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لجان المجلس الفرعية ...غير الئحية!

محليات

«األصلية» تغطي على غياب أعضائها وفقدان النصاب ...بالتحول إلى «الفرعية»
● الوزيران الصالح والصبيح حضرا فرعية «األولويات» لغياب النصاب عن األصلية
● الفيلي لـ ةديرجلا :.للجان إبالغ المجلس بتغيب األعضاء للخصم من مكافأة العضوية
● الحميدة :قراراتها باطلة والبد أن تكلف الخالد لبغداد :آلية جديدة للتعامل
من «األصلية» في اجتماع بنصاب قانوني مع االلتزامات تجاه الكويت
حسين العبدالله

في مخالفة للدستور والالئحة
استحدثت
الداخلية للمجلس،
ً
بعض اللجان البرلمانية لجانا
فرعية عنها دون تكليف يتم من
خالل انعقادها بنصاب قانوني.

مــع اسـتـمــرار مسلسل فـقــدان النصاب فــي اللجان البرلمانية،
وغياب معظم األعضاء عن حضور اجتماعاتها ،رغم التزام الجانب
الحكومي ،ابتدعت بعض اللجان ،في مخالفة للدستور والئحة
مجلس األمة ،ما يسمى «اللجان الفرعية» ،التي تعقد دون تكليف
من «األصلية» ،ومن غير تحديد مهام لها.
ففي المجلس ،ورغم وجود اجتماع واحد لها ،لم تتمكن لجنة
األول ــوي ــات مــن االن ـع ـقــاد بـصـفــة أصـلـيــة ،وتـحــولــت إل ــى «فــرعـيــة»
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،ووزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح.
«الجريدة» استطلعت اآلراء الدستورية بشأن ذلك التحول مع
الخبراء ،الذين أجمعوا على أن تلك اللجان الفرعية المستحدثة
ً
مخالفة للدستور والالئحة ،مشيرين إلى أن عقدها يتطلب تكليفا
من «األصلية» في اجتماع يتوافر له النصاب القانوني.
وأكد الخبير الدستوري ،أستاذ القانون العام في كلية الحقوق
بجامعة الكويت د .محمد الفيلي أن عمل اللجان الفرعية بديلة
ً
عن «األصلية» من دون تكليف األخيرة لها ،يعد مخالفا لالئحة
المجلس التي ال تمنع ذلك التكليف للقيام بمهام محددة ،شريطة
ً
أن يكون صــادرا باجتماع مكتمل النصاب لعدد أعضاء اللجنة
األصلية ،مع العلم بأن مسألة احتساب النصاب من األمور السرية.
وأضاف الفيلي ،لـ «الجريدة» ،أن األعمال التي تقوم بها اللجنة
الفرعية من دون تكليف ،مع عــدم توافقها مع الالئحة ،ال تحمل
أي التزام قانوني ،كالقرارات الصادرة عن اللجان أو التوصيات
القانونية ،بل تعد من قبيل األعمال المادية أو الشهادات فقط.
ولفت إلى أن هذه المشكلة ناتجة عن كثرة لجان المجلس ،وقلة
ً
عدد األعضاء ،مبينا أن الالئحة تنص على ضرورة التزام النواب
بحضور عمل اللجان ،وإذا ثبت غياب أحدهم فللجنة إبالغ 02

اإلنتاج األميركي
يزيد الضغط على
منتجي «أوبك»
الخليجيين
١١

«الدفاع» :جاهزية
عالية للجيش للتعامل
مع أي طارئ

اقتصاد
03

 68.5مليون دينار
أرباح «أجيليتي» في 2017
بنمو %16

مسك وعنبر

24

ً
وزير الخارجية مترئسا جلسة مجلس األمن أمس

«الوطني» و«بيتك» يموالن شركة «ليماك»
بـ  249.2مليون دينار

«هيئة اإلعاقة» :تقاعد  2225مواطنة
منذ بداية  2018لرعايتهن معاقين

١٢

ً
العوضي :يحق لهن التقاعد في سن مبكرة وفقا للقانون
●

جورج عاطف

كشفت مــد يــرة الهيئة العامة
لـشــؤون ذوي اإلعــاقــة د .شفيقة
ال ـ ـعـ ــوضـ ــي ع ـ ــن ح ـ ـصـ ــول 2225
مواطنة من العامالت في جهات
الدولة على كتاب ُ"مكلف برعاية

مـ ـع ــاق" م ـن ــذ ب ــداي ــة هـ ــذا ال ـع ــام،
موضحة أنه "يحق لهن بموجب
ه ــذا الـكـتــاب الـتـقــاعــد عــن العمل
في سن مبكرة ،بصفتهن يرعين
ً
ً
ً
معاقا ،سواء كان زوجا أو ابنا أو
ً
ً
أبا أو أما".
وصرحت العوضي ،أمس ،بأن

ً
الـمـكـلــف ق ــان ــون ــا بــرعــايــة مـعــاق
ً
ي ـس ـت ـحــق وفـ ـق ــا ل ـل ـم ــادة  42مــن
ً
ً
القانون  2010/ 8معاشا تقاعديا
ي ـع ــادل  %100م ــن ال ـم ــرت ــب ،إذا
بـلـغــت م ــدة الـخــدمــة المحسوبة
في المعاش  20سنة للذكور و15
لإلناث.
٠٣

محافظو أميركا يجتمعون لتقييم
عام من رئاسة ترامب

ارتفاع مؤشرات
البورصة الثالثة
والسيولة 11.5
مليون دينار

ً
بدأ المحافظون األميركيون ،أمس ،مؤتمرهم السنوي ،الذي غالبا
ما يثير سجاالت ،على خلفية بلبلة في الحياة السياسية بين قضية
التدخل الروسي في االنتخابات األخيرة ،والحداد الوطني على ضحايا
عملية إطالق النار في فلوريدا ،والفوضى بالبيت األبيض.
وتوجه آالف الناشطين الجمهوريين والشخصيات البارزة 02

١١

األسد يرسل قوات إضافية إلى عفرين ...وإردوغان يهدد
● االستخبارات التركية تتواصل مع دمشق ● «األمم المتحدة» :أوقفوا اإلبادة الوحشية بالغوطة
في تطور سريع يعجل بمواجهة غير مسبوقة،
أرس ــل الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد ال ـمــزيــد من
القوات الموالية له إلى منطقة عفرين ،الخارجة عن
سيطرته منذ عــام  ،2012ل ـمــؤازرة وح ــدات حماية
الشعب الـكــرديــة فــي معركتها مــع الجيش التركي
وفصائل الجيش الحر.
وف ــي بـيــان سبقه تـحــذيــر مــن الــرئــاســة التركية
بــأن قواتها ستعتبر كل مجموعة تدعم الوحدات
ً
ً
«هــدفــا م ـشــروعــا» لعملية «غـصــن الــزي ـتــون» ،التي
دخلت شهرها الثاني ،أفادت وكالة األنباء الرسمية
السورية «ســانــا» ،بــوصــول مجموعات جــديــدة من
القوات الشعبية إلى مدينة عفرين« ،لدعم األهالي
في مواجهة إرهابيي داعش وعدوان النظام التركي
المتواصل على المنطقة».
وعبرت المجموعات الجديدة إلى هذه المنطقة،
التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ،من ممر جبل األحالم
بمحافظة حلب لتلحق بأخرى سبقتها إلى المنطقة،
رغ ــم اسـتـهــدافـهــا مــن الـمــدفـعـيــة الـتــركـيــة وفصائل
الجيش الحر من جهة إعزاز ،وانتشرت اثنتان منها

فــي ث ــاث ن ـقــاط بـجـنــديــرس وبـلـبــل وراج ـ ــو ،ورفــع
مقاتلوهما العلم السوري فيها ،وفق شبكة «روسيا
اليوم» وموقع «الميادين».
وفي وقت سابق ،توعد إبراهيم كالن ،المتحدث
باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان القوات
الموالية لألسد «بعواقب وخيمة» إذا دخلت عفرين
ً
ودعمت وحدات حماية الشعب الكردية ،مشددا على
أن ذلك يعني انحيازها إلى التنظيمات اإلرهابية،
ً
ً
وستصبح هدفا مشروعا.
وأشــار كالن إلى إجبار المدفعية التركية قافلة
تضم بين  40و 50مركبة ،تنقل قوات موالية للنظام،
على التراجع عن دخول عفرين أمس األول ،والعودة
ً
إلــى شــرق إدل ــب ،قبل أن تستأنف تقدمها مـجــددا،
بحسب قائد في التحالف العسكري الموالي لألسد.
ً
وأعلن كالن تواصال غير مباشر مع نظام األسد
ً
تنقل عبره تركيا رسائلها إليه ،مؤكدا أن األجهزة
المعنية بـمــا فيها االس ـت ـخ ـبــارات تقيم اتـصــاالت
استثنائية مباشرة معه.
ومــع اسـتـمــرار قــوات النظام فــي إمطار 02
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اقتصاديات
تقرير اقتصادي

٠٢

انتصار الصباح:
«سرب الحمام» عمل
سينمائي بجودة عالية

مزاج

١٩

إحالة ريهام سعيد
و 7آخرين إلى «الجنايات»

دوليات

٢٦
احتياطات أميركية
في العراق ...بعد
تهديدات «الحشد»

رياضة

٢٨
سوريون يفرون من موقع تعرض لغارة في الغوطة أمس

«مدرب ناد» يقود األزرق
أمام األردن والكاميرون

ةديرجلا

•
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األمير يكرم الفائزين ًفي مسابقة الكويت للقرآن الكريم

العفاسي ٢٢٥ :من بين  1729مشاركا يمثلون  40جهة حكومية وخيرية

األمير وولي العهد يتوسطان كبار الشيوخ والمشاركين في الحفل
برعاية وحضور صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
أقيم امس الحفل الختامي لتكريم
الـفــائــزيــن وال ـفــائــزات فــي مسابقة
الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم
وتجويده الحادية والعشرين وذلك
على مسرح قصر بيان.
ووصل سموه إلى مكان الحفل
حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب
من قبل وزير العدل وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية الدكتور فهد
العفاسي.

األمير استقبل ولي العهد والمبارك
استقبل سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ،بقصر بيان
صباح أمس ،سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
واستقبل سموه كذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك.

وشهد الحفل سمو ولي العهد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ورئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
جابر المبارك ورئيس المجلس
األعلى للقضاء ورئيس محكمة
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـم ـح ـك ـم ــة
الــدسـتــوريــة الـمـسـتـشــار يوسف
المطاوعة ورئيس مجلس األمة
باإلنابة عيسى الكندري وكبار
المسؤولين بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني
ثم تال أحد الفائزين بالمسابقة
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم وأل ـقــى
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل وزي ـ ـ ـ ــر األوق ـ ـ ـ ــاف
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ك ـل ـمــة
بــالـمـنــاسـبــة حـيــا فــي مستهلها
صاحب السمو والمشاركين وقال
إن «تفضلكم يــا صــاحــب السمو
ب ــرع ــاي ــة ال ـم ـســاب ـقــة وتـتــويـجـهــا
بتوجيهاتكم السامية لتحفيظ
القرآن الكريم وتشريفها بحضور
س ـمــوكــم ح ـفــل ت ـكــريــم الـفــائــزيــن

ً
األمير محييا مستقبليه لدى وصوله إلى قاعة االحتفال

فــي كــل عــام لهو توفيق مــن الله
تعالى أجرى به الخير على يديكم
لتكون في مقام القدوة الحسنة
فــي العمل مــن أجــل عــزة اإلســام
ونصرة المسلمين».
وأض ـ ـ ـ ــاف «ان هـ ـ ــذا االحـ ـتـ ـف ــال
ال ـط ـي ــب ب ــال ـف ــائ ــزي ــن والـ ـف ــائ ــزات
بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ
القرآن الكريم وتجويده الحادية
والعشرين يؤصل اهتمام الكويت
بكتاب الله تعالى استمرارا لنهج
سلفكم أمير القلوب الشيخ جابر
االحمد وأقف في هذا المقام نيابة
ع ــن إخ ــوان ــي ف ــي األم ــان ــة الـعــامــة
لــأوقــاف ألحمد الله تعالى على
ن ـع ـم ـتــه ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار نـ ـج ــاح ه ــذه
المسابقة لتبلغ عــا مـهــا ا لـحــادي
والعشرين وهو انعكاس الهتمام
س ـم ــوك ــم الـ ـب ــال ــغ وإلس ـه ــام ــات ـك ــم
ال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي خ ــدم ــة ك ـت ــاب الـلــه
تعالى وحرص سموكم على نشأة
جـيــل م ــن أب ـن ــاء ه ــذا ال ــوط ــن على

تـعــالـيــم ال ــدي ــن اإلس ــام ــي وخـلــق
القرآن».
وتابع« :لقد من الله علينا في
األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف برعاية
كتابه الكريم وحفظة كتابه األبرار
وه ــا ه ــم أب ـن ــاؤك ــم حـفـظــة ال ـق ــرآن
الكريم ونسأل الله أن يجعل ذلك
في ميزان حسناتهم وانطالقا من
أه ــداف مسابقة الـكــويــت الكبرى
لحفظ القرآن الكريم وتجويده فقد
وضعت االمانة العامة لألوقاف في
سلم أولوياتها تنسيق الجهود
الرامية إلى العناية بالقرآن الكريم
وعـلــومــه واسـتـقـطــاب كــافــة فئات
ال ـم ـش ــارك ـي ــن والـ ـمـ ـش ــارك ــات فـتــم
استحداث لجنة المملكة المتحدة
وإيرلندا وتخصيص لجنة لكبار
السن إضافة إلى االهتمام بذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ون ـ ــزالء
دور الــرعــايــة االجتماعية بــوزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل
ومـ ــركـ ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ــوح ــد وم ــن

ث ــم ف ـئــة الـمـكـفــوفـيــن وف ـئ ــة الـصــم
ولـ ــم تـغـفــل ال ـم ـســاب ـقــة ف ـئــة ن ــزالء
المؤسسات اإلصالحية».

ً
 1729مشاركا

وق ـ ـ ـ ـ ــال :إنـ ـ ـن ـ ــا ل ـن ـف ـخ ــر الـ ـي ــوم
بـ ـتـ ـت ــوي ــج كـ ــوك ـ ـبـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
حـفـظــة ك ـت ــاب ال ـل ــه ع ــز وجـ ــل في
مسابقة الـكــويــت الـكـبــرى لحفظ
القرآن الكريم وتجويده (الحادية
والـعـشــريــن) «يحبهم ويحبونه»
ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـلـ ــغ ع ـ ـ ـ ــدد ال ـم ـت ــأه ـل ـي ــن
ل ـل ـت ـص ـف ـي ــات الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة 1729
م ـشــاركــا وم ـشــاركــة يـمـثـلــون 40
ج ـه ــة ح ـكــوم ـيــة وخ ـي ــري ــة داخ ــل
الكويت وكان إجمالي عدد الرجال
 688وع ـ ــدد ال ـن ـس ــاء  864وع ــدد
ال ـف ـئ ــات م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة  177متسابقا ومتسابقة
م ـ ــن فـ ـئ ــة ال ـ ـصـ ــم وال ـ ـب ـ ـكـ ــم وف ـئ ــة
الـ ـمـ ـكـ ـف ــوفـ ـي ــن وم ـ ــرك ـ ــز الـ ـك ــوي ــت

ل ـل ـت ــوح ــد ون ـ ـ ـ ــزالء ال ـم ــؤس ـس ــات
اإلصالحية واألحداث.
وأضـ ـ ـ ــاف :ب ـل ــغ عـ ــدد ال ـفــائــزيــن
 225فائزا من الذكور واإلنــاث في
مختلف شرائح وفئات المسابقة
وذلــك بمعدل  72فائزا من الرجال
وال ـب ـن ـيــن و 65ف ــائ ــزة م ــن الـنـســاء
والبنات و 51فائزا وفائزة من ذوي
االحتياجات الخاصة و 8فائزين
مــن الـمــؤسـســات اإلصــاحـيــة و12
فــائــزا وفــائــزة مــن لجنة بريطانيا
واي ــرل ـن ــدا و 17ف ــائ ــزا وف ــائ ــزة من
اللجنة الخاصة بكبار السن.
وتابع :اننا نعد سموكم أن تظل
جهودنا موصولة لرعاية األجيال
الـ ـج ــدي ــدة م ــن أبـ ـن ــاء هـ ــذا ال ــوط ــن
العزيز على االجتماع حول كتاب
ال ـلــه الـعـظـيــم وتـشـجـيــع الـتـنــافــس
على حفظه وإتقان تالوته وتدبره
وتـعـلــم معانيه عــرفــانــا بـقــدر هــذا
الكتاب الــذي هو أمانة في أيدينا
ونعدكم أيضا ان تــواصــل األمانة

العامة لألوقاف جهودها الحثيثة
ف ــي دعـ ــم ك ــاف ــة مـ ـج ــاالت الـتـنـمـيــة
الـمـجـتـمـعـيــة األخ ـ ـ ــرى ج ـن ـبــا إل ــى
جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية
واألهلية األخــرى التي تسعى إلى
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ال ـن ـم ــاء وال ــرخ ــاء
واالسـ ـتـ ـق ــرار الـمـجـتـمـعــي ف ــي ظل
القيادة الحكيمة لسموكم وسمو
ولي عهدكم األمين.
بعدها تــم عــرض فيلم وثائقي
عن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ب ـع ـن ــوان «يـحـبـهــم
ويحبونه» ثم تفضل سموه بتقديم
الجوائز للفائزين والجهات الفائزة
بمسابقة الكويت الكبرى الحادية
وال ـع ـشــرون لـحـفــظ ال ـق ــرآن الـكــريــم
وتجويده.
كما تم تقديم هدية تذكارية إلى
صاحب السمو بهذه المناسبة.
وغادر سموه مكان الحفل بمثل
ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

صاحب السمو وعدد من الفائزين بالجائزة

العالقات الكويتية  -األميركية
سيلفرمان:
العهد
والية
بتوليه
المهنئين
يشكر
العهد
ولي
ً ً
شهدت تقاربا كبيرا منذ االستقالل

اس ـت ـق ـب ــل س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد بـقـصــر
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك ،كما استقبل نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وف ــي مـجــال آخ ــر ،وج ــه سمو
ول ــي الـعـهــد كلمة شـكــر وتقدير
إلى المواطنين والمقيمين ،الذين
أعـ ــربـ ــوا ع ــن خ ــال ــص تـهــانـيـهــم
الـ ـطـ ـيـ ـب ــة وصـ ـ ـ ـ ــادق م ـش ــاع ــره ــم
الـ ـفـ ـي ــاض ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ــذكـ ــرى
الثانية عشرة لتولي سموه والية
العهد من خالل برقيات التهاني،
أو االتـ ـص ــاالت الـهــاتـفـيــة أو كل
ً
أشكال التعبير األخرى ،مبتهال
إلـ ــى ال ـم ــول ــى ال ـع ـلــي ال ـق ــدي ــر أن
يحفظ الوطن الغالي ،وأن يديم
عليه نعمة األمن واألمان والرخاء
واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،وعـ ـل ــى ال ـج ـم ـيــع

ً
ولي العهد مستقبال المبارك
بموفور الصحة والعافية ،وأن
ً
يوفقنا جميعا و يـســدد خطانا
ل ـم ــواص ـل ــة الـ ـنـ ـه ــوض بــوط ـن ـنــا

لجان المجلس الفرعية...
المجلس بذلك ،ليتم تطبيق أحكام الغياب ،ونشر أسماء المتغيبين،
والخصم من المكافأة الخاصة بالعضوية.
بدوره ،أكد أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة
د .خليفة الحميدة أن عمل اللجان الفرعية من دون تكليف مخالف
ً
ً
لالئحة؛ مبينا أن التكليف يجب أن يـكــون ص ــادرا بعد اجتماع
بـنـصــاب قــانــونــي للجنة األص ـل ـيــة ،ف ــإن كــانــت تـتـكــون مــن سبعة
أعضاء فالبد من توافر أربعة منهم ،وإذا كــان أعضاؤها خمسة
يجب حضور ثالثة منهم.
وقال الحميدة ،لـ«الجريدة» ،إن هناك تجارب في العمل البرلماني
مفادها تكليف اللجنة األصلية أخرى فرعية من عدد من النواب
فيها للتحقيق في مسألة معينة أو سماع شهادة أحد المسؤولين،
على أن يكون ذلك بتفويض من «األولى» ،وإال يعتبر عمل األخيرة
ً
باطال.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ــدسـ ـت ــور نـ ــص ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ف ـص ــل الـلـجـنــة
ً
«التشريعية» ،مثال ،في مسألة النظر بالعضوية ،أو البحث في رفع
الحصانة ،على أن يصدر تقرير منها بعد توافر النصاب النعقادها،
ً
وإال كان ذلك التقرير باطال ،الشتراط إصداره من اللجنة نفسها
بانعقاد صحيح.

العزيز ،وتحقيق كل ما ننشده
له من تطور وازدهار ،تحت ظل
قائد مسيرتنا وراعــي نهضتنا

صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ صباح
األحمد ،حفظه الله ورعاه ذخرا
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.

محافظو أميركا يجتمعون لتقييم...
في الحزب والسياسيين الوطنيين إلى مركز المؤتمرات في ماريالند
قرب واشنطن ،لمعاينة وضع الموجة الشعبوية التي هزت الواليات
المتحدة في  2016حاملة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
ً
وبعد  13شهرا من دخول رجل األعمال الثري البيت األبيض ،يحل
ً
ً
ضيفا على «مؤتمر العمل السياسي المحافظ» ،إذ يلقي كلمة غدا.
ويلقي نائب الرئيس مايك بنس المتدين المحافظ كلمة اليوم ،وكذلك
مستشار البيت األبيض دون ماغان ،وفق خيار غير مألوف لمثل هذا
الحدث السنوي البارز في وقت يجد المسؤول نفسه تحت األضواء في
فضيحة تصاريح أمنية لبعض أعضاء اإلدارة ،تشمل البيت األبيض.
وكتب ترامب في «تويتر» ،أمس األول ،إن «مؤتمر العمل السياسي
المحافظ يستعد للقاء جديد مثير لالهتمام ...فرق كبير عن تلك الفترة
حين كان الرئيس أوباما في البيت األبيض».
واستقبل الرئيس بعيد تعيينه العام الماضي استقبال األبطال،
حين ألقى كلمة في المؤتمر السابق في فبراير.
ويندرج الحق في حمل أسلحة ضمن جوهر المؤتمر المحافظ ،مع
تخصيص ندوتين له بعد غد .غير أن الجمعية الوطنية للبنادق ،لوبي
األسلحة األميركي الواسع النفوذ والــذي تكون له عــادة مداخلة في
المؤتمر ،سيخفض مستوى مشاركته هذه السنة بعد «مجزرة فلوريدا».

قــال سفير الــواليــات المتحدة لــدى البالد لورانس
سيلفرمان إن الـعــا قــات الكويتية األميركية شهدت
ً
ً
ً
ً
نموا وتقاربا كبيرا منذ االستقالل مــرورا بالتحرير
ً
إلى اليوم ،مؤكدا أن «من فخر الواليات المتحدة بناء
عالقة متجذرة مع الكويت».
وأضاف سيلفرمان ،في تصريح صحافي بمناسبة
الذكرى السابعة والخمسين لعيد االستقالل والذكرى
السابعة والعشرين للتحرير ،إن «هــذه العالقة تعود
ع ـلــى ك ــا الـشـعـبـيــن بــال ـت ـعــاون الــوث ـيــق ف ــي م ـجــاالت
الدفاع واألمن ،الذي يشمل الجهود المشتركة لمكافحة
اإلره ـ ـ ــاب ،ووقـ ــف م ـنــابــع ت ـمــوي ـلــه ،وي ـج ـعــل شعبينا
ً
يعيشان في ظروف أكثر أمنا».
ولـفــت إلــى أن الـعــام الـمــاضــي عــام مثمر للعالقات
بين الواليات المتحدة والكويت ،إذ شهد زيارة سمو
أمير البالد للبيت األبيض بكل نجاح ،وإجراء الحوار
االستراتيجي األميركي الكويتي الثاني.
وأك ــد أن تـلــك االج ـت ـمــاعــات فـتـحــت ق ـنــوات جــديــدة

لـلـتـعــاون بـيــن الـبـلــديــن فــي م ـجــاالت األم ــن والـتـجــارة
واالستثمار والتعليم ،مشددا على التزام بالده بأمن
الـكــويــت ،واسـتـمــرار تـعــزيــز ق ــدرات ال ـقــوات المسلحة
الكويتية .ولفت الى االسهامات الكبيرة للدبلوماسية
الكويتية ا لـتــي تعمل عـلــى ا سـتـقــرار المنطقة ،حيث
تواجه تحديات كبيرة ،مؤكدا أنه على مدى العامين
ال ـقــادم ـيــن سـتـتــاح ال ـفــرصــة أمـ ــام ال ـكــويــت لـمـمــارســة
قيادتها الدبلوماسية كعضو غير دائــم فــي مجلس
األمـ ــن ال ـتــابــع لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة .وأشـ ــار إل ــى مـشــاركــة
الــواليــات المتحدة للكويت فــي استضافة االجتماع
الــوزاري للتحالف الدولي ضد «داعــش» في األسبوع
الماضي الذي حضره ممثلون عن أكثر من سبعين دولة
عضوا في التحالف والمؤسسات الشريكة ،اجتمعت في
الكويت «وهم متحدون في إصرارهم على هزيمة داعش
من خالل جهود مستدامة ومتعددة األوجه» ،معربا عن
تقدير الــواليــات المتحدة للكويت على استضافتها
مؤتمرا دوليا إلعادة إعمار العراق.

وف ــي مــؤشــر إل ــى االنـعـطــافــة نـحــو الـيـمـيــن ال ـتــي سلكتها الـحــركــة
المحافظة ،دعا منظمو المؤتمر هذه السنة النائبة الفرنسية السابقة
ً
ماريون ماريشال لوبن ( 27عاما) ،حفيدة جان مــاري لوبن مؤسس
ً
حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتشدد ،الذي تتزعمه حاليا خالتها
مارين لوبن.
ً
وستكون كلمة لوبن الحفيدة مؤشرا لعودتها إلى الحياة السياسية
بعد تسعة أشـهــر على إعــان انسحابها منها ،غير أن هــذه الــدعــوة
ً
أثارت انقساما في اآلراء ،وعاصفة على «تويتر» ،إذ حملت المجموعة
الجمهورية «كتيبة ريغان» على المؤتمر لدعوته لوبن ،التي نعتتها
ب ــ«م ـم ـجــدة (الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر) بــوت ـيــن ،وك ــاره ــة للحلف
األطلسي».
(واشنطن  -أ ف ب) ٢٦

األسد يرسل قوات إضافية إلى...
غوطة دمشق الشرقية بالصواريخ والبراميل المتفجرة لليوم الرابع
على التوالي مما تسبب منذ األحد في مقتل أكثر من  300مدني ثلثهم
أطفال ،رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف االتهامات
األميركية بضلوعه في قصف الجيب المحاصر منذ عام  2013على

لورانس سيلفرمان

ً
الغوطة ،معتبرا إلقاء المسؤولية عليه في تصعيد الهجمات «ال أساس
له ،وال يستند إلى معلومات محددة».
من جانبه ،دعا ّ
مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان األمير زيد
بن الحسين المجتمع الدولي إلى إنهاء «حملة اإلبادة الوحشية» في
ً
الغوطة ،مـشــددا على أن أي «اتـفــاق سياسي بشأن الغوطة يجب أال
يتضمن النزوح القسري للمدنيين».
ً
وأش ــار األمـيــر زيــد إلــى أن األمــم المتحدة وثقت مقتل  346مدنيا
وإصابة  878في الغوطة منذ  4فبراير الجاري ،معظمهم في ضربات
جوية على مناطق سكنية.
بــدوره ،دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى
ً
الوقف الفوري «لكل أنشطة الحرب» في الغوطة ،الفتا إلى أن  400ألف
شخص يعيشون «في جحيم على األرض».
(عواصم -وكاالت) 25
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محليات

الخالد لبغداد :آلية جديدة للتعامل مع االلتزامات تجاه الكويت
ترأس جلسة مجلس األمن حول بند الحالة في العراق
إشادة أممية بمبادرة
األمير الستضافة
مؤتمر «إعادة
اإلعمار»

تـ ـ ـ ــرأس نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
صباح الخالد جلسة مجلس األمن،
الـتــي عـقــدت الليلة قبل الماضية،
حول بند الحالة في العراق ،في إطار
رئاسة الكويت مجلس األمن خالل
شهر فبراير الجاري.
وأج ـم ـعــت الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
مجلس األم ــن خــال الجلسة على
اإلشـ ــادة بـمـبــادرة صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد

باستضافة البالد مؤتمر الكويت
الدولي إلعــادة إعمار العراق ،الذي
عقد برئاسة مشتركة بين كــل من
الـكــويــت وال ـعــراق واألم ــم المتحدة
واالتحاد األوروبــي والبنك الدولي
األسبوع الماضي.
وأكدت الدول األعضاء في مجلس
األم ـ ــن خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة أه ـم ـي ــة مــا
أسفر عنه المؤتمر من جمع نحو
 30مليار دوالر على شكل قروض
ومنح واستثمارات ،مما يساهم في

مساعدة العراق خالل هذه المرحلة
الدقيقة التي يمر بها.
وألقى الخالد خالل الجلسة كلمة
أشــاد فيها بجهود األمــم المتحدة
لمساعدة العراق في هذه المرحلة
ً
الحساسة والصعبة خصوصا بعد
تحرير األراضي من قبضة ما يسمى
ً
تنظيم "داعش" مجددا دعم الكويت
ً
لبعثة "يونامي" مثمنا التضحيات،
التي قدمها أبناء الشعب العراقي في
الحرب ضد اإلرهاب.

الكويت :ندعم سيادة فلسطين على القدس
قال مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة ،السفير منصور
العتيبي ،أمس األول" ،إن الكويت تعهدت قبل أن تتسلم مقعدها
غير الدائم في مجلس األمن مطلع هذا العام ببذل كل المساعي
والجهود لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب
والمسلمين".
وأوضح السفير العتيبي ،في جلسة لمجلس األمن الدولي الذي
ترأس الكويت الدورة الحالية له "أن هذا التعهد يأتي انطالقا من
التزام الكويت الثابت والمبدئي في حمل هموم وتطلعات الشعب
الفلسطيني الشقيق نحو إ قــا مــة دو لـتــه المستقلة وعاصمتها
القدس الشرقية من خالل تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة".
ودعا الواليات المتحدة األميركية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ

ق ـ ــرارات الـشــرعـيــة الــدول ـيــة وإن ـه ــاء احـتــالـهــا لجميع األراض ــي
الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو لعام 1967
استنادا الى قرارات الشرعية الدولية".
وأكـ ــد أن ال ـكــويــت "ل ــن تــدخــر ج ـهــدا ف ــي ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب
أشقائها الفلسطينيين في كافة األراض ــي المحتلة ،كما تؤيد
المطلب الفلسطيني إزاء تفعيل بعض اآلليات الدولية الموجودة
حاليا كاللجنة الرباعية من خــال توسعة عضويتها لتشمل
دوال عربية".
وأوضح "أن الكويت تدعم جميع الخطوات القانونية والسلمية
التي تتخذها فلسطين على المستويين الوطني والدولي لترسيخ
سيادتها على القدس الشريف واألرض الفلسطينية المحتلة".

ً
أض ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه إدراكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ــأع ـب ــاء
والتحديات الجسام ،التي تواجه
العراق بعد دحر "داعش" فقد بادر
سمو األمير الشيخ صباح األحمد
بالدعوة إلــى عقد "مؤتمر الكويت
الدولي إلعــادة إعمار العراق" الذي
التأم األسبوع الماضي في الكويت
من أجل اإلسهام في مساندة العراق،
في ظل ما يمر به من ظروف راهنة
حرجة ودقيقة.
وقــال الشيخ صباح الخالد ،إنه
فـيـمــا يـخــص االل ـت ــزام ــات الــدولـيــة
وال ـم ـس ــائ ــل اإلن ـس ــان ـي ــة الـمـتـبـقـيــة
والمتعلقة بالمفقودين من الرعايا
الكويتيين والممتلكات الكويتية
الـمـفـقــودة بـمــا فيها المحفوظات
ال ــوط ـن ـي ــة وف ـ ــي إط ـ ـ ــار مـتــابـعـتـنــا
المستمرة لهذه االلـتــزامــات ،فإني
أج ـ ـ ــدد الـ ــدعـ ــوة إل ـ ــى ب ـ ــذل ال ـمــزيــد
مـ ــن ال ـج ـه ــد واتـ ـ ـب ـ ــاع ن ـه ــج جــديــد
ومبتكر في التعامل مع االلتزامات
المستحقة تـجــاه الـكــويــت إلح ــراز
ً
تقدم نظرا إلى ما تشكله من ثروة
تاريخية وإرث مهم للذاكرة الوطنية
ً
بالنسبة لدولة الكويت عمال بالقرار
 2013 / 2107وإلنهاء معاناة ذوي
األسرى والمفقودين المستمرة منذ
ً
أكثر من  27عاما.
وت ــم خ ــال الـجـلـســة االس ـت ـمــاع

سفراء :االحتفاالت تجسد التالحم بين الشعب وقيادته
سفاراتنا في اإلمارات والبحرين وتونس واستوكهولم تحتفل باألعياد الوطنية
احـتـفـلــت س ـف ــارات ال ـكــويــت في
االم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن وت ــون ــس
واستوكهولم بالعيد الوطني الـ57
الستقالل الكويت والــذكــرى ال ــ27
لتحريرها.
وأق ــام ــت س ـف ــارة ال ـكــويــت لــدى
االمارات مساء امس االول احتفالية
وطنية مميزة بهاتين المناسبتين
اعــرب خاللها سفير الكويت لدى
االم ـ ـ ـ ــارات صـ ــاح ال ـب ـع ـي ـجــان عــن
أسمى آيــات التهاني والتبريكات
الى القيادة السياسية والحكومة
الرشيدة والشعب الكويتي.
وقــال البعيجان فــي تصريح لـ
"كونا" ان "االحتفاالت الوطنية تعد
احدى المناسبات المهمة للتعبير
عــن مـشــاعــر الـ ــوالء واالن ـت ـمــاء في
حب الوطن وتجسد احــدى صور
ال ـت ــاح ــم وال ـت ــراب ــط ب ـيــن الـشـعــب
وقيادته الرشيدة".
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أق ــام ــت
س ـ ـ ـفـ ـ ــارة ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـ ـ ــدى م ـم ـل ـكــة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن م ـ ـس ـ ــاء ام ـ ـ ـ ــس االول

حـ ـف ــل اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال بـ ـحـ ـض ــور ع ــدد
مـ ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والــدبـلــومــاسـيــة بـمـنــاسـبــة العيد
الــوطـنــي الـ ــ 57السـتـقــال الكويت
وال ـ ــذك ـ ــرى ال ـ ـ ـ ــ 27لـ ـي ــوم ال ـت ـحــريــر
والــذكــرى ال ــ 12لتولي سمو امير
البالد مقاليد الحكم.
وهنأ عميد السلك الدبلوماسي
سفير الكويت لدى مملكة البحرين
ال ـش ـي ــخ ع ـ ــزام الـ ـصـ ـب ــاح ،ال ـق ـي ــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــاالعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة،
مــؤكــدا عمق العالقات التاريخية
واالخ ــوي ــة بـيــن ال ـكــويــت ومملكة
الـبـحــريــن وح ــرص الـطــرفـيــن على
تعزيزها وتطويرها.
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا نـ ـظـ ـم ــت سـ ـف ــارة
الكويت لدى تونس حفل استقبال
بمناسبة االعياد الوطنية بحضور
عدد من كبار المسؤولين واعضاء
الـبـعـثــات الـعــربـيــة واالجـنـبـيــة في
تونس.
وأ ع ــرب السفير علي الظفيري
عـلــى هــامــش الـحـفــل عــن سـعــادتــه

●

أكدت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة
العامة د .ماجدة القطان حرص الوزارة على التواصل
مــع نظرائها ب ــدول مجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية ،وبما
يخدم اهداف التنمية المستدامة.
وقالت القطان في كلمة لها صباح أمس في افتتاح
مؤتمر الخليج األول للتجميل والترميم الذي ينظمه
مركز البابطين لجراحة الحروق والتجميل ويستمر
يومين بمشاركة خليجية ،إن المؤتمر يهدف الى
تبادل الخبرات مع الدول األعضاء بما يسهم في رفع
كفاء ة األطباء العاملين بهذا المجال في القطاعين
العام والخاص ،مشددة على أن مثل هذه المؤتمرات
من شأنها صقل خبرات األطباء وتطوير أدائهم بما
يخدم العملية الصحية.
من جهته أكد رئيس المؤتمر ورئيس قسم جراحة
الـتـجـمـيــل وال ـتــرم ـيــم ف ــي مــركــز الـبــابـطـيــن لـجــراحــة
ال ـح ــروق والـتـجـمـيــل د .قتيبة ال ـك ـنــدري ان اللجنة
المنظمة تسعى من خــال المحاضرات المطروحة
إلى تطوير تخصص الجراحات التجميلية الترميمية

إلحاطة رئيس بعثة األمم المتحدة
لمساعدة العراق "يونامي" وممثل
األمين العام في العراق يان كوبيش
الستعراض التقرير السابع عشر
ً
لألمين العام عمال بأحكام الفقرة
 4من القرار  2107عام  2013بشأن
مسألة المفقودين مــن الكويتيين
ورعايا الدول األخرى والممتلكات
الـكــويـتـيــة الـمـفـقــودة ،كــذلــك تقرير
األمين العام لألمم المتحدة حول
الـتـطــورات فــي الـعــراق وعمل بعثة
األم ــم الـمـتـحــدة لـمـســاعــدة ال ـعــراق
ً
عمال بأحكام القرار  2367عام 2017
كـمــا ت ــم خ ــال الـجـلـســة االسـتـمــاع
إلحاطة السفير محمد بحر العلوم
م ـنــدوب ال ـع ــراق ال ــدائ ــم ل ــدى األمــم
المتحدة.

بالحضور التونسي المتميز في
الحفل "الذي يعكس عمق العالقات
التونسية  -الكويتية".
وأشـ ــار الـسـفـيــر الـظـفـيــري إلــى
عـ ـق ــد الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
البلدين في الفترة المقبلة بتونس
والـتــي ستشهد اب ــرام الـعــديــد من

واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـهــا ت ـم ـه ـيــدا الق ــام ــة ال ـمــؤت ـمــر ال ــدول ــي
لجراحات التجميل المقرر العام المقبل.
وقـ ــال ال ـك ـنــدري ف ــي تـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن على
هــا مــش المؤتمر ان المؤتمر يتناول  18محاضرة
وورش ـت ــي عـمــل علمية يـقــدمـهــا  8اسـتـشــاريـيــن من
دول مجلس التعاون الخليجي تهدف جميعها الى
مناقشة ام ــراض الـجـلــديــة وط ــرق عالجهما وسبل
الــوقــايــة منها فضال عــن ت ـطــورات الـجــراحــة العامة
فــي عمليات فـقــدان ال ــوزن ،مضيفا أن مــن المحاور
أي ـضــا مـنــاقـشــة ت ـط ــورات االن ــف واالذن والـحـنـجــرة
واالثار المترتبة لألمراض الجلدية على جمال الوجه
والبشرة وكذلك التطرق لطب وجراحة العيون وعلم
الغذاء والتغذية ودور النظام الغذائي التكاملي مع
التجميل العالجي.
وذك ــر أن مــركــز الـبــابـطـيــن اسـتـقـبــل اك ـثــر م ــن 15
اس ـت ـشــاريــا زائ ـ ــرا يـمـثـلــون اه ــم ال ـم ــراك ــز الـعــالـمـيــة
لتشخيص ا لـمــر ضــى وا جـ ــراء العمليات الجراحية
لمختلف التخصصات الدقيقة كالترميم والحروق
والـجــراحــات الميكروسكوبية ،مشيرا إلــى أن مركز
البابطين اجرى  120عملية تجميلية كما بلغ اجمالي
عدد المراجعين  22الف مراجع خالل العام الماضي.

