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بروفة شرارة حرب شاملة بالمنطقة

إسرائيل تدمر «درون» إيرانية وتهاجمً مربضها في حمص ...ودمشق تسقط مقاتلة «»F16
• غارات انتقامية استهدفت  12موقعا ...واتصاالت أميركية روسية الحترام قواعد االشتباك
القدس ،طهران  -ةديرجلا.
فــي «بــروفــة» لـشــرارة حــرب شاملة فــي المنطقة ،وعقب أسابيع حافلة
باألحداث على خط «تل أبيب  -طهران – دمشق» ،كادت المنطقة تشتعل أمس
بحرب مفتوحة بين إسرائيل المدعومة من واشنطن ،ضد إيران وسورية
و»حــزب الله» ،بعد قصف إسرائيلي لمربض طائرات انطلقت منه طائرة
إيرانية ُم َّ
سيرة (درون) في قاعدة تيفور العسكرية بحمص وسط سورية.
إسرائيل ،التي أسقطت الطائرة المسيرة وقصفت مربضها ،لم تتوقع
ً
أن ترد الدفاعات الجوية السورية على غارة حمص بأكثر من  25صاروخا
أسفرت عن سقوط مقاتلة « »F16إسرائيلية في النقب ،ونجاة الطيارين
اللذين كانا على متنها.
بعد سقوط المقاتلة اإلسرائيلية (األميركية الصنع) ،في تطور لم يحدث
منذ عقود ،عاشت المنطقة ساعات من حبس األنفاس بانتظار حجم الرد
ً
ً
اإلسرائيلي ،الذي جاء أخيرا في صورة غارات أصابت  12موقعا في سورية،
بينها أنظمة دفاع جوية سورية ومخازن سالح إيرانية وسورية ووحدات
عسكرية ومواقع أخرى.
ً
ووفقا لرئيس قيادة سالح الجو اإلسرائيلي ،فإن هذه العملية العسكرية
ضــد منظومة الــدفــاعــات الجوية الـســوريــة ،هــي األوس ــع منذ حــرب لبنان
ً
األولــى في  ،1982كما أنها «معقدة وتأتي في ظروف خاصة» ،معتبرا أن
ً
«إسقاط الطائرة المسيرة تطور مهم ،ألنها تحمل التوقيع اإليراني ،وأيضا
من أجل دراستها».
غير أن األمور عادت إلى هدوء نسبي ،إثر إعالن تل أبيب أنها غير معنية
بالتصعيد وأن ردها اقتصر على استهداف هذه المواقع ،رغم أن جيشها
ً
ً
كان جاهزا تماما للتحرك.
وج ــاء ت الخطوة اإلسرائيلية بعد اجتماع للحكومة األمنية بقيادة
بنيامين نتنياهو واتصاالت أجريت مع واشنطن وموسكو اللتين تعهدتا
بإعادة العمل على احترام قواعد االشتباك على طول الحدود اإلسرائيلية
الشمالية.
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«بيان» :تأثر البورصة
بما يحدث في األسواق
األميركية أمر غير منطقي

خبراء إسرائيليون يفحصون حطام طائرة « »F16التي أسقطتها دمشق أمس (أ ف ب)
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شهود االعتداء على الزميل الصنيدح:
ُ
ُ
دفع وأخرج بطريقة غير حضارية

ُ
● عسكري ّ
احتج على طريقة التعامل معه فاحتجز ...ونواب تدخلوا فأفرج عنه
ً
● ةديرجلا .تستأنف تغطية أخبار البرلمان بعد كشفها الحقائق تقديرا لقرائها
ً
تأكيدا لمصداقيتها ،وصحة
أقـ ــوال مـحــررهــا عـلــي الصنيدح
في حــادث اعتداء حــرس مجلس
األمة عليه ،تنشر «الجريدة» اليوم
شهادة عدد من المواطنين الذين
ك ــان ــوا ب ـمــوقــع الـ ـح ــادث ،بـعــدمــا
تــواتــرت شـهــادات رجــال الحرس

فــي التحقيق الــرسـمــي ،بصورة
غير مسبوقة ،على أن الكاميرات
ً
ل ــم ت ـصــور ش ـي ـئــا م ــن مــابـســات
ذلك الحادث.
آخ ــر ال ـم ـفــاجــآت فـ ّـجــرهــا أحــد
المواطنين بشهادته أن العسكري
راشـ ــد نــاصــر حـ ــاول ال ــدف ــاع عن

الــزم ـيــل الـصـنـيــدح ،إذ طـلــب من
ً
الحرس ،حينما كــان خارجا من
ال ـم ـج ـل ــس ،االبـ ـتـ ـع ــاد ع ـن ــه ،غـيــر
ً
أن ض ــابـ ـط ــا ص ـ ــرخ ع ـل ـيــه «أنـ ــت
م ـح ـج ــوز» ،وع ـل ـمــت «ال ـج ــري ــدة»
ً
الحقا أن تدخالت نيابية أدت إلى
رفع العقوبة عنه.
02

إلغاء المزارع المعوقة لـ «السكك الحديدية»
يقدم لـ «داخلية» بريطانيا
الرجعان
ً
ً
● «الزراعة» خاطبت «القوى العاملة» لوقف تجديد ملفاتها
التماسا جديدا للبقاء على أراضيها
● األنصاري لـ ةديرجلا :.تعويض أصحاب  43قسيمة
في مــوازاة إعــان الهيئة العامة لشؤون الزراعة
ً
والثروة السمكية إصدارها قرارا بسحب تراخيص
 43قسيمة في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين
وف ـس ــخ عـ ـق ــوده ــا ،إلع ــاق ـت ـه ــا م ـس ــار ال ـم ـشــروع ـيــن
القوميين ،السكك الحديدية والطريق اإلقليمي ،كشف
مدير إدارة تفتيش العمل ،في الهيئة العامة للقوى
ً
العاملة ،محمد األنصاري أن الهيئة تلقت خطابا من
«الزراعة» لوقف تجديد ملفات هذه المزارع.
وقال األنصاري لـ «الجريدة» إن «القوى العاملة»
ً
ً
بدأت فعليا وقف تجديد ملفات هذه المزارع تمهيدا

ً
إللغائها ،على أن تعوض الدولة أصحابها ،مبينا أن
إدارة التفتيش تكثف حمالتها على المزارع ،للوقوف
على مدى التزام أصحابها بتطبيق القانون  6لسنة
 ،2010ال ـص ــادر ب ـشــأن الـعـمــل فــي الـقـطــاع األه ـلــي،
والتأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتهم
في محل العمل ،وأنها ال تعمل لدى الغير.
وكــان مجلس الــوزراء كلف الجهات المعنية في
الدولة سرعة إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ
المناقصات المطروحة لتنفيذ المشروعين اآلنفين،
إذ حصرت «الزراعة» الحيازات المتعارضة معهما،
وحددت المساحات التي ينبغي إزالتها لتتمكن من
تسليم إحداثياتها إلى وزارة األشغال دون معوقات.

تسليمه مسألة وقت والكويت جهزت ملفات القضايا
●

بينما كــانــت الـخـطــوات تسير فــي اتـجــاه تسليم الــرئـيــس السابق
لمؤسسة التأمينات االجتماعية فهد الرجعان ،المتهم باختالس أموال
المؤسسة مطلع الشهر الجاري ،كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ،أن
ً
ً
الرجعان قدم لوزارة الداخلية البريطانية التماسا جديدا للنظر في أمر
بقائه على أراضيها ،رغم قرار المحكمة البريطانية تسليمه للكويت،
وتصديق وزير الدولة المختص عليه.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن الـتـمــاس الــرج ـعــان يـعــد مـحــاولــة للنظر في
اإلجراءات اإلدارية التي تسبق ترحيله للحصول على المزيد 02

●

شقيقة كيم تسلم إلى جاي  -إن رسالة في البيت األزرق أمس (أ ف ب)

بغداد  -محمد البصري

ي ـت ــاب ــع ال ـج ـم ـه ــور ال ـع ــراق ــي
ب ـف ـض ــول واه ـ ـت ـ ـمـ ــام ش ــدي ــدي ــن
مؤتمر الكويت الــدولــي إلعمار
الـ ـ ـع ـ ــراق ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـن ـع ـقــد ه ــذا
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ب ـ ـح ـ ـضـ ــور واسـ ـ ـ ــع،
ً
ً
ويـمـثــل حــدثــا نـ ــادرا لمساعدة
البالد التي التزال مناطق مهمة
فيها تعاني ويالت الحرب ضد
تنظيم داعش.
ورغم أن العراقيين معروفون
ب ـس ـل ـب ـي ــة شـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـ ـج ـ ــاه أي
حــديــث يتعلق بــأحــام الـتـقــدم
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،ويـ ـسـ ـخ ــرون فــي
الـ ـغ ــال ــب مـ ــن إم ـك ــان ـي ــة تـغـيـيــر

حياتهم بعد عقود من الحرب
والـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــار وف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاد الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
السياسية ،فــإن شكوكهم هذه
لــم تمنع ظـهــور اتـجــاه متفائل
ً
بأن يكون مؤتمر الكويت تعبيرا
عن إرادة دولية جديدة وفاعلة
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ف ـ ــي ب ـن ــاء
االستقرار.
وال ي ـ ـ ـصـ ـ ــدق ا ل ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
العراقيين أن العالم سيمنحهم
ً
أم ـ ـ ـ ــواال ك ـث ـي ــرة ل ـت ـغ ـي ـيــر شـكــل
مــدنـهــم المحطمة بــالـحــرب ،أو
الـمـهـمـلــة م ـنــذ ع ـق ــود ،وس ــادت
شكوك بين الطبقة السياسية
والجمهور بعد إعالن أميركي،
ال ـخ ـم ـيــس ،ع ــدم وجـ ــود مـبــالــغ

سيارات
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Lamborghini Urus
الجديدة :أول سيارة
رياضية فائقة متعددة
االستعماالت في العالم

مسك وعنبر
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ينثر الفرح على زواره

حسين العبدالله

كيم ينتظر جاره ...وواشنطن تحذر صالونات بغداد :مؤتمر الكويت اختبار
سيول تلغي خطة إلقامة مصلى لضيوف األولمبياد المسلمين
لعالقة العراق بالعالم ودعم للمعتدلين

على وقع التحذيرات األميركية
من تقارب الجارين بمناسبة دورة
األلعاب األولمبية ،دعا زعيم كوريا
الـشـمــالـيــة كـيــم جــونــغ أون ،أمــس،
رئـ ـي ــس ال ـ ـجـ ــارة ال ـج ـن ــوب ـي ــة م ــون
جاي -إن إلى قمة في بيونغ يانغ،
«في أقرب وقت».
ونقلت الدعوة التاريخية شقيقة
الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي كـيــم يو
جونغ ،التي تزور سيول بمناسبة
دورة األل ـع ــاب ال ـش ـتــويــة ،بحسب
ال ـنــاطــق بــاســم الــرئــاســة الـكــوريــة
الجنوبية ،ال ــذي أش ــار فــي الوقت
نـفـســه ،إل ــى أن كـيــم مستعد للقاء
مون «في أقرب فرصة» ،لكن األخير
لم يرد على الفور على هذه الدعوة.
وم ـ ـثـ ــل ه ـ ــذه الـ ـقـ ـم ــة ،ف ـ ــي ح ــال
حدوثها ،ستكون الثالثة من نوعها
ب ـع ــد لـ ـق ــاء ي ــن ب ـي ــن كـيــم 02

الغانم« :الخليج» شهد
محطات بارزة في التحول
االستراتيجي

١٧

االستغناء عن الملفات الورقية وتطبيق
الجهاز اللوحي على القسائم
قلصنا مالحظات «المحاسبة» من  40إلى 7
خالل خمس سنوات
 38مليون دينار أرباح ًالبنك في 2017
بإيرادات  92.5مليونا
اهتمامنا األول بالطاقات الشبابية
وهم سبب النقلة النوعية للبنك

●

١٤

اقتصاد

المضف لـ ةديرجلا« :.االئتمان» ينظر
بجدية إلى تنويع مصادر الدخل

جورج عاطف

اقتصاد

مـ ــؤكـ ــدة تـ ـق ــدم لـ ـبـ ـغ ــداد كـمـنــح
إلعـ ــادة اإلع ـم ــار ،فــي وق ــت عبر
آخرون عن الحساسية التقليدية
مــن فـكــرة االسـتـثـمــار األجنبي،
التي غذتها الحركة القومية منذ
األربعينيات ،إلى جانب العداء
التقليدي الــذي يظهره اليسار
لفكرة القطاع الخاص ،وموقف
األح ــزاب الدينية المتشكك في
العالقة مع القوى االقتصادية
الكبرى.
إال أن هذه السلبية المعتادة
ل ــم تـمـنــع ظ ـهــور ات ـج ــاه عــراقــي
ً
يعتبر مؤتمر الكويت اختبارا
لـ ـنـ ـظ ــرة ال ـ ـع ـ ــراق إلـ ـ ــى الـ ـع ــال ــم،
ومـ ــدى ن ـج ــاح ب ـغ ــداد ف ــي بـنــاء

ثـقــة مــع الــدن ـيــا ،إث ــر ع ـهــود من
ال ـشــك والـ ـع ــداء ول ـغــة االنـفـعــال
الـسـيــاســي .ويـقــول أنـصــار هذا
االت ـ ـجـ ــاه إن إصـ ـ ــاح ال ـت ـع ــاون
ي ـح ـتــاج إلـ ــى خـ ـط ــوات عــراق ـيــة
ً
أوال تشجع المحيط اإلقليمي
وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي عـ ـل ــى «ال ـ ـم ـ ـغـ ــامـ ــرة»
ود خ ـ ـ ـ ـ ـ ــول األرض ا ل ـ ـعـ ــرا ق ـ ـيـ ــة
المليئة باأللغام من كل األنواع
واألحجام.
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــود ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ح ـ ـيـ ــدر
العبادي ،الموصوفة باالعتدال،
دبلوماسية جديدة منذ بضعة
أعـ ـ ــوام ،قــوام ـهــا االن ـف ـتــاح على
ً
ال ـجــار الـخـلـيـجــي ،وخـصــوصــا
الـكــويــت والـسـعــوديــة02 ،

دوليات

30
مصر :الجيش يدمر مخازن
أسلحة ...وإعالن سيناء
آمنة في أبريل
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توتنهام يحسم «ديربي»
شمال لندن

ةديرجلا
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الكويت تعزز مساعداتها للعراق بعد الحرب على «داعش»

ً
انطالقا من دبلوماسيتها اإلنسانية لتقديم العون إلى مختلف المناطق المنكوبة
عززت الكويت على مدى السنوات
الماضية مساعداتها الى المناطق
ال ـع ــراق ـي ــة ال ـم ــدم ــرة ج ـ ــراء ال ـحــرب
ع ـل ــى مـ ــا ي ـس ـم ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ــدول ــة
ً
االسالمية (داع ــش) ،وذلــك انطالقا
م ـ ــن دب ـل ــوم ــاس ـي ـت ـه ــا اإلن ـس ــان ـي ــة
لتقديم العون إلى مختلف المناطق
المنكوبة.
وم ـ ـنـ ــذ ان عـ ــانـ ــى الـ ـ ـع ـ ــراق فــي
ع ــام  2014سـيـطــرة «داع ـ ــش» على

واشنطن :الكويت شريك قوي
أكــد مسؤول كبير في وزارة الخارجية االميركية ان الكويت
«شريك اقليمي قوي وثابت» و»شريك قوي» في التحالف الدولي
لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية (داعش) و«تلعب دورا
رياديا» في القضايا اإلنسانية بالمنطقة.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـلـ ــب عـ ـ ـ ــدم ذكـ ـ ـ ــر اسـ ـم ــه
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ف ــي م ــؤت ـم ــر ع ـب ــر دائ ـ ـ ــرة ت ـل ـفــزيــون ـيــة م ـغ ـل ـقــة ان
ه ـن ــاك «ع ـن ـصــريــن رئ ـي ـس ـي ـيــن» الج ـت ـم ــاع ال ـت ـحــالــف الـمـنــاهــض
لـ ـ «داعـ ــش» فــي ال ـكــويــت ،مـشـيــرا ال ــى «ان ـنــا سـنــركــز عـلــى تعزيز
المكاسب في العراق وسورية وعلى االستقرار وبعض الثغرات
التمويلية التي نأمل أن تغلق على مدار العام المقبل».
وأضاف أن التحالف «سيؤيد أيضا وثيقة مبادئ توجيهية لما
نريد القيام به معا خالل العام المقبل ،وسيركز أكثر على إنفاذ
القانون وتبادل المعلومات االستخباراتية وهو عمل صعب جدا
للتأكد من أننا نصطاد هؤالء الناس وهم يعبرون الحدود ونبذل
قصارى جهدنا لحماية وطننا».

مساحات شاسعة ومدن عديدة في
ارجائه ادت الى موجات نزوح كبيرة
للعراقيين وظروف انسانية صعبة
س ــارع ــت ال ـكــويــت ال ــى رف ــع وتـيــرة
مساعداتها االنسانية على اختالف
اوجـهـهــا لـلـعــراق مــن خ ــال ارس ــال
قوافل االغاثة الطبية والغذائية الى
النازحين المتواجدين في مخيمات
اللجوء.
وتـ ـن ــوع ــت اوج ـ ـ ــه ال ـم ـس ــاع ــدات
الكويتية للعراق لتشمل مختلف
المجاالت والقطاعات الحيوية فقد
ساهمت في بناء المدارس والمراكز
ال ـص ـح ـيــة وارس ـ ـلـ ــت ال ـم ـس ــاع ــدات
االغـ ــاث ـ ـيـ ــة وال ـع ـي ـن ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون
والتنسيق مــع الحكومة العراقية
والمنظمات الدولية المعنية.
وبــدورهــا كثفت جمعية الهالل
االحمر والهيئة الخيرية االسالمية
العالمية من جهودهما االغاثية في
العراق فيما زاد الصندوق الكويتي
للتنمية االقـتـصــاديــة العربية من
مساهماته الــداعـمــة إلع ــادة اعمار
المناطق المتضررة جراء العمليات
العسكرية.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي في
يونيو عام  2014تقديم مساعدات
انسانية عاجلة للنازحين العراقيين
جــراء تدهور االوض ــاع االمنية في
الـ ـع ــراق وذل ـ ــك ع ــن ط ــري ــق هـيـئــات
ومنظمات االمم المتحدة االنسانية

«غرفة التجارة» :سنلتقي القطاع الخاص
إلطالعه على فرص االستثمار بالعراق
ذك ــر ال ـمــديــر ال ـع ــام لـغــرفــة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
الكويتية رباح الرباح أمس أن الغرفة ستعقد اليوم
لقاء خاصا مع القطاع الخاص الكويتي ،إلطالعه
عـلــى ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة الـمـتــاحــة ف ــي ال ـع ــراق،
والتي ستطرح في مؤتمر الكويت الــدولــي إلعــادة
إعمار العراق.
وقـ ــال ال ــرب ــاح ،ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،إن ه ــذا ال ـل ـقــاء يسبق
المؤتمر الـعــام ال ــذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع
الهيئة الوطنية لالستثمار في العراق والبنك الدولي
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ،لعرض
الفرص االستثمارية في العراق بعنوان «استثمر
في العراق».

واكــد وجــود تفاعل من القطاع الخاص مع هذا
اللقاء ،من خالل مشاركة  330شركة كويتية تسعى
للتعرف على ما هو معروض من فرص استثمارية،
مــوض ـحــا ان ال ـش ــرك ــات ال ـكــوي ـت ـيــة تـمـثــل مختلف
القطاعات من جهات استثمارية وبنوك ومقاوالت
وجهات مختصة في مجال الطاقة.
وأوض ــح الــربــاح أن الـغــرفــة رأت ان مــن االنـســب
اطالع القطاع الخاص الكويتي على ما سيطرح في
مؤتمر «استثمر في العراق» قبل موعده ،من خالل
لقاء مشترك في مقر الغرفة ،للتعرف عن قرب على
المشاريع االستثمارية في العراق.

المتخصصة في هذا المجال.
وتنفيذا للقرار الحكومي قدمت
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي صـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــام ذاتـ ــه
مساهمة بقيمة  10ماليين دوالر
لوكاالت االمــم المتحدة االنسانية
والمنظمة الدولية للهجرة استجابة
لــازمــة االنـســانـيــة الـمـتــدهــورة في
ال ـع ــراق كـمــا تـبــرعــت بمبلغ ثالثة
ماليين دوالر للمفوضية السامية
لشؤون الالجئين في االمم المتحدة
دعما لعملياتها في العراق.
وم ــع ت ـفــاقــم ال ــوض ــع االن ـســانــي
ج ـ ــراء ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة بين
الجيش العراقي و(داعــش) في عام
 2015اعلنت الكويت في يونيو من
العام ذاته التبرع بمبلغ  200مليون
دوالر لتخفيف معاناة الشعب.
وقـ ــررت جمعية ال ـهــال االحـمــر
في نوفمبر  2015بناء اكبر مخيم
ل ـل ـنــازح ـيــن ال ـعــراق ـي ـيــن ف ــي اقـلـيــم
كــردس ـتــان ال ـع ــراق مــؤلــف مــن 500
وحدة سكنية وقامت الجمعية كذلك
بتوزيع مواد غذائية على نحو 56
ألف فرد من العائالت النازحة خارج
المخيمات في مدن كردستان .كما
اطلقت الكويت في ابريل  2016حملة
ل ـتــوزيــع م ـس ــاع ــدات ع ـلــى عــائــات
نازحة في البصرة.
وتعهدت الكويت خــال مؤتمر
المانحين لدعم الـعــراق الــذي عقد
فـ ــي ي ــول ـي ــو  2016فـ ــي واش ـن ـط ــن

جانب من عمليات توزيع المساعدات الكويتية على النازحين و الالجئين العراقيين
بتقديم مساعدات انسانية للعراق
بقيمة  176مليون دوالر مخصصة
لــاح ـت ـيــاجــات االغ ــاث ـي ــة والـطـبـيــة
بـ ــإشـ ــراف ال ـم ــؤس ـس ــات الـكــويـتـيــة
المعنية.
وفــي نوفمبر عــام  2016اعلنت
المفوضية السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين تلقيها مساهمة
م ــن دولـ ــة ال ـكــويــت بـقـيـمــة ثمانية
مــايـيــن دوالر لـتـقــديــم الـمـســاعــدة
لعشرات آالف النازحين العراقيين
واستجابة لالحتياجات االنسانية

ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـم ــوص ــل جـ ـ ــراء ف ــرار
عـشــرات اآلالف مــن سـكــان المدينة
مـ ــن االوضـ ـ ـ ـ ــاع االمـ ـنـ ـي ــة ال ـص ـع ـبــة
والمواجهات العسكرية مع تنظيم
(داعش).
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة ب ـه ــذه
المساهمة السخية مشيرة الــى ان
الكويت تبرعت خالل اربع سنوات
ب ـن ـحــو  360م ـل ـي ــون دوالر لــدعــم
االنشطة االنسانية للمفوضية في
الـمـنـطـقــة لـتـحــافــظ عـلــى مكانتها
كــاكـبــر الـمــانـحـيــن للمفوضية في

الشرق االوسط وشمال افريقيا.
ك ـمــا سـلـمــت دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت في
ديسمبر عام  2016مساهمة طوعية
بقيمة خمسة ماليين دوالر لمنظمة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ــدع ــم ج ـهــود
المنظمة في التعامل مع التداعيات
الـصـحـيــة الـنــاجـمــة ع ــن العمليات
العسكرية في مدينة الموصل شمال
العراق.
وقبل نهاية عــام  2016باشرت
الكويت ممثلة بقنصليتها العامة
فــي اربـيــل تنفيذ اكـبــر مـشــروع في

مجال التربية والتعليم للنازحين
العراقيين بإقليم كردستان العراق
بتوزيعها  20ألف حقيبة مدرسية
ولـ ــوازم مــدرسـيــة اضــافــة ال ــى بناء
مــدرســة للنازحين فــي أرب ـيــل .كما
قــامــت الـكــويــت بتقديم مـســاعــدات
سخية على مدى عام  2017تركزت
بشكل اســاســي فــي المناطق التي
شهدت نزوحا بسبب حرب القوات
العراقية ضد «داعش».

العواش لـ ةديرجلا  400 :إعالمي لتغطية «مؤتمر اإلعمار»
•

●

محمد راشد

أكــد المتحدث الــرسـمــي ب ــوزارة
اإلع ـ ــام ،الــوكـيــل الـمـســاعــد لقطاع
التخطيط والتنمية ،محمد العواش،
أن «الوزارة أتمت االستعدادات كافة
لمؤتمر إع ــادة إعـمــار الـعــراق الــذي
يبدأ أعماله غــدا االثنين ،ويستمر
حتى  14الجاري».
وأوضـ ــح ال ـع ــواش لـ ـ «ال ـجــريــدة»
أن «لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب اإلعـ ــامـ ــي
بـ ــالـ ــوزارة ع ـقــدت ع ــدة اجـتـمــاعــات
برئاسة الوكيل طارق المزرم بهذا
الـخـصــوص لــوضــع خطة إعالمية

مـتـكــامـلــة ل ـهــذا ال ـح ــدث الـ ــذي جــاء
بفكرة سامية من سمو أمير البالد،
ليعطي بعدا إنسانيا آخر لسموه
تجاه أشقائه واألصدقاء في مختلف
دول العالم» ،الفتا إلــى أن «الــوزارة
سـ ـخ ــرت كـ ــل إم ـك ــان ــات ـه ــا إلن ـج ــاح
المؤتمر الذي يمثل حدثا فريدا من
نوعه يعكس مكانة الكويت الدولية
لدى العالم قاطبة».
وأشــار إلى أنه «تم تجهيز أكثر
م ــن  20س ـي ــارة نـقــل ب ـطــواقــم فنية
مـمـيــزة م ــن أب ـن ــاء ال ـ ــوزارة لـمــواقــع
األح ـ ـ ـ ـ ــداث والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـتــاب ـعــة
للمؤتمر ،كما تم إنشاء مركز إعالمي

شــامــل الستقبال ضـيــوف الكويت
الــذيــن يبلغ عــددهــم  400إعــامــي،
س ــواء كــانــوا الـمــدعــويــن مــن وزارة
اإلع ــام ،أو الــذيــن يمثلون وكــاالت
عربية وأجنبية مختلفة تسعى لنقل
هــذا ال ـحــدث» ،الفتا إلــى أن «اتحاد
إذاع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة سـيـنـقــل
وقائع المؤتمر ليتم توزيعها على
المحطات التلفزيونية واإلذاعية في
الدول العربية األعضاء».
وأضاف العواش« :تم تخصيص
دورات ب ــرامـ ـجـ ـي ــة ح ــافـ ـل ــة ل ـه ــذا
ال ـحــدث االسـتـثـنــائــي ،س ــواء كانت
إذاعية أو تلفزيونية ،أو إخبارية،

بروفة شرارة حرب شاملة...
وفي تفاصيل نشرتها بعدديها الصادرين  3و 4الجاري ،ذكرت «الجريدة»،
ً
وفقا لمصادرها ،أن الموساد أدرج الرئيس السوري بشار األسد على قائمة
اغتياالته بعد تهديده بقصف أهداف إسرائيلية بينها مطار بن غوريون
في حال استمرت بغاراتها.
لكن إســرائـيــل قــامــت بـغــارة قبل أي ــام كــانــت األول ــى بعد تهديد األســد،
استهدفت مخازن محركات صواريخ كورية شمالية في جمرايا ،كما هددت
بقصف مخازن السالح اإليرانية في لبنان وسورية ،األمر الذي دفع «حزب
الله» إلى بدء تحركات لنقلها من الجنوب ،بينما نقلت ورش أسلحة داخل
سورية إلى مناطق الشمال الجبلية.
وقبل أيام شنت أميركا ضربة غير مسبوقة على مؤيدين لمحور األسد
في دير الــزور أدت إلى مقتل  ،100وأعــادت بذلك رسم خطوط حمراء في
األزمــة السورية وخلطت األوراق الميدانية ،في وقت ال يــزال التوتر على
أشده بين إسرائيل ولبنان بسبب الخالف على الحدود البحرية والبرية.
وبحسب مصادر مطلعة ،فإن األسباب الحقيقية وراء انفالت الوضع
ً
بهذه الطريقة ترجع أوال إلى ما ذكرته «الجريدة» في عدد أمس األول عن
تسليم إيران «حزب الله» صواريخ ذكية يمكن حملها على طائرات مسيرة،
ً
وثانيا أن طهران ،وبنسبة أقل دمشق ،ليستا على الخط نفسه مع موسكو،
سواء بسبب التنسيق التركي  -الروسي الرفيع في شمال سورية ،أو بسبب
ً
تعهدات إعادة اإلعمار التي باتت روسيا تفاوض عليها دوال عربية ،ومنها
خليجية ،ما جعل طهران تشعر أنها معزولة ،وستفشل في «تكييش» األثمان
التي دفعتها في الحرب األهلية السورية.
وال يقلل ذلــك حجم الضغوط على إسرائيل التي وجــدت نفسها أمام
معادلة ردع سيئة ،كما قالت «يديعوت أحرونوت» متحدثة عن معادلة «درون»
ً
مقابل « ،»F16األمر الذي سيدفع المنطقة في اتجاه التصعيد ،خصوصا
في ظل دعم كبير إلسرائيل من إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي
وعدها بجسر جوي وأسلحة مفتوحة في حال اندالع أي حرب.
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شهود االعتداء على الزميل الصنيدح...:
وقال الشاهد يوسف الغربللي« :أثناء إخراجنا سمعنا صراخ شخص
َّ
تجمع حوله الـحــرس ،وكنا نعتقد أنــه من زمالئنا ضباط الصف ،لكننا
فوجئنا بأنه إعالمي (الجريدة) علي الصنيدح ،الذي كان يقول أنا إعالمي،
أريد إيصال رسالة اإلخوة ضباط الصف المتقاعدين ،لكن اللواء خالد الوقيت
طرده ودفعه على مرأى ومسمع من ضباط الحرس ،مثل بدر المطوع وغيره».
واتفق معه الشاهد أحمد التميمي ،الذي ذكر لـ «الجريدة» أنه «عند خروجنا
ً
من قاعة عبدالله السالم ،وتحديدا عند بوابة المجلس ،شاهدنا الصنيدح،
ومجموعة من حرس المجلس يحيطون به ،وعقاله واقع على األرض ،وهو
يقول لهم :أنا أخرج من المجلس؟ ،وعندها دفعه الحرس بطريقة غير الئقة»،
ً
ً
مؤكدا أن «هــذا التصرف ليس مقبوال في الكويت بلد الحريات ،والسيما
مع رجل إعالم».
َ
ً
ولم تختلف كثيرا شهادة المواطن خالد العدواني عن سابقيه ،إذ أكد
أنه «عندما كنا أمام بوابة المجلس شاهدنا تجمع الحرس على الصنيدح،
وهم يدفعونه وسمعناه يقول لهم( :عيب عليكم ...كلكم علي) ،إلى أن أخرج
من المجلس بطريقة غير حضارية».
وبعد ،فقد حرصت «الجريدة» منذ اليوم األول لحادث االعتداء على كشف
ً
تفاصيله كاملة انطالقا من مسؤوليتها المهنية واألخالقية ،فهي ليست جهة
تحقيق وال عقوبة ،كما قبلت قرار رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم بتشكيل
لجنة تحقيق واالستعانة بكاميرات المراقبة لبيان مالبسات الواقعة ،غير
أن شهادات الحرس بادعاء تعطل تلك الكاميرات ،وعدم التعرض للزميل
الصنيدح بأي شكل من األشكال ،ورفضهم استدعاء بعض شهود اإلثبات،
كشفت محاوالت توجيه التحقيق وإخفاء الحقائق.
ً
وفــي ضــوء كــل مــا أكــدتــه «الُّـجــريــدة» ،مضافا إليه شـهــادات المواطنين
َ
الذين حضروا الواقعة ،مع تعذر أن يشهد ضابط أو عسكري ضد رئيسه،
ً
وفـقــا لطبيعة األشـيــاء وصعوبة هــذا األم ــر ،نكون قــد أديـنــا دورن ــا بإبراز
ً
الحقيقة كاملة أمام قرائنا ،وهذا ليس استباقا لنتائج التحقيق الذي ضربه
ً
رجال الحرس المسؤولون عن تسجيالت الكاميرات ،بل يأتي حرصا على
مصداقيتنا.
وبعد أن قرعنا جرس اإلنذار بشأن سوء معاملة الصحافيين البرلمانيين
في المجلس ،وكيف تدار األمور من الداخل ،لعل هذه الحادثة تكون وقفة
إلعادة الترتيب و«التهذيب» في التعامل مع اإلعالم والصحافيين ،واحترام
طبيعة عملهم التي ال توقفها أوامر عسكرية.

تــؤكــد م ــدى ال ـح ــرص الـ ــذي تبديه
الكويت ألشقائها والبعد القومي
الــذي تسعى من خالله إلى توثيق
العالقات بين مختلف الــدول على
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم» ،م ــؤك ــدا أن هــذه
الخطة اإلعالمية المتكاملة جاءت
ب ـنــاء عـلــى تــوجـيـهــات وتعليمات
مـبــاشــرة مــن وزي ــر اإلعـ ــام محمد
الجبري ،الذي يتابع أوال فأوال تلك
االسـتـعــدادات حتى تظهر الكويت
على مستوى الحدث العالمي».
وتابع أن «قطاع اإلعالم الخارجي
له دور كبير في التنسيق المباشر
الس ـت ـق ـبــال ال ــوف ــود اإلع ــام ـي ــة ،إذ

ستكون هناك برامج خاصة أعدت
ل ـلــوفــود اإلع ــام ـي ــة ،مـنـهــا تنظيم
م ـعــارض للمطبوعات تــرافــق تلك
ال ـف ـع ــال ـي ــات يـ ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا ق ـطــاع
الصحافة والمطبوعات والنشر»،
مبينا أن «وزارة اإلعالم تعمل حاليا
كخلية نحل ،السيما أن هذا المؤتمر
يأتي تزامنا مع استعدادات الوزارة
ف ــي م ـثــل هـ ــذا ال ــوق ــت م ــن ك ــل عــام
لالحتفال باألعياد الوطنية ،وذلك
استكماال لـلــدور الــرائــد والمتميز
ال ــذي ت ـقــوم بــه الـ ـ ــوزارة فــي جميع
المناسبات.

ً
وبعدما علقت «الجريدة» تغطيتها أخبار مجلس األمة تأكيدا لمواقفها
ً
في الدفاع عن الحريات ،ودقا لناقوس الخطر تجاه أي تعامل غير مسؤول،
ً
وعقب تقديمها للرأي العام حججا دامغة تشهد بصحة موقف محررها،
وسط ادعاء الحرس عدم تسجيل الكاميرات وقائع الحادث ،تعود اليوم إلى
ممارسة دورها في تغطية أخبار البرلمان ،وتسليط الضوء على فعالياته
ً
ً
وجلساته ،منتهجة دقتها ومصداقيتها المعهودتين ،احتراما لقرائها وإدراكا
ألهمية رسالتها الصحافية.
٠٤

الرجعان يقدم لـ «داخلية»...
من الوقت ،لكنها من الناحية القانونية ال تعرقل تسليمه للكويت ،الفتة
إلى أن التسليم أمر محسوم بقرار المحكمة التي اطمأنت إلى شبهة اتهامه
باالعتداء على المال العام ،واإلجــراءات القضائية التي سيواجهها فور
ً
تسليمه ،إضافة إلى حكم السجن الصادر بحقه غيابيا  10سنوات في
قضية خيارات األسهم.
وأوض ـحــت أنــه فــي حــال تسليمه فــإن النيابة ستحقق معه فــي عدة
قضايا تخص اختالسات «التأمينات» ،وستواجهه باألدلة لسماع أقواله،
ً
وستمكنه من تقديم دفاعه ومستنداته كباقي المتهمين ،وفقا لما يكفله
القانون والــدسـتــور ألي متهم ،الفتة إلــى أن النيابة انتهت مــن تجهيز
ملفات هذه القضايا.
وأشــارت إلى أن أغلب أمــوال وعقارات الرجعان وأسرته في الكويت
وبريطانيا والجزر التابعة للتاج البريطاني وسويسرا وفرنسا والبحرين
ومصر مازالت تحت التحفظ القضائي ،وتم ضم ملفات تلك األموال إلى
ملف القضية ،في حين مازالت النيابة تنتظر إتمام إجراءات التحفظ على
أمواله وعقاراته في الواليات المتحدة األميركية.

كيم ينتظر جاره ...وواشنطن تحذر
جونغ أيل والد كيم والكوريين الجنوبيين كيم داي-جونغ وروه مو-هيون
في عامي  2000و 2007في بيونغ يانغ.
وتصر واشنطن على أنــه يتعين على بيونغ يانغ أن تثبت ،قبل أي
مفاوضات ،استعدادها لنزع األسلحة النووية ،في وقت يعلن كيم جونغ
أون أن بالده باتت «دولة نووية».
وفي سياق آخر ،ألغت كوريا الجنوبية خطة إلقامة مصلى لضيوف
األولمبياد المسلمين ،بعد احتجاجات من جماعة مناهضة في البالد.
وذكــرت صحيفة «كوريا تايمز» أن السلطات ألغت الخطة؛ استجابة
لحملة توقيعات إلكترونية ضدها ،شارك فيها أكثر من  56ألف شخص.
(عواصم -وكاالت)

صالونات بغداد :مؤتمر الكويت...

ً
وتـخـفـيــف الـحـســاسـيــة م ــن ال ــوج ــود األم ـيــركــي واألوروب ـ ـ ــي عـسـكــريــا
ً
ً
واقـتـصــاديــا ،ولــم يكن ممكنا إع ــادة تأهيل الجيش بعد عــام ،2014
وطرد تنظيم داعش ،الذي احتل ثلث مساحة البالد آنذاك ،إال بشراكات
إقليمية ودولية فاعلة ،وأدى هذا إلى ظهور اتجاه عراقي واضح يدعو
للتصالح العميق مع العالم ،وتحويل أسباب الشك والعداء إلى فصل
تعاون جديد.
ويـحـظــى ال ـج ـنــاح الـمـعـتــدل ف ــي الـسـيــاســة ال ـعــراق ـيــة بــدعــم مــؤثــر،
ً
وخصوصا من رجــال الدين في النجف ،وقــوى وطنية أخــرى سنية
وكردية ،وعموم العلمانيين المؤثرين في صناعة الرأي العام ،لكن هذا
الجناح يقود مهمة صعبة لجهة الصراع مع االتجاهات المتشددة ،ال
سيما مع اقتراب االنتخابات العامة في مايو المقبل.
وتردد الصالونات السياسية أن ظهور إرادة دولية لمساعدة العراق
ً
ً
بنحو فاعل سيمثل دعما حاسما لجناح المعتدلين في االقتراع المقبل،
ً
ودفعا لعجلة اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،ومنع البالد من
ً
ً
االنهيار مرة أخرى على يد العنف الجهادي شماال وغربا ،أو تهديد
ً
الميليشيات الشيعية المنفلتة جنوبا ،وسيكون مؤتمر الكويت لحظة
االختبار الكبيرة لمصير العراق خالل العقد المقبل.
و يـتـفــاء ل ا لـخـبــراء بمجموعة عناصر مشجعة تضمنتها أجندة
مؤتمر الكويت ،لعل أبــرزهــا طــرح فــرص استثمارية تتعلق بإحياء
ً
ً
«طريق الحرير» التاريخي يوم أن كان الخليج والعراق ممرا ذهبيا
يربط أسواق آسيا بأوروبا ،مثل إنشاء سكك حديد جديدة من البصرة
حتى الموصل.

ةديرجلا

•
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محليات
«التربية» 2.2 :مليار دينار الميزانية المقترحة للعام المقبل
ً
 62مليونا خصصت للصرف على المشاريع و %95منها تذهب للرواتب

●

فهد الرمضان

طلبت وزارة التربية من
نظيرتها "المالية" تخصيص
مليارين و 200مليون دينار
ميزانية للعام المالي المقبل
.2019/2018

حددت وزارة التربية الميزانية
المطلوبة لـلـعــام ا لـمــا لــي المقبل
 2018/2019ب ـم ـل ـي ــار ي ــن و200
مليون دينار ،وذلك للصرف على
أبـ ــواب الـمـيــزانـيــة الـمـخـتـلـفــة من
رواتــب وأجــور وكــوادر ومشاريع
وع ـق ــود وغ ـي ــره ــا م ــن مـتـطـلـبــات
العمل.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ك ـش ـفــت
مـصــادر تــربــويــة ل ـ "ال ـجــريــدة" أن
ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة ف ــي وزارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ان ـ ـت ـ ـهـ ــت مـ ـ ــن ت ـح ــدي ــد
الميزانية المطلوبة للعام المالي
المقبل  ،٢٠١٩/٢٠١٨ا لـتــي بلغت
م ـل ـيــاريــن و 200م ـل ـيــون دي ـن ــار،
مــوضـحــة أن م ـشــروع الـمـيــزانـيــة
المطلوبة رفع إلى وزارة المالية

العتماده ،ومن ثم سيتم رفعه إلى
مجلس األمة.
وقــالــت الـمـصــادر إن مسؤولي
"التربية" في تواصل مستمر مع
وزارة ال ـمــال ـيــة م ــن أج ــل اعـتـمــاد
مـ ـب ــال ــغ الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة،
موضحة أن وزارة المالية أبــدت
ت ـح ـف ـظ ـهــا عـ ــن ال ـم ـب ـل ــغ م ـطــال ـبــة
ب ــإدخ ــال بـعــض ال ـت ـعــديــات على
أبـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة وت ـخ ـف ـيــض
ب ـع ـض ـه ــا ،وه ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـم ـتــوقــع
حــدوثــه فــي ظــل سـيــاســة ترشيد
اإلنفاق التي تتبعها الدولة.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـم ـيــزان ـيــة
المقترحة مــن "التربية" تتضمن
 62م ـل ـيــون دي ـن ــار ل ـل ـصــرف على
م ـشــاريــع ال ـ ــوزارة لـلـعــام المقبل،

حامد العازمي

فيما يلتهم الباب األول الخاص
ب ــروات ــب الـمــوظـفـيــن ومـكــافــآتـهــم

ح ـ ـ ــوال ـ ـ ــي مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــاري دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ،أي
حوالي  95في المئة من إجمالي
الميزانية ،وذلك بارتفاع ملحوظ
عن ميزانية العام الماضي ،حيث
إن الـ ـ ـ ــوزارة م ـج ـبــرة ع ـلــى إجـ ــراء
التعيينات في وظائف المعلمين
واإلداري ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وب ــال ـت ــال ــي ارت ـف ــاع
كلفة الرواتب عاما بعد عام ،مما
يتسبب في زيــادة سنوية بحجم
الميزانية المخصصة لـ "التربية".
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أنـ ـ ـ ــه مــن
ال ـم ـتــوقــع ع ـقــد ل ـق ــاء م ــوس ــع هــذا
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع بـ ـي ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــن مــن
"الـ ـت ــربـ ـي ــة" وآخ ـ ــري ـ ــن مـ ــن وزارة
المالية لبحث أ ب ــواب الميزانية،
ومـنــاقـشـتـهــا بـشـكــل مستفيض،
حيث سيتم االتفاق على مشروع

«العدل» 250 :خدمة
على «البوابة اإللكترونية»

الـمـيــزانـيــة ال ـم ـقــررة ،ال ـتــي سيتم
رف ـع ـه ــا إل ـ ــى ل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
والـحـســاب الـخـتــامــي فــي مجلس
األمــة ،التي ستناقشها وترفعها
إ ل ــى ا لـبــر لـمــان للتصويت عليها
واع ـت ـم ــاده ــا ،الف ـتــة إل ــى أن طــول
الدورة المستندية وتأخر اعتماد
الميزانية بشكل سـنــوي يــؤثــران
سلبا على سير العمل في الوزارات
ك ــاف ــة ،وه ـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـسـبــب
ضياع جزء من هذه الميزانيات،
ح ـيــث ال تـتـمـكــن الـ ـ ـ ــوزارات ع ــادة
م ــن صــرف ـهــا ع ـلــى احـتـيــاجــاتـهــا،
نـتـيـجــة ان ـت ـهــاء ال ـف ـتــرة الـمـحــددة
للميزانية نتيجة تأخر اإلجراءات
والكتب الالزمة والموافقات نتيجة
للروتين اإلداري.

محمد راشد

أعـلــن مـصــدر مـســؤول فــي وزارة الـعــدل ان الـ ــوزارة أطلقت قبل نحو
أسـبــوعـيــن خــدمــات جــديــدة ومـتـطــورة بـهــدف تسهيل االجـ ـ ــراءات أمــام
المواطنين والمقيمين في إنجاز مختلف المعامالت ما يرفع عدد الخدمات
التي تقدمها الوزارة إلى أكثر من  ٢٥٠خدمة.
وق ــال الـمـصــدر ل ـ "ال ـجــريــدة" ان أب ــرز تـلــك الـخــدمــات خــدمــة التعيين
اإللكتروني التي يتم خاللها تعيين الموظفين الراغبين في الوظائف
المساندة للسلطة القضائية ،مشيرا إلى ان هذه الخدمة أطلقت قبل أسبوع
من منطلق حرص مسؤولي الوزارة على تبسيط آلية التعيين في عدد من
الوظائف المهمة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف ان الوزارة طرحت كذلك قبل أسبوعين خدمات متنوعة شملت
خدمة محرر أون الين والتي خصصت إلصدار التوكيالت من خالل الموقع
اإللكتروني ،إذ تتيح هذه الخدمة لصاحب العالقة إمكانية تسلم وكالته
عبر أي مركز خدمة مناسب وقريب من موقعه ،الفتا إلى ان الوزارة وفرت
أيضا خدمة االستفسار عن حالة الوكالة وما إن كانت مفعلة أو جزئية أو
غيرها من المعلومات عن الوكالة الخاصة بصاحب العالقة.
وأوضح المصدر ان الوزارة مستمرة في مواكبة التطور التكنولوجي
في توفير جميع الخدمات التي من شأنها توفير الوقت والجهد على
المراجعين ،وذلــك من منطلق حرصها على إنجاز معامالت الجمهور
المتنوعة وفــق آلـيــة حديثة تضمن ســامــة اإلج ـ ــراءات وسهولة إتمام
المعامالت بالشكل المالئم.

العلي :أهمية توجيه الطالب للدراسة األكاديمية األنصاري :نظام آلي جديد لشهادات الرواتب
نظمت مدرسة ثانوية  25فبراير معرض الفرص الدراسية والوظيفية
ال ــذي ضــم مـشــاركــة الـعــديــد مــن الـجــامـعــات والـكـلـيــات والـمــؤسـســات
الحكومية واألهـلـيــة بـهــدف ارش ــاد الطلبة وتوجيههم نحو اختيار
مستقبلهم الوظيفي والــدراســي بما يتوافق مع الشروط والمعدالت
الدراسية.
وخ ــال الحفل أكــد مــديــر إدارة االنشطة التربوية بمنطقة حولي
التعليمية د .ماجد العلي على أهمية ايجاد وسائل توجيه وارشاد
فاعلة لضمان مستقبل دراســي ووظيفي أفضل للطالب في تحقيق
االستقرار النفسي والدراسي.
وأضــاف العلي على هامش افتتاحه للمعرض أن الطالب في هذه
المرحلة العمرية بحاجة ماسة إلى التوجيه واالرشــاد خاصة فيما
يخص مستقبلهم الدراسي االكاديمي وكيفية تحديد الفرص المناسبة
والتي تتماشى مع ميولهم الدراسية ،معربا عن شكره لجميع الجهات
المشاركة هذا المعرض وخاصة جامعة الكويت ووزارة التعليم العالي
اللتين سهلتا العديد من االج ــراء ات االداري ــة والفنية من أجــل اقامة
المعرض باالضافة إلى جهود مراقبة الخدمات النفسية واالجتماعية
التي أشرفت على تنظيم المعرض.

تكثيف حمالت التفتيش على الجليب لضبط مخالفي اإلقامة
●

العلي متجوال في معرض الفرص الدراسية

جورج عاطف

كشف مدير إدارة تفتيش العمل،
فــي الهيئة العامة للقوى العاملة،
محمد األنصاري عن "اعتماد نظام
آلي جديد إلصدار شهادات الرواتب،
يتنسى مــن خــالــه االسـتـغـنــاء عن
ال ـش ـهــادات ال ــورق ـي ــة" ،مــوضـحــا أن
"ال ـن ـظــام يمكننا مــن االطـ ــاع على
الشهادات فور إيداع رواتب العمالة
في البنوك ،عبر نظام الربط اآللي"،
مؤكدا أن "هذا النظام ينهي تماما
ظاهرة تزوير شهادات الرواتب التي
انتشرت خالل الفترة الماضية".

وأضاف أن "مثل هذه اإلجراءات
اآللـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـه ــل م ـ ــن إنـ ـج ــاز
معامالت المراجعين ،نتاج جهود
مضنية مبذولة من قياديي القوى
ال ـعــام ـلــة ،الس ـي ـمــا ق ـط ــاع الـ ـم ــوارد
البشرية والـمــالـيــة ،واإلدارات ذات
العالقة التابعة له".
إلى ذلك ،شدد األنصاري على أن
"اإلدارة ستكثف حمالت التفتيش
على منطقة جليب الشيوخ ،لضبط
مخالفي قــانــون اإلقــامــة ،والعمالة
السائبة الـتــي كــانــت سببا رئيسا
ف ــي الـخـلــل الـ ــذي أصـ ــاب التركيبة
السكانية في البالد".

وأكد "استمرار جوالت التفتيش
الصباحية والمسائية ،بالتنسيق
مــع الجهات المعنية ذات العالقة،
لــرصــد المخالفين ،تنفيذا للمادة
 136من القانون رقم  6لسنة ،2010
ال ـص ــادر ب ـشــأن الـعـمــل فــي القطاع
األه ـلــي ،وال ـتــي منحت الموظفين
ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن ص ــاحـ ـي ــة ت ـح ــري ــر
إخ ـطــارات المخالفة للعمالة التي
تعمل بغير مركز العمل المحدد".

محمد األنصاري

برلمانيات
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ضباط الصف المتقاعدون يروون لـ ةديرجلا تفاصيل
االعتداء على الزميل الصنيدح
•

أخرجوه من
المجلس
بطريقة غير
الئقة وكان يقول
لهم عيب عليكم
هذا التصرف

العدواني

أكد عدد من شهود واقعة
االعتداء على الزميل المحرر
البرلماني علي الصنيدح أن
شهاداتهم حق ال يمكن
كتمانها.

الحرس
أحاطوا به
ودفعوه
وأوقعوا عقاله
في تصرف
غير مقبول

التميمي

أكد عدد من ضباط الصف المتقاعدين
ال ــذي ــن ح ـض ــروا ف ــي جـلـســة مـجـلــس األم ــة
الـثــاثــاء الـمــاضــي  2018 /2 /6حقيقة ما
تعرض له الزميل علي الصنيدح من اعتداء
من حرس مجلس األمة ،ممثال باللواء خالد
الوقيت وعدد من أفــراده ،مستنكرين هذا
االعـتــداء الــذي حصل في بيت األمــة الذي
وصفوه بأنه بيت الديمقراطية والحريات.
وأك ــد ش ـهــود الــواق ـعــة ،الــذيــن تفاعلوا
مـنــذ اللحظة األول ــى مــن نـشــر "الـجــريــدة"
واقعة االعتداء على الزميل الصنيدح ،عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،استعدادهم
للشهادة في واقعة االعتداء ،معتبرين اياها
"شهادة حق ال يمكن كتمانها" ،وحضروا
الى "الجريدة" ،أمــس ،وأدلــوا بشهاداتهم،
ومن بينهم المواطن يوسف الغربللي الذي
رفض مجلس األمــة األخــذ بشهادته ،رغم
وجوده في موقع االعتداء.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــاهـ ــد أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي لـ ـ
"ال ـجــريــدة" ،فــي رواي ـتــه عــن ال ـحــادثــة :كنا
م ــوج ــودي ــن ف ــي ق ــاع ــة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم،
لـ ـلـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق ض ـ ـ ـبـ ـ ــاط الـ ـص ــف
المتقاعدين ،وبعد أن تحدثنا من مقاعد
الجمهور ،وطالبنا النائب األول لرئيس

حرس المجلس
دفعه ...وأعرف
من اعتدوا
ً
عليه واحدا
ً
واحدا
الغربللي

شهود الواقعة يروون شهاداتهم للزميل فهد التركي
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
الصباح بإنصافنا ،أمر رئيس مجلس األمة
مــرزوق الغانم حرس المجلس بإخراجنا
من القاعة.
وأضــاف التميمي قائال :عند خروجنا
مــن قــاعــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،وت ـحــديــدا عن
بوابة المجلس ،شاهدنا أحد الصحافيين،
وهو علي الصنيدح من صحيفة "الجريدة"،
ومجموعة من حرس المجلس يحيطون به
وعقاله واقع على األرض ،وهو يقول لهم:
"أنا أخرج من المجلس؟" ،وعندها شاهدت
دفعه من قبل حرس المجلس بطريقة غير
الئقة ،مؤكدا أن هذا التصرف ليس مقبوال
مع إعالمي في بلد الحريات الكويت.

عيب عليكم!
من جهته ،قال الشاهد خالد العدواني:
كنا موجودين في مقاعد الجمهور بقاعة
عبدالله السالم لالعتراض على المكافآت
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن م ــن ض ـبــاط
ال ـ ـصـ ــف ،وت ـ ـحـ ــدث ب ـع ـض ـن ــا مـ ــع الـ ـن ــواب
والحكومة ،وعلى ضوء ذلك أخرجنا حرس
المجلس من القاعة.

وأضــاف العدواني" :عند وجودنا أمام
بــوابــة مبنى الـمـجـلــس ،شــاهــدنــا تجمعا
من حــرس المجلس على الصحافي علي
ال ـص ـن ـي ــدح وه ـ ــم ي ــدفـ ـع ــون ــه ،وس ـم ـع ـنــاه
ي ـقــول ل ـهــم" :ع ـيــب ع ـل ـي ـكــم ...كـلـكــم ع ـل ـ ّـي؟"،
الى أن أخرج خارج المجلس بطريقة غير
حضارية.
أم ــا ال ـشــاهــد ي ــوس ــف ال ـغــرب ـل ـلــي ف ـقــال:
كنا حضورا في جلسة المجلس الثالثاء
الماضي النتظار ما ستفسر عنه الجلسة
بشأن قــانــون ضباط الصف المتقاعدين
الذي شمل مجموعة منهم وأهمل  14ألف
ضــابــط ص ــف مـتـقــاعــديــن ،ول ــم ينصفنا،
حـيــث كـنــا ن ـهــدف مــن حـضــورنــا الجلسة
إلــى إيـصــال رســالــة لــوزيــر الــدفــاع الشيخ
ناصر الصباح ،ولحظة كلمة النائب صالح
عــاشــور عــن الــريــاضــة ،تدخلت وخاطبت
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،ولـ ـك ــن رئ ـيــس
المجلس الغانم ال يريد أن تظهر الحقائق،
لذلك أمر الحرس بطردنا من القاعة.

«ال أقبل اإلهانة»
وأض ــاف الغربللي :أثـنــاء إخراجنا من

ال ـق ــاع ــة سـمـعـنــا صـ ــراخ أح ــد األش ـخ ــاص
الــذي تجمع حوله حــرس المجلس ،وكنا
نـعـتـقــد أن ــه م ــن زمــائ ـنــا ض ـب ــاط ال ـصــف،
ل ـك ـن ـن ــا ف ــوج ـئ ـن ــا ب ــأن ــه إعـ ــامـ ــي ج ــري ــدة
"ال ـج ــري ــدة" ال ـص ـن ـيــدح ،والـ ـح ــرس يحيط
بــه مــن كــل جــانــب ،وهــو يـقــول أنــا إعالمي
أري ــد إيـصــال رســالــة اإلخ ــوة المتقاعدين
من ضباط الصف ،لكن طرد ودفع من قبل
اللواء الوقيت ،وعلى مسمع ومرأى ضباط
الحرس ،مثل بدر المطوع وغيرهم.
وزاد قــائــا :كــان علي الصيندح يقول
للحرس وهم يدفعونه" :أنا أخرج ،ولكن ال
أقبل اإلهانة في بيت األمة" ،لدرجة أن أحد
أف ــراد ال ـحــرس استنكر فعلة ال ـحــرس مع
الصنيدح ،وقال لهم :ال يجوز ما تفعلونه
م ــع اإلع ــام ــي ال ـص ـن ـيــدح ،وق ــوب ــل كــامــه
بــالــرفــض ،لــدرجــة أن أح ــد الـضـبــاط الــذي
يفوقه رتبه قال له" :أنت محجوز".
وخ ـت ــم ال ـغــرب ـل ـلــي :أس ـت ـغ ــرب االعـ ـت ــداء
عـلــى اإلع ــام ــي عـلــي الـصـنـيــدح ف ــي بيت
األمــة وبيت الـحــريــات ،مستدركا بالقول:
"أنــا أعــرف من قاموا بهذا االعتداء واحدا
واحدا".

حــرس المجلس يحيطون بالصنيدح الــذي ّ
يعدل «غترته»
عقب االعتداء عليه

العدساني عن «االعتداء» :عدم تصوير
الكاميرات للواقعة أمر مستغرب

ُ
َ
«كيف تهمل؟ وأين عقود الصيانة؟ ...والنتيجة النهائية يجب كشفها بحيادية»
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض
ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد س ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي أن ا لـ ـ ـح ـ ــر ي ـ ــة
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
مـكـفــولــة وف ـقــا ل ـل ـمــادة  30من
الدستور ،وأنــه داعــم لحريتي
الـ ــرأي وال ـص ـحــافــة ،وم ــن حق
ال ــرأي ال ـعــام االط ــاع عـلــى كل
ً
األمور ،الفتا إلى أنه كذلك مع
االنضباط والحفاظ على األمن
ا لـعــام فــي مجلس األ م ــة ولكن
دون عنف غير أن "الصورة لن
تتضح كاملة اال بعد االنتهاء
من التحقيق".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدس ـ ـ ــان ـ ـ ــي ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ــس إن ــه

ال ي ـق ـب ــل بـ ـح ــال مـ ــن األحـ ـ ــوال
ظـلــم أي شـخــص فيما يتعلق
بالتحقيق في األ مــا نــة العامة
التي استمعت ألقوال صحفي
ج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" ع ـل ــي
الصنيدح ،والضباط الذي يكن
لهم كل احترام وتقدير ،إال أنه
في انتظار نتيجة التحقيق.
وأع ــرب عــن اسـتـغــرابــه عــدم
تصوير كاميرات المراقبة تلك
ا لــوا قـعــة ،مما يشير إ لــى أنها
م ـع ـط ـلــة "ف ـ ــإن كـ ــان هـ ــذا األم ــر
صحيحا فأين عقود الصيانة؟
وكيف تهمل كاميرات الرقابة
ً
إذا كــا نــت ال تـعـمــل؟" ،مضيفا

"أما إن كانت تعمل ولم يرفقوا
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل واق ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـص ـح ـف ــي
والضباط للتحقيق فهذا األمر
غ ـي ــر م ـق ـب ــول إطـ ــاقـ ــا وي ـجــب
ك ـ ـشـ ــف الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة
وبحيادية وإ نـصــاف الجميع
هي مسؤوليتنا جميعا".
وأشـ ــار إل ــى أن ــه فــي حــادثــة
دخـ ــول مـجـلــس األمـ ــة ص ــورت
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة ،ول ــم
يتذرعوا بعذر عدم التسجيل
ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت س ـن ــة ،2011
حيث صــورت الـكــامـيــرات تلك
الحادثة.

رياض العدساني
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محليات

«المحاسبة» يشارك في اجتماع «أرابوساي» بالرياض

الصبيح بحثت مع قياديي «الشؤون»
و«اإلعاقة» معالجة مالحظات االستجواب أصدر العدد األول من نشرة موقعه اإللكتروني

شددت على ضرورة االجتهاد في تسهيل إنجاز معامالت المراجعين
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» ،من مصادر
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أن وزي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ 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
هند الصبيح ،عـقــدت ،األسـبــوع
الماضي ،اجتماعا موسعا ،ضم
قـ ـي ــادي ــي «ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون» ،وهـيـئـتــي
الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة وش ـ ـ ــؤون ذوي
اإلعاقة ،للتباحث حول معالجة
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات الـ ـت ــي تـ ـط ــرق لـهــا
االسـ ـتـ ـج ــواب األخـ ـي ــر ال ـ ــذي قــدم
لـلـصـبـيــح ،وا ن ـت ـهــى بنيلها ثقة
نواب األمة.

ووفقا للمصادر ،فإن الصبيح،
شكرت الحضور خالل االجتماع
الــذي عقد في مكتبها بضاحية
عبدالله السالم ،من وكالء ووكالء
م ـس ــاع ــدي ــن ع ـل ــى م ــا ب ــذل ــوه مــن
جهود مضنية ،وما تكبدوه من
عـنــاء خ ــال فـتــرة عملهم معها،
السيما االنجازات التي تحققت
ف ــي ال ـج ـه ــات ال ـم ـس ــؤول ــة عـنـهــا
بفضل تـعــاونـهــم» ،مـشــددة على
«قياديي الجهات الثالث ،ضرورة
االجـ ـتـ ـه ــاد فـ ــي ع ـم ـل ـيــة تـسـهـيــل
انجاز معامالت المراجعين ،مع
ض ـ ـ ــرورة اتـ ـب ــاع س ـي ــاس ــة ال ـب ــاب
المفتوح امامهم».

نسائية «إعانة المرضى» تنظم
أنشطة توعوية
دورة لرفع كفاءة موظفي السكرتارية في الجمعية
أقام قسم العمل االجتماعي بإدارة النشاط النسائي في جمعية
صندوق إعانة المرضى دورة تدريب مجانية لألمهات ،بعنوان
«الوالدية الفعالة» ،قدمتها سحر العلي ،على مدار يومين ،في مقرها
بمنطقة القادسية.
وشارك في الدورة العديد من األمهات الالئي عبرن عن تقديرهن
ل ــدور الجمعية االجـتـمــاعــي وال ـتــوعــوي ،كـمــا شـكــرن المحاضرة
والقائمات على النشاط ،متمنين المزيد من هذه األنشطة المفيدة.
وشاركت إدارة النشاط النسائي بقسميها (أندية األطفال والعمل
االجتماعي) في اليوم العالمي التوعوي لمرض السرطان في حديقة
مركز فيصل اإلشعاعي.
كما شاركت موظفات قسم أندية األطفال بإدارة النشاط النسائي
في جمعية صندوق إعانة المرضى في مؤتمر «النظرة المستقبلية
لطب األطفال» ،الذي اقيم في فندق الريجنسي على مدى ثالثة أيام،
والذي نظمه مستشفى الصباح لألطفال.
ب ــدوره ــا ،أق ــام ــت إدارة الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة والـ ـش ــؤون اإلداري ـ ــة
والـقــانــونـيــة فــي الجمعية دورة تــدريــب بـعـنــوان «تنمية مـهــارات
السكرتارية» ،شارك فيها موظفو السكرتارية بالجمعية ،وحاضر
فيها د .محمد القرفان ،الذي أكد أهمية عمل موظف السكرتارية الذي
يمثل قلب االدارة النابض وهمزة الوصل بين كل موظفي االدارة.
وأشــار د .القرفان إلى العديد من السمات الواجب توافرها في
السكرتير ،وأهمها اليقظة والفطنة وسرعة البديهة والحرص ،فضال
عــن االمــانــة والسرية والـنــزاهــة ،وض ــرورة مواكبته الـتـطــورات في
برامج الحاسوب ،وحرصه الدائم على تحسين ادائه ورفع كفاءته
والمشاركة في الدورات العلمية والتدريبية التي تقيمها مؤسسته
او حتى على حسابه الخاص.

أعلن ديوان المحاسبة ،أمس،
م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه ب ـ ــوف ـ ــد رسـ ـ ـم ـ ــي فــي
االجتماع التاسع للجنة المخطط
االستراتيجي التابعة للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للمراقبة
المالية والمحاسبة (األرابوساي)
المقرر عقده في الرياض اليوم.
وق ــال ــت ع ـض ــو وف ـ ــد ال ــدي ــوان
المشارك في االجتماع ،المراقب
ب ـ ـ ــإدارة ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى ال ـشــركــات
ن ــادي ــة ال ـح ـم ـي ـم ـيــدي ،ف ــي ب ـيــان
صـحــافــي ص ــادر عــن ال ــدي ــوان ان
االجتماع سيناقش نتائج تنفيذ
األجهزة العربية ألهداف الخطة
ا لـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام 2017
والمالحظات بشأنها ،ومناقشة
وإعـ ــداد خـطــة لتحليل النتائج،

هند الصبيح

«الجبل األسود» :نقدر دور الكويت
في االستقرار اإلقليمي ومحاربة اإلرهاب
أعـ ــرب وزيـ ــر خــارج ـيــة الـجـبــل
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور س ـ ــرج ـ ــان
دارمــانــوفـيـتــش امــس عــن تطلعه
ال ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــاركـ ــة وف ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــاده فــي
المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي
ضد تنظيم (داعش) الذي سيعقد
الثالثاء المقبل في الكويت.
جاء ذلك خالل استقباله سفير
ال ـكــويــت ل ــدى صــرب ـيــا وال ـم ـحــال
الى الجبل االسود (مونتنيغرو)
ي ــوس ــف ع ـبــدال ـص ـمــد ف ــي مكتبه
بـ ـمـ ـق ــر وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة فــي
العاصمة بودغوريتسا.
و ق ــال السفير عبدالصمد في
ت ـصــريــح ل ـ ـ «ك ــون ــا» ع ـقــب الـلـقــاء
ان الـ ــوزيـ ــر دارم ــان ــوف ـي ـت ــش اك ــد
ل ــه ت ـق ــدي ــر ب ـ ــاده ل ـ ــدور ال ـكــويــت
االي ـجــابــي والـكـبـيــر ف ــي الـحـفــاظ
على االستقرار االقليمي ومكافحة
االرهاب الدولي.
وا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا لـ ـ ـ ـ ـ ــوز يـ ـ ـ ـ ـ ــر
دارمانوفيتش اعــرب عــن تطلعه
لــالـتـقــاء بـنــائــب رئ ـيــس مجلس
الــوزراء ووزيــر الخارجية الشيخ
ص ـبــاح الـخــالــد وغ ـيــره مــن كبار
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن عـلــى
هامش هذا المؤتمر لبحث سبل

وزير خارجية الجبل االسود خالل استقباله السفير عبدالصمد
تعزيز التعاون الثنائي المشترك
بين البلدين في مختلف المجاالت
وفي المقام االول تعزيز التواصل
وت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي
ن ـظ ــرا ل ـمــا تـتـمـتــع ب ــه ب ـ ــاده من
بـ ـيـ ـئ ــة عـ ـم ــل مـ ـن ــاسـ ـب ــة وم ـ ـ ـ ــوارد
طبيعية كثيرة اضافة الى موقعه
الجغرافي المتميز في اوروبا.
واش ـ ـ ــار ع ـب ــدال ـص ـم ــد ال ـ ــى ان ــه
بحث مــع الــوزيــر دارمانوفيتش
اهـ ــم ال ـم ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـمــام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك السـ ـيـ ـم ــا ال ـم ـت ـص ـلــة

منها بتطوير الـعــا قــات الثانية
بين البلدين الصديقين خاصة
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن االقـ ـتـ ـص ــادي
واالستثماري.
ودع ـ ــا الـ ــى تـكـثـيــف ال ــزي ــارات
الرسمية بين مسؤولي الدولتين
وتعزيز التواصل بين القطاعين
الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــل االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ل ـ ــارتـ ـ ـق ـ ــاء
بالتعاون االقتصادي الى مستوى
العالقات السياسية المتميزة بين
الجانبين.

وإعداد التقرير المطلوب عرضه
ع ـل ــى ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي فــي
اجتماعه المقبل.
وأض ــاف ــت أن االج ـت ـمــاع الــذي
يـسـتـمــر خـمـســة أيـ ــام سـيـنــاقــش
اي ـ ـضـ ــا اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـت ـقــريــر
الشامل للمخطط االستراتيجي
لـلـمـنـظـمــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ــن ال ـف ـتــرة
م ــن  2013إل ــى  ،2017وال ـ ـعـ ــرض
الـمـقـتــرح تـقــديـمــه فــي االجـتـمــاع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 56لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ل ـل ـخ ـط ــة
االستراتيجية .2022-2018
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـح ـ ـم ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــدي أن
االجتماع جاء بعد التنسيق مع
مـمـثــل األم ــان ــة الـعــامــة للمنظمة
الـعــربـيــة (األرابـ ــوسـ ــاي) ،إضــافــة

إلى التنسيق بين األمانة العامة
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ت ـن ـم ـي ــة اإلنـ ـت ــوس ــاي
لالستعانة بخبراتهم في اعــداد
المخطط االستراتيجي للمنظمة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـف ـتــرة مــن  2018إلــى
.2022
فــي مـجــال آخ ــر ،أص ــدر ديــوان
المحاسبة العدد االول من نشرة
مــوقـعــه االلـكـتــرونــي إيـمــانــا منه
بــأه ـم ـيــة ايـ ـض ــاح ت ــوس ــع األف ــق
المعرفي واإلعالمي المتخصص
وبهدف نشر ركائز تطوير مهنة
الرقابة.
وأع ـ ـل ـ ــن ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي ام ــس ان مــراقـبــة مركز
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ف ــي إدارة اإلعـ ــام
والعالقات العامة في «المحاسبة»

ُ
«أمنية» :توعية بيئية بمركز جابر
أعلن مـشــروع «أمنية» التطوعي البيئي ،أنــه حقق تـطــورا ملموسا،
بوجوده في مركز جابر األحمد الثقافي ،لنشر الوعي البيئيُ .
وفي هذا السياق ،قالت سناء الغمالس ،أحد مؤسسي مشروع «أمنية»،
فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن «ه ــذا ال ـت ـعــاون هــو تــأكـيــد لـمــا آم ـنــا بــه منذ
االنطالقة ،بأن الكويت نحو تغيير جذري بسواعد أبنائها ،وبدعم مطلق
من القياديين» ،الفتة إلى أن رعاية الديوان األميري لمشروع كويتي يهدف
إلى نشر ثقافة الوعي البيئي ،ودعمه للتواجد في المشاريع الحيوية
بالدولة ،والذي سيساهم بشكل كبير باالنتشار في المجتمع.
وتـقــدمــت بالشكر لـلــديــوان األم ـيــري وإل ــى رئـيــس ال ـشــؤون اإلداري ــة
والمالية عبدالعزيز إسحق ،الذي تبنى المشروع بطريقة جميلة ،وأثبت
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

«مهندسون بال حدود» تثمن دور
الشباب في التعمير والتنمية
أكدت ممثلة منظمة (مهندسون
بـ ــا حـ ـ ـ ــدود) س ـ ــارة ال ـ ـ ـ ــوزان ام ــس
اهمية دور الشباب الكويتيين في
التعمير والتنمية وتوافر االمكانات
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الـ  11في ظل التحديات الحضرية
لسكان المدن.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح ادل ــت به
الوزان لـ «كونا» على هامش انعقاد
ج ـل ـس ــة ح ـ ــول «دور الـ ـشـ ـب ــاب فــي
التعمير والتنمية بالمدن العربية»
ضـمــن أع ـمــال الـمـنـتــدى الحضري

الدولي في ماليزيا وذلك بالشراكة
م ــع ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية
االقتصادية العربية.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزان ان مـنـظـمــة
«مهندسون بال حدود» في الكويت
تتطور منذ تأسيسها في عام 2012
وتضم أكثر من  300متطوع وأن من
بين أهداف المنظمة االستفادة من
مهنة الهندسة والخبرات الهندسية
للشباب الكويتيين في خدمة الدولة
بشكل خاص والمجتمعات األخرى
بشكل عام.

بـ ـ ــاشـ ـ ــرت تـ ـخـ ـصـ ـي ــص الـ ـنـ ـش ــرة
االلكترونية التي تعد أداة تواصل
منتظمة االص ــدار ذات مضمون
موضوعي مختصر وإحصائي
مــوجــز تغطي أع ــداده كــل مــا من
شأنه إحاطة المهتمين بتفاصيل
و ظ ـ ـ ـ ـ ــروف إدارة ه ـ ـ ــذا ا لـ ـم ــو ق ــع
االلكتروني المتطور.
وأوضح ان النشرة االلكترونية
ت ـع ــد اداة إلب ـ ـ ــراز ونـ ـش ــر رك ــائ ــز
تطوير مهنة الــرقــابــة والتدقيق
التي يباشرها ديوان المحاسبة
الكويتي وتعكس درجــة كفاء ته
ونجاحه كمؤسسة رقابية حملت
على عاتقها مسؤولية الحفاظ
على المال العام.

طهاة الكويت
يفوزون بمسابقة
الطبخ التراثي
حقق الطهاة الكويتيون
تفوقا كبيرا وحضورا الفتا
في مسابقة الطبخ التراثي،
ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ــرت م ـن ــاف ـس ــات ـه ــا
أمس األول في قرية صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـتـ ــراث ـ ـيـ ــة ،حـيــث
حـ ـص ــدوا ال ـم ــراك ــز ال ـثــاثــة
األولــى في المسابقة ،التي
تضمنت إعداد طبق «عيش
ش ـ ـب ـ ـنـ ــت وس ـ ـ ـمـ ـ ــك مـ ـش ــوي
بالفرن».
وأعلنت القرية التراثية،
ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي للجنة
ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـل ـم ـه ــرج ــان ،أن
المسابقة شـهــدت منافسة
ونـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة وح ـ ـ ـمـ ـ ــاسـ ـ ــا ب ـي ــن
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
والـخـلـيـجـيـيــن وجـنـسـيــات
أخـ ـ ـ ــرى عـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ب ـح ـض ــور
جمهور غفير ،الفتة إلى أن
عملية التقييم استغرقت
ساعة من الزمن.

6
محليات
المضف لـ ةديرجلا« :.االئتمان» ينظر بجدية
إلى تنويع مصادر الدخل ونحتاج إلى تشريعات
ةديرجلا
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«االستغناء عن الملفات الورقية وتطبيق الجهاز اللوحي على القسائم»
يوسف العبدالله

َّ
زف نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان ،صالح مضف المضف ،البشرى
للمواطنين ،بأن البنك اعتمد مطلع الشهر الجاري قرارا حاسما ،باالستغناء عن الملفات
الورقية ،للقضاء على ما ُيسمى «ضياع الملفات» ،وللحد من تقليص الدورة المستندية المملة أمام
المواطنين.
وأكد أن البنك أعطى تعليماته لتدريب كوادره ،لتنفيذ المشروع والعمل فيه ،كاشفا أن البنك
َّقدم نحو  850مليون دينار قروض زواج منذ تأسيسه ،للتيسير على المواطنين في بداية حياتهم
الزوجيةُ ،صرفت لنحو  200ألف قرض اجتماعي ،مبينا أن عام  2017شهد صرف  25مليون
دينار على هذه القروض.
وقال المضف ،في حوار مع «الجريدة» ،إن «االئتمان» يهتم اهتماما كبيرا بالشباب ،ويعتبرهم

قلصنا
مالحظات
«المحاسبة» من
 40إلى  7خالل
 5سنوات

َّ
فعلنا التحويل
البنكي
ً
تخفيفا عن
المواطن وعدد
التحويالت
خالل عام بلغ
 2400إلى اليوم

 %30اإلنجاز
في مبنى البنك
الرئيس ولوال
الحريق لكان
%50

 1.2مليون
دينار األعمال
الممتازة
للمتميزين
بمناسبة
األعياد الوطنية

● فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ح ــدث ـن ــا عــن
بـعــض الـتـغـيـيــرات ال ـتــي ط ــرأت
ع ـلــى ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ال ـكــوي ـتــي،
ً
خـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،وإلـ ـ ـ ــى أي م ــدى
َّ
تحول البنك إلى تقديم الخدمات
اإللكترونية؟
 ال ـت ـح ــول اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي هــوُّ
توجه حكومي للكويت ،ونحن
عملنا جاهدين فــي «االئـتـمــان»
على أن تكون مؤسستنا عالية
ً
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ف ـ ــي خ ــدم ــات ـه ــا،
وحرصنا كثيرا على أن يحصل
ال ـم ــواط ــن ع ـلــى ت ـلــك ال ـخــدمــات
«أون الي ــن» ،س ــواء عبر الهاتف
أو الـكـمـبـيــوتــر أو اآليـ ـب ــاد ،في
الكويت أو خارجها ،في حال كان
يــرغــب بــاالسـتـفـســار عــن شــيء،
أو الـحـصــول عـلــى معلومة مــا،
أو تـقــديــم طـلــب الـحـصــول على
القرض ،وهكذا.
وب ـ ـعـ ــد س ـن ـت ـي ــن م ـ ــن ال ـع ـم ــل
على هذا المشروع ،ليخرج إلى
النور ،أصبح المواطن يستفيد
على أرض الواقع من الخدمات
اإللكترونية للبنك ،إذ بإمكانه
الحصول على قرض الزواج «أون
اليــن» ،وكذلك القرض العقاري،
إل ــى ج ــان ــب ال ـك ـشــف الـهـنــدســي
على البيوت واإلنجاز البنائي،
وت ـس ــدي ــد ال ــدفـ ـع ــات ،وال ـك ـشــف
والتصوير والتقارير التي تتم
عن طريق ( Tough Padالجهاز
اللوحي) ،الــذي يصور المواقع
والبيوت ،ثم يرسل رسالة إلى
ال ـمــواطــن تفيد بــإنـهــاء الكشف
على بيته.
كما أننا بدأنا خدمة التحويل
البنكي التي ستجعلنا نستغني
عــن الـشـيـكــات الــورق ـيــة ،وكــانــت
ال ـبــدايــة مــع الـبـنــك الــوط ـنــي ،ثم
بيت التمويل الكويتي ،وأخيرا
ولـ ـ ـي ـ ــس آخ ـ ـ ـ ــرا ب ـ ـنـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،
وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان ال ـ ـمـ ــواطـ ــن
الحصول على تمويله أو قرضه
م ــن خ ـ ــال ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان عـبــر
ح ـس ــاب ــه ف ــي ال ـب ـن ــوك األخـ ـ ــرى،
فضال عن استقبال البنك ،منذ
تــدش ـي ـنــه خ ــدم ــة Call Center
الهاتفية ،ما يقارب  3500مكالمة
ً
اتصال شهريا.
ون ــزف الـبـشــرى للمواطنين،
بـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد م ـط ـل ــع
الـشـهــر ال ـج ــاري قـ ــرارا حــاسـمــا،
لالستغناء عن الملفات الورقية،
للقضاء على ما يسمى «ضياع
ال ـم ـل ـفــات» ،ولـلـحــد مــن تقليص
الــدوره المستندية المملة أمام
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ونـ ـح ــن اآلن فــي
مرحلة تدريب الكوادر البشرية،
لتنفيذ المشروع والعمل فيه.

