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بوغصن والعابدين يفتتحان عرض
«حبة كراميل» في تونس ص 19

َّأين األمانة في بيان «األمانة»؟!

ادعى عرض تسجيالت الكاميرات على الصنيدح وهو ما لم يحدث!
ِّ
● أخفى أقوال المحقق بأن تصوير الكاميرات لم يغط مكان وجود الوقيت
َ
ّ
ْ
● حول طلب استدعاء المطوع وشهاب من شاهدين إلى مدعى عليهما!
َّأس ــس بـيــان األمــانــة الـعــامــة لمجلس
األمــة بشأن حــادث االعتداء على الزميل
عـلــي الـصـنـيــدح ،لمحطة غـيــر مسبوقة
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـم ـج ـل ــس ،ي ـس ـي ـطــر عـلـيـهــا
تشويه الحقائق ،وغياب اإلنصاف ،عبر
التسليم بــالـمــزاعــم وإخ ـفــاء األدل ــة ،مما
يذكرنا بالعديد من األكاذيب السياسية
الشهيرة في تاريخ الكويت ،ويضعنا أمام
سؤال ُم ّر إجابته محسومة :أين األمانة
في بيان «األمانة»؟
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـمـ ــل ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ،تـ ـع ــدى ب ـك ـث ـي ــر ،م ــراح ــل
ً
اإلس ــاءة لــ«الـجــريــدة» ع ـمــدا ،ليصل إلى
ً
اإلس ــاء ة لبيت الشعب ت ـهــورا ،فضربت
«أمــانــة المجلس» ،مصداقية المؤسسة
التشريعية فــي مـقـتــل ،وصـ ّـورت ـهــا على

أنها قابعة تحت سلطة التضليل متى
استدعت الحاجة.
ادع ـ ــى بـ ـي ــان «أمـ ــانـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس» ،أن
ً
ال ـ ـحـ ــادث «ال يـ ـع ــدو أن يـ ـك ــون تـطـبـيـقــا
ً
ً
حازما وفوريا للوائح والنظم التي تمنع
الصحافيين واإلعالميين من الوجود في
األماكن غير المسموح لهم بها في مرافق
مجلس األم ــة» ،بينما الحقيقة أن مكان
الحادث كان عند بوابة دخول الموظفين
والصحافيين والجمهور ،والذي ُي َ
سمح
ف ـيــه ح ـتــى بــال ـتــدخ ـيــن! ف ــأي اسـتـخـفــاف
بالعقول حين تحاول األمانة إيهام الرأي
العام بأن الزميل الصنيدح كان في مكان
غير مسموح له به؟!
أمـ ــا ال ـم ـغــال ـطــة ال ـك ـب ــرى ،ف ـهــي ادعـ ــاء
«األمــانــة» أن التحقيق أعطى الزميل كل

طلباته ،بما فيها مشاهدة فيديوهات
كاميرات المراقبة ،وهنا نوجه السؤال
إلـ ــى م ــدي ــر اإلدارة ال ـقــانــون ـيــة عـبــدالـلــه
َ
عرضت
العنزي ،الذي أجرى التحقيق :هل
ع ـل ــى ال ــزم ـي ــل ال ـص ـن ـي ــدح ال ـت ـس ـج ـيــات
ً
وأخذت أقواله وفقا لمشاهد التسجيل؟
بالتأكيد اإلجابة ستكون ال ،فخالل فترة
استدعاء الصنيدح مساء لم ُت َ
عرض عليه
أي تسجيالت رغم طلبه االستعانة بها،
وال حـتــى فــي ال ـيــوم الـتــالــي الستدعائه
ل ــاط ــاع ع ـلــى ش ـه ــادة الـ ـح ــرس ،ب ــل إن
المحقق أبـلــغ الــزمـيــل أن الـكــامـيــرات لم
ت ـس ـجــل م ــوق ــع ال ـح ــادث ــة ومـ ـك ــان ال ـل ــواء
خالد الوقيت.
ومـ ــن ال ـس ـق ـط ــة ،إلـ ــى ق ـل ــب ال ـح ـقــائــق،
يقول بيان «األمانة» إن «نتيجة 02

هل تم التحقيق مع
العسكري الموقوف؟

الغانم عرض اعتذار الطرفين
لحل الخالف بينهما

تجاوز بيان «أمانة المجلس» حادثة
م ـه ـم ــة ،ت ـت ـم ـثــل ف ــي ت ــوق ـي ــع ع ـقــوبــات
بالحجز والخصم ضد أحد العسكريين
كان قد طلب إلى زمالئه التعامل بهدوء
مــع الــزمـيــل الـصـنـيــدح ،فـمــن الـضــابــط
ً
ال ــذي ك ــان م ــوج ــودا فــي الـمــوقــع وأمــر
بـفــرض العقوبة على هــذا العسكري؟
ً
وكيف ألغيت الحـقــا ،ولـمــاذا؟ وهــل تم
التحقيق مع العسكري؟

في اليوم التالي لحادثة االعتداء ،استدعى رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم الزميل الصنيدح لالستماع إلى أقواله ،ثم استمع للواء الوقيت،
وعدد من الضباط والعسكر ،كل على حدة.
وبـعــدئـ ٍـذ ،دعــا الـغــانــم الــزمـيــل إلــى إنـهــاء ال ـخــاف ،بــأن يعتذر كــل من
الطرفين لآلخر ،غير أن الزميل شدد على أنه لم يخطئ بحق الوقيت حتى
يعتذر إليه ،وحينئذ لم يجد الرئيس أمامه إال أن يأمر بفتح تحقيق رسمي.
وهنا نسأل أمانة المجلس :إذا كان الرئيس طلب إلى الطرفين تبادل
االعتذار ،بعد االستماع إليهما بكل تأكيد ،أليس في ذلك المخرج دليل
ً
دامغ على وجود ما يستدعي اعتذارا من الوقيت ،إضافة إلى الصنيدح؟!

ً
«التمييز» تقضي بحبس  13متهما بترديد
المنظمات لدعم العراق
تعهدات
دوالر
مليون
330
ً
خطاب البراك سنتين مع وقف النفاذ
نصيب الجمعيات الكويتية منها  122.5مليونا
●

حسين العبدالله

فصلت محكمة التمييز ،أمس،
في الدفعة األولــى من المتهمين
فــي قضية إع ــادة خطاب النائب
الـســابــق مسلم ال ـبــراك ،وعــددهــم
 ،13ب ــرف ــض ط ـع ـن ـهــم وال ـن ـيــابــة

●

ال ـعــامــة ،مـمــا يـعـنــي تــأيـيــد حكم
«االستئناف» المؤيد لحكم «أول
درجـ ـ ـ ــة» ب ـح ـب ـس ـهــم س ـن ـت ـيــن مــع
ال ـش ـغــل ،وإل ــزام ـه ــم كـفــالــة مالية
 3آالف دينار.
وأمـ ـ ــرت «ال ـت ـم ـي ـي ــز» ،بــرئــاســة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ع ـب ــدال ـل ــه 02

في أول أيام مؤتمر المنظمات
غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة ل ــدع ــم ال ــوض ــع
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ال ـ ــذي
تستضيفه الـكــويــت حـتــى الـغــد،
ت ـع ـه ــدت ع ـ ــدة م ـن ـظ ـمــات دول ـي ــة

اقتصاديات
العصيمي :هيئة االستثمار
و«مؤسسة التأمينات» ترغبان
في المشاركة بخصخصة البورصة
12

 55.4مليون دينار أرباح
«التجاري» في 2017
بنمو %10
١٣

عمومية «زين» ناقشت
بيع «أسهم الخزينة»

العازمي لـ ةديرجلا :.ال تعديل
لمواعيد اختبارات نهاية العام
●

فهد الرمضان

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي
ً
د .حامد العازمي صحة ما يتداول حاليا
بشأن تعديل مواعيد اختبارات نهاية العام
ً
الدراسي الحالي لجميع المراحل ،مؤكدا أن
ً
هذا الموضوع لم يطرح أساسا للنقاش.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،إن
تحديد مواعيد االختبارات وآلياتها من

اختصاص قطاعات معينة في «التربية»،
ً
مبينا أن هذه اإلجراءات المهمة تتم بشكل
منتظم عبر تلك القطاعات ،وبعد العرض
على وكيل الوزارة العتمادها.
وأكـ ـ ــد أنـ ــه م ــن غ ـي ــر ال ـم ـن ـط ـقــي تـعــديــل
مواعيد االختبارات دون دراســة ومعرفة
م ــدى م ــاء م ــة ذل ــك م ــع مـصـلـحــة الـطـلـبــة،
وك ـ ــذل ـ ــك م ـص ـل ـح ــة الـ ـعـ ـم ــل وال ـم ـن ـظ ــوم ــة
التعليمية.

15

«السكنية» تحسم
فرصها االستثمارية
الـ  ٥نهاية 2018
●

يوسف العبدالله

تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ع ـلــى االن ـت ـه ــاء م ــن طـ ــرح م ـنــاق ـصــة م ـشــاريــع
التعاقد على  5فرص استثمارية في مدينتي
ً
جابر وصباح األحمد ،تمهيدا لتوقيعها نهاية
العام الحالي.
02

إيران ترفض الخروج من سورية
في رد مباشر على التهديدات
اإلســرائـيـلـيــة األخ ـي ــرة ،أك ــد علي
أكبر واليـتــي ،مستشار المرشد
األع ـلــى اإلي ــران ــي عـلــي خامنئي،
أن «حـ ـض ــور إيـ ـ ــران ف ــي ســوريــة
س ـي ـس ـت ـم ــر لـ ـل ــدف ــاع ع ـ ــن جـبـهــة
المقاومة ،وفق التوافق الحاصل
بين البلدين».
وأض ـ ـ ـ ــاف واليـ ـ ـت ـ ــي« :ن ـ ـحـ ــن ال
نـقـبــل ال ـش ــروط ال ـخــارج ـيــة ،مثل
موضوع وجودنا في المنطقة»،
ً
مؤكدا أن «إسقاط سورية الطائرة
ً
اإلسرائيلية يعتبر منعطفا في
ال ـ ـصـ ــراع مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وع ـلــى
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن أن ي ـع ــوا أن أي
اعـ ـت ــداء ع ـلــى س ــوري ــة س ـيــواجــه
بالرد».
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ك ـش ـفــت
تقارير إسرائيلية أن تل 02

جانب من آثار القصف في غوطة دمشق (اي بي ايه)

ناصر الخمري

غير حكومية وجمعيات إغاثية
ونفع عام ،أمس ،بتقديم 330.130
مليون دوالر ،ضمن برامج إغاثية
وتنموية ،يبلغ نصيب الجمعيات
ً
الكويتية منها  122.5مليونا.
وق ــالرئـيــس الهيئة الخيرية
اإل ســا مـيــة العالمية المستشار

ب ــال ــدي ــوان األم ـي ــري د .عـبــد الـلــه
الـمـعـتــوق ،فــي كـلـمــة خ ــال حفل
االفتتاح ،إن هذا المؤتمر «يشكل
نــافــذة أمــل جــديــدة وبــارقــة حياة
ألكثر من  5ماليين نــازح عراقي
يـفـتـقــرون إل ــى ال ـم ــأوى والـمــأكــل
وال ـ ـم ـ ـشـ ــرب والـ ــرعـ ــايـ ــة 02

قصر العدل

٠٧

لجان لتسوية المنازعات
هي الحل لخفض القضايا
المحالة إلى القضاء

اقتصاد

١٧
الروضان :قانون مراقبي
الحسابات في مراحله
األخيرة

اقتصاد

١٨
 %29نمو أرباح
«الصالحية» في 2017
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الثانية

األمير يعزي إندونيسيا في ضحايا
حادث الحافلة السياحية
بـعــث سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
صباح األحـمــد ببرقية تعزية إلى
رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو
وي ـ ـ ـ ـ ــدودو ،ع ـب ــر ف ـي ـهــا سـ ـم ــوه عــن
خالص تعازيه وص ــادق مواساته
ب ـض ـحــايــا حـ ـ ــادث سـ ـق ــوط حــافـلــة
سياحية من أعلى تل في مقاطعة
ج ـ ــاوة ال ـغــرب ـيــة ف ــي إنــدون ـي ـس ـيــا،
والذي أسفر عن وقوع العشرات من
الضحايا والمصابين.
وســأل سموه المولى تعالى أن
يتغمد ضحايا هذا الحادث األليم
بواسع رحمته ،ويلهم ذويهم جميل
الصبر وحسن ال ـعــزاء ،ويمن على
المصابين سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ
نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،ورئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيتي تعزية مماثلتين.
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ولي العهد يستقبل الغانم وماكاليستر والعلي
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
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
ي ــراف ـق ــه رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة الـ ـش ــؤون
الخارجية في البرلمان األوروبي،
رئ ـيــس ح ــزب الـشـعــب األوروبـ ــي
األلماني ديفيد ماكاليستر ،وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديــوان
سمو و لــي العهد الشيخ مبارك
الفيصل.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،رئـيــس
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر
العلي.

محافظ حولي يرعى حملة
المليون شتلة
تحت رعاية وحضور محافظ
حولي ،الفريق أول م .الشيخ
أحمد النواف ،تنطلق اليوم،
الساعة الثالثة عصرا ،حملة
المليون شتلة ،بممشى
الواحة بمنطقة مشرف.
وفي هذا الصدد ،أكد المحافظ
أهمية الحملة في رفع الوعي
البيئي لدى مختلفت شرائح
المجتمع بأهمية التخضير
والتشجير.
من جهتهم ،أعرب القائمون
على الحملة عن شكرهم
وتقديرهم للمحافظ على
جهوده المتواصلة في دعم
ومساعدة جميع األعمال
التطوعية ،بما يسهم في
نشر ثقافة البذل والعطاء في
المجتمع.

ً
ولي العهد مستقبال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األوروبي أمس

وزير الدفاع استقبل نظيره السنغافوري وغانم العفاسي :إعادة توزيع مكافآت «األوقاف»
اسـتـقـبــل ال ـنــائــب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع ،الشيخ
ناصرالصباح ،بقصر بيان صباح
أمــس ،وزيــر الــدولــة لشؤون الدفاع
والخارجية في سنغافورة ،د .محمد
مالكي بن عثمان ،والوفد المرافق له،
وتم خالل اللقاء مناقشة أهم األمور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.
وفي وقت الحق ،استقبل الصباح
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،د .حــافــظ غــانــم،
يــرافـقــه مــديــر مكتب البنك الــدولــي
لدى الكويت ،د .فراس رعد ،والوفد
المرافق لهما ،وتم خالل اللقاء تبادل
األحاديث الودية ومناقشة األمور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،ت ـل ـقــى ال ـنــائــب
األول رسالة تهنئة من وزير الدفاع
لجمهورية منغوليا ،نياما إنخبولد،

«مجلس األوقاف» أوصى بترشيد اإلنفاق وخفض المصروفات اإلدارية
●

النائب األول خالل لقائه وفد البنك الدولي
وذ ل ــك بمناسبة تعيينه بمنصبه
الجديد.
وت ـم ـن ــى وزيـ ـ ــر دفـ ـ ــاع مـنـغــولـيــا
للصباح دوام التوفيق والنجاح في
مهام عمله لخدمة وطنه وشعبه،

كما قدم له دعــوه لزيارة منغوليا،
وتـمـنــى لــدولــة ال ـكــويــت مــزيــدا من
الــرفـعــة واالزدهـ ــار فــي ظــل القيادة
الحكيمة لسمو أمير البالد.
وق ـ ــد بـ ـع ــث الـ ـصـ ـب ــاح ب ــرس ــال ــة

جوابية لنظيره المنغوليّ ،
عبر فيها
عن شكره على هذه التهنئة ،مثمنا
حرصه وهتمامه بكل ما من شأنه
تعزيز رواب ــط التعاون والعالقات
المتبادلة بين الكويت ومنغوليا.

سلة أخبار

محمد راشد

اعـ ـتـ ـب ــر وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل ووزي ـ ـ ــر
األوق ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـش ـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
ورئ ـيــس مجلس ش ــؤون األوق ــاف
الـمـسـتـشــار د .فـهــد الـعـفــاســي ،أن
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال ال ــوق ــف
واجب ديني واجتماعي وأخالقي،
م ـع ـل ـنــا أن ال ـم ـج ـلــس ق ـ ــرر إع ـ ــادة
توزيع المكافآت بما يوائم حجم
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة والـ ـخـ ـب ــرة لـمـمـثـلــي
األمانة وأداء الشركات وبما يحفظ
حرمة أموال الواقفين.
واط ـ ـ ـلـ ـ ــع ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر الـ ـعـ ـف ــاس ــي،
ب ـم ـنــاس ـبــة ت ــرؤس ــه أول اج ـت ـمــاع
لـمـجـلــس ش ـ ــؤون األوق ـ ـ ــاف خــال

العام الحالي ،على آخر التطورات
الخاصة بتقرير ديوان المحاسبة
بشأن المكافآت التي يحصل عليها
بعض قياديي األمانة والتي أثارت
ً
جـ ـ ــدال ف ــي وس ــائ ــل االع ـ ـ ـ ــام ،كـمــا
استعرض المجلس قــرار مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى صــرف
األمـ ــانـ ــة م ـك ــاف ــآت لـمـمـثـلـيـهــا فــي
عضوية مجالس إدارات الشركات
التي تساهم فيها.
وأك ـ ــد ال ـع ـفــاســي ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،حــرصــه على الحيادية
ف ــي الـ ــرد ع ـلــى م ــاح ـظ ــات دي ــوان
المحاسبة وتسويتها ،الفتا إلى
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق لـتـقـصــي
الـ ـحـ ـق ــائ ــق ت ـت ـم ـت ــع ب ــال ـح ـي ــادي ــة

وستعمل على توضيح الحقائق
ً
بكل دقة ومهنية وشفافية ،مشيرا
إلــى إص ــدار ق ــرار بتشكيلها على
أن تنتهي أعمالها مع نهاية شهر
مارس المقبل.
ون ــاق ــش الـمـجـلــس ال ـعــديــد من
ال ـمــواض ـيــع ال ـم ــدرج ــة ف ــي ج ــدول
األع ـ ـمـ ــال ،ومـ ــن أه ـم ـهــا ال ـم ــوازن ــة
ال ـت ـقــديــريــة الـتـشـغـيـلـيــة لــأمــانــة
العامة لألوقاف لسنة 2018م والتي
تمت الموافقة عليها واعتمادها
مــن الـمـجـلــس ،وأوص ــى المجلس
بضبط وترشيد اإلنفاق وخفض
ب ـن ــد ال ـم ـص ــروف ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة بـمــا
يـســاهــم فــي تنمية م ــوارد الــوقــف
وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

أين األمانة في بيان...
التحقيق انتهت إلى أن حرس المجلس ،وعلى رأسهم
اللواء الوقيت ،والمقدم بدر المطوع والمالزم إبراهيم
شهاب ،الذين كانوا في مكان الحادثة ،لم يخطئوا
ً
ً
أو يـقــومــوا بــاالع ـتــداء ق ــوال وف ـعــا عـلــى الصحافي
ً
علي فالح العجمي» .وأمام هذا االدعاء ،نقف طويال،
إذ لم يتهم الزميل ،أو أي من شهود الواقعة ،المقدم
ً
ً
المطوع والمالزم شهاب باالعتداء قوال وفعال ،على
الصنيدح! بل إن الزميل أشــار إليهما في التحقيق
ك ـشــاهــديــن ،إال أن ب ـيــان «ال ـت ـض ـل ـيــل» حـ َّـول ـه ـمــا من
شــاهــديــن إل ــى مــدعــى عليهما ف ــي ت ـصــرف يعكس
التالعب باألقوال.
ومــن المؤكد أن «أمــانــة المجلس» ،ببيانها هذا،
ل ـب ـســت ال ـب ــذل ــة ال ـع ـس ـكــريــة ون ــزع ــت ثـ ــوب ال ـع ــدال ــة،
بادعائها أن الصنيدح لم يلتزم «بتوجيهات الحرس،
وأصر على رفض التحرك في المكان غير المسموح
بوجوده فيه ،وعطلهم عن أداء عملهم» ...فهل يعقل
أن يعطل محرر واحد أعمال مجموعة من الحرس؟! أم
أن تبريرات «رصيف وزارة الداخلية» أصبحت دارجة
اليوم في قاموس «األمانة» والحرس؟
الحقيقة الوحيدة التي نشرها البيان هي إشادة
الزميل الصنيدح باللواء الوقيت ،وفي شهادته هذه،
خالل التحقيق ،درس عظيم يقدمه المحرر الشاب
إلى جهاز بحجم األمانة العامة لمجلس األمة ،فقول
الحق من أخالق الفرسان ،وداللة على حسن التربية،
وإن جاء لمصلحة المعتدي ،أما شهادة الزور فهي
حجة الضعيف.

«التمييز» تقضي بحبس...
جاسم ،بوقف تنفيذ العقوبة مدة  3سنوات ،يلتزم
خاللها المتهمون بحسن السيرة والسلوك.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ط ـع ـن ــت عـ ـل ــى ح ـكــم
«االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف» ،وط ـل ـب ــت ت ـش ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــة بـحــق
المتهمين ،الــذيــن طــالـبــوا ،ب ــدوره ــم ،فــي طعونهم
ببراء تهم ،غير أن محكمة التمييز استمعت ،أمس،
لمرافعة دفــاعـهــم ،وق ــررت فــي نهاية الجلسة عدم
قبول هذه الطعون.
يــذكــر أن مـحــاكــم االس ـت ـئ ـنــاف ل ــم تـنـتــهِ بـعــد من
الفصل في قضية ترديد الخطاب المتهم على ذمتها
ً
 60شخصا  ،إذ تــم تقسيم المتهمين إلــى دفـعــات،
يحاكمون أمام «االستئناف» ،مما يعني أن قضاياهم
لم تعرض بعد أمام محكمة التمييز.

 330مليون دوالر تعهدات...
الـصـحـيــة وال ـخــدمــات التعليمية ،ويـعـيـشــون منذ
 3سنوات في أوضاع بالغة القسوة وظروف شديدة
الوطأة والصعوبة».
بـ ـ ـ ــدوره ،ك ـش ــف رئ ـي ــس صـ ـن ــدوق إع ـ ـ ــادة إع ـم ــار
الـمـنــاطــق الـمـتـضــررة مــن العمليات اإلرهــاب ـيــة في
الـ ـع ــراق ،د .مـصـطـفــى ال ـه ـي ـتــي ،أن ع ــدد ال ــوح ــدات
السكنية المتضررة نتيجة ا لـحــرب على اإلره ــاب
ً
ً
يبلغ  138ألفا ،مؤكدا أن النازحين داخل األراضي
العراقية ينتظرون العودة إلى منازلهم.
وقال المدير العام لوزارة التخطيط العراقية قصي
عبدالفتاح ،خالل اجتماع الخبراء الرفيعي المستوى
لبرنامج إعادة اإلعمار ،إن حجم األضــرار الناجمة
ً
عن تلك الحرب بلغ  45.7مليار دوالر ،مبينا أن إعادة
ً
اإلعمار تحتاج إلى  88.2مليارا.
وأضاف عبدالفتاح أن حكومة بغداد شرعت في
تقييم األضرار واحتياجات المحافظات المتضررة
ً
من تنظيم «داعش» ،مشيرا إلى أن الحكومة طلبت
م ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ال ـت ـعــاون مـعـهــا إلن ـج ــاز هــذه
المهمة.
٠٩-٠٨

«السكنية» تحسم فرصها...
وعـلـمــت «ال ـجــريــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن قطاعي
االستثمار والخاص في المؤسسة أنهيا تأهيل 12
شركة عالمية ومحلية لهذه الفرص بعد تنافس 18
شركة ،الفتة إلــى أن تلك الفرص تتوزع بين  3في

الدعيج يلتقي سفير تونس
استقبل رئيس مجلس
اإلدارة ،المدير العام لـ «كونا»،
رئيس اتحاد وكاالت األنباء
العربية (فانا) الشيخ مبارك
الدعيج ،في مكتبه ،أمس،
سفير الجمهورية التونسية
لدى الكويت احمد بن
الصغير والوفد اإلعالمي
التونسي الذي يزور البالد
حاليا لتغطية فعاليات
مؤتمر إعادة اعمار العراق
الذي تستضيفه الكويت.
وأكد الدعيج حرص «كونا»
على دعم مختلف الجهود
الرامية إلى تعزيز التعاون
بين المؤسسات اإلعالمية
العربية وتفعيل العمل
المشترك لتطوير الخطاب
اإلعالمي العربي.

مدينة جابر األحمد ،واثنتين بمدينة صباح األحمد.
وقالت المصادر إن «السكنية» ماضية في طرح
ً
المناقصة رسميا على الشركات المتنافسة مارس
ً
المقبل ،بعد انتهائها أخيرا من عملية التأهيل ،التي
استغرقت نحو شهر ،والتي كانت سبقتها بمعرض
داخلي أقامته في أبريل الماضي ،ورحلة في اإلمارات
الستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين.
وأوضحت أن معظم الشركات المتنافسة محلية،
إلــى جانب أخــرى صينية ،الفتة إلــى أن المؤسسة
حريصة على إنجاح تجربتها االستثمارية األولى
في أضخم مدنها الحديثة ،مدينتي صباح وجابر
األحمد.
يــذكــر أن ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـتــي طرحتها
المؤسسة متنوعة بين الجانب التجاري والصناعي
والسكني االستثماري و«المخازن» ،وستفعل دور
المطور العقاري الستغالل تحرير أراضي «السكنية»
المخصصة لالستثمار ،لجعلها مــدرة للدخل من
خالل تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص.

إيران ترفض الخروج...
أبيب هددت إيران عبر  4دول أوروبية بسبب إقامتها
مصانع أسلحة في لبنان وقواعد بسورية ،وأن آخر
تهديد كان قبل يومين فقط من حادثة إسقاط الـ F16
ً
اإلسرائيلية خالل شنها غارات في سورية ردا على
عبور طائرة إيرانية مسيرة إلى إسرائيل.
ً
وكانت «الجريدة» نشرت األسبوع الماضي تقريرا
عن أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
قال للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،خالل زيارته
لموسكو ،إنه لن يتردد في قصف مصانع السالح
اإليــرانـيــة فــي لبنان ،ومـنــع إي ــران مــن إنـشــاء قواعد
بسورية.
ً
أوروبيا ،طالبت الحكومة األلمانية إيران بالتخلي
ع ــن «مــوق ـف ـهــا ال ـع ــدوان ــي ت ـج ــاه إس ــرائـ ـي ــل» .وات ـهــم
المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايـبــرت طهران،
أمـ ــس ،بــالـمـســاهـمــة ف ــي «تـصـعـيــد خـطـيــر» للحرب
ً
بسورية عبر دعم ميليشيات ،مؤكدا حق إسرائيل
في الدفاع عن نفسها.
ب ـ ــدوره ،ق ــال وزي ــر خــارج ـيــة بــريـطــانـيــا بــوريــس
جونسون إن لندن قلقة بشأن دور إيران في المواجهة
التي وقعت على حدود إسرائيل مع سورية.
وأضاف جونسون أن «التصرفات اإليرانية تصرف
االنتباه عن الجهود الرامية لبدء عملية سالم حقيقية
ً
في سورية» ،داعيا روسيا إلى لجم حلفائها.
م ــن نــاحـيـتــه ،ذك ــر وزيـ ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي جيم
ماتيس ،في تصريحات صحافية أمس األول ،وهو
على متن طائرة في طريقه إلــى جولة أوروبـيــة ،أن
إي ــران هــي سبب المشاكل واألزم ــات التي تعانيها
دول الشرق األوسط.
وأضاف ماتيس« :من المثير لالهتمام أنه في كل
مـكــان نجد مشكلة فــي الـشــرق األوس ــط تجد نفس
الشيء إيران وراء ذلك ...سواء كان ذلك في اليمن أو
ً
بيروت أو سورية ...تجد دائما إيران».
على صعيد آخر ،أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو ،أمـ ــس ،أن ــه يـبـحــث م ــع اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون سـ ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ضــم
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ،حسبما أفاد
متحدث .وأجــل «الكنيست» ،أمــس ،النظر في القرار
بسبب األوضاع األمنية.
٢٨
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محليات

مجلس الوزراء يطلع على ترتيبات استضافة «إعمار العراق»
أشاد بجهود الجيش المصري ضد البؤر اإلرهابية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه
األسبوعي ،بعد ظهر أمــس ،في
ق ــاع ــة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء بـقـصــر
ال ـس ـيــف ،بــرئــاســة س ـمــو رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ جــابــر
المبارك.
وبعد االجتماع ،صرح نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ب ــأن ــه فـ ــي إطـ ــار
االستعدادات الجارية الستضافة
الـ ـك ــوي ــت ألع ـ ـمـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
التحضيرية والــوزاريــة لمؤتمر
ال ـكــويــت ال ــدول ــي إلعـ ــادة إعـمــار

ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،واجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ـحــالــف
الدولي لمكافحة تنظيم داعش
على المستوى الوزاري ،استمع
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي مـسـتـهــل
اجتماعه إلــى شــرح قدمه نائب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ووزي ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ صـ ـب ــاح
الـخــالــد حــول آخــر التحضيرات
والـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات الـ ـج ــاري ــة ب ـشــأن
اس ـت ـضــافــة هـ ــذا الـ ـح ــدث الـمـهــم
الـ ـ ــذي س ـ ــوف ي ـت ـف ـضــل صــاحــب
السمو األمـيــر بــرعــايــة وافتتاح
أع ـمــال مــؤتـمــر الـكــويــت الــدولــي
إلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة أع ـ ـ ـمـ ـ ــار الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق غـ ــدا

األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،وك ـ ــذل ـ ــك م ـ ــا يـتـصــل
بـ ـج ــدول أعـ ـم ــال االج ـت ـم ــاع ــات،
بـهــدف توفير مقومات النجاح
الـمــأمــول ألعـمــال هــذا المؤتمر،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ــداف ـ ـ ــه وغـ ــايـ ــاتـ ــه
المنشودة.
وأضاف الصالح أن المجلس،
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ب ـح ــث شـ ــؤون
مجلس األمة ،واطلع بهذا الصدد
على األسئلة واالقتراحات برغبة
ال ـم ـق ــدم ــة م ــن ب ـع ــض األعـ ـض ــاء،
وك ــذل ــك ال ـمــوضــوعــات الـمــدرجــة
ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـب ــرل ـم ــان
القادمة.

وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس أشـ ـ ــاد
بالعمليات األمنية والعسكرية
التي يقوم بها الجيش المصري
ض ــد ال ـب ــؤر اإلره ــاب ـي ــة ال ـت ــي تم
رصدها في شمال ووسط سيناء،
واس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ت ــدمـ ـي ــر األهـ ـ ـ ــداف
ال ـتــاب ـعــة لـلـعـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة،
ً
آ م ــا لجمهورية مـصــر العربية
وشعبها الشقيق دوام االستقرار.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ــال
الصالح إن مجلس الوزراء أعرب
ع ــن ع ـم ـيــق األس ـ ــف إزاء ح ــادث
سقوط طائرة روسية في روسيا
ً
مؤخرا.

ً
المبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء األسبوعية أمس

محمد بوشهري :استعمال المياه في إيذاء اآلخرين
باالحتفاالت الوطنية سلوك غير حضاري
ّ
ً
دشن مشروع «ترشيد  »2مؤكدا أهمية التوعية بين األجيال

●

سيد القصاص

أكــد وكـيــل وزارة الكهرباء وال ـمــاء ،محمد
بوشهري ،أهمية ترشيد المياه والكهرباء،
مشددا على أن استغالل المياه في رش الناس
خالل األعياد الوطنية سلوك غير حضاري.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تــدشـيــن وزارة الـكـهــربــاء
وال ـمــاء ،أم ــس ،مـشــروع « تــرشـيــد  »2للفصل
الدراسي الثاني لعام  2018 /2017بالتعاون
مع وزارة التربية.
وقال بوشهري« :افتتحنا هذا العام مشروع
«ترشيد  ،»2حيث قمنا في الفصل الدراسي
األول مــن هــذا الـعــام بــزيــارة عــدد مــن مــدارس
محافظات مبارك الكبير والعاصمة وحولي،
واليوم نستكمل هذا المشروع الذي نسعى من

خالله إلى بث رسائل التوعية الهادفة لطلبة
ا ل ـكــو يــت للمحافظة عـلــى نعمتي الكهرباء
والماء.
وأوضح أن القائمين على تنفيذ المشروع
اختاروا مدرسة «الوسطى المتوسطة بنات»
في منطقة صباح الناصر التابعة لمحافظة
الفروانية لتكون نقطة انطالق القسم الثاني
من المشروع الذي يتضمن زيارة  25مدرسة،
متمنين أن يحقق أهدافه المرجوة.
وأش ــار الــى الجهود الـتــي تبذلها ال ــوزارة
بـ ـك ــوادره ــا ال ـه ـنــدس ـيــة وال ـف ـن ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ــة
والمالية لتأمين خدمتي الكهرباء والـمــاء،
الفتا الى أن الوزارة ترصد ميزانيات ضخمة
لتأمين استمرار خدماتها ،والعمل على نشر
ثقافة الترشيد لدى مختلف شرائح المجتمع.

وع ـلــى هــامــش االح ـت ـف ــال ،ح ــث بــوشـهــري
المستهلكين على المحافظة على نعمة المياه،
مشيدا بالرسالة الهادفة التي أعدتها إحدى
طالبات مدرسة الوسطى المتوسطة بنات،
التي تدعو فيها المواطنين إ لــى المحافظة
على نعمة المياه وعدم هدرها في االحتفاالت
باألعياد الوطنية.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـق ـطــاع
الـمـنـشــآت ال ـتــربــويــة والـتـخـطـيــط ف ــي وزارة
التربية ،د .خالد الرشيد ،إننا سعداء اليوم
بمشاركة وزارة التربية في مشروع ترشيد ،2
وسعداء بنجاح البرنامج التثقيفي «ترشيد
 ،»1ونتطلع إلــى أن ننفذ هــذا الـبــرنــامــج في
مـحــافـظــة الـفــروانـيــة ال ــرائ ــدة فــي مشاريعها
التنموية المختلفة.

سلة أخبار
الدومنيكان :دور الكويت
إنساني في اإلنماء واإلعمار
قال سفير الكويت لدى
كوبا المحال الى جمهورية
الدومنيكان محمد خلف،
أمس ،إن وزير خارجية
الدومنيكان ميغيل برقاس
أشاد بالمساعدات الكويتية
للدول التي ضربها زلزال
هايتي ،مؤكدا دور الكويت
االنساني الملحوظ في
االنماء واالعمار.
وأضاف السفير خلف ،في
تصريح صحافي لـ"كونا"،
أنه بحث خالل اجتماعه مع
وزير خارجية الدومنيكان
العالقات الثنائية بين
البلدين وسبل تطويرها،
إضافة الى القضايا محل
االهتمام المشترك.
وأشاد السفير خلف بالدور
الكبير للدومنيكان في
تسهيل عبور وتوصيل
المساعدات الكويتية المقدمة
من جمعية الهالل االحمر
الكويتي الى جمهورية
هايتي ،التي تضررت كثيرا
من الزلزال الذي اصابها،
وأدى إلى خسائر كبيرة في
األرواح والبنية التحتية.

بنك الطعام يعقد اللقاء األول
لحملة «نحفظها لتدوم»
قال نائب رئيس مجلس
إدارة البنك الكويتي للطعام،
مشعل األنصاري ،إن البنك
يكرس جهوده في تنمية
قطاع العمل الخيري.
وأضاف األنصاري ،في
كلمة له بمناسبة اإلعالن
عن اللقاء التعريفي األول
للحملة الخيرية #نحفظها
_لتدوم ،أنها تعد الحملة
األولى من نوعها في الكويت
التي تطلقها جمعية خيرية
للمحافظة على صحة أبنائنا
الطلبة في المدارس ،ونشر
الوعي والثقافة المجتمعية
للحفاظ على النعمة.
وأشار إلى تخصيص
حاويات لحفظ األطعمة
الزائدة ،سواء في المدارس
أو في المنازل ،تمهيدا
إلرسالها للجمعيات الخيرية
لتوزيعه على المحتاجين أو
المتعففين.

«الخدمات» :حريصون
على تفعيل القرارات الحكومية
السبيعي :ندعم سياسة الباب المفتوح مع «النقابة»
● محمد راشد
أعلنت وكيلة وزارة الخدمات باإلنابة بثينة السبيعي «عقد
اجتماع شهري مع رئيس وأعضاء نقابة العاملين بالوزارة للنظر
في الشكاوى واالقتراحات المقدمة من الموظفين عبر النقابة».
وقالت السبيعي ،في تصريح صحافي خــال رعايتها حفل
تكريم اللجنة النسائية بالنقابة أمس األول في مقر النقابة ،إن
«االجتماع المقرر عقده في أول يوم خميس من كل شهر ،يأتي
في إطار التعاون المشترك بين قيادات الوزارة والنقابة» ،مؤكدة
«تقديم الدعم الكامل للنقابة ،واتـبــاع سياسة الباب المفتوح،
والتعاون معها في سبيل تبسيط اإلج ــراء ات ،لتأدية األهــداف
التي أنشئت من أجلها».
وأضافت أن «الوزارة حريصة جدا على تفعيل سائر القرارات
الحكومية فيها ،باعتبارها واجبة التطبيق والتنفيذ ،السيما
ان تعطيل أي ق ــرارات يعد مخالفة صريحة لنص الـقــانــون وال
يمكن أن نقبل به».
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الصبيح لـ ةديرجلا  :تدوير قريب لقياديي «القوى العاملة»
•

ً
أكدت أنه ليس عقابا بل سعي إلكسابهم مهارات أوسع وخبرات جديدة
جورج عاطف

أكدت الصبيح أن «التدوير
يساهم في تطوير العمل
وأسلوب اإلدارة ،وضخ دماء
جديدة» ،مدللة على ذلك
«بتطور العمل في بعض
اإلدارات التي شملها التدوير».

ف ــي مـ ـ ــوازاة إعـ ــان وك ـيــل وزارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة إج ـ ـ ـ ــراء
تــدويــر واس ــع بـيــن جميع الــوكــاء
ال ـم ـســاعــديــن ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،كشفت
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل،
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
ه ـنــد الـصـبـيــح ع ــن «ت ــدوي ــر قــريــب
سـيـشـمــل ق ـيــاديــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة» ،مشيرة إلى أنه «يتم
اآلن ترتيب األمور الخاصة به ،ومن
ثم إعالنه قريبا».
وقالت الصبيح ،لـ«الجريدة» ،إن
ً
ً
«التدوير ليس عقابا ،بل يعد سعيا
نحو إكـســاب القيادي أو الموظف
مهارات أوسع وخبرات جديدة في
الـعــديــد مــن الـقـطــاعــات واإلدارات،
إلى جانب تطوير العمل وأسلوب
اإلدارة ،وضخ دماء جديدة».
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـش ــف وكـ ـي ــل وزارة
الشؤون االجتماعية سعد الخراز،
ع ــن «إج ـ ـ ـ ــراء ت ــدوي ــر ش ـم ــل جـمـيــع
ق ـ ـيـ ــاديـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف

ً
«البلدية» :إزالة  69تعديا
على أمالك الدولة في حولي
●

علي حسن

كـشـفــت إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة فــي بـلــديــة الـكــويــت أن
فريق ا لـطــوارئ بفرع بلدية حولي شن حمالت ميدانية
خــال يـنــايــر الـمــاضــي ،أسـفــرت عــن إزال ــة  69تـعــديــا على
أمالك الدولة ،وتحرير  32مخالفة لالئحة االعالنات ،و11
مخالفة لالئحة النظافة.
وصرح رئيس فريق الطوارئ بالتكليف حبيب فاضل
بــأن المفتشين بفريق ا لـطــوارئ و جـهــوا إ ن ــذارا إ لــى 105
تعديات على أمالك الدولة ،وإزالة  69تعديا ،وحرروا 32
مخالفة إلقامة اعالن بدون ترخيص ،ووجهوا  15إنذارا
داخل العقار ،وحرروا  11مخالفة استغالل الرصيف العام.
وأ شــار فاضل إلى الكشف على  62شكوى لمواطنين،
وتحرير  4مخالفات باعة جائلين .ودعت إدارة العالقات
ال ـع ــام ــة ال ـج ـم ـه ــور ف ــي حـ ــال وج ـ ــود أي ش ـك ــوى تـتـعـلــق
بالبلدية إلى االتصال على الخط الساخن ،أو التواصل
على حـســاب البلدية عبر مــوا قــع ا لـتــوا صــل االجتماعي،
وسيتم اتخاذ اإل جــراء ات القانونية حيال الشكوى على
الفور.

ال ـق ـط ــاع ــات» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «ه ــذا
التدوير جاء لما تقتضيه مصلحة
العمل ،وتماشيا مع استراتيجية
ال ـ ــوزارة فــي الـنـهــوض بقطاعاتها
كــافــة ،حـتــى يتسنى تـقــديــم أفضل
الخدمات لشرائح عديدة من أفراد
المجتمع ،وفقا لألهداف المنشودة
والخطط المستقبلية».
وأوضـ ـ ــح الـ ـخ ــراز ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس ،أنه «بموجب قرارات
التدوير تم نقل شيخة العدواني من
وظيفة الوكيلة المساعدة لشؤون
قطاع التعاون ،إلى وظيفة الوكيلة
الـمـســاعــدة ل ـشــؤون قـطــاع الرعاية
االجتماعية ،ونقل فاطمة المال من
وظيفة الوكيلة المساعد للرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة إل ــى وظ ـي ـفــة الــوكـيــل
المساعد للشؤون المالية واإلدارية».
وأشــار إلــى أن «ال ـقــرارات شملت
نقل حسن كاظم من وظيفة الوكيل
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون ق ـطــاع التنمية
االج ـت ـمــاع ـيــة إل ــى وظ ـي ـفــة الــوكـيــل

هند الصبيح

تدوير المديرين

ال ـم ـســاعــد لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـطــويــر
اإلداري ،ونـقــل هـنــاء الـهــاجــري من
وظيفة الوكيلة المساعدة للشؤون
المالية واإلدارية إلى وظيفة الوكيلة
ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
فضال عــن نقل عبدالعزيز شعيب
من وظيفة الوكيل المساعد للشؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،إلـ ــى وظ ـي ـف ــة الــوك ـيــل
الـمـســاعــد ل ـشــؤون ال ـت ـعــاون ،ونقل
مسلم السبيعي من وظيفة الوكيل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـطــويــر
اإلداري ،إلى وظيفة الوكيل المساعد
للشؤون القانونية».

ً
ً
علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن «ثمة تــدويــرا مرتقبا
على مستوى مديري اإلدارات في وزارة الشؤون سيتم إعالنه خالل
األسبوع الجاري أو المقبل» ،مشيرة إلى أن «هذا التدوير سيكون
على نطاق واسع ،وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل».

«التربية» :ضبط الترفيع الوظيفي
وتعديل وضع المعلمين الجدد
●

فهد الرمضان

عقد مسؤولو القطاع اإلداري في وزارة التربية
اجتماعا موسعا ضم جميع رؤساء أقسام الترفيع
الوظيفي في المناطق التعليمية الست ،بهدف
اطالعهم على اإلجراءات الجديدة المتعلقة بترفيع
المعلمين المعينين أخيرا.
وقالت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة» إنه
تــم خ ــال االج ـت ـمــاع بـحــث اإلجـ ـ ــراء ات المتعلقة
بالمعلمين حملة الشهادة الجامعية وما يعادلها،
الذين تم تعيينهم خالل الفترة الماضية ،السيما
بعد موافقة «الفتوى والتشريع» على تسكينهم
على الــدرجــة «د» بــدال مــن «ه ــ» ،حيث تــم االتفاق
على تنفيذ هذه التعديالت بالنسبة إلى المعلمين
المستحقين اعتبارا من تاريخ تعيينهم بالنسبة
إلى الدرجة ،في حين سيتم تعديل األثر المالي
من تاريخ صدور تعديالت قانون الكادر وأخذها
حيز التنفيذ في  9أغسطس الماضي.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن ــه تــم خ ــال االجـتـمــاع
بـحــث مــوضــوع أخ ـطــاء الـتــرفـيــع الــوظـيـفــي التي
يتم رصدها بين فترة وأخــرى ،الفتة إلى أنه تم
التشديد على رؤســاء األقسام بضرورة متابعة
ال ـع ـم ــل ب ـش ـكــل أكـ ـث ــر دقـ ـ ــة ،والـ ـت ــأك ــد مـ ــن صـحــة

«الصيدلية» تطالب «الصحة» بسرعة تطبيق
قانون ّالصيدلة الجديد
ّ

الشطي :نحصل رسوم تأمين على األجهزة الطبية المنزلية ال جهاز السكري فقط
●

عادل سامي

طالبت الجمعية الصيدلية ،وزارة الصحة بسرعة تطبيق قانون الصيدلة
رقــم  ،2016 /30الــذي يشترط أن تكون رخصة الصيدلية في الجمعيات
التعاونية باسم صيدلي كويتي.
ّ
وثمن مجلس إدارة الجمعية الصيدلية جهود اللجنة الصحية بمجلس
األمة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الصيادلة أمام
تطبيق قانون الصيدلة الجديد رقم  30لسنة .2016
وأعــربــت الجمعية ،فــي بـيــان صـحــافــي أصــدرتــه أم ــس ،عــن سعادتها
البالغة بتفهم أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية أهمية القانون بالنسبة
للصيدلي الكويتي ،واقتناعها التام بقدرة وكفاءة الصيدلي الكويتي على
إدارة الصيدليات في القطاع التعاوني.
وأكــدت الجمعية نجاح االجتماع الــذي عقد قبل يومين بمقر اللجنة
الصحية في مجلس األمة وحضره رئيس وأعضاء الجمعية الصيدلية،
وش ـه ــد ح ـض ــور مـمـثـلـيــن ع ــن وزارة ال ـص ـحــة واتـ ـح ــاد م ـ ــوردي األدويـ ــة
والصيدليات ،في االنتصار لحقوق الصيدلي الكويتي.
وأشـ ــار ب ـيــان الـجـمـعـيــة إل ــى الـلـقــاء ال ــذي جـمــع أع ـضــاء مـجـلــس إدارة
الجمعية الصيدلية بالنائب عبدالوهاب البابطين عقب انتهاء اجتماع
اللجنة الصحية ،واصفا إياه بالبناء والمثمر ،حيث اطلع البابطين على
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محليات

إيجابيات القانون  ،2016 /30مثبتا باألرقام واإلحصاءات والتأكد احتياج
سوق العمل الخاص للصيادلة الكويتيين.
من جهة ثانية ،أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ،د .أحمد
الشطي ،أن رسوم التأمين التي تحصلها الــوزارة تشمل جميع األجهزة
الطبية المنزلية ال جهاز السكري فقط ،وتظل رمزية مقارنة مع القيمة
الحقيقية لسعر الجهاز أو تكلفة صيانته أو مستهلكاته المعتادة ،وذلك
حسب الجهاز ونوعيته .وقال الشطي في معرض رده التوضيحي ،أمس،
حــول مــا تــم تــداولــه ببعض وســائــل التواصل االجتماعي عــن سعر أحد
أجهزة قياس السكري ،إنه بعد التواصل مع مديرة إدارة الهندسة الطبية
بالوزارة ،المهندسة فرح دشتي ،أفادت بأنه بناء على القرار اإلداري رقم
 1023لسنة  2016الصادر من وكيل الوزارة بالموافقة على توصيات لجنة
مضخات األنسولين وأجهزة فحص السكري المنزلية ،فقد تقرر صرف
أجهزة فحص السكري مع السنسر للكويتيين المصابين بالسكري من
النوع األول ،أو من يتناولون  3حقن يوميا على األقل ،وكإجراء اعتيادي
يشمل كافة األجهزة الطبية التي تصرفها إدارة الهندسة الطبية للمرضى
لالستخدام بالمنزل ،فإنه يجب دفع قيمة تأمين للجهاز.
وأش ــار د .الشطي إلــى أن كلفة المستشعرات ،بناء على عقود وزارة
الصحة ،تقارب الـ 26دينارا ،حيث إن السنسر صالح لمدة أسبوعين (عدد
 2سنسر ×  26د .ك =  52د.ك) ،وبواقع  624دينارا في السنة.

إجراء ات الترفيع الوظيفي لجميع المستحقين،
وذل ــك لضمان عــدم ضـيــاع حـقــوق العاملين في
«التربية» ،خاصة بعد ورود شكاوى من وجود
أخطاء في الترفيع من بعض المناطق التعليمية،
السيما بإجراء ترفيع لموظفين غير مستحقين،
وإرجاعهم عقب اكتشاف الخطأ بعد أشهر.
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ك ـشــف وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـم ـن ـشــآت الـ ـت ــرب ــوي ــة وال ـت ـخ ـط ـيــط،
د .خالد الرشيد ،عن توقيع عقد صيانة مباني
المدارس والمنشآت التربوية في منطقة مبارك
الكبير التعليمية ،مبينا أن قيمة العقد بلغت 3.5
ماليين دينار.
وقـ ــال الــرش ـيــد ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن الـعـقــد يشمل
جميع أعمال الصيانة الخاصة بالمدارس التابعة
للمنطقة التعليمية ،إضافة إلى المنشآت التربوية
في ديوان المنطقة ،الفتا إلى أن مدة العقد ثالث
سنوات ،تبدأ من تاريخ مباشرة األعمال.
وأكد أن "التربية" حريصة على توفير الخدمات
والعقود التي تضمن ُحسن سير العمل وانتظام
المنظومة التعليمية ،مشيرا إلى أن القطاع يتابع
مع الجهات الرقابية إنجاز بقية العقود للمناطق
التعليمية األخرى.

«الهيكلة» :توفير  400فرصة
وظيفية في القطاع المصرفي
●

محمد الجاسم

أقــام برنامج إعــادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
فعالية «ألن ــك تـسـتــاهــل» ،األول ــى مــن نوعها لتوظيف الـشـبــاب الكويتي
في القطاع الـخــاص ،أمــس ،بمقر البرنامج ،تحت رعاية وزيــرة الشؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح.
وذكر األمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ،فوزي المجدلي،
أن هناك إقباال ملحوظا على مبنى «الهيكلة» ،للحصول على فرصة وظيفية،
بعد توافر أكثر من  300وظيفة للخريجين والخريجات في القطاع الخاص.
وأكد أن البرنامج ال يألو جهدا في دعم الشباب الكويتي ،وتوفير جميع
الفرص الوظيفية لهم بمختلف مؤسسات القطاع الخاص ،لدعم المسيرة
التنموية الكويتية لبناء اقتصاد وطني شامل وفي مختلف التخصصات.
وقال إن البرنامج قام بإعداد  10بوثات لمجموعة من الشركات الخاصة،
لتوفير  400فرصة وظيفية في  9جهات بالقطاع المصرفي ،إضافة إلى 175
فرصة مسجلة بالبرنامج للقطاعات األخرى ،لسد  530وظيفة.
وأوضح أن فعالية «ألنك تستاهل» تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية
جديدة واعدة للباحثين عن عمل ،وعرضها عليهم من الشركات المشاركة،
وكذلك توفير واستقطاب عــدد كبير من الفرص الوظيفية ،حتى يكون
للباحث أكثر من خيار وعرض خدمات البرنامج .وأشار المجدلي إلى أن
الشريحة المستهدفة من الفعالية ،هي شركات القطاع الخاص ،التي لديها
مشاريع مشتركة مع اإلرشاد الوظيفي ،وكذلك الباحثين عن عمل ،لتحقيق
مـخــرجــات إرش ــاد وتــوظـيــف ونـشــر وعــي أكـبــر عــدد ممكن مــن الباحثين
المتميزين في القطاع الخاص.

برلمانيات
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مسلسل عدم اكتمال النصاب ...مستمر
«التشريعية» تناقش تعديالت «الدستورية» في اجتماع فرعي

ً
السبيعي متوسطا الــدالل والشطي في اجتماع التشريعية ،أمس،
الذي غاب عنه  4أعضاء ...وبدا الفضالة الذي حضر لشرح اقتراحه

محيي عامر
اليـ ـ ـ ــزال م ـس ـل ـســل ع ـ ــدم اك ـت ـمــال
ال ـن ـصــاب ف ــي اج ـت ـمــاعــات الـلـجــان
البرلمانية مستمرا ،فقد عقدت لجنة
ال ـش ــؤون الـتـشــريـعـيــة والـقــانــونـيــة
اجتماعا فرعيا أمس ،اكتفت خالله
بالمناقشة دون التمكن من اتخاذ
قـ ـ ـ ــرارات ف ــي م ــوض ــوع ـي ــن مهمين
بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة
الدستورية.
وك ــان ــت لـجـنــة ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
عقدت اجتماعها الفرعي السادس
عـلــى ال ـتــوالــي ،أم ــس األول ،بسبب
فـ ـق ــدان ال ـن ـص ــاب ،ك ـمــا ه ــي ال ـحــال
نفسها بالنسبة إلــى لجنة شؤون
اإلس ـك ــان الـبــرلـمــانـيــة ال ـتــي عـقــدت
اجتماعا فرعيا قدمت خالله وزيرة
اإلس ـ ـكـ ــان وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
الـخــدمــات جـنــان بــوشـهــري عرضا
عن المواقف التنفيذية للمشاريع
اإلسكانية.
وبالعودة الى االجتماع الفرعي
لــ«الـتـشــريـعـيــة» أمـ ــس ،ق ــال رئيس
اللجنة النائب الحميدي السبيعي
إنها استمعت إلى آراء ممثلي وزارة
الـعــدل فــي االقتراحين ،مشيرا الى
أن االقـتــراح األول مقدم من النائب
محمد ال ــدالل ،ويـهــدف إلــى خفض
الكفالة الخاصة بطعن االفراد امام
«الدستورية» من  5إلى  3آالف دينار،
وخفض عــدد المحامين المطلوب
توقيعهم عريضة الطعن أمامها من
 3محامين إلى اثنين.
وب ـيــن الـسـبـيـعــي أن االق ـت ــراح
الثاني مـقــدم مــن النائب يوسف
الفضالة ،ويتعلق أيضا بقانون
إنـ ـش ــاء ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة،
لتنظيم سلطتها في نظر مرسوم
حـ ــل م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة أو م ــرس ــوم
الــدعــوة لالنتخابات ،بحيث يتم
الـفـصــل ف ــي ال ـط ـعــون قـبــل موعد

االنتخابات بأسبوع أو  10أيام،
م ــؤك ــدا أن ال ـل ـج ـنــة رأت ســامــة
المقترح من الناحية الدستورية
ووجاهته.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن االقـ ـت ــراحـ ـي ــن
جديران باالهتمام ،وسيتم استكمال
مناقشتهما وا لـتـصــو يــت عليهما
ف ــي اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة  20ال ـج ــاري،
معربا عن أمله إقرار قانون تعارض
المصالح في االجتماع ذاته.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ي ــوس ــف
الفضالة إنه حضر اجتماع اللجنة
التشريعية ،أمس ،لمناقشة اقتراحه
بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة
الدستورية ،وكان هناك استحسان
كبير من أعضاء اللجنة للمقترح،
لكنهم يرون إجراء بعض التعديالت
على المدد وصياغة القانون.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
عبدالوهاب البابطين ان «اللجان
م ـت ــأخ ــرة ف ــي ع ـق ــد اج ـت ـمــاعــات ـهــا،

وه ـ ـنـ ــاك خ ـل ــل فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـج ــان ــب،
وخصوصا أن لجنة حقوق االنسان
فـشـلــت ف ــي إك ـم ــال ال ـن ـصــاب خــال
سـتــة اجـتـمــاعــات متتالية ،بسبب
إقصاء مجاميع نيابية عنها ،رغم
أنها كانت نشيطة في دور االنعقاد
ال ـف ــائ ــت ،وال يـخـفــى ع ـلــى أحـ ــد أن
الحكومة تعاونت بشكل سيئ مع
م ـج ـمــوعــة م ـع ـي ـنــة ،واآلن نـتـجــرع
نتيجة هذا االتفاق».
على صعيد آخر ،أشاد البابطين
بقرار اللجنة المالية الموافقة على
قانون تعيين القياديين في الجهات
الحكومية ،مؤكدا أن هذا القانون من
شأنه أن يحد من «تعيينات الكيف
والمزاج والهاتف وربع الديوانية»،
موضحا أن هذه المقترحات تعالج
ط ـب ـي ـعــة وآل ـ ـيـ ــة ت ـع ـي ـيــن ال ـق ـي ــادي
الـ ـت ــي ت ـت ــم أحـ ـي ــان ــا ب ــال ـت ـل ـف ــون أو
بالباراشوت ،والبد من تنظيم هذه
العملية.

«بيئة األعمال» تقر تعديالت
«المشروعات الصغيرة»
أع ـل ــن ع ـضــو لـجـنــة تـحـسـيــن بـيـئــة األعـ ـم ــال ال ـن ــائ ــب يــوســف
الفضالة موافقة اللجنة ،خــال اجتماعها أمــس ،على تعديالت
قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مؤكدا
أنه يجري الترتيب اآلن إلدراج القانون على جدول أعمال جلسة
اليوم أو الغد.
وقال الفضالة ،في تصريح صحافي أن أبرز التعديالت التي
أقرتها اللجنة هي إطالق يد الصندوق في تمويل المشاريع أو
المشاركة فيها ،وفي االستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات،
ويكون مراقبا عليها ،مؤكدا أن كل التعديالت المطروحة تصب
في اتجاه إطالق يد الصندوق في تمويل أكبر بأريحية أكثر ،وأن
يكون منظما للعملية أكثر من كونه مشغال لها.

سلة برلمانية
العدساني يسأل الروضان
عن إلغاء هيئة الشباب

ّ
وجه النائب رياض العدساني
سؤاال برملانيا إلى وزير التجارة
والصناعة وزير الدولة لشؤون
الشباب خالد الروضان ،بشأن
تداخل االختصاصات بني الهيئة
العامة للشباب ووزارة "الشباب".
وقال العدساني ،في سؤاله" :في
حال تمت املوافقة من جانب
مجلس األمة على إلغاء القانون
رقم  100لسنة  2015بشأن إنشاء
الهيئة العامة للشباب ،هل تم أو
سيتم التنسيق مع إدارة الفتوى
والتشريع في األمر ،وما هو
رأيها؟".
وتساءل" :ما خطة نقل املوظفني
والعاملني بالهيئة إلى جهات
أخرى ،وهل سيتم االحتفاظ
بدرجاتهم الوظيفية وكل
حقوقهم؟".

الدوسري إلقرار تعديل
قانون الجيش بالمداولتين

طالب النائب ناصر الدوسري
أعضاء مجلس األمة بإقرار تعديل
املادة  29من القانون رقم  32لسنة
 1967بشأن الجيش ،في املداولتني
بجلسة اليوم ،والذي يمكن غير
محددي الجنسية من االلتحاق
بالجيش.
واستغرب الدوسري ،في تصريح
أمس ،التعاطي النيابي مع
املشروع الوارد باألساس من
الحكومة ،عند مناقشته في
الجلسة السابقة ،حيث كان
يفترض أن يقر القانون خاللها
ويحال للحكومة.
وقال إن املشروع يهدف إلى إلغاء
شرط التمتع بجنسيات دول أخرى
لاللتحاق بالخدمة العسكرية في
الجيش.
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لجان لتسوية المنازعات الحل لخفض القضايا المحالة إلى القضاء

قصر العدل
مرافعة

آالف إلى القضاء
6
وأحالت
منها
%90
تسوية
في
فشلت
العمل»
«إدارات
تلقتها
قضية
8000
•
ً
•  17ألف قضية إدارية نظرتها المحاكم الثالث منها  7000أقامها موظفون طعنا على القرارات اإلدارية
حسين العبدالله

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

أصبح غياب لجان التسوية
وفض المنازعات بين
المتقاضين ،سواء بين
الموظفين في الحكومة أو
العاملين في القطاع الخاص،
عامال مرهقا للمحاكم ،إذ
تستقبل سنويا ما يقارب 20
ألف قضية إدارية وعمالية،
وآالف الشكاوى الجزائية التي
يمكن حسمها خارج أروقة
المحاكم.

ضرورة إنشاء
لجان للفصل
في االعتراضات
والتظلمات ويتولى
رئاستها قضاة
أو قانونيون من
خارج الوزارات

م��ع ارت��ف��اع وت��ي��رة القضايا
ال�����م�����ت�����داول�����ة أم����������ام ال���م���ح���اك���م
باختالف أنواعها ،والتي تزيد
على مليون قضية في كل عام،
ت���ث���ور ج��م��ل��ة م����ن ال���ت���س���اؤالت
حول الحلول العملية لمواجهة
األع������داد ال��م��ت��ض��اع��ف��ة س��ن��وي��ا،
وال�����ت�����ي ال ي���م���ك���ن م�لاح��ق��ت��ه��ا
ف���ق���ط ب���االع���ت���م���اد ع���ل���ى زي�����ادة
العناصر القضائية والمباني
ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ن��ظ��ر ال���ن���زاع���ات
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،ب���ل ي��ت��ط��ل��ب األم���ر
إي����ج����اد ح���ل���ول ع��م��ل��ي��ة ت��س��م��ح
بعرض القضايا ،التي يتعين
على القضاء فعليا أن ينظرها
ب��ع��د أن فشلت س��ب��ل التسوية
أو ال��ت��ف��اوض لتجنب عرضها
امام القضاء.
ولم تقرر القوانين واألنظمة
القضائية في الكويت إمكانية
طرح باب التفاوض والتسوية
ق����ب����ل ع�������رض ال�����ن�����زاع�����ات ع��ل��ى
القضاء ،حتى يمكن أن تساهم
ت���ل���ك ال���ت���س���وي���ات ف����ي ال��ت��ق��ل��ي��ل
من أع��داد القضايا المعروضة
أم���ام ال��م��ح��اك��م ،وإن��م��ا سمحت
بعرضها ف��ي بعض ال��ن��زاع��ات
رغم عدم فعاليتها في التقليل
من فكرة التقاضي التي باتت
بوابة لتغطية فشل العديد من
اإلدارات الحكومية التي عجزت
عن حل النزاعات اإلدارية التي
يقيمها الموظفون ضد اإلدارات
الحكومية نتيجة األخ��ط��اء أو
التعسف ا ل���ذي يرتكبه بعض
ال����م����س����ؤول����ون ت����ج����اه إص�������دار
قرارات خاطئة بحق الموظفين.
و ع���دم تفعيل دور التسوية
بحسب القانون ،طال االدارات
ال��م��ع��ن��ي��ة ع���ل���ى ت���ول���ي���ه���ا وه���و
االمر الذي أدى الى ارتفاع عدد
القضايا ،بعدما أصبحت تلك
االدارات ت��م��ارس دورا شكليا
بسبب انعدام الدور الذي تؤديه
في إتمام التسوية أو التوفيق
بين الخصوم ،رغم أن القانون
أن���اط لها ذل��ك عبر االستعانة
بكل الوسائل التي تسمح لها
ب��م��م��ارس��ة ذل���ك ال����دور اال انها
عزفت عن تحقيقه!

التسوية والتوفيق

الجهات الحكومية
تلتف حول توصيات
«ديوان الخدمة»
و«الفتوى» بشأن
سحب القرارات
الخاطئة ألن القانون
ال يلزمها!

الحاجة إلى التسوية والتوفيق
ب��ي��ن ال��م��ت��ن��ازع��ي��ن م���ن ال��م��س��ائ��ل
التي يفتقدها الواقع العملي رغم
صلتها المباشرة في التقليل من
فكرة التقاضي أمام المحاكم ،مما
يسهم في سرعة فصل المنازعات
أم����ام ل��ج��ان ف���ض ال��م��ن��ازع��ات أو
التسوية ،وسيعمل على تقليل
ف��ك��رة ال��م��ص��اري��ف ال��م��ال��ي��ة التي
يحتاجها التقاضي أمام المحاكم
من دفع رسوم قضائية او توكيل
م���ح���ام���ي���ن ل���ت���ول���ي ال�����دف�����اع أم����ام
المحاكم ،فضال عن تقليل سداد
الدولة لرسوم وأجور ال يقابلها
س���داد م��ن قبل المتقاضين عند
ال��ت��ن��ازع ف��ي��ه��ا ،وه���و االم���ر ال��ذي
يكمن ف��ي ال��دع��اوى العمالية أو
الجزائية.
االس����ت����ع����ان����ة ب����ف����ك����رة ل���ج���ان
ف���ض ال��م��ن��ازع��ات أو ال��ت��س��وي��ة
لحل العديد من النزاعات قبل
ع���رض���ه���ا أم������ام ال���ق���ض���اء ب��ق��در
م����ا ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق ف��ك��رة
الصلح تعمل على تحقيق فكرة
التسوية والتوفيق ،وهو االمر
الذي حققه المشرع الكويتي في
العديد من القضايا ،كاالحوال
ال���ش���خ���ص���ي���ة ب����ق����ان����ون االس������رة
االخ��ي��ر ال���ذي ق���رر ع���دم اللجوء
م��ب��ا ش��رة للمحاكم ف��ي قضايا
الطالق للضرر والتفريق إال بعد
اللجوء إلى إدارة االستشارات
األس���ري���ة ل��ب��ح��ث أم���ر ال��ت��س��وي��ة

الخلل
التشريعي
في «الجرائم
اإللكترونية»

والصلح ،وأال ترتب عدم قبول
تلك الدعاوى ،فضال عن تقرير
المشرع الكويتي لهذه الفكرة
قبل الطعن على القرارات التي
يرفعها الموظفون ضد القرارات
الصادرة بحقهم بشأن الوظيفة
بأن اشترط ان يتم التظلم منها
اوال ،وف���ي ح���ال رف���ض التظلم
يتم الطعن عليه أم��ام القضاء،
واخيرا فيما يتعلق بالدعاوى
العمالية فقد ا ش��ت��رط القانون
على الموظفين اللجوء الى ادارة
العمل لتقديم شكوى ضد رب
العمل قبل اللجوء للقضاء واال
ترتب عدم قبولها.

الغاية التشريعية
ومثل تلك النماذج التي قررها
المشرع الكويتي لفكرة التسوية
ب��ق��در م���ا ه���ي ض���روري���ة اال ان��ه��ا
ول��ل�اس����ف غ���ي���ر م��ف��ع��ل��ة ع��م��ل��ي��ا،
ول����م ت��ح��ق��ق ال��غ��اي��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة
منها ،فبقدر سعي المشرع إلى
تقليل ف��ك��رة ال��ت��ق��اض��ي وإف��س��اح
م��ج��ال ال��ت��وف��ي��ق وال��ت��س��وي��ة بين
المتنازعين في تلك االن��زع��ة ،اال
ان تلك اللجان ال تعمل فعليا على
تحقيق تلك الغايات ،النها تعمل
في الدفاع عن قراراتها الخاطئة
او ل��ق��ن��اع��ة ال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ى تلك
اللجان بعدم جدوى أمر التوفيق
م��ن خ�ل�ال ت��ل��ك ال��ل��ج��ان ،وعندها
ال تمارس جهودا فعلية وجدية
ل���ت���ح���ق���ي���ق م����س����اع����ي ال���ت���س���وي���ة،
وجعلت اللجوء اليها امرا شكليا
ال اكثر!
ول��ت��ق��ل��ي��ل ف���ك���رة ال��ت��ق��اض��ي
أ م����ام ا ل��م��ح��ا ك��م يتعين تفعيل
دور لجان تسوية المنازعات
وال��ت��وف��ي��ق ب��ي��ن ال��م��ت��ق��اض��ي��ن،
وه���������و االم������������ر ال������������ذي ي���ت���ع���ي���ن
ع��ل��ى ك���ل ال�������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات
وال�����م�����ؤس�����س�����ات ال�����ع�����ام�����ة ف��ي
ا ل��دو ل��ة أن تشكل لجانا لفض
المنازعات وتسوية النزاعات،
وتعمل على تلقي االعتراضات
وال��ت��ظ��ل��م��ات ع��ل��ى أن ي��ن��ت��دب
ل���رئ���اس���ت���ه���ا أح�����د ال���ق���ض���اة أو
ال���ق���ان���ون���ي���ي���ن م����ن ال��م��ح��ام��ي��ن

أو اع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س،
ع���ل���ى ان ي����ك����ون����وا م�����ن خ�����ارج
ال����ج����ه����ات ال���رس���م���ي���ة ،وي���ك���ون
عضو بتلك اللجان ممثال عن
ال��ن��ق��اب��ات ،وآخ����ر ع��ن ال��ج��ه��ات
الحكومية ،وتتخذ تلك اللجان
ق��رارات بأحقية الموظفين في
تظلماتهم أو ب��ر ف��ض��ه��ا ،و م��ن
يرفض تظلمه يحق له اللجوء
الى القضاء.

كم كبير
وط������رح ف���ك���رة إن����ش����اء ل��ج��ان
ل��ت��س��وي��ة ال��م��ن��ازع��ات وال��ف��ص��ل
ف��ي االع��ت��راض��ات ف��ي ال���وزارات
وا ل��م��ؤ س��س��ات والهيئات يأتي
بهدف التقليل من الكم الكبير
ل���ع���دد ال����دع����اوى ال���ت���ي ت���ت���داول
ا م����������ام ا ل�����م�����ح�����ا ك�����م ،إذ ك���ش���ف���ت
االحصائيات ان العام الماضي
تداول ما يقارب  17الف قضية
اداري������ة أم�����ام ال��م��ح��اك��م ال��ك��ل��ي��ة
واالستئناف والتمييز ،بسبب
ق��ض��اي��ا أق��ام��ه��ا م��وظ��ف��ون ضد
ال�����ج�����ه�����ات ال����ح����ك����وم����ي����ة ،ع��ل��ى
خ��ل��ف��ي��ة ط��ع��ن��ه��م ع���ل���ى ق������رارات
إدارية ،فضال عن وجود دعاوى
م��ت��ب��ادل��ة ب��ي��ن ج��ه��ات حكومية
وافراد.
وت�����ش�����ي�����ر االح������ص������ائ������ي������ات،
ال���ت���ي ت��س��ت��دع��ي إن���ش���اء ل��ج��ان
ت���س���وي���ة ال����م����ن����ازع����ات ،ال�����ى ان
العام الماضي أقام نحو 7000
م��وظ��ف ح��ك��وم��ي ط��ع��ون��ا على
ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة أم���ام ال��دوائ��ر
االداري�����������ة ب���ال���م���ح���ك���م���ة ال��ك��ل��ي��ة
االبتدائية ،بينما أح��ال دي��وان
الخدمة المدنية ،الذي عرضت
ع��ل��ي��ه ا ل��ت��ظ��ل��م��ات  3000تظلم
ال���ى ادارة ال��ف��ت��وى وال��ت��ش��ري��ع
للنظر فيها.
ل���ك���ن ان ط���ال���ب���ت «ال���ف���ت���وى»
ب���س���ح���ب ال������ق������رارات ال��م��خ��ال��ف��ة
للقانون ال تستجيب الجهات
الحكومية لها ،الن ما تصدره
ل��ي��س م��ل��زم��ا ،وت��ط��ال��ب بعرض
االم�����ر ع��ل��ى ال���ق���ض���اء ،رغ����م ان��ه
بمقدور تلك الجهات الرسمية
ان توافق على سحب القرارات

منح النيابة
و«التحقيقات»
إغالق الملفات
بعد التفاوض
مع المتهمين
لسداد الغرامات
أو التعهدات

تفعيل «لجان عمل
الشؤون» وتعيين
قانونيين وخبراء
بها الحتساب مبالغ
العمال قبل إحالة
النزاع للمحاكم

الباطلة وتجنب خ��زا ن��ة المال
دف�����������ع ت������ع������وي������ض������ات ب����اه����ظ����ة
للمتضررين من الموظفين!

بالتسوية والتوفيق ،مع دعمها
ب��ع��دد م��ن ال��خ��ب��راء المحاسبين
وال����م����وث����ق����ي����ن ل����ت����وث����ي����ق ع���ق���ود
التسوية والصلح بما يقلل عرض
تلك النزاعات امام المحاكم.

وي���ج���ب غ���رب���ل���ة ل���ج���ان ال��ع��م��ل
التابعة ل���وزارة ال��ش��ؤون ،والتي
يفترض انها تعمل على تسوية
ال����م����ن����ازع����ات ب����ي����ن ال����ع����م����ال ف��ي
ال���ق���ط���اع���ي���ن االه����ل����ي وال���ن���ف���ط���ي،
وم��ا يتعين فعليا أن ي��راع��ى في
تشكيلها ه��و تعيين قانونيين
متخصصين في عملية التحقيق
في الشكاوى ،وأال يبدأ التحقيق
اال ب��ع��د ال���ت���أك���د م���ن إخ���ط���ار رب
ال��ع��م��ل ب��ال��ش��ك��وى واس��ت��دع��ائ��ه
للحضور ،وعند حضوره أو من
يمثله تبذل اللجان الجهود في
التوصل الى التسوية ،مع توفير
خبراء ومحاسبين بلجان العمل
ي��وك��ل ل��ه��م أم���ر اح��ت��س��اب حقوق
العمال ،وتعمل على التسوية على
تقريرها بين المتنازعين الذين
قد يكتب لهم القبول بنتائجها
وال����م����واف����ق����ة ع���ل���ي���ه���ا وال�����ع�����زوف
ع���ن ف��ك��رة ال��ل��ج��وء ال����ى ال��ق��ض��اء،
والذي يجعل فكرة تطوير لجان
فض المنازعات التابعة ل��وزارة
ال��ش��ؤون أم��را مهما سيقلل عدد
القضايا المعروضة على المحاكم
اذا ع��ل��م��ن��ا ان دور ل��ج��ان العمل
ال���ت���ي ت����م����ارس دورا غ���ي���ر ج���دي
ب��ف��ض ال���م���ن���ازع���ات ت��ل��ق��ت ال��ع��ام
الماضي  8000شكوى ،ونجحت
ف��ي تسوية  676ش��ك��وى عمالية
م��ن اص��ل  ،6000ورح��ل��ت االدارة
 2000شكوى للعام الجاري ،وهو
ما يعني أن الجهود المتواضعة
وغير الفعلية بمسائل التوفيق
والتسوية نجحت في تسوية ما
يقارب  10في المئة من إجمالي
ع���م���ل���ه���ا ،ب��ي��ن��م��ا ف���ش���ل���ت ج��ه��ود
التسوية في انجاز  90في المئة
من عملها ،وتمت احالة ما يقارب
 6000شكوى عمالية الى القضاء،
وهو االمر الذي يدعو الى ضرورة
إعادة النظر في عمل تلك اللجان
وال��دف��ع نحو تطويرها ودعمها
بالكوادر القانونية المتخصصة

إمكانية التفاوض

غربلة «لجان العمل»

واألم������������������������ر األخ������������ي������������ر ال������������ذي
ي��ت��ع��ي��ن ال���ن���ظ���ر ال���ي���ه ع��م��ل��ي��ا ه��و
ال����ن����ص ف�����ي ق�����ان�����ون االج����������راءات
وال���ق���وان���ي���ن ال���ج���زائ���ي���ة ال��م��ك��م��ل��ة
ل����ل����ق����وان����ي����ن ال������م������ق������ررة ألح����ك����ام
ال��ج��ن��ح وال��ج��ن��اي��ات ع��ل��ى إع��ط��اء
النيابة العامة أو االدارة العامة
للتحقيقات ،بحسب االختصاص،
إم��ك��ان��ي��ة ال���ت���ف���اوض وال��ت��س��وي��ة
على قضايا الجنح والجنايات
ال���ت���ي ي��م��ك��ن ال��ت��ص��ال��ح ب��ش��أن��ه��ا
ب���دال م��ن ع��رض��ه��ا أم���ام ال��ق��ض��اء،
وذل���ك ب��ال��ع��رض ع��ل��ى المتهمين
س�����داد م��ب��ال��غ م��ع��ي��ن��ة ك��غ��رام��ات
طالما لم يكن هناك مجني عليه
متضرر كجنح البلدية والمرور
والبيئة والشؤون ،وتقدر أعدادها
ب��������اآلالف ،ف��ي��م��ا ال���ق���ض���اي���ا ال��ت��ي
يتصل بها مجني عليه من الجنح
والجنايات فيتم الحصول على
موافقة المجني عليه على التنازل
وي��غ��ل��ق م��ل��ف ال���دع���وى وه���ي في
النيابة العامة.
وبشأن قضايا األموال العامة
يتعين أن يسمح للنيابة العامة
ب��أن تقبل الصلح م��ع المتهمين
في قضايا المال العام برد المبلغ
ال��م��خ��ت��ل��س وم���ث���ل���ه ع���ل���ى س��ب��ي��ل
المثال ،الن إحالة ملف القضية
وادان�������ة ال��م��ح��ك��وم ف��ي��ه سيعمل
ع���ل���ى إل�������زام ال���م���ح���ك���وم ب��ال��م��ب��ل��غ
ب��رده ورد ضعفه مرتين كجزاء،
ومثل هذا األمر سيجعل العديد
م���ن ال��م��ت��ه��م��ي��ن ي��ق��ب��ل��ون ب��إغ�لاق
ملفات القضايا أمام النيابة برد
المبلغ المختلس ومثله ال ضعفه
مرتين ،كما أنه لن يكون مكافأة
لمن يختلس أو يعتدي على المال
العام ،النه اعاد المبلغ المختلس
ومثله ايضا.

أثر تفسير قرارات فحص الطعون
حكمت لجنة فحص الطعون بالمحكمة
ال����دس����ت����وري����ة ف����ي ال���ط���ع���ن ال����دس����ت����وري رق���م
بقبول
 2017/14ا ل���ص���ادر ف���ي ً2017/11/15
ً
طعن أحد المتهمين شكال ورفضه موضوعا
بعدم دستورية المادة  275من قانون الجزاء،
التي تنص على أن « ...كل من حصل بغير حق
على خاتم ال��دول��ة أو خاتم إح��دى المصالح
الحكومية أو خاتم أحد ًالموظفين العامين،
ً
واستعمله استعماال ضارا بالمصلحة العامة
أو بمصلحة أحد األفراد».
وأرى أن ت��ف��س��ي��ر ل��ج��ن��ة ف��ح��ص ا ل��ط��ع��ون
للمادة لم يتطرق إلى أمور جوهرية تتعلق
كانت
بمسائل د س��ت��ور ي��ة مهمة ،وأ ن���ه و ل��ئ��ن ً
المحكمة الدستورية ق��د حسمت نهائيا أن
ال��ح��ك��م ال����ص����ادر م���ن ل��ج��ن��ة ف��ح��ص ال��ط��ع��ون
بالمحكمة الدستورية له مطلق الحجية في
مواجهة سلطات الدولة (الطعن الدستوري
رقم  1994/1الصادر في  ،)1994/5/17إال أن ما
سيتضمنه هذا المقال هو رأي فني ال يقدح
ب��ح��ج��ي��ة واح���ت���رام األح���ك���ام ال��ت��ي ت��ص��در من

المحكمة بكل درجاتها ومختلف دوا ئ��ر ه��ا،
ويأتي التعليق على الوجه اآلتي:
إن البين من المادة المحكوم بدستوريتها
س��ال��ف��ة ال���ب���ي���ان أن���ه���ا ال ت��ع��اق��ب ع��ل��ى م��ج��رد
ال��ح��ص��ول ب��غ��ي��ر ح���ق ع��ل��ى خ��ات��م ال���دول���ة أو
خ��ات��م إح���دى ال��م��ص��ال��ح ال��ح��ك��وم��ي��ة أو خاتم
على
أح��د الموظفين ال��ع��ام��ي��ن ،إن��م��ا ت��ع��اق��ب
ً
ً
اس���ت���ع���م���ال ه�����ذا ال���خ���ات���م اس���ت���ع���م���اال ض�����ارا
بالمصلحة العامة ،إذ هو صلب الركن المادي
في هذه الجريمة.
ً
ً
كما أن عبارة «واستعمله استعماال ضارا
بالمصلحة العامة» م��ن تلك ا ل��م��ادة صيغت
م���ف���ت���ق���رة إل������ى ع���ن���اص���ر ال���ض���ب���ط واإلح�����ك�����ام
الموضوعي ،وإلى التحديد الجازم لضوابط
تطبيقها النطوائها على خفاء وغموض ،وهو
لم يقف عليه الحكم بتفسير هذه العبارة،
ما ً
أيضا لم يبين الحكم ماهية المصلحة العامة
التي باستعمال هذا الخاتم بشكل ضار بها
يتحقق التجريم.
أض�����ف إل�����ى ذل�����ك أن االس���ت���ع���م���ال ال���ض���ار

مصطلح فضفاض قد يندرج في طياته أي
فعل يبدر من الجاني مهما كانت طبيعته،
ول���و ل���م ي��ك��ن ل���ه ع�لاق��ة ب��ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة،
الس��ي��م��ا أن م��ا ق��ررت��ه المحكمة ال��دس��ت��وري��ة
أن م��ن األص����ل ف��ي ال��ن��ص��وص ال��ج��زائ��ي��ة هو
حدود ضيقة لضمان أن يكون
أن تصاغ في ً
تطبيقها محكما على نحو ال يؤذن بتداخل
م��ع��ان��ي��ه��ا أو ت��ع��دد ت��أوي�لات��ه��ا ،وال��م��ق��ص��ود
ب���غ���م���وض ال����ن����ص ال����ج����زائ����ي ه����و أن ُي��ج��ه��ل
ال���م���ش���رع ب���األف���ع���ال ال���ت���ي أث����م����ه����ا( »...ال��ح��ك��م
ال���ص���ادر ف���ي ال���دع���وى رق����م ( )3ل��س��ن��ة 2016
«دستوري» – جلسة .)2016/5/11
وعبارة «المصلحة العامة» يمكن قبولها
ف��ي ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ت��م��س أم���ن ال��دول��ة بشقيه
الخارجي والداخلي ،أما والحال ليس كذلك
ف��ي ال��م��ادة  275ج���زاء ،إذ ال ع�لاق��ة لها بأمن
الدولة ،ال سيما أن األصل في تجريم األفعال
أن يعمد ال��م��ش��رع إل��ى ت��ح��دي��د األف��ع��ال التي
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى م���س���اس م��ب��اش��ر ب��ال��م��ص��ل��ح��ة
المحمية إال أن هذا التجريم ال يسوغ للمشرع

ً
أن ما اتخذه نموذجا للعقاب أن ينفلت به من
ُ
ع��ق��ال ال��ض��واب��ط ال��دس��ت��وري��ة المحكمة التي
تضبط شرعية الجريمة والعقوبة فيها.
الذكر لم يحدد جملة
لذلك فالنص سالف ً
األ ف��ع��ال المجرمة ح��ص��را مما يجعل النص
يشوبه ا ل��غ��م��وض ويكتنفه اإل ب��ه��ام ويحمل
ف��ي ث��ن��اي��اه ال��ت��ج��ه��ي��ل ،وأن م��ا ي��س��ت��ق��ر عليه
القضاء الدستوري المصري أ ن��ه ال يتصور
ً
وف���ق���ا ألح���ك���ام ال���دس���ت���ور أن ت���وج���د ج��ري��م��ة
ف��ي غيبة ركنيها ا ل��م��ادي والمعنوي ،والزم
ذل���ك أن ي��ع��ي��ن ال��ق��ان��ون ك��ل م��ظ��اه��ر التعبير
اإلرادة البشرية مناط التأثيم ،وإال كان
عن
ً
م��خ��ال��ف��ا ألح��ك��ام ال��دس��ت��ور( .ف���ي ه���ذا ال��ش��أن
الطعن المحكمة الدستورية العليا رقم 28/97
دستورية صادر في  .)2017/2/4لذلك
قضائية ً
ك���ان ل��زام��ا ع��ل��ى ال��م��ش��رع ت��ع��دي��ل ه���ذا النص
وإع������ادة ض��ب��ط��ه وإح���ك���ام���ه ب��م��ا ي��ت��واف��ق مع
أح��ك��ام ال��دس��ت��ور وم��ب��دأ ال��ش��رع��ي��ة الجنائية
ا ل���ذي يقتضي ت��ح��د ي��د ح��ا ك��م ج���ازم لماهية
األفعال المجرمة.

