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موسم ثان للمسلسل اإلسباني
 La casa de papelص ٢١

الخالد« :التحالف الدولي» غطى
جوانب القضاء على «داعش»
تيلرسون يعلن خط ائتمان بـ  3مليارات دوالر للعراق و 200مليون لـ «سورية المحررة»
● «األطلسي» يوافق على بعثة عسكرية لبغداد ● واشنطن تعمل على إعادة الوحدة الخليجية
ناصر الخمري
في حين يفتتح سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اليوم ،مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار
الـ ـع ــراق ،أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد أن جهود التحالف
ال ــدول ــي لـلـقـضــاء عـلــى «داع ـ ــش» ،بـقـيــادة الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،غ ـطــت جـمـيــع ال ـج ــوان ــب لـمـكــافـحــة هــذا
التنظيم وغيره من الجماعات اإلرهابية.
وأك ــد الـخــالــد ،فــي مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره األميركي ريكس تيلرسون ،في ختام 02

الكويت :تصريحات
دوتيرتي ال تخدم البلدين

الخالد وتيلرسون خالل المؤتمر الصحافي أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

استنكر نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد تصريحات
الرئيس الفلبيني رودريـغــو دوتيرتي بشأن
ً
وضع عمالة بالده في الكويت ،مشددا على أن
هــذا التصعيد ال يصب في مصلحة 02

الجيش ومحكمة األسرة يعبران المداولة األولى الغنيم :توقيع «البنية التحتية»
لـ «خيطان الجنوبي» مطلع 2019
● ناصر الصباح :توافق نيابي  -حكومي على تعديل قانون الجيش

● التجنيس وحقوق اإلنسان والمشروعات الصغيرة تتصدر جلسة اليوم «حريصون على سرعة إنهاء أعمال قطعتي  3و»4
● فهد التركي ومحيي عامر مـحــددي الجنسية «ال ـبــدون» من تعديل قــانــون الجيش ،والـمــادة
ً
الـتـنـظـيـمـيــة ال ـخــاصــة بقطعتي
االلتحاق بالسلك العسكري.
التي نحتاج إلى تغييرها» ،مؤكدا ● سيد القصاص
وعلي الصنيدح
في المداولة األولى ،أقر مجلس
األمة بجلسته أمس تعديل قانون
ّ
ال ـج ـيــش ب ـمــا ي ـمــكــن أبـ ـن ــاء غير

وأكـ ـ ــد ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصر الصباح أن هناك
ً
ً
ً
«ت ــواف ـق ــا ن ـيــاب ـيــا ح ـكــوم ـيــا على

أن «الحكومة تــرى أن هــذا كــاف،
ويجب التصويت على المشروع».
وشــدد رئيس لجنة الداخلية
والــدفــاع الـنــائــب عسكر 02

«التربية» :تشكيل لجنة تحقيق في حادث
وفاة «طالب الروضة»
٠٣

أعلنت وكيلة وزارة األشـغــال
ال ـع ــام ــة م .ع ــواط ــف ال ـغ ـن ـيــم ،أن
«الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـل ـم ــت ال ـم ـخ ـط ـطــات

 3و 4بمنطقة خيطان الجنوبي
ل ـكــل ال ـ ـ ـ ــوزارات وال ـج ـه ــات الـتــي
ستعمل فــي ه ــذه المنطقة ،كما
ستعيد إنشاء بنيتهما 02

إسرائيل :لبنان وسورية جبهة واحدة
وال قيود للرد على إيران

٢٩

ةديرجلا
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مشعل األحمد :مواكبة المستجدات بالمناهج العسكرية

كرم مديرية التعليم العسكري لتميزها في تخريج دورات الحرس الوطني
ك ـ ـ ـ ـ ّـرم نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرس
الــوطـنــي الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد،
بـحـضــور وك ـيــل ال ـح ــرس الـفــريــق
الــركــن مـهـنــدس هــاشــم الــرفــاعــي،
مدير مديرية التعليم العسكري
ً
العقيد الــركــن ناصر علي وعــددا
مــن ض ـبــاط ال ـمــديــريــة لتميزهم
فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد وتـ ـ ـخ ـ ــري ـ ــج دورات
ً
ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي وخـ ـص ــوص ــا
دورة المستجدين األغرار رقم 48
والدورة األولى للقوات الخاصة.
ون ـق ــل ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـمــد
للمكرمين تحيات رئيس الحرس
الوطني سمو الشيخ سالم العلي،
وأثنى على مستويات الخريجين
وقـ ـ ـ ــدرت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب
المحاضرات النظرية والتدريبات
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وه ـ ــو م ـ ــا ت ـج ـل ــى فــي
ح ـف ـل ـه ــم ،ال ـ ـ ــذي خ ـ ــرج فـ ــي أب ـهــى
ً
صورة ،مشيدا بما تخلله الحفل
مـ ــن ع ـ ـ ــروض ع ـس ـك ــري ــة وفـ ـق ــرات
متميزة عكست المستوى المتطور
لـمـنـظــومــة ال ـتــدريــب ف ــي الـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـجــانــب
ال ـم ـع ـنــوي الـمـتـمـثــل ف ــي تـكــريــس

المبارك يستقبل رئيس «سيمنز»
ووزيري خارجيتي إيطاليا وجورجيا

«المبارك مستقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيمنز»
ً
مشعل األحمد متوسطا ضباط مديرية التعليم العسكري المكرمين
صفة الــوفــاء للقادة والــزمــاء من
خالل تنكيس السالح لذكرى وكيل
الحرس الوطني السابق الفريق
نــاصــر الــدعــي ،وال ـحــارس وطني
تحت التدريب عبدالله سالم.
وأكـ ـ ــد ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل ال ــدع ــم

ال ــام ـح ــدود م ــن ال ـق ـيــادة العليا
للحرس الوطني لتطوير أساليب
الـتــدريــب ومــواكـبــة المستجدات
الحديثة في المناهج العسكرية
حـ ـت ــى يـ ـظ ــل الـ ـ ـح ـ ــرس ال ــوط ـن ــي
فــي مـسـيــرتــه عـلــى درب التميز،

وهـ ـ ــو ي ـ ـ ــؤدي دوره ال ـت ــاري ـخ ــي
فــي م ـســانــدة الـجـيــش والـشــرطــة
ً
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،م ـش ـي ــرا
ً
إلـ ــى ال ـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي تطبيق
وثـيـقــة األه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة
ً
« 2020األ مـ ـ ــن أوال »  ،ا لـســا عـيــة

إلــى االرتـقــاء بالعنصر البشري.
حضر التكريم قائد العمليات
والخطط اللواء الركن فالح فالح،
ومدير ديوان نائب رئيس الحرس
الوطني اللواء جمال ذياب وعدد
من القادة والضباط.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
الـمـبــارك ،فــي قصر بيان أمــس ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة «سيمنز» جو كيزر والــوفــد المرافق له،
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه ال ـب ــارون ــة نـيـكــولـســون إف
وينتربورن والوفد المرافق لها ،بمناسبة زيارتها
للبالد.
واستقبل سموه وزير خارجية إيطاليا ،أنجلينو

الفانو ،والوفد المرافق له ،وذلــك بمناسبة زيارته
للبالد.
كما استقبل سـمــوه نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزيــر
خارجية جورجيا ،ميخائيل جانيليدزة ،والوفد
المرافق له ،وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
حضرت المقابالت رئيسة ديوان رئيس مجلس
الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

ّ
«إيفاد» توقع مع الكويت اتفاقية لدعم الفقراء الهالل األحمر :شراكة فعالة مع المنظمات
اإلنسانية اإلغاثية في تركيا

أبرم الصندوق الدولي للتنمية
الريفية (إي ـفــاد) ودول ــة الكويت،
م ـم ـث ـل ــة ب ــالـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي
للتنمية االق ـت ـصــاديــة الـعــربـيــة،
أمس األول ،مذكرة تفاهم تؤطر
ل ـت ـطــويــر ت ـعــاون ـه ـمــا ف ــي مـجــال
التنمية الريفية ،وتمكين فقراء
الريف حول العالم.
ووقع االتفاقية بالمقر الرئيس
ل ـم ـن ـظ ـمــة إي ـ ـفـ ــاد فـ ــي روم ـ ـ ــا عــن
الجانبين كل من رئيس الصندوق
جيلبرت أنـغـبــو ،ونــائــب المدير
العام للصندوق الكويتي ،هشام
الوقيان ،بحضور ممثل الكويت
في المكتب التنفيذي للصندوق،
ي ــوس ــف ال ـ ـب ـ ــدر ،وم ـم ـث ــل سـفـيــر
ال ـك ــوي ــت ،ال ـش ـيــخ ع ـلــي ال ـخــالــد،
ال ـم ـل ـحــق ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ض ــاري
أظبيه وكبار مسؤولي الصندوق.
وأكد رئيس الصندوق الدولي
في تصريح لـ «كونا» ،أهمية هذه
االتفاقية ذات البعد االستراتيجي
فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ع ـ ـمـ ــل ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ومـهـمـتــه ال ـف ــري ــدة الـم ـنــوطــة بــه،
ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي ت ـن ـم ـيــة الـ ــزراعـ ــة
وال ـم ـنــاطــق الــري ـف ـيــة وال ـن ـهــوض
بمئات ماليين فـقــراء الــريــف من
صغار المزارعين والحرفيين.
وشـ ـ ـ ــدد أنـ ـغـ ـب ــو عـ ـل ــى أه ـم ـيــة
التعاون بين المنظمة والصندوق

الوقيان وأنغبو خالل توقيع االتفاقية

ال ـك ــوي ـت ــي ك ـش ــري ــك ف ـع ــال يـتـســم
بالدينامية والكفاء ة المشهودة
في إدارة وتنفيذ جهود التنمية
المجتمعية ،مذكرا بدور الكويت
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي والـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ال ـ ـبـ ــارز
كإحدى الدول األعضاء المؤسسة
للصندوق ،وبمساهمتها القوية
وحـضــورهــا النشط فــي المكتب
التنفيذي عن القائمة «ب» لدول
صندوق «أوبك».
وقال إن مذكرة التفاهم ترمي
ال ــى تعظيم االس ـت ـفــادة مــن دور
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـن ـش ــط

ومبادراته التنموية و»المتكامل
مــع مهمة الصندوق كــي يحظى
بمساعدته ويستمع الى خبرته
ف ــي ت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة»،
ودراي ـ ـ ـتـ ـ ــه فـ ــي اإلدارة ال ـم ــال ـي ــة
والقروض لمصلحة فقراء الريف
في الدول النامية.
وأشــار الى أن االتفاقية ترمي
كذلك الى تعزيز دينامية أنشطة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
ال ــزراعـ ـي ــة وزي ـ ـ ــادة ت ـفــاع ـلــه عبر
دولة الكويت ومكانتها مع دول
مجلس التعاون ومع دول القائمة

«حقوق اإلنسان» :انتهاكات الخدم
ليست كما يصورها البعض
●

سيد القصاص

أكــد رئـيــس مجلس إدارة الجمعية الكويتية
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان خ ــال ــد ال ـح ـم ـي ــدي ،أن ه ـنــاك
انتهاكات تقع على العمالة المنزلية ،لكن ليست
ب ــال ـص ــورة ال ـت ــي ي ـصــورهــا ال ـب ـعــض ف ــي مــواقــع
ال ـتــواصــل الـمـخـتـلـفــة ،أو كـمــا صــورهــا الــرئـيــس
ً
الفلبيني رودريغو دوتيرتي أخيرا.
وقال الحميدي لـ «الجريدة» ،إن وزارة الداخلية
ممثلة في اإلدارة العامة للعمالة المنزلية تشدد
عـلــى حـقــوق تـلــك الـفـئــة ،وتطبيق الـقــانــون على
الجميع ،الفتا إلى أن هناك مشاريع مشتركة بين
جمعية حقوق اإلنسان ووزارة الداخلية تختص

«ب» ،نظرا إلى دورها الرئيس في
عمل «إيفاد».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ــوق ـ ـيـ ــان
األهمية الخاصة لهذه االتفاقية
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا «ن ـق ـلــة
ن ــوعـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ــاق ـ ــات الـ ـش ــراك ــة
والتعاون الممتدة» مع الصندوق
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة،
ان ـت ـق ــاال الـ ــى درج ـ ــة ج ــدي ــدة مــن
ا لـتـعــاون الهيكلي نحو تحقيق
ال ـ ـهـ ــدف اإلنـ ـس ــان ــي وال ـت ـن ـم ــوي
للمؤسستين.

االجتماع الوزاري لدول «التحالف» ،أن هناك مجموعة خاصة لمتابعة
المقاتلين األجــانــب والـعـمــل على إضـعــاف هــذه المنظمة اإلجــرامـيــة
وتفتيتها ،من خالل تبادل المعلومات بين دول التحالف التي وصل
عددها إلــى  ،75بعد مشاركة الفلبين ،باإلضافة إلــى تجفيف منابع
تمويلها.
وقال إن القمة الخليجية -األميركية التي ستعقد في مايو المقبل،
ً
تــأتــي تنفيذا لما تــم االت ـفــاق عليه فــي قمة الــريــاض الـعــام الماضي،
ً
معربا عن تقديره العالي للرئيس دونالد ترامب الهتمامه بالعالقات
االستراتيجية بين دول مجلس التعاون والواليات المتحدة.
مــن جهته ،حــذر وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مــن أن عملية «غصن
الزيتون» التركية ،الجارية في عفرين ضد «وحــدات حماية الشعب»
الـكــرديــة المتحالفة مــع واشـنـطــن ،أدت إلــى «ان ـحــراف مـســار» معركة
ً
التحالف ضد «داعش» ،معتبرا أنه «من المهم أن تعي أنقرة آثارها في
مهمة االنتصار على التنظيم».
وتعهد تيلرسون بتقديم  200مليون دوالر إلعمار المناطق المحررة
ً
في سورية ،مؤكدا أن الواليات المتحدة «ستبقي على وجودها هناك»
من أجل مواصلة العمليات ضد التنظيمات المتطرفة.
وأكــد أن «داعــش» خسر نحو  %98من األراضــي التي كــان يسيطر
ً
ً
عليها في العراق ،مستدركا بأن «ذلك ال يعني هزيمته نهائيا ،ويجب
مواصلة العمليات ضده وضد شبكات مقاتليه األجانب».
وف ـ ــي ح ـي ــن ك ـش ــف األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـح ـلــف شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي يـنــس
ستولتنبرغ قبول الحلف دعوة الواليات المتحدة إلى توسعة مهمة
تدريب صغيرة يقوم بها في العراق ،وتأسيس بعثة دائمة هناك ،أشار
تيلرسون إلى أن بنك التصدير واالستيراد األميركي يعتزم تقديم خط
ائتمان بقيمة  3مليارات دوالر لوزارة المالية العراقية للمساعدة في
إعادة اإلعمار.
وعن الخالف المفتوح بين السعودية واإلمارات والبحرين ،إضافة
إلى مصر ،مع قطر ،قال وزير الخارجية األميركي إن «األزمة الخليجية
ً
ً
تؤثر سلبا على أمن المنطقة ويجب وضع حد لها» ،مؤكدا أن واشنطن

البرجس خالل اجتماعها مع «اإلغاثة اإلنسانية التركية»
أهم أهداف الجمعية االستراتيجية،
الف ـتــة إل ــى أن الـجـهــود اإلنـســانـيــة
واإلغاثية ،التي تقدمها الجمعية
داخل وخارج الكويت كثيرة وتأتي
ً
ان ـطــاقــا مــن دورهـ ــا ال ــرائ ــد ،الــذي
تؤديه على جميع المستويات.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد نــائــب رئيس
هيئة اإلغــاثــة اإلنـســانـيــة وحـقــوق
اإلنـســان والـحــريــات التركية يــاوز

ددي ب ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـ ـ ـهـ ـ ــال األح ـ ـمـ ــر
ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي إغـ ــاثـ ــة ال ـن ــازح ـي ــن
الـ ـس ــوريـ ـي ــن فـ ــي ت ــرك ـي ــا والج ـئ ــي
الروهينغا في بنغالديش.
وقال ددي ،إن الهيئة تعمل منذ
تأسيسها وحتى اآلن على تقديم
مختلف أن ــواع الــدعــم للمصابين
وال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن ف ــي ش ـت ــى أن ـح ــاء
األرض بسبب الحروب أو االحتالل

أو الكوارث الطبيعية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ت ـع ـطــي
األولوية لتلك المناطق المتضررة
من الحروب والمنكوبة من الظواهر
الطبيعية ،ا لـتــي تعاني الفقر من
مختلف دول العالم بغض النظر
عن بلدانهم وأديانهم ومعتقداتهم
وعرقهم ولغاتهم.

«التقدم العلمي» :تعزيز التعاون العلمي مع «سيمنز»

بـحـمــايــة حـقــوق الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،إضــافــة إلــى
العديد من اللجان المشتركة في هذا الخصوص.
وبـ ـي ــن أن االنـ ـتـ ـه ــاك ــات ،الـ ـت ــي ي ـت ــم رص ــده ــا
بخصوص العمالة المنزلية يمكن حصرها في
«تأخر رواتب ،وعدم منح بعضهم إجازات ،وعدم
التقيد بالقانون».
وفيما يخص الخادمة الفلبينية المذبوحة
في شقة كفيلها ووضعها في ثالجة أشار إلى أن
صاحب العقار رفع قضية من أجل إخالء الشقة
ألن الـقــانــون يمنعه مــن دخــولـهــا ،وعـنــد صــدور
قــرار اإلخ ــاء تبين وجــود الـخــادمــة فــي الثالجة
ً
مذبوحة ،وحاليا هناك إجراءات قانونية تتم في
تلك القضية.

الخالد« :التحالف الدولي» غطى...

أك ــدت األمـيـنــة الـعــامــة لجمعية
الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي م ـهــا
ال ـبــرجــس ،أم ــس ،سـعــي الجمعية
إلى زيــادة التعاون مع المنظمات
اإلنسانية اإلغاثية في تركيا.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح أدل ــت به
البرجس لـ «كونا» عقب زيارة نائب
رئ ـي ــس هـيـئــة اإلغ ــاث ــة اإلن ـســان ـيــة
وحقوق اإلنسان والحريات التركية
ياوز ددي والوفد المرافق له للبالد.
وقالت البرجس ،إن هيئة اإلغاثة
الـتــركـيــة لـهــا دور كبير فــي إغــاثــة
ال ـنــازح ـيــن ال ـســوري ـيــن م ــن شــرقــي
م ــدي ـن ــة ح ـل ــب الـ ـس ــوري ــة ،مـشـيــدة
بجهودها اإلنسانية في التخفيف
من آالم النازحين السوريين.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى تـ ـع ــاون «ال ـه ــال
األحمر الكويتي» مع الهيئة إلغاثة
السوريين في تركيا والالجئين من
الروهينغا في بنغالديش ،مبينة
ً
أن للجمعية تعاونا وشراكات مع
الجمعيات الخيرية والمؤسسات
ً
ً
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـحـ ـلـ ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا
ً
وعالميا.
وذكــرت أن الشراكة الفعالة في
مجال األعـمــال اإلنسانية تعد من

تعمل على «إعادة الوحدة إلى مجلس التعاون».
إلى ذلــك ،وعلى صعيد مؤتمر إعــادة إعمار العراق ،أكد المتحدث
الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد المحجوب أن استضافة
الكويت هذا المؤتمر ستزيد احتمالية حصول بالده على دعم أكبر،
ً
نـظــرا للثقة الكبيرة الـتــي تتمتع بها الـكــويــت وعــاقــاتـهــا المتميزة
بجميع دول العالم.
وأشاد المحجوب ،في تصريح لـ «الجريدة» ،بالدور الكويتي المهم،
ً
مؤكدا أن تحرك صاحب السمو أمير البالد لدعم العراق له أثر كبير
في نفوس العراقيين.
ً
وحول إمكانية لعب العراق دورا في تقريب وجهات النظر بين دول
مجلس التعاون وإيران ،ذكر أن بغداد لن تتردد في ممارسة هذا الدور
ً
إذا طلب منها ،انطالقا من عالقتها الجيدة مع دول اإلقليم.
ً
وعن تبوؤ الكويت مقعدا غير دائم في مجلس األمن ،قال إنها أدت
ً
ً
دورا إيجابيا في الفترة الماضية ،ليس مع العراق فحسب ،بل مع كل
دول المنطقة« ،ونعتقد أنها قادرة على ممارسة دور كبير ومميز من
خالل هذه المقعد ،السيما أنها تتمتع بعالقات مميزة مع الجميع».
ً
ولفت المحجوب إلى أن حراك الكويت ،ممثال بشخص سمو األمير،
ً
ً
سينتج آثارا إيجابية في مختلف المجاالت ،مشيدا بهذا الحراك الذي
يرى فيه العراق ضرورة ،في ظل أوضاع المنطقة.
أما عن التدخالت التركية في العراق وسورية ،فقال إن العراق يقف
ً
ضد أي تدخل خارجي في شــؤون الــدول األخــرى ،التزاما بالمواثيق
ً
الدولية ،الفتا إلى أن بالده من هذا المنطلق تدعو جميع األطراف إلى
احترام سيادة الــدول ،و»أن تكون محاربة اإلرهــاب عبر التنسيق مع
ً
التحالف الدولي ،وأال تكون سببا الختراق حدود الدول ،بغض النظر
عن تسميتها ،فنحن نتحدث عن مبدأ عام».
٠٦-٠٤

الكويت :تصريحات دوتيرتي...
العالقات الثنائية بين البلدين« ،بل التعاون هو ما يدعم الفهم المتبادل،
ويساهم في حل المشكالت».
وأكــد الـخــالــد ،فــي نهاية المؤتمر الصحافي المشترك مــع نظيره

وق ـعــت مــؤسـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم العلمي
وم ــرك ــز ص ـب ــاح األح ـم ــد لـلـمــوهـبــة واإلب ـ ــداع
وشركة سيمنز العالمية ،أمس ،مذكرة تفاهم
ثــاث ـيــة لـتــأسـيــس ش ــراك ــة اسـتــراتـيـجـيــة في
مختلف المجاالت ،وتعزيز التبادل المعرفي
والعلمي.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للمؤسسة د .عــدنــان
ش ـهــاب ال ــدي ــن ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي عقب
التوقيع ،إن المذكرة تسعى إلى إنشاء مركز
للتعليم والـتــدريــب ،ونقل التكنولوجيا إلى
أبناء الكويت ،من خالل االستفادة من برنامج
«اوفست».
واوضح شهاب الدين ان المذكرة ستسمح
لـلـمــؤسـســة بـ ــأن ت ـس ـعــى م ــع ه ـي ـئــة تشجيع
االستثمار الكويتية ،برئاسة الشيخ مشعل
الـ ـج ــاب ــر ،مـ ــن أج ـ ــل ت ـف ـع ـيــل ال ـ ـجـ ــزء ال ـخ ــاص

بالتزامات «سيمنز» ،وتحويلها إلى المركز
المذكور ،متوقعا أن تنتهي إجراءات الحصول
على الترخيص النهائي من الهيئة سريعا،
ليتم بناء المركز وتأهيله من قبل «سيمنز»
ومركز صباح األحمد.
واضـ ـ ــاف أن ال ـم ـش ــروع س ـي ـكــون ف ــي أحــد
الـمــواقــع المخصصة مــن قبل وزارة التربية
والتعليم لمركز صباح األحـمــد ،بحيث يتم
احتضان هذا المركز التدريبي والتعليمي في
الموقع الــذي ستطوره المؤسسة ،وسيكون
أكــادي ـم ـيــة لتعليم ال ـف ـت ـيــات ،مـثــل أكــاديـمـيــة
البنين للموهوبين.
وبين ان هذه المذكرة من شأنها اإلسهام
فــي تنمية التكنولوجيا ا لــر قـمـيــة بالكويت
وت ـطــويــر م ـه ــارات ال ـق ــوى الـعــامـلــة المحلية
والتدريب وتعزيز البحث والتطوير واإلبداع،

األميركي ريكس تيلرسون أمس ،أن «الخارجية» الكويتية على تواصل
ً
مستمر مع السلطات الفلبينية المعنية حول هذا األمر ،الفتا إلى أن
الجالية الفلبينية مــن أقــل الجاليات مشاكل فــي الـكــويــت« ،ويعيش
أفرادها حياة كريمة ،والحوادث الفردية ال يمكن القياس عليها».
إلى ذلك ،أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب
خالد الروضان ،أمس ،أن مجلس الوزراء أقر عدة توصيات صادرة عن
لجنة العمالة المنزلية تتعلق بتكليف وزارة الخارجية التنسيق مع
وزارتــي الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات
التي تراها مناسبة التخاذ ما يلزم بشأن استقدام العمالة من جنسيات
أخرى مثل إندونيسيا وبنغالدش وفيتنام ونيبال وغيرها.
وذك ــر ال ــروض ــان ،خ ــال مــداخـلـتــه أم ــس فــي مجلس األم ــة ،أن تلك
التوصيات تضمنت توصية بإرسال وفود لتوقيع اتفاقيات العمالة
ً
بشكل ســريــع ج ــدا ،مــع تكليف «الـقــوى العاملة» التنسيق مــع وزارة
التجارة والجهات المناسبة التخاذ إجراءات تخفض تكاليف استقدام
العمالة المنزلية ،منها فتح مكاتب استقدام في الدول األخرى.

الجيش ومحكمة األسرة ...

ً
العنزي على أن القانون من أولويات اللجنة ،مؤكدا أنه ستتم دعوة
ً
وزارة الدفاع لمناقشة التعديالت ،وإنجاز التقرير ليكون جاهزا في
الجلسة المقبلة ،للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وتمكن المجلس ،في نهاية الجلسة ،التي كانت سترفع أكثر من
مرة ،لعدم اكتمال النصاب ،من إقرار تعديالت قانون محكمة األسرة
في مداولة واحــدة ،مع إعــادة التقرير إلى اللجنة التشريعية لضبط
الصياغة.
وقال وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية فهد العفاسي
ً
إن قــانــون محكمة األس ــرة مــن الـقــوانـيــن الـمـهـمــة ،مـعـتـبــرا أن اعتماد
«االستئناف» آخر درجة في قضايا األسرة ليست فيه شبهة دستورية،
«والهدف منه تبسيط اإلجراءات وتقليص المدة».
وواف ـ ــق الـمـجـلــس ع ـلــى تـكـلـيــف لـجـنــة الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة بحث
التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بشأن عمالة بالده ،على أن

مضيفا ان الـشــراكــة مــع «سيمنز» فــي مجال
ال ـت ـك ـن ــولــوج ـي ــا ي ــدع ــم رؤيـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـعــام
 ،2035ويعزز دفع آفــاق التقدم التكنولوجي
والمعرفي بالبالد ،كما يدعم سعي الكويت
في تبني اقتصاد المعرفة.
وذكر ان «سيمنز» ستوفر التعليم التقني
للقوى العاملة المحلية من خــال أكاديمية
«سيمنز ب ــاور» ،وت ـشــارك مــن خــال برنامج
«س ـي ـم ـنــز ل ـل ـتــدريــب ال ـص ـن ــاع ــي» ،ف ـضــا عن
الـتـعــاون مــع ع ــدد مــن الـجــامـعــات الكويتية،
لتطوير مناهج تركز على المستقبل.
واشار شهاب الدين الى شهادة «سيمنز»
ألنظمة الميكانيكا اإللكترونية بمركز صباح
األحمد للموهبة واإلبداع ،وذلك لكل الطالب
الـمـهـتـمـيــن بـتـطــويــر م ـهــارات ـهــم ف ــي مـجــالــي
االتمتة والصناعات التحويلية.

ً
تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس خالل شهر ،كما وافق على طلب
تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى
البلوشي ،ومشكلة الطالب حسين الموسوي في أستراليا ،والحوادث
المشابهة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خالل شهر.
ً
ً
ومن المقرر أن تناقش جلسة اليوم نحو  26تقريرا محاال من اللجان،
بعضها منذ بــدايــة دور االنـعـقــاد األول ،وكــذلــك تـعــديــات «صـنــدوق
المشروعات الصغيرة» ،وديوان حقوق اإلنسان ،وتجنيس ما ال يزيد
على  2000شخص عام .2018
١١-٠٨

الغنيم :توقيع «البنية التحتية»...
التحتية» ،متوقعة إنجاز أعمال التصميم ومخاطبة لجنة المناقصات
إلعالن طرح المناقصة نهاية العام الحالي ،وتوقيع عقد المشروع في
الربع األول من .2019
وأكدت الغنيم ،لـ «الجريدة» ،حرص الوزارة على إنجاز البنية التحتية
ً
الجديدة في أسرع وقت ،تسهيال على المواطنين أصحاب القسائم،
الفتة إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع كل جهات الدولة إلنجاز
أعمالها بما يناسب الوحدات التي ستقام فيها.
وأوض ـحــت أنــه تــم وضــع بــرنــامــج زمـنــي للقطعتين الـمــذكــورتـيــن،
ً
فضال عــن عقد عــدة اجتماعات مــع وزارة الكهرباء والـمــاء بمختلف
قطاعاتها ،ووزارتي الخدمات والداخلية ،وقطاعات الهندسة الصحية
والطرق ،مبينة أنه تمت مخاطبة تلك الجهات بكتب رسمية ،وتسليمها
المخططات التي ستصمم خدماتها بناء عليها.
ولفتت الغنيم إلى أن األعمال التي ستنفذ تشمل إزالة البنية التحتية
القديمة ،لعدم صالحيتها لألعمال اإلنشائية الجديدة ،وإنشاء بنية
جــديــدة ،تشمل شبكات الصرف الصحي والمياه ،والضغط العالي،
والتوزيع الكهربائية ،وشبكة الهاتف ،وأعمال األسفلت ،إضافة إلى
األعمال الخاصة بالطرق واألرصفة.

ةديرجلا
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محليات
«التربية» :تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة «طالب الروضة»

ّ
العازمي تفقد مدرسة الطالب وأكد «اتخاذ اإلجراءات القانونية لسالمة أبنائنا»
فهد الرمضان

الوزارة أكدت
تعاملها بحزم
وفق القانون ضد
أي واقعة يثبت
خروجها عن اللوائح

أولياء أمور
قدموا شكوى ضد
إدارة المدرسة
واتهموها بالتسيب

أكد وزير التربية وزير التعليم
العالي ،د .حامد العازمي ،حرص
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة الـطـلـبــة
وسالمتهم ،مشيرا الى أنه تم فتح
تحقيق مــوســع فــي حــادثــة وفــاة
الطالب عيسى البلوشي.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح للوزير
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـق ــب ت ـف ـقــده
مـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرو بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــاص
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ل ـل ـب ـن ـي ــن ب ـم ـن ـط ـقــة
الـ ـ ــروضـ ـ ــة ،ب ــرفـ ـق ــة وكـ ـي ــل وزارة
التربية د .هيثم األثري ،والوكيلة
المساعدة للتعليم ا لـعــام فاطمة
الكندري ،لمعرفة مالبسات وفاة
الطالب الــذي كــان يعاني مشاكل
في القلب.
وق ـ ــال ال ـع ــازم ــي« :ف ــي ال ـبــدايــة
أود أن أق ــدم ال ـت ـعــازي ال ــى أســرة
الـفـقـيــد ،وأدعـ ــو ال ـلــه أن يتغمده
برحمته» ،مضيفا« :قمت بزيارة
المدرسة واستمعت الى مديرتها
وال ـم ــدي ــرة ال ـم ـســاعــدة ،واطـلـعـنــا
على تفاصيل الحدث ،وطلبت من
وكيل الوزارة والوكيلة المساعدة
للتعليم العام إجراء تحقيق شامل
في الموضوع ،واتخاذ اإلجراءات
القانونية كاملة».

وأضاف« :نسعى الى الوصول
لحقيقة مــا ج ــرى ،وتـفــاصـيــل ما
حدث يوم األحد الماضي ،وإعداد
تقرير كامل في هذا الشأن ،مؤكدا
أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة
اإلجراءات القانونية».
وتابع« :مديرة المدرسة أبلغتنا
بالتفاصيل كاملة ،ولكن يجب أن
يتخذ القطاع القانوني بالوزارة
اإلجراءات كاملة في هذا الوضع،
حـ ـت ــى ن ـض ـم ــن س ــام ــة ال ـط ـل ـب ــة،
ونطمئن أولياء األمور بأن سالمة
الطلبة هي األهم لنا».

سالمة الطلبة
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أصـ ـ ــدرت «ال ـتــرب ـيــة»
بيانا قالت فيه إنها تؤكد حرصها
الشديد على رعاية أبنائها الطلبة
وال ـطــال ـبــات ف ــي الـ ـم ــدارس بـكــافــة
المراحل التعليمية ،واتخاذ جميع
اإلج ــراء ات التي تحفظ سالمتهم
وأمنهم.
وأفادت الــوزارة بأن الوزير أمر
بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق مـكــونــة
م ــن مـمـثـلـيــن ع ــن وزارة الـصـحــة
و«الفتوى والتشريع» و«التربية»

المعلمة :لم أضربه ...ورمى الكتاب وهرب
بـعــد التحقيق معها و عــود تـهــا إ ل ــى منزلها،
قالت المعلمة :موضوعي باختصار أنني دخلت
الفصل ألداء حصتي الرابعة ،وكــان الصف غير
م ــرت ــب والـ ـط ــاب م ــزع ـج ــون ج ـ ــدا ،وقـ ــد م ــر ربــع
ســاعــة مــن الـحـصــة وأن ــا أحـ ــاول تـهــدئـتـهــم دون
جــدوى ،والطالب عيسى كان ضمن الطلبة غير
المنضبطين ،وقــد نبهت عليه  3مــرات ،لكنه لم
يسكت ،ورمى الكتاب والقلم ،وعندما طلبت منه
الــوقــوف عند السبورة رفــض ،وخــرج هــاربــا من
الحصة إلى غرفة المديرة المساعدة وهو يبكي.
وأضافت :وعندما ذهبت مع المديرة المساعدة

عند اإلخـصــائـيــة وج ــدت الـطــالــب يــأكــل ويلعب،
ولم يكن باديا عليه أي شيء غير طبيعي ،وقد
تـطــاول علي بــاأللـفــاظ أم ــام الـمــديــرة المساعدة
واإلخـصــائـيــة ،علما بــأنــه أكـمــل يــومــه الــدراســي
بشكل ع ــادي ج ــدا ،الفـتــة إل ــى أن الـمـعـلـمــات في
الحصة التي تلي حصتها قلن إنه كان في أحسن
حال ،ولم ُ
تبد عليه أي عالمات للتعب.
وذكرت أنه في اليوم الثاني حضرت والدته إلى
المدرسة ،وتطاولت ّ
علي بصوت عال بمقر عملي،
وبألفاظ نابية ،وهددتني بالشكوى في المنطقة
التعليمية والمخفر ومركز المعاقين.

ً
العازمي متفقدا مدرسة عمرو بن العاص بالروضة
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ــافـ ـ ــة ظ ـ ـ ــروف
ومالبسات وفاة الطالب ،كما أمر
بــوقــف المعلمة عــن الـعـمــل لحين
االنتهاء من التحقيق.
وأكدت «التربية» أنها لن تتوانى
عن اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة
للحفاظ على أمن وسالمة أبنائنا
الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات ،وسـتـتـعــامــل
بحزم وفق القانون ضد أي واقعة

أو حالة يثبت خروجها عن اللوائح
والنظم المدرسية ،ولن يكون هناك
أي تهاون في هذه األمور.
وفي سياق متصل ،تجمع عدد
مــن أول ـيــاء أم ــور طلبة الـمــدرســة،
واج ـت ـم ـع ــوا مـ ــع ال ــوكـ ـي ــل األث ـ ــري
ألكـثــر مــن ســاعــة ،وقــدمــوا شكوى
ض ــد إدارة ال ـم ــدرس ــة واتـهـمــوهــا
بالتسيب.

الطالب توفي في بيته

البلوشي :ال خالفات مع المعلمة

قـ ــالـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة م ـن ـط ـق ــة ال ـع ــاص ـم ــة
التعليمية بــاإلنــابــة ،ليلى الشريف ،إن
«الطالب من الحاالت الخاصة ،وتوفي في
البيت ال في المدرسة ،واألم قدمت شكوى
فــي المنطقة أم ــس األول ،وتـلـقــت خبر
وف ــاة ابنها فــي البيت لحظة وجــودهــا
في المنطقة» ،مشيرة الــى «أن إجــراء ات
التحقيق مستمرة ،والمعلمة تم إيقافها
عن العمل لحين االنتهاء من التحقيق»،
ومـقــدمــة أح ــر تـعــازيـهــا ألس ــرة الـطــالــب،
داعية الله أن يسكنه فسيح جناته.

قال والد الطالب المتوفى ،عيسى البلوشي ،إننا
نرفض مثل هذا التعامل مع الطلبة من قبل اإلدارة
المدرسية ،مشيرا الى أن ضرب المعلمة البني كان
يوم األحد ،والوفاة كانت أمس األول (االثنين).
وأضاف البلوشي :إننا بانتظار نتيجة التحقيق،
ســواء من قبل رجــال المباحث أو من وزارة التربية،
ومن ثم المطالبة بحق ابني ،مشددا على ضرورة أن
يكون هناك اهتمام من المدرسة بالطلبة ،خاصة أنهم
أمانة لدى اإلدارة المدرسية ،ومن المفترض المحافظة
عـلـيـهــا ،ومــوض ـحــا أن اب ـنــه ك ــان ف ــي ال ـصــف الــرابــع
االبتدائي ،وال توجد أي خالفات سابقة مع المعلمة.

«القوى العاملة» :ال تقاعس في شكوى ألف فلبيني
المطوطح :أوقفنا عقود الشركة المخالفة وخاطبنا المعنيين لسداد المستحقات
●

جورج عاطف

نفى نائب مدير الهيئة العامة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة ل ـش ــؤون قـطــاع
حـمــايــة ال ـقــوى الـعــامـلــة عبدالله
الـمـطــوطــح مــا يـتــواتــر مــن أنـبــاء
حــول تقاعس الهيئة عــن القيام
ب ـ ــدوره ـ ــا الـ ـمـ ـن ــوط فـ ــي ح ـمــايــة
حقوق العمالة الوافدة في القطاع
األهـ ـ ـل ـ ــي ،السـ ـيـ ـم ــا ال ـم ـس ـج ـل ـيــن
ع ـلــى م ـل ـفــات ال ـش ــرك ــات الـكـبــرى
المتعثرة.
وأكــد المطوطح ،في تصريح
أمس ،أن «القوى العاملة» لم ولن
ت ـت ــوان ــى ف ــي ات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
القانونية الالزمة بحق الشركات
المخالفة للقانون ،أو التي تخل
بشروط التعاقد مع عمالتها وال
تمنحهم حقوقهم.
وق ـ ـ ــال إن «الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة»

اتخذت مبكرا إجــراء ات قانونية
تدريجية بحق إحــدى الشركات
ال ـم ـخــال ـفــة ،ب ـه ــدف مـحــاسـبـتـهــا
دون الـمـســاس بـحـقــوق العمالة
ال ـم ـس ـج ـل ــة عـ ـل ــى م ـل ـف ــات ـه ــا ،أو
اإلضرار بالمشروعات الحكومية
التي تنفذها ،مضيفا أن «الهيئة
أوق ـف ــت ع ـق ــود ت ـلــك ال ـش ــرك ــة ،ثم
خ ــاط ـب ــت الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
ب ـس ــداد مـسـتـحـقــات ال ـع ـمــال من
دفعاتها المستحقة لديهم».

أذونـ ـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـم ـت ـض ــررة
عليها».
وأوض ـ ــح ان الـهـيـئــة اص ــدرت
أخيرا قرارا قضى بالموافقة على
طـلـبــات اإلل ـغــاء الـنـهــائــي للسفر
الـمـقــدمــة مــن الـعـمــالــة المسجلة
على احد ملفات الشركات الكبرى
ال ـم ـت ـع ـث ــرة دون ال ـ ــرج ـ ــوع إل ــى
صــاحــب الـعـمــل أو فـتــح شـكــوى
ع ـم ــال ـي ــة ،م ــع ت ـس ـي ـيــل ال ـض ـمــان
المالي لدفع مستحقات العمالة
الراغبة في اإللغاء.

لجنة المناقصات
وذك ـ ــر ال ـم ـطــوطــح أن الـهـيـئــة
خاطبت ايضا الجهات الحكومية
المسجلة لدى لجنة المناقصات
ال ـم ــرك ــزي ــة ،ل ــإح ــاط ــة بـتـقــاعــس
الشركة وتعثرها ،لعدم تجديد
عـقــودهــا أو إب ــرام عـقــود جديدة

وقــالــوا« :بـعــد أن طفح الكيل،
انـ ـتـ ـظ ــارا م ـن ــا التـ ـخ ــاذك ــم ق ـ ــرارا
رادعـ ـ ـ ـ ـ ــا ،تـ ـ ــردعـ ـ ــون فـ ـي ــه ب ـعــض
م ـع ـل ـمــات الـ ـم ــدرس ــة ل ـم ــا ي ـجــده
أوالدنـ ــا مــن ف ـســاد ت ــرب ــوي ،ومــا
ي ــاق ــون ــه م ـن ـه ــن مـ ــن ت ـص ــرف ــات
وأساليب غير تربوية يقمن بها
تـجــاه أوالدنـ ــا األب ــري ــاء مــن سب
وشتم بألفاظ.

عبدالله المطوطح

 850شكوى

م ـع ـهــا ،م ـض ـي ـفــا« :ك ـم ــا خــاطـبــت
الهيئة الجهات الحكومية كافة
المتعاقدة مع الشركة بضرورة
إخـطــارهــا فــي ح ــال الـتـعــاقــد مع
م ـقــاول بــد يــل ،ليتسنى تحويل

وأف ــاد المطوطح بــأن «القوى
العاملة» تستقبل جميع الشكاوى
العمالية ،عبر وحدات المنازعات
الموزعة على محافظات الكويت،
واس ـت ـق ـب ـلــت فـ ــرق ال ـ ـطـ ــوارئ في

وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـم ـ ـنـ ــازعـ ــات ال ـم ـت ـن ـق ـلــة
شـ ـك ــاوى ال ـع ـم ــال ف ــي الـمـنــاطــق
النائية أو المواقع التي يتعذر
على العمال االنتقال منها ،بقرابة
 850شكوى في أحد المواقع.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث
ع ــن ت ـقــاعــس الـهـيـئــة ف ــي ات ـخــاذ
االج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة وحـمــايــة
ح ـ ـقـ ــوق  1000عـ ــا مـ ــل ف ـل ـب ـي ـنــي
مسجلين على الشركة المذكورة
العتبارات سياسية ،عار تماما
مــن الـصـحــة ،السيما أن العمال
الفلبينيين المتقدمين بشكاوى
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــورة لــم
يتجاوزوا  120عامال ،ومجموع
ا لـعـمــال الفلبينيين المسجلين
على الشركة ال يتعدى .500

وأضــافــوا« :كما يالقي أوالدنــا
الضرب واإلهانة وعدم المباالة من
المعلمات بأن هذا طفل في طور
التعليم والتهذيب».
وأش ـ ـ ـ ــاروا إلـ ــى أنـ ــه «ال تــوجــد
رقابة على الطالب أثناء الفرص
وفـ ــي الـ ـس ــاح ــة ،ف ــا ح ـس ـيــب وال
رقـ ـي ــب ع ـل ــى أب ـن ــائ ـن ــا ،وال تــريــد
معلمات (عمرو بن العاص) ضبط
ال ـ ـطـ ــاب فـ ــي الـ ـفـ ـص ــل ،ف ــال ـط ــاب
ي ـت ـشــاجــرون أمـ ــام الـمـعـلـمــة دون
قيامها بتحمل المسؤولية الكاملة
تجاه ذلك ،فهي ترى كل ما يحدث،
لكنها مجرد كائن حي ال يتحرك،
فاقدة هيبة المعلم الحقيقي الذي
إذا دخــل الفصل وقــف له الطالب
هيبة واحتراما».
وذك ــروا أن «هناك أمــور كثيرة
ت ـح ــدث ف ــي الـ ـم ــدرس ــة ،فــالـعـنــف
الطالبي مــوجــود ،ويحدث داخل
الـفـصــول ،وبــالـفــرصــة أم ــام أعين
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــات مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـع ــام
ال ــدراس ــي ،ومـ ــازال مستمرا وفــي
ازديـ ــاد يــومــا بـعــد ي ــوم ،ولـكــن ما
هو دور اإلدارة المدرسية في هذه
الحاالت؟!

«تعليمية العاصمة»:
مواجهة العنف الطالبي
●

فهد الرمضان

أكدت مراقبة الخدمات االجتماعية والنفسية بمنطقة العاصمة
التعليمية ،بزة الحماد ،أهمية الدور المهني للباحث االجتماعي
والنفسي في مواجهة العنف المدرسي الذي يمارس داخل المدارس،
وال يـسـتـنــد إل ــى مـفــاهـيــم وال ـق ـيــم وم ـب ــادئ ال ـخــدمــة االجـتـمــاعـيــة
المدرسية.
وشددت الحماد ،في كلمة لها خالل رعايتها ورشة بعنوان «العنف
الطالبي من واقــع الميدان» بمدرسة عبداللطيف النصف للبنين،
صباح أمس ،بحضور مختار اليرموك عبدالعزيز المشاري ،ومدير
المدرسة حسن قاسم ،ورئيسة المشروع الوطني «أتمنى» ،حصة
الصباح ،والموجهة الفنية سهيلة الصباح ،على ض ــرورة التزام
الجميع بقيمة التعاون والعمل الجماعي من أجل تطوير وإنماء
الدور المهني للباحث االجتماعي والنفسي ،لتكون مدارسنا آمنة
يسودها االحترام المتبادل واألخالق الحميدة بين أبنائنا الطالب.
وثمنت الحماد دور االختصاصيين االجتماعيين والنفسيين
بالمشاركة فــي ورشــة العمل ،التي تجسد روح التعاون وتبادل
ال ـخ ـبــرات وإث ـ ــراء الـ ــدور الـمـهـنــي لـلـبــاحــث االجـتـمــاعــي والنفسي
ل ـمــواج ـهــة ال ـع ـنــف الـ ـم ــدرس ــي ،ب ـمــا ي ـع ــود ع ـلــى أب ـنــائ ـنــا ال ـطــاب
بـمـســاعــدتـهــم عـلــى الـتـكـيــف وال ـت ـفــوق واإلبـ ـ ــداع لـيـصـبـحــوا ق ــادة
المستقبل.

«اإلعاقة» 30 :مليون دينار لدعم  7700كاظم :نعكف على ميكنة «الرعاية األسرية»
طالب من ذوي االحتياجات

الصالح :سحب ترخيص المدارس غير الملتزمة بجودة التعليم
كـشــف نــائــب مــديــر الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون ذوي
اإلعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد
الـصــالــح ،أن «الـهـيـئــة زادت الـمـيــزانـيــة المخصصة
ُ
للجهات التعليمية ا لـمـتـعــا قــدة معها ا لـتــي تعنى
ب ـتــدريــس ذوي اإلع ــاق ــة م ــن  29مـلـيــون دي ـن ــار إلــى
 30مليونا» ،مشيرا إلــى أن «هــذا المبلغ مخصص
لـلـصــرف عـلــى  101جـهــة تعليمية تستقبل قــرا بــة
 7700طالب وطالبة من ذوي االحتياجات بمختلف
إعاقاتهم».
وأوضح الصالح ،خالل الحلقة النقاشية «حقوق
ذوي اإلعاقة بين الواقعية والورقية» التي نظمتها
م ــدرس ــة ال ـن ــور ال ـم ـش ـتــركــة بــال ـت ـعــاون م ــع جمعية
المكفوفين الكويتية ،أن «الهيئة طالبت بضرورة
إقرار بدل العدوى والعنف للمعلمين الذين يقومون
بتدريس بعض فئات اإلعاقة» .وأشار إلى أنه «منذ
تولينا مسؤولية القطاع واجهنا مشكالت وتراكمات
عــدة ،غير أننا سعينا بكل جد إلى حلها ،إليماننا
الكامل بــأن التعليم أســاس تقدم األمــم وتطورها»،
مؤكدا أن «القانون ( ،)2010 / 8الصادر بشأن حقوق
ذوي االحتياجات الخاصة ،يعد مفخرة بين دول
العالم ،ألنــه يضم  72مــادة تلبي أغلب احتياجات
المعاقين».
وأكد أن «القطاع التعليمي يقوم برصد مخالفات
ال ـج ـهــات الـتـعـلـيـمـيــة ،وال ـت ـشــديــد عـلـيـهــا ب ـضــرورة

تالفيها ف ــورا ،لتتناسب وضــوابــط جــودة التعليم
في الكويت» ،كاشفا عن «سحب ترخيص العديد من
المدارس غير الملتزمة بهذه الضوابط».

المال العام
وأش ــار إلــى أن «مسؤوليتنا الحفاظ على المال
الـعــام الــذي يصرف لهذه الجهات التعليمية ،عبر
التأكد من جــودة المنهج التعليمي المقدم للطلبة
المعاقين» ،مضيفا« :لدينا تعاون وتنسيق سابق
مع إدارة مدارس التربية الخاصة ،وجامعة الكويت،
والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة وبــرنــامــج إع ــادة
الهيكلة ،للعمل على استكمال تفعيل مــواد قانون
المعاقين ،وخصوصا المادتين  14و 15الخاصتين
بتشغيل ذوي اإلعاقة في القطاعين األهلي والنفطي».
ً
وكـشــف أن «الـقـطــاع اجتمع أخ ـيــرا مــع مسؤولي
الـشــؤون اإلداري ــة فــي جامعة الـكــويــت ،الــذيــن أكــدوا
توفير مترجمين خاصين بلغة اإلشارة للطلبة الذين
يـعــانــون إعــاقــة سميعة ،فضال عــن مخاطبة قطاع
اإلنشاءات في الجامعة لتجهيز األرصفة الستقبال
الكراسي المتحركة» ،مشددا على ضرورة «عدم قبول
معلمي ذوي اإلعاقة الحاصلين على تقدير أقل من
جيد ،حتى يتسنى وجود هيئة تدريس قوية تفيد
ذوي االحتياجات».

«التدوير» استراتيجية حميدة يجب تعميمها في جميع الجهات
●

جورج عاطف

أك ـ ـ ــد الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ق ـط ــاع
التخطيط والتطوير اإلداري ،في وزارة الشؤون
االجتماعية حسن كاظم ،أن «قرار تدوير الوكالء
المساعدين فــي ال ــوزارة ،جــاء بناء على رؤيــة
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح ،في إطار
تطوير عمل القطاعات» ،معتبرا أن «التدوير
استراتيجية حميدة يجب تعميمها في الجهات
األخرى ،لكونها تساهم في دفع عجلة االصالح
والتنمية إلى األمام».
وقال كاظم ،في تصريح صحافي أمس ،على
هامش رعايته احتفالية «قائد حكيم ...وشعب
وفــي» ،التي نظمها مركز تنمية المجتمع في
منطقة الـعــدان ،بالتزامن مع االعياد الوطنية
وأعياد التحرير ،إن «التدوير يكسب القيادي
خ ـبــرات مـتـنــوعــة ،يـجــب االس ـت ـفــادة مـنـهــا في
مختلف الـقـطــاعــات ،ال أن يبقى ب ــذات القطاع
لسنوات طويلة».
وذكــر أن «قطاع التنمية االجتماعية ،الذي
ً
كان يتولى مهامه قبل التدوير ،يختلف كليا
عن قطاع التخطيط والتطوير اإلداري ،فاألول
يضم إدارات تتعامل مباشرة مع المراجعين
ك ــالـ ـمـ ـس ــاع ــدات االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـح ـض ــان ــات

كاظم خالل جولة على معرض احتفالية «قائد حكيم ...وشعب وفي»
والجمعيات االهلية والخيرية وغيرها ،بينما
الثاني ُيعنى بالتخطيط لالراضي والمباني،
ً
ويشمل ايضا إدارتي الحاسب اآللي والبحوث
واإلحصاء».
وأشار إلى أن «قطاع التخطيط يقوم بدور
كـبـيــر ف ــي عـمـلـيــة االن ـت ـه ــاء م ــن ال ـن ـظــام اآلل ــي
وميكنة اجــراءات الــوزارة ،عبر إدارة الحاسب
اآللـ ـ ــي» ،مــوض ـحــا أن ــه «ع ـقــب ان ـت ـهــاء ال ـ ــوزارة

ً
من ميكنة قطاع التعاون ،نعكف حاليا على
االن ـت ـهــاء م ــن مـيـكـنــة إدارة الــرعــايــة األســريــة
الـتــابـعــة لـقـطــاع الـتـنـمـيــة» ،م ــؤك ــدا أن «قـطــاع
ً
التخطيط يعد مرجعا للوزارة من خالل توفيره
ً
االح ـصــاءات والـبـحــوث المختلفة ،فضال عن
تعامله المباشر مع ديــوان الخدمة المدنية،
من خالل إدارة التطوير اإلداري ،فيما يخص
الهيكل التنظيمي للوزارة».

سلة أخبار
«الثقافة اإلسالمية»:
انطالق مهرجان «فرحة »8
أكد مدير إدارة الثقافة
اإلسالمية بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية د .بدر
الظفيري أن «اإلدارة ال تألو
ً
جهدا في استحداث ما يساهم
في تعزيز فرص االرتقاء
بالرسالة المجتمعية للوزارة،
وإيجاد آليات تطويرها من
خالل الدفع بثلة من الفعاليات
واألنشطة الثقافية التي ترتقي
بالقيم والفضائل».
وقال الظفيري ،في تصريح
صحافي بمناسبة انطالق
فعاليات النسخة الثامنة
من نسخ المهرجان الوطني
(فرحة) ،والذي يأتي بالتزامن
مع احتفاالت الكويت بأعيادها
الوطنية ،ان «اإلدارة حريصة
على اكساب أجواء المهرجان
طابع التجديد والتنويع من
خالل التنويع في الفقرات
الشيقة والمحببة لجميع أفراد
العائلة».
وأوضح أن «اإلدارة عقدت
في سبيل ذلك العديد من
االجتماعات التحضيرية لفريق
العمل لوضع أنسب اآلليات
والخطط ليخرج المهرجان
بالشكل الالئق مع هذا الحدث
ً
الوطني الكبير ،استثمارا
منها للنجاحات التي حققها
المهرجان في مراحله السابقة،
والتي كانت موضع اإلشادة
واالستحسان من رواده».

«نسائية التعريف باإلسالم»
استقبلت داعية بريطانية
استقبلت لجنة التعريف
باإلسالم النسائية بمقرها
الرئيسي بمنطقة الروضة
المهتدية الداعية أمينة بليك
األمينة العامة المساعدة
للمجلس اإلسالمي البريطاني،
وتأتي هذه الزيارة ضمن
إطار التعاون والتبادل
الثقافي والدعوي والتوعوي،
الذي تحرص لجنة التعريف
باإلسالم على تفعيله مع
المراكز اإلسالمية الخارجية،
بهدف التعرف على أحدث
الوسائل الدعوية وتقديم
المحاضرات واللقاءات التي
تنمي ثقافة المهتدين الجدد.
وكان في استقبال بليك
مسؤولة الفصول الدراسية
لطيفة السعيد وثلة من
موظفات اللجنة حيث عبرن
عن سعادتهن الغامرة بهذه
الزيارة الكريمة.
وأوضحت السعيد أن الداعية
بليك قامت بإلقاء محاضرة
لداعيات لجنة التعريف
باإلسالم تحت عنوان The
 new tools of daawaتحدثت
خاللها عن وسائل الدعوة
الحديثة وأهمية مواكبة
التكنولوجيا المختلفة
في تعزيز التواصل وكسر
الحواجز وبناء جسور
التواصل مع الطرف اآلخر.

«السالمة المرورية»« :المترو»
الحل األمثل لالزدحام
أكد رئيس الجمعية الكويتية
للسالمة المرورية عضو
المـ ـجـلـ ـ ـ ــس األعلـ ـ ـ ـ ـ ــى للم ـ ـ ـ ــرور
د .بدر المطر أن الوضع
المروري في البالد يمثل أزمة
حقيقية ،مشيرا إلى أن منظومة
النقل الجماعي بالكويت تعد
الحل األمثل لمشكالت االزدحام
المروري .ولفت المطر ،في
تصريح صحافي ،إلى نتائج
الدراسة التي نشرتها شركة
«انريكس» ،المتخصصة
في تحاليل السيارات،
حيث أكدت احتالل الكويت
المرتبة الخامسة عربيا
في االزدحامات المرورية،
وتراجعها من المرتبة 325
إلى  390على مستوى العالم
خالل عام  ،2017مضيفا أن
الكثير من الدراسات حذرت من
الوضع الحالي ،دون االلتفات
إليها من قبل المعنيين.
وتساءل عن األسباب التي
جعلت مشروعا حيويا ،مثل
مترو األنفاق ،حبيس األدراج
لسنوات ،وعدم البدء فيه فعليا
حتى هذه اللحظة ،مشيرا إلى
أن مشروع «المترو» أسهم في
عدد من المدن الكبرى بالبلدان
المجاورة في حل مشكالت
مرورية.
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األمير يفتتح مؤتمر إعادة إعمار العراق اليوم

ً
األمير مستقبال الممثلة العليا لالتحاد األوروبي
يتفضل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،فيشمل
برعايته وحـضــوره «افتتاح مؤتمر الكويت الــدولــي العــادة
إعمار العراق» في العاشرة من صباح اليوم ،في مبنى التحرير
للمؤتمرات بقصر بيان.
واسـتـقـبــل سـمــوه ،بقصر بـيــان ،صـبــاح أم ــس ،وبحضور
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،وزير خارجية الواليات
المتحدة االميركية ريكس تيلرسون والوفد المرافق ووزير
أوروب ــا وال ـشــؤون الـخــارجـيــة بجمهورية فــرنـســا جــان ايــف
لودريان والوفد المرافق ،والممثلة العليا لالتحاد االوروبي
للشؤون الخارجية واالمنية والسياسية فيديريكا موغريني
والوفد المرافق ،ووزيرة خارجية مملكة النرويج اينه ايريكسن
سوريدا والوفد المرافق ،وذلك بمناسبة زيارتهم للبالد.

سموه مستقبال وزيرة خارجية النرويج
كـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف
األحمد ،وسمو الشيخ ناصر المحمد .أكد وزير الخارجية
األميركي ريكس تيلرسون ،أمــس ،عمق ومتانة العالقات
األمـيــركـيــة  -الـكــويـتـيــة ،واص ـفــا إيــاهــا بــأنـهــا "قــويــة ج ــدا"،
ومشددا على وجــود مصالح مشتركة ،السيما ما يتعلق
باألمن في المنطقة.
وأض ــاف تـيـلــرســون ،فــي تصريح صحافي عقب لقائه
سمو أمير البالد ،أن اللقاء تطرق إلى ضرورة وحدة دول
مجلس التعاون الخليجي ،وما يترتب على ذلك من دعم
لألمن االقليمي واستقرار المنطقة ،إلى جانب بحث الفرص
المهمة المتعلقة بــالـعــاقــات االقـتـصــاديــة .ومــن جهتها،
أشــادت وزيــرة خارجية النرويج اينه سوريدا بدور سمو

ناصر الصباح :المؤتمر يجسد دورنا اإلنساني
استقبل وزير اإلسكان الكردستاني
أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد،
أن استضافة الكويت لمؤتمر «إعادة إعمار
العراق الدولي» يأتي بمبادرة كريمة من
سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات
ً
المسلحة الشيخ صباح األحمد ،وتجسيدا
لدور الكويت في العمل اإلنساني.
جــاء ذ لــك خــال استقبال الشيخ ناصر
ا لـصـبــاح فــي مكتبه أ مــس بمجلس األ مــة،

وزير اإلسكان والتعمير في حكومة إقليم
كردستان بجمهورية العراق درباز رسول،
ووزير التخطيط علي السندي والمستشار
القانوني لالتحاد الوطني الكردستاني
عبدالباسط مولود والوفد المرافق لهم.

عالقات وطيدة
وق ـ ــال إن م ـ ـبـ ــادرة اس ـت ـض ــاف ــة ال ـكــويــت

وزير خارجية فرنسا :ندعم
بغداد في مرحلة البناء
أك ـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
الفرنسي جان إيف لودريان،
أمس األول ،على هامش لقائه
رئيس الــوزراء العراقي حيدر
العبادي في العراق ،أن بالده
س ـت ـش ــارك بـ ـق ــوة ف ــي مــؤت ـمــر
الكويت الدولي إلعــادة إعمار
الـعــراق الــذي يعقد في الفترة
من  12الى  14الجاري.
ونقل بيان حكومي عراقي
عن الوزير الفرنسي تأكيده أن
بالده ستواصل دعمها للعراق
فــي مــرحـلــة الـبـنــاء واإلع ـم ــار،
م ـب ـي ـنــا أن اسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـع ــراق
س ـي ـك ــون ف ــرص ــة وأنـ ـم ــوذج ــا
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ل ــإص ــرار على
التحرير والبناء.

ول ـف ــت إل ــى أه ـم ـيــة مــؤتـمــر
الكويت الدولي إلعمار العراق
«بعد خروج العراق منتصرا
على ما يسمى تنظيم الدولة
اإلســامـيــة (داع ــش) وتحرير
أراض ـ ـيـ ــه» ،مـبـيـنــا أن ال ـع ــراق
بـحــاجــة حــالـيــا ال ــى اإلع ـمــار،
وفــرنـســا سـتـشــارك ب ـقــوة في
المؤتمر.
ووفقا للبيان ،فإن الطرفين
بحثا في لقائهما سبل تعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن فــي
مختلف المجاالت ،فضال عن
مناقشة األوضــاع العامة في
المنطقة.

رئيس الوزراء البحريني :إنجازات
األمير وصلت إلى العالمية
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـبـحــريـنــي ،األم ـيــر خليفة بن
سلمان ،أن إسهامات وإنجازات
س ـم ــو األمـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد تعدت النطاق المحلي
واإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ،ووص ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ــى
العالمية.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء
البحرينية (بـنــا) إن ذلــك جاء
خالل استقبال رئيس الــوزراء
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي ل ـع ـم ـي ــد ال ـس ـل ــك
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي س ـف ـي ــر دول ـ ــة
الـكــويــت ل ــدى المملكة الشيخ
ع ـ ــزام م ـب ــارك ال ـص ـب ــاح ،حيث
س ـل ـمــه دعـ ـ ــوة ل ـح ـض ــور حـفــل
سـتـقـيـمــه ال ـس ـف ــارة بـمـنــاسـبــة
ال ــذك ــرى ال ـ ــ 57للعيد الــوطـنــي
وذكرى يوم التحرير الـ.27
وأضـ ـ ـ ـ ــاف رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ـحــري ـنــي أن دول ـ ــة ال ـكــويــت
ت ـح ـت ـفــل ب ــأع ـي ــاده ــا الــوط ـن ـيــة
وه ــي مــزهــوة بنهضة شاملة
ط ـ ــال ـ ــت مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة،
بفضل القيادة الحكيمة لسمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد.
وأوضح أن مملكة البحرين
ودول ــة الـكــويــت عــائـلــة واح ــدة
وشعب واحد تربطهم عالقات
وثيقة تستند على تاريخ حافل

باألخوة والترابط وهذا الزخم
ل ـل ـع ــاق ــات ت ــراك ـم ــي ك ــل جـيــل
يورثه لآلخر.
وق ــال إن مـشــاركــة البحرين
لدولة الكويت أفراحها تنطلق
م ـمــا ي ــرب ــط ب ـيــن ال ـب ـلــديــن من
ع ــاق ــات راسـ ـخ ــة قــائ ـمــة على
المحبة واالحترام ،مشيرا الى
أن العالقات بين البلدين تشكل
ن ـمــوذجــا ل ـمــا ي ـجــب أن تـكــون
عليه العالقات بين األشقاء.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد ال ـس ـف ـيــر
الشيخ ع ــزام مــا يمثله رئيس
ال ـ ـ ــوزراء الـبـحــريـنــي م ــن قيمة
ع ــال ـي ــة ومـ ـك ــان ــة فـ ــي ق ـل ــب كــل
كـ ــوي ـ ـتـ ــي ،كـ ـم ــا ه ـ ــو ف ـ ــي ق ـلــب
شـعــوب دول المجلس واألمــة
العربية.
ونوه بحرص رئيس الوزراء
البحريني على دعم العالقات
األخـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ـت ــي
تربط بين البحرين والكويت،
واالرتـ ـق ــاء بـمـجــاالت الـتـعــاون
بينهما في مختلف المجاالت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ عـ ـ ـ ـ ـ ــزام إن
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة فــي
اح ـت ـف ــاالت ال ـك ــوي ــت الــوطـنـيــة
لـ ـيـ ـس ــت غ ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى قـ ـي ــادة
المملكة في ظل أواصر المحبة
والعالقات الراسخة التي تربط
قيادتي وشعبي البلدين.

لـلـمــؤتـمــر تــأتــي بـتــوجـيـهــات ســامـيــة تــدل
على عمق العالقات الوطيدة بين البلدين،
ً
ً
متمنيا أن يكون المؤتمر انطالقا لعودة
عراق آمن ومستقر وأن يحفظ الله الشعب
العراقي.
ورح ـ ــب بــال ـض ـيــوف ال ـ ـكـ ــرام ،وقـ ــد تـمــت
مـنــاقـشــة أه ــم األم ــور وال ـمــوضــوعــات ذات
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك وس ـ ـبـ ــل ت ـع ــزي ــزه ــا
وتطويرها بين البلدين الشقيقين.

أمير البالد كقائد إقليمي ،وباستضافته لمؤتمر الكويت
الدولي إلعادة إعمار العراق.
وقالت سوريدا ،في تصريح صحافي ،عقب لقائها سمو
االم ـيــر ،إن انـعـقــاد المؤتمر فــي هــذا الــوقــت يضمن تحقيق
نتائج إيجابية ملموسة تصب في مصلحة الشعب العراقي
بعد انتصار العراق على ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داعش) .وأضافت أنها أكدت لسمو امير البالد عمق العالقات
التي تربط البلدين الصديقين ،معربة عن تطلعها الى تعزيز
التعاون بينهما في المستقبل من خالل الزيارات المتبادلة
بين قياداتهما .وأعربت سوريدا عن أملها تعزيز االستثمارات
الكويتية في النرويج ،مؤكدة ان بالدها ستعمل على تذليل
كل العقبات في هذا الصدد.

غوتيريس يدعو إلى تقديم
الدعم الدولي
حث األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،أمس األول،
على «تقديم الدعم إلعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار
العراق ،المنعقد في الفترة من  12إلى  14فبراير الجاري».
وقال المتحدث باسم األمين العام ،استيفان دوغاريك ،في تصريح
صـحــافــي ،إن غــوتـيــريــس ال ــذي سيتوجه إل ــى الـكــويــت ال ـيــوم (أم ــس)
سيجتمع على هامش الفعاليات مع مستضيف المؤتمر سمو األمير
الشيخ صباح األحمد ،في حين يتوقع أن يجتمع أيضا برئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي والقادة اآلخرين المشاركين في المؤتمر.

الخالد :تطوير استراتيجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» اإلرهابي

● «تصعيد الرئيس الفلبيني ال يصب في مصلحة البلدين» ● القمة الخليجية – األميركية في مايو المقبل
ناصر الخمري

أعرب الوزير الخالد عن أمله
نجاح الحكومة العراقية في
مالحقة مرتكبي األعمال
اإلرهابية ،لضمان عدم ً
إفالتهم من العقاب ،داعيا إلى
بذل مزيد من الجهود في زمن
السلم ،كما بذل في زمن الحرب.

تقديم 200
مليون دوالر
لدعم الجهود
ضد التنظيم
في سورية

تيلرسون

المصالحة
الخليجية
األفضل
للجميع وألمن
المنطقة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ،أمــس ،ضــرورة خلق آفاق
جديدة وتنسيق مشترك للتحالف
ال ــدول ــي ض ــد م ــا يـسـمــى بتنظيم
الدول االسالمية (داعــش) ،لوضع
اسـتــراتـيـجـيــة لـمـحــاربــة التنظيم
اإلرهابي.
وقال الخالد ،في افتتاح أعمال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ل ـل ـت ـحــالــف
الـ ــدولـ ــي ض ــد م ــا ي ـس ـمــى تـنـظـيــم
الدولة اإلسالمية (داعش) إنه «على
ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـط ــورات اإليـجــابـيــة
والـنـتــائــج الملحوظة عـلــى أرض
ال ــواق ــع ،إال أن الـمـجـتـمــع الــدولــي
ما زال يواجه تهديدا مباشرا من
الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة المسلحة،
ال ـتــي أص ـبــح مــن األه ـم ـيــة بمكان
أن ي ـبــدأ تـحــالـفـنــا ف ــي خـلــق آف ــاق
جديدة في إطار استمرار الجهود
الدولية والتنسيق المشترك في
مجال مكافحة اإلرهــاب ومتابعة
وتـ ـط ــوي ــر االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
رسمها التحالف لمحاربة تنظيم
«داعش».
وأضـ ـ ـ ــاف أن «ال ـج ـم ـي ــع يـ ــدرك
حجم الجهود الكبيرة التي بذلها
الـعــراق الشقيق وال ــدول األعضاء
فــي التحالف الــدولــي فــي حربهم
ض ــد م ــا يـسـمــى بـتـنـظـيــم داع ــش،
التي تكللت بدحر هذا التنظيم من
أراضيه» ،داعيا الى بذل مزيد من
الجهود في زمــن السلم ،كما بذل
في زمن الحرب.

مالحقة اإلرهابيين
وأعرب عن أمله نجاح الحكومة
ال ـع ــراق ـي ــة ف ــي م ــاح ـق ــة مــرتـكـبــي
األع ـمــال اإلرهــاب ـيــة ،لـضـمــان عــدم
إفــات ـهــم م ــن ال ـع ـقــاب وف ــق اآللـيــة
األممية التي أنشأها مجلس األمن
تنفيذا لـلـقــرار رقــم ()2017/2379
لتعزيز القدرات القضائية الوطنية
ال ـعــراق ـيــة ف ــي م ـجــال جـمــع األدل ــة
فضال
الجنائية عن جرائم داعش،
ً
ع ــن ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ذات
الـصـلــة ب ــاإلره ــاب وإي ـق ــاف تدفق
االرهابيين االجانب.
وذك ـ ــر ان اس ـت ـضــافــة ال ـكــويــت
لـلـمــؤتـمــر ال ــدول ــي إلع ـ ــادة إع ـمــار
العراق ،والــذي تتزامن أعماله مع
أعمال اجتماعنا الوزاري للتحالف
الــدولــي ،تــأتــي لضمان استتباب
األمــن واالستقرار ووحــدة العراق
واستقالله وسيادته على أراضيه
وتهيئة الـظــروف المالئمة للبدء
بعملية إعادة اإلعمار والبناء فيه.

اجتماعات دولية
وأك ـ ـ ــد الـ ـخ ــال ــد أن اس ـت ـضــافــة
الكويت لخمسة اجتماعات دولية

حـ ــول م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب تـتـعـلــق
ب ــاج ـت ـم ــاع ال ـم ـج ـمــوعــة الـمـعـنـيــة
باالستقرار ،واجتماع المجموعة
الـ ـمـ ـصـ ـغ ــرة ل ـل ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي،
واالج ـت ـمــاع ال ـخــاص للمجموعة
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــال ــرس ــائ ــل ال ـم ـض ــادة،
واجـ ـتـ ـم ــاع ال ـم ـج ـمــوعــة الـمـعـنـيــة
بمنع تمويل اإلرهاب ،واالجتماع
الـمـعـنــي بـمـنــع تــدفــق الـمـقــاتـلـيــن
اإلرهــاب ـي ـيــن األج ــان ــب ،تــأتــي من
منطلق مسؤولياتها في التحالف
الدولي ضد داعش وحرصها على
تـعــزيــز ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بين
الدول األعضاء فيه.
وب ـي ــن أن االج ـت ـم ــاع الـ ـ ــوزاري
للتحالف الــدولــي ضــد «داع ــش»،
الــذي يعقد ألول مــرة بعد تحرير
األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــة مـ ــن قـبـضــة
ذلــك التنظيم يعكس مــدى التزام
الدول األعضاء الثابت والمستمر
بـ ـ ـ ــأهـ ـ ـ ــداف الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ض ــد داعـ ـ ــش وت ـح ـق ـيــق ال ـت ـع ــاون
والتنسيق بين كل الدول األعضاء
لمكافحة اإلرهاب.
وجـ ـ ـ ــدد تـ ـه ــانـ ـي ــه وت ـب ــري ـك ــات ــه
لحكومة وشعب الـعــراق الشقيق
على تحقيق انتصاراته التاريخية
وتـحــريــر أراض ـي ــه مــن بــراثــن هــذا
التنظيم اآلثم.
وأع ــرب عــن تطلع الـكــويــت إلى
تحقيق نتائج إيجابية ملموسة
نـسـتـكـمــل ب ـهــا ال ـن ـج ــاح ــات الـتــي
ـوال
ح ـق ـق ـهــا ه ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف وص ـ ـ ً
إليجاد آلية واستراتيجية دولية
يمكن االستعانة بها وتطبيقها
وصونا
حماية
على أرض الواقع،
ً
ً
للمجتمع الدولي من آفتي التطرف
واإلرهاب.

العمالة الفلبينية
وعلى صعيد متصل ،استهجن
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،الشيخ صباح الخالد،
ت ـصــري ـحــات ال ــرئ ـي ــس الـفـلـبـيـنــي
حول وضع العمالة الفلبينية في
الكويت ،الفتا إلى أن «الخارجية»
على تواصل مستمر مع السلطات
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة ال ـم ـع ـن ـيــة ح ـ ــول ه ــذا
األمـ ـ ـ ـ ــر ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ال ـج ــال ـي ــة
الفلبينية مــن أق ــل الـجــالـيــات من
حيث للمشاكل ،ويعيش أفرادها
حياة كريمة ،وال ـحــوادث الفردية
ال يمكن أن يقاس عليها ،مشددا
على أن هــذا التصعيد من جانب
الــرئ ـيــس الـفـلـبـيـنــي ال ي ـصــب في
مصلحة ا لـعــا قــات الثنائية بين
البلدين ،إنما التعاون هو ما يدعم
الـفـهــم الـمـتـبــادل ويـسـهــم فــي حل
المشكالت.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي
ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــده أم ـ ـ ــس م ـ ــع ن ـظ ـي ــره
األم ـي ــرك ــي ري ـكــس ت ـي ـلــرســون في

الخالد وتيلرسون يتوسطان المشاركين في مؤتمر التحالف ضد داعش
خ ـت ــام االج ـت ـم ــاع الـ ـ ـ ــوزاري ل ــدول
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ضـ ــد تـنـظـيــم
داعش.
وذكر الخالد أن القمة الخليجية
– األميركية ،التي ستعقد في شهر
مايو المقبل ،تأتي تنفيذا لما تم
االتفاق عليه في القمة األولى التي
عقدت في الرياض العام الماضي،
معربا عن تقديره العالي للرئيس
تــرا مــب على اهتمامه بالعالقات
االسـتــراتـيـجـيــة بـيــن دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية.
وردا عـلــى سـ ــؤال ح ــول آلـيــات
الـ ـتـ ـح ــال ــف لـ ـضـ ـم ــان عـ ـ ــدم ت ــوغ ــل
اإلرهابيين العائدين من المناطق
المحررة في المناطق السكنية ،أكد
الخالد أن جهود التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة قد غطت
كــل هــذه الـجــوانــب لمكافحة هذه
ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة وال ـق ـضــاء
عليها ،مؤكدا أن هناك مجموعة
خ ـ ــاص ـ ــة لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـم ـق ــات ـل ـي ــن
األج ــان ــب ،والـعـمــل عـلــى إضـعــاف
وتفتيت تنظيم داعــش مــن خالل
تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات بـ ـي ــن دول
التحالف التي وصل عددها الى 75
بعد مشاركة الفلبين ،إضافة الى
تجفيف منابع التمويل إلضعاف
هذه المنظمة اإلجرامية.

عودة النازحين
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ت ـ ـع ـ ـهـ ــد وزي ـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــاري ـ ـجـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ري ـك ــس
ت ـي ـل ــرس ــون ،أم ـ ــس ،ب ـت ـقــديــم 200
مليون دوالر لدعم جهود التحالف
الـ ــدولـ ــي ض ــد م ــا ي ـس ـمــى تـنـظـيــم
ال ــدول ــة االس ــام ـي ــة (داعـ ـ ـ ــش) فــي
سورية.
وقـ ــال ت ـي ـلــرســون إن الـتـحــالــف
الـ ــدولـ ــي ض ــد م ــا ي ـس ـمــى تـنـظـيــم
الــدولــة االســامـيــة (داعـ ــش) نجح

وزير الخارجية األميركي :واشنطن ملتزمة
بأمن الكويت واستقرار المنطقة
الخالد التقى نظراءه في تركيا وأستراليا والعراق وسلطنة عمان
الـتـقــى نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية ،الشيخ صباح الخالد ،أمس األول،
وزي ــر خــارجـيــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
ريكس تيلرسون ،الذي يزور البالد للمشاركة
فــي االجـتـمــاع الـ ــوزاري للتحالف الــدولــي ضد
«داعش» ،ومؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار
العراق ،اللذين تستضيفهما الكويت.
وأش ــاد الــوزيــر الخالد بالمستوى المتقدم
الذي وصلت إليه العالقات الثنائية التاريخية
بين البلدين الصديقين ،مؤكدا حرص الكويت
الدائم على تطويرها ،وتنويع مجاالت التعاون
مع الواليات المتحدة على جميع المستويات
ومختلف األصعدة ،بما يلبي تطلعات وطموح
ق ـي ــادت ــي وش ـع ـبــي ال ـب ـل ــدي ــن ،ويـ ـع ــزز ال ـشــراكــة
االستراتيجية القائمة بين الجانبين.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب ال ــوزي ــر تـيـلــرســون خــال
اللقاء عن تقدير الجانب األميركي للجهود التي
يبذلها سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
ودور الكويت الــريــادي في األزم ــات اإلنسانية
التي تشهدها المنطقة ،مشيدا بإقامة مؤتمر
الـكــويــت الــدولــي إلع ــادة إعـمــار ال ـعــراق ،والــذي
يعكس ات ـفــاق ال ــرؤى بـيــن الـكــويــت والــواليــات
المتحدة فيما يتعلق بدعم العراق ،ليستعيد
ع ــاف ـي ـت ــه ،ولـ ـضـ ـم ــان ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى أس ــس
االس ـت ـقــرار األم ـنــي فـيــه .وأك ــد مـتــانــة الـعــاقــات
الثنائية بين البلدين الصديقين ،مثنيا على
التعاون القائم والمستمر بين الجانبين ،في
إطار الشراكة االستراتيجية الوثيقة بين البلدين
فــي جميع الـمـجــاالت ،مـجــددا ال ـتــزام الــواليــات
المتحدة األمـيــركـيــة بــأمــن وســامــة واسـتـقــرار
الكويت والمنطقة.
كما أثنى على استضافة الكويت لالجتماع
الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» ،مشيدا
بدعم الكويت للتحالف ،وبمساهماتها الفعالة
في مكافحة هذا التنظيم اإلجرامي ،ودحر جميع
الجماعات اإلرهابية ،وتجفيف منابع تمويلها،
والقضاء عليها.

كما التقى الخالد وز يــر الخارجية التركي
م ــول ــود أوغ ـل ــو ،ال ــذي ي ــزور ال ـب ــاد للمشاركة
فــي االجـتـمــاع الـ ــوزاري للتحالف الــدولــي ضد
«داعش» ،ومؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار
العراق.
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء م ـن ــاق ـش ــة س ـب ــل ت ـعــزيــز
أوجــه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين
ال ـصــدي ـق ـيــن ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت ومـخـتـلــف
األصعدة ،إضافة إلى آخر مستجدات القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
والـتـقــى نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ــوزي ــر الـ ـمـ ـس ــؤول ع ــن ال ـش ــؤون
الخارجية في سلطنة عمان ،يوسف بن علوي،
الـ ــذي يـ ــزور ال ـب ــاد ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي االج ـت ـمــاع
الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» ومؤتمر
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
واستعرض اللقاء أوجــه العالقات األخوية
الوثيقة ا لـتــي تجمع بين البلدين الشقيقين،
وسبل تنميتها ونقلها إلى آفاق أرحب ،إضافة
إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

الشراكة االستراتيجية
والـ ـتـ ـق ــى الـ ـخ ــال ــد أيـ ـض ــا وزيـ ـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة
أسـتــرالـيــا ،جــولــي بيشوب ،بمناسبة زيارتها
البالد ،للمشاركة في االجتماع الوزاري للتحالف
الدولي ضد «داعــش» ومؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار العراق.
وأشاد الوزير الخالد خالل اللقاء بمستوى
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ال ــوطـ ـي ــدة ب ـي ــن ال ـكــويــت
وأستراليا ،مشيدا بالشراكة االستراتيجية التي
تجمع بين البلدين منذ أكثر من  40عاما ،فضال
والبناء الذي تقوم به أستراليا
عن الدور المهم
َّ
في مختلف القضايا؛ إقليميا ودوليا.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أكـ ـ ــدت الـ ــوزيـ ــرة األس ـت ــرال ـي ــة
متانة عــاقــات التعاون الثنائية بين البلدين

الصديقين ،مشيرة إلى تطابق وجهات النظر
بين أستراليا وا لـكــو يــت فيما يخص مختلف
القضايا اإلقليمية والدولية.
واختتم اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم
بشأن إنـشــاء مـحــادثــات كبار المسؤولين بين
وقع الوزير
حكومتي أستراليا والكويت ،حيث َّ
وقعت
حين
الخالد عــن الجانب الكويتي ،فــي
َّ
بيشوب عن الجانب األسترالي.

تعزيز األمن
كما التقى الخالد ،وزيــر خارجية العراق د.
إبــراه ـيــم الـجـعـفــري ،بـمـنــاسـبــة زي ــارت ــه ال ـبــاد،
للمشاركة في االجتماع الوزاري للتحالف الدولي
ضد "داعش" ،وفي مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق.
وتــم خــال الـلـقــاء اسـتـعــراض أعـمــال مؤتمر
الـكــويــت الــدولــي إلع ــادة إع ـمــار ال ـع ــراق ،وال ــذي
تستضيفه البالد ،برئاسة مشتركة بين الكويت
وال ـعــراق واألم ــم المتحدة واالت ـحــاد األوروب ــي
والبنك الدولي .وجدد الخالد خالل اللقاء التأكيد
على حرص الكويت على دعم كل ما من شأنه أن
يعزز األمن واالستقرار في العراق ،موضحا أن
الكويت ستواصل العمل مع األشقاء في العراق
وال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ،ل ـض ـمــان ن ـجــاح مــؤتـمــر
الـكــويــت الــدولــي إلع ــادة إعـمــار ال ـعــراق ،مجددا
تهنئة ال ـعــراق عـلــى االن ـت ـصــارات الـتــي حققها
وتحرير أراضيه من تنظيم داعش.
ثمن د .الجعفري جهود الكويت،
من جانبهَّ ،
وموقفها الثابت في دعم العراق ،مجددا تقدير
بالده الكبير لمبادرة سمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،بــالــدعــوة السـتـضــافــة مؤتمر
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق.
كما تــم خــال اللقاء استعراض كــل مجاالت
التعاون بين الجانبين ،وبحث سبل تقويتها
على مختلف الصعد والمجاالت التي تخدم آفاق
العمل المشترك.

بـتـحــريــر نسبة  98فــي الـمـئــة من
االراضي العراقية ،في حين تمكن
العديد مــن النازحين مــن العودة
الى ديارهم.
وأضـ ـ ــاف ان «داع ـ ـ ــش» ال ي ــزال
ي ـش ـك ــل تـ ـه ــدي ــدا ع ـل ــى ال ـم ـن ـط ـقــة،
رغ ــم ت ـحــريــر االراض ـ ــي ال ـعــراق ـيــة
مــن قبضته ،داع ـيــا ال ــى اسـتـمــرار
جهود التحالف لضمان عدم عودة
«داعش» الى العراق وسورية.
وشـ ـ ــدد ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد عـلــى
ضرورة تقديم التمويل الزم للعراق
وسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ل ـض ـم ــان عـ ـ ــدم عـ ــودة
موضحا أهمية
«داعــش» إليهما،
ً
مبادرات تحقيق االستقرار في هذا
الخصوص ،لتتمكن المجتمعات
في العراق وسورية من العودة الى
حياتهم الطبيعية.
ودعا الى اعادة بناء المناطق
التي دمرها «داعش» ،واعادة بناء
المستشفيات وا ل ـمــاء والكهرباء
وإعادة االطفال الى المدارس.
وأع ـ ــرب ت ـي ـلــرســون ع ــن تـقــديــر
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة للمساهمات
السخية من اعضاء التحالف على
م ــدى ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة« ،لـكــن

يـجــب ال ـتــأكــد م ــن تـقــديــم االمـ ــوال
بشكل اكبر لتحقيق االستقرار».
وأش ــار الــى اسـتـمــرار الــواليــات
المتحدة في أن تكون المانح األكبر
في تقديم المساعدات اإلنسانية
الـ ـ ــازمـ ـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة وع ـم ـل ـه ــا
م ــع الـتـحــالــف ال ــدول ــي وال ـشــركــاء
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـيـ ـي ــن م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ت ــدعـ ـي ــم
المكاسب العسكرية في سورية.
وش ـ ــدد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة تــأم ـيــن
المناطق المحررة لضمان العودة
اآلمـ ـ ـن ـ ــة لـ ـلـ ـن ــازحـ ـي ــن واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
الـجـهــود الـمــركــزة لــدحــر «داع ــش»
وحماية المدنيين.
وأ عـ ــرب عــن تفهمه للمخاوف
التركية الحليفة في حلف شمال
األطلسي (نــاتــو) ،جــراء ما يحدث
ب ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدا ان الـ ــواليـ ــات
المتحد تقف الى جانب حليفهتها
تركيا لحل قضايا االرهاب.
ودعا الى تنفيذ قرارات مجلس
األمن المتعلقة بمحاربة «داعش»،
ن ـظ ــرا أله ـم ـي ـت ـهــا ول ـض ـم ــان عــدم
تـ ـك ــرار االزمـ ـ ــة وال ـم ـحــاف ـظــة على
الـ ـجـ ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي م ـح ــارب ــة
التنظيم ومنع زيادة شعبيته.

وأكــد تيلرسون دعــم الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـم ـبــادئ الـتــوجـيـهـيــة
التي سيعلن عنها ،مضيفا« :نحن
موحدون وسنستمر في جهودنا
وت ـص ـم ـي ـم ـنــا لـتـحـقـيــق ال ـهــزي ـمــة
الكاملة لـ(داعش)».

األزمة الخليجية
وذكر الوزير تيلرسون أنه بحث
م ــع س ـمــو األم ـي ــر ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،ظ ـه ــر أم ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ــددا مــن
الـقـضــايــا ،على رأسـهــا سبل دعم
العالقات الثنائية ،واألوضاع في
العراق وإيران وسورية ،فضال عن
تــداعـيــات األزم ــة الخليجية التي
مر على نشوبها أكثر من  6أشهر،
مؤكدا أن المصالحة هي األفضل
للجميع وأل م ــن المنطقة ،مشيدا
بـجـهــود الــدبـلــومــاسـيــة الكويتية
في حل هذه األزمة بالتضافر مع
الجهود األميركية ،ومهنئا الكويت
بحصولها على مقعد غير دا ئــم
فــي مـجـلــس األمـ ــن ،مـمــا سيسهل
مـهـمـتـهــا ف ــي م ـعــال ـجــة الـقـضــايــا
اإلقليمية وا لــدو ل ـيــة ،مثمنا دور

الـكــويــت فــي الـضـغــط عـلــى كــوريــا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل االمـ ـتـ ـث ــال
للقرارات الدولية.
وأشــار إلــى زيــارة سمو األمير
إل ـ ــى ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض فـ ــي ال ـق ـمــة
الخليجية – األمـيــركـيــة الـقــادمــة،
والـ ـت ــي سـتـشـهــد ب ـحــث ال ـت ـعــاون
األمني والتجاري والتعليمي.
ولفت الــى أن التحالف الدولي
ق ــد ح ـق ــق ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،ول ـكــن
الحرب لم تنته ،ونحن ملتزمون
بـ ـمـ ـح ــارب ــة «داع ـ ـ ـ ـ ــش» وح ــرم ــان ــه
م ــن ن ـقــل األم ـ ـ ــوال ون ـش ــر دعــايـتــه
المغرضة.
وتــابــع :وضعنا رؤي ــة للوضع
المستقبلي للتحالف بـعــد د حــر
«داع ــش» فــي الـعــراق وســوريــة من
خالل المحافظة على ما تحقق من
إنجازات ،ويجب على العالم دعم
سكان البالد المحررة.
وش ــدد على أن الكويت شريك
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق األم ـ ـ ــن والـ ـسـ ـل ــم فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ول ـطــال ـمــا اسـتـضــافــت
ال ـق ــواع ــد ال ـع ـس ـكــريــة األم ـيــرك ـيــة،
وتـقــدم الـمـســاعــدات للمتضررين
والالجئين.
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«غرفة التجارة»« :إعمار العراق» بداية مرحلة األمن والتنمية في المنطقة
علي الغانم :نأمل استضافة الكويت إلعادة إعمار سورية واليمن
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت علي الغانم ،أمس ،أن مؤتمر
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق
هو بداية لمرحلة األمــن والتنمية
في المنطقة.
وأض ــاف الـغــانــم ،خــال الجلسة
االفتتاحية لبرنامج مؤتمر "استثمر
في العراق" ،ضمن فعاليات مؤتمر
الكويت الدولي العادة إعمار العراق،
الذي انطلق في الكويت ،امس االول،
ويستمر حـتــى ال ـي ــوم ،ان الكويت

العبادي :قادرون على
استقطاب رؤوس األموال
أك ــد رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ق ــدرة ب ــاده على
استقطاب رؤوس األموال والمستثمرين في المشروعات االستثمارية
المطروحة ،لما تمتلكه من إمكانات كبيرة ،السيما البشرية منها.
وقال العبادي ،خالل مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «النافذة
الــواحــدة :دعــم المستثمرين فــي ال ـعــراق» ،فــي مؤتمر «استثمر في
العراق» ،إن الحكومة العراقية عملت على تحقيق اصالحات اقتصادية
وازالة العقبات أمام المستثمرين ورفع العراقيل عنهم .وأضاف ان
الحكومة العراقية حرصت على تحقيق إصالحات كبيرة من خالل
عدد من المشروعات ،مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
ومحارية الفساد «الذي يختبئ خلف البيروقراطية».

ال تعتبر الـمــؤتـمــر م ـجــرد تجربة
جديدة تكرس دور الكويت االقليمي
والـعــربــي والــدولــي ،بــل هــو تجربة
رائــدة في إعــادة العالقات العربية
ال ـع ــرب ـي ــة م ــن م ـن ـظ ــور الـمـسـتـقـبــل
ومصالحه.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـم ــؤتـ ـم ــر "تـ ـظ ــاه ــرة
استثمارية يضم مــا يناهز 1500
شــركــة مــن  50دول ــة عـلـمــت أهمية
م ـش ــروع ــات ودالالت إع ـم ــار دول ــة
بحجم ومكانة وإمكانات ومعاناة
العراق".
وأوضـ ـ ـ ــح ان الـ ـش ــرك ــات أقـبـلــت
بتفاؤل وحماس للمشاركة في هذه
الـفــرصــة االقـتـصــاديــة والسياسية
واالنسانية في آن معا ،مستذكرا ما
تميزت به التجارب السابقة لدولة
الكويت من جدية وكـفــاءة ونجاح
في هذا الميدان.
وق ــال إن ك ــل ال ـج ـهــات الوطنية
واالقليمية والدولية المتعاونة في
تنظيم هذا المؤتمر تعلم ان اليوم
الثاني منه يمثل نبضه االقتصادي
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،الس ـي ـم ــا أنـ ـ ــه مـتـعـلــق
بمشاركة القطاع الخاص الدولي في
ملكية وتمويل المشاريع التنموية
التي يطرحها العراق.
وشــدد على أن مشاركة القطاع
الخاص يجب ان تكون االكبر حجما

واألبعد اثرا واألعمق داللة ،الفتا الى
ان برنامج الـيــوم حافل بتوضيح
طبيعة الضمانات غير المسبوقة
الـتــي تحظى بـهــا ه ــذه الـمـشــاريــع،
فضال عن صيغ الدعم الذي يتلقاه
المستثمرون فيها.

تعبئة تنموية عالمية
وأكـ ــد أن ال ـكــويــت ال تـنـظــر الــى
المؤتمر باعتباره تعبئة تنموية
عالمية فحسب ،بل ترى فيه اعالنا
عــراقـيــا واقليميا بــانـتـهــاء مرحلة
عدم االستقرار وبداية لمرحلة االمن
والتنمية في المنطقة كلها ،مشيرا
الــى تــزامــن المؤتمر مــع االجتماع
ال ــوزاري للتحالف الــدولــي ضد ما
يـسـمــى تنظيم ال ــدول ــة االســامـيــة
(داعش).
وأع ــرب عــن أمـلــه أن تستضيف
الكويت ،او ربما يستضيف العراق
قريبا مؤتمر اعــادة اعمار سورية
ومؤتمر اعمار اليمن.
ولـفــت الــى ان الـكــويــت ال تعتبر
هذا المؤتمر مجرد تجربة جديدة
تـكــرس دوره ــا االقليمي والعربي
والدولي وصدق مساعيها التنموية
واالن ـســان ـيــة ،ول ـكــن تـجــربــة رائ ــدة
ومهمة في اعادة العالقات العربية

ً
على الغانم متحدثا في المؤتمر
 الـعــربـيــة م ــن مـنـظــور المستقبلومصالحه والتقدم ومقتضياته.
وأف ـ ــاد ب ــأن ــه بــالـنـسـبــة للكويت
واهلها ال ينتهي المؤتمر بانتهاء
ايامه الثالثة ،بل هو يبدأ بعدها،
وانـ ـط ــاق ــا م ـن ـه ــا ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان
الـكــويــت مؤهلة ألن تـكــون البوابة
الــرئـيـسـيــة الع ـ ــادة اع ـم ــار ال ـع ــراق،
ن ـظــرا لـلـجــوار الـجـغــرافــي للكويت
وتكاملها االجتماعي واالقتصادي
وتوظيفا لبنيتها االساسية وكفاءة
البنية المؤسساتية والديمقراطية
والقضاء والجهاز المصرفي.

ضمانات للمستثمرين

الـعــراقــي د .سـلـمــان الجميلي ،في
كلمته ،المستثمرين الــى الــدخــول
في السوق العراقي واالطــاع على
الفرص االستثمارية التي تقدمها
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ـت ــي قــدمــت
ضمانات للمستثمرين.
سنت
وقال إن الحكومة العراقي ّ
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـت ــي ت ـم ـنــح ض ـمــانــات
ل ــاس ـت ـث ـم ــار وت ـس ـه ـي ــل اجـ ـ ـ ــراءات
المستثمرين ،مؤكدا ان المساهمة
في عملية اعادة االعمار عن طريق
الدخول في االستثمارات العراقية
تمثل رسالة محبة وسالم واستقرار،
خــاصــة أن اس ـت ـقــرار ال ـع ــراق يمثل
استقرارا للمنطقة كلها.