سببا رئيسا في نقلته النوعية ،الفتا إلى أن «نسبة اإلحالل في البنك بلغت  96في المئة،
وستصل خالل السنتين المقبلتين إلى نحو  99في المئة».
وأوضح أن البنك يهتم اهتماما كبيرا بمالحظات ديوان المحاسبة على أدائه،
ويعمل على معالجتها ،معلنا أن فريق «االئتمان» قلص مالحظات الديوان
في السنوات الخمس األخيرة من  40إلى  7فقط ،في إنجاز كبير ُيحسب له.
ولفت إلى أن سمو األمير َّ
وجه في خطابات عدة بوجوب التفات الجميع لتنويع
مصادر الدخل إلى جانب النفط" ،ونحن من المؤسسات التي تنظر بجدية
إلى هذا األمر ،غير أننا نحتاج إلى بعض التشريعات والقوانين التي تعيننا على
االستمرار في هذا الشأن" .وفيما يلي تفاصيل الحوار:

المستندات ،فجميع المستندات
ال ـن ـم ـط ـيــة ي ـس ـح ـب ـهــا ال ـم ــواط ــن
«أون الين» ،دون مراجعة أي من
الـجـهـتـيــن ،كـمــا أن ه ـنــاك ربـطــا
كامال مع الجهات والمؤسسات
المعنية بهذا الشأن.
● ه ــل رص ــدت ــم ت ــأخـ ـي ــرا مــن
المواطنين عن تسديد األقساط
الشهرية المترتبة عليهم؟
 نـسـبــة ال ـس ــداد عــالـيــة جــدا،وال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي ال ـت ـســديــد يـكــاد
يكون معدوما ،ونسبته ال تذكر،
وهـ ــي أقـ ــل م ــن ربـ ــع ف ــي ال ـم ـئــة،
وأعـ ـتـ ـق ــد أن الـ ـمـ ـت ــأخ ــري ــن لـهــم
ظروفهم القهرية التي تتسبب
فــي ذلــك .وعـمــومــا ،نسبة ســداد
األقساط تفوق  99.5في المئة.
● هـ ـ ـ ــل تـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــي الـ ـ ــدف ـ ـ ـعـ ـ ــات
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـبـ ـن ــك ل ـت ـم ــوي ــل
القروض؟
ً
 حاليا «االئتمان» قادر علىتمويل جميع القسائم السكنية
التي توزعها المؤسسة العامة
للرعاية السكنية.

سياسة اإلحالل
● أي ـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان مــن
تطبيق سياسة اإلحالل؟
 اهـ ـتـ ـم ــام ــاتـ ـن ــا تـ ـت ــرك ــز فــيتكويت جميع الوظائف المتاحة
لدينا في البنك ،علما بأن نسبة
اإلح ــال تـجــاوزت  95أو  96في
ال ـم ـئــة ،وي ــوج ــد نـسـبــة بسيطة
جدا من الوافدين العاملين في
ال ـب ـن ــك ،وأت ــوق ــع خـ ــال سنتين
وصــول نسبة التكويت إلــى 98
أو  99في المئة.
● ه ـ ــل ت ـط ـب ـي ـق ـكــم ل ـس ـيــاســة
اإلحـ ــال نــابــع مــن الـحــاجــة إلــى
الكوادر الوطنية واالستفادة من
خبراتهم ،أم تماشيا مع التوجه
العام للحكومة؟
 س ـيــاســة ال ـب ـنــك حــال ـيــا هياالهـ ـتـ ـم ــام ب ــالـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي أث ـ ـب ـ ـتـ ــت فــي
مــواقــع ع ــدة كـفــاء تـهــا وقــدرتـهــا
على األخــذ بزمام األمــور ،ورفع
م ـس ـتــوى األداء ،وه ـن ــاك أمـثـلــة

ةديرجلا ....منبر للشباب
أعـ ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـض ــف خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ع ـ ــن ش ـك ــره
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،ع ـلــى اهـتـمــامـهــا بــال ـش ـبــاب ،ومــا
يخصهم ،معتبرا إيــاهــا منبرا للقراء الشباب،
الذين يمثلون  65في المئة من سكان الكويت.
وذك ــر أن هــذا االت ـجــاه يتماشى مــع سياسة
«االئ ـت ـم ــان» فــي االه ـت ـمــام بــالـشـبــاب ،وإيــائـهــم
مناصب مهمة في البنك ،ما ساهم بنقلة نوعية
للبنك.
كـ ـثـ ـي ــرة عـ ـل ــى أن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
والكويتيات أبلوا بالء حسنا في
مواقعهم ببنك االئتمان ،وأتموا
أعمالهم بإخالص ،وأكدت سابقا
أن النقلة النوعية التي حدثت
للبنك سببها ا ل ـكــوادر الشابة،
وهذا ال ينفي أن يكون تطبيقنا
لسياسة اإل ح ــال يتماشى مع
التوجه العام لحكومة الكويت.
● ل ـل ـب ـن ــك دور ف ـ ــي ت ـن ــو ي ــع
مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل ،ه ــل ه ـن ــاك ما
يمنعه من مواصلة ذلك؟
 س ـ ـمـ ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــر َّوجـ ـ ـ ـ ــه فــي
خـطــابــات عــدة بــوجــوب التفات
الجميع لتنويع مصادر الدخل
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـن ـف ــط ،ون ـح ــن من
المؤسسات التي تنظر بجدية
إلى هذا األمر ،غير أننا نحتاج
إلى بعض التشريعات والقوانين
التي تعيننا على االستمرار في
هذا الشأن.
● هل هناك خطط لالستمرار
في التجربة االستثمارية للبنك؟
 البنك نجح في استثماراتع ـ ــدة ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـس ـنــدات
ال ـتــي اسـتـثـمــر بـهــا قـبــل  4أو 5
سنوات ،حيث حقق عوائد منها
بما يعادل  4في المئة ،في وقت
كانت ودائع البنوك تعطي نصفا
ف ــي ال ـم ـئــة ،غ ـيــر أن ــه ك ــي نـطــور
هذا الجانب البد من تشريعات
الستمرار هذا النجاح.

رقابة داخلية
● مــاذا عن الرقابة الداخلية

ولفت إلــى دعــم اإلدارة التنفيذية وحرصها
على تشجيع ا لـشـبــاب المبدعين والمتميزين
والـمـلـتــزمـيــن بعملهم والـمـخـلـصـيــن ،لــذلــك تم
صرف مكافأة األعمال الممتازة ،بمناسبة بدء
االح ـت ـفــاالت بــاألع ـيــاد الــوطـنـيــة بمبلغ مليون
ومئتي ألف دينار ،وهذا أقل ما نقدمه إلى أبنائنا
المجتهدين.

 38مليون
دينار أرباح
البنك في 2017
بإيرادات 92.5
ً
مليونا

 850مليون
دينار قروض
الزواج منذ
تأسيس
«االئتمان»

 27ألف معاق
حصلوا على
 241مليون
دينار من
المنحة األميرية

ل ـل ـب ـنــك بــال ـن ـس ـبــة لـلـمــوظـفـيــن،
خصوصا أن هناك شكاوى من
المواطنين بشأن تأخر صرف
الــدف ـعــات ،إله ـمــال الـبـعــض في
الـكـشــف ال ـه ـنــدســي ،أو خــوض
الدورة المستندية؟
 الكشف الهندسي يتم عبرت ـقــديــم ال ـمــواع ـيــد «أون الي ــن»،
والـمــوعــد ال يـتـجــاوز أسبوعا،
ومــن ثــم يتم الكشف مــن خالل
( Tough Padالجهاز اللوحي)،
وه ـ ـ ــو ج ـ ـهـ ــاز رق ـ ــاب ـ ــي ودقـ ـي ــق
للكشف على قسائم المواطنين
وتقييم المهندس ،حيث قلص
ال ـمــدة الــزمـنـيــة ،وسـ َّـهــل وس ـ َّـرع
دفعات المواطنين ،وبدأ التنفيذ
ً
به قبل  3أشهر تجريبيا ،وتم
ً
اعتماده رسميا الشهر الجاري،
وعليه منذ هــذا الوقت أنجزنا
نحو  7644كشفا هندسيا.
● المبنى الجديد للبنك ،أين
وصــل اإلن ـجــاز فـيــه ،خصوصا
بعد الحريق؟
 الـ ـح ــري ــق الـ ـ ــذي ط ـ ــرأ عـلــىالمبنى الرئيس الجديد للبنك
بـ ـجـ ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــرة ف ـ ــي ي ــون ـي ــو
ال ـمــاضــي ل ــم ي ــؤخ ــر ال ـم ـشــروع
أك ـث ــر م ــن  6أشـ ـه ــر ،وت ــدارك ـن ــا
تــداعـيــاتــه كـلـهــا ،ومــازلـنــا على
ال ـ ـجـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي الـ ـمـ ـق ــرر ل ــه،
إضافة إلى مدة الـ 6أشهر التي
ح ــدده ــا م ــدي ــر الـ ـمـ ـش ــروع .أمــا
نسبة اإلن ـج ــاز ،فـكــان يفترض
بها أن تكون  50في المئة ،لوال
الـحــريــق ال ــذي جعلها اآلن 30
في المئة.
ونتوقع االنتهاء من المبنى

نسبة التكويت
لدينا %96
وخالل سنتين
ستصل إلى %99

● أل ــم ي ـتــرتــب ع ـلــى الـحــريــق
خسائر مادية؟
 بالتأكيد ،أي حادث حريقي ـخ ـلــف وراء ه خ ـســائــر مــاديــة
كثيرة ،لكن خسائرنا المادية
بــال ـن ـس ـبــة ل ـحــريــق «االئ ـت ـم ــان»
يتحملها التأمين كاملة.

قروض «االئتمان»
● كـ ــم عـ ـ ــدد الـ ـ ـق ـ ــروض ال ـتــي
يقدمها البنك خالل العام؟ وهل
تــواكــب ح ــاالت غ ــاء المعيشة
في البالد؟
 مـنــذ تــأسـيــس الـبـنــك حتىيــوم ـنــا ه ــذا صــرف ـنــا  200ألــف
قـ ــرض اج ـت ـم ــاع ــي ل ـ ـلـ ــزواج فــي
ح ــوال ــي  57س ـنــة م ــاض ـي ــة ،ما
يعادل  850مليون دينار قدمتها
الدولة للمتزوجين ،وهي نسبة
ً
تعادل سنويا  25أو  26مليونا.
● هل هناك نية لزيادة هذه
القروض؟
 ال ـهــدف مــن هــذه ال ـقــروض،م ـســاعــدة ال ـ ــزوج وال ــزوج ــة في
بداية حياتهما الزوجية ،كدعم
من الدولة لمواطنيها ،وال نية
حاليا لزيادتها.
● م ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مــع
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة؟ وه ــل
هناك تشريعات مقبلة للخروج
بقانون جديد بشأن اإلسكان؟
 هناك تعاون منقطع النظيرم ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات أو
ال ـت ـشــري ـعــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،كما
أن ه ـنــاك تنسيقا بـيــن اإلدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،مـ ـمـ ـثـ ـل ــة بـ ــوزيـ ــر
اإلسكان ،ومجلس األمة ،بشأن
أي ت ـع ــدي ــل ت ـش ــري ـع ــي تـعـتـقــد
السلطة أنـهــا بحاجة لــه ،فيتم
طــرحــه بـشـكــل قــانــونــي سـلـيــم،
ليناقش في البرلمان ،ثم يخرج
للنور.

● مـ ــاذا ع ــن الـمـنــح األمـيــريــة
لذوي اإلعاقة؟
 م ـن ــذ إنـ ـش ــاء الـ ـق ــان ــون فــي 2010إل ــى اآلن حـصــل 26675
مـ ـع ــاق ــا عـ ـل ــى مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 241
مـلـيــون دي ـنــار ،وسـنــويــا نمنح
ذوي اإلعاقة  20مليون دينار.
● مـ ــاذا ع ــن أرقـ ــام الـبـنــك من
اإليرادات والتحويالت البنكية
وغيرها؟
 ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــوي ــاتال ـب ـن ـك ـيــة االون اليـ ـ ــن ،حـ َّـول ـنــا
 2400ت ـحــويــل خـ ــال عـ ــام من
بدء الخدمة ،بواقع  1280لبنك
الكويت الوطني ،و 1121لبيت
التمويل الكويتي ،وهناك أيضا
المستندات التي يتم سحبها
إلـكـتــرونـيــا م ــن خ ــال الـبـطــاقــة
المدنية ،وهي خاصة بقرارات
اإلقراض ،ومنذ بدء الخدمة تم
سحب نحو  257ألف مستند.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـبـ ـن ــك،
فبلغت  92مليونا و 500أ لــف
دينار إي ــرادات العام الماضي،
وكــانــت نسبة المصروفات 54
مـلـيــون دي ـن ــار ،لـتـكــون األرب ــاح
 38مليونا ،وهي الميزانية التي
رفعها مجلس الوزراء األسبوع
الماضي لمجلس األمة.
● كـ ـ ـي ـ ــف تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــا مـ ـ ـل ـ ــون م ــع
مــاح ـظــات دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
على البنك؟
 الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان ج ـ ـهـ ــة رق ــابـ ـي ــةل ـه ــا كـ ــل ال ـت ـق ــدي ــر واالحـ ـ ـت ـ ــرام،
ومالحظاته دائما محل اهتمام،
لــذا خصصنا لها فريقا دائما
لـلـتـعــامــل مـعـهــا ومـعــالـجـتـهــا،
ألن دورن ـ ـ ــا ه ــو م ـعــال ـجــة ه ــذه
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ،وخ ـ ـ ــال خـمــس
سنوات قلصت هذه المالحظات
مــن  40إلــى حــوالــي  7فقط ،في
جهد مشكور لفريق البنك.

المطلقة واألرملة بعد
تعديالت قانون المرأة

«االئتمان» و«السكنية»
● الـبـنــك والـمــؤسـســة العامة
ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ج ـه ـت ــان
تــابـعـتــان ل ـ ــوزارة اإلس ـك ــان ،هل
هـ ـن ــاك ت ــوج ــه ل ـت ـف ـع ـيــل ال ــرب ــط
الـمـبــاشــر بينهما ،لـيـكــون مثال
ت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ـت ـن ــدات فـ ــي جـهــة
واحدة؟
 هـ ـن ــاك ربـ ـ ــط ب ــال ـف ـع ــل بـيــنالجهتين ،وال يحتاج المواطن
إلى بذل مجهود للحصول على

فــي عــام  2020،إن لــم يكن قبل
ذلك ،وفق الطوارئ التي تحدث،
والعمل هناك يمشي على قدم
وساق ،ونشكر جميع القائمين
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ،م ــن إداريـ ـي ــن
ومهندسين ومقاولين.

الـشــق الـثــانــي ،وه ـنــاك تنسيق
ب ـيــن ال ـب ـن ــك ،مـمـثــل ب ــال ــوزي ــرة،
ومجلس األمة ،إلعادة النظر في
هــذا الـشــق ،ومعالجة المثالب
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ـيـ ــه ،وم ـن ــاق ـش ــة
م ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ل ـت ـع ــدي ــل
الـ ـق ــان ــون ،وإيـ ـج ــاد ح ــل أنـســب
للمرأة في هذا الشأن.

ً
متحدثا إلى الزميل يوسف العبدالله (تصوير ميالد غالي)
المضف

 111دورة تدريبية في 2017
كشف المضف أنه ترجمة لخطابات سمو األمير في مناسبات عدة ،وتوجيهاته
السامية باالستثمار في المورد البشري ،تم تدشين مركز تدريب االئتمان للتدريب
في برج الحمرا منذ ما يقارب العام بمواصفات وميزات ذات تقنية عالية جدا.
وذكر أنه تم تنظيم  111دورة تدريبية وتأهيلية ،وكان عدد المستفيدين منها
 2000متدرب عام  ،2017لصقل لمهاراتهم من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين
وتطوير األداء في العمل ورفع الكفاءة.

نتائج الخدمات اإللكترونية
 - 1الكشوف الهندسية عن طريق ( Tough Padالجهاز اللوحي) ما يقارب 7500
كشف.
 - 2المستندات التي تم سحبها عن طريق  Onlineما يقارب  250.000ألف مستند.
 - 3التحويالت البنكية (إيداع الدفعات مباشرة في حساب العمالء من بنك االئتمان
الكويتي إلى حساب العميل في البنك التجاري) ،ما يقارب  2500تحويل بنكي.

«رأيك يهمنا»
أكد المضف خالل اللقاء ،أن
«االئ ـت ـم ــان» حــريــص ج ــدا على
ت ـس ـه ـيــل ت ـل ـقــي الـ ـخ ــدم ــات مــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ،مـبـيـنــا أن الـبـن َّــك
رفع شعار «رأيك يهمنا» ،ووفر
حسابات له بمواقع التواصل
االجتماعي لتلقي المالحظات
مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،إل ـ ــى جــانــب
صناديق االقتراحات الموجودة
لـ ــدى ك ــل ال ـ ـفـ ــروع ،إلـ ــى جــانــب
الكول سنتر.
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن الـ ـبـ ـن ــك لــن
ي ـت ــردد ف ــي ق ـبــول أي مــاحـظــة
جديرة باالهتمام ،ألن ذلك في
النهاية يصب بمصلحة الوطن
والمواطنين.

● هل أخــذت الـمــرأة المطلقة
أو األرملة حقها بعد التعديالت
األخيرة على قانون المرأة؟
 ق ــان ــون الـ ـم ــرأة أن ـش ــئ عــام ،2010و تــم استقبال الطلبات
فــي أكـتــوبــر  ،2011وه ــي تبلغ
اليوم  16ألــف طلب من مطلقة
وأرم ـلــة وعــزبــاء ومـتــزوجــة من
غ ـيــر ك ــوي ـت ــي ،وهـ ــو ق ــان ــون له
شقان؛ األول خاص بالمرأة التي
تحصل على قــرض الـ ـ  70ألف
دي ـنــار ،وال ـشــق الـثــانــي متعلق
بـ ــال ـ ـمـ ــرأة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـص ــل عـلــى
السكن بقيمة إيجارية مخفضة.
ونـفــذ البنك الـشــق األول من
الـقــانــون عـلــى أكـمــل وج ــه ،غير
أننا وجدنا صعوبة في تطبيق

أهم اإلنجازات األخيرة لـ «االئتمان»
● تطوير المبنى الرئيسي للبنك والفروع.
● افتتاح مركز تدريب متطور لموظفي البنك.
● الحصول على جوائز عديدة.
● إفساح المجال أمام الشباب لشغل الوظائف القيادية.
● تعديل اللوائح بالبنك ،مثل :الئحة شؤون الموظفين ،والئحة القروض.
● تشجيع الموظفين على االلتحاق بالدورات التدريبية.
● زيادة قرض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والسكن الخاص.
● إعفاء المواطنين من رهن حصتهم في عقارات الورثة.
● استخدام التكنولوجيا ،وتوفير بيئة أفضل للموظف.
● البدء في إنشاء المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة.
●إنشاء فرع العقيلة لخدمة المناطق في محافظة األحمدي وبعض المناطق القريبة منها.

اهتمامنا األول
بالطاقات
الشبابية وهم
سبب النقلة
النوعية
لـ «االئتمان»

ةديرجلا
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محليات

«المحامين الشباب» :حماية المحامي مهمة لتأدية دوره اختتام أسبوع السرطان :التوعية حجر الزاوية بالعالج
العفاسي :تعاون مع الجمعية إلزالة العوائق أمام القضاء الواقف

جانب من مؤتمر المحامين

بحضور وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية،
انطلقت صباح أمس فعاليات
مؤتمر المحامين الشباب،
الذي تنظمه جمعية المحامين
الكويتية بالتعاون مع المنظمة
العربية للمحامين الشباب
تحت شعار «الحماية القانونية
للمحامي».

أكد وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
فهد العفاسي أن "مهنة المحاماة من أشــرف المهن
وأنبلها ،ونظرا ألهميتها وقدسيتها حرص المشرع
على تنظيمها واالعتناء بها ،وقطع الطريق على من
تسول له نفسه العبث بها أو استغاللها".
وأض ــاف العفاسي ،فــي افتتاح مؤتمر المحامين
الـشـبــاب ال ــذي تنظمه جمعية الـمـحــامـيــن الكويتية
بالتعاون مع المنظمة العربية للمحامين الشباب،
تحت عنوان "الحماية القانونية للمحامي" ،أن "وزارة
ال ـعــدل تــوفــر الــدعــم الـ ــازم ،وف ــي ت ـعــاون مستمر مع
الجمعية بهدف إزال ــة الـعــوائــق التي تــواجــه القضاء
الواقف" ،مبينا ان "هذا المؤتمر يأتي لتجسد الكويت
مكانتها بين أشقائها ،وحرصها الشديد على احداث
الـتـطــويــر الـتـشــريـعــي ال ــازم ل ـيــؤدي الـمـحــامــي دوره
بتجرد وحيادية دون أي ضغوط".

رسالة نبيلة
من جهته ،أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية
شريان الشريان أن "رسالة المحامي في إحقاق الحقوق
وترسيخ دور العدالة لن تتأتى له بدون إيجاد التكليف
المالئم ،ونحن في الجمعية اتخذنا شعارا واضحا
بأننا ال نبحث عن مكانة بمطالباتنا المتكررة بتوفير
الحصانة ،بقدر البحث عن الحماية الحقيقية للمحامي
التي ال تنتقص من حريته وتمكنه من أداء عمله ،فكان
شعارنا حصانة المحامي للحماية ال للمكانة".
وأوضـ ــح ال ـشــريــان أن "الـتـنـمـيــة لــن ت ـكــون بمعزل
عن تطبيق القانون ،ولـيــؤدي كل فــرد دوره في سلم
وطمأنينة ،ومن األولى أن يحظى رجال القضاء الواقف
بالحماية الكاملة ،وعندما نتحدث عن حماية المحامي
فإننا نقصد كــل مــن يحترم شــرف المهنة والرسالة
النبيلة" ،مبينا أنه "حان الوقت لنتحدث بلسان واحد،

«الهيكلة» :دليل موحد لتصنيف األنشطة
االقتصادية وآخر للمهن
●

محمد الجاسم

أعـلــن األم ـيــن ال ـعــام لـبــرنــامــج إع ــادة هيكلة
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي
المجدلي ،أن البرنامج قام بتسكين الشركات
العاملة في االقتصاد الكويتي على التصنيف
الـصـنــاعــي الــدولــي الـمــوحــد لجميع األنشطة
االقتصادية "التنقيح الرابع".
وقال المجدلي ،في تصريح ،إن هذا العمل
الــوطـنــي سيساهم بـقــدر كبير فــي تــوفـيــر كل
احتياجات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص،
حيث استغرق إعــداده أكثر من عام عن طريق
فريق عمل وطني.وأكد أن هذا الدليل الموحد
ً
لتصانيف األنشطة االقتصادية يعد تجسيدا
للتكامل والـتـعــاون بين األجـهــزة اإلحصائية
بدول مجلس التعاون ،وقامت األمانة العامة
لـلـمـجـلــس بـتـعـمـيـمــه ع ـلــى ك ــل دول المجلس
لتقوم كل دولة بتطبيقه على جميع األنشطة
االقتصادية فيها.
وأوضـ ــح أن ــه ت ــم تـشـكـيــل فــريــق مـحـلــي من

م ــوظ ـف ــي ال ـب ــرن ــام ــج م ــع االس ـت ـع ــان ــة بـخـبـيــر
تصنيفات دول ــي م ــدة ثــاثــة أشـهــر مــن خــال
م ـســاعــدة بــرنــامــج األم ــم الـمـتـحــدة اإلن ـمــائــي،
وقـ ــام ال ـفــريــق بـنـقــل وتـسـكـيــن  7آالف شــركــة
عاملة في القطاع الخاص من التنقيح الثاني
للتصنيف الدولي الموحد الصادر سنة 1968
إلــى التنقيح الــرابــع ال ـصــادر سـنــة  ،2006في
ً
حين استكمل موظفو البرنامج اعتمادا على
قدراتهم الذاتية بقية الشركات وتوزيعها على
 22نشاطا رئيسيا ،والبالغ عددها اإلجمالي
 126ألف شركة تجارية ،وهو العدد الذي يتم
ً
التعامل بــه حــالـيــا فــي قــاعــدة بـيــانــات الهيئة
العامة للقوى العاملة.
عـلــى صعيد آخ ــر ،قــام الـبــرنــامــج مــن خــال
ً
قدرات موظفيه الذاتية أيضا بتطوير التصنيف
الــدولــي الموحد للمهن ونقله مــن التصنيف
الدولي للمهن إلى التصنيف الدولي األحدث،
حيث صدر "التصنيف الدولي للمهن" (ISCO-
 )08عــن منظمة العمل الدولية ( )ILOفــي عام
.2008

مكاتب الخدم تطالب بوقف التجديد
ً
للعمالة الفلبينية ردا على االتهامات
«هناك من دفع مبالغ للفلبين إليقاف إرسالها»
● محمد الجاسم
طالب رئيس االتحاد الكويتي
ألص ـ ـ ـحـ ـ ــاب م ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـعـ ـم ــال ــة
المنزلية فاضل أشكناني أعضاء
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة بــال ـض ـغــط عـلــى
الحكومة لوقف تجديد إقامات
الـعـمــالــة الفلبينية الـمــوجــودة
بالكويت ،وإرسالها إلى بالدها،
ردا على قرار الرئيس الفلبيني
ب ـش ــأن إي ـق ــاف إرس ـ ــال الـعـمــالــة
وسحبهم من الكويت.
وق ــال أشـكـنــانــي ،فــي تصريح
صحافي ،إن قــرار إيقاف إرســال
ا لـعـمــا لــة الفلبينية إ لــى الكويت
ج ــاء بـنــاء عـلــى عـثــور السلطات
الكويتية على عاملة مقتولة في
إحدى الشقق التي كان يسكنها
أحد الوافدين ،الذين تبين أنهم
غ ـ ــادروا ال ـب ــاد مـنــذ ع ــام ،2016
وهم من ارتكبوا الجريمة" ،فلماذا
يعاقب الرئيس الفلبيني الكويت
والكويتيين على ذلك؟!".
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :نـ ـعـ ـل ــم أن ه ـن ــاك
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات ،وه ـ ـنـ ــاك شـ ـ ــيء مــن
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ف ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الفلبيني ،لكنها ح ــاالت فــرد يــة
ولـيـســت ممنهجة كـمــا يــريــد أن
يــوهــم ال ـعــالــم" ،مـتــابـعــا" :نشكر
الدبلوماسية الكويتية ،لكن من
الــواضــح أن هـنــاك أم ــورا أخــرى،
فالرئيس الفلبيني يحاول ابتزاز
الكويت ،ونحن لن نرضى بذلك
ولـ ــو ع ـلــى ح ـس ــاب مـصــالـحـنــا".

فاضل أشكناني
واوضح أن إيقاف إرسال العمالة
مــن ال ــدول األخ ــرى لـيــس بسبب
س ــوء المعاملة فــي الـكــويــت ،بل
ب ـس ـبــب ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ات ـف ــاق ـي ــات
ب ـشــأن الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،الفـتــا
إلى أن جميع المكاتب المنزلية،
بالتعاون مع المسؤولين ،ستقوم
بـ ــإعـ ــادة اسـ ـتـ ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة مــن
جنسيات مختلفة خــال الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،لـتـغـطـيــة اح ـت ـيــاجــات
الـ ـس ــوق .واردف" :ان جـ ــزء ا من
ال ـم ـش ـك ـل ــة كـ ـ ــان س ـب ـب ـه ــا بـعــض
أصحاب مكاتب العمالة المنزلية،
الــذيــن ســافــروا إلــى الفلبين قبل
ثــاثــة أش ـهــر ،وصـ ــوروا الــوضــع
ب ـش ـك ــل غ ـي ــر ص ـح ـي ــح ،وق ــام ــوا
بـعــرض مـبــالــغ مــالـيــة وتـبــرعــات
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـع ـم ــل هـ ـن ــاك م ــن أج ــل
إيقاف إرسال العمالة".

ونتحرك باتجاه الوحدة والترابط العربي".
بــدوره ،قال األمين العام التحاد المحامين العرب
نــاصــر ال ـكــريــويــن ان ــه "ل ــم يـعــد ال ـحــديــث ع ــن حـمــايــة
المحامي مادة نظرية نتدارسها في الندوات ،بقدر ما
أصبحت حقيقة وحاجة ملحة ،فمن دونها ال يمكن
للمحامي العربي القيام بدوره المنوط به في إرساء
قواعد العدالة والدفاع عنها والمشاركة في تحقيق
دولــة القانون ،ونشر الوعي الثقافي والقانوني في
ربوع المجتمع".
وأض ــاف الـكــريــويــن" :مــن دون الحماية الحقيقية
يبقى المحامي العربي عرضة للتضييق عليه والنيل
من مقدراته ومكتسباته ،وهو ما يستدعي من جميع
المعنيين بالشأن القانوني العمل على إيجاد صيغة
عربية موحدة لتوفير الحماية الالزمة للمحامين ،وأن
تكون حمايتهم في قائمة األولــويــات ،وهــذا سيكون
نهج اتحاد المحامين العرب".
ب ــدوره ،شــدد رئيس المنظمة العربية للمحامين
ال ـش ـبــاب مـحـمــد ه ــرم ــوش ع ـلــى "ض ـ ــرورة اس ـت ـعــادة
هـيـبــة ال ـم ـحــامــي وح ـمــاي ـتــه ،وع ـل ــى ال ـ ــدول أن تكفل
حقوق المحامي دون تخويف أو مضايقة ،مع عدم
تـهــديــده بــالـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة وغـيــرهــا ،وعليها
توفير الحماية الــازمــة لــه ،والتمتع بالحصانة من
التصريحات التي يدلي بها ،فللمحامين الحق في
التعبير عــن الحرية والمشاركة بالنقاشات العامة
وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها واالنضمام اليها.
من جانبه ،قــال ممثل وزارة الشباب في المؤتمر
محمد العريفان إن "الــوزارة حرصت على التنوع في
دعم المؤتمرات التي تدعم الشباب ،ولدينا الكثير من
المشاريع التي تلبي طموحاتهم ،ومن هنا أدعوهم
إلى المبادرة واالبتكار بما يساهم في ميدان عملهم،
وتـحــويــل تـلــك الـطـمــوحــات إل ــى مـشــاريــع عـلــى أرض
الواقع".

«األبحاث» :ورشة حول التكامل
بين مراكز أبحاث المياه
ينظم مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت
لألبحاث العلمية ورشة العمل األولــى للتكامل
بين مراكز أبحاث المياه في دول مجلس التعاون
الخليجي ،في الفترة من  14وحتى  15الجاري،
وذلك برعاية األمانة العامة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،بهدف تطوير وإيجاد الحلول
التقنية الفعالة لمواجهة التحديات التي تواجه
الموارد المائية لضمان استدامتها.
وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه،
د .محمد الــراشــد ،إن تنظيم هــذه الورشة يأتي
ضمن حرص المعهد على خدمة أهداف التنمية،
وتماشيا مع األهــداف االستراتيجية الموحدة
للمياه لــدول المجلس ،والتي تدعو إلــى إنشاء
قاعدة متقدمة مشتركة للبحث والتطوير ،وأيضا
بهدف تعريف الباحثين والمختصين في مجال
المياه باألبحاث القائمة ،وتبادل الخبرات في
هذا المجال ،واالستغالل األمثل لمكونات البحث
العلمي في مراكز أبحاث المياه في دول المجلس،
إضافة إلى اختيار  3مشاريع بحثية مشتركة،
والبدء بها خالل السنتين المقبلتين.

●

عادل سامي

أقيم مساء أمس األول ،في مركز الشيخ جابر األحمد ،الحفل الختامي
لفعاليات األسبوع الخليجي الثالث للتوعية بمرض السرطان ،وذلك
برعاية وحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية السدرة للرعاية النفسية
لمرضى السرطان ،الشيخة عزة جابر العلي.
وقد حذرت الجابر من أن "مرض السرطان أصبح موجودا في كل
ً
بيت تقريبا" ،ونعمل على تقديم الرعاية النفسية للمرضى خالل فترة
التشافي والعالج".
من جانبه ،قال األمين العام لالتحاد الخليجي لمكافحة السرطان،
نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان
(كان) ،د .خالد الصالح ،في كلمته خالل الحفل ،إن التوعية أصبحت
حجر الزاوية في نجاح الخدمات الصحية على مستوى دول العالم،

مـضـيـفــا ان ــه م ــع ت ـق ــدم ال ـت ـق ـن ـيــات والـ ـع ــاج ،أص ـب ــح ع ــاج األمـ ــراض
السرطانية في مرحلته المبكرة ،ليس فقط يضمن نسبة عالية من
الشفاء ،بل أيضا يوفر المتاعب على المريض ،فعلى سبيل المثال ،فإن
المرحلة األولــى من سرطان الحنجرة ،يمكن الشفاء منها بنسبة 95
في المئة ،ويحتفظ المريض بصوته ويعود إلى عمله كأنه لم يمرض
من قبل ،أما إذا تأخر وأتى في المرحلة الرابعة ،فإن نسبة شفائه ال
تزيد على  30في المئة.
بــدورهــا ،قالت مديرة مركز الكويت لمكافحة السرطان ،د .خلود
العلي ،إن  40في المئة من حاالت السرطان يمكن الوقاية منها في حال
اتباع نمط حياة صحي ،و 40في المئة من األمراض السرطانية يمكن
الشفاء منها باالكتشاف المبكر لها.

محليات
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البلدية توجه  7إنذارات لعقارات مخالفة لقانون البناء

خالل جولة إلدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالجهراء
علي حسن

أعـلـنــت إدارة الـعــاقــات الـعــامــة ببلدية الـكــويــت ،قـيــام إدارة التدقيق
والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الجهراء بجولة ميدانية على منطقة سعد
العبدالله وعدد من مناطق المحافظة ،بهدف التأكد من التزام أصحاب
العقارات بالئحة البناء بقانون رقم  ،2016 /33ورصد أي مخالفات بناء أو
تعديات على أمالك الدولة ،التخاذ اإلجراءات القانونية حيالها على الفور.
وفــي هــذا السياق ،أوضــح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية،
أحمد العنزي ،أن "هذه الجولة جاءت في سياق الجوالت الميدانية التي
يقوم بها المفتشون باإلدارة" ،مشيرا إلى أنها انطلقت في التاسعة صباحا
وانتهت في الثانية عشرة ظهرا ،وأسفرت عن توجيه  7إنذارات لعقارات
مخالفة لالئحة البناء.
ودعت إدارة العالقات العامة أصحاب العقارات إلى االلتزام التام بقوانين
ولوائح البناء المنصوص عليها في قانون البلدية رقم  ،2016 /33كما
دعتهم إلى االتصال على الخط الساخن ،الذي يعمل على مدار الساعة ،أو
عبر مواقع التواصل االجتماعي للبلدية ،في حال وجود أي استفسار أو
شكوى تتعلق بالعمل البلدي.

أحد العقارات المخالفة

«النجاة» :إعمار
العراق يعكس
إنسانية الكويت
أش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لجمعية النجاة الخيرية
الدكتور محمد األنصاري
ب ـ ــدور س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـم ــد
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي والـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــادي
وال ـ ــذي تـجـســد ف ــي أبـهــى
صـ ـ ـ ــورة بـ ــإقـ ــامـ ــة م ــؤت ـم ــر
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي إلعـ ــادة
إعمار العراق والذي عكس
ل ـل ـع ــال ــم أجـ ـم ــع إن ـســان ـيــة
الـكــويــت وتـســامـيـهــا على
جراحها وحرصها الدائم
والـحـثـيــث عـلــى اسـتـقــرار
ال ـ ـ ـ ـ ــدول وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة األمـ ـ ــن
واألمان بالعالم أجمع.
و قــال د .االنصاري في
ت ـص ــر ي ـح ــه ان ت ــو ج ـه ــات
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاة تـ ـ ــواكـ ـ ــب رؤيـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
الـخـيــري ال ـخــارجــي الـتــي
تنبثق مــن رؤ يــة القيادة
العليا للبالد تـجــاه دعم
أهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق وت ـم ـه ـي ــد
طــرق التنمية والتطوير
والريادة ،آملين أن يكون
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر نـ ـقـ ـل ــة ن ــوع ـي ــة
تـســا هــم فــي تــو فـيــر حياة
كريمة للعراقيين.

local@aljarida●com

«اإلصالح تقيم حفل «لقاء
الوفاء» السادس
نظمت جمعية اإلصالح االجتماعي حفل لقاء الوفاء السادس تحت
شـعــار "ال ــوف ــاء تــواصــل وع ـط ــاء" ،وذل ــك فــي ملعب الجمعية بمنطقة
الـ ــروضـ ــة ،وب ـح ـض ــور مـجـلــس اإلدارة واألع ـ ـضـ ــاء وح ـش ــد كـبـيــر من
الشخصيات المجتمعية.
وبـهــذه المناسبة ،قــال مشرف مـشــروع الــوفــاء عــادل العصفور إن
اللقاء يجسد معنى األخــوة وعبق الماضي الجميل ،ويعتبر لمسة
وفــاء ومحبة للذين رحلوا ،وكانت لهم بصمات واضحة في مرحلة
مــا مــن مسيرة جمعية اإل ص ــاح االجتماعي منذ انطالقتها وحتى
ً
اآلن ،داعيا الجميع إلــى التواصل مع أهــل وذوي المتوفين ،تكريما
لهم ووفاء لذكراهم ،ومؤكدا أن الجمعية مستمرة في مشاريع الوفاء
باسم المتوفين.
وقد شمل الحفل العديد من الفقرات ،حيث بدأ باستقبال الضيوف
والتعارف فيما بينهم ،ثم االفتتاح بآيات من الذكر الحكيم ،وبعدها
ألقى سعد الحربي قصيدة "ح ــوار ال ـمــآذن" للمرحوم الشاعر تركي
الظفيري ،ليتم بعدها عرض لصور من الماضي الجميل ،تالها خاطرة
ألقاها فيصل الزامل ،وبعده حفل عشاء على شرف الضيوف.

«األوقاف» توقع  3اتفاقيات مهمة
لموسم الحج هذا العام

عمادي :ترتيب شؤون الحجاج وتقديم الخدمات الالزمة للحمالت
●

محمد راشد

ق ـ ـ ــال و ك ـ ـيـ ــل وزارة األو قـ ـ ـ ــاف
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة رئ ـي ــس
الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـحــج وال ـع ـمــرة
فـ ــريـ ــد ع ـ ـم ـ ــادي" :قـ ـمـ ـن ــا بـ ــزيـ ــارة
رسمية ناجحة للمملكة العربية
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا ل ـم ـكــة
المكرمة ،برفقة الوكيل المساعد
للعالقات الخارجية والحج خليف
األذي ـ ـنـ ــة ،وم ــدي ــر م ـك ـتــب ش ــؤون
الحج محمد المطيري" ،موضحا
انه "تم خالل الزيارة توقيع جميع
االتفاقيات الالزمة لموسم الحج
هذا العام في وقت مبكر".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي أن ـ ـ ـ ــه "تـ ــم
توقيع  3اتفاقيات مهمة ،األولى

لـتــرتـيــب ش ــؤون حـجــاج الكويت
م ــع وزارة ال ـحــج ال ـس ـعــوديــة في
األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـق ــدس ــة ،وش ـم ـلــت
م ـنــاق ـشــة وت ـق ـي ـيــم م ــوس ــم ال ـعــام
الـمــاضــي ال ــذي شهد نجاحا في
جميع الميادين ،إذ لم تسجل أي
مالحظة على بعثة الحج وحمالت
الحج الكويتية ،وشكرنا حكومة
خ ــادم الـحــرمـيــن الشريفين على
حسن إدارة موسم الحج ،وتقديم
جميع الخدمات الالزمة للحجاج
والمعتمرين".
وب ـيــن أن ــه "االت ـفــاق ـيــة األول ــى
ت ـض ـم ـنــت ت ـح ــدي ــد ع ـ ــدد ح ـجــاج
الكويت ب ــ ،8000وهــو نفس عدد
الـعــام الـمــاضــي ،كما تقديم عدة
ط ـل ـب ــات م ــن أه ـم ـه ــا زي ـ ـ ــادة ع ــدد

ال ـ ـح ـ ـجـ ــاج ،وت ـخ ـص ـي ــص 1000
حــاج من المقيمين بصورة غير
قانونية".
وأضــاف أن "االتفاقية الثانية
كانت مع مؤسسة الدول العربية
للطوافة في مكة المكرمة لتقديم
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ل ـح ـم ــات
الـحــج الكويتية وف ــق عـقــود يتم
إبـ ــرام ـ ـهـ ــا مـ ــع كـ ــل ح ـم ـل ــة حـســب
الخدمات اإلضافية المطلوبة ،إذ
ستقوم كــل حملة بتوقيع العقد
اإلضــافــي ال ـخــاص بـهــا فــي وقــت
م ـب ـك ــر ل ـي ـت ــم ت ـج ـه ـيــز ال ـخ ــدم ــات
الـمـطـلــوبــة وبــالـشـكــل الـمـطـلــوب،
وس ـت ـت ــم م ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ ب ـنــود
العقد وضرورة ترجمة الخدمات
المقدمة الى واقع ملموس".

إطالق «بريرة» للتوعية بحقوق العمالة
أط ـل ـقــت وزارة األوق ـ ــاف أم ــس األول ،ال ـم ـشــروع
الوطني لتوعية العمالة المنزلية (بريرة) ،الذي يهدف
إلــى رعــايــة حقوق وواج ـبــات العمالة المنزلية بما
يحقق األمن المجتمعي ويسهم في التعاون والتكافل.
وقــال رئيس المشروع عبدالحميد المطيري ،إن
"قيمة الـمـشــاريــع تنبع مــن حــاجــة المجتمع إليها،
وتتخذ أهمية قصوى مــن خــال األثــر الفعال الــذي

يرجى أن تحققه األش ـخــاص" .وقــال إن "المشروع
يهدف إلى تعريف وترسيخ المفاهيم المتوافقة مع
المجتمع الكويتي لدى العمالة المنزلية ،والتوعية
بالقيم اإل ســا مـيــة المبنية على التكافل وا لـكــرا مــة
اإلنسانية ،إضافة الى رعاية حقوق وواجبات العمالة
المنزلية بما يحقق األ مــن المجتمعي ويسهم في
التعاون والتكافل".

سلة أخبار

ً
«زكاة كيفان» 50 :جامعيا
بحاجة لمن يكفلهم
َّ
حـ ــث رئ ـي ــس ل ـج ـنــة زك ــاة
ك ـي ـف ــان ،ال ـت ــاب ـع ــة لـجـمـعـيــة
ال ـن ـج ــاة ال ـخ ـي ــري ــة ،الـشـيــخ
عــود الخميس ،أهــل الخير
داخـ ــل ال ـكــويــت وخــارج ـهــا،
عـ ـل ــى كـ ـف ــال ــة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 50
طالب علم جامعيا يدرسون
تـخـصـصــات مـمـيــزة ،منها:
الطب والهندسة والشريعة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
ا لـعـلــوم الدينية والدنيوية
بالجامعات العربية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس ف ــي
تصريح لــه" :قــامــت اللجنة
بـ ــإن ـ ـشـ ــاء صـ ـ ـن ـ ــدوق خ ــاص
لمساعدة الطلبة المتعثرين
مــاديــا ،ويـهــدف إلــى التكفل
بـجـمـيــع اح ـت ـيــاجــات طــالــب
ال ـ ـع ـ ـلـ ــم ،م ـ ــن دف ـ ـ ــع الـ ــرسـ ــوم
ال ـجــام ـع ـيــة ،وشـ ـ ــراء الـكـتــب
والمراجع ،واإلقامة والسفر
والمأكل والمشرب ،وغيرها
من األمور المهمة ،باعتباره
االس ـت ـث ـمــار االس ـتــرات ـي ـجــي
األمثل إلزالة الجهل ،وتلبية
احتياجات األمة".

«مركز الوثائق»:
«مخطوطة آدم» مزورة
ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ــركـ ـ ــز
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ـ ــات والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراث
وا ل ـ ـ ـ ــو ث ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ــق د  .مـ ـحـ ـم ــد
ال ـش ـي ـبــانــي ص ـحــة م ــا ت ــردد
م ــؤخ ــرا ب ـشــأن ال ـع ـثــور على
م ـخ ـطــوطــة زعـ ــم مــروجــوهــا
انـهــا مــؤرخــة ألب ــي البشرية
آدم عليه السالم.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
صحافي على عدم صحة أي
وث ـي ـقــة او مـخـطــوطــة يمكن
االع ـتــداد بها مــن عصر آدم،
م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان ال ـم ـخ ـطــوط
ال ـمــزعــوم كـتــب بـلـغــة عربية
وب ـ ـ ـخـ ـ ــط الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــخ ال ـ ـعـ ــربـ ــي
ال ـم ـن ـق ــوط ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـعــرف
اال ف ــي ع ـصــر الـتــابـعـيــن في
حين كــان يفترض ان تكون
المخطوطة باللغات القديمة
الـ ـس ــائ ــدة فـ ــي ت ـل ــك ال ـح ـق ـبــة
وبحروفها.

أكاديميا

١٠

ةديرجلا
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«سياسة القبول» على طاولة «عليا التطبيقي»
أحمد الشمري

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان اللجنة
العليا للقبول ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة
سياسة القبول في العام الدراسي  ،2019/2018من
خالل التقارير التي تقدم من قبل عمادة القبول
والتسجيل بشأن آلية القبول لعام .2018/2017
وذك ــرت الـمـصــادر أن االجـتـمــاع يناقش آلية
جــد يــدة تقضي على السلبيات ا لـتــي واجهتها
خالل استقبال طلبات المتقدمين ،واألعداد التي
كانت تفوق الطاقة االستيعابية ،مقارنة بقدرة
االقسام العلمية على تسجيل الطلبة في الشعب
الدراسية.
ونفت المصادر التوجه لزيادة اعداد القبول
فــي الـعــام الــدراســي المقبل ،الن الهيئة ملتزمة
بـمـيــزانـيــة م ـح ــددة وب ـن ــاء عـلـيـهــا ت ـق ــدر الـسـعــة
المكانية فــي مختلف التخصصات ا لــدرا سـيــة
بالهيئة سواء معاهد أو كليات.

وع ــن م ـنــاق ـشــة زيـ ـ ــادة ن ـســب ال ـق ـب ــول ،اف ــادت
الـمـصــادر بــأن االجـتـمــاع لــن يناقش آلـيــة زيــادة
النسب في الوضع الحالي ،وان المناقشة ستكون
لسياسة القبول بشكل عام ،ولكن اتخاذ قرارات
حولها لن يتم إال في االجتماعات التي تتزامن في
نهاية الفصل الجاري ،وقبل موعد إعالن موعد
استقبال طلبات المتقدمين.
وشددت المصادر على المسؤولين بضرورة
التنسيق بين المؤسسات التعليمية ،وخاصة
بعد اق ــرار شــرط اجـتـيــاز اخـتـبــار اللغة للقبول
فــي خـطــة الـبـعـثــات الـخــارجـيــة ،وتــوجــه مجلس
ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة ل ــرف ــع ن ـس ــب ال ـق ـب ــول فــي
البعثات الداخلية ،والتي من المتوقع ان يرسب
الطلبة في اختبار اللغة ،ويكون توجههم إلى
التطبيقي أو الجامعة ،وهــذا األمــر يؤثر سلبا
على سير آلية القبول في التطبيقي.

المخيزيم :المكاتب الثقافية لم تصدق
أي قبول لجامعات مخالفة
أ ك ـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا ل ـت ـع ـل ـيــم
ا لـعــا لــي د .صبيح المخيزيم أن
ال ـم ـك ــات ــب ال ـث ـق ــاف ـي ــة ل ــم ت ـصــدق
اي ق ـ ـبـ ــول لـ ـج ــامـ ـع ــات م ـخــال ـفــة
ل ـقــرارات وزارة التعليم العالي،
مــوضـحــا أن الـمـكــاتــب الثقافية
جـ ــزء ال ي ـت ـج ــزأ وام ـ ـتـ ــداد لـعـمــل
الوزارة في دول االبتعاث ،ووفقا
ل ـل ـت ـف ــوي ـض ــات تـ ـق ــوم ال ـم ـك ــات ــب
الثقافية باعتمادات قبول الطلبة
الـمـقـبــولـيــن ف ــي مـخـتـلــف ال ــدول
ب ــال ـج ــام ـع ــات ال ـم ـع ـت ـم ــدة وف ـقــا
للقرارات الصادرة.

وق ــال الـمـخـيــزيــم فــي تصريح
صحافي امــس أن إدارة معادلة
ال ـش ـهــادات العلمية فــي الـ ــوزارة
ت ـق ــوم بـعـمـلـهــا ع ـلــى أك ـم ــل وجــه
فيما يـخــص مـعــادلــة الـشـهــادات
ال ـع ـل ـم ـيــة وذل ـ ــك بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ديــوان الخدمة المدنية وجهات
الـعـمــل ف ــي ال ــدول ــة ،مــوضـحــا أن
الطلبة الذين لجأوا الى القضاء
هم طلبة مخالفون لقرارات وزارة
التعليم العالي الخاصة بمعادلة
الشهادات العلمية.

صبيح المخيزيم

«النهضة» تطلق
مهرجانها  17الجاري
قال عضو قائمة النهضة الطالبية
ف ــي ج ـم ـهــوريــة اي ــرل ـن ــدا م ـح ـمــد ن ــادر
ان ال ـقــائ ـمــة ت ـعــد أول قــائ ـمــة طــابـيــة
فــي جمهورية إيــرلـنــدا ،موضحا انها
بصدد إقــامــة المؤتمر السنوي األول
ب ـم ـنــاس ـبــة األع ـ ـيـ ــاد ال ــوط ـن ـي ــة ل ــدول ــة
الكويت الحبيبة  17الجاري ،الفتا الى
ان المؤتمر يـهــدف إلــى تعزيز الــروح
الوطنية وتخفيف الضغط الــدراســي
على الطلبة والطالبات.
وأوضح نادر في تصريح صحافي
امس ان قائمة النهضة الطالبية قائمة
مـعـتــدلــة تـسـعــى السـتـقــالـيــة الـحــركــة
ً
الطالبية بعيدا عن التيارات واألفكار
السياسية المختلفة.

ً
مهرجان «نبني وطنا» بعد غد
●

حمد العبدلي

كـشــف رئ ـيــس االت ـح ــاد الــوطـنــي
لطلبة الكويت ،فرع الجامعة ،راشد
اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،عـ ــن ت ـن ـظ ـيــم االتـ ـح ــاد
المهرجان الوطني تحت شعار "نبني
ً
وطنا" ،الذي سيقام خالل الفترة من
 13إلى  15الجاري ،وذلك في استاد
الجامعة بالشويخ.
وقـ ـ ــال اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـمـ ـه ــرج ــان
ستتخلله مـجـمــوعــة م ــن األنـشـطــة
والفقرات الوطنية ،التي من أبرزها
حملة التبرع بالدم لكسر رقم قياسي
جديد خالل  8ساعات ،واستقطاب
أكبر عدد من المتبرعين خالل هذه
الفترة.

راشد اإلبراهيم

وأوض ـ ــح أن اف ـت ـتــاح الـمـهــرجــان
يكون بعرض ليزر هو األضخم على
مستوى جامعة الكويت.

academia@aljarida●com

«تأثير وسائل اإلعالم»
في «دراسات »GUST

لينزي متحدثة في المحاضرة
أعـلــن مــركــز الــدراســات العالمي ( )GSCفــي جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ( )GUSTاستضافته محاضرة عن تأثير وسائل اإلعالم
على التغيير اإلقليمي والعالمي ،ورصد وجهات النظر والتصورات حول
هذا الموضوع ،بحضور السفير األلماني لدى الكويت كارلفريد بيرغنر.
وع ــرض ــت ال ـم ـحــاضــرة األس ـ ـتـ ــاذة ال ـم ـســاعــدة الـ ــزائـ ــرة م ــن جــامـعــة
سنغافورة الوطنية ،وعضوة هيئة التدريس حاليا في قسم اإلعالم
واالتـصــال الجماهيري في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.
نيل لينزي ،خالل كتابها الجديد بعنوان "اإلعالم في الشرق األوسط -
النشاطية والسياسة والثقافة" ،الموضوعات الرئيسية في الكتاب التي
توضح كيف أن كثرة استخدام اإلنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة
أدت إلى ظهور أدوات ال غنى عنها للحصول على معلومات ،ونشرها،
والتفاعل معها.
وقالت د .لينزي" :المثير في وسائل اإلعــام بالشرق األوســط هو
مجموعة المنافذ الـمـتــاحــة ،س ــواء فــي اإلع ــام التقليدي أو الرقمي،
فالتطورات السريعة في إمكانية استخدام وسائل اإلعالم والتواصل
بالمنطقة شجعت عددا كبيرا من مستخدمي وسائل اإلعالم الشباب
والمنتجين في توزيع المحتوى الثقافي".
من جهته ،ذكر رئيس مركز الدراسات العالمي في جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا د .مارتن روسنستوك" :نحاول باستمرار إيجاد
طــرق جــديــدة لتعزيز الخبرة األكــاديـمـيــة للجامعة ،مــن خــال تنظيم
فعاليات تجمع بين أفضل المفكرين والباحثين وتقديم وجهات نظر
فريدة بهدف االستفادة منها".

«جودة التعليم»:
وضع «قبول الهيئة»
شماعة ...أمر معيب
ان ـ ـت ـ ـقـ ــد أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ال ـج ـم ـع ـي ــة
الكويتية لـجــودة التعليم وأستاذ
ق ـســم اإلدارة ف ــي كـلـيــة ال ــدراس ــات
الـتـجــاريــة ،هــاشــم الــرفــاعــي ،وضــع
ع ـ ـمـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول وال ـت ـس ـج ـي ــل فــي
"ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي" ،وب ـ ــاألخ ـ ــص إدارة
المسجل العام وموظفيها ،شماعة
ل ـت ـحـ ُّـمــل أخـ ـط ــاء عـ ـم ــداء ال ـك ـل ـيــات
والـمـشــرفـيــن عـلــى إعـ ــداد ال ـجــداول
ال ــدراسـ ـي ــة ،واصـ ـف ــا ذلـ ــك ب ــاألم ــور
المعيبة.
وأوض ــح الــرفــاعــي ،فــي تصريح
صحافي ،أمس ،أنه "لم يمر فصل من
الفصول الدراسية دون مشاكل ،رغم
جهود العاملين ،دون مقابل مادي
أو دعم من اإلدارة العليا".
وتـ ـ ـس ـ ــاءل"َ :مـ ـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤول عــن
تـ ـع ـ ُّـرض مــوظ ـفــي إدارة الـمـسـجــل
العام لإلهانات والكلمات الجارحة
وال ـت ـه ـج ــم والـ ـتـ ـع ــدي ع ـل ـي ـهــم مــن
المراجعين وأول ـيــاء أمــورهــم دون
رادع أو ُّ
تحرك من مدير (التطبيقي)،
ل ـح ـمــاي ـت ـهــم أو ح ـت ــى مـقــابـلـتـهــم
واالستماع لهم؟".
وت ــاب ــع" :لـ ـم ــاذا ال ي ـق ــوم ع ـمــداء
ال ـك ـل ـيــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،ومـســاعــديـهــم
ل ـل ـشــؤون األكــادي ـم ـيــة والـطــابـيــة،
وبالذات في كلية التربية األساسية،
باستقبال الطلبة ،واالستماع إلى
مشاكلهم واحتياجاتهم من مقررات
ُ
وشعب وعالجها ،بدال من التخلي
ع ــن مـســؤولـيـتـهــم وإرس ــال ـه ــم إلــى
عـمــادة الـقـبــول والتسجيل وإدارة
المسجل العام في الهيئة ،السيما
أن الكليات هي الجهة المعنية بفتح
المقررات الدراسية؟".

زوايا ورؤى
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االنتفاضة التي ال تموت

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :تعاون السلطتين في مجلس األمة ...أمثلة رائعة من الفصول التشريعية األولى
مجتمع األسرة الواحدة
استهلت ا لـمــذ كــرة التفسيرية لـلــد سـتــور بيانها فــي التصوير
العام لنظام الحكم ،بالنبع الذي استمد منه الدستور أحكامه ،وهو
أن الكويت مجتمع األسرة الواحدة بما قررته من أنه" :فلقد امتاز
الناس في هذا البلد عبر القرون ،بروح األسرة تربط بينهم كافة،
ً
حكاما ومحكومين .ولم ينل من هذه الحقيقة ذات األصالة العربية،
ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الــدول األخــرى من أوضــاع
مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم".
وقــد كانت الممارسات البرلمانية في الفصل التشريعي األول
من الحياة البرلمانية شاهدا على ذلك ،وتجسيدا لنبض الدستور
وروحه ،فلم يكن قد جف المداد الذي كتبت به نصوص الدستور في
هذا الفصل ،وكان الخبير الدستوري الراحل الدكتور عثمان خليل
الذي صاغ نصوص الدستور طرفا أصيال في هذه الممارسات وفي
النقاش الذي يدور حولها في حوار راق بين األعضاء وبين الوزراء،
وفي تناغم وتقارب ،ليس فيه تنابذ باأللفاظ أو تجريح ،تجسيدا
لمعنى األسرة الواحدة والتقاليد األصيلة في هذا المجتمع ،نذكر
من هذه الممارسات األمثلة اآلتية:

 -1االستجواب
وق ــد ك ــان الـسـجــال فــي االس ـت ـجــوابــات فــي الـفـصــول التشريعية
األرب ـعــة األول ــى فــي الـحـيــاة البرلمانية تــراشـقــا بالعواطف والــود
والمحبة ،والبين من هذه االستجوابات جميعا أن مناقشتها كانت
تتم بروح اإلخاء والتعاون بين مقدمي االستجوابات وبين الوزراء
المستجوبين ،وق ــد تـجـســدت ه ــذه الـ ــروح عـنــدمــا سـقــط االق ـتــراح
بسحب الثقة من السيد خالد العدساني وزير التجارة والصناعة
في االستجواب المقدم ضده من بعض النواب في الفصل التشريعي
الثالث ،فوقف الــوزيــر ليقول" :كنت أتمنى حين قدمت استقالتي
قبل أربعة شهور أن أنال قبول هذه االستقالة ،ولكن طلب مني أن
أبقى وبقيت واآلن بعد أن حزت هذه الثقة الطيبة من اإلخوان ،من
المجلس الكريم جميعا ،أتمنى أن أحصل على قبول استقالتي في
هذه اللحظة".
وكان رد السيد عبدالله النيباري أحد مقدمي االستجواب "أنا
أوال أشكر الوزير على موقفه النبيل تجاهنا وارتفاعه فوق العاطفة،
وأنا أؤكد له أنه لدينا كأب وكأخ كبير مازال ولن يمحى ،وإذا كنا
نصارع سياسة خالد العدساني ،فخالد العدساني كرجل هو دائما
فوق رؤوسنا ...بالرغم مما أثاره االستجواب من بعض الشطحات
(مضبطة جلسة  1974 /4 /16ص  80و.)81

 -2لجان التحقيق البرلماني
ما حدث بمناسبة اقتراح النائب المحترم السابق أحمد الخطيب

تشكيل لجنة تحقيق حــول ا لـمـظــا هــرات ا لـتــي جــرت يــوم /2 /27
 1963مــن أ بـنــاء اليمن وكيفية مواجهتها ،حيث صــوت خمسة
وزراء بالموافقة مع األعضاء وصوت بعدم الموافقة ثالثة وزراء
وامتنع ثالثة وزراء عن التصويت ،وكان الشيخ عبدالله الجابر
من بين الموافقين على تشكيل اللجنة ،وكان الشيح جابر العلي
من بين المعارضين وامتنع كل من الشيخ جابر األحمد والشيخ
سالم العلي عن التصويت (د )1( .ص ( )35م (.)63 /3 /5 )5

 -3طلبات التأجيل
عند مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في
شأن اقتراح بقانون بإنصاف العمال الكويتيين حيث طلب الشيخ
مـبــارك العبدالله وز يــر الداخلية التأجيل إل عـطــاء فرصة أو ســع
للجنة المختصة فــي درا سـتــه ،فقال أ حــد األ عـضــاء إن الحكومة
طلبت التأجيل ألن لديها أشياء تدرسها ،فعقب وز يــر الداخلة
بأنه طلب التأجيل بصفته عضوا في المجلس أما الحكومة فلم
تطلب التأجيل ،واستغرب العضو متسائال :وزير الداخلية هل
ال يمثل الحكومة؟ فأجاب :ال كل وزير يمثل نفسه( .دور االنعقاد
األول ص( )42مضبطة ( )17جلسة .)63 /5 /21

 -4الجواب على الخطاب األميري
عند مناقشة مشروع الجواب على الخطاب األميري الذي أعدته
اللجنة المشكلة لهذا الغرض أبدى الوزير عبدالعزيز حسين بأن
التخطيط لم يحز النصيب الكافي في الرد على الخطاب األميري،
واقترح أن يستبدل بعبارة تشجيع التخطيط عبارة أكثر قوة
كأن يقال إن المجلس يؤمن بالتخطيط كأساس سليم للتطور
االقتصادي واالجتماعي.
م ـمــا أث ــار نـقـطــة ن ـظــام أب ــداه ــا ال ـنــائــب يــوســف ال ـس ـيــد هــاشــم
مستفسرا من الخبير الدستوري حول جواز أن تقترح الحكومة
تعديال على جواب المجلس على الخطاب األميري.
وع ـقــب ال ــوزي ــر ب ــأن ك ــل ش ــيء ل ـصــالــح ال ـش ـعــب ،وأن ــه ه ـنــا في
المجلس له صفة أخرى ،وهي أنه عضو في المجلس وللمجلس
أن يأخذ برأيه باعتباره زميال لألعضاء المحترمين أو يرميه
في الخارج.
وعقب النائب يوسف السيد هاشم بقوله إنه يؤمن بالتعاون
بين السلطتين ويطالب بتنمية هذا التعاون والكلمة التي قالها
الوزير كلمة طيبة ونحن نوافق عليها من حيث المبدأ ،ولكن هذا
خطاب من المجلس إلى الحكومة يجب أن يحمل رغبات األعضاء
ال رغبات الحكومة ،فأجاب الخبير الدستوري "أنا أرى أن سعادة
وزير الدولة وهو يعمل هنا كعضو فضال عن كونه وزيرا ،وأن
الوزير بكلمته هذه لم يترك له مجاال لإلضافة كخبير دستوري".

وأيد النائب عبدالرزاق الخالد وجهة نظر الوزير واستشهد
بسابقة رفض وزير الشؤون االجتماعية والعمل الموافقة على
االعتمادات اإلضافية منفردا دون سائر الوزراء.
كما أيدها كذلك النائب محمد قبازرد ،معتبرا الوزير كغيره
من األعضاء يبدي رأيه ،وإذا كان له اقتراح في المجلس فله حق
تقديمه كعضو في المجلس ال كعضو في الحكومة.
وعقب الرئيس بأن الدستور يجيز ذلك فأصبح هذا حقا من
حقوق الوزير ،ويجب أن يتمتع به ويملك المجلس الجرأة بأن
يرفض هذا االقتراح.
وخ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـق ــاش قـ ـ ــرر ال ـخ ـب ـي ــر الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ب ــأنـ ـه ــا م ـســألــة
دستورية وأن الدستور فصل فيها ،عندما قــرر اعتبار ا لــوزراء
بحكم مناصبهم أعضاء في مجلس األ مــة ،ولذلك عندما يدخل
ا لــوز يــر هــذا ا لـمـكــان لــه أن يـتـحــدث كعضو وأن يستعمل جميع
اختصاصات األ عـضــاء ،وأ نـنــا در جـنــا على هــذا منذ بــدء العمل
بالدستور ،فجميع الرغبات التي قدمت في المجلس إلى الحكومة
شارك الوزراء في مناقشتها وفي صيغتها ،وكذلك سمح للوزراء
أن يختلف تـصــو يــت أ حــد هــم عــن اآل خ ــر ،وأال يـتـقـيــدوا بـمــا قــرره
مـجـلــس ا لـ ــوزراء قـبــل مجيئهم إ ل ــى ه ــذا ا ل ـم ـكــان( ،دور اال نـعـقــاد
العادي الثاني ص ( )52-42من المضبطة).

 - 5اللجان المشتركة:
من المعلوم أن عضوية اللجان مقصورة على أعضاء مجلس
األمة من غير الوزراء ،حرصا على أال تحول عضوية الوزراء في
لجان مجلس األمة عن القيام بمسؤولياتهم في اللجان المناظرة
في مجلس الوزراء ،فضال عن القيام بمسؤولياتهم في اإلشراف
على وزاراتهم والجهات التابعة لهم.
إال أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،قد فرض
عليهما تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء من مجلس األمة ومن
ا لـ ــوزراء لـحـســم ا ل ــرأي فــى تفسير ا ل ـمــادة  131مــن ا لــد سـتــور من
ناحية الحظر المفروض فيها على ا لــوزراء في مزاولة أي عمل
صناعي أو تجاري أو مالي ،كما ال يجوز للوزير أن يسهم في
التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ،حين احتدم
ا لـخــاف فــي ا لــرأي حــول انطباق هــذا الحظر على تعاقد الدولة
مع شركات ذات شخصية معنوية مستقلة إذا كان من أصحاب
األسهم أو الحصص فيها وزير من ا لــوزراء ،وقد انتهت اللجنة
إلى "أنه ليس ثمة ما يمنع من ذلك"
كما صدر القانون رقم  1لسنة  1963بشأن اإل صــاح اإلداري
ناصا في مادته األولى على تشكيل لجنة يشارك فيها وزير العدل
وأعضاء من مجلس األمة والنائب العام ،وهي لجنة ال تقتصر
على السلطتين التشريعية والتنفيذية فـقــط ،بــل على السلطة
القضائية أيضا ممثلة بالنائب العام.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

حفرة السجن المركزي
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

وزارة الداخلية ربما ال تستطيع اختيار نزالئها في السجن ً
المركزي من مجرمي المجتمع أو ضحاياه أحيانا ،لكنها حتما
تستطيع اختيار من يديرون السجن المركزي حتى يتحول بحق
إلى مؤسسة إصالحية.
أول العمود:
مــوقــف دول ــة ال ـكــويــت ال ــداع ــم لــوكــالــة غ ــوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين بتمويل نقص ميزانيتها بعد
ق ــرار إدارة الــرئ ـيــس تــرامــب خـفــض الـتـمــويــل األمـيــركــي
للوكالة ،يحسب لشعب الكويت وقيادتها تجاه القضية
الفلسطينية.
***
في  ٢١يناير الماضي نشرت مقاال عن ازدحام السجن
المركزي بالنزالء بناء على ر قــم أورده المحامي العام
المستشار محمد الدعيج ،و هــو و جــود  ٤٠٠٠نزيل في
مبنى يستوعب  ١٢٠٠نسمة فقط!
ولم تمر أيام معدودة حتى نفاجأ بخبر عن حفرة في
الجناح  ٧مبنى  ٢من السجن تستخدم كمخبأ للهواتف
المتنقلة وا ل ـم ـخــدرات و مـمـنــو عــات أ خ ــرى كشفت عنها
التحريات والتفتيش.
في الحقيقة ،فإن قوات التدخل السريع وكالب األثر لم
تكتشف الجديد ،فالمخدرات وانتشار الممنوعات أصبح
من األخبار المتداولة في السجن المركزي ،وتشهد بذلك
ت ـقــاريــر لـجـنــة ال ــدف ــاع عــن ح ـقــوق اإلن ـس ــان الـبــرلـمــانـيــة،
وما ترصده الصحف من معلومات ووقائع ،وهو شيء
منطقي بحسب أن أكبر نسبة من النزالء هم ضحايا هذه
السموم أو المتاجرين بها.
ت ـغ ـي ــر اسـ ـ ــم الـ ـسـ ـج ــن ال ـ ـمـ ــركـ ــزي لـ ـيـ ـك ــون ال ـم ــؤس ـس ــة
اإل صــا حـيــة ،و هــو تطور إداري فقط ،لــم يواكبه تطوير
فـعـلــي فــي عـقـلـيــة إدارة ا ل ـس ـجــون ر غ ــم ا ل ـتــرا كــم العلمي
والـحـقــوقــي الــدولــي فــي إدارة مـثــل هــذه الـمــرافــق بشكل
جيد وإنساني.
ففي تقرير لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان البرلمانية
ورد بند ينتقد من بين عشرات الظواهر مشكلة متكررة
ف ــي ال ـس ـج ــن الـ ـم ــرك ــزي ،ج ـ ــاء ت ب ـه ــذا الـ ـن ــص" :ان ـت ـش ــار
المخدرات بشكل كبير داخل السجن بسبب رشوة بعض
العاملين في السجن وسوء الرقابة" .كان ذلك في أبريل
 ٢٠١٧أي قبل نحو سنة من "واقعة حفرة الممنوعات"!
ه ــذا يـعـنــي أن هـنــاك أ طــرا فــا منتفعة مــن د خ ــول هــذه
الممنوعات داخل السجن ،ويعني أيضا أن المؤسسة لم
تعد إصالحية بالكامل ،بالطبع وجود هواتف متنقلة
ومخدرات قد يكون مؤشرا لشيئين :األول :استهانة إدارة
السجن بحق السجين في اال تـصــال بالعالم الخارجي،
وال ـثــانــي ،عــدم قــدرتـهــا عـلــى الـحــد مــن خـطــر الـمـخــدرات
بدليل كثرة عدد المدمنين في السجن ،إضافة إلى ضعف
سياسات الدولة في عالج المدمنين.
المسألة قــد تـبــدو وا ضـحــة بـشــأن ا لـحــل ،و هــي تنحو
باتجاه الموظفين المكلفين بإدارة هذا المرفق الحساس،
الذي ُيطلب منه تخفيض عدد الجناة العائدين للسجن
لـلـجــرائــم ذات ـهــا وإصــاح ـهــم ،وف ــي ذل ــك مـعــايـيــر دولـيــة
تــم تــأسـيـسـهــا عــالـمـيــا إلع ــداد مــوظـفــي الـسـجــن ،ومنها
اخ ـت ـيــارهــم بـعـنــايــة ع ـلــى أسـ ــاس نــزاه ـت ـهــم ال ـتــي يمكن
ّ
كـشـفـهــا ب ــاالخ ـت ـب ــارات ال ـم ـس ـب ـقــة وس ـجــل ـهــم الــوظ ـي ـفــي،
وم ــراع ــاة مـكــافــآتـهــم ال ـمــال ـيــة ،وقــدرت ـهــم الـنـفـسـيــة على
الـتـعــامــل مــع أن ــاس خـطــريــن ،وتــدريـبـهــم تــدريـبــا خاصا
يأخذ في االعتبار وجودهم في مؤسسات مغلقة بعضها
ناء جغرافيا.
مشاكل السجن ا لـمــر كــزي لــم تتغير منذ أ كـثــر مــن ٢٠
عاما ،ووزارة الداخلية ربما ال تستطيع اختيار نزالئها
ً
من مجرمي المجتمع أو ضحاياه أحيانا ،لكنها حتما
تـسـتـطـيــع اخ ـت ـيــار مــن ي ــدي ــرون الـسـجــن ال ـمــركــزي حتى
يتحول بحق إلى مؤسسة إصالحية.

د .مصطفى البرغوثي*
لو أن ما جرى في نابلس يوم الثالثاء الماضي ،أو في حلحول
والخليل يوم األربعاء الماضي أو في غزة يوم الجمعة ،بإطالق
جيش االحتالل اإلسرائيلي الرصاص الحي على سبعين متظاهرا
أعزل ،حدث في بلد آخر كروسيا أو الصين أو إسبانيا ،لقامت قيامة
اإلعالم العالمي ،ولتصدر الموضوع نشرات األخبار في محطات
( )CNNوفــوكــس ن ـيــوز ،وألص ـبــح خـبــرا عــاجــا عـلــى كــل محطات
الدنيا ،لكن المصابين ،ومنهم الشباب الذين استشهدوا كانوا
فلسطينيين والقتلة كانوا إسرائيليين ،ولذلك كان التعتيم على
ّ
سيدي الموقف.
الخبر وتجاهله
فــاإلســرائـيـلـيــون فــي ع ــرف كثير مــن وســائــل اإلع ــام األجنبية
محصنون ولهم أن يقتلوا ويتصرفوا كما يــريــدون ،ألنهم فوق
القانون الدولي وفــوق المساء لة ،والفلسطينيون متهمون حتى
لو كانوا هم الضحايا والقتلى ،وكــل ذلــك معيب ،إذ ال يجوز أن
تمر مجازر الجيش اإلسرائيلي ضد الشباب الفلسطينيين مرور
الكرام ،وقد غدا واضحا أن االحتالل يتعمد البطش بالشباب بقسوة
وشراسة ألنــه يظن أن شراسة القمع والتخويف بالقتل ستروع
هؤالء الشباب البواسل ،غير أن تأثير القمع جاء معاكسا تماما
كمرجل،
لما أراده المحتلون ،فالضفة والقطاع أصبحا يغليان ِ
وكأننا نعيش بركانا تحت الرماد قابال لالنفجار عند أي استفزاز.
وال يستطيع الجيش اإلسرائيلي أن يدخل مدينة أو حيا أو
قرية ،في أي ساعة ليال أو نهارا ،دون أن يجابه بمئات ،وأحيانا
بــآالف الشباب ،يتصدون له ويحاولون عرقلة عمليات االعتقال
التعسفية التي يقوم بها.
ورغم تفنن وسائل اإلعالم االحتاللية ومن يناصرها بالقول أو
بالصمت ،في محاولة نشر مشاعر اإلحباط واليأس ،ورغم الغضب
على األداء السياسي للمؤسسات الفلسطينية ،واستمرار ما قرر
المجلس المركزي وقفه مــن تنسيق أمـنــي ،تتعمق فــي فلسطين
جذور ما يمكن وصفه بانتفاضة شعبية تجري على شكل موجات
متكررة ،وبأساليب ووسائل متنوعة ومتعددة.
وقد عاشت األراضي المحتلة أنشطة المقاومة المتتالية طوال
عــام  ،2015ثم اتخذ النضال شكل انتفاضة شعبية حقيقية في
القدس في يوليو من عام  ،2017وجــاء قــرار ترامب بشأن القدس
في أواخر العام الماضي ليذكي موجات متتالية من المظاهرات
ّ
والهبات واالشتباكات مع جنود االحتالل.
ي ــوم الـجـمـعــة ال ـمــاضــي رأي ـن ــا ك ـيــف ت ـحــولــت ال ـم ـظــاهــرة أم ــام
مستعمرة بيت إيل الى اشتباك شامل بين الشبان الفلسطينيين
وجيش االحتالل الــذي اقتحم مدينة البيرة واستخدم كل أنــواع
الــرصــاص وقنابل الغاز والمياه العادمة ،ولــم يصب العديد من
المتظاهرين بالرصاص المعدني والحي فقط ،بل سبب أذى ال
يوصف لمئات العائالت القاطنة في المنطقة بسبب كثافة الغاز
الــذي أطلق .ولم يتورع جنود االحتالل عن إطــاق قذائفهم على
الصحافيين ومتطوعي إسعاف الهالل األحمر واإلغــاثــة الطبية
والدفاع المدني بما في ذلك تحطيم زجاج سيارة إسعاف اإلغاثة
الطبية الفلسطينية بالرصاص وإصابة مسعف وهو داخلها.
على عكس أوهام بعض المرهقين ،فإن فشل نهج التفاوض لم
يحبط الفلسطينيين بقدر ما أذكى اإلدراك الشعبي لدى الشباب
الفلسطينيين أنه "ما حك جلدك مثل ظفرك" ،وال بديل عن االعتماد
على النفس ،وخوض النضال من أجل الحرية.
وم ــا ج ــرى فــي جنين ي ــوم اسـتـشـهــاد ال ـشــاب أحـمــد ج ــرار كــان
مذهال ،إذ خــرج الــرجــال والنساء والشباب والـطــاب بــاآلالف في
مظاهرة عفوية تضامنا مع الشهيد ابــن الشهيد ،ومــا جــرى في
نابلس مــن انــدفــاع آلالف الـشـبــاب ،لمالحقة س ـيــارات ومــدرعــات
االحـتــال التي دخلت المدينة كــان بمثابة استفتاء شعبي على
خيار مقاومة االحتالل ،ورفض الرضوخ لعبوديته ،وكم كان معبرا
ما رأيناه عندما زرنــا الجرحى المصابين بإصابات خطيرة في
مستشفيات نابلس ،إذ كتبوا على أكفهم اسم الشهيد أحمد جرار
قبل أن يصابوا.
يوم الجمعة الماضي تحدى الشباب المتظاهرون ببسالة جنود
االح ـتــال فــي رام الـلــه والـبـيــرة ،وسلفيت ،وبـيــت لـحــم ،والخليل،
ونــابـلــس ،وقـطــاع غ ــزة ،وبـيـتــا ،ومــادمــا ،وبــوريــن ،وبـيــت فــوريــك،
والمزرعة الغربية ،وبدرس وتقوع ،والعيسوية ،ومخيم شعفاط،
ونعلين ،وقلقيلية ،وكفر قدوم ،وبيت فجار ،وجنين ،ومع ذلك ال
يــرى بعض الـنــاس ،بحكم البعد عن الــواقــع ،مــدى تعمق واتساع
المقاومة الشعبية الفلسطينية.
هناك جيل جديد من الشباب الفلسطينيين ،ال يقل وطنية عن
أجـيــال االنتفاضة األول ــى والثانية ،يتمرس بأساليب المقاومة
الشعبية ،وال يقبل أن يخدع بالكالم المعسول أو الوعود الفارغة،
ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية وعلى رأسها حقه في العودة ،وفي
عاصمته المقدسة القدس.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ياسر عبد العزيز*

انتبه لتغريداتك« ...تويتر» ليس سوى فخ!
كل دولة تضع قائمة من
القيم الحيوية التي تريد أن
تحميها ،وتنشط جماعات
المصالح ،وبعضها مغرض
بطبيعة الحال ،لكي تضيف
إلى تلك القوائم ما يعبر
عن مصالحها وأهدافها،
وعندما تتصادم تغريداتك
مع تلك المصالح ،أو تخرق
تلك القوائم ،فإنك ستعاني
ً
كثيرا.

