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الكويت« :إعمار العراق» واجتماع
التحالف رسالة دولية ألمن المنطقة

دول مجلس التعاون الست ستشارك في المؤتمرين بأعلى مستوى
الخالد:
ً
● «بذلنا جهدا لالنتصار في الحرب وعلينا العمل لالنتصار في السلم»
ناصر الخمري

ف ــي ح ـيــن يـنـطـلــق الـ ـي ــوم ،ع ـلــى أرض
الكويت ،المؤتمر الدولي إلعــادة إعمار
ال ـع ــراق ،والـ ــذي يستمر حـتــى بـعــد غـ ٍـد،
ً
بالتوازي مع استضافتها غدا االجتماع
الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»،
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد أن هذين
المؤتمرين يمثالن رسالة بشأن التزام
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ب ــاس ـت ـق ــرار الـ ـع ــراق،
ومواصلة للجهود الدولية للحفاظ على
أمــن المنطقة من خــال مواجهة تنظيم
«داعش» اإلرهابي.

«المالية البرلمانية» تضبط
«التعيينات الباراشوتية»
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

بـيـنـمــا ح ـ ــذرت وزي ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـشــؤون اإلس ـك ــان ،وزيـ ــرة الــدولــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات د .جـ ـن ــان
بوشهري من أن بنك االئتمان لن
يـسـتـطـيــع االس ـت ـم ــرار ف ــي نهجه
ال ـح ــال ــي ،واف ـق ــت لـجـنــة ال ـش ــؤون

المالية واالقتصادية البرلمانية
أمـ ـ ــس ب ــاإلجـ ـم ــاع ع ـل ــى م ـش ــروع
بتعديل القانون « »15لسنة 1979
ب ـش ــأن ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ،يـتـيــح
إضــافــة  14م ــادة تتعلق بتعيين
الـقـيــاديـيــن مــن الــوكــاء والــوكــاء
ال ـم ـس ــاع ــدي ــن ،ل ــوق ــف م ــا أسـمـتــه
«التعيينات الباراشوتية».
وصرح رئيس اللجنة 02

وقــال الخالد ،خــال مؤتمر صحافي
أمس إلعــان انطالق المؤتمرين ،إنهما
ي ــأتـ ـي ــان ت ــرج ـم ــة ل ـت ــوج ـي ـه ــات صــاحــب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بالعمل على دعم العراق ،من خالل دعوة
الــدول الشقيقة والصديقة ،والمنظمات
ومؤسسات القطاع الخاص ،لالجتماع
ف ــي ال ـكــويــت م ــن أج ــل ه ــذا ال ـه ــدف ،كما
ً
ً
يأتيان انسجاما واتـســاقــا مــع موقفها
المبدئي والثابت بالوقوف إلــى جانب
العراق الشقيق.
وأضاف« :نهنئ العراق على االنتصارات

الـتــي حققها وتـحــريــر أراضـيــه مــن قبضة
ً
داعش اإلرهابي الذي يمثل خطرا ،ال على
ً
المنطقة فقط ،بل على العالم بأسره» ،مبينا
أن ّالـمـشــاركــة الــواسـعــة فــي مــؤتـمــر دعمه
تمثل رسالة دولية بااللتزام بأمن واستقرار
ال ـع ــراق واس ـت ـعــادتــه لـعــافـيـتــه ،والـتـمـســك
بإعادة إعمار المناطق المحررة فيه.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــذا ال ـمــؤت ـمــر سيعقد
جلساته الرئيسية بعد غ ـ ٍـد  ،الستعراض
أوج ـ ــه الـ ــدعـ ــم ال ـ ــذي س ـي ـق ــدم ل ـل ـم ـشــاريــع
ال ـت ـن ـم ــوي ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ف ــي الـ ـع ــراق،
بمشاركة  74جهة عالمية ،كما 02

●

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن إحدى
الشركات االستشارية للهيئة العامة للقوى العاملة
وديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة وض ـعــت ع ــدة ت ـصــورات
إل ع ــادة هيكلة التوظيف فــي القطاعين الحكومي
والخاص ،بهدف تحفيز العمالة الوطنية لالنتقال
إلى القطاع األهلي ،مبينة أن أبــرز تلك التصورات

«المركزي» :آلية للتعامل مع شكاوى عمالء البنوك و«االستثمار»

إسرائيل تدرس الخطوة التالية
في سورية الستعادة الردع

الحكومة األمنية المصغرة تنقسم حول تعديل قواعد االشتباك

موقع إسرائيلي بالجوالن لمنظومة القبة الحديدية الصاروخية الدفاعية في حالة استنفار أمس (أ ف ب)

●

القدس ،طهران  -ةديرجلا

ً
صباح الخالد متحدثا في المؤتمر الصحافي أمس

م ـنــح ال ـم ــوظ ــف ال ـح ـكــومــي إجـ ـ ــازة تـ ـف ــرغ ،س ـنــة أو
سنتين ،للعمل في هذا القطاع ،ورؤية مدى مالءمة
بيئة العمل له.
وقالت المصادر إن هــذا التصور ،الــذي ُر ِفــع مع
باقي االقتراحات إلــى وزيــرة الـشــؤون االجتماعية
والـعـمــل وزي ــرة الــدولــة للتنمية االقـتـصــاديــة هند
الصبيح ،سيجعل للموظف ،عقب قضائه إ جــازة
ال ـت ـفــرغ ،ح ــق ت ـقــريــر ع ــودت ــه إل ــى الـقـطــاع 02

16

•

غــداة األح ــداث الساخنة األخـيــرة التي شهدتها
المنطقة ،أبقى الجيش اإلسرائيلي ،أمس ،على حال
االستنفار ،في وقت انهمكت الحكومة اإلسرائيلية
األم ـن ـيــة ال ـم ـص ـغــرة ف ــي دراس ـ ــة وتـقـيـيــم م ــا ج ــرى،
واإلعــداد للخطوة التالية ،وسط إجماع المراقبين
داخــل تل أبيب على أن معادلة الــردع اإلسرائيلية
تضررت ،وأن حركة الطيران اإلسرائيلي فوق األجواء
السورية قد تتقيد ،بعد إسقاط الدفاعات الجوية
السورية ،بدعم إيراني ،مقاتلة  F16إسرائيلية.
وقال مراقبون إن الحكومة المصغرة انقسمت بين
الداعين إلى إعادة ترميم قواعد االشتباك القديمة
مــن خ ــال ت ـكــرار ال ـغ ــارات داخ ــل ســوريــة ،وتوجيه
ضربات أقــوى ،وبين من دعــا إلــى المبادرة إلعــداد
خطة إلرســاء معادلة ردع جديدة في مقابل إيــران
ووجودها المتصاعد بسورية.

في هذا اإلطار ،وبينما تعزو المؤسسة العسكرية
اإلســرائـيـلـيــة سـقــوط الـ ـ  F16إلــى خطأ مــن الطيار،
أك ــد رئ ـيــس ال ـ ــوزراء بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو أن قــواعــد
ً
االشتباك لم تتغير ،محذرا سورية وحليفتها إيران
من مواجهة جديدة.
وشــدد نتنياهو على أن بــاده ّ
وجهت «ضربات
ً
قوية للقوات اإليرانية والسورية ،ووضعنا خطوطا
ً
حمراء واضحة» ،متعهدا بمواصلة العمليات داخل
سورية.
وفي وقت قال عضو مجلس الوزراء اإلسرائيلي
الـمـصـغــر ي ــوف ــال شـتــايـنـتــز إن ال ـطــائــرة اإليــران ـيــة
المسيرة ،التي كانت سبب اشتعال الوضع وأسقطها
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،مـصـمـمــة ع ـلــى ُن ـفــس ط ــراز
الطائرة األميركية «أر كيو ،»170-التي أسقطت في
إيران عام  ،2011اعتبر أمين مجلس األمن القومي
اإليراني ،علي شمخاني ،أن إسقاط الدفاعات الجوية
السورية المقاتلة اإلسرائيلية يشير إلى 02

بريطانيا :األمير سياسي
محوري في المنطقة

اقتصاد

12
(تصوير نوفل إبراهيم)

إجازة تفرغ للموظف للعمل في «الخاص» تثمين ًجزيرة فيلكا
 %6فقط من الخريجين يرغبون في العمل بالقطاع األهلي تمهيدا لمشروع الجزر
محمد الجاسم

الثانية

تراجعات متفاوتة
لمؤشرات البورصة
والسيولة  9ماليين دينار

رياضة

تكليف  4جهات بحصر الملكيات الخاصة
●

ناصر الخمري

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
ل ـ «الـجــريــدة» أن مجلس ال ــوزراء
ك ـلــف  4ج ـه ــات حـكــومـيــة إج ــراء
مسح شامل ،وإحصاء الملكيات
ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى جــزيــرة 02

٣٠
برشلونة يواصل نزيف
النقاط ويتعثر أمام خيتافي

ةديرجلا

•
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الثانية

استقباالت ولي العهد

استقباالت األمير
استقبل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
بقصر السيف ،صباح أمس ،سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد.
كما استقبل سموه ،رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،ورئيس مجلس االمة باالنابة
عيسى ال ـك ـنــدري ،والـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح االحمد.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث صــاحــب الـسـمــو ،ببرقية
تهنئة الى رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية
د .حـســن روح ــان ــي ،عـبــر فيها سـمــوه عــن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الــوطـنــي لـبــاده ،متمنيا
سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نــواف االحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

الكويت تشارك
في القمة العالمية
للحكومات بدبي
شارك نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح،
ف ــي الـنـسـخــة ال ـس ــادس ــة من
القمة العالمية للحكومات
ال ـ ـتـ ــي افـ ـتـ ـتـ ـح ــت ف ـ ــي دب ـ ــي،
أ م ــس ،لبحث مستقبل عمل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات والـ ـتـ ـح ــدي ــات
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا وال ـح ـل ــول
ال ـم ـطــروحــة م ــن جــانــب عــدة
خ ـبــراء عــالـمـيـيــن يـشــاركــون
فيها.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــة ،الـ ـت ــي
تـسـتـمــر ح ـتــى  13ال ـج ــاري،
مشاركة واسعة ألكثر من 4
آالف شخصية من  140دولة،
إل ــى جــانــب  130خـبـيــرا في
شتى المجاالت االقتصادية
والعلمية.

www●aljarida●com

ً
مستقبال جابر المبارك أمس
صاحب السمو

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،بـقـصــر
الـ ـسـ ـي ــف ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،رئ ـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك ،ورئ ـيــس مجلس االمــة
باإلنابة عيسى الكندري.
واستقبل سموه ،النائب األول
لــرئ ـيــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ص ـبــاح
األح ـم ــد ،ونــائــب رئ ـيــس مجلس
ال ــوزراء وزي ــر الخارجية الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،ون ــائ ــب رئـيــس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
الشيخ خالد الجراح.

بريطانيا :األمير سياسي محوري في المنطقة
بيرت أشاد بجهود سموه الفاعلة في إرساء االستقرار والسلم
أشاد وزير الدولة البريطاني
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق االوس ـ ـ ـ ـ ــط
وشمال افريقيا اليستر بيرت
ام ـ ـ ـ ــس بـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود سـ ـ ـم ـ ــو أمـ ـي ــر
ال ـب ــاد الـشـيــخ ص ـبــاح االحـمــد
ومساهماته الفاعلة لــد عــم اي
تحرك الرساء االستقرار والسلم
والخير لشعوب المنطقة.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـ
"كـ ـ ــونـ ـ ــا" وتـ ـلـ ـف ــزي ــون ال ـك ــوي ــت
بمناسبة ا سـتـضــا فــة المؤتمر
ال ــدول ــي إلعـ ــادة إع ـمــار ال ـعــراق
اليوم بمشاركة عدد من الدول
المانحة والمنظمات الدولية
واالقليمية.
وق ـ ــال ب ـي ــرت ان س ـمــو أم ـيــر
ال ـب ــاد ل ــه ال ـعــديــد م ــن االدوار
االي ـج ــاب ـي ــة ف ــي ت ـخ ـف ـيــف ح ــدة
التوتر في المنطقة كالوساطة
ب ـ ـيـ ــن دول ا لـ ـخـ ـلـ ـي ــج مـ ــؤ خـ ــرا
ف ـضــا ع ــن ادواره اال ن ـســا ن ـيــة

ك ــال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي اس ـت ـض ــاف ــة
مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات مـ ـس ــاع ــدة ال ـش ـعــب
السوري.
ووصـ ـ ــف ب ـي ــرت س ـم ــو أم ـيــر
البالد بـ "السياسي المحوري
في المنطقة" لكونه سخر وقته
و جـهــده للحفاظ على مصالح
دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون بـشـكــل
خـ ـ ــاص واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ال ـم ـن ـط ـقــة
بشكل عام.
و نــوه بالسياسة الخارجية
الكويتية القائمة على العقالنية
واالحـ ـت ــرام لـجـيــرانـهــا اذ تقدم
دو ل ــة ا لـكــو يــت نفسها كشريك
مـحــوري وان ـمــوذج يحتذى به
في المنطقة.
وح ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ــدول ــي إلعـ ــادة إع ـمــار ال ـعــراق
اك ــد ب ـيــرت اهـمـيــة ان ـع ـقــاده في
هـ ـ ــذا الـ ـت ــوقـ ـي ــت السـ ـيـ ـم ــا ب ـعــد
اسـتـقــرار االوض ــاع االمنية في

الـ ـع ــراق ب ـعــد ال ـق ـضــاء ع ـلــى ما
يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داعش).
وب ـي ــن ان ال ـمــؤت ـمــر سـيــركــز
ع ـ ـلـ ــى اع ـ ـ ـ ـ ــادة اع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـب ـن ـي ــة
االسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـتــاج ـهــا
الشعب العراقي وسيبحث في
ما يمكن ان يقوم به القطاعان
العام والخاص.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرت ان ا غـ ـ ـل ـ ــب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وال ـم ـش ــروع ــات
ستأتي مــن داخــل الـعــراق ومن
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات رج ـ ـ ـ ــال االعـ ـ ـم ـ ــال
لكون العراق بلدا غنيا بالنفط
والـثــروة مشيرا الــى ان "الــدول
الـمـشــاركــة لــن تــدخــر جـهــدا في
تـقــد يــم اي مـســا عــدة ممكنة قد
يحتاجها الشعب العراقي".
م ــن جـهـتـهــا اع ــرب ــت عـضــوة
مـجـلــس الـ ـل ــوردات الـبــريـطــانــي
ال ـ ـبـ ــارونـ ــة أم ـ ــا ن ـي ـك ـل ـســون فــي

ً
مستقبال خالد الجراح أمس
ولي العهد

«العمل» تنفي إغالق باب التسجيل
لعضوية «المزارعين»
●

جورج عاطف

نـفــت مــد يــرة إدارة ا لـعــا قــات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ،ال ـم ـت ـحــدثــة
ا لــر سـمـيــة بــا ســم ا لـهـيـئــة العامة
لـلـقــوى الـعــامـلــة ،أسـيــل الـمــزيــد،
"ما تواتر من أنباء حول إغالق
باب التسجيل لعضوية اتحاد
المزارعين ،وإغالق ديوانيتهم"،
مشددة على أن "الهيئة ملتزمة
ب ـت ـط ـب ـي ــق ن ـ ـصـ ــوص الـ ـق ــان ــون،

وإن ـهــا سـتـقــوم بــدراســة وبـحــث
أي شـ ـك ــوى ت ـ ــرد إ لـ ـيـ ـه ــا ،و ف ـق ــا
لإلجراء ات القانونية المتبعة".
وأ ك ــدت ا لـمــز يــد ،فــي تصريح
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس" ،ح ـ ـ ـ ــرص
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة عـ ـل ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام ج ـم ـيــع
األط ـ ــراف لـلـقــوانـيــن والـ ـق ــرارات
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
تحقيق المصلحة العامة ،دون
أي مـ ـح ــا ب ــاة أو ا سـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ات،
فالقانون يطبق على الجميع".

وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه "ف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
الـسـعــي ال ــدائ ــم لـتـطــويــر الـعـمــل
ت ـف ـتــح ال ـه ـي ـئــة أب ــوابـ ـه ــا بـشـكــل
مـسـتـمــر لـتـلـقــي أي ش ـك ــاوى أو
م ـق ـت ــرح ــات م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـعــزيــز
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر لـ ــدي ـ ـهـ ــا،
وتـحـسـيــن م ـس ـتــوى ال ـخــدمــات،
ب ـمــا ي ـح ـقــق ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـعــامــة
لألطراف كافة".

اليستر بيرت

تـصــريــح مـمــاثــل عــن سعادتها
الس ـت ـض ــاف ــة الـ ـك ــوي ــت الع ـم ــال
المؤتمر قائلة ان "هذا امر ليس
بغريب على الكويت وقيادتها
الحكيمة التي ال تــد خــرا جهدا
في تقديم العون االنساني".

الكويت« :إعمار العراق»...

ُ
سيعقد اليوم اجتماع لمؤسسات ومنظمات المجتمع
ً
المدني ،فضال عن تخصيص الغد للقطاع الخاص،
بمشاركة  1850جهة.
وأوضح أن الدول الخليجية الست سوف تشارك في
ً
المؤتمرين« ،على أعلى مستوى» ،مبينا أن «إيران دولة
مهمة ولها مصالح مع بغداد ،وحضورها مع المجتمع
الدولي أمر طبيعي ،ونأمل أن يساهم ذلك في ترسيخ
األمن وإعادة اإلعمار بالعراق».
وذكر أنه ستكون هناك آلية لمتابعة أعمال «مؤتمر
ً
الدعم» وضمان الوفاء بكل التعهدات الدولية ،مشيرا
إلى أن سقف التوقعات بالنسبة لهذا المؤتمر مرتفع،
السيما أن العراق بلد غني بالموارد ،ونأمل أن نضع
أرضية جيدة لالستثمار فيه بعد المؤتمر.
أمــا عــن االجـتـمــاع الـ ــوزاري للتحالف الــدولــي ضد
ً
«داعــش» ،فقال إنه سيعقد غــدا بمشاركة  75جهة من
ً
دول ومنظمات إقليمية ودولية ،مضيفا أن عقد هذا
االجتماع إثبات إلصرار المجتمع الدولي على مواصلة
جهوده لمواجهة التنظيم اإلرهابي ،وعدم تمكين تلك
الجماعات من العودة إلى ممارسة أعمالها اإلجرامية
ً
في العراق ،فضال عن مواصلة دحرها وتجفيف منابع
ُ
تمويلها ،ومعالجة األسباب التي ساهمت وتساهم
في ظهورها.
ولفت الخالد إلى أنه «مثلما بذلنا الجهد لالنتصار
ً
في زمن الحرب ،علينا أن نبذل جهدا أكبر لالنتصار
في وقت السلم ،وذلك من خالل تهيئة الظروف المالئمة
لترسيخ أس ــس الـتـعــايــش السلمي واالجـتـمــاعــي في
المناطق التي تم تطهيرها من هذا التنظيم اإلرهابي
المجرم».
وع ــن ديـ ــون ال ـكــويــت الـمـسـتـحـقــة ع ـلــى ال ـع ــراق،
أوض ــح الـخــالــد أن لها مـســارهــا الـخــاص وآلياتها
مــن خ ــال لـجـنــة مـشـتــركــة تـعــالــج جـمـيــع القضايا
ً
الثنائية بين البلدين ،مشيدا بــالــدور الــذي يلعبه
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
في العراق ،وعالقته الممتازة مع حكومة بغداد في
هذه المرحلة الدقيقة.
ُ َ
وأضاف أنه على هامش «مؤتمر الدعم» ،ستعقد
مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون ،تتطرق إلى مناقشة عدد من القضايا التي
تهم البلدين.
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«المالية البرلمانية» تضبط...
النائب صــاح خورشيد بــأن تلك «الـمــواد المضافة
ً
ستنصف قياديي المستقبل ،فضال عن الحاليين ،من
خالل وضع تصورات كاملة لتقييمهم والتجديد لهم».
وق ــال خــورشـيــد إن إح ــدى هــذه ال ـمــواد تنص على
تشكيل لجنة لتقييم القياديين َ
وبـ ِّـت إمكان التجديد
ً
لهم ،موضحا أن تلك اللجنة ستضم وكالء مساعدين
في وزارات الدولة ،وأستاذين أكاديميين متخصصين
في مثل هذا التقييم ،أحدهما من وزارة التعليم العالي،
والثاني من القطاع الخاص.
وأوض ــح أن ــه «رغ ــم ص ــدور مــرســوم بـقــانــون بشأن
ً
تعيين الـقـيــاديـيــن ،فــإنـنــا ال نـجــد ال ـتــزامــا بــالـقــانــون،
ً
ومازالت التعيينات الباراشوتية مستمرة» ،الفتا إلى
ً
ً
ً
أن هناك توافقا برلمانيا متكامال حول هذا الموضوع،
و«نأمل أن تعي الحكومة هذا األمر».
وأشار إلى أن «اللجنة انتهت من التصويت على هذا
القانون وسيدرج في أقــرب فرصة على جــدول أعمال
ً
المجلس» ،موضحا أن من أبــرز النقاط المضافة في
ال ـمــواد أن «أي قـيــادي بــدرجــة وكـيــل مساعد سيكون
لــه حــق التجديد دورتـيــن ،كــل منهما  4سـنــوات ،وإذا
أصبح وكيل وزارة يحق له التجديد دورة ثالثة مدتها
ً
 4سنوات أيضا».
إلى ذلك ،أكدت الوزيرة د .جنان بوشهري أن وزارة
اإلسكان ،ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ً
وبنك االئتمان ،حريصة على المضي قدما في إصالح
القضية اإلسكانية التي تبناها مجلسا األمة والوزراء،
موضحة أن كل المشاريع وجداولها الزمنية تسير وفق
المخطط الموضوع.
وصرحت بوشهري ،عقب حضورها أمس االجتماع
الفرعي للجنة شؤون اإلسكان البرلمانية ،والذي عقد
بسبب ع ــدم اكـتـمــال الـنـصــاب ،أن الـلـجـنــة استجابت
لطلب الوزارة منحها مهلة إلى الربع األول من السنة
المالية المقبلة ،لعرض خطة التوزيعات اإلسكانية
للسنة المقبلة.
وع ــن م ــدى قـ ــدرة «االئ ـت ـم ــان» ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
تغطية المشاريع اإلسكانية ،أكدت الوزيرة أن البنك لن
ً
يستطيع االستمرار في النهج الذي يسير عليه حاليا،
ألن ذلك يؤثر على ديمومته ،مشيرة إلى أن البنك وقع،
ً
العام الماضي ،عقدا مع جهة استشارية عالمية إلجراء
دراسة عن إعادة هيكلة التمويل العقاري فيه ،و«تتكون
من أربع مراحل وستنتهي في يونيو المقبل».

إجازة تفرغ للموظف للعمل...
الحكومي ،أو تقديم استقالته ،مع إعطائه مجموعة
من المميزات للعمل في «الـخــاص» ،مشيرة إلى أن
ً
التباحث يدور حاليا حول مدة اإلجازة.
في السياق ،ذكرت المصادر أن «الخدمة المدنية»
طلب إلــى الشركة االستشارية وضــع استراتيجية
للتوظيف خالل السنوات الخمس المقبلة ،عبر تقليل
ً
أعداد الموظفين سنويا حتى الوصول إلى أقل من
 5آالف مــرشــح مــن جـمـيــع ال ـ ـ ــوزارات ،ع ــدا وزارت ــي
ً
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـص ـح ــة ال ـل ـت ـيــن ت ـع ــان ـي ــان ن ـق ـص ــا فــي
ت ـخ ـص ـص ــات عـ ــديـ ــدة ،ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ي ــرش ــح ق ــراب ــة
ً
ً
 19ألفا سنويا ،مع وضع مميزات للقطاع الخاص
عبر مجموعة من الضمانات المالية والوظيفية.
وأكدت أن الديوان لن يوقف التوظيف الحكومي
ً
مطلقا  ،ولكنه يعمل على تقنينه ،وجعله حسب
الـحــاجــة الـمــاســة ل ـل ــوزارات ،حتى ال تــزيــد البطالة
المقنعة ،مشيرة إلــى أن الـشــركــة أج ــرت مجموعة
اسـ ـتـ ـبـ ـي ــان ــات ،وعـ ـل ــى ض ــوئ ـه ــا أع ـ ـ ــدت ت ـق ــاري ــره ــا
ودراساتها ،ومن ضمنها دراسة تتعلق بالمقبلين
على الـتـخــرج ،والــذيــن سينخرطون بـســوق العمل
خالل السنوات المقبلة ،إذا استمر الوضع على ما
هو عليه.
ولفتت إلى أن الدراسة أظهرت أن هناك  %6فقط
من الخريجين يريدون العمل في القطاع الخاص،
و %37ب ـ ـ «ال ـح ـك ــوم ــي» ،ف ــي ح ـيــن ل ــم ي ـح ــدد %57
موقفهم بعد.

تثمين جزيرة فيلكا...

ً
فيلكا ،تمهيدا لتثمينها وضمها إلى أمالك الدولة،
ً
اسـتـعــدادا لتنفيذ مشروع الجزر ومدينة الحرير،
ً
وفقا لرؤية الكويت .2035
وقــالــت الـمـصــادر إن تلك الـجـهــات األرب ــع ،وهي
بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية،
ووزارة ال ـع ــدل ،وإدارة ن ــزع الـمـلـكـيــة ،ع ـقــدت عــدة
اجتماعات خــال الشهر الـمــاضــي ،الفـتــة إلــى قرب
انتهائها مــن إحـصــاء الملكيات الـخــاصــة البالغة
نحو  60ملكية.
ويعد مشروع الجزر ذا أهمية كبيرة للمنطقة،
ً
والـ ـك ــوي ــت خـ ـص ــوص ــا ،إذ ي ـن ـت ـظــر أن ي ـف ـتــح آف ــاق
التعاون مع دول الجوار ،والسيما العراق وإيــران،
لتصبح المنطقة بيئة خصبة جــاذ بــة لالستثمار
والسكن ،ومنطقة تجارية حــرة استثنائية تخدم
شمال الخليج.
وحسب بحث قامت به إحدى المؤسسات الدولية
ً
المتخصصة تمهيدا لرؤية  ،2035يتوقع أن يصل
الناتج المحلي اإلجمالي بعد بــدء مشروع الجزر
ً
نحو  35مليار دوالر سنويا ،إضافة إلى توفير نحو
 200ألف وظيفة.

إسرائيل تدرس الخطوة...
أن أي خطأ ترتكبه إسرائيل في المنطقة لن يبقى
من دون رد.
وذكر مصدر مطلع لـ«الجريدة» أن أحد مساعدي
قــائــد «فـيـلــق ال ـقــدس» فــي ال ـحــرس ال ـث ــوري ،ق ــال إن
إســرائـيــل خالفت اتفاقية بين موسكو وواشنطن
ع ـلــى إبـ ـع ــاد اإلي ــران ـي ـي ــن وال ـس ــوري ـي ــن وحـلـفــائـهــم
أسلحتهم الثقيلة وبطاريات صواريخهم ومعامل
ً
األس ـل ـحــة إل ــى ح ــزام يـبـعــد أرب ـع ـيــن كـيـلــومـتــرا عن
ال ـحــدود اإلســرائـيـلـيــة ،بضربها قــاعــدة «الـتـيـفــور»،
َّ
وذكر بالتهديد األخير الذي أبلغه الرئيس السوري
بشار األســد لنظيره الروسي فالديمير بوتين في
حال واصلت إسرائيل غاراتها بسورية.
وأضـ ــاف الـمـصــدر أن ال ـم ـســؤول اإلي ــران ــي حمل
ً
واشنطن مسؤولية المواجهة التي حدثت أخيرا في
دير الزور ،وذكر أنها خالفت اتفاقية على عدم دخول
المناطق التي تضم آبار بترول قبل التوصل إلى حل
سياسي لألزمة السورية ،وأكد أن الغارة األميركية
كانت أحد أسباب إرســال إيــران طائرة الــدرون إلى
إسرائيل الستدراجها إلى كمين جوي.
وأوضح أن هذا المسؤول في «فيلق القدس» شدد
ً
على أن العملية تمت من دون إبالغ روسيا مسبقا،
وأك ــد أن عـنـصــريــن مــن فــرقــة الـهـنــدســة الفضائية
ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري أص ـي ـبــا ب ـج ــروح خ ــال الـقـصــف
اإلسرائيلي االنتقامي.
إلى ذلك ،نقلت مصادر مطلعة عن أحد مستشاري
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة تــأك ـيــده أن الـحـكــومــة
اإليرانية تعارض التصعيد في سورية ،وخاصة مع
إسرائيل ،في الظروف الحالية ،لكنها تريد تثبيت
وجودها في سورية؛ ألن الروس بدأوا الضغط عليها
للقبول بــالـخــروج منها بعد الــوصــول إلــى أي حل
سياسي لألزمة هناك.
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محليات
«التربية» :حصر أسماء الطلبة المكلفين بالخدمة اإللزامية
بناء على طلب وزارة الدفاع لمنحهم موافقات بتأجيلها إلتمام دراستهم
فهد الرمضان

طلبت وزارة الدفاع من
نظيرتها "التربية" حصر
أسماء وأعداد الطلبة الدارسين
في مدارسها ،ممن بلغوا
السن القانونية ألداء الخدمة
العسكرية.

ت ـع ـمــل ال ـم ـن ــاط ــق الـتـعـلـيـمـيــة
ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ع ـلــى حصر
أعــداد وأسماء الطلبة الدارسين
في مدارسها ،الذين بلغوا السن
القانونية للخدمة االلزامية.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،كـشـفــت
مصادر تربوية رفيعة أن وزارة
الدفاع طلبت من «التربية» حصر
أسماء وأعــداد الطلبة الدارسين
في مدارسها ،الذين أتموا السن
القانونية التي تستوجب تطبيق
قانون الخدمة االلزامية عليهم،
مع تزويدها بكشوفات باألسماء،

الفتة إلى أن المناطق التعليمية
ق ــام ــت ب ــإرس ــال ال ـك ـشــوفــات إلــى
قطاع التعليم العام.
وقــالــت الـمـصــادر إن «الــدفــاع»
ترغب في معرفة الطلبة الدارسين
مـ ـم ــن ي ـن ـط ـب ــق ع ـل ـي ـه ــم ق ــان ــون
الخدمة االلزامية ،تمهيدا إلصدار
موافقات خاصة بتأجيل ادائهم
للخدمة االلزامية ،لحين استكمال
دراس ـت ـه ــم س ـ ــواء األس ــاس ـي ــة أو
فـ ــي ح ـ ــال اس ـت ـك ـم ــال دراس ـت ـه ــم
االكــاديـمـيــة بعد انـهــاء الثانوية
العامة ،وذلــك بعد التأكد بشكل

قــاطــع مــن وزارة الـتــربـيــة بأنهم
ملتزمون بالدراسة في مدارسها
وليسوا متغيبين عــن الــدراســة،
مشيرة إلى أن تعليمات صدرت
مـ ــن جـ ـه ــات قـ ـي ــادي ــة فـ ــي وزارة
التربية ب ـضــرورة الـحــرص على
التدقيق على الكشوفات ،والتأكد
م ــن االسـ ـم ــاء ق ـبــل ارس ــال ـه ــا إلــى
وزارة الدفاع ،وذلك لضمان وجود
اس ـم ــاء الـطـلـبــة الـمـنـتـظـمـيــن في
المدارس.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
كشوفات االسماء سيتم ارسالها

العازمي« :الشدادية» ليست لـ «الخاصة»
●

أحمد الشمري

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد
العازمي ما تداولته وسائل التواصل االجتماعي
بشأن تخصيص بعض مباني جامعة الشدادية
كمقار للجامعات الخاصة التي ليس لديها مبان
إنشائية.
وق ــال ال ـعــازمــي ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إن مــا تم

تداوله غير صحيح على االطــاق ،وال يوجد أي
توجه بهذا الشأن ،لحاجة الدولة الماسة للسعة
المكانية الستيعاب أكبر عدد من الطلبة في هذا
الحرم الجامعي الحكومي الحديث ،الذي سيواكب
أساليب التعليم العالي الحديثة والمستلزمات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ألح ـ ـ ــدث أنـ ـ ـ ــواع وسـ ــائـ ــل ال ـت ــدري ــس
المختلفة ،من قاعات دراسية ومختبرات ومعدات
إلكترونية وتكنولوجية.

«ملست»« :الروبوت الطالبي»
بيئة حاضنة لإلبداعات

جانب من فعاليات برنامج ملست

●

فهد الرمضان

أكد الباحث في المنظمة العالمية الستثمار أوقات
الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست) وعضو الجمعية
العربية لـلــروبــوت ،م .حـســام الــديــن بــولـكــر ،أن مؤتمر
الــروبــوت الطالبي هــو األول مــن نوعه الــذي يستهدف
فئة الطالب ،لما يحمله من مسمى جديد وحصري يتم
التركيز فيه على ال ـطــاب ،لتحقيق عنصر المنافسة
والتحدي فيما بينهم ،وتوفير بيئة حاضنة لإلبداعات
واالبتكارات في مجال الــروبــوت والــذكــاء االصطناعي،
وتقديم نماذج عربية مميزة في هذا المجال ،الفتا إلى

أنــه سيقام مــن  19إلــى  20ال ـجــاري .وأض ــاف بولكر أن
المؤتمر الطالبي يساهم في إثراء المعلومات ،وتنمية
المواهب الطالبية ،وتبادل الخبرات ،من خالل حلقات
نقاشية تفاعلية يتم فيها تبادل اآلراء والمعلومات بين
الطالب والخبراء.
ـرا لـكـثــرة اس ـت ـخــدام ال ـط ــاب لــأجـهــزة
وت ــاب ــع« :ن ـظ ـ ً
الذكية ،سيتم التركيز على كيفية دمج هذه األجهزة مع
الروبوت ،والتحكم فيه ،لسهولة انتشاره الواسع بين
طالب المدارس» .وأوضح أن «أهم ما يميز المؤتمر ،هو
استمرارية المشاركين من الطالب في تطوير مهاراتهم
العلمية ،من خالل عرض تجارب وخبرات عربية متميزة».

●

يوسف العبدالله

سـ ـجـ ـل ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
ً
للرعاية السكنية أر قــا مــا ضخمة
في إنجاز معامالتها خالل يناير
الـ ـم ــاض ــي ،إذ ت ـ ـجـ ــاوزت  27أل ــف
م ـع ــام ـل ــة ،م ـم ــا ي ـع ـكــس ارت ـفــاع ـهــا
بـشـكــل واض ـ ــح ،م ـقــارنــة بــاألشـهــر
الماضية.
وأشار تقرير المؤسسة الشهري
إلى أن إجمالي المعامالت المنجزة
خــال يـنــايــر بـلــغ  27494معاملة،
مـنـهــا  610فـقــط لـقـســم الـمـتــابـعــة،
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد  50كـ ـت ــاب ــا ل ـت ـق ـس ـيــط
مـ ــديـ ــون ـ ـيـ ــات ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن ،إل ــى
جــانــب اسـتـقـبــال  447اسـتـفـســارا
مــن الـمــواطـنـيــن ،واسـتـقـبــال مركز

خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ال ـهــات ـف ـيــة 1267
مكالمة عبر االتصال المباشر مع
موظفي الخدمة في ارتفاع ملحوظ
وواضح.
وقال التنقرير إن إدارة الطلبات
ك ـ ـ ــان لـ ـه ــا الـ ـنـ ـصـ ـي ــب األك ـ ـب ـ ــر مــن
استقبال المعامالت بإجمالي 1406
معامالت ،ممثلة في  690معاملة
جــديــدة لفتح طـلــب إسـكــانــي ،إلــى
جانب تخصيص  663قسيمة ،في
ح ـيــن ا سـتـقـبـلــت اإلدارة  53طلب
اس ـت ـك ـم ــال ن ــواق ــص وم ـس ـت ـن ــدات
رس ـم ـي ــة ف ــي م ـع ــام ــات ال ـط ـل ـبــات
والتخصيص وبدل اإليجار.
وأوض ــح أن إدارة بــدل اإليـجــار
ش ـ ـهـ ــدت انـ ـخـ ـف ــاض ــا ن ـس ـب ـي ــا فــي
عــدد المعامالت مقارنة باألشهر

أع ـ ـلـ ــن الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
للتنمية ا لـتــر بــو يــة واالنشطة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ف ـي ـص ــل
المقصيد مشاركة اكثر من 250
معلما ومعلمة من الكويت في
جائزة محمد بن زايد الفضل
معلم خليجي ،مشيرا الى اننا
قـفــزنــا قـفــزة نــوعـيــة مــن خــال
التسجيل والمشاركة في هذه
الـجــائــزة فــي نسختها االولــى
والتي وصل عدد المشاركين
فيها من دول مجلس التعاون
الخليجي الى الف مشارك.
وقال المقصيد في تصريح
للصحافيين خ ــال افتتاحه
صـ ـب ــاح ام ـ ــس اعـ ـم ــال دراس ـ ــة
مساعد مفوض خدمة وتنمية
ال ـم ـج ـت ـم ــع والـ ـ ـت ـ ــي ت ـنـظـم ـهــا
التربية بالتعاون مع جمعية
الكشافة ،ا نــه سيشارك اليوم
في اجتماعات اللجنة الفنية
للمسابقة فــي دول ــة االم ــارات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة الـشـقـيـقــة
لـمـنــاقـشــة وب ـحــث ال ـعــديــد من
االمور المتعلقة بالجائزة التي
رصد للفائز فيها مليون درهم
وستكون مــوزعــة على خمس

الكويتي عبر الربط اإللكتروني مع
البنك ،في حين تم تسجيل 2448
استفسارا للمواطنين.

 127بطاقة احتياط
من جهة أخرى ،قالت «السكنية»
إن ـه ــا س ـت ــوزع ال ـي ــوم  127بـطــاقــة
احـ ـتـ ـي ــاط م ـت ـب ـق ـيــة عـ ـل ــى ال ــدف ـع ــة
الخامسة مــن القسائم الحكومية
في مشروع جنوب عبدالله المبارك
اإلس ـ ـكـ ــانـ ــي م ـ ــن ق ـط ـع ــة  2ض ـمــن
ق ـط ــاع ت ــوزي ـع ــات ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 ،2017/2018وا ل ـتــي تشتمل على
 282قسيمة بمساحة 400م 2لكل
منها ،للمخصص لهم حتى تاريخ
.1999/2/17

«الكهرباء» :انخفاض انقطاعات التيار عن المستهلكين

●

سيد القصاص

كشفت مــديــرة إدارة المراقبة الفنية رئيسة حملة
الـتــرشـيــد فــي القطاعين الـحـكــومــي وال ـخــاص ب ــوزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء اق ـبــال الـطـيــار ،أن االدارة انتهت من
االحصائية الخاصة بمؤشر أداء شبكة الكهرباء لعام
 ،2017موضحة ان نسبة تأثر المشتركين باالنقطاعات
انخفضت بمعدل  0.02في المئة ،إذ كانت في  2016تقدر
بـ 0.45في المئة ثم أصبحت  0.43في المئة.
وقالت الطيار ،في تصريح ،إن نسبة متوسط مدة
االنقطاع بالنظام الخاص بالشبكة الكهربائية انخفضت
الى  5.65دقائق في حين كانت في عام  2016بنسبة 7.64
دقائق ،أما بالنسبة الى متوسط مدة االنقطاع بالنسبة
للمشتركين فقد انخفضت أيضا من  16.62دقيقة إلى
 13.14دقيقة ،مما يعد انجازا كبيرا ومؤشرا على مدى
التطوير والتحديث الذي تشهدة شبكة الكهرباء والماء
سنويا والجهد الكبير الذي تبذله القطاعات المعنية في

هذا الصدد .وثمنت جهود العاملين في إدارة المراقبة
الفنية الذين بذلوا جهدا كبيرا على مدار العام ،لرصد
ه ــذا ال ـمــؤشــر الـمـهــم مــن خ ــال الـتـنـسـيــق والـمـتــابـعــة،
ورصد احصاءات االعطال في مراكز الطوارئ بجميع
المحافظات ،للخروج بهذا المؤشر الــذي يستعين به
صناع القرار ووضع السياسات في الوزارة.
وأوضـحــت أن اهمية وضــع مــؤشــرات األداء لشبكة
الكهرباء والماء في الكويت تكمن في عرضها على البنك
الدولي ،الذي يقوم ضمن مهامه بمتابعة اداء شبكات
الكهرباء والماء في الــدول كمؤشر على مــدى التنمية
والـتـحــديــث وتـطــويــر األداء فــي الـقـطــاعــات المختلفة،
الفتة إلى أن الشبكة الكهربائية الكويتية تثبت عاما
بعد عام تفوقها.
وأشارت الى أن ارتفاع مستوى اداء شبكة الكهرباء في
الكويت يرجع الى اسباب عديدة منها خطط الصيانة
الدورية ،واحالل وتجديد شبكات النقل والتوزيع بما
يتواكب مع الطلب المتزايد على الكهرباء والماء.

الخدمة العسكرية
حامد العازمي

وص ـ ـ ـ ـ ّـوت م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة عـلـيــه
ً
بأغلبية  48عضوا مقابل رفض
 8وامـ ـتـ ـن ــاع  2ع ــن ال ـت ـصــويــت،
ّ
ع ـلــى إل ـ ــزام ك ــل م ــواط ــن كــويـتــي
ً
ذكــر بلغ  18عــامــا ولــم يتجاوز
ً
 35عاما بأداء الخدمة الوطنية
ً
العسكرية لمدة  12شهرا .وفي
حــال فشله فــي تجاوزها فإنها
ً
شهرا .كذلك ّ
ينص
تمدد إلى 15
على عدم العمل بشرط استثناء
وحيد األبوين من فترة التجنيد
كما هو معمول به في القانون
السابق.

يوسف العبدالله

فــي إحصائية حديثة ،كشف
بنك االئتمان أن عدد المواطنين
ال ـم ـق ـت ــرض ـي ــن مـ ــن الـ ـبـ ـن ــك مـنــذ
ت ــأس ـي ـس ــه ،ح ـتــى ن ـه ــايــة يـنــايــر
الماضي ،في القروض العقارية
واالجـتـمــاعـيــة والـمـحـفـظــة ،الــى
ج ــان ــب ق ـ ـ ــروض الـ ـ ـم ـ ــرأة ب ـل ـغــوا
 353.688ألف مواطن ومواطنة،
بـ ــإ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي 7.686.827/207
ً
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،مـشـيــرا إل ــى ان
عدد المقترضين بغرض البناء
ً
بلغ عددهم  56.592ألفا.
وأشـ ــار الـبـنــك فــي احصائية
لـلـقــروض بــأنــواعـهــا منذ انشاء
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر
الماضي ،حصلت «الجريدة» على
نسخة منها ،ان عدد المواطنين
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن ال ـ ـقـ ــروض
االجتماعية بلغوا  197.272ألف
مــواطــن بإجمالي 480.580.786
مليون دينار.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى تـ ـق ــدم 142.699
أل ـ ـ ـ ــف م ـ ــواط ـ ــن ح ـ ـص ـ ـلـ ــوا ع ـلــى
ق ـ ـ ــروض عـ ـق ــاري ــة بـ ــداعـ ــي ب ـنــاء
قسائمهم الحكومية بإجمالي
 6.989.114/373مليارات دينار،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ك ـ ـ ــان اج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد

صالح المضف

ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـحــاص ـل ـيــن عـلــى
ق ـ ــروض م ــن الـمـحـفـظــة 11.477
ألفا ،بقيمة  111.491.605مليون
دينار .أما قروض المرأة ،فقد ذكر
البنك أنها شملت استحقاق 2240
مواطنة من األرامــل والمطلقات،
تم إقراضهن بقيمة 105.640.443
ماليين دينار.
وعــن منح ذوي االحتياجات
الخاصة ،أفادت االحصائية بأن
ع ــدد المنح المقدمة مــن البنك،
منذ إنشاء قانون ذوي اإلعاقة،
ضمت  26.675ألف منحة ،بقيمة
 241.361مليون دينار.

ً
معلما يشاركون «الشؤون» :إجراءات قانونية بحق الحضانات
المقصيد250 :
ً
التي تستقبل أطفاال تفوق أعمارهم  4سنوات
في جائزة محمد بن زايد

ً
ً
 690طلبا إسكانيا وتخصيص  663قسيمة في يناير
الماضية ،بعد وصولها إلى 1097
م ـعــام ـلــة خ ـ ــال ي ـن ــاي ــر ال ـم ــاض ــي،
ف ــي ح ـيــن ان ـت ـهــت إدارة الـمـســاكــن
المؤجرة من فتح  51ملفا جديدا
للبيوت الشعبية.
وأش ــار إل ــى أن األرقـ ــام ارتفعت
في إدارة التوزيع ،حيث تم اعتماد
وتــوزيــع  1187عقد انتفاع بصفة
اإليـجــار فــي بعض المشاريع ،في
حين شهدت المؤسسة إجراء 154
مـعــامـلــة لـلـتـبــادل وال ـت ـنــازل خــال
الشهر الماضي ،فضال عن إنجاز
 15446ش ـه ــادة ل ـمــن يـهـمــه األم ــر
خاصة بالمواطن إلنجاز معاملته
في قطاعات المؤسسة ،إضافة إلى
إص ـ ــدار  3828ش ـه ــادة لـمــن يهمه
األم ــر مــوجـهــة إل ــى بـنــك االئـتـمــان

●

ع ـلــى االرج ـ ــح م ــع ن ـهــايــة الـشـهــر
ال ـج ــاري ،وذل ــك بـعــد اخضاعها
ل ـل ـت ــدق ـي ــق مـ ــن ج ــان ــب ال ـج ـه ــات
ا لـمـخـتـصــة ف ــي ادارة التنسيق،
ممثلة بقسم االمتحانات وشؤون
الطلبة ،بهدف اع ــادة التأكد من
سالمتها ،مؤكدة حرص القيادات
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة ع ـ ـلـ ــى س ـ ــام ـ ــة هـ ــذه
الكشوفات وسرعة ارسالها إلى
الجهة المعنية في وزارة الدفاع.

يذكر أن «الــدفــاع» بــاشــرت في
تطبيق قانون الخدمة العسكرية
ً
ً
ابتداء من
اإللزامية مجددا ،وذلك
منتصف عــام  ،2016بعد إقــراره
عام  2015ودخوله حيز التنفيذ،
ح ـي ــث ع ـ ــاد ال ـت ـج ـن ـيــد اإللـ ــزامـ ــي
إلــى الـكــويــت بعد تــوقــف استمر
م ـن ــذ عـ ــام  ،2001وكـ ـ ــان ق ــد أق ـ ّـر
فــي األسـ ــاس ع ــام  1980فــي ظل
ت ـهــديــدات ال ـح ـكــومــات الـعــراقـيــة
المتعاقبة آن ــذاك بغزو الكويت،
وأخطار الصراع العراقي اإليراني
في المنطقة.
ّ
وينص القانون الكويتي الذي
ق ـ ّـدم ب ـتــوافــق حـكــومــي ونـيــابــي

«االئتمان» 7 :مليارات دينار
ً
قروضا حتى يناير الماضي

إقبال الطيار

ً
كاظم لـ ةديرجلا  :تصل إلى سحب الترخيص مؤقتا وإغالق الدار
•

●

فيصل المقصيد

سـنــوات الفتا الــى ان الفرصة
س ــانـ ـح ــة امـ ـ ـ ــام  10م ـع ـل ـم ـيــن
وم ـع ـل ـمــات م ــن ك ــل دول ـ ــة وأن
الجائزة تهدف الى رفع كفاءة
المعلم وابــراز دوره االيجابي
فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ال ـتــي
حددتها الجائزة.

جورج عاطف

أك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد لـشــؤون
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
ف ــي وزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
حسن كاظم ،أن «ال ــوزارة ستتخذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــازم ــة
حيال الحضانات المخالفة ،التي
ً
تستقبل أط ـف ــاال ت ـفــوق أعـمــارهــم
 4س ـ ـنـ ــوات» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن «ه ــذه
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرءات ت ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ـ ــى س ـح ــب
الـتــرخـيــص مــؤقـتــا ،وإغ ــاق ال ــدار
إداريا».
وأوض ــح كاظم ل ـ «الـجــريــدة» أن
ً
«اس ـت ـق ـبــال ال ـح ـضــانــة أط ـف ــاال في
سن الروضة يعد مخالفة صريحة
لالئحة التنفيذية للقانون رقم 22
لسنة  ،2014ال ـصــادر بـشــأن دور
الحضانة الخاصة» ،مشيرا إلى أن
«الالئحة حــددت أن تكون مراحل
قـبــول األط ـفــال فــي دور الحضانة
كاآلتي :مرحلة الرضع ،ويقبل بها
الطفل من عمر شهر حتى أقل من
عامين ،ومرحلة الفطام من سنتين
ح ـت ــى س ـن ـت ـيــن ون ـ ـصـ ــف ،إض ــاف ــة

حسن كاظم

إلــى مــرحـلــة الـبـسـتــان مــن سنتين
ً
ونصف حتى ثالث سنوات ،وأخيرا
مرحلة الحضانة من ثالث سنوات
إلى ما دون سن رياض األطفال».

نقل الحضانات
وذكر كاظم أن «وزارة الشؤون،
ممثلة في إدارة المرأة والطفولة،
م ــا تـ ـ ــزال ال ـم ـس ــؤول ــة وال ـم ـشــرفــة

ع ـلــى ك ــل م ــا ي ـخــص ال ـح ـضــانــات،
السيما منح التراخيص الجديدة،
وذل ــك لحين حـســم إدارة الفتوى
وال ـت ـشــريــع ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
مـســأ لــة نـقــل تبعيتها إ ل ــى وزارة
التربية» ،موضحا أنه «خالل الفترة
الماضية سحب ترخيص بعض
الحضانات المصرة على مخالفة
القانون ،وهناك حضانات أخرى
سـيـتــم س ـحــب تــرخـيـصـهــا لـكـثــرة
مخالفتها».
واكد «استمرار الوزارة بالتعاون
والتنسيق مع الجهات الحكومية
ذات العالقة ،في القيام بالجوالت
الميدانية لرصد وإزالــة مخالفات
الحضانات ،والــوقــوف على مدى
تـطـبـيـقـهــا ل ـل ـقــانــون ،وال ـتــأكــد من
ترخيصها ،وعــدم استغاللها في
أم ــور أخ ــرى خ ــاف الـمـشـهــرة من
أج ـل ـه ــا» ،م ـنــاشــدا أولـ ـي ــاء األم ــور
التأكد من ترخيص الحضانة قبل
ايــداع أبنائهم بها ،خصوصا مع
ان ـت ـشــار بـعــض الـحـضــانــات الـتــي
ت ـم ــارس أع ـمــال ـهــا دون تــرخـيــص
مسبق.

برلمانيات

4

ةديرجلا
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بوشهري :إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك االئتمان

الغانم عاد إلى البالد عقب
المشاركة في البرلمان العربي

خالل اجتماع فرعي عقدته اللجنة اإلسكانية نتيجة عدم اكتمال النصاب
محيي عامر

 ١٣ألف وحدة
سكنية تم
توقيع عقدها
العام الجاري
فيصل الكندري

نتيجة ع ــدم اكـتـمــال الـنـصــاب،
ع ـ ـقـ ــدت ل ـج ـن ــة شـ ـ ـ ــؤون االس ـ ـكـ ــان
البرلمانية اجتماعا فرعيا قدمت
خ ــال ــه وزي ـ ـ ـ ــرة اإلسـ ـ ـك ـ ــان وزيـ ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـخــدمــات جـنــان
بـ ــوش ـ ـهـ ــري ع ـ ــرض ـ ــا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة عــن
ال ـم ــواق ــف الـتـنـفـيــذيــة لـلـمـشــاريــع
اإلسكانية والعقود التي طرحت
ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
السكنية خــال الـفـتــرة الماضية،
وطـلـبــت مـهـلــة حـتــى ال ــرب ــع االول
من السنة المالية القادمة لتزويد
اللجنة بخطة التوزيع.
وقــالــت بــوشـهــري فــي تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن عـ ـق ــب ح ـض ــوره ــا
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن ـه ــا
وض ـع ــت الـلـجـنــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة في
الصورة ،فيما يخص كل المشاريع
اإلسـكــانـيــة الـمـطــروحــة والـبــرامــج
ال ــزم ـن ـي ــة والـ ـم ــواق ــف الـتـنـفـيــذيــة
لـهــا س ــواء كــانــت فــي ال ـم ـطــاع أو
جنوب عبدالله المبارك أو في ما
يخص تطبيق الوزارة لقانون (من
بــاع بيته) والـسـكــن الـعـمــودي في

مدينة جابر االحـمــد وغيرها من
المشاريع.
وأوضحت أن كل هذه المشاريع
تؤكد أن وزارة اإلسكان ممثلة في
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
وب ـن ــك االئ ـت ـم ــان ح ــري ـص ــان عـلــى
المضي قدما في عملية اإلصالح
ف ــي الـقـضـيــة اإلس ـكــان ـيــة ال ـتــي تم
تبنيها في مجلسي األمة والوزراء،
مؤكدة أن كل المشاريع اإلسكانية
ت ـس ـيــر وفـ ــق م ــا ه ــو م ـخ ـطــط لـهــا
ووفق جداولها الزمنية.
واشارت بوشهري الى استجابة
اللجنة لطلب الوزارة منحها مهلة
إلى الربع األول من السنة المالية
المقبلة لـعــرض خـطــة المؤسسة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة فــي
الـ ـت ــوزيـ ـع ــات اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة لـلـسـنــة
الـ ـق ــادم ــة ،خ ـص ــوص ــا م ــع وج ــود
عـقــود وقـعـتـهــا الــرعــايــة السكنية
مــع مستشارين فــي نهاية السنة
الماضية ال تزال قيد التنفيذ ولم
تنته حـتــى مــن مرحلتها األول ــى،
و ه ــذه العقود أساسها التنسيق

المويزري يسأل وزيرة اإلسكان
عن مخالفات «المطالع السكني»
أعلن النائب شعيب المويزري
ً
ً
تــوج ـي ـهــه س ـ ـ ــؤاال ب ــرل ـم ــان ـي ــا إل ــى
وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـكــان
وزي ــرة الــدولــة ل ـشــؤون الـخــدمــات
د .جـ ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري عـ ــن أس ــس
وم ـعــاي ـيــر تــرس ـيــة ع ـق ــود مــديـنــة
ال ـم ـطــاع وأسـ ـب ــاب تـعـثــر م ـقــاول
عقد المطالع الثاني (الضواحي
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة) وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات فــي
مواصفات عقدي المشروع.
وط ـ ـلـ ــب ال ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري تـ ــزويـ ــده
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوص ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ق ــدمـ ـه ــا
المستشار اال سـتــرا تـيـجــي للعقد
ً
رقم  ،2015-2014/1249متسائال:
"ه ـ ـ ـ ــل ت ـ ـمـ ــت االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـن ـه ــا
وتنفيذها بخطة المؤسسة؟ وهل
تم إلغاء أية عقود بناء على هذه
التوصيات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم

يرجى توضيح كيفية االستفادة
وأس ـب ــاب اإلل ـغ ــاء؟ وه ــل ك ــان ذلــك
ب ـس ـبــب ع ـ ــدم كـ ـف ــاءة ال ـم ـس ـت ـشــار
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي أم ب ـس ـب ــب ع ــدم
كفاء ة اللجان المختصة بتأهيل
االستشاريين؟".
وأضــاف أنه "تمت ترسية عقد
ال ـم ـط ــاع األول ع ـلــى الـمـتـســابــق
األول (األقل سعرا) مع وجود فارق
كبير بين سعره المقدم في العطاء
وال ـس ـعــر ال ـم ـقــدر م ــن الـمــؤسـســة،
بالرغم من قيام المؤسسة بتغيير
تقديراتها بعد فتح المظاريف،
بينما تمت ترسية العقد الثاني
على المتسابق الثاني ،مما يؤكد
عــدم وج ــود أســس ومعايير لدى
ال ـمــؤس ـســة ،ل ــذا ي ــرج ــي تــزويــدنــا
بنسبة الفرق بين القيمة المقدرة

شعيب المويزري

من المؤسسة التي تم إرسالها إلى
لجنة المناقصات المركزية وسعر
الفائز لكال العقدين".

مع الجهات الحكومية مثل وزارتي
األشغال والكهرباء لوضع وتحديد
رؤية الوزارة للتوزيعات اإلسكانية
في السنة المقبلة.
وعــن مــدى ق ــدرة بـنــك االئـتـمــان
ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،أك ـ ــدت
بــوشـهــري أن الـبـنــك لــن يستطيع
االس ـت ـمــرار فــي الـنـهــج ال ــذي يقوم
عـلـيــه حــالـيــا ،ألن ذل ــك يــؤثــر على
دي ـم ــوم ــة ال ـب ـن ــك ،ول ــذل ــك قـ ــام فــي
ال ـعــام ال ـمــاضــي بـتــوقـيــع عـقــد مع
جـهــة اس ـت ـشــاريــة عــالـمـيــة إلج ــراء
دراسة بشأن إعادة هيكلة التمويل
العقاري في بنك االئتمان.
وقــالــت إن الــدراســة تـتـكــون من
أرب ــع مــراحــل وستنتهي الــدراســة
في يونيو المقبل ،وننتظر لنرى
مـخــرجــاتـهــا لنتحدث بـعــدهــا عن
إعادة هيكلة تمويل بنك االئتمان
للمشاريع العقارية.
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس اللجنة
االس ـك ــان ـي ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـنــائــب
فيصل الكندري ان االجتماع كان

بوشهري وقيادات «السكنية» في االجتماع أمس
م ـط ــوال وك ـش ـفــت خ ــال ــه ال ــوزي ــرة
بــوشـهــري كــافــة مخططاتها لحل
القضية االسـكــانـيــة ،مـشــددا على
ان اللجنة حــر يـصــة عـلــى متابعة
هذه القضية ،والوزيرة كذلك اكدت
حرصها على حلها بالتعاون مع
مجلس االمة.
وقال الكندري "إن جميع العقود
الحالية لجميع مشاريع المؤسسة
العامة للرعاية السكنية موجودة
عـلــى مــوقــع الـمــؤسـســة وال يوجد
تعثر فــي تنفيذ العقود واألوام ــر
ال ـت ـغ ـي ـيــريــة م ــوج ــودة ف ــي جميع

جهات الدولة وال تعرقل العمل".
وأشــار الكندري الى ان العقود
ال ـح ــال ـ ّـي ــة ف ـي ـهــا م ـش ــاري ــع كـث ـيــرة
مـنـهــا مــدي ـنــة ال ـم ـطــاع لـ ـ  ٢٨الـفــا
و ٢٨٨وح ــدة سكنية تــم االنـتـهــاء
مــن تــوقـيــع جـمـيــع ال ـع ـقــود ،ويــوم
االربـعــاء الماضي تم التوقيع مع
شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ
 ٩آالف وحدة سكنية قريبا.
واك ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ان اغ ـ ـلـ ــب
المشاريع تسابق الــوقــت الزمني
لتنفيذها وان عـقــود ه ــذه السنة
وصلت الى  ١٣الف وحدة سكنية،

مشيرا الى "اننا اتفقنا على تنفيذ
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ــرك ــات
عالمية لديها القدرة علي االنجاز
والمعدات الالزمة".
واش ــار الـكـنــدري الــى "انـنــا كما
وعــدنــا ال ـم ــرأة فــي الـســابــق فاننا
مهتمون بتوفير السكن لها وان
الـشـقــق ل ــن ت ـكــون نـفــس م ــا كــانــت
ب ــالـ ـس ــاب ــق بـ ـمـ ـس ــاح ــة  ١٠٠م ـتــر
وستكون االن بمساحة  ١٨٠مترا
وال ـح ــد االق ـص ــى  ٣٠٠مـتــر حسب
مكونات وعدد أفراد االسرة وسيتم
توزيعها فور االنتهاء منها".

ع ـ ــاد رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم وال ـ ــوف ـ ــد
البرلماني المرافق لــه امس
إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد عـ ـق ــب اخ ـت ـت ــام
مشاركته في المؤتمر الثالث
لـلـبــرلـمــان الـعــربــي ورؤس ــاء
الـ ـمـ ـج ــال ــس والـ ـب ــرلـ ـم ــان ــات
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــد فــي
القاهرة.
وكـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال الـغــانــم
ع ـلــى أرض ال ـم ـط ــار ك ــل من
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة
عـ ـيـ ـس ــى الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ووزي ـ ـ ــر
الدولة لشؤون مجلس األمة
عادل الخرافي وسفير مصر
لــدى الـكــويــت ط ــارق القوني
واألمين العام لمجلس األمة
عالم الكندري.

الدوسري يقترح قبول أبناء
«البدون» بمدارس الحكومة

«الصحية» :إلزام الصيدليات بتعيين صيدلي كويتي
ن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة تـ ـع ــدي ــات ق ــان ــون
الصيادلة الكويتيين ،بما يلزم
بــأن تكون كــل صيدلية مملوكة
لكويتي وتشغيل صيدلي كويتي
على األقل.
وقـ ــال ع ـضــو الـلـجـنــة الـنــائــب
اس ــام ــة ال ـش ــاه ـي ــن ف ــي تـصــريــح
للصحافيين عقب االجتماع أمس
"ان التعديالت تهدف الى تنظيم
ه ــذه الـمـهـنــة الـمـهـمــة م ــن خــال
تـكــويـتـهــا ملكية وع ـمــا وكــذلــك
تــو فـيــر ف ــرص عـمــل للكويتيين
الموجودين في هذا المجال".
وت ـ ــاب ـ ــع "ت ـ ـمـ ــت مـ ـن ــاقـ ـش ــة مــا
زع ـ ـ ــم أن ـ ـهـ ــا ص ـ ـعـ ــوبـ ــات ع ـم ـل ـيــة
امـ ـ ـ ــام ت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ول ـل ــه
الـحـمــد ش ــددت اللجنة باجماع
الحاضرين على أهمية تطبيق
وزارة الـصـحــة مــا ج ــاء فــي هــذا

الشاهين والخضر والفضالة
الـقــانــون ،وكــذلــك وزارة الشؤون
بــاعـتـبــار أن لــديـنــا اك ـثــر م ــن ٧٥
ص ـي ــدل ـي ــة ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية ،وكذلك ما يقارب من
 ١٩٠خارج ذلك".
ولفت الــى ان هناك ما يقارب
الف صيدلي كويتي وأن البعض
ال ي ــري ــد ف ـت ــح الـ ـمـ ـج ــال وي ـضــع
عوائق أمامهم ،مبينا ان القانون
صدر منذ سنة  ٢٠١٦وتم وضع
الالئحة الداخلية في سنة ٢٠١٧

واآلن بعد مرور ما يقارب العام
وجه اكثر من سؤال برلماني.
وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى ان
ال ـل ـج ـنــة مـجـمـعــة ع ـلــى ضـ ــرورة
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ل ـت ـش ـغ ـي ــل
الـكــويـتـيـيــن وع ـ ــدم ال ـخ ـض ــوع لـ
"لوبي" مستوردي األدوية" ،ومن
حق اي لوبي او تاجر ان يحافظ
ع ـلــى ت ـج ــارت ــه ول ـك ــن أي ـض ــا من
واجب مسؤوليته المجتمعية ان
يلتزم بتشغيل الكويتيين".

وت ــاب ــع "ان ش ــاء ال ـلــه بــالـتــزام
ن ـيــابــي وعـ ــدم تـ ــراخ ف ــي تطبيق
القانون نقول انــه خــال  ٦أشهر
سنكون امام صيدليات يتواجد
في كل منها صيدلي على األقل
وذل ـ ــك ل ــرف ــع الـ ـج ــودة وال ـك ـف ــاءة
وتقليل البعد التجاري والتركيز
على البعد الفني والمهني لهذه
المهنة المهمة".

الصالح يسأل عن حوادث الطيران
وجــه النائب خليل الصالح سؤالين برلمانيين
ال ــى وزي ــر الـمــالـيــة نــايــف الـحـجــرف ووزيـ ــرة الــدولــة
لشؤون الخدمات د .جنان بوشهري لمعرفة أسباب
تصادم الطائرات واآللية المتبعة في هذه الحوادث
ونتائج لجان التحقيق وخبرة قائدي هذه الطائرات
ومؤهالتهم العلمية.
وأضــاف الصالح في تصريح صحافي أن تكرار
تـصــادم الـطــائــرات بالكويت يعطل عمل الـطــائــرات

 ...وعبدالله عن
«العالج بالخارج»

خليل عبدالله

و ج ـ ـ ـ ـ ــه ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــب د .خ ـل ـي ــل
ع ـبــدال ـلــه أبـ ــل س ـ ــؤاال بــرلـمــانـيــا
لوزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح في شأن الئحة العالج
في الخارج المعتمدة والقرارات
الـ ــوزاريـ ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة إلجـ ـ ــراءات
وضـ ـ ــوابـ ـ ــط إرسـ ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــرض ــى
الكويتيين والتعديالت عليها.
وطـ ـ ـل ـ ــب ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ت ـ ــزوي ـ ــده
ب ــائـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــاج فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج
المعتمدة ،وال ـق ــرارات الــوزاريــة
المتعلقة بــالـعــاج فــي الـخــارج
التي تنظم إج ــراء ات وضوابط
إرس ـ ـ ــال الـ ـم ــرض ــى ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
وال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـت ــي
جــرت عليها حتى تاريخ ورود
هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ،وك ـش ــف يــوضــح
ع ـ ــدد أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة الـطـبـيــة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـلـ ـع ــاج ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــارج
يشمل أ سـمــاء هــم وجنسياتهم
ومـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم الـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة
وتخصصاتهم العلمية وسنوات
خبرتهم العملية والمركز الطبي
الـتــابــع لــه الـعـضــو ،مــع تحديد
عـ ــدد ج ـل ـســات ان ـع ـق ــاد الـلـجـنــة
ً
شهريا ،والمكافآت المالية التي
ي ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ك ــل ع ـض ــو عــن
الجلسة الواحدة ،وبيان أسباب
وم ـت ـط ـل ـب ــات وشـ ـ ـ ــروط ان ـع ـقــاد
الـلـجـنــة فــي الـجـلـســات الـعــاديــة
أو ال ـطــارئــة ،مــع ت ــزوي ــده بـقــرار
تشكيل ا لـلـجـنــة ا لـطـبـيــة العليا
للعالج بالخارج.

باإلضافة إلى وجود كلفة مالية عليها لكن ال توجد
خسائر بشرية.
وكشف عن أن األسئلة الموجهة ستغطي جميع
النواحي لهذه الحوادث لمعرفة أسباب هذه الحوادث
وهل هناك موظفون مدربون ومتخصصون لها أم ال،
وأوجه القصور للحفاظ على سمعة المطار مشيرا
إلى وجود  3طائرات معطلة عن التشغيل والطيران
لهذه األسباب.

ق ــدم الـنــائــب نــاصــر الــدوســري
اق ـتــراحــا بــرغـبــة بـقـبــول أبـنــاء
وأح ـفــاد العسكريين الــذيــن ال
يزالون على رأس عملهم أو من
تقاعدوا أو أنهوا الخدمة بسبب
الـســن ممن قــامــوا باستخراج
جوازات سفر(عربية أو أجنبية)
في المدارس الحكومية اعتبارا
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي الـمـقـبــل
ً
وأي ـض ــا إع ـفــاء ه ــذه الشريحة
من الرسوم الصحية ،وصرف
التموين للعسكريين ممن لديهم
جوازات سفر عربية أو أجنبية.

الحويلة يسأل عن تأخر
توسعة المستشفيات
وجه النائب د .محمد الحويلة
س ـ ـ ــؤاال ب ــرل ـم ــان ـي ــا إلـ ـ ــى وزيـ ــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ د .ب ــاس ــل
الـ ـصـ ـب ــاح عـ ــن أس ـ ـبـ ــاب تــأخــر
ت ـن ـف ـي ــذ م ـ ـشـ ــروعـ ــات تــوس ـعــة
المستشفيات الرئيسة ونسبة
اإلن ـ ـج ـ ــاز وال ـ ـم ـ ـعـ ــوقـ ــات ال ـت ــي
تعترض تنفيذها.
وط ــال ــب ب ــذك ــر "أسـ ـب ــاب تــأخــر
تنفيذ تلك المشروعات ونسبة
اإلنجاز التي وصلت إليها هذه
المشروعات حتى تاريخ ورود
السؤال ،كل مستشفى على حدة؟
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برلمانيات

الدمخي :سنقدم اليوم قانون «العفو الشامل»
فقدان النصاب يمنع «حقوق اإلنسان» من االجتماع للمرة السادسة على التوالي
للمرة السادسة على التوالي،
تجتمع لجنة حقوق االنسان
البرلمانية اجتماعا فرعيا بسبب
غياب عدد من اعضائها،
وناقشت اللجنة مع وزارة
الشؤون ممثلة بوكيل الوزارة
والفريق التابع له موضوع
المساعدات االجتماعية وما
تم طرحة في استجواب
وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح.

هايف والدمخي وعبدالله في اجتماع اللجنة الفرعية أمس
ذكر رئيس لجنة حقوق اإلنسان
ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .عـ ـ ـ ــادل الـ ــدم ـ ـخـ ــي فــي
تصريح انه تمت مناقشة موضوع
ال ـم ـس ــاع ــدات االج ـت ـمــاع ـيــة وآل ـيــة
وطريقة إيـصــال هــذه المساعدات
وض ـ ــرورة اشـ ــراك بـعــض ال ـحــاالت
التي ال تشملها هذه المساعدات.
وكـ ـش ــف ال ــدمـ ـخ ــي ان ال ـل ـج ـنــة
ناقشت ايضا موضوع اإلضرابات
العمالية والية عالجها لما لها من
اثر كبير في تشويه سمعة الكويت
حـيــث طلبنا ض ــرورة ع ــدم تقديم
الدفعات المالية للشركة أو المقاول
اال بعد تقديم كشوفات بالرواتب
والسالمة المهنية والسكن المالئم.
وفي سياق اخــر ،أعلن الدمخي
تقديمه مع بعض الـنــواب (اليوم)
اقتراحا بقانون عن العفو الشامل
ع ـ ــن بـ ـع ــض ال ـ ـجـ ــرائـ ــم واالحـ ـ ـك ـ ــام
المتعلقة بقضية اقتحام المجلس.
وأض ــاف الــدمـخــي« :نحن اليوم
امـ ـ ــام ق ـض ـيــة خ ـط ـي ــرة جـ ــدا حـيــث
ان مـتـهـمـيــن وم ـف ـســديــن ب ــاالرض
يحمون ويـشــاركــون فــي التشريع
والرقابة ومطلق سراحهم ويشقون

وي ـخ ـي ـطــون مـثـلـمــا ي ــري ــدون ومــن
قاوم هذا النهج الفاسد وااليداعات
الـمـلـيــونـيــة م ــن ال ـش ـبــاب الــوطـنــي
يسجن ،يجب ان يكون لألمة دور
دس ـت ــوري وتـشــريـعــي ف ــي حماية
االمة».
وقال الدمخي ان قضية «دخول
ال ـم ـج ـل ــس» ل ــم ي ـك ــن ف ـي ـهــا اسـ ــاءة
لسمو االمـيــر وال الـقـضــاء وكانت
في وجه الراشي والمرتشي وهي
قضية سياسية انتصر لها سمو
االمـ ـيـ ــر ع ـن ــدم ــا اسـ ـق ــط الـمـجـلــس
ّ
والحكومة وشكل حكومة جديدة
ومجلسا جديدا في عام .2012
وشــدد على ضــرورة قيام االمة
ب ــدوره ــا ف ــي ح ـمــايــة المصلحين
وح ـ ـم ـ ــاة ال ـ ـ ـ ـ ــراي ال ـ ـع ـ ــام ب ــالـ ـط ــرق
القانونية والدستورية بناء على
ال ـمــادة  ٧٥فــي العفو الـشــامــل كما
ل ـس ـم ــو االم ـ ـيـ ــر الـ ـح ــق فـ ــي ال ـع ـفــو
ال ـخــاص وان الـشــامــل ال يـكــون اال
بـقــانــون يـحـتــاج لـتــوافــق سلطتي
الحكومة والبرلمان وموافقة سمو
االمير.
وردا ع ـلــى سـ ــؤال ف ــي ش ــأن ما

ق ــال ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم وآخ ـ ـ ــرون
م ــن أن الـعـفــو ُيـطـلــب وال ُي ـفــرض،
ق ـ ــال ال ــدمـ ـخ ــي ان س ـج ــن الـ ـن ــواب
سابقة تاريخية نحتاج فيها الى
تشريعات جديدة نحمي االمة فيها
وال عالقة لنا بمن يقول ان العفو
يطلب وال يفرض الننا نسير وفق
م ــواد الــدس ـتــور ،وال ـم ــادة  75منه
واضـ ـح ــة ،ف ـه ـنــاك ال ـع ـفــو ال ـخــاص
والـ ـعـ ـف ــو ال ـ ـعـ ــام وي ـن ـب ـغ ــي عـلـيـنــا
الـتـعــامــل ال ــدس ـت ــوري والـقــانــونــي
وه ـ ــذا ح ـص ــل فـ ــي دور االن ـع ـق ــاد
ال ـفــائــت ع ـنــدمــا تـقــدمـنــا بــاق ـتــراح
مماثل.
وأك ــد ان الـمــرحـلــة تـحـتــاج الــى
ال ـت ـق ــدم ب ـقــوان ـيــن شــام ـلــة أمـ ــا اي
ش ــيء خ ــارج الــدس ـتــور وال ـقــانــون
فال نتعامل معه ،وأي كلمات تقال
دون الــرجــوع إلــى مــادة دستورية
أو قانونية ال نلتفت لها ،منوها
ب ـمــا قــدمــه ال ـمــؤس ـســون م ــن م ــواد
ال ــدسـ ـت ــور م ــن أجـ ــل ال ـت ـع ــام ــل مــع
الـخــافــات السياسية وتـجــاوزهــا
إذ يـجــب أن ي ـكــون لــأمــة دور في
حماية أبنائها.

هايف :هناك تالعب في صرف رواتب العمال
قــال عضو لجنة حـقــوق اإلنـســان النائب
محمد هايف :من أهم توصيات اللجنة في
موضوع العمالة بالشركات المتعاقدة مع
الحكومة ا نــه يجب أال تسلم الحكومة تلك
الـشــركــات دف ـعــات مــن مستحقاتها اال بعد
الـتــأكــد مــن اس ـتــام الـعـمــال بـتـلــك الـشــركــات
لرواتبهم وتقديم الشركة التقارير التي تؤكد
عدم وجود تالعب في صرف الرواتب.
وت ــاب ــع ه ــاي ــف :اص ـبــح لــدي ـنــا ش ــرك ــات ال
تعطي العمال روات ــب لمدة شهر وشهرين

وث ــاث ــة ش ـهــور وهـ ــذا ف ـيــه ظ ـلــم وت ـعــد على
العمال وهناك شركات أحيلت للمحاكم لعدم
دفعها رواتب للعمال.
وطالب بعدم تسليم الشركات لدفعاتها
المالية من الحكومة اال بعد تقديم كشوفات
تسليم رواتب العمال لديها مع قيام الحكومة
بــال ـتــأكــد م ــن عـ ــدم ح ـ ــدوث ت ــاع ــب ف ــي تلك
الكشوفات وإال تصبح قضية نصب واحتيال.
وعن المساعدات االجتماعية ،قال هايف:
هناك تعثر في آليات المساعدات االجتماعية

األسرية ومطلوب تطويرها بحيث ال يبحث
ال ـم ـح ـت ــاج ع ـن ـهــا ب ــل ه ــي ال ـت ــي ت ـب ـحــث عــن
المحتاج.
وعـ ـ ــن مـ ـ ــدى ال ـ ـت ـ ــزام الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـتـنـفـيــذ
توصيات اللجنة ،قــال هــايــف :لجنة حقوق
االنسان هي لجنة تحقيق في تلك القضايا
التي ناقشتها والمفروض ان تلتزم الجهات
الـحـكــومـيــة ب ـتــوص ـيــات الـلـجـنــة او سـتــرفــع
ال ـل ـج ـنــة ت ـق ــاري ــر ل ـل ـم ـج ـلــس ب ـت ـق ـص ـيــر تـلــك
الجهات.

6
محليات
مؤتمر «إعمار العراق» ينطلق اليوم بتطلعات طموحة
ةديرجلا

•
العدد  / 3684االثنين  12فبراير 2018م  26 /جمادى األولى 1439هـ

local@aljarida●com

ً
ً
بغداد تعرض خسائر الحرب ...و 212مشروعا استثماريا لجميع قطاعات االقتصاد
تنطلق ا لـيــوم فعاليات مؤتمر
الـ ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي إلعـ ـ ـ ــادة إع ـم ــار
العراق الذي تستضيفه البالد الى
 14الحالي وسط تطلعات عراقية
ط ـم ــوح ــة لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن ال ـمــؤت ـمــر
بــإسـهــامــات مـجــزيــة إلع ــادة اعـمــار
بالدهم.

وزير الخارجية الفرنسي يزور البالد
أعلنت الخارجية الفرنسية امس ان وزير الخارجية جان ايف
لــودريــان سيجري زيــارة رسمية للكويت غــدا دون اعطاء مزيد
من التفاصيل.
وتتزامن زيارة لودريان للكويت مع انعقاد المؤتمر الدولي
إلعــادة إعمار العراق في الفترة من  12حتى  14فبراير الحالي
والمؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش).
   يذكر ان لودريان بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد خالل زيارته لباريس في  17يناير
الماضي سبل تعزيز العالقات الثنائية وآخر المستجدات على
الساحتين االقليمية والدولية.

ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ــذي
يعقد بــرعــايــة سمو أمـيــر البالد
الـشـيــخ صـبــاح االح ـمــد ع ــدد من
كبريات الدول المانحة ومجموعة
من المنظمات الدولية واإلقليمية
فــي سبيل تحصيل االسهامات
والمساعدات الالزمة إلعادة اعمار
العراق عقب الحروب والصراعات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــأث ـ ــرت بـ ـه ــا م ـح ــاف ـظ ــات
ومناطق عديدة هناك.
وي ـت ـض ـم ــن ال ـم ــؤت ـم ــر ابـ ـع ــادا
تنموية وحيوية عدة اذ سيشهد
مشاركة القطاع الخاص لالسهام
في اعادة اعمار العراق الى جانب
مـشــاركــة الـبـنــك ال ــدول ــي بصفته
مـســاهـمــا رئـيـسـيــا ف ــي الـمــؤتـمــر
ب ـ ـ ـغـ ـ ــرض تـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات
االستثمارية المطلوبة لشركات
وم ــؤسـ ـس ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
للمشاركة في تنمية العراق.
ويعكس المؤتمر الــذي يعقد
برئاسة خمس جهات هي االتحاد
االوروبـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـع ـ ــراق وال ـك ــوي ــت

واألم ــم المتحدة والبنك الدولي
ايـمــان الكويت بأهمية استقرار
وازده ـ ـ ــار الـ ـع ــراق بــاع ـت ـبــاره من
الــدول المهمة والمؤثرة السيما
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة الـ ـت ــي
تشهدها المنطقة.
ويقام المؤتمر في وقت تضع
حرب العراق مع ما يسمى تنظيم
الدولة االسالمية (داعش) أوزارها
في خضم ما خلفته تلك الحرب
م ــن خ ـســائــر ب ـشــريــة وم ــادي ــة اذ
يعمل ال ـعــراق على اع ــادة اعمار
مناطق الصراع وإقامة المشاريع
الـتـنـمــويــة واالن ـســان ـيــة الكفيلة
برعاية ضحايا الـحــرب وإع ــادة
تأهيل البنى التحتية في البالد.

مشاريع دعم االستقرار
و يـ ـ ـن ـ ــا ق ـ ــش ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم االول مــن
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــم
احـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاؤه ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب
واالحتياجات الالزمة لمعالجتها

أعالم الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق
اضافة الى مشاريع دعم االستقرار
والمصالحة المجتمعية والتعايش
السلمي.
ويـ ـبـ ـح ــث ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة
بـ ـتـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
لالستثمار اذ سيتم ع ــرض 212
مـ ـش ــروع ــا اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــا لـجـمـيــع
قطاعات االقتصاد العراقي منها
مشاريع في اقليم كردستان.
ويتضمن اليوم الثالث الختامي
للمؤتمر الذي سيرعاه كل من سمو
أمير البالد ورئيس الوزراء العراقي

بـ ـحـ ـض ــور االمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ــام ــم
الـمـتـحــدة ورئ ـيــس الـبـنــك الــدولــي
ومنسق االتحاد االوربــي االعــان
ع ــن ال ــدع ــم الـ ــذي سـتـقــدمــه ال ــدول
المشاركة العادة اعمار العراق.
وي ـ ـ ــراف ـ ـ ــق انـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاد الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
ث ــاث ــة م ــؤت ـم ــرات مـخـتـصــة االول
«اعـ ـ ــادة اع ـم ــار الـ ـع ــراق» وتـعــرض
ف ــي ج ـل ـســاتــه ت ـفــاص ـيــل الــوثــائــق
الخاصة باالضرار المباشرة وغير
ال ـم ـبــاشــرة وال ـج ـه ــود الـمـطـلــوبــة
لـلـنـهــوض بــالــوضــع االق ـت ـصــادي
والخدمي بحضور مئات الخبراء

غرفة التجارة« :المؤتمر» إعالن لعودة االستقرار إلى المنطقة
علي الغانم :تجربة غير مسبوقة في بناء العالقات العربية
قال رئيس مجلس إدارة غرفة
ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت علي
الغانم ،أمــس ،ان مؤتمر الكويت
الـ ــدولـ ــي إلع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ال ـع ــراق
ي ـعــد ت ـجــربــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة في
بناء العالقات العربية  -العربية
واعالنا وطنيا واقليميا ودوليا
عن عودة العراق الى استقراره.
واع ـت ـبــر ال ـغ ــان ــم ،خ ــال لـقــائــه
بـ ـ ــوفـ ـ ــد نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
ال ـع ــراق ـي ـي ــن الـ ـ ــذي يـ ـ ــزور ال ـب ــاد
حاليا ،هذه التجربة مسارا جديدا
يـنـطـلــق م ــن م ـن ـظــور المستقبل
ومصالحه ومقتضياته ،متمنيا
ان تعم وتزدهر لتتم اعــادة بناء
العالقات العربية  -العربية كلها
من هذا المنظور.
واضـ ـ ــاف ان ال ـمــؤت ـمــر يحمل

ابعادا تنموية عالمية تهدف إلى
إعادة بناء دولة بحجم وامكانات
وم ـعــانــاة جـمـهــوريــة ال ـع ــراق ما
ي ـب ـشــر ب ـن ـهــايــة ق ــري ـب ــة لـمــرحـلــة
عدم االستقرار التي عانت منها
المنطقة كلها طوال العقد االخير
على األقل.
وأوض ـ ــح ال ـغــانــم ان الـمــؤتـمــر
تأصيل لمنطلقات الدبلوماسية
ال ـكــوي ـت ـيــة الـمـتـمـثـلــة بــالـتـعــاون
وال ـس ــام وتــأكـيــد ل ــدور الـكــويــت
ال ـت ـن ـمــوي والـ ـحـ ـض ــاري ،مـنــوهــا
بــالـتـجــربــة الـقــومـيــة فــي اعـتـمــاد
المنظور المستقبلي لسمو امير
البالد الشيخ صباح االحمد.
وذك ـ ـ ــر ان ت ـخ ـص ـيــص الـ ـي ــوم
الثاني للمؤتمر لملتقى (استثمر
ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق) ي ـع ـكــس االه ـت ـم ــام

«الكبير» بمشاركة القطاع الخاص
الدولي في مشاريع اعادة إعمار
العراق ،معربا عن اعتزاز الغرفة
بالدور الملقى على عاتقها.

مشاركة  ١٨٥٠شركة
واشـ ـ ـ ــار الـ ـغ ــان ــم ال ـ ــى ان ع ــدد
المشاركين من الشركات واالفراد
في ملتقى (استثمر في العراق)
وا ل ـ ـب ـ ــا ل ـ ــغ ن ـ ـحـ ــو  1850ش ــر ك ــة
مـ ــن  50دول ـ ـ ــة ويـ ـمـ ـثـ ـلـ ـه ــا 2300
شخص اضافة الــى  500مشارك
مــن االف ـ ــراد يـعـكــس م ــدى اهمية
م ــؤتـ ـم ــر اع ـ ـ ـ ــادة إع ـ ـمـ ــار الـ ـع ــراق
عالميا.
واك ـ ـ ـ ــد ان «زخ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـش ــارك ــة
ال ـعــال ـم ـيــة ي ـجــب أال يـنـسـيـنــا أن

مجلس إدارة الغرفة خالل لقائه وفد نقابة الصحافيين العراقيين
ن ـ ـجـ ــاح مـ ـنـ ـت ــدى (اسـ ـتـ ـثـ ـم ــر فــي
الـ ـ ـع ـ ــراق) ي ـع ـت ـمــد فـ ــي الـتـحـلـيــل
النهائي على نـجــاح ال ـعــراق في
اي ـجــاد بيئة اسـتـثـمــاريــة جــاذبــة
وآم ـن ــة وم ـس ـت ـقــرة وق ــدرت ــه على
ت ـســويــق م ـشــاري ـعــه وال ـم ـشــاركــة
الفاعلة لمواطنيه فيها».

ول ـفــت ال ـغــانــم ال ــى ان ــه «وقـبــل
هــذا كله ستبقى الحالة االمنية
والـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة
العاملين االكـثــر اهمية وتأثيرا
في اعادة اعمار العراق».
وبـيــن ان الـعــاقــات التجارية
بـيــن الـبـلــديــن لــم تـصــل بـعــد الــى

مستواها السابق والبد من عقد
لقاءات عدة لتقويتها ،مشيرا الى
مسؤولية غرفة تجارة وصناعة
الكويت واتحاد الغرف التجارية
الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـق ـ ـضـ ــي بـ ـتـ ـح ــري ــك
المساعي بهذا االتجاه.

ال ــدولـ ـيـ ـي ــن وم ـم ـث ـل ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والجهات ذات العالقة.
وي ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـث ــان ــي
بـعـنــوان «مــؤتـمــر المنظمات غير
الحكومية لدعم الوضع االنساني
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق» دعـ ـ ـ ــم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
واالستجابة لالحتياجات االنية
بـ ـحـ ـض ــور نـ ـح ــو  70م ـ ــوف ـ ــدا مــن
الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة ومـنـظـمــات
المجتمع المدني العراقية والعربية
والدولية وعدد من ممثلي الجهات
المعنية.
ويـ ـحـ ـض ــر الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـث ــال ــث

ال ـم ـع ـنــون «اس ـت ـث ـمــر ف ــي ال ـع ــراق»
مـ ـمـ ـثـ ـل ــون ع ـ ــن م ـ ـئـ ــات الـ ـش ــرك ــات
اذ يـ ـتـ ـضـ ـم ــن م ـ ـعـ ــرضـ ــا ن ــوعـ ـي ــا
كـبـيــرا ي ـش ــارك فـيــه مـجـمــوعــة من
الـشــركــات الـعــامــة التابعة ل ــوزارة
ال ـص ـنــاعــة وال ـم ـع ــادن وال ـ ـ ــوزارات
والجهات االخرى لطرح العروض
االستثمارية الخاصة بهذا الشأن.
وازدانت شوارع الكويت بأعالم
الـ ـ ـ ــدول ال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـمــؤت ـمــر
الـ ــدولـ ــي إلع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار الـ ـع ــراق،
ترحيبا بـهــم ،إضــافــة إلــى الفتات
تحمل شعاره.

«الصندوق الكويتي» :ندعم
تطوير التعليم والصحة بالعراق
أك ــد مــديــر ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية االق ـت ـصــاديــة الـعــربـيــة
عـبــدالــوهــاب ال ـبــدر ،أم ــس،مـشــاركــة الـصـنــدوق الـفــاعـلــة فــي مؤتمر
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق ،وسعيه لدعم وتطوير القطاعين
التعليمي والصحي فيه ،اللذين يشكالن أساس البناء والنمو ألي
دولة.
وقال البدر ،خالل لقائه وفد نقابة الصحافيين العراقيين الذي
يزور البالد حاليا ،إن هدف الصندوق األساسي يتمثل في االهتمام
بالعنصر البشري والتنمية البشريةالذي يعتبر العامل األهم في
تطور أي مجتمع ،مشيرا إلى أن عمل الصندوق اإلنساني ال يتضمن
أي شروط.
وأوضح أن المستثمر العالمي والكويتي ينتظر تسهيل الفرص
االستثمارية عبر تعزيز األمن واالستقرار ،مضيفا أن «ثقتنا كبيرة
بقدرة العراق على تحقيق ذلك».
وأش ــار الـبــدر إلــى أن الـصـنــدوق بــدأ اإلع ــداد للمؤتمر منذ فترة
طويلة عبر دعوة الشركات االستثمارية له ،وتوضيح وبيان إمكانية
كل شركة في هــذا المجال ،ووضــع خطط العمل وتوفير البيانات
الالزمة ،موضحا أن الهدف االساسي هو اطالع الشركات على الفرص
االستثمارية في العراق لتضع تعهداتها والتزاماتها بإعادة اإلعمار.

«البارزاني الخيرية» :تعزيز العمل اإلنساني اإلغاثي
قــال مـنــدوب مؤسسة الـبــارزانــي الخيرية
آوات مـصـطـفــى ان مــؤتـمــر ال ـكــويــت الــدولــي
الع ــادة إعـمــار الـعــراق الــذي يعقد الـيــوم يعد
فرصة لتعزيز العمل االنساني االغــاثــي في
العراق.
وأضاف مصطفى في تصريح لـ «كونا» ان
المؤسسة ستشارك فــي اعـمــال المؤتمر الى
جانب العديد من المنظمات العراقية والدولية،

«كردستان» :نتطلع
الى كسب الدعم
ق ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار
واإلسكان في حكومة إقليم
كردستان درباز كوسرت ان
وفد االقليم يتطلع الى كسب
ا لــد عــم لجلب المستثمرين
عبر مؤتمر الكويت الدولي
العادة اعمار العراق.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــرت ف ــي
ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة ان
وفــد اإلقـلـيــم سيدعو الــدول
والـ ـش ــرك ــات ال ـم ـش ــارك ــة في
المؤتمر الى االستثمار في
محافظات اإلقليم ،مضيفا
ان ال ــوف ــد ي ـح ـمــل م ـشــاريــع
ط ـمــوحــة س ــوف ت ـق ــدم أم ــام
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن خ ــاص ــة فــي
الـمــدن الـتــي تــم استهدافها
م ــن ق ـبــل م ــا يـسـمــى تنظيم
الدولة االسالمية (داعش).

األردن :الكويت تخدم
قضايا األمة وشعوبها
قــال وزيــر الدولة لشؤون
اإلع ـ ـ ــام ،ال ـن ــاط ــق الــرس ـمــي
باس ـ ــم الحكومـ ـ ـ ــة األردنيـ ـ ـ ـ ــة
د .محمد المومني ،أمس ،إن
استضافة الكويت لمؤتمر
إعــادة إعمار العراق يجسد
الــدور القومي العربي الذي
دأب ــت على ترسيخه خدمة
لقضايا األمة وشعوبها.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ـ ــي ت ـصــريــح
أدلى به المومني ،لـ «كونا»،
بمناسبة ا نـعـقــاد المؤتمر
ب ـم ـشــاركــة أردنـ ـي ــة وعــربـيــة
ودول ـ ـي ـ ــة واس ـ ـع ـ ــة .وأشـ ـ ــاد
بالمبادرة السامية والرعاية
الكريمة من جانب سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد
الح ـت ـضــان ال ـمــؤت ـمــر ،ال ــذي
يـعـقــد وس ــط ه ــذه الـمــرحـلــة
«الحاسمة» من حياة الشعب
العراقي.

وانه سيطرح خالل المؤتمر االهداف واالسس
المتبعة حول كيفية اعادة اعمار العراق اضافة
الى عرض نشاطات المؤسسة من خالل ايصال
المساعدات الى النازحين العراقيين والالجئين
السوريين خصوصا المساعدات المقدمة من
قبل دولة الكويت بالتنسيق مع المؤسسة.
واشار مصطفى الى انه سيتم ايضا مناقشة
سـبــل اعـ ــادة اع ـمــار الـمـنــاطــق الـمـتـضــررة من

الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داعـ ـ ـ ــش) خ ـص ــوص ــا م ـن ــاط ــق س ـه ــل نـيـنــوى
وسنجار وزمار.
وب ـيــن ان ــه سـيـتــم اف ـت ـتــاح م ـعــرض ص ــوري
يمثل النشاطات االنسانية لمؤسسة البارزاني
ضمن فعاليات المؤتمر ما يدل على اهتمام
ال ـم ــؤت ـم ــري ــن ب ــإق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان واالع ـ ـمـ ــال
االنسانية فيه.
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«الصحة» 25 :برنامجا في «كيمز» و 7للزمالة التخصصية
باسل الصباح افتتح مؤتمر التعليم الطبي لألطباء المتدربين في «معهد االختصاصات»
عادل سامي

سالمة
المريض
أولوية
المنظومة
الصحية

هادي

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أن م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لالختصاصات الطبية "كيمز" يضم
ً
ً
اآلن  25بــرنــامـجــا تخصصيا و7
برامج للزمالة التخصصية بنظام
ال ـتــدريــب الـمـقـنــن ،ال ــذي يمتد إلــى
 5سـنــوات ،بــاإلضــافــة إلــى برنامج
الـتــدريــب األســاســي ال ــذي يستفيد
ً
مـنــه حــوالــي  198طـبـيـبــا وطبيبة
من خريجي كليات الطب المختلفة
داخل الكويت وخارجها.
وقال الصباح ،في كلمة له أمس
خـ ــال اف ـت ـت ــاح ــه ال ـم ــؤت ـم ــر ال ــراب ــع

للتعليم الطبي لألطباء المتدربين
فــي الـبــرامــج التخصصية بمعهد
ال ـكــويــت لــاخـتـصــاصــات الـطـبـيــة،
إن ال ـم ـع ـهــد ُيـ ـش ــرف ع ـلــى تــدريــب
ً
أكـثــر مــن  750طبيبا فــي مختلف
ال ـت ـخ ـص ـص ــات وضـ ـم ــن مـنـظــومــة
التدريب الحديث التي تم اعتمادها
وتطبيقها منذ  ،2013معربا عن
اعتزاز ال ــوزارة بالدور الرائد الذي
ي ـق ــوم ب ــه "ك ـي ـمــز" إلع ـ ــداد وتــأهـيــل
وتــدريــب ال ـكــوادر الطبية الوطنية
ب ـج ـم ـيــع ال ـت ـخ ـص ـصــات وتـطـبـيــق
أحدث المعايير العالمية للتدريب.

تمرين وهمي في مستشفى البحر
نـفــذت ادارة ال ـط ــوارئ الطبية فــي وزارة الصحة
بـمـشــاركــة االدارة الـعــامــة لـلــدفــاع الـمــدنــي فــي وزارة
الداخلية صباح أمــس تمرينا وهميا في مستشفى
البحر للعيون.
وتضمن سيناريو التمرين وجود دخان في الدور
الثاني جناح الرجال بالمستشفى ،وهو ما ترتب عليه

إجــراء عملية إلخــاء عدد من المرضى .وقالت إدارة
الطوارئ الطبية في بيان صحافي أمس إنه تم تنفيذ
خطة الطوارئ التي وضعتها اإلدارة والمستشفيات
المعنية بالحدث ،وتضمن التمرين إخالء  ٦مرضى
من مستشفى البحر بمختلف اإلصابات الى مستشفى
الصباح وإخالء جزئيا للمبنى.

الخشتي :تطور كبير طرأ على
تخصص الجراحة العامة
افتتح مؤتمر الجراحين وملتقى رابطة الجراحة
أكد وكيل وزارة الصحة باإلنابة د .محمد الخشتي أن تطورا كبيرا طرأ
على تخصص الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة خالل اآلونة األخيرة.
وقال الخشتي خالل افتتاحه المؤتمر السنوي الكويتي السادس عشر
للجراحين والملتقى الخامس لرابطة الجراحة العامة إن مثل هذه اللقاءات
العلمية تهدف إلــى مواكبة التطور الــواســع والكبير فــي التكنولوجيا
واألبحاث الطبية ،وهو ما يفتح آفاق أمام تبادل الخبرات والمعارف التي
تؤدي إلى تحسين الخدمات الطبية.
وش ــدد على دعــم ومـســانــدة وزارة الصحة للتعليم الطبي المستمر
لألطباء ،ومن بينها مشاركته في حفل افتتاح المؤتمر السنوي السادس
عشر للجراحين والملتقى الخامس لرابطة الجراحة العامة الذي تنظمه
كلية الجراحة بمعهد الكويت لالختصاصات الطبية ،الفتا إلى مشاركة
خبراء معروفين في مجال الجراحة العامة وتخصصاتها الدقيقة في
فعاليات المؤتمر.
وأوضــح أن المؤتمر يتضمن مناقشة عــدد من الموضوعات الهامة،
تتناول جراحات األيض والسمنة المفرطة وجراحة القولون وجراحة الكبد
والبنكرياس ،ويتخلل المؤتمر إقامة ورش عمل جراحية في مستشفى
مبارك الكبير.

وأض ــاف أن ــه روع ــي فــي اختيار
محاور المؤتمر إلقاء الضوء على
أهــم التحديات التي تــواجــه النظم
ال ـص ـح ـيــة ال ـح ــدي ـث ــة ،ومـ ــن أهـمـهــا
الـ ـقـ ـي ــادة وال ـم ـع ـل ــوم ــات الـصـحـيــة
ً
والجودة وسالمة المرضى ،مبينا
أن ف ـعــال ـيــات هـ ــذا ال ـمــؤت ـمــر تضم
 18ورش ــة عمل متعددة المحاور،
مما يتيح الفرصة للحوار العلمي
وال ـم ــوض ــوع ــي حـ ــول ال ـع ــدي ــد من
الموضوعات الخاصة بالممارسة
الـطـبـيــة وب ـمــا يـســاعــد عـلــى صقل
المهارات وتحديث المعلومات.
وأك ــد أن اجـتـمــاع الملتقى هــذا
العام في الكويت سيكون انطالقة
إيجابية لتعزيز الـتـعــاون المثمر
في مجال التعليم الطبي وستقدم
ال ــوزارة كل اإلمكانيات لالستفادة
م ـ ـ ــن ت ـ ــوص ـ ـي ـ ــات ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
والملتقي.

تدريب األطباء
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال األمـ ـي ــن ال ـعــام
للمعهد د .ابراهيم هادي إن من أهم

هادي مكرما وزير الصحة (تصوير عبد الله خلف)
أهداف إنشاء هذا المعهد هو رسم
السياسة الـعــامــة لـتــدريــب وإع ــداد
األطـبــاء في مختلف التخصصات
الطبية ،واإلشـ ــراف على تنفيذها
وتقويم نتائجها.
وأك ــد ه ــادي أن الـتــدريــب الطبي
الحديث يهدف إلى تمكين الطبيب
المتدرب خالل سنوات التدريب من
إتـقــان الـمـهــارات الطبية والمهنية

التي تؤهله للقيام بمسؤولياته في
منظومة الصحة الحديثة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف هـ ـ ـ ـ ـ ــادي أن س ــام ــة
ال ـمــريــض ه ــي أول ــوي ــة الـمـنـظــومــة
ا لـ ـصـ ـحـ ـي ــة فـ ـ ــي وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
ً
الف ـت ــا إل ــى ح ــرص مـعـهــد الـكــويــت
لالختصاصات الطبية على أن تكون
لسالمة المريض األولوية في برامج
التدريب التخصصي المختلفة.
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محليات

ضوابط جديدة لتنظيم طلبات
مناقصات شراء األدوية
أصــدر وزيــر الصحة ،د .باسل الصباح ،قــراريــن وزاريـيــن ،يتعلق
األول ،والذي حمل الرقم  32لسنة  ،2018بضوابط وشروط طلب تعاقد
قطاعات الوزارة لتوريد أنظمة آلية أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو
طابعات ،وكذلك طلب تعيين فنيين أو مستشاري حاسب آلي.
واشترط القرار بأن تكون جميع تلك الطلبات بموافقة كتابية من
إدارة نظم المعلومات بالوزارة ،وهي الجهة التي تقوم بمراجعة تلك
الطلبات الواردة من الجهات المختلفة بالوزارة ،وإبداء الرأي بشأنها،
ســواء بالموافقة ،أو باالعتراض ،خــال أسبوعين من تاريخ تقديم
الطلب.
وحدد القرار آلية طلب األنظمة اآللية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
وال ـطــاب ـعــات ،وكــذلــك جـمـيــع ال ـع ـقــود المتعلقة ب ـخــدمــات اإلنـتــرنــت
ومستشاري الحاسب اآللي ،وطرحها في مناقصة واحدة ،بما يتناسب
مع البنود أو الخدمات المطلوبة.
ونــص الـقــرار ال ــوزاري على مسؤولية إدارة نظم المعلومات عن
مراجعة وحصر جميع التعاقدات الحالية بشأن النظم اآللية بجميع
قطاعات الوزارة ،وإعداد تقرير بشأنها ،ورفعه للوزير خالل ثالثة أشهر.
وأص ــدر وزي ــر الصحة ق ــرارا وزاري ــا حمل الــرقــم  33لسنة ،2018
وقضى بمراجعة جميع المناقصات والممارسات واألوامر المباشرة
والمطروحة حاليا ،والمطلوب توفير احتياجات من خاللها لمرافق
ال ــوزارة المختلفة ،والتي لم يتم التعاقد بشأنها ،مع تزويد الوزير
بالقائمة خــال أسبوعين مــن تــاريــخ ال ـقــرار ،وقـيــام قـطــاع الـشــؤون
المالية بالتنسيق مع الجهات الطالبة والمستفيدة ،لمناقشة طلباتها
المطروحة بمناقصة عامة أو ممارسة أو أمر مباشر ،لدراسة مدى
إمكانية تعديل الطلب ،أو تخفيض قيمته ،أو إلغائه ،لوجود بدائل
أخرى بالوزارة ،بحد أقصى ثالثة شهور اعتبارا من تاريخه.
ونص القرار الوزاري على تجميع الطلبات المتشابهة لتقديم ذات
الخدمة وطرحها في مناقصة واحدة.

ً
«الخدمات» :افتتاح «الحكومة مول» في مبارك الكبير قريبا
●

محمد راشد

قــامــت وكيلة وزارة الخدمات
باإلنابة رئيسة لجنة الحكومة
م ــول بـثـيـنــة ال ـس ـب ـي ـعــي ،ب ــزي ــارة
تفقدية لمقر الحكومة مــول في
م ـن ـط ـقــة ال ـق ـص ــور ف ــي مـحــافـظــة
مبارك الكبير ،وذلك للوقوف على
االسـتـعــدادات الجارية لالفتتاح
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـقـ ــب لـ ـلـ ـمـ ـبـ ـن ــى وإع ـ ـط ـ ــاء
الـتــوجـيـهــات ال ــازم ــة ولــاطــاع
ع ـلــى ال ـمــاح ـظــات ال ـتــي أبــدتـهــا
الجهات المشاركة لتقديم أفضل
خــدمــة لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن
ورف ـ ــع ال ـم ـع ــان ــاة ع ـن ـهــم وإج ـ ــراء
معامالتهم بكل يسر وسهولة.
وقالت السبيعي في تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،ان "هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـج ــول ــة
ال ـت ـف ـق ــدي ــة ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى م ـعــرفــة
احتياجات مراكز الحكومة مول

القائمة والتي تحت اإلنشاء ،بناء
على تعليمات وتوجيهات وزيرة
الــدولــة ل ـشــؤون اإلس ـكــان وزي ــرة
الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة
جنان بوشهري بضرورة االنتهاء
من مراكز الخدمة للحكومة مول
الجديدة والتنسيق مع الوزارات
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة لـتـسـلــم
أم ــاك ـن ـه ــا اسـ ـتـ ـع ــدادا لــاف ـت ـتــاح
الرسمي في أقرب وقت" ،مشددة
ع ـل ــى "ض ـ ـ ـ ــرورة إن ـ ـهـ ــاء األعـ ـم ــال
المتبقية في المبنى ،السيما انه
تم إصدار تعليمات مباشرة إلى
مراقب صيانة المباني بالوزارة
بمتابعة األعمال وتذليل جميع
العقبات والتنسيق مع الجهات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة لـ ـتـ ـسـ ـل ــم ال ـ ـمـ ــواقـ ــع
وم ـ ـبـ ــاشـ ــرة الـ ـت ــأثـ ـي ــث وإيـ ـص ــال
الخدمات استعدادا لالفتتاح".
وأك ـ ـ ــدت أن "م ـع ـظ ــم ال ـج ـهــات

الحكومية التي لها خدمات كثيرة
مــع المواطنين سـتـشــارك معنا،
إذ تم وضعها في أماكن مريحة
سواء للموظفين أو المراجعين،
مع الحرص على تأثيث المكان
بــالـشـكــل ال ـم ـنــاس ــب" ،الف ـتــة إلــى
ان "ال ــوزارة هــي الجهة المشرفة
على الحكومة مول ولها مقر دائم
للتنسيق وال ـم ـتــاب ـعــة" ،مـشــددة
على "ضرورة تخفيف العبء عن
الـمــواطــن وإن ـجــاز معامالته في
مكان واحد بدال من الذهاب لعدة
جهات متفرقة".

تجارب ناجحة
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـس ـب ـي ـعــي إل ـ ــى ان
"المبنى سيشمل جميع الوزارات
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـت ــي
تخدم أبناء المحافظة لتسهيل

السبيعي أثناء الجولة
إنجاز معامالتهم ،منها وزارات
الداخلية والخارجية والشؤون
والتجارة والـعــدل والمواصالت
وشؤون القصر ،والهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة ،والـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي ال ـق ـصــر،

والهيئة ا لـعــا مــة للقوة العاملة،
وبنك االئتمان" ،مبينة ان "افتتاح
الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ـ ــول ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
م ـب ــارك الـكـبـيــر ي ــأت ــي اسـتـكـمــاال
لـ ـخـ ـط ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
مباني للحكومة مول في جميع

محافظات البالد ،خصوصا بعد
نجاح التجربة في برج التحرير
في العاصمة وفــي منطقة جابر
العلي وجليب الشيوخ ومحافظة
الجهراء ،مما ساهم في تحفيف
الضغط على مجمع الوزارات".
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ناصر الصباح :الحفاظ على القسم لحماية الوطن

ً
قلد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد توليتهم ضباطا بالجيش

متحف اللوفر
يعتبر أحد
أهم المتاحف
الفنية العالمية
ً
ومقصدا لعشاق
الفنون الحتوائه
على العديد من
القطع الفنية
والتحف

قـ ـل ــد ا ل ـ ـنـ ــا ئـ ــب االول ل ــر ئ ـي ــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ناصر الصباح ،في قصر السيف
أمس ،كوكبة جديدة من الضباط
رت ـب ـه ــم ،ب ـع ــد صـ ـ ــدور ال ـم ــرس ــوم
األم ـي ــري بـتــولـيـتـهــم ضـبــاطــا في
الجيش الكويتي.
وبــدأت مراسم التولية بقراء ة
المرسوم األميري ،بعدها تفضل
النائب االول بتقليد الرتب ،ثم أدى
الضباط الجدد القسم القانوني.
وهنأ الصباح الضباط الجدد
قائال« :نبارك لكم اليوم ،ونهنئكم
ب ـح ـص ــول ـك ــم عـ ـل ــى ثـ ـق ــة صــاح ــب
السمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وأن تحافظوا
على هذا القسم ،وتضعوا مصلحة
الــوطــن والـمـحــافـظــة عليه نصب
أع ـي ـن ـك ــم والـ ـ ـ ـ ــذود ع ـ ـنـ ــه» ،داعـ ـي ــا
الـمــولــى عــز وج ــل أن يــديــم نعمة
األمن واألمان تحت قيادة صاحب
السمو وسمو ولي العهد وسمو
رئيس مجلس الوزراء.
ح ـضــر م ــراس ــم الـتـقـلـيــد نــائــب
رئ ـيــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
ال ـفــريــق ال ــرك ــن عـبــدالـلــه ال ـن ــواف،
وآمــر الـقــوة الجوية الـلــواء الركن
طيار عبدالله الفودري ،ومعاون

رئيس االركان مصافحا قادة الجيش السوداني
ً
ناصر الصباح مقلدا أحد الضباط رتبته الجديدة
رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان ل ـه ـي ـئــة االدارة
والـ ـق ــوى ال ـب ـشــريــة الـ ـل ــواء الــركــن
خ ــال ــد الـ ـشـ ـم ــري ،ورئـ ـي ــس هـيـئــة
مكتب النائب االول لرئيس مجلس
الــوزراء وزير الدفاع اللواء الركن
وليد الـســردي ،ومدير مستشفى
جــابــر األح ـمــد لـلـقــوات المسلحة
العقيد دكتور وليد مال الله.

ً
ضبط  1337شخصا وتحرير 1546
مخالفة وتقديم  1779مساعدة إنسانية
في حمالت أمنية مكثفة لقطاع األمن العام
نـفــذ قـطــاع األم ــن ال ـعــام ،بــإشــراف وكيل
وزارة الــداخ ـل ـيــة الـمـســاعــد ل ـش ــؤون األم ــن
ال ـع ــام ب ــاإلن ــاب ــة الـ ـل ــواء إب ــراه ـي ــم ال ـط ــراح،
حمالت أمنية عدة في جميع المحافظات،
من  4حتى  10الجاري ،اسفرت عن ضبط
 1337شخصا.
وقــالــت االدارة العامة للعالقات العامة
واالعالم االمني إن رجال االمن تمكنوا خالل
الحمالت االمنية مــن ضبط  247مطلوبا
جنائيا و مــد نـيــا ومتغيبا ،و 676مخالفا
لقانون اإلقامة وبدون إثبات ،كما تم ضبط
 31مركبة مطلوبة ،و 86قضية مخدرات ،و2
قضية خمور ،و 38عمالة سائبة ،فضال عن

الكويت والسودان :تعزيز التعاون
العسكري لمواجهة التحديات بالمنطقة

التعامل مع  288مشاجرة ،وتحرير 1546
مخالفة مرورية ،وحجز  72مركبة.
واضافت االدارة ان المساعدات اإلنسانية
التي قدمها قطاع االمن العام بلغت 1779
مساعدة ،فضال عن معاينة  1209حوادث
مرورية ،إضافة إلى ضبط  52جريمة سرقة
وبــائـعـيــن متجولين وال ــوق ــوف فــي أمــاكــن
المعاقين.
وتؤكد اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمـنــي استمرارية الحمالت األمنية على
مدار الساعة وفي كل المناطق للعمل على
تـطـبـيــق ال ـقــانــون وال ـح ــد م ــن الـسـلــوكـيــات
الخاطئة.

من جانب آخر ،استقبل النائب
األول ،في قصر السيف أمس ،وفدا
مــن متحف الـلــوفــر فــي العاصمة
الفرنسية (باريس) ،ويضم الوفد
 26شـخـصـيــة م ــن رع ـ ــاة ال ـف ـنــون
والـمــوسـيـقــى م ــن رج ــال االع ـمــال
ومستثمرين ومديري بنوك.
ورحـ ــب ال ـص ـبــاح بــالـض ـيــوف،

م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن م ـت ـحــف ال ـلــوفــر
يعتبر مــن أ هــم المتاحف الفنية
العالمية ،ومقصدا لعشاق الفنون
الحتوائه على العديد من القطع
الفنية والتحف والـلــوحــات ألهم
ال ــرس ــام ـي ــن ال ـعــال ـم ـي ـيــن واآلثـ ـ ــار
التاريخية النادرة.

ات ـف ــق ال ـك ــوي ــت والـ ـ ـس ـ ــودان ،أم ـ ــس ،ع ـلــى تـعــزيــز
التعاون العسكري بين البلدين وعلى خطط لتمارين
مشتركة لرفع االستعداد القتالي لمواجهة التحديات
التي تشهدها المنطقة.
وقال رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،في تصريح صحافي ،بعد مباحثات
مع نظيره السوداني الفريق اول ركــن عماد الدين
ع ــدوي ،ان هــذه الــزيــارة تــأتــي السـتـكـمــال الـتـعــاون
العسكري الذي بدأ العام الماضي لما فيه مصلحة
البلدين.
من جهته قال رئيس االركان المشتركة السوداني

إن العالقات العسكرية والدفاعية بين البلدين تشهد
تطورا مستمرا.
واعلن عدوي عن خطط لتمارين عسكرية مشتركة
لرفع االستعداد القتالي لمواجهة التحديات التي
تشهدها المنطقة.
ووصل الفريق الركن محمد الخضر امس األول
برفقة مدير التدريب اللواء طيار ركن انور المزيدي
وامر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر
العوضي لعقد مباحثات مع وزير الدفاع السوداني
ورئيس االركان المشتركة.

المكراد تفقد موقع حريق مركز جابر الثقافي

●

محمد الشرهان

ذكر مدير ادارة العالقات العامة واإلعــام
في اإلدارة العامة لإلطفاء العقيد خليل االمير
أن المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق
خــالــد الـمـكــراد تفقد أم ــس منطقة المطاعم،
التابعة لمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
والتي اندلع بها حريق محدود مساء الجمعة
الماضي.
واضــاف العقيد االمير ان الفريق المكراد
تـ ـفـ ـق ــد أنـ ـظـ ـم ــة اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ،وك ـ ـ ــل م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بــاالشـتــراطــات الوقائية ،لضمان عــدم تكرار
ال ـح ــوادث فــي تـلــك المنطقة مستقبال ،الفتا
الــى أن الفريق المكراد وجــه شكره وتقديره
الى القائمين على مركز الشيخ جابر األحمد
ال ـث ـق ــاف ــي ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم الـ ــديـ ــوان األم ـي ــري
ل ـت ـعــاون ـهــم ال ــامـ ـح ــدود م ــع اإلدارة ال ـعــامــة
لإلطفاء.
وذكر ان نائب المدير العام لشؤون قطاع

ً
المكراد متفقدا موقع الحريق
المكافحة الـلــواء جمال البليهيص ،ومراقب
التراخيص المهنية في ادارة وقاية العاصمة
المقدم محمد الغريب ،ورئيس قسم المباني
في إدارة وقاية العاصمة الرائد علي الراشد،

راف ـ ـقـ ــوا الـ ـمـ ـك ــراد خ ـ ــال الـ ـج ــول ــة ،وكـ ـ ــان فــي
اسـتـقـبــالـهــم م ــن ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري م ـســؤول
مـشــروع مركز الشيخ جابر األحـمــد الثقافي
المهندس سعود ابوالحسن.

قالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمني بوزارة الداخلية ،إن إحصائية إدارة
جوازات المطار ،التابعة لقطاع أمن المنافذ،
ذكرت أن إجمالي عدد المسافرين عبر منفذ
مطار الكويت الدولي خالل يناير الماضي
بـلــغ  217.196.1بـيــن م ـغــادريــن وقــادمـيــن،
بينهم  922.433مواطنا ،و  536.142من دول
مجلس التعاون الخليجي ،أما المسافرون
من باقي الجنسيات ،فبلغوا  759.619ألفا.

وأوض ـح ــت اإلدارة ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،أن
ال ـتــأش ـيــرات الـ ـص ــادرة م ــن إدارة جـ ــوازات
المطار بلغت  14319تــأشـيــرة ،وتــم كشف
ً
بصمة اإلبـعــاد لـ  85شخصا ،مع ضبط 5
ً
مزورين ،وتحويل  112شخصا إلى الجهات
الطالبة ،وضبط شخصين يحمالن جواز
سفر ال يخصهما ،وتم السماح بدخول 14
شـخـصــا ،بـعــد رف ــع ســابـقــة اإلب ـعــاد عنهم،
وبـلــغ عــدد مــن ُر ِف ــع عنهم منع السفر 227

«الداخلية» :ال صحة
لإلشاعات المتداولة
عن العمالة الفلبينية
نفت اإلدارة العامة للعالقات واالعالم
ً
ً
األم ـن ــي ب ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ن ـف ـيــا قــاطـعــا
الـشــائـعــة ال ـتــي تــداول ـت ـهــا بـعــض مــواقــع
التواصل االجتماعي ومفادها أن رجال
األمن يسحبون العمالة المنزلية الفلبينية
من منازل المواطنين وتسليمهم إلى مقر
السفارة الفلبينية في البالد.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت اإلدارة أن ا لـ ـش ــا ئـ ـع ــة ا ل ـت ــي
تـتــداولـهــا مــواقــع ال ـتــواصــل عــن العمالة
الـفـلـبـيـنـيــة مـحــض اف ـت ــراء وه ــو ع ــار عن
الصحة تماما وال يستند الــى اي دليل،
وأن كل الجاليات المقيمة في الكويت لها
كل التقدير واالحترام ويتم التعامل معها
بمسطرة واحدة على أساس القانون.

ً
إبعاد  85مخالفا عبر مطار الكويت وضبط  5مزورين

لمحام
السجن
ٍ
متهم بالتزوير
قـضــت محكمة الـجـنــايــات
أمـ ـ ــس ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار
محمد المطيري بحبس محام
 ٤سنوات مع الشغل ،وأمرت
بوقف تنفيذ العقوبة مقابل
كفالة مالية قدرها ألف دينار
بعد إدان ـتــه بجريمة تــزويــر،
بحسب تقرير النيابة العامة.
وق ـ ـض ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ــي
ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ذاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ـبـ ـ ــراءة
مـحــامـيـيــن آخــريــن مــن تهمة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزويـ ـ ــر ل ـ ـع ـ ــدم ص ـح ـت ـه ــا
بــالـنـسـبــة لـهـمــا ف ــي القضية
ال ـتــي أقــامـتـهــا الـنـيــابــة بحق
هؤالء المحامين على خلفية
بــاغ قــدمــه أحــد المتعاقدين
مع المتهم األول.

النجار :تحقيق
أعلى جاهزية
لرجال األمن
شهد وكيل وزارة الداخلية
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االمـ ـ ــن
ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ــوك ــال ــة ال ـ ـلـ ــواء
شكري النجار ،ختام الــدورة
التقدمية ( )2لحماية وتأمين
الـقـصــور األم ـيــريــة فــي إدارة
الحماية الخاصة.
ونقل النجار تحيات نائب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح
ووكيل الوزارة الفريق محمود
ال ــدوس ــري إل ــى الـخــريـجـيــن،
وطــال ـب ـهــم ب ـب ــذل ال ـمــزيــد من
الـ ـجـ ـه ــد وت ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
والمعلومات مع زمالء العمل،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
األمـ ـنـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
ت ـحــرص عـلــى تـحـقـيــق أعـلــى
معدالت الكفاء ة والجاهزية
لرجال المؤسسة األمنية.

ً
ً
شـخـصــا ،إلــى جــانــب منع  11شخصا من
دخول البالد.
ودعت اإلدارة المسافرين إلى التأكد قبل
سفرهم مــن عــدم وج ــود منع سفر عليهم،
والتواجد في المطار وفق تعليمات شركات
الطيران الناقلة ،والتعاون مع رجال األمن
بمطار الكويت الدولي.

ةديرجلا
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محليات

شركة خضراوات بين «اتحاد الجمعيات» و«الزراعة»

ً
ً
البلدية :غلق  14محال إداريا بالحساوي

الكندري :لتوفير أفضل المنتجات في «التعاونيات» ومحاربة التالعب باألسعار

●

جورج عاطف

ترقية 416
ً
موظفا
باألقدمية

«الشؤون»

اتـفــق مــديــر الهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة
وال ـثــروة السمكية فيصل الـحـســاوي ،ورئيس
ات ـحــاد الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة عـلــي ال ـك ـنــدري،
على انشاء شركة خضراوات تنظم آلية العمل
بين الجهتين واتحاد المزارعين ،لدعم المنتج
الــوطـنــي فــي الجمعيات الـتـعــاونـيــة بـعـيــدا عن
الوسطاء.
وقـ ــال ع ـلــي ال ـك ـن ــدي ،إن "ال ـه ــدف م ــن ان ـشــاء
الـ ـش ــرك ــة ،رف ـ ــع م ـس ـت ــوى الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة
للمستهلكين ،وتــوفـيــر اف ـضــل الـمـنـتـجــات في
الـتـعــاونـيــات بــأقــل االس ـعــار ،فـضــا عــن تنظيم
عملية البيع والشراء مع الشركات المستوردة
ل ـل ـخ ـض ــراوات والـ ـف ــواك ــه ،وم ـح ــارب ــة ال ـتــاعــب
باالسعار وتوحيدها داخل الجمعيات".
وبـيــن ال ـك ـنــدري ،أن "ثـمــة هــدفــا آخ ــر نسعى
إلى تحقيقه من خالل الشركة ،هو رفع مستوى
الحدائق العامة الموجودة في كل منطقة بما
يـلـبــي ح ــاج ــة روادهـ ـ ـ ــا" ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه "سـيـتــم
عمل "بــوثــات" لدعم الـمــزارع الكويتي وصغار
المستثمرين" ،شاكرا مدير هيئة الزراعة على
الزيارة ،متمنيا مزيدا من التعاون بما يصب في
مصلحة مساهي الجمعيات التعاونية.
في موضوع آخر ،أصدر وكيل وزارة الشؤون
ً
االجتماعية سعد الخراز ،قرارا إداريا بالموافقة

الحساوي والكندري عقب االتفاق على تأسيس الشركة
عـلــى تــرقـيــة  416مــوظـفــا ومــوظـفــة فــي ال ــوزارة
بــاالقــدم ـيــة ،مــن شــاغـلــي الــوظــائــف ال ـعــامــة من
ال ــدرج ــة االولـ ــى حـتــى الـســابـعــة ،وف ــق الـلــوائــح
والنظم المعمول بها .وقال الخراز ،في تصريح
صحافي أمس ،إن "الموظفين الحاصلين على
الترقية سيتم منحهم عالوة واحدة من الدرجة
المرقين إليها اعتبارا من ."2018/1/1

وبين الخراز أن "الترقيات في الوزارة محكومة
بمجموعة ضوابط موضوعة وفق قانون الخدمة
المدنية ،بحيث ال يمكن ترقية أي موظف من
دون وج ــه حـ ــق" ،م ــؤك ــدا أن "ك ــل م ــن تــرقــى من
األسماء الواردة بالقرار مستحق للترقية ،وفق
الضوابط وحسب الدرجات المتوافرة من قبل
ديوان الخدمة".

«األبحاث» يناقش القضاء على تملح الحقول الزراعية

●

فهد الرمضان

ّ
نظم معهد الكويت لألبحاث العلمية ورشــة عمل حــول تطوير اإلنتاج
الزراعي المستدام .وأكدت باحثة علمية أولى في مركز أبحاث البيئة والعلوم
الحياتية بالمعهد د .حبيبة المنيع أن المشروع يأتي في إطار التعاون الدولي
بين المعهد والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،موضحة أنه في مرحلته الثالثة،
التي بدأت في يناير  2018وستستمر عامين.

 207متدربين
«بيت الزكاة» :تخريج ً
من «دبلوم التدريب» قريبا
صرحت نائبة المدير العام في
بيت الزكاة كوثر المسلم بأن البيت
قام بإطالق مشروع دبلوم التدريب
ألب ـ ـنـ ــاء األسـ ـ ـ ــر ال ـم ـس ـج ـل ــة ل ــدي ــه،
والتي تتلقى مساعدات ًوإعانات
اجتماعية ،وذلــك مشاركة منه في
التنمية المجتمعية ،وتمكين األسر
الـمـحـتــاجــة م ــن ال ـت ـحــول م ــن أســر
طالبة للمساعدة إلى أسر منتجة.
وق ــال ــت ال ـم ـس ـل ــم ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن مـ ــن أهـ ـ ــداف
المشروع تأهيل فئة من أبناء األسر
المسجلة لديه ممن تنطبق عليهم
ال ـشــروط وال ـمــواص ـفــات مــن خــال
تــدريـبـهــم عـلــى األع ـم ــال وال ـحــرف
المهنية ا لـتــي تؤهلهم للحصول
ع ـل ــى ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ــي يـحـتــاجـهــا
سوق العمل بما يسهم في تخفيف
العبء على البيت في مجال توزيع
المساعدات ورعاية األسر.
وأضافت المسلم أن إدماج تلك
ال ـف ـئــة الـمـتـلـقـيــة ل ـل ـم ـســاعــدات في
المجتمع سيساهم بشكل مباشر
في تحويلهم إلــى أعضاء فاعلين
في المجتمع ،ويقلل نسبة البطالة
الـ ـت ــي قـ ــد ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى االن ـ ـحـ ــراف
الـ ـسـ ـل ــوك ــي وارت ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ال ـ ـجـ ــرائـ ــم،
مستطردة :كما أنه سيقوي عناصر
التنمية في المجتمع مما يساهم
فـ ــي ت ــرس ـي ــخ األم ـ ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار
م ــن خـ ــال دم ـج ـهــم م ــع الـمـجـتـمــع
ومساعدتهم في عدم االنجرار نحو
اآلراء واألفكار المتطرفة.

تسجيل الطلبات
وأشـ ــارت إل ــى تنفيذ البرنامج

كوثر المسلم
التدريبي مع عدد من أبناء األسر
المحتاجة ،والذي وصل إلى ()207
متدربين تم إلحاقهم بهذه البرامج
التدريبية المتخصصة والمتوقع
تخرجهم فــي المستقبل ا لـقــر يــب،
الفتة إلى أن البيت صممت صفحة
على موقعه اإللكتروني لتسجيل
ط ـل ـبــات الــراغ ـب ـيــن ف ــي االن ـض ـمــام
لهذا البرنامج ممن تنطبق عليهم
الشروط.
وتابعت :لوحظ ان بعض األسر
المحتاجة ال يملكون القدرة على
دفع رســوم البرنامج والتي تصل
إل ــى  500دي ـن ــار لـلـمـقـعــد ال ــواح ــد
األمر الذي دعا بيت الزكاة إلى طرح
األمـ ــر لـمـســاهـمــة ف ـئــات المجتمع
الـمـخـتـلـفــة م ــن الـمـتـبــرعـيــن لــدعــم
هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـم ــوي ال ـه ــام،
معلنة أن البيت يرحب باستقبال
مساهمات المتبرعين المخصصة
لهذا الغرض عبر المواقع المختلفة
لبيت الــزكــاة والمنتشرة فــي كافة
مناطق الكويت.

«زكاة العثمان» :وزعنا كفاالت
على  2800يتيم
أكــد مدير لجنة زكــاة العثمان ،التابعة لجمعية النجاة الخيرية،
أحمد الكندري ،أن اللجنة حققت جملة من اإلنجازات خالل عام ،2017
منها توزيع كفالة على  2800يتيم ،حيث تبلغ كفالة اليتيم  15دينارا
شهريا ،إضافة إلى العيدية والكسوة التي تقدم لأليتام خالل العيد،
من باب إدخال السرور والفرحة على قلوبهم.
وقــال الكندري ،في تصريح صحافي ،إن اللجنة قدمت مساعدات
مقطوعة وشهرية استفاد منها  1000أســرة داخــل الـكــويــت ،مشيرا
إلى بناء  54مسجدا في بنغالدش وباكستان ،حيث تبدأ تكلفة بناء
المساجد من  2500دينار ،وتتفاوت القيمة حسب المساحة والدولة
التي يقام بها المسجد.
وأضـ ــاف" :كـمــا تــم حـفــر  500بـئــر سطحية فــي ســريــانـكــا والهند
وباكستان وبنغالدش ،إذ تبدأ تكلفة حفر اآلبار السطحية بمبلغ 60
دينارا" ،الفتا إلى حفر  10آبار عمالقة و 20بئرا ارتوازية وتركيب 140
براد مياه في الكويت ومصر.

جمعية مساعدة الطلبة تفتتح
مدرسة للنازحين في صنعاء
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـمـســاعــدة
الطلبة ،طالل العرب ،أن الجمعية
افتتحت مدرسة بديلة للنازحين
فــي مخيم الـخــانــق بصنعاء في
الـيـمــن ،ال ـتــي اض ـطــر الـكـثـيــر من
أبـنــائـهــا لـلـنــزوح عــن مناطقهم،
نتيجة الـظــروف العصيبة التي
فرضتها الحرب الدائرة في هذا
البلد العربي منذ ثالثة أعوام.
وأض ــاف ال ـعــرب ،فــي تصريح

ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،أن مـ ـش ــروع
مدارس الكويت البديلة في مخيم
الخانق يهدف إلى مساعدة نحو
 500طــالــب وطــالـبــة متضررين،
بسبب األوضاع األمنية في اليمن
من العودة إلــى مقاعد الدراسة،
وهو ما يعادل نحو  30في المئة
من الطالب في المخيم ،موزعين
عـلــى  10ف ـصــول دراس ـي ــة بديلة
مــن الـصــف األول االبـتــدائــي إلى
الصف التاسع.

وأضافت المنيع أن ورشة العمل تهدف إلى منح دعم استشاري فني لفريق
العمل في المشروع حول تصميم التجارب الحقلية لعام  2019/ 2018في حقول
المزارعين ،وتجميع البيانات وتحليلها لتحقيق أهداف المشروع ،إضافة
إلى تقديم عروض مرئية فنية حول موضوع التملح وتدهور األراضي ودور
التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة في القضاء على التملح.
وأوضحت أن المشروع يبحث في المشاكل الزراعية اإلقليمية في دول
"عراسيا" ،أي الدول العربية الواقعة في قارة آسيا.

علي حسن

أ عـ ـلـ ـن ــت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة بـ ـبـ ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت،
تواصل الحمالت التفتيشية
الـتــي يشنها فــريــق الـطــوارئ
ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرع ب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــة م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
الـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـح ــال
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة ،لـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــد أي
مخالفات ،واتخاذ اإلجراء ات
القانونية بحقها.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أك ــد
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ
بالفروانية ،أحمد الشريكة،
أن الجولة التي نفذها مفتشو
الفريق على المحال التجارية
بـمـنـطـقــة ال ـح ـســاوي أسـفــرت
عن غلق  14محال غلقا إداريا،
إلى جانب تحرير  14مخالفة
ا ش ـت ـم ـلــت ع ـل ــى ف ـت ــح وإدارة
مـ ـح ــل قـ ـب ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ترخيص من البلدية.
و نــا شــد الشريكة أصحاب
ال ـم ـح ــال ال ـت ـج ــاري ــة االلـ ـت ــزام
بجميع َّاللوائح واالشتراطات
التي سنتها البلدية ،فضال

موظفان بالبلدية خالل وضع ملصق اإلغالق
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـقـ ـي ــد ب ــال ـم ـس ــاح ــات
المخصصة لـهــم ،و ع ــدم فتح
وإدارة أي محل قبل الحصول
على التراخيص من البلدية،
حـ ـت ــى ال ي ـ ـعـ ـ ِّـرضـ ــوا أن ـف ـس ـهــم
لـلـمـخــالـفــة وال ـغ ــرام ــة ،مشيرا

إ لــى أن المفتشين سيطبقون
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون بـ ـ ـك ـ ــل ح ـ ـ ـ ــزم ع ـل ــى
ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ــه
سيتم غلق المحل إداريــا ،في
حال استغالل أي مساحة قبل
الحصول على ترخيص.

اتحاد الصيادين إلعالن موعد موسم صيد الروبيان
أك ـ ــد رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـص ـي ــادي
األسماك ،ظاهر الصويان ،تمسك االتحاد بحقوق
الصيادين في استمرار صيد الروبيان بالجر
الخلفي ،مطالبا بسرعة تحديد موعد فتح موسم
الصيد المقبل بالمياه اإلقليمية الكويتية.
وق ــال ال ـصــويــان ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن
االتحاد تمت دعوته من الهيئة العامة لشؤون

الــزراعــة والـثــروة السمكية فــي اجتماع اللجنة
َّ
ال ـم ـش ــك ـل ــة م ــن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــن ال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،لــاس ـت ـمــاع إل ــى رؤي ـت ــه وش ــرك ــات
األسـمــاك وجامعة الكويت بشأن إع ــداد تقرير
لتقييم المخزون السمكي ،حيث تم التطرق إلى
دراس ــة صيد الــروبـيــان بالجر الخلفي ،وقــرار
منعه بالمياه اإلقليمية الكويتية حتى إشعار

آخر ،بناء على توصية الهيئة العامة للبيئة.
وأعلن أن االتحاد بصدد إعداد تقرير َّ
مفصل
وك ــام ــل ،ل ـل ــرد ع ـلــى ال ـل ـج ـنــة ب ـخ ـصــوص صيد
الروبيان بالجر الخلفي ،وإحصائية الروبيان
للموسم السابق ( ،)2017وخاصة أن اإلحصائية
بينت أن الموسم السابق لصيد الروبيان أفضل
بكثير من السنوات السابقة.

أكاديميا
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السالم :لم يتم االنتهاء من خطة
القبول للعام الجامعي المقبل

السالم والعدواني خالل جولتهما في المعرض

فيصل متعب

نظمت جامعة الكويت معرض
القبول السنوي السادس،
أمس ،على مسرح عبدالله الجابر
في منطقة الشويخ ،وذلك
برعاية مدير الجامعة د .حسين
األنصاري.

أكــدت مــديــرة إدارة القبول فــي جامعة الكويت هند السالم أنــه سيتم
تحديد سياسة القبول للعام الجامعي المقبل في وقت الحق ،يتزامن مع
فتح بــاب االلتحاق بالجامعة ،مشيرة إلــى أنــه لم يتم االنتهاء من خطة
القبول للعام المقبل حتى اآلن.
وذكرت السالم ،في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح معرض
القبول السنوي السادس في الجامعة أمس على مسرح عبدالله الجابر في
منطقة الشويخ ،أن جميع كليات الجامعة تشارك في هذا المعرض ،الفتة
إلى أن الطلبة يطلعون مبدئيا من خالل إدارة القبول على الحدود الدنيا
للقبول ،وهي  ٧٨في المئة للقسم األدبي ،و ٧٠في المئة للعلمي.
وبينت أن جميع كليات الجامعة تشترط المعدل المكافئ ،إذ على الطالب
أن يقدم اختبار القدرات األكاديمية للصف الثاني عشر ثالث مرات ،على
أن تؤخذ أفضل نتيجة لالختبارات ضمن المعدل المكافئ ،وحسب نتيجة
الطالب الخاصة يتم قبوله في إحدى الكليات.
من جانبه ،قال العميد المساعد في إدارة القبول والتسجيل بالجامعة
د .حمد العدواني إن معرض القبول السنوي الـســادس أقيم لعرض كل
التخصصات ،ومعرفة كل كلية وما تحتويه من تخصصات علمية بالنسبة
إلى طلبة الثانوية العامة ،واإللمام بمتطلبات القبول واختبار القدرات،
إضافة إلى طبيعة كل تخصص علمي ،موضحا أن الجامعة تعرض ٨٠
تخصصا علميا ،والبد أن يكون بينها ما تفضله فئة من الطلبة.

ً
 KiLAWنظمت لقاء تنويريا
للطلبة المستجدين
نـظـمــت كـلـيــة ال ـقــانــون الـكــويـتـيــة الـعــالـمـيــة ( )KiLAWالـلـقــاء
الـتـنــويــري للطلبة المستجدين فــي مــرحـلــة الـلـيـســانــس ،وســط
مشاركة العميد المساعد للشؤون الطالبية د .صالح العتيبي،
وعــدد مــن مسؤولي اإلدارات واألق ـســام ،الــذيــن سيتعامل معهم
الطلبة بشكل شبه يومي خــال سـنــوات الــدراســة ،لمساعدتهم
في مختلف الجوانب ،مما يسهم في تفرغهم للدراسة وتحقيق
النجاح والتفوق ويجنبهم التجاوز والخطأ.
وش ــدد د .العتيبي عـلــى الـطـلـبــة االل ـت ــزام بــالـنـظــم وال ـلــوائــح،
وال ـح ــرص عـلــى حـضــور ال ـم ـحــاضــرات ،ألن ت ـكــرار الـغـيــاب دون
عذر شرعي يعرضهم للحصول على إنذارات قد تؤدي في حال
وصولها إلى  9إنــذارات إلى فصلهم من الدراسة ،مع ما يترتب
على ذلك من حرمان من البعثة الداخلية ،أو تكبيد أولياء أمورهم
خسائر هم في غنى عنها.
وأكد أن طالب الكلية هو األولى من سواه بااللتزام بالقانون
وتطبيقه ،من خالل التعرف بشكل دقيق على الواجبات المطلوب
أداءها منذ لحظة وصول الطالب أو الطالبة إلى الكلية حتى لحظة
المغادرة ،وكذلك األمر خالل االمتحانات ،ألن أي تجاوز أو مخالفة
لهذه االلتزامات تترتب عليها جزاءات تؤثر سلبا على المستوى
الدراسي للطالب والدرجات التي يستحقها ،وقد تؤدي أيضا إلى
تأخر موعد تخرجه.

ً
متحدثا في اللقاء التنويري
العتيبي

academia@aljarida●com

«مجلس الجامعة» يناقش القضايا
العالقة الخميس المقبل
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة بجامعة
ال ـك ــوي ــت ،أن م ـج ـلــس ال ـجــام ـعــة سـ ُـي ـع ـقــد م ــن جــديــد
الخميس المقبل ،برئاسة وزير التربية وزير التعليم
العالي الرئيس األعلى للجامعة د .حامد العازمي،
لمناقشة عدد من القضايا العالقة في الجامعة.
وبينت المصادر أن من أبرز ما سيناقشه مجلس
الجامعة؛ تسكين مناصب العمداء الشاغرة ،وترقية
عــدد من أعضاء هيئة التدريس ،إضافة إلــى اعتماد
الـتـقــويــم الـجــامـعــي الـجــديــد لـلـعــام ال ــدراس ــي (/2018
.)2019

ملتقى «األمن الفكري»
يرفع توصياته
رفع ملتقى «األمن الفكري في المجتمع الخليجي:
المنظور االجتماعي واإلعالمي» ،في ختام فعالياته
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت ،الذي أقيم
برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري،
العديد مــن التوصيات .وتضمنت التوصيات بناء
برامج إعالمية مناسبة ومستمرة ،واستثمار مواقع
التواصل االجتماعي في تعميق الوعي والحس األمني
لدى المواطنين وعــدم االكتفاء بالوسائل اإلعالمية
المؤقتة ،وتطوير استراتيجية أمنية فاعلة للتصدي
للسلوك العدواني والعنيف بشكل عام ،واإلسهام في
تعزيز دور اللقاء ات العلمية التي تجمع بين الرموز
االجتماعية والدينية متباينة الفكر.
وتشمل أيضا إعداد برامج تطبيقية مناسبة تعزز
روح الـمــواطـنــة الصالحة واالنـتـمــاء والـسـعــي نحو
تنفيذ هــذه الـبــرامــج ،مــن خــال الجهات المسؤولة،
وتـشـجـيــع مــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي نـحــو نشر
ثقافة التسامح وقبول اآلخر ،وتقديم كل أنواع الدعم
لها لتحقيق المشاريع المناسبة ،وترسيخ مبادئ
العمل اإلنساني.

وسيلتئم المجلس من جديد بعد غياب ما يقارب
الـعــام ،فــي ظــل تعطل الكثير مــن القضايا الجامعية
التي تحتاج إلى حسم .ولعل ميزانية الجامعة ستكون
مطروحة على جدول األعمال في االجتماع المرتقب،
كما أن هناك الكثير من األعمال على بند ما ُيستجد من
أعمال خالل االجتماع ستتم مناقشتها وإقرارها أيضا.
وتوقعت المصادر عدم إقرار وحسم جميع األمور
العالقة في االجتماع القادم ،بسبب ضيق الوقت وكثرة
القضايا ،بل سيضطر إلى الدعوة إلى اجتماع آخر،
للنظر في بعض القضايا األخرى.

«اتحاد الهيئة» للتحقيق
بشأن «المسجل العام»
استنكر رئيس اللجنة الطالبية في
االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ع ـبــدال ـلــه الـ ـع ــدوان ــي ،اإلضـ ـ ــراب ال ــذي
نظمه منتسبو مكتب المسجل العام
بــال ـه ـي ـئــة وت ـع ـط ـيــل م ـصــالــح الـطـلـبــة،
ال سـيـمــا أن ه ــذا ا ل ـم ـك ـتــب وا ل ـم ـكــا تــب
الـتــابـعــة لــه بـكـلـيــات الـهـيـئــة يـقــع على
عاتقها ما يقارب  %90من معامالت
الطلبة.
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـحــا فــي ا م ــس ،إدارة الهيئة بسرعة
فتح تحقيق حول االسباب التي أدت
لهذا اإلضراب واتخاذ التدابير الالزمة
لعدم تكراره مستقبال ،حيث تضامن
مع مكتب المسجل العام عدة مكاتب
ت ـس ـج ـيــل أخ ـ ــرى بــال ـك ـل ـيــات ورف ـض ــت
استقبال أي معامالت للطلبة.
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رياح وأوتاد :أخبار مفبركة
تصنع توجهات وقرارات

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

ما انتشر من معلومات بأن البنك الدولي أيد فكرة التقاعد
المبكر لتوفير فرص وظيفية للشباب ،وأن صندوق النقد الدولي
أكد أنه ال يوجد عجز في ميزانية الكويت حتى عام ،2021
باإلضافة إلى معلومات وأخبار أخرى متعلقة بالميزانية والوضع
المالي للبالد غير صحيح ،وذلك بعد الرجوع إلى المصادر
األساسية والتأكد أنها ملفقة.
انتشرت في وسائل االتـصــاالت معلومات مفادها أن البنك
الدولي أيد فكرة التقاعد المبكر لتوفير فرص وظيفية للشباب،
وأن صندوق النقد الــدولــي أكــد أنــه ال يوجد عجز في ميزانية
الكويت حتى عام  ،2021باإلضافة إلى معلومات وأخبار أخرى
متعلقة بالميزانية والوضع المالي للبالد.
وبناء على متابعتي لهذه األمور واألرقام المرتبطة بها منذ
سنوات وجدت صعوبة في تصديق مثل هذه المعلومات ،فقمت
بالرجوع إلى المصادر األساسية ،ولم أجد مفاجأة حيث كانت
المعلومات المنتشرة كما توقعت غير صحيحة أو حتى ملفقة.
فــوجــدت أن البنك الــدولــي قــد أصــدر تقريرا حــول اقتراحات
التقاعد المبكر فــي الكويت بتاريخ  6مايو  2012ذكــر فيه أن
التعديالت المقترحة لخفض سن التقاعد ستكون مكلفة على
نظام التأمينات االجتماعية ،وأنه من الضروري تقدير الكلفة
الحقيقية عــن طــريــق إج ــراء دراس ــة اك ـتــواريــة ،وق ــال أيـضــا إنــه
من الـضــروري رصــد مبالغ بهذه القيمة في صندوق استثمار
التأمينات؛ حتى ال يعاني مديونية ضمنية وعـجــوزات مالية
مستقبال.
وبالنسبة إلى خلق وظائف جديدة قال البنك الدولي إن هذا
اعتقاد غير صحيح ،وأضــاف البنك أن التقاعد المبكر يخرج
الفئات التي لديها خبرة ومهارة وهي في قمة العطاء في قطاعات
التعليم والصحة وغيرها ،وإنه يخلخل الهرم الوظيفي ويخرج
القيادات المتوسطة القادرة على التدريب واإلدارة ،وختم البنك
الدولي تقريره بأهمية دراسة بدائل أخرى تأخذ بعين االعتبار
األث ــر الـمــالــي واالق ـت ـصــادي؛ مثل تأمين البطالة ،ودع ــم برامج
التشغيل التي تدعم تدريب وتشغيل الشباب في القطاع الخاص.
وهـكــذا تبين أن المعلومة األول ــى غير صحيحة تماما وأن
عكسها هو الصحيح.
واألمر نفسه تبين بالنسبة إلى ما نسب إلى صندوق النقد
الــدولــي ،حيث ظهر لــي أن ال ـصــورة الـتــي انـتـشــرت فــي وسائل
التواصل قد تم حذف أرقام وجداول أساسية منها ،وأن البيان
الختامي لصندوق النقد الذي تم تحديثه في نوفمبر  2017أكد
خالله أنــه يوجد بالفعل عجز في ميزانية الكويت ،كما توقع
الصندوق أن يستمر العجز حتى عام نهاية الدراسة التي قدمها
أي إلى عام .2022
هكذا يتبين أن المعلومة الثانية أيضا غير صحيحة ،وقد
تكون مفبركة من أجل زرع وإنشاء توجهات معينة في الشعب
َّ
الكويتي لتضغط بدورها على ُمت ِخذ القرار لكي يصدر القرار
ً
ً
ً
ً
بناء عليها مشوها ومناقضا للمصلحة العامة ،ومدمرا لمستقبل
أجيالنا.
نـســأل الـلــه أن يحفظ أجـيــالـنــا مــن األخ ـبــار غـيــر الصحيحة
والملفقة.

هيئة «التطبيقي» ...من
جديد

بيزا

تشهدوا

أحمد باقر

نائب البرلمان معني
بتمثيل األمة ،بحمايتها،
بالتشكك ألف مرة
في الطرف الحكومي،
بالمساءلة المضنية،
بالدخول في تفاصيل
التفاصيل ،بالبحث،
والبحث بشكل مضن
وقاسً ،عن العيب في ما
وعن الخلل في
يبدو جيدا ً
ما يبدو صالحا.

د .بدر الديحاني

ليست المشكلة أن بعض النواب خرجوا من
اجتماع مكتب مجلس األمة مع صالح الفضالة
مـتـفـقـيــن م ــع ال ـس ـيــد رئ ـي ــس ال ـج ـه ــاز ال ـمــركــزي
ومادحين له جهوده الجبارة وعرضه "الشيق"
لـلـقـضـيــة ،ف ـهــذا مـتــوقــع فــي ال ــواق ــع وم ــن معظم
الحضور ،وهو حق لهم إن ارتــؤوا تأهل الرجل
وحكمة تعامله والقضية ،المشكلة تذهب إلى
أب ـعــد م ــن ذل ــك ،إل ــى غ ـيــاب فـهــم مـعـنــى عضوية
البرلمان ،إلى تضبب مبدئية تمثيل األمة ،وهما
غياب وتضبب يجعالن النواب يبدون في كثير
مــن األح ـيــان حكوميين أكـثــر مــن الـحـكــومــة ،في
جانب مسؤوليها ال جانب الشعب الذي انتخبهم
ونصبهم على كراسيهم.
أن يـجـلــس ال ـنــواب فــي اجـتـمــاع مــع ممثلين
حـ ـك ــومـ ـيـ ـي ــن ،ي ـس ـت ـم ـع ــون ألنـ ــاش ـ ـي ــد مــدي ـح ـهــم
لذواتهم وروعــة أدائهم ،ينظرون في تقاريرهم
"ال ـش ـي ـق ــة" ال ـم ـن ـم ـقــة وع ــروضـ ـه ــم اإلل ـك ـتــرون ـيــة
الملونة ومخططاتهم البيانية الجميلة األشكال
والخطوط ،ثم يخرجون من االجتماع ليتحدثوا
ل ـل ـم ـي ـكــرفــونــات ع ــن روعـ ـ ــة األداء ،و"ت ـش ــوي ــق"
العرض وعظمة السيد الفضالة ،وعدم توقع هذه
الخدمات الجبارة التي يقدمها البلد للبدون،
هنا يتبين الخلل المرعب والغياب المحرج لفهم
معنى وظيفتك.
نائب البرلمان معني بتمثيل األمة ،بحمايتها،
ب ــال ـت ـش ـك ــك ألـ ـ ــف مـ ـ ــرة فـ ــي ال ـ ـطـ ــرف ال ـح ـك ــوم ــي،
بــالـمـســاء لــة الـمـضـنـيــة ،بــالــدخــول فــي تفاصيل
ال ـت ـفــاص ـيــل ،بــال ـب ـحــث ،وال ـب ـح ــث ب ـش ـكــل مـضــن
ً
وقاس ،عن العيب في ما يبدو جيدا وعن الخلل
ً
فــي مــا يـبــدو صــالـحــا .هـكــذا هــي مهمة الـنــائــب،
أن ي ـق ــدم ال ـش ــك ع ـل ــى ال ـي ـق ـيــن والـ ـتـ ـس ــاؤل عـلــى

ً
القبول وأن يكون متطلبا  ،الجيد يريده أفضل
ً
واألفـضــل يــريــده أعـظــم واألعـظــم يــريــده مثاليا
ً
ً
تــامــا مـعـصــومــا مــن كــل نـقـطــة ضـعــف ،تـلــك هي
و ظـيـفـتــه و هـ ــذا ه ــو دوره .ف ــأن ي ـخــرج ا لـنــا ئــب
مــن غــرفــة اجـتـمــاعــه مــع مــوظــف حـكــومــي رفـيــع
ال ـم ـس ـتــوى ب ـقــي ف ــي مـنـصـبــه س ـبــع س ـن ــوات ما
ً
تم خاللها سوى أن زاد السوء سوء ا  ،وتعاظم
ال ـظ ـلــم ظ ـل ـمــات ،وت ـك ـث ـفــت ال ـم ـصــائــب وتـعـقــدت
ال ـم ـشــاكــل ،ارت ـف ـعــت نـسـبــة االن ـت ـح ــار ،ارتـفـعــت
نسبة المحرومين من التعليم من أطفال وشباب
البدون ،تعقدت قضية الجوازات المزورة التي
ش ـج ـعــت ال ـح ـك ــوم ــة ب ـح ــد ذاتـ ـه ــا ع ـل ـي ــه ،ظ ـهــرت
الـتـعـهــدات غـيــر الـقــانــونـيــة الـمـطـلــوب توقيعها
حتى قبل البت في المعلومات المطلوب اإلقرار
ب ـه ــا ،ل ــم ي ـج ـنــس م ـس ـت ـحــق ،ل ــم ي ــرح ــل م ـ ــدع ،لــم
يأخذ الموضوع خطوة واحدة لألمام ،ليأت هذا
ا لـنــا ئــب فيتغنى بــأ فـضــال ا لـمـســؤول الحكومي
قبل حتى أن يتيقن من المعلومة ،قبل حتى أن
يستمع للطرف اآلخر ،قبل حتى أن يفتح غوغل
ً
ويبحث قليال فيما سمع ،قبل أن ينظر بعينيه
ً
لبيوت الصفيح القائمة هناك بعيدا عن مكتبه
الفخم المطل على البحر ،قبل أن يتأكد من عدد
القضايا المرفوعة بل المحكوم فيها ضد الجهاز
المركزي والتي يرفض الجهاز تنفيذها ،قبل كل
هذا ،قبل أقل درجات التأكد والتيقن ،قبل أبسط
خـطــوات ا لـســؤال والبحث ،هنا علينا أن نفهم،
كـلـنــا ال ــذي ــن نـحـيــا عـلــى ه ــذه األرض بــأنــواعـنــا
وطبقاتنا وانتماء اتنا وأصولنا ،أننا بين ضفتي
حديد صلب ،وأن األقدار مقدرة والقرارات مقررة
والمصاير مرسومة ومدمرة ،وما علينا ونحن
بين الحكومة ونوابها سوى أن نقرأ الشهادتين.

aeansari@qu.edu.qa

مايكل والتزر*

السياسة الخارجية األميركية واليسار المفقود

في عهد ترامب
أصبحت
الواليات
المتحدة
ً
ً
مؤيدا مخلصا
لألنظمة
االستبدادية
في آسيا

ينتظم فــي كليات و مـعــا هــد الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
ً
والتدريب ما يقارب  60ألفا (ربما يزيد) ما بين طالب ومتدرب ،وهو
عدد ضخم للغاية في مؤسسة أكاديمية وتدريبية تعنى بتخريج
ممارسين وفنيين ومتدربين على درجة عالية من الكفاءة والمهارات
الفنية ال النظرية فقط.
لقد توسعت "الهيئة" منذ إنشائها قبل أكثر مــن ثالثة عقود
بشكل غير طبيعي ،سواء بالنسبة إلى عدد كلياتها ومعاهدها ،أو
التخصصات الجديدة سواء في التعليم التطبيقي أو التدريب التي
من غير الواضح الحاجة الفعلية لها ،أو بالنسبة إلى عدد طلبتها،
ً
حيث تـفــرض عليها الحكومة سـنــويــا قـبــول أع ــداد تـفــوق قدرتها
االستيعابية ،وهو األمر الذي ال تتحمل مسؤوليته المباشرة عمادة
القبول والتسجيل في "الهيئة" كجهة إدارية تنفيذية تعمل بطاقتها
القصوى ضمن إمكانات محدودة.
هــذا ال يعني إخ ــاء طــرف إدارات الهيئة المتعاقبة مــن تحمل
المسؤولية ،إال أن الموضوعية تتطلب األخــذ في االعتبار عوامل
أخ ــرى بعضها سياسية ســاهـمــت فــي س ــوء األداء ال ـعــام وضعف
المخرجات ،ومن ضمنها ،على سبيل المثال ال الحصر ،دمج قطاعي
التعليم التطبيقي والتدريب بعد عملية تجميع معاهد وكليات
مختلفة كانت قائمة في سبعينيات القرن الماضي تحت مظلة إدارية
واحدة ،والتعيينات السياسية في اإلدارة العليا ،عالوة على تدخالت
الحكومة في عملية قبول أعــداد هائلة من الطلبة تفوق إمكانات
الهيئة وقدراتها االستيعابية ،وتؤثر ،بالتالي على كفاءة هيئتها
األكاديمية واإلدارية ونوعية مخرجاتها التي يرفض بعضها سوق
ً
العمل ،كالقطاع النفطي مثال ،على الرغم من أنه يفترض أن برامجها
ُمصممة كي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.
واآلن بمناسبة تجديد اإلدارة العليا لهيئة "التطبيقي" ،فإنه من
الضروري ،كما سبق أن كتبنا أكثر من مرة ،القيام بعملية تقييم
موضوعي وجاد لألداء العام للهيئة كي يمكن معرفة مدى تحقيقها
لــأهــداف الـتــي أنشئت مــن أجلها قبل أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود؛ على
أن يشمل التقييم نوعية البرامج الدراسية ،ومعايير التعيينات
وضوابطها ،وشروط القبول ،واإلمكانات ُ
المتاحة ،ثم يترتب عليه
إعادة هيكلة كليات الهيئة ومعاهدها ،وذلك بعد فصل قطاع التعليم
عن قطاع التدريب كما اقترحت دراســة سابقة ،وتطوير البرامج
الدراسية وشروط التعيينات والقبول.
أما استمرار الوضع الحالي من دون تغيير جذري فلن يترتب
ع ـل ـيــه سـ ــوى ض ـعــف الـ ـم ــدخ ــات ،وع ـ ــدم ت ـنــاســب ال ـم ـخ ــرج ــات مع
احتياجات سوق العمل ،وبالتالي ،زيادة عدد الخريجين العاطلين
عن العمل ،ناهيك عن المشاكل األكاديمية واإلدارية والمالية الناتجة،
ً
غالبا ،عن تزايد أعداد الطلبة الذين ُيفرض على الهيئة قبولهم كل
فصل دراســي بما يفوق الطاقة االستيعابية لكلياتها ومعاهدها
وهيئتها األكاديمية واإلدارية.