المحامي أحمد المطوع

ت��زاي��دت ال��م��ط��ال��ب��ات ال��داع��ي��ة
إل���ى إل��غ��اء أح��ك��ام ال��س��ج��ن على
ال��م��غ��ردي��ن أو أص���ح���اب ال�����رأي،
وذلك على اثر صدور جملة من
األحكام بحق بعض المغردين،
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ع���دد م���ن ال��ق��ض��اي��ا
ال����ت����ي أق���ي���م���ت ب���ح���ق���ه���م ،وال���ت���ي
رف���ع���ت���ه���ا ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة إل���ى
المحاكم الجزائية.
ورغ���م س�لام��ة م��ب��دأ التعديل
ألحكام قانون الجزاء ،أو احكام
ق���ان���ون أم����ن ال����دول����ة ،أو ال���م���واد
ال��م��ك��م��ل��ة ل��ه��م��ا ب���أح���ك���ام م����واد
ق����ان����ون ه���ي���ئ���ة االت������ص������االت ،أو
جرائم تقنية المعلومات ،يتعين
أوال الحديث عن ماهية الخلل،
وه������ل ي���ك���م���ن ف�����ي ال���ت���ش���ري���ع���ات
ن���ف���س���ه���ا أم ف�����ي ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م��ن
الناحية العملية ،للوصول الى
فكرة محاسبة التشريع وإمكان
النظر فيه.
ول����������ذل����������ك ،ي�����ت�����ع�����ي�����ن ال������ق������ول
ص�������راح�������ة إن ق�������ان�������ون ج�����رائ�����م
تقنية المعلومات ،او ما يعرف
ب��ق��ان��ون ال��ج��رائ��م االل��ك��ت��رون��ي��ة،
ه��و ق��ان��ون ال يعاقب المغردين
ب���ال���ح���ب���س ،وذل��������ك الن ال����م����ادة
ال���س���ادس���ة م����ن ال���ق���ان���ون ت��ح��ي��ل
ال����ى األح����ك����ام ال���م���ق���ررة ب��ق��ان��ون
ال���م���ط���ب���وع���ات وال���ن���ش���ر ب��ت��ق��ري��ر
ال��ع��ق��وب��ات وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ،نتيجة
ارتكاب المخالفات الواردة ايضا
بالمواد  19و 20و 21من قانون
المطبوعات والنشر.
وبالرجوع الى احكام قانون
ال���م���ط���ب���وع���ات وال���ن���ش���ر ف���إن���ه ال
ي��ط��ب��ق اح����ك����ام ب���ال���ح���ب���س ع��ل��ى
الصحافيين ،ولكن ترد به عبارة
ب��ال��م��ادة « :27م���ع ع���دم االخ�ل�ال
بالقوانين األخرى» ،وهي المادة
التي يحيل الى تطبيقها قانون
جرائم تقنية المعلومات ،والتي
ت��ع��ط��ي ل��ج��ه��ات االدع������اء ال��ع��ام،
م���م���ث���ل���ة ب���ال���ن���ي���اب���ة ال����ع����ام����ة ،ان
تضيف م��واد وع��ق��وب��ات ل��م ترد
بقانون جرائم تقنية المعلومات،
وال ح��ت��ى ب��ق��ان��ون المطبوعات
ال���ذي أح���ال إل��ي��ه ال��م��ش��رع بشأن
ال����ع����ق����وب����ات ،ول�����ذل�����ك ف���ه���ي -أي
النيابة -تسند بذلك تهما واردة
ب����ق����ان����ون ام������ن ال�����دول�����ة او ب���أي
ق��وان��ي��ن ج��زائ��ي��ة اخ����رى ،وألن��ه��ا
ال��ع��ق��وب��ة االش���د ت��أت��ي المحاكم
وت��ص��در احكاما بالحبس على
المغردين ،رغم ان قانون جرائم
تقنية المعلومات لم يتضمنها
صراحة.
وع���ل���ي���ه ،ف�����إن ق����ان����ون ج���رائ���م
ت��ق��ن��ي��ة ال���م���ع���ل���وم���ات ب������ريء م��ن
ت��ق��ري��ر ع���ق���وب���ات ال��ح��ب��س على
ال��م��غ��ردي��ن ،بسبب آرائ��ه��م ،وكل
ما يقرره عقوبات بالغرامة ،وإن
ك��ان��ت م���ش���ددة ،ول��ك��ن��ه ك��ق��ان��ون
ال����ص����ح����اف����ة ي����س����م����ح ب��ت��ط��ب��ي��ق
قوانين أشد على المغردين ،مما
دع���ا ال��ن��ي��اب��ة ال���ى اس��ن��اد ج��رائ��م
ب��ق��وان��ي��ن اخ������رى ،وه���ن���ا تطبق
المحاكم عقوبات على المغردين
باعتبارها العقوبة االشد ،ومنها
ع����ق����وب����ة ال����س����ج����ن ال����ت����ي وردت
بمضمون تلك القوانين.
ول���ذل���ك ،ف����إن ال��ح��ل ل��ك��ل ه��ذه
االزم��������ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ه����و ال��ع��م��ل
ع��ل��ى إل���غ���اء ال��خ��ل��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي
ال���وارد بقانون المطبوعات في
المادة  27منه ،أو اعادة صياغة
ال�����م�����ادة ال����س����ادس����ة م����ن ق���ان���ون
ج��رائ��م تقنية المعلومات ،دون
ان تحيل الى اي قوانين أخرى،
وأن ي��ك��ون م���ن ارت���ك���ب ال��وق��ائ��ع
المنسوبة اليه نتيجة استخدامه
ال��وس��ائ��ل ال�����واردة ف��ي ال��ق��ان��ون،
وع����ن����ده����ا ل����ن ت���ح���ك���م ال��م��ح��اك��م
بحبس المغردين ،وإنما ستقوم
ب���م���ع���اق���ب���ت���ه���م ع���ل���ى ال����غ����رام����ات
ال�����واردة ب��أح��ك��ام ال��ق��ان��ون ،بعد
اع������ادة ص��ي��اغ��ة ال����م����ادة  27من
المطبوعات والنشر ،او المادة
ال����س����ادس����ة م�����ن ق�����ان�����ون ت��ق��ن��ي��ة
المعلومات.
وب���ش���أن ع���دم ف��اع��ل��ي��ة أح��ك��ام
الغرامة على المغردين وتكرار
ارت���ك���اب���ه���م ل���ل���ج���رائ���م ال��م��دان��ي��ن
ب����ه����ا ،ف����ال����ق����ان����ون ي���ن���ت���ه���ي ال����ى
ع��ق��وب��ات ك��ب��ي��رة ب��ال��غ��رام��ة على
ال��م��دان��ي��ن ،وف���ي ح��ال��ة ت��ك��راره��ا
وص�����������دور غ����ي����ره����ا م������ن اح����ك����ام
ال��غ��رام��ة ي��ج��وز ح��ج��ز المدانين
ب��ه��ا ال����ى ان ي��ق��وم��وا ب��س��داده��ا
ك��ام��ل��ة ال���ى ال��ج��ه��ات ال��م��س��ؤول��ة
ع������ن ت���ن���ف���ي���ذ االح�������ك�������ام ،ع���ل��اوة
على مطالبات التعويض التي
ي��ج��وز للمتضررين األف�����راد ،أو
من هم بحكم الموظف العام أو
الشركات ،المطالبة بها.
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 330مليون دوالر تعهدات المنظمات غير الحكومية لدعم العراق
المعتوق :المؤتمر يترجم إيمان الكويت بأهمية العمل اإلنساني

ناصر الخمري

دشنت المنظمات الدولية غير
الحكومية مؤتمر إعادة إعمار
العراق بتقديم تعهدات بقيمة
 330.130مليون دوالر كبرامج
إغاثية وتنموية للشعب العراقي.

ت ـع ـهــدت مـنـظـمــات دول ـي ــة غير
حكومية وجميعات إغاثية عالمية
وج ـم ـع ـيــات ن ـفــع عـ ــام وجـمـعـيــات
إغاثية كويتية ،أمــس ،بتقديم ما
ق ـي ـم ـتــه  330.130م ـل ـي ــون دوالر،
كبرامج إغاثية وتنموية للشعب
العراقي.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ج ـل ـســة ت ـع ـهــدات
عـ ـ ـق ـ ــدت عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش م ــؤتـ ـم ــر
الـمـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة لدعم
الـ ــوضـ ــع اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
ب ـح ـض ــور ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
صباح الخالد.
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـخ ـي ــري ــة

االسالمية الكويتية بتقديم عشرة
مــاي ـيــن دوالر ،ووزارة االوقـ ــاف
والشؤون االسالمية وبيت الزكاة
واالمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لـ ــاوقـ ــاف بـ ــ35
م ـل ـيــون دوالر ،وج ـم ـع ـيــة ال ـســام
ال ـخ ـيــريــة ال ـكــوي ـت ـيــة بـ ـ ــ 15مـلـيــون
دوالر ،والجمعية الكويتية لالغاثة
بعشرة ماليين ،وجمعية النجاة
الخيرية بعشرة ماليين ،وجمعية
ال ـع ــون ال ـم ـبــاشــر ب ـع ـشــرة مــايـيــن
دوالر.
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة االص ـ ـ ــاح
الـكــويـتـيــة بـتـقــديــم ع ـشــرة ماليين
دوالر ،وج ـم ـع ـيــة احـ ـي ــاء الـ ـت ــراث
الـكــويـتـيــة بـعـشــرة مــايـيــن دوالر،

البيان الختامي يوصي بتنفيذ برامج
إنسانية بقيمة االلتزامات
أوصــىالـمـشــاركــون فــي مؤتمر المنظمات غير
الحكومية لدعم الوضع اإلنساني في العراق ،أمس،
بتنفيذ برامج إنسانية وتنموية بقيمة  335مليون
دوالر بالعراق ،والسيما في المناطق المتضررة من
جراء النزاعات المسلحة هناك.
وأوض ــح الـمـشــاركــون ،فــي بيانهم الختامي ،أن
تلك البرامج ستتوزع على مجاالت الصحة واإليواء
والتعليم والتأهيل وغيرها من المجاالت اإلنسانية،
مؤكدين ضرورة االستجابة للوضع اإلنساني في
المناطق العراقية المتضررة مــن ج ــراء الـنــزاعــات
المسلحة.
وشــددوا على أهمية وضع آلية لمتابعة نتائج

المؤتمر عبر االجتماعات الدورية ،ومتابعة تنفيذ
البرامج اإلنسانية المعلن عن االلتزام بها ،وذلك عن
طريق تزويد الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
بتقارير ربع سنوية عن برامجها اإلنسانية التي
ستضطلع بتنفيذها فــي ال ـعــراق خ ــال الـسـنــوات
المقبلة.
وأكد المشاركون ضرورة استمرار تضافر وتعزيز
جهود الشراكة اإلنسانية في تبني برامج إغاثية
لدعم االحتياجات األساسية لمساعدة النازحين
العراقيين في مختلف مناطق وجودهم ،ودعم برامج
إعادة استقرار االسر النازحة في مناطقهم ،والعمل
على بناء قدراتهم في مواجهة التحديات.

وجمعية عبدالله النوري الكويتي
بخمسة مــا يـيــن دوالر ،فــي حين
ت ـع ـهــد صـ ـن ــدوق اع ــان ــة ال ـمــرضــى
الـكــويـتــي بـتـقــديــم خـمـســة ماليين
دوالر ،وجمعية الهالل االحمر بـ2.5
مليون دوالر.
وأعلنت اللجنة الدولة للصليب
االح ـمــر تنفيذ بــرامــج فــي الـعــراق
بقيمة  130مليون دوالر ،في حين
تعهدت جمعية «سيسور اسالمك»
الفرنسية بتقديم تعهدات بمبلغ
ارب ـ ـعـ ــة م ــاي ـي ــن دوالر وج ـم ـع ـيــة
«اسـ ــامـ ــك ريـ ــايـ ــف» ال ـبــري ـطــان ـيــة
بــأربـعــة ماليين دوالر ،ومؤسسة
«الـتـعـلـيــم ف ــوق الـجـمـيــع» القطرية
 13.430مليون دوالر ،كما أعلنت
جمعية قطر الخيرية تقديم خمسة
ماليين دوالر.
وأعلنت مؤسسة «هيومن أبيل»
البريطانية تقديم تعهدات بمبلغ
 30مـلـيــون دوالر ،وهـيـئــة االغــاثــة
ال ـتــرك ـيــة ب ـع ـشــرة مــاي ـيــن دوالر،
وهيئة االغاثة االسالمية العالمية
التابعة لرابطة العالم االسالمي بـ
 2.7مليون دوالر ،ومنظمة «أر ام
بــي دي» العراقية بأربعة ماليين
دوالر ،فــي حـيــن أعـلـنــت الجمعية
الطبية العراقية الـمــوحــدة تقديم
 1.5مليون دوالر.

تخفيف المعاناة
وقـ ــالرئ ـي ــس الـهـيـئــة الـخـيــريــة
اإلســام ـيــة الـعــالـمـيــة ،المستشار
ب ــال ــدي ــوان األم ـ ـيـ ــري ،د .ع ـبــدال ـلــه
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــوق ،إن إق ـ ــام ـ ــة م ــؤت ـم ــر

جانب من جلسة البرنامج اإلصالحي لحكومة جمهورية العراق
الـمـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة لدعم
الـ ــوضـ ــع اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
بالتزامن مع مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار العراق تأتي في إطار
س ـيــاســة مـنـهـجـيــة ثــاب ـتــة تـتــرجــم
إيمان دولة الكويت قيادة وشعبا
بدور العمل اإلنساني في ترسيخ
ق ــواع ــد األم ـ ــن وال ـس ـل ــم الــدول ـي ـيــن
وتخفيف معاناة ضحايا األزمات.
وأض ـ ــاف ال ـم ـع ـت ــوق ،ف ــي كـلـمــة
أل ـ ـقـ ــاهـ ــا ب ـح ـف ــل اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح م ــؤت ـم ــر
ال ـم ـن ـظ ـمــات غ ـيــر ال ـح ـكــوم ـيــة ،أنــه
باستضافة هذا المحفل اإلنساني
الكبير تمضي الـكــويــت فــي حشد
الجهود لتضميد جراح المنكوبين،
وت ـقــدم نـمــوذجــا رائ ــدا للعالم في
إغــاثــة المتضررين العراقيين من
جــراء النزاعات المسلحة ،اتساقا
وانـسـجــامــا مــع مـبــادئـهــا وقيمها

الجبري :استضافة المؤتمر تجسيد للفكر اإلنساني لألمير
أكد وزير اإلعالم محمد الجبري ،أمس ،أن
استضافة الكويت للمؤتمر الدولي إلعادة
إعمار العراق تأتي تجسيدا للفكر االنساني
لسمو امـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح االحـمــد،
وكقائد للعمل االنـســانــي ،مــن اجــل تثبيت
دع ــائ ــم االم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي جـمـهــوريــة
العراق ،من خالل اعادة االعمار في المناطق
التي تم تحريرها من قوى االرهاب والظالم
الفكري.
وث ـمــن ال ـج ـبــري ،ف ــي ب ـيــان عـقــب افـتـتــاح
المركز االعالمي الخاص بالمؤتمر في فندق

الحجرف يبحث مع البنك الدولي
تحضيرات المؤتمر
بحث وزير المالية د .نايف الحجرف ،أمس ،مع نائب رئيس
البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم
التحضيرات الخاصة بمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق
الذي يعقد في الكويت.
وأعلنت وزارة المالية ،في بيان صحافي ،أن المجتمع شهد
أيضا مناقشة بعض المشاريع والبرامج التي يعدها البنك الدولي
لمصلحة دولة الكويت ضمن برنامج التعاون الفني.
وأضــافــت أن االج ـت ـمــاع عـقــد بـحـضــور كــل مــن مــديــر المكتب
المحلي للبنك الدولي في دولة الكويت د .فراس رعد ،وعدد من
الخبراء العاملين في المكتب المحلي ،إضافة الى وكيل وزارة
المالية خليفة حمادة ،والوكيل المساعد للشؤون االقتصادية
نبيل العبد الجليل ،والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة
صالح الصرعاوي.

"كورت يارد  /الراية" ،عاليا حضور ومشاركة
كــل مــن نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار
بالديوان االميري رئيس اللجنة االعالمية
العليا للمؤتمر محمد أبوالحسن ،معتبرا
ان ذلــك بمنزلة قــوة دافـعــة للمركز فــي اول
يـ ــوم ع ـمــل لـ ــه ،ودل ـي ــل ع ـلــى اه ـت ـم ــام ودع ــم
القيادة السياسية العليا بالبالد لكل عمل
وجهد وطني إعالمي يبرز الوجه الحضاري
لدولة الكويت.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها

وزارة االع ــام مــن اج ــل ان ـجــاز ه ــذا المركز
االعــامــي وتجهيزه بكل وســائــل االتـصــال
والتواصل الحديثة ،لتسهيل مهمة الضيوف
والصحافيين ووك ــاالت االن ـبــاء والـقـنــوات
الفضائية واالذا ع ـي ــة للقيام بعملها على
أك ـم ــل وج ـ ــه ،والـ ـت ــواص ــل م ــع مــؤسـســاتـهــم
اإلع ــام ـي ــة ب ـكــل س ـهــولــة وي ـســر ع ـلــى م ــدار
ال ـســاعــة ط ــوال أي ــام ان ـع ـقــاد ال ـمــؤتـمــر ،بما
يعكس ق ــدرة االع ــام الكويتي على القيام
بالتغطيات اال عــا مـيــة لجميع المؤتمرات
الدولية بكل احترافية وإبداع.

اإلن ـس ــان ـي ــة واألخ ــاقـ ـي ــة ال ـثــاب ـتــة
واألصـيـلــة الـتــي دأب ــت عليها منذ
القدم.
وأكــد المعتوق أن هذا المؤتمر
يشكل نــافــذة أم ــل جــديــدة وبــارقــة
حـ ـي ــاة أم ـ ـ ــام أكـ ـث ــر مـ ــن  5مــاي ـيــن
نازح عراقي يفتقرون الى المأوى
وال ـ ـمـ ــأكـ ــل وال ـ ـم ـ ـشـ ــرب وال ــرع ــاي ــة
الـصـحـيــة وال ـخ ــدم ــات التعليمية
ويـ ـعـ ـيـ ـش ــون مـ ـن ــذ  3س ـ ـنـ ــوات فــي
أوض ـ ــاع إن ـســانـيــة بــال ـغــة الـقـســوة
وظروف شديدة الوطأة والصعوبة.
من جهته ،قال رئيس الجمعية
الكويتية لإلغاثة ،أحمد الجاسر،
إن الكويت أثبتت أنها واحة للخير
والسالم والتسامح ،فلم يعد يذكر
اسمها في أي موقع من المحافل
اإلقـلـيـمـيــة أو الــدول ـيــة إال مقترنا
ب ــاألع ـم ــال ال ـخ ـي ــري ــة ،وه ـ ــذا دالل ــة

«األوقاف» :تبرعنا بـ  ٣٥مليون دوالر
أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل وزيـ ـ ــر األوق ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسالمية ،المستشار د .فهد العفاسي ،أن "وزارة
األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة واألمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
لــأوقــاف وبـيــت الــزكــاة تبرعت ب ـ  35مليون دوالر
مساهمة مــن مؤسسات الـشــؤون اإلسالمية لدولة
العراق الشقيقة".
وق ــال الـعـفــاســي ،فــي تصريح صـحــافــي ،إن "هــذه
الخطوة تــأ تــي انسجاما مــع توجيهات سمو أمير
ال ـب ــاد الــرام ـيــة إل ــى م ـســاعــدة الـشـعــب ال ـعــراقــي من
الجانب اإلنساني ،ومساعدته في بناء البنية التحتية
بــالـمــدن الـعــراقـيــة" ،موضحا أن "الـكــويــت وبعقدها
مؤتمر إعادة إعمار العراق جسدت حقيقة معنى بلد

«غرفة التجارة»« :إعمار العراق» يعكس دور
الكويت في استقرار المنطقة
ق ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـغــرفــة
ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ربــاح الرباح ،أمــس ،إن تنظيم
الـكــويــت مؤتمر "إع ــادة اعمار
العراق" ،يعكس دورها المهم،
وحرصها على العمل من أجل
تحقيق أمن العراق واستقراره
والمنطقة بصورة عامة.
وأكـ ــد ال ــرب ــاح ،لـ ــ"ك ــون ــا" ،أن
حـ ـ ـ ــرص س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد عـلــى
ن ـجــاح الـمــؤتـمــر يـعـكــس رؤيــة

الكويت في ضرورة العمل على
تحقيق التنمية لدول المنطقة
وش ـع ــوب ـه ــا ،م ـض ـي ـفــا ان ه ــذا
مــا دأب ــت عـلـيــه الـكــويــت طــوال
تاريخها.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـغ ــرف ــة ت ـســاهــم
فــي فعالية هــذا المؤتمر عبر
استضافتها مؤتمر "استثمر
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق" الـ ـ ــذي سـيـنـطـلــق
الـ ـي ــوم ب ـم ـشــاركــة ن ـحــو 1850
جـ ـه ــة مـ ــن  49دول ـ ـ ــة ل ــاط ــاع
على الفرص االستثمارية في

ا لـعــراق ،والضمانات المقدمة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
مــؤ سـســات دو لـيــة منها البنك
الدولي.
وأشار إلى وجود ضمانات
عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق عـ ـب ــر م ــؤس ـس ــات
دول ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة م ـثــل الـبـنــك
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد
ال ــدول ــي وال ـمــؤس ـســة الـعــربـيــة
لضمان االستثمار ،مما يعطي
تـشـجـيـعــا أك ـبــر لـلــراغـبـيــن في

كـبـيــرة عـلــى حـضــورهــا اإلنـســانــي
العالمي.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــالرئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
المستشارين في مجلس الــوزراء
الـعــراقــي ،د .عبدالكريم الفيصل:
«هناك حاجة كبيرة إلى مواجهة
اآلثار التي خلفها تنظيم «داعش»،
إذ م ـ ـ ــازال ن ـص ــف ال ـن ــازح ـي ــن فــي
ال ـم ـخ ـي ـمــات وال ـخ ـســائــر ال ـمــاديــة
ً
الكبيرة جــدا ،مضيفا أننا «نقف
ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــاض مـ ـئ ــات اآلالف مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــازل الـ ـمـ ـه ــدم ــة وال ـ ـمـ ــراكـ ــز
ال ـص ـح ـي ــة والـ ـ ـم ـ ــدارس الـ ـت ــي تــم
تــدم ـيــرهــا ك ـل ـيــا أو ج ــزئ ـي ــا ،مـمــا
يتطلب إي ــاء ه ــا أول ــوي ــة قصوى
م ــن دع ـم ـك ــم ،ل ـكــي ل ـي ـعــود أهـلـهــا
ال ـ ـنـ ــازحـ ــون وي ـع ـي ـش ــون ال ـح ـي ــاة
الكريمة التي تليق بهم.
مــن جـهـتــه ،قــال مـســاعــد األمـيــن

الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـشــراكــة
مــع الـشــرق األوســط ووســط آسيا،
رشيد خاليكوف ،في كلمة مماثلة،
إن وت ـيــرة وح ـجــم ال ـن ــزوح جعلت
من األزمة العراقية واحدة من أكبر
وأش ــد األزم ــات فــي الـعــالــم ،مؤكدا
أن «مــا عاناه العراق في السنوات
الماضية أدى إلى استنفاد القدرات
اإلنسانية ألقصى حدودها».
ول ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ـن ـ ــاك خ ـطــة
لالستجابة االنسانية لهذا العام،
عبر جمع  569مليون دوالر لدعم
 3.4م ــاي ـي ــن ش ـخ ــص ف ــي حــاجــة
مــاســة إل ــى الـمـســاعــدة اإلنـســانـيــة،
عبر دعــم األمــن الغذائي والصحة
والـتـعـلـيــم وال ـم ـســاعــدات مـتـعــددة
األغراض والمأوى وخدمات قطاع
المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية.

االس ـت ـث ـمــار ف ــي إع ـ ــادة إع ـمــار
العراق.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ــؤ ت ـ ـمـ ــر
"استثمر فــي ا ل ـعــراق" سيعقد
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
العراقي حيدر العبادي ا لــذي
سـيـلـقــي كـلـمــة ف ـيــه ،مـبـيـنــا ان
المؤتمر سيستعرض الفرص
االستثمارية في العراق البالغ
ع ـ ـ ــدد ه ـ ـ ــا نـ ـ ـح ـ ــو  157ف ــر ص ــة
استثمارية.

اإلنسانية لمساهمتها في رفع معاناة سوء األوضاع
اإلنسانية وتردي األحوال المعيشية في العراق".
وأضاف أن "الكويت وقائدها الشيخ صباح األحمد،
الذي لقبه العالم أجمع بلقب القائد اإلنساني ،أثبت
حقيقة ومـعـنــى ه ــذا االس ــم مــن خ ــال إقــامــة مؤتمر
إعادة إعمار العراق الذي تسابقت إلى المشاركة فيه
كبريات الشركات العالمية" ،مشيرا إلى أن "الشركات
التي أعلنت مساهمتها في مؤتمر إعادة إعمار العراق
تعمل في قطاع البنية التحتية ،وهو ما سيساهم في
إعــادة إعمار قطاعات البناء ،والتشييد ،والكهرباء
والماء ،واالتصاالت ،والمطارات ،والجسور ،والموانئ،
والقطاعين الصحي والتعليمي".

مصر :رسالة كويتية لدعم
شعوب عانت اإلرهاب
قـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـمـ ـص ــري لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـق ــوم ـي ــة
واالستراتيجية ،إبراهيم محلب ،إن "المؤتمر الدولي إلعادة إعمار
العراق رسالة من الكويت وأميرها للعالم ،بضرورة دعم ومساندة
الشعوب العربية التي عانت اإلرهاب ،إليمان سموه بالعروبة".
وذكر محلب ،في مؤتمر صحافي ،أمس األول ،إن سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،هو "قائد العمل اإلنساني" ،مبينا أن
هذا اللقب ليس من السهل الحصول عليه على المستوى العالمي،
معتبرا "مؤتمر إعمار العراق رسالة إنسانية قوية للعالم ،أن هناك
إلزاما وواجبا تجاه دولة دمرها اإلرهاب".
وأكد أن مواجهة الكويت لإلرهاب تخلق توازنا في المنطقة،
كون اإلرهاب بال حدود ،ويضرب العالم من كل اتجاه ،مشيرا إلى
أنه "عندما نقضي على جيب من جيوب اإلرهــاب وهناك شعب
دفع ثمنه القضاء عليه ،فأقل شيء فعله هو الوقوف إلى جانبه".

ً
اجتماع التحالف ضد «داعش» ينطلق اليوم بمشاركة  74عضوا

ً
الصبيح :مبادرة «تأهيل العائدين» تلقى رواجا في المجتمعات الدولية

ً
بحضور  74عضوا من الدول
والمنظمات الدولية ،تنطلق
اليوم أعمال االجتماع الوزاري
للتحالف الدولي ضد "داعش"،
لمناقشة تطورات تنظيم الدولة
اإلسالمية في سورية والعراق
ومكافحة اإلرهاب.

تنطلق اليوم أعمال االجتماع
الوزاري للتحالف الدولي ضد ما
يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داع ـ ـ ـ ــش) ،ب ـح ـض ــور  74ع ـضــوا
مــن ال ــدول والمنظمات الدولية،
في اطــار مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة اعمار العراق.
ويـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ض ـم ــن
الـ ـجـ ـه ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة
والـتـنـسـيــق الـمـشـتــرك فــي مجال
مـ ـك ــافـ ـح ــة االره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وم ـت ــاب ـع ــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـت ــي رس ـم ـهــا
التحالف لمحاربة "داعش".
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر ان ي ـل ـقــي نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
كلمة في هذا االجتماع ،الى جانب
كـلـمــة يـلـقـيـهــا وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
االميركي ريكس تيلرسون.
ويتضمن االجتماع جلستين،
االول ـ ــى لـمـنــاقـشــة آخ ــر ت ـطــورات
تنظيم داعش في سورية والعراق،
في حين تناقش الجلسة الثانية
م ـك ــاف ـح ــة االره ـ ـ ـ ــاب ف ــي م ـنــاطــق

ال ـع ــال ــم ع ــام ــة وم ـت ــاب ـع ــة ج ـهــود
الـتـحــالــف ف ــي م ـحــاربــة "داعـ ــش"
خاصة.
وقال مساعد وزير الخارجية
ل ـ ـش ـ ــؤون الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الدولي السفير ناصر الصبيح،
في تصريح لـ "كونا" ،إن "تنظيم
داعـ ـ ـ ــش ت ـ ــم ال ـت ـخ ـل ــص مـ ـن ــه فــي
م ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــة
والعراق ،اال ان المقاتلين الناجين
من القتل عادة إما ان يرجعوا الى
بـلــدانـهــم او يــذه ـبــوا ال ــى امــاكــن
اخرى".
واس ـت ـعــرض الـصـبـيــح كيفية
التعاطي مع المقاتلين العائدين
الـ ـ ــى بـ ـل ــدانـ ـه ــم ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى ان
الـمـبــادرة الكويتية بشأن اعــادة
تــأه ـيــل ال ـعــائــديــن ال ــى بـلــدانـهــم
ودمجهم بالمجتمع بــدأت تلقى
رواجا في الكثير من المجتمعات
الدولية.
وبـ ـي ــن ان الـ ـفـ ـك ــرة فـ ــي ب ــداي ــة
األم ــر كــانــت ج ــدي ــدة ،وم ــع مــرور
الـ ــوقـ ــت ب ـ ــدأ ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي

استيعابها ،موضحا ان االقتراح
الكويتي بشأن تأهيل المقاتلين
العائدين يعتمد على تصحيح
الفكر والمناصحة وتعزيز الفهم
السليم ،السيما ان البعض كان
مغررا به.
وأوضـ ـ ـ ــح ان ال ـق ــائ ـم ـي ــن عـلــى
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي اع ـ ــادة
ال ـتــأه ـيــل م ــن ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة
وضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوا بـ ـ ــرنـ ـ ــام ـ ـ ـجـ ـ ــا يـ ـلـ ـب ــي
احتياجات المستهدفين ،مبينا
انهم حققوا نسبة نجاح عالية.

م ـ ــؤك ـ ــدا ح ـ ـ ــرص ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـلــى
استضافة هذا المؤتمر من اجل
استقرار العراق الذي سينعكس
على امن واستقرار الكويت.
ولـفــت ال ــى ان الـكــويــت تتطلع
دائما الى حسن الجوار والتعامل
االن ـســانــي ،عـبــر اسـتـضــافــة مثل
هــذه المؤتمرات التي تسهم في
بناء االنـســان وتطويره وتوفير
ف ــرص الـعـمــل واالس ـت ـث ـمــار ،مما
يـخـلــق بـيـئــة ام ـنــة تنعكس على
المنطقة كافة.

اعتدال كويتي

إعمار اإلنسان

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ــال االك ــاديـ ـم ــي
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــص ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
االستيراتيجية د .فالح السويري،
انه رغم اعتدال الحكومة الكويتية
فــي سياستها فإنها لــم تكن في
م ــأم ــن مـ ــن "داع ـ ـ ـ ــش" وه ـج ـمــاتــه
االرهابية على المجتمع الكويتي.
وبين ان هذا التنظيم استباح
ال ــدم ــاء ال ـم ـحــرمــة ب ــاس ــم ال ــدي ــن،

بــدوره ،قال استاذ االعــام في
جامعة الكويت فواز العجمي إن
الكويت دائما ما تقيم المؤتمرات
ال ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي رفـ ــع ال ـم ـعــانــاة
ومـســاعــدة الغير ،مشيرا الــى ان
الكويت والـعــراق بلدان شقيقان
وإع ــادة اعـمــار الـعــراق يسهم في
اعمار االنسان.
وبين ان الكويت تواجه عدوا

الجارالله خالل اجتماع وزراء دول التحالف الدولي ضد «داعش» (أرشيف)
م ـش ـت ــرك ــا وهـ ـ ــو ت ـن ـظ ـيــم داعـ ــش
االرهـ ـ ــابـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي ازع ـ ـ ــج ال ـع ــال ــم
ا ج ـمــع ،متطلعا ا ل ــى ان تنعكس
االجتماعات والنقاشات بشأنه
على ارض الواقع لتحقيق مزيد

م ــن االمـ ــن واالمـ ـ ــان واالس ـت ـق ــرار
لشعوب المنطقة كافة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ال ـ ـ ــى دور
الكويت الداعم لمحاربة االرهاب
والتطرف ،قائال "ان الكويت من

اوائــل المجتمعات التي واجهت
االرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب" ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى وجـ ــود
مــركــز للوسطية بـهــدف محاربة
التطرف.

ّ
األمير« :إعادة إعمار العراق» يجسد رسالة الكويت اإلنسانية
سموه أشاد بجهود البلدين في تفويت الفرصة على مثيري الفتن والتصدي لها
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
بقصر بـيــان ،مساء أمــس ،نقيب
الصحافيين العراقيين ورئيس
اتحاد الصحافيين العرب مؤيد
الالمي والوفد اإلعالمي المرافق،
بمناسبة زيارتهم للبالد.
وقـ ـ ــدم سـ ـم ــوه ،خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء،
الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إل ـ ـ ـ ــى أخ ـ ـ ـيـ ـ ــه رئـ ـي ــس
جـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق د .م ـح ـمــد
مـ ـعـ ـص ــوم ،وإلـ ـ ـ ــى أخ ـ ـيـ ــه رئ ـي ــس
مجلس وزراء جمهورية العراق د.
حيدر العبادي ،والشعب العراقي
ال ـش ـق ـي ــق ،ب ـم ـنــاس ـبــة االن ـت ـص ــار
ع ـلــى م ــا يـسـمــى تـنـظـيــم ال ــدول ــة
اإلس ــامـ ـي ــة (داعـ ـ ـ ـ ــش) ،مـتـطـلـعــا
سموه ألن يحقق هــذا االنتصار
دعما للعراق وشعبه بكل أطيافه

ومـكــونــاتــه ،ويـسـهــم فــي توحيد
صفوفه.
كما أكــد سـمــوه ،خــال اللقاء،
دعــم الكويت لجمهورية العراق
وللشعب العراقي ،الذي ينعكس
في إحدى صوره بانعقاد مؤتمر
ال ـكــويــت ال ــدول ــي إلع ـ ــادة إع ـمــار
العراق ،الذي يمثل منصة دولية
ل ـل ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ل ـمــواص ـلــة
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة إعـ ـ ـ ــادة
اإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،مـ ـشـ ـي ــرا س ـ ـمـ ــوه إل ــى
األه ـم ـي ــة ال ـبــال ـغــة الن ـع ـق ــاد هــذا
المؤتمر الــدولــي ،الـتــي تتجسد
بـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـ ــدول
المانحة والمنظمات اإلقليمية
والدولية ،باإلضافة إلى مشاركة
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص بـ ـه ــذا ال ـع ــدد
ال ـك ـب ـيــر م ــن الـ ـش ــرك ــات ،وص ــوال

إل ــى ه ــدف إعـ ــادة إع ـم ــار ال ـعــراق
ورفـ ـ ــع ال ـم ـع ــان ــاة ع ــن ال ـمــاي ـيــن
مــن النازحين والمتضررين من
ضـحــايــا ال ـح ــرب عـلــى اإلره ـ ــاب،
ت ـ ـج ـ ـس ـ ـيـ ــدا لـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
اإلنسانية.
كما أشاد سموه بكل الجهود
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــذول ـ ــة مـ ـ ــن كـ ـ ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الـشـقـيـقـيــن ف ــي تـفــويــت الـفــرصــة
على مثيري الفتن والتصدي لها
بكل الــوســائــل والـسـبــل ،متمنيا
س ـم ــوه أن ي ـعــم األم ـ ــن وال ـس ــام
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ال ـش ـق ـي ــق
والمنطقة.
حـضــر المقابلة وزي ــر شــؤون
الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
الجراح.

ً
األمير مستقبال وفد نقابة الصحافيين العراقيين

اجتماع الخبراء يناقش برنامج اإلعمار ودور المؤسسات التمويلية
الحمد :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي مستعد لدعم العراق
ان ـط ـلــق اج ـت ـم ــاع ال ـخ ـب ــراء رفـيـعــي
ال ـم ـس ـتــوى ل ـبــرنــامــج الـ ـع ــراق إلع ــادة
اإلعمار ودور المؤسسات التمويلية
ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار العراق.
وش ـ ــارك ف ــي الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة
ص ـب ــاح أمـ ــس ك ــل م ــن ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر،
واألمين العام لمجلس الوزراء العراقي
مـ ـه ــدي الـ ـ ـع ـ ــاق ،ورئ ـ ـيـ ــس صـ ـن ــدوق
اع ـ ـ ــادة اعـ ـم ــار ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـت ـضــررة
مــن الـعـمـلـيــات االرهــاب ـيــة فــي ال ـعــراق
م ـص ـط ـفــى ال ـه ـي ـت ــي ،والـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـح ـمــد،
إضافة الى مسؤولين دوليين.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــدر ،ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه خ ــال
االجتماع الذي عقد في الـ«جي دبليو
مـ ــاريـ ــوت» ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ان ال ـع ــراق
تـعــرض لهجمة شــرســة مــن االره ــاب
أدت ال ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ــزوح اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن خ ـم ـســة
ماليين خــارج منازلهم ،كما أسفرت

عــن خـســائــر فــادحــة فــي كــل قـطــاعــات
الـحـيــاة فــي ال ـع ــراق ،ب ــدءا مــن تدمير
الـمـنـشــآت وم ــراف ــق الـنـقــل والـكـهــربــاء
وم ـ ـيـ ــاه ال ـ ـشـ ــرب وت ـع ـط ـي ــل مـنـظــومــة

الـعـمــل الـمـصــرفــي ،وان ـت ـهـ ً
ـاء بتدهور
الـ ـخ ــدم ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة مـ ــن تـعـلـيــم
وخدمات صحية ومنظومات الضمان
االجتماعي.

وأضاف البدر أن «نهوض العراق من
عثرته ،واعادة بناء ما هدمه االرهاب،
ونزع أسباب النزاع يتطلب منا جميعا
الـتـخـطـيــط ال ـج ـيــد وال ـم ـت ـقــن لعملية

إعمار المناطق المتضررة يحتاج  88.2مليار دوالر
أك ــد الـمــديــر ال ـعــام ب ـ ــوزارة التخطيط الـعــراقـيــة قصي
عبدالفتاح ،أن األضرار الكلية لمختلف محافظات البالد
المتضررة بلغت  45.7مليار دوالر ،موضحا ان االحتياجات
الكلية لتحقيق االنعاش واعادة االعمار تبلغ  88.2مليار
دوالر.
وأضاف عبدالفتاح ،خالل جلسة البرنامج االصالحي
عقب الجلسة االفتتاحية الجتماع الخبراء ،ان الحكومة
بـ ــدأت ف ــي تـقـيـيــم األضـ ـ ــرار واالح ـت ـي ــاج ــات للمحافظات
المتضررة من «داعش» ،مبينا أنها طلبت من البنك الدولي
التعاون إلنجاز هذه المهمة.
ولفت الى ان أهداف تقييم االضرار واالحتياجات مبنية
على اطالع المجتمع الدولي واالطراف االخرى حول اثار
االزمــة وإج ــراء تقييم اولــي الحتياجات التعافي وإعــادة

«الهجرة» :استضافة الكويت
للمؤتمر تؤكد موقعها اإلنساني
قــالــت رئيسة بعثة وكــالــة األم ــم المتحدة للهجرة فــي الـكــويــت إيمان
عريقات إن استضافة الكويت للمؤتمر الدولي إلعادة إعمار العراق تؤكد
موقعها اإلنساني ،ودورها في مساعدة الشعوب العربية.
وأضافت عريقات ،في تصريح لـ«كونا» ،أن مبادرة الكويت واستضافتها
هذا المؤتمر تؤكد «تسيدها لمشهد العمل االنساني بجدارة» ،من خالل
مبادرات سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في الدعوة لهذا المؤتمر.
وأوضحت أن البعثة االممية المشاركة في المؤتمر والمعرض المصاحب
له ستقدم عرضا النجازاتها وجهودها ازاء مساندة النازحين العراقيين
مــن جــراء خروجهم مــن مناطقهم نتيجة الـحــرب على مــا يسمى تنظيم
الدولة االسالمية (داعش).
وأشــارت إلى أن العراق يواجه منذ ما يزيد على ثالث سنوات عملية
نزوح واسعة للسكان بمناطق الشمال بلغ عددهم ما يقارب خمسة ماليين
نسمة بسبب تلك الحرب ،االمر الذي نتج عنه عملية ضغط على المناطق
التي تم النزوح إليها ،السيما على بنيتها التحتية.
وأكدت مساعي األمم المتحدة إلى إعادة جميع النازحين إلى مدنهم
ومناطقهم على شكل مــرا حــل ،مما يتطلب إ ع ــادة تأهيل تلك المناطق
لتصبح صالحة للسكن ،مشيرة ا لــى ا لـخــد مــات التي تحتاج إليها تلك
المناطق مثل الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية.

االع ـمــار ،إضــافــة إلــى توجيه جـهــود التعافي نحو خلق
ظــروف مواتية لعودة النازحين وكسب العيش وتقديم
الخدمات.
مــن جانبه ،أكــد وكـيــل وزي ــر التخطيط الـعــراقــي ماهر
جوهان ،أهمية اشــراك القطاع الخاص في اعــادة اإلعمار
ودعــم مرحلة االستقرار واالنطالق في هذه العملية مما
يساهم في استقرار المنطقة كافة ،مشددا على ان إعادة
االع ـمــار مسؤولية دول ـيــة ،واس ـت ـقــرار ال ـعــراق والمنطقة
سيساهم فــي اسـتـقــرار طــرق الـتـجــارة الــدولـيــة ومـصــادر
الطاقة .ولفت الى أن كيفية تقديم خطة لمرحلة كاملة بإطار
منطقي وبشكل علمي وزمني واعادة نازحين واعمار بنى
تحتية ومــرافــق عامة وخــاصــة كــان تحديا لكل الجهات
المعنية في العراق وشركائه.

اهتمام دولي
ب ــدوره ،ثمن الحمد جهود العراق
وح ــرص ــه ع ـل ــى اش ـ ـ ــراك ال ـمــؤس ـســات
ال ـعــرب ـيــة واالق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة في
بحث بــرنــامــج االع ـمــار ،ال ــذي يحظى
بــاه ـت ـمــام ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي بشكل
ع ـ ـ ــام ،والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــرب ـي ــة عـلــى
وجــه الخصوص ،والتي يدلل عليها
اإلقبال واالستجابة والمشاركة عالية
المستوى في هذا الملتقى المهم.
وأك ـ ــد أن «ه ـ ــذا االم ـ ــر يـتـطـلــب منا
ج ـم ـي ـع ــا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
ال ـعــراق فــي تقديم الــدعــم والمساندة

األولوية لألوضاع اإلنسانية وعودة
الالجئين إلى مناطقهم
أكد مسؤولون أوروبيون ،أمس ،أهمية
البعد اإلنساني في دعم عمليات إعادة
إعـمــار الـعــراق ،إذ يجب أن يكون ضمن
األولــويــات نتيجة ما يعانيه النازحون
ال ـعــراق ـيــون م ــن ال ـح ــرب ض ــد م ــا يسمى
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
ج ــاء ذل ــك فــي جلسة بـعـنــوان «البعد
اإلنـســانــي فــي إع ــادة اإلع ـمــار» فــي إطــار
جـ ـلـ ـس ــات اجـ ـتـ ـم ــاع «ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء رف ـي ـعــي
الـمـسـتــوى لـبــرنــامــج جـمـهــوريــة الـعــراق
إلعـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ودور ال ـم ــؤس ـس ــات
التمويلية».
وق ـ ـ ــال مـ ـف ــوض االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
ل ـل ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة خــري ـس ـتــوس
سـتـيـلـيــانـيــدس إن االت ـح ــاد يـعـمــل على
م ـســاعــدة الـشـعــب ال ـعــراقــي بـكــل السبل
الممكنة ،مضيفا أن مساعدات االتحاد
األوروبـ ــي يمكن أن تنجح بشكل فعال

الدوسري :المؤسسة األمنية كرست
كل إمكاناتها إلنجاح المؤتمر
تفقد استعدادات تأمينه بتوجيهات من الجراح
بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيــر الداخلية الشيخ خالد الـجــراح ،قــام وكيل
الـ ــوزارة رئـيــس اللجنة األمـنـيــة الـمـشــرف العام
الفريق محمود الدوسري أمــس ،بجولة تفقدية
لالطالع على النقاط األمنية ،وغــرف العمليات
ً
المفروزة ومقار إقامة الضيوف ،استعدادا لتأمين
مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق الذي
تستضيفه البالد.
ورافق الفريق الدوسري خالل الجولة كل من
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات
قائد قيادة العمليات اللواء جمال الصايغ ،ووكيل
«الــداخـلـيــة» الـمـســاعــد ل ـشــؤون ال ـمــرور بــاإلنــابــة
قائد قيادة المرور اللواء فهد الشويع ،ومساعد
المدير الـعــام اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمني العميد توحيد الكندري ،إضافة إلى عدد

إع ــادة اإلعـمــار بقيادة ال ـعــراق» ،الفتا
إل ــى أن «م ــا مــر بــه ال ـعــراق تسبب في
فجوة بين االشقاء في الوطن الواحد،
مـمــا يحتم علينا جميعا أن نـعــاون
الـعــراق فــي مسعاه لسد تلك الفجوة
دعما إلعــادتــه الــى أهـلــه ،وعمال على
زرع األم ــل فــي ص ــدور الـشـبــاب كــي ال
يقعوا في قبضة التطرف واالرهاب».

من القيادات األمنية المختصة .واستمع الفريق
الدوسري من اللواء الصايغ إلى شرح عن الخطط
األمـنـيــة التفصيلية مــن أجـهــزة «الــداخـلـيــة» من
خــال اإلج ــراءات األمنية والـمــروريــة ،وتــم شرح
التحضيرات واالس ـت ـعــدادات المتخذة لتأمين
الـمــؤتـمــر .وواص ــل ال ــدوس ــري جــولـتــه التفقدية
على عــدد من مراكز العمليات والنقاط األمنية
ومقار إقامة الوفود المشاركة ،حيث اطلع على
آلية تأمين الفنادق التي يوجد بها ضيوف دولة
الكويت المشاركون في المؤتمر والتنسيق بينها
وبين الجهات األمنية األخرى.
وزار وحـ ــدة ال ـت ـصــاريــح وال ـمــركــز اإلعــامــي
والتقى مجموعة من اإلعالميين وتعرف على مدى
جاهزية تلك المواقع ألداء مهامها ،لتمكين رجال
اإلعالم من القيام بالمهام المنوطة بهم.

واستعرض الخطط التفصيلية المتعلقة بخطة
التأمين والخطط االحترازية واالشراف الميداني
على الخطط المرورية ومناطق توزيع الدوريات
وآلية عملها لتسهيل حركة السير.
وقال الفريق الدوسري «إننا نبذل كل طاقتنا
في المؤسسة األمنية ونسخرها لخدمة ضيوف
سمو أمير البالد» ،مؤكدا «اننا على أتم االستعداد
لتلبية أي اح ـت ـيــاجــات ،وض ـمــان أم ــن وســامــة
ض ـي ــوف ال ـكــويــت ال ـك ـب ــار ،وتـسـهـيــل وصــولـهــم
وانتقاالتهم» .وأشاد بما شاهده من استعدادات
وتجهيزات متكاملة وروح التعاون المشتركة،
معربا عن تقديره لجهود رجال األمن المشاركين
في الخطة ،وكفاءتهم وقدراتهم على تنفيذ المهام
ً
والواجبات المنوطة بهم ،مشددا على ضــرورة
التزام الحرص والحذر واليقظة.

عبر العمل المشترك لتجاوز التحديات
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،م ـ ــؤك ـ ــدا ضـ ـ ـ ـ ــرورة م ـس ــاع ــدة
الـنــازحـيــن وتـسـهـيــل حـيــاتـهــم ،والـعـمــل
على إعادتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها.
من جانبه ،شدد نائب المدير اإلقليمي
ف ــي الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة لـلـصـلـيــب األح ـمــر
ب ــات ــري ــك هــام ـل ـتــون ع ـلــى أه ـم ـيــة إعـ ــادة
اإلعمار ،والتركيز على الجوانب الصحية
والتعليمية وإع ــادة الـكـهــربــاء وتأهيل
المنازل للسكن ،من أجل عودة النازحين.
وأوضح هاملتون أن البعد اإلنساني
يعد أحــد أهــم االعتبارات التي يجب أن
تؤخذ في عملية إعادة إعمار العراق.
وذكر أن عملية عودة الالجئين مهمة
في المرحلة الحالية ،وأنه يجب مساعدة
من تعرض إلعاقة نتيجة الحرب حتى ال
تتحول األوضاع إلى مأساة أخرى.

ً
إلعــادة البناء واالعـمــار» ،موضحا ان
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي مستعد لدعم العراق.

البرنامج اإلصالحي
من جهته ،قال األمين العام لمجلس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي د .م ـه ــدي ال ـع ــاق،
إن مــؤت ـمــر ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي العـ ــادة
إعمار الـعــراق يقوم على ثــاث ركائز
اس ــاس ـي ــة ،ه ــي اع ـ ــادة االعـ ـم ــار ودع ــم
عمليات االستقرار والتعايش السلمي
وتـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار وال ــدخ ــول في
الفرص االستثمارية المتاحة.
وأض ـ ــاف ال ـع ــاق أن ب ـغ ــداد قــدمــت
وثيقة استراتيجية متكاملة تشمل
دراسة ميدانية تتضمن االضرار التي
حدثت نتيجة الـحــرب على االره ــاب،
إض ــاف ــة إل ــى االح ـت ـيــاجــات الحقيقية
إلعادة االعمار ما بعد الحرب.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس ص ـنــدوق
اعــادة اعمار المناطق المتضررة من
الـعـمـلـيــات االره ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـع ــراق د.

مصطفى الهيتي ،ان م ـشــروع اع ــادة
اعـ ـم ــار الـ ـع ــراق ي ـق ــوم ع ـلــى الـبـعــديــن
االنساني واالقتصادي ،واعــادة بناء
البنية التحتية.
وذك ــر أن  138أل ــف وح ــدة سكنية
متضررة نتيجة الحرب على االرهاب
نصفها متضرر بشكل كامل ،مضيفا
ان النازحين داخل االراضــي العراقية
ينتظرون العودة الى منازلهم.
وخ ــال االج ـت ـمــاع ُع ـ ِق ــدت جلسات
ن ـق ــاش ـي ــة م ـت ـت ــال ـي ــة تـ ـن ــاول ــت ال ـب ـعــد
االنساني الع ــادة االعـمــار والحوكمة
وال ـم ـح ــاس ـب ــة ال ـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـعــافــي
والـتـعــايــش الـسـلـمــي ،فـضــا عــن دور
مؤسسات التنمية الدولية في االعمار
ودور العون العربي في هذا األمر.

«االتحاد األوروبي» :الكويت قوة
االعتدال والحوار في المنطقة
أك ــدت الـمـمـثـلــة الـعـلـيــا لـلـسـيــاســة الـخــارجـيــة واألم ـن ـيــة فــي االت ـحــاد
األوروبي فيديريكا موغريني ،أن االتحاد سيعمل مع الكويت إلنجاح
مؤتمر الكويت الدولي إلعــادة إعمار العراق ،الــذي بدأ أمس ويستمر
حتى يوم غد.
وأعربت موغريني ،في تصريح لـ «كونا» عن شكرها لسمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد على دعوتها لتمثيل االتحاد والمشاركة برئاسة
ا لـمــؤ تـمــر ،قــا ئـلــة « :نـحــن جميعا نتشاطر مصلحة تحقيق اال سـتـقــرار
الدائم واالزدهار في العراق» ،مشيرة إلى ان االتحاد االوروبي سيعمل
مع الكويت لتأكيد دعمهما للعراق في المرحلة الحرجة التي يمر بها.
وأشادت بالكويت باعتبارها «قوة االعتدال والحوار في المنطقة»،
ال فـتــة إ لــى ان «ا لـكــو يــت اصبحت ا يـضــا فــا عــا انسانيا مهما ليس في
العراق فحسب بل في سورية وأماكن أخرى أيضا ،وساهمت في حل
النزاعات واالنعاش المبكر واالغاثة بدعم سياسي ومالي ولوجستي».
وأوضحت موغريني أن حكومة العراق وجيشه وشعبه عملوا بجد
من أجل هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية (داعش) ،وقد حان
الوقت اآلن لتعزيز المكاسب ضد التنظيم وإحالل السالم في العراق،
مؤكدة استعداد االتحاد للمساهمة في تحقيق االستقرار وإعادة بناء
العراق.

أكاديميا
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«اتحاد فرنسا» لـ ةديرجلا  :التعليم العالي» تتجاهلنا!
•

«ضرورة إعادة النظر في معادالت شهادات خريجينا»
حمد العبدلي

أكد رئيس االتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول
أن
المجاورة ،عيد الرميشً ،
االتحاد بال ميزانية ،مطالبا وزارة
التعليم العالي باالستعجال في
صرفها.

كشف رئيس االتحاد الوطني
ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت فـ ـ ــرع فــرن ـســا
والدول المجاورة ،عيد الرميش،
عـ ـ ــن ع ـ ـ ــدم ص ـ ـ ــرف الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
المخصصة لالتحاد من وزارة
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ،م ـش ـيــرا إلــى
إرسـ ـ ــال ط ـلــب صـ ــرف مـيــزانـيــة
االتحاد المستحقة للوزارة منذ
الثاني من يناير الماضي ،ولكن
لم يصل إلــى االتحاد أي شيء
حــول هــذا األم ــر ،إذ تتجاهلنا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـط ــال ـب ــا ب ـ ـضـ ــرورة
صرفها في أســرع وقت ممكن،
فهناك كثير من األمور الخاصة

بــأنـشـطــة االتـ ـح ــاد ومـصـيــرهــا
ّ
معلق بالميزانية.
وذكــر الرميش ،في تصريح
صحافي لـ «الجريدة» ،أن مشكلة
م ـ ـعـ ــادالت الـ ـشـ ـه ــادات م ــازال ــت
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن أي
خريج من الجامعات الفرنسية
ال ـت ــي ت ـع ـتـمــد ع ـلــى مـعــدالتـهــا
م ــن  ٢٠ت ـتــم م ـع ــادل ــة ش ـهــادتــه
عـلــى ال ـن ـظــام األم ـي ــرك ــي ،وه ــذا
يسبب تقليل في معدل الطلبة
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن م ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــات
الفرنسية ،معلنا تقديم مذكرة
بهذا الموضوع وبشرح كامل

للوزارة ،ولم يتم حل المشكلة
إلى اآلن.
وأض ــاف أن ــه «بـعــد ق ــرار إلـغــاء
االعتراف بالجامعات الفرنسية،
تم وضع  ٢٤جامعة معترف بها
فـقــط ،وه ــذه الـجــامـعــات تـقــع في
الـمــدن الكبيرة بفرنسا ،ويوجد
ً
ب ـهــا غ ــاء مـعـيـشــة كـبـيــر جـ ــدا ال
يـسـتـطـيــع تـحـمـلــه ال ـط ــال ــب ،مثل
باريس ونيس وغيرها من المدن،
ونـحــن نـطــالــب بــزيــادة معاشات
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،حـ ـي ــث إن آخـ ـ ــر زيـ ـ ــادة
حصلت منذ  ٥سنوات».
وبـ ـي ــن ال ــرمـ ـي ــش أن االتـ ـح ــاد
يطالب بضرورة إعادة النظر في
إلغاء االعتراف بأغلبية الجامعات
الفرنسية ،مؤكدا أن القرار سبب
أزمة وسط الجموع الطالبية في
فرنسا ،فأغلبية الطلبة في فرنسا
هم في الجامعات التي تم إلغاء
االعـتــراف بها من دون وجــه حق
وال سبب مقنع.

عيد الرميش

academia@aljarida●com

شراكة بحثية بين « »GUSTو«جورج واشنطن»
لتطوير ريادة األعمال واألنشطة الصغيرة
أعلنت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ( )GUSTتـعــاون
مركز الخليج المالي ،التابع لها،
مع الباحث د .نواف العبدالجادر
من جامعة جــورج واشنطن ،في
إع ــداد دراس ــة لـمـقــارنــة األه ــداف
الريادية لدى الطلبة الكويتيين
بــأهــداف نـظــرائـهــم فــي الــواليــات
المتحدة ،و تـهــدف المؤسستان
األكــاديـمـيـتــان مــن ه ــذه الــدراســة
إل ــى تــوفـيــر الـمـعـلــومــات الــازمــة
لفهم وتطوير نظام ريادة األعمال
واألنشطة الصغيرة في الكويت.
وقال عميد كلية إدارة األعمال
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة د .أنـ ـط ــونـ ـي ــس
سـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـتـ ـي ــراس «إن ا ل ـ ـهـ ــدف
م ــن هـ ــذا ال ـت ـع ــاون ه ــو تجسيد
قيمة الـشــراكــة بـيــن المؤسسات
األك ــادي ـم ـي ــة وال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
والـ ـخ ــاص ،م ــن أج ــل الـمـســاهـمــة
في تطوير الخطة االستراتيجية
لـلـكــويــت ورؤي ـت ـه ــا ل ـعــام ،2035
مـتــأمــا أن تـثـمــر ه ــذه ال ـم ـبــادرة

أنطونيس سيمينتيراس مع العبدالجادر
عن توفير البيانات المطلوبة عن
الواقع الحالي لمجتمع الشركات
الصغيرة والمتوسطة ،ومن لهم
طموحات مستقبلية لدخول هذا
المجال».
واسـ ـتـ ـط ــاع د .ال ـع ـب ــدال ـج ــادر
الحصول على تمويل مــن وزارة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب فــي

الكويت إلعــداد البحث ،ونجحت
الشراكة مع مركز الخليج المالي
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا وبنك بوبيان ،وهو
الشريك االستراتيجي للمركز ،في
استطالع آراء  724طالبا وطالبة،
فــي الـمـســاهـمــة فــي عملية جمع
البيانات وتحليلها.

«األساسية» تفتتح مركز الدعم التربوي
افتتحت كلية التربية األساسية
ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب أمــس مركز
ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم
لطالبات الكلية مجموعة مميزة
مــن الخدمات التربوية العديدة،
وي ـ ـس ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي تـ ـنـ ـمـ ـي ــة ورع ـ ــاي ـ ــة
الطالبات طــوال فترة دراستهن،
وذلك في مقر الكلية بالعارضية.
وع ـ ـبـ ــر ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة
األســاس ـيــة د .فـهــد الــروي ـشــد عن
س ـع ــادتــه ب ـتــدش ـيــن م ــرك ــز الــدعــم
التربوي ،الذي يمثل نقلة نوعية
ف ــي كـيـفـيــة الـتـعــامــل م ــع الـطـلـبــة،
م ـث ـم ـن ــا جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـت ــي
بذلها فريق عمل إنـشــاء المركز،
وع ـلــى رأس ـهــم الـعـمـيــد المساعد
ل ـ ـل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة  -بـ ـن ــات
د .لـطـيـفــة ال ـك ـن ــدري ،مـتـمـنـيــا أن
ي ـس ـه ــم الـ ـم ــرك ــز فـ ــي رف ـ ــع ك ـف ــاءة
الكلية عبر تقديم المشورة للطلبة
وتنمية إبــداعــاتـهــم ومساندتهم
طوال فترة الدراسة.
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،اكـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـســة
فريق عمل مركز الــدعــم التربوي

الرويشد ومساعدوه مع أعضاء فريق مركز الدعم التربوي
د .لطيفة ال ـك ـنــدري أن ال ـهــدف من
إن ـشــاء الـمــركــز هــو تحقيق رســالــة
كلية الـتــربـيــة األســاس ـيــة ،وتعزيز
دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ــأه ـي ــل ال ـم ـن ـت ـس ـبــات
إليها أكاديميا ومهنيا واجتماعيا
وخدمة الطالبات ورعايتهن وتهيئة
األجــواء المناسبة لهن طــوال فترة
الدراسة.

ون ــاش ــدت د .ال ـك ـنــدري وجـمـيــع
القائمين على مركز الدعم التربوي
طالبات الكلية التواصل مع المركز
ال ــذي انـشــئ خصيصا لخدمتهن،
واالس ـت ـف ــادة ق ــدر اإلمـ ـك ــان م ــن كل
الخدمات التي يقدمها لهن.
حـ ـض ــر حـ ـف ــل االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح عـمـيــد
ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة د .فهد

الرويشد ،ومساعد العميد للشؤون
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة د .غ ــان ــم ال ـش ــاه ـي ــن،
ومساعد العميد للشؤون الطالبية
د .ش ــا ف ــي ا ل ـم ـح ـب ــوب ،ود .لطيفة
الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،والـ ـعـ ـمـ ـي ــد ال ـم ـس ــاع ــد
لعمادة القبول والتسجيل د .مشعل
ال ـم ـن ـص ــوري ،وف ــري ــق ع ـمــل مــركــز
ال ــدع ــم ال ـت ــرب ــوي ،وب ـعــض أع ـضــاء

هيئة التدريس بالكلية وعــدد من
الطالبات.
وتقدمت الكندري بالشكر كذلك
إلى جميع أعضاء فريق العمل على
ج ـهــودهــم ،آم ـلــة فــي اس ـت ـمــرار تلك
الجهود حتى يؤتي العمل ثماره،
ويـ ـق ــوم ال ـم ــرك ــز ب ـ ـ ــدوره وتـحـقـيــق
أهدافه على أكمل وجه.

ةديرجلا
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«حزاية» لمؤتمر إعمار العراق عن
«أسطورة مترو األنفاق الكويتي»
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

ً
لنقرأ معا التصريحات الحكومية عن ًمترو األنفاق ،فقد نشرت
«الجريدة» في  ٢٠٠٧/١٠/ ٣١خبرا عن «البدء بطرح عطاءات
مشروع المترو الكويتي في الربع األول من  ٢٠٠٨بكلفة  ١٤مليار
دوالر» ،وبكل هدوء وسكينة ٍّ
و"تأن" مرت عشر سنوات بالتمام
والكمال لتعلن الحكومة مرة أخرى ومن جديد أنها ستدرس
مشروع المترو بالتفصيل ألنه موضوع يحتاج إلى ٍّ
"تأن"!
أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق "بدء الهيئة إجراء الدراسات
التفصيلية الخاصة بمشروع مترو األنفاق في البالد وآلية تنفيذ
المشروع ،وأن هيئة الطرق ال تستطيع ّ
البت في ماهية شكل المترو
ً
حاليا ألن المشروع بحاجة إلى دراسات متأنية تفصيلية"-١-٢٨( .
 .)٢٠١٨مشروع مترو األنفاق الكويتي أحد أبرز معالم فشل الجهاز
التنفيذي في الدولة ،وأحد أكبر األمثلة على العجز الحكومي الفاضح
في اتخاذ القرارات المهمة والمقدرة على تنفيذها ،وأن أولويات تنفيذ
ً
المشاريع الكبرى غالبا ليست في يد مؤسسات الدولة إنما في يد
أطراف نافذة ،هي تقرر متى تبدأ المشاريع العمالقة ،ومتى تتوقف،
ومتى تظهر عوائق تنفيذها ،ومتى تنتهي ،وبنظام خاص ال عالقة
له بمنفعة المواطن أو حاجة الدولة التنموية ،والشواهد كثيرة من
حولنا .ال أريد العودة إلى تصريحات ما قبل الغزو العراقي الغادر
عن خطط الدولة عن المترو ،وهي موجودة بالتأكيد في األرشيف،
ً
لكني أريد الرجوع معك عزيزي القارئ فقط عشر سنوات ،لنقرأ معا
التصريحات الحكومية عن مترو األنفاق ،فقد نشرت "الجريدة" في
ً
 ٢٠٠٧/١٠/ ٣١خبرا عن "البدء بطرح عطاءات مشروع المترو الكويتي
في الربع األول من  ٢٠٠٨بكلفة  ١٤مليار دوالر ،وبكل هدوء وسكينة
ٍّ
و"تأن" مرت عشر سنوات بالتمام والكمال لتعلن الحكومة مرة أخرى
ومن جديد أنها ستدرس مشروع المترو بالتفصيل ألنه موضوع
ٍّ
يحتاج إلى "تأن" وال أعرف ما هي المدة البشرية المتعارف عليها
لقياس التأني حول العالم إن كانت  ١٠سنوات غير كافية؟
ً
من المناسب جدا التفكر في أوضاع إنجاز المشاريع التنموية
الحقيقية في البلد هذه األيام ،ونحن نشاهد انعقاد مؤتمر عالمي
في الكويت إلعادة إعمار العراق الشقيق.
كمواطنين بسطاء ما لنا في المزايدات وال في المناقصات وال
ً
في العموالت وال في األسواق السوداء والبيضاء وال نعرف بنوكا
دولية وال صناديق أممية ،وال نحفظ أسماء وكاالت عالمية سوى
ً
المطاعم والمالبس ،ولم ندخل غرفا تجارية أو نطلع منها إال دكاكين
سوق المباركية ،ولم نسخر مناصبنا الحكومية أو النيابية لخدمة
مصالحنا الخاصة ،ونعاني قهر عدم انعقاد الجلسات البرلمانية،
ً
ونسهر على إشاعات الصراعات السياسية المحلية ،ونصطبح يوميا
في زحام الطرق وتخلف المرور و"السستم العطالن" في الــوزارات،
وفوضى العمالة المنزلية وطلبات المدارس وغثاء إذاعة وتلفزيون
الـكــويــت ،وأخ ـطــاء الـتـنـبــؤات الـجــويــة للطقس ،وس ــوء التحكيم في
الدوري الرياضي ،وتفاهة مشاهير السناب واإلنستغرام ،ومستعدون
ٍّ
لتحمل هذا كله "بتأن" .نريد أن نسأل حكومتنا الموقرة الرشيدة
فقط :متى يعقد مؤتمر إعمار الكويت؟
والله الموفق.

أزمة العمالة الفلبينية!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

الكويت صغيرة بمساحتها كبيرة بعطائها ومكانتها
ً
أثناء فترة عملي سفيرا للكويت لدى
جـمـهــور يــة فـنــزو يــا ا لـصــد يـقــة فــي الفترة
ب ـيــن  1996و 2000تـلـقـيــت د ع ــوة كــر يـمــة
من وكالة الفضاء األوروبية " "ASEوذلك
لحضور حفل إطالق القمر العربي "عرب
س ـ ـ ــات" ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ــم فـ ــي قـ ــاعـ ــدة كـ ـ ــوروا
البحرية في جمهورية غوايانا الفرنسية،
وهي مستعمرة تتمتع بحكم ذا تــي ،وقد
رافقني في تلك الرحلة األخ العزيز ريمون
قبشة أستاذ القانون في جامعة كراكاس
والمستشار السياسي لرئيس جمهورية
فنزويال الصديقة السابق هوغو تشافيز.
كـ ـ ــان خ ـ ــط ال ــرحـ ـل ــة طـ ــويـ ــا ي ـ ـبـ ــدأ مــن
كـ ـ ــراكـ ـ ــاس مـ ـ ـ ـ ــرورا ب ـ ـجـ ــزيـ ــرة م ــارغ ــريـ ـت ــا
الفنزويلية ،ثم ترينداد ،ومنها إلى مدينة
"مارا ييبو" عاصمة جمهورية سورينام،
ح ـي ــث ق ـض ـي ـنــا ي ــوم ـي ــن ت ـم ـي ــزا بــال ـن ـشــاط
وا لـكــرم ا لـســور يـنــا مــي ،ويبلغ عــدد سكان
س ــوريـ ـن ــام ن ـح ــو ن ـص ــف م ـل ـي ــون ،وت ـصــل
نسبة المسلمين فيها إلى ما يقارب الـ20
في المئة.
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع بـ ـ ـق ـ ــدر ع ـ ـ ــال مــن
الـتـســامــح ال ـعــرقــي والــدي ـنــي والـمــذهـبــي،
فـفــي الـســاحــة الــرئـيـســة تــوجــد كــاتــدرائـيــة
القديس بطرس ،وعلى بعد مسافة قليلة
يــوجــد كـنـيــس نـيـفـيــن ش ــال ــوم ال ـي ـهــودي،
وب ـي ــن ال ـم ـب ـن ـي ـيــن ي ــوج ــد م ـس ـجــد يـتـمـيــز
بالضخامة ،فــي ا لـيــوم ا لـمـحــدد لمغادرة
س ــوري ـن ــام ل ـل ـتــوجــه إل ــى مــدي ـنــة "كــاي ـيــن"
عاصمة غوايانا الفرنسية فوجئنا بإلغاء
الرحلة نتيجة لإلضرابات والمظاهرات
العنيفة ،وعليه فقد قررنا السفر بواسطة
العبارة النهرية.
ر كـبـنــا تـلــك ا لـعـبــارة المتهالكة و بــدأت
بــا ل ـت ـحــرك و ه ــي ت ـح ـمــل أوزار ع ـق ــود مــن

ال ـس ـن ـيــن ،وبـ ــدأ صــاح ـبــي ي ـشــرح ل ــي هنا
غــرقــت الـسـفـيـنــة اإلي ـطــال ـيــة ،وه ـنــا جــرت
ال ـم ـعــركــة ال ـن ـهــريــة ب ـيــن ال ـس ـفــن الـحــربـيــة
ل ـف ــرن ـس ــا والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،وهـ ـن ــا اص ـط ــدم ــت
الباخرتان األميركية والروسية ،ويمكن أن
ترى آثار تلك الحوادث على ضفتي النهر،
حتى بدا وكأنه لوحة مأساوية مرسومة
بحطام بقايا السفن.
ع ـب ــرن ــا ال ـن ـه ــر بـ ـس ــام ث ــم اس ـتــأجــرنــا
سيارة أجرة لنقلنا للفندق ،ونظرا ألعمال
الشغب فقد اعتذر السائق عن عدم تمكنه
مــن دخ ــول الـعــاصـمــة ،وعـلـيــه فـقــد اقـتــرح
صاحبي أن ننزل ضيوفا عند أحد أقربائه
الذي يقيم خارج العاصمة ،كان المنزل في
قمة الروعة ،ويقع على هضبة تحيط بها
حدائق غناء مليئة بأنواع من الطيور ذات
"التغريدات الشجية" ،وكل تلك األرا ضــي
ت ـقــع ض ـمــن أم ــاك ه ــذه ال ـعــائ ـلــة الـعــربـيــة
األ ص ـي ـلــة ا ل ـتــى هــا جــر ر عـيـلـهــا األول من
مدينة "زغرتا" في لبنان الشقيق واستقر
في هذه الديار بجسده قريبا منه بقلبه
ومشاعره.
كــان السيد فــر نـســوا وعائلته قمة في
الكرم ودماثة الخلق ،فلم نشعر بالغربة
أثناء إقامتنا معهم على مدى بضعة أيام،
في مساء اليوم التالي لوصولنا أرسل لنا
األخ العزيز جورج قبشة وهو من أقارب
الصديق العزيز ريمون ،ويشغل منصب
مسؤول العالقات العامة في قاعدة كوروا
سيارة خاصة لتقلنا للقاعدة ،وكم شعرت
ب ــاالعـ ـت ــزاز ن ـظ ــرا ل ـم ــا ل ـق ـي ـتــه م ــن ح ـف ــاوة
واسـتـقـبــال مــن قـبــل قــائــد ال ـقــاعــدة ،حيث
كــا نــت دو ل ــة ا لـكــو يــت هــي ا لــدو لــة العربية
الوحيدة الممثلة في هذا التجمع العلمي
ا لــرا ئــع و بـحـضــور ر ئـيــس وزراء ماليزيا،

د .حسن عبدالله جوهر

حيث سيتم إطالق القمر "ماليزيا سات"
مع القمر العربي "عرب سات".
وقـ ــد ح ـض ــر ال ـح ـف ــل أيـ ـض ــا عـ ــدد كـبـيــر
مــن الـ ــوزراء ومـمـثـلــي ال ــدول والـجــامـعــات
وال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـع ـل ـم ـي ــة ،وأعـ ـ ـ ــداد مـ ــن طـلـبــة
وط ــال ـب ــات ب ـعــض ال ـج ــام ـع ــات ال ـعــال ـم ـيــة،
وق ـ ــد أمـ ـس ــك كـ ــل م ـن ـه ــم ب ــال ـق ـل ــم وال ــدف ـت ــر
ل ـت ــدوي ــن م ـشــاهــدات ـهــم ف ــي ه ــذه ال ـقــاعــدة
الرائعة ،في غياب تــام ألي و جــود عربي،
فـكــم هــو مــؤ لــم أن نــرى ر جــا لـنــا وشبابنا
و قــد استبدلنا القلم بالرشاش والكتاب
بالقنابل وأطلقنا صواريخ الدمار والقتل
بدل صواريخ العلم والمعرفة.
ج ـل ـس ـنــا ف ــي ال ـص ــال ــة ال ـض ـخ ـمــة وع ـلــى
جانبيها نصبت شاشات تلفزيونية ببث
مباشر وتقنية ثالثية األ بـعــاد ،وأمامنا
زج ــاج يـسـمــح لـنــا بــرؤيــة ال ـســاحــة ،حيث
تم نصب الصاروخ "أريان" الذي سيحمل
القمرين العربي والماليزي.
انطلق الصاروخ محدثا صوتا رهيبا
ومخترقا الغيوم ا لـتــي تحولت إ لــى كتل
مـ ــن الـ ـلـ ـه ــب وأخ ـ ـ ــذ م ـ ـسـ ــاره فـ ــي ال ـف ـض ــاء
الخارجي وعند نقطة معينة بين قارتي
أوروبـ ـ ــا وإف ــري ـق ـي ــا ان ـف ـصــل ال ـق ـمــر "ع ــرب
س ــات" وب ـعــدهــا بـلـحـظــات انـفـصــل الـقـمــر
"ماليزبا سات".
لـ ـق ــد كـ ــانـ ــت لـ ـحـ ـظ ــات ل ـ ــن تـ ـتـ ـك ــرر فــي
حياتي ،ما أعظم هذا اإلنسان! وما أعظم
ال ـع ـقــل ال ـب ـش ــري ع ـنــدمــا ي ـس ـت ـخــدم الـعـلــم
لخدمة البشرية! وقبل ذلك وبعده ما أعظم
ّ
حيث قــال سبحانه
الخالق جلت قــدر تــه،
َ َ ُ
ُ ْ َ ْ ْ َّ َ ً
وتيتم ِمن ال ِعل ِم ِإ ل ق ِليال ".
"و ما أ ِ
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من
كل سوء ومكروه.