مــن جهته دعــا وزي ــر التخطيط

ً
 ...وسليمان الجميلي متحدثا

بنك برقان شارك في المؤتمر
أعـلـنــت مجموعة بـنــك بــرقــان ،مـشــاركــة الـبـنــك فــي مــؤتـمــر إع ــادة
إعمار العراق ،وذلــك عبر مشاركة مصرف بغداد التابع له في هذا
الحدث الضخم.
ويـهــدف هــذا المؤتمر الــدولــي المهم إلــى توفير التمويل الــازم
إلعادة بناء البنية التحتية واألعمال في العراق ،وتأتي مشاركة بنك
ً
برقان في فعالياته انطالقا من الرؤية المشتركة بينه وبين شركة
مشاريع الكويت (كيبكو) ،الشركة األم ،والتي تلتزم بشكل راسخ
بالمساعدة في إعادة بناء االقتصاد العراقي والمجتمعات المحلية
فــي المنطقة ككل .ويعد مصرف بـغــداد ،أحــد المصارف اإلقليمية
التابعة لمجموعة بنك برقان ،أكبر بنك خاص في العراق ،ويوجد
ً
ً
في  18محافظة ،من خالل شبكة تتكون من  41فرعا ،ويتمتع أيضا
بمكانة فريدة تسمح له بالمساهمة في إعادة إعمار العراق.

نيكلسون :بريطانيا أكثر مقدمي المساعدات للعراق
أش ـ ــادت ع ـض ــوة م ـج ـلــس ال ـ ـلـ ــوردات الـبــريـطــانــي
وال ـم ـب ـعــوثــة ال ـت ـج ــاري ــة لــرئ ـي ـســة م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
البارونة إيما نيكلسون بالدور ،الذي تؤديه الكويت
في أ مــن واستقرار المنطقة ،مضيفة أن استضافة
الكويت مؤتمر إعادة إعمار المناطق المحررة من
تنظيم دا عــش في العراق "مساهمة فعالة وخطوة
مـمـيــزة عـلــى طــريــق ال ـب ـنــاء بـعــد ان ـت ـهــاء الـعـمـلـيــات
العسكرية فيه".
ولفتت نيكلسون ،فــي تصريحات للصحافيين
ع ـلــى ه ــام ــش م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي االج ـت ـم ــاع الـ ـ ــوزاري
لدول التحالف الدولي ضد داعش الذي تستضيفه
الـ ـك ــوي ــت ،إلـ ــى أن ـه ــا ت ــول ــي أه ـم ـي ــة ك ـب ــرى لـلـطــابــع
التجاري واالستثماري للمؤتمر بصفتها المفوضة
التجارية لرئيسة ا لــوزراء البريطانية تيريزا ماي
إلى العراق وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان،
مشيرة إلى العالقات الوثيقة التي تربطها بغرفة
التجارة والصناعة في الكويت.
ً
وردا على ســؤال حــول اآل ث ــار السلبية المترتبة
على انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي على

العالقات التجارية البريطانية مع دول المنطقة،
أشـ ــارت إل ــى أن االن ـس ـحــاب مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
كان قرار الشعب البريطاني ،نافية أن تكون هناك
أي آثار سلبية له على العالقات التجارية مع دول
المنطقة أو مختلف دول العالم.
وشـ ــددت ع ـلــى أن االق ـت ـصــاد ال ـبــري ـطــانــي ســوف
ً
يكون أكثر حرية وانفتاحا ومرونة بعد االنسحاب
من االتحاد االوروبي ،مؤكدة التزام بالدها بالعمل
مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي المشاركين
في السوق األوربية الموحدة.

مشروعات انشائية
وعـ ـ ــن الـ ـمـ ـبـ ـل ــغ ،ال ـ ـ ــذي س ـت ـس ــاه ــم بـ ــه ال ـح ـك ــوم ــة
البريطانية في المؤتمر ،شددت على أن الحكومة
البريطانية هــي أ كـثــر مقدمي ا لـمـســا عــدات للعراق
ً
كــرمــا ،الفـتــا إل ــى أنـهــا عـمـلــت عــن كـثــب فــي مناطق
اآلز يــد يـيــن والسنة والشيعة مــع فريق مــن األطباء
ً
والـمـعـلـمـيــن ،ف ـضــا ع ــن أن ـهــا ع ـلــى رأس مــؤسـســة

«البنك الدولي» :نجاح التنمية بالعراق
يساهم في استقرار المنطقة
قال نائب رئيس مجموعة
البنك الدولي لشؤون الشرق
االوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط وشـ ـم ــال إفــري ـق ـيــا
د .ح ـ ــا ف ـ ــظ غ ـ ــا ن ـ ــم أ م ـ ـ ـ ــس ،إن
مشروع إ عــادة إعمار العراق
هــو ه ــدف للمجتمع ا لــدو لــي
ككل ولمنطقة الشرق األوسط
ً
خ ـصــوصــا م ــن أج ــل تـحـقـيــق
استقراره.
وأضاف غانم لـ"كونا" على
هــامــش مــؤتـمــر "اسـتـثـمــر في
الـ ـع ــراق" الـ ــذي نـظـمـتــه غــرفــة
تـ ـ ـج ـ ــارة وص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
بالتزامن مع مؤتمر الكويت
الدولي العادة إعمار العراق،
أن ا ل ـب ـن ــك ك ـمــؤ س ـســة دو ل ـي ــة
م ـه ـت ــم ب ـم ـل ــف إع ـ ـ ــادة إع ـم ــار

ال ـ ـعـ ــراق ألنـ ـه ــا دولـ ـ ــة ك ـب ـيــرة
ً
و م ـ ـه ـ ـمـ ــة مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدا أن نـ ـج ــاح
التنمية في العراق سيساهم
ف ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراره واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
المنطقة كذلك.
وأوض ــح أن الـبـنــك الــدولــي
عـمــل مــع الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ع ـلــى
ت ـق ـي ـيــم احـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـع ــراق
وم ـت ـط ـل ـب ــات إع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــاره
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ع ـل ــى
ت ـح ـض ـيــر ه ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر مــع
دولة الكويت بمشاركة ثالث
منظمات دولية ساهمت في
إعـ ـ ـ ــداده هـ ــي ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
واألمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة واالتـ ـح ــاد
األوروبي.

وأ كـ ـ ـ ـ ــد غ ـ ــا ن ـ ــم أن ا لـ ـ ـع ـ ــراق
يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج إل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارت
ً
كـبـيــرة خـصــو صــا فــي البنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة ك ــال ـط ــاق ــة وال ـن ـق ــل
ً
واإلسكان مبينا أن أغلب هذه
االستثمارات يأتي عن طريق
القطاع الخاص.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة
العراقية عملت على تشجيع
عملية اال سـتـثـمــار وتحسين
م ـ ـنـ ــاخـ ــه ع ـ ـبـ ــر الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
ا ل ـق ــا ن ــو ن ـي ــة و تـ ـط ــو ي ــر األداء
اإلداري لمؤسساتها.

«الخارجية» المصرية :المؤتمر
يعكس التسامي الكويتي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري
للشؤون العربيــة السفـ ـي ــر
د .م ـ ـح ـ ـمـ ــد ا لـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدري ،إن
ال ـمــؤت ـمــر الـ ــدولـ ــي إلع ـمــار
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــراق يـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس روح
التسامح والتسامي والنظر
إلى المستقبل بعمق ورؤية
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ك ــويـ ـتـ ـي ــة
معهودة.
وأكـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــدري ل ــ"ك ــون ــا"
أم ـ ــس ،أن ال ـج ـم ـيــع يلمس
ال ـ ــدور الـ ـب ــارز لـسـمــو أمـيــر
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل
ل ـخــدمــة ال ـك ــوي ــت وال ــوط ــن
ً
ً
العربي ويبذل جهدا مقدرا

للتعامل مع التحديات لحل
المشكالت.
وأض ـ ـ ــاف أن اس ـت ـضــافــة
ال ـكــويــت لـلـمــؤتـمــر الــدولــي
إلعادة إعمار العراق يعكس
انتماءها القومي والعربي،
وينبع من منطقها القومي
السليم وحكمة تجربة سمو
األمير.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
القوية بين الكويت ومصر
ال ـ ـضـ ــاربـ ــة ب ـ ـجـ ــذورهـ ــا فــي
الـ ـعـ ـم ــق ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ع ـلــى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــي
وال ـش ـع ـب ــي ،وال ـم ـت ــوق ــع أن
ً
ت ـش ـهــد ازدهـ ـ ـ ـ ــارا أكـ ـب ــر فــي
المرحلة المقبلة.

إعمار الخيرية ،التي تقوم بالعديد من المشروعات
اإلنشائية المميزة في مختلف المجاالت ،مشيرة
ً
إلى أن المؤسسة قامت أخيرا ببناء مدرسة لأليتام
فــي منطقة البصرة بتمويل مــن سمو أمير البالد
الشيخ صباح األ حـمــد ،الفتة إ لــى أن إعمار تتولى
ع ــاج أك ـثــر م ـل ـيــون مــريــض وت ـم ــول تـعـلـيــم نصف
مليون طالب عراقي.
وبخصوص الفرص االستثمارية التي يطرحها
المؤتمر والتي تتطلب شركاء محليين ،أوضحت
أن بــاد هــا ملتزمة بتبادل المعرفة وا لـخـبــرات مع
العراق ،لذلك لديهم عالقات وثيقة مع غرفة التجارة
والصناعة والتي تعتبر مفتاح الشراكة مع العراق،
الفتة إلى مشاركة العديد من الشركات البريطانية
في مؤتمر إعادة االعمار الذي تستضيفه الكويت،
وهذه الشركات تتنوع اهتماماتها ومجاالت عملها
ما بين النفط والغاز والبناء والتمويل والخدمات
المالية والتعليم العالي.

ةديرجلا
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محليات

«الصحة» مدينة بمليون دينار لمصلحة فنادق

 560ألف مستهلك للكهرباء والماء

افتتاح توسعة مستشفى األميري في يونيو

●

عادل سامي

تنظر لجنة من داخل وزارة
الصحة في مطالبات عدد من
الفنادق ّ
برد أموال تقدر بمليون
دينار ،نظير تأجير قاعات
لمؤتمرات خاصة بوزارة الصحة،
وحجز غرف لضيوف الكويت من
االستشاريين.

ع ـل ـم ــت "ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" أن وزارة
الصحة مدينة لـعــدد مــن الفنادق
بـمـبـلــغ يـتـخـطــى ال ـم ـل ـيــون دي ـنــار،
وذلك عن سنوات سابقة.
وقالت مصادر صحية مطلعة إن
الفنادق طالبت الوزارة مرارا بدفع
المبالغ ،وتنتظر الرد .وأشارت إلى
أن الــوزارة شكلت لجنة للنظر في
مـطــالـبــات الـفـنــادق الـمــالـيــة ،حيث
سـيـتــم ب ــت ه ــذا ال ـم ــوض ــوع خــال
األسابيع القليلة المقبلة.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن هــذه
الـ ـمـ ـب ــال ــغ ن ـظ ـي ــر ت ــأجـ ـي ــر ق ــاع ــات
لمؤتمرات خاصة بوزارة الصحة،
وحجز غرف لضيوف الكويت من
االستشاريين وضيوف المؤتمرات
الصحية في وزارة الصحة.
يـ ــذكـ ــر أن مـ ـي ــزانـ ـي ــة م ـي ــزان ـي ــة

ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـص ـح ـيــة ف ــي وزارة
الصحة خالل العام الماضي بلغت
نحو مليوني دينار تم تخصيصها
لـ 38مؤتمرا و 20ورشة عمل ،بواقع
 50ألف دينار للمؤتمر الواحد و10
آالف دينار لورشة العمل.

افتتاحات جديدة
ف ــي م ــوض ــوع مـنـفـصــل ،كشفت
مديرة منطقة العاصمة الصحية،
د .فاطمة العسومي ،عن استعداد
المنطقة الفتتاح عدد من المرافق
الصحية ال ـجــديــدة ،أبــرزهــا مركز
الشعر بتبرع من مساعد الصالح،
وتوسعة مستشفى األميري التي
م ــن ال ـم ـق ــرر تـسـلـمـهــا خ ــال شهر
يونيو المقبل.

وقــالــت الـعـســومــي ،فــي تصريح
صحافي على هامش حفل تكريم
نظمه قسم الصيدلية في مستشفى
األم ـي ــري ،إن جـمـيــع الـعــامـلـيــن في
الـمـسـتـشـفــى ي ـق ــوم ــون ب ـ ــدور مهم
للغاية في تطوير الخدمة الصحية
للمتلقي ،مـشـيــدة بـكــافــة الـطــاقــات
والـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة ف ــي تـطــويــر
العمل.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
مركز الكويت لطب العيون ،د .خالد
السبتي ،حصول المركز على أعلى
درج ــات االع ـتــراف بـجــودة الرعاية
الصحية وتطبيق معايير سالمة
المرضى.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـبـ ـت ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي أم ــس ،إن الـمــركــز حصل
على الدرجة الماسية ،حيث تعتبر

َ
طفل كويتي يعالج بتقنية جديدة في «جريت أورموند ستريت»
أك ــد اخ ـت ـصــاصــي أم ـ ــراض الـ ــدم عـنــد
األ طـفــال فــي مستشفى جريت أور مــو نــد
سـتــريــت فــي ل ـنــدن ،الـبــروفـيـســور أجــاي
فورا ،أن سرطان الدم الليمفاوي الحاد
أو لوكيميا األرو م ــة اللمفاوية ا لـحــادة
هــو نــوع مــن ســرطــانــات األط ـفــال ،وأحــد

أكثر  10أورام خبيثة شيوعا في الكويت
والسعودية واإلمارات العربية.
وقـ ـ ــال ف ـ ـ ــورا ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي
أمس ،بمناسبة اليوم العالمي لسرطان
األ طـفــال ،إن التقدم فــي ا لـعــاج الخلوي
أدى إل ــى إح ــداث قـفــزة ثــوريــة فــي عــاج

األط ـ ـ ـفـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـ ـسـ ــرطـ ــان ال ـ ــدم
الليمفاوي الحاد.
ً
ً
وأضاف أن طفال كويتيا سيكون أول
مريض يتلقى العالج بخاليا "سي إيه
آر -ت" في هذا المستشفى.

ً
بزيادة  6584مستهلكا ...ومحافظة حولي في المقدمة
سيد القصاص

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الكهرباء والماء،
في  6فبراير الـجــاري ،أن إجمالي مستهلكي الكهرباء
والماء في المحافظات الست بلغ  560الف مستهلك حتى
تاريخه ،بزيادة تقدر بـ  6584مستهلكا ،مقارنة بأعداد
المستهلكين في  9يناير من عام .2017
ووفق اإلحصائية جاء ترتيب المحافظات في إجمالي
اعداد المستهلكين كالتالي؛ محافظة حولي (166.223
أل ــف مستهلك)؛ محافظة الـفــروانـيــة ( 138.726ألـفــا)؛
األحمدي ( 120.967ألفا)؛ العاصمة ( 56.540ألفا)؛ الجهراء
( 49.659ألفا)؛ محافظة مبارك الكبير ( 28.189ألفا).

باسل الصباح

أعلى درجة يحصل عليها مركز في
الكويت من الهيئة الكندية العالمية
لــاعـتــراف .وأش ــار إلــى أن برنامج
االعتراف هدف الى تطبيق المعايير
العالمية لالعتراف بجودة الرعاية
الصحية وتدريب الكوادر وسالمة
ال ـمــرضــى ،الفـتــا إل ــى أن الـبــرنــامــج
يـتـضـمــن أي ـضــا ت ــدري ــب العاملين
ب ــال ـم ــرك ــز ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق م ـعــاي ـيــر
الجودة واالعتراف ،ووضع الخطط
التنفيذية لضمان االلتزام بمعايير
الجودة ومتابعة مؤشرات األداء.
وذك ـ ـ ــر أن ب ــرن ــام ــج االع ـ ـتـ ــراف
شمل إعداد دراسات لقياس األداء
والسالمة.

ً
«ديوان الخدمة» تلقى  218تظلما
من الجهات الحكومية في يناير
●

محمد الجاسم

ع ـل ـم ــت "ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن ع ــدد
التظلمات التي وردت إلى ديوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة م ــن ال ـج ـهــات
الـحـكــومـيــة فــي شـهــر يـنــايــر بلغ
نحو  218تظلما على الـقــرارات
اإلدارية.
وذك ـ ــرت م ـص ــادر أن ال ــدي ــوان
أوق ـ ــف اس ـت ـق ـب ــال الـ ـشـ ـك ــاوى مــن
م ــوظـ ـف ــي الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة

ً ً
النواف :الكويت تولي ذوي االحتياجات اهتماما كبيرا
محافظة حولي تطلق احتفاالتها الوطنية بحفل غنائي
أكد محافظ حولي ضرورة
االهتمام بفئة ذوي االحتياجات
الخاصة ودمجها في المجتمعً ،
تولي اهتماما
السيما أن الكويت ً
ً
كبيرا بهذه الفئة تنفيذا
لتوجيهات القيادة السياسية.

برعاية وحضور محافظ حولي الفريق أول م .الشيخ أحمد النواف،
أطلقت محافظة حولي فعاليات احتفاالتها الكبرى والمميزة بذكرى
ً
مرور  12عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم ،والذكرى الـ 57
ً
الستقالل دولة الكويت ومرور  27عاما على التحرير والمتمثل في حفل
غنائي لفرقة "ميامي" وذلك لذوي االحتياجات الخاصة ،بفندق الجميرا
وسط حضور كبير من القياديين والمواطنين والمقيمين.
وفي هذا الصدد ،قال محافظ حولي في كلمته "يسعدني ويشرفني
باسمي ونيابة عن أسرة محافظة حولي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى مقام سمو أمير البالد المفدى الشيخ صباح األحمد وإلى
سمو ولي عهده األمين الشيخ نواف األحمد وإلى سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي كافة بمناسبة العيد
الوطني الـ 57والذكرى الـ 27للتحرير والذكرى الـ  12على تولي صاحب
ً
السمو مقاليد الحكم ،داعيا المولى عزوجل أن يحفظ الكويت وأهلها
وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان والتقدم واإلزدهار.
ولفت الشيخ أحمد نواف إلى ضرورة االهتمام بهذه الفئة ودمجها
ً
ً
ً
في المجتمع ،السيما أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة تنفيذا
لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجاتهم وإبراز جهودهم بغية
دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أن محافظة حولي تسعى جاهدة الى االستفادة من طاقات
ذوي االحتياجات الخاصة بما يعود بالنفع على المحافظة بشكل خاص،
ً
ً
وعلى الدولة عموما ،فضال عن اهتمامها بدعوتهم للمشاركة في جميع
ً
ً
ً
مناسباتها عموما والوطنية خصوصا مشيرا إلى وضع أولوية لهم
في مقدمة آلية تطوير العمل في المحافظة.
وشكر الحضور على مشاركتهم احتفاالت محافظة حولي الوطنية
ً
لهذا العام ،داعيا الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل
مكروه وأن يديم الكويت منارة علم وعمل وآمن وأمان تحت قيادة صاحب
السمو أمير البالد المفدى وولي عهده األمين.

النواف خالل االحتفاالت الوطنية في محافظة حولي

«فرحة األحمدي» الجمعة المقبل
ويعد الحفل الفعالية األبرز واألكثر جماهيرية
ض ـم ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات الـ ـت ــي تـتـضـمـنـهــا اح ـت ـف ــاالت
المحافظة باألعياد الوطنية بعد احتفالية رفع
العلم والمهرجان العائلي "أم الخير" ،حيث بلغ
عدد حضور حفل العام الماضي نحو  20ألفا من
الـمــواطـنـيــن والمقيمين وض ـيــوف دول ــة الكويت
القادمين من دول مجلس التعاون ومختلف دول
العالم لمشاركتنا احتفاالتنا بأعياد الوطن.

ً
«الشباب» تطلق مشروع «تحت أمرك يا وطن» قريبا
يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية للقيادات الشابة
أعلنت الهيئة العامة للشباب
عــزم ـهــا إط ـ ــاق مـ ـش ــروع "تـحــت
ً
أمـ ـ ــرك ي ــا وطـ ـ ــن" ق ــريـ ـب ــا ،ضـمــن
برنامج تعزيز الهوية الوطنية
ل ـل ـق ـيــادات ال ـشــابــة م ــع الـجـهــات
العسكرية الذي تشرف عليه.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام
ل ـل ـه ـي ـئ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس فـ ــريـ ــق ع ـمــل
البرنامج عبدالرحمن المطيري،
فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ع ـقــب
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع لـ ـلـ ـف ــري ــق أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن
المشروع يهدف لتنمية مهارات
الشباب في إطار علمي ومنهجي
وميداني.
وأض ـ ــاف أن ال ـم ـش ــروع يــأتــي
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع وزارت ـ ـ ــي ال ــدف ــاع
وال ــداخ ـل ـي ــة وال ــرئ ــاس ــة ال ـعــامــة
للحرس الوطني واإلدارة العامة
لالطفاء.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع

يستهدف الشباب المتميزين من
منتسبي الكليات العسكرية ومن
الدارسين بالجامعات والكليات
والـمـعــاهــد التطبيقية وك ــل من
لديه الرغبة ضمن الفئة العمرية
الـمـحــددة الـتــي ت ـتــراوح بين 18
و 32عاما.
وبين أن أهم اهداف المشروع
هـ ـ ـ ــو إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادر وطـ ـنـ ـي ــة
ت ـطــوع ـيــة م ـت ـم ـيــزة وإك ـســاب ـهــم
مهارات وخبرات تسهم في بناء
ذواتهم وشخصياتهم القيادية
وتحقيق التعاون بين المجتمع
المدني والمؤسسات العسكرية
المختلفة المشاركة بالمشروع.

استقرار البالد
وذكـ ــر أن ال ـم ـش ــروع سـيـكــون
أداة م ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـه ــوي ــة

جانب من اجتماع برنامج تعزيز الهوية الوطنية للقيادات الشابة
الوطنية من خالل توثيق ارتباط
الشباب بوطنهم وتعزيز حسهم
األمني لمشاركة أبناء الوطن في
المحافظة عـلــى أم ــن واسـتـقــرار
البالد.
وأفاد المطيري بأن المشروع
ي ـع ـمــل أي ـض ــا ع ـل ــى غـ ــرس روح

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالء واالن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء لـ ـل ــوط ــن
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـضـ ـب ــط
والــربــط فــي الحياة الـعــامــة ،عن
طـ ــريـ ــق تـ ــدريـ ــب الـ ـشـ ـب ــاب عـلــى
كيفية االلتزام باألوامر واحترام
القوانين.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـش ــروع

س ـي ـس ـعــى ك ــذل ــك إل ـ ــى م ـســاعــدة
المنضمين للبرنامج على فهم
ال ـق ـي ــم اإليـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـت ــي يـجــب
أن ي ـت ـص ــف ب ـه ــا الـ ـشـ ـب ــاب ،عــن
ط ــري ــق ت ــوع ـي ـت ـه ــم ب ــال ـق ــوان ـي ــن
الخاصة بالدولة وااللـتــزام بها
والدفاع عنها.

ً
«السكنية» تستدعي الدفعة السادسة
إزالة  15مخيما من بر الصليبية
من قسائم جنوب عبدالله المبارك
●
●

يوسف العبدالله

أعـلـنــت الـمــؤسـســة الـعــامــة للرعاية
السكنية أنها ستوزع الدفعة السادسة
مــن الـقـســائــم الـحـكــومـيــة فــي مـشــروع
ج ـنــوب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـب ــارك اإلس ـكــانــي
م ـ ــن ق ـط ـع ــة  2ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ت ــوزيـ ـع ــات
ا ل ـس ـن ــة ا ل ـم ــا ل ـي ــة  ،٢٠١٨/٢٠١٧ا ل ـتــي
تـشـتـمــل عـلــى  283قـسـيـمــة بمساحة
400م ،2للمخصص لهم حتى تاريخ
.١٩٩٩/4/١٩
وقالت المؤسسة في بيان صحافي
أمـ ــس ،إن ـهــا حـ ــددت يــومــي الخميس
واألح ـ ــد الـمـقـبـلـيــن مــوعــديــن لـتــوزيــع
بطاقات القرعة على أن يكون االثنين
ً
ال ـم ـق ـب ــل مـ ـ ــوعـ ـ ــدا لـ ـت ــوزي ــع ب ـط ــاق ــات

االحتياط ،فيما حددت األربعاء المقبل
ً
موعدا إلجراء القرعة وتوزيعها.
ودع ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
الـمـخـصــص ل ـهــم ق ـســائــم حـكــومـيــة في
هذه المنطقة
وال ـمــدرجــة أسـمــاؤهــم إل ــى الحضور
ً
شـخـصـيــا لـمـبـنــى ال ـمــؤس ـســة بمنطقة
ً
ج ـنــوب ال ـس ــرة ال ـســاعــة  9ص ـبــاحــا في
ال ـمــواع ـيــد ســال ـفــة ال ــذك ــر ،مصطحبين
م ـ ـع ـ ـهـ ــم الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـ ـ ـ ــرار
ال ـت ـخ ـص ـيــص ،لـتـسـلــم ب ـط ــاق ــات دخ ــول
القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي ،مع
االلتزام بالمواعيد المحددة ،مفيدة بأنه
فــي حــالــة عــدم االس ـتــام سيتم طرحها
ض ـم ــن ب ـط ــاق ــات االحـ ـتـ ـي ــاط ف ــي ال ـي ــوم
المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور.

علي حسن

كـشـفــت إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ف ــي بلدية
الـكــويــت عــن تــواصــل حـمــات التفتيش التي
تـشـنـهــا األجـ ـه ــزة الــرقــاب ـيــة ع ـلــى الـمـخـيـمــات
الربيعية للتأكد من التزام أصحابها بالتعميم
اإلداري رقم  2017/ 20بشأن تنظيم المخيمات،
وترخيص مخيماتهم قبل نصبها في المواقع
التي حددتها البلدية ،وتحذيرهم من مخالفة
االشتراطات والضوابط.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أوضـ ـ ــح رئ ـي ــس فــريــق
الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد
الشريكة أن مفتشي الفريق نفذوا حملة على
ال ـم ـخ ـي ـمــات ال ـم ـخــال ـفــة بـمـنـطـقــة الـصـلـيـبـيــة،
بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق ،أسفرت عن رفع وإزالة  15مخيما مخالفا.

نـهــائـيــا ،ول ــم يــوقــف الـتـظـلـمــات،
ب ــل جـعـلـهــا ع ــن ط ــري ــق الـجـهــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وبـ ـع ــد مــواف ـق ـت ـهــا
وال ـتــدق ـيــق عـلـيـهــا ،وال ـت ــأك ــد من
أحقية الموظف ،وال يتم استقبال
ت ـلــك ال ـت ـظ ـل ـمــات م ــن الـمــوظـفـيــن
المتظلمين.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن
الموظف لــه الحق فــي أن يتظلم
خالل  60يوما من صدور القرار
ال ـمــراد التظلم مـنــه ،وإن لــم يكن

م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،أكـ ــدت إدارة الـعــاقــات
ال ـعــامــة ت ــواص ــل ال ـج ــوالت الـمـيــدانـيــة التي
يقوم بها المفتشون بقسم إزالة المخالفات
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير في عموم
مناطق المحافظة للتأكد من التزام أصحاب
الـ ـعـ ـق ــارات ب ــاش ـت ــراط ــات وض ــواب ــط الئـحــة
البناء ،مشيرة إلى أنه تمت إزالة دور مخالف
طواعية من أحد مالك العقارات كان تم إنذاره
من جانب مفتشي القسم.
وأش ــار رئـيــس قسم إزال ــة المخالفات م.
ماجد المطيري ،إلى رصد المفتشين مخالفة
العقار خــال جوالتهم شبه اليومية التي
يـقــومــون بـهــا ،وق ــد تــم توجيه إن ــذار لمالك
العقار بإزالة الــدور المخالف ،وتمت إزالته
طواعية من جانبه.

يعلم فـ 60يوما من إبالغه ،بحيث
تتم مراجعتها مــن قبل الــديــوان
تمهيدا إلرســالـهــا إل ــى "الـفـتــوى
والتشريع" لبت أمرها وإرسالها
إلى جهة الموظف.
وأض ـ ــاف ـ ــت :يـ ـج ــوز ل ـل ـمــوظــف
رف ــع دع ــوى قـضــائـيــة مــن ال ـقــرار
المتظلم منه ،وذلك بعد استيفاء
كل المراحل واإلجراءات الواجب
اتباعها بعد تقديم التظلم.

«الطرق» :إنجاز شارع الغوص
يسبق البرنامج الزمني
●

بدأت محافظة األحمدي العد التنازلي للحفل
الغنائي الكبير المرتقب "فرحة األحمدي" ،الذي
تقيمه مساء يــوم الجمعة المقبل ،الموافق 16
ال ـج ــاري فــي ن ــادي الـشـبــاب بـمــديـنــة األح ـمــدي،
ب ـم ـشــاركــة ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر ع ـبــدال ـلــه ال ــروي ـش ــد،
والفنانة الكبيرة نوال الكويتية ،والفنان جابر
الكاسر من السعودية ،والفنان الشعبي باسم
الردهان.

وبينت اإلحصائية أن إجمالي عدادات الكهرباء في
جميع المحافظات بلغ  565799ألفا ،كما بلغ إجمالي
عدادات المياه  181661ألفا ،في حين بلغ إجمالي عدادات
المياه الصليبي  703ع ــدادات ،وبلغ إجمالي وصالت
المياه الصليبية  78.246ألــف ع ــداد ،وع ــدادات المياه
المعالجة  1.448ألفا ،موضحة أن أكبر  3محافظات في
اجمالي عدد عدادات الكهرباء هي حولي بـ  165.700ألفا؛
والفروانية بـ  135.820ألفا ،واألحمدي بـ  123.234ألفا،
أما أكبر  3محافظات في إجمالي عدد عــدادات المياه
فتأتي الفروانية  40.521ألفا؛ واألحمدي  32.967ألفا؛
ومحافظة الجهراء  32.967ألف عداد.

سيد القصاص

أعلن المدير العام لهيئة الطرق
والنقل البري ،م .أحمد الحصان،
انـتـهــاء الهيئة مــن تنفيذ أجــزاء
مهمة من مشروع إنشاء وإنجاز
وصـ ـي ــان ــة شـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـغ ـ ــوص مــن
ال ــدائ ــري الـخــامــس إل ــى الــدائــري
السادس.
وأك ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ــرص الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ع ـلــى
م ـت ــاب ـع ــة الـ ـمـ ـش ــروع وخ ـط ــوات ــه
الـتـنـفـيــذيــة ،ال ـتــي تـشـيــر إل ــى أن
نـســب اإلن ـجــاز تسبق البرنامج
الـ ــزم ـ ـنـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ـ ــه ،ب ـف ـضــل
ا لـتـعــاون والتنسيق بين جميع
األطراف العاملة بالمشروع ،الذي
يـتــوقــع االن ـت ـهــاء مـنــه فــي نهاية
عام .2019
وق ــال ال ـح ـصــان فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن إن ـ ـشـ ــاء
وإنجاز وصيانة شارع الغوص
من المشاريع المهمة والحيوية
الـ ـت ــي ت ـن ـفــذهــا ال ـه ـي ـئ ــة ،بـكـلـفــة
إجمالية  77.300مليون دينار،
بهدف تسهيل انسيابية الحركة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــروريـ ـ ــة ،وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة األم ـ ـ ـ ــان،
لـ ـم ــواكـ ـب ــة الـ ـكـ ـث ــاف ــة ال ـس ـكــان ـيــة
ف ــي ال ـحــركــة ال ـم ــروري ــة ،نتيجة
التطوير في المناطق السكنية
المجاورة.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت
أفضل التصاميم وفق المعايير
وا لـمـقــا يـيــس المعتمدة لتنفيذ
هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ـ ــذي يـشـمــل
حزمة كبيرة من أعمال التجديد
وال ـت ـطــويــر ،مـنـهــا طــريــق بطول
 7ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ،وإنـ ـش ــاء جسر
ال ـت ـفــاف عـكـســي أع ـلــى ال ــدائ ــري
الخامس ،واستحداث دوار جديد
بمنطقة بيان ،وتطوير  3دوارات
ق ــائ ـم ــة ف ــي بـ ـي ــان ،واس ـت ـح ــداث
ج ـ ـسـ ــر بـ ـ ـع ـ ــرض ثـ ـ ـ ــاث حـ ـ ـ ــارات
فــي االتـجــاهـيــن بـتـقــاطــع شــارع
ال ـ ـغـ ــوص مـ ــع ط ــري ــق خ ــال ــد بــن
عبدالعزيز ،واستحداث دوارين
جديدين بمنطقة مشرف.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـت ـض ـم ــن
الـ ـمـ ـش ــروع اسـ ـتـ ـح ــداث ت ـقــاطــع
يـشـمــل  3مـسـتــويــات ،ه ــي :نفق
ل ـل ـط ــري ــق الـ ـ ــدائـ ـ ــري الـ ـ ـس ـ ــادس،
ودوار س ـط ـحــي أعـ ـل ــى ال ـن ـفــق،
وجـ ـس ــر بـ ـع ــرض  3حـ ـ ـ ــارات فــي
االتجاهين على شــارع الغوص
أعـلــى الـ ــدوار ،وتـطــويــر وتأهيل
شـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـغ ـ ــوص م ـ ــن ال ـ ــدائ ـ ــري
الخامس حتى الدائري السادس،
وت ــرحـ ـي ــل وحـ ـم ــاي ــة ال ـخ ــدم ــات
القائمة المتعارضة مع التطوير
المقترح".

8
برلمانيات
المجلس يقر «تعديل الجيش» و«محكمة األسرة» في المداولة األولى
ةديرجلا
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• تكليف «التعليمية» التحقيق في وفاة الطالب البلوشي ووزير التربية يتعهد باتخاذ اإلجراءات
ّ
رتب مجلس األمة جدول أعماله في
جلسة أمس ،التي شهدت إقرار قانون
ّ
تعديل الجيش الذي يمكن أبناء غير
محددي الجنسية من االلتحاق بالجيش
في المداولة األولى ،في وقت تمت إحالة
القانون المحال من الحكومة إلى لجنة
الداخلية والدفاع لدراسة التعديالت
المقدمة عليه وضبط صياغته.
ّ
وتمكن المجلس في نهاية جلسته،
التي ُهددت أكثر من مرة برفعها بسبب
عدم اكتمال النصاب ،من إقرار تعديالت
قانون محكمة األسرة في مداولة
واحدة.
وفي شأن آخر ،تعهد وزير التربية وزير
التعليم العالي في بداية الجلسة أمام
المجلس باتخاذ اإلجراءات القانونية
بموجب التحقيق الموسع الذي يتم
فهد التركي ومحيي عامر

بعض الوزراء
يعتقدون أننا
نتغشمر معهم
باألسئلة
وجوابهم يأتي
باستخفاف

عبدالله

إجراؤه في حادث وفاة الطالب عيسى
البلوشي ،مبينا أنه تم اتخاذ اإلجراءات
االحترازية بمنع سفر المدرسة المتهمة
لحين انتهاء التحقيق ،في وقت
فتح الحادث باب الحوادث األخرى
المشابهة ،وتم تكليف اللجنة التعليمية
البرلمانية دراسة ّالموضوع.
إلى ذلك ،وبينما كلف المجلس لجنة
الشؤون الخارجية مناقشة اإلساءات
المتكررة للرئيس الفلبيني للكويت على
أن تقدم تقريرها خالل شهر ،من
المقرر أن يبدأ جلسته اليوم بمناقشة
ً
نحو  26تقريرا محاال من لجان برلمانية،
بعضها منذ بداية دور االنعقاد
األول ،ثم يناقش عقب ذلك تعديالت
«صندوق المشروعات الصغيرة» و«ذوي
االحتياجات الخاصة».

افـ ـتـ ـت ــح رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة
والنصف ،بعد رفعها نصف ساعة
لـ ـع ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب ،وب ـ ــدأت
الـجـلـســة ب ـت ــاوة أس ـم ــاء األع ـضــاء
الحضور والمتخلفين عن الجلسة
بعذر ودون عذر ،ثم انتقل المجلس
للتصديق على مضبطة الجلسة
الماضية حيث صادق عليها.
ب ـعــدهــا ط ـلــب ال ـن ــائ ــب ري ــاض
العدساني نقطة نظام للحديث
ع ـ ــن الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،حـ ـي ــث ق ـ ـ ــال إن
"الصحافي علي الصنيدح خلوق
ولم نر منه إال الخير ،لكن حرس
المجلس ال يستطيعون ا لــد فــاع
ع ــن أن ـف ـس ـهــم ،وف ــي ه ــذا ال ـصــدد
أريـ ـ ــد ان أشـ ـي ــد ب ــأخ ــاق الـ ـل ــواء
خــالــد ال ــوق ـي ــت" ،وش ــارك ــه ايـضــا
ال ـن ــائ ــب صـ ــاح خ ــورش ـي ــد ال ــذي
أشاد بخلقه.
وق ــال الـنــائــب م ـبــارك الـحـجــرف:
"نطالب بأن تكون هناك معاملة أكثر
رقـيــا مــن الـحــرس تـجــاه الصحافة
وال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن" ،مـثـمـنــا دوره ـ ــم،
وطــالــب الــرئـيــس الـغــانــم بمعالجة
قضية علي الصنيدح.
وأضــاف الغانم" :أشيد بجهود
خالد الوقيت ،وال نقبل أن يتعرض
لـمــا ت ـعــرض عـلـيــه زورا وبـهـتــانــا،
حـ ـي ــث تـ ـع ــرض ايـ ـض ــا التـ ـه ــام ــات
باطلة ،وشكلت لجنة تحقيق ،وتم
االسـتـمــاع إلــى الشهود ومشاهدة
الكاميرات ونقول للوقيت محشوم".

الرسائل الواردة

علينا معالجة
أخطاء التعامل
مع العمالة
المنزلية
فالعامل أحد
أفراد البيت

الدمخي

ثم انتقل المجلس لكشف األوراق
والرسائل ال ــواردة ،وبــدأ بالحديث
عـ ــن ق ـض ـيــة ال ـع ـم ــال ــة ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة،
وت ـصــري ـحــات ال ــرئ ـي ــس الفلبيني
المسيئة للكويت ،حيث قال النائب
ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري" :إن ـن ــا أم ــام
هــذه الـمــوجــة الـتــي شــوهــت سمعة
الكويت ،ولن نقبل برد اقل من وزير
الخارجية ،والصمت الحكومي إما
بسبب الـخــوف مــن ع ــدم ال ــرد على
الــرئ ـيــس الـفـلـبـيـنــي وادعـ ــاءاتـ ــه أو
صحة االدعاءات".
ولـفــت ال ــى ان ــه "رغ ــم ذل ــك توجه

المجلس يصوت بالموافقة على تعديل قانون الجيش (تصوير عبدالله الخلف)

الكويت الى الرئيس الفلبيني دعوة
رسـمـيــة وأصـبـحـنــا طــوفــة هبيطة
فال أهــا وال مرحبا بــه ،وإذا كانت
هناك حوادث فيجب أن نعرف أوال
ع ــدد الـعـمــالــة الفلبينية بالكويت
وج ــرائ ــم ان ـت ـهــاك ح ـق ــوق االن ـس ــان
وجرائم القتل".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب ح ـس ـيــن
ال ـم ــوس ــوي ي ـ ــدرس ف ــي أس ـتــرال ـيــا
واتهم بقضية وتمت تبرئته من قبل
السلطات األسترالية" ،مشددا على
ان الوضع مع الفلبين يجب اال يمر
مــرور الكرام" ،حتى لو وصل االمر
وهوانا،
لقطع العالقات ،وكفى ذال
ً
واذا انتم لستم قادرين تنحوا ويأتي
غيركم".

نظرة ثاقبة
مــن جـهـتــه ،ذك ــر صــالــح عــاشــور
أن "الحكومة ال توجد لديها نظرة
ثاقبة للكثير من القضايا ،ولعل أبرز
دليل على ذلك تفاقم قضية البدون
وال ـع ـس ـك ــري ـي ــن ،وال ـ ـيـ ــوم الـقـضـيــة
الفلبينية" ،مشيرا الــى ان الرئيس
الفلبيني يتجه لألكشن باتهاماته
للكويت بــانـتـهــاك حـقــوق العمالة
الفلبينية في الكويت ،ومطلوب بيان
رسمي من قبل الخارجية".
وأشـ ــار عسكر ال ــى ان اتـهــامــات
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ـل ـب ـي ـن ــي م ــرف ــوض ــة
والـ ـ ـس ـ ـك ـ ــوت عـ ـل ــى ال ـت ـص ــري ـح ــات
المسيئة يجعل الفلبين تتمادى،
موضحا ان عدد القضايا الخاصة
بــال ـع ـمــالــة الـفـلـبـيـنـيــة ال ت ـت ـجــاوز
أصابع اليد الواحدة.
وط ــال ــب وزارة ال ـت ـج ــارة بفتح
ال ـم ـجــال أمـ ــام ال ـع ـمــالــة اإلثـيــوبـيــة
وغيرها من الدول االخرى ،وان يعاد
النظر فــي شركة ال ــدرة ،واذا كانت
ال ـح ـكــومــة ع ــاج ــزة ع ــن ال ــدف ــاع عن
سمعة الكويت فهذا دور المجلس.
وتــابــع" :اذا كــان كــام السبيعي
صحيحا فالبد من لجنة تحقيق مع
الملحق الثقافي في أستراليا حول
قضية الطالب حسين الموسوي،
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــات ـه ــام ــه بـقـضـيــة
أخالقية مع طالبة كويتية ،وأطلب
م ــن وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر التعليم

الـعــالــي النظر لـهــذه القضية ،وإذا
كانت صحيحة فالملحق الثقافي
يجب اال يستمر دقيقة واحدة".

قرارات الجلسة

أمر غير مسبوق

• وافق المجلس على المداولة األولى لمشروع القانون بتعديل
المادة  29من القانون رقم  32لسنة  1967في شأن الجيش بأن يتم
قبول غير الكويتيين بوظائف داخــل الجيش ،بموافقة  44عضوا
وعــدم موافقة  5أعضاء وامتناع عضو واحــد ،على أن تتم اعادته
بعد أسبوعين إلى المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.
• وافق المجلس على المداولة األولى لتعديالت قانون محكمة
األسرة بموافقة  42عضوا من إجمالي الحضور وعددهم  45عضوا،
وأعاد التقرير إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.
• واف ــق المجلس على تكليف لجنة ال ـشــؤون الـخــارجـيــة بحث
الـتـصــريـحــات الـمـنـســوبــة لـلــرئـيــس الفلبيني بـخـصــوص العمالة

وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ع ـ ــادل الــدم ـخــي:
«بـ ـ ــدايـ ـ ــة اح ـ ـيـ ــي اخ ـ ــوت ـ ــي ال ـ ـنـ ــواب
المحكومين والمسجونين ،ونحن
ن ـضــع ص ــوره ــم ف ــي امــاك ـن ـهــم ،أمــا
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـق ـض ـي ــة ال ـع ـم ــال ــة
الفلبينية واإلساءة لسمعة الكويت،
والتصوير بأن الكويتيين يقتلون
الـ ـخ ــدم الـفـلـبـيـنـيـيــن ،ويـنـتـهـكــون
حـقــوقـهــم ف ـه ــذا ام ــر غ ـيــر مـسـبــوق
م ــع الـصـمــت الـحـكــومــي أمـ ــام هــذه
االت ـهــامــات وتـشــويــه الـكــويــت ،ذلك
البلد االنساني ،ولما ترى ردة فعل
الحكومة واالعــام والـشــؤون حول
هــذه االتـهــامــات نجد انها ال شيء
بل انها تكاد تكون ميتة».
واضاف الدمخي« :في الوقت الذي
نشجب هذه االمــور علينا معالجة
األخ ـط ــاء فــي الـتـعــامــل مــع العمالة
المنزلية ،فهي أحد افراد البيت ،كما
انه يجب أن نوقف استعباد مكاتب
العمالة المنزلية للخدم».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـم ــر
الطبطبائي« :نــدعــو الخـيـنــا ثامر
السويط بالشفاء العاجل ،وان يعود
للكويت بالسالمة ،واستغرب من
ردة فعل الدمخي والسبيعي حول
ان ـت ـهــاك ح ـقــوق االنـ ـس ــان» ،مشيرا
إلى أن الحكومة هي سبب اختراق
سـمـعــة ال ـكــويــت ،ويـتـمـثــل ذل ــك في
عرقلة شركة الدرة من قبل المافيا،
ليس ذل ــك فحسب بــل الحكومة ال
تملك القدرة على الدفاع عن أبنائها،
فكيف تريد منها الدفاع عن الكويت.

تطاول الرئيس الفلبيني
وقال النائب عبدالكريم الكندري:
«المشكلة ليست في تطاول الرئيس
الفلبيني على الكويت ،وال تجاوز
النائبة عالية نصيف على الكويت
في مؤتمر المانحين ،إنما القضية
تكمن في ضعف الحكومة والصمت
الحكومي من قبل الخارجية ،ليس

الحكومة
ال تملك القدرة
على الدفاع عن
أبنائها فكيف
نريد منها
الدفاع عن
الكويت

عمر الطبطبائي

ذلك فحسب بل إن النائبة نصيف
ت ـســيء لـلـكــويــت ،وه ــي تـمـثــل أكبر
كتلة في البرلمان العراقي ،وال نرى
اي احتجاج او ردة فعل تجاه هذه
االتهامات».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :إذا كـ ــانـ ــت ال ـق ـض ـيــة
الحياد فما هو المطلوب للرد على
االتهامات ،خاصة اتهامات الرئيس
الفلبيني والنائبة العراقية ،فضال
عــن تـطــاول الـمـغــرديــن مــن الـخــارج
عـلــى مـقــام سـمــو أمـيــر ال ـبــاد دون
مــاحـقــة ،وه ــذا األم ــر لـيــس حـيــادا
بل ضعف».
وأض ــاف« :يجب ان يكون هناك
مــوقــف واض ــح ،والـشـعــب الكويتي
ال يـسـتـطـيــع الـ ــرد ع ـلــى اإلس ـ ــاءات
التي تتعرض لها الكويت ،والمقام
السامي ،خوفا من القضايا ،ليس
ذلــك فحسب بــل هـنــاك شخص في
حكومة دولــة مجاورة يتهكم على
وزير بالحكومة ،والحكومة ال ترد»،
مطالبا وزير التربية بكشف حقيقة
وفاة الطالب عيسى البلوشي الذي
ت ـعــرض لـلـضــرب عـلــى ي ــد معلمة،
«والله يصبر اهله».

اتهامات
الرئيس
الفلبيني
مرفوضة
والسكوت عن
تقرير خاص
التصريحات
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
عبدالله الرومي« :ان رسالة العمالة
المسيئة يجعل
الفلبينية ليس مكانها بند الرسائل
الفلبين تتمادى إنـمــا هــو اقـتــراح برغبة ،وال يمكن
عسكر

مـنــاقـشـتــه ف ــي الـجـلـســة ب ــل يــذهــب

الفلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس في الجلسة
المقبلة.
• وافق المجلس على طلب تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق
في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي ومشكلة الطالب الكويتي
حسين الموسوي في أستراليا والحوادث المشابهة على أن تقدم
اللجنة تقريرها للمجلس خالل شهر.
• وافق المجلس على تخصيص جلسة اليوم لمناقشة قوانين
بشأن ا لـصـنــدوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وبشأن ديــوان حقوق االنسان والتجنيس ما ال يزيد
على  2000شخص في عام .2018
للجنة ليقدم فيه تقرير خاص».
واضاف الرومي« :هناك تقصير
حـكــومــي واض ــح أم ــام تصريحات
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـل ـب ـي ـنــي ،وه ـ ــل ه ـنــاك
مطالب لم تلب لهذا الرئيس؟ فنحن
ن ـقــول ه ـنــاك أخ ـط ــاء ،لـكــن الـكــويــت
لها حقوق انسان ،وحتى من أساء
ل ـل ـك ــوي ــت فـ ــي الـ ـغـ ــزو اعـ ـيـ ــدت لـهــم
حقوقهم».
وأشار إلى أن «العمالة الفلبينية
ال تريد العودة إلــى بالدها بسبب
المعاملة الجيدة من الكويتيين لهم،
وهــذا على لسان العمالة نفسها»،
راف ـضــا اب ـت ــزاز الــرئ ـيــس الفلبيني
للكويت دون وجه حق.
واردف« :نطالب وزيــر الداخلية
بـحـصــر ع ــدد ال ـق ـضــايــا وال ـجــرائــم
عـلــى الـعـمــالــة الفلبينية ،ووزي ــري
الـعــدل وال ـشــؤون كــذلــك» ،مــؤكــدا ان
س ـكــوت الـحـكــومــة غـيــر م ـبــرر على
هذا الصعيد.
ام ـ ــا صـ ـف ــاء ال ـه ــاش ــم ف ـق ــال ــت ان
الكويت بنظر الحكومة غير الرشيدة
مأكولة مزمومة وتكتفي بمصدر
مسؤول ،يا اخي خد حبة الشجاعة
وواجه هذه التصريحات الفلبينية،
الفتة الــى ان وزي ــر الخارجية غير
متواجد وهو يعلم بالرسالة ،وان
احـ ــدى الـفـلـبـيـنـيــات مــاتــت بذبحة
صدرية وعندما وصل جثمانها الى
مانيال صورت القضية بانها جريمة
وه ــذا لـيــس صحيحا ،لـيــس كذلك
فحسب بل ان الفلبينية التي وجدت

بالفريزر كان معتدى عليها من قبل
عائلة عربية وليست كويتية ليس
كذلك فحسب بل هناك من يدوس
بـبـطــن س ـيــادت ـنــا ون ـح ــن نـصـمــت،
وآخرها نائبة المصائب رغم الفزعة
لمساعدة العراق.
وأضافت الهاشم ان وزير التجارة
ال يـسـتـطـيــع ح ــل مـشـكـلــة الـعـمــالــة
ال ـم ـنــزل ـيــة ف ــي وقـ ــت ت ـحــولــت هــذه
العمالة لتجارة بشر وسيصل سعر
الفلبينية الــى  2000ديـنــار فلماذا
ال نـفـتــح ال ـب ــاب ام ـ ــام ال ـع ـمــالــة من
الجنسيات االخــرى؟ مطالبة بفتح
باب الصين ونيبال لجلب العمالة
والعمل على رد اعتبار الكويت.
ب ــدوره ،قــال وزيــر التربية وزيــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي حــامــد ال ـعــازمــي:
سنشكل لجنة تحقيق فــي حادثة
وف ـ ــاة عـيـســى ال ـب ـلــوشــي لـلــوقــوف
على كافة الحقائق اما بشأن قضية
ح ـس ـيــن الـ ـم ــوس ــوي ف ـس ــأت ــواص ــل
مــع الملحق الثقافي فــي استراليا
لمعرفة هذه القضية وابعادها.
وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء انس الصالح ان عدم حضور
وزير الخارجية للجلسة هو بسبب
حضوره اجتماع تحالف  70دولة
ضــد داع ــش ،ام ــا بالنسبة لقضية
ال ـف ـل ـب ـيــن وتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرئ ـي ــس
الفلبيني فقام وكيل الخارجية خالد
الجارالله باستنكار وشجب ما قاله
الرئيس الفلبيني وهذا ليس مصدرا
ان ـم ــا وك ـي ــل وزارة ،واك ـ ــد ان

إشادة نيابية بأخالق الصنيدح ومطالبة بالرقي في التعامل مع الصحافة
• الغانم :محشوم الوقيت وسيستمر في عمله • الحجرف :نثمن دور الصحافة والصحافيين
• العدساني :الصنيدح خلوق ولم نر منه إال الخير • خورشيد :للصحافة االحترام والتقدير

العدساني يشيد بأخالق الصنيدح
حـ ـض ــرت ق ـض ـي ــة ال ــزمـ ـي ــل ال ـص ـحــافــي
ال ـبــرل ـمــانــي ع ـلــي ال ـص ـن ـيــدح ف ــي جـلـســة
مجلس األمة امس ،كأول موضوع طرح
ف ــي ال ـج ـل ـس ــة ،ب ـع ــدم ــا تـ ـن ــاول ال ـح ــادث ــة
اكثر من نائب مشيدين باخالق الزميل
الصنيدح ومشددين على ضرورة الرقي
في التعامل مع الصحافة.

 ...والحجرف يطالب بحسن التعامل مع الصحافة
وطلب النائب رياض العدساني نقطة
نـ ـظ ــام و فـ ـق ــا لـ ـلـ ـم ــادة  182م ــن ا لــا ئ ـحــة
ال ــداخ ـل ـي ــة لـمـجـلــس االمـ ــة ل ـل ـحــديــث عــن
الصحافة ،وقال العدساني إن "الصحافي
ع ـلــي ال ـص ـن ـيــدح خ ـلــوق ول ــم ن ــر م ـنــه إال
الـخـيــر ،وفــي هــذا الـصــدد أري ــد ان أشيد
بــأ خــاق ا لـلــواء خالد ا لــو قـيــت" ،وشاركه

...والغانم يدافع عن الوقيت

اي ـض ــا ال ـنــائــب ص ــاح خــورش ـيــد قــائــا:
اثـ ـن ــي عـ ـل ــى مـ ــا ت ـف ـض ــل بـ ــه ال ـع ــدس ــان ــي
على د مــا ثــة خلق ا لـلــواء ا لــو قـيــت وكذلك
للصحافة االحترام والتقدير.
من جانبه ،قال النائب مبارك الحجرف
"نـطــالــب ب ــأن ت ـكــون ه ـنــاك مـعــامـلــة أكـثــر
رقـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس تـ ـ ـج ـ ــاه الـ ـصـ ـح ــاف ــة

...والوقيت يتابع الجلسة
والصحافيين" ،مثمنا دور ه ــم ،مطالبا
الرئيس الغانم بمعالجة قضية الزميل
الصنيدح.
ب ـ ـ ــدوره ،أع ـ ــرب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
م ــرزوق الـغــانــم عــن رفـضــه اإلس ــاء ة آلمر
قوات حرس المجلس اللواء خالد الوقيت
وما يتعرض له من اتهامات باطلة.

وقـ ــال ال ـغ ــان ــم" :ال ــوق ـي ــت م ـح ـشــوم مــن
االتـ ـه ــام ــات ال ـبــاط ـلــة ال ـت ــي ت ـع ــرض لـهــا
زورا وبهتانا وشهادتي مجروحة فيه
فهو رجل مخلص وال أقبل اإلساء ة التي
تعرض لها ظلما".
وش ـ ــدد ال ـغ ــان ــم ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة ال ـت ــزام
الجميع باألوامر داخل المجلس ،مضيفا

أنـ ــه ت ــم ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق و"ت ـم ــت
االستعانة بالكاميرات وثبت أن ما نسب
إلى الوقيت غير صحيح ومحشوم اللواء
الوقيت وإن شــاء الله يستمر فــي عمله
كما عهدناه".

ةديرجلا

•
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• تشمل التجنيس وحقوق اإلنسان والمشروعات الصغيرة
 170الف شخص من العمالة
الفلبينية يمارسون حقوقهم كاملة
امـ ــا ال ـم ـم ــارس ــات غ ـيــر االن ـســان ـيــة
وغ ـيــر الـصـحـيـحــة فـيـطـبــق عليها
القانون كامال.
وأوضــح ان الحكومة تقوم عبر
الـقـنــوات الدبلوماسية باستدعاء
سفير الفلبين.
وع ـق ـب ــت صـ ـف ــاء الـ ـه ــاش ــم عـلــى
ال ــوزي ــر ان ــس ال ـصــالــح بــال ـقــول ان
تصريح الجارالله كــان ناعما وان
الكويت ستفتح تحقيقا وهذا غير
مقبول ،كما قالت مخاطبة الوزير
العازمي :ال اقبل منك تشكيل لجنة
تحقيق بقضية وفاة عيسى وعلى
وزارة التربية منع سفر الوافدة ،ورد
العازمي قائال :هناك لجنة تحقيق
من ثالث جهات رسمية من ضمنها
الـ ـفـ ـت ــوى والـ ـتـ ـش ــري ــع وت ـ ــم ات ـخ ــاذ
االجراءات لمنع سفرها.
وقال عبدالوهاب البابطين :ارواح
الطلبة ليست لعبة وعلى حد علمنا
فإن المعلمة المتسببة بالوفاة وافدة
ونحذر من سفرها خارج الكويت.
وق ـ ــال ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ان
رد ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـص ــال ــح بـ ـ ــان وك ـيــل
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة رد ع ـل ــى االتـ ـه ــام ــات
الفلبينية ال نـقـبـلــه ،نــريــد ردا من
قبل وزيــر الخارجية ،اضــافــة لهذا
ماذا تم بالنسبة التهامات النائبة
عالية نصيف؟ لماذا هــذا الصمت
الحكومي؟
وقـ ــال صــالــح ع ــاش ــور مخاطبا
ال ـغ ــان ــم :وسـ ــع ص ـ ــدرك ن ـحــن ام ــام
قضايا مهمة ،واقول لوزير التربية
انــت على المحك ،واقــول بعد وفاة
عيسى البلوشي ان ارواح طلبتنا
ف ــي خ ـط ــر امـ ــا بــال ـن ـس ـبــة لحسين
الـمــوســوي ف ــاذا صــح مــا صــدر عن
الملحق الثقافي فال يجب ان يجلس
دقيقة في منصبه.
وقال حمدان العازمي ان قضية
س ــب ال ـكــويــت وص ـلــت ال ــى رؤس ــاء
الـ ــدول الـتــي بــاتــت تـســيء للكويت
ويجب ان يفتح الباب لجهات اخرى

ل ـج ـلــب ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة ولـيــس
الفلبين فقط.
وق ــال ري ــاض الـعــدســانــي :ندعو
ال ـل ــه ان يـتـغـمــد بــرح ـم ـتــه الـطــالــب
البلوشي ،مضيفا ان مدرسة عمرو
بــن الـعــاص تتكرر فيها الـحــوادث
ولن نقبل بهذه االعتداءات والبد من
وجود فرق تفتيش في كل المدارس
خاصة عمرو بن العاص.
وقال عادل الدمخي ردا على وزير
الـتــربـيــة ان لجنة التحقيق بــوفــاة
الـطــالــب الـبـلــوشــي يـجــب ان تكون
محددة بوقت معين وليس كلجنة
وفاة فالح الصواغ.
وقال يوسف الفضالة :نصيحتي
لك يا وزير التربية ووزير الداخلية
ع ــدم سـفــر الـمـعـلـمــة ال ــواف ــدة الـتــي
تسببت بوفاة الطالب.
وقـ ــال خـلـيــل ع ـبــدال ـلــه ان هـنــاك
شكاوى كثيرة من وزارة التربية ضد
سلوك المعلمين تجاه طلبتنا حيث
تعيش هذه الوزارة فوضى وابناؤنا
يذهبون ضحايا من دون سبب.
وقـ ــال مـحـمــد الـ ــدالل ان مـعــانــاة
الطلبة والحزن والضيق في مدرسة
عـ ـم ــرو بـ ــن ال ـ ـعـ ــاص ب ـس ـب ــب وفـ ــاة
البلوشي عارمة والبــد من تحقيق
جـ ــاد ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي م ــع ال ـقـض ـيــة،
والبد من وجود مراقبة على سلوك
المعلمين ضد الطلبة.
وتحدث الحميدي السبيعي قائال
ان مـنـصــب ال ـكــويــت االم ـي ــن الـعــام
الـمـســاعــد لجامعة ال ــدول العربية
سيذهب من الكويت لعدم التجديد
لممثل الكويت الحالي.
وتـحــدث الــوزيــر الصالح قائال:
بــال ـن ـس ـبــة ل ـت ـص ــري ـح ــات ال ـنــائ ـبــة
العراقية عالية نصيف فتم ابــاغ
السفير العراقي فــور تصريحاتها
غير المقبولة ضد الكويت وسجلنا
اعتراض الكويت وعمل ما يلزم من
اج ــراءات لوقف هــذه التصريحات
وتم التأكيد بان هذا الموقف ال يعبر
عــن وج ـهــة نـظــر ال ـع ــراق وموقفها
الرسمي خاصة ان رئيس ال ــوزراء

حدث في الجلسة
قانون جعفري

العراقي متواجد بالكويت.
وأكـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة خ ــال ــد
الروضان انه شكلت لجنة تحقيق
بقضية العمالة المنزلية ومجلس
ال ــوزراء اتخذ ق ــرارا لجلب العمالة
الـمـنــزلـيــة م ــن انــدون ـي ـســا ونـيـبــال
وتوصية بفتح شركة الدرة لمكاتب
جديدة لجلب العمالة.
ب ـع ــده ــا واف ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس عـلــى
تكليف الـمـجـلــس للجنة الـشــؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــاءات
واتهامات الرئيس الفلبيني وقال
رئ ـي ــس الـلـجـنــة ح ـمــد ال ـهــرشــانــي:
لدينا استعداد ان ننجز هذا التقرير
الجلسة المقبلة.

مزرعة أو مقاطعة
وانتقل المجلس إلى بند الرسائل
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ،وعـ ـق ــب الـ ـن ــائ ــب ع ــدن ــان
ع ـبــدال ـص ـمــد ع ـل ــى س ــؤال ــه ل ــوزي ــر
المالية بشأن عدد الموظفين الذين
أحالهم محافظ البنك المركزي الى
التقاعد.
وقــال عبدالصمد« :مـعــروف عن
محافظ البنك الـمــركــزي انــه يعمل
ع ـل ــى ت ــوط ـي ــن ربـ ـع ــه ف ــي ال ـم ــراك ــز
التي يقودها ،وبعض األشخاص
والـمــؤسـســات ي ـت ـصــورون أن هــذه
ال ـمــؤس ـســات م ــزرع ــة أو مـقــاطـعــة،
ومنهم محافظ البنك المركزي».
وأكد أن محافظ البنك المركزي
س ـبــق أن ق ــام الـمـجـلــس بحمايته
من اإلحالة للنيابة ،ودافع عنه في
االتهامات الموجهة إليه« ،واطالب
وزيــر المالية بمتابعة الموضوع،
وع ـ ـلـ ــى أي أس ـ ـ ـ ــاس تـ ـم ــت إح ــال ــة
الموظفين بدون إنذار إلى التقاعد».

عقبات وعراقيل
وعقب النائب يوسف الفضالة
عــن ســؤالــه لــوزيــر ال ـت ـجــارة بشأن
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
لـ ــرعـ ــايـ ــة وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات

الصغيرة قــائــا« :هــذا الـســؤال كان
مـتـعـلـقــا ب ـ ـ ــاإلدارة ال ـســاب ـقــة ،حيث
كـ ــان ي ـمــر بـعـقـبــات وع ــراق ـي ــل منذ
ت ــأسـ ـيـ ـس ــه ،وال ـ ـي ـ ــوم تـ ـم ــت إح ــال ــة
الـتـعــديــات الـكـبـيــرة عـلــى الـقــانــون
التي بها تغييرات كثيرة ،ووضعنا
صالحيات خاصة باستراتيجيات
الصندوق ثم إحالتها للمجلس».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـف ـ ـض ـ ــال ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى ان
«الصندوق كان غائبا ،وتم تالفي ما
واجهه ،وال ننتظر إجابة من الوزير
ألننا نعلم المشكلة وقمنا بحلها».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـقــب ال ـن ــائ ــب خليل
عبدالله على سؤاله لوزير المالية
بشأن كادر المراقبين الماليين قائال:
«يـعـتـقــد بـعــض ال ـ ــوزراء باالسئلة
اننا نتغشمر معهم ،فالجواب يأتي
باستخفاف على األسئلة».
وتابع عبدالله« :اعلم ان الوزير
ال ي ـط ـلــع ع ـل ــى األسـ ـئـ ـل ــة ،وب ـعــض
ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن مـ ـه ــرج ــون ،حـيــث
ســألــت عــن األس ـم ــاء ال ـتــي حصلت
على الكادر المالي ،والتي لم تأخذ،
وجـ ـ ـ ـ ــاؤوا ب ـ ـجـ ــدول م ــؤس ــف جـ ــدا،
تضمن مـكــافــأة االع ـمــال الممتازة
التي لم اســأل عنها ،وأطالب وزير
المالية بالعودة إلى المستشار الذي
أرجع السؤال ومحاسبته».

قطع المكافآت الممتازة
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،عـ ـق ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ــادل
الدمخي على إجابة وزيرة اإلسكان
ع ــن س ــؤال ــه ،ب ـس ـبــب ت ــأخ ــر صــرف
األعـ ـم ــال ال ـم ـم ـتــازة لـلـعــامـلـيــن في
م ــؤس ـس ــة الـ ـم ــوان ــئ ،مـ ـش ــددا على
أن تلك المؤسسة تتفنن فــي قطع
المكافآت الممتازة عن الموظفين.
وأشار الدمخي إلى أن «الوزيرة
أص ــدرت تعميما ضمنته اشتراط
موافقة المدير العام للحصول على
مكافأة فيتفننون في إذالل الموظف
الكويتي فيحرم منها من يعارض
ت ــوج ــه الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام ،وال ـع ــام ــل
الشخصي في تقييم الموظف لدينا

أين قانون التجنيس؟

«تكفون النصاب اليوم»

قــال الحميدي السبيعي" :البــد أن تكون
هـنــاك م ــواد خــاصــة بــاألحــوال الشخصية،
تعنى بالقانون الجعفري ،وهذا مقترحي،
وفي مارس سينظر به ونحن مع الدستور
والحقوق العامة".

عند ذكر الغانم القوانين الموجودة على
جــدول أعـمــال الجلسة لــم يذكر التجنيس،
فطلب محمد هايف نقطة نظام ،تساءل فيها
عن القانون ،فرد الغانم" :موجود في جلسة
اليوم االربعاء".

ناشد يوسف الفضالة نواب األمة إكمال
نـ ـص ــاب ج ـل ـســة الـ ـي ــوم االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،الن ـج ــاز
ت ـعــديــات ق ــان ــون ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة،
مشيرا الــى انــه مــن الـقــوانـيــن المهمة التي
ينتظرها شباب الكويت ،وأكــد "تكفون يا
اخوان النصاب اليوم".

«يبيلك جلسة كاملة»

امتيازات الوافدين

عند اسـتــرســال الحميدي السبيعي في
شرح قانون االســرة ،قال له الغانم" :يبيلك
جلسة كاملة ما عندنا وقت" ،فرد السبيعي:
"دوري أن اوصل الرسالة كاملة".

قال البابطين إن االمتيازات التي يحصل
عليها الوافدون من الحكومة كبيرة ،وتفوق
ال ــروات ــب األســاس ـيــة لـلـمــواطـنـيــن ،مطالبا
بالحد من تعيين المستشارين الوافدين في
االجهزة الرسمية.

حلم
أكد عبدالله فهاد أن االلتحاق بالجيش
يـشـكــل حـلـمــا ل ـل ـب ــدون ،ل ــذل ــك البـ ــد ان يقر
القانون ،فهؤالء والؤهم للكويت ،ويجب ان
ينصفوا بعيدا عن الجهاز المتعسف.

«حكومة غير رشيدة»
وصفت صفاء الهاشم الحكومة بأنها غير
رشيدة ،في معرض حديثها عن تعاطي الحكومة
مع قضية إساءة الرئيس الفلبيني للكويت.

الروضان :إرسال وفود لتوقيع
اتفاقيات العمالة بشكل سريع

ً
الروضان متحدثا
أعلن وزيــر التجارة والصناعة وزيــر الدولة لشؤون الشباب
خالد الروضان أن مجلس الوزراء أقر عدة توصيات صادرة عن
لجنة العمالة المنزلية تتعلق بتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق
مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والهيئة العامة للقوى
العاملة والـجـهــات الـتــي تــراهــا مناسبة التـخــاذ مــا يـلــزم بشأن
استقدام العمالة المنزلية من جنسيات أخــرى مثل اندونيسيا
وبنغالدش وفيتنام ونيبال وغيرها ،كما تم تشكيل وفد لزيارة
الدول لعمل الالزم بهذا الخصوص.
وأوضــح الــروضــان ،في مداخلة له بالجلسة ،أن «التوصيات
ال ـصــادرة مــن مجلس الـ ــوزراء تضمنت توصية بــإرســال وفــود
لتوقيع اتفاقيات العمالة بشكل سريع جدا ،مع تكليف القوى
العاملة بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات التي تراها مناسبة
التخاذ كافة االجراءات التي من شأنها تخفيض تكاليف استقدام
العمالة المنزلية ومنها فتح مكاتب استقدام في الدول االخرى.
وكان الروضان أعلن في  23أكتوبر الماضي موافقة مجلس
الوزراء على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات
التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة
وشركة الــدرة للعمالة المنزلية واتـحــاد مكاتب العمالة لبحث
أسعارها و»المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة».

مهرجون
وصف خليل عبدالله بعض مستشاري
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن ب ــأنـ ـه ــم م ـه ــرج ــون
ويـ ـجـ ـيـ ـب ــون ع ـ ــن االس ـ ـئ ـ ـلـ ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة غ ـيــر
صحيحة ،مشيرا الى ان "المسؤول أمامنا
كـنــواب هــم الـ ــوزراء ،وليتحملوا مــا يفعله
مهرجوهم".

إشكالية به ،فمن يحرم من المكافأة
الممتازة سنتين متصلتين يحرم
مــن الــوظـيـفــة اإلشــراف ـيــة ،واحـيــانــا
ت ـع ـط ــى م ـع ــاي ـي ــر م ـف ـص ـل ــة لـمـنــح
ف ــان وح ــرم ــان ف ــان ،وهـنــاك
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تكليف لجنة الخارجية بحث تصريحات الرئيس الفلبيني بشأن العمالة

ً
الغانم متوسطا الصالح والروضان

الجراح في نقاش مع فهاد والبابطين والمرداس
تعسف في مؤسسة الموانئ
بخصوص صرف المكافأة وإذالل،
عبر استدعاء الموظف أثناء إجازته،
وسؤاله عن تغريدات شخصية في
قضايا رأي عام».
وردت وزي ـ ـ ــرة االس ـ ـكـ ــان جـنــان
بوشهري قائلة ان مكافأة االعمال
الممتازة انه تم صرفها في المواعيد
الـ ـمـ ـح ــددة ل ـه ــا ،امـ ــا ف ـي ـمــا يتعلق
بــاش ـتــراطــات صــرف ـهــا فـهــو س ــؤال
جــديــد سـيـتــم اف ــادت ــه خ ــال الـمــدة
الــدس ـتــوريــة واالش ـت ــراط ــات كــانــت
بقرار وزاري في فبراير  2017وهو
قـيــد ال ـمــراج ـعــة قـبــل اقـ ــرار مـكــافــأة
االعمال الممتازة للعام الجاري.
وش ـ ــدد ال ــدم ـخ ــي ع ـلــى ضـ ــرورة
وق ـف ــة الـ ــوزيـ ــرة وان ـ ـهـ ــاء الـتـعـســف

الـحــادث في مؤسسة الموانئ وان
يكون موقفها عــادال مــع العاملين
قبل االدارة.
وتـ ـح ــدث ال ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ــوه ــاب
البابطين عن سؤاله لوزير النفط
بشأن عدد المستشارين الوافدين
قــائــا ان ه ــذا ال ـس ــؤال ت ــم تقديمه
لجميع الـ ــوزراء ونـحــن نعاني في
ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة م ــن تـعـيـيــن
المستشارين الوافدين على حساب
ال ـك ـفــاءات الكويتية وك ــان ســؤالــي
لـ ــوزارة الـنـفــط الم ــر خ ــاص وتبين
وج ــود تـنــاقــض فــي ال ــرد حـيــث ان
ال ـخ ـبــرة الـ ـن ــادرة ه ــو تخصصهم
ف ــي ال ـم ـحــاكــم ال ـكــوي ـت ـيــة ول ـي ـســوا
مختصين بالمحاكم االجنبية هذه
الخبرات الـنــادرة بالنسبة لهم في

حين ان هناك مستشارين كويتيين
لديهم خبرات اكثر.
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـلـ ــى ب ـنــد
االح ـ ـ ــاالت وط ـل ـبــت لـجـنــة تحسين
بيئة االعمال تقديم تقريرها بشأن
م ـ ـشـ ــروع ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة عقب قانون الجيش.
واعترض النائب سعدون حماد
ع ـل ــى ال ـط ـل ــب خ ــاص ــة ان ال ـت ـقــريــر
الحكومي من اكثر من  176صفحة
تم توزيعه خالل جلسة اليوم واعطوا
صالحيات كبيرة لوزير التجارة.
وكشف الغانم عن وجود العديد
مــن الطلبات الـخــاصــة باستعجال
مناقشة عدد من المواضيع واقترح
ان يكون بعد الجيش تعديل خاص
بقانون محكمة االســرة ،وتعديالت
ص ـن ــدوق ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة،
وتمت الموافقة ،كما تمت الموافقة
ع ـلــى تـكـلـيــف الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة
الجتماع على هامش الجلسة وانجاز
ت ـقــريــرهــا ب ـش ــأن ت ـعــديــل ال ــدي ــوان
لـحـقــوق االنـ ـس ــان عـلــى ان تناقش
الجلسة اليوم.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى مناقشة
ع ـ ـقـ ــب ذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـعـ ــديـ ــل لـ ـجـ ـن ــة ذوي
االحتياجات الخاصة بشان قانون
مهم كما وافق المجلس على تكليف
ل ـج ـنــة شـ ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـث ـقــافــة
واالرشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـتـحـقـيــق
فــي وف ــاة الطالب عيسى البلوشي
والحوادث االخرى بالتربية على ان
تقدم تقريرها خالل شهر.
وب ــذل ــك يـ ـك ــون ج ـ ــدول االعـ ـم ــال
كالتالي :قانون الجيش ثم تعديل
مـحـكـمــة االس ـ ـ ــرة ث ــم ال ـم ـشــروعــات
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ث ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــل ذوي
االحتياجات ثم تعديل قانون الديوان
الوطني لحقوق االنسان ثم استكمال
مناقشة تقارير التحقيق المدرجة.
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس ال ــى مناقشة
تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن
قــانــون الـجـيــش وال ـتــي تـنــص على
قبول ابناء البدون في الجيش ضباط
صف وخبراء.
وقــال النائب عدنان عبدالصمد
ان ه ـنــاك م ــن ي ـح ــاول عــرقـلــة اق ــرار
القانون وكــان هناك تعديل بسيط
يعرفه مقرر اللجنة اتمنى تالوته

وعمر الطبطبائي وعادل الدمخي
وعبدالله فهاد.
وجاء في االقتراح بقانون العفو
الشامل عن بعض الجرائم :المادة
األول ـ ـ ـ ــى :ي ـع ـفــى عـ ـف ــوا ش ــام ــا عــن
الجرائم التالية التي وقعت اليومين
المؤرخين  16و 17نوفمبر ،2011
وه ــي ال ـج ــرائ ــم ال ـمــؤث ـمــة بــال ـمــواد
ً
ال ـت ــال ـي ــة :الـ ـم ــادة /47أوال وثــان ـيــا
والمادة  116والمادة  134والمادة
 135والمادة  1/173والمادة 2،1/217
ً
ً
والمادة /221رابعا ،خامسا والمادة
 249والمادة  254من قانون الجزاء
ال ـم ـعــدل بــال ـمــرســوم ب ـقــانــون رقــم

 12ل ـس ـنــة  2008ب ـت ـعــديــل بـعــض
أحكام قانون الجزاء والمادة 1/26
والـ ـم ــادة  1/34والـ ـم ــادة  1/35من
القانون رقم  31لسنة  1970بتعديل
بعض أحكام قانون الجزاء والمادة
الثانية من اصــدار القانون رقم 31
لسنة  1970والمادة  1/12والمادة
 3،1/16والمادة  3،1/20من المرسوم
بقانون رقــم  65لسنة  1979بشأن
االجتماعات العامة والتجمعات.
ونـصــت الـمــادة الثانية على ان
تـسـقــط جـمـيــع األحـ ـك ــام ال ـص ــادرة
باإلدانة في الجرائم المشار إليها
فــي ال ـم ــادة الـســابـقــة ،س ــواء كانت

اتحاد مستوردي األدوية
يستنكر تصريح الشاهين
قال رئيس اتحاد مستوردي األدوية والصيدليات فيصل المعجل ان
االتحاد يتقدم بالشكر للجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل في
مجلس األمة ووزارة الصحة على إعطائنا الفرصة لحضور االجتماع
المشترك لمناقشة الصعوبات العملية ومشاكل تنفيذية عند تطبيق
القانون رقم  30لسنة  2016في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتــداول
األدوية.
وأضاف المعجل في بيان صحافي «كان النقاش متنوع الطرح حسب
رؤية األطراف المعنية والمتأثرة بتطبيق القانون بروح ديمقراطية
تعكس الرغبة في إيجاد مخرج لمعالجة بعض مواد القانون لوجود
ً
صعوبة في تطبيقها والتي قد تنعكس سلبا على الخدمة التي تقدمها
الصيدليات حسب ما افاد به مسؤولو وزارة الصحة».
وأوض ــح المعجل« :ولـقــد ساءتنا اإلش ــارة الــى اتـحــاد مستوردي
األدوية من قبل عضو لجنة الشؤون الصحية النائب اسامة الشاهين
بأن مستوردي األدوية يسعون لتعطيل تطبيق القانون الذي لم نساهم
في صياغته وإنما طلب منا وبمبادرة من وزارة الصحة لمعالجة
االثار السلبية في تطبيقه والدليل على ذلك هو دعوة لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل لتشكيل لجنة لمعالجة هذا الوضع
ودعوة االتحاد للمشاركة في اللجنة المذكورة ،وللعلم فاالتحاد يمثل
القطاع التجاري الرديف والمساهم في دعــم الخدمات الصحية مع
وزارة الصحة ملتزمون بواجباتنا التي تنظمها القوانين المختلفة».
وتابع :اننا اذ نستنكر هذا التصريح والتلميح بأننا نعطل تطبيق
القوانين المساهمة في تقديم الخدمات المناسبة للمجتمع نؤكد
التزامنا االخالقي والمهني في الدفاع عن حقوقنا بما يحفظ التوازن
التجاري والخدماتي.

ً
الصالح :قدمنا احتجاجا على ما تلفظت به برلمانية عراقية

الحكومة سلكت القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات المسؤولين في الفلبين
قــال نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
إن الـكــويــت "قــدمــت احـتـجــاجــا واعـتــراضــا
على ما تلفظت به برلمانية عراقية أخيرا
بحق الكويت".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ،ف ـ ــي مـ ــداخ ـ ـلـ ــة لــه
بالجلسة" :أود التأكيد أنه تم تبليغ سفير
الـ ـع ــراق لـ ــدى ال ـك ــوي ــت اح ـت ـج ــاج ال ـكــويــت
واعتراضها على مــا تلفظت بــه برلمانية
عراقية من ألفاظ غير مقبولة عن البالد فور
تداول تصريحها اإلعالمي".
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه "تـ ــم ال ـط ـلــب م ــن ال ـق ـنــوات
الرسمية في العراق ضــرورة عمل ما يلزم
وأخــذ اإلج ــراءات لوقف هــذه التصريحات
عند حدها" ،مضيفا" :كما أود التأكيد أننا
تلقينا فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة أن تصريح
البرلمانية العراقية ال يعبر عــن الموقف
الرسمي للعراق ،ويعبر عن رأيها فقط".

ليس من
حق اللجنة
التشريعية
مناقشة
األحكام
الفقهية ألي
دين أو مذهب

الشطي

وأكــد أن العالقات الكويتية – العراقية
ب ـخ ـي ــر ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن خ ـي ــر دلـ ـي ــل عـلــى
ذلــك وج ــود وفــد عــراقــي كبير فــي الكويت
للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق ،وهذا يؤكد الموقف الرسمي
للعراق".

العمالة الفلبينية
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد ال ـص ــال ــح ات ـخــاذ
ح ـك ــوم ــة دول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،م ـم ـث ـلــة ب ـ ــوزارة
الخارجية ،كل القنوات الدبلوماسية بشأن
موضوع تصريحات المسؤولين في الفلبين
حول العمالة الفلبينية المقيمة بالبالد.
وقــال إن الـقـنــوات الدبلوماسية التي
اتخذتها الحكومة "طويلة ولها آلياتها
ولــوائ ـح ـهــا" ،مـضـيـفــا" :اآلن مــا هــو غير
معلن هــو الـتــوضـيــح واالع ـت ــراض الــذي

وهـ ـ ــذا ال ـت ـع ــديــل جـ ــاء ب ـت ــواف ــق مع
الحكومة واؤك ــد انــه تــم اغــاق باب
النقاش بتحدث اثنين واثنين اخرين
بالجلسة الماضية.
واكد نائب رئيس المجلس عيسى
الكندري أنه تم إغالق باب النقاش
في بند الضيافة ،أمــا في موضوع
الجيش فتم رفع الجلسة لعدم اكتمال
النصاب ،وكان النقاش مستمرا.
واكد الرئيس الغانم ان الموضوع
ي ــرج ــع الـ ــى ال ـم ـج ـلــس بــاسـتـكـمــال
النقاش أو إغالقه أو إقــرار القانون
في المداولة االولى.
وشدد النائب رياض العدساني
على وجود تعارض في القانون مع
المذكرة اإليضاحية ،ويجب أن يكون
االصل في التعيين للكويتيين.

عدم تقدير
وقال النائب عبدالله الرومي« :مع

تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية
مــن خ ــال الـقـنــوات الــدبـلــومــاسـيــة ســواء
عبر سفير الفلبين لدى الكويت ،أو سفير
الكويت لدى الفلبين".
وأشار إلى أن الموضوع بدأ بتصريح
ل ـلــرئ ـيــس الـفـلـبـيـنــي ب ـت ــاري ــخ  19يـنــايــر
الـ ـم ــاض ــي وت ـل ـت ـه ــا ت ـص ــري ـح ــات أخـ ــرى
لمسؤولين فلبينيين تردد التصريح ذاته.
وأوض ــح أنــه بعد ذلــك صــدر تصريح
عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد
ال ـجــارال ـلــه ف ــي ال ـي ــوم ن ـف ـســه ،أعـ ــرب فيه
عن االســف واالستغراب ازاء ما ورد في
تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات
مغلوطة حــول وضــع العمالة الفلبينية
في الكويت ،ومــا تبعه من قــرار بتعليق
ال ـس ـم ــاح لـ ـه ــذه ال ـع ـم ــال ــة ب ــالـ ـق ــدوم إل ــى
الكويت.
وأ كــد الصالح أن "الجالية الفلبينية

االحترام للحكومة ،بعد  51سنة في
أخطر مؤسسة يبعث أبناء الكويت
للخارج ب ــدورات ،وتأتي الحكومة
بقانون لالستعانة بغير الكويتي
واألج ـن ـب ــي ،وال ـك ــل يـشـهــد بــأبـنــاء
الكويت ،وهذه استهانة بالكويتيين
وعدم تقدير لهم».
واضــاف الرومي« :افهم ان يقدم
ه ــذا االق ـت ــراح مــن ال ـن ــواب ،لـكــن ان
يأتي من الحكومة ،وتقول أستعين
بغير كويتي في اخطر سالح ،مع كل
التقدير لغير الكويتيين الموجودين
في وزارة الدفاع».

مثالب كثيرة
وأك ــد ال ـنــائــب يــوســف الفضالة
وجود مثالب كثيرة بالقانون.
ووافق المجلس على إغالق باب
النقاش ،وطلب الرئيس الغانم رأي
الحكومة بخصوص مشروعها.

مـحــل تـقــديــر مـثـلـهــا مـثــل ك ــل الـجــالـيــات
األخرى في الكويت".
وبـيــن انــه "مــن ضمن الـمــاحـظــات التي
ذكرت وفقا لتصريح نائب وزير الخارجية
والــذي نشرته وكالة (كونا) ان هناك أكثر
من  270ألف شخص من الجالية الفلبينية
مــوجــودون في الكويت ويحظون بأفضل
المعاملة مثلهم مثل الجنسيات األخــرى،
وان ال ـشــواذ مــن الـقــاعــدة هــي الممارسات
التي تمت".
ً
وأكد أن هذه الممارسات المنبوذة شرعا
ً
وقانونا يطبق عليها القانون بحق كل من
مارسها ،مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـخــالــد اع ـت ــذر رسـمـيــا ع ــن ع ــدم حـضــوره
جلسة مجلس األم ــة ،لـمـشــاركـتــه ضيوف
دول ــة الـكــويــت فــي مــؤتـمــر "الـتـحــالــف ضد
داعش" الذي تشارك به أكثر من  70دولة.

وقال النائب األول وزير الدفاع:
«هـ ـن ــاك ت ــواف ــق ع ـلــى الـ ـم ــادة الـتــي
نحتاج إلــى تغييرها ،والحكومة
ترى أن هذا كاف ،وانا مع اغالق باب
النقاش والتصويت على المشروع».
واستغرب النائب الفضالة حديث
النائب االول ،خاصة أن هناك العديد
مــن االم ــور بحاجة الــى تعديل في
قــانــون الـجـيــش« ،واآلن نـحــن نــرى
فــي واقعنا أن غير الكويتي يقبل
في الجيش وبرتبة كبيرة كدكتور
أو مهندس أو مختص فلماذا اتى
هذا المنصب؟».
واكد النائب عدنان عبدالصمد أن
«للحكومة الحق في إصدار اي لوائح
فلماذا نقيد حقها؟» .وشــدد وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح على أن الحكومة مع إقرار
المشروع بالمداولة االولى ،والعودة
الى اللجنة لضبط الصياغة ،وبعد
ذلك اقرار المداولة الثانية.

 10نواب يطلبون مناقشة «العفو الشامل» في  6مارس
تقدم  10نواب في جلسة امس
بـطـلــب مـنــاقـشــة اق ـت ــراح بـقــانــون
العفو الشامل عن بعض الجرائم،
وجـ ــاء ف ــي ن ــص ال ـط ـلــب" :يــرجــى
التكرم بتكليف اللجنة التشريعية
بـنـظــر الـمـقـتــرح قـبــل ،2018/3/٦
على ان يتم إدراج تقرير اللجنة
لـلـمـنــاقـشــة فــي جـلـســة المجلس
المقبلة في ."2018/3/٦
ووقـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى الـ ـطـ ـل ــب م ـح ـمــد
الدالل ومحمد هايف والحميدي
السبيعي وعبدالكريم الكندري
واس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن ومـ ـ ـب ـ ــارك
الحجرف وعبدالوهاب البابطين

حضورية أو غيابية ،وسواء كانت
اب ـت ــدائ ـي ــة أو ن ـهــائ ـيــة أو ص ــدرت
مــن محكمة التمييز ،وتعتبر تلك
األحـ ـ ـك ـ ــام كـ ـ ــأن لـ ــم تـ ـك ــن هـ ــي وك ــل
اإلج ــراءات التي اتبعت بشأن تلك
ال ـج ــرائ ــم .وال تـقـيــد ت ـلــك األح ـك ــام
فـ ــي ص ـح ـي ـفــة الـ ـح ــال ــة ال ـج ـنــائ ـيــة
للمحكومين بها.
ونصت الـمــادة الثالثة :يفرج
عـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــن فــي
الجرائم المشار إليها في المادة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ف ــور
صدوره ،سواء كانوا محبوسين
بموجب حکم ابتدائي أو نهائي

ً
قوى سياسية :العفو يخلق مناخا ألجواء المصالحة
ص ـ ـ ــدر ب ـ ـيـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات
والقوى السياسية الكويتية ،جاء فيه" :تنظر
التنظيمات والقوى السياسية الكويتية بعين
من األمل الشعبي والتفاؤل الوطني إلى األحد
 18ف ـبــرايــر الـ ـج ــاري ،وه ــو ال ـمــوعــد الـمـحــدد
مــن قبل محكمة التمييز للنظر فــي الطعون
الـمـقــدمــة عـلــى حـكــم محكمة االسـتـئـنــاف في
قضية دخ ــول المجلس ،وهــي القضية التي
شـغـلــت اه ـت ـمــام الـ ـش ــارع ال ـكــوي ـتــي ،وت ـضــرر
جراء أحكامها عدد ال يستهان به من الشباب،
والنواب السابقين والحاليين ،وكذلك أسرهم
وعوائلهم".
واضــاف البيان" :إن قضية دخــول مجلس
األمـ ــة ف ــي  17نــوفـمـبــر  2011ال يـمـكــن فصل
نـتــائـجـهــا عـمــا ج ــرى ف ــي ال ـكــويــت م ــن ح ــراك
سياسي كبير ،ج ــراء الـسـيــاســات الحكومية
وانتشار حاالت الفساد واإلفساد ،حتى وصل
األمر إلى اتهامات بشراء الذمم والوالءات في
مجلس  ،2009كما نشرت ذلك إحدى الصحف
المحلية ،والبالغات الرسمية التي قدمت من
قبل البنوك الكويتية ،بعد تضخم حسابات

بعض النواب ،وتم الحقا إغالق ملفها تحت
ذريعة النقص التشريعي ،حيث تصاعد مد
الغليان الشعبي الرافض لمثل هذا النهج".
وت ــاب ــع" :ل ـقــد تـكــونــت فــي ال ـبــاد بـعــد تلك
األح ـ ـ ــداث ح ــال ــة م ــن ال ـت ــذم ــر وال ـغ ـض ــب لــدى
مختلف األوساط ،وكانت العناصر الشبابية
فــي طليعة المناهضين التـجــاهــات وسلوك
السلطة التنفيذية ،فتم تبعا توجيه التهم
بسبب آرائـهــم وانـتـقــاداتـهــم ،وص ــدور أحكام
ق ـضــائ ـيــة ،ف ـبــاتــوا ال ـي ــوم إم ــا ف ــي ال ـس ـجــن أو
المهجر أو ممن ينتظرون أحكاما نهائية".
وزاد" :لقد أصبحت موجة القلق متزايدة
بـ ـي ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،بـمـخـتـلــف
انتماء اتهم االجتماعية والسياسية ،الذين
يـتـطـلـعــون إل ــى وط ــن ت ـس ــوده الــديـمـقــراطـيــة
والحرية والـعــدالــة االجتماعية ،وفــق مفهوم
الـمــواطـنــة الــدس ـتــوريــة ،ب ـمــارســون حقوقهم
ويؤدون واجباتهم".
وذك ـ ــر ال ـب ـي ــان" :ان ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات وال ـق ــوى
السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان
ليحدوها األمل في سرعة االنتهاء من فصول

هذه القضية وكل القضايا المتعلقة بالرأي،
ســواء اتفقنا معها أو اختلفنا ،كما أنها في
المقابل تستنكر وترفض أي خطاب يعمل على
شق وحدة الصف الكويتي ،ما يستلزم تجاوز
العقبات وتصحيح المسار وتقويم االعوجاج".
وأردف" :كما تطالب بتجاوز كل األزمــات،
السياسية منها واالقتصادية ،وإصدار قانون
العفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات،
بهدف خلق مناخ ألجواء المصالحة السياسية
بين كل األطــراف قائم على االلـتــزام بدستور
 ،1962بما يسمح النفراج سياسي تتشارك فيه
مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات
والتهديدات اإلقليمية المحيطة بالكويت".
وصـ ــدر ال ـب ـي ــان م ــن ال ـم ـن ـبــر الــدي ـم ـقــراطــي
الكويتي ،وحزب المحافظين المدني ،والحركة
ال ــدس ـت ــوري ــة االس ــام ـي ــة "ح ـ ــدس" ،وال ـحــركــة
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،وال ـح ــرك ــة الـتـقــدمـيــة
الـكــويـتـيــة ،وال ـحــركــة الــديـمـقــراطـيــة الـمــدنـيــة،
وال ـت ـيــار ال ـعــروبــي ،وحــركــة الـعـمــل الشعبي،
والحركة السلفية.

أو ح ـ ـكـ ــم صـ ـ ـ ـ ــادر مـ ـ ــن م ـح ـك ـمــة
التمييز.
ونصت المادة الرابعة :يفرج عن
جميع المتهمين في الجرائم المشار
إلـيـهــا ف ــي ال ـم ــادة األول ـ ــى م ــن هــذا
القانون فور صــدوره ،ســواء كانوا
محبوسين احتياطيا أو محجوزين
على ذمــة التحقيق ،وعلى النيابة
ال ـعــامــة ح ـفــظ ك ــل ال ـب ــاغ ــات الـتــي
تلقتها ،والقضايا التي تحقق فيها
بعد صدور هذا القانون والمتصلة
بالجرائم المشار إليها في المادة
األولى من هذا القانون ،وإلغاء كل
اإلجراءات التي اتخذتها فيها.
ونـصــت ال ـمــادة الـخــامـســة :على
جميع المحاكم التي تنظر قضايا
متصلة بالجرائم المشار إليها في
المادة األولى من هذا القانون بعد
صدور هذا القانون أن تصدر حكما
بانقضاء الدعوى الجزائية.
ونص ـ ــت المـ ــادة الس ـ ــاد س ــة:
ال أثر لهذا القانون على الدعاوى
وال ـم ـطــال ـبــات وال ـح ـقــوق الـمــدنـيــة
المتصلة بالجرائم المشار إليها
في المادة األولى منه.

المذكرة اإليضاحية
وب ـي ـن ــت الـ ـم ــذك ــرة االي ـضــاح ـيــة
لــاق ـتــراح ب ـقــانــون :كـفــل الــدسـتــور
لـلـمــواطـنـيــن الـعــديــد مــن الـحـقــوق،
وم ــن اب ــرز تـلــك الـحـقــوق الـحــريــات
الـ ـع ــام ــة ب ـم ـف ـهــوم ـهــا وم ـج ــاالت ـهــا
المختلفة ،وشدد في مواطن عديدة
مــن الــدسـتــور على حماية حريات
المواطنين من أجل قيام كل مواطن
بدوره في احترام الدستور وكفالة
سيادة القانون والذود عن حريات
الشعب ومصالحه وامــوالــه ،واكــد
ه ــذا ال ـتــوجــه م ــا اوردتـ ـ ــه ال ـمــذكــرة
ال ـت ـف ـس ـي ــري ــة لـ ـل ــدسـ ـت ــور بــال ـنــص
"وهــذه المقومات والضمانات في

وث ـمــن ال ـنــائــب نــايــف ال ـم ــرداس
مــوقــف الـنــائــب االول وتـعــاونــه من
أجل اقرار القانون.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى مـشــروع
القانون من حيث المبدأ باألغلبية.
وتـ ــا األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ت ـعــديــا على
القانون بإضافة «يجوز عند الحاجة
تعيين غير الكويتيين» ،واعترض
النائب حمدان العازمي على إضافة
عند الحاجة.
وذك ــر الـنــائــب عـبــدالـلــه فـهــاد أن
هذا القانون حلم إلخوانكم البدون
الذين خدموا البلد ،وهناك  25الفا
س ـج ـلــوا ف ــي اعـ ــان م ــن االع ــان ــات
بدورة للبدون.
وطــالــب الـنــائــب االول الــرئــاســة
بحسم الموضوع.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أن االولوية في التعيين بكل
االحـ ــوال للكويتيين ،مـشــددا على
ان موقف الحكومة هو اقــرار

ص ــور ال ـنــواب الطبطبائي والـحــربــش
والمطير حاضرة بالجلسة أمس
م ـج ـمــوع ـهــا ه ــي ال ـت ــي ت ـف ــي ،على
الـمــواطـنـيــن بحبوحة مــن الحرية
السياسية ،فتكفل لهم إلــى جانب
حــق االنتخاب السياسي مختلف
م ـقــومــات ال ـحــريــة الـشـخـصـيــة في
ا لـ ـم ــواد  34 ،33 ،32 ،31 ،30من
الــدسـتــور ،وحــريــة العقيدة الـمــادة
 ،35وحرية الرأي المادة  ،36وحرية
الصحافة والطباعة والنشر مادة
 ،37وحــريــة الـمــراسـلــة ال ـمــادة ،39
وحرية تكوين الجمعيات والنقابات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة  ،43وح ـ ــري ـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاع
الخاص وعقد االجتماعات العامة
والمواكب والتجمعات المادة ،44
وحق تقديم العرائض إلى السلطات
العامة الـمــادة  ،45وفــي جــو مليء
بهذه الحريات ينمو حتما الوعي
ال ـس ـيــاســي ويـ ـق ــوى ال ـ ــرأي ال ـع ــام،
وبغير هذه الضمانات والحريات
السياسية تنطوي الـنـفــوس على
تذمر ال وسيلة دستورية لمعالجته،
وتكتم الصدور آالما ال متنفس لها

بالطرق السلمية ،فتكون القالقل،
ويكون االضطراب في حياة الدولة".
واض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة :ونـ ـظ ــرا
لـ ـلـ ـظ ــروف الـ ـخ ــاص ــة وال ـم ـح ـي ـطــة
بــالــوقــائــع الـتــي احــاطــت بالجرائم
فــي يومي  16و 17نوفمبر ،2011
وال ـ ـتـ ــي ت ـم ــت فـ ــي اط ـ ـ ــار ن ـصــوص
الـ ــدس ـ ـتـ ــور الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـ ــي م ـق ــدم ــة
المذكرة االيضاحية ومــا نتج عن
تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى
واح ـ ـكـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة ،ل ـ ــذا ف ـق ــد ق ــدم
مقترح العفو الـشــامــل مــن اجــل ان
يشمل الجرائم والبالغات والقضايا
واالحكام القضائية العفو الشامل
المنصوص عليه في المادة  75من
الدستور والتي نصها "لألمير أن
يعفو بمرسوم عــن العقوبة أو أن
يخفضها ،أم ــا الـعـفــو الـشــامــل فال
يكون إال بقانون وذلك عن الجرائم
المقترفة قبل اقتراح العفو" ،ورغبة
ف ــي ط ــي صـفـحــة مــاضـيــة وايـمــانــا
ب ـف ـت ــح ص ـف ـح ــة جـ ــديـ ــدة امـ ـ ــا فــي

مستقبل الكويت وشعبها وتعزيز
ال ـم ـص ــال ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة جـ ـ ــاء ه ــذا
القانون .وذكرت :وقد اورد القانون
المقترح تحديدا للجرائم المطلوب
العفو الـشــامــل عنها ومــا نتج من
دع ـ ــاوى واحـ ـك ــام واج ـ ـ ـ ــراءات ،كما
اشتمل القانون المقترح على نص
ب ـس ـقــوط االحـ ـك ــام وصـ ــور االدانـ ــة
المختلفة وعــدم تقييد االحكام او
ص ــور االدانـ ـ ــة ف ــي ص ـحــف الـحــالــة
الـجـنــائـيــة او ال ـ ـصـ ــادرة ،واوردت
ال ـم ــواد  2و 3و 4و 5م ــن الـقــانــون
الـمـقـتــرح نـصــوصــا تـتـطـلــب فيها
سقوط كل احكام االدانة المرتبطة
بــالـجــرائــم ال ـمــذكــورة فــي ال ـمــادة 1
وإطالق سراح المحبوسين وايقاف
كـ ــل االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ب ـس ـب ــب االحـ ـك ــام
القضائية وإصدار االحكام بانقضاء
الدعوى الجزائية ضد المحبوسين
او المرتبطين على ذمة تلك القضايا
واالحكام في اي مرحلة من مراحل
التقاضي.

