف بين
الدين والدولة يؤدي إلى االضطهاد والدكتاتورية ،كما أن
حكومة الواليات المتحدة لم ترتكز على الدين المسيحي
في كتابة دستورها ،وحتى الرئيس األميركي األسبق جون
كنيدي الذي كان كاثوليكيا لم يستخدم الدين في قراراته ألن
استخدام الدين في القرارات السياسية سالح ذو حدين إن
استخدمته جماعة أجازته الفئة األخرى ،لذلك فإن تصريح
نائب الرئيس األميركي بأن اليهود انتظروا  2000سنة من
أجــل العودة إلــى أرض الميعاد غير صحيح تاريخيا؛ ألن
ً
األرض أ ســا ســا هــي أرض الكنعانيين الفلسطينيين كما
تسميها التوراة ،وعندما دخل اليهود فلسطين في نهاية
األلفية الثانية قبل الميالد دخلوها غزاة محتلين ال مواطنين
ّ
عادوا إلى بالدهم .وإذا كان الشعب اليهودي قد أنتج كتابا
وعلماء فهذا ال يعفيه من أنهم جاؤوا إلى المنطقة غزاة وقتلة
وطغاة ،كما أننا نتمنى من نائب الرئيس األميركي أن يراجع
ويقرأ ماذا فعل قادة اإلسرائيليين في الممالك التي غزوها؟
وهــل حقا ما فعلوه هو جــزء من المدنية التي أشــار إليها
نائب الرئيس؟ فمذابحهم في التاريخ الحديث إعادة إنتاج
لمذابحهم قبل الميالد :يقول الرب لإلسرائيليين وهم على
أبواب أرض كنعان -والترجمة شخصية من اإلنكليزية :فإذا
أدخلك الرب إلهك إلى األرض التي أنت داخل إليها لترثها،
ومن أمامك أمم كثيرة :الحثيون والجرجاشيون واألموريون
والكنعانيون والفرزيون والحوبيون واليبوسيون ،سبع أمم
أكثر وأقوى منك ،وأسلمك الرب إلهك بين يديك وضربتهم
فحرمتهم تحريما (قتلتهم قتال) ال تقطع معهم عهدا وال
ت ــرأف بـهــم وال تـصــاهــرهــم والت ـعــط ابـنـتــك الب ـنــه فيغضب
الرب عليك ويبيدك سريعا ،بل اصنعوا بهم ،هكذا تدمرون
مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتحطمون أوتادهم المقدسة
وتحرقون تماثيلهم بالنار ،ألنك شعب مقدس للرب إلهك،
وأب ــوك اخـتــار الــرب إلهك لتكون شعب خاصته مــن جميع
الشعوب التي على وجه األرض( .تثنية .)7 :11-17
كل هذه المذابح التي ارتكبت وذكرتها التوراة في أسفارها
الهدف منها الحصول على أرض الكنعانيين ،وهذا ما دعا
الدولة اإلسرائيلية الحديثة إلى تسمية أول الصحف التى
صدرت في إسرائيل "هآ آرتز" (األرض).

ما أنتجه الشعب اليهودي من
ّ
كتاب وعلماء ال يعفيه من أنهم
جاؤوا إلى المنطقة غزاة وقتلة
وطغاة
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.657

409

941

2.397 2.702 3.333

تقرير اقتصادي

العمالت الرقمية ...تشدد عالمي وتهاون كويتي!

الرقابة العالمية على حصارها وتحجيم مخاطرها
جهات
حفزت
اليابانية
كوينشيك
منصة
سرقة
•
ً
ّ
• المطلوب محليا خطوات احترازية قانونية وأمنية وتبني برامج التوعية وشرح المخاطر للمتداولين
من شرق العالم إلى غربه،
اتخذ العديد من الجهات
الرقابية والتشريعية
إجراءات من شأنها محاصرة
العمالت الرقمية ،أو على
األقل الحد من مخاطرها.

ً
لم يكن هذا األسبوع الفتا بالنسبة إلى
الـعـمــات الــرقـمـيــة عـلــى صعيد ال ـتــداوالت
ال ـتــي ن ــاه ــزت ال ـخ ـســائــر فـيـهــا ن ـحــو 66.5
فــي المئة مــن قيمتها مـقــارنــة بأعلى قمة
وصلت إليها عند  832مليار دوالر في 7
يـنــايــر ال ـمــاضــي ،فـحـســب ،بــل فــي انـطــاق
ورشة عالمية على مستوى الدول والبنوك
ال ـت ـجــاريــة وال ـمــركــزيــة لـمــواجـهــة مخاطر
هــذا الـنــوع مــن العمالت ،التي تتنوع بين
الـجــوانــب الـقــانــونـيــة والـمــالـيــة ،حـتــى تلك
المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب؛
ً
نظرا لضبابية التعامالت ،وسهولة ،أو على
األقل ،إمكانية تنفيذ عمليات قرصنة على
ً
محافظها االستثمارية ،فضال عن مخاطرها
التفصيلية ،ألنـهــا مجهولة الـهــويــة ،وبال
م ـص ــدر م ـع ـت ـمــد ،وغ ـي ــر خــاض ـعــة لـقــواعــد
السياسات النقدية الـتــي تتبعها البنوك
ً
المركزية عالميا ،كما أن معظم مضاربيها
ال يفهمون طبيعتها وتذبذباتها وإمكانية
انشطارها.

منصة كوينشيك
ولعل ما حدث في اليابان نهاية الشهر
الماضي قد حفز العديد من جهات الرقابة
العالمية إلى المضي في حصار العمالت
الرقمية وتحجيم مخاطرها ،إذ تعرضت
منصة "كوينشيك" ،وهي بورصة رئيسية
ل ـتــداول الـعـمــات الرقمية مقرها طوكيو،
لقرصنة إلكترونية ،وسرقت عمالت قيمتها

 534مليون دوالر ،لم تتمكن المنصة من
تحديد المهاجمين ،ولم تكن هذه هي المرة
األولى التي تتم فيها قرصنة منصة عمالت
رقمية ،لكنها كانت الفتة ،ألنها األعلى قيمة،
واألهم من ذلك ،أنها تمت على منصة نفذت
ً
ً
قدرا عاليا من الحماية ضد القرصنة!

إجراءات مشددة
ومن شرق العالم إلى غربه ،اتخذ العديد
من الجهات الرقابية والتشريعية إجراءات
من شأنها محاصرة العمالت الرقمية ،أو
على األقــل الحد من مخاطرها ،إذ تستعد
الصين إلطالق موجة جديدة من التشديد
الرقابي ،بعد حملتها األولى التي انطلقت
ضد هذه البورصات في عام  ،2017والتي
تمثلت في إغالق آالف المنصات والمواقع
المتعاملة بها ،أما في الواليات المتحدة،
فقد حظرت بنوك كبرى على مستوى "بنك
أوف أميركا" و"جــي بي مورغان" و"لوديز
الـبــريـطــانــي" اس ـت ـخــدام بـطــاقــات االئـتـمــان
ف ــي شـ ــراء ال ـع ـمــات الــرق ـم ـيــة ،واس ـت ـعــداد
"سيتي جــروب" لنفس اإلج ــراء ،أمــا كوريا
الجنوبية فقد داهمت شرطتها وسلطات
ً
الضرائب عــددا من مقرات تــداول العمالت
الرقمية بسبب "التهرب من الضرائب في
تبادل العمالت" ،إذ تسعى سيول إلى وضع
نظم ضريبة تجعل العائد على العمالت
الــرقـمـيــة غـيــر ذي ج ــدوى فــي بـلــد يصنف
كأكبر أســواق العمالت الرقمية في العالم.

حتى اإلم ــارات كــررت جهات الرقابة فيها،
وهــي هيئة األس ــواق والـسـلــع ،التحذيرات
ً
الرسمية السابقة بشأن المخاطر ،فضال
عن عدم االعتراف بها.
أمـ ــا اإلجـ ـ ـ ــراء األكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة ،ف ـق ــد ك ــان
ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ األم ـي ــرك ــي ،إذ جــرت
جلسة استماع ،شددت فيها هيئة األوراق
الـمــالـيــة وال ـب ــورص ــات األم ـيــرك ـيــة عـلــى أن
ً
العمالت الرقمية غالبا ما يتم تداولها على
منصات إلكترونية تطلق على نفسها اسم
ً
ً
"بــورصــات" ،غير أن لها مظهرا "مخادعا"،
م ـحــذرة مــن أن الـهـيـئــات التنظيمية ليس
لديها وسيلة مناسبة للسيطرة على سرقات
العمالت الرقمية ،أو االستيالء على منصة
ما للتداول ،في حين وصفت لجنة مكافحة
اإلرهاب غياب السلطة والسيطرة على هذه
مساع لتنظيم
األس ــواق بالـفجوة ...وســط
ٍ
هذه األســوق ،والحد من المخاطر الكبيرة
على جمهور المستثمرين.

لتسديد اإليجارات وشراء العقارات ،بحجة
عــدم وجــود تشريعات تمنع التعامل بها،
م ـمــا يـفـتــح ال ـم ـج ــال ل ـل ـت ـســاؤل حـ ــول دور
ً
الجهات الرقابية في الكويت ،وخصوصا
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ووزارة ال ـت ـجــارة
والـصـنــاعــة ،حـيــال هــذه العمالت الرقمية،
إذ ل ــم ي ـصــدر أي قـ ــرار يـتـعـلــق بــالـمـنــع أو
ً
التحذير أو التنظيم أبــدا ،بل أصــدر البنك
ً
المركزي وصفا "بأنها عملة افتراضية تتسم
بالالمركزية ،وصعوبة التحكم بعملياتها"،
في معرض حديثه عن إمكانية إطالق عملة
رقمية تحمل خصائص الورقة النقدية من
ناحية القيمة المكافأة ورقم اإلصدار ،ويتم
استخدامها لـســداد قيمة المشتريات من
السلع والـخــدمــات ،دون أن يحذر أو ينذر
أو يبين مخاطر التعامل مع هذا النوع من
العمالت ،وهو أمر يفتح المجال لسلبيات
ع ــدي ــدة ،تـخـلــق أزمـ ــة نـظــامـيــة عـلــى صعد
اقتصادية وأمنية وغيرها ،إذ توسع انتشار
ً
هذه التعامالت محليا في ظل غياب جهات
الرقابة والتنظيم.

وف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،هـ ـن ــاك تـ ـع ــام ــات عـلــى
نطاق يصعب قياسه في العمالت الرقمية،
ً
وتحديدا "البتكوين" ،إذ يتم التعامل بها
مــن خــال شــركــات الــوســاطــة المالية التي
يواجه معظمها مشكالت مع عمالء تتعلق
بــالـعـمــوالت وع ــدد مــن األسـ ــواق المركزية
ً
الخاصة ،فضال عن إعالن إحدى الشركات
ً
العقارية ،رسميا ،فتحها محفظة "بتكوين"،

شتان بين الكويت والخليج

خمول كويتي

أخبار الشركات
«مشرف» :النتائج المالية أول أبريل
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة مـ ـش ــرف
للتجارة العامة والمقاوالت،
أن ال ـع ـمــل ج ــار ع ـلــى تــدقـيــق
ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة لـلـشــركــة،
إلص ـ ـ ــدار ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
ُ
المعتمدة وإ ع ــان نتائجها
ع ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــور ،م ـت ــوق ـع ــة ذل ــك
ب ـ ـح ـ ـلـ ــول األول م ـ ــن أ ب ــر ي ــل
المقبل.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،إن ه ــذا
الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي اإلعـ ـ ـ ـ ــان عــن
الـنـتــائــج عــائــد إل ــى الـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تـمــر بها

الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـف ـتــرة
الـمــاضـيــة ،وم ــا تـبــع ذل ــك من
ع ـ ــزل ل ـم ــراق ـب ــي ال ـح ـس ــاب ــات
وتعيين آخرين ُجدد إلنجاز
الميزانيات في أقصى سرعة
ممكنة وعلى الــوجــه األمثل.
وأكـ ــدت ال ـشــركــة أن ـهــا ســوف
تستمر في التنسيق وإخطار
ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ب ـكــل
التفاصيل وإخـطــار بورصة
ً
الـكــويــت يــأتــي ُمـسـتـجــدا في
هذا الشأن.

وشتان ما بين موقف "المركزي الكويتي"
ونظيريه الـسـعــودي واإلم ــارات ــي ،إذ قالت
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
إن "البتكوين" ال تعد عملة معتمدة داخل
ال ـم ـم ـل ـكــة ،وال ـت ـع ــام ــل ب ـهــا أو غ ـيــرهــا من
العمالت الرقمية له عواقب سلبية مختلفة

ً
«أجيال» :توصية بتوزيع  %5نقدا

عقد لتابعة لـ«االمتياز» بـ  4ماليين
دينار مع «الغانم للتجارة»
كشفت مجموعة االمتياز االستثمارية عن قيام شركة الدار للهندسة
واإلنشاءات ،التابعة للمجموعة بنسبة  87.5في المئة بتوقيع عقد
الباطن مع شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت،
بقيمة  4.08ماليين دينار .وقالت «االمتياز» ،إن العقد يتعلق بتنفيذ
أعـمــال األسـفـلــت لـمـشــروع إنـشــاء وصـيــانــة طــرق وجـســور ومـجــاري
أمطار وخدمات صحية وأخرى للطريق الواصل بين ميناء العبدالله
ُ
والوفرة التابعة لوزارة األشغال العامة .وتوقعت المجموعة أن تحقق
«الدار للهندسة» نسبة هامش ربح قدرها  3إلى  5في المئة من قيمة
العقد ،وهذه النسبة تقديرية وغير ثابتة .وأشارت «االمتياز» إلى أن
حصة المجموعة من األرباح البالغة  87.5في المئة ،التي تمثل نسبة
ً
ملكيتها في «الدار للهندسة» ،سوف تحتسب من صافي األرباح وفقا
لنسبة اإلنجاز ُ
المقدر.

«منشآت» تربح  4.31ماليين دينار

ً
«المركز» :توصية بتوزيع  %7نقدا

بلغت أرب ــاح شركة منشآت للمشاريع العقارية 4.31
ً
ماليين دينار بمقدار  13فلسا للسهم في الفترة المالية
المنتهية في  ،2017/12/31مقابل تسجيلها خسائر بقيمة
 7.98ماليين دينار بواقع  25فلسا للسهم في نفس الفترة
من عام .2016

ً
حققت شركة المركز المالي الكويتي أرباحا بقيمة  4.42ماليين
دي ـنــار بــواقــع  9فـلــوس للسهم فــي الـفـتــرة الـمــالـيــة المنتهية في
 ، 2017/12/31مقابل تحقيقها  4.03ماليين دينار بما يعادل 8
فلوس للسهم في نفس الفترة من عام  ،2016وأوصى مجلس إدارة
ً
الشركة بتوزيع  7في المئة نقدا عن عام .2017

اعتمد مجلس إدارة شركة أجيال العقارية
الترفيهية البيانات المالية للفترة المنتهية
في  2017/12/31وحققت الشركة أرباحا بقيمة
ً
 3.002ماليين دينار بواقع  16.3فلسا للسهم،
ً
مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة  1.49مليون
دينار بما يعادل  8.1فلوس للسهم في نفس
الفترة من عام  ،2016وأوصــى مجلس إدارة
الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع  5في المئة
عن عام .2017

«التسهيالت» :توصية بتوزيع
ً
 %١٦نقدا
ربحت شركة التسهيالت التجارية 8.71
ً
ماليين دينار أي ما يعادل  17فلسا للسهم
في الفترة المنتهية في  2017/12/31مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  8.08ماليين دينار
ً
بواقع  16فلسا للسهم في الفترة المماثلة
من العام السابق ،وأوصى مجلس اإلدارة
ً
ب ـتــوزيــع  16فــي الـمـئــة ن ـقــدا عــن أداء عــام
.2017

ع ـلــى الـمـتـعــامـلـيــن ،ألن ـه ــا خ ـ ــارج الـمـظـلــة
ال ــرق ــاب ـي ــة داخ ـ ــل ال ـم ـم ـل ـكــة ،أمـ ــا الـمـصــرف
ال ـم ــرك ــزي اإلم ـ ــارات ـ ــي ف ـح ــذر م ــن خ ـطــورة
التعامل بها ،وشدد على أن تعامل األفراد
بــالـعـمــات الــرقـمـيــة مـحـفــوف بالمخاطر،
ً
فضال عن إمكانية استخدامها في عمليات
مجرمة.
في حين أعلنت قطر ،التي سبق أن تبنت-
مثل الكويت -فكرة خلق عملة رقمية خاصة
ً
بها ،منعت التداول أمس بالبتكوين ،حرصا
عـلــى ســامــة الـجـهــاز الـمـصــرفــي والـمــالــي،
ً
وتـخــوفــا مــن الـجــرائــم الـمــالـيــة والقرصنة
ً
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،مــع تــوقـيــع الـ ـج ــزاءات وفـقــا
للقانون القطري.

محمد البغلي

خطوات وتوعية

albaghli74@gmail.com

ً
وعليه ،فالمطلوب محليا ليس اتخاذ
خـطــوات احـتــرازيــة قانونية وأمنية تجاه
مكافحة التعامالت المشبوهة بالعمالت
الرقمية وخصوصا المتعلقة بغسل األموال
أو ت ـمــويــل اإلرهـ ـ ـ ــاب والـ ـع ــدي ــد م ــن أوج ــه
ً
الجريمة فحسب ،ألن هذه أمور واجبة حتما
وإن كــانــت غائبة ،بــل المطلوب هــو تبني
عمليات وبرامج التوعية وشرح المخاطر
لـلـمـتــداولـيــن ،فــالـعــالــم كـلــه يـتــابــع ويــراقــب
أثر هذه العمالت على أسواقه ومستثمريه
وتعامالته وأمنه ،ويجب أال تكون الكويت
هي البيئة الخصبة للمضاربات العشوائية
أو حتى التعامالت المشبوهة.

قطر التي تنوي
إطالق عملة رقمية
خاصة بها منعت
تداول «البتكوين»
ً
تخوفا على
نظامها المصرفي

تراجع جماعي للعمالت الرقمية
«غولدمان ساكس» :األسوأ قادم والقيم قد تهبط إلى الصفر
عــاودت "بتكوين" االنخفاض مرة أخــرى ،بعدما
تمكنت من عكس اتجاهها الهبوطي ،أمس األول،
حينما تراجعت أدنــى  6آالف دوالر ألول مــرة منذ
نوفمبر ،تزامنا مع تراجع جماعي للعمالت الرقمية.
وخالل تعامالت أمس ،انخفضت "بتكوين" بنسبة
 4.80في المئة إلى  7329دوالرا ،الساعة  9:17صباحا
بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجعت "إثريوم" بنسبة  6.85في المئة إلى 741
دوالرا ،وهبطت "الريبل" بنسبة  7.60في المئة إلى
 72سنتا ،فيما انخفضت "بتكوين كاش" بنسبة 6
في المئة إلى  919دوالرا.
وب ـل ـغــت الـقـيـمــة ال ـســوق ـيــة اإلج ـمــال ـيــة للعمالت
الرقمية  350مليار دوالر ،انخفاضا من  370مليارا
في وقت سابق من تعامالت أمس ،وبعدما تراجعت
أمس أدنى  280مليار دوالر للمرة األولى منذ أواخر
نوفمبر.
مــن جــانـبــه ،حــذر االقـتـصــادي نــوريـيــل روبيني،
أمس األول ،من انهيار سوق العمالت الرقمية ،قائال
إن سعر "بتكوين" ربما يهبط إلى الصفر.
فيما قال المدير العام لبنك التسويات الدولية،
أوج ـس ـت ـيــن كــارس ـت ـنــس" :ع ـل ــى ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة
االس ـت ـعــداد لـلـتــدخــل ،مــن أج ــل الـحــد مــن المخاطر

الناجمة عن العمالت الرقمية ،التي تشكل مخططات
احتيالية".
وبـ َّـيــن رئـيــس أب ـحــاث االسـتـثـمــار الـعــالـمــي لــدى
"غ ــول ــدم ــان س ــاك ــس" ،أن ال ـمــوجــة الـهـبــوطـيــة الـتــي
محت  500مليار دوالر من القيمة السوقية للعمالت
الرقمية أخيرا ،يمكن أن تزداد سوءا.
وأضاف ستيف سترونجين في مذكرة أصدرها
هذا األسبوع ،أنه "من غير المحتمل أن تبقى معظم
العمالت الرقمية في شكلها الحالي ،ويجب على
المستثمرين االستعداد لتوديع قيمة هذه األصول
كــامـلــة ،حـيــث ستستبدل بمجموعة م ـحــدودة من
المنافسين في المستقبل".
ولم يتطرق للحديث عن اإلطار الزمني المحتمل
لخسائر العمالت الرقمية ،لكنه أوضح أن التقلبات
الـسـعــريــة األخ ـي ــرة تـشـيــر إل ــى وجـ ــود ف ـقــاعــة ،وأن
التحرك نحو عمالت مختلفة لإلبقاء على المكاسب
ليس عقالنيا.
وتابع سترونجين" :االرتباط القوي بين مختلف
العمالت الرقمية يقلقني ،لعدم وجود قيمة حقيقية
لها ،فالعملة التي لن تنجو من هذا الهبوط ،يرجح
وصول قيمتها إلى الصفر".

مؤشرات البورصة تستعيد بعض خسائرها والسيولة  17.5مليون دينار
عمليات شراء على األسهم القيادية وتباين أداء «النشيطة» على تغيرات واضحة
على مستوى مؤشرات األسواق
المالية في دول الخليج كانت
هناك مكاسب بنسب جيدة
أفضلها لـ«القطري» بنسبة
 %2.5وربح كذلك «أبوظبي»
و«دبي» بحوالي  %1على
التوالي ،كذلك اقترب «تاسي»
من مكاسب بنقطة مئوية كاملة،
غير أنه انتهى بحوالي ربع نقطة
مئوية ،وتراجع مؤشر كل من
سوق «مسقط» و«البحرين»
بنسب محدودة.

●

علي العنزي

"أبوظبي" و"دبــي" بنسب بحوالي  1في
المئة ،كذلك اقترب "تاسي" من مكاسب
بـنـقـطــة م ـئــويــة كــام ـلــة ،غ ـيــر أن ــه انـتـهــى
بحوالي ربع نقطة مئوية ،وتراجع مؤشر
سوق مسقط والبحرين بنسب محدودة.

تلونت الـمــؤشــرات الرئيسية الثالثة
ل ـبــورصــة الـكــويــت بــال ـلــون األخ ـضــر في
جلسة األمس ،إذ ارتفع المؤشر السعري
بنصف نقطة مئوية تعادل  33.72نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى  6657.85نـقـطــة،
وربح المؤشر الوزني نصف نقطة مئوية
ً
ً
أي ـض ــا ت ـس ــاوي  2.27نـقـطــة مـقـفــا على
مـسـتــوى  409.5ن ـقــاط ،وبـلـغــت مكاسب
مؤشر "كويت  "15نسبة  1.18في المئة
هــي  10.97ن ـقــاط ،ليقفل عـلــى مستوى
 941.28نقطة.
وبـلـغــت الـسـيــولــة أم ــس  17.5مليون
دي ـ ـن ـ ــار ،ب ـي ـن ـم ــا ب ـل ـغ ــت ك ـم ـي ــة األسـ ـه ــم
المتداولة  111.3مليون سهم نفذت من
خالل  4287صفقة.

أداء القطاعات

ارتداد مؤشرات عالمية
ب ـعــد ب ــداي ــة ثــان ـيــة ص ـع ـبــة وخ ـســائــر
ك ـب ـي ــرة ،خـ ــال ج ـل ـســة الـ ـث ــاث ــاء ،ع ــادت
م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـ ـسـ ــوق األمـ ـي ــرك ــي ب ـن ـهــايــة
تعامالت الثالثاء إلى االرتفاع واالرتداد
ل ـت ـن ـقــذ مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـ ـ ــواق اآلس ـي ــوي ــة،
التي افتتحت أمس ،على مكاسب ،كذلك
ً
م ــؤش ــرات ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي خـصــوصــا
األسهم القيادية ،التي استعادت خسائر
أمــس األول ،س ــواء فــي قـطــاع المصارف

ك ــال ــوط ـن ــي وب ـي ـت ــك أو ب ـع ــض األس ـه ــم
األخ ــرى مـثــل أجـيـلـيـتــي ،بينما تباينت
األسـهــم النشيطة ،إذ تــراجــع قسم منها
وارت ـف ــع بـعـضـهــا ل ـكــن بـنـســب م ـحــدودة
ووس ــط بـعــض ال ـت ــردد وعـمـلـيــات جني
األرب ــاح السريعة ارتفعت السيولة إلى

مستويات جيدة أعلى من معدالت هذا
الشهر ،وبلغت  17.5مليون دينار ،كذلك
عدد األسهم المتداولة ،لتنتهي الجلسة
خـ ـض ــراء وت ــرب ــح الـ ـم ــؤش ــرات ال ــوزن ـي ــة
ً
خ ـصــوصــا ،وس ــط خـســائــر أم ــس األول،
وتزيد على معدالت الشهر.

وع ـل ــى م ـس ـتــوى م ــؤش ــرات األس ـ ــواق
المالية في دول مجلس التعاون الخليجي
ً
ً
لم يكن األمر مختلفا كثيرا إذ بدأت كحال
األسواق اآلسيوية والسوق الكويتي على
مـكــاســب وبـنـســب جـيــدة أفـضـلـهــا كانت
للقطري بنسبة  2.5في المئة وربح كذلك

مالت القطاعات إلى األاداء اإليجابي،
إذ ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات ثـمــانـيــة قـطــاعــات
هي عقار بـ  10نقاط وتأمين بـ  5نقاط
وصناعية بـ  3.4نقاط وبنوك بـ  3نقاط
والنفط والغاز بـ  2.9نقطة وخدمات مالية
بـ  1.9نقطة وسلع استهالكية بـ  1.6نقطة
واتصاالت بـ  1.4نقطة ،بينما انخفضت
م ــؤش ــرات ثــاثــة ق ـطــاعــات ه ــي خــدمــات
استهالكية ب ـ  11نقطة وتكنولوجيا بـ
 1.8نقطة ومواد أساسية بنقطة واحدة
فقط ،واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي أدوات مالية ورعاية صحية ومنافع
وبقيت دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم وطـنــي قــائـمــة األسـهــم
األكثر قيمة إذ بلغت تداوالته  2.7مليون
دينار بارتفاع بنسبة  1.7في المئة تاله
س ـهــم بـيـتــك بـ ـت ــداول  1.9م ـل ـيــون دي ـنــار
بنمو بنسبة  0.68في المئة ثم سهم زين
ً
متداوال  1.8مليون دينار وبأرباح بنسبة
ً
 2.8في المئة ورابعا سهم مزايا بتداول
 1مليون دينار وبتراجع بنسبة  1.8في

ً
المئة وأخـيــرا سهم صناعات بـتــداول 1
مـلـيــون دي ـنــار بــانـخـفــاض بنسبة 0.62
في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية
ً
جــاء أوال سهم االثـمــار إذ ت ــداول بكمية
بلغت  16.3مليون سهم بتراجع بنسبة
ً
 2.2فــي المئة وج ــاء ثــانـيــا سهم أجــوان
ب ـت ــداول  12.3مـلـيــون سـهــم وبـمـكــاســب
ً
ب ـن ـس ـب ــة  5.4ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وجـ ـ ـ ــاء ث ــال ـث ــا
ً
سـهــم مــزايــا م ـت ــداوال  9.5مــايـيــن سهم
وبانخفاض بنسبة  1.8في المئة وجاء
ً
راب ـعــا سـهــم صـنــاعــات ب ـت ــداوالت بلغت
ً
 6.2ماليين سهم ومتراجعا بنسبة 0.62
ً
فــي المئة وج ــاء خــامـســا سهم االمتياز
بتداول  5.6ماليين سهم وبارتفاع بنسبة
 1.3في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سـهــم ت ـجــارة إذ ارت ـفــع بنسبة  19.8في
المئة تــاه سهم المدن بنسبة  14.6في
الـمـئــة ،ثــم سهم بيت الـطــاقــة بنسبة 12
ً
في المئة ورابـعــا سهم السورية بنسبة
ً
 7.9في المئة وأخيرا سهم الديرة بنسبة
 7.3في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم إيفا
فنادق إذ انخفض بنسبة  10.5في المئة
تــاه سهم أريــد بنسبة  8.6في المئة ثم
ً
سهم كميفك بنسبة  7.9في المئة ورابعا
ً
سهم كسب ك بنسبة  5.8في المئة وأخيرا
سهم أسمنت خليج بنسبة  5.4في المئة.

١٤
اقتصاد
ً
«زين» تحقق  160مليون دينار أرباحا لعام  2017والنمو %2
ةديرجلا
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• مهند الخرافي :المجموعة تواصل بنجاح تنفيذ خططها االستراتيجية وتوسيع قطاعات أعمالها
• بدر الخرافي« :زين» تمضي في خططها التوسعية والتحولية لمواكبة تأثيرات االقتصاد الرقمي والمجتمع المعلوماتي
جاءت المؤشرات
المالية للمجموعة
عن فترة الربع
الرابع بنسب نمو
قوية خصوصا
على صعيد األرباح
الصافية

صناعة االتصاالت
تشهد تغيرات
وتطورات كبيرة،
وهو األمر الذي يضع
الشركات المشغلة
لشبكات االتصاالت
تحت ضغوط
متزايدة

مجلس اإلدارة
يوصي بتوزيع
ً
ً
 35فلسا أرباحا
نقدية

أعلنت مجموعة زين ارتفاع
أرب ــاح ـه ــا ال ـصــاف ـيــة الـسـنــويــة
إل ــى ن ـحــو  160م ـل ـيــون دي ـنــار
( 527مليون دوالر) بنسبة نمو
بـلـغــت  2ف ــي ال ـم ـئــة ،وذلـ ــك عن
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر من عام  ،2017وبلغت
ربحية السهم  39فلسا.
وذك ـ ـ ـ ــرت «زيـ ـ ـ ـ ــن» ،فـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أن اإليرادات السنوية
الـمـجـمـعــة بـلـغــت  1.03مـلـيــار
دي ـن ــار ( 3.4م ـل ـي ــارات دوالر)،
م ـقــارنــة م ــع إج ـمــالــي إي ـ ــرادات
 1.09مليار دينار ( 3.6مليارات
دوالر) عن عام .2016
وأوضـحــت المجموعة التي
تملك وتدير  8شبكات اتصاالت
م ـت ـط ــورة ف ــي أس ـ ـ ــواق مـنـطـقــة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط وإفــري ـق ـيــا أن
أرب ــاح ـه ــا ق ـبــل خ ـصــم ال ـفــوائــد
وال ـضــرائــب واالس ـت ـهــاكــات ال ـ
 EBITDAب ـل ـغــت  414مـلـيــون
دينار ( 1.4مليار دوالر) ،وذلك
مـقــارنــة مــع  512مليون دينار
( 1.7م ـل ـيــارات دوالر) عــن عــام
 ،2016بينما بلغ هامش ربحية
الـ  EBITDAعن هذه الفترة نحو
 40.2في المئة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ــأن ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا
الـتـشـغـيـلـيــة أن ـه ــت عـ ــام 2017
بـ ـق ــاع ــدة ع ـ ـمـ ــاء ب ـل ـغ ــت 46.6
مليون عميل ،مقارنة بقاعدة
ع ـم ــاء ب ـل ـغــت  47م ـل ـيــونــا عن
ع ـ ـ ـ ــام  ،2016بـ ـيـ ـنـ ـم ــا د فـ ـع ــت
استثماراتها في ترقية وتطوير
ش ـ ـب ـ ـكـ ــات ـ ـهـ ــا ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع خ ـ ــدم ـ ــات
البيانات إلى تحقيق نسب نمو
ايجابية ،حيث سجلت إيرادات
الـبـيــانــات (بــاسـتـثـنــاء خــدمــات
الــرســائــل ال ـق ـص ـيــرة وخــدمــات
القيمة المضافة) نموا بمقدار 3
في المئة ،وذلك مقارنة مع عام
 ،2016وهو ما مثل  25في المئة
من إجمالي اإليرادات المجمعة.
وذكرت المجموعة أن مجلس
اإلدارة أوصـ ــى ف ــي االج ـت ـمــاع
الذي عقده أمس ،بتوزيع أرباح
نقدية مجزية بـ  35فلسا للسهم
الواحد ،وذلك عن السنة المالية
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي  31دي ـس ـم ـبــر
( 2017هذه التوصية خاضعة
لموافقات الجمعية العمومية
والجهات الرسمية) ،مبينة أن
هذه التوزيعات النقدية تأتي
فــي ظــل الـتـحــديــات وال ـظــروف

الصعبة التي تشهدها أسواق
االتصاالت في المنطقة ،وبعد
ب ـيــع أس ـه ــم ال ـخــزي ـنــة الـبــالـغــة
 425.711.648س ـه ـمــا ،و عـنــد
مقارنتها بالتوزيعات النقدية
العام الماضي قبل بيع أسهم
الخزينة ،فــإن التوصية بهذه
التوزيعات النقدية تزيد بنسبة
 11في المئة ،حيث تبلغ 151.4
مليون دينار ،مقارنة بـ 136.5
مليون دينار عن عام .2016
وج ــاء ت الـمــؤشــرات المالية
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة عـ ــن فـ ـت ــرة ال ــرب ــع
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع بـ ـنـ ـس ــب ن ـ ـمـ ــو ق ــوي ــة
خصوصا على صعيد األرباح
الـ ـص ــافـ ـي ــة ،مـ ـق ــارن ــة بــال ـف ـتــرة
المشابهة من عام  ،2016حيث
ارتـفـعــت األرب ــاح الصافية عن
فـتــرة الــربــع الــرابــع بنسبة 16
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـت ـصــل إل ـ ــى نـحــو
 37مليون دينار ( 124مليون
دوالر) ،وذلـ ــك م ـقــارنــة م ــع 32
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ( 106مــايـيــن
دوالر) عــن ع ــام  ،2016بينما
ارت ـف ـعــت اإليـ ـ ـ ــرادات المجمعة
إل ــى ن ـحــو  262م ـل ـيــون دي ـنــار
(  868م ـل ـي ــون دوالر) ،وذ لـ ــك
مقارنة مــع  261مليون دينار
( 860م ـل ـيــون دوالر) ع ــن عــام
 ،2016ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت األر ب ـ ـ ــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات  98مليون دينار
( 326مـلـيــون دوالر) ،وه ــو ما
أدى إلى هامش  EBITDAبلغت
نسبته  37.5في المئة.
وقــال رئيس مجلس اإلدارة
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة زيـ ـ ـ ـ ــن ،م ـه ـنــد
ال ـخ ــراف ــي «واصـ ـل ــت مجموعة
زي ــن خططها االسـتــراتـيـجـيــة،
وت ــوس ـي ــع ق ـط ــاع ــات أع ـمــال ـهــا
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  ،2017و ن ـج ـحــت
ف ـي ـت ـب ـن ــى س ـل ـس ـل ــة مـ ـ ـب ـ ــادرات
وخـ ــدمـ ــات م ـب ـت ـكــرة لـتـحـسـيــن
ك ـف ــاء ة عـمـلـيــا تـهــا التشغيلية
لـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـت ــي
يشهدها قطاع االتصاالت».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ك ـش ـف ــت
النتائج المالية المجمعة عن
استمرار التحديات التشغيلية
لعمليات المجموعة ،وأبرزها
التحديات األمنية واالجتماعية
فــي بعض أســواقـهــا الرئيسة،
ومــع ذلــك حافظت المجموعة
نسبيا عـلــى حـجــم اإلي ـ ــرادات،
كما نجحت فــي رفــع أرباحها

الكويت ...الحصة السوقية األكبر
عززت شركة زين الكويت من ريادتها للسوق الكويتية في عام  ،2017حيث مازالت تحتفظ الشركة
بالحصة السوقية األكبر بقاعدة عمالء تبلغ  2.7مليون عميل ،وقد تأثرت المؤشرات المالية للشركة
بالمنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع االتصاالت ،وحالة التشبع التي وصلت إليها ،حيث بلغت
إي ــرادات الشركة السنوية  331مليون دينار ( 1.1مليار دوالر) ،وبلغ حجم األربــاح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات  127مليون دينار ( 418مليون
دوالر) ،وحققت الشركة أر بــا حــا صافية بقيمة  80مليون
دينار ( 265مليون دوالر).
بينما شكلت إيرادات خدمات البيانات (باستثناء الرسائل
النصية القصيرة وخــدمــات القيمة المضافة) ما نسبته 32
فــي المئة مــن إجمالي إي ــرادات الشركة ،وبفضل مبادراتها
المبتكرة ،تواصل الشركة اختراق قطاعات أعمال جديدة ،حيث
تعكف حاليا على تنفيذ مشروع العدادات الذكية ،الذي يأتي
ضمن خططها االستراتيجية لنشر حلول المدن الذكية في
السوق الكويتية ،والتي تتعاون فيها مع شركة ( )NXNذراع
مجموعة زين في مشاريع المدن الذكية.
كما أبرمت الشركة اتفاقية لبيع وإعادة تأجير أبراجها
مع شركة آي إتش إس القابضة ،وهي االتفاقية التي ستفتح
مجاالت جديدة أمام عملياتها ،حيث ستمنحها مرونة أكبر
في التوسع في االستثمارات ذات العائد األعلى مستقبال.

العراق ...أداء استثنائي
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـحــديــات الـتـشـغـيـلـيــة ،وال ـظ ــروف
االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي تواجهها عمليات
شركة زين العراق ،فإنها حققت أداء استثنائياعن عام
 ،2017حيث بلغت إيـ ــرادات الـشــركــة  1.1مليار دوالر،
بنسبة نمو بلغت  2في المئة عن عام  ،2016بينما بلغت
األربــاح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات
 382مليون دوالر ،بينما بلغ هامش الـ  35في المئة،
وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت قيمتها  29مليون
دوالر ،بنسبة ارتفاع بلغت  657في المئة مقارنة بعام
.2016
وشـهــد ع ــام  2017اسـتـمــرار الـشــركــة فــي التوسع
في نشر خدمات الـ « »G3.9في العديد من المناطق
العراقية ،ودفعت العروض التسويقية التي تقوم بها
الشركة في خدمات البيانات قاعدة العمالء إلى 14.7
مليون عميل ،بنسبة نمو بلغت  16في المئة ،وقد
أسهم االستقرار في المناطق الجغرافية في شمال
العراق في توسيع حجم نطاق عمليات الشركة.

السودان ...انخفاض العملة
ونمو العمليات
بالرغم من االنخفاض الحاد لسعر صرف
العملية المحلية (الجنيه السوداني) مقابل
س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي ،خ ــال
عــام  ،2017فــإن عمليات شركة الـســودان
قدمت أداء استثنائيا ،حيث حققت كافة
مــؤشــراتـهــا الـمــالـيــة الــرئـيـســة نـســب نمو
قوية عن هذه الفترة.

الصافية ،والتي سجلت نسب
نـ ـم ــو إيـ ـج ــابـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ه ــذه
الظروف الصعبة».
وفـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي فـ ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة
زي ـ ـ ــن ،بـ ـ ــدر نـ ــاصـ ــر الـ ـخ ــراف ــي:
«ح ـق ـقــت ع ـم ـل ـيــات الـمـجـمــوعــة
أداء تـشـغـيـلـيــا ق ــوي ــا ع ــن عــام
 ،2 0 1 7إ ال أ ن ا ل ـ ـت ـ ـحـ ــد يـ ــا ت
المرتبطة ب ــاألو ض ــاع األمنية
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
واسعة من أسواق المجموعة،
إض ــاف ــة إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار تــأثـيــر
تقلب أس ـعــار ص ــرف العمالت
أث ــر ع ـلــى ال ـم ــؤش ــرات الـمــالـيــة
الرئيسة عن هذه الفترة».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ت ــأثـ ـي ــر تـقـلــب
أسعار الصرف وإع ــادة تقييم
العمالت (وخصوصا انخفاض
سعر صرف العملة السودانية
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ـق ــاب ــل الـ ـ ــدوالر
األميركي) كلف المجموعة من
نــاحـيــة اإلي ـ ــرادات  494مليون
دوالر ع ـ ــن ع ـ ـ ــام  ،2017ك ـمــا
كـلــف الـمـجـمــوعــة  213مليون
دوالر ع ــن حـجــم األربـ ـ ــاح قبل
خـ ـص ــم ال ـ ـفـ ــوائـ ــد والـ ـض ــرائ ــب
واالستهالكات ( ،)EBITDAو84
م ـل ـي ــون دوالر ع ـل ــى مـسـتــوى
األرباح الصافية.
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـخـ ــرافـ ــي أن ـ ـ ــه «إذا
م ــا ح ـيــدنــا تــأث ـيــر تـقـلــب سعر
ص ــرف الـعـمــات ،ف ــإن إي ــرادات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة س ـت ــرت ـف ــع  8فــي
المئة خالل عام  ،2017كما أن
األرب ــاح الصافية سترتفع 16
في المئة».
وك ـ ـشـ ــف بـ ـ ــدر ال ـ ـخـ ــرافـ ــي أن
صـ ـن ــاع ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ت ـش ـهــد
تغيرات وتطورات كبيرة ،وهو
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـض ــع ال ـش ــرك ــات
المشغلة لشبكات اال تـصــاالت
تحت ضغوط متزايدة ،لمواكبة
ت ــأثـ ـي ــرات االقـ ـتـ ـص ــاد الــرق ـمــي،
وخدمات الحكومة االلكترونية،
ف ـقــد أس ـه ــم ال ـن ـمــو ال ـم ـت ـســارع
الستهالك خدمات البيانات في
بعض أسواقنا الرئيسية – إذ
وصـ ــل م ـع ــدل ال ـن ـمــو ال ـس ـنــوي
ّ
الـ ُـمــركــب ( )CAGRإلــى أكثر من
 50في المئة على مدى العامين
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن
– فـ ـ ـ ــي خـ ـل ــق

«زين السعودية»
حققت أرباحا صافية
سنوية ألول مرة
في تاريخها منذ
التأسيس

مهند الخرافي

بدر الخرافي

تأثير تقلب أسعار
الصرف وإعادة
تقييم العمالت كلف
المجموعة من ناحية
اإليرادات  494مليون
دوالر عن عام 2017

بيع أبراج اتصاالت
«زين الكويت»
يدعم االستثمارات
الموجهة للبنية
التحتية والتقنيات
الحديثة

م ـج ـت ـم ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات ــي ،ح ـيــث
يستهلك فيه المستخدمون ما
يصل متوسطه إلى  18غيغابت
شهريا.
وتابع قائال« :إن ارتفاع معدل
انتشار األجهزة الذكية ،وتزايد
أعــداد مشتركي شبكات الجيل
الــرابــع ،وسخاء عــروض باقات
خـ ــدمـ ــات الـ ـبـ ـي ــان ــات ،وت ـن ــام ــي
مـ ـع ــدالت اس ـت ـه ــاك الـمـحـتــوى
الترفيهي ،ووســائــل التواصل
االجـتـمــاعــي ،وتــزايــد استخدام
الخدمات السحابية ،هي أمور
ك ـل ـه ــا أسـ ـهـ ـم ــت ومـ ـ ــازالـ ـ ــت فــي
ازديـ ـ ــاد ال ـط ـلــب ع ـلــى مــزيــد من
خــدمــات الـبـيــانــات والـســرعــات
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ،وه ـ ـ ــو مـ ـ ــا ي ـ ــزي ـ ــد مــن
حجم الـتـحــديــات أم ــام شركات
االتصاالت».
ومضى بدر الخرافي في قوله
«وفي ظل هذه التغيرات ،تمضي
ال ـم ـج ـم ــوع ــة بـ ـخـ ـط ــوات ثــاب ـتــة
نحو تنفيذ خططها التوسعية
والتحولية ،والتي تعتمد فيها
على إقامة شراكات وتحالفات،
والدخول في عمليات مشتركة،
حـ ـ ـي ـ ــث قـ ـ ــامـ ـ ــت «زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» خ ـ ــال
عـ ــام  2017ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر في
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا الـتـشـغـيـلـيــة،
ب ـغــرض ب ـنــاء وتـصـمـيــم خطط
أعـ ـم ــال م ـب ـت ـك ــرة ،لـلـتـكـيــف مــع
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات ال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة فــي
ثــورة تكنولوجيا المعلومات،
معتمدة فــي ذل ــك عـلــى توحيد
م ـ ـ ــوارده ـ ـ ــا وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ع ـن ـصــر
االن ـت ـقــاء والـمـفــاضـلــة ،لضمان

تــوف ـيــر ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـتــدف ـقــات
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة وت ـ ـنـ ــويـ ــع ال ـ ـعـ ــوائـ ــد
المالية».
وبـ ـ ـي ـ ــن أن مـ ـجـ ـم ــوع ــة زيـ ــن
تــواصــل رحلتها نحو التحول
الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــي تـ ـ ــركـ ـ ــز ع ـل ــى
ترقية أداء نشاطها األساسي،
واتخاذ تدابير صارمة لضبط
التكاليف ،حيث تستهدف من
هذه المبادرات الرئيسة تحسين
ت ـج ــرب ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،واس ـت ـخ ــدام
ت ـح ـل ـيــات ال ـب ـي ــان ــات وال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي لـمـســاعــدتـهــا في
فهم احتياجات العمالء بشكل
أفضل».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف قـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــا« :كـ ـ ـم ـ ــا
تـسـتـثـمــر ال ـم ـج ـمــوعــة بـكـثــافــة
ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ،ح ـي ــث
ت ــرك ــز ع ـل ــى اقـ ـتـ ـن ــاص ال ـف ــرص
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـ ـ
 ،B2Bإض ــاف ــة إلـ ــى خ ــدم ــات الـ ـ
 ،M2Mوح ـلــول ال ـمــدن الــذكـيــة،
وإنـ ـت ــرن ــت األش ـ ـيـ ــاء ،لتصميم
منتجات تلبي احتياجات أنواع
الـمـشــروعــات كــافــة ،والكيانات
الحكومية ،والشركات الصغيرة
والمتوسطة».
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات
التشغيلية التي شهدتها عام
 ،2017قال بدر الخرافي «تمكنت
ش ــرك ــة زيـ ــن ال ـس ـعــوديــة لـلـمــرة
األولى في تاريخها من تحقيق
أربـ ــاح صــافـيــة سـنــويــة ،والـتــي
بلغت  12مليون ريال سعودي،
وذ ل ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل األداء ا ل ـم ـم ـيــز
لـعـمـلـيــاتـهــا ،واالل ـ ـتـ ــزام بخطة

ال ـت ـحــول االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
بدأتها الشركة قبل  3سنوات،
حـ ـي ــث س ــاع ــدتـ ـه ــا ف ـ ــي هـيـكـلــة
ال ـت ـكــال ـيــف ،وت ـط ــوي ــر ال ـك ـفــاءة
التشغيلية ،و م ــازا ل ــت الشركة
تأمل بتحقيق المزيد من التقدم
في تنفيذ استراتيجية التحول،
وم ــواص ـل ـت ـه ــا االس ـت ـث ـم ــار فــي
تـقـنـيــات شـبـكــة ال ـج ـيــل ال ــراب ــع
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
خدمات البيانات».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف قـ ـ ــائـ ـ ــا« :اتـ ـ ـخ ـ ــذت
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة خـ ـ ـط ـ ــوة ك ـب ـي ــرة
ف ــي عـ ــام  2017ن ـح ــو تـقـلـيــص
حـ ـج ــم الـ ـنـ ـفـ ـق ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
المستقبلية ،وذ ل ــك بتوقيعها
ات ـفــاق ـيــة لـبـيــع وإعـ ـ ــادة تــأجـيــر
أبــراجـهــا فــي الـســوق الكويتية
مع شركة آي إتش إس القابضة
المحدودة ،بالشراكة مع شركة
تاور شير مانجمنت المحدودة
مـ ـق ــا ب ــل  165مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
وهـ ــي ال ـخ ـط ــوة الـ ـت ــي سـتـفـتــح
مـجــاالت جــديــدة أم ــام عمليات
المجموعة».
وذك ــر ب ــدر الـخــرافــي أن هــذه
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـهــا
س ـت ـم ـن ــح ال ـم ـج ـم ــوع ــة م ــرون ــة
فــي الـتــوســع فــي االسـتـثـمــارات
ذات الـعــائــد األع ـلــى مستقبال،
فإنها فــي الــوقــت ذات ــه ستدعم
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ــوج ـه ــة إل ــى
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــات
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،حـ ـي ــث سـتـمـنـحـنــا
الـ ـمـ ـجـ ــال ل ـل ـت ــرك ـي ــز عـ ـل ــى رف ــع
الكفاءة التشغيلية للشبكة».

السعودية ...أول ربحية
حققت شركة زين السعودية نتائج مالية قياسية عن عام  ،2017بتحقيقها
صافي ربحية للمرة األو لــى في تاريخها بقيمة  12مليون ر يــال سعودي (3
مــا يـيــن دوالر) ،و هــو مــا مـثــل منعطفا مهما فــي نتائجها ا لـمــا لـيــة مـنــذ بــدء
نشاطها الـتـجــاري فــي شهر أغسطس مــن عــام  .2008وج ــاء ت هــذه النتائج
المالية اإليجابية بفضل نجاح الشركة في تحقيق معدالت نمو قوية في
خدمات البيانات ،واالستثمار في التقنيات الجديدة ،والتركيز في اكتساب
وبناء قاعدة العمالء ،واإلدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية ،إضافة إلى أثر
تمديد رخصتها  15سنة إضافية.

األردن ...منافسة شديدة
واصلت شركة زين األردن ريادتها للسوق األردنية
في عام  ،2017التي تعتبر واحدة من أكثر األسواق
تنافسية في منطقة الشرق األو ســط ،ولكن الشركة
ت ــأث ــرت خـ ــال هـ ــذه ال ـف ـت ــرة بــال ـم ـنــاف ـســة ال ـس ـعــريــة
ال ـشــديــدة ،وه ــو مــا انـعـكــس عـلــى قــاعــدة عمالئها
التي شهدت انخفاضا طفيفا لتصل إلى نحو 3.9
ماليين عميل.
وجاء ت المؤشرات المالية لتعكس حجم هذه
ال ـت ـح ــدي ــات ،ح ـيــث بـلـغــت األربـ ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة 90
مليون دوالر ،بينما بلغت اإليرادات  497مليون
دوالر ،بينما بلغت األر بــاح قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالكات  226مليونا.

البحرين ...ارتفاع اإليرادات
سجلت شركة زين البحرين أرباحا صافية
سنوية بقيمة  11.4مليون دوالر بنسبة نمو
بلغت  1.2فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بــأربــاح بلغت
 11.3مـلـيــون دوالر عــن عــام  ،2016وبلغت
اإلي ــرادات  198مليون دوالر ،وذلــك مقارنة
بــإيــرادات بلغت  175مليون دوالر عن عام
 ،2016بينما بلغت قيمة األرباح قبل خصم
ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب واالس ـت ـه ــاك ــات 58
مليون دوالر ،مقارنة بمبلغ  66مليونا
عن عام .2016
وج ـ ـ ــاء ت ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة لـلـشــركــة
مـ ــدفـ ــوعـ ــة ب ـف ـض ــل ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـس ـن ــوي ــة ل ـل ـب ـي ــان ــات ب ـن ـس ـبــة  23فــي
الـ ـمـ ـئ ــة ،وه ـ ــو مـ ــا م ـث ــل  44فـ ــي ال ـم ـئــة
مــن حـجــم إجـمــالــي إي ـ ــرادات الـشــركــة،
ف ـضــا ع ــن ج ـه ــود ال ـش ــرك ــة ال ــدؤوب ــة
من أجل تحسين الكفاء ة التشغيلية
وتعزيز الفاعلية ،وطرحها سلسلة
مــن المنتجات وا لـخــد مــات الرقمية
المبتكرة.
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«هيئة األسواق» :تجديد الموافقة على تأسيس شركة
مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية
قــالــت هيئة أس ــواق ال ـمــال إنــه
بعد االطــاع على القانون رقم 7
لـسـنــة  2010بـشــأن إن ـشــاء هيئة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال وت ـن ـظ ـيــم ن ـشــاط
األوراق المالية والئحته التنفيذية
وتعديالتهما؛ وعلى الـقــرار رقم
 117ل ـس ـن ــة  2017بـ ـش ــأن طـلــب
الترخيص المقدم لتأسيس شركة
مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة
ً
أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون
رقــم  7بسنة  2010بـشــأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية والئحته التنفيذية

وتـعــديــاتـهـمــا ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 ،2017 /08 /02وبناء على الطلب
الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن م ــؤس ـس ــي ال ـش ــرك ــة
ال ـم ـســاه ـمــة ال ـكــوي ـت ـيــة الـمـقـفـلــة
ل ـت ـج ــدي ــد الـ ـم ــوافـ ـق ــة ال ـم ـبــدئ ـيــة
الصادرة عن هيئة أســواق المال
لمدة مماثلة؛ وعلى قرار مجلس
م ـف ــوض ــي ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
رق ـ ــم م.م.ه ـ ـ ـ ـ ـ  4 – 6ل ـس ـنــة 2018
فــي اجتماعه رقــم  4لسنة 2018
المنعقد بتاريخ ،2018 /01 /29
وب ـن ــاء عـلــى ال ـق ــرار رق ــم  9لسنة
 2018ب ـشــأن تنظيم صــا حـيــات

االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـن ـه ــائ ــي إلجـ ـ ـ ــراءات
عمل قطاعات هيئة أسواق المال
والتفويض فيها الصادر بتاريخ
 ،2018 /01 /17تقرر ما يلي:
م ــادة أول ــى :تـجــديــد الـمــوافـقــة
الـمـبــدئـيــة الـمـمـنــوحــة لتأسيس
شــركــة مـســاهـمــة كــويـتـيــة مقفلة
ً
تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا
لـلـبـيــانــات ال ـم ــذك ــورة ف ــي ال ـقــرار
رقم  117لسنة  2017بشأن طلب
الترخيص المقدم لتأسيس شركة
مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة
ً
أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون

رقــم  7بسنة  2010بـشــأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية والئحته التنفيذية
وتعديالتهما الصادر بتاريخ /02
.2017 /08
وتسري هذه الموافقة لمدة 6
أ شـهــر غير قابلة للتجديد تبدأ
من تاريخ  2018 /02 /02وتنتهي
فــي تــاريــخ  ،2018 /08 /01وذلــك
الستيفاء المعايير التي تحددها
الهيئة.
م ــادة ثــانـيــة :يــرخــص للشركة
الـ ـم ــذك ــورة ف ــي هـ ــذا الـ ـق ــرار بعد

اس ـت ـك ـمــال ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـم ـشــار
إليها في كتاب الموافقة المبدئية
الصادر عن الهيئة ،وذلك لمدة 3
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ
إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
م ـ ـ ــادة ث ــالـ ـث ــة :عـ ـل ــى ال ـج ـه ــات
المختصة تنفيذ هــذا الـقــرار كل
فيما يخصه ،ويعمل به اعتبارا
م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدوره وي ـن ـشــر في
الجريدة الرسمية.
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اقتصاد

 49.15مليون دينار أرباح
«المباني» في 2017
اعتمد مجلس إدارة شركة المباني البيانات المالية عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017حيث حققت الشركة أرباحا
بلغت  49.15مليون دينار ،بربحية  52.66فلسا للسهم ،مقارنة بالفترة
نفسها من العام الماضي ،حيث حققت الشركة حينها أرباحا 48.66
فلسا للسهم.
مليونا ،بربحية 52.23
ً
وحققت «المباني» ارتفاعا في إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي
الموجودات مع نهاية ديسمبر  ،2017حيث بلغت حقوق المساهمين
 383.8مليون دينار ،بارتفاع  11.68في المئة عن الفترة نفسها من
عام  ،2016في حين بلغت قيمة الموجودات  803.46ماليين ،بارتفاع
 9.8في المئة عن المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية ديسمبر من
العام الماضي .وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع  10فلوس نقدا عن
كل سهم ،وأيضا توزيع أسهم منحة بواقع  5في المئة من رأس المال
المدفوع للشركة ،علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية
العامة للشركة والجهات الرقابية المختصة.