«اإليكونوميست»

ً
تيريزا ماي أخفقت وال يمكن استبدالها راهنا

بعدما عملت تيريزا مــاي السنة الماضية على تبديد األكثرية
البرلمانية التي تمتع بها المحافظون ،رغــم المعارضة العمالية
ً
التي افتقرت عموما إلى التمويل ،وصفها أحد زمالئها السابقين
في الحكومة بأنها "امرأة ميتة سائرة" ،ولكن تبين أن هذا الوصف
القاسي يعكس نصف الحقيقة فحسب ،فحالة الجمود التي دخلتها
ُ
رئيسة ال ــوزراء هــذه منذ االنـتـخــابــات تظهر أن مــن األدق وصفها
بالمرأة الميتة التي ال تزال صامدة.
ً
دفع غياب السياسات والهدف في الحكومة البريطانية ،فضال عن
هفوات ماي السياسية المتكررة ،الحزب المحافظ إلى شفير البحث
عن زعيم جديد ،فقد أصبحت األدلة التي تؤيد التخلص من رئيسة
الــوزراء قوية ،ولكن عند التأمل ً عن كثب ما قد يلي ،نالحظ أن ثمة
ً
حججا أقوى ،وإن كانت محبطة ،تعتبر أن بريطانيا ستكون أسوأ
ً
حاال إذا حاولت استبدال قائدتها المتهاوية.
ً
منذ كارثتها االنتخابية ،بــددت مــاي عــددا من الفرص األخيرة.
على سبيل المثال أســاء ت التعاطي مع تداعيات حريق مأساوي
ً
في برج غرينفيل ،كذلك ألقت خطابا هدفه إعــادة إطــاق رئاستها
ً
للحكومة ،فيما كان التصميم خلفها ينهار فعليا ،وعندما حاولت
القيام بتشكيالت في الحكومة ،رفض بعض وزرائها أي تغيير ،لكن
األسوأ من هذه الهفوات فراغ األفكار ،فال تزال السياسة التي لقبناها
بـ"تيريزا ربما" السنة الماضي عاجزة عن تحديد الحلول لنقص
المساكن في بريطانيا ،وأزمة االعتناء بالمسنين ،والتراجع البطيء
في خدمات الصحة الوطنية.
ً
لكن األكـثــر إزعــاجــا صمتها حـيــال عملية خ ــروج بريطانيا من
ُ
ً
االتحاد األوروبــي ،فاعتبر هذا الصمت سابقا مناورة ذكية إلبقاء
استراتيجية التفاوض البريطانية سرية ،ولكن بما أن من الضروري
اليوم التوصل إلى صفقة قبل أقل من سنة ،يتبين أن هدف السرية
الفعلي إخفاء واقع أنه ما من استراتيجية" .خطوط ماي الحمراء"،
التي تشمل مغادرة االتحاد الجمركي في االتحاد األوروبي والحفاظ
على حدود واضحة مع أيرلندا ،متناقضة ،وفي مسألة التجارة تريد
ً
حال يجمع بطريقة ما استمرار األعمال مع استعادة السيطرة على
ّ
التنظيمات ،ويبدو أنها تتوقع من االتحاد األوروبي وضع المسودة.
لكن إسقاط ماي قد يجعل عملية الخروج من االتحاد األوروبي
أفضل بقليل أو ربما أسوأ بكثير ،فال يستطيع أي رئيس وزراء حل
التناقضات الداخلية في عملية الخروج هذه ،مع أن أي رئيس وزراء
آخــر كــان سيتحدث عنها بصراحة أكبر على األرج ــح ،وكما أظهر
تحليل الحكومة نفسها قبل أيــام ،كلما سعت بريطانيا الستعادة
سيادتها ألحقت الضرر باالزدهار ،لكن الخروج لم يفز باألكثرية على
ً
أساس أن يصبح البريطانيون أكثر فقرا ،كذلك لن يتمكن أي رئيس
وزراء من فرض صفقة تشمل األمر ونقيضه على االتحاد األوروبي،
الذي يبلغ حجم اقتصاده ستة أضعاف االقتصاد البريطاني.
ً
رغم ذلك قد يكون المحافظون مصيبين بالتفكير في أن قائدا آخر
قد ّ
يقدم أداء أفضل من ماي في عملية الخروج من االتحاد األوروبي،
ً
إال أنهم سيختارون على األرجح شخصا أقل مالءمة ،ووفق قواعد
َ
مرشحين :ربما واحد يؤيد عملية
هذا الحزب على النواب اختيار
خروج "لينة" وآخر يدعم عملية خروج "متشددة" ،ثم يقرر أعضاء
الـحــزب الــذيــن ُيدعمون الـخــروج المتشدد بنسبة ثالثة إلــى واحــد
َمن يفوز؛ لذلك ن ّ
رجح فوز متشدد مثل وزير الخارجية الفوضوي
بوريس جونسون أو النائب الفيكتوري الجديد جاكوب ريس-موغ،
ً
الذي انضم حديثا إلى البرلمان.
ً
خــال عهد مــاي تمضي بريطانيا قــدمــا فــي مـســار الـخــروج من
االتحاد األوروبي في عام  2019من دون التوصل إلى أي حلول غير
اتفاق انتقالي يمنحها بضع سنوات إضافية للتفاوض ،وال شك أن
يقدموا على ذلك
المحافظين سيطيحون بها في تلك المرحلة إن لم
ِ ً
اليوم ،ولكن من المرجح أن يكونوا حينذاك أكثر استعدادا الختيار
خلف أفضل ،بدأت حقيقة تداعيات عملية خروج متشددة (االقتصاد،
والـحــدود األيرلندية ،وتنظيمات قطاع األدوي ــة ،وغيرها) تتجلى
ً
ً
تدريجيا ،ونتيجة لذلك يــزداد حزب العمال ميال إلى مقاربة أكثر
ً
ً
ً
ً
ً
لينا ،مانحا المحافظين مجاال ليحذوا حذوه ،وال شك أن جيال جديدا
ً
ممن يطمحون إلى قيادة الحزب المحافظ سيكون أقل استعدادا من
ً
قــادتــه األكـبــر سنا إلــى تفعيل سياسة قــد تلحق األذى باالقتصاد
ومعه بفرص حزبه االنتخابية ،ومن المؤكد أن رئاسة ماي للحكومة
أخفقت ويجب إنهاؤها ،ولكن من الضروري عدم اإلقــدام على هذه
الخطوة إال عند التأكد من أنها لن ُتستبدل بمن قد ّ
يقدم أداء أسوأ.
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المشكلة فينا ،فال سياسة وال تخطيط وال فهم للواقع
العالمي الجديد ،وال حتى االعتماد على طاقاتنا الوطنية،
ونحسب أننا ببضع تغريدات أو تحليالت بهلوانية نحل
غادرت الجالية
مشاكلنا مع دول العالم ،ولنتخيل فقط لو
ً
الفلبينية عن آخرها ،وهو سيناريو قد يبدو صعبا من الناحية
العملية ،فكيف تكون الحال في الكثير من البيوت؟
أزمة العمالة الفلبينية ،بأسبابها وتداعياتها ونتائجها ،هي
محصلة طبيعية للسياسة الحكومية العقيمة في إدارة شؤون
البلد والعجز عن التفكير بإيجاد حلول مسؤولة للعديد من
المشاكل المزمنة.
إن ما نراه من بعض ردود الفعل المتهيجة أو التي تستخدم
ً
التهكم واالستهزاء نتاج هذه السياسة أيضا التي شكلت ثقافة
ّ
تتسبب بقصد أو بدون قصد في تعميق المشاكل،
مجتمعية قد
خصوصا ما يتعلق بالجاليات والجنسيات األجنبية.
كالعادة ّ
تحول بعض المواطنين إلى عباقرة زمانهم وكأنهم
مستشارو استخبارات ،فأخذوا بتفسير قرار الحكومة الفلبينية
بإجالء رعاياها من الكويت بشكل يثير الشفقة ،ومنها الصفقة
الفلبينية مع روسيا والصين لتزويد البلدين بالعمالة أو مطالبة
الرئيس الفلبيني بمبلغ مليار دوالر كابتزاز سياسي ،واشتغلت
عجلة الريتويت لمثل هذه السخافات.
الجالية الفلبينية فــي الكويت تـعــدادهــا ربــع مليون عامل،
غالبيتهم من العمالة المنزلية ،من إجمالي مئة مليون نسمة
يشكلون عــدد سـكــان الفلبين ،بمعنى أن هــذا البلد ق ــادر على
تزويد الدول األخرى بعمالة كافية وال تحتاج إلى خدم المنازل
فــي الكويت لتشغيلهم فــي مصانع الصين وروسـيــا وغيرها،
باإلضافة إلى ذلك فإن متوسط دخل العمالة الفلبينية في الكويت
ً
إذا حسبناه بمبلغ  100دينار يكون  300مليون دينار سنويا
أي ما يعادل مليار دوالر ،ومن الغباء أن تتنازل الفلبين عن هذا
الدخل بالعملة الصعبة لمجرد أن أحــد الجهابذة في الكويت
أراد أن يغرد بها.
يجب أن نعترف بأن القرار الفلبيني سيربك الحياة اليومية
آلالف ال ـعــوائــل الـكــويـتـيــة ،رغ ــم االس ـت ـع ــراض اإلع ــام ــي بـطــرد
الوافدين الذي تحول إلى شعار المرحلة السابقة ،فطبيعة الحياة
واالتكال على العنصر األجنبي جعل البلد أسير هذه الحاجة
إذ لم تتحرك الحكومة لمعالجة هذا الخلل السكاني الممتد منذ
عام .1991
والفلبين ليست البلد األول الذي يتخذ قرار منع عمالته عن
الكويت ،خصوصا من العنصر النسائي ،فقد سبقتها بنغالدش
وتايلند وإثيوبيا وسريالنكا ،والسبب المشترك بين كل هذه
ً
الدول ادعاءاتها بانتهاك حقوق هذه العمالة بدءا بالضرب وسوء
ً
وانتهاء بالجرائم التي تتعرض لها.
المعاملة
وفي المقابل تعرضت الكثير من األسر إلى جرائم بشعة راح
ضحيتها المواطنون وأبـنــاؤهــم ،باإلضافة إلــى ســوء معاملة
األطفال بمختلف السلوكيات المنحرفة ،وفي ذلك داللة واضحة
على انعدام أي معايير في اختيار حتى العمالة المنزلية.
تـجــربــة الـحـكــومــة فــي إقـ ــرار قــانــون الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة بــدأت
بأضحوكة ووهم ودون أي دراسات فنية واقتصادية واجتماعية
وانتهت بفضائح إدارية ومالية كما هي العادة.
يا جماعة الخير ،المشكلة فينا ،فال سياسة وال تخطيط وال
فهم للواقع العالمي الجديد ،وال حتى االعتماد على طاقاتنا
الوطنية ،ونحسب أننا ببضع تغريدات أو تحليالت بهلوانية
نحل مشاكلنا مع دول العالم ،ولنتخيل فقط لو غادرت الجالية
ً
الفلبينية عن آخرها ،وهو سيناريو قد يبدو صعبا من الناحية
العملية ،فكيف تكون الحال في الكثير من البيوت؟ واألهــم من
ذلك أين ستصل طوابير خدمة السيارات على مطاعم الوجبات
السريعة بكل مسمياتها؟!

ريكاردو هوسمان*

العدالة بال حدود لفنزويال
في البلدان الديمقراطية
يتوقع أن تتولى الدولة
إدارة وضمان العدالة،
ولكن في حاالت مثل
فنزويال يحتاج العالم إلى
طرق فعالة ومنخفضة
التكلفة لردع الطغاة
وأتباعهم.

لعل الوقت
قد حان لكي
يتخذ المجتمع
المدني
خطوات
حاسمة بشأن
فنزويال

مع تدهور الكارثة اإلنسانية في فنزويال
تفكر حكومات المنطقة وبلدان أخــرى في
كيفية التعامل معها ،ولعل الوقت قد حان
لكي يبتكر المجتمع المدني طرقا جديدة
للتدخل.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات "م ـ ـ ـشـ ـ ــروع أسـ ـع ــار
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات" لـ ـمـ ـعـ ـه ــد م ــاس ــاش ــوسـ ـت ــس
للتكنولوجيا ،بلغ التضخم ا لـغــذا ئــي في
ف ـنــزويــا فــي شـهــر يـنــايــر  ،٪117.6أي ما
ي ـعــادل  ٪1.130.000سـنــويــا ،وف ــي الــوقــت
نفسه انخفض سعر الصرف بمعدل سنوي
يــزيــد ع ـلــى  700.000ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي حين
تراجعت القوة الشرائية الحقيقية لألجور
بشكل مـتــزايــد ،والـتــي كــانــت ال تـكــاد تمثل
 1400سـعــرة حــراريــة يوميا فــي ديسمبر،
وأشـ ـ ــارت دراس ـ ــة ن ـشــرت ف ــي مـطـلــع يـنــايــر
الماضي إلى أن الهجرة الخارجية األخيرة
بلغت أربعة ماليين شخص ،أي ما يعادل
تقريبا عدد األشخاص الذين غادروا سورية.
تواجه الحكومات في األميركتين وأوروبا
وضعا معقدا للغاية ،وإذا كانت المشكلة
تـتـعـلــق بـبـســاطــة بــاالن ـت ـهــاكــات الجسيمة
ل ـل ـم ـي ـثــاق ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـ ــدول
األم ـيــرك ـيــة -وه ــو م ــا يـقــر ب ــه األم ـي ــن الـعــام
لمنظمة الــدول األميركية لويس ألماغرو-
يمكن أخذ الحلول التي تنفذ في شهور أو
س ـنــوات بعين االع ـت ـبــار ،ولـكــن فـنــزويــا ال
تمثل مشكلة سياسية بسيطة؛ بل هي كارثة
إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة.
صحيح أن رئـيــس فـنــزويــا االشـتــراكــي
نيكوالس م ــادورو يـمــارس السلطة بشكل
غير دستوري ،معتمدا على مراسيم طوارئ،
وجمعية تأسيسية غير قانونية مؤلفة من
ح ــزب واحـ ــد ،فــي حـيــن يـتـجــاهــل الجمعية
الوطنية المنتخبة شرعيا ويحظر األحزاب
الـسـيــاسـيــة ال ـم ـعــارضــة ،لـكــن عــواقــب ســوء
حكمه وخيمة :موت الفنزويليين من الجوع،
وانـهـيــار نـظــام الــرعــايــة الصحية ،والعنف
واألمراض المعدية خارج نطاق السيطرة.
وفي ظل هذه الظروف ،فإن للوقت -الذي
يقاس ب ــاألرواح البشرية -تكلفة باهظة ال
ُ
اقترحت مؤخرا حال
يمكن تحملها ،ولهذا
سياسيا يتضمن مساعدة عسكرية دولية
لتوطيد حكومة جديدة تعينها الجمعية
الوطنية ،وسرعان ما أصدرت بعض بلدان
أميركا الالتينية ،بــدء ا بالبرازيل ،بيانات
تشير إلــى أن هــذا الخيار غير مقبول ،كما
أعــرب بعض األكاديميين ووسائل اإلعالم
عن معارضتهم لهذه الفكرة.
ومـ ــع ذلـ ــك ل ــم ي ـق ـتــرح أحـ ــد ح ــا أف ـضــل،
بــاسـتـثـنــاء األم ــل ف ــي أن تـنـجــح ال ـج ــزاءات

الفردية التي تقودها الواليات المتحدة أو
الحظر النفطي ،ومع تفاقم الوضع سيتعين
على الجميع إ ع ــادة النظر فــي خياراتهم،
وبـبـســاطــة لــم يـتـمـكـنــوا م ــن صـيــاغــة بــديــل
فعال أكثر قبوال.
ولعل الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع
المدني خطوات حاسمة بهذا الشأن ،والواقع
أن الحلول التي وضعت لمواجهة هذه األزمة
قد تشكل مثاال ُيقتدى به لمواجهة أزمات
مماثلة في دول أخرى.
ف ــي ك ـت ــاب "ال ــدولـ ـي ــون" ال ـم ـت ـم ـيــز ألون ــا
هـ ــاثـ ــاواي وسـ ـك ــوت ش ــاب ـي ــرو وص ـف ــا دور
ميثاق كيلوغ برييان المثالي لعام 1936
فــي خـفــض ح ــروب ال ـغ ــزو ،لـيــس مــن خــال
ا لـمــوا جـهــة العسكرية مــع المعتدين ولكن
مــن خــال إنـكــار االع ـتــراف بسيادتهم على
المكاسب التي حصلوا عليها بطرق غير
مشروعة ،ثم أشارت هاثاواي وشابيرو إلى
أن التعاون الدولي في مجاالت مثل التجارة
وحماية البيئة والتنسيق الضريبي قد حقق
تقدما ملحوظا ،على الرغم من عدم وجود
آليات دولية مركزية لفرض االلتزامات ،ومرة
أخرى كان رفض االعتراف بالجهات الفاعلة
الفاشلة هو الحل.
إن األســاس الفكري لهاثاواي وشابيرو
متمثل في التقليد األيسلندي القديم لطرد
أو نـبــذ أول ـئ ــك ال ــذي ــن يـنـتـهـكــون المعايير
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وب ـمــا أن ال ـح ـيــاة ذات طــابــع
اجتماعي جــوهــري ،فــإن فصل األف ــراد عن
الشبكات التي نستخدمها جميعا للبقاء
والنمو يمكن أن يكون عقابا قاسيا جــدا،
ويمكن تطبيقه بطريقة ال مركزية.
نحن جميعا نعتمد على ا لـنــاس الذين
يبيعون لنا ،ويشترون منا ،ويقرضوننا
ال ـ ـمـ ــال ،ويـ ــديـ ــرون م ــدخ ــرات ـن ــا ،وي ـع ـل ـمــون
أط ـفــال ـنــا ،ويـسـتـضـيـفــونـنــا ف ــي ف ـنــادق ـهــم،
وي ـق ــدم ــون ل ـنــا ال ــوج ـب ــات ف ــي مـطــاعـمـهــم،
ويوصلوننا بشبكة اإلنترنت ،ويسمحون
لنا بالسفر إلى بلدانهم ،والدفع ببطاقات
االئتمان ،ويعاملوننا باالحترام الذي يحظى
به اإلنسان عادة ،وإن الحياة دون الوصول
إلى هذه الروابط ستتحول إلى جحيم.
وإذا كان التهديد بنبذ الطغاة المحتملين
وأتباعهم سالحا رادعا بما فيه الكفاية فهو
مسألة تجريبية ،لكنها تستحق المحاولة.
وهناك اقتراح آخر يجب على مؤسسات
المجتمع المدني الفنزويلي ،بما في ذلك
فــورو بينال الحاصلة على جــائــزة كبرى،
جمع مصادر خارجية إلعداد قائمة منسقة
بعناية ألتـبــاع الـنـظــام ،وينبغي أن تشمل
القائمة جميع الذين انتهكوا بشكل صارخ

حـقــوق الـنــاس عــن طــريــق إس ــاءة استخدام
سلطة الدولة ،أو الذين أسهموا في ممارسة
السلطة غير الدستورية .وينبغي أن تشمل
بحكم منصبهم وزراء الحكومة وأ عـضــاء
المجلس االنـتـخــابــي الــوطـنــي ،والمحكمة
العليا ،والجمعية الــدسـتــوريــة ،فضال عن
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ورئـ ـي ــس الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
وأجهزة االستخبارات المدنية والعسكرية
وغيرها.
ولكن الــدولــة الدكتاتورية تعتمد أيضا
ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن األتـ ـب ــاع اآلخـ ــريـ ــن ،ومــن
بينهم المدعون العامون والقضاة المدنيون
والعسكريون ورجال الشرطة وأفراد الحرس
الوطني ووكــاء األمــن وغيرهم ممن قاموا
بتلفيق اتـهــامــات جنائية للناس وإس ــاء ة
م ـع ــام ـل ــة ال ـس ـج ـن ــاء وت ــأخـ ـي ــر الـ ـع ــدال ــة أو
إنـكــارهــا .وكــذلــك مجموعات الميليشيات
والـعـصــابــات المسلحة تشافيستا والـتــي
تسمى بـ"كولكتيفوس" ،الذين أرعبوا الناس،
وأولئك الذين أهانوا الموظفين العموميين
من خالل تهديدهم بالفصل ما لم يصوتوا
أو يتصرفوا سياسيا حسب أمرهم.
ويجب على المؤسسات الموثوقة مثل
"هـيــومــن رايـتــس ووت ــش" مــراجـعــة القائمة
إلث ـبــات دق ــة الـمـعـلــومــات وإع ـط ــاء الـمــدعــى
عليهم الفرصة للرد على االتهامات ،ولكن
ه ـ ــذه ل ـي ـســت م ـح ـك ـمــة ج ـن ــائ ـي ــة ،ويـنـبـغــي
اسـتـخــدام القائمة على وجــه التحديد ألن
ال ـقــانــون فــي فـنــزويــا يـشـجــع ،ب ــدال مــن أن
يـقـيــد ،م ــن ه ــم ف ــي الـسـلـطــة .وف ــي ظ ــل هــذه
الظروف يستحق كل من يساهم في الحفاظ
على النظام أن يعاقب.
وع ـنــدمــا تـصـبــح الـقــائـمــة عـلـنـيــة ،يجب
عـلــى ال ـح ـكــومــات وال ـش ــرك ــات والـمـنـظـمــات
األخ ــرى فــي الـعــالــم أن تــرفــض التعامل مع
األش ـخ ــاص الــذيــن يـظـهــرون فـيـهــا ،تجنبا
ل ـت ـشــويــه س ـم ـع ـت ـهــم ،وي ـن ـب ـغــي لـمـجـمــوعــة
ل ـي ـم ــا ،ال ـم ـك ــون ــة مـ ــن  12عـ ـض ــوا فـ ــي دول
أميركا الالتينية والواليات المتحدة وكندا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي وج ـهــات أخـ ــرى ،منع
التأشيرات والحصول على الخدمات التي
تقدمها الشركات في بلدانها.
وينبغي أن تشارك المصارف وشركات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران وش ـ ــرك ـ ــات بـ ـط ــاق ــات االئـ ـتـ ـم ــان
وشـ ــركـ ــات وس ــائ ــط اإلع ـ ـ ــام االج ـت ـمــاع ـيــة
وســاســل الـفـنــادق وال ـن ــوادي االجتماعية
والمنظمات األخــرى ،حتى تتفادى االتهام
بــأنـهــم يـسـتـفـيــدون عـنــد تـقــديــم الـخــدمــات
لهؤالء المجرمين ،وينبغي أن تكون القائمة
علنية (وعشوائية) ،من أجل السماح لألتباع
باالنشقاق واإلطاحة بالنظام.

ل ـيــس الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
االنتقام ،بل فرض نوع من العقاب الالمركزي
الـ ـ ــذي ي ـج ـعــل م ــن ال ـص ـع ــب ع ـل ــى األن ـظ ـمــة
الــدك ـتــاتــوريــة ان ـت ـهــاك ح ـقــوق اإلن ـس ــان مع
اإلفـ ـ ــات م ــن ال ـع ـق ــاب واالحـ ـتـ ـف ــاظ بجيش
مــن األت ـبــاع المنضبطين الــذيــن "يـقــومــون
بتنفيذ األوامر فقط" وكأن هذا يعفيهم من
المسؤولية األخالقية .في الواقع قام معظم
أتباع النظام بإرسال عائالتهم إلى الخارج،
لحمايتهم من الفوضى التي خلقوها في
الـ ـب ــاد ،وإن وضـ ــع زوج ــات ـه ــم وأط ـفــال ـهــم
في القائمة من شأنه أن يجعل النبذ أكثر
فعالية بكثير.
وف ــي ال ـب ـل ــدان الــدي ـم ـقــراط ـيــة ي ـتــوقــع أن
تتولى الدولة إدارة وضمان العدالة ،ولكن
في حاالت مثل فنزويال يحتاج العالم إلى
طرق فعالة ومنخفضة التكلفة لردع الطغاة
وأتباعهم ،وبعد كل شيء أليس كلنا حراس
إخواننا؟
* وزير التخطيط السابق في فنزويال
وكبير االقتصاديين السابقين في بنك
التنمية للبلدان األميركية ،ومدير مركز
التنمية الدولية في جامعة هارفارد
وأستاذ االقتصاد في كلية هارفارد
كينيدي.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

التضخم الغذائي
في فنزويال في
يناير بلغ ٪117.6
وفق تقديرات
«مشروع أسعار
المليارات» لمعهد
ماساشوستس
للتكنولوجيا،

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.707

408

935

2.406 2.716 3.325

العصيمي :هيئة االستثمار و«مؤسسة التأمينات» ترغبان
في المشاركة بخصخصة البورصة

توقيع عقد تقديم خدمات استشارية مع تحالف «كامكو  -أوليفر وايمان»
محمد اإلتربي

ً
ال وقت محددا
لخصخصتها
فاألمر متعلق
بمفاوضات
مع مشغلين
عالميين

الفهد

 3ماليين
ً
دينار أرباحا
للبورصة عن
 2017للمرة
األولى

أع ـل ـن ــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال،
أمـ ــس ،تــوق ـيــع ع ـقــد االس ـت ـش ــارات
ال ـخ ــاص بـخـصـخـصــة ال ـبــورصــة،
وذلك تنفيذا لقرار مجلس مفوضي
ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ب ـتــرس ـيــة
ا ل ـم ـن ــا ق ـص ــة ر ق ـ ــم CMA/ PROC/
 11/ 2017على شركة المجموعة
الثالثية العالمية لــا سـتـشــارات،
قامت الهيئة والـشــركــة المذكورة
بالتوقيع على عقد لتقديم خدمات
استشارية للمزايدة على حصة في
رأس ـم ــال شــركــة ب ــورص ــة الـكــويــت
لألوراق المالية ،علما بأن الشركة
الـمــذكــورة شــركــة مملوكة للهيئة
ال ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ب ـن ـس ـبــة 60
في المئة ،وشركة أوليفر وايمان
بنسبة  30في المئة ،والصندوق
ال ـكــوي ـتــى لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
العربية بنسبة  10في المئة ،كما
تـمـثــل الـشــركــة ال ـمــذكــورة تحالفا
بقيادتها وعضوية شركتي كامكو
لالستثمار وأوليفر وايمان ،إضافة
إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـم ـف ــوض ـي ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
بــاإلنــابــة ،مـشـعــل الـعـصـيـمــي ،في
مؤتمر صحافي موسع بمناسبة
تــوق ـيــع ال ـع ـقــود إي ــذان ــا بــانـطــاق
العمل نحو خصخصة البورصة:
نقف اليوم أمــام مرحلة مهمة من
م ــراح ــل تـطــويــر مـنـظــومــة أس ــواق
الـ ـم ــال الـمـتـعـلـقــة ب ـم ـس ـيــرة هيئة
أس ــواق الـمــال تخصيص بورصة
الكويت.
وكـ ـش ــف ع ــن أن ه ـي ـئــة أسـ ــواق
المال تلقت رسائل إيجابية تخص
مساهمة الهيئة العامة لالستثمار
وال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجتماعية بخصخصة السوق.
وأضاف :لقد سعت هيئة أسواق
الـ ـم ــال م ـنــذ إن ـشــائ ـهــا عـ ــام 2010
وتفويضها تشريعيا بتخصيص

ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـ ـ ــى ات ـ ـبـ ــاع
استراتيجية و خـطــة عمل هدفها
األساسي استعادة الدور الريادي
لسوق المال في دولة الكويت.
وأش ــار الــى أنــه فــي سبيل ذلــك،
كان البد من إعادة هيكلة منظومة
أســواق المال بشكل عام لتتواكب
م ــع أف ـض ــل ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـعــال ـم ـيــة،
وبذات األهمية إعادة هيكلة سوق
ال ـكــويــت ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة بشكل
خـ ــاص ،ل ـي ـكــون مــرفـقــا حـيــويــا ذا
استراتيجية ونموذج عمل واضح
ي ـح ــاك ــي ت ـط ـل ـعــات ك ــاف ــة عـنــاصــر
س ــوق ال ـم ــال ال ـتــي تـطـمــح لـتـبــوؤ
الريادة إقليميا.
وعليه ،فقد شرعت الهيئة في
سـلـسـلــة خ ـط ــوات ت ـقــاطــع الـكـثـيــر
منها للوصول الى المرحلة التي
مــن خــا لـهــا نستطيع تخصيص
ش ــرك ــة ذات ن ـ ـمـ ــوذج ع ـم ــل قــائــم
على قواعد صلبة واستراتيجية
مـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ـ ـ ــى بـ ـعـ ـي ــدة الـ ـم ــدى
واضحة ومستدامة تثبت نجاحها
يوما بعد يوم.

جهود
وأوضح العصيمي أن ما مضى
مــن ج ـهــود حـثـيـثــة كـلــه مـ ــؤداه أن
شركة بورصة الكويت تعمل اليوم
ضمن منظومة تخضع لسياسة
تطويرية غير مسبوقة ،تقودها
وت ــرع ــاه ــا ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال،
و عــا قــة تكاملية مــع عنصر مهم
في هــذه المنظومة ،وهــي الشركة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـم ـقــاصــة ،م ــن خ ــال
تملكها لنسبة  28في المئة ،ومن
خالل العالقة الوثيقة بين إدارتي
الشركتين وف ــرق الـعـمــل الـعــديــدة
التي تعمل الجهتين من خاللهما
لوضع كل الخطط التطويرية حيز
التنفيذ.

شكر وتقدير لفريق العمل

العصيمي وسرطاوي بعد توقيع االتفاقية
وبنفس منطلق العمل المشترك
وحـ ــس الـ ـش ــراك ــة ،ن ـع ـمــل م ـعــا مع
شـ ــركـ ــائ ـ ـنـ ــا ك ـ ــاف ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة
أسواق المال ،من شركات وساطة
وشركات استثمار الي تحقيق هذه
االستراتيجية.
وقال إنه تتويجا لهذه الجهود،
وتحديدا لجهود فريق العمل في
الـشــركــة المتضمن ق ـيــادات شابة
وطـنـيــة ،فـقــد انتقلت الـشــركــة الــى
الربحية خــال  15شـهــرا مــن بدء
عملها الفعلي ،حيث حققت أرباحا
لـ ـع ــام  2017ت ـت ـج ــاوز  3مــايـيــن
دينار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة،
الـمـمـثـلــة ف ــي تــوق ـيــع ه ــذا الـعـقــد،
إح ــدى خ ـط ــوات تـنـفـيــذ م ــا نصت
عليه ال ـمــادة  33مــن الـقــانــون رقــم
 7لسنة  2010بشأن إنـشــاء هيئة
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال وت ـن ـظ ـي ــم ن ـش ــاط
األوراق المالية ومقتضاها منح

ترخيص بورصة لشركة مساهمة
تحل محل سوق الكويت لــأوراق
ال ـم ــال ـي ــة ،والـ ـت ــي بـ ـ ــدأت بـتـكـلـيــف
لجنة استشارية لتقييم األصــول
المادية والمعنوية لسوق الكويت
ل ــأوراق المالية (ال ـمــادة  156من
الـقــانــون) ،ام ـتــدادا لتشكيل لجنة
طــرح وتخصيص أسـهــم رأسـمــال
شــركــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت ل ــأوراق
ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي ن ـتــج ع ــن أعـمــالـهــا
توقيع هذا العقد.
وختم العصيمي :نتمنى لهذا
الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـمـ ـه ــم ،ال ـ ـ ــذي يـشـكــل
أول ت ـجــر بــة تـخـصـيــص حقيقية
فــي تــاريــخ دولــة الـكــويــت ،النجاح
بـمـشــاركــة ومـســانــدة كــل األط ــراف
المعنية بـهــذه المناقصة ،ونعي
تماما التحديات المالزمة التي ال
يخلو أي م ـشــروع بـهــذه األهمية
والحيوية منها ،سواء االقتصادية
أو الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ون ـت ـم ـنــى

العصيمي

جانب من المؤتمر الصحافي

آليات الخصخصة ومراحلها
مشروع وطني
وقادرون على
إنجازه بأعلى
ّ
ونثمن
كفاءة
ثقة هيئة
األسواق

صرخوه

يشكل هذا الحدث مرحلة محورية ومهمة
من مراحل خصخصة بورصة الكويت ،وذلك
استجابة لرغبة المشرع بــأن يتخذ سوق
الكويت لألوراق المالية شكل شركة مساهمة
تخصص أسهمها على النحو التالي:
 - 1نسبة ال تقل عن  6في المئة ،وال تزيد
على  24في المئة تخصص للجهات العامة
التي يحق لها تملك األسهم ،وتؤول النسبة
التي لم يكتب فيها إلى المستثمر الفائز.
 - ٢نسبة ال تـقــل عــن  26فــي الـمـئــة ،وال
تجاوز  44في المئة تخصص لتكتتب فيها
الشركات المسجلة في سوق الكويت لألوراق

المالية مــع مشغل عالمي لـلـبــورصــات ،أو
مشغل عالمي منفرد.
 - ٣نسبة  50في المئة تخصص لالكتتاب
العام لجميع المواطنين.
وس ــوف تنصب الـخــدمــات االسـتـشــاريــة
ع ـلــى ال ـح ـصــة الـمـخـصـصــة ل ـل ـم ــزاي ــدة ،أي
الحصة المخصصة لتكتتب فيها الشركات
الـمــدرجــة بالبورصة مــع مشغل عالمي أو
مشغل عالمي منفردا ،ومــن أهــم الخدمات
التي ستقدمها الجهة االستشارية تقديم
الدعم الفني الــازم للهيئة إلنجاز األعمال
التالية:

 - 1تحديد متطلبات ومعايير التأهيل
للمشغل العالمي الذي يحق له المزايدة على
األسهم المطروحة في المزاد.
 - ٢تحديد متطلبات ومعايير التأهيل
للشركات المدرجة بالبورصة التي يحق لها
المزايدة على األسهم المطروحة في المزاد.
 - ٣تهيئة البورصة للمزايدة.
 - ٤ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـل ـح ـم ـلــة ال ـت ــروي ـج ـي ــة
واالجتماعات مع المستثمرين المحتملين.
 - ٥تنفيذ وإنهاء المزايدة.

أخبار الشركات
ً
عمومية «إنوفست» تنتخب مجلس إدارة جديدا
قالت شركة إنوفست إن الجمعية العامة الـعــاديــة وافـقــت على
أغـلــب بـنــود بـنــود ج ــدول االع ـم ــال ،واب ــرزه ــا الـمــوافـقــة عـلــى زي ــادة
اعضاء مجلس االدارة من  5الــى  ،7كما تم انتخاب مجلس ادارة
ج ــدي ــد ،ض ــم ب ـشــار ال ـتــوي ـجــري وي ـع ـقــوب ب ـنــدر مـمـثـلـيــن ع ــن بيت
االستثمار الخليجي ،وعمر المطوع ومشاري الفوزان ومشعل الزايد
وعبدالرحمن النصف.

«ميدان» تربح  5.02ماليين دينار
ب ـل ـغــت أرب ـ ـ ــاح ش ــرك ــة ع ـي ــادة
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان لـ ـخ ــدم ــات ط ـ ــب ال ـف ــم
واالسنان  5.02ماليين دينار ،عن
السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر  ،2017مقارنة بأرباح
ب ـل ـغ ــت  4م ــايـ ـي ــن ،عـ ــن ال ـف ـت ــرة
الـمــذكــورة مــن عــام  ،2016حيث
بلغت ربحية السهم  20فلسا.

«الخليجي» :قدمنا خطة إعادة الهيكلة
أفادت شركة بيت االستثمار الخليجي بأنها قامت بتزويد هيئة
أسواق المال بخطة إعادة هيكلة الشركة.

استقالة رئيس الموارد
البشرية في «وربة»
أفـ ـ ــاد ب ـن ــك وربـ ـ ــة ب ـ ــأن رئ ـيــس
مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
والخدمات العامة عصام الشايع
اسـتـقــال مــن منصبه ،وك ــان يوم
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي آخـ ـ ــر ي ــوم
عمل له.

حــرص نائب رئيس مجلس المفوضين ،المدير التنفيذي
باإلنابة ،مشعل العصيمي ،على توجيه الشكر والتقدير لفريق
العمل ،وأعضاء لجنة خصخصة البورصة ،إذ قال :ال يفوتني
أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان ألعضاء لجنة طرح
وتخصيص أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت إخواني :د.
فيصل الفهد ،خليفة العجيل ،بدر العجيل ،طالل الغانم.
وكذلك الشكر موصول لكل من شارك في اللجان المتعاقبة
التي أسهمت في وصولنا إلى هذه المرحلة ،وهم السادة :د.
نايف الحجرف ،محمد السقاف ،خالد الخالد ،عبدالله القبندي،
إبراهيم اإلبراهيم ،د .صالح العثمان ،مطلق الصانع ،د .أحمد
الملحم.
وفرق العمل الفنية:
أ .محمود عزت ،عبدالعزيز فهد المرزوق ،زياد الفليج ،وليد
الـعــويــش ،عبدالعزيز داود ال ـم ــرزوق ،سعد المنيفي ،أسامة
الفريح ،نجوى البشر ،نوف الصانع ،سارة الكندري.

«مدار» :عرض «الذكير» غير عادل
كشفت شركة المدار للتمويل واالستثمار (مدار) انه بعد دراسة عرض
االستحواذ اإللزامي المقدم من شركة الذكير للتجارة العامة والمقاوالت،
لالستحواذ على أسهم «مدار» ،والتي تمثل  28.9في المئة ،وبعد الحصول
على استشارة مختصة بشأن االستحواذ االلزامي ،من شركة بيكر تلي
لــاسـتـشــارات ،بصفتها مستشار االستثمار والمرخص لــه مــن هيئة
أسواق المال ،نود االفادة بأن العرض المقدم من شركة «الذكير» والبالغ
 28فلسا للسهم يعتبر سعرا غير عادل ،علما ان هذه التوصية غير ملزمة
للمساهمين ،وان قرار البيع من عدمه يرجع لهم.

«مدينة األعمال» تستحوذ على عقار في الواليات المتحدة
أعلنت شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية
اسـتـحــواذهــا على عـقــار استثماري سكني في
مدينة فينكس بالواليات المتحدة ،وبلغت قيمة
الصفقة  11.6مليون دوالر ،ويقع العقار ضمن
محيط يتمتع بــو جــود مستشفيات وجامعات
كبرى ،ويمتد فوق مساحة  73.5الف قدم مربعة،
ومكون من ثالثة ادوار ،تضم  41وحدة سكنية
مؤجرة بنسبة  97في المئة.

وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن ه ـ ــذا االس ـت ـث ـم ــار يــأتــي
ضمن التوسعات العالمية التي تمثل جزءا من
استراتيجية الشركة ،وسيصنف هذا االستثمار
ضمن اصول استثمارات الشركة العقارية ،ضمن
البيانات المالية المرحلية للربع االول لسنة
 ،2018وعليه سيرتفع مجموع الموجودات بقيمة
معادلة بالدينار بما يقارب  3.5ماليين دينار،
وسترتفع إيرادات التأجير شهريا.

ل ـكــل اإلخ ـ ــوة الـقــائـمـيــن ع ـلــى هــذا
الـمـشــروع الـتــوفـيــق والـنـجــاح في
سـبـيــل تــرج ـمــة رغ ـب ــة س ـمــو أمـيــر
الـبــاد فــي تحويل الكويت مركزا
ماليا عالميا.

أسئلة من المؤتمر
مــن جانبه ،قــال عضو مجلس
الـمـفــوضـيــن لهيئة أس ــواق الـمــال
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة،
د .فيصل الفهد ،إن بورصة باتت
ج ـ ــاذب ـ ــة وم ـ ـحـ ــل نـ ـظ ــر ك ـث ـي ــر مــن
المستثمرين ،و فـقــا لما نتلمسه
في المحافل الدولية والمنتديات
وال ـم ـشــاركــات ال ـتــي نــوجــد فيها،
وما يأتينا من أسئلة واهتتمامات
وات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،وخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا
المستثمرين األجانب.
وأش ــار الــى أن عملية تصنيف
الـ ـب ــورص ــة ح ـق ـقــت ن ـق ـلــة نــوع ـيــة،
وترجمت جهودا كبيرة من العمل
الدؤوب ،وبعد هذه المرحلة باتت
مـ ـح ــل نـ ـظ ــر واه ـ ـت ـ ـمـ ــام ك ـب ـي ــر مــن
المستثمرين للدخول والمشاركة
في مشروع الخصخصة.
وذك ـ ـ ــر الـ ـفـ ـه ــد :ن ـع ـم ــل ح ـســابــا
جيدا لهذا المشروع ،ولدينا خطة
واضـ ـح ــة وبـ ــدائـ ــل اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ل ـمــواجــة أي م ـعــوقــات ق ــد تــواجــه
المشروع.
وق ـ ــال :ن ـحــن مـتـفــائـلــون بشكل
كبير بهذا المشروع الوطني الذي
يصب في خانة تحقيق رغبة سمو
األمـيــر فــي تحويل الكويت مركزا
ماليا تجاريا عالميا.
وعن إلغاء مناقصات استشارية
لخصخصة ال ـبــورصــة ،ق ــال :هــذا
تاريخ ،واألمر يعود إلى إجراءات
شكلية وقانونية أو فنية ،والهدف
ه ـ ـ ــو ض ـ ـم ـ ــان ال ـ ـ ـعـ ـ ــدالـ ـ ــة ل ـج ـم ـي ــع
المتنافسين.
وعن الوقت الزمني ،قال الفهد:
لسنا أمام مشروع إنشائي أو عمل
مقاوالت ،لكننا أمام مشروع وطني
فني دقيق مرتبط بشكل أساسي
بـمـشـغــل عــالـمــي وطـ ــرف خــارجــي
يـ ــرغـ ــب ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ب ـس ــوق
ال ـك ــوي ــت ،ون ـس ـعــى ب ـكــل طــاقــاتـنــا
وإمكاناتنا إلى إنجاح المشروع،
وبــال ـتــالــي ال نـسـتـطـيــع ال ـج ــزم أو
تحديد تاريخ ووقت محدد للمزاد.
وأضاف أن المشروع عبارة عن
سلسلة مراحل ،وكل مرحلة تقود
الـ ــى ال ـث ــان ـي ــة ،وهـ ـك ــذا ،وس ـن ـكــون

شفافين الى أبعد مدى.
وق ـ ــال ال ـف ـه ــد ردا ع ـل ــى سـ ــؤال
يتعلق بنسبة الـحـكــومــة :إنــه من
السابق ألوانه حسم وتحديد نسب
الحكومة ،حيث إن هناك مستثمرا
اسـتــراتـيـجـيــا عالميا قــد تختلف
ت ــوج ـه ــات ــه ،م ــؤك ــدا أن ـ ــه س ـت ـكــون
هناك مرونة للتعامل مع النسبة،
وستكون القرارات حسب ما يصب
فــي مصلحة ال ـم ـشــروع ونـجــاحــه
والصالح العام ،والقرار للمفوضين
في هذا الملف.

كامكو
وح ـ ــول ت ــوق ـي ــع الـ ـعـ ـق ــد ،أعـ ــرب
تـ ـح ــال ــف «الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـث ــاث ـي ــة
العالمية وكامكو» عــن سعادتهم
بالثقة ا لـتــي حظي بها التحالف
من هيئة أسواق المال ،والذي يؤكد
المهنية والكفاءة التي يحظى بها
التحالف ،والتي أهلته للمشاركة
في هذا المشروع المهم والحيوي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة
كــامـكــو ،الـفــائــز بـعـقــد اسـتـشــارات
خ ـص ـخ ـص ــة الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ،ف ـي ـصــل
صرخوه :بداية نشكر هيئة أسواق
ال ـمــال عـلــى الـثـقــة الـتــي وضعتها
ف ــي ت ـحــالــف كــام ـكــو ،وأض ـ ــاف أن
ال ـم ـش ــروع يـمـثــل بــالـنـسـبــة إلـيـنــا
ت ـ ـحـ ــديـ ــا ،فـ ـه ــو م ـ ـش ـ ــروع وط ـن ــي
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ونـ ـح ــن نـعــي
ه ـ ــذه ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ،وخـصـخـصــة
البورصة جزء من مستقبل ننظر
إلـ ـي ــه ب ـط ـم ــوح ك ـب ـي ــر ،وه ـ ــو مـلــف
يتطلب جـهــدا وعـمــا عـلــى نطاق
محلي وإقليمي وعــالـمــي ،ونحن

نملك الكفاءة والقدرة على إنجاح
المشروع وإنجازه.

جاهزية
مــن جـهـتــه ،أك ــد رئـيــس مجلس
إدارة المجموعة الثالثية العالمية
لــاس ـت ـشــارات ( ،)TICGد .مـثـقــال
سرطاوي ،جاهزية التحالف التامة
من أجل البدء في االعمال الموكلة
ً
ل ـهــم ،ق ــائ ــا« :سـنـسـعــى دوم ـ ــا من
أ جــل تحقيق الشفافية المطلوبة
فــي تنفيذ الـمـهــام الموكلة إلينا،
دون المساس بمصلحة المشروع
أو البنود المتعلقة باالتفاق ،وبما
يضمن تعزيز الـعــاقــات الحسنة
مع العميل».
وأكـ ـ ـ ــد« :نـ ـض ــع ن ـص ــب أع ـي ـن ـنــا
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
والمستثمرين على حد سواء ،ولن
تــألــو فــرق العمل لدينا جـهــدا في
سبيل وضع كل طاقاتها وخبراتها
لـتـنـفـيــذ ال ـم ـه ــام ال ـمــوك ـلــة إل ـي ـنــا،
مستندين ا لــى خبراتنا الممتدة
والمعايير الدولية التي نحرص
على تطبيقها لدى تنفيذ األعمال».
وأض ـ ــاف أن ت ـضــافــر ال ـج ـهــود،
والـ ـت ــوعـ ـي ــة والـ ـتـ ـك ــات ــف مـ ــن أج ــل
تحقيق الـنـجــاح الـمـتــوقــع ،أم ــران
م ـه ـم ــان وحـ ـي ــوي ــان مـ ــن ق ـب ــل كــل
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـم ـع ـن ـيــة وال ـم ـج ـت ـمــع
الـكــويـتــي ،ولـيــس الـتـحــالــف فقط،
ل ــذا ي ــأت ــي دور ق ـن ــوات ال ـتــواصــل
واإلعـ ــام مــن أج ــل دع ــم الـمـشــروع
عـلــى مـسـتــوى وط ـنــي ،بـمــا يخدم
الرؤى بتحويل الكويت مركزا ماليا
وتجاريا عالميا».

نطاق العمل االستشاري
لمشروع خصخصة البورصة
 - 1متطلبات ومعايير التأهيل للمزاد والمزايدين ،وتحديد
واختيار المشغل العالمي واختبار السوق.
 - 2خطة األعمال وإعداد البيانات المالية.
 - 3تطوير الفرصة االستثمارية الخاصة بالمشغلين العالميين
والشركات المدرجة لخلق اهتمام لبورصة الكويت.
 - 4إعداد وتنفيذ الخدمات اللوجستية لمكتب إدارة المشروع.
 - 5التحضير للحملة الترويجية واالجتماعات مع المستثمرين
المحتملين.
 - 6تنفيذ وإنهاء المزايدة ،وذلك بإعداد نشرة االكتتاب وإدارة
أعمال المزايدة ،انتهاء بإتمام جميع العقود.

«التجارة» 31.3 :ألف مواطن
استفادوا من «اإلنشائية» في 2017
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن عــدد المستفيدين من المواد
اإلنشائية من أصحاب القروض العقارية بلغ  31.3الف مواطن ،خالل
العام الماضي ،بتراجع بلغ  4في المئة عن عام  ،2016الذي بلغ فيه
عدد المستفيدين  32.6الفا.
وأوضحت الوزارة ،في إحصائية لها ،أن العدد األكبر من المستفيدين
جــاء فــي االصـبــاغ الخشبية بإجمالي  6651مــواطـنــا ،بــزيــادة قدرها
 154في المئة عن العدد في  ،2016حيث بلغ  2618مواطنا ،تاله قطاع
األسمنت (كيس) بإجمالي  5187مواطنا ،بزيادة قدرها  2في المئة عن
عام  ،2016حيث بلغ  5092مواطنا ،وحل قطاع الطابوق األبيض العازل
«متر مكعب» ثالثا بإجمالي  4040مواطنا ،بانخفاض بلغ  1في المئة
عن  2016حيث كان  4093مواطنا.
وأضافت أن المستفيدين من قطاع الحديد (طن) بلغ  4031مواطنا،
بانخفاض بلغ  8في المئة عن عام  ،2016حيث كان  4362مواطنا ،ثم
قطاع طابوق اسمنتي «طابوقة» بعدد  4028مواطنا بتراجع  2في المئة
عن عام  ،2016عندما بلغ  4090مواطنا ،تاله قطاع الخرسانة الجاهزة
«متر مكعب» بعدد  4010مواطنين ،بتراجع  1في المئة عن عام ،2016
حيث كان  4058مواطنا.
وذكرت أن قطاع التكييف المركزي جاء في المركز السابع من حيث
عدد المستفيدين ،الذي بلغ  2985مواطنا ،بزيادة قدرها  14في المئة
عن إجمالي عدد  ،2016حيث بلغ  2607مواطنين ،ثم قطاع الطابوق
الجيري «متر مربع» بعدد  321مواطنا بانخفاض  94في المئة عن عام
 ،2016عندما بلغ  5494مواطنا.

«المركزي» :سندات
وتورق بـ 160
مليون دينار
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
المركزي ،في بيان لـ«كونا»،
تخصيص إص ــدار سندات
وت ــورق بقيمة  160مليون
ديـنــار ( 528مليون دوالر)
ألجــل ثــاثــة أشـهــر ،بمعدل
عائد  2في المئة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــزي»
أفـ ـ ـ ـ ــاد االثـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن الـ ـم ــاض ــي
بتخصيص إصدار سندات
وت ــورق بقيمة  240مليون
ديـنــار ( 792مليون دوالر)
ألجــل ثــاثــة أشـهــر ،بمعدل
ع ــائ ــد  2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،حـيــث
يـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك م ـ ــن هـ ــذه
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات إل ـ ـ ــى اإلدارة
وال ـت ـح ـك ــم فـ ــي م ـس ـتــويــات
الـسـيــولــة بــالـســوق النقدي
المحلي.
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اقتصاد

ً
الموسى :البنك شهد نموا قويا في كل قطاعات أنشطة أعماله األساسية

قال الموسى إن «التجاري»
يتميز بارتقاء مؤشر الربحية،
فمعدلها حقق نتائج متميزة،
وهذا أمر طبيعي ،إذ لم يكن
من أهداف اإلدارة في 2017
السعي إلى تحقيق النمو في
األصول بقدر ما كان لتحسين
معدالت الربحية.

مجلس اإلدارة
يوصي بتوزيع %18
ً
نقدا و %10أسهم
منحة

حـ ـ ـق ـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري
ً
الكويتي أرباحا صافية قدرها
 55.4مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـ ـن ـ ــار ل ـل ـع ــام
ا ل ـم ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي  31د ي ـس ـم ـب ــر
 ،2017مقارنة بربحية صافية
بلغت  50.4مليونا في نهاية
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـنـسـبــة نـمــو
 10.0في المئة ،وبلغت ربحية
ا لـ ـسـ ـه ــم  33.9ف ـل ـس ــا م ـق ــار ن ــة
بـ ــ 30.8فلسا فــي نـهــا يــة ا لـعــام
الماضي.
وع ـل ــى أث ــر إف ـص ــاح الـبـنــك
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
ا لـمــا لـيــة للسنة المنتهية في
 ،2017 /12 /31ص ـ ــرح ر ئ ـيــس
مجلس االدارة علي الموسى،
بأن "التجاري" يتميز بارتقاء
مؤشر الربحية ،فمعدلها قد
ح ـقــق ن ـتــائــج م ـت ـم ـيــزة ،وه ــذا
أم ـ ــر ط ـب ـي ـع ــي ،ح ـي ــث لـ ــم يـكــن
مــن أ هـ ــداف اإلدارة فــي 2017
السعي الى تحقيق النمو في
األصول بقدر ما كان لتحسين

معدالت الربحية.
وأو ص ـ ـ ـ ــى م ـج ـل ــس اإلدارة
بـتــوزيــع أرب ــاح نـقــديــة  18في
المئة بواقع  18فلسا للسهم
ا لــوا حــد ،و 10في المئة أسهم
م ـن ـح ــة بـ ـع ــدد  10أ سـ ـه ــم لـكــل
 100سهم ،مقارنة بتوزيعات
نقدية  15في المئة بواقع 15
فلسا للسهم الواحد ،و 10في
الـمـئــة أس ـهــم مـنـحــة ب ـعــدد 10
أسهم لكل  100سهم في نهاية
العام الماضي.
ً
وتـ ـعـ ـقـ ـيـ ـب ــا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،قـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــوسـ ــى ،إن
ً
ً
ال ـب ـن ــك ش ـه ــد نـ ـم ــوا ق ــوي ــا فــي
ك ــل ق ـط ــاع ــات أن ـش ـطــة أع ـمــالــه
األس ــاس ـي ــة ،إذ ارت ـف ــع صــافــي
إ يــرادات الفوائد بنسبة 10.4
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وكـ ــذلـ ــك ارت ـف ـع ــت
إيـ ــرادات الــرســوم والـعـمــوالت
بـنـسـبــة  7.8ف ــي ا ل ـم ـئــة .و بـلــغ
إج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات
ال ـم ـح ـت ـف ــظ بـ ـه ــا لـ ـ ــدى ال ـب ـن ــك

نسبة القروض غير
المنتظمة إلى إجمالي
محفظة القروض
بلغت %0.53

إدارة البنك طورت
أساليب تأدية
خدماتها وجعلتها
ً
أكثر أمنا

 %3.7نمو ودائع القطاع الخاص
لضعف الفرص التشغيلية
التسهيالت الشخصية ترتفع  %4.3إلى  15مليار دينار في 2017
●

محمد اإلتربي

حققت التسهيالت الشخصية خالل عام 2017
نموا ايجابيا ومتزنا ،متماشيا مع التوقعات
التي قدمتها البنوك الــى "الـمــركــزي" فــي بداية
العام ،وجاءت متناغمة مع رؤية "المركزي" الذي
يميل الى نمو هادئ أفضل من قفزات وفجوات
غير متناسقة مع الوضع العام او نموا كبيرا
بــا اســس يجر مشاكل للقطاع الــذي خــرج من
األزمة بوضع مميز.
وي ـم ـكــن اإلشـ ـ ــارة الـ ــى أن ن ـس ـبــة ال ـن ـمــو فــي
التسهيالت الشخصية لعام  2017بلغت  4.3في
المئة ،حيث كان رصيد عام  2016يقدر بقيمة
 14.437مليار دينار ،في حين أنهي عام 2017
على رصيد  15.067مليار دينار.

ومن الالفت النمو المستمر لودائع القطاع
الـخــاص الـتــي ارتـفـعــت بنحو  3.7فــي المئة،
حـيــث ك ــان رص ـيــد ع ــام  2016يـبـلــغ 34.133
مليار دينار ،في حين بلغ رصيد عام 2017
نحو  35.401مـلـيــارا ،وفــي يناير  2017قفز
النمو  4.3في المئة ،حيث بلغ رصيد يناير
 33.933مليارا ،في حين بلغ رصيد ديسمبر
 35.401مليارا.
وك ــان نمو االئـتـمــان لقطاع العقار هادئا
ايضا ،حيث كان رصيد ديسمبر  2016نحو
 7.758مليارات ديـنــار ،فــي حين جــاء رصيد
ديسمبر  2017نحو  7.791مليارات بنمو بلغ
 2.7في المئة.
وتراجعت تعامالت اإلنتر بنك ،حيث كان
رصيد ديسمبر  2016يبلغ  1.421مليار دينار،

في حين جاء الرصيد في ديسمبر  2017عند
 1.231مليار.
وعودة الى نمو ودائع القطاع الخاص ،التي
تحسب من بينها بعض الشركات النفطية أو
الحكومية األخرى ،التي تعامل معاملة القطاع
الخاص ،يشير مصدر إلى أن ارتفاع تلك السيولة
ي ـع ـكــس حـقـيـقــة واح ـ ـ ــدة ،وهـ ــي ض ـيــق ال ـفــرص
االستثمارية التشغيلية تحديدا ،وبــطء دورة
المشاريع وحالة الترقب التي يعيشها معظم
المستثمرين لمجريات األمور واألحداث عموما.
وتجدر اإلشارة الى ان رصيد ديسمبر 2016
لشراء األوراق المالية كان  2.882مليار دينار،
في حين جاء رصيد ديسمبر  2017عند 2.6663
م ـل ـيــار ،بـسـبــب ت ــراج ــع الـتـسـهـيــات وعـمـلـيــات
السداد التي تمت خالل الفترة الماضية.

م ـق ــاب ــل م ـح ـف ـظــة ال ـت ـس ـه ـيــات
االئتمانية  137مليون دينار.
وأ ضــاف الموسى أن نسبة
ا ل ـقــروض غـيــر المنتظمة إ لــى
إجـ ـم ــال ــي م ـح ـف ـظ ــة الـ ـق ــروض
بلغت  0.53في المئة ،وهي أقل
نـسـبــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـبـنــوك
ا لـكــو يـتـيــة .كـمــا ا س ـتــرد البنك
 32مـلـيــون دي ـنــار مــن الــديــون
ا ل ـ ـم ـ ـش ـ ـطـ ــو بـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ،2017
و بــا لـجـمـلــة فـقــد ا س ـتــرد البنك
 138م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار خ ـ ــال 6
سنوات ماضية ،الفتا ا لــى أن
الـبـنــك شـهــد ن ـمــوا فــي حـقــوق
المساهمين ا لـتــي كــا نــت 604
مـ ــا ي ـ ـيـ ــن د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي ،2016
وأ ص ـب ـح ــت  655م ـل ـيــو نــا فــي
 2017أي بنمو  8.5في المئة.
وأو ضـ ـ ـ ــح أن إدارة ا ل ـب ـنــك
عـمـلــت ع ـلــى ت ـطــويــر أســالـيــب
ت ــأدي ــة خــدمــات ـهــا الـمـصــرفـيــة
وج ـع ـل ـهــا أك ـث ــر أم ـن ــا وأسـ ــرع
أداء ،وذلك تحت نظام الخدمة

الذاتية التي طورتها األجهزة
المعنية بأنظمة تكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
"ال ـ ـعـ ــدد األكـ ـب ــر م ــن ع ـمــائ ـنــا
أبـ ـ ـ ــدوا رضـ ــاهـ ــم عـ ــن أسـ ـل ــوب
ت ــأدي ــة ال ـخــدمــة ال ــذات ـي ــة .كـمــا
ت ـ ـ ــم إدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
الخدمات االلكترونية المرنة
مثل أجهزة السحب واإل يــداع
الـ ــذك ـ ـي ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ج ـ ــار عـلــى
قـ ــدم وس ـ ــاق ل ـت ـطــويــر أن ـظ ـمــة

علي الموسى
ال ـح ــاس ــب اآلل ـ ــي م ــع ال ـتــرك ـيــز
على الجوانب األمنية".
واخ ـت ـت ــم ال ـم ــوس ــى حــديـثــه
ً
متوجها بالشكر والتقدير إلى
مساهمي "التجاري" وعمالئه
وال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـي ــه وال ـس ـل ـطــات
الــرقــاب ـيــة لــدعـمـهــم الـمـسـتـمــر،
ً
مؤكدا أن إدارة البنك مستمرة

فـ ـ ــي ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ كـ ـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا
المحافظة على مصالح البنك
ومساهميه وكل األطراف ذات
العالقة به.

«أجيليتي» :المشاركون في «ريم مول» استوفوا
شروط التسهيالت االئتمانية
قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية
إن المشاركين في مشروع ريم مول بإمارة
أبــوظـبــي فــي دول ــة اإلم ـ ــارات ،قــد اسـتــوفــوا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ل ـع ـق ــد ال ـت ـس ـه ـي ــات
االئتمانية بقيمة  457مليون دوالر ،مما
يعادل  137مليون دينار.
وأوضحت "أجيليتي" أن عقد التسهيالت
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــار إلـ ـي ــه ك ــان ــت شــركــة
الفروانية للتطوير العقاري قد وقعته في 20
نوفمبر  ،2017موضحه أن تأثير التطورات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى الـ ـم ــرك ــز الـ ـم ــال ــي ل ـل ـشــركــة
يتلخص في االستثمار برأسمال المشروع
بإجمالي  13.4مليون دينار ( 44.7مليون
دوالر) م ــن خ ــال "أج ـي ـل ـي ـتــي" وشــركــاتـهــا
التابعة؛ مما يمنحها حصة إجمالية تبلغ
 19.9بالمئة في شركة الفروانية ،وأن المبلغ
المدفوع منه كما في  31ديسمبر ُ 2017يقدر
بنحو  8.3ماليين دينار.

و تــا بـعــت أن مــن ضمن التأثير المالي
على الشركة هو منح قرض بشكل مباشر
و غ ـي ــر م ـبــا شــر بــإ ج ـمــا لــي  118.5مـلـيــون
دي ـن ــار ف ــي ش ـكــل ق ــرض قــابــل لـلـتـحــويــل،
علما بأن مبلغ القرض المدفوع منه كما
في  31ديسمبر  2017يبلغ  26.4مليون
دينار.
ي ـض ــاف إل ــى م ــا ت ــم ذك ـ ــره ،أن ال ـشــركــة
األم قــد مــت ك ـفــاالت تـضــا مـنـيــة للمشروع
بقيمة  63.7مليون دينار ،وتعهد بإنجاز
ال ـم ـش ــروع ف ــي إطـ ــار زم ـنــي مـتـفــق عـلـيــه،
إضافة إ لــى كفالة تضامنية بأثر مؤخر
(بمرتبة ثانوية حتى مارس  )2023بقيمة
تصل إلى  35مليون دينار.
وأوضحت "أجيليتي" أن المبالغ التي
تم صرفها أعاله ستنعكس على البيانات
ال ـمــال ـيــة ل ـل ـشــركــة ،ك ـمــا ف ــي  31ديـسـمـبــر
 ،2017مــو ض ـحــة أن ا ل ـم ـبــا لــغ ا لـمـتـبـقـيــة

سـتـنـعـكــس ت ـبــاعــا ف ــي ت ــواري ــخ س ــداده ــا
حسب استخدامها.
بـ ــدورهـ ــا ،أوضـ ـح ــت ش ــرك ــة ال ـم ـشــاريــع
للخدمات الجوية (يــوبــاك) أن التزاماتها
ارتفعت في المشروع عن القيمة المفصح
عنها ســابـقــا ،وهــي  68مليون دي ـنــار ،من
خ ــال شــركــاتـهــا الـتــابـعــة  -شــركــة االرف ــاج
الـعـقــاريــة -الــى نحو  124.9مليون ديـنــار،
وأن استثمار "يوباك" في رأسمال المشروع
بإجمالي  6.4ماليين دينار ،مما يمنحها
حصة إجمالية تبلغ  10بالمئة في شركة
الفروانية للتطوير العقاري.
مــن جــانـبـهــا ،أوض ـحــت شــركــة الوطنية
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي رأسـ ـم ــال
الـمـشــروع بإجمالي  62مليون ديـنــار من
خ ــال ال ـشــركــة وشــركــات ـهــا ال ـتــاب ـعــة ،مما
يمنحها حصة إجمالية تبلغ  80.1بالمئة
في شركة الفروانية للتطوير العقاري.
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«االلتزام بخفض اإلنتاج وصل في ديسمبر الماضي إلى »%125
أشرف عجمي

ألقى بخيت الرشيدي كلمة
خالل المؤتمر والمعرض
العالمي السادس للصحة
والسالمة والبيئة ،أكد فيها
حرص القطاع النفطي الكويتي
على االلتزام بجميع بالشروط
والمعايير الدولية التي تحقق
الصحة والسالمة والبيئة.

طاقتنا
اإلنتاجية في
ارتفاع مستمر
وستصل إلى 4
ماليين برميل
في 2022

وزير النفط

قال وزير النفط وزير الكهرباء
والـ ـ ـم ـ ــاء ،ب ـخ ـيــت ال ــرشـ ـي ــدي ،إن
الـ ـت ــراج ــع ال ـح ــاص ــل ف ــي أس ـع ــار
ال ـن ـفــط خـ ــال األيـ ـ ــام األخـ ـي ــرة ال
يعد انخفاضا ،بل هو تصحيح،
موضحا أن األسعار في األسواق
العالمية أخذت في االرتفاع منذ
ن ـحــو سـبـعــة أو ث ـمــان ـيــة أش ـهــر،
وم ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون هـنــاك
تصحيح.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدي ،ف ــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة أم ـ ــس،
على هامش المؤتمر والمعرض
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ل ـل ـص ـحــة
وال ـســامــة والـبـيـئــة ،ال ــى أن ــه من
الطبيعي أن تكون هناك أسباب
لـهــذا التصحيح ،أهمها أسباب
مالية لها عالقة بأسواق األسهم
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وم ـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع سـعــر
صــرف ال ــدوالر ،وهــذا بالطبع له
تأثير ،إضافة إلــى أسباب فنية،
وهـ ــي االنـ ـخـ ـف ــاض ع ـل ــى الـطـلــب
الــذي يحدث فــي الــربــع األول من
كــل عــام ،بسبب أعـمــال الصيانة
في المصافي وقرب انتهاء فصل
الشتاء ،وهــو مــا يكون لــه تأثير
على العامل األســاســي بالنسبة
إل ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،وه ـ ـ ــو الـ ـع ــرض
والطلب.
وأش ـ ــار ال ــى أن ذل ــك ي ـكــون له
ت ــأث ـي ــر ،م ـش ـيــرا ال ــى أن م ــن غير
المستهدف وجود أسعار معينة،
وإنـمــا المستهدف هــو استقرار
األس ـ ـ ـ ــواق ،وه ـ ــي ب ـه ــا اآلن ن ــوع
م ــن أنـ ـ ــواع االسـ ـتـ ـق ــرار ،وهــدفـنــا
الـمـحــافـظــة عـلــى ه ــذا االسـتـقــرار
وال ـتــوازن بين الـعــرض والطلب،
وه ــذا سـيـكــون م ـتــوافــرا مــن اآلن
وحتى نهاية .2018

«أرامكو» السعودية

الكويت في
المراحل
النهائية
الستيراد الغاز
العراقي

الرشيدي

وفي رده على سؤال بشأن ما
إذا كانت خصخصة شركة أرامكو
السعودية وبيع جزء من أسهمها
ربـ ـم ــا ي ـ ــؤث ـ ــران عـ ـل ــى األس ـ ـعـ ــار،
قــال الــوزيــر الــرشـيــدي :ال أعتقد،
ونترك إجابة هذا السؤال لشركة
أرامكو ،ولكن السوق اآلن مستقر،
وهدفنا مع اإلخوان في المملكة
السعودية ودول "أوبــك" والــدول
من خارج "أوبك" المعنية باتفاق
خـفــض اإلنـ ـت ــاج ،ه ــو المحافظة
على استقرار السوق ،وعدم تأثره
بـ ــأي مـ ــؤثـ ــرات خ ــارجـ ـي ــة ،س ــواء
بشأن "أرامـكــو" أو ما يحدث في
ليبيا أو نيجيريا أو ا لــوال يــات
الـمـتـحــدة فـيـمــا يـتـعـلــق بالنفط
الصخري ،والذي سيكون تأثيره
على السوق طفيفا طالما السوق
مستقر ويستوعب.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :نـ ـح ــن نـ ـبـ ـح ــث مــع
شركائنا في "أوبك" وخارجها عن
حلول للوصول إلى سوق مستقر
قليل التأثر بمثل هــذه العوامل
الخارجية.

وحـ ـ ـ ـ ــول ن ـ ـسـ ــب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام دول
"أوب ـ ـ ـ ــك" وك ـ ـبـ ــار ال ـم ـن ـت ـج ـيــن مــن
خارجها باتفاق خفض اإلنتاج،
أوضح أنه في ديسمبر الماضي،
وع ـن ــدم ــا ك ــان ــت ال ـك ــوي ــت ت ــرأس
ل ـج ـنــة م ــراق ـب ــة ت ـن ـف ـيــذ االتـ ـف ــاق،
كانت نسبة االلتزام نحو  125في
المئة ،متوقعا أن تكون هي نفس
النسبة في يناير الماضي ،حيث
لــم يتم اإلع ــان عنها حتى اآلن،
ولكن جميع المؤشرات تشير الى
نفس النسبة.

ً
 2.7مليون برميل يوميا

وحـ ـ ـ ــول إنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
الـ ـنـ ـف ــط ،قـ ـ ــال ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي :نـحــن
ملتزمون اآلن بإنتاج  2.7مليون
برميل يوميا وحتى نهاية ،2018
وبعدها سنبحث مع الشركاء آلية
أخــرى قــد تكون دائـمــة للوصول
إل ـ ــى س ـ ــوق م ـس ـت ـقــر فـ ــي جـمـيــع
األحوال.
وعــن الطاقة اإلنتاجية لدولة
الكويت ،أشار الرشيدي إلى أنها
في ارتفاع مستمر ،وسنصل الى
 4ماليين برميل في  2022تقريبا،
والى  4.750ماليين برميل يوميا
في  ،2040وهذا هدفنا ،وسنصل
إل ـي ــه بـ ـت ــدرج ،لـكـنـنــا نـبـحــث مع
ال ـش ــرك ــاء ع ــن اس ـت ـق ــرار ال ـس ــوق،
ون ـت ــوق ــع دعـ ـم ــا م ــن ال ـط ـل ــب فــي
السنوات القادمة ،ومن المتوقع
أن يرتفع الطلب هذا العام بنحو
 1.6مليون برميل ،وهــذا يعتبر
دع ـم ــا ك ـب ـي ــرا ل ـل ـس ــوق ال ـن ـف ـطــي،
وسـيـســاهــم فــي الـمـحــافـظــة على
استقرار السوق.
وبخصوص استيراد الغاز من
ال ـع ــراق بمناسبة إقــامــة مؤتمر
إع ــادة إع ـمــار ال ـعــراق ال ــذي يقام
حــالـيــا فــي ال ـكــويــت ،ق ــال الــوزيــر
الرشيدي :نحن اآلن في المراحل
ال ـن ـه ــائ ـي ــة مـ ــن ال ـم ـب ــاح ـث ــات مــع
األشـقــاء فــي الـعــراق ،وأتــوقــع أنه
خالل أشهر سيكون هناك اتفاق.
وأفاد بأن نقل الغاز من العراق
لـ ـلـ ـك ــوي ــت سـ ـيـ ـك ــون ع ـ ــن ط ــري ــق
خ ـط ــوط األن ــاب ـي ــب ،ح ـيــث يـكــون
الـ ـع ــراق مـ ـس ــؤوال ع ــن ال ـخ ـطــوط
الـمـمـتــدة فــي أراض ـي ــه ،فــي حين
ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن

الخطوط الممتدة في أراضيها.

االستثمار في العراق
وح ـ ـ ــول اس ـت ـث ـم ــار ال ـش ــرك ــات
النفطية في العراق ،أشار الى أن
من يقوم حاليا باالستثمار في
هذا القطاع بالعراق هي شركات
نـ ـف ــط ك ــويـ ـتـ ـي ــة خ ـ ــاص ـ ــة ،ول ـك ــن
مستقبال ،ل ـمــاذا ال يـكــون لدينا
استثمار في العراق؟ فإذا العراق
مستقر فهذا معناه أن المنطقة
كلها مستقرة.
وعــن مصفاة الدقم في عمان،
التي تمتلكها الكويت مناصفة
مع عمان ،والحديث حول البحث
ع ــن ش ــري ــك اس ـتــرات ـي ـجــي ثــالــث،
ق ــال ال ــوزي ــر ال ــرش ـي ــدي :بالطبع
الـشــريــك االسـتــراتـيـجــي مطلوب
من الجانبين الكويتي والعماني،
ولكن نبحث عن شريك يقدم قيمة
مضافة وليس أي شريك ،ونحن
مستمرون ونبدأ مشروعنا ،وإن
وجدنا شريكا يحقق هذه القيمة
المضافة فسنتعاون معه.
وكان الوزير الرشيدي قد ألقى
كـلـمــة خ ــال اف ـتـتــاحــه الـمــؤتـمــر،
أكد فيها حرص القطاع النفطي
الـكــويـتــي عـلــى االلـ ـت ــزام بجميع
بالشروط والمعايير الدولية التي
تحقق الصحة والسالمة والبيئة.
وأوضح ،في كلمته ،أن حضور
ومشاركة القطاع النفطي في هذا
المؤتمر دليل على مدى اهتمام
الجميع بموضوع هذا المؤتمر
والمعرض.

تحديات كثيرة
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـح ــدي ــات
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات فـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق
ال ـعــال ـم ـيــة ك ـث ـي ــرة ،الف ـت ــا الـ ــى أن
اخـ ـتـ ـي ــار شـ ـع ــار ال ـم ــؤت ـم ــر ج ــاء
موائما لتلك المتغيرات "ثقافة
المحافظة على الصحة والسالمة
وا لـ ـبـ ـيـ ـئ ــة تـ ـضـ ـم ــن أداء أ ف ـض ــل
للصناعة".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ث ـ ـق ـ ـتـ ــه ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـطـ ـبـ ـع ــة
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر
وال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ال ـ ــدول ـ ــي "ال ـص ـح ــة
وا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا مـ ـ ــة ا ل ـ ـعـ ــا ل ـ ـمـ ــي "2018
ستقام خالله الحلقات النقاشية

ً
الرشيدي مفتتحا المعرض العالمي للصحة والبيئة
وورش العمل التي تمثل إضافة
واسـ ـتـ ـف ــادة ف ــي ص ـن ــاع ــة الـنـفــط
والغاز.

المرة األولى
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادت ـ ـ ــه
بــاسـتـضــافــة ه ــذا ال ـح ــدث المهم
عـلــى أرض دول ــة الـكــويــت للمرة
األول ـ ـ ــى ،م ـش ـيــرا الـ ــى أن مــؤتـمــر
الصحة والـســامــة والبيئة يعد
ح ــدث ــا م ـم ـيــزا مـحـلـيــا وإقـلـيـمـيــا
ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء
بأجواء العمل لتكون أكثر سالمه
ل ــإنـ ـس ــان واألصـ ـ ـ ـ ــول وال ـب ـي ـئ ــة،
وه ــو فــرصــة كـبـيــرة تـجـمــع بين
مختلف الصناعات ،والتي تشمل
النفط والـغــاز والنقل والطيران
والمهندسين والصحة.
وأض ـ ــاف ال ــوزي ــر" :وبــاع ـت ـبــار
ال ـس ـنــوات ال ـتــي عـمـلــت فـيـهــا في
صـ ـن ــاع ــة الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،ف ــأن ــا
أف ـه ــم ت ـمــامــا أه ـم ـيــة الـمـحــافـظــة

على البيئة والصحة والسالمة
بالنسبة إلــى الـشــركــات ،ولـمــاذا
تـ ـ ـك ـ ــون ض ـ ـمـ ــن األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات فــي
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا وخـ ـطـ ـطـ ـه ــا
ومشاريعها ،حيث يتسبب غياب
رؤي ـ ــة واضـ ـح ــة ل ـه ــذه ال ـم ـح ــاور
فـ ــي ح ـ ـ ــدوث ك ـ ـ ـ ــوارث ل ـل ـش ــرك ــات
والصناعة".
وش ــدد عـلــى أن ك ــل الـشــركــات
ت ـ ـف ـ ـخـ ــر دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ب ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ت ـض ــع
المجتمع والبيئة في أعلى سلم
اهتماماتها ،وتسعى إ لــى نشر
تلك الثقافة ،وهي أيضا تضمن
اس ـت ـم ــرار ال ـن ـمــو واالرت ـ ـقـ ــاء من
خالل سلوكيات وأخالقيات وقيم
المهنة التي تعني قيمة مضافة
للشركات في نهاية المطاف.

تحسين األداء
وأضاف" :نتميز في الكويت
ب ـ ـب ـ ـنـ ــائ ـ ـنـ ــا ل ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة الـ ـصـ ـح ــة

المطيري :لتلبية طلبات الطاقة مخاطر عالية
أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية ،محمد
غ ــازي الـمـطـيــري ،أن تلبية الـطـلــب الـمـتــزايــد عـلــى الـطــاقــة يتضمن
درجات عالية من الخطر ،مشيرا الى أنه من خالل اليقظة واالنضباط
والسالمة يمكن إيجاد طرق مبتكرة إلدارة المخاطر.
وأوضح المطيري ،في كلمته خالل افتتاح «المؤتمر والمعرض
العالمي السادس للصحة والسالمة والبيئة  ،»2018 -أن المسؤولية
االجتماعية واال قـتـصــاد يــة تتطلب تركيزا على تخفيض النفقات

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ودمــج الـقــدرات ،مع الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصديقة للبيئة،
من أجل الوصول إلى أفضل مزيج من اإلنتاجية وتعظيم الربحية
نحو تنمية مستدامة.
وأشــار المطيري ،الــذي يــرأس أيضا «المؤتمر العالمي للصحة
وا لـســا مــة والبيئة –  ،»2018ا لــى أن استضافة وتنظيم المؤتمر
يشكالن فخرا وامتيازا لمؤسسة البترول الكويتية ،بالتعاون مع
االتحاد الخليجي للتكرير.

ً
ً
«المتحد» يقيم جناحا خاصا
في ديوان المحاسبة
أعلن البنك األهلي المتحد إقامته جناحا خاصا في ديــوان
المحاسبة مــن  11إل ــى  15ال ـج ــاري ،فــي خـطــوة رام ـيــة إل ــى رفــع
مستوى الوعي بين رواد الديوان حول مزايا الخدمات والمنتجات
التي يقدمها البنك ،واالستفادة من جميع المنصات المتاحة
للتواصل مع العمالء.
وأض ـ ـ ــاف "ال ـم ـت ـح ــد" ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي" :وج ـ ـ ــود مــوظـفــي
المبيعات في (المحاسبة) يأتي في سياق الخطوات المتواصلة
التي يتخذها البنك للتواصل المباشر مــع العمالء الحاليين
والمرتقبين ،والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتفضيالتهم،
وكذلك تعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية
الـتــي تلبي احـتـيــاجــات الـعـمــاء مــن مختلف شــرائــح المجتمع،
ووفق أماكن وجودهم".
وتعليقا على هــذه المشاركة ،قــال رئيس الفروع بـ"المتحد"،
عامر نجم" :سعداء بالترحيب المتميز الذي القيناه من مسؤولي
(المحاسبة) ،ال سيما أن وجــودنــا يؤكد ثقتهم بما نقدمه من
خدمات للعمالء ،ويسهل على الموظفين المنتسبين للديوان
ا لـحـصــول على المعلومات المتعلقة بالمنتجات وا لـخــد مــات،
بما يحقق أهدافنا بشأن رضاهم ،وتعزيز أنشطتنا في السوق
المحلي".
وأكــد نجم أن "البنك يحرص على التواجد بصفة دوريــة في
مختلف الـجـهــات االسـتـثـمــاريــة والـحـكــومـيــة وأمــاكــن تجمعات
الجمهور ،لتعريف منتسبي تلك الجهات بالحسابات والعروض
والحمالت التسويقية المتجددة التي يطرحها ،والتي تتضمن
العديد من المزايا والعروض الحصرية التي تعود بالنفع الكبير
على العمالء".
ً
وأضاف" :لن نالو جهدا في سبيل الوصول إلى مختلف العمالء
في شتى المناطق في الكويت ،وتقديم أفضل الخدمات المتطورة".

أسعار المعادن الثمينة والنفط

جناح «المتحد» في الديوان

والسالمة والبيئة ،وفي الدعوة
إلـ ــى ع ـقــد م ـثــل هـ ــذه ال ـل ـق ــاءات
التي تدفع نحو تحسين األداء
الخاص بالسالمة والمشاركة
باألفكار والمبادرات الجديدة
فــي م ـكــان الـعـمــل ،وض ـمــن هــذا
اإلطـ ــار ف ــإن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية و شــر كــا تـهــا التابعة
هي من المنظمات التي تدخر
قيمة عالية للصحة والسالمة
والبيئة".
وأفــاد بأن االلتزام بالصحة
والسالمة والبيئة ليس مجرد
أن يكون "أولوية عليا" ،بل هو
باألحرى قيمة جوهرية تدخل
ضـ ـم ــن صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ع ـلــى
الـمـسـتــويــات الــوظـيـفـيــة كــافــة،
وي ـ ـحـ ــول م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـم ـطــالــب
والرغبات إلــى فعل على أرض
الواقع.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن م ـم ــارس ــات
ال ـص ـح ــة والـ ـس ــام ــة وال ـب ـي ـئــة
تـشـكــل م ـســألــة ح ـيــويــة ف ــي كل
الـ ـصـ ـن ــاع ــات ،الس ـي ـم ــا ال ـن ـفــط
وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز ،لـ ـك ــونـ ـه ــا الـ ـمـ ـح ــرك
األساس القتصادنا.
وذك ـ ـ ـ ــر أن م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسط لم تتوقف عن الترويج
الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـط ــاق ــة
ال ـم ـت ـجــددة ع ـلــى ن ـطــاق واس ــع
ف ــي س ـب ـيــل ال ـح ــد م ــن ان ـب ـعــاث
غـ ـ ـ ـ ــازات الـ ــدف ـ ـي ـ ـئـ ــة ،وف ـ ـ ــي دع ــم
االقتصاد عبر خلق الوظائف
ودع ـ ـ ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ــال ـق ـط ــاع
ال ـ ـخـ ــاص ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى أن مــن
ال ـم ـشــاريــع الـطـمــوحــة ف ــي هــذا
المجال مشروع الشقايا للطاقة

المتجددة في الكويت ،ومنشأة
فــرا ســان للطاقة الشمسية في
ال ـس ـع ــودي ــة ،ومـ ـش ــروع مــديـنــة
م ـصــدر لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة في
أبوظبي.

نظم راسخة
وأوضـ ـ ـ ــح أن ث ـق ــاف ــة ال ـص ـحــة
والسالمة والبيئة تبدأ بالريادة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــود ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ،وال ـ ـ ــذي
يــؤســس ب ــدوره لثقافة الـشــركــة،
الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الوطنية الكويتية أنشأت نظما
راسخة إلدارة الصحة والسالمة
والبيئة ،لضمان أن تكون ثقافة
الصحة والسالمة والبيئة مالئمة
وفعالة.
وأض ـ ــاف :كـمــا ن ـقــوم بـمــراقـبــة
وق ـ ـيـ ــاس ووض ـ ـ ــع م ـع ــاي ـي ــر لـكــل
م ــا يـتـعـلــق بــأدائ ـنــا ف ــي الصحة
وال ـســامــة والـبـيـئــة ،ونـنـشــر كل
ذل ــك إل ــى ك ــل ال ـمــوظ ـف ـيــن ،س ــواء
كانت حول االنبعاثات أو المياه
الفائضة أو مستويات الضجيج.
وأكـ ـ ــد ال ـم ـط ـي ــري أن ال ــري ــادة
ف ــي الـصـحــة وال ـســامــة والـبـيـئــة
ال تــأتــي فقط مــن اإلدارة العليا،
ولكن من الموظفين أنفسهم ،ومن
الـمـقــاولـيــن ،ومــن خــال القنوات
الرسمية وغير الرسمية كالبرامج
المرتبطة بالمجتمع ومبادرات
المسؤولية المجتمعية.