د .عبدالحميد األنصاري*

أق ـتــرح أن ُيـنـشــئ مـجـلــس ال ـ ــوزراء لـجـنــة مبسطة ال يتعدى
أعضاؤها عــدد أصابع اليدين تكون مهمتها االتـصــال بسائر
وزارات ومــؤسـســات الــدولــة؛ لتقوم بكشف جميع المعلومات
واألخ ـب ــار غـيــر الصحيحة واإلش ــاع ــات الـمـنـتـشــرة فــي وســائــل
االتصال الحديثة بأسلوب شبابي حديث ،ويقتصر على تصحيح
المعلومات فقط.

الواليات المتحدة قادرة
على القيام بأفعال جيدة
على الصعيد العالمي،
وهي تفعل ذلك أحيانا،
ويتعين على اليساريين
األميركيين أن يطالبوا
بالدهم بالتصرف على
نحو جيد ،وينبغي لنا أن
نعترض عندما تفشل في
القيام بذلك أو تتقاعس
عنه.

dai7aani@gmail.com

صورة المرأة في الموروث
الديني

آخر الكالم:

تـعــالــوا بـنــا نـتــأمــل كــارثــة السياسة
الخارجية األميركية فــي عهد الرئيس
دونــالــد تــرامــب ،فــي حين أنفق الرئيس
سـنـتــه األولـ ــى ف ــي الـمـنـصــب ف ــي تـبــادل
اإلهانات مع دكتاتور ُكوريا الشمالية،
َ
َم ــض ــى ال ـن ـظــام ه ـنــاك ق ـ ـ ُـدمــا بـثـبــات في
ت ـن ـف ـيــذ ب ــرن ــام ـج ــه الـ ـ ـن ـ ــووي ،واق ـت ــرب ــت
الواليات المتحدة بشكل مطرد من حرب
ال أحد يريدها.
في سورية في أبريل الماضي هاجمت
قوات الواليات المتحدة منشآت حكومية
بغارة قصف جوي لمرة واحدة ،والتي لم
تحقق أي شــيء بسبب غياب المتابعة
السياسية أو الدبلوماسية ،وعلى نحو
مماثل بعد تسليح الميليشيات الكردية
ل ـم ـح ــارب ــة ت ـن ـظ ـيــم ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــام ـي ــة
(داعش) بالنيابة عنها ،وقفت الواليات
المتحدة جانبا تراقب تركيا وهي تهاجم
النساء والرجال نفسهم الذين سلحتهم.
ون ـت ـي ـجــة ل ـت ـخ ـلــي إدارة ت ــرام ــب عــن
ال ـق ـيــود ال ـتــي كــانــت م ـفــروضــة فــي عهد
أوب ــام ــا عـلــى اس ـت ـخــدام ال ـق ــوة الـجــويــة،
أسـفــر "انـتـصــار" التحالف ال ــذي تقوده
الواليات المتحدة في الموصل في العراق
عن سقوط آالف الضحايا من المدنيين
َ َّ
وخلف كومة من الركام واألنقاض ،وكما
ح ــدث فــي فـيـتـنــام ،ك ــان عـلــى أمـيــركــا أن
تدمر المدينة لكي تنقذها.
فــي الــوقــت نفسه نشرت اإلدارة آالف
ال ـج ـنــود األم ـيــرك ـي ـيــن ف ــي أفـغــانـسـتــان،
ولكن دون أن تكلف نفسها عناء وضع
اسـتــراتـيـجـيــة سـيــاسـيــة لكسر الجمود
هناك ،وفي عهد ترامب أصبحت الواليات
المتحدة أيضا مؤيدا مخلصا لألنظمة
االستبدادية في آسيا ،وفي أوروبا يسير
زعـ ـم ــاء ال ـي ـم ـيــن ال ـم ـت ـطــرف ُ ف ــي بــول ـنــدا
والمجر بكل حماس على خطى ترامب
إن لم يسبقوه بخطوة أو اثنتين.
وف ـ ــي إس ــرائـ ـي ــل ت ـح ــال ـف ــت الـ ــواليـ ــات
المتحدة فعليا مع حركة المستوطنين
والحكومة اليمينية المتطرفة ،وبالتالي
رفضت الحلم الصهيوني القديم المتمثل
بـشـعــار "إســرائ ـيــل الـصـغـيــرة" ،والــواقــع
أن نائب الرئيس مايك بنس رفــض في
رح ـل ـتــه األخـ ـي ــرة إلـ ــى إس ــرائ ـي ــل مـجــرد
الحديث مع زعيم حزب العمل المعارض.
فــي ض ــوء كــل الـحـقــائــق نستطيع أن
نقول إن الواليات المتحدة أقصت بعض
أ ق ــرب حلفائها ،وأضعفت حلف شمال
األط ـل ـس ــي ،وأص ـب ـح ــت تـشـكــل ح ـضــورا
شديد التعصب وكارها لألجانب على
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زوايا ورؤى

ً
ال ـســاحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،فـكـيــف إذا ينبغي
لليبراليين واليساريين أن يستجيبوا
لكل هذا؟
نحن على اليسار نعارض تقريبا كل
شــيء قاله ترامب أو فعله ،ومــع ذلــك لم
يقدم أي منا بديال معقوال أو متماسكا،
ف ـن ـحــن إم ـ ــا ل ــم ن ـت ـح ــدث ع ــن ال ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة عـلــى اإلطـ ــاق ،أو اعترضنا
بـبـســاطــة عـلــى أي اس ـت ـخــدام لـلـقــوة في
الخارج ،في حين انجرفنا نحو نسختنا
الخاصة من العزلة.
لكن العزلة ليست طريقة أخرى لعدم
انـتـهــاج أي سياسة خــارجـيــة ،فقد أدار
سناتور والية فيرمونت بيرني ساندرز
حملة انتخابية قــويــة وفـ ّـعــالــة فــي عــام
 2016في معالجته للسياسة الداخلية،
ولكن حتى برغم أنه كان يخوض حملته
لكي يصبح رئيسا للهيمنة العالمية،
ف ــإن ــه لـ ــم ي ــذك ــر أي شـ ـ ــيء ت ـق ــري ـب ــا عــن
السياسة الدولية.
الــواقــع أن اليسار يحتاج فــي المقام
األول إل ــى الـتـفـكـيــر ب ـجــديــة ف ــي مسألة
اسـتـخــدام الـقــوة ،والـتــي تشكل القضية
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة فـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارات الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ف ـم ــن ال ـ ـصـ ــواب اس ـت ـخ ــدام
الـقــوة فــي الــدفــاع عــن النفس أو الــدفــاع
عن آخرين ،ويتحول استخدام القوة إلى
خطأ واضح عندما نقاتل من أجل تغيير
النظام ،أو في دعم حكومات استبدادية،
أو ضد حركات وطنية نجحت بالفعل في
كسب المعركة من أجل "القلوب والعقول".
يتعلق س ــؤال جــوهــري آخ ــر بكيفية
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـقـ ــوة ،ل ـك ـنــه سـ ـ ــؤال تـسـهــل
اإلجابة عنه :فالقوة يجب أن تستخدم
في ظل قيود مصممة لتقليص الخسائر
بـيــن ص ـفــوف الـمــدنـيـيــن إل ــى أدن ــى حــد،
ومثل هذه األسئلة ليست صعبة ولكن
عندما نتعامل معها بجدية فإنها قد
تقودنا إلى مواقف سياسية معقدة.
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال كــانــت ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة مـخـطـئــة ع ـنــدمــا ق ـ ــررت غــزو
العراق في عام  ،2003ولكنها كانت محقة
في االنضمام إلــى القتال ضد "داعــش"،
وإنـقــاذ األيزيديين مــن مذبحة ،وكانت
محقة عندما هاجمت وا حـتـلــت مدينة
الموصل ،ولكنها كانت على خطأ َب ِّين
عندما حولت المدينة إلى كومة من تراب.
ك ــان ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مـخـطـئــة
عندما طالبت ّ باإلطاحة بنظام الرئيس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري َبـ ـ ــشـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــد ،ألن الـ ـق ــوى
المعارضة لألسد كانت تفتقر إلى الدعم

الشعبي ال ـضــروري ،ولــم تكن الــواليــات
المتحدة مستعدة إلعانتهم على الفوز
ب ــذل ــك ال ــدع ــم .م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى كــانــت
مساعدة األكــراد السوريين فكرة طيبة،
ألن ـهــم مـقــاتـلــون نــاج ـحــون ويـتـمـتـعــون
بدعم قوي من شعبهم؛ وربما ما كانوا
ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن الـ ـبـ ـق ــاء ف ــي ظ ــل خــافــة
"داعش".
ف ــي م ـكــان آخ ــر ك ــان م ــن الـ ـص ــواب أن
تـعـمــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى تعزيز
دفاعات كوريا الجنوبية واليابان ،ولكن
من الواضح أنها أخطأت عندما هددت
بشن حرب نووية ،فاألسلحة النووية من
غير الممكن أن تخدم أي غرض إنساني
يمكن تصوره ،لكن هــذا ال ينطبق على
كــل األسـلـحــة ،ويتعين عـلــى الـيـســار أن
يتصالح مع هــذه الحقيقة ،فال يمكننا
أن ندعو إلى السالم عندما يعيش الناس
َ
في مختلف أنحاء العالم في خوف من
القتل الجماعي ألنهم ينتمون إلى أقلية
ِعــرق ـيــة أو ديـنـيــة بـعـيـنـهــا ،أو يــؤمـنــون
بأيديولوجية "خاطئة" ،أو يعيشون في
دول ضعيفة معرضة للخطر إلى جانب
قوى رجعية انتقامية.
فـ ــي أوج ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاردة ،عـ ــارض
ال ـعــديــد م ــن ال ـي ـســاري ـيــن مـنـظـمــة حلف
شمال األطلسي ،وفي السنوات األخيرة،
كــان بعض الساسة من أمثال جيريمي
كــوربـيــن ،قـبــل أن يصبح زعـيـمــا لحزب
العمال في المملكة المتحدة ،يدعمون
سحب بلدانهم مــن الحلف ،ألن الحلف
مـلـتــزم عـلــى وج ــه الـتـحــديــد بــاسـتـخــدام
القوة كوسيلة للدفاع المتبادل.
كــان هــذا االل ـتــزام موجها فــي األصــل
ضــد االتـحــاد السوفياتي ،واآلن أصبح
موجها نحو روسيا فالديمير بوتين،
وي ـن ـب ـغــي ل ـل ـي ـســاري ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن أن
يتعاملوا مع هذا الوضع من خالل طرح
الـســؤال على اليساريين في بولندا ،أو
ليتوانيا ،أو أوكــرانـيــا ،حيث المخاطر
جسيمة .وأنا شخصيا أود أن أفترض أن
العديد من اليساريين في أوروبا الشرقية
يناصرون حلف شمال األطلسي ،وكنت
أرغ ــب فــي أن تـكــون أمـيــركــا مـنــاصــره له
أيضا ،فليس من الواجب علينا أن نفعل
دوما ما يريد أصدقاؤنا أن نفعل ،ولكن
ينبغي لنا أن ننصت إليهم دوما.
ترى عقيدة قديمة في األيديولوجية
اليسارية أن الدول الرأسمالية المهيمنة
مثل الواليات المتحدة من غير الممكن
َ
أن تعمل كما ينبغي لها في العالم ،ولكن

ه ــذا غ ـيــر ص ـح ـيــح ،ف ـقــد أدت ال ــوالي ــات
المتحدة دورا رائــدا في إلحاق الهزيمة
بــاثـنـيــن مــن أك ـثــر األنـظـمــة وحـشـيــة في
َ
تاريخ العالم ،ألمانيا النازية واالتحاد
السوفياتي.
ال ــواق ــع أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ق ــادرة
على القيام بأفعال جيدة على الصعيد
العالمي ،وهي تفعل ذلك أحيانا ،ويتعين
على اليساريين األميركيين أن يطالبوا
بـ ــادهـ ــم ب ــال ـت ـص ــرف ع ـل ــى ن ـح ــو ج ـيــد،
وينبغي لنا أن نعترض عندما تفشل
في القيام بذلك أو تتقاعس عنه ،ولكن
من غير الممكن أن ننجح في المطالبة
ب ــأي ش ــيء أو م ـعــارضــة أي ش ــيء قبل
أن نتمكن مــن صياغة رؤ ي ــة متماسكة
للسياسة الدولية.
* أستاذ فخري في معهد الدراسات
المتقدمة ،وأحد مؤلفاته كتاب "سياسة
خارجية من أجل اليسار".
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

من الصواب أن
تعمل الواليات
المتحدة على تعزيز
دفاعات كوريا
الجنوبية واليابان
ومن الخطأ التهديد
بشن حرب نووية

يـقـصــد ب ــال ـم ــوروث الــدي ـنــي هـنــا اإلن ـت ــاج الـمـعــرفــي الـمـسـتـمــد من
النصوص الدينية ،الــذي خلفه العلماء فــي مختلف فــروع المعرفة،
وتناقلته األجيال إلينا ،المرأة في هذا الموروث كائن ناقص يفتقد
الرشد ،ولهذا فإن المرأة بحاجة دائمة إلى الولي المرشد ،الذي يراقب
تصرفاتها ،خشية انزالقها إلى ما يجلب العار ألهلها وقبيلتها ،ألن
تكوينها البيولوجي العاطفي عرضة لكل ما يشينها ويشين أسرتها،
ومن هنا كان احتباسها ومنعها من التصرف بإرادتها المنفردة في
ً
ً
شــؤونـهــا ،أم ــرا م ـبــررا ،كــون الــولــي الــرجــل هــو األكـمــل عـقــا ،واألرش ــد
ً
ً
تصرفا وسلوكا.
دعونا نتساء ل :من أيــن جــاء ت هــذه الـصــورة الزائفة حــول دونية
عقلية المرأة وعاطفية سلوكها ،في مقابل كمالية الرجل ،ورشادية
سلوكه وتصرفاته؟!
لعل المطلع على كتاب "إحياء علوم الدين" لحجة اإلســام اإلمام
أبوحامد الغزالي (ت  505هجرية) ،وهــو كتاب ذائــع الصيت يحظى
بالقبول والتقدير ،وله عشرات الطبعات ،يجد الجواب عن هذا التساؤل.
كيف ينظر اإلمام إلى طبيعة المرأة ،والتعامل معها؟
يبدأ اإلمام العظيم في الجزء  2من كتابه ،صفحة  24بسرد "القواعد
ً
ً
المثلى" للمعاشرة الزوجية ،فعلى الــزوج أن يكون سيدا مطاعا ،ال
يشاور زوجته ،بل يعمل بخالف رأيها ،ألن "طاعة المرأة ندامة" وكيد
النساء عظيم ،فليكن على حذر منهن ،والمرأة إذا أكرمتها أهانتك ،ألن
سوء الخلق وركاكة العقل طبيعة فيهن ،ومنها :أن المرأة ال تخرج من
البيت ،وال ترى الرجال ،وال يراها الرجال ،والزواج عند اإلمام نوع من
ّ
الرق ،والزوجة رقيقة عند زوجها ،وعليها طاعته طاعة مطلقة.
لقد كــان تأثير اإلم ــام الـغــزالــي ،فــي البيئة الفكرية واالجتماعية
ً
للمسلمين طاغيا ،كما تأثير كتابه اآلخر ،تهافت الفالسفة ،في تشويه
ً
ً
ً
الفلسفة ،مما استدعى ردا قويا من ابن رشد الحقا.
ه ــذه الـنـظــرة الـمـشــوهــة ل ـل ـمــرأة ،هــي ال ـتــي حـكـمــت األف ــق الثقافي
االجتماعي للمجتمعات العربية ،وشكلت اإلطار المرجعي لمن جاء
بعده مــن العلماء واألدب ــاء فــي نظرتهم للمرأة ،عبر الـقــرون التالية،
ً
وصوال إلى القرن الثامن الهجري ،حيث وجدنا كتاب "الكبائر" لإلمام
الذهبي " 748هجرية" يردد المقوالت المنتقصة من المرأة نفسها ،بل
إن صورة المرأة هنا تزداد قتامة ،فالمرأة عورة كلها يجب حبسها،
ألنها إذا خرجت استزلها الشيطان.
هذه الصورة المظلمة للمرأة اشترك في إنتاجها وترسيخها في
البنية الثقافية االجتماعية جميع أهل الفكر واألدب :من مفكرين وأدباء
وشعراء ،وليست مقتصرة على علماء الدين وحدهم ،بحيث أصبحت
ثقافة اجتماعية مــورو ثــة ،عكستها المناهج التعليمية ،والخطب
الدينية ،في عصرنا.
ولترسيخ هذه الصورة النمطية للمرأة في العقلية الجمعية ،حفلت
الكتب التراثية بمرويات منسوبة إلى رســول اإلســام ،عليه الصالة
والسالم ،تذم المرأة ،منها:
 -1الشؤم في ثالثة :الفرس والمرأة والدار.
 -2يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب األسود.
 -3طاعة المرأة ندامة ،وشاوروهن وخالفوهن ،ألن خالفهن بركة.
ُ
ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها ،من عظم حقه عليها.
-4
 -5ال تسكنوهن الغرف وال تعلمونهن الكتابة.
 -6دية المرأة نصف دية الرجل.
 -7صالة المرأة في دارها خير من صالتها في المسجد.
 -8أكثر أهل النار من النساء.
 -9خلقت المرأة من ضلع أعوج.
 -10ناقصات عقل ودين.
 -11تقبل المرأة وتدبر في صورة شيطان.
 -12كيدهن عظيم.
باإلضافة إلى مئات المرويات والقصص في الكتب التراثية التي
ساهمت بشكل كبير في رسم صورة مشوهة عن المرأة في الذهنية
ً
ً
الـعــامــة ،وفــي تصوير اإلس ــام سـجــانــا لـلـمــرأة ،طبقا للشيخ محمد
الغزالي ،رحمه الله تعالى.
ً
ختاما :ويبقى القول إن صــورة المرأة في القرآن والسنة العملية
ً
المتواترة ،صورة إيجابية مشرقة ومشرفة ،تناقض تماما صورة المرأة
في التراث االجتماعي الديني ،وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر في هذه
المرويات ،ومراجعتها على ضوء الثوابت القرآنية والنبوية التي كرمت
ً
وفي سياق تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية،
اإلنسان رجال أو امرأةِ ،
وقد تصدى علماء معاصرون لهذه المرويات ،وبينوا تهافت معظمها،
واستبعدوا صدورها عن رســول الرحمة والمحبة وأعظم من ناصر
المرأة ،وقديما أنكرت أم المؤمنين السيدة عائشة ،رضي الله تعالى
عنها ،حديث شؤم المرأة ،مؤكدة :أن عليه الصالة والسالم ما قاله قط.
* كاتب قطري
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تراجعات متفاوتة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  9ماليين دينار
التعامالت تركزت على األسهم المعلنة نتائجها وسط هدوء «القيادية»
علي العنزي

على صعيد مؤشرات أسواق
المال ًالخليجية ،كان األداء
مشابها للسوق الكويتي ،وكان
«السعودي» األكثر خسارة،
ً
متأثرا بتراجع أسعار النفط
األسبوعي القوي ،والذي كان
األكبر خالل  9أشهر ،وبنسبة
بلغت  8.5في المئة ،على «مزيج
الذي أقفل على مستوى
برنت»ً ،
 62دوالرا ،وكسر ً«نايمكس»
مستوى ً 60دوالرا ،وأقفل على
 58دوالرا.

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت
الرئيسية الثالثة تعامالتها أمس
على خسائر متفاوتة ،فقد انخفض
المؤشر السعري بنسبة  0.22في
المئة تـعــادل  14.57نقطة ،ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  6639.98ن ـق ـطــة،
وتــراجــع الـمــؤشــر الــوزنــي بنسبة
 0.35فــي ال ـم ـئــة ،هــي  1.43نقطة،
مقفال على مستوى  408.87نقطة،
ف ـ ــي حـ ـي ــن سـ ـج ــل مـ ــؤشـ ــر ك ــوي ــت
 15خ ـســارة بنصف نقطة مئوية
ت ـس ــاوي  5.38ن ـق ــاط ،لـيـقـفــل على
مستوى  937.04نقطة.
وت ــراجـ ـع ــت ح ــرك ــة ال ـ ـتـ ــداوالت
ق ـي ــاس ــا ع ـل ــى م ـ ـعـ ــدالت األسـ ـب ــوع
ال ـمــاضــي ،وك ــان ــت الـسـيــولــة أمــس
 9.1مــايـيــن دي ـن ــار ،وه ــي أق ــل من
مستوياتها في األسبوع الماضي،
وك ــذل ــك ت ــراجـ ـع ــت ك ـم ـيــة األس ـه ــم
المتداولة إلى مستوى  62.5مليون
سهم نفذت من خالل  2848صفقة.

هدوء وانتظار
وقــد تكون بــدايــة هــذا األسبوع
م ـش ــاب ـه ــة لـ ـم ــا آلـ ـ ــت الـ ـي ــه األمـ ـ ــور
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،حـيــث الـتــأثــر
ب ـت ـع ــام ــات االس ـ ـ ـ ــواق األم ـي ــرك ـي ــة
خ ــال ذل ــك األسـ ـب ــوع ،الـ ــذي شهد
تذبذبا حــادا ،وميال الى السلبية،
مــع تـقــديــرات ب ــأن يـكــون االسـبــوع
المقبل مشابها لـمــا سـبـقــه ،لذلك
ج ــاءت تـعــامــات بــورصــة الكويت
هــادئــة ،وبأقل سيولة ،إذ لم تبلغ
 10ماليين دينار ،وتراجع خاللها
ن ـش ــاط االسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة ،وم ــال

م ـع ـظ ـم ـه ــا ل ـل ـب ـي ــع بـ ـع ــد م ـكــاســب
نهاية االسبوع الماضي ،وسجلت
بعض اال سـهــم االنتقائية نشاطا
اسـتـثـنــائـيــا ع ــوض غ ـيــاب الـكـبــار،
وخصوصا سهم بنك بوبيان ،الذي
ارتفع امس على عكس بقية االسهم
ال ـق ـيــاديــة ،س ــواء «ال ـم ـص ــارف» ،أو
سهم زين ،الذي استمر في التراجع
م ـن ــذ اع ـ ـ ــان ت ــوزي ـع ـت ــه ال ـس ـنــويــة
وبياناته السنوية.
ً
وك ـ ــان الفـ ـت ــا أمـ ــس أداء بـعــض
األسهم التي أعلنت توزيعات جيدة
مثل «الكويتية» و«مزايا» و»أسس»،
إذ س ـي ـطــرت ع ـلــى قــائ ـمــة االف ـضــل
نـشــاطــا وسـجـلــت مـكــاســب جـيــدة،
وب ـعــد ت ــذب ــذب ل ـمــؤشــرات الـســوق
اس ـت ـق ــرت ع ـلــى خ ـســائــر مـتـفــاوتــة
اكبرها على «كويت  »15بأكثر من
نصف نقطة مـئــويــة ،وأقـلـهــا على
«السعري» بنحو ربع نقطة مئوية.
وعلى صعيد مــؤشــرات أســواق
المال الخليجية ،كان األداء مشابها
للسوق الكويتي ،وكان «السعودي»
األك ـث ــر خـ ـس ــارة ،م ـت ــأث ــرا بـتــراجــع
أس ـعــار الـنـفــط االسـبــوعــي الـقــوي،
وال ــذي كــان االكـبــر خــال  9اشهر،
وبنسبة بلغت  8.5في المئة على
مزيج برنت الذي اقفل على مستوى
 62دوالرا ،و ك ـ ـسـ ــر « ن ــا ي ـم ـك ــس»
م ـس ـتــوى  60دوالرا ،وأق ـف ــل على
مستوى  58دوالرا .كما كان لتذبذب
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات االس ـ ـ ـ ـ ــواق االم ـي ــرك ـي ــة
دور فــي مثل هــذه الخسائر ،التي
شملت معظم مــؤشــرات األس ــواق
الـخـلـيـجـيــة ،ع ــدا قـطــر والـبـحــريــن،
وبمكاسب كبيرة لــأول ،بانتظار

افتتاح األس ــواق اآلسيوية اليوم،
ثم األميركية.

أداء القطاعات في بورصة الكويت
م ــال ــت الـ ـقـ ـط ــاع ــات إلـ ـ ــى األداء
الـسـلـبــي ،إذ انـخـفـضــت مــؤشــرات
س ـت ــة قـ ـط ــاع ــات ،ه ــي «ص ـنــاع ـيــة»
ب ــ 6نـقــاط ،و«م ــواد اســاسـيــة» ب ــ5.3
ن ـق ـط ــة و«خـ ـ ــدمـ ـ ــات اس ـت ـه ــاك ـي ــة»
ب ـ ـ ـ ــ 4.8ن ـ ـقـ ــاط ،و«الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز»
بـ ــ 4.1ن ـقــاط ،و«ع ـقــار» بـ ــ 3.7نـقــاط،
و«ب ـ ـنـ ــوك» بـ ـ ــ 2.1ن ـق ـطــة ،ف ــي حـيــن

ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات،
هــي «خــدمــات مــالـيــة» بـ ــ 2.3نقطة،
و«س ـلــع اسـتـهــاكـيــة» بـ ــ 1.4نقطة،
وتأمين بــ 0.8نقطة ،وتكنولوجيا
بـ 0.6نقطة ،واتصاالت بـ 0.4نقطة،
واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات
هــي منافع وأدوات مالية ورعاية
صحية وبقيت دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم كــوي ـت ـيــة قــائـمــة
االسـهــم االكـثــر قيمة ،حيث بلغت
تداوالته  1.5مليون دينار وبارتفاع
بنسبة  8.4فــي الـمـئــة ،ت ــاه سهم
وط ـن ــي بـ ـت ــداول  956ألـ ــف دي ـنــار

وبانخفاض بنسبة  0.8في المئة،
ثم سهم بنك بوبيان ،متداوال 889
ألــف ديـنــار وبنمو بنسبة  1.2في
المئة ،ورابعا سهم زين بتداوالت
بلغت  827ألــف دي ـنــار وبـخـســارة
بنسبة  1.5في المئة ،وأخيرا سهم
ب ـي ـتــك ب ـ ـتـ ــداول  813ألـ ــف ديـ ـن ــار،
متراجعا بنصف نقطة مئوية.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر
ك ـم ـي ــة ج ـ ـ ــاء اوال سـ ـه ــم كــوي ـت ـيــة
ح ـيــث ت ـ ــداول بـكـمـيــة بـلـغــت 10.8
مــاي ـيــن س ـهــم وب ــارتـ ـف ــاع بنسبة
 8.4فــي الـمـئــة ،وج ــاء ثــانـيــا سهم

االثمار بتداول  10.6ماليين سهم
وبخسارة بنسبة  10.2في المئة،
وجاء ثالثا سهم اجوان بتداوالت
بلغت  4.6ماليين سهم وبانخفاض
بنسبة  3.4في المئة ،وجــاء رابعا
سـهــم الـمـسـتـثـمــرون م ـت ــداوال 4.5
ماليين سهم وبقي السهم مستقرا
دون ت ـغ ـيــر ،وج ـ ــاء خــام ـســا سهم
م ــزاي ــا بـ ـت ــداول  3.1مــاي ـيــن سهم
وبنمو بنسبة  0.9في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة االس ـهــم االكـثــر
ارتـ ـف ــاع ــا س ـه ــم ريـ ــم ح ـي ــث ارت ـف ــع
بـنـسـبــة  10ف ــي ال ـم ـئــة ،ت ــاه سهم

كامكو بنسبة  9.5في المئة ثم سهم
وربة ت بنسبة  9في المئة ورابعا
سهم كويتية بنسبة  8.4في المئة
واخـ ـي ــرا س ـهــم أري ـ ــدو بـنـسـبــة 6.6
في المئة.
وك ــان اكـثــر االس ـهــم انـخـفــاضــا،
أم ــس ،سـهــم االثـ ـم ــار ،إذ انخفض
بنسبة  10.2في المئة ،تــاه سهم
اولى تكافل بنسبة  8.5في المئة ،ثم
سهم تمكين بنسبة  7.7في المئة،
ورابعا سهم اعيان ع بنسبة  7.6في
المئة ،وأخيرا سهم اسمنت ابيض
بنسبة  6.9في المئة.

استقرار الدوالر وانخفاض اليورو واإلسترليني

أخبار الشركات
«أسمنت الفجيرة» :توصية
ً
بتوزيع  %6نقدا
بلغت أرباح شركة صناعات أسمنت الفجيرة 3.04
ماليين دي ـنــار ،بـمـقــدار  8فـلــوس للسهم فــي الفترة
المالية المنتهية في  ،2017/12/31مقابل تحقيقها
ارباحا بلغت  4.72ماليين ،بواقع  13فلسا للسهم
في نفس الفترة من عام  ،2016وأوصى مجلس ادارة
الشركة بتوزيع ارباح نقدية بواقع .%6

«الكويتية لالستثمار» :توصية
ً
بتوزيع  %20نقدا
أظهرت النتائج المالية للشركة الكويتية لالستثمار
ً
تحقيقها أرب ــاح ــا بقيمة  16.44مـلـيــون دي ـنــار ،بــواقــع
 30.006فلسا للسهم في عام  ،2017مقابل أرباح بنحو
 3.98ماليين دينار ،بما يعادل  7.26فلوس للسهم عام
 ،2016بنمو نسبته  313.1في المئة.
وأوصــى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أربــاح نقدية
للعام الماضي بنسبة  20في المئة.

اس ـت ـق ــر س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر مـقــابــل
الدينار ،أمس ،عند مستوى  0.300دينار،
فــي حـيــن انـخـفــض ال ـي ــورو إل ــى مستوى
 0.367ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة بــأس ـعــار صــرف
الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر
صرف الجنيه اإلسترليني انخفض إلى
مـسـتــوى  0.415دي ـن ــار ،ف ــي حـيــن ارتـفــع
الـفــرنــك الـســويـســري إلــى مستوى 0.319
دينار ،وبقي الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.
وكان األسبوع الماضي حافال بالعديد

«الخليج للتأمين»:
ً
أسامة كشك رئيسا
ً
ً
ماليا تنفيذيا
قـ ــامـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـخ ـل ـيــج
للتأمين بتعيين أ ســا مــة كامل
ك ـش ــك رئ ـي ـس ــا م ــال ـي ــا تـنـفـيــذيــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا م ــن
.2018/8/2

م ــن األحـ ـ ــداث ال ـت ــي حــركــت األسـ ـ ــواق من
انـخـفــاض فــي ســوق األسـهــم إلــى موافقة
الكونغرس األميركي على اتفاق ميزانية
ل ـم ــدة س ـن ـت ـيــن ،م ــن أجـ ــل اس ـت ـم ــرار عمل
الحكومة األمـيــركـيــة ،كما ارتـفــع ال ــدوالر
مقابل سلة عمالت ،متجها صوب تحقيق
أفضل أداء أسبوعي له خالل  15شهرا.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ارت ـ ـفـ ــع الـ ـعـ ـج ــز الـ ـتـ ـج ــاري
األمـيــركــي ،ليبلغ  53.1مليار دوالر ،إثر
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـس ـلــع وارتـ ـف ــاع الـطـلــب
المحلي ،وهو العجز األكبر منذ عام .2008

«المركز» %3.96 :نمو إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2017
«المركزي» الكويتي سجل  %51.76من إجمالي إصدارات البنوك المركزية الخليجية
أصـ ـ ــدر ال ـم ــرك ــز ال ـم ــال ــي ال ـكــوي ـتــي
(الـ ـم ــرك ــز) ت ـق ــري ــره األخ ـ ـيـ ــر ،ب ـع ـنــوان
«أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـص ـ ـ ـكـ ـ ــوك وال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدات
الخليجية» ،الذي يسلط الضوء على
إصدارات الصكوك والسندات المصدرة
فـ ــي م ـن ـط ـقــة دول م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي ،خالل عام .2017
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة
إصدارات الصكوك والسندات األولية
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق دول م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي ،بما فيها إصدارات البنوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـس ـي ــادي ــة
لـحـكــومــات دول الـخـلـيــج وإص ـ ــدارات
الشركات قد بلغ  174.17مليار دوالر
ف ــي ع ــام  ،2017ب ــارت ـف ــاع قـ ــدره 3.96
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة بــإج ـمــالــي قيمة
اإلص ــدارات التي تمت في عــام .2016
وكانت إصدارات الصكوك والسندات
ل ـل ـم ـم ـل ـكــة الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
الـصــدارة مــن حيث الحجم اإلجمالي
لإلصدارات.

اإلصدارات المحلية
يـ ـقـ ـص ــد ب ـ ـ ـ ــاإلص ـ ـ ـ ــدارات ال ـم ـح ـل ـي ــة
للبنوك المركزية سندات الدين التي
تـصــدرهــا الـبـنــوك الـمــركــزيــة فــي دول
مجلس التعاون الخليجي بالعمالت
المحلية ،وذات االستحقاقات قصيرة
األجــل األقــل من سنة ،بغرض تنظيم
مـسـتــويــات الـسـيــولــة الـمـحـلـيــة .وفــي
عــام  ،2017أصــدرت البنوك المركزية
الـخـلـيـجـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،والـبـحــريــن،
وقـطــر ،وسلطنة ُعـمــان  69.90مليار
ً
دوالر وفـقــا للمعلومات المتاحة من
مـ ـص ــرف ال ـب ـح ــري ــن الـ ـم ــرك ــزي وب ـنــك
ال ـكــويــت ال ـمــركــزي وال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
العماني ومصرف قطر المركزي.
وتـ ـص ــدر ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـمــركــزي
إصدارات البنوك المركزية الخليجية
ف ــي ع ــام  ،2017حـيــث أص ـ ـ ــدر36.179
مليار دوالر ،مثلت نسبة  51.76في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي مـبـلــغ إصـ ـ ــدارات

ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي مـ ــن خـ ـ ــال 70
ً
إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارا ،ت ـ ـ ــاه م ـ ـصـ ــرف ال ـب ـح ــري ــن
المركزي الذي جمع ما مجموعه 14.33
مليار دوالر.

السوق الخليجي
ويتألف سوق الصكوك والسندات
في دول مجلس التعاون الخليجي من
الصكوك والسندات الصادرة من قبل
الحكومات والشركات أو المؤسسات
المالية ألغ ــراض التمويل والمدعمة
بالعمالت المحلية واألجنبية .وبلغ
َّ
المجمعة فــي سوق
إجمالي المبالغ
السندات الخليجية  104.26مليارات
دوالر في  ،2017بنمو قــدره  1.78في
المئة مقارنة بعام  ،2016حيث بلغت
آنذاك  102.44مليار دوالر أميركي.
وعلى أســاس فصليّ ،
سجل الربع
األخير من عام  2017أعلى اإلصدارات
مـ ــن ح ـي ــث ال ـق ـي ـم ــة ،ح ـي ــث َجـ ـ َـمـ ــع 59
ً
إصـ ــدارا ،بما مجموعه  39.44مليار
دوالر ،بينما كان الربع الثالث األكثر
ً
فـتــورا ،حيث َج َمعت األس ــواق 17.87
ً
مليار دوالر من  45إصدارا.

التوزيع الجغرافي
ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدرت ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة إجـ ـم ــال ــي
إص ــدارات ســوق السندات والصكوك
الخليجية خ ــال ع ــام  ،2017بقيمة
إجمالية بلغت  41.60مليار دوالر من
ً
خــال  20إص ــدارا ،أو نسبة  39.9في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة اإلصـ ــدارات
خ ــال ع ــام  .2017أم ــا اإلمـ ـ ــارات ،فقد
قــامــت ب ــإص ــدار  32.61م ـل ـيــار دوالر
خ ــال ع ــام  ،2017بــارت ـفــاع ق ــدره 35
فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ع ـ ــام ،2016
ح ـي ــث ج ـم ـع ــت  24.3م ـل ـي ــار دوالر،
وهـ ــو م ــا ي ـم ـثــل  31.3ف ــي ال ـم ـئــة مــن
إجمالي اإلصدارات .ومثلت إصدارات
المؤسسات الكويتية  10.04في المئة

مــن إجـمــالــي اإلص ـ ــدارات الخليجية،
وجمعت  10.83مليارات دوالر ،مقارنة
مع  4.52مليارات دوالر في عام .2016
وبــال ـن ـس ـبــة إلصـ ـ ـ ــدارات ال ـمــؤس ـســات
العمانية ،فقد جـمـعــت 8.12مليارات
دوالر من  8إصــدارات ،وهو ما يمثل
 7.8فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن إجـ ـم ــال ــي قـيـمــة
اإلصدارات.
وف ـ ــي خ ـض ــم األزم ـ ـ ــة الـخـلـيـجـيــة،
جمعت قطر  6.18مليارات دوالر من
ً
أص ــل  62إص ـ ــدارا ،إال أن اإلصـ ــدارات
الرئيسية تراجعت بمعدل  67.8في
المئة ،مقارنة مع  19.22مليار دوالر
فـ ــي ع ـ ــام  .2016وم ـث ـل ــت إصـ ـ ـ ــدارات
المؤسسات البحرينية ما نسبته 4.7
في المئة من إجمالي قيمة اإلصدارات،
وجمعت  4.90مليارات دوالر من خالل
 6إصدارات.

اإلصدارات الجديدة في سوق السندات
والصكوك الخليجية (حسب البلد ،بالمليار دوالر)
البحرين
%5 - 4.9
قطر
%6 - 6.2

عمان
%8 - 8.1
السعودية
%40 - 41.6

الكويت
%10 - 10.8
اإلمارات
%31 - 32.6

«السيادية» مقابل الشركات
و خـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــام  ،2017وا صـ ـ ـل ـ ــت
اإلص ــدارات السيادية هيمنتها على
سوق السندات والصكوك الخليجية
بنسبة  62.6فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
المبالغ الـمـصــدرة ،وبقيمة إجمالية
بـلـغــت  65.28م ـل ـيــار دوالر ،مـقــارنــة
مع  65.82مليار دوالر في عام .2016
وارت ـفــع إجـمــالــي قيمة المبالغ التي
جمعتها ا لـشــر كــات بنسبة  6.46في
المئة إلى  38.98مليار دوالر ،مقارنة
مع  36.61مليار دوالر في عام .2016
وقامت المملكة العربية السعودية
بــإصــدار سـنــدات بـقـيـمــة 37.28مليار
دوالر ،م ـن ـه ــا  15.78م ـل ـي ــار دوالر
جمعتها من خالل السندات المحلية
و 21.5مليار دوالر من إصدار سندات
وصـكــوك مقومة بــالــدوالر األميركي.
ً
ً
وك ــان عــام  2017أيـضــا مهما لسوق
الـ ـ ــديـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،حـ ـي ــث أص ـ ـ ــدرت
الحكومة الكويتية فــي شهر مــارس
 2017أول س ـنــدات مـقــومــة بــالــدوالر
واليورو ،وجمعت  3.5مليارات دوالر

من خالل سندات بفائدة نسبتها 2.75
فــي ال ـم ـئــة ،و 4.5م ـل ـيــارات دوالر من
سندات بمدة استحقاق عشر سنين
بـفــائــدة نسبتها  3.75فــي الـمـئــة .أما
بالنسبة لحكومات أبوظبي ُ
وعمان
والبحرين ،فجمعت  10مليارات دوالر،
و 7مليارات دوالر ،و 3مليارات دوالر
ً
على التوالي .وفي المقابل ،ودونا عن
غيرها من البلدان الخليجية األخرى،
لم تشهد قطر أي إص ــدارات سيادية
في سوق السندات الدولية في .2017

السندات مقابل الصكوك
وبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات
التقليدية  81.42مليار دوالر ،أو ما
نسبته  78.08فــي المئة مــن إجمالي
إص ــدارات ســوق الصكوك والسندات
لــدول مجلس التعاون الخليجي في
ع ــام  .2017أم ــا إص ـ ــدارات الـصـكــوك،
فارتفعت بنسبة  81في المئة لتبلغ
 22.85مليار دوالر ،مقارنة مع 12.63

مليار دوالر في  ،2016وهو ما يمثل
نسبة  21.91في المئة من إصــدارات
السوق في .2017

توزيع القطاعات
وتصدر القطاع الحكومي من حيث
إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة اإلص ـ ـ ـ ــدارات ف ــي عــام
 ،2017حيث جمع  65.28مليار دوالر،
أي ما يمثل  62.6في المئة من إجمالي
المبالغ المجمعة ،مقارنة مع 65.82
مليار دوالر فــي عــام  .2016فــي حين
حل القطاع المالي في المرتبة الثانية،
حيث جمع  22.29مليار دوالر بنسبة
 21.4في المئة من إجمالي الصكوك
والسندات التي تم إصدارها من خالل
ً
 227إصدارا.

مدة االستحقاق
هيمنت اإلص ــدارات التي تراوحت
مدة استحقاقها بين  6إلى  10سنوات

على إجمالي إصدارات السندات لتبلغ
ً
 42.9مليار دوالر من خالل  35إصدارا،
بـمــا يـمـثــل نـسـبــة  41.2فــي الـمـئــة من
إجمالي ما تم جمعه .بينما ارتفعت
قيمة اإلصـ ــدارات الـتــي تــراوحــت مدة
استحقاقها بين  5سنوات وأقــل إلى
 39.79مليار دوالر ،بما يمثل نسبة
 38.2في المئة من السوق ،مقارنة مع
 11.93مليار دوالر في عام  ،2016أي
ما يمثل نسبة  11.4في المئة.

حجم اإلصدارات
وت ــراوح حجم إصـ ــدارات الصكوك
والسندات الخليجية في عام  2017ما
بين  0.65مليون دوالر إلى  5مليارات
دوالر .وتفوقت اإلصدارات التي تبلغ
قيمتها مـلـيــار دوالر أو أ ك ـثــر ،حيث
جمعت  62.17مليار دوالر ،بما يمثل
 59.63ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي قيمة
اإلصدارات.

هيكل العمالت
وه ـي ـم ـن ــت اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـم ـق ــوم ــة
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك
والـسـنــدات فــي دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي خ ـ ــال ع ـ ــام  ،2017حـيــث
جـمـعــت  82.52م ـل ـيــار دوالر بنسبة
 79.14ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي قيمة
اإلص ــدارات مــن خــال  203إص ــدارات.
وتــاهــا اإلص ــدارات المقومة بالريال
السعودي بقيمة تعادل  18.78مليار
دوالر ،بما يمثل نسبة  18.01في المئة
من مجموع المبالغ المصدرة من خالل
ً
 13إصدارا.

التصنيفات االئتمانية واإلدراج
و خـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام  ،2017ح ـ ـصـ ــل مــا
نسبته  73.3فــي المئة مــن إص ــدارات
الشركات والحكومات على تصنيف
ائـ ـتـ ـم ــان ــي واحـ ـ ـ ــد أو أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن قـبــل

إحــدى وك ــاالت التصنيف االئتمانية
التالية :موديز ،وستاندرد آند بورز،
وفيتش ،وكابيتال إنتلجنس .وحصل
م ــا نـسـبـتــه  87.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن هــذه
اإلص ـ ـ ــدارات ع ـلــى تـصـنـيــف ائـتـمــانــي
بدرجة استثمارية.

اإلدراج
و ف ـ ــي ع ـ ــام  ،2017ت ــم إدراج 126
إصـ ـ ـ ـ ــدارا مـ ــن الـ ـصـ ـك ــوك والـ ـسـ ـن ــدات
الخليجية أو ما نسبته  73.3في المئة
من مجموع اإلصدارات البالغة قيمتها
اإلجمالية  76.46مليار دوالر .وبلغت
نسبة الصكوك والسندات المدرجة في
األسواق المالية العالمية  99في المئة
من إجمالي قيمة اإلصدارات المدرجة
بقيمة إجمالية  75.56مليار دوالر.

حجم سوق السندات والصكوك
الخليجية
و كـمــا فــي  31ديسمبر  ،2017بلغ
م ـج ـمــوع ق ـي ـمــة إصـ ـ ـ ــدارات ال ـشــركــات
والحكومات الخليجية من الصكوك
والـ ـسـ ـن ــدات ال ـقــائ ـمــة  425.68مـلـيــار
دوالر .وهيمنت اإلصدارات الحكومية
على إجمالي قيمة اإلصــدارات بمبلغ
 203.39مليار دوالر ،أو ما نسبته 47.8
في المئة من إجمالي قيمة اإلصدارات.
وبالمقابل ،هيمن القطاع المالي
على قطاع الشركات ،حيث استحوذ
على  23.9في المئة من إجمالي قيمة
اإلصدارات ،أو  101.64مليار دوالر.
وبالنسبة لحجم اإلصدارات القائمة
في  31ديسمبر  ،2017فقد بلغت قيمة
مــا أص ــدرت ــه الـمــؤسـســات الـسـعــوديــة
 164.21مـلـيــار دوالر ،أو م ــا نسبته
 38.58في المئة .في حين بلغت قيمة
إصـ ــدارات الـمــؤسـســات الكويتية من
السندات والصكوك  19.67مليار دوالر،
أو ما يمثل  4.62في المئة من إجمالي
حجم اإلصدارات القائمة.

13
ارتفاع صادرات أميركا النفطية للصين يغير قواعد اللعبة العالمية
ةديرجلا

•
العدد  / 3684االثنني  12فبراير 2018م  26 /جمادى األولى 1439هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ً
تقدر حاليا بمليارات الدوالرات وتتحدى طريقة التسعير
ارتفعت شحنات النفط
األميركية إلى الصين لتخلق
تجارة بين أكبر قوتين في العالم
لم تكن موجودة حتى ،2016
وتساعد واشنطن في جهودها
لتقليص العجز التجاري الضخم
مع بكين.

الفائض التجاري
الصيني مع الواليات
المتحدة يتقلص إلى
 21.9مليار دوالر في
يناير

بدأت صناعة النفط والغاز في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة شـيـئــا فشيئا
تقلب أسواق النفط العالمية رأسا
على عقب.
في البداية ،أدى الهبوط الحاد
في واردات الــواليــات المتحدة من
النفط الخام إلى تقلص أكبر سوق
ك ــان مـنـتـجــون مـثــل مـنـظـمــة أوب ــك
يعتمدون عليه لعدة سنوات .واآلن،
فــإن ارتـفــاع ال ـصــادرات األميركية،
التي كانت في معظمها محظورة
مــن الـكــونـغــرس حتى تــم رفــع هذا
ال ـح ـظ ــر م ـن ــذ ن ـح ــو ع ــام ـي ــن ف ـقــط،
يشكل تحديا ألوب ــك فــي المنطقة
األخـيــرة التي تهمين عليها وهي
آسيا.
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ش ـ ـح ـ ـنـ ــات ال ـن ـف ــط
األميركية إلى الصين لتخلق تجارة
بين أكبر قوتين في العالم لم تكن
م ــوج ــودة ح ـتــى  ،2016وت ـســاعــد
واش ـن ـطــن فــي ج ـهــودهــا لتقليص
العجز التجاري الضخم مع بكين.
وانعكس هذا التحول في األرقام
الـتــي نـشــرت فــي األي ــام الماضية،
وأظـ ـه ــرت أن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
تنتج اآلن كميات من النفط الخام
ت ـت ـجــاوز إن ـت ــاج ال ـس ـعــوديــة ،أكـبــر
مصدر للنفط في العالم ،وهــو ما
يـعـنــي أن م ــن ال ـمــرجــح أن تتفوق
أميركا على روسيا لتحل محلها
في المركز األول في إنتاج النفط
على مستوى العالم بنهاية العام.
وشكل هذا النمو مفاجأة حتى
لمسؤولي إدارة معلومات الطاقة
األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي رف ـعــت األس ـبــوع
الماضي توقعاتها إلنتاج الواليات
المتحدة من النفط الخام في 2018
إلــى  10.59ماليين برميل يوميا،
بزيادة  300ألف برميل يوميا عن
تــوقـعــات ســابـقــة لـهــا قـبــل أسـبــوع
فقط.

وعندما بدأت الواليات المتحدة
ت ـص ــدر ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ف ــي ،2016
اتجهت أولى الشحنات إلى كوريا
الـجـنــوبـيــة وال ـيــابــان وه ــم شــركــاء
واش ـن ـط ــن ف ــي ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ـج ــارة
ال ـحــرة .وتــوقــع قليلون أن تصبح
الصين مشتريا رئيسيا.
وتـ ـظـ ـه ــر ب ـ ـيـ ــانـ ــات م ـ ــن م ـن ـصــة
تومسون رويترز آيكون أن شحنات
الخام األميركي إلى الصين بدأت
مــن الصفر قبل  2016لتصل إلى
م ـس ـت ــوى ق ـي ــاس ــي ب ـل ــغ  400أل ــف
بــرم ـيــل يــوم ـيــا ف ــي ي ـنــايــر ،بقيمة
نحو مليار دوالر .وباإلضافة إلى
ذلك ،تسلمت الصين نصف مليون
ط ــن م ــن ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي الـمـســال
األميركي بقيمة نحو  300مليون
دوالر في يناير.

الفائض التجاري يتقلص
ستسهم اإلمدادات األميركية في
خفض الفائض التجاري الصيني
ال ـض ـخــم م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وربما تساهم في دحض ادعاءات
الرئيس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
بأن بكين تقوم بممارسات تجارية
غير عادلة.
وقـ ــال م ــارك ــو دون ــان ــد الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي والـ ـش ــري ــك ال ـمــؤســس
لميركيوريا لتجارة السلع األولية:
«في ظل إدارة ترامب ،هناك ضغوط
كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى الـ ـصـ ـي ــن لـ ـم ــوازن ــة
الحسابات مع الواليات المتحدة...
سـيـســاهــم ش ــراء الـنـفــط األمـيــركــي
بــوضــوح فــي تحقيق ه ــذا الـهــدف
وتقليص االختالل».
وم ــع ارت ـف ــاع صـ ــادرات الـطــاقــة،
تقلص العجز ا لـتـجــاري الصيني
مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي يناير
إلى  21.895مليار دوالر من 25.55

مـلـيــار دوالر فــي ديـسـمـبــر كــانــون
ُاألول ،بحسب أرقام صينية رسمية
نشرت يوم الخميس.
وال تـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـبـ ـيـ ـع ــات الـ ـط ــاق ــة
األميركية إ لــى الصين متواضعة
مقارنة مع كميات من النفط بقيمة
 9.7م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر شـحـنـتـهــا
منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبك) إلى الصين في يناير .لكنها
اس ـت ـحــوذت بــالـفـعــل عـلــى نصيب
مــن س ــوق تهيمن عـلـيــه دول مثل
ال ـس ـعــوديــة وروسـ ـي ــا ،م ــع تـهــديــد
بمزيد من المنافسة في المستقبل.
وقــال مدير مصفاة لــدى شركة
سينوبك الصينية الكبيرة للنفط،
طــالـبــا ع ــدم نـشــر اسـمــه ألن ــه ليس
مـصــرح لــه بــالـتـحــدث إل ــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام« :نـ ـ ــرى الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ــي
مكمال لقاعدتنا الكبيرة من الخام»
من الشرق األوسط وروسيا.
وأض ـ ــاف أن س ـي ـنــوبــك تـتـطـلــع
إل ــى ط ـلــب شـ ــراء مــزي ــد م ــن ال ـخــام
األميركي هذا العام.

ً
رأسا على عقب

أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات رس ـ ـم ـ ـيـ ــة،
ال ـخ ـم ـيــس الـ ـم ــاض ــي ،أن واردات
ال ـص ـي ــن م ــن الـ ـخ ــام ارت ـف ـع ــت إل ــى
مستوى قياسي بلغ  9.57ماليين
برميل يوميا في يناير.
وم ـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،انـخـفـضــت
واردات الواليات المتحدة من النفط
ال ـخــام إل ــى أق ــل مــن أرب ـعــة ماليين
ي ــوم ـي ــا ،م ـقــابــل م ـس ـتــوى قـيــاســي
مــرت ـفــع ب ـلــغ  12.5م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا في .2005
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى م ـت ــوس ــط كـم ـيــات
ُ
دي ـس ـم ـبــر/ي ـنــايــر ،تـ ـق ــدر مـبـيـعــات
الواليات المتحدة من النفط والغاز
إلى الصين بنحو عشرة مليارات

دوالر سنويا .وبحساب الصادرات
إلـ ــى ال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
وتــايــوان فــإن هــذا الــرقــم يــزيــد إلى
المثلين.
وكـ ـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن ت ـك ــون
الصادرات األميركية أكبر من ذلك
ل ــوال ق ـي ــود ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،فال
يوجد ميناء في الواليات المتحدة
يـسـتـطـيــع م ـنــاولــة ن ــاق ــات الـنـفــط
العمالقة ،وهي أكبر ناقالت نفطية
في العالم.
ولـمـعــالـجــة ه ــذا ال ـق ـصــور ،يتم
توسعة أحــد أكـبــر المنشآت على
خليج المكسيك ،لويزيانا أوفشور
أويـ ــل بـ ــورت سـيــرفـيـسـيــز ،بـهــدف
م ـن ــاول ــة ت ـل ــك الـ ـن ــاق ــات ف ــي وق ــت
قريب.

تسعير النفط
بالنسبة للمشترين الصينيين،

 320مليار دوالر مساهمة الذكاء الصناعي
في الناتج المحلي للشرق األوسط عام 2030

«بي دبليو سي» :فرص كبيرة وغير مستغلة يمكن أن تزيد التأثير على اقتصاد المنطقة
أظهرت أحــدث دراس ــات «بــي دبليو سي»
الشرق األوسط أن تطبيقات الذكاء الصناعي
سـتـســاهــم ب ـ ــ 320مـلـيــار دوالر فــي اقـتـصــاد
منطقة الشرق األوسط بحلول عام  ،2030أي
مــا يـعــادل  11فــي المئة مــن إجمالي الناتج
المحلي.
واس ـت ـنــادا إل ــى ال ــدراس ــات ال ـتــي أجــرتـهــا
«بـ ــي دب ـل ـيــو س ـ ــي» ،ل ـتــوض ـيــح ح ـجــم اآلثـ ــار
االقتصادية المرتبطة باستخدام تطبيقات
الذكاء الصناعي ،يسلط التقرير الضوء على
أن هناك فرصا كبيرة وغير مستغلة يمكن
أن تزيد من تأثير الذكاء االصطناعي على
اقـتـصــاد المنطقة ،وع ــاوة على ذلــك يمكن
أن يكون التأثير أكبر إذا واصلت الحكومات
دفع حدود االبتكار وتنفيذ تطبيقات الذكاء
الصناعي عبر مختلف الشركات والقطاعات
بين اآلن وعام .2030
وت ـت ــأل ــف ال ـم ــوج ــة األول ـ ـ ــى م ــن عـ ــدد مــن
االبتكارات التقنية المعروفة ،والتي دخلت
بــال ـف ـعــل مــرح ـلــة ال ـج ــاه ــزي ــة ل ـل ـت ـط ـب ـيــق ،أو
تـخـضــع لـلـتـحـسـيـنــات الـنـهــائـيــة أو يـجــري
العمل على تعميم استخدامها ،ومما ال شك
فيه أن نـطــاق تأثير الــذكــاء الصناعي على
االقتصاد والمجتمع سيشهد زيــادة كبيرة
بعد عــام  ،2030لــذا من الـضــروري أن تكون

منطقة الشرق األوسط في مكانة استراتيجية
تؤهلها لتكون منصة انطالق للمستقبل.
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـسـجــل اإلم ـ ــارات أكبر
المكاسب النسبية ،حيث يتوقع أن يساهم
الذكاء الصناعي بما يعادل  14في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2030تليها
الـسـعــوديــة ( 12.4فــي الـمـئــة) ودول مجلس
التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان
وقطر  8.2في المئة) ثم مصر ( 7.7في المئة).

مكانة قوية
وتـ ـشـ ـب ــه م ـس ــاه ـم ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــاء ال ـص ـن ــاع ــي
الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
المساهمات المتوقعة في اقتصاديات جنوب
أوروب ـ ــا وآس ـيــا الـمـتـقــدمــة ،وف ـقــا لتحليلنا
العالمي.
وفــي اإلمـ ــارات ،الــذكــاء الصناعي هــو في
طـلـيـعــة الـخـطــط االسـتــراتـيـجـيــة للحكومة،
إذ تـعـمــل ال ـم ـب ــادرات لــدعــم ت ـطــويــر الــذكــاء
الـصـنــاعــي بــوضــع ال ــدول ــة فــي مـكــانــة قــويــة
باعتبارها واحدة من قادة الذكاء الصناعي
فــي الـمـنـطـقــة ،ورب ـمــا عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
فمثال تشمل استراتيجيات د ب ــي ،مــن بين
أم ـ ــور أخ ـ ـ ــرى ،اس ـتــرات ـي ـج ـيــة دبـ ــي ال ــذك ـي ــة،

واستراتيجية دبي للطباعة ثالثية األبعاد،
واستراتيجية النقل الذاتي في دبي.
أما على المستوى القطاعي فمن المتوقع
أن تتحقق أكبر المكاسب من حيث القيمة
المطلقة فــي قطاع البناء والتصنيع ،ومن
المتوقع أن يحقق القطاع نحو ثلث مكاسب
الـمـنـطـقــة ،أي م ــا ي ـع ــادل  100مـلـيــار دوالر
تـقــريـبــا ع ــام  .2030وبــالـنـسـبــة ألحـجــامـهــا
الحالية ،فإن قطاع تجارة التجزئة والجملة
والقطاع العام (بما في ذلك الصحة والتعليم)
سيكون ا لــذ كــاء الصناعي المساهم األكبر
فيها.
بدوره ،قال الخبير االقتصادي األول لدى
«بــي دبليو ســي» الـشــرق األوس ــط ريتشارد
بــوكـسـشــال« :ف ــي أع ـقــاب ال ـثــورة الصناعية
ال ــراب ـع ــة ،ب ــدأت ال ـح ـكــومــات وال ـش ــرك ــات في
منطقة الشرق األوسط إدراك التحول العالمي
نحو الذكاء الصناعي والتقنيات المتطورة،
وعليها بذلك أن تختار اآلن إمــا المشاركة
ف ــي رس ــم وقـ ـي ــادة ه ــذا ال ـت ـحــول الـتـقـنــي أو
التخلف عنه».

عوامل تمكينية
وتابع بوكسشال« :تختلف إمكانات تبني

الذكاء االصطناعي باختالف الصناعة ،وهذا
االختالف مدفوع بعوامل مثل البنية التحتية
والحصول على اليد العاملة الماهرة ،التي
تـعـتـبــر ع ــوا م ــل تمكينية ر ئـيـسـيــة لتطوير
الذكاء االصطناعي».
وأضــاف« :ان تأثير هذه التطبيقات على
مـسـتــوى اإلنـتــاجـيــة وح ــده سيطلق موجة
من التحول والتغيير في منهجيات األعمال
بمنطقة مـثــل ال ـشــرق األوس ــط الـتــي تعاني
انخفاضا في مستويات اإلنتاجية ،ويمكن
لــاسـتـثـمــار فــي الــذكــاء الـصـنــاعــي أن يضع
المنطقة في مكانة استراتيجية في السنوات
المقبلة ،ويساعدها فــي تنويع اقتصادها
بعيدا عن االعتماد على النفط».
على الصعيد العالمي ،أظهر تحليل «بي
دبليو ســي» أن مساهمة الــذكــاء الصناعي
فــي االقـتـصــاد الـعــالـمــي قــد تـصــل إل ــى 15.7
ت ــري ـل ـي ــون دوالر ف ــي عـ ــام  ،2030وهـ ــو مــا
يــزيــد عـلــى إجـمــالــي اإلن ـتــاج الـكـلــي للصين
والهند مجتمعين .و مــن المتوقع أن تمثل
الـتـحـسـيـنــات فــي إنـتــاجـيــة األيـ ــدي العاملة
نصف هــذه المكاسب حتى عــام  ،2030في
حين تمثل ا لــز يــادة فــي طلب المستهلكين
ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـح ـس ـيــن ال ـم ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ــذك ــاء
الصناعي في المنتجات النصف اآلخر.

فــإن مــا يجذبهم للخام األميركي
بشكل رئيسي هو السعر .وبفضل
طفرة النفط الصخري ،فإن الخام
األميركي أقل سعرا من خامات من
أرجاء أخرى.
و عـ ـ ـن ـ ــد ن ـ ـحـ ــو  60.50دوالرا
للبرميل ،فإن الخام األميركي حاليا
أقل بنحو أربعة دوالرات من خام
القياس العالمي مزيج برنت ،الذي
يتم تسعير معظم الخامات األخرى
بناء عليه.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ُـمـ ـص ــدري ــن ك ـبــار
للنفط مثل «أوبــك» وروسيا قاموا
بتقليص إنتاجهم منذ  2017في
مـحــاولــة لــدعــم األس ـع ــار ،ف ــإن تلك
التدفقات الجديدة من النفط تشكل
خسارة كبيرة في الحصة السوقية.
وقـ ـ ــال دونـ ــانـ ــد« :ت ـق ـب ـلــت أوب ــك
وروسـ ـي ــا أن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
س ـت ـص ـبــح م ـن ـت ـجــا كـ ـبـ ـي ــرا ،ن ـظــرا
ألنهما تريدان ببساطة أن تجلبا

السعر عند المستويات الحالية».
ومنذ بداية تخفيضات اإلنتاج
ال ـت ــي ق ــادت ـه ــا «أوبـ ـ ـ ــك» ف ــي يـنــايــر
كانون الثاني  ،2017ارتفعت أسعار
النفط  20في المئة ،رغم تعرضها
لضغوط مجددا في فبراير شباط،
ألسباب على رأسها ارتفاع اإلنتاج
في الواليات المتحدة.
وربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـغـ ـي ــر س ـ ـيـ ــل الـ ـنـ ـف ــط
األميركي طريقة تسعير الخام.
فمعظم منتجي أو بــك يبيعون
الخام بموجب عقود طويلة األجل
يتم تسعيرها شهريا ،وفي بعض
األحيان بأثر رجعي.
وعلى العكس ،يصدر المنتجون
األميركيون الخام بناء على تكلفة
الشحن وفــوارق السعر بين الخام
األميركي وخامات أخرى.
وأدى هــذا إلــى ارتفاع كبير في
حجم تــداول العقود اآلجلة للخام
األميركي ،المعروف بغرب تكساس

ال ــوسـ ـي ــط ،وهـ ــو م ــا ج ـع ــل تـ ــداول
العقود اآلجلة لخامات أخرى مثل
برنت أو دبي أقل كثيرا.
وقال جون دريسكول مدير جيه.
ت ــي.دي لخدمات الـطــاقــة ،ومقرها
سنغافورة« :بــدأ المشترون ،مثل
بائعي الـخــام األمـيــركــي ،التحوط
في خام غرب تكساس الوسيط».
ورغ ـ ـ ــم كـ ــل الـ ـتـ ـح ــدي ــات ل ـن ـظــام
النفط التقليدي ،يظهر المنتجون
التقليديون شجاعة في المواجهة.
وق ـ ــال أم ـي ــن ال ـن ــاص ــر الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ألرامـ ـ ـك ـ ــو ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـع ـم ــاق ــة:
«ليس لدينا أي قلق على اإلطالق
مــن زيـ ــادة الـ ـص ــادرات األمـيــركـيــة.
مـصــداقـيـتـنــا ك ـم ــورد ال تـضــاهــى،
ولــدي ـنــا أك ـبــر ق ــاع ــدة م ــن الـعـمــاء
باتفاقيات مبيعات طويلة األجل».

هيئة السوق المالي السعودي تحذر
من العمالت الرقمية
أك ـ ـ ــدت ه ـي ـئ ــة ال ـ ـسـ ــوق الـ ـم ــال ــي الـ ـسـ ـع ــودي أن
االستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات
األول ـيــة لـلـعـمــات الــرقـمـيــة يـنـطــوي عـلــى مخاطر
عــال ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا م ـخــاطــر خ ـس ــارة رأس ال ـمــال،
واالحـتـيــال ،ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب
العالي في أسعار العمالت الرقمية ،والضبابية
حول طريقة تقييمها ،فضال عن صعوبة حماية
الـمـسـتـثـمــريــن ألن ـهــا خ ــارج ن ـطــاق الــرقــابــة داخــل
المملكة.
وأوضـحــت الهيئة ،فــي بـيــان ،أن هــذا التحذير
يأتي نظرا النتشار الدعوات والعروض الترويجية
لالستثمار فــي العمالت الرقمية ،وظـهــور مواقع
على شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
ت ـ ــروج ل ـه ــذه ال ـع ـم ــات ،وت ـس ـت ـهــدف الـمــواطـنـيــن
السعوديين والمقيمين ،فضال عن زيادة التذبذب
فيها خالل الفترة األخيرة.
وبينت أن هذه االستثمارات مرتبطة بمخاطر
ع ــدي ــدة ،أهـمـهــا مـخــاطــر تــذبــذب األس ـع ــار بنسب
كبيرة ،ومخاطر االحتيال ،لعدم خضوعها لجهات
رق ــاب ـي ــة وإش ــرافـ ـي ــة ت ـع ـنــى ب ـح ـمــايــة الـمـسـتـثـمــر،
وتزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة
لالستثمار والمضاربة في العمالت الرقمية ،وتوقع
عـقــودا وهمية وطلب تحويل أم ــوال لجهات غير
معروفة ،كما أنها تنطوي على مخاطر تشغيلية
ناتجة عن احتمالية االختراق اإللكتروني.
ولـفـتــت ال ــى أن ــه بسبب مـحــدوديــة المعلومات
المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه االستثمارات،
وعـ ـ ــدم خ ـضــوع ـهــا إلش ـ ـ ــراف ال ـه ـي ـئــة ورق ــاب ـت ـه ــا،

وص ـع ــوب ــة ف ـهــم م ـخــاطــر هـ ــذه االس ـت ـث ـم ــارات من
ق ـب ــل ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األف ـ ـ ـ ــراد ،فـ ــإن الـمـسـتـثـمــريــن
ق ــد يـتـعــرضــون لـخـســائــر كـبـيــرة ف ــي رأس ال ـمــال،
ولعمليات نصب واحتيال.
قــالــت مــؤسـســة الـنـقــد ال ـعــربــي ال ـس ـع ــودي ،في
تصريحات لقناة الـعــربـيــة ،إنـهــا تــواصــل دعمها
المستمر لالبتكار في مجال المدفوعات الرقمية،
من خالل تشجيع البنوك المحلية على استخدام
أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.
ووق ـعــت الـمــؤسـســة مــع شــركــة  ،Rippleأخـيــرا،
اتـفــاقـيــة بــالـتـعــاون مــع ع ــدد مــن الـبـنــوك المحلية
السـتـخــدام تقنيات الـشــركــة الـخــاصــة بــالـحــواالت
الخارجية ،وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع
المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها ،علما بأن
عــددا مــن البنوك المحلية سيشارك فــي التجربة
المبدئية لهذه التقنية.
ولم تشمل االتفاقية أو المشروع العملة الرقمية
للشركة ( ،)XRPأو شراء أسهم فيها ،كما يتم تداوله
فــي بعض الـمــواقــع ،إنـمــا يقتصر الـمـشــروع على
تجربة التحويالت بين المصارف المحلية ،وبعض
المصارف المشتركة بالخدمة في الدول األخرى،
لتسريع هذه التحويالت العابرة للحدود.
وفي هذا السياق ،جددت مؤسسة النقد العربي
ال ـس ـع ــودي ت ـحــذيــرهــا وت ــأك ـي ــده ــا أن م ــا يسمى
العملة االفـتــراضـيــة ( )Virtual Currencyال تعد
عملة معتمدة داخل المملكة ،وأن تداول العمالت
من خــال الشبكة العنكبوتية يقع خــارج المظلة
الرقابية في السعودية.

«الوطني» :أسبوع حافل بالعديد من األحداث المحركة لألسواق
كــان األسـبــوع الماضي حافال
بالعديد من األحداث التي حركت
األســواق ،من انخفاض في سوق
األس ـهــم إل ــى مــوافـقــة الكونغرس
عـلــى ات ـف ــاق عـلــى مـيــزانـيــة لـمــدة
سنتين ،مــن أجــل اسـتـمــرار عمل
الحكومة األميركية.
وحسبما جاء في تقرير أسواق
ال ـن ـقــد األس ـب ــوع ــي ،الـ ـص ــادر عن
بنك الكويت الــوطـنــي ،تــم تمرير
مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون بــأغ ـل ـب ـيــة 71
مـقــابــل  28فــي مجلس الـشـيــوخ،
و 240م ـق ــا ب ــل  186ف ــي مـجـلــس
النواب ،ويقال إن االتفاق يتضمن
رفع اإلنفاق الحكومي األميركي
بـ ـمـ ـق ــدار  300م ـل ـي ــار دوالر فــي
السنتين القادمتين.
ويتوقع االقتصاديون أن يعزز
ه ــذا االت ـف ــاق الـنـمــو االق ـت ـصــادي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،إل ـ ــى ج ــان ــب ق ــان ــون
اإلصــاح الضريبي األخير الذي
صدر في نهاية السنة الماضية،
وي ــرج ــع ال ــدع ــم اإلض ــاف ــي للنمو
االق ـت ـصــادي إل ــى ق ــول مـســؤولــي
مـجـلــس االح ـت ـي ــاط ال ـف ــدرال ــي إن
خطة رفع أسعار الفائدة ستحدث
تدريجيا.
وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى س ـ ــوق ال ــدي ــن،
ارتفعت عائدات سندات الخزينة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي
بمقدار  80نقطة أساس منذ أدنى
مستويات لها في سبتمبر ،2017

ويتوقع أن ترتفع مبيعات الدين
الحكومي بأكثر من الضعف في
 ،2018لترفع صافي اإلص ــدارات
إلى  1.3تريليون دوالر ،وهو أعلى
رقم منذ  2010بحسب التوقعات.
ومع تقليص مجلس االحتياط
الفدرالي لممتلكاته من السندات،
وت ـ ــوق ـ ــع ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع الـ ـعـ ـج ــز ح ـتــى
ق ـبــل األخـ ــذ بــاالع ـت ـبــار اإلص ــاح
الـ ـض ــريـ ـب ــي ،ت ـش ـي ــر كـ ــل ال ــدالئ ــل
إلـ ــى ارتـ ـف ــاع ت ـكــال ـيــف ال ـت ـمــويــل،
وال ـت ـحــدي ال ــذي س ـيــواجــه وزي ــر
ال ـخ ــزي ـن ــة س ـت ـي ـفــن م ـن ــوش ــن هــو
أن ب ـعــض الـمـحـلـلـيــن يـتــوقـعــون
احـتـمــال انـخـفــاض ش ــراء البنوك
مــع اسـتـقــرار نـمــو االح ـت ـيــاط؛ ما
يجعل المشترين األكثر حساسية
لألسعار يلعبون دورا هنا ،مثل
م ــؤسـ ـس ــات األس ـ ـهـ ــم الـ ـخ ــاص ــة،
وصـ ـن ــادي ــق الـ ـتـ ـح ــوط واألفـ ـ ـ ــراد
األثرياء.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد عـ ــال ـ ـمـ ــي ،ع ـقــد
مجلس احتياط استراليا وبنك
إنكلترا اجتماعيهما الخاصين
ب ــال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة األسـ ـب ــوع
الماضي ،وأبقى كل منهما سعر
ال ـف ــائ ــدة اإلس ـ ـنـ ــادي ع ـلــى حــالــه،
ودعـمــت النبرة الصقورية لبنك
إن ـك ـل ـت ــرا م ـس ـت ــوى اإلس ـتــرل ـي ـنــي
بـ ـع ــد ب ـ ـيـ ــانـ ــات م ـخ ـي ـب ــة ل ــآم ــال
لمؤشر مديري الشراء للخدمات
فــي بــدايــة األس ـب ــوع ،وك ــان األمــر

في المئة لتصل إلى  2.3تريليون
دوالر ،بينما بلغت الواردات رقما
قياسيا قدره  2.9مليار في .2017
الجدير ذكره أن العجز التجاري
كـ ــان يـ ـ ــزداد قـلـيــا ك ــل س ـنــة منذ
 ،2014لكن التدهور في  2017كان
أكثر حدة من السنوات السابقة.

اجتماع صقوري لبنك إنكلترا

كذلك بالنسبة للدوالر األسترالي
الذي لقي دعما من االجتماع مع
صدور بيانات اقتصادية ضعيفة
الثالثاء الماضي.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ،ب ــدأ
ال ـ ــدوالر األس ـب ــوع عـنــد ،89.347
وارتـ ـف ــع بـنـسـبــة  1.49ف ــي الـمـئــة
مع ازدياد الوضوح بشأن وضع
الـحـكــومــة األمـيــركـيــة بـعــد إعــان
مجلس الشيوخ االتـفــاق ،وأنهى

الدوالر األسبوع عند .90.563
وبدأ الدوالر األسبوع متراجعا
إلى أقل من مستوى  1.2300ليبلغ
أدنى مستوى له عند  1.2204عند
نـحــو نـهــايــة األسـ ـب ــوع ،وتــراجــع
اليورو مع ارتفاع الدوالر في كل
القطاعات ،وأنهى األسبوع عند
.1.2237
وت ــم ال ـت ــداول بالجنيه مقابل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر بـ ـشـ ـك ــل ح ـ ـسـ ــاس ق ـبــل

اجتماع بنك إنكلترا ،وكان تحركه
م ـت ـمــاش ـيــا مـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع الـ ـ ــدوالر
وخسر  1.72في المئة ،ولكنه بقي
مدعوما بعد اجتماع بنك إنكلترا
الصقوري ،لينهي األسبوع عند
.1.3835

العجز التجاري األميركي
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــز الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري

األميركي ليبلغ  53.1مليار دوالر،
وه ــو الـعـجــز األك ـب ــر مـنــذ ،2008
وك ــان وراء هــذا االرت ـفــاع ارتـفــاع
أسعار السلع ،إضافة إلى ارتفاع
ّ
الطلب المحلي ،وعلق المحللون
على قدرة الرئيس دونالد ترامب
عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة صـ ـي ــاغ ــة ال ـع ــاق ــة
التجارية األميركية مع العالم مع
ازدياد العجز التجاري.
ونمت الصادرات األميركية 5.4

صوتت لجنة السياسة النقدية
بــاإلجـمــاع لمصلحة إبـقــاء سعر
الفائدة عند  0.5في المئة ،وإبقاء
ب ــرن ــام ــج الـتـسـهـيــل ال ـك ـمــي على
حاله ،لكن السوق نظر إلى نبرة
االجتماع على أنها صقورية ،مع
إفادة لجنة السياسة النقدية بأن
« ه ـنــاك حــا جــة لتقييد السياسة
النقدية باكرا بعض الشيء وبقدر
أكبر بعض الشيء ...من المتوقع».
ورفعت اللجنة أيضا توقعاتها
لـلـنـمــو ال ـس ـنــوي بـنـسـبــة  0.2في
الـمـئــة و 0.1فــي الـمـئــة فــي 2019
و 2020إ لـ ــى  1.8ف ــي ا ل ـم ـئ ــة فــي
كلتا السنتين ،وهذا التوقع لبنك
إنكلترا هو األول في عدة سنوات،
حيث يوجد وضع واضح لتضخم
يـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـمـ ـع ــدل ال ـم ـس ـت ـهــدف
ب ـس ـبــب ال ـض ـغ ــوط ــات ال ـس ـعــريــة
المحلية والطلب الفائق.
ويــأخــذ ال ـســوق فــي الحسبان
اآلن لدى تسعيره احتماال نسبته

نـحــو  70فــي الـمـئــة لــرفــع أسـعــار
الفائدة في بريطانيا ،أي بارتفاع
عن النسبة البالغة  42في المئة
في بداية األسبوع.

نمو منطقة اليورو
أف ــادت مــؤسـســة  IHSماركيت
بأن مؤشر مديري الشراء النهائي
للخدمات لمنطقة اليورو سجل
أعلى قراءة تقريبا في  10سنوات
ونـ ـص ــف ع ـن ــد  58.0ف ــي ي ـنــايــر،
مشيرا بذلك إلى ارتفاع ملحوظ
في اإلنتاج تجاوز التوقع األولي
البالغ .57.6
وعكس االرتفاع بعد المراجعة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـك ـ ـلـ ــي أس ـ ـ ــاس
م ـس ــاه ـم ــات أق ـ ـ ــوى مـ ــن أل ـمــان ـيــا
وك ــذل ــك (ب ــالـ ـمـ ـع ــدل) ت ـل ــك الـ ــدول
خارج «الكبريين» ،فقد كان معدل
التوسع في ألمانيا هو األفضل
منذ مارس  ،2011وتحسن النمو
أيضا في إيطاليا واسبانيا (إلى
 126وأعلى معدل في  6أشهر على
التوالي) ،ولكنه تراجع في ايرلندا.
ورغ ـ ــم أن م ـع ــدل ال ـت ــوس ــع في
فرنسا كان أقل بشكل طفيف من
المعدل الذي أشير إليه في التوقع
األولي السابق ،فإنه مازال أسرع
مــن م ـعــدل ديـسـمـبــر ،وأح ــد أكثر
المعدالت حدة التي تم تسجيلها
منذ منتصف .2011
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

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

نقص العمالة ...ارتفاع في التكاليف وعرقلة للمشاريع العمرانية
عقاريون لـ ةديرجلا  :المواطن سيتحمل أعباء الزيادة ...وربط العمالة بمدة المشروع أفضل الحلول
•

يبدو أن هناك أزمة تلوح بأفق القطاع العقاري،
نقص كبير باأليدي العاملة ،مما نتج عنه
تتمثل في ً
ارتفاع كبير جدا في تكاليف البناء ،على الرغم من
انخفاض أسعار مواد البناء بشكل عام.