من كبار المسؤولين والشخصيات
ف ــاق ع ــدده  400شـخــص مؤكدين
مكانة الكويت الدولية.
و قــدم السفير الدخيل التهنئة
الى القيادة السياسيسة وحكومة
الكويت والشعب الكويتي الوفي
االمين بمناسبة االعياد الوطنية.

حسين العبدالله

أعلن األمين العام باإلنابة للهيئة العامة لمكافحة
الفساد ،عبدالعزيز المنصور ،أن "نــزاهــة" اتخذت
اإلج ــراء ات الــازمــة إلعــداد االستراتيجية الوطنية
الـشــامـلــة لـلـنــزاهــة والـشـفــافـيــة ومـكــافـحــة الـفـســاد،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع األم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس األع ـلــى
للتخطيط والتنمية ومكتب األمم المتحدة اإلنمائي
 UNDPومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة .UNODC
وذكــر المنصور ،فــي تصريح صحافي أمــس،
أن الجهود والمشاورات والدراسات التي أجرتها
"نـ ــزاهـ ــة" ك ـل ـلــت ب ـتــوق ـيــع وث ـي ـقــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الوطنية ومشروع الدعم المؤسسي للهيئة بتاريخ
 ،2017 /12 /13مشيرا إلى بدء الخطوات األولية
إلنجاز هذا المشروع ،المتوقع االنتهاء منه قبل
نهاية العام الحالي.
وأك ــد أن "ن ــزاه ــة" عــاقــدة ال ـعــزم عـلــى إن ـجــاز هــذا
المشروع الوطني الجاد خــال المدة المحددة له،
داعيا مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى معاونتها
على تلبية كافة متطلبات نجاح هذا المشروع.
وقال" :نأمل في أن يكون إلطالق هذا المشروع دور

العوضي :للمكلف معاش تقاعدي  %100من المرتب إذا بلغت خدمته  20سنة
●

تدوير شمل بعض
أصحاب الوظائف
اإلشرافية في هيئة
ذوي اإلعاقة

جورج عاطف

كشفت مــديــرة الهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون ذوي
االعاقة د .شفيقة العوضي عن "حصول 2225
م ــواط ـن ــة م ــن ال ـع ــام ــات ف ــي وزارات وه ـيـئــات
ومؤسسات الدولة كافة على كتاب "مكلف برعاية
م ـعــاق" مــن الـهـيـئــة مـنــذ بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي"،
مشيرة إلى أنه "بموجب هذا الكتاب يحق لهن
التقاعد عن العمل في سن مبكرة ،ألنهن يرعين
ً
ً
ً
ً
ً
معاقا ،سواء كان زوجا أو ابنا أو أبا أو أما".
وأوضـحــت العوضي ،فــي تصريح صحافي
أمــس ،أنه وفقا للقانون يستحق المؤمن عليه
ً
أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي
ً
ً
إع ــاق ــة ش ــدي ــدة أو مـتــوسـطــة م ـعــاشــا تـقــاعــديــا
يعادل  100في المئة من المرتب إذا بلغت مدة
الخدمة المحسوبة في المعاش  20سنة للذكور
و 15لإلناث".
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن "ثـ ـم ــة أعـ ـ ـ ــدادا ك ـب ـي ــرة مــن
الـسـيــدات الــاتــي تقدمن إلــى الهيئة للحصول
على كتب مكلف برعاية معاق ،غير أن الموافقات

ً
ص ــدرت لـلـعــدد ال ـمــذكــور آن ـف ــا ،مــع رف ــض بقية
الـطـلـبــات ل ـعــدم انـطـبــاق االش ـت ــراط ــات عليها"،
مبينة أن "الهيئة سلمتهن الكتب ،من ثم توجهن
بها إلى جهات عملهن إلنهاء اجراءات تقاعدهن،
مع المحافظة على مستحقاتهن المالية".

نقل وندب
في موضوع آخر ،كشف مدير إدارة الشؤون
اإلدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
أحمد الفضلي ،عــن اص ــدار ق ــرارات إداري ــة عدة
بـنـقــل ونـ ــدب ع ــدد م ــن ال ـمــديــريــن والـمــراقـبـيــن
ورؤسـ ـ ــاء االق ـ ـسـ ــام ،ف ـضــا ع ــن تـثـبـيــت بـعــض
اصحاب الوظائف االشرافية بعد الحصول على
موافقة ديوان الخدمة المدنية".
وأوضح الفضلي ،في تصريح صحافي أمس،
أن "ال ـق ــرارات شملت نقل كــل مــن ،مــديــرة إدارة
مركز التأهيل المهني للمعاقين أمينة العازمي،
للعمل مــديــرة إلدارة الـتــأهـيــل والـمـتــابـعــة في
قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ،والعنود

الحصان :إنجاز  %20من «الغوص»

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م .أحمد الحصان
إنجاز أكثر من  20في المئة من مشروع أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة
شارع الغوص من ضاحية صباح السالم إلى الطريق الدائري السابع،
وذلك من حجم األعمال في المشروع الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية 70.965
مليون دينار.
وقال الحصان ،في تصريح صحافي ،إن تطوير الطريق وربطه بشكل
نهائي مع شبكة الطرق سيشكالن إضافة جديدة من شأنها إحداث نقلة
نوعية في خدمات الطرق.
وأشار إلى أنه بمرور العام الحالي سيدخل المشروع في مراحل أكثر
ً
تقدما ،إذ تهتم ال ــوزارة وكــوادرهــا بإنجاز سلسلة مــن االفتتاحات به،
والتي سيحققها تضافر الجهود لتحقيق األهداف المرجوة من المشروع.

إلى إنتاج أكثر من  30ألف ميغاواط بحلول
ً
عــام  ،2030م ـحــذرا مــن أن مثل هــذه األمــور
الـتــي تـحــدث فــي مـشــروع النويصيب ربما
يؤدي إلى تأخير مشاريع الــوزارة ،بالتالي
لــن تتحمل "الـكـهــربــاء وال ـم ــاء" تـبـعــات هــذا
التأخير ،بل سيتم تحميلها إلى تلك الجهات،
التي حالت دون طرح المشاريع في موعدها.
مــن ناحية أخ ــرى ،ب ــدأت وزارة الكهرباء
والماء اليوم تطبيق تعرفة استهالك الكهرباء
والماء على القطاعات الزراعية والصناعية.

●

فاعل في تحسين ترتيب الكويت على مؤشر مدركات
الفساد العالمي ( )CPIومؤشر التنافسية العالمي.
وب ـيــن أن "ن ــزاه ــة" ع ـمــدت إل ــى مـخــاطـبــة مجلس
الــوزراء بشأن طلب الدعم الحكومي من خالل حث
كافة جهات الــدولــة على الـتـعــاون معها فــي إعــداد
ومتابعة تنفيذ مـشــروع االستراتيجية الوطنية
للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ،إيمانا منها
ً
ً
ب ــأن ال ـم ـش ــروع يـمـثــل ت ـحــديــا وط ـن ـيــا ومـســؤولـيــة
مشتركة يجب على الجميع المساهمة في نجاحه
وتحقيق أهدافه.
ولفت المنصور إلى تشكيل لجنة متخصصة في
تحديد األه ــداف المتوقعة من خــال التنسيق مع
الجهات المعنية في سبيل إعداد تلك االستراتيجية
الوطنية الشاملة ،مشيرا إلى أن "نزاهة" لم تكتف
بـتـضـمـيــن وث ـي ـقــة م ـش ــروع ال ــدع ــم ال ـمــؤس ـســي لها
على محور إعداد االستراتيجية الوطنية الشاملة
لـلـنــزاهــة والـشـفــافـيــة ومـكــافـحــة الـفـســاد وتـطــورهــا
ً
وتنفيذها فحسب ،بل ضمنت هذا المشروع أيضا
محور تعزيز القدرات الخاصة بالهيئة لالضطالع
باختصاصاتها على نحو يحقق أهدافها وغاياتها.

ُ
 2225مواطنة حصلن على مكلف برعاية معاق العام الحالي

«الكهرباء» :مماطالت حول موقع محطة النويصيب

سيد القصاص

استقبل نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،منسق األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق
األوسط نيكوالي مالدونيف في نيويورك.
وأكد الخالد خالل اللقاء أهمية تضافر الجهود الدولية إلعادة
استئناف عملية السالم المتعثرة ،لما لها من تأثير مباشر على
ً
السلم واألمن الدوليين مجددا موقف الكويت الثابت والمبدئي
في دعم كل الخطوات التي تتخذها فلسطين نحو إقامة دولتها
ً
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لـقــرارات الشرعية
الدولية ومبادرة السالم العربية والمرجعيات األخرى ذات الصلة.
من جهة أخرى ،شارك الخالد في حفل استقبال أقامه رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عـبــاس بمقر األ م ــم المتحدة في
نيويورك.

المنصور :عازمون على إنجازها لتحسين ترتيب الكويت العالمي

رئيس مجلس النواب البحريني والسفير عزام الصباح أثناء احتفال سفارة الكويت
االتفاقيات التي ستسهم في تعزيز
عالقات التعاون بين الجانبين.
وفــي استوكهولم قالت سفارة
الكويت في بيان ان السفير نبيل
الــدخـيــل اح ـيــا احـتـفــاال بمناسبة
االعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة وس ــط حـضــور
رسمي ودبلوماسي وشعبي الفت

إعادة استئناف عملية السالم

«نزاهة» :االنتهاء من استراتيجية
مكافحة الفساد قبل نهاية ٢٠١٨
●

ً
«الصحة» 22 :ألفا راجعوا مركز
البابطين العام الماضي
عادل سامي

ً
وزير الخارجية متحدثا في مجلس األمن

أفــاد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء
والـ ـ ـم ـ ــاء ب ـ ــأن مـ ــوضـ ــوع ت ـخ ـص ـيــص مــوقــع
إلنشاء محطة النويصيب لتوليد الكهرباء
وتقطير المياه لــم يحسم؛ بسبب مماطلة
وزارة الـمــالـيــة وب ـلــديــة ال ـكــويــت ت ـجــاه هــذا
المشروع ،رغم أن وزارة الكهرباء أبدت مرونة
عالية واكتفت بمساحة  800مترمربع على
الــواج ـهــة الـبـحــريــة إلن ـشــاء محطتها لرفع
قدرتها االنتاجية.
وطــالــب الـمـصــدر وزارة الـمــالـيــة وبلدية

الكويت بحسم موقع المحطة المتوقع أن
تنتج  3آالف ميغاواط في مرحلتها األولى
ً
بأقصى سرعة ودون مماطلة ،خصوصا بعد
سلسلة االجتماعات ،التي عقدتها الوزارة مع
ً
ً
تلك الجهات دون أن تحرك ساكنا ،مؤكدا أن
الوزارة في حاجة ماسة إلى تنفيذ مثل هذه
المشاريع الحيوية لتنفيذ استراتيجيتها
لتلبية احتياجات المدن اإلسكانية الجديدة
والمشاريع التنموية.
وأشار المصدر إلى أن خطة الوزارة تهدف

ال ــوزان من مدير إدارة المتابعة والتأهيل إلى
إدارة مركز التأهيل المهني ،فضال عن ندب نداء
الهولي للعمل مديرة إلدارة الخدمات الطبية في
قطاع الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية،
وتثبيت أفنان الحسيني مراقبة في مكتب المدير
العام للهيئة".
ً
وأشار الفضلي إلى أن "القرارات شملت أيضا
نقل رئيس قسم متابعة الخدمات العالجية في
إدارة الخدمات الطبية علي اشكناني ،إلى قسم
البرامج واألنشطة فــي إدارة رعــايــة المعاقين،
إض ــاف ــة إلـ ــى نـ ــدب ك ــل م ــن وض ـح ــة ال ـب ـطــي من
مراقبة السجالت الطبية إلى مراقبة السجالت
والخدمات الوقائية في قطاع الخدمات الطبية،
ونادية الشطي إلى رئاسة قسم الدعم اإلداري
ف ــي إدارة خ ــدم ــات دور ال ــرع ــاي ــة االجـتـمــاعـيــة
بقطاع الشؤون اإلدارية والمالية ،وخالد عيسى
إلى رئاسة قسم دراسات سوق العمل في إدارة
التأهيل والمتابعة ،وتيران العتيبي إلى رئاسة
ق ـســم ال ـتــأه ـيــل ف ــي إدارة ال ـتــأه ـيــل والـمـتــابـعــة
الوظيفية".
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«التربية» :مواعيد اختبارات الـ  12لم تتغير حتى اآلن
األثري :حسم قرار فصل االختبارات بعد دراسته • تخزين تقييم الكفاءة في «المتكاملة» قبل  1مارس
فهد الرمضان

أكــد وكيل وزارة التربية د .هيثم
األثري عدم حسم قرار فصل اختبارات
الصف الثاني عشر عن بقية صفوف
المرحلة الثانوية حتى اآلن ،مشيرا
إل ــى أن ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة ت ــدرس
الـقــرار مــن كــل جوانبه ،لضمان عدم
تــأثـيــره عـلــى الـطـلـبــة« ،ألن مصلحة
الطالب فوق كل االعتبارات».
وق ـ ـ ـ ـ ــال األث ـ ـ ـ ـ ـ ــري ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـقـ ــب ح ـ ـضـ ــوره
احـتـفــالـيــة مـنـطـقــة م ـب ــارك الـكـبـيــر
التعليمية باألعياد الوطنية صباح
أمس ،إن «مواعيد االختبارات التزال

على حالها وفق الخطة األساسية
ً
للتقويم الــدراســي المعد مسبقا»،
الف ـتــا إل ــى أن «ف ـصــل االخ ـت ـب ــارات
ل ــم يـحـســم ب ـعــد س ـ ــواء بــاإلي ـجــاب
أو الـسـلــب ،وف ــي ح ــال ات ـخــاذ قــرار
بــالـتـعــديــل يـتــم اع ــان ــه ف ــي الــوقــت
المناسب».
وأض ــاف أن ال ــوزارة تنظر إلى
مـصـلـحــة ال ـطــالــب ق ـبــل ك ــل شــيء
وهي فوق كل االعتبارات ،منوها
إلــى أن ال ــوزارة بصدد رصــد رأي
الـ ـمـ ـي ــدان الـ ـت ــرب ــوي م ــن مـنــاطــق
تعليمية وتــواجـيــه فنية ،لحسم

ً
القراشي حلت الثانية عربيا في «الفصحى»
حـصــدت الطالبة فاطمة الـقــراشــي مــن مدرسة
نـسـيـبــة بـنــت كـعــب الـمـتــوسـطــة الـتــابـعــة لمنطقة
العاصمة التعليمية المركز الثاني فــي مسابقة
ال ـت ـح ــدث بــال ـل ـغــة ال ـف ـص ـحــى (ال ـخ ـط ــاب ــة وااللـ ـق ــاء
ال ـش ـعــري وتـعـمـيــق دراس ـ ــة ال ـن ـحــو) ف ــي الـمــرحـلــة
المتوسطة عـلــى مـسـتــوى الــوطــن الـعــربــي والـتــي

اشرفت على تدريبها جيهان الــدمــرداش الطالب،
حـيــث يـعــد ه ــذا االن ـجــاز الـتــربــوي اضــافــة تسجل
لوزارة التربية في وضع مكانة الكويت المتقدمة
في المحافل التعليمية ويعد انجازا يحققه األبناء
عبر التفوق العلمي والثقافي علي مستوى العالم
العربي والدولي.

هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع ف ــي أق ـ ــرب وقــت
ممكن.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام
لـلـمـنـطـقــة م ـن ـصــور الــدي ـحــانــي أن
االحتفال باألعياد الوطنية يمثل
ً
رمــزا للحرية واالستقالل والهوية
الوطنية وكرامة الوطن والمواطن».

تخزين تقييم الكفاءة
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،حـ ــدد األثـ ــري
األول م ـ ــن م ـ ـ ـ ــارس الـ ـمـ ـقـ ـب ــل آخ ــر
ي ــوم لـتـلـقــي ت ـقــاريــر تـقـيـيــم كـفــاءة
الـمــوظـفـيــن الـعــامـلـيــن فــي الـ ــوزارة
والـمـنــاطــق التعليمية وال ـمــدارس
مــن الهيئات االداريـ ــة ،مشيرا إلى
أن الــرئـيــس الـمـبــاشــر وال ــذي يليه
م ـط ــال ـب ــون ب ــال ـت ــأك ــد مـ ــن ت ـخــزيــن
درجــة التقييم للموظف في النظم
المتكاملة.
وقال ،في نشرة عامة تم توزيعها
أمـ ــس ،وحـصـلــت «ال ـج ــري ــدة» على
نـسـخــة م ـن ـهــا ،إن ــه ن ـظ ــرا الق ـت ــراب
نهاية فترة تقييم أداء العاملين في
الهيئة االدارية لعام  ،2017وألهمية

تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية
رقــم  36لسنة  ،2006يجب موافاة
ال ـق ـط ــاع اإلداري ب ـن ـم ــاذج تـقــويــم
الكفاءة ،من حيث عوامل ودرجات
ال ـت ـق ـي ـي ــم ،وال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـن ـهــائ ـيــة،
معتمدة من الرئيس المباشر ومن
يليه بــالــرئــاســة ،ومختومة بختم
االدارة وتاريخ التقييم.
واكد ضرورة عدم إرسال نماذج
التقييم مكتوبة بخط الـيــد ،حيث
س ـت ـت ــم إعـ ــادت ـ ـهـ ــا لـ ـم ــرك ــز ال ـع ـمــل
لتعديلها ،مشددا على أهمية عمل
كشوف تفريغ باألسماء ،ووضعها
فــي أظ ــرف مــع الـنـمــاذج وإرســالـهــا
إلى القطاع االداري مع إدراج أسماء
الموظفين الحاصلين على إجازات
طــويـلــة ،وع ــدم عمل نـمــاذج تقييم
اداء لـهــم ،بـعــد الـتــأكــد مــن اعتماد
إجازاتهم من قسم اإلجازات والدوام
كــل حـســب مــركــز عـمـلــه ،حـيــث يتم
تقييم هؤالء بالتقييم االعتباري.
وطــالــب االث ــري بعمل كشوفات
ب ــأس ـم ــاء ال ـمــوظ ـف ـيــن الـمـنـتــدبـيــن،
وكشوفات اخرى بأسماء الموظفين
ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـمــوا  100يـ ــوم عـمــل،

هيثم األثري

اضــافــة إلــى تحديد أسـبــاب تقييم
أي موظف بتقدير ضعيف ،ليتنسى
اتخاذ الالزم حياله.
وأكد أن آخر يوم الستالم نماذج
تقييم الكفاءة هو األول من مارس
المقبل ،وعلى جميع الجهات تحمل
مسؤولية أي تأخير فــي اإلرس ــال،
وعدم مراعاة النقاط التي تم ذكرها
فــي الـنـشــرة مــن إجـ ــراءات قانونية
وادارية على الموظف.

ً
الغيث 24 :تربويا خضعوا
لبرنامج تحسين األداء المدرسي
●

فهد الرمضان

أعلن مدير منطقة الـجـهــراء التعليمية ،نائب رئيس فريق إطــار
التحسين المدرسي وليد الغيث ،انتهاء البرنامج التدريبي لمشروع
ً
إطار التحسين المدرسي الذي استمر  8أيام ،مشيرا إلى أن البرنامج
شمل  24مدير شؤون تعليمية وموجها فنيا وموجها أول ومراقب
مرحلة من المناطق التعليمية الست ،واستهدف تدريب المسؤولين
في المناطق على التقييم الذاتي لالدارات المدرسية ،ومن ثم تعميم
المشروع على كل المدارس خالل العام الدراسي المقبل.
وأكد الغيث ،في تصريح للصحافيين ،عقب ختام البرنامج التدريبي
لمشروع إطــار التحسين المدرسي ،والــذي عقد في مدرسة اإلسالم
االبتدائية بنات أمس األول ،برئاسة الوكيلة المساعدة للتعليم العام
فاطمة الكندري ،وإشراف المفتشة التابعة لمملكة بريطانيا للتعليم
د.آن ــا ،ومـسـتـشــاري الــوكــالــة الــدولـيــة للتعليم فــي اسكتلندا د.مــايــك
ود .كرس «حرصه على ان يكون البرنامج في صلب عمل مسؤولي
المناطق».
وأضاف الغيث أن البرنامج لقي استحسانا من المتدربين ،وسيتم
خالل الفترة المقبلة نزول المسؤولين للميدان ،لالطالع على تطبيق
التقييم الذاتي لالدارات المدرسية قبل تقييم المشروع في مايو المقبل،
ً
مبينا أن هذه المدة ستمكن المسؤولين من مالحظة وجود األدلة في
التقييم الذاتي للمدارس .وأشــار الغيث إلى أن الفترة المقبلة سيتم
خاللها وضع دليل إجــراءات لعمل كل من مراقب المرحلة والموجه
الفني بدقة ،مما يجعل المهام محددة لكل مسؤول دون االلتفاف إلى
إج ــراءات أخــرى غير مطلوبة ،فضال عن تعرف مدير المدرسة على
مسؤولياته ،وفي الفترة المقبلة سيتم تحديد دور إدارات األنشطة
والشؤون اإلدارية والهندسية في دعم المشروع.

«مشاريع الكويت» و«بروتيجيز» :استمرار الشراكة االستراتيجية

ً
إطالق الجيل الثامن من البرنامج للشباب بين  ١٦و ٢٤عاما
أعـلـنــت شــركــة مـشــاريــع الكويت
ال ـقــاب ـضــة وم ـن ـظ ـمــة الـبــروتـيـجـيــز
اس ـت ـمــرار ال ـشــراكــة االسـتــراتـيـجـيــة
طويلة المدى بينهما ،خالل مؤتمر
صحافي أقيم في تشيرمانز كلوب
فــي ب ــرج كيبكو ،بـحـضــور أعـضــاء
البرنامج وعدد من المسؤولين في
مجموعة شــركــة مـشــاريــع الكويت
(الـقــابـضــة) الـشــريــك االستراتيجي
للبرنامج.
وقال المرشد المؤسس لبرنامج
الـبــروتـيـجـيــز ي ـعــرب بــورح ـمــة في
ً
كلمته «أنشأنا هذا البرنامج انطالقا
م ــن رغـبـتـنــا ف ــي تــوف ـيــر ال ـم ـهــارات
ال ـح ـي ــات ـي ــة والـ ـقـ ـي ــادي ــة ل ــأج ـي ــال
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وه ـ ــي ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ال ـتــي

تنقصهم لرفعة المجتمع وقيادة
الوطن العربي».
وأضـ ـ ــاف «ان هــدف ـنــا الــرئـيـســي
ي ـت ـم ـثــل فـ ــي ال ـب ـح ــث عـ ــن ال ـش ـبــاب
الموهوبين ومنحهم فرصة للتألق،
ونأمل ان يتمكن هؤالء الشباب من
خالل المشاركة في البروتيجيز من
اكتساب العلم والخبرات الحياتية
الـتــي مــن شانها أن تغير حياتهم
إل ــى األب ـ ــد ،لــذلــك ن ـحــن ه ـنــا ال ـيــوم
إلطــاق الشراكة للجيل الثامن من
البرنامج ،ونحن نشجع كل الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين  ١٦و٢٤
سنة لمعرفة المزيد عن البرنامج
والتسجيل للسنة الحالية في أقرب
وقت ممكن».

وشكر صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد على
دعـمـهـمــا وتشجيعهما الــدائـمـيــن
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة وأهـ ــداف ـ ـهـ ــا ،ك ـم ــا ت ـقــدم
بالشكر لجميع الرعاة والمساهمين
في نجاح برنامج البروتجيز ،وعلى
رأسهم الشريك االستراتيجي شركة
مشاريع الكويت القابضة وشركاتها
التابعة.

تشجيع الشباب
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت ال ـم ــدي ــرة
التنفيذية للمسؤولية االجتماعية
لشركات مجموعة مشاريع الكويت

ع ـب ـي ــر الـ ـعـ ـم ــر ،ح ـ ــرص م ـش ــاري ــع
الـ ـك ــوي ــت الـ ـق ــابـ ـض ــة وش ــرك ــات ـه ــا
الـ ـت ــابـ ـع ــة عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ــم وت ـش ـج ـي ــع
الـ ـط ــاق ــات ال ـش ـبــاب ـيــة ال ـم ــوه ــوب ــة،
ل ـخ ـل ــق ج ـي ــل واع ل ـم ـســؤول ـيــاتــه
المستقبلية ،مضيفة ا نـهــا تجدد
شراكتها االستراتيجية مع برنامج
ال ـب ــروت ـي ـج ـي ــز ،لـثـقـتـهــا الـمـطـلـقــة
بــإن ـجــازات الـبــرنــامــج ومخرجاته
السنوية المتميزة من خالل قبول
 25طــالـبــا وطــالـبــة لـكــل جـيــل يتم
اختيارهم بدقة ،ومن ثم العمل على
مشروع رائــد من كل جيل لضمان
تخرجه من البرنامج».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت« :ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد س ـ ـخـ ــرت
ال ـم ـش ــاري ــع ك ــل إم ـكــانــات ـهــا لــدعــم

جانب من المؤتمر الصحافي لـ«بروتيجيز» و«مشاريع الكويت»
الـبــرنــامــج ،وض ـمــان االسـتـمــراريــة
وت ـقــدمــه لـلـمـسـتــوى الـ ــذي يسعى
إليه القائمون عليه من مؤسسين
ومرشدين ،وذلــك من خــال تقديم
خ ـ ــدم ـ ــات ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات ش ــرك ــات ـه ــا
التابعة التي تساعد على إتمام كل
موسم بالشكل المطلوب ،وتوفير

االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـلـطـلـبــة
الملتحقين بالبرنامج».
الجدير بالذكر أن هناك  8شركات
تابعة لـ«كيبكو» ترعى هذا البرنامج
ً
س ـنــويــا ه ــي :بـنــك ب ــرق ــان ،كــامـكــو،
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـم ـت ـح ــدة وم ـج ـمــوعــة
الـخـلـيــج ل ـل ـتــأم ـيــن ،ش ــرك ــة الـقــريــن

ً
العلمي» تطلق برنامجا
«التقدم ً
ً
تدريبيا جديدا للقطاع الخاص
أعلنت مؤسسة الـكــويــت للتقدم العلمي إط ــاق بــرنــامــج جديد
للتعليم التنفيذي بعنوان «المسار السريع نحو النمو :الريادة في
االبتكار ،والتسارع في النمو» ،بالتعاون مع كلية  IEإلدارة األعمال
بـمــدريــد ،وال ــذي مــن المقرر أن ُيعقد مــن  11إلــى  13مــارس المقبل
بالكويت.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة برامج التعليم التنفيذية التي
أطلقتها المؤسسة في الربع الرابع من عام  ،2017والتي تستهدف
الشركات المساهمة من القطاع الخاص الكويتي ،للمساعدة على
تعزيز قــدرات وإمكانات الكوادر الوطنية وتحفيز القطاع الخاص
إلى المزيد من التطور واالبتكار.
ويركز البرنامج على إيجاد فرص جديدة لنمو األعمال التجارية
والصناعية والمالية وتطوير استراتيجيات الشركات المحلية،
ودفعها إلى االبتكار في مجاالت عملها بشكل أكثر فاعلية ،من خالل
محاضرات وجلسات حوارية يقدمها بيتر فيسك ،خبير العالمات
التجارية واالبـتـكــار والتسويق وأسـتــاذ االستراتيجية واالبتكار
والتسويق في كلية  IEإلدارة األعمال.
وأكد نائب المدير العام بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،د .سالم
الحجرف ،أن الدور الرئيسي للمؤسسة يتمثل بتعزيز وتأهيل بيئة
االبتكار في الكويت ،والمشاركة في بناء اقتصاد قائم على العلم
والمعرفة.
واعتبر أن تطوير قــدرات القطاع الخاص المحلي جــزء رئيسي
في استراتيجية المؤسسة ،والتي ترتكز على تحفيز القدرة على
االبتكار ،وتعزيز معرفة الكوادر الوطنية المأمول منها تولي مهمة
قيادة النمو االقتصادي للكويت في المستقبل ،من خالل تأهيلهم
على كيفية التعامل مــع التحديات التي يواجهونها فــي أعمالهم
اليومية ومشروعاتهم المستقبلية.
بدوره ،دعا مدير إدارة الشركات واالبتكار في «التقدم العلمي» ،د.
بسام الفيلي ،شركات القطاع الخاص إلى االستفادة من الفرص التي
تقدمها هذه البرامج ،والتي تستهدف التحفيز على االبتكار وتعزيز
المهارات لدى القياديين واإلشرافيين لتحقيق النمو المستدام في
أعمال القطاع الخاص.

للكيماويات الـبـتــرولـيــة ،الجامعة
األميركية في الكويت ،وشبكة OSN
اإلعالنية وشركة الفنادق الكويتية،
وشركة يونايتد نتوركس».
يذكر أن «البروتيجيز» سينطلق
ف ــي ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن م ــن يونيو
ويستمر  ٦اسابيع.

كويتية تتكفل بترميم
منازل لفقراء في األردن
أشـ ــاد رئ ـيــس لـجـنــة زك ــاة
كـ ـيـ ـف ــان ،ال ـت ــاب ـع ــة لـجـمـعـيــة
ال ـ ـن ـ ـج ـ ــاة الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة ،عـ ــود
ال ـخ ـم ـي ــس ،ب ـ ــال ـ ــدور ال ــرائ ــد
والـ ـحـ ـثـ ـي ــث الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوم بــه
س ـ ـي ـ ــدات الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،م ـث ـم ـنــا
دورهـ ـ ــن الـ ــرائـ ــد تـ ـج ــاه دع ــم
وم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـخ ـي ــري ــة داخ ــل
الكويت وخارجها.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـخ ـم ـي ــس أن ــه
«بتبرع كريم من فاعلة خير
م ــن أه ــل ال ـكــويــت ت ــم تــرمـيــم
وت ـج ـه ـيــز  27م ـن ــزال لــأســر
الـفـقـيــرة فــي األردن» ،مبينا
أنـ ــه «ت ــوج ــد اآلن  10م ـنــازل
أخ ـ ـ ــرى ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى إع ـ ــادة
ترميم وصيانة ينتظر أهلها
ِّ
الخيرين الذين يتكلفون بهذا
المشروع».

ةديرجلا
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حلقة جديدة من مسلسل فقدان النصاب عنوانها «األولويات»

الصالح أكد حرص الجانبين الحكومي والنيابي على تفعيل التشريع
محيي عامر

ICQC 2018-20

كان مجلس األمة على موعد مع
حـلـقــة جــديــدة مــن مسلسل فـقــدان
النصاب أذيعت في لجنة االولويات،
التي عقدت اجتماعا فرعيا للمرة
الثانية على التوالي ،اذ لم يحضر
سوى رئيسها النائب أحمد الفضل
وعضوها النائب صالح خورشيد،
ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ح ـ ـضـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـج ــان ــب
ال ـح ـكــومــي ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
انـ ــس ال ـص ــال ــح ووزيـ ـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
االجتماعية والعمل وزيــرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح.
وناقشت اللجنة في اجتماعها
الفرعي المواضيع الـمــدرجــة على
جدول أعمال مجلس األمة.
وف ــي ت ـصــريــح ع ـقــب االج ـت ـمــاع
أم ــس ،أكــد الــوزيــر الـصــالــح حرص
الجانبين الحكومي والنيابي على
ضرورة تفعيل الجانب التشريعي،
ورصد أولويات الجانبين واالنتهاء

مــن التشريعات المتوافق عليها،
ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء
في التشريعات المختلف عليها.
وأع ـ ــرب ال ـص ــال ــح ع ــن أم ـل ــه في
أن ت ــدخ ــل ه ــذه ال ـت ـشــري ـعــات حيز
الـ ـنـ ـف ــاذ وي ـ ـكـ ــون لـ ـه ــا ع ــائ ــد عـلــى
البلد والمواطنين ،مشيرا الــى أن
الحكومة خالل هذه الفترة القصيرة
أرسلت  ٩مشاريع بقوانين لمجلس
األم ــة ك ــان آخــرهــا قــانــون تـعــارض
الـمـصــالــح ،وحـســب مــا فهمنا فان
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة واف ـق ــت عليه
أمس ،والحكومة طبعا موافقة عليه
بالشكل الذي انتهت اليه.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس اللجنة
ال ـنــائــب أح ـمــد الـفـضــل إن اللجنة
حرصت على أن تكون المواضيع
الـحــاصـلــة عـلــى مــوافـقــة الحكومة
والـلـجــان المختصة فــي المجلس
هــي التي تعرض أوال على جــدول
األعمال ،مبينا أن اللجنة ابتعدت

عــن كــل األم ــور الـتــي يــوجــد عليها
تحفظات أو عدم موافقة.
وأوض ـ ــح ال ـف ـضــل أن الـلـجـنــة ال
تملك رفع األمور محل الخالف من
جدول األعمال ،وإنما فقط تؤخرها
وتقدم عليها األمور المتفق عليها،
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن ال ـل ـج ـنــة سـيـكــون
لها اجـتـمــاع آخــر للتصويت على
الشكل النهائي الذي يحال لرئيس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ل ـي ـع ـطــي ال ـمــواف ـقــة
النهائية عليه.
وأعلن تسلم اللجنة خالل الفترة
األخيرة  ٧مشروعات بقوانين وتم
إرس ــال ـه ــا إل ــى ال ـل ـجــان المختصة
ل ـت ـك ــون ل ـه ــا األول ـ ــوي ـ ــة ،م ـب ـي ـنــا أن
لـجـنــة األولـ ــويـ ــات س ـتــرســل ال ـيــوم
كتابا تذكيريا للجان إلنجاز هذه
المشاريع بقوانين ألهميتها لدى
الجانبين الحكومي والنيابي.
وكـ ـش ــف أن هـ ـن ــاك  ٩م ـش ــاري ــع
ب ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن أي ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي ط ــري ـق ـه ــا

الصالح والصبيح في اجتماع «األولويات» أمس
للمجلس ،معربا عن سعادة لتقديم
الحكومة شيئا مدروسا ومتنوعا
ويعالج المشاكل الحالية ويغطي
جميع الجوانب ولكنه أبدى أسفه
ألن المشاريع الحكومية السبعة
ا لـتــي تقدمت بها فعليا والتسعة
اآلتية في الطريق وكذلك أكثر من
 ٢٠مشروعا متبقية خلت جميعها
م ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ـل ـيــم.

واعتبر أن هذا األمر يدل على عدم
وجود رؤية واضحة لدى الحكومة
لـغــر بـلــة ا لـعـمـلـيــة التعليمية التي
تكلف الميزانية العامة ما يقارب الـ
 ٣مليارات دينار سنويا.
وبـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات
النيابية ،أوضــح أن اللجنة أخذت
بالمتفق عليه من الجانبين النيابي
والحكومي ،ولكن الترتيب النهائي

يـتـخــذ بــالـتـصــويــت ع ـنــد اجـتـمــاع
اللجنة بنصاب كامل.
وعـ ـ ــن رأي ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ك ـ ـثـ ــرة فـ ـق ــدان
ال ـن ـصــاب ف ــي اج ـت ـمــاعــات الـلـجــان
البرلمانية ،ارجع الفضل السبب الى
كثرة اللجان المؤقتة ،التي أرهقت
النواب وعمل األمانة العامة وأثرت
ف ــي عـ ــدم اك ـت ـم ــال ن ـص ــاب ال ـل ـجــان
الدائمة.

الشطي يسأل وزير الصحة عن مصالح الدالل يقترح تحديد هدف واحد لتحقيقه كل عام

شخصية في اختيار األطباء الزائرين
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب خ ــال ــد الـشـطــي
سؤاال برلمانيا الى وزير الصحة
الشيخ باسل الصباح بخصوص
برنامج استقدام األطـبــاء الــزوار
االستشاريين من المستشفيات
والمراكز الطبية العالمية.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى طـ ـ ـل ـ ــب اجـ ـ ــاب ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ــن
االت ـ ـ ــي :ه ــل ل ـ ــدى وزارتـ ـ ـك ـ ــم آل ـيــة
ل ـق ـي ــاس الـ ـخـ ـب ــرات ال ـم ـس ـت ــوردة
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تــم
ب ـنــاؤهــا ف ــي الـ ـك ــوادر وال ـمــرافــق
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،مـ ــن خ ــال
برنامج استقدام األطـبــاء الــزوار
االستشاريين؟ إذا كانت االجابة
باإليجاب ،يرجى تزويدي بنتائج
الـبــرنــامــج خ ــال ع ــام  ،2017مع
بـيــان ع ــدد العمليات الجراحية
التي شارك فيها كل طبيب زائر،
وأسـ ـ ـم ـ ــاء االطـ ـ ـب ـ ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــوا مـ ـع ــه فـ ـ ــي كــل
عملية ،والـحــالــة المرضية التي
تمت معالجتها ،و فـئــة العملية

م ــن حـيــث كــونـهــا م ــن العمليات
الـكـبــرى أم ال ،ومــن حيث كونها
من العمليات التي تتم عادة في
ال ـك ــوي ــت أم تـتـطـلــب ال ـع ــاج في
الخارج.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :ه ـ ــل ل ـ ـ ــدى وزارتـ ـ ـك ـ ــم
الموقرة بروتوكوالت ،وسياسات
أداء ط ـبــي ورع ــاي ــة ص ـح ـيــة ،تم
ت ـط ــوي ــره ــا ب ــاالس ـت ـع ــان ــة بــأحــد
األطـبــاء ال ــزوار ضمن البرنامج؟
إذا ك ــان ــت االجـ ــابـ ــة ب ــاإلي ـج ــاب،
برجاء تزويدي بالسيرة الذاتية
لألطباء الزوار الذين شاركوا في
تطوير آخر ثالثة بروتوكوالت/
سـيــاســات أداء ط ـبــي ،مــع إرف ــاق
ن ـس ـخــة م ـن ـهــا ،وت ـح ــدي ــد مــواقــع
مشاركتهم فيها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي :ه ـ ـ ــل ت ــم
ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدام أ طـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء زوار غ ـي ــر
استشاريين ضمن البرنامج في
الفترة الممتدة من  1يناير 2017
إلى تاريخ استالمكم هذا السؤال؟

خالد الشطي

إذا ك ــان ــت االجـ ــابـ ــة ب ــاإلي ـج ــاب،
يـ ــرجـ ــى تـ ـ ــزويـ ـ ــدي ب ــأس ـم ــائ ـه ــم،
وعـ ـ ــدد مـ ـ ــرات اس ـت ـق ــدام ـه ــم مـنــذ
تطبيق بــرنــامــج ال ــزي ــارات .وهل
ت ــم اس ـت ـق ــدام أط ـب ــاء زوار كــانــوا
يعملون فــي مستشفيات وزارة
الصحة؟.