«البترول الوطنية» تنظم اللقاء
السنوي الرابع للصيانة

ً
الشمري مفتتحا اللقاء
تـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــم شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،لـلـسـنــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،ل ـق ــاء
ال ـص ـي ــان ــة ،ال ـ ــذي ي ـج ـمــع نخبة
م ــن ا لـمـتـخـصـصـيــن المحليين
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـي ــن والـ ـع ــالـ ـمـ ـيـ ـي ــن،
ال ـخ ـب ــراء ف ــي ال ـص ـيــانــة وإدارة
الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،وال ـ ـ ــذي
انطلقت فعالياته أمــس ،ويمتد
على مدار أربعة أيــام ،في فندق
رادي ـ ـسـ ــون ب ـل ــو ،ب ـع ـن ــوان "قـمــة
الكويت للصيانة".
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ق ــال رئـيــس
القمة مدير الهندسة والصيانة
فـ ــي م ـص ـف ــاة ال ـش ـع ـي ـبــة مـحـمــد
الشمري إن هذا اللقاء السنوي
أص ـ ـبـ ــح ي ـح ـت ــل م ــوقـ ـع ــا م ـه ـمــا
على رزنامة اللقاء ات العالمية
الـخــاصــة بــالـصـيــانــة ،نـظــرا لما
ت ـش ـك ـل ــه أع ـ ـمـ ــال الـ ـصـ ـي ــان ــة مــن
أهمية قصوى في الحفاظ على
ال ـم ـن ـشــآت ال ـن ـف ـط ـيــة ،وف ــي رفــع
مـسـتــويــات اعـتـمــاديــة الـمـعــدات
وتحسين ا لـكـفــاء ة التشغيلية،
واألهــم تخفيض احتمال وقوع

حوادث ،األمر الذي يحتل أولوية
عليا لدى "البترول الوطنية".
وأضاف الشمري أن محاضرات
م ـت ـع ــددة س ـت ـل ـقــى خ ـ ــال ال ـل ـقــاء
تشمل مواضيع مهمة ،مثل أحدث
التطورات في تقنية المعلومات
واسـتـغــالـهــا للتنبؤ بــاألعـطــال
وإصـ ـ ــاح ـ ـ ـهـ ـ ــا قـ ـ ـب ـ ــل وق ـ ــوعـ ـ ـه ـ ــا،
وإد خـ ــال التكنولوجيا الرقمية
على المنشآت الموجودة للحد
من اإلخفاقات واإلغــاقــات ،وفي
تقييم األداء وإ صـ ــدار تصاريح
العمل ،وضمان االستدامة خالل
ال ـص ـيــانــة ال ــدوري ــة واإلغ ــاق ــات
الدورية.
ك ـم ــا س ـت ـن ـظــم ورشـ ـ ـ ــات عـمــل
مترافقة مع حلقات تفاعلية يتم
من خاللها دراسة نماذج عملية
وواقعية ووضع حلول لها ،كما
ستجرى جلسات نقاشية حول
م ـس ــائ ــل أس ــاسـ ـي ــة ،م ـث ــل وض ــع
استراتيجيات الصيانة والخطط
المناسبة ،وتطوير نظم الصيانة
والتفتيش الـمــوجــودة ،أو حول
وض ـ ــع جـ ـ ـ ــداول زم ـن ـي ــة لـتـنـفـيــذ

الصيانة لتخفيض مدة اإلغالق
أثناءها.
وذكر الشمري أن اللقاء يشكل
فرصة ممتازة لتبادل الخبرات
واألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
وال ـح ـل ــول ال ـخــاصــة بــالـصـيــانــة،
مبينا أن الصيانة تشكل جــزء ا
مـ ـح ــوري ــا فـ ــي صـ ـن ــاع ــة ال ـن ـف ــط،
السيما أن النفقات التي تخصص
للصيانة تشكل جزءا يسيرا مما
ستتكلفه الشركة لو وقع حادث
يؤدي إلى دمار المنشأة وخسارة
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ،فـ ـض ــا ع ـ ــن األضـ ـ ـ ــرار
ال ـب ـش ــري ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة وخـ ـس ــارة
السمعة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ص ـن ــاع ــة ال ـن ـفــط
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة تـ ـم ــر اآلن ب ـمــرح ـلــة
م ـه ـمــة جـ ــدا م ــع ت ـن ـف ـيــذ ال ـعــديــد
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة
وال ـع ـمــاقــة ال ـتــي تـتـطـلــب نظما
واستراتيجيات متطورة إلدارة
وت ـش ـغ ـي ــل ال ـم ـن ـش ــآت ال ـج ــدي ــدة
وصـيــانـتـهــا ،مـمــا يضمن أفضل
أداء وأرف ــع إنـتــاجـيــة ،وبــالـتــالــي
ضمان أعلى ربحية.

ةديرجلا
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اقتصاد

عمومية «زين» ناقشت بيع «أسهم الخزينة»
• الخرافي :الصفقة راعت الحوكمة ...ومجلس اإلدارة لم يحقق أي منفعة شخصية
• العوضي :يفترض بمجلس اإلدارة االستقالة ...ومجموعة األوراق تسأل عن جدوى الصفقة
ُ
«األوراق المالية» :لماذا لم تعقد جمعية
عمومية التخاذ قرار بيع أسهم الخزينة؟
لتفادي الدخول في شبهات تعارض المصالح

ً
مترئسا العمومية
الخرافي

عيسى عبدالسالم

«هيئة
االستثمار»
باركت تنفيذ
الصفقة عبر
ممثلها في
مجلس اإلدارة

الخرافي

ممثل الخرافي
كان يعلم
ً
سابقا أن
هناك صفقة
للمجموعة
ستنفذ بسعر
أعلى من سعر
«الخزينة»

العوضي

المجموعة
حصلت
على 846
مليون دوالر
وخفضنا
الضغط على
الميزانية

الخرافي

شهدت الجمعية العمومية
الـ ـع ــادي ــة ل ـش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
الـمـتـنـقـلــة "زي ـ ــن" ن ـقــاشــا بـيــن
عدد من المساهمين ومجلس
اإلدارة ،والتي جرت بناء على
طـ ـل ــب م ـج ـم ــوع ــة م ـســاه ـم ـيــن
يملكون أكثر من  10في المئة
م ـ ــن رأس ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ل ـم ـنــا ق ـشــة
ق ــرارات مجلس إدارة الشركة
بـ ـش ــأن ع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـي ــع ال ـتــي
ت ـم ــت ع ـل ــى أسـ ـه ــم ال ـخ ــزي ـن ــة،
واأل ســس التي تم بناء عليها
اتخاذ هــذه الـقــرارات ،ومــا إذا
تمت مراعاة قواعد الحوكمة،
وع ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـمـ ـص ــال ــح
ألشـ ـ ـخ ـ ــاص أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـلــس
اإلدارة و مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـيـ ـه ــم ح ـي ــن
اتـخــاذهــا ،ومــا إذا كــانــت هذه
ا لـ ـق ــرارات تـصــب فــي مصلحة
جميع المساهمين أم ال.
ورد ن ــا ئ ــب ر ئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي
فــي "زي ــن" بــدر الـخــرافــي ،أمــام
 84.69في المئة من مساهمي
ال ـشــركــة ،ع ـلــى االس ـت ـف ـســارات
التي جــاء ت مــن المساهمين،
قائال" :جرت الصفقة بناء على
الموافقة المسبقة التي حصل
عـلـيـهــا مـجـلــس إدارة ا لـشــر كــة
بأحقيته في بيع وشراء أسهم
الـخــزيـنــة ،إضــافــة الــى إجـمــاع
مجلس ادارة الشركة على أن
الـصـفـقــة س ـتــدر عـلــى الـشــركــة
ومساهميها عوائد جيدة".
وأكد الخرافي أن صفقة بيع
أس ـه ــم ال ـخــزي ـنــة ل ـشــركــة زيــن
تـعــد بـمـنــز لــة صـفـقــة منفصلة
عــن عملية بـيــع شــر كــة الخير
الــوطـنـيــة لــأسـهــم والـعـقــارات
لـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي رأس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة (زيـ ـ ـ ـ ــن) ،م ـش ـي ــرا
الــى أن الـسـعــر ال ــذي تـمــت من
خــالــه الـصـفـقــة وال ـبــالــغ 600
فـلــس للسهم تــم ا عـتـمــاده من
جهة محايدة متخصصة هي
"سيتي بنك".
ونفى ان يكون لبيع أسهم
الخزينة أي مصلحة أل طــراف
ذات ص ـلــة او أل ح ــد األ ع ـضــاء
فــي مجلس اإلدارة ،الفتا الى
أنه شخصيا خارج مجموعة
الخير وال يمثلها ،في إشارة
ال ــى أن ال ــورث ــة ي ــدي ــرون تـلــك
األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ول ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــق ف ــي
الـتـخــارج مـنـهــا عـلــى غ ــرار ما
ح ــدث ،مـشـيــرا ا لــى أن مــا نتج
ع ــن ب ـيــع أس ـه ــم ال ـخــزي ـنــة مــن
ع ــوائ ــد ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ول ـيــس
لشركة الخير.

طلب استقالة

ضرورة
وجود إفصاح
من ممثل
«عمانتل» ألنه
مطلع على
بيانات الشركة

العوضي

م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال م ـم ـثــل
مجموعة األوراق المالية علي
الـ ـع ــوض ــي إن ـ ــه ك ـ ــان ي ـف ـتــرض
ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـل ــس ادارة "ز ي ـ ـ ــن"
تقديم استقالته ،كونه يمثل
مـجـمــوعــة ال ـخــرافــي ،ألنــه كــان
يـعـلــم بـشـكــل مـسـبــق أن هـنــاك
صـ ـفـ ـق ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة س ـت ـت ــم
بـسـعــر أع ـلــى م ــن س ـعــر أسـهــم
الخزينة ،اضافة ا لــى ضــرورة
و جــود إ فـصــاح مــن قبل ممثل
"عمانتل" في مجلس االدارة،

وه ـ ــو ط ـ ــال الـ ـمـ ـعـ ـم ــري ،عـلــى
اعتبار أنه مطلع على بيانات
الشركة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراف ـ ـ ــي ،ف ــي
حــدي ـثــه ع ــن األسـ ــس ال ـت ــي تــم
ب ـنــاء عـلـيـهــا ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
المتعلقة ببيع أسهم الشركة،
وم ــا إذا ت ـمــت م ــراع ــاة قــواعــد
ا ل ـح ــو ك ـم ــة أم ال" ،ان مـجـلــس
اإلدارة ت ـل ـقــى ف ــي  13يــو نـيــو
 2017ع ـ ـ ــر ض ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن شـ ــر كـ ــة
عـمــا نـتــل ل ـشــراء  10فــي المئة
مــن أسـهــم الـشــركــة ،وتــم بحث
العرض ومناقشته مع اإلدارة
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة ،وتـ ـ ـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق
عـلــى ا لـبـيــع بـمـبـلــغ  600فلس
للسهم ،ومن ثم تعيين مكتب
استشاري ( - Citi Bankجهة
م ـ ـحـ ــايـ ــدة) ل ـت ـق ـي ـي ــم الـ ـع ــرض
ودراسة الجدوى من الصفقة،
م ـ ــع األخـ ـ ـ ــذ بـ ـعـ ـي ــن االعـ ـتـ ـب ــار
القيمة الدفترية للسهم والتي
كانت  302فلس".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :قـ ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـمـ ـكـ ـت ــب
االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ت ـ ـقـ ــريـ ــرا ي ـب ـيــن
أ ه ـم ـيــة ا لـ ـع ــرض ،وأن ا لـسـعــر
الـ ـمـ ـع ــروض عـ ـ ــادل وم ـق ـب ــول،
وت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ال ـت ــي
سـتـعــود عـلــى ا لـشــر كــة نتيجة
الـبـيــع ،وواف ــق الـمـجـلــس على
ال ـ ـعـ ــرض م ـب ــدئ ـي ــا بـ ـن ــاء عـلــى
توصيات المكتب االستشاري،
وقرر اتخاذ اإلجراء ات الالزمة
لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــدء بـ ــال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ،وطـ ـل ــب
ال ـمــواف ـقــات م ــن ال ـج ـهــات ذات
ال ـص ـل ــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا هـيـئــة
أسواق المال وشركة بورصة
الكويت".
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ب ـن ــاء عـلــى
ذلـ ـ ـ ــك تـ ـ ــم إرس ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـت ـ ــاب م ــن
الشركة للحصول على موافقة
ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي 22
يونيو  2017على مسألة بيع
أسهم الخزينة ،حيث حصلت
الشركة على موافقة من هيئة
أس ـ ــواق ال ـم ــال ف ــي  16يــولـيــو
 2017بـخـصــوص بـيــع أ سـهــم
الـخــزيـنــة ال ـخــاصــة بــالـشــركــة،
وذل ـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة سـ ـ ـت ـ ــة أشـ ـه ــر
م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ال ـمــواف ـقــة ،وت ــم اإلف ـص ــاح عن
ه ــذه ا لـمــوا فـقــة فــي  17يوليو
 2017على الموقع اإللكتروني
لـهـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال وشــركــة
وفقا للقانون.
بورصة الكويت
ً
وذ ك ـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس قـ ــرر
ب ـ ــاإلجـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـلــى
ا لـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــة ف ـ ـ ــي  9أ غـ ـسـ ـط ــس
 ،2017و ت ـ ــم اإل ف ـ ـصـ ــاح عـنـهــا
لـ ـ ـ ــدى هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال
وال ـب ــورص ــة ف ــي  10أغـسـطــس
 ،2017وأعـلــن عــن بــدء الـمــزاد
وفـ ـق ــا ل ـت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـب ــورص ــة
ب ـخ ـصــوص اال س ـت ـح ــواذ على
نسبة أكثر من  5في المئة من
أسهم الشركة وذ لــك لمدة 10
أيام عمل.
واردف " :فـ ــي  13أ غـسـطــس
 2017جاء اإلفصاح المكمل عن
الصفقة بناء على طلب هيئة
أس ـ ــواق الـ ـم ــال ،وال ـ ــذي ت ـنــاول
األث ــر ال ـمــالــي ال ـنــاتــج عــن بيع
أسهم الخزينة ،وتم اإلعالن في
 24أغسطس  2017عن انتهاء

المزاد دون أن يتقدم أي طرف
للشراء أو المزايدة على سعر
الصفقة المقدر بـ 600فلس ،بما
يؤكد أن هذا السعر هو أفضل
العروض واألسعار التي يمكن
ا لـحـصــول عليها لـهــذا السهم
ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت وهـ ــو الـسـعــر
المناسب تماما لجميع أسهم
الخزينة ،وبناء عليه تم اتمام
الصفقة وبيع األ سـهــم لشركة
ع ـمــان ـتــل ،وت ــم تــوض ـيــح األث ــر
المالي للصفقة في حينه".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـ ـ ــه "بـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى
اإلج ــراء ات التي تم إيضاحها
وفقا للتسلسل الزمني المبين،
ف ــإن مـجـلــس اإلدارة ات ـخــذ كل
اإلج ــراء ات الــازمــة مع مراعاة
التنسيق مع الجهات الرسمية
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،والـ ـقـ ـي ــام بـكــل
اإلف ـص ــاح ــات الـمـطـلــوبــة وفـقــا
ألحكام هيئة أسواق المال".
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤل ال ـ ـ ــذي
تضمنه بند الجمعية العامة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ـعـ ـ ــارض
الـمـصــالــح ألش ـخ ــاص مجلس
اإلدارة و م ـم ـث ـل ـي ـهــم ح ـي ــن تــم
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،ب ـيــن ال ـخــرافــي
ان ـ ــه "ل ـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك ت ـع ــارض
لـلـمـصــالــح ،كـمــا أن االف ـتــراض
ب ـ ـ ـ ــأن م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة ع ـن ــد
إبـ ـ ــرام ال ـص ـف ـقــة ات ـج ـهــت نـيـتــه
إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق م ـن ـف ـعــة أو رب ــح
م ـس ـت ـق ـب ـلــي شـ ـخـ ـص ــي ،سـ ــواء
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس ك ـ ـلـ ــه أو ألي م ــن
األعضاء بشكل منفرد هو أمر
غير صحيح".
وأشار الى أنه "لم تكن هناك
أي نية ألي من األطراف ،سواء
ع ـنــد ال ـب ــدء بــالـصـفـقــة أو عند
اتمامها ،في تحقيق أي منافع
أو م ـك ــاس ــب ش ـخ ـص ـي ــة ،إن ـمــا
كــان يحدو مجلس اإلدارة في
ذل ــك ال ــوق ــت مـصـلـحــة الـشــركــة
ومصالح مساهميها فقط".
وعـ ـم ــا إذا ك ــان ــت ال ـ ـقـ ــرارات
ال ـت ــي ت ــم ات ـخ ــاذه ــا ت ـصــب في
مصلحة مساهمي الشركة أم
ال ،أكـ ــد "ل ـق ــد ح ـق ـقــت الـصـفـقــة
سيولة للشركة انعكست بشكل
وا ض ــح على المساهمين فقد
سـ ــاعـ ــدت عـ ـل ــى إط ـ ـفـ ــاء ديـ ــون
الشركة وتخفيف المصاريف
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوائ ـ ـ ــد ،ح ـ ـيـ ــث خ ـف ـض ــت
ال ـش ــرك ــة ال ـم ــدي ــون ـي ــة ب ـم ـقــدار
 846.1مليون دوالر ،وحققت
و ف ــرا م ـقــداره  25مليونا على
أساس سنوي من خالل السداد
المبكر".
وأردف" :كما أن قيمة السهم
ارتفعت بنسبة  13.3في المئة
ب ـع ــد إع ـ ــان ال ـص ـف ـق ــة ،وح ـتــى
ن ـهــايــة ال ـ ـمـ ــزاد ،لـتـحـقــق قيمة
م ـض ــاف ــة ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن بـلـغــت
 515مليون دوالر" ،مبينا ان
سعر البيع جاء بعالوة  33في
الـمـئــة عـلــى سـعــر الـس ـهــم قبل
يـ ــوم م ــن إع ـ ــان ال ـص ـف ـقــة كـمــا
جاء البيع بعالوة  38في المئة
على السعر المتوسط المرجح
للسهم خالل ثالثة شهور.

فوائد الصفقة
استعرض الخرافي الفوائد

«زين العراق»

موافقة كاملة

«زين السودان»

أشـ ــار ال ـخــرافــي ال ــى أن زيــن
العراق دفعت  94مليون دوالر
إلس ـقــاط الـمـطــالـبــات وتـســويــة
ض ــرائ ــب ال ـس ـن ــوات اإلضــاف ـيــة
هناك ،حيث عملت على إنجاح
هذه التسوية التي كانت تصل
المطالبات فيها إلى نحو 298
مليون دوالر.

ذكر الخرافي أن صفقة بيع 425.71
م ـل ـيــون س ـهــم م ــن أس ـه ــم ش ــرك ــة زي ــن،
وهي تمثل نسبة  9.838في المئة من
رأسمال الشركة بسعر قدره  600فلس
للسهم ،حظيت بموافقة ودعــم جميع
أعضاء مجلس االدارة بمن فيهم ممثل
الحكومة «الهيئة العامة لالستثمار»
في مجلس االدارة.

بين الخرافي أنه تمت مواجهة خسائر
العمالت في السوق السوداني ،من خالل
شــراء عـقــارات في الـســودان بقيمة مليون
دوالر ،ارتفعت حاليا إلى  50مليون دوالر،
الف ـتــا ال ــى ان رف ــع ال ـح ـصــار ال ـجــزئــي عن
السودان سيدفع الى النمو واالستقرار.
وعــن إخ ــراج العملة كشف الـخــرافــي أن
«ه ـن ــاك م ـف ــاوض ــات ج ــاري ــة م ــع الـحـكــومــة

م ـم ـث ـلــة ب ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارت ـ ـهـ ــا عـلــي
العوضي ،قدمت مجموعة األوراق المالية
التي تمثل شركة نهوض التنمية للتجارة
العامة والـمـقــاوالت ،المالكة لنسبة 5.052
ً
في المئة من أسهم الشركة ،وآخرين ،عددا
من األسئلة واالستفسارات طالبت رئيس
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ب ــإدراجـ ـه ــا وادراج
االج ـ ــاب ـ ــات ع ـن ـه ــا فـ ــي م ـح ـض ــر االج ـت ـم ــاع
العمومية ،وجاءت كالتالي:
ً
أوال :لماذا تم بيع اسهم الخزينة؟ وهل
الشركة كانت بحاجة إلى بيع االسهم بهذا
السعر؟ وفيم تم استخدام ناتج البيع؟
ثــانـيــا :مــا األس ــس ال ـتــي تــم ب ـنــاء عليها
اتـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار ب ـي ــع اسـ ـه ــم ال ـخ ــزي ـن ــة؟ وم ــن
الجهة المستقلة التي زودت مجلس االدارة
بالتقييم العادل لسعر السهم؟
ً
ثــالـثــا :فيما يخص الحوكمة وتـعــارض
المصالح ،نود ان نسترجع معكم الوقائع
التالية:
 فــي  2017/3/12تــم انـتـخــاب وتشكيلمجلس ادارة زين كالتالي:
 - 1مهند عبدالمحسن الخرافي  -رئيس
مجلس االدارة (منتخب).
 - 2بــدر ناصر الخرافي  -نائب الرئيس
(م ـن ـت ـخ ــب) وتـ ــم تـعـيـيـنــه م ــدي ــرا تـنـفـيــذيــا
للشركة.
 - 3حسام فوزي الخرافي  -عضو (ممثال
عن شركة فجر النسيم).
 - 4فيصل نــزار النصف  -عضو (ممثال
عن شركة جوهرة جبلة).
 - 5طالل جاسم الخرافي  -عضو (ممثال
عن شركة عبير الشرق).
 - 6خالد وليد الفالح  -عضو (ممثال عن
شركة دانة القبلة).
 - 7خالد علي الغانم  -عضو (ممثال عن
شركة نسيم الدلتا).
 - 8أحـمــد طــاحــوس الـطــاحــوس  -عضو
(ممثال عن الهيئة العامة لالستثمار).
ون ــاح ــظ م ـمــا س ـبــق س ـي ـطــرة  7اع ـضــاء
على مجلس االدارة لهم عالقة بشركة الخير
الوطنية المالكة لنسبة  %12.16من اسهم
الشركة ،وتربطهم صلة قــرابــة ،أمــا الهيئة
العامة لالستثمار التي تعتبر المالك االكبر
فيمثلها عضو واحد.
 في تاريخ  2017/8/15اعلنت شركة زينعن توقيع اتفاقية بيع  425.711.648سهم
من اسهم الخزينة والتي تمثل نسبة %9.84
من رأسمال الشركة بسعر  600فلس للسهم
الى الشركة العمانية لالتصاالت (عمانتل)،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ح ـ ـق ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة
للشركة قائال إن ا لـقــدرة على
تمويل فــرص استثمارية في
المستقبل من شأنها أن تعود
بــال ـفــائــدة ع ـلــى الـمـســاهـمـيــن،
والتي جاء ت كالتالي:
 مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل س ـ ـ ـعـ ـ ــر ا ل ـ ـس ـ ـهـ ــمالشهري قبل صفقة بيع أسهم
الخزينة كان يدور حول 440
فلسا.
 بـ ـ ـي ـ ــع أ س ـ ـ ـهـ ـ ــم ا ل ـ ـخـ ــز ي ـ ـنـ ــةحصلت منه المجموعة على
 846م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر ،و هـ ـ ــذا
ال ـم ـب ـل ــغ ع ـ ــزز ك ـث ـي ــرا الـ ـم ــاء ة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـفـ ــض ال ـض ـغ ــط
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
للمجموعة.
 سعر شراء أسهم الخزينةالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 600ف ـ ـلـ ــس يـ ـعـ ـن ــي ق ـي ـم ــة
تعادل  7.3مــرات األر بــاح قبل
خـ ـص ــم ال ـ ـفـ ــوائـ ــد والـ ـض ــرائ ــب
واالس ـت ـهــاكــات ،ومــع مـقــارنــة
هذا بالعمليات المناظرة في
أسواق المنطقة ،فإنها تعتبر
من القيم العالية جدا.
 بـعــد بـيــع أسـهــم الـخــزيـنــةارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر الـ ـسـ ـه ــم ل ـي ـصــل
إلى  550فلسا ،وهو ما حقق
ا سـتـفــادة كبيرة للمساهمين
بـ ــارت ـ ـفـ ــاع الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة
ل ـل ـم ـج ـمــو عــة مـ ــن  6م ـل ـي ــارات
دوالر إلى أكثر من  7مليارات.
 ال ـعــرض ال ــذي تـقــدمــت بهشركة عمانتل كان ممتازا إلى
حد كبير بالنسبة لمجموعة
ز يـ ـ ـ ــن ،حـ ـي ــث إن ا ل ـم ـج ـم ــو ع ــة
تـ ـحـ ـتـ ـف ــظ بـ ــأس ـ ـهـ ــم الـ ـخ ــزيـ ـن ــة

علي العوضي
وبقيمة تتجاوز  255مليون دينار ،وقد تمت
الصفقة في تاريخ  2016/58/24في المزاد
الذي اقيم في بورصة الكويت.
 في  2017/9/18تم تبديل عضو مجلساالدارة حسام فوزي الخرافي (ممثل شركة
فجر النسيم) ليحل محله طالل بن سعيد
بن مرهون المعمري ،وهو المدير التنفيذي
لشركة عمانتل.
وبـعــد اتـمــام صفقة بيع اسـهــم الخزينة
بـ ـ ـ ــدأت ت ـت ـن ــاق ــل مـ ـعـ ـل ــوم ــات بـ ـي ــن اوسـ ـ ــاط
المستثمرين ،ومــن خــال وسائل اعالمية،
بــان "الخير" ستبيع حصتها فــي زيــن الى
عمانتل بسعر يفوق  ،700وبأن بدر الخرافي
ب ــاق ف ــي مـجـلــس االدارة كــرئـيــس تنفيذي
للشركة.
 ف ــي ت ــاري ــخ  2017/10/8أعـلـنــت شــركــةالـخـيــر الــوطـنـيــة عـلــى مــوقــع الـبــورصــة عن
تغيير هدفها مــن استثمارها فــي زيــن من
استثمار طويل االجل الى استثمار بهدف
التخارج.
 ف ــي ت ــاري ــخ  2017/10/9اعـلـنــت شــركــةال ـخ ـيــر ع ــن تــوقـيـعـهــا خ ـط ــاب ن ــواي ــا لبيع
حصتها في زين الى عمانتل.
 في  2017/10/26أعلنت شركة الخير علىمــوقــع الـبــورصــة عــن قيامها مــع شركاتها
ال ـتــاب ـعــة والــزم ـي ـلــة ب ـتــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــة بيع
 521.975.416سهم ،وتمثل نسبة  12.063في
المئة من رأسمال الشركة ،وبسعر  781فلس
للسهم الواحد ،وبقيمة اجمالية تفوق 407
ماليين دينار ،وقد تمت الصفقة في تاريخ
.2017/11/12
وبالتالي يكون الفرق بين سعر بيع اسهم
الخزينة ،وأسهم الخير هو  30في المئة.
 -في تاريخ  2017/11/14تم تغيير خمسة

مـنــذ ع ــام  2008بـتـكـلـفــة تبلغ
 1.3د يـ ـن ــار ،لـكـنـهــا و فـ ــرت مــا
ي ـقــرب م ــن  690فـلـســا للسهم
ك ـتــوزي ـعــات ن ـقــديــة إجـمــالـيــة،
وبالتالي فإن التكلفة الفعلية
للسهم تبلغ  630فلسا.
 ق ـ ــا م ـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة ع ـم ــا ن ـت ــلب ـش ــراء  425.711.648سهما
بـقـيـمــة  600فـلــس لـلـسـهــم في
 24أغسطس .2017
 سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ص ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــة أ سـ ـ ـه ـ ــمالخزينة يعادل ضعف القيمة
الــدف ـتــريــة لـسـهــم زي ــن ،وال ــذي
ب ـل ــغ  302ف ـل ــس ك ـم ــا فـ ــي 30
يونيو .2017
 سـعــر الـبـيــع ج ــاء بـعــاوة 33في المئة على سعر السهم
قـبــل ي ــوم مــن إع ــان الـصـفـقــة،
كما جاء البيع بعالوة  38في
ا لـمـئــة عـلــى ا لـسـعــر المتوسط
ال ـمــرجــح لـلـسـهــم خ ــال ثــاثــة
شهور.

فوائد بيع أسهم الخزينة
 ت ـخ ـف ـيــض ص ــا ف ــي ا ل ــد ي ــنإلى األرباح قبل خصم الفوائد
وال ـ ـضـ ــرائـ ــب واالسـ ـتـ ـه ــاك ــات
ليصل إلى  1.5مرة.
 عـ ـ ـ ــززت ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز ا لـ ـم ــا ل ــيلـلـمـجـمــوعــة بـشـكــل جــوهــري،
مــن خــال تخفيض مديونية
المجموعة بمقدار  254مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار (كـ ـ ـ ــان صـ ــافـ ــي ال ــدي ــن
 896مـلـيــون د يـنــار فــي نهاية
الــربــع الـثــانــي مــن ع ــام ،2017
وا ن ـخ ـف ــض إ لـ ــى  642مـلـيــو نــا

رخصة عمان
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أنـ ـه ــا م ــن أك ـبــر
مساهمي شركة «زيــن» ،أنه في حال توفر
مشاريع أو تقديم تبرعات من الصناديق
ال ـكــوي ـت ـيــة ه ـن ــاك ت ـق ــوم ال ـش ــرك ــة بــدفـعـهــا
بالجنيه ال ـســودانــي ،مـسـتــدركــا أن هناك
تجاوبا كبيرا من الحكومة في هذا الجانب،
لكننا نبحث حاليا عن اآللية التي سيتم
بها تنفيذ هذا األمر».

بشأن الرخصة العمانية
الثالثة التي تنافس «زين»
عليها ،أفاد الخرافي بأنه
تــم ايـقــاف الرخصة هناك
ح ـت ــى إشـ ـع ــار آخـ ـ ــر ،وف ــي
حـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــوصـ ــل الـ ـ ـ ــى أي
مـسـتـجــدات هـنــاك فسيتم
اعالنها فورا.

ممثلين لمجلس االدارة وتبديلهم بخمسة
اع ـضــاء غـيــر كويتيين مــن ط ــرف عمانتل،
مــع بـقــاء مهند الـخــرافــي كــرئـيــس لمجلس
االدارة وبدر الخرافي نائبا للرئيس ورئيسا
تنفيذيا وأحمد الطاحوس كممثل عن الهيئة
العامة لالستثمار.
وبناء على هذه الوقائع التي تم ذكرها
اعاله ،أال يمكن الجزم بوجود شبهة واضحة
لتعارض المصالح؟
رابعا :بيع اسهم الخزينة لعمانتل بسعر
 600فلس وبيع الخير لنسبتها بعد فترة
بسيطة وبسعر  781فلسا لنفس المشتري،
أال يدل على ان هناك اتفاقا مسبقا لترتيب
الصفقات بحيث تتملك عمانتل نسبة 21.9
في المئة بمتوسط تكلفة  700فلس للسهم
الواحد؟
خامسا :هل قامت الشركة العمانية ،التي
انفقت حوالي  2.2مليار دوالر لشراء هذه
الحصة ،بأي عملية فحص نافي للجهالة
قبل الدخول في استثمارها؟ وهل تم اتباع
االجراءات المعمول بها بأخذ موافقة مجلس
االدارة؟ وهل تم االعالن عن ذلك على موقع
البورصة؟ حيث اننا لم نلحظ اي اعالن بهذا
الخصوص.
سادسا :هل تمت مخاطبة الهيئة العامة
لــاسـتـثـمــار ،وه ــي الـمــالــك االك ـبــر فــي زيــن،
بخصوص بيع اسهم الخزينة بسعر 600
فلس؟
س ــاب ـع ــا :م ــا رأي م ـم ـثــل ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالستثمار في البيع ،وذلك من خالل محضر
مـجـلــس االدارة الـ ــذي ت ــم ات ـخ ــاذ قـ ــرار بيع
اسهم الخزينة فيه ،ومــاذا يكون تصويته
على القرار؟
ث ــام ـن ــا :لـ ـم ــاذا ل ــم ت ـق ــم ال ـش ــرك ــة ب ــدع ــوة
المساهمين الى جمعية عمومية التخاذ قرار
بيع اسهم الخزينة ،وذلــك لتفادي الدخول
في شبهات تعارض المصالح؟
تــاسـعــا :هــل ك ــان هـنــاك اي ع ـمــوالت الي
وس ـط ــاء ف ــي صـفـقــة ب ـيــع اس ـه ــم الـخــزيـنــة؟
وما قيمتها؟ وهل هناك اي حوافز الي من
موظفي زيــن واالدارة التنفيذية في إتمام
هذه الصفقة؟ وما قيمتها؟
وأكــدت شركة نهوض التنمية للتجارة
ال ـعــامــة وال ـم ـق ــاوالت ان مــا قــامــت بــه ليس
سوى ممارسة دورها كمساهم رئيسي في
شركة االتصاالت المتنقلة "زين" ،وذلك وفقا
للنظم وقــوانـيــن الـشــركــات وال ـلــوائــح التي
وضعها وزارة التجارة وهيئة اسواق المال
والمنظمة لشؤون الشركات.

كـمــا فــي نـهــايــة الــربــع الـثــالــث
من عام .)2017
 جاء ت الصفقة في الوقتا ل ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج ف ـ ـيـ ــه اإلدارة
سيولة نقدية لمواصلة ضخ
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي شــركــات ـهــا
الـتــابـعــة ،ومــواج ـهــة تـحــديــات
وتغيرات صناعة االتصاالت،
و ه ــو م ــا ج ـعــل اإلدارة تـنـظــر
ن ـظ ــرة ت ـق ـي ـيــم عــال ـيــة لـعـمـلـيــة
البيع.
 و ف ــرت ا لـمـجـمــو عــة مبالغمالية بقيمة  25مليون دوالر
على أ ســاس سنوي مــن خالل
السداد المبكر للديون.
 وفــر سـيــولــة نـقــديــة ورفــعح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ب ـم ـقــدار
 255مليون دينار.

التأثير على السهم
 ار تـفـعــت القيمة السوقيةلألسهم يــوم إ عــان االتفاقية
 4.4فــي ا لـمـئــة ،و حـقـقــت قيمة
م ـض ــا ف ــة ب ـل ـغ ــت  260م ـل ـيــون
دوالر لـلـمـســا هـمـيــن ف ــي ذات
اليوم.
 ار ت ـ ـف ـ ـعـ ــت قـ ـيـ ـم ــة األ سـ ـه ــمبـنـسـبــة  13.3فــي ا لـمـئــة ( بـعــد
إ ع ــان ا لـصـفـقــة و حـتــى نهاية
المزاد) وحققت قيمة مضافة
للمساهمين بلغت  515مليون
دوالر.

العرض والطلب
أب ـ ــدى أحـ ــد الـمـســاهـمـيــن
تـ ـخ ــوف ــه مـ ــن تـ ـع ــرض سـهــم
ال ـشــركــة لـعـمـلـيــة ض ـغــط في
ح ــال ارتـ ــأت شــركــة عمانتل
زيـ ــادة حـصـتـهــا لـتـكــون لها
األغلبية أمــام الهيئة العامة
لــاسـتـثـمــار ،ف ـقــال الـخــرافــي
إن مـجـلــس االدارة واالدارة
الـتـنـفـيــذيــة ال يـتــدخـلــون في
السعر السوقي للسهم ،كونه
ي ـخ ـض ــع ل ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـع ــرض
والطلب.
وأشـ ـ ــار ال ـخ ــراف ــي الـ ــى أن
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ت ـت ـم ـح ــور فــي
ادارة ال ـش ــرك ــة وفـ ــق اف ـضــل
األطــر المتاحة ،وخير دليل
على ذلــك دخــول الشركة في
استثمارات جديدة ستصب
ف ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــاف ف ــي
مصلحتها ومصلحة جموع
المساهمين.

شخص مؤتمن
سـ ــأل أحـ ــد الـمـســاهـمـيــن
الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي« :أنـ ـ ـ ــت شـخــص
مؤتمن ،فهل ترى أن السعر
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل؟» ،ف ـ ـ ــأج ـ ـ ــاب« :جـ ـ ــدا
مـمـتــاز ،فـهــو سـعــر منطقي
وع ـ ـ ـ ـ ــادل ،وكـ ـ ــل ال ـم ـح ـل ـل ـيــن
أشادوا بالصفقة».

١٦
اقتصاد
 VIVAو«بوبيان» يوقعان اتفاقية تمويل بـ  40مليون دينار
ً ً
ةديرجلا
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● البدران :تشكل أساسا متينا لدعم خطط الشركة التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها
● الماجد :نجحنا في تحقيق معدالت نمو متميزة بالمحفظة االئتمانية للشركات
قال الماجد إن «العالقة
التي تربط (بوبيان) ًوVIVA
مميزة ،وتمثل نموذجا للتحالف
االستراتيجي الذي يصب في
مصلحة االقتصاد المحلي.

َّ
وقعت شركة االتـصــاالت الكويتية  VIVAوبنك
بــوبـيــان ،أم ــس ،اتـفــاقـيــة تـمــويــل بقيمة  40مليون
ديـ ـن ــار ،ب ـع ـمــات مـخـتـلـفــة ،ألج ــل خ ـمــس س ـنــوات،
تشمل تسهيالت مرابحة تتوافق مع أحكام الشريعة
اإلســامـيــة ،بـهــدف تطوير شبكة االت ـصــاالت لدى
 ،VIVAوتمويل خططها التوسعية في الكويت.
وقــد وقــع االتفاقية الرئيس التنفيذي لـ ،VIVA
م .سلمان ال ـبــدران ،ونــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ ــ»ب ــوبـ ـي ــان» عـ ـ ــادل ال ـم ــاج ــد،
بـحـضــور الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـقـطــاع الـمــالــي في
 VIVAمحمد العساف ،ومسؤولين تنفيذيين من
 VIVAو»بوبيان».
وفــي هــذه المناسبة ،قــال ال ـبــدران« :تشكل هذه
االتفاقية ،ونحن على أبواب االحتفال بالعقد األول
عـلــى تــأسـيــس  ،VIVAمــع شــريـكـنــا االسـتــراتـيـجــي
ً
ً
(ب ــوب ـي ــان) ،أس ــاس ــا مـتـيـنــا ف ــي دع ــم خ ـطــط VIVA
الـتــوسـعـيــة وتـطــويــر قــاعــدة عـمـلـيــاتـهــا ،مــن خــال
استثمار المزيد في شبكة االتصاالت التي تمتلكها،
وفي جودة ومستوى الخدمات والمنتجات والحلول
التقنية التي توفرها لعمالئها».
وأض ــاف« :ه ــذا االسـتـقــرار الـمــالــي ال ــذي تشهده
 ،VIVAوال ــذي انـعـكــس أخ ـيــرا فــي إع ــان أربــاحـهــا

السنوية لعام  ،2017يعزز ثقة عمالئها بها ،التي
دأبت على المحافظة عليها منذ تأسيسها».
وت ــاب ــع الـ ـب ــدران« :مـنــافـسـتـنــا ال ـقــويــة ف ــي ســوق
االت ـصــاالت الكويتي ،مــن خــال إرض ــاء طموحات
وتطلعات عمالئنا ومواكبة النهضة التكنولوجية
والرقمية العالمية ،أثبتت أننا شركة اتصاالت رائدة
تسعى إلى تقديم األفضل لعمالئها».
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـم ــاج ــد إن «ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي تــربــط
ً
(بوبيان) و VIVAمميزة ،وتمثل نموذجا للتحالف
االستراتيجي الــذي يصب في مصلحة االقتصاد
المحلي» ،معربا عن سعادته باستمرار هذه العالقة
مع واحدة من أبرز شركات االتصاالت بالمنطقة.
وأمل أن يحقق هذا التمويل أهــداف الشركة في
تمويل خططها بالتوسع ،وبما ينعكس إيجابيا
ع ـل ــى ع ـم ــائ ـه ــا ،وي ـح ـق ــق أه ــدافـ ـه ــا ف ــي االن ـت ـش ــار
بالسوق المحلي .وأكد الماجد أن «بوبيان» نجح
ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ف ــي تـحـقـيــق م ـع ــدالت نمو
متميزة في المحفظة االئتمانية للشركات عن طريق
جــذب العديد مــن الـشــركــات التشغيلية المعروفة
بمالءتها المالية واالقتصادية ،مع التمسك الشديد
بأعلى معايير الجودة االئتمانية ودراسة وتنويع
المخاطر.

دبي تستضيف القمة الدولية للمدققين

لقطة جماعية
تستضيف دبي القمة الدولية للمدققين الداخليين،
وهو أكبر ُّ
تجمع للمدققين الداخليين في العالم ،تحت
رعــايــة الـشـيــخ محمد بــن راش ــد ،نــائــب رئـيــس الــدولــة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،في مايو المقبل.
وأك ــد الـشـيــخ أحـمــد بــن سـعـيــد ،رئـيــس هيئة دبــي
للطيران المدني ،رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية
في إمارة دبي ،أهمية هذه القمة في تعزيز السياسات
والمعايير المتبعة ،للمضي قدما باالقتصاد الوطني
إلى المزيد من الريادة والعالمية.
وأضاف« :تثبت دبي مرة أخرى أنها تتمتع بالقدرة
على استضافة المؤتمرات العالمية التي من شأنها
تعزيز جهود اإلمارات ،لتصبح واحدة من االقتصادات
األذكى في العالم».
بدوره ،قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق
التجاري بدبي ،هالل المري« :تساهم فعاليات األعمال،
مثل القمة الدولية للمدققين الدوليين ،في استقطاب
المزيد من الــزوار إلى دبــي ،كما أنها تعزز من مكانة
اإلمارة كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات».
وتــابــع« :فــي ظــل الـقـيــادة الــرشـيــدة والــدعــم الكبير
م ــن ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن راشـ ـ ــد ،ن ـح ــرص ع ـلــى الـعـمــل
والتنسيق مع مؤسسات عالمية ،مثل :جمعية المدققين

الداخليين ،الستقطاب فعاليات أعـمــال تــوفــر فرصا
واعدة في العديد من القطاعات ،وتساهم في دفع عجلة
االقتصاد بشكل عام».
وأضاف« :استقبلت دبي خالل العام الماضي نحو
 15.8مليون زائر ،لتحافظ على مركزها الرابع كأكثر
المدن زيارة على مستوى العالم ،وهو ما يؤكد توجه
اإلم ـ ــارة بـخـطــى م ـت ـســارعــة ن ـحــو تـحـقـيــق رؤيـ ــة دبــي
ً
السياحية ،واسـتـقـبــال نحو  20مليون زائ ــر سنويا
بحلول  ،2020وهــو الـعــام الــذي تستضيف فيه دبي
معرض إكسبو .نتطلع للترحيب بالوفود المشاركة في
القمة الدولية للمدققين الدوليين خالل العام الحالي،
وسنعمل مع شركائنا لضمان نجاح الحدث».
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لجمعية المدققين
الداخليين فــي اإلم ــارات ،عبدالقادر علي ،إن «الــدولــة
فخورة باستضافة هــذه القمة األولــى من نوعها في
الشرق األوسط ،والتي عملنا ألجل الفوز باستضافتها
بــالـتـنــافــس مــع م ــدن عــالـمـيــة أخ ــرى مـنــذ ع ــام .»2010
وأضاف« :يشرفنا أن نعقد هذه القمة المرموقة ،التي
ستسلط الضوء على قضايا اللحظة ،والتحديات األبرز
الـتــي تــؤثــر على مهنة المدقق الــداخـلــي فــي المنطقة
والعالم».

البدران والماجد في لقطة جماعية عقب توقيع االتفاقية

«التركية» %79.8 :معدل
الحمولة في يناير
أع ـل ـنــت ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
التركية تحقيقها أعلى معدل
ح ـ ـمـ ــولـ ــة فـ ـ ــي تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا فــي
شهر يـنــايــر ،حيث وصــل إلى
 79.8فــي المئة ،وازداد العدد
اإلجمالي للمسافرين بنسبة
 37فــي المئة ،ليصل إلــى 5.7
م ــاي ـي ــن م ـس ــاف ــر .وب ــال ـت ــال ــي،
فإن الخطوط الجوية التركية
ت ـ ـجـ ــاوزت م ـس ـت ــوى الـخـمـســة
مــايـيــن مـســافــر ألول م ــرة في
تاريخها خالل يناير.
وت ـع ـمــل ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
التركية باستمرار على زيادة
إجمالي عدد الركاب ،من خالل
شبكتها الواسعة التي تغطي
 300وجهة دولية كأكثر من أي
شركة طيران أخرى في العالم.
وحققت ا لـخـطــوط التركية
أعلى معدل حمولة في يناير
بـنـسـبــة  79.8ف ــي ال ـم ـئــة ،فقد
قـفــز إجـمــالــي مـعــدل الحمولة
م ــن  7.3ن ـق ــاط إ لـ ــى  79.8في
ال ـم ـئــة ب ــزي ــادة ق ــدره ــا  17في
الـمـئــة فــي ع ــدد الـكـيـلــومـتــرات
المقطوعة ( ،)ASKبينما ارتفع
معدل الحمولة الدولي بمقدار
 7.5نـ ـق ــاط ل ـي ـصــل إل ـ ــى 78.6
ف ــي ال ـم ـئــة ،وحـقـقــت الــرحــات
الداخلية والدولية أعلى معدل
ح ـمــولــة ف ــي ت ــاري ــخ الـخـطــوط
الجوية التركية.

وحققت ا لـخـطــوط التركية
نـمــوا ثنائي الــرقــم فــي الطلب
ل ـكــل ك ـي ـلــوم ـتــر ال ـ ــذي بـ ــدأ في
شهر يوليو ،حيث حافظ على
نمو في الطلب بنسبة  29في
المئة في يناير .2018
وب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـم ـس ــاف ــري ــن
ال ــذي ــن ت ــم نـقـلـهــم م ــن خـطــوط
دولية إلى خطوط دولية أخرى
(ركـ ـ ــاب الـ ـعـ ـب ــور) ،ارتـ ـف ــع عــدد
المسافرين الدوليين بنسبة
 45في المئة.
وارتفع حجم الشحن/البريد
في يناير  2018بنسبة  34في
الـمـئــة م ـقــارنــة بـيـنــايــر ،2017
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة لـلـمـســاهـمـيــن
الــرئـيـسـيـيــن فــي نـمــو الشحن
والبريد فكانت كل من منطقة
الشرق األوسط بزيادة قدرها
 45ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،والـ ـخـ ـط ــوط
الداخلية بنسبة  44في المئة،
وأوروبا بنسبة  39في المئة.
وارتـ ـ ـف ـ ــع م ـ ـعـ ــدل ال ـح ـم ــول ــة
ف ــي ي ـنــايــر ف ــي ك ــل ال ـم ـنــاطــق،
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت مـ ـنـ ـطـ ـق ــة أم ـ ـيـ ــركـ ــا
ال ـش ـمــال ـيــة والـ ـش ــرق األوسـ ــط
وأم ـيــركــا الــوس ـطــى وافــريـقـيــا
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوا مـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوظ ـ ــا ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة
ب ــالـ ـمـ ـن ــاط ــق األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ح ـيــث
سـجـلــت ه ــذه ال ـم ـنــاطــق نـمــوا
مقداره  13نقطة و 1نقطة و9
نقاط و 8نقاط على التوالي.

«المركز» يرعى معرض التوظيف
السنوي بكلية العلوم اإلدارية
رع ــى الـمــركــز الـمــالــي الكويتي
(ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز) مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـت ــوظـ ـي ــف
السنوي الرابع عشر ،الذي نظمته
رابـ ـط ــة الـ ـعـ ـل ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ب ـي ــن 4
و 7ف ـبــرايــر الـ ـج ــاري ،ف ــي جامعة
ال ـك ــوي ــت ،ب ـم ـشــاركــة ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـجـ ـه ــات مـ ــن ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام
والخاص ،وتأتي رعاية «المركز»
تأكيدا لحرصه المستمر على دعم
الطاقات الشابة ،وتأهيلهم لسوق
ال ـع ـم ــل ،وت ـعــري ـف ـهــم بـمـتـطـلـبــاتــه
واح ـت ـي ــاج ــات ــه ،م ــن أجـ ــل تـحــديــد
ً
م ـســارات ـهــم الـمـهـنـيــة وف ـق ــا لــذلــك.
وق ــال ــت الـنــائـبــة األول ـ ــى للرئيس
إلدارة الموارد البشرية والشؤون
اإلدارية في «المركز» هناء الزراعي:
«ف ــي ظ ــل ال ـم ـت ـغ ـيــرات الـمـسـتـمــرة
ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،تــأتــي الـحــاجــة

إ ل ــى تــو عـيــة الطلبة بالمتطلبات
ال ـم ـس ـت ـج ــدة لـ ـلـ ـس ــوق ،م ـ ــن أج ــل
تــأهـيـلـهــم ل ـت ـحــديــد اخ ـت ـيــارات ـهــم
ال ـم ـه ـن ـيــة ب ـمــا ي ـخــدم ـهــم وي ـخــدم
المجتمع أيضا».
وأضــافــت الــزراعــي« :باإلضافة
إلى ذلك ،فإن مثل هذه المعارض
تـ ـمـ ـث ــل ف ـ ــرص ـ ــة ج ـ ـي ـ ــدة ل ـل ـط ـل ـبــة
للتواصل مع العديد من الجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـق ـط ــاع
الخاص ،وتتيح لهم التعرف على
طبيعة الـعـمــل فــي ه ــذه الـجـهــات،
مما يدفعهم إلى تنمية مهاراتهم
المهنية للعمل فـيـهــا» .وتابعت:
«ويؤمن المركز بأهمية المشاركة
في مثل هذه األنشطة تأكيدا لدوره
كإحدى المؤسسات الرائدة التي
ت ـح ـمــل ع ـل ــى عــات ـق ـهــا م ـســؤول ـيــة

هناء الزراعي

تنمية الطاقات الشابة الكويتية،
وتمكينها مــن المشاركة الفعالة
في المجتمع عبر تعزيز مهاراتها
المهنية والشخصية».

«المتحدة للتأمين» توقع اتفاقية
مع «إكسا الدولية»
َّ
وقعت الشركة المتحدة للتأمين اتفاقية جديدة مع
شريكها االستراتيجي ،شركة إكسا بي بي بي الدولية،
لتعزيز أواص ــر الـتـعــاون بينهما فــي مـجــال التأمين
الصحي .وقالت «المتحدة للتأمين» إن هذه االتفاقية
تمثل تطورا يرى فيه الكثيرون من خبراء التأمين حدثا
مهما وقفزة نوعية في الوقت الــراهــن ،وتقدما كبيرا

يحتاجه السوق الكويتي لتلبية تطلعات المهتمين
بالسوق الكويتي .وبهذه المناسبة ،تقيم «المتحدة
للتأمين» احتفالية ضخمة في فندق سيمفوني الكويت،
اليوم ،في السابعة مساء ،والذي يحضره عدد كبير من
الشخصيات المرموقة من مختلف األســواق المحلية
والعالمية.

«الدولي» يدعم أنشطة
جمعية السدرة

رعاية «الدولي» للجمعية
في إطــار الشراكة االستراتيجية التي تربطهما للسنة الثالثة
على التوالي ،قام بنك الكويت الدولي بدعم أنشطة جمعية السدرة
للرعاية النفسية لمرضى السرطان ،من خالل المشاركة في المعرض
المقام بحديقة مركز فيصل السلطان ،بمناسبة األسبوع الخليجي
لـلـتــوعـيــة بــال ـســرطــان ،ب ـحـضــور وم ـش ــارك ــة ال ـعــديــد م ــن الـجـهــات
الحكومية والخاصة.
وجاءت أنشطة «السدرة» تحت رعاية الشيخة عزة جابر العلي،
من خالل إطالق حملة خاصة لمكافحة السرطان ،بهدف نشر الوعي
حول أهمية الكشف المبكر عن المرض ،وأساليب العالج الحديثة،
وطرق العالج الطبيعي ،وكيفية الوقاية من السرطان.
كما استضاف المعرض مجموعة من المتعافين من السرطان،
في لقاء توعوي ،لمشاركة تجربتهم وتحديهم للمرض مع المجتمع
من حولهم.
وبـهــذه المناسبة ،صــرح مدير وحــدة االتـصــال المؤسسي في
ً
البنك ،نــواف ناجيا ،بأن «(الــدولــي) يحرص دائما على المشاركة
في الفعاليات التي تهم وتمس جميع شرائح المجتمع الكويتي».
ً
ً
ً
ول ـفــت إل ــى أن ــه بــاع ـت ـبــاره م ـصــرفــا وط ـن ـيــا رائـ ـ ــدا ،فــإنــه يسعى
باستمرار لرفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر والكشف
ً
عن األمراض ،تماشيا مع رسالته التنموية ،التي تهدف إلى تعزيز
صحة أفراد المجتمع.
وأكد ناجيا أن ّ
سجل «الدولي» حافل بدعمه ورعايته لألنشطة
التوعوية والمبادرات الصحية ذات الصلة الوثيقة بحياة جميع
ً
أفراد المجتمع الكويتي ،معتبرا أن هذا االهتمام يأتي انسجاما مع
سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته االجتماعية وواجباته
اإلنسانية.
ُيذكر أن «الدولي» يؤمن بأن تقدم المجتمعات يعتمد على صحة
وســامــة أفــرادهــا .ومــن هــذا المنطلق ،يحرص البنك على رعاية
الفعاليات التوعوية الصحية ،وخاصة المرتبطة بمرض السرطان،
باعتبار التوعية هي العامل الرئيسي للكشف المبكر ومواجهة
المرض ،وأن «الوقاية خير من العالج».
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اقتصاد

ً
خالل احتفالية جمعية المحاسبين والمراجعين بمرور  45عاما على إشهارها
جراح الناصر

اعتبر الوزير الروضان أن
مهنة مراقبة الحسابات من
الوظائف الفنية المهمة التي
ومعرفة مهنية
تتطلب كفاءة ً
متخصصة ،مؤكدا أن الحاجة
ملحة للكوادر المهنية المؤهلة
لتلبية متطلبات الجهات
الرقابية وحاجة المؤسسات
المالية لهذه الوظيفة.

كشف وزير التجارة والصناعة
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـش ـب ــاب
خالد الــروضــان أن قانون مراقبي
الحسابات بات في مراحله األخيرة،
حـ ـي ــث تـ ـم ــت م ــراجـ ـعـ ـت ــه ووض ـ ــع
ضوابط جديدة له.
وقال الروضان ،في كلمته خالل
اح ـت ـفــال ـيــة جـمـعـيــة الـمـحــاسـبـيــن
والمراجعين الكويتية بمرور 45
ع ــام ــا ع ـلــى إشـ ـه ــاره ــا ،وتـخـلـلـهــا
تـكــريــم مــراقـبــي الـحـســابــات الــذيــن
أمضوا أكثر من  30عاما في مزاولة
ال ـم ـه ـن ــة ،إن «ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة» سـتـبــذل
قصارى جهدها لتواصل الجمعية
عـطــاء هــا بسبب دوره ــا الــريــادي،
السـ ـيـ ـم ــا ان ح ــوكـ ـم ــة الـ ـش ــرك ــات
ون ـقــل الـمـعـلــومــات بـشـكــل شـفــاف
للمساهمين إحــدى أدوات تطوير
االقتصاد في البالد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :س ـ ـن ـ ـضـ ــع ج ـه ــدن ــا
ونـبــذلــه فــي توفير مــا يـكــون أكثر
تيسيرا لالستمرار ،من خالل قانون
جــديــد يـلـبــي احـتـيــاجــات مــراقـبــي
الحسابات» ،مبينا أن «المحاسبين»
من أقــدم الجمعيات على مستوى
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وك ــان ــت مهنية
بشكل كبير خالل الفترة الماضية،
إذ تميزت آراؤها بالدقة والشفافية.
ولفت إلــى أن «الجمعية تعتبر
صــرحــا عــريـقــا لــه شــأنــه وأهميته
في الكويت ،إذ جاهدت فيه نخبة
من رؤساء وأعضاء لسنوات مضت
وحتى عامنا هذا ،وتكاتفت األيادي

فيه حــول هــدف واحــد هو االلتزام
األخالقي ،ودعمهم مهنة المحاسبة
والمراجعة من أجل االرتقاء بأدائها
ب ـمــا ي ـعــود بــالـنـفــع ع ـلــى الـنـشــاط
التجاري واالقتصادي».

وظائف فنية
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــروضـ ـ ــان بـ ـ ــأن مـهـنــة
مــراقـبــة الـحـســابــات مــن الــوظــائــف
الفنية المهمة التي تتطلب كفاء ة
ومعرفة مهنية متخصصة في هذا
الـمـجــال ،مــؤكــدا أن الحاجة ملحة
للكوادر المهنية المؤهلة لتلبية
متطلبات الجهات الرقابية وحاجة
المؤسسات المالية لهذه الوظيفة.
وت ـ ــاب ـ ــع ان ن ـش ــاط ـه ــا ت ــوس ــع،
ّ
تصعبت ،واحتياجات
ومتطلباتها
ال ـع ـم ــاء تـ ـط ــورت ،خ ـصــوصــا مع
زي ـ ـ ــادة الـ ـت ــداخ ــل ب ـي ــن الـقـطــاعـيــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــي وال ـ ـخ ـ ــاص مـ ــن جـهــة
وعولمة الشركات من جهة أخرى،
مما يتطلب توفير البيئة المناسبة
ل ـهــا ل ـمــواك ـبــة مـتـطـلـبــات الـعـصــر
والتأسيس للمستقبل في الوقت
نفسه.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن «ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــارة» ل ــن
ت ــدخ ــر ج ـه ــدا ف ــي دعـ ــم الـجـمـعـيــة
ومساندتها ،لتمارس دورهــا إلى
جانب القطاعات األهلية األخــرى
والـحـكــومـيــة ف ــي نـمــو االق ـت ـصــاد،
وت ـش ـج ـيــع ال ـت ـنـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة،
ومـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،وت ـح ـق ـي ــق

النزاهة ،وتحسين وتعزيز البيئة
االستثمارية..
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـ ــروض ـ ــان
بــالـتـهـنـئــة ل ـل ـم ـكــرم ـيــن ،والـتـحـيــة
لـجـيــل ع ــاش وك ــاف ــح ،رأى أن ــه من
الواجب المحافظة على هذا اإلنجاز
وال ـت ـق ــدم ال ـ ــذي ت ـك ـت ـنــزه ال ـكــويــت،
حيث سجلت جمعية المحاسبية
والمراجعين انـجــازات كبيرة عبر
طريقها الطويل.

تقديم المشورة
مــن جهته ،ذكــر رئـيــس مجلس
إدارة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ا لـ ـمـ ـح ــا سـ ـبـ ـي ــن
وال ـم ــراج ـع ـي ــن ص ـقــر ال ـح ـيــص ان
ال ـج ـم ـع ـي ــة أخـ ـ ـ ــذت عـ ـل ــى عــات ـق ـهــا
مسؤولية رف ــع الـكـفــاءة والـجــودة
لمزاولي مهنة مراقبة الحسابات،
وتــدعـيــم خـبــرة الـشـبــاب الكويتي
حــديـثــي ال ـت ـخــرج ،وتــأهـيـلـهــم عن
طـ ــريـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
ع ـلــى أي ـ ــدي ن ـخ ـبــة م ــن ال ـمــدرب ـيــن
المعتمدين.
وأض ــاف الحيص أن الجمعية
ق ــام ــت أيـ ـض ــا ب ـع ـق ــد ورش عـمــل
وحـ ـلـ ـق ــات ن ـق ــاش ـي ــة ون ـ ـ ـ ــدوات مــن
حـيــن إل ــى آخـ ــر ،حـتــى وص ــل عــدد
المتدربين إلى أكثر من  500سنويا
لــرفــع ك ـفــاءة الـمـهـنــة ،وص ــوال إلــى
معدالت الجودة الشاملة في األداء.
وأكد أن الجمعية أسهمت برأيها
الـمـهـنــي ال ـم ـحــايــد وال ـمــوضــوعــي

ً
الروضان مكرما بدر الوزان
ط ـ ـ ـ ــوال هـ ـ ــذه األع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـ ـ ـ ـ ــ 45فــي
العديد من التشريعات والقوانين
االقتصادية ،من خالل عضويتها
الدائمة في اللجنة الفنية بــوزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،أو تعاونها
مــع اللجنة االقـتـصــاديــة بمجلس
الــوزراء ،واللجنة المالية بمجلس
األمــة ،ومازالت الجمعية مستمرة
في تقديم المشورة المهنية ومد يد
العون عن طريق أعضائها ولجانها

الـعــامـلــة لجميع قـطــاعــات الــدولــة
وفئات المجتمع.
واش ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى عـ ـط ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـم ـتــواصــل لـخــدمــة اب ـن ــاء الــوطــن
حتى في احلك الظروف اثناء الغزو
الـغــاشــم عـلــى الـكــويــت ع ــام ،1990
حيث لم تتخل عن القيام بدورها
المنوط بها ،واستمرت في مزاولة
نشاطها من خالل مقرها المؤقت
باالمارات.

إخالص العطاء
وأفاد الحيص بأن الحديث عن
إنجازات الجمعية واسهاماتها في
شتى المجاالت المهنية هو خير
دليل على صدق واخالص العطاء
مــن االجـيــال المتعاقبة ،ســواء من
مؤسسي الجمعية أو رواده ــا أو
اعضائها ومنتسبيها ،متمنيا ان
يستمر هذا العطاء ويتوج بإنجاز
المبنى الجديد للجمعية ،مبينا
ان ال ـج ـهــود تـتـكــاتــف حــالـيــا على
االنتهاء من تشييد المبنى الجديد
للجمعية لـيـكــون صــر حــا متميزا
ومقرا دائما ،ولرفع شأن المهنة.
واضـ ـ ـ ــاف ان ـ ــه ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ت ـ ـق ـ ــدم الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة كــل
الـخــدمــات المهنية واالسـتـشــاريــة
للدولة بقطاعتها المتنوعة ،فضال
ع ــن ض ــخ عـنــاصــر بـشــريــة مؤهلة
وقيادات ذات كفاءة عالية يتبؤون
اآلن مناصب رفيعة وقيادية ذات

جانب من الحضور

المجدلي« :بيتك» من البنوك الرائدة
في توطين العمالة
إقبال كبير على جناح البنك في فعالية توظيف الشباب الكويتيين

المجدلي في جناح «بيتك»
ش ــارك بيت التمويل الكويتي ( بـيـتــك) كــراع
رئيسي في فعالية توظيف الشباب الكويتيين
في القطاع الخاص ،التي أقيمت بمقر برنامج
إعادة الهيكلة بمنطقة الرقعي.
وشهد جناح «بيتك» في الفعالية اقباال كبيرا
من الشباب الكويتيين الباحثين عن فرص عمل
في القطاع الخاص ،ال سيما البنوك.
وثمن األمـيــن الـعــام لبرنامج إعــادة الهيكلة
والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي دور
«بيتك» فــي توطين العمالة ،مشيدا بالشراكة
التي تربط برنامج إ عــادة الهيكلة مــع «بيتك»
والقطاع الخاص بشكل عام ،بما يتماشى مع
توجيهات الدولة التي ترمي إلى تعزيز الشراكة
الحقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي بما
يحقق األهداف الوطنية في التنمية االقتصادية.
و لـفــت المجدلي ،فــي تصريح صحافي على
هامش فعالية توظيف الشباب الكويتيين في
القطاع الخاص تحت عنوان «ألنك تستاهل» ،الى
ان «بيتك» ّ
يعد من اوا ئــل البنوك التي تعاملت
مع برنامج اعادة الهيكلة بالتوظيف والتدريب.
وث ـمــن ال ـت ـعــاون الـمـبــاشــر مــع «ب ـي ـتــك» ،الــذي
يحرص على عرض فرصه الوظيفية للمسجلين
فــي البرنامج والباحثين عــن عمل فــي القطاع
الخاص ،الفتا إ لــى أن الشراكة مع البنك تمتد
الى عهد تأسيس برنامج اعادة الهيكلة.
وقال إن «بيتك» من البنوك الرائدة في توظيف
وتدريب العمالة الوطنية ،وهنالك اعداد كبيرة
من الكويتيين من جميع الفئات يتم توظيفها
سنويا في «بيتك» ،معربا عن فخره وتقديره

لجهود «بيتك» ،ومـشــددا فــي الــوقــت ذاتــه على
اهمية استمرار التعاون والشراكة.
وتــأتــي مـشــاركــة «بـيـتــك» سـنــويــا فــي فعالية
الـ ـت ــوظـ ـي ــف بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع بـ ــرنـ ــامـ ــج اع ـ ـ ــادة
الهيكلة انطالقا من حرصه على دعم الشباب
الكويتيين في سوق العمل ،والمشاركة الفعالة
مــع مــؤ سـســات ا لــدو لــة بما يساهم فــي تحقيق
االه ـ ـ ـ ــداف ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة فـ ــي ال ـت ـن ـم ـيــة
االقتصادية ،وتوجيه الشباب الكويتيين للعمل
بالقطاع ا لـخــاص ،لما لذلك مــن صلة مباشرة
وأهمية بالغة في تخفيف االعباء الملقاة على
عاتق الدولة في مجال تدريب وتوظيف الشباب
واستيعاب اال ع ــداد الكبيرة مــن الباحثين عن
عمل.
وتضمن الملتقى عرضا تقديميا من «بيتك»
ن ــاق ــش خ ــال ــه ال ـ ـفـ ــرص ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ال ـم ـت ــاح ــة
وأهميتها في تطوير المهارات وصقلها.
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـضـ ــر ف ـ ــري ـ ــق مـ ـتـ ـخـ ـص ــص مـ ـ ــن ق ـســم
التوظيف في ادارة الموارد البشرية في «بيتك»
ع ـبــر ج ـن ــاح خـ ــاص لـتـلـقــي ط ـل ـبــات الـتــوظـيــف
وإجــراء مقابالت عمل وبــدء اج ــراء ات التعيين
عند توافق الشروط للمتقدمين .وأطلق «بيتك»،
ً
ً
ً
أمس االول ،برنامجا تدريبيا متكامال لتأهيل
نـحــو  36مــو ظـفــا كــو يـتـيــا مــن د ف ـعــة المعينين
ال ـج ــدد ل ـبــدء م ـهــام عـمـلـهــم ف ــي ك ــل م ــن ال ـفــروع
ومركز االتصال.
وي ـت ـم ـيــز «ب ـي ـت ــك» ب ـس ـجــل ح ــاف ــل ف ــي إرشـ ــاد
و تــدر يــب و تــو ظـيــف العمالة الوطنية ،وحصل
على العديد من الجوائز في هذا المجال .

«الوطني» :خصم %20
لدى «الند مارك»
أص ـب ــح ب ــإم ـك ــان ع ـم ــاء بـنــك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،اآلن ،التمتع
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــومـ ــات ح ـ ـصـ ــريـ ــة ع ـن ــد
ال ـت ـس ــوق ب ــاس ـت ـخ ــدام ب ـطــاقــات
الــوط ـنــي االئـتـمــانـيــة ،أو بطاقة
شباب الوطني مسبقة الدفع ،في
المتاجر التابعة لمجموعة الند
مارك ،حيث يقدم البنك لعمالئه
الشكر على والئهم المستمر من
خالل توفير هذا الخصم الفوري
بقيمة  20في المئة ،بما يتناسب
م ــع مـتـطـلـبــات أن ـم ــاط حـيــاتـهــم
المختلفة.
ويتوافر الخصم الفوري بقيمة
 20في المئة في «سنتربوينت»،
و«ه ـ ـ ــوم س ـن ـت ــر» ،و«إي ـك ــون ـي ــك»،
و«ن ـيــو لـ ــوك» ،و«سـتـيــف م ــادن»،
و«مـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـ ــس» ،و«ب ـ ــوس ـ ـي ـ ـن ـ ــي»،
و«ك ــاب ــري ـس ــا» ،و«اي ــروس ــول ــس»،
و«بابلوسكي» ،و«بابريكا» (داخل
بوسيني).
وقالت ريم بورنان (من إدارة
خدمات التجار ومكافآت الوطني)
لدى بنك الكويت الوطني« :يسر
بنك الكويت الوطني أن يتعاون
مع مجموعة النــد مــارك لتزويد
عمالئنا بهذا العرض الحصري
ً
ال ــرائ ــع ،ان ـطــاقــا مــن ثقتهم بنا
واع ـت ـمــادهــم علينا فــي تسهيل
عـلـمـيــات اإلن ـف ــاق واالدخ ـ ــار من
خ ــال ال ـع ــروض والتخفيضات
الحصرية التي نقدمها لهم».
وق ــال رئ ـيــس قـســم التسويق
ف ــي م ـج ـمــوعــة النـ ــد م ـ ــارك على
حسين« :تعد مجموعة الند مارك
من أكثر مراكز التسوق شعبية
في الكويت ،ونحن سعداء بهذه
ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة م ـ ـ ــع ب ـنــك

الكويت الوطني لمنح عمالئهم
هذه العرض الحصري والمميز».
وب ـ ـ ــإمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ج ـ ـم ـ ـيـ ــع عـ ـم ــاء
«ال ــوط ـن ــي» ال ـح ـصــول ع ـلــى هــذا
ال ـخ ـصــم الـمـمـيــز بـقـيـمــة  20في
الـمـئــة م ــن مـجـمــوعــة الن ــد م ــارك
عند استخدام بطاقات الوطني
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ،أو ب ـط ــاق ــة ش ـبــاب
ال ــوطـ ـن ــي م ـس ـب ـق ــة الـ ــدفـ ــع عـنــد
التسوق لشراء المالبس أو األثاث
والمفروشات أو األحذية ،إضافة
إلى مالبس وألعاب األطفال ،وذلك
ابـتــداء مــن يــوم  21الـجــاري على
جميع المعروضات الجديدة فقط،
حيث ال يسري هذا الخصم على
المعروضات المخفضة أسعارها.
وي ــوف ــر «ال ــوط ـن ــي» مجموعة
متنوعة من البطاقات االئتمانية
الـتــي تناسب كــافــة المتطلبات.
وبـ ــإم ـ ـكـ ــان الـ ـعـ ـم ــاء اسـ ـتـ ـخ ــدام
خــاصـيــة «الـبـطــاقــة األن ـســب لــي»
المتوافرة على الموقع االلكتروني
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك  NBK.comال خـ ـتـ ـي ــار
أفضل البطاقات التي تتناسب
م ــع االح ـت ـي ــاج ــات ال ـف ــردي ــة لكل
عميل ،حيث تعمل تلك الخدمة
فــي مساعدة العميلعلى إيجاد
البطاقة األنسب التي تتماشى مع
متطلباته الفردية من خالل اتباع
سلسلة من الخطوات واألسئلة
المتعلقة بالعمر والراتب والمزايا
المطلوب توافرها.
ً
ً
وه ـنــاك  12خ ـي ــارا مختلفا
لبطاقات «الوطني» بما يتناسب
م ـ ــع االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـخ ــاص ــة
ب ـكــل ع ـم ـيــل ،تـتـمـيــز ك ــل منها
بمجموعة مختارة من المزايا
والمعايير.

خبرة ،وهم غيض من فيض اعضاء
الجمعية العاملين والبالغ عددهم
 4666عضوا حتى اليوم.
وعـ ـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــازات الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ــدولـ ــي قـ ــال إن
الجمعية انضمت لالتحاد الدولي
للمحاسبين عام  ،1987وكــان لها
شــرف تمثيل الـكــويــت فــي العديد
من المحافل الدولية ،كما تقرر لها
حق التصويت في الجمعية الدولية
لالتحاد الدولي.
وع ـل ــى الـصـعـيــد االق ـل ـي ـمــي في
الــوطــن العربي فذكر ان الجمعية
ت ـع ــد عـ ـض ــوا فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
للمحاسبين والمراجعين العرب،
وت ـب ــوأت مـنـصــب رئ ـيــس االت ـحــاد
ع ــا م ــي  2012و ،2013أ م ـ ــا عـلــى
المستوى الخليجي فإن الجمعية
ل ــدي ـه ــا س ـت ــة م ـم ـث ـل ـيــن فـ ــي هـيـئــة
المحاسبة والمراجعة الخليجية
التي تحظى فيها بتولي منصب
نائب رئيس الهيئة.

هيئة للمراقبة والمحاسبة
بـ ـ ــدوره ،أك ــد الــرئ ـيــس الـفـخــري
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ي ــوس ــف ال ـع ـث ـم ــان ان
الجمعية بوضعها القائم حققت
مراميها وإنجازاتها على المستوى
المحلي والعربي والدولي ،وأصبح
لزاما حتميا أن تتحول إلــى كيان
يتصف برحابة األهداف وشمولية
األداء وفعالية االختصاص ،بحيث

يكون هذا النهج متمما لما مضى
ً
ودافعا لما هو آت.
وأش ـ ـ ــار ال ـع ـث ـم ــان إل ـ ــى وج ــوب
توفير المقومات والركائز الالزمة
ألداء مهنة المحاسبة والمراجعة،
وهـ ـ ـ ـ ــذا ال ي ـ ـتـ ــأتـ ــى إال مـ ـ ــن خـ ــال
ت ـحــوي ـل ـهــا إل ـ ــى ه ـي ـئ ــة ل ـل ـمــراق ـبــة
والمحاسبة تتولى جميع األمــور
التي تتعلق بمراقبة الحسابات.

محاربة دخالء المهنة
أكـ ـ ــد الـ ـ ــروضـ ـ ــان ضـ ـ ــرورة
تعزيز الحوكمة عبر توفير
كل معلومات الشركات لتكون
م ـت ــاح ــة ام ـ ـ ــام ال ـم ـســاه ـم ـيــن
وال ـم ــراج ـع ـي ــن ،ف ـهــي إح ــدى
االدوات التي تطور االقتصاد،
واليجاد المهنية العالية.
ول ـف ــت الـ ــى الـ ــى ان هـنــاك
دخـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ه ـ ــذه ال ـم ـه ـنــة
وأناسا ال يمارسون دورهــم
ويقدمون خدماتهم بالشكل
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح ،وي ـ ـ ـجـ ـ ــب ع ـل ــى
الجميع من اصحاب المهنة
ووزارة ال ـت ـجــارة والـجـهــات
المختلفة محاربة هذا النوع
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ــام ـه ـن ـي ــة
ل ـت ـك ــري ــس مـ ـب ــدأ ال ـش ـفــاف ـيــة
والحوكمة.

١٨
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صناديق ثروة أبوظبي وسنغافورة والكويت األكثر
ً
نشاطا في األسواق الناشئة
شهد الـعــام الـمــاضــي إقـبــاال كثيفا من
المستثمرين السياديين على شراء حصص
كبيرة بأرقام قياسية في باكورة إصدارات
م ـغــريــة ب ــأس ــواق األسـ ـه ــم ،ش ـم ـلــت شــركــة
مكسيكية إلنـتــاج الـمـشــروبــات الكحولية
وشركة فيتنامية لتشغيل المراكز التجارية
وشركات تأمين هندية ،وال توجد عالمة
على أن هذا االتجاه سينحسر.
وأظهرت بيانات نشرها معهد صناديق
ال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـي ــادي ــة أن ع ـ ــدد الـ ـط ــروح ــات
العامة األولية التي أقبلت صناديق الثروة
ال ـس ـي ــادي ــة ع ـلــى ش ـ ــراء ح ـصــص رئـيـسـيــة
فيها بلغ رقما قياسيا عند  26طرحا في
عام  ،2017وشمل ذلك تعهدات بنحو 826
مـلـيــون دوالر ارت ـفــاعــا مــن  196.7مليون
في .2016
ومعنى الحصول على حصة رئيسية
أن يلتزم المستثمر باستثمارات ضخمة
مقدما قبل اإلصــدار ،وأن يتجنب مخاطر
عملية الطرح العام األولي.

وك ـ ـ ـ ــان ج ـ ـهـ ــاز أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ل ــاس ـت ـث ـم ــار
وصـ ـن ــدوق «ج ــي آي س ــي» الـسـنـغــافــوري
والهيئة العامة لالستثمار الكويتية من
بين األكـثــر نشاطا فــي األس ــواق الناشئة
التي تشهد نموا سريعا ،مثل الهند العام
الماضي حسبما تظهر بيانات بيتشبوك.
وسـ ـجـ ـل ــت الـ ـهـ ـن ــد عـ ــامـ ــا ق ـي ــاس ـي ــا مــن
ال ـط ــروح ــات ال ـعــامــة األولـ ـي ــة ،حـيــث جــرى
جمع نحو  11.5مليار دوالر ،وكان الفضل
ف ــي ج ــزء م ــن ذل ــك ل ـط ــرح ش ــرك ــات تــأمـيــن
كبيرة .وكان ذلك جاذبا لصناديق الثروة
السيادية التي تتطلع للشراء في القطاعات
ذات النمو الطويل األجــل ،حيث ان نسبة
ان ـت ـشــار الـتـغـطـيــة الـتــأمـيـنـيــة منخفضة،
ولكن الـقــدرة على تحمل التكاليف آخــذة
في التحسن.
وق ـ ــال خــاف ـيــر ك ــاب ــاب ــي ال ـم ــدي ــر بـمــركــز
أبحاث سوفرين ويلث الب في مدريد« :من
المنطقي بالنسبة للمستثمر الطويل األجل
مثل صناديق الثروة السيادية االستثمار

في الطبقات المتوسطة اآلخذة في النمو
ب ــاألس ــواق ال ـنــاش ـئــة ،وال ـت ــي تـحـتــاج إلــى
المستشفيات والتأمين والعقارات والسلع
االستهالكية ...والهند بلد به تعداد ضخم
من السكان».
واجتذبت «إس بي آي اليف» للتأمين كال
مــن جهاز أبوظبي لالستثمار و»جــي آي
سي» والهيئة العامة لالستثمار الكويتية
كمستثمرين رئيسيين في أول طــرح عام
أولــي بنحو مليار دوالر فــي الهند خالل
سبع سنوات.
وجــاء بعد ذلــك طــرح آخــر لشركة إتش
دي إف سي اليف ،واجتذب جهاز أبوظبي
لالستثمار وشركة تيماسيك السنغافورية
لالستثمار المملوكة للدولة والهيئة العامة
لالستثمار الكويتية وآخرين.
ومع تجاوز حجم الطلب على االكتتاب
في الطروحات العامة األولى للمعروض،
يـتــزايــد اإلق ـب ــال عـلــى ال ــدخ ــول كمستثمر
ر ئـيـســي ،حيث يسمح هــذا للمستثمرين

ب ـض ـمــان ح ـصــة ك ـب ـيــرة ب ـس ـعــر م ـغــر قبل
التهافت على شراء األسهم.
وقــد يكون من شــأن االهتمام المتزايد
من جانب صناديق الثروة السيادية ،التي
تحوز أصوال بنحو ستة تريليونات دوالر
حول العالم ،تشجيع المزيد من الشركات
في األسواق الناشئة على اإلدراج بعد أداء
قــوي فــي عــام  2017شهد هيمنة منطقة
آس ـي ــا وال ـم ـح ـيــط الـ ـه ــادئ ع ـلــى ال ـن ـشــاط
العالمي ،من حيث عدد الصفقات والعوائد
وفقا إلرنست آند يونج.
وح ــددت قــاعــدة بيانات جمع التمويل
(بيتشبوك) ،التي تقتفي أيضا أثر السوق،
مشاركة صناديق الـثــروة السيادية عند
مستوى قياسي بلغ  28طرحا عاما أوليا
في  2017بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.78
مليارات دوالر.
(رويترز)
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 %29نمو أرباح «الصالحية» في 2017
ً
بلغت  15.8مليون دينار بواقع  32.15فلسا للسهم

ً
حققت شركة الصالحية العقارية أرباحا بلغت
 15.8مليون دينار ،بواقع  32.15فلسا للسهم الواحد،
ً
وذلك للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017قياسا
ب ـ  12.2مليون ديـنــار ،وربحية سهم بلغت 24.81
للسهم الواحد في السنة السابقة ،وبنسبة نمو في
األرباح بلغت  29في المئة.
واقترح مجلس إدارة الشركة توصية بتوزيعات
أربــاح نقدية بقيمة  20فلسا للسهم الواحد لسنة
.2017
وارتفعت إيرادات الشركة التشغيلية لسنة ،2017
إذ بلغت  45مليون دينار ،مقارنة بـ 43مليونا للسنة
الماضية ،وحافظت الشركة على نسبة إشغال كاملة
لجميع عـقــاراتـهــا المحلية بــالـكــويــت ،مما يعكس
حجم الثقة والعالقة المتميزة بين شركة الصالحية
العقارية ومستأجريها.
كذلك شهد إجمالي موجودات الشركة لسنة 2017
ً
ارتفاعا بنسبة  10في المئة ليبلغ  296مليون دينار،
مقارنة بـ 268مليون دينار للسنة الماضية ،إضافة
إلى ارتفاع بحقوق الملكية بلغت نسبته  4في المئة،
من  139مليون دينار لسنة  2016لتبلغ  144مليون
دينار لسنة .2017
وتأمل الشركة أن تكون أرباحها المستقبلية بنمو
جيد يعكس النتائج المتوقعة لمشروع العاصمة.

غازي النفيسي

أسهم صغيرة تصعد بالمؤشر السعري ...والسيولة  9ماليين دينار

استقرار حركة التداوالت عند أدنى مستوياتها لهذا العام
علي العنزي

سجلت حركة التداوالت
استقرارا سلبيا عند مستويات
الجلسة األولى لهذا األسبوع،
واستمرت السيولة عند
مستوياتها أمس األول ،حيث
بلغت أمس  9ماليين دينار،
بينما سجلت كمية األسهم
المتداولة تراجعا جديدا لتبلغ
 47.2مليون سهم ،نفذت عبر
 2477صفقة.

سـ ـجـ ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة تباينا
فــي تعامالت جلسة أمــس ،حيث
ك ــان «ال ـس ـع ــري» ال ــراب ــح الــوحـيــد
بنسبة تخطت  1في المئة ،لتبلغ
 1.02ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تـ ـع ــادل 67.47
نقطة ،ليقفل أعلى مستوى 6700
ن ـق ـطــة م ـ ـجـ ــددا ،وتـ ـح ــدي ــدا عـلــى
مستوى  6707.45نقاط.
وخـ ـ ـس ـ ــر «ال ـ ـ ـ ــوزن ـ ـ ـ ــي» ب ـن ـس ـبــة
مـحــدودة لم تتجاوز عشر نقطة
مئوية ،وكانت  0.09في المئة ،هي
 0.37تقطة ،مقفال على مستوى
 408.5نقاط ،وكذلك تراجع «كويت
 »15بنسبة  0.12في المئة تساوي
 1.1نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 935.94نقطة.
وسـ ـجـ ـل ــت حـ ــركـ ــة ال ـ ـت ـ ــداوالت
استقرارا سلبيا عند مستويات
الـجـلـســة االولـ ــى ل ـهــذا االس ـب ــوع،
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــولـ ـ ــة ع ـن ــد
مـسـتــويــاتـهــا ام ــس االول ،حيث
بلغت امس  9ماليين دينار ،بينما
سجلت كمية األ سـهــم المتداولة
تراجعا جديدا لتبلغ  47.2مليون
سهم فقط نفذت عبر  2477صفقة.