ةديرجلا
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برلمانيات

ناصر الصباح :توافق نيابي  -حكومي على تعديل قانون الجيش

العفاسي في حديث مشترك مع عبدالصمد وعاشور والشطي
الـقــانــون فــي الـمــداولــة االولــى
ومتمسكة بموقفها ،واذا كان هناك
اص ــرار على الـمــداولــة الثانية فقد
يتغير موقفها.

قبول مؤقت
ووافق مجلس االمة على قانون
تعديل المادة  29من القانون رقم 32
لسنة  1967بشأن الجيش ،بموافقة
 44وعدم موافقة  5اعضاء ،وامتناع
الرئيس الغانم.
وش ــدد الـنــائــب نــايــف ال ـمــرداس
عـلــى ضـ ــرورة أن يحتفظ الـقــانــون
ب ــدوره في جــدول االعـمــال ،على أن
تستعجل لجنة الداخلية والدفاع
اقراره.
وت ـم ـنــى ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه فـهــاد
استعجال إقــرار القانون اإلنساني
الـمـقــدم مــن الـحـكــومــة ،والـ ــذي يعد
اللبنة االولى في اقرار القانون.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع
ساعة للصالة.

محكمة األسرة
واس ـت ــؤن ـف ــت ال ـج ـل ـســة ،وان ـت ـقــل
المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة
التشريعية بشأن تعديالت قانون
محكمة األســرة ،وتــا مقرر اللجنة
التقرير الذي اصدرته اللجنة.
وقـ ــال ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـ ــدالل إن
االقـتــراحــات تضع حـلــوال لمشاكل
األسـ ـ ــرة ،وج ـ ــاءت م ــن الـمـتــابـعـيــن
لقضايا المحاكم ،واحد االشكاالت
الرئيسية من إنشاء محكمة االسرة
والهدف منها نبيل انه ال يمكن في
الواقع العملي ،ومن الصعب إنشاء
نيابة محكمة أســرة وإدارة تنفيذ
خاصة باالسرة ،األمر الذي يعرض
بعض األحكام للبطالن بسبب عدم
وجــود نيابة متخصصة لمحكمة
االســرة ،مؤكدا اهمية انشاء دوائر
لالستئناف في محاكم االسرة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ص ــال ــح
ع ــاش ــور« :ت ـع ـج ـبــت ل ـع ــدم مــوافـقــة
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة ع ـلــى تـعــديــل
المادة الرابعة بعدم تطبيق المذهب
الجعفري على أتباعه في الخالفات

األسرية ،والكل يعلم وجــود احكام
مخالفة للمحاكم الجعفرية».
واضاف« :اطلب من رئيس اللجنة
التشريعية تــوضـيــح أس ـبــاب عــدم
ان ـجــاز اق ـتــراحــي ال ـخــاص بـقــانــون
متكامل للمحاكم الجعفرية» ،مشددا
على ان قرار اللجنة برفض تعديل
المادة الرابعة يخالف الواقع الفقهي.
وه ـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم بــرفــع
ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة ،ون ـ ـش ـ ــر أسـ ـ ـم ـ ــاء غ ـيــر
ال ـحــاضــريــن إذا ل ــم ي ـح ـضــروا إلــى
القاعة وليتحملوا مسؤولياتهم.

تسميات فارغة
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ــر ال ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
ال ــروم ــي« :ال تــوجــد حــاجــة لقانون
االسـ ـ ـ ـ ــرة بـ ـ ــاالسـ ـ ــاس ،ون ـ ـحـ ــن اآلن
اصبحنا مغرمين بالتسميات دون
الجوهر والمضمون ،وحتى نقول
لـلـنــاس قــدمـنــا الـيـكــم شـيـئــا ،فتلك
الـمـحــاكــم بــالـنـهــايــة تـطـبــق قــانــون
االحـ ــوال الشخصية ،وه ـنــاك كلفة
مالية خاصة بإنشاء المقر وخالفه».
ووافـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى تثبيت
التقرير بالمضبطة دون تــاوتــه،
وطلب النائب فيصل الكندري إغالق
باب النقاش والذهاب للتصويت.
بدوره قال النائب خليل الصالح
ان ه ــذه الـتـعــديــات حــاولــت وضــع
مـ ـ ـ ـ ــواد ،وواضـ ـ ـ ـ ــح ان ال ـت ـع ــدي ــات
الجعفرية معلقة ،والبد من االسراع
في طرح محكمة االحوال الشخصية
الجعفرية.
وأش ـ ـ ــار ال ـن ــائ ــب خ ــال ــد الـشـطــي
الــى ان االقـتــراح الــذي تقدم به جاء
من جمعية المحامين الكويتيين،
بسبب معاناتهم« ،وتبنيت االقتراح
بتعديل المادة الرابعة ،واتفاجأ بأن
يتم رفضه».
ون ــاش ــد ال ـش ـطــي الـ ـن ــواب إقـ ــرار
اقـ ـت ــراح ــه وت ـض ـم ـي ـنــه فـ ــي ق ــان ــون
محكمة االسرة ،والخاص بتطبيق
احكام الفقه الجعفري على اصحاب
هذا المذهب.

حرية االعتقاد
الـ ــى ذلـ ـ ــك ،أفـ ـ ــاد ال ـن ــائ ــب خـلـيــل

الرومي والمويزري في حديث جانبي
عبدالله بأن المادة  35من الدستور
تـ ـن ــص عـ ـل ــى ان ح ــري ــة االعـ ـتـ ـق ــاد
مطلقة ،ومن واجب الحكومة تمكين
اصحاب العقائد من أداء شعائرهم،
وال يجوز ان نأتي بقوانين تتجاوز
هذه المادة ،ويجب اقــرار التعديل
ال ـ ــذي ي ـس ـمــح ألصـ ـح ــاب ال ـمــذهــب
ال ـج ـع ـف ــري بـ ـ ــأن ي ـط ـب ـق ــوا اح ـك ــام
مذهبهم عليهم في قانون محكمة
االسرة.
ورد رئيس اللجنة التشريعية
ال ـح ـم ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـعــي ع ـمــا اثـ ــاره
ال ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي قــائــا:
«هــذا ما جــاء للجنة ،وكــان قرارها
باالغلبية ،وتوسعنا بحق النيابة
العامة وهو تزيد حسن».
وع ـ ـمـ ــا اث ـ ـ ـ ــاره صـ ــالـ ــح ع ــاش ــور
وآخـ ـ ـ ـ ـ ــرون ق ـ ـ ــال الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي« :ان ـ ــا
صاحب فكرة خروج قانون االحوال
الـشـخـصـيــة الـجـعـفــريــة عـلــى غــرار
الـمــذهــب الـسـنــي ،ولــديـنــا سياسة
في اللجنة التشريعية حتى نرضي
الجميع وهي سياسة الدور».
واكـ ــد الـسـبـيـعــي أن «الـمـجـلــس
يكلفنا بتكليفات ،ودور األح ــوال
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ــة قـ ـ ـ ــادم،
وسينظر فــي شهر م ــارس ،وتمت
مـ ـخ ــاطـ ـب ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
بشأنه».

أستغرب
حديث النائب
األول السيما
ً
أن هناك أمورا
عديدة بحاجة
إلى تعديل في
قانون الجيش

الفضالة

الحقوق العامة
وأض ـ ـ ــاف« :ك ـل ـنــا م ــع الــدس ـتــور
وم ـ ــع الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـع ــام ــة ،وم ـتــأكــد
انكم لم تقروا التعديالت ،والمادة
الرابعة من قانون محكمة االســرة
تنص على مــا تطالبون بــه ،وهو
ق ــان ــون اج ــرائ ــي لـي ـســت ل ــه عــاقــة
ب ــاالح ــوال الـشـخـصـيــة» ،مــؤكــدا ان
«قانون االحــوال الشخصية ينص
ع ـلــى تـطـبـيــق م ــا ي ـخــص األحـ ــوال
الجعفرية على من يتبنون المذهب،
ون ـ ـحـ ــن م ـ ــع اي ش ـ ـ ــيء ب ـ ــه ع ــدال ــة
ومساواة».
واك ــد ال ـنــائــب عـبــدالـلــه الــرومــي
ان ــه ال يمكن ان نـتـجــاوز عــن مــدى
دسـ ـت ــوري ــة ال ـ ـمـ ــادة  ،13وإن ك ــان
القانون كله كما ذكرت ليس له اي
الزمـ ــة ،فــال ـمــادة  13تـنـقــص درجــة

نتمنى
استعجال
تعديل قانون
الجيش

فهاد

الفضالة والنصف

التقاضي بمنع الطعن في التمييز.
وش ــدد ال ـنــائــب صــالــح عــاشــور
على ان قانون االحوال الشخصية
مقدم قبل قــانــون محكمة االســرة،
وبسبب تسويف الحكومة.
واكد النائب خالد الشطي اهمية
اقرار اقتراحه بتعديل نص المادة
ال ــرابـ ـع ــة ،مـ ـش ــددا ع ـلــى ان قــانــون
االحوال الجعفرية محال قبل سنة،
والحكومة متعاونة ،ولالسف كان
هناك تصريح سابق لوزير العدل
السابق بأن الحكومة تريد تمريره
لكن هناك جهات تسعى لعرقلته.
وشـ ــدد ال ـش ـطــي ع ـلــى ان ــه ليس
مــن حــق اللجنة مناقشة االحـكــام
الفقهية الي دين او مذهب« ،واتمنى
ان احصل مــن رئيس اللجنة على
وع ــد ب ــأن يـتــم االنـتـهــاء مــن تقرير
اللجنة االسبوع المقبل ،فنحن مع
تمرير قانون محكمة االسرة اليوم».
واكــد النائب ريــاض العدساني
أنه استنادا للدستور يجب تمكين
األفـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن الـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ــى درجـ ــة
التمييز ،لكن المادة  13قيدت هذا
الحق وخالفت الدستور.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي ع ـ ـلـ ــى أن
تعديلهما به وجاهة «ورأيي معكم،
لكن قــدمــوا تعديال وانــا اؤيــده انا
والشطي والدالل».
واشـ ــار ال ــى ان الـشـطــي هــو من
قدم تعديل قانون محكمة االسرة
ول ـ ــم ي ـك ــن بـ ــه مـ ــوضـ ــوع االح ـ ـ ــوال
ال ـج ـع ـفــريــة« ،وان ـ ــا م ــن اسـتــدعـيــت
جمعية المحامين واستمعنا لهم
ول ـي ــس تـعــديـلـكــم م ـل ــزم ــا ،وان ـ ــا ال
استطيع أن أتعهد بتلخيص تقرير
م ــن  500مـ ــادة ف ــي جـلـســة واح ــدة
والدور قادم امام اللجنة ،واتوقع ان
ينظر ويكون معروضا في جلسة
 20مارس».
وقال الشطي« :تعديالت جمعية
ال ـم ـح ــام ـي ــن ل ـي ـس ــت م ـه ـم ــة ألن ـهــا
خاصة بالفقه الجعفري ،واذا كان
ال يستطيع يعطي تعهدا بإنجاز
ال ـت ـق ــري ــر ل ـك ـنــه ي ـس ـت ـط ـيــع ت ـقــديــم
تعهد باقتحام المجلس وموضوع
ال ـج ـن ــاس ــي والـ ـعـ ـف ــو ،وال ـح ـم ـيــدي
السبيعي هــو مــن يتعمد تعطيل
القانون».

عسكر :تقرير ًالتحاق «البدون» بالجيش
سيكون جاهزا في الجلسة المقبلة
هنأ رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر
العنزي ابناء العسكريين «البدون» بموافقة المجلس
على قبولهم في الجيش بالمداولة األولــى مؤكدا
أنه موجود حاليا ضمن وفد برلماني كونه عضوا
في البرلمان العربي وفور عودته سيباشر تجهيز
التقرير ودعــوة وزارة الدفاع لمناقشة التعديالت
وإع ــادة التقرير إلــى مجلس األمــة للتصويت على
المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
وقال العنزي إن قانون قبول أبناء العسكريين في
الجيش من ضمن أولويات لجنة الداخلية والدفاع
وحرصت منذ وصول المشروع الحكومي على اعداد
التقرير فورا وقمت بإحالته إلى المجلس وتقدمت
بطلب ا سـتـعـجــال مناقشته و نــو قــش فــي الجلسة
الماضية مشددا على أن التقرير سيكون جاهزا في
الجلسة المقبلة وباذن الله سنزف البشرى الخواننا
ورد الـسـبـيـعــي مـعـتــرضــا على
كالم الشطي ،مطالبا إياه بالحديث
باحترام ألنــه لم يخطئ ولــم يقدم
تعهدا بـشــأن العفو او الجناسي
وغ ـيــر م ــوج ــودة ب ـج ــدول االع ـمــال
«وال تزايد علينا وعندك االغلبية،
واج ـت ـمــع غ ــدا ف ــي الـلـجـنــة واطـلــب
اق ـ ــراره ،واالغـلـبـيــة ع ـنــدك وليست
عندي».
وتــابــع« :وال ـلــه لــم يكن يــا خالد
الشطي موضوع المحاكم الجعفرية
ع ـل ــى ب ــال ــك ،وعـ ـش ــري ــن م ـ ــرة وان ــا
اكـلـمـكــم وانـ ـس ــوا االم ـ ــور االخـ ــرى،
واؤك ــد عـلــى اهـمـيــة وج ــود قــانــون
االحوال الشخصية الجعفرية حتى
يكون هناك سير للعدالة».

إعمار العراق
وقـ ــرر الـمـجـلــس ال ـب ــدء بجلسة
ال ـي ــوم اسـتـكـمــال مـنــاقـشــة تـقــاريــر
التحقيق والمناقشة المحالة من
اللجان لمدة ساعتين ،حتى يتفادى
المجلس معضلة النصاب ،حيث
إن أغلب الــوزراء ورئيس المجلس

أبناء العسكريين الذين ينتظرون القانون على أحر
من الجمر.
ونـصــت ال ـمــادة األول ــى مــن الـمـشــروع بالقانون
على أنــه "يستبدل بنص الـمــادة ( )29مــن القانون
رقم ( )32لسنة  1967النص التالي :أ -يجوز قبول
غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في
الجيش مؤقتا عن طريق اإلعــارة أو التعاقد وذلك
بالشروط واألوضاع التي يصدر بها مرسوم خالل
ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب  -ويـ ـج ــوز ع ـنــد ال ـح ــاج ــة ق ـب ــول ت ـط ــوع غـيــر
ً
الكويتيين ضباط صف وأفرادا وفقا لألحكام التي
يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش
معاملة الكويتيين".

سيكونون حاضرين مؤتمر إعمار
العراق».
وقال وزير العدل فهد العفاسي
إن قـ ــانـ ــون م ـح ـك ـم ــة االس ـ ـ ـ ــرة مــن
ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ،ودرجـ ـ ـ ـ ــات
ال ـت ـقــاضــي واع ـت ـم ــاد االس ـت ـئ ـنــاف
ك ــآخ ــر درج ـ ــة ف ــي ق ـضــايــا االسـ ــرة
ليس فيه شبهة دستورية كقانون
االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،مــوض ـحــا ان ال ـهــدف
من الطريق االستثنائي واعتماد
االستئناف كآخر درجة هو تبسيط
االجراءات وتقليص المدة.
وع ـق ــب ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي على
ح ــدي ــث وزي ـ ــر الـ ـع ــدل ،ق ــائ ــا« :مــن
المؤسف ان يتحدث الوزير عن ذلك
ويقول لتقصير المدة الزمنية رغم
ان القضية تتعلق بالقضاء ،وكان
من المفروض ان يكون اكثر حرصا
على اتمام كل درجات التقاضي».

الطعن في «التمييز»
واكد العفاسي ان الفقه الجعفري
ليس مكانه قانون محكمة االسرة
إنـمــا قــانــون آخ ــر ،م ـشــددا عـلــى ان

ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة اكـ ـ ــدت ان
حق التقاضي مكفول في درجتي
تـقــاضــي ،بـعــدهــا ص ــوت المجلس
بــالـمــوافـقــة عـلــى مـنــح االفـ ــراد حق
الطعن بدرجة التمييز في محكمة
االسرة.
وطـ ـل ــب الـ ـغ ــان ــم مـ ــن ال ـم ـج ـلــس
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون
محكمة االسرة في المداولة االولى،
ووافــق المجلس على القانون من
خ ــال حـضــور  45نــائـبــا ومــوافـقــة
 42نائبا ورفــض ثالثة ن ــواب ،هم
عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله
وعبدالله الرومي.
ورف ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـف ــاس ــي
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ق ــان ــون مـحـكـمــة
االس ــرة بالمداولة الثانية ،وطلب
اع ـ ــادت ـ ــه ل ـل ـج ـن ــة إلن ـ ـجـ ــاز عـمـلـيــة
الصياغة بشكل صحيح ،وبعدها
ع ـل ــق ي ــوس ــف ال ـف ـض ــال ــة م ـطــال ـبــا
النواب بإكمال النصاب في جلسة
اليوم ،من أجل إنجاز تعديل قانون
المشروعات الصغيرة ،وعلى أثر
ذل ــك رف ــع الـغــانــم الجلسة لصباح
اليوم.

نشطاء يستنكرون انتهاك حرية الصحافة ويتهمون السلطة بتقييدها

أدانوا تعرض الزميل الصنيدح العتداء من حرس مجلس األمة وطالبوا القوى المدنية بالتحرك لوقف هذه االنتهاكات
أصبحنا
نعيش في
ظل الرقيب
المتطوع وهو
خصم نشيط

المليفي

«المحامين»
ستتبنى حملة
لمنع تقييد
الحريات العامة
والشخصية

أبل

الالمباالة في
الحريات العامة
واإلعالمية
تقودنا إلى
الهاوية

خاجة

●

فهد التركي

ش ــدد ع ــدد مــن الـنـشـطــاء السياسيين
والحقوقيين على ضرورة توسيع قاعدة
الحريات الصحافية واإلعالمية في البالد،
والحد من االنتهاكات التي يتعرض لها
اإلعالميون والمغردون.
وق ـ ــال ـ ــوا فـ ــي الـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ـخ ـط ــاب ــي،
الـ ــذي أق ــام ــه الـمـنـبــر الــدي ـم ـقــراطــي تحت
عنوان "صحافتنا ...حرياتنا" ،في مقره
بمنطقة كيفان أمس األول ،ان السلطة ال
تريد للحريات ان تتوسع ،وماضية في
كـبــت ه ــذه ال ـحــريــات م ــن خ ــال أســالـيــب
ع ــدة تتمثل فــي مالحقتهم أو سجنهم،
معلنين تضامنهم مع الزميل الصحافي
البرلماني علي الصنيدح ،لما تعرض له
عـلــى يــد ح ــرس مجلس األمـ ــة ،مطالبين
القوى المدنية بالتحرك لوقف انتهاكات
الصحافة والحريات.
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ق ـ ـ ــال أم ـ ـيـ ــن ال ـل ـج ـنــة
المركزية في الحركة التقدمية الكويتية
د .ف ــواز فــرحــان" :نـعـلــن الـتـضــامــن مع
ص ـحــافــي ال ـج ــري ــدة ع ـلــي ال ـص ـن ـيــدح،
وصــدم ـنــا م ــن تـقــريــر لـجـنــة التحقيق
الــذي أدان الزميل ،كما اننا نتضامن
مع راشــد الفضالة المحكوم عليه في
قضية دخول المجلس".
وأضاف فرحان أن "مؤشرات الحريات
االعالمية في الكويت وضــع عليها "بلد
غير حر" من جانب المنظمات العالمية،
وال ـحــريــات اإلعــام ـيــة مطلقة والـقــانــون
ينظمها وال يجوز تقليصها تحت بند
تنظيمها" ،مؤكدا أن "الحريات الشخصية
مطلقة ونحن متمسكون بهذه الحريات
والتأكيد على المساواة ،ولكن في الكويت
شاهدنا األســوأ من خــال قمع الحريات
الشخصية ،والحريات العامة ال تختزل

الديار؟ فالهدف محاولة لتسطيح ما نقول
او نفكر" .وأض ــاف خــاجــة" :ان الالمباالة
فــي الحريات العامة واإلعــامـيــة تقودنا
الى الهاوية ،واهتمامنا بإيصال الرسائل
بشكل مناسب ،فيما يتعلق بالحريات هو
ما يجب ان يطبق".

اللوم على الرصيف

جانب من الندوة (تصوير عبدالله الخلف)
في االمور السياسية فقط ،والدستور هو
الحد األدنى للحريات".
وأوضح أن "مفاهيم الحريات مرتبطة
ببعضها وليست صندوق انتخابات فقط،
ولدينا مشكلة في الكويت مع نهج السلطة
لقمع الحريات العامة والشخصية ،وهناك
أخرى مع التجار المرتبطين بصفقات مع
السلطة ،والثالثة مشكلة التيار الديني
ال ـ ـ ــذي ي ــدع ــو ل ـل ـق ـمــع ويـ ـخـ ـت ــزل ال ـحــريــة
بالسياسة فقط ،وبازدواجية".
وبين أن "التنظيمات الدينية ال تعترف
ب ــال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وال الـ ـ ـت ـ ــداول الـسـلـمــي
للسلطة"،
الفتا الى وجود تالعب كبير بالحريات
الـعــامــة والشخصية والــديـمـقــراطـيــة من
خــال السلطة وكـبــار التجار والـتـيــارات
الــديـنـيــة ،وأن "الـتـغـيــرات اإلقليمية أدت
ال ــى ان ـح ـســار ال ـت ـيــار الــدي ـنــي والبـ ــد من
وج ــود قطب جــديــد يمثل الـخــط المدني
الديمقراطي".

وقال فرحان" :نحن كتنظيمات مدنية
ق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى انـ ـش ــاء ق ـط ــب ي ــداف ــع عــن
الحريات ،ونتمنى ان يكون هناك تحرك
جاد إلنجاز ذلك".

تراجع الحريات
من جانبه ،قال المحامي عدنان أبل إن
"الحريات في تراجع ،والـنــواب يقسمون
عـلــى اح ـت ــرام الــدس ـتــور ف ــي اول جلسة،
ويضربون به عرض الحائط ،ومغردون
مواطنون هم من يرشد أمن الدولة عن كل
من يغرد (في موقع التواصل االجتماعي
تويتر) وأنا ترافعت عن المغرد ابوعسم
في تهم أمن الدولة بسبب قضايا رفعتها
وزارة الخارجية وسفارات الدول".
وقـ ــال أب ــل ان "ال ـم ـغــرد أبــوع ـســم حــرم
مــن اداء اخـتـبــارات كلية الحقوق بسبب
تهم امــن دول ــة ،بسبب تـغــريــدات ،وخــرج
ب ــراءة ،لكن الهدف كــان( :ربـيـنــاه) ،وأقــول

للمواطنين اصحوا".
وأكــد ان "جمعية المحامين ستتبنى
ح ـم ـلــة ل ـم ـنــع ت ـق ـي ـيــد الـ ـح ــري ــات ال ـعــامــة
والشخصية ،ورسالتي للجميع :يكفينا
الـتـعــامــل م ــع ردود افـ ـع ــال ،والـقـضـيــة ال
تتعلق بالصحافي علي الصنيدح فحسب،
إنـمــا اكـبــر ،ويـجــب ان تـعــود الكويت بلد
الحريات كما كانت".
وأضاف" :كارثة اذا كانت الكويت التي
تستضيف فيها كــل االعالميين وكانت
منارة للحريات تصدر فيها أحكام ضد
مغردين تفوق تجار المخدرات!".
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال عـ ـض ــو ال ـم ـك ـتــب
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ــوطـ ـن ــي
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ع ـل ــي خـ ــاجـ ــة" :أص ـب ـح ـنــا
نتساءل :هل ممكن اتكلم عن تركي ال شيخ
او ال؟ وهل أستطيع تهنئة دولة في عيدها
الوطني أم يصبح ذلك عمال عدائيا؟ وهل
أستطيع التحدث عن حقوق البدون؟ وهل
استطيع اعادة نص من مسرحية حامي

بدوره ،قال الكاتب الصحافي ابراهيم
المليفي إن حرياتنا هي االهم ،وصحافتنا
خرجت من البوابة االلكترونية ،والناس
لم تعد الصحافة الورقية تؤثر فيها بعد
 2007و.2010
وأشار المليفي إلى أن "قضية االعتداء
عـلــى الـصـحــافــي عـلــي الـصـنـيــدح أع ــادت
للصحافة الــورقـيــة دوره ــا بعد تسليط
الـضــوء كله على الصحافة االلكترونية
وقضايا المغردين".
وأض ـ ــاف ان نـ ــواب "ن ـم ــى ال ــى عـلـمــي"
ت ـك ــاث ــروا ف ــي اآلونـ ـ ــة االخـ ـي ــرة م ــن خــال
االس ـئ ـلــة الـبــرلـمــانـيــة ف ــي مـجـلــس االم ــة،
وأصبحنا نعيش في ظل الرقيب المتطوع
أو من يفتن بين الناس ،وهذا خصم نشيط
يعمل بمزاجه ويراقب الكتب والتغريدات
والمقاالت ويقطع المقاطع التلفزيونية
كما يريد ،ومنه ألمن الدولة.
وأوض ـ ـ ــح أن "ال ــرق ـي ــب ال ـم ـت ـطــوع هو
الالعب الجديد في الملعب ،ونحن نتأثر
بما يحيط بنا ،والـنــاس لم تعد تحتمل
بـعـضـهــا ،ونـحــن أصـبـحـنــا فصيلة على
وش ــك االن ـ ـقـ ــراض ،ومـجـتـمـعـنــا ي ــري ــد ان
ينتحر بسبب االوضاع الحالية".
وت ـ ــاب ـ ــع" :نـ ـتـ ـض ــام ــن مـ ــع ال ـص ـح ــاف ــي
علي الصنيدح كما هــو حــال كــل الكتاب
واالعالميين ،ومجلس االمة في تقريره كاد
يلقي اللوم على الرصيف" ،متسائال" :أين

كاميرات المجلس؟ ومن الطبيعي ان يصدر
بـيــان المجلس ألنــه مـعــروف بسياسته،
ومن يديره".
وأوضح" :خالل السنوات الست السابقة
السلطة سيطرت على كل التحالفات التي
ل ــم تتعلم م ــن ضــرب ـهــا ،فــإلــى مـتــى ذل ــك؟
والمرحلة التي نعيشها تمثل تغيرا في
الممارسة السياسية ،بعد اغــاق المكان
االصلي المتمثل في مجلس االمة ،والنظام
االنتخابي الحالي خلق ازمــة كبيرة في
البلد ،وفي داخل القبيلة الواحدة".

انحدار الحريات
من جانبه ،قال رئيس المكتب الثقافي
في "المنبر الديمقراطي" مشاري االبراهيم:
"ك ـنــا نفتخر بمجلة ال ـعــربــي والـمـســرح
الكويتي ،وكانت الكويت منارة للحريات،
وكل من يضيق عليه في حريته بالخارج
يأتي الى الكويت ألنها بلد الحريات ،وهذه
االمور اختفت".
واوضـ ـ ــح االب ــراهـ ـي ــم أن "ال ـك ــوي ــت في
وف ــي
انـ ـح ــدار ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ـح ــري ــاتِ ،
ظــل ازم ــة الـخـلـيــج شـعــرنــا بــأنـنــا نعيش
فــي هــامــش حــريــات اقــل مــن دول مجلس
ً
التعاون" ،مضيفا أن "الكلمة وحرية الرأي
ليس مكانهما السجن مهما كانت قوتهما،
والسلطة يجب ان تحترم شعبها".
وزاد أن "ال ـس ـل ـطــة ت ـض ــرب ع ـلــى وتــر
التقسيمات الطائفية ،ونجحت في احداث
شرخ طائفي نعيش اثاره حتى يومنا هذا،
والسلطة تجبرك على الـعــودة الــى فئتك
او طائفتك ،كي تنجز معاملة ،او إرســال
مواطن للعالج في الخارج" ،موضحا أنها
"كل يوم تتضامن مع فئة ،وهذا تاريخها،
والب ـ ــد م ــن ت ــوح ــد الـ ـتـ ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
أمامها ،ونعلن تضامننا مع سجناء الرأي".

محليات
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«الجراح» :تعزيز التعاون األمني الدولي عبر اإلنتربول

ً
ً
شتوك :دور الكويت محوري في مكافحة الجريمة إقليميا ودوليا
أكد الوزير الجراح إيمان دولة
بمفهوم األمن
الراسخ
الكويت
ً
ً
الشامل إقليميا ودوليا وسعيها
الدائم إلى تعزيز التعاون األمني
الدولي المشترك من خالل
اإلنتربول.

اسـتـقـبــل نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ــة الفريـ ـ ــق
م .ال ـش ـيــخ خ ــال ــد الـ ـج ــراح ،صـبــاح
أم ــس ،بمقر الـ ــوزارة فــي صبحان،
األم ـي ــن ال ـع ــام لــإن ـتــربــول يــورغــن
ً
شتوك ،مؤكدا إيمان دولة الكويت
الـ ــراسـ ــخ ب ـم ـف ـهــوم األم ـ ــن ال ـشــامــل
ً
ً
إقـلـيـمـيــا ودول ـي ــا وسـعـيـهــا الــدائــم
إلى تعزيز التعاون األمني الدولي
المشترك من خالل اإلنتربول.
واستهل الفريق الـجــراح اللقاء
بالترحيب بضيوفه الكرام وتبادل
م ـع ـه ــم األحـ ـ ــاديـ ـ ــث الـ ـ ــوديـ ـ ــة ،وت ــم
بحث آليات التعاون الثنائي بين
الجانبين ،واالستفادة من الخبرات
وال ـتــي أثـبــت نجاحها وتطبيقها
للتصدي لكافة أشكال الجريمة.
واس ـت ـعــراض ال ـطــرفــان الخطط
المستقبلية ال ـهــادفــة إل ــى تطوير
التدريب األمني بين وزارة الداخلية
واإلنتربول وصقل خبرات ومهارات
منتسبيها واالطــاع عن الخبرات
ال ــدول ـي ــة ب ـمــا يـتـنــاســب م ــع تـطــور
مـفـهــوم الـجــريـمــة عـلــى الـمـسـتــوى
الدولي.
وقــال الفريق الجراح ،إن جرائم
اإلرهاب والمخدرات وغسل األموال
والجرائم المنظمة ،التي ساعد فيها
تطور وسائل التقنية الحديثة باتت
تـهــدد المجتمع الــدولــي مــا يحتم

المحكمة دانته على جريمة التدريب على حمل السالح في لبنان
●

ً
وزير الداخلية مستقبال األمين العام لإلنتربول
علينا التعاون المتواصل لمكافحة
الجريمة بشتى أشكالها.

مكافحة االرهاب
م ــن جــان ـبــه ،ع ـبــر األم ـي ــن ال ـعــام
لإلنتربول يــورغــن شـتــوك والــوفــد
ال ـم ــراف ــق ع ــن ت ـقــديــرهــم وشـكــرهــم
ل ـح ـس ــن االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال وال ـ ـ ــوف ـ ـ ــادة،
مــؤكــديــن ال ـ ــدور ال ـم ـحــوري لــدولــة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة ال ـجــري ـمــة
ً
ً
إقليميا ودوليا والخطوات الفاعلة

التي اتخذتها للتصدي لإلرهاب،
ودوره ـ ـ ـ ــا فـ ــي إح ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــام فــي
العالم.
وقال وفد اإلنتربول ،إن التعاون
األمني بين المنظمة ودولة الكويت
ممثلة ًف ــي وزارة الــداخـلـيــة كبير،
وحقق الكثير من النجاحات ،الفتا
إلى أن ذلك من شأنه تحقيق شراكة
ً
من أجل عالم أكثر أمنا.
وف ــي نـهــايــة الـلـقــاء ق ــدم الفريق
م الـشـيــخ خــالــد ال ـج ــراح إل ــى وفــد
ً
اإلنتربول دروعا تذكارية.

«الداخلية» ّ
تخرج الدورة التأسيسية
ألمن وحماية الطائرات

راف ــق األم ـي ــن ال ـع ــام لــإنـتــربــول
مدير إدارة مكافحة اإلرهاب باتريك
ستيفنز ورئ ـيــس اإلدارة الفرعية
لتنسيق شؤون المكاتب المركزية
الوطنية في إقليم الشرق األوسط
وشمال إفريقيا عبدالعزيز عبيدالله
ومـنـســق الـتـحـلـيــل االسـتــراتـيـجــي
مــانــوفــا كــاتــي ،وبـحـضــور الوكيل
المساعد لـشــؤون األم ــن الجنائي
اللواء خالد الديين.

حسين العبدالله

ق ـض ــت م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات ،أمـ ـ ــس ،بــرئــاســة
المستشار محمد جعفر بحبس أحد المتهمين
في قضية خلية العبدلي  10سنوات مع الشغل
وال ـن ـفــاذ ،بـعــد إدان ـتــه فــي قضية االنـضـمــام إلــى
الخلية المسلحة المتهمة بالتخابر مــع إ يــران
وحزب الله اللبناني.
ورأت المحكمة ثبوت االتـهــام باالنتماء إلى
الحزب المحظور ،والتدريب على حمل السالح
داخل األراضي اللبنانية.
وألغت المحكمة ،أمس ،حكم محكمة الجنايات
الغيابي بحق المتهم بحبسه  15عاما ،وانتهت
إلى حبسه  10سنوات ،بعدما انتهت إلى براءته
مــن تهمة الـتـخــابــر مــع إي ــران ،الفـتــة إلــى أنـهــا ال
تطمئن إلى أقوال ضابط مباحث أمن الدولة بشأن
تهمة سعي المتهم وتـخــابــره مــع دولــة أجنبية
لعدم سالمتها.
وقالت إنها تطمئن إلى ارتكاب المتهم باقي
االتهامات ،وهي االنتماء إلى حزب الله ،وكذلك
حيازة أسلحة ،المنسوبة اليه من النيابة العامة،
وفقا لما انتهى إليه الحكم الغيابي بإدانة المتهم
المعارض عن التهم المسندة إليه.
وع ــن االتـ ـه ــام ال ـم ـن ـســوب إل ــى الـمـتـهــم بـشــأن
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب عـ ـل ــى حـ ـم ــل الـ ـ ـس ـ ــاح ،ال ـ ـ ــذي ان ـت ـهــت
محكمة التمييز إ لــى تأييد محكمة االستئناف
باختصاص القضاء بمحاكمة المتهمين فيه،

قــالــت إن الـقـضــاء الــوطـنــي الـكــويـتــي واللبناني
يجرمان على واقعة التدريب على حمل السالح،
وذلك وفق ما ثبت بالتحقيقات بأن المتهم دخل
لـبـنــان مــع متهمين آخ ــري ــن ،لـلـتــدريــب والـتـمــرن
على حمل المدفع والسالح والذخائر واستخدام
المفرقعات وحيازته إياها ،ضمن فنون حربية
ن ـظــريــة ،وأخ ـ ــرى عـمـلـيــة بـمـعـسـكــرات وم ـيــاديــن
تدريب حية على الرماية هيأتها جماعة حزب
الله المحظورة في لبنان.
وع ــن الـعـقــوبــة الـتــي تـصــدرهــا بـحــق المتهم،
أكدت أن االفعال التي ارتكبها المتهمون مرتبطة،
ويعاقب عليها القانون وفق الجريمة االشد وذلك
على جــرائــم االنـضـمــام او االش ـتــراك فــي جماعة
مـحـظــورة ،هــي ح ــزب ال ـلــه ،غــرضـهــا الـعـمــل على
نـشــر م ـب ــادئ تــرمــي ال ــى ه ــدم الـنـظــم االســاسـيــة
بالبالد بطرق غير مشروعة ،واالنقضاض بالقوة
على النظام االجتماعي واالقتصادي القائم في
البالد ،وذلــك لقيام وتحقق االرتـبــاط بين التهم
المسندة اليه جملة ،عمال بنص الـمــادة  84من
قانون اإلجراءات.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،قـ ــررت مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
اإلداري ـ ـ ــة إح ــال ــة الـقـضـيــة ال ـمــرفــوعــة م ــن إح ــدى
المعلمات إ لــى المحكمة الدستورية للنظر في
دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية بعدم منح
المعلمة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي بدل
السكن المقرر للمعلمين األجانب ،وذلك للنظر في
طلب الحكم بالبدل.

«اإلطفاء» :انطالق تمرين «شامل»  7مارس
المكراد :يهدف إلى التنسيق الحكومي للتعامل مع الكوارث والطوارئ
●

الدوسري :مستمرون في تطوير مهارات العسكريين
أقيم بمبنى اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة ،صباح
أمس ،حفل تخريج الدورة التأسيسية التاسعة والثالثين
ألمن وحماية الطائرات التي شارك فيها  40متدربا من
مختلف قطاعات وزارة الداخلية ودورة حماية الطيران
التقدمية األول ــى لمنتسبي الـقــوة الجوية فــي الجيش
الكويتي ،وذلك برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية،
الفريق محمود الــدوســري ،والوكيل المساعد لشؤون
األمن الخاص باإلنابة ،اللواء شكري النجار ،وعدد من
القيادات األمنية بــاإلدارة العامة لقوات األمــن الخاصة
وممثلي الجيش الكويتي والحرس الوطني والشركات
والمؤسسات المساهمة في الدورتين.
ونقل الفريق الدوسري إلى الحضور تحيات وتقدير
نائ ـ ــب رئي ــس مجـ ــلس الوزراء وزير الداخلي ـ ــة ،الفريـ ــق
م .الشيخ خالد الجراح ،على الجهود الطيبة التي يبذلها
ضباط وأفراد اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة ،مشيرا
إلى أن الخالد يشدد على رفع كفاء ة العاملين في كافة
قطاعات المؤسسة األمنية.
وأكــد الفريق أن وزارة الداخلية مستمرة في نهجها
بتطوير أداء منتسبيها وإكسابهم المهارات والقدرات
والخبرات الالزمة ألداء المهام المنوط بهم على أكمل
وجه.
وأشاد بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الجيش
والحرس الوطني ،خصوصا في مثل هذه الدورات ،وأثنى

«الجنايات» :حبس أحد متهمي «العبدلي»
 10سنوات النتمائه إلى «حزب الله»

على الجهات والمؤسسات الحكومية والجهات الخاصة
التي ساهمت في دعم مثل هذه الدورات التي تحقق أمن
وسالمة ركاب الطائرات.

أمن الطائرات
وفي كلمة للواء النجار ،أكد أن هذا النجاح يأتي ضمن
تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق
الهدف المنشود في الحماية الكاملة ألمن الطائرات.
واستمع الحضور إلى إيجاز حول مهام وطبيعة عمل
إدارة حماية الـطــائــرات ،وشــاهــدوا فيلما يوضح مراحل
إنشاء إدارة حماية الطائرات والتدريبات والفنون القتالية
وفنون الرماية التي اشتملتها الــدورة ،وشاهد الحضور
عرضا لعدة سيناريوهات توضح كيفية تعامل المختصين
من أمن وحماية الطائرات مع أي حدث داخل الطائرة ،سواء
كانت مشاجرة أو أي عمل إرهابي.
وفي ختام الحفل وزع الفريق الدوسري الشهادات على
مجتازي الدورة.

محمد الشرهان

بحث المدير العام لــإدارة العامة
لإلطفاء الفريق خالد المكراد ،خالل
اجتماع أمس ،في مبنى اإلدارة العامة
ل ــإط ـف ــاء ،الـتـنـسـيــق ح ــول مـجــريــات
تمرين «شامل  ،»4الذي تقيمه اإلدارة
 7م ــارس الـمـقـبــل ،بــالـتـعــاون مــع 13
جهة حكومية.
وقــال المكراد ،في بيان صحافي،
إن «شامل» هو التمرين السنوي الذي
ي ـقــام لـلـسـنــة الــراب ـعــة عـلــى ال ـتــوالــي،
بتعليمات مباشرة من نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح ،للعمل
على توحيد وتنسيق الجهود بين
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ذات ال ـص ـلــة
بالتعامل مع الكوارث والطوارئ.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن م ـ ــن إي ـج ــاب ـي ــات
التمارين السابقة والتمرين الحالي
تــأك ـيــد الـتـنـسـيــق ب ـيــن ج ـم ـيــع غــرف
العمليات ،وتسخير جميع اإلمكانات
الـمـتــاحــة ل ــدى ه ــذه الـجـهــات ،للعمل
تحت مظلة واح ــدة تجمع الـقـيــادات
تـحــت سـقــف واحـ ــد ،لـسـهــولــة اتـخــاذ
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ب ــالـ ـس ــرع ــة
المطلوبة.
وأع ــرب عــن خــالــص شـكــره لجميع

المكراد خالل مناقشة انطالق تمرين شامل 4
الجهات المشاركة في تمرين «شامل
 ،»4متمنيا لهم التوفيق.
بـ ــدوره ،ق ــدم مــديــر إط ـفــاء محافظة
األح ـمــدي رئـيــس فــريــق تمرين شامل
المقدم معاذ الحمادي شرحا تفصيليا
للجهات المشاركة عن معاضل التمرين
التي سيتم تنفيذها هذا العام.

وأعلن الحمادي أن التمرين سيقام ٧
مارس المقبل ،بمشاركة وزارتي الدفاع
والداخلية والحرس الوطني واإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ــإطـ ـف ــاء ووزارات اإلعـ ـ ــام
والصحة والكهرباء والماء واألشغال
العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة
ل ـل ـب ـي ـئــة وم ـع ـه ــد الـ ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث

العلمية وشركة نفط الكويت وشركة
البترول الوطنية.
حضر االجتماع نائب المدير العام
لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال
البليهيص.

«الجمارك» تحبط تهريب شحنة مواد تموينية مدعومة
●

محمد الشرهان

لم تمر أيام على إحباط رجال إدارة جمارك السالمي تهريب كمية
كبيرة من األدوية والمواد التموينية في شاحنة كانت متجهة الى دولة
عربية ،حتى ضبط رجال الجمارك أيضا كمية من المواد التموينية
المدعومة "ألبان وأرز وزيوت ومعجون طماطم" ،إلى جانب  90هاتفا
نقاال حديثا ،في ضبطيتين منفصلتين ،وحرص المهربون على إخفاء
المواد التموينية والهواتف بطريقة حديثة.
وحول الضبطيتين ،قال مراقب جمارك السالمي ماطر السعيدي إن
المفتشين ،وانطالقا من تعليمات مشددة بضرورة إخضاع الشحنات
للتفتيش الدقيق لمنع تهريب المواد التموينية والسجائر ،وغيرها من
المحظورات ،تم االشتباه في شاحنة يقودها عربي ،وكانت في طريقها
إلى دولة عربية ،حيث ضبط بداخلها كمية كبيرة من األرز ،وتم إفراغه
في براميل للتهوية ،وكذلك مواد تموينية ،كما تبين وجود نحو 90
هاتفا نقاال وضعت داخل كراتين الحليب للتمويه وعدم اكتشافها.
واشار السعيدي إلى ان الشاحنة األخرى التي كانت في طريقها الى
ذات القطر العربي ضبطت فيها كميات من المواد التموينية المدعومة،
مثمنا يقظة رجــال جمارك السالمي ،وأشــار الــى أن المضبوطات تم
التحفظ عليها ،واحيلت الى جهات االختصاص.

جانب من المواد الغذائية المدعومة المهربة

إخماد حريق مطعم في مجمع بالسالمية
أخمدت فرق اإلطفاء ،أمس ،حريقا نشب في
مطعم بمجمع في منطقة السالمية.
وذكـ ــرت إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء أن مــركــز عمليات
اإلدارة ت ـل ـقــى ف ــي تـ ـم ــام ا ل ـس ــا ع ــة  7:30مــن
ً
صباح أمس بالغا باندالع حريق في مطعم،
وع ـل ــى الـ ـف ــور ت ــم ت ــوج ـي ــه فـ ــرق اإلط ـ ـفـ ــاء مــن
مراكز السالمية والبدع بقيادة المقدم علي
عبدالرزاق ،والمقدم ثامر برسلي ،وتبين لهم،
عند وصولهم إلى موقع الحادث ،أن الحريق
بالدور الثاني.
وأض ــاف ــت« :ت ــم إخ ــاء المجمع مــن رواده،
وبــدء عملية المكافحة حتى تمت السيطرة
ع ـلــى ال ـح ــري ــق ،وإخـ ـم ــاد الـ ـنـ ـي ــران ،وان ـت ـهــى
ال ـحــادث دون أي إص ــاب ــات ،وج ــار التحقيق
لمعرفة أسبابه.
ح ـضــر إلـ ــى م ــوق ــع الـ ـح ــادث م ــدي ــر إط ـفــاء
محافظة حولي العميد محمد المحميد ،كما
تواجد رجال وزارة الداخلية والطوارئ الطبية.

جانب من حريق المطعم

ةديرجلا

•
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دراسة  4مقررات في الـ « »On Lineبأميركا ...ال تكفي!
«المبتعثون» لـ ةديرجلا  :طالبنا بزيادتها إلى أكثر من  5لمنع تضارب مواعيد المحاضرات
•

أحمد الشمري

تمنى الطلبة الكويتيون
الدارسون في الواليات المتحدة
األميركية زيادة مقررات الـ
" "On Lineإلى أكثر من 5
مقررات دراسية ،الفتين إلى
أن وزارة التعليم العالي تسمح
لهم بدراسة  4فقط طوال
مسيرتهم الدراسية ،وهو ما ال
يكفي حاجتهم!

فــي ظــل الـغــربــة الـتــي يعيشها
ال ـط ـل ـبــة ال ـكــوي ـت ـيــون ال ــدارس ــون
بــالــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،
هناك كثير منهم لديه العديد من
المطالبات التي تسهم في تيسير
الحياة الدراسية واليومية لهم،
وقد تبلور ذلك في زيــادة دراسة
مقررات الـ " "On Lineخالل مسيرة
البعثة الدراسية إلــى أكثر من 5
مقررات دراسية ،وغالء المعيشة،
وإعادة النظر في سحب االعتراف
بكثير من الجامعات المتميزة.
وطـ ــالـ ــب ال ـ ـ ــدارس ـ ـ ــون ب ــزي ــادة
مقررات الـ " "On Lineإلى ما فوق
 ،5الفتين إلــى أن وزارة التعليم
ال ـع ــال ــي ت ـس ـمــح ل ـه ــم بـ ــدراسـ ــة 4
مـ ـق ــررات ف ـقــط ط ـ ــوال مـسـيــرتـهــم
ال ـ ــدراس ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ال ي ـك ـفــي
حاجتهم!
وذكـ ـ ــر ال ـط ـل ـبــة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،
أن دراس ــة مـقــررات ال ـ ""On Line
تساهم في تسريع عجلة مسيرة
الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وتـ ــوفـ ــر
ع ـنــاء ال ــوق ــت وت ـض ــارب مــواعـيــد
الـ ـمـ ـح ــاض ــرات ،ف ـض ــا ع ــن أن ـهــا
تكون أقل تكلفة مادية على خطة
البعثات الخارجية المقدمة من

مضحي الدهمشي

خالد العنزي

أحمد الخزي

"التعليم العالي".
"الـ ـج ــري ــدة" ال ـت ـق ــت مـجـمــوعــة
م ــن ه ـ ــؤالء ال ـط ـل ـبــة الـمـبـتـعـثـيــن،
واسـ ـتـ ـمـ ـع ــت إلـ ـ ــى آرائ ـ ـه ـ ــم ح ــول
م ـق ــررات ال ـ ـ " ،"On Lineفـجــاء ت
كالتالي:
ب ــداي ــة ،قـ ــال ال ـط ــال ــب مضحي
الــدهـمـشــي ،إن ط ــرح ال ـمــزيــد من
م ـقــررات الـ ـ " "On Lineفــي خطة
البعثات الدراسية خالل مسيرتهم
الدراسية يسهم في توفير الوقت،
وال ـت ـخــرج مــن الـجــامـعــة بـصــورة

أسرع ،الفتا إلى أن نظام مقررات
الـ " "On Lineمطبق بصورة أكبر
لـلـطـلـبــة ال ــدارس ـي ــن ف ــي أم ـيــركــا،
ويعتمد عليه كثير منهم.
وذكـ ـ ـ ــر ال ــدهـ ـمـ ـش ــي أن ه ـن ــاك
كثيرا من المطالبات التي قدمت
إل ـ ــى مـ ـس ــؤول ــي وزارة الـتـعـلـيــم
ال ـعــالــي ،ول ـكــن م ــن دون ج ــدوى،
معللة ذلــك بأنه ال يمكن معادلة
شهادة خريجي الجامعات ألكثر
مــن  4م ـق ــررات فــي ن ـظــام ال ـ ـ "On
 ،"Lineالفـتــا إلــى أن هــذا النظام

مطبق بشكل أ كـبــر فــي كثير من
ال ـجــام ـعــات الـمـتـمـيــزة بــأمـيــركــا،
وه ــو اخ ـت ـيــاري ول ـيــس إلــزام ـيــا،
فلماذا ال يتم النظر بهذا المقترح
والموافقة عليه؟
مــن جانبه ،قــال الطالب خالد
العنزي إن زيــادة مقررات الـ "On
 "Lineفي مسيرة الدراسة يسهم
في تخفيف مدة الغربة ،والرجوع
إلـ ـ ــى الـ ـك ــوي ــت وق ـ ـضـ ــاء ال ـع ـط ـلــة
الـصـيـفـيــة م ــع األهـ ـ ــل ،الف ـت ــا إلــى
"أننا طالبنا ألكثر من مرة وزارة

التعليم العالي بزيادتها والسماح
للطلبة بدراستها".
واستنكر العنزي قرار تقليص
أعداد قوائم الجامعات المعترف
بـ ـ ـه ـ ــا ،وسـ ـ ـح ـ ــب االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف مــن
جامعات متميزة ،فهذا األمر يعود
بــالـعـكــس ع ـلــى ال ـط ـل ـبــة ،مطالبا
"التعليم الـعــالــي" بــإعــادة النظر
فيها ،وإعادتها ضمن الجامعات
المعترف بها في الكويت.
م ــن جـهـتــه ،اس ـت ـغــرب الـطــالــب
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزي ،ع ـ ـ ـ ــدم زي ـ ـ ـ ــادة
م ـقــررات الـ ـ " "On Lineفــي خطة
ال ـب ـع ـثــات ال ــدراسـ ـي ــة ،مـتـســائــا:
"هل التعليم العالي متخوفة من
زيادة المقررات في هذا النظام؟"،
وم ــوض ـح ــا أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ال تـعـلــم
أن ه ــذا ال ـن ـظــام مـطـبــق ف ــي أكـثــر
الجامعات العالمية ،مما يساهم
في القضاء على مشكلة الشعب
ال ــدراسـ ـي ــة ال ـم ـغ ـل ـقــة ،وتـ ـض ــارب
مــواع ـيــد ال ـم ـح ــاض ــرات ،متمنيا
أن يـنـظــر ال ـم ـســؤولــون عـلــى هــذا
االقتراح بعين االعتبار ،ومن دون
"تطنيش".
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المخيزيم« :الجامعات األسترالية»
متالئمة مع احتياجات سوق العمل
خالل حفل الخريجين الذي نظمه «اتحاد طلبة أستراليا»
● فيصل متعب
أكد وكيل وزارة التعليم العالي ،د .صبيح المخيزيم ،أن الجامعات
األس ـت ــرال ـي ــة م ـت ـم ـيــزة ،وت ـت ـســم ب ـت ـنــوع ال ـت ـخ ـص ـصــات ومــاء م ـت ـهــا
الحتياجات سوق العمل ،بما جعل أستراليا وجهة تعليمية لكثير
من الطلبة ،سواء كانوا مبتعثي وزارة التعليم العالي أو الدارسين
على نفقتهم الخاصة.
و تــا بــع المخيزيم ،خــال حفل الطلبة الخريجين مــن الجامعات
األس ـتــرال ـيــة ،الـ ــذي نـظـمــة ات ـح ــاد الـطـلـبــة م ـســاء أم ــس األول بفندق
الريجنسي ،أن الكويت حاضنة ومستعدة النخراط الخريجين في
ســوق العمل ،الفـتــا إلــى أن حصيلة التعلم هــي ليست فقط شهادة
يحصل عليها الطالب ،وإنما الفيصل في هذا األمر هو سوق العمل
الذي يوضح الطالب الذي اكتسب بالفعل علما ومهارة عن غيره من
الطالب.
وأوصى المخيزيم الخريجين والخريجات بإتقان العمل واالخالص
في أدائه ،واالستمرار في التحصيل العلمي للحصول على الماجستير
والدكتوراه ،بما يعود بالنفع والفائدة على بلدنا الحبيب الكويت.
وأشار المخيزيم الى أن ارتقاء المجتمعات يعتمد على ارتقاء ثقافة
أفــراد تلك المجتمعات ومــدى اكتسابهم العلم والتحصيل العلمي،
مؤكدا أن على الخريج أن يكتسب مهارة التعلم مدى الحياة ،وهي
مهارة معتمدة من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في
نوفمبر  2017كأحد أبرز المهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرين.
من جانبه ،أكد رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أستراليا،
سليمان األم ـيــر ،أن االت ـحــاد يـبــذل قـصــارى جـهــده لـخــدمــة الجموع
الطالبية ،بهدف االرتقاء بالوطن ،من أجل أن يكون في مصاف الدول
المتقدمة.

تخصيص  4منح دراسية للصم في «« »KiLAWاألسترالية» تنظم جولة اإلبداع في اإلمارات
أعلن رئيس وعميد كلية الـقــانــون الكويتية
العالمية ( ،)KiLAWإطالق مبادرة تخصيص 4
منح دراسية للطلبة الصم ،كي يتابعوا دراستهم
في الكلية.
ج ــاء ذلـ ــك ،خ ــال اسـتـقـبــال د .الـمـقــاطــع وفــد
جمعية المنابر القرآنية ،الذي ضم رئيس مجلس
إدارة الـجـمـعـيــة أح ـمــد ال ـبــاط ـنــي ،وأم ـي ــن الـســر
د .عـصــام الفليج ،وعـضــو لجنة الـمــواهــب مها
الحمدان ،الذين زاروا الكلية أخيرا ،للتعبير عن
تقديرهم لقرار فتح الباب أمام الطلبة الصم ،حتى
ينالوا التعليم القانوني المتميز في رحاب الكلية.
وق ــال الـمـقــاطــع" :راعـيـنــا عند تصميم مبنى
الكلية ،أن تتوافر فيه جميع التسهيالت لذوي
اإلع ــاق ــة ،كــي نـســاهــم فــي تــوفـيــر ف ــرص التعليم
الجامعي المتخصص لهم وفــق أرقــى المناهج
المتبعة في الجامعات العريقة ،وضمت دفعات
الخريجين من طلبة الكلية أعدادا من ذوي اإلعاقة
الذين أثبتوا تفوقهم الدراسي".
وبخصوص الطلبة الصم ،أوضح أنه "سيتم

وفد جمعية «المنابر» في جولة على مرافق الكلية
تخصيص أربع منح دراسية لهم ،مع االستعانة
بمترجم إشــارة باللغتين العربية واإلنكليزية،
وإتاحة الفرصة لهم للتواصل الدائم مع العميد
المساعد للشؤون الطالبية د .صالح العتيبي،
وك ــذل ــك م ــع ق ـســم الـتـسـجـيــل وم ـك ـتــب الـتــوجـيــه

واإلرشـ ــاد وســواهـمــا ،لالستفسار عــن أي شأن
مــن ش ــؤون ال ــدراس ــة واألن ـش ـطــة واالمـتـحــانــات،
حـتــى ي ـكــونــوا عـلــى بـيـنــة م ــن الـنـظــم وال ـلــوائــح
والتعليمات واإلعالنات ،وكل ما يضمن انتظامهم
في الدراسة".

نـظـمــت الـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة في
ال ـك ــوي ــت ج ــول ــة "اإلبـ ـ ـ ــداع وري ـ ــادة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال" لـ ـع ــام  2018فـ ــي دب ــي
وأبوظبي ،حيث انضم إلى الجولة
عدد من طالب كليتي إدارة األعمال
والهندسة.
وذكــرت "األسـتــرالـيــة" ،في بيان
صـحــافــي ،أن الـجــولــة ت ـهــدف إلــى
توفير الفرصة للطالب ،للتعرف
عــن كـثــب عـلــى م ـب ــادرات وأنشطة
اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع وري ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال فــي
اإلمــارات ،والربط بين المعلومات
النظرية والمبادرات التطبيقية في
ا لــوا قــع العملي ،وتحفيز الطالب
على استكشاف وتطوير رؤيتهم
في مجال ريادة األعمال.
وحصل الطالب المشاركون من
خالل الجولة على الفرصة لتعلم
ال ـمــزيــد ح ــول مـ ـب ــادرات وأنـشـطــة

الطلبة خالل الجولة في اإلمارات
ريادة األعمال في اإلمارات ،والتي
كان من شأن العديد منها دعم رواد
األع ـم ــال وال ـم ـبــادريــن فــي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وفـ ــي أعـ ـق ــاب ب ــرن ــام ــج ال ـجــولــة

الـمــزدحــم فــي دبــي ،انتقل الطالب
إلـ ــى أب ــوظ ـب ــي ،ل ـح ـضــور أس ـبــوع
أبــوظ ـبــي لــاس ـتــدامــة ،وه ــو أكـبــر
ت ـج ـ ُّـم ــع ل ــاسـ ـت ــدام ــة فـ ــي ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط ،وب ــال ـت ــال ــي كـ ــان لــديـهــم

فرصة لزيارة المعرض واالستماع
إل ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـت ـق ــدي ـم ـي ــة مــن
المستثمرين العالميين في تبادل
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ف ــي م ـج ــال الـتـحـكــم
بالمؤثرات على المناخ.
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د .ندى سليمان المطوع

 100مليون!!
علي محمود خاجه

لست بصدد مناقشة تفاصيل مؤتمر إعادة إعمار العراق ،فليس
من عاداتي الحديث عن كل شيء والتعليق على أي شيء لمجرد
الوجود وإن لم أفقه فيه.
المسألة التي تعنيني بشكل أساسي هي إعالن تبرع الجمعيات
الـخـيــريــة الـكــويـتـيــة بمبلغ ي ـفــوق ال ـ ــ 100مـلـيــون دوالر فــي هــذه
المناسبة ،حيث تبرع بيت الزكاة الكويتي ووزارة األوقاف واألمانة
العامة لألوقاف بمبلغ وقــدره  35مليون دوالر في حين تبرعت
جمعية اإلصــاح بعشرة ماليين دوالر ،وجمعية إحياء التراث
بعشرة أخ ــرى ،أمــا صـنــدوق إعــانــة المرضى فقد تكفل بالتبرع
بخمسة مــايـيــن دوالر ،بــاإلضــافــة إل ــى جمعيات أخ ــرى تكفلت
ببقية المبالغ.
اخترت الجهات التي ذكرتها باالسم تحديدا لغاية في نفسي
سأوضحها في هذا المقال ،وسأتجاوز عن التبرير غير المقنع بأن
هذه التبرعات المعلنة من قبل هذه الجهات ال تعدو كونها تعهدات
بالسعي إلى جمع هذه المبالغ في غضون فترة زمنية معينة.
فتلك الجهات والجمعيات يفترض ،وأكرر يفترض ،أن تكرس
عملها الخيري األساسي داخل الكويت ،فإن لم تجد من يحتاج
للمساعدة (ومــا أكثرهم) داخــل الكويت حينها فقط من الممكن
قبول فتح باب التبرع على مصراعيه لــدول العالم كلها ،وأنــا ال
أقول هذا الكالم من منطلق أناني ،بل من منطلق أمني واجتماعي
بحت ،فأن يكون هناك محتاجون داخل الكويت من الكويتيين أو
غيرهم من جنسيات فإن احتياجهم إن لم يسد بالطرق اإلنسانية
فإن بعضهم قد يتجه للجريمة لسداد احتياجاته ،وإن حدثت تلك
الجريمة فستحدث داخل الكويت ،وهو ما يعني اإلخالل بأمن هذا
الوطن الذي يفترض أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى الحفاظ
على أمنه واستقراره ،ناهيكم عن أن المحتاج داخل الكويت إن لم
يسد احتياجه فإن ذلك أيضا قد ينعكس على مشكالت اجتماعية
خطيرة ،كالطالق وتشرد األطفال وغيرها من أزمات اجتماعية ذات
كلفة عالية على الدولة.
هذا من جانب ،أما الجانب الثاني والمزعج فعال فهو مساهمة
صندوق إعانة المرضى الكويتي بمبلغ  5ماليين دوالر ،أال يعلم
هذا الصندوق بحاجة المرضى ممن يعيشون في الكويت لألموال
التي تتكفل بمصاريف عالجهم وأدويتهم؟
ً
ه ــل يـعـلــم ه ــذا ال ـص ـنــدوق أن ك ـث ـيــرا م ــن األط ـب ــاء الـكــويـتـيـيــن
يقتطعون ج ــزءا مــن روات ـب ـهــم ل ـســداد احـتـيــاج بـعــض الـمــرضــى
المحتاجين لتدخل عــا جــي ال يحتملون تكاليفه؟ أم أن إعانة
المرضى بالنسبة إليهم هي توزيع ملصقات بشعة المنظر داخل
المراكز الصحية والمستشفيات؟
أما فيما يخص جمعيتي اإلصــاح وإحياء التراث ،فأن تملك
جمعيات نفع عام تهيمن عليها أحــزاب سياسية مبالغ تمكنها
من التبرع بعشرين مليون دوالر فائضة عن حاجاتها هو مؤشر
خطير ال يمكن تجاوزه أو تجاهله ،بل يدق ناقوس خطر ويثير
عالمات استفهام كبيرة تستحق فعال الوقوف عندها.

دول الخليج بحاجة
إلى إنشاء مركز
تاريخي لجمع الوثائق
التاريخية والرسائل
والمخطوطات التي
ارتبطت بتاريخ
منطقتنا ،وتوفير
نسخة من أرشيف
شركة الهند الشرقية،
باإلضافة إلى أرشيف
الدولة العثمانية لتوفير
مصادر المعلومات
للدارسين والمهتمين.

إن األدلــة واضحة للغاية ،فقد أدت رئاسة دونالد
ت ــرام ــب إل ــى إض ـع ــاف ق ــوة أم ـيــركــا ال ـنــاع ـمــة ،وأش ــار
استطالع أجرته مؤسسة غالوب مؤخرا في  134بلدا
إلى أن  30في المئة فقط من المستجيبين لهم موقف
إيجابي تجاه الواليات المتحدة تحت قيادة ترامب،
وه ــو انـخـفــاض بـنـحــو  20نـقـطــة مـئــويــة مـنــذ رئــاســة
باراك أوباما.
وأشار مركز بيو لألبحاث إلى أن الصين -بدعم من
 30في المئة -وصلت تقريبا إلى التكافؤ مع الواليات
المتحدة ،وفي المؤشر البريطاني "سوفت بــاور "30
(القوة الناعمة  ،)30تراجعت أميركا من المركز األول
في عام  2016إلى المركز الثالث في العام الماضي.
وقــال المدافعون عن ترامب إن القوة الناعمة غير
مهمة ،وأعلن ميك مولفاني مدير مكتب الميزانية في
البيت األبيض "ميزانية القوة الصلبة" ،حيث خفض
تمويل وزارة الخارجية والوكالة األميركية للتنمية
الدولية بنسبة  30في المئة ،وبالنسبة إلى أولئك الذين
يتصرفون تحت شعار "أميركا أوال" ،كل ما يفكر فيه
بقية العالم هو ذو أهمية ثانوية .هل هم على حق؟
تقوم القوة الناعمة على الجاذبية ال على اإلكــراه
(العصي) أو المال (الجزر) ،فهي تحتضن الناس بدال
من إجبارهم ،وعلى المستوى الشخصي يدرك اآلباء
الحكماء أن قوتهم ستكون أكبر وستستمر لفترة أطول
إذا كانوا يمثلون القيم األخالقية السليمة ألطفالهم،
ولن يعتمدوا فقط على الضرب أو العقوبات أو التهديد
بأخذ مفاتيح السيارة.
وقد فهم القادة السياسيون منذ زمن طويل فوائد
السلطة الناشئة عن القدرة على تحديد جدول األعمال
أو إطــار النقاش ،وإذا كنت قــادرا على جذب اآلخرين
للحصول على ما تريد فلن تكون مضطرا إلجبارهم
عـلــى الـقـيــام بـشــيء يــرفـضــونــه ،وإذا كــانــت الــواليــات
المتحدة تمثل القيم التي يريد اآلخرون اتباعها ،يمكنك
االقتصاد في العصي والجزر ،إضافة إلى القوة الصلبة،
يمكن أن تكون الجاذبية قوة مضاعفة.
وإن القوة الناعمة ألي دولة تنشأ من ثالثة مصادر:
"ثقافتها (في األماكن التي هي جذابة لآلخرين) ،ومن
قيمها السياسية (عندما ترقى إلــى مستوى مــن هم
في الداخل والخارج) ،ومن سياستها الخارجية (حين
تـكــون لــديـهــا مـشــروعـيــة وسـلـطــة أخــاقـيــة مــع بعض
التواضع والوعي بمصالح اآلخرين) ،فالطريقة التي
تتصرف بها الحكومة داخل البالد (على سبيل المثال،
حماية الصحافة ال ـحــرة) ،وفــي المؤسسات الدولية
(ال ـت ـشــاور مــع اآلخ ــري ــن وال ـت ـعــدديــة) ،وف ــي السياسة
الخارجية (تعزيز التنمية وحقوق اإلنسان) يمكن أن
تؤثر على بلدان أخرى ،وفي كل هذه المجاالت عكس
ترامب جاذبية السياسات األميركية.
ولحسن الحظ أميركا أكبر من ترامب أو حكومته،
وخالفا ألصول القوة الصلبة (مثل القوات المسلحة)،
فــإن الـعــديــد مــن م ــوارد الـطــاقــة الناعمة منفصلة عن
الـحـكــومــة وال تـتـفــاعــل إال جــزئـيــا م ــع األه ـ ــداف الـتــي
حددتها ،وفي مجتمع ليبرالي ال تستطيع الحكومة
السيطرة على الثقافة ،والواقع أن عدم وجود سياسة
ثقافية رسمية يمكن أن يـكــون فــي حــد ذات ــه مصدرا
للجاذبية ،كما أن أفــام هوليوود مثل "ذي بوست"،
الـتــي تـعــرض الـنـســاء المستقالت وحــريــة الصحافة،
ق ــادرة على جــذب اآلخــريــن ،وكــذلــك األع ـمــال الخيرية

د .بدر الديحاني
ع ــام  1816منطلقا بــر حـلـتــه مــن بــر يـطــا نـيــا الفتا
األنظار من خــال كتاباته عن المنطقة ،وواصفا
الـكــويــت وقــدرت ـهــا عـلــى االس ـت ـمــراريــة واالعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـن ـفــس رغـ ــم ال ــوج ــود األج ـن ـب ــي ف ــي الـ ــدول
المجاورة لها.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ــه ي ـش ـيــر ال ــدكـ ـت ــور ع ـبــدال ـلــه
الهاجري في كتابه "تاريخ الكويت اإلمارة والدولة"
إلـ ــى ال ـس ـكــرت ـيــر الـ ـع ــام وم ــوظ ــف ح ـك ــوم ــة الـهـنــد
ومساعد المقيم "واردن" الذي كتب مقالة عام 1819
بعنوان "عرب العتوب في البحرين" ،وقد احتوت
المقاله على آلية تأسيس السلطة وظهور مالمح
الكيان السياسي واالقتصادي للكويت.
أما موظف اإلدارة الهندية البريطانية لوريمر
ً
فقد كتب موسوعة كاملة وشاملة وسجال حول
أحداث الخليج عرف باسم "دليل الخليج" ،والذي
شـمــل الـبــرقـيــات واإلح ـصــائ ـيــات والــرســائــل التي
و صـفــت منطقة الخليج بمنظور بــر يـطــا نــي ،كما
ذهب المؤرخون .هذه الرسائل والمقاالت الغربية
تناولت أوضاع منطقتنا االجتماعية.
ً
وأخـيــرا ولـيــس آخ ــرا دول الخليج بحاجة إلى
إنشاء مركز تاريخي لجمع تلك الوثائق والرسائل
والـمـخـطــوطــات الـتــي ارتـبـطــت بـتــاريــخ منطقتنا،
وتوفير نسخة من أرشيف شركة الهند الشرقية،
باإلضافة إ لــى أرشيف ا لــدو لــة العثمانية لتوفير
مصادر المعلومات للدارسين والمهتمين.
كلمة أخيرة:
فـ ـب ــراي ــر ش ـه ــر الـ ـف ــرح وال ـت ـح ــري ــر والـ ـت ــروي ــج
التجاري واالقتصادي ،وكل عام والجميع بخير.

dai7aani@gmail.com

اإلسكان الحديثة تقوم على توفير سكن
فلسفة ُ
فترة زمنية قصيرة ،مع األخذ في
في
سرة
لأل
مناسب
ُ
االعتبار عدم تحميل األسر أعباء مالية إضافية في
الصيانة وزيادة رسوم
المستقبل؛ مثل ارتفاع تكلفة
ً
الكهرباء ُوالماء؛ ألن ذلك يؤثر سلبا في مستوى
معيشة األسرة ،وهو األمر الذي ال تراعيه سياسة
الحكومة اإلسكانية الحالية.
على الــرغــم مــن المبالغة اإلعــامـيــة وبهرجة التصريحات
الـصـحــافـيــة ،ف ــإن الـحـكــومــة تـعــرف قـبــل غـيــرهــا أن سياستها
الحالية فــي معالجة األزم ــة اإلسكانية (التوسع األفـقــي) هي
مجرد بيع أوهــام للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على
سكن عائلي (فاق عددهم  115ألف رب أسرة مع فترة انتظار
ً
تتجاوز  15عاما) ،فتوزيع القسائم السكنية أو التخصيص على
ً
ً
الخريطة الحاصل حاليا وتعتبره الحكومة إنجازا هو مجرد
بيع لألوهام ال قيمة له على أرض الواقع ،فالمدن اإلسكانية
ليست مباني إسمنتية فقط ،بل بنى تحتية وخدمات عامة
متكاملة (شبكة صــرف صحي ،طــرق ،كهرباء ومــاء ،مــدارس،
مستشفيات وم ــراك ــز صـحـيــة ،جـمـعـيــات تـعــاونـيــة وخــدمــات
اجـتـمــاعـيــة) ،وه ــو مــا تـعـجــز الـحـكــومــة ،كـمــا هــو واضـ ــح ،عن
ً
توفيره في المناطق السكينة التي أعلنتها مؤخرا ،وذلك قبل
قيام المواطنين ببناء منازلهم ،ومن المشكوك فيه أن توفره
في المستقبل القريب ألي مناطق إسكانية جديدة وذلك نتيجة
عجز الميزانية العامة للدولة.
ل ـيــس ذل ــك ف ـح ـســب ،ب ــل إن ب ـنــك االئ ـت ـم ــان (ب ـنــك التسليف
ً
ً
واالدخار سابقا) ،وفقا العتراف وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
م .جنان بوشهري "لن يستطيع االستمرار في النهج الذي يسير
ً
عليه حاليا" ،أي عدم القدرة على االستمرار في تغطية المشاريع
اإلسكانية (الجريدة  12فبراير  .)2018هذا معناه أن تحميل
المواطنين تكاليف مالية إضافية كــي يحصلوا على سكن
مناسب ،وإذا ما أضفنا إلى ذلك المشاكل المتعلقة بعدم قدرة
وزارات الكهرباء والماء واألشغال العامة والبلدية على توفير
خدمات البنى التحيتة األساسية ،أو على األقــل عــدم ضمان
ً
االستمرار في صيانتها مستقبال ،فإن المشاريع اإلسكانية
التي تعلنها الحكومة وتزعم أنها كفيلة بحل األزمة اإلسكانية
هي مجرد خطط على الورق وبيع لألوهام.
ُفلسفة اإل سـكــان الحديثة تقوم على توفير سكن مناسب
لــأســرة ُفي فترة زمنية قصيرة ،مع األخــذ في االعتبار عدم
تحميل األسر أعباء مالية إضافية في المستقبل؛ مثل ارتفاع
رسوم الكهرباء والماء؛ ألن ذلك يؤثر
تكلفة الصيانة وزيــادة
ُ
ً
سلبا في مستوى معيشة األســرة ،وهو األمــر الــذي ال تراعيه
السياسة اإلسكانية الحالية ،بل إنها تضع أعباء مالية إضافية
ُ
على األسر في المستقبل ،إذ تتجاهل أن الدخل الشهري لمعظم
المواطنين الذين يعلمون في الحكومة ،وهم األغلبية ،ال يكاد
يكفي لتوفير المسلتزمات العائلية األساسية ،ال سيما مع
تــردي الخدمات العامة وارتـفــاع مـعــدالت النهم االستهالكي
ً
الناتج عن نمط االقتصاد الريعي ،فضال عما تنتوى الحكومة
تنفيذه من سياسات مالية واقتصادية غير عادلة ،كما جاء
فــي وثيقتها المالية واالقـتـصــاديــة ،مثل زي ــادة الــرســوم على
السلع والـخــدمــات وفــرض ضــرائــب غير مباشرة على الدخل
(ضريبة القيمة المضافة) وتخفيض بنود اإلنفاق االجتماعي
وخصخصة التعليم والصحة والخدمات العامة.

إدواردو نيلسون*

دونالد ترامب وإضعاف القوة األميركية الناعمة

القوة الناعمة
تقوم على
الجاذبية ال
على اإلكراه
أو المال فهي
تحتضن
ً
الناس بدال من
إجبارهم

mutawa.n@gmail.com

ً
ً
تـلـقـيــت ب ــري ــدا إل ـك ـتــرون ـيــا م ــن حـفـيــدة ال ـمــؤرخ
أح ـمــد مـصـطـفــى أب ــو حــاك ـمــة ،وق ــد كـتــب بصيغة
جميلة استطاعت من خالله أن تلفت نظري إلى
اسم الكتاب الذي قام بتأليفه وهو "تاريخ الكويت
ا لـحــد يــث" ا ل ــذي اكتملت طباعته عــام  ،1967وقد
تـمـيــز ال ـك ـتــاب بــالـنـهــج الـعـلـمــي وت ـحــديــد مــامــح
كل من إمارة الكويت ودولة الكويت خالل قرنين
ونصف القرن تقريبا ،مستخدما المؤلفات العربية
واألجنبية.
وا خ ـتــار أن تشمل فـصــول ا لـكـتــاب الخليج في
الـ ـق ــرن ال ـث ــام ــن ع ـشــر (ال ـن ـص ــف األول مـ ـن ــه) ،كـمــا
تناولت فصول الكتاب العتوب وشؤونهم والحركة
الــوهــاب ـيــة ف ــي ش ــرق ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة وت ـج ــارة
الـخـلـيــج  ،وم ــن خ ــال عـمـلــي فــي جــامـعــة الـكــويــت
وتفاعلي مع محبي التاريخ من طلبة وباحثين
ش ـع ــرت بــال ـحــاجــة إل ــى أرش ـي ــف ت ــاري ـخ ــي شــامــل
جامع لكل ما كتب عن منطقة الكويت والخليج،
فأقالم المؤرخين األجانب التي سطرت التجارب
واالنـطـبــاعــات عــن منطقتنا بـحــاجــة إلــى تجميع
وترجمة.
وم ــن ال ـك ـتــب ال ـتــي كـتـبــت ب ــأق ــام غــرب ـيــة أث ـنــاء
زيارات استكشافية لمنطقة الخليج كتاب "نيبور"
الــرحــالــة األوروبـ ــي ال ــذي نــزل بــالـجــزيــرة العربية
خ ــال رحـلـتــه؛ مصطحبا زم ــاء ه الــذيــن أرسـلـهــم
م ـلــك ال ــدن ـم ــارك بــرح ـلــة اسـتـكـشــافـيــة ع ــام ،1761
ومــن أبــرز مــا جــاء فــي الكتاب إش ــارة الكاتب إلى
النسيج السياسي واالجتماعي الذي تضمن بني
خــالــد وال ـع ـتــوب ،بــاإلضــافــة إل ــى مــامــح الـحـيــاه
االقتصادية آنذاك.
أما الكاتب والرحالة باكينغهام فقد زار الكويت

جوزيف س .ناي*

تكمن أقوى مصادر
القوة الناعمة األميركية
في انفتاح عملياتها
الديمقراطية ،وحتى عندما
تخفض السياسات غير
الصحيحة من جاذبيتها،
فإن قدرة أميركا على
انتقاد نفسها وتصحيح
أخطائها تجعلها جذابة
للبلدان األخرى على
مستوى أعمق.

عن السياسة اإلسكانية

الحاجة إلى أرشيف تاريخي

a.m.khajah@gmail.com

يفترض بالجمعيات الخيرية أن تكرس عملها الخيري
األساسي داخل الكويت ،فإن لم تجد من يحتاج
للمساعدة (وما أكثرهم) داخل الكويت فحينها فقط
من الممكن قبول فتح باب التبرع على مصراعيه لدول
العالم كلها ،وأنا ال أقول هذا الكالم من منطلق أناني،
بل من منطلق أمني واجتماعي بحت.

opinion@aljarida●com

لـلـمــؤسـســات األم ـيــرك ـيــة أو فــوائــد حــريــة الـبـحــث في
الجامعات األميركية.
وال ــواق ــع أن ال ـشــركــات وال ـجــام ـعــات والـمــؤسـســات
والكنائس وغيرها من المنظمات غير الحكومية تخلق
قوتها الناعمة الخاصة التي يمكن أن تدعم أو تتعارض
مع أهداف السياسة الخارجية الرسمية ،ومن المرجح
أن تصبح كل هــذه المصادر الخاصة للقوة الناعمة
ذات أهمية مـتــزايــدة فــي عصر المعلومات العالمي،
وهكذا فإن الحكومات لديها أسباب أكثر للتأكد من
أن إجراءاتها وقراراتها تهدف إلى بناء وتعزيز قوتها
الناعمة ،بدال من إضعافها أو تبديدها عبثا.
فالسياسات الداخلية أو الخارجية الزائفة والمتكبرة
وغير المبالية بآراء اآلخرين ،أو المبنية على مفهوم
ضـيــق لـلـمـصــالــح الــوط ـن ـيــة ،يـمـكــن أن ت ـقــوض الـقــوة
الناعمة ،فعلى سبيل المثال كان االنخفاض الحاد في
جاذبية الواليات المتحدة في استطالعات الرأي التي
أجريت بعد غزو العراق في عام  2003هو نتيجة رد
الفعل على إدارة بوش وسياساتها ال على الواليات
المتحدة عموما.
ولـ ــم ت ـكــن حـ ــرب الـ ـع ــراق أول تــدب ـيــر لـلـسـيــاســات
الحكومية ،مما قلل مــن شعبية ا لــوال يــات المتحدة،
وفي السبعينيات احتج الكثير من الناس في جميع
أنحاء العالم ضد الحرب األميركية في فيتنام ،وعكس
موقف أميركا في العالم عدم شعبية هذه السياسة،
وم ــع تغير ه ــذه الـسـيــاســة وتــاشــي ذكــريــات الـحــرب
اسـتـعــادت الــواليــات المتحدة ج ــزء ا كبيرا مــن القوة
الناعمة المفقودة سابقا ،وبالمثل فــي أعـقــاب حرب
العراق تمكنت الواليات المتحدة من استعادة قوتها
الناعمة في معظم مناطق العالم (وإن كانت بدرجة أقل
في الشرق األوسط).
ومع ذلك يقول المتشككون إن صعود القوة الناعمة
األميركية وهبوطها ال يهم كثيرا ،ألن الدول تتعاون
مع بعضها من أجل مصالح ذاتية ،ولكن هذه الحجة
تتجاهل نقطة مهمة :التعاون هو مسألة درجة ،ويتم
تحديد هذه الدرجة من مستوى الجاذبية أو الرفض،
وعالوة على ذلك فإن آثار القوة الناعمة للبالد تمتد
لتشمل الجهات الفاعلة غير الحكومية ،على سبيل
المثال ،عن طريق تشجيع أو إعاقة تجنيد المنظمات
اإلرهــابـيــة ،وفــي عصر المعلومات ال يعتمد النجاح
على أي جيش سينتصر فحسب ،بل أيضا على من
ستفوز قصته .وتكمن واحدة من أقوى مصادر القوة
الناعمة األميركية في انفتاح عملياتها الديمقراطية،
وح ـتــى عـنــدمــا تـخـفــض الـسـيــاســات غـيــر الصحيحة
مــن جاذبيتها ،فــإن قــدرة أميركا على انتقاد نفسها
وتصحيح أخطائها تجعلها جذابة للبلدان األخرى
على مستوى أعمق ،فعندما كان المحتجون في الخارج
يتظاهرون ضد حرب فيتنام كانوا غالبا ما يرددون
أغنية "ستكون لنا الغلبة" وهو نشيد حركة الحقوق
المدنية األميركية .وال شك أن أميركا ستتغلب على
هــذا الوضع ،ونظرا إلــى التجارب السابقة فــإن هناك
أمال في أن تستعيد الواليات المتحدة قوتها الناعمة
بعد ترامب.
* أستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب
"مستقبل السلطة".
«بروجكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

إعادة التغذية إلى القائمة
تتلخص رؤيتي لعالم
أفضل ذوقا وأكثر صحة
في استعادة الغذاء
باعتباره ً
غراء اجتماعيا؛
والتروي في إنتاج أغذية
أعلى جودة؛ واالختيار
الحكيم لمكونات الوجبات
التي نطهوها؛ والتمتع
بالطعام في صحبة
آخرين ،واألمر األكثر
أهمية ،التفكير في الغذاء
طوال الوقت حتى عندما
ال نكون جائعين.

على مدار
التاريخ كانت
ُ َ
األطعمة تصنع
وتتبدل من
خالل الجمع
بين النكهات،
واأللوان،
والقيم الغذائية
المختلفة

تـمـثــل ال ـت ـغــذيــة ال ـب ـشــريــة أه ـم ـيــة م ـت ــزاي ــدة لـلـ ِـعـلــم،
وبطبيعة الحال ساعدت قرون من البحث العلمي في
ضـمــان إنـتــاج الـقــدر الكافي مــن الـغــذاء إلطـعــام أعــداد
متزايدة من السكان ،ولكن مع ارتفاع معدالت السمنة
واألمراض المرتبطة بالنظام الغذائي ،وتأثير الجوع
وسوء التغذية على أعداد من الناس أكبر من أي وقت
مضى ،ال يركز العلماء على كيفية إطعام الكوكب فقط،
بل أيضا على تحديد أي األطعمة يجب توفيرها له.
وبصفتي عالم أحياء ،فأنا أرى األطعمة واألنظمة
الـغــذائـيــة مــن مـنـظــور ت ـطــوري ،لـكــن األطـعـمــة تتطور
ببساطة بما ينسجم مع الكائنات التي تستهلكها،
ولـنـتــأمــل هـنــا الـتـفــاحــة الـمـتــواضـعــة ،ال ُيـ َـعــد فركتوز
الفاكهة صحيا في حد ذاته ،وفي حال تناوله بكميات
كبيرة فإنه يزيد من خطر اإلصابة بمرض السكري،
وغير ذلك من األمراض غير المعدية،
وأمراض
القلبَ ،
ُ
ولـكــن عـنــدمــا تـهــضــم سـكــريــات الـفــاكـهــة مــع ألـيــافـهــا،
يـتـبــاطــأ ام ـت ـصــاص ال ـفــرك ـتــوز ف ــي ال ـج ـســم ،وتصبح
الفاكهة أكثر صحية في ما يتصل بالتمثيل الغذائي،
ُ
صبح التفاحة -مثلها كمثل
ومــن خــال هــذه اآللـيــة ت
ِ
أغلب الفواكه والخضراواتً -
غذاء أكثر كماال.
يـنـطـبــق الـمـنـطــق نـفـســه عـلــى أنـظـمـ َتـنــا الـغــذائـيــة،
ُ
فعلى مدار التاريخ كانت األطعمة تصنع وتتبدل من
خالل الجمع بين النكهات ،واأللــوان ،والقيم الغذائية
المختلفة ،فــي حين نضجت األنـظـمــة الـغــذائـيــة على
نحو مختلف في إطار األسر ،والثقافات ،والمجتمعات،
ولكن في أغلب األمر كان أسالفنا يختارون األطعمة
لنتائجها الـصـحـيــة ،وكــانــت األنـظـمــة الـغــذائـيــة غير
الصحية تدوم لفترات قصيرة في عموم األمر بسبب
نتائجها السيئة.
بيد أن األنظمة الغذائية السيئة تبدو اليوم أكثر
َ
ق ــدرة عـلــى االس ـت ـمــرار ،واآلن ُيـســتـعــاض عــن األغــذيــة
الطبيعية والـخــام بوجبات جاهزة وأغــذيــة معالجة،
وقد أدى هذا االتجاه نحو األطعمة المعبأة مسبقا التي
الميكرويف إلى تآكل األنظمة
يمكن إنضاجها في أفران
ََ
الغذائية المحددة إقليميا ،كما خلق قائمة متجانسة
معولمة -وغير صحية -وترتبط بــوضــوح بالبدانة،
والسكري ،وارتفاع ضغط الدم ،وتراجع متوسط العمر
المتوقع للبشر.
الــواقــع أن ج ــزء ا مــن هــذا التحول ال يمكن تجنبه؛
إذ تتأثر بشكل كبير طريقة إنتاج األطعمة وشرائها
واستهالكها بالكيفية التي نمارس بها حياتنا وأين
نعيش ،ففي العديد من البلدان تسببت التركيبة التي
تتألف من اتساع مساحة المناطق الحضرية وتزايد
كثافتها السكانية والشيخوخة السكانية السريعة في
إحــداث تغييرات في أنظمة تصنيع الـمــواد الغذائية
وتوزيعها ،ومن المؤسف أن العديد من هذه التعديالت
خلفت تأثيرا سلبيا على نوعية الغذاء وجودته.
ول ـكــن م ــا يــدعــو إل ــى ال ـت ـف ــاؤل أن ج ـه ــودا عــالـمـيــة
تجري اآلن لمساعدة البشرية في تناول طعام أفضل،
فقد أعلنت األمم المتحدة الفترة من  2016إلى 2025
"عقد العمل على التغذية" ،كما تشجع أهداف التنمية
المستدامة ا لـتــي أعلنتها األ م ــم المتحدة على تبني
استراتيجيات شاملة لتحسين الصحة والقضاء على
الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة .وتأتي هذه الحمالت
الدولية وسط إدراك متزايد في القطاع الخاص لحقيقة
مفادها أن معالجة أوجه النقص في مجاالت التغذية

من الممكن أن تفيد األعـمــال .على سبيل المثال ،من
خالل تعاونيات المزارعين المحليين وشبكات الغذاء
اإلقليمية ،يسعى المبدعون مــن أصـحــاب الحيازات
الصغيرة إلــى اسـتـعــادة التنوع واالخ ـتــاف للكيفية
التي نتناول بها الغذاء.
لكن مؤتمرات القمة العالمية وااللتزامات اإلقليمية
ليست سوى جزء من الحل ،وإذا كان لنا أن ننجح في
تصحيح تراجع جودة األنظمة الغذائية على مستوى
َ
ال ـعــالــم ،فنحن فــي احـتـيــاج شــديــد إل ــى ثــاثــة تدابير
إضافية على األقل.
ف ــأوال ،يتعين على الـنــاس وصـنــاع السياسات أن
يـعـكـفــوا عـلــى تـحــديــد مـعـنــى "ال ـت ـغــذيــة" عـلــى النحو
ال ـص ـح ـي ــح ،ف ـف ــي ك ـث ـيــر م ــن األح ـ ـيـ ــان ي ـخ ـلــط ال ـن ــاس
بـيــن دراسـ ــة "ال ـت ـغــذيــة" وال ـب ـحــوث ال ـتــي ت ـجــري على
"المغذيات" ،لكن هذا الفهم الخطأ من الممكن أن يدفع
المستهلكين نحو اتجاهات غذائية غير مرغوبة ،مثل
األنظمة الغذائية التي تستعيض عن األغذية الطبيعية
بالمكمالت أو المساحيق أو غير ذلك من المنتجات
شبه الغذائية .غير أن تحسين التغذية يعني شيئا
مختلفا تماما :إيجاد التوازن بين المستهلك من الغذاء
الجيد واحتياجات الجسم البشري.
ثانيا ،يتعين علينا معالجة التحيز في أبحاث علوم
األغذية .الواقع أن المصالح االقتصادية التي تحبذ
اإلنتاج الغذائي الضخم على اإلنتاج المحلي تؤدي
إلى انحراف األجندة البحثية ،واستعادة االستقالل
لعلم التغذية أمر بالغ األهمية لمساعدة المستهلكين
ِ
وصانعي السياسيات على اتخاذ اختيارات غذائية
أفضل.
وأخيرا ،يتطلب تحسين التغذية تغيير السلوكيات
والسياسات والمواقف إزاء الـغــذاء ،وربما يبدو هذا
واضحا ،لكن الناس نسوا إلى حد كبير العالقة بين
صحتهم ومــا يتناولون مــن أطعمة ،واألمــن الغذائي
الحديث ليس مسألة إنتاج الغذاء بوفرة؛ فالعالم يعرف
كيف يفعل ذلك ،بل يتلخص التحدي اليوم في إيجاد
التوازن بين ما هو صحي وما هو مألوف ،والبد من
إعادة تنظيم أنظمة المستقبل الغذائية ،مثل االستهالك
في الماضي ،بحيث تتوافق مع المصادر الطبيعية،
وهذا يعني تعزيز ،أو حتى إعادة اختراع ،أنظمة توزيع
الغذاء بحيث يتمكن المنتجون والموردون من خدمة
المستهلكين بطرق أكثر صحية.
خالل هذه الحقبة من التغذية الصناعية ،انحرف
الـنــاس بعيدا عــن مــائــدة عـشــاء أجــدادهــم ،وتتلخص
َ
رؤيتي لعالم أفضل ذوقــا وأكثر صحة في استعادة
الغذاء باعتباره غـ ً
ـراء اجتماعيا؛ والـتــروي في إنتاج
أغ ــذي ــة أع ـل ــى ج ـ ــودة؛ واالخ ـت ـي ــار ال ـح ـك ـيــم لـمـكــونــات
الوجبات التي نطهوها؛ والتمتع بالطعام في صحبة
آخرين ،واألمر األكثر أهمية ،التفكير في الغذاء طوال
ال ــوق ــت ،ح ـتــى ع ـنــدمــا ال ن ـكــون جــائ ـع ـيــن ،فــال ـحــق أن
تكريس أنفسنا لتغذية أفضل -واستهالك كميات أكبر
من األطعمة الطبيعية الخاضعة ألدنى قدر ممكن من
المعالجة -هو أقل ما تستحقه أجسامنا.
* نائب مدير تنسيق الطعام والتغذية في وزارة
الصحة البرازيلية.
«بروجكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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ً
 ٥٢٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت  ٢٩ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
٢.٣٩٨ ٢.٦٩٨ ٣.٣٢٧

 rﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧وﺑﻨﺴﺒﺔ  ١.٤ r ٪١٤ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻄﺎع
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٩٨٧
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻨﻬﺎ  ٨٠٦ﻣﻼﻳﻴﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ،و١٨٠.٥
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ.

ﺳ ـﺠــﻞ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺎت
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
أﻛﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺤﻮ  528ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ  3.771ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
اﻟﻰ  3.243ﻣﻠﻴﺎرات ،وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﻛﺒﻴﺮة وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ﺗﻘﺪر
ﺑﻨﺤﻮ  14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑ ـ ـﺒ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﻮد ،ﺳـ ـﺠـ ـﻠ ــﺖ
اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ
ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا ﺑ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ﻧـﺴـﺒــﺔ
اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ  28.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺎت ﺗﺒﻠﻎ
 493.2ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟــﻰ  353.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،أي
ﺑﻘﻴﻤﺔ  139.4ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺗــﺮاﺟــﻊ رﺻـﻴــﺪ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻮك ﻟــﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻘ ــﺪار  32ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣــﻦ  773.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2016ﻟﻴﺼﺒﺢ  741.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺧﻄﻮات
»ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق«
ﻋ ـ ـﻘ ـ ــﺪت ﺑ ـ ـ ــﻮرﺻ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﺗ ـﻌــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔ
ﻣ ــﻊ ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ
ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ،
ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺴــﻮق وﻛﺘﺎب
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺗ ـ ـﻀ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺎت
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق
واﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻹدراج
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث
اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ
زﻳــﺎدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺼﺔ
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺟــﺎذﺑــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺪ
ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق
ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،ﻣﺜﻞ ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻟﻨﺪن
وﺑﻮرﺻﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت وﺑﻮرﺻﺔ
ﻧﺎﺳﺪاك ،وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺳﻮاق ﻋﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﻴﺰة اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ
ﻧﻈﺎم اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻘﺴﻤﺔ.
وﺧـ ــﻼل ﺗـﻠــﻚ اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرات ،ﺗﻤﺖ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺔ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت

ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﺑــﻮاﻗــﻊ 31.8
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻘﻂ.
وﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺎت
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﺪادﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017ﻧﺤﻮ  29ﺷﺮﻛﺔ  -ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ 791.4
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗـﻘــﺪر
ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧــﺮى
ﺑـ  3.2ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
وﻳﺬﻛﺮ أن  29ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻤﻠﻚ أرﺻﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى
اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ 225.2
ﻣﻠﻴﻮن د ﻳ ـﻨــﺎر ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ
 346ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺑـ ـ ـﻠـ ـ ـﻐ ـ ــﺖ ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺔ ﻧ ـﺤ ــﻮ  987ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
د ﻳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎر ،ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ  806ﻣ ــﻼ ﻳـ ـﻴ ــﻦ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،و180.5
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات ﻏـﻴــﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ أﻳـﻀــﺎ ،ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟﺘﻨﻮع

اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري وﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وﻟـ ــﺪى اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع  1.448ﻣـﻠـﻴــﺎر
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدات ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺷـﻜــﻞ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات وﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت
وﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺼﺎﻧﻊ
وﻋـ ـﻘ ــﺎرات وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳﺒﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻧﺤﻮ 3.243
ﻣﻠﻴﺎرات.
وﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
 2017ﻧﺤﻮ  917ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة أن ﺗﻌﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺣ ـﺴ ــﺐ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺔ أﻛ ـﺜ ــﺮ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ  39ﺷﺮﻛﺔ ،ﺑﺰﻳﺎدة 10
ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺤﻮ  4.2ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر،
ﺷ ــﺎﻣ ــﻼ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺒـﻠــﻎ  652ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر،
وﻣـﻄـﻠــﻮﺑــﺎت أﺧ ــﺮى ﺗـﻘــﺪر ﺑﻘﻴﻤﺔ
 792ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ  214.9ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ،
وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى 108
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

وﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
أرﺻ ــﺪة ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨــﻮك ﺗﺒﻠﻎ 191

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻮاﻗﻊ  896ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وأﺧﺮى ﻏﻴﺮ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  343ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.

»اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ« :رﺑﻂ آﻟﻲ ﻣﻊ »ﺷﺆون
اﻟﻘﺼﺮ« ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
ً
اﻟﻌﻴﺴﻰ رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻓﻲ »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن
آﺧﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4ﻣﺎﻳﻮ  ،2018وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ً
ً
ً
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺴﻰ رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  5ﻣﺎﻳﻮ .2018

ً
»أرﻳﺪو« :ﺗﺮﻳﺒﺎﺛﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺒﺎﺑﻠﻲ

اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة واﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـﺴ ــﻮق ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻛ ـ ـﻔـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪاول وﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮات اﻟ ـﺘــﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧــﺎرج ﻧﻈﺎم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول )اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻔــﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ( ،وإﻋﻄﺎء ﻧﺒﺬة ﻣﺨﺘﺼﺮة
ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﺧ ـ ـ ــﺎرج اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﺔ،
واﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗﺪ أﺛﻨﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣـﻌـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرات ﺑــﻮرﺻــﺔ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺐ ﻓــﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﻔﺮدي ،وﺗﻀﻊ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ .ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـﺠ ـﻌ ــﺖ ﻫ ــﺬه
اﻟـﺠـﻬــﺎت ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻀﻲ وإﻛﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر.

ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
ﻟـ ــﻼﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ﻋــﻦ
ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﺗ ــﺎﺑ ــﺎن ﺗــﺮﻳ ـﺒــﺎﺛــﻲ ﻓﻲ

ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ً
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺎ ﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺼ ــﻞ
اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ.

»ﻣﻴﻨﺎ« ﺗﺘﻜﺒﺪ  ٢٤٣.٧٣أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺗﻜﺒﺪت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  243.73أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻤﻘﺪار  2.99ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ،2017/12/31
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  116.57أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  1.46ﻓﻠﺲ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .2016

 ١.٤٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ »اﻛﺘﺘﺎب«
ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻛﺘﺘﺎب
اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ  1.42ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار  4.45ﻓ ـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﺧـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ
 922.85أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ 2.9
ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﺎم .2016

»اﻟﺴﻼم« ﺗﺨﺴﺮ  ٧٧.٢٦أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺧﺴﺮت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  77.26أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ 0.29
ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻋﺎم  ،2017ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  314.69أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻤﻘﺪار  1.17ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ .2016

»اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ« ﺗﺤﻘﻖ  ٢٥٤.٠٧أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أرض
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ً
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻘﺴﻴﻤﺔ
أرض اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق/
اﻟﺒﻠﻮش ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 2.55ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ُ
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،إﻧ ـﻬــﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ
ً
أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ  254.07أﻟﻒ

وﺗـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮدات
اﻷ ﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ  1.350ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر اﻟﻰ  1.261ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،وﻳﺒﻠﻎ

دﻳـﻨــﺎر؛ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
ُ
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺪرج اﻟﺮﺑﺢ
اﻟـ ُـﻤـﺸــﺎر إﻟـﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ؛ ﺑﻤﺠﺮد
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﺪى وزارة اﻟﻌﺪل.

»زﻳﻦ« :اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮار
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ "زﻳﻦ" ،إن ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻧﻌﻘﺪت
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  84.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأوﺿﺤﺖ "زﻳﻦ" أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮارات
اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻷﺷﺨﺎص أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺗﺼﺐ
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أم ﻻ.
وأﻓﺎدت ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دون أن ﻳﻄﻠﺐ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮار.

ﻟﺘﻼﻓﻲ أي ﺣﺎﻻت ﺗﻜﺪس ﻟﻸﻣﻮال وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮرﺛﺔ
● ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ اﻧﺠﺰت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ
اﻵﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻘﺼﺮ ،ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ
أﻣﻮال اﻟﻮرﺛﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻟﺘﻼﻓﻲ أي ﺣﺎﻻت ﺗﻜﺪس ﻟﻸﻣﻮال ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺷﺨﺎص
ﻣﺤﺪدﻳﻦ ﻹﻓﺎدة "اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ" ﺑﺄي ﺣﺎﻻت وﻓﺎة ﺗﺤﺪث ،ﻋﺒﺮ راﺑﻂ آﻟﻲ.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻲ أرﺻﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﺴﻴﺔ وﻣﺘﺮوﻛﺔ ﻟﻮرﺛﺔ وﻣﺘﻮﻓﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣﻮال اﺧﺮى ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ،
ﺗﺮﻛﻮا اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻛﺒﻴﺮة أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺗﻮزﻳﻌﺎت وﺑﻘﺎﻳﺎ
أﻣﻮال.
وأﺷــﺎرت اﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻮات ﺟــﺎدة ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬه اﻷﻣــﻮال إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ أرﺻﺪﺗﻬﺎ ،إذ إن اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ أﻋﺒﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻵﻟﻲ ،وإﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻴﻜﺎت
اﻟﻤﺰﻋﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاول ﺳﺘﻘﻀﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ان أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪاول ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك آﻟﻴﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺄي أﻣﻮال ﻣﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺘــﺪاول ،واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻋﻀﺎء اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻻﻓ ــﺮاد واﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ،وآﻟـﻴــﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺎص واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.

ﺑﻨﻮك إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻏﻼق ﻣﻠﻒ »ﺳﻌﺪ  -اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ«
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٢٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ  ١٠ﺳﻨﻮات
أﺑﻠﻎ ﻣﺴﺆول ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺒﻴﺮ "روﻳﺘﺮز" ﺑﺄن
ﺑﻨﻮﻛﺎ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﺴﺘﺮد
ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  2018ﺟ ــﺰء ا ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت
ّ
ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر ﺑﻤﻠﻴﺎرات
اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ
اﻟﺪوﻻرات ،ﻃﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺷﺮﻛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ وإﺧﻮاﻧﻪ ﻗﺒﻞ
ﻧﺤﻮ  10ﺳﻨﻮات.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛـﺘــﺎن ﻗــﺪ ﺗﻌﺜﺮﺗﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم
 2009إﺑﺎن أﻛﺒﺮ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ دﻳﻮﻧﺎ ﻧﺤﻮ  22ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺒﻨﻮك إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وداﺋﻨﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ.
وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺟﻬﻮد
إﻳﺠﺎد ﺣﻞ زﺧﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2016ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ وإﺧﻮاﻧﻪ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻌﺪ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺎرف اﻹﻣ ــﺎرات،
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮق ،اﻟــﺬي
ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﺑﻲ ﻣﻘﺮا ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﺮﻳﺮ ،ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ" :ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن".
وأﺿــﺎف" :ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻈﺮﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﺟﺪا .اﻵن
ﻫ ـﻨــﺎك ﻗ ـﻴــﺎدة ﺷــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وﻫــﻢ
ﻳﺮﻳﺪون إﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ".

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻟـﻬــﺎ أﻣـ ــﻮال ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ
إﻣﺎراﺗﻴﺔ ،وﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺑـﺸــﺄﻧـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺗ ـﻀــﻢ  3ﻗ ـﻀــﺎة ﻓﻲ
اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ووﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻠﻰ دراﻳ ــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻓﺈن ﺑﻨﻮك اﻟﻤﺸﺮق واﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﺑـ ـﻨ ــﻚ أﺑ ــﻮﻇـ ـﺒ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻫـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك
اﻹﻣــﺎراﺗ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻟﻬﺎ أﻛـﺒــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﻴﺒﻲ وإﺧــﻮاﻧــﻪ وﺗـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ
 1.25ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ) 333.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟـ

"اﻟﻤﺸﺮق" و 653.8ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻟـ "أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻟﺘﺠﺎري".
وﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻹﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ــﻲ ،ذراع
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات
دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ  76ﻣﻠﻴﻮن
درﻫــﻢ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻌﺪ ،وﻓــﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ
اﻟﻤﺼﺎدر.
واﻣـﺘـﻨـﻌــﺖ اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ "روﻳﺘﺮز".
وﻗﺎل اﻟﻐﺮﻳﺮ إن اﻟﺒﻨﻮك ﻏﻄﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ،وإن أي أﻣـ ـ ــﻮال ﺳﻴﺘﻢ
اﺳﺘﺮدادﻫﺎ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك.

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع 4.243
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.

وأﺿﺎف أن ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2018ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ذاﺗﻪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ 6.5
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
ووﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ
ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻓـ ــﺈن إﺣ ــﺪى
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮوض اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ﺑﻌﺪ
ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
)روﻳﺘﺮز(

ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٦٩ﺳﻨﺘﺎ
ارﺗـﻔــﻊ ﺳـﻌــﺮ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ 69
ً
ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ 59.64
ً
ً
دوﻻرا ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ  58.95دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮ ﻣـﻴــﻞ ﻓﻲ
ً
ﺗــﺪاوﻻت اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻷ ﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
ﺑ ـﻔ ـﻌــﻞ ﺗ ـﺠــﺪد
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎوف
ﺑـﺸــﺄن زﻳــﺎدة
إﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪادات
اﻟﺨﺎم.

ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ  ١١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺗﺒﺎﻳﻦ ًأداء اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺠﺪدا ،وﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ دﺑﻲ
اﻷﻓﻀﻞ ،واﺳﺘﻌﺎد ٪٠.٨
ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻫﺬا ً اﻟﺸﻬﺮ،
واﺧﺘﺮق ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺄداء
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎدت ﺑﻌﺾ
ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت ﺟﻠﺴﺔ
أﻣﺲ ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﺮي ﺑﻨﺼﻒ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗـﻌــﺎدل  37.14ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  6670.31ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻮزﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.16ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
ً
 0.67ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 409.17
ﻧﻘﺎط ،ﻛﺬﻟﻚ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ "ﻛﻮﻳﺖ  "15ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.34ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  3.17ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  939.11ﻧﻘﻄﺔ.
ً
وﺳﺠﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ ا ﻟـﺜــﻼ ﺛــﺔ إذ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أﻣﺲ ،وﺑﻠﻐﺖ  10.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺗـﻀــﺎﻋــﻒ ﻋ ــﺪد اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟـﻤـﺘــﺪاوﻟــﺔ

ً
ﻗـﻴــﺎ ﺳــﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﻠﻐﺖ
 84.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل 3155
ﺻﻔﻘﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة واﺳـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻷﺳﻬﻢ
اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واﻟـﻨـﺸـﻴـﻄــﺔ ،ﺗـﺒــﺪﻟــﺖ اﻟ ـﺼــﻮرة
أﻣﺲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أداء ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،إذ ارﺗﻔﻊ
ً
ﻧﺸﺎط اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻻﺛﻤﺎر
واﻻﻣﺘﻴﺎز واﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﺰاﻳﺎ وﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ
وﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﺎ ﺗ ــﺪاوﻟ ــﺖ ﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺎت ﺗ ـﺠ ــﺎوزت
 5ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳـﺘـﻘــﺮت اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ورﺑﺤﺖ أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺲ
ﺑﻨﺴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ أﻫﺪت اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮزﻧﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻧﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻮزﻧﻲ ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺤﺪودة ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ
ﺧﺴﺎرة ﻓﻴﻤﺎ رﺑﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮان اﻟﻮزﻧﻴﺎن.

ً
ً
ﺧـﻠـﻴـﺠـﻴــﺎ ﺗـﺒــﺎﻳــﻦ اﻷداء ﻣ ـﺠ ــﺪدا وﻛ ــﺎن
ﻣﺆﺷﺮ دﺑﻲ اﻷﻓﻀﻞ ،واﺳﺘﻌﺎد ﻧﺴﺒﺔ 0.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،واﺧﺘﺮق
ً
ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺄداء اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎدت ﺑ ـﻌــﺾ ﺑــﺮﻳـﻘـﻬــﺎ
وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ،ﻛﺬﻟﻚ رﺑﺤﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻛﺎﻧﺖ
اﻟ ـﺨ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺼ ـﻴــﺐ ﻗ ـﻄــﺮ واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ
واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺆﺷﺮ "ﺗﺎﺳﻲ" اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي
ﺑﺪا ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺟﻴﺪة ،ﻏﻴﺮ
أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻋﺎد ﻟﻴﺘﻠﻮن ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ.
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻳــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى أداء
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت ،إذ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺳﺘﺔ
ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫــﻲ ﻋـﻘــﺎر ﺑ ـ  3.3ﻧـﻘــﺎط واﻟﻨﻔﻂ
واﻟـﻐــﺎز ﺑ ـ  3.2ﻧـﻘــﺎط وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑ ـ 2.9
ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻨﻮك ﺑـ  2.3ﻧﻘﻄﺔ وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  0.1ﻧﻘﻄﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻫﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ  12.1ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑ ـ  5ﻧـﻘــﺎط وﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ ﺑ ـ 4.2
ﻧﻘﻄﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ب  2.8ﻧﻘﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ب  0.9ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  0.2ﻧﻘﻄﺔ،
واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
وأدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬــﻢ ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  1.3ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺘﺪاول  926أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  1.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﺳ ـﻬ ــﻢ زﻳ ــﻦ
ً
ً
ﻣﺘﺪاوﻻ  753أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا
ً
ﻫ ــﻮ اﻵﺧ ـ ــﺮ وراﺑ ـ ـﻌـ ــﺎ ﺳ ـﻬــﻢ أﻫ ـﻠ ــﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ً
ﺑـﺘــﺪاول  704آﻻف دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا

ً
دون ﺗﻐﻴﺮ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻻﺛﻤﺎر ﺑﺘﺪاول
 699أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ،
ً
ﺟــﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ اﻻﺛـﻤــﺎر إذ ﺗ ــﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  14.5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 5.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ،وﺟــﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻬﻢ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺘﺪاول  6.1ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ
وﺑـﺨـﺴــﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء
ً
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺘﺪاوﻻ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳـﻬــﻢ وﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  4.1ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺘﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ
 5.2ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.93ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺟ ــﺎء ﺧــﺎﻣـﺴــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ
ً
ﺑﺘﺪاول  5.2ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.76ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ً
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺳﻬﻢ ك ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 11.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪن ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.2ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﻳــﻮﺑــﺎك ﺑﻨﺴﺒﺔ 9.4
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وأﺧ ـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 7.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛـ ــﺎن أﻛ ـﺜــﺮ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎﺿــﺎ ﺳﻬﻢ
ﻳﺎﻛﻮ إذ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ ورﺑــﺔ ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺛ ــﻢ ﺳـﻬــﻢ ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  8.4ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑ ـﻌ ــﺎ ﺳـﻬــﻢ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.4ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

١٦
اقتصاد
«الوطني» :رفع توقعات نمو االقتصاد العالمي إلى %3.9
ةديرجلا
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أساسيات االقتصاد وتدني التضخم ساهما في ارتفاع مستوى أسواق األسهم العالمية في 2017
ذكر موجز «الوطني»
االقتصادي ،أن أساسيات
االقتصاد وتدني التضخم
ساهما في رفع مستوى
أسواق األسهم العالمية في
عام  .2017إال أن النظرة
المستقبلية للتضخم ًاألميركي
ً
شهدت تحوال أخيرا.

اسـ ـتـ ـم ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي فــي
تسجيل المزيد من التعافي ،ال سيما
االقتصاد األميركي ،الذي شهد معدل
ً
الـتـضـخــم فـيــه ت ـح ــوال نـحــو االرت ـف ــاع.
فقد قــام صـنــدوق النقد الــدولــي برفع
تقديراته للنمو العالمي إ لــى  3.7في
ال ـم ـئــة ،بـعــد ع ــدة أش ـهــر م ــن الـبـيــانــات
الجيدة ،كما رفع أيضا توقعاته لعامي
 2018و 2019إلى  3.9في المئة .وعكس
هــذا الرفع قــوة النمو في االقتصادات
المتقدمة ،باألخص في أميركا ومنطقة
ً
الـ ـي ــورو والـ ـي ــاب ــان ،ك ـمــا ع ـكــس أي ـضــا
التوقعات بانتعاش األوضــاع المالية
في أميركا ،إثر خفض الضرائب.
ووفــق الموجز االقتصادي الصادر
تأت هذه
عن بنك الكويت الوطني ،لم ِ
التوقعات على نحو مفاجئ ،وساهمت
أساسيات االقتصاد وتدني التضخم
ف ـ ــي رف ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى أسـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
العالمية في عــام  .2017إال أن النظرة
المستقبلية للتضخم األميركي شهدت
تـحــوال فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،مــع تــزايــد
توقعات األســواق بالمزيد من التشدد
من مجلس االحتياط الفدرالي ،ما زعزع

األسواق المالية ورفع العوائد.
وذكـ ــر ال ـمــوجــز أن آفـ ــاق االق ـت ـصــاد
األميركي تشهد المزيد من التحسن في
األسابيع األخيرة ،مع وجود توقعات
ً
ً
بتلقي االقـتـصــاد انتعاشا جـيــدا ،إثر
خـفــض ال ـضــرائــب ،وق ــرار رف ــع االنـفــاق
الحكومي .وأض ــاف« :يتوقع صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي أن ي ـس ـجــل االق ـت ـصــاد
ً
األم ـيــركــي ن ـمــوا بــواقــع  2.7فــي المئة
ً
عــام  ،2018مرتفعا مــن  2.3فــي المئة
عــام  ،2017وبارتفاع قــدره أربــع نقاط
مئوية ،مقارنة بالتوقعات الصادرة في
أكتوبر .»2017
وأشار إلى أن هذا الرفع يأتي نتيجة
االنتعاش المالي المتوقع بقيمة َّ
تقدر
عند  1.5تريليون دوالر للسنوات العشر
التابعة لـقــرار خفض الـضــرائــب ،الــذي
تم تمريره في نهاية عام ُ ،2017
ويعد
إضافة جيدة للرئيس ترامب.
ً
وتابع« :كما يأتي هذا الرفع أيضا،
بــال ـتــزامــن م ــع ت ـج ــاوز أداء االقـتـصــاد
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـت ــوق ـع ــات ،ح ـي ــث ت ـبـ ِّـيــن
الـ ـم ــؤش ــرات الــرئ ـي ـســة تـ ـس ــارع وت ـيــرة
الـنـمــو ،والـتــي ضمنها طـلـبــات السلع

الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وم ـ ــؤش ـ ــر ال ـت ـص ـن ـي ــع.
وبــال ـف ـعــل ،ب ـلــغ ن ـمــو ال ـنــاتــج الـمـحـلــي
اإلجمالي متوسط  2.9في المئة خالل
األرباع الثالثة األخيرة من عام ،2017
ً
كـمــا شـهــد س ــوق الـعـمــل أي ـض ــا بعض
التضييق».
ولفت موجز «الوطني» االقتصادي
إل ــى أن «الـتـضـخــم فــي أمـيــركــا ب ــدأ في
االرتفاع بعد بطء دام عدة أشهر ،بدعم
من قوة االقتصاد .فقد شهد الزخم في
ً
مـعــدل التضخم تـبــاطــؤا خ ــال معظم
عام  .»2017وأضاف« :بعد أن ارتفع إلى
أعلى مستوياته عند  2.3في المئة على
أساس سنوي في يناير  ،2017تراجع
التضخم األساس ،لينهي العام عند 1.8
في المئة ،إال أن البيانات األخيرة تشير
إلى ظهور بوادر االرتفاع .فقد ارتفعت
األسعار األساسية بنسبة سنوية بلغت
 2.5في المئة خالل الربع الرابع من عام
 ،2017وكانت معظم الزيادات ُسجلت
في ديسمبر».
وأوضـ ـ ــح أن «ال ـت ـض ـخــم ف ــي مــؤشــر
أسعار مصروفات االستهالك الشخصي
ارتـفــع عند  1.5فــي المئة على أســاس

سـ ـن ــوي ،ل ـك ـنــه ال يـ ـ ــزال دون الـنـسـبــة
المتوقعة عند  2في المئة ،وانعكس هذا
التحسن في محضر اللجنة الفدرالية
للسوق المفتوح في يناير ،مع تلميح
مجلس االحتياط إلى احتمالية ارتفاع
التضخم ،ليصل إلى  2في المئة بوقت
أقرب من المتوقع».
وقال إن الرواتب المتوسطة عكست
المزيد من القوة ،إذ ارتفعت بواقع 0.3
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس ش ـهــري خــال
ي ـن ــاي ــر ،وس ــاه ـم ــت ف ــي رفـ ــع ال ــوت ـي ــرة
السنوية إلى  2.9في المئة على أساس
سنوي ،أي أعلى بكثير من التوقعات.
وأشار الموجز إلى أن «هذا التحول
فـ ــي ال ـت ـض ـخ ــم األمـ ـي ــرك ــي س ــاه ــم فــي
إن ـع ــاش ال ـتــوق ـعــات ب ـشــأن ال ـمــزيــد من
التضييق المالي ،ما رفــع العوائد ،إذ
تتوقع األس ــواق أن يستجيب مجلس
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي لـ ـل ــزخ ــم ال ـ ــذي
يشهده التضخم ،من خــال رفــع سعر
الـفــائــدة بوتيرة أس ــرع فــي عــام .2018
فقد كانت توقعات رفع الفائدة لثالث
م ــرات أو أكـثــر فــي  2018تبلغ  40في
المئة بداية العام ،إال أنها ارتفعت منذ

ذلك الحين إلى أكثر من  60في المئة،
وفـ ــق م ـج ـمــوعــة ش ـي ـكــاغــو مـيــركـنـتـيــل
إكستشاينج.
وتــابــع« :فــي الــوقــت نفسه ،ارتفعت
ً
أيـضــا الـعــوائــد على أذون ــات الخزينة
األمـيــركـيــة لـفـتــرة الـعـشــر س ـنــوات إلــى
 2.85في المئة ،مسجلة ارتفاعا بنحو
 44نقطة أساس منذ بداية عام .2018
وش ـه ــدت ع ــوائ ــد ال ـس ـن ــدات األلـمــانـيــة
ً
وال ـبــري ـطــان ـيــة ً
أداء م ـمــاثــا وزي ـ ــادات
مشابهة».
َّ
وبين موجز «الوطني» ،أن «االقتصاد
فــي منطقة الـيــورو استمر بالتحسن.
فـقــد سـجــل أس ــرع وت ـيــرة نـمــو لــه منذ
ً
 11ع ــام ــا ،لـيـصــل مـتــوســط ن ـمــوه إلــى
ً
 2.5فــي المئة فــي  ،2017متفوقا على
االقتصادات المتقدمة األخرى ،كأميركا
وبريطانيا».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «هـ ـن ــاك ال ـم ــزي ــد مــن
الـ ـت ــوقـ ـع ــات بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ه ــذا
التحسن عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط .فقد
قام صندوق النقد الدولي أخيرا برفع
توقعاته لنمو منطقة اليورو بواقع 0.3
في المئة لهذا العام والعام المقبل ،لكنه

ال يــزال عند توقعاته ،بأنه قد يتباطأ
عن نسبته في عام  ،2017البالغة 2.4
في المئة ،ليصل إلى  2.3في المئة في
 ،2018و 2في المئة في .»2019
وأضــاف« :شهدت األســواق الناشئة
ً
ً
نموا قويا ،مع تسارع وتيرته بصورة
طفيفة فــي عــام  ،2018إذ مــن المتوقع
أن تستمر األسواق الناشئة بالتعافي
فــي ع ــام  ،2018مــع ت ـســارع الـنـمــو إلــى
 4.9في المئة».
وأوض ــح أنــه «مــن المتوقع أن تأتي
معظم ال ــزي ــادات مــن الهند والـبــرازيــل
والمكسيك .وبالفعل ،قام صندق النقد
الــدولــي برفع توقعاته لنمو البرازيل
والمكسيك ،إثر تحسن أسعار السلع.
كما مــن المتوقع أن تستمر األ س ــواق
الـنــاشـئــة األوروب ـي ــة بالتحسن ،بدعم
من تحسن الطلب في منطقة اليورو.
فـ ـ ــي الـ ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،اسـ ـتـ ـم ــر ال ـن ـم ــو
بالصين بالتباطؤ ،لكن بـصــورة أقل
من التوقعات السابقة».

ً ً
ّ
«األهلي» يرعى «طب طوارئ األطفال» «الدولي» يعين فيروز نوراني مديرا عاما إلدارة المخاطر
رعــى البنك األهـلــي الكويتي
م ــؤت ـم ــر ط ــب ط ـ ـ ــوارئ األطـ ـف ــال
ال ـخــامــس ال ــذي ُع ـقــد فــي فندق
ميلينيوم يــو مــي  7و 8فبراير
الجاري.
تأتي هذه الرعاية إيمانا من
ال ـتــزام البنك األهـلــي بمساندة
ودع ــم ال ـم ـب ــادرات االجـتـمــاعـيــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـطـ ــور وتـ ـنـ ـم ــي ق ـ ـ ــدرات
األط ـب ــاء فــي ال ـكــويــت .ويعتبر
م ــؤت ـم ــر ط ــب ط ـ ـ ــوارئ األطـ ـف ــال
الـخــامــس فــرصــة لتقديم الدعم
بهدف تطوير الخدمات الطبية
التي تلبي احتياجات األطفال،
واكتساب مـهــارات التشخيص
والـ ـع ــاج ،وإنـ ـق ــاذ األطـ ـف ــال في
الحاالت الطارئة.
وح ـ ـضـ ــرت سـ ـح ــر ال ـ ــذرب ـ ــان،
مـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــر أول اال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
الحفل
وال ـعــاقــات ال ـخــارج ـيــةً ،
الـخـتــامــي لـلـمــؤتـمــر ن ـيــابــة عن

د .فواز الرفاعي ِّ
يكرم سحر الذربان
ال ـب ـن ــك ،وت ـس ـل ـمــت درع الـشـكــر
وال ـت ـق ــدي ــر م ــن م ـع ـهــد ال ـكــويــت
لالختصاصات الطبية.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــورد
الـكــويـتــي لـطــب األط ـفــال نظمت
محاضرات وورش عمل شارك
فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــون مـ ـ ــن داخـ ـ ــل

ال ـ ـكـ ــويـ ــت وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـه ــدف
تزويد أطباء األطفال بالمعرفة
الالزمة لتحسين أدائهم اليومي
وعمليات الطوارئ ،إذ تم تقديم
ال ـتــدريــب ال ــازم لـعــدد  120من
ممارسي طب األطفال من داخل
الكويت وخارجها.

أع ـلــن بـنــك الـكــويــت ال ــدول ــي أن
مجلس إدارته عين فيروز نوراني
ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــب مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام إدارة
المخاطر في البنك ،بعد الموافقة
التي حصل عليها من بنك الكويت
المركزي.
ومــن المقرر أن يتولى نوراني
من خالل منصبه الجديد اإلشراف
على تنفيذ كل مهام إدارة المخاطر
بشكل سليم والتأكد من سالمتها
وك ـفــاي ـت ـهــا ،إل ــى ج ــان ــب مـعــالـجــة
الـمـخــاطــر ال ـتــي يــواجـهـهــا البنك
بسرعة وفعالية مما سيكون له
األث ــر اإلي ـجــابــي ال ــذي سينعكس
عـ ـل ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل فــي
البنك ونموها بطريقة متوازنة،
م ــع تـعــزيــز ثـقــافــة راس ـخ ــة إلدارة
المخاطر في المؤسسة.
وأشـ ــاد ال ــدول ــي ف ــي تصريحه

بخبرة نوراني المصرفية الواسعة
ً
التي تمتد أكثر من  35عاما عمل
خاللها فــي الهند ودول الخليج
وال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،م ـم ــا أكـسـبــه
كفاءة عالية وقدرات متميزة أهلته
لــان ـض ـمــام إل ــى ف ــري ــق ع ـمــل بنك
ً
الكويت الدولي ،بعد أن تقلد عددا
من المناصب العليا في قطاعات
الـحــوكـمــة وال ـم ـخــاطــر وااللـ ـت ــزام،
باإلضافة إلى الخدمات المصرفية
االستثمارية والتجارية في عدد
من البنوك التقليدية واإلسالمية.
يـ ـعـ ـم ــل نـ ـ ـ ــورانـ ـ ـ ــي ف ـ ــي مـ ـج ــال
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ف ــي دول
مجلس ا ل ـت ـعــاون الخليجي منذ
ً
عام  .1998وشغل سابقا منصب
رئ ـي ــس إدارة ال ـم ـخــاطــر ف ــي بنك
وربــة في الكويت ،وقبل ذلك عمل
فــي منصب مدير مجموعة إدارة

فيروز نوراني

المخاطر فــي مـصــرف الـهــال في
اإلمـ ــارات ،ومــديــر مجموعة إدارة
ال ـم ـخ ــاط ــر واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة رأس
المال ومساعد مدير عام الخدمات
المصرفية االستثمارية والتجارية
فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة س ــامـ ـب ــا ال ـمــال ـيــة

ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة .هـ ــذا ب ــاإلض ــاف ــة
إلــى توليه العديد مــن المناصب
اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـع ـل ـيــا خـ ــال مـسـيــرتــه
المهنية ،وانضمامه إلى عضوية
عــدة جمعيات ومنظمات مهنية
م ــرم ــوق ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب مـشــاركـتــه
ً
الـفـعــالــة مـتـحــدثــا فــي الـعــديــد من
الـمــؤتـمــرات الـمــالـيــة والمصرفية
العالمية.
يــذكــر أن نــورانــي يحمل درجــة
ال ـمــاج ـس ـت ـيــر ف ــي إدارة األع ـم ــال
والتمويل ،وشهادة البكالوريوس
في التجارة تخصص المحاسبة
المالية وتدقيق الحسابات ،إلى
جانب شـهــادة البكالوريوس في
القانون.
وه ــو حــاصــل عـلــى الـعــديــد من
الـ ـشـ ـه ــادات الـمـهـنـيــة الـمـعـتـمــدة،
وحـ ــاز ش ـه ــادة تـقــديــر ف ــي «إدارة

الـمـخــاطــر فــي الـبـنــوك» مــن معهد
إنـ ـسـ ـي ــاد فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا .وف ـ ــي ع ــام
 ،2016تــم تكريم نــورانــي ومنحه
لقب «أفضل شخصية مهنية في
إدارة ال ـم ـخــاطــر» م ــن ق ـبــل مجلة
آسيان بانكر.
وأكــد «الــدولــي» أن نوراني أحد
أحـ ــدث الـقـيــاديـيــن ال ــذي ــن يفتخر
البنك بانضمامهم إلى فريق عمل
اإلدارة التنفيذية ،لما يتمتع به من
خـبــرة عملية عريقة سيكون لها
األثر اإليجابي على إدارة المخاطر
واستراتيجية العمل في البنك.
وأش ــار إلــى أن تعيين نــورانــي
ً
جــاء تطبيقا الستراتيجية البنك
الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى ت ــوظ ـي ــف الـ ـم ــوارد
ً
البشرية ذات الكفاءة العالية سعيا
لتعزيز مكانة الــدولــي كمؤسسة
مصرفية إسالمية رائدة.

ً
«النفط» تشارك في «الطفولة السادس» و«شكرا »2
قال وكيل وزارة النفط بالوكالة،
الـ ـشـ ـي ــخ ط ـ ـ ــال نـ ــاصـ ــر الـ ـع ــذب ــي
ال ـص ـب ــاح ،إن الـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـشــارك
بـ ـمـ ـه ــرج ــان الـ ـطـ ـف ــول ــة ال ـ ـسـ ــادس
ال ــذي ينظمه مــركــز ضــوى الـيــادة
ال ـت ـط ــوع ــي ب ــال ـف ـت ــرة م ــن  20إل ــى
 22ال ـجــاري فــي أرض الـمـعــارض
ً
بمشرف ،ومهرجان الوفاء «شكرا
 »2الـ ــذي يـنـظـمــه مـكـتــب الشهيد
ب ـم ـش ــارك ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـهــات
الـحـكــومـيــة واأله ـل ـي ــة ف ــي الـفـتــرة
مــن  21إل ــى  23ال ـج ــاري بحديقة
الـ ـشـ ـهـ ـي ــد ،وذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
االحـ ـتـ ـف ــاالت ب ــاألع ـي ــاد الــوطـنـيــة
المجيدة.
وأش ـ ـ ــار ال ـع ــذب ــي ف ــي تـصــريــح
إل ــى أن ال ـ ـ ــوزارة ت ـه ــدف م ــن وراء
المشاركة في هاتين المناسبتين
إلى تعزيز مكانتها على المستوى
الـمـحـلــي ،وإل ــى تــرسـيــخ مفاهيم
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،بـمــا
تـتـضـمـنــه م ــن مـفــاهـيــم الـتــواصــل
المجتمعي للوصول إلى التنمية
المستدامة في جميع المجاالت.
وأوض ـ ــح أن ال ـم ـش ــارك ــة تــأتــي
متزامنة مع االحتفاالت باألعياد
الــوطـنـيــة الـمـجـيــدة ،أع ــاده ــا الـلــه

ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع بــال ـخ ـيــر وال ـي ـمــن
والبركات ،وأضاف الشيخ طالل أن
الوزارة ستشارك بأجنحة مميزة
ف ــي ال ـم ـع ــرض ـي ــن ،ف ـج ـم ـهــوره ـمــا
س ـي ـح ـظ ـيــان بــال ـت ـعــرف ع ــن كـثــب
ع ـلــى ال ـم ـهــام ال ـت ــي تـضـطـلــع بها
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وذل ـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مــا
يتضمنه جناحها من كتب حول
الصناعة النفطية ،فضال عن سعي
الوزارة إلى تنفيذ مشروع الثقافة
الـبـتــرولـيــة ل ــدى الـجـيــل الـصــاعــد،
مـ ــن خ ـ ــال إقـ ــامـ ــة م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـمـحــاضــرات الثقافية التوعوية
لـ ـ ـ ــزوار ال ـم ـع ــرض ـي ــن مـ ــن ال ـط ـل ـبــة
والطالبات.
وتابع الوكيل :وفي هذا السياق
أود أن أرفــع إلــى مقام سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وإلى
ولي عهده األمين وإلــى الحكومة
الــرشـيــدة وإل ــى الـشـعــب الكويتي
ال ـ ــوف ـ ــي أس ـ ـمـ ــى آي ـ ـ ـ ــات ال ـت ـه ــان ــي
والـتـبــريـكــات بمناسبة االحتفال
بالعيد الوطني وعيد التحرير 27
وبمرور  12عاما على تولي سمو
األمـيــر الحكم ،ســائــا المولى عز
وجل أن يعيد علينا فرحة األعياد
في ظل قيادته الحكيمة ،وأن يديم

علينا نعمتي األمن واألمان.
وقالت مراقبة العالقات العامة،
مراقبة اإلعالم البترولي باإلنابة،
رئيسة لجنة الثقافة البترولية،
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة تـ ـم ــاض ــر ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،إن
الــوزارة تسعى دائما إلى ترسيخ
مفاهيم المسؤولية المجتمعية
ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وإن
م ـشــاركــات الـ ـ ــوزارة ف ــي مـثــل تلك
الـ ـمـ ـع ــارض ،س ـ ــواء ال ــداخ ـل ـي ــة أو
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـن ـه ــا ،ت ـم ـثــل رك ـي ــزة
أساسية ألعمال الــوزارة للتوعية
بــال ـث ـقــافــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة ،وت ـعــريــف
الجمهور ب ــدور الـ ــوزارة الثقافي
والتنويري ،من خالل ما تعرضه
مــن مـطـبــوعــات وكـتــب تـعــزز نشر
ال ـث ـقــافــة ال ـب ـتــرول ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
تنظيم مجموعة مــن محاضرات
ال ـث ـقــافــة ال ـب ـتــرول ـيــة ال ـت ــي تـهــدف
ال ـ ـ ــوزارة م ــن خــال ـهــا إل ــى تـعــزيــز
رسالتها التوعوية لتحقيق أكبر
قدر من الثقافة والوعي البترولي
لدى المجتمع الكويتي.
وتابعت الشيخة تماضر :وفي
ذات السياق ،أود أن أرفع إلى مقام
سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األح ـمــد وإل ــى ول ــي ع ـهــده األمـيــن

طالل العذبي

وال ـح ـك ــوم ــة ال ــرشـ ـي ــدة وال ـش ـعــب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ــوف ـ ــي أس ـ ـمـ ــى آي ـ ــات
الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات بمناسبة
االحـ ـتـ ـف ــاالت ب ــاألع ـي ــاد الــوطـنـيــة
الـمـجـيــدة ،ومـ ــرور  12عــامــا على
تولي سمو األمير الحكم ،سائلة
ال ـم ــول ــى ال ـع ـلــي ال ـق ــدي ــر أن يــديــم
على وطننا الغالي نعمتي األمن
واألم ـ ـ ـ ــان ،وأن ي ــدي ــم ع ـل ــى سـمــو
األمير وولي العهد موفور الصحة
وال ـعــاف ـيــة ،وع ـلــى وطـنـنــا الـغــالــي
دوام التقدم واالزدهار والنجاح.

 GOFSCOتختتم رعايتها لـ «ميكر فير »2018
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت ش ـ ــرك ـ ــة خـ ــدمـ ــات
حقول الغاز والنفط «،»GOFSCO
وهي من أكبر مقدمي الخدمات
ال ـم ـت ـكــام ـلــة وال ـم ـت ـخ ـص ـصــة في
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز الـ ـب ــري
وال ـب ـح ــري بــال ـكــويــت ،رعــايـتـهــا
الـ ـفـ ـضـ ـي ــة ل ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـصـ ـن ــاع
الـ ـع ــالـ ـم ــي «م ـي ـك ــرف ـي ــر ال ـك ــوي ــت
 ،»2018الــذي جــاء برعاية سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ت رع ـ ــاي ـ ــة GOFSCO
تماشيا مع استراتيجية الشركة
للمسؤولية اال جـتـمــا عـيــة ،التي
تهدف إلى دعم المواهب الشابة
واب ـت ـك ــارات ـه ــم ،وخ ــاص ــة أول ـئــك
الذين لديهم القدرة على تطوير
الحرف اليدوية الفادة المجتمع.
وخالل المعرض ،رحب جناح
 GOFSCOبنحو  43000زائر من
جميع الفئات العمرية ،حيث تم
إط ـ ــاع ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي على
خـ ــدمـ ــات الـ ـش ــرك ــة وت ــاري ـخ ـه ــا،
إضــافــة إلــى إتــاحــة الـفــرصــة لهم
ل ـت ـجــربــة عـمـلـيــة اخ ـت ـب ــار فصل
ال ــزي ــت ،وأت ــاح ــت ه ــذه الـتـجــربــة
فـ ــرصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ع ـم ـل ـيــة
ً
فصل النفط في بيئة آمنة كليا،
مـمــا يسلط ال ـضــوء عـلــى أهمية

حسام معرفي يتوسط فريق العمل
ال ـه ـنــدســة ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال من
العمل.
ً
وتعليقا على مشاركة ورعاية
الشركة لمعرض الصناع العالمي
«مـيـكــرفـيــر الـكــويــت  ،»2018قــال
ر ئـيــس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي في شركة «»GOFSCO
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ح ـ ـ ـس ـ ــام مـ ـع ــرف ــي:
«إن رعــاي ـت ـنــا لـلـمـعــرض تنفيذ
الس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا االج ـت ـمــاع ـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــرت ـ ـكـ ــز ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــاع ــدة
الشباب المهتمين بالتكنولوجيا

والحرف اليدوية والفنون».
وأضاف معرفي« :نحن نؤمن
ً
ب ــأن م ـج ــال عـمـلـنــا يـ ــؤدي دورا
ً
محوريا في مثل هذه المعارض
العالمية ،حيث سلطنا الضوء
على مسؤوليتنا تجاه الشباب
والمجتمع كله ،من خالل توفير
أنشطة عدة ،خصوصا تلك التي
تعرض كيف يمكن للمهندسين
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ان ي ـس ـت ـف ـي ــدوا مــن
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي يـتــابـعــونـهــا في
االبتكار والتطوير».

وت ـ ــاب ـ ــع« :نـ ـي ــاب ــة عـ ــن ش ــرك ــة
 GOFSCOأود أن أشكر الشركة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ـلــى
تـنـظـيـمـهــا هـ ــذا الـ ـح ــدث لـلـسـنــة
الثانية على التوالي ،ونؤكد اننا
فــي شــركــة  GOFSCOسنواصل
رع ــاي ــة الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ـعــزز
روح ال ـش ـب ــاب ل ــاس ـت ـف ــادة مــن
مواهبهم بكل طاقاتهم في خطوة
نحو تحقيق مستقبل مستدام
لمجتمعنا».
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اقتصاد

«أجريت لـ  2026معدة ثابتة ودوارة وصمام أمان موزعة على عدة وحدات»
أشرف عجمي

ذكر نائب الرئيس التنفيذي
لمصفاة ميناء األحمدي فهد
الديحاني ،أن إجراء الصيانة
الشاملة بالمصفاة يتم كل 4
سنوات للمعدات ،التي تتعذر
صيانتها ،في حالة عمل
الوحدات ،لضمان رفع كفاءة
هذه الوحدات والمعدات
الموجودة داخلها ،والتأكد من
سالمتها للحد من أي اعطاب
قد تصيبها.

الصيانة الحالية
ً
ً
تمثل تحديا كبيرا
لتداخلها مع مشروع
الوقود البيئي

ق ــال ن ــائ ــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـص ـف ــاة م ـي ـن ــاء األح ـ ـمـ ــدي فـهــد
الــدي ـحــانــي ،إن الـكـلـفــة الـتـقــديــريــة
لعمليات الصيانة الشاملة لمصفاة
مـيـنــاء األح ـم ــدي بـلـغــت حــوالــي 5
ماليين و  100ألف دينار.
وأض ــاف الديحاني فــي مؤتمر
صحافي بمناسبة إجراء الصيانة
الشاملة بالمصفاة FUP-MRTA /
 CDU-3أن الصيانة الشاملة هي
ً
أكثر أنواع الصيانة أهمية ،نظرا
إل ـ ــى ع ـ ــدد اآلالت ال ـم ـش ـم ــول ــة فــي
الصيانة وحجم العمالة المشاركة،
ً
علما أنه تم إجراء الصيانة لـ 2026
معدة ثابتة ودوارة وصمام أمان
موزعة على عدة وحدات.

خطة منهجية
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـهــذه
ال ـص ـي ــان ــة ال ـش ــام ـل ــة ي ـس ـي ــر وف ــق
خ ـط ــة م ـن ـه ـج ـيــة تـ ــم اإلع ـ ـ ـ ــداد لـهــا
ً
واعتمادها في كتيب أعد خصوصا
ل ـ ـهـ ــذا ا ل ـ ـغ ـ ــرض (Turnaround
 )Manualويتضمن أفضل الطرق
والممارسات المتبعة بالشركات
العالمية لتنفيذ وإدارة الصيانة
الـشــامـلــة ،وت ـحــرص الـشــركــة على
االل ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـخ ـط ــط ال ـم ــوض ــوع ــة
والـمـحــددة لصيانة الــوحــدات من
ح ـي ــث االب ـ ـت ـ ــداء ب ــاألعـ ـم ــال حـتــى
االنـتـهــاء منها ،لتفادي أي توقف
فجائي يؤثر على إنتاج المصفاة،
وذلك من خالل الترتيبات المسبقة
لبدء عملية صيانة الــوحــدات من
حيث:
 دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ــأع ـ ـمـ ــالالمطلوبة.
 تجهيز الموارد المطلوبة منعمالة فنية مختلفة ومعدات ثقيلة
وخامات.
 ورش ــة عـمــل بـيــن كــل األق ـســاملوضع خطة عمل.
 -متابعة يومية لتنفيذ الخطة

أثناء عملية الصيانة ومعالجة ما
يظهر من مشاكل تعوق التنفيذ.

الطاقة التكريرية
مـ ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت م ــدي ــرة
الخدمات الفنية وضحة الخطيب،
أن الشركة حريصة على عدم تأثر
عـمـلـيــات اإلن ـت ــاج أث ـن ــاء الـصـيــانــة
ً
الشاملة التي تعد وقائية علما أنه
ال يوجد تأثير ملحوظ لعمليات
ال ـص ـي ــان ــة ال ـش ــام ـل ــة ،إذ إن ـ ــه يـتــم
التخطيط لهذه العمليات الشاملة
بــالـتـنـسـيــق م ــع دائ ـ ــرة الـتـخـطـيــط
الشامل ومؤسسة البترول الكويتية
لـلـتــأكــد م ــن ع ــدم ح ــدوث أي عجز
في المنتجات ووجود االحتياطي
الكافي لتغطية احتياجات السوق
المحلي وااللتزامات الخارجية.
وأضافت الخطيب أن الصيانة
الوقائية يتم إجــراؤهــا للمعدات،
التي يمكن إيقافها دون التأثير في
عمل الــوحــدات ،بالتالي عــدم تأثر
عمليات اإلنتاج.

مهندسات كويتيات
ولـفـتــت إل ــى الـمـشــاركــة الفعالة
لـ ـلـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات فــي
عمليات الصيانة ،إذ كان لهن دور
فــي تجهيز المفاعالت الكيمائية
بــال ـعــوامــل ال ـح ـف ــازة ،وال ـم ـشــاركــة
الفنية فــي مختلف فــرق الصيانة
كالمساهمة في تخطيط العمليات
ومتابعة جودة عمليات التصنيع،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـص ـح ــة وال ـس ــام ــة
والبيئة.

تطوير المعدات
مــن نــاحـيـتــه ،أف ــاد مــديــر دائ ــرة
الصيانة أحمد دشتي حول طبيعة
األعمال التي تشملها الصيانة بأنه
تــم اسـتـبــدال بعض الـمـعــدات ،كما

ت ــم تـطــويــر الـبـعــض أث ـن ــاء عملية
الصيانة.
وقــال دشتي« ،أجرينا عمليات
الصيانة الشاملة لجميع المعدات
ً
طبقا للخطة الموضوعة بكفاء ة
ودقـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـمـ ــا ي ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى رفـ ــع
مـسـتــويــات الـســامــة واالعـتـمــاديــة
الـتـشـغـيـلـيــة م ــع ال ـم ـحــاف ـظــة على
االس ـت ـخــدام األم ـثــل لـلـطــاقــة ورفــع
كفاء ة التشغيل واإلنتاج .على أن
يتم العودة إلى التشغيل واإلنتاج
فور االنتهاء من عمليات الصيانة
ً
وط ـب ـق ــا ل ـل ـخ ـطــة ال ـم ــوض ــوع ــة مــع
جميع الدوائر المعنية لضمان عدم
تأثر اإلنتاج.
وأشار إلى أن المقاولين يقومون
بدور أساسي أثناء القيام بعمليات
ا لـ ـصـ ـي ــا ن ــة ،إذ إن  80فـ ــي ا ل ـم ـئــة
ً
تـقــريـبــا مــن أع ـمــال الـصـيــانــة التي
تـجــرى حاليا ينفذها المقاولون
المتعاقدون مع البترول الوطنية،
ً
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ـ ــه ت ـم ــت االس ـت ـعــانــة
بـعـمــالــة خــارج ـيــة خ ــال عـمـلـيــات
ال ـص ـيــانــة ال ـحــال ـيــة ح ـيــث ان عــدد
الـعــامـلـيــن ف ــي عـمـلـيــات الـصـيــانــة
والربط وصل وقت الــذروة إلى ما
يــزيــد عـلــى  2100مـهـنــدس وفـنــي
وعامل من داخل وخارج المصفاة.

قطع الغيار
وأشــار إلى أنه يتم التعامل مع
جـمـيــع ال ـشــركــات الـمـعـتـمــدة لــدى
شركة البترول الوطنية الكويتية
لجلب قطع الغيار الالزمة للصيانة
ً
ال ــدوري ــة عـلـمــا أن ــه يـتــم التنسيق
م ــع ه ــذه ال ـش ــرك ــات ق ـبــل عـمـلـيــات
ال ـص ـيــانــة ال ـشــام ـلــة بـعــامـيــن على
األقــل لضمان توافر جميع المواد
وقطع الغيار الــازمــة أثناء إجــراء
عمليات الصيانة.
و عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دور ا ل ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــد س ـ ـيـ ــن
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد فـ ــي أع ـم ــال
الصيانة أكد أن عمليات الصيانة

جانب من المؤتمر الصحافي
ل ـهــا أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة لـلـعــامـلـيــن في
الـ ـمـ ـصـ ـف ــاة ،ف ـه ــي ت ـت ـي ــح ال ـم ـج ــال
لتعلم الكثير حــول خصائص كل
مهمة من المهام وأدوار العاملين
اليومية ومسؤولياتهم ،وتعتبر
فرصة ذهبية خاصة للمهندسين
والمشغلين الـجــدد تـتــاح مــرة كل
ع ــده س ـنــوات لــرؤيــة ال ـم ـعــدات من
ال ــداخ ــل واالح ـت ـك ــاك م ــع أص ـحــاب
ال ـخ ـب ــرة ل ـص ـقــل ال ـم ـه ــارة وكـســب
ال ـم ـع ــرف ــة م ـم ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى زيـ ــادة
خبرات وكفاءات العاملين بالقطاع
النفطي.

الوقود البيئي
وحــول ارتـبــاط أعـمــال الصيانة
الحالية ومشروع الوقود البيئي،
قــال مــديــر عمليات المصفاة فهد
المطيري إنه تم إجراء  299عملية
ربـ ـ ــط خ ــاص ــة بـ ـمـ ـش ــروع ال ــوق ــود
ال ـب ـي ـئ ــي خ ـ ــال ع ـم ـل ـيــة ال ـص ـيــانــة
الـحــالـيــة ،كما يتم إج ــراء عمليات
ً
الـتــوسـعــة ب ــوح ــدة رق ــم  ،83عـلـمــا
أن مـشــروع الــوقــود البيئي يهدف

إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر وتـ ـح ــدي ــث م ـص ـفــاة
ميناء األح ـمــدي إلنـتــاج منتجات
عــال ـيــة الـ ـج ــودة صــدي ـقــة لـلـبـيـئــة،
مطابقة للمواصفات العالمية عام
ً
 .2020و طـبـقــا للتقارير الخاصة
بالمشروع ،تبدأ وحدات المشروع
إنتاجها في منتصف عام .2018
وأض ــاف الـمـطـيــري ،أن اإلع ــداد
ل ـهــذه الـصـيــانــة يـسـيــر وف ــق خطة
مـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ــة ت ـ ـ ــم الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ـه ــا
ً
واعتمادها في كتيب أعد خصوصا
لهذا الغرض والذي يتضمن أفضل
ال ـ ـطـ ــرق والـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـم ـت ـب ـعــة
بالشركات العالمية لتنفيذ وإدارة
ً
الصيانة الشاملة .علما أن عمليات
الـصـيــانــة الـشــامـلــة يـتــم تنسيقها
وتـنـفـيــذهــا عــن طــريــق خـلـيــة عمل
متكاملة تضم  10فرق من مختلف
أقسام المصفاة المعنية من ذوي
الكفاءات ،كما أن عمليات الصيانة
الشاملة والربط تعتبر أكثر أنواع
ً
ال ـص ـيــانــة أه ـم ـيــة ن ـظ ــرا إل ــى عــدد
اآلالت ال ـم ـش ـمــولــة ف ــي ال ـص ـيــانــة
ً
وحجم العمالة المشاركة؛ مشيرا
إلى أن عملية الصيانة ستستغرق

ً
 35ي ــوم ــا م ــن  2018/1/20وحـتــى
.2018/2/24

دراسة وافية
وذكــر المطيري أنــه لتفادي أي
مفاجآت تؤثر على إنتاج المصفاة،
يتم الحرص على االستعداد الجيد
لعملية الصيانة من خالل االلتزام
بالخطط الـمــوضــوعــة والـمـحــددة
لصيانة الــوحــدات مــن تــاريــخ بدء
األعـ ـم ــال وح ـت ــى ت ــاري ــخ االن ـت ـهــاء
مـنـهــا .وت ـجــري دراس ــة واف ـيــة لكل
األعمال المرتبطة بالصيانة ويتم
اتخاذ الترتيبات السابقة ،وتجهيز
الموارد المطلوبة سواء من ناحية
العمالة الفنية أو المعدات الثقيلة
ً
وم ـ ــواد ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـصـيــانــة
ً
ً
الحالية تمثل تحديا كبيرا يواجه
ً
المصفاة ،خصوصا بسبب العدد
الكبير لـلــوحــدات وتــداخــل أعـمــال
م ـ ـشـ ــروع الـ ــوقـ ــود ال ـب ـي ـئ ــي مـعـهــا
بشكل كبير.
مــن جانبه ،قــال مدير الصيانة
ًَ
حيدر درويش ،إن للمقاولين دورا

ً
أس ــاس ـي ــا أث ـن ــاء ال ـق ـيــام بعمليات
الـصـيــانــة ،إذ إن  80فــي الـمـئــة من
ً
أعمال الصيانة التي تجرى حاليا
يـنـفــذهــا ال ـم ـقــاولــون الـمـتـعــاقــدون
م ــع ال ـب ـتــرول الــوط ـن ـيــة .وق ــد تمت
االس ـت ـع ــان ــة ب ـعــام ـل ـيــن م ــن خ ــارج
المصفاة خــال عمليات الصيانة
الحالية ،إذ إن عــدد العاملين في
عمليات الصيانة والربط سيصل
وق ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــذروة إل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 2100
مـهـنــدس وف ـنــي وعــامــل مــن داخــل
وخارج المصفاة.
وأوضح أنه يتم التعامل مع فرق
وش ــرك ــات مـتـخـصـصــة م ــن خ ــارج
ال ـشــركــة خ ــال عـمـلـيــات الـصـيــانــة
ال ـجــاريــة ،وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال
الحصر :شركة  BONNAالفرنسية
لتبديل خط مياه البحر الرئيسي
ً
مقاس  72إنشا والمغذي للمصفاة،
وشركة  CPI ITALYلتحديث نظام
إدخ ــال ال ـهــواء لسخانات الــوحــدة
رقم .89

ُ
باركيندو :روسيا وعدت أال تغرق سوق النفط «الطاقة الدولية» :الواليات المتحدة ستصبح
أكبر منتج للنفط في العالم
ق ـ ــال األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان
المصدرة للبترول «أوبك» إنه حصل على
وعد من الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ُ
بأن روسيا لن تغرق أسواق النفط.
وأب ـلــغ بــاركـيـنــدو ســي.إن.بــي.ســي بأنه
تلقى «تأكيدات من (وزير الطاقة) ألكسندر
نوفاك والرئيس بوتين بأنهما سيبقيان
ملتزمين بالتعاون بين أوبك والمنتجين
ً
من خارجها وفقا إلعالن التعاون».
وأضاف أن االنخفاضات التي شهدتها
أسواق النفط واألسهم في اآلونة األخيرة
كــانــت «م ـج ــرد وم ـضــة ل ـح ـظ ـيــة ...وم ــن ثم
ً
ً
فــال ـعــوامــل األس ــاس ـي ــة ق ــوي ــة جـ ــدا أي ـض ــا،

وال نتوقع أي سقطات على طول الطريق
م ـث ـل ـمــا حـ ــدث ل ـن ــا أو م ــا ش ـه ــدن ــاه ال ـع ــام
الماضي».
ولفت األمـيــن الـعــام ألوبــك إلــى أنــه غير
ق ـلــق ب ـش ــأن زيـ ـ ــادة ال ـم ـنــاف ـســة ب ـيــن أوب ــك
ورو سـيــا وا لــوال يــات المتحدة فــي السوق
ً
الصينية مشيرا إلى أن «القلق المتنامي
اآلن ف ــي ا ل ـق ـطــاع ه ــو ب ـشــأن م ــا إذا كــا نــت
لــديـنــا طــاقــة إنـتــاجـيــة كــافـيــة وم ــا إذا كنا
ج ــاه ــزي ــن وم ـس ـت ـع ــدي ــن ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار فــي
إمداد هذه السوق في ظل مثل هذا الطلب
المتنامي».
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،ن ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة اإلع ـ ــام

الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك
قوله ،إن اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم
مــع أو ب ــك قــد در حــوا لــي  43مـلـيــار دوالر
حـتــى اآلن عـلــى شــركــات الـنـفــط الــروسـيــة
وميزانية الدولة.
ونسبت إليه الوكالة قوله ،إن مكاسب
الشركات اإلضافية من االتفاق بلغت 700
مليار رو بــل ( 12.1مليار دوالر) في حين
ك ـس ـبــت ا ل ـم ـي ــزا ن ـي ــة  1.7ت ــر ي ـل ـي ــون رو بـ ــل.
واالتفاق قائم منذ بداية .2017
(لندن  -رويترز)

ذك ــرت وكــالــة ال ـطــاقــة الــدول ـيــة أن الــواليــات
المتحدة تستعد ألن تصبح أكبر منتج للنفط
في العالم خالل  ،2019وأشــارت إلى أن «أوبك»
وحلفاءها حققوا تقريبا مستهدفهم في محو
وف ــرة الـمـعــروض النفطي ،ولـكــن جـهــودهــم قد
تتعرقل بسبب ارتفاع اإلم ــدادات من الواليات
المتحدة ومنافسين آخرين .وأوضحت الوكالة
في تقريرها الشهري الـصــادر أمــس ،أن إنتاج
أميركا من الخام – المرتفع  1.3مليون برميل

يوميا بالمقارنة مع العام الماضي – سيتجاوز
قريبا السعودية ،وقد يتخطى روسيا بنهاية
العام .وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة الحادة في
نمو إنتاج النفط الصخري األميركي يمكن أن
تثير قريبا تغييرا جذريا في السياسة من كبار
منتجي النفط ،وأضافت« :المنتجون األميركيون
يتمتعون بموجة ثانية من النمو االستثنائي
للغاية ،بحيث إن في  ،2018زياداتهم في إنتاج
السوائل قد تتعادل مع نمو الطلب العالمي».

وقــد أجبر التراجع الحاد في أسعار النفط
الشركات األميركية المنتجة لخفض التكاليف
بشكل كبير ،وأصبحت أكثر كفاءة ،واآلن ومع
ارتــداد األسـعــار ،فإنها تحفر المزيد من اآلبــار
ويتضخم اإلنتاج مجددا.
ورفـ ـع ــت ال ــوك ــال ــة تــوق ـعــات ـهــا لـنـمــو الـطـلــب
العالمي على النفط لعام  2018إلى  1.4مليون
ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا ،مـ ــع ت ــوق ــع وص ـ ــول إج ـمــالــي
االستهالك إلى  99.2مليون برميل يوميا.

ً
«كامكو» :اضطرابات األسواق المالية تؤثر سلبا في أسعار النفط
«تزايد إنتاج الخام األميركي يدفع األسعار إلى مزيد من التراجع»
أدى تعافي الدوالر ،على خلفية
تزايد العمليات البيعية ،إضافة
إلى تزايد إنتاج النفط األميركي
إلى دفع أسعار النفط لتسجيل
مزيد من التراجع ،إذ تراجع سعر
خام أوبك بنسبة  8.2في المئة
خالل األسبوع المنتهي في ً 9
الجاري ،بعد أن شهد انتعاشا
ً
طفيفا في جلسات التداول
السابقة.

اتـ ـس ــع ت ــأث ـي ــر الـ ـت ــراج ــع ،ال ــذي
خيم على أســواق األوراق المالية
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ل ـي ـن ــال ج ـم ـي ــع ف ـئــات
األص ـ ـ ـ ـ ــول ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـس ـل ــع
األساسية والعمالت .ونتج عن ذلك
خـســارة أسـعــار النفط كــل األربــاح
التي حققتها منذ بداية العام ،مع
تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ
ثالثة أشهر ،في أعقاب تسجيلها
أكبر خسائر أسبوعية على مدى
العامين الماضيين.
كما أدى تعافي الدوالر ،حسب
ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن ش ــرك ــة كــامـكــو
لــاس ـت ـث ـمــار ،ع ـلــى خـلـفـيــة تــزايــد
الـعـمـلـيــات الـبـيـعـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
تزايد إنتاج النفط األميركي ،إلى
دفع أسعار النفط لتسجيل مزيد
من التراجع ،فقد تراجع سعر خام
«أوبك» بنسبة  8.2في المئة خالل
األس ـب ــوع الـمـنـتـهــي فــي  9فـبــرايــر
الـ ـج ــاري ،ب ـعــدمــا ش ـهــد انـتـعــاشــا
ً
طـ ـفـ ـيـ ـف ــا ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـت ـ ــداول
السابقة.
ونتج التأثير األكبر على أسعار
ال ـن ـفــط م ــن ج ـ ــراء ص ـ ــدور تـقــاريــر
أشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى تـ ــزايـ ــد ان ـ ـتـ ــاج خ ــام
الـنـفــط األم ـيــركــي نتيجة الرتـفــاع
األسـ ـ ـع ـ ــار ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى إل ــى
ارتفاع مستويات المخزون النفطي
وال ـعــديــد مــن الـتـحــديـثــات إلنـتــاج
العام بأكمله.

مستويات قياسية

التأثير األكبر على
أسعار النفط نتج
بعد تقارير أشارت
إلى تزايد إنتاج
الخام األميركي

ً
ووف ـقــا للبيانات ال ـصــادرة عن
إدارة معلومات الطاقة األميركية،
فقد تزايد إنتاج النفط األميركي
ً
ب ــواق ــع  332أل ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
وبلغ مستويات قياسية جديدة من
االرتفاع عند  10.25ماليين برميل
ً
يوميا خالل األسبوع المنتهي في
 2فبراير  ،2018مع اعتبار تحسن

تكاليف الحفر وغياب القيود على
المنتجين من العوامل اإلضافية
الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت فـ ــي ت ـل ــك ال ـق ـف ــزة
الـكـبــرى الـتــي تـقــدر بنحو  14في
المئة على أساس سنوي.
وتـ ـ ــزامـ ـ ــن ت ـ ــزاي ـ ــد اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج مــع
االرتـفــاع الكبير في عــدد منصات
ال ـح ـف ــر األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي وص ـلــت
إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل
 .2015وفي تقريرها «آفاق الطاقة
فــي األج ــل الـقـصـيــر» ،أج ــرت إدارة
معلومات الطاقة األميركية تغييرا
كبيرا في توقعات اإلنتاج لعامي
 2018و  .2019ووف ـق ــا لـلـتـقــريــر،
من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط
األم ـي ــرك ــي  10.59م ـل ـيــون بــرمـيــل
يــومـيــا فــي ال ـعــام  ،2018وه ــو ما
يمثل قفزة كبيرة بنسبة  3.1في
ً
الـمـئــة تـقــريـبــا م ـقــارنــة بـتــوقـعــات
الشهر الماضي .ومن المتوقع أن

يــواصــل منتجو النفط الصخري
األم ـيــركــي زيـ ــادة إنـتــاجـهــم خــال
عام  ،2019ليصل إلى نحو 11.18
مليون برميل يوميا.
ول ـ ــم ي ـك ــن ارت ـ ـفـ ــاع ال ـم ـع ــروض
الـنـفـطــي م ـجــرد ظ ــاه ــرة أمـيــركـيــة
فقط .فوفقا للتقارير ،بلغ إنتاج
ليبيا من النفط أعلى مستوياته
منذ  5سنوات خالل يناير ،2018
وب ـل ــغ ف ــي ال ـم ـتــوســط أك ـث ــر م ــن 1
ً
مليون برميل يوميا  ،على الرغم
من أن مستويات اإلنتاج اإلجمالية
لمنظمة «أوبك» ظلت ثابتة تقريبا
دون ت ـغ ـيــر ي ــذك ــر .وي ـق ــاب ــل ه ــذه
ال ـ ــزي ـ ــادة انـ ـخـ ـف ــاض اإلن ـ ـتـ ــاج فــي
فنزويال التي شهدت ،وفقا ألوبك،
انخفاضا في اإلنتاج بلغ  47.3ألف
ً
بــرمـيــل يــوم ـيــا ،ف ــي حـيــن أظـهــرت
بيانات وكالة بلومبرغ انخفاضا
ً
قدره  30ألف برميل يوميا.

من جانب آخر ،ما زالت عوامل
الـطـلــب قــويــة ن ـظــرا لـتــزايــد النمو
االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي .وق ــد أع ــاد
التقرير الشهري األخـيــر الـصــادر
ع ــن م ـن ـظـمــة أوب ـ ــك ال ـتــأك ـيــد عـلــى
توقعات تزايد الطلب على النفط
بــوت ـيــرة أس ــرع مـمــا ك ــان متوقعا
على خلفية التنمية االقتصادية
ال ـق ــوي ــة والـ ـمـ ـط ــردة ف ــي ال ـم ــراك ــز
الـعــالـمـيــة الــرئـيـسـيــة للطلب على
النفط .إال انه على الرغم من ذلك،
فقد ذكرت «أوبــك» أن إعــادة توازن
سوق النفط من المتوقع أن يحدث
فقط خالل النصف الثاني من عام
 2018بسبب ارتفاع إنتاج النفط
األميركي.
ويـقــول تقرير «كــامـكــو»« :نعيد
تكرار وجهة نظرنا التي أوردناها
سابقا ،بــأن أسـعــار النفط يتوقع
ل ـ ـهـ ــا أن ت ـ ـت ـ ـحـ ــرك ض ـ ـمـ ــن نـ ـط ــاق

محدود خالل الفترة المتبقية من
ً
العام الحالي ،نظرا لتكافؤ القوى
ال ـم ـت ـصــارعــة .وب ـغــض الـنـظــر عن
االتـفــاق الـجــاري لخفض اإلنـتــاج،
نـ ــرى عـ ـ ــددا م ــن الـ ـع ــوام ــل الـهـشــة
الـتــي أبـقــت اإلن ـتــاج الـكـلــي للنفط
عـنــد الـمـسـتــوى ال ـحــالــي ،بـمــا في
ذل ــك مـنـتـجــو أوبـ ــك مـثــل فـنــزويــا
ون ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــريـ ــا وب ـ ـع ـ ــض م ـن ـت ـج ــي
الـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة .وع ـل ــى الــرغــم
مــن ذلــك ،فــإن اسـتــدامــة الطلب في
ع ــام  2018ستساعد عـلــى تهدئة
بعض المخاوف المتعلقة بزيادة
العرض».
وأدى ارتفاع أسعار النفط في
ب ــداي ــة ال ـع ــام إل ــى زيـ ــادة متوسط
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام إلـ ــى أع ـلــى
مـسـتــويــاتـهــا م ـنــذ ث ــاث س ـنــوات
في يناير .إذ ارتفع متوسط سعر
نـفــط أو ب ــك بنسبة  7.7فــي المئة

ليصل إلــى  66.9دوالرا للبرميل،
في حين ارتفع خام النفط الكويتي
بـنـسـبــة  7.9ف ــي ال ـم ـئ ــة .وش ـهــدت
أسـعــار خــام مــزيــج بــرنــت ارتفاعا
مساويا بنسبة  7.8في المئة خالل
ال ـش ـه ــر .وتـ ـب ــدو االتـ ـج ــاه ــات فــي
فبراير الجاري ضعيفة في الوقت
الحاضر ،ويظهر متوسط األسعار
حتى اآلن انخفاضا للمرة األولى
منذ ثمانية أشهر.
وق ــد ت ــم ت ـعــديــل تــوق ـعــات نمو
الطلب العالمي على النفط لعام
ً
 2017ورفعها هامشيا بواقع 30
ً
ألـ ــف بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ف ــي الـتـقــريــر
الشهري األخير لمنظمة أوبك .ومن
المتوقع أن يبلغ النمو اآلن 1.60
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا ليصل إلــى
 97.01مليون برميل يوميا ،مما
يعكس بيانات أفضل من المتوقع
مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة
ل ـم ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــربـ ــع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مــن
ا لـعــام  2017بالنسبة للمشتقات
الوسطى وزيت الوقود ومن الدول
األوروبية التابعة لمنظمة التعاون
االق ـت ـصــادي والـتـنـمـيــة فــي الــربــع
ال ـثــالــث م ــن ع ــام  ،2017وخــاصــة
ً
ضمن قطاع النقل متمثال في نمو
مبيعات السيارات.
وقد ارتفع النمو الكلي للطلب
فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــاون
االق ـت ـصــادي والـتـنـمـيــة بــواقــع 18
ً
ألف برميل يوميا ليصل إلى 47.37
ً
مليون برميل يوميا في عام .2017
وفي الواليات المتحدة ،أدت برودة
الطقس وق ــوة النمو االقـتـصــادي
إلــى تزايد الطلب القوي على غاز
البترول المسال ووقود الطائرات،
الكيروسين وزيت الوقود ،والديزل،
على الرغم من أن االرتفاع األخير
في أسعار النفط أثــر على الطلب
على البنزين.

ً
وخ ــال الـ ــ 11ش ـهــرا األول ــى من
ع ـ ــام  ،2017ارتـ ـف ــع ال ـط ـل ــب عـلــى
ال ـن ـف ــط فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بــوا قــع  0.2مليون برميل يوميا،
ب ـي ـن ـمــا مـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يـشـهــد
الطلب في ديسمبر  2017ويناير
 2018ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي ال ـط ـل ــب عـلــى
خلفية موسم عطلة األعياد .وفي
ذات الــوقــت ،ظلت االتـجــاهــات في
الـمـكـسـيــك وكـ ـن ــدا ضـعـيـفــة خــال
ال ـش ـه ــري ــن األخـ ـي ــري ــن م ــن ال ـع ــام.
ف ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ ن ـم ــو ال ـط ـل ــب عـلــى
الـنـفــط فــي دول مـنـظـمــة الـتـعــاون
االقتصادي والتنمية  0.18مليون
برميل يوميا خــال األشـهــر ال ــ11
األولى من العام ،مما يسلط الضوء
عـلــى الـطـلــب ال ـقــوي مــن دول مثل
فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا،
وخ ــاص ــة ف ــي ق ـطــاع ال ـن ـقــل ال ـبــري
لسيارات الديزل.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،أدى الــزخــم
االق ـت ـصــادي ال ـقــوي إل ــى انـتـعــاش
ال ـن ـش ــاط ال ـص ـنــاعــي ف ــي نــوفـمـبــر
 ،2017م ـ ـمـ ــا أدى إ ل ـ ـ ـ ــى ز ي ـ ـ ـ ــادة
الطلب على المشتقات الوسطى.
وبــالـنـسـبــة إل ــى مـجـمــوعــة ال ــدول
غير األعضاء في منظمة التعاون
االق ـت ـص ــادي والـتـنـمـيــة ت ــم أيـضــا
ت ـعــديــل ب ـي ــان ــات ال ـط ـلــب ورفـعـهــا
ً
هامشيا في عام  2017على خلفية
ارتـفــاع الطلب مــن جانب الصين،
وال ـ ـ ـ ــذي ق ــابـ ـل ــه ج ــزئـ ـي ــا م ــراج ـع ــة
وت ـخ ـف ـي ــض بـ ـي ــان ــات ال ـط ـل ــب فــي
الشرق األوسط خالل الربع األخير
مــن ع ــام  .2017وسـجـلــت الصين
نموا في الطلب على النفط بنسبة
 5في المئة على أساس سنوي في
ديسمبر  ،2017بدافع من ارتفاع
استخدام غاز البترول المسال في
ق ـطــاع ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات ووق ــود
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ،ال ـك ـي ــروس ـي ــن وزيـ ــت
الوقود ،والديزل في قطاع النقل.

١٨
اقتصاد
ً
«وربة» يطلق خدمة طلب فتح الحساب إلكترونيا للعمالء الجدد
ةديرجلا
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الغانم :تعكس التزامنا بتحقيق رؤيتنا للنهوض بالقطاع المصرفي اإلسالمي
قال شاهين الغانم ،إننا في
بنك وربة نسعى إلى ابتكار
ّ
وتبني أحدث الخدمات والحلول
المصرفية ،التي تشكل قيمة
مضافة إلى تعامالت العمالء
البنكية ،وتعكس احترامنا
لرغباتهم وتطلعاتهم فيما
يتعلق بهذه الخدمات».

أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق بـ ـ ـن ـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ـ ــة أحـ ـ ـ ــدث
ح ـل ــول ــه ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
التكنولوجية ،التي تتيح للعمالء
الجدد الراغبين في فتح حساب
«ال ـس ـن ـب ـلــة» ط ـلــب هـ ــذه الـعـمـلـيــة
ع ـب ــر م ــوق ــع ال ـب ـن ــك اإلل ـك ـت ــرون ــي
دون الحاجة إلــى زي ــارة أي فرع
من أفرعه.
عـ ـب ــر هـ ـ ــذه الـ ـخ ــاصـ ـي ــة ،وف ــي
غ ـ ـضـ ــون خـ ـم ــس دق ـ ــائ ـ ــق ف ـق ــط،
سـيـتـمـكــن ال ـع ـم ــاء ال ـ ـجـ ــدد ،مــن
ط ـل ــب ف ـت ــح حـ ـس ــاب «ال ـس ـن ـب ـلــة»
الجديد الخاص بهم في أي وقت
وأي مكان.
وفي غضون ساعتين ،سيكون
ال ـب ـنــك -م ــن خ ــال ال ـن ـظــام اآلل ــي
الجديد الذي يستخدمه لتطبيق
هـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ويـ ـنـ ـف ــرد بـ ــه فــي
القطاع المصرفي الكويتي -تولى
تسلم الطلب ومعالجته وتمريره
للموافقة عليه.
ومن ثم ،سيتصل موظفو بنك
وربــة بالعميل لتحديد الموعد،
ال ـ ـ ــذي ي ـن ــاس ـب ــه ل ـت ـس ـل ــم ب ـطــاقــة
حـ ـس ــاب «ال ـس ـن ـب ـل ــة» وال ـت ــوق ـي ــع
على األوراق المطلوبة والتحقق
م ــن ه ــوي ــة ال ـع ـم ـيــل ق ـبــل تفعيل
الحساب.
إض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ــرعـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا

وسهولتها ،تتسم هــذه الخدمة
الجديدة بأعلى درجات الحماية
ل ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـع ـم ـي ــل ال ـم ـق ــدم ــة
عـ ـب ــر اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،إذ ت ـس ـت ـخــدم
أح ـ ــدث ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـم ـطـ ّـب ـقــة في
أمــن المعلومات يتم من خاللها
المطابقة بين ص ــورة الشخص
الموجودة على البطاقة المدنية
م ـ ــع ص ـ ـ ـ ــورة  selfieم ـ ــن خ ــال
الهاتف الذكي ،إضافة إلى طلب
توقيع إلكتروني للتأكد واعتماد
صحة البيانات.
وحول هذه الخدمة الجديدة،
قـ ـ ــال ش ــاه ـي ــن الـ ـغ ــان ــم ال ــرئ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي فــي بـنــك وربـ ــة« ،إنـنــا
في ّبنك وربــة نسعى إلى ابتكار
وتبني أحدث الخدمات والحلول
ال ـم ـصــرف ـيــة ،ال ـت ــي ت ـش ـكــل قيمة
مـضــافــة عـلــى تـعــامــات الـعـمــاء
ال ـب ـن ـك ـي ــة وتـ ـعـ ـك ــس احـ ـت ــرامـ ـن ــا
ل ــرغ ـب ــات ـه ــم وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم فـيـمــا
يتعلق بهذه الخدمات» .وأضاف
ّ
التوجه العالمي
الغانم ،أنه «مع
الحالي ،الذي أصبح يعتمد على
األج ـهــزة الــذكـيــة عـلــى اختالفها
وشبكات اإلنترنت من أجل إجراء
التعامالت اليومية المتعددة ،كان
ال بــد مــن اعتماد هــذه التقنيات
واس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي ال ـت ـعــام ــات

ً
البنكية أيضا ،من ضمنها طلب
فتح حساب جديد للعمالء الجدد
ً
ع ــن طــريــق اإلن ـتــرنــت كـلـيــا دون
الحاجة إلى زيارة أي من فروعنا،
ويسعدني أن أؤكد بأن بنك وربة
ّ
سباق في استخدام هذه التقنية
م ـمــا يـعـكــس ال ـتــزام ـنــا بتحقيق
رؤيتنا الرامية للنهوض بالقطاع
الصيرفي اإلسالمي».
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ـ ــة
يـ ـ ـض ـ ــاع ـ ــف جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوده ف ـ ـ ــي ض ــخ
االس ـت ـث ـم ــارات ال ــازم ــة لـتـعــزيــز
بنتيه ا لــر قـمـيــة و ف ــق مستويات
ع ــالـ ـمـ ـي ــة يـ ـضـ ـم ــن مـ ـ ــن خ ــال ـه ــا
ت ـص ـم ـيــم خ ــدم ــات رق ـم ـي ــة تـلـبــي
تطلعات الـعـمــاء وتــوجـهــاتـهــم،
ويـ ـح ــرص ف ـي ـهــا ع ـل ــى تـقـلـيــص
ع ــامـ ـل ــي الـ ــوقـ ــت والـ ـجـ ـه ــد ل ـه ــم.
فعميل بنك وربة اليوم ،يستطيع
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة اتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام مـ ـع ــام ــات ــه
الـمـصــرفـيــة عـبــر ورب ــة أون اليــن
وهو الموقع اإللكتروني التفاعلي
للبنك الذي خضع إلى تطور كبير
وتحول إلــى فــرع إلكتروني مرن
يـسـتـجـيــب لـمـتـطـلـبــات ال ـع ـمــاء
بيسر وسهولة.
وذكـ ـ ـ ــر ف ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ــار ذات ـ ـ ـ ــه ،أن
تطبيق بنك وربــة على الهواتف
ال ــذكـ ـي ــة أثـ ـب ــت جـ ـ ـ ــدواه وي ـش ـهــد

«إيكويت» توظف وتدرب  34فني تشغيل
ً
جديدا من الشباب الكويتيين

لقطة جماعية مع المتدربين
ً
أعلنت مجموعة «إيكويت» ،انضمام  34موظفا
ً
ً
كويتيا جــديــدا مــن الشباب للعمل فــي وظيفة
فـنــي تشغيل فــي فــريــق الـشــركــة ال ــذي يــواصــل
الـنـمــو ،وذل ــك ضـمــن الــدفـعــة الـعــاشــرة لتدريب
و تــو ظـيــف فنيي تشغيل كويتيين للعمل في
مجمع «إيكويت» الصناعي ذي المكانة العالمية.
ً
ويأتي ذلك انسجاما مع االلتزام المستمر في
استقطاب الكفاءات وأصحاب المواهب وتوفير
بــرامــج الـتــدريــب الفعالة والمناسبة لـهــم ،بما
ً
يساهم في نجاحهم وارتقائهم جنبا إلى جنب
مع الشركة .وتتضمن عملية التوظيف برنامج
ً
تدريب مكثفا بناء على معايير عالمية لتطوير
الخبرات الفنية.

وك ــان فـنـيــو الـتـشـغـيــل ال ـجــدد قــد أن ـهــوا في
ال ـبــدايــة بــرنــامــج تــدريــب مــدتــه ع ـشــرة أســابـيــع
ضمن استعدادهم للعمل في مجمع «إيكويت»
الصناعي .وتم خالل هذا البرنامج التركيز على
مـحــاور رئيسية شملت تطوير مـهــارات اللغة
اإلنكليزية ،ومبادئ العمل الجماعي ،والتعريف
بثقافة العمل داخل «إيكويت» ،كذلك أساسيات
األعمال الفنية.
وم ــع االن ـت ـهــاء م ــن ه ــذا ال ـبــرنــامــج الـمـكـثــف،
يشترك فنيو التشغيل في تدريب عملي مدته
سـتــة أشـهــر الكـتـســاب ش ـهــادات فنية معتمدة
للعمل في «إيكويت» .وعن هذه الدفعة من فنيي
التشغيل ،قــال النائب األول لرئيس «إيكويت»

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
ً
ناصر الــدوســري« :نحقق اليوم إنـجــازا جديدا
يؤكد التزامنا بتوفير الفرص الوظيفية للشباب
في مجالنا الصناعي العالمي .لقد انضم إلينا
اليوم  34فني تشغيل ،بعد أن وفرنا لهم برنامج
ً
ً
تــدريــب معتمدا وتأهيليا يساهم فــي االرتـقــاء
بمواهبهم وكفاءاتهم ويدعم االنطالق مسيرتهم
الـمـهـنـيــة» .وتستمر «إي ـكــويــت» فــي المساهمة
بالنمو االقتصادي للكويت وفي تعزيز المنفعة
االجتماعية نتيجة ما توفره من فرص وظيفية
ً
للمواطنين الذين يشكلون حاليا نسبة  54في
المئة من مجموع العاملين في الشركة ،وهي
نسبة تفتخر بها الشركة وتعبر عن التزامها
بالتكويت.

 %11نمو أرباح
«إعمار مولز»
في 2017
أع ـل ـن ــت «إع ـ ـمـ ــار م ــول ــز»،
شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق
والـ ـتـ ـج ــزئ ــة ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فــي
سـ ــوق دبـ ــي ال ـم ــال ــي تـحــت
ا لــر مــز «،»EMAARMALLS
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـمـ ـتـ ـل ــك «إع ـ ـ ـمـ ـ ــار
ال ـع ـق ــاري ــة» (الـ ـم ــدرج ــة فــي
سـ ــوق دبـ ــي ال ـم ــال ــي تـحــت
ا لـ ـ ــر مـ ـ ــز  )EMAARح ـصــة
األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة فـ ـيـ ـه ــا ،ت ـح ـق ـيــق
صافي أرباح بقيمة 2.080
مـلـيــار در ه ــم ( 566مـلـيــون
دوالر) خالل السنة المالية
 2017بنمو نسبته  11في
المئة مقارنة بصافي أرباح
ع ـ ـ ــام  ،2016وا لـ ـ ـ ـ ــذي ب ـلــغ
 1.874م ـل ـيــار در هـ ــم (510
ماليين دوالر).
كما حققت «إعمار مولز»
خالل السنة المالية 2017
إ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 3.629
مليارات درهم ( 988مليون
دوالر) بنمو نسبته  12في
المئة ،مقارنة بإيرادات عام
 ،2016ا ل ـتــي بـلـغــت 3.227
مليارات درهم ( 879مليون
دوالر).
وخ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــربـ ـ ــع ال ـ ــراب ـ ــع
(أك ـ ـ ـتـ ـ ــوبـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى دي ـس ـم ـب ــر
 )2017سـ ـجـ ـل ــت «إ عـ ـ ـم ـ ــار
ً
مـ ـ ــولـ ـ ــز» أرب ـ ـ ــاح ـ ـ ــا ص ــاف ـي ــة
بـقـيـمــة  574م ـل ـيــون در ه ــم
( 156مـلـيــون دوالر) بنمو
نـ ـسـ ـبـ ـت ــه  18ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة،
م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـ ـصـ ــافـ ــي أرب ـ ـ ــاح
الــربــع الـثــالــث (يــولـيــو إلــى
سـبـتـمـبــر  )2017وا لـبــا لـغــة
 485م ـل ـي ــون در هـ ـ ــم ( 132
مليون دوالر) ونمو نسبته
 27فـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،مـ ـق ــار ن ــة
بصافي أرباح الربع الرابع
مــن عــام  ،2016وا ل ــذي بلغ
 452م ـل ـي ــون در هـ ـ ــم ( 123
مليون دوالر).

جانب من المؤتمر الصحافي
ً
ً
إق ـب ــاال كـثـيـفــا م ــن قـبــل الـعـمــاء،
الذين يحصلون من خاللها على
سلسلة من خدمات البنك المميزة
تغنيهم عن الذهاب إلــى الفروع
وتـلـبــي تطلعاتهم ال ــى الـســرعــة
في إنجاز المعامالت المصرفية.
وت ــاب ــع «نـسـتـطـيــع الـ ـق ــول ،إن
ب ـن ــك ورب ـ ــة ب ـع ــون ال ـل ــه وفـضـلــه
يسير بثبات نحو إحداث الفرق

اإلي ـج ــاب ــي ف ــي ال ـت ـط ــور الــرقـمــي
وتـ ـع ــزي ــز ال ـص ـي ــرف ــة اإلس ــام ـي ــة
بخدمات رقمية متطورة ونوعية.
إن االت ـج ــاه الـعــالـمــي المتنامي
نحو الخدمات المصرفية الرقمية
يزيد إلى مسؤوليتنا بأن نبقي
عمالء نا في الكويت على تماس
مع هــذه التقنيات الحديثة عبر
تصميم خدمات وفق المنصات

ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـم ـت ـقــدمــة لـكــي
تـضـفــي الـقـيـمــة ع ـلــى تـجــربـتـهــم
المصرفية وتحيلها ا ل ــى متعة
حقيقية».
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة
مستقبلية ،سيتم تعميم عملية
ط ـلــب ف ـتــح ال ـح ـس ــاب الـمــؤتـمـتــة
ً
كليا للعمالء الجدد على مختلف
ً
حسابات البنك مما يضفي مزيدا

من المرونة والسهولة على هذه
العملية ،ويــوفــر الــوقــت والجهد
على العمالء ،كما يقلل من متاعب
ج ـمــع األوراق ا ل ـم ـط ـلــو بــة لفتح
ً
سواء
الحساب من قبل الجهتين
الـعـمـيــل أو مــوظـفــو ال ـب ـنــك ،مما
يعني فاعلية أكبر وإنجاز أسرع
لهذا النوع من المعامالت.

 ooredooتكرم نقاط البيع ومحالت التجزئة
نظمت  ooredooالكويت حفل
إطالق برنامج  ،Smart 2.0الذي
يعد برنامجا تحفيزيا متكامال
مخصصا لمحالت التجزئة .ومن
خ ــال ال ـح ـفــل ،قــامــت ooredoo
بـتـكــريــم ن ـق ــاط ال ـب ـيــع وم ـحــات
التجزئة المتميزة ا لـتــي حققت
أع ـلــى مـبـيـعــات ل ـعــام  2017في
فندق ملينيوم الكويت ،بحضور
م ـم ـث ـل ــي مـ ـح ــات نـ ـق ــاط ال ـب ـيــع
ومـ ـح ــات ال ـت ـجــزئــة ال ـم ـت ـم ـيــزة،
وعدد من إداريي الشركة.
وكرمت الشركة ،خالل الحفل،
مـمـثـلــي ن ـق ــاط ال ـب ـيــع وم ـحــات
الـتـجــزئــة الـمـمـيــزيــن ،وع ــددا من
إداري ـ ـ ـ ــي قـ ـط ــاع ال ـم ـب ـي ـع ــات فــي
الشركة ،وذلــك عن النجاح الذي
حققوه في عام .2017
وقدم رئيس قطاع المبيعات
ف ـ ــي  ooredooت ـ ــا م ـ ــر شـ ـب ــل،
ومدير أول إدارة المبيعات غير
المباشرة يوسف دشتي ،خالل
الحفل ،دروعــا تذكارية وجوائز
تـحـفـيــزيــة بـقـيـمــة  1000دي ـنــار
لممثلي  30من الشركاء المميزين
م ـ ـ ــن ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــع ومـ ـ ـح ـ ــات
الـتـجــزئــة ،وال ــذي ــن حـقـقــوا أعلى
نسبة مبيعات لمنتجات الدفع
ال ـم ـس ـبــق ال ـح ــدي ـث ــة ،والـ ـت ــي تــم

لقطة جماعية
طرحها خالل العام المنصرم ،وتم
توزيع جوائز قيمة أخرى مقدمة
مــن فـنــدق ملينيوم وشــركــة سما
دينتال لطب األسنان.
وص ـ ـ ــرح شـ ـب ــل« :نـ ـح ــن ن ــؤم ــن
بــالــدور الفعال لشبكة الموزعين
الـ ـف ــرعـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي بـ ـي ــع وت ـس ــوي ــق
منتجات الشركة ،خاصة في ظل
التحديات التي يشهدها القطاع،
وسـنـسـتـمــر فــي تـطــويــر وتفعيل
الـبــرامــج الـتــي تـهــدف إلــى ضمان
ال ـحــافــز الـمـشـجــع لـلـجـمـيــع دون
استثناء ،واضعين في اعتبارنا ان
شركاءنا هم مركز خدمة متكامل

ي ـم ـث ـل ـنــا ف ــي ت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات
العمالء».
ي ــذك ــر أنـ ــه ت ــم ق ـي ــاس مـعــايـيــر
ومستويات األداء بواسطة أحدث
أن ـظ ـمــة إدارة ال ـم ـخ ــزون ورص ــد
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات وق ـ ـ ـيـ ـ ــاس م ـس ـت ــوى
رضــا العميل ومتابعتها ،والتي
تـنـفــرد شــركــة  ooredooالكويت
باستخدامها في ادارة العمليات
مـ ــن حـ ــركـ ــة ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع وانـ ـتـ ـش ــار
الـمـنـتـجــات وتـحـقـيــق الـمـبـيـعــات
م ــن خ ــال ن ـقــاط ال ـب ـيــع لـلـعـمــاء.
من جهته ،ذكر دشتي« :يسرنا أن
نستضيف شركاء نا في النجاح،

وتكريمهم خالل هذا الحفل الذي
نقيمه تقديرا لجهودهم وعرفانا
لهم لمساهمتهم الفاعلة في نجاح
خـطــة مبيعات منتجات الشركة
على عمالئنا في الكويت ،وهذا لم
يكن ليتحقق لوال عالقة الشراكة
المتميزة مع محالت نقاط البيع
ومـحــات الـتـجــزئــة ،الــذيــن طالما
رب ـط ـت ـن ــا ب ـه ــم عـ ــاقـ ــات وطـ ـي ــدة،
ولقد أثبتوا لنا على مر السنين
قدرتهم على المساهمة معنا في
تنفيذ خطط المبيعات والتقدم
على منافسينا وخلق الفرق في
تجربة العمالء».
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ريادة على مستوى المجموعة في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية
يستند "بيتك" إلى أرضية
صلبةّ ،
ويتميز بأداء مهني رفيع
المستوى ،وعمل منهجي وتنوع
وقدرة على المنافسة ،وريادة
في ًصناعة التمويل اإلسالمي
عالميا ،كما يتميز بتقديم
منظومة متكاملة من الخدمات
والتمويلية ،رسخت
المصرفية
ً
مكانته الرائدة عالميا.

واصل بيت التمويل الكويتي
( بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك) أداء ه ا لـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز فــي
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ،وحـ ـص ــد
ج ــوائ ــز م ــرم ــوق ــة ع ـلــى مـسـتــوى
المجموعة بلغ عددها  28جائزة
خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام  2017مـ ـ ــن ج ـه ــات
عالمية تقديرا إلنجازات شملت
م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت ،ب ـم ــا فـيـهــا
ال ـ ــري ـ ــادة ف ــي ص ـن ــاع ــة ال ـت ـمــويــل
االسالمي ،والنهج المثالي لرؤية
واسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك فــي خدمة
العمالء ،وطــرح أفضل الخدمات
والمنتجات ،والنجاح في تبني
آخر التطورات التكنولوجية في
الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة ،والــريــادة
في الخدمات التمويلية ،والبنك
االســامــي األكثر أمــانــا ،وغيرها
من المجاالت التي غطت جميع
أعـ ـ ـم ـ ــال وأن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـبـ ـن ــك ع ـلــى
مستوى الكويت والمجموعة.
وحـ ـ ـص ـ ــد "ب ـ ـي ـ ـت ـ ــك" ال ـ ـجـ ــوائـ ــز
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــات ع ــالـ ـمـ ـي ــة م ــرم ــوق ــة
م ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ـ ــي ع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـمـ ــال
واألعـمــال قامت بعملية التقييم
وفـ ـ ــق م ـع ــاي ـي ــر ع ــال ـم ـي ــة دق ـي ـقــة
ومهنية تقيس عناصر الجودة
ومـ ـك ــان ــة الـ ـبـ ـن ــك ّ وم ـس ــاه ـم ــات ــه،
وأس ـ ـ ـ ـ ــس ومـ ـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ـ ــرات مـ ــال ـ ـيـ ــة،
وعـ ـن ــاص ــر ال ـت ـم ـي ــز وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
واالب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ،وكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ة األداء
واالنتشار الجغرافي ،ومؤشرات
حـ ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة ،وقـ ـ ــوة مــؤشــر
كـ ـف ــاي ــة رأس ال ـ ـمـ ــال وإجـ ـم ــال ــي
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات ،ورضـ ـ ــا ال ـع ـم ــاء،

وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
واالل ـتــزام بالمعايير االخالقية،
وذل ـ ـ ـ ــك وفـ ـ ـ ــق تـ ــوص ـ ـيـ ــات ل ـج ـنــة
تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء
ومحللين متخصصين في قطاع
الـصـيــرفــة اإلســام ـيــة مــن جميع
أنحاء العالم.
وأك ــدت جميع هــذه المعايير
أن "ب ـي ـتــك" يـسـتـنــد إل ــى أرض ـيــة
ّ
ويتميز بأداء مهني رفيع
صلبة،
المستوى ،وعمل منهجي وتنوع
وقـ ــدرة عـلــى الـمـنــافـســة ،وري ــادة
فــي صـنــاعــة الـتـمــويــل اإلســامــي
عالميا ،وتميز بتقديم منظومة
متكاملة من الخدمات المصرفية
وال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة رسـ ـخ ــت م ـكــان ـتــه
الرائدة عالميا.
فـ ـق ــد حـ ـص ــد "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" ،ث ــاث
جــوائــز مــن مجلة ذا بانكر "The
 "Bankerالعالمية ،المتخصصة
في الشؤون المصرفية والتابعة
لـمـجـمــو عــة ""FinancialTimes
البريطانية الشهيرة ،وهي جائزة
"بنك العام" في العالم لعام ،2017
وجــائــزة "بـنــك الـعــام" فــي الشرق
األوسط ،و"بنك العام" في الكويت
على مستوى البنوك اإلسالمية.
كما نال "بيتك" جائزة "أفضل
مـ ـ ـ ـ ـ ــزود ل ـ ـل ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل االسـ ـ ــامـ ـ ــي
للمشاريع في العالم" من مجلة
"غـ ـل ــوب ــال ف ــاي ـن ــان ــس" الـعــالـمـيــة
 Global Financeل ـع ــام ،2017
وجــائــزة "أفـضــل مؤسسة مالية
ص ــاع ـ ــدة ف ــي ال ـع ــال ــم" ل ـ ـ "ب ـي ـتــك-
ألمانيا"  ،KT Bankوذلك في حفل

الجوائز الــذي أقيم على هامش
االجتماعات السنوية لصندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي وال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
في واشنطن ،إضافة الى جائزة
أفضل مؤسسة مالية إسالمية في
تركيا لـ "بيتك -تركيا" من نفس
المجلة .واحتفظ "بيتك" بمركزه
االول كــأكـثــر الـبـنــوك االســامـيــة
أمــانــا فــي الـكــويــت ضـمــن قائمة
قــائـمــة اك ـثــر ال ـب ـنــوك ام ــان ــا الـتــي
تعدها وتنشرها مجلة "غلوبل
فايننس" العالمية.
وت ـ ـ ّـوج ال ـب ـنــك أي ـض ــا بـجــائــزة
"أفـضــل بنك رقـمــي للعمالء" في
الـ ـك ــوي ــت ،ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة أف ـضــل
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــة "غـ ـل ــوب ــل
فاينانس" العالمية لعام ،2017
ل ـل ـك ـفــاءة ال ـعــال ـيــة ف ــي ال ـخــدمــات
الرقمية ،والنمو في حجم العمالء
الــرقـمـيـيــن ،والـتـصـمـيــم المبتكر
للمنصات اإللكترونية.
كما منحته "غلوبل فاينانس"
ج ـ ــائ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل مـ ـنـ ـت ــج م ـب ـت ـكــر
لــوديـعــة الـنــويــر ،ومنحت "بيتك
– ت ــرك ـي ــا" ج ــائ ــزة أف ـض ــل منتج
مبتكر لبطاقة االئتمان الجديدة
"ساغالم" ضمن قائمة المبتكرين
في التمويل اإلسالمي لعام .2017
وف ــاز "بـيـتــك -تــركـيــا" بجائزة
أفـ ـض ــل م ــرك ــز بـ ـح ــث فـ ــي ق ـط ــاع
البنوك والتمويل فــي تركيا من
ه ـي ـئــة ال ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
التابعة لوزارة العلوم والصناعة
والتكنولوجيا التركية.