الزعابي« :ميرال» تطلق مدينة ترفيهية عالمية العام الحالي
جزيرة ياس تستعرض محفظة الوجهة الرائدة للترفيه العائلي في المنطقة
كشفت جزيرة ياس ،أمس ،عن محفظتها من التجارب
الغامرة والوجهات الترفيهية عالمية المستوى ،إضافة
إلى عرض ما تخبئه الجزيرة لزوارها في عام  ،2018من
خــال جولة تعريفية عقدتها شركة ميرال في الكويت،
بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لجزيرة ياس.
والتقى الرئيس التنفيذي لـ «ميرال» ،محمد الزعابي،
ممثلي وســائــل اإلع ــام المحلية ،لتسليط الـضــوء على
الــرح ـلــة ال ـنــاج ـحــة ل ـجــزيــرة ي ــاس خ ــال ال ـع ـقــد األخ ـيــر،
ومناقشة خطاها الحثيثة والناجحة في تطوير وتحديث
معالمها الترفيهية المبتكرة ،وتوفير الفرص السياحية
التي جعلت منها الوجهة الترفيهية المفضلة للعائالت
في المنطقة.
وتـقــدم الجزيرة محفظة واسـعــة مــن المعالم والمدن
الـتــرفـيـهـيــة ال ـفــريــدة ،ال ـتــي تــوفــر ت ـجــارب غــامــرة ل ـلــزوار
القادمين من المنطقة ،ومن مختلف أنحاء العالم ،وكل
ذل ــك ف ــي وج ـهــة واحـ ــدة تـبـعــد  7دق ــائ ــق فـقــط ع ــن مـطــار
أبوظبي الدولي.
وانـسـجــامــا مــع رؤيـتـهــا الــرامـيــة الستقطاب أكـثــر من
 48مليون زيارة بحلول عام  ،2022تواصل جزيرة ياس

توسيع محفظتها الفريدة من الوجهات الترفيهية عالمية
المستوى ،عبر تقديم مــدن ترفيهية جــديــدة ومشاريع
ً
فريدة ستتاح للزوار اعتبارا من عام .2018
وخــال اللقاء ،أكــد الزعابي إطــاق الشركة هــذا العام
مدينة ترفيهية جــديــدة عالمية الـمـسـتــوى ،إلــى جانب
وجهة ترفيهية فريدة لألنشطة غير المسبوقة ،وهما :عالم
«وارنر بروذرز» أبوظبي الذي تم استكمال  90في المئة
من مرحلة تطويره ،ومــن المقرر افتتاحه هــذا الصيف،
و»كاليم» الذي يوفر منشأة ترفيهية ورياضية فريدة من
نوعها ستحتضن أعرض نفق هوائي وأطول جدار تسلق
داخلي في العالم.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تــم الـكـشــف عــن أج ـنــدة فعاليات
جزيرة ياس الرئيسة لعام  ،2018والتي تشمل  22فعالية
ُ
خ ــال ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـع ــام ت ـق ــام بـشـكــل أسـبــوعــي
ّ
حتى منتصف مايو .وتشمل األنشطة الترفيهية الحية
والفعاليات الرياضية المقبلة العرض العالمي الشهير
«هــارلــم جـلــوب تــروتــر» و»ذا إليوجنيست» ،إضــافــة إلى
كرنفال برازيلي ،و 7مهرجانات عائلية ستكون جميعها
مجانية ومفتوحة للعامة.

«أسيكو» تشارك في منتدى «نقاط»

ً
درعا تقديرية من مؤسسة نقاط
«أسيكو» تتسلم
ق ـ ــام ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة أس ـي ـك ــو
للصناعات بــد عــم والمشاركة
فــي أح ــدث مـنـتــديــات مؤسسة
«ن ـ ـقـ ــاط» ،الـ ـ ــذي أقـ ـي ــم ب ـع ـنــوان
«ا ل ـث ــروة ا لـبـشــر يــة لالستثمار
فـ ـ ــي اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ألج ـ ـ ــل الـ ـت ــأثـ ـي ــر
االج ـت ـم ــاع ــي» ف ــي م ــرك ــز جــابــر
األحمد الثقافي.
وج ــاء ت هــذه الـمـشــاركــة من
منطلق إيمان الشركة بأهمية
دفـ ــع االق ـت ـص ــاد اإلبـ ــداعـ ــي في
الكويت ،بهدف تحقيق التنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة ع ـلــى الـصـعـيــديــن
االقتصادي واالجتماعي.
وخ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـكـ ــريـ ــم «أس ـ ـي ـ ـكـ ــو»
فـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
إدارة ا لـ ـ ـم ـ ــوارد ا ل ـب ـش ــر ي ــة فــي
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،م ــري ــم ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،إن
رعـ ــايـ ــة هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ت ــأت ــي

ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـشــركــة
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات
الـبـشــريــة ودعـ ــم ك ــل م ــا يـهــدف
إلى تنمية مهارات األفراد ،من
أجل تطوير مستقبل الكويت.
وأثـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـل ــى رؤي ـ ــة
ودور م ــؤ س ـس ــي « ن ـ ـقـ ــاط» فــي
إيجاد منصة إبداعية لتبادل
ومـ ـش ــارك ــة األف ـ ـكـ ــار واألعـ ـم ــال
تـ ـ ــدعـ ـ ــم اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـلـ ـه ــم
المشاركين.
وأضافت الدوري أن «أسيكو»
تــؤمــن بأهمية تـطــويــر األف ــراد
لـثـقــافـتـهــم وف ـكــرهــم اإلب ــداع ــي،
وهذا ما تتوجه إليه المجموعة
ت ـجــاه مــوظـفـيـهــا ،مـشـيــرة إلــى
أن ت ــدري ــب وت ــأه ـي ــل الـ ـك ــوادر
الـشـبــابـيــة ب ــات هــدفــا ورك ـيــزة
أساسية ومسؤولية اجتماعية

تحملها ا لـشــر كــة على عاتقها
لتطوير أدائهم.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
المسؤولية االجتماعية التي
يـ ـج ــب أن يـ ـق ــوم بـ ـه ــا ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ت ـج ــاه ج ـيــل ال ـكــويــت
الجديد ،الفتة إلى أن «أسيكو»
تـ ـق ــوم بـ ـه ــذا ال ـ ـ ــدور مـ ــن خ ــال
غرس قيم العطاء لدى العاملين
والعمالء.
وعـ ــن ع ـمــل «أس ـي ـك ــو» تـجــاه
إيـ ـج ــاد نـ ـظ ــام ب ـي ـئــي م ـس ـتــدام
للمبدعين والمبادرين ،قالت:
«سيكون لهم دور أساسي في
مستقبل الكويت االقتصادي،
ك ـم ــا تـ ـح ــرص ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
الشراكة مع (نقاط)».

«كفيك» نظمت اليوم المفتوح السنوي
للموظفين والعاملين
نظمت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
(ك ـف ـي ــك) الـ ـي ــوم ال ـم ـف ـت ــوح ال ـس ـن ــوي لـلـمــوظـفـيــن
والعاملين في بر الوفرة ،حيث احتوى على العديد
من األنشطة الترفيهية والثقافية التي شارك فيها
جميع الحاضرين وعائالتهم.
بهذه المناسبة ،قال نائب رئيس أول العالقات
العامة والتسويق بالشركة طارق الجاسم إن اليوم
المفتوح القى نجاحا باهرا وإقباال من الموظفين
والعاملين في الشركة من مختلف األقسام ،فضال
ع ــن عــائــات ـهــم ،مـضـيـفــا« :نـنـظــم ال ـي ــوم الـمـفـتــوح
بشكل سنوي لحرصنا على رفع الحالة المعنوية
لجميع الموظفين ،لتمكينهم من مزاولة عملهم
بهمة ونشاط».
وصرح الجاسم بأن اليوم المفتوح تضمن عددا
من األنشطة التي تهدف إلى الترفيه عن الموظفين،
وبث روح العمل الجماعي والتنافسية اإليجابية
فيهم ،فضال عن توطيد الترابط االجتماعي بينهم،
مما من شأنه أن ينعكس بإيجابية على أدائهم
الوظيفي وانسجامهم في تأدية العمل.
وأض ــاف« :تضمن الـيــوم الـعــديــد مــن األنشطة
الترفيهية والرياضية المتمثلة في مباريات كرة

الـقــدم ،وكــرة الـطــائــرة ،والتنس ،ورك ــوب مركبات
الـ ـب ــاج ــي ،وال ـت ــرام ـب ــول ـي ــن ،ك ـم ــا ت ـض ـمــن ال ـعــديــد
م ــن الـمـســابـقــات الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي تـحـمــل الـطــابــع
الثقافي؛ والتي أظهرت روح التعاون الطيبة بين
الموظفين».
ون ـظ ـمــت ال ـش ــرك ــة أي ـض ــا أن ـش ـطــة وم ـســاب ـقــات
مخصصة لألطفال من أبناء الموظفين والعاملين،
ح ـتــى يـتـسـنــى ل ـهــم االس ـت ـم ـتــاع ب ـه ــذا ال ـي ــوم مع
عائالتهم ،والتعرف على بعضهم البعض عن قرب
خارج نطاق العمل.
وت ـ ـ ــم إه ـ ـ ـ ـ ــداء م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ل ـل ـف ــائ ــزي ــن
بالفعاليات ،وتكريم موظفي الشركة الذين سعوا
واجـتـهــدوا على مــدى  15عــامــا بالشركة ،وتأتي
هذه الخطوة انعكاسا الهتمام «كفيك» بموظفيها
وتشجيعها للموظفين الجدد على البذل والعطاء
لينالوا مثل هذا التقدير.
واختتم الجاسم تصريحه معبرا عن سعادته
بنجاح اليوم المفتوح السنوي لـ»كفيك» ،متوجها
بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الفعالية ،واكد
أن هذا النجاح يشجع الشركة على تكرار التجربة
بشكل أكبر في األعوام القادمة.

ً
وقـ ــال ال ــزع ــاب ــي« :مـتـحـمـســون جـ ــدا لـلـكـشــف ع ــن آخــر
المستجدات المتعلقة حول التجارب والوجهات الترفيهية
الـمـمـيــزة ب ـجــزيــرة يـ ــاس ،وال ـت ــي م ــن شــأنـهــا اسـتـقـطــاب
العديد من الزوار الكويتيين .وبوصفها الوجهة الرائدة
للعائالت في المنطقة ،فإننا على ثقة بأن جزيرة ياس
ستستقطب الـمــزيــد مــن الـ ــزوار مــن جميع دول مجلس
التعاون الخليجي ،وخاصة مع اإلضافات الجديدة التي
ستطلقها قريبا».
ومن المقرر افتتاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» خالل
هذا الصيف ،وستضم المدينة الترفيهية  29لعبة وعرضا
ومرفقا ترفيهيا ضمن ستة عــوالــم غــامــرة ،إضــافــة إلى
العديد من محال التجزئة ،التي تضم مجموعة واسعة
من منتجات «وارنر براذرز» المعروفة ،فضال عن مجموعة
كاملة من خيارات المطاعم والمأكوالت السريعة.
ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح المشروع الترفيهي
«كاليم» خالل النصف الثاني من عام  .2018وتضم هذه
ً
ً
المنشأة نفقا هوائيا يصل عرضه إلــى  9.75أمتار (32
ً
قدما) ،ليوفر للزوار تجربة محاكاة للقفز الحر .كما يشمل
المشروع أعلى جدار تسلق داخلي في العالم ،بارتفاع 43

جانب من المؤتمر الصحافي
ً
مترا ،إضافة إلى مجموعة من جدران التسلق التي تناسب
جميع األعمار والقدرات.
وفــي مرحلة الحـقــة مــن مـشــوار تطوير جــزيــرة يــاس،
ستفتح الـجــزيــرة مشروعها الضخم (يــاس ب ــاي) ،الــذي
سيضم ثــاث مناطق مميزة ،لتشمل منطقة يــاس باي
الواجهة البحرية ومنطقة إعالمية ومنطقة «ريزيدنسز».

وس ـي ـض ــم «يـ ـ ــاس ب ـ ـ ــاي» ،ال ـم ـص ـمــم ك ــواج ـه ــة بـحــريــة
ومنطقة ترفيهية نابضة بالحياة الترفيهية ،رصيفا
ً
ً
بحريا ترفيهيا وأكثر من  50مطعما و 20متجرا وموقعا
للعروض الترفيهية الحية وميدان «يــاس أرينا» بسعة
 18.000شـخــص الـمـصـمــم السـتـضــافــة ك ـبــرى األح ــداث
الرياضية والثقافية والحفالت الموسيقية.

١٦
اقتصاد
جعفر 300 :مليون دينار ميزانية حفر  6آبار بحرية
ةديرجلا
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عمليات اإلنتاج المبكر بديل عن الغاز الجوراسي ...والكلفة المالية ستنخفض بين  25و%30
أشرف عجمي

استراتيجية
نفط الكويت
في الحفر
تستأثر بأكثر
من  70في المئة
من الميزانية
الحالية منها
 60في المئة
للقطاع الخاص

جعفر

تحقيق أعلى
مستوى
من الطاقة
التحويلية
لمصافي
الشركة وتوفير
المنتجات
ً
البترولية وفقا
للمواصفات
المحلية
والعالمية
المطلوبة

العجمي

قال الرئيس التنفيذي في شركة
ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت جـ ـم ــال ج ـع ـف ــر ،إن
حصة الشركة من ميزانية مؤسسة
ا لـبـتــرول الكويتية المعلنة حتى
عــام  2022الـمـقــدرة بحوالي 114
مليار دوالر هي في حدود  40إلى
 50في المئة.
وأوضح جعفر ،في تصريحات
على هامش مؤتمر استراتيجية
ً
تـحــويــل ال ـكــويــت م ــرك ــزا لتطوير
الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة «الـ ـف ــرص
الصناعية المترتبة على المشاريع
النفطية» أ م ــس ،أن  75فــي المئة
م ــن م ـي ــزان ـي ــة م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
مخصصة لالستكشاف واإلنتاج
داخل الكويت (نفط الكويت ونفط
الخليج) وأن أغلب العقود داخل
الـشــركــة ينفذها الـقـطــاع الخاص
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـح ـفــر
واإلن ـت ــاج وال ـخــدمــات الـمـســانــدة،
ً
مؤكدا أن استراتيجية نفط الكويت
في الحفر تستأثر بأكثر من  70في
المئة من الميزانية الحالية منها
 60في المئة للقطاع الخاص.
وعن مشروع الغاز الجوراسي،
أف ــاد جعفر بــأنــه سيكون بنهاية
مـ ــارس  2018وس ـي ـتــم تـشـغـيــل 3
وحــدات من اإلنـتــاج المبكر من 4
وحدات وبنهاية شهر مايو المقبل
س ـي ـص ــل اإلنـ ـ ـت ـ ــاج إلـ ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
 500مليون قــدم مكعبة من الغاز
الجوراسي (الحر) .
وق ــال ،إن الـمــرحـلــة الـثــانـيــة من
الـ ـغ ــاز الـ ـج ــوراس ــي  2020سيتم
الــوصــول إلــى ما بين  800و 850
م ـل ـي ــون ق ـ ــدم م ـك ـع ـبــة مـ ــن الـ ـغ ــاز،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن طـ ــرح ال ـم ـش ــروع
فــي حــال االنـتـهــاء مــن الموافقات
اآلن سيكون في غضون شهر من
الطرح.
وع ــن حـفــر الـبـحــر ،لـفــت إل ــى ان
إ غ ــاق المناقصة سيكون نهاية
الشهر الجاري على أن تتم دراسة
العطاءات والتوصية بالترسية في
نهاية شهر أبريل المقبل ،على أن
تبدأ األعمال الفعلية نهاية العام.
وقدر ميزانية حفر  6آبار بحرية
بحوالي  300مليون دينار.
وعــن عمليات اإلن ـتــاج المبكر،
الـ ـت ــي تـ ــم اس ـت ـب ــدال ـه ــا عـ ــن ال ـغ ــاز
الجوراسي قــال جعفر ،إن الكلفة
الـمــالـيــة ستنخفض بـحــوالــي 25
ً
إلى  30في المئة ،كاشفا أن الشركة
ً
ت ـ ــدرس ح ــال ـي ــا فــرص ـت ـيــن لـعـقــود
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة ع ــال ـم ـي ــة فـ ــي ال ـب ـحــر
وغرب الكويت.

المحتوى المحلي
م ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـتـنـفـيــذي فــي مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية نزار العدساني ،إن قيمة
المحتوى المحلي في المشاريع
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري
تنفيذها ،مثل مشروعي الوقود
البيئي ومصفاة ال ــزور يبلغ 1.8
م ـل ـيــار دي ـن ــار م ــن إج ـمــالــي قيمة
عقود المشروعين.
وذكــر العدساني أن «البترول»

معوقات القطاع الخاص
ً
قــال مؤسس شركة «مـفــازك» عيسى العيسى ،إن هناك كثيرا من
ً
ً
العوائق التي تقف حــائــا أمــام عمل القطاع الـخــاص ،الفـتــا إلــى أن
القطاع الخاص ال يمثل سوى  5في المئة فقط من الناتج اإلجمالي
لالقتصاد الكلي في الكويت.
ً
وأضاف العيسى أن غياب الشفافية وعدم تكافؤ الفرص فضال عن
ً
تفشي الفساد اإلداري من أبرز المعوقات أمام القطاع الخاص ،الفتا
إلى أنه لم يحدث تغيير يذكر منذ عام  2005حتى اآلن.
ً
ولفت إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة يحتاج مزيدا من المرونة،
التي ال تتوفر في الجهات التمويلية ،بالتالي يقف أصحاب المشاريع
ً
عاجزين عن عدم إتمام أفكارهم ومشاريعهم ،مطالبا بضرورة وضع
تسهيالت أم ــام الـقـطــاع الـخــاص لضمان األم ــان الوظيفي للعمالة
الوطنية.

جعفر والقيادات النفطية في مقدمة الحضور

وض ـعــت بــرنــامــج ت ـكــويــت عـمــالــة
المقاول ،إذ بلغت نسبة التكويت
فــي عمالة المقاول  25فــي المئة،
إضافة إلى زيادة نسبة المحتوى
المحلي في المشاريع واألنشطة
النفطية ،إذ بلغت قيمة المحتوى
المحلي للعام المالي 2017/2016
حوالي  1.3مليار دينار .

إشراك القطاع الخاص
شدد نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي في
الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» خالد
السيف ،على ض ــرورة إش ــراك القطاع الـخــاص فــي تنفيذ
المشاريع في القطاع النفطي السيما الكبرى منها.
وقال السيف إن استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها

مساهمة البنوك
وأوض ـ ــح أن ــه ت ـمــت االسـتـعــانــة
بـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــوك الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ل ـت ـم ــوي ــل
المشاريع النفطية ،حيث ساهمت
ه ــذه ال ـب ـنــوك بـتـمــويــل  1.2مليار
دينار من مشروع الوقود البيئي،
والعمل جــار على إش ــراك البنوك
الـمـحـلـيــة وال ـعــال ـم ـيــة ف ــي تـمــويــل
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،م ـث ــل ب ـنــاء
الـمــرافــق الــدائـمــة السـتـيــراد الغاز
المسال وبـنــاء الـنــاقــات ومجمع
ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات الـمـتـكــامــل مع
مصفاة ال ــزور والــدبــدبــة لإلنتاج
الطاقة الشمسية.
وذكـ ـ ـ ــر أن م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ط ـ ــرح ـ ــت فـ ـ ــي اآلون ـ ـ ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ــرك ــات ـه ــا
ال ـت ــاب ـع ــة م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـف ــرص
االس ـت ـث ـمــاريــة ل ـل ـق ـطــاع ال ـخ ــاص،
مـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـش ـ ــروع إنـ ـ ـش ـ ــاء م ـص ـنــع
الستخالص المعادن مــن المواد
الـحـفــازة المستهلكة ،إلــى جانب
إنـ ـش ــاء م ـص ـنــع إلنـ ـت ــاج صـفــائــح
البولي بروبلين إلنتاج منتجات
م ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـصـ ـح ــة والـ ـنـ ـظ ــاف ــة،
وإنشاء مصنع آخر أللياف البولي
بروبلين إلنتاج منتجات متعلقة
بمجاالت البناء وأكياس األسمدة
م ـثــل أك ـي ــاس االس ـم ـنــت وأك ـيــاس
ال ــرم ــل الـضـخـمــة وأك ـي ــاس منتج
اليوريا ،إضافة إلى مشروع إنشاء
مصنع صفائح ا لـبــو لــي إيثيلين
الستخدامات التغليف.

مصنع البولي بروبيلين
وفي ورقة عمل لنائب الرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ص ـنــاعــة
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة إبــراهـيــم
ال ـم ـص ـي ـط ـيــر ح ـ ــول دور ال ـق ـطــاع
الخاص في المشاريع النفطية في
مصنع صفائح البولي بروبيلين

المرحلة الثانية من
الغاز الجوراسي
 2020سيتم
الوصول إلى ما
بين  800و850
مليون قدم مكعبة
من الغاز

جعفر

التوسع في نشاط
البتروكيماويات
داخل الكويت
وخارجها عن طريق
بناء أو توسعة
األصول وشراء
أصول وعمليات
االندماج بمشاركة
شركاء مناسبين

المصيطير

الـتــابـعــة بــإعـطــاء  20فــي الـمـئــة مــن ال ـم ـشــروعــات كحصة
للشركات المحلية ،تعد فرصة جيدة يجب تعزيزها بدخول
القطاع الخاص على طاولة العمل وتنفيذ المشاريع الكبرى
في الدولة.

ومصنع ألياف البولي بروبيلينن
كشف أن الـشــركــة تـنــوي التوسع
ف ـ ــي ن ـ ـشـ ــاط الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
داخـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت وخـ ــارج ـ ـهـ ــا عــن
طــريــق ب ـنــاء أو تــوسـعــة األص ــول
وشراء أصول وعمليات االندماج
بـمـشــاركــة شــركــاء مناسبين (إذا
دع ــت ال ـحــاجــة) وذل ــك للمحافظة
ع ـل ــى م ـك ــان ــة رائ ـ ـ ــدة ف ــي ص ـنــاعــة
األوليفينات والعطريات.
وذ ك ــر المصيطير ،أن إجمالي
اإلنتاج ال يقل عن  10ماليين طن
سـنــوي بحلول  2025وبإجمالي
إن ـتــاج ال يـقــل عــن  16مـلـيــون طن
ً
سـ ـن ــوي ــا ب ـح ـل ــول  ،2030وطـ ــرح
مشروع كحد أدنــى بحلول 2020
و 3م ـشــاريــع ك ـحــد أدنـ ــى بحلول
 2030داخل الكويت وخارجها.
وبين أن «صناعة الكمياويات»
تـ ـن ــوي زي ـ ـ ــادة ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـضــافــة
لـلـمــوارد الهيدروكربونية لدولة
الكويت والمساهمة في إجمالي
الناتج المحلي لدولة الكويت عن
طريق التوسع والتنوع في إنتاج
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات فـ ــي ال ـكــويــت
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

من ناحيته ،قال مدير التخطيط
الشامل في شركة البترول الوطنية
الكويتية فهاد العجمي ،إن الشركة
تنوي زيادة طاقة التكرير المحلية
ً
إل ـ ــى  1.7م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل يــوم ـيــا
في  2025وزيادتها إلــى مليوني
برميل في  2035مع األخــذ بعين
االعتبار ضمان تعظيم تصريف
النفوط الكويتية الثقيلة.
وذكر العجمي أن الشركة تنوي
تحقيق أعلى مستوى من الطاقة
ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة ل ـم ـص ــاف ــي ال ـش ــرك ــة
ً
وتوفير المنتجات البترولية وفقا
للمواصفات المحلية والعالمية
ً
المطلوبة ،مشيرا إلى أن الشركة
تسعى إ لــى تحقيق التكامل بين
عمليات التكرير والبتروكيماويات
ً
محليا وتطبيق أ عـلــى المعايير
الـعــالـمـيــة لـلـتـمـيــز ف ــي الـتـشـغـيــل،

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
«كيبيك» حمزة بخش ،إن أهم المعوقات ،التي تصادف القطاع الصناعي
ً
في البالد هي الهجرة العكسية لالستثمار األجنبي ،مضيفا أن الفرصة
العالمية الوحيدة ،التي أتيحت للكويت هي «شراكة داو».
وأوضح بخش أن الكويت تعمل على ابتكار أساليب تساهم في هجرة
ً
المستثمرين االجانب بسبب اإلجراءات ،التي تفرض عليهم ،الفتا إلى «أننا
نحتاج إلى جهة مركزية توحد الجهود وتكون لديها الحرية في اتخاذ
ً
القرار لجذب االستثمارات خصوصا األجنبية منها والمرتبطة بالفرص
الصناعية النفطية».
وذكر أن أحدث اإلحصائيات تشير إلى دخول نحو  19ألف خريج إلى
ً
ســوق العمل سـنــويــا ،فــي حين تستطيع الحكومة توفير  6آالف فرصة
عمل فقط.

الحوطي :التوسع في الصناعات النفطية

وبما يعظم القيمة المضافة والمحافظة على
الوضع التنافسي في سوق التجزئة في أوروبا
والتوسع في المناطق ذات النمو المرتفع.

توجهات استراتيجية
وكشفت عن صرف القطاع النفطي نحو 500
مليار دوالر لتنفيذ التوجهات االستراتيجية
حتى عام  ،2040منها  114مليار دوالر خالل
السنوات الخمس القادمة.
وقــالــت إن ــه تــم تخصيص أرض المنطقة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ل ـم ــؤس ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة
ف ــي نــوفـمـبــر  ،2017وت ـب ـلــغ م ـســاحــة األرض
المخصصة  7.41كيلومترات مربع ،الفتة إلى
أن أهداف المنطقة تتركز في تطوير االقتصاد
ال ـم ـح ـل ــي وت ـش ـج ـي ــع وتـ ـع ــزي ــز دور ال ـق ـطــاع
الخاص في الصناعة النفطية وتنويع القاعدة
الصناعية في دولة الكويت ،وخلق فرص عمل
حقيقية للعمالة الكويتية في القطاع الخاص
وسد احتياجات الصناعة النفطية المحلية من

طاقة تحويلية

هجرة عكسية لالستثمار األجنبي

الزعابي :رفع الطاقة التكريرية
قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية
في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي،
ً
إن هناك خططا للتوسع في الطاقة التكريرية
ً
في دولــة الكويت تدريجيا وبأعلى مستوى
تـحــويـلــي لـتـصــل إل ــى نـحــو مـلـيــونــي بــرمـيــل
ً
يــومـيــا ع ــام  2035مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار
ض ـمــان تـعـظـيــم تـصــريــف ال ـن ـفــوط الكويتية
الثقيلة في مصافي التكرير المحلية ،وكذلك
تـلـبـيــة االح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ـح ـل ـيــة م ــن ال ـطــاقــة،
وت ـح ـق ـيــق ال ـت ـك ــام ــل ب ـي ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـكــريــر
والبتروكيماويات داخل دولة الكويت.
وحول التكرير والتصنيع خارج الكويت،
ذك ــرت الــزعــابــي أن مــؤسـســة ال ـب ـتــرول تنوي
الـ ـ ــدخـ ـ ــول ف ـ ــي ف ـ ــرص اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـج ــدي ــة
ً
اقتصاديا عن طريق المشاركات أو التحالفات،
وبالتركيز على األســواق الــواعــدة ،لتصريف
كميات من الموارد الهيدروكربونية الكويتية
ً
ً
تدريجيا لتصل إلى  1.3مليون برميل يوميا
عــام  ،2035مــع تحقيق التكامل الـفـعــال بين
عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات،

فــي م ـجــال الـبـتــروكـيـمــاويــات عن
طريق دعم ملكيته في المشاركات
المباشرة لمشاريع الشركة داخل
الكويت.

والمحافظة عليها لتحقيق الريادة
واالسـ ـت ــدام ــة ف ــي م ـج ــال صـنــاعــة
النفط والغاز.
وبين أن الشركة تقوم بمراجعة
مـسـتـمــرة لـلـمـحـفـظــة التشغيلية
للوصول إلى المحفظة المثلى من
خــال استغالل الفرص المتاحة،
واستبعاد األصول غير المربحة،
ا لـتــي ليست مــن صميم عمليات
وأنشطة المؤسسة.
وأضــاف أن الشركة تسعى إلى
تلبية احتياجات الطاقة الحالية
وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة لـ ــدولـ ــة ال ـك ــوي ــت
عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق تـ ـ ــزويـ ـ ــد خـ ـلـ ـي ــط مــن
أنــواع الوقود المختلفة ،واألمثل
ً
ً
اق ـت ـصــاديــا وب ـي ـئ ـيــا م ــع ال ـحــرص
على توفير البديل االستراتيجي
ل ـهــا ،واس ـت ـغــال م ـص ــادر الـطــاقــة
ال ـب ــدي ـل ــة والـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ومـ ـص ــادر
الطاقة األخرى في حال تحقيقها
قيمة مضافة ألنشطة وعمليات
مؤسسة البترول الكويتية.
وب ـي ــن أن ال ـش ــرك ــة ت ـس ـعــى إلــى
الـتــوســع فــي الـطــاقــة التصنيعية
لمعالجة الغاز تماشيا مع خطط
اإلنـ ـت ــاج الـمـسـتـقـبـلـيــة ،إذ تنتج
الشركة  2.25مليار قدم مكعبة من
ً
الـغــاز يوميا وسيتنامى اإلنتاج
إلـ ــى  3.03م ـل ـي ــارات قـ ــدم مكعبة
ً
ي ــوم ـي ــا م ــن خ ـ ــال إنـ ـش ــاء وح ــدة
خ ــامـ ـس ــة إلنـ ـ ـت ـ ــاج غـ ـ ــاز الـ ـبـ ـت ــرول
ال ـم ـس ــال ،ال ـت ــي ي ـتــوقــع أن تــدخــل
الخدمة في .2019
وقـ ـ ــال ال ـع ـج ـم ــي ،إن ال ـمــرح ـلــة
الثانية سيصل اإلن ـتــاج إلــى 3.8
ً
مليار قدم مكعبة يوميا من خالل
إنشاء وحدة سادسة إلنتاج الغاز
البترولي يتوقع أن تدخل الخدمة
فــي  2025وبطاقة إنتاجية تقدر
بحوالي  805ماليين قــدم مكعبة
ً
يوميا.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـشــركــة ســوف
ً
تمضى قدما في استكمال برنامج
إن ـشــاء  100مـحـطــة تعبئة وقــود
جــديــدة بحلول عــام  ،2022حيث
ج ــرى تـنـفـيــذ الـمـجـمــوعــة األول ــى
 19مـحـطــة ،ي ـضــاف الـيـهــا إنـشــاء
 43مـحـطــة تـعـبـئــة وقـ ــود بحلول
عام .2040

وفاء الزعابي

المواد والخدمات بالسرعة الممكنة ،وبتكلفة
أقل وجودة عالية.

المنطقة الصناعية البترولية
وذكــرت أن المنطقة الصناعية البترولية

تـتـمـتــع ب ـقــرب ـهــا م ــن ال ـم ـصــافــي وال ـم ـصــانــع
التابعة للقطاع النفطي ،ومن البنى التحتية
والخدمات المتكاملة وتوفير صالت مباشرة
مــع سلسلة ام ــداد ( )Supply Chainالقطاع
النفطي للمواد والخدمات وإنـشــاء المنطقة
ال ـص ـنــاع ـيــة م ــن خ ــال خ ـطــة تـنـفـيــذ محكمة
للمنطقة وتحديد أغراض استخدام األراضي
بشكل مناسب وإنشاء بنية تحتية متكاملة
للمنطقة وبما يتناسب مع أغراض االستخدام
المختلفة لألراضي.
وب ـي ـن ــت أن ف ــوائ ــد ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـنــاع ـيــة
لــاقـتـصــاد الــوط ـنــي حـتــى  2025تـتـمـثــل في
توفير  7000إلى  14000فرصة عمل مباشرة
و  3500إلى  7000فرصة عمل غير مباشرة،
و مــن المتوقع أن تتناسب  25فــي المئة من
تلك الوظائف مع العمالة الوطنية وإضافة
ً
قيمة تـعــادل  400-200مليون ديـنــار سنويا
لالقتصاد الوطني.

ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس ادارة شــركــة ال ــدرة
للخدمات النفطية وليد الحوطي ،إنــه في
ظل الهيكلة ،التي يعيشها القطاع الخاص
بعد تداعيات األزمة المالية نرى أن التوسع
في الصناعات النفطية ومشتقاتها يمثل
ً
ً
مــدخــا مـهـمــا نـحــو إح ـيــاء ال ــدور الــريــادي
للقطاع الخاص في قيادة التنمية  ،ورفع
مساهمة الصناعة التحويلية فــي الناتج
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ــوي ــر
الصناعات النفطية إلى نحو  25في المئة،
وهذا يتطلب رؤية مشتركة وتحديد األدوار
واألولــويــات وتشخيص العقبات وتحديد
المطالب بخطى حثيثة وجــديــدة ووضــع
وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد
أسس وسبل التعاون التي ستبنى عليها
ال ـش ــراك ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة وم ـنــاق ـشــة فــرص
ومـ ـش ــاري ــع ت ـط ــوي ــر ال ـص ـن ــاع ــات الـنـفـطـيــة
ً
لالستعداد لها فنيا عبر بناء التحالفات
ال ـف ـن ـيــة وال ـم ــال ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـق ـطــاع
المصرفي .

وليد الحوطي

وبـيــن الـحــوطــي فــي كلمته ،الـتــي مثلت
ً
القطاع الـخــاص ،إن المؤتمر يناقش ملفا
ً
بالغ األهمية اقتصاديا فــي مرحلة بالغة
الدقة مليئة بالتحديات والمنافسة ،لعل ما
تحتاجه هو مزيد من التعاون البناء ،الذي
تعليه مؤسسة البترول.

١٧
األسواق العالمية ترتد بعد نزيف «االثنين األسود»
ةديرجلا
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اقتصاد

األسهم األميركية تغلق على مكاسب قوية و«داو جونز» يقفز  567نقطة
ارتفع «داو جونز» الصناعي
بنسبة  2.3في المئة ،أو 567
نقطة إلى  24912نقطة،
وصعد «ناسداك» بنسبة 2.1
في المئة ،أو  148نقطة ،إلى
 7116نقطة ،فيما ارتفع ً
« ،»S&P 500األوسع نطاقا،
بنسبة  1.7في المئة ،أو 46
نقطة ،إلى  2695نقطة.

األسهم الصينية
تتخلى عن مكاسبها
وتغلق الجلسة
منخفضة

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات األسـ ـه ــم
األم ـي ــرك ـي ــة خـ ــال ت ـ ـ ــداوالت أمــس
األول ،وس ـ ــط ج ـل ـســة م ـت ــذب ــذب ــة،
وتـ ـع ــاف ــت ج ــزئ ـي ــا مـ ــن ال ـخ ـســائــر
الـ ـح ــادة ال ـتــي سـجـلـتـهــا االث ـن ـيــن،
وقـفــز «داو جــونــز» بــأكـبــر ارتـفــاع
يــو مــي بالنسبة المئوية منذ 29
يناير .2016
وصعد «داو جونز» الصناعي
بنسبة  2.3في المئة ،أو  567نقطة،
إلى  24912نقطة ،وارتفع «ناسداك»
بنسبة  2.1في المئة ،أو  148نقطة،
إلى  7116نقطة ،فيما ارتفع «S&P
 »500األوسع نطاقا بنسبة  1.7في
المئة ،أو  46نقطة ،إلى  2695نقطة.
وعلى صعيد التداوالت ،ارتفع
سهم «آب ــل» بنسبة  4.1فــي المئة
إلــى  163دوالرا ،كما ارتـفــع سهم
«أم ـ ـ ــازون دوت كـ ــوم» بـنـسـبــة 3.8
ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ ل ـ ــى  1442.8دوالرا،
ل ـت ـت ـفــوق ع ـل ــى ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة
ل ــ»م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ،ال ـت ــي ارت ـفــع
سهمها بنسبة  3.7في المئة إلى
 91.3دوالرا.
وار ت ـ ـف ـ ــع سـ ـه ــم «،»Snap Inc
المالكة لتطبيق التراسل الفوري
(سناب شات) ،بنحو  26في المئة
إلى  17.6دوالرا خالل تداوالت ما
بعد إغالق جلسة أمس األول ،عقب
إعالن الشركة نتائج أعمال فصلية
فاقت توقعات المحللين في الربع
الرابع من العام الماضي.
وت ـعــرضــت األس ـه ــم األمـيــركـيــة
لخسائر حادة االثنين ،مع تحول
المستثمرين نحو عوائد السندات،
قلقا من زيادة الفيدرالي وتيرة رفع

الفائدة بأكثر من التوقعات عقب
بيانات اقتصادية قوية.
ويــرى وزيــر الخزانة األميركي،
س ـت ـي ـفــن م ـن ــوت ـش ــن ،أن «الـ ـس ــوق
يبلي بالء حسنا ،وال قلق بشأنه»،
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى مـ ــراق ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة
تحركاته عــن كـثــب ،كما أف ــاد بأن
ال ـه ـبــوط ال ـح ــاد الـ ــذي ت ـع ـ َّـرض له
س ـ ــوق األسـ ـه ــم ربـ ـم ــا ي ــرج ــع إل ــى
خوارزميات.
وفي األسواق األوروبية ،تراجع
م ــؤش ــر «س ـت ــوك ــس ي ـ ــوروب »600
بنحو  2.41في المئة إلى 372.79
نـ ـقـ ـط ــة ،وهـ ـ ــو أدنـ ـ ـ ــى إغـ ـ ـ ــاق مـنــذ
أغسطس الماضي.

وانـ ـخـ ـف ــض م ــؤش ــر «ف ــوت ـس ــي»
البريطاني ( )193 -نقطة إلى 7141
نقطة ،وانـخـفــض مــؤشــر «داك ــس»
األلماني ( )294 -نقطة إلى 12392
نقطة ،وتراجع المؤشر الفرنسي
«كـ ـ ــاك» ( )124 -نـقـطــة إلـ ــى 5161
نقطة.
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــت تـ ـل ــك ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
ت ـعــامــات أم ــس عـلــى ارتـ ـف ــاع ،مع
م ـح ــاول ــة م ـع ـظــم أسـ ـ ــواق األس ـهــم
حول العالم استرداد تعافيها من
الخسائر التي سجلتها أمس األول،
بدعم من إنهاء األسهم األميركية
جلسة أمس األول على ارتفاع قوي.
وص ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـ ــؤشـ ـ ــر «س ـ ـتـ ــوكـ ــس

«الوطني لالستثمار» :أداء إيجابي لألسواق
العالمية والخليجية في يناير
استهلت معظم األسهم العالمية عام  2018بأداء إيجابي ،فقد
ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» ()MSCI
العالمي لجميع الدول بنسبة  5.6في المئة خالل يناير.
وفي الواليات المتحدة ،لم يتمكن الكونغرس من االتفاق على
موازنة لسنة 2018؛ وقد نتج عن ذلك إغالق للحكومة الفدرالية لم
يدم ذلك طويال ،إذ انتقل الكونغرس إلى تمديد الموعد النهائي إلى
 8الجاري (اليوم) ،في جهد يرمي إلى إيجاد أرضية مشتركة للحل.
أم ــا ف ــي أوروبـ ـ ــا ،ووفـ ــق ال ـت ـقــريــر الـ ـص ــادر ع ــن شــركــة الــوطـنــي
لالستثمار ،فقد توصلت األحزاب السياسية في ألمانيا إلى اتفاق
لناحية تشكيل حكومة إطار ،على الرغم من أن التصويت النهائي
داخــل الحزب الديمقراطي االجتماعي مــازال معلقا .كما ُصرفت
األرصـ ــدة المخصصة لــإنـقــاذ لـلـيــونــان بـعــد الـقـيــام بــإصــاحــات
إضافية كجزء من برنامج اإلنقاذ .وفي آسيا ،لم ُيجر بنك اليابان
أي تغيير على سياسته النقدية .و مــن ناحية السلع ،ار تـفــع كل
من الذهب وخام برنت بنسبة  3.3في المئة مع إقفال خام برنت
خالل الشهر فوق  70دوالرا للبرميل ،وهو أعلى سعر له في نحو
 4سنوات.
وحققت األسهم األميركية أداء إيجابيا في يناير ،إذ أقفل كل من
مؤشر ستاندرد آند بورز  S&P 500ومؤشر داو جونز ()Dow Jones
على ارتفاع بنسبة  5.6و 5.8في المئة على التوالي.
وأقفلت األسهم في المملكة المتحدة الشهر األول من العام في
المنطقة الـحـمــراء ،إذ هبطت بنسبة  2.0فــي المئة وفـقــا لقياس
مؤشر .FTSE 100

وأقفلت األسهم األوروبية في يناير على ارتفاع بنسبة  1.6في
ً
المئة وفقا لقياس مؤشر .Stoxx Europe 600
وسجلت األسهم اليابانية أداء إيجابيا بنسبة  1.5في المئة وفقا
لقياس مؤشر نيكاي .225
وأقفل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لألسواق
الناشئة على ارتفاع بنسبة  8.3بالمئة في يناير ،في حين أنهى
مــؤشــر بــورصــة شنغهاي الـمــركــب يناير فــي المنطقة الخضراء
بارتفاع بنسبة  5.3في المئة.
وحققت أسوق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداء
إيـجــابـيــا فــي يـنــايــر ،إذ ارت ـفــع مــؤشــر مــورغــان ستانلي كابيتال
انترناشيونال لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة  5.8في المئة.
وكان الهبوط من نصيب سوق ُعمان لألسهم فقط ،حيث تراجع
بنسبة  2.0في المئة .وكــان أفضل أداء في دول مجلس التعاون
الخليجي من نصيب سوق قطر لألسهم الذي ارتفع بنسبة  8.0في
المئة ،تاله سوق المملكة العربية السعودية بنسبة  5.9في المئة،
وسوق أبوظبي بنسبة  4.6في المئة ،والكويت بارتفاع بنسبة 2.6
في المئة ،في حين ارتفع سوق البحرين بنسبة  1.4في المئة ،وتاله
سوق دبي بنسبة  0.7في المئة .وأقفل سوق األسهم المصري الشهر
من دون تغيير يذكر مسجال أرباحا ضئيلة بنسبة  0.2في المئة.

يــوروب  0.76 »600في المئة عند
 375نقطة ،الساعة الحادية عشرة
وس ـب ــع دق ــائ ــق ص ـبــاحــا بـتــوقـيــت
مكة المكرمة ،كما ارتفع «فوتسي»
البريطاني بنسبة  0.8فــي المئة
إلى  7204نقاط.
كما ارتفعت األسهم األلمانية،
حيث صعد مؤشرها (داكس) 0.6
في المئة إلى  12469نقطة ،وكذلك
الفرنسية ،مع صعود مؤشر «كاك»
 0.5في المئة إلى  5187نقطة.
وتتطلع األسواق نحو اجتماع
الـسـيــاســة الـنـقــديــة لبنك إنكلترا،
ال ـم ـقــرر الـ ـي ــوم ،ف ـضــا ع ــن تـقــريــر
التضخم.

وفـ ــي آسـ ـي ــا ،ارت ـف ـع ــت األس ـه ــم
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة خـ ـ ــال ج ـل ـس ــة أمـ ــس،
ل ـك ـن ـه ــا ق ـل ـص ــت م ـك ــاس ـب ـه ــا عـنــد
اإلغـ ــاق ،بــدعــم مــن تـعــافــي أسهم
«وول سـ ـت ــري ــت» ،مـ ــا ي ـش ـي ــر إل ــى
عودة الهدوء النسبي في األسواق
العالمية.
وأغـلــق مــؤشــر «نيكي» مرتفعا
 0.16في المئة عند  21645نقطة،
مقلصا مكاسبه ،التي بلغت 3.4
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،كما
ص ـع ــد الـ ـم ــؤش ــر األوسـ ـ ـ ــع ن ـطــاقــا
(ت ــوبـ ـك ــس)  0.37فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 1749نقطة.
وعـ ـكـ ـس ــت األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـص ـي ـن ـيــة

م ـكــاس ـب ـهــا الـ ـت ــي س ـج ـل ـت ـهــا فــي
جـلـســة أمـ ــس ،بــدعــم م ــن ارت ـفــاع
أسهم وول ستريت ،لتغلق عند
أدنى مستوياتها في شهر ،وسط
بيع المستثمرين ألسهم الشركات
العقارية واالستهالكية.
وعند اإلغ ــاق ،تــراجــع مؤشر
شنغهاي المركب  1.81في المئة
إل ــى  3309ن ـق ــاط ،كـمــا انخفض
مؤشر شنتشن  0.68في المئة.
وت ـخ ـلــت أس ـه ــم ه ــون ــغ كــونــغ
أي ـض ــا ع ــن م ـكــاس ـب ـهــا ال ـم ـب ـكــرة،
لـ ـتـ ـغـ ـل ــق الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ع ـ ـنـ ــد أدنـ ـ ــى
مستوياتها في  5أسابيع ،بقيادة
أسهم شركات العقارات.
وفي نهاية التعامالت ،تراجع
مؤشر هانغ سنغ  0.89في المئة
إلى  30323نقطة.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوان ال ـص ـي ـن ــي
خــال ت ــداوالت أمــس نحو أعلى
م ـس ـتــويــاتــه م ـنــذ ق ـبــل تخفيض
قيمة العملة في  ،2015متجاهال
إشـ ــارات الـبـنــك الـمــركــزي إل ــى أن
ارتفاع القيمة يجب أن يتباطأ.
وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات ،ارتـ ـف ــع
ال ــرنـ ـمـ ـيـ ـنـ ـب ــي فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات
الداخلية ،المسموح له بالتداول
ف ــي م ــدى  2ف ــي ال ـم ـئــة؛ ص ـعــودا
أو هبوطا مــن قبل بنك الشعب
الـصـيـنــي 0.5 ،ف ــي الـمـئــة مقابل
ال ـ ــدوالر إل ــى  6.2541رنمينبي،
وهو األعلى منذ تخفيض البنك
المركزي المفاجئ لقيمة العملة
في أغسطس .2015
وارتفع الرنمينبي في تعامالت
األف ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــور ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول فــي

األس ــواق الخارجية وال يخضع
لمدى محدد من البنك المركزي،
 0.3في المئة عند  6.2603مقابل
الدوالر.
وقـ ــال بـنــك الـشـعــب الـصـيـنــي،
أمــس األول ،إنــه سيسمح لقوى
السوق بلعب دور أكبر في سعر
ال ـ ـصـ ــرف ،م ــع ضـ ـم ــان اس ـت ـق ــرار
اليوان عند مستوى «معقول».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،س ـ ـجـ ــل م ــؤش ــر
الــدوالر ،الذي يقيس أداء العملة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـ ـقـ ــابـ ــل  6عـ ـم ــات
رئ ـي ـس ــة ،ان ـخ ـفــاضــا طـفـيـفــا إلــى
 ،89.530بعدما بلغ أعلى مستوى
فــي أسـبــوعـيــن عـنــد  90.034في
تعامالت األسواق الخارجية.
وارتـفــع الـيــورو  0.1فــي المئة
إلــى  1.2391دوالر ،بعدما هبط
إلى أدنى مستوى في أسبوعين
عند  1.2314في الجلسة السابقة.
ونزل الدوالر األسترالي ،الذي
يـتـعــرض لـضـغــوط خ ــال فـتــرات
ال ـعــزوف عــن الـمـخــاطــرة ،بنسبة
 0.5في المئة إلى  0.7868دوالر.
ولم يسجل الجنيه االسترليني
تغيرا يذكر ،ليستقر عند 1.3951
دوالر ،ب ـع ــدم ــا الم ـ ــس مـسـتــوى
منخفضا بلغ  1.3838دوالر في
التعامالت الخارجية ،وهو أدنى
مستوى منذ  19يناير.
وارت ـف ــع ال ـفــرنــك الـســويـســري،
ال ــذي ُيـعــد م ــاذا آمـنــا مثل الين،
بنسبة  0.1في المئة إلى 0.9348
فرنك للدوالر ،بعدما خسر 0.45
في المئة بالتعامالت الخارجية.
(أرقام)

كارل إيكان :ما شهدته األسواق ليس سوى
نذير قدوم الزلزال
توقع المستثمر الملياردير كــارل إيـكــان ارت ــداد أس ــواق األسـهــم ،بعد
خسائرها الضخمة خالل جلستي الجمعة واالثنين الماضيين ،وفق ما
أدلى به من تصريحات أمس ،لكنه قال في الوقت ذاته إن التقلبات الحالية
ما هي إال بادرة ألحداث أقوى قادمة .وأضاف إيكان في مقابلة مع «سي
إن بي سي»« :ما شهدته األسواق ليس إال إشارة للصدع ،وقرقرة تسبق
ال ــزل ــزال ،ربـمــا تسبقه بعشرين عــامــا أو عـشــرة أع ــوام أو خمسة ،لكنها
تظل نذير قدومه» .وقال إن األسواق ستتلقى بعض الدعم من االنتعاش
االقتصادي ،بما في ذلك األسس القوية للشركات األميركية ،التي تشمل

المزايا الضريبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام.
ومــع ذلــك ،أشــار إلــى قلقه إزاء التقلبات التي شهدتها األســواق خالل
األســابـيــع األخ ـيــرة ،مضيفا أنــه ال يتذكر فـتــرة اضـطــرابــات امـتــدت حتى
أسبوعين كتلك الفترة ،و»المشكلة أن الكثير من األموال تتدفق إلى صناديق
المؤشرات ،حيث ال يعلم المستثمرون فيما يستثمرون».
وتابع« :االستثمار السلبي هو الفقاعة اآلن ،وهذا خطر كبير ،في النهاية
سوف ستنهار األسواق ،وسوف يؤدي ذلك إلى أزمة أكبر مما كان خالل
عام  ،2009فاستخدام السوق ككازينو خطأ فادح».
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المطوع :نحرص على تعزيز العالقات التجارية
مع القطاع الخاص الفرنسي
قال فيصل المطوع «إننا
نحرص على تعزيز العالقات
التجارية مع القطاع الخاص
الفرنسي ،وتبادل الخبرات
المشتركة ،وتشرفنا جدا بزيارة
السفيرة الفرنسية ،والحديث
معها عن توطيد أواصر
التعاون بين الطرفين».

اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع
التجارية ،فيصل علي المطوع ،في مكتبه بمقر
الشركة ،السفيرة الفرنسية لدى الكويت ،ماري
مــاس دوب ــوي ،في زيــارة تعارفية ،بمناسبة
تسلم مهام عملها الجديد في الكويت.
ورحب المطوع بالسفيرة الفرنسية ،وأعرب
عــن تـقــديــره ل ـهــذه ال ــزي ــارة ،ال ـتــي تــم خاللها
مـنــاقـشــة ال ـعــاقــات الـتـجــاريــة بـيــن "الـمـطــوع
التجارية" والشركات الفرنسية ،وخاصة على
الـشــراكــة التي تجمعها مــع معهد غوستاف
روسي الفرنسي ،إلنشاء مستشفى غوستاف
روسي لعالج األمراض السرطانية في الكويت،
والمزمع افتتاحه في القريب العاجل.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أعـ ــربـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة دوب ـ ــوي
عــن سـعــادتـهــا ،لــزيــارة شــركــة الـمـطــوع ،وعن
خالص شكرها وتقديرها لحفاوة االستقبال
الذي القته ،متمنية المزيد من التعاون بين
الشركات الفرنسية وشركة المطوع التجارية
على جميع األصعدة ،والمزيد من العالقات
الثنائية المزدهرة.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي "ال ـم ـط ــوع
ال ـت ـجــاريــة" ،فـيـصــل ال ـم ـطــوع" :ن ـحــرص على

«بيتك» :مشاركة فاعلة في
مسيرة «رايد في حب الكويت»

فيصل المطوع وماري ماس دوبوي خالل الزيارة
تعزيز العالقات التجارية مع القطاع الخاص
الفرنسي ،وتبادل الخبرات المشتركة .تشرفنا
جدا بزيارة السفيرة الفرنسية ،والحديث معها
عــن تــوطـيــد أواص ــر ال ـت ـعــاون بـيــن الـطــرفـيــن،

وآفاق تفعيلها في المجاالت كافة .أتمنى لها
التوفيق فــي عملها ،والتقدم فــي مسيرتها،
وب ـن ــاء ص ــداق ــة طــوي ـلــة وم ــزده ــرة ،كـمــا أنـنــا
نتطلع إلى استقبالها مرة أخرى قريبا".

الغانم 1850 :شركة عالمية تشارك
في «إعادة إعمار العراق»
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ،علي
ال ـغــانــم ،أن ــه ُبـعـيــد االج ـت ـمــاع الـ ــذي ع ـقــده مجلس
إدارة الغرفة ظهر أمس ،ومع انتهاء فترة التسجيل
في مؤتمر استثمر في العراق الــذي ينظم يوم 13
الجاري ،في إطار فعاليات مؤتمر الكويت الدولي
إلعــادة إعمار العراق ،فقد تجاوز عدد من سجلوا
لحضور المؤتمر  2300شخصية يمثلون أكثر من
 1850شركة من أنحاء العالم كافة.
وأوضــح الغانم أن الغرفة ،بالتعاون مع البنك
الدولي والهيئة الوطنية لالستثمار بالعراق ،تعد
الترتيبات النهائية النعقاد هذا اللقاء المهم الذي
سيتناول السياسات المنفتحة في العراق الجتذاب
االس ـت ـث ـمــارات ال ـم ـبــاشــرة ،والـتـشــريـعــات الحديثة
المنظمة لـهــا ،فـضــا عــن ع ــرض مـشــاريــع تنموية
ضخمة تشكل فرصا استثمارية واعدة في مختلف
الـقـطــاعــات واألنـشـطــة وخــاصــة الـطــاقــة ،والصحة،
والتعليم ،واإلن ـشــاء ،واالت ـص ــاالت ،والـمــواصــات،
والبيئة وغيرها.
وأض ـ ـ ــاف أن م ــا ي ـت ـم ـيــز ب ــه ه ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر هــو
ال ـم ـش ــارك ــة ال ـفــاع ـلــة لـلـبـنــك ال ــدول ــي ومــؤس ـســاتــه
المالية التي ستوفر الضمانات المالية للشركات
الراغبة في االستثمار في الـعــراق ،مما سيحد من
حجم المخاطر ،ويضمن جدوى اقتصادية ومالية

«الوطني» األفضل بالكويت في خدمات الموقع
اإللكتروني وحسابات التواصل

علي الغانم
واضحة .ورحب الغانم بضيوف الكويت المشاركين
في مؤتمر إعــادة إعمار الـعــراق ،الــذي أخــذت دولة
الـكــويــت عـلــى عــاتـقـهــا إقــامـتــه وتـنـظـيـمــه ،اقتناعا
منها بضرورة التعاون الوثيق مع العراق للعودة
إل ــى دوره ال ـق ــوي واإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي حـضــاريــا
واقتصاديا.

«األهلي» يرعى سباق مشي
«أرشد بصرهم بقلبك»

ضمن جوائز الحفل السنوي لجمعية العالقات العامة الكويتية

ال ـش ـيــخ م ـح ـ ًمــد خــالــد
الجراح مكرما «بيتك»
ش ــارك بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي "بـيـتــك" فــي مـسـيــرة "راي ــد فــي حب
الـكــويــت" الـتــي انطلقت فعالياتها بتنظيم فــريــق "كــويــت دراجــونــز"
بمناسبة احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية ،وسط أجواء احتفالية
ومشاركة أكثر من  2000دراجة نارية و 600سيارة كالسيكية ،تحت
إشراف نخبة من قائدي الدراجات النارية والسيارات الكالسيكية على
مستوى الوطن العربي والعالم.
وجاءت مشاركة "بيتك" ضمن إطار برنامجه الذي أعده لالحتفال
بمناسبة الذكرى الـ  57لليوم الوطني والذكرى الـ  27ليوم التحرير،
ً
والتزاما بدعم األنشطة المجتمعية بما يعزز ترسيخ تميزه في تحقيق
المسؤولية االجتماعية وإبراز الدور الوطني ،السيما أن هذه الفعالية
ً
المميزة تأتي بمنزلة رسالة في حب الكويت ،وتعبيرا عن االحتفاالت
باألعياد الوطنية.
وشهدت الفعاليات جملة من العروض الرائعة ،التي بدأت بتجمع
أعضاء الفرق المشاركة في المسيرة ،لتنطلق أولى الفعاليات بمسيرة
بــدأت من شــارع الخليج وبالتحديد من أبــراج الكويت باتجاه دوار
السيف لتعود مرة أخرى حتى جسر المسيلة لتنتهي في مجمع 360
حيث جرى عرض الدراجات للجمهور.
وفي ختام فعالية "رايد في حب الكويت" ،كرم الشيخ محمد خالد
ً
الجراح الصباح "بيتك" لدوره في إنجاح الفعالية وتقديرا اللتزامه في
المسؤولية االجتماعية ودعم األنشطة والفعاليات الوطنية والرياضية.

الدكتور مانع السديراوي يكرم علي البغلي

عبدالمحسن الرشيد

فـ ـ ــاز بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
بـ ـج ــائ ــزت ــي ال ـت ـم ـي ــز "لـ ـخ ــدم ــات
الموقع اإللكتروني" و"حسابات
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي"،
ال ـم ـقــدمــة م ــن جـمـعـيــة ال ـعــاقــات
ال ـع ــام ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ف ــي حـفـلـهــا
السنوي لجوائز العالقات العامة
وخ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ،الـ ــذي نظمته
مـ ــؤخـ ــرا ب ــرع ــاي ــة سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
الشيخ صباح األحمد ،وحضور
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـعـمــل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح ،ووكيل
وزارة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
الشيخة الزين الصباح ،ورئيس
اللجنة العليا للجمعية الشيخ

أسعار صرف العمالت العالمية

خالل تسلم الجائزة
خالد العبدالله ،في مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال المدير
ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي إلدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات
العامة في بنك الكويت الوطني
عبدالمحسن الرشيد إن "اختيار
البنك الوطني لهاتين الجائزتين
ه ــو ب ـم ـنــزلــة تــأك ـيــد ج ــدي ــد على
المكانة الريادية التي يحتفظ بها
في السوق كأكبر مؤسسة مالية
بالكويت".
واضاف الرشيد" :كما تعكس
هذه الجوائز حرص البنك على
أن يتخطى توقعات عمالئه ،من
خ ــال تـنــافـسـيـتــه ال ـقــويــة ليس
ف ـق ــط ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـم ـن ـت ـجــات

المصرفية وجودة الخدمة التي
لطالما تميزنا بها ،وإنما أيضا
من خالل مواكبتنا للمتطلبات
العصرية وما تفرضه من انتشار
على مواقع التواصل االجتماعي،
إل ـ ــى ج ــان ــب ت ـع ــزي ــز ال ـخ ــدم ــات
الرقمية".
وأش ــار إلــى أن جــائــزة جمعية
الـعــاقــات الـعــامــة ب ــدأت تكتسب
أهمية متزايدة بفضل التزامها
بـمـعــايـيــر االحـ ـت ــراف والـمـهـنـيــة
العالمية التي يشارك في تقييمها
خبراء عالميون ،وتعتبر مثل هذه
الجوائز دافعا حقيقيا للشركات
والمؤسسات ،من أجــل مواصلة
ت ـق ــدم ـه ــا فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت تـمـيــزهــا

والمحافظة على ريادتها والبقاء
في دائرة التنافس والريادة.
وي ـن ـفــرد ال ـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
ال ـجــديــد لـبـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
 NBK.Comبمجموعة متكاملة من
الخدمات والوظائف المصرفية
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وه ــو
متوافق كليا مع أجهزة الموبايل،
ك ـم ــا ت ـم ـي ــزت مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـل ـب ـنــك بـتـفــاعـلـهــا
الواسع مع العمالء والمتابعين،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ــزخ ــم الـ ـق ــوي فــي
فعالياتها ورسائلها ،إلى جانب
انتشارها الواسع.