تنشئ معظم
دول العالم
ً
راهنا آليات
مستديمة
لمراقبة
التغريدات
وغيرها من
اآلراء

ما زال أنصار منصات "التواصل االجتماعي" الرائجة
ً
ً
يدافعون عنها باعتبارها "فضاء حرا يعطي صوتا لمن
ال صوت له" ،وهو أمر يمكن دحضه بكل بساطة؛ إذ إن
األ كـيــد أن تلك المنصات ال تتمتع بالحرية المزعومة
ً
كما يعتقد هؤالء األنصار ،بل إنها كثيرا ما تتحول إلى
ً
أفـخــاخ ،تأخذهم إلــى مخاطر فــادحــة ،وتكلفهم أثمانا
موجعة.
ثمة عدد من الوقائع التي يمكن أن توضح هذه الفكرة،
ومــن المثير لالهتمام أن بعضها حــدث في مجتمعات
تــوصــف ب ــ"ال ـحــرة" و"الـمـتـقــدمــة"؛ ففي عــام  ،2010جرت
وق ــائ ــع ق ـصــة مـهـمــة ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ف ـقــد ح ـ ــاول أحــد
المواطنين البريطانيين ويدعى بول تشامبرز أن يمازح
ً
متابعيه البالغ عددهم  650شخصا على موقع "تويتر"؛
ً
فغرد قائال" :سأنسف مطار روبن هود!!" .لكن السلطات
البريطانية أخ ــذت مــزحـتــه عـلــى محمل ال ـجــد ،فــأدانـتــه
بشكل أولي بتهمة "استخدام نظام االتصاالت العامة في
ً
التهديد" ،وفقا لقانون االتصاالت لعام .2003
ل ـق ــد ت ــم إسـ ـق ــاط ال ـت ـه ـمــة ع ــن ت ـش ــام ـب ــرز ف ــي مــرحـلــة
االس ـت ـئ ـنــاف ،لـكــن مــواط ـنــه ف ــان ب ــري ــان ُم ـنــع م ــن دخ ــول
الواليات المتحدة األميركية لمجرد أنه غرد على حسابه
ً
في "توتير" قائال :تفرغوا هذا األسبوع لنميمة سريعة...
سأذهب إلى أميركا وأدمرها".
ً
تنشئ معظم دول العالم راهنا آليات مستديمة لمراقبة
ُ
الـتـغــريــدات وغـيــرهــا مــن اآلراء الـتــي تـبــث عـلــى وســائــل
"التواصل االجتماعي" ،وتتخذ إجراءات حيال أصحابها،
ً
وفقا لما تعتقده سلطات هذه الدول في شأن مدى مطابقة
هذه الرسائل للمعايير التي تعتمدها.
في شهر يناير الماضي ،اضطرت الفرنسية أمينة خان،
التي باتت صاحبة أول وجه إعالني لفتاة محجبة لدى
شركة "لــوريــال" العالمية لمستحضرات التجميل ،إلى
االنسحاب مــن حملة إعالنية ضخمة تنفذها الشركة،
بسبب بعض التغريدات التي بثتها على موقع "تويتر"
في عام .2014
كانت خان في أوج االعتداد ،وهي تشعر أنها كادت أن
تبلغ أهم مراتب طموحها؛ إذ أقنعت شركة ضخمة مثل
"لــوريــال" ،بقبول أن تكون فتاة محجبة ضمن فريقها
للترويج لمنتجات العناية بالشعر ،لكنها هوت فجأة
إلــى وضعية الــدفــاع عــن الـنـفــس ،واض ـطــرت إلــى تقديم
ُ
االعتذار ،بعدما تم رصد تغريدات لها اعتبرت "مناهضة
إلسرائيل".
ً
ال تختلف قصة خان كثيرا عما جرى لمغنية فرنسية

ُ
شــابــة محجبة تــدعــى م ـنــال اب ـت ـســام ،اسـتـطــاعــت إبـهــار
كثيرين ،بغنائها المقتدر ،بالعربية والفرنسية ،ألغنية
"هاليلويا" (الحمد) الشهيرة ،أمام لجنة تحكيم النسخة
الفرنسية من البرنامج العالمي الرائج "ذا فويس".
فبعدما شاهد غناء ابتسام أكثر من مليون مشاهد
على "يوتيوب"ّ ،
وعبر عشرات اآلالف عن إعجابهم بأدائها
المتقن لألغنية ،وحسها الفني الراقي ،الذي خلب ألباب
محكمي البرنامج ،باتت تلك الفتاة التي ال يتعدى عمرها
ً
الـ  22ربيعا ،في موضع اتهام ،واضطرت إلى االعتذار،
نهاية األسبوع الماضي ،واالنسحاب من البرنامج.
لم تفعل ابتسام سوى أنها غردت في عام  ،2016معلقة
على حادث "إرهابي" وقع في مدينة نيس الفرنسية قائلة:
"جيد أن األمر قد أصبح روتينيا ،هجوم واحد كل أسبوع!
ودائما يكون اإلرهابي وفيا ويأخذ معه بطاقة هوية…
صـحـيــح ،إن ــه عـنــدمــا تـحـضــر لـعـمــل ق ــذر الب ــد أال تنسى
بطاقة الهوية".
يبدو أن ابتسام لديها رأي في األحداث "اإلرهابية" التي
ً
ً
تقع فــي بــادهــا فرنسا ،ويـبــدو أيـضــا أن لديها شكوكا
معتبرة في هذا الصدد ،وهي أرادت كمواطنة "حرة" تعيش
في بلد "حر" أن تعبر عن تلك الشكوك ،وقد اختارت منصة
ً
حرة (تويتر) ،للتعبير بحرية عبرها ...فأين الخطأ إذا؟
تصيد بـعــض المهتمين تـغــريــدات ابـتـســام ،وأع ــادت
وسائل إعــام فرنسية نشرها بكثافة ،وهــو األمــر الذي
اسـتــدعــى تعليقات ح ــادة على تلك الـفـتــاة ذات األصــول
ال ـســوريــة؛ وه ــي تعليقات اتهمتها ب ـمــواالة "اإلرهـ ــاب"،
وازدراء العلم ،وخرق مقتضيات األمن القومي الفرنسي.
اضطرت ابتسام إلى االعتذار ،وبثت رسالة مصورة عبر
حسابها على أحد مواقع "التواصل االجتماعي" ،صدرتها
بكلمات ثالث" :هالو ...شالوم ...سالم" ،لتعكس حرصها
على احترام التنوع ،وعدم التمييز ،ولتبعد الشكوك عن
ً
موقفها من اإلرهاب ،لكن هذا األمر لم يشفع لها ،خصوصا
بعدما أصر نقادها على استبعادها من البرنامج.
وك ـمــا خـضـعــت شــركــة "ل ــوري ــال" لـلـضـغــوط ،وأعـلـنــت
"تقديرها" للخطوة التي أقدمت عليها خان باالنسحاب
ً
من حملتها اإلعالنية ،خضع أيضا برنامج "ذا فويس"،
وقبل اعتذار ابتسام ،واستبعادها من المنافسات.
إذا كانت هــذه هــي الـحــال فــي دول "العالم الـحــر" ،فإن
األوضاع لدينا ال تبدو أفضل بالتأكيد؛ إذ نعرف الكثير
من الوقائع التي بدأت بتغريدات على "تويتر" ،وانتهت
في السجون ،أو الفصل من الخدمة ،أو أروقة المحاكم.
ً
ً
ثمة فنانون وإعالميون ومثقفون أيضا دفعوا أثمانا

لتغريداتهم في أكثر من بلد عربي ،وهو أمر ال يختلف
ً
كـثـيــرا عـمــا يـقــع فــي الـعــالــم ال ـغــربــي ،وإن ك ــان محتوى
ً
التغريدات مختلفا بطبيعة الحال.
ففي عــام  ،2016تــم طــرد الممثل الباكستاني األصــل
مــارك أنــور مــن عمله فــي المسلسل البريطاني الشهير
"كورونيشن ستريت" ،بعدما تم اتهامه بنشر تغريدات
ُ
اع ـت ـبــرت "مـسـيـئــة" بـحــق ال ـه ـنــود ،عـنــدمــا أدلـ ــى بــآرائــه
بخصوص النزاع الهندي -الباكستاني في شأن كشمير،
وه ــو األم ــر ال ــذي اعـتـبــرتــه ق ـنــاة "آي ت ــي ف ــي" المنتجة
ً
ً
ً
للمسلسل "أمرا مسيئا عرقيا".
تعطينا هذه الوقائع أمثلة واضحة عن الحالة التي
بــات عليها "تويتر" ،ضمن غيره من وسائل "التواصل
االج ـت ـمــاعــي" ،وه ــي حــالــة يـمـكــن تلخيصها كـمــا يـلــي:
"ت ــوي ـت ــر" ،وغ ـي ــره م ــن وس ــائ ــل "ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي"،
منصات حرة ،للتعبير عن اآلراء بحرية ،لكن تلك الحرية
مـقـيــدة بـمــا تعتبره الـسـلـطــات ،والـمـجـتـمــع ،وجـمــاعــات
ً
المصالح النافذة ،خطوطا حمراء ،وعندما يتم تجاوز
تلك الـخـطــوط ،ستتوالى الـمـســاءالت والـضـغــوط ،التي
قد تقصيك من مجالك ،أو تعطل مشروعاتك ،أو تأخذك
إلى السجن.
يرسي كل مجتمع ،وتضع كل دولــة ،قائمة من القيم
ال ـح ـيــويــة ال ـت ــي ت ــري ــد أن تـحـمـيـهــا ،وت ـن ـشــط جـمــاعــات
المصالح ،وبعضها مغرض بطبيعة الحال ،لكي تضيف
إلى تلك القوائم ما يعبر عن مصالحها وأهدافها ،وعندما
تـتـصــادم تـغــريــداتــك مــع تـلــك الـمـصــالــح ،أو ت ـخــرق تلك
ً
القوائم ،فإنك ستعاني كثيرا.
ً
وســائــل "ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي" ح ــرة ،لكنها أيـضــا
ً
أرشـيـفــك ،ال ــذي ُ
سيفتح يــومــا ،وسيفتح عليك النيران
ً
أحيانا.
* كاتب مصري

الكثير من الوقائع بدأت
بتغريدات على «تويتر» وانتهت
في السجون أو الفصل من
الخدمة أو أروقة المحاكم

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.654

410

942

2.407 2.716 3.329

الغانم« :الخليج» شهد محطات بارزة في التحول اإلستراتيجي
نمو صافي ربح البنك بنسبة  %12إلى  48مليون دينار
حقق «الخليج» زيادة بنسبة
 8في المئة في صافي إيرادات
التشغيل لتصل إلى  181مليون
د.ك ،.وزيادة بنسبة  11في
المئة في الربح التشغيلي قبل
المخصصات وخسائر انخفاض
القيمة ،ليبلغ  117مليون د.ك،
مقارنة بعام .2016

بلغت ربحية السهم
ً
للبنك  17فلسا
في نهاية عام 2017
مقارنة بمقدار
ً
 15فلسا في نهاية
عام 2016

أعـ ـل ــن بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،أمـ ــس،
نتائجه المالية للسنة المنتهية
فــي  31ديسمبر  ،2017محققا
صافي ربح بلغ  48مليون د.ك.
(ربحية السهم  17فلسا) ،بزيادة
بلغت نسبتها  12في المئة عن
صــافــي الــربــح للسنة الـســابـقــة،
البالغ  43مليونا (ربحية السهم
 15فـلـســا) .وق ــد أوص ــى مجلس
اإلدارة ب ـت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح نـقــديــة
بمقدار  9فلوس عن كل سهم ،أي
بزيادة نسبتها  29في المئة عن
توزيعات األرباح النقدية بمقدار
 7فلوس في العام المنصرم.
كما حقق البنك زيادة بنسبة
 8فــي المئة فــي صافي إي ــرادات
التشغيل لتصل إلى  181مليون
د.ك ،.وز ي ـ ـ ـ ــادة ب ـن ـس ـبــة  11فــي
المئة في الربح التشغيلي قبل
المخصصات وخسائر انخفاض
القيمة ،ليبلغ  117مليون د.ك،
مقارنة بعام .2016
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــر ت ـ ـح ـ ـسـ ــن جـ ـ ـ ــودة
ال ـق ــروض بــانـخـفــاض ال ـقــروض
غـيــر المنتظمة إ ل ــى  73مليون
د.ك ،.أي بنسبة  1.7في المئة من
إجمالي القروض ،مقارنة بمقدار
 93مليون د.ك ،.أي بنسبة 2.4
فــي المئة فــي نهاية عــام .2016
وجـ ــاء ت تـغـطـيــة ال ـق ــروض غير
المنتظمة بنسبة  414بالمئة في
نهاية .2017

وتعليقا عـلــى ه ــذه النتائج،
صرح رئيس مجلس إدارة البنك،
عمر قتيبة الغانم ،قائال« :شهدت
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة
مـ ـحـ ـط ــات ب ـ ـ ـ ــارزة ف ـ ــي ال ـت ـح ــول
االستراتيجي لبنك الخليج ،بما
أحـ ــرزه الـبـنــك م ــن ت ـقــدم بخطى
ثابتة نحو النمو .واليوم يسرني
أن أعـلــن عــن زي ــادة صــافــي ربــح
ال ـب ـن ــك ب ـن ـس ـبــة تـ ـف ــوق ال ـع ـشــرة
ب ــالـ ـمـ ـئ ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـحـســن
ج ـ ـ ــودة م ـح ـف ـظــة الـ ـ ـق ـ ــروض مــن
خــال تخفيض نسبة القروض
غـ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـظ ـم ــة إلـ ـ ــى  1.7فــي
المئة بنهاية عــام  ،2017وذلــك
بما يـتــواء م مع معايير القطاع
المصرفي الكويتي.

الميزانية العمومية
وأضاف الغانم« :يواصل البنك
تحقيق معدل قوي لكفاية رأس
الـ ـم ــال ،بـلـغــت نـسـبـتــه  17.8في
ً
الـمـئــة ،وه ــو مـعــدل يــزيــد كثيرا
عــن الـمـعــدل الــرقــابــي المطلوب
والـبــالـغــة نسبته  14فــي المئة.
أما موجودات البنك فقد شهدت
نـمــوا بــواقــع  4فــي الـمـئــة لتبلغ
 5.683ماليين د.ك ،.بينما ارتفع
إجـ ـم ــال ــي حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن
بنسبة  5فــي ا لـمـئــة ليبلغ 601
مـ ـلـ ـي ــون د.ك .وأنـ ـ ـه ـ ــت ق ـ ــروض

العمالء السنة بإجمالي 4.060
ماليين د.ك ،.أي بزيادة نسبتها
 8ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ن ـهــايــة الـسـنــة
السابقة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ــرب ـح ـي ــة،
فقد بلغت ربحية السهم للبنك
 17فلسا فــي نهاية عــام ،2017
م ـق ــارن ــة ب ـم ـق ــدار  15ف ـل ـســا فــي
نـهــايــة ع ــام  .2016وب ـلــغ مـعــدل
العائد على متوسط الموجودات
 0.86فــي المئة ،مقارنة بمعدل
 0.79فــي الـمـئــة فــي ع ــام ،2016
بـيـنـمــا ب ـلــغ م ـعــدل ال ـعــائــد على
متوسط حقوق المساهمين 8.2
في المئة ،مقارنة بمعدل  7.7في
المئة للسنة السابقة».

نظرة مستقبلية إيجابية للبنك
الي ـ ــزال ب ـنــك الـخـلـيــج يحظى
بالتقدير على المستوى الدولي،
ن ـظ ــرا إل ــى ج ــدارت ــه االئـتـمــانـيــة
وقوته المالية ،حيث تمكن البنك
– أث ـن ــاء ال ـمــراج ـعــة االئـتـمــانـيــة
الـ ـسـ ـن ــوي ــة مـ ــن ج ــان ــب وكـ ـ ــاالت
التصنيف االئتماني العالمية
– م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق  3ت ـص ـن ـي ـف ــات
إ ي ـج ــا ب ـي ــة عـ ــن ع ـ ــام )1( :2017
قــامــت كــل مــن وكــالــة سـتــانــدارد
آند بــورز العالمية للتصنيفات
االئتمانية و( )2ووكالة كابيتال
إن ـت ـل ـي ـج ـن ــس ب ـ ــرف ـ ــع ت ـص ـن ـيــف

عمر الغانم
ا لـنـظــرة المستقبلية للبنك من
«مـسـتـقــرة» إل ــى «إي ـجــاب ـيــة» ،في
حين ( )3قامت وكالة فيتش برفع
تصنيف الـجــدارة لبنك الخليج
مــن الـمــرتـبــة « »bbإل ــى المرتبة
«.»+bb
وق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــوديـ ـ ــز
إنفستورز سيرفس ،خالل العام،
بتثبيت تصنيف الــودائــع لبنك

ال ـخ ـل ـيــج ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـطــويــل
ف ــي ال ـم ــرت ـب ــة « ،»A3م ــع ن ـظــرة
مستقبلية «مستقرة» ،وذلك في
أحدث تقرير لها يتضمن الرأي
االئـ ـتـ ـم ــان ــي ،والـ ـ ـ ــذي ص ـ ــدر فــي
مــايــو مــن ع ــام  .2017وبالمثل،
ثبتت وكــالــة فيتش فــي أكتوبر
 2017تصنيف ا لـمـصــدر للبنك
ع ـنــد ال ـمــرت ـبــة « ،»+Aم ــع نـظــرة

مـسـتـقـبـلـيــة «م ـس ـت ـق ــرة» ،بينما
ر فـعــت تصنيف البنك للجدارة
المالية إلى المرتبة «.»+bb
أما وكالة ستاندارد آند بورز
ف ـق ــد ع ــدل ــت فـ ــي ي ــون ـي ــو 2017
تـصـنـيــف ا ل ـن ـظــرة المستقبلية
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك م ـ ـ ــن «مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرة» إلـ ــى
«إيجابية» ،مع تثبيت التصنيف
االئتماني للطرف المقابل للبنك
عـنــد الـمــرتـبــة « .»A-/A-2وعلى
صعيد إصدار الشريحة الثانية
م ــن رأس ال ـم ــال لـبـنــك الـخـلـيــج،
ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس
ت ـص ـن ـيــف الـ ـسـ ـن ــدات ال ـم ـص ــدرة
عـنــد الـمــرتـبــة « ،»BBBمــع نظرة
مستقبلية «مستقرة» ،وذلك في
مايو  ،2017كما ثبتت التصنيف
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ع ـ ـنـ ــد الـ ـم ــرتـ ـب ــة
« ،»+BBBمع رفع تصنيف النظرة
المستقبلية إ لــى «إيجابية» في
ديسمبر .»2017
وتعليقا على هذه التصنيفات
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـبـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،
أضــاف الغانم« :إنــه لمن دواعــي
فـ ـخ ــرن ــا واع ـ ـت ـ ــزازن ـ ــا أن ن ـع ـلــن
ه ـ ــذا ال ـن ـب ــأ ال ـ ـسـ ــار إل ـ ــى جـمـيــع
ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة والـمــرتـبـطــة
ببنك الخليج .إن قـيــام وكالتي
س ـتــانــدارد آن ــد ب ــورز وكابيتال
إنتليجنس ،المرموقتين على
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي ،ب ــرف ــع
تـصـنـيــف ا ل ـن ـظــرة المستقبلية

ل ـل ـب ـنــك إل ـ ــى «إيـ ـج ــابـ ـي ــة» يــؤكــد
مـ ــا يـ ـشـ ـه ــده بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج مــن
تحسينات مستمرة ،خاصة في
ظل التحديات والمنافسة الحادة
ً
التي تسود االقتصاد حاليا».

الجوائز التقديرية
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــال ـت ـق ــدي ــر
الخارجي ،منحت مجلة «إيجن
ب ــانـ ـك ــر» بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ج ــائ ــزة
«أفـ ـض ــل تـطـبـيــق لـتـقـنـيــة إدارة
مـ ـخ ــاط ــر االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان لـ ـلـ ـع ــام فــي
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» ،ك ـم ــا حـصــد
ال ـب ـن ــك ج ــائ ــزة «أفـ ـض ــل اب ـت ـكــار
مصرفي في الكويت» عن تطبيقه
المصرفي عبر الهاتف النقال من
مجلة «بانكر ميدل إيست».
وع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـعــال ـمــي،
الي ـ ــزال الـبـنــك يـحـتـفــظ بموقعه
في سجل «غينس» العالمي عن
«أك ـبــر جــائــزة مرتبطة بحساب
مصرفي» في العالم ،والخاصة
بجائزة المليون د.ك .من خالل
س ـح ــب ح ـس ــاب «الـ ـ ــدانـ ـ ــة» ،وف ــي
جــانــب اإلعـ ــان واإلبـ ـ ــداع ،تلقى
البنك جائزة «أكثر إعالن تجاري
تأثيرا فــي رمـضــان» خــال حفل
توزيع جوائز اإلبداع في منتدى
اإلعالم العربي».

ّ
«الخليجي» سلم التعديالت على خطة
إعادة الهيكلة إلى «هيئة األسواق»

●

محمد اإلتربي

كـشـفــت م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة أن بـيــت االسـتـثـمــار
ّ
ال ـخ ـل ـي ـجــي س ــل ــم ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ال ـت ـعــديــات
الـمـطـلــوبــة ع ـلــى خ ـطــة الـهـيـكـلــة وم ـعــال ـجــة أوض ــاع
الشركة ،التي كانت قد طلبتها في وقت سابق ،على
خلفية خسائر تفوق نحو  40في المئة من رأس المال.
وفي سياق آخر ،علم أن هناك مساعي من بعض
المالك يستعجلون في موافقات الهيئة لبيع حصة
استراتيجية ألحد المستثمرين الراغبين في شراء
حـصــة رئـيـســة ف ــي ال ـشــركــة ،حـيــث إن تـلــك الصفقة
ستنعكس على معالجة د يــن كبير للمالك ا لــرا غــب
في التخارج.
وتدرس الهيئة منذ فترة طويلة قانونية السماح
بعقد مزاد علني على أسهم موقوفة ،حيث إن قانون
الهيئة يتيح لها في بنود عدة ،ويجوز للهيئة إعفاء
هذه الشركة أو الغاء أو طلب معلومات إضافية او
غـيــرهــا فــي كـثـيــر مــن الـمـفــاصــل ،حـســب مقتضيات
الـمـصـلـحــة أو ت ـحــت ب ـنــد أي ح ـ ــاالت أخ ـ ــرى تــراهــا
البورصة وتوافق عليها الهيئة.

في سياق آخر ،قالت مصادر مالية إن سابقة إعالن
مزاد على أسهم موقوفة تمثل مخرج كبير للشركات
والمساهمين ،وتتيح فرصا للمستثمرين الراغبين
بشراء مثل هذه األسهم إلعــادة هيكلتها ،وبالتالي
فإن هذا الملف يحتاج الى معالجة ووضع ضوابط،
كـمــا هــي ال ـحــال بالنسبة إل ــى الـصـفـقــات الـخــاصــة،
خصوصا أن وقف الشركة عن التداول لفترات طويلة
له انعكاسات سلبية على مالك السهم والبنوك الدائنة
وتجمد أموال صغار المستثمرين والمساهمين الذين
يتلقون قرار الوقف فجأة ويعلقون في هذه األزمة.
وتشجع معالجة هــذا الملف على تــد فــق سيولة
للسوق بأريحية ،خصوصا أن هناك هاجسا دائما
من عمليات اإليقاف لفترات طويلة ،فيتم اللجوء الى
أسهم محددة تتضخم أسعارها وهجر أسهم أخرى
نتيجة تجنب عقوبة اإليقاف وجمود السيولة.
ولفتت مصادر إلى أن إفساح المجال أمام دخول
مستثمر استراتيجي فــي رأسـمــال الشركة يعتبر
اح ــد م ـحــاور الـمـعــالـجــة ،السـيـمــا أن ــه ستتم زي ــادة
رأس المال ومعالجة الدين الذي يعد أكبر مشاكل
الشركة حاليا.

معلومات متضاربة وقديمة على مواقع
الشركات المدرجة
«هيئة األسواق» طلبت نشر اإلفصاحات لرفع مستوى الشفافية
●

عيسى عبدالسالم

كشفت عملية مسح رقابي
وج ـ ـ ـ ــود تـ ـ ـض ـ ــارب ف ـ ــي ب ـعــض
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــوف ــره ــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرجـ ـ ــة ع ـل ــى
مواقعها ،واإلفـصــاحــات التي
ي ـ ـتـ ــم إعـ ــان ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي بـ ــورصـ ــة
الكويت لألوراق المالية ،وإلى
هيئة أسواق المال.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر
مطلعة ل ـ «ال ـجــريــدة» أن هناك
معلومات متوفرة على المواقع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـخــص
الشركات المدرجة ال تتناسق
مع البيانات واإلفصاحات التي
يتم إعالنها على موقع بورصة
الكويت لألوراق المالية.
وأشـ ــارت ال ـم ـصــادر ال ــى ان
هناك عمليات استقاالت جرت

وت ـغ ـي ـيــرات ف ــي مـجـلــس االدارة
وتـ ـع ــدي ــات ت ـم ــت ع ـل ــى رؤوس
أموال الشركات ،لم يتم إجراء أي
تعديالت عليها بما يتناسب مع
االفصاحات االلزامية للشركات
المدرجة.
وذكرت أن هيئة أسواق المال
تحرص على الوصول بمستويات
الشفافية إلــى أقصى معدالتها،
إذ طلبت مــن الـشــركــات نـشــر ما
لديها من اإلفصاحات التي يتم
إعالنها على موقع سوق الكويت
لـ ــأوراق الـمــالـيــة عـلــى موقعها،
وفقا لبعض األنظمة التي تعمل
في أسواق المال المتقدمة.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر أن هيئة
أسواق المال أعدت مسحا أوليا
على مــواقــع الـشــركــات المدرجة،
ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن مـ ـ ــدى الـ ـ ـت ـ ــزام ه ــذه
ال ـش ــرك ــات م ــن ع ــدم ــه ،الف ـتــة الــى

أن تنسيقا يجري بين الهيئة
وشـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة وال ـشــركــات
المدرجة بخصوص اإلعالنات
ال ـت ــي ي ـتــم إرس ــال ـه ــا م ــن قبل
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،سـ ـ ــواء الـمـتـعـلـقــة
ب ــال ـم ـي ــزان ـي ــات ،أو أي إجـ ــراء
يؤثر في سعر سهم الشركات
المدرجة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـت ـ ــزام
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات بـ ـت ــوفـ ـي ــر قـ ــاعـ ــدة
ص ـح ـي ـح ــة م ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات أمـ ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـم ــوع
الـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي بـ ــورصـ ــة
األوراق ا ل ـم ــا ل ـي ــة ،ك ـمــا يجب
م ــراج ـع ــة ك ــل ال ـب ـي ــان ــات الـتــي
تـ ـق ــدمـ ـه ــا ش ـ ــرك ـ ــة ت ــومـ ـس ــون
رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز وال ـ ـب ـ ـيـ ــان ـ ــات ال ـت ــي
توفرها الشركات قبل اتخاذ
أي قرار استثماري.

البرميل الكويتي ينخفض  1.14دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  1.14دوالر في تــداوالت
أمــس األول ،ليبلغ  60.23دوالرا أميركيا مقابل  61.37دوالرا
للبرميل في تــداوالت الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العالمية ،انخفضت أسعار النفط أكثر من 3
في المئة أمس االول بفعل تجدد المخاوف بشأن زيادة إمدادات
الخام .وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج
برنت  2.02دوالر ليصل عند التسوية الــى مستوى  62.79دوالرا،
كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط األميركي
 1.95دوالر ،ليصل عند التسوية الى مستوى  59.20دوالرا للبرميل.
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اقتصاد

ترقب لتنفيذ وعود هيئة االستثمار بمساهمات في الصناديق ذات األداء الجيد
محمد اإلتربي

قفز سوق الكويت قفزات نوعية
على صعيد تهيئة البنية التحتية
التشريعية والتكنولوجية
والتنظيمية وبات يواكب األسواق
المتطورة كما أن تعافي الكثير
من الشركات واستمرارية
محافظة القطاع المصرفي على
اداء قوي ومتزن كلها عوامل
تمثل دعما إيجابيا للسوق عموما.

بعض الشركات
عرضت على الهيئة
المساهمة في صندوق
صانع السوق

تمكنت  5صناديق استثمارية
م ــن تـحـقـيــق اداء أف ـض ــل م ــن اداء
المؤشر الوزني خالل شهر يناير
الـ ـم ــاض ــي ب ـع ــائ ــد أكـ ـث ــر مـ ــن .%3
وتـ ـ ـ ــراوح اداء  18ص ـن ــدوق ــا بـيــن
 %6.61و % 0.70عن اداء يناير من
العام الحالي.
وعـكــس اداء الـصـنــاديــق الحذر
ال ــذي بــدا عليه اصـحــاب ال ـقــرارات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة واصـ ـ ـح ـ ــاب رؤس
األموال بسبب ملف تقسيم السوق
وم ــا ق ــد يـنـعـكــس عـلــى ع ــدد كبير
م ــن األسـ ـه ــم ال ـت ــي ت ــم تـصـنـيـفـهــا
ضمن سوق المزادات ،إضافة إلى
ترقب بعض التداعيات واألحــداث
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـتـ ــي تـ ـظ ــل ال ــاع ــب
وال ـعــامــل األبـ ــرز فــي الـتــأثـيــر على
ات ـجــاهــات رؤس األمـ ــوال وات ـخــاذ
قرارات باالستثمار من عدمه.
جدير بالذكر أن السوق الكويتي
حـقــق اداء إيـجــابـيـ ًـا نسبيا خــال
يـ ـن ــاي ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،حـ ـي ــث ارتـ ـف ــع
ال ـمــؤشــر ال ـس ـعــري بـنـسـبــة %4.4
ف ــي حـيــن سـجــل ال ـمــؤشــر الــوزنــي
نموا أقل بلغت نسبته  ،%2.6أما
م ــؤش ــر "ك ــوي ــت  "15ال ـ ــذي يقيس
أداء الشركات ذات القيمة السوقية
ال ـك ـب ــرى ف ـقــد ارتـ ـف ــع  %2.8خــال
ال ـش ـهــر ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـن ـمــو ال ــذي
سجلته مـعـظــم األس ـهــم الـمــدرجــة
ضمن المؤشر.
ـرا من
ـ
ي
ـ
ث
ـ
ك
أن
ـروف
ومـ ــن ال ـم ـع ـ
ً
مــديــري األص ــول يـتــرقـبــون نتائج
ال ـشــركــات ع ــن ع ــام  2017التـخــاذ
ق ــرارات استثمارية أكثر وضوحا
على اثرها يتم استهداف األسهم
ذات ال ـتــوزي ـعــات الـنـقــديــة واألداء
ال ـج ـي ــد ال ـت ــي ي ـك ــون ال ــرب ــع األول
امتدادا لها في األداء.

وغالبا لم تتضح خارطة السوق
االستثمارية ،خصوصا أنه واضح
ـددا من
م ــن اداء ال ـص ـنــاديــق أن عـ ـ ً
تلك الصناديق التي كانت متفوقة
على صعيد األداء في  2017تراجع
اداؤه ــا فــي يناير ،مــا يعكس عدم
وضوح في الرؤية عموما ،نتيجة
لـلـتـغـيــرات الـمـتـســارعــة الـتــي يــرى
مــديــرو الـصـنــاديــق انـهــا قــد تؤثر
على سيولة الصندوق وقدرته على
تحقيق تـخــارجــات وبالتالي يتم
التريث إلى حين اتضاح الرؤية.
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،ت ـتــرقــب كثير
من الصناديق االستثمارية رؤية
ق ــرارات الهيئة العامة لالستثمار
ت ـجــاه ال ـســوق خـصــوصــا الــوعــود
التي حصلت عليها شركات عديدة
خالل العام الماضي وتقدمت بكل
البيانات والمعلومات التي طلبتها
الهيئة.
ويـعــد تخصيص الهيئة جــزء ا
من السيولة للمساهمة المحلية من
أبــرز عوامل دعــم الثقة في السوق
المحلي واالقـتـصــاد عـمــومــا ،لكن
تجدر اإلشــارة إلــى أن السوق هذا
العام على موعد مع تدفق سيولة
خــارجـيــة بـنــاء عـلــى الـتــرقـيــة التي
حصل عليها من "فوتسي" ،إضافة
إلى صناديق وشركات إدارة اصول
أخرى تضع السوق تحت المراقبة
لناحية مواكبة تعليماته المنظمة
لألسواق العالمية.
وعمليا قفز سوق الكويت قفزات
نوعية على صعيد تهيئة البنية
التحتية التشريعية والتكنولوجية
والتنظيمية وبات يواكب األسواق
الـمـتـطــورة كـمــا أن تـعــافــي الكثير
من الشركات واستمرارية محافظة
الـقـطــاع المصرفي على اداء قوي

جدول بأداء الصناديق عن يناير 2018

وم ـت ــزن كـلـهــا ع ــوام ــل تـمـثــل دعـمــا
إيجابيا للسوق عموما.
وت ـش ـي ــر مـ ـص ــادر ف ــي ش ــرك ــات
استثمارية إلى أنه مع تحسن اداء

الصناديق فإن هناك تدفقا نقديا
وسيولة توجه اليها في اشتراكات،
اسـبــوعـيــا وش ـهــريــا ،ويـتــوقــع لها
ال ـم ــزي ــد خ ــال ال ـن ـصــف األول من

اسم الصندوق

األداء عن
شهر يناير

اسم الصندوق

األداء عن
شهر يناير

صندوق ثروة االستثماري

%6.61

الصندوق األهلي الخليجي

%5.99

صندوق ثروة اإلسالمي

%4.32

صندوق نور اإلسالمي الخليجي

%3.33

صندوق الهدى اإلسالمي

%3.95

صناديق

نقد

صندوق برقان لألسهم

%3.56

صندوق بوبيان للسوق النقدي

%0.138

صندوق كاب كورب

%3.12

صندوق الهالل اإلسالمي

()%0.04

صندوق كامكو االستثماري

%2.59

صندوق الوطنية االستثماري

%2.50

صندوق بوبيان متعدد األصول
القابض

%2.05

صندوق الرؤية

%2.4

صناديق

عقارية

صندوق األهلي الكويتي

%2.40

صندوق عوائد العقاري

%0.68

صندوق الدارج االستثماري

%2.35

صندوق المجموعة العقاري
األول

%0.204

صندوق الساحل

%2.34

صندوق كامكو العقاري للعوائد

%0.20

صندوق الكويت اإلستثماري

%2.23

صناديق

مصارف

صندوق الفجر

%2.13

صندوق مصارف االستثماري

%5.94

صندوق األمان اإلسالمي

%1.9

صندوق المثنى للمصارف الخليجية

%3.42

صندوق الرائد االستثماري

%1.87

صناديق

اتصاالت

صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي

%1.74

األثير لالتصاالت

%1.51

صندوق الوسم

%1.03

زاجل لالتصاالت

%3.79

صندوق وفرة

%0.70

صندوق

سندات

صناديق

خليجية

صندوق وفرة للسندات

%0.33

العام الحالي الذي يشهد توزيعات
نقدية من الشركات وبالتالي تتم
إعادة تدوير جزء منها.
في سياق آخــر ،علم أن شركات

اتجهت للهيئة لطلب المساهمة
في صناديق صانع السوق حيث
ت ـ ـعـ ــول ال ـ ـشـ ــركـ ــات عـ ـل ــى أن دع ــم
الهيئة لهذه األداة مهم لوالدة اول

اداة والمساهمة في نجاحها كما
كــان الحال في بدايات الصناديق
االستثمارية.

«التجارة» تقترح على البلدية منطقة للعربات المتنقلة

«مجموعة األوراق» :دعونا لـ «عمومية»
شركة «زين» نيابة عن العمالء
والمالك تضم خدمات شاملة وتحوي مكاتب للوزارات المختلفة وبنية تحتية
لمناقشة قرارات مجلس اإلدارة بشأن عمليات بيع أسهم الشركة
قالت شركة مجموعة األوراق
الـ ـم ــالـ ـي ــة إنـ ـه ــا ّ
وجـ ـ ـه ـ ــت ،ن ـيــابــة
ع ــن نـفـسـهــا وع ــن مـجـمــوعــة من
ع ـمــائ ـهــا وبـ ـع ــض م ـ ــاك أس ـهــم
شركة االتصاالت المتنقلة "زين"
الذين تمثل ملكيتهم نسبة تفوق
ً
 10في المئة من رأسمالها ،طلبا
إلى "زين" لعقد جمعية عمومية
عادية لها ،حسب المادة  206من
قانون الشركات.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة أن
"الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة" ت ــأت ــي "ل ـم ـنــاق ـشــة
قـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس إدارة ال ـشــركــة
بشأن عمليات البيع التي تمت
ع ـل ــى أس ـه ـم ـه ــا ،واألس ـ ـ ــس ال ـتــي
تــم عليها اتـخــاذ هــذه ال ـقــرارات،
ومـ ـ ــا إذا تـ ـم ــت م ـ ــراع ـ ــاة ق ــواع ــد
الحوكمة وعدم تعارض المصالح
ألشخاص أعضاء مجلس اإلدارة
وممثليهم حـيــن ات ـخــاذهــا ،ومــا
إذا كانت هذه القرارات تصب في
مصلحة مساهمي الشركة أم ال".
وس ـي ـت ــم ع ـق ــد ال ـج ـم ـع ـيــة غ ــدا
في تمام الساعة الحادية عشرة

وال ـ ـن ـ ـص ـ ــف ،وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي ال ـم ـق ــر
الرئيسي لشركة "زين" الكائن في
منطقة الشويخ.
وأشارت المجموعة ،في بيان
ص ـح ــاف ــي ،إلـ ــى ان ـه ــا تـ ــود ب ـهــذا
الخصوص أن تسترجع الوقائع
التالية:
 - 1في تاريخ  12مارس 2017
ت ــم ان ـت ـخــاب  7اع ـض ــاء لمجلس
ادارة ال ـشــركــة بــالـتـصــويــت وتــم
تعيين عضو واحد ممثال للهيئة
العامة لالستثمار والتي تعتبر
المالك األكبر في الشركة بنسبة
 24.608ف ــي ال ـم ـئــة م ــن رأس ـمــال
الشركة ،وتليها من حيث الملكية
ج ـه ــة ت ـم ـت ـلــك ن ـس ـبــة  12.16فــي
المئة من رأسمال الشركة حسب
االفصاحات المعلنة على موقع
بــورصــة الكويت ،ويرتبط بهذه
ال ـج ـهــة أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
الـ ـسـ ـبـ ـع ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــون ال ــذي ــن
تربطهم صلة قرابة.
 - 2ف ــي ت ــاري ــخ  10أغـسـطــس
 2017أعـلـنــت شــركــة "زي ــن" على

عوامل انتشار مركبات الطاقة
الكهربائية تتباين من سوق إلى آخر

م ــوق ــع ب ــورص ــة ال ـكــويــت تــوقـيــع
الـشــركــة اتـفــاقـيــة لـبـيــع  9.84في
ال ـم ـئــة م ــن أس ـه ــم ال ـخــزي ـنــة إلــى
ال ـش ــرك ــة ال ـع ـمــان ـيــة لــات ـصــاالت
"عمانتل" بسعر  600فلس للسهم
الواحد.
 - 3فـ ــي تـ ــار يـ ــخ  26أ ك ـت ــو ب ــر
 2017أع ـل ـنــت ث ــان ــي أك ـب ــر جهة
مالكة مفصحة عن ملكيتها على
م ــوق ــع ب ــورص ــة ال ـكــويــت تــوقـيــع
اتفاقية بيع  12.063في المئة من
حصتها في رأسمال الشركة الى
نـفــس ال ـطــرف الـمـشـتــري ألسهم
الخزينة ،وهي الشركة العمانية
لالتصاالت "عمانتل" وذلك بسعر
 781فلسا للسهم الواحد.
 - 4ف ــي ت ــاري ــخ 2017/ 9/ 18
و 2017/ 11/ 14ت ــم ت ـب ــد ي ــل 5
اعضاء لمجلس االدارة وتعيين
 5آخرين غير كويتيين.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أن
الـمـســاهـمـيــن سـيـسـتـمـعــون إلــى
رأي مجلس االدارة فيما يخص
بند جدول األعمال المذكور أعاله.

●

جراح الناصر

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"
أن وزارة التجارة والصناعة قدمت
مقترحا الى البلدية من أجل إنشاء
منطقة متكاملة للعربات المتنقلة
تحت مسمى  ،Zoneيحتوي على
جميع الخدمات التي تقدم للزوار،
ومنها مكاتب ل ـلــوزارات المختلفة
ومساجد والبنية التحتية كشبكة
الكهرباء والماء والصرف الصحي
لخدمة هذه الشريحة.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن الـ ـ
"زون" سيضم خدمات عديدة ،حيث
تقدمت التجارة بالفكرة الى البلدية،
متوقعة أنها في طريقها لترى النور
خالل الفترة القادمة ،لتصبح "زون"
كامل الخدمات تستطيع السيارات
المتنقلة مزاولة عملها فيه وجمهور
ال ـ ـ ـ ـ ــزوار كـ ــذلـ ــك ،وسـ ـيـ ـع ــرض عـلــى
المجلس البلدي مستقبال.
وب ـ ّـي ــن مـ ـص ــدر ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة أن
األمــاكــن المقترحة الحالية تعتبر
أم ــاك ــن أول ـي ــة ،وأن ه ـنــاك أك ـثــر من
مناطق مستقبلية التي ستبت فيها

الـمــوافـقــة ،مـشـيــرة ال ــى أن الـمــواقــع
ستكون محدثة بصورة دوريــة عن
طريق اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
وكشف عن وجود فكرة مستقبلية
أيضا لالستراحات التي ستكون في

 ...وتراجع مهنتي الوسيط والمقيمّ
●

سند الشمري

علمت "الجريدة" ،من مصادر مطلعة ،أن وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة تـعـمــل حــال ـيــا ع ـلــى مــراجـعــة
شاملة وإعادة النظر في القرارات الخاصة بمهنتي
الوسيط ومقيم العقار ،إضافة الى مراجعة العقوبات
المفروضة عليهما.
وأشــارت المصادر إلى أن "التجارة" تسعى الى
تنظيم هــاتـيــن المهنتين ،وذل ــك لـمــواكـبــة التطور
الحاصل في السوق العقاري ،وحتى ال تكون هناك
أي مشكالت أو خلل في عملية بيع العقار أو تقييمه.
ولفتت إلى أن "التجارة" تعمل على تطوير مهنة
الوسيط والمقيم العقاري ،وستضع معايير وأسسا
ع ـقــاريــة ،وذل ــك لـضـبــط الـعـمـلـيــة ،إضــافــة ال ــى منع

«المواشي» تربح ً 2.6مليون دينار خالل
 2017وتوزع  %5نقدا
ارتفاع أصولها بنسبة  %29إلى  66مليون دينار

قال تقرير إن انتشار المركبات الكهربائية خالل الفترة الحالية سيكون
له تأثير مباشر على قطاع النفط وحجم االستهالك من النفط للمركبات
التقليدية ،في الوقت الذي سيكون فيه من الصعب التكهن بطبيعة القوانين
والتشريعات والمقاييس المختارة لكل دولة لتوسيع انتشار هذه الصناعة.
وذكر التقرير األسبوعي لشركة نفط "الهالل" ،أن كل جديد أو تغيير سيتبعه
مقاومة قصيرة ومتوسطة األجل ،فالتحول الكامل من المركبات التقليدية
إلى الكهربائية لن يتم بسهولة ،وذلك تبعا لسلوكيات االستخدام المتراكم
منذ البداية وحتى اللحظة من قبل األفراد.
كما تـبــدو ال ـصــورة مشرقة إذا قيست مــن منظور الحفاظ على البيئة
واالستغالل األمثل لمصادر الطاقة التقليدية من قبل قطاع النقل والمواصالت
في العالم ،والذي يستهلك نسبا كبيرة من النفط يوميا ،وبالتالي فإن خطط
ضبط االستهالك ورفع الكفاءة البد لها من أن تبدأ من قطاع النقل وتنتهي
به ،مع اإلشــارة إلى أن المركبات الكهربائية لن تكون بديال ،وإنما ستأتي
مكمال للتنوع المسجل على أنواع السيارات وتطورها الطبيعي مع الزمن.
وأشار التقرير إلى أن عوامل دعم االنتشار والتوسع للمركبات التي تعمل
بالطاقة الكهربائية تتباين من سوق إلى آخر ،ومن دولة إلى أخرى ،تبعا لمدى
توافر مصادر الطاقة لديها باألساس ،إضافة إلى مدى التشدد الذي تحمله
القوانين المحلية ذات العالقة بالتلوث .حيث تبدو أسواق الدول المستوردة
للنفط مؤهلة أكثر في الوقت الحالي على استقطاب وانتشار هــذا النوع
من المركبات .وتحتاج الدول المنتجة للنفط إلى فترات زمنية أطول ،حتى
تكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع من حيث االستخدام واالنتشار
للمركبات الكهربائية .وستكون للمواصفات والمقاييس المعتمدة في كل
دولة محدداتها الخاصة ،وقد تشكل عائقا إضافيا النتشار هذا النوع من
المركبات .فضال عن تأثير األسعار المرتفعة نسبيا ،ومحدودية المسافة
التي تقطعها ،وانخفاض عدد محطات الشحن لهذه المركبات في إطالة أمد
االنتشار على مستوى دول المنطقة بشكل خاص.

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي نتائجها المالية
للفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017حيث
حققت صافي أرب ــاح قــدرت بنحو  2.6مليون دينار،
وارت ـف ـعــت م ــوج ــودات ال ـشــركــة بـنـسـبــة  29فــي المئة
عن العام الماضي ،لتصل الى  66مليون دينار ،كما
بلغت حقوق المساهمين  43مليونا بارتفاع نسبته
 4في المئة.
وع ــن األداء الـتـشـغـيـلــي ،حـقـقــت ال ـشــركــة إجـمــالــي
إيرادات تشغيلية بلغت  64مليون دينار مقارنة بـ56
مليونا للعام الماضي ،بنسبة ارتفاع  15.4في المئة،
كما ارتفعت التكاليف التشغيلية من  48الى  57مليونا.
واستطاعت الشركة خالل هذا العام رفع عدد األغنام
المستوردة بنسبة  11في المئة عن الكميات التي تم
استيرادها عام  ،2016وأوصــى مجلس إدارة الشركة
بتوزيع أرب ــاح نقدية بنسبة  5فــي المئة مــن القيمة
االس ـم ـيــة لـلـسـهــم ،وال ـت ــي تـخـضــع لـمــوافـقــة الـجـهــات
الرقابية والجمعية العامة.

أرباح قياسية
وصرح رئيس مجلس االدارة بدر السبيعي" :بفضل
من الله وجهود العاملين في الشركة ،هذه هي السنة
الثالثة على التوالي التي تحقق فيها شركة المواشي
أرباحا قياسية رغم الظروف الكثيرة والصعبة".
وأفاد السبيعي بأن "الشركة أعادت هيكلة شركتها
الـتــابـعــة ف ــي االم ـ ــارات ،وبـحـمــد ال ـلــه وتــوفـيـقــه ب ــدأت
شركتنا التابعة باإلمارات التحول الى الربحية بفضل
الـجـهــود الكبيرة الـتــي قــامــت بها اإلدارة التنفيذية،
كما قامت الشركة بتعديل وتطوير شركتها التابعة
في استراليا بما سينعكس إيجابا على األداء العام
للمجموعة".
مــن جانب آخــر ،صــرح الرئيس التنفيذي للشركة
المهندس أسامة بودي بأن سنة  2017كانت استثنائية
بالنسبة لــ"الـمــواشــي" ،وأن األرب ــاح لسنة  ،2017وإن

الخطوط السريعة ،خاصة ألماكن
وقوف العربات التجارية المتنقلة،
بحيث يكون فيها خدمات متكاملة،
وستضم محالت واستراحة خاصة
بجميع خدماتنها ،لكن تحتاج الى

تـخـصـيــص األم ــاك ــن .وف ــي ســؤالــه
عــن تخصيص مــواقــع ومـســاحــات
لـلـعــربــات الـمـتـنـقـلــة أمـ ــام ال ـمــوالت
التجارية والحدائق العامة الزراعية،
قال إن هناك بعض المشاكل تتعلق

كــانــت اق ــل مــن أربـ ــاح  ،2016ألس ـبــاب ارت ـف ــاع اسـعــار
االغنام في أستراليا بنسبة  30في المئة ،واالرتفاع في
أسعار صرف العملة ،وارتفاع الكلفة التشغيلية للنقل
الـبـحــري ،وارتـفــاع أسـعــار الــوقــود ،فــإن الشركة ورغــم
كل هذه العوامل الخارجة عن إرادتها ،والتي أدت الى
االرتفاع في التكلفة ،استطاعت تحقيق نتائج إيجابية.
كما وا صـلــت ا لـشــر كــة تنفيذ ومتابعة مشاريعها
ال ـك ـبــرى خ ــال ع ــام  ،2017وتـلـبـيــة مــا تـحـتــاجــه هــذه
المشاريع من تمويل ،مثل مشروع "مسلخ محافظة
العاصمة وسوق الماشية المركزي" ،المتوقع افتتاحه
رسميا في الربع الثاني من عام  ،2018والذي سيكون
له دور إيجابي في األداء التشغيلي للشركة ،الى جانب
م ـشــروع ب ـنــاء ال ـبــاخــرة ال ـجــديــدة "ال ـكــويــت" الـتــي من
المتوقع استالمها في الربع األخير من العام الحالي.
وأضاف بودي أن الشركة نجحت ايضا في تنفيذ
خـطـتـهــا ال ـتــي وضـعـتـهــا لـسـنــة  ،2017وحـقـقــت أداء
تشغيليا إيـجــابـيــا ،حـيــث ارت ـف ـعــت كـمـيــة المبيعات
الخارجية والمحلية  11في المئة ،ويتضح ذلك عند
االطالع على إجمالي اإليــرادات التي تم تحقيقها في
سنة  ،2017كما ان "الـمــواشــي" أتـمــت ضمن خطتها
الموضوعة لسنة  2017تنفيذ أعمال تطوير مزرعة
ال ـشــركــة وأعـ ـم ــال ت ـطــويــر مـصـنــع ال ـش ــرك ــة ،وتـجــديــد
وصيانة أسطولي الشركة البحري والبري ،وتجديد
منافذ البيع للشركة لتواكب احتياجات المستهلكين.
وعملت اإلدارة التنفيذية جــا هــدة لتحقيق أعلى
الـعــوائــد الممكنة فــي ظــل هــذه الـظــروف االستثنائية
وبما يعزز مكانة العالمة التجارية لـ"المواشي" ويرفع
من قيمتها المادية والمعنوية.

الدخالء الذين يعاني السوق العقاري والعاملون
منهم.
وذكرت أن المراجعة ستكون على أكثر من جانب
منها الجانبان الرقابي والتنظيمي ،كما ستكون
عـلــى رس ــوم تـجــديــد الــرخــص والــدفــاتــر الـعـقــاريــة،
مـشـيــرة ال ــى أن "ال ـت ـجــارة" ستجتمع مــع أصـحــاب
الخبرة واألخذ بتوصياتهم بما يعود بالنفع على
هاتين المهنتين ،وموضحة أنه بعد االتتهاء من تلك
اإلجراءات ستصدر القرارات التنظيمية.
وفيما يخص العقوبات ،أوضحت المصادر أن
"التجارة" تتوجه الى فرض المزيد من العقوبات
ع ـل ــى ال ـم ـخــال ـف ـيــن ،ت ـب ــدأ م ــن اإلنـ ـ ـ ـ ــذارات مـ ــرورا
بــالـغــرامــات الـمــالـيــة ،وتنتهي بسحب الرخصة
ودفاتر التسجيل.

بالمواقف ،ومن الصعب في الوقت
ال ــراه ــن ال ـس ـمــاح ل ـهــا ،نتيجة عــدم
توافر المواقف للزوار ،حيث ارتأينا
عــدم التسبب في الــزحــام ،مبينا أن
ً
التوجه اليزال قائما ،إال انه يحتاج
إل ــى ال ـمــزيــد م ــن الـ ــدراسـ ــة ،خــاصــة
للمجمعات التجارية واحتساب عدد
المواقف التي يحتاج إليها كل مجمع
أو حديقة وعدد المركبات المسموح
وضعها بمحاذاتها.
مــن جــانــب آخ ــر ،بين مـصــدر ذو
صلة لـ "الجريدة" أن أغلب االنشطة
ال ـتــي تـقــدمــت لطلب تــرخـيــص الــى
م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت ل ــاع ـم ــال انـصـبــت
فــي قـطــاع الـمـطــاعــم وبـيــع األغــذيــة
والمشروبات والمتعلقة ببيع االغذية
سريعة االسـتـهــاك ،مشيرا الــى أن
أنها جــاوزت ال ــ 200طلب ترخيص
في األيام األولى من تدشين إجراءات
ت ــأسـ ـي ــس وت ــرخـ ـي ــص ال ـم ــرك ـب ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ،وذل ـ ــك خـ ــال األس ـب ــوع
الماضي ،متوقعا زيادة الطلب على
الرخص بصورة أكبر حتى نهاية
الشهر الجاري.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الكويت أدمنت تكرار أخطاءها في مؤشرات سالمة البيئة التنموية
تراجع مركزها من  61إلى  81في مؤشر الحرية االقتصادية عن 2018
أكد تقرير الشال أنه ال عجب
إن تكررت نفس الخالصات
في العام المقبل .والمحزن
أن في الكويت ما يكفي من
موارد وعقول ،ولكن تنقصها
اإلرادة واإلدارة ،وفي القديم
أنقذ رواج سوق النفط البلد
من تداعيات فشل إدارتها،
ولكن ،ليس هذه المرة ،فال
أمل بنجاح أي مشروع تنمية
ما لم تطفأ حرائق البيئة
العامة ،وحتى هذه اللحظة،
ً
هي تزداد اشتعاال.

قـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر م ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـش ـ ــال
األسبوعي االقتصادي ،إنه صدر
فــي  2فـبــرايــر ال ـج ــاري تـقــريــر عن
م ــؤ س ـس ــة ه ـي ــر ت ــج «»Heritage
السويسرية حــول مؤشر الحرية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام ،2018
خــاص ـتــه تــذكــر أن ه ـنــاك تـقــدمــا
م ـ ـع ـ ـتـ ــدال ف ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــات
االقتصادية على مستوى العالم
ال ــذي أض ــاف  3ن ـقــاط مـئــويــة عن
سـنــة األسـ ــاس  1995عـنــدمــا كــان
المؤشر عند نحو .61.1
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،2018اس ـت ـطــاعــت
 96دو لـ ـ ـ ــة م ـ ــن أ صـ ـ ــل  180دو ل ـ ــة
ش ـم ـل ـهــا الـ ـم ــؤش ــر ،أي أكـ ـث ــر مــن
ال ـن ـص ــف ،أن ت ـح ـســن م ــن الـبـيـئــة
المؤسسية بــارتـقــاء ولــو معتدل
في بيئة الحرية االقتصادية ،مما
م ـكــن ال ـم ــواط ـن ــون وال ـمــؤس ـســات
الخاصة من تحقيق أداء اقتصادي
وانتعاش أفضل .وضمن المؤشر،
هـ ـن ــاك  10دول ح ـق ـقــت األ ف ـض ــل
فــي مـجــال الـحــريــات االقـتـصــاديــة
وتصنف «حــرة» ،وهي تلك الدول
التي حصلت على  80نقطة وأكثر
من نقاط المؤشر ،ومــن ضمنها،
وف ــي الـتــرتـيــب الـعــاشــر ،اإلم ــارات
العربية المتحدة .وهناك  90دولة
أخ ــرى حـظـيــت بتصنيف «حــريــة
عالية» بتحقيق ما بين  70و79.9
نقطة ،أي أن هناك  100دولــة من
أصــل  ،180إمــا لديها حرية شبه
كاملة أو حرية اقتصادية عالية
وبنقاط أعلى من  70نقطة.
في مؤشر الحرية االقتصادية
ع ــن  ،2018تـخـلـفــت ال ـكــويــت إلــى
المركز  81بعد أن كانت في تقرير

 2017بــا ل ـمــر كــز  ،61أي تخلفت
ً
 20مــركــزا فــي سنة واح ــدة ،وفقد
مــؤشــرهــا  -2.9نـقـطــة وانـخـفــض
إ ل ـ ـ ــى  62.2ن ـق ـط ــة بـ ـع ــد أن ك ــان
 65.1ن ـق ـطــة ،وك ــان ــت ال ـكــويــت قد
ً
تخلفت  20مركزا في سنة واحدة
ف ــي م ــؤش ــر م ــدرك ــات ال ـف ـســاد في
ً
 .2015والـ ـك ــوي ــت مـتـخـلـفــة ج ــدا
ف ــي مــؤشــر س ـهــولــة ب ــدء األع ـمــال
ومــؤشــر الـشـفــافـيــة والـتـنــافـسـيــة،
ومع تخلف كبير في كل مؤشرات
التعليم حيث يكمن مصنع صناعة
رأس ال ـمــال ال ـب ـشــري ،تـفـقــد بيئة
التنمية في الكويت معظم قواعد
وأساسات بناء أي مشروع تنموي.
وفي األسبوع قبل الفائت ،صدر
م ـشــروع ال ـمــوازنــة الـعــامــة للسنة
ا ل ـمــا ل ـيــة  ،2019/2018خــا صـتــه
تأكيد النتائج التي و صــل إليها
ت ـقــريــر ال ـح ــري ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،أو
الفشل في جهود تنويع مصادر
ال ــدخ ــل .وم ـش ــروع ال ـم ــوازن ــة كــان
استنساخا كامال للموازنات التي
سبقتها ،بـمــا يعنيه ذ ل ــك مــن أن
الـكــويــت أدم ـنــت ت ـكــرار خطاياها
وت ـ ـكـ ــرار ت ـخ ـل ـف ـهــا فـ ــي م ــؤش ــرات
ســامــة البيئة التنموية ،لــذلــك ال
عجب إن تكررت نفس الخالصات
في العام المقبل .المحزن ،أن في
الكويت ما يكفي من موارد وعقول،
و لـكــن تنقصها اإلرادة واإلدارة،
وفي القديم ،أنقذ رواج سوق النفط
البلد من تداعيات فشل إدارتـهــا،
ول ـكــن ،لـيــس ه ــذه ال ـم ــرة ،فــا أمــل
بـنـجــاح أي م ـشــروع تنمية مــا لم
تطفأ حرائق البيئة العامة ،وحتى
ً
هذه اللحظة ،هي تزداد اشتعاال.

 243.5مليون دينار قيمة تداوالت القطاع
العقاري خالل يناير الماضي

األفراد اليزالون أكبر المتعاملين في البورصة
رغم انخفاض نصيبهم

تداوالت السكن الخاص تستحوذ على  %38.8من اإلجمالي

المؤسسات استحوذت على  %23.5من قيمة األسهم المشتراة و %21.7من المباعة

ذكر «الشال» أن آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق( -بعد استبعاد النشاط الحرفي
والمعارض ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع في سيولة
سوق العقار ،خالل يناير  ،2018مقارنة بديسمبر  ،2017حيث
بلغت قيمة تداوالت العقود والوكاالت نحو  243.5مليون دينار،
وهي أعلى بما نسبته  33.5في المئة عن مثيلتها في ديسمبر
 ،2017البالغة نحو  182.5مليونا ،وارتفعت بما نسبته  31.4في
المئة مقارنة بيناير .2017
وتوزعت تداوالت يناير  2018بين نحو  227.2مليون دينار،
عقودا ،ونحو  16.3مليونا ،وكاالت ،في حين بلغ عدد الصفقات
العقارية لهذا الشهر  ،403توزعت بين  376عقودا و 27وكاالت،
وحصدت محافظة مبارك الكبير أعلى نسبة في عدد الصفقات
العقارية البالغة  100صفقة ،وممثلة بنحو  24.5في المئة من
إجـمــالــي عــدد الصفقات الـعـقــاريــة ،تلتها حــولــي ب ــ 95صفقة أو
نحو  23.3في المئة ،بينما حصلت الجهراء على أدنى عدد من
الصفقات بـ 36صفقة أو  8.8في المئة من اإلجمالي.
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن الخاص نحو  94.5مليون
دينار ،مرتفعة بنحو  2.9في المئة مقارنة بديسمبر  ،2017عندما
بلغت نحو  91.8مليونا ،وتمثل مــا نسبته  38.8فــي المئة من
جملة قيمة تــداوالت العقار ،مقارنة بما نسبته  50.3في المئة
في ديسمبر .2017

السكن الخاص
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت السكن الخاص خالل 12
شهرا نحو  110.3ماليين دينار ،أي ان قيمة تداوالت هذا الشهر
أدنــى بما نسبته  14.4في المئة مقارنة بالمعدل ،وارتـفــع عدد
الصفقات لهذا النشاط إلى  304مقارنة بـ 275صفقة في ديسمبر
 ،2017وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو  310.8آالف.
وارتفعت قيمة تــداوالت نشاط السكن االستثماري إلى نحو

 131.6مليون دينار ،أي بارتفاع بنحو  223.9في المئة مقارنة
بديسمبر  ،2017حين بلغت نحو  40.6مليونا ،وارتفعت مساهمته
من جملة السيولة إلى نحو  54في المئة ،مقارنة بما نسبته 22.3
في المئة في ديسمبر .2017
وبلغ معدل قيمة تداوالت نشاط السكن االستثماري خالل 12
شهرا نحو  63.8مليون دينار ،أي ان قيمة تــداوالت هذا الشهر
أعلى بما نسبته  106.3في المئة ،مقارنة بمعدل  12شهرا ،وارتفع
عدد صفقاته إلى  93مقارنة بـ 77في ديسمبر  ،2017وبذلك بلغ
مـعــدل الصفقة الــواحــدة لـنـشــاط الـسـكــن االسـتـثـمــاري نـحــو 1.4
مليون دينار.

النشاط التجاري
وانخفضت قيمة ت ــداوالت الـنـشــاط الـتـجــاري إلــى نحو 16.2
مليون دينار ،أي انخفض بنحو  67.6في المئة مقارنة بديسمبر
 ،2017حين بلغت نحو  50مليونا ،وانخفضت نسبته من جملة
قيمة التداوالت العقارية إلى نحو  6.7في المئة ،مقارنة بما نسبته
 27.4في المئة في ديسمبر .2017
وبلغ معدل قيمة ت ــداوالت النشاط التجاري خــال  12شهرا
نحو  28.5مليون دينار ،أي ان قيمة تداوالت هذا الشهر أدنى بما
ً
نسبته  43في المئة مقارنة بمتوسط  12شهرا ،بينما ارتفع عدد
صفقاته إلى  5مقارنة بصفقة وحدة في ديسمبر  ،2017كما تمت
صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة  1.2مليون ،في يناير .2018
وعند مقارنة تداوالت يناير  2018بمثيلتها ،للشهر نفسه ،من
السنة الفائتة (يناير  ،)2017نالحظ ارتفاعا في سيولة السوق
العقاري أيضا ،إذ ارتفعت قيمة تلك التداوالت ،من نحو 185.4
إلى نحو  243.5مليونا ،أي بما نسبته  31.4في المئة.
وشمل االرتفاع كال من نشاط السكن االستثماري بنحو 94.5
في المئة ،ونشاط السكن الخاص بنسبة  13.3في المئة ،بينما
انخفض للنشاط التجاري بنسبة  52.7في المئة.

قــال "الـشــال" إن الشركة الكويتية للمقاصة
أصـ ــدرت تـقــريــرهــا "ح ـجــم ال ـت ــداول فــي الـســوق
ً
الرسمي طبقا لجنسية المتداولين" ،عن شهر
يناير  ،2018والمنشور على الموقع اإللكتروني
لـبــورصــة ال ـكــويــت ،وأفـ ــاد الـتـقــريــر ب ــأن األف ــراد
الي ــزال ــون أك ـبــر الـمـتـعــامـلـيــن ،رغ ــم االنـخـفــاض
في نصيبهم مقارنة بالبداية النشطة ليناير
من العام الفائت ،إذ استحوذوا على  47.4في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المشتراة54.7( ،
فــي الـمـئــة فــي يـنــايــر  ،)2017و 47.3فــي المئة
من إجمالي قيمة األسهم المباعة 53( ،بالمئة
في يناير  ،)2017واشترى المتعاملون األفــراد
أسهما بقيمة  155.372مليون دينار ،كما باعوا
ً
أسهما بقيمة  155.230مليونا ،ليصبح صافي
تداوالتهم ،شراء ،بنحو  141.707ألف دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق
هــو قـطــاع المؤسسات والـشــركــات ،واستحوذ
على  23.5فــي المئة مــن إجمالي قيمة األسهم
المشتراة 19.3( ،بالمئة في يناير  ،)2017و21.7
في المئة من إجمالي قيمة األسهم المباعة19( ،
بالمئة في يناير  ،)2017وقد اشترى هذا القطاع
أسهما بقيمة  76.955مليون ديـنــار ،فــي حين
بــاع أسهما بـ  71.168مليونا ،ليصبح صافي
تداوالته ،األكثر شراء ،بنحو  5.787ماليين دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العمالء
(المحافظ) ،فقد استحوذ على  21.2في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المباعة 21.9( ،بالمئة في
يناير  ،)2017و 19.6في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المشتراة 19.8( ،بالمئة في يناير ،)2017
ً
وبــاع أسهما بقيمة  69.661مليون ديـنــار ،في

حين اشترى أسهما بـ  64.108مليونا ،ليصبح
ً
صــافــي ت ــداوالت ــه ،األك ـث ــر ب ـي ـعــا ،بـنـحــو 5.553
ماليين دينار.
وآخ ــر المساهمين فــي الـسـيــولــة هــو قطاع
صـنــاديــق االسـتـثـمــار ،فـقــد اسـتـحــوذ عـلــى 9.7
فــي المئة مــن إجـمــالــي قيمة األس ـهــم المباعة،
( 6.1بالمئة في يناير  ،)2017و 9.6في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المشتراة 6.2( ،بالمئة في
ً
يناير  ،)2017وباع أسهما بقيمة  31.828مليون
ً
دينار ،في حين اشترى أسهما بقيمة 31.452
مليونا ،ليصبح صافي تداوالته ،بيعا ،بنحو
 375.951ألف دينار.
وم ــن خـصــائــص بــورصــة الـكــويــت اسـتـمــرار
كونها بورصة محلية ،فقد كــان المستثمرون
الـكــويـتـيــون أكـبــر المتعاملين فـيـهــا ،إذ بــاعــوا
أسهما بقيمة  280.460مليون دينار ،مستحوذين
بــذلــك عـلــى  85.5فــي الـمـئــة مــن إج ـمــالــي قيمة
األسهم المباعة 90.8( ،بالمئة في يناير ،)2017
ً
في حين اشتروا أسهما بقيمة  278.352مليون
دينار ،مستحوذين ،بذلك ،على  84.9في المئة،
من إجمالي قيمة األسهم المشتراة 88( ،بالمئة
في يناير  ،)2017ليبلغ صافي تداوالتهم ،األكثر
بيعا ،بنحو  2.109مليون ديـنــار ،وهــو مؤشر
على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض
استثماراته في البورصة المحلية.
وبـلـغــت حـصــة الـمـسـتـثـمــريــن اآلخ ــري ــن ،من
إجمالي قيمة األسـهــم المشتراة ،نحو  9.5في
المئة 8.6( ،بالمئة في يناير  ،)2017واشتروا
ما قيمته  31.163مليون دينار ،في حين بلغت
قيمة أسهمهم المباعة ،نحو  27.285مليونا،

أي مــا نسبته  8.3فــي المئة مــن إجمالي قيمة
األسهم المباعة 6.8( ،بالمئة في يناير ،)2017
ليبلغ صافي تداوالتهم ،وهم الوحيدون شراء،
بنحو  3.878مليون دينار ،أي إن ثقة المستثمر
الخارجي مازالت أعلى في البورصة المحلية.
وتغير قليال التوزيع النسبي بين الجنسيات
ع ــن س ــاب ـق ــه ،إذ أص ـب ــح ن ـحــو  85.2ف ــي الـمـئــة
لـلـكــويـتـيـيــن و 8.9ف ــي ال ـم ـئــة لـلـمـتــداولـيــن من
الجنسيات األخرى ،و 5.9في المئة للمتداولين
مــن دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،مـقــارنــة
بنحو  89.4في المئة للكويتيين ،و 7.7في المئة
للمتداولين مــن الجنسيات األخ ــرى و 2.9في
المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون في
يناير .2017
أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية،
حيث كان النصيب األكبر للمستثمر المحلي،
وكان اإلقبال األكبر من جانب المستثمرين غير
الكويتيين من خارج دول مجلس التعاون ،يفوق
إقبال نظرائهم ،من داخل دول المجلس ،وغلبة
التداول فيها لألفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما
نسبته  -5.2في المئة ،ما بين نهاية ديسمبر
 2017ونهاية يناير ( ،2018مقارنة بارتفاع بلغت
نسبته  14.8فــي المئة مــا بين نهاية ديسمبر
 2016ونهاية يناير ،)2017وبلغ عدد حسابات
ال ـتــداول النشطة فــي نهاية يناير  ،2018نحو
 16.900حسابا ،أي ما نسبته نحو  4.4في المئة
من إجمالي الحسابات ،مقارنة بنحو 17.821
حسابا في نهاية ديسمبر  ،2017أي ما نسبته
نحو  4.7في المئة من إجمالي الحسابات.

ً
جميع مؤشرات «الوطني» سجلت ارتفاعا مقارنة بـ 2016
ارتفع صافي إيرادات
التشغيل بنحو  10.4في
المئة ،أي نحو  77.4مليونا،
حين بلغ نحو  822.7مليون
دينار ،مقارنة بما قيمته
 745.3مليونا ،في نهاية عام
.2016

 26.03مليار دينار
إجمالي موجودات
البنك بنمو
نسبته %7.4

ذكر تقرير «الشال» أن بنك الكويت
الوطني أعلن نتائج أعماله للسنة
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر ،2017
وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي
أربــاح البنك -بعد خصم الضرائب-
قد بلغ  342.3مليون دينار ،بارتفاع
ً
مقداره  30.1مليونا ،أي ما نسبته 9.7
في المئة ،مقارنة بنحو  312.2مليون
دي ـنــار فــي ع ــام  .2016وبـلــغ صافي
ال ــرب ــح الـ ـخ ــاص بـمـســاهـمــي الـبـنــك
نحو  322.4مليون دينار ،مقارنة مع
نحو  295.2مليون دينار ،في نهاية
عــام  ،2016أي بارتفاع بنحو 27.2
مليون دينار ،أو ما نسبته نحو 9.2
في المئة .ويعود االرتفاع في ربحية
البنك إلى ارتفاع إجمالي اإليــرادات
التشغيلية بقيمة أعلى مــن ارتفاع
إجمالي المصروفات .ويعرض الرسم
البياني التالي التطور في مستوى
األربـ ــاح الـخــاصــة لمساهمي البنك
خالل الفترة :2017-2008

تكاليف المرابحة
وارتفع صافي إيــرادات التشغيل
ب ـن ـحــو  10.4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،أي نـحــو

 77.4مليونا ،حين بلغ نحو 822.7
مـلـيــون دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بـمــا قيمته
 745.3مليونا ،في نهاية عام .2016
وارتـفــع بند إي ــرادات الفوائد للبنك
(بــاسـتـثـنــاء اإليـ ـ ــرادات مــن التمويل
اإلس ـ ــام ـ ــي) ب ـن ـح ــو  77.4م ـل ـيــون
دينار ،وارتفعت مصروفات الفوائد
(باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو
 34.1مليون دينار ،وبذلك ارتفع بند
صافي إي ــرادات الفوائد بنحو 43.2
مليون دينار.
وحقق البنك صافي إي ــرادات من
ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي بـنـحــو 110.1
مليون دينار ،مقارنة مع نحو 94.1
مليونا ،نهاية عــام  ،2016مما رفع
صافي إيــرادات الفوائد (في شقيها
ال ـت ـق ـل ـيــدي واإلس ـ ــام ـ ــي) إلـ ــى نحو
 629مليون دينار ،مقارنة مع نحو
 569.7مـلـيــونــا ،أي بــارت ـفــاع بنحو
 59.2مـلـيــونــا .وارت ـف ــع بـنــد صــافــي
إي ـ ــرادات االس ـت ـث ـمــارات بنحو 13.4
ً
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار وصـ ـ ــوال إل ـ ــى 19.8
مليونا ،مـقــارنــة بنحو  6.4ماليين
دينار ،وبذلك تكون جملة اإليرادات
التشغيلية قــد ارتفعت بنحو 10.4
في المئة.

وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ج ـم ـل ــة مـ ـص ــروف ــات
التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع
إجمالي اإليرادات التشغيلية ،إذ بلغ
ارتفاعها  13.4مليون ديـنــار ،أو ما
نسبته  5.3فــي الـمـئــة ،وص ــوال إلــى
نـحــو  265.4مـلـيــون دي ـنــار ،مقارنة
بنحو  252مليون دينار ،في نهاية
عام  .2016تحقق ذلك نتيجة ارتفاع
بنود مصروفات التشغيل ،معظمها،
بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـنــد إطـ ـف ــاء م ــوج ــودات
غير ملموسة وبند استهالك مبان
ومعدات .وحسب تقديرات «الشال»،
بــاف ـتــراض اسـتـثـنــاء تــأثـيــر تجميع
نتائج بنك بوبيان على المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،ك ـ ـ ــان االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع فــي

ال ـم ـصــروفــات التشغيلية مــن نحو
 208.6مليون دينار إلى نحو 212.6
مليون دينار ،أي ارتفعت بنحو 3.9
ماليين دينار ،أو نحو  1.9في المئة.
وب ـلــغ إجـمــالــي الـمـخـصـصــات نحو
ً
 188.2مليون دينار ،مرتفعا بنحو
 35.9مليونا ،مقارنة بنحو 152.3
مليونا.
وتشير البيانات المالية للبنك،
إلــى أن إجمالي الـمــوجــودات سجل
ً
ارتفاعا ،بلغ  1.796مليار دينار ،أي
ما نسبته  7.4في المئة ،ليصل إلى
نحو  26.035مليار دي ـنــار ،مقارنة
بنهاية عام  ،2016حين بلغ 24.239
مليار ديـنــار .وإذا استثنينا تأثير

تجميع بنك بوبيان ،تصبح نسبة
الـنـمــو نـحــو  6.3فــي الـمـئــة ،مقارنة
بـمـسـتــواهــا ف ــي ن ـهــايــة ع ــام .2016
وح ـق ـق ــت م ـح ـف ـظــة قـ ـ ــروض وس ـلــف
وت ـم ــوي ــل إس ــام ــي ل ـل ـع ـمــاء ،الـتــي
تشكل أكبر مساهمة في موجودات
ً
البنك ،ارتفاعا ،بلغت نسبته  6.5في
المئة وقيمته  891.1مليون دينار،
ليصل بإجمالي المحفظة إلى 14.503
م ـل ـيــار دي ـن ــار ( 55.7ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي الموجودات) ،مقابل 13.611
مليارا ( 56.2فــي المئة مــن إجمالي
الموجودات) ،في عام .2016

قروض متعثرة
وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك
بوبيان في شق التمويل اإلسالمي،
نـجــدهــا قــد ارتـفـعــت بـنـحــو  4.8في
ال ـم ـئ ــة .وارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة ال ـق ــروض
ال ـم ـت ـع ـثــرة م ــن إج ـم ــال ــي الـمـحـفـظــة
االئتمانية للبنك إلــى نحو  1.4في
المئة ،مقارنة مع  1.3في المئة في
عام  ،2016في حين انخفضت نسبة
تغطية القروض المتعثرة إلى 300
في المئة مقارنة مع  365في المئة.

وتشير األرقام إلى أن مطلوبات
الـبـنــك (م ــن غـيــر اح ـت ـســاب حقوق
ً
الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت
قيمته  1.639مليار ديـنــار ،أي ما
نسبته  7.9في المئة ،بعد أن كانت
 20.834مليار دينار ،في نهاية عام
 ،2016لـتـصــل إل ــى نـحــو 22.474
مليارا .وإذا استثنينا تأثير تجميع
بيانات بنك بــوبـيــان ،تبلغ نسبة
النمو نحو  6.6فــي المئة مقارنة
بمستواها فــي نهاية ع ــام .2016
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إلى إجمالي الموجودات نحو 86.3
ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بـنـحــو  86في
المئة في عام .2016
وتشير نتائج تحليل البيانات
الـمــالـيــة إل ــى أن جـمـيــع مــؤشــرات
ً
البنك قد سجلت ارتفاعا مقارنة مع
عام  ،2016إذ ارتفع مؤشر العائد
ع ـلــى م ـع ــدل ح ـق ــوق الـمـســاهـمـيــن
الخاص بمساهمي البنك (،)ROE
ليصل إلى  10.9في المئة ،بعد أن
كــان عند  10.5فــي الـمـئــة ،وارتـفــع
مؤشر العائد على معدل رأس المال
( ،)ROCليصل إلــى نحو  59.3في
ً
المئة ،قياسا بنحو  58.5في المئة.

ً
وارتـ ـف ــع أيـ ـض ــا م ــؤش ــر الـعــائــد
على معدل الموجودات (،)ROA
ليصل إلــى نحو  1.4في المئة،
م ـقــارنــة بـنـحــو  1.3ف ــي الـمـئــة.
وتحسنت ربحية السهم الواحد
( ،)EPSح ـي ــث ب ـل ـغــت ن ـح ــو 53
ً
فلسا ،مقارنة بمستوى الربحية
المحققة فــي نهاية عــام ،2016
ً
الـبــالـغــة نـحــو  49ف ـل ـســا .وبـلــغ
مؤشر مضاعف السعر /ربحية
السهم الواحد ( )P/Eنحو 13.7
مرة ،مقارنة بنحو  13.3مرة ،في
عام  ،2016وبلغ مؤشر مضاعف
السعر /القيمة الدفترية ()P/B
نحو  1.2مرة ،مقارنة بنحو 1.1
م ــرة ،لـعــام  .2016وأعـلــن البنك
نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة
 30في المئة من القيمة االسمية
ً
للسهم ،أي ما يعادل  30فلسا،
وتوزيع  5في المئة أسهم منحة،
وهي نفس التوزيعات عن عام
 ،2016وهذا يعني أن السهم قد
ً
ً
حقق عائدا نقديا بلغت نسبته
 4.1في المئة على سعر اإلقفال
في نهاية  2017/12/31والبالغ
 728فلسا للسهم الواحد.
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اقتصاد

«استمرار أزمة ضعف الثقة التي تالزم السوق منذ فترة طويلة»
قال تقرير «بيان» إنه من غير
المنطقي أن تتأثر البورصة
المحلية بما يحدث في األسواق
األميركية لهذه الدرجة ،خاصة
إذا علمنا أنه ال يوجد ارتباط
مباشر بين السوق الكويتي
ونظيره األميركي ،والدليل على
البورصة الكويتية
ذلك أن ً
ال تتأثر تقريبا بارتفاعات
األسواق األميركية ،ولكنها
تنكمش بشكل ملحوظ عند
تراجعها.

البورصة سجلت
خالل األسبوع
الماضي خسائر
سوقية تخطت 155
مليون دينار

ذك ــر تـقــريــر صـ ــادر ع ــن شــركــة
بيان لالستثمار أن التراجع غلب
على أداء بــورصــة الكويت خالل
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،واجـتـمـعــت
مؤشراتها الثالثة على اإلغــاق
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـح ـ ـم ـ ــراء ع ـلــى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ل ـل ـم ــرة
األولى هذا العام ،وذلك بالتزامن
مـ ــع انـ ـخـ ـف ــاض أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط،
ووص ــول ـه ــا إلـ ــى أدن ـ ــى مـسـتــوى
ل ـه ــا م ـن ــذ ش ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا ،فـضــا
عـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـسـ ــائـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادة الـ ـت ــي
ضربت أســواق األسهم العالمية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،الس ـي ـم ــا األسـ ـ ــواق
األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ش ـه ــدت مــوجــة
بيع واسعة النطاق ،بعد إصدار
وزارة الـعـمــل األم ـيــرك ـيــة تـقــريــرا
بـ ـش ــأن الـ ــوظـ ــائـ ــف ،ح ـي ــث أظ ـهــر
ارت ـف ــاع األج ـ ــور بـشـكــل أك ـبــر من
المتوقع ،مما أثار تخوفات بشأن
ارت ـفــاع مـسـتــويــات التضخم في
البالد ،وتوقعات بلجوء مجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي إل ــى رفــع
أسـعــار الفائدة للحد مــن ارتفاع
هذا التضخم.
وبـ ـي ــن ال ـت ـق ــري ــر أن ـ ــه مـ ــن غـيــر
ال ـم ـن ـط ـقــي أن ت ـت ــأث ــر ال ـب ــورص ــة
المحلية بما يحدث في األسواق
األميركية لهذه الــدرجــة ،خاصة
إذا عـلـمـنــا أن ــه ال يــوجــد ارت ـبــاط
م ـب ــاش ــر ب ـي ــن الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي
ونظيره األميركي ،والدليل على
ذلـ ــك أن ال ـب ــورص ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال
تتأثر تقريبا بارتفاعات األسواق
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ت ـن ـك ـمــش
بشكل ملحوظ عند تــرا جــع تلك
األسواق ،وهو ما يبرهن على أن
ً
سوقنا المالي أصبح هشا يتأثر
بــاألحــداث السلبية ،ســواء كانت
مرتبطة بالشأن الداخلي أو ليست
لها عالقة بذلك.
وأض ــاف الـتـقــريــر :عـلــى الــرغــم
م ــن ح ـض ــور ال ـع ــدي ــد م ــن األم ــور
الــداخ ـل ـيــة اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي الــوقــت
ال ـ ــراه ـ ــن ،والـ ـت ــي م ــن ال ـم ـف ـتــرض
أن ت ـن ـع ـكــس ع ـل ــى أداء ا ل ـس ــوق
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة وتــدفـعــه
إل ـ ـ ــى االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ،حـ ـي ــث ت ـس ـت ـعــد
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إلـ ــى أن تـكــون
أول بورصة في المنطقة تعتمد
وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف
الـســوق إلــى  3أس ــواق ،وذل ــك في
خطوة تستهدف زي ــادة معدالت
السيولة وجــذب رؤوس األمــوال؛
إضــافــة إل ــى إف ـصــاح ال ـعــديــد من
الـشــركــات والـبـنــوك الـمــدرجــة عن
أرب ــاح وتــوزيـعــات سنوية جيدة
عــن ع ــام  ،2017فـضــا عــن إبـقــاء
وكالة «ستاندرد آند بــورز» على
التصنيف االئـتـمــانــي الـسـيــادي
للكويت عـنــد الـمــرتـبــة « »AAمع
نظرة مستقبلية مستقرة ،فإن كل
ً
ذلك لم يكن كافيا لدفع مؤشرات

ال ـس ــوق إل ــى االرتـ ـف ــاع وتـحـقـيــق
الـ ـمـ ـك ــاس ــب ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـ ــدل عـلــى
استمرار أزمــة ضعف الثقة التي
تـ ــازم ال ـس ــوق مـنــذ ف ـتــرة ليست
ق ـل ـي ـلــة ،والـ ـت ــي الب ـ ــد م ــن إي ـج ــاد
حــل ســريــع وفـعــال لها بالتزامن
مــع تفعيل نظام الـســوق الجديد
الـ ــذي ن ــأم ــل ف ــي أن ي ـك ــون بــدايــة
عهد جديد للبورصة الكويتية،
ويساهم في استردادها لمكانتها
المعهودة في المنطقة.

حالة ترقب
من جهة أخرى ،تشهد بورصة
الكويت هذه الفترة سيادة حالة
عامة من الترقب انتظارا لنتائج
ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ع ــن الـسـنــة
المالية  ،2017خاصة أن غالبية
الشركات المدرجة لم تفصح بعد
عــن هــذه الـنـتــائــج ،إذ وصــل عدد
الـشــركــات الـتــي أعلنت بياناتها
المالية عن عام  2017حتى نهاية
األسبوع المنقضي إلى  35شركة
فـقــط ،محققة مــا يـقــرب مــن 1.13
مليار دينار أرباحا صافية ،وذلك
بـنـمــو نـسـبـتــه  14.19ف ــي الـمـئــة
ع ــن ن ـتــائــج ال ـش ــرك ــات ذات ـه ــا في
عــام  ،2016والتي بلغت 986.61
مليون دينار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر :سـ ـجـ ـل ــت
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع
الماضي خسائر سوقية تخطت
الـ ــ 155مـلـيــون دي ـنــار ،إذ وصلت
قـيـمـتـهــا الــرأس ـمــال ـيــة م ــع نـهــايــة
األسبوع إلى  27.54مليار دينار،
بـتــرا جــع نسبته  0.57فــي المئة
عــن مـسـتــواهــا فــي األس ـبــوع قبل
السابق ،الذي بلغ  27.70مليارا.
و بــذ لــك تقلصت مكاسب السوق
منذ بداية عــام  2018لتصل إلى
ح ــوال ــي  602.65م ـل ـيــون دي ـن ــار،
أي بنمو نسبته  2.24في المئة،
م ـقــارنــة مــع قيمته فــي آخ ــر يــوم
تــداول من العام المنصرم ،حيث
بلغت آنــذاك  26.94مليار دينار.
(مــاحـظــة :يـتــم احـتـســاب القيمة
الــرأسـمــالـيــة لـلـشــركــات الـمــدرجــة
في السوق الرسمي على أساس

م ـتــوســط ع ــدد األس ـه ــم الـقــائـمــة،
بحسب آخر بيانات مالية رسمية
متوافرة).
وبــالـعــودة إلــى أداء البورصة
خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،فـقــد
أنهت مؤشراتها الثالثة تداوالت
األسبوع مسجلة خسائر متباينة،
بالتزامن مع التراجعات الواضحة
ال ـت ــي سـجـلـتـهــا أسـ ـ ــواق األس ـهــم
العالمية واإلقليمية خالل أغلب
ج ـ ـل ـ ـسـ ــات األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع؛ وجـ ـ ـ ــاءت
هــذه الخسائر نتيجة الضغوط
البيعية القوية التي شملت الكثير
من األسهم المدرجة في السوق،
إضافة إلى عمليات جني األرباح
المستمرة على األسهم القيادية،
خ ــاص ــة ب ـع ــد االرت ـ ـفـ ــاعـ ــات ال ـتــي

سجلتها ه ــذه األس ـهــم فــي شهر
يناير الماضي.

انخفاض مؤشرات التداول
وشهد السوق هذا األداء وسط
انخفاض مؤشرات التداول ،سواء
ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـس ـيــولــة ال ـن ـقــديــة
أو عــدد األسـهــم المتداولة ،حيث
وصــل إجمالي قيمة ال ـتــداول مع
نهاية األسـبــوع الماضي إلــى ما
ي ـقــرب م ــن  68.08مـلـيــون دي ـنــار،
مقابل  76.28مليونا في األسبوع
قـبــل الـســابــق ،فيما بـلــغ إجمالي
ع ــدد األس ـه ــم ال ـم ـتــداولــة حــوالــي
 472.64م ـل ـي ــون س ـه ــم ب ـن ـهــا يــة
األسبوع المنقضي ،مقابل 560.10

تداوالت القطاعات
شـغــل قـطــاع الـعـقــار الـمــركــز األول لجهة
حجم ال ـتــداول خــال األسـبــوع الـمــاضــي ،إذ
بلغ عدد األسهم المتداولة للقطاع 152.09
ً
مليون سهم تقريبا ،شكلت  32.18في المئة
م ــن إج ـمــالــي ت ـ ــداوالت ال ـس ــوق ،فـيـمــا شغل
قطاع البنوك المرتبة الثانية ،إذ تم تــداول
نـحــو  144.08مـلـيــون سـهــم لـلـقـطــاع ،أي ما
نسبته  30.48في المئة من إجمالي تداوالت

السوق .أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب
قطاع الخدمات المالية ،إذ بلغت نسبة حجم
تداوالته إلى السوق  20.86في المئة ،بعد أن
وصل إلى  98.61مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول ،فقد شغل قطاع
ال ـب ـن ــوك ال ـمــرت ـبــة األولـ ـ ــى أيـ ـض ــا ،إذ بلغت
نسبة قيمة تداوالته إلى السوق  52.70في
المئة ،بقيمة إجمالية بلغت  35.88مليون

ً
د.ك .تقريبا ،وجاء قطاع العقار في المرتبة
الثانية ،حيث بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى
الـســوق  13.30فــي الـمـئــة ،وبقيمة إجمالية
بلغت  9.05ماليين د.ك .تقريبا .أما المرتبة
الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية ،إذ
بلغت قيمة األسهم المتداولة للقطاع 7.94
مــاي ـيــن د.ك .شـكـلــت  11.66ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي تداوالت السوق.

النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في عامين
احتياطيات «إكسون موبيل» تقفز  %19بفضل نمو في أميركا واإلمارات
هبطت أسعار النفط أكثر من  3في المئة أمس األول ،ونزلت
العقود األميركية اآلجلة عن  60دوالرا للبرميل للمرة األولى
منذ ديسمبر الماضي ،بفعل تجدد المخاوف بشأن ارتفاع
إمدادات الخام.
وانخفضت العقود اآلجلة للخام األميركي وخام برنت أكثر
من  11في المئة من مستوى ذروة العام الحالي الذي بلغته
في أواخر يناير .ونزل برنت نحو  9في المئة خالل األسبوع،
بينما هبط الخام األميركي  10في المئة ،في أكبر خسائر
أسبوعية منذ يناير .2016
وسجلت العقود اآلجلة ســادس خسائرها اليومية على
التوالي لتبدد المكاسب التي حققتها منذ بداية العام في
سلسلة من الجلسات التي شهدت أحجام تداول مرتفعة ،تحت
ضغط من بيانات أقوى من المتوقع عن اإلمدادات وارتفاع غير
متوقع في كميات الخام المنقولة عبر خط أنابيب فورتيس
في بحر الشمال الذي أغلق في وقت سابق هذا األسبوع.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط األميركي في العقود
اآلجلة  1.95دوالر أو  3.2في المئة ليبلغ عند التسوية 59.20
دوالرا للبرميل ،مسجال أدنى مستوى إغالق منذ  22ديسمبر،
وبلغ أقل مستوى للخام األميركي في الجلسة  58.07دوالرا
للبرميل.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة
 2.02دوالر أو  3.1في المئة ليبلغ عند التسوية  62.79دوالرا

للبرميل مسجال أدنى مستوى إغالق له منذ  13ديسمبر.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط ،إن شركات الطاقة
األميركية أضافت  26منصة حفر نفطية هذا األسبوع ،ليصل
إجـمــالــي ع ــدد مـنـصــات الـحـفــر إل ــى  791مـنـصــة ،وه ــو أعلى
مستوى منذ أبريل .2015
وقال مصدر تجاري لـ«رويترز» ،إن كميات الخام في خط
أنابيب فورتيس ببحر الشمال واصلت ارتفاعها بوتيرة أسرع
من المتوقع عقب استئناف تشغيل خط األنابيب.
وأعلنت إيران عضو «أوبك» الخميس الماضي عن خطط
لزيادة إنتاجها خالل السنوات األربع المقبلة بما ال يقل عن
 700ألف برميل يوميا.
من جانب آخر ،قالت «إكسون موبيل» األميركية للطاقة،
إن احتياطياتها من النفط والغاز قفزت  19في المئة العام
الماضي ،بفضل نمو في الواليات المتحدة ودولة اإلمارات
العربية وجيانا.
ويأتي تحديث بيانات االحتياطيات ،الذي تطلبه سنويا
الجهات التنظيمية المختصة فــي ا لــوال يــات المتحدة ،في
الــوقــت ال ــذي تــواجــه فـيــه «إك ـس ــون» م ـخــاوف ب ـشــأن نموها
المحتمل وإنفاقها بعدما سجلت األسبوع الماضي ربحا
فصليا دون التوقعات.
وقالت «إكسون» إنها أضافت  2.7مليار برميل من المكافئ
النفطي إلــى احتياطياتها الـمــؤكــدة الـعــام الـمــاضــي ،ليبلغ

ً
«طفل المستقبل» تحتفل بمرور  25عاما على إنشائها
ضمن مـفــاجــآت شــركــة طفل
المستقبل الترفيهية العقارية
(ف ـي ــوت ـش ــر ك ـي ــد) ال ـم ـم ـي ــزة ،تم
إعالن أسماء الفائزين بجوائز
ال ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــل ال ـ ـف ـ ـضـ ــي الـ ـقـ ـيـ ـم ــة،
وشـ ـه ــد احـ ـتـ ـف ــال ال ـس ـح ــوب ــات
إع ـ ـجـ ــابـ ــا وإق ـ ـ ـبـ ـ ــاال كـ ـبـ ـي ــرا مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــزوار ،مـ ــن خ ـ ــال ت ـفــاع ـل ـهــم.
وأعرب الجمهور عن سعادتهم
بــاالحـتـفــال والـفـعــالـيــات ،التي
ت ـض ـم ـنــت تـ ـق ــدي ــم خ ـص ــوم ــات
وتوزيع هدايا اليوبيل المميزة،
وب ــرام ــج شـيـقــة ن ــال ــت إع ـجــاب
األطـ ـف ــال ،ووج ـ ــود شخصيات
طفل المستقبل المحببة إليهم،
بحضور وإشــراف ممثل وزارة
التجارة والصناعة .وأشاد نائب
الرئيس التنفيذي خالد المجرن

بــال ـف ـعــال ـيــات ال ـم ـم ـيــزة ف ــي هــذا
المهرجان الكبير ،الــذي تضمن
السحب على سـيــارات وسبيكة
ذهـ ـ ـ ــب وت ـ ـ ــذاك ـ ـ ــر س ـ ـفـ ــر وحـ ـج ــز
شاليهات ،احتفاال واعتزازا بما
حققته طوال  25عاما.
والفائزون في السحوبات هم:
الفائز األول :أحمد يوسف -
سيارة كيا سبورتاج .2018
الفائز الثاني :مريم السليطين

 سيارة كيا سيراتو .2018الفائز الثالث :عبدالله ناصر
ف ــاح الـعـجـمــي  -سـبـيـكــة ذهــب
 50غراما.
الـفــائــز ال ــراب ــع :امـيـنــة فيصل
الصقر – إقامة نهاية االسبوع
في فلل فارس.
ال ـ ـفـ ــائـ ــز الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس :م ـح ـمــد
عبداللطيف قبازرد
–  3تذاكر سفر إلى دبي.

مـلـيــون سـهــم فــي األس ـب ــوع الــذي
سبقه.
وأقـ ـف ــل ال ـم ــؤش ــر ال ـس ـع ــري مع
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي عـنــد
مستوى  6.654.55نقطة ،مسجال
خـســارة نسبتها  0.46فــي المئة
عن مستوى إغالقه في األسبوع
قبل الماضي ،فيما سجل المؤشر
الــوزنــي تراجعا نسبته  0.61في
المئة ،بعد أن أغلق عند مستوى
 410.30نقاط ،وأقفل مؤشر كويت
 15عـنــد مـسـتــوى  942.42نقطة،
بتراجع نسبته  0.12في المئة عن
إغالقه في األسبوع قبل الماضي.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
المتوسط اليومي لقيمة التداول
بـنـسـبــة بـلـغــت  10.74ف ــي الـمـئــة،

إجمالي االحتياطيات  21.2مليار برميل .واالحتياطيات
المؤكدة هي تلك التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية وجغرافية
لإلنتاج في المستقبل القريب.
وقال دارن وودز الرئيس التنفيذي لـ»إكسون موبيل» في
بـيــان« :محفظة إكـســون موبيل مــن فــرص التطوير تضعنا
في موقف يمكننا من تعظيم قيمة حقوق المساهمين مع
قيامنا بجلب إم ــدادات جــديــدة مــن النفط والـغــاز الطبيعي
لتلبية طلب متنام».
وفي والية تكساس األميركية ،حيث يوجد مقر «إكسون»،
دفعت الشركة أكثر من ستة مليارات دوالر العام الماضي
لمضاعفة رقعتها في حوض بارميان ،أكبر حقل نفطي في
الــواليــات المتحدة .وقالت «إكـســون» ،إن ذلــك االتفاق للنفط
الصخري أضــاف أكثر مــن  800مليون برميل مــن المكافئ
النفطي إلى االحتياطيات.
وفي اإلمارات أضافت «إكسون»  800مليون برميل أخرى
من المكافئ النفطي إلى احتياطياتها من العمليات في حقل
زاكوم العلوي.
وفي جيانا ،حيث لم تضخ إكسون وهيس وشركاء آخرون
النفط حتى اآلن ،قالت «إكسون» ،إنها وشركاءها عثروا على
موارد قابلة لالستخراج تقدر بواقع  3.2مليارات برميل من
المكافئ النفطي تشمل احتياطيات مؤكدة وموارد أخرى.
(رويترز)

ل ـي ـصــل إلـ ــى  13.62م ـل ـيــون د.ك.
ً
تقريبا ،فيما سجل متوسط كمية
ً
الـتــداول انخفاضا نسبته 15.62
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـبـلــغ  94.53مليون
ً
سهم تقريبا.
وع ـل ــى صـعـيــد أداء م ــؤش ــرات
الـبــورصــة منذ بــدايــة ال ـعــام ،فمع
نهاية األسبوع الماضي وصلت
نـسـبــة ارت ـف ــاع ال ـمــؤشــر الـسـعــري
إل ـ ــى  3.85ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــي حـيــن
بلغت نسبة المكاسب التي حققها
المؤشر الوزني منذ بداية العام
ال ـح ــال ــي  2.21ف ــي ال ـم ـئ ــة ،فـيـمــا
وصلت نسبة نمو مؤشر كويت
 15إلـ ــى  3.01ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وذل ــك
مقارنة مع إغالقات عام .2017

مؤشرات القطاعات
سجلت  6من قطاعات بورصة
الـكــويــت تــراجـعــا فــي مــؤشــراتـهــا
بنهاية األسـبــوع الـمــاضــي ،فيما
ارتفعت مؤشرات  5قطاعات ،في
حين بقي قطاع الرعاية الصحية
من دون تغير يذكر .فعلى صعيد
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــراج ـ ـعـ ــة ،ف ـقــد
تصدرها قطاع االتصاالت ،حيث
أنـهــى مــؤشــره ت ــداوالت األسـبــوع
م ـس ـجــا خـ ـس ــارة نـسـبـتـهــا 5.11
ً
ف ــي ال ـم ـئــة ،مـغـلـقــا ع ـنــد مـسـتــوى
 547.75نقطة ،فيما شغل قطاع

الخدمات المالية المرتبة الثانية،
بعد أن أغلق عند مستوى 631.58
نـقـطــة ،بـتــراجــع نسبته  1.86في
المئة ،وشغل قطاع النفط والغاز
الـمــرتـبــة ال ـثــال ـثــة ،بـعــد أن بلغت
نـسـبــة تــراج ـعــه  1.48ف ــي الـمـئــة،
م ـن ـه ـيــا تـ ـ ـ ــداوالت األس ـ ـبـ ــوع عـنــد
م ـس ـت ــوى  966.43ن ـق ـط ــة .وك ــان
قطاع البنوك هــو أقــل القطاعات
ً
تراجعا خالل األسبوع الماضي،
حيث أغلق مؤشره عند مستوى
 950.42نقطة ،بتراجع نسبته 1.01
في المئة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ج ـ ــاء ق ـطــاع
التكنولجيا في مقدمة القطاعات
ً
التي سجلت ارتفاعا ،حيث أقفل
مؤشره عند  507.60نقاط ،مسجال
نموا نسبته  7.16في المئة .تبعه
قطاع المواد األساسية في المركز
الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة
 1.84في المئة ،بعد أن أغلق عند
 1.318.53نـقـطــة .فــي حـيــن شغل
قطاع العقار المرتبة الثالثة ،بعد
أن سجل مؤشره نموا أسبوعيا
ب ـن ـس ـبــة ب ـل ـغــت  1.63ف ــي ال ـم ـئــة،
م ـن ـه ـيــا تـ ـ ـ ــداوالت األس ـ ـبـ ــوع عـنــد
مستوى  1.079.04نقطة .أما أقل
ال ـق ـطــاعــات ارت ـف ــاع ــا ف ـكــان قـطــاع
التأمين الــذي أغلق مــؤشــره عند
 1.038.85نـقـطــة ،مـسـجــا زي ــادة
نسبتها  0.72في المئة.

األسهم األميركية تغلق على ارتفاع
بعد جلسة متذبذبة

المؤشرات الرئيسية تسجل خسائر أسبوعية بأكثر من %5
ارتـ ـفـ ـع ــت األس ـ ـهـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـس ــاع ــة
األخيرة من تداوالت أمس األول ،متخلصة من
خسائرها الحادة السابقة بالجلسة ،مدعومة
بقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات ،لكن
المؤشرات الرئيسية سجلت خسائر أسبوعية
كبيرة.
وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة  1.4في
المئة أو  330نقطة إلى  24191نقطة بعد خسائر
بــأكـثــر مــن  500نـقـطــة خ ــال الـجـلـســة ،وارت ـفــع
«ناسداك» بنسبة  1.4في المئة أو  97نقطة إلى
 6874نقطة ،بينما ارتفع « »S&Pبنسبة  1.5في
المئة أو  38نقطة إلى  2619نقطة.
وعلى الصعيد األسبوعي ،سجل «داو جونز»
خـســائــر بنسبة  5.2فــي الـمـئــة هــي األك ـبــر منذ
يناير  ،2016كما سجل « »S&Pخسائر بنسبة
 5.2في المئة ،في حين سجل «ناسداك» خسائر
أسبوعية بنسبة  5.1في المئة.
وف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،تـ ــراجـ ــع «سـ ـت ــوك ــس ي ـ ــوروب
 »600بنحو  1.4في المئة أو خمس نقاط إلى

 368نقطة ،وسجل المؤشر القياسي خسائر
أسبوعية بنسبة  5في المئة.
وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني  78نقطة
إلى  ،7092وهبط مؤشر داكس األلماني  153نقطة
إل ــى  ،12107وتــراجــع الـمــؤشــر الـفــرنـســي ك ــاك 72
نقطة إلى .5079
وفي اليابان ،تراجع مؤشر نيكي  2.3في المئة
إلى  21382نقطة ،لتصل خسائره هذا األسبوع إلى
 8.1في المئة ،كما انخفض المؤشر األوسع نطاقا
«توبكس»  1.91في المئة عند  1731نقطة ،ليسجل
خسارة أسبوعية بنسبة  7.1في المئة.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،انـخـفـضــت ال ـع ـقــود اآلج ـلــة
للذهب تسليم أبريل بنحو  3.30دوالرات أو  0.3في
المئة إلى  1315.7دوالرا ،وسجل المعدن النفيس
خسائر أسبوعية بنسبة  1.6في المئة.
وتـعــرضــت األس ـهــم األمـيــركـيــة لـخـســائــر حــادة
في جلستي االثنين والخميس ،على أثر بيانات
اقتصادية إيجابية أنعشت التوقعات بأن الفدرالي
سيزيد وتيرة رفع معدل الفائدة.

«وربة» يعلن أسماء الرابحين في سحب «السنبلة»
أجرى بنك وربة سحوباته الشهرية التي
تـتـضـمــن سـحــب ح ـســاب الـسـنـبـلــة الـشـهــري
األس ـبــوعــي الـثــانــي لـحـســاب الـسـنـبـلــة؛ وتــم
إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ
خالل سحب السنبلة األسبوعي الثاني لشهر
فبراير ،فقد تــوج  5رابحين مــن عمالء بنك
وربة وحصل كل منهم على  1000دينار ،وهم:
عنود سعود عبدالعزيز الصالح ،عبدالهادي
صالح عبدالهادي العجمي ،سليمان عبيد
عوض الشبلي ،زهــراء احمد محمد المهنا،
خلف مسير فرحان الشمري.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل
الراغبين في توفير األموال وتحقيق عوائد
مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه،
إضافة الى فرص شهرية وأسبوعية للفوز
بجوائز نقدية طوال العام.

ون ـظ ــرا لــإق ـبــال الـكـبـيــر الـ ــذي القـ ــاه هــذا
الحساب من قبل العمالء لما يؤمنه من فرص
كـبـيــرة لـلــربــح ،عـمــل بـنــك ورب ــة عـلــى إضــافــة
تطورات نوعية على حساب السنبلة ،القت
استحسان العمالء.

وتـ ـشـ ـم ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات زي ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
الرابحين ،عبر اضافة سحب أسبوعي ،إضافة
ال ــى الـسـحــب ال ـش ـهــري ،إلتــاحــة ف ــرص أكبر
للعمالء للفوز بجوائز مالية أسبوعية ،قيمة
كل منها ألــف ديـنــار ،تذهب إلــى  5رابحين،

ويـتــم السحب عليها فــي يــوم الخميس من
كل أسبوع.
إضــافــة الــى ذلــك ،يستمر سحب السنبلة
الـشـهــري فــي بــدايــة كــل شـهــر عـلــى الـجــوائــز
الكبرى ،بحضور وإشــراف ممثل من وزارة
التجارة والصناعة ،والتي يبلغ إجماليها 30
ألف دينار ،موزعة على  4رابحين :الجائزة
الـكـبــرى بقيمة  10آالف دي ـنــار سـتـكــون من
نصيب رابـحـيــن اثـنـيــن ،وال ـجــائــزة الثانية
بـقـيـمــة  5آالف دي ـن ــار م ــن نـصـيــب رابـحـيــن
اثنين أيضا.
وبذلك يكون بنك وربة زاد عدد الرابحين
في حساب السنبلة إلى  24فائزا بالشهر ،كما
زاد إجمالي قيمة الجوائز الشهرية من  30الى
 50الف دينار شهريا ،أما فيما يتعلق بفرص
الربح فيحق لكل عميل فرصة لدخول السحب
مقابل كل  10دنانير في الحساب.
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«بيتك» يحتفي بموظفيه المتميزين في برنامج «الوطني» يحيي اليوم العالمي للسرطان مع
األطباء والممرضات في مستشفاه التخصصي
جودة الخدمة لعام 2017
الناهض :البحث واالبتكار وتوظيف التكنولوجيا ركائز أساسية في خدمة العميل
اح ـت ـف ــى ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي (ب ـي ـتــك)
ب ـمــوظ ـف ـيــه ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ف ــي ب ــرن ــام ــج ج ــودة
الخدمة لعام  ،2017في الحفل الذي أقيم بفندق
ميلينيوم بحضور عــدد كبير مــن مسؤولي
البنك.
وي ـح ــرص "ب ـي ـتــك" عـلــى إق ــام ــة ه ــذه الحفل
س ـنــويــا ف ــي إط ـ ــار ت ـقــديــر ج ـه ــود الـمــوظـفـيــن
المتميزين ،وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء
والتميز في األداء ،وتعزيز االنتماء الوظيفي
لديهم.
وجرى تكريم الحاصلين على المراكز األولى
بالفروع المصرفية والمعارض ومركز االتصال
وال ـب ـي ــع ال ـم ـبــاشــر وإدارة ت ـمــويــل ال ـشــركــات
واإلدراة المصرفية لألعمال ،إضافة إلى عدد
من اإلدارات الخدمية األخرى.
وأوضــح الرئيس التنفيذي للمجموعة في
"بيتك" مازن الناهض ،خالل كلمته في افتتاح
الحفل ،أن العقود األربعة التي عاشها "بيتك"
كان عنوانها النجاح ،مؤكدا أهمية مواصلة
م ـس ـيــرة ال ـع ـط ــاء وب ـ ــذل ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـج ـهــود
للحفاظ على الصدارة في بيئة تنافسية صعبة
مليئة بالتحديات.
وأضاف الناهض أن النجاحات واإلنجازات
التي تحققت هــي ثمرة تطبيق استراتيجية
"بيتك" ،والتي من أبرز أعمدتها التركيز على
جــودة الخدمة ،الفتا إلــى أن الــريــادة مرتبطة
ارتباطا وثيقا بخدمة العمالء من خالل تطوير
وطرح خدمات جديدة ،وكذلك تطوير أساليب
الـتـعــامــل مــع الـعـمــاء وتـعــزيــز ق ـنــوات تقديم

مازن الناهض

الخدمة ،ومواصلة البحث واالبتكار وتوظيف
الـت ـكـنــولــوجـيــا ل ـخــدمــة ال ـع ـم ــاء ،الس ـي ـمــا أن
التكنولوجيا والخدمات الرقمية باتت مطلبا
مهما وضرورة.
وأكد أن "بيتك" قطع أشواطا كبيرة في تبني
آخ ــر مــا تــوصـلــت إل ـيــه الـتـكـنــولــوجـيــا لخدمة
العمالء وتلبية تطلعاتهم ،مشددا على أهمية
أن تكون جودة الخدمة سلوكا وظيفيا ،وسمة
أســاسـيــة فــي الـعـمــل الـيــومــي بـمــا يـســاهــم في
تحقيق المستوى المطلوب من جــودة األداء،
ومن ثم تحقيق النمو والنجاح.

من جانبه ،هنأ رئيس الخدمات المصرفية
والخدمات المالية الخاصة للمجموعة ،وليد
مـنــدنــي ،المتميزين فــي ج ــودة الـخــدمــة على
نجاحهم فــي االل ـتــزام بتطبيق أعـلــى معايير
ال ـ ـجـ ــودة ،مـتـمـنـيــا ل ـهــم ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـن ـجــاح
والعطاء لتأكيد الصورة االيجابية األمثل التي
تليق بمؤسسة عريقة كـ"بيتك".
ّ
وبين مندني أن ما تحقق من إنجازات في
مجال جــودة الخدمة واالبتكار خالل االعــوام
الماضية مؤشر ودليل على أن "بيتك" يسير في
الطريق الصحيح ،وأن ما يتحقق من إنجازات
يساهم في رفــع المؤشرات المالية في البنك
ويعزز النمو.
بدوره ،أكد رئيس االستراتيجية للمجموعة
م .فهد المخيزيم أن مكانة "بيتك" المرموقة اآلن
هي نتيجة جهود متواصلة منذ تأسيسه سنة
 ،1977مبينا اهمية االستمرار في تطوير األداء،
واالرتقاء بخدمة العمالء ،ومواكبة مستجدات
الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة لـمـنــافـســة الـمــؤسـســات
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة الـكـبــرى ،والـمـحــافـظــة على
معايير السرعة والدقة والكفاءة.
وذكـ ــر ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي ل ـج ــودة الـخــدمــة
واالبتكار للمجموعة حسام الخطيب أن تميز
الـمــوظـفـيــن يـتـحـقــق م ــن خ ــال ال ـم ــوازن ــة بين
تحقيق االه ــداف البيعية واالل ـتــزام بتطبيق
معايير جودة الخدمة على السواء ،مشيرا الى
ان ج ــودة الـخــدمــة نجحت فــي توسيع نطاق
عملها ليشمل إدارات جــد يــدة عـلــى مستوى
البنك.

ً
ً
«زين» راعيا رئيسيا لمهرجان الكويت
الدولي للجواد العربي 2018

أعلنت "زين" ،الشركة الرائدة
فــي تقديم خــدمــات االتـصــاالت
المتنقلة في الكويت ،رعايتها
الــرئـيـسـيــة ل ـم ـهــرجــان الـكــويــت
الــدولــي للجواد العربي ،2018
والذي ُيقام بإدارة مركز الجواد
ال ـع ــرب ــي – ب ـي ــت الـ ـع ــرب تـحــت
رع ــاي ــة ســامـيــة م ــن سـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األحـمــد
خالل شهر فبراير الجاري.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،أنها شاركت في حفل
ت ـكــريــم ال ـفــائــزيــن ف ــي الـبـطــولــة
الدولية السابعة لجمال الخيل
ال ـع ــرب ــي ،وه ــي أولـ ــى ب ـطــوالت
مهرجان الكويت الدولي للجواد
الـعــربــي ،وذل ــك بحضور ممثل
سمو أمير البالد وزيــر شؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري الـشـيــخ علي
الجراح ،ورئيس مجلس أمناء
بـ ـي ــت الـ ـ ـع ـ ــرب ع ـ ـ ــاء ال ـ ــروم ـ ــي،
ّ
ّ
ومربي الخيل
ونخبة من ملك
ال ـع ــرب ـي ــة األصـ ـيـ ـل ــة مـ ــن داخـ ــل
جانب
الكويت وخارجها ،إلــى ّ
الجماهير الغفيرة مــن عشاق
ّ
ومحبيها.
الخيل العربية
وأوضحت "زين" أن رعايتها

هــذا الـمـهــرجــان الــدولــي جــاءت
مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق حـ ــرص ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ال ـ ــوج ـ ــود ب ـش ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي فــي
الـ ـمـ ـب ــادرات وال ـم ـش ــاري ــع الـتــي
تهدف إلى التعزيز من الوحدة
الوطنية وترسيخ كل من الهوية
العربية والكويتية األصيلة في
ال ـم ـج ـت ـمــع،إذ أتـ ــت مـشــاركـتـهــا
لتؤكد مسؤوليتها االجتماعية،
ودور القطاع الخاص في وضع
ب ـص ـم ــة م ـ ــؤث ـ ــرة ف ـ ــي ال ـن ـس ـيــج
االجتماعي للدولة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــدى
اه ـت ـم ــام ـه ــا بـ ــدعـ ــم ومـ ـس ــان ــدة
الـ ـمـ ـب ــادرات وال ـم ـش ــاري ــع الـتــي
ُ
من شأنها أن تثري من الحركة
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاح ـيــة في
ً
الدولة ،ولن ّ
تدخر الشركة جهدا
في تقديم الدعم لكل جهة تملك
ف ـك ــرة ورؤي ـ ـ ــة ت ـت ـســم ب ـنــواحــي
اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع وت ـ ـ ـخـ ـ ــدم ال ـم ـج ـت ـم ــع
واالقـتـصــاد الــوطـنــي ،وخاصة
ت ـل ــك الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إلـ ــى تـعــزيــز
الثقافة والتراث العربي األصيل.
ي ــذك ــر أن م ـه ــرج ــان الـكــويــت
الــدولــي للجواد العربي يهدف
بـشـكــل رئ ـيــس إل ــى نـشــر ثقافة

ال ـح ـفــاظ ع ـلــى س ـ ــاالت الـخـيــل
العربية ،ويعتبر مركز الجواد
ال ـعــربــي – بـيــت ال ـع ــرب الجهة
الــرسـمـيــة والـمـعـتـمــدة لتنظيم
بطوالت جمال الخيل العربية
ّ
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـم ـح ــل ــي
وال ــدول ــي ،وذل ــك بــالـتـعــاون مع
نـ ـ ـ ــادي الـ ـصـ ـي ــد وال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة،
ّ
وب ــإش ــراف مـنــظـمــة "اإلي ـكــاهــو"
( ECAHOال ـه ـي ـئ ــة األوروب ـ ـيـ ــة
ّ
لمنظمات الخيل العربية) ،وهي
ُ
ال ـج ـهــة ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ت ـشــرف
على تنظيم البطوالت العالمية
والمحلية وبطولة كــأس األمــم
ً
وغـيــرهــا ،علما بــأن المهرجان
ً
سـيـضــم أي ـض ــا تـنـظـيــم بـطــولــة
كـ ــأس األم ـ ــم لـلـخـيــل الـمـصــريــة
ُ
ا لـتــي ستقام فــي نهاية فبراير
الجاري.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

جانب من زيارة ممثلي «البنك الوطني»
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان ،قامت أسرة
بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي بــزيــارة إل ــى مستشفى بنك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ال ـت ـخ ـص ـصــي ووح ـ ـ ــدة ال ـع ــاج
بالخاليا الجذعية في منطقة الصباح الطبية ،وذلك
بهدف دعــم الفريق الطبي في ما يبذله من جهود
إنسانية وطبية ونفسية لدعمهم ومساندتهم.
وقــالــت مـســاعــدة الـمــديــر ال ـعــام إلدارة الـعــاقــات
ال ـعــامــة فــي ال ـب ـنــك ،م ـنــال ال ـم ـطــر" ،إن عــائـلــة البنك
الوطني تحرص على دعم أطباء وممرضات ومنحهم
كامل الدعم والتقدير ،ليس فقط من خالل مثل هذه
المناسبات ،وانما عبر برامج هادفة تواكبهم عن
كثب على مدار العام".
وأض ــاف ــت الـمـطــر أن ال ـي ــوم الـعــالـمــي لـلـســرطــان
مناسبة ضــرور يــة لنعيد تأكيد دعمنا وتقديرنا
ل ـج ـهــود الـمـمــرضـيــن واألطـ ـب ــاء واالخـتـصــاصـيـيــن
النفسيين على كل ما يبذلونه من جهود انسانية

ومعنوية لدفع األطفال في رحلة عالجهم خطوات
إلى األمام.
ولـفـتــت إل ــى أن فــريــق الـبـنــك اخ ـتــار التعبير عن
ت ـقــديــره بـتـقــديــم الـ ـ ــورود داخـ ــل الـمـسـتـشـفــى على
ً
طاقم العمل واألطفال أيضا ،وسط أجواء من المرح
واإليجابية ،إضافة إلى توزيع شعارات لدعم مرضى
السرطان واليوم العالمي الخاص بهذه المناسبة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم
ومشاركته المستمرة فــي النشاطات االجتماعية
واإلنسانية ،كما انها تندرج في إطار برنامج سنوي
شامل يحرص البنك الوطني على تنظيمه ،ليكون
أقــرب تجاه األطـفــال والفريق الطبي الــذي يرعاهم
خــال رحلة عالجهم .ويسعى "الوطني" دومــا الى
تكريس المسؤولية تجاه المجتمع كنهج تتميز
بــه أس ــرة الـبـنــك ،وتعمل على تـطــويــره ونـشــره في
المجتمع.

«الدولي» الراعي الرئيسي
لمهرجان الموروث الشعبي

«التجاري» :عروض مميزة على سيارات
هيونداي بالتعاون مع «شمال الخليج»

حرصا منه على دعم مختلف الفعاليات الوطنية والثقافية،
قدم بنك الكويت الدولي رعايته الرئيسية لمهرجان الموروث
الشعبي الخليجي التراثي ،الذي يقام حاليا في قرية الشيخ
صباح األحمد التراثية ،برعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،ويستمر حتى مارس المقبل.
يذكر أن مهرجان الموروث الشعبي يعتبر مهرجانا سنويا
ك ـب ـيــرا يـنـتـظــره ال ـك ـث ـيــرون م ــن أه ــل ال ـكــويــت ومـخـتـلــف دول
الخليج العربي ،لما يتضمنه من متاحف ومسابقات شعبية
وفعاليات ثقافية واستعراضات فنية وفلكلورية ،إلى جانب
مناطق المساحات الـخـضــراء والمطاعم والمقاهي وألعاب
األطفال اآلمنة.
بهذه المناسبة ،قــال مدير وحــدة االتصال المؤسسي في
الـبـنــك ن ــواف نــاجـيــا" :يـسـعــى الــدولــي مــن وراء رعــايـتــه لهذا
المهرجان إلى تعزيز الهوية التراثية في المجتمع الكويتي ،من
خالل تشجيع المقيمين والمواطنين على زيارة القرية التراثية
التي تنقلنا إلى عالم معطر باألجواء الشعبية األصيلة وعبق
الماضي الجميل".
وأشاد ناجيا بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان والقائمين
عـلــى الـقــريــة ال ـتــراث ـيــة ،لـمــا وفـ ــروه مــن إم ـكــانــات وتسهيالت
للمشاركين في فعاليات المهرجان من مؤسسات وشركات،
إلى جانب توفير كل سبل الراحة واالستجمام لألفراد ،ليقضي
الجميع وقتا ممتعا في القرية ذات الطابع العائلي.
ويجب اإلشــارة إلى أن بنك الكويت الدولي يحرصا دائما
على المشاركة في الفعاليات الوطنية والمهرجانات التراثية
التي تبرز وجه الكويت الثقافي وتاريخها األصيل على الساحة
الخليجية واإلقليمية والدولية.

أعلن البنك التجاري الكويتي تعاونه مع شركة
شمال الخليج التجارية ،الوكيل المعتمد لسيارات
هيونداي في الكويت ،لتقديم عرض مميز على
سيارات  Hyundaiالكورية التي أثبتت جدارتها
وكفاءتها في السنوات الماضية ،والتي تستهدف
العمالء الذين يبحثون عن سيارة رائعة ذات أداء
مذهل وراحة ال تضاهى ومزايا متقدمة للسالمة
مع أعلى درجات االنتباه للتفاصيل.
وقال "التجاري" إن بإمكان عمالئه االستفادة
من هذا العرض والخصومات التي تصل إلى أكثر
من  600ديـنــار ،بحيث يحصل العميل على أقل
قسط ممكن يبدأ من  69دينارا عند تمويل شراء
السيارة الجديدة عن طريق "التجاري".
واض ــاف أن هــذا الـعــرض ال يقتصر فقط على
خصومات الـسـيــارات ،وإنـمــا سيحصل العميل
على مـمـيــزات عــديــدة ،وهــي التأمين ضــد الغير
وتـسـجـيــل الـمــركـبــة مـجــانــا ف ــي الـ ـم ــرور ،إضــافــة
إلى اختيار العميل بين كفالة أربع سنوات دون
تحديد المسافة أو كفالة خمس سنوات100000 /
كم (أيهما أسبق) ،علما أن هذا العرض سار حتى
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وبين "التجاري" أن هذا العرض يعتبر فرصة
ممتازة للحصول على إحــدى مــوديــات سيارة
هيونداي الخالبة المتوفرة بموديالت وأشكال
وأح ـجــام عــديــدة ،ويـمـكــن للعمالء الــراغـبـيــن في
االستفادة من العرض الحصري أو معرفة المزيد

عــن الـسـيــارة ،زي ــارة صــالــة الـعــرض الرئيسية لـ
 Hyundaiالــواق ـعــة ب ـشــارع ال ـج ـهــراء فــي منطقة
الشويخ.
وم ــن ال ـم ـعــروف أن الـبـنــك ال ـت ـجــاري الكويتي
يسعى دوم ــا لتقديم أفـضــل ال ـعــروض لعمالئه
بالتعاون مع كبرى الوكالء والموزعين وأفضل
الماركات العالمية كوسيلة لتوجيه الشكر لهم
على والئهم المستمر وثقتهم بمنتجات وخدمات
البنك التجاري الكويتي.

«األهلي المتحد» يرعى جناح ذوي االحتياجات الخاصة
أع ـل ــن ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـم ـت ـحــد رعــايــة
الجناح الـخــاص بــذوي اإلعــاقــة وأولـيــاء
أم ـ ــوره ـ ــم ،ال ـ ــذي أقـ ـي ــم فـ ــي م ـج ـمــع 360
األحــد الماضي ،برعاية وزيــرة الشؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح ،وممثلي الهيئة
الـعــامــة ل ـشــؤون ذوي اإلع ــاق ــة ،والهيئة
العامة للقوى العاملة.
واش ـت ـم ـل ــت ف ـع ــال ـي ــات الـ ـجـ ـن ــاح عـلــى
توعية أولياء األمور بالجوانب القانونية
للرعاية ا لـتــي تقدمها التشريعات ذات
العالقة ،وتقديم شرح مفصل للتيسيرات
التي منحها القانون لهم.
وأفــاد المدير العام للموارد البشرية
فــي الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد نـقـيــب أمـيــن:
"فــي إطــار الـتــزام البنك المتواصل بدعم
كـ ــل فـ ـئ ــات وش ـ ــرائ ـ ــح ال ـم ـج ـت ـم ــع بـشـكــل
ع ــام وذوي االحـتـيــاجــات بشكل خــاص،
وض ــرورة مساندة ودمــج هــذه الفئة في

المجتمع ،نقدم عددا من الوظائف لذوي
االحتياجات الخاصة بما يتناسب مع
إم ـكــانــات ـهــم وظ ــروف ـه ــم ،وب ـمــا يمنحهم
االسـتـقــرار واألم ــان ويــزيــد إدماجهم في
المجتمع".
وأضــاف أمين" :نحن نؤمن بــأن ذوي
االحتياجات الخاصة لديهم اإلمكانية
ألداء عملهم على أكمل وجــه إذا وجــدوا
بـيـئــة ال ـع ـمــل ال ـم ـنــاس ـبــة إلدم ــاج ـه ــم في
المجتمع بشكل كامل".
الجدير بالذكر أن البنك األهلي المتحد
يحرص دائما على تقديم كل الدعم لذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،والـمـشــاركــة في
رعاية مختلف األنشطة والفعاليات التي
تلقي الضوء على مشكالتهم والتحديات
التي تواجههم ،كما يسعى البنك دائما
إلــى تقديم أفـضــل الـخــدمــات المصرفية
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـخ ــدم ــة ع ـم ــائ ــه مـ ــن ذوي
االحتياجات الخاصة.

جانب من الفعالية

«الجزيرة» :عرض للمسافرين على درجة
األعمال في شهر فبراير
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أطلقت طيران الجزيرة ،الــرائــدة في مجال
ال ـن ـق ــل الـ ـج ــوي ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن اإلق ـل ـي ـمــي
ً
ً
وال ــدول ــي ،ع ــرض ــا خ ــاص ــا لـلـمـســافــريــن على
ً
درجة األعمال ،وذلك من خالل منحهم خصما
بنسبة  25في المئة على أسعار التذاكر عبر
شبكتها كاملة.
ويبدأ العرض اليوم وينتهي في  15الجاري،
ً
ويأتي مصحوبا بمزايا حصرية ،وذلك لضمان
توفير تجربة متميزة للمسافرين طوال الرحلة.
وت ـب ــدأ أس ـع ــار ال ـتــذاكــر م ــن  105دنــان ـيــر إلــى
الدوحة ،و 130دينارا إلى دبي ،و 150دينارا
حيدر اباد ،و 155دينارا إلى بيروت.
إلى ّ
ويــوفــر ط ـيــران الـجــزيــرة للمسافرين على
درج ـ ــة األعـ ـم ــال خ ــدم ــة ال ـتــرح ـيــب ف ــي مـطــار
الـكــويــت ال ــدول ــي ،وأج ـه ــزة تسجيل الــدخــول
ّ
ال ــذات ــي المخصصة لـهــم ،والـتـمــتــع بــأولــويــة

ال ـمــرور عـبــر نـ ّقــاط التفتيش وخـتــم ج ــوازات
السفر .كما توفر مزايا الدخول المجاني إلى

قاعة "الجزيرة" الرئيسية الواقعة بالقرب من
بوابات الصعود إلى الطائرة ،وخدمة Wi-Fi
المجانية ،إضافة إلى بوفيه الطعام المتكامل
والمشروبات المنعشة.
ّ
ويـمـكــن لـلـمـســافــريــن الـتـمــتــع بــالـمــزيــد من
الـخـصــوصـيــة وال ــراح ــة مــع مـســاحــة واس ـعــة،
ومقصورة أنيقة ورحبة ،مزودة بمقاعد جلدية
ومقعد شاغر في الوسط ،كما يتم تقديم قائمة
طعام خاصة للمسافرين على درجة األعمال
ً
ً
مجانا ،فضال عن طاقم خدمة مخصص لهم.
وتتيح درجــة األعـمــال للمسافرين الحصول
عـلــى وزن أمـتـعــة يـبـلــغ  50كـلـغــم إل ــى جميع
الــوج ـهــات (م ــا ع ــدا مـصــر  60ك ـل ـغــم) ،إضــافــة
ً
إل ــى حقيبتين يــدويـتـيــن يـصــل وزنـهـمــا معا
إلى  15كلغم.

«برقان» يقدم 50
ً
دينارا هدية لعمالء
حساب «»Youth
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ب ـ ــرق ـ ــان ت ـط ــوي ــره
حساب  Youthللشباب ،إذ سيتم
تـقــديــم هــديــة للطالب بقيمة 50
دي ـ ـنـ ــارا ع ـن ــد ت ـح ــوي ــل م ـكــافــأتــه
الطالبية إلى بنك برقان.
يذكر أن حساب " "Youthهو
حـ ـس ــاب ص ـم ــم ل ـل ـش ـب ــاب ال ــذي ــن
تـتــراوح أعمارهم بين ال ــ 15و25
ً
عاما ،والذين يسعون لالستفادة
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
الممنوحة لهم ،وأبــرزهــا :بطاقة
ً
مـسـبـقــة ال ــدف ــع م ـج ــان ــا ،وخـصــم
حصري في جراند سينماز طوال
األسبوع ،وقيمة تذكرة  2دينار
فــي مــركــز الـحـمــراء للتسوق وذا
جيت مول ،إضافة إلى مجموعة
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن الـ ـخـ ـص ــوم ــات فــي
عالمات تجارية ومطاعم مختارة
في الكويت مدار العام.

ةديرجلا

•
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سيارات

أول سيارة رياضية فائقة متعددة االستعماالت في العالم
سلندرات
8
مزدوج
توربو
بمحرك
مرة
ألول
ً
بسعة  4.0لترات وبقوة  650حصانا

يوسف العبدالله

للسيارات ،الوكيل الحصري لعالمة
في حفل غير تقليدي ،أطلقت شركة فؤاد الغانم وأوالده ً
المبورغيني في البالد Lamborghini Urus ،الجديدة كليا ،بعد خروجها كأول سيارة
رياضية فائقة متعددة االستعماالت ًفي العالم ،وألول مرة بمحرك توربو مزدوج  8سلندرات،
بسعة  4.0لترات ،وبقوة  650حصانا ،وناقل حركة  8سرعات" .الجريدة" اختارتها لكم
اليوم ،من خالل صفحة السيارات األسبوعية ،للحديث عنها ،بعد حضورها بدعوة خاصة من
"فؤاد الغانم".
أسدلت شركة فــؤاد الغانم وأوالده
لـلـسـيــارات ،الــوكـيــل الـحـصــري لعالمة
المبورغيني في الكويت ،ستارها عن
ً
 Lamborghini Urusال ـجــديــدة كـلـيــا،
ك ــأول سـيــارة ريــاضـيــة فــائـقــة متعددة
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاالت ف ــي الـ ـع ــال ــم ،بـحــديـقــة
الـشـهـيــد ،األربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي ،لتنضم
إلـ ـ ــى ع ــائ ـل ــة سـ ـ ـي ـ ــارات أوت ــوم ــوب ـي ـل ــي
ً
ً
الم ـبــورغ ـي ـنــي ،لـتـمـثــل ع ـص ــرا ج ــدي ــدا
لسيارات المبورغيني ،بما أنها تعد
ً
تتويجا لتنمية األداء والتكنولوجيا
ف ــي سـ ـي ــارة ري ــاض ـي ــة فــائ ـقــة م ـت ـعــددة
ً
االس ـت ـع ـمــاالت ال مـثـيــل ل ـهــا ،ومــزيـجــا
ً
مثاليا في سيارة تدمج بين الرفاهية،
القوة ،ديناميكيات القيادة ،التصميم
واالسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـي ــوم ــي مـ ــع خ ــاص ــة
سيارات المبورغيني.
و تـ ـمـ ـتـ ـل ــك Lamborghini Urus
شخصية مـتـعــددة األوجـ ــه ،بتصميم
مـتـمـيــز ع ـلــى طـ ــراز كــوب ـيــه مـنـخـفــض،
أس ـل ــوب مـتـحـكــم ع ـلــى ال ـط ــري ــق ،راح ــة
في القيادة ،ارتـفــاع أعلى من الطريق،
ومساحة واسعة داخل السيارة بأحدث
التقنيات.
توفر  Urusقيادة سهلة في المدينة،
وأقصى قدر من الراحة أثناء الرحالت
الطويلة والديناميكا المثيرة للسيارات
الرياضية الخارقة على الطريق ومسار
س ـبــاقــات ال ـس ـي ــارات ،عـلــى ح ــد س ــواء،
إضافة إلى تنوع قدراتها أثناء القيادة
عـلــى ال ـطــرق الــوعــرة فــي مجموعة من
البيئات المختلفة.

أسرع دفع رباعي
وت ـت ـم ـي ــز س ـ ـيـ ــارة  Urusب ـم ـحــرك
توربو مــزدوج  V8بسعة  4.0لترات،
ب ـقــوة  650حـصــا نــا و 850نانومتر
– أول اسـتـخــدام لـمـحــرك تــوربــو في
ً
س ـيــارة المـبــورغـيـنــي .أي ـضــا تتميز
 Urusباحتوائها على علبة تــروس
ذات ثماني سرعات ،ويضمن محول
قابض التحكم في االنزالق ذو الكفاءة
العالية والمزود بمحول عزم دوران
تــم تطويره خصيصا محركا عالي
التجاوب يتميز بنسبة انطالق قوية
بشكل اسـتـثـنــائــي ،لتحقيق تـســارع
م ـث ـي ــر وسـ ــرعـ ــة ع ــالـ ـي ــة فـ ــي دورات
الـمـحــرك المنخفضة ،لـضـمــان أمثل
استهالك للوقود والغازات المنبعثة.
ك ـم ــا أن ـن ــا ن ـض ـمــن قـ ــوة ك ـب ــح عــالـيــة
الكفاءة للتروس.
ومع  162.7حصانا  /لتر ،تحصد
 Urusمكانة ،كونها واحدة من أعلى
مخرجات الطاقة المحددة في فئتها،
ذات أفضل نسبة وزن إلى القوة عند
 3.38كـغــم  /ح ـصــان .وت ـت ـســارع تلك
السيارة من  100 – 0كم  /ساعة في
ثوان ومن  200 – 0كم  /ساعة في
3.6
ٍ

(تصوير ميالد غالي)

برشرون لـ ةديرجلا :.فخورون بجهود «فؤاد الغانم» معنا
أك ــد م ــدي ــر ال ـت ـســويــق ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وإفريقيا ،دامين بــرشــرون ،أن العالقات التي
تربط شركة المبورغيني للسيارات مع شركة
ً
فؤاد الغانم وأوالده للسيارات ممتازة ،مشيرا
ً
إل ــى أن المـبــورغـيـنــي ف ـخ ــورة جـ ــدا بوكيلها
(الغانم) ،للجهود الكبيرة التي يقدمها.
وقال برشرون لـ"الجريدة" ،إن المبورغيني
ً
مهتمة جــدا بالسوق الكويتي بشكل خاص،
وال ـســوق الخليجي بشكل ع ــام ،الفـتــا إلــى أن
الكويت من األســواق الحيوية ،وضمن األكثر
ً
مبيعا لمركبات المبورغيني على المستوى
ً
ً
الـ ـث ــال ــث خ ـل ـي ـج ـي ــا ،وجـ ـنـ ـب ــا إلـ ـ ــى جـ ـن ــب مــع
ً
السعودية ،مشيرا إلى أن اإلمارات األولى ،في
حين ثاني أكبر سوق خليجي لهم في قطر.
 12.8ثــانـيــة ،وبـســرعــة قـصــوى تبلغ
 305كــم  /ســاعــة ،وه ــي بــذلــك أســرع
سيارات الدفع الرباعي المتاحة.

ديناميكيات القيادة
و ت ـت ـب ـن ــى س ـ ـيـ ــارة Lamborghini
 Urusخــاص ـيــة ال ــدف ــع ال ـخ ـل ـفــي ،الـتــي
ت ــم اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي Aventador S
ع ـل ــى نـ ـط ــاق ال ـس ــرع ــة بــأك ـم ـل ـهــا .عـنــد
القيادة بسرعة منخفضة تكون زاوية
التوجيه المحور الخلفي على العكس
مــن الـعـجــات األمــام ـيــة .أم ــا بالنسبة
لـلـقـيــادة بـســرعــة عــالـيــة ،فـتـكــون زاويــة
توجيه المحور الخلفي في نفس اتجاه
العجالت األمــامـيــة ،لــزيــادة االستقرار
وراح ــة الــركــوب ،إضــافــة إلــى الحصول
على ديناميات القيادة المثلى.
ي ـقــوم تــام ـبــورو ،ن ـظــام الـتـحـكــم في

ديـنــامـيــات ال ـق ـيــادة مــن المـبــورغـيـنــي،
بالتحكم في جميع األنظمة الديناميكية
للمركبة ،ويسمح باختيار ديناميات
ً
القيادة وفقا لظروف السطح ،أو تفضيل
السائق باستخدام نظام تعليق هوائي
متكيف .هناك  3أوضــاع للقيادة على
الطريق (الـشــارع) ،و 3أوضــاع للقيادة
على الطرق الوعرة ،إضافة إلى وضع
 ،EGOا ل ــذي يـمـكــن تخصيصه بشكل
كامل للقيادة على الطريق ،وSTADA
يقلل نظام توجيه عزم الدوران من عدم
استجابة الجزء األمــامــي للسيارة ،ما
يضمن قيادة بسيطة وآمنة ،كما يسمح
ن ـظــام تــوجـيــه ع ــزم ال ـ ــدوران الـمـتــوافــر
فــي  SPORTو CORSAلـسـيــارة URUS
بأن تصبح أكثر رشاقة أثناء االنزالق
الخلفي للسيارة عند المنحنيات.
إن التفاعل بين نظام الدفع الرباعي
والتحكم اإللكتروني في االتزان يقومان

بالتحكم في االنــزالق الخلفي ،لتوفير
قيادة دقيقة وممتعة .أما للقيادة على
الـطــرق الــوعــرة ،فتتم مـعــايــرة النظام،
ل ـض ـم ــان خ ـف ــة الـ ـح ــرك ــة والـ ــدقـ ــة عـلــى
التضاريس مع مستوى أقل من تشبث
اإلطـ ـ ـ ـ ــارات بـ ـ ـ ــاألرض ،وهـ ــي األوضـ ـ ــاع
المثالية لالستمتاع على الطرق الوعرة:
 NEVEلـلـثـلــج SABBIA ،ل ـلــرمــال و
 TERRAللتحكم والتسيطر الكلي في
جميع األوضاح للطرق الوعرة.

داخلية فاخرة
ي ـ ـبـ ــدو الـ ـنـ ـم ــط اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ال ـف ــاخ ــر
وال ـحــرف ـيــة ال ــرائ ـع ــة جـلـيــا ف ــي س ـيــارة
 ،Urusحيث تمتلئ مقصورتها المريحة
بمواد عالية الجودة ،بما في ذلك أرقى
الـجـلــود ،الـكــانـتــارا ،األلـمـنـيــوم ،ألـيــاف
الكربون والخشب.

ي ـم ـك ــن ب ـت ـخ ـص ـيــص  Urusأر بـ ـع ــة
أو خـمـســة م ـقــاعــد ،ال ـتــي تــوفــر وضــع
الجلوس المنخفض للركاب ،أن يخلق
شعورا مريحا باالتساع .وتضمن Urus
الرفاهية لكل من شاغليها في المقاعد
الـمـصـمـمــة خـصـيـصــا ل ـس ـي ــارة الــدفــع
الرباعي الخارقة.
وتتميز المقاعد الرياضية القياسية
األ مــا مـيــة بكونها كهربائية بالكامل،
فيمكن تدفئتها ،كما أنها قابلة للتعديل
فـ ــي  ۱۲اتـ ـج ــاه ــا م ـخ ـت ـل ـف ــا .وك ـخ ـي ــار
إضافي ،توجد مقاعد أمامية رياضية
أك ـث ــر ف ـخــامــة قــاب ـلــة لـلـتـعــديــل ف ــي ۱٨
اتجاها مختلفا .أما بالنسبة للمقعد
الخلفي الـعــادي ،فيأتي مع ظهر قابل
للطي والنقل وإضافات.
يطغى طراز المبورغيني السداسي
في جميع أنحاء المقصورة الداخلية
ل ـل ـس ـي ــارة ،وت ـت ـض ـمــن ع ـج ـلــة ال ـق ـي ــادة
متعددة الوظائف  -والتي تحتوي على
ثالثة محاور – مثبط اهتزازات ،لتعزيز
الراحة في جميع ظروف القيادة .كما تم
وضع مفاتيح متعددة الوظائف بشكل
حدسي على عجلة القيادة ،للسيطرة
عـ ـل ــى ن ـ ـظـ ــام الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وال ـت ــرف ـي ــه
الـخــاص بالمبورغيني ( ،)LISبما في
ذلك إعــدادات ضبط السيارة ،ووسائل
اإلعالم والهاتف والمالحة.
ويـتــم اسـتـخــدام شــاشــة  TFTرقمية
بالكامل لعرض المعلومات الرئيسة
الخاصة بالسيارة عن طريق التقنية
ثالثية األبعاد ،وهي قابلة للتخصيص
م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــق .ويـ ـعـ ـك ــس ن ـظ ــام
المعلومات والترفيه الخاص بسيارة
 Lamborghini Urusإمكانية استخدامه
الـفــاخــرة والـيــومـيــة ،ويــأتــي مــع ميزات
اتصال متقدمة.
وبشكل عــام ،تحتوي السيارة على

شاشة عــرض  LISتعمل باللمس عبر
شاشتين ،وتعد الشاشة العليا الواجهة
الــرئ ـي ـســة ل ـل ـتــرف ـيــه ،وه ــي تـتـحـكــم في
وظائف ،مثل :وسائل اإلعالم والمالحة
والهاتف والمعلومات الخاصة بحالة
ال ـس ـيــارة .كـمــا تــوفــر الـشــاشــة السفلى
لــوحــة مـفــاتـيــح وش ــاش ــة مـتــوافـقــة مع
الـكـتــابــة ال ـيــدويــة إلدخ ــال المعلومات
والتحكم في الوظائف المختلفة ،مثل
التحكم فــي الـمـنــاخ وتــدفـئــة المقاعد.
يمكن اختيار وتحديد نظام & Bang
 Olufsenالصوتي المتطور ،الذي يوفر
صوتا ثالثي األبعاد مع  ۲۱من مكبرات
الصوت النشطة.

أنظمة حديثة
توفر أنظمة مساعدة السائق ADAS
فـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراتLamborghini Urus
مـسـتــوى شــامــا م ــن ال ـســامــة واألم ــن
والـ ـمـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة .يـتـحـكــم
الـضــوء العالي المساعد بعيد المدى
تلقائيا في دخول وخروج المصابيح
األمامية للسيارة من وضعية الضوء
العالي على النحو المطلوب .كما يتم
تضمين أجـهــزة االسـتـشـعــار األمامية
والخلفية لوقوف /ركن السيارات ونظام
التحكم الذاتي في سرعة السير أيضا
كمعيار قياسي ،كما هي الحال في نظام
 PreCognitionالمبتكر لمنع أو تخفيف
االص ـ ـ ـطـ ـ ــدام .وت ـش ـم ــل أن ـظ ـم ــة ADAS
االختيارية أنظمة إدارة حركة المرور،
وكاميرا العرض العلوي ،ووضع قارنة
المقطورة.
جدير بالذكر ،أن Lamborghini Urus
ال ـجــديــدة كـلـيــا سـتـتــوافــر ف ــي مـعــرض
المبورغيني الكويت قريبا.

مستوحاة
من LM002
إن سيارة  Urusتنتمي بال شك
لــام ـبــورغ ـي ـنــي ،ح ـيــث نـ ــرى بها
لـمـحــات مـسـتــوحــاة مــن ،LM002
فـضــا ع ــن تـلــك الـمـسـتــوحــاة من
الـ ـسـ ـي ــارات ال ــري ــاض ـي ــة ال ـفــائ ـقــة،
التي تعد أساسا لتراث وتاريخ
سيارات شركة المبورغيني مثل
كونتاش.
تـتـمـتــع  Urusب ــأب ـع ــاد رائ ـع ــة،
تعتمد على نسبة هيكل السيارة،
الـ ـ ــذي ي ـص ــل ح ـج ـمــه إلـ ــى ثـلـثـيــن
م ــن إج ـمــالــي حـجـمـهــا ،وال ـنــافــذة
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ــل الـ ـثـ ـل ــث ال ـم ـت ـب ـق ــي،
أال وهـ ـ ــو ال ـم ـن ـه ــاج ال ـم ـت ـب ــع فــي
سـيــارات المبورغيني الرياضية
ِّ
ويعبر طولها القصير
الخارقة.
من األمــام والخلف عن صالبتها
وقوتها العضلية وخصائصها
الديناميكية الحاسمة ،وموقفها
الثابت على الطريق.

مكابح سيراميك
كربونية
إن نـظــام الكبح مــن  Urusأيضا
ي ـت ـنــاســب م ــع األداء ال ـف ــائ ــق لتلك
الـ ـسـ ـي ــارة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،م ــا يـضـمــن
مقاومة حرارية عالية ،واستيعاب
الكبح المتكرر والثقيل ،حتى عند
ال ـس ــرع ــات ال ـعــال ـيــة وف ــي ال ـظــروف
القاسية ،مثل :القيادة على المسار
أو عـ ـل ــى عـ ـل ــو ش ـ ــاه ـ ــق ،وم ـك ــاب ــح
السيراميك الكربونية ( )CCBمعيار
ثابت.

ثقافات
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Fitness

مزاج

٢٣

أطلقت الشيخة انتصار
المتحف الوطني في بيروت
ً
يعرض قطعا أثرية مستعادة الصباح ملتقى الفن السابع
من أميركا وحملة «تراثنا ليس السينمائي بحضور المخرج
ّ
تتصدى لالتجار غير رمضان خسروه والفنان
للبيع »
المصري عمرو واكد.
المشروع باآلثار.
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٢٤
مسك وعنبر

٢٧

يحتفل مستشفى دار الشفاء انطلق مهرجان أم الخير ،2018
في محافظة األحمدي ،أمس
باألعياد الوطنية خالل
شهر فبراير بتقديم باقة من األول ،على وقع موسيقى
الخدمات الطبية المخفضة األغنيات الوطنية.
للمرضى.

أوركسترا «زهرة» األفغانية تنال
جائزة في فرنسا

بيال حديد

بيال حدي د تستنجد بالشرطة
للقبض على معجب
ألقت الشرطة في والية نيويورك األميركية القبض
على رجل لم يكشف عن اسمه يبلغ من العمر 37
ً
عاما باعتباره ،كما أطلقت عليه وسائل اإلعالم،
"معجبا مجنونا" يطارد عارضة األزياء العالمية
بيال حديد.
وذكرت التقارير اإلعالمية أن الرجل نشر صورة
عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل من
داخل شقة حديد.
وقامت العارضة الشابة باستدعاء الشرطة إللقاء
القبض عليه وتفيد التقارير أنه كان يهدد أسرتها.

جنيفر غارنر

داكوتا جونسون

جنيفر غارنر تشارك
في مسلسل «كامبينغ»

«»Fifty Shades Freed
يحقق إيرادات مرتفعة

تقوم النجمة جنيفر غارنر ببطولة مسلسل
تلفزيوني كوميدي جديد بعنوان "كامبينغ".
وذكرت تقارير إعالمية أن أحداث العمل الفني
تتناول قصة "والت" ،الذي تقرر زوجته المسيطرة
كاثرين أن تحتفل بعيد ميالده الـ 45وسط
الطبيعة ،لكن تنضم إليهما شقيقة كاثرين
الوديعة ،فتتحول الرحلة إلى اختبار للعالقة بين
الزوجين.
العمل المأخوذ عن مسلسل بريطاني باالسم
نفسه ،من تأليف لينا دونهام وجيني كونر.

حقق فيلم الرومانسية " "Fifty Shades Freedإيرادات
بلغت  9.1ماليين دوالر في شباك التذاكر العالمي في
يومه األول.
وتدور قصة الفيلم بعد أن يتزوج كريستيان
وأناستازيا ،وتعتقد أناستازيا أنها خطوة لألمام
كسيدة "جراي" للوصول لالستقرار ،لكن التهديدات
الجديدة يمكن أن تعرض نهايتها السعيدة للخطر.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جايمي دورنان
وداكوتا جونسون واريل كيبيل وتيلور هوشلين
وماكس مارتيني وريتا اورا وإريك جونسون وغيرهم.