ومنحت مجلة ايميا فاينانس
"  "Emea Finanaceأورو ب ـ ـ ـ ــا
وال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط وإف ــريـ ـقـ ـي ــا
االق ـت ـصــاديــة ،مـجـمــوعــة "بـيـتــك"
ً
عددا من أهم الجوائز لعام ،2017
وهـ ــي :أف ـض ــل ب ـنــك إس ــام ــي في
الـ ـش ــرق االوسـ ـ ـ ــط ،وأفـ ـض ــل بـنــك
إسالمي في الكويت ،وأفضل بنك
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت ،إضــافــة
الى منح "بيتك -البحرين" جائزة
افضل بنك اسالمي في البحرين،
وتوجت جوائزها بتسمية "بيتك"
ً
البنك االكثر ابتكارا على مستوى
منطقة الـشــرق االوس ــط ،مؤكدة
ريادة "بيتك" في صناعة الصيرفة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـمـ ـي ــز خ ــدم ــات ــه
ومنتجاته ،وتعدد نجاحاته على
الصعيدين اإلقـلـيـمــى والــدولــي،
وم ـكــان ـتــه ف ــي ال ـس ــوق الـكــويـتــي
وف ــي االس ـ ــواق ال ـتــي يـعـمــل بها،
والـ ـجـ ـه ــود ال ــدائـ ـم ــة فـ ــي م ـجــال
االبتكار والتطوير ،حيث أصبح
الـ ـم ــرج ــع ل ـل ـب ـن ــوك االس ــامـ ـي ــة،
ً
والبنك االكثر ابتكارا في مجاله.
وف ـ ــاز "ب ـي ـت ــك" ب ـ ــ 4ج ــوائ ــز من
م ـج ـمــوعــة ال ـت ـم ــوي ــل االس ــام ــي
"إسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــك فـ ــاي ـ ـن ـ ـنـ ــس ن ـ ـيـ ــوز"
ال ـعــال ـم ـيــة " ،"IFNوهـ ــي ج ــائ ــزة
اف ـض ــل ب ـنــك اس ــام ــي بــالـكــويــت
ل ـ ـعـ ــام  ،2016و"أ ف ـ ـ ـضـ ـ ــل م ـم ــول
صـفـقــة ف ــي ال ـكــويــت" وال ـت ــي فــاز
ب ـه ــا ع ــن م ـش ــارك ـت ــه ف ــي تــرتـيــب
ص ـف ـق ــة ص ـ ـكـ ــوك مـ ــن ال ـش ــري ـح ــة
االولــى بقيمة  250مليون دوالر
لـبـنــك ب ــوب ـي ــان ،و"أفـ ـض ــل صفقة

ً
الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن الناهض متسلما جائزة من «غلوبل فاينانس»
م ـش ــارك ــة" وذل ـ ــك ع ــن ال ـم ـشــاركــة
بترتيب صفقة مــرا بـحــة لشركة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــال ـم ـيــة لــألـمـنـيــوم
ب ـق ـي ـم ــة  4.9مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات دوالر،
و"صفقة العام بالدوالر األميركي"
عـ ــن ص ـف ـق ــة اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ عـ ـق ــاري
ل ـم ـقــر "ب ــان ــاس ــون ـي ــك" ف ــي والي ــة
نيوجرسي األميركية ،بقيمة 165
مليون دوالر.
وحصد "بيتك" جائزة تقديرية
مــن ماستركارد لتطبيقه خدمة
مــدعــومــة بخدمة " "MDESكــأول
بنك في الشرق االوسط وإفريقيا
ف ـ ــي ال ـم ـح ـف ـظ ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة KFH
 ،Walletمما يؤكد ريادة "بيتك"
في طرح الخدمات التكنولوجية
وتطوير حلول الدفع االلكتروني،

«الوطني» يرعى معرض «توظيف الشباب الكويتي»
العبالني :منصة رائدة الستقطاب العمالة الوطنية وتأهيلها
رعـ ــى ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض تـ ـ ــوظ ـ ـ ـيـ ـ ــف الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
الكويتيين في القطاع الخاص،
الذي نظمه برنامج إعادة الهيكلة
للمرة األول ــى فــي مقره بمنطقة
الــرقـعــي ،وي ـهــدف الـمـعــرض إلــى
فتح قـنــوات للتواصل المباشر
ب ـي ــن ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
والباحثين عن العمل.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي رعـ ـ ــايـ ـ ــة "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي"
ً
لـلـمـعــرض تــأك ـيــدا عـلــى حــرصــه
ال ـم ـس ـت ـم ــر عـ ـل ــى دعـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــوادر
الوطنية الشابة وتأهيلها لسوق
ال ـع ـمــل وت ـعــري ـف ـهــا بـمـتـطـلـبــاتــه
واح ـت ـيــاجــاتــه م ــن أج ــل تـحــديــد
ً
مساراتها المهنية وفقا لذلك.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــوارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـنــك
الكويت الوطني عماد العبالني،
"إن رعاية الوطني لهذه الفعالية
جاءت من منطلق حرصه الدائم
على د عــم الفعاليات واألنشطة
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف ف ـئ ــة ال ـش ـب ــاب،
السيما أن هــذه الفعالية تعتبر
بمنزلة منصة رائدة الستقطاب
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة م ــن الـشـبــاب

ً
الـكــويـتـيـيــن الـطـمــوحـيــن ،داع ـيــا
جميع الباحثين عن العمل إلى
ات ـخــاذ قــرارهــم الـصـحـيــح ،الــذي
يـتـنــاســب م ــع مـيــولـهــم العلمية
وطموحهم العملي".
وأك ـ ــد ال ـ ـتـ ــزام ال ـب ـن ــك بـتــوفـيــر
بـ ـ ــرامـ ـ ــج تـ ـ ــدريـ ـ ــب ل ـل ـخ ــري ـج ـي ــن
والـطـلـبــة م ــن الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة
الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،ل ـ ـمـ ــدهـ ــم ب ــالـ ـخـ ـب ــرات
والمعلومات المهنية والتدريبات
العملية وإعدادهم بشكل محترف
للدخول في معترك سوق العمل.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال م ــدي ــر إدارة
ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات فـ ــي ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ــوط ـن ــي ع ـبــدال ـلــه ال ـج ــاس ــم ،إن
الـبـنــك ي ــواص ــل تـكــريــس موقعه
ال ــري ــادي فــي ص ــدارة مؤسسات
القطاع الخاص التي دأبت على
فـتــح أبــوابـهــا لـلـكــوادر الوطنية
ً
ال ـ ـشـ ــابـ ــة ،إي ـ ـمـ ــانـ ــا مـ ـن ــه بـ ـ ــدوره
وواجـ ـب ــه ال ــوط ـن ــي ف ــي تــوظـيــف
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وت ـن ـم ـيــة
ق ــدرات ــه ،وبـ ـض ــرورة اسـتـقـطــاب
الـ ـكـ ـف ــاءات ال ــوط ـن ـي ــة وتـشـجـيــع
الـ ـشـ ـب ــاب ع ـل ــى دخ ـ ـ ــول ال ـق ـط ــاع
الخاص".

عماد العبالني

وأض ــاف الجاسم أن مشاركة
"الوطني" في هذه الفعالية تأتي
في إطــار استراتيجيته الهادفة
إلى نشر ثقافة العمل في القطاع
الخاص بين الشباب الكويتيين
وت ــوط ـي ــد ال ـع ــاق ــات بـيـنـهــم مع
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي ،ع ــن طــريــق
تقديم برامج التدريب لهم والتي
تـعــدهــم وتــؤهـلـهــم لـلــدخــول إلــى
سوق العمل.
وذك ـ ــر أن مــوظ ـفــي مـجـمــوعــة

«التجاري» يشارك في معرض التوظيف

رعاية البنك للمعرض
شارك البنك التجاري الكويتي في فعالية التوظيف
ال ـتــي نـظـمـهــا بــرنــامــج إعـ ــادة هـيـكـلــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
وال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي ل ـلــدولــة ،بـحـضــور األم ـيــن الـعــام
لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة فوزي المجدلي ،واألمين العام المساعد لشؤون
القوى العاملة بندر الراشد.
وجــاءت مشاركة البنك التجاري الكويتي في هذه
الفعالية انطالقا من مسؤوليته االجتماعية كمؤسسة
مــال ـيــة م ــرم ــوق ــة ت ـه ــدف إلـ ــى دعـ ــم ال ـش ـب ــاب الـكــويـتــي
الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي،
واستقطاب الخريجين الجدد الراغبين في الحصول

على فرص وظيفية لتحقيق طموحاتهم المهنية بالعمل
في القطاع المصرفي والمالي وصقل مهاراتهم وتنمية
قدراتهم ،بما يساهم في توطين الوظائف والقضاء
على البطالة.
بدورها ،قالت المديرة العامة إلدارة الموارد البشرية
منى الـعـبــدالــرزاق" :ي ــرى البنك الـتـجــاري الكويتي أن
معارض وفعاليات التوظيف المختلفة بمنزلة نافذة
العمل في القطاع الخاص بالنسبة للباحثين عن فرص
عمل مناسبة ،السيما انها تمثل منصة تفاعلية للكوادر
الكويتية الراغبة في التواصل المباشر مع جهات العمل
الخاصة في بيئة عملية وواقعية بعيدا عن التنظير".

مشاركة «الوطني» في المعرض
الموارد البشرية في بنك الكويت
الوطني استقبلوا خالل المعرض
العديد من طلبات الباحثين عن
فرص عمل في القطاع المصرفي،
ً
حيث اجتاز  55متقدما المقابلة
المبدئية للعمل لدى البنك وتم
تحديد مــوا عـيــد لهم الستكمال

إج ــراء ات التوظيف ،وإرشــادهــم
ن ـحــو ت ـحــديــد ال ـم ـس ــار الـمـهـنــي
المناسب لمستقبلهم ،عبر عرض
وش ـ ــرح فـ ــرص ال ـع ـمــل الـمـمـكـنــة
لهم فــي القطاع المصرفي ،بما
يتماشى مــع مواهبهم ويحقق
طموحاتهم.

وتلتقي جـهــود بـنــك الكويت
الوطني في استقطاب الكفاء ات
الــوط ـن ـيــة بـخـطـطــه الـتـطــويــريــة
والتدريبية الساعية لالستثمار
بالكوادر الوطنية وإع ــداد جيل
مصرفي واعد.

 ...ويطلق أغنية «اطلع اليف»
أطلق بنك الكويت الوطني
أغـ ـنـ ـي ــة "اط ـ ـلـ ــع الي ـ ـ ـ ــف" ،ال ـت ــي
يـ ـه ــديـ ـه ــا لـ ـلـ ـك ــوي ــت بـ ـص ــوت
الفنان بشار الشطي ،بمناسبة
األعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة ،وذل ـ ــك في
إطــار األعمال الفنية الوطنية
التي دأب البنك على إطالقها
ل ــاح ـت ـف ــال ب ـع ـي ــدي الــوط ـنــي
والتحرير خالل شهر فبراير.
وتـ ـحـ ـم ــل األغـ ـنـ ـي ــة رس ــال ــة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،رك ـ ــزت
بصورها على دعــوة الشباب
ال ـ ــى م ـش ــارك ــة أف ــراحـ ـه ــم بـكــل
فخر ،من أجل تعزيز التواصل
االجتماعي وترسيخ الترابط
ب ـيــن االجـ ـي ــال ،ب ـه ــدف إظ ـهــار
الـجــانــب ال ـح ـضــاري والـنــزعــة
الوطنية.
وت ـ ـج ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي صـ ــور
مختلفة رافقتها عبارة "اطلع
الي ــف" و"خـلــك وط ـنــي ...ورهــم
وط ـن ــي إنـ ــه أج ـم ــل األوط ـ ـ ــان"،
ردده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي وأخـ ـ ـ ـ ــذت
رواج ــا عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،حيث أصبحت من
العبارات األكثر استخداما منذ
إطالق األغنية قبل أيام.
وقالت مساعدة المدير العام
إلدارة العالقات العامة في بنك
الكويت الوطني منال المطر إن

راع ذهبي للمعرض
 ...وبنك الخليج ٍ

أع ـل ــن ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج رعــاي ـتــه
ال ــذه ـب ـي ــة ل ـم ـع ــرض ال ــوظ ــائ ــف
الـ ـ ـ ــذي أق ـ ــام ـ ــه بـ ــرنـ ــامـ ــج إعـ ـ ــادة
هيكلة القوى العاملة والجهاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـل ــدول ــة ،ف ــي م ـقــره
الـكــائــن بمنطقة الــرقـعــي ،أمس
ً
األول ،تعزيزا للدور الفعال ،الذي
يــؤديــه الـبـنــك فــي دع ــم الشباب
الكويتيين وتنمية اال قـتـصــاد
الوطني.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة "ال ـخ ـل ـيــج"
ورع ــاي ـت ــه ل ـل ـم ـعــرض ف ــي إط ــار
االت ـفــاق ـيــة ال ـت ــي وق ـع ـهــا الـبـنــك
مع برنامج إعادة هيكلة القوى
ال ـع ــام ـل ــة والـ ـجـ ـه ــاز الـتـنـفـيــذي
ل ـلــدولــة ،خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي،
لدعم مبادرة برنامج التوظيف
واإلرشـ ـ ــاد الــوظـيـفــي ،وتــوجـيــه
الـمــواطـنـيــن الـكــويـتـيـيــن الــذيــن
ي ـب ـح ـثــون ع ــن ف ـ ــرص ع ـم ــل فــي
القطاع الخاص.
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ه ــذا
ال ـحــدث ومـ ـب ــادرة ال ـب ـنــك ،قالت
سلمى الحجاج المديرة العامة
إلدارة الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة لــدى

جانب من رعاية البنك للمعرض
بـنــك الـخـلـيــج" :يـمـثــل المعرض
الــوظـيـفــي ،ال ــذي أقــامــه برنامج
إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة الـ ـق ــوى الـعــامـلــة
والجهاز التنفيذي للدولة فرصة
ك ـب ـي ــرة ل ـل ـت ـفــاعــل مـ ــع شــري ـحــة
كبيرة مــن ا لـشـبــاب الكويتيين
الـبــاحـثـيــن ع ــن ف ــرص عـمــل في
القطاع الخاص".
وأعــربــت الحجاج عــن الفخر
"في الدعم الذي نقدمه للشباب

الكويتيين الذين يسعون إليجاد
فرص مهنية واعدة في القطاع
ال ـخ ــاص ،ولــدي ـنــا سـجــل حــافــل
ف ــي مـ ـج ــال اح ـت ـض ــان وتـنـمـيــة
ال ـمــواهــب ال ـشــابــة وتـطــويــرهــا.
ً
لـ ـق ــد س ـ ــررن ـ ــا ج ـ ـ ـ ــدا ب ـم ـس ـت ــوى
االهـتـمــام ،ال ــذي شهدناه خالل
المعرض من الشباب الكويتيين
م ـم ــن ي ــرغـ ـب ــون فـ ــي االل ـت ـح ــاق
ً
بالقطاع المالي عموما وببنك

«المتحد» يشارك في فعالية «ألنك تستاهل»
أعلن البنك األهـلــي المتحد مشاركته في
فعالية "ألنك تستاهل" ،التي نظمها برنامج
إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة ،أمس األول ،بهدف توفير  400فرصة
عمل في القطاع المصرفي.
وتأتي هذه المشاركة انسجاما مع التزام
البنك بتمكين الشباب الكويتيين وتشجيع
الـمـهــارات الـشــابــة على االنـضـمــام إلــى أســرة

وهــو أســاس استراتيجية البنك
في تبني التكنولوجيا وتوظيفها
لـ ـخ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ضـ ـم ــن أع ـل ــى
معايير الجودة والسرعة واألمان.
ونـ ــال "ب ـي ـتــك" ج ــائ ــزة "اف ـضــل
ال ـم ــؤس ـس ــات ف ــي ال ـك ــوي ــت لـعــام
 "2017م ـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــة " فـ ـ ــور بـ ـ ــس
ل ـل ـشــرق االوس ـ ـ ــط" ،وذل ـ ــك ضمن
حفل الجوائز الــذي عقد لتكريم
ال ـم ــؤس ـس ــات الـ ـت ــي عـ ـ ــززت نـمــو
االقتصاد الكويتي.
وحـصــد "بـيـتــك"  5جــوائــز في
الملتقى االعــامــي العربي الــذي
أقيم بالتعاون مع وزارة االعالم
وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــاع ــام
وال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ــاع ــان
فــرع الكويت ،منها  3جوائز عن

البنك األهلي المتحد ،كما يأخذ البنك على
عــات ـقــه ال ـق ـيــام ب ـ ــدوره وت ـح ـمــل مـســؤولـيــاتــه
االجتماعية تجاه أبناء المجتمع ،من خالل
المساهمة في توفير فرص العمل والتدريب
وتطوير المهارات.
وتعليقا على هــذه الفاعلية ،أفــاد المدير
العام للموارد البشرية بالبنك األهلي المتحد
نـقـيــب أم ـي ــن ب ــأن ه ــذا الـمـلـتـقــى ب ـعــد فــرصــة

ثمينة للتواصل المباشر بين البنك من جهة
وطــالـبــي العمل أو الـتــدريــب مــن جهة أخــرى
بغرض الوصول إلى تحقيق الهدف المطلوب
مــن الـمـشــاركــة ،وهــو تلبية متطلبات البنك
م ــن الـ ـك ــوادر ال ـب ـشــريــة ،وتــأم ـيــن ف ــرص عمل
للشباب الباحث عن العمل أو التدريب كل وفق
اختصاصه الذي يتناسب مع العمل المصرفي
واحتياجات البنك.

مشاركة «المتحد» في الفعالية

االب ـ ـ ـ ــداع االع ـ ــان ـ ــي ،وج ــائ ــزت ــان
ل ـت ـح ـق ـي ــق ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز األول ع ـلــى
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـك ــوي ــت،
االول ــى بمجال الـعــاقــات العامة
والثانية بالمسؤولية االجتماعية
عــن ع ــام  .2017كـمــا ف ــاز "بـيـتــك"
بجوائز قطاعات العالقات العامة
وخ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،وذلـ ـ ــك ضـمــن
جائزة الكويت للعالقات العامة
وخ ــدم ــة ال ـع ـمــاء ع ــن ع ــام 2017
ّ
التي نظمتها جمعية العالقات
ال ـعــامــة الـكــويـتـيــة ،تـحــت رعــايــة
سمو أمير البالد الشيخ صباح
ً
األحمد ،تقديرا لدور البنك البارز
والرائد في إرساء قواعد التنمية
المجتمعية المستدامة وخدمة
العمالء.

ً
ال ـخ ـل ـيــج خـ ـص ــوص ــا ،ونـتـطـلــع
إلــى الترحيب بــزمــاء جــدد من
الشباب الطموحين والواعدين
في وقت قريب".
وف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ال ـ ــذي
شـهــدتــه خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي،
أعــرب بنك الخليج عــن ســروره
ب ـت ـعــزيــز ش ــراك ـت ــه م ــع جـمـعـيــة
ال ـس ــدو الـحــرفـيــة إلق ــام ــة ورش
ع ـ ـمـ ــل م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ح ـ ـ ـ ــول فـ ـن ــون

منال المطر

هذا العمل الغنائي جاء التزاما
م ـ ــن بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوط ـن ــي
بواجبه الوطني واالجتماعي،
وح ــرص ــا ع ـلــى م ـش ــارك ــة هــذه
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة مــع
مختلف األجيال.
واض ــاف ــت الـمـطــر أن البنك
الــوطـنــي سـيـقــوم ب ــإه ــداء هــذا
الـعـمــل الـفـنــي إل ــى كــل وســائــل
ومـ ـحـ ـط ــات اإلع ـ ـ ـ ــام ال ـم ــرئ ــي
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــوع فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى دور ال ـس ـي ـن ـمــا،
حيث سيكون بمنزلة مشاركة
وطـ ـنـ ـي ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة األع ـ ـيـ ــاد
الوطنية.

الـنـسـيــج ،لــأطـفــال بـيــن  6و12
ً
عــامــا ،بـهــدف تنمية مهاراتهم
وتعزيز قدراتهم اإلبداعية في
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى تـ ـ ــراث ال ـن ـس ـيــج
والحرف اليدوية العريقة.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،صــرحــت
ليلى القطامي ،مساعدة المدير
العام إلدارة االتصال المؤسسي
لدى بنك الخليج ،بقولها :بهدف
ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى أه ـم ـيــة
االشـ ـغ ــال ال ـي ــدوي ــة إلـ ــى جــانــب
الـحـفــاظ عـلــى ال ـتــراث الكويتي
األصـ ـ ـي ـ ــل ،يـ ـس ــر بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
تـ ـع ــزي ــز ش ــراكـ ـت ــه م ـ ــع جـمـعـيــة
السدو لتنظيم سلسلة من ورش
العمل لألطفال بعنوان «المرح
مـ ــع الـ ـنـ ـسـ ـي ــج» ،وهـ ـ ــي مـ ـب ــادرة
ً
ً
تثقيفية شهدت إقباال ونجاحا
ً
كبيرا العام الماضي ،إلى جانب
ً
البرنامج األطول واألكثر تعمقا
وهو «مدرسة الحرف والنسيج».
نـشـجــع اآلبـ ـ ــاء واألم ـ ـهـ ــات على
تسجيل أطفالهم في هذه الورش
المفيدة.

اقتصاد
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 DXBدبي تسعى لهيكلة قرض بمليار دوالر
نقلت وكــالــة «بـلــومـبــرغ» عن
م ـصــادر قــولـهــا إن شــركــة DXB
 ENTERTAINMENTSد بـ ــي
المطورة لمشروع دبي باركس
تـجــري مـحــادثــات مــع بـنــوك من
أجــل إعــادة هيكلة قــرض بــ1.15
مليار دوالر ،مضيفة أن الشركة
اإلم ــاراتـ ـي ــة ط ـل ـبــت م ــن ال ـب ـنــوك
تجميد الدفعات لمدة  3سنوات،
علما بأن التمويل ُيستحق عام
.2026
وم ــن بـيــن الـمـقــرضـيــن بـنــوك

أبـ ـ ــوظ ـ ـ ـبـ ـ ــي الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ودب ـ ـ ــي
اإلس ــام ــي و .QNBوي ــأت ــي ذلــك
بـعــد أن ج ــاء ع ــدد زوار مدينة
الـ ـ ـم ـ ــاه ـ ــي ف ـ ـ ــي دب ـ ـ ـ ــي أق ـ ـ ـ ــل م ــن
التوقعات.
وا سـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــت « DXB
 ENTERTAINMENTSد ب ـ ــي»
الـ ـق ــرض ل ـب ـنــاء ل ـي ـغــوالنــد دبــي
عام .2014
وك ــان ــت ال ـش ــرك ــة ق ــد تـكـبــدت
خسائر سنوية ب ـ ــ 1.116مليار
درهـ ــم ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،لـتـكــون

بذلك أكثر من ضعف الخسائر
ال ـ ـتـ ــي ت ـك ـب ــدت ـه ــا خ ـ ـ ــال الـ ـع ــام
األسبق.
ورغ ـ ــم ت ـك ـبــد ال ـخ ـس ــائ ــر ،فــإن
الـشــركــة حققت إي ـ ــرادات بقيمة
 552مـ ـلـ ـي ــون درهـ ـ ـ ـ ــم ،م ـق ــارن ــة
بإيرادات بـ  76مليون درهم في
العام األسبق ،علما بأنها بدأت
عملياتها في الربع األخير من
عام .2016
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ارتفاع أرباح سلسلة متاجر «مترو»
أعـلـنــت سلسلة مـتــاجــر «م ـت ــرو» األلـمــانـيــة
ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خالل
الربع األول من العام المالي الحالي إلى 232
ً
مليون يورو مقابل  124مليونا خالل الفترة
نفسها من العام الماضي ،إذ ارتفعت أربــاح
السهم إلى  0.64يورو مقابل  0.34يورو خالل
الفترة نفسها.
وق ــال «أول ــف ك ــوش» رئـيــس مجلس إدارة
سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة «خالل الربع
األول مــن ال ـعــام ال ـمــالــي  2018/2017حققنا
ً
ً
تطورا إيجابيا في المبيعات وفي األرباح قبل
حساب الضرائب والفوائد مع استبعاد أرباح

التعامالت العقارية ،رغم انخفاض عدد أيام
البيع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق».
ووص ـ ـلـ ــت أربـ ـ ـ ــاح ال ـس ـل ـس ـلــة ق ـب ــل ح ـســاب
ال ـض ــرائ ــب وال ـف ــوائ ــد م ــع اس ـت ـب ـعــاد ع ــائ ــدات
الصفقات العقارية خالل الربع األول من العام
المالي الحالي إلى  608ماليين يــورو مقابل
ً
 565مـلـيــونــا خ ــال الـفـتــرة نفسها مــن الـعــام
الماضي.
وزادت مبيعات السلسلة خالل الربع األول
مــن ال ـعــام الـمــالــي بنسبة  0.2فــي الـمـئــة إلــى
 10.11مليارات يورو مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي.

ً
ً
وت ـت ــوق ــع ال ـس ـل ـس ـلــة ارتـ ـف ــاع ــا ب ـس ـي ـطــا في
مبيعاتها خالل العام المالي الحالي ككل ،رغم
استمرار الظروف االقتصادية غير المواتية.
وت ـس ـت ـهــدف الـسـلـسـلــة تـحـقـيــق ن ـمــو بـمـعــدل
 1.1في المئة على األقــل خــال العام الحالي،
وهو نفس المعدل المسجل في العام المالي
الماضي.
(دوسلدورف  -ألمانيا  -د ب أ)
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من المثقفين عن رأيهم في
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فنانون يؤكدون :إعالء
قيمة الحب في مواجهة
العنف وتقلبات الحياة
وهيمنة التكنولوجيا.

٢٦
مسك وعنبر

ال تنسي تحضير عشاء
رومانسي يفيض باللون
األحمر اليوم ...وصفات
بسيطة ولذيذة في الداخل.

٢٨

يحل الموسيقار البرازيلي
ً
ياماندو كوستا ضيفا على دار
اآلثار اإلسالمية ،ليقدم أمسية
مميزة في  18الجاري.

موسم ثان لمسلسل اإلثارة والجريمة
اإلسباني La casa de papel
ينتظر العديد من عشاق الدراما التلفزيونية
ومتابعي المسلسل اإلسبانى المثير La casa
 ،de papelع ــرض الـمــوســم الـثــانــي للمسلسل،
وبرغم أنه ال يوجد موعد رسمي تم إعالنه من
قبل القنوات العارضة للمسلسل حتى اآلن ،فإنه
بالنظر إلى تاريخ عرض موسمه األول ،تتوقع
تـقــاريــر إعــامـيــة مــوعــد عــرض موسمه المقبل،
محليا ألول مرة في
حيث إنه تم بث المسلسل
ً
 2مــايــو  2017عـلــى ق ـنــاة أنـتـيـنــا  3اإلسـبــانـيــة،
وانتهى في  23نوفمبر  ،2017ثم حصلت شبكة
نتفليكس األميركية على حقوق بث الموسم األول
من السلسلة وعرضتها عالميا في  20ديسمبر
 ،2017وهــو مــا يرجح أن يسير عــرض الموسم
الثانى على ذات النمط ،حيث عــرض فــي شهر
مايو محليا ،ومن المقرر أن يعرض عالميا على
شبكة نتفليكس في ديسمبر .2018
أيضا بـ Money
 La casa de papelوالمعروف
ً
 Heistه ــو مـسـلـســل إثـ ـ ــارة وج ــري ـم ــة إس ـبــانــي،
مــن إ ع ــداد أليكس بينا ،مقسم على موسمين،
الـمــوســم األول تــم عــرضــه محليا ألول م ــرة في
 2مــايــو  2017عـلــى ق ـنــاة أنـتـيـنــا  3اإلسـبــانـيــة،
وانتهى في  23نوفمبر  ،2017ثم حصلت شبكة
نتفليكس األمـيــركـيــة عـلــى حـقــوق بــث الموسم
األول مــن السلسلة ،وعرضتها عالميا فــي 20
ديسمبر  ،2017على الرغم من أن الموسم أعيدت
صياغته فــي  13حلقة بــدال مــن الـعــدد األصلي

الذي تضمن  9حلقات ،وهو يعد من المسلسالت
األكثر مشاهدة على شبكة "نتفليكس" ،فضال عن
حصوله على تقييم  8.3على موقع إنترنت موفى
داتا بيز .IMDB
تـ ــدور ق ـصــة الـمـسـلـســل ف ــي إطـ ــار م ــن اإلثـ ــارة
والجريمة حول أحد العقول اإلجرامية الكبيرة
ال ـ ــذي ي ـق ــود  8م ــن أك ـث ــر ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ف ــي عــالــم
الـســرقــة مــن أج ــل تنفيذ أكـبــر عملية ســرقــة في
تــاريــخ اوروبـ ــا ،مــن خــال خطة محكمة هدفها
ن ـهــب مـصـلـحــة س ــك ال ـع ـم ـلــة اإلس ـب ــان ـي ــة ،حيث
يقتحم الثمانية لصوص المصلحة الحكومية
ويحتجزون أنفسهم مع  67رهينة ،ويجبرونهم
على طباعة مليارين و 400مليون يــورو ،فيما
يتالعب قائد المجموعة بالشرطة حتى تكتمل
المهمة.
والـمـسـلـســل ينتمي لفئة اإلثـ ــارة والـجــريـمــة،
وهو من إنتاج شركتي فانكوفر ميديا وأتريس
ميديا ،وإعداد أليكس بينا ،ويشارك في بطولته
عدد كبير من النجوم ،أبرزهم أورسوال كوربيرو،
إيتزيار إيتونو ،ألفارو مورتي ،باكو توس ،بيدرو
ألونسو ،ألبا فلوريس ،ميجيل هيران ،جايمى
لورنتي ،إستر أسيبو ،إنريك أرس ،ماريا بيدرازا،
داركو بيريك ،كيتي مانفر.

نجمات المسلسل اإلسباني

عبدالله السيف« :محطة انتظار» يجمع النجوم

من اليمين محمد المنصور وخالد جمال وعبدالله السيف وبثينة
الرئيسي وباسمة حمادة

ك ـش ــف ال ـف ـن ــان وال ـم ـن ـت ــج ع ـب ــدال ـل ــه الـسـيــف
عــن مالمح مشروعه الــدرامــي الجديد (محطة
انتظار) ،الــذي يجمع نخبة من نجوم الساحة
الفنية الخليجية.
وق ــال السيف فــي تصريح صحافي" :يمثل
(محطة انتظار) واحــدا من المشاريع الدرامية
الجديدة التي تستعد (ديتونا لإلنتاج الفني)
لتحقيقها ضـمــن ال ـمــوســم ال ــدرام ــي الـجــديــد،
وسيكون هــذا العمل هديتنا لجمهور الدراما
الكويتية والخليجية".
وتابع" :المسلسل بطولة محمد المنصور،
الذي سيطل على جمهوره من خالل شخصية
جديدة وأحــداث درامية ثرية صاغتها الكاتبة
الكويتية أنفال الدويسان ،وإخراج الفنان خالد
جمال .وفي العمل أيضا عدد بارز من النجوم،
منهم :باسمة حـمــادة وأمــل العوضي وبثينة
الرئيسي وفوز الشطي".
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ت ـصــويــر ال ـع ـمــل سـيـنـطـلــق
مطلع مارس المقبل ،بعد اكتمال الفريق الفني
والتقني.

وأضــاف السيف" :ضمن جدولنا لهذا العام
عــدد آخــر من المشاريع الدرامية الجديدة في
طور التحضيرات النهائية ،ومن بينها مسلسل
(ال مــوسـيـقــى ف ــي األحـ ـم ــدي) ،تــألـيــف الـكــاتـبــة
مـنــى الـشـمــري ،الـتــي حققنا معها فــي ال ــدورة
الرمضانية مسلسل (كحل أســود قلب أبيض)
م ــع ال ـم ـخ ــرج م ـح ـمــد دح ـ ــام ال ـش ـم ــري ،وحـقــق
العمل نجاحا وانتشارا كبيرين ،كما نال عددا
من الجوائز".
وذكـ ــر ال ـس ـيــف ،أن ــه "ض ـم ــن جــديــدنــا هـنــاك
مسلسل (أنــا بعد أحبك) ،تأليف الكاتبة مريم
الهاجري ،وإخراج محمد دحام الشمري ،والعمل
في طور التحضيرات النهائية".
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـف ـنــان مـحـمــد الـمـنـصــور،
إن ــه ع ـمــل درامـ ـ ــي ،ث ــري بــالـمـضــامـيــن ،وأي ـضــا
الطروحات االجتماعية مكتوبة بعناية وعمق،
مــع ث ــراء فــي جميع الشخصيات الـتــي ستجد
نفسها في حالة من الصراع في (محطة انتظار)،
ف ــإل ــى أيـ ــن س ـت ـقــودهــم ت ـلــك ال ـم ـح ـطــة؟ هـ ــذا ما
سنكشفه خالل الدورة الرمضانية".

ريهام سعيد توقع بفريق عمل برنامج
«صبايا الخير» وتهرب
بعد اتهامهم بخطف أطفال باالتفاق مع عصابة

ريهام سعيد

●

مروة نصر

جينا فيشر

كريس ويليامز

 17مليون دوالر إيرادات «سي دبليو» تعرض موعد
مروة نصر تشارك
في فيلم «نص جوازة» «»Black Lightning« »The 15:17 to Paris
"ب ـع ــدك م ـل ـي ــش" ،ه ــي األغ ـن ـي ــة الــرس ـم ـيــة لـفـيـلــم "نــص
ج ـ ــوازة" ،وال ـتــي تغنيها الـمـطــربــة م ــروة ن ـصــر ،وكتبها
إيهاب عبدالعظيم ،ألحان سامر أبوطالب ،وتوزيع عمرو
إسماعيل ،والتي تقدم داخل مشهد رئيسي بالفيلم ،الذي
يخرجه سيف الساحر ،ويشارك في بطولته نبيل عبسة
ورحمة حسن ومريم حسن ،ومن إنتاج ""film of Egypt
للمنتجين أحمد وأيمن عبدالباسط.
ُيذكر أن مــروة طرحت منذ أيــام فيديو كليب أغنيتها
الجديدة (حكايات بـنــات) ،والتي حققت نسبة مشاهدة
عالية ،عقب طرحها بقناتها الرسمية على "يوتيوب".

ح ـقــق فـيـلــم ال ــدرام ــا واإلث ـ ـ ــارة (،)The 15:17 to Paris
المقتبس عن قصة حقيقية ،إي ــرادات  17مليون دوالر في
شباك التذاكر العالمي خالل أسبوعه األول ،بعد عرضه في
أكثر من  3042دار عرض سينمائية حول العالم ،منذ طرحه.
الفيلم ينتمي لفئة الــدرامــا واإلث ــارة ،ومــن إنتاج شركة
اإلنتاج األميركية وارنر بروس ،ومن إعداد وتأليف الثنائي
أنتوني سادلر وأليك سكارالتوس ،وإخراج كلينت إيستوود،
ويشارك في بطولته عدد من النجوم ،أبرزهم :جودي جرير،
جينا فيشر ،راي كــوراســانــي ،شاهين كــارابــي ،بول-ميكل
ويليامز.

تستعد شبكة قـنــوات "ســي دبليو" التلفزيونية ،يوم
الجمعة ( 16الجاري) ،لعرض أولى حلقات مسلسل األكشن
والخيال العلمي ( ،)Black Lightningوهو مسلسل أميركي
مستوحى مــن إحــدى قصص "دي ســي كوميكس" ،التي
تحمل ذات االســم ،وفقا لما ذكــره موقع تي في سليندر
األميركي.
العمل يلعب دور البطولة فيه النجم كريس ويليامز،
لينضم هذا المسلسل إلى عالم المسلسالت الناجحة على
"سي دابليو" ،وليصبح بذلك أحدث مسلسل مبني على
قصص "دي سي كوميكس".

القاهرة  -كريم البحيري

في أعقاب إلقاء القبض على ُمعدة ومصور
برنامج "صبايا الخير" ،وإصــدار قرار بضبط
وإح ـض ــار لــإعــامـيــة ري ـه ــام سـعـيــد ،ومـخــرج
البرنامج ورئيس التحرير ،أكدت قناة النهار
احترامها للتحقيقات ومتابعة األزمة.
يأتي ذلــك بعد إص ــدار نيابة شــرق القاهرة
قـ ــرارا بحبس ُم ـعــدة بــرنــامــج "صـبــايــا الخير"
غرام عيسى ،ومصوره محمد لطفي 15 ،يوما
ع ـلــى ذم ــة الـتـحـقـيـقــات ف ــي الـقـضـيــة رق ــم 225
لسنة  2018جنايات ثان السالم ،بعد اتهامهما
بالتحريض على خطف طفلين ،في الوقت الذي
أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار مقدمة
ال ـبــرنــامــج ري ـهــام سـعـيــد ،وم ـخــرج الـبــرنــامــج،
ورئيس التحرير ،بعد اتهامهم بذات التهم.
وقالت شبكة تلفزيون النهار ،في بيان لها
صدر أخيرا" :مازلنا نتابع الموقف في حدود
المعلومات المتوافرة لدينا" ،مشيرة إلى أنها
كإدارة تلتزم الصمت ،وتحترم سير التحقيقات،
ح ـتــى ي ـتــم االن ـت ـه ــاء م ـن ـهــا ،م ــؤك ــدة ع ــدم قـيــام
إدارة القناة أو أي مسؤول عنها بــاإلدالء بأي
مـعـلــومــات أو تـصــريـحــات م ــن قـبــل ح ــول هــذا
الموضوع.
وفي أعقاب القبض على فريق عمل البرنامج،
كشفت تحقيقات النيابة أن ُمـعــدة البرنامج
دخ ـل ــت ف ــي ات ـف ــاق م ــع ع ـصــابــة لـبـيــع األط ـف ــال
وخـطـفـهــم ،وق ــام ــت بــال ـتــواصــل م ــع الـعـصــابــة،
بتعليمات من رئيس تحرير البرنامج ،على أنها
تريد شــراء أطـفــال ،وتــم االتـفــاق على  300ألف
جنيه للطفل ،واالتفاق على الطفلين.

وعرض البرنامج في  22يناير الماضي حلقة
َّ
مصو رة لتفاصيل شــراء الطفلين ،بعد نجاح
ُم ـعــدة الـبــرنــامــج فــي ال ـتــواصــل مــع الـعـصــابــة،
إال أنـ ــه ب ـعــد الـ ـع ــرض فــوج ـئــت ال ـ ُـم ـع ــدة بــأحــد
ِّ
يوجه لها ولفريق البرنامج اتهاما
المتهمين
بتحريضه على خطف الطفلين ،لعمل حلقة
مثيرة ،وعرضها على الرأي العام.
ون ـ ـفـ ــت أمـ ـ ـي ـ ــرة عـ ـيـ ـس ــى ،اب ـ ـنـ ــة ع ـ ــم ال ـ ُـمـ ـع ــدة
المحبوسة على ذمة التحقيقات ،في تصريحات
َّ
الموجة لقريبتها وللمصور،
لـ"الجريدة" ،التهم
م ـشــددة عـلــى أن رئـيــس تـحــريــر الـبــرنــامــج هو
الـ ــذي أع ـط ــى ل ـغ ــرام رق ــم ال ـع ـصــابــة ،وطــالـبـهــا
بمجاراتهم ،مؤكدا لها أنه أبلغ الشرطة ،وقام
بالتنسيق معهم للقبض على الخاطفين ،ثم
عاد وطالبها باالتصال بضابط بقسم شرطة
ثان السالم ،للتنسيق لعملية القبض ،وهو ما
فعلته غــرام ،وبالفعل تم القبض على الجناة
ف ــي وض ــع تـلـبــس ،وقـ ــام ال ـضــابــط بـسـحــب كل
َّ
المصورة ،وطالبها بعدم عرض
الفيديوهات
الفيديوهات ،وهــو ما أبلغته غــرام والمصور
لمذيعة البرنامج.
وأضافت أن قريبتها فوجئت بعرض الحلقة،
وأن رئيس التحرير كذب عليها بشأن التنسيق
م ــع وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وع ـل ـم ــت ف ـي ـمــا ب ـع ــد أن
الكاميرا تقوم بعمل نسخ أوتوماتيكي لكارت
الــذاكــرة ،متهمة ريهام سعيد باإليقاع بفريق
ال ـبــرنــامــج والـ ـه ــروب ه ــي وال ـم ـخ ــرج ورئ ـيــس
التحرير ،و تــرك فتاة و شــاب لمواجهة مصير
مظلم ،مطالبة مذيعة البرنامج ورئيس التحرير
وضــابــط الـشــرطــة ال ــذي اتـصـلــت بــه بالتوجه
للنيابة والشهادة بالحقيقة.
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المثقفون َّعبروا عن آرائهم في «عيد الحب» ...انقسموا بين مؤيد ومعارض

ً ً
ً
يحتفي كثيرون بعيد الحب سنويا في  14فبراير ،فيما ثمة من يعتبرونه يوما عاديا ال يستحق االستثناء« .الجريدة» التقت
مجموعة من المثقفين الذين عبروا عن آرائهم ورؤيتهم حول هذه المناسبة ،وانقسموا بين مؤيد ومعارض .أما تفاصيل اآلراء
فكانت كالتالي:
فضة المعيلي

«بإمكاني االحـتـفــال بالحب فــي األيــام
كافة ،فيما يفرغه حكره على يــوم معين
مــن عفوية الحب المخلوقة فــي اإلنسان
ً
فطريا» ،قال الروائي عبد الله البصيص،
وأضـ ـ ــاف« :ال ـت ـك ـلــف ه ـنــا يـمـيــت الـشـعــور
الــرائــع الــذي نشعر بــه اتـجــاه اآلخــر الــذي
نحبه .الحب يقتله ّ
تعمد الحب ،ويلغيه
الـ ـم ــوع ــد ال ـ ـ ــذي نـ ــرصـ ــده ل ـن ـع ـبــر بـ ــه عــن
مشاعرنا».
تابع« :التلقائية أحد أهم مغذيات أوردة
الـحــب فــي ال ـق ـلــوب ،مـتــى انـتـفــت تنتابنا
تجلطات ال ـبــرودة وع ــدم االك ـت ــراث ،التي
ً
نشعر بها مثال عند زيارة مصفف الشعر
في الموعد المحدد ،أو الذهاب إلى العمل
كل يوم».
مــن جانبها ،عـ ّـبــرت الكاتبة
أمــل الرندي عن وجهة نظرها
في هذا الشأن وقالت{ :الحب
إحدى القيم اإلنسانية المهمة
في حياة اإلنسان ،فنحن نفطم
ع ـل ــى حـ ــب أمـ ـه ــاتـ ـن ــا ،وت ـك ــون
أولى خطواتنا في التعرف إلى
الحياة عن طريق هذا الشعور
السامي الذي يربطنا بشريان
حنان األم .ثم يكون حب األسرة
والمجتمع}.
تابعت{ :الحب حاجة نفسية
أس ــاس ـي ــة ل ـل ـع ـيــش ف ــي تـ ــوازن
وس ـ ـ ــام ،وهـ ــو ي ــأت ــي ف ــي ه ــرم
مــاس ـلــو ف ــي ال ـمــرت ـبــة الـثــالـثــة
لــاحـتـيــاجــات اإلن ـســان ـيــة .لــذا
سكينة الكوت
ك ـل ـمــا أش ـب ـع ـنــا هـ ــذه الـعــاطـفــة

عبدالله العنزي

لــد يـنــا ّ
ورسـخـنــا معانيها ،كلما أنشأنا
ً
أجياال تنبذ العنف وتمقته}.
وتعزيز قيمة الحب ،بحسب الرندي ،ال
يحتاج إلى يوم فقط لالحتفال به ،بل يجب
أن يصبح هذا الشعور أوكسجين حياتنا}.
الرندي ذكرت أن علينا في كل يوم نحياه
أن نحب ونـقــدر قيمة الحياة الـتــي وهبنا
ً
ً
الـلــه إيــاهــا ،ونـكــون أكـثــر ســامــا وإنـتــاجــا،
وأض ــاف ــت{ :ت ـك ــون تــرج ـمــة ال ـح ــب بــالـفـعــل
وال ـن ـجــاح واإلنـ ـج ــاز وال ـس ـع ــادة} .وتـشــرح
كالمها قائلة{ :كل عالم ّ
توصل إلى اختراع
ّ
جديد كان يحب هدفه الذي سعى إليه ،وقدم
زهــرة شبابه من أجله .ولم يبدع أي مبدع
في أي مجال إال وكان مفتاح إبداعه الحب.
ً
لنجعل للحب أعيادا ونواجه الكراهية التي
تـخـيــم عـلــى الـعــالــم وت ـلــوث أج ـمــل مــا فيه.
تفطم النفوس على الحب السالم ،وقد نطق
نيلسون مانديال الحق عندما قال{ :الناس
يتعلمون الكراهية ،وإذا كانوا قادرين على
ذلــك ،فينبغي السعي إلى تعليمهم الحب،
ألنه أقرب الى قلب اإلنسان من الكراهية}.

ليسود السالم
الشاعر عبد الله العنزي ال يرى أن علينا
االحتفال بيوم معين للحب ،بل {ربما يجدر
ب ـنــا أن نـحـتـفــي ب ــه ف ــي ك ــل لـحـظــة لـيـســود
ً
السالم ،وربما في هذا اليوم تحديدا علينا
إش ـع ــال ال ـش ـمــوع لـ ــروح ذل ــك ال ــرج ــل ال ــذي
ً
مات دفاعا عن مبدأ الحب .بالنسبة إلي ال
أحتفل به وال تروقني المظاهر التي تنتشر
خالله ،فهي ال تعكس الحب بقدر ما تعكس
المغاالة والشكليات .الحب هو الشعور الذي
ال يتقيد بزمن أو مكان ،بل هو اللحظة}.
أما التشكيلية سكينة الكوت فقالت{ :كم
نـحــن بـحــاجــة إل ــى الـحــب فــي عــالــم يـســوده
العنف .كل دعوة للحب هي حب ...أشد على
وأتعاضد معكم في هذه االحتفالية
أيديكم
ً
الــرقـيـقــة ،آمـلــة بــأن يـكــون فــي الـحــب بعض
القوت للبشر ليصنعوا السالم ...ال أجد في
ً
قلبي مكانا لغير الحب}.
وعبرت التشكيلية نورة العبد الهادي عن
رأيها بهذه المناسبة قائلة{ :الحب بالنسبة
إلي ابتسامة الحياة ،ورزق ونعمة من الله،
والـتــواصــل مــع األحـبــة إنــس ومـســرة ،ومن

الموهبة
ال تكتب
عادل المشعل

عبدالله البصيص

نورة العبدالهادي
يحب وينشر حبه للناس فإنه يعيش كل
يــوم عيد الـحــب .إذا رســم الـمــرء االبتسامة
على شفتي قريبه أو صديقه أو غيرهما
فهو يقوم بفعل الحب ،وإذا أغــدق بالحب
ً
على طفل أو ساعد مسنا فهذا كله يندرج
تحت مسمى الحب}.
وختمت العبد الهادي{ :ال يقتصر عيد
ال ـحــب عـلــى ي ــوم ف ــي ال ـس ـنــة ،فـكــل ي ــوم في
السنة عطاء وحب}.
من ناحيته ،قال التشكيلي عادل المشعل:

أمل الرندي
"أع ـي ــش ف ــي ح ــب دائـ ــم ك ــل ي ــوم م ــع األه ــل،
ووال ــدي ،وأوالدي ،وشقيقاتي ،وأشقائي،
وال نحتاج إلى عيد يذكرنا بهذه المناسبة.
وأنا في رأيي هناك عيدان فقط ،هما :الفطر
واألضـ ـح ــى ،أم ــا ب ــاق ــي ال ـم ـنــاس ـبــات ،فهي
دخـلـيــة عـلــى مـجـتـمـعــاتـنــا .وأتـمـنــى دائـمــا
ألسرتي الحب والعطاء والطمأنينة ،في ظل
هذا البلد المعطاء دائما".

رأي آخر
ق ــال الـتـشـكـيـلــي ن ــاج ــي الـ ـح ــاي« :يـحـتـفــل
كثير من الناس بهذا العيد وغيره من اعياد
ً
انتشرت أخيرا ،وثمة اعتراضات كثيرة عليها
من مشايخ ألن الفطر واألضحى هما العيدان
الشرعيان ،واالحتفال بغيرهما يضع المرء
موضع انتقاد من كثيرين».
ً
تابع« :شخصيا ،أنا بعيد عن هذه األعياد
ً
ألنها فعال من صنع الغرب واليهود ،ونحن
لألسف نهرول لكل من يصفق وهذا خطأ».

ناجي الحاي

ً
الحب عند ميخائيل نعيمة وسعيد عقل ...ال إبداع خارجا عنه
الحب في فلسفة ميخائيل نعيمة ،وفي شعر سعيد عقل ،مقاربة مختلفة باختالف
المفاهيم عند الفيلسوف والشاعر ،لكنها تلتقي في أن هذه العاطفة السامية
والقيمة المعطاة لإلنسان مصدر اإللهام األول للفنون كافة.
بيروت  -ةديرجلا

وي ـت ـط ـ ّـور{ ،م ــن ه ــذا الـقـبـيــل كــرهــي
ّ
ّ ّ
ّ
والتدجيل
للت ّهت ّك والكذب والرياء ّ
وال ــت ــزل ــف والـمـجــامـلــة .يـتـلــفــظ بها

ال شعر بدون حب

•

{ي ـقــولــون إن ال ـحــب أع ـمــى ،وذاك
خ ـ ـطـ ــأ ...ب ــل الـ ـح ــب م ـب ـص ــر ،ولـكـنــه
يــرى بعين الجمال فـيــرى كــل شيء
ً
ج ـم ـيــا ...لــذلــك ك ــان الـحــب خالصة
َ
ُ
الناس
الناس
الحياة ...فمتى أحب
تـقـلـصــت عـنـهــم ك ــل ظ ــال الـشـنــاعــة
ً
ف ــرأوا كــل مــا فيهم ج ـم ـيــا ...ومتى
ً
رأى الناس كل ما فيهم جميال عرفوا
ال ـحــب ...ومـتــى عــرفــوا الـحــب عرفوا
الحياة}.
هكذا ّ
يعرف الفيلسوف ميخائيل
نعيمة الحب الذي هو بالنسبة إليه
ص ـنــو األم وال ـط ـب ـي ـعــة واإلنـ ـس ــان،
بعين الحب أقبل على الدنيا ،وراح
يفتش عنه في كل مكان ،في عائلته،
في مجتمعه ،في إنسانيته.
ّ
الطبيعة ّ
الراحة
وجد الكاتب في

ّ
وص ـف ــاء الــن ـفــس وال ـف ـكــر ،ع ــاش في
صومعتها ،وامتأل بعبق أزاهيرها،
فاحتلت مكانة مميزة في قلبه وفي
أدبه ّ وقال في هذا الصدد{ :لبسكنتا
وال ـ ــشـ ـ ـخ ـ ــروب أث ـ ـ ـ ٌـر فـ ــي حـ ـي ــات ــي ،ال
أستطيع حصره وتحديده}.
ً
ت ـمــامــا كـمــا الـطـبـيـعــة ،ك ــان حب
مـيـخــائـيــل نـعـيـمــة ل ــوال ــدات ــه يعبق
ّ
ً
بالسمو فهي ولدت في حناياه قلبا
عصب الحياة ،قال{ :لوال طموحُ
ُ
فيه
ّ
ّأمي ُ
تعل َم ّ
أي
وحسن تدبيرها ،لما
ّ
ّ
َ
منا أكثر ّ
تعلم والداناّ ،
أي { :ط ْه
مما
– واو – با – يا= طوبى}.
أمــا حــب نعيمة لــإنـســان فيدور
حـ ــول الـ ـع ــدل وال ـح ـق ـي ـقــة واألخ ـ ــاق
ّ
وال ـك ــرام ــة واإلحـ ـس ــاس؛ فـبــالــتــربـيــة
ّ
اإلنساني
واألخالق يسمو المجتمع

ّ
اللسان ،وينكرها القلب والوجدان.
ّ
فــوخــز اإلب ــر فــي جـلــدي ألق ــل إيـ ً
ـامــا
عـ ـن ــدي مـ ــن وق ـ ــع ك ـل ـم ــة ب ــذي ـئ ــة فــي

ّ ٌ
ّ
ٌ
مبنية على أسس
أذني} .إنها نظرة
ّ
ّ
ّ
وإيديولوجية تؤمن
وأخالقيةٍ
دينيةٍ
ّ
بأهم ّية الكلمة.

الحب بالنسبة إلى الشاعر سعيد
عقل أساس الحياة واألفعال العظيمة
واالك ـت ـشــافــات وال ـن ـب ــوءات ،ه ــو في
أسـ ــاس هـ ــؤالء األطـ ـف ــال الـمـعـجــزيــن
الذين لم ُيكتشف سـ ّـر قدرتهم بعد.
ُ
{ترى أكان ّهؤالء الصغار تحت تأثير
ّ
ّ
ّ
فيسجلوه
المؤرخون
حب لم يتوقعه
ّ
يتحدثوا عن أثره؟}.
أو
فــي دراسـ ــة بـعـنــوان {سـعـيــد عقل
ً
ناقدا} ،توضح هند أديب رأي الشاعر
سعيد عقل القائل إن على الشعر أن
ّ
ّ
الحب بكل حاالته ،وال يمكن
يعبر عن
ّ
تصور الشعر من دون الحبّ.
ّ
الحب ،بالنسبة إليه،
تشير إلى أن
ٌ
تقمص للجمال ،وهو دائم الحضور،
ّ
الحب غاية اإلبداع الفني
يصبح
لهذا
ّ
ووسيلته .ويتحقق تعبيره األفضل

فــي البساطة ،ا لـتــي تستمد قيمتها
من تناقض مزدوج .فهي إذ ُت ّ
عبر عن
َّ
الخارجيين،
نوع من الراحة والهدوء
ّ
تكشف عــن عمق التمز ق اإلنساني،
الـ ـ ـض ـ ــروري م ــن أج ـ ــل االرتـ ـ ـق ـ ــاء إل ــى
األعلى ،إلى النوعي{ :والبساطة إلهة
ٌ َ َ
وجزع}.
عبادتها وجع
وحـ ــدهـ ــا سـ ــذاجـ ــة الـ ـطـ ـف ــل ،ب ــرأي ــه
ت ـت ـجـ ّـرأ عـلــى {ال ـل ـعــب} بـمــوضــوعــات
الحياة الخطرة والغامضة ،واكتشاف
األســرار من أجل إطعام ذكاء الكبار.
من هنا ّيرى سعيد عقل في {موسم
فــي جـهــنــم} لـلـشــاعــر الـفــرنـســي أرثــر
را ْم ـب ــو ت ـلــك ال ـم ـيــزة ال ـم ـع ـجــزة لفكر
َ َ
ُي ــضـ ـم ــر خـ ـل ــف َمـ ــلـ ــكـ ـ ِـتـ ــه ل ـل ـغ ـمــوض
َ
َ
اإلنساني فضول األطفال وسذاجتهم:
{الجميل أن هــذا الــديــوان الجهنمي

سعيد عقل
األسـطــر ،اإللـهــي اآلالء على مصائر
المعرفة ،إنما أعطي أن يكتبه ولد.
وهـكــذا بــاتــت قــراء تــه خبز الصغار،
وإلهام عظام العقول}.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

في مؤتمر صحافي ُعقد في جامعة فرجينيا (University
 )of Virginiaفــي  20مايو  ،1957للروائي األميركي وليم
فوكنر ( ،)1962-1897الـحــاصــل على جــائــزة نــوبــل لــآداب
عام  ،1949قال ما معناه" :في وقت ما اعتقدت أن أهم األمور
للكتابة هي الموهبة ،لكني أعتقد اآلن أن على الكاتب الشاب
ِّ
يعلم نفسه و يـ ِّ
ـدر بـهــا بصبر غير مـحــدود ،وبمحاوالت
أن
ً
ال تنتهي إلى أن يصبح كاتبا  .الشيء األهم هو البصيرة.
ومتى ما توفر الكاتب على الفضول والبحث والتأمل ،في
حينه ،ال أعتقد أن الموهبة ستشكل فارقا ،سواء تمتع بها
أو لم يتمتع" ( .)1فيما يقول كاتب الخيال العلمي األميركي
ستيفن كينغ (" :) 1947-الموهبة أرخص من ملح الطعام .ما
ِّ
يفرق الموهوب عن الناجح هو الكثير من العمل الشاق")2( .
أشــرت أعــاه إلى ما قاله الروائي وليم فوكنر ،وما َّأيده
به الكاتب ستيفن كينغ ،بمناسبة ما كتبته صباح السبت
ال ـمــاضــي ،عـلــى حـســابــي ب ــ"تــوي ـتــر"" :ال يـمـكــن لـشـخــص لم
يتعلم العزف على البيانو أن يعزف قطعة موسيقية ،وال
ً
لمن لــم يتعلم قـيــادة ا لـسـيــارة أن يكون سائقا بعربته في
الطريق العام .واأل مــر ذا تــه ينطبق على الكتابة اإلبداعية،
فـهــي مــوهـبــة وع ـلــم وم ـه ــارة وق ـ ــراء ات وخ ـبــرة وص ـقــل ،لــذا
ليس بقدرة أي شخص أن يكتب رواية مبدعة" .فقد تلقيت
الكثير من الــردود على هــذه التغريدة ،وأهــم ما يستوجب
الوقوف عنده ،هو رأي البعض ،بأن الموهبة وحدها هي
التي تصنع الكاتب ،وأنها العنصر األ هــم الواجب توافره
ً
في أي شخص كي يستطيع أن يبدع نصا ،سواء كان ذلك
رواية ،أو قصة قصيرة.
وأنا إذ أرحب وأحترم كل اآلراء الكريمة التي َّ
ردت َّ
علي،
فإنني أ ق ــول رأ ي ــي فــي قناعتي ،بــأن مناهج م ــادة "الكتابة
اإلبداعية" في المعاهد والجامعات األميركية واألوروبية
واليابان ،وربما الصين ،هــذه المناهج باتت ُتـ ّ
ـدرس مادة
"الكتابة اإلبداعية" بوصفها مادة علمية ،مادة تقدم للطالب
الموهوب العناصر الرئيسية والضرورية والخطوات المهمة
للكتابة اإلبداعية ،وان الموهبة وحدها عاجزة على أن تحمل
فـتــاة أو شــابــا لكتابة عـمــل إبــداعــي نــاجــح ،وإذا مــا حصل
وحدث ذلك في مرة ،فهذا ليس بالقاعدة.
القراء ة قد تكون معلما وقلما للكتابة ،فعن طريق القراء ات
األد ب ـيــة والفلسفية ا ل ـجــادة والمعمقة وا لـمـسـتـمــرة ،قــراء ة
األع ـمــال اإلبــداع ـيــة الـعــربـيــة والـعــالـمـيــة ،الـتــي يــدخــل إليها
ً
الـكــاتــب الـشــاب بوصفها درس ــا يتعلم مـنــه ،هــذه ال ـقــراء ات
بتراكماتها الفكرية واإلبداعية والفنية ،وبمجهود الكاتب
وإرادتـ ــه قــد تـســاعــده فــي تبين كيفية الـكـتــابــة .وكـثـيــر من
ُ
الــك ـتــاب ال ـعــرب ول ــج إل ــى عــالــم الـكـتــابــة عــن طــريــق مــراكـمــة
ال ـق ــراء ات والـجـهــد والـمـثــابــرة .لـكــن ،لـكــل عـصــر ورق ــة نقده
التي يتداولها الناس ،ومؤكد أن عصر اإلنترنت ومحركات
البحث ،وعصر شبكات التواصل االجتماعية ،و مــا ُيكتب
عليها من ُجمل مجانية ،وعصر دور النشر التجارية ،التي
يقوم كيانها على األخذ من الكاتب كي تنشر كتابه ،وعصر
جــوائــز الــروايــة على طــول وعــرض الـعــالــم ،هــذا العصر مع
سهولة النشر ،وبقدر ما ساعد البعض ،فإنه وضع الكتابة
اإلبداعية في مــأزق ،حيث كثرة النشر ،وخاصة في مجال
الــروايــة ،وصعوبة الوصول إلــى كتابة مبدعة ،وســط تالل
من الكتابات البائسة.
ً
لـهــذا كـلــه ،ولـكــي أك ــون منسجما مــع قـنــاعــاتــي ،وم ــع ما
توافرت عليه تجربتي الشخصية األدبية والعلمية ،أقول
ُّ
وتجرد إنه ليس بمقدور الكل أن يكتب رواية ،ربما
بصدق
ب ـم ـقــدوره أن يـنـشــر مــا ي ـشــاء ،لـكــن أن يـكـتــب رواي ــة مبدعة
تبقى فــي وجــه الــزمــن ،فـهــذا شــأن آخ ــر ،ودرس آخ ــر ،وعلم
آخر .ومعرفة أخرى تنطوي على فهم مغزى "وظيفة األدب
ـال من ا حـتــرام النفس ،واحترام
ـدر عـ ٍ
االجتماعية" ،وعلى قـ ٍ
ذائقة القارئ ،واحترام حاضر المجتمع ومستقبله.
(https://www.csmonitor.com/Books/2014/0925/ )1
William-Faulkner-10-quotes-for-his-birthday/Talent
(https://www.brainyquote.com/quotes/stephen_ )2
king_163656

إصدار

{خفايا}

أدباء يستدعون قصائد ومراسالت الماضي
• رسائل شاعرية تشعل مواقع التواصل

كاستراحة محارب يحتفل المصريون بعيد الحب هذا العام .الورود الحمراء والقلوب والهدايا وجدت مساحتها الكبرى
على مواقع التواصل والتراسل التكنولوجي ،إذ ليس بوسع كثيرين التجوال أمام محالت بيع الهدايا في ظل معارك الحياة
التي تسلب أوقاتهم.
القاهرة – ةديرجلا

•

رغـ ـ ــم ط ـغ ـي ــان ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ومرارات المعارك الحياتية يبقى
الحب ،حتى في لحظاته القليلة،
ً
هـ ــادرا كــاإلع ـصــار ،كـمــا ق ــال نــزار
قباني.
ي ــذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـش ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أح ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عـبــدالـمـعـطــي ح ـج ــازي« :ف ــي هــذا
الـعــالــم الـمـلــيء بــاألخ ـطــاء ،وهــذه
الحياة والصعوبات التي نقابلها
ً
ي ــومـ ـي ــا ،ال ي ـب ـقــى ل ـن ــا إال ال ـحــب
ننشده ،وليس لنا إال الشعر يعلو
بأرواحنا».

أحمد عبد المعطي حجازي

ي ـت ــاب ــع« :ي ــزخ ــر ت ــاري ــخ األدب
العربي بقصص عشاق كثر وقلوب
ً
ذابت وجدا في المحبوب وقصائد
ورسائل مطولة حملت هذا الحب
إلى بقاع الدنيا وعبرت به الـزمان،
من قيس بن الملوح ،وأمرؤ القيس،
وابن زريق البغدادي ،إلى محمود
ح ـس ــن إس ـم ــاع ـي ــل ون ـ ـ ــزار قـبــانــي
ودروي ــش وإبــراهـيــم نــاجــي ،الــذي
ك ـتــب ق ـص ـيــدة «األطـ ـ ـ ــال» إلح ــدى
الفنانات يقال إنها زوزو حمدي
الحكيم ،على وصفة طبية.
و{ك ــان ــت سفينة غ ــرام ناجي
ال تبحث عن الموانئ التقليدية
الـمـبـهــرة ،بـحـســب ح ـج ــازي ،بل
اعتاد العوم في بحار تئن فيها
ال ــري ــاح ...ضــاع فيها المجداف
وال ـ ـم ـ ــاح ،وك ـ ـ ــان ن ــاج ــي الـ ــذي
ك ــان يعمل طـبـيـبـ ًـا ي ـ ِّ
ـدون قصة
حبه كلما زارته الحبيبة ،وهي
تتوارى خلف فحوصه الطبية،
وكتب لها على الجهة الخلفية
مــن «روشـتــة» ال ــدواء بعد شهر
من ترددها عليه:
ي ــا حـبـيـبــي إن زرت يــومــا..
أيكه.
طائر الشوق يغني ..ألمي.
لك إصغاء المذل المنعم.

وتجني القادر المحتكم.
وحنيني لك يكوي ..أضلعي.
والثواني جمرات ..في دمي؟
وف ـ ــي زيـ ـ ــارة أخـ ـ ــرى ك ـت ــب لـهــا
ً
ي ـصــور غــرام ـهــا ،ق ــائ ــا« :ه ــل رأى
الحب سكارى ..مثلنا».
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ق ـص ــائ ــد ن ــاج ــي،
ث ـمــة أعـ ـم ــال عـ ــدة ت ـح ـمــل رســائــل
ال ـ ـع ـ ـشـ ــق وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــب ،م ـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا
«الشعلة ال ــزرق ــاء» ،الـتــي تتضمن
رسائل متبادلة بين جبران خليل
جبران ومي زيادة ،وكتابات غادة
السمان إلى غسان كنفاني ،وكتاب
«سارة» للعقاد ،و{رسائل األحزان»
لمصطفى صادق الرافعي ،و{زهرة
العمر» لتوفيق الحكيم.

عشاق الهثون
تــراجـعــت الــرســائــل والقصائد
ّ
ً
أخ ـي ــرا وحــلــت وســائــل الـمــراسـلــة
ال ـحــدي ـثــة ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي والبريد اإللكتروني
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا م ـك ــان ـه ـم ــا ،ف ــان ـب ــرت
األعـ ـم ــال األدبـ ـي ــة ل ـتــوظ ـيــف تـلــك
ال ـم ــراس ــات الـحــديـثــة ف ــي أعـمــال
روائ ـي ــة ك ــرواي ــة الـكــاتــب إبــراهـيــم

ع ـب ــد ال ـم ـج ـي ــد «ف ـ ــي كـ ــل أس ـب ــوع
يـ ــوم ج ـم ـع ــة» ،أو ح ـت ــى روايـ ـ ــات
الشابين طارق إمام وخالد توفيق
وغ ـيــره ـمــا ،ول ـكــن ال يـغـيــب فيها
ً
الحب أبدا.
يقول الناقد األدبي حسام عقل:
ً
«شهدت السنوات األخيرة تراجعا
لـلــرســالــة فــي مـفـهــومـهــا الــورقــي،
فلم يعد العشاق يبعثون رسائل
ورقـ ـي ــة ي ـب ـثــون ف ـي ـهــا أش ــواق ـه ــم،
ك ـم ــا ك ـ ــان فـ ــي الـ ــزمـ ــن ال ـم ــاض ــي،

نزار قباني
ً
خصوصا مع بروز أدب المدونات
ً
ً
ً
الذي يشهد ازدهــارا عربيا الفتا.
م ــن ثـ ــم ،خـ ــرج أدب ال ــرس ــال ــة من
بنيته الــورقـيــة إلــى اإللكترونية،
فالمدونات تضمن لفن الرسالة
الحضور والتميز وتوجه أنظار
الـحــركــة الـنـقــديــة إل ــى ه ــذا الـنــوع
األدبي ،ويعد قالب الرواية الرقمية

ً
أحــد أكثر األشـكــال توظيفا ألدب
الرسائل في بنيتها».
ويلفت إلى أن ترجمة المشاعر
على مواقع التواصل تحمل عيوب
الجفاء وعدم التالقي الواقعي غير
أنها تحمل ميزات منها اإليجاز،
وفي كل األحوال يبقى الحب سيد
المواقع كافة.

«القصيدة المتوحشة» لنزار قباني
أحبيني ..بال عقد
وضيعي في خطوط يدي
أح ـب ـي ـن ــي ..ألسـ ـ ـب ـ ــوع ..ألي ـ ــام..
لساعات..
فلست أنا الذي يهتم باألبد..
أنا تشرين ..شهر الريح.
واألمطار ..والبرد..
أنا تشرين فانسحقي.
كصاعقة على جسدي..
أحبيني..
بكل توحش التتر..
بكل حرارة األدغال.
كل شراسة المطر.

وال تبقي وال تذري..
وال تتحضري أبدا..
فقد سقطت على شفتيك.
كل حضارة الحضر.
.....
أحبيني ..وال تتساءلي كيفا..
وال تتلعثمي خجال.
وال تتساقطي خوفا.
أحبيني ..بال شكوى.
أي ـش ـك ــو الـ ـغـ ـم ــد ..إذ يـسـتـقـبــل
السيفا؟
وكوني البحر والميناء..
كوني األرض والمنفى.

وكوني الصحو واإلعصار.
كوني اللين والعنفا..
أحبيني ..بألف وألف أسلوب.
وال تتكرري كالصيف..
إني أكره الصيفا..
أحبيني ..وقوليها.
ألرفض أن تحبيني بال صوت.
وأرفض أن أواري الحب.
في قبر من الصمت.
ً
أحبيني ..بعيدا عن بالد القهر
والكبت.
ً
بعيدا عن مدينتنا التي شبعت
من الموت..

صدرت عن دار {الفارابي} رواية {خفايا} للروائي اللبناني د.
سالم معروف المعوش .فيما يلي نبذة ّمن الرواية:
 ...وجهي اآلن ،المركون خلف غابة الشعر ،اكتسب مالمحه
ّ
ّ
قبطان
العمال والفل حين وعموم المساكين ،من
من أنفاس
ِ
ّ
أجل الوصول إلى الشاطئ اآلخر،
من
يكافح
ار
بح
سفينة،
ولوعةِ
َّ
وجـنـ ّ
ـدي سهر على الـحــدود والــشــوارع والـقــرى والـمــدائــن ،من
ّ
وحط في أعماق عينيّ ،
عرفني بأسرار
حرف طار من فم عاقل
الوجع والقلوب والعقول واألعراف واآلالم واألفراح ،ومشانق
العبيد ،وأسراب القوافل الماضية إلى تحرير ّ
الرقاب من طمع
ّ
سحبان الرشي وأمثاله ..أنــا القارئ حتى الثمالة ،والعاشق
ّ
حتى انـبــاج فجر ،والغريب الباحث عــن ضــوء ،تعلمت كيف
ّ ً
ً
وصيادا يحسن
أكون تلميذا حتى الرمق األخير من حياتي،
ّ
الوحشية.
اختيار طرائده
ّ
الملوث
األسود والهواء
الماء
عبر
أبحر
من
محمود:
أنا يا
ُ
فيها أدعية
ـت
ـ
ق
ـر
ـ
ح
أ
التي
والسهول
والغابات
الرذيلة،
بغبار
ُ
ّ
أضمها إلى صدري ،أدخلها
المساكين ..ألصل إلى حفنة ضوء،
ّ
إلى قلبي ،أضعها في مكانها الصحيح ،أوزعها على الناس،
أحـ ـ ّـرر بـهــا اإلن ـس ــان م ــن ال ــرذائ ــل ..أن ــا الـمـســافــة بـيــن االب ـت ــداء
َْ ُ
واالنتهاء ..ابنك اآلن كذلكَ ،دللته على الطريق ،وبندقيته تنتظر
ّ
في المفارق ،ترصد األعداء… ذخيرتها المحبة والحرية والوفاء
لقدسية الكلمات.

توابل ةديرجلا

•
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مزاج

فنانون :إعالء قيمة الحب في مواجهة تقلبات الحياة

• اعتبرو االحتفاء به فرصة للتعبير عن المشاعر في ظل هيمنة التكنولوجيا
أشار عدد من الفنانين إلى ضرورة إعالء قيمة المشاعر اإلنسانية ،وأال نحصر الحب في كلمة نتناقلها عبر الرسائل النصية ،بل علينا أن نعبر عنها
شفاهة لمواجهة هيمنة مواقع التواصل والتكنولوجيا الحديثة على حياتنا ،التي افقدتنا متعة الحوار وقيمة اللقاءات االجتماعيةّ .
وثمن الفنانون
أهمية االحتفاء بعيد الحب كمناسبة ترمز إلى ترجمة مكنونات قلب اإلنسان ،ال سيما مع ضغوط الحياة وحالة القلق التي يعيشها العالم أجمع
في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات.
محمد جمعة

شهاب جوهر
ّ
أكد أهمية
االحتفاء بهذه
المناسبة على
المستوى
األسري

أك ــدت الفنانة زه ــرة الخرجي
أنه ال يجب تخصيص يوم محدد
لــاحـتـفــاء بــالـحــب قــائـلــة« :اعـتــاد
العالم أن يعلي قيمة الحب خالل
ف ـب ــراي ــر ،ال سـيـمــا ي ــوم  14مـنــه،
ولكن أرى ضرورة أن نعيش الحب
ً
يــوم ـيــا م ــن خ ــال عــاق ـت ـنــا بمن
حولنا من األهل واألصدقاء ،وأن
تتآلف قلوبنا بالكلمات الجميلة
والـهــدايــا ،حتى إن كانت رمزية.
كــذلــك يـجــب أن يـتـخـطــى مفهوم
الحب عالقة الــرجــل بالمرأة وأن
يشمل األم وأبـنــاء هــا ،واألشـقــاء،
ً
واألصدقاء أيضا ،ليعبر كل منا
ع ــن م ـش ــاع ــره ت ـج ــاه اآلخ ـ ــر ول ــو
بكلمة».
ً
وأض ــاف ــت« :شـخـصـيــا ،أتــوجــه
بالتهنئة إلى جميع من حولي في
عيد الحب» ،الفتة إلى أن التصدي

جونا

زهرة الخرجي
ل ـم ــا ي ـع ـي ـشــه ال ـع ــال ــم م ــن ح ــروب
وصراعات يجب أن يكون من خالل
إعالء قيمة الحب فال يكون مجرد
كلمة مـكـتــوبــة فــي رســالــة نصية
تفتقد إلى المشاعر .كذلك شددت
على ضــرورة التواصل اإلنساني
ال ـم ـبــاشــر لـلـتـغـلــب ع ـلــى هيمنة
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ال ـت ــي افـقــدتـنــا
أهمية اللقاءات األسرية.
ال ـف ـنــانــة وال ـم ــذي ـع ــة صــابــريــن
بــور شـيــد تعتبر ه ــذه المناسبة
ً
رمــزا لتجديد الــوالء بين القلوب،
ً
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت« :نـ ـ ـع ـ ــم أع ـ ـت ـ ـبـ ــره يـ ــومـ ــا
ً
ً
مـمـيــزا ،خـصــوصــا عـلــى مستوى
االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل الـ ـه ــداي ــا
ً
وال ــورود الـتــي تضفي مــزيــدا من
البهجة على االحتفالية ،وكم نحن
فــي حــاجــة إل ــى إشــاعــة الـسـعــادة
ً
للتحرر قليال من ضغوط الحياة
ً
التي ال تنتهي ،فضال عن هيمنة
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة عـلــى
حـيــاتـنــا وال ـت ــي أف ـق ــدت الـكـلـمــات
معناها».

ولـ ـك ــن ال ـ ـسـ ــؤال الـ ـ ــذي ي ـفــرض
نـفـســه ،بـحـســب بــورش ـيــد ،لـمــاذا
ً
ً
نـحــدد يــومــا واح ــدا فقط للحب؟
فالحياة ال تستمر من دون قلوب
ت ـخ ـف ــق لـ ـم ــن ح ــولـ ـه ــا وت ـن ـب ــض
بالحب .وقالت« :أتمنى أن نتمسك
ب ـب ـع ـض ـنــا ال ـب ـع ــض ون ـع ـب ــر عــن
م ـشــاعــرنــا ألقـ ــرب ال ـن ــاس إلـيـنــا،
وأال يقترن هذا األمر بالمناسبات
فحسب ،بل يتخطاها إلى األيام
كافة».

فرصة لترجمة المشاعر
ّ
مــن جانبه ،أكــد الفنان شهاب
ج ــوه ــر أه ـم ـي ــة االحـ ـتـ ـف ــاء ب ـهــذه
المناسبة على المستوى األسري،
وق ــال« :ف ــي ه ــذه الـحـيــاة الـمــاديــة
الـ ـج ــاف ــة ع ـل ـي ـنــا أن ن ـع ــي أه ـم ـيــة
المناسبات االجتماعية ،حتى وإن
كــانــت رمــزيــة .ففي رأي ــي ،القلوب
ع ـط ـش ــى ل ـل ـم ـش ــاع ــر اإلن ـس ــان ـي ــة
الـصــادقــة والـكـلـمــات الـتــي تحمل

صابرين بورشيد

خلود
مشاعر راقية تنفض عن القلوب
غ ـبــار ال ـج ـفــاء» ،وتـمـنــى أن ينعم
العالم باألمن واألمان وأن يظللنا
الحب.
وعـيــد الـحــب فــي نـظــر الفنانة
ج ــون ــا «واح ـ ـ ــدة م ــن الـمـنــاسـبــات
االجـتـمــاعـيــة ال ــدارج ــة فــي الــوطــن
الـعــربــي .صحيح أنـهــا ال تحظى
باهتمام شريحة كبيرة على عكس
األعياد الرسمية المتعارف عليها،
ول ـك ـن ـه ــا ت ـب ـقــى ف ــرص ــة لـنـتــرجــم
ِّ
ونعبر عما
مشاعرنا إلــى أفـعــال
في داخلنا ألقرب الناس إلينا من
أهل وأصدقاء ،فالحب شعور نبيل

ال يرتبط بزمان ومكان ،ونتمنى
أن ي ـعــم ال ـح ــب واألمـ ـ ــن وال ـس ــام
المجتمعات الخليجية والعربية».

تابعت« :كــل عــام وأنتم بخير،
وأخــص جمهوري الــذي يغمرني
بــال ـحــب وي ـح ــرص ع ـلــى مـتــابـعــة

ج ـم ـي ــع خـ ـط ــوات ــي ع ـب ــر وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي أو من خالل
تحري أخباري».

«أعيش الحب كل يوم»
د .خلود عبرت عن سعادتها بهذه المناسبة
وقــالــت« :أعـيــش الـحــب كــل يــوم فــي كنف أسرتي
الصغيرة المكونة مــن زوج ــي وابـنـتــي ،وأتمنى
أن يديم الله علينا نعمة االستقرار وأن يغمرنا
ً
الحب دائما».
أضافت« :يتخذ البعض من هذا اليوم مناسبة

ليعبر عما في داخله من مشاعر تجاه من حوله.
ً
ً
شـخـصـيــا ،أعـتـبــر االحـتـفــاء بعيد الـحــب مظهرا
ً
ً
ً
اجتماعيا ليس أكثر ،وأفضل أال نحدد يوما معينا
لنقول للمقربين منا كم نحبهم ،وإنما يجب أن
يكون شعارنا في الحياة أن نحب اآلخر ونتقبله».

حب وخيانة ووفاء ...كليبات جديدة في عيد الحب
تحفل الساحة الفنية بمجموعة من الكليبات المخصصة لعيد الحب ،هذا
العيد الذي يلهم أهل الفن بأعمال رومانسية زاخرة بالحنين والشجن
ويحرصون على إصدار أغنيات جديدة في المناسبة تذكر بأن الحب سيبقى
ً
دائما سيد العالقات بين البشر.
بيروت -ةديرجلا•

زياد برجي

لمناسبة عيد الحب ،طرح الفنان
زيــاد برجي كليب أغنيته الجديدة
ّ
ويتضمن مشاهد
«وين بدك تروح»،
م ـ ــن ف ـي ـل ـم ــه ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي األخـ ـي ــر
«بــال ـغ ـلــط” ،وذل ــك عـبــر قـنــاتــه على
«يوتيوب” ،وصفحاته الرسمية على
مواقع التواصل االجتماعي ،وعبر
الفضائيات العربية.
«ويـ ـ ــن بـ ـ ـ ّـدك ت ـ ـ ــروح» مـ ــن ك ـل ـمــات
أحمد ماضي ،وألحان زياد برجي،
وتوزيع أحمد ابراهيم ،واستوديو
روجـيــه أبــي عـقــل .أمــا الكليب فمن
إخراج سيف الشيخ نجيب ،وإنتاج
“فالكون فيلمز”.
بدوره ،طرح الفنان نقوال األسطا
أغنية «بحلف» ،وهي عاطفية نابضة
بمشاعر شفافة ،من كلماته وألحانه،
وتوزيع وليد قبالن .تتمحور حول
كلمة عهد من الحبيب إلى حبيبته
م ـن ــذ س ــاع ــة ت ـعــارف ـه ـمــا إل ـ ــى م ــا ال
ً
نهاية ،مرورا بالخطوبة والزواج.
ً
ف ــي مـنــاسـبــة عـيــد ال ـحــب أي ـضــا،
يطلق الممثل اللبناني باسم مغنية
ً
ً
كـلـيـبــا ج ــدي ــدا يـجـمـعــه م ــع زوجـتــه
ش ـيــريــن م ـن ـســى ،أعـ ــاد ف ـيــه تــوزيــع
أغنية «بعدو الحليوة» للنجم وليد
توفيق الــذي وافــق على أداء باسم
لالغنية بتوزيع جديد.

تم تصوير الكليب في الطبيعة
فــي منطقة ال ـك ـفــور (ج ـبــل لـبـنــان)،
واعـ ـتـ ـم ــد ب ــاس ــم الـ ـبـ ـس ــاط ــة سـ ــواء
لناحية الثياب أو األكسسوارات.
ّ
أكد باسم أنه يعشق هذه األغنية
مـ ـن ــذ طـ ـف ــولـ ـت ــه ،وأح ـ ـ ــب أن ي ـهــدي
زو جـتــه هــذا العمل بمناسبة عيد
ال ـ ـحـ ــب .ونـ ـش ــر ال ـ ــزوج ـ ــان ال ـص ــور
األولى من أجواء تصوير الكليب.

مايا وعمر ونسرين
“ص ــدي ـق ــة إلـ ـ ــي” عـ ـن ــوان أغـنـيــة
مايا ديــاب لمناسبة عيد العشاق،
من كلمات فارس اسكندر وألحانه،
وتوزيع هادي شرارة.
ح ــول األغ ـن ـيــة كـتـبــت م ــاي ــا عبر
صفحتها على أحد مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي“ :هــال ـغ ـن ـيــة ب ــال ــذات
بـتـحـكــي ق ـصــة ح ــب حـقـيـقـيــة مش
مجازية وال خيالية وال سريالية،
ه ــي واقـ ـ ــع ع ـي ــد الـ ـح ــب ل ـم ــا ي ـكــون
ً
الـحــب واق ـعــا ،ولـمــا العيد بيتعيد
مرتين (أو أكـتــر) مــرة مــع الحبيبة
ومرة بغير وقت مع الحبيبة كمان.
لـمــا حــب الحبيب وح ــب الصديقة
بيوقعوا وبيوجعوا… لما بيوقع
الـ ـ ــوفـ ـ ــا ومـ ـ ـ ــا ي ـ ــاق ـ ــي حـ ـبـ ـيـ ـب ــي إال

صديقتي ومــا تالقي صديقتي إال
حبيبي ..ومـيــن قــال إنــه هــل العيد
هو بس للعشاق ما هو نفسو كمان
للعشاق”.
أطلق إيوان كليب أغنية “يا 100
نـ ـ ّـورت» ،وهــو عـنــوان ألـبــومــه الــذي
ً
أخيرا .الكليب الذي ّ
صور في
صدر
بيروت من إخــراج جان سعد الذي
اعتمد إضــاء ة جديدة تظهر إيوان
بشكل جديد ،عصري ومختلف.
ٍ
األغنية من كلمات صابر كمال،
وألحان سامح كريم ،وتوزيع محمد
شفيق .يذكر أن “يا ّ 100
نورت» هي
األغنية الثالثة التي يصورها إيوان
مــن ألـبــومــه بـعــد «قــويــة» و»عــالـبــال
يوماتي».
ك ــذل ــك ي ـط ـلــق ال ـف ـن ــانع ـمــر جــاد
كليب أغنيته الـجــديــدة «م ـجــروح»
ال ـن ــاب ـض ــة ب ــاإلحـ ـس ــاس ،وط ــرح ــت
الـفـنــانــة ال ـســوريــةنـســريــن طــافـش

مايا دياب
أغنيتها الـجــديــدة «إال مـعــك» ،عبر
قناتها الرسمية على أ حــد مواقع
اإلنترنت .األغنية من كلماتمنير

بــو عـســاف ،وألـحــانهشام بولس،
وتوزيع داني حلو.

إليسا
فوجئ متابعو الفنانة إليسا بنشرها رسالة عاطفية،
لـمـنــاسـبــة عـيــد ال ـح ــب ،عـبــر حـســابـهــا عـلــى «إن ـس ـت ـغــرام»
باإلنكليزية ،جاء فيها“ :تجعلني ّ
أصدق بأن توأم الروح

ّ
عيني وأشعر بوجودك .أصداء
حقيقي .في كل مرة أغلق
روحي تتجاوب مع أصداء روحك”.

عشق النجوم بين السرية والعلن
ً
بحكم النجومية تبقى قصص حب الفنانين أكثر األخبار تداوال ،سواء على صفحات الجرائد والمجالت أو عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،لذا يحرص كثيرون منهم على إخفاء مغامرات حبهم حتى إشعار آخر.
القاهرة – هيثم عسران
ي ـحــرص بـعــض الـفـنــانـيــن عـلــى ال ـتــأكــد مــن حقيقة
مشاعره تجاه الحبيب قبل البوح بأسراره وطرحها
إلى العلن ،فيما يسعى البعض اآلخر إلى أن تبقى قصة
حبه بعيدة عن األضواء .لكن مع مرور الوقت تنكشف

عمرو يوسف وكندة علوش

القصص وتفاصيلها ،إذ ينجح بعضها ويكلل بالزواج،
فيما يخفق البعض اآلخــر قبل أن يصل إلى المأذون
أو بعد وصوله بفترة قصيرة حتى لو كانت الخطوة
ّ
تتحول إلى
بقيت ضمن إطــار السرية ،وثمة عالقات
عداءات تصل إلى وسائل اإلعالم.
أح ـ ـ ــدث قـ ـص ــة حـ ــب ت ــداولـ ـتـ ـه ــا مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ربطت بين شيرين عبد الوهاب وحسام
ح ـب ـيــب .ب ـ ــدأت ال ـع ــاق ــة ب ـص ــداق ــة اس ـت ـم ــرت س ـن ــوات،
ً
أخيرا بالزواج كما ّ
يتردد ،رغم صمت الطرفين
وكللت
ورفضهما الـجــزم بحقيقة األم ــر .حتى أق ــارب حسام
وأصدقاؤه لم يحسموا اإلشاعات ،فيما صرح بعضهم
ً
بأن الزواج سيتم قريبا.
ول ـكــن يـبـقــى أال «دخ ـ ــان م ــن دون ن ـ ــار» ،وأن «نـفــي
ً
النفي إثبات» ،تماما كما حدث مع أنغام وأحمد عز،
حينما انطلقت إشاعات حول حبهما مع تكرار ظهور
الممثل في حفالت النجمة الغنائية ،ورغم التزامهما
الصمت في البداية ،فإن خالفات النسب بين عز وزينة
دفـعــت األخ ـيــرة إلــى كشف عــاقــة ال ــزواج الـتــي ربطت
بين النجمين ،وهــو ما اضطرت أنغام إلــى االعتراف
ً
به الحقا.
عالقة الحب التي جمعت بين حسن الــرداد وإيمي
سمير غانم تبقى واحــدة من أكثر القصص الغرامية
التي شهدت تصريحات إعالمية مختلفة من الزوجين،
ً
ً
خصوصا أنهما حرصا على عدم إعالن حبهما إعالميا

حتى تحديد موعد الزفاف الذي لم يفاجئ الجميع رغم
نفي الفنانين السابق والمتكرر وجود عالقة عاطفية
بينهما ،كذلك تأكيد أصدقائهما المشتركين أن ما
يجمعهما أكبر من الصداقة.
ً
حسن وإيـمــي كشفا الحـقــا أنهما اتفقا على إبقاء
تـفــاصـيــل الـحــب بينهما إل ــى حـيــن الـتــأكــد مــن صــدق
ً
مشاعرهما أوال قـبــل أن يـقــررا ال ــزواج وإقــامــة زفــاف
ً
كبير في الجونة .وفيما يعتبر الــزوج األكثر حديثا
عن القصة التي جمعت بينه وبين زوجته ،فإن األخيرة
قلما تتطرق إلى األمر.
شقيقة إيمي الكبرى دنيا سمير غانم كانت لها قصتها
ً
أيـضــا فهي ارتـبـطــت بــاإلعــامــي رام ــي رض ــوان ،وحــرص
ً
الحبيبان على إخفاء تفاصيل حياتهما ،كذلك نــادرا ما
ً
يتحدث أحدهما عن اآلخر إعالميا ،ولكنهما في المقابل
ً
يظهران سويا في المناسبات الفنية والعائلية.
أمــا عمرو يوسف وكندة علوش فبطال واحــدة من
ً
أكثر القصص الرومانسية التي أثارت الجدل ،خصوصا
ً
أنهما جسدا أدوار عشق قبل ارتباطهما رسميا .زواج
الممثلة السورية آنذاك حال دون خروج إشاعات عن
عالقاتها بالممثل المصري التي تطورت بشكل كبير
بـعــد انفصالها عــن زوج ـهــا األول ،لتنشأ قـصــة حب
سرعان ما صرح بها العروسان ،متمسكين بالحديث
ً
عنها فــي وســائــل اإلع ــام بشكل متحفظ ،خصوصا
أنهما يفضالن عدم إعالن أية تفاصيل عن حياتهما
ً
الشخصية إعالميا سواء قبل ارتباطهما أو بعده.

ريم وسعد وسمية
ورغم أن قصة ريم البارودي وأحمد سعد كان ينظر

ً
إليها باعتبارها الحب األكثر تحديا للظروف بسبب
التقلبات التي شهدتها العالقة بينهما ،وحرصهما
عـلــى إشـ ــراك الـجـمـهــور ّفــي تـفــاصـيـلـهــا ،ف ــإن النهاية
كانت على خالف ما توقع كثيرون ،إذ دخال في عداء
ً
معلن بعد زواج سري قصير استمر أشهرا ،كما يؤكد
البعض ،أو أسبوعين بحسب البعض اآلخر.
أم ــا ح ــب أح ـمــد سـعــد وسـمـيــة ال ـخ ـشــاب فــرغــم أنــه
ِّ
ً
ب ــدأ قـبــل أق ــل مــن ع ــام ،فـســرعــان مــا كــلــل ب ــال ــزواج ردا
ً
على اإلشــاعــات والـتــأكـيــد أنهما لــم يـتــزوجــا س ــرا ،إذ
ً
نشرا مقطع فيديو مباشرا خالل عقد المأذون القران
لمشاركة جمهورهما لحظات سعادتهما.
كــان سعد وسمية في البداية حريصين على عدم
ّ
وتحول الرفض مع مرور الوقت
الحديث عن عالقتهما،
إلى االمتناع عن التصريحات بشكل كامل قبل أن يعلنا
موعد زفافهما الذي اقتصر على األهل واألصدقاء وعدد
من المقربين ،فيما أرجعت سمية نفيها هذه العالقة
إلى رغبتها في التأكد من المشاعر المتبادلة بينهما،
ً
ً
وهو ما لم يكن مناسبا معه اإلعالن رسميا.

أحمد حلمي ومنى زكي

أنجح قصص الحب
تبقى عالقتا غــادة عــادل وزوجها مجدي الهواري،
وأحـمــد حلمي وزوجـتــه منى زكــي ،مــن أنـجــح قصص
الـحــب فــي الــوســط الـفـنــي ،لينضم ه ــؤالء إلــى النجوم
محمود ياسين وشهيرة ،والراحل نور الشريف وبوسي
ً
(رغــم فترة انفصالهما التي لم تــدم طــويــا) ،والكاتب

الــراحــل مـحـفــوظ عـبــد الــرحـمــن والـفـنــانــة سـمـيــرة عبد
ً
ً
العزيز ...ليؤكدوا جميعا أن نجاح العالقة ليس مرتبطا
بقدرتهم على الحفاظ على زيجاتهم سنوات طويلة ،بل
بالتوافق بينهم حتى في الظهور اإلعالمي ،وبتجاوز
الصعاب التي تعرضوا لها.
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حيل تخفيها األمهات الجديدات المثاليات
المثاليات} اللواتي يعطين بال حدود في سبيل راحة أوالدهن و{األمهات السيئات}
بعد {األمهات ّ
ُ
اللواتي جعلننا نتخلص من عقدة الذنب والتقصير ،تأتي {األمهات الجديدات المثاليات} اللواتي يغرقن
وسائل التواصل االجتماعي بعباراتهن المستهلكة عن {التفتح} ،و{المنزل البراق} ،و{العمل َ
المنجز
ً
على أتم وجه} ،و{الردفين المشدودين} ،و{المساعدة المطلوبة} ،وغيرها من مسائل .إليك عشرا من
حيل تلك األمهات.
إتقان شتى المسائل وتحقيق اإلنجازات كافة من دون
ثمة المفهوم ،والفكرة ،والتمني ،والرغبة في ً
عقبات أو جهد ُيذكر ،إال أن الواقع مختلف تماما.
ّ
تحولي إلى طباخة ماهرة في
إعداد الحلويات بتحضير قالب
حلوى يخطف األنظار:

ال ترفعي صوتك
لترغمي أوالدك
على اإلصغاء
بل حافظي
ً
دوما على ثقتك
بنفسك

• المفهوم :انهمكي في تحضير
قـ ــالـ ــب ح ـ ـلـ ــوى ت ـ ـبـ ــدو فـ ـي ــه ح ـب ــات
الـسـكــاكــر معلقة فــي ال ـه ــواء ،قالب
مـمـلـكــة ال ـث ـلــج ال ـم ـعــد م ــن عجينة
ال ـس ـكــر ،وق ــال ــب ح ـلــوى عـلــى شكل
طابة كرة القدم .ذلك كله كي تفرحي
أوالدك و تـ ـنـ ـش ــري ا ل ـ ـصـ ــور عـلــى
«فيسبوك».
• الواقع :تكسر حبات السكاكر
األسنان ،وال تنجح أي من صديقات
ابنتك في التعرف إلــى شخصيات
إلسا ،أو آنا ،أو حتى أوالف ،وتنهار
الطابة في وسطها قبل أن تتمكني
حتى من التقاط صورتها .وهكذا
ينتهي بك المطاف إلى شراء بعض
قطع الحلوى الصغيرة مــن متجر
ُ
الحلويات .صحيح أنك هزمت ،إال
أنك تشعرين بالفخر.