احتفاال بيوم بــرايــل العالمي ،رعــى البنك األهـلــي الكويتي سباق
الـمـشــي ،ال ــذي نظمه معهد الـكــويــت لــأبـحــاث العلمية ،تحت شعار
"أرشد بصرهم بقلبك" للعام الثاني على التوالي ،والذي أقيم الخميس
الماضي ،في مجمع البوليفارد بمنطقة السالمية.
وشــارك في هذه الفعالية المديرة العامة للمعهد د .سميرة عمر،
وعدد كبير من المشاركين الذين مشوا مسافة  2كيلومتر ،بهدف رفع
مستوى الــوعــي بالصحة البدنية ،إضــافــة إلــى تسليط الـضــوء على
التحديات اليومية التي يواجهها ذوو اإلعاقة البصرية.
وتم تقديم درع شكر للبنك األهلي الكويتي ،تكريما اللتزام البنك
الدائم بدعم ذوي االحتياجات الخاصة ،وتقديرا لجهوده ورعايته لهذه
الفعالية ،وتسلم مدير أول االتصاالت والعالقات الخارجية في البنك
األهلي الكويتي علي البغلي هذه الدرع من فريق المعهد.
ويتم االحتفال باليوم العالمي لبرايل في  4يناير من كل عام ،وهو
تاريخ ميالد لويس بــرايــل ،مخترع لغة برايل للمكفوفين ،ويتم في
هذا اليوم تسليط الضوء على مساهمات لويس برايل في مساعدة
المكفوفين وذوي اإلعاقة البصرية على القراءة والكتابة.
وتقوم المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم باستغالل
هــذه المناسبة لخلق الوعي حــول التحديات التي يواجهها األفــراد
من ذوي اإلعاقة البصرية ،وتشجيع الشركات والحكومات على خلق
الفرص االقتصادية واالجتماعية المناسبة للمكفوفين.

«الخليج» يجري سحب حساب الراتب اليوم
أعلن فائزي «أنفق وسافر إلى أوروبا»

أسعار صرف العمالت العربية

ي ـ ـجـ ــري بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـي ــوم
سحب حساب الراتب للكويتيين،
إلع ـ ــان ص ــاح ــب ال ـح ــظ ال ـسـعـيــد،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـفـ ــوز بـ ــأك ـ ـبـ ــر جـ ــائـ ــزة
لحساب الراتب في الكويت ،والتي
ت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا  250000د يـ ـن ــار،
ويعرب البنك عن سعادته إلقامة
هـ ــذا الـ ـح ــدث بـمـنـطـقــة الـســالـمـيــة
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـم ــي ،ال ـمــؤس ـســة
التعليمية الرائدة في مجال العلوم
بالكويت.
وتنطلق الفعاليات في الرابعة
عصرا ،وتتضمن برامج وأنشطة
ترفيهية وفقرات متنوعة لألطفال.
إلى جانب أداء الفنان فهد السالم
مـجـمــوعــة م ــن األغ ــان ــي الـكــويـتـيــة
الــوطـنـيــة بــرفـقــة مـحـمــد ال ـصــراف،
الموسيقي الموهوب من فرقة "ذا
كونسرت" ،وسيقدم فقرات الحفل،
بالنيابة عــن بنك الخليج ،مجرن

المجرن ونــواف الجزاف من إدارة
االتصال المؤسسي ،بصحبة أحمد
المطري من إدارة الموارد البشرية.
وسـيـجــري بـنــك الـخـلـيــج أيضا
المسابقة الشهيرة ا لـتــي تجتذب
الجماهير "صيد الكاش" ،وتمنحهم
فــرصــة الـفــوز بـجــوائــز نقدية على
الفور ،ويدعو بنك الخليج الجميع
إلى االنضمام والمشاركة في هذا
الحدث الفريد المليء بالفعاليات
واألنشطة الترفيهية المخصصة
لألطفال والبالغين.
وفـ ـ ــي الـ ـث ــامـ ـن ــة م ـ ـسـ ــاء ،سـيـتــم
ك ـش ــف ال ـن ـق ــاب ع ــن اسـ ــم صــاحــب
الحظ السعيد الفائز بأكبر جائزة
لحساب الراتب في الكويت ،والذي
سيتم اإلعالن عن فوزه على الهواء
مـبــاشــرة ،عبر إذاع ــة رادي ــو نبض
ا لـ ـك ــو ي ــت  88.8إف إم و ب ـت ــوا ج ــد
فــريــق بــرنــامــج "ديــوانـيــة الـيــاقــوت

واألن ـ ـصـ ــاري" م ـبــاشــرة خــال
الحدث.
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلــن بنك
الخليج أسـمــاء الـفــائــزيــن في
ح ـم ـل ـتــه ال ـت ــروي ـج ـي ــة «ان ـف ــق
وس ــاف ــر إلـ ــى اوروب ـ ـ ـ ــا» ،الـتــي
ي ـم ـن ــح ب ـم ــوج ـب ـه ــا ح ــام ـل ــي
ب ـ ـطـ ــاقـ ــاتـ ــه االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة أو
بطاقات السحب اآللي فرصة
الــدخــول تلقائيا فــي السحب
فور استخدام بطاقاتهم االئتمانية
ســواء داخــل الكويت أو خارجها،
وعند اسـتـخــدام بطاقات السحب
اآللي خارج الكويت ،وأقيم السحب
األح ــد  28يـنــايــر ال ـمــاضــي ،تحت
إش ــراف ممثل مــن وزارة التجارة
والصناعة.
ويـ ــود ب ـنــك الـخـلـيــج أن يـتـقــدم
بخالص التهاني إلــى ال ــ 25فائزا
ال ــذي ــن حــالـفـهــم ال ـح ــظ ،وربـ ــح كل

مـنـهــم تــذكــرتــي سـفــر إل ــى اوروب ــا
على الخطوط الجوية اإلماراتية،
و هــم عبدالله عبدالعزيز البطي،
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـ ـلـ ــوغـ ــي م ـح ـمــد
علي عبدالفتاح محمد الـعــرادي
ه ـنــري كــوتـيـنـهــو مـحـمــد حسين
خ ـل ـي ــل ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ف ــال ـي ــاك ــاث
م ـب ــارك ال ـع ــازم ــي خــالــد الـحـســن،
ســارة نجيب حسين ٬بــدر ميلفي
الـمـطـيــري ٬كــريـشـنــا ك ــوم ــار ٬عمر

عـبــدالـعــزيــز الـمـطــوع ٬بــابــو م ــاره٬
ف ـت ـح ـيــه س ـل ـي ـمــان داوود ٬غـلـفــام
حسين ٬محمد خالد محمد الدالمة٬
عادلة الشرهان ،راشيل غراسياس٬
ري ـ ــاض ال ـم ــوس ــى ٬ف ــاض ــل محمد
جابر المري ،حمد مخلف الشمري،
يعقوب يوسف عبدالله التميمي٬
حـسـيــن ع ـبــدال ـلــه حـسـيــن جــاســم٬
ونوال عبدالعزيز أحمد المسلم.

«وربة» يجري سحب السنبلة األسبوعي اليوم
أسعار المعادن الثمينة والنفط

إثر التغييرات التي أعلنها بنك وربة مطلع
ال ـعــام ال ـحــالــي ،المتعلقة بـحـســاب السنبلة،
حيث تمت زيادة مبالغ وفرص الربح لعمالئه
وإض ــاف ــة  4سـحــوبــات أسـبــوعـيــة إل ــى جانب
السحب الشهري؛ يجري بنك وربة اليوم سحب
"السنبلة" األسبوعي الثاني لشهر فبراير.
سـحــب الـسـنـبـلــة األس ـبــوعــي سـيـتــم إعــان
خمس فائزين فيه ،وسيكون من نصيب كل
منهم مبلغ  1000دي ـنــار ،مــن خ ــال بــث حي
وم ـبــاشــر عـبــر وس ــائ ــل بـنــك وربـ ــة لـلـتــواصــل
االجتماعي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة ،وموظفي البنك.
وع ـلــق مــديــر إدارة ال ـف ــروع ف ــي بـنــك ورب ــة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـش ـع ـي ــل ب ـ ــأن "إضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـس ـحــب
األسبوعي تمثل زيادة عدد الرابحين وإتاحة

ف ــرص أك ـب ــر لـلـعـمــاء ل ـل ـفــوز ب ـجــوائــز مــالـيــة
ً
عرفانا لهم لثقتهم بالبنك ،واختيارهم لهذا
الحساب لتوفير األموال وتحقيق العوائد في
الوقت ذاته".
ويقوم حساب السنبلة على مبدأ "الوكالة
باالستثمار" وفــق نظام االدخــار حيث يكون
ً
البنك فيه وكيال عن العميل بتشغيل أمــوال
الـعـمــاء فــي اسـتـثـمــارات متوافقة مــع أحكام
الشريعة اإلسالمية ليتسنى للعميل الحصول
ع ـلــى ع ــائ ــد م ــال ــي ع ـلــى ال ـم ـبــالــغ ال ـم ــوج ــودة
بــالـحـســاب ،يـتــم إيــداع ـهــا بـحـســابــه مـبــاشــرة
بشكل ربع سنوي.
ً
كما يمنح بنك وربة العمالء فرصا دورية
لـلـفــوز بـجــوائــز مــالـيــة مـجــزيــة مـقــابــل كــل 10
دنانير في الحساب ،بشرط أن يمضي شهر

كامل على وجود المبلغ المالي في الحساب
قبل إجراء السحب الشهري.
ومن التطورات التي أضافها "وربة" ،دعما
لـحـســاب السنبلة فــي أواخ ــر  ،2017إطــاق
"ودي ـع ــة الـسـنـبـلــة" الـتــي تعتبر أول وديـعــة
فــي الـكــويــت تــؤمــن للعمالء عــوائــد متوقعة
تصل إلى  3في المئة ،توزع شهريا أو عند
االسـتـحـقــاق حسب رغـبــة العميل وبفترات
اس ـت ـث ـمــاريــة م ــرن ــة تـمـتــد م ــن ش ـهــر ال ــى 12
شهرا و 24شهرا ،على أن يكون الحد األدنى
لالستثمار لوديعة السنبلة  5آالف دينار.
كما تمنحهم فرصة دخول السحب الشهري
فــي حـســاب السنبلة ،مــع العلم أن الوديعة
متاحة للعمالء سواء كانوا من عمالء حساب
السنبلة أم من غيرهم.

عبدالله الشعيل
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«بيكر هيوز» 86 :منصة جديدة للتنقيب
عن النفط والغاز في يناير الماضي

مخزونات النفط األميركية هبطت  1.1مليون برميل األسبوع الماضي

ازداد متوسط عدد منصات
التنقيب في الواليات المتحدة
الشهر الماضي بمقدار 7
منصات إلى  937منصة على
أساس شهري ،وبمقدار 254
على أساس سنوي ،بينما ارتفع
المتوسط الكندي بمقدار 73
على أساس شهري إلى ،278
مقارنة بـ 302منصة قبل عام.

كـشـفــت ش ــرك ــة «ب ـي ـكــر ه ـيــوز»
عن ارتفاع عدد منصات التنقيب
ع ــن الـنـفــط وال ـغ ــاز ح ــول الـعــالــم
باستثناء أميركا وكندا بمقدار
 6منصات إلى  960منصة خالل
يـ ـن ــاي ــر الـ ـم ــاض ــي عـ ـل ــى أس ـ ــاس
شهري ،وبمقدار  27منصة عما
كانت عليه قبل عام.
وأع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة ال ـم ـم ـلــوكــة
ل ــ«ج ـن ــرال إل ـك ـتــريــك» ف ــي تـقــريــر،
ارتـ ـف ــاع ع ــدد م ـن ـصــات التنقيب
الـ ـبـ ـح ــري ــة بـ ـمـ ـق ــدار  5م ـن ـصــات
إل ــى  196مـنـصــة ،مـقــارنــة ب ــ206
منصات خــال الشهر نفسه من
العام الماضي.
وفي التفاصيل ،ازداد متوسط
عـ ـ ـ ــدد م ـ ـن ـ ـصـ ــات الـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب فــي
الــواليــات المتحدة خــال الشهر
الماضي بمقدار  7منصات إلى
 937منصة على أســاس شهري،
وبمقدار  254منصة على أساس
س ـن ــوي ،فـيـمــا ارت ـف ــع الـمـتــوســط
الـكـنــدي بـمـقــدار  73منصة على
أس ــاس شـهــري إلــى  278منصة،
مقارنة بـ 302منصة قبل عام.
و عـلــى صعيد العالم بأكمله،
ارتفع عدد المنصات خالل الشهر
الماضي بمقدار  86منصة إلى
 2175منصة على أساس شهري،
وبمقدار  257منصة على أساس
سنوي.

األسعار

ً
نتوقع سعرا
ً
دون  70دوالرا
لبرميل النفط
في 2018

«شتات أويل»

وزادت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط أم ــس
األرب ـ ـعـ ــاء م ــدف ــوع ــة ب ـت ـقــريــر عــن
أن م ـخــزونــات ال ـخــام األمـيــركـيــة
انخفضت األسبوع الماضي على
الــرغــم مــن أن محللين يـحــذرون
مــن أن زيـ ــادة اإلن ـت ــاج األمـيــركــي
وانخفاض الطلب بسبب عوامل
ً
موسمية قــد يــؤثــران سلبا على
األسعار.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
ال ـق ـي ــاس ال ـعــال ـمــي م ــزي ــج بــرنــت
ً
 67.39دوالرا للبرميل بارتفاع
ً
قدره  53سنتا ،أو ما يعادل 0.8
في المئة ،عن اإلغالق السابق.
وبـلـغــت الـعـقــود اآلج ـلــة لخام

غرب تكساس الوسيط األميركي
ً
 63.85دوالرا للبرميل بارتفاع 46
ً
سنتا ،أو ما يعادل  0.7في المئة،
عن سعر آخر تسوية.
ويقول متعاملون ،إن السوق
ت ـل ـقــت دعـ ـم ــا مـ ــن ت ـق ــري ــر مـعـهــد
ال ـب ـت ــرول األم ــري ـك ــي وال ـ ــذي ذكــر
أن م ـخــزونــات الـنـفــط األمـيــركـيــة
ه ـب ـطــت  1.1م ـل ـيــون بــرم ـيــل في
األسبوع المنتهي في الثاني من
فبراير إلى  418.4مليون برميل.
و تـقـيــد مجموعة مــن منتجي
النفط تضم أوبك وروسيا اإلنتاج
منذ العام الماضي بهدف تقليص
اإلم ـ ــدادات ودع ــم األس ـع ــار .ومــن
ا لـمـقــرر أن تستمر التخفيضات
خالل عام .2018
ل ـك ــن م ـح ـل ـل ـيــن ي ـ ـحـ ــذرون مــن
خ ـطــر ان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار الـنـفــط
بـسـبــب تــأثـيــر األس ـ ــواق المالية
وضـ ـع ــف ال ـط ـل ــب جـ ـ ــراء ع ــوام ــل
موسمية.
ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب
في األجــل القصير بسبب أعمال
صيانة مصافي النفط المقررة
بنهاية موسم الشتاء في نصف
الكرة األرضية.
وتلوح في أفــق أســواق النفط
زيادة إنتاج الخام األميركي ،الذي

ارتـفــع بالفعل  18فــي المئة إلى
ً
نحو عشرة ماليين برميل يوميا.

ضغوط
مـ ـ ــن جـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة ش ـت ــات أوي ــل
ال ـن ــروي ـج ـي ــة إلـ ـ ــدر س ـي ـت ــري فــي
تصريحات لـ «رويترز» ،إن سعر
النفط الخام سيتعرض لضغوط
عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي وقـ ـ ــت الح ــق
هــذا الـعــام بفعل ارتـفــاع اإلنـتــاج
فــي مـشــروعــات الـتـطــويــر البرية
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـح ـقــول
التقليدية.
ً
وردا على سؤال بشأن توقعاته
ألس ـع ــار ال ـخ ــام ع ــام  ،2018قــال
سيتري «أعتقد أننا سنكون دون
ً
 70دوالرا للبرميل على األرجح».
ي ـ ـ ـجـ ـ ــري تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول خ ـ ـ ـ ــام ب ـح ــر
ً
الشمال مزيج برنت حاليا بسعر
ً
فــوري عند  66.9دوالرا للبرميل
ً
ً
انـخـفــاضــا مــن  70.78دوالرا في
أواخر يناير.

استثمار أدنوك
وقالت شركة بترول أبوظبي
الــوط ـن ـيــة (أدن ـ ـ ــوك) إن ـه ــا تـعـتــزم

استثمار  3.1مليارات دوالر في
م ـش ــروع لـتـعــزيــز م ــرون ــة تـكــريــر
النفط الخام في مصفاة الرويس
المملوكة لها وتوفير خام مربان
العالي القيمة للتصدير.
وأض ــاف ــت الـشــركــة اإلمــارات ـيــة
فــي ب ـيــان ،أن اإلع ــان يــأتــي بعد
ترسية عقد األ ع ـمــال الهندسية
والمشتريات واإلنشاءات الخاص
بــالـمـشــروع عـلــى «ائ ـت ــاف يضم
شــركـتــي ســامـســونــغ الهندسية
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوريـ ـ ــة وسـ ـ ـ ــي.بـ ـ ـ ــي آن ـ ـ ـ ــد آي
الهولندية».
وذكـ ـ ـ ــرت أدنـ ـ ـ ــوك أن عـمـلـيــات
ت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــاة ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر
اسـتـكـمــالـهــا بـنـهــايــة ع ــام 2022
ت ـه ــدف إلـ ــى «رف ـ ــع ط ــاق ــة مـجـمــع
مـ ـصـ ـف ــاة الـ ـ ــرويـ ـ ــس غ ـ ـ ــرب ع ـلــى
معالجة النفط الـخــام مــن إنتاج
حقل زاكــوم العلوي أو الخامات
األخرى من نفس النوع المتوفرة
في األسواق إلى  420ألف برميل
ً
يوميا».
وتــابـعــت أن ذلــك يــأتــي بهدف
«توفير خام مربان والذي يعتبر
مـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــات ذات األسـ ـ ـع ـ ــار
العالية في سوق النفط العالمي
واستخدامه ألغراض التصدير».
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«األهلي المتحد» 44.5 :مليون دينار
أرباح  2017والنمو %10.4

ً
التوصية بتوزيع  %13أرباحا نقدية و %5أسهم منحة
أعلن البنك األهلي المتحد «ش.م.ك.ع» تحقيقه
نتائج مالية جيدة عن عام ،2017اتضحت من خالل
ارتفاع صافي األرباح بنسبة  10.4في المئة لتصل
إلى  44.5مليون دينار مقارنة مع  40.3مليون دينار
في العام السابق ،وجاء هذا النمو في األرباح نتيجة
نمو اإليرادات األساسية ،الذي انعكس على تحقيق
نمو في صافي العائد على إيرادات التمويل بلغ 18
في المئة خالل عام .2017
ً
وحقق البنك نموا في إجمالي األرباح التشغيلية،
التي بلغت  120.1مليون دينار لعام  2017بنسبة
ن ـمــو بـلـغــت  8.1ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة م ــع اإليـ ـ ــرادات
التشغيلية ،التي بلغت  111.1مليون د يـنــار لعام
.2016
كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي
البنك بنسبة  5.7في المئة لتصل إلى  406.9ماليين
ديـ ـن ــار ،ك ـمــا ف ــي  31دي ـس ـم ـبــر  2017مــرت ـف ـعــة عن
مستواها البالغ  385.1مليون ديـنــار ،كما فــي 31
ديسمبر  .2016وشهد صافي األرب ــاح التشغيلية

ً
نموا بنسبة  5.8في المئة لتصل إلى  81.7مليون
ً
دينار بنهاية عام  2017مقارنة بـ  77.2مليونا عام
.2016
ً
وحـقــق البنك عــائــدا على حـقــوق الملكية وعلى
األص ــول بلغ  11.4و  1.2فــي الـمـئــة ،على الـتــوالــي،
بنهاية عام  2017مما أدى إلى ارتفاع العائد على
ً
ً
السهم من  24فلسا للسهم عام  2016إلى  24.4فلسا
للسهم لعام .2017
ك ـمــا ب ـلــغ ك ــل م ــن إج ـمــالــي الـ ـم ــوج ــودات ،ودائ ــع
العمالء ،وصافي (مدينو التمويل)  3.666و2.426
و 2.673مليون دينار على التوالي بنهاية عام .2017
وع ـلــى صـعـيــد ت ــوزي ــع األربـ ـ ــاح ،سـيـتـقــدم البنك
بالتوصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع
أرب ــاح نـقــديــة بنسبة  13فــي الـمـئــة وتــوزيــع أسهم
منحة بنسبة  5في المئة لمساهمي البنك.

استقرار الدوالر واإلسترليني
وارتفاع اليورو
اس ـت ـق ــر س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ــدوالر
األميركي مقابل الدينار الكويتي
أمــس عند مستوى  0.299ديـنــار،
بينما ارتـفــع الـيــورو إلــى مستوى
 0.371دينار مقارنة بأسعار صرف
أمس األول.
وقـ ـ ــال ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي
فــي نـشــرتــه الـيــومـيــة عـلــى موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني استقر عند مستوى
 0.418دي ـن ــار ،ف ــي حـيــن انخفض

الـفــرنــك الـســويـســري إل ــى مستوى
 0.320دينار ،وبقي الين الياباني
ع ـنــد م ـس ـتــوى  0.002دي ـن ــار دون
تـغـيـيــر .وف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
انخفض سعر صرف الدوالر مقابل
ال ـع ـم ــات الــرئ ـي ـس ـيــة األخـ ـ ــرى في
تعامالت أمس االول ،بعد ارتفاعه
األخ ـيــر ال ــى أع ـلــى مـسـتــويــاتــه في
أس ـبــوع ـيــن ،نـتـيـجــة عـمـلـيــات بيع
في أسواق األسهم العالمية بسبب
احتمال ارتفاع معدالت التضخم.

الذهب يرتفع من أدنى مستوى
منذ  3أسابيع
ارتفعت أسـعــار الــذهــب ،أمــس ،فــي الــوقــت الــذي استغل المستثمرون
االنخفاضات لشراء المعدن األصفر بعد أن تراجع ما يزيد على واحد في
المئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثالثة أسابيع في الجلسة السابقة.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية  0.5في المئة إلى  1331.23دوالرا
لألوقية (األونصة)  .وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة تسليم أبريل
 0.3في المئة إلى  1333.50دوالرا لألوقية.

البرميل الكويتي
ً
ينخفض  79سنتا
ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرمـيــل
النفط الكويتي  79سنتا
ف ــي ت ـ ـ ــداوالت أمـ ــس األول
ليبلغ  63.49دوالرا مقابل
 64.28دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل
فــي تـ ــداوالت يــوم االثنين
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـس ـعــر
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــن مـ ـ ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة
البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية
انـخـفـضــت أس ـع ــار الـنـفــط
أ م ـ ـ ــس األول م ـ ــع ه ـب ــوط
األسواق المالية العالمية.
وانخفض سعر برميل
نفط خام القياس العالمي
م ــزي ــج ب ــرن ــت  76س ـن ـتــا،
ليصل عند التسوية إلى
م ـس ـت ــوى  66.86دوالرا،
كما انخفض سعر برميل
ن ـفــط خ ــام غ ــرب تـكـســاس
ال ــوسـ ـي ــط األم ـ ـيـ ــركـ ــي 76
سنتا ،ليصل إلى مستوى
 63.39دوالرا.

٢٠
اقتصاد
ً ً
الرومي :رؤية  2035تؤدي دورا بارزا في المشاريع التنموية
ةديرجلا
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افتتاح «كويت إكسبو  »2018يساعد في التحول إلى مركز مالي وتجاري
جراح الناصر

«الوطني»
ينظم فعاليات
تثقيفية
وتفاعلية
لرواد المعرض

الفليج

شركة معرض
الكويت الدولي
قدمت خدمات
وتسهيالت
غير مسبوقة

النصار

قال وزير األشغال العامة وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة حـســام
الرومي ،إن إقامة معرض الكويت
التجاري الدولي «كويت إكسبو
 »2018تنطلق من التوجه الوطني
بتحقيق الرغبة األميرية السامية
بتحويل الـبــاد إلــى مــركــز مالي
وتجاري عالمي.
وأضــاف الــرومــي ،ممثل سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
خـ ــال اف ـت ـت ــاح م ـع ــرض الـكــويــت
التجاري الدولي (كويت إكسبو
 )2018م ـســاء أم ــس األول ،الــذي
ب ــرع ــاي ــة سـ ـم ــوه« ،أن ال ـم ـعــرض
يعد إح ــدى الفعاليات الــدولـيــة،
التي تساهم في تعزيز وتطوير
العالقات في شتى المجاالت».
واعـ ـتـ ـب ــر أن «كـ ــويـ ــت إك ـس ـبــو
 »2018ظاهرة تجارية واقتصادية
دولـ ـي ــة وي ـش ـك ــل ف ــرص ــة مـثــالـيــة
لتالقي األطراف والدول المختلفة
تحت سقف واحد والتعرف على
ك ـب ــرى ال ـش ــرك ــات وال ـمــؤس ـســات
الـمـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وغيرها.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـمـ ـع ــرض ي ـســاعــد
على فتح آف ــاق وأس ــواق جديدة
ومد جسور التعاون االقتصادي
والتجاري واالستثماري وتبادل
ال ـخ ـبــرات وب ـن ــاء شـبـكــة عــاقــات
دولية بين دول العالم عالوة على
المساهمة في تعزيز دور القطاع
الـخــاص إذ يمثل ملتقى لرجال
األعمال في المنطقة.
و ب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ك ــو ي ــت
ً
ً
«إكسبو  »2018يؤدي دورا مهما
في استمرار العالقات التجارية
واالقتصادية واالستثمارية بين
دول ــة الـكــويــت ودول الـعــالــم إلــى
جانب دوره في تبادل الخبرات
والمعلومات والتعرف على آخر

المستجدات فــي مجال التجارة
واالستثمار.

رؤية الكويت
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن رؤ ي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
االق ـت ـصــاديــة ل ـعــام  2035ت ــؤدي
ً
ً
دورا بـ ــارزا فــي تـطــويــر وتنمية
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـتـنـمــويــة ،الـتــي تشمل مختلف
المجاالت ،وتجعل منها أرضية
خـ ـصـ ـب ــة وجـ ـ ــاذبـ ـ ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر
األجنبي.
ورأى أن مـشــاركــة  140شركة
من كبرى الشركات العالمية من
 30دولة في هذا المعرض تؤكد
س ــام ــة ت ــوج ــه ح ـكــومــة الـكــويــت
في تحديث التشريعات وأهمية
ً
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ،م ــوض ـح ــا أن
ً
االقتصاد الكويتي شهد تطورا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
ً
ً
الـمــاضـيــة وتـقــدمــا مـلـحــوظــا في
ت ـح ـس ـي ــن ب ـي ـئ ــة األع ـ ـم ـ ــال ال ـت ــي
ً
ً
أظ ـهــرت أداء اقـتـصــاديــا ومــالـيــا
ً
متميزا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ــن ض ـمــن
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة دول ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ل ـمــواك ـبــة االن ـف ـت ــاح االق ـت ـصــادي
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي ،أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حـ ـك ــوم ــة
ال ـكــويــت بــال ـت ـعــاون م ــع مجلس
األمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـقــوانـيــن المالية واالقـتـصــاديــة
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة لـ ـتـ ـك ــون أك ـث ــر
ً
انفتاحا وشفافية وجاذبية.

مدينة صناعية
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لــاسـتـثـمــار ب ــدر الـسـبـيـعــي ،عن
فخره واعتزازه بافتتاح الشركة
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدورة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن م ـع ــرض

الصناع العالمي Maker Faire-
 ، Kuwaitت ـح ــت ر عـ ــا يـ ــة سـمــو
األ م ـي ــر ا ل ـتــي تستضيفها دو ل ــة
ا لـكــو يــت ممثلة عــن دول منطقة
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،بـ ـع ــد ن ـج ــاح
النسخة األولــى ،العام الماضي،
ً
الفتا إلى ارتفاع حجم المشاركات
فــي ال ــدورة الحالية إلــى  10دول
هــي أمـيــركــا وألـمــانـيــا وماليزيا
وم ـصــر وس ــوري ــة ودول مجلس
التعاون الخليجي كافة.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي« :لـ ـع ــل
مخرجات هذا المعرض يمكن أن
تساهم في إنشاء مدينة صناعية
م ـت ـك ــام ـل ــة ت ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى أس ــس
ومعايير حديثة شعارها «صنع
ف ــي الـ ـك ــوي ــت» وق ــوامـ ـه ــا ش ـبــاب
وطنيون مبدعون ومجتهدون»،
ً
آمال أن يتحقق هذا التوجه وسط
الـمـســاعــي نـحــو تـنــويــع مـصــادر
الـ ـ ــدخـ ـ ــل ،مـ ـم ــا ي ـت ـط ـل ــب ت ـك ــات ــف
جـ ـه ــود كـ ــل م ــؤسـ ـس ــات ال ــدول ــة
لتبني ه ــذا ال ـم ـشــروع الــوطـنــي،
الذي قد يساهم في تحول مسار
اق ـت ـص ــادن ــا ال ــوط ـن ــي م ــن ريـعــي
آحـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ــدخ ـ ــل إل ـ ـ ــى اق ـت ـص ــاد
مستدام.

فعاليات «الوطني»
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لبنك الكويت الوطني-
الكويت ،صالح الفليج ،إن البنك
يعتز بــأنــه رائ ــد فــي المسؤولية
االجتماعية فــي الكويت ويأخذ
ع ـل ــى ع ــات ـق ــه ت ـط ــوي ــر مـفـهــومـهــا
مــن خدمة اجتماعية إلــى خطط
م ـس ـتــدامــة لـمـصـلـحــة الـمـجـتـمــع
واالق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي ،وم ــن هــذا
ال ـم ـن ـط ـلــق ي ـل ـت ــزم ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني بدعم الشباب والمبدعين
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت السـ ّـيـمــا

الفليج يتلقى هدية تذكارية لميكرفير من الوزير الرومي بحضور بدر السبيعي
الـقـطــاع الـصـنــاعــي ،ال ــذي يتخذ
ً
ً
حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـحـ ــى ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدا ف ــي
االقـ ـتـ ـص ــادات الـعــالـمـيــة ف ــي ظل
ال ـت ـط ــور ال ـت ـق ـنــي ال ـم ـط ــرد ال ــذي
يشهده العالم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـف ـ ـل ـ ـيـ ــج ،أن ب ـنــك
الكويت الوطني فخور بأن يكون
ً
ً
شــري ـكــا أســاس ـيــا لـلـعــام الـثــا ّنــي
على التوالي في معرض الصناع
العالمي بالكويت Maker Faire
مع األخــوة في الشركة الكويتية
ً
لالستثمار ،مؤكدا أهمية انطالق
مثل هذه الصناعات تحت مظلة
معرض عالمي ذي سمعة واسعة
االنتشار.
ولفت الفليج إلى أن الداعمين
ل ـه ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــات س ـي ـك ــون لـهــم
فرصة رؤية المشاريع واإلبداعات
عن كثب والتعرف على المواهب

الشابة المتنافسة في المعرض
وتقديم خبرتنا الالزمة لدعمها
وت ــوج ـي ـه ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال دورنـ ـ ــا
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـي ـ ـعـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االجتماعية ،ووجودنا في اللجنة
التحكيمية للمعرض.

دعم المعارض
بدوره قال الرئيس التنفيذي
لشركة معرض الكويت الدولي،
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،إن
الشركة ،وفي إطار مسؤوليتها
ً
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وإي ـ ـمـ ــانـ ــا مـنـهــا
بأهمية دعم ومساندة المعارض
الشبابية الكويتية باحتضان
مــواهـبـهــم ،وتـبـنــي مشاريعهم
وأف ـك ــاره ــم ال ـط ـمــوحــة ،تـقــدمــت
برعايتها البالتينية لمعرض

«المركز» يرعى معرض الصناع «ميكر فير الكويت »2018
رعى المركز المالي الكويتي (المركز) معرض
الصناع العالمي الثاني «ميكر فير الكويت ،»2018
الذي تنظمه الشركة الكويتية لالستثمار برعاية
سمو األمير الشيخ صباح األحمد ،وحضور وزير
التجارة والصناعة خالد الروضان ،من  6حتى 10
فبراير ،في أرض المعارض الدولية.
كما رعى «المركز» واحدة من ورش العمل التقنية
والـحــرفـيــة ،وه ــي ورش ــة طـبــاعــة األش ـك ــال ثالثية
األبعاد ،وتأتي رعاية «المركز» للمعرض انطالقا
من إيمانه بأهمية بناء القدرات البشرية ،وتمكين
الـشـبــاب لتطوير صناعاتهم الـيــدويــة وأفـكــارهــم
اإلبداعية لخدمة المجتمع ،كجزء من استراتيجيته
للمسؤولية االجتماعية.
وقــال نائب الرئيس مدير اإلعــام واالتصاالت
فــي «الـمــركــز» ال ــرازي الـبــديــوي« :نــؤمــن فــي المركز
بـ ـ ــأن الـ ـشـ ـب ــاب هـ ــم أسـ ـ ـ ــاس بـ ـن ــاء ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات،
وبــإبــداعــات ـهــم وصـنــاعــاتـهــم تـتـحـقــق االس ـتــدامــة
والتنمية المجتمعية ،ولهذا يحرص المركز على
دعم مثل هذه األنشطة التي تركز على االستثمار
في الشباب الكويتي ،وتنمية مهاراتهم وتمكينهم
من تطوير أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع،
خاصة في مجال الصناعة التي تتطلب المزيد من

الدعم لتنويع مصادر الدخل االقتصادي للكويت
في المستقبل».
وأض ــاف الـبــديــوي« :تــأتــي هــذه الرعاية ضمن
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـمــركــز لـلـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،والـ ـت ــي تـتـضـمــن ث ــاث ــة م ـحــاور
أساسية ،وهي بناء القدرات البشرية ،ومواء مة
بـ ـيـ ـئ ــة الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــع أف ـ ـضـ ــل مـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـح ــوك ـم ــة
المؤسسية ،وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة
فــي بيئة األعـمــال ،وتشمل أنشطتنا ضمن هذه
االستراتيجية مواضيع عدة متنوعة تهدف إلى
االستدامة ،ومنها تنمية القدرات البشرية لتحقيق
أهداف تنموية».
الجدير بالذكر أن الشركة الكويتية لالستثمار
تنظم معرض «ميكرفير الكويت  »2018للعام الثاني
على التوالي ،بموجب االمتياز الذي حصلت عليه
من المعرض األم في الواليات المتحدة األميركية.
ويـ ـض ــم ال ـم ـع ــرض أكـ ـث ــر م ــن  80م ـش ــارك ــا مــن
الصناع من الشباب الكويتي والعربي ذوي األفكار
والمهارات المبتكرة في جميع المجاالت الحرفية
والـتـكـنــولــوجـيــة ،عـلــى أن يـتــم تقييم منتجاتهم
ومشاريعهم من خالل لجنة فنية تنتقي أهم 20
مشروعا خالل المعرض.

 ooredooترعى البطلة
الرياضية نجالء الجريوي

مجبل األيوب

نجالء الجريوي

تفخر  ،ooredooانطالقا من قيمها األساسية المبنية على االهتمام
والتواصل والتحدي ،وتماشيا مع سياستها الهادفة لدعم الشباب في
مختلف القطاعات ،برعاية البطلة الرياضية نجالء الـجــريــوي للموسم
الرياضي الحالي .2019 - 2018
وتعتبر الجريوي أول بطلة كويتية ترعاها الشركة ،إيمانا بدعمها الدائم
لتمكين المرأة الكويتية ،وكانت أول ممثلة عربية في دورة األلعاب اآلسيوية
السابعة عشرة في كوريا الجنوبية ،وأول ممثلة لــدول مجلس التعاون
الخليجي في بطولة العالم للطرق العالمية لعام .2016
وكانت أيضا الوصيفة في بطولة التراياثلون االفريقية والعربية ،وبطولة
مجلس الـتـعــاون الخليجي للسباق الثالثي (الـتــرايــاثـلــون) ،والـعــديــد من
البطوالت المحلية واإلقليمية المرموقة ،وستشارك الجريوي مارس المقبل
في سلسلة أبوظبي للتراياثلون العالمي.
بــدوره ،أكد مدير إدارة االتصال المؤسسي مجبل األيــوب أن ooredoo
ال ـكــويــت تـسـعــى إلث ـ ــراء ت ـج ــارب ال ـش ـبــاب ف ــي شـتــى ال ـم ـجــاالت بمختلف
اهتماماتهم ،إيمانا منها بأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن.
وأضاف األيوب" :اهتمامنا بالشباب والرياضة ترجمة لتوصيات سمو
أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،ال ــذي أكــد فــي أكـثــر مــن محفل أهمية
االستثمار بالشباب وتقديم الدعم ،السيما في القطاع الخاص".
يذكر أن  ooredooالكويت تولي الشباب والـمــرأة النصيب األكبر من
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية ،حيث تسعى على مدار العام إلى
التعاون مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص إلثراء تجربة
الشباب .ووقعت الشركة في العام الماضي اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة
لشؤون الشباب ،تسعى من خاللها إلى دعم المبادرات الشبابية التي ترعاها
الوزارة ،كما شاركت كراع رسمي لحفل تكريم الجهات التطوعية الذي أقامته
الوزارة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

«رساميل» تنضم إلى برنامج «سفاري الشواطئ»
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة رس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــل
لالستثمار االنضمام إلى برنامج
«س ـف ــاري ال ـشــواطــئ» فــي شــراكــة
بـيـئـيــة م ــع الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
لحماية البيئة لمدة سنة ،انطالقا
م ـ ــن ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجـتـمــاعـيــة ،واسـتـشـعــارا منها
لدورها االجتماعي والبيئي.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـعــاقــات
الـمــؤسـسـيــة فــي شــركــة رساميل
لالستثمار عـبــدا لـعــز يــز الرشيد
إنـ ـ ــه انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـم ـل ـهــا
«رس ــام ـي ــل» ع ـلــى عــاتـقـهــا ق ــررت
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـ ــدخـ ـ ــول ف ـ ــي ش ــراك ــة
ب ـي ـئ ـيــة لـ ـم ــدة ع ـ ــام مـ ــع ب ــرن ــام ــج
«سفاري الشواطئ» ،واالنضمام
إلى فعاليات وأنشطة البرنامج
الداعم لتمكين الناشئة والشباب

عبدالعزيز الرشيد

للشركاء البيئيين في الجمعية
ي ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار أدوارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
المجتمعية ومساهماتها باتجاه
تعزيز البعد البيئي بنمط ونهج

مــؤس ـســي يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا من
مشاركتها في فعاليات البرنامج
ا لـتــو عــو يــة والعملية والحقلية،
والـ ـمـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ال ـن ــدوات وال ـم ـحــاضــرات وورش
العمل التنفيذية والتطبيقية.
وأفــاد الرشيد بــأن «رساميل»
ارتأت أنها تستطيع الوصول الى
أهــدافـهــا وغــايــاتـهــا المجتمعية
فـ ــي ش ـق ـه ــا الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ،مـ ــن خ ــال
البرنامج الذي يستهدف العديد
من الشرائح والفئات المجتمعية
التي تدعمها الجمعية ،مثل طلبة
الـ ـم ــدارس ومـنـظـمــات المجتمع
الـمــدنــي الـمـشــاركــة والـمـتـعــاونــة
وجهات وهيئات حكومية أخرى،
فضال عن الخبراء واألكاديميين
ومتطوعي الجمعية.

«سيرفس هيرو» ترشح  45شركة للفوز بجائزتها
بــانـتـهــاء مــرحـلــة جـمــع الـتـقـيـيـمــات ل ـعــام ،2017
أعلنت «سيرفس هيرو» ،المؤشر الوحيد في المنطقة
لـقـيــاس رض ــا ال ـع ـمــاء ،والـ ــذي يـتـخــذ م ــن الـكــويــت
مقرا لــه ،أسـمــاء المرشحين الثالثة عــن القطاعات
الـ 15المشاركة في استفتاء «سيرفس هيرو» لرضا
العمالء  .2017وبلغ إجمالي عدد الشركات المرشحة
 45شــركــة مــن مـجـمــوع  300مــدرجــة فــي الـمــؤشــر،
وسـيـتــم مـنــح  15م ــن بـيـنـهــا ج ــوائ ــز لـتـمـيــزهــا في
خدمة العمالء ،خــال الحفل السنوي الــذي سيقام
في  19فبراير.
واختيرت قائمة المرشحين ،التي استندت إلى
ً
مالحظات العمالء وآرائهمً ،
بناء على  19356تقييما
ً
معتمدا خضعت إلجراءات وتدابير دقيقة ،لضمان
ص ـحــة ال ـن ـتــائــج ،ع ـبــر ب ــروت ــوك ــول صـ ــارم لتوثيق
البيانات ،بهدف التأكد من صحة جميع البيانات
المسجلة.

الغرفة شاركت
في «»2018 Kuwait Expo
شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن فعاليات»معرض
الكويت التجاري الــدولــي  »Kuwait Expo 2018والــذي يقام
تحت رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ويستمر
في الفترة بي  6و  10فبراير الجاري بقاعة رقم ( )6في معرض
الكويت الدولي.
وتقام الدورة الثانية للمعرض على مستوى الكويت تحت
شعار «نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة و المتوسطة:
رافعة لالندماج والتعاون التجاري واالقتصادي» حيث تندرج
تحته عدة معارض منها استضافة دورة استثنائية للمعرض
التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،معرض
الصناع العالمي  Maker Fairوالمعرض الوطني.
وتأتي مشاركة الغرفة ضمن فعاليات ،Kuwait Expo 2018
والذي يعتبر من أهم المعارض التي تشهدها دولة الكويت ،إذ
يتميز بدعم االقتصاد في مجاالته المختلفة ،من خالل التبادل
التجاري لعرض المنتجات والصناعات ،وتسليط الضوء على
هذه المجاالت التجارية واالستثمارية المتنوعة لدول العالم،
بمشاركة نحو  15دولة.
ً
ً
كما استقطب جناح الغرفة فــي المعرض ع ــددا كبيرا من
الزوار يمثلون القطاع العام والقطاع االقتصادي من مختلف
دول العالم وتــم تقديم عــرض لكافة الـخــدمــات الـتــي تقدمها
الغرفة.

البديوي مع فريق عمل «المركز» في المعرض

بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي،
وتعزيزا لقيم المواطنة البيئية،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ــن خ ـ ـ ــال االهـ ـتـ ـم ــام
بــالــرصــد والـتــوثـيــق والـمـتــابـعــة
ون ـ ـشـ ــر الـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ـص ـح ـي ـح ــة،
وأهمية المحافظة على البيئات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ح ــرص ــا م ـن ـهــا عـلــى
ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة م ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الـمـخـتـصـيــن وال ـم ـت ـطــوع ـيــن في
المجال البيئي.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــد أن ش ــرك ــة
رســام ـيــل ت ـشــارك ب ــدور مـيــدانــي
ودعم توعوي خاص بالشواطئ
وك ــائ ـن ــات ـه ــا ال ـب ـح ــري ــة فـ ــي ه ــذا
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـت ـ ـعـ ــدد ال ـ ـمـ ــراحـ ــل
واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ،والـ ـمـ ـشـ ـتـ ـم ــل ع ـلــى
ف ـع ــال ـي ــات خ ــارجـ ـي ــة وم ـي ــدان ـي ــة
للكثير من الشواطئ والسواحل.
واضـ ــاف أن انـضـمــام الـشــركــة

ً
«م ـي ـك ــر فـ ـي ــر -الـ ـك ــوي ــت» سـعـيــا
إلى تحقيق التكامل بما يعود
بــالـنـفــع ع ـلــى أب ـنــائ ـنــا الـشـبــاب
ل ـت ـح ـق ـيــق رغـ ـب ــاتـ ـه ــم ول ـت ـظ ـهــر
معارضهم بشكل الئق ومشرف
لوطننا الحبيب.
وأضاف أن فعاليات معرض
«م ـ ـي ـ ـكـ ــر فـ ـ ـي ـ ــر» ت ـ ـ ـنـ ـ ــدرج ض ـمــن
مـظـلــة م ـعــرض ال ـحــدث الــدولــي
«ك ــوي ــت إك ـس ـب ــو »2018 -ال ــذي
يــأتــي بــرعــايــة قــائــد اإلنـســانـيــة
ح ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـبــاد ،مما يعد ميزة إضافية
لمعرض الكويت الدولي كجهة
ً
حاضنة رسميا لهذه الفعاليات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،الـ ـت ــي س ـت ـش ـهــدهــا
ال ـقــاع ـتــان  5و  ، 6وي ــأت ــي ذلــك
ً
إيمانا منا بأهمية هذا القطاع
وما يؤديه من دور على الصعيد

المحلي واإل قـلـيـمــي والعالمي
واإلسالمي».
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
األع ـلــى للتخطيط والـتـنـمـيــة د.
خــالــد م ـهــدي ،إن إقــامــة معرض
الكويت التجاري الدولي «كويت
إكسبو  »2018برعاية سمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
ي ــؤك ــد وي ـج ـســد اه ـت ـم ــام ال ــدول ــة
ع ـل ــى أع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ــات بــدعــم
أصحاب المشروعات الصغيرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال هـ ــذا
الـعـمــل الـفــريــد ،ال ــذي يـهــدف الــى
ع ـ ـ ــرض مـ ـنـ ـتـ ـج ــات وابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــارات
أفراده وربطهم بالسوق المحلي
والـ ـخ ــارج ــي ،ك ـمــا يـسـهــم بشكل
كبير في تعزيز وتنمية العالقات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـيــن
الكويت ودول العالم.

وف ـ ــي سـ ـي ــاق ت ـع ـل ـي ـق ـهــا ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة ال ـش ــرك ــات
المرشحة للفوز بــالـجــائــزة ،قــالــت فــاتــن أبــوغــزالــة،
رئيسة شركة سيرفس هيرو« :هناك عــدة معايير
ُ
تؤخذ بالحسبان عند تقييم نجاح أي من مزودي
الخدمات .ال شك أن تميز الخدمة ما هو إال انعكاس
مـبــاشــر لـمـثــابــرة أي شــركــة فــي تـقــديــم جـمـيــع تلك
المعايير إلــى عمالئها بطريقة فريدة تميزها عن
الشركات المنافسة لها .وقــد أعــددنــا الـيــوم قائمة
المرشحين الـتــي بين أيــديـنــا بـنـ ً
ـاء على تقييمات
المستهلكين ومالحظاتهم حول جودة الخدمة التي
يتلقونها ،لتمثل هــذه التقييمات شهادة حقيقية
على أداء مزود الخدمة طوال العام».
فاتن أبوغزالة

ً
 VIVAتستقبل عمالءها غدا
مع عرض «امسح واربح»
ت ـس ـت ـق ـبــل ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
ال ـكــوي ـت ـيــة  VIVAع ـم ــاء ه ــا في
ف ــرعـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــع األفـ ـنـ ـي ــوز
ً
ً
«حصريا» غدا الجمعة ،مع عرض
«امـســح وارب ــح» ضمن مجموعة
عـ ـ ـ ـ ــروض ش ـ ـهـ ــر فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر الـ ـت ــي
ً
أطلقتها أخيرا ،وذلك تزامنا مع
االحتفال بالعيد الوطني وعيد
التحرير.
ويمنح هذا العرض كل عميل
كـ ــوبـ ــون «ام ـ ـسـ ــح واربـ ـ ـ ـ ــح» عـنــد
االش ـت ــراك بــإحــدى بــاقــات الــدفــع
اآلج ــل للمكالمات أو اإلنـتــرنــت،
لـ ـلـ ـف ــوز ب ـ ــواح ـ ــدة م ـ ــن الـ ـج ــوائ ــز
ال ـف ــوري ــة ال ـم ـم ـيــزة م ــن دراج ـ ــات
دفع رباعي  ATVوشاشات تلفاز
وأجهزة ذكية.

يذكر أن كــل يــوم جمعة خالل
شهر فبراير ،سيكون عمالء VIVA
عـلــى مــوعــد مــع أق ــوى ال ـعــروض
والـ ـج ــوائ ــز ف ــي ف ــرع ـه ــا بـمـجـمــع
األفنيوز.

«التجارية» :خصم لدى
«نظارات الحارث»
ّ
وق ـعــت الـشــركــة التجارية
العقارية اتفاقية مع نظارات
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــارث ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــع ف ــي
م ـج ـم ــع ب ــولـ ـيـ ـف ــارد ،ال ـ ــدور
األول ،لـتـقــديــم خـصــومــات
مـ ـمـ ـي ــزة ل ـح ــام ـل ــي ب ـط ــاق ــة
«ن ـخ ـبــة ال ـت ـج ــاري ــة» ،حيث
يمكن لحاملي البطاقة اآلن
التمتع بخصومات تصل إلى 40
في المئة على النظارات الطبية
والشمسية والعدسات الالصقة.
كما تــوفــر «ن ـظــارات الـحــارث»
خ ــدم ــة ب ـيــع وشـ ـ ــراء ال ـس ـمــاعــات
الطبية للمرضى الذين يعانون
ضعف السمع وجميع الملحقات

الخاصة بالسماعات من بطاريات
وأجهزة تنظيف وأجهزة معايرة
وبرمجيات خاصة بالسماعات
وأجـهــزة لـيــزر لمعالجة الطنين
ومستلزمات كثيرة بهذا المجال،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى امـ ـ ـت ـ ــاك الـ ـش ــرك ــة
لعالمتين تجاريتين هما نظارات
نور الحارث ونظارات بلو آيز.

ثقافات
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مزاج
حوار مع النحات ناثان
دوس حول معرضه األخير
{طرح الفراغ} ورؤيته
ً
للمشهد التشكيلي عموما.
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بعد أدوار الفتة ّأدتها على دراسة حديثة تؤكد أن
خشبة المسرح تختار
الصداع النصفي يزيد
أندريه ناكوزي شخصيات خطر النوبة القلبية
مميزة في الدراما
والسكتة الدماغية.
التلفزيونية .لقاء معها .التفاصيل في الداخل.

مسك وعنبر
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شرع الفنان محمد العلوي
بتصوير مشاهده الخاصة
لمسلسل "المواجهة" الذي
سيعرض في شهر رمضان
المقبل.

سلسلة جديدة من أفالم «حرب النجوم»
بتوقيع مؤلفي «غيم أوف ثرونز»
أعـلـنــت شــركــة وال ــت ديــزنــي األمـيــركـيــة
إنتاج سلسلة أخرى جديدة من أفالم "ستار
وورز" ،أو حرب النجوم الشهيرة ،على أن
تحمل هذه المرة توقيع مؤلفي المسلسل
التلفزيوني الناجح (غيم أوف ثرونز).
وقــالــت "وال ــت ديــزنــي" ،فــي بـيــان ،أمس
األول ،إن ديفيد بنيوف ودي بــي وايــس
سيكتبان وينتجان السلسلة الجديدة ،التي
ستكون منفصلة عن ملحمة سكاي ووكر،
وكذلك عن الثالثية التي أعلن عنها أخيرا
بتوقيع المخرج رايان جونسون.
وذك ــرت كاثلين كنيدي ،رئيسة شركة
ُّ
لــوكــاس فيلم ،فــي بـيــان ،أن تمكن بنيوف
ووايــس "من الشخصيات المعقدة وعمق
وثـ ـ ــراء ال ـم ـي ـثــولــوج ـيــا سـيـضـيــف أب ـع ــادا
جديدة ،وسيدفع ستار وورز قدما بطريقة
ً
أرى أنها ستكون مثيرة جدا".

وك ــان ــت "ديـ ــزنـ ــي" أع ـل ـنــت ف ــي نــوفـمـبــر
العام الماضي ،أن جونسون ،مخرج فيلم
"سـتــار وورز :ذا الســت ج ـيــداي" ،سيكتب
وي ـخــرج أول أف ــام ثــاثـيــة جــديــدة ضمن
سلسلة الخيال العلمي الناجحة ،وسيدخل
شخصيات جديدة ،ويستكشف عوالم لم
تظهر على الشاشة من قبل.
وبدأ عرض فيلم "ذا الست جيداي" في
ديسمبر  ،2017وحقق أرباحا تجاوزت 1.3
مليار دوالر على مستوى العالم ،وهو من
بطولة ديزي ريدلي ومارك هاميل وكاري
فيشر ،وآدم دريفر.
وحققت شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية،
ال ـتــي تـنـتــج مـسـلـســل "غ ـيــم أوف ث ــرون ــز"،
نـجــاحــا بــاهــرا عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم ،كما
حصل المسلسل ،الــذي تــدور أحــداثــه في
إطار خيالي يشبه العصور الوسطى ،على

سيلينا غوميز

عــدد من الجوائز .وتابع الموسم السابع
من المسلسل نحو  30مليون مشاهد في
الواليات المتحدة وحدها العام الماضي،
وم ــن ال ـم ـقــرر ع ــرض ال ـمــوســم األخ ـي ــر من
المسلسل في .2019
وقال بنيوف ووايــس إنهما من محبي
حرب النجوم منذ وقت طويل .وأضافا في
بيان مشترك" :في صيف  1977سافرنا إلى
مجرة بعيدة للغاية ،ونحلم بها منذ ذلك
الحين" ،في إشــارة إلــى أول أفــام سلسلة
حرب النجوم.
وتابع البيان" :نتشرف بهذه الفرصة.
خائفان بعض الـشــيء لهذه المسؤولية،
َّ
بمجرد استكمال
ومتحمسان بشدة للبدء
الموسم األخير من غيم أوف ثرونز".
وكانت "ديــزنــي" ،الشركة المتخصصة
في اإلنتاج السينمائي والترفيه ووسائل

ثورمان وتارانتينو

اإلعالم ،كشفت النقاب عن تراجع إيرادات
قسم السينما  1في المئة بالربع األخير
من العام الماضي ،بما يؤثر على نتائجها
اإلجمالية.
ويأتي هذا فيما ارتفع إجمالي اإليرادات
الـفـصـلـيــة بـنـسـبــة  4ف ــي الـمـئــة فـقــط على
أسـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ،ل ـك ــن أرب ــاحـ ـه ــا سـجـلــت
ار تـفــا عــا ،بسبب التخفيضات الضريبية
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .وسـجـلــت "دي ــزن ــي"
 1.6مليار دوالر ،كربح استثنائي بسبب
التخفيضات .وساعد ذلك على دفع أرباح
الـشــركــة فــي الــربــع ال ــراب ــع بنسبة  78في
المئة ،لتصل إلى  4.4مليارات دوالر.
(رويترز)

أرنولد شوارزنيغر

سيلينا غوميز تخوض تجربة تارانتينو يرد على اتهامات شوارزنيغر يعود إلى األضواء
بمسلسل جديد
جديدة في السينما
ثورمان بمحاولة قتلها
انضمت النجمة سيلينا غوميز إلى فريق فيلم "The
 ،"Voyage Of Doctor Dolittleإلى جانب روبرت
داونــي جونيور ،ومن المقرر أن يعرض الفيلم في
 12أبريل  ،2019وستخوض النجمة الشابة تجربة
جديدة في السينما.
وتستند قصة الفيلم إلى رواية ""Doctor Dolittle
للكاتب هيو لوفتينغ ،والـتــي ص ــدرت عــام ،1920
وسـ ـب ــق لـل ـم ـم ـثــل ريـ ـك ــس ه ــاريـ ـس ــون أن ق ـ ــدم ذات
الشخصية عام  ،1967ثم أيدي مورفي في .1998

رد المخرج العالمي الشهير كوينتن تارانتينو على مقال
النجمة الشهيرة أوما ثورمان ،الذي تتهمه فيه بمحاولة
قتلها ،مؤكدا أن المقال فيه الكثير من سوء التفاهم ،إذ
إن البصق والخنق كانت مشاهد لم يتم استعمالها في
الفيلم ،كما أنه لم يجبر أوما على أداء مشهد السيارة وهذا
خطأ آخر في المقال.
يــذكــر أن أوم ــا ( 47عــامــا) كشفت عــن تفاصيل تعرضها
لحادث كاد أن يتسبب في مقتلها ،وذلك أثناء تصويرها
مشاهد فيلم " ،"Kill Billمشيرة إلى أن المخرجتارانتينو
كان السبب في ذلك ،واتهمته بمحاولة قتلها.