أكـ ــد ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد الـ ــدالل
أن ذكـ ــرى  25و 26ف ـبــرايــر من
أهــم المناسبات الوطنية التي
يستذكر فيها الشعب الكويتي
ت ـض ـح ـيــات ال ـم ــاض ــي م ــن أجــل
االستقالل والتحرير ويستطلع
طـ ـم ــوح ــات ــه وت ـط ـل ـع ــات ــه نـحــو
مستقبل أكثر تقدما ونجاحا
وازدهارا.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدالل ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي امس إنه تقدم باقتراح
بــرغـبــة لـتـحــديــد ش ـعــار وهــدف
وا ح ــد يتطلب تحقيقه فــي كل
عام يبدأ من تاريخ المناسبات
الوطنية  25و 26فبراير ولمدة
سنة تنتهي بقدوم المناسبات
الوطنية التالية.
وب ـي ــن أنـ ــه ت ـق ــدم ب ــاالق ـت ــراح
بــرغـبــة م ــن أج ــل أن ت ـكــون تلك
ال ـم ـنــاس ـبــات أك ـث ــر ت ــأث ـي ــرا في
مسيرة المستقبل المنشود في
إطار عمل جاد ملموس يمارس
من كافة السلطات الدستورية
ومــؤسـســات المجتمع المدني
وج ـم ـيــع افـ ـ ــراد ال ـش ـعــب وي ــرى

«البيئة» :تلوث وإهمال في مدينة صباح األحمد
نظمت لجنة ش ــؤون البيئة
البرلمانية زيارة ميدانية أمس
االول لـمــديـنــة ص ـبــاح األحـمــد
السكنية لتقييم الوضع البيئي
فــي الـمـنـطـقــة والـمـشــاكــل التي
يعانيها السكان هناك.
وش ـ ــارك ف ــي ال ــزي ــارة رئـيــس
اللجنة النائب ع ــادل الدمخي
ومراقب اللجنة النائب د .محمد
الحويلة إضافة إلى مدير هيئة
البيئة الشيخ عبدالله األحمد
ووكيل وزارة األشغال المساعد
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات الـ ـ ـص ـ ــرف
ال ـص ـح ــي والـ ـن ــاط ــق الــرس ـمــي
ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس
عبدالمحسن العنزي وعدد من
المسؤولين.
وأك ــد الــدم ـخــي فــي تصريح
للصحافيين عـقــب الـجــولــة أن
هذا الوضع الذي نراه من رمي
النفايات والردم وتجميع المياه
بشكل عشوائي يــدل على عدم
التنسيق بين هيئات ا لــدو لــة،
مستغربا أن تكون منطقة بهذا
الـحـجــم وتـحـمــل اس ــم صــاحــب
السمو وتعاني هذا اإلهمال.
م ــن جـهـتــه ق ــال ال ـحــوي ـلــة «إن
اللجنة دعت كل الجهات المعنية
بالبيئة ألن المنطقة تعاني من
ال ـت ـلــوث وم ــن ب ـح ـيــرات ال ـصــرف
الصحي غير الحضارية والتي
لـهــا ان ـع ـكــاســات صـحـيــة سلبية
ونعمل جاهدين على المعالجة
الجذرية للمشكلة».

جانب من الجولة على مدينة صباح األحمد
وأوضــح المدير العام لهيئة
الـبـيـئــة الـشـيــخ عـبــدالـلــه األحـمــد
أن إلقاء المياه المعالجة بشكل
ع ـ ـشـ ــوائـ ــي ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـق ــة
تسببت بإيجاد بعض الحشرات
والمؤثرات البيئية السلبية.
وأك ــد أن ــه تــم أخ ــذ عـيـنــات من
المياه لمعرفة ما إذا كــان هناك
ت ـ ـلـ ــوث ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ال ـم ـت ـس ـبــب
ب ــه ،مـشـيــرا إل ــى أن أح ــد الحلول
المطروحة اسـتـغــال الـمـيــاه في
ال ــزراع ــة وإيـ ـج ــاد ح ــزم خ ـضــراء
لـلـمـنـطـقــة ت ـســاعــد ف ــي ال ـحــد من
العواصف الترابية.
وطــالــب األح ـمــد المسؤولين
ب ـه ـي ـئــة ال ـ ــزراع ـ ــة ب ــال ـت ـف ــاع ــل مــع

الدوسري لتحسين الخدمات
في مدينة صباح األحمد
أع ــرب ال ـنــائــب نــاصــر ال ــدوس ــري عن
اس ـت ـيــائــه م ـمــا ت ـعــان ـيــه مــدي ـنــة صـبــاح
األحـمــد مــن مشاكل فــي كــافــة الخدمات
وم ـن ـه ــا ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـصـ ـح ــة ،م ـطــال ـبــا
المسؤولين بمواجهتها وإيجاد الحلول
العاجلة لها ،مشيرا الى ان تصريحات
المسؤولين يدحضها الواقع المرير الذي
يعانيه سكان هذه المدينة التي تحمل
اسم صاحب السمو أمير البالد.
وق ـ ــال الـ ــدوسـ ــري ان مــدي ـنــة صـبــاح
االحـمــد ينقصها العديد مــن الخدمات
وعـلــى الـ ــوزراء كــل فيما يخصه اتـخــاذ
االجراءات الالزمة لسد النقص الموجود
بالمنطقة ،وعلى وزارة التربية والتعليم
ع ــدم الــوقــوع فــي مـطــب ال ـعــام الــدراســي
ال ـحــالــي واالس ـت ـع ــداد ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
الجديد بمستوى تجهيزات يسد الفراغ
الحادث ،وصرف بدالت لمن يعملون بها،
بهدف تشجيعهم.

الموضوع ،كما طالب المؤسسة
الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية بعدم
إقـ ـ ــامـ ـ ــة أي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع إسـ ـك ــان ــي
مستقبلي إال ب ــو ج ــود محطات
لمعالجة المياه تقلل من الضرر
البيئي.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال وك ـيــل وزارة
األشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون
شبكات الصرف الصحي والناطق
الــرسـمــي بــاســم ال ــوزارة المهندس
عبدالمحسن الـعـنــزي :لدينا أكثر
مــن  9مــواقــع فــي الـمـنـطـقــة تحوي
أكثر من  ١٥محطة لمعالجة مياه
الصرف الصحي ولكن بسبب عدم
وجـ ـ ــود ش ـب ـكــة ل ـل ـص ــرف الـصـحــي
مــوصــولــة بــالـمـنـطـقــة وال م ـجــرور

فإننا مضطرون إلنــزال المياه في
م ـج ــرور األمـ ـط ــار وتـجـمـيـعـهــا في
هذه المنطقة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـن ــزي أن ال ـم ـي ــاه
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة هـ ــي م ـ ـيـ ــاه م ـعــال ـجــة
ول ـ ـي ـ ـسـ ــت م ـ ـي ـ ــاه ص ـ ـ ــرف صـ ـح ــي،
والمعنيون في (اإلسـكــان) جــادون
ف ــي إنـ ـج ــاز ش ـب ـكــة ال ـ ــري ال ــزراع ــي
لـلـمـنـطـقــة وال ـح ــدائ ــق وتـسـلـيـمـهــا
ل ـه ـي ـئ ــة الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وب ــالـ ـت ــال ــي تـتــم
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـمـ ـي ــاه فــي
تشجير المنطقة.

«حقوق اإلنسان» تطلع اليوم على
نتائج زيارتها لـ «دور الرعاية»
أعلن رئيس لجنة حقوق االنسان البرلمانية
النائب عادل الدمخي ان اللجنة ستجتمع اليوم
لمناقشة نتائج زيارتها لدور رعاية األحداث
والحضانة العائلية التابعة ل ــوزارة الشؤون
االجتماعية والعمل ،مرحبا باألعضاء الدكتور
جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي
لالطالع على التقرير.
وأكد الدمخي في تصريح امس ان من ضمن
االيجابيات التي رصدناها هي البيت االمن
للشباب ،لكننا صدمنا لوجود بعض من لديهم
مشكالت اسرية ال يستطيعون إكمال دراستهم
بسبب بعض المشاكل الـمـتـعــددة مــع جهات
الــدولــة باالضافة الــى وجــود مشاكل بمسألة
الجنسية لدى األبناء مجهولي الوالدين مشيرا
الى اننا سنحرص على نيل حقوقهم.
وقــال الدمخي اننا اطلعنا ايضا على اليه
التعامل مع األحداث والسماح بالزيارة العائلية

والدراسة ورأينا تعامال جيدا وان شاء الله غدا
سنطلع الجميع على نتائج الزيارة.
وأكد الدمخي انه غرد بتويتر عن ممارسة
الـمـطــار المساند فــي االدارة الـعــامــة الطيران
المدني بقيمة  ٥٥مليون وتأخر طرحه واخذ
اس ـت ـث ـن ــاء م ــن ل ـج ـنــة ال ـم ـن ــاق ـص ــات وأن ـج ــزت
الممارسة بأسبوعين ،مشيرا الى ان االجتماع
التمهيدي امس كان لتحديد شركة من الشركات
الثالث المقدمة ومن شروطها وجود الخبرة
في اداره تشغيل المطارات في الخليج العربي.
ول ـفــت الــدم ـخــي ان ه ـنــاك ش ــرك ــات عالمية
تتوفر فيها شروط تنفيذ المشروع واستغرب
تحديد ثــاث شركات فقط لتنفيذ المشروع،
مشيرا الى ان االدارة العامة للطيران المدني
وض ـعــت شــروطــا تـعـجـيــزيــة وكـلـمــت الــوزيــرة
وطالبتها بفتح المجال لتأهيل جميع الشركات
لتنفيذ المشروع.

نتائجه اإليجابية جميع أفراد
الشعب.
وي ـنــص االقـ ـت ــراح عـلــى قيام
الحكومة بتحديد شعار وهدف
وا ح ــد يتطلب تحقيقه فــي كل
عام يبدأ من تاريخ المناسبات
ا لـ ــو ط ـ ـن ـ ـيـ ــة  25و  26فـ ـب ــرا ي ــر
ول ـ ـمـ ــدة سـ ـن ــة ت ـن ـت ـه ــي بـ ـق ــدوم
الـمـنــاسـبــات الــوطـنـيــة التالية،
وتقوم الحكومة بتحديد الهدف
المطلوب وا لـنـتــا ئــج المطلوب
تحقيقها وأدوار كافة األطراف
في تحقيق النتائج المطلوبة
مـ ــع أهـ ـمـ ـي ــة وج ـ ـ ــود م ــؤش ــرات
قياس وشفافية وإعــان دوري
كل أربعة أشهر بشأن الهدف أو
النتائج المطلوب تحقيقها وال
يتعارض ذلك مع مسيرة خطة
التنمية بــل هــو تفعيل للخطة
ال ـت ـن ـمــويــة ي ـش ـتــرك فـيـهــا كــافــة
قطاعات المجتمع.
وأض ــاف :مــن أمثلة األهــداف
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـه ــا ،ع ـلــى
س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ل ـي ـك ــن ال ـه ــدف
فــي الـسـنــة األولـ ــى الـمـعـلــن هو

محمد الدالل

ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة وم ــواجـ ـه ــة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد أو ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـط ــوي ــر
وتحسين الـخــدمــات العامة أو
الهدف الحوكمة المؤسساتية
أو ال ـه ــدف دع ــم ال ـتــوظ ـيــف في
الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـخـ ــاص
وتقليل نسبة البطالة أو بيئة
سليمة او تعزيز القيم الوطنية
أو ت ــوط ـي ــد ال ـث ـق ــاف ــة ال ـعــرب ـيــة
واالس ــامـ ـي ــة وال ــدس ـت ــوري ــة أو

ت ـح ـس ـي ــن وضـ ـ ــع الـ ـك ــوي ــت فــي
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ...إل ــخ
مــن األهـ ــداف وال ـش ـعــارات التي
تعلن سنة تلو األخــرى ويعلن
ان ـط ــاق ـه ــا ب ــاح ـت ـف ــال م ــن أج ــل
تحقيق ا ل ـمــؤ شــرات القياسية
لـلـنـتــا ئــج ا ل ـم ـط ـلــوب تحقيقها
وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي بـ ــاح ـ ـت ـ ـفـ ــال إلعـ ـ ــان
النتائج التي حققت.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :تـ ـ ـق ـ ــوم الـ ـحـ ـك ــوم ــة
بتكليف أحد األجهزة باإلشراف
على تحقيق ا لـهــدف المطلوب
والتي تضع متطلبات التحقيق
م ــن ك ــل ق ـطــاع أو مــؤس ـســة مع
فتح مـجــال للتنافس بين تلك
القطاعات في تحقيق المطلوب
منها مع وضع حوافز لذلك.

برلمانيات
سلة برلمانية
هايف يطالب بمحاسبة
عميد «التربية األساسية»

طالب النائب محمد هايف
وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد العازمي
بمحاسبة عميد كلية التربية
األساسية واحالته الى
التحقيق القامة حفل مختلط
في الكلية .وقال هايف« :شكرا
لسمو أمير البالد على رعايته
واهتمامه وتكريمه ألهل القرآن
الكريم ،وغير مشكور عميد
كلية التربية األساسية على
حفله الراقص في كلية البنات،
بما فيه من اختالط» ،مضيفا
ان «هذا أول مرة يحدث في
الكلية».

الطبطبائي :الكويت بحاجة
إلى العدل والكرامة والحرية
أكد النائب وليد الطبطبائي
ان «الكويت بحاجة الى العدل
والكرامة والحرية اكثر من
الحاجة الى خيشة عيش
وحليب ودهن».

المطيري يسأل عن أسعار
ناقالت النفط
وجه النائب ماجد المطيري
سؤاال إلى وزير النفط وزير
الكهرباء والماء بخيت
الرشيدي ،حول أسعار ناقالت
النفط.
وقال المطيري ،في سؤاله،
«وقعت شركة ناقالت النفط
الكويتية عقد بناء وتسليم
ناقالت نفط عمالقة في
 ،2018/1/24بقيمة إجمالية 213
مليون دوالر ،للناقلة الواحدة،
ً
متسائال هل تم تشكيل لجنة
للتحقق والنظر في قيمة
أسعار الناقالت التي تم بناؤها
خالل الفترة السابقة».
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«الدفاع» :جاهزية عالية للجيش
للتعامل مع أي طارئ
اختتام تمرين «البيرق  »7بحضور النائب األول ومشاركة
«الداخلية» و«الحرس» والقوات األميركية

ً
النائب األول متوسطا الخضر و الرفاعي خالل متابعة التمرين

محمد الشرهان

اهتمام بالغ
بالجيش
وتجهيزه
وتطوير
المنظومة
العسكرية

خالد الصباح

نفخر بهذه
النخبة الفتية
من أبنائنا في
الجيش والشرطة
والحرس الوطني

الدوسري

اختتمت وزارة الــدفــاع صـبــاح أمس
ا لـمـشــروع النهائي والختامي لتمرين
«ال ـ ـب ـ ـيـ ــرق  »7الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم فـ ــي مـنـطـقــة
«االديرع» بحضور النائب األول لرئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
ناصر صباح األحـمــد ،ورئيس األركــان
الـعــامــة الـفــريــق الــركــن مـحـمــد الـخـضــر،
ووكـيــل الـحــرس الوطني الفريق الركن
هاشم الرفاعي ،ووكيل وزارة الداخلية
الفريق محمود الدوسري ،ونائب رئيس
األرك ــان الـعــامــة للجيش الـفــريــق الــركــن
عبدالله النواف ،واألمين العام المساعد
ل ـل ـشــؤون الـعـسـكــريــة ب ــاألم ــان ــة الـعــامــة
لــدول مجلس التعاون الخليجي اللواء
رك ــن أح ـمــد عـلــي آل ع ـلــي ،وقــائــد قــوات
درع الجزيرة اللواء ركن وليد الظاهري،
وأعضاء مجلس الدفاع األعلى ،وكبار
ق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـي ــش وال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
والداخلية.
وأك ــد آمــر الـقــوة الـبــريــة ال ـلــواء الركن
الشيخ خــالــد الـصــالــح الـصـبــاح حرص
القائمين على المؤسسة العسكرية على
رفع الجاهزية القتالية للجيش الكويتي
واسـتـعــداده لمواجهة أي ط ــارئ ســواء
ً
ً
ً
داخليا أو خارجيا ،موضحا أن المناطق،
التي تقع في مسؤولية الجيش آمنة.
وقـ ــال ال ـل ــواء ال ــرك ــن خــالــد الـصـبــاح،
في تصريح للصحافيين عقب اختتام
«الـبـيــرق  »7بمشاركة وح ــدات الجيش

آلية عسكرية خالل التمرين

المختلفة وقطاعات من وزارة الداخلية
وال ـحــرس الــوطـنــي وال ـقــوات األميركية
الصديقة« ،إن التمرين يهدف إلــى رفع
ال ـج ــاه ــزي ــة ال ـق ـتــال ـيــة وك ـ ـفـ ــاءة ال ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـم ـش ــارك ــة ج ـم ـيــع وح ـ ــدات
الجيش وقطاعات من الحرس الوطني
ووزارة الداخلية ورفع مستوى التنسيق
ب ـيــن ال ـج ـيــش وال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـشــاركــة
بــال ـت ـمــريــن ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون وت ـب ــادل
ً
الخبرات» ،الفتا إلى أن التمرين المقبل
سيكون العام المقبل.
وأض ــاف أن الـتـمــريــن أح ــد التمارين
ً
الرئيسية المبرمجة سـنــو يــا للجيش،
واألس ـل ـحــة الـمـسـتـخــدمــة فـيــه متنوعة،
وهــي الدبابات والمدرعات والطائرات
ً
والمدفعية وراجمات الصواريخ ،مشيرا
ً
إلى أن وزارة الدفاع تحرص دائما على
التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن الـ ـقـ ـي ــادة الـسـيــاسـيــة
ً
ً
العليا تـبــدي اهتماما بالغا بالجيش
الكويتي وتجهيزه وتطوير المنظومة
العسكرية فيه .ورفع أسمى آيات التهاني
والتبريكات لسمو أمير الـبــاد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد ،والشعب الكويتي
بمناسبة األعياد الوطنية.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل الـ ـح ــرس
الــوطـنــي الـفــريــق رك ــن مـهـنــدس هاشم
الـ ـ ــرفـ ـ ــاعـ ـ ــي ،إن س ـ ــري ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــرس

 ...وفي حديث مع الضباط المشاركين بالتمرين

سيناريو تمرين «البيرق »7
تضمن سيناريو تمرين البيرق  7قيام المدفعية بقصف تمهيدي على
الهدف ،وذلك للعمل على ساتر تقدم حركة قواتنا .في الوقت الذي قامت فيه
مروحيات األباتشي المقاتلة بتثبيت الهدف وستر تحرك قاعدة اإلسناد
أثناء تقدمها لحين الوصول الى موقعها.
وبالتزامن ،قامت قاعدة اإلسناد باحتالل مواقعها على جهة اليسار ،وذلك
لتثبيت الهدف .فيما قامت القوات الصديقة من الجيش األميركي بعملية
الهجوم التضليلي ،وذلك إلعطاء قوة الهجوم الرئيس حرية الحركة ،وتحقيق
مبدأ المفاجأة ضد القوات المعادية.
بــدورهــا ،هاجمت مجموعة القتال  5مــن جهة اليمين باتخاذ أسلوب
الحركة والنار ،وتطبيق فقرة دودة القز مع حماية األجناب من قبل طائرات
األباتشي.
وب ـعــد عملية الـهـجــوم وال ـتــوســع عـلــى ال ـه ــدف ،قــامــت ســريــة الـمـغــاويــر
بالتعاون مع قوات الحرس الوطني بتطهير الهدف وتأمينه.
الــوطـنــي شــاركــت فــي تـمــريــن «الـبـيــرق
 »7الذي يهدف إلى توسيع التدريبات
والتنسيق بين القطاعات العسكرية،
ً
م ــؤك ــدا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن الـتـمــريــن
ً
ً
شهد تنسيقا وتعاونا بين القطاعات
المشاركة.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل وزارة
الــداخـلـيــة الـفــريــق مـحـمــود الــدوســري،
إن م ـش ــارك ــة ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ــري ــة وق ـ ــوات
اإلس ـ ـنـ ــاد الـ ـج ــوي ل ـل ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي

لها األثــر في إبرازالمفاهيم والخطط
وال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات والـ ـت ــأهـ ـي ــل وال ـت ـن ـم ـيــة
واالس ـت ـع ــداد ال ــدائ ــم ال ــذي تـتـمـتــع بــه،
«وكان لهم شرف المشاركة مع إخواننا
ف ــي الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي وك ــذل ــك وزارة
الداخلية ،من خالل القيادة التنسيقية
لقيادة المنطقة الخلفية للوقوف على
جاهزيتنا القتالية وعلى كل ما لدينا
مــن إمكانات مــع استخالص الــدروس
ال ـمـسـت ـفــادة م ــن ال ـت ـمــاريــن الـمــاضـيــة،

وزير الدفاع ومتابعة بالمنظار للتمرين
والـ ـتـ ـم ــري ــن ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ومـ ـع ــالـ ـج ــة أي
سلبيات إن كــانــت مــوجــودة ،وتعزيز
اإلي ـج ــاب ـي ــات ال ـم ـت ــوف ــرة وهـ ــي كـثـيــرة
وأهم اإليجابيات هي العنصر البشري
وتنمية ورفع مستواه القتالي».
وأعــرب الــدوســري عن «الفخر بهذه
النخبة الفتية من أبنائنا من الجيش
ً
والشرطة والحرس الوطني» ،الفتا إلى
أن ختام هذا التمرين «يأتي في غمرة
أف ــراح ـن ــا بــأع ـيــادنــا الــوط ـن ـيــة ،ونـحــن
دولة سالم ،ندعو إلى السالم والتعاون
فيما بيننا والتعاون مستمر ،ويشهد
انطالقات في مضامين أخــرى وهناك
انـسـجــام وت ـع ــاون كـبـيــر بـيــن الجيش
والشرطة والـحــرس الوطني ووحدنا
ً
ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـم ـفــاه ـيــم وهـ ـن ــاك ت ـبــادل
للخبرات واألسلحة وتبادل للمعدات.
بدوره ،أكد مدير تمرين «البيرق »7
رئيس هيئة العمليات والخطط العميد
ال ــرك ــن مـحـمــد ال ـك ـن ــدري ،أن الـتـمــريــن
حقق الهدف االستراتيجي من تنفيذه
وإبراز الكثير من الدروس المستفادة
لكل القطاعات المشاركة من الجيش
الكويتي ووزارة الداخلية والحرس
ً
الوطني مقدما الشكر والتقدير لكل
الجهود المبذولة والدعم المقدم
من القيادة العسكرية لتذليل كل
الصعوبات في سبيل إنجاحه.

التمرين حقق
هدفه االستراتيجي
وأبرز الكثير من
الدروس المستفادة

الكندري

 ...ومروحيات واكبت الهجوم

«الحرس» و«الدفاع» يفرجان
ً
عن الموقوفين انضباطيا
بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي،
ونائب رئيس الحرس الشيخ مشعل األحمد ،أصــدر وكيل الحرس
ً
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي قرارا باإلفراج عن العسكريين
الموقوفين بعقوبات انضباطية ،بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني
وعيد التحرير ،حتى يتمكنوا من قضاء فترة األعياد بين ذويهم.
وت ـق ــدم رئ ـي ــس ون ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـح ــرس بــأس ـمــى آيـ ــات الـتـهــانــي
والتبريكات إلــى صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات
المسلحة الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي عهده األمين الشيخ نواف
األحمد ،وقادة ومنتسبي الحرس بمناسبة احتفاالت الكويت بمرور
 57عاما على االستقالل ،و 27عاما على التحرير ،و 12عاما على تولي
صاحب السمو أمير البالد مقاليد الحكم في البالد.
ً
وبناء على توجيهات النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،وبمناسبة ذكرى العيد الوطني ويوم
التحرير ،أصدر رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد
ً
ً
الخضر قرارا باإلفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا.
ً
وتأتي هذه اللفتة الكريمة إيمانا من الوزير الصباح بمشاركة
العسكريين ذويهم فرحة األعياد الوطنية.
وبهذه المناسبة ،هنأ الصباح العسكريين ،متمنيا من الله أن يعيد
هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات« ،وأن
يديم علينا نعمة األمن واألمان والعزة والرفعة في ظل قيادة سمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح األحمد،
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء».
رتل من الدبابات شارك في الهجوم ...وفي اإلطار عسكري بعد اقتحام الموقع (تصوير :نوفل إبراهيم)
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الدوسري :استمرار التطوير في المؤسسة األمنية
شهد وصول الطائرتين الفرنسيتين  H225وانضمامهما إلى أسطول جناح الشرطة

الطائرتان
تسهمان
في تعزيز
العمل األمني
الصايغ

شهد وكيل وزارة الداخلية الفريق
محمود الــدوســري ،بحضور وكيل
الــوزارة المساعد لشؤون العمليات
ال ـل ــواء جـمــال ال ـصــايــغ ،مـســاء أمــس
األول ،ف ــي م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي،
وصــول الطائرتين الجديدتين نوع
 ،H225بعدما أقلعتا من فرنسا إلى
الكويت ،بقيادة طاقم من الطيارين
الكويتيين ،حيث استغرقت الرحلة
 5أيــام ( 25ساعة طـيــران متقطعة)،
وبذلك يكون قد اكتمل وصول جميع
الطائرات التي تم التعاقد عليها مع
الشركة المصنعة.
وقال الدوسري إن عملية التحديث
الـ ـش ــامـ ـل ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـل ـمــؤس ـســة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،تـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ــدع ــم
المستمر للمؤسسة األمنية للقيام
ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــا ع ـل ــى أكـ ـم ــل وج ــه،
نـتـيـجــة ل ـل ـت ـطــورات وال ـم ـس ـت ـجــدات
األمنية الجارية التي تتطلب مزيدا
من الجاهزية واليقظة.
من جانبه ،أبرز الصايغ أن المهام
األمنية والواجبات المنوطة بعمل
الطائرتين تسهم في تعزيز العمل
األم ـن ــي ،مـشـيــرا إل ــى أن الطائرتين

وكيلة «المواصالت» :المناسبات
الوطنية فرصة لتعزيز القيم
هنأت وكيلة وزارة المواصالت باإلنابة ،بثينة السبيعي ،سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،والشعب الكويتي،
بمناسبة حلول الــذكــرى ال ـ  57لعيد االسـتـقــال ،والــذكــرى ال ـ  27لعيد
التحرير ،متمنية أن يعيدها الله على الكويت أعواما عديدة وهي تتمتع
باألمن واألمان واالستقرار ،في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد.
وقــالــت السبيعي ،فــي تصريح صحافي ،إن «هــذه الــذكــرى العزيزة
هي تذكير بأمجاد وإنـجــازات شعب الكويت الطموح ،في ظل قيادته
َّ
الحكيمة ،والذي سطر أعظم قصص الكفاح والصبر واإلخالص لبناء
وطن متميز عصري».
وأك ــدت أن مسيرة التنمية والـتـقــدم الكويتية تمثل نموذجا رائــدا
للمسيرة المشرفة والطموحة ،متمثلة باإلنجازات العظيمة والحضارية
التي شهدتها البالد على ِّ
مر السنين ،والتي مكنتها من تبوؤ مكانة عالية
ومرموقة في المجتمع الدولي ،بفضل دعم وحكمة قيادتها الرشيدة،
وإخالص شعبها الوفي.
والعبر من ذكرى أعياد التحرير،
ودعت السبيعي إلى استلهام الدروس ِ
مشددة على أن «هــذه المناسبات الوطنية فرصة لتعزيز قيم التراحم
والتواصل المجتمعي».

تـ ـتـ ـمـ ـي ــزان بـ ــدقـ ــة مـ ــراق ـ ـبـ ــة الـ ـط ــرق
والمركبات على بعد  3كيلومترات،
وأعلن بدء مرحلة التدريب والطيران
التحويلي لمجموعة مــن الضباط
الطيارين.
ب ـ ــدوره ،ق ــدم م ــدي ــر إدارة جـنــاح
طيران الشرطة العقيد سالم الشهاب

●

علي حسن

أت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات واالس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات
الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال االعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ال ــوط ـن ـي ــة
وم ـ ــا ي ـصــاح ـب ـهــا مـ ــن اح ـت ـف ــاالت
بــالـمـنــاسـبــة .وهـنــأ الـمــديــر الـعــام
للبلدية أحمد المنفوحي القيادة

قضت محكمة االستئناف ،برئاسة المستشار
نـصــر ســالــم آل ه ـيــد ،بـتــأيـيــد االم ـت ـنــاع عــن النطق
بـعـقــاب الـمـغــردة رن ــا ال ـس ـعــدون ،المتهمة بترديد
خطاب «كفى عبثا» ،واإلساءة إلى سمو األمير.
وقررت المحكمة أيضا وقف نظر قضية االنتماء
إلى «داعش» ،والمتهم فيها  19مواطنا بالقتال مع
«التنظيم» في سورية والـعــراق ،والمدانين غيابيا
بالحبس  10سنوات مع الشغل والنفاذ.
وج ــاء ق ــراره ــا بــوقــف طـعــن الـنـيــابــة الـعــامــة إلــى
حين صيرورته جائز النظر فيه ،بانقضاء ميعاد
المعارضة أو التقرير فيها.
وأل ـغــت «االسـتـئـنــاف» حـكــم «الـجـنــايــات» بـبــراءة

ثمن مختار منطقة الرابية فارس النون مكرمة
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد المتمثلة
فــي تكفل سـمــوه بتسديد دي ــون الـغــارمـيــن من
المواطنين والمقيمين على السواء ،ومكرمة سموه
المالية التي قررها لأليتام.
وقــال النون في تصريح صحافي ،إن هاتان
المكرمتان المستا شغاف قلوب كل من يعيش
على أرض الكويت الطيبة ،وعبرتا الحدود والقتا

م ـحــام وم ـن ــدوب ومــديــر مـكـتــب مـسـتـشــار ،وقضت
مجددا باالمتناع عن النطق بعقاب المحامي مع
إلــزامــه بكفالة  3000ديـنــار ،ويلتزم بحسن السير
والسلوك مدة سنتين ،واالمتناع عن النطق بعقاب
المندوب بكفالة  1000دينار ،وحبس مدير المكتب
 3سنوات مع الشغل والنفاذ.
وفــي قضية الحصول على روات ــب دعــم العمالة
دون وجه حق ،ألغت المحكمة ذاتها حكم «الجنايات»
ببراء ة  24مواطنا قاموا بتزوير طلبات الحصول
على روات ــب دعــم العمالة دون علم مالكة الشركة،
وق ـضــت م ـج ــددا بــاالم ـت ـنــاع ع ــن ال ـن ـطــق بـعـقــابـهــم،
وإلزامهم بحسن السير والسلوك وكفالة  200دينار،
وإلزام المتهمين من الثالث إلى الرابع والعشرين برد
المبالغ المستولى عليها.

القرية التراثية تطلق «فرحة األعياد»
تــزام ـنــا م ــع اح ـت ـفــاالت األع ـيــاد
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،أع ـل ـن ــت ق ــري ــة ص ـبــاح
األح ـمــد الـتــراثـيــة إط ــاق بــرنــامــج
«ف ــرح ــة األع ـي ــاد الــوط ـن ـيــة» ،ال ــذي
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة،
بـمـنــاسـبــة ال ـع ـيــد ال ــوط ـن ــي وي ــوم
الـتـحــريــر ،اب ـت ــداء مــن ال ـيــوم حتى
االثنين ،والتي تأتي ضمن الموسم
الـخــامــس مــن مـهــرجــان ال ـمــوروث
الشعبي الخليجي.
ودعت اللجنة المنظمة بالقرية

ال ـت ــراث ـي ــة ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن وأب ـن ــاء
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
إلى زيارة القرية ،لحضور العديد
مــن األنـشـطــة الـمـتـنــوعــة الـثــراثـيــة
والثقافية والرياضية والترفيهية،
والتي ترسم أجواء الفرحة والمتعة
في هذه األيام الوطنية المجيدة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة أن ه ـن ــاك
الـكـثـيــر م ــن الـمـســابـقــات وتــوزيــع
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،إل ــى

السياسية بذكرى عيد االستقالل
الوطني ويوم التحرير داعيا الله
أن يديم األمن واالمان على الكويت
لمواصلة التقدم واالزدهار في ظل
قائد اإلنسانية.
وأوضح المنفوحي أن البلدية
انتهت من كافة التجهيزات فيما
يتعلق بتزيين الشوارع باألعالم

جــانــب إط ــاق فعاليات الـعــروض
الـشـعـبـيــة وال ـف ـن ـيــة ،حـيــث ستقام
اليوم األمسية الشعرية الكبرى في
قرية الموروث الشعبي ،بمشاركة
ً
ع ــدد م ــن ال ـش ـع ــراء .وس ـي ـقــام غ ــدا
فــي الـثــالـثــة ع ـصــرا س ـبــاق الـقــريــة
الـتــراثـيــة لـلـمــاراثــون عـلــى مسافة
خـمـســة ك ـي ـلــوم ـتــرات ،وسيحصل
العشرة األوائل على جوائز مالية
ق ـ ِّـيـ ـم ــة مـ ــن كـ ــل فـ ـئ ــة مـ ــن الـ ــرجـ ــال
والسيدات.

االستحسان من كثير من الشعوب العاشقة للعمل
اإلنساني .وأضــاف النون أن سمو األمير تكفل
بالمكرمتين من ماله الخاص ،وهي رسالة للعالم
كله من أقصاه إلى أقصاه بأن المجتمع الكويتي
متكافل ويراعي حقوق اإلنسان ويعظم من القيم
ّ
النبيلة ،التي حث عليها ديننا اإلسالمي الحنيف
وشريعتنا السمحة.
ودعــا الـنــون العالم إلــى رؤيــة مــا يفعله قائد

 372ألف دينار
إيرادات «تعاونية»
الجهراء في يناير
ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة
المشتريات في جمعية الجهراء
التعاونية ،أحمد العنزي ،عن
ارت ـفــاع إيـ ــرادات الجمعية في
يـنــايــر  ،2018م ـقــارنــة بــالـعــام
الماضي ،بقيمة  13ألف دينار،
حـيــث بـلــغ إجـمــالــي اإليـ ــرادات
 372أ ل ـ ـ ـفـ ـ ــا و  365د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــارا،
واعتبر أن «هذه األرقام تعطي
انطباعا إيجابيا حــول نجاح
استراتيجية مجلس اإلدارة في
تقوية المركز المالي».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،ف ــي
تصريح صحافي ،أن مجلس
اإلدارة ي ـ ـس ـ ـيـ ــر ب ـ ــاال تـ ـ ـج ـ ــاه
الصحيح نـحــو تنمية أ م ــوال
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
عليها ،من خالل استراتيجية
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــالـ ــم ش ــام ـل ــة
فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة غ ـ ــاء األسـ ـع ــار
عـ ـب ــر ت ـك ـث ـي ــف ال ـم ـه ــرج ــان ــات
ً
والعروضات ،وأيضا التنويع
بالخدمات.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــن
والمساهمين إلــى االسـتـفــادة
من مهرجان فبراير  ،2018كونه
يضم تشكيلة واسعة ومميزة
م ـ ـ ــن األص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
بأسعار مناسبة.

التونسي والليبي يتصدران سوق «الفقع»
غياب الكويتي لندرة األمطار

سعر الفقع يبدأ بـ  8دنانير
وسط إقبال كبير من المواطنين ،وبأسعار تبدأ من  8دنانير حتى
 15ديناراُ ،يباع الكيلو الواحد من نوعي الفقع (الكمأة) التونسي
والليبي حاليا في سوق الفقع بمنطقة الري ،في غياب الفقع الكويتي
والسعودي ،نظرا لشح األمطار هذا الموسم.

ورفـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى ك ــاف ــة ال ـم ـي ــادي ــن
وال ـســاحــات إضــافــة إل ــى تنظيف
ك ــاف ــة الـ ـ ـش ـ ــوارع واألم ـ ــاك ـ ــن ال ـتــي
ستقام بها االحتفاالت الى جانب
ت ــوف ـي ــر الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـح ــاوي ــات
وآليات النظافة.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن عـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــة مـ ـي ــدانـ ـي ــة
م ــن قـبــل اإلدارات الـمـخـتـصــة في

مختلف أفرع البلدية بالمحافظات
م ــن خ ــال ان ـت ـشــار ف ــرق األج ـهــزة
الــرقــابـيــة مــن مفتشين فــي مجال
الـنـظــافــة واالع ــان ــات واش ـغ ــاالت
الطريق والباعة الجائلين لضبط
ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن وتـ ـح ــري ــر م ـحــاضــر
ً
المخالفات بحقهم تطبيقا للوائح
واالنظمة الخاصة بقانون البلدية.

النون :أنسنة العمل السياسي على يد صباح األحمد

إلزام مواطنين برد رواتب دعم العمالة
●

واض ــاف ان مــن مهام الطائرتين
ايضا اإلسناد الجوي لإلدارة العامة
ل ــأم ــن ال ـخ ــاص ع ــن طــري ــق اإلنـ ــزال
والقناصة ،ونقل أفراد القوة للمهام
السريعة ،واإلسـنــاد الجوي لــإدارة
الـعــامــة لـلـمــرور فــي تنظيم الحركة
المرورية.

ذك ــرت اإلدارة الـعــامــة للعالقات
واإلعـ ــام األم ـنــي بـ ــوزارة الداخلية
أن الكويت حصدت جائزة اإلنجاز
المتميز ألفضل جواز سفر إلكتروني
ل ـعــام  ،2018خ ــال مـشــاركـتـهــا في
المؤتمر العالمي السنوي الخاص
بطباعة الوثائق األمنية الذي عقد
في مدينة وارســو البولندية خالل
ال ـف ـت ــرة م ــن  19إل ـ ــى  21الـ ـج ــاري،
بمشاركة العديد من حكومات الدول
وكبرى شركات ومصانع المستندات
والوثائق األمنية ،إضافة إلى العديد
من البنوك العالمية.
وت ـس ـلــم الـ ـج ــائ ــزة وك ـي ــل وزارة
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـشـ ــؤون
الجنسية والجوازات ،اللواء الشيخ
مــازن الجراح ،كما وجه الشكر إلى
ك ــل الـعــامـلـيــن ف ــي إدارة الجنسية
ووثائق السفر ،واإلدارة العامة لنظم
المعلومات ،كما شكر الشركة التي
ساهمت فــي إنـجــاح مـشــروع جــواز
السفر اإللكتروني لدولة الكويت.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـج ـ ــراح أن ال ـك ــوي ــت

المنفوحي :خطة للتعامل مع االحتفاالت الوطنية

تأييد االمتناع عن عقاب السعدون
حسين العبدالله

الكويت تحصد جائزة اإلنجاز المتميز
ألفضل جواز إلكتروني
الجراح :المواصفات األمنية والتكنولوجية حسمتها

الدوسري يستمع إلى شرح حول الطائرة الفرنسية ()H225
ش ــرح ــا م ــوج ــزا إل ــى ال ــدوس ــري عن
مميزات الطائرتين ،موضحا أنهما
يـقــومــان بنقل ك ـبــار ال ـق ــادة ،ولهما
مهام أمنية ومهام أخرى في عمليات
البحث عن المفقودين واإلنقاذ ونقل
األفراد ،واإلسناد الجوي لإلطفاء في
مهام إطفاء الحرائق.