ً
أجيبي دوما بنعم ًكي تجعلي
األوالد أكثر تعقال:

ً
ّ
• المفهوم :نظمي يوما تجيبين
ف ـي ــه ب ـن ـع ــم ع ـل ــى ط ـل ـب ــات أوالدك
كافة .الهدف تحديد مــدى تعقلهم
وتحملهم المسؤولية ومعرفة ما إذا

كانوا قادرين على تنظيم حياتهم
بمفردهم.
• الواقع :يبقى األوالد متسمرين
أمام شاشة التلفزيون (الــرأس إلى
أسفل والقدمان على ظهر الكنبة).
وي ــروح ــون يلتهمون الـحـلــوى في
الـمـنــزل (حـتــى تـلــك الـفــاســدة منها
التي لم تتجرئي على رميها) .كذلك
يــرفـضــون االسـتـحـمــام ،ويــرجـئــون
واجباتهم المدرسية إلى أجل غير
مسمى .لذلك تقررين أن تختبري في
اليوم التالي رفض طلباتهم كافة.

مارسي رياضة الركض وأنت
تدفعين عربة طفلك:
• الـ ـمـ ـفـ ـه ــوم :ت ـن ـص ــح ك ـث ـي ــرات
مــن األمـهــات الـجــديــدات المثاليات
بـ ـمـ ـم ــارس ــة الـ ــريـ ــاضـ ــة (ال ـ ــرك ـ ــض)
واالع ـت ـنــاء بالطفل (نــزهــة) فــي آن.
ربـمــا تـبــدو لــك هــذه الـفـكــرة جـيــدة،
ً
خصوصا عندما ترين صورة األم
التي تعتني بحنان بطفلتها وهي
تتعرق بلباسها الرياضي الضيق،
ف ـي ـمــا ت ـج ـلــس ال ـط ـف ـلــة ف ــي ال ـعــربــة
أم ــام ـه ــا ب ـعــدمــا س ــرح ــت والــدت ـهــا
خصل شعرها المتمردة وصففتها
بالجيل الخالي من البارابين.
• الواقع :ينهمر المطر .تؤلمك
خـ ــاصـ ــرتـ ــك .ال تـ ـك ــف ط ـف ـل ـت ــك عــن
ً
الصياح .عربة األطفال ثقيلة جدا.
عندما تنزلين المنحدرات ،تخشين
إف ــات الـعــربــة لئال تـهــوي بسرعة.
واأله ــم مــن ذلــك كـلــه أن ال ـنــاس من
حــولــك ال ي ــدرك ــون أن ــك تـمــارسـيــن
الرياضة .لذلك ال يكفون عن إيقافك
(ع ـل ـيــك أن ت ـك ــرري بــاس ـت ـمــرار أنــك
تمارسين رياضة المشي) ليداعبوا
تلك الصغيرة الجميلة الجالسة
ف ــي ع ــرب ــة أطـ ـف ــال ال تـ ـت ــاءم مــع
ال ـمــابــس الــريــاض ـيــة المخصصة
للحوامل التي ترتدينها والتي تبدو
ً
فضفاضة جدا عند الردفين.

ّ
تخلصي من الكيلوغرامات
الزائدة في وركيك
بإطالة فترة
الرضاعة:
• ا ل ـ ـم ـ ـف ـ ـهـ ــوم:
ال ت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرددي ف ــي
إرضــاع طفلك أكثر
عـ ـ ــن سـ ـ ـت ـ ــة أشـ ـه ــر
ك ـ ــي يـ ـعـ ـم ــد ج ـس ـم ــك
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك مـ ـخ ــزون
ال ــده ــون ال ــذي يـحـتـفــظ بــه.
باإلضافة إلى ذلك ،تساعدك
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ع ـل ــى االلـ ـت ــزام
ب ـت ــوص ـي ــات م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ـش ـ ــأن إرض ـ ـ ـ ــاع
المولود الجديد.
• الـ ـ ــواقـ ـ ــع :ف ـ ــي غ ـض ــون

ش ـه ـ َـري ــن (أو ح ـت ــى أس ـب ــوع ـي ــن أو
يومين في بعض الحاالت) ،تحلمين
بــأن تتخلصي مــن القمصان التي
ً
ت ـح ـم ــل ب ـق ـع ــا ص ـ ـفـ ــراء وت ـت ـم ـك ـنــي
م ــن االب ـت ـع ــاد ألك ـث ــر م ــن ســاعـتـيــن
ع ــن ط ـف ـلــك .كــذل ــك تـسـبــب ل ــك فـكــرة
أن تـ ـضـ ـط ــري إل ـ ـ ــى شـ ـف ــط ح ـل ـيــب
ثدييك في المساحة المشتركة في
حـمــام ال ـس ـيــدات كــوابـيــس مخيفة.
نتيجة لــذلــك ،تنكبين عـلــى تـنــاول
الشوكوالتة كي تنسي هذه األفكار
المريعة كافة.

امتنعي عن استخدام الفوط
المعطرة المخصصة لألطفال:
• المفهوم :استخدمي الماء
الـ ـف ــات ــر ،ومـ ـن ــاش ــف ص ـغ ـيــرة،
ً
وقـ ـلـ ـي ــا مـ ــن ال ـ ـصـ ــابـ ــون .لـكــن
المهم أن تمتنعي عن استعمال
ال ـفــوط الـمـعـطــرة المخصصة
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ل ـت ـن ـظ ـف ــي م ــؤخ ــرة
ً
طفلك ،خصوصا أن هذه الفوط
ّ
وتعرض
تلحق الضرر بالبيئة
بـشــرة طفلك لـمــواد ســامــة في
بعض األحيان.
• ال ــواق ــع :عـنــدمــا تضطرين
إلى مواجهة أول حفاض ممتلئ
في الصباح قبيل انطالقك إلى
العمل أو أثناء تناول العشاء في
منزل أحد األصدقاء ،ال شك في
ً
أنك ستلجئين مجددا إلى هذه
الفوط .صحيح أنك قد تشعرين
ب ــالـ ـخـ ـج ــل ،ول ـ ـكـ ــن ال مـ ـف ــر مــن
ذل ــك .قــد تفتقدين حتى رائحة
ً
تلك ا لـفــوط التي تحمل طابعا
ً
كيماويا إلى حد ما.

اتبعي شعارات محددة في
حياتك:
• المفهوم« :كوني سعيدة ،وال
ً
تتذمري ،وحافظي دوما على األمل،
ً
وال تضعفي مطلقا» .من الضروري
ً
أن تـلـصـقــي أق ـ ــواال ت ـســاعــدك على
االسـ ـت ــرخ ــاء والـ ـتـ ـف ــاؤل ف ــي شـتــى
أنـحــاء الـمـنــزل ،مــن الـبــراد إلــى باب
الـقـبــو وأس ـفــل الـتـلـفــزيــون .تساهم
م ـق ــوالت مـمــا ّثـلــة ف ــي ت ـهــدئــة الـجــو
العائلي وتحفز أفــراد العائلة على
العمل بنشاط.
• الـ ـ ــواقـ ـ ــع :ال شـ ــك فـ ــي أن ــك
لـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ــري ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات
ع ـنــدمــا تـعـبــريــن أمــام ـهــا وأن ــت
تركضين أو تصيحين (أو حتى
تـضـحـكـيــن) .لــن يالحظها أحــد
غ ـيــر ال ـض ـي ــوف ،ال ــذي ــن يـقـفــون
مـ ــذهـ ــول ـ ـيـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــام خ ــاف ــاتـ ـك ــم
الـعــائـلـيــة ،وال ـفــوضــى الـعــارمــة،
وال ـهــال ـت ـيــن الـ ـس ــوداوي ــن تحت
عـيـنـيــك .وه ـكــذا يـسـتـمــدون من
الـ ـشـ ـع ــارات ال ـش ـج ــاع ــة لـيـبـقــوا
ويـقــاومــوا رغبتهم فــي الرحيل
قبل تناول العشاء.

اختبري الوالدة من دون أخذ
حقنة التخدير فوق الجافية
(:)péridurale
• المفهوم :ربـمــا يـبــدو لك
الـتـحـكــم ف ــي األلـ ــم بــالـتــأرجــح
على طابة أو باالستحمام في
حوض من الماء الفاتر عملية
بالغة السهولة .كذلك حاولي

أن تشعري باالنقباضات في
ا ل ــر ح ــم وأن تــد ف ـعــي بفاعلية
قدر اإلمكان.
• الواقع :تشعرين بأن َعنق
ال ــرح ــم يـنـقـســم إل ــى نـصــفـيــن.
ال تــرغـبـيــن ف ــي ال ـج ـلــوس في
ح ـ ــوض اسـ ـتـ ـحـ ـم ــام ،أو عـلــى
طــابــة ،أو أي مكان آخــر مهما
كان غير سرير غرفة الــوالدة.

وتروحين تترجين
ا لـقــا بـلــة القانونية
أن ت ـع ـط ـيــك حـقـنــة
التخدير تـلــك .في
النهاية ،ما فائدة
معاكسة التقدم
ال ـ ـ ـ ـ ــذي أح ـ ـ ـ ــرزه
الطب؟

ً
خصصي يوما لبيع أغراض أطفالك التي
تكدسينها في العلية وما عدت بحاجة إليها:
• المفهوم :أعيدي بيع المالبس ،واللعب ،واألدوات
األخرى ،التي استخدمتها في تربية أوالدك وما عدت
بحاجة إليها ،بأثمان زهيدة .تساعدك هذه الخطوة
ً
في التخفيف من الفوضى التي تمأل المنزل ،فضال عن
أنها تعطي هذه األشياء حياة جيدة.
• الــواقــع :لــن تنجحي فــي القيام بخطوة مماثلة
وستكدسين األغراض كافة في أكياس تدونين عليها
عبارات مثل « 6أشهر»« ،عــام»« ،عــامــان» ،و{ 3أعــوام».
تـمــأ األك ـي ــاس الـقـبــو وتـتـعـفــن ف ـيــه .ولـلـتـمـســك بها،
تتذرعين في أنك ربما تقررين إنجاب طفل آخر .هذا
أمــر ممكن بالتأكيد .في هــذه الحالة ،تحتاجين إلى
هذه األغراض .لكن المشكلة تكمن في أن هذه المالبس
لن تعود في غضون بضعة أشهر منسجمة مع آخر
صيحات موضة عالم األطفال.

افرضي سلطتك من دون اللجوء إلى الصراخ:
ً
• ال ـم ـف ـهــوم :ال تــرف ـعــي صــوتــك مـطـلـقــا لـتــرغـمــي
ً
أوالدك عـلــى اإلص ـغــاء إل ـيــك ،بــل حــافـظــي دوم ــا على
ثقتك بنفسك .تـقــول األم ـهــات الـجــديــدات المثاليات
وهــن يبتسمن« :أيها األطـفــال إلــى مائدة الطعام من
دون نقاش! حان وقت تناول الطعام ،وقد أعددت لكم
ً
ً
بنفسي خبزا لذيذا».

ّ
• الــواقــع :بعد أن ت ـحــذري أوالدك للمرة الثالثة
ُ
قائلة{ :إلى الطعام! سأعد إلى ثالثة} ،تضطرين إلى
الـصـيــاح حـتــى تهتز ج ــدران الـمـنــزل .وم ــن الــواضــح
ً
أنــك أفرطي قليال في طهو {ناغيتس} الدجاج الذي
تقدمينه.

خصصي الوقت لحياتكما كثنائي:
• المفهوم :استعيني بجليسة مساء يوم السبت
لتخرجي أنت وزوجك إلى السينما أو تتناوال العشاء
ً
مـعــا فــي ال ـخــارج كحبيبين مــن دون عــربــة األطـفــال،
وكيس الحفاضات ،والدب المحشو الذي يسقط في
ُ
السيارة ،أو قائمة مأكوالت األوالد التي ت ّقدم مع دفاتر
تلوين مجانية.
• الواقع :تعلقين الكثير من اآلمال والتوقعات على
هذه األمسية ،حتى إن أقل هفوة ُقد تفسدها .لم يكن
الفيلم بــالـجــودة التي توقعتها .قــدمــت األطـبــاق في
المطعم فاترة .أو ربما تفوه زوجك بمالحظة أزعجتك.
ً
ً
قد يقول مثال« :يليق بك هذا الثوب» ،إال أنه ليس ثوبا
ً
بل تنورة .فضال عن ذلــك ،تسارعان في العودة إلى
المنزل ألن كلفة الجليسة تتراكم بلمح البصر.

راقبي دعابات طفلك األولى بمرح
ّ
المرح اليوم تلو ًاآلخر وفق وتيرة نموه األولى ،إال أنه سيزداد باطراد في األشهر الالحقة.
يتطور حس ولدك ِ
النفسي .يبدو لك هذا الحس بدائيا خالل أشهر طفلك
خـ ـ ـ ــال ع ـ ـيـ ــد مـ ـ ـي ـ ــاد ال ـ ـجـ ــد،
ّ
تتحلق أجيال عدة حول طاولة
المائدة العائلية ،وفجأة ،تطلق
م ـ ــري ـ ــم ،اب ـ ـنـ ــة ال ـ ـسـ ــت س ـ ـنـ ــوات،
ً
سيال من الدعابات لتزيد الجو
ً
حماسة ونـشــاطــا« .كيف تضع
خمسة فيلة في سيارة فولكس
فــاغــن؟ تـضــع اثـنـيــن فــي األم ــام
وث ـ ــاث ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـلـ ــف»« .ك ـي ــف
ت ـضــع ع ـش ــرة فـيـلــة ف ــي س ـيــارة
مــرس ـيــدس؟ تبيعها وتـشـتــري
َ
سيارتي فولكس فاغن وتضع

اث ـن ـي ــن ف ــي األم ـ ـ ــام وث ــاث ــة فــي
الخلف في لكل منهما».
تختلف ردود الـفـعــل .يــروح
األوالد في مثل سنها يضحكون
م ـ ــلء أفـ ــواه ـ ـهـ ــم ،ف ـي ـمــا تــرت ـســم
ابـ ـتـ ـس ــام ــة رض ـ ـ ــا عـ ـل ــى وج ـ ــوه
أهلهم .أما المراهقون الجالسون
إلى الطاولة ،فيستمعون بازدراء
إلــى هــذه الدعابات البالية ،في
رأيهم.
لـكــن األط ـف ــال الــذيــن ت ـتــراوح
سـ ـنـ ـه ــم ب ـ ـيـ ــن س ـ ـنـ ــة وس ـن ـت ـي ــن

يـ ــراق ـ ـبـ ــون ب ـع ـي ـن ـيــن ك ـب ـيــرت ـيــن
مـفـتــوحـتـيــن .ي ـفــاجــأون ب ــردود
الفعل المختلفة حــول الطاولة
ويشعرون بحيرة مما يحدث.
ً
حتى إن األصغر سنا يخشون
ج ــو ال ـح ـم ــاس ــة وال ـ ـمـ ــرح ال ــذي
يعلو فجأة ويكونون على وشك
االنفجار بالبكاء.
ت ــرتـ ـب ــط ق ـ ـ ـ ــدرة ال ـ ــول ـ ــد ع ـلــى
الـ ـضـ ـح ــك عـ ـن ــد س ـ ـمـ ــاع دع ــاب ــة
ً
وإض ـح ــاك مستمعيه ارتـبــاطــا
ً
وث ـي ـقــا بـفـهـمــه ال ـعــالــم وبـعـمــق

ُ
معارفه .لذلك ،قل لي
ما ُيضحكك ،أقول لك
َمن أنت.

ً
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يلعب «الغميضة»
ما زال اكتشاف أولى اإلشــارات
إل ــى ال ـم ــرح ل ــدى األطـ ـف ــال منطقة
مـبـهـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى الـبــاحـثـيــن
في مجال علم النفس ،ألن احتمال
فرض مفهومهم الخاص كبالغين
كـ ـبـ ـي ــر .نـ ـح ــو ش ـ ـهـ ــره ال ـ ـس ـ ــادس،
يستمتع الــولــد بما ُيـفــاجــأ بــه في
محيطه المألوف ،مثل تقليد األم
دجــاجــة أو صـيــاح األخ ــت الكبرى
كـطـيــر .لـكــن ال ـمــرح فــي ه ــذه السن
ً
يرتكز خـصــو صــا على المحفزات
الـحـسـيــة ،مـثــل الــدغــدغــة بــأطــراف
األصـ ــابـ ــع أو ل ـع ـبــة «ال ـغ ـم ـي ـضــة».
ونحو الشهر الثاني عشر ،يصبح
بإمكان الطفل تكرار هذه الحركات
بهدف المتعة.

ً
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ّ
يبدل استعمال األشياء
يتجلى حس الفكاهة الفعلي ،أي
الرغبة في الحصول على رد فعل
ممتع بتغيير المألوف ،نحو الشهر
الثامن عشر إلــى العشرين .تتسم
ه ــذه الـمــرحـلــة مــن الـنـمــو بــألـعــاب

عززي حس المرح لديه
ّ
يتحول القلم إلى
«االدعاء» الرمزية:
هــاتــف خـلــوي ،والـكـتــاب إلــى قالب
كـبـيــر مــن ال ـح ـلــوى بــالـشــوكــوالتــة.
ي ـ ــدرك ال ـط ـف ــل اس ـت ـع ـم ــال ال ـغ ــرض
الصحيح ،إال أنه يميل إلى تغييره.
فــي هــذه الـســن ،يستطيع التمييز
بـيــن خـطــأ ودع ــاب ــة مـتـعـ َّـمــدة (مثل
وضـ ــع دب م ـح ـشــو ع ـلــى الـ ـ ــرأس)،
ً
خ ـص ــوص ــا إذا تـ ـح ـ ّـدث الـشـخــص
البالغ بصوت غير مألوف.

ً
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ّ
يحول استعمال الكلمات
مع انطالق الولد في عالم اللغة،
ً
ً
يشهد حس المرح تـبـ ّـدال حقيقيا،
ً
ً
ً
ً
مـتـخــذا هــو أي ـضــا طــابـعــا كــامـيــا.
ً
ّ
لما كان الولد يميز راهنا الكلمات
ومعناها ،فمن الطبيعي أن يستمتع
فــي تـحــويــرهــا :يصبح الكلب هرة
والحفاض قبعة والماما البابا.

 4سنوات
ّ
يحول قواعد اللياقة
ع ـن ــدم ــا ي ـب ــدأ ال ــول ــد ن ـح ــو ســن
الــراب ـعــة بــاالنــدمــاج فــي المجتمع
وفـهــم قــواعــد الحياة االجتماعية،
يعمل على تحويلها وتبديلها هي
بدورها .وهنا تبدأ مرحلة التفوه
بـكـلـمــات مشينة ودع ــاب ــات مـقــززة
ّ
تعكر صفو الوجبات العائلية.

يتأثر نمو حــس الـمــرح لــدى الــولــد بشدة
بـحــس ال ـم ــرح ل ــدى األه ـ ــل .لــذلــك ال ت ـتــرددي
فــي الضحك على دعاباته وفــي تنمية حس
ً
ال ـف ـكــاهــة لــديــه ول ــدي ــك أن ــت أيـ ـض ــا ،مـجـتــازة
ً
مثال غرفة الجلوس على يديك وقدميك .وال

تنسي أن تضحكي على هفواتك .برهني له
أ نـنــا نستطيع الضحك حتى عندما نواجه
بعض الظروف المعقدة ،ما يتيح لنا تخطيها
بسهولة أكبر بدل أن نستسلم وننهار.

ّ
المهرج
معضلة
ّ
المهرج يستطيع أن ُيضحك
صحيح أن
ً
ً
ً
عددا كبيرا من األوالد ،إال أنه يخيف أيضا
ً
ً
كثيرين آخــريــن ،خـصــوصــا األص ـغــر سـنــا.
ً
لذلك ما يبرره ،فمظهر المهرج غريب جدا
وغ ـيــر م ــأل ــوف .ش ـعــره م ـن ـفــوش ،وتـعــابـيــر

وج ـه ــه ج ــام ــدة ومـ ـش ــوه ــة ،وص ــوت ــه ع ــال،
وحركاته مبالغ فيها .نتيجة لذلك ،ال يخشى
األوالد وحــدهــم المهرج ،فبعض البالغين
ُيصاب بالذعر عند رؤيته.

«تهوى تكرار الدعابات ومراقبة رد الفعل»
ً
ً
ً
تخبر ناديا ،أم للطفلة ليلى ( 22شهرا)« :تبذل طفلتنا جهدا متناميا
رفضت إرضاعها واقترحتُ
ُ
لمفاجأتنا .بلغت مرحلة الدعابات .قبل أيام،
عليها أن ترضع من والدها .راحت تضحك بصوت عال ،ثم َ
جلست على
ٍ
َ
ساقيه وراحت تدعي أنها ترضع من فوق مالبسه .كذلك تستمتع بالنفخ
ً
على عنقي مقلدة صــوت خــروج غــازات المعدة ومراقبة فــي الوقت
عينه رد فعلنا ...ما عادت لعبة «البقوسة» تضحكها ،بل أصبحت
ً
ً
تبتكر اليوم نسخا منها أكثر تعقيدا .على سبيل المثال ،صارت
تركض وتختبئ في الخزانة ،منتظرة أن نتبعها .وبعدما تقفل
باب الخزانة ،تتوقع منا أن نبحث عنها مرددين العبارة الشهيرة «أين أنت؟»،
ما يضحكها في كل مرة .أما لعبتها المفضلة في الوقت الراهن ،فتقوم على االدعاء
أنها تضع الطعام في فمنا لتسارع بعد ذلك فجأة إلى تناوله .كذلك تكرر مرات
عدة الدعابة وتتأكد من رد فعلنا .وعندما تالحظ أن حماستنا بدأت تخبو ،تنتقل
بسرعة إلى دعابة أخرى».

توابل ةديرجلا
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نظام غذائي يبطئ التراجع المعرفي عقب السكتة الدماغية
األبيض المتوسط  -داش لتأخير
بعدما أظهر الباحثون أن نظام غذاء ( MINDنظام غذاء البحر
ً
ّ
التنكس العصبي) ّ
يحد من خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر ،يركزون راهنا على السكتة الدماغية.

الناجون
من السكتة
الدماغية
معرضون
لإلصابة
بالخرف ضعف
غيرهم

طـ ـ ـ ـ ـ ّـورت ن ـ ـظـ ــام غ ـ ـ ـ ــذاء MIND
(تدخل نظام غذاء البحر األبيض
المتوسط-داش لتأخير التنكس
الـعـصـبــي) مــارثــا كلير مــوريــس،
بــروف ـســورة متخصصة فــي علم
األوبئة ومديرة قسم الغذاء وعلم
األوبئة الغذائي في المركز الطبي
في جامعة راش بشيكاغو.
استخدمت عناصر مــن نظام
غـ ــذاء داش (ال ـم ـق ــارب ــة الـغــذائـيــة
لوقف ارتفاع ضغط الدم) ونظام
غذاء البحر األبيض المتوسط.
يـهــدف نـظــام غ ــذاء  MINDإلى
ّ ً
ت ـع ــزي ــز ص ـح ــة ال ـ ــدم ـ ــاغ ،مـ ــركـ ــزا
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات،
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوزي ـ ـ ــات ،وال ـ ـفـ ــاصـ ــول ـ ـيـ ــا،
وال ـس ـم ــك ،والـ ـطـ ـي ــور ،وال ـح ـبــوب
الـ ـك ــامـ ـل ــة ،وزي ـ ـ ــت الـ ــزي ـ ـتـ ــون .أم ــا
األط ـع ـم ــة ال ـت ــي ي ـج ــب ت ـفــادي ـهــا،
فتشمل اللحوم الحمراء ،والزبدة
والـسـمــن ،والـجـبــن ،والمعجنات،
والـحـلــويــات ،واألطـعـمــة المقلية،
والمأكوالت السريعة.
اك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــف ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ب ــاحـ ـثـ ـي ــن
مـ ـ ــن جـ ــا م ـ ـعـ ــة راش ضـ ـ ّـم
الـ ـب ــروفـ ـس ــورة
مـ ــوريـ ــس

نفسها ،التي أشرفت على وضع
ً
تقرير الدراسة ،رابطا بين االلتزام
بنظام غذاء  MINDوتباطؤ معدل
ال ـتــراجــع الـمـعــرفــي فــي حــالــة َمــن
ً
عانوا سابقا سكتة دماغية.
ُ
ق ّدمت هذه النتائج في المؤتمر
ال ــدول ــي للسكتة الــدمــاغـيــة الــذي
نظمته الجمعية األميركية للسكتة
ال ــدم ــاغ ـي ــة عـ ــام  2018ف ــي لــوس
أنجليس.

السكتة الدماغية والخرف
توضح د .لــوريــل ج .شيريان،
باحثة بارزة في الدراسة ،وطبيبة
أعـ ـص ــاب وع ــائ ـي ــة ،وب ــروف ـس ــورة
مساعدة متخصصة فــي العلوم
العصبية فــي الـمــركــز الطبي في
جامعة راش« :الناجون من السكتة
الــدمــاغـيــة أكـثــر عــرضــة لإلصابة
بالخرف بنحو الضعف ،مقارنة
بغيرهم».
أظـ ـه ــرت أعـ ـم ــال ال ـب ــروف ـس ــورة
موريس السابقة أن حتى االلتزام
إل ــى ح ــد م ــا بـنـظــام غـ ــذاء MIND
ً
يؤثر إيجابا في التراجع المعرفي.
في إحدى الدراسات ،تراجع خطر
اإلصابة بمرض ألزهايمر بنسبة
.%35
تـ ــذكـ ــر ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــورة شـ ـي ــري ــان:
ً
«فوجئت حقا بنتائج دراسة نظام
 MINDالـســابـقــة ،الـتــي كشفت أن
ً
ً
َمن التزموا التزاما حقيقيا بنظام
 MINDتمتعوا بوظائف معرفية
تضاهي وظائف َمن هم أصغر
ً
منهم سنا بنحو  7.5سنوات،
ً
مقارنة بالمجموعة األقل التزاما
بـهــذا الـنـظــام .ودفـعـتـنــي هــذه
النتائج إلــى التساؤل عما
إذا كان األمر عينه ينطبق
على الناجين من السكتة
الدماغية».
شـمـلــت دراس ـ ــة د .شـيــريــان
ً
 106مـشــاركـيــن عــانــوا ســابـقــا
سكتة دماغيةّ .
قيم الباحثون
وضع كل مشارك مرة في السنة
بغية تحديد مستوى تراجعه
المعرفي الفردي .وتتبعوا حالة
هـ ــؤالء ال ـم ـشــارك ـيــن طـ ــوال 4.7
سنوات كمعدل.
سـ ـ ـ ّـجـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون ف ــي

ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ن ـ ـظـ ــامـ ـهـ ــم ال ـ ـغـ ــذائـ ــي
ب ــاس ـت ـخ ــدام ـه ــم اسـ ـتـ ـب ــان ــات عــن
وتيرة تناولهم األطعمة المختلفة،
م ــا س ـمــح لـلـبــا حـثـيــن بتصنيف
المعلومات وفق ثالث فئات :التزام
ٍّ
ـال ،وم ـتــوســط ،وم ـت ــدن بنظام
عـ ـ ٍ
غذاء .MIND
اع ـت ـم ــد الـ ـب ــاحـ ـث ــون ب ـع ــد ذل ــك
ً
ً
ً
نموذجا مختلطا خطيا أخذ في
االعتبار السن وعــوامــل محتملة
أخـ ـ ـ ــرى ق ـ ــد تـ ــؤثـ ــر ف ـ ــي الـ ـت ــراج ــع
ال ـم ـع ــرف ــي ،م ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـج ـنــس،
وم ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـ ــوراث ـ ــة،
وال ـن ـش ــاط ال ـم ـعــرفــي ف ــي مــرحـلــة
مـتـقــدمــة مــن ال ـح ـيــاة ،واسـتـهــاك
ال ـس ـع ــرات الـ ـح ــراري ــة ،وال ـن ـشــاط
الجسدي ،والتدخين.

نظاما داش والبحر المتوسط
يـ ـشـ ـي ــر ف ـ ــري ـ ــق الـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن إل ـ ـ ــى أن
«اال ل ـتــزام العالي بنظام  MINDارتبط
بــان ـخ ـفــاض كـبـيــر ف ــي م ـعــدل ال ـتــراجــع
ال ـم ـعــرفــي ب ـيــن ال ـنــاج ـيــن م ــن الـسـكـتــة
الدماغية».
و لــم تتبدل هــذه النتيجة حتى بعد
تعديل النموذج وفق سن المشاركين
أو أي عوامل أخرى.
لكن المشاركين ا لــذ يــن بــدا نظامهم
ال ـغــذائــي أق ــرب إل ــى نـظــام غ ــذاء البحر
األبيض المتوسط أو نظام غذاء داش ال
نظام  MINDلم يتمتعوا بمعدل تراجع
ً
معرفي أكثر بطء ا.
عــن هــذه النتائج تـقــول د .شيريان:
َ
نظامي داش والبحر األبيض
«تبين أن

المتوسط يحميان من مرض الشريان
التاجي والسكتة الدماغية .ولكن يبدو
ّ
أن ال ـمــواد الـمـغــذيــة الـتــي يــركــز عليها
نظام غذاء  MINDأفضل لصحة الدماغ
ً
عموما وأكثر فاعلية في الحفاظ على
الوظائف المعرفية».
تـضـيــف مــوضـحــة« :تـشـيــر دراسـتـنــا
إ لــى أننا نستطيع أن نحمي الناجين
مـ ــن ال ـس ـك ـت ــة ال ــدم ــاغـ ـي ــة مـ ــن ال ـت ــراج ــع
ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــر ف ـ ــي إذا ا خ ـ ـ ـتـ ـ ــر نـ ـ ــا األ ط ـ ـع ـ ـمـ ــة
ال ـم ـنــاس ـبــة» .ول ـك ــن م ــن الـ ـح ــدود الـتــي
تصطدم بها ا لــدرا ســة صغر حجمها،
ً
فـضــا عــن أ نـهــا تعتمد على المراقبة.
ومـ ــن ه ـنــا ت ـن ـشــأ ح ــاج ــة واضـ ـح ــة إلــى
إجراء دراسة أكبر بغية تأكيد النتائج

التي توصل إليها هذا الفريق وتقييم
تــأث ـيــرات ن ـظــام غ ــذاء  MINDالـطــويـلــة
األمد.
ّ
لكن هذه النتائج تشكل نقطة انطالق
ّ
مشجعة بالنسبة إلى من عانوا سكتة
دماغية.
ً
ّ
تختم د .شيريان« :تشكل هذه دراسة
ُ
أولية نأمل بأن تثبتها دراسات أخرى،
ً
ّ
خ ـص ــوص ــا ال ـب ـح ــوث ال ـت ــي ت ــرك ــز على
الناجين من السكتة الدماغية .ولكن في
الوقت الراهن ،أعتقد أننا نملك معلومات
ّ
لنشجع مرضى السكتة الدماغية
كافية
على اعتبار الطعام إحدى أقوى األدوات
التي تتيح لهم تعزيز صحة دماغهم».

التخفيف من الطعام ليس أفضل طريقة لخسارة الوزن
ُ
ً
يشير بحث جديد نشر في مجلة «الشهية» إلى أن ما يؤثر فعال في استهالك
السعرات الحرارية عند اتباع حمية يرتبط بالطعام الذي تتناوله ال الكمية التي
تستهلكها منه.

قـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ـ ــارس زري ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات ،ط ــال ــب
دراسـ ـ ـ ــات ع ـل ـيــا ف ــي ق ـس ــم ال ـع ـلــوم
الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة والي ـ ـ ــة
ّ
بنسلفانيا ،دراســة جديدة شكلت
متابعة لتجربة عشوائية سابقة
دامت سنة وتناولت تأثير حصص
الطعام المختلفة في خسارة الوزن.
ه ــدف ــت ال ـت ـجــربــة ال ـســاب ـقــة إلــى
التحقق مما ُيــدعــى «تــأثـيــر حجم
الحصة» الذي ُيالحظ عندما ّ
نقدم
للناس حصة أكبر مما رغبوا فيه
وينتهي بهم ُالمطاف رغم ذلك إلى
تناول كل ما ق ّدم لهم.
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا الـ ـ ـه ـ ــدفّ ،
درب ـ ــت
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ــاب ـق ــة ال ـم ـشــارك ـيــن
ع ـلــى ض ـبــط ًحـصـصـهــم بـفــاعـلـيــة
أك ـبــر ،مـقـ ّـدمــة لـهــم إستراتيجيات
مفيدة في مجال التحكم في حجم
الحصص.
أراد ا ل ـ ـبـ ــا ح ـ ـثـ ــون فـ ـ ــي درا س ـ ـ ــة
الـتـجــربــة ال ـجــديــدة تـحــديــد مــا إذا
ً
كان َمن ُدربوا سابقا على التحكم
في حصصهم سيتفاعلون بطريقة
مختلفة مع زيادة حجمها ،مقارنة
بغير المدربين.
ويضيف الباحث المشرف على
ً
وضع تقرير الدراسة« :رغبنا أيضا
في معرفة ما إذا كــان األف ــراد غير

المدربين يختلفون في رد فعلهم
إن كانوا يعانون الــوزن الــزائــد أو
السمنة أو يتمتعون بوزن طبيعي».

السعرات مقابل حجم الحصة
للتوصل إلى األجوبة المرجوة،
ّ
شكل الباحثون ثــاث مجموعات
من النساء 34 :امرأة يعانين الوزن
الــزائــد ول ــم يـشــاركــن فــي التجربة
السابقة 29 ،امرأة شكلن مجموعة
ال ـض ـبــط يـتـمـتـعــن ب ـص ـحــة ج ـيــدة
ووزن طـبـيـعــي ولـ ــم ي ـش ــارك ــن في
ً
التجربة السابقة ،وأخيرا  39امرأة
ي ـعــان ـيــن الـ ـ ــوزن ال ــزائ ــد والـسـمـنــة
وشــاركــن فــي تجربة ضبط حجم
الحصص.
خــال الــدراســة ،حصلت النساء
على الطعام عينه مرة في األسبوع
طــوال أربـعــة أسابيع ،إال أن حجم
حصصهن ازداد بشكل عشوائي.
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ك ـ ــان األك ـث ــر
ّ
المقدم
أهمية أن محتوى الطعام
م ــن الـ ـسـ ـع ــرات الـ ـح ــراري ــة اخـتـلــف
ً
أيضا .تراوحت األطعمة بين أطباق
غـنـيــة بــال ـس ـعــرات ال ـح ــراري ــة ،مثل
ً
الخبز بالثوم ،وأخرى تضم مقدارا
ً
قليال منها ،مثل السلطة.

كشفت الــدراســة أن َمــن حصلن
ع ـل ــى أكـ ـب ــر ال ـح ـص ــص اسـتـهـلـكــن
ً
م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدارا أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـ ًط ـ ـعـ ــام فــي
المجموعات الثالث كافة.
لكن الـمـشــاركــات الـلــواتــي ُدربــن
ع ـل ــى ال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـح ـص ــص فــي
ً
التجربة السابقة استهلكن مقدارا
أقل من السعرات الحرارية ،مقارنة
بالمشاركات غير المدربات.
ي ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون«ُ :ي ـ ـ ـعـ ـ ــزى
اس ـت ـهــاك ال ـم ـشــاركــات ال ـمــدربــات

ً
ع ــددا أق ــل مــن الـسـعــرات الـحــراريــة
ً
إلى تناولهن وجبات تضم حصصا
عدد
أكبر من أطعمة تحتوي على
ً
أقل من السعرات الحرارية ،مقارنة
بمجموعة الضبط».
ي ــوض ــح ال ـب ــاح ــث ال ـ ــذي أش ــرف
ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة:
«ص ـح ـي ــح أن ال ـم ـج ـم ــوع ــات كــافــة
حصلت على الــوجـبــات ذاتـهــا ،إال
أن خ ـيــارات ـهــا ال ـغــذائ ـيــة اخـتـلـفــت.
انتقت َمن خضعن للتدريب كمية

أهمية اختيار أطعمة قليلة السعرات
ي ــوض ــح ال ـبــاحــث ال ـم ـشــرف ع ـلــى ال ــدراس ــة أه ـم ـيــة هــذه
ً ُ
االكتشافات ،قائال« :تظهر هذه النتائج أن اختيار أطعمة
صحية قليلة السعرات الحرارية أكثر فاعلية وديمومة من
محاولة مقاومة الحصص الكبيرة مــن الـخـيــارات الغنية
بالسعرات الحرارية».
ً
ً
يـتــابــع زريـ ـق ــات« :إذا اخ ـت ــرت ط ـعــامــا غـنـيــا بــالـسـعــرات
الـحــراريــة ،إال أنــك ق ــررت الـحــد مــن الكمية الـتــي تتناولها،
ً
سـتـكــون الـحـصــص صـغـيــرة ج ــدا وستشعر بــالـجــوع على
األرجح».
تــوافـقــه ال ــرأي بــاربــرا رول ــز ،بــروفـســورة متخصصة في
العلوم الغذائية في جامعة واليــة بنسلفانيا أسهمت في
وضع تقرير الدراسة.

تقول« :تدعم الدراسة فكرة أن اإلقالل من األطعمة الغنية
بــال ـس ـعــرات ال ـحــراريــة واإلك ـث ــار مــن تـلــك الـمـغــذيــة القليلة
السعرات يساعدانك في ضبط جوعك واستهالك كمية أقل
من السعرات».
وهكذا «تحظى بطبق ممتلئ ،إال أنك ّ
تبدل أنواع الطعام
التي تستهلكها» ،وفق رولز.
ُ
ً
تعتبر هــذه النتائج مهمة خـصــوصــا ألن َمــن يرغبون
ً
ُ
في خسارة الــوزن ينصحون دومــا بــأن تناول «القليل من
كل شيء» مفيد لهم ،ما داموا يستهلكون الطعام باعتدال.
على العكسُ ،يظهر هذا البحث الجديد أن اختيار أطعمة
تحتوي على مقدار أكبر من المواد المغذية وكمية أقل من
السعرات الحرارة أكثر أهمية من اإلقالل من الطعام.

ألو دكتور
ّ
شخص األطباء إصابتي بالذئبة قبل ستة أشهر .أنا
في الثالثة والعشرين من عمري .هل من خطوات يمكنني
ً
ات ـخــاذهــا راه ـن ــا ل ـت ـفــادي مـشــاكــل الـقـلــب والـكـلـيـتـيــن في
المستقبل؟
الذئبة مرض معقد من أمراض المناعة الذاتية يؤثر في
أي عضو في الجسم .صحيح أنك تستطيع اتخاذ خطوات
للحد مــن خطر مواجهة المضاعفات ،ولكن قــد ال يكون
ً
ً
ممكنا عموما تفادي مشاكل القلب والكليتين وغيرها
من مشاكل صحية مرتبطة بالذئبة .في المقابل ،تتوافر
ً
عالجات تنجح غالبا في التحكم في األعراض بفاعلية .وال
شك في أن التعاون اللصيق مع فريق الرعاية الصحية،
الـ ــذي ي ـشــرف ع ـلــى حــال ـتــك ،بـغـيــة ال ـخ ـضــوع لـمـعــايـنــات
وفحوص دم دورية بهدف مراقبة وضعك الصحي يسهم
في ضبط الذئبة.
تظهر الــذئـبــة عـنــدمــا ُيـهــاجــم جـهــاز الـجـســم المناعي
أنسجتك وأعضاءك .ويصيب االلتهاب الناجم عن الذئبة
ً
كـثـيــرا مــن أنـظـمــة الـجـســم ،مــن بينها الـقـلــب ،والكليتان،

والمفاصل ،والـبـشــرة ،وخــايــا الــدم ،والــدمــاغ ،والرئتان.
ً
والذئبة مرض مزمن ال عالج شافيا له في الوقت الراهن.
ً
تختلف حدة أعراض الذئبة ووتيرتها كثيرا باختالف
ً
طــور
ـض الـ ـح ـ
ـاالت وتـتـ ً
ال ـم ــرض ـ ًـى ،فـتـظـهــر ف ـج ــأة ف ــي ب ـعـ ً
ً
تدريجيا في أخرى .وقد تكون خفيفة أو حادة أو مؤقتة أو
ً
ً
ً
ّ
دائمة .صحيح أن الذئبة تشكل أحيانا خطرا يهدد الحياة،
ً
إال أن كثيرين يـعــانــون شـكــا أقــل حــدة مــن هــذا المرض
ً
يترافق مع نوبات تزداد خاللها األعراض سوءا ومن ثم
تتحسن أو تختفي لفترة من الزمن.
ّتشمل الخطوات المهمة التي يمكنك اتخاذها عندما
يشخص الطبيب إصابتك بالذئبة العثور على طبيب
ً
أو خبير في األمراض المفصلية يألف هذا المرض جيدا
ً
كــي ينجح فــي تــوجـيــه عــاجــك .وفـضــا عــن زي ــارة فريق
ً
الــرعــايــة الصحية الــذي يشرف على حالتك دوري ــا بغية
التحقق بانتظام من األعراض ،تساعدك فحوص الدم في
اكتساب إدراك أكبر لمناطق الجسم التي قد تكون أكبر
المرض .باإلضافة إلى ذلك ،تتيح فحوص
متضرر من هذا
ّ
الــدم لفريقك الطبي توقع ما إذا كنت ستعاني نوبة في
المستقبل القريب.

أكبر من األطعمة القليلة السعرات
ً
األطعمة
الحرارية ومقدارا أقل من
ً
الغنية بالسعرات الحرارية ،مقارنة
بمجموعة الضبط غير المدربة».
«ن ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،جـ ــاء اس ـت ـهــاك
المشاركات المدربات من السعرات
الحرارية أدنى ،مقارنة بمجموعة
الضبط ا لـتــي اختلف استهالكها
باختالف وزن المشاركات فيها»،
وفق الباحث.

ً
من الـضــروري أيضا زيــارة الطبيب بانتظام للحفاظ
على صحة قلبك .في حالة مرضى الذئبة ،يصبح خطر
ً
اإلصابة بمرض القلب ،خصوصا النوبة القلبية والسكتة
الدماغية ،أعلى من الطبيعي بنحو الضعف .لذلك يجب أن
يخضع مريض الذئبة بانتظام للمعاينة بغية التحقق من
عوامل الخطر المرتبطة بمرض القلب ،كارتفاع ضغط الدم،
وارتفاع معدل الكولسترول ،والداء السكري .وإذا تفاقمت
عوامل الخطر هذه ،فمن الضروري معالجتها بقوة.
عالوة على ذلك ،ثمة عدد من خطوات الرعاية الذاتية
يمكنك أن تتخذها لتجنب نــوبــات الذئبة .وتسهم هذه
ً
الـخـطــوات أيـضــا فــي الـحــد مــن احتمال تـعــرض األعـضــاء
للضرر وغيره من مضاعفات.
ً
أوال ،بما أن التعرض للشمس يسبب الـنــوبــات ،احـ ِـم
َ
نفسك من أشعتها .تفاد التعرض للشمس قدر المستطاع.
ارتد مالبس واقية.
وعندما تمضي الوقت
خارج المنزلِ ،
ً
ً
كذلك استعمل كريما واقيا من الشمس يبلغ عامل الحماية
فـيــه  50أو أع ـلــى ،وض ـعــه قـبــل  20دقـيـقــة عـلــى األق ــل من
الخروج من المنزل.
ً
ثانيا ،ناقش مع طبيبك ما إذا كان عليك تناول مكمل

يحتوي على الفيتامين  .Dفقد كشفت البحوث أن معدالت
الذئبة.
هذا الفيتامين المتدنية ترتبط بازدياد نوبات
ّ
ً
ً
ً
ً َّ
ثالثا ،تبن نمط حياة صحيا ونشيطا عموما .ال تدخن.
ً
ً
ً
اتبع نظاما غذائيا غنيا بالخضراوات ،والفاكهة ،والحبوب
الكاملةّ .
تمرن بانتظام .وحد من اإلجهاد في حياتك وحاول
ضبطه بفاعلية.
ً
ً
ولكن عليك أن تفهم أيـضــا أن الذئبة تتطور أحيانا
ُ
رغم كل التعديالت التي قد تدخلها إلى حياتك وكل
إستراتيجيات الــوقــايــة التي قــد تتبعها .لكن الجيد
أن األدوي ــة تستطيع أن تضبط األع ــراض بفاعلية
وتعالج النوبات .وبإمكان فريقك الطبي التعاون
معك لمراقبة الذئبة ،ومعالجتها ،وضبطها بمرور
ّ
الوقت فيما تتبدل حاجاتك .وهكذا تنجح في التحكم
في هذا المرض والعيش حياة جيدة.

د .أوما ثاناراجاسينغام

Whats
Cooking
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توابل ةديرجلا

ّ
ّ
أطباق حمراء مميزة للعشاق
•
العدد  / 3686األربعاء  14فبراير 2018م  28 /جمادى األولى 1439هـ

الكعكة المخملية الحمراء
األحمر لون الحب ،ولون القلب ،ولون الدم.
لكن األهم من ذلك كله أنه لون العشق.
لذلك من البديهي أن نستعد لعيد الحب
بتقديم أطباق حمراء .حضري مأدبة لمن
تحبينهم يضاهي مذاقها مظهرها
المميز.

culture@aljarida●com
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المقادير:
♥ ن ـص ــف ك ـ ــوب م ــن ال ــزب ــدة
تعادل حرارتها حــرارة الغرفة،
ً
ف ـضــا عــن ملعقتين كبيرتين
لتحضير الصينيتين.
♥  3مـ ـ ــا عـ ـ ــق كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة م ــن
مسحوق الكاكاو كل منها على
حدة.

♥ كـ ـ ــوب ونـ ـص ــف كـ ـ ــوب مــن
السكر العادي.
♥ بيضتان.
♥ مـلـعـقـتــان ص ـغ ـيــرتــان من
الفانيال.
♥ م ـل ـع ـق ـتــان ك ـب ـي ــرت ــان (28
ً
غراما) من صباغ الطعام األحمر.

♥ ع ـ ـج ـ ـي ـ ـنـ ــة إر م ـ ـ ـيـ ـ ــن
للزينة (الوصفة مرفقة) أو
أي ــة عـجـيـنــة زيـنــة
ب ـي ـضــاء منفوشة
أخرى.

♥ ملعقة صغيرة من الملح.
♥ ملعقة صغيرة من صودا
الخبز.
♥ ك ــوب ــان ون ـصــف ك ــوب من
الطحين العادي.
♥ كوب من الحليب الرائب.
♥ ملعقة كبيرة من الخل.

الطريقة:

ً
 -1حمي الفرن مسبقا على حرارة  177درجة
ـوان للكعك
مـئــويــة .أع ــدي صينيتين أو  3ص ـ ٍ
بطليها بطبقة رقيقة من الزبدة ورشها بملعقة
كبيرة من مسحوق الكاكاو .حركي كل صينية
ً
قليال ثم انقري عليها بخفة ليغطيها الكاكاو
بالكامل وتخلصي من الكمية الزائدة.
 -2اخفقي الزبدة مع السكر وأضيفي إليهما
البيض ،الواحدة تلو األخرى ،من دون التوقف
ً
عن الخفق بقوة إلى أن تمتزج المكونات جيدا.
أضيفي بعد ذلك الفانيال.
ً
 -3فــي وع ــاء مـنـفـصــل ،أع ــدي مـعـجــونــا من
َ
ملعقتي مسحوق الكاكاو المتبقيتين وصباغ
الـطـعــام األح ـمــر ال ـل ــون ،ثــم اخـفـقـيــه مــع خليط
الزبدة.
 -4انخلي الملح مع صودا الخبز والطحين.

عجينة إرمين للزينة

أضيفي نصف هذه المكونات الجافة إلى خليط
ً
ال ــزب ــدة والـسـكــر والـبـيــض واخـفـقـيــه ج ـي ــدا ،ثم
أضيفي نصف كمية الحليب ا لــرا ئــب وتابعي
الخفق .أضيفي بعد ذلك ما تبقى من مكونات
ً
جافة وواصلي الخفق .أضيفي أخيرا الخل إلى
الحليب الــرائــب وأضـيـفــي األخـيــر إلــى المزيج
ً
وتابعي الخفق إلى أن تمتزج المكونات جيدا.
 -5وزعـ ـ ــي ال ـخ ـل ـيــط ع ـل ــى ال ـص ـي ـن ـي ـت ـيــن أو
الـصــوانــي الـثــاث التي أعــددتـهــا واتركيها في
الفرن مدة  20إلى  25دقيقة (إذا قررت استعمال
صينيتين ،يستغرق الخبز قــرا بــة  25دقيقة).
اتركي الكعكة لتبرد بالكامل على مشبك خارج
الفرن.
 -6عند جمع الكعكة ،أخرجي الكعك من إحدى
الـصــوانــي وضـعــي جانبه المسطح على طبق
الـتـقــديــم .مــدي نـحــو ربــع كمية عجينة الزينة

فوق الكعك (أو نحو الثلث إذا قررت استعمال
صينيتين) .أخرجي الكعك من الصينية الثانية
وضـعــي جانبه المسطح فــوق الطبقة األولــى.
مدي ربع كمية عجينة الزينة فوقه (أو إذا قررت
استعمال صينيتين ،فمدي ما تبقى من عجينة
الزينة فــوق كــامــل الـقــالــب) .أخــرجــي الكعك من
الصينية الثالثة وضعي جانبه المسطح فوق
الطبقة الثانية ،ثم غطي كامل القالب بما تبقى
من عجينة الزينة.
فـ ــي ال ـح ـص ــة (م ـ ــن دون ع ـج ـي ـنــة ال ــزيـ ـن ــة):
ً
 292سـعــرة حــراريــة 11 ،غــرامــا مــن الــدهــون7 ،
ً
غرامات من الدهون المشبعة 28 ،مليغراما من
ً
الكولسترول 4 ،غرامات من البروتين 47 ،غراما
ً
من النشويات 26 ،غراما من السكر ،خالية من
ً
األل ـيــاف 323 ،مـلـيـغــرامــا مــن ال ـصــوديــوم ،و32
ً
مليغراما من الكالسيوم.

ً
الكمية :تكفي قالبا من طبقتين أو ثالث.

الطريقة:

المقادير:
♥  5م ـ ــا ع ـ ــق ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ــن
الطحين العادي.
♥ ك ــوب م ــن ال ـح ـل ـيــب الـكــامــل
الدسم.
♥ ملعقة صغيرة من خالصة
الفانيال.
♥ رشة ملح.

♥ كوب من الزبدة غير المملحة
الطرية.
♥ كوب من السكر العادي.
إذا قررت إعداد قالب من ثالث
طبقات ،فالمقادير المطلوبة هي:
 7مــاعــق كـبـيــرة ون ـصــف ملعقة

م ـ ــن الـ ـطـ ـحـ ـي ــن ،وكـ ـ ـ ــوب ون ـص ــف
كــوب مــن الحليب الكامل الدسم،
وملعقة صغيرة و نـصــف ملعقة
من خالصة الفانيال ،ورشة ملح،
وك ــوب ون ـصــف ك ــوب مــن الــزبــدة
غير المملحة ،وكوب ونصف كوب
من السكر العادي.

 -1على حــرارة متوسطة ،اخلطي الطحين
مع الحليب في قدر صغيرة واتركيهما إلى أن
يغليا بخفة من دون الكف عن تحريك المزيج
ً
ً
إلى أن يشتد جيدا ويصبح شبيها بالكاسترد.
 -2ارفعي الخليط عن النار وأضيفي إليه
الفانيال والملح .صبيه في وعاء واتركيه ليبرد
ً
ً
بــالـكــامــل .ضـعــي بـعــد ذل ــك ورق ــا بالستيكيا
ّ
عـلــى سـطـحــه ك ــي تـحــولــي دون ت ـك ــون طبقة
كثيفة عليه.

 -3استخدمي الخالط الكهربائي لتخفقي
الزبدة مع السكر إلى أن تحصلي على مزيج
خ ـف ـيــف وم ـن ـف ــوش ،وال ت ـن ـســي أن تـكـشـطــي
ج ــوان ــب ال ــوع ــاء م ــن حـيــن إل ــى آخ ــر .واصـلــي
ً
ال ـخ ـفــق م ــدة  5دق ــائ ــق ت ـقــري ـبــا .ث ــم اضـبـطــي
الخالط على سرعة متوسطة ،وأضيفي خليط
ً
الطحين البارد تدريجيا .واصلي الخفق إلى
ً
ً
أن يصبح المزيج خفيفا  ،منفوشا  ،ويشبه
الكريما المخفوقة.

فــي الـحـصــة ( 12ح ـصــة) 212 :سعرة
ً
حرارية 16 ،غراما من الدهون 10 ،غرامات
ً
مــن الــدهــون المشبعة 43 ،مليغراما من
ً
الكولسترول ،غرام من البروتين 18 ،غراما
ً
من النشويات 18 ،غراما من السكر ،خالية
ً
من األلياف 24 ،مليغراما من الصوديوم،
ً
و 28مليغراما من الكالسيوم.

8

إنفولتيني الفليفلة الحمراء المحمرة
الطريقة:

المقادير:
♥  4حبات فليفلة حمراء كبيرة.
♥ كوب من جبنة ريكوتا الطازجة.
♥ م ـل ـع ـق ـتــان ك ـب ـي ــرت ــان م ــن الـشـبــث
المقطع.
♥ ملح وفلفل.
♥ح ـبــة ط ـمــاطــم ب ـي ـضــاويــة مـقـشــرة،
ومنزوعة البذور ،ومقطعة إلى مكعبات
ً
صغيرة جدا.

ً
 -1حمي الـفــرن مسبقا على حــرارة
 218درجــة مئوية .وزعــي الفليفلة في
صينية خبز وحمريها مدة  45دقيقة
إلى ساعة مع تقليبها من حين إلى آخر
إلــى أن تـطــرى وتظهر عليها عالمات
الـتـحـمـيــر .ان ـق ـلــي الـفـلـيـفـلــة إل ــى كيس
ً
ً
ورقي أو اتركيها لتبرد قليال ولفي كال
منها بورق بالستيكي ودعيها لتبرد
بالكامل.
 -2قشري الفليفلة ،وانزعي عنقها،

معكرونة بينيه مع صلصة الشمندر

6

المقادير:

♥  3حبات شمندر متوسطة الحجم مقشرة،
ً
ومنظفة ،ومقطعة إلى مكعبات صغيرة جدا.
♥  3فصوص ثوم.
♥  3مــاعــق كـبـيــرة مــن زي ــت الــزي ـتــون ،كل
منها على حدة.
♥  3سوق زعتر.
♥ ملح وفلفل.
♥ ملعقة كبيرة من بذور الخشخاش.
♥ ملعقة كبيرة من الخل البلسمي.
♥ مـلـعـقـتــان ك ـب ـيــرتــان م ــن عـصـيــر الـعـنــب
األبيض.
♥ نصف كوب من جبنة بارميزان المبشورة
ً
مقسوم إلى نصفين ،فضال عن كمية إضافية
للزينة.
♥ كوب من مرق الدجاج أو الخضراوات.
♥ ربع كوب من الكريما أو الحليب.
♥ ملعقة صغيرة من السكر العادي.
♥ نصف كيلوغرام من معكرونة بينيه.
أوراق نعناع للزينة.

♥  4حـ ـب ــات ف ـل ـي ـف ـلــة حـ ـم ــراء
كبيرة.
♥  3م ــاع ــق ك ـب ـيــرة م ــن زيــت
الزيتون البكر الممتاز ،كل منها
على حدة.
♥ فصا ثوم مسحوقان.
♥ ب ـص ـلــة م ـتــوس ـطــة ال ـح ـجــم
ً
ً
مفرومة فرما ناعما.
♥ ملعقة صغيرة من الكمون
المسحوق.
♥ رب ـ ــع م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة مــن

الفلفل األحمر المسحوق.
♥ ليتر من مرق الدجاج.
♥ نـ ـص ــف ك ـ ـ ــوب م ـ ــن ع ـص ـيــر
البرتقال الطازج.
♥ ربع ملعقة صغيرة من بشر
قشرة البرتقال.
♥ م ـل ـع ـق ـت ــان كـ ـبـ ـي ــرت ــان مــن
الكزبرة المفرومة.
♥ ملح وفلفل.
♥  6حبات اسقلوب.

الطريقة:

الطريقة:

 -2في صينية لها جوانب ،اخلطي مكعبات
الشمندر مــع ال ـثــوم ،وملعقة كبيرة مــن الــزيــت،
والــزعـتــر ،ورش ــة مــن الملح وأخ ــرى مــن الفلفل.
حمري الخليط إلــى أن يطرى ،أي نحو  30إلى
 40دقيقة.

 -4وزعـ ـ ــي أنـ ـص ــاف ال ـف ـل ـي ـف ـلــة عـلــى
السطح الــذي تعملين عليه واحرصي

فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــة 74 :سـ ـع ــرة
حــراريــة 4 ،غرامات من الدهون،
 3غرامات من الدهون المشبعة،
ً
 16مليغراما من الكولسترول4 ،
غرامات من البروتين 5 ،غرامات
م ــن ال ـن ـشــويــات 3 ،غ ــرام ــات من
ال ـس ـك ــر ،غ ـ ــرام م ــن األل ـ ـيـ ــاف48 ،
ً
مليغراما مــن ال ـصــوديــوم ،و69
ً
مليغراما من الكالسيوم.

 8حساء الفليفلة المحمرة مع اإلسقلوب

المقادير:

ً
 -1حمي الفرن مسبقا على حرارة  200درجة
مئوية.

وتخلصي من بذورها مع الحفاظ على
شكلها .اقطعي كل حبة فليفلة بالطول
إلى نصفين وجففيها بمحارم ورقية.
ً
 -3ضعي منخال فوق وعــاء ومرري
عبره الريكوتا .أضيفي إليها الشبث
ال ـم ـق ـط ــع ،وط ـي ـب ــي ال ـخ ـل ـي ــط بــال ـم ـلــح
وال ـف ـل ـف ــل ،ث ــم أض ـي ـف ــي ال ـط ـم ــاط ــم إل ــى
الحشوة.

على أن يكون الجانب المغطى بالقشرة
إل ــى األسـ ـف ــل .وزع ـ ــي عـلـيـهــا الـحـشــوة
ً
ب ــالـ ـتـ ـس ــاوي ولـ ـفـ ـيـ ـه ــا (انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مــن
الطرف األكثر سماكة) لتحصلي على
أسطوانات سميكة .ضعي هذه اللفافات
في البراد مدة ال تقل عن  15دقيقة أو
طــوال الليل .قطعي بعد ذلــك اللفافات
إلى شرائح بعرض سنتمترين .انقليها
إل ــى طـبــق الـتـقــديــم م ــع إب ـق ــاء الـجــانــب
المقطوع إلى األعلى وقدميها.

 -3في هذه األثناء ،حمصي بذور الخشخاش
ف ــي م ـقــاة صـغـيــرة عـلــى حـ ــرارة مـتــوسـطــة إلــى
أن تـمــأ رائـحـتـهــا الـمـطـبــخ ،أي نـحــو دقيقتين.
ً
ضعيها جانبا.
 -4ان ـق ـل ــي ال ـش ـم ـن ــدر وال ـ ـثـ ــوم إل ـ ــى ال ـخ ــاط
الـكـهــربــائــي وأضـيـفــي إلـيـهـمــا ال ـخــل البلسمي،
وعـ ـصـ ـي ــر ال ـ ـع ـ ـنـ ــب ،ورب ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ــوب م ـ ــن الـ ـجـ ـب ــن،
والملعقتين الكبيرتين المتبقيتين من الزيت.
اخـفـقــي ه ــذه ال ـم ـكــونــات إل ــى أن تـحـصـلــي على
الخليط األكثر نعومة.
 -5ان ـق ـلــي خـلـيــط ال ـش ـم ـنــدر إل ــى قــدر
صـغـيــرة .أضـيـفــي إلـيــه ال ـمــرق والكريما
وضعيه على النار ليغلي بخفة .أضيفي
إل ـيــه الـسـكــر ورب ــع ك ــوب الـجـبــن المتبقي.
ً
تذوقي الخليط وعدلي ملحه .أبقيه دافئا.
 -6اسلقي المعكرونة إلى أن تنضج من
دون أن تفقد قرمشتها .صفيها وأعيديها
إلــى الـقــدر .ضعيها على نــار متوسطة إلى

م ـن ـخ ـف ـضــة .أض ـي ـفــي إل ـي ـهــا ص ـل ـصــة الـشـمـنــدر
وتابعي الخلط إلى أن تكتسب المعكرونة لون
الصلصة .قدمي هذا الطبق في الحال مع رشة
من بذور الخشخاش ،وبضع أوراق من النعناع،
والمزيد من جبنة بارميزان.

ف ــي ال ـح ـص ــة 323 :سـعــرة
ح ـ ـ ـ ــراري ـ ـ ـ ــة 6 ،غـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــات م ــن
الـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــون 3 ،غ ـ ـ ــرام ـ ـ ــات مــن
ال ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــة15 ،
ً
مليغراما من الكولسترول12 ،
ً
ً
غراما من البروتين 53 ،غراما
من النشويات 4 ،غرامات من
السكر 4 ،غرامات من األلياف،
ً
 233مليغراما من الصوديوم،
ً
و 97مليغراما من الكالسيوم.

ً
 -1حمي الفرن مسبقا على
حـ ـ ـ ــرارة  218درج ـ ـ ــة م ـئ ــوي ــة.
ض ـعــي الـفـلـيـفـلــة ف ــي صينية
كعك واتركيها في الفرن مدة
 45د ق ـي ـقــة أو إ لـ ــى أن تـســود
قشرتها .وال تنسي تقليبها
م ــن ح ـيــن إلـ ــى آخ ـ ــر .انـقـلـيـهــا
بعد ذلــك إلــى كيس ورق ــي أو
ً
اتــرك ـي ـهــا ل ـت ـبــرد ق ـل ـيــا ولـفــي
ً
ك ــا منها ب ــورق بالستيكي.
وعندما تبرد كفاية لتتمكني
من العمل بها ،أزيلي القشرة
وتـ ـخـ ـلـ ـص ــي مـ ـنـ ـه ــا وانـ ــزعـ ــي
الـ ـس ــاق والـ ـ ـب ـ ــذور ،ث ــم قطعي
حـبـتـيــن م ـن ـهــا إلـ ــى مـكـعـبــات
ً
صغيرة جدا.
 -2ف ــي قـ ــدر ك ـب ـي ــرة ،حـمــي
ملعقتين كبيرتين مــن ز يــت
ال ـ ــزيـ ـ ـت ـ ــون .أضـ ـيـ ـف ــي إل ـي ـه ـمــا
الـ ـث ــوم ،وال ـب ـص ــل ،وال ـك ـم ــون،
وال ـف ـل ـفــل األح ـم ــر الـمـسـحــوق
وقليها على حرارة منخفضة
ً
نسبيا مع تحريكها من حين
إلـ ـ ـ ــى أن
إلـ ـ ـ ـ ــى آخ ـ ـ ـ ـ ــر

ي ـ ـ ـطـ ـ ــرى ال ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــل ،أي
ن ـح ــو  10دقـ ــائـ ــق .أضـيـفــي
بـعــد ذل ــك الـفـلـيـفـلــة الـمـحـمــرة
الكاملة ومرق الدجاج واتركي
الخليط على نار عالية ليغلي،
ث ــم أخ ـف ـضــي الـ ـح ــرارة ودع ــي
ال ـقــدر لتغلي بخفة عـلــى نــار
خفيفة مدة  20دقيقة .أضيفي
ً
أخيرا عصير البرتقال وبشره
والكزبرة.
 -3في الخالط الكهربائي،
اطحني الحساء على دفعات،
ثــم أعيديه إلــى الـقــدر ،طيبيه
ب ــالـ ـمـ ـل ــح وال ـ ـف ـ ـل ـ ـفـ ــل ،وأبـ ـقـ ـي ــه
ً
ساخنا.

 -4ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ة
م ـت ــوس ـط ــة الـ ـحـ ـج ــم ،حـمــي
الملعقة الكبيرة المتبقية من
زيــت الــزيـتــون إلــى أن تسخن
ً
جيدا .طيبي حبات اإلسقلوب
بــالـمـلــح والـفـلـفــل وأضيفيها
إل ــى الـمـقــاة .قليها عـلــى نــار
عالية إلى أن يكتسب أسفلها
ً
ً
ً
ل ــون ــا ب ـن ـيــا داك ـ ـنـ ــا ،أي نحو
عندئذ وقلي
دقيقتين .اقلبيها
ٍ
الجهة األخرى دقيقة إضافية.
صـ ـب ــي الـ ـحـ ـس ــاء فـ ــي أطـ ـب ــاق
عـمـيـقــة ،وزيـنـيــه بــاالسـقـلــوب
والـ ـفـ ـلـ ـيـ ـفـ ـل ــة الـ ـمـ ـقـ ـطـ ـع ــة إلـ ــى
مكعبات ،وقدميه.

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــة119 :
سعرة حرارية 7 ،غرامات
مـ ــن ال ـ ــده ـ ــون ،غ ـ ـ ــرام مــن
الـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـم ـ ـش ـ ـب ـ ـعـ ــة،
 3مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرا م ـ ـ ــات م ــن
الكولسترول 4 ،غرامات
من البروتين 10 ،غرامات
من النشويات 5 ،غرامات
من السكر 3 ،غرامات من
ً
األل ـيــاف 655 ،مليغراما
م ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــوديـ ـ ــوم ،و24
ً
مليغراما من الكالسيوم.
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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.

4

8 5

1 7
9
6 8
1 4
7
1 6
7
3

كلمات متقاطعة

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تنطلق واث ـقــا مــن نفسك وراغ ـب ــا في
تحقيق أحد أحالمك.
ً
ً
ً
ّ
ويتقدم أحيانا
عاطفيا :يتراجع برجك أحيانا
أخرى ما يربكك.
ً
اجتماعيا :إذا وظفت إرادتك فقد تنقلب اآلالم
إلى أفراح.
رقم الحظ.8 :

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :ف ـت ــرة م ـنــاس ـبــة ل ــأع ـم ــال ال ـت ـجــاريــة
فأقدم.
واالستثمارات ِ
ً
عاطفيا :تعيش مع الحبيب فرحة وتصلكما
مفاجأة تسعدكما.
ً
اجتماعيا :يمكنك ترويض بعض العداوات
ّ
لتنقلب إلى ود وتفاهم.
رقم الحظ.4 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -6أدق – تجدها في (تغني).
 -7يهين (م) – أدام النظر (م).
 -8إدراك (م) – يلي (مبعثرة).
 -9ضمير متصل – (.........
مصر) أغنية لوائل.

 -10أغنية لوائل جسار (م).
 -11أغنية لوائل جسار (م).
بالي

 -1أغـ ـنـ ـي ــة ل ـ ــوائ ـ ــل ج ـس ــار
كلمات وألحان محمود عيد.
 ( -2عـ ـم ــري و  )....أ ل ـب ــوم
للفنان وائل.

ً
مهنيا :تتصل بأشخاص مؤثرين وقادرين
على مساعدتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ح ــان وقـ ــت ال ــوف ــاء بــأحــد وع ــودك
للشريك فهو ينتظر.
ً
اجتماعيا :تقوم باتصاالت لمحو آثــار نزاع
مع أحد األصدقاء.
رقم الحظ.1 :

الميزان

ً
مهنيا :تقسو عليك أوضاعك وتعيش بلبلة
في مجالك.
ً
عــاطـفـيــا :تقلب صفحة الـعـتــاب مــع الحبيب
وتنطلقان نحو المستقبل.
ً
اجتماعيا :تبرز في محيطك من خالل لباقتك
في التعامل.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مـهـنـيــا :تـجــنــب الـعـنــاد وال ـغ ــرور واص ــغ إلــى
مالحظات الخبراء.
ً
عاطفيا :تطرأ مشاكل في عالقتك مع الشريك
فال تدعها تتعاظم.
ً
اجتماعيا :يكشف أحد األصدقاء وجهه فتندم
على صداقتك له.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
عموديا:
 -3بواسطتي – تجدها في
(الفنون).
 -4تين (مـبـعـثــرة) – فسيح
(م).
 -5سوى (مبعثرة).

 23يوليو  22 -أغسطس

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

7 6 5 4 3 2 1
1
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 2ا
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األسد

4
9
8
7
3
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5
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6

 -1أغنية للفنان وائل جسار
ألحان صالح الكردي.
 -2أغنية رومانسية لوائل
جسار (م).
 -3شـهــر م ـيــادي – نصف
(تصمد).
 -4لجأت (م) – (ال )....الجهة
أو الناحية (م).
 -5رمــى – تجدها فــي (حل
عقد).
 -6أخفي في نفسي – خدب
(مبعثرة).
 -7حـ ـي ــوان ب ــرم ــائ ــي (م) –
سترت.
 -8سهل – حروف متشابهة.
 -9ثلثا (حــار) – الجمع من
«شالل» (م).
 -10من أغنيات وائل جسار
– بحر.
 -11يسهل – ( ....الناس) من
أغنياته.

الحمل

الجوزاء

3
8
2
9
4
5
6
7
1

ً
أفقيا:

9
2
7 5
4
8 5
1 6
7
2 4

9
5
1
6
2
7
3
8
4

نجاح
جلسة
إبنة
عاشق
جزيرة
تاريخ
قيمة
ذهب
مركز
ساحل
عقدة
تسوق
نشرة
مقصد
عملية
تسليح
كوريا
دوالر

ب

ن
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ا

ح

ا

ب

ن

ة

فلك

6
7
4
1
8
3
2
5
9

كلمة السر:

من  4أحــرف وهي اسم إحــدى مقاطعات إندونيسيا،
وتعتبر وجهة سياحية دولية.

27

تسالي

ً
ً
مهنيا :ضع حدا للمغرضين الذين يحاولون
اإلساءة إليك.
ً
عاطفيا :األيام قادرة على إصالح ذات البين
مع شريك العمر.
ً
اجتماعيا :تخطيت األسوأ وتعود المياه إلى
ً
مجاريها تباعا.
رقم الحظ.11 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا  :تـقــوم بـمـبــادرة سريعة تستعيد من
خاللها توازنك.
ً
عــاطـفـيــا :حــدث سعيد قــد يـطــرأ وتـكــون أنت
بطله.
ً
اجتماعيا :تشعر بصعوبة التواصل مع أحد
األقرباء.
رقم الحظ.12 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مـهـنـيــا :يـحـمــل الـفـلــك إل ـيــك وع ـ ــودا جميلة
ً
ً
ً
واستثمارا ماليا صغيرا.
ّ
ً
عاطفيا :تمارس سحرك على الحبيب فيتدلل
عليك وتكثر مطالبه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كلما تفهمت أوض ــاع اآلخــريــن
ً
تصبح أكثر تعاطفا معهم.
رقم الحظ.17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ـوال ل ـب ـع ــض ال ـم ـشــاكــل
مـ ـهـ ـ ّنـ ـي ــا :ت ـج ــد ح ـ ـلـ ـ ّ
وتعوض عن الوقت الضائع.
ً
ّ
عاطفيا :تتوطد الروابط التي تجمعك بشريك
العمر وتقوى عالقتكما.
ً
اجتماعيا :ينشأ نزاع عائلي بسبب بعض
الممتلكات المشتركة.
رقم الحظ.5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـعـ ّـبــر ع ــن ق ــدرات ــك بـشـكــل أفـضــل
وتسير في طريق النجاح.
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـخــلــص م ــن ذيـ ــول احـتـكــاكــات
سابقة وتصفو العالقة بينكما.
ً
اجتماعيا :اعتمد الوقاية وال ـتـ ّ
ـروي ألنك
بدأت تخسر األصدقاء.
رقم الحظ.9 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :يقدرك المسؤولون لمثابرتك على
إنجاز األفضل.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـخـلــص مــن الـتــوتــر وتـفــاهــم مع
الشريك بهدوء.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اه ـتــم بـصـحـتــك واس ـت ـمــع إلــى
نصائح الطبيب.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال ت ـ ّـدع انــك تعلم كــل شــيء فثمة من
يعلم أكثر منك.
ً
عاطفيا :تتوصالن إلــى نتائج مــرجــوة بعد
حوار هادئ ورصين.
ً
ّ
للتصرف السريع قبل
اجتماعيا :يدعوك الفلك
الوقوع في مأزق عائلي.
رقم الحظ.13 :

٢٨

مسك وعنبر
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ُ
ياماندو كوستا يحيي أمسية موسيقية في دار اآلثار اإلسالمية

ً
الموسيقار البرازيلي يمثل امتدادا للملحنين باكو دي لوسيا وبادن باول ورفائيل رابيلو
البرازيلي
يحل الموسيقار ً
ياماندو كوستا ضيفا على دار
اآلثار اإلسالمية ،ليقدم أمسية
مميزة في  18الجاري.

ياماندو متعلق
بأنماط موسيقية
مثل الكورينو
والبوسا نوفا
والميلونغا والتانغو

تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف دار اآل ث ـ ـ ـ ـ ـ ــار
اإلسالمية الموسيقار البرازيلي
ي ـ ــام ـ ــان ـ ــدو كـ ــوس ـ ـتـ ــا ،ف ـ ــي ح ـفــل
موسيقي في  18الجاري بمركز
اليرموك الثقافي.
وي ـ ــأت ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـحـ ـف ــل ضـمــن
موسم دار اآلثار الثقافي الحالي،
وحرصا على استقطاب أنماط
موسيقية عالمية تمثل الشرق
والـغــرب وجميع أنـحــاء العالم،
السـيـمــا أن الـضـيــف الـبــرازيـلــي
ل ــه خ ـبــرة ك ـب ـيــرة ف ــي موسيقى
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــةُ ،
ويـ ـع ــد من
األكثر شهرة بين الملحنين في
البرازيل.
ويحمل ياماندو روح أميركا
ال ــات ـي ـن ـي ــة ،ب ـب ــراع ـت ــه ال ـم ـث ـيــرة
لـ ــإع ـ ـجـ ــاب وأدائـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـم ــره ــف.
وع ـ ـ ــازف ال ـغ ـي ـت ــار ال ـ ـشـ ــاب ،هــو
ً
مــؤلــف ُ
وم ـعــد موسيقي أيـضــا،
ال يكتفي بــأسـلــوب فني واحــد،
بـ ــل إن ألـ ـح ــان ــه مـ ـت ــأث ــرة ب ـقــوة
بــال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن ال ـب ــرازي ـل ـي ـي ــن

ياماندو كوستا
األسـطــوريـيــن ،مـثــل :ب ــادن بــاول
وتــوم جوبيم ورافائيل رابيلو،
إلى جانب الموسيقى الشعبية
ال ـس ــائ ــدة ف ــي ج ـن ــوب ال ـبــرازيــل
واألرجنتين واألوروغواي.
كما أنه متأثر بالموسيقيين

الكبار في أميركا الجنوبية ،وقد
حقق ياماندو أسلوبه الخاص
جـ ـ ــدا مـ ــن ال ـل ـح ــن ال ـم ــوس ـي ـق ــي،
الـ ـ ــذي يـ ـم ــزج ب ـي ــن ال ـمــوس ـي ـقــى
النموذجية من جنوب البرازيل،
تشورو ،وسامبا مع البهلوانية.

ويــامــانــدو كوستا خبير في
سـلـسـلــة ال ـغ ـي ـت ــار ،وهـ ــو واح ــد
م ــن عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن الـمـلـحـنـيــن
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ـي ــن الـ ـم ــوه ــوبـ ـي ــن،
وخيالي ،مع طريقته المتميزة
في العزف.

وت ـت ـض ـمــن ع ـ ــروض يــامــانــدو
أحداثا مثيرة وعاطفية ،لما يميز
موسيقاه مــن الـجـمــال واألنــاقــة،
ويمثل بنتاجه امتدادا للملحنين
بــاكــو دي لــوس ـيــا ،وب ـ ــادن ب ــاول
ورفائيل رابيلو.
ً
ُ
ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدو ن ـ ـج ـ ـمـ ــا
ً
صــاعــدا فــي المشهد الموسيقي
َ
سلب األلباب بعروضه
العالمي،
ال ـح ـيــة ال ـم ـب ــاش ــرة ،ال ـت ــي زيـنــت
م ـع ـظ ــم الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ال ــدول ـي ــة
المتخصصة بالجاز وموسيقى
العالم ،وسجل آخر إبداعاته مع
األورك ـس ـتــرا الوطنية الفرنسية
بقيادة كورت مازور.
ب ــدأ يــامــانــدو دراس ــة الغيتار
وهــو في سن السابعة مع والــده
أل ـغ ــاس ـي ــر ك ــوسـ ـت ــا ،ق ــائ ــد فــرقــة
"رجال الحدود" ،ثم برع في العزف
عـلــى ه ــذه اآللـ ــة ،بـعــدمــا درسـهــا
عـلــى ي ــد لــوسـيــو يــان ـيــل ،الـفـنــان
األرجنتيني الفذ صاحب األصول
البرازيلية .ودرس في الخامسة

ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن ع ـ ـمـ ــره ال ـم ــوس ـي ـق ــى
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة لـ ـجـ ـن ــوب ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل
واألرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن واألوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي.
وعـ ـن ــدم ــا ب ـل ــغ ال ـس ــاب ـع ــة ع ـشــرة
عـ ـ ــزف ف ـ ــي سـ ـ ــان ب ـ ــاول ـ ــو ل ـل ـمــرة
األولـ ـ ــى .ب ـعــدهــا م ـبــاشــرة حظي
ب ــاالع ـت ــراف ال ــائ ــق ب ــه ،ليتولى
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة إح ـ ـ ـيـ ـ ــاء م ــوس ـي ـق ــى
الغيتار البرازيلية.
َّ
ت ـ ـعـ ــلـ ــق يـ ـ ــامـ ـ ــانـ ـ ــدو ب ــأنـ ـم ــاط
م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،م ـ ـثـ ــل :الـ ـك ــوريـ ـن ــو،
البوسا نوفا ،الميلونغا ،التانغو،
السامبا ،والشامام ،ما يجعل من
ال ـص ـعــب تـصـنـيـفــه ض ـمــن خــانــة
موسيقية واحدة .وفي عام ،2005
ظهر في فيلم ميكا كوريسماكي
الوثائقي الشهير (برازيليرينو)،
ونال الكثير من شهادات التقدير
من جهات مختلفة ،مثل" :بريميو
تيم" ،و"ميلهور سوليستا" عام
 ،2004ومهرجان الجاز الحر عام
 ،2001ومهرجان تشيلي للغيتار
عام .2001

«أقفاص» ...عندما تمتهن اآللة كرامة اإلنسان وتسحق حياته
في ختام العروض الرسمية المتنافسة على جوائز مهرجان المسرح األكاديمي
●

محمد جمعة

اختتمت مسرحية "أق ـفــاص" ال ـعــروض الرسمية
المتنافسة على جوائز الــدورة الثامنة من مهرجان
الـكــويــت الــدولــي للمسرح األكــادي ـمــي ،ال ــذي ينظمه
المعهد العالي للفنون المسرحية ،وتقام فعالياته
ع ـل ــى م ـس ــرح ح ـم ــد ال ــرجـ ـي ــب ،ب ـح ـض ــور ك ـب ـيــر عـلــى

ً
الهاجري :حنيف كان مثاال لإلخالص
استذكر عدد من أساتذة وطالب المعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ـس ــرح ـي ــة م ــآث ــر فـنــي
اإلضــاءة الراحل مجيد حنيف ،الــذي خدم
لسنوات في رحاب هذا الصرح األكاديمي،
قبل أن يفارق الحياة قبل أيام.
وأك ــد د .فهد الـهــاجــري ،أن الــراحــل كان
مثاال لإلخالص والتفاني في العمل ،عبر
مسيرة عطاء مشرفة ،الفتا إلى أن الراحل
كان متعلقا بالمعهد ،ويقضي معظم يومه
في مساعدة الطالب.
وت ـن ــاول ال ـهــاجــري مــا قــدمــه مـجـيــد من
ع ـط ــاء ف ــي م ـج ــال اإلضـ ـ ـ ــاءة ،وغ ـي ــره ــا من
األعـ ـم ــال ال ـت ــي ص ـ َّـب ــت ف ــي خ ــدم ــة الـمـعـهــد
المسرحي ،قائال« :هذه لمسة صدق ومحبة
من الكويت لهذا الشخص المخلص الوفي،
وهــي رســالــة المسرح والـفــن التي يقدمها
المعهد» ،الفتا إلى أن مجيد كان باكستاني
الجنسية ،محبا للكويت.
وأش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه عـ ــرف م ـج ـيــد م ــن قـبــل

فهد الهاجري

 ٢٠عــامــا عـنــدمــا ك ــان طــالـبــا ف ــي المعهد
ال ـم ـس ــرح ــي ع ـ ــام  ،١٩٩٦وكـ ـ ــان مـبـتـسـمــا
متفائال ،ويعمل بوفاء وصدق ،وكان يعمل
في اإلضــاء ة ،ويساعد في جوانب أخرى،
لخدمة المعهد ،وبذل الكثير من الجهود.

مستوى طالب المعهد ،يتقدمهم عميد المعهد د .فهد
الهاجري ،ومدير المهرجان د .راجح المطيري.
مسرحية "أقـفــاص" عــن نــص "اآلل ــة الحاسبة"،
لـلـكــاتــب الل ـمــر رايـ ــس ،وم ــن إعـ ــداد وإخ ـ ــراج فــرح
الحجلي ،وبطولة :محمد أكبر ،محمد األنصاري،
عدنان بلعيس ،أريج العطار ،محمد ملك ،نورهان
طالب ،محمد المنصوري ،إسماعيل كمال ،علي
المهيني ،مهدي هيثم ،علي سامر ،وديكور عبدالله
ال ـشــواف ،وإض ــاء ة حسين ال ـحــداد ،وأزي ــاء شهد
الدخيل ،وماكياج لين األطرش.
ونص "اآللة الحاسبة" ،للكاتب األميركي رايس،
ُيعد عمال مسرحيا شديد الواقعية ،وعلى األقل من
حيث الموضوع الذي َّ
تطرق له ،وهو عالقة اآللة
باإلنسان ،واألزمان الحديثة التي ما فتئت تحول
اإلنسان نفسه إلى آلة .وكتب رايس هذا العمل عام
ً
ُ ،١٩٢٣
ويعد جــزء ا من نظرته السوداوية للعالم،
ُ
َّ
وخاصة إلى أميركا ،التي ولد وتربى وعمل فيها،
ً
لكن األمــر انتهى به أخيرا إلــى مبارحتها ،حيث
عاش آخر سنوات حياته ،ومات في إنكلترا.
وت ــدور أح ــداث المسرحية حــول مستر زيــرو،
الشخصية الرئيسة الـمـحـ ِّـركــة لــأحــداث ،والــذي
أفنى سنوات عمره في عمله ،ملتزما بأداء واجبه
على أكمل وجه ،حتى فوجئنا برئيسه في العمل
يفصله ويستبدله بــآ لــة حاسبة حقيقية .و كــان
هذا القرار السبب الــذي َّ
فجر غضبه ،ودفعه إلى
ارتكاب جريمة قتل مديره ،دون أن تكون له أدنى
قــدرة على تغيير مصيره ،فيقبع بالسجن عدد
سنين ،يطارد أحالما أصبحت برسم المستحيل،
ويستعيد ذكرياته مع زوجته ،حتى يأتيه العفو،
وقد انحنى ظهره وضاع عمره.
وبمقارنة بسيطة بين ما كتبه رايس ،وما َّ
أعدته
َّ
المخرجة فــرح ،نجد أنها تخلت عن الخط الذي

خبريات
زين عوض تطلق
«بشتاقلك»

بمناسبة عيد الحب والعشاق،
ومن خالل كلمات وجدانية
صادقة ممزوجة بلحن
موسيقي بأسلوب الجاز،
أطلقت الفنانة األردنية
زين عوض عمال غنائيا
بعنوان "بشتاقلك" ،تعاونت
في كلماتها مع اإلعالمية
إيمان العكور ،وفي التوزيع
الموسيقي والمكساج مع
المايسترو خالد مصطفى،
وذلك من ألحانها نفسها.
وأوضحت زين أنها سعيدة
بهذا العمل الجديد ،الذي
ً
ً
ً
يحمل أسلوبا مختلفا ومميزا
في الطرح ،وقالت إنها نفذته
ما بين استديوهات اإلمارات
واألردن ،مؤكدة سعادتها
بإطالق هذا العمل بأسلوب
الجاز ،بحيث تتناسب األجواء
مع جو فبراير .وجاءت عملية
ُ
مونتاج األغنية التي طرحت
عبر "يوتيوب" على يد المخرج
جالل عبدالحميد.

هنا شيحة تستأنف
تصوير «أرض النفاق»

مشهد من مسرحية أقفاص
سار عليه الكاتب األميركي الذي استعرض حياة
مستر زيرو ،بالتوازي مع مرحلة ما بعد مماته،
وهو في الحالين ال يقدم ككائن بشري ،إنما كآلة
رمــز لــه الكاتب بالرقم صـفــر ،للتعبير عــن نظرة
المجتمع الدونية له.
َّ
ونتعرف من خــال سير األحــداث كيف تسلب
اآللة اإلنسان كرامته وحياته ،فيما اشتغلت فرح
في نصها ُ
المعد على خط زمني واحــد ،بدء ا من
صدامه مع مديره ،مرورا بجريمة القتل ،وصوال
إلى مرحلة السجن ،وهو المبرر الذي لجأت إليه
المخرجة الشابة لتغيير اسم العمل إلى "أقفاص"،
و هـنــاك خلف القضبان الرمزية يتخلص مستر
زيرو من حياته ،ليتحول إلى آلة.

على المستوى الرؤية اإلخراجية ،نجحت فرح
فــي االش ـت ـغــال عـلــى عـنـصــر الـتـمـثـيــل ،ف ـجــاء أداء
الممثلين مـتــزنــا ،وانـسـجــم بـطــل الـعـمــل ،محمد
أكبر ،مع شباب التعبير األربعة ،الذين أحاطوه
طــوال العرض ،ليقدموا بأجسادهم وتحركاتهم
تشكيالت موازية للديكور ،فكانوا قضبان السجن،
واستغلوا العصي التي بين أيديهم ،لتصبح مكتبا
تــارة ،وأداة للجلد أخــرى ،وكــان لوجودهم طوال
الـعــرض الفضل فــي الـحـفــاظ على اإلي ـقــاع وعــدم
االنزالق إلى أتون الملل ،في حين كانت الديكورات
بسيطة ،ما سهل حركة الممثلين على المسرح

عادت الفنانة هنا شيحة
إلى بالتوه مسلسل "أرض
النفاق" ،للنجم محمد
هنيدي ،لتصوير مشاهدها
في الديكور الخاص بها،
ضمن أحداث المسلسل
المقرر عرضه في موسم
دراما رمضان المقبل.
ِّ
وتجسد هنا ضمن أحداث
المسلسل زوجة هنيدي.
وانتهى هنيدي من تصوير
الحلقة األولى ،التي تبدأ
بمشهد "الحلم" ،ويحلم
هنيدي بحلم أثناء نومه،
يضايقه ويشعره بأرق
شديد ،ويستيقظ منه،
ليجد نفسه حزينا ومكتئبا
للغاية ،يهم ويرتدي
مالبسه لينزل إلى الحارة
التي يقطنها ،لتستقبله
نساء الحارة بالورد.

ماما أنيسة :أطمئنكم ...أنا بخير
●

محمد جمعة

ط ـم ــأن ــت اإلع ــامـ ـي ــة الـ ـق ــدي ــرة أن ـي ـســة
ج ـ ـع ـ ـفـ ــر ،ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة بـ ـ ــ"م ـ ــام ـ ــا أن ـ ـي ـ ـسـ ــة"،
جمهورها ،بعدما تعرضت لوعكة صحية
بـسـيـطــة م ـســاء أ م ــس األول ،م ــؤ ك ــدة ،في
اتصال هاتفي مع "الجريدة"" :أنا بخير
حال ،شكرا الهتماماكم بمتابعة أخباري،
وشكرا لكل من تواصل معي لالطمئنان
على صحتي".
وتعتبر ماما أنيسة مساحة مضيئة
فــي تــار يــخ اإل عــام الكويتي والخليجي،
إذ قـ ــد مـ ــت ع ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا م ـ ــن ا ل ـ ـبـ ــرا مـ ــج
التلفزيونية واإلذاعية ،ومنها للتلفزيون
ال ـك ــوي ـت ــي ب ــرام ــج "جـ ـن ــة األطـ ـ ـف ـ ــال ،وم ــع
األطفال ،ومجلة األطفال ،ونادي األطفال،
وص ـب ـيــان وب ـن ــات ،واألطـ ـف ــال وال ـص ـيــف،

وم ــام ــا أن ـي ـســة واألطـ ـ ـف ـ ــال" ،إض ــاف ــة إلــى
عـمـلـهــا فــي إذاعـ ــة ال ـكــويــت ،حـيــث قــدمــت
فـيـهــا ال ـعــديــد مــن ال ـبــرامــج ،مـنـهــا "مــامــا
أنيسة والصغار ،وماما أنيسة والشباب،
ً
للحديث معا ،مع الشباب ،وعيال الديرة".
وب ـس ـب ــب الـ ـح ــب ال ـش ــدي ــد الـ ـ ــذي يـكـنــه
األط ـ ـفـ ــال والـ ـكـ ـب ــار لـ ـه ــا ،ت ــم إنـ ـش ــاء ع ــدد
مــن ال ـمــدارس فــي الـكــويــت بــاسـمـهــا ،إلــى
جانب إنشاء مكتبة عامة أيضا باسمها
ضمن مكتبات علوم الوقف ،كما أن هناك
"ألـ ـع ــاب ت ـل ـب ـيــس" ت ـح ـمــل اس ـم ـه ــا ضـمــن
مجموعة "تلبيس األمهات المثاليات" ،إذ
عرفت ماما أنيسة كرمز لألناقة الوقورة
التي تليق بمربية أجيال كاملة.

ماما أنيسة

سعود الشويعي ينتظر عرض «ترللي» في رمضان

َّ
صور «كنا وصرنا» ويواصل تقديم «هال بالخميس»
●

فادي عبدالله

انتهى الفنان سعود الشويعي
من تصوير مشاهده لمسلسلين
كوميديين جــديــديــن ،هـمــا" :كنا
وصرنا" ،و"ترللي" ،كما يواصل
تقديم برنامجه اإلذاعــي المنوع
"هال بالخميس".
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدد ،قـ ـ ــال
الشويعي" :انتهيت من تصوير
المسلسل الكوميدي االجتماعي
(كنا وصرنا) مع الفنانين محمد
الـ ـعـ ـجـ ـيـ ـم ــي وع ـ ـ ـمـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـكـ ــاري
وشـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاب حـ ـ ــاج ـ ـ ـيـ ـ ــه وس ـ ـ ـعـ ـ ــاد
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ،وه ـ ـ ــو م ـ ــن ت ــأل ـي ــف
وإن ـت ــاج سـلـمــان الـحـبـيــل  -نجل
الفنان عبدالله الحبيل  -وإخراج
خالد الــربـيــع ،كما أنتظر عرض
الـمـسـلـســل ال ـك ــوم ـي ــدي (تــرل ـلــي)
في رمضان المقبل ،وهــو عبارة

عن حلقات متصلة منفصلة ،تم
شراؤه من قبل تلفزيون الكويت،
من بطولتي ،وفي كل حلقة أقدم
(كـ ــراك ـ ـتـ ــرات) جـ ــديـ ــدة ،وهـ ــو مــن
تــألـيــف وإن ـتــاج فيصل ال ـجــودة،
وإخــراج عمار الموسوي ،ومعي
في العمل أحمد العونان ومحمد
الحملي وسلطان ا لـفــرج ومنال
الجارالله وشيماء قمبر ومحمد
باش".
ثان لمسلسل
جزء
إنتاج
وعن
ٍ
"ب ــوه ـ ّـب ــاش" ،أكـ ــد ال ـشــوي ـعــي أن
"ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع مـ ــرهـ ــون ب ـمــواف ـقــة
ال ـف ـنــان مـحـمــد الـمـنـصــور ،ال ــذي
ّ
َّ
(بوهباش) ،وهو
جسد شخصية
ً
ال ي ــزال حتى اآلن راف ـضــا لفكرة
إنتاج جزء جديد من المسلسل".
وأب ـ ـ ــدى ال ـش ــوي ـع ــي ارت ـي ــاح ــه
ّ
"النصاب" ،الذي
ورضاه عن دور
َّ
جسده في المسلسل الكوميدي

"بوطبيع" ،تأليف محمد الكندري،
وإخ ـ ـ ــراج ن ـع ـمــان ح ـس ـيــن ،ال ــذي
ُعرض في رمضان الماضي على
شاشة تلفزيون الكويت.
ولفت إلى أنه سعيد بالوقوف
أ م ــام الفنان عبدالرحمن العقل،
وخفيف الظل وشعلة الكوميديا
ع ـب ــدال ـن ــاص ــر درويـ ـ ـ ــش ،إض ــاف ــة
إل ــى الـفـنــانـيــن :عـبــدالـلــه الخضر
وشـهــاب حاجية وشـيـمــاء قمبر
ومـ ـ ـي ـ ــس ك ـ ـمـ ــر ونـ ـ ـ ـ ـ ــواف ال ـن ـج ــم
وخــالــد الـعـجـيــرب ولــولــوة المال
وعبدالرحمن حسين.
وعلى صعيد تقديم البرامج،
يواصل الشويعي مشاركته في
إع ــداد وتـقــديــم "هــا بالخميس"
مـ ــع نـ ــاديـ ــة م ـ ــال ال ـ ـلـ ــه ،وإخ ـ ـ ــراج
عبدالعزيز الصايغ ،الذي ُيبث كل
ً
خميس من الواحدة ظهرا حتى
ً
الثالثة عـصــرا ،عبر أثير محطة

سعود الشويعي

" ،"ofmمـشـيــرا إلــى أن الحلقات
ف ــي ف ـبــرايــر الـ ـج ــاري ع ـب ــارة عن
مسابقات ،بمناسبة أفراح الكويت
بــأع ـيــادهــا الــوط ـن ـيــة ،وال ـجــوائــز
َّ
مقدمة من وزارة اإلعالم.

ةديرجلا
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دوليات
إسرائيل :لبنان وسورية جبهة واحدة وال قيود للرد على إيران
● ليبرمان :الوقت ليس للنباح إنما للعض وسنعض بقوة ● دمشق تعد تل أبيب بمفاجآت كبيرة

سلة أخبار
مجلس النواب األردني
يطرح الثقة بالحكومة األحد

ذكرت وكالة األنباء األردنية "بترا"
أمس ،أن رئيس مجلس النواب
األردني عاطف الطراونة أعلن إدراج
مذكرة حجب الثقة بحكومة هاني
امللقي على جدول أعمال جلسة
املجلس مساء يوم األحد املقبل.
وكانت كتلة اإلصالح النيابية
قدمت في الرابع من فبراير الجاري،
مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة
خاصة لطرح الثقة بالحكومة على
خلفية رفعها ضريبة املبيعات
على السلع" ،وعدم أهليتها،
وقدرتها على النهوض بمتطلبات
املرحلة ،ومواجهة التحديات التي
تكتنفها ،على املستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وحتى
األمنية" ،بحسب نص املذكرة.

أزمة ثقة بين اإلعالم
التونسي و«النهضة»
جنود إسرائيليون في موقع عسكري في الجوالن (إي بي إيه)

ال يزال التوتر سيد الموقف
بين إسرائيل من جهة ،وإيران
وسورية وحزب الله من الجهة
األخرى ،بعد أحداث السبت،
التي أسفرت عن سقوط F16
إسرائيلية .وهددت اسرائيل
أمس بالرد دون قيود على من
يفكر في مهاجتمها في اشارة
الى إيران ،مؤكدة أنها باتت
تعتبر سورية ولبنان جبهة
واحدة.