ذكرت وسائل إعالم أميركية ،أمس األول ،أن الممثل أرنولد
شوارزنيغر ،الذي تحول للعمل السياسي عندما أصبح
حاكما لكاليفورنيا ،يستعد للعودة مجددا إلى األضواء
بمسلسل جديد.
وقــالــت مـجـلــة "هــول ـيــوود ري ـبــورتــر" إن المسلسل الــذي
سيطلق عليه اســم "آوتــرايــدر" تــدور أحــداثــه حــول إقليم
أوكالهوما الهندي أواخر القرن التاسع عشر.
وسـيـقــوم شــوارزنـيـغــر ب ــدور مــارشــال ات ـحــادي هاجر
من أوروبــا إلى الواليات المتحدة كطفل ،والمسلسل
سيكون من إنتاج شوارزنيغر وميس نيوفيلد وتريي
كالواي ومارك مونتغومري.

«بالك بانثر» يحظى بترحيب شديد من النقاد
ُّ
توقع بلوغ إيراداته في أسبوعه األول  150مليون دوالر

حظي فيلم "بــاك بانثر" ،أول فيلم منفرد
لبطل خ ــارق أس ــود مــن إنـتــاج شــركــة مــارفــل،
بترحيب شديد من النقاد أمس األول ،فأشادوا
بأحداثه وبتصويره إلفريقيا الساحرة.
الفيلم مأخوذ عن الرواية المصورة لستان
لي وجاك كيربي ،وسيناريو جو روبرت كولي
وريان كوغلير ،وإخراج ريان كوغلير ،وأبطاله
كلهم تقريبا مــن ال ـســود ،ومـنـهــم تـشــادويــك
بوسيمان (بالك بانثر) ،ومايكل بي جوردون
(إيريك كلمونغر) ،ولوبيتا نيونغو (ناكيا)،
ودانــاي غوريرا (أوكــوي) ،وفوريست وايتكر
(زوري) ،ودانييل كالويا (وكــابــي) ،وآنجيال
باسيت (رامــونــدا) ،وليتيتيا رايــت (شــوري)،
إلى جانب ممثلين بيض ،مثل :مارتن فريمان
(إيفيريت روس) وآندي سركيس (أوليسيس
كالو).
وظهرت شخصية "بالك بانثر" للمرة األولى
في "فنتاستك فور" (يوليو  ،)1966وهو أول
بطل خ ــارق مــن الـعــرق األس ــود فــي القصص
المصورة السائدة بالواليات المتحدة ،وأدى
الممثل تشادويك بوسيمان شخصية "بالك
بــان ـثــر" ألول م ــرة ف ــي فـيـلــم "كــاب ـتــن أمـيــركــا:
الحرب األهلية" ،ووضعته مجلة "ويزارد" في
المركز الـ  79ضمن قائمة أفضل شخصيات
القصص المصورة.
وأش ــاد بــه مــوقــع ديـلــي بـيـســت ،باعتباره
"خطاب حب لكل أسود" ،فيما وصفته مجلة
"رولينغ ستون" بأنه "تصحيح لسنوات من
إهمال التنوع".
ويبدأ عرض الفيلم ،الذي تشارك في إنتاجه
كذلك شركة ديزني ،األسبوع المقبل ،ويحكي
ً
قصة تـشــاال ،فــي بــدايــة تتويجه ملكا لدولة
خيالية و مـتـطــورة تكنولوجيا فــي إفريقيا
تــدعــى واك ــان ــدا ،وال ــذي يــواجــه تـحــديــات من

أبطال «بالك بانثر»

فصائل داخــل الـبــاد ،ويتحتم عليه الدفاع
عن بالده من التمزق ،بفعل تدخالت اﻷعداء
داخلها وخارجها.
وي ــأت ــي ال ـف ـي ـلــم ب ـعــد انـ ـتـ ـق ــادات اس ـت ـمــرت
سـنــوات للتمثيل المنخفض للملونين في
أفــام هوليوود ،بما في ذلــك حملة أوسكار
ســو وايــت (جــائــزة أوسـكــار بيضاء للغاية)،
الـتــي دفـعــت أكــاديـمـيــة فـنــون وعـلــوم الصور
المتحركة لزيادة التنوع بين أعضائها ،وكان
أغلبهم من الرجال البيض.
وحصل الفيلم على تصنيف نادر بلغ
مئة في المئة من موقع "روتن توميتوز"،
ال ـ ــذي ي ـق ــوم بـتـجـمـيــع آراء ال ـن ـقــاد.
ويتوقع المحللون أن تبلغ إيراداته

نـحــو  150مـلـيــون دوالر فــي األسـبــوع
األول م ــن ع ــرض ــه ،ح ـيــث ي ـطــرح في
دور العرض السينمائية بالواليات
ً
ابتداء من 16
المتحدة األميركية
الجاري ،ومدته ساعتان وربع
ال ـس ــاع ــة ،وي ــأت ــي تصنيفه
(.)PG-13
(رويترز)

ديزي ريدلي
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•
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ِّ
النحات ناثان دوس :أعظم دور الفراغ في منحوتاتي
• يرى أن تجارب النحت فردية قائمة على عراك الفنانين في مراسمهم

ِّ
هل بإمكاننا أن ننحت الرياح أو البحر؟ وماذا يمثل الفراغ للفنان؟ تساؤالت طرحها معرض الفنان
ِّ
ناثان دوس في القاهرة بعنوان «طرح الفراغ» ،وفيه يعظم قيمة الفراغ في منحوتاته ،إذ يرى أن
الفراغ الكوني أضخم من الكتلة.
دوس أحد أبرز النحاتين في مصر ،له أعمال مميزة عدة تقوم على تفريغ الكتلة والبحث في ً صافي فراغ
التمثال ،وهو يؤكد من خالل تجاربه النحتية ضرورة أن يحيا الفنان في حالة بحث ،طارحا على نفسه
أسئلة عدة عن جدوى العرض ،وأهميته ،والجديد الذي سيقدمه للمتلقي .فيما يلي حوار معه.
القاهرة -سماح عبد السالم

أخـ ـب ــرن ــا ع ــن م ـع ــرض ــك األخـ ـي ــر،
وكـيــف ت ــرى رســالـتــه عـلــى مستوى
الفن والمتلقي؟
رس ــال ـت ــي ف ــي م ـع ــرض ــي األخ ـي ــر
ً
هــي أن الـعـمــل الـفـنــي لـيــس تفكيرا
ً
مـ ـج ــردا .ح ـتــى ل ــو كــانــت معالجته
الفنية مجردة ،ولكن تحمل مشاعر.
ضم المعرض  28قطعة نحتية من
 33قـطـعــة ،إذ لــم تـسـتــوعــب الـقــاعــة
األعمال كافة.
أت ـعــامــل م ــع ال ـم ـعــرض ع ـلــى أنــه
بحث في فراغ التمثال ،فيخرج بكتلة
م ـفــرغــة ،وهـ ــذه الـمـنـطـقــة منحتني
ً
الفرصة كي أعكس محتوى مختلفا،
وأت ـخ ـلــص مــن خــط األرض ومــركــز
الثقل والجاذبية ووضعية الرؤية.
ً
م ـث ــا ،ال ـك ــرة ال ـم ـعــروضــة يـمـكــن أن
ت ـعــرض فــي ســت وض ـع ـيــات .أطــرح
ً
على نفسي أحيانا أسئلة عــدة ،من
بينها ماذا بعد التمثال الجميل؟ هل
أنحت الرياح أو البحر ،أو...؟

تشكيل الفراغ

تعويم الجنيه
رفع أسعار أدوات
النحت

تلعب في أعمالك على الفراغ ،فما
الذي يثيرك في هذا الجانب؟
ف ــن ال ـنـحــت ثــابــت وج ــام ــد ،وأن ــا
ِّ
أعــظــم دور ال ـفــراغ ،وأرى أن الـفــراغ
الكوني أضخم من الكتلة .استخدمت
خامة البرونز ألنها تجعلني أفكر
بـ ـلـ ـي ــون ــة ،ألن ط ـب ـي ـع ـت ـهــا سـبـيـكــة
معدنية ،مــن ثــم بإمكان األعـمــال أن
تكون رفيعة أو نحيفة ،وأستطيع ان
ً
أتجاوز بها الفراغ أو العرض ،فضال
عن أني أسبك أعمالي بنفسي.

أحد أعماله

وه ـ ـ ــل س ـب ـك ــك أع ـ ـمـ ــالـ ــك ب ـن ـف ـســك
استعراض لمهارتك أم أنك تخشى أن
تصل بطريقة مختلفة عما تقصده
في حال توالها آخرون؟
ل ـيــس اس ـت ـع ــراض مـ ـه ــارة ،ولـكــن
ً
خامة البرونز مكلفة جدا .كي أسبك
ً
ً
ً
تمثاال ال بد من أن أدفع مبلغا كبيرا،
ف ـك ــان ال ب ــد م ــن أن أس ـب ــك بـنـفـســي،
ً
ف ـض ــا ع ــن أن م ـن ـحــوتــاتــي صـعـبــة
السباكة وربما يؤولها غيري بشكل
مختلف.
ولكن أال تتفق معي على أن ّ
تعدد
ً
المسابك أدى دورا في ازدهار حركة
النحت؟
الـ ـسـ ـب ــاك ــة ع ـ ـ ــبء عـ ـل ــى ال ـف ـن ــان
بـتـكـلـفـتـهــا .ومـ ــع ت ـعــويــم الـجـنـيــه
أصبحت األزمة أكبر ،إذ ارتفع سعر
ً
الـخــامــات والـعـمــالــة .فـضــا عــن أن
تجارب النحت فردية وليست تحت
مـظـلــة ال ــدول ــة ،وت ـق ــوم ع ـلــى ع ــراك
الفنانين األحرار في مراسمهم.
ل ـم ــاذا يـطـغــى ال ـح ـجــم الصغير
على غالبية منحوتاتك؟
ً
الـ ـحـ ـج ــم ال ـك ـب ـي ــر م ـك ـل ــف جـ ـ ــدا،
ً
ً
ويـسـتـغــرق م ـج ـهــودا أك ـبــر ،فضال
ع ــن أن ال ـت ـنــوع ف ــي األف ـك ــار تظهر
األحجام صغيرة.

عاطفة العقل
ماذا عن معرضك «عاطفة العقل»،
وه ــل هــو ام ـتــداد لـمـعــرضــك «طــرح
الفراغ»؟
تـ ـخـ ـلـ ـل ــت الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـس ــاب ــق
إرهاصات للمعرض الراهن .البحث
مستمر ســواء في الفراغ أو خارج
محيط التمثال ،وهذا ما أكدته في
المعنى من خالل نحو  10أعمال.
ّقدمت تمثالين لرجل وامرأة ،هل
ثمة رسالة معينة أردت إيصالها
من خاللهما؟
الــرجــل والـمــرأة فــي دورة الحياة
يمثالن دائــرة سواء كانا متوافقين
ً
أو مختلفين .عرضت تمثاال لسيدة
ف ــي وضـ ــع عـ ــار وغ ـط ـي ــت جـســدهــا
ب ــالـ ـح ــروف ،ك ــي أق ـ ــول إن ثـقــافـتـنــا
العربية تقهر الـمــرأة وتحجبها أو
تسبيها في الحرب ،فال تحصل على
حقوقها على عكس المرأة األوروبية.
كيف تعد لمعارضك؟
أبـقــى فــي األتـيـلـيــه إل ــى أن تأتي
ً
ال ـف ـك ــرة ،ف ـ ّ
ـأروضـ ـه ــا ل ـتــأخــذ شـكــا
ً
نحتيا ،وأسأل نفسي أسئلة صعبة
حول إمكان نحت الحلم أو الرياح أو
المياه ،وماذا بعد التمثال الجميل؟
أسئلة أجعلها صعبة على نفسي.
ً
م ـث ــا ،أح ــد األعـ ـم ــال ف ــي الـمـعــرض
ً
ال ـح ــال ــي ،ول ــد ي ــرت ــدي ج ـنــاحــا من
أغ ـصــان وك ــرت ــون ،وي ـح ــاول ضبط

ناثان دوس مع أعماله
الجناح اآلخر ،عنونته «نحو الحلم»،
هو يهتم بحلمه ،وأنــا أقــول «أهتم
بحلمك حتى لو من خامات بسيطة
كاألغصان والكرتون».
أال ترى أن عنونة أعمال معرضك
ربما تقوض قراءة المتلقي لها؟
األسماء تخصني ،ألني أنا من
ي ـنــاشــدهــا ،أو ه ــي سـبــب الـفـكــرة،
وبــالـطـبــع لــو س ــأل المتلقي حــول
ً
أمر فأجيبه شارحا له تجربتي .ال
أعمل في المطلق بأعمال تجريدية،
ولـ ـك ــن وبـ ــال ـ ـضـ ــرورة أق ـ ـ ــدم قـيـمــة
للمتلقي العادي.
بمتابعة معارضك نجدك تمجد
فكرة العمل.
أتحدث إلى التمثال ،وأتعاطف
مـ ـ ــع أبـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،وأك ـ ـس ـ ـب ـ ـهـ ــم ص ـفــة
الـطـفــولــة .أجـعـلـهــم مـتـفــاعـلـيــن مع
األعـمــال التي يظهرون فيها .أحد
التماثيل يحمل الدقيق في رمزية
إلـ ــى ال ـخ ـي ــر ،وت ـج ــد ب ـيــن األع ـم ــال
الـ ـ ـح ـ ــداد ال ـ ـ ــذي ي ـص ـن ــع ال ـم ـن ـج ــل،
والمزارع الذي يبذر الحبوب ،كذلك
بائع الجرائد ،إلخ.
ل ـ ـمـ ــاذا اخ ـ ـتـ ــرت الـ ـنـ ـح ــت ل ـي ـكــون
واجهتك نحو اإلبداع؟
َّ
لدي عالقة بالنحت منذ الطفولة.
كـ ـ ـن ـ ــت أن ـ ـ ـحـ ـ ــت بـ ــال ـ ـط ـ ـيـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــود
وال ـ ـخـ ــامـ ــات واألح ـ ـج ـ ــار وال ـخ ـش ــب
بحكم نشأتي في إحدى قرى ملوي
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـم ـن ـي ــا .ك ــان ــت لـلـحـجــر

والحيوانات وغيرهما مكانة لدي،
وتــأكــد ذل ــك بـعــد ال ــدراس ــة فــي كلية
التربية الفنية.
ماذا عن رؤيتك للمشهد التشكيلي
ً
عموما؟
ً
أرى أن ثمة نهضة ،ولكنها أيضا
ع ــزف فـ ــردي .بـعــض ال ـن ـمــاذج جــاد،
وث ـم ــة م ــن يـسـتـسـهـلــون .ف ــي مـجــال
ال ـت ـصــويــر ،ن ـجــد م ـج ــرد مـعــالـجــات
تـصــويــريــة ع ــادي ــة لـلـسـطــوح ،فيما
ً
ً
ي ـق ــدم آخ ـ ــرون اب ـت ـك ــارا ج ـ ــادا .وفــي

النحت تقف حرية بعض الفنانين
عند معالجة الشكل .ولألسف لديهم
الـجــرأة على عــرض أعـمــال ستذهب
إل ــى مــزبـلــة ال ـتــاريــخ .إذا لــم يشتغل
الفنان على العرض ضمن تجربة لها
حيثيات من فكرة وبحث وغيرهما،
َ
فلم العرض؟

من أعماله

جيل التسعينيات والقضايا التشكيلية
ينتمي الفنان ناثان دوس إلى جيل التسعينيات
الفني في مصر ،يقول« :ثمة فنانون يقع على كاهلهم
عــبء الحركة وتطويرها .سعيد بانتمائي إلــى هذا
الجيل المفصلي في الحركة التشكيلية المصرية ،ألن
ً
الجيل السابق عليه كان مرتبطا بفكرة األصالة ،فرسم
القاهرة الفاطمية والمرأة ذات المالءة اللف ،وعرض
لفن تسجيلي من البيئة ،بينما جيل التسعينيات كان
لديه تطلع نحو الحضارة الغربية وفـنــون الميديا
الـحــديـثــة وعـ َّـبــر عــن الـقـضــايــا الـمـعــاصــرة بمعالجة
معاصرة مختلفة عن الجيل السابق الذي كان ينكب

على الواقعية االشتراكية ،والفالح ،والسد العالي .هذا
ّ
ً
تسجيل تاريخي وليس فنا .الفن عندما يتخلص من
أهدافه الموجهة كتمجيد الزعيم ،ويعبر عن القضايا
لذاته يكون أكثر ثقة».
وعــن مــدى تــأثــره بالحركة التشكيلية وأساتذته
في الفن ،يقول« :تأثرت بالحركة التشكيلية المصرية
والعالمية ،وأساتذتي كثر منهم من مصر صبحي
جرجس ،وعبد الهادي الوشاحي ،وآدم حنين ،وصبري
ناشد ،وعلى المستوى العالمي هنري مور .وأريد أن
ً
ً
أصنع لنفسي طريقا خاصا بي».

لبنان واألرز واألساطير...
معرض البريطانية إيلين كوبر في بيروت
إيلين كوبر

بيروت  -ةديرجلا

تعرض {ليتيسيا غاليري} في بيروت مجموعة لوحات وأعمال مطبوعة
إليلين كوبر تحت عنوان  ،Under the Sameً Moonوقد حضرت
ّ
الفنانة البريطانية إلى لبنان خصوصا لهذه المناسبة.

culture@aljarida●com

التكنولوجيا
ْ َ َْ
تعيد «أنسنتنا»!
2 /2

مسفر الدوسري

وسائل التواصل االجتماعي الحديثة ،من خالل
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،أع ـ ــادت تــأه ـيــل م ـشــاعــرنــا ،لـجـمــت
انفعاالتنا ،وجعلتنا "نمزمز" أحزاننا على سعة من
الفضاء اإللكتروني ،بعد أن كانت أحزاننا تلتهمنا
ً
نفثنا نــار
د فـعــة وا ح ــدة .كـنــا نـظــن ســا بـقــا أ نـنــا إذا َّ
أحزاننا ،كالبراكين ،مــرة وا حــدة ،و لــم يتبق سوى
ذ لــك الجمر المدفون في جوفها تحت ا لــد مــار ،كنا
نـظــن أنـنــا ق ــادرون عـلــى الـتـعــامــل مــع مــا تـبـقــى من
الجمر ،وإخفائه بالمناديل ،وكنا بهذا مخطئين،
ً
إذ غالبا ما كان ذلك الجمر المتبقي من نار أحزاننا
ً
ينمو داخلنا ،كالخاليا السرطانية ،ليصبح بركانا
يفاجئنا في غفلة منا كل حين!
إال أن التكنولوجيا ألغت براكين ا لـنــار داخلنا،
فـ ّكـلـمــا نـضـجــت ج ـمــرة ح ــزن فـيـنــا ألـقـيـنــا ب ـهــا في
تنور إحدى وسائل التواصل االجتماعي لتلتهمها.
أصـبـحـنــا نـغـلــف لـحـظــاتـنــا ب ــ"ال ـســول ـفــان" ،أو حتى
علب صدئة ،ونسارع بوضعها على عتبة باب
في
ٍ
إحدى تلك الوسائل.
ل ـقــد مـنـحـتـنــا ه ــذه ال ــوس ــائ ــل ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة ألن
ِّ
نسر ب البراكين ،قبل أن تولد في أرواحنا جمرة...
جمرة ،وبفضلها أصبح لكل دمعة تخرج من قلوبنا
الحق بأخذ ما تستحق من االحتفاء ،ولم تعد كما
كــانــت قـبــل هــذه الــوســائــل مـجـ َّـرد قـطــرة فــي طــوفــان
ً
ً
خ ــات ــل ج ـف ـنــا م ــا وث ـ ــار .ون ـح ــن أي ـض ــا ب ـف ـضــل هــذه
ِّ
التكنولوجيا لم نعد نربي دموعنا في مآقينا ،حتى
َّ
تبلغ سن الرشد ،وتطالبنا بنصيبها من أعمارنا،
فكم من دمعة أهملنا أمرها وفوجئنا ،متأخرين،
ب ــأن نصيبها مــا تـبـقــى مــن ا لـعـمُــر! بـفـضــل و ســا ئــل
التواصل االجتماعي أصبحنا نلقي بدموعنا في
مهدها على باب إحداها ،لعل أحد العابرين يتوالها
ً
برعايته ،وربما من فرط الرعاية يصبح لها أبا !
نـنــام بـفـضــل ه ــذه ا لــو ســا ئــل هــا نـئـيــن مطمئنين،
ألن ـنــا أفــرغ ـنــا ك ــل م ــا عـلــى كــاهــل قـلــوبـنــا م ــن حمل
ً
المشاعر أوال بــأول .كل لحظات يومنا بما تزينت
به من شعور تركناها طازجة في ذمة إحدى وسائل
ً
ا لـتــوا صــل ،و لــم نـنـ َـس أ يــا مــن التفاصيل الصغيرة،
ما منحنا القدرة على أن "نفلتر" ذواتنا عن طريق
التخلص من طاقاتنا اإليجابية والسلبية ،على حد
سواء ،في اللحظة ذاتها ،لم تكن لدينا القدرة على
ً
ذلك من قبل .كنا كثيرا ما نغفل خالل يومنا بعض
َّ
التفاصيل الصغيرة التي قد تتحو ل إ لــى كابوس
في منامنا ذلك اليوم ،وبفضل هذه التكنولوجيا
لــم نـعــد نـكـتــم آ هــا تـنــا تـحــت أ ضـلـعـنــا إ لــى أن تكبر،
ً
فـتـصـبــح خ ـن ـج ــرا م ــن وج ــع ي ـشــق ح ـنــاجــرنــا عـلــى
حين ّ
غر ة.
لقد سمحت لنا هذه الوسائل ،بفضل سرعتها،
ب ــأن ن ـســدد ثـمــن ان ـك ـســارات ـنــا بــالـتـقـسـيــط الـمــريــح،
لكن غير المنتهي بالتملك ،ما جعلنا أكثر ألفة مع
ً
شظايانا ،التي لم يعد نزف إحداها مؤجال إلى أن
يولد في قــادم األ يــام جرح يصعب التئامه ،ولهذه
ا ل ـم ـكــر مــة ا لـتـكـنــو لــوجـيــة ب ـحــد ذا ت ـه ــا ف ـضــل عظيم
في التقليل من تشوهاتنا ،إثر قطرات دم ظنناها
ً
ستجف ،فأصبحت ندبا ال يزول!

سكينة الكوت تعرض «ريشة السالم»
في دار األوبرا المصرية

تتسم األعمال بطابع خاص ينهل من النور والظل في الطبيعة اللبنانية
مشاهد برؤية غربية تزخر بالدهشة واكتشاف مكامن الطبيعة الشرق
أوسطية.

•

ّ
تستلهم الـفــنــانــة الـبــريـطــانـيــة إيـلـيــن كوبر
أعمالها الجديدة مــن رؤيتها لمكانة بيروت
ً
كميناء آ مــن و لـتــار يــخ لبنان كبلد يملك إر ثــا
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
وتقدم
ثقافيا عريقا وجـمــاال طبيعيا فــريــدا.
ً
لــوحــات ـهــا اس ـت ـك ـشــافــا لــأســاط ـيــر الـلـبـنــانـيــة
ولـجـمــال األش ـج ــار ف ـيــه ،ال سـيـمــا شـجــر األرز
ال ـ ـشـ ــامـ ــخ الـ ـ ـ ــذي أب ـ ـهـ ــرهـ ــا ب ـج ـم ــال ــه وح ـج ـمــه
ّ
مشبعة بنور الشمس
وصالبته ،وسط مناظر
الشرق أوسطية الدافئة.
مجموعة أعـمــال
ـع
ـ
م
ـال
تنسجم ه ــذه األع ـمـ
ّ
كــو بــر ا لـتــي تـعــرض تاريخها كفنانة واقعية
ّ
تستكشف الطبيعة التحويلية للحظة الواحدة،
منطلقة من وجهة نظر أنثوية جريئة وناعمة
في آن.
حول معرضها توضح إيلين كوبر{ :حالفني
ً
أشخاصا ّ
قدموا ّ
إلي فرصة
الحظ بأن التقيت
بيروت .وبعد رحلة قصيرة
لزيارة
غير متوقعة
ّ
ولكن صعبة ،أدركت أنني أريد تنفيذ مجموعة
من اللوحات استجابة لتلك التجربة .شعرت
بإحساس غامر من التاريخ والجمال في لبنان،
مــن خ ــال الـمـنــاظــر الطبيعية وأش ـج ــار األرز
واألساطير القديمة».

مسيرة حافلة
ولـ ـ ــدت إي ـل ـي ــن ك ــوب ــر ف ــي {غـ ـل ــوس ــوب} فــي
م ـقــاط ـعــة {دي ــرب ـي ـش ــاي ــر} عـ ــام  ،1953وبـ ــدأت
ّ
الــرســم منذ ســن صغيرة .فــي السابعة عشرة
من عمرها التحقت بمعهد التعليم التكميلي
في  Ashton-under-Lyneحيث أكملت دورة

ّ
أساسية فــي الـفــن والتصميم ،مــن ثــم ارت ــادت
كـلـيــة {غــولــدس ـم ـيــث} ( )1974-1971وبـعــدهــا
ّ
ّ
الملكية للفن وتتلمذت على يد
دخلت الجامعة
ّ
ّ
وتخرجت
الفنان البريطاني بيتر دي فرانسيا،
عام .1977
ُ
ّ
الملكية} عام ،2001
انتخبت في {األكاديمية
ُ
وبعد بضع سنوات ع ّينت مسوؤلة عن قسم
ّ
ّ
الملكية،
الفنية في المدارس األكاديمية
الطباعة
ُ
ّ
ّ
وفي عام  2011عينت أمينة األكاديمية الملكية
ُ
(وهي المرأة األولى التي تنتخب لهذا المنصب
ّ
الملكية عــام ،)1768
منذ انـطــاق األكــاديـمـيــة
ّ
وبقيت فيه لغاية  ،2017مع توليها المسؤولية
ّ
الملكية.
الكاملة في المدارس األكاديمية
تـضـ ّـمــن عـمــل كــوبــر كأمينة فــي األكــاديـمـيــة
ال ـم ـل ـكـ ّـيــة اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ال ـم ـع ــرض الـصـيـفــي
السنوي لألكاديمية عام .2017
ّ
درست في أكاديميات عدة في لندن وعرضت
أعمالها في المملكة المتحدة ،وأوروبا ،وأميركا
الشمالية ،وآسيا.

المرأة األساس
م ـنــذ ب ــداي ــات إي ـل ـيــن ك ــوب ــر ف ــي م ـج ــال الــرســم
ّ
الموضوعي ،ال سيما رسم الشخصيات ،شكلت
ً
أعمالها األولــى،
المرأة أساسا لرسوماتها .وفي ّ
برزت األنثى مرتدية األلوان ،كما تفضل الفنانة أن
تصفها ،لكنها ما لبثت أن ّ
تحولت إلى رمز ّ
يعب ًر
ً
ّ
عن كل امرأة حالمة تمأل المكان ،راقصة ،ومتسلقة،
وم ـتــأرج ـحــة ،تـحـيــط بـهــا ال ـســالــم ،واألراجـ ـي ــح،
ّ
والقوارب ،وفرش الرسم ،وحتى مجرفة.

ّ
ب ـقــى ع ـمــل ك ــوب ــر ،رغـ ــم تـ ـج ــذره ف ــي ال ـعــالــم
ً
الحقيقي ،مليئا بالعناصر الخيالية ووصف
ّ
في كثير من األحيان بـ {الواقعية السحرية}.

يستمر الـمـعــرض حـتــى الـسـبــت  31مــارس
.2018

«ليتيسيا غاليري»

ّ
ّ
رحبت أني فارتيفاريان ،مؤسسة {ليتيسيا غاليري} مع محمد الحمود ،بالفنانة إيلين كوبر {التي
ونهدف من خالل افتتاح هذه الصالة الجديدة إلى ّ توسيع الساحة
تشاركنا في المعرض االفتتاحي.
ّ
ّ
ّ
ّ
المحليين
عالميين معروفين ،وتحديد سياق الفنانين
الفنية المزدهرة في بيروت لتشمل فنانين
ّ
ّ
والعالميين وأعمالهم في البيئة الفنية العالمية}.

تحتضن دار األوبرا المصرية بالقاهرة ،معرض "ريشة السالم" ،للفنانة
التشكيلية سكينة الكوت في  13الجاري ،بقاعة صالح طاهر.
ويأتي المعرض للتأكيد على أواصــر العالقة الوطيدة بين الكويت
ومصر منذ عـقــود .وضمن هــذا اإلط ــار ،تقول الـكــوت عــن المعرض في
بيان صحافي" :تحتل مصر مكانة كبيرة في قلبي ،فحب (أم الدنيا) يمأل
وجداني ،وعشقي ال محدود ،ألني عشت على أرضها حوالي  45عاما".
وتشير الكوت إلى أنها تخرجت في جامعة اإلسكندرية ،لذلك ترى أنه
من الواجب عليها رد بعض الدين الذي غمرته به مصر ،الفتة إلى أن فكرة
تنظيم معرض على "أرض الكنانة" استقرت في الذهن منذ فترة ،ثم عقدت
العزم إلتمام هذا المشروع.
وعن محتوى المعرض ،قالت" :سأقدم نحو  40لوحة تركز على أواصر
العالقة الوطيدة بين الكويت ومصر ،ومن خالل هذه األعمال سأختصر
العالقات التاريخية والرسمية والشعبية".
وفيما يتعلق بمشوارها الفني ،أوضحت الـكــوت" :اهتمامي بالفن
التشكيلي بدأ منذ مرحلة الدراسة الثانوية ،فكنت أعشق الفن ،وحينما
استكملت دراستي الجامعية قررت الرسم ،وبدأت أهتم بالقراءة في الفن
التشكيلي ،كما زرت المتاحف العالمية والعربية".
ُيشار إلى أن سكينة الكوت نظمت عدة معارض في أكثر من مدينة عربية
وأجنبية ،تأتي في صدارتها معارضها الشخصية عام  2005في الكويت
وفاس والمغرب ولبنان ،إلى جانب مشاركاتها في المعارض الجماعية،
التي تحمل مناسبات للعيد الوطني ويوم الشهداء واليوم العالمي للمرأة.
كما شاركت الكوت في العديد من الملتقيات والمهرجانات الفنية،
كالملتقى العلمي العالمي الـخــامــس ،والملتقى االقـتـصــادي العربي
األلماني ،ومهرجانات الفنون الصغيرة والقرين الثقافي والكويت لإلبداع،
وحضورها بينالي فرنسا وبنغالدش والقاهرة.
كذلك ،شاركت في العديد من المعارض والمهرجانات التشكيلية ،كان
آخرها مهرجان "الكويت السالم ومصر المحبة" بشرم الشيخ عام ،2016
و"الكويت بعيون مصرية ،ومصر بعيون كويتية" ،و"مهرجان المرأة العربية
لإلبداع" يناير  2018بشرم الشيخ.

توابل ةديرجلا

•
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اندريه ناكوزي :أختار األدوار التي تستفزني وتدفعني لألمام
• ترى أن المسرح ركيزة الممثل الناجح

ً
ً
بعد سنين طويلة في العمل المسرحي نجحت الممثلة اللبنانية أندريه ناكوزي في لفت نظر الجمهور الدرامي منذ مشاركتها األولى في «وأشرقت الشمس» ،مرورا بـ{قلبي دق» و{مش أنا» ،وصوال
إلى «الحب الحقيقي» ،بفضل أدائها المتقن والعفوي الذي ّ
حول كل دور تؤديه إلى حديث الجمهور التلفزيوني.
عن خبرتها المسرحية ومسيرتها التلفزيونية ودورها المرتقب في الجزء الثاني من {الحب الحقيقي} ،تحدثت إلى {الجريدة}.
بيروت  -مايا الخوري

لدينا طاقات
ومواهب فيما
ينقصنا الدعم
المادي

ّ
حققت مسيرتك ب ـتـ ّ
ـدر ج ال فــت و ثــا بــت من
المسرح إلى التلفزيون .أخبرينا عنها.

ّ
حالفك الحظ بالعمل مع الرحابنة في بداية
مسيرتك المهنية.

شـ ـ ــاركـ ـ ــت م ـ ـنـ ــذ س ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة فـ ـ ــي 10
ّ
ّ
مهمين
مسرحيات على األقل مع مخرجين
أم ـث ــال ال ــراح ــل الـكـبـيــر مـنـصــور الــرحـبــانــي،
وميشال جبر ،وكميل سالمة ،وبيتي توتل،
وآخــر أعمالي كــان إلــى جانب األسـتــاذ زياد
ً
الرحباني مسرحية «مجنون يحكي» .فضال
عــن مـشــاركـتــي فــي م ـســارح لــأطـفــال وورش
عمل ومشاريع كثيرة أكسبتني كلها خبرة
ّ
واسعة .إال أنني حينها تملصت من الدراما
الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي كــانــت م ـتــراج ـعــة آنـ ــذاك،
ّ
مركزة على المسرح ،شغفي األكبر وحلمي
ّ
الطفولي ا لــذي سعيت بجدية إ لــى تحقيقه
ونـجـحــت .إلــى أن ُع ــرض عـلـ ّـي دور الشيخة
ّ
فتعرف
ناهية في مسلسل «وأشرقت الشمس»
الجمهور ّ
إلي ونلت بفضله جائزة «موركس
دور» عن أفضل ممثلة واعدة.

ب ــدأت مسيرتي المهنية مــن خــال مسرح
الــرحــابـنــة ب ــدور بــدويــة فــي «حـكــم الــرعـيــان»،
وك ــان ــت ش ـخ ـص ـيــة ص ـع ـب ــة .اك ـت ـس ـبــت خ ـبــرة
واسعة حينذاك بالنسبة إلى ممثلة مبتدئة
ً
على مقاعد الدراسة ،خصوصا إن إنتاجات
ً
ً
ال ــرح ــاب ـن ــة ض ـخ ـمــة تـ ـض ـ ّـم ع ـ ـ ــددا كـ ـبـ ـي ــرا مــن
الـمـمـثـلـيــن ،وت ـج ــول ال ـب ـل ــدان ل ـلـم ـشــاركــة في
مهرجانات دولية .أما بالنسبة إلى الوقوف
على الخشبة مع األستاذ زياد الرحباني ،فكان
ً
ً
ً
غائبا ّ
مدة طويلة عن
شعورا رائعا ألنه كان
ّ
المسرح ووجدتني أقف إلى جانبه مدة ساعة
ونصف الساعة على الخشبة.

ً
أليس إجحافا أن ينتظر الممثل المسرحي
ً
ً
ً
ذو الخبرة الواسعة دورا تلفزيونيا ثانويا
لتحقيق االنتشار؟
ً
رفضت بقرار شخصي عددا من العروض
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة قـ ـب ــل الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي «وأشـ ــرقـ ــت
الشمس» الذي ّ
مهد أمام انتشاري واإلضاء ة
ّ
على أدائي ،ومذاك أظهر في األعمال الدرامية
بأدوار مؤثرة بتركيبتها وصعوبة أدائها.
ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن ال ـخ ـب ــرة ال ـم ـســرح ـيــة هــي
ا لـتــي مـ ّـهــدت لنجاحك فــي أداء الشخصيات
الصعبة؟
ً
ط ـب ـعــا .أي مـمـثــل ال يـسـعــى إل ــى اكـتـســاب
الخبرة وتطوير نفسه وتطبيق ما اكتسبه
ً
أك ــاديـ ـمـ ـي ــا فـ ــي ال ـع ـم ــل الـ ـمـ ـي ــدان ــي سـيـبـقــى
ً
ّ
ضعيفا  .المسرح ركيزته ليتمكن مــن أدا ئــه
ً
ً
كــونــه م ـخــزونــا مـهـمــا لـلـخـبــرة ،فـهــو يصقل
الجسد والصوت في المواجهة المباشرة مع
ً
الجمهور ،فيصبح الممثل قادرا على انتقاء
ّ
األدوار النوعية وتقديم أداء مميز،
وال ــدلـ ـي ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك اخ ـت ـي ــاري
األدوار الصعبة التي تحتاج
إلى تركيز كبير.
كــأن المسرح سيبقى
المحطة األساس واألهم
لديك.
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح شـ ـغـ ـف ــي،
ل ــذا لــن أهـمـلــه مــن أجــل
الـ ــدرامـ ــا الـتـلـفــزيــونـيــة
الـ ـت ــي لـ ــن ألـ ـغ ــي دوره ـ ــا
أيـ ـض ـ ًـا م ــن أجـ ـل ــه .ه ـمــا م ـت ـكــامــان لـ ـ ّ
ـدي،
ورغـ ـ ــم أن ال ـت ـل ـف ــزي ــون وس ـي ـل ــة االن ـت ـش ــار
األو ســع وجمهوره من الفئات العمرية
واالجتماعية كافة ،فإنني لن أرفض
أي عـ ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ـس ـ ــر ح ـ ــي مـ ـتـ ـك ــا م ــل
ً
العناصر وجميل ،خصوصا أن
الخشبة آ لـيــة تعبئة متجددة
لنشاطنا ،نعود بعدها ّ
بقوة
إلى الدراما التلفزيونية.

أدوار درامية
ً
ً
قـ ّـدمــت أدوارا درا م ـيــة متشابهة نــوعــا مــا،
ّ
عـمــادهــا الـغـيــرة المرضية وال ـحــب مــن طرف
واحد.
في رأ يــي ،إنها أدوار مختلفة بعضها عن
ً
ً
بعض شكال ومضمونا رغم أنها تلتقي ربما
في الغيرة والحب من طرف واحد .شخصية
«ليال» في «الحب الحقيقي» تصاعدية وفي
تـطـ ّـور دائــم وفــق األح ــداث ،وهــي التي ّ
أحبت
ً
«رك ــان» منذ الطفولة ولــم تعرف شــابــا غيره
ُصــدمــت بــزواجــه مــن أخ ــرى فـحــاولــت عرقلة
الشيخة ناهية المغرمة
عالقته الزوجية .أما
ّ
بخطيبها ،فـحــاو لــت عــن ح ــق  ،ا لـحـفــاظ على
ّ
حـ ّـب ـهــا ب ـعــد دخ ـ ــول ف ـت ــاة أخ ـ ــرى إل ــى ال ـخ ــط.
بينما فــي «مــش أن ــا» ،فبلغت غـيــرة «نــاديــن»
مــن صديقتها حـ ّـد ا لـمــرض إ لــى أن انتصرت
صداقتهما في النهاية.
هل اخترت بنفسك هذه األدوار الصعبة أم
أن ثمة من لمس لديك هذه الموهبة؟
ً
االثـنــان مـعــا صــراحــة .أسـعــى عند قــراء تــي
ّ
ال ـن ــص إل ــى اخ ـت ـيــار ال ـ ــدور الـ ــذي يـسـتـفــزنــي
ً
ّ
ويطورني ويدفعني إلى األمام ،ويكون حافزا
لـ ّ
ـدي للتفكير والتحضير .من ناحية أ خــرى،
عـنــدمــا ي ــرى ال ـكــاتــب أو ال ـم ـخــرج أو المنتج
أنني قــادرة على تقديم أدوار مماثلة عندها
ّ
من الطبيعي أن يفكر بي عند طرح شخصيات
ّ
صعبة ومركبة تحتاج إلى جهد كبير.
حـفــظ الـجـمـهــور أدوارك رغ ــم أ ن ـهــا ليست
بطولة أولى ،فكيف حققت ذلك؟
ً
عندما يضع الممثل جانبا تراتبية دوره
في العمل ويؤديه كأنه دور البطولة األولى
ع ـن ــده ــا ي ــؤث ــر فـ ــي ال ـ ـنـ ــاس .وعـ ـن ــدم ــا نـعـمــل
ع ـلــى اب ـت ـكــار خ ـط ــوط ت ـصــاعــديــة ومـتـشـعـبــة
للشخصية لئال تكون سطحية بل ذات ُبعد
مـ ــا ،ع ـن ــده ــا ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـج ـم ـه ــور أن ي ــراه ــا
شخصية حقيقية موجودة في مجتمعه .من
جهة أ خــرى ،نفور المشاهدين من شخصية
«غير محبوبة» يعني أنني أديتها كما يجب.
ً
هل استطعت شخصيا التعاطف مع هذه
الشخصيات النافرة؟
ً
دورا بصدق إن لم ّ
أحبه
ال يمكن أن أؤدي
بعمق وأتعاطف معه ،حتى «ليال» وجدتها
منجذبة نحو الخير بسبب «ركان» ووالدها،

لكنها عندما خسرت االثنين انحرفت نحو
ّ
متميزة
الشر بسبب أفكار عمها .كذلك أراها
عن شخصياتي السابقة ألنها تخطط بذكاء
ال بانفعال.

الحب الحقيقي
أي خ ــط ت ـص ــاع ــدي س ـن ـش ـهــد لـشـخـصـيــة
«ليال» في الجزء الثاني من «الحب الحقيقي»
(إخراج جوليان معلوف ،وسيناريو وحوار
باسكال حرفوش ولمى مرعشلي)؟
ً
سـنــرى مــن جهة انـكـســارا أكـبــر لـهــا ،ومن
ً
جـ ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ت ـ ـحـ ــوال فـ ــي ح ـي ــات ـه ــا بـسـبــب
ّ
األح ـ ـ ــداث والـ ـص ــدم ــات ،ف ـن ـشــاهــد تـ ـط ــورات
إيجابية وأخرى سلبية في مسارها الدرامي.
ل ــم ت ـك ــن ت ـج ــرب ــة ال ـم ـس ـل ـس ــات ال ـطــوي ـلــة
ً
ناجحة كثيرا ،فكيف سيتلقف الجمهور في
رأيك الجزء الثاني؟
ّ
لكل شخصية خطها ا لــدرا مــي المستقل
وال ـم ـت ـش ـ ّـع ــب ،م ــن ث ــم ال ي ــرت ـك ــز الـمـسـلـســل
على ثنائية وحـيــدة تــدور حولها األحــداث
إ نـمــا ثـنــا ئـيــات مختلفة لـكــل منها أ حــدا ثـهــا
ّ
يشوق الجمهور على متابعة
وتطوراتها ،ما
ّ
تطورات الشخصيات كافة.
إنـ ـه ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ذكـ ـي ــة مـ ــن ال ـم ـح ـطــة
بعرضه فــي شهر ر مـضــان و ســط المنافسة
الدرامية.
ّ
ح ــق ــق ا لـمـسـلـســل ف ــي ج ــز ئ ــه األول نسبة
م ـش ــاه ــدة مــرت ـف ـعــة م ـق ــارن ــة بــالـمـسـلـســات
ّ
األخ ـ ـ ــرى ،لـ ــذا أظ ـ ــن أن ال ـج ـم ـهــور سـيـنـتـظــر
ُ
ال ـجــزء الـثــانــي س ــواء ع ــرض فــي رم ـضــان أو
أي شهر آخر.

دراما رمضانية
ح ـق ـقــت أع ـم ــال ــك ال ــدرامـ ـي ــة ال ـت ــي ُعــرضــت
ً
ً
في شهر رمضان نجاحا الفتا  ،ما أسهم في
انتشار أوسع لك.
ٍ
ً
ط ـب ـعــا .أح ـمــد ال ـلــه أن ـنــي ش ــارك ــت بــأعـمــال
رمضانية ناجحة من خــال أدوار ذات مادة
درامية ّ
مميزة استطعت من خاللها لفت نظر
ً
الجمهور ،وهذا أمر صعب تحقيقه دائما لذا
ً
نفرح كثيرا إذا توافر  .صحيح أن ال وجود
ّ
لعمل مثالي متكامل ،إنما من الجيد توافر
أمور إيجابية كثيرة.
لم تشاركي سوى في مسلسل عربي وحيد،
هل ثمة مشاريع أخرى في هذا اإلطار؟
عندما ُعرض ّ
علي مسلسل «حالوة الروح»
ً
ّ
ت ـحـ ّـم ـســت ك ـث ـي ــرا ألن ـن ــي أردت ال ـت ـع ــرف إلــى
ال ـم ـخ ــرج ش ــوق ــي الـ ـم ــاج ــري ،وهـ ــو أحـ ــد أهــم
ّ
ويتميز عمله بالجمالية
المخرجين العرب
ً
والـ ـج ـ ّ
ـدي ــة .ف ـض ــا ع ــن م ـشــارك ـتــي م ــع نـخـبــة
ّ
مهمة من الممثلين العرب من بينهم الفنان
المصري الراحل خالد صالح ،ومكسيم خليل،
وفرح بسيسو ،ودانا المرديني .من الطبيعي
أن أرغ ــب فــي الـمـشــاركــة بــأعـمــال مـمــاثـلــة ألن
الخليط ا لـعــر بــي غنى للعمل ا ل ــدرا م ــي ،إنما
ً
أ تـمـنــى أ ي ـض ــا أن تتمكن ا ل ــدرا م ــا اللبنانية
الصرف من خرق السوق العربية.

ـاف
هــل النجاح ا لــذي حققته فــي أعمالك كـ ٍ
بالنسبة إليك؟
أن ــا نــاقــدة مـتـعـبــة لـنـفـســي .أتــابــع أعـمــالــي
ألرى نقاط الضعف والقوة في أدائــي بهدف
التطوير والتحسين من عمل إلى آخر .لذا ال
أكتفي بنجاحي بل على العكس أسعى إلى

الحفاظ على مــا حققت وتقديم األ فـضــل في
ً
العمل المقبل ،خصوصا أن التلفزيون فاضح
ال يمكن خــداع جمهوره ا لــذي يلحظ الممثل
الصادق بأدائه.

إطاللة وسينما

ً
ً
ّ
وتطور إنتاجها يكفيان الممثل ماديا ومعنويا؟ تقول أندريه
هل نجاح الدراما اللبنانية
ّ
ّ
نــاكــوزي{ :واقــع الــدرامــا في السنوات األخيرة مشرف ما يحمسنا على المشاركة أكثر في
ً
األعمال ،خصوصا أن العروض لم تعد محصورة بمنتج أو منتجين .لدينا طاقات ومواهب
إنما نحتاج إلى صناعة فعلية ودعم رسمي من أجل تمكين وضع الدراما والمسرح والسينما
ً
ماديا}.
ّ
الممثلة اللبنانية التي تطوع إطاللتها وفق الدور حتى أنها تتخلى عن الماكياج ،وهذا
ّ
أمر الفت في ظل األضواء وما تفرضه من اهتمام جمالي ،تذكر في هذا المجال{ :أنا ممثلة
ّ
يعني أنني خاضعة لما يتطلبه الدور وليس لرغباتي الشخصية ،وهذا أمر أختلف فيه مع
بعض الممثلين والفنانين .الدور الدرامي هو البطل وليس الممثل بحد ذاته ،فإذا احتاج أن
أبدو بشعة أو أن أظهر من دون ماكياج أو أن أبدو أنيقة فكان له ما يريد}.
ً
أما حول مشاركتها في مشاريع سينمائية مرتقبة بعدما ظهرت سابقا في «زنــار نار»
و{تنورة ماكسي» فتوضح{ :أتمنى ذلك ألنني أحب السينما التي تقع في المرتبة الثانية
لدي بعد المسرح .شاركت العام الماضي في فيلم  the other side of Novemberللكاتبة
والمخرجة اللبنانية الكندية {ماريان زاحل} التي ّ
صورته بين لبنان وكندا مع ممثلين من
ْ
البلدين}.

أخبار النجوم

تامر حسني ويوم عائلي

تامر حسني وعائلته
بعد انتهاء مهامه في لجنة تحكيم «ذي فويس كيدز» ،يمضي
الفنان تامر حسني إجــازة في لبنان مع زوجته مصممة األزيــاء
المغربيةبسمة بوسيل وابنتيه أمايا وتاليا .ونشر على صفحته
ً
على أحد مواقع التواصل االجتماعي صورا له ولعائلته على الثلج
في إحدى المناطق الجبلية وعلق عليها{ :يوم عائلي}.
يذكر أن حسني شــارك في لجنة تحكيم البرنامج إلــى جانب
نانسي عجرم وكاظم الساهر ،وتــوج في نهايته الطفل المغربي
حمزة لبيض من فريق األخير باللقب.

نجوى كرم :ال أحتفل بعيد ميالدي
ع ـب ــر ح ـس ــاب ـه ــا ع ـل ــى أح ــد
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
ط ـل ـبــت ال ـف ـن ــان ــة نـ ـج ــوى ك ــرم
مــن متابعيها ع ــدم االحـتـفــال
بعيد ميالدها الــذي يصادف
الـشـهــر ال ـج ــاري ،ألن ـهــا فقدت
شقيقها فــي الفترة ذاتـهــا من
ال ـس ـن ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وك ـت ـب ــت:
«إنتو عيدي وإنتو فرحة قلبي
وحسستوني عن جد إنــو في
نجوى كرم
ناس بضلوا يهتموا بوجودي
بــس بـتــرجــاكــن اع ــذرون ــي إنــو
ً ً ً
السنة مش قادرة ّ
عيد أبدا أبدا أبدا».
وأضافت{ :ما بتعرفوا شو بتعنولي وشو ّ
بقدر كيف بتقدروني
ألن عالقتي فيكن ّ
متوجي بالحب اللي بيلغي الزمان والمكان}.
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َّ
«بالل» ...ملحمة دينية أكبر من أن تصور في فيلم {أنيمايشن}
يروي {بالل :ساللة بطل جديد} ( ،)Bilal: A New Breed of Heroأول فيلم أنيمايشن ُينتج في دبي ،قصة بالل بن رباح أحد
أصحاب الرسول محمد وأول مؤذن دعا المسلمين إلى الصالة.
كاتي والش

القصة ملحمة
عن رجل
واحد يحارب
للتحرر من
العبودية

ّ
يشكل Bilal: A New Breed of
ً
ً
 Heroعمال طموحا أليمن جمال،
الـمـنـتــج ال ــذي ش ــارك فــي اإلخ ــراج
ً
وأج ــرى بحوثا طــوال سـنــوات عن
روايـ ـ ـ ــات هـ ــذا ال ـب ـط ــل ال ـتــاري ـخ ـيــة
المختلفة قبل أن ُينشئ استوديو
أنيمايشن في دبــي ُلينتج {بــال}.
ّ
ك ــذل ــك ت ـشــكــل ال ـق ـصــة ب ـحــد ذات ـهــا
مـلـحـمــة ع ــن رجـ ــل واح ـ ــد ي ـحــارب
للتحرر من العبودية.
ب ـ ــال ،ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي ص ــوت ــه في
م ـخ ـت ـلــف مـ ــراحـ ــل ح ـي ــات ــه أن ـ ــدري
روبـ ـنـ ـس ــون ،وجـ ــاكـ ــوب الت ـي ـم ــور،
وأديوالي أكينوي أغباجي ،صبي
ول ـ ــد ف ــي م ـك ــة ي ـق ــع م ــع أخـ ـت ــه فــي
العبودية بعد موت والدتهما في
غـ ـ ــارة .ورغ ـ ــم مــواج ـه ـتــه الـ ـن ــزوات
ال ـ ـقـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـ ـس ـ ـيـ ــده أمـ ـ ـي ـ ــة (إيـ ـ ـ ــان

ماكشين) وول ــده صـفــوان (سايج
ريان وميك وينجرت) ،يحلم بالل
ب ــال ـح ــري ــة .ل ـكــن هـ ــذا ال ـح ـلــم يـظــل
بعيد المنال إلــى أن يقابل بعض
ال ـم ـحــارب ـيــن ال ــذي ــن ي ـقــات ـلــون في
ً
س ـب ـيــل الـ ـمـ ـس ــاواة ،ع ــاب ــدي ــن إل ـهــا
ً
واحدا ،ال األصنام الزائفة الكثيرة
التي يبيعها باعة أمية الكهنة في
ال ـس ــوق .وه ـك ــذا يـنـضــم ب ــال إلــى
المقاومة.

عمل مذهل
ي ـش ــرف جـ ـم ــال ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
الـمـخــرج خ ــورام آالف ــي ،على فيلم
أنـيـمــايـشــن يـبــدو أكـبــر بكثير من
مجرد مغامرة ملحمية تاريخية.
ً
ّ
يشكل هذا عمل أنيمايشن مذهال
ً
ً
ح ـ ـقـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ت ـص ــوي ــره

العينين والشعر والفرو ،واللقطات
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـطــوي ـلــة ،وحــركــات
الكاميرا البطيئة أو حتى تلك التي
تبدو كما لــو أنها ُص ـ ّـورت باليد.
ولكن مع هذا األسلوب السينمائي
ّ
المعقد والموضوع الذي يركز على
ال ـع ـبــوديــة ،وال ـح ــرب ،وال ـع ـنــف ،ال
يسعنا إال أن نتساءل عن هوية َمن
سيشاهدون هذا العمل.
ال يتضمن {بالل} المرح الخفيف
ً
الذي يجذب األوالد ،فضال عن أنه
يشمل مشاهد عقاب وتعذيب قد
ال تـكــون مناسبة للصغار .كذلك
سـيـحــول تـصـنـيـفــه {ل ـمــن تخطوا
ال ـث ــال ـث ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـع ـم ــر تـحــت
إشراف األهل} من دون استقطابه
ً
الجمهور األصغر سنا.
ً
ّ
تـشــكــل كــل ه ــذه الـمـشـقــة ج ــزءا
م ــن ق ـص ــة ب ـ ــال ،ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــم أن
ً
يـ ـصـ ـب ــح م ـ ـحـ ــاربـ ــا ويـ ـعـ ـث ــر ع ـلــى
ال ـح ــري ــة ال ــروحـ ـي ــة ،ح ـتــى عـنــدمــا
ِّ
المتوحش.
يخضع لتعذيب سيده
إال أن ال ـنــص ي ـفــرط ف ــي اعـتـمــاده
على ا لـفـكــرة النمطية
عـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــرأة

بالل
ال ـم ـعــرضــة لـلـخـطــر بـغـيــة تحفيز
ً
بـ ـ ـ ــال ،خـ ـص ــوص ــا أخ ـ ـتـ ــه غ ـف ـيــرة
(سينثيا كــاي مــاك ويليامز) التي
تــواجــه التعذيب على يــد صفوان
السادي.

التاريخية .قد تكون هذه التفاصيل
واضـحــة لمن يــألـفــون اإلس ــام ،إال
ُ
ً
أ نـهــا تعتبر محيرة قليال لمن لم
يسبق لهم أن اطلعوا على القصة.

تفاصيل محيرة
ل ـكــن ال ــرواي ــة ال تـبــدو
عـمـلـيــة .تـخــالـهــا بطيئة
خ ــال ال ـســاعــة األولـ ــى،
بما أن {بالل} يخصص
ً
ً
وقـ ـ ـت ـ ــا ط ـ ــوي ـ ــا ل ــرس ــم
اإلطــار العام ،ثم يسرع
ف ــي ت ـصــويــر الـشـخـصـيــة
والمعركة الذروة .كذلك يبدو
ً
عدد من الشخصيات مبهما
ً
وغير واضح ،خصوصا عند
ت ـحــديــد دورهـ ـ ــا ف ــي ال ــرواي ــات

{إيان ماكشين} بدور أمية

Paddington 2
ً
من المذهل بالتأكيد أن ينجح فيلم مقتبس في تصوير شخصية محبوبة جدا .ولكن
عندما يكون الجزء الثاني أفضل من األول ،فهذه معجزة حقيقية وإنجاز خرافي.
ينطبق ذلك على .Paddington 2
ّ
تـمــكــن الـمـخــرج ب ــول كينغ (م ــع الكاتب
هاميش ماكول) من رفع مستوى التحدي مع
فيلم  Paddingtonعام  .2015لكن العجيب
أن ك ـي ـنــغ وش ــري ـك ــه ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة سـيـمــون
فــارنــابــي تــوصــا ف ــي رف ـعــه أك ـثــر بـعــد مع
 ،Paddington 2ناقلين بفاعلية دفء ورقة
دعــابــة كتب الــراحــل مايكل بوند الشهيرة
المخصصة لألوالد إلى الشاشة .وتعاونا

في ذلك مع خيرة ممثلي بريطانيا.
يـتـمـتــع بــادي ـن ـغ ـتــون ب ـ ــراون (صـ ــوت بن
ويشو) بذوق مميزّ :
يكمل جمال فروه البني
بمعطف صوفي سميك أزرق اللون ،وقبعة
حمراء كبيرة ،وحقيبة يحملها معه أينما
ذه ــب .بعدما ســرد  Paddingtonمغامرة
لقائه بعائلته (البشرية) الجديدة في لندن،
ّ
آل براون ،يركز  Paddington 2على عالقته

األف ــام الملحمية الــديـنـيــة عن
أبطال مسلمين قليلة ومتباعدة.
ً
ّ
لذلك يشكل {ب ــال} إضــافــة مثيرة
لـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام ت ـ ـعـ ــرف ـ ـنـ ــا إل ـ ـ ـ ــى هـ ــذه

الشخصية .ولكن مع محاور قوية
ُ
مماثلة ،تعتبر القصة أكثر مالءمة
لفيلم حركة حي.

رسالة ملهمة
ي ـح ـم ــل هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل رسـ ــالـ ــة م ـل ـه ـمــة عــن
المساواة بين األع ــراق والطبقات ،والحرية
الــروحـيــة ،واكتشاف الـقــوة الكامنة داخلنا.
ورغــم الهفوات التي وقع فيها السردّ ،
يقدم
{بالل :ساللة بطل جديد} للمشاهد ،بمقاربته
الطموحة إلى صناعة أفالم األنيمايشن التي
تـبــدو أق ــرب إلــى أف ــام الـمـغــامــرة التقليدية،
شخصية تاريخية مذهلة قلما يعرفها َمن
ال ينتمون إلى الدين اإلسالمي.