فتور مستمر
وزاد فـتــور تـعــامــات بــورصــة
الـكــويــت أم ــس ،حـيــث ك ــان الـعــذر
خالل الجلسة األولى هو انتظار
تعامالت األسواق العالمية التي
ب ــدأت ايـجــابـيــة ،وكــذلــك االس ــواق
الخليجية ،بينما على مستوى
بــورصــة الـكــويــت وبـغــض النظر
ع ــن ل ــون ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة،

شاب تعامالتها فتور كبير خالل
شهر دائـمــا مــا كــان بين األفضل
خالل العام.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أم ـ ـ ــس ت ـع ــام ــات
االسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ال ـ ـ ــى ادن ـ ــى
م ـس ـتــويــات ـهــا ،وال ـت ـع ــويــض كــان
مـ ــن بـ ـع ــض االس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة،
خ ـص ــوص ــا س ـه ــم ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان،
الذي نشط للجلسة الثانية على
التوالي ،واحتل مكان المصرفين
الوطني وبيتك ،واستحوذ على
نسبة كبيرة من السيولة اقتربت
مــن رب ــع اجـمــالــي الـسـيــولــة ،تــاه
الوطني لكن على وقع سلبي ،ثم

زيــن على هامش اجتماع خاص
للجمعية العمومية ،لمناقشة بيع
أسهم الخزينة بسعر يقل كثيرا
عن بيع أحد كبار المالك وخالل
فترة وجيزة.
وتــراجـعــت األسـهــم الصغيرة،
و كــان أفضلها سهم لوجستيك،
بـيـنـمــا ت ــراج ــع اإلثـ ـم ــار واجـ ــوان
والــراب ـطــة ومــزايــا رغ ــم وجــودهــا
بـ ـ ـي ـ ــن األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــا ،ل ـك ــن
ب ـتــداوالت م ـحــدودة لــم تــزد على
 4ماليين سهم ،وشكل سهم ريم
الفارق بين المؤشرات امس ،ليقفز
ب ــال ـس ـع ــري الـ ــى م ـس ـت ــوى 6700

نقطة ،بينما لــم تسعف تغيرات
االس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة الـ ـم ــؤش ــرات
الوزنية لتقفل حمراء.
على الطرف اآلخر ،بدأت أسعار
النفط خضراء امس ،وربح برنت
 1في المئة ليصعد الى مستوى
 64دوالرا ل ـل ـبــرم ـيــل ،واس ـت ـعــاد
ن ــا ي ـم ـك ــس مـ ـسـ ـت ــوى  60دوالرا
للبرميل لينشط السوق السعودي
ويسجل ارت ــدادا كبيرا بنسبة 1
في المئة ،جر معه بقية مؤشرات
االســواق الخليجية التي سجلت
ارتفاعات متفاوتة الحقة ،كذلك
اداء االسواق اآلسيوية التي عملت

«رساميل» :األسواق العالمية قلقة بشأن أسعار الفائدة
ُ
«خسائر األسهم يمكن أن تعزى إلى حركة تصحيحية»
واص ـل ــت أسـ ـ ــواق األس ـه ــم الـعــالـمـيــة
خ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ح ــرك ــة
التصحيح التي تشهدها منذ حوالي
أسبوعين ،بعدما تراجع مؤشر مورغان
ستانلي كابيتال إنترناشيونال بنحو
 5ف ــي ال ـم ـئــة خ ــال تـ ـ ــداوالت األس ـبــوع
الـ ـم ــاض ــي .ك ـم ــا ت ـك ـ َّـب ــد كـ ــل مـ ــن مــؤشــر
 S&P500و  Dow Jonesا ل ـص ـنــا عــي
خسائر مشابهة ،بعدما سجل المؤشران
األميركيان خسائر بنسبة وصلت إلى
نحو  5في المئة.
ووف ــق الـتـقــريــر األس ـبــوعــي ال ـصــادر
عن شركة رساميل لالستثمار ،واصلت
األسـ ــواق قلقها بـشــأن أس ـعــار الـفــائــدة
والتضخم واألجور ،وهو األمر الذي أثر
على التداوالت ،التي أسفرت نتائجها
خالل األسبوع الماضي إلى محو جميع
المكاسب التي حققها مؤشر S&P500
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـحــالــي .وق ــد جــاءت
تفاصيل التقرير كالتالي:
مع تزايد نمو األجور وتوقع ارتفاع
ال ـت ـض ـخــم ،فـ ــإن األس ـ ـ ــواق ق ـل ـقــة م ــن أن
ي ــؤدي رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة إل ــى عرقلة
حركة الزخم التي تدفع أسواق األسهم
نحو األعلى .وأثارت تصريحات رئيس
بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك،
وليام دادل ــي ،خــال األسـبــوع الماضي
مخاوف األســواق ،بعدما قال إن زيادة
أس ـعــار الـفــائــدة ث ــاث م ــرات خ ــال هــذا
ً
ً
ال ـع ــام س ـي ـكــون أم ـ ــرا م ـنــاس ـبــا ،ب ـمــا أن
النمو االقـتـصــادي ق ــادر على التعامل
مع مثل هذه الزيادات .وعلى خلفية هذه
التصريحات شـهــدت األس ــواق ارتـفــاع
قيمة الدوالر.
وبـ ـم ــا أن ـ ــه ال ت ــوج ــد ت ـغ ـي ـي ــرات فــي
ات ـجــاهــات االق ـت ـصــاد الـكـلــي وجــوانــب
االق ـت ـصــادات الـعــالـمـيــة ،ف ــإن الخسائر
التي تشهدها أسواق األسهم العالمية
ُ
يمكن أن تعزى إلــى حركة تصحيحية
تشهدها األسواق .وواصلت المؤشرات
الكلية لالقتصادات العالمية اتجاهها

ال ـت ـص ــاع ــدي ،ف ــي وق ــت تـسـتـمــر أرب ــاح
الـشــركــات بالتحسن ،مــا يشير إلــى أن
أساسيات السوق ال تزال سليمة.
وجــديــر بــالــذكــر ،أن أسـ ــواق األسـهــم
أغ ـل ـق ــت خـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـشـكــل
إيـ ـج ــاب ــي خـ ـ ــال كـ ــل شـ ـه ــر مـ ــن أش ـه ــر
العام االثني عشر ،وهي المرة الثانية
الــذي يحدث ذلك في التاريخ الحديث.
وبالتالي ،فإن االنخفاض في األسواق
ً
ً
يعتبر أمرا صحيا في السوق الصاعد
الـ ــذي نـشـهــده مـنــذ ف ـت ــرة ،بـمــا أن هــذه
الحركة التصحيحية تعالج التقييمات
الـمـتـضـخـمــة ،وت ــوف ــر ف ــرص ــة ل ــأم ــوال
«المخفية» لدخول األسواق.
وظ ـل ــت م ــؤش ــرات االق ـت ـص ــاد الـكـلــي
في الواليات المتحدة تشير إلى أسس
اق ـت ـصــاديــة س ـل ـي ـمــة .وقـ ــد جـ ــاء مــؤشــر
مــديــري الـمـشـتــريــات لـقـطــاع الـخــدمــات
وف ـقــا لـلـبـيــانــات االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تم
ن ـشــرهــا م ـتــواف ـقــا م ــع ال ـت ـق ــدي ــرات ،في
ال ــوق ــت الـ ـ ــذي تـ ـج ــاوز م ــؤش ــر م ــدي ــري
المشتريات غير الصناعي التوقعات،
األم ــر ال ــذي يحد مــن الـمـخــاوف مــن أي
تدهور في هذين الجانبين.
كما أظهرت البيانات التي تم نشرها
اسـتـمــرار قـطــاع الــوظــائــف فــي تحقيق
ن ـت ــائ ــج مـ ـمـ ـت ــازة ،ح ـي ــث إن م ـطــال ـبــات
البطالة األولية جاءت أقل من المتوقع،
ً
كما كانت المطالبات المستمرة أيضا
دون مستوى المسح .وهذا يعني أن عدد
العاطلين عن العمل أقل من المتوقع.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد أخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـش ــرك ــات،
اسـتـمــرت الـشــركــات األمـيــركـيــة بــإعــان
ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـم ــال ـي ــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة خ ــال
األسـبــوع الـمــاضــي ،مــع اسـتـمــرار تكلل
موسم األرباح هذا بالنجاح.
وسجلت العديد من الشركات الكبيرة
في الــواليــات المتحدة ،مثلGeneral :
 ،Motorsو  ،T-Mobileو  Gileadو
 Allerganأرب ــاح ــا إي ـجــاب ـيــة ،مـقــارنــة
بالتوقعات.

وفي القطاع التكنولوجي ،فإن أرباح
شــركــات التكنولوجيا ال ت ــزال ممتازة،
ً
مـ ــا ُيـ ـع ــد م ـ ــؤش ـ ــرا ع ـل ــى س ـب ــب ت ـعــرض
قطاع التكنولوجيا ألقل قدر ممكن من
الخسائر خــال ت ــداوالت الـبــورصــة في
األسبوعين الماضيين.

أوروبا
وف ـ ــي ح ــرك ــة م ـش ــاب ـه ــة ل ـم ــا ت ـش ـهــده
أسواق األسهم بالواليات المتحدة ،فإن
األسواق األوروبية ال تزال تمر بمرحلة
تصحيحية .وشهد األسـبــوع الماضي
تراجع مؤشر  Eurostoxxبنسبة 3.87
في المئة ،وهو الذي تكبد خسائر بنسبة
 3.98في المئة منذ بداية العام .وتسببت
عمليات البيع المكثفة ا لـتــي تشهدها
األسـ ــواق األوروبـ ـي ــة مـنــذ بــدايــة الشهر
الجاري في محو جميع المكاسب التي
تحققت خ ــال يـنــايــر ال ـمــاضــي .كـمــا أن
ارتفاع اليورو مقابل الدوالر ضاعف على
األرجح من الخسائر ،ألننا نالحظ وجود
عــاقــة سلبية بـيــن مــؤشــر Eurostoxx
والعملة.
ل ـقــد بـ ــدأ الـ ـي ــورو ب ــاالرتـ ـف ــاع عـنــدمــا
ظهرت مؤشرات على أن البنك المركزي
ً
ً
األوروبي يستكشف حاليا طرقا من أجل
تشديد سياساته النقدية .ومنذ أن أعلن
رئيس البنك المركزي األوروبي ،ماريو
دراغ ــي ،خفض برنامج شــراء السندات
إلى النصف في نهاية أكتوبر الماضي
شهدنا ارتفاع اليورو بنسبة  5في المئة،
مقابل ال ــدوالر ،فــي الــوقــت الــذي تراجع
مؤشر  Eurostoxxبنحو  6في المئة.
ً
وقــد يبدو هــذا األمــر بديهيا ،بما أن
البنك المركزي األوروبي يبعث بإشارات
إلى عزمه وضع حد للسياسات النقدية
َّ
الميسرة التي يعتمدها ،وهذا يعني أننا
قد نصل أخيرا إلى مستوى صحي من
ً
التضخم ،وهو األمــر الــذي يعني أيضا
ً
أن االقـتـصــاد يحقق نـمــوا وســط سوق

عمل قــوي .ومــع ذلــك ،فــإن المستثمرين
ال ي ـح ـب ــون حـ ـ ــاالت عـ ــدم ال ـي ـق ـي ــن ،وه ــم
اآلن ي ـس ــأل ــون ع ــن مـ ــدى ال ـس ــرع ــة الـتــي
سيتم فيها رفع أسعار الفائدة .إن هذا
ً
الـمـجـهــول لـعــب دورا فــي ارت ـف ــاع قيمة
اليورو ،وبالتالي الضعف في األداء الذي
يعانيه مؤشر  .Eurostoxxورغــم ذلــك،
فإن البيانات تشير إلى أن االقتصاد في
ً
وضع صحي جدا.
وتظهر مــؤ شــرات الثقة االقتصادية
أن المستهلكين والمنتجين ومقدمي
الـ ـخ ــدم ــات م ـت ـف ــائ ـل ــون ج ـم ـي ـعــا ب ـشــأن
اآلفــاق المستقبلية على المدى القريب.
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،أظـهــرت البيانات
التي تم نشرها ارتفاع مبيعات التجزئة
بنسبة  1.9في المئة في يناير الماضي
ً
كـ ـم ــا كـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا .وع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـيــد
ً
الـسـيــاســي ،نـجـحــت ألـمــانـيــا أخ ـي ــرا في
تشكيل حـكــومــة ،بـعــد أرب ـعــة أشـهــر من
ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـت ــي أس ـف ــرت ع ــن تخلي
المستشارة أنجيال ميركل عــن حقيبة
وزارة المالية لشريكها في االئتالف.
وع ـل ــى صـعـيــد أخ ـب ــار ال ـش ــرك ــات في
أوروب ــا ،شهد األسـبــوع الماضي إعالن
شركة  L’Orealالفرنسية ،المتخصصة
في مجال صناعة مستحضرات التجميل
الفاخرة ،نتائجها المالية ،حيث حقق
ً
سهم الشركة أرباحا بقيمة  8.14يورو،
بارتفاع نسبته  18في المئة على أساس
سـ ـ ـن ـ ــوي .وكـ ـ ـ ــان ق ـ ـطـ ــاع م ـس ـت ـح ـض ــرات
التجميل الفاخرة ،والمتمثل في العالمة
ً
التجارية  ،Lancomeقويا في الصين،
وغيرها من األسواق الناشئة ،في حين
ً
أنها عانت قليال في الواليات المتحدة.
ً
ومــع ذلــك ،حققت إي ــرادات الشركة نموا
بنسبة  15.8في المئة خالل عام ،2017
حيث تــم تعويض الضعف فــي القطاع
الفاخر باألسواق المتقدمة بالعالمات
ال ـت ـجــاريــة غ ـيــر ال ـف ــاخ ــرة م ـثــل شــامـبــو
 .Garnierومنذ بداية العام تراجع سهم
شركة  L’Orealبنسبة  6.81في المئة.

مبكرا ،ولم يتراجع خليجيا سوى
مؤشر سوق دبي.

أداء القطاعات
تباين أداء القطاعات في جلسة
أم ـ ــس ،ح ـيــث ارت ـف ـع ــت م ــؤش ــرات
س ـت ــة ق ـط ــاع ــات ه ــي ع ـق ــار ب ـ ــ8.4
ن ـ ـقـ ــاط ،وم ـ ـ ـ ــواد اس ــاسـ ـي ــة ب ـ ـ ــ7.1
نقاط ،والنفط والغاز بـ 2.4نقطة،
وتأمين بـ 0.7نقطة ،وبنوك بـ0.6
نقطة ،وتكنولوجيا بـ 0.2نقطة.
وان ـخ ـف ـض ــت م ـ ــؤش ـ ــرات سـتــة
قطاعات ايضا هي رعاية صحية

بـ ــ 21.9نقطة ،وسـلــع استهالكية
بـ ـ ـ ــ 15.6ن ـق ـطــة ،وص ـنــاع ـيــة ب ـ ــ3.7
نـ ـق ــاط ،وات ـ ـصـ ــاالت ب ـ ـ ــ 2.8نـقـطــة،
وخ ـ ــدم ـ ــات م ــالـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــ 1.8ن ـق ـطــة،
وخدمات استهالكية بـ 0.2نقطة،
واس ـت ـق ــر م ــؤش ــرا ق ـطــاع ـيــن فقط
هما منافع وادوات مالية وبقيا
دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـه ــم ب ـن ــك بــوب ـيــان
قائمة األسهم األكثر قيمة ،حيث
بلغت تداوالته  2.3مليون دينار،
وبــارتـفــاع بنسبة  1.4فــي المئة،
تـ ــاه س ـه ــم وطـ ـن ــي ب ـ ـتـ ــداول 1.1
مـلـيــون وب ـتــراجــع بـنـصــف نقطة

مئوية ،ثم سهم زين متداوال 841
أل ـف ــا ،وبــان ـخ ـفــاض بـنـسـبــة 0.66
في المئة ،ورابـعــا سهم المباني
ب ـت ــداول  499أل ـفــا ،وبـقــي السهم
مستقرا دون تغير ،واخيرا سهم
بيتك ب ـت ــداوالت بلغت  340ألفا
وبنمو بنسبة  0.17في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
كمية جــاء اوال سهم لوجستيك،
حـ ـي ــث تـ ـ ـ ـ ــداول ب ـك ـم ـي ــة ب ـل ـغ ــت 5
ماليين سهم وبارتفاع بنسبة 1.1
في المئة ،وجــاء ثانيا سهم بنك
بوبيان بتداول  4.7ماليين سهم
وب ــأرب ــاح بنسبة  1.4فــي المئة،
وثالثا سهم االثـمــار بـتــداول 4.3
ماليين سهم وبقي مستقرا دون
تغير ،ورابعا سهم اجوان متداوال
 3.8ماليين سهم وبتراجع بنسبة
 0.44فــي ال ـم ـئــة ،وخــام ـســا سهم
الرابطة بتداول  2.6مليون سهم،
ومرتفعا بنسبة  1.7في المئة.
وتـصــدر قائمة األسـهــم االكثر
ارتفاعا سهم ك تلفزيوني ،حيث
ارتفع بنسبة  38.8في المئة ،تاله
سهم ريم بنسبة  19في المئة ،ثم
سهم آبار بنسبة  17.1في المئة،
ورابعا سهم تمكين بنسبة 10.8
فــي ال ـم ـئــة ،واخ ـي ــرا سـهــم اص ــول
بنسبة  7.6في المئة.
وك ــان أكـثــر االسـهــم انخفاضا
أمس سهم فنادق ،حيث انخفض
بنسبة  19.9في المئة ،تاله سهم
يــاكــو بنسبة  19.7فــي المئة ،ثم
س ـه ــم الـ ــديـ ــرة ب ـن ـس ـبــة  11.4فــي
المئة ،ورابعا سهم الخصوصية
بنسبة  10.1فــي الـمـئــة ،واخـيــرا
سهم الهالل بنسبة  8.3في المئة.

«بتكوين» تتجاوز  9آالف دوالر فترة وجيزة
ب ــدأت الـعـمــات الــرقـمـيــة الـتـعــافــي من
خسائر األسبوع الماضي الذي شهد
تقلبات حادة دفعت «بتكوين» إلى
أدنى مستوياتها منذ نوفمبر
دون  6آالف دوالر ،ق ـبــل أن
ت ــرت ـف ــع خـ ــال ع ـط ـلــة نـهــايــة
األس ـب ــوع أع ـلــى م ــن  9آالف
دوالر لفترة وجيزة.
وخ ـ ــال ت ـع ــام ــات أم ــس،
ارت ـف ـعــت «ب ـت ـكــويــن» بنسبة
 4.30فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة إ ل ـ ــى 8416
دوالرا ،ع ـن ــد ا ل ـس ــا ع ــة 09:13
صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت «إثريوم» بنسبة  2.95في
المئة إلى  840دوالرا ،وصعدت «الريبل»
بنسبة  4.85في المئة إلى  1.05دوالر ،فيما زادت
«بتكوين كاش» بنسبة  2.95في المئة إلى  1255دوالرا.
وبلغت القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية
 413مـلـيــار دوالر ،بـعــدمــا هـبـطــت أدن ــى  280مليار
دوالر األسبوع الماضي بالتزامن مع تقلبات أسواق
األسهم وتزايد التهديدات التنظيمية لتداوالت النقود
االفتراضية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ـل ـنــت ب ــورص ــة «ب ـي ـث ـمــب» ال ـكــوريــة
الجنوبية فتح بــاب تسجيل مستخدمين جــدد وفقا
للوائح التنظيمية األخـيــرة التي أعلنتها السلطات،
فيما أكدت بورصة «بينانس» في هونغ كونغ استئناف
جميع أنشطتها بعد تحديث النظام.
وذكر موقع «ذا ريجستر» اإللكتروني المتخصص
فــي التكنولوجيا أن آالف الـمــواقــع اإللكترونية ،بما
ف ــي ذل ــك م ــواق ــع تــديــرهــا وكـ ــاالت حـكــومـيــة أمـيــركـيــة
وبريطانية ،تعطلت لعدة ساعات يوم األحــد ،بسبب
رمز جعل متصفحات اإلنترنت تستخدم في تعدين
العمالت الرقمية.
وقال الموقع إن أكثر من  4200موقع أصيبت بنسخة
خبيثة مــن أداة تستخدم على نطاق واســع معروفة
باسم «براوزأالود» من ُمصنع البرمجيات البريطاني
تيكست هـيـلــب ،الـتــي تـعــرض لـلـنــاس صـفـحــات على
اإلنترنت ذات مشاكل في الرؤية.
وتأتي هذه األنباء وسط زيادة في عدد الهجمات
اإللـكـتــرونـيــة بــاسـتـخــدام بــرامــج تجبر الكمبيوترات
الـمـصــابــة عـلــى تـعــديــن ع ـمــات رقـمـيــة بــالـنـيــابــة عن
الـمـتـسـلـلـيــن .وت ــزاي ــد ان ـت ـشــار ه ــذه الـمـخـطـطــات في
األشهر األخيرة ،مع ارتفاع حجم تجارة عملة بيتكوين
وعمالت رقمية أخرى.
وأضــاف موقع ذا ريجستر اإللكتروني أن النسخ
ال ـم ـصــابــة (ب ـ ـ ـبـ ـ ــراوزأالود) تـسـبـبــت ف ــي أن ُيـسـتـخــدم
البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية على

الكمبيوترات التي تزور المواقع المصابة
م ــن أج ــل تــولـيــد ال ـم ــال للمتسللين
الذين يقفون خلف هذا الهجوم.
ول ـ ــم ي ـم ـكــن الـ ــوصـ ــول عـلــى
ال ـف ــور لممثلين ع ــن وك ــاالت
إنـ ـف ــاذ الـ ـق ــان ــون األم ـيــرك ـيــة
وال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة «ت ـي ـك ـس ــت
هيلب» للتعليق.
وقــالــت «تـيـكـســت هيلب»
ل ـل ـمــوقــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي إن ـهــا
أغ ـل ـق ــت ال ـع ـم ـل ـيــة ع ــن طــريــق
تعطيل «براوزأالود» وفي الوقت
ن ـف ـســه ي ـق ــوم فــري ـق ـهــا الـهـنــدســي
بتحري األمر.
وفي السابق ،أبدت الجهات التنظيمية
في اإلمارات شكوكا إزاء العمالت االفتراضية ،لكنها
لــم تــذهــب إل ــى م ــدى أب ـعــد كــالـسـعــي إل ــى ف ــرض حظر
صريح عليها.
وفي سبتمبر الماضي ،حذرت سلطة دبي للخدمات
المالية ،التي تنظم عمل مركز دبــي المالي العالمي،
المستثمرين ،ودعتهم لتوخي الحذر بشأن التعامل في
العمالت االفتراضية ،ألنها ال تخضع لقواعد تنظيمية.
وقــال مصرف اإلمــارات المركزي في أكتوبر ،إنه ال
يعترف بالبتكوين كعملة رسمية ،مشيرا إلى مخاطر
استخدامها في غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب .وفي
األسبوع الماضي ،حذرت هيئة األوراق المالية والسلع
في اإلمارات المواطنين من مخاطر استخدام «األدوات
الرمزية» الرقمية.
لكن بـيــان سلطة تنظيم الـخــدمــات المالية لسوق
أبــوظ ـبــي الـعــالـمــي يــزيــد مــن اح ـت ـمــال إقـ ــرار الـجـهــات
التنظيمية للعمالت االفتراضية ،ولو على األقل داخل
نطاق سوق أبوظبي العالمي.
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان« :تـ ــدرك سـلـطــة تـنـظـيــم الـخــدمــات
الـمــالـيــة أن ه ــذه الـعـمــات االفـتــراضـيــة بــاتــت تحظى
باهتمام عالمي متزايد من األفراد كوسيلة للتعامالت
المالية وتبادل السلع والخدمات».
وف ــي أن ـح ــاء أخـ ــرى م ــن مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،تـتــوخــى
العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العمالت
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة .ونـ ـص ــح ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي ال ـس ـع ــودي
الـمــواطـنـيــن ب ـعــدم تـ ــداول الـبـتـكــويــن .وف ــي األس ـبــوع
الماضي ،أخطر مصرف قطر المركزي البنوك بعدم
التعامل بأي شكل في العمالت االفتراضية.
إلى ذلك ،أنشأت البحرين «بيئة رقابية تجريبية»
تستطيع الـشــركــات مــن خاللها اخـتـبــار تكنولوجيا
العملة الــرقـمـيــة واب ـت ـكــارات مــالـيــة أخ ــرى دون أعـبــاء
تنظيمية ثقيلة.
(أرقام  -رويترز)
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Fitness

مزاج
يقدم معرض "الحرف
اليدوية التراثية المصرية"
في بيت السدو مجموعة
من المشغوالت اليدوية
المتميزة.
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أطلق النجم أحمد مكي
أغنيته «وقفة ناصية
الشارع» التي تحظى
بنجاح الفت .لقاء معه
حول أعماله.
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استشاري التجميل في مركز تحدد موعد عرض المسلسل
الحياة الطبي د .محمد اللبان الخليجي االجتماعي الجديد
يكشف عن أسعار خاصة على «سامحني خطيت» ،نهاية
الشهر الجاري ،على شاشة
خدمات التجميل.
.mbc

بوغصن والعابدين يفتتحان عرض
«حبة كراميل» في تونس
ح ـ ـضـ ــرت ال ـن ـج ـم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ماغي بوغصن والنجم التونسي
ظافر العابدين ،مساء أمس األول،
الـعــرض الـخــاص لفيلمهما "حبة
ك ــرامـ ـي ــل" ب ـق ــاع ــة الـ ـك ــولـ ـي ــزي فــي
العاصمة تونس.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ال ـ ـف ـ ـكـ ــاهـ ــي
وال ــروم ــان ـس ــي ال ـم ـت ـصــدر لـشـبــاك
ال ـت ــذاك ــر ف ــي ال ـق ــاع ــات الـلـبـنــانـيــة
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ص ـ ــاالت ال ـعــرض
التونسية .وحلت اللبنانية ماغي
بوغصن ضيفة على تونس للمرة
ومعها
األولى في تاريخها الفنيّ ،
زوجها منتج الفيلم جمال سنان،
وك ـ ــان ـ ــت سـ ـعـ ـي ــدة جـ ـ ــدا ب ـح ـف ــاوة
االستقبال من الجمهور التونسي.
وأعـ ـ ـ ــرب ظ ــاف ــر الـ ـع ــاب ــدي ــن عــن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه بـ ــاالح ـ ـت ـ ـفـ ــال ال ـ ـعـ ــرض
ال ـخــاص مــع جـمـهــوره التونسي،
ون ـش ــر ص ـ ــورة تـجـمـعــه م ــع بطلة
ال ـع ـمــل ع ـبــر ح ـســابــه ع ـلــى مــوقــع
"إنستغرام".
وي ـ ــراه ـ ــن صـ ـن ــاع ال ـف ـي ـل ــم عـلــى
تحقيقه إيــرادات عالية في تونس

للشعبية الجارفة التي يتمتع بها
ظــافــر ال ـعــابــديــن وح ــب الجمهور
التونسي له وشغفه بأعماله ،سواء
في الفن السابع أو التلفزيون.
كما أن طبيعة الفيلم الرومانسي
والـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي س ـ ـت ـ ـكـ ــون حـ ــافـ ــزا
لمشاهدته بأعداد وفيرة ،السيما
أن ال ـعــديــد م ــن الـتــونـسـيـيــن مـلــوا
مشاهد العنف واإلرهاب والتطرف
التي تغزو السينما التونسية.
وت ـ ـح ـ ـقـ ــق األف ـ ـ ـ ـ ــام ال ـت ــون ـس ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة بــال ـخ ـصــوص ح ـضــورا
مـهـمــا فــي الـمـهــرجــانــات الــدولـيــة،
من برلين إلى البندقية وتورنتو،
وي ـت ـس ــع ج ـم ـه ــوره ــا فـ ــي تــونــس
كـ ـم ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،لـ ـك ــن ي ـط ـغــى
عـلــى مــواضـيـعـهــا قـصــص الـثــورة
والهجرة غير الشرعية واإلرهــاب
والـ ـفـ ـق ــر وال ـت ـه ـم ـي ــش وال ـت ـم ـي ـيــز
الطبقي.
ون ـ ـجـ ــح الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي "ح ـ ـبـ ــة ك ـ ــارامـ ـ ـي ـ ــل" فــي
اكتساح قاعات السينما اللبنانية،
ويعد تكملة للمسلسل التلفزيوني

"كــارامـيــل" الــذي عــرض في موسم
رمضان  2017والقى نجاحا كبيرا.
وي ـتــابــع الـفـيـلــم بـعــض جــوانــب
قـ ـص ــة ال ـم ـس ـل ـس ــل والـ ـ ـت ـ ــي ت ــزخ ــر
ب ـمــواقــف كــوم ـيــديــة ورومــان ـس ـيــة
بـ ـسـ ـب ــب اب ـ ـ ـتـ ـ ــاع بـ ـطـ ـل ــة الـ ـقـ ـص ــة
م ــاغ ــي بــوغ ـصــن ح ـبــة م ــن حـلــوى
"الكاراميل" تخول لها قراءة أفكار
اآلخرين.
وكانت بوغصن قد نشرت عبر
حسابها على "تويتر" مقطع فيديو
ً
مشوقا مأخوذا من الفيلم ،وكتبت
م ـع ـل ـق ــة :ي ـح ـمــل "حـ ـب ــة ك ــارامـ ـي ــل"
م ـ ـفـ ــاجـ ــآت كـ ـثـ ـي ــرة ضـ ـم ــن أجـ ـ ــواء
كوميدية طريفة.
وأع ــرب ظــافــر الـعــابــديــن النجم
التونسي الذي نجح في اقتناص
إعجاب الجمهور المصري بأعماله
المتنوعة في الدراما والسينما بـ
"هــول ـيــوود ال ـش ــرق" ،عـبــر حسابه
الشخصي على موقع "إنستغرام"،
عن سعادته الغامرة بنجاح فيلمه
الجديد.
ونـ ـش ــر الـ ـع ــاب ــدي ــن ص ـ ـ ــورة مــن

إيمي آدامز

ظافر العابدين وماغي بوغصن

شاروخان

آدامز لها مكانة في قلب أندرسون
ك ـش ــف ال ـم ـخ ــرج ال ـع ــال ـم ــي ال ـش ـه ـيــر ب ــول
ت ــوم ــاس أن ـ ــدرس ـ ــون ،أنـ ــه ع ـم ــل م ــع ال ـعــديــد
مــن الممثالت الــرائـعــات ،لكن تبقى النجمة
الشهيرة إيمي آدامز تحتل مكانا خاصا في
قلبه ،حيث قــال عنها فــي لـقــاء خــاص معه:
"يمكنها أن تفعل أي شيء تريده ،وأفضل من
أي شخص آخر ،هي ممثلة مدهشة".
وع ـمــل الـثـنــائــي ف ــي ع ــام  2012م ــن خــال

كواليس الفيلم ،وعلق عليها" :حبة
كــرامـيــل يحقق رقـمــا قـيــاسـيــا في
تاريخ السينما اللبنانية ،فخور
ب ــاإلقـ ـب ــال ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،ون ـج ــاح
الفيلم في أسبوعه األول".
وس ـج ــل ال ـم ـش ـهــد الـسـيـنـمــائــي
المحلي في لبنان تغييرا جذريا
يتمثل في "غليان" إنتاجي ،وفي
إق ـبــال مـتــزايــد مــن الـجـمـهــور على
األفالم المحلية.
وال ـف ـي ـلــم ال ـل ـب ـنــانــي م ــن بـطــولــة
ظــافــر الـعــابــديــن ،مــاغــي بوغصن،
طالل الجردي ،جيسي عبدو ،هشام
حـ ـ ــداد ،م ــي سـ ـح ــاب ،م ــي صــايــغ،
كــريـسـتـيــان الــزغ ـبــي ،وم ــن تأليف
مازن طه ،وإخراج إيلي حبيب.

الفيلم الدرامي الشهير ( ،)The Masterحيث
تدور قصته حول بروفيسور عبقري تجاوز
اآلثــار النفسية المدمرة التي عاناها بعض
الجنود العائدين من الحرب العالمية الثانية،
عن طريق التبشير بدين جديد ،لكنه يواجه
العديد من العداوات ،بجانب انضمام الكثير
من األشخاص إليه.

بيرين سات

ً
متابعو شاروخان على «تويتر»  33مليونا التركيةبيرين سات حامل في الشهر الثاني
احتفل نجم بوليوود الشهير شاروخان
أمــس األول بــوصــول عــدد متابعي صفحته
الشخصية في "تويتر" إلى  33مليون شخص
من عشاقه ومحبيه ،وبوصول شاروخان إلى
هذا العدد يصبح أكثر نجوم بوليوود متابعة
بوسائل التواصل االجتماعي ،مثل أميتاب
باتشان ،الذي يمتلك نفس عدد المتابعين.
وشكر شاروخان ،البالغ  52عاما ،مرتادي
صفحته الشخصية على طريقته الخاصة،

حـيــث نـشــر مقطع فـيــديــو قـصـيــرا لـمــرتــادي
صفحته ،إذ كان يرتدي مالبس فورمال ،لكنه
قفز في حمام السباحة ،وهــو المقطع الذى
أصبح األكثر تداوال على مواقع التواصل.
يذكر أن شاروخان استطاع خالل  25عاما
م ــن حـيــاتــه الـمـهـنـيــة ف ــى بــول ـيــوود تحقيق
شعبية ج ــارف ــة ،وم ــن أش ـهــر أعـمــالــه الفنية
"ديفداس"" ،هي رام"" ،اسمي خان".

توجهت النجمة التركيةبيرين سات إلى
لوس أنجلس ،وقررت البقاء هناك ،وذلك ألنها
تريد إخفاء حملها ،حتى إن زوجها الفنان
كينان دوغـلــو عــاد إلــى إسطنبول فــي حين
بقيت هي هناك .وفي تقرير نشرته صحيفة
"خبر ت ــورك" ،التركية ،ورد أن بيرين قدمت
اعتذارها عن عدم المشاركة في عمل سينمائي
مميز ،بسبب حملها في الشهر الثاني.

«فيفتي شيدز فريد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا
تصدر فيلم "فيفتي شيدز فــر يــد" ،ثالث وأ حــدث
أ جــزاء المغامرات العاطفية الجريئة ،لكريستيان
غ ــراي وانــاسـتــازيــا سـتـيــل ،إيـ ــرادات شـبــاك الـتــذاكــر
األمـيــركـيــة فــي األسـبــوع األول لـعــرضــه ،فــي صــاالت
السينما األميركية الشمالية.
و فــي هــذا ا لـجــزء المقتبس مــن الثالثية الروائية
الناجحة للبريطانية إ .ل .جيمس ،يؤدي البطالن
اللذان يجسدهما جيمي دورنان وداكوتا جونسون،
دوري عروسين جديدين يمضيان في مغامراتهما،
ل ـك ـن ـه ـمــا ي ــواجـ ـه ــان مـ ـشـ ـك ــات تـ ـه ــدد س ـعــادت ـه ـمــا
الزوجية.
ودر ه ــذا ال ـف ـي ـلــم ،الـ ــذي أخ ــرج ــه ج ـي ـمــس فــولــي،
إيرادات قدرها  38.8مليون دوالر في األيام األولى
لـعــرضــه ،مــا يـمـثــل انـطــاقــة "صـلـبــة" ،بـحـســب بيان
المحلل الفني في "كومسكور" بول دير قره بيديان.
وأ شـ ــار ا لـمـحـلــل إ ل ــى أن ا ل ـج ــزء األول م ــن ا لـفـيـلــم
حصد  85.2مليون دوالر ،مع خروجه إلى الصاالت
فــي عيد ا لـحــب سنة  ،2015بينما لــم ينجح الجزء
الـثــانــي فــي اح ـتــال الـمــرتـبــة األولـ ــى ،ون ــال الـمــركــز
الثاني مع بدء عرضه في  2016محققا  46.6مليون
دوالر ،ودرت هـ ــذه األ ف ـ ــام إ ي ـ ـ ــرادات ت ـف ــوق مـلـيــار
دوالر مــن مبيعات ا لـتــذا كــر حــول ا لـعــا لــم ،و فــق دير
قره بيديان.
أ مــا المرتبة الثانية فاحتلها فيلم جــد يــد أيضا

هو الرسوم المتحركة "بيتر رابيت" مع  25مليون
دوالر ،ويروي الفيلم مغامرات الشخصية الشهيرة
التي ابتكرتها الكاتبة البريطانية بياتريكس بوتر.
و حــل ثــا لـثــا فيلم جــد يــد أ يـضــا هــو "ذا  15:17تو
بــار يــس" ،ا لــذي يعيد ســرد أ حــداث الهجوم الفاشل
على قـطــار " تــا لـيــس" فــي  ،2015و حـقــق هــذا العمل،
ا لــذي أخرجه كلينت ايستوود 12.6 ،مليون دوالر
في ثالثة أيام.
و تــرا جــع إ لــى المرتبة ا لــرا بـعــة فيلم "جومانجي:
ويـلـكــم تــو ذا ج ـن ـغــل" ،بـعــدمــا ت ـصــدر الـتــرتـيــب في
األسبوع الفائت ،وحصد هذا الفيلم ،الذي أخرجه
جــايــك ك ــاس ــدان ،وي ــؤدي بـطــولـتــه دوي ــن جــونـســون
و كـيـفــن ه ــارت و ج ــاك ب ــاك 9.8 ،مــا يـيــن دوالر في
األسبوع الثامن لعرضه في الصاالت ( 365.7مليونا
في المجموع).
و تـبـعــه فــي ا لـمــر كــز ا لـخــا مــس فـيـلــم "ذا غريتست
ش ـ ــوم ـ ــان" بـ ـت ــراج ــع م ــرتـ ـب ــة واحـ ـ ـ ــدة عـ ــن األسـ ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي ،وح ـق ــق هـ ــذا ال ـف ـي ـلــم ،ال ـ ــذي ي ـ ــروي قـصــة
الساحر ب.ت .بارنوم ،ويؤدي دوره هيو جاكمان،
 6.4ماليين دوالر من العائدات ( 146.5مليونا في
ثمانية أسابيع).
(أ ف ب)
لقطة من «فيفتي شيدز فريد»

كما أوردت الصحيفة أنها لم تحضر حفل
زوجها دوغلو الــذي أقيم في لــوس أنجلس،
ألنها ملتزمة بتعليمات األطباء بعدم وجوب
القيام بأي مجهود.
تجدر اإلشــارة إلى أن بيرين كانت تتلقى
العالج بعد سفرها إلى أميركا ،حيث خضعت
للحمل عبر التلقيح ،لتتمكن من الحمل.

ثقافات
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ألطاف الصباح :الصناعات التقليدية تمثل هويتنا الوطنية
بمعرض الحرف اليدوية التراثية المصرية في بيت السدو
فضة المعيلي

يقدم معرض «الحرف اليدوية
التراثية المصرية» في بيت
السدو مجموعة من المشغوالت
اليدوية المتميزة.

المنتجات
المعروضة
لها مكانة
خاصة في
تراث النسيج
والحرف
المصرية

القوني

اف ـ ـت ـ ـتـ ــح سـ ـفـ ـي ــر م ـ ـصـ ــر لـ ــدى
الكويت ،طــارق القوني ،معرض
«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرف الـ ـ ـي ـ ــدوي ـ ــة الـ ـت ــراثـ ـي ــة
المصرية» ،والذي تقيمه السفارة
والـجـمـعـيــة الـتـعــاونـيــة الحرفية
ل ـ ـل ـ ـسـ ــدو ،ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار احـ ـتـ ـف ــاالت
الكويت باألعياد الوطنية ،وتحت
رعاية المجلس الوطني للثقافة
وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،ع ـل ــى م ــدى
خمسة أيام.
وأعـ ــرب ال ـقــونــي ،فــي كـلـمــة له
خــال االحتفال الــذي أقيم ببيت
الـ ـس ــدو بــال ـعــاص ـمــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
بحضور األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة م .علي اليوحة،
وا ل ــر ئ ـي ـس ــة ا ل ـف ـخــر يــة للجمعية
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة الـ ـح ــرفـ ـي ــة ل ـل ـس ــدو
ال ـش ـي ـخــة ألـ ـط ــاف س ــال ــم ال ـع ـلــي،
وعدد من السفراء وأعضاء السلك
الدبلوماسي ،عن شكره للمجلس
الــوط ـنــي ،والـقــائـمـيــن عـلـيــه ،لما
قــدمــوه مــن دع ــم ورعــايــة أسهما
في إقامة المعرض.
كما أعــرب عن شكره للشيخة
أل ـطــاف ،وجـمـيــع الـقــائـمـيــن على
بيت السدو ،الستضافة المعرض
ف ـ ــي بـ ـي ــت ال ـن ـس ـي ــج وال ـح ـي ــاك ــة
التقليدية بالكويت ،وكذلك وزيرة
التضامن االجتماعي المصرية
غادة والي ،لرعايتها للمعرض.
وأشار القوني إلى أن المعرض
يستهدف تقديم نماذج للحرف
ا لـتــرا ثـيــة والتقليدية المصرية،
م ــن خـ ــال عـ ــرض م ـج ـمــوعــة من
الـمـشـغــوالت ال ـيــدويــة المتميزة
التي تطورت على مدار العصور،
ولـ ـه ــا م ـك ــان ــة خ ــاص ــة ف ــي ت ــراث
ال ـن ـس ـي ــج والـ ـ ـح ـ ــرف ال ـم ـص ــري ــة،
إضافة إلى كونها من المشغوالت

الشيخة ألطاف الصباح وعلي اليوحة ومجموعة من الحضور
المعروفة داخل مصر وخارجها،
بـ ـم ــا ي ـس ـه ــم فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ال ـه ــوي ــة ال ـم ـص ــري ــة ،وال ـت ــروي ــج
لـلـمــوروث المصري مــن األعـمــال
الـ ـي ــدوي ــة األصـ ـيـ ـل ــة ،ف ـض ــا عــن
تبادل التراث الحرفي والفني مع
المعنيين بالكويت.
وأض ـ ـ ـ ــاف س ـف ـي ــر مـ ـص ــر ل ــدى
ال ـكــويــت ،أن ال ـم ـعــرض يتضمن
مـجـمــوعــة مـنـتـقــاة م ــن منتجات
أخ ـم ـي ــم ،وم ـن ـس ــوج ــات «ال ـت ـل ــي»
والـ ـتـ ـط ــري ــز الـ ـسـ ـيـ ـن ــاوي ،فـضــا
ع ــن م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـش ـغــوالت
المصرية مــن النحاس والفضة
واأللـ ـب ــاسـ ـت ــر ،ت ـع ـكــس ك ــل منها
ط ـ ــابـ ـ ـع ـ ــا مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزا وخ ـ ـصـ ــائـ ــص
تاريخية وجغرافية تراكمت عبر

جانب من المعروضات

ال ـع ـص ــور ،لـتـمـيــز ت ـلــك ال ـح ــرف،
ولـتـطــل عـلــى الـحــاضــريــن بـتــراث
ق ـ ـ ــرى ص ـع ـي ــد م ـ ـصـ ــر ،وخ ــاص ــة
أخـمـيــم وش ـنــدويــل ،وعـبــق تــراث
شبه جزيرة سيناء.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـع ــرض
ي ـت ـص ــادف م ــع م ـع ــرض مـصــري
آخــر فــي بيت ال ـســدو ،لمنتجات
«نـجــادا» .ولفت إلــى أن المعرض
سيتضمن أيضا تنظيم ورشتين،
عن منسوجات التلي ،والتطريز
السيناوي ،الستعراض تاريخ كل
حرفة ،وتطورها ،وأنواع الخيوط
واألق ـم ـشــة الـمـسـتـخــدمــة ،وطــرق
الحياكة المناسبة.

فعالية ثقافية فنية

وا لـصـنــا عــات التقليدية الهوية
الوطنية ،وتضيف مهارات فنية
ي ــدوي ــة ،إذا قــدمــت ل ـهــا الــرعــايــة
والـخــدمــات الفنية والتسويقية
الحديثة».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن «هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرؤي ـ ــة
لـ ـلـ ـح ــرف ،ك ـ ـتـ ــراث وطـ ـن ــي وقـ ــوة
إنـ ـت ــاجـ ـي ــة تـ ـنـ ـم ــوي ــة ،مـ ــن صـلــب
أه ــداف ـن ــا األس ــاس ـي ــة وبــرام ـج ـنــا
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة» ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن ـه ــم
عملوا على تحقيقها مع بعض
المؤسسات والجهات المعنية في
عدد من الدول العربية والغربية
ا لـتــي تتميز بحيوية تقاليدها
الحرفية ،سعيا لتبادل الخبرات،
وتوثيق الجهود المشتركة في
مجال رعاية الحرف والصناعات
التقليدية والنهوض بها ضمن
اإلطار المعاصر.

حماية وارتقاء
مــن جـهـتــه ،ق ــال عـلــي الـيــوحــة:
«نحن في إطــار العمل المشترك،
وال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة
واألجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث إن هـ ـن ــاك
ن ـ ــوع ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـثـ ـق ــاف ــي
وتـطــويــر ال ـعــاقــات فــي مختلف
ال ـم ـج ــاالت ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـم ـســرح
وال ـس ـي ـن ـمــا ،ل ـكــن م ـج ــال ال ـحــرف
ال ـيــدويــة وال ـص ـنــاعــات الـحــرفـيــة
ن ــال اهـتـمــامـنــا ب ـص ــورة كـبـيــرة،
خ ـصــوصــا ف ــي الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة،
لحمايتها ،واالرتقاء بمستواها».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـحـ ــرف ال ـي ــدوي ــة
والمنتجات بدأ سوقها يضعف
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة ،وعـلــى
م ـس ـتــوى ال ــدول ــة نـفـسـهــا .فـهــذه
ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـي ــدوي ــة والـ ـح ــرف
النادرة موجودة لدى الحرفيين

ب ـم ـص ــر والـ ـك ــوي ــت ب ـ ـ ــدأت تـفـقــد
بــريـقـهــا ،لـكــن تنظيم الـمـعــارض
من شأنه أن يساهم في إبرازها،
وت ـعــزيــز دور الـمـنـتــج ال ـحــرفــي،
حتى يتم تسويقه وبيعه ،وأيضا
إعطاء استمرارية للحرف اليدوية
في المنطقة العربية».
وأش ـ ــاد ال ـيــوحــة بــالـمـنـتـجــات
الحرفية المصرية« :هي غنية عن
التعريف ،حيث تمتلك المنتجات
الحرفية ،ومنتجات الصناعات
الـ ـي ــدوي ــة ،وت ـع ــد غ ـن ـيــة وك ـب ـيــرة
جـ ــدا ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـج ــاالت،
ومنها ما تم عرضه من صناعات
م ـع ــدن ـي ــة ،والـ ـ ـخ ـ ــزف ،والـ ــرخـ ــام،
وأيضا الصناعات التي لها عالقة
بالمنسوجات».
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوج ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروضـ ــة بـ ــأن ـ ـهـ ــا إبـ ــداع ـ ـيـ ــة
ومتميزة ،وذات مستوى حرفي
عال ،متابعا« :هذا المنتج يحتاج
ٍ
مـنــا كـمــؤسـســات حـكــومـيــة على
مستوى الكويت ومـصــر إلــى أن
نكون داعمين له».

هذه الفعاليات
تعزز دور
المنتج الحرفي
حتى يتم
تسويقه وبيعه
اليوحة

أعمال نجيب محفوظ وطه حسين والعقاد بـ  ٥جنيهات في معرض القاهرة للكتاب
• «سور األزبكية» مالذ المثقفين من نار األسعار

القاهرة – ةديرجلا

من الكتب بطريقة غير قانونية،
ب ــأس ـع ــار زه ـ ـيـ ــدة .وف ـ ــي مـقــابــل
ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى تـ ـتـ ـع ــال ــى ص ـي ـح ــات
بائعي الكتب في منافسة شرسة،
لجذب رواد المعرض« :أي كتاب
بـخمسة جنيهات».
يقول أحــد بائعي الـســور إنه
وزم ــاء ه يحصلون على الكتب
مــن خ ــال بـيــع أح ــد األش ـخــاص
أو ورث ـ ـتـ ــه م ـك ـت ـب ـتــه ال ـخ ــاص ــة،
ً
ويـ ـح ــددون سـعــر ال ـك ـتــاب وفـقــا
ألقدميته ،فتبدأ كتب مصطفى
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ،وأن ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـنـ ـص ــور،
ونجيب محفوظ ،والعقاد ،وطه
ح ـس ـيــن ،م ــن خـمـســة جـنـيـهــات،
فيما اإلصـ ــدارات التاريخية أو
التي تتناول الصحافة واإلعالم،
وم ـق ــارن ــة األدي ـ ـ ــان م ــن اإلسـ ــام
والمسيحية واليهودية ،تبدأ من
عشرة جنيهات.
كذلك يشير إلى أن اإلقبال على
السوق هذا العام أفضل مقارنة
ً
بــالـسـنــوات الـمــاضـيــة ،موضحا
أن أه ــم مــا يـمـيــزه عــن غـيــره من
أجنحة معرض الكتاب انخفاض
أسـعــار الكتب فيه ،ال سيما مع
ارتفاع أسعار األوراق والطباعة
ً
راهنا ،األمر الذي ال يطاول الكتب
القديمة بدرجة كبيرة.

تاريخ السور
من المعرض

ت ـعــود ف ـكــرة س ــوق األزب ـك ـيــة
إلـ ـ ــى بـ ــدايـ ــة ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن،

ُ
كــانــت وال ت ــزال صنعة الـكـتــابــة ت ـحــاط بالكثير مــن األس ــرار
ُ
والغموض .وكــان الكتاب ،وربما ال يزالون ،يتدثرون بما يكفل
لهم ضمان هذه الخصوصية ،ويجعلها محاطة بالسحر ،وغيرها
معان مشابهة ،مثل :اإللهام وشياطينه أو مالئكته .ويكفي
من
ٍ
هذا العنوان« :صحبة لصوص النار» ،الذي اختارته جمانة حداد،
ً
ُ
ليكون داال على ثلة من الكتاب العالميين ،الذين أجــرت معهم
ً
حوارات ذكية وخصبة .إذ ال يزال الربط قائما بين «فعل الكتابة»
واألس ـط ــورة ،بين تعاطي المعرفة وســرقــة الـنــار الـتــي ارتكبها
بروميثوس ،فأنار الطريق أمام الجنس البشري ،وفتح مغاليق
عالم بدائي محايد ،ورفع شعلة العقل المبدع.
بدت جمانة حداد مصدقة لألسطورة وسائرة في سحرها ،رغم
ً
ُ
أن كل من قابلتهم من كتاب عالميين ،أثبتوا لها ،بما ال يدع مجاال
ً
للشك ،أن الكتابة شغف في المقام األول ،ثم تأتي القراء ة ثانيا،
ً
والتمرين المستمر على الكتابة ثالثا ،لتعزيز هذا الشغف ،حتى
َّ
يتحول بالمداومة وطول المران إلى إتقان للصنعة.
ُ
إن تواتر الكتابة عن الكتابة ،وتبرع الكتاب ،في شتى مشاربهم،
للتحدث عن تجاربهم وأحوالهم ،جعل الدخول في هذا الحقل
ً
يسرا وسهولة .وفي مرحلة تاليةَّ ،
تحول
وفهم مكانيكيته أكثر
فن الكتابة إلى علم ُي َّ
درس في الجامعات ،ويقدم تقنياته ومهاراته
َّ
طواعية للدارسين والمريدين .وربما تبرع الضالعون في فن
ُ
الكتابة من مشاهير الكتاب بتقديم دوراتـهــم التدريبية ،حتى
ً
باتت هذه الدورات بابا آخر للرزق المتاح.
فــي كتابها (صحبة لصوص الـنــار) تحكي جمانة حــداد عن
ً
تجربتها في محاورة أكثر العقول شغفا باألدب والفكر .وكانت
جــريــدة النهار اللبنانية ،بدعمها الــامـحــدود ،وإيمانها بهذا
الـمـشــروع الـثـقــافــي ،وراء هــذه الـمـبــادرة الـتــي دخـلــت فــي عوالم
ُ
أكثر الكتاب العالميين شهرة وأهمية ،وأخرجت أدق ما فيهم
وأكـثــره داللــة ،وصاغته بعناوين مـجــاورة ألسمائهم .أمبيرتو
ً
ذكاء .جوزيه ساراماغو :شرط الكتابة
إيكو :النص يفوق كاتبه
ليس اإللـهــام .إيــف بونفوا :القصيدة سـ ٌ
ـرد حلمي .بــول أوستر:
ً
أحس دائما أني مبتدئ .باولو كويلو :سبب نجاحي لغز .ماريو
فارغاس يوسا :الرواية مملكة الكذب .مانويل مونتالبان :نحن
عبيد شخصياتنا ...إلخ.
لم يتوقف ذكــاء جمانة حــداد عند صياغة العقل المبدع في
جملة تـخـتـصــره ،بــل ٌقــد مــت لكتابها بتحليل لمعنى ا ل ـحــوار،
ْ
ً
ٌ
و»سفر» ،و»عالقة إنسانية» .وهو أيضا
فالحوار في رأيها «خلق»،
ّ
ٌّ
ٌ
و»عبور خفيف لروح في روح».
«كد وغريزة» و»إصغاء وتعلم»
ً
وأخيرا هو «صنعة».
ً
وكــان للحوارات صعوباتها أيضا ،ثم تجلياتها وآفاقها ،إذ
ً
ليس من السهل أن تضرب موعدا مع إيكو أو باولو كويلو أو
يوسا ،لتأتي الموافقة على طبق من فضة .فلهؤالء عنجهيتهم
ً
أيضا ،وتفضيلهم للعزلة ،وغرورهم ربما ،وغرابة أطوارهم ،األمر
الذي يحتاج إلى صبر ومداهنة .ولكن ما إن يتحقق اللقاء ،حتى
المحاورة في عوالمهم ،بما تملك من عدة الخلفية المعرفية،
تسبح
ِ
واللباقة ،والقدرة على التوليد ،والوصول إلى مفاتيحهم بأيسر
الـطــرق .وفــوق ذلــك كانت تتحرى الصبر في أدائـهــا ،واألمــل في
غنائمها.
تقول جمانة حداد في مقام تلخيص تجربتها الثرية في «فن
الـحــوار»« :فــي الحوار دروس نجني منها غنائم مهمة ،وأخــرى
ُ
أقــل أهمية .هكذا جــراء التسلل إلــى رؤوس الكتاب وحيواتهم،
وجراء دخولي منازلهم أو مكاتبهم ،أتيح لي أن أعرف تفاصيل
ُ
واحتفظت بما ال ُيروى
جوهرية وحميمة عنهم ،رويت بعضها،
ُ
في ذاكرتي ،مصدر لذة وتواطؤ .من بول أوستر تعلمت كيف تكون
الكتابة هوية ،ومن أمبرتو إيكو النهم واتساع األفق ،ومن بيتر
هانكه فضائل االنسحاب من الحياة العامة ،ومن باولو كويلو
اإلصــرار على ُ
الحلم ،حتى عندما ال نصدقه ،ومن ماريو يوسا
فطرة الثقافة ،ومن إيف بونفوا التواضع والبساطة والحنان ،ومن
أنطونيو تابوكي اإليمان العنيد بالمصادفات ...ومــن مانويل
مونتالبان عشق الحياة اإلبيقوري ،ومن ريتا دوف معنى بناء
الذات لبنة فوق لبنة ،ومن الطاهر بن جلون الشفافية والتقشف.
ٌ
لروح في روح».
عبور خفيف
والحوار في ذلك
ٍ

إصدار

«العربي الصغير» يحتفي
بشهر فبراير

ازدحام وباعة وكتب متراصة وحركة بيع ال تلبي متطلبات دور النشر المشاركة في الدورة التاسعة
أسعار الطباعة بسبب تعويم ًالجنيه
واألربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ،والسبب ارتفاع ً
المصري ،الذي انعكس على الجمهور الذي انصرف معظمه باحثا عن الكتب األرخص سعرا في
«سور األزبكية العتيق».
•

د .نجمة إدريس
najma_idrees@yahoo.com

م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت الـشـيـخــة
أل ـطــاف ســالــم الـعـلــي إن معرض
ال ـ ـحـ ــرف ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ـم ـصــريــة
فـ ـع ــالـ ـي ــة ثـ ـق ــافـ ـي ــة فـ ـنـ ـي ــة تـ ـق ــام
بالتنسيق بـيــن جمعية ا لـســدو
وسفارة مصر ،برعاية المجلس
الوطني للثقافة ،وتعكس جوانب
مــن ال ـمــوروث الـحــرفــي المصري
الخاص بالمنسوجات والتطريز،
وت ـت ـض ـم ــن نـ ـم ــاذج ل ـف ــن ال ـت ـلــي،
الــذي اعتادت النساء في صعيد
مصر التطريز بــه منذ ا لـقــرن ا لـ
 ،18والذي عاد ليحظى باهتمام
م ـح ـلــي وع ــال ـم ــي ك ـب ـيــر ،وأي ـضــا
التطريز الخاص بمنطقة سيناء.
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت« :سـ ـ ـع ـ ــت ج ـم ـع ـيــة
السدو ،كمنصة ثقافية وتعليمية،
وعلى مــدى السنوات الماضية،
إلى االهتمام بالموروث اليدوي
الحرفي وتقاليده الفنية بشكل
عـ ـ ـ ـ ــام ،وال ـ ـم ـ ـن ـ ـسـ ــوجـ ــات ب ـش ـكــل
خاص ،حيث تعكس هذه الحرف

ِّ
ُيشكل «سور األزبكية العتيق»
مالذ المثقفين واألسر محدودة
ال ـ ــدخ ـ ــل ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،والـ ـط ــال ــب
الباحث عن الكتاب بسعر زهيد.
و هــو يلقى استحسان كثيرين
م ــن مـ ــرتـ ــادي م ـع ــرض ال ـق ــاه ــرة
الدولي للكتاب لما يشتمل عليه
مــن مـعــروضــات متنوعة ككتب
التراث والتاريخ المصري القديم،
وروايات كبار الكتاب والمفكرين
واألدباء.
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل دورة لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض،
تشتكي دور النشر الكبرى من
وجود السور وطباعة إصداراتها

صحبة
لصوص النار

سور األزبكية

عندما كان يتجول باعة الكتب
ببضاعتهم الثقافية على رواد
المقاهي في وسط القاهرة ،ثم
يـتـخــذون مــن حديقة األزبـكـيــة،
التي أنشأها الخديو إسماعيل
ف ــي الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن الـقــرن
ً
الـتــاســع ع ـشــر ،مـكــانــا للتجمع
والراحة ،وتبادل الكتب .من ثم،
ً
ً
أصـبــح الـمـكــان مـقـصــدا ثقافيا
لشراء الكتب القديمة والنادرة

وبيعها بأثمان زهيدة ،إلى أن
وا فـقــت الحكومة المصرية في
أربعينيات القرن الماضي على
م ـنــح ت ـج ــار ال ـك ـتــب تــراخ ـيــص،
كــانــت نـ ــواة شــرعـيــة السـتـمــرار
نشاط سوق األزبكية.
وع ــان ــى س ــوق األزب ـك ـيــة نقل
موقع نشاطه بـصــورة متكررة
مــن الـحـكــومــة ،ال سيما عندما
ب ــدأ م ـشــروع حـفــر أح ــد خطوط

سير مترو أنفاق القاهرة في
تسعينيات ا لـقــرن الماضي،
عـلــى نـحــو دف ــع كـثـيــريــن من
م ـث ـق ـف ــي مـ ـص ــر إلـ ـ ــى تـنـظـيــم
دعـ ـ ـ ــوات ل ـح ــث الـ ــدولـ ــة عـلــى
االهـ ـتـ ـم ــام بـ ــه ك ــأح ــد م ــراك ــز
الثقافة في نسيج المجتمع
المصري.

حالة ثقافية خاصة

ً
بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب تقليدا
بتخصيص م ـكــان ي ـعــرف بــاســم «ج ـنــاح ســور
األزبكية» ضمن نشاط معرض القاهرة الدولي
للكتاب كل عام ،وما زال ينظر إلى السور بوصفه

حالة ثقافية وتاريخية نادرة ،أسهمت في تعزيز
الوعي الثقافي في نسيج المجتمع ألكثر من مئة
عــام ،من خالل ما يقدمه من كتب نــادرة قديمة
بأسعار رخيصة.

افتتحت مجلة العربي الصغير في عددها رقم  305والصادر
في فبراير  ،2018بكلمة رئيس التحرير د .عادل عبدالجادر ،وفيها
يحتفي بشهر فبراير ،ويطلق عليه شهر الفرح ،ألن فيه تحتفل
الكويت باليوم الوطني ويوم التحرير .وفي كلمتهَّ ،
قدم الشكر
والعرفان لمن قدموا التضحيات لتبقى أوطانهم ُحرة.
في هذا العدد ،يتجول القارئ العربي الصغير في الكويت من
خالل قصيدة شعرية بعنوان «في بيت العثمان» ،وتحقيق حول
سوق المباركية .ويتعرف أصدقاؤنا على لعبة اإلبداع والتسلية،
بزيارته لمدينة الليغو في دبي.
وبمناسبة اليوم العالمي للغة األم ،يطلع قراؤنا على أنشطة
واحتفاالت مكتبة الكويت الوطنية باللغة العربية ،كما يتعرفون
على الطفلة سارة ،التي تتحدى مرض السرطان بالرسم والتلوين،
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.
وهناك مجموعة مختارة من القصص الشيقة ،منها« :شجرة
الوطن»« ،قوة عظامي سر حيويتي» ،و»ال بسمة كبسمتي» .وأيضا
حلقات جديدة من المغامرات الممتعة ،كمغامرات العربي الصغير
واألثر المدفون ،مغامرات الحوت شداد والسمكة وداد في سباق
بووم ،ومغامرات فريدة فتاة الكشافة ورحلة إلى القطب الشمالي،
إلى جانب مغامرات طفوش وهبوش المضحكة.
وهـنــاك أب ــواب المجلة الثابتة ،منها :اســألــوا حكيمة ،اصنع
وابتكر ،أمثال وطرائف عربية ،يوم في حياة الشعوب ،مع الباحثة
أنوار ،نادي العربية ،واخترنا لكم من مكتبة العربي الصغير.

توابل ةديرجلا

•
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أحمد مكي :أميل إلى الفن الواقعي ألنه يمثلني
• «حذفت مقاطع من أغنية وقفة ناصية زمان حتى ال تطول مدتها»
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مزاج

أخبار النجوم

كارول سماحة تهنئ ميشال فاضل

كعادته نجح الفنان أحمد مكي في إثارة الجدل بأحدث أغانيه المنفردة «وقفة ناصية زمان» ،التي
تحظى برواج واسع على مواقع التواصل االجتماعي .حول تفاصيل األغنية وكواليسها التقيناه.
القاهرة  -أحمد عارف
مـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي دفـ ـ ـع ـ ــك إلـ ـ ـ ــى طـ ــرح
أغنيتك المنفردة «وقفة ناصية
زمان» في هذا التوقيت؟
لم أخطط لفكرة األغنية بهذا
الشكل ،بمعنى أدق أنني كنت
أعمل على األلبوم الخاص بي،
وكنت كتبت أغاني عــدة ،ولكن
استوقفتني «وقفة ناصية زمان»
فتحمست لتقديمها مـنـفــردة،
ً
عـلـمــا بــأنـهــا لــم تـسـتـغــرق مني
ً
وقتا في كتابتها.
ه ــل ك ـتــابــة األغ ـن ـي ــة «الـ ـ ــراب»
صعبة؟

أؤمن بدور
الفن وتأثيره
في المجتمع

ال تختلف األغـنـيــة «الـ ــراب»
عـ ـ ــن أي ع ـ ـمـ ــل ف ـ ـنـ ــي أقـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــه،
ّ
فــاأل مــر ال يتعلق بالصعوبة،
ب ــل بــال ـمــوه ـبــة ،وأن ـ ــا ال أكـتــب
أغنية «راب» إال بعد أن أشعر
وأؤم ـ ــن ب ـكــل م ــا تـتـضـمـنــه من
ـان .ظـ ـه ــر ذلـ ـ ــك ف ـ ــي «ق ـط ــر
مـ ـ ـع ـ ـ ٍ
الـ ـحـ ـي ــاة» الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا مـنــذ
سـ ـن ــوات ،وب ــدأت ـه ــا بــالـحــديــث
عن الهيرويين وتدميره حياة
شاب ،ثم انتقلت إلى المضمون
ً
الرئيس و هــو الحياة عموما .
أم ــا «وق ـفــة ناصية
زم ـ ــان» ف ـتــدور
حول طرائق
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل

مع الناس ،وركزت من خاللها
على أخالقيات ال يعرفها الجيل
ً
الجديد لألسف .عموما أفضل
األعمال التي ِّ
تعبر عن تجربة
نعيشها .باختصار ،أنا منحاز
إلى الفن الواقعي.

كارول سماحة

تحضيرات

عبر إحــدى صفحاتها الرسمية على مــواقــع التواصل
االجتماعي ،نشرت الفنانة كارول سماحة صورة تجمعها
ّ
مــع الـمــؤلــف الـمــوسـيـقــي مـيـشــال فــاضــل ،وعــلـقــت عليها:
{عندما تجتمع الموهبة واإلنسانية تكون النتيجة ميشال
ً
بشكل
فاضل .ليس كل
شخص في هذا المجال محظوظا ّ
ً
كاف بأن يكون مباركا بمثل روح صادقة ،وصديق وفنان
ٍ
ً
ّ
ألن ّ
لدي صديقا مثلك .أدعو الله
يعتمد عليه .أنا مباركة
بأن تمأل السعادة كل ثانية في حياتك .عيد ميالد سعيد}.

هـ ـ ــل خـ ـطـ ـط ــت مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة
لـتـصــويــر األغ ـن ـيــة ف ــي مـنــاطــق
الطالبية والهرم؟
بــالـتــأكـيــد .ال يـصـلــح تقديم
ً
األغنية في مركز تجاري مثال،
فهي تدور حول ظاهرة مرتبطة
باألحياء الشعبية .لذا كان ال بد
من أن تكون الصورة نابعة من
الكلمات ،والمناطق التي تتكلم
عنها لتكون قريبة من الناس.
ّ
كما تعلمت ،فإن اإلخراج السليم
ال بـ ــد مـ ــن أن يـ ـك ــون مـ ــن دون
«فزلكة» ،وأن يتماشى مع خط
ّ
العمل الــدرامــي ،فال يركز على
ال ـصــورة الـمـبـهــرة فيما يغيب
المنطق ،فذلك سيشوه العمل.

أحمد مكي

لـيــس لكونها معيبة بــل ألنها
طويلة .ولكن سيفاجأ الجمهور
بـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي «الـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــغ» ال ـ ـ ــذي
ً
سأطرحه قريبا.

م ـع ــروف عـنــك أن ــك تستغرق
ً
وقتا ًكبيرا في تحضير أعمالك.
لماذا كانت أغنية «وقفة ناصية
زمان» األسرع في تنفيذها؟
ً
ال أت ـقـ ّـصــد أن أس ـت ـغــرق وق ـتــا
ً
طــويــا فــي الـتـحـضـيــر لــأعـمــال،
بقدر أن كــل فكرة يجب أن تأخذ
ً
وقـ ـتـ ـه ــا .مـ ـ ـث ـ ــا ،أفـ ـ ـك ـ ــار أع ـم ــال ــي
تـ ـب ــدأ ب ـش ـع ــوري ب ـم ــوض ــوع م ــا،
ً
فأجد نفسي أسحب قلما ألكتب
خ ــواط ــر ح ــول ــه .وأغ ـن ـي ــة «وق ـف ــة
ً
ناصية زمــان» لم تستغرق وقتا
ً
ق ـص ـي ــرا ك ـمــا ي ـت ـص ـ ّـور ال ـب ـعــض،
فصحيح أنني كتبتها في ثالثة
ً
أيام فقط ،ولكني أخذت وقتا في
الـتـحـضـيــرات مــن اخـتـيــار أمــاكــن
التصوير والديكورات التي ظهرت
ف ــي الـ ـح ــارة م ـثــل أل ـ ــوان ال ـم ـنــازل
وال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ن ـف ـس ـه ــا ال ـت ــي
اسـتـعـنــت بـهــا س ــواء الـشـبــاب أو
سكان الحارة أنفسهم ،باإلضافة
إلـ ـ ــى ت ـف ــاص ـي ــل صـ ـغـ ـي ــرة أخـ ــذت
ً
مجهودا فــي التحضير لها مثل
مشهد الحمام في نهاية الكليب.
علمنا أن ثمة مشاهد حذفت
من األغنية.
حــذف ـنــا م ـقــاطــع م ــن الـكـلـيــب

شخصيات
ه ـ ــل تـ ـشـ ـت ــرط ف ـ ــي اخـ ـتـ ـي ــارك
شخصياتك الــدرامـيــة أن تكون
واقعية أو حقيقية؟

الجمهور
يتعايش مع
الشخصية
التي أجسدها
وتفاصيلها

كما قلت لك في البداية ،أؤمن
بدور الفن وتأثيره في المجتمع،
ووجـ ـ ـه ـ ــة ن ـ ـظـ ــري أن ت ـت ـض ـمــن
ً
ً
أعمالي جزءا اجتماعيا من دون
أي خ ـلــل ف ــي ال ـم ـض ـمــون س ــواء
ً
ً
كان فيلما أو مسلسال أو أغنية،
ً
ألن الجمهور يريد أن يرى عمال
ً
مشوقا وليس حصة تعليمية.
َّ
بــاخـتـصــار ،يـعــرض عـلــي كثير
مــن األعـمــال ،لكني ال أخـتــار إال

مــا أراه مناسبا ألف ـك ــاري ،ومــا
أريد تقديمه.
ه ـ ــل صـ ـحـ ـي ــح أن ش ـخ ـص ـيــة
«حزلئوم» حقيقية؟
«حــزل ـئــوم» لـيـســت شخصية
ح ـق ـي ـق ـيــة  ،%100جـ ـ ــزء مـنـهــا
حـ ـقـ ـيـ ـق ــي والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء اآلخ ـ ـ ـ ــر مــن
ً
خـيــالــي .عـمــومــا ،أرى أن مصر
غنية بشخصيات ثرية تدفعك
ً
إ لــى تقديمها .شخصيا  ،أد يــت
ن ـ ـمـ ــاذج كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــوج ـ ــودة فــي
مـجـتـمـعـنــا م ـثــل «إتـ ــش دبـ ــور»،
و{الكبير أوي» ،وهذا سر نجاح
أي عـمــل أق ــدم ــه ،ألن الـجـمـهــور
يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاي ـ ــش مـ ـ ـ ــع الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
وتفاصيلها ،مــن ثــم يصدقها.
لذا أميل أكثر إلى هذه النوعية.

هدى السنباطي
هـ ــل ي ـس ـت ـش ـيــر «م ـ ـكـ ــي» أح ـ ــد أص ــدق ــائ ــه فــي
ً
أعماله؟ يقول في هذا المجال« :طبعا .أستعين
بمستشارين لي في أعمالي على عكس البعض
ً
الذي يعتبر ذلك تقليال من شأنه وحجمه كنجم،
وهذا ما حدث في األغنية األخيرة».
يتابع« :كنت أبحث عــن رجــل لغناء الكليب
معي ،ألن األغنية في محتواها ال تتماشى مع

وسام صليبا ينسحب
من {أصحاب تالتة}

صوت نسائي ،ولكن أثناء االختبارات وجدت
أن صوت هدى السنباطي قوي ،ويتماشى مع
الكليب ،ذلك بعدما نصحني الملحن والموزع
خــالــد نـبـيــل صــاحــب ال ـخ ـبــرة ف ــي الـمــوسـيـقــى
الـشــرقـيــة ،بــاالسـتـعــانــة بـهــا .بـصــراحــة ،لــم أكــن
أتــوقــع أن تـخــرج األغـنـيــة بـهــذا الشكل بصوت
ً
سيدة ،فضال عن التوافق بين صوتينا».

وسام صليبا

في فيديو نشره على حسابه على أحد مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي أع ـلــن الـمـمـثــل وسـ ــام صـلـيـبــا ان ـس ـحــابــه من
مسلسل {أصحاب ثالثة} وحلول الممثل جو صادر محله
في شخصية رامي.
أكد صليبا عدم وجود خالف مع أي شخص في العمل،
أو مع منتج المسلسل مروان حداد وتمنى التوفيق لجو،
ً
مشيرا إلى أن العقد انتهى مع الشركة ،ومن األساس كان
يجب أن ينتهي الــدور إال أن نجاح الشخصية دفع حداد
إلــى استكمالها لكن لصليبا ارتـبــاطــات أخــرى اضطرته
إلى االنسحاب.

نادين الراسي تصارع الحياة

نادين الراسي

نـ ـش ــرت ال ـف ـن ــان ــةن ــادي ــن الـ ــراس ـ ـي صـ ـ ــورة ع ـل ــى إح ــدى
صفحاتها عبر مواقع التواصل االجتماعي وعلقت عليها:
«إنـ َـت َ
َّ
وعــم تصارع َ
بمعركة الحياة ما ِت َ
تتطمن من
نس،
ِ
ِ
ِّ
ُ
ّ
َ
القوة ولجراحك
عم
ِ
ِّ
وقت لوقت عاللي َ ّ
تصارع ِكرمالن! َ ِهني َ
َ
تسريحك
يمضوك ِب َدم جروحاتكُ ..مرغم
مكن
وي ِ
الشفاءِ ،
من المعركة «ورقة اإلعفاء» .فأثارت تساؤالت المتابعين
وتفاعلوا معها بكثرة.

دومينيك حوراني وإشاعة الطالق

دومينيك حوراني

بعدما تــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورة
لـهـ ا م ــع رج ــل أش ـيــع أن ــه زوج ـه ــا ال ـثــانــي ،عـلـقــت الـفـنــانــة
دومينيك حوراني على حسابها على أحد مواقع التواصل
االجتماعي مؤكدة أن الرجل الذي بدا معها في الصورة هو
زوجها ووالد ابنتها منذ عشر سنوات ولم يحدث طالق
ً
بينهما أبدا.
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 ...Before We Vanishفيلم مخيف عن غزو الفضائيين
بعد بلوغ موسم أعمال الخيال العلمي الياباني مرحلة متقدمة ،نزل إلى دور العرض
 .Before We Vanishيدخل في مستهل الفيلم زائر من الفضاء الخارجي كنيسة في
طوكيو حيث ترتل مجموعة من األوالد .ال يحمل هذا المشهد تفاصيل مخيفة :يسيطر
الكائن على جسم إنسان .وفي أكبر جزء من المشهد ،ال يختلف بشكله ّأو صوته عن أي
رجل آخر .لكن هذا االجتماع المفاجئ بين الحلو ،والمقدس ،والشرير يولد فينا الخوف.
دارسيل روكيت

الفضائيون
في الفيلم
ال يظهرون
بشكلهم
االفتراضي
البشع

م ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا سـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاألوالد
األ ب ـ ـ ــر ي ـ ـ ــاء ف ـ ــي Before We
 Vanishعـ ـن ــد م ــا ي ـ ـبـ ــدأ غ ــزو
الفضائيين؟ ال ي ـقـ ّـد م الكاتب
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ال ـ ـغـ ــزيـ ــر اإلن ـ ـتـ ــاج
كـيــوشــي ك ــوروس ــاوا ال ـجــواب
عـ ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال .لـ ـك ــن ه ــذا
ال يـ ـعـ ـن ــي أن أ فـ ـ ــا مـ ـ ــه ،و ه ـ ــذا
مــن بـيـنـهــا ،تـفـتـقــر إل ــى البعد
الروحي ،على العكس.
خــال أكبر جــزء من دقائقه
ال ـم ـئــة وال ـث ــاث ـي ــن الـمـتـثــاقـلــة
ال ـخــال ـيــة م ــن ال ـت ـشــويــق عـلــى
ّ
ن ـحــو غ ــري ــب ،ي ـشــكــل Before
ً
ِّ ً
 We Vanishمـ ـ ــذكـ ـ ــرا ذ كـ ـي ــا
ً
ً
ً
ب ـس ـي ـط ــا وتـ ـك ــريـ ـم ــا ص ــري ـح ــا
ع ـلــى ن ـحــو م ــرح ألع ـم ــال مثل
Invasion of Body Snatchers،
 ،Starmanوغيرهما من معالم
سينما ا لـخـيــال العلمي التي
ُ
ت ـكــرر إل ــى مــا ال نـهــايــة .ولكن
تـ ـ ـح ـ ــت س ـ ـط ـ ـحـ ــه الـ ـ ـع ـ ــام
ا لـخـشــن ،نعثر على
ج ـ ـ ــوه ـ ـ ــر ص ـ ـ ـ ــادق
و غـ ــوص حقيقي

ف ــي م ــا ق ــد ت ـخ ـســره الـبـشــريــة
ً
ً
عندما تواجه انقراضا وشيكا.

جريمة مروعة
نكتشف ذلك المصير الحالك
في مستهل الفيلم ُبعيد عرض
هذا العمل إحدى صوره األكثر
ً
إزعاجا :مشهد جريمة مروعة
ب ـط ـل ـتــه ف ـت ــاة م ــراه ـق ــة تــرتــدي
ً
ً
ً
زي ــا مــدرس ـيــا مـضــرجــا بــالــدم.
ّ
قد يذكرنا ذلك بعمل كوينتن
تارانتينو الخيالي ،إال أن أكيرا
( ي ــوري تسونيماتسو) أو َمن
كانت أكيرا أكثر خطورة .فقد
ت ـحـ ّـو ل جسمها فــي غـفـلــة إ لــى
قدم إلى األرض
مسكن لفضائي ِ
لـلـتـحـضـيــر لـعـمـلـيــة اس ـت ـيــاء
وشيكة.
ت ـ ـ ــأم ـ ـ ــر أك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا وزم ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا
الـ ـفـ ـض ــائ ــي أم ـ ــان ـ ــو (م ــاهـ ـي ــرو
ً
ً
تاكاسوغي) صحافيا محليا
ُي ــدعـ ــى س ـ ــاك ـ ــوراي (ه ـي ــروك ــي
ً
هاسيغاوا) بأن يكون {مرشدا}
ل ـه ـمــا ي ـعـ ّـرف ـه ـمــا إلـ ــى الـجـنــس
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـحـ ـض ــران
لمحوه .يسافر هــؤالء الثالثة
ع ـب ــر ط ــوكـ ـي ــو ،م ــرت ـك ـب ـي ــن مــن
حـيــن إل ــى آخ ــر م ـجــازر دمــويــة
تـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــم عـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــور أك ـ ـ ـيـ ـ ــرا
العنيفة بالريبة .يسعى هذان
الفضائيان إ لــى استخالص
ص ـفــات مـهـمــة (الـمـشــاعــر،
والقيم ،والحدس ،وغيرها
م ـ ـ ــن م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات) م ـم ــن
يلتقياهم من البشر.
لـ ـ ـك ـ ــن أك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا وأم ـ ـ ــان ـ ـ ــو
يـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــان أن عـ ـ ـل ـ ــى األرض
ً
ً
ف ـضــائ ـيــا ث ــال ـث ــا ي ـس ـكــن جـســم
ر جــل ُيــد عــى شينجي (ريوهي
م ـ ــاتـ ـ ـس ـ ــودا) .ي ـل ـف ــت ال ـت ـغ ـي ـيــر

مشهد من Before We Vanish
المفاجئ في شخصية شينجي
انتباه زوجته المنفصلة عنه
نارومي (ماسامي ناغاساوا)،
ً
ً
ف ـي ـق ـ ّـدم ل ـهــا ت ـف ـس ـيــرا صــري ـحــا
ً
ومـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرا (يـ ـ ـق ـ ــول ل ـ ـهـ ــا{ :ف ــي
الـحـقـيـقــة ،أن ــا ف ـضــائــي}) .وفــي
أحـ ــد ت ـ ـطـ ــورات ال ـف ـي ـلــم األك ـث ــر
متعة (ما يذكرنا بعمل دوغي
جــو نــز فــي Twin Peaks: The
 ،)Returnتـ ـسـ ـه ــم سـ ـيـ ـط ــرة
ال ـف ـض ــائ ــي ع ـل ــى ش ـي ـن ـجــي فــي
إصـ ـ ـ ـ ــاح زواجـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ن ـح ــو
مـ ـف ــاج ــئ .لـ ـك ــن هـ ـ ــذه ال ــدع ــاب ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرحـ ـ ــة ت ـ ـح ـ ـمـ ــل ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات
ً
عميقة :هل نحقق نجاحا أكبر
فــي اإلعـ ــراب عــن ال ـحــب أحــدنــا
لآلخر إذا تخلصنا من كل تلك
القشور العاطفية والتوقعات

المتحجرة التي تتراكم بمرور
الوقت؟

خيال افتراضي
إل ـ ـ ــى أن يـ ـبـ ـل ــغ ذروتـ ـ ـ ـ ــه مــع
سلسلة من االنفجارات القوية

ّ
غـ ـي ــر ال ـم ـق ـن ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ــك ــل
ً
ً
ت ـك ــري ـم ــا غ ــري ـب ــا ل ـ ـ ـ ــNorth by
ّ
 ،Northwestيـشــكــل Before
ً
ً
 We Vanishمـ ـ ـث ـ ــاال جـ ــذا بـ ــا
ً
وذك ـ ـيـ ــا ل ـل ـخ ـيــال االف ـت ــراض ــي
ُّ
المعد على مستوى تصو ري
ب ـ ـحـ ــت .عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ال

نـ ـ ــرى ال ـف ـض ــائ ـي ـي ــن بـشـكـلـهــم
االفـ ـت ــراض ــي ال ـب ـش ــع .وي ـع ــود
ذ لـ ـ ـ ـ ــك إ لـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ـ ــذا ا لـ ـعـ ـم ــل
يستمد ج ــذوره مــن مسرحية
لتوموهيرو مايكاوا (اقتبسها
كـ ـ ـ ــوروسـ ـ ـ ــاوا بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
الكاتب ساشيكو نــا نــا كــا) .إال

ً
أنه يخدم أيضا ميل هذا العمل
الفلسفي وإصراره على إعادة
الـنـظــر فــي مــا هــو بـشــري ومــا
ليس كذلك.