وتتفاوت أسعار الفقع وفق حجمه ،فكلما كبر زاد سعره ،ومن
المتوقع وصول "الفقع الخالص" للسوق قريبا من إيران والجزائر
والمغرب ،ما سيساهم في انخفاض األسعار.
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محليات

العمل اإلنساني ،وما تقدمه الكويت باعتبارها
ً
م ــرك ــزا لـلـعـمــل اإلن ـس ــان ــي ،ف ــي سـبـيــل مـســاعــدة
المحتاجين وإغاثة الملهوفين ،إذ استطاع سمو
ً
ً
األمير أن يجعل من الكويت بلدا عظيما وإن كان
ً
صغيرا في مساحته وتعداد سكانه ،كما تمكن
من أنسنة العمل السياسي برؤاه الثاقبة وأفعاله
الخيرة وحكمته المعهودة ،فندعو الله تعالى أن
ً
يحفظه ذخرا للكويت وذخيرة للكويتيين.

الجراح يتسلم الجائزة
تقدمت بورقة عمل تضمنت شرحا
لمشروع ج ــواز السفر اإللكتروني
الجديد وما يحتويه من مزايا ذات
مواصفات أمنية عالية وتكنولوجيا
حديثة ،الفتا إلــى أن لجنة التقييم
بالمؤتمر أعلنت منح دولة الكويت
جــائــزة االسـتـحـقــاق كأفضل جــواز
سـفــر إل ـك ـتــرونــي ل ـعــام  ،2018بعد
دراس ـ ــة ال ـج ــوان ــب الـمـخـتـلـفــة لـهــذا

المشروع الوطني األمني العمالق،
مـشـيــرا ال ــى أن ف ــوز دول ــة الكويت
بــال ـجــائــزة ي ـعــد ش ـه ــادة ف ـخــر لكل
مـ ــواطـ ــن ي ـح ـم ـل ـهــا خ ـ ــال تـنـقــاتــه
وبين يديه.
يذكر أن لجنة التقييم منحت في
عام  2017جائزة الجواز اإللكتروني
لدولة فنلندا ،فيما تقاسمها في عام
 2016كل من أيرلندا وإسبانيا.

الدعيج وسفير طاجيكستان
يبحثان التعاون اإلعالمي
استقبل رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لـ «كونا» رئيس اتحاد
وك ـ ــاالت االنـ ـب ــاء ال ـعــرب ـيــة (فــانــا)
الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه امس
سـفـيــر جـمـهــوريــة طاجيكستان
الدكتور زبيدالله زبيدوف.
وتـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث خ ـ ــال
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ح ـ ـ ـ ـ ــول س ـ ـب ـ ــل تـ ـع ــزي ــز
الـتـعــاون اإلعــامــي بـيــن الكويت
وط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ودور االع ـ ــام
فــي تـقــويــة ال ـعــاقــات بـيــن ال ــدول
الصديقة وتدعيم التواصل بين
شعوبها.
وأك ــد الــدع ـيــج ح ــرص «كــونــا»
عـلــى تـعــزيــز ال ـت ـع ــاون اإلعــامــي
مــع الـ ــدول الشقيقة والـصــديـقــة،
مـشـيــرا ال ــى دور ات ـح ــاد وك ــاالت
االنباء العربية (فانا) في االنفتاح

مبارك الدعيج

اإلع ــام ــي م ــع ال ـ ــدول اإلســام ـيــة
لمواجهة الحمالت التي تهدف الى
تشويه صورة اإلسالم.

أكاديميا
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 3قوائم تتنافس على مقاعد «اتحاد بريطانيا» بعد غد

الديحاني لـ ةديرجلا• :اجتماع بين المتنافسين اليوم لالتفاق على تفاصيل االنتخابات
حمد العبدلي

أعلن نائب رئيس الهيئة
التنفيذية لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت ،مشاري
الديحاني ،تنافس  3قوائم
طالبية على مقاعد انتخابات
االتحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع المملكة المتحدة بعد غد.

أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة
التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة
الـكــويــت ،م ـشــاري الــديـحــانــي ،أن
اللجنة المشرفة على انتخابات
ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة ل ـف ــرع الـمـمـلـكــة
المتحدة مستعدة تماما للعملية
االنتخابية التي ستقام بعد غد
السبت في العاصمة البريطانية
لندن ،مشيرا إلى منافسة  3قوائم
طالبية على االنـتـخــابــات ،وهــي:
قائمة المتحدون ،وقائمة الراية،
والقائمة المستقلة.
وأوضح الديحاني ،في تصريح
صحافي ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن لجنة
االنتخابات اطلعت على إجراءات
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة واإلعـ ـ ــانـ ـ ــات
المتعلقة بــاالنـت ـخــابــات ،مــؤكــدا
ح ـ ــرص ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـش ــرف ــة عـلــى
االن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع
التفاصيل ،وأن تخرج االنتخابات
ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـي ــق ب ـس ـم ـعــة
ومكانة طــاب وطالبات الكويت
في بريطانيا.
وذكـ ـ ــر أن ال ـه ـي ـئــة الـتـنـفـيــذيــة
راعت أعداد الطلبة المقيدين في

االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ــن خ ــال اخـتـيــار
أع ـض ــاء ال ـل ـجــان وأع ــداده ــا ،كما
ح ــرص ــت عـ ـل ــى أن يـ ـك ــون م ـك ــان
اال ن ـت ـخ ــا ب ــات م ـنــا س ـبــا للعملية
االنتخابية ،حفاظا على السرية
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
مــؤ كــدا أن اللجنة المشرفة على
االنتخابات ستعقد اجتماعا مع
الـقــوائــم الـطــابـيــة الـتــي تخوض
االنـتـخــابــات الـيــوم لعمل القرعة
واالت ـفــاق على جميع التفاصيل
ال ـخــاصــة بــاالن ـت ـخــابــات ،مــؤكــدا
أن ا لـهـيـئــة التنفيذية تـقــف على
مسافة واحدة من جميع القوائم
المشاركة.
وأضاف أن الجمعية العمومية
ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـت ـق ــري ــري ــن اإلداري
وال ـمــالــي ستسبق االنـتـخــابــات،
ومن المقرر أن تكون غدا الجمعة،
متمنيا للجميع عرسا ديمقراطيا
ونقابيا جميال ونافعا ،داعيا الله
أن يــوفــق الـجـمـيــع لـمــا فـيــه خير
ال ـط ـل ـبــة والـ ــوطـ ــن ،ووج ـ ــه شـكــره
ألع ـ ـضـ ــاء ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
والهيئة اإلداري ــة على تعاونهم،

مشاري الديحاني

ومـ ــؤكـ ــدا أن ط ـل ـبــة ال ـك ــوي ــت فــي
المملكة المتحدة على قدر كبير
مــن الـمـســؤولـيــة وال ـح ــرص على
تمثيل بلدهم الغالي الكويت خير
تـمـثـيــل ،خــاصــة أن الـكــويــت تمر
هذه األيام بأعياد وطنية ،متمنيا
أن يــديــم الـلــه على بلدنا الغالي
الـكــويــت نعمتي األم ــن واألم ــان،
في ظل قيادة سمو الشيخ صباح
األحمد وولي عهده األمين الشيخ
نواف األحمد.

الحجرف« :التطبيقي» نالت العديد الكندري :سوق العمل يحتاج
من االعتمادات واالعترافات الدولية إلى  4200خريج من «االتصاالت»

●

فيصل متعب

أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف
م .حـجــرف الـحـجــرف ،أن الـكــويــت أصبحت مـنــارة للعلم على المستوى
المحلي واإلقليمي ،مما انعكس على «التطبيقي» في تطور العديد من
البرامج الدراسية والتدريبية في كلياتها ومعاهدها ،تماشيا مع التطور
الـتـكـنــولــوجــي الـعــالـمــي ،فـقــد نــالــت الـعــديــد مــن االع ـت ـم ــادات األكــاديـمـيــة
واالعترافات الدولية لمؤسسات ومنظمات االعتماد األكاديمي العالمية
إلدارتها وكلياتها ومعاهدها.
وقال الحجرف ،خالل احتفال كلية التربية االساسية باألعياد الوطنية
تحت شعار «رايــات الوطن» ،صباح أمس ،في الكلية« :لقد جاء االحتفال
ً
باألعياد الوطنية هذه السنة تزامنا مع المبادرة الكريمة لوالد المكارم
سمو أمير البالد المفدى الشيخ صباح األحمد ،بتسديد ديون الغارمين
ومكرمته ألبنائه اليتامى» .من جانبه ،قال عميد كلية التربية األساسية
د .فهد الرويشد ،إن االحتفال باألعياد الوطنية ويوم التحرير ،تتجلى فيه
الروح الوطنية والحس والوالء الوطني لهذا البلد المعطاء.
مــن جهتها ،هـنــأت مـسـتـشــارة الـمــديــر ال ـعــام للهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب رئـيـســة قـســم ال ـعــاقــات الـعــامــة فــي كـلـيــة التربية
األساسية وصــال الزامل باألعياد ،الفتة إلــى أن كلية التربية األساسية
كعادتها السنوية تحرص دائما على االحتفال بهذه المناسبة الغالية
والعزيزة على المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة تحت
شعار «رايات الوطن».

قال مدير المعهد العالي لالتصاالت والمالحة م .منذر الكندري،
ً
إن المعهد يمتلك رؤية تتفق مع رؤية الكويت  2035تجعله قادرا
عـلــى تــوفـيــر معايير تــدريـبـيــة تـتــوافــق مــع الـتــوجـهــات العالمية،
مشيرا إلــى أن ســوق العمل يحتاج إلــى  4200خريج من مختلف
التخصصات بالمعهد ،للسنوات الخمس المقبلة.
ولفت الكندري إلــى أن المعهد استحدث وطــور خمسة برامج
ً
تدريبية ،مؤخرا ،وهو في طريقه إلى استحداث وتطوير ثمانية
برامج تدريبية ستعمل جميعها على توفير كــوادر فنية وطنية
مــدربــة تتفق مــع متطلبات الخطط اإلنـمــائـيــة المتوسطة األجــل
لتحقيق الرؤية السامية لقائد اإلنسانية.
جــاء ذلــك خــال تنظيم المعهد الـعــالــي لــاتـصــاالت والـمــاحــة
ً
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح اليوم حفال
بـمـنــاسـبــة ذك ــرى األع ـي ــاد الــوطـنـيــة ل ـل ـبــاد ،عـلــى م ـســرح المعهد
بالمجمع التكنولوجي بالشويخ ،برعاية وحضور نائب المدير
العام لشؤون التدريب المهندس طارق العميري.
وشدد الكندري على ضرورة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق
رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ،وأن
تعود الكويت الى سابق عهدها ،فهذا هو ما يستحقه الكويتيون،
الفتا الى ان االعياد الوطنية مناسبات وذكريات جميلة تشهد على
ما قدمه الكويتيون من جهود جعلت الكويت درة الخليج.

زوايا ورؤى
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األغلبية الصامتة:
احشمها لو استطعت

خليل علي حيدر

د .فيحان العتيبي والحراك الديمقراطي ()2-1
كتاب د .فيحان محمد العتيبي ،األستاذ بجامعة
الـ ـك ــوي ــت ،بـ ـعـ ـن ــوان "ال ـ ـح ـ ــراك ال ـس ـي ــاس ــي وال ـ ـصـ ــراع
الديمقراطي في الكويت" ،1990-1921 ،دار ذات السالسل
 ،2010دراسة تاريخية سياسية قيمة ،تتناول أحداث
سـبـعــة ع ـقــود م ــن ت ــاري ــخ ال ـكــويــت ،وت ــرب ــط ال ـبــدايــات
كما يراها الباحث بالنهايات ،وتحاول أن تجد لهذا
الـتــاريــخ مكانة أب ــرز فــي الـحـيــاة والـتـجــارب العربية،
وأن تعرض مجرى األحداث السياسية بمنهج جديد،
ون ــود هـنــا فــي ه ــذا الـمـقــال الـمـقـســوم عـلــى جــزأيــن أن
نتأمل بعض جوانب بدايات الكويت وظهورها كدولة،
وبـخــاصــة الـتـكــون الـسـكــانــي والـسـيــاســي ،وم ــا سبق
مرحلة المجالس التشريعية التي يركز الباحث جل
اهتمامه عليها والقوى االجتماعية المتصارعة في
أحداثها ،كما سنتحدث في مقاالت قادمة عن محتويات
الكتاب المهمة حول هذه المجالس وتصاعد "الحراك
الـسـيــاســي" وال ـت ـطــورات الـتــي واك ـبــت نـمــو المجتمع
الكويتي.
ولم أجد إشارة في مقدمة الكتاب إلى كونها رسالة
لنيل درجة جامعية أو أن الدراسة بحث مستقل ،وعلى
كل األحوال فالحاجة ال تزال ماسة لمثلها وما بذل من
جهد وتحليل قيم.
تــركــز ال ــدراس ــة عـلــى ت ــاري ــخ ال ـكــويــت بـيــن هاتين
السنتين ،نحو سبعة عقود حافلة ،ولكنها في الواقع
تعود بالقارئ بعض الشيء إلى بدايات الكويت عام
 ،1716والبعض بالطبع يعود بهذا التاريخ ،كما يفعل
د .خليفة الوقيان في كتابه عن "الثقافة في الكويت"،
إل ــى ع ــام  .1613وي ـقــول د .الـعـتـيـبــي فــي الـمـقــدمــة إن
الكويت كانت حينذاك ،قبل  300عــام ،تسمى القرين،
ويضيف" :كانت هذه المنطقة تابعة لبني خالد ،الذين
يبسطون سيطرتهم على شرق الجزيرة العربية بعد
طرد العثمانيين من ميناء القطيف والعقير القريبين
من الضفاف الشرقية للخليج العربي ،وقد منح الخوالد
"الكوت" للعتوب نظير مشاركتهم في طرد العثمانيين
من إقليم األحساء" .والعتوب كما يشرح الباحث ،ليسوا
هم "العتبان" ،القبيلة العربية المعروفة في المملكة
العربية السعودية ودولــة الكويت ،ويـقــول" :العتوب
مجموعة مــن قبائل ارتحلت مــن نجد واسـتـقــرت في
الكويت ،وتعود إلى قبيلة عنزة ،والبعض يطلق عليهم
اسم بني عتبة ،بمعنى أن العتوب جمع "عتبي" وهو
حلف يضم عدة قبائل هاجرت من موطنها األصلي في
نجد واستقرت على ضفاف الخليج العربي".
ويضيف" :ومن أهم عوائل العتوب آل صباح (حكام
ال ـكــويــت) ،وآل خليفة (ح ـكــام الـبـحــريــن) والـجــاهـمــة،
وآخرون".
وعن دور العتوب في بداية النشاط المالي والتجاري
ً
ً
للكويت ،برا وبحرا ،يقول" :كان للعتوب سفن ومراكب

ً
عديدة ،وكان نصيب العتوب من ازدهار التجارة هائال،
ولم يتركوا وسيلة قانونية ،أو غير قانونية -القرصنة
البحرية -إال استخدموها لالستفادة من تدفق التجارة،
ول ــم ي ـت ــرددوا فــي تـهــريــب الـبـضــائــع مــن الـكــويــت إلــى
أس ــواق بـغــداد وحـلــب لكي يـتـفــادوا دفــع رس ــوم عنها
في البصرة".
كانت الكويت قــد "نـشــأت على أرض تابعة لنفوذ
بني خالد" ،ولكنها لم تتحول إلى إمارة ثم إلى دولة
إال بـعــد هـجــرة الـعـتــوب إلـيـهــا الــذيــن "اسـتـطــاعــوا في
ً
سنوات قليلة بث الحياة في المجتمع البسيط ،ونظرا
للحاجة إلى وجود تنظيم إداري ومالي وقضائي ،وقع
االختيار على أسرة آل الصباح لكي تستلم زمام اإلدارة
والرئاسة ألفراد المجتمع" .ومع مرور الوقت ،يضيف د.
العتيبي "احتلت الكويت مركزا متقدما بين مشيخات
ً
الخليج العربي ،نظرا لضعف الفرس واألتراك وانعدام
نفوذهما في المنطقة في تلك الفترة ،كما أدت الشركات
ً
البريطانية دورا فــي نمو اإلم ــارة الناشئة وتنشيط
حركتها التجارية وحمايتها من األخطار الخارجية
لحين ظهورها كدولة حديثة".
وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ال ـع ـت ــوب ق ــد "م ـ ــارس ـ ــوا ال ـغ ــوص
بــاع ـت ـبــارهــا مـهـنــة ض ــروري ــة ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،وأدوا
ً
ً
دورا مهما في تطوير التجارة ،وتأمين الطرق التي
كــانــت تسلكها الـقــوافــل الـتــي كــانــت تحمل البضائع
والمسافرين الى بالد الشام ونجد".
ومن الباحثين الكويتيين الذين لفتوا األنظار الى
دور العتوب د .خليفة الوقيان في كتابه المشار إليه،
وبخاصة دورهم في ترسيخ المالمح المدنية للدولة
ً
وطبيعة السلطة في الكويت الحقا ،فيقول" :إن هجرة
العتوب الكبيرة التي خرجت من الهدار لم تكن هجرة
أقوام من البوادي شردهم القحط ،بل كانت هجرة لقوم
يسكنون المدن ذات الحصون المنيعة ،وقد دفعتهم
لـلـهـجــرة الــرغ ـبــة ف ــي الـبـحــث ع ــن األمـ ــان واالس ـت ـقــرار
وتحسين الظروف المعيشية".
وقــد يتساءل الـقــارئ الـيــوم ،هــل كانت ال ـبــداوة أو
العشائرية هي الطاغية على المجتمع الكويتي منذ
تشكله ،كما يفهم من تحليل د .العتيبي ،أم على العكس،
كان "العتوب" المهاجرون إلى الكويت "قوما يسكنون
المدن" ال البداية ،كما نفهم من د .الوقيان؟ يضيف د.
الوقيان" :ومما يــدل على تحضر هــؤالء المهاجرين،
عدم انتسابهم إلى قبائلهم ،واالكتفاء باالنتساب إلى
اآلباء واألجداد واألسر".
ومن الجوانب األخرى التي أثارت انتباه د .الوقيان
في تحليله لتنقالت العتوب في مناطق شرقي الجزيرة
العربية ،اعتياد هؤالء على المهن المدنية الساحلية
قبل قدومهم إلــى الـكــويــت ،فيقول" :وم ــن المعلوم أن
العتوب الذين خرجوا من "الهدار" توجهوا بادئ األمر

إبراهيم المليفي
إلــى الــزبــارة "قـطــر" ،حيث أتقنوا فيها مهنة المالحة
والـغــوص على اللؤلؤ ،ومنها ارتحلوا إلــى الكويت".
(ص .)22الكويت وقيام مجلسي  1921و .1938ويتناول
نظام الحكم من صباح األول إلى مبارك الصباح ،ويقول
إن النظام القبلي كــان يسود الـبــاد ،وهــو نظام خال
"مــن التعقيدات المدنية التي تسلتزم وجــود العديد
من المؤسسات التي لها صالحيات محددة لتسيير
شؤون المجتمع" .ويضيف" :في مطلع القرن السابع
عشر كان يسود المجتمع ،بشكل واضح ،نظام القبيلة،
وكانت تأثيرات البادية ملحوظة في األسرة الكويتية
وتقاليدها ،وفي أعقاب استقرار العتوب في الكويت،
قـســم الـعـتــوب الـمـســؤولـيــات فيما بينهم ،فأصبحت
شؤون الحكم من مهمة "آل الصباح" ،وشؤون التجارة
مسؤولية "آل خليفة" ،وشؤون البحر من اختصاص آل
الجالهمة"( .العتيبي ،ص.)13
وكــان النمو السكاني فــي تــزايــد ألسـبــاب مختلفة،
فهل كانت الكويت أو القرين خالية آنــذاك تماما من
أية مجموعات بشرية؟ وما طبيعة النظام الذي ساد
بينهم؟ وكيف نشأت الحياة على الساحل وفي البادية؟
ً
وإذا كان الحضر وسكان البادية امتدادا للتشكيالت
االجتماعية المعروفة في الخليج والجزيرة العربية،
فما مــرا حــل ظهور الشخصية االستقاللية للكويت؟
وما النظام االجتماعي الذي ساد الكويت وفق الدالئل
ً
ً
التاريخية ،ما بين القرن  17و ،19وهل كان نظاما قبليا
ً
ً
ً
ً
عشائريا بحتا أم كــان مدنيا منفتحا بعض الشيء،
ً
ً
وأكثر تطورا من بعض مدن نجد مثال؟
وإلــى أي مــدى أثــر في تقاليد ذلــك المجتمع ،تراث
"ال ـع ـتــوب" أو أس ـفــار ال ـت ـجــارة الـبـحــريــة وال ـبــريــة إلــى
نجد والشام وغيرها؟ وكيف نشأت الحياة الحضرية
ً
اجتماعيا في الكويت؟ وكيف تجاوبت مع هذه النشأة
قيم وروابط البادية؟
ويقول د.العتيبي إن هذا التنامي في حجم السكان
ً
ً
ك ــان سـبـبــا رئ ـي ـســا ف ــي اخ ـت ـيــار ال ـحــاكــم" :يـتـضــح أن
الـعــامــل األه ــم ال ــذي دفــع المجتمع الكويتي الناشئ
إل ــى الـلـجــوء الخـتـيــار حــاكــم هــو زيـ ــادة ع ــدد الـسـكــان
بشكل مـلـحــوظ ،بعد تــوافــد مــوجــات مــن المهاجرين
من المناطق المجاورة ،كنجد والعراق وبالد فارس،
وأدى ذلــك إلــى الحاجة إلــى قائد ينظم عملية الدفاع
عن المجتمع الكويتي ضد هجمات األعداء إلى جانب
حفظ أمن البلد".
(فيحان العتيبي ،ص.)14
وي ــورد ال ـمــؤرخ الـمـعــروف األس ـتــاذ سـيــف م ــرزوق
الشمالن في كتابه "من تاريخ الكويت" أن الكويت قد
تأسست على األرجح سنة  ،1712ويقول "الجدير بالذكر
أن الكويت منذ تأسيسها حتى اليوم لم يحكمها أحد
غير الذين أسسوها".

وبـعـكــس الـكـثـيــر م ــن أنـظـمــة الـحـكــم ف ــي المنطقة،
وت ــول ــي حـكــامـهــا لـلـحـكــم واإلدارة ،ي ــوض ــح ال ـم ــؤرخ
سيف م ــرزوق الـشـمــان ،الـتــاحــم العميق بين أســرة
ً
الحكم والمحكومين ،فيقول شارحا بدايات وجــذور
الديمقراطية في الكويت" :لم يتميز صباح األول وال
الـحـكــام الــذيــن ج ــاؤوا مــن بـعــده إل ــى الـحــاكــم السابع
الشيخ مبارك الصباح الذي تولى الحكم سنة 1313هـ-
ً
1896م) عن أهــل الكويت -تقريبا -في شــيء بل كانوا
أشـبــه شــيء بأمير عشيرة ال ف ــارق بينه وبـيــن أفــراد
عشيرته ،وكانت سلطة الحكام في نطاق محدود ،وكان
يوجد من الزعماء الكويتيين من سلطتهم تفوق سلطة
الحاكم نفسه .وتوجد لدينا شواهد على ذلك أعرضنا
عن ذكرها خشية اإلطالة".
ولم تكن سلطة هذه النخبة االجتماعية والتجارية،
سياسية وذات مكانة مؤثرة في تسيير األمور فحسب،
بــل كــان لها كذلك وزنـهــا االقـتـصــادي الــذي امتد عبر
تاريخ الكويت إلى اليوم ،رغم ما طرأ على االقتصاد
الكويتي من تغيير عميق بعد اختفاء السفن الشراعية
وظـهــور الـلــؤلــؤ الصناعي فــي الثلث األول مــن القرن
العشرين والـقــرن التاسع عشر فــي الــواقــع ،ثــم ظهور
النفط بكميات تجارية مع منتصف القرن العشرين.
يقول المؤرخ الشمالن" :كان الكوتيون يساعدون
ً
الحاكم ماديا ،إذ كان فيهم من األغنياء والتجار من هم
ً
أغنى من الحاكم كثيرا .كذلك ربابنة السفن كانوا من
ً
تلقاء أنفسم يعطون الحاكم شيئا معينا أو كل على
قدر استطاعته ،ثم بعد ذلك تطور األمر بموافقتهم على
وضــع ضريبة جمركية قدرها نحو  . "2%ويضيف:
"كان الحاكم في المهم من أمور البلدة يستشير األعيان
وال يقطع أمرا دون استشارتهم وأخذ رأيهم فيه".
(من تاريخ الكويت ،سيف مرزوق الشمالن،1986 ،
ص)117
وربما كان أبرز تأثير للثروة النفطية في األساس
السياسي -االقتصادي لعالقة النخبة التجارية الثرية
بالنخبة الحاكمة في البالد ،أن كبار التجار كانوا كما
أش ــار ال ـمــؤرخ ال ـم ــرزوق ،ضـمــن النخبة الـحــاكـمــة في
الواقع ،وبعد تطور االقتصاد النفطي وتعاظم ثروة
البالد ،وتحول الكويت إلى أولى درجات االقتصاد الحر
واقتصاد السوق ،أن أصبح الكثير من أفراد األسرة من
األثرياء والتجار.
وهو تداخل يشبه إلى حد كبير ما تطور بين التجار
والصناعيين وكبار المستثمرين خالل القرنين التاسع
عـشــر والـعـشــريــن ،وبـيــن الـنـبــاء واألس ــر الـعــريـقــة في
المجتمعات األوروبية واآلسيوية ،من تداخل وتزاوج
ً
والتحام ،وهو تمازج قد يجد طريقه تدريجيا وعلى
نطاق ملحوظ ،إ لــى المجتمعات الخليجية العربية
كذلك.
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لقد أزال بعض المؤثرين في المجالين الرقمي واإلعالمي كل
هاالت االحترام والتقدير عن أنفسهم ،عندما باعوا كل مساحة
ظهور يمتلكونها لمن يدفع أكثر دون اكتراث بأي مثاليات أزعجوا
بها متابعيهم من قبل ،وألنهم أدمنوا البيع فقد أعجبتهم
المغامرات والتنقالت السريعة من حاضنة ألخرى حتى أزيحوا من
القمة.
كم يبعث على السقم ذلك المشهد الذي يشهر فيه من سخر
نفسه في أجهزة االستفادة سالح المعارضة في وجه الحكومة،
شخصيا ال أشعر بأي تعاطف مع من اختار "ترخيص" نفسه،
ولكن ما يلفت نظري هو اللهاث الغريب نحو تكرار السقوط في
حفر االستغناء رغم امتالئها بالشواهد الطازجة ،ولكن ال حياة
لمن تنادي ،فهناك من آمنوا برسالة ملء الحفر بأجسادهم.
األذك ـي ــاء وه ــم الـقـلــة فــي مـجــال "الـتــرخـيــص" ال يـلـقــون بكل
ثقلهم فــي مـكــان واح ــد ،وال يــراهـنــون على ثـبــات "المانحين"
مهما كانوا ثابتين في مراكزهم؛ ألن تجارب غيرهم تقول إن
التغييرات المتسارعة لكثرة االنتخابات وتبدل الطواقم ومعها
األمزجة والتوازنات بين يوم وليلة تستوجب االحتفاظ بقليل
من األثقال و"حشيمة النفس" لو أمكن ،وشعار "ياكل مع الذيب
ويبكي مع الراعي" هو الدستور المثالي لمن أراد االسترزاق
على حساب سمعته.
لقد أزال بعض المؤثرين في المجالين الرقمي واإلعالمي
كــل ه ــاالت االح ـتــرام والـتـقــديــر عــن أنفسهم ،عندما بــاعــوا كل
مساحة ظـهــور يمتلكونها لمن يــدفــع أكـثــر دون اك ـتــراث بأي
مثاليات أزعجوا بها متابعيهم من قبل ،وألنهم أدمنوا البيع
فقد أعجبتهم المغامرات والتنقالت السريعة من حاضنة ألخرى
حتى أزيحوا من القمة.
إن االنتقال إلى معسكر المعارضة– كالميا– أمر سهل ألنه
مكان يتسع لكل متضرر أو مطالب باإلصالح ،وفي الوقت نفسه
هو مكان يضيق بالمتلونين ،وقد ازداد ضيقا في زمن التوثيق
ُ
الرقمي السهل لكل ما قيل أو ك ِتب وما تبعه من تبديل أو ُس ِحب،
فهل زاد من اتعظوا؟ ما أراه يبعث على السقم.

فرحة واحدة
علي محمود خاجه

a.m.khajah@gmail.com

كالوس شواب*

أكثر من  ٣٠سنة واآلالف في الكويت من مواطنين ومقيمين
يمارسون الفرحة نفسها في األعياد الوطنية ،والمتمثلة في
مسير السيارات والموسيقى الصاخبة والـمــزاح الـخــارج عن
الحدود المقبولة في كثير من األحيان.
نعم قد يتطور األمر على مر السنين في المسيرات ،وينتقل
من رش الرغوة إلى المياه وبعض المفرقعات ،إال أن أسلوب
االح ـت ـفــال واحـ ــد ،س ـي ــارات مـتــراكـمــة فــي مــوقــع واح ــد تحتفل
بأسلوب واحد.
قد يكون بعض أشكال االحتفال المختلفة هنا وهناك ،إال أنها
اجتهادات غير ثابتة أو مستمرة ،وهو أمر مزعج بالنسبة إلي،
فقد عرف عن الكويتيين أنهم مبدعون ومبتكرون ،وبإمكانهم
خلق أشكال منوعة ومتعددة للتعبير عن الفرح ،إال أننا ال نجد
هذا األمر مطبقا في الكويت.
مــا الــذي يمنع مــن أن تزخر الكويت بفعاليات جماهيرية
متنوعة تناسب مختلف األعمار واالهتمامات ،فأجواء الكويت
في فبراير مناسبة للعديد من الفعاليات سواء كانت داخلية
أو خارجية ،والعنصر اإلبداعي حاضر وبقوة لدى الكويتيين،
والتعطش لكل ما هو جديد ومختلف راســخ لــدى الناس في
الكويت؟
جميع العوامل متوافرة ما عدا إطالق وتشجيع هذا اإلبداع،
وهو ما نطلبه ونتأمله من مختلف الجهات التنفيذية بالدولة،
فأطلقوا يد اإلبــداع بدال من التذمر السنوي على السلوكيات
المشينة في أسلوب التعبير عن الفرح الوحيد في الكويت.

سلطة الحوار في عالم مضطرب
يتطلب إنهاء الخالفات في عالمنا المنقسم على نفسه التعاون
بين العديد مــن أصـحــاب المصالح ،وفــي كثير مــن األحـيــان ،يكون
الحوار أساس التعاون والتقدم ،بعيدا عن الصراع وبصرف النظر
عن االنتكاسات المؤلمة .إننا نعيش في عصر حطم فيه اإلنترنت
وغيره من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الحدود التقليدية،
مما جعلنا أقرب إلى بعضنا ،ولكنه أيضا عصر تدفعنا فيه طفرة
القومية إلــى مزيد مــن االنـفـصــال ،وفــي غياب المحادثات الهادئة
والبناءة وغير المريحة في بعض األحيان حول نوع المستقبل الذي
نريده ،يهدد التعصب والعزلة بتراجع قرون من التقدم.
يشير تقرير المخاطر العالمية لعام  2018الصادر عن المنتدى
االقتصادي العالمي إلى أن األغلبية الساحقة من الخبراء في جميع
أنحاء العالم يعتقدون أن الصراع الكارثي بين القوى الكبرى يمكن
أن يندلع هذا العام ،وفي هذه األثناء ستستمر المشاكل داخل البلدان
في إثــارة الشكوك العامة حول التالعب بالنظام لمصلحة النخب،
وتتمثل هذه المشاكل في تزايد عدم المساواة وانخفاض الترقية
االجتماعية ،ووفقا لصندوق النقد الدولي ازداد التفاوت في الدخل
بنسبة  %53من جميع البلدان على مدى السنوات الثالثين الماضية.
وفي عام  2018ينبغي علينا االهتمام بمظالم الشعب ،والعمل معا
من أجل إيجاد حلول جماعية ،فمن دون الردود المشتركة لن نتمكن
من معالجة المشاكل المعقدة التي نواجهها.
وف ــي ع ــام  1987أدى االجـتـمــاع الـسـنــوي للمنتدى االقـتـصــادي
العالمي في دافوس دورا رئيسا في منع نشوب حرب بين اليونان
وتركيا ،وقد التقى تورغوت أوزال ،رئيس الوزراء التركي آنذاك ،مع
نظيره اليوناني أندريه باباندريو ،وشكال رابطة ثقة ساعدت في
تجنب الصراع العسكري ،وفى دافوس هذا العام اجتمعت مجموعة
من قادة األعمال اإلسرائيليين والفلسطينيين لتجديد التزامهم بحل
الدولتين وتعهدوا بدعمهم لتعزيز االقتصاد الفلسطيني.
وعالوة على ذلك عقد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس
ورئـيــس وزراء جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة زوران
زئيف أول اجتماع على المستوى الــوزاري بين البلدين منذ سبع
سنوات ،وقــد دارت بينهما مفاوضات إلنهاء نــزاع طــال أمــده ،مما
عاق محاولة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة لالنضمام
إلى االتحاد األوروبي.
وأخـ ـي ــرا ول ـي ــس آخ ـ ــرا ،اس ـت ـض ــاف م ـن ـتــدى داف ـ ــوس م ـحــادثــات
دبلوماسية لتعزيز الجهود المتعددة األط ــراف الجارية لتحقيق
السالم والمصالحة السياسية في شبه الجزيرة الكورية ،وفنزويال،
وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والصومال.
وف ـ ــي ع ـ ــام  2018وال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـم ـق ـب ـلــة س ـت ـس ـت ـمــر ال ـت ـح ــدي ــات
الجيوسياسية الطويلة األمــد إلى جانب االنقطاعات الجديدة من
العالم الرقمي ،كما توفر الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات
المصاحبة لها فرصا وفيرة للتقدم المادي واالجتماعي ،لكنها تعمل
أيضا على تنمية نماذج األعمال الثابتة ودفع الحرب الحديثة في
اتجاهات جديدة وخطيرة.
إن المشاكل التي تواجهنا اليوم عميقة للغاية ،فهل يجب على
سيارات بدون سائق أن تحرص على حياة ركابها على حساب حياة
المشاة؟ وهل ما زالت هناك خصوصية في عالم يعرف برمجيات
تكشف عن الوجه وتطبيقات البيانات الكبيرة؟ وهل ينبغي أن تكون
الشركات قادرة على اختراع جينات بشرية بعد عزلها؟ وهل ينبغي
للذكاء االصطناعي اتخاذ قرارات في ساحة المعركة؟
ال يـمـكــن اإلج ــاب ــة عــن أي مــن ه ــذه األسـئـلــة دون ح ــوار م ــدروس
ومفتوح بين شرائح المجتمع التي نــادرا ما تتفاعل مع بعضها،
وعلى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمنظمات الدولية
واألكاديميين وقــادة المجتمع المدني أن يجتمعوا مع المنظمين
وصانعي السياسات لوضع تدابير من شأنها أن تحد من مخاطر
التكنولوجيات الجديدة دون تقييد االبتكار.
تأسس مركز سان فرانسيسكو للثورة الصناعية الرابعة في عام
 2016لتسهيل هذا النوع من الحوار ،وجمع بين مختلف أصحاب
المصالح لصياغة استجابات سياسية للتحديات التي يطرحها
الــذكــاء االصطناعي والتعلم اآلل ــي ،واإلنـتــرنــت ،والـتـجــارة الرقمية
وتدفقات البيانات عبر الحدود ،والطائرات بدون طيار ،وتكنولوجيا
بلوكشين.
فالعالم بحاجة إلى المزيد من هذا النوع من الحوار التعاوني من
أجل مستقبلنا المشترك.
* المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي،
ومؤلف كتاب "الثورة الصناعية الرابعة".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

براهما تشيالني*

اختيار الهند في المالديف
السياسة البائسة في ً
المالديف تخلف تأثيرا
على نحو
بعيد المدى ً
أنها
متزايد،
خصوصا ً
ً
ترتبط ارتباطا وثيقا
بالمتطرفين اإلسالميين،
ففي يوم إطاحة الرئيس
السابق نشيد ،نهب
المتطرفون المتحف
الرئيسي في المالديف،
وحطموا التماثيل البوذية
والهندوسية التي ال تقدر
بثمن.