ملصق الفيلم

ّ
يتفوق على الجزء األول
بالعمة لــوســي (إيـمـلــدا سـتــونـتــون) ،الدبة
التي سحبته من النهر في بيرو حين كان
ً
ـروا .يريد بادينغتون أن ّ
يقدم لها هدية
جـ
عيد ميالد مميزة ،لكن تصرفاته الخرقاء
ً
خــال محاولته تحقيق ذلــك تـقــوده بعيدا
عن منزل عائلة براون.

أحداث الفتة
تـبــدأ األحـ ــداث بطريقة بــريـئــة بالكامل:
يــأمــل بادينغتون بــأن يــدخــر مــا يكفي من
الـمــال ليشتري للعمة كـتــاب صــور ثالثية
األبـعــاد عــن لـنــدن .لذلك يلجأ إلــى وظائف
ً
غــريـبــة ع ــدة ،ف ـضــا عــن غـســل ال ـنــوافــذ في

حيه .ولكن يتضح أن للكتاب قيمة أكثر َّمما
ُ
يتوقع .وعندما يسرقه لص في الليل ،تلفق
تهمة ار ت ـكــاب هــذه الجريمة لبادينغتون
ً
ظلما .وهكذا ينتهي به المطاف إلى السجن،
مع أن األدلة كافة تشير إلى الممثل الفاشل
فينكس بوشانان (هيوغ غرانت) ،الذي يبرع
ً ً
في التنكر ويبدو مهتما جدا بمكان الكتاب.
ً
ً
ً
ُيـعـتـبــر الـسـجــن م ـكــانــا مـظـلـمــا وبــائـســا
ً
ج ــدا بالنسبة إل ــى فيلم لـ ــأوالد ،غـيــر أنــه
ّ
يشكل فرصة تسمح لبادينغتون بإظهار
ق ــوة س ـحــره الـحـقـيـقـيــة .س ــرع ــان م ــا يــدفــع
السجناء إلى ارتداء مالبس مخططة وردية
واالستمتاع بشطائر المربى ،كما لو أنهم
في قصة خرافية مخصصة لــأوالد .حتى

إنه ينجح في استمالة طاهي السجن السيئ
الطبع ناكلز ماكغينيتي ،الذي يؤديه براندن
ً
غـلـيـســون ،م ـقــدمــا أح ــد األدوار الـمـســانــدة
ً
األكثر متعة ومرحا في الفيلم.

فريق ممثلين مذهل
ً
ت ـ ــزداد ق ـصــة بــادي ـن ـغ ـتــون م ــرح ــا وخـفــة
بـفـضــل فــر يــق الممثلين ا لـمــذ هــل المحيط
َّ
يصور بطريقة األنيمايشن.
بهذا الدب ،الذي
صحيح أن غليسون وغــرانــت قــد يسرقان
األض ـ ـ ـ ــواء ،ل ـك ــن س ــال ــي ه ــوك ـي ـن ــز ،وه ـي ــوغ
ب ــون ـف ـي ــل ،وجـ ـي ــم بـ ــرودب ـ ـنـ ــت ،وم ـج ـمــوعــة
متنوعة ومميزة من الممثلين يسكنون لندن

ّ
ويحولونها إلى مكان
في فيلم بادينغتون
ً
دافئ ومرح جدا على غرار ذلك الدب نفسه.
ّ
يجسد أداء ويـشــو الصوتي الــذكــي،
كــذلــك
وال ـس ــاخ ــر ،وال ـع ــذب ف ــي دور بــاديـنـغـتــون
قيم هذه الشخصية الرقيقة والخيرة ومن
خاللها الفيلم بحد ذاته.
ّ
عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،يـشــكــل أس ـل ــوب كينغ
السينمائي ،إذا أضفنا إليه تصوير إريك
ويلسون الكثير الحركة وموسيقى داريو
ماريانيلي ،رشة من ويس أندرسون وجرعة
م ــن ج ـ ــان بـ ـي ــان ج ــون ـي ــه م ـخ ـلــوط ـت ـيــن مــع
إحساس سلس مميز من الخفة واالسترخاء.
ً
وهكذا ُيعتبر هذا العمل متكلفا من دون أن
يفقد مرحهّ ،
تلونه ،وحماسته.

Electric Dreams

ً
ً ً
ً
يخوض مجاال خياليا علميا مألوفا
بالكامل الموسم األخير من مجموعة الخيال العلمي األدبية المميزة  Black Mirrorعلى شبكة  Netflixوتبحث
هل شاهدت
ً
ّ
عن قصص أكثر إتقانا حول عوالم أخرى تقلق حياتك؟ تقدم «أمازون» المسلسل المناسب لكPhilip K. Dick’s .Electric :
Dreams
روبرت لويد
يـسـتـنــد مـسـلـســل Philip K. Dick’s
( Electric Dreamsر بـ ـم ــا ال حـ ـظ ــت أن
العنوان يشير إلى رواية فيليب ديكDo
?،Androids Dream of Electric Sheep
ّ
التي تشكل أ ســاس )Blade Runnerإلى
 10روايات لهذا الكاتب تناولتها أعمال
سابقة عدة.
ال شــك فــي أن أ ع ـمــال ا لـخـيــال العلمي
ً
األدبية تضم كثيرا من الروايات العظيمة
ً
والمجموعات المتنوعة بدء ا من هربرت
جولز ويلز وجولز فيرن وإد غــار رايس
بوروز .كذلك هيمنت مسلسالت الخيال
الـعـلـمــي ع ـلــى ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزيــون منذ
مطلع ا لـقــرن ا لـحــادي وا لـعـشــر يــن .ولكن
تبين أن القصص القصيرة بطبيعتها
التي تقوم على فكرة محددة (االنطالق
ً
مــن فـكــرة عــن وضعنا الـحــالــي ،مـثــا ،أو
ا لـمـكــان ا ل ــذي نـتـجــه إ لـيــه أو مــا سيكون
ً
تأثير ا بـتـكــار جــد يــد فينا) تــا ئــم تماما
أعمال الخيال العلمي التلفزيونية.

إحياء سالسل سابقة
نتيجة لذلك ،نستعد اليوم الستقبال
ا لـمــز يــد مــن مـجـمــو عــات ا لـخـيــال العلمي
األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ــد إحـ ـ ـي ـ ــاء س ــاس ــل
ســا بـقــة ،مـثــل مـسـلـســل Twilight Zone
ا ل ـج ــد ي ــد ا لـ ــذي ت ـع ــده CBS All Access
بمشاركة جوردن بيل ،وعودة  Appleإلى
 Amazing Storiesلستيفن سبيلبرغ.

ع ـل ــى غـ ـ ــرار  ،Black Mirrorا ن ـط ـلــق
هــذا المسلسل ب ــادئ األ م ــر فــي المملكة
ً
المتحدة (على المحطة الرابعة تحديدا)،
ً
و يـضــم ع ــددا مــن الممثلين المعروفين
مــن هــذا الـبـلــد ومــن الــواليــات الـمـتـحــدة،
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم بـ ــريـ ــان كـ ــران ـ ـس ـ ـتـ ــون ،وآنـ ــا
بــاكـيــن ،وتـيــريـنــس هـ ــوارد ،وجـيــرالــديــن
ت ـشــاب ـل ـيــن ،وت ـي ـمــوثــي سـ ـب ــال ،وجــول ـيــا
دي ـف ـي ــس ،وس ـت ـي ــف ب ــوش ـي ـم ــي ،وغ ــري ــغ
كينير .كذلك يحتوي على أطر أميركية
وأخرى بريطانية.
ً
مــن المؤكد أن كــل َمــن شاهد موسما
أو اثنين من  Twilight Zoneأو استمتع
بـمــو ســم مــن  X-Filesسيشعر بــأ نــه إزاء
ّ
عمل مألوف .على سبيل المثال ،تشكل
 The Father-Thingنسخة طبق األصل
عن  .Invasion of Body Snatchersأما
السؤال {هل أنا مصممة ألعاب عصرية
أحـ ـل ــم ب ــأنـ ـن ــي م ـح ـق ـق ــة فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
أم أن ـن ــي م ـح ـق ـقــة ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل أح ـلــم
بأنني مصممة ألعاب في القرن الحادي
ّ
والـعـشــريــن؟} ،ال ــذي يـشــكــل مـحــور Real
 ،Lifeفيعود بجوهره إلى آالف السنين
إلى معضلة الرجل المسن-الفراشة التي
أثارها الفيلسوف الصيني جوانغ زي.

نهايات غريبة
عالوة على ذلك ،يضم المسلسل بعض
الـنـهــايــات الـغــريـبــة (يـتــألــف مــن عــدد من

ً
ال ـق ـص ــص ال ـق ـص ـي ــرة عـ ـم ــوم ــا وق ـصــص
ً
ا لـخـيــال العلمي خـصــو صــا ) ،مــع أ نــك قد
ُ
ّ
تــاحــظ بــأن بـعــض الـلـقـطــات الـتــي تـقــدم
كمفاجآت ليست مفاجئة البتة.
لكن المثير لالهتمام فــي هــذا العمل
طريقة بث الحياة في هذه القصص :هل
ً
مشاهدتها ممتعة؟ وهل تخيفك قليال ،
حـتــى عـنــدمــا تــدرك االتـجــاه الــذي تسير
فيه األحداث؟
يـعــود بعض القصص المقتسبة في
ّ
هــذا العمل إ لــى  60سنة مضت ،ما حتم
على معديه إدخال عدد من التحديثات:
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،ح ـ ِّـول ــت ق ـصــة ديــك
لعام  !Foster, You’re Dead 1955عن
مــاجــئ الـحـمــايــة مــن الـقـصــف والـحــركــة
اال س ـت ـه ــا ك ـي ــة إ ل ـ ــى ح ـل ـق ــة} Safe and
 Soundعن اإلر هــاب والمراقبة ،مع أننا
ً
ً
نرى في هذين العملين بطال مراهقا على
خالف مع والد مشكك.
باإلضافة إلى ذلك ،تدور أحداث بعض
ال ـق ـصــص ف ــي ال ـف ـضــاء وبـعـضـهــا اآلخ ــر
في عالم األرض المألوف ،ويحمل عدد
مـنـهــا مـعــالــم الـمـسـتـقـبــل فــي حـيــن تـبــدو
ح ـل ـق ــات أخ ـ ــرى ق ــدي ـم ــة .ول ـم ــا كـ ــان لـكــل
ّ
حلقة كتاب مختلفون ومخرج مختلف،
فيصعب علينا توقع جو هذا المسلسل
ً
بتبد ل ّ
ّ
بتد ل الحلقات .فضال
العام الذي
ع ــن ذلـ ــك ،ي ـح ـتــوي ع ـلــى ل ـح ـظــات جـيــدة
كاف
وأخرى أقل جودة ،إال أن الجيد فيه ٍ
لتشجيع المشاهد على متابعته.

توابل ةديرجلا
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الصداع النصفي «عامل خطر» يضاعف المرض القلبي الوعائي
تحمل دراسة جديدة مخاوف للماليين ممن يعانون نوبات صداع نصفي ،إذ اكتشف العلماء أنه يزيد خطر النوبة القلبية،
والسكتة الدماغية ،وأشكال أخرى من المرض القلبي الوعائي.

نوبات الصداع
النصفي تدوم
بين أربع و72
ساعة

يـ ـ ـق ـ ــول بـ ــاح ـ ـثـ ــون فـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
جامعة آرهوس في الدنمارك وجامعة
سـ ـت ــانـ ـف ــورد ب ـك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،إن مــن
ال ـض ــروري اعـتـبــار ال ـصــداع النصفي
عـ ــامـ ــل خـ ـط ــر ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ــرض ال ـق ـل ـب ــي
الوعائي.
نشر هنريك توفت سورنسن ،باحث
شارك في إعداد تقرير الدراسة من قسم
علم األوب ـئــة الـســريــري فــي مستشفى
ج ــام ـع ــة آره ـ ـ ـ ــوس ،وزم ـ ـ ـ ــاؤه ن ـتــائــج

ً
دراسـتـهــم أخ ـيــرا فــي المجلة الطبية
البريطانية.
ت ـش ـي ــر م ــؤسـ ـس ــة ب ـ ـحـ ــوث ال ـ ـصـ ــداع
ّ
أن هــذا الـصــداع ال يشكل
النصفيً إلــى ً
{ص ــداع ــا مــؤلـمــا ع ــاب ــرا} .عـلــى الـعـكــس،
ُيعتبر حــالــة موهنة تتصف بــألــم حاد
متكرر على جانبي الرأس.
ً
قد يترافق الصداع النصفي أيضا مع
أعــراض أخــرى ،منها الــدوار ،والغثيان،
والـتـقـيــؤ ،والـحـســاسـيــة ت ـجــاه ال ـضــوء،
واالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـب ـص ــري ــة .وع ـنــدمــا
ُي ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ــري ـ ــض
بمشاكل بصرية أو حسية
ُ
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـ ـعـ ـ ــرف هـ ـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة
بـ"الصداع النصفي مع هالة".
قد تدوم نوبات الصداع
الـنـصـفــي ب ـيــن أربـ ــع و72
ساعة .نتيجة لذلك ،يعجز
أكثر من  %90ممن يعانونه عن مواصلة
نشاطاتهم اليومية.
لـكــن ســورنـســن وفــريـقــه ي ــؤك ــدون أن
ال ـصــداع الـنـصـفــي يحمل مـشــاكــل أكثر
خطورة.

ارتفاع الخطر
أن مــرضــى
ذك ـ ـ ــرت بـ ـح ــوث س ــاب ـق ــة ً
الصداع النصفي ،خصوصا النساء،
قــد ي ـكــونــون أك ـثــر عــرضــة للمشاكل
الـقـلـبـيــة الــوعــائ ـيــة ،م ـقــارنــة ب ـمــن ال
يعانون هذا الصداع.
في هــذه الــدراســة ،أراد سورنسن
وف ــري ـق ــه اك ـت ـش ــاف ال ـم ــزي ــد ع ــن ال ــراب ــط
بين الصداع ًالنصفي والمرض القلبي
الوعائي ،علما بأن هذا مصطلح شامل
ي ـض ـ ّـم الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ت ــؤث ــر ف ــي الـقـلــب
واألوعية الدموية ،كالسكتة الدماغية،
وال ـنــوبــة الـقـلـبـيــة ،والــرج ـفــان األذي ـنــي،
وعـ ــدم ان ـت ـظــام ن ـبــض ال ـق ـل ــب ،وق ـصــور
القلب.
ج ـم ــع ال ـع ـل ـم ــاء بـ ـي ــان ــات مـ ــن سـجــل
المرضى القومي الدنماركي بين َ
عام ًي
 1995و ،2013و شـمــل  51032مريضا
ع ــان ــوا ال ـص ــداع الـنـصـفــي .وم ـقــابــل كل
مــريــض مــن مــرضــى ال ـصــداع النصفي،
اخـتــار الفريق  10أشـخــاص ال يعانون
ه ــذه الـمـشـكـلــة ،إال أن ـه ــم يـنـتـمــون إلــى
الـجـنــس ذات ــه والـفـئــة الـعـمــريــة نفسها.
وهكذا حصلوا على ما مجموعه 510320

ً
مشاركا ًال يعانون الصداع النصفي.
مقارنة بمن لم يعانوا الصداع النصفي،
كشفت الــدراســة أن الـمــرضــى كــانــوا أكثر
عرضة للنوبة القلبية ،أو السكتة الدماغية،
أو الرجفان األذيني خالل فترة المتابعة
التي دامت  19سنة.
في التفاصيل ،اكتشف الباحثون أن 25
مريض صــداع نصفي عانوا
من كل ألــف
ً
نوبة قلبية ،مقارنة بـ 17من كل ألف بالغ
غير مصابين بهذا الصداع.
ومقابل كل ألف مريض يعانون الصداع
ُ
النصفي ،أصيب  45بسكتة دماغية إقفارية
(تنجم عن جلطة دموية في الدماغ) مقارنة
بـ 25من كل ألف شخص ال يعانون الصداع
النصفي.
أمــا الــرجـفــان األذي ـنــي ،فــأصــاب  47من
أل ــف ًمــريــض يـعــانــون ال ـصــداع النصفي،
مقارنة بـ 34من كل ألف شخص ال يعانون
هذا المرض.
لـ ـك ــن ح ـ ـ ــاالت ق ـ ـصـ ــور الـ ـقـ ـل ــب ج ـ ــاءت
مشابهة بين المجموعتين ،حسبما أفاد
الباحثون .كذلك لم يتوصلوا إلى أي رابط

بـيــن ال ـصــداع النصفي وم ــرض الـشــريــان
المحيطي.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ات ـضــح أن الـنـســاء
الـ ـل ــوات ــي ي ـع ــان ـي ــن ال ـ ـصـ ــداع ال ـن ـص ـفــي

وم ــرض ــى الـ ـص ــداع ال ـن ـص ـفــي م ــع هــالــة
ك ــان ــوا األكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـخ ـطــر اإلص ــاب ــة
دماغية ،ونوبة قلبية ،والرجفان
بسكتة
ً
األذيني ،علما بأن هذا الرابط كان األقوى

خالل السنة األولى عقب تشخيص هذا
المرض .ولم تتبدل النتائج بعد أخذ عدد
من العوامل المؤثرة في االعتبار ،مثل
مؤشر كتلة الجسم والتدخين.

عامل خطر مؤثر
يوضح سورنسن وفريقه أن دراستهم تعتمد على المراقبة
بالكامل ،لذلك عجزوا عن إثبات وجود عالقة سببية بين الصداع
النصفي والصحة القلبية الوعائية.
ً
رغــم ذل ــك ،يعتقدون أن مــا تــوصـلــوا إلـيــه ،فـضــا عــن نتائج
ال ــدراس ــات الـســابـقــةُ ،يـظـ ًهــر أن مــن ال ـضــروري اعـتـبــار الـصــداع
النصفي عامل خطر مهما في المرض القلبي الوعائي.
الخطر
ارتفاع
يذكر معدو تقرير الدراسة" :صحيح أن مقدار
ً
القلبي الوعائي المرتبط بالصداع النصفي يبدو صغيرا إلى
ّ
يتحول إلى ارتفاع كبير
حد ما على المستوى الفردي ،إال أنه
في هذا الخطر على مستوى السكان ككل ألن الصداع النصفي
مرض شائع".
يتابعون موضحين"ً :يعكس هـ ًـذا ض ــرورة اعتبار الصداع
النصفي عامل خطر مؤثرا ومستمرا في حالة معظم األمراض

القلبية الوعائية بين الرجال والنساء على حد سواء".
في المقال االفتتاحي الذي رافق الدراسة ،يشير البروفسور
توبياس كــورث وزمــاؤه من معهد الصحة العامة في مدرسة
لجامعة برلين الحرة في ألمانيا إلى أننا "نملك
التابعة
ُ
شاريتيه ً
اليوم فيضا من األدلة تظهر ضرورة التعاطي بجدية مع الصداع
النصفي على اعتبار أنه مؤشر قوي إلى الخطر القلبي الوعائي".
يضيفون" :ثمة حاجة ملحة إلى وضع إستراتيجيات محددة
تخفص االرتـفــاع اإلضــافــي فــي خطر اإلصــا ًبــة بــأمــراض قلبية
وعائية بين مرضى الصداع النصفي ،فضال عن تحديد ما إذا
كان الحد من وتيرة النوبات يؤثر في هذا الخطر".
يختمون" :تستطيع وك ــاالت البحث الـعــام اتـخــاذ خطوات
سريعة باالستثمار في دراس ــات استباقية بغية تحقيق هذا
الهدف".
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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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كلمات متقاطعة

10
الحمل

كلمة السر

 -6للنفي – تؤده.
 -7تجدها في (لتر) – أنضح
الماء بالمضخة.
 -8نضج اللحم على النار

ً
(م) – توافقا معا.
 -9المطهرين (مبعثرة).
 -10مسلسل للفنانة غزالن
(م) – عبر.

 20أبريل  20 -مايو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
ً
مهنيا :ال تـ ّ
ـزج بنفسك في متاهات مقلقة مع منافسين مهنيا :تتخلى عن مسؤوليات ضخمة وال تباشر بجديد.
ً
ّ
تضطر إلى العودة عن قرار اتخذته بسرعة.
عاطفيا:
أقوياء.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تصل إلى حل مشكلة عالقة مع شريك حياتك .اجتماعيا :يتعاطف األصدقاء معك ويساندونك في محنتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـخــوض امـتـحــانــات أو تنفتح عـلــى هــوايــة رقم الحظ.9 :
تمارسها.
رقم الحظ.10 :

األسد

9
2
5
4
1
3
8
7
6

 -1متشابهان – (قصر ال).....
شهير بالكويت – خاطر.
 -2أر جـ ـ ـ ــو – ا س ـ ـ ــم م ــد ي ـن ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ع ـنــد
أهلها.
 -3ذات أوراق مبهجة (م) –
الجمع من «أنف».
 -4ثلثا (مرن) – معجزة.
 -5للتعريف.

الجوزاء

 23يوليو  22 -أغسطس

6
3
1
9
7
8
5
4
2

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

الثور

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :بفضل أعـمــالــك المتقنة تكتسب ثـقــة اإلدارة مـهـنـيــا :كـســوف فــي بــرجــك يـسـتــدعــي حـيـطــة وحـ ــذرا وعــدم
مجازفة.
والزمالء.
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :تؤسس مع الحبيب مشروعا إضافيا يدعم عاطفيا :فرصة طيبة تلتقي خاللها بمن يعجبك من الطرف
اآلخر.
مستقبلكما.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تحقق أرباحا إضافية تستعملها إلصالح اجـتـمــاعـيــا :تـسـتــدرك خـســارة صــديــق اتهمته زورا بكشف
أسرارك.
المنزل.
رقم الحظ.15 :
رقم الحظ.1 :

الحلول
4
7
3
1
9
6
2
5
8

 -1أول ع ـم ــل تـلـيـفــز يــو نــي
لـ ـلـ ـفـ ـن ــان ــة غـ ـ ـ ـ ــزالن إخـ ـ ـ ــراج
الشمري.
 -2مسلسل لغزالن اشتراكا
مع نايف الراشد (م).
 -3آللئ – ثلثا (رعد).
 -4دق (م).
 -5تجدها في (مايو) – قرأ.
 -6زهر أبيض عطر – جزء
من السنة (م).
 -7فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـك ـ ــر (م) –
متشابهان.
 ........( -8والـحــب) مسلسل
للفنانة غزالن.
 -9أحكي – وظيفة تمارسها
غزالن بخالف الفن (م).
 -10مسلسل لغزالن جسدت
فيه دور «زوجة أب».

الحمل
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

2

2
8
6
5
3
4
9
1
7

تاريخ
مسار
معرفة
قانون
شهور
ترتيب
فترة
سرعة
قوة
نفس
عالج
معلومات
هو
ذات
صلة
كارثة
تجربة
خسارة

sudoku

من  5أحــرف وهي اسم أول برج في دائــرة األبــراج
الفلكية.
ر
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العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
كلي مع ّ
مهنيا :تنافر ّ
بقية الكواكب يؤثر في مجرى أعمالك.
مهنيا :تتلقى أخبارا جيدة تتعلق بعائداتك المالية.
ً
ً
ّ
ّ
لقاء عابر مع شخص مميز من الطرف اآلخر .عاطفيا :تسعد بقرب الحبيب ويجتمع حولكما األصدقاء
عاطفياً :يتم ّ
ً
اجتماعيا :تجنب العدائية التي تفقدك توازنك خصوصا واألحباب.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :تــواجــه مـخــاطــر لـكــن بــرجــك يــرافـقــك ويدعمك
مع األقرباء.
رقم الحظ.17 :
باألمل.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :يثير الفلك بعض البلبة أمــام مشاريعك لكنك مـهـنـيــا :تتلفظ بـكـلـمــات جــارحــة بـسـبــب االن ـف ـعــال فيستاء
الزمالء منك.
صامد.
ً
ً
ً
ّ
تتعدد الخيارات أمامك.
عاطفيا :تحاط بالحب من كل جانب وتحتار إلى أي عاطفيا :إذا كنت وحيدا فقد
ً
اجتماعيا :الطوالع الفلكية ّ
تهدد بتفجيرات وخالفات عائلية.
جانب تتجه.
ً
اجتماعيا :تتراجع الصحة أو تواجه أزمة ما يستدعي رقم الحظ.16 :
االنتباه.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

َّ
ً
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــوق ــع ان ـت ـص ــارا ل ــك ع ـلــى اآلخ ــري ــن ل ـكــن اح ــذر مهنيا :تجعلك الظروف الراهنة متشائما لكنها لن تدوم.
ً
عاطفيا :لقاء محتمل ينير حياتك ويغمرك بالسعادة فتفاءل.
المغامرة.
ً
ً
عاطفيا :كــن أكثر ليونة فــي التعامل مــع الحبيب ،فهو اجتماعيا :إثارة األحقاد بين أفراد العائلة تؤدي إلى خصام
ً
قوي.
حساس جدا.
ً
اجتماعيا :تدفعك األحداث إلى التفكير في تغيير مكان رقم الحظ.3 :
إقامتك.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :معنوياتك تنخفض إثر منافسة قوية فحاول
أن تتماسك.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تتعزز روابطك مع الشريك وتجدان حلوال
لبعض المشاكل.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـج ــازف حــتــى ال ت ـت ـعـ ّـرض لـمـشــاكــل
قانونية.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا  :عالج المستجدات السلبية بسرعة و كــن منتبها
ألي إشارة.
ً
عــاطـفـيــا :ج ـ ّـو جـمـيــل وان ـس ـجــام وتـ ــوازن فــي عــاقـتــك مع
الحبيب.
ً
اجتماعياِّ :
سو المشاكل المنزلية لتستطيع االنصراف
إلى عملك.
رقم الحظ.14 :

توابل ةديرجلا
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«مجموعة الياقوت» تفتتح متجر كيو بالشويخ
افتتحت مجموعة ا لـيــا قــوت القابضة متجر
«كـيــو س ـتــور» ،األول مــن نــوعــه فــي الـكــويــت ،في
منطقة الشويخ ،بحضور رئيس مجلس إدارة
المجموعة عمر الـيــاقــوت ،والــرئـيــس التنفيذي
شاهد خــان ،وعــدد مــن كبار المسؤولين فيها،
وشـخـصـيــات بـ ــارزة ف ــي الـمـجـتـمــع والـصـحــافــة
واإلعالم.
وبـهــذه الـمـنــاسـبــة ،قــال رئـيــس مجلس إدارة
المجموعة عمر الياقوت« :يسعدنا أن نطلق فرع
كيو ستور في الكويت ،الذي يوفر تشكيلة واسعة
مــن اإللـكـتــرونـيــات واألل ـعــاب واألث ــاث والسجاد
والــديـكــور المنزلي والـمــأكــوالت والـهــدايــا تحت
سقف واحد».
من جهته ،ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة
شاهد خان« :نحرص في كيو ستور على تقديم
تـجــربــة تـســوق عالمية ل ـلــزوار ،لــذلــك نــوفــر لهم

الفنان «أبو» أثناء حفل االفتتاح

حضور كبير

مجموعة مــن المنتجات وا ل ـخــد مــات المبتكرة
التي تناسب أسـلــوب حياتهم ،بــدء ا مــن برامج
دفع األقساط ،مرورا بخدمة التوصيل للمنازل،
وانتهاء بخدمة إيقاف السيارات المجانية ،ألننا
نعلم أن عمالءنا يستحقون األفضل».
وتخلل الحفل عدد من المفاجآت للحضور،
إذ انـضــم لــه المغني «أب ــو» الــذي قــدم للجمهور
أغنيته الشهيرة  3دقات ،وتم السحب على عدد
من الجوائز.
وي ـق ــدم مـتـجــر ك ـيــو ت ـجــربــة ت ـســوق مختلفة
لزواره ،ويستطيع الزائرون االستمتاع بوجبات
خفيفة في كافيه دنياسي ،أو القهوة والشوكوالتة
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـف ــري ــدة ال ـت ــي ت ـقــدم
للمتسوق في متجر كيو كل ما يحتاج إليه.
عمر الياقوت يعلن افتتاح متجر كيو

االحتفال باالفتتاح

ً
شاهد خان ملقيا كلمته

واجهة متجر كيو

جانب من المتجر

صورة جماعية لمسؤولي مجموعة الياقوت

مجتمع

مسك وعنبر ٢٨
«فيشغراد  »4جمعت الثقافات المختلفة على حب الموسيقى
توابل ةديرجلا
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الفرقة الهنغارية أحيت أمسية استثنائية على مسرح عبدالحسين عبدالرضا
محمد جمعة

نظم المجلس الوطني للثقافة،
بالتعاون مع السفارة الهنغارية
بالكويت ،أمسية موسيقية
أحيتها فرقة "فيشغراد
مجموعة من
 ،"4التي قدمت
ً
عزفا ً
وغناء.
األعمال الفلكلورية

تؤلف الموسيقى بين القلوب ،وتوحد
اآلراء ،ويـتـحــدث بها الـفــرقــاء ،فهي لغة
ك ــل ال ـش ـع ــوب ،وإن اخـتـلـفــت ألـسـنـتـهــم،
تلتقي على حبها األرواح ،وال أبلغ على
ذلك من األمسية التي احتضنها مسرح
عبدالحسين عبدالرضا لفرقة «فيشغراد
 ،»4ال ـتــي تـجـمــع فـنــانـيــن مــن أرب ــع دول
أوروب ـ ـيـ ــة ،هـ ــي :ه ـن ـغــاريــا وسـلــوفــاكـيــا
ً
وب ــول ـن ــدا وال ـت ـش ـي ــك ،ال ـت ـق ــوا م ـع ــا على
حــب الـمــوسـيـقــى وال ـغ ـنــاء ،والــرغ ـبــة في
ال ـت ـعــاون والـتـعــريــف بفلكلور بلدانهم
وثقافتهم الموسيقية المتميزة حــول
العالم ،والمتأثرة بالعديد من الحضارات
والثقافات المجاورة.
ُ
ويعد الحفل ثمرة تعاون بين المجلس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب
وال ـس ـفــارة الـهـنـغــاريــة ،وشـهــد حـضــورا
ج ـمــاه ـيــريــا ك ـب ـيــرا ت ــواف ــد لــاسـتـمـتــاع
بمختلف األلوان الموسيقية من مختلف
الجاليات المقيمة في الكويت تقدمهم
لفيف من أعضاء من السلك الدبلوماسي.
وفــي تصريح صـحــافــي ،قــال السفير
الهنغاري لدى الكويت ،ميهالي باير ،إن
الموسيقى الهنغارية تستمد قوتها من
أربــع دول ،لــذا تضم الفرقة عازفين من
دول عدة محيطة بهنغاريا.
وعــن اســم الفرقة قــال« :أطلقنا عليها
(فيشغراد  )4نسبة إلــى مدينة صغيرة
في هنغاريا أسست كمنظمة غير رسمية
عــام  1991في تلك المنطقة ،السيما أن
الـتــاريــخ المشترك يــربــط بين هنغاريا
وسلوفاكيا والتشيك وبولندا».
وكـ ـش ــف ال ـس ـف ـيــر ال ـه ـن ـغ ــاري ع ــن أن

تلك الــزيــارة هي األولــى للفرقة للكويت
ودول الخليج عامة ،لكن كانت لها عدة
زيــارات لــدول أخــرى كثيرة حول العالم،
الفتا إلى أن الحضور سيكتشف ترابطا
بين اإليقاع الغربي ونظيره الخليجي،
وخــاصــة مــع وج ــود «الـطـبـلــة» بين آالت
العزف.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ألـ ـق ــت ن ــائ ـب ــة الـسـفـيــر
الهنغاري ،ليال هــراسـتــي ،كلمة ،قدمت
خــال ـهــا ال ـف ــرق ــة ،ورحـ ـب ــت بــال ـح ـضــور،
وعــرفــت أسـمــاء الـعــازفـيــن ،وه ــم :جيتكا
ســورانـسـكــا عـلــى آل ــة ال ـك ـمــان ،وســزبــان

ب ــوس ـب ـس ــزل ـس ـك ــي عـ ـل ــى ال ـس ــاك ـس ـف ــون،
وك ــورن ـي ــل ه ــورف ــاز ع ـلــى آالت اإلي ـق ــاع،
وزولـتــان ميزسي على األورغ ،ومغنية
الفرقة إيرين لوفاسز.
من ثم انطلق الحفل ،الذي امتد ساعة
ونصف الساعة ،وسط تفاعل جماهيري
كبير ،السيما أن أغلب المقطوعات التي
عزفت وتخللتها فقرات غنائية كانت ذات
إيقاع سريع يبث السعادة في األنفس،
ويثير حماس الحضور ،ويحرضهم على
التفاعل مع الفرقة.
وكان من الالفت االنسجام الكبير بين

أع ـضــاء الـفــرقــة الـهـنـغــاريــة عـلــى صعيد
العزف والغناء ،فبدا أن نظرات أعينهم
كانت كفيلة بــأن يفهم كــل منهم اآلخــر،
وخلقوا حالة من الحوار مع الجمهور،
وكان التفاعل هو اللغة الرسمية بينهم،
فترتفع وتيرة العزف على وقع صيحات
الجمهور ،وتخبو أصوات الحضور إذا
ما جنح أعضاء الفرقة للون الرومانسي
الهادئ.
وم ـ َّـر الــوقــت ســريـعــا ،فــي ظــل اختيار
أع ـضــاء «فـيـشـغــراد  »4بــاقــة م ـمـ َّـيــزة من
أبــرز األعمال الفلكلورية التي ِّ
تعبر عن

اإلرث الـمــوسـيـقــي لـلـعــازفـيــن ،وتعكس
خلفياتهم الفنية.
وتـ ـتـ ـم ـ َّـي ــز الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـه ـن ـغ ــاري ــة
بخصوصيتها ،وتختلف فــي نشأتها
وأص ــول ـه ــا ع ــن الـمــوسـيـقــى األوروبـ ـي ــة،
بسبب اختالف تاريخ الشعب الهنغاري
عن تاريخ بقية الشعوب التي استوطنت
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـع ــد سـ ـق ــوط اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
الرومانية القديمة.

●

بـ ــدأ ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد ال ـع ـلــوي
ت ـص ــوي ــر م ـش ــاه ــده الـتـمـثـيـلـيــة
الخاصة بالمسلسل االجتماعي
الرومانسي "ساعة المواجهة"،
تأليف محمد الكندري وإخراج
حـسـيــن الـحـلـيـبــي ،ال ــذي سيتم
عرضه في شهر رمضان المقبل.
في هذا الصدد ،صرح الفنان
محمد العلوي لـ "الجريدة" قائال:
لقد بدأت تصوير مشاهد دوري
في المسلسل االجتماعي الجديد
"ساعة المواجهة" منذ أيام قليلة
مــع الـمـخــرج حـسـيــن الحليبي،
وأقــدم من خــال هــذا لعمل دور
مـعـيــد جــام ـعــي ي ــدع ــى "ص ـق ــر"،
يعجب بزميلته "نور الغندور"،
وبعد عالقة رومانسية بين شد
وجـ ـ ــذب ،ت ـظ ـهــر ظ ـ ــروف ليست
ف ــي ال ـح ـس ـبــان ،ت ـف ــرق بينهما،
وتتالحق األح ــداث ،ولــن أكشف
ع ــن ال ـمــزيــد ،ك ــي أدع المتابعة
والحكم للمشاهدين في رمضان.
ول ـفــت إل ــى أن الـمـسـلـســل من
إنتاج المجموعة الفنية "باسم
عبداألمير" ،ويشاركه البطولة
ك ــوكـ ـب ــة مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن بـيـنـهــم
زه ــرة الـخــرجــي وشـجــون ونــور
الغندور.

الوسمي يعود للغناء
مع «آخر غرامي»

العلوي وهيا في «روز في باريس»

العلوي مع الغندور في «ساعة المواجهة»
لـفــت الـعـلــوي إل ــى إع ــادة عــرض
"ســالــي بـنــت ال ــري ــف" بمناسبة
عيدي الوطني والتحرير ،على
خـشـبــة م ـســرح الــدس ـمــة ،ومـعــه
مــرام وهند البلوشي ومشاري
البالم ،والعمل من إخراج يوسف
البغلي.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـج ـ ــول ف ـ ــري ـ ــق ال ـع ـم ــل

بـهــا ف ــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وب ـع ــده ــا ي ـع ــودون
إلى الكويت للمشاركة بعروض
خاصة لمهرجان أجيال لألطفال
والناشئة الذي ينظمه المجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون
واآلداب.
أم ــا بالنسبة ل ــإذاع ــة ،فآخر

من خالل أغنية جديدة حملت
عنوان "آخر غرامي وأوله" ،عاد
الفنان الوسمي إلى عالم إصدار
األغنيات العاطفية الموسيقية،
بعدما توقف عن إصدارها مدة
طويلة ،ليضيف نجاحا جديدا
إلى نجاحاته الكبيرة التي حققها
في السابق ،من خالل أغنياته
المنفردة أو ألبوماته.
وأكد الوسمي أنه سعيد بالعودة
من خالل أغنية "آخر غرامي
وأوله" ،التي تحمل بين طياتها
الكثير من الجماليات على صعيد
اللحن والكلمات ،مرورا بالتوزيع
الموسيقي.
وقال" :أحببت أن تكون عودتي
من خالل هذا اللون الغنائي،
الذي شهد نجاحاتي السابقة
ً
قبل توقفي ،وأنا متفاؤل جدا،
وخاصة بعد تشجيعي المستمر
من مجموعة كبيرة من الفنانين
وأصدقائي".
وكشف أنه يستعد لطرح مجموعة
من األعمال التي ما زالت في طور
التحضير والتسجيل.
وحملت أغنية "آخر غرامي وأوله"
توقيع الملحن عبدالله المعمري،
وكتب كلماتها الشاعر عبدالله
صقر.
وتم طرح األغنية من خالل
اإلذاعات بجميع أنحاء الوطن
العربي ،إلى جانب الصفحة
الرسمية في قناة الوسمي
بـ"يوتيوب" ،التي ستشهد جميع
إصداراته الغنائية الفنية ،إضافة
إلى الشيالت التي يصدرها بين
الحين واآلخر ،وذلك جميعه
تحت إشراف عام للملحن عبدالله
المعمري.

مهرجان برلين السينمائي
ينطلق في  ١٥الجاري

انتهى من تصوير مسلسل «روز في باريس» ودخل «المواجهة»
فادي عبدالله

خبريات

جانب من أمسية فرقة «فيشغراد »4

العلوي يشارك في إعادة عروض
«سالي» باألعياد الوطنية
ً
وتابع العلوي :أشــارك أيضا
في دورة شهر رمضان المقبل،
ب ـم ـس ـل ـســل آخـ ـ ــر هـ ــو "روز فــي
بـ ـ ــاريـ ـ ــس" ،الـ ـ ـ ــذي ان ـت ـه ـي ــت مــن
ت ـص ــوي ــره أخـ ـي ــرا ب ـيــن ال ـكــويــت
وبـ ـ ــاريـ ـ ــس ،والـ ـعـ ـم ــل ي ـت ـم ـحــور
حـ ــول ق ـضــايــا اج ـت ـمــاع ـيــة ذات
ح ـ ــس إن ـ ـسـ ــانـ ــي وروم ـ ــانـ ـ ـس ـ ــي،
وي ـح ـم ــل ف ــي ط ـي ــات ــه عـ ـ ــددا مــن
المشكالت الجديدة التي طرأت
في المجتمع ،وأجسد من خالله
دور الطيار مشاري ،يلتقي أثناء
وجوده في العاصمة الفرنسية
بــاريــس ،بالفتاة روز ،وتتطور
العالقة من إعجاب بين الطرفين
إل ــى ح ــب ،ال ــذي يكبر مــع مــرور
الوقت ،وعند عودته إلى الكويت،
يصدم بأن الظروف االجتماعية
ال تناسب عالقتهما ،ويدخالن
في صراع كبير.
وأشــار العلوي إلى الفنانين
الـمـشــاركـيــن مـعــه فــي الـبـطــولــة،
مـنـهــم مـحـمــد ال ـم ـن ـصــور وهـيــا
ع ـبــدال ـســام وان ـت ـصــار ال ـشــراح
وطيف وعبدالمحسن القفاص
وف ـه ــد ال ـب ـنــاي وش ـي ـمــاء قـمـبــر،
والـ ـعـ ـم ــل مـ ــن ت ــألـ ـي ــف ال ـك ــات ـب ــة
البحرينية سحاب وإخراج حمد
البدري ،وإنتاج شركة النظائر.
أما على صعيد المسرح ،فقد

tawabil@aljarida●com

مسلسل درام ــي سجله لإلذاعة
هو "بنقول لكم سالفة" ،تأليف
محمد الكندري وإخراج مشاري
المجيبل ،مــع نخبة كبيرة من
الـ ـنـ ـج ــوم ،ب ـي ـن ـهــم حـ ـي ــاة الـفـهــد
وع ـ ـبـ ــداإلمـ ــام ع ـب ــدال ـل ــه وأح ـم ــد
م ـ ـسـ ــاعـ ــد وانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــراح
وعصرية الزامل وسماح ،ويبث

حاليا عبر أثير البرنامج العام.
ك ـم ــا س ـج ــل ال ـع ـل ــوي أدواره
ل ـ ـل ـ ـبـ ــرنـ ــام ـ ـج ـ ـيـ ــن اإلذاعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
الناجحين "نافذة على التاريخ"
و"ن ـج ــوم ال ـق ـمــة" ،م ــع مجموعة
من النجوم.
واخـ ـتـ ـت ــم الـ ـعـ ـل ــوي ت ـصــريــح
ب ــالـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن خـ ــوضـ ــه غ ـم ــار

الشاشة الكبيرة ،من خالل فيلم
روائـ ـ ـ ــي طـ ــويـ ــل ،س ـي ـف ـصــح عــن
تفاصيله في حينه.

سيسلط مهرجان برلين
السينمائي الضوء هذه السنة على
ظاهرة االعتداءات الجنسية في
قطاع السينما ،وفق ما تعهد مدير
الحدث ديتر كوسليك.
وقال كوسليك ،خالل مؤتمر
صحافي تمهيدا للدورة الثامنة
والستين من المهرجان ،إن
"االنعكاس الدولي لصدى حركة
#أنا أيضا المناهضة للتحرش
والتمييز القائم على أساس
الجنس ،أظهر بوضوح أن المشكلة
ال تقتصر على هوليوود".
وأكد أن المهرجان المعروف باسم
برليناله "هو بمنزلة منصة يمكن
في إطارها مناقشة المشكالت
وإعطاء زخم جديد لمجرى األمور.
ومن المرتقب تنظيم سلسلة من
الفعاليات للمساهمة في إحداث
تغيير فعلي".
وتنطلق دورة عام  2018من
مهرجان برليناله في الخامس
عشر الجاري ،على أن تختتم في
الرابع والعشرين منه بتسليم
جائزة الدب الذهبي.
(أ ف ب)

شمس تستعد
إلطالق  3أغنيات

بعد «ديو» محمد عبده تتعاون مع الجاسم

شمس

ب ــدأت النجمة شـمــس تسجيل ث ــاث أغـنـيــات جــديــدة،
انطلقت باألولى رسميا ،وتتواصل مع الثانية والثالثة
في األيام المقبلة ،معلنة تعاونا رسميا يجمعها بالفنان
وليد الجاسم.
وفــي تصريحات صحافية للفنانة شـمــس ،ذك ــرت أن
الشهر الثالث سيشهد إطالق األغنيات الثالث ،مشيرة إلى
البدء في تسجيل األولى ،وهي أغنية «بفراقه» ،وتعاونت
فيها مع الشاعر الغيم ،والملحن فراس الشذر ،والموزع
مهند غــازي ،وكذلك في أغنية «مــا كمل» ،حيث تعاونت
مع الثالثي نفسه.
أما األغنية الثالثة ،وتحمل عنوان «ما كان يهواني»،
فتعاونت مع الشاعر الغيم ،والملحن فــراس الشذر ،في
حين تعاونت في التوزيع مع عثمان عبود ،وفي اإلنتاج
مع شركة كابانا لإلنتاج الفني.
وعن التعاون مع النجم وليد الجاسمَّ ،
أقرت بذلك ،دون
إيضاحات ،لكنها امتدحت الخطوة بطريقة غير مباشرة،
حين ذكرت أن أول «ديو» لها كان مع «فنان العرب» محمد
عبده« :عندما يكون أول (ديو) لي مع نجم بقيمة محمد
عبده ،يصبح من الطبيعي أال أظهر في (ديو) إال على قيمة
عالية» ،في إشارة إلى وليد الجاسم.
الفالنتاين ،قالت إنها تتمنى أن يعيشه العرب
وعن يوم ً
بمحبة ،مرحبة بالحب في حياتها ،شريطة أن تعثر على
الرجل المناسب ،الذي يتمتع بقوة الشخصية والحنان.
وحول أزمة أحالم ونوال الكويتية ،نفت أن تكون على
علم بالتفاصيل ،ووصفت نوال بالرمز.

ةديرجلا
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دوليات
«محور أستانة» يعد قمة ...وإسرائيل تضرب دمشق
• قتلى الغوطة إلى  • 150باريس تنتقد طهران وأنقرة ...وإيران ترفض دعوتها للخروج من سورية

سلة أخبار
«الهندية» تطلب عبورًا
إلسرائيل و«السعودية» ترفض

ذكرت شركة طيران الهند أمس
أنها تعتزم البدء في تسيير
رحالت مباشرة إلى إسرائيل
وأنها اقترحت املرور عبر
األجواء السعودية املغلقة في
وجه الطائرات التجارية املتجهة
إلى إسرائيل لتقليل زمن الرحلة
من نيودلهي أكثر من ساعتني.
وقال متحدث باسم الهيئة
العامة للطيران املدني في
السعودية التي ال تعترف
بإسرائيل إن "الهيئة لم تمنح أي
إذن لطيران الهند".

مناورات سعودية
بحرينية إماراتية
بعد اضطرارها إلى اتخاذ
إجراءات لتفادي استهداف
مقاتالتها بصواريخ المعارضة
السورية المضادة للطائرات،
قررت وزارة الدفاع الروسية
تعزيز دفاعات قواعدها
العسكرية في سورية ،في وقت
استهدفت إسرائيل مرة جديدة
بعدة صواريخ مواقع عسكرية
تابعة للرئيس السوري بشار
األسد.

«حظر الكيماوي»
تحقق في هجمات
جديدة للنظام
و«الدالئل تؤكد
استخدامه الكلور»

م ـ ــع إع ـ ـ ـ ــان دم ـ ـشـ ــق ت ـصــدي ـهــا
ل ـضــربــات إســرائ ـي ـل ـيــة اسـتـهــدفــت
مــواقــع عسكرية بــريــف العاصمة،
ع ـ ـ ــززت وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــروس ـي ــة
دف ــاع ــات ـه ــا ال ـج ــوي ــة ف ــي س ــوري ــة،
م ــؤك ــدة أن ـه ــا ت ــراق ــب ال ــوض ــع في
منطقة عــدم التصعيد بمحافظة
ً
إدل ـ ــب نـ ـظ ــرا ألن تــرك ـيــا ل ــم تنشر
حتى اآلن قوات وفق اتفاق أستانة
ال ـمــوقــع بـيـنـهـمــا وب ـيــن إي ـ ــران في
مايو الماضي.
ووفــق المتحدث باسم ال ــوزارة
إيغور كوناشينكوف ،فإن روسيا
تحسن باستمرار البنية التحتية
لـ ـم ــرافـ ـقـ ـه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وت ـ ـعـ ــزز
دفاعاتها الجوية بقاعدة حميميم
الـ ـج ــوي ــة وطـ ـ ــرطـ ـ ــوس ال ـب ـح ــري ــة،
وتعمل على تحديد قنوات إمــداد
ً
جبهة "النصرة" سابقا بمضادات
الـطــائــرات المحمولة على الكتف،
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـب ـب ــت ب ــإسـ ـق ــاط إحـ ــدى
مقاتالتها في إدلب ومقتل قائدها.
وأكـ ــد كــونــاش ـي ـن ـكــوف حـصــول
ً
الجبهة ،ا لـتــي تقاتل حاليا تحت
ل ــواء "هـيـئــة تـحــريــر الـ ـش ــام" ،على
أنظمة صواريخ محمولة مضادة
للطائرات ويمكن أن تستخدمها
ً
ليس فقط في سورية مما يثير قلقا
ً
ً
كبيرا ،معتبرا أنها التزال المصدر
الــرئـيـســي لــزعــزعــة االس ـت ـقــرار في
سورية كلها وليس فقط في إدلب.
وأوضح كوناشينكوف أن "فرع
تنظيم القاعدة في سورية أصبح
أداة طيعة في أيدي الدول المتقدمة
ً
تـكـنــولــوجـيــا وغ ـيــر ال ــراض ـي ــة عن
الدور الرئيسي لروسيا في تحرير
سورية من داعش".
ون ـس ـب ــت وك ــال ــة "إن ـت ــرف ــاك ــس"
الروسية إلــى رئيس لجنة الدفاع
ب ــال ـب ــرل ـم ــان الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
شامانوف قوله ،إن روسيا تتحدث
مع تركيا بشأن الوصول إلى موقع
ت ـح ـطــم الـ ـط ــائ ــرة "س ـ ــوخ ـ ــوي"-25

التي أسقطتها الجبهة قــرب بلدة
سراقب.

صواريخ إسرائيل
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـل ـن ــت ال ـق ـي ــادة
العامة للجيش السوري أن "طيران
العدو اإلسرائيلي أقدم في الساعة
 3.42من صباح اليوم (فجر أمس)
( 1.42ت.غ) على إطــاق صواريخ
عــدة من داخــل األراضــي اللبنانية
على أحد مواقعنا العسكرية بريف
دمشق ،وتصدت له وسائط دفاعنا
الجوي ودمرت معظم الصواريخ".
وأوضح مدير المرصد السوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن
"أن بعض الصواريخ اإلسرائيلية
أص ـ ــاب ـ ــت أص ـ ــاب ـ ــت مـ ـسـ ـت ــودع ــات
ل ـلــذخ ـيــرة ق ــرب م ــن ج ـم ــراي ــا قــرب
ً
دم ـشــق" ،مــؤكــدا أن "ن ـظــام الــدفــاع
الـجــوي ال ـســوري تـصــدى للبعض
اآلخر".
وت ـب ـع ــد جـ ـم ــراي ــا ن ـح ــو  10كــم
ش ـم ــال ال ـعــاص ـمــة دم ـش ــق وتـضــم
ً
ً
مــر كــزا للبحوث العلمية مرتبطا
بوزارة الدفاع ومستودعات أسلحة
لقوات النظام وحلفائه.
وفي ديسمبر الماضي ،استهدف
ً
ً
قصف إسرائيلي موقعا عسكريا
ف ــي ج ـمــرايــا وم ــواق ــع أخـ ــرى قــرب
مـنـطـقــة ال ـك ـســوة ف ــي ري ــف دمـشــق
الجنوبي الغربي ،بينها مستودع
أسلحة .كما استهدفت مــرات عدة
م ــواق ــع ق ــري ـب ــة م ــن مـ ـط ــار دم ـشــق
الدولي.

حرق الغوطة
ول ـل ـيــوم ال ـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي،
واص ـلــت ط ــائ ــرات الـنـظــام ارت ـكــاب
الـ ـمـ ـج ــازر ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة
ال ـم ـح ــاص ــرة م ـن ــذ  5س ـ ـنـ ــوات ،مــا
ً
تسبب بمقتل أكثر من  150مدنيا

بينهم نساء وأطفال.
ً
وأفاد المرصد بمقتل  23مدنيا
على األقل وإصابة العشرات أمس
جراء غارات جديدة لقوات النظام
اسـتـهــدفــت م ــدن حـمــوريــة وزملكا
وعربين.
وتأتي الغارات غداة يوم دموي
ً
تسبب بمقتل ثمانين مدنيا بينهم
ً
 19طفال على األقل وإصابة مئتين
آخــريــن ب ـجــروح ،فــي حصيلة أكــد
المرصد أنـهــا األعـلــى فــي الغوطة
الشرقية منذ توقيع اتفاق لخفض
التوتر في مايو بأستانة.
وبينما دعتالرئاسة التركية،
التي رفضت أي تواصل مع األسد،
إل ــى "وقـ ــف ال ـه ـج ـمــات ع ـلــى إدل ــب
وعـ ـ ـ ــدم اإلخـ ـ ـ ـ ــال ب ــاتـ ـف ــاق خـفــض
الـتـصـعـيــد" ،واص ـل ــت وحـ ــدات من
الـنـظــام وحـلـفــائـهــا عملياتها في
ري ـف ــي ح ـم ــاة ال ـش ـمــالــي ال ـشــرقــي،
وح ـ ـ ـلـ ـ ــب ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوبـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي
المتداخلين ،وبسطت سيطرتها
على قرى جديدة .

قمة ضرورة
ً
سياسيا  ،أ كــد المتحدث باسم
الـكــرمـلـيــن دم ـي ـتــري بـيـسـكــوف أن
ل ـق ــاء ل ــرؤس ــاء روسـ ـي ــا فــاديـمـيــر
بوتين وتركيا رجب طيب إردوغان
وإي ـ ــران حـســن روح ــان ــي قــد يعقد
"إذا اق ـت ـضــت الـ ـ ـض ـ ــرورة" ،ل ـكــن ال
يــوجــد ات ـف ــاق م ـحــدد ب ـهــذا الـشــأن
ً
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،مــوض ـحــا أن
االتـ ـص ــال بـيـنـهــم مـسـتـمــر وحـمــل
ً
ً
طابعا منتظما لبحث األوضاع في
الساحة السورية.
وبـ ـ ـع ـ ــد مـ ـك ــالـ ـم ــة ه ــاتـ ـفـ ـي ــة مــع
ب ــوت ـي ــن تـ ـن ــاول ــت ن ـت ــائ ــج مــؤت ـمــر
سوتشي وتطوير اتـفــاق أستانة،
أكد روحاني ضرورة عقد اجتماع
لرؤساء إيران وروسيا وتركيا "في
المستقبل القريب".

ً
والحقا ،أعلن المتحدث باسم
الرئاسة التركية ،إبراهيم كالن،
أن «القمة الثالثية ستعقد قريبا
مــن أج ــل تقييم شــامــل لمساري
أسـتــانــة وســوتـشــي وال ـت ـطــورات
فيســوريــة» ،موضحا أن العمل
جار على تحديد الزمان والمكان».
وفي إطار زيارة رسمية ،وصل
وزي ــر الخارجية الـتــركــيمولود
جاويش أوغلو إلىطهران ،أمس،
إلج ـ ــراء مـبــاحـثــات م ــع روحــان ـي
ووزيـ ــر خــارجـيـتــهمـحـمــد ج ــواد
ظريف والمسؤولين اإليرانيين
تتناول قضايا ثنائية وإقليمية،
إلى جانب التطورات فيسورية.

سحب الوحدات
ً
ً
وغـ ــداة تــرأســه اجـتـمــاعــا أمـنـيــا
ل ـب ـحــث ع ـم ـل ـيــة "غ ـص ــن ال ــزي ـت ــون"
المستمرة فــي مدينة عفرين منذ
 20يناير الماضي ،اتهم الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان ،أمس،
نـظـيــره األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
بعدم الوفاء بسحب وحدات حماية
الشعب الـكــرديــة مــن مدينة منبج
مثل سلفه باراك أوباما.
وقـ ــال إردوغ ـ ـ ــان" :أوب ــام ــا خــدع
تركيا بمسألة القوات الكردية في
مـنـبــج ،وال ـي ــوم تــرامــب عـلــى نفس
ً
خطى سلفه يـخــدع تركيا مـجــددا
من خالل وعود كاذبة يقول فيها إن
القوات الكردية ال يمكنها البقاء في
المدينة وعليهم التوجه إلى شرق
نهر الفرات".
وأضــاف أردوغ ــان" :لقد اعترف
ترامب أن منبج عربية ،لكن كل ما
ً
قيل على لسانه لــم ينفذ" ،مشيرا
إلى أن هناك الكثير من الالجئين
السوريين الموجودين في تركيا
هم باألصل منها ويودون العودة
إليها.
و ق ــال متحدث باسمه إبراهيم

كــال ـيــن ،إن تــرك ـيــا سـتـنــاقــش دعــم
واش ـن ـطــن ل ـل ــوح ــدات ال ـك ــردي ــة مع
وزيــر الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون ومستشار األمن القومي
إتش.آب مكماستر خالل زيارتهما
لتركيا األسبوع المقبل.

أن تـنـتـهــي بـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام في
ً
دمـ ـش ــق» ،ق ــائ ــا« :ت ــوج ــد خطط
للتقسيم الفعلي لسورية .ونحن
ن ـع ـل ــم ذلـ ـ ــك وسـ ـنـ ـس ــأل الـ ــزمـ ــاء
األميركيين كيف يتصورون ذلك».