«فوكس» تحول فيلم «»Bad Moms
إلى مسلسل تلفزيوني

نالت أوركسترا "زهرة" األفغانية ،المؤلفة حصرا من النساء ،أمس األول ،جائزة
"مونلوك للمقاومة والحرية" ،التي تعطى في فرنسا لألعمال المندرجة في سياق
مكافحة "الخضوع".
هذه الجائزة التي تمنحها لجنة مستقلة تضم شخصيات أدبية وفنية وإعالمية،
مع مكافأة مالية قدرها  5آالف يورو" ،تسلط الضوء على عمل أدبي أو فني يساعد
في مكافحة الخضوع وتبعاته" ،على ما أشار رئيس اللجنة جان فرنسوا كارينسو
خالل حفل في ليون.
وتضم أوركسترا "زهــرة" ،التي انطلقت في عام  ،2016خمسا وثالثين فتاة بين
سن  14و 21عاما ،بعضهن من أوســاط متواضعة جــدا ،في بلد يشهد حربا منذ
قرابة أربعين عاما .وقدمت هذه الفرقة ،التي تلقى دعما من البنك الدولي وأطراف
أجنبية مانحة ،للمرة األولــى عرضا في الخارج خالل منتدى دافــوس االقتصادي
بسويسرا في يناير .2017
وفي غياب أعضاء الفرقة ،التي أسسها العالم الموسيقي وعــازف البوق أحمد
سامراست ،سلمت الجائزة للسفير األفغاني لدى باريس ولممثل عن المركز الثقافي
الفرنسي في كابول ،حيث نجا الفنان األفغاني من هجوم انتحاري في  .2014وسلمت
جائزة أخرى في هذا الحفل للفيلسوف الفرنسي فريديريك غرو عن كتابه "ديزوبيير"
(العصيان) ،الذي يحمل فيه على الطاعة العمياء.
(أ ف ب)

كارولينا هيريرا تتخلى عن اإلدارة
الفنية لدارها

تشارك في بطولته ميال كونيس وكريستين بيل وكاثرين هان
أ كــدت شبكة فوكس التلفزيونية الشهيرة أنها
ت ـع ـمــل ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة ع ـلــى ت ـطــويــر نسخة
تـلـفــزيــونـيــة م ــن الـفـيـلــم ال ـكــوم ـيــدي ال ـنــاجــح "Bad
 ،"Momsوسيتم البدء في تصوير هــذا المسلسل
قريبا.
وتــدور قصة الفيلم حول امــرأة تحيا حياة شبه
مـثــالـيــة :زواج عـظـيــم ،أط ـفــال تسبق سـنـهــا ،منزل
خالب ،مظهر مذهل ،لكن تقدمها في مسيرة حياتها
يـبـعــث عـلــى اإلحـ ـب ــاط ،رغ ــم أن ـهــا تـعـمــل بمجهود
مضاعف ،وبالتزام زائــد ،لكن مع اإلحباطات التي
تواجهها ،توشك على الــوصــول لنقطة االنفجار،
حيث تكتشف دخ ــول زوجـهــا فــي عــاقــة مــع امــرأة
أخــرى عبر اإلنترنت ،مما يدفعها إلى اتخاذ عدد
من القرارات خاصة بعد لقائها اثنين من األمهات،
ك ــارال وكيكي ،حيث تتحالف الثالثة لتخطي كل
حدود حيواتهن الرتيبة ،في إطار من الكوميديا.
ويشكل ا لـثــا ثــي ميال كونيس وكريستين بيل
وكاثرين هان العنصر االهم في هذه المغامرة ،من
خــال الـجــزء الثاني مــن الفيلم ،السيما أن الفيلم
ينتمي لفئة الكوميديا العائلية ،وعلى غرار الجزء
األول ال ــذي صــدر عــام  ،2016تــولــى الثنائي جون
لــوكــاس وسـكــوت مــور تأليف وإخ ــراج الفيلم ،أما

أوركسترا زهرة األفغانية

إنتاجه فتتواله س ــوزان تــود ،بينما سيعمل بيل
بلوك كمنتج تنفيذي.
وكان الجزء الجديد شهد عودة للممثالت ميال
كــونـيــس ،وكريستين بـيــل ،وكــاثــريــن ه ــان ،للعمل
معا بعد نجاحهن في النسخة األولــى من الفيلم،
الذي حقق في فترة عرضه إيرادات وصلت إلى 113
مليون دوالر على مستوى شباك التذاكر المحلي،
وعلى الصعيد الدولي حقق  179مليونا ،وستدور
أحــداث الجزء الجديد حول زيــارة والدتهم لقضاء
فترة أعياد الميالد بجوارهن.
يذكر أن فيلم أمهات سيئات  Bad Momsصدر
عام  ،2016من إخــراج وكتابة جون لوكاس وكوت
مور ،وبطولة ميال كونيس ،كريستين بيل ،كاثرين
ه ــان ،وتـ ــدور قـصـتــه ح ــول  3أم ـه ــات ،آي ـمــي ،كــارال
وكيكي ،الالتي يعشن في حي هــادئ في ألينوي،
وم ـحــاول ـت ـهــن ال ــدائ ـم ــة ب ــأن ي ـكــن أم ـه ــات خ ــارق ــات
ومثاليات رغم أحالمهن المختلفة ،حتى يأتي اليوم
الذي ال يستطعن فيه التحمل ،ويقررن التمرد على
القوانين التي وضعها نادي األمهات.

كارولينا هيريرا
ستتخلى المصممة كارولينا هيريرا ،وهــي من أصل
فنزويلي ،عــن اإلدارة الفنية لــدارهــا ،التي تتوالها منذ 37
عاما ،حسبما جاء في بيان صحافي.
وتعتبر كارولينا هيريرا من األسماء البارزة في أوساط الموضة في
غدا خالل اسبوع الموضة في نيويورك
نيويورك .وفي ختام عرضها االخير ً
ستسلم المصممة ( 79عاما) اإلدارة الفنية الى المصمم االميركي الشاب ويس
غوردون ( 31عاما).
وكــان غ ــوردون اســس دار ازي ــاء خاصة بــه لــدى تخرجه فــي مــدرســة سنترال
سانت مارتنز الشهيرة في لندن عام  ،2009اال انه علق العمل فيها العام الماضي
لالنضمام الى دار كارولينا هيريرا.
وقالت المصممة في تقارير إعالمية" :ال تقولوا اني اتقاعد" ،موضحة انها
ستبقى سفيرة للماركة التي تحمل اسمها في العالم.
وأطلقت هيريرا ،التي كانت من أفراد الطبقة الراقية ورواد النوادي الليلية في
نيويورك في السبعينيات ،دارها عام  1981مستقطبة مشاهير من أوساطها.
واحتلت تصاميمها السجادات الحمراء ،مع اختيار نجمات هوليوود مالبسها،
ويـبـلــغ رقــم أعـمــالـهــا الـسـنــوي أكـثــر مــن مـلـيــار دوالر ،واش ـتــرت مجموعة بويغ
االسبانية الدار عام .1995
(أ ف ب)

المحكمة تؤجل موعد الجلسة
النهائية لجولي وبيت

نجمات فيلم «»Bad Moms

كاثرين هان

يواصل الثنائي
أنجلينا جولي
وبراد بيت العمل على
إتمام األمور المتعلقة
بأموالهما المشتركة،
وحضانة األطفال،
وذلك بعد انفصالهما
ً
عام  ،2016وتحديدا
من أجل إنهاء قضية
الطالق بينهما.
وقبل موعد الجلسة
النهائية لتوقيع أوراق
الطالق التي حددتها
المحكمة للنظر في
القضية ،طلب الثنائي
منها تمديد موعد
الجلسة لكي يحصال
على مزيد من الوقت
من أجل التسوية،
فوافقت المحكمة على
طلبهما.

أنجلينا جولي وبراد بيت

ثقافات
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ً
متحف بيروت يعرض قطعا أثرية مستعادة من أميركا
ّ
• حملة {تراثنا ليس للبيع} تتصدى لالتجار غير المشروع باآلثار

تحت شعار {تراثنا ليس للبيع} الذي أطلقته وزارة الثقافة اللبنانية
بالتعاون مع اليونسكو ،عرضت في المتحف الوطني في بيروت خمس
قطع أثرية فقدت من مستودعات المديرية العامة لآلثار إبان الحرب التي
عصفت في لبنان ّ
وتم تهريبها إلى الواليات المتحدة ،واستعيدت بعد
ً
نحو  37عاما واودعت مكانها المعهود في المتحف الوطني في بيروت.
بيروت -ةديرجلا

•

المنحوتات الخمس
تعود إلى الحقبة
اليونانية في القرنين
الرابع والسادس قبل
الميالد

ال ـم ـن ـحــوتــات األث ــري ــة ال ـخ ـمــس الـتــي
اسـ ـتـ ـع ــاده ــا لـ ـبـ ـن ــان م ـ ــن أم ـ ـيـ ــركـ ــا ه ــي:
منحوتة من الرخام لــرأس ثــور ،وأربعة
تماثيل رخامية لرجال تعود إلى الحقبة
اليونانية في القرنين الرابع والسادس
قبل الميالد ،من بينها تمثال شبه مكتمل
صادرته السلطات األميركية في أواخر
الـعــام الـمــاضــي مــن مـنــزل لبناني مقيم
في نيويورك.
تأتي هذه القطع من مدينة نيويورك،
بعد معركة قضائية وأمنية وتحقيقات
ق ــام ــت ب ـه ــا م ــدي ــري ــة اآلثـ ـ ـ ــار فـ ــي وزارة
الثقافة ،بمساعدة المدعي العام في والية
نيويورك والسفارة األميركية في لبنان
وال ـس ـل ـطــات األم ـيــرك ـيــة ،وخ ـب ــراء أك ــدوا
أن ه ــذه الـقـطــع تــأتــي مــن معبد أشـمــون
ً
في صيدا ،وكانت ملكا للبنان وسرقت
خالل الحرب.

تعاون لبناني  -أميركي
خ ــال حفلة االفـتـتــاح مـعــرض تضمن
القطع المستعادةَّ ،
عبر وزير الثقافة في
لبنان د .غطاس خــوري عن امتنانه لكل
م ــن أس ـه ــم وس ــاع ــد ع ـلــى اس ـت ـع ــادة هــذه
الـقـطــع ال ـتــي وج ــدت فــي لـبـنــان وأوروبـ ــا
وال ــوالي ــات ،ال سيما الـسـفــارة األميركية
فـ ــي ل ـب ـن ــان ب ـش ـخ ــص ال ـس ـف ـيــرة
الـ ـي ــزاب ــت ري ـت ـش ــارد
وط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــم ع ـ ـم ـ ـل ـ ـهـ ــا،
ومـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـمـ ــدعـ ــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
نيويورك ومساعده
ال ـك ــول ــون ـي ــل مــاث ـيــو

د .غطاس خوري
ً
بغدانوس الــذي لــم يدخر جـهــدا فــي هذا
ال ـص ــدد ،وي ـج ــري تحقيقات ذات صلة،
ويلتزم بمكافحة االتـجــار بــاآلثــار ،وذلك
للحفاظ على التراث في لبنان ودول أخرى
في المنطقة.
كــذلــك شـكــر خ ــوري مكتب ّالـمـحــامــاة
{ك ـل ـيــري غــوت ـل ـيــب} ال ـ ــذي م ــث ــل لـبـنــان،
ً
م ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــا ،فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ق ـن ــاع ــة
م ـن ــه بـ ـ ـض ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـت ــراث
والـمـخــزون الـتــاريـخــي ل ـلــدول ،والمدير
ال ـس ــاب ــق وال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لمتحف
م ـتــروبــول ـي ـتــان ف ــي ن ـي ــوي ــورك تــومــاس
كــام ـبــل {الـ ـ ــذي تـنـبــه الـ ــى أص ـ ــول قطعة
رأس الـ ـ ـث ـ ــور ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــود الـ ـ ــى ل ـب ـنــان
وأب ـل ـغ ـن ــا ب ــذل ــك ف ـ ــي دي ـس ـم ـب ــر ،2016
وال ـبــروف ـســور رولـ ــف سـتــوكــي لتوثيق
ال ـق ـطــع ال ـت ــي ع ـثــر عـلـيـهــا خـ ــال أع ـمــال
التنقيب في معبد أشمون وأسهمت في
ضمان استعادة هــذه القطع وغيرها}.

أكد الوزير خوري التزام الوزارة بحملة
ً
{تراثنا ليس للبيع} التي أطلقتها أخيرا
ً
بالتعاون مع اليونسكو ،داعيا القطاعين
العام والخاص إلــى مــؤازرة ال ــوزارة في
ً
جهودها ،والفتا إلى أن الهدف من هذه
الحملة التصدي لالتجار غير المشروع
باآلثار{ ،لهذا ،نشارك في حمالت توعية
ودورات تــدري ـب ـيــة مـتـعـلـقــة بــالـجـمــارك
وإنفاذ القوانين للتمكن من اتمام عملنا
بفاعلية}.
أض ـ ـ ـ ــاف{ :فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،تــم
تـ ـفـ ـعـ ـي ــل مـ ـ ــرسـ ـ ــوم ج ـ ــدي ـ ــد ي ـ ــرم ـ ــي إلـ ــى
ال ـح ــث ع ـلــى تـسـجـيــل اآلثـ ـ ــار ب ـمــا فيها
ً
المجموعات األثرية الخاصة ،عمال بما
تـنــص عليه الـقــوانـيــن الـمــرعـيــة اإلج ــراء
والمعاهدات الدولية لتوفير فرصة عامة
للمشاركة في حماية تراثنا وتوثيقه}.
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ،ط ـل ــب خـ ـ ــوري م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
التعاون مع الحملة {لضمان حق أطفالنا

وأوالدن ــا في االطــاع على تاريخ لبنان
الغني واالفـتـخــار ب ــه} ،وتــوقــف عند ما
للمتحف الــوط ـنــي مــن رم ــزي ــة{ ،إذ يقع
على ما كان يسمى {الخط األخضر} ما
بين األطــراف المتنازعة خالل السنوات
الطويلة للحرب ،وهو شاهد على أبشع
الفترات في تاريخنا ولكنه ،هذا المتحف،
ً
يبقى ساميا ويتابع مهمته في الثناء
عـلــى تــاريـخـنــا الــرائــع والـغـنــي .فــي هــذا
الصدد ،نتطلع إلى استعادة المجموعات
ال ـعــائــدة إل ـيــه ،آمـلـيــن ب ــأن تحمل ذاك ــرة
ألخطاء الماضي وأن تكون شعلة وقادة
للتفاؤل بمستقبل أفضل}.

في مكان آمن وإرجاعها إلى بلدان المصدر .لذلك أود أن
أقــول لكم كلمة تقدير لما قمتم به تجاه اآلخــريــن ،وهذا
أقل ما يمكننا القيام به للبنان لمساعدتكم على استعادة
ما هو حق لكم}.
في معرض كلمتها وجهت تحية إلــى عـ ّـراب المتحف
الوطني األمـيــر مــوريــس شهاب الــذي حــرص طــوال فترة
الحرب على حمايته وحماية القطع األثرية في داخله.

الترجمة في معرض القاهرة للكتاب

ّ
• «مثنوي» يتصدر المبيعات ...وجائزة ألفضل كتاب مترجم
شهدت أيام معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ  ،49فعاليات عدة حول الترجمة
ألنها جسر تنتقل عبره الثقافات ،من بينها :إطالق  200إصدار جديد للمركز
ً
القومي المصري للترجمة ،ضمن قائمة شملت نحو  650عنوانا ،و{سلسلة األفكار
القاهرة -ةديرجلا

إطالق «سلسلة
األفكار الكبرى
للشباب» في مجاالت
العلم والمعرفة

الكبرى للشباب} في شتى مجاالت العلم والمعرفة ،في حين ّ
تصدر كتاب {مثنوي}
ً
أعلى الكتب مبيعا ،وأقيمت ندوات وموائد مستديرة حول {ترجمة األفالم السينمائية
وعالقتها باألدب} ،و{الترجمة كمشروع ثقافي واقتصادي :المأمول والتحديات}.

•

ق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــديـ ـ ــر «ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة
الـ ـمـ ـص ــري» د .أن ـ ــور مغيث
إن المركز يشارك هذا العام
في معرض القاهرة للكتاب
ً
بــأكـثــر مــن  650ع ـنــوانــا في
ِّ
جناحه ،كذلك ينظم ندوات
ّ
تتعلق بموضوع المعرض
{الـ ـق ــوى ال ـن ــاع ـم ــة...ك ـي ــف؟}،
وندوة عن السيدة أم كلثوم
لمناقشة كتابي {أم كلثوم
كـ ــوكـ ــب الـ ـ ـش ـ ــرق} و{صـ ـ ــوت
مصر}.
أل ـ ـ ـمـ ـ ــح م ـ ـغ ـ ـيـ ــث إلـ ـ ـ ـ ــى أن
فعاليات مركز الترجمة في
ج ـنــاحــه بــال ـم ـعــرض ،تتيح
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــراء القـ ـتـ ـن ــاء

الـكـتــاب الـمـتــرجــم فــي شتى
مجاالت المعرفة ،وسيشهد
الـ ـجـ ـن ــاح ألول م ـ ــرة إطـ ــاق
{س ـل ـس ـل ــة األفـ ـ ـك ـ ــار ال ـك ـبــرى
لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب} ومـ ـ ـن ـ ــح ج ــائ ــزة
أفضل كتاب مترجم ،وأفضل
كتاب مترجم ألدب األطفال،
ُ
سيعلن عنها في حفلة تقام
في ختام المعرض.
ُيــذكــر أن الـمــركــز يشارك
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة
بـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ــدث
إصداراته ،من بينها {الدول
وال ـ ـحـ ــركـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وال ـق ــاه ــرة ت ــواري ــخ مــديـنــة،
وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد األدب ـ ـ ـ ــي

الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ،وع ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ــم م ــن
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة
األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغـ ـ ــار ع ـل ــى
اللعب ،وموسوعة المسرح،
والمرجع في الفروق الفردية
فـ ــي الـ ـسـ ـل ــوك االج ـت ـم ــاع ــي،
وم ـ ـفـ ــاه ـ ـيـ ــم أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الفيزياء}.

ً
األعلى مبيعا

حققت مجموعة متنوعة
من إصدارات مركز الترجمة
ال ـم ـصــري ،أعـلــى المبيعات
في اليوم األول من معرض

ال ـق ــاه ــرة ،م ــن بـيـنـهــا كـتــاب
«م ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي» ف ـ ـ ـ ــي طـ ـبـ ـعـ ـت ــه
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،و{ال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــات
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــات ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرات،
وموسوعة النظرية األدبية،
والمحاكاة واإلمبراطورية:
الـ ـع ــال ــم الـ ـج ــدي ــد واإلسـ ـ ــام
والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوي ـ ـ ــات األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة،
ومـ ــوسـ ــوعـ ــة تـ ــاريـ ــخ األدب
العربي ،وتاريخ علم النفس
الحديث».
كــذلــك شـهــد ج ـنــاج مركز
ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض
ً
إقـ ـب ــاال ع ـلــى ع ـن ــاوي ــن ع ــدة،
من بينها «األدب العباسي،

في سنوات الكهولة ،التي تتمتع بملمس ورقة الخريف
ولونها ،تلح على أحدنا الحاجة للحب ،فهل يملك قدرة
على أن يتوهمه؟ وهل يعتبر هذا التوهم ،إذا ما حصل،
خــداعــا للنفس؟ وه ــل يـصــح للشاعر ه ــذا ال ـضــرب من
اإليهام ،وال يصح لسواه؟
كم تلح على الشاعر الكهل هــذه األسئلة ،وهــو يقف
في حديقته ،تحت ندف الثلج الهاطلة في صبيحة يوم
شتائي كـهــذا .لـنــدن بخيلة مــع نــدف الـثـلــج ،فشتاؤها
َّ
معرض لتيارات المحيط الدافئة نسبيا ،مقارنة بالبلدان
الشمالية .لذلك فزع إلى حديقة البيت ،آمنا من البرد،
بفعل دفء عاطفة داخلية رفعته ،عــن غير إرادة منه،
شبرين ،أو هكذا قدر المسافة من خفة جسده .خرج ألن
ندف الثلج وهي تمس رداءه ،كما تمس روحه ،وحدها
التي تليق بهذا الحب الذي اجتاحه ،عن حاجة ،أو إيهام
للنفس ،أو حقيقة حدثت فكتمها زمنا .ال يعرف على
وجه اليقينَ .
ولم عليه أن يعرف؟ قال لنفسه مستنكرا.
َ
ألمت به وحدها ،دون التحقق
لم ال يكترث للعاطفة التي َّ
من العلل؟ الشاعر داخل المتاهة ال يكاد يرى حدا فاصال
بين الحاجة والوهم والحقيقة .مع الحب وحــده عليه
يحلق دون تــردد ،شبرين عن األرض ،أو إلى األفق،
أن ِّ
كطائرة ورقية أفلتت من يد صبي.
حين دخل البيت ثانية ،رأى في المرآة الثلج على شعر
الرأس ،وعلى الكتفين مازال ندفا بيضاء ،كندف الحب
التي اطمأن لها داخــل روحــه .وعلى حذر رفع أصابعه
إلـيـهــا ،لـمــزيــد مــن طمأنينة الـكـهــل ،وإذا مسها ابتلت
َّ
تحولت إلــى قـطــرات مــاء بــاردة،
أصــابـعــه .أحسها وقــد
تنحدر إلى قشرة الرأس.
رائحة الشاي داخل البيت تتعالى ،وندف الثلج خارجه
تهطل ما زالت ،فلم يكترث؟ استراح إليهما وتنهد.
قصيدة في التنهد
هل يليق التنهد بالرجل الكهل؟ هذا عزاء
يحط على راحتي ،بطمأنينة.
كنت في غفوة ،ثم أيقظني.
فيه من طائر الحب أكثر من شبه!

في التنهد ما من شكاة،
تتعالى رمادية كخيوط الدخان.
وكذا في الكهولة ما من رحاة
تطحن العمر طحن النواة.
قد تلوحين ،سيدتي ،في شراع عبر.
أو بقايا أثر
فوق رمل كثيب.
قد تمسين سبابتي ببرودة ضوء القمر،
أو جبيني بدفء المغيب.
قد تلوحين عارية في نسيج الستارة،
ذكرى من األمس غامضة في إطار.
قد تلوحين وهما على الجفن .ما من خيار
غير هذا التنهد للرجل الكهل ،ما من خيار.

إصدار

{عرب اإلمبراطورية العثمانية
تاريخ ثقافي واجتماعي}

وتــاريــخ أدب بني إسرائيل
وب ــداي ــات األدب ال ـي ـهــودي،
واإلمبراطورية المصرية في
عـهــد مـحـمــد ع ـلــي ،وال ـمــوت
وال ـ ـعـ ــالـ ــم اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي مـصــر
الـقــديـمــة ،ووث ــائ ــق الجنيزا
اليهودية في مصر ،والدول
وال ـ ـحـ ــركـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـحـ ــرك االقـ ـتـ ـص ــاد
ً
العالم ،وكيف تصبح باحثا
ً
ً
ع ـل ـم ـيــا م ـت ـم ـي ــزا ،وأوروب ـ ـ ــا
والـعــالــم اإلس ــام ــي ..تــاريــخ
بال أساطير}.

فالسفة العرب

ّ
نــظــم مــركــز ال ـتــرج ـمــة ال ـم ـصــري ،ن ــدوة
ل ـم ـن ــاق ـش ــة كـ ـت ــاب «لـ ـ ـم ـ ــاذا نـ ـق ــرأ فــاس ـفــة
الـ ـع ــرب الـ ـي ــوم» ض ـمــن ف ـعــال ـيــات مـعــرض
الـقــاهــرة الــدولــي للكتاب ،وذل ــك بحضور
م ـ ــؤل ـ ــف ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب الـ ـمـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـم ـ ـغـ ــربـ ــي د.
عـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ـ ــن مـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوف ،وم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــركـ ــز
د .أنور مغيث ،ولفيف من المثقفين ورواد
المعرض.
لفت المفكر علي بن مخلوف إلى أنه ال
يمكن فصل المعرفة التي أنتجتها الفلسفة
العربية عن الـتــراث اإلنساني ككل ،حيث
ت ــرك الـفــاسـفــة ال ـعــرب بـصـمــات واضـحــة
ف ــي الـفـلـسـفــة الــوس ـط ـيــة الــات ـي ـن ـيــة وفــي
عصر النهضة و فــي العصر الكالسيكي،
ً
مــؤكــدا أن تهميشها اآلن مــا هــو إال دليل
على النجاحات الكبرى التي حققتها في
العصور الماضية.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـف ـك ــر ال ـم ـغ ــرب ــي ع ـل ــي بــن
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غير أني ألفت التنهد،
سيان ،عند األسى والمسرة،
عند احتقان الزمان وضيق المكان.

ريتشارد
أثنت السفيرة األميركية إليزابت ريتشارد على العمل
الجاد الذي قام به لبنان الستعادة آثار تعود إلى دول
أخرى وإرجاعها إليها .وقالت{ :أعلم أنه كان ثمة جهد
بــا كلل على مــر السنين لمسؤولي ا ل ــوزارة
اللبنانية ومديرية اآلثار واألجهزة األمنية:
كــالـشــرطــة والـجـيــش وأج ـهــزة أم ــن وح ــدود
أخرى ،لضبط آثار آتية من سورية والعراق،
ومن أماكن أخرى ،ومصادرتها ،وحفظها

في التنهد،
مفتتح
وقصيدة

مخلوف أستاذ الفلسفة العربية وفلسفة
المنطق بجامعة باريس ،ومعهد العلوم
ً
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ب ــاري ــس ،وأيـ ـض ــا رئـيــس
اللجنة االستشارية الفرنسية حول السلوك
المهني وأخالقيات معهد البحوث من أجل
التنمية ،ونائب رئيس لجنة األخالقيات
ً
االس ـت ـش ــاري ــة الــوط ـن ـيــة ،ك ـمــا ك ــان م ــدي ــرا
ل ـم ـه ــرج ــان ف ـ ــاس ل ـل ـمــوس ـي ـقــى الـعــالـمـيــة
العريقة.
كــذلــك صـ ــدرت ل ــه ك ـتــب ح ــول الفلسفة
باللغة الفرنسية ،مثل «الفلسفة التحليلية،
والفلسفة األنغلوساكسونية» .وهو يهتم
بــال ـق ـضــايــا األخ ــاق ـي ــة ل ــزراع ــة األع ـض ــاء
وال ـه ـن ــدس ــة ال ــوراثـ ـي ــة ،وي ــرك ــز م ــن خــال
كتاباته على الفلسفة العربية اإلسالمية
ً
فــي الـعـصــر الــوس ـيــط ،وأص ــدر كـتـبــا عــدة
حـ ـ ــول ابـ ـ ــن رشـ ـ ــد وم ــونـ ـتـ ـي ــن وال ـ ـفـ ــارابـ ــي
وغيرهم.

صدر عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع
كتاب {عــرب االمـبــراطــوريــة العثمانية تــاريــخ ثقافي
واجتماعي ( ،})1918-1516لبروس ماسترز ،ترجمة
عبد الحكيم ياسين.
في هــذا الكتاب ،يتتبع المؤلف البروفسور جون
ماسترز حكم العثمانيين لألراضي العربية ألربعة
قـ ــرون تـمـتــد م ــن ع ــام  1516إل ــى ع ــام  ،1918ويـقــدم
ً
ً
ً
ف ـيــه م ـس ـحــا ش ــام ــا م ـح ــاي ــدا ل ــاوض ــاع الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية واالجتماعية في األراضي العربية إبان
الحكم العثماني ،وطرق إدارة االمبراطورية العثمانية
لألراضي العربية التي بقيت تحت حكمها أربعة قرون.
يـتـطــرق ال ـكــاتــب إل ــى دور رجـ ــال ال ــدي ــن ف ــي منح
الشرعية للسالطين العثمانيين في حكمهم للواليات
الـعــربـيــة ،ويـلـقــي ال ـضــوء عـلــى الـتـجــريــة الـتــاريـخـيــة
للمسلمين العرب مع الحكم العثماني ،والصراعات
الطائفية وال ـث ــورات وأع ـمــال الـشـغــب والـتـمــرد التي
عصفت بالمنطقة العربية وقمع العثمانيين لها مرات
أو أو التعامل معها بحلول توفيقية م ــرات اخــرى،
فضال عن قضية السلطنة والخالفة.
يعتمد الكتاب على مصادر تاريخية عربية وتركية
مــوثــوقــة ف ــي تـتـبــع م ـجــريــات األح ـ ــداث وتفاصيلها
الدقيقة ،ويتميز بالحيادية في طرح األمور واألحداث
ً
وتسمية األشياء بمسمياتها بعيدا عن االنحياز لجهة
ً
على حساب جهة أخرى .وقد بذل المترجم جهدا في
ترجمته من خالل تتبع التسميات التركية لكثير من
االجــراءات والمسميات التي كانت شائعة آنذاك ولم
تعد مستخدمة في عصرنا الحديث.

توابل ةديرجلا
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مزاج

انتصار الصباح تدشن ملتقى الفن السابع السينمائي في الكويت
خسروه أكد أهمية نشر الوعي والمعرفة وتبادل الخبرات المختلفة
محمد جمعة

َّ
حل ًالفنان المصري عمرو واكد
ضيفا على حفل إطالق ملتقى
الفن السابع السينمائي ،الذي
أقيم برعاية وحضور الشيخة
انتصار الصباح ،والمخرج
رمضان خسروه.

أعتز
بانتمائي
ألسرة الفرقة
السينمائية
األولى

عمرو واكد

افتتحت رئيسة ومؤسسة الفرقة
السينمائية األولى الشيخة انتصار
ســالــم الـعـلــي الـصـبــاح ،ملتقى الفن
السابع السينمائي ،التابع للفرقة
السينمائية األولــى ،بحضور مدير
الـفــرقــة السينمائية األولـ ــى ومــديــر
الملتقى المخرج رمضان خسروه،
وال ـف ـنــان عـمــرو واك ــد ،ضـيــف شــرف
الملتقى ،ود .علي العنزي ،ود .فهد
ال ـع ـبــدال ـم ـح ـســن ،وال ـم ـخ ــرج رس ــول
ص ـغ ـي ــر ،والـ ـك ــات ــب رازي ال ـش ـط ــي،
ومـمـثـلــي وســائــل اإلع ــام المحلية،
لمواكبة االنطالقة األولــى للملتقى،
بمقر الفرقة السينمائية األولى.
ب ـ ــداي ـ ــة ،قـ ـ ــال رمـ ـ ـض ـ ــان خ ـ ـسـ ــروه:
"ال يـخـتـلــف اث ـن ــان ع ـلــى أن ال ـحــراك
الـسـيـنـمــائــي ال ــذي تـشـهــده الـكــويــت
حــالـيــا يــأتــي بـفـضــل ج ـهــود ُصـنــاع
الـ ـ ـف ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــع ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا الـ ـف ــرق ــة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األول ـ ـ ــى وشـ ــركـ ــة دار
ال ـلــؤلــؤة ،ب ـق ـيــادة الـشـيـخــة انـتـصــار
الـصـبــاح ،التي هــي على قناعة بأن
صناعة السينما ال يمكن أن تكتمل
بتقديم أفالم فقط ،إنما األمر يتوقف
أيضا على تحريك جميع الجوانب
التي على تماس مباشر مع السينما،
التي تتألف من ثقافة ومواهب وأدب
ونقد".
وت ــاب ــع" :ل ــذل ــك ،حــرص ـنــا ع ـلــى أن
ن ـس ـيــر ف ــي طـ ــرق مـ ــوازيـ ــة لـصـنــاعــة
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،مـ ـ ـث ـ ــل :تـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـ ـ ـ ــورش،
واستقطاب فنانين من الخارج لهم
بـ ــاع كـبـيــر ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ،لنكتسب
منهم خبرة ،وضمن هذه الخطوط،
حــرص ـنــا ع ـلــى إط ـ ــاق مـلـتـقــى الـفــن
السابع ،خصوصا أن أغلب لقاء اتنا
مــع الـصـحــافــة وال ـن ـقــاد ن ـكــون نحن
مـ ـ ـح ـ ــور الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،فـ ـيـ ـم ــا ن ـح ـت ــاج
بــال ـف ـعــل إلـ ــى أن نـسـمــع ال ـك ـث ـيــر من
ا لـنـقــاد والصحافيين ،لنستقي من
تجاربهم".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف خ ـ ـ ـسـ ـ ــروه" :كـ ـلـ ـن ــا أم ــل
ً
أن ن ـس ــاه ــم مـ ـع ــا فـ ــي ن ـش ــر ال ــوع ــي
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي والـ ـمـ ـع ــرف ــة ،وتـ ـب ــادل
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،م ـ ــن خ ــال
ال ـم ـل ـت ـق ــى ،ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـق ــام بـ ـص ــورة
ش ـهــريــة ،عـلــى أن يـشـهــد اسـتـقـطــاب
شخصيات لها دور َّ
فعال في صناعة
ال ـس ـي ـن ـم ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى اإلن ـ ـتـ ــاج
واإلخـ ــراج والتمثيل ،وأيـضــا النقد
مــن داخــل الكويت وخــارجـهــا ،لعقد
ج ـل ـســات ح ــواري ــة ن ـت ـب ــادل خــالـهــا
التجارب والرؤى المختلفة".
و لـفــت إ ل ــى أن "الملتقى سيشهد
عــرض تـجــارب سينمائية ،بعضها
نـ ـت ــاج جـ ـه ــود ال ـم ـن ـت ـس ـب ـيــن لـلـفــرقــة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األول ـ ـ ـ ــى ،إل ـ ــى جــانــب
اختيار موضوعات للنقاش واإلعالن
عنها مسبقا ،إل ث ــراء ا لـحــد يــث ،كما
ن ـه ــدف إلـ ــى اس ـت ـق ـطــاب كـ ـ ــوادر لـهــا
باع طويل في الفن السابع ،وأخرى
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الشيخة انتصار الصباح متوسطة رمضان خسروه وعمرو واكد
شابة ،للحديث عن تجاربهم،
وتعريف الجمهور بالجهود
ال ـ ـتـ ــي ي ـب ــذل ــون ـه ــا فـ ــي سـبـيــل
النهضة السينمائية بالكويت".
وق ــال" :الش ــك أن كــل هــذا لم
يكن ليحدث لوال جهود ودعم
الشيخة انتصار الصباح ،التي
ال ت ـتــوقــف ف ـقــط ع ـنــد صـنــاعــة
الـفـيـلــم ،لـكــن يـمـتــد اهتمامها
أي ـ ـضـ ــا ل ـج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـن ــاص ــر"،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أنـ ــه حـ ــرص عـلــى
وجـ ـ ــود الـ ـفـ ـن ــان عـ ـم ــرو واك ـ ــد،
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـ ــه مـ ـطـ ـل ــع ع ـلــى
السينما الكويتية وتطورها،
لـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــارك فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
مستقبل السينما الكويتية.

«حبيب األرض»
من جانبها ،قالت مؤسسة
ور ئـيـســة ا لـفــر قــة السينمائية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـي ـ ـخـ ــة انـ ـتـ ـص ــار
الـصـبــاح" :عـنــدمــا بــدأنــا بــأول
فيلم (حبيب األرض) ،وجدنا
َّ
أن ال ـكــويــت مــؤه ـلــة لـصـنــاعــة
سـيـنـمــائـيــة كــام ـلــة ،م ــن حيث
البنية التحتية الجيدة ،لكنها
ت ـح ـتــاج إل ــى ال ـتــرك ـيــز عـلـيـهــا،
ليتعاظم هذا البنيان".
وأض ــاف ــت" :بــالـفـعــل شرعنا
مــن خــال الـفــرقــة السينمائية
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي وض ـ ـ ــع الـ ـق ــواع ــد
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وت ـ ـش ـ ـي ـ ـيـ ــد ك ـ ـيـ ــان
ي ـح ـت ــوي ص ـن ــاع ــة ال ـس ـي ـن ـمــا،
وه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان غ ـ ــائـ ـ ـب ـ ــا ع ــن
البعض ،لكنهم بمرور الوقت
استوعبوا ما كنا نتطلع إليه،

واليوم نحن بصدد مجموعة
مــن الـمـشــاريــع ال ـجــديــدة ،مثل
ال ـ ـ ـ ــورش ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـشـ ــارك فـيـهــا
مجموعة مميزة من المواهب،
مــا يعكس الثقة ا لـتــي تحظى
بها الفرقة السينمائية األولى،
والش ــك أنـنــا بـحــاجــة إل ــى آراء
النقاد والصحافيين ،لنمضي
بتحقيق حلمنا ،ب ــأن تصبح
الكويت نواة لصناعة السينما
بالخليج".
وأكـ ـ ــدت ال ـش ـي ـخــة ان ـت ـصــار،
أ ن ـ ـهـ ــا ف ـ ــي لـ ـق ــا ئـ ـه ــا األول مــع
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج خـ ـ ـس ـ ــروه ل ـل ـن ـقــاش
حـ ــول ف ـي ـلــم "ح ـب ـيــب األرض"،
أك ــدت ضـ ــرورة إبـ ــراز الـجــانــب
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي ال ـش ـخ ـص ـي ــة
الكويتية.
ولفتت إلــى أن "فــي الكويت
ق ـ ـص ـ ـصـ ــا جـ ـمـ ـيـ ـل ــة يـ ـ ـج ـ ــب أن
نـقــد مـهــا ،فليس مــن المنطقي
أن تــرتـقــي بشعب وأن ــت تبرز
ال ـج ــان ــب ال ـس ـل ـب ــي ،لـ ــذا فــإنـنــا
ن ـت ـخــذ م ــن ال ـس ـي ـن ـمــا مـنـهـجــا
لالرتقاء باإلنسان الكويتي".
وشـ ــددت الـشـيـخــة انـتـصــار
عـلــى أن "ا ل ـفــر قــة السينمائية
األولى ،من خالل ما تقدمه من
أعـ ـم ــال ،ل ــن ت ـســيء إل ــى أح ــد"،
موضحة" :حتى عندما قدمنا
فيلم (سرب الحمام) عن الغزو
ل ــم يـكــن ال ـه ــدف أبـ ــدا التنكيل
بــأحــد ،أو االن ـت ـقــام م ـنــه ،إنما
كان الهدف االرتقاء وااللتقاء".

نجوم في السينما
أم ــا ضـيــف ش ــرف الملتقى،

الـفـنــان الـمـصــري عـمــرو واكــد،
ف ــأع ــرب ع ــن س ـع ــادت ــه بــالـثـقــة
الـ ـت ــي ح ـظ ــي ب ـه ــا مـ ــن ال ـفــرقــة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األولـ ـ ـ ــى ،وق ـ ــال:
"سعيد بكوني جــزء ا من هذه
األسرة ،خصوصا أنني خالل
م ـش ــواري أن ـظــر إل ــى السينما
ع ـل ــى أنـ ـه ــا ص ـن ــاع ــة ال ـعــائ ـلــة،
ونتاج كل خبرة نكتسبها من
أشقائنا وأهلنا".
وتـ ــابـ ــع" :أنـ ـ ــا الـ ـي ــوم أعـتـبــر
نفسي بين إخواني وفي بلدي
الـ ـث ــان ــي ،وفـ ـخ ــور ب ــأن ــي ج ــزء
م ــن هـ ــذه األسـ ـ ــرة ،ولـ ــو لـفـتــرة
بسيطة ،ألنقل ما اكتسبت من
خبرات في مشواري الفني ،ولو
بشكل موجز ،إلى المنتسبين
ل ـلــورش ا لـتــي تنظمها الفرقة
السينمائية األو لـ ــى ،وأتمنى
أن ن ـ ـشـ ــا هـ ــد هـ ــم ن ـ ـجـ ــو مـ ــا فــي
سماء الفن الخليجي والعربي
والعالمي أيضا".

قدرات سينمائية
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد واك ـ ـ ـ ــد" :قـ ـب ــل أن
أحضر لــم أكــن على دراي ــة تامة
ب ــالـ ـق ــدرات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـتــي
تتمتع بها الكويت ،لكن بعدما
شاهدت أعمال المخرج رمضان
خـ ـ ـس ـ ــروه ،ت ــوسـ ـم ــت فـ ـيـ ـه ــا ،مــا
يؤهلها للمنافسة عن جدارة".
بدورهَّ ،
توجه د .علي العنزي
ب ــالـ ـشـ ـك ــر ل ـل ـش ـي ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار
الـ ـصـ ـب ــاح ،ع ـل ــى ال ـ ـ ــدور الـكـبـيــر
ال ــذي تلعبه فــي إث ــراء المشهد
الـ ـثـ ـق ــاف ــي والـ ـفـ ـن ــي ب ــال ـك ــوي ــت،
وقـ ــال" :ه ــذا لـيــس بـغــريــب على

ال ـش ـي ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار ،ال ـم ـع ــروف
عنها تواضعها وحبها للثقافة
والفنون واآلداب".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـج ــارب
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـث ــاث لــرمـضــان
خسروه تؤكد أنه مخرج يمتلك
أدواته ،ومؤمن بحلمه ،ويعرف
طريقه جيدا.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـخ ــرج
وال ـف ـن ــان رس ـ ــول ص ـغ ـيــر" :قـبــل
خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات تـ ـع ــرف ــت إل ــى
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان خ ـ ـسـ ــروه
وال ـك ــات ــب رازي ال ـش ـطــي ،حيث
ك ـ ــان ي ـ ــراودهـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـلـ ــم ،وب ـع ــد
ف ـت ــرة الـتـقـيـتـهـمــا بـمـقــر الـفــرقــة
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى خـ ــال
التحضير لفيلم (سرب الحمام).
ل ـ ـم ـ ـسـ ــت صـ ـ ـ ـ ــدق مـ ـش ــاع ــرهـ ـم ــا
وأحالمهما وطموحهما ،لذلك
ل ـس ــت م ـس ـت ـغــربــا وجـ ـ ــود ف ـنــان
بـ ـحـ ـج ــم وق ـ ـي ـ ـمـ ــة عـ ـ ـم ـ ــرو واكـ ـ ــد
يشبهنا فــي كــل ش ــيء ،وأتمنى
التوفيق للملتقى ،الذي سيكون
بـمـثــابــة مـتـنـفــس ج ـيــد ،لنسمع
بعضنا بعضا".
الفنان ود .فهد العبدالمحسن،
أك ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه ُ"ي ـ ـح ـ ـسـ ــب ل ـل ـش ـي ـخــة
ان ـت ـصــار إص ــراره ــا وجــرأت ـهــا
الـ ــدخـ ــول ع ـل ــى خ ــط الـسـيـنـمــا
مــع الـمـخــرج رمـضــان خـســروه
وش ـب ــاب ال ـفــرقــة الـسـيـنـمــائـيــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،ألن ذلـ ـ ــك ي ـش ـك ــل لــي
ولـغـيــري حــافــزا ،السـيـمــا أننا
فـ ــي داخـ ـلـ ـن ــا نـ ـح ــن ال ـف ـنــان ـيــن
أشياء نرجو أن نقولها ،من ثم
جاء ت السينما لتتيح لنا هذه
الفرصة".

داليا أحمد :المنافسة ليست بيننا في «الجديد» لكن مع محطة أخرى

كيف يقرأ مريض السرطان رواية بطلها مريض سرطان ،وكأنه ينظر
إلى نفسه في مرآة؟
لــم يخطر بـبــالــي فــي ي ــوم مــا أن تـتـطــابــق سـيــرة حـيــاتــي مـنــذ سنة
تقريبا مع سيرة شخصية في رواية ما .لم أفكر من قبل أن أكون القارئ
والشخصية في رواية ،وال أن تتطابق الحالة الحرجة التي عاشها المدعو
"ك" مع الفترة الحرجة التي أعيشها اآلن .كل هــذه التفاصيل الدقيقة
تجعلني أفكر بشطري الرواية :الجانب الفني والجانب الشخصي.
منذ الصفحة األولــى واختيار الروائي تقسيم الرواية إلى أسابيع
يتناول فيها تفاصيل حياته ،التي بــدأت حرجة منذ اللحظة األولــى
وهو يعاني الرعاف ،الذي َّ
تحول إلى سرطان الدم (اللوكيميا) .يستخدم
الراوي الزمن المضارع ،ويذكرنا برواية الغريب لكامو ،لسير الرواية
بزمن متسلسل ،دون أن يربك زمن السرد ،أو يحتاج لتعقيداته وتدويره.
ِّ
تصور
فمنذ األسبوع األول حتى األسبوع األخير تسير الرواية وهي
لنا حالة البطل ،وعالقته الشخصية بكل َمن حوله؛ تفاعله مع أسرته
والمحيطين بها ،تفاعله مع زمالء العمل ،تفاعله مع الطاقم المسؤول
عن عالجه ،وأخيرا عالقته بحياته ،ومراراتها التي أخرجته من قلب
َّ
الحياة إلى حافتها ،وارتباطه بالكتب التي شكلت ما يشبه الخالص له.
أجــاد عزيز محمد استخدام تكنيك التناص ،بمفهومه الغربي ،ال
العربي ،واستخدم النص األســاســي لكافكا ،الــذي كــان متأثرا ،تماما
كعزيز محمد ،برواية دوستويفسكي وبطله راسكولينكوف في الجريمة
والعقاب .وكما في رواية المحاكمة ،والتي لم تكتمل ،لم تكتمل رواية
عزيز محمد .لم يضع لنا إطارا لما آلت إليه حالة المدعو "ك" .وإن كانت
عبارة كافكا الحامضة في نهاية الرواية "كمثل كلب" مؤلمة بما يكفي،
جاءت الصفحات األخيرة في رواية عزيز محمد هي الحلقة األضعف
في السرد.
المتعة الكبرى كانت بهذه التفاصيل الدقيقة التي يعيشها البطل،
وينقلها الــراوي بسالسة لغوية جاذبة ،بعيدا عن التكلف المصاحب
للسرد الــروائــي ع ــادة .وربـمــا المثلبة الـتــي لــم ينتبه لها ال ــراوي هي
استخدام كلمات بذيئة خارج سياقها الثقافي ،ونقلها من األدب األجنبي،
دون إدراك الفارق الثقافي واالجتماعي .هذه الكلمات التي يرددها الغربي
يستخدمها األستاذ الجامعي ضمن دالالت تختلف عن استخدامها في
الشارع ،فهي ال تعني شتيمة أو قبحا في محاضرة أدبية كما تعنيه في
مشاجرة ،فيما هي ليست كذلك بثقافتنا .لم ترد هذه األلفاظ في شجار
أو ردة فعل ،بل جاءت ضمن السرد كنتوءات مخلة بجماليته.
الشطر الثاني من الرواية شأن شخصي له عالقة بتعاطفي الكامل مع
النص .بعد منتصف الرواية ،وإصابة الراوي بمرض سرطان اللوكيميا
يمر الراوي بذات التفاصيل النفسية والطبية التي عشتها منذ سنة ،وما
زلت أعيشها .أن تعيش هذه العمليات الجراحية ،والفحوص المتتالية،
وجــرعــات الكيماوي المزعجة ،وتـفــاعــل اآلخ ــر معك أحـيــانــا بتعاطف
مصطنع ،ومحاوالت أخرى تفسيرية للحالة التي تعيشها بين زمالء
يتحولون إلى أطباء ورجال دين ووعاظ وأطباء يتكلمون بشكل علمي.
كانت كل تفصيلة عاشها الراوي تمت لي بصلة ،وأتفاعل معها بحميمية
تخرجني أحيانا من فنيات النص إلى واقعيته المفرطة .وربما ال يجد
القارئ الذي يعيش خارج التجربة سوى رواية خيالية ،وقد يأخذها
للواقع ،الذي ال أعرفه عن الروائي ،ولن أفترضه بالتأكيد ،سيجد القارئ
الذي عاش تفاصيلها سيرة ذاتية نقلها بحذافيرها لعزيز محمد ،كي
يكتبها بهذا الجمال .عزيز محمد ربما سأكتفي بمشروعك هذا ،وأتوقف
عن كتابة سيرتي المرضية .فماذا فعلت؟
مالحظة ال تبدو مهمة :عدد صفحات الحالة الحرجة للمدعو "ك" هي
نفس عدد صفحات المحاكمة لكافكا في ترجمة "ديفيد ويلي" لإلنكليزية
( 271صفحة) .بالتأكيد مصادفة.

أخبار النجوم

دنيا بطمة في القفطان المغربي

تعتبر اإلعالمية اللبنانية داليا أحمد أن الوضوح أحد أنواع الصراحة ،وال تتردد في إبداء رأيها والتعبير
عن قناعتها الشخصية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ،فهي رسمت خطوط مهنتها العريضة منذ بداية
طريقها .داليا التي تعود اليوم إلى شاشة األخبار بعد إجازة أمومة تؤكد أن المذيع بحاجة إلى تجديد دائم،
حتى لو كان يقدم نشرة أخبار.
بيروت -ةديرجلا●

ال تسمح
لنفسها بأن
تطرح معادلة
{أنا أو ال
أحد}

أوضحت اإلعالمية داليا أحمد أنها
ف ــي ك ــل م ــرة تـطــل عـلــى ال ـشــاشــة تشعر
بــالــرهـبــة ،وقــالــت{ :كــأنـهــا الـمــرة األولــى
ال ـتــي أق ــدم ن ـشــرة أخ ـب ــار ،وال أرتـ ــاح اال
عندما أنهي النشرة وأغادر االستوديو}.
كــام المذيعة ومقدمة الـبــرامــج على
شــاشــة {ال ـج ــدي ــد} ج ــاء ض ـمــن بــرنــامــج
 spot onعبر أثير صوت لبنان ، 93.3
مع اإلعالمي رالف معتوق.
حول موسم االنتخابات النيابية في
لبنان الذي انطلق بقوة على الشاشات
الـلـبـنــانـيــة أكـ ــدت دال ـي ــا أح ـم ــد أن ـه ــا لن
تــواكـبــه بـبــرنــامــج خ ــاص ،ألن التغطية
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ل ــاس ـت ـح ـق ــاق أحـ ـ ــد أنـ ـ ــواع
المتابعة.
وحول ترشح إعالميين لالنتخابات
النيابية ،أش ــارت إلــى أن فكرة الترشح
بـحــد ذات ـه ــا بـعـيــدة ع ــن أولــويــات ـهــا في
ّ
ينصب على
هذه المرحلة ألن اهتمامها
عائلتها .وحــول مظاهر االحتجاج في
ً
الشارع التي شهدها لبنان أخيرا دعت
إلى طي كل صفحة تتعلق بالحروب.
في حال تلقت دعوة الستضافتها في
برامج على الشاشات اللبنانية ،أوضحت
داليا أحمد أال مانع لديها من المشاركة
في برامج هشام حداد وعادل كرم وتمام
بليق ورجا ورودولف ،مؤكدة أال حاجة
إلى أخذ اإلذن من قناة {الجديد} ألنها
تعطي اإلعالميين العاملين لديها حرية
التحرك في اإلطار المناسب لهم.
خاضت داليا أحمد ميدان اإلعالم رغم
عدم حيازتها شهادة في اإلعالم بل في
إدارة األعمال ،إال أن لديها قناعة راسخة
ً
ً
بــأن ثمة مجاال دائما للتعلم{ ،تدرجت
في هذه المهنة وأتقبل أي تعديل لخطأ
ارت ـك ـب ـتــه لـكـنـنــي ال أف ـه ــم الـ ـغ ــرور لــدى
البعض} ،الفتة إلــى أن فريق العمل في
ال ـق ـنــاة يــدع ـم ـهــا ،ال سـيـمــا اإلعــامـيـيــن
جورج صليبي ومريم البسام.
حول المنافسة مع زمالئها أكدت أنها
{ليست بين الزمالء في النشرة لكن بيننا

ً
وبين محطة أخرى ،وغالبا ما أتواصل
مع جورج صليبي لإلشادة بأدائه ،فأنا
مـتـصــالـحــة م ــع نـفـســي وأحـ ــب أن أعـ ِّـبــر
للغير عن رأيي في عملهم}.

دنيا بطمة
عبر صفحتها على أحــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي نشرت
الفنانة المغربيةدنيا بطمة صــورة ومقطع فيديو بــدت فيهما
ّ
مرتدية الــزي المغربي «القفطان» وعلقت« :صباحكم تحفة فنية
مغربية ...التكشيطة المغربية مرصعة بأحجار الشوارفسكي،
صـبــاحـكــم ج ـمــال ب ــادن ــا الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة الـشــريـفــة وال ع ــزاء
للحاقدين ،مغربية يا ناسي أصالتي في لباسي».

{أنا لبنانية أكثر من اللبنانيين}
ح ــول بــرامـجـهــا ال ـثــاثــة« :لـلــراشــديــن
فقط ،وحدا يسمعنا ،والزعيم» ،أشارت
إلــى أن هــذه البرامج نجحت وحصدت
نسبة مشاهدة عالية ،وطــرح «الزعيم»
نـظــرة جــديــدة عـلــى الـســاحــة اللبنانية،
مؤكدة أنه في حال قرر المرشحون في
بــرنــامــج «الــزع ـيــم» خ ــوض االنـتـخــابــات
النيابية فإن المحطة ستدعمهم.
أ مــا في ما يتعلق بحملها الجنسية
المصرية السودانية واعـتـبــار البعض
أنـ ـه ــا دخ ـي ـل ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـق ــال ــت{ :أن ــا
لبنانية أكثر من اللبنانيين وتربيت في
هذا البلد وبكيت وضحكت مع أبنائه،
وأنــا لبنانية في مكان معين أكثر مما
أنا مصرية وسودانية ،وأنا اليوم أملك
الجنسية اللبنانية}.
أكدت أحمد أنها ال تسمح لنفسها بأن
تطرح معادلة {أنا أو ال أحد} ،ولم تواجه
ً
يوما هذه اإلشكالية وترفض أن تصنف
نفسها أولى على شاشة الجديد ،وذكرت:
{أث ـب ـت ــت ال ـم ـه ـنــة أن الـ ـن ــاس ي ـت ــذك ــرون
الــوجــوه واألشـخــاص لكنهم يتأقلمون
مع الواقع}.
ولـفـتــت أح ـمــد إل ــى أن ـهــا تـشـتــاق إلــى
اإلعالميين سعاد قاروط العشي ويوال
سليمان والراحل عرفات حجازي ،وقالت:
{نفتقد إلى جمالية ذاك الزمن}.
وأك ــدت أنها ال تترك {الـجــديــد} ألجل
عــرض فــي {ال بــي ســي} أو {أم تــي فــي}،
ً
مشيدة بصداقتها مع زميلتها نوال بري
ّ
وتمنت لها التوفيق وأن تكون في مكان
مرتاحة فيه.

كاميليا ورد وريمكس «كل شي وارد»

On- Off
في فقرة  ،On- Offأدرجــت داليا أحمد في خانة الــ Onاألسماء التالية:
بــوال يعقوبيان ،وزاف ـيــن ،وبـيــار رب ــاط ،وهـشــام حــداد (الـلــه يـقــويــك) ،وجو
معلوف ،وعــادل كرم ،ووســام حنا ،وميشال قزي ،ورجا ورودولــف ،ومالك
مكتبي ،وطوني بارود ،ووسام صباغ ،ووليد عبود ،ومارسيل غانم (نحن
بشر ونتصرف ككل الناس وتعاملوا معنا على أساس نحن بشر ،قالت في
إشارة إلى دعوى قضائية رفعت ضد غانم في الفترة األخيرة) ،وكالرا جحا،
وسمر أبي خليل ،وديما صادق ،وديانا فاخوري ،ومنى صليبا ،وجيسيكا
عــازار ،ودوللي غانم (مكانها ليس على الطاولة في برنامج بيار ر بــاط)،
واسبيرانس غانم ،وجــان عزيز ،ومريم البسام ( ،)on – on – onوجــورج
غانم (أستاذ).

كاميليا
طرحت الفنانة الجزائريةكاميليا ورد ريمكس ألغنيتها «كل شي
وارد» ،عبر أحد التطبيقات الموسيقية ،توزيعكارلوس بو مجاهد.
يذكر أن كليب {كل شي وارد} يحقق نسب مشاهدة عالية سواء
عبر مواقع التواصل االجتماعي أو {يوتيوب} ،وتم تصويره بين
بيروت ودبي تحت إدارة المخرجعباس شهاب .أما األغنية فمن
كلماتباسم يحيى وألحانه ،وتوزيعخالد نبيل.

fitness
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«دار الشفاء» يحتفل باألعياد الوطنية ويقدم باقة من الخدمات
الطبية المخفضة للمرضى طوال فبراير
ازدانت حوائطه باإلضاءة المميزة لتبعث البهجة والسرور في النفوس
يحتفل مستشفى دار الشفاء
باألعياد الوطنية خالل شهر
فبراير بتقديم باقة من الخدمات
الطبية المخفضة للمرضى.

يتقدم مستشفى دار الشفاء
وجميع العاملين فيه بأسمي
آيـ ـ ـ ــات ال ـت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى ص ــاح ــب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـم ــد ،وول ـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،وال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين على أرض الكويت
الـ ـحـ ـبـ ـيـ ـب ــة ،ب ـم ـن ــاسـ ـب ــة ح ـل ــول
األعياد الوطنية.
ً
وإي ـ ـ ـ ــذان ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـب ـ ــدء فـ ـع ــالـ ـي ــات
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ،فـ ـ ـ ــإن ل ـم ـس ـت ـش ـفــى
دار ال ـش ـفــاء نـصـيـبــا كـبـيــرا في
مـشــاركــة الـفــرحــة والـبـهـجــة مع
ا لـجـمـيــع ،إذ أ ع ـلــن المستشفى
بـ ــاقـ ــة م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـط ـب ـيــة
المخفضة طوال فبراير الجاري.
وتـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
المخفضة ج ــرا ح ــات تصحيح
الـنـظــر المختلفة مـثــل الـلـيــزك،
واإلبـ ــي ل ـيــزك والـفـيـمـتــو لـيــزك،
وج ـ ـ ــراح ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ب ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــم ط ــب

وجــراحــة الـعـيــون ،وفحوصات
الـ ـث ــدي الـمـخـتـلـفــة كــال ـســونــار،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــوجـ ـ ــرافـ ـ ــي وال ـ ــرنـ ـ ـي ـ ــن
ال ـم ـغ ـن ــاط ـي ـس ــي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
فـ ـح ــص هـ ـش ــاش ــة الـ ـعـ ـظ ــام فــي
مــركــز الـتـصــويــر التشخيصي،
وجراحات عالج السمنة بقسم
الجراحة العامة ،وتحليل دالالت
األورام في المختبر الطبي ،إلى
جانب باقة الفحوصات العامة
للرجال والسيدات والنخبة.

دور اجتماعي نعتز بممارسته
وفي هذا الصدد ،قال الرئيس
التنفيذي في "دار الشفاء" أحمد
نصر الله" :على مدى السنوات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،ب ـ ــره ـ ــن م ـس ـت ـش ـفــى
دار ال ـش ـفــاء ع ــن أصــال ـتــه ،وأن ــه
مؤسسة مــوثــوقــة ،حيث يكون
ال ـم ــري ــض وع ــائ ـل ـت ــه ه ــم مــركــز
االهتمام والرعاية ،إذ يتم تقديم

ال ـ ـخـ ــدمـ ــات مـ ــن ف ــري ــق م ـت ـنــوع
ومختص مــن مقدمي الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ــدث
التقنيات ،وتطبيق الممارسات
ً
الصحية الموصى بها عالميا".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف نـ ـص ــرالـ ـل ــه "وف ـ ــي
ظ ــل ال ـ ــدور االج ـت ـمــاعــي الـمـهــم
ا ل ــذي نعتز بممارسته ،نسعد
ً
دائما بمشاركة الوطن أفراحه
وبهجته ،وانعكست تلك البهجة
ع ـلــى مـبـنــى الـمـسـتـشـفــى ال ــذي
ازدان ـ ـ ـ ــت ح ــوائـ ـط ــه وال ـم ـن ـط ـقــة
المحيطة به باإلضاءة المميزة
والـ ـمـ ـبـ ـه ــرة ،ل ـت ـع ـكــس ب ــدوره ــا
ال ـب ـه ـجــة والـ ـ ـس ـ ــرور ف ــي ق ـلــوب
ال ـم ــرض ــى وال ـم ــراج ـع ـي ــن ،كـمــا
حــرص ـنــا ع ـلــى ت ـقــديــم ال ـعــديــد
مــن الـخــدمــات الطبية بأسعار
م ـخ ـف ـض ــة ل ـل ـم ــرض ــى وب ـن ـفــس
الجودة والكفاء ة اللتين تتميز
ب ـه ـمــا خ ــدم ــات ـن ــا ع ـل ــى الـ ـ ــدوام
لتصبح في متناول الجميع".

جراحات تصحيح النظر بالليزر
وت ــأت ــي الـ ـع ــروض ال ـخــاصــة
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
تصحيح النظر بالليزر لحاالت
طـ ـ ــول الـ ـنـ ـظ ــر وضـ ـع ــف ال ـن ـظــر
واالنـ ـح ــراف ،وذل ــك باستخدام
ج ـه ــاز ف ـيــزومــاكــس الـ ــذي يعد
ً
مــن األج ـهــزة األك ـثــر تـقــدمــا من
الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة فــي
ال ـع ــال ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى عـمـلـيــات
جراحية لعالج المياه البيضاء،
واستئصال العدسات الطبيعية
المعتمة واسـتـبــدالـهــا بــزراعــة
عدسات داخل العين.

فحوصات الثدي المختلفة

باقة فحوصات مميزة بمناسبة األعياد الوطنية

وفــي إطــار جهوده الناجحة
لتوعية وتشجيع النساء على
إج ــراء الـفـحــص المبكر للثدي
يـ ـق ــدم "دار الـ ـشـ ـف ــاء" ع ــروض ــا
خــاصــة على فحوصات الثدي
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـس ـ ــون ـ ــار،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــوغـ ـ ــرافـ ـ ــي وال ـ ــرنـ ـ ـي ـ ــن
المغناطيسي بمركز التصوير
ال ـت ـش ـخ ـي ـصــي بــال ـم ـس ـت ـش ـفــى،
وال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم أحـ ـ ـ ــدث أجـ ـه ــزة

اإلضاءة المبهرة تزين حوائط دار الشفاء
تصوير الثدي المماثلة لألجهزة
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـمـ ـت ــوف ــرة فـ ــي أعـ ــرق
المستشفيات حول العالم.

مـمـيــزة عـلــى ج ــراح ــات السمنة
بـ ـ ــاخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف أن ـ ـ ــواعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،ح ـي ــث
ُ
ت ـ ـ ـجـ ـ ــرى ع ـ ـلـ ــى يـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــادر ط ـبــي
ً
ً
مـتـكــامــل يـضــم عـ ــددا ك ـب ـيــرا من
الكفاء ات المتخصصة .وأحدث
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى خـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ــوام
الماضية طفرة كبيرة في مجال
جــراحــات السمنة ،وذل ــك لتوفر
كادر طبي متكامل يضم أفضل
الـ ـ ـج ـ ــراحـ ـ ـي ـ ــن ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن
ف ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ــراء أحـ ـ ـ ــدث األس ــالـ ـي ــب
الجراحية ،باإلضافة إلى تقديم
خـ ــدمـ ــات ال ـع ـن ــاي ــة وال ـم ـت ــاب ـع ــة
بعد إجــراء العمليات عن طريق
ف ـح ــوص ــات ال ـم ـخ ـت ـبــر ،وضـبــط
نـسـبــة الـفـيـتــامـيـنــات ،وتـحــديــد
األنظمة الغذائية المناسبة لما
بعد العمليات ،إضافة إلى توفر
أعلى معدالت لألمان أثناء إجراء
العملية وبعدها.

الجدير بالذكر أن مع ارتفاع
مـ ـع ــدالت ال ـس ـم ـنــة ف ــي ال ـكــويــت
ح ـ ــرص ق ـس ــم الـ ـج ــراح ــة بـ ـ ـ ــ"دار
الـ ـشـ ـف ــاء" ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ع ــروض

الفحص الطبي الشامل

فحص هشاشة العظام
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم مـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـتـ ـص ــوي ــر
ال ـت ـش ـخ ـي ـص ــي فـ ـح ــص ك ـث ــاف ــة
الـ ـعـ ـظ ــام وهـ ـ ــو الـ ـفـ ـح ــص الـ ــذي
ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم بـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــص م ـ ـ ــرض
تخلخل العظام ،إذ تفقد العظام
الكالسيوم وتصبح رقيقة أكثر،
ونتيجة لذلك تكون أقل احتماال
ل ـل ـص ــدم ــات .إن إج ـ ـ ــراء فـحــص
كـثــافــة الـعـظــام يـهــدف إل ــى منع
ّ
المستقبلية ،والحفاظ
الكسور
على نمط حياة صحي في سن
أكثر تقدما.

جراحات السمنة المختلفة

ً
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ون ـ ـظـ ــرا
ل ـض ـغ ــوط ــات ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة

والعمل ،يجب على كل شخص
أن يـمـنــح نـفـســه ال ــوق ــت الـكــافــي
للعناية بصحته وذلــك للوقاية
مـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض .ولـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة
ف ــي تـحـقـيــق ه ــذه ال ـغــايــة ،يـقــدم
الـمـسـتـشـفــى ع ــروض ــه الـخــاصــة
عـ ـل ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـفـ ـح ــوص ــات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ل ـ ـلـ ــرجـ ــال
والـسـيــدات والنخبة على أيــدي
فريق طبي متخصص يمنحك
الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ويـ ـ ـ ـ ــزودك
باإلرشادات الصحية الالزمة.

فحص دالالت األورام
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،تـ ـق ــدم
ال ـم ـخ ـت ـب ــرات ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي "دار
ال ـش ـفــاء" خـصــومــاتـهــا الخاصة
عـ ـل ــى فـ ـح ــص دالالت األورام،
وهي تحاليل مخبرية الكتشاف
مرض السرطان .تلك الفحوصات
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن قـ ـي ــاس ــات تـ ـت ــم فــي
عينة من الدم يمكن من خاللها
التوصل إلى التشخيص المبكر
للسرطان ،ومتابعة تأثير العالج

وقياس مدى استجابة المريض.
ومن الفوائد األخرى لفحوصات
دالالت األورام مـتــابـعــة األورام
التي تم تشخيصها بالفعل قبل
و بـعــد استئصالها لالكتشاف
المبكر النتشارها في الجسم أو
ارتدادها مرة أخرى.

مواعيد العمل والطوارئ خالل
األعياد الوطنية
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن "دار
الشفاء" انتهى من وضع خطته
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة لـ ـم ــواعـ ـي ــد ال ـع ـمــل
واس ـت ـق ـب ــال ال ـ ـحـ ــاالت ال ـحــرجــة
وال ـط ــارئ ــة طـ ــوال ف ـتــرة األع ـيــاد
الوطنية ،حيث قال المدير الطبي
بالمستشفى د .مجدي النواوي
إن "قسم الطوارئ بالمستشفى
على أهبة االستعداد الستقبال
مختلف ح ــاالت ال ـط ــوارئ على
ً
مـ ــدار  24س ــاع ــة" ،الف ـت ــا إل ــى أن
"الطاقم الطبي المدرب موجود
على مدار الساعة لتقديم الرعاية
الطبية للمرضى دون أي تأخير".

استبدال الورك ...متى تستشير الطبيب؟
د .رافايل سييرا
ُ
خضعت قبل ست سنوات وأنا في السابعة والستين من عمري لجراحة
استبدال وركي اليمنى .وكنت على خير ما ُيرام إلى أن بدأت أشعر قبل
ثمانية أسابيع بألم في مقدمة وركي كلما رفعت ساقي اليمنى .يكون األلم
ً
شديدا ،وأحس به حتى عندما أصعد السيارة أو أحاول ارتداء جوربي .ما
قد يكون سببه؟

ّ
ث ـم ــة أسـ ـب ــاب ع ـ ــدة ت ــول ــد االن ـ ــزع ـ ــاج ال ــذي
تعاني مشكلة فــي المفصل
تشعر بــه .ر بـمــا
ُ
االصطناعي أو ربما أصبت بعدوى .كذلك قد
ُ
يعود هذا األلم إلى حالة تدعى التهاب أوتار
عضالت الورك القابضة .لذلك استشر الجراح
ال ــذي أج ــرى لــك جــراحــة اس ـت ـبــدال الـ ــورك من
دون تأخير كي تخضع لتقييم بغية تحديد
السبب الكامن.
تشمل جراحة استبدال الورك إزالة مفصل
األخير واستبدال به مفصل اصطناعي ُي ّ
عد

ً
عموما من المعدن ،والسيراميك ،والبالستيك
ُ
الصلب .يصنع هذا المفصل االصطناعي ،الذي
ُيزرع ،بطريقة مقاومة للتلف والتآكل .وبفضل
جراحة استبدال الــورك هذه ،ينعم معظم َمن
يخضعون لها براحة من األلــم ويستعيدون
وظائف الورك.
وعندما يعاني المريض ،كما في حالتك،
ً
ً
ألما بعد الجراحة ،يعود ذلك غالبا إلى مشكلة
كامنة من الممكن تشخيصها ُوحلها بفاعلية
إذا عولجت في الحال .فربما أصبت بعدوى

حول المفصل االصطناعي .في هذه الحالة ،من
الممكن عالج الكثير من أنواع العدوى بنجاح
بالمضادات الحيوية .ولكن إذا كانت العدوى
ح ــادة ق ــرب مفصل ال ــورك االصـطـنــاعــي ،فقد
تستوجب جراحة إلزالة المفصل واستبداله.
أسباب
تشمل األسباب المحتملة األخــرى ارتخاء
الـمـفـصــل االصـطـنــاعــي .تنشأ ه ــذه المشكلة

ً
أحيانا بمرور الوقت ،مع أنها لم تعد شائعة اليوم بقدر الماضي .فقد
ً
نجحت التكنولوجيا راهنا في الحد من حــاالت ارتخاء الــورك ،التي
ً
ً
كانت أكثر انتشارا سابقا .ويعود ذلك إلى أن تصاميم كثيرة صارت
ُ ّ
العظم .ولكن إذا ارتخى مفصلك االصطناعي،
تعد اليوم لتنمو في ُ َّ
ُ
فمن األهمية بمكان أن تشخص هــذه المشكلة وتعالج بأسرع وقت
ممكن .عندما يرتخي المفصل االصطناعي ،يحتك بالعظم ،ما يؤدي
إلى خسارته ويزيد إصالح المفصل صعوبة.
باإلضافة إلى ذلــك ،قد يعود ألم الــورك إلى التهاب أوتــار عضالت
الورك القابضة أو ما ُيعرف بالتهاب أوتار العضالت القطنية .تنجم
هذه الحالة عن التهاب وتر أو تهيجه .والوتر حبل ليفي غليظ يصل
العضلة بالعظم .وفي هذه الحالة ،يكون الوتر الملتهب وتر العضالت
القطانية (وتر في مفصل الورك يساعده في التحرك).
ً
يسبب التهاب أوتار عضالت الورك القابضة غالبا األلم في الورك،
ً
واألربية ،والفخذ .ويزداد هذا األلم عادة عندما ترفع ساقك ،أو تصعد
الدرج ،أو تنهض من كرسي .ويؤكد المرضى باستمرار أنهم يحسون
ً
بهذا األلم خصوصا أثناء ركوبهم السيارة وخروجهم منها.

العالج
يسهم العالج الفيزيائي في التخفيف من التهاب الوتر.
كذلك من الممكن تلقي دواء من الستيرويدات القشرية ُيحقن
حول الوتر بغية التخفيف من االلتهاب والحد من األلم .أما
إذا أخفق هذان العالجان ،فقد تحتاج إلى جراحة.
ً
إذا ،من الضروري أن تخضع لتقييم طبي لحالتك بأسرع
ما يمكن بغية تحديد السبب الكامن وراء ألم الورك .أما إذا
أرجأت استشارة الطبيب ،فقد ّ
تعرض مفصل الورك لضرر
إضافي ،ما يزيد العالج صعوبة.
ً
خذ موعدا لزيارة الجراح الذي أجرى لك جراحة استبدال
استحال
الورك ،إن أمكن ،واطلب منه تقييم حالتك .أما إذا
َّ
ذلك ،فاطلب من طبيبك العام إحالتك إلى جراح آخر ُيفضل
ً
أن يكون متمرسا بجراحة استبدال الورك.

توابل ةديرجلا
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طفلي مصاب بالتهاب في معدته

٢٥

أمومة

ً
ً
ّ
في معظم الحاالت ّ
يسبب التهاب المعدة ألما لدى ًاألوالد ًوالراشدين من دون أن يكون خطيراّ .أما لدى الرضع واألطفال الذين
ّ
ّ
لم يتجاوزوا الثالث سنوات من العمر ،فيشكل خطرا حقيقيا بسبب جفاف الجسم .لذا عليك مضاعفة يقظتك في هذا الموضوع.
ما هو التهاب المعدة؟
ومتى يحدث؟
تـ ـب ــرز أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ح ــاالت
الـ ـتـ ـه ــاب الـ ـمـ ـع ــدة جـ ـ ـ ـ ّـراء ف ـي ــروس
«الروتا» الذي يصيب األطفال خالل
ً
فصل الشتاء في ديسمبر تقريبا.
ويـصــل مجموع عــدد الفيروسات
الـمـسـ ّـبـبــة الل ـتـهــابــات ال ـم ـعــدة إلــى
ّ
ســتــة ،مــن بينها «الـنــوروفـيــروس»
والفيروس النجمي اللذان يظهران
في أواخر الشتاء .من هنا ،نصاب
ً
أحيانا بالتهابات في المعدة في
أوائل فصل الربيع.
ً
ف ــي فــرنـســا م ـث ــا ،تــرتـبــط أكـثــر
م ــن  %90م ــن ال ـح ــاالت الـمــرضـ ّـيــة
هذه ،التي ّ
ّ
والتقيؤ
تسبب اإلسهال
ً
ّ
عالج
من
ما
إذا
بفيروس.
والحمى،
ٍ
لهذا المرض سوى ترطيب الجسم
مــن الــداخــل بــاسـتـمــرار واالنـتـظــار
ّ
حتى تنتهي فترة المرض.

كيف يعالج؟

اللقاح ال يمنع
التقاط الفيروس
ّ
ّ
يخفف ّ
حدة
لكنه
اإلسهال

أع ـ ـيـ ــدي ت ــرط ـي ــب ج ـس ــم طـفـلــك
ّ
بــان ـت ـظــار تـخــلـصــه م ــن ال ـف ـيــروس
ً
ـوع ت ـقــري ـبــا .لكن
ف ــي غ ـضــون أس ـب ـ ٍ
بعد مــرور ثالثة ّأي ــام ،يفترض أن
يـس ّـتـعـيــد عــاف ـي ـتــه .ف ــي م ــا يـخـ ّـص
الرضع ،يمكنك اللجوء إلى مشروب
إع ـ ــادة ال ـتــرط ـيــب ال ـش ـه ـيــر :خلطة
ّ
الملح والسكر والماء ،الذي يتوافر
ّ
فــي الصيدليات على شكل بــودرة
ّ
األطباء
في أكياس صغيرة .ينصح
منتظم
بشكل
ّبتقديمه إلى الطفل ّ ّ ٍ
ٍّ
معيارية
كل ربع ساعةٍ  .ما من كمية
ولكن ارتكزي على إحساس الطفل
بالعطش الــذي ينتظم مــع الوقت.
ق ـ ّـدم ــي ل ــه ه ــذا ال ـم ـشــروب بحسب

ّ
ُ ّ
وي ـف ــض ــل أن ي ـحــضــر عند
إرادت ـ ـ ــه
ّ
الطلب فحسب .في المقابل ،يشدد
األط ـ ّـب ــاء عـلــى ضـ ــرورة االس ـت ـمــرار
في إطعام الطفل وتقديم الحليب
ل ــه ب ـش ـكـ ٍـل طـبـيـعــي ول ــو تــراجـعــت
ً
ّ
شهيته أحيانا.

أكثر ًخطورة لدى الصغار ّ ً
مقارنة باألطفال األكبر سنا؟
ً
نـعــم ،مــن دون أدن ــى ش ـ ّـك! ّأوال،

ّ
انسي األرز والجزر
ّ
ّ
يــؤكــد األطـ ّـبــاء أنــه ال يجب
ّ
فــرض حمية معينة أو قيود
ّ
غذائية على الطفل المصاب
ً
بالتهاب المعدة .غالبا ،نرتكب
الـ ـخـ ـط ــأ ذات ـ ـ ـ ــه ،وهـ ـ ــو إجـ ـب ــار
الـصـغـيــر عـلــى ت ـن ــاول الـجــزر
ّ
واألرز رغــم أنــه ال يتناولهما
ً
بالضرورة عادة ،فيرفضهما
ّ
ً
ألنــه ال ّ
يحبهما .إذا الرسالة
التي يريد الخبراء نقلها إليك
ّ
يستمر
هي التالية :دعي طفلك
بـنـظــامــه ال ـغ ــذائ ــي الـطـبـيـعــي
خــال فترة إصابته بالتهاب
ّ
المعدة! وركــزي على إعطائه
أطعمة ّ
ّ
يحبها وتفتح شهيته.
ّ
ّ
على سبيل المثال ،ثمة أمهات
على
يجبرن طفلهن المريض ّ
تـنــاول حساء الـجــزر رغــم أنــه
يريد الزبادي ،فيما أن ّ األخير
ً
يعتبر خيارا أفضل ألنه غني
بــالـسـعــرات ال ـحـ ّ
ـراريــة واأله ــمّ
ّ
أن ـ ـ ــه س ـي ـف ـتــح ش ـه ـ ّـي ــة ال ـط ـفــل
على األكل!

ّ
ألن ّ
المرة األولى التي يصاب فيها
الطفل بالتهاب المعدة تكون أكثر
ّ
حـ ـ ّـدة م ــن الـ ـم ـ ّـرات الـمـقـبـلــة ،إذ إن
مـنــاعـتــه ت ـقــوى عـلــى ال ـم ــرض .من
ً
ه ـن ــا ،ي ــأت ــي األخ ـي ــر ح ـ ـ ّـادا لـلـغــايــة
ً ّ
لدى الصغير .ثانيا ،ألن الرضيع،
ّ
ّ
حتى الطفل الذي لم يتخط الثالث
ّ
سـ ـ ـن ـ ــواتّ ،ي ـح ـم ــل م ـ ــي ـ ــزات تـجـعــل
يجف بسرعةٍ أكبر مقارنة
جسمه
ًّ
بــاألكـبــر س ــن ــا .بــاخـتـصــار ،يعتبر
التهاب المعدة لــدى الطفل األكبر
ً
ً
ّ ً
س ــن ــا والـ ـ ّـراشـ ــد م ــزع ـج ــا ومــؤل ـمــا
ً
ّ
الغالبية الساحقة
ومتعبا لكنه في
ً
من الحاالت ليس خطيراّ .أما لدى
ً
ال ــرض ـي ــع ف ـي ـه ـ ّـدد ح ـيــاتــه أح ـيــانــا
الرتباطه بجفاف الجسم السريع
لديه.