المالديف
أرسلت أكبر
عدد من
المقاتلين
األجانب لدعم
الجماعات
اإلرهابية
في سورية
والعراق

جـمـهــوريــة الـمــالــديــف جميلة تـقــع فــي المحيط الهندي
وتتألف من  1000جزيرة مرجانية ،وهي معروف في مختلف
َ
أنـحــاء الـعــالــم كوجهة سفر هــادئــة وفخمة ،لكن هــذا البلد
يعاني اآلن أزمة سياسية شديدة ،حتى أن التقارير الدولية
تحذر من السفر إلى هناك.
كانت سيادة القانون في المالديف في تدهور مطرد منذ
تولى الرئيس عبدالله يمين السلطة هناك في عــام ،2013
ثم تفاقم الوضع بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر،
عندما رفض يمين االمتثال ألمر المحكمة العليا الصادر
بإجماع أعضائها والذي يقضي بإلغاء اإلدانات التي دبرها
لتسعة من الشخصيات المعارضة -ومنهم الرئيس السابق
المنفي محمد نشيد -بتهمة اإلرهاب ،وبدال من اإلفراج عن
الــذيــن ألغيت أحكامهم أعلن يمين حالة الـطــوارئ وأصــدر
أوام ــره بسجن اثنين من قضاة المحكمة العليا الخمسة،
وأحدهما رئيس المحكمة العليا.
مــن الـمــؤكــد أن االسـتـبــداد ليس جــديــدا على المالديف،
الواقع أن نشيد هو الرئيس الوحيد غير المستبد المنتخب
ديمقراطيا الذي حظيت به المالديف منذ نالت استقاللها
عن بريطانيا في عام  ،1965وقد دامت واليته أكثر من ثالث
س ـنــوات قـلـيــا ،إل ــى أن أجـبــر عـلــى االسـتـقــالــة تـحــت تهديد
السالح في عام .2012
بيد أن السياسة البائسة في المالديف تخلف تأثيرا بعيد
الـمــدى على نحو مـتــزايــد ،خصوصا أنـهــا ترتبط ارتباطا
وثيقا باإلسالميين المتطرفين ،ففي يوم اإلطاحة بالرئيس
الـســابــق نـشـيــد ،نـهــب الـمـتـطــرفــون الـمـتـحــف الــرئـيـســي في
المالديف ،وحطموا التماثيل البوذية والهندوسية التي ال
تقدر بثمن وقاموا بمحو أي أثر لجذور البالد قبل دخول
اإلسالم عليها ،وعلى أساس نصيب الفرد ،أرسلت المالديف
أكبر عدد من المقاتلين األجانب لدعم الجماعات اإلرهابية
في سورية والعراق.
عالوة على ذلك ،تشرف المالديف على ممرات شحن حرجة
في المحيط الهندي ،مما يجعلها بالغة األهمية لضمان األمن
في المنطقة ،ونتيجة لهذا ،تستحوذ األوضــاع السياسية
المتدهورة هناك بشكل متزايد على اهتمام المجتمع الدولي.
وتدعو القوى الديمقراطية ،من الواليات المتحدة إلى الهند،
األمم المتحدة إلى التدخل في األزمة ،في حين تدافع الصين
عــن يمين الملوث بالكسب غير المشروع فــي سعيها إلى
تعزيز مصالحها الخاصة في المحيط الهندي.
تمثل العالقة الوثيقة بين الصين والمالديف تحوال كبيرا
عن الماضي ،عندما كانت الهند الشريك اإلقليمي الرئيسي
للبالد .ينحدر سكان المالديف في األساس من أصول هندية

وسريالنكية ،وتربطها عالقات ثقافية واقتصادية قوية مع
ُ
الهند وسريالنكا ،وكانت المالديف ت َعد تقليديا جزء ا من
مجال نفوذ الهند.
ولكن في السنوات األخيرة تآكل نفوذ الهند في المالديف
بفعل الجهود التي تبذلها الصين لبناء "سلسلة اللؤلؤ":
ِ
سلسلة من المنشآت العسكرية والمشروعات االقتصادية
ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى اسـ ـتـ ـع ــراض قـ ــوة ال ـص ـي ــن ف ــي الـمـحـيــط
ال ـه ـنــدي ،وك ـمــا نـجـحــت الـصـيــن مــؤخــرا فــي ال ـفــوز بميناء
هامبانتوتا السريالنكي بموجب عقد إيجار مدته  99عاما،
فقد استحوذت في صمت ،وفقا لنشيد ،على  17جزيرة في
المالديف المثقلة بالديون ،ألغراض االستثمار.
لكن في تحركات تنم عن أهدافها االستراتيجية ،أرسلت
الصين أيضا عددا من السفن الحربية لزيارة المالديف ،وإذا
نجحت الصين ،التي كثفت ضغوطها العسكرية على الهند
على طول حدودها في منطقة الهيمااليا ،في تحويل إحدى
جزر المالديف إلى قاعدة بحرية ،فإنها ستفتح فعليا جبهة
بحرية ضــد الهند ،وهــي عــامــة ب ــارزة فــي تطويق الصين
االستراتيجي لجارتها.
وبالتالي فإن أزمة المالديف تمثل لحظة فارقة بالنسبة
إل ــى الـهـنــد ،فـهــل تـتــدخــل الـهـنــد عـسـكــريــا ،كـمــا طـلــب نشيد
وغـيــره مــن زعـمــاء المعارضة فــي المالديف ،أو هــل تسمح
ليمين باالستمرار في تمكين الصين من مالحقة أهدافها
االستراتيجية في المنطقة؟
هناك سابقة للتدخل العسكري الهندي فــي المالديف،
ففي عــام  1988وأدت الهند محاولة انقالبية ضد الحاكم
المستبد مأمون عبدالقيوم والتي دبرها رجل أعمال مالديفي
بمساعدة مرتزقة مسلحين ،وخصوصا من االنفصاليين
التاميل من سريالنكا ،وبفضل التحرك العسكري السريع
الذي قامت به الهند ،تمكن عبدالقيوم من البقاء في السلطة
عقدين آخرين من الزمن.
ولكن عندما طلب أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البالد
من الهند التدخل إلنقاذه من القوى اإلسالمية التي حاصرت
مكتبه فــي عــام  ،2012أشــاحــت الهند بنظرها فــي االتـجــاه
اآلخــر ،فقد شعرت حكومة الهند بــأن نشيد خانها بإقامة
عالقة متزايدة القوة مع الصين ،والواقع أن نشيد لم يكتف
بمنح الصين أول عقودها في مجال البنية األساسية؛ فقبل
ثالثة أشهر فقط من اإلطاحة به ،افتتح السفارة الصينية
الجديدة في العاصمة ماليه ،في اليوم نفسه لوصول رئيس
وزراء الهند آنذاك مانموهان سينغ ،لحضور قمة إقليمية.
ال ـيــوم قــد ي ـكــون ال ـتــدخــل ال ـه ـنــدي مـحـفــوفــا بــالـمـخــاطــر،
خصوصا أنه ال توجد سلطة شرعية تدعو الهند إلى إرسال

قواتها ،وربما يتمكن مظليون هنود من فرض سيطرتهم
على ماليه فعليا في غضون ساعات قليلة ،ولكن كيف قد
تكون النهاية؟ في ظل النفوذ اإلسالمي المتزايد والوالءات
السياسية المتحولة بين حفنة من األسر القوية التي تهمين
على اقتصاد المالديف وسياسته ،فإن إيجاد حلفاء يمكن
التعويل على التزامهم بحماية الحريات الديمقراطية ،ناهيك
عن قدرتهم على حمايتها ،سيثبت أنه ٍّ
تحد بالغ الصعوبة.
وحتى لو أطيح بالرئيس يمين وعقدت البالد انتخابات
ديمقراطية ،فمن غير المرجح أن يتم احتواء نفوذ الصين،
وك ـم ــا ت ــوض ــح ت ـج ــارب ب ـن ـغــاديــش ،وم ـي ــان ـم ــار ،ون ـي ـبــال،
وسريالنكا ،فقد تفوقت الصين على الهند دبلوماسيا ،حتى
في التعامل مع حكومات منتخبة ديمقراطيا .والواقع أنها
فعلت ذلك حتى في المالديف ذاتها ،مع نشيد ،وألن ديون
البالد ستستمر في االرتفاع ،بصرف النظر عن هوية قادتها،
فستحتفظ الصين بمصدرها المفضل لفرض نفوذها.
قــد يبدو األمــر وكــأن الهند ،التي تتمتع بقرب جغرافي
وروابــط تاريخية مع المالديف ،تتمتع بنفوذ قوي هناك،
ولكن الهند قد تخسر الكثير إذا ما زادت من حــدة موقف
سـيــا ســي مشتعل بالفعل فــي ساحتها الخلفية البحرية
بالتدخل عسكريا.
يتمثل أفـضــل خـيــار أم ــام الـهـنــد فــي إظ ـهــار ق ــدر معقول
من التهديد باستخدام القوة العسكرية ،في حين تفرض
بالتعاون مــع قــوى ديمقراطية أخــرى عقوبات اقتصادية
كفيلة بتقويض الدعم الذي يحصل عليه يمين من النخب
فــي الـمــالــديــف ،وال ـتــي يملك كـثـيــرون مــن المنتمين إليها
المنتجعات الفاخرة التي أصبح القسم األعظم من غرفها
شاغرا .ومع وجودهم في صف المجتمع الدولي ،ربما يتمكن
مــن ضمان نــزاهــة وشمولية االنتخابات الرئاسية المقرر
عقدها في وقــت الحــق من هــذا العام ،واإلش ــراف عليها من
ِق َبل األمم المتحدة .هذا هو السبيل الوحيد إلنهاء األزمة،
واستعادة السالم إلى فردوس المحيط الهندي.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في مركز أبحاث
السياسات في نيودلهي ،وزميل أكاديمية روبرت بوش في
برلين ،ومؤلف تسعة كتب ،منها "الطاغوت اآلسيوي".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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تقرير اقتصادي

اإلنتاج األميركي يزيد الضغط على منتجي «أوبك» الخليجيين
النفط الصخري األكثر مرونة نجح في خفض تكاليفه التشغيلية
قبل نحو  4سنوات كانت
«أوبك» تستهدف إغراق
شركات النفط الصخري ،عبر
ضخ أكبر كميات ممكنة من
الخام في السوق ،أما اليوم
فال حديث داخل المنظمة إال
عن التعايش واالجتماع مع
شركات هذا النوع من النفط
غير التقليدي.

يحفل ســوق النفط العالمي ،منذ
ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،بـمـسـتـجــدات
ال فـتــة عـلــى صعيد اإل ن ـتــاج العالمي
بقيادة التغيرات المتعددة في السوق
األميركي ،التي جعلت منظمة الدول
الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـن ـفــط ت ـط ـلــب ألول م ــرة
االجتماع بمنتجي النفط الصخري،
ع ـل ــى ه ــام ــش م ــؤت ـم ــر سـ ـي ــرا ال ـش ـهــر
المقبل ،في خطوة الفتة من منظمة
اع ـتــادت لـسـنــوات ان تـقـلــل مــن قيمة
هذا النوع من النفط غير التقليدي.
ف ــ"أو بــك" بقيادة ا ل ــدول الخليجية
التي مددت اتفاقها مع المنتجين من
خــارج المنظمة على خفض اإلنتاج
ً
بما يوازي  1.8مليون برميل يوميا،
حتى نهاية العام الحالي ،مع حديث
عـ ــن "ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون" ب ـع ــد ه ـ ــذا ال ـم ــوع ــد،
تــواجــه ال ـيــوم ن ـمــوا الف ـتــا فــي انـتــاج
النفط الخام من ا لــوال يــات المتحدة،
عند أعلى مستوى منذ عام  ،1970إذ
تجاوز االنتاج األميركي  10ماليين
برميل يوميا ،أي بــزيــادة تــوازي 28
في المئة عن الفترة نفسها من العام
ال ـم ــاض ــي ،مــدعــومــا ب ــارت ـف ــاع إن ـتــاج
الـنـفــط الـصـخــري ال ــذي يـمـثــل نصف
الـ ــى ث ـل ـثــي هـ ــذا االن ـ ـتـ ــاج ،ف ـضــا عــن

أحداث متفرقة جيوسياسية او اخرى
تتعلق بتوقف االنتاج ألحداث امنية
او فنية.

قفزات إنتاج
وكـ ـلـ ـم ــا ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط
الـ ـمـ ــدعـ ــومـ ــة أصـ ـ ــا بـ ــات ـ ـفـ ــاق خ ـفــض
االن ـت ــاج مــن "أوبـ ــك" وخــارج ـهــا ،فــإن
فـ ـ ــرص ت ـح ـق ـي ــق قـ ـ ـف ـ ــزات ف ـ ــي انـ ـت ــاج
النفط الصخري تبدو عالية ،إذ إنه
مــع مالمسة خــام بــر نــت مستوى 70
دوالرا لـلـبــر مـيــل أ ظ ـه ــر "ا ل ـص ـخ ــري"
س ـ ــرع ـ ــة فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ل ـص ـع ــود
األسعار بزيادة اإلنتاج ،خصوصا أن
معظم التحليالت الحالية في السوق
تـشـيــر ال ــى م ـس ـتــويــات أس ـع ــار لـعــام
 2018ت ــراوح بين  59ا لــى  62دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل ،وه ــي م ـس ـتــويــات مــريـحــة
ل ـم ـع ـظ ــم ه ـ ــذه ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــات ،اذ تـشـيــر
ب ـيــانــات ل ـح ـقــول االنـ ـت ــاج ال ـص ـخــري
الــرئـيـسـيــة إل ــى أن تـكــالـيــف اإلن ـتــاج
ف ـي ـهــا تـ ـت ــراوح ب ـيــن  46و 55دوالرا
للبرميل الواحد.
وب ـع ــد أن ك ــان ــت "أوبـ ـ ــك" تـقـلــل مــن
قيمة انتاج النفط الصخري وأدواره

في السوق باتت اليوم تتحدث على
لسان رئيسها وزير الطاقة االماراتي
س ـه ـيــل ال ـم ــزروع ــي ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
ع ـق ــد لـ ـق ــاء مـ ــع ش ــرك ــات ــه ال ـم ـن ـت ـجــة،
بـعــد أن سـبــق أل هــم مندوبيها وز يــر
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي خـ ــالـ ــد ال ـف ــال ــح
ال ـحــديــث ع ــن "أه ـم ـيــة ال ـت ـعــايــش مــع
ال ـن ـفــط ال ـص ـخ ــري" ،م ـمــا ي ـعــد ع ــدوال
عن استراتيجية سابقة لـ"أوبك" ،قبل
نحو  4سنوات ،لم يكتب لها النجاح،
كانت تتبنى ضخ أكبر كميات ممكنة
م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــام ،ل ـل ـت ـخ ـل ــص م ـ ــن ال ـن ـف ــط
ا لـصـخــري األ م ـيــر كــي ،عـبــر تخفيض
أسعاره ،وبالتالي إفالس شركاته!

صعوبة التنسيق
وف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ف ــإن ال ـت ـعــايــش أو
االجتماع مع شركات النفط االميركية
التقليدية والصخرية ال تبدو سهلة،
ألك ـث ــر م ــن ن ــاح ـي ــة؛ أه ـم ـه ــا صـعــوبــة
االنضمام او التنسيق في اتفاق ما،
مــع بـقـيــة مـنـتـجــي الـنـفــط العـتـبــارات
تـتـعـلــق بـقــوانـيــن مـكــافـحــة االحـتـكــار
ا لـتــي تمنع ا تـخــاذ ق ــرارات تنسيقية
من شأنها التحكم باالسعار ،ناهيك

ع ــن ت ـلــك ال ـم ــرون ــة ال ـت ــي تـتـمـتــع بها
شركات النفط الصخري والتقليدية
في التكيف مع اي أسعار في السوق،
وهو ما ال تتمتع به الدول ,فالشركات
ً
تستطيع أن تـضــع لنفسها هــا مـشــا
ً
مـ ـح ــددا م ــن األع ـ ـمـ ــال ،وال ـع ـم ــل عـلــى
خفض كلفة اال سـتـخــراج ،إ لــى جانب
ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـح ــول ال ـس ــري ــع فــي
اتجاه إ عــادة ور فــع اإلنتاج وتحقيق
األرباح لمساهميها وسهولة التعامل
م ــع خ ـطــط تـقـلـيــص اإلنـ ـف ــاق وإل ـغ ــاء
المشاريع ،على عكس الدول النفطية،
والسـ ـيـ ـم ــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة م ـن ـه ــا ،ال ـتــي
يــر تـبــط اإل ن ـفــاق ا لـعــام فيها بأسعار
النفط بنسب توازي  90في المئة من
ً
الميزانية ،فـضــا عــن صعوبة إ قــرار
مشاريع تقشف.
وتـ ـشـ ـي ــر ب ـ ـيـ ــانـ ــات "بـ ـيـ ـك ــر هـ ـي ــوز"
األسـبــوعـيــة الــى أن الــزيــادة فــي عــدد
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــارات الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي الـ ـحـ ـق ــول
االميركية ،خــال األسبوع الماضي،
بلغت  8حفارات جديدة ،ليبلغ العدد
االجمالي من الحفارات العاملة 798
حـ ـف ــارة ،م ـقــابــل  591حـ ـف ــارة لـنـفــس
الفترة من العام الماضي ،وهو مؤشر
مستقبلي لالنتاج يشير الى ان النفط

أخبار الشركات
«أركان» تبيع عقارين في حولي بـ  3.7ماليين دينار
باعت شركة أركان الكويت العقارية عقارين بمنطقة حولي ،بقيمة
إجمالية تبلغ  3.7ماليين دينار.
وقالت الشركة إن األرباح الصافية الناتجة عن البيع ستبلغ نحو 1.24
مليون دينار ،الفتة الى أن األرباح الناتجة عن البيع سيتم تسجيلها
في البيانات المالية للشركة بالربع الثاني المنتهي في  30أبريل .2018

«التقدم» :ترسية مناقصة من «الصحة»
قالت شركة التقدم التكنولوجي إنه تم اإلعالن عن ترسية المناقصة
الخاصة بتوريد وتركيب نظام مركزي إلدارة البيانات في مركز غسل
الكلى على موقع الجهاز المركزي للمناقصات ،ولم تتسلم الشركة رسميا
كتاب الترسية حتى تاريخه ،سواء من الجهاز أو من وزارة الصحة.

«أفكار» ّ
تغير هدفها
االستثماري في «الكوت»
غيرت شركة أفكار القابضة
هـ ــدف ـ ـهـ ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري مــن
مـلـكـيـتـهــا ف ــي ش ــرك ــة ال ـكــوت
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـص ـنــاع ـيــة ال ــى
التخارج من االستثمار.
وتـ ـمـ ـتـ ـل ــك شـ ــركـ ــة أفـ ـك ــار
القابضة نحو  10.09ماليين
سـ ـه ــم ،ب ـم ــا يـ ـع ــادل  10فــي
المئة مــن إجمالي رأسمال
ش ــرك ــة ال ـ ـكـ ــوت ل ـل ـم ـشــاريــع
الصناعية.

«أسمنت الكويت» :دعوى ضد «المباركية»
أقامت شركة أسمنت الكويت دعوى قضائية ضد شركة المباركية
للخلط الجاهز لندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين .وأضافت
الشركة أنــه يصعب تحديد األثــر المالي فــي الــوقــت الــراهــن لحين
صدور حكم.

«المعدات» :بيع حق انتفاع قسائم صناعية بمليون دينار
وقعت شركة المعدات القابضة عقدا ابتدائيا لبيع حق انتفاع
واستغالل قسائم صناعية بمبلغ مليون دينار ،على أن يتم التنازل
وتـحــويــل حــق االس ـت ـغــال لـلـقـســائــم مـحــل الـعـقــد رسـمـيــا ،إال بعد
الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة.

حلول الخليجيين
وف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،ف ـ ـ ــإن م ـع ـط ـي ــات
وت ـ ـحـ ــوالت س ـ ــوق ال ـن ـف ــط ال ـج ــدي ــدة،
خ ـصــوصــا لـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج الـمـنـتـجــة
ي ـ ـعـ ــد واحـ ـ ـ ـ ــدا مـ ـ ــن أه ـ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــدي ــات
عـلــى الـمــديـيــن الـمـتــوســط والـطــويــل،
فاألسواق لم تعد مستقرة كالسابق،
والعوامل الخاصة بالنمو العالمي
وحجم الطلب وتعدد المنتجين كلها
تضغط على هذه الدول في سلعة ال
تمتلك وحدها قرار تحديد مسارها،
وبالتالي فال حل أفضل من التوجه
ال ــى الـخـيــار ال ــذي يضمن الــديـمــومــة
واالس ـت ـمــراريــة ،وه ــو ع ــدم االعـتـمــاد
على النفط كأساس للميزانيات وما
يترتب عليه من انكشاف على تقلبات
األس ــواق والــدخــول فــي أزم ــات ،كلما
تراجعت األسعار ،فالدول بطبيعتها
تحدد خياراتها في تأمين مستقبلها،
م ــن خ ــال ت ـن ــوع إي ــراداتـ ـه ــا والـعـمــل
على خلق اقتصاد مساند لتكون أقل
عرضة للمخاطر واألزمات.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

ً
مركز دعم ألفكار المشاريع الصغيرة ...قريبا
●

جراح الناصر

علمت "الـجــريــدة" مــن مـصــادر صناعية مطلعة،
أن جهات حكومية عدة ستناقش كيفية بناء "مركز
الدعم الصناعي" الخاص بترجمة أفكار المبادرين
ورؤى المشروعات الـجــديــدة والتقنيات الحديثة
ً
إلى مشاريع على أرض الواقع ،ليكون جاهزا خالل
الفترة المقبلة.
وقالت المصادر ،إن المبادرة ستطرح على طاولة
تلك الجهات لدراسة إنشاء المركز ،الذي سيعنى
ً
أيضا بمساعدة المبادرين في عمل مصانع وورش
تختص بالمجال الصناعي ،موضحة أن المركز
ً
المتخصص أيضا بدعم ورعاية المشاريع الصغيرة
والـنــاشـئــة الصناعية ،تـحــدد أن يـكــون فــي منطقة
الشعيبة الغربية الصناعية.

ً
ً
وذكــرت أن هناك تبنيا واضحا لهذا المشروع،
ً
وستركز مناقشته المقبلة مع عدة جهات أيضا على
ً
عرض المخطط الجاهز ،بحيث يرى النور قريبا.
وعــن كيفية عمل الـمــركــزّ ،
بينت أن األم ــر مــازال
ً
ً
مـ ـط ــروح ــا ل ـب ـح ــث أفـ ـض ــل الـ ـسـ ـب ــل ،خـ ـص ــوص ــا أن
المشاريع الصغيرة سيكون لها نصيب من األراضي
الصناعية المقبلة بتخصيص نسبة  10في المئة
من كل منطقة صناعية جديدة.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن وج ــود ال ـمــركــز سيساعد
أصحاب تلك المشاريع على توجيه أعمالهم نحو
االس ـت ـف ــادة ال ـق ـصــوى م ــن دراس ـ ــات الـ ـج ــدوى ،لــذا
ً
ارتــأت الجهات أن يكون المركز قريبا من أصحاب
ً
ال ـم ـش ــاري ــع ،ومـ ـت ــاح ــا ل ـل ـش ـبــاب أصـ ـح ــاب األف ـك ــار
الجديدة ،وسيكون ألصحاب المشروعات الصغيرة
نصيب كبير من المركز.

ً
البرميل الكويتي يرتفع  18سنتا

تراجع اليورو وصعود اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر مـقــابــل الــدي ـنــار ،أم ــس ،عـنــد 0.299
دينار ،فيما انخفض اليورو ،ليسجل  0.369دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وق ــال بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي فــي نـشــرتــه الـيــومـيــة عـلــى موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى
 0.419دينار ،في حين انخفض الفرنك السويسري إلى  0.319دينار،

اال مـيــر كــي سيمثل نـمــوا ا ضــا فـيــا في
السوق على المدى المنظور.

وبقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.
وتحرك اليورو بشكل ضعيف خالل تداوالته األخيرة ،إذ تشير
التوقعات إلى تراجع القطاعات األساسية في منطقة اليورو ،كما
تنتظر األسواق اليوم صدور بيانات عن منطقة اليورو.
كما تنتظر األسواق قرار المجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي
حول رفع سعر الفائدة خالل اجتماع البنك في مارس المقبل.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  18سنتا في
ت ــداوالت أمــس األول ،ليبلغ  61.42دوالرا ،مقابل
 61.24دوالرا للبرميل في تداوالت يوم االثنين،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،

انخفضت أسعار النفط الخام ،حيث انخفضت العقود
اآلجلة لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت
بـنـسـبــة  0.73ف ــي الـمـئــة ،لـتـصــل ع ـنــد ال ـت ـســويــة إلــى
مستوى  65.19دوالرا ،كما انخفضت العقود اآلجلة
لبرميل نفط الخام األميركي بنسبة  0.37في المئة،
لتصل إلى مستوى  61.78دوالرا.

ارتفاع مؤشرات البورصة الثالثة ...والسيولة  11.5مليون دينار
تباين أداء األسهم القيادية وضغط على تداوالت «الصغيرة»
استمر التركيز على تعامالت
األسهم القيادية في بورصة
الكويت ،وعاد نشاطها أمس
أفضل من تعامالت أمس األول،
التي تراجعت أسعار بعضها.

●

علي العنزي

سجلت ا ل ـمــؤ شــرات الرئيسية
ً
الثالثة لبورصة الكويت ارتفاعا
ً
جماعيا في تعامالت جلسة أمس،
إذ ارتفع المؤشر السعري  0.31في
المئة تعادل  20.79نقطة ،ليقفل
على مستوى  6701.31نقطة ،كذلك
نما المؤشر الوزني  0.13في المئة
ً
هي  0.55نقطة مقفال على مستوى
 408.55نقاط ،وربح مؤشر "كويت
 "15بنسبة  0.15في المئة تساوي
 1.41نـقـطــة ليقفل عـلــى مستوى
 944.28نقطة.
وتباين أداء متغيرات الجلسة
الثالثة ،إذ ارتفعت السيولة فوق
حاجز  10ماليين ديـنــار ،وبلغت
أمس مستوى  11.5مليون دينار،
ب ـي ـن ـمــا اسـ ـتـ ـق ــرت ك ـم ـي ــة األس ـه ــم
الـ ـمـ ـت ــداول ــة حـ ـ ــول م ـ ـعـ ــدالت ه ــذا
األسبوع وكانت  62.4مليون سهم
نفذت عبر  2501صفقة.

تركيز مستمر على «القيادية»
استمر التركيز على تعامالت
األس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة فـ ــي ب ــورص ــة
الكويت ،وعاد نشاطها أمس أفضل
م ــن ت ـع ــام ــات أمـ ــس األول ،الـتــي
تــراج ـعــت أس ـع ــار بـعـضـهــا وســط
ض ـغــط ب ـيــع ل ـكــن دون ان ــزالق ــات
تذكر ،بينما تراجع أمس "الوطني"

وبنسبة محدودة ارتفعت أسعار
بوبيان وورب ــة وأجيليتي وسط
تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ف ـ ــات ـ ــرة عـ ـل ــى األسـ ـه ــم
ال ـق ـيــاديــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــودة
ن ـش ــاط س ـهــم االثـ ـم ــار الـ ــذي أع ــاد
مستوى النشاط إلى معدالته هذا

األس ـبــوع ،وبـقــي حــول  62مليون
سهم ،ومــع ارتفاع بعض األسهم
الداعمة للمؤشرات الثالثة فإنها
اسـ ـتـ ـق ــرت ع ـل ــى ال ـ ـلـ ــون األخ ـض ــر
وبنسب متفاوتة.
وعـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر ،كــانــت

األغلبية للون األخضر ،الذي كسا
م ـع ـظــم مـ ــؤشـ ــرات أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ال ـت ــي ت ــراج ــع مـنـهــا
فقط مــؤشــرا الـســوق "الـسـعــودي"
و"مـ ـ ـسـ ـ ـق ـ ــط" وبـ ـنـ ـس ــب م ـ ـحـ ــدودة
ً
جــدا ،كذلك خسرت أسعار النفط

بنسب هامشية وتمسكت بأعلى
مستوياتها خالل أسبوعين.

أداء القطاعات
ت ـلــون أداء ال ـق ـطــاعــات بــالـلــون

األخـ ـض ــر ،إذ ارت ـف ـع ــت م ــؤش ــرات
تسعة قطاعات هي النفط والغاز
ب ـ ـ  12.9نـقـطــة وص ـنــاع ـيــة ب ـ ـ 3.8
نـقــاط وتكنولوجيا ب ـ  2.2نقطة
وعـقــار ب ـ  1.9نقطة وات ـصــاالت بـ
 1.6نقطة وسلع استهالكية بـ 1.4
نقطة وخدمات استهالكية بنقطة
واحدة فقط وخدمات مالية بـ 0.2
نقطة وتأمين بـ  0.1نقطة ،بينما
انخفضت مؤشرات ثالثة قطاعات
هــي رعــايــة صحية ب ـ  11.5نقطة
ومواد أساسية بـ  1.6نقطة وبنوك
ب ـ ـ  0.3ن ـق ـط ــة ،واسـ ـتـ ـق ــر م ــؤش ــرا
قطاعين فقط هما منافع وأدوات
مالية وبقيا دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم "وط ـنــي" قائمة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة ،إذ بلغت
ت ـ ـ ـ ــداوالت ـ ـ ـ ــه  3مـ ــاي ـ ـيـ ــن دي ـ ـن ـ ــار،
وبتراجع بنسبة  0.39في المئة،
ت ــاه سـهــم أه ـلــي مـتـحــد ب ـتــداول
 1.2مـلـيــون دي ـنــار ،وبـقــي السهم
ً
مـ ـسـ ـتـ ـق ــرا دون ت ـغ ـي ــر ث ـ ــم سـهــم
ً
االمتياز متداوال  1مليون دينار،
بــارتـفــاع بنسبة  0.71فــي المئة،
ً
ورابعا سهم بنك بوبيان بتداوالت
ب ـل ـغ ــت  962أل ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار ،بـنـمــو
ً
بنسبة  0.42فــي الـمـئــة ،وأخ ـيــرا
سهم بيتك بتداول  739ألف دينار،
ً
وبقي مستقرا دون تغير.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية ،جــاء أوال سهم االمتياز إذ
ت ــداول بكمية بلغت  7.4ماليين

سهم وبــارتـفــاع بنسبة  0.71في
ً
الـمـئــة ،كما أسلفنا ،وج ــاء ثانيا
سـهــم االث ـم ــار ب ـت ــداول  6ماليين
س ـه ــم ،ب ـت ــراج ــع بـنـسـبــة  2.6فــي
ً
ال ـم ـئــة ،وجـ ــاء ثــال ـثــا س ـهــم أهـلــي
متحد ب ـتــداول  5.8ماليين سهم
ً
وبـقــي مـسـتـقــرا دون تغير وجــاء
ً
ً
راب ـ ـعـ ــا س ـه ــم وطـ ـن ــي م ـ ـتـ ــداوال 4
مــايـيــن سـهــم وب ـخ ـســارة بنسبة
ً
 0.39في المئة ،وجاء خامسا سهم
ميادين بتداول  3.8ماليين سهم
وبانخفاض بنسبة  1.7في المئة.
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكثر
ً
ارتـ ـف ــاع ــا س ـه ــم عـ ـم ــار إذ ارت ـف ــع
بنسبة  17.7في المئة تاله سهم
بوبيان د ق بنسبة  13.3في المئة،
ثم سهم بترولية بنسبة  12.2في
ً
المئة ،ورابعا سهم أموال بنسبة
ً
 8.2في المئة ،وأخيرا سهم أجيال
بنسبة  6.7في المئة.
ً
وك ــان أكـثــر األس ـهــم انخفاضا
سهم ياكو إذ انخفض بنسبة 13.7
في المئة تاله سهم إيفكت بنسبة
 13.6في المئة ثم سهم فيوتشر
ً
كيد بنسبة  11.2في المئة ورابعا
س ـهــم آن بـنـسـبــة  7.6ف ــي الـمـئــة
ً
وأخيرا سهم أعيان ع بنسبة 6.8
في المئة.

12
اقتصاد
«الوطني» و«بيتك» يموالن شركة «ليماك» بـ  249.2مليون دينار
ةديرجلا

•
العدد  / 3694الخميس  ٢٢فبراير 201٨م  ٦ /جمادى اآلخرة 1439هـ

economy@aljarida●com

ً
منهما لبناء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت
لكل
مليونا
124.6
بواقع
●
ً
● الساير :اختيار «الوطني» قائدا للتمويل يعكس التزامه كأفضل شريك لكبريات شركات المقاوالت العالمية
● المرزوق :يعزز دور «بيت التمويل» الرائد في دعم االقتصاد وتمويل المشروعات الضخمة ومساندة خطة التنمية
محمد االتربي

«الوطني» هو
البنك المسؤول
عن القرض
ووكيل الدائنين
والتأمين
والحسابات

الساير

ّ
قدمنا كل ما
يلزم من دعم
مصرفي يومي
لمصلحة
«ليماك» منذ
توقيع اتفاقية
التعاون مع
«بيتك» في
مايو 2016

الساير

«الوطني» عمل
منذ تأسيسه
مع الحكومة
الكويتية
والقطاع
الخاص على
دعم احتياجات
التنمية في
الكويت

وق ـع ــت ش ــرك ــة «ل ـي ـم ــاك» الـتــي
تـ ـت ــول ــى إن ـ ـشـ ــاء م ـب ـن ــى الـ ــركـ ــاب
الجديد في مطار الكويت الدولي
«الـمـبـنــى  ،»2اتـفــاقـيــة تسهيالت
ائـتـمــانـيــة مـشـتــركــة بمبلغ قــدره
 249.2م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار م ــع أك ـبــر
م ـصــرف ـيــن كــوي ـت ـي ـيــن ،ه ـمــا بنك
الكويت الوطني وبيت التمويل
ال ـكــوي ـتــي «ب ـي ـتــك» لـتـمــويــل جــزء
م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـن ــاء ،وال ـتــأث ـيــث
والصيانة لمبنى الركاب الجديد
في مطار الكويت الدولي.
وبموجب هــذه االتفاقية ،فإن
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ه ــو بنك
م ـ ـسـ ــؤول عـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرض ،ووكـ ـي ــل
الدائنين والتأمين والحسابات،
في حين بيت التمويل الكويتي
هـ ــو ب ـن ــك م ـ ـسـ ــؤول عـ ــن ال ـق ــرض
ووك ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــراب ـ ـحـ ــة ال ـم ـن ـت ــدب
لالستثمار.
وبهذا التوقيع ،فــإن البنكين،
كل على حدة ،سيقومان بتمويل
مبلغ قــدره  124.6مليون دينار،
ل ـت ـمــويــل أعـ ـم ــال ال ـب ـن ــاء لـمـبـنــى
الركاب الجديد في مطار الكويت
الدولي ،والذي يتم بناؤه من قبل
ش ــرك ــة ل ـي ـم ــاك ،ال ـح ــائ ــزة جــوائــز
عالمية عن فئة الشركات المقاولة.
و تــم تصميم المبنى الجديد
ل ـي ـس ـتــوعــب ح ــوال ــي  25مـلـيــون
مسافر في العام ،وأن يتعامل مع
جميع أنــواع الطائرات من خالل
 51بوابة ومدرج.
ً
وت ــول ــى تــوقـيــع االت ـفــاق ـيــة كــا
من رئيس مجلس إدارة مجموعة
شــر كــات ليماك القابضة نيهات
أوزدامـيــر ،ورئيس مجلس إدارة
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي نــاصــر
ال ـس ــاي ــر ،ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي حـمــد
ال ـمــرزوق .وحضر حفل التوقيع
سفيرة الجمهورية التركية لدى
ال ـكــويــت عــائـشــة كــويـتــك والــوفــد
المرافق لها ،إضافة إلى الرؤساء
التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة
كــل مــن شــركــة «ل ـي ـمــاك» الـكــويــت،
وشركة «ليماك» القابضة ،وبنك
الكويت الوطني وبيت التمويل
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى وزارة
األشغال الكويتية.
ً
وتضمن حفل التوقيع عرضا
ً
تـقــديـمـيــا مــن قـبــل مـجـلــس إدارة
مـ ـجـ ـم ــوع ــة شـ ـ ــركـ ـ ــات «ل ـ ـي ـ ـمـ ــاك»
القابضة أوزدم ـيــر ،كشف خالله
أبـ ـ ـ ــرز ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـب ـن ــاء
الجارية في مشروع مبنى الركاب
الجديد .كما أعلن أوزدامـيــر بدء
تشييد البنية الفوقية ،وتفويض
ب ـ ـن ـ ــاء أك ـ ـب ـ ــر مـ ـصـ ـن ــع ل ـل ـح ــدي ــد

ً
والخرسانات في المنطقة ،إضافة
إلى إعداد عمليات مصنع أقواس
ً
مسبقة الصب ،وأيضا تجهيز 33
رافعة برجية معدة للتعبئة بسعة
رفع تصل إلى  100ألف طن.
وق ــال أوزدام ـي ــر« :إنـنــا سعداء
ً
وفـخــورون جــدا في شركة ليماك
بـ ــأن ن ـك ــون ال ـش ــرك ــة ال ـم ـســؤولــة
عــن ب ـنــاء مـبـنــى ال ــرك ــاب الـجــديــد
فــي م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي ،هــذا
المشروع الضخم وبوابة العبور
الـجــديــدة لــدولــة الـكــويــت ،وحفل
ال ـتــوق ـيــع ال ـ ــذي يـجـمـعـنــا ال ـيــوم
يـعـكــس قــدرت ـنــا ع ـلــى ال ـع ـمــل مع
المؤسسات المالية الدولية في
مـ ـش ــروع ض ـخ ــم كـ ـه ــذا تـ ـق ــوم بــه
شــركــة تــركـيــة خ ــارج تــركـيــا ،مما
يـعـكــس قـ ــدرة ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة
وري ــادت ـه ــا ف ــي ت ـمــويــل مـشــاريــع
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة الـ ـضـ ـخـ ـم ــة».
وأضاف أن توقيع هذه االتفاقية
ً
خـطــوة مهمة ج ــدا فــي عالقاتنا
ال ـق ــوي ــة وال ــدائـ ـم ــة م ــع ال ـك ــوي ــت،
ال ـ ـتـ ــي نـ ـنـ ـف ــذ بـ ـه ــا إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
الـ ـمـ ـط ــار الـ ـع ــدي ــد مـ ــن م ـش ــاري ــع
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،ون ـح ــن ال ـيــوم
نؤطر لمستقبل زاخر بالعالقات
والمصالح المتبادلة مع الكويت،
ن ــأم ــل ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـق ــدم لـهــذه
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـط ـمــوحــة
وأن تـمـتــد ال ـعــاقــات الـمـشـتــركــة
والـتـعــاون المثمر بــوجــود القوة
المالية الكويتية وقدرة الشركات
ال ـتــرك ـيــة ع ـلــى ال ـق ـي ــام بــاألع ـمــال
التجارية الناجحة».

الساير وأوزدامير والمرزوق أثناء توقيع االتفاقية (تصوير عبدالله الخلف)

أيقونة بين
مشاريع
المطارات في
العالم وسيخدم
نحو  25مليون
ً
مسافر سنويا
المرزوق

قائد التمويل
من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة بنك الكويت الوطني ناصر
ال ـســايــر« :يـسـعــدنــا اخ ـت ـيــار بنك
ً
الكويت الوطني ليكون قائدا في
صفقة تمويل وترتيب التسهيالت
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع م ـب ـنــى
الركاب الجديد في مطار الكويت
الدولي ،مما يعكس سعي والتزام
«ال ــوطـ ـن ــي» ب ـق ــوة ل ـي ـكــون أفـضــل
شريك لكبرى شركات المقاوالت
ً
العالمية ،خصوصا في المشاريع
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـت ــي ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا
مليارات الدوالرات.
وأضاف الساير ،أن شراكة بنك
الكويت الوطني مع شركة «ليماك»
ً
لم تبدأ من اليوم ،بل تعود فعليا
إلى مايو عام  ،2016عندما وقع
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي م ــع بيت
التمويل الكويتي اتفاقية تعاون
وأصدرا سند ضمان حسن األداء
نـيــابــة عــن «ل ـي ـمــاك» ،فــي مـشــروع

«بيتك» نجح
في تمويل
عدد كبير من
المشروعات في
قطاعات حيوية
مختلفة مثل
الطاقة والماء
والكهرباء

المرزوق

مبنى الــركــاب الـجــديــد فــي مطار
الـكــويــت ال ــدول ــي ،وطـ ــوال الفترة
الـســابـقــة ،قـ ّ
ـدمـنــا كــل مــا يـلــزم من
دعـ ــم م ـصــرفــي ي ــوم ــي لمصلحة
شـ ـ ــركـ ـ ــة ل ـ ـي ـ ـم ـ ــاك ،وم ـ ـ ـ ــع دخ ـ ـ ــول
الـ ـمـ ـش ــروع اآلن أع ـ ـتـ ــاب مــرح ـلــة
حاسمة من التنفيذ ،ال يسعنا إال
أن نشعر بسعادة عــارمــة ونحن
نساهم في إبرام وتوقيع عقد مع
«ليماك» تصل قيمته إلــى 249.2
مليون دينار ،لتوفير التسهيالت
المصرفية اإلضافية التي تتضمن
الـضـمــانــات الـبـنـكـيــة ،وخـطــابــات
االعتماد ،ورأس المال العامل».
وأوضح أنه منذ تأسيس بنك
الكويت الوطني عام  ،1952عمل
ً
البنك جنبا إلى جنب مع الحكومة
الكويتية والقطاع الخاص لدعم
احتياجات التنمية في الكويت،
ولــديـنــا سجل حــافــل وراس ــخ في
دعـ ــم م ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
الحيوية الهامة التي تساهم في
تعزيز ونمو االقتصاد الكويتي
ً
ومبنى الركاب الجديد واحدا من
ضمن هذه المشروعات الحيوية.
وأوضح الساير أن هذا العقد،
ال ـ ـ ــذي ت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـتــه  1.3م ـل ـيــار
ديـنــار سيضخ مبالغ طائلة في
ال ـســوق الـمـحـلــي ،وي ـعــزز ب ــدوره
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
ً
ويدفع اقتصاد الكويت قدما نحو
الـنـجــاح ،ال ــذي استشرفته خطة
التنمية المنبثقة عن تصور سمو
أمير الـبــاد لــرؤيــة دولــة الكويت
بحلول عام .2035
وذكـ ــر ال ـســايــر «أنـ ــه م ــن خــال

المرزوق :جزء من التمويل
خطابات ضمان
ذكر حمد المرزوق أن تمويل المشروع سيكون مشتركا بين
بنكي «بيتك» و«الوطني» ،مبينا ان حصة «بيتك»  50في المئة
من التمويل البالغ  249.2مليون دينار ،أي قدرها  124.6مليون
دينار ،موضحا ان آلية التمويل المتعلقة بـ«بيتك» ستكون ذات
صيغة إســامـيــة وشــريـحــة أخ ــرى سـتـكــون تقليدية يـقــوم بها
البنك الوطني.
واشــار الـمــرزوق إلــى ان معضم التسهيالت االئتمانية التي
ستقدم للشركة التركية «غير نقدية» ،سواء من «بيت التمويل» او
«الوطني» ،في المرحلة الحالية ،والتمويل المقدم راهنا عبارة عن
خطابات ضمان ،وبالتالي هو تمويل غير نقدي ،مؤكدا ان عملية
التمويل فعليا بدأت منذ توقيع االتفاقية مع الشركة التركية.
دع ــم شــركــة «ل ـي ـم ــاك» ف ــي إن ـجــاز
هــذا المبنى الـجــديــد ،يــؤكــد بنك
الكويت الوطني من جديد التزامه
ً
ً
التام بأن يكون شريكا فاعال في
تحقيق اإلن ـج ــازات والنجاحات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـب ـل ــدن ــا ال ـح ـب ـيــب
الكويت».