لقطات طويلة
من بين اللقطات كافة واألطــر التي تحدد تصاعد القصة
البطيء ،تبقى وسيلة كوروساوا األكثر فاعلية لعرض المواد
الشيقة تركيزه على الكاميرا .يهوى هذا المخرج وضع ممثليه
ً
في لقطات طويلة ،محافظا على البعد البصري الذي ال يتيح
ً
لنا مطلقا تحديد هوية الشخصيات بدقة .ولهذا القرار أسباب
عملية تدفعنا إلى التعاطي مع الشخصيات كلها بمساواة .فما

الفائدة من التعاطف مع شخصيات محددة إن كان الجميع
ً
ً
تقريبا سيموتون قريبا؟
ولـكــن هــل تــواجــه البشرية هــذا المصير الـحــالــك؟ وإن حل
بها ،فمتى؟ وكيف؟ تبقى هذه األسئلة من األلغاز القليلة التي
يتركها الفيلم معلقة إلى أن يبلغ لحظاته األخيرة التي تجعل
الخوف يتسلل إلى قلب المشاهد بهدوء.

 The Cloverfield Paradoxضاع في الفضاء وسط الحطام
 The Cloverfieldعلى شبكة Netflix
بعدما بدأ عرض فيلم Paradox
ً
عقب إعالن مفاجئ خالل ًمباراة {السوبر بول} أخيرا ،يتضح لنا أن هذا العمل
{ضاع} في الفضاءّ ،
متحوال إلى ومضة باهتة ُبثت بمهارة على رادارنا السينمائي.
مايكل فيليبس

مشهد من الفيلم

ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر The Cloverfield
 Paradoxالجزء الثالث في سلسلة
انـطـلـقــت قـبــل عـقــد مــن الــزمــن مع
فيلم يعتمد أسلوب {التسجيالت
المكتشفة} بعنوان .Cloverfield
ّ
يصور الفيلم الناجح المتواضع،
الذي يمتاز بفاعليته ،وسالسته،
وإن ـ ـبـ ــائـ ــه ب ــالـ ـك ــارث ــة ال ـم ـح ـت ـمــة،
ليلة فــي مــديـنــة نـيــويــورك حــاول
خاللها عدد من سكان هذه األلفية
ً
ً
ً
مواجهة عبثا وحشا بحريا قلما
يـظـهــر عـلــى ال ـشــاشــة .واسـتـمــرت
هـ ـ ــذه ال ـس ـل ـس ـل ــة عـ ـ ــام  2016مــع
 Cloverfield Lane 10ا ل ـ ــذي
يـ ـع ــرض ع ــاق ــة اح ـت ـج ــاز مـتـقـنــة
ف ــي م ـل ـجــأ ت ـحــت األرض تــرتـبــط
بـ ـ ـقـ ـ ـصـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزء األول
 ،Cloverfieldإال أن ه ــذا الــرابــط
ً
يظل واهيا وغير واضح.
وعد إعالن Cloverfield Paradox
ً
خــال مباراة {السوبر بــول} أخيرا
بتقديم ال ـجــواب عــن ال ـســؤال الــذي
ً
أثـ ــاره ال ـجــزء األول تـلـقــائـيــا :كيف
ظـ ـ ـه ـ ــرت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــوش؟ خـ ــال

ال ـم ـشــاهــد ال ـتــي ن ــراه ــا ق ـبــل ش ــارة
البداية في عمل  Netflixهذا ،الذي
أخ ــرج ــه ج ــول ـي ــوس أون ـ ـ ــاه وكـتـبــه
أورن أوزي ــل ودوغ يــونــغ ،نكتشف
حالة األرض في المستقبل القريب.
يذكر مذيع األخبار{ :ستنفد موارد
ال ـطــاقــة فــي ال ـعــالــم بــالـكــامــل خــال
خمس سنوات} .لكن هذه الكلمات
ً
قد تنطبق أيضا على التزام Netflix
باألعمال المميزة ،إذا واصلت هذه
الـشـبـكــة اك ـت ـفــاء هــا بــاألع ـمــال غير
المتقنة على غرار The Cloverfield
.Paradox
عـ ـل ــى مـ ـت ــن الـ ـم ــركـ ـب ــة ال ـف ـضــائ ـيــة
 ،Cloverfieldيواجه فريق دولي من
العلماء ،رواد الفضاء ،واألشخاص
ال ـم ـقــدام ـيــن مـعـضـلــة :إذا ل ــم ينجح
م ـسـ ّـرع الـجــزيـئــات الـبــالــغ ال ـقــوة في
توليد الطاقة للكوكب (تفاصيل َغير
ُ
مـهـمــة وال ت ـك ـشــف) ،فستعم األرض
الفوضى ،والحروب العالمية ،وأفالم
آدم ساندلر األصلية من .Netflix
ت ـ ـتـ ــرك خـ ـبـ ـي ــرة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت أف ــا
هــام ـي ـل ـتــون ،ف ــي دور عـ ــادي أضـفــت

عليه غوغو مباثا-راو بعض التأثير،
زوجـ ـه ــا ال ـط ـب ـيــب (روج ـ ـ ــر دي ـف ـيــس)
لتواجه النقص في الغاز والعروض.
يشمل فريق العمل على هذه المركبة
ً
ً
ً
أيضا ألمانيا حادا (دانيال برول من
ً
ً
 ،)The Alienistوروسيا يبدو مريبا
ً
ً
في الحال (أكسيل هيني) ،وقائدا قويا
ً
ً
إنما ممال (ديفيد أويلوو) ،وفكاهيا
ً
مــرحــا (كــريــس أودود ال ــذي يضفي
على العمل لمسة مميزة) .وفي مرحلة
ً
ما ،تفقد شخصيته ذراعــا ،ما يتيح
ً
َ
لكاتبي العمل االستمتاع قليال على
طريقة  Evil Dead 2مع هذا العضو
المبتور.

عند اكتشافها .ولكن من خالل مقابلة
تـعــرضـهــا ق ـنــوات الـكــابــل اإلخـبــاريــة
ً
م ــع م ـج ـنــون (هـ ــل ه ــو ك ــذل ــك ح ـق ــا؟)
يــؤمــن بنظريات الـمــؤامــرة ،نكتشف
أن تجربة ّ
مسرع الجزيئات قد تؤدي
إل ــى «إحـ ــداث ش ــرخ فــي غـشــاء الــزمــن
ً
الـفـضــائــي ،مــا يسبب تـصــادمــا بين
أبعاد عــدة ويـقـ ّـوض الــواقــع» .ونعلم
ً
أيضا أن تأثيراته الجانبية قد تشمل
إطالق «مسوخ ،وشياطين ،ووحوش
من البحر».
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤس ـ ــف أن الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال
يخصص الــوقــت الكافي لــذلــك ألنه
منشغل بــالـتـسـلــي بــأل ـعــاب الــواقــع

ً
البديل العادية المقتبسة مباشرة
من  Lostلجاي جاي أبرامز .ويطول
هـ ــذا ال ـع ـبــث وي ـت ـن ــوع .ع ـلــى سبيل
المثال ،تعاني إحــدى الشخصيات
اضطرابات هضمية شبيهة بـ،Alien
فيما يكتفي اآلخرون بتأملها وهم
واقفون مكتوفي األيدي .كذلك نرى
لمحات إنسانية مــن Interstellar
و .Arrivalو ل ـكــن بـغـيــة التحضير
ل ـف ـص ــل آخـ ـ ــر مـ ــن خ ـل ـي ــط ال ـم ــآس ــي
غـيــر الـمـتــرابــط ه ــذا ،ي ـقـ ّـدم ل ـنــاThe
ً
ً
 Cloverfield Paradoxطوعا عدوا
غير بشري في مشاهده األخيرة.

تفاصيل
إليك بعض التفاصيل اإلضافية
عن هذه القصة :تأتي خبيرة أخرى
فــي فريق العمل (إليزابيث ديبيكي
ال ـتــي تتحلى بـشـجــاعــةٍ بـنـظــر ٍة تنم
ّ
ع ــن ن ــواي ــا ط ـمــوحــة وت ــذك ــر بـتـيـلــدا
سوينتون) مــن بعد آخــر .ال يتعرف
إليها أي من أعضاء الفريق اآلخرين

مشاهد جامدة
باتباع استراتيجية أبرامز البصرية المعتادة ،يبدو معظم اللقطات
ً
ّ
التي تركز على الممثلين في فيلم المخرج أوناه جامدا إلى أبعد الحدود.
ً
بعبارات أخــرى ،تبدو المشاهد مالئمة تماما لفيلم عــادي يفتقر إلى
التميز تشاهده على جهاز .iPhone

منهكة
 Maze Runner: The Death Cureيتبع وتيرة قوية ِ
ُ
من بين سالسل أفالم الشباب المتمردين التي أسهمت سلسلة  The Hunger Gamesفي والدتها ،تعتبر  The Maze Runnerاألكثر
متعة وحركة .ولكن الجزء األخير منها يغالي في هذا األمر.
كاتي والش
ً
ّ
تشكل الحركة دليال على سبب
نجاح ثالثية ،The Maze Runner
التي تنطلق تحت إشراف المخرج
ويس بول بسرعة كاملة وال تبطئ
ً
ّ
تتحول إلى تجربة
مطلقا .وهكذا
حماسية ممتعة ور ح ـلــة مشبعة
باألدرينالين معدة بإتقان شارك
فيها النجم المفعم بالحياة ديالن

ملصق الفيلم

أوبراين .لكن الجزء الثالث واألخير
حسبما ُيفترض The Death Cure
يدفع بالحركة إلى مستوى تصل
معه إلى حد غير ممتع.

طاقة صبيانية
ت ـض ـفــي ه ـ ــذه ال ـس ـل ـس ـلــة طــاقــة
صبيانية مشاغبة على نوع أفالم
الـ ـ ـك ـ ــوارث واألبـ ـ ـط ـ ــال ال ـمــراه ـق ـيــن
هــذا .كانت سلسلة The Hunger
 Gamesعاطفية بالكامل وعكس
ك ــل جـ ــزء ف ـي ـهــا ص ــرخ ــة كــاتـنـيــس
(جـنـيـفــر ل ــوران ــس) ال ـبــدائ ـيــة .أمــا
ً
 ،Divergentفـ ـب ــدا أ كـ ـث ــر ت ــأ ن ـق ــا ،
ً
وب ـ ــرودة ،وب ـع ــدا مــن أن يــؤثــر في
ال ـم ـش ــاه ــد .ل ـكــن Maze Runner
ي ـض ـف ــي الـ ـخـ ـش ــون ــة وال ـح ـم ــاس ــة
على هــذا السباق للبقاء في عالم
مــا بـعــد الـحـضــارة الـمـتـمــرد الــذي
يقضي على شبابه .وكما اكتشفنا
ف ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي The Scorch
ّ
 ،Trialsت ـشــكــل هـ ــذه الـ ــروايـ ــة عن
ً
الكارثة الوشيكة فيلما عن الموتى

األحياء ،ما منح السلسلة بأكملها
ً
تأثيرا أكبر.

إنجاز المهمة
م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن س ـل ـس ـل ــة The
ّ
 Maze Runnerت ــرك ــز ع ـلــى إن ـجــاز
ُال ـم ـه ـمــة (م ـج ـمــوعــة م ــن الـمــراهـقـيــن
ألقيت في منطقة غامضة وعليها أن
تـحــاول الـهــرب عبر متاهة كــل يــوم)،
ً
وال تتجاهل مطلقا القيم األخالقية.
فقد باتت المتاهة اليوم رمزية أكثر
منها حــرفـيــة ،فيما يـحــاول توماس
(أوبراين) الهرب من متاهة الحضارة
ال ـم ـت ــداع ـي ــة والـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـش ــري ــرة
 .WICKEDلكن توماس ورفاقه الشبان
ســرعــان مــا يكتشفون أن WICKED
ت ـجــري عـلـيـهــم ال ـت ـج ــاربٍّ ،بـمــا أنـهــم
محصنون ضد مرض متفش يحول
البشر إلى {وحوش} متعطشة للدم.
ال ح ــل إزاء ت ــوم ــاس غـيــر ال ـهــرب،
وهـ ــذا م ــا يـفـعـلــه بــال ـتــأك ـيــد ،م ــع أنــه
ً
ً
ّ
أحيانا ال يفكر مليا بخطواته .ولكن
يتضح أن هدفه الخروج ببساطة من

ً
دون أن يخسر أيا من أصدقائه صعب
ً
المنال ،خصوصا عندما يخطف هو
وفريقه من المتمردين عربة القطار
الخطأ ،تاركين صديقهم مينهو (كي
هونغ لي) ليواجه التجارب البشعة
فــي مقر  WICKEDحيث يعمل عدد
من العلماء على تطوير مصل يحارب
الفيروس .عندما ينطلق توماس في
مهمة إنـقــاذ ليخرج مينهو مــن آخر
مدينة ما زالــت قائمة ،تــزداد األمــور
ً
ت ـع ـق ـيــدا ح ـيــن يـكـتـشــف أن حبيبته
السابقة تيريزا (كايا سكوديالريو)
تـعـمــل ض ـمــن ف ــري ــق ال ـع ـل ـمــاء الــذيــن
ي ـس ـعــون إل ــى ال ـتــوصــل إل ــى الـمـصــل
({عالج الموت} إن شئت).
ُ
ً
ال تعتبر الحبكة عموما معقدة،
مــع أن المسار مليء بالعقبات ،بما
فيها والتون غوغينز األبــرص الذي
يقود انتفاضة عند جــدران المدينة،
واألص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ــدمـ ــاء م ـ ــن مـنـطـقــة
{الغاليد} الذين يظهرون من كل حد
وصوب ،وجيش المتعطشين للدماء
وال ـج ـنــود الـخــارقـيــن الــذيــن يـســدون
الـمـنــافــذ كــافــة .يـحــرص ب ــول وكــاتــب

أبطال الفيلم
السيناريو ت .س .نولين على ضبط
النبرة بدقة والحفاظ على الوتيرة
ً
المتسارعة ،إال أنهما يقحمان غالبا
ال ـق ـص ــة وال ـش ـخ ـص ـي ــات فـ ــي زوايـ ـ ــا
ال يـمـكــن الـ ـخ ــروج مـنـهــا إال بـحـلــول
مفاجئة غريبة .ولكن عندما يهبط
الـمـنـقــذ ال ـثــالــث أو ال ــراب ــع م ــن حيث
ال ن ـ ــدري ،نـشـعــر ب ــأن ال ـق ـصــة بــاتــت
ً
مصطنعة قليال.

كتلة مزعجة
يتبنى المخرج ويس بول مقاربة متطرفة .ومع انقضاء ساعتين و 20دقيقة
ّ
يتحول إلى كتلة مزعجة من األضواء القوية والضجة العالية
من هذا الفيلم،
وأصــوات إطــاق الـنــار ،وتكسر العظام ،واالنـفـجــارت ،والمباني المتداعية.
المشاهد بأن هذه َ
نتيجة لذلك ،يشعر ُ
ومنهكة.
المشاهد ثقيلة ،ومـخـ ِّـدرة،
ِ
وهكذا تبلغ سلسلة  The Maze Runnerفي The Death Cureالحد األقصى،
ما يؤدي إلى استنفادها.

توابل ةديرجلا

•
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اللبان  :أسعار خاصة على خدمات التجميل بمناسبة األعياد الوطنية
• استشاري التجميل في مركز الحياة الطبي %80 :من الجراحات للسيدات و %20للرجال
ً
كشف استشاري جراحات التجميل في مركز الحياة الطبي د .محمد اللبان أن العيادة ِّ
تقدم مشددا على إيمان إدارة مركز الحياة الطبي بأن أمان المريض يأتي في المقام األول.
ً
ً
د .محمد اللبان أشار إلى أن عيادة التجميل ِّ
تقدم الخدمات المتوافرة في مستشفيات
فبراير
شهر
خالل
كافة،
والمتميزة
المتكاملة
الطبية
خدماتها
على
جدا
خاصة
أسعارا
ً
أميركا وأوروبا ،مضيفا أن الفترة األخيرة شهدت زيادة ضخمة في أعداد المترددين
الجاري ،بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية.
ّ
عليها ،وكشف أن إدارة المركز تتوسع في خدمات العيادة سواء من خالل شراء أحدث
وقال في حوار مع «الجريدة» إن متابعي العيادة من الرجال على «إنستغرام» يفوق
متابعاتها من السيدات بنسبة  %58مقابل  ،%42وتخضع النساء لجراحات التجميل ًبنسبة األجهزة الطبية أو استقدام أطباء وفنيين ذوي كفاءة عالية لتلبية الطلب المتزايد.
فيما يلي نص الحوار:
 %80مقابل  %20للرجال .وأوضح اللبان أن المواد المستخدمة في العيادة آمنة تماما،
عادل سامي

نقدم خدمات
متكاملة ومميزة
وأسعارنا في
متناول الجميع

 %58من
متابعينا على
إنستغرام من
الرجال!

• ما الخدمات التي تقدمها عيادة
التجميل في مركز الحياة الطبي؟
تـقـ ِّـدم عـيــادة الجلدية والتجميل
فــي مــركــز الـحـيــاة الـطـبــي الـخــدمــات
ال ـج ــراح ـي ــة وغ ـي ــر ال ـج ــراح ـي ــة كــافــة
ل ـل ـم ــراج ـع ـي ــن والـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى ،س ـ ــواء
م ــا يـتـعـلــق ب ـش ـ ّـد ال ـب ـطــن أو تكبير
وتصغير ّ
وشد وترميم وبناء الثدي،
وشــد وحقن الــوجــه ،وشــد الجفنين
والحاجبين وشفط الــدهــون ،وإزالــة
آثار وندبات حب الشباب ،ومحاربة
تجاعيد الــوجــه والـعـنــق ،ومعالجة
ً
آثــار الجروح ،فضال عن البوتوكس
والـفـيـلــرز لـعــاج الـتـجــاعـيــد ،وحقن
البالزما.
ن ـت ـب ــع ف ـ ــي عـ ـي ــادتـ ـن ــا الـ ـنـ ـم ــوذج
األمـيــركــي واألوروب ـ ــي فــي جــراحــات
التجميل ،والــذي يعتمد على تقديم
خدمات متكاملة أساسها التواصل
الدائم والمستمر مع المريض ،سواء
م ــن خ ــال الـمـعــايـنــة ال ـم ـبــاشــرة في
العيادة أو التواصل عبر الهاتف أو
الواتساب وخــافــه ،ذلــك على عكس
النموذج العربي ،الــذي تنقطع فيه
الصلة بين الطبيب والمريض عقب
ً
الخضوع للجراحة .نقدم أيضا في

ً
اللبان متحدثا إلى الزميل عادل سامي

الـعـيــادة الـخــدمــات كــافــة مثل السبا
المتكاملة ،وتنظيف الوجه ،والتدليك،
والعالج النفسي والطبيعي للمريض.
ً
تتوافر لدينا فــي الـعـيــادة أيضا
أح ـ ــدث أج ـه ــزة األي ـف ــو ل ـشــد الــوجــه
والـجـســم مــن دون جــراحــة ،وأفضل
ً
أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـت ــدلـ ـي ــك ،وفـ ـ ـق ـ ــا ألح ـ ــدث
الـتـكـنــولــوجـيــا .فــي ه ــذا اإلطـ ــار أود
التأكيد على امتالكنا كاميرا ثالثية
األبـ ـع ــاد لـتـصــويــر ال ــوج ــه وإظ ـه ــار
العيوب ،من ثم االستفادة منها في
ع ــاج ال ــوج ــه ،وهـ ــذه ال ـكــام ـيــرا غير
مـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـك ــوي ــت بــاسـتـثـنــاء
عيادتنا ،وهي أميركية الصنع ولها
استخدامات غير محدودة في تصليح
عيوب الوجه.
وت ـقــدم عيادتنا أن ــواع جــراحــات
التجميل كافة المتوافرة في العيادات
والمستشفيات بالواليات المتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة وأوروب ـ ـ ـ ــا وبــالـمـعــايـيــر
نفسها ،وينطبق األم ــر نفسه على
مواصفات غرف الجراحات.
ً
لدينا أيضا أحــدث األجهزة التي
تـقــدم خــدمــات جــراحـيــة وتجميلية
كتجميل وش ــد ال ــوج ــه والـجـفـنـيــن،
وحقن الدهون في الوجه والبوتوكس

والفيلرز والخاليا الجذعية ،وشفط
ال ــده ــون وش ــد ال ـب ـطــن .ك ــذل ــك تـقــدم
ال ـع ـيــادة خــدمــات جــراحــة التجميل
ً
في الجسم وفقا ألعلى المواصفات
الـعــالـمـيــة .بــاخـتـصــار ،يمكن الـقــول
إن العيادة غنية بأحدث العالجات
الجراحية وغير الجراحية ،كشفط
الدهون ونحت القوام الثالثي األبعاد
باستخدام جهاز “الفيزر” .ويمكن
إجــراء الجراحة تحت مخدر كلي أو
مــوض ـعــي ،ث ــم ي ـخــرج ال ـمــريــض من
المستشفى في اليوم نفسه.
وت ـ ـن ـ ـفـ ــرد ع ـ ـيـ ــادت ـ ـنـ ــا بـ ـخ ــدم ــات
غـيــر م ــوج ــودة فــي الـكــويــت إلرج ــاع
األم ـه ــات إل ــى شكلهن قـبــل الـحـمــل،
ذل ــك عـبــر مـحــاربــة الـتـهــدل وضعف
ع ـضــات الـبـطــن ال ـلــذيــن تسببهما
كثرة الحمل والــوالدة .نشفط دهون
الـ ـبـ ـط ــن والـ ـخـ ـص ــر ون ـح ـق ـن ـه ــا فــي
األمــاكــن المطلوبة ،فتعود األمهات
إلى شكلهن السابق ،ذلك بمساعدة
فريق طبي وتخدير وتمريض على
أعلى مستوى.

دقة ومتابعة
ً
• م ــا أك ـث ــر ال ـخ ــدم ــات ط ـل ـبــا في
العيادة؟
نقدم في العيادة جراحات التجميل
ً
كــافــة .ولكن األكـثــر طلبا الجراحات
الـتــي تعمل عـلــى إرجـ ــاع جـســم األم
متعددة الوالدات إلى شكله السابق،
ّ
ال سيما التخلص من ترهل البطن.
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ش ـف ــط الـ ــدهـ ــون عـقــب
الخضوع لتكميم البطن وشده ،كذلك
تعديل شكل الجفنين ،وشفط الدهون،
وبناء الثدي وترميمه.
الــافــت أن نسبة متابعينا على
ّ
“إنستغرام” تتوزع بين  %58للرجال
مقابل  %42للنساء ،فيما السيدات
يخضعن لجراحات التجميل بنسبة
 %80مقابل  %20للرجال.

يمكننا القول إن عيادة التجميل
في مركز الحياة الطبي تقدم الخدمات
كــافــة الـتــي يحتاج إليها المريض،
وأثناء
وتتميز بمتابعة المريض قبل
ِّ ً
إجـ ـ ــراء ال ـج ــراح ــة وب ـع ــده ــا ،م ــوف ــرة
ل ــه ال ـعــاج ـيــن الـنـفـســي والطبيعي
وخالفهما.
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـج ــراح ــات بـنــاء
الـثــدي ال تقصدنا أع ــداد كبيرة ،إذ
إن الـغــالـبـيــة يـســافــرن إل ــى ال ـخــارج
الستئصال الثدي نتيجة للسرطان،
ً
حيث يجرين ترميمه أيـضــا ،ورغم
أن لذلك ميزة التعرف إلــى مــدارس
طبية أجنبية ،فــإن سلبياته تكمن
فــي انقطاع االتـصــال بين المريض
وطـبـيـبــه ال ـم ـعــالــج ال ـ ــذي أج ـ ــرى له
الـجــراحــة ،فيما أن األخـيــرة تحتاج
إلى متابعة مستمرة ولفترة طويلة.
• تحدثتم عــن جــراحــات ترميم
الثدي .ما مدى ضرورتها؟
ً
تشكل جراحة ترميم الثدي جزءا
من العالج بعد استئصاله ،ال سيما
ً
ً
أنــه يشكل جــزءا أساسيا من أنوثة
ّ
والمس به يسيء إليها وإلى
المرأة
حــالـتـهــا الـنـفـسـيــة .لــذلــك مــن المهم
الحفاظ عليه إذا أمكن .وعندما نجد
ً
ضرورة إلى استئصاله نلجأ الحقا
إلى جراحة الترميم .يجب التحدث
إل ــى ال ـم ــرأة ومـعــرفــة توقعاتها من
ال ـج ــراح ــة ،م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن من
الخطأ اعتبار ترميم الثدي جراحة
تجميل ،بل هي جزء من العالج وال
تختلف عــن تــرمـيــم أي عـضــو آخــر
ً
نظرا إلى أهمية الثدي بالنسبة إلى
المرأة .في هذا اإلطار ،ال بد من القول
إن ترميم الثدي غير ممكن لدى %10
من الحاالت ،ذلك في حال اكتشاف
المرض في مرحلة متقدمة ،أو فشل
العالج الكيماوي في تصغير حجم
الورم ،أو إذا كان السرطان من النوع
االلتهابي وثمة حاجة إلــى العالج
الشعاعي ...في هذه الحاالت ال ينصح

د .محمد اللبان
بترميم الـثــدي إال بعد إتـمــام عالج
السرطان.
وتتطلب جراحة استئصال الثدي
ساعة ونصف الساعة ،أمــا الترميم
فتختلف مدته بحسب نوعه وتتراوح
بين ثــاث وخمس ســاعــات .وتبقى
ً
المريضة في المستشفى يوما وتعود
إلى منزلها في اليوم التالي ،وتشفى
خالل أيام.

تكلفة ومواد
• ماذا عن تكلفة إجراء جراحات
التجميل في عيادتكم؟
رغـ ــم أن ـن ــا ن ـق ــدم خ ــدم ــات طبية
م ـت ـكــام ـلــة ومـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ،ف ـ ــإن تـكـلـفــة
ال ـج ــراح ــات ال ـت ــي نـجــريـهــا ليست
األعلى ،بل هي في متناول غالبية
ال ـم ــرض ــى وال ـم ــراج ـع ـي ــن .أي أنـنــا
نقدم خدمة طبية متميزة بكلفة في
ً
متناول الجميع ،فضال عن العروض
التي نطلقها في المناسبات وغيرها.
ً
مـثــا ،خــال شهر فبراير الـجــاري،
ً
ً
ن ـق ــدم أس ـ ـعـ ــارا خ ــاص ــة جـ ـ ــدا على
خدمات التجميل في العيادة كافة،
بمناسبة االحتفال باألعياد الوطنية.
• م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواد ال ـط ـب ـيــة
المستخدمة في عيادتكم؟
ال بــد مــن أن تـكــون ال ـمــواد آمنة
ً
ً
ت ـمــامــا وم ـص ــرح ــا ب ـهــا م ــن وزارة

ال ـص ـح ــة الـ ـت ــي ت ـض ــع م ــواص ـف ــات
ع ــال ـي ــة ل ـل ـم ــواد ال ـم ـس ـت ـخــدمــة في
الحقن وخالفه .في عيادة التجميل
بمركز الحياة الطبي نحرص على
استعمال أفضل الـمــواد الحاصلة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات وبـ ــأع ـ ـلـ ــى
المواصفات حتى وإن كانت مكلفة،
ذلك أننا مؤمنون بأن أمان المريض
يأتي فــي المقام األول يليه الربح
في المرتبة الثانية .وجميع موادنا
ً
نتائجها جيدة جدا ،ألننا نستخدم
األفضل.

ّ
تطور ومشاريع

• ما خططتكم المستقبلية؟
الحـظـنــا خ ــال األش ـه ــر األخ ـيــرة
زيــادة ضخمة في أعــداد المترددين
على العيادة لالستفادة من خدماتنا.
ل ـ ــذا ن ـت ـط ــور ب ــاس ـت ـم ــرار لمصلحة
المرضى ،ونستقدم أفضل وأحــدث
األجهزة الطبية .على سبيل المثال ال
الحصر ،لدينا جهازان لشفط الدهون
ونحت الجسم أحدهما دخل الخدمة
ً
أخ ـي ــرا وي ـعــد األح ـ ــدث ف ــي الـكــويــت.
كذلك عملنا خالل اآلونة األخيرة على
تعيين عدد من األطباء المساعدين
لــي فــي ال ـع ـيــادة لتغطية الـخــدمــات
ال ـم ـت ــزاي ــدة .ون ـخ ـطــط لـلـتــوســع في
الخدمات سواء بشراء أحدث األجهزة

الطبية أو استقدام أطباء وفنيين ذوي
كفاءة عالية.
• هل ثمة تنسيق بين عيادتكم
وبعض المستشفيات العالمية؟
نحن على اتصال دائم بمستشفى
هارلي ستريت في لندن ومستشفى
ب ــرمـ ـنـ ـغـ ـه ــام ،ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـحـ ــاالت
ال ـت ـج ـم ـي ـل ـي ــة ال ـب ـح ـت ــة أو إص ـ ــاح
وت ـ ـعـ ــديـ ــل واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال األنـ ـسـ ـج ــة.
ً
والقنوات مفتوحة دائما بيننا وبين
عــدد من المستشفيات البريطانية،
وثمة تواصل دائــم معهم لمصلحة
المريض.
• هل لديك كلمة أخيرة؟
ن ــؤك ــد أن ه ــدف ـن ــا األول ت ـقــديــم
أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية
للمرضى والمراجعين ،فهم في مقدمة
أولويات العيادة ونعمل من أجلهم.
ونـقــول لمرضانا إنـنــا سنبقى إلى
جانبكم عقب الـخـضــوع للجراحة،
سواء في العيادة أو عبر الهاتف أو
مــواقــع ال ـتــواصــل المختلفة بهدف
خدمتكم في األوقات كافة.
عيادتنا تـقـ ِّـدم الـخــدمــات نفسها
الـمـتــوافــرة فــي مستشفيات أميركا
وأوروبـ ــا .ونـحــرص باستمرار على
تقديم أفضل الخدمات ،سواء في ما
يخص الـمــواد المستخدمة شديدة
األمان أو األطباء العاملين في العيادة
والمشهود لهم بالكفاءة العالية.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

8

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تعاكسك األفالك فيزداد الضغط عليك
من دون فائدة.
ً
عاطفياّ :
تفهم تصرفات الحبيب في المحنة
التي يمر بها.
ً
ّ
ّ
صحية تتعلق بأحد
تهتم بقضايا
اجتماعيا:
أفراد العائلة.
رقم الحظ.15 :
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كلمات متقاطعة

ً
ً
ً
ً
قديما ّ
يدر عليك أمواال
مهنيا :تنجز مشروعا
إضافية.
ً
عــاطـفـيــا :تــرافــق الـشــريــك لـحـضــور مناسبة
اجتماعية سعيدة.
ً
اجتماعيا :يصاب أحد أفراد العائلة بوعكة
مفاجئة فتقلق بشأنه.
رقم الحظ.14 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :ال تستفز المنافسين من حولك كي
ال تتعرقل مشاريعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـتــوصــل إلـ ــى سـ ــام داخـ ـل ـ ّـي مع
الحبيب طالما انتظرته.
ً
اج ـتـمــاعـيــا :اس ـت ــرح م ــن أع ـب ــاء الـعـمــل فقد
تحملت مسؤوليات جسيمة.
رقم الحظ.9 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :عملية شــراء قــد تكون مفيدة وتزيد
ارباحك المالية .
ً
عــاط ـف ـيــا :اتـ ــرك األم ـ ــور تــأخــذ م ـجــراهــا فهي
تتفاعل لمصلحتكما.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ال ـتــزم مـنــزلــك وال ت ـشــارك فــي ّ
أي
مغامرة تعرض عليك.
رقم الحظ.8 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمة السر

 -9مسلسل لـكـنــدة عـلــوش مع
رانيا يوسف (م).
 -10العناقيد (مبعثرة) – منع.
 -11الكائن الحي المفكر (م) –
أداة نفي.

 -12ر م ـ ــز جـ ـب ــري – ا لـ ـج ــوالن
(مبعثرة).

أورالندو

(مبعثرة).
 -7مصب (مبعثرة) – تجدها
في (اختيار).
 -8نصف (الجديد) – عاصمة
بيرو.

2
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1
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9
10
11
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1
5
9
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 23يوليو  22 -أغسطس

7
9
2
1
3
5
4
6
8

 -1مسلسل لكندة عـلــوش مع
خالد الصاوي.
 -2مسلسل لـكـنــدة قــد مــت فيه
شخصية «وصال» (م).
 -3الفيلبين (مبعثرة) – رجاء.
 -4صفا – شجرة طيبة الرائحة
– لالستثناء.
 -5أجتهد – (ال )...غــرة القمر
(م).
 -6مـ ـ ـس ـ ــا ع ـ ــدة (م) – يـ ـج ــذع

الجوزاء

8 3

1
5
8
9
4
6
2
7
3

ً
عموديا:

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـش ـتـ ّـد ان ـف ـع ــاالت ــك فـتـفـقــد صـبــرك
ويستغرب الزمالء تصرفاتك.
ً
عاطفيا :احتكاكات مع الشريك تنذر بسوء
تفاهم وقطيعة.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :تسلك دربا تعليمية أو تطلع على
أمور ثقافية وفنية.
رقم الحظ.2 :

9

5
8
3
4
2
1
7
9
6

 -1م ـس ـل ـس ــل ل ـل ـف ـن ــا ن ــة ك ـن ــدة
علوش ومنة شلبي.
( -2ال )....فيلم لكندة مع خالد
الصاوي.
 -3مسلسل سوري شاركت فيه
ضيفة شرف (م).
 -4يوقر – أدام النظر.
 -5قيدك بالحبال (م) – قنوط.
 -6مادة مطاطة من لحاء نوع
من الشجر – اقترب.
 -7خـ ـل ــق ا لـ ـل ــه – تـ ـج ــد ه ــا فــي
(أكليل).
 -8ندور (م) – عظمة (م).
 -9ث ـل ـثــا (ا قـ ـ ــرأ) – ( ب ـن ــات ).....
مسلسل لكندة – متشابهان.
 -10مسلسل لكندة مع شوقي
الماجري.
 -11الـيـمــام (مـبـعـثــرة) – تعبر
(م).
 -12للتعريف – فيلم لكندة مع
عمرو سالمة (م).

 21مارس  19 -أبريل

6 5 2
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

3 2 8
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4

جندي
عام
سكان
علم
مقر
إقتصاد
انتعش
سمع
دوي
انفجار
قل
كذب
لين
حدود
اجتمع
مقابل
درهم
عزة
مركز

مــن  8أح ــرف وه ــي اس ــم مــديـنــة تـقــع فــي مقاطعة
أورينج في وسط والية فلوريدا األميركية .

tawabil@aljarida●com
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كلمة السر:
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ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـقــدم ع ـلــى م ـش ــروع ج ــدي ــد قبل
االنتهاء من تفاصيل عالقة.
ً
ً
عاطفيا :يحمل اليوم إليك أوقاتا ممتعة مع
ُ
الحبيب ال تنسى.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـجــذبــك ال ـتــاريــخ واالطـ ــاع على
االكتشافات.
رقم الحظ.4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :تـطـلــع ع ـلــى ال ـم ـس ـت ـجــدات إلن ـجــاح
مشاريعك المقبلة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تلتقي شـخـصــا مــن ال ـطــرف اآلخــر
يهتف له قلبك.
ً
اجتماعيا :مشاكل صحية تتعرض لها لعدم
اتخاذ وقاية الزمة.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تحصل على عــائــدات ال عالقة لها
بمشاريعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـعـ ّـبــر ع ــن ح ـبــك بـطــريـقــة مــذهـلــة
تفاجئ الحبيب بها.
ّ
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ــؤدي األص ــدق ــاء دورا فــي حــل
بعض مشاكلك.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مهنيا :ح ــاذر مــن مفاجآت سلبية حــتــى ال
تصطدم بأحد المسؤولين.
عــاط ـف ـيـ ًـا :تـضـطـ ّـر إل ــى إخ ـف ــاء أمـ ــر هـ ـ ٌ
ـام عن
ٍ
الشريك.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك أخـبــارا طيبة
ّ
وتتكيف مع األجواء.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـ ّـرتــاح لـمـجــرى أح ــداث ه ــذا الـيــوم
ولكن تجنب الخيبات.
ً
ً
عاطفيا  :ال تستعجل شيئا ودع الشريك
يقوم بما يلزم حسبما يرى.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـخــوض ح ــوارات مشوقة في
إحدى الجلسات األدبية.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ّ
التصرف
مهنيا :يبتسم لك الحظ إن احسنت
ً
وتجني أرباحا.
ً
عاطفيا  :ابتعد عن المبالغة والتطرف في
تعاملك مع الحبيب.
ً
ً
ّ
اهتم بصحتك وتابع برنامجا
اجتماعيا :
ً
ّ
غذائيا قبل أن يترهل جسمك.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ً
مهنيا :كــن متعاونا مــع الــزمــاء ودقيقا
خالل إنجاز أعمالك.
ً
عاطفيا :تشعر بحب وحنان تجاه الحبيب
ويكبر احترامك له.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـلـقــى دعـ ـ ــوات لـمـنــاسـبــات
مختلفة وتزداد شعبيتك.
رقم الحظ.13 :

توابل ةديرجلا
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مجتمع

مدرسة الكويت الفرنسية تتفوق
بنتائج طالبها
حققه طالب
أعلنت مدرسة الكويت الفرنسية النجاح الالفت الذي ّ
المتقدمين لشهادة
المرحلة المتوسطة بنسبة  95في المئة من
ّ
ختم المرحلة المتوسطة (البريفيه) المعترف بها أكاديميا من
التعليم الفرنسي ،وقد حصل  85في المئة منهم على تقدير
بدرجة امتياز.
ّ
التخرج في المدرسة بحضور السفيرة
وللمناسبة ،أقيم حفل
الفرنسية ماري ماسدوبيو ،والملحق الثقافي للسفارة سيدريك
دوفي ،وصاحبي المدرسة د .فهد الراشد وأ .منى الخالد ،ومدير
المدرسة جيرار الهوركاد ،ونائب مدير شؤون الطلبة باسكال
شالال ،والطلبة واالساتذة ،إضافة إلى ذوي الطالب المحتفى بهم.

الراشد والسفيرة الفرنسية يقطعان الكيكة ويبدو في الصورة حصة الراشد والملحق الثقافي

صورة جماعية

افتتاح «كويت إكسبو »2018
نظمت وزارة التجارة والصناعة ،معرض الكويت
التجاري الدولي الثاني «كويت إكسبو ،»2018
الذي احتضنته شركة معرض الكويت الدولي
على أرض المعارض الدولية بمشرف.
شارك في المعرض  30دولة عربية وأجنبية،
وفريق اكسبو  965للمعارض التراثية والحرفية
والمبدعين الكويتيين.

الفنان التشكيلي من ذوي اإلعاقة البصرية عبدالرحمن الحمود

أحمد كازان -الركن التركي

محمد دشتي

عبد الله البصيري

جانب من الحرف اليدوية (صناعة شبك صيد األسماك

أعضاء فريق إكسبو  ٩٦٥مع الوزيرة هند الصبيح أثناء زيارتها للمعرض

«متالزمة الداون بالخالدية» تستضيف الملتقى األول لذوي اإلعاقة
استضافت جمعية متالزمة الداون بالخالدية الملتقى األول
للديوانيات الخاص بذوي اإلعاقة ،وشارك فيه نائب المدير العام
لقطاع التعليم في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،ماجد الصالح،
ورئيسة مجلس إدارة الجمعية حصة البالول.
وقال الصالح إن الهيئة تحرص على تقديم الدعم لذوي اإلعاقة
وتوفير الرعاية الكاملة لهم.
ً
وذكرت البالول أن الملتقى جاء متوافقا مع اقتراح قدمته مديرة
«اإلعاقة» ،د .شفيقة العوضي ،لجمعيات النفع العام ،لفتح ديوانيات
ً
تكون همزة وصل بين الجمعيات والهيئة ،وتشكل ملتقى دوريا
لمختلف جمعيات أبناء الفئة ،لمناقشة األمور التي تخصهم.
وعلى هامش الملتقى نظمت محاضرة توعوية عن «الجوانب
اإليجابية لوجود طفل متالزمة الداون في األسرة» ،قدمها
د .محمد الشراح.

حصة البالول مع المحاضرين وعضوات الجمعية

جانب من المحاضرة

ً
ً
ً
طالب «نوتنغهام» يقضون يوما رياضيا ممتعا
ً
ً
أقامت مدرسة نوتنغهام يوما رياضيا للطلبة على مستوى جميع
ً
المراحل استمر ثالثة أيام ،إيمانا من اإلدارة بأهمية الرياضة في

عدد من الطلبة المشاركين مع أولياء أمورهم

جانب من الفعاليات الرياضية

تريبة النشء ،وإلدخال السرور على نفوس الطلبة بقضاء وقت ممتع
يمارسون فيه رياضتهم المفضلة ،في جو من المرح.
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ِّ
شجون تجسد دور الكفيفة في مسلسل «سامحني خطيت»
ُ
يعرض نهاية الشهر الجاري عبر شاشة  ...mbcويشارك في بطولته النبهان والمنصور وبوشهري

وصف المنتج عامر صباح
مسلسل "سامحني خطيت"
الخليجية
بالتجربة الدرامية ً
العالية المستوى ،الفتا إلى أنه
يجمع أجيال الحرفة الفنية.

تـ ـ ـح ـ ــدد م ـ ــوع ـ ــد ع ـ ـ ــرض ال ـم ـس ـل ـس ــل
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد
(س ــام ـح ـن ــي خـ ـطـ ـي ــت) ،ن ـه ــاي ــة ال ـش ـهــر
الجاري ،على شاشة .mbc
وفي هذا الصدد ،شدد المنتج عامر
صـبــاح (صـبــاح بكتشرز) على أهمية
هــذا المسلسل ،ووصـفــه بــأنــه "تجربة
درامية خليجية عالية المستوى تجمع
أجيال الحرفة الفنيةُ ،
ويعد أجمل هدية
نقدمها لجمهور الدراما الخليجية".
بدورها ،قالت بطلة العمل ،الفنانة
وتحد
شجون ،إنها "تجربة إضافية،
ٍ
جديد أقدمه في هذا العمل التلفزيوني،
حيث ِّ
أجسد دور (ميسم) الضريرة ،وقد
خضعت لدروس من فريق اختصاصي
لطبيعة حركة وأسلوب أداء شخصية
اإلنسانة الضريرة ،التي يمثل تقديمها
حالة من التحدي واالكتشاف في الحين
ذاتــه ،وال يمكن وصف سعادتي بهذه
الشخصية ،والعمل الذي أعتبره بمثابة
النقلة الجديدة في مشواري".

شجون وغرور والنبهان والمخرج أثناء تصوير المسلسل

قضية إنسانية

أولى تجاربي
اإلخراجية
ِّ
وأثمن دعم
الجميع
عيسى ذياب

وأش ــارت شجون إلــى أن "المسلسل
يـتـصــدى لـقـضـيــة إنـســانـيــة لـفـتــاة من
ذوي االحتياجات الخاصة ،تكافح ألخذ
حقها المشروع من أخيها ألبيها .ميسم
ف ـتــاة ثــاثـيـنـيــة ال ـع ـمــر ت ـ ـ َّ
ـزوج والــدهــا
صالح والدتها على زوجته ليلى ،ثم
أنجب ميسم ،وبعدها بدر ،ثم توفيت
َّ
وتربت في كنف
والدة ميسم بعد فترة،
والدها ،وتعلقت به جدا ،فقد اعتبرته
األم واألب ،وف ـ ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه ت ـقــدم

لخطبتها رجل بسيط فأحبته ،وأرادت
الزواج منه ،لكن والدها رفض تزويجها
لـ ــه ،الخـ ـت ــاف ال ـط ـب ـقــات االج ـت ـمــاع ـيــة
والـمــاديــة بين االثـنـيــن ،لكنها أصــرت
عليه ،فوافق راضخا ،إال أنه طلب منها
عدم التحدث معه نهائيا بعد زواجها
م ــن س ــال ــم ،وك ـ ــان ل ــه ش ــرط ــه ،وهـ ــو أن
تختار بينه وبين شريك حياتها ،وهو
م ــا اع ـت ـبــرتــه مـيـســم أمـ ــرا غ ـيــر مـفـهــوم
ومبهم".

خطوة إيجابية
من جهته ،قال المخرج عيسى ذياب:
ِّ
"أثمن مبادرة (صباح بكتشرز) للمنتج
عامر صباح ،و(سبكتروم ميديا) جمال
الدين مصطفى ،على ثقتهما الكبيرة
بمنحي فرصة التصدي ألولى تجاربي
اإلخ ــراجـ ـي ــة ،ب ـعــد مـ ـش ــوار م ــن الـعـمــل
كـمـســاعــد لـعــدد ب ــارز مــن المخرجين؛
محليا وخليجيا ،وسعادتي أكبر بروح

ُ
«من دون قصد» ...يعلي قيمة الحرية

الفريق واألســرة الفنية الواحدة ،وهو
ما ساهم في تحقيق ّ
كم من اإلنجازات
خالل األيام الماضية من تصوير العمل،
وهي نتائج نعتز بها ،وتشكل خطوة
إيجابية".
بدوره ،أوضح النجم جاسم النبهان،
أن "المسلسل يركز على مجموعة من
ال ـق ـض ــاي ــا ،أب ــرزه ــا أن ف ــي ك ــل إن ـســان
هناك جانبا من الخير والشر ،فحاول
أن تجعل الـخـيــر يـطـغــى ،لـكــي تعيش

حياة صحية ونظيفة .باألمل ستصل،
وإن كنت تعيش أصعب مراحل عمرك،
ال شـ ــيء سـيـمـنـعــك م ــن ال ــوص ــول إلــى
هدفك .العالقات اإلنسانية واألسرية من
أهم العالقات وألطفها في هذه الدنيا.
لتتمكن من العيش عليك باإلنسانية،
وتهذيب وعقلنة النفس البشرية ،بعيدا
عن الربح والخسارة والكسب والفقد،
بــإم ـكــانــك ت ـكــويــن ع ــاق ــة روح ـي ــة بين
جميع الناس فقط باإلنسانية".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ع ـبــدال ـلــه
بوشهري" :أقدم شخصية (بدر) شقيق
شجون ،وهي شخصية مركبة تتحرك
فـ ــي م ـج ـمــوعــة مـ ــن ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،مــن
بينها ممارسة االختالس من صفقات
ومـنــاقـصــات يـتــم إن ـجــازهــا فــي شركة
والده (صالح) ،وأترك البقية عند عرض
العمل".
ال ـف ـنــانــة ريـ ــم ارحـ ـم ــه ،ك ـش ـفــت أنـهــا
ِّ
تجسد فــي العمل "دور (راوي ــة) زوجــة
(بـ ـ ـ ــدر) ،الـ ـت ــي ت ـك ـيــد ل ـش ـق ـي ـقــة زوج ـه ــا
المكائد من كل حدب وصــوب ،وتضع
قطع االنتيك أمام خطواتها ،لتوقعها
ع ـل ــى األرض ،إض ــاف ــة إل ـ ــى م ــؤام ــرات
أخرى تؤكد أنني أمام شخصية ثرية
بالمواقف الصعبة".
ُيذكر أن مسلسل "سامحني خطيت"
م ــن تــأل ـيــف سـ ـح ــاب ،وإخ ـ ـ ــراج عيسى
ذياب ،وبطولة :جاسم النبهان ،شجون،
عبدالله بوشهري ،ريم ارحمه ،حسين
المنصور ،سلمى سالم ،مشاري البالم،
محمود البلوشي ،مي عبدالله ،غرور
وجواهر.

ُ
عرض على مسرح الرجيب
●

محمد جمعة

تمضي فعاليات وليالي مهرجان الكويت الدولي للمسرح
األكاديمي في دورته الثامنة ،والذي ينظمه المعهد العالي
للفنون المسرحية على مسرح حمد الرجيب -مقر المعهد.
ونحن على ُبعد أمتار من الختام ،تزداد وتيرة المنافسة بين
طالب المعهد في تقديم أفضل ما لديهم ،ومساء أمس األول
كنا على موعد مع مسرحية "من دون قصد" ،من تأليف مريم
نصير ،إخــراج بدر الحالق ،تمثيل :سعود بوعبيد ،محمد
أكبر ،بــدر البناي ،هاني الـهــزاع ،مصطفى محمود ،محمد
األنصاري ،محمد البلوشي ،محمد ملك ،وتصميم الديكور
محمد الشطي ،واإلض ــاء ة حسين الـحــداد ،واألزي ــاء حصة
العباد ،ومساعد مخرج عبدالله الشواف.
ولليوم الثاني على التوالي يذهب طالب المعهد إلى أحد
نصوص الكاتبة مريم نصير ،وهي من مخرجات هذا الصرح
األكاديمي ،وأصبحت لها بصمة واضحة في الوسط الفني،
ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه المعهد العالي في رفد
الساحة الفنية بالعديد من الكوادر المميزة.
وأيضا من الالفت في هذه الدورة ،أن أغلب الموضوعات
ُ
التي طرحت للنقاش ،من خــال األعمال المسرحية ،تدور
فــي فـلــك اجـتـمــاعــي إنـســانــي بـحــت .وم ــا يميز ه ــذه ال ــدورة

طابعها المحلي ،الذي يفسح المجال أمام اكتشاف العديد
من األسماء في مختلف عناصر العمل المسرحي.
وبالعودة إلى "من دون قصد" ،تطرح الكاتبة من خالل
الـمـســرحـيــة مـجـمــوعــة م ــن ال ـت ـس ــاؤالت تــرجـمـهــا الـمـخــرج،
مـسـتـغــا أدواتـ ـ ــه ،السـيـمــا عـنـصــر الـتـمـثـيــل ،ف ـم ــاذا يـحــدث
لإلنسان عندما ُيتهم باقتراف جريمة لم يرتكبها؟ وكيف
تصبح ردة فعله عندما يجد نفسه حبيس أربعة جــدران
صماء يتجرع مرارة الظلم ويكابد ومن يشاركه هذه المأساة
شتى أنواع القهر؟
وداخل السجن ،حيث يتساوى الظالم والمظلوم ،تنطلق
أ ح ــداث العمل ،وتتشابك الخيوط المعقدة لمجموعة من
الشخصيات الملقاة على هامش المجتمع ،ونتعرف على
معاناة كل منهم ،وكيف وصلوا إلى غياهب السجن .ومن
خالل الصراع التقليدي بين السجان والسجين يتكشف لنا
كيف ُيعلي العمل من قيمة الحرية ،وعندما تصل األحداث
إلى ذروتها تتجلى القيمة التي يسعى الكاتب إلى إيصالها،
فنحن م ـســؤولــون عــن تـصــرفــاتـنــا فــي ال ـح ـيــاة ،س ــواء عند
توصيل نائب إلى قبة البرلمان ،أو امتداح وزير ،أو الدفاع
عن أشخاص في أي اتجاهات دون قراءة منطقية للحدث.
وعلى مستوى الرؤية ،أجاد المخرج في االشتغال على
عنصر التمثيل ،فجاء أداء الممثلين متزنا ،واتضح مدى

أحد مشاهد «من دون قصد»
انسجامهم ،السيما مــع حفاظهم على اإلي ـقــاع ،وإن شاب
األداء الصوتي خلل ،حيث يحتاج بعضهم إلــى االشتغال
على التلوين الـصــوتــي ،فيما كــانــت السينوغرافيا إحــدى
النقاط المضيئة ،بدءا من الديكور ،الذي رغم بساطته ،غير
أنــه كــان ِّ
معبرا ،واستغله المخرج ،كزنزانة تــارة ،وكموقع

لمكتب السجان تارة أخرى ،في حين شكلت اإلضاءة عنصرا
مهما للتعبير عن أجواء السجن ،وكانت بؤرة انطالق للكثير
من األحداث ،خصوصا عند دخول السجين ألول مرة فناء
السجن ،وكذلك في حاالت التعذيب.

خبريات
لوسي ّ
تصور مشاهدها
في «البيت الكبير»

ّ
تصور الفنانة لوسي مشاهد
دورها في مسلسل "البيت
الكبير" ،مع كوكبة من النجوم،
وهو من إخراج محمد النقلي.
المسلسل يرصد قضايا
المرأة في الصعيد ،فيما
يتعلق باإلرث وتسلط الرجال
والثأر وغيرها من المشاكل
االجتماعية التي ال تزال
تفرض نفسها بقوة على
محافظات الوجه القبلي،
وتجسد لوسي في أحداثه دور
"كريمة" ،وهي أم لثالث بنات،
تتجه للعيش في القاهرة،
وتدخل في صراعات مستمرة
مع عائلة زوجها.
يذكر أن مسلسل "البيت
الكبير" للمؤلف أحمد
صبحي ،والمنتج ممدوح
شاهين ،من بطولة أحمد بدير
وسوسن بدر ومنذر رياحنة
وحجاج عبدالعظيم والفنانة
االستعراضية دينا.

عبدالناصر انضم إلى
«األب الروحي »2

انضم الفنان القدير جمال
عبدالناصر إلى أسرة
مسلسل "األب الروحي
 ،"2وبدأ تصوير مشاهده
حاليا بقيادة المخرج تامر
حمزة ،استعدادا لبدء عرض
الحلقات األولى للمسلسل
في مارس المقبل.
يشارك في بطولة "األب
الروحي  "2مجموعة كبيرة
من الفنانين ،منهم سوسن
بدر وأحمد عبدالعزيز
ودنيا عبدالعزيز ومحمود
الجندي ووفاء سالم ،وهو
من تأليف هاني سرحان،
وإنتاج ريمون مقار
ومحمد محمود عبدالعزيز،
والمخرج تامر حمزة .كان
المنتجان قد تعاقدا مع عدد
كبير من الفنانين لالنضمام
للجزء الثاني لـ "األب
الروحي" ،بجانب أبطال
الجزء األول.

جومانا مراد ترفض التعليق
على اتهامات نعمو
ال تزال قضية الممثلة السورية جومانا مرا د مع
المخرج صفوان نعمو وشقيقه المنتج أمير ،تتفاعل
بشكل كبير ،وخصوصا بعد اتهام صفوان وأمير لها
بخطفهما وإجبارهما على توقيع أوراق وشيكات
َ
وتركهما في الصحراء بعد سلبهما جوازي سفرهما.
مــراد و فــي أول تعليق لها على اتهامات صفوان
وأم ـ ـيـ ــر ،أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ـه ــا ت ــرف ــض أن ت ـع ـلــق عـلــى
الموضوع ،مكتفية بقولها" :أرفض التعليق ،وأترك
الكلمة للقضاء".
يــذكــر أن الـقـضــاء اعـتـبــر أن الـمـنـتــج الـمـنـفــذ أمـيــر
ً
نـعـمــو مـتـهــم ،وأص ــدر تـعـمـيـمــا إلل ـقــاء الـقـبــض عليه
ً
لضرورة مثوله أمام القضاء ،كما تتم حاليا مالحقته
ً
دوليا.
يذكر أن مراد واألخوين نعمو على خالف بسبب
مسلسل "مدرسة الحب" ،وأن أصل الخالف يدور حول
حقوق ملكية هذا العمل.

جومانا مراد

يونس سعيدة بتكريمها من الجامعة األميركية

إسعاد يونس مع محمد هنيدي

أعـ ــربـ ــت ال ـن ـج ـم ــة وال ـم ـن ـت ـجــة
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة إس ـ ـ ـعـ ـ ــاد ي ـ ــون ـ ــس عــن
س ـع ــادت ـه ــا ال ـب ــال ـغ ــة بـتـكــريـمـهــا
أخ ـي ــرا م ــن ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
بالقاهرة ،مشيرة إلى أن مثل هذه
التكريمات تمنحها قوة لتقديم
األفضل دائما.
ولـفـتــت يــونــس ،فــي تـصــريــح،
إلـ ـ ـ ــى أن تـ ـك ــريـ ـمـ ـه ــا جـ ـ ـ ــاء ع ـلــى
برنامجها "صــاحـبــة الـسـعــادة"،
وع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــوارهـ ــا الـ ـفـ ـن ــي ب ـمــا
يحمله مــن محطات تلفزيوينة
وسينمائية.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن م ـ ـ ــا س ــا ه ــم
ف ــي ن ـج ــاح "ص ــاح ـب ــة ال ـس ـع ــادة"
وقدرتها على المنافسة ،هو روح
الحب والتعاون واإلخالص بين
الــزمــاء فــي الـبــرنــامــج ،والــرغـبــة

الموحدة في تقديم شيء مختلف.
وعن سر ابتعادها عن التمثيل
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ب ـعــد
انشغالها الشديد في البرنامج،
قــالــت إن الـتـمـثـيــل يـمـتـعـهــا هي
بـشـكــل شـخـصــي ،أم ــا الـبــرنــامــج
ُ
فيمتع جمهورها ،ولــذلــك قــررت
أن تركز فيه خالل الفترة الحالية
وال ـم ـق ـب ـلــة ،م ــن أج ــل جـمـهــورهــا
ومتابعيها.
ي ـش ــار إلـ ــى أن الـسـيـنــاريـســت
مدحت العدل حرص على الوجود
لتهنئة إسـعــاد يونس على هذا
التكريم.

توابل ةديرجلا
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«رامش وروزن» أحيت أمسية موسيقية في «اليرموك»
تضمنت  10أعمال بين التطوير واالرتجال
●

فادي عبدالله

ضمن فعاليات الموسم الثقافي الـ  23لدار اآلثار اإلسالمية،
أحيت فرقة "رباعي رامش وروزن" ،أمس األول ،أمسية موسيقية
على مسرح مركز اليرموك الثقافي .وجاء الحفل بالتعاون سفارة
جمهورية النمسا ،بحضور سفير النمسا لدى الكويت د .زيغورد
باخر ،وجمهور من عشاق الموسيقى الكالسيكيةّ ،
وقدمه صباح
الريس من أصدقاء الدار.
ً
مساء ،وقدمت فرقة "رباعي رامش
بدأت األمسية في السابعة
و روزن" 10 ،أعمال موسيقية ما بين التطوير واالرتجال ،هي:

لحن شعبي قديم ،الضباب ،ولحن سويدي  -نمساوي ،وآيدي،
وسليبليس ،والموسيقى السرية ،إضافة إلى  4أغنيات تقليدية.
يذكر أنه في خريف عام  2016حققت الفرقة أمنيتها بالتوسع
فــي أدائـهــا على البيانو والـبــاص ،وقــدمــت أساليب جــديــدة في
تطوير الموسيقى التقليدية ،واالرت ـج ــال والـتــألـيــف .وعندما
انضم إليها كل من ديفيد سيكس ولوكا سكرانزلبندر ،وهما من
أهم عازفي الجاز والموسيقى الكالسيكية ،كان للفرقة نكهتها
الخاصة بها .أما عازف البيانو النرويجي كريستيان والومرود،
فهو مصدر إلهام لديفيد سيكس ،وكذلك جوليا الشرستورفر
وسايمون زوشباور.

من أمسية «رباعي رامش و روزن»

ةديرجلا
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دوليات

إسرائيل هددت إيران بسبب «مصانع لبنان» و«قواعد سورية»

● موسكو تحذر من تصعيد خطير وتنفي علمها بوجود «الحرس الثوري» في قاعدة «تيفور»
● ماتيس :كلما وجدنا مشكلة في الشرق األوسط كانت إيران وراءها

سلة أخبار
اإلمارات :مودي يكشف
عن نموذج معبد هندوسي

أجرى رئيس الوزراء الهندي نارندرا
مودي زيارة خاطفة لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،ألقى خاللها كلمة
رئيسة بصفته ضيف شرف في القمة
العاملية للحكومات بدبي.
وأثنى مودي على االمارات التي
يعيش فيها  3.3ماليني هندي ألنها
ّ
"سخرت التقنية ،وتمكنت من خلق
معجزة اقتصادية ،قلما نرى مثيال
لها في العالم" .وكشف الزعيم الهندي
أيضا عن نموذج ملا سيكون عليه أول
معبد هندوسي في أبوظبي ،ووصفه
بأنه "شهادة على التسامح" في هذا
البلد الخليجي املسلم.

الجيش السوداني لن
يتهاون في جمع السالح
جندية إسرائيلية مع زمالئها في الجوالن قبل ايام (أ ف ب)

كشفت تقارير إسرائيلية أن
تل أبيب هددت إيران بسبب
إقامتها مصانع أسلحة في
لبنان وقواعد بسورية ،عبر دول
أوروبية ،بينما رفضت إيران هذه
التحذيرات على لسان مساعد
المرشد ،الذي تمسك بنفوذ
بالده في سورية ولبنان ،وهدد
إسرائيل ّ
برد إذا اعتدت على
سورية.

في إطــار التهديدات المتبادلة
بين إســرائـيــل مــن جـهــة ،وســوريــة
وإي ـ ـ ــران م ــن ج ـهــة اخـ ـ ــرى ،كشفت
وس ـ ــائ ـ ــل اع ـ ـ ـ ــام اس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن
اس ــرائـ ـي ــل ب ـع ـث ــت ،خـ ــال األش ـه ــر
األخ ـيــرة ،رســائــل شــديــدة اللهجة
إليـ ـ ــران ع ـبــر عـ ــدة دول أوروبـ ـي ــة،
بشأن نشاطات طهران في لبنان
وسورية.
ونقل أحد كبار مراسلي القناة
العاشرة اإلسرائيلية بــراك رافيد
عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية
ُوأوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ق ــول ـه ــا إن ال ــرس ــائ ــل
ن ـق ـلــت ع ـبــر أل ـمــان ـيــا وبــري ـطــان ـيــا
وفرنسا للرئيس اإليــرانــي حسن
روح ــان ــي ،وم ـس ـت ـشــاريــه ،مشيرة
ً
إل ــى أن الــرســائــل حـمـلــت تـحــذيــرا
ً
شديدا من إقامة مصانع لألسلحة
والـ ـص ــواري ــخ ف ــي ل ـب ـنــان وق ــواع ــد
عسكرية تابعة لها في سورية.
وأوض ـ ـ ـ ــح راف ـ ـيـ ــد أن ال ـت ـهــديــد
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ن ـ ـق ـ ـلـ ــه أحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدراء
السياسيين في وزارة الخارجية
الفرنسية الى روحاني ،وذلك قبل

يــوم ـيــن ف ـقــط م ــن ح ــادث ــة اس ـقــاط
ال ـ  F16اإلسرائيلية ،خــال شنها
ً
غــارات في سورية ،ردا على عبور
طائرة إيرانية مسيرة الى اسرائيل.
ونقل رافيد عن دبلوماسي أوروبي
قــولــه« :لـقــد نقلنا الـتـهــديــدات الى
اإليرانيين ،وأبلغناهم أن الرئيس
روحـ ــانـ ــي ق ــد ال ي ـك ــون ع ـل ــى عـلــم
بما يـقــوم بــه الـحــرس الـثــوري في
سورية».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ن ـش ــرت
االس ـب ــوع ال ـمــاضــي ت ـقــريــرا يفيد
بأن حزب الله اللبناني بدأ بالفعل
ب ـش ــراء أراض ف ــي مـنــاطــق درزي ــة
ً
فــي لـبـنــان ،تمهيدا لنقل مصانع
ال ـصــواريــخ ،الـتــي بــاتــت فــي خطر
بعد تهديدات إسرائيلية واضحة
بقصفها أبلغها رئيس الحكومة
االســرائ ـي ـل ـيــة بـنـيــامـيــن نتنياهو
للرئيس الروسي فالديمير بوتين،
خـ ــال زي ــارت ــه م ــوس ـك ــو .وقــالــت
الـمـصــادر وقتها ل ـ «ال ـجــريــدة» إن
ً
ً
ً
ه ـن ــاك ق ـل ـقــا إســرائ ـي ـل ـيــا حـقـيـقـيــا
مــن مـحــاوالت إي ــران بناء مصانع

أس ـل ـح ــة وص ـ ــواري ـ ــخ فـ ــي ل ـب ـن ــان،
مـبـيـنــة أن ت ــل أب ـي ــب ت ـح ــاول عبر
تهديداتها وتحذيراتها أن توجه
رســالــة واض ـحــة إل ــى «ح ــزب الـلــه»
وإي ــران حــول هــذا األمــر .وأضافت
أن نتنياهو طلب من بوتين إيصال
رس ــال ــة إلـ ــى طـ ـه ــران ،م ـف ــاده ــا أن
إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي،
وستقوم بما عليها لحماية أمنها،
وأنها ستضرب المصالح اإليرانية
ً
في المنطقة ،خصوصا في سورية
ولـ ـبـ ـن ــان إذا اسـ ـتـ ـم ــرت فـ ــي ب ـنــاء
مصانع األسلحة بلبنان.

كاتس
ووص ـ ـ ـ ــف وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــواصـ ــات
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
اس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل كـ ـ ــاتـ ـ ــس ،فـ ـ ــي ح ــدي ــث
صحافي نشر امــس األول ،تحطم
م ـقــات ـلــة « »F16اإلس ــرائ ـي ـل ـيــة إثــر

هل سقطت « »F16بسبب الثقة المفرطة؟
ق ــال ــت صـحـيـفــة ه ــآرت ــس اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،إن
التحقيق األولــي الــذي أجــرتــه الـقــوات الجوية
اإلسرائيلية في حادث إسقاط مقاتلة  F16في
ســوريــة ،أظـهــر أن ــه ربـمــا يـكــون بسبب "الثقة
المفرطة" من الطيارين اإلسرائيليين في اآلونة
األخيرة ،الذين لم يتعرضوا ألي ضربات منذ
س ـن ــوات طــوي ـلــة ق ــد ت ـكــون ال ـس ـبــب الــرئـيـســي
لسقوط المقاتلة األميركية الصنع.
وأوض ـح ــت الـصـحـيـفــة أن الـتـحـقـيــق يظهر
أن طــائــرة واحـ ــدة عـلــى األق ــل ظـلــت عـلــى علو
شاهق ،ما جعلها في مرمى بطاريات الدفاع
الجوي ،وأطلق نحو الطائرة عدد غير عادي
من الصواريخ ،وصل عددها إلى أكثر من 20

صاروخا من نوع "إس أيه -5إس" بعيد المدى،
و"إس أيه -17إس" قصير المدى.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه مــن غـيــر ال ــواض ــح سبب
تـجــاهــل الـطـيــاريــن لـلـتـحــذيــرات ب ـشــأن إج ــراء
"مراوغة كاملة" لتجنب تلك الصواريخ ،مرجحة
أن يكون ذلك بسبب الثقة المفرطة.
وسبق أن رجحت وسائل إعالم إسرائيلية أن
سبب إصابة المقاتلة يكمن في تركيز طاقمه
على قصف األه ــداف ،وتجاهله الخطر الــذي
تشكله قوات الدفاع الجوي السورية.
وفــي شـهــادرة َّ
مسربة لطياري  ،F16شرح
الـطـيــاران الناجيان تفاصيل عمليتهما ضد
أه ــداف عسكرية فــي ســوريــة ،مــؤكــديــن أنهما

كانا "مركزين" على مهمتهما .وقالت صحيفة
"يــديـعــوت أحــرون ــوت" اإلســرائـيـلـيــة ،أم ــس ،إن
الـتـحـقـيــق األول ـ ــي أظ ـهــر أن ن ـي ــران الــدفــاعــات
الجوية اإلسرائيلية استهدفت طائرة أخرى
مــن أص ــل  8ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة هــاجـمــت أهــدافــا
سورية وإيرانية في سورية بعد إسقاط الدرون
اإلي ــران ـي ــة .وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن "ال ـطــائــرة
تمكنت من اإلفالت من الصواريخ".
ووفـقــا للصحيفة ،فــإن تشكيلين يتكونان
من  4طائرات مقاتلة شاركا في الهجوم على
أهداف سورية وإيرانية في سورية بعد إسقاط
طائرة إيرانية بدون طيار ،قالت إسرائيل إنها
اخترقت أجواءها.

إصــابـتـهــا ب ـصــاروخ س ــوري بأنه
ّ
وتوعد إيران
مجرد «حالة عابرة»،
بدرس لن تنساه أبدا.
وش ـ ـ ـ ــدد ك ـ ــات ـ ــس ،وه ـ ـ ــو ع ـضــو
المجلس األمني الــوزاري ،على أن
قــواعــد اللعبة لــم ولــن تتغير بعد
حادث تحطم المقاتلة اإلسرائيلية،
السبت الماضي ،متوعدا بأن بالده
ستستمر في الحفاظ على تفوقها
الجوي بالمنطقة.
وأكد أن طهران «مستعدة لقتال
إسرائيل حتى آخر سوري ولبناني
وفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا س ـت ــدف ــع
ال ـث ـم ــن أي ـ ـضـ ــا» ،مـ ـح ــذرا ال ـج ـيــش
السوري «الذي انضم إلى األجندة
اإليرانية» من اللعب بالنار ،وأنه
سيجد نفسه تحت وابــل النيران
اإلســرائـيـلـيــة ،إذا اسـتـمــر فــي هــذا
الـمـسـلــك .وق ــال« :إن الديناميكية
ال ـس ـل ـب ـيــة الـ ـت ــي ت ـص ـن ـع ـهــا إي ـ ــران
وأذرعـ ـه ــا ف ــي س ــوري ــة أس ــرع مما
يتصور البعض ،ولذلك يجب شن
معركة متعددة األطراف واألبعاد:
س ـيــاس ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة وعـمـلـيــة،
لكبح جماح إيران في سورية وفي
المنطقة فورا».

موسكو
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،حـ ــذر نــائــب
وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف ،أمس ،من أي تصعيد
خـطـيــر ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط بعد
الضربات اإلسرائيلية في سورية،
ً
داعيا جميع االطراف إلى الهدوء.
وأكد بوغدانوف ،وهو المبعوث
الـ ـخ ــاص ل ـلــرئ ـيــس ال ــروس ــي إلــى
دول الشرق األوســط وإفريقيا ،أن
موسكو ال تمتلك معلومات حول
وج ـ ــود قـ ــاعـ ــدة ع ـس ـك ــري ــة إلي ـ ــران

بالقرب من تدمر في ســوريــة ،في
اشارة الى قاعدة تيفور التي قالت
إسرائيل ان الحرس الثوري يقوم
بتشغيل أجزاء منها.

واليتي
إلى ذلك ،أكد علي أكبر واليتي
مستشار المرشد األعلى اإليراني
عـلــي خــامـنـئــي ،أن إي ــران ستبقي
على تواجدها بسورية دون قبول
شروط في ذلك الصدد ،في اشارة
الــى رفــض اســرائـيــل تمركز ايــران
ً
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ،م ـ ـحـ ــذرا مـ ــن أن أي
اعتداء إسرائيلي على سورية لن
يمر دون رد .ونقلت وكالة «مهر»
اإلي ــران ـي ــة ع ــن والي ـت ــي ق ــول ــه ،في
تصريح صحافي أمس ،إن «حضور
إيران في سورية سيستمر للدفاع
عن جبهة المقاومة وفق التوافق
الحاصل بين إيران وسورية».
وأضاف« :نحن ال نقبل الشروط
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ك ـ ـمـ ــوضـ ــوع ق ــوت ـن ــا
الدفاعية أو تواجدنا في المنطقة».
وتابع أن «إسقاط سورية الطائرة
ً
اإل ســرا ئـيـلـيــة يعتبر منعطفا في
ً
الـصــراع مــع إســرائـيــل» ،مـحــذرا أن
«على اإلسرائيليين أن يعوا أن أي
اعتداء على سورية سيواجه بالرد،
فهذا حق لسورية».

ألمانيا
وط ــال ـب ــت ال ـح ـكــومــة األل ـمــان ـيــة
إي ـ ـ ـ ــران ب ــال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن «م ــوق ـف ـه ــا
العدواني تجاه إسرائيل».
واتهم المتحدث باسم الحكومة
األلمانية شتيفن زايبرت طهران،
أم ــس ،بــالـمـســاهـمــة فــي «تصعيد
خـطـيــر» لـلـحــرب ف ــي س ــوري ــة عبر

دعم مليشيات .وأكــد زايبرت حق
إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ماتيس
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال وزي ــر الــدفــاع
األمـ ـي ــرك ــي ج ـي ـمــس م ــات ـي ــس ،فــي
تصريحات صحافية أمــس األول،
وهو على متن الطائرة في طريقه
الــى جــولــة اوروب ـيــة ،إن إي ــران هي
س ـب ــب ال ـم ـش ــاك ــل واألزم ـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تعانيها دول الشرق األوسط.
وأضــاف« :مــن المثير لالهتمام
أنــه فــي كــل مـكــان نجد مشكلة في
الشرق األوسط تجد الشيء نفسه؛
إيران وراء ذلك ،سواء كان ذلك في
اليمن أو بـيــروت أو فــي ســوريــة...
ً
تجد دائما إيران».

الدرون اإليرانية
وقــال مساعد قائد ســاح الجو
اإلسرائيلي تومر بار إن إسرائيل
م ــا زالـ ـ ــت ت ـج ـهــل أسـ ـب ــاب إرس ـ ــال
إيران الطائرة المسيرة إلى األجواء
اإلسرائيلية يوم السبت الماضي.
وقال بار « :ال يمكنني أن أقول على
وجه الدقة ما هي المهمة المنوطة
بــال ـطــائــرة ب ــدون ط ـي ــار ،ق ــد تـكــون
ال ـم ـه ـمــة أي شـ ــيء مـ ــا ،ب ـيــن جمع
المعلومات االستخبارية أو مهمة
هجومية ،وقد يكونون (اإليرانيون)
يـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــار قـ ــدرات ـ ـن ـ ــا
وجاهزيتنا ،وإلى أي مدى إسرائيل
قادرة على حماية أجوائها» .وأشار
الى أن سالح الجو اإلسرائيلي ما
زال يفحص بقايا الـطــائــرة بــدون
ط ـي ــار ال ـت ــي ت ــم اع ـت ــراض ـه ــا ،لكنه
«لــم يؤكد وجــود ســاح أو معدات
مراقبة على الطائرة».

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق
أول ركن عوض بن عوف جاهزية
وقدرة القوات املسلحة على صون
وحفظ تراب البالد والتصدي لكل
التحديات التي تواجهها.
وأضاف بن عوف ،خالل حفل تخرج
دفعة عسكرية بحضور الرئيس
عمر البشير ،أن "القوات املسلحة
ستواصل فرض هيبة الدولة ،وردع
املتفلتني من خالل استمرارها
في جمع السالح .ولن نتهاون في
تطبيق القانون على املخالفني".
وشدد على أن "القوات املسلحة لن
تتدخل في شؤون دول الجوار بل
ستساهم في تحقيق السالم واألمن
من خالل تنسيق املواقف معها".

عباس يزور روسيا

بعد أسبوعني على الزيارة التي
أجراها رئيس الوزراء االسرائيلي
بنيامني نتنياهو ملوسكو ،وصل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
امس ،الى العاصمة الروسية للتأكد
من دعم الرئيس الروسي فالديمير
بوتني له في مواجهة واشنطن التي
اعترفت بالقدس عاصمة إلسرائيل.
عباس ،الذي يرفض اجراء اي
اتصال مع ادارة الرئيس االميركي
دونالد ترامب منذ اعتراف واشنطن
في نهاية  2017بالقدس عاصمة
السرائيل.

لبنان يرفض اقتراح ساترفيلد لمنح إسرائيل ثلث «البلوك »9
بوصعب يفوز في حرب مستشاري الرئيس :إقالة عزيز بتوصية من باسيل
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بيروت  -ةديرجلا

•

يـعـيــش لـبـنــان عـلــى وق ــع زي ــارة
وزيــر الخارجية األميركية ريكس
تـيـلــرســون لـبـيــروت بـعــد غ ــد ،ومــا
ستحملها من رسائل فيما يخص
عــددا من الملفات ،أهمها الخالف
النفطي المستجد مع إسرائيل.
ومــن المتوقع أن يــؤكــد الــوزيــر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي «ضـ ـ ـ ـ ــرورة ردع ح ــزب
ال ـل ــه وم ـن ـعــه م ــن االق ـ ــدام ع ـلــى أي
خطوات ناقصة باتجاه إسرائيل،
على ان تتكفل الــواليــات المتحدة
بالتوسط مع تل أبيب لحل الخالف
النفطي مع بيروت ،ومنعها من أي
ّ
مغامرات تعكر استقرار لبنان».
وأكدت مصادر متابعة أن «نائب
مساعد وزير الخارجية األميركي
ديفيد ساترفيلد أعاد طرح ،خالل
ل ـقــائــه ال ـم ـســؤول ـيــن الـلـبـنــانـيـيــن،

ت ـس ــوي ــة س ــاب ـق ــة ت ـق ـضــي بــإع ـطــاء
لبنان ثلثي البلوك  9مقابل الثلث
إلســرائ ـيــل ،لـكــن لـبـنــان رف ــض هــذا
االقـ ـت ــراح م ــؤك ــدا مـلـكـيـتــه الـكــامـلــة
لهذا البلوك».
وعـ ـشـ ـي ــة وصـ ـ ـ ــول تـ ـيـ ـل ــرس ــون،
ع ـقــد اج ـت ـمــاع رئ ــاس ــي ث ــاث ــي في
ق ـصــر ب ـع ـب ــدا ،أم ـ ــس ،ض ــم رئـيــس
الجمهورية ميشال عون ورئيسي
مجلس النواب نبيه بري والحكومة
سعد الـحــريــري خـ ّـصــص لتحديد
موقف رسمي موحد من األطماع
االسرائيلية .وتم استدعاء منسق
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــدى ال ـ ـقـ ــوات ال ــدول ـي ــة
«الـيــونـيـفــل» العميد مــالــك شمص
الى االجتماع ،وغادر بعد أن سلم
تـقــريــره .كـمــا انـضــم الـمــديــر الـعــام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
الى اللقاء وشارك في جزء منه قبل
أن يؤكد خالل مغادرته أن «الوضع

االمني على الحدود مستتب ،وما
من مشكلة».
وبـ ـع ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،غ ـ ــادر ب ــري
مــن دون اإلدالء بــأي تصريح .أما
الـ ـح ــري ــري ف ـ ـقـ ــال« :س ـن ـب ـق ــى عـلــى
ت ـش ــاور م ــع ال ــرئ ـي ــس ،ل ـكــي يـكــون
ً
ق ــرارن ــا م ــوح ــدا ف ـي ـمــا ي ـخــص أي
ت ـعــديــات اســرائـيـلـيــة عـلــى لـبـنــان،
واس ـت ـع ــرض ـن ــا الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
ت ــواج ـه ـن ــا وت ـح ــدث ـن ــا عـ ــن زي ـ ــارة
ً
ساترفيلد لبيروت» ،مضيفا« :هذا
قرار اتخذناه في المجلس االعلى
للدفاع ومجلس الوزراء ،واتجاهنا
أن يـكــون مــوقـفـنــا مــوحــدا إزاء اي
تعديات اسرائيلية على لبنان».
في السياق ،أكد عون أن «لبنان
أخــذ ق ــرارا بــالــدفــاع عــن أرض ــه في
حـ ــال ح ـص ــول اعـ ـت ــداء اســرائ ـي ـلــي
عليها أو على حقوقه فــي النفط.
وإل ــى اآلن لــم يـحـصــل اع ـت ــداء ،بل

قاض يتراجع عن محاكمة السبهان
أصــدر قاضي التحقيق األول فــي بـيــروت غسان
ً
عـ ــويـ ــدات ،أمـ ـ ــس ،قـ ـ ـ ــرارا ي ـق ـضــي بـ ـع ــدم ال ـس ـي ــر فــي
حسين
الشكوى المقدمة مــن األسـيــر المحرر نبيه
ّ
ِّ
عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بــزي بحق
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر
السبهان ،النتفاء صفة المدعي لالدعاء لتضاربها مع

المصلحة العليا وسياسة الدولة ،ولعدم اختصاص
الـمـحــاكــم الـنــوعــي للنظر فــي ال ـنــزاعــات والـعــاقــات
الدولية .وكان عويدات قرر األسبوع الماضي قبول
الـشـكــوى ضــد السبهان «بـجــرم إث ــارة الـنـعــرات بين
اللبنانيين ،ودعوتهم إلى االقتتال ،وتعكير عالقات
لبنان بدولة أجنبية».