ّ
كيف أكشف مؤشرات
ّ
حدة المرض؟

ّ
ً
يموت عشرات الرضع سنويا في
فرنسا بسبب التهاب المعدة .من
هنا تأتي ّ
ّ
التحرك في الوقت
أهم ّية
ّ
المناسب ألن وضع الطفل المصاب
ّ
يـتــدهــور بـســرعــةٍ فــائ ـقــةٍ  .لـكــن هــذه
ّ ُ
المرضية تعالج بسهولة في
الحالة
المستشفى عن طريق إعادة ترطيب
الجسم بواسطة المصل ،في غضون
بضع ساعات .كيف ّ
يميز الوالدان
ّ
أن ح ــال ــة طـفـلـهـمــا خ ـط ـي ــرة؟ يـبــدأ
ّ ّ
القلق حين يتغوط كل نصف ساعة
إسهال .أو إذا لم يستعد
على شكل
ٍ
توازنه بعد تناوله مشروب إعادة
الترطيبّ .أما االحتمال الثالث فهو
ً
ّ
إذا شـعــرا ب ــأن الطفل خــامــا ،على
عكس عادته .في هذه الحالة عليهما
ً
ال ـس ـعــي ف ـ ــورا إل ــى ال ـح ـصّــول ّعلى
استشارة ّ
ُ
طب ّية .يشار إلى أنه يفضل

الـتـ ّ
ـوجــه لــدى طبيب األط ـفــال الــذي
ّ ً
يعرف الطفل والعائلة جيدا وتركه
ّ
يقرر ما إذا كان دخول المستشفى
ّ ً ّ
ض ــروري ــا .وإل يستطيع الــوالــدان
ً
ّ
قسم الطوارئ.
التوجه ّ
فورا إلى ُ
ا ط ـ ـم ـ ـئـ ــنـ ــي إذا أ د خ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ط ـف ـلــك
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى حـ ـي ــث س ـي ـس ـت ـع ـيــد
ال ـتــرط ـيــب ف ــي جـسـمــه ف ــي غـضــون
ً
بضع ساعات إجماال بفضل المصل،
ّ
تناول الطعام .ويشير
ثم
يعود إلى ّ
ّ
األطــبــاء إلــى أن ــه يمنع تــرك الطفل
أكثر من ّ
ست ساعات من دون أكل.
ً
عموما ،لن يمضي أكثر من ليلةٍ في
ّ
المستشفى ،أي يومين أو ثالثة أيام
ّ
كحد أقصى.
ّ
ال ي ـنــص ال ـع ــاج عـلــى مكافحة
ّ
ال ـف ـي ــروس ،ب ــل ك ــل م ــا يـمـكــن فعله
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ت ــرطـ ـي ــب ال ـج ـس ــم
ب ــواس ـط ــة ال ـم ـص ــل م ــا دام الـطـفــل
يعجز عن الترطيب وحدهّ ،
ثم يعود
إل ــى ش ــرب حـلـيـبــه وتـ ـن ــاول غــذائــه
الطبيعي.

رأي الخبراء:
ال تكمن المشكلة مــع التهاب

األم ـ ـعـ ــاء فـ ــي م ـع ــرف ــة األعـ ـ ـ ــراض،
ّ
كالتقيؤ واإلسـهــال والـحـ ّـمــى ،بل
حين يظهر ّالطفل هذه العالمات
ّ
ـأكــديــن أنـهــا ال تشير إلــى ّ
أي
وتـتـ
ـرض آخ ـ ــر :االن ـ ـسـ ــداد الـمـعــوي
مــ
ٍ
ّ
ـدوديـ ـ ــة
أو ال ـ ـت ـ ـهـ ــاب ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ
ً
(يظهر األع ــراض ذاتـهــا تقريبا)،
أو ال ـت ـهــاب ال ـحــوي ـضــة والـكـلـيــة،
أو عـ ــدوى ال ـج ـهــاز ال ـب ــول ــي ...لــذا

ّ
كيف أتجنب اإلصابة بالعدوى؟

ً
معد للغاية لذا يستحيل تقريبا
ّالتهاب المعدة ٍ
ّ ً
جيدا
تجنب التقاطه .بالطبع ،يجب غسل اليدين
ّ
عبرهما وعبر البشرة .كذلك أظهرت
ألنــه ينتقل
ّ
ّ
تحاليل األطباء أنه رغم طريقة الوقاية هذه ،فإن
ً
العائلة بأكملها تقريبا تصاب بالتهاب المعدة إذا
ً
«الروتا» لدى أحد أفرادها .انطالقا
ظهر فيروس
ّ
ً
العدوى ممكنا من خالل
من هنا ،يصبح تجنب
ّ
التلقيح الـفــاعــل لحماية الــرضــع الـعــرضــة ألحد
أشـكــال هــذا الـمــرض الخطيرة .وينصح األطـ ّـبــاء
بــإجــراء الـلـقــاح الـفـمــوي (يـعـطــي الطبيب الطفل
جرعة صغيرة من السائل في الفم) قبل أن يبلغ
ً
المولود الجديد ثالثة أشهر ،بدءا من عمر الشهر

ّ
من  4إلى  5سنوات ...طفلتك تتكلم بال انقطاع!

ًّ
ّ
ّ
جوا من البهجة ولكنها ربما تخفي بذلك قلقها في الوقت ذاته ...لذا ُيفضل تحديد مصدر هذه الحاجة إلى التعبير لتوجيهها.
طفلتك ثرثارة؟ صحيح أنها تضفي
ً
ً
ّ
تتحدث
تجد طفلتك دائـمــا أم ــورا
عنها أو تطلبها .تخبرك بتفاصيل
يــوم ـهــا ف ــي ال ـم ــدرس ــة وت ـت ـحــدث عن
ال ـس ـ ّـي ــارات وك ـلــب ال ـج ـيــران وأحــذيــة
ص ــدي ـق ــات ـه ــا ّ
ودراج ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـه ــوائ ـ ّ ّـي ــة
والـ ـق ــط ال ـج ــال ــس أع ـل ــى ال ـح ــاف ــة،
وت ـشــي بــأخـتـهــا الـتــي
هزمتها في اللعبة...
فــي المنزل كما في

ّ
تــوخــي ال ـحــذر الـشــديــد إذا رأيــت
ّ
أن حــال ـتــه ال ت ـق ـتــرب م ــن كــونـهــا
ً
التهابا في المعدة ،واستشيري
ّ
يتحسن
طبيبه مــن جديد إذا لــم
وض ـع ــه ب ـس ــرع ــة .يـ ـ ــدوم ال ـت ـهــاب
المعدة بضعة ّأيــام ،وفي غضون
يومين أو ثالثة ّأيام ،تشهد حالته
ً
تـحـ ّـسـنــا .ول ــو اس ـت ـمـ ّـرت عــامــات
ً ّ ّ
ّ
ال ـمــرض أس ـبــوعــا ،إل أن حدتها

ّ
ّ
المدرسة ،ال تتوقف عن التكلم!
أنـ ــت ووا ّلـ ــدهـ ــا تـعـبـتـمــا م ــن كـثــرة
الكالم ،فتوقفتما عن االستماع إليها.
ّأمــا أختها فبالكاد ّ
تعبر ّ
عما يجول
في خاطرها .حسب ّ
أطباء علم النفس،
تحتاج ابنتك بالتأكيد إلى مشاركة
مجريات يومها مع أحد ،واالستماع
ً
إلـيـهــا أم ــر مـهـ ّـم جـ ـ ّـدا .ولـكــن يـجــب أن
تعلم أن لدى والديها اهتمامات أخرى
غـيــر االس ـت ـمــاع إلـيـهــا ط ــوال الــوقــت.
ّ
كذلك علميها أهم قاعدة في التواصل
وال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة :اح ـت ــرام وقــت
ّ
كالم كل فرد من العائلة.

فهم حاجتها
ّ
التنبه إلى األمور التي تخبرك
عليك

بـهــا طفلتك والـطــريـقــة الـتــي تعتمدها.
ّ
ً
ً
أحيانا ،تخفي الثرثرة قلقا ما .هل تتوتر
ّ
ص ـغ ـيــرتــك ع ـنــدمــا ت ـت ـح ــدث؟ أو تشعر
بـعــدم االرت ـي ــاح؟ وبـ ّـأيــة ن ـبــر ٍة تـتـحـ ّـدث؟
مــا هــي الـمـشــاعــر الـتــي تــرافــق كــامـهــا؟
ه ــذه ال ـمــؤشــرات مـهـ ّـمــة لـمـعــرفــة مــا إذا
ك ــان ال ـكــام الـمـفــرط م ـجـ ّـرد رغـبــة قـ ّ
ـويــة
ّ
في التعبير عن النفس أو لذة العيش أو
ً
ً
ّ
قلقا كامنا .إذا شعرت بأن الخيار األخير
وارد ،حاولي فهم ما يزعجها وأشعريها
ً
بالطمأنينة .كذلك تكون الثرثرة أحيانا
ن ـت ـي ـج ــة ل ـل ــرغ ـب ــة فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
االهتمام ،فتعتمد طفلتك السلوك الذي
يــزعــج اآلخــريــن كوسيلة للفت االنتباه
إليها .حتى عندما ّ
توبخينها ،تعتبر
ّ
أنها نجحت في جذب الكبار إليها .لذا
ً
ّ
خصصي لها مزيدا من الوقت.

ّ
ّ
تضر بالطفل
ُيشار إلى أن الثرثرة
ّ
ً
ّأي ـ ــا ّك ــان سـبـبـهــا ،ف ـي ـقــل تــرك ـيــزه في
ّ
ّ
الصف وتوبخه المعلمة ويستغني
ً
رفاقه عن صحبته أحيانا ...هنا تأتي
ال ـحــاجــة إل ــى مـســاعــدتــه ف ــي توجيه

حدود تطمئنه ،فيعرف
برسم
ٍ
كالمهّ ،
متى يحق له الكالم وكيف يشارك في
المحادثة القائمة.

توجيه تحدثها المفرط

ّ
علمي طفلتك كيف ّ
تعبر عن نفسها باالستماع إلى اآلخرين من دون
ً
ّ
مقاطعتهم .اعرضي عليها ألعابا اجتماعية لتأخذ دور اآلخــريــن في
ّ
الرياضية أو المسرح االرتجالي في
الحسبان .كذلك تساعدها األنشطة
ً
التعبير عن نفسها وتفريغ طاقتها .لكن كوني حذرة من أن تدفعيها بعيدا
ّ
إلى القيام بهذه الهوايات ألن الملل يسمح لطفلتك باكتشاف الراحة التي
ً
ً
ّ
يبثها الهدوء في النفس .أخيراّ ،
خصصي وقتا لتتحدث طفلتك إليك
ً
حاضرة لالستماع إليها من دون ّ
توتر.
أي
وتكوني
ٍ

ّ
ّ
تـكــون أق ــل وط ــأة .إذا الحـظــت أن
طـفـلــك ل ـيــس ع ـلــى م ــا يـ ــرام أو أن
ً
خطبا ما ي ــراوده فهذه بالتأكيد
عالمات ال يجب االستخفاف بها:
ً
ّ
ـرض غير
ربـمــا يـكــون مصابا بـمـ ّ ٍ
التهاب المعدة .لذا ال تترددي في
استشارة الطبيب!

ّ
ونصف الشهر ألنــه يستحسن أخــذ جرعتين أو
ثالث منه.
ّ ّ
ّ
العلمية كلها بهذا اللقاح
الجمعيات
توصي
إذ أظهر قدرته على خفض نسبة دخول األطفال
المصابين بالتهاب المعدة ّ
جراء فيروس «الروتا»
إلى المستشفيات بنسبة .%90
ّ
ُيـ ـش ــار إلـ ـ ّـى أن ّهـ ــذا ال ـل ـق ــاح ال ي ـم ـنــع ال ـت ـقــاط
ّ
الفيروس لكنه يخفف حدة اإلسهال لدى الطفل
ّ
ألن ــه بمثابة الحلقة األول ــى مــن الـتـهــاب المعدة
ً ً
(خطر على األطفال إجماال) .إذا حين يلتقط الطفل
ّ
سيكون المرض
المقبلة،
فيروس «الروتا» في المرة ً
ّ
ّ
أقل ّ
حدة بكثير لديه مقارنة بمن لم يتلق اللقاح.
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sudoku
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.

الحمل
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :تـخــرج مــن ط ــورك وتـشـعــر بــأنــك ستقلب ال ـطــاولــة على
اآلخرين.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـضــاعــف وع ــودك للحبيب فـهــل أن ــت عـلــى اسـتـعــداد
للوفاء بها؟
ً
اجتماعيا :يحالفك الحظ في اتصاالتك مع الخارج وتدعى إلى
رحلة سفر.
رقم الحظ.12 :

7 6
8

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
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sudoku

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
مهنيا :اعتمد الحذر وتجنب المجازفات العقيمة من أجل
ربح زهيد.
ً
عاطفيا :تنفرج أساريرك عندما تتأكد أن الحبيب يحلم بك
ً
ً
ليال نهارا.
ً
اجتماعيا :إذا اضطررت إلــى االنسحاب من اجتماع أو من
ً
سهرة فكن الئقا .باعتذارك.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ينبغي عدم إفساح المجال أمام المعتدين لسلبك
مكاسب.
ً
عاطفيا :يدخل برجك في دورة فلكية يغمرها الحظ والتفاؤل.
ً
ّ
اجتماعيا :تنافر فلكي يقلق راحتك وقد يعرض سالمتك
للخطر.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
مهنيا :مطلوب منك ّ
مهنيا :تبذل جهودا عقيمة من دون نتائج وتواجه عراقيل.
التروي والصبر واجتياز العاصفة بحكمة
ً
عــاطـفـيــا :يــأخــذك الـعـشــق فتتحمس إلرضـ ــاء الـحـبـيــب بــالــوســائــل وهدوء.
ً
المختلفة.
عاطفيا :شريك العمر في وضع مرتبك بعدما ابتعدت عنه طويال.
ً
ً
ً
ّ
ّ
شاف أو لحضور ندوة فنية قيمة.
اجتماعيا :تنفجر في وجه من يحاول التحدث عنك سوءا في غيابك .اجتماعيا :تذهب ربما لعالج
ٍ
.7
الحظ:
رقم
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :ال تهمل ّ
أي تفصيل في عملك وعالج األمور بدقة.
ً
عاطفيا :تراجع نفسك بعدما شعرت بملل في عالقتك مع الشريك.
ّ
ً
اجتماعيا :أنت من المحظوظين الذين يتمتعون بصداقات عدة.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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 ........ ( -1ي ــا ل ـب ـنــان) أول
أغنية لماجدة الرومي عام
.1975
 -2األلبوم الثالث للفنانة
ماجدة لألطفال.
 -3ثريد (مبعثرة) – ( .....في
عيني) من أغاني ماجدة.
 -4كـلـمــة تــرح ـيــب – ألـقــى
تحية.
 -5فاقد الحبيب – يغلق.
 -6ألقن شفاهة (م) – سعل.
 -7تجدها في (أقام) – وعل.
 -8أ ث ـقــل نـغـمــة موسيقية
(م) – إال (مبعثرة).
 -9األلبوم السابع لماجدة
(م) – رمز جبري (م).
( -10ال ).....ف ـي ـلــم قــد مــت
أغانيه – األلبوم السادس
لماجدة.
 -11رشاقة (م) – من أشهر
أغاني ماجدة.

 ............( -1الـسـمــاء) ألبوم
ماجدة العاشر (م).
 ......( -2ا لـ ـ ـض ـ ــال) ف ـي ـلــم
ش ـ ــارك ـ ــت فـ ـي ــه بــال ـت ـم ـث ـيــل
والغناء.
 -3مـ ـط ــرب ــة قـ ــديـ ــرة لـقـبــت
بكوكب الشرق (م) – رجع.
 -4ال ـع ــودة (م) – بــالــغ في
األمر.
 -5فك – طليقة.
 -6لمع (مبعثرة).
 -7عاصمتها «القاهرة « –
تجدها في (سواك).
 -8فبر (مبعثرة) – أداة جزم.
 -9يشمل (م) – ( ضــوي )...
ألبوم ماجدة الرابع.
 -10تجدها فــي (يــا ساكن
أفكاري).
 ( -11ما راح نخلص )....من
أغاني الرومي (م) – تجدها
في (تاء).

5

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ش ـ ــيء ي ـس ـيــر ح ـس ــب م ـب ـت ـغــاك ف ــاح ــذر ال ـتــوتــر
واالحتكاكات.
ً
عاطفيا :تنتقل عالقتك مع الشريك إلى مرحلة من االستقرار.
ً
اجتماعيا :لديك شعور بعدم استقرار عائلي وتريد تغيير
الوضع.
رقم الحظ.5 :
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أفقيا:

3

6

كلمات متقاطعة
ً
عموديا:

8

 21مارس  19 -أبريل
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مــن  4أحــرف وهــي اســم الــوحــدة األساسية لعملة
اإلمارات العربية المتحدة.

tawabil@aljarida●com

5
2
3
9
4
7
8
1
6

تسالي

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3683األحد  11فبراير 2018م  25 /جمادى األولى 1439هـ

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
مهنياّ :
لتحديات من مراجع نافذة ،فواجهها بحكمة.
تتعرض
ّ
ً
ً
عاطفيا :يعود برجك إلى حمايتكما ويوفر لكما أوقاتا ممتعة.
ً
اجتماعيا :انتبه من المغامرة في صحتك واتبع تعليمات الطبيب.
رقم الحظ.13 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
ّ
مهنيا :كن متحفظا في هذا اليوم وحاول كبح انفعاالتك.
مهنيا :لديك قدرة على ّ
المستجدة.
التكيف مع أوضاع العمل
ً
ً
المستقبل
ـي
ـ
ف
منها
تستفيدان
مهمة
تغييرات
ـدث
ـ
ح
ـ
ت
:
عاطفيا
ّ
تصرف مع شريك العمر بعقالنية ووعي فهو ليس
عاطفيا:
ً
القريب.
عاديا.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :اعتمد سلوكا بعيدا عن التحديات فترتاح أجواء المنزل .اجتماعيا :تراوح مكانك في البحث عن شيء ضائع وال تجده.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ّ
والتطرف على صعيد العالقة مع الزمالء.
مهنيا :بلبلة وفوضى في األجــواء وينبغي إعــادة النظر مهنيا :ممنوع المبالغة
ً
ً
عاطفيا :تنافر بينكما يبلبل األجواء ويحدث أوضاعا مربكة.
في برنامجك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :اب ـت ـعــد ع ــن الـمـضـلـلـيــن ال ــذي ــن ي ــري ــدون إف ـســاد اجـتـمــاعـيــا :تتحمل مـســؤولـيــة جــديــدة خــارجــة عــن إرادت ــك لـمـ ّـدة
عالقتكما الطيبة.
قصيرة.
ّ
ً
اجتماعيا :يطلب منك معالجة مشكلة عائلية لم تحضر لها .رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.16 :
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مسك وعنبر

مهرجان أم الخير  2018ينثر الفرح على زواره

خبريات
األميركي جون
وفاة الممثل ً
غافن عن  86عاما

محافظ األحمدي دعا إلى انتهاج العادات اإليجابية في االحتفاالت
انطلق مهرجان أم الخير  ،2018في محافظة
األحمدي ،أمس األول ،على وقع موسيقى
األغنيات الوطنية التي كانت تبث عبر مكبرات
الصوت في أرجاء االستاد الرياضي لشركة
نفط الكويت ،وتميز بتنوع الفعاليات الفنية

والترفيهية والتوعوية .ورسمت األنشطة
التي انطلقت في الساعة الثانية وعشرين
زوار االستاد ،كما شهد
دقيقة البهجة ًعلى ً
المهرجان حفال غنائيا للمطربين حمد القطان
وعبدالله الفيلكاوي.

فضة المعيلي

أجـ ــواء بـهـجــة وفــرحــة غــامــرة
عاشتها مدينة األحـمــدي خالل
مـهــرجــان أم الخير  ،2018الــذي
نظمته محافظة األحمدي ،أمس
األول ،ضمن برنامج احتفاالتها
ب ــاألعـ ـي ــاد ال ــوط ـن ـي ــة ،بـحـضــور
حشد من الشيوخ والمختارين
وال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــاء وكـ ـ ـب ـ ــار م ـس ــؤول ــي
المحافظة وشركة نفط الكويت،
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب آالف األف ـ ـ ـ ـ ــراد مــن
عائالت المواطنين والمقيمين
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ام ـ ـت ـ ــأ ب ـ ـهـ ــم االس ـ ـت ـ ــاد
الرياضي بالمدينة.
وخ ـ ـ ــال ح ـ ـضـ ــوره ف ـعــال ـيــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ،وجـ ـ ـ ـ ــه مـ ـح ــاف ــظ
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــخ ف ـ ـ ـ ـ ــواز
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ال ـ ـش ـ ـكـ ــر إل ـ ـ ــى داع ـ ـمـ ــي
اال ح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاالت؛ وزارة اال ع ـ ـ ــام
بأجهزتها المختلفة ،والشريك
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ن ـف ــط
الكويت ،وشركة مصطفى كرم،
والـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـك ــوي ـت ــي،
وال ـ ـ ــرع ــاة اإلع ـ ـ ــام ـي ـي ــن ،مـثـمـنــا
جهود أعضاء اللجنة العليا في
احـتـفــاالت المحافظة ،واللجان
ال ـفــرع ـيــة وال ـج ـه ــات ال ـم ـشــاركــة

حمد القطان

عبدالله الفيلكاوي

الرسمية واألهلية والتطوعية.
وأكد الخالد حرص المحافظة
ف ــي ك ــل أنـشـطـتـهــا ع ـلــى إدخ ــال
ال ـس ـعــادة والـبـهـجــة ف ــي نـفــوس
الجميع ،ورســم االبتسامة على
وج ــوه ـه ــم م ــن خـ ــال ف ـعــال ـيــات
هـ ــادفـ ــة ،داع ـ ـيـ ــا الـ ـل ــه أن «ي ــدي ــم
أعيادنا وكويتنا الحبيبة واحة
أمـ ــن وأمـ ـ ــان واس ـت ـق ــرار ف ــي ظل
قيادتنا الرشيدة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :م ــوع ــدن ــا الـمـقـبــل
م ـســاء الـجـمـعــة  16ال ـج ــاري مع
ث ــال ــث ف ـع ــال ـي ــات ـن ــا هـ ـ ــذا الـ ـع ــام،
الحفل الغنائي الساهر بمشاركة
الفنانة نوال الكويتية ،والفنان
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ــروي ـ ـشـ ــد والـ ـفـ ـن ــان
الشعبي باسم الردهان ،والفنان
جابر الكاسر من السعودية».
وكشف عن فعالية جديدة هذا
العام سيتم تنظيمها يومي 25
و 26الجاري ،تتمثل في توزيع
ال ـفــريــق الـتـطــوعــي بالمحافظة
الـ ـحـ ـل ــوى ع ـل ــى ال ـم ـح ـت ـف ـيــن فــي
مناطق الشاليهات ،حاثا الجميع
على انتهاج العادات االيجابية
ف ــي احـ ـي ــاء االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ،ون ـبــذ
الظواهر السلبية المتمثلة في
رش الفوم والمياه وغيرها من
ال ـس ـل ــوك ـي ــات الـ ـت ــي ال تـنـسـجــم
م ــع روح الـمـنــاسـبــات الــوطـنـيــة
الـ ـع ــزي ــزة ،واالس ـت ـع ــاض ــة عنها
بـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورود وال ـ ـح ـ ـلـ ــوى
وغيرها.
ولفت الخالد إلى أن المهرجان
شهد تفاعال متميزا من جميع
ال ـ ـعـ ــائـ ــات ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ،س ـ ــواء
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن أو الـمـقـيـمـيــن،
وتـ ـمـ ـي ــز بـ ـ ـ ــروح وطـ ـنـ ـي ــة عــال ـيــة
وسـ ـع ــادة غ ــام ــرة م ــن الـجـمـيــع،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ال ـف ـع ــال ـي ــات
التراثية والتوعوية والترويحية

محافظ األحمدي فواز الخالد أثناء العرضة
والـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ال ـت ــي
شهدها ،األمر الذي مثل مؤشرا
لـلـنـجــاح ،مثمنا ج ـهــود كــل من
شـ ـ ــارك م ــن الـ ـجـ ـه ــات الــرس ـم ـيــة
واالهلية والتطوعية في تنظيم
وإعـ ـ ـ ــداد هـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان ال ــذي
يزداد تميزا من عام الى آخر.
وأعرب المحافظ عن االرتياح
ل ـت ـغ ـط ـي ــة أنـ ـشـ ـط ــة الـ ـمـ ـه ــرج ــان
اهتمامات مختلف أفراد األسرة،
وكــل الشرائح العمرية وخاصة
األطـ ـف ــال ،إذ ت ــم ،بــال ـت ـعــاون مع
منظمة مـهـنــدســون بــا ح ــدود،
تأسيس ركن خاص للطفل ،ضم
 6أ جـنـحــة لــأ نـشـطــة التفاعلية
والترفيهية والتوعوية ،إضافة
إل ـ ــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــات،
فضال عــن قسم خــاص لأللعاب
الرياضية والهندسية والتصوير
ورسم اللوحات التعبيرية ،إلى
جانب قسم لمهندس المستقبل
اشـتـمــل عـلــى ت ـج ــارب هندسية
عملية وشرح مبسط للهندسة.

وقدم المطربان حمد القطان
وعبدالله الفيلكاوي حفال غنائيا
مميزا أديا فيه مجموعة اغنيات
نالت استحسان الحضور.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال د .ح ـس ـي ــن
الـ ـعـ ـن ــزي ،الـ ـمـ ـش ــرف ع ـل ــى رك ــن
الـسـيــارات ال ـنــادرة ،إن الفعالية
تــأتــي بــالـتـنـسـيــق م ــع محافظة
األح ـ ـمـ ــدي ،إلـ ــى ج ــان ــب مـتـحــف
الـسـيــارات التاريخية والقديمة
والـتـقـلـيــديــة ونـ ــادي ال ـس ـيــارات،
ً
«تـ ـعـ ـبـ ـي ــرا عـ ــن ف ــرح ـت ـن ــا بـشـهــر
ً
فبراير ،ونظرا لضيق المساحة
ق ـم ـنــا ب ـتــأم ـيــن ع ـ ــدد ي ـس ـيــر مــن
السيارات ،لكننا اخترنا النادرة
ً
جدا».

فريق مربي طيور البوم الكويتي
شـ ــارك ف ــي ال ـم ـهــرجــان فــريــق
مــربــي ط ـيــور ال ـب ــوم ،الـ ــذي يعد
األول والوحيد بالشرق األوسط،
وه ــو أك ـبــر فــريــق عـلــى مستوى

ال ـعــالــم م ــن ح ـيــث ع ــدد الـطـيــور
وت ـعــدد أنــواع ـهــا ،وتــأســس فــور
وص ـ ـ ــول أول دفـ ـع ــة مـ ــن ط ـيــور
البوم بتاريخ  ،2016/ 9/ 15وتم
االع ـ ـتـ ــراف ب ــه ك ـف ــري ــق تـطــوعــي
ر سـ ـ ـم ـ ــي مـ ـ ــن وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ــدولـ ــة ال ـك ــوي ــت
بتاريخ .2017/ 3/ 27
ومـنــذ ذلــك التاريخ
ي ـ ـشـ ــارك الـ ـف ــري ــق فــي
نشر الوعي البيئي،
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة
الطبيعية ،ومحاربة
ص ـيــد ال ـح ـيــوانــات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــرة،
وخ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا
طائر البوم.
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
الفريق بدوره
الفعال بجمع
ط ـي ــور ال ـبــوم

المصابة ومعالجتها ،وإ ع ــادة
الـ ـطـ ـي ــور الـ ـض ــال ــة إل ـ ــى بـيـئـتـهــا
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،وي ـ ـن ـ ـشـ ــر أهـ ـ ـ ــداف
ال ـتــوع ـيــة الـمـخـتـلـفــة ف ــي جميع
أن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
الملتقيات والتجمعات.
كما يطمح الفريق إلى القيام
بالتوعية ونـشــر ه ــذه األه ــداف
السامية على مستوى الخليج
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط وال ـ ـعـ ــالـ ــم،
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي ن ـ ـشـ ــر الـ ــوعـ ــي
البيئي والمحافظة على البيئة،
ومحاربة الصيد الجائر لجميع
الـ ـحـ ـي ــوان ــات وال ـ ـط ـ ـيـ ــور ،وعـ ــدم
تعريضها لالنقراض.

الفرقة الموسيقية

األطفال شاركوا في المهرجان

ّ
«الحل بالحرب» تكشف واقع اإلنسانية المضطرب ملتقى أنزاك يوثق شخصيات كويتية
في ثاني العروض الرسمية ضمن فعاليات مهرجان المسرح األكاديمي الثامن على األختام الدلمونية
●

محمد جمعة

قـ ـ ـ َّـدم ط ـ ــاب ال ـم ـع ـه ــد ال ـعــالــي
للفنون المسرحية ثاني العروض
المتنافسة في المسابقة الرسمية
ل ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي
للمسرح األكاديمي الثامن ،أمس
األول ،والــذي ُيقام بمسرح حمد
الرجيب.
م ـســرح ـيــة «الـ ـح ــل ب ــال ـح ــرب»،
ت ــأل ـي ــف م ـح ـمــد ال ـ ـفـ ــرج ،وإعـ ـ ــداد
وإخراج وتمثيل عبدالله الدرزي
وع ـبــدالــرح ـمــن ص ــاب ــر ،ودي ـك ــور
يــوســف سليمان ،وإض ــاء ة علي
الـفـضـلــي ،ومــوسـيـقــى ومــؤثــرات
عبدالعزيز القديري.

ت ـ ـب ـ ــدأ أح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
ب ـم ـش ـه ــد مـ ـضـ ـط ــرب لـ ـح ــال ــة مــن
الــدمــار واألش ــاء المنتشرة هنا
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،وع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ــع أص ـ ـ ــوات
ط ـل ـق ــات ال ـ ــرص ـ ــاص ،م ــا ُي ــوح ــي
بحرب ملتهبة تحيط باألجواء،
حيث يلتقي شخصان ،ونتابع
كيف يدخالن مباشرة في صراع
يـحــاول فيه كــل شخص التغلب
على اآلخــر ،لكن دون جــدوى ،ما
يطرح تساؤالت عدة حول ماهية
ت ـلــك الـ ـح ــرب؛ ه ــل ت ــرم ــز ل ـصــراع
النفس البشرية ،أم تعكس واقع
اإلنسانية المضطرب ،والملغم
بصراعات هنا وهناك؟
تساؤالت عدة طرحها المخرج

لقطة من مسرحية «الحل بالحرب»

ال ـ ـ ــدرزي ،الـ ــذي ت ـعــامــل م ــع نص
الفرج بذكاء ،محاوال تقديم رؤية
م ـغــايــرة ع ــن تـلــك ال ـتــي ق ــدم بها
ال ـعــرض مــن قـبــل ،وآث ــر المخرج
أن ُي ـش ــرك ال ـح ـض ــور ف ــي لعبته
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،مـ ــن خـ ـ ــال ك ـس ــره
لـ ــإي ـ ـهـ ــام ،م ـ ــا بـ ـي ــن م ـ ــا ت ـش ـهــده
الـ ـخـ ـشـ ـب ــة مـ ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،وبـ ـي ــن
الجمهور الذي يتابع العرض.
وتـمـضــي األحـ ـ ــداث عـلــى وقــع
صـ ــراع الــرج ـل ـيــن ،وم ـح ــاول ــة كل
منهما الـنـيــل مــن اآلخـ ــر ،بعدما
أت ــت ال ـح ــرب ع ـلــى م ــا ك ــان لــديــه
من رصيد إنساني ،فكان مصرع
أح ــده ـم ــا ال ـن ـت ـي ـجــة الـمـنـطـقـيــة.
ُجـ ـم ــل ع ـ ــدة ج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى ل ـســان

ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،وك ـش ـف ــت جـ ـ ــزءا مــن
رسالة المخرج« :كما تدين تدان»،
«الحل بالحرب»« ،أطماع النفس
ال ـب ـش ــري ــة» ،جـمـيـعـهــا أكـ ـ ــدت مــا
ذهب إليه الكاتب ،وأراد الــدرزي
ترجمته بصريا ،حيث وفــق في
االش ـت ـغ ــال ع ـلــى الـ ـص ــورة ،فيما
ا ت ـســم أداء ا لـمـمـثـلـيــن بالتشنج
والـعـصـبـيــة ،لــإم ـعــان ف ــي حــالــة
الصراع ،وحاول المخرج التغلب
على طول مدة العمل ،باستخدام
تقنية «الفالش باك».
ت ـمـ َّـيــزت الـسـيـنــوغــرافـيــا الـتــي
قدمها خالل العمل ،والجرأة في
اس ـت ـخ ــدام ال ـغ ـبــار واأللـ ـ ـ ــوان ،ما
أعـطــى عمقا ل ــأح ــداث ،وم ــا هو
دعمته أيضا المؤثرات الصوتية،
ال ـت ــي ك ـش ـفــت األبـ ـع ــاد الـنـفـسـيــة
ل ـكــل شـخـصـيــة ،م ــن ح ـيــث قصة
الصراع األزلــي على المال ،وهو
الصراع السائد في العالم أجمع،
ولم يرتكز على هوية ما ،وكانت
اإلض ـ ــاءة ،بـتــدرجــاتـهــا الـلــونـيــة،
موفقة إلــى حــد كبير فــي الكثير
م ــن ال ـم ـشــاهــد ،ال ـتــي حـمـلــت في
طياتها مشاعر الكراهية والدماء
واآلالم ومعاناة الشخصيات التي
أدت إلى تلك الحرب الدامية.
ُي ــذك ــر أنـ ــه ق ـب ــل بـ ــدء ال ـع ــرض
المسرحي َّ
قدم فريق عمل «الحل
ب ــالـ ـح ــرب» درع ـ ـ ــا ت ـكــري ـم ـيــة مــن
الطلبة المشاركين من البحرين
لرئيس المهرجان وعميد المعهد
العالي للفنون المسرحية د .فهد
الهاجري؛ شكرا وعرفانا ،وإتاحة
الفرصة لهم ،لمشاركتهم بهذه
الدورة ،التي تحمل ما بين اإلبداع
والمنافسة الطالبية.

أعلنت وسائل إعالم محلية،
أمس األول ،أن الممثل
األميركي جون غافن ،الذي
شارك في بطولة فيلم
«سيكو» ،توفي عن  86عاما.
وتوفي غافن بمنزل العائلة
في بيفرلي هيلز ،بوالية
كاليفورنيا ،وفقا لما
ذكرته وسائل إعالم ،نقال
عن متحدث باسم زوجته،
الممثلة كونستانس تاورز.
وكان غافن يعاني
سرطان الدم ،توفي بسبب
مضاعفات اإلصابة
بااللتهاب الرئوي.
وباإلضافة إلى دوره في
فيلم «سيكو» للمخرج
ألفريد هيتشكوك ،لعب
دور البطولة أيضا في فيلم
«ميد نايت ليس» ،كما َّ
جسد
شخصية يوليوس قيصر
في فيلم «سبارتاكوس»،
عالوة على العديد من
األدوار األخرى.
وفضال عن نشاطاته
التمثيلية ،عمل غافن سفيرا
للواليات المتحدة لدى
المكسيك في عهد الرئيس
رونالد ريغان في ثمانينيات
القرن الماضي.
(د ب أ)

ُ
ريهانا تغضب ملكة جمال
تركياأمينة جولشا

تسببت المغنيةريهانا في
أزمة كبيرة ،وأثارت غيرة
ملكة جمال تركيا لعام
،2014أمينة جولشا ،على
خطيبها العب فريق أرسنال
اإلنكليزي مسعود أوزيل.
جاء ذلك ،بعد أن نشر أوزيل
عبر صفحته الخاصة بأحد
مواقع التواصل االجتماعي
صورة جمعته بريهانا ،بعد
مباراة له بلندن حضرتها
َّ
األخيرة ،وعلق عليها
بالقول« :هي تعرف أي فريق
تشجع».
ُ
وكثرت التعليقات حول
الصورة ،حيث أبدى
الكثيرون إعجابهم بهما
كثنائي قائلين« :نعم
لريهانا ...ال ألمينة» ،األمر
ً
الذي أغضبها ،وفقا لم
ذكرته وسائل إعالم تركية.
وأشارت التقارير إلى أن
األمر وصل إلى حد الشجار
بينهما ،إلى أن قرر أوزيل
حذف التعليقات التي
أغضبتها ،وعاد ونشر
صورة تجمعه بخطيبته،
وقال« :سبب سعادتي» ،لترد
عليه« :أحبك».

كودي فيرن ينضم إلى مسلسل
«»House of Cards

األختام المعروضة في الملتقى
نظم ملتقى أنــزاك الدلموني ،الثالثاء الماضي،
محاضرة عن األخـتــام في مركز اليرموك الثقافي،
تم خاللها قراءة مجموعة من األختام ،صاغها مدير
الملتقى محمد السعيد ،بنفسه ،بلغة نستطيع أن
نسميها لـغــة دلـمــونـيــة ،وه ــي ع ـبــارة عــن  3أخـتــام
لثالثة من مشايخ األسرة الحاكمة للكويت.
الختم األول يمثل الشيخ عبدالله السالم الصباح،
وفيه نجد رمز للشمس في األعلى ،ومن الجانبين
سعفتان تحاط إحداهما بإفعى ،وتـحــاط األخــرى
بـغــزال ،وفــي الوسط رمــوز مسمارية ،وفــي األسفل
مستطيلين يتوسطهما مربع صغير.
وأوض ــح السعيد مـنــذ الـبــدايــة أن ه ــذه االخـتــام
تمثل ذات الفنان ،رغم عمومية موضوعها نالحظ
وجود سعفة نخل متكررة في كل األختام ،كما نجد
في ثقافة المنطقة القديمة رمز السعفة أو النخلة
بصفة أعــم مقدسة جــدا ،حيث كانوا يهتمون بها
اهتماما خاصا الى درجة أن حمورابي وضع عقوبة
لقاطع النخلة.
وعند السومريين  365فائدة للنخل ودواء للعقم
وخامة لصناعة البيوت واألثاث ،ولها أعياد خاصة،
كـمــا ك ــان حـكــام ذل ــك الـعـصــر يـضـعــون عـلــى جنبي
عروشهم سعف نخل.

وف ــي خـتـمــي عـبــدالـلــه ال ـســالــم وص ـب ــاح الـســالــم،
رحمهما الله ،نجد سعفتين في انتصاب وشموخ
كـعـمــوديــن أو بــرجـيــن أو حــارسـيــن منتصبين أو
بوابة أو طرفي عــرش ،أما في ختم الشيخة حصة
نجد السعف متجها من المركز الى األطــراف ،هذا
ما سنتناوله عند شرح ختم الشيخة ونعود للختم
األول ،لـنـلـحــظ وج ــود أف ـعــى تـحـيــط بــالـسـفـعــة من
الخارج وغزال يحيط بالسعفة األخرى.
الختم األخير والخاص بالشيخة حصة صباح
الـســالــم نـجــد أن نـســق الـتـشـكـيــل يــذكــرنــا بــالــرمــوز
القديمة والمنتمية لعصور آلهة األمــومــة ،أي رمز
المنديل ،كما أن رمز األم والسعف مكرر أربع مرات
وفي المنتصف «عبدالله» الرقم أربعة بالنسبة إلى
السعيد يمثل السنوات األربع من عمل ورشة السعيد
برعاية الشيخة حصة ،فهي أم لدار اآلثار ،كما هي
«أم عبدالله» ،وحيث تمثل السعفة الحكمة ،إضافة
إلــى مـعــان أخ ــرى يظهر الختم نــوع مــن االنسجام
والتوافق السلس أن هذه الرعاية األمومية لآلثار
تنتج الحكمة والتي هي «أي الحكمة» (وهــو عمل
الورشة منذ سنين) بالنتيجة تزين الختم ،وتؤكد
اتزانه وتألقه.

انضم الممثل األسترالي
كودي فيرن رسميا إلى طاقم
تمثيل الموسم السادس من
مسلسل الدراما «House of
.»Cards
وتدور قصة المسلسل حول
رجل سياسي طموح من
الحزب الديمقراطي وعضو
الكونغرس األميركي هو
فرانسيس أندروود ،ويساعد
الرئيس غاريت والكر في
ضمان نجاحه باالنتخابات
الرئاسية ،مقابل وعد من
األخير بمنحه منصب وزير
الخارجية ،لكن في حفل
تنصيب الرئيس ،يعلم
فرانسيس بحنث الرئيس
ً
شخصا
وعده ،وأنه سيعين
ً
وبناء على ذلك يقرر
آخر،
فرانسيس السير في طريق
االنتقام ممن خدعه.

ةديرجلا
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دوليات

إسرائيل تضرب إيران في سورية وتخسر مقاتلة ألول مرة منذ عقود
قاس ...وموسكو تحذر من تعريض جنودها للخطر وتدعو إلى ضبط النفس
• «غرفة األسد» تتوعد برد ٍ
• طهران تكذب تل أبيب وتدعم تحرك دمشق« ...الحرس الثوري» :جنود اإلسالم قرب الصهاينة
شهدت الساعات الماضية
أخطر مواجهة حتى اآلن في
سورية بين إسرائيل وإيران،
التي عززت وجودها في إطار
دعمها للرئيس بشار األسد في
الحرب األهلية ،مع استهداف
الجو اإلسرائيلي لنحو
سالح ً
 12هدفا بينها بطاريات دفاع
جوي وخسارتها مقاتلة من نوع
«إف  »16ألول مرة منذ عقود.

ش ـنــت إس ــرائ ـي ــل أم ــس ضــربــات
"واسعة النطاق" استهدفت مواقع
"إيرانية وســوريــة" داخــل األراضــي
السورية ،بعيد سقوط مقاتلة لها
م ــن ط ـ ــراز إف 16 -ف ــي أراض ـي ـه ــا،
واث ــر اعـتــراضـهــا لـطــائــرة مــن دون
ط ـيــار ف ــي أجـ ــواء هـضـبــة ال ـجــوالن
المحتلة أكدت أنها إيرانية انطلقت
من سورية.
وذك ــر المتحدث بــاســم الجيش
اإلسرائيلي جوناثان كونريكوس،
فــي مــوجــز للصحافيين األجــانــب،
أن ســاح الجو نفذ سلسلتين من
ً
ال ـ ـغـ ــارات ،مـسـتـهــدفــا مــركــز ق ـيــادة
طائرة مسيرة إيرانية خرقت األجواء
ً
اإلسرائيلية ،و 12موقعا عسكريا.
وأشار المتحدث إلى أن الغارات
األول ــى شنت مــن ثماني مقاتالت،
وت ـع ــرض ــت إلط ـ ــاق نـ ـي ــران مكثف
مــن ق ــوات الــدفــاع الـجــوي الـســوري
بالرغم من أن الهدف الذي قصفته
ً
كــان إيــرانـيــا ،مـشــددا أن المقاتالت
ُ
استهدفت في األجواء اإلسرائيلية.
وأك ـ ــد ك ــون ــري ـك ــوس أن ط ـيــاري
إحـ ــدى ه ــذه ال ـم ـقــاتــات ،وه ــي من
طـ ــراز "إف ،"16-قـ ــررا ال ـق ـفــز أث ـنــاء
إصــابــة المقاتلة ،ومــن المرجح أن
ذلك جاء نتيجة للنيران السورية،
ً
م ـض ـي ـفــا أن ال ـط ـي ــاري ــن هـبـطــا في
منطقة وادي جــزريــل شــرق مدينة
حيفا شـمــال إســرائ ـيــل ،وأحــدهـمــا
مصاب بـجــروح خطيرة ،فــي حين
تـعــرض الـثــانــي إلصــابــات خفيفة،
وتـحـطـمــت طــائــرتـهـمــا فــي منطقة
الجليل الشمالي.
وه ــي ال ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي يعلن
فـيـهــا الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي بشكل
واض ــح ض ــرب أهـ ــداف إيــران ـيــة في
س ــوري ــة .ك ـمــا أن ـه ــا الـ ـم ــرة األولـ ــي
منذ فـتــرة طويلة الـتــي تفقد فيها
إسرائيل مقاتلة أصيبت بمضادات
أرضية خالل مشاركتها في غارات
في سورية.

رد حاسم

غارات جديدة
استهدفت منطقة
الكسوة وأنظمة رادار
في جبل قاسيون

وأف ــاد المسؤول اإلسرائيلي أن
الجيش شــن ،ردا على ذلــك ،غــارات
جوية جديدة على  12هدفا ،أربعة
ً
منها إيرانية في سورية ،الفتا الى
أن ما بين  15و 20صاروخا أطلقت
على المقاتالت اإلسرائيلية أثناء
تنفيذها هذه الغارات ،لكن جميعها
عـ ــادت ب ـســام إل ــى ق ــواع ــده ــا دون
تسجيل أي إصابات.

رئيس وزراء الهند يزور
سلطنة عمان اليوم

ً
جزءا من صاروخ سقط في القنيطرة أمس (رويترز)
صبية يحملون
وق ـ ـ ـ ــال كـ ــونـ ــري ـ ـكـ ــوس ،إن ه ــذه
الغارات "تصرف ذو طابع دفاعي"
ردا على "ع ــدوان جــوي مــن إي ــران"،
مؤكدا إصــرار الجيش على حماية
السيادة اإلسرائيلية وجاهزيته للرد
الحاسم على كل من يهاجم البالد،
دون االهتمام بالتصعيد.
وحذر كونريكوس سورية وإيران
من "اللعب بالنار بارتكابهما مثل
ً
هذه األعمال العدوانية" ،مشيرا الى
"اننا ال نسعى إلى التصعيد ،لكننا
جاهزون لمختلف السيناريوهات"
ً
وعلى استعداد لتدفيعهما "ثمنا
ً
باهظا" على مثل هذه األعمال.
وفــي كــامــه عــن دخ ــول الطائرة
م ــن دون ط ـيــار اإلي ــران ـي ــة األجـ ــواء
االســرائـيـلـيــة ،ق ــال الـمـتـحــدث" :انــه
االنتهاك اإليراني األشــد واألفضح
للسيادة اإلسرائيلية خالل السنوات
ً
الماضية" ،مضيفا" :لذلك جاء ردنا
بمثل هذه الشدة" .وكتب المتحدث
اآلخ ــر بــاســم الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
أفيخاي أدرعي ،على صفحته على
"فيسبوك"" :ال نعلم بعد ان كانت
الطائرة أصيبت بنيران سورية".

موجة ثانية
من جهتها ،أعلنت وكالة األنباء
السورية الرسمية (سانا) أن الغارات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة "اس ـت ـه ــدف ــت إح ــدى
ال ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة ف ــي المنطقة

ال ــوس ـط ــى ،وت ـص ــدت ل ـهــا وســائــط
دفاعنا الجوي ،وأصابت أكثر من
طائرة".
أمـ ـ ــا م ــدي ــر الـ ـم ــرص ــد الـ ـس ــوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن
فأعلن أن الغارات استهدفت مواقع
شرق حمص في منطقة توجد فيها
قــوات إيرانية وعناصر مــن "حــزب
الله" اللبناني.
وشـنــت المقاتالت اإلسرائيلية
موجة ثانية من الغارات "الواسعة
ال ـن ـطــاق" اس ـت ـهــدفــت ،حـســب بـيــان
ً
لـل ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي " 12ه ــدف ــا
ً
ً
إيــرانـيــا وســوريــا ،مــن بينها ثالث
ب ـ ـ ـطـ ـ ــاريـ ـ ــات صـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــخ م ـ ـضـ ــادة
للطائرات ،وأربـعــة أه ــداف إيرانية
غـ ـي ــر م ـ ـح ـ ــددة ي ـم ـل ـك ـه ــا الـ ـجـ ـه ــاز
العسكري اإليراني".
وف ــي إش ـ ــارة إل ــى ه ــذه الـمــوجــة
الثانية ،أعلنت دمشق تصدي أنظمة
دفاعها الجوي لضربات إسرائيلية
ثــان ـيــة اس ـت ـهــدفــت ق ــواع ــد لـلــدفــاع
الـجــوي ال ـســوري فــي ريــف دمشق،
بحسب وكالة "سانا".

دمشق وجنوبها
ً
والح ـ ـقـ ــا ،أكـ ــد م ـص ــدر عـسـكــري
س ــوري ،أن إســرائـيــل شنت غــارات
ع ـ ـلـ ــى ري ـ ـ ــف دمـ ـ ـش ـ ــق وال ـم ـن ـط ـق ــة
ًَ
الجنوبية ،مشيرا إلى أن "وسائط
دفــاع ـنــا ال ـج ــوي ت ـصــدت لـلـعــدوان

الجديد في ريف دمشق وأفشلته".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـص ـ ــادر س ـ ــوري ـ ــة أن
المضادات الجوية تصدت للغارات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـجــديــدة ف ــوق ريــف
دمـ ـش ــق ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن الـ ـغ ــارات
ً
استهدفت منطقة الكسوة تحديدا
وأنظمة رادار في جبل قاسيون.
ومنذ اندالع األحداث في سورية
عـ ــام  2011عـمـلــت اس ــرائ ـي ــل على
ت ـج ـنــب ال ـ ـتـ ــورط ف ــي هـ ــذا الـ ـن ــزاع،
ً
لكنها كانت تستهدف أحيانا مواقع
لـلـنـظــام ال ـس ــوري أو قــوافــل ســاح
مرسلة إلى "حزب الله".

حلفاء األسد
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،شـ ـ ـ ــددت "غ ــرف ــة
عـمـلـيــات حـلـفــاء س ــوري ــة" عـلــى أن
ً
ً
إس ــرائـ ـي ــل س ـت ـش ـهــد "ردا قــاس ـيــا
ً
وج ــدي ــا" عـلــى "إره ــاب ـه ــا" م ــن اآلن
فصاعدا.
ونـفــت الـغــرفــة ،الـتــي تـضــم أبــرز
ً
داع ـم ــي دم ـش ــق ،خ ـصــوصــا إي ــران
و"ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه" ،وت ـت ــول ــى تـنـسـيــق
العمليات القتالية ،إرسال أي طائرة
مسيرة فــوق األج ــواء اإلسرائيلية،
واصفة االتهامات في هــذا الصدد
بأنها "افتراء".
وأوردت غرفة العمليات ،في بيان:
"ما قاله العدو اإلسرائيلي في أنها
(الطائرة) كانت تستهدفه ودخلت
المجال الجوي لفلسطين المحتلة

خطر تفجر "حرب إقليمية على نطاق واسع" ،تكون سورية ميدانها،
في حال تجاوزت األطراف المعنية الخطوط الحمر المتفاهم حولها
بصفة مباشرة أو غير مباشرة برعاية روسيا .ورجح الخبراء في
تقرير أصــدره مركز "مجموعة األزم ــات الدولية" في بروكسل ،أن
"روسـيــا تنفرد بالقدرة على إبــرام تفاهمات بين النظام السوري
وإيران وحزب الله من ناحية ،وإسرائيل من ناحية أخرى ،قد تساعد
على الوقاية من الحرب اإلقليمية".
وتتمثل الخطوط الحمر بالنسبة إلسرائيل في أال يقترب مقاتلو
الميليشيات الشيعية من خط وقف النار في هضبة الجوالن ،وأن
تتمكن روسيا من جهة أخرى من إقناع إيران بعدم المخاطرة ببناء
قواعد عسكرية وتجهيزات دقيقة في سورية.
(القدس  -العربية .نت)

هو كذب وافتراء وتضليل" ،مؤكدة
ً
أن "أي اع ـتــداء جــديــد سيشهد ردا
ً
ً
قاسيا وجديا".
وت ـ ـ ـضـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة ق ـ ـ ــادة
عسكريين من أبــرز حلفاء سورية،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا إيـ ـ ـ ـ ـ ــران وحـ ـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
اللبناني ،ال ــى جــانــب ممثلين عن
ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام وتـ ـت ــول ــى تـنـسـيــق
العمليات القتالية على األرض.
واستهدف القصف اإلسرائيلي،
بحسب بيان الغرفة" ،محطة طائرات
ّ
مسيرة في مطار تيفور" في ريف
ح ـمــص ال ـش ــرق ــي قـ ــال إن ـه ــا تعمل
"على جمع المعلومات في مواجهة
المنظمات اإلرهابية وعلى رأسها
تنظيم داعش".

روسيا وإيران
ودعت روسيا جميع األطراف إلى
"ضبط النفس" ،معتبرة أن تعريض
حـيــاة الـجـنــود ال ــروس للخطر في
ً
سورية "غير مقبول بتاتا".
وأ ع ـ ـ ــر ب ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
الــروس ـي ــة ع ــن الـقـلــق ال ـشــديــد إزاء
التطور األخير في سورية ،مشيرة
إلـ ــى أنـ ــه "مـ ــن ال ـ ـضـ ــروري اح ـت ــرام
سيادة وسالمة األراضــي السورية
وغـيــرهــا مــن الـبـلــدان فــي المنطقة
دون شروط".
ّ
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ــأن الـ ـق ــوات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة م ـل ـت ــزم ــة

حذرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية امس ،من
أن األوضــاع حول سورية قد تشهد "تصعيدا ال
نهاية له" إذا تبين أن الغارات اإلسرائيلية األخيرة
أودت بأرواح عسكريين أو مستشارين إيرانيين.
ّ
وذكــرت الصحيفة ،بأن تحطم الـ "إف "16-في
الـجــوالن جــراء استهدافها مــن قبل ســاح الجو
السوري أول حادث من نوعه خالل العقود الثالثة
الماضية ،مما قد يجلب تداعيات ملحوظة إلى
األوضاع المعقدة أصال في المنطقة.
ولفتت الى أن السلطات السورية حذرت غير
مــرة في اآلونــة األخـيــرة من الــرد على أي اعتداء
من قبل إسرائيل ،وتظهر التطورات األخيرة أن

شظايا الصواريخ تطال سرعين وعلي النهري ...وبيروت تشتكي إسرائيل وتؤكد حق دمشق

●

بيروت  -ةديرجلا

تابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ،منذ
فجر أمــس ،التطورات التي نتجت عن االعتداءات
ال ـجــويــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى األراض ـ ـ ــي ال ـســوريــة،
وتلقى تقارير عسكرية وأمنية عدة عن مسار هذه
االعتداءات التي طاولت شظاياها أراضي لبنانية
في منطقة البقاع .وأجرى عون اتصاالت هاتفية مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس مجلس
ال ـ ــوزراء سـعــد الـحــريــري الـمــوجــود خ ــارج لبنان،
وتشاور معهما في األوضاع المستجدة ،وما يمكن
أن يتخذ من مواقف حيالها ،وتلقى اتصاالت من
وزير الدفاع يعقوب الصراف ،وقائد الجيش العماد
جوزف عون لمتابعة التطورات.
وأكدت مصادر أمنية ،أمس ،أن "األجهزة األمنية
انتشرت فــي مدينة صــور ،وتحديدا فــي بساتين
ّ
الـحــنـيــة والـقـلـيـلــة ،وس ـ ّـي ــرت دوري ـ ــات لـمـنــع قـيــام
مجموعات فلسطينية متشددة بإطالق صواريخ
فــي اتـجــاه إســرائـيــل وجـ ّـرهــا إلــى غــرب المنطقة"،
مشيرة إلــى أن "مستوى التنسيق بين حــزب الله
والجيش اللبناني كان كبيرا لمنع تدهور الوضع
على الحدود اللبنانية الجنوبية".
فــي م ـ ــوازاة ذل ــكُ ،ع ـثــر فــي سـهــل ب ـلــدة سرعين
البقاعية على بقايا ص ــاروخ س ــوري اطـلــق على

الطائرات اإلسرائيلية ،وشظايا في سهل بلدة علي
النهري ،كما عثر على أجزاء من صاروخ سقطت في
رياق وحارة الفيكاني.
كــذلــك ،سـقــط صـ ــاروخ مــن ط ــراز "سـ ــام" مضاد
لـلـطــائــرات فــي وادي الـحــاصـبــانــي وس ــط بستان
ليمون ،كان أطلق في اتجاه الطائرات االسرائيلية
ُ
مــن االراض ــي الـســوريــة ،كما افـيــد بسقوط "جسم
غريب" بين بلدتي كوكبا وحاصبيا يرجح أن يكون
صاروخا سوريا مضادا للطائرات.
ّ
وتـفــقــد عضو كتلة "الــوفــاء للمقاومة" النائب
علي فياض ،امس ،مكان سقوط صاروخ "سام" في
وادي الحاصباني ،واكد في اعقاب ذلك "جاهزية
الجيش والمقاومة في ردع أي عــدوان اسرائيلي
فــي ح ــال قـيــام ال ـعــدو ب ــأي م ـغــامــرة" ،الفـتــا ال ــى أن
"الوضع في الجنوب متماسك وممتاز" ،ووجه تحية
"تقدير وإكبار لتصدي الجيش السوري للعدوان
االسرائيلي".
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية،
ف ــي بـ ـي ــان أم ـ ــس" ،ال ـ ـغ ـ ــارات الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت لـهــا
س ــوري ــة" ،واك ــدت "ح ــق الــدفــاع الـمـشــروع عـلــى اي
اعتداء إسرائيلي" ،مشيرة الى أن "وزير الخارجية
والمغتربين أعطى تعليماته إلى بعثة لبنان الدائمة
لدى األمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى
مجلس األمــن بحق إسرائيل إلدانتها وتحذيرها

جنود لبنانيون يطوقون موقع سقوط الصاروخ بعلي النهري أمس (رويترز)
م ــن مـغـبــة اسـتـخــدامـهــا االجـ ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة لشن
هجمات على سورية" .واضافت الوزارة ان "مثل هذه
السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد
االستقرار في المنطقة ،لذلك تطلب الوزارة من الدول
المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها".
إلى ذلك ،رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب
وليد جنبالط أن "اضـطــرابــات كبيرة قــادمــة على

باالتفاقات الخاصة بضمان ثبوت
ع ـمــل مـنـطـقــة وق ــف الـتـصـعـيــد في
جنوب غرب سورية.
وات ـه ـمــت إيـ ــران أم ــس إســرائـيــل
ب ــ"ال ـكــذب" ،مــؤكــدة حــق ســوريــة في
"الدفاع المشروع عن النفس" .وقال
المتحدث بــاســم وزارة الخارجية
بـ ـه ــرام ق ــاس ـم ــي ،إن إس ــرائ ـي ــل من
أج ــل الـتـغـطـيــة عـلــى جــرائـمـهــا في
الـمـنـطـقــة ،تـلـجــأ إل ــى أك ــاذي ــب ضد
الدول األخرى".

زوال إسرائيل
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح ن ـق ـل ـت ــه وك ــال ــة
"تـسـنـيــم" ،أك ــد نــائــب الـقــائــد الـعــام
للحرس الـثــوري اإليــرانــي ،حسين
س ــام ــي ،أن ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي
بــات يسمع صــوت جـنــود اإلســام
عـ ـن ــد ح ـ ـ ـ ـ ــدوده ،م ـ ـشـ ــددا عـ ـل ــى أن ــه
"سـنـحـقــق ن ـبــوءة الـمــرشــد األعـلــى
ً
ب ـ ـ ــزوال إس ــرائ ـي ــل ق ـبــل  20ع ــام ــا".
وأشار سالمي إلى أن "إيران قادرة
على تدمير القواعد األميركية في
الـمـنـطـقــة وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى جهنم
إلسرائيل".
ول ـفــت ســامــي ال ــى أن الــوجــود
اإليــرانــي فــي ســوريــة ليس وجــودا
ع ـس ـكــريــا ،ب ــل وج ـ ــود اس ـت ـش ــاري،
والجيش السوري قادر على الدفاع
عن بالده.
(عواصم  -وكاالت)

يبدأ رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي اليوم زيارة
رسمية لسلطنة عمان في اطار
جولة له باملنطقة.
وقالت مصادر دبلوماسية ،أمس،
إن مودي سيجري خالل الزيارة
محادثات مع السلطان قابوس
بن سعيد سلطان عمان تتناول
تدعيم العالقات الثنائية بني
البلدين في مختلف املجاالت ال
سيما على الصعيد االقتصادي،
مضيفة ،أن الجانبني سيبحثان
عددا من القضايا اإلقليمية
والدولية التي تهم البلدين،
وخاصة ما يتعلق بالوضع في
املنطقة .ومن املنتظر أن يجتمع
مودي خالل الزيارة مع عدد من
كبار املسؤولني العمانيني ،ومنهم
نائب رئيس الوزراء لشؤون
مجلس الوزراء فهد بن محمود.

هجوم انتحاري بموقع
للجيش الليبي

األسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ

ً
«حزب الله» والجيش اللبناني يضبطان اإليقاع جنوبا
•

ألمانيا تعلن طبيعة جديدة
لمهام قواتها في العراق

أعلنت وزيرة الدفاع األملانية
أورزوال فون دير الين طبيعة
جديدة ملهام القوات األملانية في
العراق .وقالت فون دير الين ،في
بغداد أمس ،إن العراقيني يرغبون
في تلقي إرشادات وخبرات من
أملانيا في إعادة تشكيل القوات
املسلحة ،وفي الخدمات الصحية
واللوجستية ،مضيفة أن «هذه
مرحلة انتقالية للعراق ،جميع
شركائي في الحوار يؤكدون
باستمرار رغبتهم الحثيثة في
مشاركة أملانيا في دعم العراق».
وذكرت الوزيرة أن املهمة الحالية
من املمكن تغييرها لـ»شكل آخر
من املشاركة» ،مبينة أنه سيجرى
تشكيل مجموعة عمل لبحث
التفاصيل.

هل استدرجت إيران إسرائيل لعمق سورية؟
ً
لم تستبعد مصادر إسرائيلية أن تكون إيران قد نصبت كمينا
إلسرائيل من خالل الطائرة من دون طيار التي قادت إلى استدراج
المقاتالت اإلسرائيلية إلى شن هجمات ردا على الطائرة اإليرانية،
حيث تعرضت لكمين من المضادات األرضية وصواريخ االعتراض
من بطاريات "السام" التي أطلق منها ما ال يقل عن  25صاروخا،
وهو تطور غير مسبوق.
الــافــت فــي ال ـت ـطــورات الـحــالـيــة أن ـهــا ال ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي تكون
فيها مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران في سورية ،ويبدو أن
هــذا التصعيد الخطير لــم ينته بعد ،حيث يجري رئيس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية ،ومن غير المستبعد
أن تنفذ إسرائيل غارات إضافية في العمق السوري.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تحذير خبراء دوليين من

سلة أخبار

المنطقة" ،معتبرا أنه "لن ينفع التفكير في فصل
المسارات ،ألن اإلسرائيلي اصال اعلن ربطها".
وقــال جنبالط ،في تغريدة عبر "تويتر" أمس،
"صناع القرار فيلبنا ن وجب االحتياط والعدول عن
المشاريع الكبرى المكلفة" ،مشددا على أن "أفضل
شــيء اإلص ــاح والتقشف فــي انتظار العواصف.
التاريخ يعيد نفسه".

الرئيس السوري بشار األسد انتقل من التهديد
إلــى التنفيذ ،مشيرة إلــى أن استهداف المقاتلة
اإلسرائيلية امس ،يمثل تعبيرا عن اليقين الذي
ت ـش ـعــر ب ــه س ـل ـطــات دم ـش ــق ب ـعــد ب ـســط قــوات ـهــا
سيطرتها عـلــى نـحــو  80فــي الـمـئــة مــن أراض ــي
البالد.
وت ـس ــاء ل ــت "هـ ــآرتـ ــس"" :ه ــل أع ـط ــى (الــرئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد) ت ــرام ــب ل ـ ـ (رئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين) نتنياهو الضوء األخضر
لمواجهة إيران في الشمال؟".
واختتمت بالتحذير من أن "األطراف المنخرطة
في القتال بالجوالن تقف على منحدر زلق جدا".

سقوط أول مروحية تركية
في عفرين ...وإردوغان يتوعد
أعلن الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان،
أمـ ــس ،س ـقــوط مــروح ـيــة تــاب ـعــة لـلـجـيــش ألول
مرة ومقتل عسكريين اثنين على متنها خالل
عملية "غصن الزيتون" العسكرية المتواصلة
في منطقة عفرين بريف محافظة حلب منذ 20
يناير الماضي.
وت ــوع ــد إردوغـ ـ ـ ــان ،ف ــي كـلـمــة أل ـق ــاه ــا خــال
اجتماع لفرع حزبه "العدالة والتنمية" في مدينة
إسطنبول ،المسؤولين عن إسقاط المروحية
التركية ّ
برد قاس ،مؤكدا "أنهم سيدفعون ثمن
ذلك باهظا".
وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب
الكردي روجهات روج" :أسقطت قواتنا طائرة
مروحية تركية بعد ظهر اليوم (أمس) في قرية
قدة قرب ناحية راجو التي تشهد مواجهات بين
قواتنا والجيش التركي ومسلحي المعارضة"،
مــؤكــدة أن "جـبـهــات عـفــريــن تشهد مــواجـهــات
ع ـن ـي ـفــة ،وت ـم ـك ـنــت ق ــوات ـن ــا م ــن تــدم ـيــر س ـيــارة
عسكرية فــي ناحية شيخ حــديــد جـنــوب غرب
عفرين".
وقصفت المقاتالت والمدافع التركية مواقع
عسكرية لعناصر حــزب االتـحــاد الديمقراطي
وحزب العمال الكردستاني في عفرين ،بالتزامن
مــع إرس ــال تـعــزيــزات لـلـقــوات الـمـتـمــركــزة على
الحدود.

تعرضت بوابة الـ 90شرقي مدينة
سرت التابعة لقوات الجيش
لهجوم انتحاري صباح أمس،
أصيب خالله عدد من الجنود،
ونجم عنه احتراق عدد من
السيارات التابعة للبوابة.
وقال مصدر عسكري تابع
للجيش ،إن الهجوم وقع من
خالل انتحاري يقود سيارة دفع
رباعي وصل بها إلى موقع مجاور
للبوابة وفجر نفسه داخلها.
وأكد املصدر أن إصابات الجنود
طفيفة ،في حني احترق عدد من
السيارات املتوقفة باملوقع الذي
فجر فيه االنتحاري نفسه ،ولم
يحدد عدد املصابني ،مشيرا إلى أن
«دوريات تجوب في محيط املنطقة
للبحث عن مسلحني آخرين
تابعني لداعش ،الذي من املؤكد أنه
كان وراء العملية االنتحارية».

حبس  38ألف تركي
الرتباطهم بغولن

أعلن وزير العدل التركي
عبدالحميد غل ،أمس ،حبس
وإدانة أكثر من  38ألف شخص
الرتباطهم بمنظمة «الكيان
املوازي» بقيادة فتح الله غولن،
التي تتهمها الحكومة بالضلوع
في محاولة انقالب وقعت في
يوليو .2016
وقال غل ،في كلمة خالل اجتماع
قضائي بمدينة أنطاليا جنوبي
تركيا ،إن عشرات اآلالف ينتمون
لحزب العمال الكردستاني و1354
مشتبها في انتمائهم لتنظيم
داعش ال يزالون معتقلني أو
يقضون عقوبة بالسجن بتهم
تتعلق بـ»اإلرهاب» ،مؤكدا أن
القضاء التركي والعدالة التركية
ستأخذ مجراها تجاه اإلرهابيني.

ةديرجلا
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ترامب يرفض نشر وثيقة الديمقراطيين و«العنف» يضرب إدارته
• بيلوسي تندد بإخفاء الفضيحة •روسي يخدع االستخبارات •استقالة المسؤولة الثالثة في «العدل»
منع الرئيس األميركي دونالد
ترامب نشر مذكرة سرية
كتبها أعضاء ديمقراطيون
في الكونغرس لدحض وثيقة
للجمهوريين كان سمح بنشرها
األسبوع الماضي ،وجاء فيها
أن مكتب التحقيقات الفدرالي
( )FBIووزارة العدل ّ
تحيزا
ضده في تحقيق اتحادي بشأن
روسيا وانتخابات الرئاسة
األميركية عام .2016

رفض الرئيس دونالد ترامب نشر وثيقة سرية
أعــدهــا الــديـمـقــراطـيــون تــدحــض ات ـهــامــات وجهها
ترامب وبرلمانيون جمهوريون لمكتب التحقيقات
ال ـفــدرالــي ( ،)FBIفــي إط ــار التحقيق ح ــول التدخل
الروسي بانتخابات الرئاسة األميركية.
وبرر ترامب رفضه نشر الوثيقة بحجة "مخاوف
على األمن القومي".
وقــال المستشار القانوني للبيت األبيض دون
مــاكـغــان ،إن الـمــذكــرة الـتــي أعــدهــا الــديـمـقــراطـيــون
"تـ ـحـ ـتـ ــوي عـ ـل ــى الـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــاط ــع ال ـس ــري ــة
والحساسة".
في المقابل ،اعتبرت زعيمة األقلية الديمقراطية
في مجلس النواب نانسي بيلوسي ،أن رفض ترامب
نشر وثيقة الديمقراطيين هو "محاولة وقحة إلخفاء
الحقيقة حول فضيحة ترامب  -روسيا عن الشعب
االميركي" ،مضيفة أن قرار ترامب "جزء من سيناريو
تمويه خطير ويائس من جانب الرئيس".
ً
وق ــال ــت" :م ــن ال ــواض ــح أن ل ــدى ال ــرئ ـي ــس شـيــئــا
يخفيه" ،قبل أن تـتـســاء ل" :لـمــاذا ال يضع الرئيس
بالدنا قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟".
ومـســاء أم ــس ،قــال الرئيس األمـيــركــي إن مذكرة
الديمقراطيين "سياسية للغاية وطويلة للغاية"،
ويجب "إعادة صياغتها بدرجة كبيرة".
وغ ــرد قــائــا" :أرسـ ــل الــديـمـقــراطـيــون مــذكــرة رد
سياسية للغاية وطويلة للغاية ،يعلمون  -بسبب
مصادرهم وطرقهم (وغير ذلك)  -أنها تحتاج إلى
إعــادة صياغة بدرجة كبيرة ...وعندئذ سيلومون
البيت األبيض على عدم الشفافية".
وأض ــاف" :أخـبــرتـهــم (ب ـض ــرورة) إع ــادة كتابتها
وإرسالها مجددا بصيغة مالئمة".
واالث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ،ص ـ ّـوت ــت لـجـنــة ف ــي مجلس
النواب لمصلحة نشر وثيقة الديمقراطيين.
وكـ ـ ــان ال ـك ــون ـغ ــرس نـ ـش ــر ،أم ـ ــس األول ،م ــذك ــرة
أخــرى ّ
أعدها جمهوريون تتهم مكتب التحقيقات
الفدرالي ( )FBIباالنحياز في تحقيقاته بشأن حملة
االنتخابات الرئاسية العام الماضي.
وسمح ترامب بنشر المذكرة التي أعدها عضو
ال ـكــون ـغــرس ال ـج ـم ـهــوري وال ـم ـس ــؤول ال ـســابــق في
فريق الرئيس خالل الفترة االنتقالية ّالتي سبقت
تنصيبه ديفن نيونز ،رغــم أن " "FBIحــذر مــن عدم
دقة هذه المذكرة.

خداع روسي

الرئيس األميركي
اعتبر مذكرة
المعارضة «سياسية
ً
وطويلة جدا»

وفي السياق ،نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن
مسؤولي أمــن أميركيين ،أن مواطنا روسـيــا خدع
االستخبارات ،واستولى منها على  100ألف دوالر
العام الماضي عندما عرض تقديم معلومات فاضحة
عــن الــرئـيــس تــرامــب وأدوات للتسلل اإللـكـتــرونــي
سرقت من وكالة األمن القومي األميركي.
وأكدت الصحيفة ،أن المبلغ أرسل إلى غرفة في
أحد فنادق برلين في سبتمبر على أنه دفعة أولى
من مكافأة قدرها مليون دوالر .وتابعت أن سرقة
أدوات التسلل اإللـكـتــرونــي الـســريــة أض ــرت بشدة

ً
مصافحا شاين بوفيه خالل استقباله له ولوالده دونالد أمس األول في البيت
ترامب
األبيض بعد منحهما  10آالف دوالر لعالج والده من مرض السرطان (رويترز)
بــوكــالــة األم ــن الـقــومــي الـتــي كــانــت تسعى لتحديد
المواد المسروقة.
وقال عدد من مسؤولي االستخبارات األميركية
للصحيفة إنهم لم يسعوا للحصول على المعلومات
فــي شــأن تــرامــب مــن هــذا الــروســي الــذي يشتبه في
أن لــه صــات باالستخبارات الروسية ومتسللين
إلكترونيين في شرق أوروبا.
ونـقـلــت "ن ـيــويــورك تــايـمــز" عــن الـمـســؤولـيــن ،أن
الرجل ادعى أن المعلومات تربط الرئيس ومساعديه
بــروس ـيــا .وأض ــاف ــوا أن ــه ب ــدال م ــن أن يـسـلــم أدوات
التسلل اإللكتروني ،قدم مادة مشكوكا في صحتها
ّ
تضمنت
وربما تكون مفبركة عن ترامب وآخرين
سجالت مصارف ورسائل إلكترونية وبيانات زعم
أنها من االستخبارات الروسية.

العنف األسري
من ناحية أخرى ،قدم موظفان في البيت األبيض
على التوالي استقالتهما األسبوع الماضي ،نتيجة
ات ـهــامــات بــالـعـنــف االسـ ــري ،فــي فضيحة جــديــدة
تثير تساؤالت حول قرارات ترامب وتلطخ الدائرة
المقربة منه وخصوصا كبير الموظفين جون كيلي
ومساعدته هوب هيكس.
واسـتـقــال كــاتــب الخطابات فــي البيت االبيض
ديفيد سورنسن ،نافيا اتهامات زوجته له بالعنف

االسري ،وذلك بعد ساعات على توجيه انتقادات
لترامب لتمنيه لسكرتير موظفي البيت االبيض
روب بورتر "مسيرة رائعة" عقب استقالته وسط
اتهامات مماثلة.
وبورتر الذي ينفي اتهامات زوجتيه السابقتين،
إحداهما نشرت صورة لها وحول عينها كدمة ،عمل
في قلب البيت االبيض خالل السنة االولى من إدارة
ترامب ،رغم عدم حصوله على تصريح أمني كامل.
واستقال من منصبه األربعاء بعدما أصبحت
االتهامات علنية.
وترامب المتهم ،بدوره ،بمضايقات أو اعتداءات
جنسية من أكثر من عشرين امرأة ،أجج الفضيحة
بـعــدمــا أش ــاد ب ـبــورتــر ،قــائــا إن أم ــام ــه مستقبال
مشرقا.
ولم يأت ترامب على ذكر الزوجتين السابقتين
أو المزاعم عن العنف األسري.
وقال الرئيس في المكتب البيضاوي" :بالتأكيد
نـتـمـنــى ل ــه ال ـخ ـيــر ،وه ــو ي ـمــر بـمــرحـلــة عـصـيـبــة".
وأضــاف" :لقد قام بعمل جيد جدا عندما كان في
البيت األبـيــض ،ونتمنى لــه مسيرة رائـعــة ،وكما
تعلمون على األرج ــح ،قــال إنــه ب ــريء ،وأعـتـقــد أن
عليكم أن تتذكروا ذلك".
واسـتــدعــى ذلــك توبيخا مــن ديمقراطيين مثل
العضو في مجلس الشيوخ نيديا فيالسكيز التي
هاجمت "ثقافة كراهية النساء" في البيت االبيض.

بــدوره ،أشاد كبير موظفي البيت االبيض جون
كيلي الذي كان على علم باالتهامات ،بسلوك بورتر
فــي البيت االبـيــض ،مــؤكــدا أن "كــل شخص لــه حق
الدفاع عن سمعته".
أمــا المساعدة هــوب هيكس ،أكثر المقربين من
ترامب على االرجــح ،فقد ساعدت في صياغة الرد
ع ـلــى الـفـضـيـحــة بـصـفـتـهــا م ــدي ــرة االتـ ـص ــال ،رغــم
ارتباطها بعالقة غرامية ببورتر.