واليتي والفروف

الكلور والقانون

واعـ ـتـ ـب ــر ع ـل ــي أكـ ـب ــر والي ـت ــي
مـ ـسـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـمـ ــرشـ ــد اإلي ـ ــران ـ ــي
لـلـشــؤون الــدولـيــة ،أن «الــواليــات
المتحدة بصدد تقسيم أراضــي
سـ ــوريـ ــة ،وق ـ ــد هـ ـي ــأت الـ ـظ ــروف
الـ ــازمـ ــة لـتـشـكـيــل دولـ ـ ــة ك ــردي ــة
مستقلة شرقي الفرات واالعتراف
ً
بها رسـمـيــا ،لكن هــذا الحلم لن
يتحقق».
وتـ ــابـ ــع« :ن ـص ـي ـح ـت ـنــا ه ــي أن
يتم احترام الحدود الدولية ،وأن
ي ـطــرد الـشـعــب ال ـس ــوري بنفسه
وبمساعدة أصدقائه وهم حزب
الله وحلفاؤه أميركا من شرقي
ً
الفرات» ،مؤكدا على «دعم طهران
وحـ ـ ـ ــدة س ـ ــوري ـ ــة ،ورفـ ـضـ ـه ــا أي
عدوان عليها».
وخ ـ ـ ـتـ ـ ــم بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــول« :ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــاؤه ب ـمــن فيهم
ح ـ ــزب الـ ـل ــه وإي ـ ـ ـ ــران ،س ـي ـبــذلــون
دعمهم وعونهم لسورية كما في
السابق».
وقال وزير الخارجية الروسي
سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،أم ـ ـ ـ ــس ،فــي
ً
كـلـمــة ب ـســوت ـشــي« :ي ـب ــدو جـلـيــا،
أن األمـيــركـيـيــن اعـتـمــدوا طريقة
لتقسيم س ــور ي ــة ،و ل ــذ ل ــك نكثوا
ب ــال ـع ـه ــود ،الـ ـت ــي ق ـط ـع ــوه ــا لـنــا
بــأن هــدف وجــودهــم الوحيد في
سورية ،هو هزيمة داعش وراحوا
يعلنون فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،أن
وجــودهــم فــي ســوريــة سيستمر
ح ـتــى ي ـت ــأك ــدوا م ــن بـ ــدء عملية
التسوية السياسية ا لـتــي يجب

وإذ ات ـ ـهـ ــم وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الفرنسي جان إيف لودريان إيران
وتركيا بانتهاك القانون الدولي في
ســوريــة ،شــدد على أن كــل الــدالئــل
تـشـيــر إلـ ــى أن ن ـظ ــام األس ـ ــد يشن
ً
ه ـج ـمــات م ـس ـت ـخــدمــا ال ـك ـلــور"فــي
ً
ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر" ،م ــذك ــرا بتبني
 30دولــة بـمـبــادرة بــاريــس لكشف
ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات
الكيماوية.
ودع ـ ــا لـ ــودريـ ــان إلـ ــى انـسـحــاب
جميع المليشيات الـمــدعــومــة من
ً
إيران ،بما فيها "حزب الله" ،مطالبا
تركيا "في ظل الوضع الخطير بعدم
تـصـعـيــد عـمـلـيــاتـهــا ل ـض ـمــان أمــن
حدودها على حساب المدنيين".
ورد وليد سكرية ،النائب في
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـل ـب ـنــانــي ع ــن «كـتـلــة
الوفاء للمقاومة» التابعة لـ»حزب
ال ـل ــه» ،ب ـقــولــه ،إن «فــرن ـســا كــانــت
مــن أول المتآمرين على سورية
ً
ً
إلسقاطها ،وهذا ليس أمرا جديدا
على موقفها من األزمة السورية».
ووســط التقارير المتزايدة عن
حـ ـص ــول هـ ـج ــوم ب ــالـ ـغ ــاز ،أعـلـنــت
منظمة حظر األسلحة الكيماوية
أنها تحقق "في كل االدعاءات ،التي
تتوافر فيها عناصر موثوقة" حول
ً
اسـتـخــدام الـســاح المحرم دولـيــا،
م ـب ـي ـنــة أن ب ـع ـثــة ت ـق ـصــي حـقــائــق
تابعة لها مكلفة "توضيح الوقائع
الـمـحـيـطــة ب ـمــزاعــم ع ــن اس ـت ـخــدام
مواد كيماوية سامة".
(عواصم -وكاالت)

تيلرسون إلى بيروت لمنع حرب مع إسرائيل
●

بيروت  -ريان شربل

ت ـع ــود ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إلــى
الـمـشـهــد الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي من
باب التهديدات اإلسرائيلية األخيرة
للبنان فيما خص ملكية تل أبيب
لـلـبـلــوك الـنـفـطــي ال ـتــاســع ونيتها
تشييد الجدار العازل داخل «الخط
األزرق» من الجهة اللبنانية .ويبدو
ً
أن هـنــاك دورا ستلعبه واشنطن
بــدأت بالتمهيد له من خالل زيارة
ن ــائ ــب م ـس ــاع ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ديـ ـفـ ـي ــد س ــات ــرف ـي ـل ــد،
ً
فضال عن الــزيــارة المرتقبة لوزير
ال ـخــارج ـيــة ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون في
 15فبراير الجاري .ويأتي كل ذلك
بعدما بــاشــر الجيش اإلسرائيلي
أعـمــال بـنــاء الـجــدار األسمنتي في
رأس الناقورة ،أمس ،وسط استنفار

كبير من الجيش اللبناني.
وأكدت مصادر أمنية أإن «ما يتم
بناؤه هو في مناطق غير متحفظ
عليها وق ــد قــامــت إســرائ ـيــل حتى
مساء اليوم (األربـعــاء) بتركيب 15
ً
ً
بلوكا أسمنتيا».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة أن «زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر
األم ـي ــرك ــي (ت ـي ـل ــرس ــون) ستستمر
ً
ي ــوم ــا واحـ ـ ـ ــداص ،يـلـتـقــي خــالـهــا
المسؤولين اللبنانيين ليستعرض
م ـ ـع ـ ـهـ ــم ج ـ ـم ـ ـلـ ــة م ـ ـل ـ ـفـ ــات م ـح ـل ـي ــة
وإقـلـيـمـيــة» ،مشيرة إل ــى أن «هــدف
الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــارة ه ـ ـ ــو ج ـ ـ ــس تـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــات
الـمـســؤولـيــن اللبنانين فــي كيفية
تعاطيهم مع التهديدات اإلسرائيلية
 ،ودفعهم إلى التريث قبل الذهاب
إل ــى مجلس األمـ ــن ،عـلــى أن تعمل
بالده إلحياء مساعي التسوية».

نار تحت الرماد بين «االشتراكي» و«حزب الله»
ّ
خيم هدوء حذر على منطقة عرمون ،أمس ،بعد إشكال كبير ليل الثالثاء-
األربـعــاء تخلله إطــاق نــار بين مناصرين لـ «الحزب التقدمي االشتراكي»
و«حــزب الله» ،أدى إلى إصابة شابين من «االشتراكي» هما جواد بوغنام،
ويامن مالعب.
ونزل مئات ّ
الشبان والمشايخ إلى الطرقات وتجمهروا أمام المستشفيات
ومخفر البلدة ،مطالبين بتسليمهم مطلق النار ،قبل أن يعلن «حزب الله»
ّ
ً
رفــع الغطاء فــورا عنه ،وهــو ضاهر نائل الــذي سلم نفسه ،وســط إجــراء ات
أمنية اتخذها الجيش.

إسرائيل «لمنعها من بناء ما يسمى
ال ـ ـجـ ــدار الـ ـف ــاص ــل ع ـل ــى األراض ـ ــي
ً
اللبنانية» ،معتبرا تشييده قبالة
الحدود الجنوبية وضمن األراضي
اللبنانية« ،اعتداء منها على لبنان
سـ ـيـ ـك ــون بـ ـمـ ـث ــاب ــة خ ـ ـ ــرق واض ـ ــح
لـلـقــرار  .»1701وأش ــار إل ــى «رفــض

الرياض لم تنزعج من زيارة
الحريري لتركيا
ً
ردا عـلــى خـبــر أف ــاد بــانــزعــاج س ـعــودي مــن زي ــارة رئيس
الحكومة اللبنانية سعد الحريري األخيرة لتركيا قبل أيام،
أكدت وزارة الخارجية السعودية أنه «لم يصدر عن أي مصدر
سعودي أي تصريحات بشأن زيارة رئيس الوزراء اللبناني
لتركيا» ،مضيفة «ال صحة لألخبار التي تتحدث عن انزعاج
ً
المملكة من زيارة الحريري لتركيا جملة وتفصيال».

أعلن أحد قادة قوات الصاعقة
في الجيش الليبي التابع
ملجلس النواب ،الرائد محمود
ّ
الورفلي املطلوب ملحكمة
ّ
الجنايات الدولية ،نيته تسليم
نفسه للشرطة العسكرية بمدينة
املرج تلبية لتعليمات القائد
العام للجيش ،املشير خليفة
حفتر .وأظهرت أشرطة مصورة
الورفلي ،خالل قيامه بإعدامات
جماعية في مدينة بنغازي.

مقتل عشرات الحوثيين على الحدود السعودية وبالحديدة

عمال بناء يرفعون شارة النصر من الجانب اإلسرائيلي على الحدود مع لبنان أمس (أ ف ب)
لـبـنــان لـتـصــريـحــات (وزيـ ــر الــدفــاع
اإلسرائيلي أفيغدور) ليبرمان حول
ً
البلوك  ،»9مشددا على أن «إسرائيل
ً
م ـع ـت ــدي ــة أيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ال ـم ـن ـط ـقــة
االقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ
 860كلم.»2
وتـ ـق ــاط ــع كـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر مــع
تصريحات وزير الطاقة اإلسرائيلي
يوفال شتاينيتس ،أمس ،الذي أبدى
اس ـت ـعــداده «لــدفــع حــل دبلوماسي
ف ــي هـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة» .وقـ ـ ــال« :نـحــن
مستعدون ألن تكون هناك وساطة،
واألمـ ـي ــركـ ـي ــون س ـب ــق وت ــوس ـط ــوا
في هــذه المسألة في السابق ،كما
ّ
ً
ي ـح ــل ــون ب ـش ـكــل عـ ــام خ ــاف ــا على
تحديد المياه االقتصادية».
ورفــض شتاينيتس وجــود «أي
ادعاء لبناني حول وجود الغاز في
ً
ً
أرض ـهــم» ،معتبرا أن «هـنــاك جــداال
غير سري مستمر منذ سنوات على

ليبيا :الورفلي ينوي تسليم
نفسه للشرطة العسكرية

بن دغر يدعو إلى المصالحة في عدن

«األعلى للدفاع» يأمر الجيش بالتصدي للجدار ...وتل أبيب مستعدة لوساطة
ورأت ال ـم ـصــادر أن «تـيـلــرســون
سـيـحــاول مـنــع ع ــودة الـتــوتــر بين
بـيــروت وتــل أبـيــب بسبب الخالف
على ترسيم الحدود بينهما» ،الفتة
إلى أن «لبنان الرسمي ّ
وحد موقفه
م ــن هـ ــذا ال ـم ـل ــف ،وس ـي ـب ـلــغ ال ــزائ ــر
األميركي انه ليس في وارد التنازل
ع ــن ّ أي ج ــزء م ــن ح ـقــوقــه ،وأنـ ــه لن
يــوفــر وسيلة للتصدي إلسرائيل
ومخططاتها».
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوقـ ــف أك ـ ــدت ـ ــه الـ ــدولـ ــة
اللبنانية بـعــد اجـتـمــاع المجلس
األعلى للدفاع ،أمس ،الذي أعلن في
بيان ،أنه «يعطي الغطاء السياسي
ل ـل ـقــوى ال ـع ـس ـكــريــة ل ـمــواج ـهــة أي
اعتداء إسرائيلي على الحدود في
البر والبحر».
وأعـ ـط ــى ال ـم ـج ـلــس تــوجـيـهــاتــه
ل ـل ـت ـصــدي ل ـه ــذا ال ـت ـع ــدي م ــن قبل

رعى عاهل البحرين ،امللك حمد
بن عيسى آل خليفة ،أمس ،تمرينا
تعبويا بالذخيرة الحية لـ"قوة
العزم" ،شاركت فيه قوات من
السعودية واإلمارات ،إضافة إلى
قوات البحرين.
وقال امللك في كلمة" :يسعدنا في
هذا اليوم أن نرحب بأشقائنا
البواسل من القوات املسلحة
باململكة العربية السعودية ،ومن
القوات املسلحة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة في بلدهم
البحرين وبني إخوانهم من قوة
دفاع البحرين ومشاركتهم بكل
كفاءة واقتدار وانسجام".

ترسيم حــدود المياه االقتصادية
لـنــا ولـبـنــان ،الـفـجــوة هــي بنحو 7
كيلومترات بين حدودنا وبين ما
يطلبه اللبنانيون» .وختم« :أعتقد
أن الطرفين معنيان بحل دبلوماسي
ً
ألن لدى اللبنانيين أيضا مياههم
االقتصادية ،وهم مهتمون بالتنقيب
عــن ال ـغــاز وال ـن ـفــط ،ولــديـهــم الحق
فــي ذلــك ،فقط فــي حــال لــم يـهــددوا،
وبالتأكيد لم يتجاوزا مجال مياهنا
اإلقليمية».
وس ـ ـ ــط ه ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،واص ـ ــل
س ــات ــرف ـي ـل ــد ،أم ـ ـ ــس ،ج ــول ـت ــه عـلــى
المسؤولين اللبنانيين فزار رئيس
مجلس الـنــواب نبيه ب ــري ،وقصر
بـ ـسـ ـت ــرس حـ ـي ــث اس ـت ـق ـب ـل ــه وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران بــاس ـيــل ال ــذي
وصف اللقاء بالجيد والجدي كما
زار رئ ـيــس «ال ـل ـق ــاء الــدي ـم ـقــراطــي»
النائب وليد جنبالط.

بعد نحو أسبوع على نجاح "التحالف العربي" في احتواء أخطر اقتتال
تشهده العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ،دعا رئيس الوزراء اليمني ،أحمد
بن دغر ،أمس ،إلى مصالحة ،مطالبا السعودية التي تقود تحالف دعم
الشرعية في اليمن ،بالتحقيق في االشتباكات التي شهدتها عدن أواخر
يناير المنصرم بين ا ل ـقــوات الحكومية و عـنــا صــر "المجلس االنتقالي
الجنوبي".
وقــال بن دغــر ،أمــس ،في كلمة ألقاها أمــام مجلس ال ــوزراء بعدن" :لن
ً
نتوقف كثيرا عند األحــداث التي عصفت بنا خالل األيــام الماضية ،كان
ً
ً
انقالبا على الشرعية وتمردا وانتهى ،لكن بعدما خسر الوطن الكثير من
أبنائه العسكريين النجباء ،من محافظة عدن وما حولها من المحافظات،
سنحتاج وبالتعاون مع التحالف إلى جهود كثيرة لمنع تكرار ما حدث،
وإذا لم نقم بهذه الخطوات ،فإننا سنثبت للعالم أننا نتمتع بالشجاعة،
لكننا ال نملك العقل".
وأضـ ــاف" :نـحــن نـثــق بـقـيــادة الـتـحــالــف ودولـ ــه ،الحقيقة وحــدهــا هي
ً
التي ستحدد سير العدالة ،وتحمل المسؤولية ،من كان مسؤوال عن هذه
ً
األحداث ،ومن كان سببا في القتل والدمار الذي لحق بعدن وبأهلها واليمن
وأهله" .وحث بن دغر جميع القوى على القيام بمهمة وطنية عاجلة "هي
تجاوز األزمة والتسامح والعمل على معالجة الجراح ،التي خلفتها أحداث
الشهر الماضي".
كما دعا بن دغر إلى التحقيق "فيما جعلته عناصر االنقالب والتمرد
ً
سببا لالنقضاض على الشرعية ،وأعـنــي بها تهمة الـفـســاد" ،مــؤكــدا أن
حكومته تدعم جهود اللجنة السعودية  -اإلماراتية العسكرية المكلفة
فرض وقف شامل إلطالق النار.
وصدت القوات السعودية هجمات متزامنة شنتها عناصر الميليشيات
الحوثية باتجاه قــرى حــدوديــة قــرب الخوبة ،جنوب المملكة ،وقتل 25
مهاجما ،بعد تدمير مروحيات سعودية العربات التي كانت تقلهم.
ّ
إلى ذلك ،تمكن الجيش اليمني من تحرير جبل الضراوية االستراتيجي
بمديرية باقم بعد مواجهات عسكرية في الجبهة الشمالية من محافظة
صعدة ،معقل المتمردين الحوثيين شمال البالد.
في غضون ذلك ،ذكرت مصادر أن طيران التحالف استهدف تعزيزات
دفعت بها الميليشيات الحوثية على طريق بين زبيد والجراحي بمحافظة
ً
الحديدة .وأفادت بمقتل  60متمردا.
ّ
في سياق منفصل ،أعلن الجيش األميركي ،أمس األول ،أنه شن  18ضربة
جوية في أنحاء متفرقة من اليمن خالل الشهرين الماضيين استهدفت قادة
في تنظيمي "القاعدة" و"داعش" ،وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
عدن ـ ـ د ب أ ،األناضول ،العربية
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ً
ً
ّ
«النجباء» تهدد بمواجهة مع القوات األميركية ...وكتلة المالكي تتظم تحركا برلمانيا
مع اقتراب موعد االنتخابات
العراقية المقررة في  12مايو
المقبل ،تتصاعد الضغوط
على رئيس الحكومة حيدر
العبادي من خصومه السياسيين
المتحالفين مع إيران ،إلنهاء
الوجود األميركي المسلح في
العراق ،وهو أمر يرى خبراء
أن واشنطن لن تقبله ،ألنه
سيشكل ضربة كبيرة لمصالحها
في المنطقة.

انطالق عملية
لتطهير
طوزخرماتو...
وواشنطن طلبت من
«الناتو» إقامة بعثة
في العراق

تتصاعد الضغوط على رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي من
خـصــومــه الـمـتـحــالـفـيــن م ــع إي ــران،
لسحب الجنود األميركيين بالكامل
من الـبــاد ،مع انتهاء الحرب على
«داعش».
العبادي الذي يحاول أن يحافظ
ع ـل ــى تـ ــوزانـ ــات دولـ ـي ــة وإقـلـيـمـيــة
دقيقة دون تعريض العراق القتتال
داخلي ،أكد في مؤتمره الصحافي
األس ـب ــوع ــي م ـس ــاء أمـ ــس األول أن
«العراق ما يزال بحاجة إلى الجهد
ً
الجوي للتحالف الدولي» ،مضيفا أن
هناك «خطة حكومية لتخفيض عدد
ً
قوات التحالف تدريجيا».
وغـ ـ ـ ــداة ت ـه ــدي ــد «كـ ـت ــائ ــب ح ــزب
ال ـل ــه ال ـ ـعـ ــراق» ب ـمــواج ـهــة ال ـج ـنــود
األميركيين ،أكدت حركة «النجباء»
بزعامة رجــل الــديــن الشيعي أكــرم
ال ـك ـع ـبــي ،أن ـه ــا س ـت ـهــاجــم ال ـق ــوات
األميركية المتمركزة في العراق إذا
رفضت االنسحاب.
وكــانــت تـقــاريــر إعــامـيــة أف ــادت
ً
بـبــدء ال ـقــوات األمـيــركـيــة تخفيضا
ً
تدريجيا لعددها ،وهو األمر الذي
أكده التحالف الدولي وبغداد ،لكن
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)،
أكـ ـ ــدت أنـ ــه ال ن ـي ــة ل ـس ـحــب أي من
ج ـن ــوده ــا ال ــذي ــن ي ـب ـلــغ ع ــدده ــم 4
آالف ينتشرون فــي نحو  7قواعد
في العراق.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم
«النجباء» أبو وارث الموسوي ،إن
«الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة الوقحة
ت ـصــدر فــي كــل ي ــوم ،وك ــأن ال ـعــراق
أصبح جزءا من المحور األميركي
أو إحدى الواليات األميركية ،وهذا
غير مقبول ولن نسمح به إطالقا»،
داعيا الحكومة إلــى أن «يكون لها
رد وموقف حــازم على تصريحات
البنتاغون ،الرافضة لالنسحاب».
وط ــال ــب ال ـم ــوس ــوي «الـحـكــومــة
العراقية ووزارة الخارجية أن يتخذا
ال ـم ــوق ــف ال ــوط ـن ــي ال ـم ـن ـس ـجــم مع
األهداف والسيادة الوطنية بوضع
حــد لهذه الـمــواقــف والتصريحات
المستفزة من الجانب األميركي».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «حـ ــركـ ــة ال ـن ـج ـبــاء

قوات عراقية تتوغل في صحراء طوزخرماتو أمس (أ ف ب)
حـتــى ه ــذه اللحظة لــم تخلع رداء
الوطنية عــن الحكومة الـعــراقـيــة»،
ً
داعيا العبادي الى أن «يبعث رسائل
اط ـم ـئ ـن ــان بـ ـش ــأن إخـ ـ ـ ــراج الـ ـق ــوات
األجنبية واألميركية».
فــي الـسـيــاق ،قــال النائب محمد
الصيهود عن ائتالف دولة القانون
بــزعــامــة نــائــب رئـيــس الجمهورية
ن ــوري الـمــالـكــي ،أم ــس ،إن «الـقــوات
األميركية لم يعد لوجودها أي مبرر،
وال ينبغي القبول بأي قوة وتحت
أي مسمى».
وأضاف الصيهود« :ربما يحتاج
ال ـ ـعـ ــراق ال ـ ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــة ،وب ـعــض
التدريبات من الخبرات األجنبية،
أكثر من
إال أن ذلك ال يعني وجــود ّ
 5000عنصر أميركي ،وإال مثل هذا
ً
احتالال للبلد».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
سيكون لــه مــوقــف خــال األسـبــوع

المقبل بـشــأن ال ــوج ــود األمـيــركــي،
حـيــث سيتم حـســم ال ـمــوضــوع في
ً
الـجـلـســات الـمـقـبـلــة» ،الف ـتــا ال ــى أن
«القوات األمنية والحشد الشعبي،
أثبتوا قدرتهم على إفـشــال جميع
المخططات اإلرهابية ،ولم يعودوا
بحاجة إلى بقاء قوات أجنبية».
وحـ ـ ّـمـ ــل الـ ـصـ ـيـ ـه ــود ،ال ـع ـب ــادي
مسؤولية بقاء الجنود األميركيين
في العراق ،الفتا إلى أن «وجودهم
تم رفضه في عهد الحكومة السابقة
برئاسة نوري المالكي».

«األطلسي» وضغوط ترامب
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــا قـ ـ ـ ــال
دبلوماسيون ،إن الواليات المتحدة
ت ـجــدد ضـغــوطـهــا عـلــى شــركــائـهــا
األوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي حـ ـل ــف ش ـم ــال
األطلسي (الناتو) لبدء مهمة طويلة

قدمت تنازالت مؤلمة لـ «االشتراكيين» ...واليمين المتشدد ينتقدها

ّ
تتوسط شولتس وزيهوفر بعد اإلعالن عن تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
ميركل
ميركل على حقائب الــدفــاع والتعليم والصحة
والزراعة واالقتصاد.
وأوضحت المصادر نفسها أن وزيــرة الدفاع
ال ـح ــال ـي ــة أورزوال ف ـ ــون دي ـ ــر الي ـ ــن سـتـحـتـفــظ
بـمـنـصـبـهــا ،ف ــي حـيــن سـيـتــولــى بـيـتــر ألـتـمــايــر،
رئيس ديوان المستشارية ،حقيبة االقتصاد داخل
االئتالف الحكومي الموسع.
وم ــن المنتظر أن يـتــولــى رئـيــس «المسيحي
البافاري» ،هورست زيهوفر ،حقيبة الداخلية في
الحكومة االتحادية الجديدة ،وأن تصبح وزارة
الـمــواصــات واالت ـص ــاالت والتنمية مــن نصيب
الحزب أيضا.

األجل في العراق للتدريب وتقديم
المشورة لتفتح مــن جديد قضية
خالفية في التحالف المتوجس بعد
أن مضت عشر سنوات على مهمة
في أفغانستان.
وقـ ـ ـ ــال خ ـم ـس ــة دب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن
كبار في «الناتو» ،إن وزيــر الدفاع
األميركي جيم ماتيس بعث برسالة
إلى مقر الحلف في يناير الماضي
تــدعــو إل ــى تـشـكـيــل بـعـثــة رسمية
للحلف في العراق ،بقيادة دائمة أو
شبه دائمة لتدريب القوات العراقية.
ومــن المتوقع أن يبحث وزراء
ال ـ ــدف ـ ــاع بـ ـ ـ ــدول الـ ـحـ ـل ــف ال ـم ـط ـلــب
األم ـيــركــي ف ــي بــروك ـســل األس ـبــوع
المقبل ،ومــن المحتمل أن يصدر
قرار في هذا الشأن بقمة تعقد في
يوليو.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون ،إن
مــاتـيــس ت ــرك ف ــي رســال ـتــه الكثير

من التفاصيل مفتوحة ،لكنه أشار
إلى تطوير األكاديميات العسكرية
والعقيدة العسكرية لوزارة الدفاع
العراقية.
وسيتوقف هذا األمر على األرجح
على فوز العبادي بفترة جديدة في
االنتخابات التي تجرى في مايو،
إذ إن مرشحين منافسين تدعمهم
إيـ ــران ي ـع ــادون ف ـكــرة ب ـقــاء ال ـقــوات
األميركية في البالد.

عملية عسكرية
إلــى ذلــك ،بــدأت القوات العراقية
عملية عـسـكــريــة عـلــى ط ــول مسار
نفطي مزمع إلى إيران أمس ،قائلة
إنها تستهدف «القضاء على الخاليا
النائمة ومواصلة عمليات التطهير»
في المنطقة الجبلية الحدودية شرق
ق ـض ــاء ط ــوزخ ــورم ــات ــو بمحافظة

صالح الدين ،حيث تنشط جماعتان
مسلحتان هما «داعــش» و»الرايات
البيضاء».

من جانبه ،أثنى ألكسندر دوبريندت ،الرئيس
المحلي ل ـ «ال ـحــزب المسيحي االجـتـمــاعــي» في
والية بافاريا ،على االتفاق مع االشتراكيين.
في المقابل ،صرح ،زعيم «حزب البديل ألجل
ألمانيا» (اي إف دي) اليميني الشعبوي ألكسندر
غ ــاوالن ــد ،بــأنــه «ت ــم ت ـفــريــغ ال ـح ــزب المسيحي
الــديـمـقــراطــي مــن مـضـمــونــه ،فــي ظــل االتـفــاقــات
الـتــي تــم الـتــوصــل إليها مــع الـحــزب االشـتــراكــي
الــديـمـقــراطــي» ،متهما ميركل «بتسليم حقائب
حكومية مهمة باستهتار لالشتراكيين ،مثل
وزارات العمل والمالية والخارجية».
(برلين ،إسطنبول  -وكاالت)

في عملية جديدة تندرج في إطار تصعيد أعمال العنف
الحاصل منذ فترة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،أعلن
الجيش اإلسرائيلي ،أمس ،مقتل فلسطيني بالرصاص،
بعدما طعن بسكين حارسا أمنيا عند مدخل مستوطنة،
جنوب الضفة الغربية ،ملحقا به جروحا طفيفة.
وأكد الجيش ،في بيان ،ان الحارس األمني كان عند
مــدخــل مستوطنة كــرمــي تـســور ،الــواقـعــة شـمــال مدينة
الخليل ،حين طعنه الفلسطيني ،وان حارسا آخر أطلق
النار على المهاجم الفلسطيني فقتله.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن القتيل هو حمزة
يوسف نعمان زماعرة ( 19عاما) من سكان بلدة حلحول،
مضيفة ان «قـ ــوات االح ـت ــال داه ـم ــت م ـنــزل الــزمــاعــرة،
وأجرت عمليات تحقيق ميدانية مع أسرته قبل أن تقوم
باعتقال والده».
ومقتل زماعرة في كارمي تسور هو رابع حادث قتل في
الضفة الغربية منذ مقتل الحاخام ايتامار بن غال طعنا
االثنين بسكين فلسطيني عند مدخل مستوطنة ارييل
قرب مدينة نابلس ،والذ الفلسطيني بالفرار.
ومساء الثالثاء ،قتل شاب فلسطيني خالل مواجهات
دارت بين شبان والقوات اإلسرائيلية في مدينة نابلس
خالل عملية نفذتها قــوات االمــن اإلسرائيلية يرجح أن
الهدف منها البحث عن منفذ عملية الطعن االثنين.
وأفــاد مصدر طبي بأن القتيل شاب عشريني يدعى
خالد تايه ،وال عالقة له بالمشتبه فيه ،الذي كانت القوات
االســرائـيـلـيــة تبحث عـنــه .وانــدل ـعــت مـســاء أم ــس األول
مواجهات عنيفة في نابلس خالل عملية عسكرية ،وأعلن
الجيش أنه اعتقل خالل االشتباكات سبعة فلسطينيين،
مؤكدا أنه لم يعثر على «اإلرهابي» المشتبه بقتل بن غال.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ه ــاج ــم األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـمـنـظـمــة الـتـحــريــر

تيلرسون يتوعد روسيا بـ «عواقب» إذا تدخلت في االنتخابات النصفية
أعلن البيت األبيض أن الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب أم ــر وزارة الــدفــاع
(البنتاغون) بتنظيم عرض عسكري
إلظهار القوة العسكرية للواليات
المتحدة ،في قرار يسعى من خالله

العظماء ،الذين يخاطرون بحياتهم
كل يوم للمحافظة على أمن بالدنا،
وطـ ـل ــب م ــن وزارة الـ ــدفـ ــاع الـنـظــر
ف ــي تـنـظـيــم اح ـت ـفــال يـمـكــن خــالــه
ل ـج ـم ـيــع األم ـي ــرك ـي ـي ــن أن ي ـعــربــوا

إيفانكا وشقيقة زعيم كوريا
الشمالية تتواجهان في «األولمبياد»
ذكــرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية،
أمس ،أن كيم يو جونغ ،شقيقة زعيم كوريا الشمالية
كيم جــونــغ أون ،ستحضر دورة األل ـعــاب األولمبية
في بيونغ تشانغ بين  9و 25فبراير الجاري ،ضمن
وفد رفيع المستوى ترسله كوريا الشمالية لحضور
األولمبياد الشتوي.
وأعـلــن البيت األبـيــض أن إيفانكا تــرامــب ،االبنة
الكبرى للرئيس األميركي ،ستترأس بعثة بالدها في
حفل ختام دورة األلعاب األولمبية.

الى ذلك ،أعلن نائب الرئيس االميركي مايك بنس في
طوكيو ،أمس ،ان واشنطن تستعد للكشف عن «أشد»
عقوبات اقتصادية تفرض على كوريا الشمالية حتى
اآلن .وقــال بنس إلــى جانب رئيس ال ــوزراء الياباني
شينزو آبي ،في ختام محادثات حول التهديد الكوري
الشمالي ،إن «كــل الخيارات مطروحة على الطاولة»
متعهدا ان تواصل واشنطن «نشر معداتها العسكرية
االكثر تطورا في اليابان والمنطقة» لحمايتها.
(طوكيو ،سيول  -وكاالت)

فـيــه ع ــن امـتـنــانـهــم» .وك ــان تــرامــب
قــال إنــه انبهر بالعرض العسكري
الذي شاهده في باريس  14يوليو،
وبـسـيــر الـجـنــود الفرنسيين معا،
إحـيــاء لــذكــرى مــرور  100عــام على
ان ـض ـمــام ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إلــى
الحرب العالمية األولى ،وبمناسبة
العيد الوطني الفرنسي ،الذي يعرف
باسم «يوم الباستيل».

ماكرون
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،ق ــال وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي ج ـ ــان اي ــف
لودريان ،أمس ،إن الرئيس الفرنسي
إيمانويل مــاكــرون سيقوم فــي 24
أبريل المقبل ،بزيارة دولة للواليات
المتحدة ،هي األولى لرئيس أجنبي
إبان رئاسة ترامب.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أق ـ ــر مـجـلــس
الـ ـ ـن ـ ــواب م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون مــؤق ـتــا
جديدا للحيلولة دون توقف أنشطة
الحكومة االتحادية هذا األسبوع،
بعد ساعات من تصريح ترامب بأنه

يتمنى إغالق الحكومة في حال عدم
تلبية مطالبه المتعلقة بالهجرة،
وإذا ل ــم ي ـتــم إدراج ت ـعــديــات في
تشريع الهجرة ضمن هذا المشروع.
وبـ ــدأ الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي يفقد
صبره حيال الجمود في الكونغرس
بشأن موضوع الهجرة ،وقال ترامب:
«بودي رؤية شلل إذا لم نتمكن من
حــل ه ــذه ال ـم ـســألــة» ،مـضـيـفــا« :إذا
اضطررنا إلى إغالقها (المؤسسات
الـحـكــومـيــة) ألن الــديـمـقــراطـيـيــن ال
يريدون ضمان األمن ...فلنغلقها».
وق ـب ــل س ــاع ــات م ــن ذلـ ــك هــاجــم
الرئيس على «تويتر» الديمقراطيين
لمعارضتهم ما وصفه بنظام هجرة
«قائم على الجدارة».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة االم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ريـ ـك ــس
ت ـي ـل ــرس ــون أن روس ـ ـيـ ــا س ـتــواجــه
«عواقب» إذا تدخلت في انتخابات
منتصف ال ــوالي ــة الـتـشــريـعـيــة في
الواليات المتحدة.
(واشنطن ،باريس  -وكاالت)

فرنسا تبقي طارق
رمضان قيد التوقيف

انتحارية
على صعيد آخــر ،أعلنت قيادة
عمليات بغداد أمس ،إحباط عملية
انتحارية الستهداف إحدى مناطق
العاصمة العراقية.
وقالت عمليات بغداد في بيان،
إنها تمكنت من محاصرة مدرسة
في منطقة الطارمية شمال بغداد،
ً
ً
وقـتــل ام ــرأة تــرتــدي حــزامــا ناسفا
كــانــت تبيت ليلتها فيها ،على أن
ً
تنطلق صباحا الستهداف احدى
مناطق العاصمة.
(بغداد  -وكاالت)

• عريقات لهيلي :اخرسي • بوتين وعباس يبحثان عن وسيط للسالم

عرض عسكري بأمر ترامب ...إلظهار «القوة»
أيضا إلــى إب ــراز دوره كقائد أعلى
للقوات المسلحة.
وق ــال ــت ال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم الـبـيــت
األبيض سارة ساندرز إن «الرئيس
يدعم بالكامل أفراد القوات المسلحة

الدنمارك تحظر النقاب

أعلنت الحكومة الدنماركية
نيتها تغريم النساء اللواتي
يغطين وجوههن في األماكن
العامة ،لتنضم بذلك إلى فرنسا
وبلجيكا وهولندا وبلغاريا
ووالية بافاريا األلمانية ،التي
قيدت ارتداء البرقع والنقاب.
وأكدت حكومة يمين الوسط
المدعومة من «حزب الشعب
الدنماركي» القومي أنها
ً
ستطرح تشريعا يفرض غرامة
تصل إلى عشرة آالف كرونة
ً
دنماركية ( 1658دوالرا) لتكرار
المخالفة.
وقال سورين باب بولسن وزير
العدل الدنماركي عن غطاء
الوجه« ،إنه غير متوافق مع
قيم المجتمع الدنماركي أو
احترام المجتمع ،بإخفاء الوجه
عند االلتقاء بآخرين في مكان
عام».

ميركل تشكل حكومة بعد أزمة األشهر األربعة إسرائيل تقتل رابع فلسطيني في يومين
ن ـجــح «ال ـت ـح ــال ــف الـمـسـيـحــي الــدي ـم ـقــراطــي»
المحافظ (يمين الوسط) ،الذي تتزعمه المستشارة
األلمانية أنجيال مـيــركــل ،و«ال ـحــزب االشـتــراكــي
الديمقراطي» (يسار الوسط) في التوصل الى اتفاق
فــي شــأن تشكيلة الحكومة االئتالفية الجديدة
تقودها ميركل في والية رابعة ،بعد مأزق استمر
أربعة اشهر.
وأش ـ ـ ــادت ال ـم ـس ـت ـشــارة ب ــاالت ـف ــاق ،ووصـفـتــه
بــأنــه أسـ ــاس جـيــد لـحـكــومــة مـسـتـقــرة ،مضيفة
أنها اضطرت الى تقديم تنازالت من أجل تأمين
التوصل الى صفقة.
ي ــأت ــي ذل ــك ب ـعــد  24س ــاع ــة م ــن ال ـم ـفــاوضــات
ال ـشــاقــة أس ـف ــرت ع ــن ات ـف ــاق لـتـشـكـيــل االئ ـت ــاف
الحكومي الـمــوســع وتــوزيــع الحقائب الــوزاريــة
على «المسيحي الديمقراطي» والحزب «المسيحي
البافاري» و«االشتراكي الديمقراطي».
وأصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـكـ ــرة اآلن فـ ــي م ـل ـع ــب أع ـض ــاء
«االشتراكي» ليقرروا ما إذا كانوا يوافقون على
هــذا االئـتــاف بقيادة ميركل .وتـقــرر أن يحصل
«االشتراكي» على  6حقائب وزاريــة على رأسها
الخارجية والمالية والعمل.
وي ـن ــوي رئ ـيــس «االشـ ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي»،
مارتن شولتس ،تولي حقيبة الخارجية ،رغم أنه
كان أعلن بعد قليل من إعالن نتائج االنتخابات
البرلمانية أواخر سبتمبر الماضي ،أنه يستبعد أن
يتولى حقيبة وزارية في حكومة ترأسها ميركل.
وذكرت مصادر مطلعة ،أن شولتس سيتخلى
عن منصب رئيس الحزب لمصلحة أندريا ناليز،
رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب .وحصل حزب

سلة أخبار

الفلسطينية صائب عريقات ،المندوبة األميركية لدى
األمم المتحدة نيكي هيلي ،مطالبا إياها بأن «تخرس»
بسبب االن ـت ـقــادات الـتــي وجهتها ال ــى رئـيــس السلطة
محمود عباس.
وقال عريقات إن «هيلي دعت إلى اإلطاحة بالرئيس
الفلسطيني المنتخب ديمقراطيا ،واآلن هــذه السفيرة
األمـيــركـيــة تتهمه بــأنــه يفتقر إلــى الـشـجــاعــة ،وتطالب
باستبداله».
وجـ ـ ــاءت ت ـصــري ـحــات ع ــري ـق ــات ردا ع ـلــى ان ـت ـق ــادات
المبعوثة األميركية لخطاب عباس األخير الــذي اعتبر
فيه إسرائيل «مشروعا استعماريا ال عالقة له باليهود».
وفي واشنطن ،حملت الناطقة باسم وزارة الخارجية
االميركية هيذر نــويــرت حركة حماس مسؤولية أزمــة
الكهرباء التي يعانيها قطاع غزة ،داعية المجتمع الدولي
الى إجراء محادثات بهدف التوصل الى حل نهائي لالزمة.
في السياق ،أجــرى رجــل األعـمــال االميركي من أصل
فلسطيني نبيل يوسف بركات ،مالك شركة «ومار» ،الذي
يحمل الجنسية األردن ـيــة أيـضــا ،ات ـصــاالت على أعلى
المستويات ،بهدف إقامة محطة لتوليد الكهرباء في غزة
تعمل بالغاز الطبيعي ،بغية ايصال الكهرباء للقطاع،
وبدون أن تكون متعلقة بالكهرباء اإلسرائيلية.
وأكد المسؤول بحركة فتح في مدينة رام الله بالضفة
الغربية المحتلة ،نــاصــر ال ـقــدوة ،أن الــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتين وعباس سيبحثان في سوتشي في 12
الجاري ،آلية وساطة جديدة محتملة لتحل محل رباعية
ً
الشرق األوســط ،سعيا إليجاد حل للصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني.
(عواصم  -وكاالت)

قررت السلطات الفرنسية
إبقاء اإلسالمي السويسري
طارق رمضان قيد التوقيف
االحتياطي في إطار محاكمته
بقضية اغتصاب.
وقرر قاضي التسريح
واالحتجاز في ختام جلسة
مغلقة العمل بتوصية نيابة
باريس.
وينفي رمضان اتهامات
امرأتين رفعت كل منهما قضية
ضده أواخر أكتوبر لوقائع
ارتكبت في فرنسا عامي 2009
و .2012ووجهت إليه الجمعة
الماضي ،تهمتا االغتصاب
واغتصاب شخص في وضع
ضعيف قبل إيداعه السجن.

مقدونيا مستعدة إلضافة
«وصف جغرافي» السمها

أكد رئيس وزراء مقدونيا
زوران زايف أن بالده على
استعداد إلضافة وصف
جغرافي السمها إلنهاء نزاع
مستمر منذ ربع قرن مع
اليونان.
وقال زايف قبل يومين من
تظاهر معارضين ألي اتفاق
مع مقدونيا في اثينا« :نحن
مستعدون لقبول تحديد
جغرافي لالسم».
وطرحت مقترحات عدة في
الصحافة المقدونية على غرار
«مقدونيا العليا» و«مقدونيا
الشمالية» و«مقدونيا
سكوبيي» و«مقدونيا
الجديدة» .لكن زوران لم يشر
إلى ذلك.
وقال« :أريد ان تنجح عملية
التفاوض ،نحن موافقون على
التحديد الجغرافي .ولن أقول
المزيد لحساسية األمر».
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أخبار مصر

مصر لتركيا :سنتصدى ألي مساس بسيادتنا في «المتوسط»
• القاهرة تنفي التوصل إلى تسويات مع «إخوانيين» • اجتماع وزاري  -استخباري مصري  -سوداني اليوم

سلة أخبار
فتح معبر رفح  3أيام
في االتجاهين

القاهرة  -أيمن عيسى وخالد عبده ونهى رجب

ً
عاد التراشق والتوتر عنوانا
للعالقات المصرية  -التركية،
أمس ،بعد رفض القاهرة
تصريحات وزير تركي رفض
االعتراف باتفاقية ترسيم
البحرية بين مصر
الحدود ّ
وقبرص الموقعة عام ،2013
ولوحت «الخارجية» المصرية
بالتصدي ألي أعمال استفزازية
تمس السيادة المصرية في
البحر المتوسط.

تـعــزز م ـيــراث الـشــك والـتــوتــر
وال ـت ــاس ــن ب ـيــن م ـصــر وتــركـيــا
أمس ،بعدما تصدر ملف ترسيم
الحدود البحرية بين الدولتين
ومـ ـعـ ـهـ ـم ــا ق ـ ـبـ ــرص وال ـ ـيـ ــونـ ــان
ال ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ،بـ ـسـ ـب ــب ت ـ ـضـ ــارب
المصالح حول تحديد المناطق
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـكـ ــل دول ـ ـ ـ ــة فــي
منطقة شــرق البحر المتوسط
ال ـغ ـن ـيــة ب ــال ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ،إذ
ب ــدا أن ال ـقــاهــرة الـتــي ب ــدأت في
اسـتـخــراج الـغــاز مــن حقل ظهر
مستاء ة بشدة من إعــان أنقرة
عــدم اعترافها باتفاقية ترسيم
ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة ب ـي ــن مـصــر
وقبرص الموقعة عام .2013
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر رف ـ ـض ـ ـهـ ــا
للتصريحات التركية ،إذ صرح
ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم "ال ـخ ــارج ـي ــة"
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،أحـ ـ ـم ـ ــد أبـ ـ ــوزيـ ـ ــد،
بـ ــأن ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم ال ـح ــدود
ال ـب ـح ــري ــة ب ـي ــن م ـص ــر وق ـب ــرص
ع ـ ـ ــام  ،2013لـ ــا س ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
المصادر الطبيعية في المنطقة
االقتصادية الخالصة للبلدين
فـ ــي شـ ـ ــرق الـ ـبـ ـح ــر ال ـم ـت ــوس ــط،
"ال يـمـكــن ألي ط ــرف أن ي ـنــازع
ف ــي قــانــون ـي ـت ـهــا ،ح ـي ــث تـتـســق
وق ــواع ــد ال ـقــانــون ال ــدول ــي ،وتــم
إيداعها كاتفاقية دولية في األمم
المتحدة".
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدم أبـ ـ ــوزيـ ـ ــد ل ـه ـجــة
التهديد ،محذرا من أي محاولة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاس أو االن ـ ـت ـ ـقـ ــاص مــن
ح ـ ـقـ ــوق مـ ـص ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة فــي
منطقة ش ــرق الـمـتــوســط ،وأكــد
أن ـه ــا م ــرف ــوض ــة م ــن ال ـس ـل ـطــات
المصرية ،وسيتم التصدي لها،
وذل ــك فــي رده على تصريحات
لـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــرك ــي
مولود جاويش أوغلو ،االثنين
ال ـمــاضــي ،أع ـلــن فـيـهــا تخطيط
ب ــاده لـلـبــدء فــي أع ـمــال تنقيب
عــن الـنـفــط وال ـغــاز ش ــرق البحر
المتوسط في المستقبل القريب،
وأن ب ــاده ال تـعـتــرف باتفاقية
مصر وقبرص لترسيم الحدود
البحرية.

وقال مصدر مسؤول لـ "الجريدة"
إن ال ــدول ــة الـمـصــريــة لــديـهــا ثقة
كاملة بمتانة األســس القانونية
لــاتـفــاقـيــة الـمــوقـعــة مــع قـبــرص،
فضال عن امتالكها األدوات التي
تمكنها من الدفاع عن مصالحها،
خاصة االقتصادية ،سواء كانت
بــالـبـحــر األح ـم ــر أو الـمـتــوســط،
مشددا على أن مصر دولة سالم
ال اعـ ـ ـت ـ ــداء ،ل ـك ـن ـهــا قـ ـ ـ ــادرة وق ــت
الحاجة على التصدي ومواجهة
أي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازات لـ ـم ــن "تـ ـس ــول
ل ــه ن ـف ـســه ال ـم ـس ــاس بــال ـس ـيــادة
الـمـصــريــة عـلــى كــامــل حــدودهــا،
س ــواء كــانــت بــريــة أو بـحــريــة أو
جوية".
وتعد منطقة شرق المتوسط
غنية بالغاز الطبيعي ،إذ وصلت
احـتـيــاطـيــات األخ ـيــر فــي حــوض
شـ ـ ـ ــرق ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ن ـ ـحـ ــو 345
تــريـلـيــون ق ــدم مـكـعـبــة ،تتسابق
عليها دول مصر وتركيا وقبرص
والـ ـي ــون ــان وإس ــرائـ ـي ــل ول ـب ـنــان،
ون ـج ـح ــت م ـص ــر ف ــي اس ـت ـخ ــراج
الـ ـغ ــاز م ــن ح ـقــل ظ ـهــر األس ـب ــوع
الماضي ،الذي تبلغ احتياطيات
ال ـغ ــاز فـيــه ح ــوال ــي  30تــريـلـيــون
قدم مكعبة ،لكن األزمة الحقيقية
أن تلك الــدول لم توقع اتفاقيات
تــرسـيــم حـ ــدود بـحــريــة لتحديد
المناطق االقتصادية ،وهو األمر
الــذي سارعت به مصر وقبرص
عام .2013
وت ـ ــرك ـ ـي ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ال تـ ـعـ ـت ــرف
بــات ـفــاق ـيــة ال ـق ــاه ــرة ونـيـقــوسـيــا
ع ـلــى ع ــاق ــة س ـي ـئــة ب ـم ـصــر منذ
عــام  2013مــع تـبــادل االتـهــامــات
على خلفية سقوط حكم جماعة
"اإلخ ــوان" بعد ثــورة  30يونيو،
م ـم ــا اسـ ـت ــدع ــى س ـح ــب م ـت ـبــادل
لـ ـلـ ـسـ ـف ــراء ،ف ـي ـم ــا ت ـح ـت ــل أنـ ـق ــرة
ش ـ ـطـ ــرا م ـ ــن ق ـ ـب ـ ــرص ،وت ــرف ــض
التجاوب مع نيقوسيا لحل أزمة
القبرصيتين ،كما تتميز عالقات
تركيا والـيــونــان بـعــداء تاريخي
معزز بخالفات حدودية عميقة،
لذا كان واضحا أن الدول الثالث
ب ـ ــدأت م ـنــذ عـ ــام  2014تنسيقا

قررت السلطات المصرية،
أمس ،فتح معبر رفح البري
بين سيناء المصرية وقطاع
غزة ،ثالثة أيام ،حتى غد
الجمعة ،لسفر وعودة
المواطنين في االتجاهين.

براءة الزند وموسى
من سب جنينة

«لقاء المول» يتصدر «السوشيال ميديا»
حصدت الصورة التي التقطت  -الثالثاء الماضي  -للرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي وولــي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايــد ،على
ً
ً
طاولة داخل "مول تجاري" يطلق عليه "قصر اإلمارات" ،اهتماما كبيرا
من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا في مصر واإلمــارات العربية
المتحدة ،ووصفها معلقون بأنها "تعكس دالالت وحكايات" ،بينما قال
ً
ً
مدونون إنها تحمل بعدا سياسيا يؤكد عمق العالقات بين البلدين،
ً
وتوافقا بشأن العديد من الملفات في المنطقة.
وتجول السيسي برفقة بن زايــد في المركز التجاري على هامش
غير مسبوق في شرق المتوسط
موجه باألساس ضد أنقرة.

تكذيب «بلومبرغ»
وفيما تشهد الـقــاهــرة الـيــوم،
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا رب ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا لـ ـ ــوزيـ ـ ــري
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ورئـ ـيـ ـس ــي ج ـه ــازي
ال ـم ـخــابــرات بـمـصــر والـ ـس ــودان،
لبحث مسار العالقات الثنائية
ب ـيــن ال ـب ـل ــدي ــن ،اخ ـت ـتــم الــرئ ـيــس

عبدالفتاح السيسي زيارة لدولة
اإلمـ ـ ـ ــارات أم ـ ــس ،أج ـ ــرى خــالـهــا
مباحثات مع ولي عهد أبوظبي
مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد ،ت ـطــرقــت ،وفــق
مصدر رفيع المستوى ،إلى أهمية
التوصل إلى حل لألزمة اليمنية،
وه ــو نـفــس الـمـلــف ال ــذي ناقشه
ال ـس ـي ـســي ف ــي زي ــارت ــه لسلطنة
عمان التي سبقت زيارة اإلمارات.
فـ ـ ــي األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،كـ ـ ـ ــذب مـ ـص ــدر
ح ـ ـك ـ ــوم ـ ــي ،م ـ ـ ــا نـ ـقـ ـلـ ـت ــه وك ـ ــال ـ ــة

ً
الزيارة التي قام بها إلى العاصمة اإلماراتية ،قادما إليها من سلطنة
ُعمان ،وتناول العشاء مع بن زايد في أحد مقاهي المول.
ً
ً ً
وظهر السيسي في الصورة مرتديا زيا بسيطا ،عبارة عن "سويت
شيرت" ،وهو يصعد السلم الكهربائي ،وقد صافحه مواطن إماراتي،
وقام بالدعاء له ولمصر.
وقــال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن جولة السيسي وبن زايــد تحمل
دالالت كثيرة ،تؤكد عمق التشاور بين الزعيمين في المجاالت كافة،
السيما السياسية منها ،والتطورات التي تمر بها المنطقة.
"بلومبرغ" عن مصادر في جماعة
"اإلخـ ـ ـ ـ ــوان" ال ـم ـص ـن ـفــة إره ــاب ـي ــة
ف ــي م ـص ــر ،ب ــأن شـخـصـيــات من
المخابرات العسكرية تواصلت
مــع ق ــادة الجماعة المسجونين
أخيرا لبحث التوصل إلى اتفاق
مصالحة يقضي باإلفراج عنهم
م ـق ــاب ــل اب ـت ـع ــاده ــم عـ ــن ال ـح ـيــاة
السياسية.
وقـ ــال ال ـم ـصــدر لـ ـ "ال ـج ــري ــدة":
"إط ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذه األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب

وال ـش ــائ ـع ــات ف ــي هـ ــذا الـتــوقـيــت
يؤكد النوايا السيئة والمغرضة
التي تستهدف استقرار الشارع
الـ ـمـ ـص ــري مـ ــن جـ ـه ــة ،وع ــاق ــات
القاهرة الخارجية من جهة ثانية،
الس ـي ـم ــا م ــع دخـ ـ ــول الـ ـب ــاد فــي
مرحلة انتخابات رئاسية" ،وشدد
ع ـل ــى ث ــواب ــت الـ ــدولـ ــة الـم ـصــريــة
وقيادتها السياسية القائمة على
عدم التصالح والتسامح مع من
تلطخت أياديهم بالدماء.

ً
ً
«غاز المتوسط» ...احتياطي بـ  345تريليون متر مكعب يثير توترا إقليميا
●

القاهرة  -حسن حافظ

ضــاعـفــت الـتـصــريـحــات ،ال ـتــي أطـلـقـهــا وزي ــر الـخــارجـيــة
التركي ،مولود جاويش أوغلو ،بخصوص تخطيط بالده
للبدء فــي أعـمــال تنقيب عــن الـبـتــرول وال ـغــاز شــرق البحر
ً
المتوسط ،من حجم التوتر بين القاهرة وأنقرة ،خصوصا
أن مصر حذرت تركيا من المساس بسيادتها في المتوسط،
ما يؤشر إلى حجم الصدام المستقبلي المتوقع بين البلدين
عـلــى مـنــابــع الـبـتــرول وال ـغــاز فــي الـمـيــاه اإلقليمية للبحر
المتوسط.
وتعد مصر إحدى الدول المتشاركة في الحدود البحرية،
الـتــي يحق لها االسـتـفــادة مــن االكـتـشــافــات الكبيرة للغاز
الطبيعي المتوافر باحتياطات ضخمة فــي منطقة شرق
المتوسط ،حيث وصلت احتياطات األخير في حوض شرق
المتوسط نحو  345تريليون متر مكعب ،ما دفع مصر إلى
توقيع اتفاقية ترسيم حــدودهــا البحرية مــع قـبــرص عام
 ،2013ا لـتــي بموجبها تقاسمت مصر و قـبــرص المنطقة

ال ـخــاصــة بــال ـغــاز الـطـبـيـعــي ،ل ـمــواج ـهــة األطـ ـم ــاع الـتــركـيــة
والقبرصية.
ً
وفـ ــق م ــراق ـب ـي ــن ،فـ ــإن ال ـق ــاه ــرة ت ـحــركــت م ـب ـك ــرا ف ــي هــذا
المضمار ،لالستفادة من االحتياطات الضخمة من الغاز
الطبيعي في شرق المتوسط ،والتي يمكن أن ّ
تدر على مصر
ً
ً
نحو  20مليار دوالر سنويا ،وفقا لدراسات عالمية.
ويعود اهتمام مصر بمنطقة شــرق المتوسط إلــى عام
 1999عندما أعطت الهيئة العامة للبترول امتياز تنقيب
بـحــري لتحالف مــن الـشــركــات األجنبية والـمـصــريــة عرف
ً
اخ ـت ـص ــارا ب ــ"نـيـمـيــد" ،حـيــث ب ــدأ االس ـت ـك ـشــاف ف ــي منطقة
االمتياز الممتدة من شمال الدلتا حتى السفح الجنوبي
لـجـبــل إراتــوس ـت ـي ـنــس ،وت ــم ال ـتــأكــد م ــن وجـ ــود احـتـيــاطــي
ضخم من الغاز ،ورغم إعالن شركة "شل" نيتها العمل على
استخراج الغاز لكنها توقفت عن العمل منذ  ،2004في وقت
بــدأت إسرائيل وقبرص عمليات الحفر في منطقة السفح
الشمالي والشرقي لجبل إراتوستينس ،الواقع في المياه
االقتصادية لمصر.

إلــى ذلــك ،حــذر مساعد وزيــر الخارجية األسبق السفير
إب ــراه ـي ــم يـ ـس ــري ،م ــن خـ ـط ــورة ال ــوض ــع ف ــي مـنـطـقــة شــرق
الـمـتــوســط الـتــي تـقـتــرب – بحسب قــولــه  -مــن الــدخــول في
ً
حرب غاز متوقعة ،الفتا إلى أن تركيا بتصريحاتها األخيرة
كشفت عن نيتها تفعيل الحل العسكري لمواجهة أي محاولة
لالستيالء على حدودها البحرية ،وهو وضع يفرض على
ً
ً
مـصــر االس ـت ـعــداد عـسـكــريــا تحسبا لـتـعــدي أي جـهــة على
حدودها المائية ،وكذلك العمل على تفعيل االتفاقات الدولية
الواضحة في هذا الشأن لضمان حقوق مصر.
وتـحــدث الخبير فــي مـجــال الـطــاقــة نــائــل الـشــافـعــي ،عن
ت ــداخ ــل ال ـم ـنــاطــق ال ـب ـحــريــة ب ـيــن م ـصــر وق ـب ــرص وتــركـيــا
والـيــونــان ،على شكل خطين متقاطعين ،األول يصل بين
مصر وتركيا ،والثاني يفصل بين قبرص واليونان ،وفي
مثل هذه الحاالت ينص القانون الدولي على أن الدولتين
الـلـتـيــن تـتـمـتـعــان بـمـســاحــة أق ـصــر بينهما ي ـكــونــان أحــق
بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة
أبعد ،وفي هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا

ً
هي " 274ميال بحريا" ،في حين أن أقصر مسافة بين قبرص
ً
واليونان هي " 297ميال بحريا" ،ما يعني أن مصر وتركيا
أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.
إال أنــه بعد اتـفــاق ترسيم الـحــدود بين مصر وقـبــرص،
أضحت المسافة بين قبرص واليونان أقرب مما هي عليه
بين مصر وتــركـيــا ،وه ــذا هــو سبب رفــض أنـقــرة التفاقية
الـتــرسـيــم بـيــن مـصــر وق ـب ــرص ،ك ــون ذل ــك يـبـعــد تــركـيــا عن
المناطق االقتصادية الغنية بالبترول والغاز الطبيعي.
فيما قال خبير الطاقة الدولي إبراهيم زهران إن احتياطي
الـغــاز فــي شــرق المتوسط يـقــدر بنحو  250تريليون متر
مكعب ،و 345تريليون متر مكعب احتياطي غير مؤكد،
ً
معظمها فــي مـيــاه مـصــر اإلقـلـيـمـيــة ،مضيفا لــ"الـجــريــدة":
"ك ـم ـي ــات ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ال ـهــائ ـلــة الـمـكـتـشـفــة ف ــي الـبـحــر
المتوسط قادرة على تحويل مصر إلى دولة صناعية كبرى
على مستوى العالم ،وأن األمر يحتاج إلى سرعة تحرك من
جانبنا لحماية حقوقنا في تلك الثروة الهائلة التي تقع
معظمها في المياه اإلقليمية المصرية.