بيت التمويل
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة بـ ـي ــت ا ل ـت ـم ــو ي ــل
الكويتي «بيتك» ،حمد الـمــرزوق
ع ــن س ـ ـ ــروره ف ــي ال ـم ـش ــارك ــة فــي
تمويل بناء مشروع مبنى الركاب
الجديد أو المطار الجديد ،الذي
ي ـع ـت ـب ــر أيـ ـق ــون ــة بـ ـي ــن م ـش ــاري ــع

صورة جماعية لممثلي «الوطني» و«بيتك» و«ليماك» بعد التوقيع

الساير

المشروع
يعكس قدرة
البنوك الكويتية
وريادتها في
تمويل مشاريع
البنية التحتية
الضخمة

أوزدامير

أرقام وحقائق الصفقة

أبرز معالم المشروع

● قيمة التسهيالت االئتمانية المشتركة249.2 :
مليون دينار

● أساسيات الخرسانة :مكتملة بنسبة %80
● مصنع أقواس مسبقة الصب :جاهز للتشغيل
● معمل صناعة الحديد والخرسانة :تم التفويض
وهو أكبر مصنع في الشرق األوسط
● نظام التعامل مع األمتعة ،والواجهة ،والسقف،
والمصاعد والساللم المتحركة :خارج المناقصة
● قدرة الرفع 100 :ألف طن 33 ،رافعة برجية و10
رافعات مجنزرة ومثبتة تم تركيبها وجاهزة للتعبئة.
ومن المتوقع كسر الرقم القياسي

● البنك المسؤول عن القرض ووكيل الدائنين
والتأمين وبنك الحسابات :بنك الكويت الوطني
مساهمته تبلغ 124.6 :مليون دينار
● البنك المسؤول عن القرض ووكيل المرابحة المنتدب
لالستثمار :بيت التمويل الكويتي
مساهمته تبلغ 124.6 :مليون دينار

ً
نؤدي دورا
ً
رئيسيا في
تمويل عجز
الموازنة العامة
للدولة من خالل
صيغة التورق

المرزوق

المطارات في العالم ،إذ سيخدم
ً
نحو  25مليون مسافر سنويا ،
وسيصمم على مساحة  708آالف
م 2ليشكل إضافة لمشاريع البنية
التحتية في الكويت.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرزوق ،أن ه ــذا
ال ـم ـش ــروع ،ال ــذي سـيـتــم ان ـشــاؤه
عبر شركة «ليماك» التي تتمتع
بـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات عـ ــري ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي إن ـ ـشـ ــاء
م ـ ـطـ ــارات ع ــال ـم ـي ــة ،ي ـع ـت ـبــر أح ــد
أهــم مـشــروعــات البنية التحتية
واإلن ـش ــاء ات ويــأتــي ضمن خطة
التنمية في الكويت.
وأش ــار إل ــى أن «بـيـتــك» ساهم
في مد خطوط ائتمانية لمشروع
المطار /مبنى الركاب  2بتمويل
ً
قدره  124.6مليون دينار ،انطالقا
من دوره الرائد في دعم االقتصاد
الــوط ـنــي وت ـمــويــل ال ـم ـشــروعــات
الضخمة ومساندة خطة التنمية،
إذ إن األدوات اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ــة
اإلســام ـيــة ال ـتــي يـقــدمـهــا الـبـنــك
ترتكز على تقديم الحلول ،التي
ت ـت ـمــاشــى وم ـت ـط ـل ـبــات ال ـع ـمــاء،
وتعكس ريادة «بيتك» في صناعة
ً
الـ ـتـ ـم ــوي ــل اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ع ــال ـم ـي ــا،
وال ـت ـم ـي ــز فـ ــي ت ـق ــدي ــم م ـن ـظــومــة
متكاملة من الخدمات المصرفية
والتمويلية ضمن أداء مهني رفيع
المستوى وخـبــرة عريقة امتدت
 4عقود.
ولفت إلى أن «بيتك» نجح في
تمويل عدد كبير من المشروعات
في قطاعات حيوية مختلفة بما
فيها الـطــاقــة وال ـمــاء والـكـهــربــاء،
ً
ً
كما أدى دورا رئيسيا في تمويل
عجز الموازنة العامة للدولة من
خ ــال صـيـغــة تـ ــورق بالتنسيق
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
المركزي ووزارة المالية ،وكان له
دور فاعل في إصدارات الصكوك
لـلـعــديــد م ــن ال ـب ـنــوك وال ـشــركــات
المحلية .ويقوم «بيتك» بدراسة
تمويل العديد من المشاريع في
مجاالت الطاقة والبنى التحتية
واإلنشاءات ،التي تعتبر الركيزة
األ ســا س ـيــة للتحضير للمرحلة
ً
المقبلة انسجاما مع جهود تنفيذ
رؤية سمو أمير البالد المتعلقة
ً
ً
ً
بإعادة الكويت مركزا ماليا مهما
في المنطقة والعالم.
وذك ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــرزوق أن ال ـك ــوي ــت
حافظت على اإلنفاق الرأسمالي
ك ـ ــأح ـ ــد أه ـ ـ ـ ــم دع ـ ـ ــائ ـ ـ ــم ال ـت ـن ـم ـي ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
ً
ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ب ـ ــدءا
مــن منتصف  2014وحـتــى اآلن،
ً
مبينا أن اإلنفاق الحكومي على
ال ـع ــدي ــد م ــن مـ ـش ــروع ــات الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة واإلن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاءات مـ ـ ــازال
ضمن معدالته السابقة في فترة
ال ـفــوائــض ال ـمــال ـيــة ،مـمــا يعكس
أولوية الجانب االقتصادي لدى
الحكومة.

● البنية الفوقية :البدء بأعمال البناء
● المقاولون الفرعيون %25 :من الشركات المحلية
وأكثر من  30مليون دينار تنفق على المنتجات
الوطنية (الكويت).
ً
● يعمل حاليا أكثر من  3000شخص على المشروع:
من المتوقع أن يرتفع إلى  12000بحلول الربع الثالث
من .2019
●نحو  4ماليين ساعة من العمل دون توقف منذ بدء
المشروع.

١٣
«اإلحصاء» %12.8 :نمو الصادرات في الربع األخير من 2017
ةديرجلا
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اقتصاد

 1.9مليار دينار فائض الميزان التجاري بارتفاع %13.9
قالت اإلدارة المركزية لإلحصاء إن
قيمة صادارت الكويت في الربع األخير
من العام الماضي بلغت  4.6مليارات
دينار (نحو  15.2مليار دوالر) بنسبة
ن ـمــو ب ـل ـغــت  12.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـقــارنــة
بالفترة ذاتها من .2016
وأض ــاف ــت اإلدارة ف ــي إح ـصــائ ـيــة لـ
«كونا» أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة
 12.1في المئة ،لتبلغ  2.6مليار دينار
(ن ـح ــو  8.6م ـل ـي ــارات دوالر) ،مـقــارنــة
بالفترة المماثلة من عام .2016
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ف ـ ــائ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان
الـ ـتـ ـج ــاري ل ـل ــرب ــع األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـع ــام

«الدولي» يرعى مؤتمر الكويت
للمسؤولية االجتماعية

ناجيا مع وكيل وزارة التجارة د .خالد الفاضل
ل ـل ـعــام ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي،
َّ
قدم بنك الكويت الدولي رعايته
االستراتيجية لمؤتمر ومعرض
الـ ـك ــوي ــت الـ ـث ــال ــث ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد
برعاية وحـضــور وزيــر التجارة
والصناعة وزيــر الــدولــة لشؤون
الشباب ،خالد الروضان ،وبدعم
من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،ه ـنــد
ال ـص ـب ـي ــح ،ف ــي فـ ـن ــدق ومـنـتـجــع
جميرا.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت ه ـ ـ ــذه الـ ــرعـ ــايـ ــة فــي
إطـ ــار بــرنــامــج «ال ــدول ــي» الــرائــد
للمسؤولية االجتماعية ،والــذي
يهدف للمشاركة في دعم ورعاية

مختلف الفعاليات المجتمعية
الفعالة ،حيث يجمع هذا الحدث
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
وال ـح ـكــومــي تـحــت مـظـلــة العمل
اإلنساني وخدمة المجتمع.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،هـنــأ مدير
وح ــدة االت ـص ــال الـمــؤسـســي في
ال ـب ـن ــك ،نـ ــواف ن ــاج ـي ــا ،ال ـكــويــت؛
ً
حكومة وشـعـبــا ،بحلول موسم
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ســائــا
ال ـمــولــى أن «ي ــدي ــم عـلـيـنــا نعمة
األم ـ ـ ــن واألمـ ـ ـ ـ ــان ت ـح ــت ال ـق ـي ــادة
ال ـح ـك ـي ـمــة ل ـس ـمــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد،
وسمو ولي العهد».

الـمــاضــي بـلــغ  1.9مـلـيــار دي ـنــار (نحو
 6.3مـلـيــارات دوالر) ،بــارتـفــاع نسبته
 13.9فــي الـمـئــة عــن ال ـف ـتــرة ذات ـهــا من
 ،2016حينما بلغ  1.7مليار دينار (5.6
مليارات دوالر).
وذك ــرت أن حجم الـتـبــادل التجاري
ارتفع خالل تلك الفترة بنسبة  12.6في
المئة ،ليبلغ  7.3مليارات دينار (نحو
 24مليار دوالر) ،مقارنة بالربع األخير
مــن  2016ال ــذي بلغ فيه  6.5مليارات
دينار (نحو  21.4مليار دوالر).
وقالت إن نسبة معدل التغطية بلغت
 171.8فــي الـمـئــة خ ــال الــربــع األخـيــر

مــن  2017مـقــارنــة بـ ـ  170.7فــي المئة
خــال ذات الفترة من  ،2016مبينة أن
نسبة معدل التغطية باستثناء السلع
النفطية للربع األخير من  2017بلغت
 15.5في المئة ،مقارنة بـ  15.9في المئة
في ذات الفترة من .2016
وأفادت بأن فصل «الوقود المعدني»
تصدر قائمة أهم السلع المصدرة من
الكويت خالل الربع األخير من ،2017
إذ بلغت قيمة الصادرات لهذا الفصل
 4.2مليارات ديـنــار (نحو  13.8مليار
دوالر) بنسبة  91في المئة من إجمالي
الـ ـص ــادرات ،ف ــي حـيــن ج ــاء «مـنـتـجــات

ك ـي ـم ـيــائ ـيــة وعـ ـض ــوي ــة» ث ــان ـي ــا بـقـيـمــة
 88.9مليون ديـنــار (نحو  293مليون
دوالر) بنسبة  1.9في المئة من إجمالي
الصادرات.
وذك ــرت أن فصل «اآلالت واألجـهــزة
وأدوات آلية وأجــزائـهــا) تصدر قائمة
أهم السلع المستوردة في الربع األخير
من  2017بقيمة إجمالية بلغت 407.7
ماليين دينار (نحو  1.3مليار دوالر)
بـنـسـبــة  15.1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
السلع الـمـسـتــوردة تــاهــا فصل «آالت
كـهــربــائـيــة» بقيمة  349مـلـيــون ديـنــار
(نحو  1.2مليار دوالر) بنسبة  13في

«ليدرز غروب» :السياحة يمكن
أن تخفض العجز المالي
أص ـ ـ ــدرت ش ــرك ــة لـ ـي ــدرز غـ ـ ــروب ل ــاس ـت ـش ــارات
وا لـتـطــو يــر ،الممثلة لمنظمة ا لـسـيــا حــة العالمية
في الكويت ،تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع
الـسـيــاحــة فــي ال ـكــويــت ،ويـلـقــي ال ـضــوء عـلــى أبــرز
التطورات في صناعة السياحة.
وقالت المديرة العامة للشركة ،نبيلة العنجري،
إن الـسـيــاســات االق ـت ـصــاديــة المبنية عـلــى أســس
غير تقليدية و خ ــارج األ ن ـمــاط المتبعة يمكن أن
ترسم خريطة موارد ونفقات جديدة للدول ،ومنها
ال ـكــويــت ،إن أحـسـنــت الـحـكــومــات تــوظـيــف بعض
القطاعات والثروات والفرص الكامنة أو المجمدة
فعليا.
وأكـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر أن دراس ـ ـ ــة أحـ ـ ــدث ال ـم ـع ـط ـيــات
اإلقليمية والعالمية ِّ
تبين أن قطاعات السياحة
والترفيه والضيافة والسفر يمكن أن تكون من أهم
مـحــاور خفض العجز وتحفيز النمو فــي أوقــات
األزمـ ـ ــات الـعــالـمـيــة أو اإلقـلـيـمـيــة «ح ـي ــث أظ ـهــرت
دراستنا أن السياحة واألنشطة المتصلة بها لعبت
في العديد من الحاالت والدول دورا مهما في النمو
وتخفيض العجز».
وذكـ ــر أن ــه رغ ــم األزمـ ـ ــات ال ـت ــي ش ـهــدهــا الـعــالــم
على أكثر من صعيد ،وخاصة دول منطقتنا من
اضطرابات وحروب وظاهرة العمليات اإلرهابية
وأزمات من أنواع أخرى ،جاءت نتائج السياحة في
العام الفائت ( )2017إيجابية بدرجة الفتة للغاية.
ولـفــت الـتـقــريــر إل ــى أن اإلح ـص ــاءات الـمـتــوافــرة
بهذا الشأن تشير إلى أن «قطاع السياحة الدولية
بمنطقة الشرق األوســط شهد انتعاشة سياحية
بلغت نسبتها  5في المئة خالل العام الماضي ،كما

شهدت منطقة شمال إفريقيا نسبة نمو قدرها 13
في المئة خالل .»2017
وأضـ ـ ـ ــاف« :ق ـ ــد تـ ـك ــون األزمـ ـ ـ ــات ف ــرص ــة ألف ـك ــار
وابـ ـتـ ـك ــارات واس ـت ـث ـم ــارات ج ــدي ــدة ف ــي الـسـيــاحــة
والمجاالت التي تدور في فلكها .فهي قد تغير في
خريطة مصادر الزوار ووجهات السياحة الداخلية
والخارجية ،وكذلك في العادات المتصلة بالسفر
والترفيه والتسلية .حتى فــي حــاالت ال ــدول التي
تتهددها بشكل دائم الكوارث الطبيعية مثل الزالزل
واألعاصير ،سرعان ما تكون السياحة واألنشطة
المتصلة بها محركا رئيسيا للنمو».
ولفت التقرير إلى أن عددا كبيرا من أكثر الدول
السياحية َّ
معرضة ألزمــات من أكثر من نــوع ،بما
فيها الكوارث الطبيعية ،مثل الطوفانات التي تهدد
تايلند ،وتحديدا العاصمة (بانكوك) بشكل دائم،
بسبب انخفاض ارتفاعها عن سطح البحر.
وتابع« :تعد بانكوك من أكثر المناطق جذبا في
العالم ،وكذلك شنغهاي الصينية ،التي يهددها
ارتفاع مياه البحر ،والعاصمة اليابانية طوكيو،
التي تلجأ إلى أنظمة متطورة في صد األعاصير
البحرية».
وأوضح أنه من بين الوجهات السياحية األكثر
تعرضا لـلـكــوارث الطبيعية تشتهر جــزيــرة بالي
اإلنــدونـيـسـيــة الـتــي لــم ينس الـعــالــم بعد ضحايا
التسونامي الذي ضربها عام  2004بسبب زلزال
المحيط الـهـنــدي ،حيث بلغ عــدد الضحايا نحو
 300.000شـخــص ،بينهم نـحــو  5آالف قتيل من
السياح األجانب الذين كانوا يمضون عطلة أعياد
رأس السنة الميالدية.

المئة ،ثم «عــربــات سـيــارات وج ــرارات»
بقيمة  306ماليين دينار (نحو مليار
دوالر).
وعـ ــن تــرت ـيــب أهـ ــم الـ ـ ــدول ال ـم ـصــدر
إل ـي ـه ــا م ــن ال ـك ــوي ــت ف ــي ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة،
أفادت بأن المملكة العربية السعودية
احـتـلــت الـمــرتـبــة األولـ ــى ضـمــن قائمة
أهــم ال ــدول المصدر اليها مــن الكويت
فــي الــربــع األخـيــر مــن  ،2017إذ بلغت
قيمة الصادرات إليها  54مليون دينار
(نحو  178مليون دوالر) ،تلتها قطر ،ثم
الهند ،في حين احتلت الصين الصدارة
أله ــم ال ـ ــدول ال ـم ـس ـتــورد مـنـهــا بقيمة

 Ooredooتطلق
 StarGoلجمع
نقاط «نجوم»

واردات بلغت  452.4مليون دينار (نحو
 1.5مليار دوالر).
وذك ـ ـ ــرت أن ن ـس ـبــة الـ ـ ـص ـ ــادرات مــن
ال ـك ــوي ــت ال ـ ــى دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي ارتفعت في الربع األخير من
 2017بنسبة  38.9فــي المئة ،مقارنة
بــذات الفترة من عــام  2016لتصل الى
 177مليون ديـنــار (نـحــو  484مليون
دوالر) ،في حين بلغت حصة الصادرات
الى الدول الخليجية  3.8في المئة من
إجـمــالــي ال ـص ــادرات فــي الــربــع األخير
من .2017

«اإلدارية» ألزمت «الموانئ» تأدية
 3ماليين دينار لـ «كي جي إل»
قيمة استئجار رافعات متحركة ألعمال ميناء الشعيبة

احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاال بـ ـ ــاألع ـ ـ ـيـ ـ ــاد
الــوطـنـيــة ،وال ـتــزامــا منها
ب ـ ـت ـ ـب ـ ـنـ ــي نـ ـ ـم ـ ــط ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــاال
إلنجازاتها السابقة ،أعلنت
 Ooredooالكويت إطالقها
لعبة  StarGoعلى أجهزة
الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة ،وه ــي
ل ـع ـب ــة خـ ــاصـ ــة ب ـب ــرن ــام ــج
مكافآت نجوم ،والتي تعد
أول لـعـبــة تطلقها شــر كــة
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ت ـس ـت ـخ ــدم
تكنولوجيا الواقع المعزز
(،)Augmented Reality
وتتوفر اللعبة على أجهزة
 iOSو.Android

أق ـ ــام ـ ــت شـ ــركـ ــة ك ـ ــي ج ـ ــي إل
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـم ــوان ــئ وال ـت ـخــزيــن
وال ـن ـق ــل (ش ــرك ــة زم ـي ـلــة لـشــركــة
رابـطــة الكويت والخليج للنقل
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  38.92ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة)
ا لـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــوى ر ق ـ ـ ـ ــم 6828 /2016
إداري ض ــد مــؤس ـســة ال ـمــوانــئ
الـكــويـتـيــة وآخــريــن لمطالبتها
بـمـسـتـحـقــاتـهــا ع ــن الـعـقــد م .م.
ك  2012 /28/ب ـشــأن اسـتـئـجــار
رافـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــة ألعـ ـ ـم ـ ــال
الموانئ لميناء الشعيبة ،وكذلك
السـتــرداد قيمة ضمان اإلنجاز
والـ ـكـ ـف ــال ــة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وب ـج ـل ـســة
 18ف ـبــرايــر  2018قـضــت عــدالــة
المحكمة لمصلحتها بالمبالغ
المستحقة في منطوق الحكم.
وأوضحت الشركة أنها أقامت
الدعوى ضد وزير الدولة لشؤون
الخدمات بصفته رئيس مجلس
إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
(المدعى عليه األول) وآخر.
وقـ ـض ــت ال ـم ـح ـك ـمــة اإلداري ـ ـ ــة
بـ ـقـ ـب ــول الـ ـ ــدعـ ـ ــوى شـ ـك ــا وف ــي
الموضوع.
أوال :بإلزام مؤسسة الموانئ
الكويتية بأن تــؤدي لشركة كي

جــي إل الــدول ـيــة مبلغا مـقــداره
 2.699.892دينار.
ثــان ـيــا :إل ـ ــزام الـمــؤسـســة بــأن
ترد أصل الشيك المؤرخ في 21
يناير  2014بمبلغ  269.990الف
دينار ،وفي حالة صرفه ،إلزامها
بأن تؤدي للشركة قيمة الشيك
مــع فــوائــده الـقــانــونـيــة بــواقــع 7
في المئة.
ث ــال ـث ــا :إل ـ ـ ــزام ال ـم ــدع ــى عـلـيــه
الثاني بــرد أصــل الشيك بمبلغ
مـ ـق ــداره  100أل ــف ديـ ـن ــار ،وفــي
حالة صرفه إلزام المدعى عليه
ال ـثــانــي ب ــأن يـ ــؤدي ل ـشــركــة كي
جي إل الدولية قيمته مع فوائده
القانونية بواقع  7في المئة من
تاريخ  21فبراير .2014
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سلطان :تركيزنا سيبقى على تحسين أداء الخدمات اللوجيستية واالستثمار في شركات البنية التحتية
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي»،
سلطان إن 2017
طارق ً ً
كان عاما مهما لجميع شركات
مجموعة أجيليتي .وللوصول إلى
هدف تحقيق أرباح قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ،البالغة  800مليون
دوالر ،بحلول عام ،2020
سيبقى تركيزنا على تحسين أداء
الخدمات اللوجيستية واالستثمار
في شركات البنية التحتية.

أعلنت شركة أجيليتي ،أمس ،النتائج المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017محققة
صــافــي أربـ ــاح بقيمة  68.5مـلـيــون دي ـن ــار ،بما
يعادل  54.4فلسا للسهم الواحد ،بزيادة قدرها
 16في المئة ،مقارنة بالنتائج المالية لعام .2016
وأضافت« :بلغت إيرادات الشركة  1.407مليون
دي ـنــار ،بــزيــادة  14فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة ب ـ 1.234
مليون عــن الـعــام الـمــاضــي ،فيما شهد صافي
اإليـ ــرادات زي ــادة بنسبة  9.5فــي المئة عــن عام
 ،2016واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء  135.2مليون دينار».
وتابعت« :أما عن نتائج الربع الرابع من العام،
فقد بلغ صافي األرباح  19.3مليون دينار ،بواقع
 15.3فلسا للسهم ،بــزيــادة  22.5فــي المئة عن
نفس الفترة من عام  .2016بينما بلغت األرباح
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء  37.6مليونا في الربع الرابع من عام
 ،2017بزيادة نسبتها  19.8في المئة».

توصيات مجلس اإلدارة
وذكرت «أجيليتي» أن مجلس اإلدارة أوصى
بـتــوزيــع أرب ــاح نقدية بقيمة  15فــي المئة (15
فلسا للسهم) ،وأسهم منحة بقيمة  15في المئة
( 15سـهـمــا ل ـكــل  100س ـه ــم) ،وهـ ــذه الـتــوصـيــة

خاضعة لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي
الشركة.

النتائج المجمعة
وبهذه المناسبة ،أوضــح نائب رئيس مجلس
اإلدارة الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لــ«أجـيـلـيـتــي» ،ط ــارق
سـلـطــان« :ك ــان  2017عــامــا مهما لجميع شركات
المجموعة ،حيث شهد استمرارا لنمونا الصحي،
وتـ ـع ــزي ــزا ل ـت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو م ـس ـت ـق ـب ـلــي م ـس ـت ــدام.
وللوصول إلى هدف تحقيق أربــاح قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء والبالغة
 800م ـل ـيــون دوالر ب ـح ـلــول عـ ــام  2020سيبقى
تركيزنا على تحسين أداء الخدمات اللوجيستية
واالستثمارفي شركات البنية التحتية».

أهم اإلنجازات
• ارتـ ـفـ ـع ــت األرب ـ ـ ـ ــاح ق ـب ــل احـ ـتـ ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد
وال ـضــرائــب واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء بنسبة 17.4
في المئة ،نتيجة األداء القوي لمجموعة شركات
البنية التحتية.
• زيـ ــادة ف ــي صــافــي األرب ـ ــاح ورب ـح ـيــة السهم
بنسبة  16و 16.6في المئة ،وفق الترتيب.
• نمو صحي في التدفقات النقدية التشغيلية،

«الخليج» يغلق فروعه  ٢٥و ٢٦الجاري
بمناسبة العيد الوطني وعيد
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،تـ ـق ــدم ــت إدارة بـنــك
الـخـلـيــج بــأسـمــى آي ــات التهاني
والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات إلـ ـ ــى سـ ـم ــو أم ـي ــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
وسمو ولــي العهد الشيخ نواف
األحمد ،ورئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،وإلى
ال ـح ـكــومــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،وال ـش ـعــب
الكويتي.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ي ـع ـلــن
«الخليج» إغــاق الفرع الرئيسي
وج ـم ـيــع ف ــروع ــه األخ ـ ــرى يــومــي
األحد واالثنين ( 25و 26الجاري)،
عـلــى أن يـسـتــأنــف نـشــاطــه وفقا
ل ـســاعــات ال ـع ـمــل ال ـم ـع ـتــادة يــوم

الثالثاء ( 27فبراير).
وس ـ ـيـ ــواصـ ــل ال ـب ـن ــك
خدمة عمالئه على مدار
ال ـس ــاع ــة خـ ــال الـعـطـلــة
عــن طــريــق مــركــز خدمة
العمالء التابع لــه على
ا ل ــر ق ــم  .1805805كما
أنـ ـ ـ ــه ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـعـ ـم ــاء
إجـ ــراء مـعــامــاتـهــم الـيــومـيــة من
خــال تطبيق بنك الخليج على
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ،وك ــذل ــك عبر
أجهزة الصراف اآللــي التفاعلية
ال ـت ــي تـحـمــل اسـ ــم «»Gulf Live
ال ـم ـت ــاح ــة ل ــاسـ ـتـ ـخ ــدام مـ ــن 10
صباحا حتى  3عصرا ،في فروع
البنك بالجابرية ،وجنوب السرة

(السالم) ،والعدان والفحيحيل.
وت ـت ـيــح أج ـه ــزة «»Gulf Live
لـلـعـمــاء إمـكــانـيــة ال ـتــواصــل مع
مـ ــوظـ ــف الـ ـبـ ـن ــك عـ ـب ــر خ ــاص ـي ــة
الفيديو ،باستخدام التكنولوجيا
الـمـثـبـتــة داخـ ــل ال ـج ـهــاز ،بحيث
تـتــم إج ــراء الـمـعــامــات اليومية
المعتادة التي تتوافر من خالل
فروع البنك.

«األهلي» :حملة جديدة لتحويل الراتب
أع ـلــن الـبـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ،أم ــس ،ط ــرح حملة
ترويجية جديدة لتحويل الراتب ،وهي متاحة لعمالء
البنك الجدد فقط ،وسوف تستمر حتى  31مايو المقبل.
وأطلق البنك هذه الحملة تحت شعار «حول راتبك
واختار على كيفك» ،وهي تتيح للعمالء الجدد اختيار
مـيــزة مــن بين  3مــزايــا مغرية عند قيامهم بتحويل
رواتبهم إلى «األهلي» ،وهي:
• هدية نقدية تصل إلى  500دينار.
• قرض دون فائدة يصل إلى 5000دينار.
• كسب أمـيــال «سـكــاي واردز» تصل إلــى 100.000
ميل طـيــران يتم إصــدارهــا مجانا على بطاقة الدفع
المسبق .وتــأتــي هــذه الحملة ضمن برنامج مستمر
للحمالت الترويجية التي يطرحها «األهـلــي» ،والتي

تتيح للعمالء فرصة الحصول على مكافآت ومزايا
عديدة ،مثل :حملة «انفق واربــح» ،التي توفر للعمالء
فرصة الفوز بحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم
 2018في روسيا.

ونـمــو م ـحــدود فــي الـتــدفــق الـنـقــدي ال ـحــر ،بسبب
االستثمار لتنمية األعمال التجارية.
• توزيعات أربــاح متوازنة تأخذ في االعتبار
تطلعات المساهمين دون إعاقة نمو األعمال.
• زيادة في االقتراض لتمويل مشاريع الشركة
المستقبلية ،ما نتج عنه صافي دين بقيمة 93.2
مليون دينار.
• تـســويــة ال ـن ــزاع الـقـضــائــي م ــع وزارة الـعــدل
األميركية.

أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة
بلغت إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية
المتكاملة  1.061.6مليون دينار ،بزيادة نسبتها
 14.3في المئة عام  ،2017وتعزى هذه الزيادة إلى
النمو في أعمال الشحن وخدمات التخزين.
وحقق صافي اإليرادات نموا بواقع  2.6في المئة
خــال العام ،إال أن هامش صافي اإلي ــرادات شهد
تــراجـعــا ،ليصل إلــى  23.7فــي المئة مــن  26.4في
المئة العام الماضي ،بسبب الضغوط المستمرة
على األسعار التي تشهدها هذه الصناعة ككل.
وأوض ــح سـلـطــان أن «ال ـخــدمــات اللوجيستية
تنمو مــن خ ــال استراتيجية تــركــز عـلــى شــرائــح
معينة من العمالء ،وتقديم حلول محددة ،وتحسين
اإلنتاجية ،وتطوير مسارات تجارية فعالة ،فضال

عن بناء أنظمة وحلول تعزز من كفاءة رؤى األعمال
وزيادة االنتاجية للعمليات والعمالء .كما نستمر
في الحفاظ على االنضباط المالي».

أجيليتي للبنية التحتية
ش ـهــدت إيـ ـ ــرادات مـجـمــوعــة شــركــات أجيليتي
للبنية التحتية في عام  2017زيــادة بنسبة 12.7
في المئة ،مقارنة بعام  ،2016فيما حققت أربــاح
ال ـم ـج ـمــوعــة ق ـبــل اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالستهالك واإلطفاء زيادة بنسبة  28.2في المئة،
لتصل إلى  120.9مليون دينار ،مع تحسن هامش
الربح من  29.7في المئة عــام  2016إلــى  33.7في
المئة في العام الحالي .وتعتزم أجيليتي االستثمار
في شركات المجموعة لدفع نموهم المستقبلي.
أما فيما يخص نتائج الربع الرابع من ،2017
فقد حققت المجموعة زيادة في اإليرادات بنسبة 25
في المئة ،كما شهدت أيضا أرباح المجموعة قبل
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
زيادة مدفوعة بأداء شركة غلوبال كليرنجهاوس
سـسـتـمــز ،أجـيـلـيـتــي لـلـخــدمــات ال ـع ـقــاريــة ،شــركــة
ن ــاش ـي ــون ــال ل ـخ ــدم ــات ال ـط ـي ــران (ن ـ ـ ــاس) ،وشــركــة
ترايستار.
ً
وأضاف« :كما تنمو أيضا الخدمات اللوجيستية
للقطاع التجاري  -قطاع األعمال الرئيسي بالشركة

طارق سلطان

من حيث النمو في أحجام الشحن ،رغم مواجهة
الضغط على الهوامش فــي هــذا الـســوق الصعب.
ً
ن ـحــن نـ ــرى م ــن اآلن ف ـص ــاع ــدا أن الـتـكـنــولــوجـيــا
الحديثة ستكون العامل الرئيسي للتغيير .لذا تقوم
(أجيليتي) بالتسريع فــي تنفيذ استراتيجيتها
لتحويل األعمال ،من خالل التكنولوجيا وتأسيس
مكانتها كمنافس لوجيستي رقمي رائد».

ً
«التجاري» يطلق عرضا مع «الخطوط
«برقان» :استقبال العمالء
خالل العطلة في فرع المطار الجوية البريطانية»
قـ ـ ـ ــال بـ ـن ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان إن ــه
تلبية لمتطلبات عمالئه
والمسافرين خــال عطلة
ال ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي وعـ ـي ــد
ال ـت ـحــريــر ،فـ ــإن ف ــرع ــه في
ً
المطار سيكون مستمرا
بتقديم خدماته للعمالء
خــال يومي العطلة (25
و 26الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري) ،مـ ـ ــن 8
ً
ً
مساء.
صباحا حتى 10:30
وأوض ــح البنك أن استمرار
الـعـمــل ف ــي ف ــرع ال ـم ـطــار خــال
ال ـ ـع ـ ـط ـ ـل ـ ــة يـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ح ـ ــرص ـ ــه

الـ ـش ــدي ــد ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم جـمـيــع
الـخــدمــات المصرفية لعمالئه
والمسافرين أثناء هذه اإلجازة،
ً
مهنئا الجميع بهذه المناسبة.

ً
 ...ويقدم خصما لدى مركز اليوغا

يواصل بنك برقان مكافأة عمالئه المميزين ،في إطار استراتيجيته
الهادفة إلى توفير العروض التي تلبي احتياجاتهم اليومية ،وترتقي
بأسلوب حياتهم .ومن آخر هذه العروض ،عرض خاص لعميالت باقة
البريميير للتمتع بخصم  15في المئة على جلسات اليوغا بمركز
ً
اليوغا .وتأتي هــذه الخطوة من «بــرقــان» ،انطالقا من حرصه الدائم
على توفير قيمة مضافة لجميع عمالئه ،من خالل العروض الحصرية
ً
في األماكن األكثر إقباال وشهرة ،وقد عمل البنك على تصميم أحدث
الحمالت لتلبية احتياجات عميالت «بريميير» النساء.
ويسعى «برقان» إلى تعزيز تجربة عمالئه بشكل عام ،تزامنا مع
ا لـتــزا مــه بتلبية متطلباتهم الحالية ،ومنحهم الفرصة لالستمتاع
بـتـجــارب رائ ــدة تـعــود بالنفع على صحتهم وأس ـلــوب حياتهم عند
استخدام بطاقات السحب اآللي فقط.
ويتوافر الخصم على نوعين من الباقات :باقة  12حصة ،والتي
ستصبح بـ  100دينار ،وباقة الـ  30حصة ،بـ  204دنانير.

«المتحد» :نجاح
كبير لحملة
«استثمارك ذهب»

أعلن البنك األهلي المتحد
ن ـ ـجـ ــاح ح ـم ـل ــة «اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارك
ذه ــب» ،التي أطلقها لمكافأة
عمالء وديعة الوكالة طويلة
األجـ ـ ـ ــل (ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر) ،فـ ــي ج ــذب
ال ـمــزيــد م ــن ال ـع ـمــاء ال ـج ــدد،
فـ ـض ــا عـ ــن اإلق ـ ـب ـ ــال ال ـك ـب ـيــر
وردود الـفـعــل اإليـجــابـيــة من
العمالء.
وتـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ل ـع ـم ــاء
«ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد» فـ ــرصـ ــا ل ــدخ ــول
ال ـس ـح ــب ع ـل ــى ع ـش ــر ج ــوائ ــز
ق ـ ِّـي ـم ــة م ــن ال ــذه ــب ع ـن ــد فـتــح
ودي ـعــة الـخـيــر طــويـلــة األجــل
لفترة سنة وأكثر .وتبلغ قيمة
ال ـجــائــزة األول ــى كيلو ذهــب،
والثانية نصف كيلو ،والثالثة
ربع كيلو .أما الجائزة الرابعة
إلى العاشرة ،فهي  100غرام
ذ ه ــب ،حـيــث تستمر الحملة
حتى  28الجاري ،وسوف يتم
السحب وإعــان الفائزين في
 20مارس المقبل.
كما تـقــدم الحملة للعميل
ف ــرص ــة دخ ـ ــول ال ـس ـح ــب لـكــل
 10.000ديـنــار ،جديده تودع
ل ـمــدة س ـنــة ،وفــرصـتـيــن عند
ت ـث ـب ـي ـت ـهــا ل ـس ـن ـت ـي ــن ،وثـ ــاث
فـ ــرص ع ـنــد تـثـبـيـتـهــا لـثــاث
سنوات.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
رئيس الفروع في «المتحد»،
ع ــام ــر نـ ـج ــم« :نـ ـح ــن سـ ـع ــداء
للغاية بالنجاح الالفت الذي
حققته هذه الحملة».