هناك تصاريح فقط ،وهناك قوى
ت ـت ــدخ ــل دب ـل ــوم ــاس ـي ــا وس ـيــاس ـيــا
للمساعدة على فض هذا الخالف».
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن «االس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز
االسرائيلي الكالمي ال يهمنا ،لكن
اذا دخ ــل حـيــز الـتـنـفـيــذ فستكون
هـنــاك ح ــروب ج ــدي ــدة» ،مستبعدا
في الوقت نفسه أن «تقدم اسرائيل
على تنفيذ تهديداتها» .وقال« :نحن
طرحنا حال ،هناك نقاط حدودية
متنازع عليها مع اسرائيل ،فلنحل
النزاع حول هذه النقاط أوال ،ألنه
ال يمكن السرائيل ان تبني جدارا
في أراضينا».
واعتبر رئيس الجمهورية في
حديث إلى برنامج «نقطة تماس»
على محطة « »ON liveالمصرية
أ م ـ ــس األول ،أن «ا سـ ــرا ئ ـ ـيـ ــل مـنــذ
نشوئها تهدد كل الدول المحيطة
ب ـه ــا ،وهـ ــي ت ـج ـعــل ن ـف ـس ـهــا دول ــة
عـنـصــريــة ،وال ـح ـلــول ال ـتــي تجري
حــالـيــا هــي حـلــول عـلــى ال ــورق وال
تـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى سـ ـ ــام مـ ــع ال ـش ـع ــوب
ال ـعــرب ـيــة ،ألن ال ـس ــام ل ــن يتحقق
بالدبابة والطائرة والمدفع ،إنما
بمقاربة اخرى تقوم على التوصل
الـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة ل ـل ـح ـق ــوق وب ــال ـح ــد
األدنى من العدالة الذي لم يتوافر
الى اآلن».
وع ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروب
المشتعلة في المنطقة ،خصوصا
ف ــي س ــوري ــة ،ع ـلــى ل ـب ـنــان ،أوض ــح

عــون «استطعنا ان نرسي جــوا ال
تؤثر فيه نتائج الخسارة والربح
في سورية ،بحيث يبقى لبنان في
حــالــة اس ـت ـقــرار وازده ـ ــار مــن دون
أن يــدخــل فــي ال ـصــراعــات ،ويبقى
ال ـص ــراع الــداخ ـلــي سـيــاسـيــا فقط،
وهــذا ما أمــن االستقرار في البلد،
وأبعد عنا تداعيات ما يحدث في
ســوريــة» ،الفـتــا الــى ان «المجتمع
ال ــدول ــي ي ــري ــد بـ ـ ــدوره االس ـت ـق ــرار
للبنان» .في موازاة ذلك ،عقدت في
الـســراي الحكومي ،أمــس ،سلسلة
اج ـت ـمــاعــات تـحـضـيــريــة للمؤتمر
الـ ـ ــوزاري الــرف ـيــع الـمـسـتــوى ال ــذي
سـيـعـقــد ف ــي رومـ ــا ل ــدع ــم الـجـيــش
والقوى األمنية والعسكرية ،تحت
رع ــاي ــة م ـج ـمــوعــة ال ــدع ــم الــدول ـيــة
للبنان .وأعلن السفير االيطالي في
لبنان ماسيمو ماروتي من السراي
أن «مؤتمر رومــا  2سيعقد في 15
مارس المقبل».
وأك ــد وزي ــر الــداخـلـيــة اللبناني
نهاد المشنوق في ختام االجتماع
«أننا نرى في مؤتمر رومــا فرصة
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة نـ ـحـ ـص ــل فـ ـيـ ـه ــا ع ـلــى
اح ـت ـيــاجــات ـنــا م ــن اجـ ــل مـسـتـقـبــل
آمــن ليس فــي لبنان فقط انما في
الـعــالــم» .وق ــال المشنوق «نتطلع
الى اليوم الذي يصبح السالح غير
ال ـشــرعــي ب ــأم ــرة ال ــدول ــة ،ونتطلع
الى اليوم الــذي يعود الجيش الى
ث ـك ـنــاتــه ل ـي ـقــوم ب ــواج ـب ــه بـحـمــايــة

الرؤساء الثالثة خالل اجتماعهم في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
حدود الوطن» ،الفتا إلى أن «الخطة
الـخـمــاسـيــة ال ـتــي عــرض ـنــاهــا هي
خطة تطويرية لنقل المؤسسة الى
جيل جــديــد مــن العمل والـحــداثــة،
لتمكين ثـقــة اللبنانيين بــا لــدو لــة
والقانون».
مــن جهة أخ ــري ،حسم الرئيس
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـي ـش ــال ع ـ ـ ــون ،أمـ ــس،
مسألة المضاعفات التي نتجت عن
الحملة اإلعالمية التي َّ
تعرض لها
مستشاره للشؤون الدولية الوزير
ال ـســابــق إل ـي ــاس بــوص ـعــب ،فقبل
االستقالة التي َّ
قد مها مستشاره
اإلعــامــي جــان عزيز بعد َّالضجة
الـتــي أحدثتها مـقـ ِّـدمــات الــنـشــرات
اإلخبارية على محطة «أو تي في»
ال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم «ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الحر».
وانــدلــع الـخــاف بين الرجلين،
نـتـيـجــة األداء اإلع ــام ــي لـ ـ ـ «أو تي
ّ
في» ،التي يتولى عزيز فيها منصب

م ــدي ــر األخ ـ ـبـ ــار ،خـ ــال الـتـصـعـيــد
ال ـ ــذي أعـ ـق ــب انـ ـتـ ـش ــار ت ـســري ـبــات
لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل ،الـتــي
وصف فيها رئيس مجلس النواب
نبيه بري بـ «البلطجي».
وقـ ــال يــوم ـهــا بــوص ـعــب ،خــال
مـقــابـلــة تـلـفــزيــونـيــة ،إن «مـقــدمــات
ن ـش ــرة أو ت ــي ف ــي (ال ـ ـحـ ــادة ال ـتــي
اس ـت ـه ــدف ــت بـ ـ ــري وحـ ــركـ ــة «أمـ ـ ــل»
ّ
بشكل ُمركز ومباشر) ال تعبر عن
وجهة نظر التيار الوطني الحر»،
ً
ً
وق ــدم مــوقـفــا سـيــاسـيــا اعـتـبــر فيه
أن «الوجود السوري في لبنان لم
ً
يكن احتالال».
ورد عزيز ،عبر مقدمة إخبارية
ه ــاج ــم ف ـي ـهــا ب ــوص ـع ــب ،م ــن دون
أن يسميه ،ووصـفــه بــأنــه «يمتلك
أرص ــدة مـشـبــوهــة فــي الـمـصــارف،
ومرتبط بأنظمة مافياوية ،وشريك
فـ ــي ال ـس ـل ــب والـ ـ ـض ـ ــرب وال ـن ـه ــب،

ومــرخــص الدكاكين (خــال توليه
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة) ،وس ـ ــارق أمـ ــوال
ال ـنــازح ـيــن ال ـس ــوري ـي ــن» ،وه ــو ما
رف ـ ـضـ ــه ك ـ ــل م ـ ــن ع ـ ــون وب ــاسـ ـي ــل،
وع ـ ّـب ــرت ع ـنــه اس ـت ـقــالــة ع ــزي ــز من
منصبه كمستشار إعالمي لرئيس
الـجـمـهــوريــة .وأك ــدت مـصــادر في
«التيار الوطني الحر» لـ«الجريدة»،
أمــس ،أن «بوصعب رفــض تسوية
ً
الـقـضـيــة وديـ ــا بـيـنــه وب ـيــن عــزيــر،
وشدد على ضرورة إعفائه (عزيز)
م ــن مـنـصـبــه ل ـت ـعــود األم ـ ــور بينه
وبين التيار إلى مجراها الطبيعي».
ولفتت المصادر إلى أن «باسيل
وبــخ عزيز قبل أيــام أمــام موظفي
القصر الجمهوري ،وطلب من عون
ً
اقالته حفاظا على كرامة بوصعب»،
مضيفة أن «الرئيس عون اقتنع من
باسيل ،لكنه اقترح مخرجا مشرفا
لعزيز يقضي بأن يقدم استقالته
على أن يقبلها الرئيس».

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﺒﺮص ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ »اﻟﺒﻠﻮك  «٣اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ إﻣﺎ أن ﻳﺘﻢ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو ﺗﻨﻬﺎر
اﺗﻬﻤﺖ ﻗﺒﺮص ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻗﺒﺎﻟﺔ
ﺳﻮاﺣﻠﻬﺎ أﻣﺲ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ودﻋﺎ "اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ" اﻷﺗﺮاك إﻟﻰ ﺣﺴﻦ
اﻟﺠﻮار ،واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺪت أﻧﻘﺮة "اﻟﺘﺤﺮك
اﻷﺣﺎدي" ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻴﻘﻮﺳﻴﺎ.

ﻟ ـﻠ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ،
ﻣ ـﻨ ـﻌــﺖ ﺑ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻨﻘﻴﺐ ﻋــﻦ ا ﻟـﻐــﺎز ﺗﻌﺎﻗﺪت
ﻣﻌﻬﺎ ﻗـﺒــﺮص ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻗ ـ ـﺒـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺮة ﺷـ ـ ـ ــﺮق اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ـ ـ ــﻖ ﺑ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ــﻢ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﺮﺻ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﻴ ـﻜــﻮس
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮدوﻟﻴﺪس ،أﻣﺲ ،إن "اﻟﺴﻔﻦ
اﻟـﺤــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ إﻳﻨﻲ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف" ،واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺒ ـﻌــﺪ أﻗ ــﻞ
ﻣ ــﻦ ﻣـﺌــﺔ ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮ ﻋ ــﻦ ﺣـﻘــﻞ ﻇﻬﺮ
اﻟﻌﻤﻼق ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻤﺼﺮي.
وأوﺿ ــﺢ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘــﻮدوﻟـﻴــﺪس ،أن
اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ً
 50ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻬﺎ
ﻣــﻦ اﻟـﻘــﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤﻨﺎورات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻹﺷـﻌــﺎر اﻟﺘﺮﻛﻲ
اﻟـ ــﺬي ﻳــﺮﺑــﻂ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺑـﻤـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﺎورات ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  22ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،إﻻ أن ﻗ ـﺒ ــﺮص ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮه
اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
وأﻛ ــﺪت ﻗـﺒــﺮص ،أﻣــﺲ اﻷول ،أن
أﻧﻘﺮة اﻧﺘﻬﻜﺖ "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ" ﺑﻌﺪ
اﻋﺘﺮاض ﺳﻔﻴﻨﺔ "اﻳﻨﻲ" ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ
إﻟ ـ ـ ــﻰ "اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﻮك  "3ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ.
وﺟـ ــﺎء اﻹﻋ ـ ــﻼن اﻟ ـﻘ ـﺒــﺮﺻــﻲ ﺑﻌﺪ
أﻳــﺎم ﻣﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﻦ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وإﻋﻼن أﻧﻘﺮة
رﻓﻀﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة
وﻧﻴﻘﻮﺳﻴﺎ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أوروﺑﻴﺔ

»اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻜﺮدي«
ﻳﺨﺘﺎر ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ
ً
ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﺨﻮض اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
2019

وﻋ ـﻘ ــﺐ اﺗـ ـﻬ ــﺎم ﻗ ـﺒ ــﺮص اﻟـﻌـﻀــﻮ
ﺑ ـ ــ"اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ" ﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺎ،
دﻋــﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ أﻧﻘﺮة
ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ "أي ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺪ ﺗﻀﺮ
ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار".
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪﺛـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ" :ﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ
ً
أن ﺗﻠﺘﺰم ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﺑـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺠــﻮار

وﺗﺘﺠﻨﺐ أي ﻣﺼﺪر ﻟﻼﺣﺘﻜﺎك أو
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻮﺟﻪ ﺿﺪ
دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد".
وﺗ ــﻮﺗ ــﺮت اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑـﻴــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺧ ــﻼﻓ ــﺎت ﺑـﺸــﺄن
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ وﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺷــﻦ أﻧ ـﻘــﺮة ﺣﻤﻠﺔ ﻓﻲ
أﻋﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻋﺎم
.2016
ﻟـﻜــﻦ اﻟ ــﺪول اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ
ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ
أﻧ ـﻘ ــﺮة ﻓ ــﻲ وﻗ ــﻒ ﺗ ــﺪﻓ ــﻖ اﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد.

ﺻﻤﺖ وﻫﺪوء
وﻓ ـ ــﻲ وﻗ ـ ــﺖ رﻓ ـ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪث
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات ،ﻋـﺒــﺮ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﻧﻴﻜﻮس اﻧﺎﺳﺘﺎﺳﻴﺎدس
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت ﻋـ ــﻦ رﻏ ـﺒ ـﺘ ــﻪ ﻓــﻲ
ﻋـ ــﺪم اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ ﻣ ــﻊ أﻧـ ـﻘ ــﺮة ،وﻗ ــﺎل
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ،أﻣﺲ اﻷول" :ﻧﺤﻦ
ﻧﻠﺘﺰم اﻟﻬﺪوء ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻹﺛﺎرة أي أزﻣﺔ
وﻧﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮورﻳ ـ ــﺔ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻳـ ـﺘ ــﻢ اﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام
اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﻗﺒﺮص".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻧ ـ ـﺘـ ــﻮﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺄﻟــﺔ ﻋـﺒــﺮ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗـﺠـﻨــﺐ ﻣﺎ
ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟــﻮﺿــﻊ ﺳــﻮءا
ﻣﻦ دون اﻏﻔﺎل ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﺼﺮﻓﺎت
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ".

اﻧﺘﻘﺎد وﺧﻼف
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪت وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،ﻗﺒﺮص
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ "اﻷﺣـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ"
اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑــﺈﻧ ـﺘــﺎج اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ .وأﻓ ــﺎد
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن ﺑ ـ ــﺄن ﻗـ ـﺒ ــﺮص "ﺗ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ذﻟ ــﻚ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺠ ــﺎﻫ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻘ ــﻮق اﻟ ــﺮاﺳ ـﺨ ــﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎرﺻﺔ
اﻷﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاك ،اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟﺠﺰﻳﺮة".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ان "ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺴـ ـﻠ ــﻮك
اﻟـﻘـﺒــﺮﺻــﻲ اﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺒـﻨــﺎء
ﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻋ ـﻘ ـﺒ ــﺔ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ".

ً
ً
ﻗﺒﺎرﺻﺔ أﺗﺮاك أﻣﺲ ﺧﻼل دﻓﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ رﺟﻞ ﻗﺘﻞ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻞ  44ﻋﺎﻣﺎ وﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﺗﻪ أﺧﻴﺮا
وﻗﺒﺮص ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﺟﺘﻴﺎح
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﺸﻄﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮة
ﻋﺎم  ،1974وﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎرﺻﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ واﻷﺗﺮاك "ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ"
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻗﺒﺮص ﻟﻴﺴﺘﺎ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻐــﺎز ﻓــﻲ ﺷ ــﺮق اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ،
إذ إن إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ وﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﻨﺎزﻋﺎن
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺮﺟﺔ
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺣ ــﺬرت أﻧ ـﻘ ــﺮة ،أﻣــﺲ،
واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﻣ ــﻦ أن اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل
اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ ﺑـﻠـﻐــﺖ "ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺣــﺮﺟــﺔ"
ﻳـﺠــﺐ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـﻌـﻬــﺎ ،وذﻟـ ــﻚ ﻗﺒﻞ
أﻳـ ـ ــﺎم ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻣــﺮﺗ ـﻘ ـﺒــﺔ ﻣــﻊ
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻳﻜﺲ
ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن.
وﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ

»ﻣﺤﻮر أﺳﺘﺎﻧﺔ« ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
» rاﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ« :واﺷﻨﻄﻦ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  rاﻟﺒﻐﺪادي أﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
ﺣ ـ ــﺬر ﻣ ـﻨ ـﺴــﻖ اﻷﻣـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻋﺘﺮي ،أﻣﺲ،
ً
ﻣﻦ أن اﻟﻮﺿﻊ زاد ﺳﻮءا ﻣﻨﺬ أن دﻋﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،وﺳﻂ "ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺳﻮأ اﻟﻤﻌﺎرك ﻣﻨﺬ
اﻧﺪﻻع اﻟﺼﺮاع".
وأوﺿـ ــﺢ اﻟــﺰﻋ ـﺘــﺮي أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋﻦ
ﻣ ـﺌــﺎت اﻟـﻘـﺘـﻠــﻰ واﻟـﻤـﺼــﺎﺑـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴـﻴــﻦ،
وﻧﺰوح ﻛﺒﻴﺮ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ،
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑــﻮﻏــﺪاﻧــﻮف ،أن روﺳـﻴــﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ
وإﻳــﺮان ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﺄﺳﺘﺎﻧﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.
وإذ ﻧﺒﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﺪى إﻳﺮان ،ﻟﻮان
ﺟــﺎﻏــﺎرﻳــﺎن ،إﻟ ــﻰ أن "اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑـﻴــﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ
وﻃ ـﻬ ــﺮان ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻹرﻫ ـ ــﺎب ﻓﻲ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺎ ،اﺗـﻬــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ" دﻣﻴﺘﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف

واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ﺑـ ـﻌ ــﺪم اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻹرﻫﺎب ،وﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷزﻣﺔ
ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺗـﻤـﻠــﻚ اﻟ ـﻘ ــﺪرة اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟـ ــﺮدع اﻟـﻨـﺸــﺎط
اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
وأﺷ ـ ــﺎر ﺑـﻴـﺴـﻜــﻮف إﻟ ــﻰ "اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﻣـﺴــﺎر
أﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺔ وﺳ ــﻮﺗ ـﺸ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ واﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻳﻮاﺻﻞ اﺗﺼﺎﻻﺗﻪ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮﻳﻪ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳ ــﺮان ،ﻹﻳـﺠــﺎد أداة
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻛﺠﺰء
ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،أﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺸﺒﻜﺔ " "CNNأن زﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
"داﻋ ــﺶ" أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ﺗﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺔ،
ﻟﻢ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺟــﺮاء ﻏــﺎرة ﺟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﻤﺪة 5
أﺷـﻬــﺮ ،واﺿ ـﻄــﺮه ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋــﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻃــﻮال
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
ووﻓ ــﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﻓــﺈن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻟــﻮﻛــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ) (CIAﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن
اﻟ ـﺒ ـﻐ ــﺪادي ،اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮب اﻷول ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى

اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻬﺪﻓﻪ ﺻﺎروخ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺗــﻢ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻻﺣﻘﺎ ،أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،أﺑﻮﻋﻠﻲ
اﻟﺒﺼﺮي ،أن اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﺎزال ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة،
وﻳ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﻼج ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
ً
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أﻧــﻪ
ﻳﻌﺎﻧﻲ "ﻛـﺴــﻮرا وﺟــﺮوﺣــﺎ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺎﻗﻪ
وﺟﺴﻤﻪ ،ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻲ ﺑﻤﻔﺮده ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺪاء اﻟﺴﻜﺮي".
ووﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮي ،اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺘـ ــﺮأس ﺧـﻠـﻴــﺔ
"اﻟﺼﻘﻮر" اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن "وﺿﻊ اﻟﺒﻐﺪادي
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗــﺪﻫــﻮر" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧﻪ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ "ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻧﺎ
اﻟﻤﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﺪ اﻟﻜﻴﺎن اﻹرﻫﺎﺑﻲ واﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎت ﻳﻌﻴﺶ أﻳﺎﻣﻪ
اﻷﺧﻴﺮة".
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻣ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ــﻮد ﺟ ـ ـ ــﺎوﻳ ـ ـ ــﺶ أوﻏـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮ ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺘﻠﻔﺰة ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل
إن "ﻋــﻼﻗــﺎﺗـﻨــﺎ وﺻـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺮﺟﺔ .إﻣﺎ أن ﻳﺘﻢ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو أن
ﺗﻨﻬﺎر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ".
ودﻋ ــﺎ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﺷﻨﻄﻦ
إﻟ ــﻰ "اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﻤــﺎ ﻳ ـﻠــﺰم ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺒﺞ"
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ أﻧ ـﻘ ــﺮة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ووﻗـ ــﻒ دﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
اﻷﻛﺮاد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﻬﺎ.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﻣﻊ
ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﺳﺘﺘﻄﺮق إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
"اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ دﻣﺮت" ،ﻣﺘﻬﻤﺎ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑــﺎرﺗ ـﻜــﺎب "أﺧ ـﻄ ــﺎء ﺟـﺴـﻴـﻤــﺔ" ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ
اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ ودﻋــﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ "وﺣــﺪات
ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮدﻳـ ــﺔ" اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺤﺎرب "داﻋﺶ" ﺑﺸﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت واﺿﺤﺔ
ً
أﻋﺮﺑﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮارا .ﻻ ﻧﺮﻳﺪ وﻋﻮدا،
ﻧـ ــﺮﻳـ ــﺪ أن ﻳـ ـﺘ ــﻢ اﺗ ـ ـﺨ ـ ــﺎذ ﺧـ ـﻄ ــﻮات
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ".

وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،أﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر
اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻫــﺮﺑــﺮت
ﻣ ــﺎﻛـ ـﻤ ــﺎﺳـ ـﺘ ــﺮ ﻋـ ـﻘ ــﺐ اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻣــﻊ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ
اﺳﻄﻨﺒﻮل ،اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ .وﻧــﺎﻗــﺶ ﻣﺎﻛﻤﺎﺳﺘﺮ
وﻛﺎﻟﻴﻦ أوﻟﻮﻳﺎت وﻣﺨﺎوف اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ.
وﺗﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺻــﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑ ـ ـﻴـ ــﺾ واﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ أن
ﻣﺎﻛﻤﺎﺳﺘﺮ وﻛﺎﻟﻴﻦ "ﺑﺤﺜﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺼ ـﻴ ــﻞ ،واﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺎ ﺳـﺒــﻞ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ
ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻹرﻫﺎب".
وﺟ ــﺎءت زﻳ ــﺎرة ﻣﺎﻛﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﻌﺪ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣــﻊ ﻛــﺎﻟـﻴــﻦ اﻟﺸﻬﺮ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ردا ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻮم ﺗﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻋـﻔــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻏﺼﻦ اﻟﺰﻳﺘﻮن" ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك
ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ "اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري اﻟﺤﺮ"
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
ووﻋــﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ

أﺟ ــﻞ ﺗـﺠـﻨــﺐ ﺗـ ــﻮرط اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻗ ـﺘ ــﺎل .وﺗ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات اﻟـ ـﻜ ــﺮدﻳ ــﺔ وﻟ ـﻬ ــﺎ ﺟ ـﻨــﻮدﻫــﺎ
اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ ،ﺷﺮﻗﻲ ﻋﻔﺮﻳﻦ.
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳ ـ ــﺰور وزﻳ ــﺮ
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺧــﻼل
ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ  11إﻟﻰ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
ﻓــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق ﻣـﻨـﻔـﺼــﻞ ،اﺳﺘﺆﻧﻔﺖ
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
أﺗﺮاك ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2016ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،اﻧـﺘـﺨــﺐ ﺣــﺰب
"اﻟـﺸـﻌــﻮب اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ" ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻗ ـﻴــﺎدﻳ ـﻴــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪﻳــﻦ،
ﻳـﺨـﻠــﻒ أﺣــﺪﻫ ـﻤــﺎ زﻋـﻴـﻤــﻪ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ
ً
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺮﺗﺎش ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺣــﺎﺳ ـﻤــﺔ ﻋــﺎم
.2019
)أﻧﻘﺮة  -وﻛﺎﻻت(

ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ »اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻛﻮرﻳﺔ«
واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻘﺎرب
أﻋـﻠــﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟـﻴــﻢ ﻣــﺎﺗـﻴــﺲ أن ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﻔﺮاﺟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮرﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ دورة اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ
ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻢ ﺗﺪق إﺳﻔﻴﻨﺎ ﺑﻴﻦ
واﺷﻨﻄﻦ وﺳﻴﻮل.
ووﺟ ـ ــﻪ زﻋ ـﻴ ــﻢ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻛ ـﻴ ــﻢ ﺟ ــﻮﻧ ــﻎ أون
دﻋﻮة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮن ﺟﻴﻪ-إن ﻹﺟﺮاء
ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻓــﻲ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳــﺎﻧــﻎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻷول
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺰﻋﻴﻤﻴﻦ اﻟﻜﻮرﻳﻴﻦ ،ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات.
وﺳﻴﺸﻜﻞ أي اﺟﺘﻤﺎع ،اﻧﻘﻼﺑﺎ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ ﻟﻤﻮن اﻟﺬي
وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺘﻌﻬﺪا ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣــﻊ اﻟـﺸـﻤــﺎل اﻟﻤﻨﻌﺰل واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺣﻞ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟــﻸزﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺄن ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ.
ّ
وأﺿﺎف أن اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ-اون
ّ
ﻧﻈﻢ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﺸﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﻤﺒﻴﺎد ﺑﻴﻮﻧﻎ
ﺗﺸﺎﻧﻎ" ،ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺳﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺻﻮارﻳﺨﻪ
اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ" .واﻋـﺘـﺒــﺮ ان ﻛﻴﻢ ﺟ ــﻮﻧ ــﻎ-اون اﺧـﺘــﺎر ﺑﺬﻟﻚ
"ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا".
وﻗـ ــﺎل ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﺲ ،ﻣ ـ ــﺮددا ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎت ﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ "ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﺳـﻴــﻮل ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﺧــﻼف ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻛﻮرﻳﺎ

اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ) (...ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻳﺠﺎد ﺧــﻼف ﺑﻴﻦ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ
ﺧﻼف".
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﺑ ـﻨــﺲ ،ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ
"واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ" ،ﻋـﻘــﺐ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻟـﻜــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
إن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﺎدرت ﻛﻴﻢ ﻳﻮ ﺟﻮﻧﻎ ،اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
اﻟـﺼـﻐــﺮى ﻟــﺰﻋـﻴــﻢ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﺳـﻴــﻮل ﻓــﻲ ﺧﺘﺎم
زﻳﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ داﻣــﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﻳــﺎم إﻟــﻰ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ أﻣﺲ ،ﺻﺤﻴﻔﺔ
"رودوﻧــﻎ ﺳﻴﻨﻤﻦ" اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺰب
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ان اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﻓﺪﻫﺎ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻛﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ-ﻧﺎم اﻟﻰ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ اﻻﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻫﻴﺄت ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺣﻼل
اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ.
وﺣﺬرت اﻟﻴﺎﺑﺎن ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ "ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرب
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ" ﺧــﻼل دورة اﻻﻟـﻌــﺎب
اﻻوﻟـﻤـﺒـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﻮﻧــﻎ ﺗـﺸــﺎﻧــﻎ ﻓــﻲ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ،
ﻣـﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ أن اﻟـﻬــﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺗﺮاﻣﺐ :إﻧﻔﺎﻗﻨﺎ  ٧ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت
ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ »ﺣﻤﺎﻗﺔ«

اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أن إﻧﻔﺎق
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺒﻌﺔ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
ً
اﻷوﺳﻂ ﻛﺎن ﻋﻤﻼ أﺣﻤﻖ.
وﻗﺎل ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ً
داﺧﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع ﺳﻴﻜﻮن أﺳﺒﻮﻋﺎ
ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ...ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﺪأ
اﻵن ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪﻧﺎ".
وﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري
ﺳﻴﺎﺳﺔ "أﻣﺮﻳﻜﺎ أوﻻ" ،وﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺟﻤﻴﻊ أوﺟﻪ
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي
ﺗﻤﻨﺤﻪ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﺪ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎب
ﻹزاﻟﺔ »اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ«

ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
أﻣﺲ ،أن اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻣﺮت
ﺑﺈﻋﺎدة ﻃﺒﻊ  17أﻟﻒ ﻛﺘﺎب
ﻣﺪرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﻹزاﻟﺔ وﺻﻒ "اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻔﺎرﺳﻲ" .وأﻓﺎدت ﺑﺄن
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ إﺣﺪى
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎب
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﺳﻠﻤﺖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﺮاﺋﻂ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎب ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ".

»اﻷوروﺑﻲ« ﻳﻬﺪد ﺑﻮﻗﻒ
ﺗﻤﻮﻳﻞ »أوﻛﺴﻔﺎم«

دﻋﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ،
أﻣﺲ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ "أوﻛﺴﻔﺎم" ﻹﻋﻄﺎء ﻛﻞ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل
ﺿﻠﻮع ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻳﺘﻲ،
ّ
ﻣﻬﺪدة ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ
"اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ"،
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" :ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻻ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ".

روﺣﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ وﺳﻂ ﺧﻼف إﻳﺮاﻧﻲ  -ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
 rﻃﻬﺮان ﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
 rاﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺘﻬﺎوى ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف اﻧﺪﻻع ﺣﺮب
●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

وﺳ ــﻂ ﻣ ـﺨ ــﺎوف ﻣ ــﻦ إﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻧ ــﺪﻻع
ﺣــﺮب إﻳﺮاﻧﻴﺔ  -إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أﺣــﺪاث
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ،
أدى ﺗـﻬــﺎوي اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ أﻣــﺲ إﻟﻰ
ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ داﺧﻞ
إﻳﺮان.
ورﻏﻢ أن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﺣ ــﺎول ﻟﺠﻢ ارﺗـﻔــﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟـ ــﺪوﻻر ﺑـﻀــﺦ اﻟـ ــﺪوﻻر ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺼــﺮاﻓـﻴــﻦ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻪ ،وﻗﺎم ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 30
أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻜﻞ إﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻌﺮ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺪوﻻر ﺗﺨﻄﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ،ﺣﻴﺚ وﺻــﻞ اﻟﻰ
ﺣﺪود  49000رﻳﺎل ﻟﻠﺪوﻻر.
ورﻏﻢ ان اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟـ ــﺪوﻻر ﺑـ ـ ــ 47500رﻳ ــﺎل ﺻﺒﺎح
اﻣﺲ ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ﺟﻌﻞ
ﻫــﺆﻻء ﻳﺮﻓﻌﻮن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ
 48500رﻳﺎل ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺷﺮاء اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ
اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺨﺮﺟﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﻴﻦ

ﺑﻔﺮق ﻧﺤﻮ  500رﻳﺎل ﻟﻠﺪوﻻر ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب
اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ واﻟﻤﺼﺎرف.
وﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻣﺤﺎوﻻت ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪﻻﻟﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎﺟ ــﻮن إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ ﻣــﻦ ﺣ ــﺪة اﻟـﺘـﻬــﺎﻓــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وﺣـ ــﺎول اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮف اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ
إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺈﻳﺪاع
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﻀﻤﺎن
إﻋﺎدة اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،ودﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺰﻳﺪ
 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻓـﻘــﺪان ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف
اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻟــﻢ ﻳــﺆد إﻟــﻰ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻹﻳــﺪاع ﻋﻤﻼﺗﻬﻢ اﻟﺼﻌﺒﺔ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺧﻄﺎر أﻣﻨﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ
أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم،
ﺣ ـﻴــﺚ إن اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺑــﺎﺗــﻮا
ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ
أو ذﻫﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺆدي اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﺮﻗﺎت.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن أﺣﺪ أﻫﻢ
أﻫﺪاف زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ

اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﺑـﺤــﺚ اﻟـﻨـﻔــﻮذ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻓﺈن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻹﻳـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﺬرت ﻣـ ــﻦ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻗـ ــﺪ ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ
ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـﻴــﻦ إﻳـ ــﺮان واﻟـﻬـﻨــﺪ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻬﻨﺪ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
وأﻛﺪوا أﻧﻬﻢ اﻛﺘﺸﻔﻮا أﺟﻬﺰة اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻘـﻄــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ اﺳ ـﺘ ــﻮردﻫ ــﺎ اﻟ ـﻬ ـﻨــﻮد ،ﺑـﻬــﺪف
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌـﻬــﻢ اﻹﻧـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺷﺎﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق إﻳﺮان.
وأ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أن ﺗـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت أ ﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺎرات اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮت أن
اﻟـﻬـﻨــﻮد وﻗـﻌــﻮا ﻋـﻘــﻮدا اﻣﻨﻴﺔ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺎت
اﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ إن ﻗ ـﺴ ـﻤــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﻣــﻦ
اﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓــﺈن إﻳ ــﺮان ﺗﺤﺘﺎج
اﻟﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﻻ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﺘﺴﻠﻞ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ  -اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ.
واﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر أن اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﺟﻬﻮا اﻟﻬﻨﻮد ﺑﻬﺬه اﻷﺟﻬﺰة ،ﻟﻜﻦ اﻟﻬﻨﻮد
ﻧـﻔــﻮا اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﺿــﺪ إﻳ ــﺮان،

واﻋﺘﺒﺮوا اﻧﻬﺎ اﺟﻬﺰة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺠﺴﺲ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪﻫﻢ.
واﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺑ ـ ـ ــﺄن ﺑـ ــﺎﻛ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎن ﺑ ـ ــﺪورﻫ ـ ــﺎ
اﻋ ـﺘ ــﺮﺿ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺐ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﻮد أﺟ ـﻬــﺰة
ﺗﻨﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺷﺎﺑﻬﺎر اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـﻔ ــﻮا ذﻟ ـ ــﻚ ،واﺗ ـﻬ ـﻤ ــﻮا إﺳ ــﻼم
آﺑ ـ ــﺎد ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎح ﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺎرات
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠ ـﺴــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ إﻳـ ـ ــﺮان ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
ادى إﻟــﻰ ﺗــﻮﺗــﺮ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻻﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ،وﻗ ــﺎم
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻮن ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻣﺸﺮوع ﻣﺪ أﻧﺒﻮب
اﻟـﻐــﺎز اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟــﻰ اﻟﻬﻨﺪ
واﻟﺼﻴﻦ ﺣﺘﻰ أﺟــﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ .وﺣﺴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻼﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻻﻳﺮاﻧﻲ ،ﻓﺈن اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ واﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻫﻨﺪﻳﺔ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ ﻣ ـﺴــﺢ ودراﺳ ـ ـ ــﺎت ﻟـﺴــﻼﻣــﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺒﻴﻦ أن ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻠﺖ
اﻟﻰ أﺟﻬﺰة أﻣﻨﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وأﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ً
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺎﺑﺮ أﻧﺼﺎري ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺘﺤﺪث
)ارﻧﺎ(
ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻛﺔ »أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ

ﺿﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ
ﻃــﺎﻟــﺐ ﻛ ـﺒــﺎر اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤــﺪاﻓ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﺣـﻘــﻮق
اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن اﻻﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺴﻠﻄﺎت "اﻧﺘﺤﺎر" ﻧﺎﺷﻂ
ﺑﻴﺌﻲ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.
وأﻋﺮب ﻛﺜﻴﺮون ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻟﻮﻓﺎة اﻹﻳﺮاﻧﻲ  -اﻟﻜﻨﺪي
ﻛــﺎووس ﺳﻴﺪ إﻣﺎﻣﻲ ) 63ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ
أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﺻﺎدق،
وأﺳﺲ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮاث اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ".
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻷﺛ ـﻨ ــﺎء ،ﻧـﺸــﺮ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻳﺮان ،ﻛﺎوه ﻣﺪﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ روﺣﺎﻧﻲ

اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻣﺼﻮرا ﺑﺪا ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ
اﻋﺘﻘﻞ ﺑﺪوره ﻟﻤﺪة وﺟﻴﺰة ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة.
ودﻓﻌﺖ وﻓﺎة إﻣﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻤﺎد
اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑــﺎﻗــﻲ ،اﻟــﺬي ﺳﺠﻦ ﻋــﺪة ﻣــﺮات ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻟﻌﺪم ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "ﺗﻠﻐﺮام"" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء
ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ،ﻷﻧﻨﻲ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أﻋﺪاء إﻳﺮان ) (...رﻓﻀﺖ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻋﺘﻘﺎﻟﻲ".
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أخبار مصر

تيلرسون :نؤيد «رئاسية» نزيهة ...وندعم مصر ضد اإلرهاب
ً
ً
• «الخارجية» تتابع احتجاز السودان مركبا مصريا • اإلعدام لقاتل قس قبطي
القاهرة  -شيماء جالل وخالد عبده وعادل زناتي وكاملة خطاب

اتفقت القاهرة وواشنطن
على ملف مكافحة اإلرهاب
ودعم إجراء انتخابات رئاسية
نزيهة ،في حين بدا التباين بين
الجانبين بشأن ًالحريات وحقوق
اإلنسان هامشيا ،وحضرت
القضية الفلسطينية على طاولة
المحادثات بين وزير الخارجية
األميركي ريكس تيلرسون
والقيادات المصرية.

اتفاق بين القاهرة
وواشنطن
على آلية ()٢+٢
للحوار

اسـتـقـبــل الــرئ ـيــس الـمـصــري
عبدالفتاح السيسي ،في قصر
االتحادية أمس ،وزير الخارجية
األميركي ريكس تيلرسون ،في
حضور نظيره المصري سامح
شكري ،والقائم بأعمال رئيس
المخابرات العامة ،عباس كامل.
وقال الناطق الرسمي باسم
الرئاسة المصرية ،بسام راضي،
إن «وزيــر الخارجية األميركي،
أكـ ـ ــد أن مـ ـص ــر ت ـم ـث ــل شــري ـكــا
مهما للواليات المتحدة ،وما
يجمعهما مــن عــا قــات ممتدة
تحرص الواليات المتحدة على
تعزيزها ،كما أكد وقوف بالده
إل ـ ــى ج ــان ــب م ـص ــر وال ـت ــزام ـه ــا
بـ ــدع ـ ـم ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي ح ـ ــربـ ـ ـه ـ ــا ض ــد
اإلرهاب».
وأضاف أن «الرئيس السيسي
أكــد مــا يــربــط بين البلدين من
عــاقــات استراتيجية راسـخــة،
مـشـيــرا إل ــى أهـمـيــة االسـتـمــرار
في العمل على االرتقاء بها في
مختلف ا لـمـجــاالت ،بما يمكن
البلدين من التصدي للتحديات
المشتركة ،الفتا إلى تطلع مصر
لتطوير الـتـعــاون االقـتـصــادي
بين الدولتين».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـتـ ـط ــورات
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،أك ــد
السيسي مــوقــف بــاده الثابت
بـشــأن الـتــوصــل إل ــى حــل عــادل
وشامل يضمن حقوق الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وإقـ ــامـ ــة دول ـت ــه
المستقلة عـلــى أس ــاس حــدود
 4يــو ن ـيــو  ،1967و عــا صـمـتـهــا
ال ـقــدس الـشــرقـيــة ،وأن أمـيــركــا
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا الـ ــراعـ ــي الــرئ ـيــس
ل ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــام ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط عـلـيـهــا إع ـ ــادة إح ـيــاء
ً
ودفع عملية المفاوضات مجددا

وفق مقررات الشرعية الدولية،
فــي حـيــن أوض ــح تـيـلــرســون أن
هدف اإلدارة األميركية الحالية
هــو حــل القضية بشكل ع ــادل،
وأنـ ـ ـه ـ ــا س ـ ـتـ ــواصـ ــل جـ ـه ــوده ــا
لتحقيق هذا الهدف.
وكان تيلرسون استبق لقاءه
بالسيسي ،بجلسة محادثات
اسـ ـتـ ـم ــرت ن ـح ــو س ــاع ـت ـي ــن مــع
ش ـك ــري ،ان ـت ـهــت بـعـقــد مــؤتـمــر
صـ ـح ــاف ــي ،اعـ ـتـ ـب ــره م ــراقـ ـب ــون
يعكس تفاهمات بين البلدين
ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن دع ـ ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــرب ع ـلــى
اإلره ـ ــاب ،وإجـ ــراء االنـتـخــابــات
الــرئــاس ـيــة الـمـصــريــة المقبلة،
بـ ـص ــورة ش ـف ــاف ــة ،ب ـي ـن ـمــا ج ــاء
الحديث في إطار ملف الحريات
مشوبا بخالف واضح.
وق ـ ــال ش ـك ــري إن لـ ـق ــاء ه مع
تيلرسون كــان فرصة لتعميق
العالقات المصرية  -األميركية،
وأوضح أنه عرض على الوزير
األميركي طرح عقد آلية الحوار
« ،»2+2وقال« :اتفقنا على عقد
الـ ـ ـح ـ ــوار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـيــن
البلدين خــال النصف الثاني
م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي» ،وأضـ ــاف:
«مصر تشكر الواليات المتحدة
على دعمها لها ،والذي له عائد
لـلـبـلــديــن ع ـلــى م ـب ــدأ االح ـت ــرام
المتبادل للمصالح المشتركة،
وع ـ ـ ــدم الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي الـ ـش ــؤون
الــداخـلـيــة» ،الفـتــا إلــى أن مصر
تـ ــأمـ ــل زيـ ـ ـ ـ ــادة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
األميركية في مصر.

تفاهم ...وتباين
وعكس ملف مكافحة اإلرهاب
تــوافـقــا كـبـيــرا بـيــن الـجــانـبـيــن،
حـ ـي ــث أش ـ ـ ـ ــار ش ـ ـكـ ــري إل ـ ـ ــى أن

السيسي خالل استقباله تيلرسون والوفد المرافق له في القاهرة أمس
«مـ ـص ــر م ــاض ـي ــة فـ ــي م ـح ــارب ــة
ِّ
وتثمن
اإلرهاب والقضاء عليه،
دع ــم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لـهــا»،
بـيـنـمــا جـ ــاء ال ـم ـلــف الـحـقــوقــي
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـق ـ ـيـ ــض ،ح ـ ـيـ ــث قـ ــال
شكري إن حكومة بالده «تعمل
ع ـلــى ت ـعــزيــز ح ـق ــوق اإلن ـس ــان»
منتقدا في الوقت ذاته «الكثير
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــة
التي تصدر بيانات عــن مصر
ال تـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ـ ـ ـ ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات
صحيحة».
فــي الـمـقــابــل ،ق ــال تيلرسون
إن ـ ــه تـ ـح ــدث مـ ــع شـ ـك ــري ح ــول
ضــرورة تعزيز العالقات خالل
ال ـس ـنــوات الـمـقـبـلــة ،مـعـبــرا عن
إدانة بالده للعمليات اإلرهابية
التي ينفذها تنظيم «داعش» في
سيناء ،وقــال« :أميركا ملتزمة

بالوقوف إلى جانب مصر في
محاربة اإلرهاب».
وتــابــع تـيـلــرســون أن ــه بحث
مع شكري ملف حقوق اإلنسان
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـصـ ـ ــر واالنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
الرئاسية المقبلة ،مشيرا إلى
أن «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن تـ ــدعـ ــم وج ـ ــود
عملية انتخابية شفافة وحرة
ونــزي ـهــة» ،وأضـ ــاف« :الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة س ـت ــداف ــع دائـ ـم ــا عن
وجود عملية انتخابية تحترم
إرادة الشعوب».
وشـ ـ ــدد ت ـي ـل ــرس ــون ع ـل ــى أن
بالده قدمت لمصر «مليار دوالر
م ـســاعــدات عـسـكــريــة» ،مضيفا
«الجهود المشتركة في محاربة
اإلرهاب ثابتة ،ومحاربة داعش
ثــابـتــة ،وه ـنــاك جـهــود مصرية
 -أم ـيــرك ـيــة ل ـم ـحــاربــة الـتـطــرف

فــي المنطقة ،ويجب أن يشعر
الشعب المصري بالثقة بالتزام
الــواليــات المتحدة مساعدتها
لمصر في هذا المجال».
إقليميا ،قال وزير الخارجية
األميركي إن بــاده تدعم خطة
ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي لـيـبـيــا
لعقد انـتـخــابــات عــاجـلــة تعيد
االسـتـقــرار إليها ولمصر ،كما
لفت إلــى أنــه ناقش مــع شكري
الوضع في سورية ،داعيا إلى
ض ـ ـ ــرورة ت ـع ــزي ــز ال ـ ـحـ ــوار بـيــن
جميع األطياف.

أطلقت الجمعة الماضي ،فيما
أعلنت الـقـيــادة العامة للقوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة أن ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــال ــث
للعملية ،أسفر عن تصفية 12
ً
تكفيريا.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ك ـشــف مـصــدر
رفـيــع الـمـسـتــوى ل ـ «ال ـجــريــدة»،
أن م ـ ـصـ ــر ر فـ ـ ـض ـ ــت مـ ـش ــار ك ــة
أمـ ـي ــرك ــا ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة «س ـي ـن ــاء
 »٢٠١٨م ـع ـلــومــات ـيــا ،وق ـ ــال إن
ال ـقــاهــرة أك ــدت رف ــض مشاركة
أي طرف دولي في العملية ،كما
تمسكت بأن تكون أجهزة األمن
المصرية وحدها المسؤولة عن
جمع المعلومات.

ً
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،واص ـ ـ ــل ال ـج ـيــش
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،أمـ ـ ـ ــس« ،ال ـع ـم ـل ـي ــة
ال ـشــام ـلــة س ـي ـنــاء  »2018الـتــي

المركب المصري

ً
مقتل  12إرهابيا

مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت

وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـصــريــة،
أمس ،أنها تتابع عبر القنصلية
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ــورس ـ ـ ــودان
(السودان) واقعة إيقاف مركب
ص ـي ــد م ـ ـصـ ــري ،تـ ــم اح ـت ـج ــازه
وطاقمه منذ  29يناير الماضي،
في «مرسى محمد قول» شمال
ب ـ ـ ـ ــورس ـ ـ ـ ــودان ،نـ ـتـ ـيـ ـج ــة مـ ـ ــرور
المركب  -في طريق العودة إلى
مصر  -داخل محمية طبيعية.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أص ـ ــدرت
مـحـكـمــة ج ـنــايــات ال ـقــاهــرة في
جلستها أمس ،وبإجماع اآلراء،
ً
حكما بإعدام أحمد سعيد ،قاتل
القس سمعان شحاتة رزق الله،
في منطقة المرج.

ةديرجلا

•
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رياضة
معركة الوصافة بين السالمية والقادسية
النصر ضيف التضامن في ديربي الجولة العاشرة بدوري ڤيڤا
أحمد حامد

يقص فريقا القادسية
والسالمية لكرة القدم شريط
الجولة العاشرة من منافسات
دوري ڤيڤا ،وذلك عندما
يتواجهان عند الساعة 4:50
من مساء ًاليوم ،في حين يحل
النصر ضيفا على التضامن عند
الساعة  7:10مساء.

يدافع فريق السالمية لكرة القدم
عن وصافة دوري ڤيڤا التي يحتلها
مـنــذ نـهــايــة الـجــولــة الـتــاسـعــة ،وذلــك
ع ـن ــدم ــا يـ ــواجـ ــه ن ـظ ـي ــره ال ـق ــادس ـي ــة
 4:50م ــن م ـس ــاء ا ل ـ ـيـ ــوم ،ف ــي جـلـيــب
ال ـش ـي ــوخ ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ع ـل ــي ص ـبــاح
الـ ـس ــال ــم ،ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـجــولــة
العاشرة ،التي تشهد اليوم مواجهة
أخـ ــرى ،حـيــث يـسـتـضـيــف الـتـضــامــن
ج ــاره الـنـصــر فــي ديــربــي الـفــروانـيــة
 ،7:10وتستكمل مــوا جـهــات الجولة
غــدا بمواجهتي ا لـكــو يــت وا لـجـهــراء،
وكاظمة والعربي.
و تــر تـقــي قمة السالمية الوصيف
برصيد  15نقطة ،ومالحقه القادسية
ا ل ـث ــا ل ــث ب ــر ص ـي ــد  13ن ـق ـط ــة ،وا ل ـت ــي
ا ن ـت ـهــت ف ــي ا لـ ـ ــدور األول بــا ل ـت ـعــادل
اإل يـجــا بــي بهدفين لـكــل منهما ،إ لــى
ق ـم ــة م ــواج ـه ــات ال ـج ــول ــة ال ـع ــاش ــرة،
ع ـط ـف ــا عـ ـل ــى م ــوق ـع ـه ـم ــا فـ ــي جـ ــدول
الـ ـت ــرتـ ـي ــب ،وج ـ ـ ـ ــودة ال ــاعـ ـبـ ـي ــن فــي
ال ـفــري ـق ـيــن ،ال ــى جــانــب الـمـسـتــويــات
ال ـتــي قــدمـهــا كــل مـنـهـمــا فــي الـجــولــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ت ـ ـجـ ــاوز األصـ ـف ــر
فــريــق كــاظـمــة بــربــاعـيــة نـظـيـفــة ،بعد
أداء هــو األف ـضــل فــي الـمــوســم
الحالي للفريق ،فيما حول
الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ت ـ ــأخ ـ ــره أم ـ ــام
التضامن بهدف ا لــى فوز
ف ــي ال ـن ـهــايــة ب ـ ــ 3أهـ ــداف
مقابل هدفين.
وتشهد صفوف
األص ـفــر غ ـيــاب 5
الع ـب ـي ــن ب ــداع ــي
اإلصـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة ،ه ــم
ال ـ ـغـ ــانـ ــي رشـ ـي ــد
س ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا،
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
وعبدالعزيز
ال ـم ـش ـع ــان،
وصـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــح
الـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــخ،
وفـ ـيـ ـص ــل سـ ـعـ ـي ــد ،ف ـي ـمــا
يـفـتـقــد الـســالـمـيــة خــدمــات
ف ــراس الـخـطـيــب لــإصــابــة،
وال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرونـ ـ ــي روجـ ـ ـي ـ ــه
لإليقاف.
ويعول الجهاز الفني
ف ــي ال ـق ــادس ـي ــة ،ب ـق ـيــادة

ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي دال ـ ـي ـ ـبـ ــور ،عـ ـل ــى هـ ــداف
ال ـف ــري ــق بـ ــدر ال ـم ـط ــوع ،الـ ــى جــانــب
سـ ـي ــف ال ـ ـح ـ ـشـ ــان ،ومـ ـحـ ـم ــد ال ـف ـه ــد،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـ ـ ــاوي ،وال ـك ــام ـي ــرون ــي
الس ــان ــا دي ــاب ــي ،وأح ـم ــد الــريــاحــي،
وغيرهم من الالعبين.
و يـسـعــى "األ ص ـفــر" ا لــى استغالل
ت ـ ــراج ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـخـ ــط ال ـخ ـل ـف ــي
فــي ا لـســا لـمـيــة ،وا ل ــذي كـلــف الفريق
ه ـ ــدف ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي آخ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة أم ـ ـ ــام
ال ـت ـضــامــن ،ب ـمــا يـعـنــي أن دال ـي ـبــور
س ـي ـك ـثــف مـ ــن ال ـ ـقـ ــدرة ال ـه ـج ــوم ـي ــة،
م ــع تــأم ـيــن دفــاعــاتــه أي ـضــا ف ــي ظل
خطورة فهد الرشيدي ،الذي سجل
"هاتريك" في ظهوره األخير.
فــي ا لـمـقــا بــل ،فــإن كتيبة ا لـمــدرب
عبدالعزيز حـمــادة ،تسعى للعودة
الى مستويات الدور األول ،وتأكيد
الجدارة في احتالل وصافة الدوري
حـتــى اآلن ،و ي ـعــول ا ل ـس ـمــاوي على
ف ـه ــد ال ــرشـ ـي ــدي ،وع ـ ــدي ال ـص ـي ـفــي،
و نــا يــف زو ي ــد ،و شــا هـيــن الخميس،
وا لــر بــا عــي يشكل مـصــدر ا لـخـطــورة
في الفريق.
ويدرك حمادة مدرب السالمية ،أن
مواجهة األصفر تتطلب انضباطا
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـخـ ـط ــوط ال ـث ــاث ــة،
وت ـت ـط ـلــب أي ـض ــا عـ ــدم ال ــرك ــون ال ــى
الدفاع ،أو االندفاع الى الهجوم.

ديربي الفروانية
وفـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ي ــأم ــل
ال ـن ـص ــر ال ـن ـص ــر الـ ـس ــادس بــرصـيــد
 ،10وا ل ـت ـض ــا م ــن م ـت ــذ ي ــل ا ل ـتــر ت ـيــب
برصيد  3نقاط ا لـعــودة ا لــى طريق
االن ـت ـص ــارات ،ح ـيــث غ ــاب الـعـنــابــي
في الجولة الماضية عن هذا الهدف،
بالخسارة أ مــام المتصدر الكويت،
فيما لــم يحقق أ بـنــاء ا لـفــروا نـيــة أي
فوز منذ بداية الموسم.
وح ـس ــم ال ـن ـص ــر م ــواج ـه ــة الـ ــدور
األول برباعية من دون رد ،ويتطلع
اليوم ،لتكرار هذا االنتصار الكبير،
لكنه سيواجه صعوبة ،عطفا على
مــا يقدمه التضامن فــي المباريات
األخيرة.
ويـعــول الـنـصــر مــع مــدربــه ظاهر
العدواني على مجموعة متجانسة
م ــن الــاع ـب ـيــن ،أم ـث ــال مـشـعــل ف ــواز،

جانب من لقاء سابق بين القادسية والسالمية
وطالل العجمي ،وزبن العنزي ،الى
جــانــب ال ـم ـح ـتــرف الـبـحــريـنــي سيد
ض ـي ــاء ،وال ـب ــرازي ـل ــي ت ــوري ــس ال ــذي
ي ـح ــاول ال ـت ـعــافــي م ــن أج ــل الـلـحــاق
بالمباراة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـت ـط ـلــع ال ـت ـضــامــن
مع مدربه الصربي رادي الى الفوز

العدواني :مستوى التحكيم يقلقنا قبل الديربي
رفض مدرب النصر ظاهر العدواني التقليل من مستوى التضامن
قبل مواجهتهما المقررة اليوم ،عطفا على وجوده في المركز األخير،
برصيد  3نقاط.
وقال العدواني ،إن مواجهات ديربي الفروانية مع التضامن ال تعترف
بالفوارق الموجودة في جدول الترتيب بين الفريقين ،مشيرا إلى أن
التضامن رغــم وج ــوده فــي المركز األخـيــر ،يقدم مستويات الفتة في
الفترة األخيرة .وأضاف أن فوز فريقه على التضامن في الجولة األولى

برباعية من دون رد ،ال يفرض أي أفضلية للنصر ،مؤكدا أن العمل بقوة
في المباراة هو السبيل الوحيد لتجاوز جاره ،والتقدم خطوة لألمام.
وكشف عن جاهزية فريقه للمباراة ،بعد تعافي البرازيلي توريس،
وانتهاء عقوبة االيقاف عن المحترف البحريني سيد ضياء ،الى جانب
عودة أحمد حواس وسليمان بورمية إلى التدريبات.
واعترف مدرب النصر بأن أكثر ما يقلقه في مباراة التضامن ،وسائر
المباريات المقبلة ،هو مستوى التحكيم المتراجع.

تفوق عماني إيطالي كويتي في «الشراع»

أس ـ ـ ــدل الـ ـسـ ـت ــار أم ـ ــس األول ع ـل ــى ف ـعــال ـيــات
ب ـطــولــة ال ـك ــوي ــت ال ــدول ـي ــة ل ـل ـق ــوارب ال ـشــراع ـيــة،
صنف "األوبتمست" ،التي نظمتها لجنة الشراع
والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي
الكويتي ،فــي إطــار احتفاالت الكويت الوطنية،
وبمشاركة  35العبا والعبة مثلوا مصر والجزائر
وتــونــس والبحرين واإلمـ ــارات وإيطاليا وكندا
وبلغاريا إلى جانب الكويت.
أقيم الحفل الختامي بحضور رئيس النادي
الـبـحــري ال ـل ــواء فـهــد الـفـهــد ،وأم ـيــن ال ـســر الـعــام
خالد الفودري ،ورئيس لجنة العالقات محمود
أبو القاسم ،والمشرف العام على البطولة أحمد
الفيلكاوي إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة.
واستهل الحفل بتكريم حـكــام البطولة وهم
حسين اللي من الجزائر ،وكساروف ومافروديف
من بلغاريا ،وعبدالحميد مرسي ود .مدحت غزال
مــن مـصــر ،وألـيـســانــدار مــن إيطاليا ،إلــى جانب
مـحـمــد ال ـح ـم ــدان وح ـس ـيــن ال ـف ـي ـل ـكــاوي وعــذبــي
ال ـط ــراروة وك ــرم عـبــدالـصـبــور مــن ال ـكــويــت ،كما
تم تكريم اإلدارة العامة لإلطفاء ومثلها النقيب
عيسى المحفوظ ،باإلضافة إلى تكريم المدرب
الـبـحــريـنــي الـمـخـضــرم قــاســم بــن جميع تقديرا
لجهوده ودعمه.

وأعـقــب ذلــك تــوزيــع ال ـكــؤوس على الفائزين
في البطولة والتي جاء ت نتائجها على النحو
التالي:
ف ــي ف ـئــة األوب ـت ـم ـس ــت الـ ـع ــام ،جـ ــاء بــالـمــركــز
األول العماني المعتصم الفارسي ،وجاء ثانيا
الكويتي عبدالله القصار ،وثالثا عثمان الحمادي
من اإلمارات ،وفي فئة األوبتمست للصغار جاء
في المركز األول اإليطالي موسى بلومي ،وجاء
ثــانـيــا عـلــي خــالــد مــن اإلمـ ـ ــارات ،وثــالـثــا محمد
سليم من تونس.
وفي فئة األوبتمست للبنات جاء ت بالمركز
األول مليكا بيومي من إيطاليا ،وجاء ت ثانية
ضحى البشر من اإلمارات ،والثالثة رانيا عمران
من مصر ،وفي فئة األوبتمست تحت  10سنوات
جاء في المركز األول الكويتي على القالف ،وحل
ً
عبدالله اسماعيل من اإلمــارات ثانيا ،وحبيبة
معتز من مصر ثالثة.
وحصل العب المنتخب الوطني عبدالله أحمد
الفيلكاوي على كأس أصغر العب في البطولة.

المباراة

التوقيت

االستاد

القادسية × السالمية

4.50

علي صباح السالم

التضامن × النصر

7.10

التضامن

حمادة :ال نخشى صحوة القادسية
أك ــد م ــدرب فــريــق السالمية لـكــرة الـقــدم،
عـبــدالـعــزيــز ح ـمــادة ،أن صـحــوة القادسية
األخ ـي ــرة ،وال ـع ــروض الـقــويــة الـتــي يقدمها
"األصفر" ال تشكل ضغطا على فريقه ،قبل
مواجهتهما المقررة مساء اليوم.
وقـ ـ ــال حـ ـم ــادة إن مـ ـب ــاري ــات ال ـقــادس ـيــة
وال ـســال ـم ـيــة تـتـمـيــز دائ ـم ــا ب ــال ـنــديــة ،ومــن

الـصـعــوبــة تــرجـيــح كـفــة عـلــى أخ ــرى ،مهما
كانت المعطيات الموجودة قبل مواجهتمها.
وأضـ ــاف" :الـســالـمـيــة ال يخشى صحوة
القادسية ،بقدر ما يتطلع للظهور بمستواه
الذي ظهر عليه في الدور األول ،وقبل توقف
المسابقة  3شهور".
واع ـت ــرف مـ ــدرب الـســالـمـيــة ،ب ــأن "غـيــاب

الـ ـس ــوري فـ ــراس ال ـخ ـط ـيــب ،وال ـكــام ـيــرونــي
روجي ،أمر مؤثر" ،معربا عن ثقته بجميع
الالعبين في الفريق.
وش ــدد ح ـمــادة عـلــى أن "تحقيق نتيجة
إيجابية أمام (األصفر) سيكون دافعا قويا
لــ(الـسـمــاوي) فــي قــادم الـمـبــاريــات ،وتأكيد
على أحقية الفريق في التواجد بالوصافة".

َ
الصليبيخات عبر الجهراء واقترب من «ممتاز اليد»
●

الفهد يتوسط الفائزين

األول ع ـلــى ح ـســاب ا ل ـن ـصــر ،مـعــوال
على هدافه فيصل عجب ،ويوسف
ال ـع ـن ـي ــزان ،وح ـم ــد أمـ ـ ــان ،وال ـعــديــد
من الالعبين المميزين في صفوف
الفريق.

مباريات اليوم

محمد عبدالعزيز

فاز الصليبيخات على الجهراء
بنتيجة  ،17-21أمــس ،فــي افتتاح
الجولة الثالثة عشرة من الــدوري
العام لكرة اليد ،في المباراة التي
جمعت الفريقين أمس على صالة
مركز الشهيد فهد األحمد الدعية.
واقترب فريق الصليبيخات من
حجز مقعده بين "الخمسة الكبار"
فــي الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،بـعــدمــا رفــع
رص ـيــده ال ــى  17نقطة ارت ـقــى بها
ل ـل ـمــركــز الـ ــرابـ ــع ،ف ــي ح ـيــن تجمد
رص ـيــد ال ـج ـهــراء عـنــد  7ن ـقــاط في
المركز الحادي عشر ،وانتهى شوط
المباراة االول بالتعادل .11-11
وأدار ال ـل ـق ــاء ال ـح ـك ـمــان أحـمــد
المطوع وبدر المطوع.
وتـقــام الـيــوم مـبــاراتــان أخــريــان
ضمن منافسات الجولة ذاتها ،إذ
يلتقي في الخامسة مساء خيطان
مع العربي ،ويلي ذلك في السادسة

والنصف مساء مباراة أخرى تجمع
بين القرين والتضامن.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،سـيـكــون
ف ــري ــق خ ـي ـط ــان ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز
ً
السادس برصيد  14نقطة ،مطالبا
بـتـحـقـيــق ال ـف ــوز لـلـمـحــافـظــة على
آمــالــه قــائـمــة للعبور إل ــى ال ــدوري
الممتاز عبر بوابة العربي صاحب
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن ب ـ ــ 9نـ ـق ــاط ،ال ــذي
ً
سيسعى كــذلــك لـلـفــوز ،طـمـعــا في
تـصـحـيــح ال ـص ــورة الـبــاهـتــة الـتــي
ظـهــر عليها خ ــال الـمـســابـقــة ،في
مباراة من المرجح أن تكون صعبة
على الطرفين.
وس ـ ـي ـ ـخـ ــوض م ـ ـ ـ ــدرب خ ـي ـط ــان
الــوط ـنــي إسـمــاعـيــل عـبــدالـقــدوس
ً
اللقاء مدعوما بتألق على اشكناني
وص ــال ــح ال ـج ـم ـي ــاز وع ـبــدال ـعــزيــز
ج ــاس ــم وفـ ـه ــد الـ ـه ــاج ــري ،بـيـنـمــا
سيعتمد مدرب العربي السلوفيني
م ــاج ـي ــك ب ـ ـ ــورا ع ـل ــى ت ــول ـي ـف ــة مــن
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،وعـ ـ ـ ــدد مــن

جانب من لقاء الجهراء والصليبيخات (تصوير جورج رجي)
العبي الخبرة مثل سالم محبوب
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ـص ـط ـف ــى وسـ ـلـ ـم ــان
الشمالي.
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،ستكون
الـ ـف ــرص ــة س ــانـ ـح ــة أمـ ـ ـ ــام ال ـق ــري ــن

صاحب المركز السابع بـ 12نقطة
لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى ب ـص ـيــص األم ــل
في الصعود للدوري الممتاز بين
الـخـمـســة ال ـك ـبــار ،وذل ــك مــن خــال
تحقيق فوز ربما يكون في متناول

يــده على حساب فريق التضامن،
ص ـ ـحـ ــاب الـ ـم ــرك ــز األخ ـ ـيـ ــر بـ ــدون
ً
رصيد ،نظرا للفارق الفني الكبير
بين مستوى الفريقين.

الجسار :نخطو بثبات نحو رفع اإليقاف عن «األثقال»
أكد طالل الجسار امين السر العام للجنة
ال ـمــؤق ـتــة إلدارة ش ـ ــؤون اتـ ـح ــاد الـمــاكـمــة
ورفع االثقال ،ورئيس لجنة فصل اتحادي
اللعبتين عــن ت ـقــدم لـجـنــة الـفـصــل بخطى
ثــابـتــة نـحــو إج ـ ــراء ات فـصــل اللعبتين عن
بعضهما ،كــأحــد اهــم ش ــروط رفــع اإليـقــاف
الــدولــي المطلوبة ،س ــواء مــن قبل االتـحــاد
الــدولــي لــرفــع االثـقــال أو اللجنة األولمبية
الدولية.
وقــال الجسار إن اللجنة ،بالتعاون مع
مسؤولي الهيئة العامة للرياضة برئاسة
د .حمود فليطح ،يعمالن بشكل جاد إلنهاء

ت ـل ــك اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ف ــي اسـ ـ ــرع وقـ ــت ف ــي ظــل
التفاعل المميز من قبل د .فليطح ،باإلضافة
إلى التوجيهات المستمرة من وزير التجارة
والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد
الــروضــان ال ــذي يـتــابــع األم ــر عــن كـثــب ،في
خطوات ملموسة تعبر عن قناعة الجهات
الرسمية بإشهار االتحادين بشكل منفصل
ع ـلــى غـ ــرار اتـ ـح ــادات أخـ ــرى م ـثــل ال ـجــودو
والتايكوندو.
ولفت إلى أن االتحاد واألندية المشاركة
في مسابقات رفع االثقال يناشدان مسؤولي
الهيئة اإلسراع في إجراءات وخطوات اقامة

الصالة الخاصة باللعبة في الفترة المقبلة،
خصوصا فــي ظــل خدمة الصالة لالعبين
واألندية المشاركة في المسابقات المحلية
ّ
المقرة من قبل االتحاد ،وعددها  4مسابقات
على م ــدار الـمــوســم الــريــاضــي ،إضــافــة إلى
ال ـب ـطــوالت الـمـفـتــوحــة ال ـتــي ي ـشــرف عليها
االت ـحــاد ،ويـقــارب عــددهــا  25بطولة خالل
الموسم الــريــاضــي ،وهــو مــا يــؤكــد انتشار
اللعبة بالشكل المطلوب سواء بين األندية
الرسمية أو الالعبين الهواة.
وأش ــار إلــى أن التسليط اإلعــامــي على
أبطال رفع األثقال لم يكن بالشكل المطلوب

رغ ــم تـحـقـيــق العـبـيـنــا الـكــويـتـيـيــن نـتــائــج
مبهرة على مستوى المشاركات الخارجية،
خليجيا وعربيا واسيويا ،ومضاهاة اللعبة
في ألقابها لكرة القدم التي تستحوذ على
نصيب االسد من االهتمام اإلعالمي.
وختم الجسار تصريحه بالتشديد على
أن االتحاد سيواصل تقديم كل اشكال الدعم
لالعبين المحليين في األندية للحفاظ على
المستويات والنتائج التي تحققت ،والعمل
على تجويد وتـعــزيــز إن ـجــازات اللعبة في
ال ـم ـشــاركــات ال ـخــارج ـيــة ،فــي ف ـتــرة مــا بعد
رفع اإليقاف.
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«األبيض» والقادسية يصطدمان
بالعربي وكاظمة في «ذهبي الطائرة»
●

محمد عبدالعزيز

ت ـت ـج ــه أنـ ـ ـظ ـ ــار ع ـ ـشـ ــاق الـ ـك ــرة
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة الـ ـ ـي ـ ــوم ص ـ ـ ــوب ص ــال ــة
فـجـحــان ه ــال الـمـطـيــري ،بـنــادي
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،ل ـم ـتــاب ـعــة م ـب ــارات ــي
المربع الذهبي للدوري الممتاز،
حيث يلتقي في الخامسة مساء
الكويت مع العربي ،ويلي ذلك في
السابعة مساء مـبــاراة القادسية
مع كاظمة.
وكانت الفرق األربعة قد تأهلت
إلــى المربع الذهبي الــذي سيقام
بنظام «خــروج المغلوب» ،بعدما
احـتـلــت ال ـمــراكــز األرب ـع ــة األول ــى
ف ـ ــي الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ـل ـ ــدوري،
بـحـيــث يـلـتـقــي األول م ــع ال ــراب ــع،
وي ـل ـع ــب ال ــوصـ ـي ــف مـ ــع ال ـث ــال ــث،
على أن يلتقي الفريقان الفائزان
ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،ويـلـعــب
الخاسران مباراة تحديد المركزين
الثالث والرابع يوم  20من الشهر
الجاري على صالة نادي الكويت.

الكويت والعربي
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى ي ــأم ــل
الـكــويــت حــامــل اللقب المحافظة
عـلــى مسيرته الـنــاجـحــة فــي آخــر
موسمين وعبور العربي الطامح
كذلك في استعادة بريقه المفقود
مـنــذ فـتــرة والـمـنــافـســة عـلــى لقب
الدوري إلسعاد جماهيره الغفيرة،
فــي مـبــاراة مــن المرجح أن تكون
غاية في الصعوبة على الفريقين.
مـ ـعـ ـل ــوم أن الـ ـك ــوي ــت يـتـمـتــع

ب ـك ـت ـي ـبــة مـ ــن أف ـ ـضـ ــل ال ــاع ـب ـي ــن
المحليين ،وفــي معظم المراكز،
ل ــذا سـيـسـعــى م ــدرب ــه الـتــونـســي
خالد بلعيد الستغالل مستواهم
ال ـف ـنــي ال ـع ــال ــي لـتـحـقـيــق غــايـتــه
ً
في الفوز ،معتمدا على ضربات
ث ــاث ــي ال ـخ ــط األم ــام ــي عـبــدالـلــه
جــاســم وعــامــر السليم وسلطان
خلف.
وتحوم الشكوك حول مشاركة
لـيـبــرو ال ـفــريــق إبــراه ـيــم مــوســي
بداعي اإلصابة.
وع ـل ــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،يضم
العربي عــددا من العبي الخبرة،
ب ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـصـ ــاعـ ــد،
وسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول مـ ـ ــدربـ ـ ــه ال ــوطـ ـن ــي
ً
سـعــد يـعـقــوب ال ــذي يـعـلــم جـيــدا
مـ ــدى ص ـعــوبــة ال ـم ـه ـمــة ،إي ـجــاد
تــول ـي ـفــة م ـنــاســب م ــن الــاعـبـيــن
ً
لعبور األبـيــض ،مدعوما بتألق
ع ـبــدالــرح ـمــن الـعـتـيـبــي ومـحـمــد
القطان وأحمد المال.

القادسية وكاظمة
وفــي الـمـبــاراة الثانية يسعى
ال ـق ــادس ـي ــة ل ـم ــواص ـل ــة ع ــروض ــة
القوية هــذا الـمــوســم ،وتعويض
إخـ ـف ــاق ــه فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ــوس ــم

الكويت والسعودية تتصدران اليوم الثاني للهجن
تصدرت هجن الكويت والسعودية منافسات بطولة الكويت
الدولية الـ 18لسباقات الهجن ،في ختام منافسات يومها الثاني،
أمس األول ،إذ رفعت رصيدهما إلى  12شوطا لكل منهما ،فيما
جاء ت قطر ثالثة بـ 9أشواط ،واإلمارات رابعة بشوط واحد.
وفـ ـ ــازت ه ـج ــن ال ـك ــوي ــت ب ـث ــاث ــة أشـ ـ ــواط ف ــي الـ ـي ــوم ال ـثــانــي
للبطولة ،التي خصصت للهجن (اللقايا القعدان واالبكار) ،على
مسافة خمسة كيلو مترات ،وجاء ت عبر الذلل «شاهين» لعلي
المري ،و«و تــر» و«انتصار» لشنار الهاجري ،علما أن الكويت
فازت أمس بتسعة أشواط.
وتمكنت الهجن الـسـعــوديــة مــن الـفــوز بــأربـعــة أشــواط عبر
هـجـنـهــا «م ـع ــزة» لـخــالــد ال ـهــاجــري ،و«اش ـت ـع ــال» لـعـلــي ال ـمــري،
و«م ــرع ــب» لحمد آل مـنـجــم ،و»م ــرع ــب» لحمد الـسـبـيـعــي .فيما
فــازت هجن اإلم ــارات بـشــوط واحــد عــن طــريــق الــذلــول «أشـقــر»
لعزيز الشريفي.
وأحـ ـ ــرزت ه ـجــن ق ـطــر س ـتــة أش ـ ــواط ع ـبــر ال ــذل ــول «م ــرض ــي»
لحمد المري ،و«الشايبة» لسعيد المري ،و«األسد» لزيد القرح،
و«ال ـكــايــدة» لــذيـبــان ال ـمــري ،و«س ـحــابــة» لـجــارالـلــه أبــوشــريــدة،
و«رعد» ألحمد السبيعي.
وفي هذا الصدد ،قال عضو اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس
اللجنة اإل عــا مـيــة فهد العويضة ،عقب ا نـتـهــاء ا لـسـبــا قــات ،إن
ـال بمعظم
الـبـطــولــة ظ ـهــرت فــي أول يــومـيــن بـمـسـتــوى فـنــي ع ـ ٍ
سباقاتها ،وسط تنافس مثير بين هجن الكويت والسعودية
وقطر ،والتي ستستمر حتى نهاية البطولة.
ولفت إلى أن أهم أشواط هذا اليوم تمثلت بشوطي الرموز،
حيث حصلت الكويت على رمز سباق «اللقايا القعدان» ،فيما
فــازت السعودية برمز «اللقايا االبكار» ،مشيدا بجهود ُمالك
الهجن الكويتيين ،وحرصهم على اقتناء أفضل الهجن ،ما أثمر
هذا التقدم المميز في البطولة.
وكانت بطولة الكويت الدولية الـ 18لسباقات الهجن انطلقت
أ مــس األول ،برعاية أميرية سامية على مضمار الشهيد فهد
األحمد في النادي الكويتي لسباقات الهجن ،وبمشاركة واسعة
لـ ُـمــاك الهجن فــي الكويت ودول خليجية و عــر بـيــة .وتتضمن
البطولة ،التي تستمر ستة أيام 81 ،شوطا.
(كونا)

ال ـم ــاض ــي ،بـتـحـقـيــق ال ـف ــوز على
كاظمة الطامح إلى تغيير الصور
الـبــاهـتــة ال ـتــي ظـهــر عـلـيـهــا منذ
بــدايــة الـمــوســم والمنافسة على
ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة مــن
المتوقع أن تشهد نــديــة واث ــارة
كبيرة بين الفريقين.
ويأمل مدرب األصفر التونسي
م ـح ـم ــد كـ ـعـ ـب ــار ت ـح ـق ـي ــق الـ ـف ــوز
ً
الثالث تواليا هــذا الموسم على
ً
كــاظـمــة ،مـعـتـمــدا عـلــى مجموعة
مــن الالعبين المميزين أ بــرز هــم
سعد صالح وراشد عنبر وناصر
دشتي واحمد المنيس.
وف ــي الـمـقــابــل اسـتـعــد كاظمة
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـ ـل ـ ــى تـ ــدري ـ ـبـ ــه
ا لـصــر بــي ألكسندر بشكل مميز
جدا ،عبر معسكر داخلي استمر
ً
لمدة ثالثة أيــام ،طمعا في الثأر
وإب ـ ـعـ ــاد األصـ ـف ــر م ــن ال ـب ـطــولــة،
ً
مـ ــدعـ ــومـ ــا بـ ـت ــأل ــق الـ ـع ــائ ــد بـعــد
فترة غياب طويلة مشعل العمر
ومساعد المجمد وناصر الرفاعي
وعبدالله بوفتين.
ً
وغ ــالـ ـب ــا س ـي ـف ـقــد ال ـبــرت ـقــالــي
خدمات الليبرو عبدالعزيز شاكر
بسبب وفاة والده.

مباريات اليوم
المباراة
الكويت × العربي
القادسية × كاظمة

الصالة
الكويت
فجحان هالل المطيري

التوقيت
5.00
7.00

سباقات الهجن

«الدفاع» بطل «ضاحية الوزارات»  10كم
حقق فريق وزارة الدفاع لقب
منافسات فرق الوزارات في سباق
اخ ـت ــراق الـضــاحـيــة عـلــى مسافة
 10ك ــم ،الـ ــذي أق ـيــم ح ــول اسـتــاد
جــابــر األحـمــد الــدولــي بمشاركة
 5وزارات ومؤسسات حكومية،
ف ــي ح ـي ــن اح ـت ــل ف ــري ــق ال ـح ــرس

الهزيم يتوج الفائزين

sports@aljarida●com

الوطني المركز الثاني وحل فريق
وزارة الـكـهــربــاء ثــالـثــا .وتختتم
منافسات ألعاب القوى للوزارات
والمؤسسات الحكومية بإقامة
بطولة الميدان والمضمار على
مدى  3ايام من  11إلى  13مارس
المقبل.

ح ـضــر ال ـب ـطــولــة م ــدي ــر إدارة
الرياضة للجميع ونائب رئيس
اللجنة الرياضية العليا للوزارات
ح ــام ــد ال ـه ــزي ــم ورئ ـي ــس الـلـجـنــة
الفنية ألل ـعــاب ال ـقــوى ل ـلــوزارات
جاسم الصفار.
وع ـقــب ال ـتـتــويــج ه ـنــأ الـهــزيــم
ال ــاع ـب ـي ــن ال ـف ــائ ــزي ــن بــال ـمــراكــز
األول ـ ـ ـ ـ ــى والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزة فــي
بطولة اختراق الضاحية ،وأشاد
بالمستوى المتميز للسباقات
وقـ ــوة الـمـنــافـســة واألرقـ ـ ــام الـتــي
ً
تحققت فيها ،مبينا أنها تعكس
تـطــورا واضـحــا فــي مستوى «أم
األلعاب» بدوري الوزارات.
وثمن جهود اللجنة الرياضية
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوزارات وح ــرصـ ـه ــا
على تهيئة كــل األم ــور لالرتقاء
بــال ـن ـشــاط ال ــري ــاض ــي للعاملين
بالدولة ومنحهم فرصة ممارسة
الرياضة في إطار فني وتنظيمي
يلبي طموحهم ويسهم في نشر
ال ـث ـق ــاف ــة ال ــري ــاض ـي ــة ب ـي ــن أفـ ــراد
المجتمع.

«قدامى الكويت» يفوز على عمان في «الخليج»

وأكد الهزيم أن النجاح الرائع
الذي يشهده النشاط الرياضي
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارات هـ ــو ثـ ـم ــرة ت ـضــافــر
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــود وع ـل ــى
رأسها دعم المدير العام للهيئة
العامة للرياضة الدكتور حمود
ف ـل ـي ـط ــح ،واه ـت ـم ــام ــه بـتـطــويــر
دوري الـ ـ ــوزارات وال ـتــوســع في
أنشطته ،ليشمل جميع األلعاب
ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ودعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ف ـن ـيــا
وتنظيميا بما يهيئ لها فرصة
ال ـت ـطــور .كـمــا أشـ ــاد بــالـتـعــاون
الطيب من قبل جميع الــوزارات
وال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة،
والـشــراكــة الفعالة بينها وبين
الهيئة العامة للرياضة لالرتقاء
ب ـم ـس ـتــوى الـ ـ ـ ــدوري ال ــري ــاض ــي
للوزارات ،مثمنا جهود اللجنة
الـفـنـيــة ألل ـعــاب ال ـق ــوى .وأع ــرب
ال ـ ـهـ ــزيـ ــم ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــره االت ـ ـحـ ــاد
الكويتي أللعاب القوى ولجنة
الـ ـحـ ـك ــام ،وك ـ ــل الـ ـجـ ـه ــود ال ـتــي
ساهمت في إخراج السباق بهذه
الصورة المميزة.

ف ــاز مـنـتـخــب ق ــدام ــى الـكــويــت
على نظيره العماني في مباراته
األخ ـيــرة ،ضمن البطولة األولــى
لقدامى الخليج لكرة القدم بهدف
دون رد.
و شـ ـ ـه ـ ــد ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــوط األول مــن
المباراة ،التي أقيمت على استاد
الـ ــدوحـ ــة ،أمـ ــس األول ،مـنــافـســة
قوية بين الفريقينَّ ،
تميز خالله
الع ـ ـبـ ــا الـ ـك ــوي ــت ج ـ ـمـ ــال مـ ـب ــارك
ون ـه ـيــر ال ـش ـم ــري .ف ــي ال ـم ـقــابــل،
برز في المنتخب العماني عماد
الـ ـح ــوسـ ـن ــي وه ـ ــان ـ ــي ال ـض ــاب ــط
ومحمد ربيع.
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،أج ــرى
م ـ ــدرب الـ ـك ــوي ــت راش ـ ــد ال ـب ــدي ــح
تغييرات بين صفوف المنتخب،
حيث أشرك الالعب حمد الطيار
بدال من بدر حجي ،وعبدالعزيز
الهاجري بدال من خالد الفضلي،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع أن يـ ـضـ ـغ ــط ع ـلــى
الـمـنـتـخــب ال ـع ـمــانــي ،الـ ــذي قــدم
َّ
مباراة كبيرة ،وشكل خطورة على
مرمى منتخب الكويت.

منتخب قدامى الكويت لكرة القدم
واس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع العـ ـ ـ ــب م ـن ـت ـخــب
الـكــويــت ســامــر الـمــرطــة تسجيل
هدف الفوز في الدقيقة األخيرة
م ـ ــن زم ـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
الـمـبــاراة ،بتسديدة قوية خــارج
مـنـطـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ،لـتـسـكــن مــرمــى
المنتخب العماني.

الهالل يبدأ مشوار تعويض اللقب بقمة مع العين
خسارة تاريخية قاسية للوحدة اإلماراتي أمام لوكوموتيف األوزبكي
تبدأ اليوم منافسات المجموعة
الرابعة في مسابقة دوري
أبطال آسيا لكرة القدم ،إذ
يستضيف الهالل نظيره
العين ،ويلتقي الريان مع
استقالل طهران ،ويلعب
الوصل اإلماراتي مع السد
القطري ،وبيرسيبوليس
اإليراني مع ناساف األوزبكي.