أجـ ـ ــرى وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي
أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان أم ـ ــس ،ج ــول ــة في
مدينة كريات شمونة الشمالية القريبة
من الحدود اللبنانية والسورية ،وعلق
على المواجهة التي جرت السبت في
ً
األج ــواء السورية ،مــؤكــدا أن إسرائيل
س ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن م ـصــال ـح ـهــا
الحيوية ،والرد على أي استفزاز ،ولن
ً
تضع قيودا للرد على كل من يفكر في
مهاجمتها.
وت ـ ــاب ـ ــع لـ ـيـ ـب ــرم ــان« :ح ـ ــاول ـ ــت ع ــدم
الحديث خالل األيام القليلة الماضية،
ف ـهــذا لـيــس وق ــت ال ـك ــام ،وإن ـم ــا وقــت
الفعل .سنرد على أي استفزاز ونواصل
الــدفــاع عــن مـصــالـحـنــا» ،وتــابــع« :هــذا
ليس وقــت النباح وإنـمــا وقــت العض
ونحن سوف نعض بقوة».
وف ــي إش ــارة إل ــى الـمــوقــف الــروســي
الـ ــذي طــالــب الـجـمـيــع بـضـبــط النفس
ب ـعــد أحـ ـ ــداث ال ـس ـب ــت ،قـ ــال ل ـي ـبــرمــان،
إن الـ ـم ــوق ــف ُي ـظ ـه ــر أن «لـ ـك ــل جــانــب
مصالحه» ،وأض ــاف فــي الــوقــت نفسه
أن «الحوار المفتوح مع روسيا يحول
دون أي احتكاك غير ضــروري» .وعما
ً
إذا كان راضيا عن السياسة األميركية

في سورية ولبنان ،قــال إن «الــواليــات
المتحدة لديها مصالحها» ،لكنه شدد
على بأنه راض عن دعمها إلسرائيل.

جبهة واحدة
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،رأى وزي ـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة
وال ـمــوارد المائية اإلســرائـيـلــي يوفال
شتاينيتس أم ــس ،أنــه «ال فــرق اليوم
ً
ب ـي ــن سـ ــوريـ ــة ول ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،م ـض ـي ـف ــا أن
«ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري وح ـ ــزب ال ـل ــه هما
قــوتــان عسكريتان خاضعتان ألوامــر
طهران».
ً
ومؤكدا أن «األسد وحزب الله طرف
واحد ،وإذا تعرضنا لهجمات جديدة
فإننا لــن نـكــون ملتزمين باستهداف
مـصــدر االع ـتــداء وح ــده بــل سنحتفظ
بالحق في اختيار جبهة مناسبة».
وقال شتاينيتس إن «إسرائيل ترى
ف ــي األسـ ــد عـنـصــر ض ـعــف ف ــي مـحــور
ً
ال ـم ـقــاومــة» ،داع ـي ــا الــرئ ـيــس ال ـســوري
ً
إلــى التفكير جديا فيما إذا كــان يريد
تحويل بالده إلى جبهة أمامية إليران
والسماح لطهران بتزويد «حزب الله»
بصواريخ عالية الدقة عبر سورية.

وحـ ـ ــذر ش ـتــاي ـن ـي ـتــس ،وه ـ ــو عـضــو
المجلس األمني ال ــوزاري ،الــذي بحث
األحد الماضي إمكانية اتخاذ إجراءات
عسكرية جديدة في سورية على خلفية
تصعيد الـسـبــت ،مــن أن األس ــد نفسه
وحكومته وجيشه قــد يـتـضــررون إذا
اتخذ الرئيس السوري هذا القرار.

سورية وطهران
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
السورية أمــس ،إن إسرائيل ستواجه
«مفاجآت أكثر» في هجمات مستقبلية
على األراضــي السورية ،وذلــك بعد أن
أسـقـطــت الــدفــاعــات الـجــويــة الـســوريــة
مقاتلة إسرائيلية  F16خــال أحــداث
السبت.
وق ــال أي ـمــن ســوســان م ـعــاون وزيــر
ً
الخارجية ال ـســوري «ثـقــوا تـمــامــا بأن
ً
ال ـم ـع ـتــدي سـيـتـفــاجــأ ك ـث ـيــرا ألن ــه ظن
أن ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب ،ح ـ ــرب االسـ ـتـ ـن ــزاف
ال ـت ــي ت ـت ـعــرض ل ـهــا س ــوري ــة س ـن ــوات،
قــد جعلتها غير ق ــادرة على مواجهة
أي اع ـت ــداء ات» .وأض ــاف خــال مؤتمر
ص ـح ـف ــي فـ ــي دم ـ ـشـ ــق« ،إن ش ـ ــاء ال ـلــه

س ـيــرون مـفــاجــآت أكـثــر كلما حــاولــوا
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء عـ ـل ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــة» .وحـ ــاولـ ــت
اس ــرائ ـي ــل م ـنــذ ال ـس ـبــت الـتـمـيـيــز بين
طهران ودمشق ،معتبرة أن اإليرانيين
يستخدمون السورييين كأداة.
من ناحيته ،قال قائد القوة الجوية
للجيش اإليــرانــي العميد طيار حسن
شاه صفي ،إن محور المقاومة أصبح
أكثر قــوة وأن نفوذه االقليمي توسع
باعتباره الالعب الرئيسي والذي يحدد
قواعد اللعبة الجديدة.

واشنطن
إل ــى ذلـ ــك ،قـ ــال ن ـي ـكــوالس ه ـيــراس
وهــو زميل في «مركز االمــن األميركي
الجديد» ل ـ «كــونــا» ،إن «رغبة إسرائيل
في استخدام القوة العسكرية والمشي
ً
بدقة في سلم التصعيد اعتمادا على
التهديد مــن الـقــوات اإليــرانـيــة وقــوات
ح ـ ــزب الـ ـل ــه الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـن ـش ــاط فــي
ســوريــة ،ال يتناقض مع استراتيجية
فريق ترامب حيال سورية».
وأضـ ــاف ه ـيــراس الـمـتـخـصــص في
شــؤون أمــن الـشــرق األوس ــط بالمركز،

لبنان :الحريري يؤكد استمرار «ربط النزاع» مع «حزب الله»
يحدد األطر العريضة لحراكه االنتخابي في الذكرى الـ  13الغتيال والده اليوم
●

بيروت  -ريان شربل

ُيحيي لبنان اليوم في مجمع «البيال» الذكرى
ا ل ـ  13الغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق
رف ـيــق ال ـحــريــري تـحــت ش ـعــار «الـمـسـتـقـبــل عـنــوان
حماية لبنان» .ويتخلل برنامج الذكرى محطات
غنائية إلى وثائقي عن الرئيس رفيق الحريري،
و يـخـتـتــم بكلمة لــز عـيــم تـيــار «ا لـمـسـتـقـبــل» رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ُيـ ـح ــدد ف ـي ـهــا وج ـهــة
«المستقبل» في االستحقاقات المقبلة.
وقــالــت مـصــادر متابعة ل ـ «الـجــريــدة» ،أمــس ،إن
«الحريري سيركز في كلمته على البعد الوطني،
ا ل ــذي تحمله ا لــذ كــرى و ل ــن يـتـطــرق إ ل ــى مــوا ضـيــع
ت ـف ـص ـي ـل ـيــة ك ـت ــرش ـي ـح ــات تـ ـي ــار ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل إل ــى
االنتخابات النيابية المقبلة».
وإذ شـ ــددت ا ل ـم ـص ــادر ع ـلــى أن « م ــا س ــرب فــي
اإلعـ ـ ــام ع ــن ن ـي ــة ال ـح ــري ــري إط ـ ــاق ح ـم ـلــة ت ـي ــاره
االنتخابية فــي هــذه المناسبة عــار مــن الصحة»،
لم تستبعد أن «يحدد في كلمته األ طــر العريضة
ل ـح ــراك ــه االن ـت ـخ ــاب ــي ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـفــاص ـلــة عــن
استحقاق  6مايو دون الغوص في التفاصيل».
ورأت المصادر ،أن «الحريري سيجدد تأكيده
على االستمرار في سياسة ربط النزاع مع حزب
ال ـل ــه وت ـح ـي ـيــد ال ـم ـل ـفــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ال ق ــدرة
للطرفين على التأثير فيها» ،الفتة إلى أن «رئيس
الحكومة سيعلن أن تياره لن يتحالف مع الحزب
في أي دائرة انتخابية».
وأضافت المصادر أن «الحريري سيجدد تأكيد
تمسكه بأولوية تثبيت االستقرار السياسي في
البلد ،في ظل كل ما تواجه المنطقة من تحديات
وأبرزها التهديدات اإلسرائيلية األخيرة للبنان».
واع ـت ـب ــرت ال ـم ـص ــادر أن «ال ـح ـض ــور الـسـيــاســي
ا لـمـشــارك فــي ا لــذ كــرى ال يقل أهمية عــن مضمون
الكلمة ا لـتــي مــن المفترض أن يلقيها ا لـحــر يــري،
ً
خ ـصــوصــا ب ـعــد أزم ــة االس ـت ـقــالــة وم ــا تـبـعـهــا من
أ ح ــداث سـيــا سـيــة ،ضــر بــت عــا قــة تـيــار المستقبل
بحزب القوات اللبنانية».
وتوقعت المصادر ،أن «تكون الذكرى مناسبة
ً
للقاء الحريري برئيس القوات سمير جعجع نظرا
إلى الرمزية الوطنية للمناسبة».
وكان الحريري شدد خالل حفل إطالق مشروع
األل ـي ــاف الـضــوئـيــة ،أم ــس ،عـلــى أن «ه ــذا مـشــروع
ً
مــن أ هــم المشاريع للبنان ولكل مــوا طــن» ،مشيرا
إل ــى «أن ـن ــا ف ــي ه ــذه ال ـح ـكــومــة اخ ـتــرنــا أن نـعـمــل،
بـيـنـمــا فــي حـكــومــات أخ ــرى اخ ـت ــاروا أن يـتــأمـلــوا

«ميليشياوي» عراقي جديد يستعرض في بيروت
رغ ــم ال ـجــدل ال ــذي أث ــارت ــه زيـ ــارة األم ـيــن الـعــام
لحركة "عـصــائــب أهــل الـحــق" العراقية الشيعية
الـمــرتـبـطــة ب ــإي ــران ،قـيــس الـخــزعـلــي ،ال ــى لـبـنــان،
وتبعها زي ــارة لـقـيــادي عــراقــي آخ ــر ،أج ــرى أكــرم
الكعبي األمين العام لحركة "النجباء" العراقية،
المتشددة التي تقاتل في العراق وسورية ،زيارة
الى لبنان ،وأعلن من الضاحية الجنوبية لبيروت،
أمــس ،استعداد قواته للقتال في "جبهة واحــدة"
ً
وينظروا .لكن هذه الحكومة أخذت قرارا بالقيام
بنقلة نوعية بالبلد ا لــذي يحتاج الى هذا النوع
م ــن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـت ــي ت ـخ ـلــق وظ ــائ ــف ع ـمــل ال
ً
تحصى» .ولفت الحريري إلى «أننا متأخرون جدا
في الدخول باأللياف إلى بيوت الناس ،لكن هذا
ً
ال يعني أال نقوم به» ،موجها التهنئة إلى «وزارة
ً
االت ـص ــاالت والـجـمـيــع عـلــى ج ـه ــوده ــم» ،مـضـيـفــا:
ً
«صـحـيــح أن ال ـم ـشــروع أخ ــذ وق ـتــا ،لـكــن قــررنــا أن
ن ـم ـشــي ف ـي ــه ،وال ن ـس ـمــع ل ـل ـنــاس ال ــذي ــن ي ــري ــدون
تعطيل حركة الدولة وللمنظرين .يجب أن نقوم
بعملنا مثلما حققنا نجاحات في األمن الداخلي
والجيش«.

مع حزب الله اللبناني في حال شن إسرائيل أي
اعتداء.
وقال الكعبي بعد زيارته قبر القيادي العسكري في
حزب الله عماد مغنية الذي قتل قبل  10سنوات في
دمشق" :سنكون مع الحزب في صف واحــد وجبهة
واح ــدة ،كما كنا معه فــي ال ـعــراق أو فــي ســوريــة في
جبهة واحــدة" ،مؤكدا "سنبقى مع سورية التي تعد
جزءا من محور المقاومة ،وسنحقق االنتصارات".
وغ ـ ــداة إح ـي ــاء ال ــذك ــرى ،يـسـتـقـبــل ل ـب ـنــان وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة االم ـي ــرك ـي ــة ري ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون ،ال ــذي
سيتطرق في جولته على المسؤولين اللبنانيين
إل ــى مـلـفـيــن أســاس ـي ـيــن .األول ،ال ـن ــزاع ال ـح ــدودي
البري والبحري والنفطي بين لبنان وإسرائيل.
أ مــا ا لـمـلــف ا لـثــا نــي ا ل ــذي سـيـعــرض لــه تيلرسون،
فـعـنــوانــه «ح ــزب ال ـلــه» إذ سـيـشــدد عـلــى «ض ــرورة
ضبطه ومنعه مــن توسيع ترسانته السيما في
الجنوب وسيتطرق إ لــى العقوبات االقتصادية،
ال ـتــي ت ـفــرض ـهــا واش ـن ـطــن ع ـل ـيــه ،م ـطــال ـبــة الــدولــة
باالستمرار في التقيد بها».

أن «ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وإدارة
تـ ــرامـ ــب تـ ـشـ ـع ــران ب ـق ـلــق ك ـب ـيــر ح ـيــال
الـجـهــود الـتــي تبذلها إي ــران لتحويل
المناطق الخاضعة لسيطرة الرئيس
ال ـســوري األس ــد فــي غــرب ســوريــة إلى
معسكر كبير ل ـحــزب ال ـلــه وغ ـيــره من
الميليشيات لشن حــرب على أراضــي
إسرائيل نفسها».
وذكــر أن «فريق ترامب وضــع رؤية
ً
واض ـحــة تـمــامــا للسعي إل ــى تقليص
جـمـيــع ن ــواح ــي ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي في
ً
سورية» ،مؤكدا أن»القدرات العسكرية
ً
ً
اإلسرائيلية تمثل ج ــزء ا رئيسيا من
هذه االستراتيجية».
وأشـ ــار ه ـيــراس إل ــى أن ــه «ل ــن يكون
هـ ـن ــاك خـ ـ ــاف ب ـي ــن ال ــرئـ ـي ــس ت ــرام ــب
واإلســرائـيـلـيـيــن فـيـمــا يتعلق بحرية
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي ال ـع ـم ــل فـ ــي سـ ــوريـ ــة»،
ً
م ــؤك ــدا ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق أن «اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ـب ـعــث ب ــرس ــال ــة واض ـح ــة
وقوية مفادها بأن إسرائيل لديها كل
الحق في المواجهة األحادية والوقائية
لـتـهــديــدات األم ــن الـقــومــي الـقــادمــة من
سورية».

في أحدث مواجهة بني اإلعالم
واألحزاب السياسية في تونس،
ّ
شن ممثلو قطاع اإلعالم أمس،
هجومًا على حزب حركة النهضة،
عقب تلويحه في بيان بمقاضاة
الصحافيني ووسائل اإلعالم التي
هاجمت الحزب ونالت من قياداته،
بسبب حملة االنتقادات ،التي طالته
جراء تجربته في الحكم وخطابه
السياسي.
ولم تتقبل وسائل اإلعالم التونسية
واملنظمات املدافعة عنها ،تلك
التهديدات ،التي أطلقها الحزب
واعتبرت أنها "تستهدف التضييق
على حرية الرأي والتعبير وترهيب
الصحافيني".
واستنكرت نقابة الصحافيني
"تصعيد لغة الخطاب السياسي
الذي تمارسه عديد األطراف
السياسية وعلى رأسها حركة
النهضة" ،معتبرة أنها تندرج في
"محاولة ّ
لجر الصحافيني إلى
ساحة معركة ليسوا معنيني بها".

ً
عباس لبوتين :لن أقبل واشنطن وسيطا

وزير الدفاع اإلسرائيلي :التنسيق األمني مع رام الله عميق
ن ـف ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة تــأك ـيــدا
إسرائيليا بأن الحكومتين األميركية
واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ـح ـث ـتــا إم ـ ـكـ ــان ضــم
إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية،
ووصـفــت تصريحا لرئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص بأنه
«ملفق» ،في حين أبلغ رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ،الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،أنــه لم يعد
بوسعه قبول دور الــواليــات المتحدة
كوسيط فــي المحادثات مــع إسرائيل
«بسبب أفعال واشنطن».
وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية
ل ــأن ـب ــاء أن ع ـب ــاس قـ ــال ل ـبــوت ـيــن في
م ـس ـت ـهــل مـ ـح ــادث ــات ب ـمــوس ـكــو أم ــس
األول ،إن ــه م ــن اآلن ف ـصــاعــدا يــرفــض
التعاون بأي شكل مع الواليات المتحدة
ً
بصفتها وسيطا .وأكــد أنــه يريد آلية
وس ــاط ــة ج ــدي ــدة مــوس ـعــة ت ـحــل محل
ربــاعــي الــوســاطــة فــي الـشــرق األوســط
يـمـكــن أن تـتــألــف ع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال
من اللجنة الرباعية الحالية (أميركيا
وروس ـي ــا واالت ـح ــاد االوروب ـ ــي واألم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة) ودول أخ ـ ــرى ع ـل ــى غـ ــرار
ُ
الـنـمــوذج ال ــذي اســتـخــدم إلب ــرام اتفاق
إيران النووي.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ــه ،اتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم مـ ـحـ ـم ــود
ال ـع ــال ــول نــائــب رئ ـيــس حــركــة «ف ـتــح»،
أم ــس ،إســرائ ـيــل وال ــوالي ــات المتحدة
بـ ـ ـ «ال ـ ـس ـ ـعـ ــي» إلـ ـ ــى ت ـص ـف ـيــة ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية .وأكد الرفض الفلسطيني
المطلق ألي خطوات أحــاديــة الجانب
ل ـف ــرض ال ـس ـي ـطــرة اإلســرائ ـي ـل ـيــة على
المستوطنات في الضفة.

عهد التميمي لدى وصولها أمس إلى المحكمة االسرائيلية (ا ف ب)
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أك ــد وزيـ ــر الــدفــاع
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن األمن
الفلسطيني أعاد سالح جندي ومجندة
إسرائيليين ضربا على يد فلسطينيين،
بعد أن وصال إلى شارع أبوبكر بمدينة
جنين في الضفة الغربية بسيارتهما
ال ـع ـس ـكــريــة ،ع ــن طــريــق ال ـخ ـطــأ .وق ــال
ليبرمان« :لقد مر الجنود بحدث صعب،
لكنهم في النهاية خرجوا أحياء ،وهذا
ي ــؤك ــد ع ـم ــق ال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي عـلــى
األرض» .وأضاف« :يدرك الفلسطينيون
أن التعاون مصلحة متبادلة ومشتركة،
وبالتالي كالنا يحافظ على التنسيق».

ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،مـثـلــت الـنــاشـطــة
ً
الفلسطينية عهد التميمي ( 17عاما)،
في جلسة مغلقة أمام محكمة عسكرية
إسرائيلية فــي الضفة الـغــربـيــة .وأمــر
قــاضــي المحكمة الـعـسـكــريــة بــإخــراج
ال ـص ـحــاف ـي ـيــن م ــن الـ ـق ــاع ــة ،ألن عـهــد
ُ
ستحاكم كقاصر ،وسمح فقط بدخول
ذويـهــا ،بينما طلب مــن دبلوماسيين
ح ـض ــروا لـلـمــراقـبــة الـ ـخ ــروج .وق ــررت
المحكمة تأجيل محاكمتها الى شهر
مايو المقبل واستمرار حجزها.
(عواصم  -وكاالت)

ً
رجل أعمال أميركي فلسطيني يقترح حال ألزمة كهرباء غزة

اق ـتــرح رج ــل األع ـمــال األم ـيــركــي مــن أص ــل فلسطيني،
نبيل بركات ،مالك شركة «ومار» العالمية إلقامة محطات
توليد الطاقة بالغاز وصناعة محركات الطائرات ،إقامة
محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في غزة،
بغية إيصال الكهرباء إلى القطاع من دون ربط مع الشبكة
اإلسرائيلية.
وبعد وضعه البرامج والخطط ورصد األموال وإعداد
م ـشــروع الـتـمــويــل والـ ــدول الـتــي يمكنها الـمـســاهـمــة في

إقــامــة هــذا الـمـشــروع الحيوي إلخ ــراج غــزة مــن ظلمتها،
أجــرى بــركــات ،الــذي يتحدر من بلدة عنبتة ،بالقرب من
طولكرم ،اتصاالت مع القيادة الفلسطينية ومصر واالتحاد
األوروبي ،لعرض مشروعه.
ويقترح بركات ،الذي يحمل أيضا الجنسية األردنية،
أن تعمل المحطة بالغاز المصري الذي سيستخرج قريبا
من المتوسط ،وأن يقوم االتحاد األوروبــي ودول أخرى
بتمويل إقامة المشروع.
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نصف مليار دوالر من «البنتاغون» لـ «قسد» ...وإردوغان غاضب

موسكو تتهم واشنطن بتأسيس «شبه دولة» على الضفة الشرقية للفرات حتى العراق
مع تفاقم الخالف الدبلوماسي
بين أقوى شريكين في حلف
شمال األطلسي ،خصصت
الواليات المتحدة أكثر من نصف
مليار دوالر من ميزانية 2019
لتدريب وتجهيز "قوات سورية
الديمقراطية" ،وتأسيس القوة
األمنية الحدودية ،في خطوة
أكدت تركيا أنها ستؤثر على
قراراتها.

على وقع تصاعد حدة الخالف
بين واشنطن وأنقرة في سورية،
ووصـ ــولـ ــه إلـ ــى ح ــد ال ـم ــواج ـه ــة،
ً
خصوصا في منبج ،كشفت وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) عن
تخصيصها مـبـلــغ  550مليون
دوالر في ميزانية  ،2019مقسمة
إلى  300مليون لتدريب وتجهيز
قوات سورية الديمقراطية (قسد)
ً
و 250م ـل ـيــونــا لـتــأسـيــس ال ـقــوة
األمنية الحدودية ،بقيادة وحدات
ح ـمــايــة ال ـش ـعــب الـ ـك ــردي ــة ،الـتــي
تصنفها تركيا إرهابية.
وبحسب تقرير للجنة مفتشي
«ال ـب ـن ـتــاغــون» ،ف ــإن ع ــدد الجنود
األميركيين في سورية زاد ألربعة
أضعاف وبلغ ما يقرب من ألفي
ً
جـنــدي ،مـشـيــرا إلــى أن الــواليــات
المتحدة دربــت أكثر من  12ألف
ج ـ ـنـ ــدي ،م ـع ـظ ـم ـهــم مـ ــن «قـ ـس ــد»،
بقيادة الوحدات الكردية ،لتحقيق
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واألمـ ـ ـ ــن بــال ـم ـنــاطــق
المحررة من تنظيم «داعش».
وأوض ـحــت «الـبـنـتــاغــون» أنها
جهزت «قسد» باألسلحة وستقوم
بـتـعـقـبـهــا ح ـتــى ت ـتــأكــد م ــن أنـهــا
تستخدم في األهداف الصحيحة،
ً
مبينا أن هذه القوة ذات الغالبية
الكردية شرعت في تدريب قوات
أمــن داخ ـلــي ،وق ــوات أمــن حــدود،
وخبراء مفرقعات ،وتخطط إلعادة
تشكيل قوات مكافحة اإلرهاب.

أنقرة تقصف وسط
عفرين للمرة األولى
واألكراد يستنجدون
باألسد

وعـ ـق ــب ن ـش ــر خ ـط ــة م ـيــزان ـيــة
«البنتاغون» ،التي تعد األضخم
في تاريخها ،وجه الرئيس التركي
ً
رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ت ـح ــذي ــرا
ً
ً
قويا للواليات المتحدة ،معتبرا
إصرارها على تقديم الدعم المالي
لوحدات حماية الشعب الكردية
السورية سيؤثر على قراراته.
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال ـ ــه ل ـ ــوزي ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ري ـك ــس
ً
تـيـلــرســون غ ــدا فــي أن ـقــرة ،طالب
إردوغ ـ ـ ـ ــان ،خـ ــال ل ـقــائــه أع ـضــاء
ال ـحــزب فــي ال ـبــرل ـمــان ،واشـنـطــن
ي ـج ــب ب ــوق ــف «م ـس ــرح ـي ــة» ق ـتــال
«داعــش» في سورية واستخدامه
كــذريـعــة لـمـحــاربــة تــركـيــا ،وق ــال:
«قيل لنا إن ضربنا أحـ ٌـد فسوف
نـ ــرد ب ـق ـس ــوة .إن م ــن ي ـق ــول ذلــك
فـهــو لــم يـجــرب مــن قـبــل القبضة
العثمانية».
وقال إردوغان ،دون ذكر صريح
للواليات المتحدة« ،بالتأكيد لن
نستهدفهم عن عمد .ولكننا نعلن
ً
مسبقا أننا سندمر ونستأصل أي

فضيحة «أوكسفام»
تتوسع

أججت معلومات أدلت بها،
أمس ،مسؤولة سابقة في
«أوكسفام» تصل إلى حد
اتهام بعض الموظفين في
جنوب السودان باالغتصاب،
الفضيحة الجنسية التي
تتخبط فيها المنظمة
البريطانية غير الحكومية
حاليا.
فقد نددت مديرة الوقاية
الداخلية في «أوكسفام» بين
 2012و 2015هيلين إيفانز
بوجود «ثقافة اعتداءات
جنسية في بعض المكاتب»،
متحدثة عن عمليات اغتصاب
أو محاوالت اغتصاب في
جنوب السودان أو اعتداءات
على قصر من المتطوعين في
المتاجر التي تديرها المنظمة
غير الحكومية في بريطانيا.

الهند تهدد باكستان
بدفع ثمن هجوم كشمير
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في إحدى بلدات حلب مساء أمس األول

إردوغان يحذر

سلة أخبار

ً
إرهابي نراه ،بدءا ممن هم معهم.
وسيدركون بعدها أنه من األفضل
لهم عدم الوقوف مع اإلرهابيين».
وانـتـقــد إردوغ ـ ــان تــوعــد قائد
قوات التحالف الدولي بول فانك
برد حاد على القوات التركية ،في
ً
حــال اتجهت إلــى منبج ،مـشــددا
عـلــى أن «ح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي
(ناتو) ال يعني الواليات المتحدة
وحدها ،فكافة األعضاء متساوون
معها وعـلـيــه الــوفــاء بالتزاماته
نحوهم.

خطوات أحادية
ب ـ ــدوره ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ـ ـ ــروف ،في
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ،مـ ــع ن ـظ ـيــره
الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي« :نـ ـسـ ـم ــع اآلن مــن
زمــائ ـنــا األمـيــركـيـيــن تـفـسـيــرات
أخـ ـ ــرى ل ــوج ــوده ــم ف ــي س ــوري ــة،
يقولون إن هذا الوجود يجب أن
يستمر ،ليس فقط حتى انتهاء
المهام العسكرية ،بل حتى تنطلق

عملية سياسية مستقرة مقبولة
للجميع ،أي بالنسبة للواليات
المتحدة يعني انتقال السلطة،
وه ــذا هــو تغيير الـنـظــام .بشكل
عام ،لدينا شك مستند إلى بعض
األس ـب ــاب األخـ ــرى ،وال ـتــي ســوف
أقولها اآلن ،أن الواليات المتحدة
تريد البقاء هناك لفترة طويلة ،إن
لم يكن إلى األبد».
وأضـ ـ ـ ــاف« :األمـ ـي ــركـ ـي ــون ،فــي
رأي ـ ــي ،يـتـصــرفــون عـبــر خـطــوات
خـطـيــرة أحــاديــة ال ـجــانــب .وهــذه
الخطوات تبدو أكثر فأكثر كجزء
من خطة إلنشاء ما يشبه الدولة
ع ـل ــى ج ـ ــزء ك ـب ـي ــر مـ ــن األراض ـ ـ ــي
السورية ،وعلى الضفة الشرقية
ل ـن ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات وحـ ـت ــى الـ ـح ــدود
ً
العراقية ،وهذا يشبه خطا يقوض
وحدة أراضي سورية».
وإذ أكـ ــد الف ـ ــروف أن روس ـيــا
مــا زال ــت تـحـبــذ مـشــاركــة األك ــراد
ف ــي عـمـلـيــة الـ ـس ــام ،ات ـهــم نــائـبــه
ميخائيل بــو غــدا نــوف واشنطن
بالمسؤولية عن تسخين المزاج

(رويترز)

ً
االن ـف ـص ــال ــي لـ ـه ــم ،م ـ ـشـ ــددا عـلــى
حرص أطراف اتفاق أستانة على
االل ـت ــزام بتطبيق ات ـفــاق مناطق
تـخـفـيــف ال ـتــوتــر وال ـح ـفــاظ على
وحدة وسيادة األراضي السورية.

خط المواجهة
ووضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــي ت ــركـ ـي ــا
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة للسيطرة
على منبج ،البلدين الشريكين في
حلف شـمــال األطلسي على خط
مواجهة ،وأدت إلى تفاقم الخالف
الدبلوماسي بينهما.
ووص ـ ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــزاع إل ـ ــى مــرح ـلــة
الـمــواجـهــة بـيــن ال ـق ــوات التركية
واألم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ان ـت ـشــرت كل
منها بجانب مقاتلين محليين،
مع تهديد تركيا بطرد «قسد» من
منبج ورفض الواليات المتحدة
سحب جنودها منها وتحذيرها
من التدخل فيها.
وم ــع ت ـصــاعــد ح ــدة ال ـخ ــاف،
ق ــام ــت تــرك ـيــا ب ـب ـنــاء ج ـس ــور مع

ال ـقــوت ـيــن الـمـنــافـسـتـيــن روس ـيــا
وإيران ،رغم أن دعمهما ساعد في
ترجيح كفة الرئيس بشار األسد
في المعركة ،بينما ال تزال تركيا
تــد عــم مقاتلي المعارضة الذين
يريدون إطاحته.
وات ـف ـق ــت الـ ـ ــدول الـ ـث ــاث على
خ ـط ــة لـ ــم تـ ـ ــؤت ث ـ ـمـ ــارهـ ــا ،حـتــى
اآلن ،لخفض القتال بين الجيش
الـ ـس ــوري ال ـ ــذي تــدع ـمــه ال ـق ــوات
الـ ـج ــوي ــة ال ــروسـ ـي ــة وال ـف ـص ــائ ــل
المدعومة من إيــران والمقاتلين
الجهاديين ومقاتلي المعارضة
المدعومين من تركيا.

أبواب عفرين
ومـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ال ـم ــدف ـع ـي ــة
ال ـت ــرك ـي ــة ،ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،وســط
مــديـنــة عـفــريــن ،فــي إط ــار عملية
«غـ ـص ــن الـ ــزي ـ ـتـ ــون» ال ـم ـس ـت ـمــرة
منذ  20يناير ،فتحت الــوحــدات
الكردية أبواب المدينة الحدودية
أمام نظام األسد ،بتأكيد قائدها

ال ـ ـع ـ ــام سـ ـيـ ـب ــان حـ ـم ــو بـ ــأنـ ــه «ال
م ـش ـك ـل ــة» لـ ـ ــدى ق ـ ــوات ـ ــه ب ــدخ ــول
الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى المنطقة
للمساهمة في التصدي للهجوم
التركي.
وخالل مؤتمر صحافي عقده
عبر «سكايب» ،قال حمو« :يصرح
ً
ال ـن ـظــام دائ ـم ــا ب ــأن عـفــريــن جــزء
ً
مــن ســوريــة ،ونـحــن دائ ـمــا نقول
ذل ــك ،وعليك أن تـقــوم بــواجـبــك»،
ً
مــوضـحــا أن ــه «ح ـتــى الـلـحـظــة لم
نــر أي خـطــوة عملية مــن الــدولــة
تجاه العدوان التركي ،باستثناء
تنسيق محدود» لتسهيل إدخال
المساعدات اإلنسانية.
وش ــدد حـمــو عـلــى أن ــه بعدما
«قــاتـلــت ال ــوح ــدات بــالــوكــالــة عن
العالم ضد إرهاب داعش ،ال يحق
ألوروبا أو الدول الغربية أن تقف
م ــوق ــف ال ـم ـت ـفــرج أم ـ ــام وحـشـيــة
تركيا».
(عواصم -وكاالت)

الرئيس التركي يحذر قبرص من تجاوز الحد في «المتوسط»

هددت الهند ،أمس ،باكستان
بأنها ستدفع ثمن هجوم
عنيف شنه متشددون على
معسكر للجيش في والية جامو
وكشمير الشمالية ،أسفر عن
مقتل  6جنود ووالد جندي.
وردت باكستان على ذلك بالقول
إنها «ملتزمة تماما وقادرة على
الدفاع عن نفسها ضد أي عمل
عدواني» ،وإن الهند تتهمها
بالمسؤولية عن الهجوم بشكل
مجحف ،و»من دون مشاركة
األدلة» .وقالت وزيرة الدفاع
الهندية نيرماال سيثارامان إن
الجيش الهندي لديه أدلة تثبت
أن الهجوم منبعه باكستان.
وقد رفضت باكستان
االتهامات.

استقالة وزير خارجية هولندا
لكذبه بشأن لقاء بوتين

أناستاسيادس :سنتجنب أي أزمة تؤثر على االقتصاد أو الدولة
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس ،إنه على قبرص
«أال تتجاوز الحد» في شرق البحر المتوسط ،وذلك بعدما اتهم
القبارصة اليونانيون الجيش التركي بعرقلة عمل سفينة كانت
تنقب عن الغاز الطبيعي مطلع األسبوع.
وأضـ ــاف إردوغـ ـ ــان ف ــي تـصــريـحــات ألع ـض ــاء ح ــزب «ال ـعــدالــة
والتنمية» الحاكم في تركيا ،أن وحــدات األمــن والسفن الحربية
التركية تراقب التطورات في المنطقة .وأضاف« :قبرص يقومون
بحسابات خاطئة ،مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا
الجنوبية».
وتابع« :ننصح الشركات األجنبية ،التي تقوم بفعاليات التنقيب
قبالة سواحل قبرص ،أال تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها
وقوتها» ،وأضاف« :حقوقنا في الدفاع عن األمن القومي في عفرين
هي نفسها في بحر إيجة وقبرص».
في المقابل ،قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس أمس

للصحافيين ،فــي نيقوسيا« :ال سبب للشعور بالقلق .يجري
التعامل مع هذا بأسلوب يهدف لتجنب أي أزمة محتملة قد تخلق
مشكالت لالقتصاد أو للدولة» .وامتنع أناستاسيادس عن التعقيب
على تصريحات إردوغان.
وكــانــت قـبــرص أعلنت أن الجيش الـتــركــي منع منصة حفر
تعاقدت عليها شــركــة إيـنــي اإليطالية مــن االق ـتــراب مــن منطقة
للتنقيب عن الغاز الطبيعي .وحصلت سايبم  12000على تصريح
للحفر في منطقة كاليبسو ،التي تبعد أقل من مئة كيلومتر عن
حقل ظهر العمالق قبالة الساحل المصري .وكانت السفينة فى
طريقها لموقع بحري يعرف باسم «بلوك  »3حيث كان من المقرر
أن تبدأ العمل.
وكان االتحاد األوروبــي دعا تركيا أمس األول ،إلى البعد عن
التهديدات و«االمتناع عن أي تصرفات قد تضر بعالقات حسن
الجوار».

في سياق متصل ،صدمت سفينة دورية تركية سفينة دورية
يونانية ليل االثنين  -الثالثاء قرب جزيرة متنازع عليها شرق بحر
إيجه ،وسط أجواء من التوتر بين أنقرة وجيرانها األوروبيين ،كما
ذكرت شرطة المرافئ اليونانية.
وجــاء فــي بيان يوناني ،أن سفينة الــدوريــة التركية قامت بـ
«مناورات خطيرة» في المياه اليونانية ،منتهكة القواعد البحرية
قرب جزيرة إيميا (كرداك باللغة التركية) غير المأهولة.
وأضافت شرطة المرفأ أن سفينة الدورية التركية «اصطدمت»
ً
بسفينة دورية لشرطة المرافئ اليونانية ،وألحقت بها أضــرارا،
ً
لكن أحدا من أفراد طاقمها لم يصب بأذى.
وأوضح البيان أن اليونان اشترت هذه السفينة بأموال أوروبية
«لمراقبة البحار اليونانية والحدود األوروبية».
وقال مصدر في وزارة الخارجية اليونانية ،إن اليونان «ستقوم
ً
بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية على غرار ما يحصل دائما

في هذا النوع من الحوادث» .وقد وقع الحادث على خلفية عودة
التوتر بين تركيا من جهة ،وقبرص واليونان من جهة ثانية ،بعد
تهديدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خلفية التنقيب
عن الغاز في المياه القبرصية.
وع ـل ــق ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـح ـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة ديـمـيـتــريــس
تزاناكوبولوس في تصريح لإلذاعة اليونانية أمس ،بالقول «نرى
ً
ً
ً
ً
في األيام األخيرة موقفا تركيا استفزازيا يسبب لنا قلقا كبيرا»
في إطار من «االضطراب في المنطقة».
وأضاف «نتابع الوضع من كثب» لكن «ليس من الضروري صب
الزيت على النار».
وشــن وزيــر الخارجية اليوناني األسبق تيودور بانغالوس
( )1999-1996الشخصية االشتراكية الرفيعة الشأن ،حملة جديدة
أثارت وسائل اإلعالم اليونانية .وقال مساء االثنين إلذاعة سكايي،
إن «التركي الوحيد الجيد هو التركي الميت».

ّقدم وزير الخارجية الهولندي
هالبه زيلسترا استقالته إلى
البرلمان أمس ،على خلفية
كذبه في شأن لقاء مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين.
وأقر زيلسترا أمس األول،
بأنه كذب عام  2016في شأن
حضور اجتماع قيل ،إن بوتين
تحدث خالله عن تفاصيل
خطط التوسع إلقامة «روسيا
الكبرى» .ووصفت السفارة
الروسية لدى هولندا أمس،
تصريحات زيلسترا بأنها
«أخبار كاذبة».

اتهامات لروحاني بالسعي إلى «هدم النظام»
عرض تسجيل مجتزأ لـ «انتحار إمامي» ...والريال يتداعى أمام الدوالر
●

طهران  -فرزاد قاسمي

يواجه الرئيس اإليراني ،المحسوب
على التيار المعتدل ،حسن روحاني
ت ـ ــزاي ـ ــدا م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي كـ ــم ال ـم ـشــاكــل
واألزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـت ــرض واليـ ـت ــه
الرئاسية الثانية ،مع احتدام الصراع
بينه وبين المتشددين األصوليين.
وال يكاد يخرج روحاني من مشكلة
ح ـت ــى ت ـن ــدل ــع أزم ـ ــة أخ ـ ـ ــرى ،وعـكـســت
متابعة الصحف اليومية الصادرة في
طـهــران أمــس مــزاحـمــة األخ ـبــار بشأن
ال ـج ــدل الـ ــذي ف ـج ــره اقـ ـت ــراح الــرئـيــس
أخ ـيــرا االح ـت ـكــام إل ــى آلـيــة االسـتـفـتــاء
الشعبي ،وقضية وفاة أستاذ جامعي
يحمل الجنسية الكندية أثناء توقيفه
بظروف غامضة ،التقارير التي تنذر
بانهيار اقتصادي.
وش ـ ـبـ ــه الـ ـبـ ـع ــض األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـت ــي
يواجهها روحاني في الوقت الحالي
بــالـظــروف الـتــي احــاطــت ب ــأول رئيس
لـلـجـمـهــوريــة أبــوال ـح ـســن ب ـنــي صــدر
الـ ــذي أج ـبــر ع ـلــى االس ـت ـقــالــة وال ـف ــرار

إلــى خ ــارج ال ـبــاد .ورأى مــراقـبــون أن
مقترح روحاني بشأن االستفتاء يمثل
تجييشا ألن ـصــار الـتـيــار اإلصــاحــي
ب ـمــواج ـهــة أن ـص ــار ال ـت ـيــار األص ــول ــي،
فــي خضم مشاكل أمنية واقتصادية
داخلية وخارجية تواجهها حكومته.
وبـيـنـمــا أي ــد اإلصــاح ـيــون اق ـتــراح
روحاني رفضه األصوليون وهاجموا
المقترح الذي يرمي إلى حل الخالفات
بـ ـش ــأن ب ـع ــض األم ـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي تـتـعـلــق
بمجلس صيانة الدستور ،وموضوع
إقصاء مرشحي بعض التيارات.
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم األصـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــون روح ـ ــان ـ ــي
بــالـسـعــي إل ــى تــدمـيــر «أركـ ــان النظام
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وشـ ـبـ ـه ــوه
ب ــآخ ــر زعـ ـم ــاء االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي
غوربتشوف» .وقــال المتحدث باسم
«م ـج ـلــس ص ـيــانــة ال ــدس ـت ــور» عـبــاس
كدخدايي ،في منشور على «تلغرام»،
«ي ـب ــدو أن الــرئ ـيــس ل ــم ي ـقــرأ الـقــانــون
ب ـش ـكــل ص ـح ـيــح ،ألن ال ـف ـق ــرة  59من
الدستور تتعلق بصالحيات المجلس،
ح ـيــث ي ـجــب ع ـلــى ثـلـثــي أع ـضــائــه أن

ي ـطــال ـبــوا ب ــإج ــراء االس ـت ـف ـتــاء ولـيــس
رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،وط ـ ـ ــرح ه ـكــذا
موضوع من قبل روحاني يثير بلبلة
نحن بغنى عنها داخل البالد».
واعتبر كدخدائي أن اقتراح روحاني
ي ـم ـثــل ت ــدخ ــا ف ــي ش ـ ــؤون الـمـجـلــس،
وابدى استغرابه من «تقاعس المجلس
ع ـ ــن م ـ ـسـ ــاء لـ ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
والحكومة أو حتى استجوابهم».
وف ــي تـهــديــد غـيــر مـبــاشــر لرئيس
الجمهورية والنواب ،أكد ان «الدستور
يتيح لمجلس صيانة الدستور سحب
الثقة عن الذين تم تأييدهم من قبله،
وخلعهم من مناصبهم في حال تبين
إخــالـهــم بـمـهــام مـنـصـبـهــم» .واعـتـبــر
األصـ ــول ـ ـيـ ــون أن روح ـ ــان ـ ــي وال ـت ـي ــار
اإلصالحي يريدون «سلب قدرة الولي
الفقيه والحرس الثوري» ،بوصفهما
ركيزتي النظام اإلسالمي.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد أت ـ ـبـ ــاع ال ـت ـي ــار
اإلصـ ــاحـ ــي أن الـ ـب ــاد ب ـح ــاج ــة إل ــى
استفتاء بـشــأن «اسـتـمــرار الخطوات
الثورية للنظام أو التحول إلــى دولة

تكون لديها عالقات مع الجميع بمن
فيها الواليات المتحدة».
وذه ـبــت بـعــض صـفـحــات الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،الـمـحـســوبــة عـلــى الـتـيــار
اإلص ـ ــاح ـ ــي ،إل ـ ــى ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ــإج ــراء
استفتاء حول «ضرورة تطبيق القوانين
اإلسالمية وفرض الحجاب على النساء
أو إعطاء صالحيات كبيرة لرجال الدين
بالتدخل في الشؤون العامة».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ش ـغ ـل ــت ق ـض ـيــة
وف ــاة أس ـتــاذ جــامـعــي إي ــران ــي  -كندي
يـ ــدعـ ــى ك ـ ـ ـ ــاووس سـ ـي ــد إم ـ ــام ـ ــي ،بـعــد
اع ـت ـقــالــه بــأسـبــوعـيــن داخـ ــل مـحـبـســه،
مساحة كبيرة من الجدل بين األطياف
السياسية المختلفة.
وأكد رئيس لجنة األمن والسياسة
ب ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــورى عـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن
بـ ــروجـ ــرديـ ــان أن «ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري»
ق ــام بــدعــوة ن ــواب المجلس مــن شتى
األطياف السياسية ،وأعضاء المجلس
األعلى لألمن القومي ،وعرض تسجيال
مصورا يظهر أن إمامي انتحر ،مضيفا
أن عائلة األ س ـتــاذ الجامعي شاهدت

إيرانيون يسيرون بمنطقة وسط األهواز التي ضربتها موجة غبار كثيف مع تفاقم أزمة الجفاف أمس (ارنا)
الفيديو ،وتأكدت من انتحاره ،وعليه لم
تطالب بتشريح جثته من قبل الطبيب
الشرعي.
ل ـك ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس عـلــي
مطهري قال إن الفيديو يظهر أن إمامي
كان يحضر لالنتحار ،لكنه ال يتضمن
لحظة إقدامه على االنتحار ،متسائال
ع ــن ت ــراخ ــي ح ــراس ــه ،وع ـ ــدم تــدخـلـهــم
لـمـنـعــه م ــن االن ـت ـح ــار داخ ـ ــل محبسه
المراقب بالكاميرات.

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ش ـ ـ ــدد وك ـ ـيـ ــل ع ــائ ـل ــة
إمــامــي ،بـيــام ذراف ـش ــان ،فــي تصريح
لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» ،ع ـلــى أن ال ـعــائ ـلــة غير
مقتنعة ب ــرواي ــة ال ـس ـل ـطــات ،وقــدمــت
طلبا إل جـ ــراء تـشــر يــح للجثة لكشف
أسباب الوفاة.
في غضون ذلك ،دعا نائب إصالحي
إل ـ ـ ــى تـ ــدخـ ــل مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى فــي
الـقـضـيــة ،بـعــد ارت ـك ــاب اسـتـخـبــارات
«ال ـحــرس ال ـث ــوري» مخالفة صريحة

ب ـت ــوق ـي ـف ـه ــا إم ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
اش ـت ـبــاه ـهــا ف ــي أنـ ــه ي ـق ــوم بــأنـشـطــة
«تجسس» ،وهو اتهام مدني تختص
به أجهزة األمن حسب الدستور.
وتـ ــزامـ ــن الـ ـج ــدل بـ ـش ــأن ال ـق ـضــايــا
الـسـيــاسـيــة مــع تــداعــي قـيـمــة العملة
االيـ ــران ـ ـيـ ــة إل ـ ــى ادن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى لـهــا
تاريخيا ،ما دفع اللجنة االقتصادية
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ــورى الـ ـ ــى اسـ ـت ــدع ــاء
مسؤولين حكوميين الستجوابهم.
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دوليات

أخبار مصر

توقيف جنينة بعد حديثه عن وجود وثائق تشكك بالنظام
• تأهب في «المتوسط» ومقتل  10إرهابيين بسيناء • هنية ودحالن يجتمعان في القاهرة

سلة أخبار
ً
العثور على ضابط مقتوال

القاهرة – عادل زناتي وشيماء جالل وخالد عبده وكاملة خطاب

قالت مصادر أمنية مصرية إن
قوات من الشرطة مصحوبة
بقوات عسكرية ألقت ظهر
أمس القبض على الرئيس
السابق للجهاز المركزي
للمحاسبات ،المستشار هشام
جنينة ،على خلفية تصريحات
أكد فيها امتالك رئيس
األركان األسبق الفريق سامي
عنانً ،وثائق مهمة تخص
أحداثا شهدتها مصر خالل
ثورة  25يناير .2011

بعد نحو شهر من إلقاء القبض
على المرشح الرئاسي المحتمل،
ال ـف ــري ــق س ــام ــي عـ ـن ــان ،قـ ــال ب ـيــان
للجيش المصري أمــس األول ،إنه
سيتخذ جميع اإلجراءات القانونية
ح ـ ـيـ ــال ال ـ ـمـ ــدعـ ــو ه ـ ـشـ ــام ج ـن ـي ـنــة،
الرئيس السابق للجهاز المركزي
لـلـمـحــاسـبــات ،ب ـشــأن تـصــريـحــات
أدل ــى بـهــا جنينة إلح ــدى الـمــواقــع
اإللـكـتــرونـيــة ،قــال فيها إن "رئيس
أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش األس ـ ـبـ ــق ،ال ـفــريــق
سامي عنان ،يحتفظ بوثائق يدعي
اح ـت ــواء ه ــا ع ـلــى م ــا ُي ــدي ــن الــدولــة
ً
وقيادتها ،خصوصا في أعقاب ثورة
 25يناير  ،"2011وهدد المستشار
بنشرها حال تعرض عنان ألي أذى.
جـنـيـنــة ،الـ ــذي ت ـع ـ ّـرض الع ـتــداء
من أحد المواطنين في الشارع قبل
أسـبــوعـيــن ،ك ــان أح ــد أب ــرز أعـضــاء
حـمـلــة ع ـن ــان ،الـ ــذي ت ــم حـبـســه في
يـنــايــر ال ـمــاضــي ،عـقــب ب ـيــان أعلن
ف ـي ــه ن ـي ـت ــه الـ ـت ــرش ــح الن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسة المقبلة ،المقرر لها الشهر
المقبل ،وهــو البيان ال ــذي اعتبره
ال ـج ـيــش ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى تـحــريــض
ضد مؤسسات الدولة والتزوير في
محررات رسمية.
وقـ ــالـ ــت اب ـ ـنـ ــة ج ـن ـي ـن ــة ل ــوك ــال ــة
"رويـتــرز" إن الشرطة ألقت القبض
ع ـل ــى وال ـ ــده ـ ــا ،أمـ ـ ــس ،ب ـي ـن ـمــا ق ــال
ال ـنــاطــق ال ـع ـس ـكــري ،الـعـقـيــد تــامــر
ال ــرف ــاع ــي ،ف ــي ب ـيــان أص ـ ــدره أمــس
األول ،إن تـ ـص ــر يـ ـح ــات ج ـن ـي ـنــة
ت ـس ـت ـه ــدف إثـ ـ ـ ــارة الـ ـشـ ـك ــوك ح ــول
الـ ــدولـ ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا ،ف ــي وق ــت
تـ ـخ ــوض ف ـي ــه ال ـ ـقـ ــوات الـمـسـلـحــة
معركة الوطن في سيناء الجتثاث
ج ــذور اإلرهـ ــاب ،مــؤكــدا أن الـقــوات
المسلحة ستستخدم جميع الحقوق
التي كفلها لها الدستور والقانون
لحماية األمن القومي ،والمحافظة
عـ ـل ــى ش ــرفـ ـه ــا وع ـ ــزتـ ـ ـه ـ ــا ،وأنـ ـه ــا

ستحيل األمر إلى جهات التحقيق
المختصة.
إلــى ذلــك تـقــدم المحامي سمير
صـ ـب ــري ،ب ـبــاغ ـيــن ل ـل ـنــائــب ال ـعــام
المستشار نبيل صــادق ،والمدعي
العام العسكري ،أمس ،ضد جنينة
وعنان واتهامهما بتهديد استقرار
البالد وأمنه ،فيما نفى سمير (نجل
ال ـف ــري ــق س ــام ــي عـ ـن ــان) ،ادع ـ ـ ــاءات
جنينة ،وقــال في بيان لــه" :طالبت
المحامي بالتقدم ببالغ رسمي ضد
جنينة ،متهما إياه بنسب معلومات
كاذبة إلى والده".
إلــى ذل ــك ،أعـلــن نــاصــر أمـيــن أنه
بصفته محامي سامي عنان ،فإنه
يؤكد أن كل ما جاء في تصريحات
جـنـيـنــة عـ ــار ت ـم ــام ــا م ــن ال ـص ـحــة،
وال يمت إل ــى الــواقــع بصلة ،وقــال
ف ــي ب ـيــان ل ــه" :ســأت ـخــذ اإلج ـ ــراءات
القانونية الالزمة ضد كل من أدلى
أو يدلي بتصريحات صحافية أو
إعــامـيــة ينسب فيها أي أق ــوال أو
أفعال للفريق سامي عنان".
وق ــال الـمــدعــي ال ـعــام العسكري
ال ـس ــاب ــق ،الـ ـل ــواء س ـيــد ه ــاش ــم ،إن
القانون اعتبر نشر الشائعات من
الجرائم التي تمس أمن الدولة ،كما
أن نشر معلومات ذات طابع سري
كانت بحوزة موظف بعد خروجه
من الخدمة تدخل في تلك القضايا،
م ـمــا يـنـطـبــق ع ـلــى ح ــال ــة جـنـيـنــة،
مـشـيــرا إل ــى أن عـقــوبــة جـنـيـنــة قد
تبدأ من  3سنوات حتى  15عاما،
مــوضـحــا لـ ـ "ال ـج ــري ــدة"" :سـيــواجــه
ات ـ ـهـ ــامـ ــات ع ـل ــى م ـ ـسـ ــاريـ ــن ،األول
الخاص بنشر معلومات وشائعات
من شأنها اإلضرار بأمن الدولة في
الداخل ،والثاني يتعلق بما نسبه
للفريق المستدعى سامي عنان".
عـسـكــريــا ،وف ــي إطـ ــار "الـعـمـلـيــة
الشاملة  "2018التي أطلقها الجيش
ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ــي ل ـل ـق ـضــاء على

عامل عند مدخل لنفق قيد اإلنشاء تحت قناة السويس بمدينة اإلسماعيلية الجمعة الماضية (إي بي أيه)
اإلره ـ ــاب ،ق ــال الـجـيــش إن ال ـقــوات
قتلت " 10تكفيريين" ،ليصل عدد
م ــن ت ــم ال ـق ـض ــاء عـلـيـهــم م ـنــذ بــدء
العملية الجمعة الماضي إلــى 38
"إرهابيا" ،وتم توقيف  400فرد من
المدانين في قضايا إجرامية ،فيما
ن ـفــذت الـ ـق ــوات ال ـب ـحــريــة عـ ــددا من
األنشطة التدريبية البارزة بمسرح
عمليات البحر المتوسط ،وأطلقت
 4صــواريــخ أرض  -بحر وسطح -
بحر ،ضمن التدريب على التعامل
م ــع ك ــل ال ـت ـه ــدي ــدات وال ـع ــدائ ـي ــات
للمياه اإلقليمية المصرية في البحر
المتوسط.
وأشــارت القيادة العامة للقوات
المسلحة ،إلــى أنــه بتوجيهات من
الـقـيــادة الـعــامــة لـلـقــوات المسلحة
لتخفيف الـعــبء وتلبية المطالب
واالح ـت ـي ــاج ــات األس ــاس ـي ــة ألب ـنــاء
سـيـنــاء فــي مـنــاطــق الـعـمـلـيــات ،تم
ت ــوزي ــع ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الـسـلــع
والمواد التموينية المجانية علي

المواطنين بعدة مناطق في نطاق
ش ـم ــال ووس ـ ــط س ـي ـن ــاء ،ف ــي إط ــار
اإلج ـ ــراءات الـمـتـخــذة لـضـمــان عــدم
تأثرهم بالجهود المبذولة للقضاء
على اإلرهاب.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"
إن قوات األمن حققت نجاحات في
جنوب العريش تمثلت في العثور
على خنادق قرب الطريق الدائري
ج ـنــوب الـمــديـنــة ،كــانــت العناصر
اإلره ــاب ـي ــة تـتـسـلــل م ــن خــالــه إلــى
داخ ــل الـعــريــش لتنفيذ الهجمات،
فـيـمــا اس ـت ـمــرت عـمـلـيــات الفحص
وال ـ ـت ـ ـحـ ــري الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذه ــا قـ ــوات
الشرطة لسكان محافظة العريش،
وتابع" :األجهزة ضبطت عــددا من
الـعـنــاصــر األجـنـبـيــة فــي الـعــريــش،
وجار التحقيق معهم".
وبينما ق ــال مــراســل "الـجــريــدة"
فـ ــي شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء ،إن ال ـعــريــش
تعاني نقصا حادا في السلع ،اعتبر
ال ـن ــاش ــط ال ـس ـي ـن ــاوي ،ع ـبــدال ـقــادر

مبارك ،المساعدات المجانية التي
تسلمها بعض األهــالــي مــن قــوات
الجيش تكفي لفترة إلــى حين حل
األزمة وفتح مديريات التموين.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ــرئ ـي ــس
عبدالفتاح السيسي ،أم ــس ،مدير
ج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـم ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ــروسـ ـي ــة ،س ـيــرجــي نــاري ـش ـي ـكــن،
ب ـح ـضــور ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال رئـيــس
الـمـخــابــرات الـعــامــة ،وق ــال الناطق
ال ــرئ ــاس ــي ،الـسـفـيــر ب ـســام راض ــي،
إن ال ـم ـســؤول ال ــروس ــي أك ــد تقدير
بالده لدور مصر ،فضال عن أهمية
الـ ـتـ ـع ــاون األم ـ ـنـ ــي ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
واس ـت ـع ــرض ال ـل ـق ــاء ج ـه ــود مصر
في مكافحة اإلرهاب ،وسبل تعزيز
التعاون األمني بين البلدين.
فـ ــي األث ـ ـن ـ ــاء ،اج ـت ـم ــع الــرئ ـيــس
السيسي ،أمس مع رئيس الحكومة
شــريــف إسماعيل ،وذل ــك بحضور
عـ ــدد م ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وقـ ـ ــال ال ـنــاطــق
الـ ــرئـ ــاسـ ــي إن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ن ــاق ــش

اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـط ــوي ــر م ـن ـظــومــة
الـتـعـلـيــم .ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،علمت
"ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن وفـ ـ ـ ــدا م ـ ــن ح ــرك ــة
حـمــاس بــرئــاســة إسـمــاعـيــل هنية،
الـتـقــى الـقـيــادي محمد دح ــان في
ضــاحـيــة التجمع الـخــامــس ،شــرق
القاهرة ،وجرى خالل اللقاء مناقشة
األوض ـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة والـمـخــاطــر
ا لـمـحــد قــة بالقضية الفلسطينية،
وكذلك الوضع اإلنساني المتفجر
ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة ،إل ــى ج ــان ــب بحث
سبل آليات التخفيف من معاناة أهل
قطاع غــزة ،بدعم ورعــايــة مصرية،
إضافة إلى استعراض سبل إنجاح
جـهــود المصالحة الفلسطينية –
الفلسطينية.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ال ـت ـقــى ه ـن ـيــة مع
مسؤولي جهاز المخابرات العامة
المصرية ،وتناول اللقاء األوضــاع
اإلنـســانـيــة فــي قـطــاع غ ــزة ،وبحث
م ـلــف ال ـم ـصــال ـحــة وس ـب ــل تطبيق
التفاهمات األخيرة.

«داعش» يرد على «الشاملة» بـ«حماة الشريعة» أقباط يحلمون بالعودة إلى «أرض الفيروز»
الفيديو استخدم لقطات قديمة وحذر المصريين من المشاركة في االنتخابات في الذكرى األولى للترحيل
●

القاهرة  -باهر عبدالعظيم

أول رد فعل من تنظيم "والية سيناء" الفرع
الـمـصــري لتنظيم "داعـ ــش" اإلره ــاب ــي ،على
"العملية العسكرية الشاملة سيناء ،"2018
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ال ـج ـيــش ال ـج ـم ـعــة ال ـمــاض ـيــة،
لتطهير سيناء من العناصر اإلرهابيةَّ ،
عمم
ً
ُ
التنظيم اإلرهابي أمس األول ،فيديو دمويا
ً
جديدا ،على الصفحات التابعة له على مواقع
ال ـت ــواص ــل ،وي ـح ـمــل اس ــم "ح ـم ــاة الـشــريـعــة"
ً
ض ـم ـن ــا رسـ ــائـ ــل ت ـخ ــوي ــف ل ـل ـم ـصــري ـيــن،
م ـت ـ ِّ
تـ ـح ــذره ــم م ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية المقبلة ،المقررة منتصف مارس
المقبل.
م ـق ـطــع ال ـف ـيــديــو ذو ال ـ ـ ـ ـ ـ ( )23دق ـي ـقــة رغــم
عنفه إال أن غالبية مشاهده تم جمعها من
وقائع سابقة ،ما اعتبره البعض محاولة من
التنظيم للتشويش على العملية العسكرية
المكبرة التي أطلقها الجيش ،وتشارك فيها
جميع أفــرعــه الرئيسية ،والـتــي بــدأت تؤتي
ً
ثمارها فعال.

ً
وعزز الفيديو ،فشل التنظيم ميدانيا نتيجة
تضييق قــوات الجيش ،إذ كشف في لقطات
مجمعة عناصر إرهابية تــزرع ناسفات في
طريق سير مركبات الجيش من دون الدخول
ً
ف ــي اش ـت ـبــاك مـبــاشــر مــع ال ـق ــوات ،ف ـضــا عن
تـصـفـيــة عـنــاصــر سـيـنــاويــة يــدعــي التنظيم
تعاونها مع الجيش.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي الـ ــداع ـ ـشـ ــي "أب ـ ـ ــو مـحـمــد
ال ـم ـصــري" فــي الـفـيــديــو" :ي ــا ج ـنــود الـخــافــة
في مصر عليكم بإفساد يــوم شركهم األكبر
(االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة)" ،وت ــاب ــع" :أري ـق ــوا
دم ــاء ه ــم ،وأبـ ـ ــدأوا بـ ــرؤوس ال ـك ـفــار ،ونـحــذر
عــوام المسلمين من االقتراب من مقرات تلك
االنتخابات" وذلك بحسب وصفه.
الالفت أن الفيديو أظهر أن تنظيم "داعش
سيناء" يتبع سياسة إر س ــال المقاتلين في
مهام إرهابية إلى القاهرة ،على عكس ما كان
ً
شــائـعــا فــي أوس ــاط المختصين فــي شــؤون
الحركات األصولية ،إذ أنهم كانوا يعتبرون
أن تـنـظـيــم "ج ـن ــود ال ـخ ــاف ــة" ال ـف ــرع الـثــانــي
لـ"داعش" في محافظات الدلتا والصعيد هو

ُتصريحات الجفاف المائي
تحرج وزير الري
نورالدين :مصر تعتمد على النيل ال المطر
● القاهرة  -عادل زناتي
أث ـ ــارت ت ـحــذيــرات أطـلـقـهــا وزي ــر
الري المصري ،د .محمد عبدالعاطي،
أمس األول ،بشأن أزمة جفاف المياه،
وض ـ ـ ـ ــرورة ت ـخ ــزي ــن م ـي ــاه األم ـط ــار
وترشيد االستهالك ،وتجنب مصير
ً
ما حــدث في جنوب إفريقيا ،جدال
ً
واسعا في األوساط المصرية.
ُ
تصريحات الوزير تعتبر األولى
م ــن نــوع ـهــا ال ـت ــي ي ـس ـت ـخــدم فيها
مسؤول مصري رفيع لفظ الجفاف،
منذ بدأت إثيوبيا العمل على إنشاء
س ــد الـنـهـضــة ال ـم ــائ ــي ،عـلــى النيل
األزرق ،أحــد أبــرز روافــد نهر النيل،
شريان الحياة في مصر ،عام .2011
ال ـ ـج ـ ــدل ب ـ ـشـ ــأن ال ـت ـص ــري ـح ــات
ـات من
الـمـتـلـفــزة ،أخ ــذ شـكــل م ــوج ـ ٍ
الـسـخــريــة مــن جــانــب نـشـطــاء على
صفحات التواصل االجتماعي ،لكنه
دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة
ال ـم ــوارد الـمــائـيــة وال ـ ــري ،د .حسام
اإلمام إلى إصدار توضيح ،أمس ،قال
فيه إن حديث الوزير ،بشأن جفاف
المياه في جنوب إفريقيا ،وأهمية
تــرشـيــد اس ـت ـهــاك ال ـم ـيــاه ،تضمن
رســالــة ال تقبل ال ـتــأويــل ،وأض ــاف:
"ال ــرس ــال ــة ه ــي ال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـحــدث

باعتباره عالمة إنذار مبكر ،يجب أن
ينتبه إليه العالم بأسره ،وأن يكون
هناك استعداد وعمل جاد على كل
المستويات لتقليل فرص حدوثه".
الجدل َّ
تحول إلى رد علمي ُمفحم،
مــن قبل أسـتــاذ المياه والـتــربــة في
جامعة الـقــاهــرة ،د .نــادر نورالدين
ال ـ ـ ـ ــذي فـ ـن ــد تـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ــوزيـ ــر
والمتحدث باسم الوزارة ،واعتبرها
غير موفقة ،ألن مصر تعتمد على
مياه نهر النيل ،بينما جنوب إفريقيا
تعتمد على مـيــاه األم ـط ــار ،وتقوم
بتخزينها خلف سدود الستخدامها
طوال العام ،كما أن أكثر من  %98من
احتياجات مصر المائية تعتمد على
النيل ،واألمطار ال تزيد على مليار
متر مكعب.
وأضاف نورالدين" :نذكر الوزير
أن تصريحاته عن التغيرات المناخية
أو االحـ ـت ــرار ال ـعــال ـمــي ،تـعـنــي أنــك
ستستخدم كمية أكـبــر مــن المياه
إلنـ ـت ــاج ن ـفــس ال ـك ـم ـيــة م ــن الـ ـغ ــذاء،
خــاصــة أن قـطــاع ال ــزراع ــة يستهلك
أكثر من  %85من حصة مصر في
مياه النيل".

مــن يـقــوم بالعمليات اإلرهــابـيــة فــي القاهرة
وبقية المحافظات.
ً
وكشف الفيديو أيضا التحاق عمر ،نجل
ً
الـقـيــادي اإلخــوانــي الـهــارب فــي تركيا حاليا
إبــراهـيــم الــديــب ،بالتنظيم فــي سـيـنــاء وأنــه
ش ـ ــارك ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـه ـج ـمــات ،وأن ـ ــه تم
تجهيزه وإرســالــه إلــى الـقــاهــرة بتكليف من
التنظيم إال أن قوات الشرطة تمكنت من قتله
خ ــال م ـحــاول ـتــه مـهــاجـمــة أح ــد االرتـ ـك ــازات
األمنية.
وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن قوات إنفاذ
ا لـقــا نــون اكتشفت خــال العملية العسكرية
ً
ً
مركزا إعالميا للتكفيريين داخل أحد الكهوف،
وتابع المصدر" :تم العثور على أفالم مصورة
لكل العمليات التي نفذها التنظيم اإلرهابي،
وكل البيانات واألسلحة التي يستخدمونها
في عملياتهم اإلرهابية ،بخالف مواد فيلمية
للتدريبات التي يتلقاها عناصر التنظيم"،
ً
مضيفا" :نعكف حاليا على تحليل الفيديو
للتأكد من صحته".

●

القاهرة  -عمرو حسني

تزامن إعالن الجيش المصري إطالق "العملية الشاملة
 سيناء  ،"2018للقضاء على اإلرهاب واستئصال شأفةالجماعات المسلحة ،يوم الجمعة الماضي ،مع حلول
الذكرى السنوية األولى لترحيل مئات األقباط من مناطق
في شمال سيناء ،إلى عدد من المحافظات المصرية ،على
رأسها محافظة اإلسماعيلية ،إحدى مدن قناة السويس،
ً
حفاظا على حياتهم ،على خلفية استهداف جماعة ما
يسمى "والية سيناء" ،الفرع المصري لتنظيم "داعش"،
قتل وحرق  6أقباط داخل منازلهم ،أواخر يناير .2017
وق ــال راع ــي كنيسة األنـبــا بيشوي باإلسماعيلية،
القمص يوسف شكري ،إن أقباط شمال سيناء ،اليزال
يراودهم األمل في العودة مجددا إلى "أرض الفيروز"،
بعد عام من خروجهم بسبب الهجمات ،وأضاف شكري
لـ "الجريدة"" :عدد المسيحيين المتبقين في سيناء قليل
األرثوذكسية" الوحيدة التي
جــدا" ،كنيسة مارمرقس
ُ
التــزال مفتوحة هناك ،وأخيرا قتل شاب قبطي حاول
الرجوع لالستقرار مجددا في سيناء".
وأوضــح شكري أن أكثر من  800أســرة قبطية  -من
أصل  - 1000أعلنت مغادرتها شمال سيناء ،حيث استقر

أغلبهم في محافظة اإلسماعيلية القريبة ( 140كيلومترا
من القاهرة) وتوزع الباقون على محافظات الوجهين
البحري والقبلي ،حيث سهلت الحكومة انتدابهم في
وظائف مماثلة ،ويحاول العدد الباقي الحصول على
وظيفة في القطاع الخاص.
وفي حين أكدت النائبة البرلمانية مارجريت عازر،
وكيلة لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان أن سيناء بها
بؤر إرهابية كثيرة شديدة الخطورة ،قالت لـ "الجريدة":
"نتمنى بعد  3أشهر من بدء عملية "سيناء الشاملة"،
وبحلول  25أبريل ( 2018عيد تحرير سيناء) أن يكون
ً
قد تم القضاء على اإلرهاب فعليا ،وأن تكون هناك عودة
جزئية لألقباط".
وبدا المفكر القبطي كمال زاخر متفائال بقرب عودة
األق ـبــاط إل ــى ديــارهــم فــي سـيـنــاء ،معتبرا أن العملية
الـعـسـكــريــة تــأتــي اآلن ل ـلــرد عـلــى ال ـمــزاعــم ،وأضـ ــاف لـ
"الجريدة"" :عودة األقباط إلى سيناء سوف تشبه عودة
َّ
المهجرين على خط القناة بعد حرب االستنزاف ،1967
الفرق أن أقباط سيناء سيعودون بعد عام واحد فقط،
بعد استخدام الجيش القوة الغاشمة ضد اإلرهاب".
يشار إلى أن عدد األقباط في مصر  -وفق تقديرات
غير رسمية  -نحو  8ماليين نسمة.

صالح :مستعدون للمصالحة مع «اإلخوان»
القاهرة  -أيمن عيسى

صالح إلى إمكانية
ألمح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة ً
المصالحة مع جميع األطراف الليبية ،موضحا أن المصالحة
ستساعد على إنهاء األزمة الليبية ،وأنه ال خالفات بين البرلمان
والجيش الليبي ،وأن المجلس ّأيد جميع تحركات الجيش.
وأكد صالح ،في حوار مع «الجريدة» ،أن مصر دعمت الشعب
نظام معمر القذافي ،وأنها ستشارك
الليبي بقوة منذ سقوط ً
في عمليات إعمار ليبيا ،داعيا الحكومة المصرية إلى تخفيف
قيود سفر العمالة على المصريين ...وفيما يلي نص الحوار:
• لـمــاذا تأخر الحل فــي ليبيا
بعد كل هذه السنوات من الصراع؟
 ال ـت ــدخ ــات األج ـن ـب ـيــة سببرئيسي فــي تــأزم الــوضــع وتأخر
الحل فــي ليبيا ،ولــأســف جميع
التدخالت األجنبية كانت ألغراض
دول في المنطقة ،وليس من أجل
حل القضية ،فكل دولة لها أغراض
مختلفة عــن األخ ــرى ،وجميعها
ضد السيادة الليبية.
• كيف ترى فرص المصالحة
فــي الــداخــل الليبي ،وخــاصــة مع
جماعة "اإلخوان"؟

 إذا ن ـج ـح ـن ــا فـ ـ ــي ا خـ ـتـ ـي ــارمجلس رئاسي أو رئيس للدولة،
ف ـس ـت ـتــم ال ـم ـص ــال ـح ــة ،وسـتـبـطــل
كـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ـمـ ـتـ ـع ــارض ــة،
وال ـل ـي ـب ـيــون أخـ ــوة نـسـيــج واح ــد
وعــائ ـلــة واح ـ ــدة يـسـتـطـيـعــون أن
يتصالحوا بين عشية وضحاها،
وعـلـيـهــم أن يـنـتـبـهــوا إل ــى أن لم
الشمل ضروري ،وإن لم يجتمعوا
ويتصالحوا فسيفشلوا وستذهب
ريحهم ،وأولى خطوات المصالحة
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
رئاسية وبرلمانية.

• ل ـكــن ل ــم ي ـح ــدد ب ـعــد مــوعــد
لالنتخابات سواء البرلمانية أو
الرئاسية؟
 مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ي ـ ــدرسحــال ـيــا ق ــان ــون االس ـت ـف ـت ــاء على
ال ــدس ـت ــور ،وب ـم ـج ــرد أن تـصــدر
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة الـعـلـيــا
حكمها في قرار إحالة الدستور
إلــى البرلمان بالتأييد ،سنتجه
فـ ً
ـورا نحو االستفتاء عليه ،وإذا
ما قالت المحكمة إن اإلحالة غير
صحيحة فــإن مشروع الدستور
سيعود إلى هيئة وضع الدستور

ل ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص،
وبمجرد االستفتاء على الدستور
س ـي ـتــم إصـ ـ ــدار ق ــان ــون ان ـت ـخــاب
الرئيس وانتخاب مجلس النواب،
وأعـ ـتـ ـق ــد أن ال ـل ـي ـب ـي ـيــن هـ ــم مــن
سيؤمنون االنتخابات بأنفسهم.
• كيف يمكن إجراء انتخابات
في ظل االنقسام ووجود حكومة
في طرابلس وأخرى في البيضاء؟
 نـحــن ق ـ ــادرون عـلــى تـجــاوزتلك النقطة ،إال إذا كان المجتمع
الــدولــي يــرغــب فــي عــرقـلــة األم ــر،
فالطريق إلى السلطة ومفتاحها
ه ــو صـ ـن ــدوق االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وم ــن
يقول إنه عنده شعبية ،فليتقدم
لالنتخابات.
• ما سبب التوتر في العالقة
مع المشير خليفة حفتر؟
 العالقة بيني وبين المشيرخـلـيـفــة ح ـف ـتــر ،ع ـلــى الـمـسـتــوى
ال ـش ـخ ـص ــي مـ ـع ــروف ــة وق ــدي ـم ــة،
نحن في البرلمان دعمنا عملية
ال ـك ــرام ــة ال ـت ــي ق ــاده ــا ال ـم ـش ـيــر،
ووقفنا معه ودعمنا الجيش ،لكن
هناك تباينا في وجهات النظر
في بعض الملفات ،وأوكد أنه ال
خالف بين البرلمان والمؤسسة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ـم ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ورئيس مجلس النواب في مقدمة

الداعمين للجيش الليبي ،وكنا
السبب في إعادة تطوير الجيش
الليبي ،فأين إذا الخالف.
• ماذا عن العالقات المصرية
– الليبية؟
 ال أح ــد يـسـتـطـيــع أن يــزايــدعلى هذه العالقات ،فهي تاريخية
ومـعــروفــة ،وقــائـمــة على األخــوة
وح ـســن ال ـج ــوار ،ومــوقــف مصر
والــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح السيسي
منذ البداية كان معنا ،حتى خالل
األيام الصعبة.
• مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــة
ب ــالـ ـش ــرك ــات ال ـم ـص ــري ــة إلع ـ ــادة
إعمار ليبيا؟
 دع ــون ــا لـمــؤتـمــر ف ــي م ــارسح ـ ـ ـ ــول إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ل ـي ـب ـي ــا،
وستحضر الشركات المصرية،
وس ـي ـكــون لـهــا ٌ
دور لـمــا لـهــا من
تــاريــخ فــي هــذا الـمـجــال ،وهناك
شركات مصرية تقوم بالصيانة
ف ـ ــي م ـ ـج ـ ــال الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط ،وأثـ ـبـ ـت ــت
جــدارتـهــا وقــدرت ـهــا ،واآلن نحن
داعمون لها ،كما أننا في حاجة
إ لــى العمالة المصرية ،وأتمنى
من السلطات المصرية أن تخفف
الـ ـقـ ـي ــود عـ ـل ــى دخـ ـ ـ ــول ال ـع ـم ــال ــة
المصرية إلى ليبيا.

قالت وزارة الداخلية ،إنها
عثرت صباح أمس ،على جثة
ً
ضابط شرطة مقتوال داخل
سيارته في منطقة العجوزة
بمحافظة الجيزة ،الفتة إلى أن
سبب الحادث لن يتحدد قبل
ظهور تقرير الطب الشرعي ،إذ
ً
كان عثر على الضابط مصابا
بطلق ناري في الصدر أحدث
فتحتي دخول وخروج ،وهو
جالس على مقعد القيادة.
مصدر أمني ،قال إنه أثناء
فحص السيارة ،تبين وجود
السالح الميري الخاص
بالضابط في يده.

«قومي اإلنسان»
يزور سجن المرج

قالت مصادر في وزارة
ً
الداخلية إن وفدا من أعضاء
المجلس القومي لحقوق
اإلنسان زار سجن المرج،
ضمن خطته لزيارة أماكن
االحتجاز لمتابعة أحوال
السجون والسجناء ،من خالل
االمتيازات الممنوحة له
بالتعاون مع وزارة الداخلية
متمثلة في قطاع السجون.
وتفقد وفد المجلس مرافق
السجن ،وأماكن االحتجاز
والتأديب ،والمستشفى،
والمكتبة ،والصالة
المخصصة للزيارات،
والمالعب ،ومصنع الحالوة
التابع للسجن ،والفصول
المخصصة لمحو األمية،
ومعرض منتجات السجناء
اليدوية.

شركة «مصرية  -جزائرية»
لالستكشاف

عقد وزير البترول والثروة
المعدنية المهندس طارق
المال أمس ،جلسة مباحثات
مع وزير الطاقة الجزائري
مصطفى قيتوني ،تم خاللها
بحث تعزيز مشروعات
التعاون المشترك بين البلدين
في مختلف مجاالت البترول.
من جانبه ،قال المال ،إن
التعاون بين البلدين ممتد
منذ فترة طويلة في مجال
استيراد جانب من احتياجات
مصر البترولية ،خاصة
البوتاغاز ،إضافة إلى مشاركة
شركة بتروجيت المصرية في
عدد من المشروعات البترولية
في الجزائرز.

مجلس الوزراء ُيحيل
 ٣قوانين إلى البرلمان

أحال مجلس الوزراء المصري
أمس ،ثالثة مشروعات قوانين،
إلى مجلس النواب ،وهي
مشروع قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات ،بما يتالءم
ومواكبة التطور التكنولوجي
المتنامي ،ومشروع قانون
"إنشاء صندوق رعاية
المبتكرين والنوابغ" ،ومشروع
قانون تعديل بعض أحكام
قانون الطرق العامة ،والذي
يحدد مواصفات الحركة
على الطرق العامة والقواعد
والشروط التي تكفل توفير
األمان عليها.

ةديرجلا
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السالمية يسقط القادسية
بثنائية ويحتفظ بوصافة «ڤيڤا»
أحمد حامد

حافظ فريق السالمية لكرة
القدم على وصافة دوري ڤيڤا،
بتجاوزه القادسية بهدفين
دون رد ،في مباراة أمس على
استاد علي صباح السالم ،في
مستهل منافسات الجولة
العاشرة.

تـمـســك الـســالـمـيــة بــوصــافــة
دوري فيفا لكرة القدم ،بعد أن
تجاوز القادسية بهدفين دون
رد ،فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت
بينهما أمس على استاد علي
صباح السالم بجليب الشيوخ.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوي ف ـه ــد
الــرش ـيــدي ( ،)47ونــايــف زويــد
( ،)85ليرفع الفريق رصيده الى
 18نقطة ،بينما تجمد رصيد
القادسية عند  13نقطة.
ونجح السالمية في تحقيق
مـبـتـغــاه ب ــال ـم ـب ــاراة ،ع ـبــر أداء
م ـت ــوازن دف ــاع ــا وه ـجــومــا ،في
ح ـي ــن لـ ــم يـ ـق ــدم ال ـق ــادس ـي ــة مــا
يشفع لــه فــي الـمـبــاراة ،فــي ظل
تراجع هجومي واضح.
ول ـ ـ ــم يـ ــرتـ ــق الـ ـ ـش ـ ــوط األول
لمستوى الطموح ،في ظل حذر
مبالغ فيه من السالمية ،وعدم
قــدرة القادسية على فك شفرة
دفاع السماوي.
واع ـت ـمــد األص ـف ــر ف ــي بــدايــة
ال ـم ـبــاراة عـلــى مـهــاجــم صريح
هــو اإلي ـف ــواري الســانــا ديــابــي،
يعاونه بــدر المطوع ،ومحمد
الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد ،إلـ ــى
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

الـ ـحـ ـش ــان ،وم ـح ـمــد خ ـل ـيــل من
العمق.
فــي الـمـقــابــل ،كـثــف السالمية
وج ـ ـ ـ ـ ــوده فـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط الـ ـمـ ـلـ ـع ــب،
بـ ـت ــواج ــد أحـ ـم ــد دي ـ ـ ــب ،وح ــام ــد
ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي ،وعـ ـ ـ ــدي ال ـص ـي ـف ــي،
وش ــاهـ ـي ــن الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،عـ ـل ــى أن
يـتــواجــد فهد الــرشـيــدي بمفرده
في المقدمة.
ون ـ ـجـ ــح ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي بـ ـص ــورة
كبيرة في إيقاف خطورة األصفر،
السيما بعد خروج صانع اللعب
سيف الحشان ،وعــودة المطوع
ألداء هذا الدور.
وص ـبــت ب ــداي ــة ال ـش ــوط األول
فـ ــي م ـص ـل ـحــة الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،بـعــد
تـ ـم ــري ــرة مـ ــن م ـح ـم ــد خ ـل ـي ــل فــي
الــدق ـي ـقــة ال ـخــام ـســة ،لــإي ـفــواري
السانا ديابي ،انفرد على أثرها
بالحارس سطام الحسيني ،الذي
تصدى للكرة ببراعة.
بعدها رد السالمية بتسديدة
مباغتة من خارج منطقة الجزاء،
ل ـي ـت ـص ــدى لـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا ب ـب ــراع ــة
حارس األصفر خالد الرشيدي.
لينحصر بعد ذلــك اللعب في
وس ــط الـمـلـعــب ،مــع أفضلية في
االستحواذ للقادسية ،لكن دون
خـ ـط ــورة ع ـل ــى م ــرم ــى الـ ـح ــارس

ً
بدر المطوع متذمرا من قرار الحكم جاسم جعفر
سطام الحسيني ،لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي.

هدف مبكر
واستطاع السالمية ،بعد مرور
الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن عـمــر الـشــوط
الثاني ،أن يدرك هدف التقدم ،بعد

أن نفذ عدي الصيفي ركلة ركنية،
حولها فهد الــرشـيــدي بــرأســه في
شباك األصفر ،وسط احتجاجات
من األخير بحجة عدم تجاوز الكرة
خ ــط ال ـم ــرم ــى .وان ــدف ــع الـقــادسـيــة
فــي مـحــاولــة إلدراك الـتـعــادل ،لكن
عابه التسرع ،وعدم فعالية الخط
األمامي ،سواء السانا أو تياغو.

فــي الـمـقــابــل ،شكلت هجمات
السالمية المرتدة خطورة بالغة،
السيما بعد دخ ــول نــايــف زويــد
على حساب حامد الرشيدي.
وتواصلت محاوالت القادسية
إلدراك ا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ،لـ ـك ــن غ ـي ــاب
الفعالية الهجومية استمر عقبة
أمام الفريق ،ما حدا ببدر المطوع

إلى االعتماد على الحل الفردي،
ل ـكــن دفـ ــاع الـســالـمـيــة ح ــال دون
محاوالته ،ما زاد عصبية العبي
القادسية ،ليحصل ضــاري على
االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار
الثاني،
وي ــزي ــد
مـ ـهـ ـم ــة

فــري ـقــه ص ـع ــوب ــة ،وفـ ــي الــدقـيـقــة
 86انطلق نايف زويد من وسط
الملعب ،مستغال سرعته ،ليسدد
في شباك الرشيدي ويقضي على
أمل القادسية في المباراة.

الكويت والعربي في مواجهة الجهراء وكاظمة اليوم
●

حازم ماهر

تختتم ا ل ـيــوم منافسات
الجولة العاشرة لدوري فيفا
لكرة القدم بإقامة مباراتين،
إذ يلتقي الكويت مع الجهراء على
اس ـت ــاد نـ ــادي ال ـكــويــت ف ــي الـســاعــة
 4:50مساء ،والعربي مع كاظمة على
استاد صباح السالم بالنادي العربي
في الساعة .7:10
وكانت الجولة العاشرة انطلقت أمس
الـ ـث ــاث ــاء ،ب ــإق ــام ــة م ـب ــارات ــي ال ـســال ـم ـيــة مع
القادسية ،والتضامن مع النصر.

الكويت والجهراء

عبدالله أبوزمع

محمد إبراهيم

يدخل الكويت ،المتصدر برصيد  25نقطة،
مباراة اليوم من أجل اإلبقاء على فارق النقاط
الكبير مع المنافسين ،ال سيما في ظل تراجع
مستوى الـجـهــراء فــي الفترة األخـيــرة بشكل
الفت للنظر.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر ،أن ي ـح ـســم ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
لــأب ـيــض ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب األردن ـ ـ ــي محمد
أبــوزمــع مصير الــاعـبـيــن يـعـقــوب ال ـطــراروة
واإلي ـ ـفـ ــواري جـمـعــة سـعـيــد م ــن ال ــدخ ــول في
التشكيل األساسي اليوم من عدمه ،وذلك بعد
تعافيهما من اإلصابة التي لحقت بهما أخيرا.
ويـ ــدرك أب ــوزم ــع وال ـج ـهــاز ال ـم ـعــاون لــه أن
الجهراء ،رغم حالة عدم االستقرار الفني التي
يـمــر بـهــا حــالـيــا ،ق ــادر عـلــى تحقيق نتيجة
إيجابية ،وهــو األمــر الــذي نقله لالعبيه مع
تحذيرهم من االستهتار أو الثقة بالنفس
الزائدة على الحد.
ومــن جــانـبــه ،يسعى الـجـهــراء ،الــذي

يــوجــد فــي الـمــركــز الــرابــع برصيد  13نقطة،
إلـ ــى ط ــي ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـل ـب ـيــة ب ـع ــد خ ـســارتــه
فــي الجولتين الماضيتين على يــد العربي
والنصر.
ولعل تحقيق الجهراء الفوز اليوم أو حتى
الـتـعــادل يـكــون بمنزلة ال ـعــودة إل ــى الطريق
الصحيح والسليم م ـجــددا ،وخـصــوصــا أنه
يواجه فريقا مرشحا فوق العادة للفوز باللقب
الثاني على التوالي.
ومــن الـمــؤكــد أن م ــدرب الـجـهــراء الصربي
بوريس بونياك يعلم تماما أن تحقيق نتيجة
إيـجــابـيــة أم ــر صـعــب ،لكنه لـيــس مستحيال،
ولــذلــك ج ــاء ت تعليماته لالعبين بـضــرورة
بذل مجهودات مضاعفة ،واستغالل الفرص
التي ستسنح لهم.
ويستعيد الـجـهــراء فــي لقاء الـيــوم حمود
ملفي ال ــذي يعد أحــد أهــم أوراق ــه ،وغ ــاب في
الجولة الماضية بسبب اإليقاف.

يسعى بقوة إلى مواصلة هذه النتائج من
أجل الدخول في المربع الذهبي على أقل
تقدير.
ويفتقد األخضر اليوم جهود أحمد
محمد إبراهيم وأحمد إبراهيم الخضر
وعلي مقصيد بداعي اإلصابة.
على الجانب اآلخــر ،يعاني كاظمة بشدة
س ــوء الـمـسـتــوى ،ال ــذي كلفه خ ـســارة فــادحــة
أمــام القادسية بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة
أهداف من دون رد.
وسـ ـيـ ـك ــون م ـص ـي ــر الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
الـمـخـضــرم تــونــي أولـيـفـيــرا عـلــى الـمـحــك في
ح ــال الـخـســارة ال ـيــوم ،ولــذلــك فــالـمـبــاراة إمــا
أن تكون بمنزلة طــوق النجاة بالنسبة إليه
أو الرحيل عن القلعة البرتقالي ،إال إذا كان
لإلدارة رأي آخر!
ويغيب عن البرتقالي اليوم العباه ناصر
الوهيب والبرازيلي فاندرلي بداعي اإلصابة.

العربي وكاظمة
مــوقــف مـتـنــاقــض يـمــر ب ــه طــرفــا ال ـم ـبــاراة
الـثــانـيــة ال ـعــربــي وكــاظ ـمــة ال ـي ــوم ،فــاألخـضــر
المنتشي بالنقاط األربــع التي حصدها في
الجولتين الماضيتين والتي رفعت رصيده
إلى  10نقاط تواجد بها في المركز الخامس،

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

االستاد

الكويت × الجهراء

4.50

الكويت

العربي × كاظمة

7.10

صباح السالم

«يد» األخضر يوقف خيطان ويدخله في حسبة معقدة

●

محمد عبدالعزيز

ً
ح ـ ـقـ ــق ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـعـ ــربـ ــي فـ ـ ـ ــوزا
ً
م ـس ـت ـح ـقــا ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره خـيـطــان
بنتيجة  27 - 31في المباراة ،التي
جمعتهما أمس ،على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية ضمن
الجولة الثالثة عشرة من الــدوري
العام لكرة اليد.
وكــان األخضر قد أنهى الشوط
األول بنتيجة  14-17ليرفع رصيده
إل ــى  11نقطة فــي الـمــركــز الـثــامــن،
بينما تجمد ر صـيــد خيطان عند
 14نقطة في المركز السادس ،ودخل
ً
ف ــي حـسـبــة مـعـقــدة جـ ــدا بالنسبة
لـسـبــاق ال ـتــأهــل ل ـل ــدوري الـمـمـتــاز
الفوز بالمباراتين المقبلتين على
ً
القرين وبــرقــان ،المرشحين أيضا
للصعود.
وشهدت الدقيقة  25من الشوط
األول طرد العب خيطان عبدالعزيز
التراك بالبطاقتين الحمراء والزرقاء
نتيجة ســوء سلوك جسيم عندما
ح ــاول ال ـخــروج مــن الملعب أثـنــاء
سير اللقاء ،بعد مشادة كالمية مع
مدربه إسماعيل عبدالقدوس .وأدار
ال ـل ـقــاء الـحـكـمــان ثــامــر أشـكـنــونــي
وأحمد األحمد.

فوز الشباب واليرموك
وف ــي م ـبــارات ـيــن أخــري ـيــن جــرتــا

أمــس األول ،ضمن الـجــولــة ذاتـهــا،
فاز الشباب على النصر  ،27-32كما
تغلب اليرموك على الساحل .23-28
وبذلك ،رفع الشباب رصيده إلى 10
نقاط ،وارتقى للمركز الثامن ،فيما
ظل النصر في المركز الثاني عشر،
يـلـيــه ال ـســاحــل فــي ال ـمــركــز الـثــالــث
عشر بـ 5نقاط ،واليرموك ،رغم فوزه،
في المركز الرابع عشر قبل األخير
بـ 4نقاط.

السالمية وكاظمة
وتختتم الجولة ،اليوم ،بإقامة
مباراتين في غاية األهمية ،حيث
يلتقي في الخامسة مساء السالمية
مع كاظمة ،وفي السادسة والنصف
مباراة الكويت وبرقان.
وتعد المباراة األولى هي اللقاء
ال ـم ـن ـت ـظــر ،ل ـم ــا ت ـح ـم ـلــه م ــن نــديــة
وإثارة ،رغم تأهل الفريقين للدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ،إذ ي ـت ـط ـلــع ال ـســال ـم ـيــة،
الـمـتـصــدر بـ ــ 24نـقـطــة ،إل ــى تأكيد
تفوقه ،والمحافظة على مسيرته
الـنــاجـحــة فــي الـبـطــولــة حـتــى اآلن،
فــي حـيــن يـسـعــى كــاظ ـمــة ،الـثــالــث،
ب ــ 21نقطة للمحافظة على سجلة
خــالـيــا مــن ال ـهــزائــم ،وإي ـقــاف تقدم
«الـ ـسـ ـم ــاوي» ،إلث ـب ــات م ــدى تـطــور
الـفــريــق ه ــذا الـمــوســم تـحــت قـيــادة
مدربه الجزائري رابح غربي.
وسـيـحــاول م ــدرب «الـسـمــاوي»،

خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــا ،إثـ ـ ـب ـ ــات ج ـ ــدارت ـ ــه
ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــدارة واس ـ ـت ـ ـغـ ــال أوراق ـ ـ ـ ــه
الـ ــراب ـ ـحـ ــة ،ل ـت ـق ــدي ــم عـ ـ ــرض ج ـي ــد،
وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــاي ـ ـس ـ ـتـ ــرو مـ ـه ــدي
القالف ،صانع األلعاب ،والمصري
ع ـبــدالــرح ـمــن س ـن ــد ،وب ـش ــار تـقــي.
فيما سيعمل غربي على استغالل
ط ـم ــوح ــات الع ـب ـي ــه ،وقـ ـ ــوة ال ـخــط
الـخـلـفــي ،ال ـمــدعــوم بـتــألــق فيصل
واص ـ ـ ـ ــل ومـ ـحـ ـم ــد جـ ـ ـ ـ ــواد ،ل ـل ـظ ـفــر
بنتيجة اللقاء.

الصليبيخات يصطدم بالشباب
في «أولى السلة»
●

جابر الشريفي

تقام اليوم منافسات المرحلة الثالثة من القسم األول لدوري الدرجة
األولى ،حيث يلتقي في السادسة مساء فريقا الصليبيخات مع الشباب
على صالة نادي الساحل .بعدها مباشرة تقام مباراة التضامن مع
الساحل على نفس الصالة.
ويتصدر الصليبيخات الدوري بـ 4نقاط ،فيما يملك الشباب  3نقاط،
والساحل واليرموك بنفس الرصيد ،والتضامن نقطة من مباراة واحدة.
وال ينص نظام الدوري على الهبوط أو الصعود ،بل تلعب الفرق
لتحديد المراكز من السابع إلى الحادي عشر ،وسيكون هناك تتويج
من لجنة المسابقات للفريق البطل.
ويسعى الصليبيخات إلى مواصلة صدارته للبطولة ،في ظل ما
يملكه من إمكانيات جيدة وحماس كبير من العبيه ،بقيادة مدربه
الـشـبــاب فـهــد بــرجــس .فيما ي ـحــاول ال ـش ـبــاب ،ال ــذي ي ـقــوده الـمــدرب
عبدالعزيز القالف ،إيقاف منافسه ،لتحقيق لقب بطل دوري الدرجة
األولى.

الكويت وبرقان
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يسعى
ال ـك ــوي ــت ال ـث ــان ــي ب ـ ــ 22ن ـق ـطــة إل ــى
مــواصـلــة زحـفــه إل ــى قـمــة ال ــدوري،
عبر بوابة بــرقــان ،صاحب المركز
ال ـخ ــام ــس ب ـ ـ ــ 16ن ـق ـط ــة ،وال ـط ــام ــح
إلــى اللحاق بركب الـفــرق المتأهل
لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ،رغـ ــم صـعــوبــة
المهمة.
وس ـي ـع ـم ــل م ـ ـ ــدرب «األبـ ـ ـي ـ ــض»،
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري س ـ ـع ـ ـيـ ــد ح ـ ـ ـجـ ـ ــازي،
لــاس ـت ـفــادة م ــن كـتـيـبــة الــاعـبـيــن
المميزين الــذيــن يضمهم الفريق،
لتحقيق غايته ،وحصد النقطتين،
في حين سيحاول مواطنه محمد
مـسـعــودان م ــدرب بــرقــان التصدي
لقوة «األبيض» والخروج من اللقاء
بأفضل نتيجة ممكنة.

بونياك

أوليفيرا

 5مباريات في دوري الكرة
النسائية اليوم

العب العربي عبدالعزيز ماهر يصوب على مرمى خيطان

تقام اليوم على الملعب الفرعي الستاد جابر الدولي منافسات
األسبوع الخامس عشر لــدوري كرة القدم النسائية ،الــذي يقام
للمرة األولى تحت مظلة اتحاد الكرة ،حيث يلتقي نادي العيون
مــع فتيات حــولــي ،وفــامــوس مــع نيفي ،وذلــك فــي الساعة ،7:10
وجاغوار مع سفن ،ونادي الفتاة مع ويست وينغ في الساعة ،8:10
والجامعة األمريكية مع ويفس في الساعة .9:10
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ً
الطراروة :القناة الثالثة تقدم عددا
ً
كبيرا من الخدمات الرياضية

هجن السعودية تتصدر بطولة الكويت الدولية
تستمر سباقات بطولة الكويت
الدولية للهجن ،وسط تنافس
مثير بين هجن الكويت
والسعودية والقطر.