ً
«الجريدة» سألت عددا من العقاريين حول تأثير
نقص االيدي العاملة على القطاع العقاري ،وعلى
المشاريع االسكانية بشكل خاص ،موضحين أن
تأثير نقص العمالة يكمن في تأخر تنفيذ المشاريع

قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري
عبدالعزيز الدغيشم إن نقص
ً
ال ـع ـمــالــة ل ــه تــأث ـيــر كـبـيــر ج ــدا
ع ـل ــى س ـي ــر ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـطــويــر
الـ ـعـ ـق ــاري ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام ،حـيــث
إن ـه ــا ت ــرف ــع ال ـت ـكــال ـيــف س ــواء
ع ـل ــى ا ل ـم ـس ـت ـث ـمــر يــن او عـلــى
المواطنين ،باالضافة الى انها
تؤخر عملية انجاز المشاريع.
وأو ضــح الدغيشم ان هناك
ً
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ب ــال ـن ـس ـب ــة
لـلـعـمــالــة غ ـيــر الـمـخـتـصــة فــي
البناء وتوابعه من تمديدات
كهربائية و صـحـيــة و غـيــر هــا،
م ـش ـيــرا ا لـ ــى ان ت ـلــك ا ل ـع ـمــا لــة
ت ـ ـسـ ــيء الـ ـ ــى الـ ـمـ ـب ــان ــي وإل ـ ــى
السوق.
وأ ضــاف أن خير دليل على
ذ ل ـ ـ ــك أن هـ ـ ـن ـ ــاك ا ل ـ ـعـ ــد يـ ــد مــن
الشكاوى تقدم بها مواطنون
ال ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ال ـ ــرق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة
م ـض ـم ــو ن ـه ــا ان ه ـ ـنـ ــاك خ ـلــا
وت ــاع ـب ــا ف ــي ال ـم ـســاكــن الـتــي
ش ـيــدوهــا عــن طــريــق الـعـمــالــة
غير المختصة.
و تـ ــا بـ ــع أن إ ن ـ ـجـ ــاز ا ل ـب ـن ـيــة
التحتية للمشاريع اإلسكانية
لــم يتأثر ،أل نــه يتم عــن طريق
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ،ويـ ـ ـت ـ ــم ج ـل ــب
ال ـع ـم ــال ــة م ــن ال ـ ـخـ ــارج لـحـيــن

العمرانية بشكل عام ،باإلضافة الى ارتفاع اسعار
التكاليف على المستثمرين وعلى المواطنين.
وأشاروا الى ان الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية،
ولذلك يجب على الجهات المعنية توفير االيدي

العاملة لمواجهة الطلب المتزايد وسد النقص الذي
يعانيه السوق المحلي.
وتابعوا أن المتأثر االول هو المواطن ،الذي
سيتحمل اعباء الزيادة الناتجة عن ارتفاع اسعار

العمالة غير
المختصة تسيء
إلى المباني
وتضر السوق

االنتهاء من االعمال المطلوبة.

مساكن المواطنين
وأ فـ ــاد ب ــأن ا لـمـشـكـلــة تكمن
بعد االنتهاء من أعمال البنية
التحتية والسماح للمواطنين
ف ـ ــي ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء ،حـ ـي ــث ان ه ـن ــاك
مـ ـش ــاك ــل تـ ــواجـ ــه ال ـم ــواط ـن ـي ــن
مــع شــركــات ال ـم ـقــاوالت ،إذ إن
اسعارها مرتفعة وعمالها غير
مختصين في البناء.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى انـ ـ ــه يـ ـج ــب ان
تكون هناك رقابة من الجهات
المعنية على الشركات ،ويجب
ان يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـخ ـص ــص،

استقدام العمالة
بـ ــدوره ،ق ــال ر ئ ـيــس مجلس

الجمعة

ادارة ش ــر ك ــة ا م ـ ــاك كــا ب ـي ـتــال
م ـح ـمــود ا ل ـج ـم ـعــة إن مـعـضـلــة
ن ـق ــص ال ـع ـم ــال ــة ت ــأت ــي بـسـبــب
عـ ــدم م ــوا ف ـق ــة وزارة ا ل ـش ــؤون
على منح الشركات تأشيرات
الستقدام العمالة المطلوبة.
وأض ــاف الـجـمـعــة أن تـشــدد
وزارة ا لـشــؤون بهذه المسألة
ج ـ ــاء ب ـس ـبــب تـ ـج ــار االق ــام ــات
واس ـ ـت ـ ـقـ ــدام عـ ـم ــال ــة هــام ـش ـيــة
ليس لها تخصصات وال تفيد
السوق المحلي.
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح ان ا لـ ـجـ ـمـ ـي ــع مــع
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت ب ـهــا
ا لـجـهــات المعنية لمنع تجار
االق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات ،ولـ ـ ـك ـ ــن ي ـ ـجـ ــب ان

ت ـكــون ه ـنــاك مــرو نــة بالنسبة
للشركات التي لديها مشاريع،
وي ـم ـك ــن رب ـ ــط ال ـع ـم ــال ــة ب ـمــدة
المشروع ،أي أن وجود العمالة
فــي ا لــدو لــة ينتهي مــع انتهاء
المشاريع ،التي بموجبها تم
استقدام العمالة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن تـ ـ ــأ ث ـ ـ ـيـ ـ ــر نـ ـق ــص
العمالة على القطاع العقاري
س ـ ـي ـ ـكـ ــون كـ ـبـ ـي ــر ج ـ ـ ـ ــدا ،ح ـي ــث
سيعمل على ز يــادة التكاليف
عـ ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ــراغ ـب ـي ــن
ف ــي ت ـش ـي ـيــد م ـن ــازل ـه ــم ،وع ـلــى
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن
فـ ــي تـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ،ه ــذا
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــأخـ ــر فــي
تنفيذ المشاريع ،وسينعكس
سلبا على اسعار العقارات.
وتــابــع أن مــن الـمـفـتــرض ان
تتشدد الجهات المعنية على
ا لـعـمــا لــة ا لـســا ئـبــة والمنتشرة
ف ــي ا لـ ـش ــوارع ،اذ ا ن ـهــا تعتبر
ع ـمــالــة غ ـيــر مـخـتـصــة ،وتــؤثــر
عـلــى الــدولــة ،مــوضـحــا" :يجب
أن ت ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــرو ن ـ ــة فــي
اتخاذ القرارات ،حتى ال تتأثر
باقي القطاعات".

التراخيص الالزمة
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ن ـق ــص ال ـع ـمــالــة
مشكلة تعانيها كل القطاعات،
ول ـيــس ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري على
وجه التحديد ،مبينا ان هناك
شركات صناعية تمتلك عددا
كبيرا من السيارات والمكائن
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج
الـ ـ ــى ع ـ ـمـ ــالـ ــة ،وع ـ ـنـ ــد الـ ــذهـ ــاب
الستخراج التراخيص الالزمة
توافق وزارة الشؤون على عدد

«الوسطاء»« :التجارة» ًتولي ً
تطوير المهنة اهتماما كبيرا
ذك ــر االت ـح ــاد الـكــويـتــي لــوسـطــاء الـعـقــار ان "وزارة الـتـجــارة
والصناعة تــولــي مهنة الوسيط الـعـقــاري اهتماما كبيرا ،كما
تعمل دوم ــا عـلــى تـطــويــر أدائ ـهــا ،لـمــواكـبــة الـتـطــورات الحديثة
واالوضــاع الحالية والتغيرات المستمرة في كل المجاالت ،وال
شــك فــي أن جهد ال ــوزارة فــي تطوير المهنة يخدم أوال وأخيرا
السوق العقاري المحلي".
وأك ــد االت ـحــاد ان على "ال ـت ـجــارة" ان تضع فــي عين االعتبار
االت ـح ــاد الـكــويـتــي لــوسـطــاء الـعـقــار لتفعيل دوره الـمـنــوط بــه،
واالستعانة بأعضائه في العمل على هــذا التطور والتحديث،
بالمشاركة في اللجان التي تنشئها الوزارة او الرأي االستشاري
خالل االجتماعات الخاصة بالوساطة العقارية ،وذلك لما يوجد
في االتحاد من أعضاء لهم خبرة كبيرة ،مما يساعد في اخراج
القرارات الصائبة والتطوير المناسب.
واش ــار إلــى ان االستعانة بـكــوادر الــوسـطــاء سيدفع إلــى حل
العديد من المشاكل التي يعانيها السوق المحلي ،مشددا على
حرص االعضاء على تنظيم السوق دون وجود أي مشاكل.

ً
 20دينارا يومية
العامل غير
المختص
ً
و 60دينارا
للمختص

نقص األيدي
العاملة سينعكس
ً
سلبا على أسعار
العقارات

الدغيشم

بحيث ال يتم ا عـطــاء الرخصة
اال ب ـ ـعـ ــد ا ل ـ ـتـ ــأ كـ ــد م ـ ــن ك ـ ـفـ ــاء ة
العمالة الموجودة.
وذكـ ــر ا لــدغ ـي ـشــم ان ا ل ــدول ــة
مـ ـقـ ـبـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــري ـ ــة
ا لـعـمــرا نـيــة ،و يـجــب ان يتزامن
ه ــذا م ــع وجـ ــود ع ـمــالــة كــافـيــة
وذات خ ـبــرة و بـ ــاع طــو يــل في
مـ ـج ــال الـ ـبـ ـن ــاء ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان
األمر بحاجة الى تنسيق بين
الجهات المعنية.

االيدي العاملة ،باالضافة الى تأخر تنفيذ المشاريع
العمرانية ،ألن تأخر أو تعطل تنفيذ المشاريع
العمرانية او السكنية له تبعات سلبية كبيرة ...وفيما
يلي التفاصيل:

الكندري

مـعـيــن ،وبــالـتــالــي يـكــون هناك
نقص في المواد المصنعة.
واخ ـت ـت ــم ال ـج ـم ـعــة ق ــائ ــا ان
كل الدول ،التي لديها مشاريع
ع ـم ــران ـي ــة وتـ ـط ــوي ــري ــة ،ت ـقــوم
ب ـج ـلــب ال ـع ـمــالــة م ــن الـ ـخ ــارج،
وم ــع ان ـت ـهــاء ال ـم ـشــاريــع تـقــوم
بترحيلها ،وبالتالي لن يكون
هـ ـن ــاك ت ـكــال ـيــف م ــرت ـف ـع ــة ،وال
تعطل في التنفيذ.

أسعار العمالة
ومـ ــن ج ـه ـت ــه ،أوض ـ ــح نــائــب
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
عذراء العقارية فيصل الكندري
أن أ سـ ـع ــار ا ل ـع ـمــا لــة ا ل ـخــا صــة
ب ـ ــا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء ار ت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت م ـ ـ ــن 15
ً
دينارا ،إلى  20دينارا للعامل
غـيــر ا لـمـخـتــص ،وأ م ــا العمالة
الـمـخـتـصــة ف ـقــد وص ــل الـسـعــر
ً
اليومي لها الى  60دينارا.
وذك ــر ال ـك ـنــدري أن الـمـتــأثــر
ف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاف ه ــو
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ،ح ـي ــث سـيـتـحـمــل
اعـ ـب ــاء ال ـ ــزي ـ ــادة ال ـن ــات ـج ــة عــن
ارتفاع اسعار األيدي العاملة،
ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى ت ــأخ ــر تـنـفـيــذ
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة ،إذ
إن ت ـ ــأ خ ـ ــر او تـ ـعـ ـط ــل ت ـن ـف ـيــذ
ا لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار ي ـ ــع ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــرا ن ـ ـيـ ــة او
ال ـس ـك ـن ـي ــة لـ ــه ت ـب ـع ــات سـلـبـيــة
كبيرة.
و تـ ــا بـ ــع أن ا لـ ـك ــو ي ــت مـقـبـلــة
ع ـل ــى م ـش ــاري ــع ع ــدي ــدة ،مـنـهــا
اال سـكــا نـيــة ومنها العمرانية،
فيجب ان يكون هناك تنسيق
بين الجهات المعنية لتوفير
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـخ ـت ـصــة الغ ــراض
البناء والتطوير.

و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى ان ا لـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام
المعماري فــي الكويت يعتبر
تـ ـقـ ـلـ ـي ــد ي ــا وال ت ـ ــو ج ـ ــد ا ف ـ ـكـ ــار
تطويرية ،اذ يحتاج االمر الى
تنسيق بين الجهات المعنية
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر فـ ـك ــر الـ ـعـ ـم ــران،
حـيــث تـفـتـقــد الــدولــة ال ــى الـفــن
المعماري والهوية المعمارية
الـ ـث ــابـ ـت ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـي ــزه ــا عــن
غيرها من البلدان.
و قــال ان العمل على توفير
ال ـع ـمــالــة الـمـخـتـصــة ل ــه تــأثـيــر
ايـ ـج ــاب ــي ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـس ــوق
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ،وع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـب ــان ــي،
وأيـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــة
ا لمستثمر ين و ا لمستهلكين ،
م ــوض ـح ــا ان ـ ــه ت ـج ــب م ـحــاربــة
الـعـمــالــة الـســائـبــة لـمــا لـهــا من
اضرار جانبية.

قراءة المتغيرات
وأ ضــاف أ نــه يجب ان تكون
هـ ـن ــاك ادارة او ج ـه ــة مـعـنـيــة
فـ ــي ق ـ ـ ــراء ة ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ال ـتــي
تطرأ على كل قطاعات الدولة،
والعمل على سد االحتياجات
ب ـ ــأس ـ ــرع وقـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن ،وذل ـ ــك
حتى ال يكون لها آثار سلبية
س ـ ــواء ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن او
المواطنين.
وأش ــار الـكـنــدري ان الـســوق
ال ـع ـقــاري بـحــاجــة ال ــى تـجــديــد
القرارات ،وذلك لتواكب التطور
الـحــاصــل ،بــاالضــافــة الــى فتح
ا لـمـجــال ا مــام ا لــوا فــد يــن لتملك
ا ل ـ ـش ـ ـقـ ــق ،م ـ ــؤ ك ـ ــدا ان ا لـ ـس ــوق
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ي ـ ــوج ـ ــد بـ ـ ــه فـ ــرص
استثمارية كبيرة ،منها تملك
المحال التجارية.

معامالت الشقق تقتنص نصف صفقات العقار في دبي
«دائرة األراضي» تروج لعقارات اإلمارة في الواليات المتحدة
أظهر تقرير التصرفات العقارية في
دبي أمس استحواذ معامالت الشقق
والفلل على نصف تصرفات العقار.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـت ـق ــري ــر دائ ـ ـ ـ ــرة األراض ـ ـ ــي
واألم ـ ــاك فــي دب ــي ،فـقــد سـجـلــت 180
معاملة بقيمة  320مليون درهم ،منها
 15معاملة لألراضي بقيمة  93مليونا،
و 165معاملة للشقق وا لـفـلــل بقيمة
 227مـلـيــو نــا ،مضيفا ان التصرفات
العقارية في "الدائرة" حققت أكثر من
 455مليون درهم.
وس ـج ـلــت ال ــره ــون ــات قـيـمــة قــدرهــا
أراض
 135مليون درهم ،منها  19رهن
ٍ
بقيمة  91مليونا ،و 36رهن فلل وشقق

بقيمة  44مليونا ،وكان أهمها بمنطقة
أم رم ــول بقيمة  30مـلـيــونــا ،وأخ ــرى
فــي منطقة الثنية الــرا بـعــة بقيمة 16
مليونا.
م ـ ــن جـ ـه ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـلـ ـن ــت دائ ـ ـ ــرة
األراض ــي واألم ــاك فــي دبــي توصلها
إلـ ـ ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون وش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة
استراتيجية مع شركة غلوبال ليميتد
«س ـن ـش ــري  ،»21ال ـت ــي س ـت ـقــوم ب ــدور
أمين الـتــرويــج الـعـقــاري فــي الــواليــات
المتحدة.
وبموجب بنود االتفاقية ،ستقوم
«س ـن ـشــري  »21بـ ــدور أم ـيــن الـتــرويــج
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،

لتساعد الــدائــرة فــي مهمتها الرامية
إلـ ـ ــى ت ــرسـ ـي ــخ مـ ـك ــان ــة دبـ ـ ــي عــال ـم ـيــا،
ولتكون إمــارة دبي الوجهة العقارية
األول ـ ــى عــالـمـيــا ف ــي االب ـت ـك ــار والـثـقــة
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـت ــروي ــج
لـلـفــرص االسـتـثـمــاريــة ال ـجــذابــة التي
ي ـم ـكــن لـلـمـسـتـثـمــريــن م ــن الـجـنـسـيــة
األميركية الحصول عليها في سوق
دبي العقاري.
وس ـت ـس ـهــم االت ـف ــاق ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة فــي
ت ـعــزيــز ال ـت ــروي ــج ال ـع ـق ــاري ب ــال ــوالي ــات
المتحدة ،وتشجيع االستثمار من قبل
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن ،م ــن خــال
ق ـيــام ال ـشــركــة ب ـخــدمــات أم ـيــن الـتــرويــج

العقاري في الواليات المتحدة ،بما في
ذل ــك خ ــدم ــات الـ ــرد ع ـلــى االس ـت ـف ـســارات
واالستعالمات ،والخدمات المتخصصة
الـتــي تساعد على جــذب االسـتـثـمــارات،
وتعريف المستثمرين بالخدمات التي
تقدمها الــدائــرة للمستثمرين من شتى
أنحاء العالم.
وسـتـقــدم الـشــركــة الــدعــم ل ــ"أراض ــي
دبـ ـ ـ ـ ـ ــي" ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
المعارض والورش الخارجية للترويج
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ،ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ـم ـه ــا ال ـ ــدائ ـ ــرة
وش ــرك ــاؤه ــا ف ــي أرجـ ـ ــاء مـخـتـلـفــة من
الواليات المتحدة.
وقال المدير العام لدائرة األراضي

واألم ــاك في دبــي سلطان بن مجرن:
"إن الدائرة تولي أهمية بالغة للسوق
األمـيــركـيــة ،السـيـمــا أن المستثمرين
هناك يحتلون مرتبة متقدمة كل عام
على قائمة أكثر المستثمرين األجانب
إقباال على االستثمار في دبي".
وأضـ ـ ــاف ب ــن م ـج ــرن أن "ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة مـلـيـئــة ب ــأع ــداد هــائ ـلــة من
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن الـ ــذيـ ــن ي ـب ـح ـث ــون عــن
أفـضــل الــوج ـهــات االسـتـثـمــاريــة حــول
العالم ،ومن المؤكد أن دبي قادرة على
تحقيق طموحاتهم ،خصوصا على
ضــوء وج ــود الـخـيــارات االستثمارية
المتنوعة في اإلمارة".

البحرين :فرض غرامات على مزاولي المهن  768ألف مليونير عقاري في بريطانيا
العقارية دون ترخيص
أكد عضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم
الـعـقــاري البحرينية ناصر األهـلــي أن هناك
توجهات لدى المؤسسة لفرض غرامات على
الممارسين للمهن العقارية من دون ترخيص.
وق ــال األه ـلــي إن الـمــؤسـســة تـعـمــل حاليا
لتنظيم المهن العقارية ،وخصوصا الوساطة
(ال ــدالل ــة) والـتـثـمـيــن وإدارة األم ـ ــاك ،مبينا
أهمية دخول المرخص الجديد لمزاولة المهن
الـعـقــاريــة دورات تــدريـبـيــة لتأسيسه بشكل
سليم قبل دخوله السوق.
وأكد أن عددا كبيرا من العاملين في المهن

العقارية يجهلون أبسط أسس المهنة ،وهو
التحويل بين المتر المربع والـقــدم المربعة
على سبيل المثال،
موضحا أن "أهمية هذه الدورات التدريبية
هــي االرت ـق ــاء بــالــوسـيــط الـبـحــريـنــي ،وكــذلــك
تمكنه من المحافظة على مهنته في السوق،
قبل أن يأتي من هو أكثر تنظيما منه ويكون
العمل من نصيبه".
ومن جانب جمعية البحرين العقارية ،أكد
األهلي أنهم أطلقوا مبادرة مع "تمكين" لدعم
أصحاب المكاتب العقارية والعاملين في هذا

القطاع والراغبين في االلتحاق به من خالل
خطط وبرامج تمكين عبر تقديم الدعم المالي
للعقاريين من خالل مشاركتهم في الــدورات
المتخصصة لعلوم التسويق واالستشارات
والتثمين العقاري.
وأكـ ــد أه ـم ـيــة ت ـطــويــر وت ــدري ــب مـمــارســي
مهنة الوساطة العقارية في مملكة البحرين،
مــن خــال دعــم تمكين ل ـلــدورات والــدراســات
ال ـع ـق ــاري ــة ل ـل ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـج ــال ال ــوس ــاط ــة
والتسويق واالستشارات العقارية ،وغيرها
من الدورات المهمة.

يملك أكثر من  768ألف بريطاني عقارات تزيد قيمتها
على مليون جنيه استرليني ،بفضل اسـتـمــرار ارتـفــاع
أسعارها .وتبين أرقام جديدة أن عدد األشخاص الذين
يملكون عقارات قيمتها مليون جنيه استرليني أو أكثر
ارتفع بنسبة  22.95في المئة منذ أغسطس  ،2016حين كان
عددهم  625077شخصا ،مقارنة بـ  768553شخصا اليوم.
وتشكل العقارات ،التي تبلغ قيمتها مليون جنيه
استرليني  2.7في المئة من مجموع المساكن ،بحسب
وكــالــة زوب ــا الـعـقــاريــة .وتــزيــد حـصــة لـنــدن مــن هــذه
العقارات على النصف ،أو ً 430720
عقارا ،تعادل 12.8
في المئة من إجمالي مساكن العاصمة .وتأتي بعد
لندن في عدد العقارات التي تزيد قيمتها على مليون
استرليني ،مدينتا كامبريدج ور يــد نــغ الجامعيتان

عقارا وً 5421
جنوب إنكلترا بـ ً 5530
عقارا على التوالي.
وتبين األرقام وجود انقسام واضح بين شمال إنكلترا
ثمنا ،إذ
وجنوبها حين يتعلق األمــر بالعقارات
األغلى ً
توجد في الجنوب الشرقي الغني ً 180397
عقارا قيمتها
مليون جنيه استرليني أو أكثر ،في حين أن عددها في
شمال شرق إنكلترا يبلغ ً 69840
عقارا فقط.
لكن نمو أسعار العقارات تباطأ خالل العام الماضي،
وقــال المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن السوق
بطيئا فــي عــام  .2018وتــوقـعــت شــركــة كابتال
سيبقى
ً
إيكونوميكس االستشارية أن ترتفع أسعار العقارات في
عام  2018بنسبة اثنين في المئة ،في حين توقعت شركة
جونز النغ السال لالستثمارات العقارية ارتفاعها بنسبة
واحد في المئة.
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المهمة تساهم
للمعارض
السامية
الرعايات
الروضان:
ً
ً ً
في تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا
ةديرجلا
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اقتصاد

أكد خالل اختتام «كويت اكسبو  »2018وجود حزمة من القوانين االقتصادية والقرارات المعززة للرؤية
جراح الناصر

الكويت لها نشاط مميز حاليا
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية،
كما لديها الكثير من الخطط
واالستراتيجيات في هذا
الصدد.

قال وزير التجارة والصناعة،
وزير الدولة لشؤون الشباب خالد
الــروضــان إن الرعايات األميرية
السامية للمؤتمرات والمعارض
ال ـم ـه ـمــة ف ــي الـ ـب ــاد ت ـســاهــم في
ت ـح ــوي ــل ال ـك ــوي ــت م ــرك ــزا مــالـيــا
واقتصاديا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ف ــي
ت ـص ــري ـح ــه ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن أم ــس
األول عقب اختتام معرض كويت
اكسبو  2018في أرض المعارض،
أن هـ ـن ــاك ح ــزم ــة م ــن ال ـق ــوان ـي ــن
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـتــي
ستعزز الرؤية األميرية بأن تكون
الكويت مركزا ماليا واقتصاديا
بالمنطقة.
وذكـ ــر أن ال ـكــويــت لـهــا نـشــاط
م ـ ـم ـ ـيـ ــز حـ ــال ـ ـيـ ــا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بـ ــال ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـمــا
لـ ــدي ـ ـهـ ــا ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـخـ ـط ــط
واالستراتيجيات في هذا الصدد،
وت ـف ـع ـيــل ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـتــاب ـعــة

ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة
كــي ت ـكــون مــرتـبـطــة مــع بعضها
ً
البعض ،مفيدا بأن هذا المعرض
والتجمع الناجح يحرك المياه
الراكدة.
وحــول «كويت اكسبو ،»2018
أفـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأنـ ـ ــه ت ـ ـ ــم رص ـ ـ ـ ــد ب ـع ــض
المالحظات خالل هذا المعرض
على أن يتم أخذها بعين االعتبار
ب ـت ـطــويــر وت ـع ــزي ــز اإلي ـجــاب ـيــات
وت ــاف ــي الـسـلـبـيــات مـنـهــا خــال
المعارض المقبلة ،وبحث سبل
تطويرها مستقبال.
وك ـ ـ ــان ال ـ ــروض ـ ــان أشـ ـ ـ ــار ،فــي
كلمته خالل حفل الختام لمعرض
كويت اكسبو  ،2018إلى تنظيم
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت مـ ـع ــارض أخ ــرى
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ب ـه ــدف
إب ــراز ال ــدور الــريــادي للبالد في
المجاالت التجارية واالقتصادية
والثقافية.
ّ
وبين أن تنظيم هذه المعارض

ي ــأت ــي فـ ــي إط ـ ـ ــار اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
شاملة تطمح إ لــى تعزيز فرص
ن ـمــو االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي وب ـنــاء
شراكات استثمارية بين مختلف
ال ـ ـ ـ ــدول وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ــذي ــن
يـشــاركــون أو ي ــزورون مثل هذه
الفعاليات سواء من دول المنطقة
أو من بقية دول العالم.
ولفت إلى أن المشاركة الكبيرة
في هــذا المعرض المتمثلة بـ30
دول ـ ـ ــة و 77ش ــرك ــة دول ـ ـيـ ــة و60
شركة محلية تعبر عن الثقة التي
تحظى بها الكويت في المحافل
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،الس ـي ـم ــا ال ـح ـك ــوم ــات
وشركات القطاع الخاص المهتمة
بالتنمية االقتصادية والبشرية.
وأوضـ ــح أن ذل ــك يــؤكــد أيضا
ام ـ ـتـ ــاك الـ ـك ــوي ــت كـ ــل م ـق ــوم ــات
النهوض التجاري واالقتصادي
وال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
تحتاج إليها أي دولة في العالم
لتحقيق التنمية الشاملة ،وفي

الشيخ نمر الصباح بجانب وزير التجارة خالد الروضان
مقدمتها بنية تحتية متطورة
وقطاع خاص نشيط ووفرة مالية
وت ـش ــري ـع ــات ج ــاذب ــة ومـشـجـعــة
لالستثمار.
وذك ــر أن مثل هــذه المعارض
الـمـتـمـيــزة يـشـكــل عـنـصــرا مهما
لتنشيط ا لـحــر كـتـيــن السياحية

والتجارية في األسواق المحلية،
ك ـم ــا ت ـت ـيــح الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـشــركــات
العالمية المشاركة فيها للتعرف
على ثقافة الكويت وحضارتها
ونمط حياة شعبها ومجتمعها.
وقال الروضان إن هذه الفعالية
تشكل عــامــل جــذب لــرجــال المال

واألعمال من مختلف دول العالم،
مـ ـم ــا يـ ـث ــري الـ ـس ــاح ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ت ـجــاريــا وس ـيــاح ـيــا بــاعـتـبــارهــا
الطريق األقصر لتالقي الثقافات
والـتــوصــل إل ــى تنمية مستدامة
تساهم في استقرار المجتمعات.
وأعـ ـ ــرب ع ــن ش ـك ــره ومـنـظـمــي

«كويت اكسبو  »2018جميع الدول
المشاركة والسفارات والبعثات
وال ـش ــرك ــات الــدول ـيــة والـكــويـتـيــة
وأص ـح ــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة الذين كان لهم الدور
الـ ـفـ ـع ــال واإليـ ـج ــاب ــي ف ــي ن ـجــاح
المعرض.

«الوطني» يستضيف برنامج «بريدج» التدريبي «بيتك» :برنامج تدريب متكامل للمعينين الجدد
في إطار شراكته االستراتيجية
م ــع مــؤسـســة ل ــوي ــاك الـتـطــوعـيــة،
يستضيف بنك الكويت الوطني
بــرنــام ـج ـهــا ال ـتــدري ـبــي (ب ــري ــدج)
لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وت ــأه ـي ـل ـه ــم
ً
لاللتحاق بسوق العمل ،انطالقا
مـ ـ ــن دور ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك اال جـ ـتـ ـم ــا ع ــي
ً
الـ ـ ــريـ ـ ــادي وال ـ ـسـ ـ َّـبـ ــاق دوم ـ ـ ـ ــا فــي
دع ـ ــم ال ـم ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمـعـيــة
ً
واإلنسانية الفاعلة ،والتزاما منه
بـمـســؤولـيـتــه االجـتـمــاعـيــة تجاه
الكوادر الوطنية الشابة.
ويهدف برنامج «بــريــدج» إلى
زي ـ ــادة ال ــوع ــي ل ــدى الـمـتــدربـيــن،
وتـ ـط ــوي ــر مـ ـه ــاراتـ ـه ــم ال ـم ـه ـن ـيــة
وال ـش ـخ ـص ـيــة ،ع ـبــر تـ ـن ــاول عــدة
مواضيع ،منها :كيفية التواصل
وخدمة العمالء واألسلوب المهني
والـعـمــل الـجـمــاعــي .وفــي الختام
يحصل كل طالب اجتاز البرنامج
بنجاح على شهادة خبرة ُمقدمة
من جهة العمل ومن «لوياك».
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـل ـمــوارد
ال ـب ـشــريــة ف ــي «ال ــوطـ ـن ــي» ،عـمــاد
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،إن «دع ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـبـ ـن ــك
لنشاطات (لوياك) تأتي انطالقا
من رسالته االجتماعية الهادفة
إلـ ــى دعـ ــم ك ــل ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع
ومؤسساته ،وخاصة التي تعنى
بالشباب ،السيما أنهم يحتاجون
ك ــل ال ـم ـح ـفــزات لـيـكــونــوا شــركــاء
ف ــاع ـل ـي ــن فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة وخ ــدم ــة
المجتمع».

متدربو «بريدج» في ضيافة «الوطني»
وأضـ ـ ـ ــاف أن «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ق ــدم
مــع «لــويــاك» العديد مــن البرامج
التدريبية والتوعوية والتثقيفية
الهادفة ،الفتا إلى تميز «بريدج»
ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــزه عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
بالطاقات الـشــابــة ،والـعـمــل على
ت ـع ــزي ــز خ ـب ــرات ـه ــا فـ ــي م ـج ــاالت
ح ـيــويــة ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،مـثــل:
جودة الخدمة ،التي لطالما كانت
عالمة فارقة تميز بها «الوطني».
وأكـ ـ ــد ال ـ ـتـ ــزام ال ـب ـن ــك بـتــوفـيــر
ب ـ ــرام ـ ــج ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ل ـل ـخــري ـج ـيــن
وال ـط ـل ـبــة م ــن الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة
ال ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،ل ـ ـمـ ــدهـ ــم ب ــالـ ـخـ ـب ــرات
والمعلومات المهنية والتدريبات

العملية ،وإعدادهم بشكل محترف
للدخول في معترك سوق العمل.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أش ـ ـ ــادت نــائـبــة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة «ل ــوي ــاك»،
فـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرزوق ،ب ــالـ ـش ــراك ــة
االستراتيجية مع «الوطني» ،التي
ترتقي إنجازاتها عاما بعد آخر،
حيث يقدم دائما في كل مشاركه
له قيمة مضافة حقيقية للشباب،
ويمنحهم تجارب غير مسبوقة
في مجال التدريب.
ويحرص «الوطني» باستمرار
على دعــم فئة الشباب ،من خالل
رعـ ــايـ ــة مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات،
انـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــام ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ـ ــه

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الراسخة للنهوض بمسؤولياته
االجتماعية ،وإيمانا منه باألثر
الفعال لهذه البرامج الهادفة في
خ ــدم ــة الـمـجـتـمــع وأب ـن ــائ ــه ،كما
أنها تعكس الــدور القيادي الذي
يلعبه البنك في هذا المجال منذ
عقود طويلة.
وت ـ ـهـ ــدف «لـ ـ ــويـ ـ ــاك» إلـ ـ ــى دع ــم
الشباب ،من خالل توفير الفرص
التدريبية ،لتمكينهم وإشراكهم
في البرامج التنموية ،وتستهدف
ا ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب بـ ـي ــن  14و 23ع ــا م ــا،
م ــن خ ــال ال ـب ــرام ــج وال ـم ـشــاريــع
التعليمية والتدريبية والتطوعية
المخصصة لهم.

أطلق بيت التمويل الكويتي
ً
ً
(ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) بـ ــرنـ ــام ـ ـجـ ــا ت ــدريـ ـبـ ـي ــا
ً
متكامال لتأهيل نحو  36موظفا
ك ــوي ـت ـي ــا مـ ــن دفـ ـع ــة الـمـعـيـنـيــن
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد لـ ـ ـب ـ ــدء مـ ـ ـه ـ ــام ع ـم ـل ـهــم
ف ــي ال ـ ـفـ ــروع وم ــرك ــز االتـ ـص ــال،
والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـعـ ـم ــاء وف ــق
أع ـلــى مـعــايـيــر جـ ــودة ال ـخــدمــة،
ومواجهة متطلبات العمل التي
ي ــرك ــز م ــن خ ــال ـه ــا ال ـب ـن ــك عـلــى
المنافسة واالرت ـق ــاء فــي خدمة
العمالء ،وابتكار منتجات تلبي
تـطـلـعــاتـهــم ،بـمــا يــؤكــد ريــادتــه
فــي تعزيز إمـكــانــات الموظفين
ومهاراتهم ،وفق أعلى مستويات
ال ـت ــدري ــب واك ـت ـس ــاب ال ـم ـهــارات
نظريا وعمليا.
ويمتد البرنامج  5أسابيع،
و يـشـمــل مجموعتين تضمان
ن ـح ــو  21م ــوظ ـف ــا ل ـل ـع ـمــل فــي
ال ـ ـفـ ــروع ،و 15م ــوظ ـف ــا لـلـعـمــل
فــي مــركــز االت ـص ــال .ويتضمن
دورات متكاملة في المنتجات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــات
وب ـطــاقــات وودائ ـ ــع وخـطــابــات
و خ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــات ،و ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــام إدارة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،CRM
ومـ ـق ــدم ــة عـ ــن م ـف ـه ــوم فـلـسـفــة
البنوك االسالمية ،واالقتصاد
االســامــي ،والتكييف الشرعي
للمنتجات المصرفية ،واألمــن
والسالمة ،والتعليم االلكتروني،
والكشف عن التزوير والتزييف،

لقطة جماعية للمتدربين مع مسؤولي «بيتك»
ودورات ف ــي م ـ ـهـ ــارات ال ـب ـيــع،
إلـ ــى ج ــان ــب ب ــاق ــة م ـت ـنــوعــة من
المواد وورش العمل المتعلقة
ب ــأس ــاس ـي ــات ومـ ـ ـه ـ ــارات مــركــز
االتصال وخدماته ،إضافة الى
بــرنــامــج العمليات GFS Ethix
للتدريب العملي.
ك ـم ــا ي ــرك ــز الـ ـب ــرن ــام ــج عـلــى
أهمية جودة الخدمة والتركيز
ع ـلــى الـعـمـيــل ك ــأح ــد ال ـم ـحــاور
االســاسـيــة فــي «بـيـتــك» ،وكذلك
ت ـ ـعـ ــريـ ــف الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد
بـ ــال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة وأه ـم ـيــة
دورهـ ــا فــي الـبـنــك .ويـتـبــع ذلــك
برنامج تدريب عملي في الفروع

وم ـ ــرك ـ ــز االت ـ ـ ـصـ ـ ــال الكـ ـتـ ـس ــاب
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة لـلـعـمــل
والتعامل مــع العمالء وتقديم
الخدمة والمنتجات المتعددة
ب ـش ـكــل واق ـ ـعـ ــي ت ـح ــت إش ـ ــراف
ومتابعة مدربين متخصصين.
وي ـت ـض ـمــن ال ـب ــرن ــام ــج أيـضــا
اخ ـت ـب ــارات وتـقـيـيـمــات يــومـيــة،
وكذلك يتم خالله نشاط تبادل
األدوار والذي يتبادل المتدربون
فيه أدوار العميل بأنواعه ،ودور
الـ ـم ــوظ ــف ض ـم ــن ورش ـ ـ ــة تـقـيــم
حسب معايير محددة ،وتشكل
ن ـس ـبــة مـ ــن م ـت ـط ـل ـبــات اج ـت ـيــاز
البرنامج.

وتساهم هــذه الموضوعات،
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـتـ ـن ــاولـ ـه ــا الـ ـب ــرن ــام ــج
ال ـت ــدري ـب ــي ،ف ــي إثـ ـ ــراء الـمـعــرفــة
الـمـصــرفـيــة لـلـمــوظـفـيــن ال ـجــدد
من خالل وضعهم على الطريق
الصحيح للقيام بمهامهم على
أك ـمــل وج ــه ف ــي خــدمــة الـعـمــاء
بـ ــا س ـ ـت ـ ـخـ ــدام أ ح ـ ـ ـ ــدث األدوات
التقنية والبرامج المتوافقة مع
المعايير العالمية للتكنولوجيا
المصرفية ،و كــذ لــك تساهم في
تـقــريــب واق ــع الـعـمــل ،والـتـعــرف
بعمق على األ ســا لـيــب المتبعة
فــي العمل المصرفي والبرامج
السلوكية وأنماط العمالء.

«التجاري» يجري سحب «النجمة» «الخليج» يعلن الفائزة في حساب الراتب
أج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
الـ ـك ــويـ ـت ــي الـ ـسـ ـح ــب الـ ـي ــوم ــي
عـلــى «ح ـســاب الـنـجـمــة» ،أمــس،
ف ــي ال ـم ــرك ــز الــرئ ـي ـســي لـلـبـنــك،
الختيار  5من العمالء أصحاب
ه ــذا ال ـح ـســاب ل ـل ـفــوز بـجــائــزة
قــدرهــا  7000ديـنــار لكل واحــد
منهم ،وأسفر السحب الذي تم
بحضور وزارة التجارة عن فوز:
 - 1خليقة ظريف عبدالحافظ
سيد
 - 2عبدالعزيز نعيم عجيل
كريدي
 - 3عبد علي اكبر علي
 - 4خميس عبدالله ياسين
مسلم
 - 5أريج قاسم محمد حيدر
وي ـت ـم ـي ــز ح ـ ـسـ ــاب ال ـن ـج ـمــة
بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة
ي ــوم ـي ــة ق ــدره ــا  7000ديـ ـن ــار،
تعد أكبر جائزة سحب يومي
ف ــي ال ـكــويــت ،إض ــاف ــة إل ــى ذلــك
يـقــدم الـحـســاب سـحــوبــات ربع
س ـنــويــة تـتـيــح لـلـعـمــاء ال ـفــوز

بـ ـج ــوائ ــز كـ ـب ــرى ت ـم ـك ـن ـهــم مــن
تحقيق جميع أحالمهم تبدأ من
 100ألف دينار للربع األول ،ثم
تزيد بمعدل  50ألفا لكل فترة
فصلية ،لتصل إلى  250ألفا في
الربع األخير من العام.
ويـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـع ـم ـي ــل ال ـت ـم ـت ــع
بالمزايا اإلضافية التي يوفرها
حساب النجمة ،وهي الحصول
ع ـ ـل ـ ــى ب ـ ـط ـ ــاق ـ ــة س ـ ـح ـ ــب آلـ ـ ـ ــي،
والحصول على بطاقة ائتمان
ب ـض ـم ــان الـ ـحـ ـس ــاب ،وال ـت ـم ـتــع
بجميع ا ل ـخــد مــات المصرفية
التي يوفرها البنك.

أعلن بنك الخليج الفائزة بجائزة
حساب الراتب ،األكبر من نوعها في
الـكــويــت ،وتـبـلــغ قيمتها 250.000
دينار ،وهي فايزة جاسم الخميس.
أقـيــم الـسـحــب فــي الـمــركــز العلمي،
الـمــؤسـســة التعليمية ال ــرائ ــدة في
مـ ـج ــال الـ ـعـ ـل ــوم ب ــالـ ـك ــوي ــت ،فـ ــي 8
الجاري .وتم كذلك إعالن اسم الفائز
فــي الـسـحــب عـلــى ال ـه ــواء مـبــاشــرة
عبر إذاعة راديو نبض الكويت 88.8
إف إم ،حيث تواجد فريق برنامج
«دي ــوان ـي ــة ال ـي ــاق ــوت واألن ـ ـصـ ــاري»
خالل الحدث للتفاعل مع الجمهور
الحاضر.
انطلقت فعاليات اليوم الساعة
الــراب ـعــة ع ـصــرا ،وتـضـمـنــت بــرامــج
وأنشطة ترفيهية وفقرات متنوعة
ل ــأط ـف ــال ،إل ــى ج ــان ــب أداء الـفـنــان
فهد السالم لمجموعة من األغاني
الـكــويـتـيــة الــوطـنـيــة ،بــرفـقــة محمد
الصراف ،والموسيقي الموهوب من
فرقة «ذا كونسرت».
قـ ـ ـ ــام بـ ـتـ ـق ــدي ــم ف ـ ـ ـقـ ـ ــرات ال ـح ـف ــل
بــال ـن ـيــابــة ع ــن «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» ،م ـجــرن

لحظة إعالن الفائزة
المجرن ون ــواف ال ـجــزاف مــن إدارة
االتصال المؤسسي ،بصحبة أحمد
المطري ،من إدارة الموارد البشرية،
ونجحوا في إلهاب حماس الحضور
والتواصل معهم بشكل رائع .كما تم
ختام األمسية كذلك بأنشطة تفاعلية
شارك فيها األطفال الحاضرون.
وق ــال ــت م ـســاعــدة ال ـمــديــر ال ـعــام
إلدارة االتـ ـص ــال ال ـمــؤس ـســي لــدى
«الـخـلـيــج» ،ليلى الـقـطــامــي« :كــانــت
ف ـعــال ـيــة م ـم ـيــزة مـفـعـمــة ب ــاألج ــواء

الحماسية .شكرا لكل مــن شاركنا
االحتفالية .كما نشكر أصــدقــاء نــا
في المركز العلمي الذين استضافوا
تلك الفعالية المهمة بالنسبة لنا،
وي ـســرنــا أن ن ـت ـعــاون مـعـهــم خــال
الشهر ال ـجــاري ،إلقــامــة المزيد من
الفعاليات» .وأضافت« :بالنيابة عن
أســرة البنك يسرني تهنئة الفائزة
ً
في السحب ،فايزة الخميس ،شكرا
الختيارها (الخليج) ،ولتجاوبها
مباشرة بعد إعالن فوزها».

«برقان» يعلن فائزي «يومي» «الدولي» يرعى «معرض الفرص
التعليمية والوظيفية»
أعـ ـل ــن ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان أس ـم ــاء
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن ف ـ ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات
الـيــومـيــة عـلــى حـســاب يــومــي،
وفــاز كــل واحــد منهم بجائزة
 5000دي ـنــار ،وال ـفــائــزون هــم:
نبيل يوسف العبدالله ،محمد
عبدالله علي ،عواطف محمد
بهبهاني ،محمد علي العلي،
وليد صالح العلي.
وإضــافــة للسحب اليومي،
ي ــوف ــر «بـ ـ ــرقـ ـ ــان» س ـح ـب ــا رب ــع
سنوي لحساب «يومي» للفوز
بجائزة نقدية بقيمة 125.000
دي ـنــار .ولـلـتــأهــل للسحوبات
ال ــرب ــع س ـن ــوي ــة ،ي ـت ـعـ َّـيــن على
الـ ـعـ ـم ــاء أال يـ ـق ــل رص ـي ــده ــم
عــن  500ديـنــار لـمــدة شهرين

كاملين قـبــل تــار يــخ السحب،
كـمــا أن ك ــل  10دنــان ـيــر تمثل
فرصة واحدة لدخول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب 500
دينار ومــا فــوق ،فــإن صاحبه
س ـي ـك ــون م ــؤه ــا ل ــدخ ــول كــل
الـسـحــوبــات الـيــومـيــة والــربــع
سنوية.

ً
ق ـ ّـدم بنك الكويت الــدولــي ،أخ ـيــرا ،رعايته لمعرض
الفرص التعليمية والوظيفية للعام الــدراســي / 2017
 ،2018والــذي نظمه التوجيه الفني للخدمة النفسية
للمرحلة الثانوية تحت شعار «خــذ ق ــرارك» ،وذلــك في
ثانوية  25فبراير للبنات.
ً
ويهدف هذا المعرض ،الذي ينظم سنويا ،إلى توعية
الطالب وأولياء أمورهم حول أفضل الكليات الحكومية
والخاصة المتاحة في الداخل والخارج بما يتناسب مع
قدراتهم وإمكاناتهم ،إلى جانب مساعدتهم في اختيار
التخصص الدراسي المطلوب في السوق.
وبهذا الصدد ،قال مدير وحدة االتصال المؤسسي
في البنك ،نواف ناجيا ،إن «رعاية الدولي لهذا المعرض
ج ــاء ت مــن منطلق حــرصــه على دعــم الفعاليات التي
تستهدف شريحة الشباب السيما طلبة الثانوية العامة
المقبلين على التخرج وااللتحاق بالمقاعد الجامعية»،

ً
مؤكدا أن هذا المعرض يعتبر أرضا خصبة الستقطاب
العمالة الوطنية مــن الشباب الكويتيين الطموحين
ً
في المستقبل ،وداعيا جميع الطلبة إلى اتخاذ قرارهم
الصحيح الذي يتناسب مع ميولهم العلمي وطموحهم
العملي.
وأضــاف ناجيا أن رسالة البنك المجتمعية تسعى
ً
دائ ـم ــا إل ــى تــوطـيــد ال ـعــاقــات بـيــن الـقـطــاع المصرفي
وال ـك ــوادر الوطنية الـشــابــة ،وذل ــك باعتبارهم الـثــروة
الحقيقية لنهضة الكويت وبناء مستقبلها المشرق.
يــذكــر أن مــوظـفــي وحـ ــدة االت ـص ــال الـمــؤسـســي في
«ال ــدول ــي» قــامــوا خ ــال ال ـم ـعــرض بــاسـتـقـبــال الطلبة،
وإرش ــاده ــم نـحــو تـحــديــد الـمـســار الـتــربــوي والمهني
المناسب لمستقبلهم ،إضافة إلى عرض وشرح فرص
العمل الممكنة لهم في القطاع المصرفي بما يتماشى
مع مواهبهم ويحقق طموحاتهم.
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ضرورة تسليم الشاكي نسخة من شكواه مؤشرا عليها بالتسلم وتاريخه
أعـلــن بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
إص ـ ـ ـ ــدار ت ـ ـعـ ــديـ ــات عـ ـل ــى آل ـي ــة
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ش ـ ـكـ ــاوى ع ـمــاء
ال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل ،حـ ـ ـي ـ ــث ألـ ــزم ـ ـهـ ــا
بضرورة تسليم العميل الشاكي
نسخة من شكواه مؤشرا عليها
بـ ـم ــا ي ـف ـي ــد ت ـس ـل ـم ـهــا وت ــاري ــخ
التسلم.
وقال المدير التنفيذي لقطاع
ال ــرق ــاب ــة ف ــي "الـ ـم ــرك ــزي" ولـيــد
العوضي ،في تصريح صحافي،
إن هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات ت ــأت ــي في
إطـ ــار مــواص ـلــة ال ـب ـنــك ج ـهــوده

الرامية إلى تعزيز حماية حقوق
عمالء وحدات القطاع المصرفي
والـ ـم ــال ــي ال ـم ـح ـلــي ال ـخــاض ـعــة
لرقابته وإشرافه لتحسين آلية
التعامل مع شكاوى عمالء تلك
الوحدات.
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ــوض ــي أن ـ ــه فــي
حــال ورود الشكوى عــن طريق
البريد المسجل أو اإللكتروني
فإنه يتعين على الجهة المشكو
في حقها إخطار العميل كتابة
عبر ذات الوسيلة الـتــي وردت
بها الشكوى ،أو من خالل خدمة
الرسائل النصية على رقم هاتف

ً
إنجاز األعمال النهائية استعدادا
الفتتاح المرحلة الرابعة من «األڤنيوز»

جانب من الجولة
أج ــرى ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـبـلــديــة الـمـهـنــدس أحـمــد
الـمـنـفــوحــي زيـ ــارة مـيــدانـيــة لـلـمــرحـلــة الــراب ـعــة من
األڤ ـن ـيــوز ،راف ـقــه فـيـهــا الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
ال ـم ـب ــان ــي الـ ـمـ ـط ــورة ل ـل ـم ـش ــروع ال ـم ـه ـن ــدس ول ـيــد
ال ـش ــري ـع ــان ،وع ـ ــدد م ــن ال ـم ــدي ــري ــن والـمـهـنــدسـيــن
العاملين في المشروع.
وتهدف الزيارة إلى االطالع على آخر التجهيزات
للمرحلة الرابعة المتوقع افتتاحها خالل األسابيع
الـمـقـبـلــة ،وال ـتــي تتضمن تــوسـعــة لـمـنــاطــق قائمة
كبرستيج ،وغراند أڤنيو ،والسوق ،ومناطق جديدة
بـتـصــامـيــم حــديـثــة وم ـت ـنــوعــة ،وه ــي غ ــران ــد ب ــازا،
ال ـف ــوروم ،إلـيـكـتــرا ،األرك ـي ــدز ،مــع منطقة الـحــدائــق
الجديدة ضمن الجاردنز.
وتتميز التوسعة بتصاميم دور السينما الجديدة
ذات اإلطاللة المبتكرة ،يضاف إليها الحقا فندقان
جديدان هما وول ــدورف أستوريا من فئة  5نجوم
وفندق هيلتون جاردن إن من فئة  4نجوم ،والمتوقع
افتتاحهما خالل السنتين القادمتين.
وأكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد

المنفوحي ،عقب الزيارة ،أن البلدية داعم أساسي
إلقامة مثل هــذه المشاريع الحضارية والحيوية،
مشيدا بسرعة اإلنـجــاز لمكونات مشروع توسعة
األڤنيوز ،وما اطلع عليه من سير األعمال من قبل
القائمين عليها في شركة المباني.
وقال المنفوحي إن "الجهاز التنفيذي بقطاعاته
المختصة يـعـمــل عـلــى تـقــديــم ال ـخــدمــات لـشــركــات
القطاع الخاص ،إلنجاز مختلف المشاريع الكبرى،
وتوفير كل التسهيالت المطلوبة ،من خالل العمل
على تقصير الدورة المستندية إلصدار التراخيص
الــازمــة لتلك الـمـشــاريــع الـتــي تعد أحــد الشرايين
الرئيسية لتعزيز االقـتـصــاد الــوطـنــي ،ومــا تمثله
من صورة مشرقة تعكس التطور العمراني والنمو
االقتصادي الذي وصلت إليه الكويت".
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـمـهـنــدس ول ـيــد الـشــريـعــان أن
المشروع في مراحل التشطيب النهائية ،استعدادا
الستقبال الزوار الكرام ،مشيرا الى أنهم سيكونون
أمام توسعة خالبة بعناصر التصميم الفريدة التي
ستعزز تجربة التسوق والترفيه.

الـعـمـيــل الـمـسـجــل ل ــدى الـجـهــة
باستالم الشكوى.

دراسة الشكوى
وذك ـ ــر الـ ـع ــوض ــي أن الـتـعـمـيــم
الذي أصدره في هذا الشأن تضمن
تخفيض الـفـتــرة الـمـتــاحــة للجهة
المشكو في حقها للرد على العميل
الشاكي لتصبح خالل مدة أقصاها
 15ي ـ ــوم ع ـم ــل مـ ــن تـ ــاريـ ــخ تـسـلــم
الشكوى بدال من  30يوما.
وبين أنه سيتم تسليم رد الجهة
المكتوب للعميل إما باليد أو عبر

ال ـب ــري ــد ال ـم ـس ـجــل ل ـل ـع ـنــوان ال ــذي
حــدده العميل على نموذج تقديم
ال ـش ـكــوى ،الف ـتــا إل ــى أن ــه ف ــي حــال
تطلبت شكوى العميل الدراسة من
قبل الجهة المشكو في حقها لفترة
تزيد على  15يوم عمل من تاريخ
اسـتــامـهــا فــإنــه يتعين عـلــى هــذه
الجهة إحاطة العميل بذلك.
وأشار الى أن ذلك يتم بموجب
كـتــاب يسلم للعميل مــع استمرار
ال ـت ــزام الـجـهــة الـمـشـكــو فــي حقها
بـ ــإخ ـ ـطـ ــار الـ ـع ـم ـي ــل ك ـت ــاب ـي ــا ف ــور
االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن دراس ـ ـ ـ ــة ال ـش ـك ــوى،
وبحد أقصى يومي عمل من تاريخ

اسـتـكـمــال ردود األطـ ــراف األخ ــرى
المعنية.
وأف ــاد بــأن "الـمــركــزي" أعـلــن في
س ـب ـت ـم ـبــر  2016آلـ ـي ــة وت ـس ـل ـســل
اإلجراءات الواجب اتباعها للتعامل
مــع شـكــاوى العمالء ،بحيث تقدم
الشكاوى مباشرة للجهة المشكو
في حقها ،وفــق نموذج مخصص
لذلك الغرض توفره الجهة.

حملة توعية
وأل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــح الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
"الـ ـم ــرك ــزي" أط ـل ــق ،بــال ـت ـعــاون مع

البنوك الكويتية آنذاك ،حملة توعية
ال ت ــزال مـسـتـمــرة لـلـتـعــريــف بآلية
التعامل مع شكاوى العمالء تجاه
الجهات الخاضعة لرقابته.
وقـ ــال ال ـعــوضــي إن "ال ـم ــرك ــزي"
يتيح عـبــر وح ــدة حـمــايــة العمالء
لديه إمكانية تواصل عمالء الجهات
الخاضعة لرقابته هاتفيا ومباشرة
مع العاملين في تلك الوحدة ،للرد
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات ال ـع ـم ــاء عـمــا
تقضي به التعليمات الصادرة عنه
بخصوص ضوابط تقديم الجهات
لـلـمـنـتـجــات وال ـخــدمــات المتعلقة
بالقروض االستهالكية.

وأضاف أن هذه الضوابط تعنى
أيضا بالقروض المقسطة وبطاقات
االئتمان والرسوم والعموالت ،وما
تتضمنه تلك التعليمات من شروط
وأحـ ـك ــام ي ـت ـع ـيــن الـ ـت ــزام ال ـج ـهــات
بها ومراعاتها في تعامالتها مع
العمالء األفراد.
وأكـ ـ ـ ــد أن ج ـم ـي ــع ال ـت ـع ـل ـي ـمــات
الصادرة عن بنك الكويت المركزي
واإلرشـ ـ ــادات الـعــامــة بـشــأن تقديم
ال ـش ـك ــاوى م ـن ـشــورة ع ـلــى الـمــوقــع
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ــال ـب ـن ــك
وحـســابــاتــه فــي وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي.

«هيئة األسواق» :برنامج تدريب للتوعية بـ «تطوير
البنية التحتية لنظام ما بعد التداول»
تـبــاشــر هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
خ ــال الـفـتــرة مــن ال ــراب ــع حتى
الـعـشــريــن مــن فـبــرايــر ال ـجــاري
تنفيذ برنامج تدريب للتوعية
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع "ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـب ـن ـي ــة
التحتية لنظام ما بعد التداول"،
وذلك لشرح المبادئ الرئيسية
ل ـت ـص ـم ـي ــم الـ ـهـ ـيـ ـك ــل ال ـن ـه ــائ ــي
ال ـم ـس ـت ـهــدف ل ـك ـيــانــات الـبـنـيــة
التحتية لسوق المال الكويتي،
إضافة إلى متطلبات الترخيص
ل ـت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـن ـهــائ ـيــة
لمشروع تطوير السوق ،والذي
يمثل أحد األركان الرئيسية في
هذا المشروع ،وذلــك بالتزامن
مع بدء اإلعداد لتنفيذ المرحلة
الثالثة منه.
وي ـت ـض ـم ــن هـ ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج
فعاليات مكثفة من ورش عمل
خ ــارج ـي ــة ت ـس ـت ـهــدف الـتــوعـيــة
ب ــال ـم ـش ــروع وم ــراح ــل تـنـفـيــذه
لبعض جهات منظومة أسواق
الـ ـم ــال ذات ال ـص ـل ــة كــال ـشــركــة
الكويتية للمقاصة ،وشركات
ال ــوس ــاط ــة وال ـب ـن ــوك وغ ـيــرهــم
مــن األش ـخــاص الـمــرخــص لهم
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ب ـم ـش ــروع تـطــويــر
السوق.
ً
ك ـمــا يـتـضـمــن أي ـض ــا ورش
عمل داخلية يومية تستهدف

موظفي مختلف إدارات الهيئة
لـلـتـعــريــف بـطـبـيـعــة ال ـم ـشــروع
بصورة عامة وتطورات تنفيذ
مراحله المتبقية واالنعكاسات
ً
المنتظرة له بعد تنفيذه كامال،
إضــافــة إلــى اسـتـعــراض أفضل
الممارسات العالمية الحالية
ذات الصلة بتلك الموضوعات،
وكــذلــك مـنــاقـشــة م ـبــادئ إدارة
مخاطر نظام مــا بعد الـتــداول
والـمـتـطـلـبــات الـفـنـيــة لمقدمي
خـ ــدمـ ــات ال ــوسـ ـي ــط الـ ـم ــرك ــزي
و تـ ـ ـس ـ ــو ي ـ ــة األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
وال ـك ـيــانــات ال ـمــركــزيــة لتقديم
خــدمــة إي ــداع األوراق المالية،
إضــافــة إل ــى آل ـيــات الترخيص
لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــي ت ـ ـ ـلـ ـ ــك ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
ً
وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــا وف ـ ـقـ ــا لــائ ـحــة
التنفيذية لقانون الهيئة.
ً
وي ـت ـخ ـلــل ال ـب ــرن ــام ــج أي ـض ــا
ش ـ ـ ـ ــرح ل ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات الـ ــائ ـ ـحـ ــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـم ـق ـتــرحــة ب ـشــأن
م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـت ــرخـ ـي ــص لـتـلــك
ال ـك ـيــانــات ،إض ــاف ــة إل ــى تــوجــه
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ل ـ ـف ـ ـصـ ــل م ـت ـط ـل ـب ــات
ال ـت ــرخ ـي ــص ل ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة عــن
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل لـ ــدى
بورصة األوراق المالية ولدى
وك ــال ــة ال ـم ـق ــاص ــة (Clearing
 ،)Houseوذ ل ـ ـ ــك ل ــأ ش ـخ ــاص

جانب من البرنامج
ال ـ ـمـ ــرخـ ــص لـ ـه ــم ال ـم ـس ـج ـل ـيــن
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات ( Market
.)Intermediaries
وش ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
تنفيذ المرحلة األولى من هذا
ال ـبــرنــامــج بــإقــامــة أربـ ــع ورش
عمل توعوية داخلية استمرت
كــل منها يــو مـيــن ،واستهدفت
ً
ن ـح ــو س ــت وت ـس ـع ـيــن مــوظ ـفــا
م ـ ــن م ــو ظـ ـف ــي بـ ـع ــض إدارات
الهيئة المعنية بهذا المشروع،
ً
إضافة إلى ورشة عمل خارجية
خ ـص ـصــت ل ـل ـشــركــة الـكــويـتـيــة

لـ ـلـ ـمـ ـق ــاص ــة ،ح ـ ـيـ ــث ح ـض ــره ــا
ع ـ ـث ـ ـمـ ــان إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـع ـي ـس ــى
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـلـشــركــة
ون ــائـ ـب ــه ل ـق ـط ــاع ت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات وكبار التنفيذيين
ومــديــرو اإلدارات والموظفون
المعنيون بـمــوضــوع الــورشــة
حيث بلغ عددهم  28شخصا.
وتـسـتـكـمــل خـ ــال األس ـب ــوع
ال ـحــالــي الـمــرحـلــة الـثــانـيــة من
هذا البرنامج بإقامة أربع ورش
عـمــل تــوعــويــة داخـلـيــة تستمر
كـ ــل م ـن ـهــا ع ـل ــى مـ ـ ــدار يــوم ـيــن

م ـت ـت ــال ـي ـي ــن ل ـت ـس ـت ـه ــدف نـحــو
ً
خـمـسـيــن مــوظ ـفــا م ــن الـهـيـئــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إق ــام ــة ورش ــة
عمل خارجية خاصة تستهدف
جـ ـمـ ـي ــع شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ــوسـ ــاطـ ــة،
وق ـ ـبـ ــل أن ي ـخ ـت ـت ــم ال ـب ــرن ــام ــج
فــي منتصف األس ـبــوع الـقــادم
س ـت ـق ــام ورشـ ـ ــة ع ـم ــل تــوعــويــة
خ ــارجـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة ت ـس ـت ـهــدف
البنوك وغيرهم من األشخاص
الـ ـ ـم ـ ــرخ ـ ــص ل ـ ـهـ ــم ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن
بمشروع تطوير السوق.

«زين» تنظم محاضرة حول تكنولوجيا
االتصاالت والشبكات لطلبة «األسترالية»

افتتاح أكاديمية  VIVAبالتعاون مع جامعة
الكويت قسم اإلعالم

نـظـمــت شــركــة زي ــن مـحــاضــرة
حـ ــول ت ـك ـنــولــوج ـيــا االتـ ـص ــاالت
وال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات ل ـ ــوف ـ ــد مـ ـ ــن طـ ــاب
وطالبات الكلية األسترالية في
الـ ـك ــوي ــت ( ،)ACKض ـم ــن زي ـ ــارة
ميدانية شاركوا فيها إلى مقرها
الرئيس بالشويخ.
وأوض ـحــت الـشــركــة ،فــي بيان
ص ـحــافــي ،أن ه ــذه ال ــزي ــارة أتــت
فــي إ ط ــار استراتيجيتها تجاه
اإلس ـ ـهـ ــام فـ ــي ت ـط ــوي ــر الـعـمـلـيــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،والـ ـت ــي ت ـس ـعــى من
خــال ـهــا إل ــى ال ـم ـســاه ـمــة بشكل
فـ َّـعــال فــي تـطــويــر م ـهــارات طلبة
المدارس والجامعات في مختلف
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ،وخ ـ ــاص ـ ــة ت ـلــك
المتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت
والمجاالت التابعة لها.
وأف ــادت "زي ــن" بأنها انتهزت
فــرصــة ه ــذه ال ــزي ــارة الـمـيــدانـيــة،
لـتـقــدم م ـحــا ضــرة تفصيلية عن
الـتـجــربــة ال ــرائ ــدة ال ـتــي حققتها
في مجال تكنولوجيا االتصاالت
وأنـظـمــة الـشـبـكــات ،مبينة أنها

افـ ـتـ ـتـ ـح ــت شـ ــركـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
الكويتية  ،VIVAأكاديمية ،VIVA
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جــام ـعــة ال ـكــويــت-
قسم اإلعالم ،في نسختها األولى،
ضمن برنامج  VIVAللمسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة ت ـجــاه أب ـن ــاء وب ـنــات
الكويت.
ح ـ ـضـ ــر االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح عـ ـ ــن VIVA
مــديــر إدارة ات ـص ــاالت ال ـشــركــات،
عبدالرزاق العيسى ،ومسؤولون من
أقـســام العالقات العامة ،االتصال
االج ـت ـمــاعــي وال ـ ـمـ ــوارد الـبـشــريــة،
وعـ ــن جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د .م ـنــاور
الراجحي رئيس قسم اإلعالم ،ود.
هبة المسلم ،ود .حسن مكي.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
العيسى" :التعليم في صلب برنامج
 VIVAلـلـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة،
لـ ــذا حــرص ـنــا ع ـلــى تــأس ـيــس هــذه
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ل ـن ـس ــاه ــم فـ ــي دع ــم
طلبتنا ،وتسخير جميع خبراتنا،
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان نـ ـ ـج ـ ــاح م ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــم".
وأض ــاف" :انطالقتنا ستكون من
ال ـج ــام ـع ــة فـ ــي ال ـن ـس ـخ ــة األول ـ ـ ــى،

وفد الطلبة في مقر «زين» الرئيسي
مــن وقــت إلــى آخــر تقوم بتنظيم
الزيارات الميدانية وعقد سلسلة
من المحاضرات التخصصية في
مجال عملياتها ،رغبة منها في
تحقيق مشاركة فاعلة بين جميع
شرائح المجتمع الكويتي.
وأضــافــت الـشــركــة أنـهــا قامت
من خالل تنظيم هذه المحاضرة
بتعريف الطالب والطالبات على
آلية العمل في مختلف اإلدارات

واألقسام المسؤولة عن الجوانب
ال ـت ـق ـن ـي ــة والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة فــي
الشركة ،مبينة أنها حريصة على
زيادة أدوات التواصل والتفاعل
مــع الطلبة بالشكل الــذي يوافق
أعمارهم وتخصصاتهم العلمية.
وبينت "زي ــن" أن وفــد الطلبة
اس ـت ـم ـعــوا إلـ ــى شـ ــرح تفصيلي
حول العديد من الجوانب ،التي
ت ـض ـم ـن ــت أنـ ـظـ ـم ــة االت ـ ـص ـ ــاالت

والـ ـ ـف ـ ــوت ـ ــرة وحـ ـ ـل ـ ــول ال ـش ـب ـك ــات
ومـ ـ ــوقـ ـ ــع "زي ـ ـ ـ ـ ــن" اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي،
وت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـهـ ـ ــواتـ ـ ــف ال ــذكـ ـي ــة
واالتصاالت التسويقية وغيرها،
من موظفي الشركة من مختلف
اإلدارات الذين شاركوا خبراتهم
مــع ال ـطــاب والـطــالـبــات ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ل ـم ــرك ــز
البيانات في الشركة.

المرشاد :الموافقة على طرح أسهم «أساسات السودانية»
أشار المرشاد إلى أنه تمت الموافقة
على تخصيص قسيمة أرض
التجارية لتشييد وبناء مشروع
التجاري لبناء أكبر مول تجاري في
الشرق األوسط.

كشف رئيس مجموعة أساسات
العالمية ،إحــدى شركات مجموعة
السحاب القابضة ،مشاري المرشاد،
ع ــن أن "أسـ ــاسـ ــات لــاس ـت ـث ـمــارات
السودانية" ،شركة مساهمة عامة-
الـ ـ ــذراع الـتـشـغـيـلـيــة ف ــي الـ ـس ــودان،
ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى م ــوافـ ـق ــة ال ـج ـه ــات
الرسمية بــالـخــرطــوم لـطــرح أسهم
لالكتتاب العام في السودان خالل
الشهر الجاري.
وأف ـ ـ ــاد الـ ـم ــرش ــاد ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي ،إل ــى أن ــه ت ــم االت ـف ــاق مع
ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم عـ ـل ــى ط ــرح
صندوق استثماري لمدة  5سنوات
لتنظيم رحــات الحج والعمرة في
مـكــة الـمـكــرمــة وال ـمــدي ـنــة الـمـنــورة
بمجموعة دار المرشاد الفندقية،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن "ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــح الـ ـسـ ـن ــوي
لـلـصـنــدوق س ــوف يـتـعــدى  20في
ال ـم ـئ ــة ،وت ــوزي ــع األربـ ـ ـ ــاح ك ــل ربــع
سنوي".
وع ــن ال ـم ـش ــروع ال ــزراع ــي ال ــذي
ُي ـعــد م ــن ال ـم ـشــاريــع الـضـخـمــة في
الـ ـ ـس ـ ــودان ،قـ ــال ال ـم ــرش ــاد إنـ ــه "تــم

تخصيص قطعتي أرض في واليتي
نهر النيل وبربر بمساحة  138ألف
فدان زراعي في أفضل المواقع التي
جرى المزايدة عليها بين الشركات
السودانية واألجنبية ،وتمت ترسية
التخصيص على شركة أساسات
لالستثمارات الــزراعـيــة ،لتقديمها
أفضل سعر وأفضل دراســة جدوى
الستثمارها".
وتـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء فـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات
االسـتـصــاح خــال م ــارس المقبل،
"كما تمت الموافقة على تخصيص
 5آالف فدان إلقامة مشروع الدواجن
واإلنتاج للبيض ،إضافة إلى إقامة
أك ـب ــر م ـج ــزر ل ـل ـط ـيــور ف ــي ال ـش ــرق
األوسط".
وأش ـ ــار ال ـمــرشــاد إل ــى أن ــه تمت
الـمــوافـقــة عـلــى تخصيص قسيمة
أرض ال ـت ـج ــاري ــة لـتـشـيـيــد وب ـن ــاء
مـشــروع الـتـجــاري لبناء أكبر مول
ت ـجــاري فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط ،بعد
ال ـت ـق ــدم بــأف ـضــل تـصـمـيــم وس ـعــر،
بمساحة إجمالية تبلغ مليوني متر
مربع ،مبينا أن المول يتكون من 6

مراحل ،وسيبدأ العمل في المرحلة
األول ــى ،ومساحتها  400ألــف متر
خالل الفترة المقبلة ،فور االنتهاء
من إجراءات التراخيص.
وع ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،ذك ــر أن ــه "ت ــم دمــج
مؤسستين سعوديتين ،لتحويلها
إل ـ ــى شـ ــركـ ــة م ـس ــاه ـم ــة س ـع ــودي ــة
وم ـق ــره ــا م ـكــة ال ـم ـك ــرم ــة ،ك ـمــا يتم
الـتـفــاوض حــالـيــا السـتـثـمــار أرض
فندقية لمدة  26عاما في المدينة
المنورة مساحتها  2000متر لبناء
فـنــدق ثــالــث لمجموعة ف ـنــادق دار
المرشاد".
وتوقع أن يتم التوقيع الستثمار
األرض خالل مارس المقبل ،و"ستبدأ
ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـن ــاء خ ـ ــال أغـسـطــس
المقبل ،وتسلمه خ ــال  18شهرا،
وفقا لالتفاق مع المكتب الهندسي
المعتمد والشركة المنفذة".
ولفت المرشاد إلى أن المجموعة
حـ ـقـ ـق ــت فـ ـ ــي  2017ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
اإلن ـج ــازات ،فــي مقدمتها االنتهاء
من رفع رأسمال "السحاب العالمية

مشاري المرشاد

العقارية" كشركة مساهمة كويتية
مقفلة بنسبة  60في المئة ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ ع ـ ـلـ ــى ش ــرك ــة
مساهمة قابضة كويتية برأسمال
 7مــايـيــن دي ـن ــار بـنـسـبــة  100في
المئة لمصلحة مجموعة أساسات
و"جار
العالمية وشركاتها التابعة،
ٍ
حاليا رفع رأسمال الشركة القابضة
من  2إلى  7ماليين دينار".

ً
العيسى متوسطا طلبة األكاديمية
وهــدفـنــا تغطية جـمـيــع جــامـعــات
الكويت في النسخات القادمة".
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال د .الــراج ـحــي:
"نـشـكــر  VIVAعـلــى تــأسـيــس هــذه
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،وهـ ــي ب ــرأي ـن ــا ف ـكــرة
مبتكرة ستساهم بشكل فعال في
كـســر حــاجــز ال ـخــوف ل ــدى الطلبة
وإثراء خبراتهم".
وتابع" :هذه البرامج التعليمية
ضرورية بالنسبة لطلبتنا ،كونها

توفر لهم فرصة التطبيق العملي
أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة دراسـ ـتـ ـه ــم ،م ــا يـعــزز
ق ــدرتـ ـه ــم ع ـل ــى رس ـ ــم مـسـتـقـبـلـهــم
الواعد".
وت ـضــم أكــادي ـم ـيــة  VIVAع ــددا
من طلبة قسم اإلعــام في جامعة
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ل ـ ـعـ ــام  ،2018ي ـح ـصــل
خاللها الطلبة على تدريب ميداني
ع ـ ـلـ ــى أي ـ ـ ـ ـ ــدي م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فــي
قسم الـعــاقــات العامة والتواصل

اال جـ ـتـ ـم ــا ع ــي فـ ــي  ،VIVAلـصـقــل
م ــواهـ ـبـ ـه ــم وتـ ـط ــوي ــر ك ـف ــاءات ـه ــم
وأدائ ـه ــم ومـنـحـهــم تـجــربــة فــريــدة
للعمل أثناء دراستهم ،وتساعدهم
على كسب خبرة عملية تمكنهم من
القدرة على تحديد وجهة عملهم
ومـهـنـتـهــم الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وسـيـتــم
منح كل طالب شهادة تقديرية عند
التخرج في األكاديمية.

«السالمية غروب» :خصومات على
المساحات التأجيرية في البوليفارد
أعلنت شــر كــة السالمية غ ــروب لتنمية
المشاريع بمناسبة فبراير وموسم األعياد
الوطنية في الكويت ،تقديم خصومات ال
مثيل لها ألصحاب المشاريع الصغيرة ،في
"مشروع اللوبي" بمجمع بوليفارد ،حيث
يوفر مشروع اللوبي مساحات تأجيرية
م ـن ــاس ـب ــة تـ ــائـ ــم احـ ـتـ ـي ــاج ــات أصـ ـح ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ت ـب ــدأ ال ـخ ـص ــوم ــات ع ـل ــى ال ـم ـســاحــات
ال ـت ــأج ـي ــري ــة م ــن  25إلـ ــى  40ف ــي ال ـم ـئــة،
ولمدة سنة كاملة على  49وحدة ،تتوزع
بين الطابقين األرضي واألول في مجمع
بوليفارد.
وأشــارت مديرة إدارة التسويق والتأجير،
روان ع ــدن ــان ،إل ــى أن م ـشــروع الـلــوبــي ُصمم
خصيصا لدعم الشباب ومشاريعهم الصغيرة،
وأن "السالمية غ ــروب" تهدف مــن خــال هذه
الـ ـمـ ـب ــادرة إلـ ــى دعـ ــم ال ـش ـب ــاب ،وم ـســاعــدت ـهــم
فــي االر ت ـقــاء بمشاريعهم بتميز ،بما يسهم
بتحقيق طـمــوحــاتـهــم ،ورف ــع مـسـتــوى النمو
االقتصادي.