أصدرت محكمة جنايات
شمال القاهرة ،أمس ،حكمها
في الجنحتين المقامتين
من الرئيس السابق للجهاز
المركزي للمحاسبات
المستشار هشام جنينة ،ضد
وزير العدل السابق المستشار
أحمد الزند ،والمذيع بقناة
"صدى البلد" أحمد موسى،
ورجل األعمال مالك القناة
محمد أبوالعينين ،والمحامي
سمير صبري ،بالبراءة ورفض
الدعوى المدنية.
وكانت محكمة االستئناف
قررت إحالة الدعوى إلى
محكمة الجنايات ،استنادا
إلى أن الزند في الدعوى
األولى سب جنينة وأعضاء
مجلس إدارة نادي قضاة
مصر ،ووصفهم بـ"العصابة"،
بينما اتهم جنينة موسى
وأبوالعينين وصبري
بالسب والقذف ،باتهامه هو
وأسرته باالنتماء إلى جماعة
"اإلخوان".

كاسن يؤكد التزام
بريطانيا بدعم مصر

أعلن السفير البريطاني
بالقاهرة جون كاسن ،أمس،
تخصيص بالده مبلغ
 11.7مليون جنيه مصري،
لمساعدة الحكومة المصرية
في تنفيذ استراتيجيتها
الجديدة بشأن مكافحة
التهريب وانتهاك القانون.
وقال أن بالده ملتزمة بدعم
مصر ،من خالل موجة
جديدة من االستثمارات
لخلق فرص عمل".

موسى موسى :أتلقى الضربات من مناصري الرئيس وخصومه
«المشروعات الكبرى خصمت من رصيد السيسي ويجب أن يستفيد منها المصريون»
وصـ ــف رئ ـي ــس حـ ــزب ال ـغ ــد ال ـم ــرش ــح لــانـتـخــابــات
الرئاسية المصرية القادمة موسى مصطفى موسى
وضعه منذ إعالن ترشحه بأنه "كالمالكم الذي يتلقى
الضربات من كل الجهات" ،مشددا على أن ذلك لن يثنيه
عن مواصلة المعركة االنتخابية بقوة وموضوعية ،رغم
أنها تعد في نظر كثيرين محسومة لمنافسه عبدالفتاح
السيسي ،نظرا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها.
وقال موسى ،في مقابلة مع وكالة "د ب أ" بالقاهرة،
"الضربات تأتيني من كل اتجاه من مؤيدي السيسي،
الــذيــن يـسـتـنـكــرون ف ـكــرة وج ــود أي مـنــافــس ل ــه ،ومــن
معارضي النظام بشكل عام ممن ركزوا على المقارنة
ب ـيــن ت ـصــري ـحــات ل ــي داعـ ـم ــة لـلـسـيـســي ســاب ـقــة على
ق ــراري بالترشح ،وتصريحات حديثة بعد الترشح،
تــم إخــراج ـهــا مــن سـيــاقـهــا ومـضـمــونـهــا لـتـبــدو أيضا
داعمة له".
وأضـ ـ ــاف" :تــرش ـحــي ل ـيــس ص ــوري ــا ،وأع ـ ــرف حجم
الـتـحــدي ،لكني رغــم ذلــك آمــل الـفــوز عبر معركة قوية
يسودها االحترام المتبادل ال النقد غير الموضوعي،
أو على األقل أتطلع إلى نتائج تكون مرضية بصورة
تعطي زخما لعملي أنــا والـحــزب من أجــل االستعداد
من جديد لخوض االنتخابات التشريعية والرئاسية
القادمة".
ولم يفقد موسى ابتسامته وهو يتكلم عن شائعات
واتـ ـه ــام ــات أخـ ـ ــرى أك ـث ــر حـ ــدة ط ــال ـت ــه ب ـع ــد تــرش ـحــه،
كالتلميح بأنه تلقى وعودا بحصة لحزبه غير الممثل

فــي الـبــرلـمــان الـحــالــي بــالـبــرلـمــان الـمـقـبــل ،أو حصول
شركاته المتعددة في مجاالت التشييد والبناء على
امتيازات وصفقات من الحكومة.
وقــال ،وهو يشير لصورة خلف مكتبه لوالده ،أحد
زعماء حزب الوفد الليبرالي" ،نحن عائلة سياسية لها
وزنها ،ولسنا خاضعين للشراء من قبل أحد أو للتوجيه
من أحد ،األمر كان يدور برأسي واقتنعت به دون صفقة
أو ض ـغــط ،وتـمــويـلــي لحملتي سـيـكــون مــن مــالــي مع
مساندة عائلتي ،وتبرع من يريد من أعضاء الحزب".
وأضاف" :نعم ،الغد كحزب ليس له تمثيل برلماني،
لكنه بعدد أعضائه ،الذي يقارب الـ 45ألفا ،ومقاره بكل
الجمهورية ،أحسن حاال وأقوى من أحزاب أخرى ممثلة
في البرلمان".
واستطرد" :بعد ساعات من ترشحي صار لدي دون
علم أو موافقة  4صفحات على موقع فيسبوك ،وبها
فـيــديــوهــات أعـلــن فيها تـنــازلــي للسيسي ح ــال فــوزي
بالرئاسة ،أو أن زوجتي تدعمه ،فضال عن تغريدة على
تويتر أشكر فيها محمد البرادعي على دعمه لترشحي،
دون أن ي ـكــون ل ــدي ب ــاألس ــاس ح ـســاب عـلــى الـمــوقــع"،
متابعا" :لــن ألتفت للشائعات والسخرية ،ولــن أرد إال
على النقد الموضوعي".
وعن عدم ظهور أي الفتات بشوارع القاهرة تدعمه،
مقارنة بانتشار لوحات تأييد نشرها مؤيدو السيسي
في مناطق مختلفة ،قال" :نحن ملتزمون بموعد الحملة
الدعائية التي ستبدأ نهاية الشهر الـجــاري ،وحينها

موسى مصطفى موسى
ستظهر الالفتات ،وسنعلن مواعيد إقامة مؤتمراتنا
الشعبية بكل الجمهورية".
وحول تقييمه ألداء السيسي والنقاط والمآخذ التي
سيعمل على معالجتها في برنامجه ،أجاب" :نخوض
االنتخابات ليس بمبدأ النقد وإنما لتقديم ما لدينا من

قدرات ورؤى إيجابية ...الرئيس السيسي قدم الكثير،
وقام بإنجازات ضخمة خالل عهده ،ومن ينكر ذلك فهو
غير موضوعي".
واردف" :نحن لنا رؤيــة فيما يتعلق بالمشروعات
الكبرى التي قام بها ،كمشروع قناة السويس الجديدة
ومشروع المليون ونصف فدان ،وغيرها ،فرغم أهمية
وفوائد تلك المشروعات لمصر ومستقبل شعبها ،فإن
أثرها اإليجابي المباشر لن يرتد على المصريين راهنا،
لذا فإن المصريين في ظل ما يعانونه من غالء ومشاكل
مالية لم يشعروا بأهميتها ...المشروعات الكبرى قد
تكون خصمت من رصيده".
وأض ــاف" :نطرح أن يتم تفعيل أو استحداث آليات
بتلك الـمـشــروعــات لـتــرتــد فــائــدتـهــا عـلــى الـمــواطــن في
مدى زمني قصير جدا ،تلك المشروعات بنيت بأموال
المصريين ال بأموالنا وال بأموال الرئيس ،ويجب أن
يستفيد منها المصريون ،وكنا نفضل من البداية عدم
العجلة في إنجازها في توقيتات شبه متزامنة ،وأن يتم
التركيز مثال على نصفها لتعميق الفائدة".
وعن التصريحات المرتبطة ببرنامجه االقتصادي،
وت ـحــديــدا مــا يتعلق مـنـهــا بــالــرواتــب ال ـتــي يقترحها
للشباب ،قال موسى" :أهدف للتفاوض مع البنوك لفتح
المصانع المغلقة الـتــي وضـعــت الـبـنــوك يــدهــا عليها
تخليصا لمديونيات بعض رجال األعمال ،بحيث يقوم
الشباب بشراء أسهم بصورة ميسرة في تلك المصانع
تكفل تـمــو يــل ا لـتـشـغـيــل ،بينما تبقى ملكية األ ص ــول

للبنوك ،مع العمل على تدريب الشباب وتأهيلهم بما
يضمن وضع المنتجات المصرية على قدم المساواة مع
نظيراتها العالمية ،وبالتالي تتحقق االستفادة للجميع
بعد التصدير بالعمالت األجنبية".
وبشأن دعوات تمديد الفترة الرئاسية الواحدة من
أربع إلى  6سنوات ،ذكر" :كنا من البداية نفضل أن تكون
الـفـتــرة ســت س ـنــوات ،ألن بــادنــا تـمــر بمرحلة صعبة
اقتصاديا ،والمشاريع والبرامج تحتاج لوقت طويل
لتنفيذها ،لكن الدستور قال كلمته ونحن نحترم ذلك،
ونــرفــض أي مـحــاوالت للتالعب والتغيير إال إذا كان
الشعب هو صاحب هذا القرار".
وحــول موقفه إذا قامت جماعة اإلخــوان المسلمين
بدعمه نكاية في السيسي ،استدرك" :إذا حاولت كتلة
أو جماعة كاإلخوان الترويج لدعمها لنا فسنرفض هذا
األمر بوضوح ،وكما قلت من البداية ال تعامل أو تصالح
مع اإلخوان ،وأنا هنا أقصد أعضاء الجماعة المحظورة
ال األشخاص المسالمين الذين لديهم فكر ديني".
وق ـ ــال" :أرف ـ ــض مـحــاكـمــة الـمــدنـيـيــن أمـ ــام الـمـحــاكــم
العسكرية إال مــن تــورط بــاإلرهــاب" ،داعـيــا إلــى تفعيل
التحالف الذي ترتبط به مصر مع السعودية واإلمارات
والبحرين "بصورة تجعله أكثر حزما تجاه قطر".
وأضــاف" :تركيا تواصل توسيع نفوذها العسكري
في قطر ،وأميركا تقوم بدور الحامي للدوحة ،ونحن ال
نستفيد شيئا وإنما نواصل العمل بسياسة رد الفعل
(القاهرة  -د ب أ)
ال الفعل".
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رياضة

القادسية يستضيف كاظمة
والسالمية يواجه التضامن
بالجولة التاسعة من منافسات دوري ڤيڤا لكرة القدم
أحمد حامد

يستقبل فريق القادسية لكرة
القدم نظيره كاظمة مساء
اليوم ،ضمن منافسات الجولة
التاسعة من منافسات ًدوري
ڤيڤا ،التي تشهد أيضا مواجهة
بين السالمية والتضامن
بالفروانية ً،على أن تستكمل
الجولة غدا بمواجهتي الكويت
والنصر ،والجهراء والعربي.

يحل فريق كاظمة لكرة القدم
ض ـي ـفــا ث ـق ـيــا ع ـل ــى ال ـق ــادس ـي ــة
على ا سـتــاد محمد الحمد عند
الساعة  7.05مساء اليوم ،ضمن
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـج ــول ــة ال ـتــاس ـعــة
مــن منافسات دوري ڤيڤا لكرة
القدم ،وقبلها عند الساعة 4.45
مساء يحل السالمية ضيفا على
التضامن في الفروانية ،على أن
تستكمل مباريات الجولة غدا،
بمواجهتي العربي مع الجهراء،
والكويت مع النصر.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،يتطلع
ال ـق ــادس ـي ــة ال ــراب ــع بــرص ـيــد 10
نقاط بفارق األهداف أمام النصر
إلى العودة الى سكة االنتصارات
بعد التعادل المخيب في الجولة
الماضية أمــام العربي من دون
أهــداف ،في حين يسعى كاظمة
صاحب المركز السادس برصيد
 8نقاط إلــى رد الــديــن لألصفر،
لخسارته أمامه في القسم األول
بهدفين من دون رد.

ويـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ،ال ـ ــذي
يعيش نشوة الفوز بكأس سمو
ولي العهد ،أن أي نتيجة سلبية
في مبارياته المقبلة ،ستقلل من
حـظــوظــه كـثـيــرا ف ــي المنافسة
على اللقب ،السيما ان الفارق
مــع الـكــويــت الـمـتـصــدر بـلــغ 12
نقطة ،كما يــدرك ان كاظمة من
الـ ـف ــرق ال ـت ــي ت ـق ــدم مـسـتــويــات
الفـتــة ،رغــم تــراجـعــه فــي جــدول
الترتيب الى المركز السادس.
ويـ ـع ــول ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي في
األصفر بقيادة المدرب الكرواتي
دال ـي ـبــور عـلــى رغ ـبــة الــاعـبـيــن
فــي مصالحة الـجـمــاهـيــر ،بعد
ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي فــي الـمـبــاراة
الماضية امام العربي ،السيما
ان الفريق لم يقدم ما يشفع له
حتى على مستوى األداء.
وي ـ ـف ـ ـت ـ ـقـ ــد األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر جـ ـه ــود
عبدالعزيز المشعان ،والغاني
رش ـيــد ســومــال ـيــا ،وال ـبــرازي ـلــي
ليما ،وأحمد الظفيري ،وصالح

حمادة :تنتظرنا مهمة صعبة في الفروانية
اعترف مــدرب السالمية ،عبدالعزيز حمادة ،بــأن مهمة فريقه أمام
التضامن لــن تـكــون سهلة ،عطفا على الـتـطــور الملحوظ فــي الفريق
بالفترة األخيرة.
وكانت مباراة الدور األول انتهت لمصلحة السالمية بهدفين لهدف،
فيما نجح التضامن أخيرا في إلحاق هزيمة ثقيلة بـ"السماوي" في كأس
سمو ولي العهد .وقال حمادة" :أثق في العبي السالمية ،وقدرتهم على
تجاوز كل الظروف الحالية ،من إصابات في الصفوف ،أو تراجع في
المعنويات بعد الخسارة من الكويت" .وأضاف مدرب السالمية ،أن "غياب
الدولي السوري فراس الخطيب ،وكذلك الكاميروني روجي أمر مؤثر".
وش ــدد ح ـمــادة عـلــى أهـمـيــة تحقيق ال ـفــوز فــي مــواجـهــة التضامن،
لالستمرار في دائرة المنافسة على الصدارة.

لجنة التسوية في اتحاد كرة
القدم عقدت اجتماعها األول
عقدت لجنة التسوية ،المكلفة
إدارة شؤون االتحاد الكويتي لكرة
الـقــدم ،اجتماعها األول ،بحضور
رئـيــس اللجنة د .مشعل الــربـيــع،
وسكرتير اللجنة مساعد العجيل،
واألع ـ ـض ـ ــاء ع ـل ــي م ـ ـ ــروي وخ ــال ــد
الجارالله ومرزوق العجمي.
وقال د .مشعل الربيع إن اللجنة
اطلعت على كتاب االتحاد الدولي
لكرة القدم (ڤيڤا) ،المؤرخ في األول
مــن فـبــرايــر ال ـج ــاري ،والمتضمن
تشكيل لـجـنــة الـتـســويــة والـمـهــام
ال ـم ـنــوطــة ب ـهــا ،إل ــى جــانــب إدارة
ش ــؤون االت ـح ــاد ،وكــذلــك مراجعة
ل ــوائ ــح االت ـ ـحـ ــاد ل ـض ـم ــان ت ــواف ــق
تـعــديــاتـهــا م ــع مـتـطـلـبــات لــوائــح
االتحاد الدولي واالتحاد اآلسيوي
لكرة القدم ،على ان يتم تضمينها
لجنة األخالق ولجنة المنشطات،
واعـ ـتـ ـم ــاده ــا مـ ــن ق ـب ــل الـجـمـعـيــة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة وإجـ ـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
لمجلس إدارة جديد لالتحاد في
موعد أقصاه  20مايو المقبل.
وأوضـ ـ ـ ــح أن أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
أك ــدوا استمرار اللجنة اإلعالمية
ف ــي عـمـلـهــا بـتـشـكـيـلـهــا ال ـحــالــي،
إضافة إلــى تكليف عضو اللجنة

مشعل الربيع

علي مروي متحدثا رسميا باسم
ال ـل ـج ـنــة ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن الـلـجـنــة
اعتمدت التشكيل الحالي للجان،
وقـبـلــت اسـتـقــالــة رؤسـ ــاء الـلـجــان
السابقين ،على أن يتم تكليف نائب
رئيس كل لجنة برئاستها.
ول ـف ــت ال ــى أن الـلـجـنــة اطـلـعــت
عـلــى مـحـضــر االس ـت ــام والـتـسـلــم
من مجلس االدارة المستقيل إلى
لجنة التسوية المكلفة ادارة شؤون
ً
االت ـحــاد ،وف ـقــا لــاعــراف المتبعة
والقواعد السائدة بهذا الشأن.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

الملعب

التضامن × السالمية

4.55

نادي التضامن

القادسية × كاظمة

7.05

استاد محمد الحمد

ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،ال ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ف ـي ـصــل
سعيد ،وخالد إبراهيم.
فــي الـمـقــابــل ،فــإن البرتقالي
يدرك أن مهمته لن تكون سهلة،
وأن مــوق ـفــه ص ـعــب ف ــي ج ــدول
الترتيب ،ويتطلب العمل بقوة
قبل فوات األوان.
وح ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
للبرتقالي بـقـيــادة البرتغالي
أوليفيرا على العمل لحل أزمة
العقم التهديفي ا لـتــي اصابت
الفريق في المباريات األخيرة،
السيما امام التضامن بالجولة
الماضية ،والتي انتهت سلبية
من دون أهداف.

شعار الفوز
ويرفع التضامن والسالمية
ش ـعــار ال ـف ــوز ف ــي مواجهتهما
ال ـم ـقــررة ال ـيــوم فــي الـفــروانـيــة،

ح ـي ــث ي ــأم ــل اصـ ـح ــاب األرض
الخروج من نفق المركز األخير
الــذي يحتلونه ب ــ 3نقاط فقط،
وعدم تحقيق أي فوز حتى اآلن
في المسابقة ،بتكرار االنتصار
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـق ـ ـقـ ــوه ع ـلــى
السالمية فــي كــأس سمو ولي
العهد بسباعية مفاجئة.
من جانبه ،يسعى السماوي
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث بـ ــرص ـ ـيـ ــد  12ن ـق ـطــة
إل ـ ــى الـ ـث ــأر م ــن خ ـس ــارت ــه ام ــام
التضامن ،والتي كانت سببا في
خروج الفريق من البطولة ،الى
جــانــب تـعــويــض ال ـخ ـســارة في
الجولة الماضية امــام الكويت
ب ـه ــدف م ــن دون رد ومــزاح ـمــة
الجهراء في مركز الوصافة.
وت ـح ـظــى ص ـف ــوف أص ـحــاب
االرض بجاهزية كبيرة ،وهو
ما يمنح الجهاز الفني بقيادة
ا ل ـ ـصـ ــر بـ ــي رادي ا ل ـ ـحـ ــر يـ ــة فــي

أحمد عتيق وبدر المطوع في لقاء سابق بين كاظمة والقادسية
اخ ـت ـي ــار ال ـع ـنــاصــر الـمـنــاسـبــة
للمباراة.
فــي المقابل ،تشهد صفوف
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي غ ـ ـيـ ــاب ال ـم ـح ـت ــرف

شبيب :نسعى إلى فوز أول في مواجهة السالمية
أكد مدير جهاز الكرة في نادي التضامن خالد شبيب ،أن فريقه
يسعى إل ــى تحقيق ف ــوزه األول فــي بـطــولــة الـ ــدوري عـلــى حساب
السالمية ال ـيــوم ،ليترجم الجهد الـمـبــذول خــال فـتــرة االنـتـقــاالت
الشتوية األخيرة.
وقال شبيب إن السالمية من أفضل الفرق في مسابقة الــدوري،
مشيرا الى أن تكرار الفوز عليه بسباعية كما انتهت آخر المواجهات
بكأس ولي العهد أمر صعب.
واعـتــرف بــأن فريقه ال يــزال يتلمس طريق الـعــودة فــي مسابقة
الــدوري ،بعد بداية مخيبة في الــدور األول ،الفتا إلى أن التضامن
استعاد كل أوراقــه الرابحة قبل مواجهة السالمية ،وهو ما يمنح
المدرب الصربي رادي األريحية الختيار التوليفة المناسبة للمباراة.

الجهراء يطالب بحكام أجانب لمواجهته مع العربي
●

عبدالرحمن فوزان

قال مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي الجهراء
ً
صالح الجنفاوي ،إن فريقه تقدم رسميا بطلب إسناد
إدارة مواجهته المقبلة أمام العربي الى طاقم تحكيم
أجنبي ،وذلــك حفاظا على حق الفريقين في سير
المباراة بدون أخطاء تحكيمية.
ويحل الجهراء ضيفا على األخضر مساء الجمعة
في افتتاح مباريات الجولة الثانية من القسم الثاني
لدوري ڤيڤا للدرجة الممتازة ،ويحتل أبناء القصر
األحمر المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 13
نقطة ،بينما يقبع العربي في المركز السابع قبل
األخير وله  7نقاط.
وأوضـ ــح ال ـج ـن ـفــاوي أن "ال ـم ـس ـتــوى التحكيمي
ً
مـحـلـيــا م ـتــراجــع ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة بـعــد سلسلة
أخـطــاء مــؤثــرة فــي عــدة مـبــاريــات مهمة وحساسة،
لذلك تقدمنا بطلبنا هــذا مــع احترامنا وتقديرنا
لجميع الحكام".

معسكر داخلي
ومــن جــانــب آخ ــر ،يــواصــل الـجـهــراء اسـتـعــداداتــه
الـيــومـيــة لـمــواجـهــة األخ ـضــر تـحــت اشـ ــراف مــدربــه
الصربي بــوريــس بونياك الــذي يسعى إلــى تأهيل
فريقه وتــافــي آث ــار الهزيمة األخ ـيــرة أم ــام النصر
في الجولة الماضية ،واستعادة مستواه المعهود
واالن ـطــاق مـجــددا نحو المنافسة بـقــوة واللحاق

السوري فراس الخطيب ،بداعي
االصابة ،الى جانب الكاميروني
روجيه بداعي اإليقاف.

بركب المتصدر الكويت الذي وسع الفارق معه إلى
 9نقاط.
وأك ــد بــون ـيــاك ان ال ـج ـهــراء ق ــادر عـلــى الـنـهــوض
مجددا وإلحاق الهزيمة بأي منافس ،خصوصا في
ظل العناصر ومفاتيح اللعب العديدة التي يمتلكها،
مـشــددا على انــه يحترم الـخـصــوم ،ولكنه
يثق بالعبيه وإمكانياتهم الفنية.
وأكد المدرب الصربي
ضرورة انتظام فريقه
فــي معسكر داخلي
بعد نهاية الحصة
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة مـ ـس ــاء
اليوم ،وذلك للمحافظة على تركيز الالعبين
لمواجهة االخضر ورفــع روحهم المعنوية،
وقــد تمت الموافقة على هــذا الطلب على ان
يكون هذا المعسكر في احد فنادق "العاصمة"،
وذلك لقربها من استاد صباح السالم بالنادي
العربي.
ي ــذك ــر أن الـ ـجـ ـه ــراء ي ـف ـت ـقــد ف ــي مــواج ـهــة
الجمعة الــى خــدمــات العــب الــوســط حمود
ملفي بــداعــي االي ـقــاف بـعــد حـصــولــه على
ال ـب ـط ــاق ــة الـ ـحـ ـم ــراء ف ــي م ــواج ـه ــة الـنـصــر
االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وذلـ ـ ـ ــك إث ـ ـ ــر ت ـل ـق ـي ــه ب ـطــاق ـت ـيــن
صفراوين.

القادسية والكويت يتعادالن
في قمة دوري الشباب
ت ـع ــادل ال ـقــادس ـيــة وال ـكــويــت
فــي قمة مـبــاريــات الـجــولــة ال ــ12
مـ ــن دوري الـ ـشـ ـب ــاب ت ـح ــت 19
س ـن ــة ،ب ـه ــدف ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا ،فــي
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـمـعــت بينهما
مساء أمس األول ،على استاد
نــادي الكويت ،في افتتاح
مباريات الجولة.
وتـقــدم القادسية
بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف ن ـ ــاص ـ ــر
سـ ـ ــالـ ـ ــم م ـ ـ ــن كـ ــرة
رأس ـيــة ،إثــر ركلة
ركـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ق ـ ـبـ ــل أن
ي ـ ـعـ ــود ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـع ــادل
ب ــأق ــدام مـ ـش ــاري غ ـن ــام إثــر
ت ـســديــدة م ــن رك ـلــة ح ــرة بعيدة
المدى ،فشل حارس االصفر في
التعامل معها ،لينتهي الشوط
االول بـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة ،بـيـنـمــا
لـ ــم ي ـش ـهــد ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي أي
تغيير رغــم مـحــاوالت الفريقين
للتسجيل.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،اس ـت ـم ــر
الـقــادسـيــة فــي ص ــدارة الترتيب
برصيد  34نقطة ،والكويت في
الوصافة بـ 29نقطة.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة أخـ ـ ــرى ،واص ــل

«يد» السالمية زاد أوجاع برقان وعزز موقعه في الصدارة
●

طالل فيروز يصوب على مرمي السالمية ( تصوير جورج رجي)

محمد عبدالعزيز

ع ــزز فــريــق الـســالـمـيــة مــوق ـعــه ف ــي قمة
ترتيب فرق الدوري العام لكرة اليد بعدما
رف ــع رص ـيــده إل ــى  24نـقـطــة ون ـجــاحــه في
تحويل تأخره في الشوط األول  9-8إلى فوز
مستحق على نظيره بــرقــان ،الــذي تجمد
رصيده عند النقطة  16في المركز الرابع
بنتيجة ( )17-20وذلــك فــي الـمـبــاراة التي
جمعتهما أمس ،على صالة مركز الشهيد
فـهــد األح ـمــد بــالــدعـيــة ضـمــن الـمــرحـلــة 12
من المسابقة.
وات ـس ـمــت ال ـم ـب ــاراة بــالـنــديــة واإلث ـ ــارة،
وك ــان ل ـح ــراس ال ـمــرمــى ودفـ ــاع الفريقين
الكلمة العليا خــال الـمـبــاراة ،التي فرض
فـيـهــا ك ــل فــريــق الـسـيـطــرة عـلــى مـجــريــات
شوط ،فكانت البداية لمصلحة برقان ،إذ
ف ــرض أفضلية طفيفة فــي ال ـشــوط األول،
بعدما ارتكز على دفاع رجل لرجل إلغالق
المساحات أمام مهاجمي السماوي ،وتألق

من خلفه الحارس فهد كرم في الــذود عن
مــرمــاه وتنفيذ الهجوم المعاكس إضافة
لتألق سعد سالم في قيادة هجمات الفريق.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ت ـع ــام ــل مـ ــدرب
الـسـمــاوي الــوطـنــي خــالــد الـمــا مــع اللقاء
بحرفية كبيرة ،بعدما أراح بعض الالعبين
األساسيين أغلب فترات الشوط ،ودفع بهم
على مراحل في الدقائق األخيرة ،لكنه لم
يتمكن من اللحاق بالنتيجة لينتهي اللقاء
لمصلحة برقان.

تألق صفر
ومـ ـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،أظ ـه ــر
السالمية وجهه الحقيقي ،ووقــف حارس
مـ ـ ــرمـ ـ ــاه عـ ـل ــي صـ ـف ــر حـ ـج ــر عـ ـ ـث ـ ــرة أمـ ـ ــام
تصويبات العبي برقان ،إضافة إلى التنفيذ
الجيد للهجوم الـخــاطــف لـيــدرك التعادل
ويتقدم في أول عشر دقائق .11-12
بعدها برز عبدالرحمن سند بتصويباته

ال ـصــاروخ ـيــة م ــن ال ـخــط الـخـلـفــي م ــا مكن
السماوي من حسم المباراة لمصلحته.

فوز خيطان والساحل
وفي مباراتين أخريين جرتا أمس األول،
ضمن المرحلة ذاتها ،انتزع فريق خيطان
فوزا مهما من نظيره النصر بنتيجة 22-26
(الشوط األول  ،)13-11كما تغلب الساحل
على الشباب ( 24-26الشوط األول .)11-13
وب ــذل ــك ،حــافــظ خـيـطــان عـلــى حظوظه
ق ــائ ـم ــة ف ــي ال ـص ـع ــود ل ـ ـلـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز،
بعدما رفع رصيده إلى  14نقطة في المركز
السادس ،وظل "العنابي" في المركز الثاني
عشر ،بفارق األهداف عن الساحل ،الثالث
عشر ،برصيد واحد ( 5نقاط) ،فيما َّ
تجمد
رص ـيــد ال ـش ـبــاب عـنــد  8ن ـقــاط فــي الـمــركــز
ال ـتــاســع ،ب ـفــارق األهـ ــداف عــن الفحيحيل
(العاشر) بنفس الرصيد.

الـنـصــر م ـطــاردتــه للمتصدرين
بعد فــوزه الصريح على نظيره
خيطان بهدفين نظيفين ،ليرفع
رصيده إلى  25نقطة في المركز
الثالث ،بينما استمر خيطان في
قاع الترتيب بـ 3نقاط.
وعـلــى اسـتــاد ن ــادي الشباب،
تخطى العربي مضيفه الشباب،
ونجح في قلب تخلفه بالنتيجة
بهدف نظيف فــي الـشــوط األول
إلـ ـ ــى فـ ـ ــوز ص ــري ــح فـ ــي الـ ـش ــوط
ال ـث ــان ــي ب ـثــاثــة اهـ ـ ــداف ل ـهــدف،
ليرفع رصيده إلى  19نقطة في
ال ـمــركــز ال ـس ــاب ــع ،خ ـلــف كــاظـمــة
بـ ـف ــارق االهـ ـ ـ ــداف ،والـ ـ ــذي حقق
فوزا صعبا على نظيره الساحل
بـثــاثــة اهـ ــداف لـهــدفـيــن ،بينما
ب ـ ـقـ ــي ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ع ـ ـلـ ــى رص ـ ـيـ ــده
الـ ـس ــاب ــق  4نـ ـق ــاط فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الثاني عشر.
وفــي بقية مـبــاريــات الجولة،
دك ال ـت ـضــامــن م ــرم ــى ال ـيــرمــوك
برباعية نظيفة ،وفاز الفحيحيل
ع ـل ــى ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ب ـهــدف ـيــن
نظيفين ،واخيرا تعادل الجهراء
م ــع الـســالـمـيــة اي ـجــابــا بهدفين
لكل منهما.

القادسية تحقق
«طائرة» ً
ً
فوزا معنويا على كاظمة
حقق فــر يــق القادسية للكرة الطائرة
فوزا معنويا على حساب نظيره كاظمة،
بنتيجة ثالثة أشواط لشوط ،في المباراة
الـتــي جمعت الفريقين أمــس االول على
صــالــة فجحان هــال المطيري بحولي،
في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثانية
في الدوري الممتاز للعبة ،وجاءت نتائج
االشواط كالتالي،23-25 ،25-22 ،25-23 :
.25-20
بــذلــك رف ــع الـقــادسـيــة رص ـيــده إل ــى 19
نقطة احـتــل بها وصــافــة الترتيب خلف
الكويت المتصدر بفارق االشواط ونفس
الرصيد ،بينما ظل البرتقالي في المركز
الثالث بـ 16نقاط.
وت ـع ـت ـب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة بـ ــروفـ ــة ن ـهــائ ـيــة
لمواجهة الفريقين فــي ا لـمــر بــع الذهبي
لـلـبـطــولــة ال ـث ــاث ــاء  13الـ ـج ــاري ،بينما
سيلعب الكويت مــع العربي فــي الطرف
الثاني.
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أﻧﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺴﺒﺎق اﻟﻬﺠﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﻧﻄﻼق
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺴﺒﺖ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

اﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﻣﻦ
وﺿ ـ ــﻊ اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎت اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ ﻋـﺸــﺮة ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺴﺒﺎق اﻟﻬﺠﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔـﺘــﺮة ﻣﻦ
 10ﺣﺘﻰ  15اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﺎر
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓـﻬــﺪ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻨــﺎدي
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻬﺠﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺒﺪ.
و ﺻ ــﺮح ﻋـﻀــﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺧــﺎ ﻟــﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋ ــﻼم
ﺑــﺎﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،ﺑــﺄن
ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﺳـﺘـﻨـﻄـﻠــﻖ
ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻـﺒــﺎح ﻳﻮم
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﺴﺘﻬﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
 4أﺷ ــﻮاط ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ،
ﺛـ ـ ــﻢ اﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎح اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮاﺛـ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺣﻴﺎة أﻫــﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ
وﻋ ــﺎداﺗ ـﻬ ــﻢ اﻷﺻ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻀﻤﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،ﻳﻌﻘﺒﻪ
إﻗﺎﻣﺔ  4أﺷــﻮاط رﺋﻴﺴﺔ ،وﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ  81ﺷﻮﻃﺎ
ﻓﻲ  6اﻳــﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ
وﻣ ـﺴ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ وﺻ ــﻮل
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻬﺠﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣــﻦ دول

اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻛﺮم أﺑﻄﺎل ﻛﺄس وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

ﺳﻌﻮد وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻳﺘﻮﺳﻄﺎن اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ واﻟﺤﻀﻮر
ﻛﺮم ﺳﻌﻮد وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮوي اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻪ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ دﻳ ــﻮان
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ.
وﺣﻀﺮ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ،
ورﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻬﺪ ،وأﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻌﺎم
ﺣﺴﻦ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،وأﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﺟﻤﺎل اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ،
وﻋـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺳـﻌــﻮد ﺑــﻮﺣـﻤــﺪ ،واﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎدل اﻟﻌﻴﺎر ،وﻗﺪم ﺳﻌﻮد اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﺧﻼل
اﻟﺤﻔﻞ ﺳﻴﻔﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻬﺪ.

وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ أن اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ واﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳـ ــﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
اﻟﻰ أن "ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻓﺮح وﺳﻌﺎدة
ﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻪ وﻣﺤﺒﻴﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻻت واﻧﺠﺎزات
ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ زﻋﺎﻣﺔ اﻟﻜﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ".
وﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ اﻟ ـﺒ ــﺎﺑ ـﻄ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﺒ ــﺬل ﻗ ـﺼ ــﺎرى
ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﺪ
ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮﻫــﻢ ،ﻟﻴﺘﺠﺪد اﻟـﻠـﻘــﺎء واﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻓــﻲ دﻳ ــﻮان
ً
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻻﻧﺠﺎزات ﻓﺴﻴﻘﻮم
أﺑ ـﻨــﺎء اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻷﺑ ـﻄــﺎل ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ واﺟــﺐ
اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻌﺸﻖ ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ اﻟﺼﻔﺮاء".

ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ أن أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ دوﻟــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﻄﺎر
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ
و ﺿـﻴــﻮف اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ إﻧ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
وﺻ ـ ـ ــﻮﻻ ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﺠــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻋــﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ وﺻ ـﻠــﺖ إﻟــﻰ
ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﺸ ــﻮﻳ ــﺦ  5ﺳ ـﻔ ــﻦ ﻣـﺤـﻤـﻠــﺔ
ﺑ ـﻬ ـﺠــﻦ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
دوﻟ ـ ــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺮ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ وﺻ ـﻠ ــﺖ اﻟـﻬـﺠــﻦ
اﻹﻣــﺎراﺗـﻴــﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟـﺒــﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻟ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣـﻴـﻨــﺎء
اﻟﺸﻮﻳﺦ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ ،وﺗﻴﺴﻴﺮ
ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮر ﺑ ـﻨ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻦ اﻟ ــﻰ
ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎدي واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻮﻓﻮد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻬﺠﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻧﻄﻼق ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮاع اﻷوﺑﺘﻤﺴﺖ
اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ أﻣـ ــﺲ اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎﻗــﺎت
اﻟـﺘـﺠــﺮﻳـﺒـﻴــﺔ ﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﻮارب اﻟـﺸــﺮاﻋـﻴــﺔ
ﺻ ـﻨ ــﻒ "اﻷوﺑـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺴ ــﺖ" ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮاع
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﻒ واﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎك ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎدي اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ،ﻣ ـ ــﻦ  7ﺣـ ـﺘ ــﻰ 10
اﻟ ـﺠ ــﺎري ،ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﺣـﺘـﻔــﺎﻻت
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﺬﻛﺮى
اﻟ ـ ــ 12ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ــﻮﻟ ــﻲ ﺳ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟـﺒــﻼد ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻣــﺮور
اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 57ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل ،واﻟـ27
ﻟﻴﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.
وأﺷﺎر ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎوي إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺊ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ،ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
 36ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ وﻻﻋـ ـﺒ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﻣﺼﺮ
واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
واﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات وإﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ وﻛ ـﻨــﺪا
وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺗ ـﺤ ــﺖ إﺷ ـ ـ ــﺮاف ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ

رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺒﻠﻐﺎري أﺳﺘﺎﻧﻲ ،واﻟﻤﺼﺮي
د .ﻣﺪﺣﺖ ﻏﺰال.
وﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎوي أن
اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ اﻟـﻴــﻮم ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا،
وﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻣ ـﺘ ــﺪاد ﻳــﻮﻣــﻲ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺖ ،اﻟ ـ ـ ــﺬي
ﺳﺘﺨﺘﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
اﻟـﺤـﻔــﻞ اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ
ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎء ،ﺑـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي ﻓــﻲ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺐ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓــﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮاﻋ ـ ـ ـ ــﺪة
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ،
وﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻓ ـﻬــﺪ اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪان ،ﻋﻠﻲ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺼﺎر،
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ــﺎوي ،وﻋ ـﻠــﻲ
اﻟـ ـﻘ ــﻼف ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟــﻼﻋ ـﺒــﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺳﺎرة اﻟﻘﺼﺎر.

»ﻛﺮوزﻳﺮو« ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت
ﻓ ــﺮﺿ ــﺖ أﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﺮوزﻳ ــﺮو
ﺗ ـﻔ ــﻮﻗ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻞ ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت
ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ــﻮم ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮﺿـ ــﺎ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ــﻸﻧ ــﺪﻳ ــﺔ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،واﻟﺘﻲ
اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ أﻣـ ــﺲ اﻷول ،وﺗـﺨـﺘـﺘــﻢ
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ "ﻛﺮوزﻳﺮو" اﻟﻔﻮز
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراﺗ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺘﻲ ﻓﺎﻟﻜﻮﻧﺰ وﻏــﻮﻻﺳــﻮ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ أﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ "اﻟ ـﺘ ـﻤــﺖ
ﺳ ــﻮﻛ ــﺮ" اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬـﺘـﻴــﻦ
أﻳﻀﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻻﺳﻜﻮ وﻓﺎﻟﻜﻮﻧﺰ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ،ﺷـﻬــﺪ
اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﻘــﺎم ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻼﻋــﺐ اﺳ ـﺘــﺎد ﺟﺎﺑﺮ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،ﺗ ـﻌــﺎدل "اﻟـﺘـﻤــﺖ ﺳــﻮﻛــﺮ"
ﻣـ ــﻊ "ﻏ ـ ــﻼﻻﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ" ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﻌ ــﺎدل
ﻧـﻔــﺲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣــﻊ ﻛ ــﺮوزﻳ ــﺮو ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﺣـﻘــﻖ ﻓــﺎﻟـﻜــﻮﻧــﺰ اﻟ ـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ
ﻏﻼﻻﺳﻜﻮ.
وﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪت ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ــﺪور
اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴــﺪي ﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،وﺳــﻂ
أﺟـ ـ ــﻮاء ﺣ ـﻤــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ
واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ،ﻟــﻼﺳـﺘـﻤـﺘــﺎع ﺑــﺄﺟــﻮاء

اﻟﻤﻨﻴﻊ اﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺑ ــﺮﺻ ــﺪ ﻫ ــﺪاﻳ ــﺎ ﻗـ ﱢـﻴ ـﻤــﺔ
ﻟﻠﺤﻀﻮر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ،ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟـﻤـﻨـﻴــﻊ ،أن ﻧ ـﺠــﺎح اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻷول ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻧﺪﻳﺔ وﺣﻤﺎس اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ
ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟــﻼﻋـﺒــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ.

وأﺷ ــﺎر اﻟﻤﻨﻴﻊ إﻟــﻰ أن "اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ،ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﺤـ ـﻤ ــﻞ اﺳ ــﻢ
ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﺷﻌﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن".
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﺗـﻘــﺎم ﺗﺤﺖ
رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ د.
ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ ،وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  320ﻻﻋﺒﺎ.

ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺪ واﻟﺮﻳﺎن ﻓﻲ دوري اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﺻﺪارة ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ـﺴـ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﻐــﺮﻳ ـﻤ ـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳـﻴــﻦ اﻟـﺴــﺪ
واﻟ ــﺮﻳ ــﺎن ﻓ ــﻲ "ﻛــﻼﺳ ـﻴ ـﻜــﻮ" ﻗﻄﺮ
ُ
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺿﻤﻦ
ﻣ ـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﺴــﺎدس
ﻋﺸﺮ ﻟ ــﺪوري ﻧﺠﻮم  QNBﻋﻠﻰ
اﺳـﺘــﺎد ﺟــﺎﺳــﻢ ﺑــﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻨﺎدي
اﻟﺴﺪ.
وﻳ ـ ـﻄ ـ ـﻤـ ــﺢ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺪ ﻟـ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻘـ ـﻤ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـﻘــﻒ
ﺧﻠﻒ اﻟﺪﺣﻴﻞ اﻟﻤﺘﺼﺪر ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ،وﻳﻤﻠﻚ اﻟﺴﺪ  37ﻧﻘﻄﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ وﺑـ ـﻔ ــﺎرق
ً
ﻧ ـﻘ ـﻄ ـﺘ ـﻴ ــﻦ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎن
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ اﻟ ــﺬي
ﻟﺪﻳﻪ  35ﻧﻘﻄﺔ.
ﺗ ـﻜ ـﻤ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ﻗـﻤــﺔ
اﻟﺴﺪ واﻟــﺮﻳــﺎن ﻓــﻲ أن اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
ﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻃـ ـﻤ ــﻮح اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮز ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
أن اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺗـﺸـﺘــﺪ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﺠ ــﻮﻻت اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻊ وﺿــﻮح
أﻫﺪاﻓﻬﻤﺎ.
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻋـ ـﺒ ــﺎرة
ﻋ ــﻦ ﺻـ ــﺮاع ﻓ ـﻨــﻲ ﺗـﻜـﺘـﻴـﻜــﻲ ﺑﻴﻦ
ً
اﻟـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ ﺑـ ــﺪءا ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺪرﺑـﻴــﻦ،
وﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم
ﺑﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ.
اﻟ ـﺼــﺮاع ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻘﺎء
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮرق ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻻودروب
وﻓ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﺮا ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮاءة

اﻟــﻮاﻗ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ،
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺺ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮة
واﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻌـ ــﻒ ،وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﺗـﻌـﻄـﻴــﻞ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة ،واﺳﺘﻐﻼل ﻧﻘﺎط
اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻏﻞ ﻣﻨﻬﺎ،
ً
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎك ،وأﻳﻀﺎ
رﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺗﺤﺪث ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ،
وذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ
اﻻﻧﻄﻼق.
وﻻ ﺷـ ـ ـ ــﻚ أن ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ــﺪرب
ﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﻪ ورؤﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻪ وأﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺎره
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ ،وأن
اﻟ ـﺤ ـﺼــﺔ اﻻﻛ ـﺒ ــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن
ﺗ ـﻜ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ وﻓ ــﻖ
ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﺎت
دﻗـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ

وﻣﺪروﺳﺔ ،وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ﻟــﺪﻳـﻬـﻤــﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺎن ﻳ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﺎن اﻟـ ـﻘ ــﺪرة
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺎﻃــﻲ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
ودﻗ ــﺎﺋـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻔ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط
اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣﺘﻤﺮﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ.
وﻣـ ـ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﺻ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع
وﻣ ـﻬــﺎﻣــﻪ اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ وﻣـﺸــﺎﻛـﺴــﺔ
اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم وﺗ ــﻮﻏ ــﻼﺗ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن
ً
اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮاع ﺷ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ دﻓ ـ ــﺎع
اﻟﺮﻳﺎن وﻫﺠﻮم اﻟﺴﺪ ،واﻟﻌﻜﺲ
ﺻـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴ ـ ــﺢ ،و ﺧ ـ ـ ــﺎ ﺻ ـ ـ ــﺔ أن ﻛ ــﻼ
اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻳ ــﺮﻓ ــﺾ اﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎرة،
وإﻫﺪار أي ﻧﻘﻄﺔ.
ﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮاﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻷﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ
ﻟـﻠـﻤــﺪرﺑـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ اﻟ ــﺬي
ﻳ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ﻟ ـﻤ ــﻦ ﻳــﺮﻳــﺪ
اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮز ،ﻷن ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓــﻲ ﺻ ـﻔــﻮف وﺳﻄﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،وﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ أن
ﻻودروب وﻓـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺮا ﺳ ـﻴــﺰﺟــﺎن
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

اﻟﺴﺪ واﻟﺮﻳﺎن

ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ
اﻟـﺼــﺪارة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻮض ﻣﺒﺎراة
ﺳﻬﻠﺔ أﻣﺎم اﻹﻣﺎرات اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻗﺒﻞ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ،اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪوري
اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪر اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٣٥ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ
ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة وأرﺑﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻞ.
ً
وﻳـﻬــﻢ اﻟـﻌـﻴــﻦ ﻛـﺜـﻴــﺮا أن ﻳــﺮﺗــﺎح
ﻓﻲ ﺻﺪارﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮض ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ً
ﺻ ـﻌ ـﺒ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـ ـ ـ ــﺪا ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤــﻞ
ً
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة ،ﺛــﻢ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺒﻪ ﺣﺎﺳﻤﺔ.
وﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺐ ﻛ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﻴـ ـﺤ ــﺎت
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﺘﺨﻄﻲ اﻹﻣﺎرات
ﻗ ـﺒــﻞ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ  ١١ﻧـﻘـﻄــﺔ،
ﻻﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ أن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪر وﺟـ ــﻪ
رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺷ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﻠ ـﻬ ـﺠــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮق
اﻟﺰاﺋﺮة ﻟﻤﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻦ
ﺧﺎﺿﻬﻤﺎ ﻓﻮق ﻣﻴﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎح
ﺣﺘﺎ  ٢-٦وﻋﺠﻤﺎن -٧ﺻﻔﺮ.
وﺟﺎء ﻓﻮز اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﺎن
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺴﺒﺎﻋﻴﺔ
ﻧـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ﺳـ ـ ـﺠ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻧ ـﺠ ـﻤ ــﻪ
اﻟﻤﺼﺮي ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺤﺎت ﺛﻼﺛﺔ
أﻫﺪاف وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺪﻓﻴﻦ
آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺮﻳﺎن ﻳﺴﻠﻢ وأﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ،
ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺪرب اﻟﻜﺮواﺗﻲ

»دﻳﺮﺑﻲ اﻟﺮﻳﺎض« ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻼل واﻟﻨﺼﺮ
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟـ 21ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ،اﻟ ـﻴــﻮم،
ﻣـ ـﺒ ــﺎراة "دﻳ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض" ﺑﻴﻦ
اﻟﻬﻼل )اﻟﻤﺘﺼﺪر وﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ(
واﻟﻨﺼﺮ )اﻟﺜﺎﻟﺚ( ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﻮض
اﻷﻫﻠﻲ )اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ
ﻣﻊ اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ )اﻟﺮاﺑﻊ(.
وﻳـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـ ـﻬـ ــﻼل اﻟ ـﺘــﺮﺗ ـﻴــﺐ
ﺑ ــﺮﺻ ـﻴ ــﺪ  42ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ 38
ﻟــﻸﻫـﻠــﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺘـﺴــﺎوى اﻟﻨﺼﺮ
واﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺼ ـﻠ ــﻲ ﺑـ ـ ـ  30ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻟـﻜــﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ اﻟـ ـﻬ ــﻼل إﻟـ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺻﺪارﺗﻪ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ ﺑــﺎﻟـﻠـﻘــﺐ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﱠ
ود ﱠع
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛــﺄس اﻟﻤﻠﻚ ،وﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖ
ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺳﻮى اﻟﺪوري.
وﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻷوﻟ ـ ــﻰ
ﻟـ ـﻠـ ـﻬ ــﻼل ،ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ أﺧ ـﻴ ــﺮا
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑــﻲ أﺷ ـ ــﺮف ﺑـﻨـﺸــﺮﻗــﻲ
واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ إﻳﺰﻳﻜﻴﻴﻞ ﺳﻴﺮوﺗﻲ.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎدي أن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺷﺎرﻛﺎ

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤــﺎرﻳــﻦ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ أﻣــﺲ
اﻷول.
وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﻬ ــﻼل ﻓﻲ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮة ،إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎد
ﻋــﺎﻓ ـﻴ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻪ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﺗــﺄﺧــﺮه أﻣــﺎم اﻟﺒﺎﻃﻦ
إﻟﻰ ﻓﻮز  ،5-1واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ
اﻷﻫ ـﻠــﻲ وﺗـﻌــﺎدﻟــﻪ ﺳﻠﺒﺎ ﻣــﻊ أﻣــﺎم
ﺟ ــﺎره اﻻﺗ ـﺤــﺎد ،ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟـﻔــﺎرق
إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط.
وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻬﻼل ﻏﻴﺎﺑﺎت ﻧﺎﺟﻤﺔ
ﻋـ ــﻦ إﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ ﻧ ـﺠ ــﻮﻣ ــﻪ،
ﻛــﺎﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻛ ــﺎرﻟ ــﻮس إدواردو،
واﻟﺴﻮري ﻋﻤﺮ ﺧﺮﻳﺒﻴﻦ ،وﻧﻮاف
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺑ ــﺪ ،وﻳـ ـ ـﻌ ـ ـ ﱢـﻮل إﻟـ ـ ــﻰ آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ،
أﻣﺜﺎل :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﻴﻮف وأﺳﺎﻣﺔ
ﻫ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎوي وﻳـ ــﺎﺳـ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮاﻧ ــﻲ
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮﻳﻚ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺑﺎت اﻟﻨﺼﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ،
ﻓﻘﺪ ﺳﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﻋﺮوﺿﻪ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺧﺴﺮ

ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻧ ـﻘــﺎﻃــﺎ ﺳ ـﻬ ـﻠــﺔ ،ﻣ ــﺎ دﻓــﻊ
إﻟـ ــﻰ إﻗ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨــﻲ
ﻏﻮﺳﺘﺎﻓﻮ ﻛﻮﻳﻨﺘﻴﺮوس ،واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮواﺗـ ـ ــﻲ ﻛـ ــﻮروﻧ ـ ـﺴـ ــﻼف
ﻳﻮرﺳﻴﺘﺶ ،اﻟــﺬي ﻗــﺎد اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـ .23
وﺗﻤﻜﻦ ﻳﻮرﺳﻴﺘﺶ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ُـﻦ وﻗـ ــﻒ ﻫـ ــﺪر اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط،
وﺗ ـﺠــﺎوز أ ﺣ ــﺪ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺪو ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮف اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺮ،
اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﻲ إﻟـ ــﻰ رد اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎره أﻣ ــﺎم
اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻼل ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺧـ ـﺴ ــﺎرﺗ ــﻪ أﻣ ــﺎﻣ ــﻪ
ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬﻫ ـ ــﺎب ،ﻣـﻜـﺘـﻤـﻠــﺔ،
ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻏ ـﻴــﺎب ﻫ ــﺪاﻓ ــﻪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻬﻼوي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.

اﻷﻫﻠﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ
وﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ
اﻷﻫ ـﻠــﻲ إﻟ ــﻰ ﺗ ـﺠــﺎوز ﺗـﻌـﺜــﺮه أﻣــﺎم
اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﻒ

اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺼ ـﻠــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳـ ـﺘ ــﺎد ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺪة،
وﻫ ــﻮ ﻳـﺒـﺤــﺚ ﻋ ــﻦ ﻋـ ــﻮدة ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ
إﻟ ــﻰ اﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات ،ﻟــﻺﺑ ـﻘــﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎرق ﻣﻊ اﻟﻬﻼل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ
أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،أﻣﻼ ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻌﺜﺮ اﻷﺧﻴﺮ أﻣﺎم اﻟﻨﺼﺮ.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﻴﺼﻠﻲ ﺑــﺪوره إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ـﻔ ــﻮز ،ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻌــﺎدﻟــﻪ ﻣﻊ
اﻟﻔﻴﺤﺎء وﺧﺴﺎرﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﺘﻌﺎون.
ووﺿ ـ ـﻌـ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻻﻧ ـﻀ ـﺒ ــﺎط
ﻣ ــﺪرب ﻓــﺮﻳــﻖ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ،اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻴﻴﺮا ،ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ
إﻳﻘﺎف اﻟﺜﻼﺛﻲ؛ ﻓﻬﺪ اﻷﻧـﺼــﺎري،
واﻟﺘﺸﻴﻠﻲ ﻛــﺎرﻟــﻮس ﻓﻴﻼﻧﻮﻳﻔﺎ،
وزﻳـ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺪ ،ﻟ ـﻴ ـﻨ ـﻀ ـﻤــﻮا إﻟــﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ؛ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺪﻧﺎن
ﻓﻼﺗﻪ ،ﻟﻨﻴﻠﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻤﺮاء ،وﻃﺎرق
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻹﻧﺬارات.

اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻬﻼل ﻓﻲ دﻳﺮﺑﻲ ﺳﺎﺑﻖ

زوران ﻣﺎﻣﻴﺘﺶ ﺑﻔﺮﻳﻘﻪ وﻗﺪرﺗﻪ
ﻋـﻠــﻰ إﺣـ ــﺮاز اﻟـﻠـﻘــﺐ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﻗ ــﺎل ﻣﺎﻣﻴﺘﺶ ﺑﻌﺪ اﻟـﻤـﺒــﺎراة
ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻄﺎردة اﻟﻮﺣﺪة":
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ
ً
أن ﻳـﻤـﺜــﻞ ﺿ ـﻐــﻮﻃــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌـﻴــﻦ،
وﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ ﺟ ـﻬ ــﻮده
ﻟﻠﺤﺎق ﺑﻔﺮﻳﻘﻨﺎ".
وأﺷ ـ ـﻌـ ــﻞ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﻣــﺎﻣ ـﻴ ـﺘــﺶ
ﻧ ــﺎر اﻟـﻐـﻀــﺐ ﻋـﻨــﺪ ﻧـﻈـﻴــﺮه ﻣــﺪرب
اﻟـ ـ ـ ــﻮﺣـ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـ ــﺮوﻣ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻲ ﻟـ ــﻮرﻧـ ــﺖ
رﻳﺠﻴﻜﺎﻣﺐ ،اﻟﺬي رد ﻋﺸﻴﺔ ﻣﺒﺎراة
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻊ ﺣﺘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل" :ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟ ــﺪوري ذﻛــﺮﻧــﺎ أن ردﻧ ــﺎ ﺳﻴﻜﻮن
داﺧﻞ اﻟﻤﻠﻌﺐ وﻟﻴﺲ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ رﻳ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﺎﻣــﺐ" :ﻻ أرى
ﻛــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ،ﻻ ﺑــﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﺮام وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻷي
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ آﺧـ ــﺮ ،ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻨــﺎ ﻧـﺤـﺘــﺮم
ً
ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻔــﺮق ،وﻟــﻦ أﺗﺤﺪث ﻳﻮﻣﺎ
ﻋﻦ أن ﻓﺮﻳﻘﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
وآﻣــﻞ أن ﻳﺴﻤﻊ ﻻﻋﺒﻮﻧﺎ ﻣــﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ً
زوران ،وأن ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﺣﻤﺎﺳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ
)ﻣـ ــﺪرب اﻟ ـﻌ ـﻴــﻦ( ﻳ ـﺴ ـﻌــﺪه ،ﻓــﺎﻷﻣــﺮ
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ".
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎد رﻳـ ـﺠـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎﻣ ــﺐ ﺑ ـﺤ ـﺘــﺎ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﻦ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ١٣ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت
أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ.
ً
وﻳـﻠـﻌــﺐ اﻟ ـﻴــﻮم أﻳ ـﻀــﺎ ،اﻟﻈﻔﺮة

ً
ﻣﻊ دﺑﺎ اﻟﻔﺠﻴﺮة ،وﻏــﺪا ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ،ﺷ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻷﻫـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﻣــﻊ
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،وﻋﺠﻤﺎن ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ.
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أشار عدد من وسائل اإلعالم
البريطانية إلى أن نادي تشلسي
لن يتخلى عن مدربه اإليطالي
أنطونيو كونتي ،وذلك بعد
انتهاء اجتماع مجلس إدارة
النادي اللندني أمس األول.