مع حلول إجازة العيد الوطني
وع ـيــد ال ـت ـحــريــر وزيـ ـ ــادة م ـعــدالت
السفر خــال فترة اإلج ــازات ،فإنه
الــوقــت األفـضــل السـتـخــدام بطاقة
االئتمان الخاصة بك من الخطوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة والـ ـبـ ـن ــك
التجاري.
وألن ـ ـهـ ــا الـ ـبـ ـط ــاق ــات ال ــوح ـي ــدة
ذات الـشـعــار المشترك بين البنك
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـج ــوي ــة
الـبــريـطــانـيــة فــي ال ـشــرق األوس ــط،
تـتـيــح ه ــذه ال ـب ـطــاقــات لحامليها
أن يكونوا جــزء ا من برنامج والء
عالمي ،وتقدم لهم فرصة تجميع
نقاط  Aviosوهي عملة المكافآت
للنادي التنفيذي للخطوط الجوية
البريطانية على كل دينار ينفقونه
على البطاقة واسترداد هذه النقاط
واس ـت ـبــدال ـهــا ب ــرح ــات ط ـي ــران أو
بترقية درجات السفر.
وأوض ــح مـســاعــد الـمــديــر الـعــام
لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
لألفراد في البنك التجاري ،حميد
إبراهيم سلمان ،أنه يقدم  3بطاقات
تحمل الشعار المشترك معه ومع
الخطوط الجوية البريطانية وهي:
مــاس ـتــركــارد وورلـ ــد ،مــاسـتــركــارد
بالتينيوم ،ومــاسـتــركــارد مسبقة
الدفع وتحمل العديد من المميزات
لمن يحملها.
عـنــد إصـ ــدار ال ـب ـطــاقــات ،يمنح
ال ـبــرنــامــج لـجـمـيــع ال ـع ـمــاء نـقــاط

«اف ـي ــوس» كـهــديــة ترحيبية تصل
حـتــى  12.500نقطة بحسب نــوع
البطاقة ،وهذا يكفي لرحلة ذهاب
من الكويت الى لندن.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـل ـ ـمـ ــان إن ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
يستطيعون بعد ذلك تجميع نقاط
المكافآت «أفيوس» على كل دينار
كويتي ينفقونه باستخدام البطاقة
عند ا لـقـيــام بعملياتهم الشرائية
المعتادة كحجز رحــات الطيران
أو لدى أماكن الترفيه والتسوق أو
عند التزود بالوقود.
وعند تجميع عدد نقاط كافية،
يمكن للعمالء استبدال تلك النقاط
ب ـتــذاكــر لـلـسـفــر ح ــول ال ـعــالــم على
متن الخطوط الجوية البريطانية
أو أي من  13شركة طيران عالمية
التي يضمها تحالف «»Oneworld
(مـثــل الـخـطــوط الـجــويــة القطرية،
الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة األردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،الـ ـخـ ـط ــوط
السريالنكية وغيرها من شركات
الطيران العالمية) ،إضافة إلى ذلك
يمكن استبدال تلك النقاط لترقية
درجة السفر على رحالت الخطوط
الجوية البريطانية ،أو لدفع جزء
من التذكرة عند الحجز على متن
الخطوط الجوية البريطانية.
وتتسم هذه البطاقات بالعديد
م ــن الـ ـم ــزاي ــا ال ـم ـق ــدم ــة م ــن الـبـنــك
ال ـت ـجــاري ومــاس ـتــركــارد للعمالء،
مثل الدخول إلــى قاعات االنتظار
ب ــالـ ـمـ ـط ــارات وخـ ــدمـ ــة ال ـم ـس ــاع ــد

حميد سلمان

الشخصي ،والحصول على تأمين
سـ ـف ــر ع ــالـ ـم ــي (ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـط ــاق ــات
الـ ـ ـث ـ ــاث) ،وإقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـج ــان ـي ــة فــي
أك ـثــر م ــن  1200ف ـنــدق م ــن ف ـنــادق
ومنتجعات س ـتــاروود فــي جميع
أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،وع ـ ــروض خــاصــة
بالمنتجعات الصحية ،وخصومات
ف ــي ال ـش ـق ــق ال ـم ـف ــروش ــة ال ـف ـخ ـمــة،
ً
وأي ـ ـض ـ ــا إم ـ ـكـ ــان االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
برنامج  Priceless Citiesالمقدم من
ماستركارد ،والــذي يمنح معاملة
خاصة للشخصيات المهمة /كبار
الـ ـ ــزوار ،وك ــذل ــك م ـج ـمــوعــة فــريــدة
من الخدمات المتميزة في مجال
الـتــرفـيــه وال ـف ـنــادق وال ـت ـســوق في
جميع المدن حول العالم وغيرها
من المميزات.

ةديرجلا
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«التجارة» :أصدرنا  5463رخصة العام الماضي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي
الرخص التجارية التي أصدرتها خالل العام
الماضي بلغ نحو  5463رخصة ،بواقع 297
رخصة لنشاط التجارة العامة ،الذي تصدر
قائمة الرخص التجارية المستخرجة.
وقالت الــوزارة ،في إحصائية لها ،إن عدد
رخص نشاط المطاعم التي تم إصدارها بلغ
 ،276ت ــاه نـشــاط الـمــابــس الـجــاهــزة ب ــ،202
ثــم نـشــاط صــالــونــات التجميل بــواقــع ،193
ثم نشاط استيراد وتصدير وكيل بالعمولة
بواقع  192رخصة.

 VIVAتختتم
«امسح
عرض ً
واربح» غدا

تختتم شركة االتصاالت
ا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة  ،VIVAع ــرض
«ام ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــح واربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح» ض ـم ــن
م ـج ـمــوعــة ع ـ ــروض ف ـبــرايــر،
التي أطلقتها أخيرا ،تزامنا
م ـ ـ ــع االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال بـ ــاألع ـ ـيـ ــاد
الوطنية ،في فرعيها بمجمع
ً
األف ـ ـن ـ ـيـ ــوز غ ـ ـ ـ ــدا ،ل ــأس ـب ــوع
الثالث على التوالي.
وشهد فرعا  VIVAبمجمع
األفـنـيــوز خــال األسبوعين
األول والـثــانــي إقـبــاال كثيفا
من العمالء على عرض VIVA
الشيق ،الذي يمنحهم كوبون
«امسح واربح» عند االشتراك
بــإحــدى بــاقــات الــدفــع اآلجــل
للمكالمات أو اإلنترنت للفوز
بواحدة من الجوائز الفورية
ال ـم ـم ـيــزة م ــن دراج ـ ـ ــات دفــع
رباعي  ATVوشاشات تلفاز
وأجهزة ذكية.
ُيـ ــذكـ ــر أن يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
األخير خالل فبراير سيكون
عمالء  VIVAعلى موعد مع
أقوى العروض والجوائز في
فرعيها بمجمع األفنيوز.

وأضــافــت أن عــدد رخــص نـشــاط الهواتف
بلغ  161رخصة ،ثم نشاط البقالة بوقع ،139
ث ــم ن ـشــاط حــاقــة ل ـلــرجــال بـنـحــو  ،136تــاه
نشاط مأكوالت خفيفة بنحو  ،134ثم نشاط
خياط مالبس سيدات بواقع  ،114تاله نشاط
م ـقــاوالت عــامــة للمباني بــواقــع  ،99فنشاط
غسل وكي على البخار بـ.79
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى إص ـ ـ ــدار  60رخـ ـص ــة جـلــب
العمالة المنزلية ،و 38رخصة مواد غذائية،
و 36رخصة خياط مالبس سيدات وأقمشتها،
و 33رخصة حلويات ومعجنات ،و 32رخصة

أحذية وحقائب ،و 23رخصة إيجار واستئجار
األراضي والعقارات.
ولفتت إلى إصدار  22رخصة نشاط خضار
وف ــواك ــه ،و 21رخ ـصــة مـطـعــم وم ـق ـهــى ،و13
رخ ـصــة مــرط ـبــات ،و 12رخ ـصــة بـيــع وش ــراء
األراض ـ ـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،و 11رخـ ـص ــة ك ــراج
لتصليح ال ـس ـيــارات ،و 10رخ ــص لـمـقــاوالت
تنظيف المباني وال ـمــدن وع ـطــورات ومــواد
التجميل ،مبينة أن إجمالي عدد الرخص في
األنـشـطــة األخ ــرى غـيــر ال ـمــذكــورة بـلــغ 2759
رخصة.
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«المركز» يدعم الصندوق التعليمي
لمبرة األمل الخيرية

 2.5مليون دينار أرباح «غلوبل» في 2017

ً
مجلس اإلدارة يقترح توزيع  %5نقدا
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــت االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي (غ ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــل) ،أمـ ـ ــس،
نـتــائـجــه ال ـمــال ـيــة ل ـعــام ،2017
المنتهي في  31ديسمبر ،2017
محققا أر بــا حــا صــا فـيــة بلغت
 2.5مليون دينار ( 8.3ماليين
دوالر) ،وإجمالي إيرادات 14.1
م ـل ـي ــون د يـ ـن ــار ( 46.7م ـل ـيــون
دوالر).
وذكرت «غلوبل» أن اإليرادات
من الرسوم والعموالت ،والتي
تمثل  73في المئة من إجمالي
اإلي ــرادات ،بلغت  10.3ماليين
دينار ( 34.1مليون دوالر).
وأوضحت أن حجم األصول
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء بـ ـل ــغ 910
م ــايـ ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ( 3مـ ـلـ ـي ــارات
دوالر) في  31ديسمبر .2017
وأشـ ــارت إل ــى أن ف ــرق إدارة
األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ظـ ـ ـل ـ ــت تـ ـ ــركـ ـ ــز ع ـل ــى
ط ـ ـ ـ ــرح م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات وخـ ـ ــدمـ ـ ــات
ت ـنــاســب اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـمــاء
االستثمارية التي توفر الدخل
وا لـعــا ئــد المنتظمين ،و مـعــدل
م ـن ـخ ـفــض ل ـل ـم ـخــاطــر .وخ ــال
العام ،قامت الشركة باستقطاب
 71مليون دوالر فــي منتجات
ب ــاسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة،
وقامت بتوزيعات نقدية فاقت
قـيـمـتـهــا  93مـلـيــون دوالر من
أرباح وتخارجات.
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن إدارة
األصـ ـ ـ ــول فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـ ـمـ ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا
وا صـلــت تحقيق أداء تنافسي
ل ـل ـص ـنــاديــق وال ـم ـحــافــظ الـتــي

حارب الدرمكي

سليمان الربيع

ت ــدي ــره ــا فـ ــي أس ـ ـ ــواق األس ـه ــم
اإلقليمية و تـفــوق أداء العديد
مــن هــذه الـصـنــاديــق عـلــى أداء
مؤشرات القياس والصناديق
المماثلة.
وب ـي ـنــت «غ ـل ــوب ــل» أن فــريــق
إدارة األ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــار يـ ــة
اس ـت ـحــوذ بـنـجــاح عـلــى أربـعــة
عـقــارات فــي عــام  ،2017ليصل
إجـ ـم ــال ــي األصـ ـ ـ ــول ال ـع ـق ــاري ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارة م ـ ــن خـ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
العقارات التجارية الذي أطلق
أواخر  2015إلى سبعة أصول،
بـقـيـمــة إج ـمــال ـيــة  300مـلـيــون
جـ ـنـ ـي ــه اس ـ ـتـ ــرل ـ ـي ـ ـنـ ــي .ونـ ـج ــح
الفريق في توزيع عوائد على
األصول المدارة منذ تأسيسه،
بمتوسط دخل سنوي بنسبة
 9.25في المئة .ويعمل الفريق
حـ ــال ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدة صـ ـفـ ـق ــات
باألسواق المتقدمة.

وأ ضــا فــت« :بعد التوزيعات
النقدية التي قامت بها الشركة
ف ـ ــي أ غـ ـسـ ـط ــس  2017ب ـم ـب ـلــغ
 22.9مليون دينار ( 75مليون
دوالر) ،من خالل تخفيض رأس
ال ـم ــال ،اق ـت ــرح مـجـلــس اإلدارة
لموافقة الجمعية العامة توزيع
أرباح نقدية عن السنة المالية
 2017ب ــواق ــع  5ف ــي ال ـم ـئــة ،أي
 0.005دينار للسهم».
وتعليقا على هذه النتائج،
ق ـ ــال ر ئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة،
حـ ـ ـ ــارب ال ـ ــدرمـ ـ ـك ـ ــي« :ح ــاف ـظ ــت
(غ ـ ـلـ ــوبـ ــل) عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــار ث ــاب ــت
للربحية للسنة الخامسة على
ا لـتــوا لــي ،بفضل استراتيجية
األعمال القائمة على الرسوم.
ن ـح ــن سـ ـع ــداء بـ ـه ــذه ال ـن ـتــائــج
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت خ ــال
األوقات الصعبة التي تمر بها
أس ـ ــواق رأس ال ـم ــال وصـنــاعــة

الـ ـخ ــدم ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
المنطقة».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ،س ـل ـي ـمــان الــرب ـيــع:
«رغ ــم الـتـقـلـبــات والـصـعــوبــات
الـ ـت ــي ن ـش ـه ــده ــا ،ن ـج ـح ـنــا فــي
ت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة عـ ـم ــائـ ـن ــا،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ق ــائـ ـم ــة م ـن ـت ـجــات ـنــا
وخ ـ ــدم ـ ــاتـ ـ ـن ـ ــا ووقـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا ع ـل ــى
ص ـ ـف ـ ـقـ ــات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وت ـم ـك ـن ــا
م ــن اس ـت ـق ـطــاب أم ـ ــوال جــديــدة
م ـ ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح .وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ك ـش ــرك ــة
عاملة بمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،ال يمكن عزل
(غلوبل) عن الرياح المعاكسة
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،إال أنـ ـن ــا مـ ــا زل ـنــا
ملتزمين بمواصلة خلق القيمة
لجميع أصحاب المصلحة ،من
خ ــال ن ـم ــوذج أعـمــالـنــا الـمــرن
وال ـق ــوي ال ـقــائــم ع ـلــى الــرســوم
واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات الـمـبـتـكــرة
والقدرات التنفيذ التي يتمتع
بها الفريق».

مناف الهاجري والسي قطينة والرازي البديوي
قام المركز المالي الكويتي (المركز) ،أخيرا ،بدعم
الـصـنــدوق التعليمي لمبرة األم ــل الـخـيــريــة ،وهي
ُ
جمعية خيرية تعنى بمساعدة األطفال ذوي اإلعاقة
الذهنية وصعوبات التعلم ،بهدف دمج هذه الفئة
في جميع مجاالت الحياة.
وت ــأت ــي رع ــاي ــة «الـ ـم ــرك ــز» ،ت ــأك ـي ــدا ع ـلــى حــرصــه
المستمر على دعم جمعيات النفع العام التي تخدم
الـمـجـتـمــع ،ب ـكــل ف ـئــاتــه ،ك ـجــزء م ــن اسـتــراتـيـجـيـتــه
للمسؤولية االجتماعية.
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي «ال ـم ــرك ــز» ،مـنــاف
الهاجري« :نؤمن بأهمية دعم جميع فئات المجتمع،
وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم ،وتمكينهم من
تطوير مهاراتهم ،وتعزيز ثقتهم بقدراتهم ،ليكونوا
ً
أفرادا فاعلين في المجتمع».
وتابع« :من هذا المنطلق ،جاءت رعاية (المركز)
لـمـبــرة األمـ ــل ،كــونـهــا إح ــدى الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة
واإلنسانية ذات السمعة الطيبة والدور الفاعل في
مجال خدمة المجتمع ،وتعزيز قــدرات األطفال من
ذوي االحتياجات الخاصة وصعوبات التعلمِّ .
نثمن
دور مبرة األمل ،وتفاني أعضائها ،وعملهم الدؤوب،
لتحقيق األهداف اإلنسانية لها».

وأضـ ــاف ال ـهــاجــري« :تــأتــي ه ــذه الــرعــايــة كجزء
من استراتيجية (المركز) للمسؤولية االجتماعية
واالق ـت ـص ــادي ــة ،وال ـت ــي تــرت ـكــز ع ـلــى ثــاثــة م ـحــاور
أساسية ،هي :بناء القدرات البشرية ،مواء مة بيئة
الـعـمــل م ــع أف ـضــل مـعــايـيــر الـحــوكـمــة الـمــؤسـسـيــة،
وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة األعمال».
وأ عــر بــت الرئيسة التنفيذية والرئيسة المالية
في مبرة األمــل ،السي قطينة ،عن شكر مبرة األمل
للمسؤولين في «المركز» على إيمانهم برسالة المبرة
اإلنسانية ،واستمرار دعمهم السخي ألنشطتها.
وق ــال ــت« :ت ـع ــد م ـشــاركــة ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لــدعــم
األنـشـطــة اإلنـســانـيــة مــن أه ــم أس ـبــاب نجاحها في
ت ــأدي ــة دوره ـ ــا .ون ـت ـقــدم بــالـشـكــر ل ــ(ال ـم ــرك ــز) ،على
مساهمته في تحقيق أهــداف المبرة ،التي تسعى
إلى توفير األجواء النفسية واالجتماعية الصحية
لهؤالء األطفال وأسرهم ،وعدم إقصائهم ،بل تحفيز
المجتمع على قبولهم واالندماج معهم».
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المخيزيم« :أركان» عززت مكانتها في السوق العقاري
التركيت 55 :مليون دينار محفظة الشركة العقارية و %95منها بـ«المحلي»

سند الشمري

ذكر التركيت أن نسبة اإلشغال
في عقارات ً«أركان» تتجاوز
 ،%92نظرا لوجودها في
مواقع مميزة ومرغوبة ،وذلك
الوقت الذي يشهد السوق
في ً
تراجعا في نسب اإلشغال
يتعدى .%10

ربحية سهم
الشركة زادت
بنسبة %47
ً
مسجال 14.46
ً
فلسا
التركيت

أكــد رئـيــس مجلس إدارة شركة
أركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،فـهــد
المخيزيم ،أن الشركة حققت العديد
من اإلنـجــازات خالل السنة المالية
ال ـم ـن ـصــرمــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي عـ ــزز من
مكانتها في السوق العقاري ،وذلك
على الرغم من التحديات االقتصادية
الـعــديــدة الـتــي كــانــت ســائــدة خــال
تلك السنة.
حديث المخيزيم جاء في كلمته
خــال اجتماع الجمعية العمومية
ال ـعــاديــة ال ـتــي ع ـقــدت أمـ ــس ،حيث
أش ــار إلــى مضي الـشــركــة قــدمــا في
سياساتها الرامية إلى البحث عن
ف ــرص االسـتـثـمــار الـتــي تسهم في
تحقيق ال ـعــوائــد الـمـجــزيــة ،والـتــي
تجلت بوضوح من خالل االستثمار
في عدد من العقارات المدرة للدخل
فــي مــواقــع مـخـتــارة مـمـيــزة .ولفت
إل ــى ال ـشــركــة اس ـت ـث ـمــرت بـمـشــروع
«أرك ــان كلينك» بمنطقة الجابرية،
والـ ــذي انطلقت أع ـمــال الـحـفــر فيه
أخ ـي ــرا ،والـ ــذي سـيـكــون ع ـبــارة عن
مجمع متكامل لـلـعـيــادات الطبية
التخصصية.
وقـ ـ ــال ال ـم ـخ ـي ــزي ــم إن «أرك ـ ـ ـ ــان»
اسـتـثـمــرت كــذلــك بـمـشــروع «أرك ــان
ريزيدنس» للشقق الفندقية الفخمة
وال ـ ـمـ ــدرج ع ـلــى م ــوق ــع booking.
 comوال ــواق ــع ف ــي قـلــب الـعــاصـمــة
ب ــإط ــال ــة ب ـح ــري ــة س ــاح ــرة ب ـج ــوار
األب ــراج التجارية والمالية ،والــذي
يـضــم ع ــددا مــن ال ـمــرافــق الصحية
والرياضية الفخمة ومركزا متميزا
لـ ـ ــرجـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الخدمات األمنية على مدار الساعة

المخيزيم والتركيت خالل اجتماع الجمعية العمومية
إلعـطــاء قاطنيه المزيد مــن الراحة
والخصوصية ،والــذي يعد امتدادا
الس ـت ـث ـم ــارات ال ـش ــرك ــة وتـتــويـجــا
لتوجهاتها في السعي إلى االرتقاء
بمعايير ج ــودة الـخــدمــات وأدوات
الرفاهية بأدق تفاصيلها ،استجابة
ل ـت ـط ـل ـع ــات الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ف ـ ــي ال ـت ـم ـيــز
والفخامة ،مما يجعله قبلة لشريحة
رجال األعمال وكبار الزوار الباحثين
عن الراحة والرفاهية في الوقت ذاته.

البيانات المالية
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،اسـ ـتـ ـع ــرض نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة الــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــركــة ،عـبــدالــرحـمــن
ال ـتــرك ـيــت ،أه ــم ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
للشركة عن السنة المالية المنتهية
ف ــي  31أك ـت ــوب ــر  ،2017مـبـيـنــا أن
ً
الشركة حققت أرباحا صافية بلغت
 3.59ماليين دينار ،مسجلة زيادة
بنسبة  47في المئة ،مقارنة بمبلغ
 2.44مليون دينار للسنة الماضية،
فضال عن زيــادة في ربحية السهم
بنسبة  47في المئة ،حيث سجلت
قيمة السهم  14.46فلسا مقابل 9.85
لعام .2016
وأشـ ـ ـ ــار ال ـت ــرك ـي ــت إل ـ ــى أن ه ــذا

اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز الـ ـمـ ـمـ ـي ــز يـ ــأتـ ــي ل ـي ـك ـمــل
م ـس ـيــرة أركـ ـ ــان ال ـكــويــت الـعـقــاريــة
الناجحة على الرغم من التحديات
االقتصادية بالسوق عموما ،مبينا
أن ال ـش ــرك ــة ن ـج ـحــت ف ــي ال ـح ـفــاظ
على ارتفاع بإجمالي األصــول بلغ
 55.8مليون ديـنــار بنسبة  19في
الـمـئــة ،مـقــابــل  46.9مليونا للعام
الماضي ،ونمو في إجمالي حقوق
الـمـســاهـمـيــن بـقـيـمــة  33.9مليون
دينار وبنسبة  5في المئة ،قياسا
بمبلغ  32.3مليونا في .2016
وقــال إن هــذه النتائج المجزية
ل ـي ـســت سـ ــوى ح ـص ــاد خ ـطــة عمل
وضـعـهــا مجلس اإلدارة بمنتهى
الـ ـت ــروي والـ ــدقـ ــة ،واع ـت ـم ــدت على
ركـ ـي ــزة أس ــاس ـي ــة م ـف ــاده ــا تـنــويــع
اإلس ـت ـث ـم ــارات ال ـع ـقــاريــة لـلـشــركــة،
مشيرا إلــى أن ما تحقق من أربــاح
ونتائج تشغيلية مرضية ،ليعكس
أداء أركان العقارية الجيد ،ومالءتها
الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـصـ ـلـ ـب ــة ،وان ـت ـه ــاج ـه ــا
س ـيــاســات مــوفـقــة ل ـش ــراء األص ــول
القوية المتينة ،التي لم تتأثر أبدا
بظروف سوق العقار في المناطق
النحيطة ،وذلك نظرا لحسن اختيار
م ــواق ــع ال ـع ـقــار الـمـمـيــز والـمـتـنــوع
جـغــرافـيــا ،أداء نــأمــل أن يسهم في

تحسين أح ــوال ال ـســوق ،وتنشيط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي بـ ـم ــا ي ـع ــود
بالفائدة على الجميع.

محفظة أركان
وذكر أن محفظة الشركة العقارية
تتجاوز  55مليون ديـنــار ،وأن 95
فــي الـمـئــة منها يــوجــد فــي الـســوق
ال ـع ـق ــاري الـمـحـلــي ف ــي الـقـطــاعــات
العقارية االسـتـثـمــاري والـتـجــاري،
ف ــي حـيــن تـتــركــز  5ف ــي الـمـئــة فقط
ف ــي ال ـس ــوق ال ـخ ــارج ــي ،خصوصا
في بريطانيا ،السيما عقب تخارج
الشركة مــن مشروعها فــي سلطنة
عـمــان .وبـ ّـيــن أن نسب اإلشـغــال في
عقارات الشركة تتجاوز  92في المئة،
نـظــرا لــوجــودهــا فــي مــواقــع مميزة
وم ــرغ ــوب ــة ،وذل ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يشهد فيه السوق تراجعا في نسب
اإلشغال يتعدى  10في المئة.
وتطرق التركيت إلى اإلنجازات
التي حققتها الشركة على صعيد
ً
األعـمــال ،ب ــدءا بمناقصة استراحة
االدع ـم ــي ال ـتــي ت ــم تــرسـيـتـهــا على
شركة أركان ،والتي كانت الشركة قد
وقعت عقدها مع إدارة أمالك الدولة
بوزارة المالية.
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 37.3مليون درهم أرباح «فالي دبي»
أعـلـنــت شــركــة ف ــاي دب ــي ،أم ــس ،نتائجها
المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
وسجلت الناقلة عائدات بلغت  5.5مليارات
درهم ( 1.5مليار دوالر) ،مقارنة مع  5مليارات
درهم ( 1.37مليار دوالر) في العام الذي سبقه،
بنمو بلغ  9.2في المئة ،مقارنة بنفس الفترة
من العام الذي سبقه .وحققت الشركة أرباحا
بلغت  37.3مليون درهم ( 10.1ماليين دوالر)،
لتواصل بذلك تحقيق األرباح منذ عام .2012
ونـقـلــت «فـ ــاي دبـ ــي»  10.9مــايـيــن مـســافــر
(رقم قياسي في تاريخ الشركة) ،ونمت أعداد
ال ـم ـســافــريــن بـنـسـبــة  5.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـقــارنــة
بالسنة ا لـتــي سبقتها .وبطلبيات تصل إلى
 295طــائــرة ،تصبح «فــاي دبــي» بين العشرة
الكبار من حيث طلبيات الطيران ،ما يعكس
حجم طموح الناقلة.
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى إعـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـنــويــة
الكاملة لعام  ،2017قال الشيخ أحمد بن سعيد،

الرئيس األعلى لـ»فالي دبي» ،إن «النتائج التي
أعلنتها الشركة تبرهن على ا لــدور المحوري
والمستمر الذي تضطلع به الناقلة في عملية
ت ـن ـم ـيــة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـس ـي ــاح ــة ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات».
وأضــاف« :شهد عام  2017أيضا إعــان (فالي
د بــي) لطلبيتها الثالثة واألكبر من الطائرات
التجارية ،وهو تأكيد على مساهمة الناقلة في
تعزيز دور دبي كمركز عالمي للطيران ،ومحور
طموح الناقلة للنمو والتوسع».
مــن جـهـتــه ،قــال الــرئـيــس التنفيذي ل ـ «فــاي
دب ـ ـ ــي» ،غ ـي ــث الـ ـغـ ـي ــث ،عـ ــن األداء الـتـشـغـيـلــي
والمالي للشركة« :أسعار الوقود مستمرة في
تــأثـيــرهــا عـلــى بيئة األع ـمــال لـقـطــاع الـطـيــران،
وتوفر تــوازنــا جيدا بين األسـعــار واإلي ــرادات
ون ـمــو ال ـم ـســافــريــن .رغ ــم الـبـيـئــة االقـتـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـبــر ش ـب ـكــة وج ـه ــات ـن ــا ،فــإنـنــا
شهدنا أعدادا قياسية للمسافرين معنا ،إضافة
إلى النمو المستدام في عائداتنا».

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

«الرقمية للحاسبات» و«سيسكو» تشاركان في «الحوكمة والمخاطر»
شـ ــدد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـشــركــة الـكــويـتـيــة
الرقمية للحاسبات نبيل قبيسي على أهمية
حوكمة تكنولوجيا المعلومات ،التي تعتبر
ج ــزءا مــن حــوكـمــة ال ـشــركــات وام ـت ــدادا لها،
مشيرا الى أن هذه األهمية تظهر خالل دورها
في تحقيق تطوير استراتيجية تكنولوجيا
المعلومات والشروع في الفحص التشغيلي
واالستراتيجي.
جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة
م ـشــاركــة «الـكــويـتـيــة الــرقـمـيــة لـلـحــاسـبــات»
ف ــي مـلـتـقــى ال ـكــويــت لـلـحــوكـمــة والـمـخــاطــر
واالم ـ ـت ـ ـثـ ــال فـ ــي نـ ـظ ــم الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،GRC
ال ــذي يعقد يــومــي  6و 7م ــارس المقبل في
فـنــدق جــي دبـلـيــو م ــاري ــوت ،قــاعــة الـجـهــراء،
ب ــرع ــاي ــة وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب خــالــد ال ــروض ــان،
وبــدعــم مــن الـجـهــاز الـمــركــزي لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات .وأض ـ ــاف قـبـيـســي أن أهـمـيــة
حوكمة تكنولوجيا المعلومات تتجلى في
تطوير وإدارة نظم تكنولوجيا المعلومات،

وضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراري ــة األعـ ـ ـم ـ ــال ،وت ـحــديــد
األساليب والوسائل والعمليات المرتبطة
بتكنولوجيا المعلومات ،مؤكدا أنها أيضا
تظهر في تحديد أفضل الممارسات في مجال
التطور التكنولوجي وإدارة تنمية وتطوير
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ـقـ ــومـ ــات ت ـط ـب ـي ــق ح ــوك ـم ــة
تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات تـحـتــاج إل ــى عــدة
مقومات ،تتكامل مع بعضها لنجاح تطبيقها
في أي جهة ،والتي تتمثل في إدارة البنية
التحتية لتكنولوجيا ا لـمـعـلــو مــات فــي أي
مؤسسة أو جهة حكومية ،والتي تعود إلى
القرارات المتعلقة بأنواع األجهزة والبرامج
وتشييدات الشبكة والبيانات المستخدمة
داخ ــل الــوحــدة والمعايير الـخــاصــة إلحــراز
وتـ ـط ــور أص ــول ـه ــا ال ـخ ــاص ــة بـتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـشــركــة
سيسكو الـكــويــت ســامــر الـلـحــام إن الشركة
ستشارك في الملتقى والمعرض المصاحب

أسعار المعادن الثمينة والنفط

نبيل قبيسي

سامر اللحام

له ،والذي سيحضره العديد من المسؤولين
والمنتسبين من الجهات الحكومية والبنوك
والشركات النفطية وشركات التدقيق المالي
وشركات تكنولوجيا وتقنية المعلومات.
وأكـ ـ ــد ال ـل ـح ــام أه ـم ـي ــة ت ـق ـن ـيــة ال ـح ـكــومــة
والـمـخــاطــر واالمـتـثــال فــي نظم المعلومات

التي تعتبر من المواضيع الحديثة والمهمة
وال ـت ــي يـمـكــن رب ـط ـهــا بـمـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت
والتطبيقات ،التي تبلور وتوضح أثر خفض
مخاطر أمن المعلومات في الحد من التالعب
المالي اإللكتروني ،في ظل نظام الحكومة
اإللكترونية.

ثقافات
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لقاء مع الفنان اللبناني
افتتح األمين العام للمجلس
نقوال سعادة نخلة حول
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب علي اليوحة فعاليات أغنيته األخيرة {النص
المؤتمر الدولي «عصور ما قبل التاني} وألبومه المنتظر
وحفالت الصيف المقبل.
التاريخ».

20
مسك وعنبر

٢٤

ُ
أطلق الفيلم السينمائي "سرب
ما هو داء التهاب الجلد
المتسفنج وما هي أعراضه الحمام" أمس األول في قاعة
السينما بمركز الشيخ جابر
وعالجاته وهل ينتقل
األحمد الثقافي.
بالوراثة؟

جورج وأمل كلوني يدعمان
التظاهر ضد األسلحة النارية
سـيـتـبــرع جـ ــورج كـلــونــي وزوج ـت ــه أم ــل بـنـصــف مليون
دوالر لدعم تظاهرة مؤيدة لإلشراف على األسلحة النارية
سينظمها في  24مارس المقبل في واشنطن تالميذ ناجون
ً
مــن عملية إط ــاق نــار أودت بحياة  17شخصا األسـبــوع
الماضي في فلوريدا.
وقال كلوني في تصريح صحافي" :أنا وأمل تأثرنا كثيرا
بشجاعة الشابات والشبان في مدرسة ستونمان دوغالس
الثانوية" ،مضيفا" :ستكون عائلتنا حاضرة الى جانب هذا
الجيل الالفت من الشباب اآلتين من كل أنحاء البالد ،وباسم
طفلينا إيال والكسندر نتبرع بنصف مليون دوالر للمساعدة
على تمويل هذا الحدث المؤسس ،فحياة أطفالنا رهن به".
وأعرب تالميذ في إطار وسم #نيفر أغين (كي ال تتكرر)
عبر خــدمــة "تــويـتــر" ال ــذي اعتمد بعد الـمـجــزرة للمطالبة
ب ــإج ــراء ات ،عــن "االم ـت ـنــان الـهــائــل" لكلوني وزوج ـتــه لهذا
"التبرع الالفت" ،مضيفين" :نتلقى دعما متواصال ،ونحن
متحمسون للتظاهر".
وكان كلوني وزوجته تبرعا العام الماضي بمليون دوالر
لمنظمة حقوقية فــي أعـقــاب مسيرة لــدعــاة سـيــادة العرق
األبيض في فرجينيا ،مما أدى إلى احتجاجات مقابلة من
السود ووفاة امرأة.
وحرص الكثير من التالميذ الناجين من مجزرة باركالند
الصفوف في األيام األخيرة للتنديد بعدم تحرك األوساط
السياسية أمــام تـكــرار عمليات إطــاق الـنــار فــي الـمــدارس
بالواليات المتحدة.
وقد أعطت مداخالتهم التي بثت مباشرة على التلفزيون
في أحيان كثيرة ،زخما جديدا للنقاش حول األسلحة الذي
وصل إلى طريق مسدود.

وأعلن التالميذ األحــد أنهم سينظمون "مسيرة من
أج ــل حـيــاتـنــا" فــي واشـنـطــن وم ــدن أخ ــرى عـبــر الـبــاد
للمطالبة بضبط أكبر لألسلحة النارية.
وك ــان نيكوالس ك ــروز التلميذ السابق فــي مدرسة
مارجوري ستونمان دوغــاس الثانوية في باركالند
في شمال ميامي (فلوريدا) فتح النار من سالح نصف
أوتوماتيكي األربعاء الماضي في أروقة المدرسة ،مما
أدى إلى سقوط  17قتيال أغلبيتهم من المراهقين.
ّ
ورغم إنذارات متعددة بشأن سلوكه العنيف ،تمكن
ك ــروز ( 19عــامــا) مــن ش ــراء ســاح بشكل
قانوني استخدمه الرت ـكــاب هذه
المجزرة التي ّ
تعد من األفظع
في تاريخ الواليات المتحدة.
وقـ ــد رفـ ــع عـ ــدة مـشــاهـيــر
الصوت منذ تلك الحادثة
ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـض ـبــط أك ـبــر
لــأس ـل ـحــة ال ـ ـنـ ــاريـ ــة ،مــن
جنيفر لوبيز إلى لويس
ف ــون ـس ــي مـ ـ ـ ــرورا بـكـيــم
ك ـ ـ ــارداشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان وإي ـ ـلـ ــن
ديغينيريس.
(أ ف ب)

جورج كلوني وزوجته

ِّ
بريانكا شوبرا تصور الموسم الثالث من «كوانتكوا»
قــا لــت الممثلة ا لـهـنــد يــة الشهيرة
بريانكا شوبرا إنها لم تكن لتحظى
بـمـسـيــرة فـنـيــة نــاجـحــة تـمـتــد قــرابــة
ع ـ ـشـ ــريـ ــن ع ـ ــام ـ ــا لـ ـ ــو ك ـ ــان ـ ــت ت ـش ـعــر
بالحساسية تجاه التعليقات السلبية.
وتعد بريانكا ( 35عاما) من أشهر
مـمـثــات بــول ـيــوود ،وقــامــت ببطولة
مسلسل "كــوانـتـكــوا" ،الــذي فــازت عن
دورهــا فيه بعدة جوائز ،إضافة إلى
مشاركتها في عدد من األفالم.
ونقل موقع "بينك فيال" اإللكتروني
ال ـف ـن ــي ع ــن ب ــري ــان ـك ــا ال ـ ـقـ ــول" :ل ـســت
حساسة تـجــاه آراء اآلخــريــن .أعيش
حياتي من أجل نفسي ومن أجل من
أهتم بهم".
وأضـ ــافـ ــت" :ال ت ــوج ــد طــري ـقــة في
الـ ـع ــال ــم ي ـم ـكــن مـ ــن خ ــال ـه ــا إس ـع ــاد
الجميع .شخص ما دائما سوف تكون
لــديــه مشكلة مـعــك ،أو مــع مــا تفعله،
لذلك لماذا أهتم؟".

بريانكا شوبرا

وأوض ـح ــت" :عـنــدمــا يتعلق األمــر
بــالـتـعـلـيـقــات الـمـسـيـئــة ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ،كيف أهتم برأي
شـخــص مــا يجلس وراء الكمبيوتر
ويدلى برأيه؟".
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت" :أنـ ـ ـ ـ ــا أحـ ـ ـ ــب وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي ،وأنشر ما أريد
عليها ،لكني ال آخذ آراء المستخدمين
على محمل الجد ،ألنني إذا بدأت في
فعل ذلك ،فلن أتمكن من العيش".
ُيشار إلى أن بريانكا تقوم حاليا
بتصوير الموسم الثالث من مسلسل
"كوانتكوا" .وكان آخر ظهور لبريانكا
في السينما الهندية ،من خالل فيلم
"باجيروا ماستاني" الذي صدر عام
 2015وشاركها في بطولته ديبيكا
بادكون ورانفيير سينغ.
(د ب أ)

كورال التراث العربي قدم أمسية غنائية
ً
احتفاال باألعياد الوطنية

كورال التراث العربي يحيي الجمهور

●

سيلفستر ستالون

تشادويك بوسيمان

وليم دافو

سيلفستر ستالون ينفي « »Black Pantherدافو يحصل على جائزة
يربح  425مليون دوالر «الدب الذهبي» الفخرية
شائعات وفاته
نفى النجم سيلفستر ستالون شائعات وفاته التي
نـشــرت ص ــوره وهــو مجهد ومــرهــق ،مــؤكــدا أنــه على
َّ
وتبين أن
قيد الحياة ،وقــادر على "تسديد اللكمات".
الـصــور مــن كــوالـيــس " ،"Creed 2ال ــذي سيعرض في
العام الحالي.

وصلت إي ــرادات فيلم " ،"Black Pantherإلــى 425
مليون دوالر فــي شـبــاك الـتــذاكــر الـعــالـمــي ،بعد أيــام
قليلة مــن إص ــداره .ويـهــدف الفيلم إلــى نشر العدالة
االجـتـمــاعـيــة ،وه ــو مــن بـطــولــة تـشــادويــك بوسيمان
ولوبيتا نيونغو.

تسلم الممثل األميركي وليم دافو جائزة الدب الذهبي
الفخرية ،أمــس األول ،فــي ال ــدورة ال ـ  68لمهرجان برلين
السينمائي.
دافو من مواليد  22يوليو  ،1955وحاصل على جائزة
ساترن ( )2000ألفضل ممثل مساند.