تواصل بطولة الكويت الدولية
ال ــ 18لسباقات الـهـجــن ،المقامة
برعاية أميرية سامية ،سباقاتها
في يومها الثالث ،وسط تنافس
مـ ـثـ ـي ــر ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـه ـ ـجـ ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــدة
ُ
للمالك الكويتيين والسعوديين
والقطريين.
وعززت السعودية موقعها في
صدارة ترتيب البطولة ،بإحرازها
 16ش ــوط ــا ،ب ـع ــد فـ ــوز هـجـنـهــا،
أم ــس ،بــأربـعــة أش ـ ــواط ،وج ــاءت
ق ـط ــر ث ــان ـي ــة ب ـ ــ 14ش ــوط ــا ،عـقــب
حصد هجنها ستة أشواط ،فيما
َّ
حلت الكويت ثالثة بــ 13شوطا،
ب ـع ــد أن فـ ـ ــازت ه ـج ـن ـهــا ب ـشــوط
واح ــد ،وتحتل اإلمـ ــارات المركز
الرابع بشوطين.
وفـ ـ ـ ـ ــازت هـ ـج ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
م ـن ــاف ـس ــات ه ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم ،وال ـت ــي
خ ـ ـص ـ ـصـ ــت لـ ـلـ ـهـ ـج ــن "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذاع
ال ـق ـع ــدان واالبـ ـ ـك ـ ــار" ،وهـ ــي ذات
األعـمــار المتوسطة على مسافة
ستة كيلومترات بـشــوط وحيد
جاء عبر الذلول "خطير" ،لمالكه
جلوي العجمي.
وتـمـكـنــت ال ـه ـجــن الـسـعــوديــة
مــن ال ـفــوز بــأرب ـعــة أش ـ ــواط ،عبر
ه ـج ـن ـه ــا "ن ـ ــويـ ـ ـع ـ ــس" لـ ـعـ ـل ــي ال
شعفول ،و"بلبلة" لفهد الرشيدي
ال ـمــري ،و"رع ــد" لـفــاح العتيبي،
و"صوغان" لمحمد المري.
ف ــي ح ـيــن أح ـ ــرزت ه ـجــن قطر
ستة أشواط عبر الذلول "رمثان"

جانب من تكريم الهجن الفائزة بالزعفران
ل ـخ ـل ـي ــف الـ ـعـ ـطـ ـي ــة ،و"ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــرا"
لعبدالله العيدة ،و"دولة" لسعود
العذبي ،و"دخان" لعبدالله المري،
و"بلبلة" لحمد النابت ،و"محارة"
لناصر المسند.
و ق ــال عضو اللجنة المنظمة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
اإلعــام ـيــة فـهــد الـعــويـضــة عقب
ان ـت ـهــاء ال ـس ـبــاقــات ،إن الـبـطــولــة
واصـلــت تميزها ،وســط تنافس

«الداخلية» بطل «بولينغ الوزارات»
حقق فريق وزارة الداخلية لقب دوري الوزارات
والمؤسسات في بطولة البولينغ الحكومية ،التي
اختتمت على صالة كــوز مــو بالسالمية ،واحتل
فريق "الكهرباء والماء" المركز الثاني ،وحل فريق
ً
الخطوط الجوية الكويتية ثالثا.
حضر حفل ختام البطولة مدير إدارة الرياضة
للجميع حامد الهزيم رئيس اللجنة الفنية لبولينغ
الوزارات ونائبه وليد السلطان والوكيل المساعد
لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بوزارة
الكهرباء فؤاد العون ومدير دائرة العالقات العامة
بالخطوط الكويتية فايز العنزي.

وفاز فريق الهيئة العامة للبيئة بكأس الفريق
المثالي ونائل العثمان من وزارة الشؤن بكأس
أف ـضــل اداري ،ومـ ــدرب ال ـك ـهــربــاء بــاســل الـعـنــزي
بأفضل مــدرب ،والعــب "الكويتية" عبدالله خالد
بــأف ـضــل الع ــب وب ـك ــأس اف ـضــل ش ــوط ب ــال ــدوري،
وأق ـي ـمــت م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدوري م ـســاب ـقــات ال ـفــردي
والزوجي والفرق واألساتذة.
وحقق لقب الفردي عبدالله اليحيوح من وزارة
ال ــدف ــاع ،ولـقــب ال ــزوج ــي عـبــدالـلــه خــالــد ويــوســف
الطبطبائي من "الكويتية" ،ولقب األساتذة على
حبيب من "الكهرباء".

مـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــن هـ ـ ـج ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وق ـ ـ ـطـ ـ ــر ،وال ـ ـتـ ــي
ح ـصــدت مـعـظــم ال ـمــراكــز األول ــى
في األشواط.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن أه ـ ـ ـ ــم أش ـ ـ ـ ــواط
أم ــس تـمـثـلــت ب ـشــوطــي ال ــرم ــوز،
ح ـي ــث ح ـص ـل ــت ق ـط ــر ع ـل ــى رم ــز
س ـبــاق "ال ـج ــذاع ال ـق ـع ــدان" ،فيما
فــازت الـسـعــوديــة بــرمــز "ال ـجــذاع
االب ـك ــار" ،مشيدا بجهود جميع

ُم ـ ـ ـ ــاك اإلب ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
البطولة.
وتـ ــوقـ ــع أن ت ـح ـف ــل س ـب ــاق ــات
الـ ـبـ ـط ــول ــة ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة
بمنافسة أكبر ،كونها ستخصص
للهجن ذات األعمار الكبيرة ،مثل:
الزمول والحيل ،وغيرهما.
(كونا)

●

محمد عبدالعزيز

أوقعت قرعة بطولة كأس االتحاد للكرة
ا لـطــا ئــرة لفئة العمومي للموسم الحالي
( ،)2017-2018التي ستقام بنظام خروج
المغلوب ،فريق الكويت (حامل اللقب) على
قمة المجموعة األولى ،كونه بطل الدوري
َّ
وضمت إلى
الممتاز في الموسم الماضي،
جــانـبــه أنــديــة الـقــادسـيــة والصليبيخات
والفحيحيل واليرموك والتضامن.
فيما جاء كاظمة على رأس المجموعة
ال ـثــان ـيــة ،كــوصـيــف ل ـل ــدوري ف ــي الـمــوســم

وأكـ ــد ال ـم ـســؤول اإلع ــام ــي ف ــي االت ـحــاد
المصري مصطفى طنطاوي" :سيتمكن 300
مشجع لـكــل فــريــق مــن حـضــور الـمـبــاريــات
ابتداء من اليوم" ،مشيرا إلى انه في "بطولة
ك ــأس مـصــر سـيـكــون الـحـضــور كــامــا دون
حد للعدد".
وتنطلق منافسات الكأس مطلع مارس
المقبل.
وكانت السلطات المصرية منعت دخول
المشجعين إلــى المباريات المحلية بداية
عام  ،2012في أعقاب أعمال عنف دامية في
استاد بورسعيد خالل مباراة بين األهلي
والـنــادي المصري ،تسببت في مقتل أكثر
من  70شخصا.
واتـخــذ ال ـقــرار الـجــديــد لفتح الـمــدرجــات
أم ـ ــام ال ـم ـش ـج ـع ـيــن اثـ ــر اج ـت ـم ــاع لــات ـحــاد
المصري األحد.

الزمالك يلتقي دجلة
يتطلع الفريق األول لـكــرة الـقــدم بنادي
الزمالك بقيادة إيـهــاب جــال الــى مواصلة
االنتصارات عندما يستضيف فريق وادي
دجلة في الخامسة مساء اليوم ،على ملعب

ق ـ ــال م ــدي ــر الـ ـقـ ـن ــاة ال ـثــال ـثــة
الرياضية في تلفزيون الكويت،
بدر الـطــراروة ،إن "إدارة القناة
ق ــام ــت بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ات ـح ــاد
كرة القدم لنقل مباريات دوري
الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
بـمـعــدل م ـب ــاراة أو اثـنـتـيــن كل
أسبوع ،لكن استضافة الكويت
لبطولة (خليجي  )23واألحداث
ال ـك ـث ـيــرة ف ــي ي ـنــايــر وف ـب ــراي ــر،
ً
خ ـصــوصــا األعـ ـي ــاد الــوطـنـيــة،
حالت دون ذلك".
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراروة خ ــال
لقائه في برنامج "عالمكشوف"
اإلذاعي ،أن القناة الثالثة لديها
اإلم ـكــان ـيــات ال ـكــاف ـيــة م ــن أجــل
ذلك ،فهي تقدم عددا كبيرا من
الخدمات الرياضية للجماهير،
م ـ ــن نـ ـق ــل م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـ ـ ــدوري
الممتاز لكرة القدم ،وكرتي اليد
والسلة ،وكرة قدم الصاالت في
كل أسبوع ،إضافة إلى مزيد من
البطوالت ،كبطوالت الفروسية
وجـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـخ ـ ـيـ ــل ،والـ ــرمـ ــايـ ــة،
والهجن ،موضحا أن نقل مباراة
واحدة مدتها ساعتان يحتاج
إلى عمل  6ساعات.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن "ال ـم ــرح ـل ــة
المقبلة ستشهد ظهور معلقين

ج ــدد عـلــى م ـبــاريــات الـ ــدوري،
ب ـع ــد أن وق ـ ــع االخـ ـتـ ـي ــار عـلــى
خمسة معلقين سيخضعون
ً
لـ ـفـ ـت ــرة ت ـج ــري ـب ـي ــة ،ب ـ ـ ـ ــدءا مــن
األسبوع المقبل".
وبـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج
الرياضية التي تقدمها القناة
الـثــالـثــة ،ق ــال ال ـط ــراروة" :نفكر
بـ ـتـ ـق ــدي ــم ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ريـ ــاضـ ــي
متخصص باأللعاب األخــرى،
م ـث ــل :ال ـي ــد ،ال ـس ـلــة وال ـط ــائ ــرة،
وقد يتم البدء به مطلع الموسم
الرياضي المقبل .أمــا برنامج
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـش ـ ــوطـ ـ ـي ـ ــن ،ف ـهــو
متخصص بـكــرة الـقــدم،
والخروج عن هذا اإلطار
سيحوله عــن مـســاره،
وه ــو بــرنــامــج ناجح
بشهادة المتابعين".
وذكــر أن "القناة
ت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج
رياضية أخــرى،
م ـث ــل :س ـبــورت
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت،
وتتم إعادتها
فـ ـ ـ ــي أوق ـ ـ ـ ـ ــات

مختلفة ،وهناك دراسة لتقديم
مــوجــز إخ ـب ــاري كــل ساعتين،
ً
علما أن بعض البرامج تحتاج
إلى تجهيز استديوهات كاملة".
ولفت إلــى أن القناة الثالثة
تقوم ببث التقارير عن بطوالت
البراعم والناشئين بشكل دائم،
لـكــن لـيــس ه ـنــاك إمـكــانـيــة في
الوقت الحالي لنقل أو تسجيل
مبارياتهم.

ً
الكويت في مواجهة القادسية مجددا بـ «كأس الطائرة»
ال ـم ــاض ــي ،وجـ ـ ــاءت م ـعــه أن ــدي ــة الـســاحــل
والشباب وبرقان والجهراء والعربي.
وكان اتحاد الكرة الطائرة أجرى مراسم
قرعة البطولة لجميع الفئات (العمومي
والـ ـشـ ـب ــاب ت ـح ــت  18سـ ـن ــة ،وال ـنــاش ـئ ـيــن
تحت  15سنة ،واألشبال تحت  13سنة)،
أم ـ ــس األول ،فـ ــي مـ ـق ــره ب ـم ـب ـنــى الـلـجـنــة
األولمبية الكويتية ،تحت إشــراف رئيس
مجلس اإلدارة وليد أمان ،وعضو مجلس
اإلدارة ع ـبــدال ـكــريــم ج ــاول ــي ،والـحـكـمـيــن
عادل الحربي وعلي أبل ،وسكرتير لجنة
ال ـم ـســاب ـقــات س ــام ــي الـ ـب ــري ،ف ــي حـضــور

ً
األهلي يغرد في صدارة الدوري المصري منفردا
ّ
غرد فريق النادي األهلي خارج السرب في
مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه
الساحق على المقاولون  ،2-5أمس األول ،في
ختام مباريات الجولة الثالثة والعشرين.
ورف ـ ــع األهـ ـل ــي رصـ ـي ــده إلـ ــى  60نـقـطــة،
وابتعد بـفــارق  14نقطة عــن اإلسماعيلي،
الـ ــذي س ـقــط ف ــي ف ــخ ال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي مع
الــداخـلـيــة فــي اف ـت ـتــاح الـمــرحـلــة ،ف ـبــات في
طــري ـقــه ن ـحــو االح ـت ـف ــاظ بــالـلـقــب لـلـمــوســم
الثالث على التوالي ،في حين توقف رصيد
الـمـقــاولــون عـنــد  31نقطة تــراجــع بـهــا إلــى
المركز التاسع.
س ـجــل لــأه ـلــي ول ـيــد ازارو ( 7و)4+90
وجونيور أجايي ( 16و )84وإسالم محارب
( ،)2+90وسجل للمقاولون محمد فــاروق
( )2+45وأحمد على كامل ( 55من ركلة جزاء).
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ع ـ ـ ـ ـ ــودة ج ــزئـ ـي ــة
للمشجعين إلــى مدرجات مالعب البطولة
المحلية ،وذلك للمرة األولى منذ أعوام بعد
أحداث عنف دامية أودت بالعشرات.
ون ـش ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام مـصــريــة ص ــورا
لـعـشــرات المشجعين فــي مــدرجــات استاد
القاهرة حيث أقيمت الـمـبــاراة مساء أمس
األول.
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رياضة

طرد حارسين في كأس االتحاد اآلسيوي

من مباراة األهلي والمقاولون
اس ـت ــاد ال ـقــاهــرة ال ــدول ــي ،ض ـمــن م ـبــاريــات
الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري
المصري الممتاز ،ويحتل الفريق األبيض
المركز الــرابــع برصيد  39نقطة ،فــي حين
ي ـح ـتــل وادي دج ـل ــة ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع عـشــر
برصيد  23نقطة.

ممثلين جميع األندية ،باستثناء القادسية.
وأسـفــرت قرعة كــأس الشباب تحت 18
س ـنــة ع ــن وقـ ــوع ال ـكــويــت (ح ــام ــل الـلـقــب)
وبطل الــدوري في الموسم الماضي على
رأس ال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ـ ــى ،وض ـ َّـم ــت معه
أنــديــة العربي وكاظمة والتضامن ،فيما
جــاء اليرموك على رأس الثانية ،بصفته
وصيف الدوري ،وبجانبه أندية القادسية
والصليبيخات والساحل والجهراء.
وفي فئة الناشئين تحت  15سنة ،جاء
الكويت على قمة المجموعة األولى ،ومعه
أندية الجهراء والقادسية واليرموك ،فيما

جــاء كاظمة على رأس الثانية ،وبجانبه
أندية التضامن والعربي والساحل وبرقان.
كما أوقـعــت قــرعــة كــأس األشـبــال تحت
 13سنة ،الكويت بطل الدوري في الموسم
الماضي على رأس المجموعة األولى ،وإلى
جانبه أندية كاظمة والجهراء واليرموك
والصليبيخات والتضامن .وجاء الوصيف
القادسية على قمة الثانية ،ا لـتــي َّ
ضمت
أندية الساحل والشباب وبرقان والعربي
والفحيحيل.

ويـلـتـقــي فــريــق االت ـح ــاد الـسـكـنــدري في
الـســابـعــة والـنـصــف مـســاء ال ـيــوم مــع فريق
الــداخ ـل ـيــة ،ضـمــن م ـبــاريــات ال ـجــولــة ،حيث
يحتل زعـيــم الـثـغــر الـمــركــز الـخــامــس عشر
بــرصـيــد  22نـقـطــة ،ف ــي حـيــن يـحـتــل فــريــق
الداخلية المركز العاشر برصيد  30نقطة.

شـ ـه ــدت الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات دور
المجموعات في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
أم ــس األول ،تـسـجـيــل أربـ ــع حـ ــاالت ط ــرد ف ــي أرب ــع
مـبــاريــات ،منها طــرد حــارســي الـمــرمــى فــي مـبــاراة
حامل اللقب القوة الجوية العراقي والجزيرة األردني.
واستهل القوة الجوية العراقية حملة الدفاع عن
اللقب بالتعادل مع الجزيرة  2-2في الدوحة ضمن
مـنــافـســات الـجــولــة األول ــى للمجموعة األولـ ــى ،في
مباراة شهدت طرد حارسي المرمى وثالث ركالت
جزاء.
ووقعت حادثة الطرد األولى عندما انسل حمادي
أح ـم ــد ،هـ ــداف ال ـم ـســاب ـقــة ع ــام  ،2016خ ـلــف دف ــاع
الـجــزيــرة فــي الدقيقة  ،11ول ــدى محاولته مــراوغــة
الحارس عبدالله الزعبي عرقله االخير ليرفع الحكم
في وجهه البطاقة الحمراء ويمنح القوة الجوية ركلة
جزاء ترجمها أحمد بنفسه (.)16
وبعدها بعشر دقائق ،انقلبت االمور وكان دور
حارس مرمى الجوية فهد طالب للطرد لدى عرقلته
موسى التعمري داخل المنطقة .وترجم االخير الركلة
الى هدف التعادل (.)26
واعـتـقــد الـفــريــق الـعــراقــي انــه سجل هــدف الفوز
عندما تقدم بواسطة صالح سدير بتسديدة قوية
مــن  30مترا فــي الدقيقة  ،84اال ان الحكم احتسب
ركلة جزاء ثالثة في المباراة ،وهذه المرة للجزيرة،
بعد مخاشنة التعمري داخل المنطقة ،لكن المنفذ

هــذه الـمــرة كــان الـســوري مــارديــك مارديكيان الــذي
منح فريقه التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
وكان حال الفريق العراقي اآلخر الــزوراء مماثال
ل ـل ـقــوة ال ـجــويــة ب ـعــد ع ــودت ــه م ــن ل ـب ـنــان بــالـتـعــادل
م ــع ال ـع ـه ــد ب ـط ــل ل ـب ـن ــان  1-1ع ـل ــى م ـل ـعــب مــديـنــة
كميل شمعون الرياضية في بيروت في مباريات
المجموعة الثانية.
وأكـمــل العهد الـمـبــاراة بعشرة العبين إثــر طرد
ياكوبو بسبب حصوله على اإلنذار الثاني (.)83
وفي المجموعة ذاتها ،تعادل المنامة البحريني
مع ضيفه الجيش السوري سلبا.
وش ـه ــدت ال ـم ـب ــاراة ط ــرد الع ــب ال ـم ـنــامــة محمد
الرميحي بالبطاقة الحمراء (.)90+4
وت ـصــدر الـ ــزوراء والـعـهــد بــرصـيــد نقطة واحــدة
بفارق االهداف عن المنامة والجيش.
وحقق المالكية البحريني فوزا كبيرا على ضيفه
السويق العماني بأربعة أهــداف مقابل هدف على
استاد مدينة خليفة الرياضية.
لم يجد المالكية أي صعوبة في تحقيق النقاط
الثالث األولى في أول مشوار آسيوي له.
وب ـهــذا االن ـت ـصــار حـصــد الـمــالـكـيــة أول ــى نقاطه
ليتصدر الترتيب في المجموعة األولــى ،في حين
حل الجزيرة األردني ثانيا والقوة الجوية العراقي
ثالثا برصيد نقطة واح ــدة ،والـســويــق فــي المركز
الرابع األخير دون نقاط.

«الجزيرة» يتفوق على الغرافة في أول مباراة بعد األزمة الخليجية
في انطالق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا
أنـ ـه ــى الـ ـج ــزي ــرة االم ـ ــارات ـ ــي ان ـت ـظ ــارا
قاريا طويال ،وفــاز على الغرافة القطري
 ،2 -3االثنين ،في انطالق منافسات دور
المجموعات لــدوري أبطال آسيا في كرة
ال ـق ــدم ،فــي أول م ـب ــاراة يـخــوضـهــا فــريــق
ق ـطــري عـلــى أرض إمــارات ـيــة مـنــذ ان ــدالع
األزمة الخليجية قبل أشهر.
وفــي المجموعة األولــى نفسها ،حقق
األهلي السعودي ثالث نقاط ،بتغلبه على
تــراكـتــور س ــازي االي ــران ــي  -1صـفــر .وفــي
المجموعة الثانية ،تلقى الوحدة اإلماراتي
أسـ ــوأ خ ـس ــارة ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة بـتــاريـخــه
(صـ ـف ــر )5 -أم ـ ــام مـضـيـفــه لــوكــومــوت ـيــف
طـشـقـنــد األوزب ـك ـس ـتــانــي ،وفـ ــاز الــدحـيــل
القطري على ضيفه ذوب آهن االيراني .1-3
على استاد محمد بن زايد في أبوظبي،
ث ـ ــأر الـ ـج ــزي ــرة م ــن الـ ـغ ــراف ــة ف ــي مـ ـب ــاراة
شـ ـه ــدت أجـ ـ ــواء ع ــادي ــة ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
نكهتها السياسية ،إذ كــانــت األول ــى من
نوعها يخوضها فريق قطري على أرض
اإلمارات ،منذ إعالن السعودية واإلمارات
والبحرين في يونيو  ،2017قطع العالقات
الدبلوماسية مع قطر.
وطلبت الرياض وأبوظبي من االتحاد
اآلس ـي ــوي إقــامــة م ـبــاريــات أنــديـتـهــا ضد
األندية القطرية على أرض محايدة ،إال أن
الهيئة القارية تمسكت بإقامة المباريات
وفق نظام الذهاب واإلياب.

ول ــم تـنـعـكــس ال ـحــدة الـسـيــاسـيــة على
أرضـ ـي ــة ال ـم ـل ـعــب ،ح ـي ــث ك ــان ــت األج ـ ــواء
هادئة بين العبي الفريقين الذين تبادلوا
التحيات والمصافحة قبل وبعد المباراة
التي حضرها نحو  5آالف مشجع.
ك ـ ـمـ ــا أدلـ ـ ـ ـ ــى الع ـ ـ ـبـ ـ ــون فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
بـتـصــريـحــات ل ـق ـنــاة "ب ــي إن س ـبــورتــس"
القطرية.
وقال المغربي مبارك بوصوفة" :أحرزنا
النقاط الثالث ،وهذا هو أهم شيء".
وج ــاء ت الـمـبــاراة مثيرة فنيا ،وعــرف
حارس المرمى علي خصيف كيف يقود
الجزيرة لفوز تاريخي على الغرافة هو
األول ف ــي ت ــاري ــخ ل ـق ــاءات الـفــريـقـيــن في
البطولة.
وم ــن أرب ــع م ـبــاريــات أقـيـمــت بينهما،
خسر الجزيرة ثــاث مــرات وتـعــادل مــرة.
وكان فوز الجزيرة االثنين ،األول لحامل
لقب الدوري اإلماراتي في آخر  12مباراة
خاضها في دور المجموعات بالبطولة
منذ .2016
وبـ ــدأت اإلث ـ ــارة م ـب ـكــرا ،عـنــدمــا افتتح
رومــاريـنـيــو التسجيل بـتـســديــدة بعيدة
قــريـبــا م ــن خ ــط الــركـنـيــة خــدعــت ح ــارس
مرمى الغرافة قاسم برهان .وبعد دقيقة،
نجح الغرافة في إدراك التعادل بتسديدة
مخادعة لطارمي في مرمى خصيف.
وعاد الجزيرة ليتقدم مجددا إثر ركلة

ح ــرة رفـعـهــا بــوصــوفــة واستقبلها علي
مـبـخــوت ،وســددهــا ليتصدى لـهــا قاسم
بـ ــرهـ ــان ،ل ـت ـع ــود الـ ــى ال ـم ـه ــاج ــم ال ــدول ــي
اإلماراتي الذي أكملها في الشباك.
وص ـن ــع س ـن ــاي ــدر الـ ـق ــادم حــدي ـثــا الــى
الغرافة ،أكثر من فرصة خطيرة لفريقه،
كما أصــاب القائم من ركلة حرة مباشرة
في الدقيقة .68
وسـجــل الـجــزيــرة الـثــالــث بعد تمريرة
رأسية من رومارينيو الى احمد العطاس
الذي روضها بصدره ثم سدد كرة بعيدة
سكنت شباك برهان الذي فوجئ.
واس ـت ـمــرت اإلثـ ــارة بـعــدمــا قـلــص أحــد
نـجــوم ال ـم ـبــاراة سـنــايــدر ال ـف ــارق ،بعدما
تابع بنجاح كرة البديل احمد عالء الدين
المرتدة من القائم (.)71

األهلي هزم تراكتور
وفــي مسقط التي تعد أرضــا محايدة
بـيــن األنــديــة الـسـعــوديــة واإليــران ـيــة منذ
الموسم الماضي ،في ظل قطع العالقات
ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن م ـن ــذ م ـط ـلــع  ،2016أودع
األه ـلــي ث ــاث ن ـقــاط فــي رص ـي ــده ،بـفــوزه
على تراكتور سازي تبريز االيراني ،بهدف
لمهند عسيري في الدقيقة .67
وأخذ األهلي األسبقية إثر كرة نفذها
ح ـس ـيــن ال ـم ـق ـه ــوي م ــن ركـ ـل ــة ح ـ ــرة غـيــر

م ـب ــاش ــرة ،ارتـ ـق ــى ل ـهــا ع ـس ـيــري ولـعـبـهــا
برأسه.
وت ـصــدر ال ـجــزيــرة الـمـجـمــوعــة األول ــى
برصيد ثالث نقاط ،وبفارق األهداف عن
األهلي ،بينما حل الغرافة ثالثة وتراكتور
سازي رابعا.

بوضياف يقود الدحيل للفوز
وف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،ق ــاد كــريــم
بــوض ـيــاف ص ـحــوة الــدح ـيــل ف ــي الـشــوط
الثاني من مباراته ضد ضيفه ذوب آهن
اإليراني ،بتسجيله هدفين من ثالثة.
وعانى المضيف القطري طوال الشوط
األول ،وتأخر في الدقيقة  12اثر تسديدة
لمرتضى تـبــريــزي ارت ــدت مــن الـعــارضــة،
وعادت الى البرازيلي كيروس الذي تابعها
في المرمى.
وع ــان ــى ال ـفــريــق ال ـق ـطــري ف ــي ال ـشــوط
الـثــانــي مــن مــن الـعـقــم الـهـجــومــي ،ال ــى ان
أشــرك مــدربــه الـجــزائــري جمال بلماضي
ال ـج ـنــاح األي ـم ــن اس ـمــاع ـيــل م ـح ـمــد ،بــدال
من المعز علي ،في الدقيقة  ،68ما منحه
روحية هجومية مختلفة.
ونجح الدحيل فــي إدراك التعادل من
هجمة وصلت فيها الكرة الى المساكني
داخــل المنطقة .وبعدما ســددهــا ،ارتــدت
من الدفاع وتهيأت أمــام بوضياف الذي

حولها الى المرمى ،وتالها بعد دقيقتين
خطف بوضياف رأسـيــة فــي المرمى إثر
ركلة ركنية.
وضـمـنــت م ـهــارة الـمـســاكـنــي للدحيل
الـفــوز ،بعدما راوغ داخــل منطقة الجزاء
وانفرد بالمرمى وأودع الكرة في الشباك
دون عناء في الدقيقة .84

العب الغرافة احمد عبدالمتعال
يـســاعــد الع ــب الـجــزيــرة محمد
جمال علة النهوض ( ا ف ب)
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رياضة
سان جرمان يتسلح بنجومه ويتحدى الريال في «سانتياغو برنابيو»
ةديرجلا
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جرمان
يواجه باريس ًسان ً
اختبارا صعبا
الفرنسي ً
ً
"البقاء
وتحديا مثيرا بشعار
ً
لألفضل" ،عندما يحل ضيفا
على ريال مدريد اإلسباني،
اليوم ،في ذهاب الدور الثاني
(دور الستة عشر) لدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.

مواجهة خصم من العيار الثقيل في هذا الدور
المبكر من مسابقة توج فيها "الملكي"  12مرة
(رقــم قياسي) ،لكن القرعة فرضت مواجهتين
مــن ذه ــاب واي ــاب هما االق ــوى ،ضمن برنامج
ثمن النهائي.
ولم يفز أي فريق بلقب المسابقة القارية األم
ثالث مرات متتالية منذ منتصف السبعينيات
حين حقق ذلك بايرن ميونيخ ،ما يجعل انجاز
الفوز به مرة أخرى بالنسبة لريال كبيرا جدا،
في حال نجح في تخطي سان جرمان ومواصلة
مشواره نحو نهائي  26مايو في كييف.
ويملك ريال مدريد الذي بلغ نصف النهائي
في آخر سبع سنوات ،ما هو الزم الضافة انجاز
اللقب الثالث على التوالي ،الى ذلك الذي حققه
في  ،2017حين فــاز على يوفنتوس اإليطالي
 1-4فــي الـنـهــائــي وأص ـبــح أول فــريــق يحتفظ
بلقب المسابقة بصيغتها ا ل ـجــد يــدة ،واألول
على اإلطــاق بالصيغتين الجديدة والسابقة
(كأس االندية األوروبية البطلة) ،منذ أن حقق
ذلك ميالن اإليطالي عام .1990
وال يزال خروج سان جرمان من ثمن نهائي
النسخة الماضية عالقا في اذهــان مشجعيه،
عندما تقدم على برشلونة االسباني -4صفر،
وكان في طريقه الى ربع النهائي ،قبل ان يسقط
بشكل مروع ايابا خارج ملعبه  ،6-1سجل منها
نيمار هدفين.
وح ـقــق س ــان ج ــرم ــان اف ـضــل نـتـيـجــة ل ــه في
دوري االبطال قبل الحقبة القطرية ،عندما بلغ
نصف النهائي فــي  ،1995وخ ــرج ام ــام ميالن
االيطالي.
ورأى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم
ريــال وأفضل العــب في العالم خمس مــرات أن
"هذه المواجهة بين ريال مدريد وباريس سان
جرمان ،يمكنها ان تطبع موسما بأكمله".

نهائي مبكر فــي دوري أبـطــال اوروب ــا لكرة
ال ـقــدم سيجمع ري ــال مــدريــد االسـبــانــي حامل
الـلـقــب ،آخ ــر سنتين ،مــع ضيفه بــاريــس ســان
جرمان الفرنسي الحالم بلقب أول ،اليوم ،في
ذهاب ثمن النهائي.
وتشكل المسابقة القارية االولى هدفا رئيسا
في مشوار ريال وسان جرمان هذا الموسم ،فمن
جهة ،يريد ريــال ،وخصوصا مدربه الفرنسي
زين الدين زيدان ،تعويض فقدانه االمل منطقيا
بمطارده غريمة برشلونة في الدوري المحلي
وخ ـ ــروج ـ ــه ال ـ ـمـ ــذل مـ ــن م ـســاب ـقــة
الكأس.
أما سان جرمان ،وبرغم
تفوقه الواضح في الدوري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،فـ ـ ــإن ادارت ـ ـ ــه
ال ـق ـطــريــة ال ت ـ ــزال الهـثــة
وراء لـقــب اوروب ـ ــي أول،
تعززت امكانية احــرازه
م ــع اس ـت ـق ــدام الـمـهــاجــم
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـم ــار مــن
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة الـ ـصـ ـي ــف
ال ـم ــاض ــي م ـق ــاب ــل 222
مليون يورو.
ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن أح ـ ـ ــد فــي
مـ ـلـ ـع ــب "س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
برنابيو"
يـ ـ ـ ـ ـ ــود

تعويض اإلخفاقات
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب ه ـ ـ ـ ــذه
الـمـبــاراة منذ شهرين
أن ـظ ــار م ـتــاب ـعــي ال ـكــرة

االوروب ـ ـيـ ــة ،ن ـظــرا لـتــداعـيــاتـهــا الـسـلـبـيــة على
الخاسر فيها ،خصوصا زيــدان الذي يتعرض
النـتـقــادات شــديــدة برغم جلبه  8ألـقــاب مــن 11
ممكنة فــي موسمين فـقــط ،واالسـبــانــي أونــاي
إيمري مدرب سان جرمان المطالب بتعويض
سقوط الموسم الماضي.
وقال العب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش
احد نجوم ريال" :ضد سان جرمان سنخوض
مباراة الموسم .لكن هل نخاف؟ الخوف ال وجود
له في كرة القدم ،خصوصا مع ريال مدريد".
ونـ ـظ ــرا ل ـم ـس ـتــوى ال ـفــري ـق ـيــن راهـ ـن ــا ،هـنــاك
أف ـض ـل ـيــة بـسـيـطــة ل ـس ــان ج ــرم ــان ،اذ يـتـصــدر
الدوري وينافس على باقي الكؤوس المحلية،
لـكـنــه يفتقد للحسم فــي ال ـمــواج ـهــات الـكـبــرى
على غرار مواجهة برشلونة الموسم الماضي
او بايرن ميونيخ االلماني ( )3-1في ديسمبر
الماضي.
ولــرفــع ح ــدة الـضـغــوط عـلــى الـفــريــق الــزائــر،
دعا قلب دفــاع ريــال الــدوري سيرخيو راموس
م ـش ـج ـعــي "ال ـم ـي ــري ـن ـغ ــي" ال ـ ــى ال ـ ـقـ ــدوم ب ــاك ــرا
السـتـقـبــال ســاخــن لـحــافـلــة س ــان ج ــرم ــان لــدى
وصولها الى الملعب.
وتشهد المباراة مواجهة جديدة بين رونالدو
( 33عــامــا) ونـيـمــار ( 26عــامــا) الـلــذيــن احتفال
االسبوع بعيد ميالدهما في يوم واحد.
صـحـيــح أن رون ــال ــدو ي ـقــدم مــوس ـمــا عــاديــا
مقارنة مع انجازاته التهديفية السابقة ،اال انه
يتصدر ترتيب هدافي دوري االبطال ( )9بفارق
ثــاثــة اه ـ ــداف ع ــن ن ـي ـمــار .وي ـت ـصــدر رون ــال ــدو
ترتيب هدافي البطولة تاريخيا مع  114هدفا،
بينها  19في آخر  11مباراة ،وهو سجل في كل
مباريات هذا الموسم.
كما ستكون مواجهة بين الثالثي الهجومي
ل ــري ــال "بـ ــي ب ــي سـ ــي" ال ـم ــؤل ــف م ــن رون ــال ــدو،
الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة،
ومــن جهة اخ ــرى ثــاثــي ســان جــرمــان "أم سي
ان" المؤلف من نيمار وكافاني واليافع كيليان
م ـب ــاب ــي ،الـ ـق ــادم ال ـص ـيــف ال ـم ــاض ــي أي ـض ــا من
موناكو.
ويـ ـغـ ـي ــب عـ ــن ريـ ـ ـ ــال ظـ ـهـ ـي ــره األي ـ ـمـ ــن دانـ ــي
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كارباخال الموقوف ،ليبدأ اليقظ ناتشو المباراة
ويتحمل عبء مراقبة نيمار.
ولدى باريس ،يغيب العب الوسط االيطالي
تياغو موتا الصابته ،وستكون اليمري خيارات
عـ ــدة ف ــي ال ـم ـه ـمــة ال ــدف ــاع ـي ــة ف ــي ال ــوس ــط بين
العب ريال السابق السانا ديارا واالرجنتيني
جيوفاني لوسيلسو وااليطالي ماركو فيراتي.
وال ـت ـق ــى ال ـفــري ـقــان مـ ــرة وح ـي ــدة ف ــي دوري
االبـطــال ،ففاز ريــال مدريد على ارضــه -1صفر
بهدف ناتشو في دور المجموعات عام 2015
بعدما تـعــادال سلبا فــي بــاريــس .كما ان ريــال
اقصى خصمه من ربع نهائي كأس االتحاد
االوروبي  1993وكأس الكؤوس االوروبية
.1994

هدافي الدوري اإلنكليزي ( ،)22بفارق هدف عن
هاري كاين مهاجم توتنهام.
وب ـع ــد اع ـت ـم ــاده ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـ ـمـ ــداورة بين
ال ـح ــارس ـي ــن ال ـب ـل ـج ـي ـكــي س ـي ـم ــون مـيـنـيــولـيــه
واأللماني لوريس كاريوس ،قال كلوب" :ألكون
صريحا لم أقرر بعد ،لكن الحال اختلف اآلن"،
في إشارة إلى الدفع بكاريوس ،الذي خاض كل
مباريات "الحمر" في  ،2018باستثناء واحدة.
ولــم ينجح بورتو في تخطي ربــع النهائي
منذ تتويجه عام  2004على حساب
موناكو الفرنسي.

ليفربول يختبر بورتو
يلتقي لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي ،حامل
الـلـقــب خـمــس م ـ ــرات ،مـضـيـفــه بــورتــو
البرتغالي المتوج مرتين للمرة الرابعة.
ويملك الفريق اإلنكليزي األفضلية،
كونه فاز في مواجهتين في ربع نهائي
ك ــأس االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي  ،2001ودور
المجموعات لدوري األبطال  ،2007وتعادل
في األخريين.
وبـ ـل ــغ ف ــري ــق الـ ـم ــدرب
األلـمــانــي يــورغــن كلوب
وال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
مـحـمــد صـ ــاح ،األدوار
اإلقصائية للمرة األولى
م ـ ـنـ ــذ  .2009و ي ـ ـقـ ــدم
صالح مستويات رائعة
مـنــذ انـتـقــالــه م ــن روم ــا
اإليطالي ،ويحتل المركز
الثاني في
تــرتـيــب

كافاني

م

بورتو  Xليفربول
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غاريث بيل

الفرصة األخيرة لرونالدو للبقاء في دائرة الضوء راخوي :ال أتمنى رؤية نيمار بقميص الملكي

رونالدو

بعد موسم غير طبيعي على اإلطالق ،حانت
لحظة العودة بالنسبة إلــى الالعب البرتغالي
كريستيانو رون ــال ــدو ،نجم ري ــال مــدريــد الــذي
ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـتــألــق ب ـقــوة أمـ ــام ب ــاري ــس ســان
جــرمــان فــي دوري أبـطــال أوروب ــا وإلــى إثبات
أنه في عمر الثالثة والثالثين اليزال قادرا على
الحفاظ على موقعه على القمة ،وأنه يستحق
الحصول على راتب أكبر.
ويمر النجم البرتغالي بأوقات غير معتادة
تـحـيـطــه ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـك ــوك ال ـت ــي الزم ـتــه
مـنــذ ان ـطــاق الـمــوســم بسبب مـعــدل تهديفه
المتراجع في الدوري اإلسباني.
ون ـجــح رون ــال ــدو ي ــوم الـسـبــت الـمــاضــي في
تسجيل ثالثية "هاتريك" في شباك ريال
س ــوس ـي ــداد ،ورفـ ــع ع ــدد أه ــداف ــه في
المسابقة اإلسبانية إلى  11هدفا
أحرزها في  23مرحلة ،وهو
مــا يعد إحصائية هزيلة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ق ــائ ــد
منتخب البرتغال.

ويختلف الحال كليا مع رونالدو في بطولة
دوري أبطال أوروبــا ،فقد أصبح النجم الكبير
ه ــذا الـمــوســم أول الع ــب يسجل أهــدافــا فــي كل
مباريات دور المجموعات.
يذكر أن رونالدو سجل  9أهداف حتى اآلن في
نسخة العام الحالي للبطولة األوروبية ،ويتطلع
إلى تسجيل المزيد خالل مشوار فريقه المحتمل
في هذه المنافسات.
وقال رونالدو في مقابلة نشرها أمس األول
موقع "جول" الرياضي" :أسعى دائما ألن أكون
فــي أعـلــى الـمـسـتــويــات ،ولـكــن أحـيــانــا ال تسير
األمور كما نأمل ،ولكن الخبرة علمتني أنه يجب
االستمرار في العمل بجد من أجل الوصول إلى
أهدافنا".
وأص ـب ــح رون ــال ــدو ي ــواج ــه م ــع مـ ــرور الــوقــت
تحديات أكثر ،أولها شخصيته وطموحه الذي ال
حدود له ،والذي يعد أحد أسرار نجاحه ،وثانيا
يأتي صراعه مع الزمن وتقدمه في العمر ،وثالثا
وأخيرا هجمات االنتقادات من الخصوم الذين
يترصدون سقوطه منذ سنوات.

قال رئيس الــوزراء اإلسباني ،ماريانو راخــوي ،المعروف بشغفه
بكرة القدم ،إنه يشعر بالتفاؤل تجاه فرص ريال مدريد للتأهل على
حـســاب بــاريــس ســان جــرمــان بمنافسات ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا.
وحول شائعات انضمام البرازيلي نيمار إلى الريال ،صرح راخوي،
الذي يعد أحد أبرز مناصري النادي الملكي ،في مقابلة مع صحيفة
(أس) الـمــدريــديــة الــريــاضـيــة ،بقوله" :ال أتمنى رؤي ــة نيمار مرتديا
القميص األبيض".
وقال رئيس الوزراء أيضا حول الفرنسي كليان مبابي ،الذي يلعب
لمصلحة نادي العاصمة الفرنسية ،والــذي كان مرشحا لالنضمام
للملكي" :ال أع ــرف مــا إذا كــان ينبغي لـلــريــال أن يضم مـبــابــي ،لكن
(جاريث) بيل و(كريم) بنزيما وكريستيانو (رونالدو) هم األفضل".
وعــن تصفيات ثمن نهائي التشامبيونز ليغ ،قــال" :نتحدث عن
بطولة فــاز بها ريــال مــدريــد فــي ثالثة مــن أصــل آخــر أربـعــة مواسم،
أعتقد أننا نستطيع أن نقصي" باريس سان جرمان.
وق ــال رئ ـيــس الـحـكــومــة ح ــول مـنــافـســات الـلـيـغــا إن "الـ ـف ــارق بين
برشلونة المتصدر وأتلتيكو مدريد الوصيف  7نقاط فقط ،ورغم أن
البرشا ليس كما كان في األعــوام السابقة ،لكنه لن يتخلى عن هذا
اللقب ،فضال عن أنه يتمتع بالعب بحجم ميسي".
وأش ــاد راخ ــوي ب ــأداء المدير الفني للفريق الكتالوني ،إرنستو
فالفيردي ،مؤكدا أنه "قدم أداء جيدا مع كل الفرق التي قادها" ،ويمثل
"نوعا من المدربين الذين ال يصنعون أي توتر".

كروس :ستكون مباراة صعبة
ذكر األلماني توني كروس ،العب وسط ريال
مدريد ،أن منافسه في ذهاب ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبــا ،باريس سان جرمان ،ليس فقط
"ثــاثــة العـبـيــن ك ـبــار" ،فــي إش ــارة إل ــى الثالثي
نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني ،بل
"هو فريق كبير" يضم "العبين جيدين جدا في
جميع الصفوف".
وقال كروس ،في تصريحات صحافية خالل
إحـ ــدى ال ـف ـعــال ـيــات" ،إن ـه ــا لـحـظــة حــاس ـمــة في
الموسم ،لكن جاءت في أعوام سابقة مواجهات
صعبة أ م ــام بــا يــرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد

ويوفنتوس ،وكلها فرق كبيرة .وســان جرمان
أيضا كذلك ،ونحن نتحلى باإليجابية في هذه
المباريات".
وأبرز كروس قيمة الفريق الفرنسي ،مشيرا
إلــى أنــه "ال يــوجــد ثــاثــة العبين كـبــار فقط في
باريس سان جيرمان بل  11العبا ،هو يحظى
بالعبين جيدين جــدا في جميع الخطوط .إنه
فــريــق كبير وسـتـكــون م ـبــاراة صـعـبــة .وعلينا
الـتـحـلــي بــالـتــركـيــز ف ــي لـعـبـنــا ،وهـ ــذا سـيـكــون
أهــم شــيء .نحن متفائلون ألننا أيضا نحظى
بالعبين جيدين جدا".

نيمار

غوتي يتمنى تدريب ريال مدريد

وأع ــرب عــن سعادته بــوجــوده فــي إسبانيا،
مشيرا إلــى أن إقــامـتــه مــع الــريــال "كــانــت رائعة
منذ اليوم األول ،وأنا في حالة جيدة جدا .هذا
أهم ناد في العالم .حققنا الكثير من األمور في
األعوام األخيرة ،وآمل مواصلة تحقيق ذلك في
المستقبل".
وأشاد بفوز الملكي مرتين على التوالي بلقب
دوري أبـطــال أوروب ــا ،واصـفــا إيــاه بأنه "اللقب
األكثر صعوبة ،ألن هناك فرقا كبيرة ،وأمر رائع
الفوز به مرتين على التوالي .والسر يكمن في
الحافز والرغبة في الفوز".

قال خوسيه ماريا غوتييريز "غوتي" ،الالعب
ال ـس ــاب ــق ف ــي ص ـف ــوف ري ـ ــال م ــدري ــد ،إنـ ــه يتمنى
ع ــدم رح ـيــل الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زيـ ــدان بحلول
نهاية الموسم الحالي ،رغــم أنــه أبــدى رغبته في
قيادة النادي الملكي إذا استدعاه رئيس النادي،
فلورنتينو بيريز ،بــدء ا مــن فريق الشباب حتى
الفريق األول.
وصـ ــرح غ ــوت ــي" :أت ـم ـنــى أال يــرحــل زي ـ ــدان عن
الــريــال ...ينبغي أن نكون واقعيين ،ما قدمه أمر
خيالي بالنسبة لجمهور الميرينغي ،يجب أن يفكر

توني كروس

فيما قدمه خالل العامين األخيرين" ،متابعا" :نثق
بقدرة الملكي على الفوز بالتشامبيونز ليغ ،ورغم
ان باريس سان جرمان منافس كبير فإن الريال
سيتمكن من العبور إلى الدور المقبل" في البطولة.
وق ــال الــاعــب الـســابــق ،صــاحــب ال ــ 41عــامــا ،إن
"دوري األبـطــال يمثل الرصاصة األخـيــرة للريال
خـ ــال هـ ــذا الـ ـم ــوس ــم" ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه أن يــرى
ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار يـلـعــب إل ــى جــانــب الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونالدو بقميص الريال خالل الموسم
المقبل.

مصير زيدان على المحك في مسابقته المفضلة
أبهر زين الدين زيدان العالم عندما
قاد فرنسا للتغلب على البرازيل في
ن ـهــائــي م ــون ــدي ــال ك ــرة ال ـق ــدم ،1998
وإح ـ ــراز الـلـقــب لـلـمــرة األول ـ ــى .اال أن
الجزائري األصل غالبا ما وجد ضالته
فــي دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،مسابقته
الـمـفـضـلــة ال ـت ــي ي ــدخ ــل دورهـ ـ ــا ثمن
النهائي اليوم ومصيره كمدرب لريال
مدريد اإلسباني على المحك.
كانت لزيدان لمسة حاسمة في آخر
أربعة ألقاب أوروبية للريال :في ،2002
منح فريقه اللقب الـتــاســع مــن خالل
هدف رائع في مرمى باير ليفركوزن،
ّ
دون مــن ضـمــن أج ـمــل الـلـمـحــات في
ت ــاري ــخ ال ـم ـســاب ـقــة ،وف ــي  ،2014كــان
م ـس ــاع ــدا ل ـل ـم ــدرب اإلي ـط ــال ــي كــارلــو

أنشيلوتي لدى إحراز اللقب العاشر،
وفي  ،2016منح زيدان بنفسه النادي
الـلـقــب ال ـح ــادي عـشــر ،ك ـمــدرب تولى
مـهــامــه قـبــل أش ـهــر ،وف ــي  ،2017كــرر
األمر مع اللقب الثاني عشر.
أتـ ـ ــى الـ ـلـ ـق ــب الـ ـث ــان ــي ت ــوالـ ـي ــا فــي
ال ـم ـســاب ـقــة األوروب ـ ـي ـ ــة األه ـ ـ ــم ،وه ــو
إنجاز أول منذ ميالن اإليطالي ،1990
ضمن سلسلة ألقاب لم يتوان زيدان
( 45عــامــا) عــن تصديها مـنــذ توليه
االشـ ــراف عـلــى الـجـهــاز الـفـنــي ،منها
كأس العالم لألندية ،وكــأس السوبر
األوروبية ،والدوري اإلسباني ،2017
األول منذ .2012
اال أن زي ـ ـ ــدان ي ــدخ ــل ال ـ ـ ــدور ثـمــن
ال ـن ـهــائــي ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة األوروبـ ـي ــة

األرب ـ ـعـ ــاء ض ــد ض ـي ـفــه ب ــاري ــس ســان
جـ ــرمـ ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،وه ـ ــو ي ـ ـ ــدرك أن
مصيره بات على المحك بعدما فقد
النادي الملكي عمليا فرصة االحتفاظ
بلقبه في الدوري المحلي ،وخرج من
ربع نهائي الكأس المحلية ،ولم يتبق
له سوى دوري األبطال.
وتـ ــراجـ ــع ريـ ـ ــال ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ه ــذا
الـمــوســم إل ــى الـمــركــز الــرابــع بـعــد 23
مــرحـلــة ،بـفــارق  17نقطة عــن الغريم
برشلونة المتصدر (تفوق عليه في
مدريد  3-صفر في ديسمبر الماضي).
ورغـ ــم أن ال ـفــريــق ق ــدم ف ــي الـفـتــرة
الماضية نتائج جيدة آخرها الفوز
على ريال سوسييداد  ،5-2اال أن زيدان
يقارب مباراة سان جرمان بحذر.

وقال في تصريحات الذاعة "ار تي
أل" مطلع األسبوع الحالي" :هذا وضع
غـيــر مـسـبــوق ،لـكــن علينا التعايش
ً
معه ،والحفاظ على مسارنا" ،مضيفا:
"علينا أال نرمي كل ما أنجزناه بسبب
أدائنا في الفترة الحالية ( )...هذا ليس
نــاديــا كغيره ،أصغر أمــر سلبي هنا
يصبح مادة دسمة لإلعالم".
وسـ ـيـ ـك ــون زيـ ـ ـ ــدان وال ـ ــري ـ ــال أمـ ــام
امـتـحــان صـعــب أوروب ـي ــا أم ــام فريق
أنفق مئات الماليين لتعزيز صفوفه
طمعا في إحــراز اللقب القاري للمرة
األولى.
وال يـخـفــي زيـ ــدان أن مـصـيــره مع
النادي يرتبط بشكل كبير بما يقدمه
ف ــي دوري األبـ ـط ــال ،مـعـتـبــرا أن ذلــك

"واضح ،واضح جدا" ،رغم أنه مدد في
نوفمبر الماضي عقده كمدرب للنادي
حتى .2020

أول تجربة صعبة
يخوض الفرنسي الحديث العهد
فــي عالم الـتــدريــب ،وال ــذي قــاد ناديه
إلى ثمانية ألقاب من أصل  11ممكنة
منذ مطلع  ،2016أول تجربة صعبة له
كمدير فني ،وهو يدرك ذلك.
وقال زيدان "أعي تماما أن الموسم
الـ ـح ــال ــي ش ـه ــد الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ف ـت ــرات
الصعود والهبوط ،مع فترات هبوط
أكثر من المواسم الماضية ،وبالتالي
يتعين علي أن اتعلم من هذا الوضع".

كما يدرك زيدان ،الخبير في شؤون
الريال بعدما شغل أكثر من مركز فيه
(العـ ــب ،مـسـتـشــار لـلــرئـيــس ،مساعد
م ــدرب ،م ــدرب الـفــريــق ال ــردي ــف ،)...أن
ريال مدريد ال يرحم مع مدربيه عادة،
وهم مطالبون باأللقاب بغض النظر
عن إنجازاتهم السابقة .كما يدرك أن
أيا منهم منذ مطلع األلفية الثالثة ،لم
يمض أكثر من ثالث سنوات ونصف
سنة في منصبه.
وقال" :كنت مدركا أن هذا المنصب
صعب لكني استعددت له على مدى
سنوات عــدة ( )...ال أحــد يستطيع أن
ي ـجــردنــي م ــن الــرغ ـبــة ال ـتــي أعيشها
وب ــذل جـهــد كـبـيــر ،حـتــى التعليقات
الخارجية".

زيدان

ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يستعيد نغمة االنتصارات
أحرز إيدن هازارد هدفين،
وصنع آخر لفيكتور موزيس،
ليقود تشلسي للفوز -3صفر
على وست بروميتش البيون
المتعثر ،أمس األول ،في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.

اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ح ــام ــل
اللقب الموسم الماضي ،نغمة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ب ـع ــد خ ـســارت ـيــن
م ـت ـتــال ـي ـت ـيــن ،اث ـ ــر ت ـغ ـل ـبــه عـلــى
وست بروميتش البيون متذيل
ال ـت ــرت ـي ــب -3صـ ـ ـف ـ ــر ،فـ ــي خ ـتــام
الـمــرحـلــة الـســابـعــة والـعـشــريــن
مــن بطولة انكلترا لـكــرة الـقــدم،
االثنين.
واسـ ـتـ ـع ــاد ت ـش ـل ـســي ال ـمــركــز
ال ــراب ــع راف ـع ــا رص ـي ــده الـ ــى 53
نـ ـقـ ـط ــة ،بـ ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـط ــة واحـ ـ ــدة
عـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول الـ ـث ــال ــث و 3عــن
مانشستر يونايتد ،علما بأنه
س ـي ـل ـت ـقــي االخـ ـي ــر ف ــي ال ـجــولــة
ال ـم ـق ـب ـلــة ب ـعــد اس ـبــوع ـيــن على
ملعب اول ــدت ــراف ــورد .أمــا وست
ب ــروم ـي ـت ــش ال ـب ـي ــون ف ـب ـقــي فــي
الـمــركــز االخ ـي ــر ،ول ــه  20نقطة،
وب ـ ــات ي ـت ـه ــدده خ ـطــر ال ـه ـبــوط
الفعلي.
وال ش ـ ــك أن م ـ ــن ش ـ ـ ــأن ه ــذا
الفوز ان يخفف الضغوط على
كاهل مــدرب تشلسي االيطالي
انطونيو كونتي ،أقله مرحليا،
بعد النتائج المخيبة في االونة
االخيرة.
وخــاض مهاجم تشلسي
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي
اول ـي ـف ـي ـيــه جـ ـي ــرو ،ال ـق ــادم
ال ـ ـيـ ــه م ـ ــن جـ ـ ـ ــاره ارس ـ ـنـ ــال
خـ ـ ــال سـ ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت

ال ـش ـت ــوي ــة ،الـ ـمـ ـب ــاراة اســاس ـيــا،
ولعب الى جانبه االسباني بدرو
والبلجيكي ادين هازار.
امــا وســت بروميتش البيون
فأشرك ايضا مهاجمه الجديد
دانيال ستاريدغ المعار اليه من
ليفربول ،لكنه لم يصمد طويال
الن ـ ــه اصـ ـي ــب ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ــاث
دقائق ،ولم يكمل المباراة.
ولطالما عانى ستاريدج من
اصــابــات مـتـكــررة فــي السنوات
االخـيــرة ،وغــاب ألشهر عــدة في
كل مرة عن صفوف ليفربول.
ب ــدأ تـشـلـســي ال ـم ـب ــاراة بـقــوة
بـفـضــل ت ـحــركــات هـ ـ ــازارد الـتــي
اقـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت راح ـ ـ ـ ـ ـ ــة دف ـ ـ ـ ـ ـ ــاع وس ـ ــت
بروميتش .لكن الفرص الخطرة
االول ـ ــى كــانــت لـلـفــريــق الضيف
عـنــدمــا ان ـف ــرد ج ــاي رودري ـغ ـيــز
بـ ــديـ ــل سـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــدغ ب ــالـ ـح ــارس
البلجيكي ايبو كــورتــوا وســدد
الى جانب القائم (.)11
وبـ ـع ــد ان س ـ ــدد جـ ـي ــرو بـيــن
يــدي الحارس بن فوستر (،)15
اف ـت ـت ــح ه ـ ـ ــازار ال ـت ـس ـج ـيــل بـعــد
لعبة مشتركة رائعة مع جيرو،
حيث تلقى االخير الكرة داخل
الـمـنـطـقــة وظ ـهــره ال ــى الـمــرمــى،
ف ـغ ـم ــزه ــا ب ــاتـ ـج ــاه ال ـب ـل ـج ـيـكــي
ل ـي ـتــاب ـع ـهــا االخ ـ ـيـ ــر ب ـع ـي ــدا عــن
متناول حارس وست بروميتش
بن فوستر (.)25

موزيس نجم تشلسي يحرز الهدف الثاني في مرمى وست بروميتش
وفـ ـ ــي اواخـ ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــوط االول
اص ـي ــب ج ـي ــرو ب ــرأس ــه اثـ ــر كــرة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة م ـ ــع ال ـ ـم ـ ـصـ ــري اح ــد
حجازي ،فخضع للعالج واكمل
الـ ـمـ ـب ــاراة وهـ ــو م ـض ـمــد الـ ــرأس
(.)36
وسنحت فرصتان متتاليتين
لوست بروميتش إلدراك التعادل
عندما انفرد خوسيه سالومون

م ــن الــاع ـب ـيــن الــرائ ـع ـيــن أف ـضــل بـكـثـيــر .كل
فريق لديه طريقة للعب ،لكني مازلت أحاول
تعلم كيف يكون اللعب هنا ،كل يــوم أعمل
لتقديم أفضل ما لدي".
وأشاد كوتينيو باستقبال نجوم الفريق
ال ـك ـتــالــونــي ،م ـثــل ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ولــويــس
سواريز له ،مؤكدا أنه تربطه عالقة خاصة
بـمـهــاجــم أوروغ ـ ــواي مـنــذ أن لـعـبــا مـعــا في
"الريدز".
وعما إذا كان يفضل اللعب على الجانب
االي ـمــن أو االي ـســر ،ق ــال" :ه ــذا االم ــر يتوقف
على ا لـمــدرب ،أينما يريدني أن أ لـعــب ،وما
يريده مني في كل مباراة .ما علي فعله هو
االستعداد لكي أكون بحالة جيدة والتعلم
كيف يلعب الفريق ،فأنا أتأقلم أكثر كل يوم
على طريقة اللعب".

بوتين وإنفانتينو يبحثان االستعدادات للمونديال
بحث الــرئـيــس الــروســي فالديمير
بوتين مــع جياني إنفانتينو رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالة
االستعداد لبطولة كأس العالم التي
تنظمها روسيا الصيف المقبل.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية
ام ــس االول ع ــن دي ـم ـتــري بـيـسـكــوف،
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ـي ــن ق ــول ــه:
"روسيا وصلت بالفعل إلى مستوى
عال من التحضيرات وال تزال تواصل
االستعدادات".
وي ـن ـط ـلــق ال ـم ــون ــدي ــال  14يــونـيــو
ويستمر حتى  15يوليو المقبلين.
وتعد زيارة إنفانتينو األولى منذ
انسحاب نائب رئيس الوزراء فيتالي
مــوتـكــو مــن رئــاســة اللجنة المنظمة
لنهائيات كأس العالم ،بعد الكشف عن
تورطه في فضيحة التعاطي المنهجي
للمنشطات بين الرياضيين الروس.
وفـ ـ ــي أع ـ ـقـ ــاب انـ ـسـ ـح ــاب م ــوت ـك ــو،
الــذي كــان يشغل ايضا منصب وزير
الــريــاضــة ،خـلـفــه فــي رئــاســة اللجنة،

الرئيس الروسي بوتين وإنفانتينو
الكسي سوروكين الرئيس التنفيذي
للجنة.
وتنشغل الفيفا بقضية المنشطات،
ألن االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــدوث زي ـ ـ ــادة
م ـح ـظــورة فــي أداء الع ـبــي ك ــرة الـقــدم
الـ ــروس ،بـمــن فيهم العـبــو المنتخب
الوطني ،ال يزال قائما.

وكــانــت آخ ــر م ــرة زار فـيـهــا رئيس
ال ـف ـي ـفــا روسـ ـي ــا ف ــي م ـط ـلــع ديـسـمـبــر
ال ـمــاضــي ،لـسـحــب قــرعــة مـجـمــوعــات
البطولة.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــوف إن بـ ــو ت ـ ـيـ ــن
وإنفانتينو لديهما "عالقة شخصية
جيدة للغاية وبناءة".

رونــدون بحارس تشلسي ،لكن
االخير تصدى لمحاولته ،ومن
الركلة الركنية طار جوني ايفانز
فوق الجميع وسدد كرة رأسية
علت العارضة بقليل (.)57

موزيس يحرز الثاني
وأ ض ــاف النيجيري فيكتور

األندية األوروبية أنفقت مليار يورو في يناير

كوتينيو :لم أفكر مرتين
عند االنضمام للبرشا
ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ـي ـل ـي ـب ــي
كويتينو ،المنضم حديثا لنادي
برشلونة ،إنه "لم يفكر مرتين"
حين أ بــدى ا لـنــادي الكتالوني
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـل ــى
خدماته.
وأوض ـ ـ ــح الـ ــاعـ ــب ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع
صـحـيـفــة س ـب ــورت ال ـك ـتــالــون ـيــة" ،حـيــن
سـنـحــت ال ـفــرصــة ،لــم أف ـكــر مــرت ـيــن .األمــر
كان واضحا بالنسبة لي دائما ،ألنني كنت
أحلم دائما بأن أصبح في هذا النادي".
وبخصوص المفارقة في رحيل مواطنه
ن ـي ـمــار إل ــى ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـصـيــف
الـمــاضــي ،بـعــدمــا كــان يـحــاول هــو االنـتـقــال
إلى البرشا ،قــال" :حقيقة لم نتحدث كثيرا
في هذا األمر ،لقد اتخذ قراره وانا سنحت
لي فرصتي هنا".
وع ـ ــن ال ـ ـفـ ــرق ب ـي ــن ال ـل ـع ــب فـ ــي ل ـي ـفــربــول
وبرشلونة ،قال إن "اللعب إلى جانب العديد

م ــوزي ــس الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،بعد
تـ ـم ــري ــرة ب ــال ـك ـع ــب م ـ ــن ص ــان ــع
االلـ ـ ـع ـ ــاب س ـي ـس ــك ف ــاب ــري ـغ ــاس
ارتطمت بقدم احد مدافعي وست
برميتش وتهيأت امام موزيس،
ليتابعها من مسافة قريبة داخل
الشباك (.)63
ووجه هازار أحد ابرز نجوم
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـض ــرب ــة ال ـق ــاض ـي ــة

للضيوف ،بعد ان راوغ ايفانز
داخ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة وس ـ ـ ـ ــدد ك ــرة
بيسراه ،مسجال الهدف الثالث
(.)71
وهدأ االيقاع في ربع الساعة
األخ ـي ــر ،حـيــث اكـتـفــى اصـحــاب
االرض بالثالثية ،في حين حاول
الضيف تحاشي خسارة اقسى.
ويـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي آخ ـ ــر

اختبار له قبل المواجهة القوية
ضد برشلونة االسبوع المقبل
فــي دوري اب ـطــال اوروبـ ـ ــا ،ضد
هال سيتي ،في نهاية االسبوع
الحالي ،في كأس انكلترا.

ارتـ ـ ـف ـ ــع إجـ ـم ــال ــي اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات األنـ ــديـ ــة
األوروبية من االنتقاالت خالل يناير الماضي
ب ـن ـس ـبــة  49فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ـق ــارن ــة بــال ـمــوســم
ال ـمــاضــي ،إذ بـلــغ نـحــو  945مـلـيــون ي ــورو،
محققا رقما قياسيا جــديــدا فــي الميركاتو
الشتوي.
ووفقا لدراسة قدمتها شركة "Prime Time
 "Sportالمتخصصة في التسويق الرياضي
حــول ســوق االنـتـقــاالت فــي الـكــرة األوروبـيــة
مـنــذ  ،2009بمدينة بــرشـلــونــة ،يـضــاف إلــى
مـبـلــغ ال ـ ــ 945مـلـيــون يـ ــورو 4.405 ،ماليين
أخرى أنفقتها األندية في القارة العجوز خالل
الميركاتو الصيفي الماضي.
وبهذا يصبح إجمالي حجم االستثمارات
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم ال ـحــال ــي ح ـتــى الـشـهــر
الـمــاضــي فــي الــدوريــات األوروب ـيــة الخمسة
الـكـبــرى (اإلنـكـلـيــزي واإلسـبــانــي واإليـطــالــي
واأللماني والفرنسي) رقما قياسيا أيضا5 :
مليارات و 350مليون يــورو ،بمعدل  37في
المئة أكبر من الموسم الماضي.
مــن جــانـبــه ،ق ــال ستيف ك ــال ــزادا ،العضو
المنتدب بالشركة ،إن "هذه األرقام تؤكد أننا
لسنا بصدد سوق انتقاالت تبحث خالله عن

صفقات المدى القصير ،بحثا عن أداء وقتي.
الميركاتو الشتوي أصبح مصدرا لصفقات
استراتيجية".
ول ـه ــذا ،ف ــإن  5م ــن أغ ـلــى  10صـفـقــات في
الموسم ،تمت خالل فترة الشتاء ،وجميعها
متعلق بخطط استراتيجية مـثــل :فيليبي
كوتينيو (المنتقل مــن ليفربول اإلنكليزي
ل ـبــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي م ـقــابــل  155مـلـيــون
يورو) ،وفيرجيل فان دايك (من ساوثهامبتون
لليفربول مقابل  79مليون يــورو) ،ودييجو
كوستا (من تشلسي ألتلتيكو مدريد مقابل
 66مـلـيــونــا) ،وأيـمــريــك الب ــورت (مــن أثتليك
بلباو لمانشستر سيتي مقابل  65مليونا)،
وبـيـيــر إي ـمــريــك أوبــام ـيــانــغ (م ــن بــوروسـيــا
دورتموند ألرسنال مقابل  64مليون يورو).
وت ـصــدر الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي واإلسـبــانــي
المشهد في الميركاتو الشتوي ،فقد أنفقت
األندية اإلنكليزية  476مليون يورو (بزيادة
 72فــي المئة على الشتاء الـمــاضــي) ،مقابل
 311مليون يورو لألندية اإلسبانية (أكثر 17
مرة من الشتاء الماضي).
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـبـيــع الــاع ـب ـيــن ،يعتلي
"البريمير ليغ" الـصــدارة للعام الثاني على

التوالي ،بعدما بلغ حجم استثماراته من بيع
الالعبين  403ماليين يورو (أي  43في المئة
أكثر من الموسم الماضي) .ثم يأتي "الليغا"
في المركز الثاني بإجمالي  170مليون يورو
(أي خمس مرات أكثر من الموسم الماضي).
وي ــؤك ــد ال ـت ـقــريــر أن الـ ـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
اس ـت ـطــاع خ ــال س ــوق االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة
الماضي أن يناطح الدوري اإلنكليزي بفضل
االسـتـثـمــارات الـتــي حققها بــرشـلــونــة (167
مليون ي ــورو) ،بعد هــروب البرازيلي نيمار
دا سيلفا الصيف الماضي إلى باريس سان
جيرمان الفرنسي مقابل دفــع قيمة الشرط
الجزائي في عقده البالغ  222مليون يورو.
وعليه ،فإن "الليغا" استطاع للمرة األولى
خطف ال ـصــدارة مــن ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي في
صــافــي االس ـت ـث ـم ــارات (ش ـ ــراء وب ـي ــع) بـ ــ141
مليون يورو ،مقابل  73مليونا لألخير.
ويحتل ليفربول صــدارة األندية صاحبة
العائدات األكبر داخل القارة العجوز ،بعد بيع
البرازيلي كوتينيو للبالوغرانا مقابل 155
مليون يورو ،وهي تحديدا الصفقة األغلى في
تاريخ أوروبا بالميركاتو الشتوي ،والبرشا
والدوري اإلسباني.

غولدن ستايت يفوز وكير يثير الجدل
فــي خ ـطــوة أثـ ــارت ج ــدال ،ح ــاول سـتـيــف كـيــر مــدرب
غولدن ستايت ووريرز كسر رتابة الموسم ،فمنح دفة
القيادة خــال الوقت المستقطع لالعبيه ،في المباراة
التي حقق فيها حامل اللقب فــوزه الثالث تواليا على
ضيفه فينيكس صـنــز  ،83-129فــي دوري كــرة السلة
االميركي للمحترفين.
وبحث كير في مباراة أمس األول عن طريقة جديدة
السـتـعــادة تــركـيــز العـبـيــه قـبــل أي ــام مــن نـهــايــة أسـبــوع
"كل النجوم" (أول ستار) ،فمنحهم لوحة رسم الخطط،
خصوصا للمصابين دريموند غرين واندريه ايغووداال،
مفضال االبتعاد عنهم خالل الوقت المستقطع.
وعمق ووري ــرز جــراح صنز ،الــذي أصبح اول فريق
يمنى بأربعين خسارة هذا الموسم ،محققا فوزه الـ12
تواليا عليه.
وفي وقت رأى مدرب صنز جاي تريانو انه لم يالحظ
ما قام به كير ،وصف العب صنز تروي دانيالز الخطوة
بأنها تقليل من احترام الخصم.
بدوره ،قال جاريد دادلي العب صنز" :هذا يظهر قلة
احترام للخصم ،وربما اآلن نستحق قلة االحترام .عندما
تسخر باستمرار بفارق  40نقطة ،لن تحترمك الفرق".
وسقط سان أنتونيو سبيرز ،ثالث المنطقة الغربية،

العبو غولدن ستايت يتشاورون حول الخطط دون المدرب كير
امــام مضيفه يوتا جاز  .99-101وحقق شيكاغو بولز
ف ــوزه الـثــانــي بعد  7خ ـســارات متتالية على أورالن ــدو
ماجيك .101-105
وضرب النجم انطوني ديفيس بقوة عندما سجل
 38نقطة و 10متابعات ،مانحا فريقه نيو أورليانز

بـيـلـيـكــانــز ال ـف ــوز عـلــى مـضـيـفــه دي ـتــرويــت بيسوتنز
.103-118
وحقق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الرابع تواليا
عـلــى ضـيـفــه ن ـيــويــورك نـيـكــس  .92-108وتـغـلــب لــوس
أنجليس كليبرز على ضيفه بروكلين نتس .101-114

النمسوي هيرشر يتوج مسيرته بذهبية التزلج األلبي
توج النجم النمسوي هيرشر
بالميدالية الذهبية لثنائية
االنحدار والتعرج ،ضمن
منافسات التزلج األلبي،
بدورة األلعاب األولمبية
الشتوية ،المقامة حاليا في
كوريا الجنوبية (بيونغ تشانغ
.)2018

أحــرز النمسوي مارسيل هيرشر ،أمــس،
أول مـيــدالـيــة أولـمـبـيــة ذهـبـيــة فــي مسيرته،
بتتويجه فــي سـبــاقــات الـتــزلــج األلـبــي لفئة
الكومبينيه (االنحدار والتعرج) ،ضمن دورة
االلعاب االولمبية الشتوية  2018في بيونغ
تشانغ الكورية الجنوبية.
وتقدم هيرشر الذي هيمن على منافسات
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـتــزلــج ف ــي ال ـم ــواس ــم الـسـتــة
الماضية ،على الفرنسيين أليكسي بانتورو،
الــذي نــال الفضية ،وفيكتور موفا-غانديه،
الذي أحرز البرونزية.
وسبق لهيرشر ( 28عــامــا) ان أحــرز ست
ك ـ ــرات م ــن ال ـكــري ـس ـتــال (ال ـم ــرك ــز األول) في
مـنــافـســات ك ــأس الـعــالــم بـيــن  2012و،2017
وح ـقــق  55ان ـت ـصــارا وص ـعــد  120م ــرة الــى
الـمـنـصــة (ال ـم ــراك ــز ال ـثــاثــة األول ـ ـ ــى) ،إال أن
حصاده األولمبي اقتصر على فضية سباق
ال ـت ـعــرج ف ــي أول ـم ـب ـيــاد  2014ف ــي ســوتـشــي
الروسية.
واعتبر النمسوي بعد نيله الذهبية ،ان
مـسـيــرتــه بــاتــت مـكـتـمـلــة حــال ـيــا .وق ـ ــال" :كــل
الناس توقعوا ان أحرز الذهبية ،السيما في
النمسا مسقط رأ س ــي ،حيث تعطى أهمية

كـبـيــرة للتزلج ( )...الجميع كــا نــوا يقولون
(مـ ـسـ ـي ــرة ج ـ ـيـ ــدة ،ل ـك ــن ت ـن ـق ـص ـهــا الــذه ـب ـيــة
األول ـم ـب ـيــة) .ه ــذا مـثــالــي (إن ـج ــاز الـ ـي ــوم) ،ال
يصدق".
وأت ــى إح ــراز هـيــرشــر الــذهـبـيــة ،عـلــى رغــم
تواضع أدائه في تمارين سباق االنحدار ،إال
ان المتزلج النمسوي أفاد من تقليص مسار
االنحدار بسبب الرياح القوية التي تهيمن
على منافسات األلعاب ،منذ افتتاحها رسميا
في التاسع من فبراير ،والتي تستمر حتى 25
من الشهر الحالي.
وفـ ـ ــي س ـ ـبـ ــاق االنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدار ،حـ ـق ــق ه ـيــرشــر
التوقيت الثاني عشر بفارق  1.32ثانية عن
المتصدر االلـمــانــي تــومــاس دري ـســن ،اال ان
النمسوي تفوق في سباقه االختصاصي ،أي
التعرج ،وسجل  45.96ثانية ،لينهي المنافسة
مع توقيت بلغ  2.06:52ثانية ،متقدما بفارق
 0.23ثانية على بانتورو ،و 1.02ثانية على
موفا-غانديه.

كيم تحرز ذهبيتها األولى
من جانب آخر ،لم تخالف األميركية الشابة

كلوي كيم التوقعات وأحــرزت ذهبية ألواح
التزلج لفئة "هاف بايب" (نصف أنبوب).
وهيمنت كيم ( 17عاما) ،وهي من أصول
كــور يــة جنوبية ،على المسابقة ،خصوصا
في مرورها الثالث ،حيث نالت عالمة ،98.25
بفارق كبير عن الصينية ليو جيايو صاحبة
الـفـضـيــة ( )89.75واألم ـيــرك ـيــة أري ـيــل غولد
(.)85.75
وعلى رغم صغر سنها ،تسيطر كيم على
ألـعــاب "إك ــس" الــدولـيــة لـهــذه الفئة ،فتوجت
أربــع مــرات في آخر  3سنوات ،وكانت بعمر
ال ــراب ـع ــة ع ـش ــرة ع ـنــدمــا ن ــال ــت لـقـبـهــا االول.
ولــم تتمكن كيم من المشاركة في أولمبياد
سوتشي  2014بسبب صغر سنها ( 13عاما).
وسمح تتويجها للواليات المتحدة بمواصلة
السيطرة على المنافسات الثالث حتى اآلن في
ألواح التزلج (سنوبورد) في بيونغ تشانغ ،وذلك
بعد تتويج ريدموند جـيــرارد فــي فئة "سلوب
ستايل" لدى الرجال وجايمي اندرسون في الفئة
عينها لدى السيدات.
وق ــال ــت ك ـيــم ،ال ـتــي تـتـحــدث ال ـك ــوري ــة" :قـبــل
الـمــرور الـثــالــث ،أدرك ــت انني سأحقق الذهب.
ال ـش ـعــور رائـ ــع .لـكــن كـنــت أع ـلــم أن ــه بـمـقــدوري

تحقيق المزيد .لــذلــك ،كــان الـمــرور الثالث من
أجلي أنا ،كي أثبت لنفسي".
واكتسى موقع فينيكس األولمبي حيث تقام
منافسات الواح التزلج ،بألوان العلم االميركي
فــي ظــل مـشــاركــة االس ـطــورة شــون واي ــت الــذي
تأهل الــى نهائي "هــاف بــايــب" ،حيث سيكون
مرشحا فوق العادة لنيل الذهبية اليوم.

هيرشر خالل المنافسات
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

بين إعمار العراق
وإعمار البدون

تحقيق مجلس األمة
باالعتداء على صحفي!

أ .د .غانم النجار

سينتهي "المؤتمر الدولي إلعمار العراق" دون أن نعلم بالدقة نتائجه،
فهذا أمر طبيعي لمؤتمرات من هذا النوع .اعتدت المشاركة ،كخبير مستقل،
في الكثير من مؤتمرات المانحين بعدد من دول العالم ،وهي في ُمجملها
أداة ال تحقق ُ
المراد منها .فحالما يبدأ المؤتمر ،تتعهد الدول بدفع مبالغ
ً
َّ
معينة أمام اإلعالم ،لكنها تغادر موقع المؤتمر دون أن تدفع شيئا .وعندما
ُ
يحسب الـحــاسـبــون الحصيلة النهائية الـمــدفــوعــة يـصــابــون بخيبة أمــل.
مؤتمرات المانحين حققت نتائج باهرة ،قليلة ،لكنها تبقى إحدى الوسائل
التي ليس هناك بديل عنها.
المؤتمر الحالي مختلف عن سابقيه ،فهو مؤتمر تطغى عليه الصبغة
االستثمارية ،فمؤتمرا المانحين لسورية ،واللذان تبنتهما الكويت ،وساهمت
فيهما بمئات الماليين من الدوالرات ،كانا للمانحين فقط ،وجاءا بطلب من
األمم المتحدة .وربما كانت الكويت هي الدولة الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها
َّ
كاملة ،وسلمتها لهيئات األمم المتحدة.
ً
المؤتمر الحالي أثار جدال على وسائل "التناحر االجتماعي" ،ليس في
ً
أيضا ،وهو أمر متوقع ،بين ِّ
مؤيد ومعارض
الكويت فقط ،لكن في العراق
ومشكك ،وبين مؤلف لروايات "أرسين لوبين" .وككل األمور ،سينتهي المؤتمر
ُ ُّ
ٌّ
ويذهب كل إلى داره ،وسينتقل الناس إلى قضايا جدلية أخرى .الموضوع كله
ً
قائم على فرضية أن مؤتمرا كهذا سيسهم في إعادة إعمار العراق ،وبالتالي
المزيد من االستقرار.
َّ
تتجمع لها األموال وتنتهي القصة .فلدينا
إعادة اإلعمار ليست "كبسة زر"
في الكويت مشاريع كثيرة يستغرق بناؤها وتكلفتها أكثر مما استغرقه بناء
ً
األهرامات ،ومشروع جامعة الشدادية ليس إال واحدا منها .يحدث ذلك في بلد
ً
مستقر متوافر به المال .أما إذا كان الوضع مضطربا ،وغير مستقر ،وتتجاذبه
الدول ،ومؤشرات الفساد كبيرة ،كما هي حال العراق ،فإن المسألة تصبح أكثر
ً
تعقيدا .ومع كل ذلك ،أظن أن عقد المؤتمر مفيد للكويت ،ولمستقبل االستقرار
بالمنطقة ،كما أنه مفيد للعراق ،فال ندرك معنى المستحيل حتى يتحقق.
اإلشكالية األخرى ،أن متخذ القرار كان الحكومة ،دون إشراك الناس ،على
األقل في ُ
البعد المعلوماتي والطبيعة االستثمارية للمؤتمر ،وطبيعة العبء
َّ
المالي المتوقع أن تتحمله الكويت ،والذي سيتجاوز بكثير بند "الزهور".
كما أنه كان من المفترض نشر المعلومات الخاصة بدعم الكويت للعراق
في السابق ،حتى ال تختلط األمور ،وحتى ال يتعامل البعض وكأن المسألة
مبتورة وال سوابق لها.
مكسب آخر للكويت تحقق بقدوم هذا العدد الكبير من الدول والشركات
والمنظمات الدولية واإلعــامـيـيــن ،حتى حــاز خبر المؤتمر الـصــدارة بين
األخبار العالمية ،مع التقدير الضمني للدور الرائد الذي تلعبه الكويت في
مضمار تقريب الناس واألمم ،ودورها اإلنساني ،وهو أمر مستحق للكويت
أن تفخر به ،في كثير من الجوانب ،لكنه يثير "المواجع" في جوانب أخرى.
فالمالحظ على وضــع حقوق اإلنـســان ،وخاصة في قضايا حرية التعبير
وتعريض العشرات للسجن ،أنها تتراجع بانحدار سريع.
أما خارج إطار المؤتمر ،فقد كنت أظن أن فكرة اإلعمار قد تسحبنا من
أيــديـنــا إلــى الـحــالــة البائسة الـتــي يعيشها ال ـبــدون فــي تيماء والصليبية
يتخيل ٌ
َّ
أحد أنها موجودة في الكويت ،لكن ال يبدو أن
وغيرهما ،والتي لن
َّ
ذلك على سلم األولويات.
إعمار العراق ،إن نجح في تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة المدى ،ونأمل
له أن ينجح ،يجب أن يرغمنا على صياغة مشروع حقيقي إلعمار البدون ،فقد
تم تدمير أحالمهم ،والعصف بمستقبلهم ،وتكسير آمالهم ،وبالذات الشباب.
ً
بعد أن انتهينا من مؤتمر إعادة إعمار العراق أظن أنه آن أوان التفكير جديا
في إعمار البدون ،وفي ذلك سيتحقق إعمار حقيقي داخل الكويت ينعكس
على أمنها واستقرارها ،وقبل هذا وذاك إنسانيتها.

َ
ان ــت ال ـخ ـصــم وانـ ــت ال ـحــكــم ف ــي الـقـضـيــه
"م ـ ـج ـ ـل ـ ـس ـ ـنـ ــا" ...لـ ـك ــن ب ــدلـ ـت ــك ع ـس ـك ــري ــه!
وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوم دارت ن ـ ـي ـ ـت ـ ــك غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ن ـ ـ ّـي ـ ــه
ّ
يـ ــا مـ ــاسـ ــك ال ـ ـم ـ ـي ـ ــزان ...ط ــفـ ـف ــت ب ـق ـيــاس
ّ
ّ
هـ ـ ـ ــم حـ ـ ــك ـ ـ ـمـ ـ ــوك ووهـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوك ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــه
ّ
"مـ ـجـ ـل ــس" يـ ـح ــق ــق فـ ــي األم ـ ـ ـ ــور ب ـق ـنــاعــه
وع ـ ـقـ ــب الـ ـعـ ـن ــا ّ
ردت ع ـل ـي ـن ــا ال ـب ـض ــاع ــه
وزود عـلـيـهــا دي ـ ــون م ــن غ ـيــر أي ســاس
ٍ

ٌّ ً
رئيسي أيضا!
وروسيا «العب»
كـ ــان م ــن ال ـ ـضـ ــروري أال ت ـن ـفــرد ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـ ـ "رع ـ ــاي ـ ــة" ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام بـيــن
الفلسطينيين واإلســرائـيـلـيـيــن ألن ـهــا ،حتى
قبل أن يرتكب دونالد ترامب هذه "الموبقة"
بحق الفلسطينيين وال ـعــرب والمسيحيين
ً
ً
واإلنسانية ،ليست وسيطا نزيها ،كما أنها
بــاألســاس وفــي كــل العهود تصرفت وبقيت
تـتـصــرف عـلــى أنـهــا أكـثــر صهيونية مــن كل
الذين أسسوا الحركة الصهيونية ،ولوالها
ومعها بعض الدول األوروبية لما قامت هذه
الدولة المصطنعة التي غدت تحتل فلسطين
كلها ،والتي باتت تهدد الشرق األوســط كله
وبكل دوله العربية.
من غير المنطقي وال السياسي أال تكون
الــواليــات المتحدة ،ســواء في عهد ترامب أو
ً
ً
قبله وبعده ،شريكا رئيسا في عملية السالم
ب ــال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،ف ـه ــذا غ ـيــر م ـع ـقــول على
اإلطالق ،فأميركا هي الوحيدة التي لديها قدرة
فعلية على ممارسة ضغط على اإلسرائيليين

ً
متأثرا بتباطؤ النشاط التجاري
وارتفاع اإليجار.
ومـ ـ ــن س ــوه ــو إلـ ـ ــى آبـ ـ ــر وس ــت
ً
ســايــد ،م ــرورا بــالـجــادة الخامسة
الفخمة و قـطــاع "ميتباكينغ" ،لم
يعد من النادر مصادفة متجرين
أو حتى  3متاجر مهجورة ضمن
مـ ــربـ ــع ضـ ـي ــق واح ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي وس ــط
عاصمة التسوق نيويورك.
ويشير جميع الـتـجــار ووكــاء
ال ـع ـق ــارات ،الــذيــن الـتـقـتـهــم وكــالــة

صالح القالب

لحملهم على االنصياع لمتطلبات حل مقبول
وم ـع ـقــول م ــع ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وال ـحــل
المقبول والمعقول هو قيام دولة فلسطينية
عـلــى ح ــدود ع ــام  1967وعــاصـمـتـهــا الـقــدس
الشرقية ،وهذا هو المطروح اآلن ال أكثر.
وعليه فالمؤكد أن الــرئـيــس الفلسطيني
محمود عباس (أبو مازن) يعرف هذه الحقيقة،
أن ــه مــن غـيــر الممكن أال يـكــون ألمـيــركــا دور
رئـيــس فــي عملية الـســام بــالـشــرق األوس ــط،
وأن كل ما يريده هو ليس إخراج األميركيين
م ــن الـعـمـلـيــة الـسـلـمـيــة ب ـيــن الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،إنما "كسر" هيمنة الواليات
المتحدة ،وخاصة في عهد هذه اإلدارة ،على
ً
هذه العملية ،ألنها أثبتت أنها ليست وسيطا
ً
نزيها.
وهـ ـك ــذا ،فـ ــإن م ــا ي ــري ــده الـفـلـسـطـيـنـيــون،
ومعهم العرب المعنيون كلهم ،هو عدم انفراد
أميركا بهذه العملية التي  -حتى تكون عادلة
وناجحة  -البد من مشاركة روسيا االتحادية

فيها وإلى جانبها ،أو ليس بالمستوى نفسه،
ً
وأيضا الصينَ ،
ولم ال؟ فهي
بريطانيا وفرنسا،
دولة عظمى ولها مصالح "استراتيجية" في
هذه المنطقة ،مثل غيرها ،وهي باألساس في
طليعة الــدول المؤيدة للحقوق الفلسطينية
المشروعة.
والواضح أن األميركيين ،في ضوء تصاعد
الـ ـص ــدام بـيـنـهــم وب ـي ــن الـ ـ ــروس ف ــي ســوريــة
وبــالـشــرق األوسـ ــط ،ال يمكن أن يتخلوا عن
أنهم الالعب الوحيد والمهيمن على عملية
الـ ـس ــام الـمـسـتـعـصـيــة ب ـيــن الفلسطينيين
واإلســرائـيـلـيـيــن ،لـكــن ال ـق ـيــادة الفلسطينية
ب ــدوره ــا ال ي ـم ـكــن أن ت ـب ـقــى ت ـق ـبــل بــوسـيــط
غـيــر نــزيــه هــو "الـخـصــم والـحـكــم" فــي الــوقــت
نفسه ،فـهــذا ال ـصــراع ،إضــافــة إلــى أنــه عربي
– إسرائيلي ،هــو صــراع دول ــي ،وهــو مشكلة
دولية إن لم تكن تهم العالم كله ،فبالتأكيد ّ
تهم
الدول الكبرى ،وفي مقدمتها روسيا االتحادية
وفرنسا وبريطانيا والصين.

ياللي حسبت الحق في الناس مضمون
م ـ ـ ــا ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن حـ ـ ــولـ ـ ــك ت ـ ـ ــراه ـ ـ ــم يـ ـ ــوافـ ـ ــون
ِقـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـ ــورق ال ش ـ ـفـ ــت ربـ ـ ـع ـ ــك ي ـغ ـش ــون
وكل الورق مخبوص من ْ
"دي َمن" و"حاس"!
َ
ي ــال ـل ــي مـ ــتـ ـ ْـرت وم ــاخ ــذ الـ ـط ــاق م ـط ـبــوق
ّ
ح ــن ــا نـ ـط ــرن ــا ...م ــا ص ـف ـي ـنــا ع ـلــى ح ـقــوق
إح ـ ــذر إذا ش ـخــص ان ـظ ـلــم بـ ــات مـخـنــوق
"مجلس" للناس ...ما أنصف الناس!
من
ٍ

المياه العذبة ...في خطر

الصحافة الفرنسية ،إلى االرتفاع
ال ـح ــاد ل ـب ــدالت اإلي ـج ــار كالسبب
الــرئ ـيــس إلغـ ــاق ال ـم ـتــاجــر ،حيث
بلغت ال ــزي ــادة  68فــي الـمـئــة بين
 2009و ،2016ووص ـل ــت إل ــى 70
بالمئة في بعض نقاط آبر وست
سايد ،وحتى  175بالمئة في أجزاء
مــن الـجــادة الخامسة ،وفــق أرقــام
أوردتها نقابة وكالء العقارات في
نيويورك.
(أ ف ب)

تعيش األرض أزم ــة مـيــاه منذ
وقــت طويل ،لكن ارتـفــاع حرارتها
ب ـف ـع ــل الـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ــي ي ـه ــدد
بزيادتها وتسريع وتيرتها ،ليكون
العالم على أبواب أزمة وشيكة في
المياه العذبة.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل االن ـف ـج ــار ال ـسـكــانــي
واإلفـ ـ ـ ــراط ف ــي الـ ـ ـ ّ
ـري وغ ـي ــره ــا من
العوامل البشرية ،صارت خزانات
المياه العذبة الطبيعية في األرض
مـهــددة بــالـجـفــاف ،ثــم أضـيــف إلى

ذلـ ــك االحـ ـتـ ـب ــاس ال ـم ـن ــاخ ــي ال ــذي
يــوشــك ،إن اسـتـمــرت وتـيــرتــه على
حـ ــال ـ ـهـ ــا ،أن ي ـت ـس ـب ــب م ـ ــع س ــائ ــر
ال ـعــوامــل األخ ــرى فــي أزم ــة كبيرة
بالمياه العذبة على األرض.
في العقود الماضية ،أخذت أزمة
المياه في التمدد بالعالم .وصار
ال ـم ـن ـت ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـعــال ـمــي
يدرجها ضمن التهديدات العالمية
التي يمكن أن تكون لها أشد اآلثار،
مثل الـكــوارث الطبيعية وموجات

الهجرة والقرصنة المعلوماتية.
في سهل الغانج ،حيث يعيش
 600م ـل ـيــون ش ـخــص ب ـيــن الـهـنـ ّـد
ُ
وب ــاك ـس ـت ــان وبـ ـنـ ـغ ــادش" ،ت ـض ــخ
الـمـيــاه الجوفية بــوتـيــرة مرعبة"،
بحسب غراهام كوغلي الباحث في
جامعة ترنت الكندية .وقد أظهرت
دراس ـ ــة حــدي ـثــة أن ن ـصــف الـمـيــاه
ه ـنــاك م ـل ـ ّـوث بــالـمـلــح وال ــزرن ـي ــخ،
وغير صالح للري والشرب.
(أ ف ب)

وفيات
عامج عبيد العنزي
سالم
ً

 72عاما ،شيع ،رجال ونساء :الظهر ،ق ،1ش ،1م ،38ت99966590 :

حمد أحمد علي حسين

َ
 57عاما ،شيع ،سلوى ،حسينية اإلمام الحسين ،ق ،1ش ،7م،27
ت69909910 ،99355591 :

ناصر محمد صالح الصالح

ً
 67عــامــا ،شيع ،رج ــال :الشعب ،ش ،68م ،1حسينية الكاظمية،
نساء :المنصورية ،ق ،2شارع عيسى بهمن ،م ،1ت97978967 :

تـتـصــاعــد ال ـه ـتــافــات ف ــي حـيــن يـتـبــادل
صبيان اللكمات في حلقة مالكمة في إقليم
بوريرام بشمال شرق تايلند.
وأع ـل ــن اس ــم ال ـفــائــز الـ ــذي سـيـطــر على
خمس جــوالت ،وهو نانتاوات برومسود
ً
( 11ع ــام ــا) ،ال ـم ـع ــروف ب ــاس ــم ش ـه ــرة في
ً
أوساط المالكمة "ساكساندي الكبير جدا".
ً
وكسب ثالثة آالف بات ( 94.3دوالرا) ،لفوزه
فــي المسابقة ،ويحصل على  1500بات
ً
( 47.17دوالرا) عن كل مباراة يشارك فيها.
ويتزايد انتشار المالكمة التايلندية في
ً
الخارج أيضا ،لكنها في تايلند تعد وسيلة
للخروج مــن الفقر ،فالذين يتقدمون في
اللعبة يحصلون على أموال كثيرة.
لكن مع تزايد إقبال األطفال التايلنديين
ع ـل ــى ال ـل ـع ـبــة ي ـح ــذر األط ـ ـبـ ــاء وال ـه ـي ـئــات
ال ـمــداف ـعــة ع ــن ح ـقــوق الـطـفــل م ــن أن هــذه
الرياضة تسبب مشكالت صحية مزمنة
مثل االضطراب العصبي.
وقالت جيرابورن لواثاماتاس ،طبيبة
األمراض العصبية ومدرية مركز التصوير
التشخيصي المتطور في تايلند" :ال توجد
مالكمة آمنة ،ألنك ترى أن حتى الالعبين
البالغين عندما يكبرون يصابون بمرض
الشلل الــرعــاش ،بسبب االضـطــرابــات في
المخ التي يعانونها".
(رويترز)

حسين شبيب الميع
حربي
ً

 51عــامــا ،شيع ،رج ــال :الصباحية ،ق ،2دي ــوان سلمان عبدالله
ا ل ـم ـيــع ،ن ـس ــاء :ا ل ـص ـبــا ح ـيــة ،ق ،2ش ،4م ،807ت،99666236 :
99088801

عبدالله طالل عودة رومي الشمري

ً
 25عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :الـظـهــر ،بجانب محطة الـبـنــزيــن ،مقابل
الدائري السابع ،نساء :القرين ،ق ،1ش ،29م ،13ت،90910007 :
99844202

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

إن ك ــان "م ـج ـلــس ش ـع ــب" ه ــذي ع ـلــومــه؟!
ال ت ـ ـش ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـ ـ ـيـ ـ ــوم ظـ ـ ـل ـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــه
بـ ــار الـ ـع ــدل ف ــي الـ ـس ــوق م ـن ـهــو ي ـســومــه؟
مـ ــا ي ـن ـش ــرى ه ــالـ ـي ــوم لـ ــو ِبـ ـي ــع ب ــأف ــاس

كاتب وسياسي أردني

المالكمة التايلندية...
خروج من الفقر

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

"ت ـح ـق ـي ــق" وال ـت ـح ـق ـي ــق م ــال ــه َأب ـ ـ ــد راس
يمسح خطا المخطي ويـحـ ّـرف بقرطاس
خـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـهـ ــايـ ــم راك ـ ـ ـبـ ـ ــه ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـح ــق
ّ
ّ
ووقـ ـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ َـع مـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـسـ ــاكـ ــر وحـ ـ ـ ـ ــراس

ّ
اإليجارات واإلنترنت تقلصان متاجر مانهاتن
قــد تـكــون منطقة مــانـهــاتــن في
نيويورك أكثر ثراء وكثافة سكانية
من أي وقت مضى ،غير أنها تشهد
إغ ــاق عــدد مـتــزايــد مــن المتاجر،
نـتـيـجــة بـ ــدالت اإلي ـج ــار الـبــاهـظــة
وازدهار التسوق على اإلنترنت.
ومع حلول عيد العشاق اليوم،
ً
ي ـغ ـلــق س ـت ـي ـفــن ت ـي ـل ـفــي ،ن ـهــائ ـيــا،
متجره "ذي ســورس" في حي آبر
إي ـســت ســايــد م ــن مــان ـهــاتــن ،بعد
ً
اسـ ـتـ ـم ــراره ف ــي ال ـع ـمــل  37ع ــام ــا،

ّ
وضاح

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 :

الطقس والبحر

الفجر

05:08

العظمى

21

الشروق

06:28

الصغرى

09

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 12:27ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:12

 10:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:36

ً
أدنى جزر  06:07صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:54

 05:22م 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 :