في غضون ذلكّ ،
قدمت المسؤولة الثالثة في وزارة
العدل االمركية راشل براند استقالتها من منصبها
بعد تسعة اشهر فقط على توليها مهماتها.
وأعلن وزير العدل جف سيشنز" :أعلم ان الجميع
في الوزارة سيفتقدونها ،لكننا نهنئها لهذه الفرصة
الجديدة في القطاع الخاص".
وقـ ـب ــل صـ ـ ــدور بـ ـي ــان ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ك ــان ــت صـحـيـفــة
"نيويورك تايمز" أوردت ان براند استقالت وانها
ستعمل في القطاع الخاص.
وك ــان الـمـســؤولــون فــي الـمـعــارضــة الديمقرطية
حذروا ترامب من اقالة المسؤولين الرئيسيين في
التحقيق ح ــول الـتــدخــل الــروســي فــي االنـتـخــابــات
الرئاسية األميركية.
(واشنطن  -وكاالت)

يناقش بالكويت واألردن أزمة الخليج والقدس وفي أنقرة والقاهرة الحرب واالنتخابات

ً
احتجاجا على سياسة الهجرة (رويترز)
مسيرة في نيويورك أمس

يستعد وزير الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون إلجراء محادثات "صعبة" خالل
جــولــة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،تـشـمــل خمس
دول بينها الكويت واألردن ولبنان ومصر
وتركيا.
وقبيل زيارة تيلرسون المقررة في الفترة
من  11إلى  16الجاري ،قال مسؤول كبير في
وزارة الخارجية األميركية ،للصحافيين
أم ــس األول" ،ن ـحــض األتـ ـ ــراك ع ـلــى ضبط
النفس في عملياتهم بعفرين وعلى طول
الحدود في شمال سورية" ،معتبرا أن األمثل
هو "إنهاء" تلك العمليات "في أســرع وقت
ممكن" ،ولفت المسؤول ،الذي طلب عدم ذكر
اسمه ،إلى أنه ستكون هناك رسالة "حازمة"
في هذا الصدد ،وقال" :يجب طبعا أن نعمل
مع األتراك لفهم أفضل لنواياهم على المدى
الطويل" ومن أجل "إيجاد طريقة ،إذا أمكن،
للعمل معهم على معالجة مخاوفهم األمنية

وس ـعــت ال ـكــويــت إل ــى الــوســاطــة إلنـهــاء
ال ـنــزاع ،ال ــذي تفجر حين قطعت اإلم ــارات
والسعودية والبحرين ومصر روابط النقل
وال ــرواب ــط الـتـجــاريــة مــع قـطــر فــي يــونـيــو،
متهمة إياها بدعم اإلرهــاب والتقارب مع
إيران .وتنفي الدوحة االتهامات.
وف ــي  ،21أب ـلــغ ال ـعــاهــل األردنـ ـ ــي الـمـلــك
عبدالله نائب الرئيس األميركي مايك بنس
أن على واشنطن إعــادة بناء الثقة في حل
الدولتين إلسرائيل والفلسطينيين ،بعد
أن اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس
عاصمة إلسرائيل.
وخـ ـ ــال ح ــدي ـث ــه ع ــن ج ــول ــة ت ـي ـلــرســون
بشكل عام ،قال المسؤول بوزارة الخارجية
"ثمة قضايا صعبة حقا ،وستكون هناك
محادثات صعبة".
وخـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـيـ ـل ــرس ــون ل ـل ـق ــاه ــرة،
سيجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي،

للتأكيد عـلــى ال ـت ـعــاون األم ـنــي الـمـشـتــرك.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت أط ـل ـقــت ف ـيــه مـصــر
عملية عسكرية واسعة تستهدف "العناصر
اإلرهابية واإلجرامية".
وتجري مصر أيضا انتخابات الرئاسة
فــي الفترة مــن  26إلــى  28م ــارس ،ويواجه
ً
ً
خاللها السيسي منافسا واح ــدا ظهر في
اللحظات األخيرة ،وسبق أن قال إنه يدعم
السيسي.
وقــال مسؤول آخــر في وزارة الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إن واشـ ـنـ ـط ــن ت ــدع ــم "ع ـم ـل ـيــة
انتخابية حقيقية و تـحـظــى بمصداقية".
وأضـ ــاف" :عـبــرنــا عــن بــواعــث قلقنا حيال
تـقــاريــر تفيد ب ــأن الـنــائــب ال ـعــام المصري
بدأ تحقيقا مع شخصيات معارضة قبيل
االنتخابات .وستجرى مناقشة مثل هذه
القضايا خالل هذه الزيارة".
(واشنطن  -وكاالت)

المطلق :المرأة ملزمة بالستر ال بالعباءة روحاني ينفي ّ «العشاء السري» في نيويورك
«الشورى السعودي» لتطبيق «حد الحرابة» على اإلرهابيين
وخامنئي يشكك في إحصاءاته االقتصادية
ف ــي إش ـ ـ ــارة ج ــدي ــدة إلـ ــى م ـســاعــي الـمـمـلـكــة نحو
التحديث ،أكــد العضو الـبــارز فــي هيئة كبار العلماء
بالسعودية الشيخ عبدالله المطلق ،أن المرأة ليست
ملزمة بارتداء العباءة تحديدا ما دامت تستر نفسها
بمالبس محتشمة.
وقال المطلق ،في برنامجه التلفزيوني أمس األول:
"أكثر من  90في المئة من المسلمات الملتزمات في العالم
اإلسالمي ما عليها العباءة ،وال يعرفن العباءات ،ونحن
نراهن في مكة والمدينة ،نساء ما شاء الله ملتزمات من
حفظة القرآن ،ومن الداعيات إلى الله ،لكن ما عندهن
عباءات".
وتابع "ولهذا أحبتي في الله ،ما نلزم الناس بالعباءات
إذا سترت المرأة نفسها بعباءة أو بغير ذلك ،فالمقصود
الستر".
وال يشير ذلــك بــالـضــرورة إلــى ح ــدوث تغيير ،لكن
هذا هو التصريح األول من نوعه الذي يصدر عن رجل
دين بارز في المملكة ،ويتسق أيضا مع نمط ظهر في
اآلونة األخيرة من توسيع نطاق الحريات في السعودية
بالتزامن مع إصــاحــات ولــي العهد األمير محمد بن
سلمان.
وال يسمح إال للعلماء الذين تعينهم الحكومة في هيئة
كبار العلماء بإصدار الفتاوى ،وتفسيراتهم للشريعة
اإلسالمية تشكل أسس النظام التشريعي في المملكة.
ويمثل ذلك تغيرا كبيرا خالل السنتين الماضيتين
في المملكة .ففي  2016احتجزت امرأة لخلعها العباءة
في شــارع رئيسي في الــريــاض .وذكــرت وسائل إعالم
محلية وقتها ،أنها احتجزت عقب بالغ تلقته هيئة األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
وشهدت المملكة قــرارات لتوسيع حقوق المرأة في
اآلونة األخيرة من بينها قرار السماح للنساء بحضور

أحـ ــداث ريــاضـيــة مــع ال ــرج ــال ،وال ـس ـمــاح لـهــن بقيادة
السيارات.
ف ــي س ـي ــاق آخـ ـ ــر ،ط ــال ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ــورى
الـسـعــودي عبدالله بــن محمد آل شيخ بتطبيق "حد
ال ـح ــراب ــة" عـلــى اإلرهــاب ـي ـيــن ،وف ـقــا ل ـم ـبــادئ الشريعة
اإلسالمية.
وقال آل شيخ ،في تصريحات صحافية أمس ،على
هامش اجتماعات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي،
ورؤساء مجالس البرلمانات العربية ،إن اإلرهاب جريمة
تستهدف اإلفساد وزعزعة األمن والجناية على األنفس
واألموال.
من جهته ،دعا رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة
صالح ،الى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز
قدرته في محاربة اإلرهاب.
أما رئيس البرلمان السوداني ،إبراهيم أحمد عمر،
فأشار إلــى جهود دولته في مكافحة اإلره ــاب ،مؤكدا
ض ــرورة رفــع واشنطن اســم الـســودان من قائمة الــدول
الراعية لإلرهاب.
وعـقــد المؤتمر الـثــالــث للبرلمان الـعــربــي ،فــي مقر
جامعة الدول العربية ،بالقاهرة أمس ،بحضور األمين
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ،ورئيس
االتحاد البرلماني الدولي جابرييل بالون ،إضافة إلى
رئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو بالو آلي،
ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط
بــدور روك ــي .ومــن المتوقع أن يصدر المؤتمر وثيقة
شاملة حول مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف ،وسترفع
بعد المصادقة عليها من رؤساء المجالس والبرلمانات
العربية إلــى مجلس جامعة ال ــدول العربية ال ــ 29على
مستوى القمة ،والذي سينعقد في مارس المقبل.
(الرياض  -وكاالت)

سلة أخبار
شقيقة شولتس :تهاجم
«االشتراكي» األلماني

عقب فقدان السياسي
األلماني البارز مارتن
شولتس لرئاسة "الحزب
االشتراكي الديمقراطي"
وتخليه عن تولي منصب
وزير الخارجية ،وجهت
شقيقته انتقادات حادة إلى
باقي قيادات الحزب.
وقالت االشتراكية
الديمقراطية دوريس
هارست ،إن "الحزب
االشتراكي الديمقراطي كان
في تعامله مع شقيقها جحر
ثعابين حقيقيا" .وذكرت أن
"ساسة مسؤولين عن قيادة
الحزب يقولون حاليا :مارتن
مذنب في كل شيء" ،مضيفة
أن "قيادات في الحزب مثل
أندريا ناليس وأوالف
شولتس وآخرين جعلوه
(شقيقها) كبش فداء".

بنغالدشية «داعشية»
ً
تطعن رجال في ملبورن

استقالة براند

تيلرسون يستعد لمحادثات صعبة في الشرق األوسط
المشروعة ،مع التقليل في الوقت نفسه من
أعداد الضحايا المدنيين ،من دون أن تغيب
عن البال المعركة ضد تنظيم داعش التي
لم تنته بعد".
وأق ــر الـمـســؤول األمـيــركــي بــأن "النقاش
س ـي ـكــون بــال ـتــالــي ص ـع ـب ــا" ،الف ـت ــا الـ ــى أن
"الـخـطــاب الـتــركــي حــول هــذه القضية كان
ناريا جدا".
ّ
وذكـ ــر أن أن ـقــرة "حـلـيــف مـهــم فــي حلف
شـمــال األط ـل ـســي ،وأح ــد أه ــم حلفائنا في
ا لـعــا لــم ،وبالتأكيد فــي المنطقة" ،مضيفا
"حـتــى إذا مــررنــا فــي مرحلة سيئة ،علينا
مواجهة القضايا التي تحتاج إلى معالجة".
وفي الكويت ،يشارك تيلرسون في مؤتمر
إعادة إعمار العراق الذي ال تعتزم واشنطن
تقديم أي مساهمات مالية خالله .لكنه يأمل
في إحراز تقدم نحو إنهاء الخالف بين قطر
والسعودية واإلمارات.

دوليات

طعنت سيدة بنغالدشية
وصلت إلى أستراليا الشهر
الجاري بتأشيرة طالبة،
رجال أثناء نومه في ملبورن
في هجوم إرهابي مستوحى
من هجمات تنظيم "داعش".
وذكرت الشرطة أمس ،أنه
تم القبض على المرأة (24
عاما) واتهمت بالقيام بعمل
ارهابي بعد طعنها الرجل
( 56عاما) في الرقبة بمنزله
بضاحية ميل بارك شمال
ملبورن .وقال نائب مفوض
الشرطة االتحادية األسترالية
ايان مكارتني في بيان:
"سنعتبر أن هذا الهجوم هو
هجوم مستوحى من تنظيم
داعش".

ّ
يسلم
زعيم «شين فين» ً
السلطة بعد  35عاما

ّ
سلم زعيم "الحزب
الجمهوري االيرلندي" (شين
فين) جيري آدمز ،أمس،
السلطة إلى نائبته ماري لو
مكدونالد بعد نحو  35عاما
من توليه منصب رئيس
الحزب .وقال آدامز ( 69عاما)
بينما كان يصدر االعالن،
إن"القيادة تعني معرفة متى
يحين الوقت للتغيير ،وذلك
الوقت هو اآلن" .وفي معرض
قبولها ترشيح الحزب لها،
ّ
حضت مكدونالد ( 48عاما)
أعضاء "شين فين" على
مساعدتها في بناء "ايرلندا
جديدة".

تظاهرة إيطالية
ً
دعما لألجانب

روحاني خالل لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات األجنبیة بطهران أمس (إرنا)

نفت الــرئــاســة اإليــران ـيــة ،أمــس،
عقد أي اجتماع سري بين الرئيس
اإليراني حسن روحاني و 3نواب
بالكونغرس األميركي خالل زيارة
قــام بها إلــى مدينة نيويورك عام
.2013
ونقلت وسائل اإلعالم اإليرانية
ع ـ ــن م ـ ـس ـ ــؤول قـ ـس ــم اإلع ـ ـ ـ ـ ــام فــي
الرئاسة اإليرانية برويز إسماعيلي
أن ــه "ال ص ـحــة ل ـم ـشــاركــة الــرئـيــس
روحـ ــانـ ــي ف ــي ح ـف ــل عـ ـش ــاء س ــري
حـضــره  3مــن أعـضــاء الكونغرس
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي خـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارت ـ ـ ــه إلـ ــى
نـيــويــورك عــام  ."2013وأض ــاف أن
"ال ــرئ ـي ــس روح ــان ــي يـلـتـقــي خــال

زي ــارات ــه الـسـنــويــة إل ــى مـقــر األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ن ـي ــوي ــورك مختلف
الشخصيات السياسية والفكرية،
وال توجد سرية في هذه اللقاءات،
ول ـ ــم يـ ـش ــارك إال ف ــي ح ـف ــل ع ـشــاء
أقيم على شرف الجالية اإليرانية
المقيمة في أميركا".
وك ــان ــت وك ــال ــة مـحـلـيــة نقلت
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ــن
مــوقـعــي "داي ـلــي كــالــر" اإلخ ـبــاري
وصحيفة "وول ستريت جورنال"
األميركيين أن روحاني التقى عام
 2013ثالثة نواب من الكونغرس
األمـ ـي ــرك ــي ،ب ـش ـكــل س ـ ــري ،خــال
زيارته إلى نيويورك.

مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،وف ــي إطــار
الـصــراع المتواصل بين أجنحة
الحكم في إيــران وأسباب انــدالع
االحـتـجــاجــات فــي ال ـبــاد ،هاجم
يحيى رحيم صفوي ،المستشار
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـ ـخ ـ ــاص ل ـل ـم ــرش ــد
األعـلــى فــي اي ــران علي خامنئي،
مــا وصـفـهــا بـتـقــديــم "إح ـصــاءات
غير واقعية" حول معدالت النمو
االقتصادي ونسبة البطالة التي
تقدمها حكومة الرئيس روحاني.
وق ـ ــال ص ـف ــوي إن إحـ ـص ــاء ات
الحكومة حول النمو االقتصادي
وخلق فرص العمل "غير واقعية"،
مـضـيـفــا أن "الـ ـن ــاس ال ي ـ ــرون أن

تغييرا حدث على موائدهم" ،في
اإلشارة إلى موجة الغالء وتدهور
ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي لـلـمــواطـنـيــن
اإليرانيين.
وذك ــرت وكــالــة أنـبــاء "مـهــر" أن
ص ـف ــوي أكـ ــد أن "ال ـب ـع ــض ادع ــى
مــن خــال تقديم إح ـصــاء ات غير
واقعية ،بأنه لدينا نمو اقتصادي
مـطــرد ،بينما ال يــرى الـنــاس هذا
على موائدهم يـحــدث" .وأضــاف:
"أو يقولون إننا خلقنا فرص عمل،
فــي حين أن البطالة الـتــي نراها
تتسع ،حيث في كل عائلة واحد
أو اثنان من خريجي الجامعات
عاطالن عن العمل".

ُ ِّ
نظمت أمس ،تظاهرة بسبب
هجوم ناجم عن كراهية
االجانب في بلدة ماشيراتا
وسط ايطاليا ،رغم دعوة
عمدة المدينة رومانو
كارانسيني إلى وقف جميع
التجمعات .وقررت المقاطعة
المحلية في وقت متأخر من
مساء أمس األول ،الموافقة
على تنظيم التظاهرة.
وأصيب ستة من المهاجرين
األفارقة االسبوع الماضي
في حادث اطالق نار ،ويعتقد
أن الجناة من المتعاطفين
مع النازيين الجدد "فورزا
نوفا" الذين يريدون االنتقام
لمقتل فتاة ( 18عاما) تم
العثور على جثتها الممزقة
في حقيبتين قبل أيام.
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أخبار مصر

الجيش يدمر مخازن أسلحة ...وإعالن سيناء آمنة في أبريل
ّ
• السيسي يبحث مع تيلرسون االنتخابات وحقوق اإلنسان • القاهرة تحذر «حماس» من مخطط اغتياالت

سلة أخبار
إسماعيل يؤمن «العمالة»

القاهرة  -أيمن عيسى وشيماء جالل وخالد عبده

لليوم الثاني ،واصل الجيش
المصري أمس عمليات الدهم
مناطق وسط سيناء
للعديد من
ً
وشمالها ،تمهيدا إلعالن
سيناء منطقة آمنة خالية من
اإلرهاب في أبريل المقبل ،بينما
علمت «الجريدة» أن القاهرة
أخبرت «حماس» بمخطط
إسرائيلي الغتيال رئيسها
وقياداتها.

نهدف
إلى مطاردة
العناصر...
والقوات
البحرية أمنت
الساحل لقطع
طرق اإلمداد
عن اإلرهابيين

«البيان الثالث»

ً
قـبــل نـحــو  18يــومــا مــن انتهاء
ال ـم ـه ـل ــة ال ـ ـتـ ــي حـ ــددهـ ــا ال ــرئ ـي ــس
ال ـم ـصــري لـلـتـخـلــص م ــن اإلرهـ ــاب
فــي سيناء ،خــال  3أشـهــر ،المقرر
انـتـهــاؤهــا نهاية فـبــرايــر الـجــاري،
واصلت عناصر الجيش والشرطة
ال ـم ـصــريــة ،ال ـمــراب ـطــة ف ــي سـيـنــاء،
تنفيذ عمليات الــدهــم والتمشيط
لليوم الثاني ،أمس ،ضمن العملية
ال ـشــام ـلــة ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا ال ـق ـيــادة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ،أمــس
األول ،لتطهير سيناء من اإلرهاب.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـي ــان رق ـ ــم ( )3ال ـ ــذي
أصــدره الناطق العسكري ،العقيد
تامر الرفاعي أمــس ،إن المقاتالت
استهدفت مخازن تكديس األسلحة
وال ــذخ ــائ ــر والـ ـ ـم ـ ــواد ال ـم ـت ـف ـجــرة،
وكذلك مناطق الدعم اللوجيستي
المكتشفة حــديـثــا ،مــع االسـتـمــرار
فــي تنفيذ أعـمــال التأمين الجوي
للمناطق الحدودية.
ولـ ـف ــت الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ُـم ـ ـصـ ــور إل ــى
أن ع ـنــاصــر م ــن الـ ـق ــوات الـخــاصــة
وحرس الحدود داهمت بالتعاون
م ـ ــع ال ـ ـشـ ــرطـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة مـ ـح ــاور
مختلفة فــي مـنــاطــق تـتـبــع شمال
ووسط سيناء ،وأن الهدف من تلك
العمليات مطاردة العناصر الهاربة
وال ـق ـضــاء عـلـيـهــا ،م ـشــددا عـلــى أن
الـقــوات الخاصة البحرية واصلت
تنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر
م ــن رف ـ ــح وحـ ـت ــى غ ـ ــرب ال ـع ــري ــش،
لقطع ط ــرق اإلمـ ــداد عــن العناصر
اإلرهابية ،مع االستمرار في حماية
األهداف االقتصادية في البحر ،إلى
جانب مرور دوريات بحرية لتأمين
منطقة الساحل الممتد من مرسى
مطروح حتى مدينة السلوم.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم
الــرئــاســة المصرية ،السفير بسام
راضي« :العملية الشاملة نتاج جهد
عـسـكــري واس ـت ـخ ـبــاراتــي ت ــم بــذلــه
خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،وتحديدا
ب ـعــد ح ـ ــادث م ـس ـجــد ال ــروض ــة 24
نــوف ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي» ،مـضـيـفــا في
تصريحات تلفزيونية« :الرئيس
ت ـعـ َّـهــد أن تـشـهــد ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة

السيسي يشارك في افتتاح المنتدى اإلفريقي للعلوم في القاهرة أمس
م ــواجـ ـه ــة ش ــام ـل ــة ل ـل ـق ـض ــاء عـلــى
اإلرهاب فى سيناء» ،في حين علمت
«الـ ـج ــري ــدة» أن ال ـح ـكــومــة تخطط
إلعــان سيناء خالية مــن اإلرهــاب
فــي عيد تحرير سيناء الـمـقــرر له
ً
سنويا  25أبريل.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـي ـ ــة،
لـ»الجريدة»« :جميع أجهزة الوزارة
رفعت حالة التأهب القصوى بعد
ورود م ـع ـل ــوم ــات ت ـف ـي ــد ب ـه ــروب
عناصر إرهابية من شمال سيناء
ب ـع ــد ن ـجــاح ـهــم ف ــي ال ـت ـس ـلــل عـبــر
ال ـ ـمـ ــدقـ ــات وال ـ ـج ـ ـبـ ــال إل ـ ــى بـعــض
ً
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ه ــرب ــا م ــن ض ــرب ــات
الجيش وإحكام الشرطة للمنافذ»،
الفـتــا إلــى أن ال ـقــوات تــؤمــن جميع
المنشآت الحيوية والمهمة ضمن
خطة مواجهة اإلرهاب الشاملة في
سـيـنــاء وبـعــض مـحــافـظــات الدلتا
والظهير الصحراوي لغرب النيل.

وقف الدراسة
في السياق ،قرر محافظ شمال
سيناء الـلــواء عبدالفتاح حرحور
إرجاء الدراسة في جميع المراحل
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي الـمـحــافـظــة لحين
إشعار آخر ،بسبب الظروف األمنية
ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظــة ،ك ـم ــا قـ ــرر رئـيــس

ج ــام ـع ــة ال ـع ــري ــش ح ـب ــش ال ـن ــادي
ً
إرجـ ــاء ال ــدراس ــة أي ـضــا فــي جميع
كليات الجامعة ،لحين إشعار آخر.
وعلمت «الجريدة» أن السلطات
قـ ـ ـ ــررت وق ـ ـ ــف ج ـم ـي ــع ال ـم ـع ــدي ــات
والمعابر للمجرى المالحي لقناة
السويس باستثناء معدية سرابيوم
والـقـنـطــرة لـعـبــور الـمــواطـنـيــن من
وإل ـ ــى شـ ــرق ال ـق ـن ــاة ،ح ــرص ــا على
أرواح المدنيين ،بينما أكد رئيس
ه ـي ـئــة «قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس» ،ال ـفــريــق
مـهــاب مـمـيــش ،أن حــركــة المالحة
فــي ال ـق ـنــاة تـسـيــر بـشـكــل طبيعي،
ً
وأن القناة مؤمنة بشكل كامل برا
ً
ً
وبحرا وجوا.
ً
م ـي ــدان ـي ــا ،قـ ــال رئ ـي ــس جمعية
«مـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــدي سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء» ،ع ـب ــدال ـل ــه
ج ـهــامــة ،إن شـبــة ج ــزي ــرة سـيـنــاء،
مـغـلـقــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،مـضـيـفــا أن
«المقاتالت في تحليق دائم وصوت
االنـفـجــارات دائ ــم» ،فــي حين أشــاد
ال ـن ــاش ــط ال ـس ـي ـن ــاوي ع ـب ــدال ـق ــادر
مـبــارك ،بالعملية ،وق ــال« :تختلف
ع ــن ســابـقــاتـهــا م ــن ح ـيــث اإلعـ ــداد
والتجهيز» ،بينما أوضح الناشط
الـسـيـنــاوي نعيم جبر أن الجيش
ً
يطارد أشباحا ،وأن تنظيم «والية
سيناء» يعتمد استراتيجية الكر
والفر والكمون عند استنفار القوات.

(الجريدة)

واعتبر عضو المجلس األعلى
ل ـم ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف،
الخبير األمـنــي ،خالد عكاشة ،أنه
م ــن ال ـســابــق ألوان ـ ــه ت ــوق ــع نـتــائــج
لـلـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي سـيـنــاء،
وتــابــع« :نـحــن أم ــام عملية جديدة
ت ـشــارك فيها جميع أف ــرع الـقــوات
ً
المسلحة ،فضال عن اعتمادها على
العمل االستخباراتي الدقيق» ،في
حين َّ
عول مدير الشؤون المعنوية
السابق الـلــواء أرك ــان حــرب سمير
ف ــرج ،عـلــى م ـســانــدة الـسـيـنــاويـيــن
ل ـل ـع ـم ـل ـي ــة ،عـ ـب ــر إمـ ـ ـ ـ ــداد ال ـج ـي ــش
بمعلومات عن تحركات اإلرهابيين.

قائمة اغتياالت
ف ــي األثـ ـن ــاء ،عـلـمــت «ال ـجــري ــدة»
مــن مـصــدر مطلع أن الــزيــارة التي
ي ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا وف ـ ـ ــد حـ ــركـ ــة ح ـم ــاس
برئاسة رئيس المكتب السياسي،
إسماعيل هنية ،للقاهرة تستهدف
فــي األس ــاس مناقشة المعلومات
ال ـتــي أمـ ــدت بـهــا ال ـقــاهــرة الـحــركــة
الفلسطينية ،بشأن وضع إسرائيل
قــائـمــة جــديــدة لــاغـتـيــاالت تشمل
قيادات من الصف األول في الحركة،
بـيـنـهــا إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة ويـحـيــى
السنوار.

ولفت المصدر إلــى أن األجهزة
الـمـصــريــة تــوصـلــت ال ــى تفاصيل
الـمـخـطــط اإلس ــرائ ـي ـل ــي وأخ ـط ــرت
«ح ـم ــاس» ب ــه ،وأن ه ــدف تــل أبيب
هــو إف ـشــال الـمـصــالـحــة مــع حركة
«ف ـتــح» وإش ـع ــال الــوضــع فــي غــزة،
موضحا أن إسرائيل كانت تسعى
إلـ ـ ــى أن تـ ـك ــون ع ـم ـل ـيــة االغ ـت ـي ــال
شبيهة بعملية ا غـتـيــال ا لـقـيــادي
ال ــروح ــي لـلـحــركــة أح ـم ــد يــاسـيــن،
والـقـيــادي عبدالعزيز الرنتيسي،
وتابع المصدر« :الزيارة تستهدف
مناقشة التنسيق األمـنــي وإع ــادة
ترتيب األم ــور على طــول الشريط
الحدودي».
وقال المفكر الفلسطيني ،المقيم
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ع ـب ــدال ـق ــادر يــاسـيــن
لـ»الجريدة»« :ليس لدي معلومات
ع ــن ال ـم ـخ ـطــط اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،لـكــن
األص ـ ــل أن ج ـم ـيــع فـلـسـطـيــن على
قــائـمــة االغ ـت ـي ــاالت اإلســرائ ـي ـل ـيــة»،
موضحا أن زيارة الوفد الحمساوي
تستهدف في المقام األول تحريك
ملف المصالحة بعد تصاعد حدة
التالسن بين «فتح» و«حماس».

األمـيــركــي ريكس تيلرسون زيــارة
ل ـل ـقــاهــرة الـ ـي ــوم ،ض ـمــن جــولــة في
المنطقة تـشـمــل الـكــويــت واألردن
ولبنان وتركيا ،ويستهل تيلرسون
جــولـتــه بـلـقــاء الــرئ ـيــس الـسـيـســي،
ويتصدر التعاون األمني ومكافحة
اإلرهاب أجندة اللقاء.
وبحسب تصريحات لمسؤولين
فـ ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ف ــإن
مـبــاحـثــات تـيـلــرســون فــي الـقــاهــرة
سـتـتـطــرق إل ــى األج ـ ــواء المحيطة
بــاالن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة الـمــزمــع
ً
عقدها ،م ــارس المقبل ،فـضــا عن
الـحــديــث بـشــأن الحملة الموجهة
ضد قوى المعارضة.
وقــال أسـتــاذ العلوم السياسية
في جامعة القاهرة ،طــارق فهمي،
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»« :زيـ ـ ـ ــارة ت ـي ـلــرســون
تــأتــي ض ـمــن جــولــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
لكن من المؤكد أن الوزير األميركي
سيتطرق إلــى موضوعات تتعلق
ب ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان واالن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية ،فضال عن جهود القاهرة
لمكافحة اإلرهاب».

زيارة تيلرسون
إلــى ذلــك ،يبدأ وزيــر الخارجية

ّ
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التقى رئيس مجلس الوزراء
شريف إسماعيل ،أمس ،وزيرة
التضامن االجتماعي غادة
ً
والي ،تنفيذا لتوجيهات رئيس
الجمهورية عبدالفتاح السيسي،
بإنشاء نظام تأمين على الحياة
للعمالة الحرة ،في القطاع
الخاص بالدولة للفئة العمرية
من  18إلى  59سنة.
واستعرض اللقاء موقف
التأمينات االجتماعية على
العمالة غير المنظمة ،وأفضل
السبل لتوفير الحماية
االجتماعية والصحية لهم،
والمتمثلة في المعاشات
التأمينية والتعويضات
عند العجز أواإلصابة ،وكذا
التأمينات على الحياة.

ً
كامل أمينا لـ «اتحاد المتوسط»

اعتمد مجلس كبار المسؤولين
في «االتحاد من أجل المتوسط»
تعيين السفير ناصر أحمد كامل
ً
ً
أمينا عاما لالتحاد ،وصدر
القرار بإجماع الدول الـ 43
أعضاء هذه المنظمة اإلقليمية
الحكومية المعنية بتعزيز
التعاون بين االتحاد األوروبي
ودول جنوب وشرق المتوسط.
وأشار المتحدث الرسمي باسم
«الخارجية» ،أحمد أبوزيد ،إلى
أن نجاح المرشح المصري في
الحصول على هذا المنصب
المهم يرجع إلى اعتبارات
عديدة ،في مقدمتها ما يتمتع
به من مؤهالت وخبرات ،إضافة
إلى االتصاالت المكثفة التي قام
بها وزير الخارجية والسفارات
المصرية في العواصم ،لتأمين
توافق الدول العربية األعضاء
في االتحاد على المرشح
المصري ،باعتباره مرشح
المجموعة العربية.

شكري يستقبل غريمنغر

الخبير االستراتيجي« :الطاحونة» تضمن عدم تسلل العناصر اإلرهابية داخل التجمعات السكنية
القاهرة  -طارق لطفي

كشف الخبير االستراتيجي اللواء عبدالرافع درويش في مقابلة
وإسرائيل قبل بدء
مع «الجريدة» عن وجود تنسيق أمني بين مصر ً
العملية العسكرية الشاملة «سيناء  ،»2018مشيرا إلى أنه ال يحق
للقوات المصرية الدخول بهذا العدد من الجنود ًواألسلحة إال
بعد الحصول على موافقة الجانب اإلسرائيلي وفقا لـ«معاهدة
السالم».
وفيما يلي نص الحوار:
• ما قراءتك للعملية العسكرية الشاملة التي
بدأها الجيش المصري في سيناء؟
 مصر تواجه مجموعة تهديدات على جميعالمحاور في الشمال الشرقي من ناحية إسرائيل
وقطاع غزة الفلسطيني ،وفي الغرب مع ليبيا ،ومن
ناحية الجنوب مع السودان ،وخاصة بعد ما حدث

النيابة اإلدارية تستعيد 16
مليار جنيه لخزانة الدولة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

أعـلـنــت هيئة الـنـيــابــة اإلداري ـ ــة فــي مصر،
نجاح وحدة قضايا االستثمار التابعة لها،
في استرداد خزانة الدولة مبالغ مالية قدرت
جملتها بـ 16مليار جنيه و 300مليون ،منذ
عام  ،2015من خالل تحقيقاتها في مختلف
القضايا والشكاوى.
وق ــال الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم الـنـيــابــة
اإلدارية ،المستشار محمد سمير ،إنه تم قيد
 134قضية واالنتهاء من  119قضية بنسبة
ً
إنجاز  89في المئة ،كما تم قيد  168فحصا
من تاريخ إنشاء الوحدة واالنتهاء من 168
ً
فحصا بنسبة إنـجــاز  100فــي الـمـئــة ،وذلــك
خالل العامين السابقين ومنذ إنشاء «قضايا
االس ـت ـث ـمــار» .ولـفـتــت الـمـتـحــدث إل ــى أن أهــم
القضايا التي باشرتها الوحدة نجاحها في
إعادة قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة
(شرق القاهرة) تبلغ مساحتها  518.18فدانا
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي
تبلغ قيمتها نحو  10مليارات جنيه.

تسليم جــزيــرة «ســواكــن» السودانية على البحر
األحمر إلى الجانب التركي ،إضافة إلى التهديدات
اإليرانية لمنطقة الخليج ،وبالتالي هناك تهديدات
ً
لألمن القومي المصري من جميع الجوانب ،فضال
عن مؤامرات التنظيم الدولي لجماعة «اإلخوان»،
وهـنــاك متغيرات مهمة حــدثــت ،منها محاصرة

تنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي في ســوريــة ،كما بدأت
ال ـق ــوات الـعــراقـيــة عملية تطهير كــامـلــة لمدينة
ال ـمــوصــل ،ولــذلــك أص ـبــح ال ـمــاذ أم ــام العناصر
اإلرهابية يتمثل في مصر وليبيا ،وبالتالي يجب
توجيه ضربات استباقية لهذه العناصر.
ً
• تردد أن هناك تنسيقا مع إسرائيل قبل بدء
هذه العملية ...ما صحة ذلك؟
 بالطبع هناك تنسيق مع الجانب اإلسرائيلي،ً
ألنــه وفـقــا لمعاهدة الـســام الموقعة بين مصر
وإســرائـيــل عــام  1979ال يحق لـلـقــوات المصرية
الدخول بهذا العدد من القوات ،وبهذه النوعيات
مــن األسلحة إلــى سيناء إال بعد الحصول على
مــوافـقــة إســرائ ـيــل ،وم ــن ثــم حصلت قــواتـنــا على
هذه الموافقة بعد أن أظهرنا للعالم مدى خطورة
اإلرهاب على جميع الدول.
• هل القوات المسلحة قادرة على القضاء على
اإلرهاب في سيناء قبل انقضاء مهلة الثالثة أشهر
التي حددها الرئيس السيسي والمقرر لها نهاية
الشهر الجاري؟
 قواتنا المسلحة قادرة على تحقيق أهدافهابـكـفــاءة عــالـيــة ،ولــذلــك أعـطــى الــرئـيــس السيسي

لـلـقــوات الـجــويــة مهمة تأمين ال ـحــدود الجتثاث
اإلره ــاب من ج ــذوره ،بعد أن كــان تأمين الحدود
م ـس ــؤول ـي ــة ق ـ ـ ــوات حـ ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـش ــرط ــة،
وبالتالي بدأت تظهر في ساحة المعركة طائرات
«األباتشي وإف  ،»16مما أدى إلى تحقيق نتائج
ً
كبيرة جــدا ،وبالنسبة إلــى مهلة األشهر الثالثة
التي أعطاها الرئيس للقوات المسلحة لتحرير
ً
سيناء من اإلره ــاب ،فقد انقضى منها  72يوما،
لذا كان البد من حشد قواتنا ،وهذا الحشد كانت
تسبقه معلومات مخابراتية وأمنية عــن أماكن
وجـ ــود ال ـع ـنــاصــر اإلره ــابـ ـي ــة ،ل ـكــي ي ـتــم تـحــديــد
ال ـت ـمــركــزات األم ـن ـيــة لـقــواتـنــا واالن ـت ـش ــار ف ــي كل
األماكن االستراتيجية سواء في الغرب أو الشرق،
والـتـمـشـيــط الـكــامــل لـهــذه الـمـنــاطــق فيما ُيطلق
عليه «الطاحونة» أي عملية مسح لمنطقة معينة
ثم المنطقة التالية ،وهكذا حتى ال تفر العناصر
اإلرهابية إلى الداخل وسط التجمعات السكنية.
• ما مــدى ارتـبــاط هــذه العملية باالنتخابات
الرئاسية؟
ً
 بـكــل الـتــأكـيــد ه ــذه العملية تــرتـبــط ارتـبــاطــاً
وثيقا باقتراب موعد إجــراء انتخابات الرئاسية

التي تسعى الجماعات اإلرهــابـيــة إلــى إفشالها،
حتى تظهر مصر أمام العالم أنها غير قادرة على
فرض األمن على أراضيها ،كما أن هذه الجماعات
ً
تحاول دائما استغالل أية مناسبة قومية أو دينية
لتنفيذ عملياتها اإلجرامية باستهداف المنشآت
الحيوية والـمـســاجــد والـكـنــائــس ،وبــالـتــالــي فإن
ً
ً
الرئيس السيسي بصفته ر ج ــا عسكريا سعى
خالل الفترة الماضية إلى تنويع مصادر السالح
ورفع الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة ،وأصبح
ً
الجيش المصري يحتل المرتبة العاشرة عالميا
في ترتيب أقوى الجيوش.
• هل تتوقع محاولة العناصر اإلرهابية تنفيذ
ً
أي عمليات داخل العمق المصري ردا على عملية
تطهير سيناء؟
 ه ــذا األم ــر غـيــر ُمـسـتـبـعــد ،وك ـمــا ذك ــرت فهمسيحاولون بكل الطرق إفشال عملية االنتخابات
الرئاسية لتصدير اإلحباط إلى الشارع المصري،
ومحاولة التأكيد على وجودهم على األرض وعدم
تأثرهم بالعمليات العسكرية التي تنفذها القوات
المسلحة فــي سـيـنــاء ،ولــذلــك هـنــاك حــالــة تأهب
قصوى واستنفار لكل القوات.

خالف قبطي بشأن «دار مناسبات» يصل إلى القضاء

استقبل وزير الخارجية
المصري ،سامح شكري صباح
أمس ،السكرتير العام لمنظمة
«األمن والتعاون في أوروبا»،
توماس غريمنغر ،الذي يقوم
ً
بزيارة إلى مصر حاليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم
«الخارجية» ،أحمد أبوزيد،
إن زيارة السكرتير العام إلى
القاهرة هي األولى من نوعها
بعد توليه مهام منصبه ،حيث
أعرب وزير الخارجية خالل
اللقاء عن تقديره الختيار
مصر أول دولة من دول شركاء
«المتوسط» يقوم السكرتير
العام للمنظمة بزيارتها ،بما
يعكس حرص المنظمة على
توطيد العالقات مع مصر ،بعد
سنوات من العزوف ،حيث تطرق
اللقاء إلى سبل تعزيز الحوار
المتوسطي.

حبس عضو بـ «مصر القوية»

مساع لجلسة صلح
ملكيتها تؤول إلى اإلنجيليين واألرثوذكس ...ونجيبٍ :
●

القاهرة  -عمرو حسني

ف ــي واقـ ـع ــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ع ـلــى الـمـجـتـمــع
الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـح ــي ،تـ ـص ــاع ــد الـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى «دار
مـ ـن ــاسـ ـب ــات» تـ ـق ــع ف ـ ــي مـ ــركـ ــز أبـ ـ ــو قـ ــرقـ ــاص،
ال ـتــابــع لـمـحــافـظــة الـمـنـيــا (ش ـم ــال الـصـعـيــد)،
بـ ـي ــن م ـس ـي ـح ـي ـيــن م ـ ــن الـ ـط ــائـ ـف ــة اإلن ـج ـي ـل ـي ــة
(الـبــروتـسـتــانــت) ،وآخــريــن مــن «األرث ــوذك ــس»،
ليتحول إلــى ساحات القضاء ،إلثبات أحقية
كــل طــرف فــي ال ــدار ،التي يعود تاريخها إلى
زمن بعيد.
الواقعة ،التي تمت مساء األربعاء الماضي،
ح ــدث ــت ع ـنــدمــا هـ ــدم أقـ ـب ــاط م ــن األرث ــوذك ــس
ً
جزءا من دار المناسبات في قرية «بني محمد
سلطان» ،في وقت أصدر كهنة ومجلس كنيسة
األنبا برسوم العريان لألقباط األرثوذكس في
ً
القرية بيانا ،مؤكدين أن ما تم هدمه قاعة عزاء
ً
ً
آيلة للسقوط ،وأن القضاء أصدر حكما نهائيا
بملكية الكنيسة األرثوذكسية للمكان ،لكن في
المقابل ،أكــدت الكنيسة اإلنجيلية أن القاعة

البابا تواضروس خالل زيارته مكتبة اإلسكندرية السبت الماضي
ً
ً
الت ــزال تشهد نــزاعــا قـضــائـيــا ،وأن المحكمة
حكمت بإبقاء المكان كقاعة مناسبات لجميع
الطوائف.

و ق ــال سكرتير ر ئـيــس الطائفة اإلنجيلية،
نـبـيــل نـجـيــب لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» إن األس ـق ــف الـعــام
للمنيا األن ـبــا م ـكــاريــوس طــالــب أم ــس األول،

بـعـقــد جـلـســة صـلــح ف ــوري ــة بـيــن اإلنجيليين
ً
واألرث ــوذك ــس ،مــوضـحــا ترحيب اإلنجيليين
بــالـطـلــب وان ـت ـظــارهــم ل ـهــذه الـجـلـســة ال ـتــي لم
يـتــم تـحــديــد ي ــوم ل ـهــا ،وأضـ ـ ــاف« :األرجـ ـ ــح أن
تـكــون خــال األســابـيــع المقبلة ،ل ــرأب الصدع
المسيحي».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـم ـف ـكــر ال ـق ـب ـطــي ك ـمــال
ً
زاخــر إن هناك طرفا قــام بتسريب أزمــة «دار
ً
المناسبات» إلى الرأي العام ،بعد أن كان شأنا
ً
مسيحيا ،وأوضــح« :خطورة هذا الحدث أنه
يفقد شعب الكنيسة الثقة بكنيسته ،ويشير
إلى أن كيان مجلس كنائس مصر مجرد حبر
على ورق».
من جانبه ،أوضح جمال أسعد لـ«الجريدة»
أن الكنيسة األرثوذكسية المصرية كان عليها
انتظار تنفيذ الحكم القضائي ال اللجوء إلى
تنفيذه بالقوة ،وأضاف أسعد« :هذا أمر خطير
يعكس تــراجــع الــدولــة وعــدم احـتــرام قيادات
الكنيسة األرثوذكسية لتعاليم المسيحية وال
القانون وال الدستور وال العرف المجتمعي».

أمرت نيابة أمن الدولة العليا
 ،بحبس عضو حزب «مصر
القوية» ،محمد القصاص
ً
ً
 15يوما احتياطيا على ذمة
التحقيقات التي تجرى معه
بمعرفة النيابة ،التهامه وآخرين
في قضية «المحور اإلعالمي»
التابع لجماعة «اإلخوان» ،والذي
ينشر شائعات وبيانات كاذبة
ضد الدولة المصرية .وأسندت
النيابة للمتهم االنضمام إلى
جماعة أنشئت على خالف
القانون ،الغرض منها نشر
أخبار كاذبة والدعوة إلى تعطيل
أحكام الدستور والقوانين ،ومنع
مؤسسات الدولة والسلطات من
ممارسة أعمالها.

ةديرجلا

•
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رياضة

ُ
صراع الكبار يشعل دوري ڤيڤا

الكويت يواصل تربعه على الصدارة
والقادسية يرفع شعار التحدي
أحمد حامد

تبادلت فرق "دوري ڤيڤا"
لكرة القدم المراكز في الجولة
التاسعة ،باستثناء الكويت،
الذي ظل يتربع على الصدارة،
والتضامن الذي استقر في
المركز األخير.

رغم ابتعاد فريق الكويت لكرة
القدم بصدارة "دوري ڤيڤا" ،بفارق
 9نقاط في نهاية الجولة الثامنة،
ف ـ ــإن األم ـ ـ ــل ال ي ـ ـ ــزال ي ـ ـ ـ ــراود ف ــرق
المنافسة؛ الـقــادسـيــة ،السالمية،
وال ـج ـه ــراء ،حـيــث دخ ـلــت الـجــولــة
ال ـت ــاس ـع ــة ،ال ـت ــي اخ ـت ـت ـمــت أم ــس
األول ،بكل بقوة ،من أجل تقليص
الـفــارق ،ومزاحمة "األبـيــض" على
الصدارة.
والـ ــافـ ــت ل ـل ـن ـظــر ف ــي ال ـجــولــة
الـتــاسـعــة بـحــث ال ـفــرق عــن الـفــوز،
على حـســاب المتعة ،الـتــي كانت
ح ــاض ــرة ف ــي الـقـســم األول ،حيث
غلبت الخطط الدفاعية ،السيما
ف ــي م ـب ــارات ــي ال ـك ــوي ــت وال ـن ـصــر،
وال ـج ـه ــراء وال ـع ــرب ــي ،عـلــى األداء
الهجومي ،لتقل الـفــرص بصورة
ملحوظة.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،زادت عـصـبـيــة
الالعبين واإلداريين تجاه الحكام،
الذين أعطوا المجال أيضا بقرارات
م ــؤث ــرة خ ــال ال ـجــولــة لـمــزيــد من
االحتجاجات والمطالبات بجلب
حكام من الخارج.
وشهدت أولى مباريات الجولة
ال ـتــاس ـعــة ت ـف ــوق ال ـســال ـم ـيــة على
"أب ـن ــاء ال ـفــروان ـيــة" بـثــاثـيــة لفهد
الرشيدي ،مقابل هدفين لفيصل
ع ـجــب ،لـيـصـعــد "ال ـس ـم ــاوي" إلــى
وصافة الدوري برصيد  15نقطة،
ويستمر التضامن على حاله في
المركز األخير بـ  4نقاط.
واستطاع "األصفر" دك حصون
"الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي" ب ــرب ــاع ـي ــة نـظـيـفــة،
صعدت بالقادسية إلــى المركز
الثالث ،وأبـعــدت كاظمة إلى
المركز قبل األخير بـ 8نقاط.
وصعد العربي مركزين
دفـعــة واحـ ــدة ،بـعــد أن
ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـجـ ـه ــراء
ب ـ ـهـ ــدف دون رد،
ل ـس ـع ـيــد ال ــرزي ـق ــي،
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى
النقطة العاشرة،
فيما فقد الجهراء
الــوصــافــة ،وتراجع
للمركز الرابع.
وواص ــل الكويت
عــزفــه ال ـم ـن ـفــرد في
صـ ـ ــدارة الـ ـ ــدوري،
ووص ــل للنقطة
 ،25ب ـ ـفـ ــارق
 1 0ن ـ ـقـ ــا ط
ع ـ ـ ـ ــن أق ـ ـ ـ ــرب

مالحقيه؛ السالمية ،بعد تجاوز
النصر بهدف وحيد لبهاء فيصل.

الرشيدي المنقذ
ت ـقـ َّـمــص العـ ــب ال ـســال ـم ـيــة فهد
ال ــرشـ ـي ــدي دور ال ـم ـن ـق ــذ ل ـفــري ـقــه
الحالي ،في مواجهة فريقه السابق
ال ـت ـضــامــن ،وس ـجــل ثــاثــة أه ــداف
(هاتريك) ،ليؤكد أنه من الهدافين
المميزين ،في حال استعاد لياقته.
وق ـ َّـدم "الـسـمــاوي" أداء متباينا
فــي الـمـبــاراة ،وب ــدا متأثرا بغياب
ه ـ ــداف ال ـف ــري ــق ف ـ ــراس ال ـخ ـط ـيــب،
لـ ـ ــإصـ ـ ــابـ ـ ــة ،وق ـ ـل ـ ـب ـ ــه ال ـ ـنـ ــابـ ــض
الكاميروني روجي ،لإليقاف.
ورغم فوز "السماوي" ،وتحقيقه
النقاط الثالث ،فإنه بحاجة لمزيد
من الصالبة الدفاعية ،في حال أراد
مواصلة المشوار على اللقب.
في المقابل ،بات التضامن في
خ ـطــر ،م ــع االعـ ـت ــراف ب ــأن الـفــريــق
تطور كثيرا من حيث األداء ،وبات
لزاما على المدرب الصربي رادي،
العمل على مزيد من التطوير في
الجانب الدفاعي ،وأيضا الهجومي،
لتطوير أداء حمد أم ــان ويوسف
العنيزان بما يصب فــي مصلحة
الفريق ،كما الحال مع هداف الفريق
فيصل عجب.

القادسية يضرب بقوة
َّقدم القادسية واحدة من أفضل
مبارياته في الموسم الحالي ،أمام
كاظمة ،وبدا التجانس كبيرا بين
الـخـطــوط الـثــاثــة ،وأعـطــى وجــود
س ـيــف ال ـح ـشــان ف ــي مــركــز صــانــع
األلعاب ،إضافة كبيرة للفريق ،في
ظــل ق ــدرة محمد خليل وعبدالله
ماوي على تعويض أي دور دفاعي
لالعب في وسط المعلب.
كما واص ــل محمد الفهد وبــدر
ال ـم ـط ــوع تــأل ـق ـه ـمــا ،م ــا ي ـن ــذر بــأن
تكون مواجهات القادسية صعبة
الـمــراس على أي فريق فــي الفترة
المقبلة ،في حال استمر على حاله،
الس ـي ـم ــا أن ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق فــي
طريقها الستعادة أحمد الظفيري
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـش ـع ــان وخ ــال ــد
إبراهيم.

تراجع كبير
على جانب آخر ،قدم كاظمة
واح ـ ــدة م ــن أس ـ ــوأ م ـبــاريــاتــه

فرحة القادسية
في الموسم الحالي ،وبــدا الفريق
مستسلما ،بعد أن أ صـيــب مرماه
بــال ـهــدف األول .وم ــا ي ــؤخ ــذ على
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ،ب ـق ـي ــادة ال ـم ــدرب
البرتغالي أوليفيرا ،تبديل مراكز
الــاع ـب ـيــن ،وإع ـط ــاء م ـهــام جــديــدة
لمشاري العازمي وعمر الحبيتر،
إلى جانب صبره المبالغ فيه على
بعض الالعبين الذين ظهروا في
المباراة خارج نطاق التغطية ،وهو
كاد يكلف فريقه هزيمة كارثية.

عودة «األخضر»
بــدا جليا أن الجهاز الفني في

ال ـعــربــي ،بـقـيــادة محمد إبــراهـيــم،
وضع يديه على توليفة "األخضر"
المثالية ،وبات يملك الحلول على
دكة البدالء ،وهو ما انعكس على
أداء الفريق في مواجهة الجهراء،
ح ـي ــث كـ ــان ال ـع ــرب ــي أك ـث ــر هـ ــدوءا
واستحواذا وانتشارا في الملعب،
وأثـمــر وج ــود اإلي ـفــواري كيتا في
ق ـلــب الـ ــدفـ ــاع ،ق ـ ــدرة ال ـف ــري ــق على
بـنــاء هجمات مــن الخلف ،فــي ظل
ان ـس ـجــام ب ـيــن ع ـبــدال ـلــه الـشـمــالــي
وط ـ ــال ن ــاي ــف فـ ــي الـ ــوسـ ــط ،كـمــا
نجح بــدر طــارق فــي صنع الفارق
م ــع الـ ـع ــرب ــي ،ب ـع ــد أن ت ـخ ـلــى عــن
الفردية في األداء ،ونجح ُ
العماني

سعيد الرزيقي في أن يكون محطة
هجومية مهمة لـ"األخضر".
ل ـكــن هـ ــذا ال ي ـم ـنــع أن ال ـعــربــي
ب ـ ـحـ ــاجـ ــة ل ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــة
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب إي ـج ــاد
حلول دفاعية ،للتغطية على كيتا،
والذي ال يتمتع بالسرعة الكافية،
ما قد تستغله الفرق في المباريات
المقبلة.

شديد ،مستغال مهارة فيصل زايد،
وان ـطــاقــات الـكــامـيــرونــي رونــالــد،
لكن إضاعة الفرصة تلو األخرى من
المهاجم رونالد ،مع تألق حارس
َّ
العربي سليمان عبدالغفور ،شكل
عبئا على الفريق ،ليغيب التركيز
في الشوط الثاني ،وسط عصبية
مبالغ فيها ،س ــواء داخ ــل الملعب
أو خارجه.

غياب التركيز

الكويت يوسع الفارق

أدى ال ـج ـه ــراء أداء م ـم ـيــزا في
الشوط األول أمام العربي ،بعد أن
أخذ حذره الدفاعي ،وهاجم بذكاء

وســع الكويت الـفــارق مــع أقــرب
منافسيه إلــى  10نقاط فــي نهاية
ال ـجــولــة ال ـتــاس ـعــة ،بـعــد أن ك ــان 9

لقطات وأرقام
• ظ ـ ــل رقـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ب ــات ــري ــك
فــاب ـيــانــو ،الـ ــذي ان ـت ـقــل إل ــى الـ ــدوري
القطري ،صامدا في صــدارة الهدافين
بـ ــرص ـ ـيـ ــد  7أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،ك ـ ـمـ ــا اس ـت ـم ــر
مـهــاجــم الـســالـمـيــة ف ــراس الخطيب
في الوصافة رغم غيابه عن الجولة
ال ـت ــاس ـع ــة ،ب ــال ـم ـش ــارك ــة م ــع مـهــاجــم
التضامن فيصل عجب ،وتـســاوى 5
العـبـيــن فــي الـمــركــز الـثــالــث ،برصيد
 4أهداف ،وهم بدر المطوع ،والبرازيلي
ت ــوري ــس ،وف ـهــد الــرش ـيــدي ،والـبــرازيـلــي
تياغو ،واإليفواري جمعة سعيد.
• شـهــدت الـجــولــة التاسعة  11هدفا،

جانب من لقاء الكويت والنصر

بارتفاع ملحوظ عن الجولة الماضية ،وتم
تسجيل  9أه ــداف فــي مـبــاريــات الـيــوم األول
منها ،بــواقــع  5أه ــداف فــي مـبــاراة التضامن
والسالمية ،و 4في مباراة القادسية وكاظمة،
فــي حين جــاء الـيــوم الثاني شحيحا بواقع
هدف في كل مباراة.
• افتتح المحترفان سعيد الرزيقي ،وبهاء
فيصل أهدافهما في مسيرتهما االحترافية
بالدوري ،ومن حسن حظهما أن الهدف عادل
ثالث نقاط في رصيد الكويت والعربي.
• عــاد العــب الكويت عبدالهادي خميس
إلى الظهور في المالعب من جديد ،بعد غياب
طويل منذ بداية الموسم ،ودخل خميس من

تصريحات مثيرة
ً
بداية المباراة ،وكاد أن يسجل هدفا لفريقه،
غير أن الكرة ارتطمت بذراعه قبل أن تسكن
شباك الحارس محمد هادي.
• كان جليا ظهور حراس المرمى بصورة
الف ـت ــة ،إذ ق ــدم عـلــي الـعـيـســى أداء الف ـتــا مع
التضامن رغم خسارة فريقه ،وهو ما ينطبق
على حسين كنكوني ح ــارس كــاظـمــة ،الــذي
تلقت شباكه أربعة أهداف ،لكنه أبعد فرصا
محققة كانت كفيلة بمضاعفة هذا الرقم ،كذلك
ظهر سليمان عبدالغفور ،ومصعب الكندري،
وم ـح ـمــد ه ـ ــادي ،وب ـن ــدر س ـل ـي ـمــان ،وس ـطــام
الحسيني بصورة الفتة ،في حين لم يختبر
الحارس خالد الرشيدي بصورة كبيرة.

ّ
الجهراء يحمل النصار سبب خسارته أمام العربي
أرجعت إدارة نادي الجهراء
خسارتها أمام فريق النادي
العربي إلى األخطاء التحكيمية
الفادحة التي جرت خالل اللقاء.

يوسف النصار

●

عبدالرحمن فوزان

ّ
صبت إدارة الفريق األول لكرة القدم بنادي
ال ـج ـه ــراء ،بـعــد خ ـس ــارة فــريـقـهــا أمـ ــام الـعــربــي،
جام غضبها على المستوى التحكيمي السيئ
واألخطاء المؤثرة ،مؤكدة أن حكم اللقاء األخير
م ــع األخ ـض ــر ي ــوس ــف ال ـن ـصــار أخ ـط ــأ ف ــي عــدم
احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة للجهراء
فــي ال ـشــوط األول ،وال ـتــي مــن شــأنـهــا أن تغير
مجرى المباراة بالكامل.
من جانبه ،أفــاد مدير الكرة بنادي الجهراء
محمد العنزي بــأن الجهراء عانى األمــريــن من
ً
سوء التحكيم ،واألخطاء الكارثية أخيرا ،وساهم
ذلك في خروج الفريق من منافسات كأس سمو
ولي العهد ونزيف النقاط في دوري ڤيڤا.
وقـ ـ ــال ال ـع ـن ــزي إن "أخ ـ ـطـ ــاء ال ـح ـك ــام ف ــادح ــة
وكارثية ،والدوري راح علينا ،بعد أن زاد الفارق
ً
مع المتصدر" ،مشددا على أن فريقه لو حصل
على حقه بضربة الـجــزاء لكان فــي طريقه إلى
تحقيق انتصار سهل على مضيفه العربي.
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أوض ـ ــح م ــدي ــر ال ـف ــري ــق صــالــح

نـقــاط فــي نـهــايــة الـجــولــة الثامنة،
وهــو ما يؤكد أن "األبـيــض" يسير
بثبات نحو ا لـحـفــاظ على اللقب،
مــع االع ـتــراف بــأن الـفــريــق ال يقدم
مستوياته المعروفة ،منذ خسارته
كــأس ولــي العهد ،لكن قدرته على
تحقيق الفوز تكشف عن شخصية
البطل التي يتحلى بها.
فــي الـمـقــابــل ،أث ـبــت الـنـصــر أنــه
مقنع ،رغم الخسارة أمام المتصدر؛
ً
الكويت ،حيث بدا ندا طوال شوطي
الـ ـمـ ـب ــاراة ،خ ـص ــوص ــا أنـ ــه خ ــاض
المباراة متأثرا بغياب أبرز العبين
في صفوفه؛ البحريني سيد ضياء،
والبرازيلي توريس.

الجنفاوي أن تلويح إدارة الجهراء باالنسحاب
فــي أثـنــاء مواجهة األخـضــر هــو رســالــة شديدة
ال ـل ـه ـج ــة عـ ـب ــرت خ ــال ـه ــا االدارة ال ـج ـه ــراوي ــة
ع ــن س ـخ ـط ـهــا وغ ـض ـب ـهــا م ــن أخـ ـط ــاء ال ـح ـكــام،
وخصوصا في المباريات التي يكون الجهراء
احد طرفيها.
وقال الجنفاوي إن "التحكيم أتعبنا ،وخسرنا
ً
ً
عددا كبيرا من المباريات بسبب أخطاء فادحة،
وال نعلم ما سبب ذلك ،فنجد الحكام ال يترددون
في احتساب أي خطأ ضد الجهراء ،ويترددون
ويتغاضون عندما يكون الخطأ لمصلحته".
وتــابــع" :تعبنا ومللنا مــن مــراسـلــة االتـحــاد
واالح ـت ـج ــاج ع ـلــى ذلـ ــك ،فــابــد م ــن إي ـج ــاد حل
منصف لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص" ،موضحا
أن فريقه كان الطرف األفضل على أرضية الميدان
واألحق باالنتصار ،ولكن مجهوده ذهب بدون
فائدة.
وش ــدد على أن العـبــي الفريق قــدمــوا مـبــاراة
كبيرة ،واستعادوا مستوياتهم الفنية ،مبينا
أن الجهازين االداري والفني راضيان عما قدمه
الالعبون على ملعب استاد صباح السالم.

شهدت الجولة التاسعة ،وعقب نهاية المباريات ،السيما في
ال ـبــرامــج ال ـح ــواري ــة ،تـصــريـحــات مـثـيــرة ،مــن شــأنـهــا أن تــزيــد من
العصبية في قادم المباريات.
ففي الكويتَّ ،
وجه نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ،تحذيرا
ُّ
التعرض لناديه ،فيما
شديدا لبعض المنتمين للقادسية ،بعدم
يخص محاباة الحكام ،مؤكدا أن القادسية أكثر َمــن استفاد من
أخطاء الحكام ،ولوال ذلك لتجاوزت ألقاب الكويت غريمه القادسية،
على حد قوله.
وفي الجهراء ،طالب رئيس جهاز الكرة محمد علي ،بالوقوف دقيقة
حداد على التحكيم الكويتي ،في إشارة إلى انحداره بصورة كبيرة.
وفي نادي النصر ،كان جليا غضب الجميع من مستوى التحكيم،
وقال خالد الشريدة إن جلب حكام أجانب بات أمرا ملحا ،في ظل
قرارات مؤثرة على سير المباريات.

العبكل :انتصار مهم لعودة الروح لألخضر
أش ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـنـ ـس ــق اإلع ـ ــام ـ ــي
للفريق األول لكرة القدم بالنادي
ا لـعــر بــي مشعل العبكل بالفوز
الصعب الذي حققه فريقه على
الجهراء ،موكدا انه بمنزلة عودة
الروح للكتيبة الخضراء ،السيما
انه جاء في وقت مهم لتحسين
مركز الألخضر وانطالقته نحو
المنافسة على المراكز المتقدمة.
وقــال العبكل" :كــان انتصارا
صعبا ،خصوصا انه جاء على
ح ـ ـسـ ــاب خـ ـص ــم ق ـ ـ ــوي وم ـم ـي ــز
ويـمـلــك طـمــوحــا كـبـيــرا ،كـمــا أن
الـمـبــاراة شـهــدت أحــداثــا كثيرة
وتـ ـقـ ـلـ ـب ــات ع ـ ــدي ـ ــدة ل ـم ـص ـل ـحــة
الفريقين".
وتابع" :المباراة لم تكن سهلة،
وش ـه ــدت ح ـمــاســا مـخـتـلـفــا من
الطرفين ،لكن األخضر نجح في
نهاية المطاف في الفوز بالنقاط
الثالث التي قفزت به الى النقطة
الـ ـع ــاش ــرة ،وم ــزاح ـم ــة اص ـحــاب
المراكز المتقدمة".
وشدد على ان هذا االنتصار

ه ــو ه ــدي ــة ال ـف ــري ــق لـجـمــاهـيــره
الغفيرة ،التي لطالما عتبت على
األخضر في الفترة االخيرة بعد

سوء النتائج ،متمنيا أن ينجح
الفريق في االستمرار على هذا
النهج وإرضاء هذه الجماهير.

جانب من مباراة العربي والجهراء
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الكويت والجهراء تغلبا على النصر والعربي
جابر الشريفي

فاز القادسية على كاظمة
بنتيجة  ،60-104كما تغلب
الجهراء على العربي بنتيجة
 ،73-83والكويت على النصر
 ،51-76خالل منافسات
المرحلة الثانية.

تغلب فريق القادسية على نظيره كاظمة بنتيجة
كبيرة  ،60-104خالل المباراة التي جمعتهما امس
األول على صــا لــة نــادي ا لـجـهــراء ،ضمن منافسات
المرحلة الثانية من ا لــدور الثاني لبطولة ا لــدوري
العام لكرة السلة ،التي شهدت أيضا تغلب الجهراء
على العربي  ،73-83والكويت على النصر .51-76
وبـ ـع ــد ه ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج تـ ـك ــون أنـ ــديـ ــة ال ـق ــادس ـي ــة
وال ـج ـهــراء والـكــويــت رفـعــت رصـيــدهــا الــى  4نـقــاط،
بينما ارتفع رصيد اندية العربي وكاظمة والنصر
ال ــى نـقـطـتـيــن م ــن هــزيـمـتـيــن مـتـتــالـيـتـيــن ،ال ـجــديــر
بــا لــذ كــر ان نـظــام المسابقة ا لــذي ينص على اقامة
دوري الدمج بين الفرق الستة األوائل من قسمين،
على ان يتوج الفريق األكثر تجميعا للنقاط.
ول ــم ت ــأت م ـب ــاراة ال ـقــادس ـيــة وكــاظ ـمــة كـمــا كــانــت
متوقعة ،بل جاء ت عكس التوقعات نهائيا ،السيما
بعدما سيطر على مجرياتها األصفر منذ البداية،
حيث تقدم  ،2-11ومن ثم استمر في تقدمه من خالل
التألق الذي ظهر به عبدالله سالمين في االختراق
وال ـت ـس ـج ـيــل ،ال ــى ج ــان ــب ت ــأل ــق زم ـي ـلــه ع ـبــدال ـعــزيــز
الحميدي في التسجيل وسط تسرع العبي كاظمة
في إنهاء الهجمات ،لينتهي الربع األول لمصلحة
األصفر .13-27

األصفر يواصل تقدمه
ووا صــل القادسية بسط سيطرته على المباراة
في الربع الثاني عبر تألق العبيه في دفاع المنطقة
"الزون" ،الذي اتقنه العبو القادسية ،الى جانب تميز
فهاد السبيعي ومشاري بودهوم في التسجيل من
ا لـخــارج ،إضافة ا لــى تميز صالح اليوسف وأحمد
درويش في المتابعة أسفل السلة ،األمر الذي منحه
توسيع الفارق إلى  25نقطة مع نهاية الربع الثاني
.37-62
ولم يختلف الربع الثالث عن الثاني في اي شيء،
بعدما استمر األ صـفــر فــي سيطرته على ا لـمـبــاراة

وسط محاوالت خجولة من العبي كاظمة على سلة
القادسية ،إذ ابتعد نجوم كاظمة أحمد البلوشي
وعبدالله توفيق عن مستواهما المعهود ،بينما كان
فهد الناشي محور الخطورة لفريقه امام القادسية،
لينتهي الربع الثالث بتقدم االصفر .54-85
واستسلم البرتقالي نهائيا في الربع الرابع ،نظرا
للفارق الكبير في النتيجة ،لتنتهي المباراة بفوز
سهل وكبير للقادسية على كاظمة بنتيجة .60-104
أدار اللقاء الحكام محمد السبتي ومحمد صالح
ومحمد عبدالمنعم.

طائرة البرتقالي أنهت معسكرها الداخلي
و«األصفر» اكتفى بالتدريبات اليومية
●

محمد عبدالعزيز

أنهى الفريق األول للكرة الطائرة
بـ ـن ــادي ك ــاظ ـم ــة أم ـ ــس ،مـعـسـكــره
الـتــدريـبــي الــداخ ـلــي ال ــذي استمر
ثالثة أيــام فــي فندق ك ــراون بــازا،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـمــواج ـهــة الـمــرتـقـبــة
مــع نظيره الـقــادسـيــة بعد غــد في
الـمــربــع الــذهـبــي لـبـطــولــة ال ــدوري
الممتاز للعبة.
وكــان فريقا القادسية وكاظمة
ً
ضربا مــوعــدا فــي المربع الذهبي
(ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي) ب ـعــدمــا احـتــا
المركزين الثاني والـثــالــث ،بينما
يلعب الكويت األول مع العربي في
المباراة الثانية.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد م ــدي ــر فــريــق
كاظمة صادق القطان في تصريح
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن "الـمـعـسـكــر حقق
أه ــداف ــه ال ـتــي ك ــان أهـمـهــا تجميع
الالعبين في نسق واحد ولو فترة
ق ـص ـي ــرة ،ورف ـ ــع مـ ـع ــدالت الـلـيــاقــة
ال ـب ــدن ـي ــة ن ـت ـي ـجــة الـ ـت ــدري ــب عـلــى
فترتين صباحية ومسائية ،إضافة
إلى التركيز على الجانب التكتيكي
والخططي".

جانب من تدريب سابق لفريق القادسية للكرة الطائرة
وق ــال الـقـطــان "انـتـظــم  17العبا
في المعسكر ،وتغيب العب واحد
هو عبدالعزيز شاكر لوفاة والده،
ت ـغ ـمــده ال ـلــه بــرح ـم ـتــه ،وال تــوجــد
ً
إصابات مؤثرة" ،مضيفا أن "إدارة
الـنــادي حــاولــت تمديد المعسكر،
لكن عــدم وجــود تفرغات رياضية
لالعبين حال دون ذلك".
على الجانب اآلخر ،اكتفى فريق
ال ـقــادس ـيــة بــال ـتــدري ـبــات الـيــومـيــة
عـ ـل ــى ص ــالـ ـت ــه اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا ل ـل ـق ــاء

المنتظر ،وقال مدير الفريق وليد
الدمخي" :التدريب مستمر بشكل
جيد ،وجميع الالعبين منتظمون
ً
ويقدمون مــردودا ايجابيا ،طمعا
ف ــي مــواص ـلــة األداء الـمـمـيــز ال ــذي
ظهر بها األصفر منذ بداية الموسم
والتأهل للمباراة النهائية وحصد
اللقب".
وأضــاف الدمخي ان "الصفوف
م ـك ـت ـم ـلــة وم ـع ـظ ــم ال ــاع ـب ـي ــن فــي
جاهزية كاملة ،خاصة بعد انتظام

«أندرلخت» تفوز ببطولة األكاديميات

تتويج أكاديمية أندرلخت بكأس البطولة
حـقـقــت أكــاديـمـيــة أنــدرل ـخــت الـمــركــز األول في
مـســابـقــة مــوال ـيــد  ،2011-2010فــي خ ـتــام بطولة
"العميد" لألكاديميات ،التي نظمتها "أندرلخت"
ع ـل ــى م ــاع ــب ن ـ ــادي ال ـس ــال ـم ـي ــة ،ب ــرع ــاي ــة الـنـجــم
المصري أحمد حسن.
وش ــارك فــي الـ ــدورة  12فــريـقــا مــن أكــاديـمـيــات
مختلفة ،إضــافــة إل ــى ن ــادي الـكــويــت ال ــذي حقق
ال ـمــركــز ال ـثــانــي ،إض ــاف ــة إل ــى م ـشــاركــة أكــاديـمـيــة
أ نــدر لـخــت بفريقين أ وب .و ف ــي مسابقة مواليد
 ،2007-2006حـقــق ن ــادي ال ـكــويــت ال ـمــركــز األول
بالفوز على يونايتد.
ك ـمــا ف ــاز نـ ــادي ال ـكــويــت ب ـكــأس ال ـمــركــز االول
فــي مسابقة مواليد  ،2009-2008بينما حصلت
أكاديمية يونايتد على المركز الـثــانــي ،وجــاء ت
أكاديمية حورس في المركز الثالث.
وفــاز بجائزة أفضل العــب عبدالله مشعل من
نــادي الكويت ،وذهبت جائزة أفضل حــارس الى

المصري محمد هشام ،كما تم تكريم الالعبة كنزي
من أكاديمية يونايتد.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ـ ــاد م ــدي ــر أك ــاديـ ـمـ ـي ــة أن ــدرلـ ـخ ــت،
مستضيفة البطولة ،عمرو هندي بالمستوى الفني
الــذي ظهر به العبو األكاديميات خالل البطولة،
مما يعطي مؤشرا إيجابيا بأن الكل يسعى للتطور
والرغبة في االرتقاء بالمستوى الفني والتربوي
لالعبين.
وأك ـ ــد ه ـن ــدي أن م ـثــل هـ ــذه ال ـب ـط ــوالت سـيـتــم
تـنـظـيـمـهــا خ ــال ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل ،بــال ـت ـعــاون مع
األكاديميات المختلفة التي ترحب بإقامة مثل هذه
التجمعات التي تعتبر حافزا لالعبين صغار السن.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،قـ ــال م ــدي ــر أعـ ـم ــال الـنـجــم
المصري أحمد حسن محمد اسماعيل إن هناك
بطولة ستنظم في دبي خالل أبريل المقبل ،إضافة
ا ل ــى إ قــا مــة معسكر خــار جــي فــي بلجيكا يوليو
المقبل لالعبي األكاديمية المتميزين.

عبدالله الـعـنــزي عقب عــودتــه من
الـسـفــر خ ــارج ال ـبــاد بــرفـقــة وال ــده
في رحلة عالج ،وبدر جوهر الذي
تغيب على فـتــرات متقطعة خالل
الفترة الماضية لظروف خاصة".
وأكد أن "المباراة ستكون صعبة
وقوية على الفريقين ،لكن األفضل
ً
فنيا وصاحب التركيز العالي هو
من سيتمكن من حسمها والصعود
للمباراة النهائية".

ّ
«السلة» شكل لجانه
ّ
شكل اتـحــاد كــرة السلة ،خــال االجتماع
الذي عقده أمس األول ،لجانه العاملة ،إذ ترأس
اللجنة المالية ضاري برجس ،رئيس االتحاد،
وضمت في عضويتها كال من غازي العتيبي
وجالي الجالي ،في حين ترأس لجنة التطوير
عضو مجلس االدارة فهد السويط ،وضمت
في عضويتها كال من ثامر الشنفا وحسين
الشمري وجالي الجالي ووليد الهندي.
وتــرأس لجنة  3x3عضو مجلس اإلدارة،
أمين الصندوق غازي العتيبي ،وضمت في

جانب من مباراة القادسية مع كاظمة

عضويتها كــا مــن حسين الـشـمــري وثامر
الشنفا ومحمد أبوالعينين وعبدالله بالل،
وترأس لجنة الميني باسكت عضو مجلس
اإلدارة سالم المرطه ،وضمت في عضويتها
كــا مــن الشيخ علي الخليفة ،نــائــب رئيس
االت ـح ــاد ،وحـسـيــن الـشـمــري ومـشـعــل غلوم
وعبدالله بالل.
وترأس أمين السر العام هيثم بارون لجنة
المسابقات ،وضمت في عضويتها كال من
الشيخ علي الخليفة وسالم المرطه وغازي

العتيبي وجالي الجالي وثامر الشنفا وفهد
السويط ،في حين ترأس عضو مجلس اإلدارة
جالي الجالي لجنة المنتخبات ،التي ضمت
فــي عضويتها كــا مــن هيثم ب ــارون وثامر
الشنفا وغ ــازي العتيبي وحسين الشمري،
كما ترأس لجنة الحكام نائب رئيس االتحاد
الشيخ علي الخليفة ،وضمت في عضويتها
األع ـضــاء أحـمــد العصفور وعيسى الحمد
وعبدالرزاق سليمان وغازي مجهول ومحمد
السبتي.

لجنة التسوية باتحاد القدم اجتمعت
مع «الفيفا» و«اآلسيوي»
عـ ـ ـق ـ ــد م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أ م ـ ـ ـ ــس األول
اج ـت ـمــاع تـنـسـيـقــي ب ـيــن لجنة
التسوية ،المكلفة إدارة شؤون
االت ـحــاد الكويتي لـكــرة الـقــدم،
بـ ــر ئـ ــا سـ ــة د .م ـش ـع ــل الـ ــربـ ـ ّـيـ ــع،
وس ـ ـكـ ــرت ـ ـيـ ــر ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة مـ ـس ــاع ــد
الـعـجـيــل ،وأع ـض ــاء الـلـجـنــة علي
مروي وخالد الجارالله ومرزوق
الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،مـ ــع م ـم ـث ــل االتـ ـح ــاد
الــدولــي لكرة القدم "فيفا" نــودار
أخ ــال ـك ـت ـس ــي ،وم ـم ـث ــل االتـ ـح ــاد
اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ف ـه ــد
الرئيسي ،واستمر االجتماع حتى
ساعة متأخرة من ليل أمس األول.
ّ
الربيع بأن االجتماع
وصرح د.
ك ــان مـثـمــرا ،ووض ــع الـعــديــد من
النقاط فوق الحروف ،وأسفر عن
توصيات عدة أبرزها:
أوال :ح ــرص ممثل فيفا على
اسـ ـتـ ـم ــرار ل ـج ـن ــة ال ـت ـس ــوي ــة فــي
عـمـلـهــا ب ـ ــإدارة ش ــؤون االت ـح ــاد،
واعطائهم الصالحيات في ادارة
المسابقات ،والعمل على تطوير
ال ـك ــرة الـكــويـتـيــة ،بـعــد م ــا عــانــت
منه فــي الـســابــق ،واقــامــة دورات
وورش عمل للمدربين والحكام،

الروضان بطل الجائزة الكبرى
في «هال فبراير» للقفز
توج الفارس عبدالله الروضان بلقب الجائزة الكبرى على ارتفاع
 135سم ،وهي عبارة عن سيارة وجائزة مالية قيمة ،ضمن منافسات
بطولة "هال فبراير" للقفز على الحواجز ،التي أقيمت أمس األول ،في
مضمار القفز بمركز الكويت للفروسية ،بمشاركة واسعة من فرسان
وفــارســات نــادي الصيد والفروسية ،مركز الكويت للفروسية ،نادي
المسيلة ومربط السديراوي.
تــاه دالـيــا الــزاحــم ،وبــافـيــل فــورونـكــو ،ويــوســف الـصـبــاح ،وغــازي
الجريوي ،وعبدالرحمن الفزيع ،وقام رئيس نادي الكويت للفروسية
جــاســم ال ـخــرافــي ،ومــديــر مــركــز الـكــويــت لـلـفــروسـيــة خليفة الـخــرافــي
بتتويج األبطال.
وعبر الروضان عن سعادته بتحقيق المركز األول وكأس الجائزة
الكبرى ،والفوز بالسيارة المقدمة من اللجنة المنظمة.
وفاز الفارس بافيل فورونكو بلقب الجائزة الصغرى على ارتفاع 125
سم ،متقدما على لطيفة الهاجري ،ومرشود المرشود ،وعلي الخرافي،
وغازي الجريوي ،وراكان الحساوي ،وقام السفير اللبناني لدى الكويت
ماهر الخير ،وجاسم وخليفة الخرافي ووليد المرشود بتتويج األبطال.
وفي الفئة المتوسطة على ارتفاع  105سم ،جاء في المركز األول
الـفــارســة روان اإلدريـ ــس ،متقدمة عـلــى مــونـيــك ف ــان هــارســت ،وحمد
الهاجري ،وناصر العكشان ،وفاطمة اإلدريس ،وبدره العوضي ،وقام
خليفة الخرافي بتتويج األبطال.
وفــي الفئة المبتدئة على ارتـفــاع  60-80ســم ،بمشاركة كبيرة من
الفرسان والفارسات ،نجح عدد كبير منهم في تخطي الحواجز دون
أخطاء.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من العب فريق نادي
كاظمة والمنتخب الوطني األول للكرة الطائرة عبدالعزيز شاكر
لوفاة المغفور له والــده .تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم
أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الربيع مترئسا االجتماع
والمشاركة في مختلف البطوالت
والتصفيات لمختلف المراحل
السنية.
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا :ط ـ ـلـ ــب مـ ـمـ ـث ــا ف ـي ـفــا
واآلسـ ـ ـي ـ ــوي م ــن ال ـل ـج ـن ــة إع ـ ــداد
تقرير شـهــري يــرفــع لالتحادين
اآلسـيــوي والــدولــي لما قامت به
لـجـنــة ال ـت ـســويــة م ــن ع ـمــل خــال
هذه الفترة.
ثالثا :إعداد مسودة للتعديالت
المطلوبة على النظام األساسي

ل ــات ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
بـ ـ ـ ـ ــإشـ ـ ـ ـ ــراف فـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد
اآلس ـ ـيـ ــوي ،ي ـت ــواف ــق م ــع ال ـن ـظــام
االســاســي للعبة ،على أن تحمل
ت ـل ــك ال ـت ـع ــدي ــات اخ ـ ـبـ ــارا س ــارة
وتطويرية للكرة الكويتية.
وأض ـ ــاف د .الــربـ ّـيــع أن ممثل
فيفا أشــاد بــروح الـتـعــاون وجو
التفاؤل السائد بين اعضاء لجنة
ال ـت ـســويــة ورغ ـب ـت ـهــم ف ــي الـعـمــل
كفريق وا ح ــد ،متوجها بالشكر

إلى ممثلي فيفا واآلسيوي على
ال ـح ـض ــور وال ـت ـف ــاه ــم وال ـت ــواف ــق
الـ ــذي اظـ ـه ــراه خ ــال االج ـت ـمــاع،
كما شكر زمالء ه اعضاء اللجنة
على المجهود الذي يبذلونه من
اج ــل مـصـلـحــة ال ـك ــرة الـكــويـتـيــة،
والتي تخطو خطوة مهمة نحو
التطوير خالل الفترة المقبلة.