وتــاب ـعــت" :إن افـتـتــاح م ـشــروع الـلــوبــي في
بوليفارد ،ما هو إال تكملة وتوسعة الفتتاحه
في بــرج التجارية عــام  .2015ولما القــاه هذا
الـ ـمـ ـش ــروع م ــن ن ـج ــاح ب ــاه ــر وإق ـ ـبـ ــال واسـ ــع،
ت ــم اف ـت ـتــاحــه ف ــي مـجـمــع سـيـمـفــونــي سـتــايــل
ً
عــام  ،2017وحاليا بــدأ التأجير فيه بمجمع
ب ــول ـي ـف ــارد ،ل ـتــأم ـيــن فـ ــرص ج ــدي ــدة لـلـشـبــاب
للتوسع في شتى المجاالت".
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تجسد الفنانة هدى حسين في
المصور خالد أبو الدهب لقاء مع الممثل المصري في حديث حول {حادثة
أقام
ً
مسلسل "عطر الروح" شخصية
النيل هيلتون} الممثل
كريم فهمي حول
أخيرا معرض {أطياف} في
طبيبة نفسية تحاول التعامل
ياسر علي ماهر يؤكد ّأن
القاهرة .حوار معه حول أهمية مسلسله {أمر واقع}
زمالءه لم يهنئوه بترشحه مع أناس تركيباتهم صعبة.
ومشاركته في الموسم
الصورة الفوتوغرافية.
الثاني من {قعدة رجالة} .لجائزة دولية.
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أريل كيبيل تكشف سر شخصية «جيا»
في فيلم «»Fifty shades freed
قبل أي ــام مــن عــرض فيلم "Fifty
 ،"shades freedأكــدت بطلته أريل
كيبيل ،أن التحضير للفيلم استغرق
منها وقتا طويال.
وأض ـ ــاف ـ ــت أري ـ ـ ـ ــل ،وفـ ـ ــق ت ـق ــاري ــر
إع ــام ـي ــة ،أن "االسـ ـتـ ـع ــداد لـتـقــديــم
شخصية (جيا) في الفيلم لم يكن
أم ـ ــرا س ـه ــا ،وخ ــاص ــة أن ـه ــا ط ــوال
الفيلم ترتدي الكعب العالي ،وهو
أمر مرهق جدا بالنسبة لها".
ك ـم ــا أن ش ـخ ـص ـيــة ج ـي ــا تـظـهــر
ل ــآخ ــري ــن ش ــري ــرة ،لـكـنـهــا ال تــرى
ن ـف ـس ـهــا ك ــذل ــك ،ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـكــس،
هي تعتقد أنها شخصية مثالية،

وطــريـقـتـهــا ف ــي اس ـت ـفــزاز اآلخــريــن
بالتصرفات والكلمات أمــر احتاج
م ــن أريـ ـ ــل مـ ـجـ ـه ــودا كـ ـبـ ـي ــرا ،حـتــى
تتقمص الشخصية ،لكنها أ كــدت
أنها قبلت الدور ،ألنها تحب األدوار
ال ـص ـع ـبــة ،ال ـتــي تـمـثــل ت ـحــديــا لها
ولشخصيتها.
ف ـي ـل ــم " "Fifty shades freed
هـ ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ــزء جـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن س ـل ـس ـل ــة
 ،Fifty Shadesم ــن إ ن ـت ــاج شــر كــة
يونيفرسال ،ويثير الـجــزء الثالث
ف ـض ــول ال ـج ـم ـهــور إل ــى ح ــد كـبـيــر.
أيضا هناك الكثير من التساؤالت
حول استطاعة هذا الجزء تحقيق

نـفــس ن ـجــاح ال ـجــزأيــن الماضيين
أم ال ،لـكــن الـشــركــة المنتجة أكــدت
أن الجزء الثالث يحمل الكثير من
المفاجآت واألح ــداث المهمة التي
ستجعل الجمهور منبهرا.
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم مـ ـ ــن بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة :داك ـ ــوت ـ ــا
جــون ـســون ،جـيـمــي دورنـ ـ ــان ،إري ــك
جــونـســون ،إلــويــز مــوم ـفــورد ،ريتا
أورا ،أريـ ـ ــل ك ـي ـب ـيــل ،وم ـ ــن إخ ـ ــراج
جيمس فولي .وكان التريلر الدعائي
للفيلم حقق بعد يومين فقط من
طرحه  404آالف مشاهدة ،متخطيا
كل التوقعات.
وكانت هناك سلسلة من الصور

حكيم

فيفيان مراد

دويتو ليبي مصري بين
حكيم والشاعري

فيفيان تستعد لطرح
«غل بقلبي غل»

اتفق الثنائي حكيم وحميد الشاعري على تقديم دويتو
غنائي جديد لكن هذه المرة من الفلكلور الليبي وأيضا
بطعم مصري.
وتحمل األغنية اســم "انــا ملهوف عليكي" كلمات امل
الـطــايــر وتــوزيــع حميد الـشــاعــري امــا اللحن فيمثل أحد
األعمال الفلكلورية الليبية بالنكهة المصرية ،وسيتولى
إدارة االنـتــاج فــايــز عــزيــز وسيتم تسجيلها خــال األيــام
القادمة بعد أن قام الثنائي بعقد جلسة عمل بحضور فايز
عزيز وطاهر فوزي مدير أعمال الشاعري اتفقا خاللها على
كل التفاصيل الخاصة باألغنية.

ال ـم ـسـ َّـربــة ال ـتــي كـشـفــت ع ــن بعض
م ـش ــاه ــد ال ـف ـي ـل ــم ،وظ ـ ـهـ ــرت خ ــال
المشهد األول "آن ــا" ،والـتــي تلعب
دورهــا النجمة داكــوتــا جونسون،
وهي مرتدية فستان زفاف أبيض،
وب ــرفـ ـقـ ـتـ ـه ــا "كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــان" ،ك ـمــا
تضمنت الصور سلسلة من مشاهد
ال ـف ـي ـلــم ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،ال ـت ــي أشـ ــارت
إلــى أن الجزء الثالث سيحمل
العديد من المفاجآت.

إدريس إلبا

إدريس إلبا يخطب
صديقته سابرينا دور

تستعد الفنانة فيفيان مــراد الستقبال عيد الحب من
خالل فيديو كليب جديد يحمل توقيع المخرج فادي حداد
بعنوان "غل بقلبي غل".
وطرحت شركة  LifeStylez Studiosالبرومو الدعائي
لكليب المطربة اللبنانية مراد "غل بقلبي غل" ،معلنة عن
اقتراب موعد طرحه ،الــذي يتزامن مع عيد الحب ليكون
بمثابة هدية للجمهور العربي في .Valentineday
االغ ـن ـيــة كـتـبـهــا مـيـشــال جـحــا وال ـح ــان ج ــوزي ــف جحا
وت ــوزي ــع بــاســم رزق ،وت ــم تـصــويــرهــا بـشـكــل سينمائي
تتمحور احداثه فى حقبة الثمانينيات.

أع ـل ــن ال ـن ـجــم ال ـعــال ـمــي إدريـ ـ ــس إل ـب ــا خطبته
لعارضة األزياء سابرينا دور ( 29عاما) ،بعد قصة
حب قوية استمرت فترة طويلة .وكان إلبا ( 45عاما) تقدم
لخطبة سابرينا قبل عرض فيلمه الجديد ( )Yardieفي
شرق لندن.
ً
وكــان الثنائي إدري ــس إلـبــا وسابرينا دور ظـهــرا معا
العام الماضي على السجادة الحمراء بعدد من الحفالت
الكبرى والعروض الخاصة ،كما التقيا في قصر باكنغهام
للقاء األمير تشارلز.

موهبتان لكل مدرب في انطالقة مرحلة
«الصوت وبس» من برنامج «»The Voice
ب ـعــد ح ـل ـقــة ح ـمــاس ـيــة مليئة
بـ ــاألصـ ــوات ال ـج ـم ـي ـلــة ،ت ــوزع ــت
ال ـم ــواه ــب ع ـلــى فـ ــرق ال ـمــدرب ـيــن
األربـ ـ ـع ـ ــة ب ــالـ ـتـ ـس ــاوي ،ال ـن ـج ــوم
عاصي الحالني ،أحــام ،إليسا،
م ـح ـم ــد حـ ـم ــاق ــي ،فـ ــي ال ـم ــوس ــم
ال ــراب ــع م ــن ال ـبــرنــامــج الـعــالـمــي
" "The Voiceبصيغته العربية
على  MBC1و MBCمصر ،والذي
انطلقت مرحلته األولى "الصوت
وبس" مساء امس االول ،إذ ضم
كل مدرب موهبتين.
وان ـط ـل ـقــت ش ـ ــرارة الـمـنــافـســة
بين المدربين مع دموع تحسين
من الـعــراق ،التي غنت "تايبين"
ل ـل ـف ـنــان الـ ـع ــراق ــي يـ ــاس خ ـضــر،
وك ــان ــت أحـ ــام أول م ــن اس ـتــدار
ل ـهــا ،وتـبـعـتـهــا إلـيـســا وعــاصــي
ثم حماقي.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ــام إن ص ـ ــوت
المشتركة ن ــادر ،وأثـنــى عاصي
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة أدائ ـ ـهـ ــا لــأغ ـن ـيــة،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت إلـ ـيـ ـس ــا أن صــوت ـهــا
متميز جــدا ،بينما رأى حماقي
أن خامة صوتها تجذبه ويتمنى
ضمها إلى فريقه ،لكنها اختارت
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى ف ــري ــق أحـ ـ ــام،
وسلمتها ش ــارة تحمل الحرف
 Aالتي ستعطيها الحقا إلى كل
المشتركين الذين ينضمون إلى
فريقها.

عاصي وأحالم وإليسا وحماقي
وبـ ـ ـ ـ ــدا حـ ـسـ ـي ــن ب ـ ـل ـ ـحـ ــاج مــن
ال ـج ــزائ ــر م ـتــوتــرا قـلـيــا ق ـبــل أن
يـقــف عـلــى ال ـم ـســرح ،وغـنــى "أنــا
المغبون" للشاب خالد ،واستدار
لـ ــه ح ـم ــاق ــي ثـ ــم ت ـب ـع ـتــه إل ـي ـس ــا،
واعتبر حماقي أن صــوتــه رائــع
ويـ ـصـ ـي ــب الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـص ـع ـبــة
بامتياز في القرار والجواب.
وأطلت آية دغنوج من تونس،
ال ـتــي تـغـنــي م ـنــذ س ـن ــوات ع ــدة،
وسبق لها أن غنت على مسرح
قرطاج في عمر  15سنة ،لتغني
"الـعـيــون ال ـســود" للراحلة وردة

الجزائرية ،واستدار لها حماقي
وإليسا فــي اللحظة نفسها ،ثم
أحالم وعاصي ،الذي أثنى على
أس ـل ــوب ـه ــا ف ــي ال ـغ ـن ــاء فــأعـلـنــت
االنضمام إلى فريقه.
أمـ ـ ــا سـ ــاجـ ــدة ال ـخ ـط ــاب ــي مــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـيـ ــش ف ــي
س ــوي ـس ــرا ،ف ـت ـقــول إن ـهــا تتمنى
رؤي ــة والــدتـهــا الـتــي لــم تلمحها
منذ عامين تقريبا ،قبل أن تغني
"ح ــال ـت ــي ح ــال ــة" ألحـ ـم ــد فـتـحــي
وب ـل ـق ـي ــس ،واس ـ ـ ـتـ ـ ــدارت إل ـي ـســا
و حــد هــا وضمتها إ ل ــى فريقها،

وع ـل ـقــت بـ ــأن صـ ــوت الـمـشـتــركــة
ذكرها بأيام الزمن الجميل.
بـعــد ذلـ ــك ،غـنــى عـبــدالــرحـمــن
ال ـ ـم ـ ـفـ ــرج مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة "يـ ــا
مـنـيـتــي" لعبدالمجيد عـبــدا لـلــه،
الـ ـ ــذي ي ـخ ـطــط إليـ ـص ــال صــوتــه
إلــى الجمهور ،واسـتــدار له على
التوالي أحالم وإليسا وحماقي،
واخ ـ ـتـ ــار االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى فــريــق
أحالم.
أم ـ ــا م ـح ـم ــد ع ـل ــي كـ ـ ّـمـ ــون مــن
ت ــون ــس ف ـق ــال إنـ ــه ت ـع ـلــم ال ـعــزف
على الغيتار إلــى جانب الغناء،

ويتمنى أن يزرع االبتسامة على
كــل الــوجــوه ،واس ـتــدار لــه إليسا
وح ـم ــاق ــي ث ــم أحـ ـ ــام وع ــاص ــي،
وحاولوا إقناعه باالنضمام إلى
فرقهم ،فانضم إلى فريق إليسا
التي أثنت على حضوره وصوته
وطلته ،بينما وصفه حماقي بأنه
موهبة متكاملة.
بـ ـع ــده ــا غـ ـن ــى ع ـ ـبـ ــود أغ ـ ــوب
ً
م ــن س ــوري ــة م ـق ـط ـعــا م ــن "كــامــل
األوصـ ــاف" لعبدالحليم حافظ،
واستدار له عاصي وحده وضمه
إلــى فــريـقــه ،وعـلــق قــائــا إن "من
المعيب أال يستدير أ ح ــد لمثل
هذا الصوت".
وما هي إال لحظات حتى دخل
ص ــوت خ ــض ال ـم ـســرح ،وح ــاول
المدربون استمالته بأي طريقة،
وهي رانا عتيق من مصر ،التي
شــاركــت ســابـقــا فــي مهرجانات
بـ ــدار األوب ـ ــرا ال ـم ـصــريــة ،وغـنــت
"ح ـب ـي ـب ــي ي ـس ـع ــد أوقـ ـ ــاتـ ـ ــو" ألم
ك ـل ـث ــوم ،واس ـ ـتـ ــدارت ل ـهــا أح ــام
وإل ـي ـس ــا وحـ ـم ــاق ــي ،ث ــم عــاصــي
فــي اللحظة األخ ـيــرة ،واخـتــارت
االنضمام إلى فريق حماقي الذي
قال" :ربنا يسعد أوقاتك وحياتك
كما أسعدتنا بغنائك" ،ووصفتها
إليسا بالصوت الشرقي المشبع
بالشجن واإلحساس.
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خالد أبو الدهب :الفوتوغرافيا فن لم يستوعبه المتلقي العربي
• يرى أن معرضه «أطياف» خطوة لتغيير الوعي عن طريق الصورة

ً
يستطيع كشف مكامنها وماهيتها إال عاشق
ال
خاصة
أسرارا
تملك الصورة الفوتوغرافية
ّ
التصوير ،وتواجه تحديات كثيرة لعل أبرزها تقلص فرصة العرض في القاعات الفنية مقارنة
الفن التشكيلي األخرى من نحت ورسم وتصوير .أقام المصور الفوتوغرافي خالد أبو
بمجاالت ً
ّ
الدهب أخيرا معرض «أطياف» في غاليري «بيكاسو» في القاهرة ،حيث قدم ترجمة ألطياف
التقطها بعدسته محملة برؤى ودالالت ثرية .معه اللقاء التالي.
القاهرة  -سماح عبد السالم

المصور فنان
له فلسفته التي
تتجلى بالصورة

قـ ـ ـ ـ ّـدمـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ت ـ ـصـ ــويـ ــر
ً
فــوتــوغــراف ـيــا ب ـع ـنــوان «أط ـي ــاف»
وهــو ما يشير إلــى بعد صوفي.
ماذا عنه؟
أطـيــاف كلمة تــدل على شــيء من
الخيال ،موجود في موروثنا الثقافي.
أؤمن بطاقة اإلنسان ،أي أن بإمكانه
أن يتحكم في أشياء كثيرة وأحاول
ط ـ ــرح األمـ ـ ــور ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـع ـتــاد،
وأراه ــا بعين أخ ــرى .إذا نظرنا إلى
الصوفيين في حلقة من حلقات الذكر
بعين مختلفة نجد أرواحهم تتطاير
وتصعد إلى السماء .كذلك إذا تأملنا
ً
ً
مبنى أثريا عمره مئة عام نجد كما
ً
كبيرا من الروحانيات وطاقة الناس
ّ
التي تعبدت في المكان .مر كثيرون
بـ ـش ــوارع م ـصــر ال ـق ــدي ـم ــة ،صـحـيــح
أنهم بمعظمهم انتهوا بأجسادهم
ولكن ما زالت طاقتهم تحيا في هذا
ً
المكان ،إذا الطاقة ملموسة هنا ،وهذا
هــو طــرح المعرض .مــاذا لــو أطلقنا
ال ـع ـنــان لـلـحــركــة لـ ـت ــوارد األشـ ـي ــاء؟!
ّ
أسجل اللحظة من خالل إحساسي،
وباستخدام تقنية تصوير تعتمد
على التقاط صورة بطيئة داخل هذا
الزمن ،ثم أبدأ بالعمل على الصورة
خالل التقاطها .هذه المدة الوجيزة
ً
جدا هي عوالم تحدث ،وكلما تحكمت
في الكاميرا ظهرت نتائج إيجابية.
أعمل بهذه الطريقة منذ  10سنوات،
وقررت أن يكون المعرض بهذه اآللية.

دالل الصورة
«أطـ ـي ــاف» مـعــرضــك األول في
القاهرة رغم عروضك الخارجية
وم ـشــارك ـتــك الـمـتـنــوعــة .أليست
خطوة متأخرة؟
ال أرى أن هذه الخطوة ُ متأخرة،
ب ــل أخ ــذت ال ــوق ــت ال ــذي ق ــدر لـهــا.

«أعود مع المطر»
فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

ال أدري م ـ ــا إذا كـ ـن ــت ســأ ن ـجــح
إن ع ــرض ــت ف ــي ف ـت ــرة ســاب ـقــة في
القاهرة؟ العمل الذي مارسته في
ال ـخ ــارج أص ـقــل اس ـمــي ومنحني
ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــرض ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر،
وأض ـف ــى داللـ ــة م ــا ع ـلــى ال ـص ــورة
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة بـمـعـنــى إنـتــاجـهــا
بشكل مختلف مــع ا لـحـفــاظ على
هويتها من دون تدخل أي نوع من
ً
إيحاء
البرامج الحديثة التي تعطي
بأنها مرسومة.
أرى أن ه ـ ــذا ال ـخ ـط ــوة ج ــاء ت
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـص ـح ـي ــح ،ول ـك ـن ـهــا
جريئة أل نـنــا فــي وطننا العربي،
ً
خصوصا مصر ،لدينا مشكلة في
استقبال ا ل ـصــورة الفوتوغرافية
واالعتراف بها كفن قوي كالفنون
التشكيلية .فــي أوروب ــا تـجــاوزوا
ُ
هـ ـ ــذه األش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث تـ ـب ــاع
ً
الـ ـص ــورة ال ـفــوتــوغــراف ـيــة أح ـيــانــا
بسعر أعلى من اللوحة التشكيلية.
ومن هنا أرى أن المعرض خطوة
لتغيير الوعي عن طريق الصورة
الفوتوغرافية.
ً
ّ
دربـ ـ ـ ـ ـ ــت أطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاال ب ــال ـم ــرح ـل ــة
العمرية بين خمس وتسع سنوات
على التصوير .لماذا استهدفت
هذه المرحلة؟
من المفترض أن تبدأ العالقة
ب ــال ـك ــام ـي ــرا م ـن ــذ س ــن ص ـغ ـيــرة،
فــال ـت ـكــويــن ه ــو األسـ ـ ــاس بـهــذه
المرحلة حينما يكون لدى الطفل
االس ـت ـع ــداد الك ـت ـســاب ال ـم ـهــارة
والـ ـمـ ـع ــرف ــة .راه ـ ـنـ ــت ع ـل ــى ه ــذه
ً
النقطة وأجرينا بحوثا عدة مع
اختصاصيين نفسيين يتابعون
ه ــذه ال ـســن الـصـغـيــرة وأدخـلـنــا
ً
أل ـع ــاب ــا تــرفـيـهـيــة لــاسـتـكـشــاف
لـتـعــزيــز م ـحــاكــاة األطـ ـف ــال لـهــا،
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة
ً
ومستوى التركيز كبيرا.
مــا هــو الـتـحــدي الـصـعــب إزاء
المصور الفوتوغرافي؟

بعدسة خالد أبو الدهب

الـ ـتـ ـح ــدي الـ ـصـ ـع ــب أن ي ــأخ ــذ
ال ـم ـص ـ ِّـور صـ ــورة تـبـهــر المتلقي
ويتفق الناس على نجاحها ،وأن
يرى الصورة بعينه قبل التقاطها
وي ـطــوع الـكــامـيــرا ليخرجها كما
رآهـ ــا .الـمـصــور ف ـنــان لــه فلسفته
الـتــي تتجلى بــالـصــورة ،لــذا نرى
أن أنجح المصورين هو المصور
ً
الصحافي ،خصوصا عندما يكون
فــي عمر متقدم ،ألنــه يصبر على
ً
اللقطة ويمكث في الشارع طويال

خالد ابو الدهب إلى جانب أحد أعماله
بانتظار أخذها ،على عكس الجيل
الجديد.

أسرار الفوتوغرافيا
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
ً
الفوتوغرافية أسرارا؟
ً
طبعا .الصورة الفوتوغرافية
ف ــن ي ـخــرج م ــن عــالــم ل ـيــس لنا
ً
ع ـل ـي ــه سـ ـلـ ـط ــان .أص ـ ـ ــور ج ـبــا
أو مـبـنــى ول ـك ـنــي ال أسـتـطـيــع
تـحــريـكـهـمــا إال أن ـن ــي مـطــالــب
ب ــالـ ـتـ ـق ــاط صـ ـ ـ ــورة ل ـه ـم ــا غـيــر
ً
مـعـتــادة .إذا ،عـلـ ّـي الـبـحــث عن
إط ـ ـ ـ ــارات وزواي ـ ـ ـ ــا وت ـك ــوي ـن ــات
معينة أصنعها بالكاميرا كي
أتحكم في بيئة غير قابلة لذلك
وأطـ ِّـوعـهــا لفكرة أراه ــا بعيني
على عكس الرسم بالريشة.

ل ـس ـهــولــة ال ـت ـص ــوي ــر وم ـش ــارك ــة
الصورة بالنشر أثناء التصوير.
ك ــذل ــك أس ـه ــم ف ــي ت ـعــزيــز الــوعــي
ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــر وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح م ـص ــدر
س ـ ـعـ ــادة الـ ـ ـن ـ ــاس ،وه ـ ــو وس ـي ـلــة
مهمة .وفي ظل الثورات العربية
أدرك ال ـ ـنـ ــاس أه ـم ـي ــة الـ ـص ــورة
وقيمتها.
يعتبر فن التصوير باللونين
األب ـ ـيـ ــض واألس ـ ـ ـ ــود مـ ــن أص ـعــب
فروع التصوير ،فما السبب؟

ن ـعــم أت ـف ــق م ــع ذلـ ــك .ال ي ــزال
فـ ـ ـ ــن األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود أو
«المونوكروم» األصعب .تباين
الـلــونـيــن (وبـيـنـهـمــا ال ــرم ــادي)
يــؤثــر ف ــي ظ ــل الـ ـص ــورة ،وهـمــا
ال يصلحان إال لكادرات معينة
حـ ـ ـت ـ ــى ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
ال ـص ـح ــاف ــي ،ألن ـه ـمــا ي ـفــرضــان
على الصورة حالة من الرونق
والوضوح غير العادي ،من ثم
إذا لــم تتضمن رؤي ــة مــا تبدو
كأنها غير ذات قيمة.

دخـلــت الـكــامـيــرا فــي تـحــد مع
الــوســائــط األخ ــرى منها الـجــوال
الــذكــي .هــل دعـمـهــا ذل ــك أم أضــر
ً
بها فوتوغرافيا؟
ن ــاف ــس الـ ـج ــوال ال ـكــام ـيــرا في
الـقــوة الـشــرائـيــة ،ولـكــن ليس في
ال ـج ــودة أو س ــوق ال ـع ـمــل ،وذل ــك

أحد أعمال خالد أبو الدهب

فن مظلوم
يرى الفنان خالد أبو الدهب أن فن الفوتوغرافيا
مظلوم ولــم يستوعبه المتلقي أو صانعو الصورة
في العالم العربي ،ويقول« :ال اهتمام بتعليم هذا الفن،
وإذا حدث يكون بأنصاف مواهب وتقديم معلومات
غير كاملة في إطار وجود من يحتكر المعلومة وهو
ُ
األمــر السلبي .تقام مسابقات للتصوير فيما يغيب
التعليم ،و هــي عـبــارة عــن تصفيات للشباب بغض
النظر عن تأهيلهم .هذا في ما يتعلق بعدم االستيعاب

ً
من ناحية صانعي الصورة .أما المتلقي فلم ير طرحا
ً
قــويــا أو بيئة فنية تهتم بـهــذا الـمـجــال ومــن هنا لم
يستوعبه من جهته».
يختم« :ال بد من حجز مكان للصورة الفوتوغرافية
الفنية الكبرى كشأن
في السمبوزيومات والمعارض ُ
مجاالت التشكيل المختلفة ،وأن تقام لها ورش عمل
ُ
تفتح على الخارج».

«سميائيات النص مراتب المعنى»...
دراسة في الفضاء الثقافي العربي
صدر عن {منشورات ضفاف} و{منشورات االختالف} كتاب {سميائيات النص مراتب المعنى} للكاتب المغربي سعيد بنكارد ،يتناول فيه عوالم النص
الداخلية وعالقته بالنقد.
بيروت  -ةديرجلا

 أحس النقاد بعد
سقوط مشاريع
فكرية بجدوى قراءة
ً
النص استنادا إلى
المخططات النقدية
القديمة

هناك روايات هدفها إسعاد روح القارئ ،بمعنى أنه ليس من
أهدافها ابتكار تقنيات جديدة ،أو خلق إضافات فنية وجمالية
للعمل األدبي ،أو نحت شخصيات غير عادية ،أو ابتكار أسلوب
لم يكتبه أي أحد للوصول لسحرية واقعية فانتازية وسريالية،
أو إضــافــة لــم ي ــأت بـهــا أح ــد ،وم ــن ه ــذا الـصـنــف رواي ــة "أع ــود
مع المطر" ،فهدفها بسيط وعميق في الوقت ذاتــه ،وساحر،
تــرشــح مــن أدوات ــه السحرية عــذوبــة تتسرب بصمت وسرية
بـمـســارب االنـتـبــاه والـسـمــع لــدى ال ـقــارئ ،لتغرقه بفيض من
مشاعر غاطسة بحنان يلف روحه في حضن سكينة ومحبة
هي كل ما يحتاج إليه ،وكأنها تعرف ما ينقصه ،لذا أتت إليه
لتعوضه عما ينقصه.
مثل هذه الراويات المكتوبة والمخلوقة كأنها فقط إلسعاد
قــارئـهــا ،تحتاج إلــى كتابة آتـيــة مــن تجربة روحـيــة إنسانية
عميقة ،شعرت بمعاناة اآلخر ورضيت بمساندته ومؤازرته
بدعمه بالحب ،من هذه الروايات قرأت رواية "اذهب حيث يقودك
قلبك" لسوزانا تامارو ،التي تحكي فيها جدة لحفيدتها قصتها
وعالقتها مع ابنتها عن طريق رسائل ترسلها لها ...خطاباتها
في منتهي العذوبة والرقة والحنان التي تذيب القلب من فرط
إنسانيتها ،ونفس المشاعر اجتاحتني حين قرأت رواية "أعود
مع المطر" للكاتب الياباني "تاكوجي إيشيكاوا" الرائعة في
بساطتها وعمقها اإلنساني الرهيف ،وبالرغم من اتباعه لتقنية
كتابة عادية جدا ،عبارة عن أسئلة وأجوبة لحوارات تدور بين
أب في نهاية عشرينياته وطفله في السادسة من عمره ،أو مع
زوجته قبل وفاتها ،أو مع شبح زوجته العائد إلى الحياة ،أو
مع الجار العجوز ،الرواية كلها قائمة على هذه الحوارات ،لكن
المبهر فيها هو تضفيرها بين ما يحدث بالحاضر بين الزوج
والزوجة ،وما حدث لهما وهما في عمر الثامنة عشرة ،بين
لقائهما الثاني ولقائهما األول ،حيث يختلط الزمنان في حوار
واحــد ،وكذلك حين يخبر "تــاك-كــون" العجوز نوبر عن عودة
زوجته الميتة إلى بيته ،والعجوز يأخذ كالمه على محمل أنه
جزء من الرواية التي يكتبها وليست كواقع.
الرواية مشغولة بمنتهى البساطة ،وفي الوقت ذاته بمنتهى
العمق ،كتابة تخترق الروح وتهز المشاعر بزلزال عواطفها.
وإلى جانب هذا التدفق العاطفي الحنون ،هناك حس كوميدي
يخفف مــن الــواقــع الــدرامــي لـلــروايــة المكتوبة ،بفنية تجعل
القارئ يحب كل شخصياتها ،بما فيها الكلب بــووه الــذي ال
يستطيع النباح.
الرواية تحكي عن تاك-كون المصاب بمرض غريب يجعله
يخاف من مواجهة أمور عادية ،مثل الصعود للحافلة أو القطار
أو المصعد أو الدخول للسينما أو للمسرح أو لحفل موسيقي،
حينها يبدأ دمه بإفراز مواد كيميائية تفقده التركيز وتقوده
للتشنج واالختناق ،لفرط حساسيته من مواجهتها ولتأثره
أيضا بتغير المناخ بالرطوبة أو بالضغط الجوي،
السريع
ً
مما يجعله فــي حــاجــة إلــى مــن يــرعــاه ،ومـمــا زاد أزمـتــه موت
زوجته الشابة "ميو" ،التي تركت له ابنه يوجي في السادسة
من عمره ،ثم يعود شبحها إلــى البيت بعد سنة من وفاتها
فــي مــوســم المطر كما وعــدتـهــم ،لكنها تـعــود دون أن تتذكر
أي شــيء مــن حياتها السابقة معهم ،وهنا يقوم األب وابنه
بتذكيرها بحياتها السابقة معهم ،ومن أجمل المشاهد حين
تالحظ الزوجة ميو -أي شبحها -حياة زوجها وابنها المكركبة
باألخطاء والفوضى ،ومالبسهم الملوثة ببقع الطعام ،وزوايا
المطبخ والحمام والجدران المتسخة بالزيوت ،وأذني الطفل
اللتين لــم ينظفهما األب مـنــذ م ــوت األم ،أم ــور صـغـيــرة لكن
نسيانها يعكس أهمية دور األم في حياتهما ،لذا حين عادت
صححت كــل األوض ــاع المقلوبة وأع ــادت البهجة والسعادة
إليهما ،وعلمت الطفل ّ
وهيأته لكل األعمال المطلوبة لترتيب
بيتهم ومعيشتهم مــع وال ــده المحتاج لعناية خــاصــة ،حين
تماما لفترة
تهاجم إفــرازات المواد الكيميائية دمــه ،وهيأته
ً
ما بعد رحيلها مع انتهاء موسم المطر ،وعودتها إلى عالم
األرشيف.
هــذه الــروايــة ُترجمت إلــى كل لغات العالم ،وباتت تتصدر
مبيعا ،بالرغم من أن بطلتها ليست إال
قائمة الروايات األكثر
ً
شبحا المرأة ميتة ،إال أن شاعرية الرواية جعلتها قريبة من
مشاعر الناس لدرجة منحتها واقعيتها.
ال ــرواي ــة تـحـمــل تـفــاصـيــل كـبـيــرة م ــن س ـيــرة ح ـيــاة الـكــاتــب
"تاكوجي إيشيكاوا" ،وكما يقول إن عالقته مع أمه وزوجته هي
األساس الذي ارتكز عليه في بناء روايته ،فقد خاطرت والدته
بحياتها لتنجبه ،وزوجته ارتبطت به مع معرفتها بمشاكل
مرضه الصحية.
شفافية الصدق كانت سر توليفة النجاح.

إصدار

{مالڤا}

•

ّ
شـ ــكـ ــل الـ ـثـ ـل ــث األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن الـ ـق ــرن
ً
ً
الماضي منعطفا حاسما فــي تاريخ
النقد األدبي في كامل الفضاء الثقافي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي .فـ ـق ــد أح ـ ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد ،ب ـعــد
سقوط مجموعة كبيرة من المشاريع
الـ ـفـ ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـن ــاص ــري ـ ــة
والقومية واالشتراكية بجدوى قراءة
ً
الـ ـن ــص اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إلـ ـ ــى ال ـم ـخ ـط ـطــات
النقدية القديمة ا لـتــي كــا نــت تتعامل
م ـعــه ب ــاع ـت ـب ــاره وث ـي ـقــة س ـيــاس ـيــة أو
إيديولوجية ال قيمة لها إال بما يمكن
أن يكون لها من مردوديـة في الصراع
مع السلطة ومؤسساتها.
ك ــان ــت هـ ــذه ال ـم ـخ ـط ـ ّطــات م ــوزع ــة
ف ــي ال ـغ ــال ــب ع ـلــى م ــا ب ــش ــر ب ــه بعض
الممارسات النقدية التي كانت تحتمي
ت ـ ــارة ب ــاإلي ــدي ــول ــوج ـي ـ ــا بــاع ـت ـبــارهــا
ً
ً
جوابا ممكنا عن قضايـا اجتماعية أو
ً
سياسية ،وتستعين طــورا بما يمكن
أن تقدمه المعارف كافة المنتشرة فـي
ال ـمــوســوعــة ،أو تـلــك الـتـ ــي ت ـعــود إلــى
حـيــاة الـمــؤلــف ،فهي الكفيلة وحدها
بتفسير النص.
ً
ً
وفي الحالتين معا ،ظل النص غائبـا
في النقد ،وإذا حضر فال يحضر عند
القارئ إال باعتباره ذريعة لقول أمور
ف ــي ال ـس ـيــاســة أو اإليــديــولــوج ـي ـ ــا أو
ً
االحتفاء بذاتية ترى في نفسها مصدرا
لكل معنى.
كان النقاد في الغالب يصفون عوالم
خارجية يستثيرها النص بموحياته

ً
الـمـبــاشــرة وغـيــر الـمـبــاشــرة ،اسـتـنــادا
إل ــى أح ـكــام ج ــاه ــزة :لــذلــك لــم يـكــونــوا
في عملهم ذاك ينتجون معرفة تغطي
ً
جـ ــزءا مــن أن ـمــاط ح ـضــور ال ـنــاس في
الحياة وفي المجتمع.
المخفي فـي النص فـي تصورهـم
ليس طاقات دالليـة تقتات من الرمزي
فــي الـمـقــام األول ،بــل هــو {سـيــاســة}
أو {أخالق} أو {أحكام إيديولوجية}
ت ــدي ــن أو ت ـح ــرض أو ت ـحــث ال ـنــاس
عـلــى الـتـمـ ــرد :إن ال ـنــص مــوقــف مـن
ً
الـسـلـطــة ص ــري ــح ،م ـنــاه ـضــا ك ــان أو
ً
ً
مؤيدا أو ممالئا .لذلك لم نكن نعرف
إال الشيء القليل عن عوالمه ولغته
ّ
الداخلية وآليات
ومكوناته ،وعالقاته
اإلنتاج والتأويل فيه .فهذه العناصر
ً
مجتمعة لم يكن لها أي قيمة قياسا
ع ـلــى األه ـم ـيــة ال ـتــي يــولـيـهــا الـنــاقــد

للمضمون اإليديولوجي المودع فيه.

تحليل الخطاب
ي ـ ـحـ ــدد الـ ـب ــاح ــث س ـع ـي ــد ب ـن ـك ــارد
الـسـمـيــائـيــات بــأنـهــا تحليل الخطاب
بمفهومه الــواســع ،ما يشمل مجموع
منتجات السلوك اإلنساني ُ
وي َصنف
ض ـمــن ال ـم ـض ــاف ال ـث ـقــافــي ف ــي حـيــاة
ال ـنــاس ،يــدخــل ضـمــن ذلــك النصوص
ب ـكــل أن ــواع ـه ــا وال ـم ـفــاه ـيــم الـمـعــزولــة
واألحكام المسبقة ومرويات التاريخ
وما نسجته الذاكرة الفردية والجماعية
َ
من ِحكم وأمثال وأقوال مأثورة ،وبما
ً
فيها أيـضــا أشـكــال الـعـمــران وحــاالت
العيش والطقوس االجتماعية .فهؤالء
َ
َ
وآالمهم إلى وقائع
أحالمهم
ُي َس ِّربون
ُ
من طبائع شتى تعشش فيها مجمل

أساس الحياة
مدونة ،أي مجرد
يرى بنكارد أن اللسان في كل هذه التقاليد ليس
ُ
ً
تتابع عرضي لكلمات الغاية منها تقديم غطاء لما َي ْمثل حافيا في
ً
ً
الطبيعة .إنه ،على العكس من ذلك ،يقدم وجودا جديدا تكتسب داخله
األشياء والكائنات ذاكرة تنزاح بها عن إحاالتها على واقع مادي محدود
في الشكل والداللة .وهي طريقة رمزية استطاع من خاللها اإلنسان أن
ً
يوسع من حجم الوجود ويمأله بدالالت ،هو ما يتداوله الناس ْحقا،
َ
ّ
وهو أساس تصوراتهم للمتعة واأللم والحياة والموت .إن اللغة تخلق
ُ
ُ
وتحيي وتميت ما تشاء من الكائنات واألشياء.

ُ
التمثالت التي تعد األساس الذي يقوم
عليه جزء كبير من مضمون األخالق
والسياسة واإليديولوجيا والدين.
يوضح أن عــودة السميائيات إلى
العالمة ذاتها ،أي إلى التجربة الرمزية،
ً
ً
كانت مدخال مركزيا من أجل التعرف
ً
إلى هوية اإلنسان باعتباره كائنا يأتي
إلى العالم من خالل ممكنات اللغة في
وداخلها
المقام األول ،فداخلها يولد َ
ينمو ويضمحل ،و هــو مــن ُيض ِّمنها
ً
رؤاه لهذا العالم أيضا .إنه يعي ذاته
وي ـع ــي عــال ـمــه وفـ ــق آلـ ـي ــات الـتـقـطـيــع
المفهومي فيها ،مــا يشمل المظاهر
واألب ـع ــاد والـخـصــائــص والـنــوعـيــات.
ّ
وهي صيغة أخرى للقول ،إن الوقائع
عراء أو داخل فضاء
ُالفعلية ال تتم في ٍ
غفل ،بل هي طبقات داللية من طبيعة
تراتبية ال تكشف جوهر األشياء ،بل
ً
تغطي على بعضها بعضا فــي كثير
من الحاالت.
يـعـتـبــر أن ذاك ه ــو ال ـم ـب ــدأ ال ــذي
استندت إليه مجمل التعريفات التي
حاولت تحديد جوهر اللسان ونمط
اشتغاله وطريقته فــي إنـتــاج الــداللــة
وال ـت ـنــويــع م ــن تـجـلـيــاتـهــا .وم ــن هــذا
ُّ
المبدأ انطلقت كل التصورات النظرية
ال ـق ــدي ـم ــة وال ـح ــدي ـث ــة ح ـ ــول ال ـل ـس ــان،
ُ
وهو اإلرث المعرفي ذاتــه الذي تبنته
ال ـس ـم ـيــائ ـيــات ووس ـع ــت م ــن م ـجــاالت
تطبيقه.

صدرت عن دار الساقي رواية {مالڤا} لهاخر بيترز ،ترجمة لمياء مقدم.
في ما يلي نبذة من الرواية:
مالڤا هــي ابـنــة الشاعر التشيلي بابلو ن ـيــرودا .ولــدت مــع متالزمة
ّ
{ال ــرأس االستسقائي} التي تشل الجسد وتعطل الــدمــاغ وتـحــول دون
يتخلى عنها بسرعة.
النمو الطبيعي ،ما جعل والدها
ّ
عاشت مالڤا عند عائلة هولندية تبنتها إلى أن توفيت عن عمر ثماني
سنوات أثناء الحرب العالمية الثانية.
في هذا الكتاب ،تجعل هاخر بيترز مالڤا تمسك القلم بعد موتها،
ً
الـقـلــم نفسه ال ــذي وقــع مــن يــد أبـيـهــا وهــو يحتضر ،وتمنحها صــوتــا
وحياة في األبدية...
تحاول مالڤا اإلجابة عن السؤال :كيف استطاع نيرودا ،ذلك البطل
المعصوم من الخطأ ،الذي دافع بقوة عن المظلومين والمنسيين ،التخلي
عن ابنته الوحيدة والتكتم على حياتها؟

هاخر بيترز
شاعرة هولنديةّ .
توجت أعمالها بالعديد من الجوائز{ .مالڤا} هي
روايتها األولــى وقد بيعت حقوق ترجمتها إلى الفرنسية واألميركية
والكولومبية.

توابل ةديرجلا

•
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كريم فهمي« :أمر واقع» أحدث مفاجآتي للجمهور
• سعيد بمشاركته في «قعدة رجالة »2

يستعد الفنان المصري كريم فهمي لمسلسله الجديد «آخر نفس» الذي تغير اسمه إلى «أمر واقع»
المقرر أن يخوض به سباق الدراما الرمضانية المقبلة ،إضافة إلى تقديمه الجزء الثاني من برنامج «كالم
القاهرة  -أحمد عارف

مـ ــا ال ـ ـ ــذي ح ـم ـس ــك ل ـت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ــج
تـلـفــزيــونــي هــو ال ـجــزء الـثــانــي مــن «قـعــدة
رجالة»؟

غسان صليبا في حفلتين

م ــا ال ـ ــذي ش ـج ـعــك ع ـلــى خـ ــوض هــذه
التجربة؟
ال ــدور وف ـكــرة الـمـسـلـســل ،أض ــف إلــى
ذ لــك أ نــه يشهد بطولتي المطلقة ألول
مرة في الدراما التلفزيونية ،إلى جانب
أ نــه يـنــا قــش قضية مـهـمــة .كــذ لــك دوري
ف ـي ــه ج ــد ي ــد عـ ـل ـ ّـي و ب ـس ـي ــط ،وأرى أ ن ــه
سيكون مـفــا جــأة قــو يــة للجمهور ا لــذي
شاهدني فــي قــوا لــب فنية أ خــرى خالل
الفترة الماضية.
ح ـتــى اآلن تـجـمـعـنــي ج ـل ـســات عـمــل
مكثفة مــع السيناريست محمد رفعت
وال ـم ـخــرج ال ـســوري م ـجــدي الـسـمـيــري،
وكـ ــل م ــن نـ ـج ــاء بـ ــدر وريـ ـ ــم مـصـطـفــى
ً
وأح ـم ــد وف ـي ــق وم ـل ــك ق ـ ــورة ،تـحـضـيــرا
لـ ـلـ ـب ــدء ب ــال ـت ـص ــوي ــر فـ ــي م ــوع ــد ق ــري ــب
لنتمكن من اللحاق بالسباق الرمضاني
المقبل.

حــدثـنــا ع ــن مـشــاركـتــك فـيــه وتـجــربـتــك
من خالله.
سـ ـعـ ـي ــد بـ ــال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة .لـ ـ ــم أتـ ـ ـ ـ ـ ــردد ف ــي
ال ـم ـش ــارك ــة ع ـن ــدم ــا رش ـح ـت ـنــي الـمـنـتـجــة
سالي والي لتقديم الموسم الثاني مع كل
من باسل خياط وأحمد فهمي ،وأ هــم ما
ً
ّ
شد ني إلى المشروع كما قلت لك سابقا
هي الفكرة ،ألنني وجدتها مختلفة عن أي
ً
برنامج آ خــر ،خصوصا أنها تالمس كل
ما يتعلق بعالقة الرجل والمرأة من حب
وكراهية ومشاكل وأزمات يمران بها في
ً
حياتهما .فـضــا عــن تميز كــل شخصية
في البرنامج من ضيوف ومقدمين .أتوقع
ً
ً
أن يلقى الموسم الثاني نجاحا ملحوظا
في حلقاته كافة.

غسان صليبا
يحيي الفنان غسان صليبا حفلتين على مسرح كازينو
لبنان في  16و 17مارس المقبل ،يقدم فيهما باقة من أجمل
األغاني الوطنية والثورية التي تميز بها طوال مسيرته.
كــذلــك سيقدم أغــانــي رومــانـسـيــة وأخ ــرى مـحـفــورة في
ال ــذاك ــرة لـعـمــالـقــة ال ـفــن أم ـث ــال وديـ ــع ال ـصــافــي ،وف ـي ــروز،
وصباح ،ونصري شمس الدين.

أحالم فخورة بابنة خالتها

تعاون
ّ
قد مت مع المخرج مجدي السميري
تجربة سابقة وهي «اختيار إجباري»،
ماذا عن التعاون معه للمرة الثانية؟

رمضان وموسم بديل
ً
قدمت أعماال عرضت في شهر رمضان
وأخـ ــرى عــرضــت فــي مــواســم بــدي ـلــة ،إلــى
أيهما تميل أكثر؟
شاهدت في اآلو نــة األخيرة
ً
عروضا لبعض المسلسالت
ً
ب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدا ع ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــاق
ً
الرمضاني حققت نجاحا
ً
ً
م ـل ـح ــوظ ــا .شـخـصـيــا
عشت التجربتين :في
رمـ ـض ــان عـ ــرض لــي
«حالة عشق» مع مي
ع ــز الـ ــديـ ــن ،والـ ـع ــام
الماضي ظهرت في
«الـ ـحـ ـس ــاب ي ـج ـمــع»
م ـ ــع يـ ـ ـس ـ ــرا ،وح ـق ـق ــا
ً
ً
نـجــاحــا ضـخـمــا .كــذلــك شــاركــت في
«حكايات بنات» خارج الشهر الفضيل
ً
ونجح أ يـضــا  .ذ لــك يؤكد أن العمل
الجيد والدور المتميز المختلف
هـمــا ا لـفـيـصــل .كــل مــا يهمني
الـ ــدور ال ــذي أق ـ ّـدم ــه ،وم ــدى
مــاء م ـتــه ل ــي ،س ــواء كــان
في  30أو  60حلقة ،وأن
ً
يكون مكتوبا بشكل
جـ ـ ـي ـ ــد ويـ ـفـ ـي ــض
ب ــأح ــداث مـثـيــرة
ً
محبوكة دراميا،

أخبار النجوم

رجالة» .كذلك اقترب من االنتهاء من تصوير أحدث أفالمه السينمائية «علي بابا».
«الجريدة» التقت الفنان والمؤلف كريم فهمي في حوار تحدث خالله عن تفاصيل فنية عدة.

أسـتـنــد إل ــى الـفـكــرة الـجـيــدة لـلـمــوافـقــة
ً
على أي عمل أقدمه سواء كان تلفزيونيا
ً
أو س ـي ـن ـمــا ئ ـيــا أو ت ـقــد يــم ب ــر ن ــا م ــج .عـنــد
مشاهدتي الجزء األول من «قعدة رجالة»
أعجبتني فكرته كغيري من الجمهور ،من
ثــم عند ترشيحي لتقديم ا لـجــزء الثاني
وافقت من دون تردد.

دوري في
«الحساب
يجمع» نقطة
مهمة في
مشواري الفني
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كريم فهمي

حينها سيحقق النجاح من دون أي ملل.
ه ـ ــل «أمـ ـ ـ ــر واقـ ـ ـ ــع « اسـ ـ ــم م ـس ـل ـس ـلــك
الجديد النهائي؟
ح ـ ـتـ ــى اآلن ال أ ج ـ ـ ـ ـ ــزم أ ن ـ ـ ـ ــه اال س ـ ـ ــم
ً
ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـك ـنــه اسـ ــم ق ــري ــب ج ـ ــدا مــن
ً
األحداث ويعبر عنها ،خصوصا أنها
تتطرق إ لــى الصعيد .لــذا ال أعتقد أن
ً
القيمين سيغيرونه مجددا .

شقيقان

مجدي السميري
مخرج مميز وصاحب
رؤية مختلفة

ً
حول التعاون فنيا مع شقسقه أحمد فهمي ،يقول في هذا المجال« :ليس التعاون مع
ً
ً
شقيقي أمرا مستحيال ،لكن من الصعب أن يجمعنا عمل فني إال إن كنا فيه شقيقين،
وهذا حدث العام الماضي عندما شاركت معه ضيف شرف في مسلسل «ريح المدام».
ً
ً
كنت سعيدا بالتجربة ،وفي الحقيقة لم أتردد في الظهور مع شقيقي ،وبعيدا عن
دوري كنت أجلس معه للتحضير والتجهيز للشخصية التي كان يجسدها».

ً
مجدي السميري مخرج مميز جــدا ،
وظ ـ ـهـ ــر ذلـ ـ ــك ف ـ ــي «اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار إجـ ـ ـب ـ ــاري»
ال ــذي نــال إش ــادات واسـعــة عـلــى مــواقــع
ّ
التواصل االجتماعي ،إضافة إلى أن ال
ً
مشكلة لــدي مــع أي مـخــرج ،خصوصا
أنني أحترم التفكير خــارج الصندوق،
والـسـمــري مـخــرج ذكــي وصــاحــب رؤيــة
ً
فــر يــدة .فــي «أ مــر وا قــع» نتعاون مجددا
بـ ـع ــد ت ـج ــرب ـت ـن ــا األولـ ـ ـ ــى فـ ــي «اخـ ـتـ ـي ــار
ً
إجـ ـ ـب ـ ــاري» .ش ـخ ـص ـي ــا ،س ـع ـيــد ل ـل ـغــايــة
ً
ّ
بتكرار التعامل معه ،و هــو قــد م أعماال
ً
ً
حـ ـقـ ـق ــت ن ـ ـجـ ــاحـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا
الـتــونـسـيــة ،م ــن بـيـنـهــا «لـيـلــة ش ــك» ال ــذي
شاركت في بطولته مواطنته درة.
ماذا عن «الحساب يجمع» والوقوف إلى
جانب النجمة الكبيرة يسرا؟
ـع» نـقـطــة
دوري فـ ــي «ا لـ ـحـ ـس ــاب ي ـج ـم ـ ّ
مـهـمــة فــي م ـشــواري الـفـنــي .تـخــوفــت منه
فــي الـبــدايــة عـنــدمــا رشـحـنــي لــه الـمـخــرج
هــا نــي خليفة وا لـمـنـتــج جـمــال ا ل ـعــدل ،إال
أن ــه حـقــق ردود فـعــل مـتـبــايـنــة ،ول ــم أكــن
أت ــوق ــع ال ـن ـجــاح ال ــاف ــت لـلـشـخـصـيــة .أمــا
ع ــن ال ــوق ــوف إل ــى ج ــان ــب ي ـس ــرا فـعـنــدمــا
شــاهــدت ـهــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ش ـع ــرت بــأنـهــا
أص ـ ـغـ ــر مـ ـن ــي ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــن ،فـ ـه ــي ك ـس ــرت
ً
الحدود كافة ،وكنت سعيدا بالعمل معها
ً
ومحظوطا ألن مشاهدي كانت معها ،فهي
ممثلة تهتم بأدق األمور ،إضافة إلى أنها
تتعامل برقي مع فريق العمل كله.

أحالم
أعربت الفنانة اإلماراتيةأحالم عن دعمها وفخرها بابنة
خالتها عارضة األزياءجونا البحرينية في خوضها أولى
تجاربها التمثيلية في بطولة مسلسل «ساعة المواجهة»
مع الممثلة الكويتية شجون الهاجري.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ن ـش ــرت أح ـ ــام ص ـ ــورة ل ـجــونــا عبر
صفحتها على أحد مواقع التواصل االجتماعي وعلقت:
«ف ـخ ــورة فـيــك وكـ ــان حـلـمــك مـنــذ الـطـفــولــة وال ـي ــوم ب ــدأت
بأولى خطوات تحقيق الحلم» ،وأضافت« :خالص بحضر
التصوير جونا».

جمهور نجوى كرم
يطلق حملة «مني إلك»

نجوى كرم
ّ
قرر معجبو نجوى كرم في األردن تخصيص الجهد في
شهر فبراير الجاري إلنجاح حملتهم اإلنسانية التي تساند
كل محتاج في المجتمع ،ذلك تحت شعار «مني إلك»ّ ،
تيمنا
باسم ألبومها األخير الذي صدر منذ  10أشهر.

أيمن رضا يستهزئ بإشاعة وفاته

أيمن رضا
الممثل

عبر صفحته على أحد مواقع التواصل االجتماعي ّرد
أيمن رضا على إشاعة وفاته وعلق باستهزاء« :من مبارح أنا ميت!!
العمى؟ والله هلق لدريت ،العمر إللي».
في سياق آخــر ،يشارك رضــا في مسلسل «سايكو» من
تأليف وبـطــولــة الممثلة الـســوريــة أمــل عــرفــة ،مــع :باسم
ياخور ،وفــادي صبيح ،ونظلي الــرواس ،وطوني عيسى،
ون ــور ص ـعــب ،ومـحـمــد ح ــداق ــي .مــن الـمـتــوقــع عــرضــه في
الموسم الرمضاني المقبل.

سيما 20
ّ
ياسر علي ماهر :زمالئي لم يهنئوني بترشحي لجائزة دولية
توابل ةديرجلا
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أهمية الشخصية وتأثيرها أهم عندي من مساحتها

الفنان الكبير ياسر علي ماهر أن يجد
استطاع ً
لنفسه مكانا بين كبار الفنانين بموهبته واختياره
الجيد ألدواره .ال تشغله مساحة الشخصية
وال ترتيب اسمه على الشارة ،بل أهمية الدور
في العملً .
شارك أخيرا في الفيلم السويدي «حادثة النيل
هيلتون» للمخرج طارق صالح (مصري األصل

في بدايتي رفضت
الخضوع الختبار
الكاميرا وندمت

م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـ ــد مـ ـك ــات ــب
{الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــغ} .ت ـ ـقـ ــدمـ ــت
وخـضـعــت الخ ـت ـبــار الـكــامـيــرا
على بعض المالمح ُوانفعاالت
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ،ثـ ـ ـ ــم أخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت
باختياري لدور لواء الشرطة.
بـ ـ ــدأنـ ـ ــا الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ـل ـع ـم ــل،
وحاول المخرج التصوير في
مـصــر ،لـكــن ا لــدا خـلـيــة رفضت
التصريح لــه فاضطررنا إلى
االنتقال إلى المغرب.
ال ـف ـي ـل ــم مـ ــن ت ــألـ ـي ــف طـ ــارق
ص ــال ــح وإخـ ـ ــراجـ ـ ــه ،وب ـط ــول ــة
فـ ــارس فـ ــارس ،ومـ ــاري مــالــك،
وسناء شافع ،ومحمد ُيسري،
وهانيا عمار.

رفض ومنع

رغ ــم الـنـجــومـيــة وال ـتــاريــخ،
ل ـك ـن ــك واف ـ ـقـ ــت عـ ـل ــى اخ ـت ـب ــار
الكاميرا .لماذا؟
ال أ جـ ـ ـ ـ ـ ــد أ يـ ـ ـ ـ ـ ــة أز م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
الـ ـخـ ـض ــوع الخـ ـتـ ـب ــار ك ــام ـي ــرا
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـشـ ـ ــا هـ ـ ــد أ و أ د و ا ر .
ً
الـمـخــرج يـحـتــاج أح ـيــانــا إلــى
ان ـف ـع ــاالت ُمـ ـح ــددة أو مــامــح
ل ــدى الـشـخـصـيــة ،وه ــي أم ــور
ر بـ ـم ــا ال تـ ـك ــون وا ض ـ ـحـ ــة فــي
ا لـصــورة أو في أعمال سابقة
ً
للممثل .عـمــو مــا ِ ،كـبــار نجوم
ال ـعــالــم ي ـقــومــون ب ـه ــذا األم ــر،
ول ـي ــس ف ـيــه إه ــان ــة ل ــاس ــم أو
ال ـتــاريــخ .فــي بــدايـتــي رفضت
ا ل ـخ ـض ــوع ال خ ـت ـب ــار دور فــي
عمل للمخرجة الكبيرة أنعام

م ــا س ـب ــب رف ـ ــض ال ـس ـل ـطــات
الـمـصــريــة تـصــويــر الـعـمــل في
مصر؟
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان
ً
ُم ـق ــررا فـيــه ال ـبــدء فــي تصوير
الـفـيـلــم ،كــانــت الـحــالــة األمـنـيــة
ف ــي شـ ـ ــوارع ال ـق ــاه ــرة صـعـبــة،
ً
خـ ـص ــوص ــا وسـ ـ ــط الـ ـبـ ـل ــد ،مــا
ِّ
قــد يـشــكــل خـطــورة عـلــى فريق
ال ـع ـم ــل .ك ـنــت ف ــي ق ـمــة ال ـحــزن
وأنا أصور مشاهد القاهرة في
شــوارع المغرب ،لكن الظروف
اضطرتنا إلى ذلك.
لكن ُمنع عــرض الفيلم بعد
ً
ذلك أيضا.
ال أعــرف حقيقة هــذا المنع.
ربما رأى المسؤولون أن الوقت
ال يسمح بعرض فيلم يكشف
ً
ف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـشـ ــرطـ ــة تـ ــزام ـ ـنـ ــا مــع
قيامها بواجبها تجاه الوطن
وتـقــديـمـهــا تـضـحـيــات كـبـيــرة
ف ــي م ـحــاربــة اإلره ـ ـ ــاب .أتـفـهــم
هــذا األمــر ،لكن كل مهنة فيها
الفاسد والشريف ،ودور الفن
إل ـقــاء ال ـضــوء عـلــى السلبيات
لـعــاجـهــا ،وم ــا عــرضــه الفيلم
ً
أمر واقع وكان سببا في قيام
ً
ـا عـ ــن أنـ ـ ــه ي ـض ــمّ
ثـ ـ ـ ــورة ،فـ ـض ـ
ً
رجل شرطة شريفا إلى جانب
هــذا الفاسد ،ولسنا في صدد
مـهــا جـمــة مــؤ سـســة أو تشويه
جهة ما.

جائزة وأدوار
كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـتـ ـ ــرشـ ـ ــح
للجائزة؟
شـ ــارك الـفـيـلــم ف ــي مـهــرجــان
«سندانس» في أميركا وحصل
عـلــى جــائــزة لـجـنــة التحكيم،
كذلك في المهرجان القومي
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا فـ ــي الـ ـس ــوي ــد.
ع ـنــدهــا هــاتـفـنــي الـمـخــرج
ط ــارق صــالــح وأخ ـبــرنــي أنني

«واجب»!

magditayeb58@gmail.com

القاهرة  -جمال عبد القادر
ك ـي ــف جـ ــاء ال ـت ــرش ــح لـفـيـلــم
«حادثة النيل هيلتون»؟

فجر يوم جديد

مجدي الطيب

سويدي الجنسية) ،وهو العمل الذي حصل
على جوائز عدة في المهرجان القومي لألفالم
السويدية ومهرجان «سندانس» بالواليات
المتحدة األميركية.
عن تجربته في الفيلم والترشح لجائزة دولية،
وقضايا فنية عدة كان لنا معه هذا الحوار.

م ـح ـمــد ع ـل ــي ،ث ــم ن ــدم ــت أشــد
الندم على الرفض.
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ياسر علي ماهر
أنافس على جائزة أحسن ممثل
ً
مـ ـس ــاع ــد م ــع  120م ـم ـث ــا مــن
مختلف الـجـنـسـيــات واخـتـيــار
ث ـ ــاث ـ ــة مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــة
الـنـهــائـيــة وأن ــا مـنـهــم ،ســافــرت
إلى ستوكهولم حيث استقبلت
بشكل رائع ،ألني الممثل العربي
الوحيد الذي ترشح لمثل هذه
الـجــائــزة فــي الـمـهــرجــان .كذلك
حصل الفيلم على خمس جوائز:
أفـ ـض ــل ف ـي ـل ــم ،وأفـ ـض ــل مـمـثــل،
وسينوغرافيا ،وهندسة صوت،
وت ُـص ـم ـي ــم مـ ــابـ ــس ،وجـ ــائـ ــزة
ُ
الخنفساء الذهبية التي تمنح
لصانعي السينما.
ك ـ ـيـ ــف كـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ــع
الجائزة داخل مصر؟

ل ــأس ــف ،ت ـج ــاه ــل الـجـمـيــع
األ مـ ـ ـ ـ ــر .تـ ــو ق ـ ـعـ ــت أن ي ـح ـت ـفــي
بـ ــي الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـق ــوم ــي الـ ــذي
أم ـض ـي ــت ف ـي ــه ن ـص ــف ُعـ ـم ــري،
ولكن لم يحدث ذ لــك ،كذلك لم
ً
ً
أن ــل اه ـت ـمــامــا إع ــام ـي ــا .حتى
أصدقاء ُ
العمر والرحلة وزمالء
المهنة لم أتلق منهم مكالمة
أو رسالة تهنئة .ال أعرف كيف
وص ـلــت ال ـع ــاق ــات اإلنـســانـيــة
إل ــى ه ــذا ال ـم ـس ـتــوى ،ل ـم ــاذا ال
نهتم بنجاح زميل أو صديق؟!

اسـ ـم ــي ع ـل ــى الـ ـ ـش ـ ــارة ،ال ـم ـهــم
الدور وتأثيره في العمل ككل،
ورد ف ـع ــل ا ل ـ ـنـ ــاس ع ـل ـي ــه .فــي
«ال ـع ــراف» شــاركــت فــي ثماني
حـ ـلـ ـق ــات م ـ ــن دون أ يـ ـ ــة ك ـل ـمــة
وك ــان ــت م ــؤث ــرة ،وف ــي «ألع ـلــى
سعر» ظهرت في مشاهد قليلة
ً
وكانت أيضا الفتة وناجحة .ال
و ج ــود ل ــدور كبير أو صغير،
ب ـ ــل مـ ـمـ ـث ــل كـ ـبـ ـي ــر قـ ـ ـ ــادر ع ـلــى
ال ـظ ـه ــور واإلجـ ـ ـ ــادة ح ـتــى مــن
خالل مشهد واحد.

كيف تختار أدوارك؟
ً
أحـ ـ ــاول جـ ــاهـ ــدا ت ـق ــدي ــم كــل
ما هو جيد ومتنوع .ال أهتم
ب ـم ـس ــا ح ــة ا لـ ـ ـ ــدور أو تــر ت ـيــب

نجومية ومشاريع
ح ــول تــأخــر وصــولــه إل ــى الـنـجــومـيــة يقول
يــاســر مــاهــر« :أس ـبــاب كثيرة كــانــت سببا في
تــأخــر شـهــرتــي ،مــن بينها سـنــوات أمضيتها
في الجيش ،ومسؤولية األسرة ،وأعباء الحياة.
كــذلــك انـشـغـلــت ف ـتــرة كـبـيــرة بــالـسـيــاســة .ثمة
أسباب أخرى متعلقة بالوقت الذي ظهرت فيه،

إذ كان الجيل السابق لنا مثل محمود ياسين
ً
وعزت العاليلي وعادل إمام ،مستمرا سنوات
طويلة في تقديم أدوار الشباب ،ما ظلم جيلنا».
َّ
«لدي
وحول جديده في الفترة المقبلة يذكر:
أكثر من عمل في السينما والدراما التلفزيونية،
لكن لم يحن الوقت بعد للتصريح بتفاصيلها».

ُ
تقتضي التقاليد العريقة المتبعة في مدينة «الناصرة» ،التي تعد
واح ــدة مــن أهــم الـمــدن الفلسطينية ( 105كيلومترات إلــى الـشـمــال من
القدس) ،والعاصمة الثقافية واإلدارية والتاريخية لعرب األرض المحتلة،
ِّ
ً
أن يسلم أهل العروس دعوات ُ حضور العرس يدا بيد و{بيت بيت» ،وإال
ً
دخل األمر في باب اإلهانة ،ونظر إليه بوصفه تجاهال وازدراء.
من هذه النقطة انطلقت الكاتبة والمنتجة والمخرجة الفلسطينية آن
ماري جاسر لتصنع فيلمها «واجــب» ،الذي ينتمي إلى نوعية «سينما
الطريق» ،التي تنتقل فيها الكاميرا من بلد إلــى آخــر ،لتكشف طبيعة
ً
ً
األماكن والبشر ،لكنها وضعت تصورا جديدا ،عندما اختارت أال تتجاوز
الـكــامـيــرا ح ــدود «ال ـنــاصــرة» ،وإن تــوقـفــت عـنــد بنية الـمــديـنــة ،وطبائع
أهلها ،وخصوصيتها في ما يتصل بالتنوع العرقي والديني لسكانها،
ُ
ُ
ً
ً
فالسيارة التي تعد عنصرا مهما في أفــام الطريق ،تقل األب المدرس
«أبا شادي» (محمد بكري) وابنه المهندس المعماري «شــادي» (صالح
بكري) ،الذي يعيش في إيطاليا ،وعاد ليساعده في التحضير لحفل زفاف
شقيقته «أمال» على حبيبها «فــراس» ،وتوزيع الدعوات حسب األصول
ً
ً
«الناصروية» .وطوال «الرحلة» يبدو الخالف جليا ،والصدام واضحا ،من
حيث الثقافة واألفكار وتــذوق الفنون واألزيــاء ،بين األب واالبــن .فاألب
ً
كان يتمنى لو أن ابنه درس الطب بدال من الهندسة المعمارية ،وخجالن
ألنه ترك وطنه ،وذهب ليستقر في إيطاليا ،وممتعض ألنه يعيش مع
ً
فتاته «ندا» في شقة واحدة من دون زواج ،فضال عن كونها ابنة واحد
من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية ،الذين ينطبق عليهم وصف
«مناضلي الكباريهات»!
خارج السيارة بدت الفرصة مواتية لرصد التنوع العرقي والديني
لسكان «الناصرة» ،والوجود اإلسرائيلي ،رغم تجنب المخرجة التركيز
عليه (العلم يرفرف في سماء المدينة ،واثنان من الجنود اإلسرائيليين
ً
ً
يدخالن مطعما فلسطينيا يبيع الفالفل) ،والخوف الفلسطيني من العقاب
اإلسرائيلي (الهروب بعد قتل الكلب اإلسرائيلي ،والبحث عمن يتحمل
مسؤولية المخالفات المرورية ،وإصرار األب على دعوة عميل في جهاز
األمن العام اإلسرائيلي «الشاباك») ،والتوقف عند الوضع البيئي الكارثي
(أكوام القمامة ُ
الملقاة في كل مكان) ،والعنف المحتدم بين الفلسطينيين
ً
أنفسهم في شوارع المدينة ،لكن السيارة كانت فرصة أيضا لتقارب بدا
ً
مستحيال ،في بادئ األمر ،بين األب واالبن ،بل إن العالقة بينهما تبدو
ُ
أقرب إلى عالقة سيدنا موسى والعبد الصالح الملقب بالخضر ،الذي
بالحكمة لكنها مستغلقة على سيدنا موسى حتى
كانت تنطق أفعاله
ً
قال له قولته الشهيرة« :إ َّنـ َـك َلـ ْـن َت ْس َتط َ
يع َم ِع َي َص ْبرا على ما ترى من
ِ
ِ
أفعالي» ،فاألمر المؤكد أن أفعال وأقوال «أبي شادي» كانت تبدو «قاسية
في ظاهرها لكن في باطنها الرحمة» .بل إنه تحلى بالحكمة في مواقف
ً
كثيرة بما يجعل الربط جائزا بينه والجملة التي نطقت بها دعوة الزفاف:
«بالحكمة ُيبنى البيت وبالفهم يستقر» ،مثلما تصلح كمدخل أو مفتاح
للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي!
ً
«واج ــب» ( 96دقـيـقــة) فيلم إنـســانــي عــذب تمثل الـسـيــاســة رك ـنــا فيه
ُ
لكنها ال تغلفه بالفجاجة أو المباشرة المعتادة في مثل هذه النوعية
من «أفالم القضية» ،كذلك ينبض بالوطنية لكنه ال يتاجر بها ،بل يضع
ما يمكن وصفه «استراتيجية التعايش» مع اآلخر الذي يسعى إلى محو
الهوية (محظور على الفلسطينيين دراسة التاريخ في مدارسهم) ،ويقدم
ً
نموذجا للنقد الذاتي (مناهضة نهج تفكير ممثل المنظمة)ُ ،
ويرسخ
معنى الوطنية (األب يوهم ممثل المنظمة في إيطاليا بأنه يتحدث إليه
على مقربة من شجر البرتقال وكــروم العنب والبحر والجبال ليوقظ
نعرته الوطنية التي فقدها في الغربة) ،ويسعى إلى تقريب المسافات،
ً
وإزالة الفجوة ،بين األجيال (المواجهة بين جيلين (األب واالبن) وأيضا
(فلسطينيي الــداخــل وال ـخــارج) حــول شكل وأسـلــوب التضحية) .حتى
ً
ً
االرت ـج ــال فــي الـفـيـلــم ك ــان مـحـســوبـ ًـاُ ،
ومــرت ـبــا ل ــه ،فـضــا عــن التصوير
الرصين ،واألداء الرائع من الممثل القدير محمد بكري وابنه ،في الفيلم
وعلى أرض الــواقــع ،صالح بكري ،فالفيلم رصــد الـصــراع المحتدم في
األرض الفلسطينية المحتلة بشكل جديد ،وقدم رؤية مختلفة لتناقضات
ً
وتعقيدات حياة ال نعرف عنها شيئا ،عبر أسلوب فني رائع ،وسرد جذاب،
ونهاية متفائلة توحي بإمكان وصول األباء واألبناء إلى نقطة تفاهم.
من هنا لم يكن إعــان فوز «واجــب» بجائزتي المهر الطويل ألفضل
فيلم روائ ــي (الـمـخــرجــة آن م ــاري جــاســر) وأفـضــل ممثل (محمد بكري
وابنه صالح) ،في ختام الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي السينمائي
الــدولــي ( 13 – 6ديسمبر  ،)2017وجــائــزة «دون كيشوت» في مهرجان
ً
«لوكارنو السينمائي» ،بعدما كان مرشحا للفوز بجائزة الفهد الذهبي
في المهرجان نفسه ،وترشيحه لتمثيل فلسطين في سباق أوسكار أفضل
ّ
باإلنكليزية ،بمنزلة مفاجأة إال لمن يطلقون األحكام من
فيلم غير ناطق
دون أن يبرحوا أسرة نومهم!

انطالق مهرجان «أسوان الدولي ألفالم
المرأة»  20فبراير

ملصق الفيلم

القاهرة – كاملة خطاب
ينطلق مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة في دورته الثانية بين 20
و 26فبراير الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من وزارة
السياحة والمجلس القومي للمرأة .تحمل الدورة الثانية عنوان «جميلة
ً
بوحيرد -امرأة ملهمة ومناضلة» تكريما للمناضلة الجزائرية وإعزازا
بدورها النضالي ،والسعي إلى تعميق العالقات مع األشقاء الجزائريين.
تشهد الدورة الثانية للمهرجان تكريم النجمة منى زكي ،والمخرجة
عـطـيــات األب ـن ــودي ،والـمـخــرجــة والـمـنـتـجــة مــاريــان خ ــوري ،ومصممة
المالبس ناهد نصر الله ،ويتخللها عرض مئة فيلم متنوع من كل أنحاء
العالم ذات االهتمام بقضايا وهموم المرأة أو التي تمثل إبــداع المرأة
ً
كتابة أو إخراجا .باإلضافة إلى ذلك ،ستعقد ورش سينمائية لفتيات
أســوان وللشباب من الجنسين ،ويشارك في المهرجان ضيوف من 30
دولة بينهم فنانون ومسؤولون عن السينما في عدد من دول العالم.
اختارت هيئة أمناء مهرجان أســوان الدولي ألفــام المرأة ،السفيرة
ميرفت تالوي ،المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ،رئيسة لهيئة أمناء
المهرجان في دورته الثانية.
وستقام ضمن فعاليات المهرجان ثالث ندوات رئيسة ،األولى بعنوان
«المرأة مستقبل السينما العربية» ،وندوة عن الناقد سمير فريد ،والثالثة
بعنوان «المرأة في سينما يوسف شاهين» .وتشارك النساء صانعات
األفالم من مصر والعالم في الندوات.
ومن بين الفعاليات المهمة في المهرجان عقد منتدى «نوت» لقضايا
ً
المرأة وتديره الكاتبة عــزة كامل ،والــذي يعد محورا يربط النساء في
أسوان بقضايا الوطن ،ويشارك في دمجهن بالفعاليات كجزء من إحياء
الـعــاقــة بين الجمهور الحقيقي واألف ــام السينمائية الـتــي يعرضها
المهرجان ،كذلك إشراك الرجال في التوعية بقضايا المرأة.
وكشفت إدارة المهرجان عن الملصق الخاص بالدورة ،من
تصميم الفنان تامر رجب في مساحة مستطيل رأسي أبيض
يسيطر عليه وجه فتاة داخل فراغ كبير في وضع البروفايل،
ويمتلئ بصور من أسوان .ومزجت الصور بشكل يوحي بخيال
وسحر السينما وأحالم المرأة المصرية.
ً
تضمن الملصق أيضا صورة ألحد المعابد المصرية القديمة ،فيما
كتب اسم المهرجان باإلنكليزية وبلون ذهبي يتوسطه بورتريه مرسوم
للمناضلة جميلة بوحيرد فــي شبابها ،مستوحى مــن لوحة للفنانة
التشكيلية أسماء مجدي.

21
ّ
ّ
التصلب المتعدد ...هل يتعلق بأمراض المناعة الذاتية؟
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ُ
ً
ُيلحق داء التصلب المتعدد الضرر بالمادة التي تغطي الخاليا العصبية ،معطال قدرة أجزاء من
الجهاز العصبي على التواصل ،وذلك ُيؤدي إلى ظهور ّصعوبات في النطق ومشاكل في الحركة
وفي وظائف أخرى .ما زلنا نجهل حتى اليوم سبب التصلب المتعدد ولكن بحسب الباحثين ربما
يعود إلى أمراض المناعة الذاتية.
ما هي أمراض المناعة
الذاتية؟

الباحثون
يشيرون إلى أن
األشخاص الذين
تعرضوا إلصابة
في الرأس
لديهم احتمال
أعلى لإلصابة
بالتصلب
المتعدد

أم ـ ـ ـ ــراض الـ ـمـ ـن ــاع ــة ال ــذاتـ ـي ــة
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
ت ـص ـي ــب أجـ ـ ـ ــزاء ال ـج ـس ــم كــافــة
نتيجة لمحاربة جهاز المناعة
األعضاء والخاليا الخاصة به.
من بين هذه االضطرابات:
● داء الـ ـسـ ـك ــري مـ ــن ال ـن ــوع
األولُ :ي ـص ـيــب ع ـ ــادة األط ـف ــال
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــارب األج ـ ـ ـسـ ـ ــام
المضادة غير الطبيعية بعض
خـ ــايـ ــا الـ ـبـ ـنـ ـك ــري ــاس ،م ـ ــن ثــم
تعجز عن إنتاج كمية كافية من
األنسولين كــي يتمكن الجسم
مــن تنظيم مستوى السكر في
الدم بشكل جيد.
المفاصل :يصيب
● التهاب
ً
ه ــذا االل ـت ـهــاب ع ــددا مــن العقد
واألع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء وس ـ ـب ـ ـبـ ــه مـ ـ ــا زال
ً
مجهوال ،ولكن وجود األجسام
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــادة (ال ـ ـمـ ــوج ـ ـهـ ــة ضــد
البروتينات فــي األنسجة
السليمة) و غـيــر هــا من
وظائف مناعية غير
طـبـيـعـيــة ُي ـظ ـهــر أن
الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب أم ـ ـ ـ ــراض
المناعة الذاتية.
● فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ـ ــدم
ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــث :ي ـظ ـهــر
فـ ـق ــر ال ـ ـ ـ ــدم ع ـن ــدم ــا
ُ
جهاز المناعة
ينتج ً
أجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــا م ـ ـض ـ ــادة
ت ـح ــول دون امـتـصــاص
الفيتامين  B12من الطعام.
● أم ـ ــراض الـمـنــاعــة
الـ ـ ــذات ـ ـ ـيـ ـ ــة خ ـ ـطـ ــرة،
َّ
ذل ــك أن الـجـهــاز

ً
المناعي ُيصبح مضطربا من
دون سـبــب مـعـيــن .ت ـط ـ ّـرق إلــى
هذه الحالة عدد من المسلسالت
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة مـ ـث ــل House
و Grey’s Anatomyو بـعــض
األفالم مثل .The Big Sick

هل ّثمة أسباب معروفة
للتصلب المتعدد؟
ً
ح ـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء ع ـ ـ ـ ـ ــددا مــن
المسببات المحتملة أو عوامل
خطر للتصلب المتعدد .يعتقد
البعض أنه ناتج عن االلتهابات
ال ـمــزم ـنــة (ول ـك ــن ل ــم ُي ـح ــدد أي
نوع من االلتهابات) ،فيما يرى
َّ
البعض اآلخ ــر أن هــذا المرض
ينتج عن األمراض العصبية.
ً
إذا ي ـس ـتــدعــي ال ـت ـف ــاوت في
اآلراء إع ــادة النظر فــي العالقة
بين هذا الداء وأمراض المناعة
أظهرت دراســات
الذاتية .كذلك
ُ
َّ
أن إصابات الرأس تشكل عامل
خطر في هذا المجال .إذا صحَّ
ذلك ،فإنه ُيثير أسئلة عدة حول
كيفية ظهور هذا الداء والطريقة
األنسب للوقاية منهً .
كذلك ،من الصعب جدا إجراء
دراسة في هذا الخصوص فلن
الباحثون إصــابــات في
يفتعل
ً
ـرأس عـ ـم ــدا ل ـل ـتــأكــد م ـمــا إذا
الـ ـ ـ ُ
كانت تسبب التصلب المتعدد.
ولـ ـك ــن ب ــإم ـك ــان ـه ــم االس ـت ـع ــان ـ ًـة
بـ ــأش ـ ـخـ ــاص ُيـ ـ ـع ـ ــان ـ ــون أصـ ـ ــا
ال ـت ـص ـلــب ال ـم ـت ـعــدد ومــراج ـعــة
س ـج ـل ـهــم ال ـط ـب ــي ل ـم ـع ــرف ــة مــا
إذا ك ـ ـ ــان ي ـت ـض ـم ــن إصـ ــابـ ــات
ف ــي الـ ـ ــرأس ،م ــن ث ـ َّـم مـقــارنـتـهــم
بأشخاص ال يواجهون الحالة
نفسها.
االستراتيجية اتبعتها
هذه ُ
دراسـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـش ـ ــرت ف ـ ــي ال ـم ـج ـل ــة
الطبية،Annals of Neurology
وشـمـلــت أكـثــر مــن سـبـعــة آالف
ش ـ ـخـ ــص يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــون ال ـت ـص ـل ــب
الـمـتـعــدد وقــارنـتـهــم بــأكـثــر من

 70ألف شخص يشبهونهم من
نواحي العمر والجنس ومكان
ال ـس ـكــن ،ول ـكــن ال ُي ـعــانــون هــذا
المرض.
راج ـ ـ ـ ــع ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ت ــاري ــخ
تشخيص اإلصابات في الرأس
لــدى ه ــؤالء قبل ســن العشرين
لتحديد ما إذا كانت لها عالقة
بظهور التصلب المتعدد لديهم.
لــذلــك ،ت ــأك ــدوا مـمــا إذا ك ــان أي
من المشاركين كسر عظمة في
األطراف العلوية أو السفلية من
ّ
الجسم قبل سن العشرين.

إلى ماذا ّ
توصل الباحثون؟

ي ـش ـي ــر الـ ـب ــاحـ ـث ــون إل ـ ـ ــى أن

األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن ت ـع ــرض ــوا
عمر
إلص ــاب ــة ف ــي الـ ـ ــرأس ب ـيــن ً
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــر وال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن ع ـ ــام ـ ــا
لديهم احتمال أعلى لإلصابة
ب ــال ـت ـص ـل ــب ال ـم ـت ـع ــدد بـنـسـبــة
 %22م ـقــارنــة بـمــن ل ــم يـعــانــوا
أية إصابة .ويزداد هذا المعدل
بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدار ضـ ـعـ ـفـ ـي ــن ل ـ ـ ـ ــدى م ــن
تعرضوا ألكـثــر مــن إصــابــة في
الرأس.