ألحق لوكوموتيف طشقند األوزبكستاني
بضيفه الــوحــدة اإلم ــارات ــي أقـســى خـســارة في
تاريخه ،عندما هزمه  - 5صفر أمس ،في الجولة
االولى من منافسات المجموعة الثانية ،ضمن
الــدور االول لمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة
القدم.
وسجل البرازيلي نيفالدو رودريغيز فيريرا
( )25وإكــرام علي باييف ( 53و )87واإلمــاراتــي
س ــال ــم س ـل ـطــان ( 55خ ـطــأ ف ــي م ــرم ــى فــري ـقــه)
وساردور رشيدوف (.)59
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة لدور
الـ.16
ودفع الوحدة ثمنا غاليا للغيابات المؤثرة
ف ــي ص ـفــوفــه لـيـتـعــرض ل ـخ ـســارة ك ـب ـيــرة تعد
االقـ ـس ــى ف ــي ت ــاري ــخ م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ال ـب ـطــولــة
اآلسيوية منذ عام .2000
وكانت أقسى خسارة للوحدة عندما سقط
أمام باختاكور االوزبكستاني في طشقند صفر
  4عام  ،2004ثم بنفس النتيجة امام االتحادالسعودي في جدة عام .2010
من جهة أخرى ،يبدأ الهالل السعودي اليوم
مشوار تعويض اهــدار لقب النسخة الماضية
من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ،عبر
قمة تجمعه بضيفه العين اإلماراتي على ملعب
جامعة الملك سعود بالرياض في الجولة األولى
من منافسات المجموعة الرابعة.
وكان الهالل خسر أمام اوراوا ريد دايموندز
الياباني في الــدور النهائي الموسم الماضي
( 1-1ذهــابــا فــي الــريــاض وصـفــر  1 -إيــابــا في
سايتاما).
ويسعى الهالل المتوج باللقب مرتين عامي
 1991و 2000وخ ـســر اي ـضــا نـهــائـيــات 1986
و 1987و ،2014إلى تجاوز عقبة ضيفه القوي
وكـســب أول ثــاث نـقــاط ليؤكد أنــه أحــد أقــوى
الـفــرق المرشحة للقب عطفا على مستوياته
الثابتة في مشاركاته السابقة.
ويتصدر الهالل ال ــدوري المحلي ،ويعيش
ح ــال ــة م ــن االس ـت ـق ــرار ال ـف ـنــي ب ـق ـيــادة ال ـم ــدرب
األرجنتيني رام ــون ديــاز السيما بعد أن دعم
ص ـف ــوف ــه بــاع ـب ـيــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ع ـ ــال عـلــى
غ ــرار المهاجمين المغربي أش ــرف بــن شرقي
واألرجنتيني إيزيكييل سيروتي المنضمين
في فترة االنتقاالت الشتوية االخيرة.
من جهته ،يأمل العين ان يحقق فوزا نادرا
على الهالل في ارضه بعدما عجز عن ذلك في
اربع مباريات قارية اقيمت بينهما في الرياض.

وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ،ح ـص ــل
منتخب الكويت على ثالث نقاط،
متساويا مع المنتخب القطري،
ال ـ ـ ـ ــذي لـ ـع ــب أم ـ ـ ــس م ـ ــع ن ـظ ـي ــره
العماني.
(كونا)

آل الشيخ يعلن موافقة المقيرن
على رئاسة نادي االتحاد السعودي
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة السعودية أمس أن نواف المقيرن بصدد تولي رئاسة نادي
االتحاد ،المنافس بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
وذكر آل الشيخ ،عبر حسابه الرسمي على «تويتر»« :حصلت على
موافقة أخــي نــواف بن ناصر المقيرن لتولي رئاسة نــادي االتحاد
ً
اعتبارا من الموسم المقبل ،على أن يبقى حمد الصنيع نائبا له ،مبينا
أن المقيرن وعد بدعم شخصي للنادي ال يقل عن  50مليون ريال.
وكان آل الشيخ ألمح أمس األول إلى اقتراب شخصية داعمة لنادي
ً
اتـحــاد جــدة مــن مــوقــع المسؤولية فــي ال ـنــادي ،مـشـيــرا إلــى أن هذه
الشخصية قادرة على «صناعة الفارق».
وقدم آل الشيخ قبل فترة دعما ماليا لنادي اتحاد جدة من أجل
مساعدته على تجاوز أزمته المالية ،بجانب سداد مستحقات مالية
لالعبين ومدربين سابقين.
(د ب أ)

االتحاد السوري يحدد موعد توقيع
العقد مع المدرب األلماني شتانغه
الهالل السعودي والعين اإلماراتي في لقاء سابق
وتعرض العين متصدر ال ــدوري اإلمــاراتــي
لخسارة قاسية أمــام الهالل صفر  3 -في اخر
زيارة له إلى الرياض في إياب ربع نهائي نسخة
العام الماضي.

مـتــولــي ،ويـبـقــى ال ــدف ــاع المشكلة ال ـتــي تــؤرق
مدربه الدنماركي مايكل الودروب الذي يحاول
عالجها من اجل تكرار إنجاز قيادته الدحيل إلى
ربع نهائي .2015

الريان مع استقالل طهران

الوصل والسد

وض ـم ــن الـمـجـمــوعــة ذاتـ ـه ــا ،يـلـعــب ال ــري ــان
القطري مع استقالل طهران اإليراني.
ول ــن ت ـكــون مـهـمــة ال ــري ــان سـهـلــة أم ــام بطل
 1970و 1991خصوصا ان االخير يتفوق عليه
في المواجهات المباشرة في ثالث نسخ بدأت
عام  ،2012وفاز االستقالل  - 1صفر في الدوحة
و - 3صفر في طهران ،ثم كرر الفريق اإليراني
فوزه بالثالثية في طهران عام  2013وتعادال 3-3
إيابا ،قبل أن يحقق الريان فوزه الوحيد  - 1صفر
عام  2014ثم خسر  3-1في طهران.
ويعول الريان على الرباعي الهجومي المكون
م ــن رودريـ ـغ ــو تــابــاتــا وسـيـبــاسـتـيــان ســوريــا
والـمـغــربـيـيــن عـبــد الـ ــرزاق حـمــد الـلــه ومحسن

وف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،يـتـطـلــع الــوصــل
اإلماراتي إلى عودة قوية للمسابقة بعد غياب
 10س ـنــوات عـنــدمــا يستضيف الـســد القطري
في دبي.
وشـهــدت نسخة  2008المشاركة الوحيدة
السابقة للوصل في المسابقة بحلتها الجديدة
التي انطلقت عام  ،2003ووقتها احتل المركز
الثالث خلف سايبا اإليــرانــي وال ـقــوة الجوية
العراقي في المجموعة الثانية.
لـكــن ثــانــي ال ـ ــدوري اإلم ــارات ــي فــي الـمــوســم
الـمــاضــي يطمح الن تـكــون مـشــاركـتــه الثانية
اف ـض ــل ،بــالـنـظــر إل ــى الـتـشـكـيـلــة ال ـقــويــة الـتــي
يمتلكها وت ـضــم ال ـثــاثــي ال ـبــرازي ـلــي المميز

فابيو دي ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز
واالسترالي انطوني كاسيريس.
ويشكل دي ليما وكانيدو القوة األساسية
للوصل حيث سجال  29هدفا من اصل  35في
الدوري ،وهو ما يؤكد االعتماد الكلي عليهما في
الخط االمامي والذي سيستمر أمام السد لعبور
المحطة األولى في مشوار طويل ضمن البطولة
التي وضعها النادي في مقدمة اولوياته.
من جهته ،يعود السد إلــى البطولة بعدما
غ ــاب ع ــن اخ ــر نـسـخـتـيــن بـسـبــب خ ــروج ــه من
الدور التمهيدي أمام الجزيرة اإلماراتي 2015
واالستقالل اإليراني في  2016بخسارته أمامهما
بركالت الترجيح.
ويلعب السد ،بطل  1989و ،2011بمعنويات
ف ــوزه الخميس على غريمه التقليدي الــريــان
بهدفين للجزائريين بوغرطة حمرون وبغداد
بونجاح ليعزز مركزه الثاني بفارق نقطتين
عن الدحيل.
وفي المجموعة ذاتها ،يلعب بيرسيبوليس
(أ ف ب)
اإليراني مع ناساف األوزبكي.

أع ـلــن االت ـح ــاد ال ـس ــوري لـكــرة
الـقــدم ،أم ــس ،التوصل إلــى اتفاق
نهائي مع المدرب األلماني بيرند
شتانغه ،لتدريب المنتخب األول
لـمــدة ع ــام واح ــد قــابــل للتجديد،
مشيرا إلى أنه سيصل إلى دمشق
نهاية األسبوع الجاري.
وذكر االتحاد السوري ،في بيان
صـحــافــي أص ــدره أم ــس« :حــرصــا
ع ـل ــى االرت ـ ـقـ ــاء ب ـم ـس ـتــوى ال ـك ــرة
الـســوريــة إل ــى أعـلــى المستويات
ال ـق ــاري ــة ،وصـ ــوال إل ــى الـعــالـمـيــة،
واستجابة إلى تطلعات الجماهير
السورية العاشقة لكرة القدم ،يعلن
االتحاد العربي السوري لكرة القدم
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ن ـهــائــي مع
المدرب األلماني شتانغه لتدريب

منتخب ســوريــة األول لـمــدة عام
واحد قابل للتجديد».
وأك ـ ــد ف ـ ــادي ال ـ ــدب ـ ــاس ،نــائــب
رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ورئـ ـي ــس لجنة
المنتخبات الوطنية ،أن «المدرب
األلماني سيصل إلى دمشق نهاية
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،لـيـتــم توقيع
ال ـع ـق ــد ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي مـ ـع ــه ،مــن
خــال مؤتمر صحافي» .وأضــاف
بيان االتحاد السوري« :سيباشر
ال ـمــدرب شتانغه عمله مباشرة،
من خالل حضور مباريات الدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،ومـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ـب ــاري ــات
الــاع ـب ـيــن ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ،النـتـقــاء
التشكيلة التي ستخوض مباريات
ال ــدورة الــوديــة فــي الـعــراق الشهر
المقبل».

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى عضو مجلس إدارة
اتحاد كــرة السلة عويد العنزي وذلــك لوفاة والــدتــه ،تغمد الله
الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».

ةديرجلا

sports@aljarida●com

ً
األلمانية دالماير تحقق إنجازا
ً
تاريخيا في األلعاب الشتوية
ضمن منافسات البياثلون بدورة
األولمبية الشتوية،
األلعاب ً
المقامة حاليا في كوريا الجنوبية
حققت
(بيونغ تشانغ ً ،)2018
األلمانية الورا دالماير إنجازا
غير مسبوق ،بعدما توجت
أمس بالميدالية الذهبية في
المطاردة.

حققت األلمانية الورا دالماير
إن ـ ـ ـجـ ـ ــازا غـ ـي ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوق ،ب ـع ــدم ــا
توجت ،أمس ،بالميدالية الذهبية
ف ــي الـ ـمـ ـط ــاردة ،ض ـمــن مـنــافـســات
البياثلون بدورة األلعاب األولمبية
الشتوية المقامة حاليا في كوريا
الجنوبية (بيونغ تشانغ .)2018
وب ـ ــات ـ ــت دالـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــر بـ ــذلـ ــك أول
رياضية تتوج بذهبيتي السرعة
وال ـم ـط ــاردة فــي لـعـبــة الـبـيــاثـلــون،
خالل دورة أولمبية واحدة.
وأخـ ـط ــأت دال ـم ــاي ــر ف ــي إصــابــة
هــدف واح ــد خــال جــولــة الــرمــايــة،
وسـ ــط ظ ـ ــروف ال ـط ـقــس الـصـعـبــة،
لكنها فرضت تفوقها بقوة خالل
س ـب ــاق ت ــزل ــج الـ ـمـ ـط ــاردة لـمـســافــة
ع ـشــرة كـيـلــومـتــرات ،وسـجـلــت 30
دق ـي ـقــة و 35.3ثــان ـيــة ف ــي ال ـمــركــز
األول لتنتزع الذهبية ،وتضيفها
إل ــى ذه ـب ـيــة س ـبــاق ال ـســرعــة الـتــي
أحرزتها ،السبت.
وجــاء ت السلوفاكية أنستازيا
كوزمينا ،بطلة األولمبياد مرتين،
في المركز الثاني لتنتزع الميدالية
الفضية ،وتلتها الفرنسية أنيس
بيسكوند في المركز الثالث لتفوز
ب ــال ـب ــرون ــزي ــة ،وذل ـ ــك ب ـف ــارق 29.4
ثانية و 29.6ثانية خلف دالماير،
على الترتيب.
وال يزال بإمكان دالماير تعزيز
سـ ـج ــل إن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة
ال ـح ــال ـي ــة ،وذل ـ ــك ب ـع ــد عـ ــام واح ــد
م ــن ت ـتــوي ـج ـهــا ب ـخ ـمــس ذه ـب ـيــات
وفـضـيــة واحـ ــدة خ ــال مـنــافـســات
بطولة العالم.

ذهبية التزلج الفني لكندا
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ــوج ــت ك ـنــدا
ب ــال ـم ـي ــدال ـي ــة ال ــذه ـب ـي ــة لـمـســابـقــة
التزلج الفني ضمن منافسات دورة

األلعاب األولمبية الشتوية ،متفوقة
على فريق "الرياضيين األولمبيين
من روسيا".
وجاء ذلك بعد أربعة أعــوام من
ف ــوز الــريــاضـيـيــن ال ــروس بذهبية
ال ـم ـســاب ـقــة ،ع ـلــى ح ـس ــاب الـفــريــق
ال ـك ـن ــدي ،ف ــي أول ـم ـب ـيــاد ســوتـشــي
.2014
وكــان الفريق الكندي قــد حسم
ب ــال ـف ـع ــل ت ـت ــوي ـج ــه قـ ـب ــل ال ـج ــول ــة
األخيرة من منافسات التزلج الفني،
حيث تفوق الفريق الكندي بفارق
ن ـق ــاط ال ي ـم ـكــن ألق ـ ــرب مـنــافـسـيــه
تحقيقه من خالل جولة الحركات
الـفـنـيــة ،عـلــى األن ـغــام الموسيقية
والدوران في الهواء.
وأنـهــى العبو والعـبــات الفريق
ال ـك ـنــدي الـمـســابـقــة مـسـجـلـيــن 73
نـقـطــة ،لـتـكــون الــذهـبـيــة الخامسة
لكندا في التزلج الفني ،وتاله فريق
الــريــاضـيـيــن الـ ــروس ،بــرصـيــد 66
نقطة ،ليفوز بالفضية ،والفريق
األمريكي في المركز الثالث برصيد
 62نقطة لينتزع البرونزية ،حيث
تـ ـف ــوق عـ ـل ــى ن ـظ ـي ــري ــه اإليـ ـط ــال ــي
والياباني.
وقــال سكوت موير أحــد العبي
الـفــريــق ال ـك ـنــدي" :تحلينا بالثقة
ب ــأن ـف ـس ـن ــا ...إن ـن ــا ف ـ ـخـ ــورون حـقــا
ب ــال ـط ــاق ــة الـ ـت ــي أظـ ـه ــرن ــاه ــا ،وق ــد
ساعدتنا على التتويج بالميدالية
الذهبية .أعتقد أن طعم المرارة ظل
في أفواهنا منذ أولمبياد سوتشي.
وكنا نطمح لهذه الميدالية طوال
أرب ـعــة أع ـ ــوام .لــذلــك لــديـنــا شـعــور
رائع اآلن".

أندرسون بطلة المنحدر الثلجي
وفـ ــي م ـســاب ـقــة أخ ـ ـ ــرى ،تــوجــت
األميركية جيمي أندرسون ،أمس،

ديوكوفيتش يواصل التراجع في التصنيف
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،الذي خضع
أخيرا لعملية جراحية في المرفق األيمن ،التراجع
في التصنيف العالمي لالعبين المحترفين في كرة
المضرب ،حيث خسر مرتبة واحدة أمس ،وبات في
المركز الرابع عشر .وغاب ديوكوفيتش ( 30عاما)،
المتوج بـ  12لقبا في البطوالت الكبرى ،عن المالعب
مـنــذ خــروجــه مــن الـ ــدور ال ــراب ــع لـبـطــولــة أسـتــرالـيــا
المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى ،في يناير
الماضي .وكانت هذه البطولة ،األولى لديوكوفيتش،
بعد غياب  6أشهر ،بسبب اآلالم في المرفق.
وشـهــدت المراكز العشرة األول ــى تغييرا واحــدا
ف ـق ــط ،ح ـيــث ت ـب ــادل األل ـم ــان ــي أل ـك ـس ـنــدر زف ـيــريــف،
والبلغاري غريغور ديميتروف ،المركزين الرابع
والخامس ،حيث تراجع األخير ،بسبب انسحابه من
دورة صوفيا ،التي يحمل لقبها.

وحــافــظ اإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال على ال ـصــدارة
أمــام السويسري روجيه فيدرر ،والكرواتي مارين
سيليتش .ويملك فيدرر فرصة انتزاع الصدارة من
نادال عندما يخوض دورة روتردام الهولندية هذا
األسبوع .وسيصبح فيدرر ،في حال بلوغه نصف
النهائي ،أكبر العب يحتل صدارة التصنيف العالمي.
ول ــدى ال ـس ـيــدات ،لــم يـطــرأ تـعــديــل عـلــى مــراكــز
ال ـ ـصـ ــدارة ،ح ـيــث بـقـيــت ال ــدن ـم ــارك ـي ــة ك ــاروالي ــن
فوزنياكي أولى أمام الرومانية سيمونا هاليب،
واألوكرانية إيلينا سفيتولينا .وتشارك غالبية
الالعبات العشر األوليات هذا األسبوع في دورة
ق ـط ــر ،الس ـي ـمــا فــوزن ـيــاكــي وه ــال ـي ــب ،الـلـتـيــن قد
تـتــواجـهــان فــي الـنـهــائــي ،فــي ت ـكــرار لخوضهما
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ،أولى البطوالت
األربع الكبرى ،في يناير.

•
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رياضة

لحظة تتويج دالماير بالميدالية الذهبية
بالميدالية الذهبية لمسابقة التزلج
بالزالجة األحــاديــة على المنحدر
الثلجي ،ضمن المنافسات ،لتحافظ
بذلك على اللقب الذي أحرزته قبل
أربعة أعوام في سوتشي.
واحتلت الكندية ل ــوري بلوين
الـمــركــز الـثــانــي لتفوز بالميدالية
الفضية ،وتلتها الفنلندية إيني
روكـ ــايـ ــارفـ ــي ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
ل ـت ـن ـتــزع الـ ـب ــرون ــزي ــة ،وذلـ ـ ــك بـعــد
مـعــانــاة خ ــال ال ــدور الـنـهــائــي من
الطقس السيئ والــريــاح الشديدة
التي تسببت في تصادم عــدد من
المتنافسات.
وب ــات ــت أنـ ــدرسـ ــون أول الع ـبــة
تـحــافــظ عـلــى الـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة
األولـمـبـيــة فــي الـتــزلــج بــالــزالجــات
األحادية.

وكــانــت مـنــافـســات الـنـهــائــي قد
تــأجـلــت بسبب الــريــاح الـعــاصـفــة،
وقــد شهدت جولتين فقط بعد أن
ج ــرى إل ـغــاء دورا تــأهـيـلـيــا ،أمــس
األول.

أول ميدالية لالفون
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ان ـت ــزع ــت بـيــريــن
الفون أول ميدالية ذهبية لفرنسا،
بعدما فازت بذهبية التزلج الحر،
أمس األول.
والفـ ــون ال ـتــي أن ـهــت المسابقة
برصيد  ،78.65تفوقت على الكندية
جوستين دوفور البوانت ،الفائزة
بــذه ـب ـيــة ســوت ـشــي  ،2014وعـلــى
يوليا جاليشيفا من كازاخستان.
وأنهت األسترالية بريت كوكس،

حاملة اللقب العالمي ،المنافسات
فــي الـمــركــز الـخــامــس فــي النهائي
المكون من ست سيدات.

إعادة التذاكر
مــن جهة أخــرى ،أعلنت اللجنة
المنظمة لدورة األلعاب األولمبية
أن نـسـبــة مـبـيـعــات ال ـتــذاكــر بلغت
 84ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـمــا أت ــاح ــت أم ــام
المشجعين إمكانية إع ــادة تذاكر
الفعاليات المؤجلة بسبب الرياح
الـ ـع ــاصـ ـف ــة ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة قـيـمـتـهــا
بالكامل.
وقال سونغ بايك يو المتحدث
ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ف ــي
تـصــريـحــات لـلـصـحــافـيـيــن ،أم ــس،
إن ع ـ ــدد الـ ـ ـ ــزوار ل ـح ـفــل االف ـت ـت ــاح

وال ـف ـعــال ـيــات األول ـم ـب ـيــة بـلــغ 176
ألفا و 350حتى اآلن ،وإن مبيعات
التذاكر للمنافسات بلغت  94في
الـمـئــة ،وذل ــك مــن إجـمــالــي  56ألف
تذكرة.
و تـهــدف اللجنة المنظمة لبيع
إجمالي  1.06مليون تذكرة طوال
األولمبياد ،الذي افتتح في التاسع
من فبراير الجاري ،ويستمر حتى
 25من الشهر نفسه.
وك ــان ــت ع ـمـل ـيــات ب ـيــع ال ـتــذاكــر
ق ــد حـقـقــت ب ــداي ــة بـطـيـئــة ،وكــانــت
ال ـم ـق ــاع ــد الـ ـش ــاغ ــرة واضـ ـح ــة فــي
مـنــافـســات ع ــدة مــن بينها هوكي
الجليد وتزلج الوثب والبياثلون،
ح ـيــث يـحـتـمــل أن ي ـك ــون للطقس
شديد الـبــرودة والــريــاح العاصفة
دورا ف ــي ع ـ ــزوف ال ـج ـمــاه ـيــر عــن

الـ ـحـ ـض ــور خ ــاص ــة فـ ــي ال ـم ــاع ــب
المفتوحة.
ول ـ ـ ـ ـ ــدى س ـ ـ ــؤال ـ ـ ــه ع ـ ـ ــن مـ ـق ــارن ــة
مـبـيـعــات ال ـتــذاكــر ف ــي األولـمـبـيــاد
ا لـحــا لــي بالنسختين السابقتين
من األولمبياد الشتوي في فانكوفر
 2010وسوتشي  ،2014قال سونغ:
"ال أعتقد أنه من المناسب أن نجري
مثل هــذه الـمـقــارنــات" ،لكنه أشــار
في الوقت نفسه إلى أنه سمع بأن
المبيعات في كوريا "تفوق بشكل
طفيف" نظيرتها التي سجلت في
روسيا خالل سوتشي .2014
(د ب أ)

مالدينوفيتش تقود فرنسا إلى نصف نهائي كأس االتحاد
م ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــا
مالدينوفيتش بطاقة العبور لبالدها الى
الدور نصف نهائي لكأس االتحاد في كرة
المضرب لتواجه الواليات المتحدة ،بعد ان
حققت ثالثة انتصارات على العبات منتخب
بلجيكا  2-3فــي ربــع النهائي الــذي اختتم
امس األول.
وم ـن ـحــت مــاديـنــوفـيـتــش الـ ــذي خــرجــت
مطلع االسبوع من نادي العشر االوليات في
التصنيف العالمي ،فرنسا الفوز االول في
مباراة الفردي الثانية على حساب كيرستن
فليبكنز  2-6و 4-6بعد ان خسرت مواطنتها
بــولـيــن بــارمــانـتـيـيــه فــي االول ــى ام ــام ايليز
مرتنز  6-2و.6-1
وخـســرت الـيــوم ايـضــا بارمانتييه امــام
اليسون فان اويتفانك  6-1و 6-3في المباراة

الثالثة ،لكن مالدينوفيتش اعادت االمور الى
نصابها وحققت الفوز الثاني على حساب
مرتنز  4-6و.4-6
وبـهــذا الـتـعــادل ،ارغـمــت مالدينوفيتش
الـبـلـجـيـكـيــات عـلــى لـعــب م ـب ــاراة ال ــزوج ــي،
وفـ ــازت مــع امــانــديــن هـيــس عـلــى كيرستن
ومرتنز  4-6و 6-2و.2-6
وتـقــدم مالدينوفيتش ( 22عــامــا) افضل
مستوى لها هذا الموسم ،ونقلت فرنسا الى
نصف النهائي في غياب كارولين غارسيا
الـمـصـنـفــة ســابـعــة ف ــي ال ـعــالــم ع ــن الـمــوعــد
بهدف التفرغ لمسيرتها الشخصية ،واليزيه
كــورن ـيــه ال ـثــال ـثــة ف ــي الـتـصـنـيــف الـمـحـلــي،
التي استبعدت من المجموعة كي "تحضر
دفاعها" بعد ان تخلفت للمرة الثالثة عن
اجراء فحص الكشف عن المنشطات.

جيمس يقود كليفالند
للفوز على بوسطن
ب ــرز الع ــب كليفالند كــافــالـيـيــرز كنجم
احتفاء بوسطن سلتيكس بالعبه المعتزل
بـ ــول بـ ـي ــرس ،وق ـ ــاد ف ــري ـق ــه الـ ــى فـ ــوز فــي
قمة المنطقة الشرقية لــدوري كرة السلة
األميركي ،استفاد منه تورونتو رابتورز
الذي فاز على تشارلوت هورنتس.
ومنح جيمس فريقه بطل  ،2016الباحث
ع ــن ب ـلــوغ ال ـ ــدور ال ـن ـهــائــي ل ـل ـمــرة الــراب ـعــة
تواليا ،فوزا كبيرا بنتيجة  ،99-121ساهم
فيه أيضا أربعة العبين جــدد انضموا الى
صفوف كافالييرز األسبوع الماضي ،ضمن
عملية "اعادة هيكلة" شملت تخليه عن ستة
العـبـيــن آخ ــري ــن ،فــي خـطــوة نـظــر الـيـهــا على
نطاق واسع كأنها تعزيز لسطوة جيمس على
فريق بداياته.
وفي المباراة ،هيمن جيمس على احصاءات
فريقه ،فسجل  24نقطة ،وأضاف ثماني متابعات
وعشر تمريرات حاسمة .كما حقق كالركسون
 17نـقـطــة و 3مـتــابـعــات وت ـمــريــرة حاسمة
واحدة ،والري نانس جونيور خمس نقاط،
ورودن ــي هــود  15نقطة ،وج ــورج هيل 12
نقطة.
وأبدى جيمس الذي شارك في  28دقيقة،
رضاه عن التشكيلة بالقول" :حصلنا على
العبين أذكياء تأقلموا كما لو أنهم كانوا
هنا طوال الموسم".
كما نــوه م ــدرب كليفالند ،تــايــرون لو،
بالالعبين الجدد "الذين لعبوا جميعهم
بشكل جيد ( )...هذه إشارة ايجابية".
وكانت المباراة متقاربة الى حد كبير
في ربعها األول ( 31-32للمضيف) ،قبل ان
يصنع كليفالند الفارق في الربعين الثاني
( )20-33والثالث ( ،)22-31ويعود التقارب
في نهاية الربع األخير ( 25-26لمصلحة
كليفالند).
وك ـ ـ ــان ج ـي ـم ــس ح ــاس ـم ــا فـ ــي ال ـث ــان ــي
بتسجيله  13من نقاطه الـ .24
وتعرض أفضل العب في الدوري أربع
مرات إلصابة طفيفة في رجله اليمنى
قبل خمس دقائق على نهاية الربع
األول ،بـسـبــب اح ـت ـكــاك م ــع آرون

باينز ،واضطر الى الخروج وتلقي العالج على مقاعد
البدالء .وعاد جيمس الى أرض الملعب قبل تسع دقائق
من نهاية الربع الثاني ،وأنهى ما بدأه.
وحقق كليفالند فوزه الثالث على التوالي ،بعد تلقيه
خسارتين متتاليتين.
اال أن الالفت كــان التحية لبيرس ،مع رفــع قميصه
رقم  34في سقف ملعب بوسطن حامل الرقم القياسي
في عدد ألقاب الدوري األميركي للمحترفين ( 17لقبا).
وفــي ظل العرض الــذي كــان يقدمه جيمس على أرض
الملعب ،بدأ مشجعو بوسطن ،الذي تخلى عن صدارة
ترتيب المنطقة الشرقية لمصلحة تورونتو ،يهتفون:
"نريد (عودة) بول بيرس".
ولم يخف بيرس تأثره قائال" :كنت متحمسا ،السيما
مع وجود ليبرون على أرض الملعب ( )...حتى أنا أردت
أن أكون على أرض الملعب".
وكــان بيرس أعلن في أبريل  2017اعتزاله عن عمر
 39عــامــا ،منهيا مسيرته فــي صفوف لــوس أنجليس
كليبرز ،إال ان أبرز محطاته كانت مع بوسطن ،السيما
عندما قاده عام  2008الى لقبه السابع عشر في الدوري
األميركي ،بعد انتظار دام  22عاما .وخاض بيرس 19
موسما في كرة السلة األميركية ،وسجل أكثر من 26
ألف نقطة ،وعرف ببرودة أعصابه في الملعب ،السيما
خالل اللحظات الحاسمة.
ولم ينجح كايري إيرفينغ ( 18نقطة) ،زميل جيمس
سابقا في كليفالند والعــب بوسطن حاليا ،في إنقاذ
فريقه مــن خسارته الثانية تواليا ،والثالثة فــي أربــع
مباريات .وبات رصيد بوسطن عند  18خسارة مقابل
 40فوزا.
واستفاد تورونتو من التعثر الجديد لبوسطن ،وعزز
صــدار تــه للمنطقة الشرقية بـفــوز كبير على مضيفه
تشارلوت هورنتس .103-123
ول ــم يـجــد تــورون ـتــو ،السـيـمــا بـفـضــل الع ـبــه ديـمــار
ديروزان أفضل مسجل مع  25نقطة ،صعوبة في حسم
نتيجة المباراة التي تمكن خاللها من صنع فارق وصل
الى  36نقطة.
وحقق تورونتو فوزه الخامس تواليا ،والـ  39في 55
مباراة ،بينما تلقى تشارلوت ،عاشر المنطقة نفسها،
خسارته الـ  33في  56مباراة .كما بات دواين كايسي أول
مدرب في تاريخ تورونتو يحقق  300فوز.

مالدينوفيتش وهيسي
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ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺤﻈﻮظ راﺟﺤﺔ أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺎزل
اﻟﻴﻐﺮي

ﻓﻲ ذﻫﺎب ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي أول ﻋﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺔ
أﻣﺎم ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
اﻟﻄﺎﻣﺢ إﻟﻰ اﻷﻟﻘﺎب
اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ
ً
ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم.

ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي أول ﻋﻘﺒﺔ
ﺟﺪﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺪرب ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ
اﻟﻴﻐﺮي اﻟﻄﺎﻣﺢ إﻟﻰ اﻷﻟﻘﺎب اﻷوروﺑﻴﺔ ﻹﺿﺎﻓﺘﻬﺎ
إﻟﻰ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻨﺎﺻﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ذﻫــﺎب ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑــﺎ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻓﻲ اﻟﺪور ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺒﺪو ﺣﻈﻮظ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻣﺘﺼﺪر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ،واﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻋــﻦ "رﺑــﺎﻋ ـﻴــﺔ" ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﻣــﺪرﺑــﻪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺟــﻮﺳـﻴــﺐ ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ،ﻣــﺮﺟـﺤــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺑــﺎزل
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي.
وﺣﻞ أﻟﻴﻐﺮي ) ٥٠ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ٢٠١٤ﻋـﻠــﻰ رأس اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ "اﻟـﺴـﻴــﺪة
اﻟـﻌـﺠــﻮز" ،ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ اﻟ ــﺬي اﻧﺘﻘﻞ
ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺛﻢ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.
وﻗﺎد أﻟﻴﻐﺮي ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس إﻟﻰ إﺣﺮاز ﺳﺒﻌﺔ أﻟﻘﺎب
ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟــﺪوري ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ،
وأﺷــﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة رﻗﻢ  ،٢٠٠وﻓﺎز
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ -٢ﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﺣﻘﻖ أﻟﻴﻐﺮي  ٢٣٨ﻧﻘﻄﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻊ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻠﻒ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ،ﻛﺎﺳﺮا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
) (٢٣٤اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﻮﻧﺘﻲ ،وﻛﺎرﻟﻮ ﻛﺎرﻛﺎﻧﻮ ﻓﻲ
ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ورﻏــﻢ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻻ ﻳــﺰال أﻟﻴﻐﺮي ﻳﻠﻬﺚ
وراء ﻟﻘﺐ اول ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻوروﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻞ
وﺻﻴﻔﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺧﺴﺮ
أﻣﺎم ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ  ٣-١ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻮﺳﻢ -٢٠١٤
 ،٢٠١٥ﺛﻢ أﻣﺎم ﻏﺮﻳﻢ اﻷﺧﻴﺮ وﻣﻮاﻃﻨﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
 ٤-١ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ .٢٠١٧-٢٠١٦
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أﻛـﺜــﺮ ﺧـﺒــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺗ ــﻮﺗ ـﻨ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺄﻟ ــﻖ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻻﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﻘﻴﺎدة اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ
ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ.
وﺗﻜﻔﻲ اﻻﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أﺣ ــﺮز ﻟﻘﺐ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻫﻢ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٨٥و ،١٩٩٦وﺣﻞ
وﺻﻴﻔﺎ ﺳﺒﻊ ﻣــﺮات ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮة واﺣــﺪة ،وذﻟــﻚ ﻋﺎم  .١٩٦٢ﻛﻤﺎ
أن ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﻟــﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﻋـﻠــﻰ أرﺿ ــﻪ ﻓــﻲ آﺧ ــﺮ ٢٦
ﻣﺒﺎراة اوروﺑﻴﺔ ،وﻓﺎز ﻓﻲ آﺧﺮ  ١١ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺮﻣﺎه اﻻ ﻫﺪف واﺣﺪ ﻓﻲ ١٦
ﻣﺒﺎراة )رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ اﻳﻀﺎ(.
واﻟـﻠـﻘــﺎء ﻫــﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻓــﺎز ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس  ١-٢ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ودي
ﺑﺄﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﺛﻢ ﺧﺴﺮ ﺻﻔﺮ ٢-ﻓﻲ ﻟﻘﺎء
ودي أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ وﻳﻤﺒﻠﻲ اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺻﻴﻒ ٢٠١٧
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻟــﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻻ ﻓــﻮزا واﺣــﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻼن
) (٢٠١١ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺑﻊ ﻫﺰاﺋﻢ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﺧﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻊ
ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻮ وﺑــﻮﺟــﻮد ﻣـﻬــﺎﺟــﻢ ﻣــﻦ ﻃﻴﻨﺔ ﻫ ــﺎري ﻛﻴﻦ
ﻳﺤﺎول اﺛﺒﺎت ذاﺗﻪ اوروﺑﻴﺎ.
وﺗﻔﻮق ﻛﻴﻦ ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ  ٣٢ﻫﺪﻓﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﺠـﻤــﻲ رﻳـ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ
وﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ،اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ ﻛــﺮﻳ ـﺴ ـﺘــﺎﻳ ـﻨــﻮ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو
واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ اﺣﺘﻜﺮا ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ
اﻷﺧﻴﺮة ) ٥أﻟﻘﺎب ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ(.
ووﺻﻒ ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ اﻟﺬي ﻗﺎد ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم إﻟﻰ اﻟﻔﻮز
ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟـ  ١٢اﻻﺧﻴﺮة ،ﻛﻴﻦ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺄﻧﻪ "أﺣﺪ
أﻓﻀﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم .ﺳﺒﻖ
أن أﺧﺒﺮﺗﻜﻢ )اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ( ﺑــﺬﻟــﻚ ،وأﻛ ــﺮره أﻣﺎﻣﻜﻢ
اﻟﻴﻮم".
وﻗ ــﺎل ﺑﻮﺗﺸﻴﺘﻴﻨﻮ إن "ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس ﻓــﺮﻳــﻖ راﺋ ــﻊ؛
وأﺣﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ أوروﺑﺎ .إﻧﻪ ﻳﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ أﺻـﺤــﺎب اﻟـﺨـﺒــﺮة اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل اﻷوروﺑﻲ".

ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ وﺑﺎزل
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺒﺪو ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
وﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﺳﻬﻠﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺿﻴﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎزل اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ اﺧﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﻌﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﻗــﺎد ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺣﻴﻨﺬاك ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺑﺎزل ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ
داره  -٥ﺻﻔﺮ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺎدل
ﺣﻴﻨﺌﺬ
ﻣﻌﻪ إﻳﺎﺑﺎ  ١- ١ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ،وﺣﻘﻖ
ٍ
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻷوروﺑﻲ وﻟﻘﺒﻲ اﻟﺪوري
واﻟﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.
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ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس  xﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
HD1

م

ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﺘﻲ  xﺑﺎزل
HD2

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺷ ــﺪد ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟـﺨـﻨــﺎق ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻧﻜﻠﺘﺮا ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﻔﻮزه ﺧﺎرج
ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.
وﻋ ـ ـ ــﺰز ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪه ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﺑــﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣــﻦ ﺟــﺎره
اﻟﻠﺪود ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﺑﻔﻮز ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن -٢ﺻﻔﺮ ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ.
وﻛﺎن ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻄﺮف اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻻول ،وﻧ ـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ ﻫــﺪﻓ ـﻴــﻦ ،اﻷول
ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺻــﻼح
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ اﻟــﺬي ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ).(٦
ﺛﻢ رد ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻮ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة راﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﻌﺐ ﻟﻴﻜﻤﻠﻬﺎ
ﺻ ــﻼح داﺧ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك ) (٤٢راﻓ ـﻌــﺎ رﺻـﻴــﺪه
اﻟﻰ  ٢٢ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ  ٢٦ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻣﺤﺘﻼ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟ ـﻬــﺪاﻓ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻔ ــﺎرق ﻫ ــﺪف واﺣ ــﺪ ﻋ ــﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﺎري ﻛﻴﻦ.
وﺑﻘﻲ ﺳﺎوﺛﻤﺒﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٢٦ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ.
وﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﺛــﺎﻟـﺜــﺔ ،ﺗـﻐـﻠــﺐ ﻫــﺎدرﺳـﻔـﻴـﻠــﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﻧﺴﻤﻮث  ،١-٤وﺳﺠﻞ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ اﻟﻴﻜﺲ
ﺑﻴﺘﺸﺎرد ) (٧واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﺘﻴﻒ ﻣﻮﻧﻴﻴﻪ )٢٧
و (٦٦واﻟﻬﻮﻟﻨﺪي راﺟﻴﻒ ﻓــﺎن ﻻ ﺑــﺎرا )،(٩٠
وﻟﻠﺨﺎﺳﺮ ﺟﻮﻧﻴﻮر ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼس ).(١٣

ﻛـﺸــﻒ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم
"ﻳﻮﻳﻔﺎ" أن ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻧﺎدي ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
اﻷ ﻟ ـﻤــﺎ ﻧــﻲ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﺟـ ــﺰء ا ﻣ ــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﺬاﻛ ــﺮ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻬــﺎ أﻣ ــﺎم
اﻧ ــﺪرﻟـ ـﺨ ــﺖ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟـ ــﺮت ﻓــﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن دﻓﻌﻮا
ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة.
وﻃﻠﺐ اﻟﻴﻮﻳﻔﺎ ﻣﻦ اﻧﺪرﻟﺨﺖ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق ﻣــﻊ ﺑــﺎﻳــﺮن ﻣـﻴــﻮﻧـﻴــﺦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
إﻋـ ــﺎدة ﻣـﺒـﻠــﻎ  30ﻳ ــﻮرو ) 37دوﻻرا( ﻟﻜﻞ
ﻣﺸﺠﻊ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎن ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

اﻟﺰاﺋﺮة ﺑﻤﻠﻌﺐ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺖ ﻓﺎﻧﺪن ﺳﺘﻮك،
ﻣﻌﻘﻞ ﻧﺎدي اﻧﺪرﻟﺨﺖ.
وﻛــﺎن ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻗﺪ دﻓــﻊ  20أﻟﻒ
ﻳﻮرو ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮه ،اﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ
اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻤﺒﺎراة،
اﻟ ـﺘــﻲ وﺻ ـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ  100ﻳ ـ ــﻮرو .ﻳــﺬﻛــﺮ أن
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻧﺪرﻟﺨﺖ دﻓﻌﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺒﺎراة
ﺑﻌﺪ أن اﺷﺘﺮت دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺬاﻛﺮ
ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻓــﺮﻳـﻘـﻬــﺎ اﻟ ـﺜ ــﻼث ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ.
وازدادت ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﺎوى ا ﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدرة ﻋــﻦ

اﻟـﺠـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ اﻟ ــﺰاﺋ ــﺮة ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ ،ﺣﻴﺚ
أﻋـ ـ ـ ــﺮب ﻧـ ـ ـ ــﺎدي ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﻋـ ــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺋ ــﻪ
ﻣــﻦ أﺳ ـﻌــﺎر ﺗــﺬاﻛــﺮ ﻣ ـﺒــﺎراﺗــﻪ أﻣ ــﺎم ﺑــﻮرﺗــﻮ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻓــﻲ دور اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻟــﺪوري
أﺑـ ـﻄ ــﺎل أوروﺑـ ـ ـ ــﺎ واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر إﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻏ ــﺪا
اﻷرﺑﻌﺎء.
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﺸﻌﻮاء اﻟﺘﻲ
ﻧﺸﺒﺖ ﺑـﻴــﻦ ﻧــﺎد ﻳــﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي وإﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻹﺳـﺒــﺎﻧــﻲ ﺑﺴﺒﺐ
أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎراﺗﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
)د ب أ(

ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ﻳﺤﺬر
وﻳﺨﺸﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ،
اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟـﻤــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﺳـﻴـﺘــﻲ ،ﺗــﺄﺛــﺮ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟــﺰاﺋــﺪة ﻟــﺪى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
إذ ﻳﻐﺮد ﻣﻨﻔﺮدا ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة اﻟﺪوري
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﺑ ـﻔ ــﺎرق  ١٦ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻋﻦ
أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ.
وأوﺿﺢ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ" :ﻧﺨﻮض
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻫــﺬا اﻟ ــﺪور وﻧﺤﻦ ﻓﻲ
أﺟ ـ ـ ــﻮاء ﻃ ـﻴ ـﺒــﺔ )ﻧـ ـﻈ ــﺮا ﻟـﻤــﻮﻗــﻒ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي(
وﻟﻜﻦ دوري اﻷﺑﻄﺎل ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ...إﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻐــﺎﻳــﺮة
ﺗﻤﺎﻣﺎ".
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ ان "دوري
اﻷﺑـ ـﻄ ــﺎل ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎﻋـ ــﺮ.
أﺣﺮزﻧﺎ ﺳﺘﺔ أﻫــﺪاف ﻓﻲ
دور اﻟـ ـ ـ ــ ١٦ﺑــﺎﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ وودﻋـ ـﻨ ــﺎ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ".

ﻛﻴﻦ

ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن وﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﺄس
ﻳﺨﻮض ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻳﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛﻮزن ﻓﻲ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻛ ــﺄس أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ
اﻟﻘﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ُﺳﺤﺒﺖ أﻣﺲ اﻷول .وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺎﻓﺎري إﻟﻰ إﺣﺮاز اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻟـ ١٩ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﺛــﺄرﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺮﻛــﻮزن ،ﺑﻌﺪ
ﺳـﻘــﻮﻃــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌـﺒــﻪ )ﺑ ــﺎي ارﻳ ـﻨ ــﺎ( أﻣ ــﺎم ﺑــﺎﻳــﺮن
ﻣ ـﻴ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺦ  ٣-١ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻋﺮب اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻴﻔﺮﻛﻮزن ،ﻣﻴﻜﺎﻳﻞ
ﺷـ ـ ــﺎده ،ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺎدﺗ ــﻪ ﺑ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑـﺤـﺠــﻢ
اﻟﺒﺎﻳﺮن ،وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد" :ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪا ،ﻷﻧﻨﺎ
ﺳﻨﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ أرﺿﻨﺎ .ﻻ ﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﻗﺮﻋﺔ ﺻﻌﺒﺔ،

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﻬﺪف ﺻﻼح

ً
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺒﺎﻳﺮن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺬاﻛﺮ اﻷﺑﻄﺎل

وﻳﺴﻌﻰ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻛﻮرة أﻟﻘﺎﺑﻪ
ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻤﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﻪ ،وﻳﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
أرﺑﻌﺔ أﻟﻘﺎب ﻫﻲ اﻟﺪوري واﻟﻜﺄس وﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ
اﻧﻜﻠﺘﺮا ،ودوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
أﺑﺮز ﻧﺠﻮﻣﻬﺎ اﻟﻬﺪاف اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
اﻏ ــﻮﻳ ــﺮو ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ  ٢٨ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ
رﺑﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻓــﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺑﻄﻞ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ) ،(١-٥وﻫﻮ
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻔﺎرق  ٢٠ﻫﺪﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪاف ﺑﺎزل،
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي رﻳﻜﻲ ﻓﺎن ﻓﻮﻟﺴﻔﻴﻨﻜﻞ.
وﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻻوروﺑﻴﺔ واﻓﻀﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل
ﺣﻴﻦ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ )-٢٠١٥
 ،(٢٠١٦ﻟﻜﻦ اﻟ ـﻈــﺮوف اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﺜﻴﺮا
ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻋ ــﺎم  ٢٠٠٨إﻟــﻰ
اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ
زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن.
وﻣـﻨــﺬ ذﻟــﻚ اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ ،أﺣ ــﺮز اﻟﺴﻴﺘﻲ
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٢و ،٢٠١٤وﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﺑﻔﺎرق
 ١٦ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﺟــﺎره ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﻟــﻢ ﻳﺨﺴﺮ
اﻻ ﻣـﺒــﺎراة واﺣــﺪة ﻓﻲ اﻟ ــﺪوري ﺣﺘﻰ اﻵن
)ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢٣ﻓﻮزا وﺛﻼث ﺗﻌﺎدﻻت(.

ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ

ﻟﻜﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠﻮغ ا ﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺟﺪا ،وﻧﺮﻳﺪ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺑﺮﻟﻴﻦ".
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ـﺸ ــﻮار ﻣ ـﻴ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺦ ﺳ ـﻬ ــﻼ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ
إزاﺣــﺔ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺧــﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ  ،١-٣ﺛﻢ
ﺗﺨﻄﻰ ﺑﺎدرﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ
رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻴﻪ -٦ﺻﻔﺮ.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ،
ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺷﺎﻟﻜﻪ ﻓﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت.
وﺗـﻘــﺎم اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗــﺎن ﻓــﻲ  ١٧و ١٨أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ  ١٩ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎل
ﻓـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﺣﻘﻖ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻮزا ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ  ١-٣ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﻴﺴﺘﺎﻳﺎ،
ورﻓﻊ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  ٤٣ﻧﻘﻄﺔ ،اﺳﺘﻌﺎد
ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﺗﻘﺪم ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﻴﻨﺎ ،اﻟــﺬي ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك
ﻛﺮة ارﺳﻠﻬﺎ داﻧﻴﺎل ﺑﺎرﻳﺨﻮ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ
رﻛﻨﻴﺔ ) ،(١٧ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻢ ﻳﺪم
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ دﻗﻴﻘﺔ واﺣ ــﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻋــﺎدل

ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻛﺎﻣﺒﺎﻧﻴﺎ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺪم ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ
ﺑﻮﺳﺘﻴﻐﻮ ).(١٨
وﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮط اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،اﺿ ـ ــﺎف
ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻮﺳﻴﺎﻧﻮ
ﻓﻴﻴﺘﻮ إﺛــﺮ ﺗـﻤــﺮﻳــﺮة رأﺳـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻴﻨﺎ
) ،(٦٥وﺑ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻮ اﻟـ ــﺬي ﻧ ـﻔــﺬ ﺑـﻨـﺠــﺎح
رﻛ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ــﺰاء ﺗ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ روﺑـ ـﻴ ــﺮ
ﺑـﻴــﺎر ﺑــﺎرﺗـﻜــﺎﺑــﻪ ﺧﻄﺄ ﺿــﺪ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺳﻴﻤﻮﻧﻲ زازا ).(٨٩

وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻌــﺐ "راﻣ ـ ـ ــﻮن ﺳــﺎﻧـﺸـﻴــﺰ
ﺑﻴﺜﺨﻮان" ﻓﻲ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﺳﺠﻞ ﺑﺎﺑﻠﻮ
ﺳﺎراﺑﻴﺎ اﻟﻬﺪف اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ،٤٦ﻓــﺎرﺗـﻔــﻊ رﺻ ـﻴــﺪه اﻟ ــﻰ  ٣٦ﻧﻘﻄﺔ،
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ اﻟــﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺔ واﺣــﺪة أﻣــﺎم اﻳﺒﺎر اﻟــﺬي ﺗﻐﻠﺐ
اﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ -١ﺻﻔﺮ
اﻳﻀﺎ.
وﻳﺸﺎرك ﺧﺎﻣﺲ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻓــﻲ "ﻳــﻮروﺑــﺎ ﻟﻴﻎ" ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑــﺪء ا ﻣﻦ
دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﺴــﺎدس ﺧــﻮض اﻷدوار اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ إﺷـﺒـﻴـﻠـﻴــﺔ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ
ﺧ ـﻤــﺲ ﻣـ ــﺮات )اﻋـ ـ ــﻮام  ٢٠٠٦و٢٠٠٧
و ٢٠١٤و ٢٠١٥و.(٢٠١٦
وﻳﺸﺎرك إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ
ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰي ذﻫﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ أرﺿــﻪ ﻓﻲ ٢١
ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ،وإﻳ ــﺎﺑ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻓﻲ
 ١٣ﻣﺎرس.

ﻟﻴﻮن ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﻣﺎم رﻳﻦ
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺳﻘﻂ ﻟﻴﻮن ﻋﻠﻰ
أرﺿﻪ أﻣﺎم رﻳﻦ ﺻﻔﺮ ،٢-وﻓﺸﻞ
ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﻣﻊ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ،
اﻟﺜﺎﻟﺚ.

ﺳﻘﻂ ﻟﻴﻮن ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﻣﺎم رﻳﻦ ﺻﻔﺮ ،٢-وﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻟ ـﻔ ــﺎرق ﻣــﻊ ﻣــﺮﺳـﻴـﻠـﻴــﺎ ،اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ،وﺣ ـﻘــﻖ ﻧــﺎﻧــﺖ ﺗ ـﻌــﺎدﻻ ﺑﻄﻌﻢ
اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻣــﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻞ  ،٢-٢ﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
واﻟﺨﺴﺎرة ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮن ،ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ أﻣﺎم
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ  ٣-٢اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،رﻏﻢ ﺗﻘﺪﻣﻪ -٢ﺻﻔﺮ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎراة.
وﺑﻘﻲ ﻟﻴﻮن راﺑﻌﺎ ،ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٤٨ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻔﺎرق  ٤ﻧﻘﺎط ﺧﻠﻒ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ،اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺬي ﺗﻌﺎدل ﻣﻊ ﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺎن  ٢-٢اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،وﺿ ــﻊ رﻳ ــﻦ ﺣ ــﺪا ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ ﺛ ــﻼث ﻫــﺰاﺋــﻢ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ؛ اﺛـﻨـﺘــﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪوري ،واﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ أﻣ ــﺎم ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس ،وﺻﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ،
ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٣٤ﻧﻘﻄﺔ.
ﱠ
وﺳﺠﻞ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻫﺒﻲ اﻟﺨﺰري اﻟﻬﺪف اﻷول ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور  ٦دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻋﺪم ﻧﺠﺎح ﻣﺪاﻓﻊ ﻟﻴﻮن اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﻮ ﻓﻲ ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟﻜﺮة ،ﻟﻴﻮدﻋﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ اﻧﻄﻮﻧﻲ ﻟﻮﺑﻴﺶ.

وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﺿﺎف ﺟﻴﻤﺲ إدواردو ﻟﻴﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜﻲ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ).(٢+٩٠
وﻟــﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻴﻮن أداء ﻣﻘﻨﻌﺎ ،وارﺗـﻜــﺐ ﻻﻋـﺒــﻮه اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ،واﻓﺘﻘﺪوا اﻟﺪﻗﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺮﻣﻰ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺄﻟﻖ ﺣــﺎرس رﻳــﻦ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﻛﻮﺑﻴﻚ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬود ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺮﻣ ــﺎه ،وﻧ ـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ إﻓ ـﺸ ــﺎل أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻓــﺮﺻــﺔ
ﻟﻠﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻧﻲ ﻣــﺎر ﻳــﺎ ﻧــﻮ د ﻳ ــﺎز وﻧﺒﻴﻞ ﻓﻘﻴﺮ واﻟﺒﻮرﻛﻴﻨﺎﺑﻲ
ﺑﺮﺗﺮان ﺗﺮاورﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ.
وﺷـ ـ ــﺎرك اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎح اﻟ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ﻣـﻤـﻔـﻴــﺲ دﻳـ ـﺒ ــﺎي ﺑـ ــﺪﻻ ﻣﻦ
ﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﺑﻞ
أﻫﺪر ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮﺗﻴﻦ ﻋﺮﺿﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻛﺴﻮﻳﻞ ﻛﻮرﻧﻴﻪ
وﻓﻘﻴﺮ ) ٦٤و.(٦٩
ورﻏﻢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻟﻴﻮن
ﻓﻲ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل
اﻟﻀﺎﺋﻊ ،ﻟﻴﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ.
وﺳﻘﻂ ﻧﺎﻧﺖ ،اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻪ اﻟﺠﺮﻳﺢ
ﻟﻴﻞ  ٢-٢رﻏﻢ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﻟﻴﻮن ورﻳﻨﻴﻪ

ةديرجلا
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رياضة

صفحة أسبوعية مختصة بالبطوالت األوروبية
إعداد :عبدالعزيز التميمي

المنافسة مشتعلة على مقاعد هجوم «التانغو»
على سامباولي المفاضلة بين العديد من النجوم المتألقين في أوروبا
يسعى خورخي سامباولي إلى
اختيار أفضل عناصر متاحة
للمشاركة في مونديال روسيا
 ،2018غير أنه سيواجه
صعوبات كثيرة بسبب وفرة
المهاجمين المتاحين للمشاركة
في العرس العالمي الكبير.

س ـي ـك ــون خ ــورخ ــي س ــام ـب ــاول ــي،
المدير الفني للمنتخب األرجنتيني
األول لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،أمـ ـ ــام مـعـضـلــة
ال ـم ـف ــاض ـل ــة بـ ـي ــن ن ـ ـجـ ــوم ال ـت ــان ـغ ــو
ال ـم ـتــأل ـق ـيــن فـ ــي م ـع ـظــم ال ـب ـط ــوالت
االوروبية ،من اجل اختيار الثالثي
المقرر مشاركته في مونديال روسيا
يونيو المقبل.
وكــان سامباولي قــام بجولة في
ال ـ ـقـ ــارة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـق ــى خــالـهــا
 28العـبــا أرجنتينيا ،عـلــى رأسـهــم
ال ـق ــائ ــد ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ،ف ــي إط ــار
االسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـت ــي ي ـجــري ـهــا قبل
ان ـط ــاق ال ـمــونــديــال ،وب ـعــد انـتـهــاء
جــول ـتــة ،ق ــال إن "اخ ـت ـيــار أي العــب
يتوقف على المستوى الذي سيظهر
به خالل النصف الثاني من الموسم".
وم ــن خ ــال ه ــذا الـتـصــريــح يبدو
جـ ـلـ ـي ــا أن سـ ــام ـ ـبـ ــاولـ ــي سـ ـي ــواج ــه
مشكلة كبيرة فــي ا خـتـيــار تشكيلة
الـمــونــديــال ،حيث يـقــدم العديد من
ً
مـهــاجـمــي ال ـفــريــق مـسـتــوى كـبـيــرا،
الس ـي ـم ــا خـ ــال ال ـق ـس ــم ال ـث ــان ــي مــن
المسابقات االوروب ـيــة ،ويـبــرز اسم
سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي كـ ــأحـ ــد أف ـ ـضـ ــل ال ـع ـن ــاص ــر
المتاحة لسامباولي ،فحتى المرحلة
ال ـمــاض ـيــة م ــن ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز سجل المهاجم الكبير 21
هدفا في المسابقة المحلية ،منها
رباعية في مرمى ليستر سيتي في
الجولة الماضية ،ليصبح بذلك أول
الع ــب ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
يسجل ربــاعـيــة (أو أكـثــر) فــي ثالث
مناسبات ،كما أصبح أغويرو رابع
الع ــب ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
يـسـجــل  20ه ــدف ــا ،أو أك ـث ــر ،ألربـعــة
م ــواس ــم م ـت ـتــال ـيــة ب ـع ــد ال ـ ــن ش ـيــرر
والفرنسي تييري هنري وهاري كين.

هيغواين واستعادة الثقة

أغويرو يقدم
ً
أداء استثنائيا
وهيغواين يستعيد
شغفه التهديفي

من جانب آخر ،يبدو أنه سيكون
من الصعب على سامباولي تجاهل
الـ ـه ــداف غ ــون ــزال ــو ه ـي ـغــوايــن ال ــذي
يـعــد أح ــد اه ــم عـنــاصــر ق ــوة فريقه
يــوف ـن ـتــوس ب ـطــل إي ـط ــال ـي ــا ،والـ ــذي
ي ـن ــاف ــس ع ـل ــى أكـ ـب ــر أل ـ ـقـ ــاب الـ ـق ــارة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز ،وس ـ ـجـ ــل هـ ـيـ ـغ ــواي ــن 14
هدفا حتى اآلن في بطولة الــدوري
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ،مـ ـنـ ـه ــا  5أه ـ ـ ـ ـ ــداف فــي

العبو المنتخب األرجنتيني خالل تدريبات سابقة
الـمـبــاريــات الـثــاث الماضية ،حيث
بدأ هيغواين الموسم بشكل سيئ،
قبل أن يـتــدارك نفسه مــؤخــرا ،ومن
المتوقع أن يواصل الهداف الكبير
مشواره بنجاح في هز الشباك لما
تبقى من الموسم.
وب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ه ـ ـي ـ ـغـ ــوايـ ــن ،قـ ــال
س ــام ـب ــاول ــي" :انـ ــه يـتـمـتــع بـحـمــاس
ك ـب ـي ــر ،ل ـق ــد ات ـف ـق ـن ــا أنـ ـ ــه لـ ــن ي ـكــون
متواجدا معنا في الفترة القصيرة
المقبلة ،ولكن على المدى المتوسط
سنتقابل مرة أخرى".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـب ــدو أن اي ـ ـكـ ــاردي
ق ـ ــائ ـ ــد انـ ـ ـت ـ ــر مـ ـ ـي ـ ــان س ـ ـي ـ ـكـ ــون مــن
ضمن تشكيلة الـمــدرب سامباولي
للمونديال ،فالمهاجم الشاب وصل
إل ــى مــرح ـلــة م ـت ـطــورة م ــن الـنـضــج،
وق ــد أح ــرز حـتــى اآلن  18هــدفــا في
بطولة الدوري اإليطالي ،ورغم عدم
استحباب ضم ايـكــاردي للمنتخب
األرجنتيني بسبب عالقته الفاترة

على لسانهم

بالجماهير ووسائل اإلعالم ،وكذلك
بعض العبي المنتخب ،فإن تواجده
في المونديال سيكون ضرورة لخط
هجوم التانغو.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،سـ ـيـ ـشـ ـك ــل بـ ــاولـ ــو
دي ـب ــاال الـمـعـضـلــة ال ـك ـبــرى لـلـمــدرب
سامباولي ،إذ يصر مدرب التانغو
ع ـلــى عـ ــدم إشـ ـ ــراك ديـ ـب ــاال ف ــي حــال
تــواجــد ميسي فــي أي مـبــاراة مهما
كــانــت الـنـتـيـجــة ،األمـ ــر الـ ــذي يعقد
حسابات اختيار النجم الشاب في
ظل الــوفــرة الكبيرة في خط هجوم
منتخب األرجنتين.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ق ــد تــؤثــر
ض ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــات وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
األرجنتينية على قرارات سامباولي،
فــالـنـجــم الـصـغـيــر يحظى بإعجاب
معظم الصحف األرجنتينية ،وكذلك
كبار نجوم المنتخب السابقين ،وهو
ً
كذلك ،يقدم مستوى كبيرا جدا مع
يوفنتوس فــي الـبـطــوالت المحلية

واالوروبـ ـي ــة ،كـمــا أن ــه يجيد اللعب
ف ــي األطـ ـ ــراف وخ ـلــف خ ــط الـهـجــوم
على حد سواء.

عودة توهج دي ماريا
بعد مواسم فاترة ،قدمها الجناح
األرجنتيني ،عاد دي ماريا ليسطع
ف ــي س ـمــاء ب ــاري ــس م ــع ن ــادي ــه ســان
جـ ــرمـ ــان ،ب ـع ــد أن اس ـت ـع ــاد لـيــاقـتــه
وشغفه السابق ،وقد أحرز دي ماريا
"هاتريك" مميزا ليقود فريقه للفوز
على سوشو والتأهل لدور الثمانية
في كأس فرنسا لكرة القدم الثالثاء
ال ـم ــاض ــي ،ك ـمــا أنـ ــه ي ـق ــدم مـسـتــوى
م ـم ـيــزا م ـنــذ ع ــدة أش ـهــر ل ـيــؤكــد أنــه
سيكون جاهزا للتحدي في العرس
العالمي في روسيا.
وبـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد س ـ ـي ـ ـكـ ــون ل ـي ــون ـي ــل
م ـي ـس ــي هـ ــو الـ ــاعـ ــب رق ـ ــم  ،1ضـمــن
اختيارات المدرب سامباولي ،الذي

ل ـ ــم يـ ـخ ــف واقـ ـ ـ ــع اعـ ـتـ ـم ــاده
عـ ـ ـل ـ ــى "ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــوث" لـ ـيـ ـق ــود
ط ـم ــوح ــات ج ـمــاه ـيــر ال ـتــان ـغــو
العريقة ،وسيسعى ميسي لفك
النحس ال ــذي الزم ــه فــي ثالث
ب ـط ــوالت ســاب ـقــة لـلـمــونــديــال
مـ ـن ــذ مـ ـش ــاركـ ـت ــه األولـ ـ ـ ـ ــى فــي
مونديال المانيا  ،2006وحتى
المونديال السابق في البرازيل
 2014عندما كان ميسي ورفاقه
على بعد امتار من خطف اللقب،
اال أن منتخب الـمــانـيــا واصــل
عقدته مع التانغو وفــاز بهدف
دون مقابل في الوقت االضافي
من عمر المباراة النهائية.
وكـ ـ ـ ــان س ــامـ ـب ــاول ــي قـ ـ ــال بـعــد
الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
األرجنتيني إلى النهائيات" :كرة
القدم تدين لميسي بكأس العالم"،
ليؤكد مدى ثقته بالنجم الكبير.

سامباولي مدرب
المنتخب
األرجنتيني

صورة األسبوع
ً
نيمار سينضم إلى ريال مدريد عاجال أم
ً
آجال ،سيكون من الرائع أن يلعب بألوان
الملكي ،كل الالعبين العظماء يجب أن
يمروا هنا

مارسيلو

الكازيت يمر بفترة عصيبة ،إنه يعاني
مشاكل في التواصل مع الكرة ،أعتقد
ً
أن قدوم المنافسين أثر عليه سلبا

فينغر

ال يوجد فريق مفضل عندما نواجه
باريس سان جرمان ،من الصعب
إيقاف نيمار ،األفضل أن نأمل أال
يكون في يومه عندما نواجهه

م ـ ـل ـ ـع ـ ــب وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــي
الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر اك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــظ
بـ ــال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر خ ـ ــال
مـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام
ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة
وارسـ ـن ــال ف ــي «دربـ ــي»
شـ ـ ـم ـ ــال ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن ،ح ـيــث
انتهت المواجهة بفوز
ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام ب ـن ـت ـي ـج ــة
-1ص ـفــر  ،وكــانــت هــذه
ال ـم ـبــاراة أول مواجهة
بـ ـ ـي ـ ــن ق ـ ـط ـ ـبـ ــي ش ـ ـمـ ــال
الـعــاصـمــة عـلــى ملعب
«وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــي»  ،وال ـ ـ ــذي
يستخدمه توتنهام هذا
الموسم كــأرض لــه في
انتظار انتهاء األعمال
في ملعبه.

كارفاخال

األسوأ هذا األسبوع

األفضل هذا األسبوع في البطوالت األوروبية

رولي:

فشل في التصدي للعديد من
مـ ـح ــاوالت الع ـبــي ريـ ــال مــدريــد،
ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـه ــدف
ال ـخ ــام ــس ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،كـمــا
أخفق في معظم األهداف األخرى.

اندير نجم روما

أغويرو نجم
مانشستر
سيتي

حارس المرمى:
ريكو حارس
اشبيليه

دي بروين
نجم مانشستر
سيتي

شمايكل:

ارت ـك ــب ه ـف ــوات ع ــدي ــدة كلفت
ف ــري ـق ــه ال ـه ــزي ـم ــة بـنـتـيـجــة ،1-5
وخاصة في الهدف الرابع عندما
أهـ ــدى ال ـك ــرة ألغ ــوي ــرو الـ ــذي لم
َ
يتوان في إيداعها الشباك.

ماريو روي
مدافع نابولي

رونالدو نجم
ريال مدريد
باريخو نجم
فالنسيا

تشيليني
مدافع
يوفنتوس

واالس:

ً
قــدم مـبــاراة سيئة جــدا أمام
ً
نـ ــابـ ــولـ ــي ،وأحـ ـ ـ ـ ــرز ه ـ ــدف ـ ــا فــي
م ــرم ــى ف ــري ـق ــه ،ف ــي ال ـمــواج ـهــة
ال ـتــي انـتـهــت لـصــالــح نــابــولــي
بنتيجة .1-4

مينا نجم
فالنسيا

كروس نجم
ريال مدريد

نكولو مدافع
تورينو
المدرب  :سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري
َّْ
 ...ورد ...غطاها

ذروة الكرنفاالت ...ميركل وترامب
بلغ موسم كرنفاالت الشوارع األلماني ،أمس ،ذروته بمسيرات
واسعة تسخر من شخصيات عامة ،مثل :المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل ،والرئيس األميركي دونالد ترامب.
وج ــرى تنظيم أك ـبــر الـمـسـيــرات فــي كــولــونـيــا ودوس ـل ــدورف
وماينتس.
ووص ــل عــدد المشاركين فــي المسيرات إلــى مليون مـشــارك.
وانطلق هناك موكب يضم مئة عربة استعراضية على متنها
أكثر من  10آالف مشارك ،وتم إلقاء نحو  300طن من الحلويات
و 700ألف قطعة شيكوالتة من العربات على الحشود المشاركة
في الكرنفال بمالبس تنكرية.
وانطلق الموكب الكرنفالي بمدينة ماينتس في الحادية عشرة
من صباح أمس ،بمشاركة  9آالف مشارك ناشط.
وق ــال منظمو الـكــرنـفــال إن نـحــو  550أل ــف شـخــص شــاهــدوا
الـمــوكــب فــي ال ـش ــوارع .وبـمــديـنــة دوس ـل ــدورف ينطلق الموكب
االستعراضي في الظهيرة ،ويشاهده مئات اآلالف من األشخاص.
وتشارك الجالية اليهودية ألول مرة هذا العام بموكب في كرنفال
دوسلدورف ،وألقت حلوى "البونبون" على المشاهدين.
ُ
ويـعــد موسم كــرنـفــاالت ال ـشــوارع مناسبة لالنطالق والمرح
بالنسبة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم قبل بدء "أربعاء
الــرمــاد" ،وهــو اليوم األول من فترة الصوم الكبير التي تستمر
حوالي ستة أسابيع قبل عيد القيامة.
(د ب أ)

الرعد والبرد يقطعان الكهرباء
ضربت العواصف الرعدية
والبرد القارس مدينة بريزبن
األسترالية ،مما ترك نحو 60
ألف منزل بدون كهرباء أمس.
واجـ ـ ـت ـ ــاح نـ ـظ ــام ع ــواص ــف
رع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة مـ ـنـ ـطـ ـق ــة
كوينزالند جنوب شرقي البالد
منذ ليلة أمس األول ،مما ألحق
الضرر بشبكة الكهرباء.
وقالت شركة "إنيرجيكس"
للكهرباء ،إن ذروة العاصفة
خلفت نحو  130ألف شخص
ف ــي ال ـظ ــام ،بـعــد رب ــع مليون
ضـ ــربـ ــة بـ ـ ــرق وري ـ ـ ـ ــاح عــات ـيــة
وصلت سرعتها إلى أكثر من
 100كيلومتر في الساعة.
وذكرت شبكة "إيه بي سي"
األسترالية أمــس ،أن ضاحية
لوجان الجنوبية في بريزبن
ً
ك ــان ــت أشـ ــد األمـ ــاكـ ــن ت ـض ــررا
مع وجود  45ألف منزل بدون
كهرباء.

وانـقـطـعــت الـكـهــربــاء عــن 9
آالف منزل في مدينة بريزبن،
وع ــن  2800بـمــديـنــة ريــدالنــد
المجاورة.
وأصـ ـ ـي ـ ــب صـ ـب ــي ب ـص ــدم ــة
كهربائية أثناء االستحمام من
جراء صاعقة بالقرب من منزله
في فيرني جروف في بريزبن
ً
ال ـل ـي ـلــة ق ـبــل ال ـم ــاض ـي ــة ،وف ـقــا
ل ـمــا ذك ــرت ــه خ ــدم ــة ُاإلس ـع ــاف
فـ ــي ك ــويـ ـن ــزالن ــد .ون ـ ـقـ ــل إل ــى
المستشفى ،لكن إصابته غير
مهددة للحياة.
(د ب أ)

بعد تعهدها بدفع ماليين الدوالرات
إلعمار العراق ،أصدرت بعض
الجمعيات الخيرية بيانات توضح أنها
لن تدفعها بل ستجمع التبرعات.
ماذا لو لم تتمكنوا من جمع المبلغ
المعلن؟ هل ستجلسون في الطرقات
تعزفون "الكمان" وأمامكم وعاء
لجمع التبرعات؟ أم ستتملصون من
عهدكم مخالفين ما جاء في القواعد
القرآنية "وأوفوا بالعهد إن العهد كان
ً
مسؤوال"؟

من ينقذ المنقذين؟!

َّ
إطفائيين إثر اصطدام آليتهما بعمود إنارة في السالمية
إصابة
●

محمد الشرهان

ً
مهنة اإلطـفــاء ،تضحية قبل أن تكون عمال،
ً
إذ يبذل فيها صاحبها جهودا من أجل أن ينقذ
غيره ،حتى يصبح دأبه أن يهرع فور وصول أي
بالغ لينقذ من يحتاج إليه دون تلكؤ أو تهاون.
لم يكن يدور بخلد رجلي إطفاء كانا يقودان
آلية للتعامل مع حريق شب في إحدى البنايات
بالسالمية ،أنهما سيحتاجان بعد ثوان معدودة
إل ــى مــن يـنـقــذهـمــا ،بـعــدمــا اصـطــدمــت آليتهما
التابعة لمركز إطـفــاء السالمية ،بعمود إنــارة
في تلك المنطقة أمس األول ،ليصابا برضوض
وجــروح متفرقة نقال على أثرها إلى مستشفى
مبارك الكبير لتلقي العالج.
وق ــال مصدر إطفائي ل ـ "الـجــريــدة" إن غرفة
ً
عمليات اإلدارة تلقت بالغا عن حريق بناية في
السالمية ،وعلى الفور تم تحريك مركز إطفائها
إلى موقع الحادث ،وعند توجه آلية اإلنقاذ إلى
الـمــوقــع ،ضـمــن آل ـيــات الـمــركــز ،انـحــرفــت عليها
إحدى المركبات ،مما أدى إلى اصطدامها.
وأض ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن اإلط ـفــائ ـي ـيــن أصـيـبــا

الملكة تلغي برامجها لعيون األمير
أعلن القصر الملكي الدنماركي،
أمس ،أن ملكة الدنمارك مارغريت
الثانية ،ألغت فعاليات عامة كانت
ً
م ـقــررة ســاب ـقــا ،فــي ظــل اسـتـمــرار
وج ــود زوج ـهــا ،فــرنـســي الـمــولــد،
األمير هنريك ،في المستشفى.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ت ـ ــزور
الملكة نزل سانت لوك بضاحية
هـيـلـيــروب فــي كــوبـنـهــاغــن ،الــذي
يحتفل بالذكرى الـ 25لتأسيسه.

ً
ويرقد األمير هنريك ( 83عاما)
في مستشفى ريجشوسبيتاليت
ف ــي ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن .وقـ ـ ــال ال ـق ـصــر،
الجمعة الماضي ،إن صحة هنريك
تــدهــورت .وهــو يعالج منذ شهر
من مرض في الرئة.
ومـنــذ ي ــوم الـجـمـعــة ،زار أف ــراد
األسـ ــرة الـمـلـكـيــة ،ومـنـهــم الملكة
ً
( 77عاما) ،المستشفى عدة مرات.
وق ــام ــت إحـ ــدى شـقـيـقـتــي األم ـيــر

هنريك بــزيــارتــه فــي المستشفى.
هي وشقيقته كاثرين دي مونبيزا،
المولودة عام  ،1946وهي راهبة
في دير بمدينة تولوز الفرنسية.
كانت الملكة مارغريت َّ
تزوجت
م ــن األمـ ـي ــر ه ـن ــري ــك ع ـ ــام ،1967
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـلـ ـك ــة عـ ـ ـ ــام ،1972
ولــدي ـه ـمــا اب ـن ــان ه ـم ــا :فــريــدريــك
ويواكيم.
(د ب أ)

بجروح متفرقة ،كما تضررت اآللية بشكل كبير،
ً
الفتا إلى أن غرفة العمليات وجهت مركز إطفاء
السالمية الجنوبي للتعامل مــع الـبــاغ األول،
بينما عمل رج ــال مــركــز إطـفــاء السالمية ،على

إنقاذ زميليهما وإخراجهما من اآللية ،ثم فتحت
ً
اإلدارة العامة لإلطفاء تحقيقا في الحادث.
وعن حالة اإلطفائيين المصابين ،قال المصدر
إنهما تلقيا العالج الالزم وغادرا المستشفى.

آلية اإلطفاء تعانق عمود اإلنارة

قنبلة «قديمة» تغلق المطار
أقفل مطار لندن سيتي ،األق ــرب إلــى العاصمة البريطانية ،أمس
ً
األول ،مؤقتا ،إثر اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وقــال المطار ،في بيان ،أمــس ،إن الشرطة أقامت "منطقة حظر من
ً
ً
ً
 214مترا ،احترازا" ،وذلك "أدى إلى إقفال المطار" ،مضيفا أنه طلب من
المسافرين االتصال بشركات الطيران المعنية ،وتجنب التوجه للمطار.
ُ
وعثر على القنبلة خالل أشغال على رصيف يقع قرب مدرج الهبوط
الوحيد .ويقع المطار في شرق لندن ،قرب حي األعمال ،كاناري وارف،
وهو يؤمن رحالت للمسافات القصيرة .وأوضحت الشرطة من جانبها،
أن القنبلة اكتشفت أ مــس األول ،وأن منطقة حظر أقيمت فــي الليل
"للتمكن من التعامل مع العبوة بكل أمان".

«النظافة» في غزة تؤجل عشرات العمليات الجراحية

وفيات
عذاري محمد هارون الهارون

 44ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،ال ـ ــرج ـ ــال:
ضــاحـيــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،ق،3
ش ،30م ،5الـنـســاء :ال ـســرة ،ق،1
ش  ،11م  ،41ت،99991199 :
25332556

فيصل بدر محمد القطان

 67ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ،ش ـ ـ ـيـ ـ ــع ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال:
المنصورية ،حسينية األوحــد،
الـ ـنـ ـس ــاء :صـ ـب ــاح الـ ـس ــال ــم ،ق،6
ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــارع األول ،ج  ،2م  ،7ت:
99830606 ،65899899

زهرة عباس حسين الشطي

أرملة علي إسماعيل حيدر

وضحة راشد جبر الديحاني

زوجة قطيم خريص المطيري

ياسر عبدالله محمد إسكندر

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

َّ
تتحول بسرعة إلى
عملية بسيطة ال تتجاوز مدتها  45دقيقة
مصدر أمل كبير آلالف األشخاص الذين يعانون االكتئاب الحاد،
مثل :باربرا ريجر.
كل ستة أسابيع ،تجلس ريجر ،المولودة في سان دييغو ،على
أريكة في غرفة عالج هادئة ،حيث يتم حقنها بمادة الكيتامين
المخفف بشكل كبير في مجرى الدم.
وتقول ريجر في أول تجربة لها" :شعرت على الفور بالراحة"،
ً
التي دام أثرها ،وفقا لها ،عدة أسابيع.
ً
وشهد الكيتامين ،المخدر المستخدم منذ عقود ،استعماال
ً
واسـعــا كـمــادة مـخــدرة ترفيهية غير مـشــروعــة .كما أنــه يساعد
األشخاص الذين يعانون االكتئاب الشديد عندما تفشل األدوية
األخرى.
ويصف العديد من العيادات واألطباء في الواليات المتحدة
الكيتامين للمرضى ،ويعد في كثير من األحـيــان مــادة تصيب
بالهلوسة.
ويعاني ما يقرب من  7في المئة من البالغين األميركيين ،أو
ً
 16مليون شخص ،االكتئاب السريري .وهناك أيضا عدد متزايد
من األطفال والمراهقين المتضررين.
ويتناول ما يصل إلى  12في المئة من البالغين األميركيين
ً
ً
ً
أدوي ــة لـعــاج االكـتـئــاب ،وذل ــك يخلق ســوقــا ضخما ومتناميا
لشركات األدوية.
(د ب أ)

نوال حسن عبدالله العباد

أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة في
غزة تأجيل عشرات العمليات الجراحية في
مستشفيات ال ـق ـطــاع ،أم ــس ،بسبب إض ــراب
عـمــال الـنـظــافــة ،لليوم الـثــانــي على الـتــوالــي،
للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
ً
وقالت الوزارة ،في بيان صحافي ،إن شلال
ً
تــامــا أص ــاب غ ــرف الـعـمـلـيــات الـجــراحـيــة في
مستشفيات ال ـق ـطــاع ،بـسـبــب إضـ ــراب عمال
ال ـن ـظــافــة ال ــذي ــن يـحـتـجــون ع ـلــى ع ــدم صــرف
رواتبهم منذ خمسة أشهر.
وأوض ـح ــت ال ـ ـ ــوزارة ،أن ــه ت ــم تــأجـيــل نحو
 200عملية جراحية مـقــررة فــي مستشفيات
قطاع غزة ،بسبب تراكم القاذورات في غرف
العمليات ،جراء إضراب عمال النظافة.
ووفــق وزارة الصحة في غــزة ،فإن إضراب
عمال شركات النظافة يشمل  13مستشفى،
ً
ً
ً
و 51مركزا للرعاية األولية ،و 22مرفقا تابعا
للوزارة.
ويهدد توقف خدمات النظافة عمل  40غرفة
عمليات جراحية ،و 11غرفة والدة قيصرية،
ً
وذل ــك ي ـحــرم  200مــريــض يــوم ـيــا م ــن إج ــراء
العمليات الجراحية المقررة لهم.
ويــؤثــر اإلض ــراب على الـخــدمــات الصحية
لنحو  100مريض في العنايات المركزة ،و113
ً
طفال في حضانات األطفال ،وعلى الخدمات
الصحية لـ  702مريض بالفشل الكلوي في 5
مراكز لغسل الكلى على مدار الساعة.
ونـظــم عـشــرات األط ـبــاء فــي مجمع الشفاء
الـطـبــي ،أكـبــر مستشفيات قـطــاع غ ــزة ،أمــس،
وقفة احتجاجية ،للمطالبة بحل أزمة إضراب
عمال النظافة في المرافق الصحية عن العمل،
ً
البالغ  832عامال.
(د ب أ)

www.aljarida.com

عالج االكتئاب ...بالهلوسة

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

اإلعالنات:

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

 81عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد
اإلم ـ ــام ال ـح ـســن ،ب ـي ــان ،الـنـســاء:
ا ل ـ ـ ــز ه ـ ـ ــراء ،ق ،1ش ،101م،89
بجانب مسجد اإلمام الباقر ،ت:
99770031 ،99333161
 46ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،ال ـ ــرج ـ ــال:
الرميثية ،ق ،3ش أحمد بن حنبل،
ج ،37م ،1حـسـيـنـيــة ال ـم ـه ــدي،
النساء :الرميثية ،ق ،2ش طاهر
ا ل ـب ـغ ـلــي ،ج ،24م ،6الحسينية
الفاطمية ،ت55811555 :
 64عاما ،تشيع اليوم بعد صالة
العصر ،الرجال :العمرية ،ق ،5ش
األردن ،مقابل الفروانية ،ديوان
بــوهـلـيـبــة ،ال ـن ـس ــاء :الـ ـف ــردوس،
ق ،1ش األول ،ج ،11م ،22ت:
65628656 ،60389998
 51عاما ،شيع ،حسينية البلوش،
الجابرية ،ت99067800 :

الطقس والبحر

الفجر

05:09

العظمى

20

الشروق

06:29

الصغرى

09

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 11:52ظ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:12

المغرب

05:36

 10:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  05:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:53

 04:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