اجتماع اللجنة المنظمة لـ «قدامى الخليج»

قدامى األزرق خالل االجتماع الفني
ع ـق ــدت ال ـل ـج ـنــة الـمـنـظـمــة
لـ ـبـ ـط ــول ــة قـ ـ ــدامـ ـ ــى ال ـخ ـل ـي ــج
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،الـ ـت ــي ي ـش ــرف
عليها االتحاد القطري لكرة
ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،ا جـ ـتـ ـم ــا عـ ـه ــا األول،
أم ــس ،فــي ال ــدوح ــة ،بــرئــاســة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة
ل ـل ـب ـط ــول ــة ال ـ ـق ـ ـطـ ــري م ـح ـمــد
الـ ـعـ ـل ــي ،وبـ ـحـ ـض ــور رئ ـي ــس
الوفد الكويتي جابر نصار،
ورئ ـي ــس وف ــد ع ـم ــان يــونــس
أمان ،ومدرب منتخب قدامى
قطر سعيد المسند.
وتخلل االجتماع الحديث
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط
المهمة التي تسبق انطالق
بطولة قــدا مــى الخليج لكرة

ا ل ـق ــدم األو ل ـ ــى ،ا ل ـتــي تنطلق
م ـســاء ا ل ـي ــوم ب ـيــن منتخبي
ال ـكــويــت وق ـطــر ع ـلــى اس ـتــاد
الدوحة الرياضي ،وتستمر
ح ـتــى  12ف ـب ــرا ي ــر ،ح ـيــث تــم
اعتماد النقاط التي طرحت
في االجتماع من قبل رؤساء
الوفود المشاركة ،ضمنها أن
يكون لكل فريق مشارك في
الدورة  20العبا فقط.
وتـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ــال االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
ت ـ ـحـ ــديـ ــد أعـ ـ ـم ـ ــار ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ف ــي ال ـب ـطــولــة الـ ـق ــادم ــة ،كـمــا
ت ــم ت ـح ــدي ــد زم ـ ــن الـ ـمـ ـب ــاراة،
و ه ـ ـ ــو  40د ق ـ ـي ـ ـقـ ــة ،م ـق ـس ـمــة
على شوطين ،كــل شــوط 20
دقـيـقــة مــع االس ـتــراحــة لـمــدة

 10د ق ــا ئ ــق ،وا ل ـت ـب ــد ي ــل بـيــن
الالعبين مفتوح.
َّ
و مــثــل ا لــو فــد الكويتي في
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،جـ ــابـ ــر نـ ـص ــار،
إضافة إلى مــدرب المنتخب
راشـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــح وكـ ــاب ـ ـتـ ــن
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ع ـب ـي ــد ال ـش ـم ــري
وإداري ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق وا ئ ـ ـ ـ ــل
سليمان.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة
الودية األولى التي تقام في
قطر من  10إ لــى  12الجاري
م ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـك ــوي ــت وق ـط ــر
وعمان.
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رياضة

توتنهام يحسم ديربي شمال لندن
قاد هاري كين فريقه توتنهام
لحسم ديربي لندن والفوز على
ضيفه أرسنال  -1صفر خالل
المباراة التي جمعتهما أمس،
ضمن منافسات المرحلة الـ27
من الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم.

حسم توتنهام هوتسبر "ديربي"
ش ـم ــال ل ـن ــدن بـ ـف ــوزه ع ـلــى ضيفه
أرسـ ـن ــال ب ـهــدف لـمـهــاجـمــه ه ــاري
كين أمس ،على ملعب "ويمبلي" في
قمة المرحلة السابعة والعشرين
م ــن ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
لكرة القدم.
وجـ ــاء ه ــدف الـمـهــاجــم الــدولــي
االنـكـلـيــزي فــي الــدقـيـقــة  ،49وهــو
السابع له في سبع مباريات ،وعزز
به صدارته لترتيب الهدافين بـ22
هدفا ،بفارق هدفين أمام المصري
محمد صالح العب ليفربول.
وك ــان ــت الـ ـمـ ـب ــاراة أول م ـب ــاراة
"ديربي" بين قطبي شمال العاصمة
على ملعب "ويمبلي" الشهير ،الذي
يستخدمه توتنهام هــذا الموسم
كأرض له في انتظار انتهاء األعمال
في ملعبه.

توتنهام يحقق ثأره
وثأر توتنهام من خسارته أمام
أرسنال صفر 2-في مرحلة سابقة
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم .كـمــا
أثبت تفوقه على أرضه على نادي
"المدفجعية" الذي فاز مرة واحدة

في مبارياته الثماني األخيرة على
أرض تــوت ـن ـهــام .لـكـنـهــا الـخـســارة
األولى في آخر مباريات يخوضها
أرسنال على ملعب ويمبلي ،والذي
غــالـبــا مــا يـسـتـخــدم فــي مـبــاريــات
نـ ـه ــائـ ـي ــة لـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ال ـ ـكـ ــؤوس
االنكليزية.
وسـ ـ ــاهـ ـ ــم فـ ـ ـ ــوز تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام فــي
تـقــدم فــريــق ال ـم ــدرب األرجنتيني
م ـ ــاوري ـ ـس ـ ـي ـ ــو ب ــوكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـن ــو ال ـ ــى
المركز الثالث في ترتيب الــدوري
االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ب ــرص ـي ــد  52ن ـق ـطــة،
وب ـ ـ ـفـ ـ ــارق ن ـق ـط ــة أمـ ـ ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول
الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــل الـ ـ ـي ـ ــوم ض ـي ـف ــا ع ـلــى
ساوثمبتون.
وكـ ــان ك ـيــن أن ـق ــذ تــوت ـن ـهــام من
الخسارة امام ليفربول بالذات في
المرحلة السابقة حين سجل هدف
التعادل  2-2في الثواني االخيرة.
أما أرسنال ،فبقي على رصيده
ال ـس ــاب ــق  45ن ـق ـط ــة ،وه ـ ــو يـحـتــل
ال ـمــركــز الـ ـس ــادس خ ـلــف تشلسي
حامل لقب الموسم الماضي.
وأشرك الفرنسي أرسين فينغر
مــدرب أرسـنــال ،العبيه الجديدين
األرمـ ـ ـن ـ ــي هـ ـن ــري ــك مـ ـخـ ـيـ ـت ــاري ــان
والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ

مستقبل هاري كين في يد بوكيتينو

هاري كين

أش ــارت تقارير صحافية إلــى أن
مهاجم توتنهام هوتسبير ،هاري
كـيــن ،ينتظر مـعــرفــة مصير مــدرب
ال ـف ــري ــق ،األرج ـن ـت ـي ـنــي مــاوريـسـيــو
بوكيتينو ،على رأس اإلدارة الفنية
لـ"السبيرز" ،كي يحدد مستقبله هو
مع النادي اإلنكليزي.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن كين
( 24عــامــا) تلقى الصيف الماضي
ع ــرض ــا مـ ــن م ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
ي ـض ــاع ــف ت ـق ــري ـب ــا الـ ــراتـ ــب الـ ــذي
ي ـ ـت ـ ـقـ ــاضـ ــاه مــع
فريقه الحالي،
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن و ال ء ه
ل ـ ـ ـتـ ـ ــوت ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــام
ولـ ـب ــوكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـن ــو
ج ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــر ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــره
لـ"الشياطين الحمر" ،مما دفع

مان يونايتد للتعاقد في النهاية مع
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لم
يقدم األداء المتوقع منه.
وفي هذا اإلطار ،عادت أنظار مان
يونايتد لتتوجه نحو هداف العالم
فــي  ،2017إذ يــريــد م ــدرب الـفــريــق،
البرتغالي جــوز يــه مورينيو ضمه
للفريق ،وفقا للصحيفة.
لـكــن كـيــن يـنـتـظــر مـعــرفــة مصير
م ــدرب ــه األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ـ ــذي يــربـطــه
بتوتنهام ،علما بأنه يعلم أن وضعه
سيتغير هذا الصيف سواء بانتقاله
لفريق آخــر أو بتجديد عقده الــذي
ينتهي فــي  ،2022بحسب "مــاركــا"،
التي أبــرزت أن المعضلة تكمن في
معرفة ما إذا كان رحيل المدير الفني
سيكون هذا العام أم العام المقبل.

أس ــاسـ ـيـ ـي ــن ،ل ـك ـن ـه ـمــا لـ ــم ي ـظ ـهــرا
بالفعالية نفسها خالفا لمباراتهما
االولــى امــام ايفرتون في المرحلة
ال ـمــاض ـيــة ( ،)1-5والـ ـت ــي شـهــدت
تسجيل الغابوني هدفا ،وتحقيق
األرمني ثالث تمريرات حاسمة.
وش ـه ــد ال ـش ــوط األول ل ـم ـبــاراة
أ م ــس ،أفضلية نسبية لتوتنهام
ال ــذي ح ــاز ع ــددا أكـبــر مــن الـفــرص
الخطيرة ،ومنها عبر العبه إريك
دايــر الــذي علت رأسيته العارضة
بمسافة قصيرة في الدقيقة .26
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ان ــدف ــع
توتنهام بشكل كبير نحو الهجوم،
ونـ ـج ــح مـ ــن الـ ـب ــداي ــة فـ ــي اف ـت ـتــاح
التسجيل عبر كين ،عندما ارتقى
لمتابعة ك ــرة مــن الـجـهــة اليسرى
مررها بن ديفيس وتابعها برأسه
في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس
الـتـشـيـكــي بـيـتــر تـشـيــك ال ــذي كــان
الشك يحوم حول مشاركته بسبب
االصابة.
وكاد كين يوجه ضربة قاضية
ألرسـ ـن ــال ب ـعــد ث ــاث دق ــائ ــق فقط
ب ـس ـي ـن ــاري ــو مـ ـش ــاب ــه حـ ـي ــن ت ــاب ــع
برأسه كرة مررها له داير من الجهة
ال ـي ـم ـنــى ،لـكـنـهــا مـ ــرت قــري ـبــة مــن

هاري كين نجم توتنهام يحرز هدفه في مرمى أرسنال
القائم األيمن لمرمى تشيك.
ووجـ ـ ـ ــد األخـ ـ ـي ـ ــر ن ـف ـس ــه م ـ ــرارا
مضطرا إلنـقــاذ فريقه مــن أهــداف
محاوالت شديدة الخطورة :فبعد
دقـيـقـتـيــن م ــن رأس ـي ــة داي ـ ــر ،أبـعــد
تشيك تسديدة قوية "على الطائر"
م ــن ك ـي ــن اثـ ــر ت ـم ــري ــرة م ــن ك ـي ــران
تريبييه من الجهة اليمنى .كما قام

كونتي ال يعرف موعد تعافي
مهاجمه موراتا
أقر اإليطالي أنطونيو كونتي ،مــدرب تشلسي ،أمس االول ،أن الوضع
الحالي إلصابة مهاجمه اإلسباني الدولي ألفارو موراتا "خطير جدا" ،وأنه
ال يعرف إلى متى سيظل بعيدا عن المالعب.
يذكر أن موراتا القادم لتشلسي الصيف الماضي من ريــال مدريد في
صفقة قياسية داخل النادي االنكليزي بلغت  70مليون جنيه استرليني
غائب عن المشاركة مع "البلوز" منذ عدة أسابيع بسبب إصابة في الظهر.
وقال كونتي إن "العبا مثل موراتا مهم جدا بالنسبة لنا ،وهو غائب منذ
وقت طويل عن اللعب .ال أعرف كم من الوقت سيظل بعيدا .الموقف خطير
جــدا" .وتابع "نجد صعوبة كبيرة في إيجاد حل لمشكلة آالم الظهر التي
يعانيها .إذا كنت تسألني أن هذا الموقف سيظل يوما أو شهرا أو إلى نهاية
الموسم ،فالشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو ال أعرف .ولذلك أنا قلق.
كلنا يعرف أهمية الالعب (موراتا) بالنسبة لنا".
وتزامنت إصابة موراتا برحيل المهاجم البلجيكي ميتشي باتشوايي
معارا إلى دروتموند في الميركاتو الشتوي المنقضي ،والتعاقد مع الفرنسي
أوليفييه جيرو قادما من أرسنال .وأكد كونتي أن "سوق االنتقاالت انتهى،
ُ
لقد أغلق .اتخذنا قرارا ،واآلن من المهم أن نفكر" ،في الواقع ال فيما حدث
ومضى.

برشلونة للعودة إلى سكة االنتصارات
يسعى برشلونة ،المتصدر ،إلى
العودة لسكة االنتصارات عندما
ي ـس ـت ـض ـيــف خ ـي ـت ــاف ــي ،الـ ـح ــادي

عشر ،اليوم ،في المرحلة الثالثة
والعشرين من الــدوري اإلسباني
لكرة القدم.

وك ـ ـ ـ ــان بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة أفـ ـ ـل ـ ــت مــن
خ ـس ــارت ــه األولـ ـ ــى هـ ــذا ال ـمــوســم،
وانتزع تعادال مثيرا من مضيفه

كوتينيو نجم برشلونة

وجاره الكتالوني إسبانيول 1-1
األحد الماضي.
ويسعى الفريق الكتالوني إلى
إحراز الثالثية هذا الموسم للمرة
ال ـثــال ـثــة ف ــي تــاري ـخــه ب ـعــد 2009
و.2015
ولن يجد برشلونة أي صعوبة
فــي تخطي عقبة خيتافي ،ا لــذي
سقط في فخ التعادل بمبارياته
الـثــاث األخـيــرة ،ويـحــاول تعزيز
وجوده بوسط الترتيب ،في سعيه
لضمان بقائه في دوري الكبار.
وي ـم ـل ــك ب ــرش ـل ــون ــة األس ـل ـح ــة
الالزمة لتعزيز ريادته لـ"الليغا"،
قبل رحلته إلــى لـنــدن ،لمواجهة
تـشـلـســي ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل ،لكنه
سيفتقد خدمات مدافعه الدولي
ال ـف ــرن ـس ــي ص ــام ــوي ــل أوم ـت ـي ـتــي
لـ ــإي ـ ـقـ ــاف ،وب ــالـ ـت ــال ــي س ـت ـك ــون
الفرصة متاحة أمام الوافد الجديد
الكولومبي ييري مينا القادم من
بــال ـم ـيــراس ال ـبــرازي ـلــي منتصف
يناير الماضي ،مقابل  11.8مليون
يورو.

ولــم يلعب الدولي الكولومبي
ال ـ ــواع ـ ــد ( 23عـ ــامـ ــا) أي مـ ـب ــاراة
حتى اآلن ،رغــم إصــابــة أومتيتي
والـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ت ــوم ــاس
فرمايلين ،بيد أ نــه مــر شــح بقوة
ل ـل ـعــب أم ـ ــام ف ــال ـن ـس ـي ــا ،إلص ــاب ــة
فيرمايلين أ يـضــا ،حيث ال يملك
المدرب ارنستو فالفيردي خيارات
كثيرة لسد الفراغ في مركز قلب
الدفاع ،خصوصا أن جيرار بيكيه،
صاحب هدف التعادل في مرمى
إسبانيول ،يعاني بــدوره إصابة
عضلية.
وقــال فــالـفـيــردي" :بيكيه أكمل
م ـب ــاراة إس ـبــان ـيــول وه ــو يـعــانــي
آالم ــا .سننتظر لـنــرى مــا إذا كان
بإمكانه اللعب".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف(" :مـ ـيـ ـن ــا) اس ـت ــدع ــي
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة (الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـخــوض
مباراة فالنسيا) ،وهذا يعني أنه
جاهز للعب".
ويلعب الـيــوم أيـضــا اشبيلية
م ــع ج ـي ــرون ــا ،وس ـل ـتــا ف ـي ـغــو مع
إسبانيول ،وفالنسيا مع ليفانتي.

الحارس السابق لتشلسي ،بتصد
"بـعـيــد" لـكــرة اقـتــربــت مــن معانقة
الــزاويــة اليمنى لـمــرمــاه ،مــن ركلة
حرة نفذها كريستيان إريكسن في
الدقيقة .57
وبـ ــدا أرس ـن ــال ضــائـعــا ف ــي ظل
الضغط الكبير من توتنهام ،ورد
ب ـك ــرة ق ــوي ــة م ــن جـ ــاك وي ـل ـشــايــر،

أبعدها الحارس الفرنسي هوغو
لوريس في الدقيقة .68
وح ـ ــاول أرسـ ـن ــال ال ـض ـغ ــط فــي
ال ـم ــراح ــل األخـ ـي ــرة م ــن ال ـم ـب ــاراة،
وكاد يخطف التعادل من الفرصة
األخيرة في المباراة عبر مهاجمه
الفرنسي ألكسندر الكازيت ،بديل
مخيتاريان ،الذي تابع كرة بينية

خ ـلــف ال ـمــداف ـع ـيــن م ـب ــاش ــرة عـلــى
يمين المرمى في الدقيقة الرابعة
من الوقت الضائع.
وتـسـتـكـمــل م ـبــاريــات الـمــرحـلــة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،حـ ـي ــث يـ ـح ــل مــان ـش ـس ـتــر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ولـ ـيـ ـف ــرب ــول
ال ـث ــال ــث ضـيـفـيــن ع ـلــى نـيــوكــاســل
وساوثمبتون.

ً ً
كلوب يتوقع استقباال باردا لفان دايك
تـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي
لليفربول يورغن كلوب استقباال
ب ـ ــاردا ج ــدا ل ـمــداف ـعــه الـهــولـنــدي
فيرجيل فان دايك في ملعب فريقه
السابق ساوثمبتون ،وذلك عندما
يلتقي الفريقان اليوم.
وستكون مباراة اليوم األولى
لفان دايك أمام الفريق الذي تركه
مـ ــن أج ـ ــل االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـل ـي ـفــربــول
الشهر الماضي ،في أغلى صفقة
بالنسبة لـمــدا فــع بـعــد أن بلغت
 75مليون جنيه استرليني (85
مليون يورو 104 ،ماليين دوالر).
واعترف كلوب بأنه سيتحدث
م ــع ف ــان داي ــك ب ـشــأن المحافظة
على تركيزه في مباراة اليوم على
مـلـعــب "ســانــت م ـيــريــز" ،مضيفا
"ك ـل ـن ــا ب ـش ــر ،ن ـت ــأث ــر ب ــال ـظ ــروف.
ل ــن ت ـك ــون مـ ـب ــاراة ع ــادي ــة ،كيف

ميلر العب مان
يونايتد السابق
يفارق الحياة
كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر إخـ ـ ـب ـ ــاري،
ام ــس ،أن ل ـيــام مـيـلــر الــاعــب
السابق للمنتخب االيرلندي
لكرة القدم وفريقي سلتيكس
االسـ ـكـ ـتـ ـلـ ـن ــدي ومــان ـش ـس ـتــر
يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ف ــارق
ال ـح ـيــاة ع ــن ع ـمــر ي ـنــاهــز 36
عاما.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت هـ ـيـ ـئ ــة اإلذاعـ ـ ـ ـ ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة (ب ـ ــي ب ــي س ــي)
أن م ـي ـل ــر ،ال ـ ــذي ل ـع ــب أي ـضــا
لفريقي سندرالند اإلنكليزي
وه ـي ـب ــرن ـي ــان االس ـك ـت ـل ـنــدي،
فــارق الحياة بعد صــراع مع
مرض السرطان.
وشــارك العب خط الوسط
مـ ـيـ ـل ــر فـ ـ ــي تـ ـس ــع مـ ـب ــاري ــات
بقميص مانشستر يونايتد،
وأنهى مسيرته االحترافية في
الــواليــات المتحدة مــع فريق
ويلمنجتون هامرهيدز.

يورغن كلوب

بإمكانها أن تـكــون كــذلــك؟" ،بما
أن ـهــا تـجـمــع ال ــاع ــب الـهــولـنــدي
البالغ  26عاما بالفريق الذي دافع
عن ألوانه منذ .2015

وتـ ـ ــابـ ـ ــع "أع ـ ـت ـ ـق ـ ــد ،وب ـح ـس ــب
مـعــرفـتــي بمشجعي ك ــرة ال ـقــدم،
أن ـهــم ي ــري ــدون تـعـكـيــر ك ــل شــيء
سـنـحــاول فعله بـهــدف مساعدة
فريقهم ،وسيطلقون صافراتهم
(استهجانا) .هل هذا شيء جيد؟
ال أعتقد ذل ــك .هــل سيؤثر (على
ليفربول)؟ ال أعتقد؟".
ورأى كـلــوب أن عـلــى جمهور
ســاوثـمـبـتــون ال ـش ـعــور بــالــرضــا
تـ ـ ـج ـ ــاه ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ع ـ ــوض ـ ــا عــن
الغضب ،ألن األخير دفع الماليين
ل ـفــري ـقــه ،مـضـيـفــا ب ـش ــأن صفقة
فـ ـ ــان داي ـ ـ ــك بـ ـ ــالـ ـ ــذات" :ال أع ـت ـقــد
أن س ــاوث ـم ـب ـت ــون س ـي ـق ــول إن ـنــا
سرقناه ،بل كانت صفقة علنية.
بإمكانهم أن يقولوا شكرا على
ك ــل األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي أص ـب ـحــت في
حوزتهم".

ً
غالم يعاني كسرا في الركبة
ق ــال م ـيــانــو ،ال ـم ـنــافــس في
دوري الدرجة األولى اإليطالي
لـ ـك ــرة ا ل ـ ـقـ ــدم أ مـ ـ ــس األول ،إن
ظـ ـهـ ـي ــره األي ـ ـسـ ــر ف ـ ـ ــوزي غ ــام
ي ـع ــان ــي اش ـت ـب ــاه ــا ب ـك ـس ــر فــي
الركبة اليمنى التي أصيب فيها
بقطع في الرباط الصليبي قبل
ثالثة أشهر.
وأض ــاف مـيــانــو ،فــي بـيــان،
أن اإلصـ ــابـ ــة ل ـح ـقــت بــالــاعــب
الجزائري ،الذي ُيعد واحدا من
أفضل الالعبين في هذا المركز
بين الفرق األوروبية ،خالل أحد
تدريبات نابولي.
وأف ـ ــاد ال ـب ـيــان ب ــأن "ال ــدالئ ــل
األولــى تشير إلــى حــدوث كسر
فــي الــركـبــة اليمنى .سيخضع
غــام لفحوص ،لتحديد حجم
اإلصابة".
ولم يكشف البيان عن مزيد
مـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل حـ ـ ــول كـيـفـيــة
اإلص ــاب ــة ،فـيـمــا قــالــت وســائــل
إعالم إيطالية إنها قد تتسبب
في غيابه عن الفريق لمدة عام.
ولحقت اإلصابة األولــى في
الــربــاط الصليبي بغالم خالل

فوزي غالم

م ـب ــاراة مــانـشـسـتــر سـيـتــي في
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي 1
نوفمبر .2017
ونقلت وسائل إعالم إيطالية
الشهر الماضي عن مسؤولين
في النادي دهشتهم من سرعة
تعافي غالم من اإلصابة.

يوفنتوس يطيح فيورنتينا ويواصل الضغط على نابولي
انتزع يوفنتوس صدارة الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،بشكل
مؤقت ،بتغلبه على مضيفه
فيورنتينا -2صفر خالل المباراة
التي جمعتهما أمس األول
ضمن منافسات المرحلة الرابعة
والعشرين من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.

تربع يوفنتوس ،بطل المواسم
ال ـس ـت ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـل ــى ص ـ ــدارة
الــدوري اإليطالي مؤقتا ،بفضل
فـيــديــريـكــو بــرنــارديـسـكــي ،الــذي
حقق أمس األول عودة موفقة إلى
ملعب فريقه السابق فيورنتينا،
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه أحـ ـ ــد ه ــدف ــي الـ ـف ــوز
-2ص ـ ـفـ ــر ،ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـمــرح ـلــة
الرابعة والعشرين.
وت ـ ـح ـ ـضـ ــر رج ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـي ـ ـغـ ــري،
ب ـفــوزهــم ال ـثــامــن ع ـلــى ال ـتــوالــي،
بــأف ـضــل طــري ـقــة ل ـمــا يـنـتـظــرهــم
الـ ـث ــاث ــاء فـ ــي ت ــوريـ ـن ــو ،ع ـنــدمــا
توتنهام اإلنكليزي
يستضيفون
ُ
ف ــي ذهـ ــاب ال ـ ــدور ث ـمــن الـنـهــائــي
لمسابقة دوري أب ـطــال أوروب ــا،
ال ـت ــي وصـ ــل ب ـطــل إي ـطــال ـيــا إلــى
م ـبــارات ـهــا الـنـهــائـيــة مــرت ـيــن في
المواسم الثالثة األخيرة دون أن
يحرز اللقب.
وك ــان ــت ال ـب ــداي ــة صـعـبــة على
يوفنتوس ،الذي احتسبت ضده
ركـلــة ج ــزاء ،بعدما ارت ــدت الكرة
من يد مدافعه جورجيو كييليني
داخل المنطقة ،لكن الحكم طلب
إعادة اللقطة عبر الفيديو ،ثم قرر
إثــرهــا إلـغــاء ركلة الـجــزاء ،وسط
اع ـتــراض مــن العـبــي فيورنتينا
(.)21
وعجز يوفنتوس ،الذي يغيب
ع ـنــه ال ـفــرن ـســي ب ـل ـيــز مــاتــويــدي
واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــأول ـ ــو ديـ ـب ــاال

وال ـكــولــوم ـبــي خ ـ ــوان ك ـ ـ ــوادرادو
واأللماني بينيديكت هوفيديس،
لإلصابة ،عن تهديد مرمى ماركو
س ـب ــورت ـي ـي ـل ــو ،بـ ــل إن ص ــاح ــب
األرض ك ـ ـ ــان األقـ ـ ـ ـ ــرب الف ـت ـت ــاح
التسجيل ،لــو لــم يـعــانــده الحظ
في الدقيقة  38عندما ارتدت كرة
قوية أطلقها البرتغالي جيل دياز
من القائم األيمن.
وأنهى يوفنتوس الشوط األول
بتسديدة واحــدة بين الخشبات
الثالث في أسوأ أداء هجومي له
هذا الموسم.
ولــم يتغير الــوضــع كثيرا في
ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ق ـبــل أن
يهديه برنارديسكي هدف التقدم
( )56من ركلة حرة خادعة نفذها
من الجهة اليمنى لمرمى الفريق
الذي نشأ في صفوفه منذ 2003
وبدأ معه مسيرته االحترافية عام
 2013قـبــل االن ـت ـقــال إل ــى عمالق
تورينو الصيف الماضي مقابل
 40مليون يورو.
وح ـص ــل ف ـيــورن ـت ـي ـنــا بـعــدهــا
ع ـل ــى ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص إلدراك
التعادل ،أبرزها لفيديريكو كييزا
والفرنسي البديل سيريل تيريو،
لكن بوفون تألق في الــدفــاع عن
مرماه.
ووسـ ـ ــط انـ ــدفـ ــاع فـيــورنـتـيـنــا
نـ ـح ــو مـ ــرمـ ــى ضـ ـيـ ـف ــه ،اس ـت ـغ ــل
األرجنتيني غونزالو هيغواين

ال ـم ـس ــاح ــات ،ل ـتــوج ـيــه ال ـضــربــة
الـ ـق ــاضـ ـي ــة ألص ـ ـح ـ ــاب األرض،
ب ـعــدمــا ك ـســر م ـص ـيــدة الـتـسـلــل،
إثــر تمريرة بينية من كييليني،
وانفرد بالحارس ،قبل أن يسدد
ف ــي ال ــزاوي ــة األرضـ ـي ــة ال ـي ـســرى،
مـ ـسـ ـج ــا ه ـ ــدف ـ ــه ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ع ـشــر
بالدوري هذا الموسم والــ 18في
جميع المسابقات.

اإلنتر يستضيف بولونيا
يسعى إنتر ميالن إلى العودة
إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات ،لضمان
البقاء ضمن دائرة المنافسة على
المقعدين األ خـيــر يــن المؤهلين
لمسابقة دوري أب ـطــال أوروب ــا،
بـ ـع ــد اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده ع ـ ــن ال ـم ـق ـع ــدي ــن
األول ـي ـيــن والـمـنــافـســة عـلــى لقب
الدوري (يتخلف بفارق  15نقطة
عن نابولي).
ويـ ـمـ ـل ــك إنـ ـت ــر مـ ـي ــان ف ــرص ــة
ذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ـ ــى س ـك ــة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات الـ ـت ــي غ ــاب ــت عـنــه
ف ــي ال ـم ــراح ــل ال ـث ـمــانــي األخ ـيــرة
(خ ـســارتــان و 6ت ـع ــادالت بينها
 5مـتـتــا لـيــة) ع ـنــد مــا يستضيف
بولونيا الثاني عشر.
وتراجعت نتائج اإلنتر بشكل
مخيف في اآلونة األخيرة ،ويعود
ف ـ ـ ــوزه األخ ـ ـيـ ــر إل ـ ــى  3دي ـس ـم ـبــر
ال ـمــاضــي ،فـبـعــدمــا ك ــان يتصدر

ً
هيغواين نجم يوفنتوس يحرز هدفا في مرمى فيورنتينا
ال ـت ــرت ـي ــب ،ت ــراج ــع إل ـ ــى ال ـمــركــز
الرابع.
وس ـي ـس ـت ـع ـيــد إنـ ـت ــر خ ــدم ــات
قــائــده وهــدافــه المهاجم الــدولــي

األرج ـن ـت ـي ـنــي مـ ـ ــاورو إيـ ـك ــاردي،
بعد تعافيه مــن إصــابــة عضلية
حرمته من المشاركة أمام ضيفه
ك ــروت ــون ــي ،ح ـيــث ح ـقــق الـفــريــق

تعادال مخيبا (.)1-1
ويأمل روما مواصلة صحوته
ع ـنــد مــا يـسـتـضـيــف بينيفينتو
صــاحــب الـمــركــز األخ ـي ــر ،بعدما

ح ـقــق األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ف ــوزه
األول ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـس ـبــع
األخ ـ ـيـ ــرة ( 3ت ـ ـعـ ــادالت ومـثـلـهــا
هزائم).
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رياضة
السويدية كاال تحرز الذهبية األولى في األلعاب الشتوية
ةديرجلا

•
العدد  / 3683األحد  11فبراير 2018م  25 /جمادى األولى 1439هـ

ِّتوجت السويدية تشارلوت كاال،
أمس ،بأول ميدالية ذهبية في
دورة األلعاب األولمبية الشتوية
التي تحتضنها كوريا الجنوبية
(بيونغ تشانغ  ،)2018حيث
فازت بسباق التزلج ًالريفي
لمسافة  15كيلومترا للسيدات.

األلمانية لورا دالماير

أح ـ ــرزت ال ـســويــديــة ت ـشــارلــوت
كـ ــاال ،أمـ ــس ،الــذه ـب ـيــة األول ـ ــى في
دورة األلـعــاب األولمبية الشتوية
المقامة في بيونغ تشانغ الكورية
الجنوبية حتى  25الـجــاري ،بعد
إحــرازهــا الـمــركــز األول فــي سباق
التزلج لمسافة  15كلم (سكياتلون).
وسجلت كــاال فــي طريقها إلى
ذهبية السباق ( 7.5كلم بأسلوب
كالسيكي ،و 7.5كلم بأسلوب حر)
 40:44.7دق ـي ـقــة ،مـتـقــدمــة ب ـفــارق
 7.8ث ــوان على النرويجية مارين
بيورغن التي نالت الفضية ،و10.1
ث ـ ـ ــوان ع ـل ــى ال ـف ـن ـل ـن ــدي ــة كــري ـس ـتــا
بارماكوسكي صاحبة البرونزية.
وأص ـب ـح ــت ب ـي ــورغ ــن صــاحـبــة
أف ـض ــل س ـجــل لـ ــدى ال ـس ـي ــدات في
تــاريــخ دورات األل ـعــاب األولمبية
الشتوية ،بعد أن رفعت رصيدها
إل ــى  11م ـيــدال ـيــة ( 6ذه ـب ـيــات و4
فضيات وبرونزية) ،ونالت تهنئة
ر ئـيــس اللجنة األولمبية الدولية
األلـمــانــي تــومــاس ب ــاخ ،ال ــذي كان
موجودا عند خط الوصول.
وقــالــت كــاال إن إح ــراز الذهبية
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي األل ـ ـعـ ــاب «ي ـع ـنــي
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر» ،م ـ ــؤك ـ ــدة« :ك ـن ــت
مـتــوتــرة ال ـي ــوم ،واألل ـعــاب
أمر كنت أركز عليه منذ
ف ـتــرة طــوي ـلــة .أشـعــر
بأنني بحال جيدة
ه ــذا ال ـمــوســم ،لكن
أعـ ــرف أن الـجـمـيــع
ي ـ ـحـ ــاول ال ــوص ــول
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى
م ـثــالــي ف ــي األل ـع ــاب
األولمبية».
وت ــابـ ـع ــت« :أردت
ت ـجــربــة ش ــيء م ــا في
اللفة األخ ـيــرة ،دون أن
أن ـت ـظــر ك ـث ـيــرا ،ف ـســارت
األمور كما أريد».
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا كـ ــانـ ــت

بـيــورغــن ( 37عــامــا) الـسـبــاقــة إلــى
الهجوم في السباق الذي أقيم في
أجـ ــواء مـنــاخـيــة مـثــالـيــة ،انـتــزعــت
كاال المبادرة في الكيلومتر الثاني
عشر ،لتتقدم بسرعة بفارق خمس
ثوان عن منافساتها ،ثم اتسع إلى
 10ثوان قبل  1.5كلم من الوصول،
قـبــل أن يستقر عـنــد حــوالــي سبع
ثوان عند خط النهاية.
وك ــان ــت ال ـســويــديــة ( 30عــامــا)
توجت بالذهبية في سباق التتابع
 5×4كـلــم فــي أولـمـبـيــاد  2014في
مدينة سوتشي الروسية ،وذهبية
سـبــاق  10كلم حــرة فــي أولمبياد
فانكوفر الكندية عام .2010
وم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة سـ ـكـ ـي ــاتـ ـل ــون هــي
واحــدة من خمس مسابقات توزع
م ـيــدال ـيــات ـهــا الـ ـي ــوم ،ال ـ ــذي يشهد
الـظـهــور األول للمنتخب الـكــوري
الـ ـم ــوح ــد فـ ــي مـ ـن ــافـ ـس ــات ه ــوك ــي
الجليد النسائية.

«أولمبياد السالم»
وافتتحت األلعاب األولمبية في
بيونغ تشانغ ،أمس األول ،وشهدت
دخوال مشتركا لوفدي الكوريتين
الـجـنــوبـيــة وال ـش ـمــال ـيــة إل ــى حفل
االفتتاح.
وأط ـ ـل ـ ـقـ ــت عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدورة
«أولـمـبـيــاد ال ـســام» ،وســط تقارب
بين الكوريتين ،بعد قــرار الزعيم
الـكــوري الشمالي كيم جــونــغ-أون
المشاركة ،وصوال إلى حد إرسال
شـقـيـقـتــه ك ـيــم ي ــو-ج ــون ــغ ل ـتــرؤس
الوفد.
وأعلنت سيول ،أمس ،أن الزعيم
الـكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون
دعا الرئيس الجنوبي مون جاي-
إن إلى قمة في العاصمة الشمالية
بيونغ يانغ ،في دعوة نقتلها كيم
يو جونغ.
وأش ــارت تـقــاريــر كــوريــة ،أمــس،

ً
السويدية كاال خالل سباق التزلج الريفي  15كيلومترا أمس
إلـ ــى أن مـ ــون جـ ـ ـ ــاي-ان والـ ـك ــوري
ال ـش ـمــالــي ك ـيــم يــونــغ نـ ــام ،وال ــذي
يشغل المنصب الشرفي لرئاسة
كوريا الشمالية ،سيحضران أول
مباراة يخوضها منتخب الهوكي
الموحد.
وف ـ ــي األل ـ ـعـ ــاب أيـ ـض ــا ،ي ـش ــارك
رياضيو روسيا في األلعاب تحت
العلم األولـمـبــي ،الستمرار إيقاف
اللجنة األولمبية الروسية ،بسبب
فضيحة المنشطات الممنهج التي
تفجرت قبل أكثر من عامين.
ويتنافس أكثر من  2900رياضي
ي ـم ـث ـلــون  92دول ـ ــة أو ب ـع ـثــة على
 102لقب فــي سبع ريــاضــات و15

«كاس» تقبل استئناف تشونغ مون جون
أع ـل ـنــت مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم ال ــري ــاض ــي الــدول ـيــة
(كـ ــاس) ،أم ــس ،نـجــاح االسـتـئـنــاف ال ــذي تـقــدم به
تشونغ مون جــون ،نائب رئيس االتحاد الدولي
لـكــرة الـقــدم (الـفـيـفــا) ســابـقــا ،ضــد عقوبة إيقافه،
وقضت بتقليص فترة اإليقاف.
وقـ ـ ـض ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ــ«ال ـ ـتـ ــأي ـ ـيـ ــد ال ـ ـجـ ــزئـ ــي»
لــاسـتـئـنــاف ،وتـقـلـيــص عـقــوبــة اإلي ـق ــاف خمسة
أعوام ،التي فرضت عليه بتهمة التورط في «أنشطة
ضغط غير مشروعة» خالل طلب كوريا الجنوبية
تنظيم كأس العالم  ،2022إلى اإليقاف  15شهرا
فقط ،وبالتالي يمكنه العودة للعمل في كرة القدم
من جديد.

وأشـ ـ ــارت «ك ـ ــاس» إل ــى أن ف ـتــرة اإليـ ـق ــاف ،بعد
التقليص ،انتهت بالفعل ،حيث احتسبت من تاريخ
إصدار العقوبة في .2016
وأضـ ــافـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ،ف ــي ب ـي ــان ـه ــا ،أن حـجــم
االنتهاكات التي ارتكبها تشونغ كانت «أقل بكثير»
من التي قدرها الفيفا عند إصدار العقوبة.
وكانت العقوبة التي فرضت بحق تشونغ ،بعد
تحقيقات بدأت منذ عام  ،2015قضت على آماله
في تولي رئاسة الفيفا ،خلفا للسويسري جوزيف
بالتر ،الذي يخضع لإليقاف أيضا عن ممارسة أي
نشاط يتعلق بكرة القدم.
(د ب أ)

بيكنباور ينفي تدهور حالته الصحية
ن ـ ـفـ ــى أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
األلماني فرانز بيكنباور ما تردد
حـ ــول ت ــده ــور حــال ـتــه الـصـحـيــة،
فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـج ــاري ــة
ف ــي ادع ـ ـ ــاء ات الـ ـت ــورط بعمليات
اح ـت ـي ــال ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـتـنـظـيــم
ألمانيا بطولة كأس العالم 2006
لكرة القدم.
وقـ ــال بـيـكـنـبــاور،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تصريحات
لصحيفة
«ب ـي ـل ــد»

األلمانية ،لدى سؤاله عما إذا كان
يعاني تدهورا في حالته الصحية
بالفعل« ،ال ،أنا بحال جيدة».
وخالل زيارة لكوريا الجنوبية
ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ــا مـ ـ ــش دورة األ ل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
األولمبية الشتوية التي انطلقت
أمـ ــس األول ف ــي ب ـيــونــغ ت ـشــانــغ،
تحدث المستشار األلماني السابق
جيرهارد شرودر عن حالة صحية
سيئة لبيكنباور.
ل ـك ــن ب ـي ـك ـن ـبــاور أكـ ــد أن ــه
يتمتع بحالة ذهنية جيدة،
وأضــاف« :مشكالت القلب
لدي باتت تحت السيطرة
بعد العملية الجراحية»،
مشيرا إلى أنه يعاني
فـقــط «اآلالم المعتادة
للتقدم في العمر».
ولم يتطرق بيكنباور،
المتوج بكأس العالم خالل
مـ ـسـ ـي ــرت ــه ك ــاع ــب
وكذلك كمدرب،
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن
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ادعاءات الرشى المتعلقة بحصول
ألمانيا على حق استضافة كأس
العالم .2006
وت ـ ـح ـ ـقـ ــق س ـ ـل ـ ـطـ ــات االدع ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــريـ ــة م ـ ـ ــع بـ ـيـ ـكـ ـنـ ـب ــاور
ومسؤولي اتحاد الكرة األلماني
الـســابـقـيــن ،فــولـفـغــانــغ نيرسباخ
وثـ ـي ــو زف ــان ـت ـس ـي ـج ــر وه ــورس ــت
آر.ش ـم ـيــت ،بـشــأن تـلــك االدعـ ــاءات
منذ أواخر عام .2015
وتتعلق اإلج ـ ــراء ات الجنائية
باتهامات احتيال وفـســاد إداري
وغسل أموال واختالس.
وتركز التحقيقات على تحويل
مبلغ مالي قيمته  6.7ماليين يورو
( 7.45ماليين دوالر) من االتحاد
األلماني إلى االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا).
وكان االتحاد األلماني ادعى أن
المبلغ المحول كــان إسهاما في
حــدث ثقافي للفيفا على هامش
كــأس الـعــالــم ،لكن الـحــدث لــم تتم
إقامته.
(د ب أ)

م ـســاب ـقــة ،ف ــي أول ح ــدث ريــاضــي
ع ــا لـ ـم ــي كـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــام  2018ق ـبــل
م ــون ــدي ــال روس ـي ــا ف ــي ك ــرة ال ـقــدم
الصيف المقبل.

دالماير تفوز بـ «ذهبية البياتلون»
مــن جانبها ،أح ــرزت األلمانية
لـ ــورا دال ـم ــاي ــر ،أمـ ــس ،ذهـبـيــة فئة
«السبرينت» ( 7.5كلم) في مسابقة
البياتلون.
وتهيمن األلمانية الشابة (24
عاما) منذ عامين على منافسات
البياتلون (تشمل الرماية وتزلج
ال ـم ـس ــاف ــات ال ـط ــوي ـل ــة) ،وتـمـكـنــت

من الهيمنة على المسابقة اليوم
فـ ــي كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،مـت ـفــوقــة
عـلــى الـنــرويـجـيــة مــارتــي أولـسـبــو
والتشيكية فيرونيكا فيتكوفا.
وأظهرت دالماير أنها من أبرز
المرشحات للهيمنة على البياتلون
فـ ــي األولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد الـ ـشـ ـت ــوي الـ ــذي
يستمر حتى  25فبراير ،إذ صنعت
فــارقــا بلغ  24ثانية عــن أولسبو،
وأفــادت بشكل كبير من مستواها
في الرماية من دون أخطاء.
م ــن جــان ـب ـهــا ،اف ـت ـت ـحــت كــوريــا
الجنوبية المضيفة رصيدها من
الميداليات بعد فوز ليم هيو-جون
بــذه ـب ـيــة ال ـتــزح ـلــق ال ـس ــري ــع على

فافرينكا إلى نصف نهائي دورة صوفيا
بلغ السويسري ستانيسالس فافرينكا المصنف أول الدور نصف
النهائي ل ــدورة صوفيا فــي كــرة الـمـضــرب ،بتغلبه أمــس األول على
الصربي فيكتور ترويسكي  1-6و )3-7( 6-7في غضون ساعة و25
دقيقة.
وهي المرة األولــى التي يبلغ فيها فافرينكا نصف النهائي منذ
بطولة روالن غــاروس الفرنسية حين وصل الى النهائي في يونيو
الماضي ،قبل أن يخسر أمام اإلسباني رافايل نادال.
وعانى السويسري المتوج بثالثة ألقاب كبرى في أستراليا ()2014
وروالن غاروس ( )2015وفالشينغ ميدوز ( ،)2016بسبب اإلصابة التي
أجبرته على إنهاء الموسم الماضي مبكرا ،علما بأن مباراته األخيرة
في  2017كانت في الــدور األول لبطولة ويمبلدون حين خسر أمام
الروسي دانيال مدفيديف.

ستانيسالس فافرينكا

اإليطالي فيفياني يتوج بطواف دبي الدولي
أحرز اإليطالي ايليا فيفياني
دراج «كويك ستيب» لقب النسخة
الخامسة من طواف دبي الدولي
ل ـل ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة بـعــد ف ــوزه
أمس بالمركز االول في المرحلة
الخامسة األخيرة.
وقـ ـط ــع ف ـي ـف ـيــانــي ( 29ع ــام ــا)
حامل ذهبية أولمبياد  2016في
ريو دي جانيرو ،مسافة المرحلة
الـبــالـغــة  132كـلــم فــي  3ســاعــات
وخمس دقائق و 28ثانية ،متفوقا
بـ ـف ــارق ال ـس ــرع ــة ال ـن ـهــائ ـيــة على
النمساوي ماركو هالر (كاتوشا
ألبيسين) ،واالنكليزي آدم باليث
(اكوا بلو سبورت).
وجاء فوز فيفياني ،الذي كان
أحـ ـ ــرز ايـ ـض ــا ال ـم ــرك ــز االول فــي
المرحلة الثانية ،مثيرا في االمتار
االخيرة التي شهدت سقوط عدد
م ــن ال ــدراجـ ـي ــن ع ـن ــد الـمـنـعـطــف
األخ ـي ــر ق ـبــل ال ــوص ــول ال ــى خط
ال ـن ـه ــاي ــة ،م ــن بـيـنـهــم الـفــرنـســي
ن ــاص ــر ب ــوه ــان ــي (ك ــوف ـي ــدي ــس).

اإليطالي فيفياني

كليفالند «الجديد» يفوز وبوسطن يخسر صدارة «الشرقية»

جيف غرين وتريستان تومسون نجما كليفالند

الجليد لمسافة  1500م .وسجل
لـيــم زمـنــا ق ــدره  2:10,485دقيقة،
متقدما على الهولندي سيينكي
ك ـن ـي ـغــت ح ــام ــل الـ ــرقـ ــم ال ـق ـيــاســي
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،ب ـي ـن ـم ــا حـ ــل ال ــروس ــي
سيمين اليستراتوف ثالثا ،علما
ان األخير يشارك بصفة «رياضي
أولمبي من روسيا».
وب ــرون ــزي ــة أل ـي ـس ـت ــرات ــوف هــي
الميدالية االولى لرياضيي روسيا
الذين يشاركون في االلعاب بصفة
ريــاضـيـيــن تـحــت الـعـلــم االولـمـبــي
ب ــدال مــن راي ــة ب ــاده ــم ،السـتـمــرار
ايـ ـق ــاف ب ــاده ــم ب ـس ـبــب فـضـيـحــة
الـ ـتـ ـنـ ـش ــط الـ ـمـ ـمـ ـنـ ـه ــج .وأقـ ـيـ ـم ــت

م ـنــاف ـســات ال ـتــزح ـلــق ال ـســريــع في
غانغ نونغ أمام جمهور قارب الـ12
ألــف شخص على مــدرجــات صالة
«ايس ارينا» ،تقدمهم رئيس كوريا
الـجـنــوبـيــة م ــون جـ ـ ــاي-ان ونــائــب
الرئيس االميركي مايك بنس.
وبــات لين ثالث كــوري جنوبي
ي ـح ــرز ذه ـب ـيــة هـ ــذا ال ـس ـب ــاق مـنــذ
استحداثه عام  2002في اولمبياد
م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة س ـ ـ ــول ـ ـ ــت الي ـ ـ ـ ـ ــك س ـي ـت ــي
االميركية .وكــان في امكان كوريا
الجنوبية الحصول على ميدالية
ث ــان ـي ــة ف ــي ال ـس ـب ــاق لـ ــوال س ـقــوط
هــوانــغ داي-ه ـيــون قبل لفتين من
خط النهاية.

حقق كليفالند كافالييرز وصيف بطل الموسم
الماضي ،فوزا مريحا على أتالتنا هوكس في أول
مباراة له بعد تغييرات واسعة في صفوفه ،بينما
تكبد بوسطن سلتيكس خسارة أمام انديانا بايسرز
كلفته صدارة المنطقة الشرقية.
وفــي المباريات التي أجريت أمــس األول ،تفوق
كليفالند على ضيفه أتالنتا بنتيجة  ،107-123في
المباراة األولى بعدما شهد كليفالند الذي بلغ الدور
النهائي في المواسم الثالثة الماضية وأحرز اللقب
عام  ،2016سلسلة تغييرات الخميس الماضي مع
إقفال باب االنتقاالت بين فرق الدوري.
وتخلى كافالييرز عن إيزياه توماس وتشانينغ
فراي لمصلحة لوس انجلس ليكرز مقابل الحصول
عـلــى جـ ــوردان كــاركـســون والري نــانــس جــونـيــور.
وأعاد كليفالند دواين وايد الى ميامي هيت ،وجلب
رودني هود (يوتا جاز) وجورج هيل (ساكرامنتو
كينغز) ،وأرسل جو جونسون وايمان شامبرت الى
ساكرامنتو .كما تخلى عن جاي كراودر وديريك روز
إلى يوتا جاز .إال ان الالعبين الجدد لكليفالند لم
يشاركوا في مباراة أمس األول.
ويـســود اعتقاد ان هــذه التغييرات الكبيرة في
الفريق الذي يقدم أداء متذبذبا في الفترة الماضية،
ت ـهــدف ال ــى تـعــزيــز مـكــانــة نـجـمــه الـمـطـلــق لـيـبــرون
جيمس ،وإغــرائــه بالبقاء معه ،في ظل تقارير عن

احتمال رحيله في نهاية الموسم .ويحتل كليفالند
المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية خلف
بوسطن سلتيكس وتورونتو رابتورز.
وفقد بوسطن حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب
الدوري ( ،)17صدارته للمنطقة لحساب تورونتو،
بعد خسارته أمام ضيفه انديانا بايسرز .97-91
إلى ذلك ،حقق ميامي الذي يحتل المركز السابع
في ترتيب المنطقة الشرقية ،فوزا في المباراة األولى
التي خاضها العائد وايد ،وذلك بنتيجة  85-91على
حساب ميلووكي باكس.
وواصل يوتا جاز الذي يحتل المركز العاشر في
ترتيب المنطقة الغربية ،تحقيق نتائجه الالفتة في
الفترة الماضية ،محققا فوزه الثامن على التوالي،
وهذه المرة على حساب تشارلوت هورنتس بنتيجة
.94-106
وحرم لوس انجلس كليبيرز باليك غريفين من
إمكان التفوق على فريقه السابق ،عندما تغلب عليه
وعلى ناديه الجديد ديترويت بيستونز .95-108
وف ــي م ـبــاريــات أخ ــرى ،ف ــاز شـيـكــاغــو بــولــز على
مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز  ،113 - 114وبــورتــانــد
تــرايــل بــايــزرز على ساكرامنتو كينغر ،100-118
وهيوستن روكتس على دنفر ناغتس ،104 - 130
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على نيو أور لـيــا نــز
بيليكانز .82 - 100

ك ـمــا أث ــر االصـ ـط ــدام اي ـضــا على
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي مـ ـ ـ ــارك ك ــاف ـن ــدي ــش
(دايمنشن داتا) وااللماني يوهان
ديغينكلوب (تريك سيغافريدو).
وأصبح فيفياني البطل الثالث
ف ـ ــي طـ ـ ـ ــواف دب ـ ـ ــي بـ ـع ــدم ــا ق ـطــع
مسافة النسخة الخامسة التي
تـبـلــغ مسافتها االجـمــالـيــة 841
كلم ،في  19ساعة و 5دقائق و46
ثــانـيــة ،متفوقا بـفــارق  12ثانية
على الدنماركي ماغنوس كورت
نـيـلـســن (اس ـت ــان ــا) ال ـث ــان ــي ،و14
على االيطالي سوني كولبريلي
الثالث.
وكــان األميركي تايلور فيني
أح ــرز لـقــب الـنـسـخــة االولـ ــى عــام
 ،2014ق ـبــل أن ي ـت ــوج االل ـمــانــي
مارسيل كيتل الــذي حــل عاشرا
فــي النسخة الـحــالـيــة ب ـفــارق 38
ثانية عن فيفياني ،بلقبي عامي
 2016و.2017

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي
5:15

نيوكاسل – مانشستر يونايتد

beINSPORTS HD2

7:30

ساوثامبتون  -ليفربول

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
2:00

اشبيليه  -جيرونا

beINSPORTS HD3

6:15

برشلونة  -خيتافي

beINSPORTS HD3

8:30

سيلتا فيغو  -اسبانيول

beINSPORTS HD3

10:45

فالنسيا  -ليفانتي

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
5:00

انتر ميالن  -بولونيا

beINSPORTS HD4

5:00

تورينو  -اودينيزي

beINSPORTS HD8

10:45

روما  -بينيفينتو

beINSPORTS HD4
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

وزارة اإلعالم...
ما هازا الزي
دهاكي؟

ً
تواضعوا قليال

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

أكثر وزارة تغص باللغويين ،أو هكذا ُيفترض،
ه ــي وزارة اإلعـ ـ ـ ــام ،وم ـ ــع ذا ان ـت ـش ــر ف ــي وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي تعميم إداري مذيل بإمضاء
الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون (الحظ المنصب
يرحمني ويرحمك الله) ،موجه لمقدمي البرامج ،يا
ً
للوكسة! جاء كالتالي (سأنقله حرفيا ،على أن يكون
تصحيحي بين قوسين):
ً
ن ـظــرا (ن ـظ ــرا) ألهـمـيــة الـ ــدور الـكـبـيــر ال ــذي يلقى
(الملقى) على عاتق اإلعالميين كافة وعلى مقدمي
البرامج التلفزيونية خاصة وكذلك ضيوف البرامج
التلفزيونية اللذين (الذين) يتم استضافتهم (تتم
استضافتهم) على قنوات تلفزيون الدولة الرسمي.
وعلية (وعليه) يرجى من السادة مدراء (مديري)
اإلدارات ورؤس ــاء فــرق العمل المحترمين التنبيه
عـلــى ال ـس ــادة مـقــدمــي ال ـبــرامــج وضـيــوفـهــم ال ـكــرام
االلـ ـت ــزام ب ــال ــزي الــوط ـنــي لـبـلــدنــا الـحـبـيــب وكــذلــك
مالبس وأزياء مقدمات البرامج أن تكون ذو (ذات)
حشمة ووق ــار واالل ـتــزام بـعــاداتـنــا وتقاليد ديننا
اإلس ــام ــي وتــوخــي ال ـحــزر (ال ـح ــذر) فــي كــل كبيرة
وصغيرة فيما (في ما) يتم تقديمة (تقديمه) على
ش ــاش ــات تـلـفــزيــون دولـ ــة ال ـكــويــت( .ان ـت ـهــى الـنــص
والتخبيص والعك).
ويبدو أن عالمات الترقيم ،كالفاصلة والنقطة وما
ً
شابه ،تسبب لصديقنا كاتب النص آالما في المعدة،
ً
وضمورا في عضالت الفخذ ،لذاً ،
بناء على نصيحة
طبيبه المختص ،ال يتناولها وال يتعامل معها!
وقبل فترة ،في حفل افتتاح استاد جابر ،كتبت
هيئة الـشـبــاب والــريــاضــة ،التابعة لــوزيــر اإلع ــام:
"سـ ـت ــاد ج ــاب ــر" بــال ـخــط ال ـع ــري ــض ال ـط ــوي ــل ،فـنـقــل
ال ـت ـل ـفــزيــون الـ ـح ــدث ،وك ــان ــت الـفـضـيـحــة ال ـمــدويــة
بأجنحتها الثالثة! وانتهى الحدث ،وصرخ الناس،
ً
وكنت أحدهم ،لكن أحدا لم ُيسأل مجرد سؤال ،دع
عنك محاسبة المتسببين.
ً
لكن ،إحقاقا للحق ،تهون مصائب وزارة اإلعالم
اللغوية عند مصائبها األخرى ،كمطاردة المغردين،
ّ
ّ
وتتبع الكلمات التي تمكنهم من إحالة صاحبها إلى
غياهب النيابة وإدارات التحقيق ،وطريقة التعامل
مــع الـ ــرأي بـشـكــل ع ــام ،إل ــى ال ــدرج ــة ال ـتــي تـصــدرت
فيها الكويت قائمة "أ كـثــر ا ل ــدول العربية مطاردة
للمغردين" .وال أظنني في حاجة إلى تذكيرك بأن
ً
الــدول العربية تحتل الـصــدارة عالميا في معاداة
الكلمة وخنق الرأي.
على أن هذه المصائب كلها تهون وتصغر أمام
مصائب وزارات أ خــرى ،غلطاتها يدفعها الشعب
ً
نقدا في الحال.

كلنا شركاء في الدم السوري
ً
ع ـنــدمــا ي ـص ـحــو ي ــوم ــا ض ـم ـيــر اإلن ـســان ـيــة
سينتحب لسنوات وسنوات على كل قصة من
قصص القتل والــدمــار والظلم التي يشهدها
الـشـعــب ال ـســوري مــن مـجــرمــي الـعـصــر؛ بشار
األسد وشركائه في موسكو وطهران وبيروت
والـمـتـحــالـفـيــن مـعـهــم م ــن أف ـغــان ـس ـتــان حتى
ب ـغــداد .ه ــذا الـشـعــب ال ــذي ُيـقـصــف باألسلحة
الكيماوية منذ خمس سنوات ،وصنع مجرمو
العالم واستخباراتهم ما ُسمي بتنظيم داعش
بحماقات التنظيمات اإلسالمية السياسية،
ليبرروا قتل اإلنسان في سورية ،والتعتيم على
الفظائع التي تحدث على أرضها.
ً
كـلـنــا ش ــرك ــاء ف ــي جــري ـمــة ال ـع ـصــر؛ حـكــامــا
ً
وشعوبا ،فمأساة سورية ال تضاهيها مأساة،
حتى ما حــدث في فلسطين من قتل واحتالل
ـآس
ال يـمـثــل رب ــع مــا شـهــده ال ـســوريــون مــن مـ ٍ
في  6سنوات فقط ،لذا ال يمكن أن يقبل رئيس
دولــة أو سياسي أو أي كان أن يقول اليوم إن
قضية العرب والمسلمين األولى هي فلسطين.
ال وعــزة جاللة الله ،فقضية كل إنسان األولى
هــي الـمــذابــح التي يعيشها الشعب الـســوري،
وال يمكن أن تكون حـجــارة المسجد األقصى

المئات يزورون «الباكية» للبركة
ي ـج ــذب ت ـم ـثــال ل ـل ـس ـيــدة مــريــم
العذراء اآلالف من الكاثوليك إلى
منزل في شمال المكسيك ،بزعم أن
التمثال يذرف الدموع.
وقــالــت روزا رامـيــريــز أجيليرا
ً
( 54عاما) ،التي تملك المنزل في
مدينة سـيــوداد خــواريــز ،بالقرب
ً
من الحدود األميركية ،إن تمثاال
ً
يبلغ طوله  60سنتيمترا بدأ يبكي
في  27يناير الماضي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت رام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــز ،أمـ ـ ـ ــس،

أن "الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذراء ت ـب ـك ــي فـ ــي بـعــض
اللحظات ،تضحك ،تغلق عينيها،
ً
اعتمادا على إيمان كل شخص".
وتعتقد المرأة المصابة بمرض
ال ـس ــرط ــان ،أن الـ ـع ــذراء سـتــرســل
لها "إشــارة" إلى أنها تحتاج إلى
"إي ـم ــان أك ـبــر" فــي معركتها ضد
المرض.
وتشكلت طوابير طويلة أمام
منزل راميريز ،حيث يأتي الناس
م ــن أم ــاك ــن أخ ــرى ف ــي المكسيك،

وم ــن والي ــة تـكـســاس األمـيــركـيــة،
للصالة أمام التمثال.
وي ـغ ـن ــي ال ـ ـ ـ ــزوار وي ــرقـ ـص ــون،
وي ـم ـس ـحــون أي ــدي ـه ــم بــالـتـمـثــال،
ويقدمون له الزهور ،ويصورونه،
ويطلبون منه أن يشفي المرضى
الذين يجلبونهم معهم.
و ن ـفــت ا لـكـنـيـســة الكاثوليكية
صـ ـح ــة الـ ـمـ ـعـ ـج ــزة الـ ـم ــزع ــوم ــة،
وحذرت "من الوقوع في التعصب".
(د ب أ)

أغلى من دماء األطفال والنساء والرجال التي
ُ
تسفك في سورية ،إذ يقول رسول الله" :أن تهدم
ً
ً
ُ
الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق
دم امرئ مسلم".
ه ــذا الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ال ـك ــاذب والـمـنــافــق
الذي يشهد قصف بشار باألسلحة الكيماوية
للغوطة وإدلب ،وكذلك جثث األطفال والنساء
الذين تنحشر رؤوسهم بين أعمدة األسمنت،
ً
ال يمكنه أن يتحدث عن اإلنسانية ،وهو أيضا
ال ـ ــذي ي ـنــافــق فــادي ـم ـيــر ب ــوت ـي ــن ،ويـسـتـقـبـلــه
ف ــي م ـن ـتــديــاتــه ،وك ــل خـلـيــة ف ــي ج ـســد بــوتـيــن
ملطخة بدماء السوريين .أما الزعماء العرب،
فــإنـنــي أخ ـجــل أن أس ـت ـعــرض مــواقـفـهــم تـجــاه
الشعب الـســوري ،ومــا تسببوا فيه لــه ،بسبب
مواقفهم المتخاذلة ،ورفرفة العلم الروسي في
عواصمهم ،وصفقاتهم مع موسكو.
ً
سـ ـيـ ـق ــف ال ـ ـعـ ــالـ ــم يـ ـ ــومـ ـ ــا فـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
لينتحب ويجلد نفسه عند ذكر آالف قصص
"الهولوكست السوري" ،ولن يكفي إنشاء نصب
فــي كــل مـيــدان بموسكو وواشـنـطــن وبــاريــس
والالذقية لـ"المحرقة السورية" التي يديرها
بشار وبوتين وخامنئي ،للمغفرة من ذنوب

عبدالمحسن جمعة
وخطايا العالم تجاه السوريين ،الذين طلبوا
حقهم فــي الـحــريــة والـخــاص مــن ُحـكــم عائلة
مــن المعتوهين والمجرمين ا لــذ يــن سينتهي
ً
ً
حكمهم؛ عاجال أو آجال ،وسيلقى بشار األسد
وزمــرتــه ج ــزاء ه ــم ،كـمــا أســافـهــم مــن مجرمي
الحرب.
المحرقة السورية ستالحق كل َمــن تسبب
بها َ
ومــن تخاذل عن مواجهتها لتقتص منه،
ومهما فعل المتسببون في المأساة السورية
َ
وم ــن تــاعــب فــي هــذه القضية وب ــاع واشـتــرى
فيها ،فإنهم لــن يضمنوا أمــن إســرائـيــل ،ولن
يمنعوا الشعب الـعــربــي مــن أن يجد خالصه
ً
ويحقق ُ
دوله ُ
الحرة الديمقراطية ،والبد أيضا
ً
أن تزاح يوما عن صدر الشعب الفارسي غمة
الــدولــة الــديـنـيــة االس ـت ـبــداديــة الـتــي صنعتها
َّ
وصدرتها لهم بعض الدول الغربية.
***
بأياد
إسـقــاط الـطــائــرة اإلسرائيلية ،أمــس،
ٍ
ســوريــة إيــرانـيــة هــو رد موسكو على إسقاط
طائرتها في إدلب ،ولتذكير واشنطن بقواعد
اللعبة المتفق عليها فــي ســور يــة لتدميرها
وتقسيمها.

زيارة خفيفة لكويكب قرب األرض

حسن العيسى

قضيتان أخذتا الكثير من الهم الداخلي ،كما عبر عنهما عدد من المغردين
في األيام الماضية ،األولى تصريحات الرئيس الفلبيني ،والثانية تتعلق
بكلمة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد في لقاء جمعه مع صحافيين
عراقيين.
في القضيتين ،ظهر كم كبير من الغطرسة والتعالي بشكل من التعصب
للوطنية الكويتية ،تجسدت بشكل معيب كصورة مريضة لنرجسية ذات
كويتية منغلقة متحاملة ،ترفض مواجهة واقع ممارساتها ،تنظر من األعلى
لألسفل للغير (لغير الكويتي) حسب منظورها وثقافتها التي كرستها حالة
البحبوحة النفطية ومرضها الريعي ،وللمفارقة بينما تنتقد تلك األصوات
الشعبوية مواقف للسلطة سواء كانت في الحكومة أو في المجلس النيابي،
حين رفعت هذه السلطة شعار "إال سمعة الكويت" ،وكأن العالم يتحامل علينا
وعلى "سمعة بلد اإلنسانية" ،بينما قوانينه تضج بمخالفات دستورية
وتنتهك أبسط حقوق اإلنسان في حرية الضمير ،وتتسابق األحكام القاسية
بزج المغردين في السجون تجد عند العديد من األصوات الشعبية من يتبنى
في عقله الباطن خطاب السلطة الرسمي ويزايد عليه! ازدواجية غريبة.
الرئيس الفلبيني لم يفعل غير أن يظهر اهتمامه السياسي بأوضاع
العمالة الفلبينية (أكثرها عمالة منزلية) فحوادث انتهاكات لحقوق وكرامة
تلك العمالة تنشر في صفحات الجرائد بشكل شبه يومي ،من جرائم ضرب
وحبس في المنازل وحرمان من اإلجــازات وغيرها ،وتعرض تلك الجرائد
ً
ً
متفاخرة مثال صــورا مهينة لفلبينيين "متشبهين" ،حسب وصــف ثقافة
الرياء المتعالية ،في محالت مساج يملكها ويكفلها ويتاجر بها ابن البلد
"المنتج من عمل غيره وغير القابل للنقد".
ما نتحدث عنه اآلن أفعال وانتهاكات كثير منها ال يصل للمحاكم ،بينما
ق ــراء ة سريعة لقوانين العمل فــي الـقـطــاع األهـلــي ال نجد فيها أي قانون
يحمي هذه العمالة بقواعد آمرة ،لنترك وضع العمالة المنزلية وغول نظام
الكفالة الخليجي ،ما هو وضع العمالة األجنبية بصورة عامة؟! كيف ننظر
للوافدين وأغلبهم عمال بصورة مجملة؟ وكم هي البطوالت التي حققها
بعض نوابنا فــي وصمهم واضطهادهم (الــوافــديــن) ككائنات زائ ــدة على
الحاجة...؟ ثم نأتي بعد كل ذلك لنتحمس ونرفع رايات البطوالت العنترية
عن سمعة الكويت ...وكأن العالم من حولنا تشكل بصورة القرود الثالثة
التي ال تتكلم وال تسمع وال تشاهد.
القضية الثانية هي لقاء وزير الدفاع مع صحافيين عراقيين ،أبدى فيه
ً
الشيخ ناصر أهمية العراق للكويت ،بما يعني ضمنا أهمية العراق (وإيران
معه) لمشاريع االنفتاح واالستثمار القادمة ،وال يهم هنا إن اتفقنا أو اختلفنا
حول صياغة عبارات وزير الدفاع ،ما يهم والمحزن هنا أن الكثيرين وجدوا
ً
في لقاء نائبة عراقية تنتقد فيه الكويت من بين  275نائبا ونائبة بالعراق
مناسبة للرد على وزير الدفاع ،ولوصم العراق بماليينه العشرين ،بأنهم
ما "يستاهلون" ...ولنعيد كل الكالم الطويل عن االحتالل العراقي وأيامه
السوداء ،وكأن كل العراقيين هم نسخ مكررة من صدام حسين! هل هناك تعال
ونرجسية أكثر من ذلك؟! وهل كانت تلك النائبة تتحدث بلسان كل عراقي...؟
لماذا هذا التحامل نحو الغير؟ وهل تتصور تلك الجماعات المتحاملة أنه
يمكن نقل الدولة بحركة سحرية لنضعها مكان سويسرا ونجاور ألمانيا
وفرنسا وإيطاليا؟!
أسعار النفط تهاوت ،وآالف الشباب قادمون لسوق العمل في قطاع عام
مثقل ال يمكنه استيعابهم ...ما العمل في وضعنا االقتصادي المريض...؟
هــل لــدى حــزب المتحاملين تـصــور آخــر نحو مـصــدر جــديــد للدخل العام
ً
للدولة غير استغالل وضع الدولة الجغرافي واستثماره...؟ تواضعوا قليال.

رمت «دعمها المعنوي» في المرحاض!

ً
قال علماء من إدارة الطيران والفضاء األميركية (ناسا) ،إن كويكبا
اكتشف في اآلونة األخيرة َّ
مر على مسافة  64ألف كيلومتر من األرض،
أمس األول ،ليصبح ثاني صخرة فضائية تمر داخل مدار القمر خالل
أسبوع.
وذكر بول تشوداس ،مدير مركز دراسات األجسام القريبة من األرض
في مختبر الدفع النفاث بـ"ناسا" في باسادينا بكاليفورنيا ،أمس األول،
ً
أن مسار الكويكب ،الذي يتراوح حجمه بين  15و 40مترا ،جعله يمر
قرب األرض بسالم دون أي فرصة لحدوث تصادم.
وأوضـ ـ ــح ت ـ ـشـ ــوداس ،ف ــي ب ـي ــان ،أن ال ـكــوي ـكــب ،ال ـ ــذي ُي ـط ـلــق عليه
"-2018سي.بي" ،وصل عند أقرب نقطة من األرض في مدى أقل من خمس
ً
المسافة إلى القمر ،التي تبلغ  386ألف كيلومتر تقريبا( .رويترز)

رم ــت أمـيــركـيــة ف ــأره ــا م ــن نــوع
ه ــام ـس ـت ــر فـ ــي م ــراحـ ـي ــض م ـط ــار
بـ ــال ـ ـت ـ ـي ـ ـمـ ــور ،ب ـ ـعـ ــد مـ ـنـ ـعـ ـه ــا م ــن
اص ـط ـحــابــه داخـ ــل ال ـط ــائ ــرة خــال
رحلة جوية ،حسبما أفادت وسائل
إعالمية أميركية.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـم ـع ـلــومــات إلـ ــى أن
ب ـي ـل ـي ــن ال ــديـ ـك ــوس ــي ( 21ع ــام ــا)
كــانــت م ــع حـيــوانـهــا بـيـبـلــز ،ال ــذي
تـسـتـمــد م ـنــه "ال ــدع ــم ال ـم ـع ـنــوي"،
وأكد لها موظف في شركة طيران

"سبيريت إيرالينز" ،عبر الهاتف،
أن بــاسـتـطــاعـتـهــا اص ـط ـحــاب فــأر
ال ـه ــام ـس ـت ــر خـ ـ ــال الـ ــرح ـ ـلـ ــة ،لـكــن
ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي م ـط ــار بــالـتـيـمــور
رف ـ ـضـ ــوا ذلـ ـ ـ ــك .ونـ ـقـ ـل ــت صـحـيـفــة
"ميامي هيرالد" عن الشابة قولها
إنـهــا تلقت عــرضــا مــن أحــد عمالء
شــركــة الـطـيــران فــي الـمـطــار برمي
الهامستر فــي الـمــراحـيــض .وبعد
عجزها عن إيجاد أي حلول أخرى،
رضخت الديكوسي لهذا المطلب.

وفيات

من شيكاغو إلى ديترويت ...ثلج

منى خليل عبدالله المذكور زوجة عبدالله أحمد المهيني
 60عاما ،شيعت ،الــرجــال :غــرب مشرف (مبارك العبدالله) ،ق،2
ش ،202م ،24الـنـســاء :ال ـعــدان ،ق ،6ش ،13م ،26ت،66266605 :
97412366

جمال بدر محمد صالح التركيت

 57عاما ،شيع ،الرجال :الفيحاء ،ديوان التركيت ،النساء :قرطبة،
ق ،3ش ،3م ،3ج ،7ت99833886 :

بسام أحمد القلوشي

 50عاما ،شيع ،الرجال :الخالدية ،ق ،1ش غــزة ،م ،39ديــوان بن
عيدان ،النساء :بيان ،ق ،10ش ،1ج ،4م ،9ت99720877 :

أحمد محمود مهدي الصفار
ت ـس ـبــب ت ـس ــاق ــط ك ـث ـيــف ل ـل ـث ـل ــوج ،ن ـج ــم عــن
عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط
غرب الواليات المتحدة ،أمس األول ،في إغالق
الـمــدارس والطرقات ،وإلغاء نحو  1500رحلة
جوية.
وقالت األرصاد الجوية األميركية في مذكرة،
أمس األول ،إن "الثلوج ستتصدر عناوين أخبار
ال ـط ـقــس م ــن مـنـطـقــة شـيـكــاغــو ال ـك ـب ــرى ،حتى
ديترويت ،مع صدور التحذيرات من العاصفة
الثلجية".
وأغلقت المدارس في المدينتين ،وتم اإلبالغ
عن العديد من حوادث السير ،وتسارعت وتيرة
إلغاء الرحالت الجوية ،لتصل إلى  ،1500نصفها
في مطار أوهير الدولي في شيكاغو ،الذي ُيعد
ً
أحد أكثر المطارات ازدحاما في البالد ،وبلغت
سماكة الثلوج  18سم أمس األول.
وحذرت شركات الطيران من المزيد من إلغاء
الرحالت في مطارات قريبة ،وسمحت للركاب
ً
بتبديل مواعيد رحالتهم مجانا.

وحض رئيس بلدية شيكاغو ،رام إيمانويل،
الناس على البقاء في المنازل ،وقال إن "المزيد
من الثلوج ستتساقط اليوم أكثر مما اعتدناه
ً
ســابـقــا فــي ف ـصــول ال ـش ـتــاء ،وف ــي ف ـتــرة زمنية
واحدة".
ولـ ــم ت ـش ـهــد "ويـ ـن ــدي س ـي ـت ــي" ،أو الـمــديـنــة
ُ
الشديدة الرياح ،وهو أحد األسماء التي تعرف
بها شيكاغو ،هــذه الكمية من تساقط الثلوج
منذ عام  ،2011عندما سقط ما معدله  50سم
من الثلوج بشكل سريع أجبر السائقين على
ترك سياراتهم على جوانب الطرقات الرئيسة.
ويــؤكــد الـمـســؤولــون جاهزيتهم هــذه الـمـ َّـرة
ب ـ ــ 350كــاسـحــة ث ـلــوج .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن المدينة
شـ ـه ــدت عـ ـش ــرات ح ـ ـ ــوادث ال ـس ـي ــر ب ـي ــن م ـســاء
الخميس الماضي وأمس األول.
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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 38عــامــا ،شـيــع ،الــدعـيــة ،ق ،2ش ،21م ،3حسينية أب ــو الفضل
العباسي ،ديوان الصفار ،ت50211216 :
عتقه جزاع ثابت أرملة محسن سمير ليلي العنزي
 85عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :جابر األحمد،
ق ،7ش ،729م ،999النساء :القيروان ،ق ،1ش ،121م ،6ت97671222 :

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

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:11

العظمى

20

الشروق

06:31

الصغرى

09

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 10:08صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:11

المغرب

05:34

 08:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  03:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:52

 02:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