ُيذكر أن الباحثين لم ُيحددوا
عــاقــة بـيــن الـعـظــام المكسورة
وبين خطر اإلصابة بالتصلب
المتعدد.
تعجز دراســة من هــذا النوع
ع ــن ت ـحــديــد م ــا إذا ك ــان عــامــل
معين كإصابات الــرأس ُيسبب
التصلب المتعدد ،فيما يبقى
احـتـم ًــال وج ــود عــاقــة بينهما
ممكنا.

ولكن ُيظهر بعض البيانات
عــاقــة بـيـنـهـمــا ال ت ـمــت بصلة
اإلصابات.
إلى أي نوع آخر من
ً
رغــم ذلــك ،ربما نكتشف الحقا
غـيــاب أيــة عــاقــة بين إصــابــات
الرأس والتصلب المتعدد ،ودور
عوامل أخرى كاألدوية وغيرها
م ــن ع ــاج ــات شــائ ـعــة ب ـيــن من
ُيعانون إصابات في الرأس.
مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ال ي ـم ـكــن ت ـجــاهــل

ُ
هــذه ً النتائج ً التي ربما تشكل
سببا إضافيا للقلق حيال أثر
اإلص ــاب ــات فــي ال ــرأس فــي نمو
دماغنا.

ما هي الخطوة التالية؟
من الضروري إجراء دراسات أخرى بهدف التوصل إلى نتائج
إضافية ومعرفة طريقة تأثير اإلصابات في ظهور أمراض المناعة

ً
لكيفية اإلصابة بهذه األمراض
الذاتية .إذا اكتسبنا فهما ُ أفضل َّ
وطريقة الوقاية منها فستصبح أقل رهبة بالنسبة إلينا.

اكتشاف يرتبط باألوعية الدموية يحول دون اإلصابة بالسكري
قد تؤدي معلومات جديدة ّ
يقدمها بحث عن كيفية خروج اإلنسولين ًمن مجرى الدم أليض الغلوكوز في الخاليا إلى
عالجات جديدة لمن يعانون مقاومة اإلنسولين ،وهي حالة تسبق عادة الداء السكري من النمط الثاني.
ُ
ف ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر ن ـ ـ ـشـ ـ ــر ف ـ ـ ــي م ـج ـل ــة
«التحقيق الـســريــري» ،يفيد علماء
من جامعة فاندربيلت في ناشفيل
أن ـهــم اس ـت ـخــدمــوا تـقـنـيــة مجهرية

جديدة إلى جانب نماذج حسابية
لـيـقـيـســوا بــدقــة حــركــة اإلنـســولـيــن
ويحددوا خصائصها ،فيما يتنقل
هــذا الهرمون عبر ج ــدران األوعية

الدموية ليصل إلى خاليا العضالت
الهيكلية في فئران حية.
تشير اكتشافاتهم إ ل ــى أن آلية
نقل اإلنسولين ،فيما يغادر األوعية
الــدمــويــة الــدقـيـقــة لـيــدخــل أنسجة
ال ـع ـضــات ،تـخـتـلــف عـمــا تقترحه
الدراسات السابقة.
يوضح ديفيد واســرمــان ،باحث
بارز أسهم في إعداد تقرير الدراسة
وب ــروفـ ـس ــور م ـت ـخ ـصــص ف ــي عـلــم
الفزيولوجيا الجزيئية والفيزياء
ال ـح ـيــويــة«ُ :يـعـتـبــر تـحــديــد كيفية
اإلنسولين األوعية الدموية
مغادرة
ً
الدقيقة أمــرا بالغ األهمية في فهم
مقاومة اإلنسولين ومعالجتها».

مقاومة اإلنسولين
تظهر مقاومة اإلنسولين عندما
ال تعود الخاليا التي تؤلف أنسجة

الكبد ،والدهون ،والعضالت ،تتفاعل
ً
جيدا مع اإلنسولين ،وهو هرمون
ي ـســاعــدهــا ف ــي ت ـحــويــل الـغـلــوكــوز
إلـ ــى ط ــاق ــة .ف ـي ـس ـعــى ال ـب ـن ـكــريــاس
إلى التعويض عن الخلل الحاصل
ب ــإف ــراز كـمـيــة أك ـبــر مــن اإلنـســولـيــن
بغية إبقاء الغلوكوز ضمن معدله
الطبيعي.
ولكن بمرور الوقت ،تعجز خاليا
البنكرياس عن مجاراة هذا الوضع،
فيرتفع مـعــدل الـغـلــوكــوز ُ
ويـصــاب
اإلن ـ ـسـ ــان ب ـم ــرح ـل ــة مـ ــا ق ـب ــل ال ـ ــداء
السكري والــداء السكري من النمط
الثاني .ويعاني غالبية الناس الداء
السكري من النمط الثاني.
ال نـ ـ ـع ـ ــرف أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب م ـ ـقـ ــاومـ ــة
اإلنسولين بالتحديد ،إال أن العلماء
ي ـع ـت ـق ــدون أن ال ـخ ـم ــول ال ـج ـســدي
وح ـم ــل وزن زائـ ـ ــد ك ـب ـيــر يـشـكــان
عاملين أساسيين في هذا الخلل.

فهم حركات اإلنسولين
ي ــذك ــر الـ ـب ــروفـ ـس ــور واسـ ــرمـ ــان
وزمــاؤه أن «قــدرة اإلنسولين على
تـحـفـيــز اس ـت ـهــاك ال ـغ ـل ــوك ــوز» في

خاليا العضالت «تعتمد على معدل
عبور اإلنسولين من خالل البطانة
الغشائية» ،وهي طبقة نسيج رقيقة
تبطن األوعية الدموية وتتحكم في
حركة المواد التي تدخل مجرى الدم
أو تخرج منه.
ً
يـشـيــر هـ ــؤالء ال ـبــاح ـثــون أي ـضــا

ُ
إلى مجموعة أدلــة تظهر أن الخلل
فــي إيـصــال اإلنـســولـيــن إلــى خاليا
ّ
ال ـع ـض ــات ي ـشــكــل خــاص ـيــة تـمـ ّـيــز
«مـقــاومــة اإلنـســولـيــن الـنــاجـمــة عن
النظام الغذائي».
ن ـت ـي ـجــة لـ ــذلـ ــكُ ،ي ـع ـت ـب ــر ت ـحــديــد
خصائص اآللـيــة الـتــي تتحكم في

«نقل الحالة المائعة»
يشير بعض ال ــدراس ــات إلــى أن آلـيــة نقل اإلنسولين
«قــاب ـلــة لـلـتـشـبــع» ،أي أن مـعــدلـهــا ي ـتــراجــع م ــع ارت ـفــاع
مستويات اإلنسولين ،وأن هذه اآللية تعتمد على وجود
مستقبالت اإلنسولين على خاليا البطانة الغشائية.
«ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل» ،ي ــؤك ــد مـ ـع ــدو ت ـق ــري ــر ال ـ ــدراس ـ ــة أن
اكتشافاتهم «تبرهن بشكل مقنع أن حركة اإلنسولين
عبر البطانة الغشائية غير قابلة للتشبع وأنها ال تتطلب
مستقبالت إنسولين».
بفضل تقنية طوروها بهدف تتبع حركة اإلنسولين
فيما يخرج من األوعية الدموية الدقيقة في جسم فئران
حية وتصويرها وإعداد نماذج عنها ،استخلصوا أن هذه
العملية تتم وفق آلية «نقل الحالة المائعة».
ُينجز نمط النقل هذا «بحمل اإلنسولين» عبر مفاصل
بين خاليا البطانة الغشائية أو ً«بعملية وعائية غير
محددة أو بهاتين الطريقتين معا» ،حسبما يوضحون.

البوتوكس ...آمن خالل اإلرضاع؟
ُ
البوتوكس مادة قابلة للحقن تعد من سم
البوتولينيوم من ًالنمط  Aالعالي التنقية،
وهو ّ
يشل مؤقتا العضالت يؤخذ من
البكتيريا المطثية الوشيقية.
ت ـن ـت ـشــر ال ـب ـك ـت ـيــريــا الـ ـم ــوج ــودة ف ــي م ــادة
ً
البوتوكس طبيعيا في البيئة وجهاز الحيوانات
ً
الهضمي .وال تنتج عموما السم إال عندما تنمو
بإفراط وتسبب العدوى.
ُ
ً
• تستعمل حقن البوتوكس غالبا للحد من
التجاعيد والخطوط الدقيقة.
ُ
ً
• استعملت حقن الـبــوتــوكــس أخ ـيــرا في
عالج مجموعة واسعة من الحاالت الطبية.
• تـ ــدعـ ــى ال ـ ـع ـ ــدوى ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـب ـب ـه ــا ســم
البوتولينيوم التسمم السجقي ،وقــد تكون
مميتة.

ما استعماالت البوتوكس؟
ثمة حــاالت طبية عــدة تجني الفوائد من

العالج بالبوتوكس .تشمل:
• حاالت عصبية عضلية تؤثر في التحكم
في العضالت ،كالشلل الدماغي.
• صداع داء الشقيقة الحاد.
• التعرق المفرط.
• سلس البول أو تسربه.
• حاالت الجهاز الهضمي ،مثل متالزمة
األمعاء ّالمتهيجة.
• تشنج الجفنين.
• تشنجات عضالت العنق والكتفين.
ً
ً
ً
• حاالت تسبب تيبسا عضليا حادا.

كيفية عمل البوتوكس
تؤثر البروتينات العصبية السامة في حقن
البوتوكس فــي النبضات العصبية بعرقلة
عمل الناقل العصبي األسيتيلكولين ،ما يحول
ً
مؤقتا دون انقباض الخاليا العضلية ويعوق
نشاط الخاليا الغدية.
عـ ـن ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـبـ ــوتـ ــوكـ ــس ألغ ـ ـ ــراض
تـجـمـيـلـيــةُ ،ي ـح ـقــن ف ــي ع ـض ــات م ـح ــددة في
الوجه أو العنق ،ما يرغمها على االسترخاء
ويحد من ظهور التجاعيد ،والخطوط الدقيقة،

والخطوط على الجبين.
وخطوط زاوية العين،
َ
باإلضافة إلى ذلكُ ،يحقن سم البوتوكس
ً
مباشرة في الغدد والعضالت المفرطة النشاط
بغية الحد من نشاطها ،مثل غدد العرق تحت
اإلبطين ،وعضالت العنق ،وعضالت اليدين.
ً
يبدأ تأثير البوتوكس عادة في غضون أيام
ً
قليلة بعد حقنه ،ويكون هذا التأثير عموما
ً
ً
موضعيا وليس عاما فال يشمل الجسم كله.
ً
ُيعتقد أن سم البوتوكس يظل نشيطا في
الجسم أو المنطقة المستهدفة طــوال أربعة
إلى ستة أشهر قبل أن يخضع لعملية األيض
ويخرج من الجسم.

ً
البوتوكس يظل نشيطا
في المنطقة المستهدفة
طوال أربعة إلى
ستة أشهر

ح ــرك ــة اإلن ـس ــول ـي ــن ع ـب ــر ال ـب ـطــانــة
الغشائية خـطــوة «بــالـغــة األهمية
لفهم تـطــور مـقــاومــة اإلنـســولـيــن»،
حسبما يؤكد الباحثون فــي إطــار
عرضهم أهداف الدراسة.

عالجات جديدة
يؤكد العلماء أن أحد األسباب الرئيسة الختالف اكتشافاتهم
عما توصلت ًإليه الدراسات السابقة يرجع إلى قدرتهم على
قياس مباشرة حركة اإلنسولين عبر البطانة الغشائية في
أجسام حيوانات حية ،في حين اعتمدت الدراسات السابقة
على «طبقات أحادية مزروعة» من خاليا البطانة الغشائية.
قد يؤدي تعميق فهمنا على المستوى الخلوي والجزيئي
كيفية خ ــروج اإلنـســولـيــن مــن األوع ـيــة الــدمــويــة الدقيقة إلى
أساليب جديدة لعكس مقاومة اإلنسولين ،من بينها أدوية
تستند إلى جزيئات صغيرة تعزز إيصال اإلنسولين ونسخ
نظامية جديدة من األخير تستطيع بلوغ خاليا العضالت
بفاعلية أكبر.
يؤيد البروفسور واسرمان فكرة استخدام تقنيات التتبع
الفلورية والمجهرية التي ّ
طوروها ليستعملوها في حيوانات
ً
حية بغية دراســة أيـضــا كيفية خــروج األدوي ــة والهرمونات
األخرى من مجرى الدم لتدخل األنسجة المستهدفة.
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

2
6
9

8
2

8

ً
مهنيا :التسويف والتأجيل يؤثران في سمعتك
ّ
بين الزبائن.
ً
عاطفيا :رومنسية مميزة ّ
تخيم على عالقتك
وانسجام بينكما.
مع
الحبيب ّ
ً
ّ
تصدق
اجتماعيا :تجنب الوقوع في مأزق وال
اإلشاعات التي تدور حولك.
رقم الحظ.14 :

4

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يساعدك المسؤولون لتحقيق فكرة
طالما ناديت بها.
ً
ً
عاطفيا :عالقتك مع الحبيب تشهد صعودا
ً
وهبوطا بسبب مزاجيتك.
ً
اجتماعيا :تقوى فيك روح التسلية وتمضي
فترة ممتعة مع األحباب.
رقم الحظ.7 :
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كلمات متقاطعة

10
 -7فخر (مبعثرة).
 -8لين (م) – يظهر – ندر (م).
 -9احـتــرام (م) – (ذا فويس
 )....ب ــر ن ــا م ــج شـ ـ ـ ــارك فـيــه

الجسمي.
 ( -10سـ ـ ـي ـ ــادة  )....أ غ ـن ـيــة
بلهجة مصرية للجسمي.

كلمة السر

(م).
 -4رأي – ترشد.
 -5غطى – سؤدد.
 -6تجدها في (هالة) – مداد.

ً
ً
مهنيا :تحقق ً
نجاحا بعد مجهود
ربحا ما أو
ً
بذلته أخيرا.
ً
عاطفيا :تعد الحبيب وال تفي بوعدك ،فاستعد
لمواجهة معه.
ً
اجتماعيا :ال تنشر غسيلك الوسخ أمام الغير
ألنك ستتعرض للهزء.
رقم الحظ.19 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :تعترضك عقبات لكنها ال تلبث أن
تنقلب لمصلحتك.
ً
عــاطـفـيــا :وضـعــك مــع الحبيب يجعلك تقبل
المتغيرات الحاصلة.
ً
اجتماعيا :تثار قضية عائلية أو خالف فكن
من المصلحين.
رقم الحظ.1 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تفرض وجهة نظرك على الزمالء بل
استمع إليهم.
ً
عاطفيا :ينشب خالف مع الشريك بسبب أمر
أخفيته عنه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ق ــدم ت ـنــازالت لـتـعــود الـمـيــاه إلــى
مجاريها مع العائلة.
رقم الحظ.17 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

زارا

 )...........( -1مهرجان كويتي
شارك فيه الجسمي.
 -2أ غ ـن ـيــة د ي ـن ـيــة لحسين
الجسمي.
 -3ظبي (مـبـعـثــرة) – يألف

 21مارس  19 -أبريل

 23يوليو  22 -أغسطس

6
1
2
4
9
7
5
8
3

ً
عموديا:

الحمل

5

5
3
6

9
4
7
2
8
5
3
6
1

 -1أغنية لحسين الجسمي
لحن عمرو مصطفى.
 -2أغنية شهيرة للجسمي.
 -3مـ ـ ـ ــن أ غـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــي ح ـس ـي ــن
الجسمي (م).
 -4ثلثا (فسر) – حرف ندبة.
 -5علة (م).
 -6ذبح (م) – أم القرى (م).
 -7حروف متشابهة – ثبور
(م).
( -8بحبك  )....أغنية لحسين
مع فيلم الرهينة (م).
 -9هجم ِ(م) – طريق – زلط
(مبعثرة).
 ( -10بعد  )....تتر مسلسل
ل ـل ـج ــاس ـم ــي بـ ـط ــول ــة ه ـنــد
صبري.

1
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3 2 4

1 8 3
9 7
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

9

2
6
8
3
1
9
4
7
5

سياسة
شركة
مقارنة
نسبة
متاجر
تطوير
منتج
تاريخ
توزيع
مالبس
نظام
دعم
حفظ
نموذج
نمط
قبل
مركز
لباس

sudoku

من  4أحرف وهي اسم سلسلة من محالت تجارية
إسبانية شهيرة.
م

tawabil@aljarida●com
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ً
مهنيا :تنتابك الحيرة في اتخاذ قــرار ألن
عليه يتوقف مستقبلك.
ً
عــاطـفـيــا :أن ــت بـصــدد عــاقــة نــاشـئــة ســوف
ّ
تتطور مع الوقت.
ّ
ً
ً
ّ
اجتماعيا :أزم ــة شخصية تــولــد ج ــوا من
التنافر واالحتكاك.
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :يحمل برجك إليك حيوية وشجاعة
وقدرة على تنفيذ أعمالك.
ً
عاطفيا :تخططان في الخفاء لمشروع سوف
ً
يلقى تأييدا من العائلة.
ً
ً
متعكرا لكنه سيصفو
اجتماعيا :يبدو مزاجك
بعد لقائك بصديق.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ترى األمور بوضوح وإيجابية لكنك
ّ
تتأخر في اتخاذ قرار.
ً
عاطفيا :تجهد مع الحبيب لتحقيق أحالمكما
وعيش حياة سعيدة.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـبــدو فــي أف ـضــل أيــامــك ويـلـتــف
حولك معارفك.
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :تباشر بـمـشــروع يلقى تــأ يـيـ ًـد ا من
المساعدين وتأمل بأرباح وفيرة.
ً
عاطفيا :تعيش أجمل األوقات مع الحبيب
وتتمنى أال تفارقه.
ً
اجتماعيا :تقوم بنشاطات خاصة بعيدة عن
أعين اآلخرين وفضولهم.
رقم الحظ.8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ّ
مهنيا :يتركز الضوء راهنا على أعمال البيع
ونشاطات تجارية.
ً
عــاط ـف ـيــا :ثـمــة ان ـس ـجــام واضـ ــح وت ـفــاهــم في
عالقتك مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت غـيــر ق ــادر عـلــى الـحـســم في
ّ
خالف
عائلي.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تحتاج إلــى مراجعة الــذات وتنسيق
األولويات في مهامك.
ً
ّ
يشتد انفعالك ألسباب بسيطة ما
عاطفيا :
يحزن الشريك.
ً
اجتماعيا :تثير حفيظة أحد المقربين لكنك
تعود وتعتذر.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :تعترض مشاريعك مستجدات لم
ً
تحسب لها حسابا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ش ــري ـك ــك ي ـق ــف إل ـ ــى ج ــان ـب ــك فــي
الظروف الصعبة.
ً
اجتماعيا :يعاني أحــد الــوالــديــن مصاعب
صحية فال تتركه.
رقم الحظ.10 :

توابل ةديرجلا
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االحتفاء بالمطران ماضي
استقبل القائم بأعمال السفارة اللبنانية السفير
ماهر خير المطران ادغار ماضي اثناء زيارته للسفارة
لرعاية احتفال قديس الكنيسة المارونية مار مارون
تلبية لدعوة من المجلس الماروني في الكويت.
وعبر المطران ادغار عن سعادته بوجوده بين ابناء
الجالية اللبنانية ،واصفا دولة الكويت ببلد المحبة
والسالم والمستضيفة للجاليات من مختلف االديان.

ماهر خير

درع تذكارية للمطران ادغار

دورات تدريبية في مركز البروميناد الثقافي
نظمت مؤسسة قمم لتنظيم المشاريع التدريبية
بالتعاون مع مشروع خذ بيدي التابع لثلث المرحوم
عبدالله عبداللطيف العثمان مجموعة من الــدورات
الـتــدريـبـيــة مــع مــدربـيــن أك ـفــاء ومـتـخـصـصـيــن ،التي
تـسـتـهــدف شــريـحــة ال ـش ـبــاب وال ـمــراه ـق ـيــن ،م ــن أجــل
ً
التغيير اإليجابي للفرد ليكون فاعال مع ذاته وأسرته
ومجتمعه.
وأق ـي ـمــت ال ـ ــدورات ف ــي ق ــاع ــات تــدري ـب ـيــة مـجـهــزة
بمركز البروميناد الثقافي ،وتكونت من أربع دورات
تخصصية هي« :رتب ذاتك» لألستاذ أحمد بوعركي»،
و»اخـتــر تخصصك الــدراســي» لألستاذة دالل الفهد،
و»ق ـ ــوة ال ـت ـغ ـي ـيــر الـ ــذاتـ ــي» ل ــأس ـت ــاذ بـ ــدر ال ـي ــاق ــوت،
و»مفاتيح النجاح» لألستاذة غنيمة تراب.
واسـتـفــاد المتدربون اسـتـفــادة كبيرة واكتسبوا
مهارات كثيرة في برنامج التغيير.
جانب من الدورات التدريبية

إطالق حملة توعية بسرطان الرحم
أطـلــق المكتب اإلعــامــي ب ــوزارة
الصحة فعاليات الحملة الصحية
الــوطـنـيــة لـلـتــوعـيــة ب ـســرطــان عنق
الـ ـ ــرحـ ـ ــم بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع س ـف ـي ــرة
للمسؤولية االجتماعية ،ومشاركة
شبكة سيدات األعمال والمهنيات.
وذكــرت رئيسة المكتب د .غالية
المطيري أن الحملة تــم تنظيمها
ب ــا لـ ـتـ ـع ــاون بـ ـي ــن وزارة ا ل ـص ـح ــة
كشريك استراتيجي وداعــم رسمي
لها ،وبعض جهات القطاع الخاص
وم ـخ ـت ـلــف ال ـمــؤس ـســات الـمـحـلـيــة،
ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ
ب ــرن ــام ــج ت ــوع ــوي إع ــام ــي يـشـمــل
محاضرات توعوية.
د .غالية المطيري ومها البغلي ومشاعل العسعوسي ود .ابتهال الحبيب

بدر الياقوت ودورته عن التغيير الذاتي

ً
«وفرة» تنظم حملة «معا لحياة أفضل» للتبرع بالدم
ن ـظ ـمــت إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ب ـشــركــة وف ــرة
العقارية ،في مقر الشركة ،فعالية للتبرع بالدم تحت
شعار «معا لحياة أجمل» ،بالتعاون مع بنك الدم
التابع لوزارة الصحة.
وصرح مديـر العالقات العامة إبراهيم الربيـعان
ً
بأن تنظيم الحملة جاء إيـمانا من اإلدارة بأهمية
مـســاهـمـتـهــا ف ــي خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،وان ـط ــاق ــا من
حرص مجلس اإلدارة على دعم المبادئ اإلنسانية
واالجتماعية.
وذكــر الربيعان أن الحملة تأتي للمساهمة في
دعــم جـهــود بنك الــدم فــي توفير الــدمــاء المطلوبة
إلنـ ـ ـق ــاذ ح ـي ــاة ال ـم ــرض ــى ،وفـ ــي ح ـ ــاالت الـ ـح ــوادث
وال ـطــوارئ ،ولتحقيق السـعادة ألف ــراد المـجتـمع،
والحـرص على تعميق روح المسؤولية المجتمعية،
ونشر ثقافة التطوع بين الموظفين ،في ميادين دعم
المجتمع ،وخصوصا حمالت التبرع بالدم.
جانب من الحملة

مجتمع

مسك وعنبر
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هدى حسين لـ ةديرجلا  :عطر تكشف األبعاد النفسية لمن حولها
•

المسلسل تأليف عالء حمزة وإخراج محمد القفاص ويشارك فيه نخبة من النجوم
محمد جمعة

تجسد الفنانة هدى حسين في
مسلسل "عطر الروح" شخصية
طبيبة نفسية تحاول التعامل
مع أناس تركيباتهم صعبة.

العمل يزخر بالعديد
من الخطوط
الدرامية

أيـ ـ ـ ـ ـ ــام وت ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرة ه ـ ـ ـ ــدى حـ ـسـ ـي ــن م ــن
ت ـص ــوي ــر ت ـجــرب ـت ـهــا ال ــدرامـ ـي ــة
الجديدة "عطر ال ــروح" ،المقرر
عــرضــه خــال رمـضــان المقبل،
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم نـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم
الشاشة الصغيرة في الخليج،
وال ـم ـس ـل ـســل م ــن ت ــأل ـي ــف ع ــاء
حمزة ،وإخراج محمد القفاص.
ويشارك في بطولة المسلسل
ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـن ـم ــر ،حـسـيــن
المنصور ،عبدالرحمن العقل،
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ،أح ـ ـمـ ــد
السلمان ،أوس الشطي ،محمد
صفر ،عبدالله البلوشي ،ناصر
عباس ،شهاب جوهر ،عبدالله
الـطـلـيـحــي ،س ـع ــود بــوش ـهــري،
أسامة المزيعل ،ليلى عبدالله،
إلـ ـه ــام ال ـع ـل ــي ،أمـ ــل ال ـع ـن ـبــري،
سلوى الجراش ،نورة.
"ال ـج ــري ــدة" تــابـعــت كــوالـيــس
ت ـصــويــر ب ـعــض ال ـم ـشــاهــد في
منطقة ال ـعــدان ،حيث كــل شيء
في موقع التصوير يسير وفق
خـ ـ ـط ـ ــوات واضـ ـ ـح ـ ــة وم ــواعـ ـي ــد
دق ـي ـق ــة ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة ال ـم ـخــرج
محمد القفاص ،الذي يؤثر دائما
الصمت ،السيما وهو مشغول
بالتصوير ،وال يصرح إال عقب
االنتهاء من تجربته كاملة.
وقالت الفنانة هدى حسين،
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة"" ،ع ـ ـطـ ــر ال ـ ـ ــروح
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ج ـم ـيــل
يـنـقـلـنــا إل ــى مـنـطـقــة رب ـمــا هي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـت ـ ــي أذهـ ـ ــب
إليها بما يميزها من تشويق
وإثـ ـ ــارة ،سـنــدخــل إل ــى األب ـعــاد
النفسية لجميع أبطال العمل،

على تحويل التركيبة النفسية
للشخصيات المحيطة بها" ،الفتة
إلــى أن نــص الكاتب عــاء حمزة
ف ــرض عـلـيـهــا اس ـت ـق ـطــاب نخبة
من النجوم.
وأردف ـ ـ ــت" :ه ـن ــاك شـخـصـيــات
تظهر في أربع حلقات ،لكن قوتها
وتأثيرها في سير األحداث يحتم
علينا االستعانة بنجم كبير حتى
يتمكن من إثــراء ال ــدور" ،مشيرة
إل ــى أن الـعـمــل مــن إنـتــاجـهــا ولــم
تحدد وجهة عرضه حتى اآلن.
وثـمـنــت تـعــاونـهــا الـثــانــي مع
ال ـم ـخ ــرج مـحـمــد ال ـق ـف ــاص عقب
تـجــربـتـهـمــا ف ــي "حـ ـي ــاة ثــان ـيــة"،
مضيفة ان العمل نـجــح ،وحتى
اآلن الجمهور يتحدث عنه" ،ويعد
عطر الــروح لقاء نا الثاني ،وهو
مخرج متمكن يأخذ الفنان إلى
المنطقة ا لـتــي يجب أن يتواجد
فيها ،من خــال أداء الشخصية،
وأتمنى أن ينال المسلسل رضا
الجمهور".

هدى حسين مع أبطال «عطر الروح»
مــن خ ــال شخصية الــدكـتــورة
عطر ،ولقائها مع أبطال العمل،
ونستعرض من خالل األحداث
كـيــف تـتـعــامــل ال ــدك ـت ــورة عطر
م ــع ه ــذه الـشـخـصـيــات ،وكـيــف
ت ـحــل أم ـ ــورا م ـع ـقــدة م ــن أن ــاس
ت ــرك ـي ـب ــات ـه ــم صـ ـعـ ـب ــة ،وم ـه ـمــا
تـحــدثــت عــن الـعـمــل فـلــن أوفـيــه
حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــه ،السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ــه يـ ــزخـ ــر
بالعديد من الخطوط الدرامية
ال ـم ـت ـش ــاب ـك ــة ومـ ـهـ ـم ــا ح ــاول ــت

نجمة «أراب أيدول» إيمان تنضم
إلى «إتش برودكشن»
تعاقدت أخيرا "إتش برودكشن" ،الشركة اإلماراتية األولى
الــداعـمــة للمواهب وأص ــوات الـشـبــاب فــي الــوطــن العربي،
مع المطربة المغربية إيمان ،أحد المشاركين في برنامج
أراب أيدول.
ويــأتــي هــذا الـتـعــاقــد ،بعد اجـتـيــازهــا مرحلة التجارب
واألداء ،والصوت المميز التي قدمته في تلك المرحلة.
مــن جانبها ،قالت إيـمــان" :سعيدة للغاية بانضمامي
لـ (إتش برودكشن) ،والتعاون معهم لمدة خمس سنوات،
وسنقدم في البداية أغنية بعنوان (موت فيني) ،وهي من
كلمات الشاعر مرهف الحس وألـحــان المطرب والملحن
اإلماراتي حبيب الياسي ،والتوزيع للمايسترو نشوان طالل،
والشركة لم تبخل َّ
علي بشيء ،بمجرد معرفتها بموهبتي،
وأتمنى أن أكون عند ُحسن ظنهم في االنطالقة األولى التي
سيتم تسجيلها خالل األيام المقبلة في استديوهات دبي".
وأوضحت إيمان أن تفكيرها حاليا بعيد كل البعد عن
السينما والتمثيل ،وأن التركيز منصب فقط فــي مجال
الغناء.

إيمان

لقطات

تفصيلها فـلــن يـغـنــي ذ ل ــك عن
المشاهدة".

تكنيك مختلف
وحـ ـ ـ ــول ش ـخ ـص ـي ــة د .ع ـط ــر،
أضــافــت حـسـيــن" :ل ـل ـمــرة األول ــى
أجسد شخصية طبيبة نفسية،
ونتابع من خــال األح ــداث كيف
ت ـف ـصــل هـ ــذه ال ــدكـ ـت ــورة م ــا بين
أســرت ـهــا وم ـج ــال عـمـلـهــا ،وم ــاذا

ستواجه من مواقف ومن تلتقي
م ــن شـخـصـيــات وك ـيــف تتعامل
معها ،وتنقذ نفسها ومن حولها".
وتــابـعــت" :هـنــاك دائ ــرة تسير
داخ ـل ـهــا ع ـطــر ق ــد ت ـك ــون صعبة
مــن ناحية األداء أيضا كممثلة،
وقــد يبدو للبعض ان شخصية
الطبيبة سهلة لكن على العكس
ت ـمــامــا ه ــي ت ـح ـتــاج إل ــى تكنيك
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف م ـ ـ ــن ن ـ ــا حـ ـ ـي ـ ــة األداء
وال ـت ـعــامــل م ــع الـمـحـيـطـيــن بـهــا،

وربما ما يزيد صعوبة األمر ان
ا لـتـعــا مــل مــع شخصية الطبيب
الـنـفـســي يتطلب مــن الـمـمـثــل أن
يــذهــب إل ــى مـنــاطــق مختلفة من
األداء إلقناع المشاهدين".

معالجة نفسية
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت حـ ـسـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ان
"ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ع ـ ـطـ ــر الـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة
النفسية تصل إلى مرحلة القدرة

• يمثل مسلسل عـطــر ا ل ــروح
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ــان ــي ب ـي ــن ال ـف ـنــانــة
هدى حسين والكاتب عالء حمزة
والمخرج محمد القفاص.
• يشهد العمل تعاون هدى مع
الفنان محمد العجيمي منذ آخر
عمل جمعهما في المسرح أواخر
الثمانينيات.
• يجسد الفنان أحمد السلمان
شـخـصـيــة زوج ال ــدك ـت ــورة عطر
التي تلعب دورهــا الفنانة هدى
حسين.

خالد أمين يشرف على «إعداد الممثل»
الورشة تنظمها أكاديمية لوياك للفنون األدائية

●

فادي عبدالله

بـ ــدأ ال ـف ـن ــان وال ـم ـخ ــرج خــالــد
أمين إشــرافــه على ورشــة "إعــداد
م ـم ـث ــل مـ ـس ــرح ــي" وهـ ـ ــي ضـمــن
سـلـسـلــة ورش درام ـي ــة تنظمها
أكاديمية "لوياك" للفنون األدائية
(البــا) ،التي تستمر لمدة خمسة
أي ــام مكثفة مــن الساعة  5إلــى 9
ً
مساء ،حتى  20الجاري.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،يــؤكــد خالد
أم ـيــن أن ال ــورش ــة لـلــراغـبـيــن في
خـ ـ ــوض غـ ـم ــار مـ ـج ــال ال ـت ـم ـث ـيــل
الـمـســرحــي ،ومــن يــريــد أن ينمي
ً
م ــوه ـب ـت ــه ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه قــد
ً
أشـ ــرف ســال ـفــا عـلــى ال ـعــديــد من
الــورش الخاصة بــإعــداد الممثل
المسرحي.
ولفت أمين إلى انتظاره عرض

مسلسله الجديد "عــزوتــي" التي
صـ ـ ـ ّـوره ف ــي دي ـس ـم ـبــر ال ـمــاضــي،
مع مجموعة من الفنانين بينهم
إلـهــام الـفـضــالــة ،فاطمة الصفي،
فرح الصراف ،حال ،فهد الصالح،
فـهــد بــاســم ،والـعـمــل مــأخــوذ عن
رواية «فتاة المقهى» للكاتبة مريم
ال ـق ــاف ،وإخ ـ ــراج م ـنــاف ع ـبــدال،
وم ــن إن ـت ــاج ال ـم ـج ـمــوعــة الـفـنـيــة
لصاحبها الفنان باسم عبداألمير.
يـ ـسـ ـل ــط الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـضـ ــوء
ع ـل ــى م ـش ــاك ــل األس ـ ـ ــرة واألبـ ـن ــاء
وال ـم ـج ـت ـمــع ،ف ــي ط ــاب ــع تــرب ــوي
ي ـ ـج ـ ـم ـ ــع بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــراج ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــا
والكوميديا ،تــدور أحداثه حول
األســرة الــواحــدة ،وعالقة األبناء
باآلباء ،كما يلقي الضوء بشكل
مـكـثــف عـلــى قـضــايــا أخ ــرى عــدة
تالمس الواقع.

وي ـ ـج ـ ـسـ ــد أمـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ــن خ ــال ــه
شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـتـ ـي ــن ،ح ـ ـيـ ــث ي ـت ـط ــرق
العمل لحقبتين زمنيتين األولى
ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات واالخ ـ ــرى في
الزمن الحالي ،األمر الذي يجعل
شخصيته تتغير بحكم تغيرات
الفترة الزمنية .حيث يؤدي دور
ال ـ ــزوج واألب الـ ــذي ي ـجــد نفسه
في مشاكل ومواقف كثيرة ،فهو
شخصية شريرة عدوانية ،يفرض
نفوذه ويبسط جبروته على أفراد
أسرته ،حتى ينتهي به المطاف
إلى حدث يغير مجرى حياته.
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـن ـت ـظــر
خ ـ ــال ـ ــد أمـ ـ ـي ـ ــن م ـ ــوع ـ ــد ت ـص ــوي ــر
الفيلم الــروائــي الطويل "الـمــاي"
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،مــع
الفنانين الكبيرين سعد الفرج
وح ـي ــاة ال ـف ـهــد ،وه ــو م ــن تأليف

خالد أمين

عبدالرحمن لصالح ،وسيناريو
وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ــوشـ ـه ــري،
وإنتاج الفنان محمد المنصور،
وسـ ـيـ ـج ــد ه ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ط ــري ـق ــه
ألول عــرض عالمي فــي دبــي في
ديسمبر .2018

خبريات
وفاة الممثل األميركي
ريدج إي كاثي

توفي املمثل االميركي ريدج
إي كاثي املعروف خصوصا
بادواره في "هاوس اوف
كاردز" و"ذي واير" عن  59عاما
على ما اعلن مبتكر املسلسل
التلفزيوني االخير.
وكتب ديفيد سايمن" :ريدج
كاثي  .2018-1958نهاية ممثل
رائع وأحد اكثر االشخاص
انسانية تشاركت معه اياما
طويلة".
وذكرت تقارير إعالمية ان
املمثل توفي في منزله في
نيويورك جراء سرطان الرئة.
وكان للممثل املولود في
هانتسفيل في والية االباما
واملعروف بصوته املميز،
مسيرة طويلة في التلفزيون.
لكنه اشتهر عامليا بفضل
مسلسل "ذي واير" الذي
تعرضه محطة "إتش بي او"
ويؤدي فيه دور السياسي
نورمان ويلسون( .أ ف ب)

رحيل المؤلف الموسيقي
يوهان يوهانسون

توفي املؤلف املوسيقي
االيسلندي يوهان يوهانسون،
الذي وضع موسيقى أفالم
كثيرة ،عن  48عاما ،وفق ما
أعلن مدير أعماله.
وعثر على جثة املؤلف
املوسيقي في شقة ببرلني.
وفتح تحقيق ملعرفة أسباب
الوفاة ،حسبما قال مدير
أعماله تيم هاسوم في لوس
أنجلس ،الذي أوضح ،في
بيان ،أن الراحل "كان من أكثر
املوسيقيني موهبة ،ومن أذكى
الرجال الذين عرفتهم".
وكان يوهانسون معروفا
بموسيقاه اإللكترونية
املجردة ،وكان من املؤلفني
املوسيقيني املفضلني لدى
املخرجني .ورشح مرتني للفوز
بجائزة أوسكار عام  2016عن
املوسيقى التسجيلية لفيلم
التشويق "سيكاريو" لدوني
(أ ف ب)
فيلنوف.

«دماء على ورق» ...االنتقام يدمر حياة اإلنسان
عن نص «ذاكرة في الظل» من إعداد صباح وإخراج األنصاري
●

محمد جمعة

ي ــواص ــل ش ـب ــاب الـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـفـنــون
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـت ـنــافــس ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم ،ضمن
فعاليات مهرجان الكويت الــدولــي للمسرح
األكاديمي في دورتــه الثامنة ،حيث عرضت
أمــس األول مسرحية "دمــاء على ورق" ،على
مسرح حمد الرجيب.
والعمل عن نص "ذاكرة في الظل" للكاتبة
مريم نصير ،فيما َّ
أعد المسرحية فجر صباح،
وأخ ــرج ـه ــا م ـح ـمــد األن ـ ـصـ ــاري ،وشـ ـ ــارك في
التمثيل :عامر أبوكبير ،بــدر البناي ،محمد
أ كـبــر ،مصطفى محمود ،عبدالله الهويدي،
يـعـقــوب ح ـيــات ،أري ــج ال ـع ـطــار ،آي ــة الـغـمــري،
عدنان بلعيس ،أريج الخطيب ،هاني الهزاع،
ودي ـكــور محمد بهبهاني ،ومــاكـيــاج وأزي ــاء
لين األطرش.
ال يختلف اثنان على أن المسرح تخطى
مفهومه التقليدي ،فــي ظــل ا ل ـثــورة التقنية
الكبيرة ،وسعي المسرحيين نحو منافسة
مـخـتـلــف ال ـقــوالــب الـفـنـيــة األخ ـ ــرى ،فأصبح
بعض المخرجين يتجهون نحو االهتمام
بالصورة ،واستخدام اللغة السينمائية في
الـعــديــد مــن األع ـم ــال ،بــل اخ ـتــزال ال ـح ــوارات،
واالك ـت ـفــاء بــالـحــركــة واإلضـ ــاء ة فــي التعبير
ع ــن بـعــض األفـ ـك ــار .ول ـعــل عـمــل "دم ـ ــاء على
ورق" أقرب ما يكون إلى هذه الصيغة ،حيث
تابعنا كيف ترجم مخرج شــاب متمكن من
أدواتـ ــه الـنــص بـصــريــا بــذكــاء ،معتمدا على
ص ــورة سينمائية اسـتـخــدم خــالـهــا تقنية
"ال ـ ـفـ ــاش ب ـ ـ ــاك" ،واسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـس ـيــر عـلــى
مستويين زمنيين مختلفين ،محافظا على
اإلي ـقــاع ،دون أن يفقده ذلــك زم ــام السيطرة
على جميع عناصر اللعبة المسرحية ،بل
اس ـت ـط ــاع األنـ ـ ـص ـ ــاري أن ي ـخــدع ـنــا لــوه ـلــة،
وحافظ على عنصر اإلثارة والتشويق حتى
األمتار األخيرة من العمل ،عندما كشف عن
ماضي هذا الشخص المضطرب الذي يعيش
صراعا مع نفسه أدى به في نهاية المطاف
إلى الهذيان.
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة ،دارت أح ـ ـ ــداث
المسرحية حول كاتب حبيس منزله يمس بين
يديه مذكرات ،فيما يصارع أفكاره وخياالته،
ويـنــدد بما تـعـ َّـرض لــه مــن اضطهاد على يد
من اعتقدنا في البداية أنه والده إلى أن يرحل

مشهد من مسرحية دماء على ورق
األب المزعوم ،ونتابع كيف يحتفي هذا الرجل
بحرقة على جثة األب.
على الجانب اآلخــر يستذكر الكاتب قصة
ف ـتــاة فــي مقتبل ا لـعـمــر تتخفى فــي مالبس
شــاب ،لتعمل بأحد المناجم ،حتى تتعرض
لالغتصاب على يــد صاحب المنجم عندما
يكتشف هويتها الحقيقية ،وفي تلك اللحظة
الفارقة تتكشف لنا معاناة تلك الفتاة ،حيث
أج ـبــرهــا األه ــل عـلــى ال ـ ــزواج بــرجــل يكبرها
عمرا ،ما دفعها لترك المنزل والهرب ومحاولة
البحث عــن نفسها إلــى أن تسقط فــي براثن
صاحب المنجم.
وب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـك ــات ــب الـ ـ ــذي يـعـيــش
ص ــراع ــا م ــع ذات ـ ــه ،وي ـح ــاول الـتـخـلــص من
هـيـمـنــة األفـ ـك ــار ال ـس ــوداوي ــة ع ـلــى حـيــاتــه،
وبمضي الوقت ،نتابع كيف تمضي حياة
الكاتب والفتاة ،وهما المحركان األساسيان
لألحداث ،حتى تصل إلى ذروتها ،وتتكشف
حقيقة نوايا الكاتب ،الــذي ابتاع المنجم،
وأمـعــن فــي إذالل مالكه األصـلــي ،لنتعرف
على حقيقة األم ــر ،وأنــه فعل ذلــك مدفوعا
بالرغبة في االنتقام من صاحب المنجم،
وهو والده الحقيقي ،الذي رفض االعتراف
ب ــه ،وتــركــه ووال ــدت ــه فــي مـتــاهــات الـحـيــاة،
لينشأ ويـتــربــى فــي أح ـضــان رج ــل غــريــب،
ويتملك االنتقام من الكاتب ،لدرجة أنه ال
يكتفي بتجريد والده الشرعي من ممتلكاته،

ُ
إنما يدفعه الكره والحقد لهدم المنجم على
رؤوس األبرياء.
ومن خالل أزياء يتضح لنا أن الكاتب سلط
الـضــوء على جملة مــن القضايا الـتــي كانت
حــاضــرة فــي زم ــن قــديــم بـمـصــر ،مـنـهــا زواج
القاصرات وعنف األبناء.
أما على مستوى الفرجة ،فقد وظف المخرج
األنـ ـص ــاري الـسـيـنــوغــرافـيــا بـحــرفـيــة عــالـيــة،
واستغل فضاء المسرح ،وقطع الديكور عبر
تقسيم الخشبة إلى جانبين ،لتدور األحداث
فيهما بالتوازي .كذلك ،اشتغل على مستويين،
لـيـعـبــر ع ــن اخ ـت ــاف ال ــزم ــان وال ـم ـك ــان ،فيما
وفق المخرج في توظيف اإلضاءة ،ويبقى أن
اإلطالة وتعدد النهايات هفوات من الممكن أن
يتداركها المخرج الشاب مستقبال.
ورغـ ـ ـ ــم ت ـم ـي ــز الـ ـسـ ـيـ ـن ــوغ ــرافـ ـي ــا ،غـ ـي ــر أن
التمثيل واشـتـغــال الـمـخــرج عـلــى الممثلين
بدا واضحا من أدائهم المتزن ،وتمكنهم من
أدوات ـهــم ،واتـضــح ذلــك مــن خــال انسجامهم
عـلــى ال ـم ـســرح ،وقــدرت ـهــم عـلــى االن ـت ـقــال من
حالة إلــى أخ ــرى ،وال أبلغ على ذلــك مــن أداء
عامر أبوكبير ،الذي استغل جميع إمكاناته
الصوتية والجسدية للتعامل مع الشخصية،
خ ـصــوصــا ف ــي مـشـهــد ال ـن ـهــايــة ع ـنــدمــا عـ َّـبــر
ببراعة عن الحالة المأسواية التي وصل لها
الكاتب ،كذلك أريج العطار التي أبكت الحضور
تأثرا مع تفاعلها مع الشخصية.
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سلة أخبار
تركيا ً تخسر 11
جنديا بعفرين

الجوية السورية

عربة اتصاالت
الدرون اإليرانية

بطارية صواريخ SA5

سورية
لبنان
دمشق

بطارية صواريخ SA17

ُ
ً
ً
قتل  11جنديا تركيا ،أمس،
في حوادث عدة ،بينها
سقوط مروحية عسكرية،
لترتفع حصيلة القتلى
بصفوف الجيش التركي إلى
 ،31منذ بداية عملية "غصن
الزيتون" ضد وحدات حماية
الشعب الكردية بعفرين في
 20يناير .جاء ذلك ،بينما
أجرى احد مساعدي الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان،
أمس ،محادثات مع مستشار
األمن القومي األميركي إتش.
آر مكماستر ،وسط توتر
قائم بين البلدين العضوين
في حلف شمال األطلسي،
ألسباب من بينها األزمة
السورية.

«ريتز كارلتون» الرياض
يعيد فتح أبوابه
بطاريات صواريخ SA2

دبابة قديمة عليها علم إسرائيل مقابل قرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجوالن (رويترز)

وسط تزايد التوتر غداة أخطر
اشتباك بينها وبين إيران
إسرائيل
صعدت ً
في سوريةً ،
التي تلقت دعما مفتوحا من
اإلدارة األميركية ،تهديداتها
لطهران ودمشق ملوحة
بمواجهة جديدة على الحدود
الشمالية.

عشية األحداث الساخنة التي شهدتها
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،أك ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواعد
ً
االشـ ـتـ ـب ــاك لـ ــم ت ـت ـغ ـي ــر ،مـ ـ ـح ـ ــذرا س ــوري ــة
وحليفتها إيران من حدوث مواجهة جديدة.
وف ـ ــي م ـس ـت ـهــل االجـ ـتـ ـم ــاع األس ـب ــوع ــي
لـحـكــومـتــه ،أث ـنــى نتنياهو عـلــى ال ـغــارات
ً
الــواس ـعــة ال ـن ـطــاق ال ـتــي شـمـلــت  12هــدفــا
ً
ً
ســوريــا وإيــرانـيــا ،قــائــا" :وجهنا ضربات
قــويــة أم ــس لـلـقــوات اإليــران ـيــة والـســوريــة،
ً
ووضعنا خطوطا حمراء واضحة" ،مضيفا:
"أوض ـح ـنــا للجميع أن ق ــواع ــد االشـتـبــاك
الـ ـخ ــاص ــة ب ـن ــا لـ ــن ت ـت ـغ ـي ــر بـ ـ ــأي ط ــري ـق ــة.
سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا".
وتعهد نتنياهو بــأال تسمح تــل أبيب
إليــران بـ"ترسيخ" وجودها العسكري في
ً
سورية أو في أي مكان آخر ،مؤكدا أنه يريد
السالم لكنه سيستمر في الدفاع عن النفس
بعزم ضد أي اعتداء.
وقال إنه تحدث مع المالح اإلسرائيلي
ال ــذي ك ــان عـلــى مـتــن ال ـ ـ ــ" "F16وأن ــه بحال
ً
ج ـي ــدة ،مـضـيـفــا أن ال ـط ـيــار الـ ــذي اصـيــب
يتحسن ،وتابع" :أود أن أقول إنني أفتخر
بكم أيها المواطنون اإلسرائيليون .أثبتنا
أمــس مــرة أخ ــرى أنـنــا نعلم كيف نتالحم
في لحظات االختبار من أجل صد أعدائنا
وصون دولتنا".
وأضـ ـ ـ ــاف "نـ ـ ـ ــؤدي ال ـت ـح ـي ــة ل ـط ـيــاري ـنــا
ولجنودنا ولقادتنا وعلى رأسهم رئيس
هيئة األركــان العامة لجيش الدفاع .إنهم
يحمون دولة إسرائيل ونفتخر بهم".

استنفار
ج ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أب ـ ـ ـقـ ـ ــىالـ ـجـ ـي ــش
اإلســرائـيـلــيعلى حــال الـتــأهــب القصوى،

ونشر عدة بطاريات لمنظومات صاروخية
دفــاع ـيــة ،إضــافــة ال ــى ب ـطــاريــات بــاتــريــوت
ال ـم ـن ـشــورة بـشـكــل دائـ ــم ف ــي ع ــدة مـنــاطــق
من البالد.

قائد الجبهة الشمالية
من ناحيته ،أعلن قائد الجبهة الشمالية
فــي الجيش اإلســرائـيـلــي الميجر جنرال
يؤال سطريك ،أمس ،أن إسرائيل لن تسمح
إليران بإقامة مراكز أمامية في سورية.
وأض ـ ــاف س ـطــريــك أن ــه "ف ــي ال ـس ـنــوات
االخيرة ترسل إيران يدها الطويلة لبسط
نفوذها في المنطقة .نرى جهودها لخلق
هالل شيعي في الشرق األوسط .التدخل
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ي ـش ـكــل ت ـهــديــدا
مــزعـجــا لـيــس فـقــط الســرائـيــل بــل للعالم
الغربي كله".
وتــابــع "ان ـنــا لــن نـسـمــح إليـ ــران بخلق
قيادة أمامية في سورية بهدف استهداف
إس ــرائ ـي ــل وت ـهــديــد مــواط ـن ـي ـهــا وزع ــزع ــة
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ووجـ ـهـ ـن ــا لـيــس
للتصعيد ولكن القدرات عالية ولن نتردد
في استخدامها".
ً
وختم "من يخرق الحدود سيواجه ردا
مالئما .من يهدد أمن إسرائيل وسيادتها
ف ـس ـيــواج ـهــون ج ـي ـشــا ق ــوي ــا قـ ـ ــادرا على
تدفيعهم ثمنا مالئما".
واعتبر وزيــر االسـتـخـبــارات إسرائيل
كاتز أن تل أبيب بضربها مواقع إيرانية
ً
رئيسية في سورية ردا على اختراق طائرة
بدون طيار مجالها الجوي ،أرسلت رسالة
واض ـحــة إل ــى ط ـهــران بــأنـهــا لــن تتسامح
م ــع أي وج ـ ــود ع ـس ـكــري أو اس ـت ـخ ـبــاري
ً
لها بالقرب مــن حــدودهــا ،مشيرا إلــى أن
ً
إيران ستستغرق وقتا حتى "تدرك وتفهم

وتسأل عن كيفية معرفة إسرائيل مواقعها
وضربتها".
وأف ــادت مـصــادر إسرائيلية بــأن سالح
ال ـجــو اإلســرائ ـي ـلــي مستمر فــي التحقيق
بـ ــال ـ ـحـ ــوادث األمـ ـنـ ـي ــة وإسـ ـ ـق ـ ــاط م ـقــات ـلــة
" "F16اإلسرائيلية في الجبهة الشمالية،
الستخالص العبر.
وألمحت مصادر إسرائيلية الى احتمال
أن يكون اسقاط المقاتلة االميركية الصنع
ق ــد س ـق ـطــت ب ـس ـبــب خ ـط ــأ طـ ـي ــار رغ ـ ــم أن
ً
الـتـقــاريــر تــؤكــد أن أكـثــر مــن  25صــاروخــا
ً
سوريا أطلق باتجاهها.
وللمرة األول ــى ،اعترفت اسرائيل علنا
بـشــن مـئــات ال ـغ ــارات فــي س ــوري ــة .ونقلت
وسائل اعــام إسرائيلية عن قائد القوات
الجوية االسرائيلية قوله ،إن بالده قامت
ب ــآالف الـعـمـلـيــات ف ــوق ســوريــة فــي الـعــام
ً
ال ـمــاضــي ،مـضـيـفــا أن ال ـطــائــرة اإليــران ـيــة
ال ـم ـس ـي ــرة (درون) الـ ـت ــي اس ـق ـط ــت كــانــت
ع ـل ــى ق ـ ــدر ع ـ ــال م ــن الـ ـتـ ـط ــور وت ـس ـت ـخــدم
التكنولوجيا الحديثة .ورج ــح خـبــراء أن
الطائرة المسيرة صممت على غرار نموذج
أميركي.

قاعدة تدمر
وفي تعقيب على أوسع هجوم له على
أهداف عسكرية في سورية منذ عام ،1982
أكد الجيش اإلسرائيلي أن "فيلق القدس"
ال ـتــابــع لـلـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي تسلم
منذ زمن بعيد من دمشق إدارة مطار ""T4
ً
العسكري المعروف أيضا باسم "التياس"
غرب مدينة تدمر األثرية في ريف حمص
الشرقي ويتخذه قاعدة له.
ً
وإذ نشر الجيش ص ــورا تظهر طائرة
إي ــران ـي ــة م ـس ـ ّـي ــرة ف ــي م ـط ــار " ،"T4نـقـلــت

خريطة وزعها الجيش اإلسرائيلي لبعض
المناطق التي استهدفها أمس األول

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول
ع ـس ـكــري أن الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري يـسـتـخــدم
المطار لنقل أسلحة حديثة إ لــى عناصر
موالين للنظام و"حــزب الله" وميليشيات
إيران كجزء من عملية حشد ضد إسرائيل.

تحقيق وخريطة
والستخالص العبر ،عكف سالح الجو
اإلســرائ ـي ـلــي ع ـلــى الـتـحـقـيــق بــال ـحــوادث
األمنية وإسقاط المقاتلة " "F-16عن طريق
الــدفــاعــات الـجــويــة الـســوريــة فــي الجبهة
الشمالية.
ون ـش ــر ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي خــريـطــة
تـظـهــر أم ــاك ــن ان ـت ـشــار ب ـطــاريــات الــدفــاع
ال ـج ــوي ال ـس ــوري ــة ،وأنـ ـ ــواع الـمـنـظــومــات
ال ـتــي ت ـصــدت لـمـقــاتــاتــه ،وه ــي تـبـيــن أن
الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة أط ـل ـقــت ال ـن ـي ــران على
الـ ـط ــائ ــرات ال ـم ـهــاج ـمــة م ــن أربـ ـع ــة أنـ ــواع
أس ـل ـحــة ســوفـيــاتـيــة أو روس ـي ــة الـصـنــع،
وخ ــاص ــة م ـن ـظــومــات "سـ ـ ـ ــام"( "-6كـ ـ ــوب")
المنتشرة في محافظة حمص ،ومنظومات
"إس ،"-200و"بوك إم ،"-2و"إس -125نيفا/
بـيـتـشــورا" المنتشرة فــي أري ــاف دمشق،
والمنظومات الصاروخية المنتشرة في
ضواحي دمشق.
ً
وشملت العملية اإلسرائيلية  12موقعا
وه ـ ــي :م ـط ــار ال ـت ـي ـف ــور ،ال ـ ــذي ت ــوق ــف عن
العمل مؤقتا نتيجة للغارات ومطار المزة
ال ـع ـس ـكــري ج ـن ــوب غ ــرب ــي دم ـش ــق وجـبــل
المانع شرقي مدينة الكسوة جنوب دمشق
وم ــواق ــع ف ــي مـنــاطــق الــدي ـمــاس ومـضــايــا
وسرغايا شمال غربي العاصمة وقاعدة
الفرقة الـ ــ 104للحرس الجمهوري شمال
غربي دمشق وتل أبو ثعالب جنوب السيدة
زينب جنوب دمشق وفوج الدفاع الجوي

في جبال القلمون قرب الحدود اللبنانية
وثالث قواعد عسكرية شمال درعا.
ورأى وزير التعليم اإلسرائيلينفتالي
بينت أن "معركة مقبلة معلبنان ستشهد
إط ــاق أع ــداد كـبـيــرة مــن ال ـصــواريــخ على
ش ـم ــال إس ــرائ ـي ــل ووس ـط ـه ــا" .واع ـت ـبــر أن
"م ـع ــرك ــة أخ ـ ــرى ف ــي ل ـب ـنــان سـ ـت ــؤدي إلــى
أضرار بالجبهة الداخلية لم يحدث مثلها
منذ حرب االستقالل" ،مشددا على ضرورة
"الـقـيــام بكل شــيء لمنع أي معركة مقبلة
مع لبنان".

شمخاني
واع ـت ـب ــر أم ـي ــن م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـقــومــي
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ع ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي ،أن إس ـق ــاط
ال ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة الـ ـس ــوري ــة ال ـم ـقــات ـلــة
اإلسرائيلية يشير إلى أن أي خطأ ترتكبه
إسرائيل في المنطقة لن يبقى من دون رد.
وقــال شمخاني ،على هامش مشاركته
في مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى الـ39
النتصار الـثــورة اإلسالمية فــي إي ــران ،إن
"إسقاط الطائرة اإلسرائيلية من المضادات
السورية ّ
غير معادلة عدم توازن القوى في
المنطقة".
وبعد الهجوم ،أعلنت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية األميركية هيثر ناورت أن
"الــواليــات المتحدة قلقة جــدا من تصاعد
العنف على حدود إسرائيل ،وتدعم بشدة
حقها ال ـس ـيــادي فــي الــدفــاع عــن نفسها"،
مؤكدة أن "التصعيد المحسوب للتهديد
اإليـ ــرانـ ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى ط ـمــوح ـهــا لبسط
سـلـطـتـهــا وه ـي ـم ـن ـت ـهــا ،ي ـع ــرض ــان جميع
شـ ـع ــوب ال ـم ـن ـط ـق ــة ل ـل ـخ ـطــر وف ـ ــي ال ـي ـمــن
ولبنان".
(عواصم  -وكاالت)

ً
صحف إسرائيل :أحداث السبت َّ
أضرت بمعادلة األسد يساعد األكراد سرا في مواجهة تركيا

الردع وحرية الحركة فوق سورية

ُّ
تخوف من كمين جوي فوق لبنان ...وتساؤالت عن دور موسكو
أول ــى اإلع ــام اإلســرائـيـلــي أح ــداث السبت
أهـمـيــة ك ـبــرى ،وأشـبـعـهــا تحليال وتقييما،
م ـع ـت ـبــرا أنـ ـه ــا ك ــان ــت ان ـت ـك ــاس ــة إلس ــرائ ـي ــل،
خصوصا مــن ناحية تـصــدع مـعــادلــة الــردع
اإل ســرا ئـيـلـيــة ،أو لناحية التقييد المحتمل
لحركتها فــي األج ــواء الـســوريــة ،كما تحدث
عن نقاط إيجابية ،وإن كانت قليلةَّ ،
وعبر عن
مخاوف المحللين اإلسرائيليين وهواجسهم،
وأيـ ـض ــا ع ــن تــوص ـيــات ـهــم ل ـت ـج ــاوز ال ــوض ــع
الحالي.
في هذا السياق ،اعتبرت صحيفة هآرتس،
الـ ـيـ ـس ــاري ــة الـ ـمـ ـع ــارض ــة ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو ،أن إسـقــاط
ال ـ  F16منح ســوريــة وإي ــران "ص ــورة انتصار
المعة جدا".
ب ــدوره ــا ،قــالــت "م ـع ــاري ــف" ال ـي ـســاريــة ،إن
م ــا ج ــرى ،خـصــوصــا أن ــه غـيــر مـسـبــوق منذ
 36عــا مــا ،يلزم الجيش اإلسرائيلي بتغيير
ت ـ ـصـ ــوره حـ ـ ــول حـ ـص ــان ــة سـ ـ ــاح الـ ـج ــو مــن
االستهداف ،محذرة من أن األحــداث ستغري
الجيش السوري لتحقيق إنجازات مشابهة
في المستقبل ،ويمكن أن تدفع حزب الله إلى
نـصــب كـمـيــن ج ــوي ل ـل ـطــائــرات اإلســرائـيـلـيــة
فوق لبنان.
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ق ــال ــت صـحـيـفــة يــدي ـعــوت
أحــرونــوت ،الوسطية الشعبية ،إن مــا جرى

الـسـبــت ،هــو ن ـمــوذج مـصـغــر فـقــط عــن حــرب
الـشـمــال المتوقعة .ورأت أن إســرائـيــل باتت
أم ــام م ــأزق اسـتـمــرار عملياتها فــي ســوريــة،
مــا سيعرضها لخطر االن ــزالق نحو الحرب
الـشــامـلــة ،أو االن ـك ـفــاء ،مــا سيفقدها الهيبة
والــردع ،مضيفة أن إسرائيل مأزومة ،وليس
إيـ ـ ــران ،وه ـ ــذا ي ـج ـعــل إس ــرائ ـي ــل أم ـ ــام وضــع
متدن مقابل أعدائها.
استراتيجي
ٍ
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" ،إن النجاح
ال ـب ــاه ــر ل ـس ــاح ال ـج ــو اإلس ــرائ ـي ـل ــي أص ـيــب
بتصدع ،بعد إسقاط الـ .F16
وفي السياقَّ ،
أقر محلل الشؤون العسكرية
فــي "ه ــآرت ــس" ،عــامــوس هــرئـيــل ،بــأن أحــداث
السبت تعني "تشكل واقع جديد ،وأنه سيكون
عـلــى إســرائ ـيــل مــواج ـهــة واقـ ــع اسـتــراتـيـجــي
مـغــايــر ،يتمثل فــي اسـتـعــداد إيــرانــي للعمل
المباشر ضد إسرائيل ،مع ازدياد ثقة النظام
الـ ـس ــوري ،واألم ـ ــر الـمـقـلــق ب ــدرج ــة أك ـب ــر هو
استعداد روسي لمنح دعم أكبر وأشد للمحور
اإليراني".
واع ـت ـبــر أن ـش ـيــل بـيـبــر ف ــي "هـ ــآرتـ ــس" ،أن
"الـصــوريــخ التي وجهت باتجاه المقاتالت
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ــم ت ـكــن لـتـطـلــق دون مـعــرفــة
ومــوافـقــة روس ـيــة ،فمن يـحــدد قــواعــد العمل
فــي ســوريــة هــو الرئيس الــروســي فالديمير
بوتين".

وذك ــر بيبر" :صحيح أن بوتين لــن يمنع
إسرائيل من اختراق األج ــواء السورية ،لكنه
أيضا لن يمنع بشار األســد من الــرد بإطالق
النيران باتجاه المقاتالت اإلسرائيلية".
وكتب المحلل ناحوم برنيع في صحيفة
ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت ،أنـ ــه "مـ ــن ال ــواض ــح أن
اإليــران ـي ـيــن الـ ــذي اخ ـتــرعــوا لـعـبــة الشطرنج
ضحوا ،ببيدق ،فيما خسرت إسرائيل قلعة.
والسؤال األكثر إلحاحا هو :ما الخطوة القادمة
من إيــران؟ وهل ستكون إيرانية صرفة ،أم أن
َم ــن سيتحرك فــي الـمــرة المقبلة على لوحة
الشطرنج هو حزب الله اللبناني؟".
وذك ــر بــرنـيــع أن "الـسـيـنــاريــو الـ ـق ــادم ،هو
تنظيم قوافل إضافية من الصواريخ واألسلحة
ُ
المعدة لحزب الله في لبنان ،وسيكون على
إســرائ ـيــل أن ت ـقــرر :هــل ستغض ال ـطــرف عن
ذلك ،أم تخاطر برد من شأنه أن يتدهور إلى
حرب شاملة؟".
مع ذلك ،اعتبر المحلل أليكس فيشمان ،أن
"إسرائيل ،التي كانت تعلم بنقل إيران طائرات
َّ
مسيرة متطورة لـ(حزب الله) في لبنان ،حصلت
على فرصتها لتأكيد هذه المعلومات من جهة،
والتلويح بها في حربها الدعائية ضد إيران،
َّ
المسيرة،
وأيضا من أجل دراسة هذه الطائرات
ومعرفة قــدراتـهــا الحقيقية ،وعـمــا إذا كانت
قادرة على حمل رؤوس متفجرة أم ال".

ج ــاء ال ـم ــدد ألكـ ــراد ســوريــة،
ً
المدعومين أميركيا ،من حيث
ل ــم يـحـتـسـبــوا ف ــي حــرب ـهــم مع
تركيا بمنطقة عفرين ،إذ كان
الرئيس بشار األسد هو مصدر
العون.
ورغم قيام النظام بمواجهة
قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
(قـ ـ ـس ـ ــد) ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة األك ـ ـ ـ ـ ــراد فــي
مـ ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى أب ـ ــرزه ـ ــا دي ــر
ا ل ــزور ،كما يـعــارض مطالبهم
بالحصول على الحكم الذاتي،
لكنه في عفرين العدو مشترك
ل ـل ـج ــان ـب ـي ــن ولـ ـهـ ـم ــا مـصـلـحــة
متبادلة في صد تقدم القوات
التركية.
ووفق ممثلين من الجانبين،
فـ ــإن دم ـش ــق ت ــوف ــر دع ـم ــا غـيــر
م ـبــاشــر ل ــأك ــراد م ــن مـقــاتـلـيــن
ومــدنـيـيــن وس ــاس ــة ،م ــن خــال
ال ـس ـم ــاح ل ـهــم ب ــال ــوص ــول إلــى
عفرين عبر األراضي الخاضعة
لسيطرتها.
وب ــذل ــك ي ـس ـت ـط ـيــع الــرئ ـيــس
ال ـ ـسـ ــوري أن ي ـح ـق ــق م ـكــاســب
دون أن ي ـف ـع ــل ش ـي ـئ ــا ي ــذ ك ــر.
فمن المرجح أن يدعم وصول
ال ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ال ـ ـ ــى الـ ـمـ ـق ــاوم ــة
الكردية ،ويعطل تقدم القوات
الـتــركـيــة ،ويـطـيــل أمــد الـصــراع
ال ــذي يـسـتـنــزف مـ ــوارد الـقــوى
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـنـ ــازعـ ــه
السيطرة على أرض سورية.
وأكدت القوات الكردية أنها
تــوص ـلــت ف ــي غ ـي ــاب الـحـمــايــة

الدولية إلى اتفاقات مع دمشق
ل ـل ـس ـم ــاح ب ـ ــإرس ـ ــال تـ ـع ــزي ــزات
إ لــى عفرين مــن مناطق أ خــرى
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا فـ ــي كــوبــانــي
والجزيرة.
وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
"قـ ـ ـس ـ ــد" ك ـي ـن ــو غ ــاب ــريـ ـي ــل أن ــه
تــوجــد ط ــرق مـخـتـلـفــة إلرس ــال
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــزات إلـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـفـ ــريـ ــن،
ل ـك ــن "م ـب ــدئ ـي ــا ه ـن ــاك ال ـطــريــق
األساسي الذي يمر عن طريق
قوات النظام .وهناك تفاهمات
بين القوتين لتأمين المنطقة،
إلرسال التعزيزات".
وفـ ــي ح ـي ــن ي ـع ـت ـمــد األك ـ ــراد
عـلــى األس ــد ف ــي ال ــوص ــول إلــى
ع ـفــريــن ،ت ـقــول م ـصــادر كــرديــة

إن لــأكــراد بعض النفوذ لدى
دمشق ،ألنها تحتاج لتعاونهم
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـح ـبــوب
والنفط من مناطق في الشمال
ال ـ ـشـ ــرقـ ــي تـ ـخـ ـض ــع ل ـس ـي ـط ــرة
كردية.
وق ـ ـ ــال قـ ــائـ ــد فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف
ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي ي ـقــاتــل دعـمــا
لألسد ،إن األكراد ليس أمامهم
خـ ـ ـي ـ ــار س ـ ـ ــوى الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
الـحـكــومــة لـلــدفــاع عــن عـفــريــن،
ً
مضيفا" :النظام يساعد األكراد
إن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــا وب ـ ـب ـ ـعـ ــض ال ـ ـشـ ــيء
ال ـ ـلـ ــوج ـ ـس ـ ـتـ ــي ك ـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر
وتسهيل و صــول بعض الدعم
الكردي من بقية الجبهات".
(حلب  -رويترز)

 ...وكان سيتنحى لوال همداني
أك ــد عـضــو مجلس تشخيص مصلحة الـنـظــام فــي إي ــران علي
محمدي ،أن الرئيس السوري بشار األسد كان مقتنعا بترك السلطة
في مطلع األزمة ،قبل استقباله في دمشق اللواء سردار همداني.
وذكر محمدي ،في تصريحات نقلتها وكالة أنباء مهر" :عندما
عاد سردار همداني إلى طهران ،قال إنه عندما وصل إلى سورية
كــان بشار األســد توصل إلــى استنتاج بــأن عليه مـغــادرة القصر،
ً
وكان محاطا بالقوات (المعارضة)".
وأض ــاف" :هـمــدانــي أخـبــر األس ــد بــأنــه لــن يـكــون قلقا إذا سمح
بتوزيع  10آالف قطعة سالح على الشعب وتنظيمهم ،وأنه بذلك
ً
سيقضي على الـخـطــر" ،الفـتــا إلــى أن "هـمــدانــي حشد  80ألفا من
السوريين وأدخــل حــزب الله للمشهد ،وأصبح الجيش السوري
بعدها أقوى ،واليوم نراه بات قادرا على إسقاط طائرة صهيونية".

فتح فندق "ريتز كارلتون" في
العاصمة السعودية أبوابه،
أمس ،من جديد بعدما بقي
أكثر من ثالثة أشهر "سجنا
ذهبيا" لعشرات األمراء
والمسؤولين السياسيين
ورجال األعمال السعوديين
الذين أوقفوا في ظل حملة
غير مسبوقة لمكافحة
الفساد.
وكان هذا الفندق الفخم
الذي ينزل فيه عادة رؤساء
دول ووزراء ورجال أعمال،
أغلق في الرابع من نوفمبر
الماضي ،بعد إطالق حملة
واسعة النطاق لمكافحة
الفساد بمبادرة من ولي
العهد األمير محمد بن
سلمان.

ً ً
البشير يعيد مديرا سابقا
للمخابرات إلى منصبه

على وقع حملة قمع
تستهدف التظاهرات
المعارضة الرتفاع أسعار
المواد الغذائية ،ذكرت
وكالة السودان لألنباء
(سونا) أمس ،أن الرئيس
السوداني عمر البشير أقال
المدير العام لجهاز األمن
والمخابرات الوطني الفريق
أول مهندس محمد عطا
فضل المولى وأعاد المدير
السابق للجهاز الفريق أول
مهندس صالح عبدالله
محمد صالح إلى منصبه.

هادي :ما حدث في عدن
جرس إنذار للتحالف

اعتبر الرئيس اليمني
عبدربه منصور هادي،
أمس ،أن االشتباكات
الدامية التي اندلعت
ً
أخيرا بين قوات موالية له
ومقاتلين انفصاليين في
عاصمة اليمن الموقتة عدن
(جنوب) "هي جرس إنذار
أمام شعبنا وأشقائنا في
التحالف العربي ينبههم
لمن يحاولون تحريك مسار
معركة اليمن والخليج ضد
المشروع اإليراني باتجاه
مشاريع تدميرية صغيرة".
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«سيناء  »2018تؤتي أولى ثمارها ...وتيلرسون في القاهرة
ً
ً
• الجيش يقتل  16تكفيريا ويدمر  66هدفا • جدل بعد إقرار مشاركة القطاع الخاص في «السكة الحديد»
القاهرة  -ةديرجلا

•

مع اصطفاف البرلمان خلف
الجيش بمواجهة اإلرهاب
في شبه الجزيرة المصرية،
آتت عملية «سيناء »2018
ثمارها بتصفية ً 16
أولى ً
تكفيريا وتدمير  66هدفا في
سيناء ،بينما أعلنت الرئاسة أن
استخدام «القوة الغاشمة»
يأتي بالتوازي مع عمليات
التنمية على القطاعات كافة.

السجن المؤبد
والمشدد
ً
لـ  33إخوانيا
في شغب
«عين شمس»

بينما وص ــل وز ي ــر الخارجية
األم ـيــركــي ري ـكــس تـيـلــرســون إلــى
ال ـقــاهــرة ،واص ـلــت ق ــوات الجيش
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا
الـعـسـكــريــة الـمــوسـعــة فــي سيناء
لليوم الثالث على التوالي ،فيما
ت ـع ـت ـبــره ال ــدول ــة ال ـم ـصــريــة أكـبــر
عملية ينفذها الجيش منذ انطالق
الحرب على اإلرهاب عام .2013
وأعلنت الرئاسة أن العمليات
مستمرة حـتــى يـتــم تطهير شبه
الـجــزيــرة المصرية مــن العناصر
اإلره ــاب ـي ــة ،ال ـتــي دأب ــت عـلــى شن
هـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
والـشــرطــة ،مما أسـفــر عــن سقوط
عشرات القتلى.
العملية التي انطلقت الجمعة
الماضي ،تأتي قبل ثالثة أسابيع
من إجــراء االنتخابات الرئاسية،
المقرر إجــراء جولتها األولــى في
الـخــارج منتصف مــارس المقبل،
كما تأتي قبل أكثر من أسبوعين،
مــن انتهاء مهلة األشـهــر الثالثة،
التي منحها الرئيس عبدالفتاح
الـسـيـســي ،لــرئـيــس أرك ــان الـقــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد فــريــد
حجازي ،واللواء مجدي عبدالغفار
وزير الداخلية ،لتطهير سيناء من
اإلرهــاب ـي ـيــن ،فــي تـصــريــح شهير
أصدره يوم  29نوفمبر الماضي،
والمفترض أن تنتهي هذه المهلة،
 28فبراير الجاري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة
ب ـس ــام راض ـ ـ ــي ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
إع ــامـ ـي ــة ،إن ال ـج ــول ــة ال ـحــال ـيــة

م ــن ال ـح ــرب ض ــد اإلره ـ ـ ــاب الـتــي
تسمى «العملية الشاملة سيناء
ً
ً
 ،»2018تأتي استكماال وامتدادا
لسلسلة مــن ال ـجــوالت السابقة،
حـ ـمـ ـل ــت اس ـ ـ ــم «ح ـ ـ ــق الـ ـشـ ـهـ ـي ــد»،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أنـ ـه ــا م ـب ـن ـيــة عـلــى
نـجــاحــات ســابـقــة مــن المواجهة
ً
مع الجماعات اإلرهابية ،مشددا
على أن استخدام «القوة الغاشمة»
ض ــد اإلرهـ ـ ـ ــاب ي ــأت ــي ب ــال ـت ــوازي
مــع دوران عمليات التنمية في
القطاعات كافة.
وأعلن الجيش المصري أمس،
في «البيان رقــم  ،»4أولــى نتائج
العملية الشاملة ،بالقضاء على
 16عنصرا تكفيريا ،واكتشاف
وتدمير مخزن للعبوات الناسفة،
وأش ـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن ال ـق ــوات
ال ـجــويــة نـجـحــت ف ــي تــدم ـيــر 66
ه ــدف ــا وثـ ــاثـ ــة م ـ ـخـ ــازن ل ـل ـمــواد
الـ ـمـ ـتـ ـفـ ـج ــرة و 11سـ ـ ـي ـ ــارة دف ــع
رباعي و 31دراجــة نــاريــة ،خالل
الـمــداهـمــات الـتــي شملت سيناء
وم ـنــاطــق ف ــي ال ــداخ ــل الـمـصــري
والصحراء الغربية.
وأسفرت الجهود عن القبض
عـ ـ ـل ـ ــى أرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر
اإلرهــاب ـيــة ،وضـبــط  30ف ــردا من
الـمـشـتـبــه فـيـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى
اكتشاف وإبطال مفعول  12عبوة
ناسفة ،وتدمير  11سـيــارة دفع
ربــاعــي ،و 31دراج ــة نــاريــة ،إلــى
جانب تدمير ثالثة مخازن عثر
بداخلها على كميات من المواد

الـمـتـفـجــرة وال ـع ـب ــوات الـنــاسـفــة
وزي عسكري.