سيواصل المدرب اإليطالي أنطونيو
كونتي عمله مع بطل الدوري اإلنكليزي
تـشـلـســي ،أق ـلــه عـلــى ال ـمــدى الـمـنـظــور،
وذلك بعدما قرر مالك النادي الملياردير
ال ــروس ــي رومـ ــان إبــرامــوفـيـتــش منحه
فرصة ،بحسب ما كشفت وسائل اإلعالم
المحلية.
وب ـ ــدا مـسـتـقـبــل ال ـ ـمـ ــدرب اإلي ـط ــال ــي
فــي مهب الــريــح ،بعدما مني تشلسي
بهزيمتين عـلــى ال ـتــوالــي فــي ال ــدوري
ال ـم ـم ـتــاز أمـ ــام ب ــورن ـم ــوث ع ـلــى أرض ــه
(صـفــر ،)3-وواتـفــورد ( ،)4-1السيما أن
ابراموفيتش معروف بأنه غير متسامح
مع المدربين بصرف النظر عن األلقاب
التي سبق لهم تحقيقها مع النادي.
لكن الـتـقــاريــر ال ـصــادرة عــن وسائل
اإلع ـ ـ ــام ال ـبــري ـطــان ـيــة م ـس ــاء ال ـث ــاث ــاء
أشارت الى أن كونتي سيكون بصحبة
الفريق عندما يتواجه االثنين مع وست
بروميتش البيون في المرحلة السابعة
والعشرين من الدوري الذي يحتل فيه
الـنــادي اللندني المركز الــرابــع األخير
المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بفارق
نقطة فقط أمام جاره توتنهام ومثلها
خلف ليفربول الثالث.
وكشفت وسائل اإلعالم البريطانية
أن مستقبل كونتي لم يكن مدار بحث
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فــي االجـتـمــاع ال ــذي عقد الـثــاثــاء بين
عــدد مــن أعـضــاء مجلس ادارة النادي
اللندني الــذي خــرج من نصف نهائي
مسابقة كأس الرابطة المحلية على يد
جــاره أرسـنــال ،بينما ال يــزال مشاركا
فــي مـســابـقــة ال ـكــأس حـيــث يلتقي مع
ه ــال سـيـتــي فــي  16فـبــرايــر فــي ال ــدور
ثمن النهائي.

المواجهة أمام برشلونة
وت ـن ـت ـظ ــر ك ــونـ ـت ــي ورج ـ ــال ـ ــه مـهـمــة
صعبة فــي ثمن نهائي دوري األبطال
في مواجهة برشلونة متصدر ترتيب
الدوري االسباني ،والذي سيحل ضيفا
في "ستامفورد بريدج" في  20فبراير،
قبل أن يستضيف مـبــاراة االيــاب على
ملعبه "كامب نو" في  14مارس.
ويعتقد أن مدرب برشلونة السابق
ل ــوي ــس ان ــريـ ـك ــه أبـ ـ ــرز م ــرش ــح لـتـسـلــم
االشـ ــراف عـلــى تشلسي ،فــي ح ــال قــرر
األخير التخلي عن كونتي العازم على
مــواص ـلــة مـ ـش ــواره م ــع ال ـفــريــق وع ــدم
التقدم باستقالته مــن المنصب الــذي
استلمه في صيف  ،2016وذلك بحسب
وسائل االعالم المحلية.
ولـ ــم يـ ـت ــوان كــون ـتــي ف ــي األســاب ـيــع

كونتي خالل مباراة لفريقه تشلسي
القليلة الماضية عن انتقاد ادارة النادي
وفلسفتها فــي ســوق االن ـت ـقــاالت ،كما
أن ــه أعـ ــرب ع ــن امـتـعــاضــه مـنـهــا ألنـهــا
لـ ــم تـ ـص ــدر أي بـ ـي ــان دع ـ ــم لـ ــه ع ـنــدمــا
وجهت اليه االنتقادات بسبب النتائج
المتأرجحة للفريق منذ بــدا يــة العام
الجديد (حقق فوزا واحــدا في الدوري
خالل .)2018

وفي ظل الحديث عن امكانية اقالته
م ــن م ـن ـص ـبــه رغ ـ ــم ن ـج ــاح ــه ف ــي ق ـي ــادة
ال ـفــريــق ال ــى لـقــب ال ـ ــدوري فــي موسمه
األول معه ،كان قلب الدفاع غاري كايهل
م ــن ال ـم ــداف ـع ـي ــن ال ـق ــائ ــل ع ــن ال ـم ــدرب
اإلي ـطــالــي ،معترفا بــأنــه يـجــب تحميل
المسؤولية لالعبين عن األداء الذي قدمه
الفريق في مباراة االثنين ضد واتفورد.

ً ً
مخيتاريان لعب دورا كبيرا
في انضمام أوباميانغ إلى أرسنال

اوباميانغ ومخيتاريان

كشف الهداف الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ
أن انتقال األرمني هنريك مخيتاريان من مانشستر
يونايتد إلى غريمه في الــدوري اإلنكليزي الممتاز
أرسـنــال ،لعب "دورا كبيرا" في قــرار انضمامه إلى
النادي اللندني من بوروسيا دورتموند األلماني.
وحسم اوباميانغ ( 28عاما) صفقة انتقاله
من بوروسيا دورتموند الى أرسنال مقابل
 56مـلـيــون جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ف ــي الـيــوم
األخـيــر مــن فـتــرة االنـتـقــاالت الشتوية،
ف ــي ص ـف ـقــة ش ـم ـلــت ح ـص ــول ال ـن ــادي
األلـ ـم ــان ــي ع ـل ــى ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ال ـش ــاب
ميتشي باتشواي من تشلسي على
سبيل اإلعـ ــارة ،بينما حصل األخير
على خدمات الفرنسي اوليفييه جيرو
من "المدفعجية".
وحقق أوباميانغ بداية مثالية مع فريقه الجديد،
إذ وجد طريقه للشباك في مباراته األولى معه ،وكانت
في نهاية األسبوع الماضي ضد ايفرتون ( ،)1-5في
لقاء حقق خالله مخيتاريان ثالث تمريرات حاسمة.

سانشيز

تــوصــل الـمـهــاجــم الـتـشـيـلــي ألكسيس
سانشيز إلى اتفاق مع النيابة اإلسبانية،
وافق بموجبه على قبول عقوبة سجنه 16
شهرا ،وإن كان لن يقضيها في الحبس،
بـسـبــب ت ـهــربــه م ــن دفـ ــع ض ــرائ ــب بقيمة
م ـل ـيــون يـ ــورو ع ــن ال ـف ـتــرة م ــا ب ـيــن 2012
و ،2013من خالل إخفاء إيراداته من حقوق
الصورة حين كان يلعب لنادي برشلونة.
وت ــوص ــل الع ـ ــب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
لالتفاق مع النيابة ومحامي الدولة ،بعد
س ــداد مليون ي ــورو ،إضــافــة إلــى الفوائد
المقررة عليه ،واعترافه بمنح حقوق
ا ل ـصــورة لشركتين مملوكتين له،
من أجل إخفاء إيراداته عن حقوق
الصورة أمام مصلحة الضرائب.
وق ـب ــل ســان ـش ـيــز ،الـ ــذي أدل ــى
بــأقــوالــه أم ــام ال ـقــاضــي فــي 16
ي ـن ــا ي ــر  ،2017ع ـب ــر خــا ص ـيــة
الفيديو كونفرانس من لندن،
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـق ـيــم ف ـي ـهــا بـعــد
ان ـت ـقــالــه م ــن بــرش ـلــونــة إلــى
أر س ـن ــال ،بعقوبتي السجن

كورتوا يغازل الريال :قلبي في مدريد

واعـ ـت ــرف أوبــام ـيــانــغ ف ــي حــديــث لـتـطـبـيــق الـبــث
الصوتي "بــودكــاســت" الـخــاص بــأرسـنــال بــأن فكرة
اللعب مجددا الى جانب مخيتاريان لعبت دورا مؤثرا
في قرار االنضمام الى فريق المدرب الفرنسي ارسين
فينغر ،مضيفا" :لعبنا سابقا الى جانب بعضنا ،وأنا
سعيد حقا لرؤيته مجددا".
والتحق اوباميانغ ومخيتاريان بدورتموند في
صيف  ،2013وبقيا معا حتى انتقال الالعب األرميني
الى مانشستر يونايتد في صيف .2016
وأض ــاف اوبــامـيــانــغ" :كــأنـنــي (اجـتـمـعــت مـجــددا)
بــأخ ،بصديق جيد ،اتصل بي عدة مــرات ،وسألني:
هل أنت قادم أم ال؟ فأجبته :أنت أوال عليك أن تقول
لي إذا وقعت (مع أرسنال) أم ال ،فقال لي إن المسألة
حسمت ،وهــذا األمــر لعب دورا كبيرا بمجيئي الى
هنا .نحن نفهم بعضنا البعض في الملعب وخارجه،
ولهذا السبب األمر سهل علينا في أرضية الملعب".
و خـتــم" :عليهم (المشجعون) أن يكونوا سعداء
(بوجودهما معا) ،سنقدم كل ما لدينا بالتأكيد ،كما
فعلنا في السابق".

تسوية سانشيز مع الضرائب السجن مع وقف التنفيذ
ثمانية أشهر لكل من الجريمتين اللتين
ارتكبهما ،لكن النيابة ومحامي الدولة
سيطلبان بأن يصدر الحكم بعدم إيداع
الالعب السجن إذا لم يرتكب جريمة في
العامين المقبلين.
وجــرى إبــاغ االتـفــاق ،الــذي يشمل
تغريم سانشيز  590ألفا و 65يورو،
إضــافــة إل ــى ع ــدم حـصــولــه عـلــى أي
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ح ـك ــوم ـي ــة أو ح ــواف ــز
ضريبية خالل عامين في إسبانيا،
لـ ـق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق ،لـ ـك ــي ت ـص ــدر
الـمـحـكـمــة ح ـك ـمــا ب ــإي ـق ــاف تنفيذ
عقوبة السجن  16شهرا.
َّ
ُيـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن س ـ ــا نـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــز وقـ ـ ـ ــع
ل ـ ـبـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
ف ــي يــول ـيــو  ،2011وظــل
ف ــي ص ـف ــوف ــه ح ـت ــى رح ــل
ف ــي مــوســم  2014-2015إلــى
أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـنـ ــدنـ ــي ،الـ ـ ــذي
انتقل من صفوفه في سوق
االنـتـقــاالت الشتوية األخير
لمانشستر يونايتد.

وفي حديث لصحيفة "لندن ايفنينغ
سـ ـت ــان ــدارد" ،ق ــال كــاي ـهــل" :م ـه ـمــا كــان
القرار الذي سيصدر (عن االدارة بشأن
كــونـتــي) ،يـجــب عـلــى الــاعـبـيــن تحمل
المسؤولية .المدرب قام بعمل مذهل"،
مضيفا" :الشعور الذي يراودني حاليا
ه ــو األس ـ ـ ــوأ م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة .عـلــى
صعيد األداء ،لم أتعرف على الفريق أو

ً ً
نفسي .كان سيئا جدا .تشعر بانزعاج
كبير عندما تخرج من أداء مماثل".
وتـ ــابـ ــع" :يـ ـج ــب أن ن ـب ـق ــى أقـ ــويـ ــاء.
اختبرت هذا األمر في السابق مع هذا
ا ل ـنــادي ،يجب المحافظة على رباطة
جأشنا".

زاد الـحــارس البلجيكي تيبو
كــورتــوا التكهنات حــول احتمال
رحيله عن نادي تشلسي والعودة
إل ــى إس ـبــان ـيــا ب ـقــولــه "ق ـل ـبــي في
مدريد" ،على الرغم من أنه يجري
محادثات مع البلوز حول تجديد
عقده.
ويمتد عقد الدولي البلجيكي
ً
" 25عاما" مع تشلسي حتى 2019
وت ـح ــدث ــت ت ـق ــاري ــر ع ــن اح ـت ـمــال
عودته إلــى إسبانيا وانضمامه
إلى ريال مدريد.
وتحدث كورتوا ،في مقابلة مع
مجلة "سبورت فووت" البلجيكية
ً
عن حبه وتعلقه بمدريد نظرا إلى
وجــود أســرتــه هـنــاك ،لكنه أشــار
فــي الــوقــت نفسه إلــى أنــه يجري
مـ ـف ــاوض ــات ل ـت ـم ــدي ــد عـ ـق ــده مــع
النادي اإلنكليزي.
وقال "هناك يعيش طفالي مع
ً
أمهما ،ودائما ما أتواصل معهم
واف ـت ـق ــده ــم ،وأس ــاف ــر إل ــى هـنــاك
عندما تتاح لي الفرصة".

كورتوا
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "ح ـ ـ ـيـ ـ ــن ت ـ ـ ـتـ ـ ــاح ل ــي
الـ ـف ــرص ــة ،أحـ ـ ـ ــاول ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
ً
ً
مدريد ،الوضع ليس سهال دائما،
بالتأكيد قلبي في مدريد .األمر
منطقي ويمكن تفهمه".
وع ــن اح ـت ـمــال انـضـمــامــه إلــى
ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،ق ـ ـ ــال" :ل ـ ــو ك ــان ــوا

يريدونني فعليهم التواصل مع
تشيلسي وسنرى وقتها .المؤكد
ً
أنـنــي ســأعــود إلــى مــدريــد يــومــا،
أحب البلد ،وأحب المدينة ،هناك
قضيت ثالثة أعوام (مع أتلتيكو
ً
مدريد) وحيث أصبحت يافعا".

ً
كوتينيو :حلم اللعب للبرشا تأخر كثيرا

أكد النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ،العب
و ســط برشلونة اإلسباني ،أ نــه على الرغم من
عدم قدرته على خوض مباريات دوري األبطال
مع البالوغرانا ،لسابق مشاركته في الموسم
ال ـ ـجـ ــاري مـ ــع ل ـي ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،فــإنــه
سيشعر بأنه بطل ألوروبا في حالة تتويج
فريقه باللقب.
وأك ــد كــوتـيـنـيــو ،فــي ح ــوار تـلـفــزيــونــي:
"أشعر بضيق بسبب عدم مشاركتي في
"التشامبيونز" مع البرشا ،ولكن ،إذا فزنا
بالبطولة هذا العام ،فسأشعر وكأنني
شــار كــت فيها و ســأ حـتـفــل ،أل نـنــي جــزء
من هذه المجموعة".
و قــال النجم البرازيلي إ نــه يشعر
ب ـ " سـعــادة" كبيرة أل نــه حقق حلمه
أخـ ـي ــرا ب ــاالن ـض ـم ــام ل ـل ـبــاوغــرانــا،
عـلــى الــرغــم مــن تــأخــر ه ــذا الـحـلــم
ق ـ ـل ـ ـيـ ــا" :كـ ـ ـن ـ ــت أريـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـجـ ــيء
ل ـل ـب ــرس ــا ،ل ـق ــد ح ــاول ـن ــا بـشـتــى
الطرق في الصيف الماضي،
كوتينيو
ولكن لم نستطع ،وبقيت مع
ليفربول".
وعـ ـ ــن ت ــأق ـل ـم ــه مـ ــع ف ــري ـق ــه
الـجــديــد ،أشــار صــاحــب ال ــ25

عاما إ لــى أ نــه يمتلك "رغبة كبيرة في تسجيل
الـهــدف األول مــع بــرشـلــونــة" ،ولـكـنــه أكــد أنــه ال
يعرف كيف سيحتفل به.
وحـ ــول مــوق ـعــه ف ــي ال ـم ـل ـعــب ،أشـ ــار إل ــى أنــه
لعب " مــرات عديدة على الجناح األيسر" خالل
مسيرته.
وأض ـ ــاف" :ول ـك ــن يـمـكـنـنــي أي ـضــا ال ـل ـعــب في
أي مركز ،وأ حــاول التأقلم على ما يطلبه مني
المدرب ويتطلبه نظام لعب البرسا".
وارتـ ـ ــدى ن ـجــم "ال ـس ـي ـل ـي ـســاو" ال ـق ـم ـيــص رقــم
" ،"14ا لـ ــذي ك ــان يــر تــد يــه ا ل ـن ـجــم األر جـنـتـيـنــي
خافيير ماسكيرانو ،الذي رحل لهيبي فورتشن
الصيني ،ومن قبله األسطورة الهولندي الراحل
يوهان كرويف.
وق ــال فــي ه ــذا ال ـص ــدد" :أح ــب الــرقــم  14ألنــه
تــار ي ـخــي ،أ م ــر ر ق ــم ا لـقـمـيــص لــم يـكــن يشغلني
كثيرا ،ما يشغلني أكثر هو االنصهار في أسرع
وقت داخل الفريق".

هولندا تلجأ إلى كومان لقيادة تحدي إعادة بناء المنتخب
ي ــواج ــه ال ـن ـجــم ال ـس ــاب ــق ل ـك ــرة ال ـقــدم
الهولندية رونالد كومان الذي عين أمس
األول على رأس االدارة الفنية لمنتخب
ب ــاده ،تـحــديــا كـبـيــرا فــي مـهـمـتــه ،وهــو
يدرك انه تسلم منتخبا في طور البناء
ويعيش فارقا هائال بين االجيال.
وعين كومان ( 54عاما) خلفا لمواطنه
ديـ ــك أدفـ ــوكـ ــات ال ـ ــذي ف ـش ــل ف ــي ق ـي ــادة
"المنتخب البرتقالي" لنهائيات كأس
العالم  ،2018بعدما فشل سلفهما غوس
هيدينك في ضمان مقعد للهولنديين في
كأس اوروبا  2016في فرنسا.
وب ـع ــد ه ــذي ــن اإلخ ـفــاق ـيــن الــذريـعـيــن
اللذين أصابا جماهير منتخب االراضي
المنخفضة باستياء كبير ،يتعين على
المدرب الجديد قيادة هولندا الى كأس
أوروبا المقررة عام  .2020ووقع كومان
أمـ ــس األول ع ـق ــدا م ــدت ــه أرب ـ ــع س ـنــوات
يتضمن أيضا قيادة المنتخب لنهائيات
كأس العالم  2022في قطر.
وق ـ ــال ك ــوم ــان ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي

"ش ــرف لــي أن أصـبــح مــدربــا للمنتخب،
وهذا التحدي ال يخيفني".
وسيبدأ كومان مهمته بجيل جديد
تقريبا .فجيل "األربـعــة الكبار" (رافايل
ف ــان در ف ــارت ،ويـسـلــي س ـنــايــدر ،روبــن
ف ــان بـيــرســي وآري ـي ــن روبـ ــن) ال ــذي حل
ثانيا في مونديال جنوب افريقيا ،2010
وثالثا بعدها بأربع سنوات في البرازيل،
مضى زمنه ،رغم انه اليزال في امكان فان
بيرسي وروبن مد يد العون.
وستتشكل الركائز االساسية الجديدة
من مدافعي ليفربول االنكليزي فيرجيل
فــان داي ــك ،والتسيو االيـطــالــي ستيفان
دي فري ،ومانشستر يونايتد االنكليزي
دالي بليند ،والعب وسط روما االيطالي
كيفن ستروتمان أو جناح ليون الفرنسي
ممفيس ديباي.
ومع هذه االسماء التي باتت معروفة
على الساحة العالمية من دون ان تكتسب
مكانة النجوم ،يجد المنتخب الهولندي
نفسه يـعــانــي للتألق بـيــن الـكـبــار ،رغــم

المواهب العديدة التي عرفت كرة القدم
الهولندية بـ"انتاجها".
وقال كومان أمس األول "ثمة موهبة
فــي هولندا .أنــا متأكد مــن ذلــك ،وإال لم
أكن ألقبل هذا المنصب .أرى آفاقا جيدة.
ربما ليس لدينا أفضل الالعبين ،ولكن
لدينا ما يكفي لتشكيل منتخب جيد".

تجديد الدماء
يواكب تعيين كومان ،النجم الدولي
الـســابــق ،تجديد دم ــاء إدارة كــرة القدم
"من مستوى عال" داخل االتحاد المحلي،
من خالل تعيين المدير العام في نادي
هيراكليس ألميلو (درجة اولى) نيكو-يان
هوغما على رأسها.
وستكون أمــام المدير الفني الجديد
مهمة صعبة تتمثل فــي تيسير ظهور
ج ـيــل جــديــد ف ــي ب ـلــد م ـع ــروف بتكوين
الــاع ـب ـيــن .وال تـنـقــص ك ــوم ــان مـعــرفــة
ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،وه ــو ال ــذي شـكــل مع

فــرانــك راي ـك ــارد ورود غــولـيــت ومــاركــو
فــان باستن ،العمود الفقري للمنتخب
الهولندي الذي توج بلقب كأس أوروبا
عام .1988
مسيرته الــرائـعــة كــاعــب خــاصــة مع
برشلونة االسباني والمنتخب الهولندي
( 78مباراة دولية) ستساعده في رهانه
ال محالة .كما لقي تعيينه ترحيبا كبيرا
مــن الجماهير الهولندية والـعــديــد من
الالعبين السابقين.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ومـ ـ ـ ــدرب
ايندهوفن الحالي فيليب كوكو ان كومان
هو "رجل المرحلة".
وس ـبــق أن ورد اس ــم كــومــان لخالفة
ل ــوي ــس ف ــان غ ــال ع ـقــب ن ـهــائ ـيــات كــأس
ال ـعــالــم  2014ف ــي ال ـب ــرازي ــل .ول ــم يخف
الـ ـ ـم ـ ــدرب أب ـ ـ ــدا أن ح ـل ـم ــه ك ـ ــان ت ــدري ــب
المنتخب البرتقالي ،اال انه لم يكن أبدا
متاحا بسبب ارتباطه مع األندية التي
كان يشرف على تدريبها.

كومان ( يمين الصورة ) خالل المؤتمر الصحافي

ةديرجلا
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رياضة

مرسيليا بـ  9أهداف إلى ربع النهائي وسان جرمان بـ «هاتريك» دي ماريا
حجز فريقا مرسيليا وباريس
سان جرمان مقعديهما في دور
الثمانية لبطولة كأس فرنسا
لكرة القدم ،عبر فوز األول على
بورغ أون بريس ،والثاني على
سوشو أمس األول في دور
الـ.16

داني ألفيش
يلعب حارس
مرمى في الدقيقة
األخيرة

بلغ مرسيليا الدور ربع النهائي
لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم،
بفوزه الساحق على مضيفه بورغ
أون ب ــري ــس ،م ــن ال ــدرج ــة الـثــانـيــة،
9صـ ـف ــر ،ول ـح ــق ب ــه ب ــاري ــس ســانجرمان ،حامل اللقب ،بتغلبه على
مضيفه ســوشــو مــن الـثــانـيــة ،1-4
ب ـف ـض ــل «هـ ــاتـ ــريـ ــك» األرج ـن ـت ـي ـنــي
أُنـخــل دي م ــاري ــا ،أم ــس األول ،في
ثمن النهائي.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،ف ــرض
اليوناني قسطنطينوس ميتروغلو
واألرجنتيني لوكاس أوكامبوس
ن ـف ـس ـي ـه ـم ــا ن ـج ـم ـي ــن لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة،
بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ك ـ ــل مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ث ــاث ـي ــة
(هاتريك).
وحسم مرسيليا نتيجة المباراة
ف ـ ــي ش ــو طـ ـه ــا األول ،بـتـسـجـيـلــه
خماسية تناوب عليها البرازيلي
لــويــز غــوسـتــافــو ( )10وديميتري
ب ــاي ـي ــت ( )13وأوكـ ــام ـ ـبـ ــوس ()16
وميتروغلو ( 20و.)41
وعزز أوكامبوس تقدم مرسيليا
بـثـنــائـيــة ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي (48
و ،)71وأض ــاف ميتروغلو الثامن
( ،)81قـبــل أن يـخـتــم الـكــامـيــرونــي
كلينتون نجي المهرجان بالهدف
التاسع ( 89من ركلة جزاء).
وفـ ــي غ ـي ــاب ال ـن ـجــم ال ـبــراز َّي ـلــي
نـ ـيـ ـم ــار دا س ـي ـل ـف ــا ،الـ ـ ـ ــذي ف ــض ــل
ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي أونـ ــاي إيـمــري
إراحـتــه ،تألق دي ماريا في اللقاء
الثاني ،وقاد سان جرمان إلى ربع
الـنـهــائــي ،بمساهمته الـفـعــالــة في
الفوز الكبير .1-4
وس ـجــل دي م ــاري ــا ثــاثـيــة هي
األول ــى مــع ســان جــرمــان ،واألول ــى
له منذ  27فبراير  2010في مرمى
ل ـي ـشــوس ال ـبــرت ـغــالــي ع ـنــدمــا كــان
يدافع عن ألوان بنفيكا.
ك ـمــا أن دي م ــاري ــا ه ــو الــاعــب
الباريسي األكثر حسما في مختلف
المسابقات في عام  15( 2018هدفا-

سجل  9وصنع  )6أمام نيمار ()12
وكيليان مبابي (.)6
ورغم الفوز العريض ،عانى فريق
العاصمة األمـ ّـريــن ،خصوصا في
الشوط األول ،حيث واجــه مقاومة
كـبـيــرة مــن أص ـحــاب األرض ،لكنه
ومدربه إيمري تداركا الموقف في
الشوط الثاني ،وحسمت النتيجة
في بدايته.
وواص ــل س ــان جــرمــان مـشــواره
فــي الـمـســابـقــة ،ال ـتــي يـحـمــل الــرقــم
القياسي في عدد األلقاب بها (11
بفارق لقب واحــد أمــام مرسيليا)،
وأبـقــى على حظوظه فــي التتويج
بــالــربــاع ـيــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة :ال ـ ــدوري
وال ـكــأس وك ــأس الــرابـطــة المحلية
ودوري أبطال أوروبا ،حيث يتصدر
األول ُبفارق  11نقطة أمام مرسيليا،
وبلغ ثمن نهائي الثانية ،والمباراة
الـنـهــائـيــة لـلـثــالـثــة ،حـيـ ُـث سيالقي
موناكو في  31مارس ،وثمن نهائي
الرابعة ،حيث سيواجه ريال مدريد
اإلسباني األربعاء المقبل ذهابا في
مدريد ،و 6مارس إيابا في باريس.
وم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي
األرجنتيني التقدم لفريق العاصمة
في الدقيقة األولــى بضربة رأسية
مــن مسافة قريبة ،إثــر تمريرة من
الدولي الواعد كيليان مبابي.
ونجح سوشو في إدراك التعادل
بهدف رائع لصانع ألعابه فلوريان
مارتان ،الــذي استغل دربكة داخل
الـمـنـطـقــة ،فـخـطــف ال ـك ــرة بـيـمـنــاه،
وســددهــا قوية زاحـفــة بيسراه من
مـســافــة قــريـبــة عـلــى ي ـســار حــارس
ال ـم ــرم ــى ال ــدول ــي األل ـم ــان ــي كيفن
تراب (.)13
وأعـ ــاد ال ــدول ــي األوروغ ــوي ــان ــي
اديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي ال ـ ـفـ ــارق إل ــى
ســابــق ع ـهــده ،إث ــر هـجـمــة منسقة
قــادهــا دي م ــاري ــا ،ال ــذي م ــرر كــرة
بينية إلــى المدافع األيسر إليفان
ك ـ ــورزاوا ،فلعبها عرضية بعيدة

ماركيزيو :بوفون كان يستحق الفوز
بجائزة «الكرة الذهبية»
قال العب وسط يوفنتوس اإليطالي كالوديو
ماركيزيو ،امس االول ،إن الحارس جانلويجي
بـ ــوفـ ــون ،زم ـي ـل ــه ف ــي «ال ـب ـي ــان ـك ــون ـي ــري»« ،ك ــان
يستحق» الفوز بالكرة الذهبية على مسيرته
وأر قــا مــه القياسية ا لـتــي حققها ،والنهائيات
التي خاضها في دوري األبطال.
واضــاف ماركيزيو ،في حــوار نشره الموقع
ال ــرسـ ـم ــي لـ ـلـ ـن ــادي ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت« ،ج ـي ـجــي
(ب ــوف ــون) ك ــان يـسـتـحــق ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـكــرة

بوفون

ال ــذه ـب ـي ــة ن ـظ ــرا ل ـم ـس ـيــرتــه ال ــرائـ ـع ــة واألعـ ـ ــوام
األخـيــرة التي عاشها في يوفنتوس ،واألرقــام
الـقـيــاسـيــة الـمـحـلـيــة ونـهــائـيــي دوري األب ـطــال
اللذين خاضهما».
و تـ ـ ــا بـ ـ ــع« :إال أنه عند الحديث عن الجائزة،
فهناك العبون كبار مثل
(ال ـســويــدي زالت ــان)
إبراهيموفيتش،
و(اإلسـ ـب ــانـ ـيـ ـي ــن)
أندريس إنييستا
أ و تـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي
هـيــرنــانــديــز ،الــذيــن لم
ي ـح ـصــدوا ال ـج ــائ ــزة من
قبل».
وأشــار الالعب الدولي
إ لـ ـ ـ ـ ــى أن صـ ـ ـع ـ ــو ب ـ ــة ف ـ ــوز
ب ـ ــوف ـ ــون بـ ــال ـ ـكـ ــرة ال ــذه ـب ـي ــة
تكمن في كونه حارس مرمى،
وأن األ ص ـ ـ ـ ـ ــوات تـ ــذ هـ ــب دا ئـ ـم ــا
لـلـمـهــاجـمـيــن« .ل ـي ــس ه ـن ــاك شك
فـ ـ ــي أن ا لـ ـمـ ـه ــا جـ ـمـ ـي ــن يـ ـج ــذ ب ــون
األنـ ـظ ــار أك ـث ــر ،وف ــي ه ــذه ال ـس ـنــوات
قدم الثنائي (األرجنتيني ليو) ميسي
و(ال ـب ــرت ـغ ــال ــي) كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
مستويات استثنائية» ،و هــو ما وضح
ف ــي تـقــاسـمـهـمــا ال ـف ــوز بــال ـجــائــزة خــال
السنوات العشر األخيرة.

ً
دي ماريا نجم باريس سان جرمان يحتفل بعد إحرازه هدفا في مرمى سوشو
ب ـيــن الـ ـح ــارس وأح ـ ــد الـمــدافـعـيــن
ارت ـمــى عليها ال ـه ــداف الـتــاريـخــي
لـنــادي العاصمة ،وتابعها داخــل
المرمى الخالي (.)27

دي ماريا يسجل «الهاتريك»
وطمأن دي ماريا رفاقه عندما
سجل الهدف الثالث مطلع الشوط

الثاني ،إثر تلقيه كرة من اإليطالي
ماركو فيراتي ،بعد هجمة منسقة،
فـتــوغــل داخ ــل الـمـنـطـقــة ،وتابعها
داخل المرمى (.)58
وخـ ـت ــم دي مـ ــاريـ ــا ال ـم ـه ــرج ــان
بالهدف الرابع عندما استغل كرة
مرتدة من الحارس الغاني أتي ،إثر
تـســديــدة قــويــة لـكــافــانــي ،فتابعها
بسهولة داخل المرمى (.)62

الرياضيون الروس يعودون
إلى محكمة التحكيم

ع ــاد الــريــاضـيــون ال ــروس الـ ــ 15أم ــس ال ــى محكمة
التحكيم الــريــاضــي التي ألغت عقوبة االيـقــاف مدى
الحياة المفروضة عليهم من اللجنة األولمبية الدولية
على خلفية فضيحة المنشطات ،بعدما رفضت الهيئة
الدولية السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد 2018
الشتوي.
وي ـن ـط ـل ــق أول ـم ـب ـي ــاد ب ـي ــون ــغ ت ـش ــان ــغ ف ــي ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة رس ـم ـيــا غـ ــدا ،ويـسـتـمــر ح ـتــى  25فـبــرايــر
الحالي .وقبل أيام من انطالقه ،قررت محكمة التحكيم
رفـ ــع ع ـقــوبــة االيـ ـق ــاف مـ ــدى ال ـح ـي ــاة ال ـت ــي فــرضـتـهــا
«األولمبية الدولية» ،عن  28روسيا ،بينهم  15اليزالون
مؤهلين للمنافسة ( 13رياضيا ومدربان) ،إال ان اللجنة
الدولية رفضت السماح لهم بالمشاركة في المنافسات.
وقــالــت محكمة التحكيم الــريــاضــي («ك ـ ــاس») في
بيان أمس ان الغرفة التابعة لها والمكلفة النظر في
هذا االمر «فتحت اجراء طارئا ضد اللجنة االولمبية
الدولية بخصوص موضوع الرياضيين والمدربين
الروس الـ .»15

وطرد حارس مرمى سان جرمان
تراب في الدقيقة األخيرة ،وبسبب
استكمال إيمري للتبديالت الثالثة
القانونية اضطر البرازيلي دانــي
أل ـف ـي ــش ،الـ ـ ــذي دخ ـ ــل ف ــي ال ـش ــوط
الـثــانــي مــع اإليـطــالــي تياغو موتا
واألرجنتيني خافيير باستوري،
إل ــى ش ـغــل م ــرك ــز حـ ــارس الـمــرمــى
لثوان فقط.
ٍ

سقوط المتصدرين في الـ «»NBA
حـســم تــورون ـتــو رابـ ـت ــورز الـقـمــة م ــع ضـيـفــه بوسطن
سلتيكس ،متصدر المنطقة الشرقية ،91-111 ،وسقط
غولدن ستايت ووريرز ،متصدر «الغربية» ،امام اوكالهوما
سيتي ثاندر ،بينما تخطى نجم هيوستن روكتس حاجز
 15الــف نقطة الـثــاثــاء ،فــي دوري كــرة السلة االميركي
للمحترفين.
وتعرض غولدن ستايت ووريــرز ،حامل اللقب عامي
 2015و ،2017ووصيف بطل  ،2016لخسارة ثانية على
التوالي ،ورابعة في آخر  10مباريات ،عندما سقط على
أرضه أمام أوكالهوما سيتي ثاندر .125-105
وبات غولدن ستايت ،متصدر المنطقة الغربية ( 41فوزا
و 13هزيمة) ،مهددا من مطارده هيوستن روكتس ،الذي
حقق فــوزه الخامس على التوالي ،والتاسع في آخر 10
مباريات ،وبات هو أيضا على بعد فوزين منه إثر تغلبه
على مضيفه بروكلين نتس .113-123
وسجل جيمس هــاردن  36نقطة لهيوستن ،وتخطى
عتبة  15ألف نقطة مع فريقه ،واضاف كريس بول  25نقطة
(مع  7متابعات و 5تمريرات حاسمة ،وحقق كلينت كابيال
دابل دابل ( 18نقطة و 11متابعة).
ولم تكن حال «الملك» ليبرون جيمس ،نجم كليفالند
كافالييرز ،افضل من ايرفينغ ودورانت وكوري ،وتعرض
فريقه ،وصيف بطل  2015و 2017وبطل  ،2016لخسارة
ثانية تواليا وسادسة في آخر  10مباريات هي الـ 22منذ
بــدايــة الموسم على يــد مضيفه اورالن ــدو ماجيك ،الــذي
تخلى بهذا الفوز عن المركز األخير في ترتيب المنطقة
الشرقية.116-98 ،
وعـ ــوض ل ــوس انـجـلـيــس ل ـي ـكــرز ،ب ـف ــوزه ع ـلــى ضيفه
فـيـنـيـكــس صـنــز  ،93-112قـسـمــا م ــن ال ـخ ـســارة الـمــاديــة
والمعنوية لصانع االلـعــاب االسـطــوري فــي ثمانينيات
القرن الماضي ماجيك جونسون ،مسؤول عمليات كرة
الـسـلــة ف ــي الـ ـن ــادي ،الـ ــذي فــرضــت عـلـيــه راب ـط ــة الـ ــدوري

بايرن يسحق بادربورن ويتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا
تأهل بــايــرن ميونيخ لنصف
ن ـهــائــي م ـســاب ـقــة كـ ــأس الـمــانـيــا
لـكــرة ال ـقــدم ب ـف ــوزه ،أم ــس األول،
عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه بـ ـ ـ ــادربـ ـ ـ ــورن مــن
الدرجة الثالثة  - 6صفر ،في حين
احتاج مطارده في الــدوري باير
ليفركوزن الــى التمديد لتخطي
ضيفه فيردر بريمن ( 2-4الوقت
االصلي .)2-2
وال ـ ـفـ ــوز ه ــو ال ـث ــان ــي لـلـفــريــق
الـ ـب ــاف ــاري ع ـل ــى ب ـ ــادرب ـ ــورن فــي
مسابقة ا لـكــأس بعد االول على
ال ـم ـل ـعــب ذاتـ ـ ــه  1-5ع ـ ــام ،2001
والـ ـ ــرابـ ـ ــع بـ ـع ــد انـ ـتـ ـص ــاري ــه فــي
الـ ــدوري فــي مــوســم 2015-2014
( - 4صفر في ميونيخ ،و - 6صفر
في بادربورن).
وتفوق بايرن بخبرة العبيه،
وأنـ ـه ــى الـ ـش ــوط األول مـتـقــدمــا
بثالثية نظيفة ،مستفيدا بشكل
خـ ــاص م ــن األخـ ـط ــاء الــدفــاع ـيــة،
ومؤكدا ما قاله المدير الرياضي
لمتصدر الدرجة الثالثة ماركوس
كروش بعد سحب القرعة" :علينا
أن نقول وداعا للمسابقة".
وس ـجــل الـفــرنـســي كينغسلي
كــومــان ( )19والبولندي روبــرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ( )25وي ــوش ــوا
كـ ـيـ ـمـ ـيـ ـت ــش (  )42وا ل ـ ـفـ ــر ن ـ ـسـ ــي

كـ ـ ـ ــور ن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان تـ ـ ــو ل ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــو ()55
والهولندي اريين روبن ( 86و)88
االهداف.
ويـسـعــى بــايــرن مـيــونـيــخ إلــى
اس ـت ـع ــادة ل ـقــب الـمـســابـقــة الـتــي
يحمل رقمها القياسي ( 18لقبا)
ب ـع ــد أن أقـ ـص ــى ب ـط ــل ال ـن ـس ـخــة
ال ـســاب ـقــة ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
من ثمن النهائي ،وثأر لخسارته
أمامه في دور االربعة في .2017
ويـ ـح ــارب ال ـع ـمــاق ال ـبــافــاري
ع ـل ــى  3ج ـب ـه ــات ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم
(ال ـ ـ ـ ـ ــدوري والـ ـ ـك ـ ــأس ال ـم ـح ـل ـيــان
ومسابقة دوري ابطال اوروبــا)،
وي ـط ـمــح ب ـق ـيــادة م ــدرب ــه الـقــديــم
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــرم يـ ـ ــوب
هــايـنـكـيــس ،ال ــى ت ـك ــرار االن ـجــاز
الـتــاريـخــي ب ــإح ــراز الـثــاثـيــة في
.2013
وي ـ ـت ـ ـص ـ ــدر ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــرن ت ــرتـ ـي ــب
الـبــونــدسـلـيـغــا ب ـف ــارق  18نقطة
عن اقرب مطارديه باير ليفركوزن
بعد  21مرحلة ،وسيخوض ثمن
ن ـه ــائ ــي م ـســاب ـقــة دوري اب ـط ــال
اوروب ــا ام ــام بشيكتاش التركي
فـ ــي  20الـ ـ ـج ـ ــاري فـ ــي م ـيــون ـيــخ
ذه ــاب ــا ،و 14مـ ــارس الـمـقـبــل في
اسطنبول ايابا.
وي ـل ـع ــب ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ فــي

العبو بايرن ميونيخ بعد انتهاء المباراة
دور االربـعــة مــع باير ليفركوزن
الذي كاد ان يودع بعدما تخلف
بـهــدفـيــن ل ـمــاكــس ك ـ ــروزه ( 4من
ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء) واالمـ ـي ــرك ــي آرون
يوهانسون (.)7

واسـ ـ ـت ـ ــدرك ي ــولـ ـي ــان ب ــران ــدت
الموقف ،وأعاد األمور الى نقطة
ال ـص ـفــر بـتـسـجـيـلــه هــدف ـيــن (31
و ،)55ثــم حقق ليفركوزن الفوز
في الوقت بدل الضائع بواسطة

ال ـم ـغــربــي ك ــري ــم بـلـعــربــي ()111
وكاي هافرتس (.)118
وت ـ ـخ ـ ـت ـ ـتـ ــم م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ربـ ــع
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي االرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء بـ ـلـ ـق ــاءي
اي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراخـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورت

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 :

وف ـ َّـج ــر ل ـيــزرب ـي ـيــه ،م ــن ال ــدرج ــة
الثالثة ،المفاجأة ،بتخطيه مضيفه
أوكسير من «الثانية» ،بثالثة أهداف
ن ـظ ـي ـفــة س ـج ـل ـهــا ك ـي ـف ــان روش ـت ــو
( 1+45مــن رك ـلــة جـ ــزاء) والـعــاجــي
أمبرواز غبوهو ( )64وسيباستيان
فلوشون (.)79
ُي ــذك ــر أن أوك ـس ـي ــر ت ـ ـ ِّـوج بلقب
الـمـســابـقــة  4م ـ ــرات ،أع ـ ــوام1994 :

َّ
و 1996و 2003و ،2005وحل وصيفا
و.2015
مرتين عامي ُ 1979
واستكمل ال ــدور ثـمــن النهائي
أمــس ،حيث لعب لنس (ثانية) مع
تـ ــروا ،وم ـتــز مــع كــايــن ،وشامبلي
(ثـ ــال ـ ـثـ ــة) مـ ــع غ ــرانـ ـفـ ـي ــل (رابـ ـ ـع ـ ــة)،
ومونبلييه مع ليون ،على أن يختتم
الـيــوم بلقاء غــرونــوبــل (ثــالـثــة) مع
ستراسبورغ.

م ـ ـ ــع مـ ــاي ـ ـن ـ ـتـ ــس ،وش ـ ــالـ ـ ـك ـ ــه م ــع
فولفسبورغ.

اإلعالنات:

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

بول جورج نجم أوكالهوما يسجل في سلة ووريرز
قبل المباراة غرامة مالية بقيمة  50الف دوالر إلشادته
بالواعد في صفوف ميلووكي باكس اليوناني يانيس
انتيتوكونمبو.
وفاز فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن ويزاردز
 ،102-115وأتالنتا هوكس على ممفيس غريزليز .82-108

إيقاف مدرب تورينو مباراتين
أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلي ـط ــال ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،أمــس
األول ،م ــدرب تــوري ـنــو ،والـتــر
ماتساري ،مباراتين َّ
وغرمته
خمسة آالف يورو ،بعد طرده
في المباراة التي تعادل فيها
فريقه مع مضيفه سمبدوريا
( ،)1-1ال ـس ـب ــت ،ف ــي اف ـت ـتــاح
الـمــرحـلــة ال ـ ـ  ،23بـعــد حــوالــي
شهر على تعيينه في منصبه.
ونـقـصــت صـفــوف تورينو
بعد طرد الغاني افرييه اكواه،
صــاحــب هــدف الـتـعــادل (،)73
إثر تسببه في إصابة مهاجم
سـ ـمـ ـب ــدوري ــا الـ ــدولـ ــي فــاب ـيــو
كولياريال بكسر في أنفه.
ووجدت الرابطة اإليطالية،
أن المدرب السابق لناديي إنتر
اإليطالي وواتفورد اإلنكليزي
استخدم لغة «هجومية عنيفة»
ضد حكام المباراة .وبموجب
العقوبة ،سيغيب ماتساري عن
مباراة تورينو مع أودينيزي
نهاية األسبوع الجاري ،وعن
الديربي مع جاره يوفنتوس،
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،ف ــي األسـ ـب ــوع
المقبل.
وأوقف أكواه مباراة واحدة
على خلفية طرده.

التوزيع:

والتر ماتساري

وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــو ع ـ ـ َّـي ـ ــن
مــات ـســاري ( 56ع ــام ــا) مــدربــا
ل ـفــري ـقــه ف ــي  4يـ ـن ــاي ــر ،خـلـفــا
ل ـل ـصــربــي ال ـ ُـمـ ـق ــال سـيـنـيـســا
ميهايلوفيتش.
وعــاق ـبــت ال ــراب ـط ــة أيـضــا
بـ ــاإلي ـ ـقـ ــاف مـ ـ ـب ـ ــاراة واحـ ـ ــدة
العـ ـ ـب ـ ــي روم ـ ـ ـ ــا ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
راديـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ــايـ ـ ـغ ـ ــوالن ،ب ـس ـبــب
تراكم اإلنــذارات ،ولورنتسو
ب ـي ـل ـي ـغ ــري ـن ــي ،لـ ـ ـط ـ ــرده فــي
م ـبــاراة ن ــادي الـعــاصـمــة مع
م ـض ـي ـف ــه ه ـ ـيـ ــاس ف ـي ــرون ــا
األحد ( - 1صفر).

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24919620 :فاكس24839487 :

ةديرجلا

•
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آخر كالم
ً
محمد صالح نموذجا
لمواجهة العنصرية

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

َّْ
 ...ورد ...غطاها

أ .د .غانم النجار

تجلى الالعب المصري الفذ محمد صالح بفنه وإبداعه في كرة القدم ،وهو
ً
في طريقه ليكسر أرقاما قياسية لم يصلها أحد قبله .في المباراة األخيرة بين
ليفربول وتوتنهام ،وهما الفريقان المفضالن عندي فــي ال ــدوري اإلنكليزي،
أبدع هدفه الثاني ،الذي سيستمر الحديث عنه كأحد األهداف المميزة .كنت قد
تطرقت إلى إسهامات سيريل ريجيس في الــدوري اإلنكليزي في تجفيف مياه
العنصرية الراكدة بمالعب كرة القدم .حتى فاتت األمور من عنق الزجاجة ،وصار
الالعبون األغراب مقبولين ومحتفى بهم ،وتراجعت قيم العنصرية في المالعب
إلى حد كبير.
منذ مــدة أتعامل مع الرياضة ،باإلضافة إلــى كونها تسلية ووسيلة إمتاع،
كــأداة فاعلة لإلدماج االجتماعي .وأقــوم منذ فترة بدراسة واسعة مع باحثين
من ثقافات مختلفة ،لتطوير أدوات "خارج الصندوق" ،لتخفيف حالة العنصرية
والكراهية في العالم ،وتتمثل الرياضة كأبرز تلك األدوات .لديزموند موريس
كتاب قديم بعنوان "قبيلة كرة القدم" ،حاول فيه تحليل الحالة النفسية للجمهور،
فيتحولون إلى حالة نفسية فائرة ،تشتعل من تحتها نيران الحماسة ،ويتحول
الالعبون إلــى مــا يشبه فــرســان القبيلة ضــد قبيلة أخ ــرى ،بالطبع دون ســاح،
ً
ً
ً
ً
وشيئا فشيئا يصبح الالعب فارسا محسوبا على القبيلة حتى لو كان المتفرج
ً
ينظر إليه بحياته الخاصة بدونية .وعندما يبدع ذلك الالعب يصبح معشوقا
من تلك الجماهير حتى تلك التي لها شطحات عنصرية .فما إن تنتهي المباراة
حتى تعود النفوس إلى الهدوء النسبي ثم المطلق .وبالتدريج يعزل العنصريون
العتاة ،وتتم محاصرتهم بتشريعات تجرم .بطبيعة الحال ينعكس ذلك بالتدريج
على الحياة العامة ،وإن كان تحريكها ضد العنصرية أكثر صعوبة.
محمد صالح ،الفنان ،صار يعبر عن فرحه بتسجيل األهداف ،وقد سجل الكثير
منها ،إضافة إلى احتضان العبي الفريق والقفز المعتاد ،بالسجود على أرض
الملعب ،وهي مالمح إسالمية ،ومغايرة لما هو سائد ،عند كثير من العبي كرة
ً
القدم ،وخصوصا القادمين من أميركا الالتينية ،بسبب ثقافتهم الكاثوليكية،
حيث يقومون بلمس األرض ثم تحريك اليد بشكل الصليب على الرأس والصدر،
وهي حركة تقليدية أكثر منها دينية .سلوك محمد صالح ومن سبقه ،رغم ما
فيه من إيحاءات دينية ،لم ولن يجد في هذه الحالة أي اعتراض ،وسيظل يحظى
بترحيب وتقدير جماهير ليفربول وجمهور كــرة القدم العريض الباحث عن
المتعة الكروية السلمية والبريئة .هو تثبيت للتعددية والتعايش بين البشر،
ً
ً
والذي بدونه سيفنى كل البشر .هناك ما يزيد على  ٥٠العبا مسلما من  ١٨دولة
ً
مختلفة يلعبون في الدوري اإلنكليزي ،وهو أمر كان مرفوضا في سبعينيات القرن
ً
ً
الماضي ،فهم اليوم يقدمون لعبا متميزا يطرب الجماهير المتشوقة لالنتصار.
لم تكن هناك فرصة للفرنسيين العنصريين أن يتقبلوا األجانب والعرب بترحيب
إال بعد فوزهم بكأس العالم سنة  ،١٩٩٨بل إن صور العبي الفريق ،الذين كان
أغلبهم من المهاجرين ،تم وضعها بالضوء على قوس النصر في باريس ،وظل
ً
احتفاء بصورة زين الدين زيدان .على الساحة الدولية
الناس يرقصون ويغنون
كانت الرياضة أداة تفكيك أساسية لنظام "أبارثايد" بجنوب إفريقيا ،وقبله نظام
األقلية البيضاء العنصرية بروديسيا ،كما تتعرض إسرائيل لضغوط مهمة
منذ فترة ،تحتاج منا إلى متابعة لتفعيلها ،وبطبيعة الحال سيصب ذلك في
مواجهة العنصرية وخطاب الكراهية المقيت الذي دمر األرض والعرض ،وقضى
على الحرث والزرع.
نقطة ضوء في ظالم دامس ،ربما ،ولكن لم ال؟

ً
أصدر "رصيف" مجلس األمة بيانا يخلي فيه مسؤوليته عن اعتداء
ً
حرس المجلس على الصحافي علي الصنيدح ،مؤكدا أنه مهما بلغ
من "البلطجة" فال يمكن أن يعتدي على السلطة الرابعة في بيت مصدر
ً
جميع السلطات ،بيت الشغب… عفوا الشعب.

أجداد البريطانيين ...سود
ان ـ ـش ـ ـغ ـ ـل ـ ــت مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـحـ ــف
ال ـبــري ـطــان ـيــة أم ــس بـخـبــر اكـتـشــاف
ع ـ ـل ـ ـمـ ــي ي ـ ـش ـ ـيـ ــر إ لـ ـ ـ ـ ــى أن أ سـ ـ ـ ــاف
البريطانيين الذين عاشوا في العصر
الحجري الوسيط كانوا ذوي بشرة
تتراوح بين "الداكنة والسوداء".
ً
وقالت البي بي سي إن عــددا من

الـصـحــف نـشــر ف ــي ص ــدر صفحاته
األولــى صــورة متخيلة ألحــد وجوه
البشر األوائل في بريطانيا بناء على
تحليل جمجمة أ قــدم هيكل عظمي
ُعثر عليه فيها ،والذي يعرف باسم
إن ـســان شـيــدر ويــرجــع تــاريـخــه إلــى
نحو  10آالف عام.

وفيات
عبداألمير جاسم عبدالرسول القالف

 74عاما ،شيع ،رجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،نساء :العارضية ،ق ،3ش،4
م ،15ت99707781 ،66667171 :

عبدالكريم غلوم حسين التركماني

 85عاما ،شيع ،رجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،صباحا ،نساء :الروضة،
ق ،3ش ،32م ،13حسينية اإلمــام الحسين ،سلوى ،مساء ،ت،67670606 :
67755745 ،94448779

علي محمد علي الفرج

 89عاما ،شيع ،رجال :حطين ،ق ،2ش ،213م ،6نساء :السرة ،ق ،4ش ،9م،28
ت99028835 ،99075511 :

سلطان فاضل المري

 81عاما ،شيع ،العمرية ،ق ،2ش ،1م ،17ت99401007 ،94000797 :

علي عبدالوهاب البريدي

 87عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :كـيـفــان ،ق ،6ش ،64م ،26مقابل الـخــالــديــة ،ديــوان
البريدي ،نساء :الزهراء ،ق ،2ش ،202م ،5ت66569896 ،94972777 :

يعقوب يوسف بدر يوسف يعقوب

 26عــامــا ،شـيــع ،الحسينية األشـكـنــانـيــة ،م ـيــدان حــولــي ،ت،66688878 :
55885936

صقر جعيثن سرور المطيري

 84عاما ،شيع ،الفروانية ،ق ،2ش ،79م ،8ت97111536 :
زكية صالح إبراهيم الصالح أرملة يعقوب إبراهيم البطي
 86عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :السرة ،ق ،4ش ،2م ،28نساء:
القصور ،ق ،1ش ،5م ،23ت65169777 ،60767555 ،99595891 :

ووضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة ال ــديـ ـل ــي
تلغراف عنوانا لتغطيتها يقول:
ً
"أوائ ــل البريطانيين كــانــوا ســودا،
وح ـ ـم ـ ـض ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي ب ـ ـ ـ ــاق ف ــي
معظمنا".

مواعيد الصالة
الفجر

05:12

الشروق

06:33

الظهر

12:02

العصر

03:09

المغرب

05:32

العشاء

06:50

الطقس والبحر
العظمى

20

الصغرى

10

أعلى مد

ً
 05:22صب ــاحـ ـ ــا
 05:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  11:16ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

واشنطن أم الحلول!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

نعم إن هذا صحيح ،وألف صحيح أنه ال سالم بدون دور للواليات المتحدة،
وعندما يكون صاحب هذا الكالم هو عبدالله بن الحسين العاهل األردني؛ فإنه
يعني الحقيقة ،والحقيقة أن أميركا هي الوحيدة في العالم كله القادرة على إلزام
إسرائيل بموقف هي باألساس ال تريده ،والسبب معروف ،وهو أن هذه الدولة
"الصهيونية" هي صناعة أميركية من األلف إلى الياء ،وذلك رغم أن األميركيين
ً
ما كانوا يعولون عليها كثيرا قبل انتصارها الكاسح في حرب يونيو عام ،1967
ً
وأيضا -وإن بحدود أقل -في حرب  ،1973وبخاصة على الجبهة السورية ،إذ ال
يزال معظم هضبة الجوالن تحت االحتالل اإلسرائيلي.
التذكير والتأكيد بأن
من
وهنا ،وبما أن الكالم يستدرج الـكــام؛ فإنه البــد
ْ
أكبر خطأ ارتكبه العرب ،إن لم يكونوا كلهم فأغلبيتهم ،هو رفضهم لـ "حلف
ً
بغداد" ،المعاهدة المركزية ،الذي كان أساسا فكرة رئيس وزراء العراق األسبق
نــوري السعيد ،رحمه الله ألــف رحمة ،ومعه باكستان وتركيا ،بهدف "تقزيم"
ً
مكانة إسرائيل لــدى الــواليــات المتحدة تـحــديــدا ،ولتحول اعتمادها مــن هذه
الدولة "الصهيونية" إلى هذا الحلف ،الذي إذا أردنا قول الحقيقة بعد كل هذه
السنوات الطويلة أن الذين أحبطوا هذه المحاولة العظيمة هم اإلسرائيليون،
ً
وليس المظاهرات الصاخبة وال شغب الشوارع ،وال أيضا األنظمة التي كانت
تعتبر ثورية.
ولعل ما يبعث على األســى واألســف أن انقالب عــام  1958الدموي البربري
والوحشي ،الذي ُس ِحل فيه بشوارع بغداد كبار المسؤولين في النظام الملكي
العراقي ،ومــن بينهم ذلــك الشاب فيصل الثاني الــذي كــان يشبه زهــرة ربيعية
جـمـيـلــة ،ونـ ــوري الـسـعـيــد ال ــذي ك ــان يعتبر مــن أه ــم ال ـك ـفــاءات والـشـخـصـيــات
السياسية ،ليس في الشرق األوسط فقط ،بل في العالم ...ولعل ما يعزز األسف
والحزن أن يوم تنفيذ هذه الجريمة التاريخية ،التي ال تزال تطارد أحفاد الذين
ً
ً
ً
نفذوها والشعب العراقي العظيم كله ،ال يزال ُيعتبر عيدا وطنيا عراقيا ،وأي عيد!
إن قول هذا الكالم اآلن هو للتذكير بأن نتائج االبتعاد عن الواقع واالنسياق،
حتى حدود اإلجرام ،في الغوغائية وسحل األبرياء في الشوارع ،هي ما نراه اآلن
في العراق العظيم ،جدار األمة العربية الشرقي.
وهنا فإن الواقع يملي علينا أن نتحلى بالشجاعة ،ونقول إن ما أشار إليه
عبدالله بن الحسين هو كل الحقيقة ،وهو الواقعية بعينها ،فبدون الواليات
المتحدة ال عملية سالم ألزمة الشرق األوسط ،وال حل للقضية الفلسطينية مادام
الوضع العربي هو الوضع الذي "ال يسر الصديق وال يغيظ العدا".
ً
وعليه ،فيفترض أن من المعروف أن مشكلتنا ،فلسطينيين وعربا ،ليست
مع الــدولــة األميركية كــدولــة ،بل مع هــذا الرئيس دونــالــد ترامب "الصهيوني"
ً
أكثر كثيرا من تيودور هيرتزل ،والذي يجب تركيز غضبنا عليه وحده ،ال على
أميركا ،وإفهام األميركيين بالتواصل المستمر معهم وبالتفهم والتفاهم ،أن ما
يقوم به هذا (الرئيس) ضد مصالحهم وضد مصالح دولتهم ،وأن حل القضية
الفلسطينية على أساس قيام دولة للشعب الفلسطيني على حدود يونيو عام
 ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،سيخدم القضايا األميركية ،وكذلك فإنه
ً
يجب استدراج هذه الدولة التي هي األقــوى واألكثر تأثيرا في العالم كله إلى
الدائرة العربية.
إن "القطيعة" ليست في مصلحة قضيتنا ،وإن القرار الفعلي بالنسبة لهذا
الصراع هو قرار أميركي!