«الجيل الرابع»
وفي القاهرة ،بدا أن مؤسسات
الدولة المصرية كافة ،تتسابق
إلعالن اصطفافها خلف الجيش
ف ــي مـعــركـتــه ،إذ ع ـقــدت اللجنة
ً
ال ـعــامــة فــي الـبــرلـمــان اجـتـمــاعــا
أم ـ ـ ـ ــس ،لـ ـت ــأكـ ـي ــد دعـ ـ ـ ــم م ـج ـلــس
ال ـ ـن ـ ــواب ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ،حـ ـي ــث ح ــذر
رئيس المجلس علي عبدالعال،
م ـم ــن وص ـف ـه ــم ب ــ«ال ـم ـت ــآم ــري ــن»
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :كـ ـ ــل الـ ـت ــأيـ ـي ــد والـ ــدعـ ــم
للقيادة السياسية فــي موقفها
الحازم من اإلرهاب ،ونبعث بكل
التأييد والدعم لقواتنا المسلحة
المظفرة وشرطتنا الباسلة وكل
أجهزة الدولة المتضافرة معها
في تنفيذ العملية».
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ــدسـ ـت ــوري ــة في
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،بـ ـه ــاء أب ــوشـ ـق ــة ،إن
ال ـش ـع ــب ال ـم ـص ــري «يـ ـق ــف عـلــى
قلب وتصميم رجل واحد خلف
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة والـ ـش ــرط ــة
ً
الــوطـنـيــة» ،داع ـيــا كــل برلمانات
العالم إلى تفهم أن مصر تحارب
اإلره ــاب نيابة عــن الـعــالــم ،وأن
هذه المعركة هي معركة وجود
وب ـ ـقـ ــاء لـ ـل ــدول ــة ال ـم ـص ــري ــة مــن
مــؤامــرات تحاك ضدها ،في ظل

أشرس الحروب التي تتم تجاه
ال ــدول ــة الـمـصــريــة وه ــي ح ــروب
الجيل الرابع».
وأكد وزير الخارجية سامح
ش ـك ــري ،الـ ــذي ال ـت ـقــى ال ـق ـيــادي
ف ــي ح ــرك ــة ف ـتــح الـفـلـسـطـيـنـيــة،
عزام األحمد لبحث مستجدات
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،أن
«ت ـ ـض ـ ـح ـ ـيـ ــات أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـ ـق ـ ــوات
الـمـسـلـحــة وال ـشــرطــة الـبــواســل
ف ــي مـعــركـتـنــا ض ــد اإلره ـ ـ ــاب...
دليل قاطع على أن مصر دولة
مبادئ ،تتسق مواقفها المعلنة
مــع حقيقة نــوايــاهــا» ،وأضــاف
عـبــر صفحته عـلــى «فيسبوك»
أمـ ـ ــس« :أعـ ـلـ ـن ــا ع ــزم ـن ــا اق ـت ــاع
ج ـ ـ ـ ــذور اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي ب ــادن ــا
وسنمضي بكل جدية لتحقيق
هذا الهدف».

السكة الحديد
فــي ش ــأن آخ ــر ،واف ــق أعـضــاء
البرلمان المصري ،في الجلسة
ال ـعــامــة أم ــس ،ب ـصــورة مبدئية
عـلــى م ـش ــروع ق ــان ــون م ـقــدم من
الحكومة بتعديل بعض أحكام
القانون الخاصة بإنشاء الهيئة
ال ـق ــوم ـي ــة ل ـس ـكــك ح ــدي ــد م ـصــر،
ويسمح التعديل ألول مــرة في
تاريخ الهيئة التي تتجاوز الـ150

ً
عــامــا ،بــإشــراك الـقـطــاع الخاص
في مشروعات البنية األساسية
والمرافق العامة دون المساس
بطبيعة الـمـشــروعــات ،ويسمح
بزيادة االستثمارات في الهيئة
التي تخدم أكثر من  1.4مليون
راكب يوميا.
وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
اع ـت ــراض ــات ب ـعــض ال ـ ـنـ ــواب ،إذ
اعترض النائب هيثم الحريري،
عـلــى م ـشــاركــة ال ـق ـطــاع الـخــاص
ف ــي االس ـت ـث ـم ــار بـهـيـئــة الـسـكــك
ً
ال ـحــديــديــة ،مـسـتـشـهــدا بأمثلة
م ـش ــارك ــة ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
عدد من القطاعات مثل األسمنت
وال ـحــديــد والـصـلــب وال ـتــي أدت
ً
إل ــى ارتـ ـف ــاع أس ـع ــاره ــا ،مـتـهـمــا
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـم ـح ــاول ــة الـتـغـطـيــة
على فشلها باللجوء إلى القطاع
الخاص.
وقـ ــال أس ـت ــاذ ال ـن ـقــل وال ـطــرق
والمرور في جامعة عين شمس،
حسن مـهــدي ،لــ»الـجــريــدة»« :أنــا
مع مشاركة القطاع الخاص في
تشغيل السكك الحديدية ،ولكن
في قطاع نقل البضائع فقط ،ألنه
يتسبب في مشكالت اجتماعية
واقـتـصــاديــة ،فــي حين مشاركة
الـقـطــاع ال ـخــاص فــي قـطــاع نقل
الركاب ستكون نتائجه سلبية،

سلة أخبار
السلع االستراتيجية
تكفي  6أشهر

ألنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار
التذاكر».

أحكام بالسجن
في األثناء ،أصــدرت محكمة
جنايات الـقــاهــرة فــي جلستها
أم ـ ــس ،أح ـك ــام ــا ت ــراوح ــت بـيــن
ال ـ ـس ـ ـجـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤب ـ ــد والـ ـسـ ـج ــن
الـمـشــدد ،مــدة  7سـنــوات ،بحق
عناصر لجان العمليات النوعية
في جماعة «اإلخوان» اإلرهابية،
الــذيــن ارت ـك ـبــوا أحـ ــداث العنف
ال ـتــي وق ـعــت ف ــي مـنـطـقــة «عـيــن
شمس» مارس  ،2014وأدت إلى
مقتل الصحافية ميادة أشرف
وال ـط ـف ــل ش ــري ــف ع ـب ــدال ــرؤوف
والمواطنة ماري جورج.
وتضمن الحكم معاقبة 17
م ـت ـه ـمــا بــال ـس ـجــن ال ـم ــؤب ــد 25
ً
ع ــام ــا ،و 8مـتـهـمـيــن بــالـسـجــن
المشدد  15سنة ،ومتهم حدث
بالسجن  15سنة ،و 3متهمين
بالسجن الـمـشــدد  10سـنــوات،
ومـ ـتـ ـه ــم ح ـ ـ ــدث ب ــالـ ـسـ ـج ــن 10
سـنــوات ،و 3متهمين بالسجن
المشدد  7سـنــوات ،وب ــراءة 15
ً
متهما آخرين.

جانب من عمليات الجيش المصري في سيناء

ةديرجلا ترصد أحوال األهالي ثالث أيام العملية العسكرية
•

أكدت وزارة التموين
والتجارة الداخلية المصرية
أن أرصدة السلع األساسية
واالستراتيجية تكفي حاجة
البالد لمدة  6أشهر مقبلة،
الفتة في بيان أمس إلى أنه
تم توفير أرصدة لجميع
المحافظات لفترة ما بين 4
و 6أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن رصيد
القمح بلغ نحو  4ماليين طن،
ورصيد زيت الطعام نحو
 220ألف طن ،بخالف تعاقدات
جديدة لنحو  120ألفا ،ونحو
 50ألفا من اللحوم ،ومثلها
من الدواجن ،وتوفر 600
ألف طن من السكر ،بخالف
األرصدة الجديدة المتوقعة من
محصول قصب السكر الجديد.

مصر تستقبل أكبر
بعثة تجارية بريطانية

بدأ المبعوث التجاري
البريطاني لمصر السير
جيفري دونالدسون زيارة
للقاهرة أمس ،تستغرق
خمسة أيام على رأس وفد
تجاري ،استهلها بعقد
سلسلة اجتماعات مع عدد من
كبار المسؤولين في وزارات
التجارة واالستثمار والتعاون
الدولي ،ومجموعة من رجال
األعمال المصريين في مختلف
التخصصات.
وأعلنت السفارة البريطانية
مشاركة ما يزيد على  50شركة
في الوفد اإلنكليزي ،بينما قال
دونالدسون ،في تصريحات،
«هذا الوفد هو أكبر وفد
تجاري يأتي إلى مصر ،كما
أنه يمثل عالمة مشجعة جدا
على اإلمكانات الهائلة التي
تراها الشركات البريطانية في
مستقبل مصر».

تطعيم  16مليون
طفل ضد الشلل

• السيناويون يتحملون مرارة نقص السلع إلنجاح «الشاملة» • مواطن :الحياة شبه متوقفة
●

شمال سيناء  -مصطفى سنجر

لطالما عكست التجارب الميدانية واألحداث
الـمـتــاحـقــة ال ـتــي مــر بـهــا أهــالــي منطقة شمال
سـيـنــاء ،الـحــدوديــة مــع قـطــاع غــزة الفلسطيني،
وإسرائيل ،مدى صبر وتفهم أهالي المنطقة ،التي
تعاني وجود جماعات إرهابية مسلحة ،أبرزها
«واليــة سيناء» ،الفرع المصري لتنظيم داعــش،
منذ  4أعوام ،نظرا لطبيعة األوضاع االستثنائية
التي تمر بها شبه الجزيرة االستراتيجية ،منذ
أعـلــن الـجـيــش الـمـصــري حــربــه عـلــى الجماعات
اإلرهابية ،خصوصا بعد إطالق «العملية الشاملة
 سيناء  »2018الجمعة الماضي.وفي اليوم الثالث للعملية العسكرية األكبر في
تاريخ مواجهة مصر لإلرهاب ،بدا أغلب سكان
منطقة العريش والشيخ زوي ــد ،الــذيــن يدفعون
ضريبة الحرب الشاملة بنفس راضية ،وكأن لسان
حال غالبيتهم يقول« :نتفهم إجراءات الدولة التي
غالبا مــا تـكــون مضطرة التـخــاذهــا ،فــاألوضــاع

المعيشية صعبة لكن خطر اإلرهاب أدهى وأمر».
وعبر مبارك شيخ ُمسن عن دهشته من ارتفاع
األسعار قائال« :لألسف خالل يومين الخضراوات
شـ َّـحــت مــن األسـ ــواق ،بـعــدمــا أقـبــل األهــالــي على
شراء وتخزين المواد الغذائية» ،متابعا« :بعض
الخضراوات مثل الطماطم وصل سعر الكيلوغرام
منها إلى  15جنيها ،أقل من دوالر ،بينما بلغت
أسـعــار البطاطس والـكــوســة والـخـيــار والبصل
 10جنيهات».
وفــي الـعــريــش ،أغلقت مـحــات بيع الــدواجــن
واألس ـمــاك والـلـحــوم النـعــدام الـمـعــروض ،فضال
عن انعدام الوقود ،بسبب إغالق الجيش الطرق
الرئيسية والفرعية ،أل سـبــاب تتعلق بالعملية
العسكرية ،وطالب األهالي محافظ شمال سيناء
اللواء عبدالفتاح حرحور بإمداد مديرية التموين
في المحافظة بالسلع قبل تفاقم األزمة.
بـ ــدوره ،شـكــل ال ـل ــواء حــرحــور غــرفــة عمليات
لمتابعة المديريات الخدمية والمرافق العامة
وتـلـقــي ال ـبــاغــات مــن الـمــواطـنـيــن ب ـشــأن نقص

جنود مصريون خالل عمليات ضد اإلرهاب
الخدمات ،وكلف األجهزة في المحافظة بسرعة
حلها.
وق ـ ــال سـ ـي ــد ،ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـع ـم ــل مـ ــدرسـ ــا فــي
«العريش» قبل وقف الدراسة إلى أجل غير مسمى،
لـ «الجريدة»« ،قدرتنا على التنقل انعدمت لقلة

عدد سيارات السرفيس العاملة وسيارات األجرة
التي توقفت غالبيتها عن العمل» ،موضحا أن
الطريق الدولي الساحلي من القنطرة شرق حتى
العريش ،في االتجاهين مغلق« ،الحياة في سيناء
حاليا شبه متوقفة».

وأفاد مصدر سيناوي «الجريدة» بأن ضربات
الـجـيــش مستمرة فــي مـنــاطــق الظهير الــزراعــي
جنوب العريش ومنطقة نجع شيبانة والمقاطعة
واللفيتات وجنوب الشيخ زويد ،ومزارع بلعا.
ولفت المصدر إلــى أن قــوات الشرطة دخلت،
ألول مرة منذ ثورة  25يناير  ،2011أحياء مدينة
الشيخ زويد ،وقامت بعمليات تمشيط للبيوت
وفحص وتسجيل بيانات أصحابها ،مضيفا:
«معاملة قــوات الشرطة كانت جيدة ولــم تشهد
أي انتهاكات».
وذكــر الباحث السيناوي عـبــدالـقــادر مـبــارك،
لـ«الجريدة»« ،هناك ارتياح وسط أبناء المناطق
ا لـتــي تشهد عمليات للجيش ،وجميعهم عبر
عن أمله في نجاح خطة الجيش الرامية القتالع
اإلرهاب من سيناء» ،متابعا« :السيناويون عانوا
كثيرا ،وحان وقت تعويضهم عن تلك المعاناة،
ويـبــدو أن هناك نية هــذه الـمــرة مــن قبل الدولة
إلنهاء هذه العناصر من سيناء».

ُ
أنقرة تمنع قبرص من التنقيب عن الغاز هدم «فينسيا مصر» يغضب أهل اإلسكندرية
●

بعد أي ــام مــن إع ــان تركيا رفضها اتفاقية
ترسيم ا ل ـحــدود البحرية بين مصر وقبرص
وتحذير القاهرة من المساس بمصالحها في
البحر األبيض المتوسط ،منع الجيش التركي
منصة حفر تعاقدت معها نيقوسيا للتنقيب
عن الغاز الطبيعي من العمل.
وذك ـ ــرت ق ـب ــرص ،أمـ ــس ،أن ب ـحــريــة الـجـيــش
التركي أوقفت سفينة حفر تابعة لشركة إيني
االي ـطــال ـيــة ك ــان ــت ف ــي طــريـقـهــا م ــن م ــوق ــع بين
الجنوب والجنوب الغربي من قبرص إلى منطقة
في جنوب شرقي الجزيرة يوم الجمعة الماضي.
وقال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس،
إن بالده «تتخذ الخطوات الالزمة تجاه األمر»،
ً
لكنه بدا حريصا على التخفيف من أي تصعيد.
وأض ـ ـ ــاف أن ــاس ـت ــاس ـي ــادس ف ــي ن ـي ـقــوس ـيــا:
«تـعـكــس تصرفاتنا ض ــرورة ت ـفــادي أي شــيء
ي ـم ـكــن أن ي ـ ــؤدي إلـ ــى تـصـعـيــد ال ـم ــوق ــف دون
التغاضي بالطبع عــن انتهاك تركيا القانون
الدولي».
وفي إيطاليا أكد متحدث باسم شركة إيني

المملوكة للدولة أن سفنا حربية تركية أوقفت
سفينة الحفر ،وطالبتها بعدم مواصلة طريقها
بسبب أنشطة عسكرية في المكان المقصود،
الفتا إلى أن «السفينة نفذت األوامر ،وستبقى
في مكانها الى حين تغير األوضاع».
وعرقلة سفينة الحفر أحدثت حلقات المزاعم
المتداخلة والـتــوتــر المستمر منذ عـقــود بين
تركيا وقبرص في شرق البحر المتوسط الذي
زاد الـتــركـيــز عليه فــي أع ـقــاب بـعــض مــن أكبر
اكتشافات الغاز في العالم خالل العقد المنصرم.
وحصلت السفينة اإليطالية على تصريح
للحفر فــي منطقة كــا لـيـبـســو ،ا لـتــي تبعد أ قــل
من مئة كيلومتر عن حقل ظهر العمالق قبالة
الساحل المصري .وكانت السفينة في طريقها
لموقع بحري يعرف باسم «بلوك  »3حيث كان
من المقرر أن تبدأ العمل.
ً
وإلى جانب قبرص وتركيا يدور خالف أيضا
بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن الغاز
في المياه والحدود البحرية.
(نيقوسيا  -رويترز)

انطلقت الحملة القومية
للتطعيم ضد مرض شلل
األطفال ،في جميع المحافظات
المصرية ،أمس ،ولمدة أربعة
أيام ،وتهدف إلى تطعيم نحو
 16.5مليون طفل ،من عمر يوم
حتى خمس سنوات ،لألطفال
المصريين وغير المصريين،
ضد المرض.
وشدد المتحدث الرسمي
لوزارة الصحة خالد مجاهد
على أن الوزارة تقوم بهذه
الحمالت بهدف رفع الحالة
المناعية لألطفال دون
الخامسة.

شكري يستقبل
المعشني

االسكندرية  -محمد المالحي

في خطوة أثارت غضب سكان
مدينة اإلسكندرية الساحلية في
مصر ،بــدأت الجهات التنفيذية
فــي المدينة أم ــس ،أعـمــال الهدم
واإلخالء في منطقة ترعة خندق
الـ ـمـ ـك ــس (غ ـ ـ ــرب اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة)،
المعروفة باسم «قرية الصيادين»
أو «ف ـي ـن ـس ـي ــا م ـ ـصـ ــر» ل ـت ـشــابــه
أجــوائـهــا مــع المدينة اإليطالية
التي تحمل االسم نفسه.
وب ـ ـ ــدأت األج ـ ـهـ ــزة الـتـنـفـيــذيــة
ً
فــي أع ـمــال ال ـه ــدم ،تـمـهـيــدا لنقل
األهالي إلى مساكن جديدة ،عقب
إدراج المنطقة ضمن المناطق
ال ـع ـشــوائ ـيــة ش ــدي ــدة ال ـخ ـطــورة،
ف ــي حـيــن اس ـت ـعــان الـمـســؤولــون
بقوات األمن لتأمين عملية إخالء
األهالي من منازلهم ،بعد نشوب
اشتباكات باأليدي بينهم وبين
ً
موظفي حي العجمي ،احتجاجا،

مشهد من قرية الصيادين في اإلسكندرية
على رفض المسؤولين تسليمهم
ع ـ ـ ـقـ ـ ــود وح ـ ــداتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة ،ق ـب ــل ت ـن ـف ـيــذ قـ ـ ــرارات
اإلخالء.

م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال مـ ـح ــاف ــظ
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،م ـح ـمــد س ـل ـطــان،
فــي تصريحات لــه ،إن ق ــرار نقل
األهالي إلى المساكن البديلة ،ال

ً
رجعة فيه ،الفتا إلى أن المساكن
البديلة تبعد عن المكان الحالي
ً
أم ـت ــارا قليلة ومـجـهــزة بطريقة
الئقة لإلقامة.

استقبل وزير الخارجية
المصري سامح شكري
نائب رئيس البرلمان
العربي عضو مجلس
الدولة بسلطنة عمان مسلم
المعشني ،في القاهرة
أمس ،لمناقشة مستجدات
األوضاع العربية.
وصرح المتحدث باسم
الخارجية أحمد أبوزيد بأن
اللقاء تناول آخر المستجدات
في العالم العربي ،خاصة
األوضاع في اليمن وسورية
وليبيا ،إضافة إلى أمن
منطقتي البحر األحمر
والخليج.
وطرح وزير الخارجية رؤية
مصر تجاه مختلف القضايا
وتقييمها آلخر التطورات.

ةديرجلا

•
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إيران تستعرض صواريخها وتواجه اختبار النضج السياسي

• إشاعة موت خامنئي وحملة اعتقاالت تربكان احتفاالت «الثورة» • وفاة ناشط إيراني-كندي بسجنه
طهران  -ةديرجلا

•

ً
ً
عرضت إيران صاروخا بالستيا
يبلغ مداه ألفي كيلومتر ،ضمن
احتفال بالذكرى الـ 39لثورة
 ،1979غداة شائعات عن
وفاة المرشد األعلى علي
خامنئي ،في حين طالب الرئيس
روحاني المحسوب على "التيار
المعتدل" المحافظين باعتماد
الشفافية ومعاملة الشعب
بنضج ،وعدم منع مرشحي أي
تيار من خوض االنتخابات.

فـ ــي ت ـح ــد ل ـل ـض ـغ ــوط ال ـغــرب ـيــة
الهادفة إلى الحد من برنامج تسلح
إيـ ـ ـ ــران ب ــالـ ـص ــواري ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة،
ع ــرض ــت طـ ـه ــران ،أم ـ ــس" ،ص ـ ــاروخ
قدر" البالستي الذي يبلغ مداه ألفي
كيلومتر ،في شــارع ولي عصر في
وســط العاصمة ،احتفاال بالذكرى
الـ 39لثورة .1979
وش ــارك الماليين في مظاهرات
تتولى الحكومة تنظيمها في طهران
وغـيــرهــا مــن ال ـمــدن ،إلحـيــاء ذكــرى
إطاحة نظام الشاه الملكي وعودة
آية الله الخميني إلى البالد ،منددين
بــأمـيــركــا وإســرائ ـيــل ودول عربية
يعتبرونها معادية إليران.

شفافية ووحدة
وألقى الرئيس المحسوب على
ال ـت ـي ــار ال ـم ـع ـتــدل ح ـســن روح ــان ــي
ً
خطابا في ميدان آزادي "الحرية" في
طهران ،انتقد فيه أميركا واسرائيل،
وقـ ــال" :أرادت أمـيــركــا الـتــدخــل في
شؤون بالدنا .لكنها فشلت بسبب
وعي أمتنا ووحدتها" ،مكررا المزاعم
اإليرانية بأن االحتجاجات األخيرة
خرجت بتحريض من الخارج.
وقـ ـ ــال إن واش ـن ـط ــن وتـ ــل أبـيــب
"تــريــدان إثــارة التوتر في المنطقة.
ت ــري ــدان تقسيم ال ـع ــراق وس ــوري ــة.
تريدان إيجاد فوضى طويلة األمد
فــي لـبـنــان .لكن بمساعدتنا بــاءت
سياستهما بالفشل".

●

مع عــودة رئيس ال ــوزراء اللبناني سعد الحريري،
أم ــس ،مــن زي ــارة خــاصــة إل ــى ال ـخ ــارج ،تتجه األنـظــار
إلى موقف الحكومة المرتقب في جلستها األسبوعية
الخميس المقبل من األحداث التي شهدتها الساحتان
السورية واالسرائيلية ،أمس األول.
وأكدت مصادر سياسية لـ"الجريدة" ،أمس ،أن "رئيس
الجمهورية ميشال عــون ينوي الــدعــوة إلــى اجتماع
لرئيس مجلس ال ـنــواب نبيه بــري والـحــريــري ،خالل
ســاعــات ،ل ــدرس الـمــوقــف الـمـنــوي ات ـخــاذه فــي جلسة
مجلس الوزراء" ،الفتة إلى أن "جلسة الخميس ستكون
حامية بسبب طلب حزب الله من الحكومة التضامن
ً
رسميا مع الدولة السورية في مواجهة االحداث التي
شهدتها الـسـبــت" .وأضــافــت الـمـصــادر أن "الـحــريــري
رفض هذا االقتراح لما يعنيه من اعتراف بالنسبة له
ً
شخصيا بالرئيس السوري بشار األسد" ،مشيرة إلى
أن "هذا البند من شأنه أن يوتر الجو داخل الحكومة".
واعتبرت أن "الرئيس عون سيحاول تقريب وجهات
النظر بين الحزب والحريري ،لضمان استمرارية عمل
الحكومة ،بعدما كــاد مــرســوم االقدمية أن يفجرها".
وتابعت أن "وزير الخارجية جبران باسيل ،الموجود في
قبرص ،باشر اتصاالته منذ ليل أمس (السبت) الحتواء

وحث روحاني المحافظين إلى
عدم منع المرشحين اإلصالحيين
ً
مــن خــوض االنـتـخــابــات مستقبال،
ً
مؤكدا ضــرورة وجود ثقة أكبر في
الشعب اإليراني .وطالب بأن تكون
السنة األربعون للثورة العام المقبل
س ـن ــة وح ـ ــدة ب ـي ــن ج ـم ـيــع أط ـي ــاف
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وت ــاب ــع ق ــائ ــا" :خ ــال
ال ـس ـنــوات الـ ـ ــ 39ال ـمــاض ـيــة ،حققنا
تقدما في الكثير من المجاالت .لكن
في نفس الوقت كان هناك تقصير
وربما كان هناك تأخير فيما يتعلق
بصنع القرار .ربما لم نكن نخاطب
شعبنا بشفافية".
وقال الرئيس اإليراني إنه يجب
ع ـلــى ب ـ ــاده أن «ت ـج ـت ــاز اخـتـبــار
النضج الـسـيــاســي» ،خ ــال العام
ً
المقبل ،مضيفا أن احترام الحقوق
المدنية في إيران والقواعد الدولية
في الخارج من األمور الضرورية
في هذا الصدد.
كما قال روحاني إنه من الجيد
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب
لم يتمكن من إلغاء االتفاق النووي

لعام « ،2015بالرغم من كراهيته
تجاه إيران».
أضـ ــاف أن إي ـ ــران أي ـضــا بــاتــت
أف ـض ــل اق ـت ـص ــادي ــا م ـنــذ االت ـف ــاق
النووي ورفع العقوبات.

معتوه وإطاحة
فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،شـ ــن رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ـش ــورى عـلــي الريـجــانــي
ه ـ ـجـ ــومـ ــا الذع ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
ً
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،واصـفــا
إيــاه بـ"المعتوه" الــذي يتصور هو
وح ـل ـف ــاؤه أن "إي ـ ـ ــران الـمـتـحـضــرة
شأنها شأن بعض بلدان المنطقة
يمكن اإلطاحة بها بسهولة ،ولهذا
ً
ً
السبب هو يتحدث كالما فارغا عن
صناعتنا الصاروخية" .في إشارة
على ما يبدو إلى إطاحة واشنطن
بنظام الرئيس العراقي البائد صدام
حسين ،التي استغرقت أقل من شهر
ونصف الشهر.
وخ ــال كلمته أم ــام المشاركين

في مسيرات ذكرى الثورة في مدينة
شيراز تذرع الريجاني بـ"العقوبات
والـضـغــوط الـتــي تـمــارسـهــا ال ــدول
الـمـتـغـطــرســة" عـلــى بـ ــاده لتبرير
األوضاع االقتصادية السيئة وتفاقم
مشكلة البطالة.
ك ـمــا رأى الريـ ـج ــان ــي أن "س ــوء
اإلدارة الحكومي للموارد والثروات"
تـسـبــب ف ــي ت ـفــاقــم ال ـم ـشــاكــل الـتــي
سعت "األيادي الخبيثة لالستكبار"
إلــى استغاللها لبث االضـطــرابــات
داخــل البالد .في إشــارة إلــى موجة
االحـتـجــاجــات الـتــي شهدتها عــدة
مــدن ضد النظام وتــردي األوضــاع
المعيشية مطلع العام الحالي.
وأعلن رئيس جهاز استخبارات
ال ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري ح ـج ــة االس ـ ــام
حـسـيــن ط ــائ ــب ،أن "اع ـ ـ ــداء ال ـث ــورة
االس ــامـ ـي ــة ي ـض ـع ــون عـ ــل جـ ــدول
اع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــم ايـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد مـ ـجـ ـم ــوع ــات
جــديــدة مخلة بــاألمــن" ،مضيفا أن
"مجموعات سيئة استغلت خالل
االح ـ ــداث االخ ـي ــرة مـطــالــب الشعب
االقتصادية عبر توجيه من العدو

الموقف واقترح أن يخرج بيان الحكومة من دون ذكر
الــدولــة الـســوريــة ،بــل فقط اإلش ــارة إلــى وقــوف الدولة
اللبنانية إلى جانب ً الشعب السوري ضد االعتداءات
اإلسرائيلية" ،مضيفة أن "الرئيس الحريري ابلغ باسيل
موافقته على هذه الصيغة ،لكن الحزب حتى الساعة
لم يرسل جوابا".

«حزب الله»
في غضون ذلك ،استبعدت قيادات في "حزب الله" أن
تدخل إسرائيل نفسها في حرب شاملة في المنطقة،
وشــددت في الوقت نفسه على أن إسرائيل لن تتردد
فــي مهاجمة مــواقــع ال ـحــزب داخ ــل لـبـنــان إذا ضمنت
الموافقة األميركية.
وق ــال وزي ــر الـشـبــاب والــريــاضــة مـحـمــد فنيش،
عضو كتلة الوفاء والمقاومة التابعة لـ "حزب الله"
في اتصال هاتفي مع "وكالة األنباء األلمانية" (د ب
أ)" :نتوقع دائما األسوأ من إسرائيل وقياداتها ...وال
أستبعد شيئا ،ولكن من حيث الواقع والمعطيات
الميدانية فإنهم يدركون جيدا أنهم ال يستطيعون
القيام بعمل عدواني ضد لبنان ،لتوقعهم أن الرد
سيكون قاسيا ومؤلما ،ومن الجميع بلبنان :جيش
ومـقــاومــة ،والشعب بالمقدمة ...بــرأيــي سيفكرون

جديدا قبل أن يقدموا على مثل هذا العمل األحمق".
وأضاف فنيش" :األمر مرتبط بالسياسات األميركية
في المنطقة ،ألن إسرائيل ال تقوم بعمل من دون غطاء
أم ـيــركــي ...خصوصا أن هــذا العمل سـيــؤدي النــدالع
م ـعــارك واس ـعــة مــن ب ـع ــده ...كـمــا أن ــه مــرتـبــط بالنوايا
والسياسات اإلسرائيلية التي يزعجها كثيرا أن ترى
الــدولــة الـســوريــة تستعيد عافيتها وتلحق الهزيمة
بأدواتها التكفيرية كتنظيم داعش وما يشبهه".
وأوضح ان "خروقات إسرائيل وتغولها على لبنان
يكاد يكون شبه يومي ...ولكن إذا ما أرادت أن تصعد
وتمارس أعماال عسكرية مباشرة ضد لبنان ،فالقرار
السياسي للبنانيين سيكون هــو الــدفــاع عــن بلدهم
وسيادتهم واستخدام كل األوراق المشروعة".
وبالمثل ،استبعد النائب عن "كتلة الوفاء والمقاومة"
الـعـمـيــد مـتـقــاعــد ولـيــد سـكــريــة أي هـجــوم إســرائـيـلــي
على مواقع الحزب في لبنان ،معتبرا أن ذلك قد يؤدي
إلش ـع ــال ح ــرب إقـلـيـمـيــة تـنـخــرط فـيـهــا دول ع ــدة في
المنطقة.
وأوض ـ ــح" :الـ ـس ــؤال ه ــو :ه ــل تــريــد إســرائ ـيــل حــربــا
إقليمية وما األهداف التي قد تسعى لتحقيقها؟ ...هناك
احتمال أن تفعلها بـهــدف احـتــال الجنوب الـســوري
وإقــامــة ح ــزام أمـنــي يمنع وج ــود كـيــان صلب لمحور
المقاومة بتلك المنطقة على غرار الموجود بلبنان".

الرئيسي للشعب االيراني ،وحاولت
حـ ــرف م ـطــالــب ال ـش ـعــب م ــن خــال
زعزعة االمن".

صدمة واعتقاالت
في سياق آخر ،أعربت األوساط
األكاديمية االيرانية عن صدمتها،
أمـ ــس ،بـعــد وفـ ــاة ال ـنــاشــط البيئي
اإليراني الكندي البارز كاووس سيد
إمــامــي ال ــذي أعلنت السلطات أنه
انتحر في السجن بعد أسبوعين من
اعتقاله ،على خلفية االحتجاجات
الشعبية.
وتزامن اإلعــان عن وفــاة إمامي
مــع شــن األج ـه ــزة األمـنـيــة سلسلة
مداهمات استهدفت منازل عدد كبير
من أعضاء مؤسسات غير حكومية
تعمل فــي المجال البيئي وحقوق
اإلنسان.
وأف ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"
بــاعـتـقــال ال ـع ـشــرات خ ــال سلسلة
الـ ـم ــداهـ ـم ــات الـ ـت ــي ج ـ ــاءت بـشـكــل
مفاجئ عقب ادعاء مسؤول إيراني

أمني أن وفاة إمامي جاءت نتيجة
اقــدامــه على االنـتـحــار" ،بعد كشف
األج ـهــزة األمـنـيــة وثــائــق تثبت أنه
عميل لــأعــداء يجمع مع عــدد آخر
من العمالء معلومات لإلضرار البالد
عبر غطاء المنظمات الحقوقية".

في سياق منفصل ،كشفت وثائق
أبوت آباد ،التي عثر عليها في مخبأ
زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة
بن الدن ،وأفرجت عنها المخابرات
ً
ال ـم ــرك ــزي ــة األم ـي ــرك ـي ــة أخ ـ ـيـ ــرا ،عن
إصـ ــراره عـلــى اسـتـخــدام الـطــائــرات
فــي هـجـمــات جــويــة ضــد الــواليــات
المتحدة ،حتى بعد عملية تفجير
برجي مركز الـتـجــارة العالمي في
 11سبتمبر من عام  .2001واظهرت
الوثائق أن بن الدن سعى لتطوير
أس ـل ــوب ش ــن هـجـمــات جــويــة على
واشنطن وحلفائها ،عبر معسكر
اطلق عليه "الفاروق" ،لتدريب ودعم
العناصر الخارجية في إيران.

الخزعلي يهدد القوات األميركية

البرلمان العراقي يتخلى عن شرط حيازة المرشح شهادة
بعد تهديدات مماثلة لقوى شيعية مقربة
من إيران ،هدد األمين العام لحركة "عصائب
أهل الحق" رجل الدين قيس الخزعلي ،خالل
مؤتمر عشائري ،باستهداف القوات األميركية
في العراق.
وق ــال الـخــزعـلــي" :ي ــا أمـيــركــا خــذوهــا منا
ً
ً
تحذيرا أو اعتبروه تهديدا نحن شعب ال يقبل
بوجود قواتكم على أرضه ،وأنتم تتوهمون
إذا كنتم تتصورون أنكم تستطيعون البقاء
ً
رغما عن الشعب العراقي ،وإال فسنجعلها
عليكم ليلة ظلماء ليس فيها دليل".
واض ـ ـ ــاف" :مـ ــن أجـ ــل س ـيــادت ـنــا الــوطـنـيــة
ومــن أجــل ضمان أمــن الـعــراق من المشاريع
التي تستهدف تقسيم العراق خدمة للكيان
ً
ً
اإلس ــرائ ـي ـل ــي فــإن ـنــا ن ــرف ــض رفـ ـض ــا قــاط ـعــا
استمرار التواجد العسكري األميركي بعد
انتهاء داعش".
وأشار الى ان "القوة الجوية العراقية تمتلك
طــائــرات  ،F16فلماذا االستعانة بالطائرات
األميركية؟ وطيران الجيش العراقي هو األول
بالمنطقة في قوته وشجاعته وكفاءته ،فما
الحاجة إلى طائرات األباتشي األميركية؟".

عمال إغاثة روس يحاولون الوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة أمس (رويترز)
وذكر المصدر أن حطام الطائرة تناثر في دائرة نصف
قطرها نحو كيلومترين وال آثار لحريق في المكان.
بدوره ،توجه وزير النقل مكسيم سوكولوف الى مكان
الحادث .واقيم مركز ازمة في مطار دوموديدوفو ،وهو
ثاني اكبر مطار في العاصمة الروسية من حيث عدد
الركاب .وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية ملفا جنائيا
فور وقوع الحادث .وأوضحت "وكالة الطيران الروسية" أن
االتصال مع طاقم الطائرة انقطع بعد دقائق من إقالعها
من المطار ،قبل أن تختفي من شاشات الرادار.
وق ــدم الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن ت ـعــازيــه ال ــى اســر
الضحايا .وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
ان "الرئيس يقدم احر تعازيه الى من فقدوا احباءهم في
حادث التحطم" .وطائرات "انطونوف" اوكرانية الصنع.
والطائرة "انطونوف  "148قامت باول رحلة لها في 2004
وتستطيع ان تقل حتى ثمانين راكبا مسافة  3600كلم.
ومنذ تسييرها ،تعرضت الطائرة لخمسة حــوادث
على االق ــل على صلة بآلية الـهـبــوط ونـظــام الكهرباء
ونظام االرشاد.
(موسكو  -وكاالت)

أعـلــن نــائــب الــرئـيــس االمـيــركــي
مـ ــايـ ــك بـ ـن ــس أن م ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري
"االستمرار في عزل كوريا الشمالية
اقتصاديا ودبلوماسيا" ،في وقت
ك ــان ــت واش ـن ـط ــن ح ـ ــذرت م ــن أخــذ
محاوالت بيونغ يانغ للتقارب مع
سيول على محمل الجد.
وفـ ـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن
ف ــي ط ــري ــق ع ــودت ــه الـ ــى ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،ب ـعــد ح ـض ــوره افـتـتــاح
دورة االلـعــاب االولمبية الشتوية
ف ـ ــي بـ ـي ــون ــغ تـ ـش ــان ــغ ،ق ـ ــال بـنــس
إن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وك ــوري ــا
الجنوبية مــا زالـتــا متحدتين في
مـعــارضـتـهـمــا لـلـبــرنــامــج ال ـنــووي
لكوريا الشمالية.
واضـ ـ ــاف انـ ــه اكـ ــد م ــع الــرئ ـيــس
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي م ــون ج ــاي-إن،
خــال لقاء جمعهما ،ان واشنطن
وس ـ ـيـ ــول سـ ـت ــواص ــان "الـ ــوقـ ــوف
بثبات" وستنسقان جهودهما في
مواجهة برنامجي كوريا الشمالية
البالستي والنووي.
وتابع" :ليس هناك أدنى اختالف
ب ـيــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وكــوريــا
وال ـيــابــان ح ــول ضـ ــرورة مــواصـلــة
ع ــزل كــوريــا الـشـمــالـيــة اقـتـصــاديــا
وسـيــاسـيــا ال ــى حـيــن تخليها عن
برنامجيها النووي والبالستي".
وك ـ ـتـ ــب بـ ـن ــس عـ ـل ــى "تـ ــوي ـ ـتـ ــر":
"ك ـش ــرط مـسـبــق ألي ح ـ ــوار ،يجب
على كوريا الشمالية ان تضع على
ال ـطــاولــة (م ــوض ــوع) ن ــزع الـســاح
النووي".

 ١٠قتلى في أميركا
بينهم  7بإطالق نار

«القاعدة»

وتابع" :يحب أن نميز الصديق من العدو،
فهناك دول صرفت مليارات الدوالرات ،وقدمت
الدعم اللوجستي لــداعــش ،وكذلك الواليات
المتحدة التي بقيت تتفرج علينا ولم تتدخل
إال بعد تعرض أربيل للخطر ،وعندما كانت
ت ـق ـصــف داع ـ ــش ك ــان ــت ت ـق ـصــف ال ـعــراق ـي ـيــن
بعنوان الضربات الخطأ ،وآخرها ما حدث
في ناحية البغدادي".
إلــى ذل ــك ،صــوت البرلمان الـعــراقــي أمس
على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس
النواب ،الذي جرى بموجبه التخلي عن شرط
أن يكون المرشح حائزا شهادة جامعية ،وهو
الشرط الذي القى معارضة قوية من االمين
الـعــام لـ"منظمة بــدر" رئيس تحالف "الفتح
المبين" هادي العامري ،الذي يقول مراقبون
إنه المنافس االقوى لرئيس الحكومة الحالي
حيدر العبادي على منصب رئيس الوزراء.
وبـحـســب ال ـت ـعــديــل ،فــإنــه ج ــرى االكـتـفــاء
بــأن يكون  20فــي المئة مــن أعـضــاء مجلس
النواب المقبل من حاملي شهادة اإلعدادية
أو ما يعادلها.
(بغداد  -وكاالت)

تحطم طائرة روسية ومقتل ركابها الـ  71بنس يحرض كوريا الجنوبية على الشمالية

تحطمت طائرة ركاب روسية قرب موسكو أمس ،بعيد
اقالعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية
مــا أسفر عــن مقتل كــل مــن كــانــوا على متنها وعددهم
 71شخصا.
وعــزت وزارة الـطــوارئ أسباب سقوط الطائرة "إلى
سوء األحوال الجوية" اذ تساقطت الثلوج الكثيفة على
انحاء متفرقة من البالد .واقلعت الطائرة وهي من طراز
"انطونوف  "148والتابعة للخطوط الجوية "ساراتوف"
متجهة الى مدينة اورسك في االورال ،وتحطمت في حقل
بإقليم رامنسكي في منطقة موسكو.
وكانت الطائرة المنكوبة تقل  65راكبا اضافة الى طاقم
مؤلف من ستة اشخاص ،وال يوجد ناجون.
ومع استمرار تساقط الثلوج على موسكو ومحيطها،
لم تتمكن سيارات االسعاف من الوصول الى مكان تحطم
الطائرة ما اجبر المسعفين على مواصلة طريقهم سيرا.
وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة ،بقايا من هيكل
الطائرة متناثرة في حقول غطاها الثلج .وأفاد مصدر
بانه "تمكن المسعفون في الوقت الحاضر من الوصول
الى مكان الحادث .هناك جثث كثيرة واشالء".

تبادل جواسيس
بين روسيا وأستونيا

طفل إيراني يتصور بين مسلحين بمناسبة ذكرى الثورة في طهران أمس (أ ف ب)

ً
«حزب الله» يحرج بيروت ويطلب تضامنا مع دمشق
بيروت  -ريان شربل

سلة أخبار

تبادلت استونيا وروسيا
عند حدودهما شخصني
حكم عليهما بالسجن بتهمة
التجسس ،وصدر عفو رئاسي
عنهما.
وتمت مبادلة رجل األعمال
االستوني رايفو سوسي
بالروسي ارتيوم زينتشنكو
عند مركز كويدوال الحدودي
في جنوب شرقي استونيا.
وقال رئيس أجهزة األمن
الداخلية االستونية ارنولد
سينيسالو إن «أستونيا
ّ
رحلت إلى روسيا جاسوسا
ارتكب جرما هنا ،وبذلك
ّ
تمكن رجل األعمال االستوني
من العودة إلى عائلته
بعدما اعتقل فترة طويلة في
روسيا».

شائعة موت خامنئي
وج ـ ــاءت ال ـم ـس ـيــرات غـ ــداة قـيــام
مـعــارضـيــن إيــرانـيـيــن ،مـســاء أمــس
األول ،ب ــاخـ ـت ــراق ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
المحطات االخبارية نشروا عليها
ً
أخ ـ ـبـ ــارا ك ــاذب ــة ع ــن وف ـ ــاة الـمــرشــد
ً
األعلى علي خامنئي ،وخبرا مفاده
إلغاء مسيرات انتصار الثورة بسبب
الوفاة.
وأدى اختراق عشرات المحطات
إل ــى بـلـبـلــة ك ـب ـيــرة ب ـيــن الـمـحـطــات
ال ـخ ـب ــري ــة ال ـت ــي س ــارع ــت إلصـ ــدار
بيانات توضيحية بشأن تعرضها
للقرصنة .وذكرت وزارة االتصاالت
أن االختراقات مصدرها بريطانيا
والواليات المتحدة.

دوليات

لقي  10أشخاص حتفهم
في الواليات النمتحدة في
 3حوادث مختلفة .وأعلن
مسؤولون إن خمسة قتلوا
بإطالق نار في موقعني في
والية كنتاكي شمال شرقي
الواليات املتحدة .ومن بني
القتلى شخص يشتبه في أنه
مسلح يدعى جوزيف نيكل
انتحر على ما يبدو.
الى ذلك ،أفاد رئيس شرطة
وسترفيل جو موربيتزر بأن
ضابطني من شرطة والية
أوهايو إريك جويرينغ (39
عاما) وأنتوني موريلي (54
عاما) ،قتال بالرصاص أمس
األول ،عندما استجابا لحالة
طارئة في ضاحية كولومبوس
في مدينة وسترفيل ،وإن
مشتبها فيه أصيب قبل أن
تحتجزه السلطات.
في غضون ذلك ،أفادت وسائل
إعالم في والية أريزونا وناطق
باسم الطيران االتحادي بأن
طائرة مروحية سياحية
تحطمت في األخدود العظيم
(غراند كانيون) ،مما أدى إلى
مقتل ثالثة وإصابة أربعة
آخرين.

مشتبه فيه باإلرهاب
موظف في مطار هيثرو

تمكن مشتبه فيه باإلرهاب
وبأعمال عنف وسطو ،من
الحصول على عمل في
مطار هيثرو في لندن ،بعد
خضوعه لفحص أمني.
وذكرت صحيفة «دايلي
ميل» أن املشتبه فيه محمد
عبدالله محمد ،بدأ يعمل
حماال في إحدى صاالت
املطار في أوائل فبراير
الجاري.
وأوضحت أن املجرم السابق
عمل في أكبر مطار باململكة
املتحدة مدة خمسة أيام.

مسلح بسيف يجرح
 4بكنيسة في اندونيسيا

الشرطة تحيط بمسيرة في سيول أمس مناهضة لكوريا الشمالية (أ ف ب)
وفي سيول ،قال رئيس الوزراء
الكوري الجنوبي لي ناك-يون امس،
إنه يتطلع الى عقد لقاء القمة بين
الـكــوريـتـيــن بـعــد تـهـيـئــة ال ـظــروف
الـمــائـمــة ،فــي إشـ ــارة ال ــى توجيه
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ
أون الدعوة للرئيس مون جيه-إن
لزيارة بيونغ يانغ.
وج ــاء تـصــريــح لــي أث ـنــاء لقائه
مع كيم يو-جونغ ،شقيقة الزعيم
الكوري الشمالي في مأدبة الغداء،
الـ ـت ــي أق ــام ـه ــا ع ـل ــى ش ـ ــرف ال ــوف ــد
االول ـم ـب ــي الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي في
فندق "واكيرهيل" في سيول امس.

وأقيمت مأدبة الغداء امس ،في
جو ودي بحضور عشرة أشخاص
عن الجانب الكوري الشمالي و12
شـخـصــا ع ــن ال ـج ــان ــب ال ـج ـنــوبــي،
منهم رئيس مجلس الشعب األعلى
ال ـكــوري الـشـمــالــي كـيــم يــونــغ-نــام،
ووزير الثقافة والرياضة والسياحة
الكوري الجنوبي دو جونغ-هوان.
وأكد لي ضرورة مواصلة الحوار
في مرحلة ما بعد مرحلة أولمبياد
بـيــونــغ ت ـشــانــغ ،وأن ت ـكــون زي ــارة
ال ــوف ــد ال ـك ــوري الـشـمــالــي بمنزلة
ف ــرص ــة ل ـم ـس ـت ـق ـبــل مـ ـش ــرق لـشـبــه
الجزيرة الكورية.

م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ك ـت ـبــت ك ـي ــم يــو
جونغ أمنياتها في سجل الزوار في
المكتب الرئاسي في سيول.
وك ـت ـب ــت ب ـخ ــط ي ــده ــا" :نـتـطـلــع
إلى أن تكون بيونغ يانغ وسيول
أكثر قربا في قلوب األمة الكورية،
وأن يأتي مستقبل ازدهار الوحدة
مبكرا".
ك ـم ــا ك ـت ــب ك ـي ــم ي ــون ــغ ن ـ ــام فــي
المذكرة "إن تطلعات األمة (الكورية)
هـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن ن ـ ـحـ ــو ال ـ ــوح ـ ــدة
والسعي لتحقيقها بالثقة التامة".
(واشنطن ،سيول  -وكاالت)

تمكنت الشرطة ،أمس ،من
السيطرة على رجل مسلح
بسيف هاجم كنيسة في
جزيرة جاوا االندونيسية
خالل القداس ،وأصاب اربعة
اشخاص ،أحدهم كاهن.
وكان نحو مئة شخص
موجودين في كنيسة مدينة
سليمان ،في إقليم يوغياكرتا،
عندما وصل املعتدي حامال
سيفه الذي يبلغ طوله مترا.
ووصلت الشرطة بعد فترة
وجيزة .وبعد اطالق نار
تحذيري ،انقض املهاجم على
شرطي اطلق النار على بطنه.
لكن املعتدي تمكن من إصابة
الشرطي بجروح قبل السيطرة
عليه.

ةديرجلا
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رياضة

الجهراء يتفق مع بونياك ومعاونيه
التجديد
على
أرون
والكاميروني
ً

«التسوية» تخاطب «الفيفا»
من أجل العربي
وعــد االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) بــالــرد فــي القريب
الـعــاجــل عـلــى لجنة الـتـســويــة المكلفة إدارة ش ــؤون االتـحــاد
الكويتي لكرة القدم ،بشأن العقوبة الموقعة على النادي العربي
بحرمانه من التسجيل فترتين متتاليتين.
وتلقى األخضر ردا من اللجنة ،بما يفيد مخاطبتها االتحاد
الدولي ،ويحفظ حقوق النادي بشأن هذا الملف.
وكان رئيس النادي العربي جمال الكاظمي اجتمع مع رئيس
االتحاد مشعل الربيع ،في الرابع من الشهر الجاري ،إليجاد
مـخــرج لـهــذه األزم ــة الـتــي عــانــى منها األخ ـضــر مـنــذ الموسم
الماضي.
من جهة أخرى ،استأنف فريق العربي األول لكرة القدم ،أمس،
تدريباته ،بعد راحة  24ساعة منحها الجهاز الفني لالعبين
عقب تجاوز الجهراء في الجولة التاسعة من منافسات دوري
فيفا.
ويـسـتـعــد األخ ـض ــر ل ـمــواج ـهــة كــاظـمــة بعد غد على استاد
صباح السالم بالنادي العربي ،ضمن
منافسات الجولة العاشرة.
وكان مدرب الفريق محمد
ابراهيم عانى وعكة صحية،
دخــل على إثــرهــا مستشفى
الفروانية.
وت ـع ــان ــي ص ـف ــوف ال ـفــريــق
غ ـيــاب خــالــد إب ــراه ـي ــم ،بــداعــي
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،فـ ــي حـ ـي ــن عـ ـ ــاد عـلــي
مقصيد إلى التدريبات ،بعدما غاب
الفترة الماضية لظروف عائلية.

تحسين العقود للجميع ...والتوقيع الرسمي قريبا
عبدالرحمن فوزان

ت ــوصـ ـل ــت إدارة ال ـ ـكـ ــرة بـ ـن ــادي
الجهراء إلى اتفاق مع مدرب الفريق
األول لكرة القدم بالنادي ،الصربي
بــوريــس بــونـيــاك ،يقضي بتجديد
ال ـت ـعــاقــد ل ــه ح ـتــى ن ـهــايــة الـمــوســم
ال ـم ـق ـبــل .وم ــن الـمـنـتـظــر أن تشهد
األيام المقبلة توقيع العقد الجديد
رسميا بين الطرفين.
وكان الجهراء تعاقد مع بونياك
لـقـيــادة الـفــريــق قبل بــدايــة الموسم
الـحــالــي ،سعيا للعودة للمنافسة،
بـ ـع ــد ت ـ ــراج ـ ــع ك ـب ـي ــر ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم
ال ـم ــاض ــي ،وع ـن ــد تـحـقـيــق ذل ــك في
المنافسات الحالية سارعت اإلدارة
الجهراوية إلى مفاوضات التجديد،
رغبة في االستقرار الفني للفريق،
بما ينعكس عليه في تحقيق نتائج
أفضل بالموسم المقبل.

وت ــأت ــي خ ـطــوة ال ـج ـه ــراء خشية
أن ي ـت ـحـ َّـصــل ب ــون ـي ــاك ع ـلــى عــرض
جــديــد مــن أح ــد األنــديــة المنافسة،
ك ـ َّمــا ح ـصــل ق ـبــل  4م ــواس ــم عـنــدمــا
وقع للعربي.
وبــدأ مدير الكرة محمد العنزي
مفاوضات طويلة مع بونياك منذ
أس ـبــوع ـيــن ان ـت ـهــت ب ــاالت ـف ــاق على
ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد مـ ـع ــه ،إض ــاف ــة إل ــى
الطاقم الفني المعاون له بالكامل،
مع تحسين المردود المادي للعقود.
ك ـمــا أن ـج ــز ال ـع ـنــزي االتـ ـف ــاق مع
م ــداف ــع ال ـفــريــق ال ـكــام ـيــرونــي أرون
امبيبي ،مع تحسين عقده ،وسيوقع
الــاعــب رسميا رفقة الطاقم الفني
خالل الفترة المقبلة.
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ذات ـ ـ ـ ــه ،أفـ ـ ــادت
مصادر مطلعة داخل نادي الجهراء،

خسارة قدامى الكويت أمام قطر في «الخليج»

ب ــأن إدارة ال ـك ــرة تــرغــب في
تجديد تعاقدها مع المهاجم
الـجــديــد الـكــامـيــرونــي رونــالــد،
ب ـعــد ظ ـه ــوره بـشـكــل م ـمـ َّـيــز منذ
ان ـض ـم ــام ــه ل ـل ـف ــري ـ ِّـق فـ ــي ي ـنــايــر
الماضي ،لكنها تفضل التريث
واالنتظار حاليا ،خصوصا أنها
ً
تـمـلــك ب ـن ــدا ف ــي ع ـقــده يمنحها
األولـ ــويـ ــة بــال ـت ـجــديــد ح ـتــى 31
مارس المقبل.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص م ـ ـح ـ ـتـ ــرف
الفريق اآلخــر؛ البرازيلي رينان
داسيلفا ،أوضحت المصادر أنه
ال يزال تحت التقييم ،إذ لم يقدم
المستويات المأمولة والمعقودة
عليه ،وينتظر الـجـهــازان الفني
واإلداري أن ي ـت ـط ــور م ـس ـتــواه
تدريجيا ،بعد التأقلم مع الفريق.

الفحيحيل يستغل تعثر برقان ويستعيد صدارة «األولى»
●

اس ـت ـع ــاد ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
القدم بنادي الفحيحيل صــدارة
ترتيب دوري الدرجة األولى ،بعد
فوزه على الساحل بهدف نظيف،
مستغال تعثر المتصدر السابق،
ب ــرق ــان ،م ــع ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ،مع
نهاية الجولة العاشرة من ُعمر
المسابقة.
َّ
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،تـمــكــن
الـفـحـيـحـيــل م ــن ح ـســم مــواجـهــة
"الديربي" مع جاره الساحل ،في
ال ـم ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعــت بينهما
على استاد نادي الشباب ،بهدف

منتخب قدامى الكويت
فـ ــاز م ـن ـت ـخــب ق ــدام ــى ق ـطــر،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ع ـ ـلـ ــى نـ ـظـ ـي ــره
مـنـتـخــب ق ــدام ــى ال ـكــويــت ،في
ان ـ ـطـ ــاق م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـب ـط ــول ــة
األولى لقدامى الخليج في كرة
ال ـقــدم ،بـهــدف مقابل ال شــيء،
س ـج ـل ــه الـ ـب ــدي ــل ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ح ـس ــن ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـب ــاراة
بدقيقتين من ضربة جزاء.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،الـ ـت ــي
أق ـي ـمــت ع ـلــى اسـ ـت ــاد ال ــدوح ــة
الرياضي ،قوية ومميزة بين
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن ،وسـ ــط سـيـطــرة
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ل ـم ـن ـت ـخــب
الكويت ،الذي استحوذ العبوه

عـلــى ا لـكــرة فــي معظم زمنها،
الممتد إلى  40دقيقة ،موزعة
على شوطين ،من خالل األداء
الجماعي ،وتبادل التمريرات
بشكل جيد ،فيما َّ
تحمل الدفاع
ال ـق ـطــري ال ـض ـغــط ال ـك ـب ـيــر من
المهاجمين الذين لم يحالفهم
ال ـ ـحـ ــظ ب ـت ـس ـج ـي ــل األهـ ـ ـ ـ ــداف،
ر غــم المحاوالت الكثيرة على
المرمى.
ب ـ ـ ــرز مـ ـ ــن العـ ـ ـب ـ ــي م ـن ـت ـخــب
ال ـكــويــت مــالــك ال ـقــاف وولـيــد
علي وعبيد الشمري.
وقال الالعب القطري جفال
را شــد لـ"كونا" ،عقب المباراة،

إن ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــوز ا لـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ل ـي ــس
بنتيجة المباراة ،إنما بوجود
اإلخ ـ ــوة األشـ ـق ــاء م ــن الـكــويــت
وع ـم ــان ،ف ــي ق ـطــر ،لـلـمـشــاركــة
فـ ــي احـ ـتـ ـف ــال الـ ــدولـ ــة ب ــال ـي ــوم
الرياضي.
وأض ــاف راش ــد أن الـمـبــاراة
بـ ـي ــن الـ ـك ــوي ــت وق ـ ـطـ ــر جـ ــاء ت
قوية ،مشيدا بــأداء المنتخب
الكويتي ،الذي ظهر بمستوى
عال.
فني ٍ
ويشارك في البطولة ،التي
تـقــام مــن  10إلــى  12الـجــاري،
مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ـ ـكـ ــويـ ــت وقـ ـط ــر
وعمان.

عبدالرحمن فوزان

صدارة دوري تحت « ...15ال مفاجآت»
لم تشهد الجولة السابعة من دوري الناشئين
لتحت  15سنة ،التي أقيمت مساء أمــس األول،
أي مـفــاجــآت ،وحققت فــرق ال ـصــدارة انتصارات
مـنـطـقـيــة وس ـه ـل ــة ،ح ـي ــث ح ــاف ــظ ال ـك ــوي ــت عـلــى
صدارة الترتيب بـ 21نقطة بعد فوزه الكبير على
الفحيحيل بخمسة أهداف نظيفة.
وواص ــل كاظمة مـطــاردتــه للمتصدر بعبوره
ع ـق ـبــة ال ـســال ـم ـيــة بــان ـت ـصــار مـسـتـحــق بـهــدفـيــن
نظيفين رفع بهما رصيده إلى  18نقطة ،واستمر

العربي منفردا بالمركز الثالث ب ــ 16نقطة بعد
تخطيه ال ـيــرمــوك بـثــاثــة أهـ ــداف مـقــابــل هــدف،
وبنفس النتيجة فاز القادسية على خيطان ليبقى
رابعا برصيد  13نقطة.
وفي بقية المباريات حقق النصر فوزا صعبا
عـلــى جـ ــاره الـتـضــامــن بـثــاثــة اه ـ ــداف لـهــدفـيــن،
وانتصر الجهراء على الشباب بثالثية نظيفة،
واخيرا فاز الساحل على برقان بهدفين نظيفين.

مشاركة كبيرة في ختام الجولة الخامسة للموتوكروس
اختتمت أمس األول الجولة الخامسة لبطولة
الـكــويــت لـلـمــوتــوكــروس ،ال ـتــي نظمها ال ـنــادي
الكويتي لرياضة السيارات والــدراجــات اآللية
على حلبة الشيخ جابر األحمد ،وسط مشاركة
عــدد كبير مــن المتسابقين مــن الـكــويــت ودول
عربية وأجنبية.
وأسفرت نتيجة السباق األول ،الخاص بالفئة
"المفتوحة" ،عن فوز المتسابق عبدالله الشطي
بالمركز األول ،تـ ــاه المتسابق محمد جعفر،
ثم المتسابق مشاري أبوشيبة ،وجميعهم من
الكويت.
وفي منافسات السباق الثاني ،الخاص بفئة

وحيد سجله المحترف باسيرو
بامبا في منتصف الشوط األول،
إثر ركلة ركنية بمنتصف الشوط
األول حـ َّـولـهــا رأس ـيــة قــويــة على
يمين الحارس سعد العنزي.
واتسمت بقية أحداث المباراة
بالندية واإلث ــارة بين الطرفين،
دون أي ت ـغ ـي ـيــر ع ـل ــى مـسـتــوى
النتيجة ،ليرفع "األحمر" رصيده
إلـ ــى  17ن ـق ـطــة ب ــال ـم ــرك ــز األول،
وي ـب ـقــى "األصـ ـف ــر" ع ـنــد رص ـيــده
السابق  5نقاط بالمركز السادس.
وف ــي ث ــان ــي م ـب ــاري ــات ال ـجــولــة،
وا لـتــي جمعت بين الصليبيخات
وبـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاد ن ــاص ــر

"الـمـبـتــدئـيــن" ،حـقــق الـمـتـســابــق الـكــويـتــي عمر
المدلج المركز األول ،متقدما على المتسابق
الـبـحــريـنــي مـشـعــل ال ـع ـنــزي ،ال ــذي ن ــال الـمــركــز
الثاني ،في حين حقق المتسابق الكويتي خالد
الفايز المركز الثالث.
وق ــال رئ ـيــس ال ـن ــادي ،الـشـيــخ أح ـمــد ال ــداود
ال ـص ـب ــاح ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،ع ـقــب خـتــام
الجولة ،إن المنافسات شهدت "مستوى مميزا،
واتسمت باإلثارة والقوة والندية" ،لمشاركة أبرز
نجوم هذه الرياضة من الكويت والخليج وبعض
الدول األوروبية.
وأضاف أن هذه الرياضة بدأت تزدهر ،ويزداد

عــدد ممارسيها ،بفضل وجــود مضمار مجهز
وفــق المواصفات والمقاييس الــدولـيــة ،مثمنا
دعــم الهيئة العامة للرياضة لمساعي النادي
في جذب الشباب لممارسة هوايتهم المفضلة،
بعيدا عن التسابق على الطرقات العامة.
وذكر أن وجود هذا المضمار أتاح للشباب
الكويتي المحب لــركــوب الــدراجــات والتسابق
ممارسة هوايتهم في مكان آمــن تحت إشــراف
مـتـخـصـصـيــن ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـ ـن ــادي افـتـتــح
م ــدرس ــة تـعـلـيــم ص ـغ ــار ال ـس ــن أصـ ــول ال ـق ـيــادة
اآلمنة ،والتي أثمرت تطور مستوى عدد منهم،
وأصبحوا يشاركون في البطوالت الرسمية.

العصيمي بنادي خيطان ،وشهدت
بعض االحـتـجــاجــات التحكيمية،
كان الصليبيخات أكثر خطورة في
بداية الشوط األول ،قبل أن يعود
َّ
برقان ويكسب األفضلية ،وتمكن
من الخروج متقدما من هذا الشوط،
بعد ركلة جــزاء حصل عليها ،إثر
خطأ في التمرير لحارس الخصم
ب ــدر صـعـنــون ،وص ـلــت مـنــه الـكــرة
إل ــى عـمــر الـمـسـبـحــي ،ال ــذي انـفــرد
بــالـحــارس ،فلجأ األخـيــر إلعاقته،
لـيـنـبــري لـلـكــرة الـمـحـتــرف كــركــار،
مسددا الكرة في الزاوية ُ
اليمنى.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،عـ ــاد
َّ
الـصـلـيـبـيـخــات ب ـقــوة ،وت ـمــكــن من
ت ـعــديــل الـنـتـيـجــة م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
أيضا ،سددها بنجاح قائده مشعل
ذياب.
وكثف الصليبيخات هجماته
بعد التعادل ،وسجل هدفا آخر
ل ـل ـعــاجــي س ـي ــرغ ــي ،ألـ ـغ ــاه حـكــم
اللقاء علي الحداد ،بداعي التسلل،
قبل أن ينال مشعل ذياب البطاقة
ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،ع ـق ــب ح ـص ــول ــه عـ َّلــى
اإلن ـ ـ ــذار ال ـث ــان ــي ،ل ـي ـط ــرد ،ومــثــل
ذل ــك نـقـطــة ت ـح ـ َّـول ف ــي ال ـم ـبــاراة
لمصلحة برقان ،دون أي تغيير
على مستوى النتيجة ،ليتقاسم
الفريقان نقاط المباراة ،فوصل
برقان إلــى النقطة  ،16متراجعا

يختتم فريق الكويت (حامل
اللقب) ونظيره العربي
استعداداتهما اليوم لخوض
للدوري
مباراة المربع الذهبي ً
الممتاز للكرة الطائرة غدا.

جانب من اللقاء األخير بين الكويت والعربي

تعادل سلبي
وف ــي آخ ــر م ـب ــاري ــات ال ـجــولــة،
وال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ــت بـ ـي ــن الـ ـي ــرم ــوك
وض ـي ـف ــه الـ ـشـ ـب ــاب ع ـل ــى اس ـت ــاد
عبدالله الخليفة ،انتهى اللقاء
بالتعادل السلبي بين الطرفين،
لـيـضـيــف ك ــل مـنـهـمــا نـقـطــة إلــى
رص ـيــده ،فــوصــل "أب ـنــاء مشرف"
للنقطة  13بالمركز الثالث ،فيما
وصل "أبناء األحمدي" للنقطة 7
في المركز الخامس.

مكافآت من الدبوس والشباب
قـ َّـدم رئيس نــادي الفحيحيل،
حـمــد ال ــدب ــوس ،م ـكــافــآت فــوريــة
لالعبيه ،بعد نهاية مباراتهم أمام
الساحل ،نظير انتصارهم المهم
وعودتهم للصدارة.
كما قامت إدارة الـكــرة بنادي
الـشـبــاب بـتـقــديــم مـكــافــأة فــوريــة
لحارس المرمى عمار البلوشي،
ب ـعــد ن ـجــاحــه ف ــي ال ـح ـف ــاظ على
نظافة شباكه بمباراة فريقه أمام
اليرموك.

سالمات لمحمد إبراهيم
ت ـ ـع ـ ـ َّـرض ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي
لفريق ال ـنــادي الـعــربــي لكرة
القدم محمد إبراهيم لعارض
صـ ـ ـح ـ ــي ،أدخ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى أثـ ـ ــره
مستشفى ا لـفــروا نـيــة لتلقي
الـعــاج ،وإجــراء الفحوصات
الالزمة.
وال ـ ـق ـ ـسـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي فــي
"الـجــريــدة" يدعو الله تعالى
أن يـ ـلـ ـبـ ـس ــه ثـ ـ ـ ــوب ا ل ـص ـح ــة
وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة" ...س ـ ــام ـ ــات مــا
تشوف شر".

محمد إبراهيم

الكويت والعربي يواصالن استعداداتهما لـ «ذهبي الطائرة»
●

ل ـل ـم ــرك ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـي ـم ــا وص ــل
الـصـلـيـبـيـخــات إلـ ــى ال ـن ـق ـطــة 12
بالمركز الرابع.

محمد عبدالعزيز

ي ـ ــواص ـ ــل فـ ــريـ ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة
استعداداته المكثفة لمواجهة العربي غــدا ،في
المربع الذهبي "نصف النهائي" لبطولة الدوري
الممتاز.
وكان فريق الكويت (حامل اللقب) تأهل لنصف
النهائي بعدما تصدر الدوري برصيد  19نقطة،
وبفارق االشــواط عن القادسية الوصيف ،الذي
يلعب مع كاظمة الثالث في المباراة الثانية غدا
ايضا ،بينما احتل العربي المركز الرابع.
من جانبه ،أكد مدرب األبيض التونسي خالد
بلعيد ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن "التدريبات
م ـس ـت ـم ــرة ل ـت ـج ـه ـيــز الـ ـف ــري ــق ب ــال ـش ـك ــل ال ــائ ــق
لالستمرار في حملة دفاعه عن لقبه بالبطولة".
واضاف بلعيد" :الحظوظ متساوية رغم فوزنا
عـلــى ال ـعــربــي مــرتـيــن ه ــذا ال ـمــوســم ،لـكــن دائـمــا
مباريات نصف النهائي (خــروج المغلوب) لها
حسابات خاصة ،لذلك سنعمل على تحقيق الفوز
ومواصلة المشوار".
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ص ـف ــوف األب ـي ــض ت ـعــد شبه
مكتملة ،إال أن هناك شكوكا حول عدم مشاركة
ليبرو الفريق االساسي إبراهيم موسى بسبب

اإلصابة ،متابعا" :نعمل جاهدين على أن يكون
مــوس ــى م ــوج ــودا ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،ن ـظ ــرا لـخـبــرتــه
الكبيرة ،رغــم أن ليبرو فريق الشباب تحت 18
سنة محمد دشتي ،الذي استعان به الفريق في
آخر مباراتين ،ظهر بشكل جيد".

مهارات فردية
على الجانب اآلخر ،أكد مدرب العربي الوطني
سعد يعقوب أن األخضر يتدرب بانتظام ،وجميع
الالعبين يبذلون مجهودا كبيرا من أجل اإلعداد
الجيد لمواجهة الكويت في المربع الذهبي.
وق ــال يـعـقــوب" :األوراق مكشوفة والحظوظ
متساوية ،لكن التركيز العالي مطلوب ،خصوصا
في البداية ،ومن سيتمكن من انتزاع الشوط االول
ستكون فرصته أفضل في حسم اللقاء".
واردف" :تركيزي منصب حاليا على تحسين
أداء الـمـهــارات الـفــرديــة ،خصوصا اإلرس ــاالت،
وحوائط الصد واستقبال الكرة االولى ،وكيفية
االستفادة منها لخدمة جماعية األداء ،بجانب
التدريب على الجوانب الخططية والتكتيكية،
ط ـم ـع ــا فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ن ـت ـي ـجــة اي ـج ــاب ـي ــة خ ــال
المباراة".

«الرياضة» تقيم ورشة
عمل لالستثمار
ي ـن ـظــم ق ـط ــاع ال ـت ـط ــوي ــر والـتـخـطـيــط
بالهيئة العامة للرياضة في التاسعة من
غد ،ورشة عمل عالمية لالستثمار
صباح ٍ
الرياضي يشارك فيها الخبيران الدوليان
م ــارك ألكسندر المحاضر العالمي في
شــؤون االسـتـثـمــار ،والخبير الخارجي
لمجموعة بوسطن االستثمارية ومدير
ت ـط ــوي ــر األع ـ ـمـ ــال فـ ــي ت ـل ـف ــزي ــون يـ ــورو
سبورت ،والمحاضر العالمي أنطونيو
لويس مسؤول تطوير العالمات التجارية
وخـبـيــر الـصـنــاعــة ف ــي م ـجــال الــريــاضــة
والتجزئة والتسويق وتطوير العالقات
التجارية.
وص ـ َّـرح نــائــب الـمــديــر ال ـعــام لـشــؤون
التخطيط والـتـطــويــر ،حـســام الـصــالــح،
بأن الورشة ستقام بمشاركة مسؤولي
األن ـ ــدي ـ ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ورج ـ ـ ـ ــال األعـ ـم ــال
وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن "ه ــذه
ال ــورش ــة س ـت ـكــون بـمـثــابــة ت ـقــديــم لـلـقــاء
غد
االستثمار الموسع الذي سيقام بعد ٍ
تحت رعاية وزيــر التجارة وزيــر الدولة
لشؤون الشباب خالد الروضان بفندق
ملينيوم".
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افتتاح رائع لبطولة الكويت الدولية لسباقات الهجن بإقامة  20شوطا
ةديرجلا
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فازت الذلول "مخوفة" لحمد
المري من الكويت بالمركز األول
للهجن الحقايق ذات األعمار
الصغيرة (االبكار والقعدان)،
لمسافة  4كيلومترات في افتتاح
بطولة الكويت الدولية.

شـ ـ ـه ـ ــدت ب ـ ـطـ ــولـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ا لــدو لـيــة ا ل ــ 18لسباقات الهجن
ف ـ ــي ا فـ ـتـ ـت ــا حـ ـه ــا ،أ مـ ـ ــس األول،
بمشاركة كبيرة من مالك الهجن
فـ ــي ا لـ ـك ــو ي ــت ودول خ ـل ـي ـج ـيــة
وعــربـيــة ،إقــامــة  20شــوطــا على
م ـض ـمــار ال ـش ـه ـيــد ف ـهــد األح ـمــد
فــي ا ل ـنــادي ا لـكــو يـتــي لسباقات
الهجن.
وت ـم ـيــزت األش ـ ــواط األرب ـع ــة
الرئيسية التي أقيمت في الفترة
ال ـم ـســائ ـيــة وخ ـص ـصــت لـلـهـجــن
الحقايق ذات األعمار الصغيرة
(االبـ ـ ـك ـ ــار وال ـ ـق ـ ـعـ ــدان) ل ـم ـســافــة
أر بـعــة كـيـلــو مـتــرات بمستويات
م ـم ـي ــزة ،وأسـ ـف ــر الـ ـش ــوط األول
عن فوز الذلول "مخوفة" لحمد
ال ـ ـمـ ــري مـ ــن الـ ـك ــوي ــت بــال ـمــركــز
األول.
وفازت الذلول "مزاح" لفيصل
ال ـ ـمـ ــري مـ ــن الـ ـك ــوي ــت ب ــال ـش ــوط
الثاني ،في حين أحرزت الهجن
ا لـ ـسـ ـع ــود ي ــة ا لـ ـم ــر ك ــز األول فــي
ال ـ ـشـ ــوط ـ ـيـ ــن الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث وال ـ ــراب ـ ــع
ع ـبــر ال ــذل ــول ـي ــن "ج ـ ــود" لـنــاجــي
الـ ـغـ ـف ــران ــي ،و"عـ ـ ـق ـ ــاب" لـمـحـمــد
المري.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة
ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة لـ ـل ــر ي ــا ض ــة د .ح ـم ــود
ف ـل ـي ـط ــح ،إن ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة ت ـت ـم ـيــز
بمشاركة واسعة من محبي هذه
الــريــاضــة الـعــربـيــة األصـيـلــة من
الكويت والدول الشقيقة ،مشيدا
بالمتابعة الجماهيرية الكبيرة
لسباقات البطولة التي أضفت
عليها أجواء تنافسية جميلة.

إحدى جوالت السباق

وأ ضـ ـ ـ ــاف د .ف ـل ـي ـط ــح ،ا لـ ــذي
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأس الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة
للبطولة عقب ختام منافسات
ا لـ ـي ــوم االول ،أن هـ ــذا ا لـتـجـمــع
يـ ـ ــأتـ ـ ــي امـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدادا السـ ـتـ ـض ــاف ــة
الـ ـك ــوي ــت لـ ـبـ ـط ــوالت كـ ـب ــرى فــي
اآلون ــة األخ ـيــرة فــي الـعــديــد من
الرياضات.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال أمـ ـي ــن ســر
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـس ـب ــاق ــات
ال ـه ـج ــن م ــدي ــر ال ـب ـط ــول ــة رب ـيــح
ال ـع ـج ـمــي ،إن م ـنــاف ـســات ال ـيــوم

األول للبطولة شهدت مستويات
الفتة في جميع أشواطها الـ.20
وأعرب العجمي عن سعادته
الكبيرة بإحراز الهجن الكويتية
نتائج مميزة فيها ،األ مــر الذي
يثبت تـطــور هــذه ا لــر يــا ضــة في
البالد ،مبينا أن اللجان العاملة
ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة نـ ـجـ ـح ــت ب ــام ـت ـي ــاز
ف ــي إع ـ ــداد م ـنــاف ـســات الـبـطــولــة
وانطالقتها.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواط
ا لـ 16الصباحية التي خصصت

أي ـ ـ ـضـ ـ ــا لـ ـلـ ـهـ ـج ــن "الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاي ـ ــق"
ش ـه ــدت ت ــأل ـق ــا ل ـه ـجــن ال ـك ــوي ــت
ب ـفــوزهــا بـثـمــانـيــة أشـ ــواط عبر
الذلول "حربه" لمحمد الهاجري،
و"ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــارز" ل ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــد م ـ ــان ـ ــع،
و"م ـس ـي ــره" ل ـفــاضــل ال ـه ــاج ــري،
و"ه ـ ـ ـجـ ـ ــام" ل ـم ـح ـم ــد ال ـع ـج ـم ــي،
و"ش ـ ــرارة" لـعـبــدالـلــه الـهــاجــري،
و"ع ــال ــي" إلب ــراه ـي ــم ال ـه ــاج ــري،
و"سـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة" ل ـ ـن ـ ــوح الـ ــزع ـ ـبـ ــي،
و"المتحدة" لشنار الهاجري.
و ف ــازت ا ل ـس ـعــود يــة بخمسة

القادسية وسترايكز بطال دورة عبدالحسين عبدالرضا
تــوج فريقا الـقــادسـيــة وسـتــرايـكــر بلقبي
ب ـطــولــة عـبــدالـحـسـيــن ع ـبــدالــرضــا لــأنــديــة
وأك ــادي ـم ـي ــات كـ ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـب ــراع ــم ،وال ـتــي
اختتمت أمــس األول بحضور المدير العام
لهيئة الرياضة د .حمود فليطح ،ونخبة من
كبار المسؤولين والرياضيين والفنانين،
الى جانب نجوم منتخب الكويت السابقين
والحاليين.
وحقق بــراعــم األصـفــر الـفــوز فــي المباراة
النهائية على الكويت بثالثة أهــداف مقابل
ه ــدف واح ـ ــد ،ف ــي ح ـيــن ف ــاز س ـتــراي ـكــر على
يوفنتوس بثالثة أهداف مقابل هدفين.
وحـ ـض ــرت اإلثـ ـ ـ ــارة ف ــي مـ ـب ــاري ــات ال ـي ــوم
ال ـخ ـت ــام ــي ،ح ـي ــث ك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة لـنـهــائــي
األكاديميات بين يوفنتوس وسترايكر ،والتي
نجح خاللها األول فــي التقدم فــي الدقائق
األول ــى ،ليرد سترايكر بقوة بثالثة أهــداف
متتالية ،ثم قلص يوفنتوس الفارق ،قبل ان
تنتهي المباراة بثالثة اهداف مقابل هدفين.
وفي المباراة األخيرة بين براعم القادسية
والكويت ،نجح األصفر في حصد اللقب ،بعد
مباراة حماسية بين الفريقين.
وشهد اليوم الختامي مباراة استعراضية
ش ــارك فـيـهــا ن ـجــوم مـنـتـخــب ال ـكــويــت سعد
الحوطي ،ومحمد ج ــراغ ،وج ــراح العتيقي،
وحسين فاضل ،وأحمد المطيري ،أمام مدربي
األكاديميات المشاركة في البطولة.

رياضة

أ ش ــواط عـبــر هجنها "ا لـكــا يــدة"
لـبــراك الـمــري ،و"جـبــار" لمبارك
الـ ـم ــري ،و"ال ـش ــاه ـي ـن ــة" لـمـحـمــد
ال ـم ــري ،و"الـ ـح ــذر" لـمـسـعــود آل
الـ ـجـ ـف ــران ،و"وحـ ـيـ ـش ــة" لـنــاصــر
ال ـ ـمـ ــري ،ب ـي ـن ـمــا أح ـ ـ ــرزت هـجــن
قطر ثــا ثــة ا ش ــواط عبر ا لــذ لــول
"الـ ـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـ ــي" ل ـ ـمـ ـحـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــري،
و"االس ـ ـ ـطـ ـ ــورة" ل ــراش ــد ال ـم ــري،
و"زاهي" لعبدالله العيدة.
(كونا)

«يد» الصليبيخات يسعى لتعزيز آماله في
الصعود لـ «الممتاز» على حساب الجهراء
●

أبطال القادسية على منصة التتويج مع كأس البطولة
وب ـعــد نـهــايــة الـمـنــافـســات ق ــام د .حـمــود
فيلطح بتكريم الفائزين بالجوائز والكؤوس،
وسط أجواء احتفالية مبهرة.
وهنأ فليطح الفائزين ،مؤكدا أنه استمتع
بأجواء اليوم الختامي ،عبر ساعات طويلة
ق ـضــاهــا ب ـيــن الــاع ـب ـيــن الـ ـب ــراع ــم ،ون ـجــوم
منتخب الكويت السابقين والحاليين.
وأشار إلى أن الهيئة كانت حريصة على
اح ـي ــاء ذك ــرى ال ـف ـنــان ال ــراح ــل عبدالحسين

عبدالرضا ،ألنه أحد الشخصيات والقامات
الـتــي خــدمــت الـكــويــت بكل صــدق وإخــاص
وتفان في العمل ،وقدم خالل تاريخه وأعماله
ً
الفنية شهادة حب ووفاء للوطن ،معتبرا أن
ما تقوم به الهيئة جزء بسيط ،لرد الجميل
لفنان أثــرى المجتمع الكويتي والخليجي
والعربي وأثر فيه بأعمال ستظل خالدة في
ذاكرة الفن الكويتي.
ووجـ ــه د .فـلـيـطــح ال ـش ـكــر لـلـجـنــة العليا

المنظمة للبطولة بقيادة عبدالعزيز المنيع،
متمنيا أن تستمر هذه البطولة في السنوات
المقبلة.
بـ ـ ـ ــدوره ،ث ـم ــن ال ـم ـن ـيــع دور ال ـه ـي ـئــة ود.
فليطح ،واالتحاد الكويتي لكرة القدم في دعم
البطولة ،مؤكدا ان هيئة الرياضة وضعت كل
اإلمـكــانــات المتاحة مــن أجــل إنـجــاح الــدورة
ال ـتــي تـحـمــل اس ـمــا ع ــزي ــزا عـلــى ك ــل كويتي
وخليجي.

البطولة تتميز
بمشاركة واسعة
من محبي هذه
الرياضة العربية
األصيلة
حمود فليطح

محمد عبدالعزيز

تنطلق الـيــوم على صــالــة مــركــز الشهيد فهد
األحمد بالدعية منافسات الجولة الثالثة عشرة
من ال ــدوري العام لكرة اليد ،وذلــك بإقامة ثالث
ً
مباريات ،حيث يلتقي في الرابعة والنصف عصرا
الصليبيخات مع الجهراء ،يليها في السادسة
مساء مباراة اليرموك والساحل ،على أن تختتم
مباريات اليوم في السابعة والنصف مساء بلقاء
النصر والشباب.
ً
وتحمل المباراة األولــى أهمية خاصة ،نظرا
لطموح الصليبيخات الخامس برصيد  15نقطة،
ً
متأخرا بفارق نقطة واحــدة خلف برقان الرابع،
إلى اغتنام فرصة ابتعاد الجهراء ،صاحب المركز
ال ـحــادي عـشــر ب ــ 7نـقــاط عــن الـصـعــود ،لتحقيق
ال ـف ــوز وت ـعــزيــز حـظــوظــه ف ــي ال ـص ـعــود ل ـلــدوري
الممتاز بين الخمسة الكبار.
وس ـي ـخــوض مـ ــدرب الـصـلـيـبـيـخــات الــوطـنــي
ً
فيصل صيوان اللقاء مدعوما بتألق المخضرم
محمد فــاح وج ــراح خيرالله واثـنـيــان الحربي،
بينما سيعتمد مــدرب الجهراء المصري عمرو
محمد على العبي الخط الخلفي عبدالله الحجرف
وأحمد مفرح.

وفي المباراة الثانية يتطلع الساحل صاحب
ال ـمــركــز ال ـثــالــث عـشــر بــرصـيــد  5ن ـقــاط وب ـفــارق
األهداف عن النصر الثاني عشر والمنتشي بفوزه
على الشباب في الجولة الماضية ،إلى مواصلة
عروضه القوية واالرتقاء في جدول الترتيب على
حساب اليرموك الرابع عشر قبل األخير بنقطتين
الطامع كذلك في تعويض خسارته أمام الساحل
في الجولة الماضية ،وتحسين موقعه في الدوري
قبل نهايته.

الشباب والنصر
وينطبق األمر ذاته على المباراة الثالثة التي
يسعى فيها الـشـبــاب الـتــاســع بــرصـيــد  8نقاط
بفارق األهداف عن الفحيحيل العاشر لنفض غبار
الخسارة التي مني بها أمام الساحل في الجولة
الماضية ،وتحقيق الفوز وتحسين موقعه ،وذلك
على حساب العنابي الطامح كذلك إلى تعويض
هــزي ـم ـتــه ع ـلــى ي ــد خ ـي ـطــان األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي
والتقدم في جدول ترتيب البطولة.

خسارة العربي أمام األهلي في الدوري القطري تعادل االتفاق والفيحاء وخسارة الشباب من الفتح

واصــل فريق العربي نتائجه
السلبية في الدوري القطري لكرة
الـ ـق ــدم ،وس ـقــط ف ــي ف ــخ الـهــزيـمــة
أمام ضيفه األهلي صفر 4-خالل
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعتهما ،أمــس
األول ،ضمن منافسات المرحلة
الـ 16من مسابقة الــدوري ،والتي
شـهــدت أيـضــا ف ــوز الخريطيات
على المرخية .2-3

س ـج ــل أهـ ـ ـ ــداف األه ـ ـلـ ــي ح ـمــزة
يونس ( )31من ركلة جزاء ،وسيماو
ماني جونيور ( ،)49وسعد ناطق
ناجي ،العــب العربي ،بالخطأ في
مرمى فريقه في الدقيقة األولى من
الوقت المحتسب بدال من الضائع،
ومشعل عبدالله في الدقيقة الثالثة
مـ ــن الـ ــوقـ ــت ال ـم ـح ـت ـســب ب ـ ــدال مــن
الضائع أيضا.

ورفــع األهـلــي رصـيــده إلــى 19
نقطة في المركز السابع ،وتوقف
رصيد العربي عند  12نقطة في
المركز الحادي عشر قبل األخير.

الخريطيات يهزم المرخية
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،حـ َّـول
فريق الخريطيات تأخره بهدفين

نظيفين أمام ضيفه المرخية إلى
فوز 2-3
ورفـ ـ ــع ال ـخ ــري ـط ـي ــات رص ـي ــده
إلى  13نقطة في المركز العاشر،
وت ــوق ــف رص ـي ــد ال ـم ــرخ ـي ــة عـنــد
ثماني نـقــاط فــي المركز الثاني
عشر األخير.
(د ب أ)

َّ
خيم التعادل على مباراة
االتـ ـ ـف ـ ــاق وضـ ـيـ ـف ــه ال ـف ـي ـح ــاء
( ،)1-1أمس األول ،على استاد
األمير محمد بن فهد بالدمام،
ف ــي خ ـتــام ال ـمــرح ـلــة ال ـ ـ  21من
الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع االتفاق رصيده إلى 20

نقطة في المركز الحادي عشر،
والفيحاء إلى  27نقطة ،وتقدم
للمركز السابع.

فوز مهم للفتح
وحقق الفتح فوزا مهما ،إثر

تـغـلـبــه ع ـلــى ال ـش ـبــاب -1ص ـفــر
عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب م ــديـ ـن ــة األمـ ـي ــر
عبدالله بــن جلوي الرياضية
باألحساء.
سجل هدف المباراة الوحيد
التونسي عبدالقادر الوسالتي
(.)49

ورفع الفتح رصيده إلى 25
نقطة في المركز التاسع ،فيما
تـجـ َّـمــد ال ـش ـبــاب عـنــد رصـيــده
الـســابــق ( 26نـقـطــة) ،وتــراجــع
للمركز الثامن.

الجزيرة للثأر من الغرافة في مباراة بنكهة سياسية
 4مباريات في الجولة األولى لدوري أبطال آسيا
ً
سيكون الجزيرة اإلمــاراتــي مدعوا
لـتـجــاوز إخـفــاقــه ال ـســابــق ،وال ـث ــأر من
الغرافة القطري عندما يستضيفه اليوم
االثنين في أبوظبي ،في مباراة مرتقبة
ضمن الجولة األولــى لمسابقة دوري
أبطال آسيا لكرة القدم  ،2018وتأتي
بنكهة سياسية.
وستكون المباراة األولى من نوعها
الـ ـت ــي ي ـخ ــوض ـه ــا ف ــري ــق قـ ـط ــري عـلــى
أرض اإلم ــارات ،منذ إعــان السعودية
واالمارات والبحرين في يونيو ،2017
قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر.
وط ـل ـب ــت الـ ــريـ ــاض وأب ــوظـ ـب ــي مــن
االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي إق ــام ــة م ـب ــاري ــات
أنــدي ـت ـهــا ض ــد األن ــدي ــة ال ـق ـطــريــة على
أرض مـحــايــدة ،اال ان الهيئة الـقــاريــة
تمسكت بمبدأ إقامة المباريات وفق
نظام الذهاب واإلياب.
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم ت ـ ـلـ ــويـ ــح مـ ـس ــؤولـ ـي ــن
سعوديين واماراتيين بداية باحتمال
االنسحاب في حال عدم الموافقة على
طلب المالعب المحادية ،وافق الطرفان
في نهاية المطاف على المشاركة.
ويـتــواجــه الـجــزيــرة والـغــرافــة ضمن
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ال ـتــي تـضــم أيضا
األه ـل ــي ال ـس ـع ــودي وت ــراك ـت ــور س ــازي
االيراني.

فنيا ،ال يحتفظ الجزيرة الذي يشارك
بصفته بطال للدوري االماراتي الموسم
الماضي بذكريات جيدة مع الغرافة في
البطولة ،فمن أصل أربع مباريات اقيمت
بينهما ،خسر ثالث مرات وتعادل مرة.
وخسر الجزيرة  1-2ذهابا في ابوظبي
ثم  2-4ايابا في الدوحة في نسخة ،2010
ثم تعادل معه صفر-صفر ذهابا عندما
استضافه في  ،2011وسقط ايابا بنتيجة
كبيرة .2-5
ويـسـعــى الـجــزيــرة لـلـثــأر مــن الـغــرافــة
أوال وتحسين صــورتــه آسـيــويــا ،حيث
لم يعرف طعم الفوز في آخر  12مباراة
خاضها في دور المجموعات بالبطولة
منذ  .2016وحقق الجزيرة آخر فوز في
 9فبراير  2016عندما هزم السد القطري
بركالت الترجيح ( 5-4الوقتان االصلي
واالض ــاف ــي  )2-2ف ــي الـ ــدور الـتـمـهـيــدي
المؤهل للمجموعات ،وخسر بعدها في
تسع مـبــاريــات وتـعــادل ثــاث م ــرات في
نسختي  2016و.2017
وسـيـعـتـمــد ال ـج ــزي ــرة ع ـلــى الـثـنــائــي
الــدولــي اإلمــاراتــي حــارس المرمى علي
خ ـص ـي ــف والـ ـمـ ـه ــاج ــم عـ ـل ــي م ـب ـخ ــوت،
وال ـث ـن ــائ ــي ال ـع ـم ــان ــي حـ ـ ــارب ال ـس ـعــدي
ومحمد المسلمي ،والبرازيلي رومارينيو
داسيلفا والمغربي مبارك بوصوفة.

وي ـ ـعـ ــانـ ــي ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
الـمـحـلــي ،إذ يحتل الـمــركــز الـخــامــس،
وفقد منطقيا فرصة االحتفاظ بلقبه
مع ابتعاده بفارق  16نقطة عن العين
المتصدر.
ً
وال ي ـخ ـت ـلــف حـ ــال الـ ـغ ــراف ــة ك ـث ـيــرا
بمركزه السادس في الــدوري القطري
وخ ـ ـسـ ــارتـ ــه الـ ـق ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
الماضية أمام الدحيل .1-5

تراكتور سازي واألهلي
وفـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،يـلـتـقــي
تراكتور ســازي مــع االهـلــي السعودي
على ملعب السيب الرياضي في عمان.
ونظرا لقطع العالقات الدبلوماسية
بين ايــران والسعودية منذ مطلع عام
 ،2016خاضت فرق البلدين مبارياتها
ض ـمــن الـمـســابـقــة اآلس ـي ــوي ــة الـمــوســم
الماضي على أرض محايدة في سلطنة
عمان.
ومع قرب انطالق المنافسات ،عادت
المسألة لتطرح ،وسط تقارير عن رغبة
االندية االيرانية في إقامة المباريات
البيتية المحتسبة على "أرضها" ،في
ق ـطــر ،واألن ــدي ــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي إقــامــة
المباريات المحتسبة على أرضها في

الكويت ،مقابل إصرار االتحاد اآلسيوي
على إقامة المباريات في عمان.

الوحدة اإلماراتي ولوكوموتيف
وف ــي الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،يخوض
الوحدة اإلماراتي مباراته مع مضيفه
لوكوموتيف طشقند االوزبكستاني
وسـ ــط غ ـي ــاب ــات م ــؤث ــرة ف ــي ص ـفــوفــه،
أبرزها الثالثي االجنبي :االرجنتيني
سيباستيان تيغالي والمغربي مراد
باتنا والكوري الجنوبي تشانغ ريم،
وس ـل ـطــان الـمـنـهــالــي وم ـح ـمــد بــرغــش
وخالد باوزير.
وفي ظل تقارير عن ان هذه الغيابات
سببها عــدم تركيز الـنــادي االمــاراتــي
عـلــى الـمـســابـقــة ال ـق ــاري ــة ،نـفــى رئـيــس
ال ـ ـنـ ــادي أحـ ـم ــد ال ــرم ـي ـث ــي بـ ـش ــدة ه ــذا
األمر ،مؤكدا ان سببها الغيابات ،وأن
"البطولة لها أولوية واهتمام من قبل
النادي".

الدحيل وذوب آهن
وفي المجموعة ذاتها ،يلعب الدحيل
القطري مع ذوب آهن االيراني.
والتقى الدحيل وذوب آهن في 2016

فرحة سابقة لالعبي الجزيرة اإلماراتي
وحقق الفريق االيراني الفوز بهدف في
ال ــدوح ــة ،وت ـعــادال سلبيا فــي طـهــران،
وتأهال معا الى دور الـ .16

وتـضــم صـفــوف الــدحـيــل التونسي
يوسف المساكني قائد الفريق والذي
يقدم أحــد أفضل مواسمه ،والمغربي

ي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـعـ ــربـ ــي م ـ ـت ـ ـصـ ــدر ت ــرت ـي ــب
الهدافين فــي ال ــدوري الـقـطــري مــع 21
(أ ف ب)
هدفا.
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برشلونة يواصل نزيف
النقاط ويتعثر أمام خيتافي
في المرحلة الثالثة والعشرين
من بطولة الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،واصل برشلونة
نزيف النقاط للمباراة الثانية
على التوالي ،عقب تعادله بدون
أهداف مع ضيفه خيتافي أمس.

رسالة قوية
من ريال مدريد
إلى باريس قبل
مواجهة دوري األبطال

واصل برشلونة نزيف النقاط
ل ـل ـم ـبــاراة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـتــوالــي
بـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،عـقــب ت ـعــادلــه ب ــدون
أه ــداف مــع ضيفه خيتافي أمس
فــي الـمــرحـلــة الـثــالـثــة والـعـشــريــن
للمسابقة.
ورغ ــم الـتـعــادل ،ظــل برشلونة،
ال ــذي ت ـعــادل مــع إسـبــانـيــول 1 1-
ف ــي الـمــرحـلــة ال ـمــاض ـيــة ،متربعا
على ال ـصــدارة برصيد  59نقطة،
لكنه منح األمل لمالحقه المباشر
أتلتيكو مدريد للدخول بقوة في
سباق المنافسة على اللقب ،بعدما
أصبح الفارق الذي يفصلهما سبع
ن ـق ــاط ف ـق ــط .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ارت ـفــع
رصيد خيتافي ،الذي حقق تعادله
الرابع على التوالي في البطولة،
إلــى  30نقطة فــي المركز العاشر
م ــؤق ـت ــا ال ـ ــى ح ـي ــن ان ـت ـه ــاء بــاقــي
مباريات المرحلة.
جاء الشوط األول مخيبا آلمال
جـمــاهـيــر بــرشـلــونــة ،حـيــث اتـســم
بالبطء الشديد من جانب الفريق
الكتالوني ،الذي استحوذ العبوه
على الكرة معظم الوقت ،ولكن بال
أي فاعلية على الـمــرمــى ،فــي ظل
التمركز الدفاعي الجيد للضيوف.
اكـتـســب العـبــو خـيـتــافــي الثقة
ب ـم ــرور ال ــوق ــت ،وب ـ ـ ــدأوا الـتـخـلــي
ع ــن ح ــذره ــم ال ــدف ــاع ــي وم ـب ــادل ــة
العبي برشلونة الهجمات ،حيث
سـنـحــت أول فــر صــة حقيقية في
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ل ـل ـف ــري ــق ال ـض ـي ــف فــي
الــدقـيـقــة  ،39عـنــدمــا تـلـقــى آنـخــل
رودريجيز تمريرة أمامية ،ليسدد
م ــن داخـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ،لـكــن
الكرة اصطدمت في قدم صامويل
أومتيتي لتخرج إلى ركلة ركنية
لم تسفر عن شيء.
ل ــم تـمــر س ــوى دقـيـقـتـيــن حتى
أهـ ــدر جــاكــو شـيـبــاســاكــي فــرصــة

مؤكدة لخيتافي بعدما وجد نفسه
منفردا بالمرمى ،لكنه سدد الكرة
ضعيفة في أحضان األلماني مارك
أندريه تير شتيجن حارس مرمى
برشلونة.
اس ـت ـش ـعــر ب ــرش ـل ــون ــة الـ ـح ــرج،
وأحـ ـ ـ ــرز ن ـج ـمــه األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
لويس سواريز هدفا في الدقيقة
األخ ـي ــرة م ــن ال ـش ــوط األول ،غير
أن الحكم سرعان ما ألغاه بداعي
التسلل ،لينتهي الشوط بالتعادل
السلبي.
واصل برشلونة أداءه المخيب
في بداية الشوط الثاني ،حيث ظل
عاجزا عن اختراق دفاع خيتافي.
حاول أصحاب األرض استخدام
ســاح التسديدات بعيدة المدى،
حـ ـي ــث أط ـ ـلـ ــق ف ـي ـل ـي ــب كــوت ـي ـن ـيــو
تـســديــدة مــن خ ــارج المنطقة في
ا لــد ق ـي ـقــة  ،50كـ ــان ل ـهــا فيسنتي
جوايتا بالمرصاد.
ب ـ ــدأ ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ــراع مــن
إي ـقــاعــه ،وأضـ ــاع س ــواري ــز فرصة
مـحـقـقــة ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،57بـعــدمــا
تـلـقــى ت ـمــريــرة خــاط ـئــة م ــن دف ــاع
خيتافي ،لكنه ســدد بــرعــونــة من
داخل المنطقة ،لتمر الكرة بجوار
القائم األيمن مباشرة.
وسدد كوتينيو العب برشلونة
تصويبة أخرى من خارج المنطقة
في الدقيقة  ،58على يسار جوايتا،
الذي أبعدها بصعوبة بالغة إلى
ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.
على عكس سير اللعب ،أضاع
شـ ـيـ ـب ــاس ــاك ــي ف ـ ــرص ـ ــة الفـ ـتـ ـت ــاح
التسجيل لمصلحة خيتافي في
الدقيقة  ،60حينما حاول إسقاط
الـكــرة (ل ــوب) خلف تير شتيجن،
الذي خرج من مرماه دون داع ،لكن
الكرة أخطأت المرمى.
وأهدر رودريجيز فرصة أخرى
لخيتافي في الدقيقة  ،62بعدما

زيدان :خرجنا بنتيجة جيدة
قال الفرنسي زين الدين زيدان،
المدير الفني لريال مدريد ،عقب
ال ـفــوز الـكـبـيــر عـلــى ضـيـفــه ريــال
سوسييداد بنتيجة ( )2-5أمس
األول ،إن مــواجـهــة بــاريــس سان
جرمان الفرنسي في ذهــاب ثمن
نـهــائــي دوري األب ـط ــال بـعــد غد
على نفس الملعب ،تمثل «حافزا

إضافيا» للفريق الملكي ،مؤكدا
أن مباراة سوسييداد تعد «إعدادا
ج ـيــدا لـلـغــايــة» ل ـهــذه الـمــواجـهــة
األوروبية.
وق ــال زي ـ ــدان ،فــي تصريحات
عقب اللقاء« :قدمنا أشياء كثيرة
إيجابية منذ بداية المباراة ،ألن
الـتـسـجـيــل مـبـكــرا يـسـهــل األم ــور

ك ـث ـيــرا ،خــرج ـنــا بـنـتـيـجــة جـيــدة
ف ــي ال ـش ــوط األول ،واسـتـعــددنــا
بشكل جيدا للغاية لمباراة سان
جرمان».
وكــان بطل مباراة أمــس األول
أم ـ ـ ــام س ــوسـ ـيـ ـي ــداد ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كريستيانو رونالدو ،الذي سجل
ثالثية «هاتريك».
وق ــال زي ــدان فــي ه ــذا الـصــدد:
«هل أنا قلق على كريستيانو؟ لقد
سجل اليوم ثالثة أهداف» ،بينما
واص ــل دفــاعــه عــن مــواطـنــه كريم
بنزيمة ،الــذي تعرض لصافرات
اسـتـهـجــان جــديــدة مــن جماهير
«الـبــرنــابـيــو» ،بعدما أه ــدر هدفا
واضحا في نهاية المباراة.
وت ــاب ــع «ال أدري ل ـم ــاذا هـنــاك
صــافــرات اسـتـهـجــان .الجماهير
ت ــأت ــي ل ـل ـم ـل ـعــب ،وي ـم ـك ـن ـهــا فعل
مــا يحلو لـهــا .مــا أري ــد قــولــه هو
أن ك ــري ــم ص ـن ــع ف ــرص ــا ك ـث ـيــرة،
ولـ ـ ــم يـ ـسـ ـج ــل ،ولـ ـك ــن األه ـ ـ ــم هــو
التفكير فــي أ ن ــه سيسجل يوما
ما ،وسيتخطى هذه الفترة .لقد
ركض كثيرا اليوم».

على فريق المدرب ماوريتسيو
ساري منذ الدقيقة الثالثة.
لكن الفريق الجنوبي انتفض
فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ال ــذي دخــل
إلـ ـي ــه م ـ ـت ـ ـعـ ــادال ،وذل ـ ـ ــك بـفـضــل
هدفين «غير مقصودين» لكن ما
يهم أنــه حقق في النهاية فوزه
الثامن تواليا واستعاد الصدارة
بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة ع ــن يــوف ـن ـتــوس،
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدا بـ ـ ــأف ـ ـ ـضـ ـ ــل ط ــريـ ـق ــة
الس ـت ـضــافــة الي ـبــزيــغ األل ـمــانــي
الخميس في ذهاب الدور الثاني
لمسابقة «يوروبا ليغ».
وأص ـب ــح نــابــولــي اول فــريــق
يحصد  63نقطة في  24مباراة،

بعد اعتماد منح  3نقاط للفائز،
منذ انتر في موسم 2007-2006
( 66نقطة).
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،م ـن ــي التـسـيــو
بهزيمته الثالثة على التوالي،
لـيـفـقــد ال ـمــركــز ال ـثــالــث لـصــالــح
ان ـتــر م ـيــان ال ــذي ك ــان يتخلف
عنه بفارق نقطة وحـيــدة ،وفاز
الحقا على بولونيا .1-2

زيدان

جانب من لقاء برشلونة وخيتافي
تلقى تمريرة بينية داخل المنطقة،
لكن ي ــاري مينا مــدافــع برشلونة
أبـعــد ال ـكــرة فــي الــوقــت المناسب
إلى ركنية.
ونـ ـ ـف ـ ــذ فـ ـيـ ـص ــل ف ـ ـجـ ــر ال ــركـ ـل ــة
ال ــرك ـن ـي ــة ،ح ـي ــث مـ ــرر الـ ـك ــرة إل ــى
فـيـتــوريـنــو ان ـتــونــش ،ال ــذي ســدد
مباشرة مــن خ ــارج المنطقة لكن
الكرة علت العارضة بقليل.
وأجـ ـ ـ ــرى ب ــرش ـل ــون ــة تـبــديـلـيــن
دفعة واحدة في الدقيقة  ،63حيث
نــزل أنــدريــاس إنييستا وعثمان
ديمبلي بدال من كوتينيو وباكو
أل ـكــاس ـيــر ف ــي م ـح ــاول ــة لتنشيط
الهجوم.
وعاد برشلونة لالستحواذ على
الكرة من جديد ،حيث أضاع ياري
مينا فرصة افتتاح التسجيل في

الــدقـيـقــة  ،77بـعــدمــا س ــدد ضربة
رأس من متابعة لركلة ركنية ،لكن
الكرة ابتعدت عن القائم بقليل.
وأجــرى خيتافي تبديله األول
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  78بـ ـن ــزول مــاث ـيــو
فالميني بدال من آنخل رودريجيز.
وس ــدد ميسي مــن عـلــى حــدود
المنطقة فــي الدقيقة  80واضعا
ال ـك ــرة ع ـلــى يـمـيــن جــواي ـتــا ال ــذي
أبعدها باقتدار ،كما سدد النجم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ت ـصــوي ـبــة مـمــاثـلــة
بـ ـع ــده ــا ب ــدقـ ـيـ ـق ــة ،لـ ـك ــن ح ـ ــارس
خ ـي ـتــافــي واصـ ـ ــل ت ــأل ـق ــه وأم ـس ــك
الكرة بثبات.
ودفع برشلونة بتبديله الثالث
بنزول باولينيو بدال من سيرخيو
بوسكيتس في الدقيقة  ،83ليرد
خ ـي ـت ــاف ــي ب ـت ـب ــدي ـل ــه الـ ـث ــان ــي فــي

فاسكيز :ال نخشى سان جرمان
قــال لــوكــاس فاسكيز العب
ري ـ ــال م ــدري ــد إن فــري ـقــه لــديــه
«ف ــرص ــة ك ـب ـي ــرة» ل ـل ـف ــوز عـلــى
باريس ســان جرمان في ثمن
نـهــائــي دوري أب ـطــال أوروب ــا،
ً
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن ال ـم ـي ــري ـن ـغ ــي «ال
يخشى أحدا».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــاس ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــز ،عـ ـق ــب
م ــواجـ ـه ــة ريـ ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد
أم ــس األول فــي الـجــولــة ال ــ23
مــن ال ــدوري اإلسـبــانــي والتي
ل ـعــب فـيـهــا أســاس ـيــا وافـتـتــح
فيها التهديف وانتهت بفوز
«الملكي» بخمسة أهداف مقابل
هــدف ـيــن« :ك ـنــت فــي التشكيلة
األســاس ـيــة وقــدمــت أف ـضــل ما
ً
في اإلمكان» ،مؤكدا أن الفريق
يفكر حاليا في مواجهة البي
إس جــي بــذهــاب ثـمــن نهائي
التشامبيونز ليغ بعد غد في
«سانتياغو برنابيو».
وتابع« :أمامنا فرصة كبيرة
ل ـل ـفــوز ،وال ــري ــال ي ـحــب دائ ـمــا
خ ــوض مـثــل هــذه الـمـبــاريــات،

ً
ن ـح ــن م ـت ـح ـم ـســون ج ـ ـ ــدا ،وال
نخشى أحدا ،ألننا إذا كنا في
حــالــة ج ـيــدة ف ـمــن الـمـعـقــد أن
ينتصروا علينا».
وعــن زميله الفرنسي كريم
بنزيمة الذي أطلقت الجماهير
ص ــاف ــرات االس ـت ـه ـج ــان عليه
بعدما أضــاع فرصة واضحة
تماما لتسجيل هدف ،قال« :أنا
أرى أن كريم فــي حالة جيدة،
لم يحالفه الحظ مع الشباك،
ولـكـنــه ق ــام بـتـمــريــرات وخلق
م ـســاحــات ،أن ــا أح ــب بنزيمة،
نـعــم أط ـل ـقــوا ص ــاف ــرات ض ــده،
ولكن هذه اللحظة التي يجب
أن نتحد فيها ،ال ا لـتــي نقوم
فيها بهذه األشـيــاء ،ففي هذا
الوقت يجب أن تكون العالقة
بـيــن الـفــريــق والـجـمـهــور أكثر
قوة».

الدقيقة  85بنزول خورخي مولينا
بدال من ندياي.

خماسية لمدريد
م ــن جــان ـبــه ،وج ــه ري ــال مــدريــد
رسالة قوية ،قبل استقبال باريس
سان جرمان الفرنسي ،في ذهاب
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا،
ب ـ ـفـ ــوز ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه ري ـ ــال
ســوس ـي ـيــداد  ،2-5بـيـنـهــا ثــاثـيــة
لـنـجـمــه ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونالدو.
وأم ـ ــام  63أل ــف م ـت ـفــرج ،سجل
ريال أسرع هدف له هذا الموسم،
بعد  49ثانية من انطالق المباراة،
عبر لوكاس فاسكيز برأسية متقنة
بعد عرضية مــن رونــالــدو أفضل

العب في العالم خمس مرات.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــزز رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ال ـن ـت ـي ـج ــة
بتسديدة سهلة من داخل المنطقة
بـعــد عــرضـيــة مــن الظهير األيـســر
البرازيلي مارسيلو (.)27
وأصاب رونالدو القائم االيسر
بـتـســديــدة طــائــرة قــويــة مــن داخــل
المنطقة ( ،)33قبل أن يسجل العب
ال ــوس ــط األل ـمــان ــي طــونــي ك ــروس
هــدفــا ثــالـثــا ،بـتـســديــدة اعـتـيــاديــة
للدولي االلماني من حافة المنطقة
في الزاوية اليمنى ،مسجال هدفه
الرابع هذا الموسم (.)34
وسـجــل رونــالــدو هــدفــه الثاني
برأسية إثر ركنية للكرواتي لوكا
مودريتش ( ،)37لينتهي الشوط
االول برباعية نظيفة لريال.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،قـلــص

ال ـبــديــل ج ــون بــاوتـيـسـتــا ال ـفــارق
منفردا بــالـحــارس الكوستاريكي
كيلور نافاس ليسجل هدف حفظ
ماء الوجه (.)74
لكن رونــالــدو أع ــاد ال ـفــارق الى
ســابــق ع ـه ــده ،مـسـتـفـيــدا م ــن كــرة
أب ـع ــده ــا ال ـ ـحـ ــارس إث ـ ــر ت ـســديــدة
لـلــويـلــزي غ ــاري ــث بـيــل م ــن خ ــارج
الـمـنـطـقــة ،فــرفــع رص ـي ــده ال ــى 11
هــدفــا ه ــذا ال ـمــوســم ف ــي ال ـ ــدوري،
ومحققا الهاتريك بقدميه ورأسه
(.)80
ومرة جديدة قلص سوسييداد
ال ـف ــارق ع ـبــر الع ــب ريـ ــال الـســابــق
اسيير يارامندي إثر ركنية وسط
حــالــة مــن االسـتــرخــاء لــدفــاع ريــال
(.)83
(د ب أ)

راموس يوجه نداء للجماهير
وجه سرخيو رامــوس قائد ومدافع ريال مدريد نداء لمشجعي
الملكي عبر الشبكات االجتماعية ليستقبلوا الفريق لدى دخوله
ملعب «سانتياغو برنابيو» بعد غد لدعمه قبل مباراة باريس
سان جرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبـعــد انتصار الملكي  2-5على ري ــال سوسييداد في
الـجــولــة الـ ــ 23مــن ال ــدوري اإلسـبــانــي ،كتب رام ــوس على
حسابه فــي «إنـسـتـغــرام) مــع ص ــورة لــه ام ــام الجماهير
«شكرا للجمهور ،سنلتقي األربعاء الساعة  18.30في
ســاحــة بــاثــا دي لــوس ســاجــرادوس
ك ــوراث ــون ــس ،ق ـلــب واح ــد
ولـ ـ ــون واحـ ـ ــد (األبـ ـي ــض)
وهـ ــدف واحـ ــد (الـ ـك ــأس)،
مـ ـع ــا س ـن ـح ـق ــق ال ـم ـم ـكــن
والمستحيل ،هال مدريد».
ويستضيف ريال مدريد
بعد غد باريس سان جرمان
فــي ذهــاب ثمن نهائي دوري
االب ـط ــال ال ــذي يـحـمــل الملكي
لقبه في آخر موسمين.
وبحسب تصريحات را مــوس
عقب مباراة ريال سوسييداد ،فإن
مــواجـهــة الـبــي إس جــي هــي «مـبــاراة
الموسم».

ً
نابولي يقلب الطاولة على التسيو ...واإلنتر ثالثا نيوكاسل يطيح باليونايتد ...ورباعية ألغويرو
ق ـلــب ن ــاب ــول ــي ال ـط ــاول ــة على
ضيفه التسيو الثالث ،واستعاد
الـ ـص ــدارة م ــن يــوف ـن ـتــوس بطل
المواسم الستة األخيرة ،بعدما
حـ ــول تـخـلـفــه إلـ ــى فـ ــوز ســاحــق
 1-4عـلــى مـلـعــب «س ــان بــاولــو»
في المرحلة الرابعة والعشرين
من الدوري اإليطالي.
وب ـ ـ ـ ــدا التـ ـسـ ـي ــو ف ـ ــي ط ــري ـق ــه
لتحقيق فوزه األول في الدوري
عـلــى ملعب «س ــان ب ــاول ــو» منذ
 26اكتوبر  ،2008وإسداء خدمة
ل ـيــوف ـن ـتــوس الـ ـ ــذي ارتـ ـف ــع إل ــى
الـ ـص ــدارة الـجـمـعــة ب ـف ــوزه على
فيورنتينا 2-صفر ،وذلك بتقدمه

فرحة العبي نابولي بالفوز

اإلنتر يستعيد المركز الثالث
ان ـ ـتـ ــزع انـ ـت ــر مـ ـي ــان ال ـمــركــز
الـ ـث ــال ــث ب ـ ـفـ ــوزه ال ـص ـع ــب عـلــى
ضيفه بولونيا  1-2في المرحلة

ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـت ـت ــم الح ـق ــا
بـلـقــاء مـهــم بـيــن رومـ ــا وضيفه
بينيفينتو.
وسجل ايدر ( )2والعاجي يا
كارامو ( )63هدفي انتر ميالن،
واألرجنتيني رودريغو باالسيو
( )25هــدف بولونيا ال ــذي طرد
م ــداف ـع ــه ال ـس ـن ـغــالــي ابــراه ـي ـمــا
مباي بالصفراء الثانية ( ،)68ثم
المغربي االصل آدم ماسينا في
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل
الـضــائــع ال ــذي احـتـسـبــه الحكم
باولو فاليري وبلغ  10دقائق.
ورفــع انتر رصيده إلــى 48
نقطة ،وانتزع المركز الثالث
مــن التـسـيــو ( )46ال ــذي بــات
مـهــددا ايضا بالتراجع إلى
المركز الخامس في حال فوز
رومــا ( )44على بينيفينتو
الـ ــوافـ ــد ال ـج ــدي ــد وص ــاح ــب
المركز االخـيــر .ويقبع إنتر
م ـي ــان والت ـس ـي ــو ورومـ ـ ــا في
الطابق الثاني بفارق كبير خلف
فــري ـقــي ال ـ ـصـ ــدارة ن ــاب ــول ــي (63
نقطة) ويوفنتوس حامل اللقب
في المواسم الستة السابقة ()62
الـلــذيــن اسـتـمــرت بينهما لعبة
«القط والفأر» في هذه المرحلة.
وتـ ـغـ ـل ــب سـ ـمـ ـب ــدوري ــا ع ـلــى
هيالس فيرونا بهدفين نظيفين
ل ـل ـبــارغــويــانــي ادغـ ـ ــار بــاري ـتــو
( )50وفــابـيــو كــوالـيــاريــا
( 85مـ ـ ــن ر كـ ـ ـل ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــزاء)،
بينما تغلب تورينو على
اودينيزي بهدفين ايضا
ل ـل ـكــام ـيــرونــي ن ـي ـكــوالس
ن ـ ـكـ ــو لـ ــو ( )32وا نـ ـ ــدر يـ ـ ــا
بيلوتي (.)66

حـقــق نـيــوكــاســل يــونــايـتــد أول ف ــوز لــه على
ملعبه منذ اكتوبر الماضي ،فخرج منتصرا
على حساب ضيفه مانشستر يونايتد  - 1صفر
فــي الـمــرحـلــة الـســابـعــة والـعـشــريــن مــن بطولة
انكلترا لكرة الـقــدم امــس ،مكبدا ايــاه خسارته
الثانية في آخر ثالث مباريات في الدوري.
وكانت النقاط الثالث التي ضمنها مات
ريتشي في الدقيقة  ،65في غاية األهمية
ل ـن ـيــوكــاســل ألن ـه ــا أب ـع ــدت ــه ع ــن مـنـطـقــة
الهبوط ورفعته إلى المركز الثالث عشر
برصيد  28نقطة ،بينما تلقى اليونايتد
خسارته الثانية في آخر ثالث مباريات
في الدوري ،وبقي رصيده  56نقطة في
المركز الثاني خلف غريمه مانشستر
سيتي المتصدر مع  72نقطة.
وكان نيوكاسل الطرف االفضل في
معظم فترات الـمـبــاراة ،وضغط على
مرمى اليوناتيد منذ بدايتها ،واضطر
حارس مانشستر دافيد دي خيا إلى
التدخل للتصدي لكرة قوية أطلقها
جونجو شيلفي (.)15
في المقابل ،أضاع الفرنسي انطوني
مارسيال فرصة ذهبية عندما وصلته كرة
أمامية بينية مــن الصربي نيمانيا ماتيتش،
ل ـي ـن ـفــرد ب ــدوب ــراف ـك ــا ال ـ ــذي ت ـص ــدى لـمـحــاولـتــه
ببراعة (.)36
وفـ ـ ــي م ـط ـل ــع الـ ـ ـش ـ ــوط الـ ـث ــان ــي ت ـح ـس ــن اداء
مانشستر بعض الشيء ،لكن دفاع نيوكاسل تمكن
من كل الفرص ،ونجح نيوكاسل في تسجيل هدف
ال ـم ـبــاراة الــوحـيــد بـعــدمــا نـفــذ شيلفي ركـلــة حــرة
م ـبــاشــرة داخـ ــل الـمـنـطـقــة،
مـ ــررهـ ــا دوايـ ـ ـ ــت غــايــل

أغويرو

بالكعب باتجاه ماتس ريتشي الذي تابعها داخل
الشباك (.)65
و يـتــو قــع أن تثير هــذه النتيجة قلق مشجعي
مانشستر يونايتد الــذي يستعد للحلول ضيفا
على اشبيلية اإلسباني فــي ال ــدور ثمن النهائي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا 21 ،الجاري.
وف ــي م ـب ــاراة ثــان ـيــة ،تـغـلــب هــادرسـفـيـلــد على
بورنموث .1-4
سجل للفائز اليكس بيتشارد ( )7والفرنسي
ستيف موني ( 27و )66وراجيف فان ال بارا (،)90
وللخاسر جونيور ستانيسالس (.)13

فوز ساحق لمان سيتي
من جانبه ،عاد مانشستر سيتي المتصدر إلى
سكة االنتصارات التي حاد عنها السبت الماضي
ضد بيرنلي ( ،)1-1وذلك بفوزه الساحق على ضيفه
ليستر سيتي  1-5بفضل ر بــا عـيــة لألرجنتيني
سيرخيو أغويرو.
وضرب سيتي باكرا حيث افتتح التسجيل منذ
الدقيقة  3عبر رحـيــم ستيرلينغ إثــر عــرضــة من
البلجيكي كيفن دي بروين ،لكن ليستر أدك التعادل
في الدقيقة  24مستفيدا من خطأ فادح في التمرير
لألرجنتيني نيكوالس اوتاميندي ،فوصلت الكرة
إلى جيمي فاردي الذي قاوم المدافعين الواحد تلو
اآلخر قبل أن يسدد على يمين الحارس البرازيلي
ايدرسون.
وأص ـبــح ف ــاردي أول الع ــب فــي تــاريــخ ال ــدوري
يسجل في الموسم ذاته في مرمى كل من أرسنال
وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر
يونايتد وتوتنهام ،رافعا رصيده إلــى  13هدفا
حتى اآلن.
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بيفر يمنح ألمانيا ثاني ميدالية ذهبية في «البياثلون»
ةديرجلا
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في دورة األلعاب األولمبية
الشتوية أمس ،حقق األلماني
أرند بيفر الميدالية الذهبية في
منافسات "البياثلون" ،في حين
فاز األميركي ريدموند جيرارد
بذهبية التزلج باأللواح.

حصد ارند بيفر أمس ثاني ميدالية
ذهـبـيــة ل ـبــاده ألـمــانـيــا فــي منافسات
البياثلون ضمن فعاليات دورة األلعاب
األولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.
وأدى بيفر بشكل سيئ في منافسات
الرماية ،لكنه فاز بسباق  10آالف متر
ليتوج بذهبية فئة ا لــر جــال ويضمها
إلــى الميدالية الفضية الـتــي حصدها
في اولمبياد سوتشي .2014
وجــاء فــوز بيفر بعد يــوم واحــد من
تتويج مواطنته الورا دالـمــايــر ،بطلة
العالم سبع مرات ،بأول ذهبية أولمبية
لها ضمن مسابقة البياثلون للسيدات.
ونـ ـ ــال ال ـت ـش ـي ـكــي م ـي ـش ــال ك ــراك ـم ــار
الميدالية الفضية متأخرا بـفــارق 4.4
ثــوان عــن بيفر بينما حصد اإليطالي
دومينيك فينديش الميدالية البرونزية.

أول ذهبية ألميركا
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر،
أهدى المتزلج الصاعد
ريـ ـ ــدمـ ـ ــونـ ـ ــد ج ـ ـ ـيـ ـ ــرارد
أول م ـيــدال ـيــة ذهـبـيــة
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ــي
أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد ب ـيــونــغ
تـ ـ ـش ـ ــان ـ ــغ .وس ـ ـجـ ــل
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرارد ( 17عـ ــا مـ ــا)
 87.16نـقـطــة م ــن أصــل
 100نقطة متاحة في
ال ـج ــول ــة الـثــالـثــة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

األميركي جيرارد

مسابقة التزلج باأللواح على المنحدرات.
وحـ ـص ــد الـ ـكـ ـن ــدي م ــاك ــس بـ ـ ــاروس
الـمـيــدالـيــة الفضية ب ـفــارق  1.16نقطة
عن جـيــرارد ،كما حصد مواطنه مارك
ماكموريس الميدالية البرونزية مسجال
 85.2نقطة.

«ثالثية» ذهبية لكرامر
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـق ــق الـ ـه ــولـ ـن ــدي سـفــن
كرامر "ثالثية" ذهبية في دورات األلعاب
األولمبية الشتوية في التزحلق السريع
على الجليد (فئة  5000آالف م) ،بإحرازه
الذهبية.
وبات كرامر ( 31عاما) ،حامل الذهبية
األولمبية في دورات بيونغ تشانغ ،2018
وســوت ـشــي الــروس ـيــة  ،2014وفــانـكــوفــر
الكندية .2010
وح ـق ــق ك ــرام ــر األحـ ـ ــد رق ـم ــا قـيــاسـيــا
أولمبيا بإنهائه السباق بتوقيت 6:09,76
دق ــائ ــق ،مـتـقــدمــا عـلــى الـكـنــدي تـيــد -يــان
بـ ـل ــوم ــن والـ ـن ــرويـ ـج ــي سـ ـفـ ـي ــري ل ــون ــده
بيديرسن.
وتمكن الهولندي بالتالي من الصعود
إ لــى منصة التتويج للمرة الثامنة ،في
م ـش ــارك ـت ــه ال ــرابـ ـع ــة ف ــي دورة أول ـم ـب ـيــة
شتوية.

اختبار المنشطات
من جانب آخر ،أعلنت اللجنة األولمبية
الدولية أمس أن الرياضيين الروس الذين
يـشــاركــون كمستقلين فــي دورة األلعاب
األولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ هم
األكـثــر خضوعا الخـتـبــارات الكشف عن
المنشطات خالل األولمبياد.
وج ــرى تصنيف الــريــاضـيـيــن الــروس
الــذيــن يـشــاركــون كرياضيين أولمبيين

من روسيا كـ"مجموعة عالية الخطورة"
رغــم التصديق على مشاركتهم مــن قبل
لجنة المراجعة التابعة للجنة األولمبية
الدولية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد بـ ـ ــادجـ ـ ــت الـ ـم ــدي ــر
الطبي باللجنة األولمبية الــدولـيــة" :في
االخ ـت ـبــارات الـتــي سبقت دورة األلـعــاب
خضع الرياضيون الروس الختبارات أكثر
من أي مجموعة أخرى من الرياضيين".
وأض ــاف" :الــريــاضـيــون ال ــروس كانوا
مركز االهتمام الرئيسي لفريق العمل قبل
األولـمـبـيــاد وكــذلــك خــال دورة األلـعــاب"
فــي ض ــوء الـمـعـلــومــات ال ـتــي تــم جمعها
ً
مــن المعركة ضــد المنشطات ،موضحا:
"يمكننا تأكيد أن الرياضيين األولمبيين
م ــن روس ـي ــا يـتـمـتـعــون بــال ـنــزاهــة ولـكــن
نـظــرا لـلـتـجــارب الـســابـقــة فــإنـنــا نتوخى
الـحــذر الشديد وبالتالي تــم إخضاعهم
لالختبارات".
وتم إجراء  17الف اختبار للكشف عن
الـمـنـشـطــات قـبــل األولـمـبـيــاد مـنــذ ابــريــل
الماضي وحتى  31يناير الماضي ،ومن
ال ـم ـق ــرر خ ـض ــوع  2500عـيـنــة ب ــول ودم
لالختبار خالل الدورة الشتوية.
وجـ ــرى ج ـمــع  1000عـيـنــة ح ـتــى اآلن
خ ــال األولـمـبـيــاد مــن أص ــل  2500عينة
مستهدفة ،مــن بينها  1400خــارج إطــار
المنافسات.
وستحتفظ اللجنة األولمبية الدولية
بــال ـع ـي ـنــات ل ـم ــدة ع ـش ــرة أع ـ ـ ــوام إلعـ ــادة
اختبارها في أي وقت إذا استلزم األمر.

الهجوم اإللكتروني
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أكـ ـ ــد م ـس ــؤول ــون
أولـ ـمـ ـبـ ـي ــون أن هـ ـج ــوم ــا إل ـك ـت ــرون ـي ــا
استهدف دورة األلعاب الشتوية ،وأدى
إلى انقطاع خدمات االنترنت خالل حفل
االفتتاح ،رافضين كشف مصدره.

األلماني بيفر
وتعرضت أنظمة االتصال باالنترنت
واالنترنت الالسلكي الجمعة قبيل حفل
االفتتاح ألعـطــال ،اال انها لم تؤثر على
سير العرض االفتتاحي المبهر.
وسبق لخبراء في األمن المعلوماتي
أن حـ ـ ـ ــذروا مـ ــن وق ـ ــوع ه ـج ـم ــات ك ـهــذه
تستهدف األولمبياد ،مؤكدين انها قد
تأتي من كوريا الشمالية أو روسيا.
وفـ ـتـ ـح ــت وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـك ــوري ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ت ـح ـق ـي ـق ــا ب ـ ـشـ ــأن ال ـه ـج ــوم
اإللـكـتــرونــي الـجـمـعــة ،بـمـشــاركــة خـبــراء
في األمــن اإللكتروني والمعلوماتي ،اال

ً
ً
نيمار يهدي إلى باريس انتصارا صعبا على تولوز
اجتاز باريس سان جرمان مباراته
ال ـم ـع ـقــدة م ــع مـضـيـفــه ت ــول ــوز ،بـفــوز
صـغـيــر -1ص ـف ــر ،حـمــل تــوقـيــع نجمه
ال ـب ــرازي ـل ــي ن ـي ـم ــار ،أمـ ــس األول ،فــي
المرحلة ال ـ  25مــن ال ــدوري الفرنسي
مواجهة
لكرة القدم ،قبل أربعة أيام من
ُ
ريال مدريد اإلسباني في ذهاب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبــانـتـظــار مـبــاراتــه المفصلية في
البطولة القارية ،ابتعد ســان جرمان
بـفــارق  13نقطة عــن أق ــرب منافسيه،
مــرسـيـلـيــا ،ال ــذي ت ـع ــادل الـجـمـعــة مع
مضيفه سانت اتيان .2-2
وسيطر ســان جرمان على الشوط
األول ،وصدت العارضة أخطر فرصه
من ركنية مباشرة لدي ماريا ،أبعدها

بصعوبة الحارس الشاب البان الفون
( 19عاما) ،المتألق ،في الشوط األول
(.)45
َّ
ب ــك ــر س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ب ــال ـب ـح ــث عــن
الهدف في الشوط الثاني ،فلعب نيمار
عرضية من الجهة اليسرى َّ
مرت بفارق
سنتيمترات عن القائم األيسر لتولوز
( ،)54ثم سدد ضربة حرة قريبة جدا
من المقص األيمن ( ،)61قبل أن يترك
ديارا مكانه لإليطالي ماركو فيراتي.
وكسر نيمار التعادل ،بعد مراوغة
داخ ــل المنطقة وتـســديــدة صعبة من
زاويــة ضيقة ارتــدت من الــدفــاع داخل
الـشـبــاك ،مسجال هــدفــه الـتــاســع عشر
في ال ــدوري ،بفارق هدفين عن زميله
كافاني متصدر ترتيب الهدافين (.)68

وأصبح نيمار ضالعا في  30هدفا
ل ـس ــان جـ ــرمـ ــان ،ب ـع ــد  18م ـ ـب ــاراة فــي
الدوري ،فيما حقق هذا الرقم بعد 37
م ـب ــاراة مــع فــريـقــه الـســابــق برشلونة
اإلسـ ـب ــان ــي ،ال ـ ــذي ان ـت ـقــل م ـنــه مـقــابــل
صفقة قياسية ( 222مليون يورو).
وتـ ــابـ ــع نـ ـيـ ـم ــار ت ــألـ ـق ــه ب ـت ـس ــدي ــدة
فــي الـقــائــم ( ،)79ثــم لعب كــرة لولبية
رائعة من خارج المنطقة هبطت على
العارضة (.)80
وقال إيمري بعد الفوز" :كان الفوز
مهما من أجل الثقة .الفريق قدم مباراة
ـواح عــدة .أعتقد أن
كاملة الـيــوم فــي ن ـ ٍ
فريقنا جاهز وقام بخطوة كبيرة لنيل
الثقة والحفاظ على المستوى من أجل
التفكير بدوري األبطال".

أ ثـنــى المدير الفني لتوتنهام هوتسبير
اإلنكليزي ،األرجنتيني ماوريثيو بوكيتينو،
على مهاجمه هــاري كين ،بعد الهدف الذي
س ـج ـل ــه فـ ــي شـ ـب ــاك أرسـ ـ ـن ـ ــال خ ـ ــال مـ ـب ــاراة
الفريقين ،أمــس األول ،فــي الجولة ال ــ 27من
"البريميير ليغ" على ملعب ويمبلي ،وأكد أنه
"حاضر ومستقبل" الفريق اللندني.
وسجل المهاجم الــدولــي هدفه ال ــ 23هذا
الموسم في الدوري اإلنكليزي ،ليتربع على
صدارة الهدافين بفارق هدفين عن المصري
محمد صــاح ،نجم ليفربول ،واألرجنتيني
سرخيو أغويرو ،مهاجم مانشستر سيتي.

ماوريثيو بوكيتينو

أن المسؤولين المحليين رفضوا حتى
اآلن توجيه أصابع االتهام إلى أي طرف.
وكان المتحدث باسم اللجنة المحلية
المنظمة لأللعاب سونغ بايك -يو جازما
بقوله "لن نكشف المصدر".
ورأى ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــا س ـ ــم ا ل ـل ـج ـن ــة
األولـمـبـيــة الــدولـيــة م ــارك أدام ــز أن عــدم
كشف هذا المصدر هو "إجراء طبيعي"،
ً
مضيفا" :في الوقت الراهن نقوم بالتأكد
مــن أن انظمتنا آمـنــة ،وهــي كــذلــك ،لذلك
النقاش في التفاصيل لن يكون مفيدا".
وت ــاب ــع" :بــال ـتــأك ـيــد ال أعـ ــرف م ــن هو

نيمار نجم باريس يحتفل بهدفه

بوكيتينو :كين هو حاضر توتنهام ومستقبله
و ق ــال بوكيتينو عـلــى مستقبل ك ـيــن ،ا لــذي
تربطه شائعات عديدة باالنتقال إلــى صفوف
ريال مدريد اإلسباني في الموسم المقبل" ،هو
حاضر ومستقبل هذا النادي".
وأض ــاف" :كــل مــا يحققه كين مــذهــل .سعيد
ل ـل ـغــايــة ،وفـ ـخ ــور ب ــام ـت ــاك العـ ــب م ـث ـلــه داخ ــل
الفريق".
ُ
ويعد هدف اليوم هو السابع للمهاجم الشاب
( 24عاما) في شباك أرسنال ،الغريم التقليدي
لتوتنهام ،الذي رفض الالعب عندما كان صغيرا.
من جانبه ،قال كين في تصريحاته" :أتمنى
دائ ـم ــا ال ـم ـشــاركــة ف ــي م ـثــل ه ــذه ال ـمــواج ـهــات.

رياضة

(المسؤول عن هذا الهجوم) ،وأفضل ما
نقوم به هو عدم الحديث عن الهجوم في
هذه المرحلة".
وسـبــق لـكــوريــا الشمالية أن اتهمت
بــالــوقــوف خـلــف ال ـعــديــد مــن الهجمات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ع ــال ـم ـي ــا خـ ـ ــال األع ـ ـ ــوام
الماضية ،وهو ما ترفضه بشدة .وأدت
االل ـ ـعـ ــاب األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة إل ـ ــى ت ـ ـقـ ــارب بـيــن
الكوريتين الشمالية والجنوبية (اللتين
ال تزاالن رسميا في حالة حرب) بعد قرار
الـشـمــال إرسـ ــال ريــاضـيـيــن ووف ــد رفيع
المستوى للمشاركة في األلعاب( .د ب أ)

ميالن يقترب من تجديد عقد غاتوزو
يدرس نادي ميالن اإليطالي
ت ـج ــدي ــد ع ـق ــد م ــدرب ــه ج ـي ـنــارو
غاتوزو حتى صيف عام .2020
ووف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــع "ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــو
ميركاتو" ،فإن إدارة ميالن أبدت
سـعــادتـهــا بـتـطــور أداء الـفــريــق
ت ـحــت قـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب ال ـمــؤقــت
غــاتــوزو ،وت ــدرس تمديد عقده
ألكثر من عامين.
وكــان غاتوزو يتولى تدريب
فــريــق الـشـبــاب فــي م ـيــان ،قبل
أن يتم تصعيده للفريق األول
فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي ،خـلـفــا
لفينشينزو مونتيال.
وبعد بداية باهتة ،بدأ ميالن
ي ـس ـت ـع ـيــد ع ــاف ـي ـت ــه ع ـب ــر ال ـف ــوز
خ ـم ــس مـ ـ ــرات والـ ـتـ ـع ــادل ث ــاث
م ـ ـ ــرات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـ ـ ــدوري
والكأس في إيطاليا.

جينارو غاتوزو

واكتسح ميالن مضيفه سبال
- 4ص ـف ــر ،أم ــس األول ،لـيـتـقــدم
للمركز السابع بجدول الترتيب.
(د ب أ)

بايرن يجدد عقد حارسه أولريتش
أعلن نادي بايرن ميونيخ ،متصدر الدوري
األلماني لكرة القدم ،أمس ،تمديد عقد حارس
مرماه سفين أولريتش حتى .2021
وق ــال مــديــر الـكــرة فــي بــايــرن ،حسن صالح
حامدزيتش ،للموقع الرسمي للنادي" :األعوام
الثالثة األخيرة أظهرت أن بإمكاننا االعتماد
على أولريتش كحارس مرمى وكشخص".
وانضم أولريتش ( 29عاما) إلى بايرن ،قادما
م ــن ش ـتــوت ـغــارت ف ــي  ،2015كـبــديــل لـلـحــارس
األســاســي مــانــويــل نــويــر ،ال ــذي يعاني حاليا
إصابة في القدم.

الجميع قدم مباراة كبيرة ،والحظ ساندني في
التسجيل".
وتــابــع" :كـنــا نحتاج إلــى هــذا الـفــوز .خضنا
م ـب ــاري ــات ص ـع ـبــة :أم ـ ــام مــان ـش ـس ـتــر يــونــايـتــد
ول ـي ـفــربــول وأرس ـ ـنـ ــال ،وح ـصــدنــا  7ن ـق ــاط من
إجمالي  .9إنه أمر رائع".
وق ــال" :اآلن علينا االس ـت ـمــرار بنفس األداء
قبل الـمـبــاراة المهمة فــي دوري األب ـطــال (أمــام
يوفنتوس اإليـطــالــي) ،وعلينا المحافظة على
هذا األداء".

وأف ــاد أولــري ـتــش" :أش ـعــر بـسـعــادة جــديــدة،
بمواصلة اعتماد بــايــرن َّ
علي فــي المستقبل،
ويمنحني الثقة في قدرتي على مساعدة النادي
في الوصول إلى أهدافه خالل السنوات المقبلة".
وش ــارك ال ـحــارس ،ال ــذي كــان عـقــده األصلي
يـنـتـهــي بـنـهــايــة ال ـمــوســم ال ـح ــال ــي ،ف ــي أغـلــب
م ـبــاريــات ب ــاي ــرن ف ــي "الـبــونــدسـلـيـغــا" وك ــأس
ألمانيا ودوري أبـطــال أوروب ــا ،فــي ظــل غياب
نوير.
(د ب أ)

بيليكانز يتفوق ...وغولدن ستايت يحسم قمة «الغربية»

ديفيز نجم بيليكانز يسجل سلة استعراضية أمام نتس

تمكن نيو أورليانز بيليكانز
م ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــوق ب ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــة ع ـل ــى
ب ــروك ـل ـي ــن ن ـت ــس ،ب ـع ــد شــوطـيــن
اضــافـيـيــن فــي مـبــاراتـهـمــا ضمن
مـ ـن ــا فـ ـس ــات دوري ك ـ ـ ــرة ا ل ـس ـل ــة
االم ـي ــرك ــي ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن ،وال ـتــي
ش ـ ـهـ ــدت حـ ـس ــم الـ ـبـ ـط ــل غ ــول ــدن
س ـتــايــت ووري ـ ـ ــرز ق ـمــة الـمـنـطـقــة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ض ـ ــد س ـ ـ ــان ان ـت ــون ـي ــو
سبيرز.
وحقق نيو أورليانز فوزا على
بروكلين بعد شوطين اضافيين
بنتيجة  ،128-138بفضل  44نقطة
لالعبه انـطــونــي ديـفـيــس ،بينما
تمكن غولدن ستايت من التغلب
على سان انتونيو .105-122
في المباراة األولى ،تمكن نيو
أورلـيــانــز مــن ال ـعــودة الــى أجــواء
المباراة ،على رغم تفريطه بتقدم
وصـ ــل الـ ــى  28ن ـق ـطــة ف ــي الــربــع
ال ـثــالــث .وبـ ــدأ الـضـيــف ال ـم ـبــاراة
بتفوق فــي الــربــع األول (،)22-34
ووس ــع ال ـفــارق فــي الــربــع الثاني
ال ــذي أنـهــاه بـفــارق ثماني نقاط
( ،)30-38إال ان ا ل ـم ـض ـيــف عــاد

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

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

ب ـقــوة ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث وأن ـهــاه
لمصلحته ب ـف ــارق خـمــس نـقــاط
( ،)28-33قـبــل ان يـتـفــوق بشكل
كبير فــي الــربــع األخـيــر (،)16-31
ويجر المباراة الى التمديد.
وك ـ ــان ال ـع ـن ـصــر ال ـح ــاس ــم في
ن ـهــايــة ال ــوق ــت األصـ ـل ــي ،ثــاثـيــة
العب بروكلين آلن كراب قبل 12
ثــانـيــة مــن نـهــايــة الــربــع األخ ـيــر،
علما انه سجل ثماني مــرات من
خ ـ ــارج الـ ـق ــوس خـ ــال ال ـم ـب ــاراة،
وك ــان أفـضــل مسجل لفريقه مع
 28نقطة.
اال ان كــراب وزم ــاء ه ،السيما
جو هاريس الذي سجل  12نقطة
و 10مـتــابـعــات ،لــم يـتـمـكـنــوا من
ال ـص ـم ــود ف ــي م ــواج ـه ــة ديـفـيــس
الذي أنهى المباراة مع  44نقطة
و 17م ـتــاب ـعــة ،وراج ـ ـ ــون رونـ ــدو
الذي حقق "تريبل دبل" من خالل
تسجيل  25نقطة ،و 10متابعات
و 12تمريرة حاسمة.
وف ــي ق ـمــة الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة،
ق ـ ـ ــاد ك ـ ـ ــاي طـ ــوم ـ ـسـ ــون غ ــول ــدن
ستايت بطل موسمين من الثالثة

اإلعالنات:

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

األخ ـ ـيـ ــرة ،الـ ــى الـ ـف ــوز ع ـلــى ســان
انتونيو بفارق  17نقطة.
وكان طومسون أفضل مسجل
في صفوف فريقه والـمـبــاراة مع
 25نقطة ،وتمكن بذلك مــن منح
مــدربــه ستيف كير ف ــوزه الـ ـ 250
في دوري المحترفين.
وبــات كير الــذي اختير أفضل
مـ ـ ــدرب ف ــي الـ ـ ـ ــدوري عـ ــام ،2016
أسرع مدرب يصل الى عتبة 250
فوزا في دوري المحترفين ،علما
ان ــه ح ـقــق ه ــذا االنـ ـج ــاز ف ــي 302
مباراتين فقط ،متفوقا على مدربه
الـســابــق فــي شـيـكــاغــو بــولــز فيل
جاكسون ،والذي وصل الى عتبة
 250فوزا في  346مباراة.

داالس يهزم ليكرز
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ل ـ ــم يـ ـح ــظ ايـ ــزيـ ــاه
تــومــاس بـفــرصــة بــدايــة مسيرته
مع لوس انجليس ليكرز بفوز ،اذ
خسر فريقه أمام داالس مافريكس
بنتيجة .130-123
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى

التوزيع:

لـتــومــاس بعد انتقاله الــى لوس
انـ ـجـ ـلـ ـي ــس فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار س ـل ـس ـلــة
انـتـقــاالت أجــراهــا نــاديــه السابق
كليفالند كافالييرز هذا األسبوع.
وسـجــل تــومــاس  22نقطة في
هــذه الـمـبــاراة ،علما بــأنــه خاض
مع كليفالند  15مباراة فقط قبل
ان ينتقل الى ليكرز الذي سيكون
خامس ناد له في سبعة مواسم
فــي دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ي ــانـ ـي ــس
انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي
ب ــاك ــس الـ ـ ــى ت ـح ـق ـيــق فـ ـ ــوز عـلــى
أورالنـ ــدو مــاجـيــك بنتيجة -111
 ،104بتسجيله  32نقطة ،منها
ثــاثـيــة فــي الــدقـيـقــة األخ ـيــرة من
ال ـم ـب ــاراة مـنـحــت فــري ـقــه الـتـقــدم
بفارق سبع نقاط.
الـ ــى ذل ـ ــك ،فـ ــاز دن ـف ــر نــاغـتــس
ع ـلــى فـيـنـيـكــس ص ـنــز ،113-123
وواشنطن ويزاردز على شيكاغو
بولز  ،90-101وفيالدلفيا سفنتي
س ـي ـك ـســرز ع ـلــى ل ــوس أنـجـلـيــس
كليبيرز .98 - 112

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

ةديرجلا

•
العدد  / 3684االثنين  ١٢فبراير 201٨م  ٢٦ /جمادى األولى 1439هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

وين الزقاير؟!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

الـ ـ ـل ـ ــه يـ ـقـ ـط ــع مـ ـ ــن ق ـ ـطـ ــع وارد ال ـك ـي ــف
ِّ
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــوات ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ـ ـ ــراره
م ــن شـ ـ ــارع لـ ـش ــارع نـ ـج ـ ّـر ال ـت ـحــاس ـيــف
والـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط زاد وم ـ ـ ـ ــا لـ ـقـ ـيـ ـن ــا زق ـ ـ ـ ــاره
ّ
ّ
فـ ـ ــي كـ ـ ــل ب ـ ــق ـ ــال ـ ــه ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات ت ـص ــري ــف
أرف ـ ــوف ـ ـه ـ ــا تـ ـشـ ـب ــه جـ ـ ـي ـ ــوب الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــارى!
ّ
ه ــم خ ــزن ــوه ــا ف ــي ال ـم ـخ ــازن وي ــا حيف
ْ
مـ ـ ــا مـ ـ ــن ر قـ ـ ـي ـ ــب وال َح ـ ـ َـم ـ ــتـ ـ ـن ـ ــا وزاره
ن ـ ــاوي ـ ــن رف ـ ـ ــع أس ـ ـعـ ــارهـ ــا وال ـت ـك ــال ـي ــف
ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ْـدم ـ ـ ــر م ـ ـ ــن حـ ـسـ ـبـ ـه ــا شـ ـ ـط ـ ــاره
م ـ ـحـ ـ ٍـد يـ ـح ــس ب ـح ــال ـن ــا والـ ـمـ ـص ــاري ــف
ٍّ
ك ـ ـ ـ ــل ي ـ ـبـ ــي ل ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــادات ش ـ ـ ــاره
وإن ك ـ ــان ب ــاق ــي م ــن الـ ـع ــدال ــه تـنــاتـيــف
ْ
وقـ ـ ـف ـ ــوا ال ــزق ــاي ــر عـ ــن وزي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــاره!

صالح القالب

الروس ...من يقصدون؟!
ً
أليس مضحكا حتى االستلقاء على الظهر
أن تطلب روسيا ،بعد تلك "المهارشة" اإليرانية
– اإلسرائيلية فوق سورية وعلى أرضها ،من
كــل دول ج ــوار ه ــذا الـبـلــد الـعــربــي أن تحترم
السيادة السورية ،وهي نفسها لم تحترم هذه
الـسـيــادة الـتــي وجـهــت لها أكـبــر إهــانــة وعــدم
اح ـتــرام عندما بقيت تستدعي بـشــار األســد
ً
استدعاء لمقابلة ليس فالديمير بوتين فقط
ً
وإنما نائب رئيس ال ــوزراء الــروســي أيـضــا...
وأي ــن؟ فــي "حميميم" ،وعندما منعه ضابط
روسي من اللحاق بالرئيس الروسي في هذه
القاعدة نفسها التي من المفترض أنها أرض
سورية؟!
مسكينة هي "السيادة السورية" المعتدى
عليها بالطول والعرض ليس من قبل الروس
ف ـق ــط ،ال ــذي ــن ي ـســرحــون وي ـم ــرح ــون ف ــي هــذا
البلد العربي بــدون استئذان بشار األســد أو
استشارته ،وبالطبع وال استشارة حكومته،
ً
وإنما من قبل إيران أيضا ،ومن قبل عشرات
األلوف من الميليشيات اإليرانية واألفغانية

كاتب وسياسي أردني
والباكستانية والعراقية ،ومن قبل األميركيين
واألتراك ...وقطعان "داعش" التي جرت لملمتها
من كل أرجاء المعمورة ومن أربع رياح األرض.
والمؤكد ،والذي ال نقاش فيه ،أن كل صاحب
ضمير عــربــي لـيــس يــرفــض فـقــط ،وإن ـمــا من
المفترض أن يتصدى وبالسالح ،إن سمح له
ذلك ،االعتداء والعدوان والتطاول اإلسرائيلي
ال ـم ـت ـكــرر ع ـلــى ال ـس ـي ــادة ال ـس ــوري ــة ،فـســوريــة
دولــة عربية عــزيــزة ،ومشكلتها أنها ابتليت
بنظام أقــل ما يمكن أن يقال عنه انــه "أرعــن"،
وشرع أبوابها على مصاريعها لإلسرائيليين
واإليرانيين واألميركيين والــروس ،ولكل من
ً
هب ودب ...ولكل عابر سبيل أيضا.
عـنــدمــا ال "يـتـمــرجــل" ه ــذا الـنـظــام إال على
ال ـش ـعــب ال ـ ـسـ ــوري ،ويـسـتـعـيــن بــاإليــران ـي ـيــن
والـ ــروس ،وك ــل ه ــذه الميليشيات المذهبية
ال ـم ـس ـتــوردة م ــن ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول الـقــريـبــة
والـبـعـيــدة ،فــإنــه أمــر غير مستغرب أن تكون
السيادة السورية ليس غير محترمة فقط بل
ومستباحة من قبل كل هذه الدول والتنظيمات

التي تتقاتل على أرضها ،ومن قبل إسرائيل
التي ال تزال تحتل "الجوالن" وقامت بضمها
إليها ...هذا هو واقع الحال ،وهذه هي الحقيقة
التي تشعر كل عربي ،فيه ولو الحد األدنى من
ً
ً
النخوة العربية ،بأن خنجرا مسموما ينغرس
في سويداء قلبه.
وعـلـيــه فــإنــه عـنــدمــا يـحــذر ال ــروس مــن أي
تـ ـط ــاول ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـس ــوري ــة م ــن "دول
الجوار" بعد المواجهة األخيرة بين اإليرانيين
واإلسرائيليين فــإن الــواضــح أنهم يقصدون
ً
إسرائيل ،وأنهم تركوا االتهام "معمما" بدون
ً
تحديد ،تحاشيا إلغضاب بنيامين نتنياهو،
الذي خالل واليته األخيرة زارهم سبع مرات
متالحقة ،سواء في موسكو أو في سوتشي،
وهنا فإن أغلب الظن أنهم ال يقصدون تركيا
الحليف األقرب إليهم ،مع أنها عضو مؤسس
في حلف شمال األطلسي ،وجيشها هو األقوى
فــي ه ــذا الـحـلــف بـعــد الـجـيــش األم ـيــركــي ،وال
العراق ،وبالطبع وال األردن ،والمثل يقول "إياك
أعني وافهمي يا جارة"!!

إعادة إعمار العراق...
كيف ولماذا؟

أ .د .غانم النجار

استقرار الـعــراق وتقدمه يصب في مصلحة الكويت ونموها
وتـقــدمـهــا واس ـت ـقــرارهــا ،والـعـكــس بــال ـضــرورة صـحـيــح .ذل ــك في
الشأن المصلحي المباشر ،دون الحديث عن القيمة اإلنسانية
المضافة .هي مسألة يستفيد منها الطرفان ،في هذا اإلطار نرى
انعقاد المؤتمر الدولي إلعــادة إعمار العراق في الكويت ،والذي
يمثل مـبــادرة كويتية جــادة تنصل منها كثيرون وتـصــدت لها
الكويت كعادتها.
وألنها جاءت في الوقت الحرج وفي المكان الحرج ،وألنها مهمة
لم يقبل بتبنيها أحــد ،وتصدت لها الكويت ،فقد أثــارت اهتمام
الـعــالــم ،وتــوافــد أكـثــر مــن  ٧٠دول ــة وآالف الـشــركــات والمنظمات
الدولية ومئات اإلعالميين من كل حدب وصوب .صحيح أن الطقس
ً
جيد هذه األيام بالكويت ،لكنه بالتأكيد لن يكون سببا لتواجد
هذا الكم الغفير.
اإلعالميون المحترفون يبحثون عما وراء السطور ،وال يكفيهم
المعلن والظاهر ،ولذلك سألتني "بي بي سي" ،في مقابلة بمنزلي
قبل يومين ،عن سبب عقد المؤتمر ،وهل الغرض منه استعادة
العراق من النفوذ االيراني؟ السؤال كان يتعامل مع اللحظة لتفسير
الحدث اآلني ،وال يتعامل بجدية مع النهج الكويتي الذي لم يتوقف
بالنسبة لكل مناطق النزاع ،التي تحتاج إلى من يتبناها فما بالك
بالعراق القريب ليسود منطق "األقربون أولى بالمعروف".
ً
ً
من الطبيعي أن يأخذ المؤتمر وأبعاده ونتائجه نقاشا واسعا
ً
ً
في العراق ،تشاؤما أو تفاؤال ،فحال العراق ال تسر ،لكن المؤتمر إن
ً
ً
نجح في تشجيع االستثمارات األجنبية فإن تغييرا كبيرا سيحدث،
ليس فــي إنـجــاز الـمـشــاريــع فحسب ،ولـكــن على مستوى البنية
االقتصادية وفلسفتها ،ودور القطاع الخاص األجنبي في التنمية.
وهي مسألة تتم مناقشتها في الساحة العراقية ،دون تفاؤل كبير
بطبيعة الحال ،فمعدالت الفساد هي األعلى في العالم ،يضاف إلى
ذلك مدى تأثير نتائج المؤتمر على االنتخابات القادمة في مايو.
ً
مؤتمرات المانحين في العالم ليست دائما ناجحة في تحقيق
ً
أهدافها ،خاصة أنها غالبا ما تركز على السياسة وتنسى التنمية،
ً
لكن ربما يكون مدخلها االستثماري مختلفا هذه المرة.
من المهم أال تحرف االنتباه آراء موتورة دائمة ضد الكويت
كنائبة عراقية جعلت قصة حياتها االفتراء على الكويت ،حتى إنها
ً
ً
زعمت يوما ما أن هناك  ٢٠نائبا في البرلمان الكويتي يحملون
الجنسية العراقية ،هكذا .كما أن من غير الحصافة أن ترتكز مواقف
ً
بعض الكويتيين حول المؤتمر انطالقا من أغاليط امرأة ،وتحميل
العراق وأهله أقاويلها الغائبة عن الوعي ،فنصبح كمن يهاجم
ً
ً
الكويت ألن نائبا صرح تصريحا غير مقبول.
التقدم الكويتي الجاد تجاه العراق هو توجه استراتيجي كما
أراه ،له عالقة بالثنائية الخاصة بين البلدين ،وليس في الترتيبات
اإلقليمية كما يتصورها البعض .العراق غزا الكويت واحتلها،
وسـمــاهــا الـمـحــافـظــة الـتــاسـعــة ع ـشــرة ،وغ ـيــر أس ـمــاء شــوارعـهــا،
ومستشفياتها ومناطقها ،وحتى أرقــام سياراتها .تلك تجربة
مــر يــرة عشناها و قــاو مـنــا المحتل بما تيسر لنا لسبعة أشهر،
وبالنسبة لنا كأسرى تأخر تخلصنا من ذلك الكابوس لمدة أطول.
فقدنا خيرة الناس فينا بين شهيد ومفقود ،وما زلنا نبحث عنهم
بين األنـقــاض هـنــاك ،وهــم مقيمون فــي ضمائرنا ال يبرحونها،
ً
احتلوا العين والقلب معا هنا ،فهم باقون هنا.
صار علينا أن نسعى بوعي لعدم تكرار ذلك ،فأيدينا لم تكن
بالماء ،بل في وسط النار الحارقة ،عشناها تجربة مؤلمة من ألفها
إلى يائها ،فال يزايدن أحد على أحد ،وتستاهل الكويت .ولذا فإن
المؤتمر وعقده في الكويت ،ومن قبله أفعال كثيرة ،هي خطوات
في سبيل ضمان أمن الكويت ،ليس بشراء ذمم ،وتخريب ضمائر،
ولكن بخلق تبادل مصالح على أرض الواقع.

عشق الفراعنة ...بال حدود

ُع ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــاء الـ ـمـ ـص ــري ــون
بأنهم شعب ُمـحــب للرومانسية،
مــولــع بــالـطـبـيـعــة ،يـجـيــد التعبير
عن مشاعره الجياشة للمحبوب،
سواء بالكلمات عن طريق الشعر،
أو الهدايا والزهور.
ورصدت دراسة مصرية حديثة،
صـ ـ ـ ـ ــدرت بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت
المصريين بعيد الحب في فبراير
من كل عام ،أن مصر القديمة جعلت
للحب مواسم ،يبوح فيها المحبون
ب ـم ـش ــاع ــره ــم تـ ـج ــاه م ــن ي ـح ـبــون،
وتجاه أزواجهم وزوجاتهم.
وقــالــت ال ــدراس ــة ،ال ـص ــادرة عن
مــركــز األق ـصــر ل ــدراس ــات وحـقــوق

المرأة ،بحزب الشعب الجمهوري،
ُ
إن ج ـ ــدران ال ـم ـقــابــر ،ال ـتــي ت ـعــرف
بـمـقــابــر ال ـن ـبــاء ف ــي غ ــرب مــديـنــة
األقصر ،تمتلئ بعشرات اللوحات
الفنية ،التي رسمها فنانو مصر
القديمة ،لـتــؤرخ وتــوثــق تفاصيل
ب ـعــض أع ـظــم ق ـصــص ال ـع ـشــق في
التاريخ.
ومن المعروف أن مصر القديمة
اشتهرت بالكثير من قصص الحب
التاريخية ،التي ربطت بين قلوب
المحبين ،دون النظر لمكانة كل
منهم.
(د ب أ)
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