فضة المعيلي

نظمت أكاديمية لوياك للفنون األدائية "البا"،
بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،أمسية موسيقية بمناسبة األعياد
الوطنية ،أحياها كورال التراث العربي بقيادة
مشتركة للمايسترو نسرين ناصر ويوسف
بارا ،وسط حضور جماهيري كبير مساء أمس
األول ،على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.
وقدم الكورال مجموعة مميزة من األغاني
الــوط ـن ـيــة الـكــويـتـيــة وال ـتــراث ـيــة ال ـتــي أمتعت
ال ـج ـم ـه ــور وتـ ـف ــاع ــل م ـع ـه ــا ،وس ـ ـ ــادت أج ـ ــواء
مــن البهجة والـمـتـعــة مــن بــدايــة الـحـفــل حتى
ختامه ،وبــدأ الحفل بالنشيد الوطني ،حيث
حرص الحاضرون على الوقوف ورفع األعالم،
وترديد كلماته "وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد" ،من كلمات الشاعر
الكويتي أحمد العدواني ،ومن ألحان إبراهيم
الصولة.
ثم شدى عبدالعزيز المسباح أغنية "رفرف
ي ــا عـلــم بـ ـ ــادي" ،ث ــم "مـ ـغ ــازل ال ـخ ـيــر" بـصــوت
شـيـخــة الـمـعـتــوق ،ثــم أغـنـيــة "ح ـمــاة الـعــريــن"
بصوت أحمد حافظ ،أغنية "دع الوشاة" غناء
عبدالعزيز المسباح.
وغ ـنــت شـيـخــة الـمـعـتــوق ورام ـ ــي القصبي
وعبدالعزيز المسباح وأحمد حافظ أوبريت
"الـمـجــد ه ـنــا" ،ثــم أغـنـيــة "دارنـ ــا يــا دار" غناء
ال ـ ـكـ ــورال ،ث ــم ان ـض ـمــت إل ــى الـ ـك ــورال طــالـبــات

األكاديمية األميركية للبنات ،وتغنى بالعمل
الوطني الشهير "عالية رايات الوطن" ،ثم أغنية
"وطني الكويت"" ،وطني حبيبي" ،و"كلما زادت
المحن".
من جانبها ،قالت رئيسة قسم الموسيقى في
"البا" نسرين ناصر إن هذه االحتفالية ،التي
تقام للسنة الثانية ،تهدف بالدرجة األولى إلى
تعزيز ارتباط األطفال بتاريخهم ووطنهم من
خالل الموسيقى.
وأضافت" :إن البرنامج الموسيقي متنوع
بين أغنيات وطنية كويتية وأخرى تراثية من
فــن ال ـصــوت ،وتعتبر اللغة والـفـنــون مــن أهم
المعالم الثقافية ألي بلد ،لــذا تركز البــا على
تعزيز ذلــك عند األط ـفــال ،مــن خــال نشاطات
تفاعلية كهذه االحتفالية لتعريفهم إلى أصالة
الشعر واللحن والتاريخ الكويتي".
وأشـ ـ ــارت ال ــى ان عـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن م ــدارس
الكويت تتسابق لالنضمام الــى فريق كــورال
التراث العربي ،ليتم تدريب طلبتها الراغبين
فــي الغناء باللغة العربية الفصحى ،مبينة
أن بــاب االنضمام للكورال مفتوح من عمر 8
سـنــوات ومــا ف ــوق ،وأن لكل فئة عمرية صفا
تدريبيا خاصا.
الجدير بالذكر أن المايسترو يوسف بارا
أعاد توزيع األغاني التراثية بأسلوب معاصر
ومختلف ،تميز ببصمة شبابية مع الحفاظ
على القالب الموسيقي التقليدي.
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اليوحة :المكتشفات األثرية ستعيد النظر في مفاهيم تاريخية
خالل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعصور ما قبل التاريخ بالوطن العربي

مسفر الدوسري

أكد اليوحة أن البعثات
األثرية األجنبية لها دور كبير
في اكتشافات أثرية تعود
لعصور ما قبل التاريخ ،وأخرى
تؤكد أهمية الموقع المميز
للكويت ،وظهورها في وقت
مبكر كمركز للمالحة البحرية
والتجارة ،مما يؤدي إلى نتائج
تؤثر في إعادة النظر بمفاهيم
تاريخية كثيرة.

اليوحة مع المشاركين في المؤتمر
افـتـتــح األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس عـ ـل ــي الـ ـي ــوح ــة أم ــس
فعاليات المؤتمر الــدولــي الثالث
«ع ـ ـص ـ ــور م ـ ــا قـ ـب ــل ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ فــي
الوطن العربي» ،في مكتبة الكويت
الوطنية ،ويستمر ثالثة أيام.
وأع ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـيـ ــوحـ ــة ،فـ ــي كـلـمـتــه
خــال حفل االفـتـتــاح ،عــن اعـتــزازه
باحتضان الكويت الــدورة الثالثة
لهذا المؤتمر ،الــذي بــدأ بدورتين
سابقتين فــي الـقــاهــرة عــام ،2013
واالسكندرية عام .2015
وشدد على اهتمام الدولة بمثل
هذه الفعاليات المهمة ،وما يعرض
فيها مــن أب ـحــاث ودراس ـ ــات قيمة
تتعلق بــاآلثــار والـتــاريــخ األث ــري،
مــؤكــدا ح ــرص الـمـجـلــس الــوطـنــي
على توقيع العديد من االتفاقيات
التنقيبية المشتركة مع البعثات
ال ـع ـل ـم ـي ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،كــال ـب ـع ـثــات
البولندية والفرنسية واإليطالية
والدنماركية وغيرها.
وأوضــح أن لتلك البعثات دورا
في اكتشافات أثرية تعود لعصور

ما قبل التاريخ وأخرى تؤكد أهمية
الموقع المميز للكويت ،وظهورها
ف ــي وقـ ــت م ـب ـكــر ك ـمــركــز لـلـمــاحــة
البحرية والتجارة ،وهو ما يؤدي
إلــى نتائج تؤثر فــي إع ــادة النظر
بمفاهيم تاريخية كثيرة.
وأضــاف« :نحن نؤمن بضرورة
الـعـمــل الــدائــم وال ـتــواصــل الـهــادف
لتعم الفائدة» ،داعيا المتخصصين
من األقطار العربية إلى المشاركة
ال ـف ـع ــال ــة والـ ـ ـج ـ ــادة ف ــي ال ـمــؤت ـمــر
تعزيزا لألهداف المرجوة منه.

قضايا تاريخية
بـ ــدوره ،ق ــال مــديــر إدارة اآلث ــار
والمتاحف فــي المجلس الوطني
رئيس المؤتمر د .سلطان الدويش،
في كلمته ،إن المؤتمر يهدف إلى
ت ـس ـل ـيــط م ــزي ــد م ــن الـ ـض ــوء عـلــى
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـم ـب ـه ـمــة
وال ـج ــدل ـي ــة ،وت ــوف ـي ــر ال ـم ــزي ــد مــن
المعلومات العلمية الموثقة حول
حقب وأماكن متعددة في خارطة
الدول العربية.

وبين الدويش أن فعاليات هذا
ال ـم ــؤت ـم ــر ب ـم ـح ــاض ــرات ــه وورش ـ ــه
الغنية ستكشف العديد من الرؤى
الجديدة حول األزمــات التاريخية
وال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة فـ ــي م ــواق ــع
االسـتـيـطــان الـبـشــري ال ـتــي سيتم
ال ـح ــدي ــث ع ـن ـه ــا ،وي ـن ــاق ــش فـيـهــا
أيـضــا طبيعة االسـتـقــرار البشري
فــي الـمـنـطـقــة الـعــربـيــة ،وصــاتـهــا
ب ــرق ــع ج ـغــراف ـيــة مـ ـج ــاورة ومـنـهــا
آسيا الوسطى.
ولـفــت إل ــى أن الـبـحــوث وأوراق
ال ـع ـم ــل ،الـ ـت ــي س ـت ـتــم مـنــاقـشـتـهــا
وعرضها من الباحثين والخبراء
فـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،س ـت ـض ـي ــف قـيـمــة
علمية وتاريخية جديدة للمهتمين
وأصـحــاب التخصص ،بما يغني
المكتبة الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة بكل
ما هو جديد.

ف ــي م ــواق ــع م ـت ـعــددة م ــن ال ـكــويــت،
بفضل جهد وتطلعات العاملين في
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.
وب ـي ــن أن الـعــامـلـيــن ف ــي حــركــة
التنقيب المشاركين فــي المؤتمر
سيقومون بجوالت ميدانية لعدد
من المواقع ،لالطالع على تطورات
حــركــة الـتـنـقـيــب ،وم ــا كـشـفـتــه من
نتائج تاريخية لحركة االستيطان
ف ــي األراضـ ـ ــي ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـبــر مــر
العصور القديمة.
وأشــاد بجهود الفريق الوطني
للتنقيب ،وفرق التنقيب األجنبية
والعربية التي وثق المجلس صلته
بـهــا ،عـبــر الـعــديــد مــن االتـفــاقـيــات
الثنائية ،معربا عن أمله أن يحقق
ه ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر ن ـت ــائ ــج اي ـجــاب ـيــة
تضيف جديدا للتاريخ.

طفرة كبيرة

مؤتمرات مهمة

وع ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ــش ع ـ ـ ــن فـ ـخ ــره
ب ــال ـط ـف ــرة ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي ال ـن ـش ــاط
اآلثــاري ،وحركة التنقيب النشطة

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ثـ ـم ــن أس ـ ـت ـ ــاذ اآلث ـ ـ ــار
واإلن ـثــروبــولــوج ـيــا زيـ ــدان كفافي
من األردن ،في كلمة ألقاها باإلنابة

عن المشاركين في المؤتمر ،دور
الكويت الكبير فــي احتضان مثل
هذه المؤتمرات المهمة.
وأضاف د .كفافي أن المكتشفات
األث ــري ــة «ف ــي وطـنـنــا الـمـمـتــد بين
قارتي آسيا وإفريقيا تدل على أن
الخطوات األولى لالنسان كانت في
إفريقيا ،وأن وصــولــه إلــى مرحلة
حياتية متقدمة كانت في المشرق
العربي» .وأوضح أن المؤتمر يأتي
للوقوف على تفاعل هــذا اإلنسان
مع بيئات الوطن العربي المتعددة
من ساحلية وجبلية وصحراوية،
م ـش ـيــرا ال ــى أن ال ـف ـكــر ه ــو أس ــاس
تطور الناس ،وهذا الفكر ينعكس
في المخلفات األثرية لهذا االنسان
على مر العصور.
وأضاف ان اإلنسان ،الذي عاش
على األرض العربية خالل عصور
ما قبل التاريخ ،لم يكن مستفيدا
من البيئة التي عاش بها فقط ،بل
طوعها ألمره باختراعه مجموعة
مــن األدوات واألوان ـ ــي ،كـمــا طــوع
البحر بصناعة القوارب.
(كونا)

ّ
مشاهد حية من بلغاريا المعاصرة

ً
صدرت حديثا عن {منشورات المتوسط} في إيطاليا الترجمة العربية
لرواية {ريشة طائر البجع} إليرينا بابنشيڤا ،إحدى ألمع أسماء الرواية
بيروت  -ةديرجلا

صوتان مترابطان
يرويان قصة الحب
في الرواية

البلغارية الجديدة .نفذت الترجمة عن اإلنكليزية أماني الزار وراجعها
منصور العمري.

•

رواي ــة {ريـشــة طــائــر الـبـجــع} قصة حب
رومــان ـس ـيــة يــروي ـهــا صــوتــان مـتــرابـطــان.
ٌأم ان ـت ـهــى زواج ـ ًه ــا وت ـس ـعــى إل ــى ت ـجــاوز
األزمــة مستعينة بقدرتها على السخرية
وبشجاعتها ،وابن في بداية حب أول أحمق
ومثالي ،ولكن أصيل ،وفي قصتيهما وفي
أحــداث الرواية شهادات حية من بلغاريا
المعاصرة ،بواقعية سحرية.
ح ـ ــول ال ـ ــرواي ـ ــة يـ ـق ــول الـ ـن ــاق ــد مـيـتـكــو
نوكوف{ :تحمل رواية {ريشة طائر البجع}
بانوراما عن المجتمع البلغاري المعاصر.
تغطي االحتجاجات السياسية والبيئة،
واالرتـ ـب ــاك ف ــي ال ـق ـيــم األخ ــاق ـي ــة وال ـف ـقــر،
ً
وأيـ ـض ــا ال ـخ ـيــر والـ ـص ــداق ــة .ال ـح ـي ــاة فــي
الكتاب ملونة وأصيلة وحقيقية ،ومليئة
باألصوات ،وقبل كل شيء تضج بالحياة.
ً
القصة واقعية جدا إلى الحد الذي يشعرك

في بعض األحيان بأن كل شيء يحدث أمام
ً
عينيك ،لتصبح شاهدا عن قــرب ،وتشعر
بنشاط وقرب من الشخصيات .نعم تشعر
بــالـقــرب :ربـمــا هــذا أفـضــل تعريف قصير
لرواية {ريشة طائر البجع}.

من الرواية
ّ
ّ
ه ـنــاك أم ــر وح ـيــد نـتـعــلـمــه ع ـلــى األق ــل
ً
بمرور السنين .أال نكون عبيدا للعواطف.
أن ن ــوق ــف أن ـف ـس ـنــا .أن ن ـت ـمــالــك أنـفـسـنــا.
ألن اللوعة ستنجم عــن سعادتنا الليلة،
ً
وستقيم وقـتــا أط ــول .هــذا مــا أعــرفــه .هــذا،
ّ
ّ ُ
على األقل َّما تعلمتهّ .
ل ـهــذا الــسـبــب ســأتــوقــف عـنــد الـمــدخــل،
وأعانقك ،وأالطف شعرك الناعم والمرفرف،
ً
ْ
لكن؛ فقط لفترة وجيزة جدا ،ألقطع الطريق

أي غوايةّ ،
على ّ
ثم سأحمل الفتى إلى بيتك،
ّ
ّ
ليلة سعيدة ،يا عزيزتي ،يا حبي
وأتمنى ّ
غير المتحقق .ليال سعيدة كثيرة وأيــام
سعيدة كثيرة وحياة سعيدة ،ألنك جميلة
ً
ً
ج ــدا ،هــل تعرفين حـقــا كــم أنــت جميلة!...
وســوف أغــادر ،ســوف تبحث عيناي عنك
فــي المستنقع ألسـبــوع آخــر أو اثنينّ ،
ثم
ّ
يحل الخريف ،ثـ ّـم الشتاء ،فصول خريف
عديدة وشتاءات}..

إيرينا بابنشيڤا
ُول ــدت فــي مدينة بــورغــاس البلغارية.
تـ ـخ ـ ّـرج ــت فـ ــي ج ــامـ ـع ــة «سـ ـ ـ ــان كـلـيـمـنــت
أورديـ ـسـ ـك ــي» ب ـص ــوف ـي ــا ،وح ـص ـل ــت عـلــى
ال ـمــاج ـس ـت ـيــر ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـســاف ـيــة،
ّ
وتخصصت في اللغة التشيكية واألدب.

أك ـم ـل ــت ت ـع ـل ـي ـم ـهــا فـ ــي ج ــام ـع ــة فــري ـجــي
ف ــي ب ــروك ـس ــل بـبـلـجـيـكــا ،وح ـص ـلــت على
الماجستير في التكامل األوروبي والتنمية،
وتـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــت ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
واالندماج االجتماعي.
لـهــا سلسلة مــن الـمــؤلـفــات مــن بينها:
كـتــاب األط ـفــال التوضيحي {أن ــا أتلعثم}
( ،)2005وروايـ ــة {شـبــه عــاطـفــي} (،)2007
و{أنابيل} ( ،)2010و{ريشة طائر البجع}
( .)2013حصلت روايـتـهــا {شـبــه عاطفي}
على ترشيح الجمهور في مسابقة {ربيع
الجنوب} األدبية الوطنية البلغارية (2008
يوزنا بروليت) .اختيرت روايــة {أنابيل}مــن بين الترشيحات النهائية فــي يناير
في مسابقة الرواية البلغارية المعاصرة
ّ
لمؤسسة {إلـيــزابـيــث كــوسـتــوڤــا} و{أوب ــن
ليتير بوكس} في جامعة روتشستر.

القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية تضم  6روايات

من العراق والسودان وفلسطين والسعودية واألردن وسورية
وتـ ـشـ ـكـ ـل ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
مــن األكــاديـمــي والـنــاقــد األردن ــي
إب ــراهـ ـي ــم ال ـس ـعــاف ـيــن وال ـكــات ـبــة
السلوفينية بــاربــرا سكوبيتس
وال ــروائ ــي الفلسطيني محمود
شـق ـيــر وال ـم ـتــرج ـمــة ال ـجــزائــريــة
إنعام بيوض والكاتب اإلنكليزي
مـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ــودانـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـمـ ــال
محجوب.
وفيما يلي عناوين الروايات
الـ ـت ــي ت ـن ــاف ـس ــت لـ ـل ــوص ــول إل ــى
القائمة القصيرة للجائزة لعام
ً
 ،2018والمدرجة وفقا للترتيب
األبجدي ألسماء الكتاب:
ّ
«الحاجة كريستينا» لعاطف
أبـ ــوس ـ ـيـ ــف (فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن)« ،آخ ـ ــر
األراضـ ـ ـ ـ ــي» ألن ـ ـطـ ــوان ال ــدوي ـه ــي
(ل ـب ـن ــان)« ،س ــاع ــة ب ـغ ــداد» لشهد
الـ ـ ـ ـ ــراوي (الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق)« ،الـ ـنـ ـج ــدي»
لطالب الرفاعي -صادرة عن ذات
السالسل (الكويت)« ،الساق فوق
الساق» ألمين الــزاوي (الجزائر)،
«زه ــور تأكلها الـنــار» ألمير تاج
السر (السودان)« ،وارث الشواهد»
لوليد الشرفا (فلسطين)« ،حصن

المشاركون في المؤتمر الصحافي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــراب» ألحـ ـم ــد ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
(م ـ ـصـ ــر)« ،شـ ـغ ــف» ل ــرش ــا عــدلــي
(مصر)« ،بيت حدد» لفادي عزام
(سورية)« ،الحالة الحرجة للمدعو
ك» لـعــزيــز مـحـمــد (ال ـس ـعــوديــة)،
«ه ـ ـنـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردة» أم ـ ـجـ ــد ن ــاص ــر
(األردن)« ،ال ـ ـطـ ــاووس األس ـ ــود»
لحماد الناصر (السودان)« ،حرب
الكلب الثانية» للروائي إبراهيم
نصرالله (فلسطين)« ،الخائفون»
لديمة ونــوس (ســوريــة) ،و«على

ق ـصــة رجـ ــل م ـس ـت ـق ـيــم» لحسين
ياسين (فلسطين).

دائرة الثقافة
والـ ـج ــائ ــزة ال ـعــال ـم ـيــة ل ـل ــرواي ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة هـ ـ ــي جـ ـ ــائـ ـ ــزة س ـن ــوي ــة
تـخـتــص بـمـجــال اإلب ـ ــداع ال ــروائ ــي
باللغة العربية ،ترعاها مؤسسة
جائزة البوكر في لندن ،وتدعمها
ماليا دائــرة الثقافة والسياحة في

أبــوظ ـبــي .وتـسـتـحــق ك ــل رواي ــة
بلغت القائمة القصيرة جائزة
مالية قدرها  10آالف دوالر ،في
حين تحصل الرواية الفائزة على
 50ألف دوالر أخرى.
ومن المقرر إعالن اسم الرواية
الفائزة في  24ابريل في اإلمارات،
عشية افتتاح معرض أبوظبي
الدولي للكتاب.
(رويترز)

جروحنا النزقة ،المندفعة ،الطائشة ،المتعطشة للثأر ولالنتقام!
جروحنا التي تجهز منذ لحظة والدتها عتاد الغضب لحرب ال
ً
ّ
بتشجر األلم!
هدف لها سوى الفوز بجرح في الطرف اآلخر ،إيذانا
ً
جروحنا التي ّ
تنمي مشاعر اللؤم فينا ،وتعطي غطاء من نبل
ّ
الصفات لسلوكياتنا الدنيئة ،وتجيش الشر «المسالم» داخلنا تحت
ّ
وتسمي األسماء بغير أسمائها،
رايات سامية ،كالكرامة ورد االعتبار،
لخنجرة قلوبنا ،وغرس الشوك في أمانينا.
جروحنا التي تغذي ضياء إنسانيتنا بالظالم ،بحجة الثأر لها،
يجب أال نوليها زمام إنسانيتنا ،حتى ال تقودها إلى العطب .لدى
جروحنا دائما المنطق القادر على إقناعنا بحقها في القصاص،
ودائما لديها الدالئل المادية التي ال تقبل النقض :األلم ،إحساسنا
بالظلم ،وعدم التقدير ،والــذل ،واإلهانة ،وقائمة طويلة من الدالئل
كاف
المادية األخرى التي تصاحب أي جرح .إن صدق أحد ًتلك األدلة ٍ
إلثبات حق جروحنا في القصاص ،إال أن الحق أحيانا فخ الشيطان،
ووسيلته المثلى لتحريض كل خاليا الشر المختبئ تحت جلودنا،
يستخدمه لإليقاع بنا ،فباسم حقنا في الحصول على حقنا الذي
ً
ال ريب فيه نخسر أحيانا شيئا من النقي فينا ،فزجاج الحق ليس
ً
ً
ً
ناصعا دائما ،فأحيانا ما يكون ضبابيا وال يرينا سواه ،وحينها
ليس هناك ما هو أوضح وأكثر إغراء من حق االنتقام ثغرة النهمار
الظالم داخلنا ،وجروحنا هي مصيدة تلك اللحظات التي يصبح
فيها زجــاج الحق ضبابيا ،وهــي الموسم المثالي لغرس الصبار
في حقول قلوبنا ،ستبدو جميلة لنا ،لكنها مؤذية لنبضنا ،هذا ما
تفعله جروحنا بنا عند تحريضها لنا باالنتقام .إنها ترينا صواب
ما نفعل ،وتخفي عنا حكمة ما لم نفعل ،فحرارة نزفها ال تجعلها
ترى ضمادا سوى حقها في الثأر ،وتوقد بغاية االنتقام نارا وقودها
ما يجعلنا بشرا .جروحنا شر لنا من الخير اتقاؤه ،البد من جمع
شهوتها إن أردنا أال نكون رماد ناطقا ،وأن ّ
ندجن وحشيتها ،ونهذب
ً
كثيرا من سلوكها المؤذي لنا ،وأن ِّ
نمرنها على قبول التنازل عن
حقها ،حتى إن مكرهة ،فستكتشف بعدئذ أن ذلــك كــان أشفى لها
وبأقل ضرر ممكن إلنسانيتنا.
موجع هو الشعور عند التنازل عن حق لنا مبين ،لكن الموجع
أكثر أن نحمل إثم الحصول عليه طول العمر .البد أن تعي جروحنا
ً
ذلك جيدا ،وأن نوقفها عن ممارسة الكذب علينا ،بادعائها أن إثارة
نخوة الشر فينا ليست سوى نصرة لكرامتنا واسـتــردادا لعزتنا،
وأن نضع حدا لخديعتها لنا بخلطها أوراق الخصال ،لنضل طريق
الهدى إلى ذواتنا الحسنة!

إصدار

«روايتي لروايتي»

رواية «ريشة طائر البجع»

أع ـل ـن ــت الـ ـج ــائ ــزة ال ـعــال ـم ـيــة
للرواية العربية ،أمــس ،القائمة
القصيرة للدورة العاشرة التي
ضمت ســت رواي ــات مــن الـعــراق
والسودان وفلسطين والسعودية
واألردن وسورية.
وقـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس أم ـنــاء
ال ـج ــائ ــزة ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
أقيم بالعاصمة األردنية عمان:
«ه ــذا ي ــوم مـهــم لـلـجــائــزة ،ألننا
نحتفل بــالــدورة العاشرة ،هذه
الجائزة أحدثت صدى وأحدثت
بيئة جــديــدة للكتابة الــروائـيــة
العربية».
وضـ ـم ــت ال ـق ــائ ـم ــة رواي ـ ـ ـ ــات:
«ســاعــة ب ـغــداد» للعراقية شهد
الـ ــراوي ،و«زه ــور تأكلها الـنــار»
لـ ـلـ ـس ــودان ــي أمـ ـي ــر تـ ـ ــاج ال ـس ــر،
و«وارث الشواهد» للفلسطيني
وليد الشرفا ،و«الحالة الحرجة
ل ـل ـمــدعــو ك» ل ـل ـس ـع ــودي عــزيــز
محمد ،و«ح ــرب الكلب الثانية»
لـ ــأردنـ ــي إب ــراهـ ـي ــم ن ـص ــرال ـلــه،
و«ال ـخ ــائ ـف ــون» ل ـل ـســوريــة ديـمــة
ونوس.

لنحسن تربية
جروحنا!

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ع ـ ـ ـ ـ ــن دار
{اآلداب} روايــة {روايتي
ل ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي} ل ـل ـك ــات ـب ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة س ـحــر
خليفة .في ما يلي نبذة
عنها:
األديبِّ ،
كأي إنسان،
ابــن البيئة .وه ــي ،أي
البيئةِّ ،
تهيئ للكاتب
أجواءه ،وتوحي إليه
بمشاهد وشخوص
وثـ ـيـ ـم ــات ي ـح ـ ِّـول ـه ــا
ب ـ ـ ـِّ ـ ــدوره إلـ ـ ـ ــى صـ ــور
ُ
فــنـ َّـيــة درام ـ َّـي ــة تعيد
ت ـصــويـ َـر ال ــواق ــع أو
َ
َ
تشكيله أو ترميزه.
وأن ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ــو ل ـ ــم أك ــن
ف ـل ـس ـط ـي ـنـ َّـيــة ،ول ـ َـو
لـ ــم أع ـ ــش ت ـج ــرب ــة
االحـ ـ ـت ـ ــال الــره ـي ـبــة
َ
ـاة ام ـ ــرأة عــربـ َّـيــة تـقـلـيـ َّ
ـديــة،
وح ـي ـ
َ ٍ
بظروف ساعدتني
ولو لم أحظ
ٍ
عـ ـل ــى نـ ـب ــذ ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ول ـ ـ ــو لــم
أتـ َّ
ـدرب على يد أساتذة بيرزيت
وأجــوائـهــا الـتـنــويـ َّ
ـريــة ،هــل كنت
ُ
كتبت رواياتي بذلك الشكل وتلك
المضامين؟

من الرواية
ُ
«درت فــي ش ــوارع مدينتي.
مسحت الطرقات التي انزرعتْ
ُ

ف ـ ـ ــي عـ ـ ـم ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ـ ــرة وقـ ـ ـ ـ ــرار
ّ ّ
إلي كل الصور.
الوجدان .عادت

ُ
رجعت كما كنت وأصـغــر ،مع
ف ــارق الـكــآبــة وذيـ ــول السنين
َّ
الــذابـلــةَ تتساقط حــولــي .لكن
َ
الشحنة ُ
والقدرة على
نفسها،
َ
اإلح ـس ــاس نـفـ ُـســه ،والــخـفـقــان
واالس ـت ـع ــداد لـلـبـكــاء الـســريــع
ن ـفـ ُـســه .ورأيـ ـ ـ ُـت الـ ـن ـ َ
ـاس بعين
ّ
جديدة ،بل هي العين الصبية
نـفـسـهــا الـ ـق ــادرة عـلــى الـتـقــاط
الخفقة والنبرة .وقلت أنــا ما
زل ـ ــت أحـ ـ ـ ّـس الـ ـ ـ ــروح ،والـ ـ ــروح
كانت قبل الزمن»...

«إنزاك» يسلط الضوء على عشتار
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــل م ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى إن ـ ـ ـ ـ ــزاك
الدلموني جلساته المتعلقة في
ق ــراءة األخ ـتــام واألل ـ ــواح ،ويثير
تساؤال حول حكاية عشتار.
ضـمــن ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يتساء ل
مــديــر الـمـلـتـقــى مـحـمــد السعيد:
م ـ ــاذا ي ــوج ــد ف ــي ال ـع ــال ــم اآلخـ ــر؟
فيجيب من خــال مــاء في اللوح
الـ ـث ــان ــي عـ ـش ــر ،إذ ت ـ ـ ــروى قـصــة
لـعـشـتــار ،حـيــث وض ـعــت شـجــرة
في أوروك لتصنع منها ،فسكن
هذه الشجرة ثالثة من دون إذن
عشتار.
وأضــاف« :حــارت عشتار كيف
ت ـخ ــرج ـه ــم ج ـل ـج ــام ــش ،وي ـط ــرد
الـ ـث ــاث ــة ف ـت ـكــاف ـئــه ع ـش ـت ــار ب ــأن
أعطته خشبا من الشجرة يصنع
منه طبال حينما يقرع على الطبل
وتسمع نساء أوروك ذلك اإليقاع
ي ـ ـبـ ــدأن ب ـف ـق ــد عـ ـق ــولـ ـه ــن ،وع ـن ــد
تغيير ا لـلـحــن تستسلم ا لـنـســاء
ل ـج ـل ـج ــام ــش ،ل ـي ـق ـضــي ش ـهــوتــه
منهن كيف يشاء ،فاشتكى أهل
أوروك اآلل ــة جلجامش ،ليسقط
الطبل في العالم السفلي ،ويحزن
لذلك جلجامش ،فيتصدى أنكيدو
كي يجيء بالطبل.
واستطرد السعيد في الحديث
عــن تفاصيل الـحـكــايــة« :يوصي
جلجامش أنكيدو بعدة وصايا،
إال أن أن ـك ـيــدو ل ــم يـعــر اهـتـمــامــا

ختم دلموني

لتلك الــوصــايــا ،فأصبح سجين
العالم السفلي ،فطلب جلجامش
مـ ـ ــن اآللـ ـ ـ ـ ــة أن تـ ـجـ ـعـ ـل ــه ي ـت ـصــل
بأنكيدو ،إال أن اآللة رفضت ذلك،
إال أن أنكيدو سمح له بذلك ،سأل
جـلـجــامــش أن ـك ـيــدو أس ـئ ـلــة عــدة
مــن ضمنها عــن حــال الــرجــل ذي
الولد الواحد ،ويتدرج بالسؤال
الـ ـ ــى حـ ـ ــال الـ ــرجـ ــل ذي ال ـس ـب ـعــة
أب ـن ــاء ،لـيـتـبـيــن أن ح ــال الــرجــال
في العالم السفلي تكون أفضل،
وكلما ازداد عدد األبناء ازدادت
الـسـعــادة فــي الـعــالــم اآلخ ــر ،فمن
ل ــدي ــه  7ال ـب ـن ــاء ف ـهــو ف ــي أحـســن
ح ــال ،يجلس فــي محفل اآللـهــة،
ويستمع الى الموسيقى ،فالنعيم
هي الموسيقى .ويقول السعيد:
هـنــالــك تـقــديــم تـشـكـيـلــي متمثل
بالختم ،وهنالك إجابة موسيقية!
ماذا كان يكتب نابو أو انزاك؟

ويوضح ضمن هــذا اإلطــار« :في
األقـ ـ ـ ــوام ال ـســاب ـق ــة كـ ــان الـجـمـيــع
يؤمن بـ «العود األبدي» ،وهو أن
العالم يدمر ثم يعود من جديد،
ففي ملحمة تحكي قصة خــداع
أحـ ــد اآللـ ـه ــة لـ ـم ــردوخ وس ـج ـنــه،
لتعم الفوضى وتتفجر البراكين
وتـنـتـشــر الـفـيـضــانــات ،وينتهي
ال ـع ــال ــم ،ث ــم ي ــأت ــي ن ــاب ــو وي ـجــدد
العالم عن طريق الكتابة .فنابو
مجدد األرواح وناشرها.
وعـ ـق ــب ذل ـ ــك ،تـ ـح ــدث ال ـش ـيــخ
علي حسن ،وقال :ال أملك معرفة
بخصوص التفاصيل المذكورة،
ولكن ما يهمني هنا هو رسوخ
ع ـق ـي ــدة الـ ـم ــوت ون ـه ــاي ــة ال ـعــالــم
وعـ ــودة ال ـح ـيــاة م ــن ج ــدي ــد ،وإن
ج ـ ـ ــاءت ال ـ ـت ـ ـصـ ــورات ق ــري ـب ــة مــن
تـ ـن ــا س ــخ األرواح ل ـ ـ ــدى ب ـعــض
المعتقدات األرضية ،وهذا شيء
الفت أن يكون هناك إيمان مستمر
عبر عشرات القرون بهكذا معتقد
حول عودة الحياة الى األموات.

توابل ةديرجلا
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أغنيته «النص التاني» تحصد النجاح وألبومه يصدر قريبا

19

مزاج

أخبار النجوم

إحالة ريهام سعيد و 7آخرين
إلى «الجنايات»

ّ
مكانته الفنية في سوق الحفالت بعد غياب ،ذلك بعد
اللبناني نقوال سعادة نخلة ً
استعاد الفنان ً
ّ
حفلة أحياها أخيرا في كازينو لبنان ،مستعيدا هيبته في الساحة الفنية التي اشتاق إليها كثيرون.
ً
ّ
ّ
أعماال ناجحة والدليل على ذلك نجاح أغنيته األخيرة ّ
«النص التاني»،
ً
فهو الذي قدم وما زال ً يقدم ً
التي يحاكي فيها واقعا ملموسا ،تحديدا المشاكل البسيطة التي ًيواجهها أي ثنائي يعيش الحب.
ً
عن األغنية و{غدر األصحاب» واأللبوم الجديد الذي ُيبصر النور قريبا ،فضال عن سبب غيابه ونظرته
إلى المرأة ومواضيع أخرى كان هذا اللقاء معه.
بيروت -ريشار ديب

ك ـي ــف ت ـق ـ ّـي ــم أصـ ـ ـ ــداء أغ ـن ـي ـتــك
الـجــديــدة « الـنـ ّـص الـتــانــي» ،وهل
كانت على قدر التوقعات؟
ال ـح ـم ــد لـ ـل ــه ،األص ـ ـ ـ ــداء ج ـيــدة
واألغ ـن ـي ــة دخ ـل ــت ق ـل ــوب ال ـنــاس
ً
أس ـ ــرع م ـمــا ت ــوق ـع ــت ،ع ـل ـمــا بــأن
ً
الموضوع جديد ،خصوصا أنها
ال ـمـ ّـرة األول ــى الـتــي أت ـطــرق فيها
إلى هذا الجانب .ردود الفعل التي
لمستها من الناس كانت إيجابية،
ســواء على كــام األغنية أو على
لحنها ،أو حتى على الكليب.

واقع نعيشه

أعمالي
انعكاس
ألفكاري
الخاصة

ن ـ ـق ـ ـلـ ــت مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـكـ ـلـ ـي ــب
مضمون األغنية بطريقة حقيقية
وواقعية .كيف ّ
تفسر هذا األمر؟
حــرصـ ُـت عـلــى أن ت ـكــون فكرة
ّ
ا لـكـلـيــب خفيفة ا ل ـظــل وحقيقية
إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،وقــريـبــة مــن الــواقــع
في ما يتعلق بردود فعلنا تجاه
بعضنا البعض ،ذلك كونها ّ
تمس
الــرجــل وال ـم ــرأة عـلــى ح ـ ّـد س ــواء،
ً
خصوصا أننا على إصــرار دائم
ّ
على أن كل ما نقوم به ال يرضي
الطرف اآلخر.
ال ـك ـل ـي ــب ظ ــري ــف وقـ ــريـ ــب مــن
ال ـق ـل ــب وي ـخ ـل ــو م ــن {ال ـب ـه ــرج ــة}
وفيه كثير من البساطة ،ويمكن
أن تـلـمــس م ــن خــالــه أن ال ـمــرأة
ّ
والرجل يبحثان كل واحد منهما
ُ
ع ــن الـسـبــل ال ـتــي تــرض ــي اآلخ ــر.
ولـ ـك ــن فـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــاف ،ال
ّ
يتوافر حل نهائي ألن ذلك ليس
ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل .وي ـب ـق ــى األه ــم
مــن ذلــك كله أن ّ
نكمل حياتنا
ونعيشها بسعادة.
راض عــن
هـ ـ ــل أ نـ ـ ـ ــت
ٍ
التعاون الذي جمعك مع
المخرج كرم نقوال كرم؟
ثان في
وهل من تعاون ٍ
المراحل المقبلة؟
ال ش ـ ــك ف ـ ــي أن ك ــرم
نـقــوال ك ــرم يملك موهبة
ً
م ـم ـي ــزة ،فـ ـض ــا ع ــن أن ـ ــه م ـخــرج
ً
مجتهد ،علما بــأن كليب األغنية
ال يحمل توقيعه كمخرج أساسي
كوني وضعت الفكرة التي يقوم
ع ـل ـي ـهــا ال ـك ـل ـي ــب .إال أن ـ ــه أس ـهــم
ً
ّ
وأود
كثيرا في تنفيذ العمل،
أن أش ـك ــره عـلــى ك ــل خـطــوة
قـ ـ ــام بـ ـه ــا وأتـ ـمـ ـن ــى أن
تحمل المرحلة المقبلة
ً
ً
ت ـعــاونــا فـعـلـيــا بيني
وبينه.

هل تحمل فكرة الكليب بصمتك
الخاصة؟
ال ش ــك ف ــي أن جـمـيــع أعـمــالــي
انعكاس ألفكاري الخاصة ،وأنا
ً
ح ــري ــص دوم ـ ـ ــا ع ـل ــى أن يـعـكــس
ّ
المصور قــدر المستطاع
الكليب
كالم األغنية كي يصل إلى الناس
بالشكل الصحيح.

ريهام سعيد

●

نظرة شخصية
تعكس كلمات األ غـنـيــة بعض
جوانب العالقة بين كل ثنائي ،ال
سيما تلك المشاكل البسيطة التي
يواجهانها في حياتهما اليومية.
ما الذي دفعك إلى التطرق إلى هذا
ً
الموضوع بــالــذات ،خصوصا أن
َ
كلماتك؟
األغنية من
ً
أتطرق دوما إلى هذا النوع من
المواضيع كونها تعكس حياتنا،
وكوننا على احتكاك يومي ودائم
مع بعضنا البعض ،من ثم نواجه
المشاكل في طريقة تعاطينا مع
األمور ،وهي حقيقة ّال يمكن ألحد
أن ُينكرها .مثال ،غنيت {اشتقت
تعاتبيني} فــي وق ــت ك ــان عتاب
ً
أمرا غير ّ
محبذ لدى
المرأة للرجل
كثيرين ،ولكنني حرصت على أن
ً
يأخذ في األغنية منحى إيجابيا
ً
وج ـم ـيــا وأن ي ـقــوم عـلــى الـحــب،
فــالــرســالــة ال ـت ــي أردت أن تصل
إلى الحبيبة من ّخالل األغنية أن
ُ
لديها كامل ا لـحــق لتعاتبني ما
دام العتاب والغيرة ضمن المنطق
والمعقول.
كذلك األمر بالنسبة إلى أغنية
{ك ــون ــي مـ ـ ــرا} ،ح ـيــن ســأل ـت ـهــا أن
ُ
تكون تلك المرأة ّ
الحرة التي تدرك
نفسها كونها هي المجتمع
قيمة ِ
ّ
بحد ذاته .واألمر ال يختلف حين
ّ
ُ
ّ
غنيت {ادل ـلــي} وقـلــت لها إن من
ال ـم ـم ـك ــن أن أدلـ ـلـ ـه ــا ب ـطــري ـق ـتــي
الـخــاصــة ،ولـكــن ليس فــي بعض
األوقــات ،كون ثمة طريقة معينة
يجب أن تتصرف بها المرأة في
ال ـح ـي ــاة ت ـخ ـت ـلــف ع ــن ت ـل ــك ال ـتــي
ي ـت ـص ــرف ب ـه ــا ال ـ ــرج ـ ــل .ت ـطــرقــي
الدائم إلى هذه المواضيع يرتبط
بنظرتي الشخصية إلــى الـمــرأة،
ولـ ّ
ـدي إحساس كبير بــأن الناس
ً
يـمـلـكــون تـقــريـبــا ال ـن ـظــرة ذات ـهــا،
ولهذا السبب تصل األغاني إليهم
بشكل أسرع.
ال ي ـخ ـت ـل ــف اثـ ـ ـن ـ ــان ع ـ ـلـ ــى أن
أغــان ـيــك تـسـتـقـطــب ال ـن ـســاء أكـثــر

نقوال سعادة نخلة

من الرجال .كيف ال وأنت “شاعر
المرأة” ،كيف تنظر إلى هذا األمر؟
ال شك في أن النساء ينجذبن
بشكل كبير إلى كالم األغاني التي
أصدرها كونها تقوم على محبتي
الكبيرة للمرأة واحترامي لها .رغم
ّ
تحفظي على بعض األمور ،فإنني
ً
ّ
أدرك تـمــامــا م ــدى أهــمـيــة الـمــرأة
كونها أساس المجتمع .ولكن هذا
ال يعني أن ا لــر جــل ال تستقطبه
أعمالي ،بل على العكس ،فالرجال
ً
أي ـض ــا يـحـبــونـهــا ألن ـهــم يـجــدون
فيها نظرة صائبة تجاه المرأة
تـفـيــض ب ــاالح ـت ــرام .وأنـ ــا هـنــا ال
ً
أقصد الزوجة فحسب ،خصوصا
ّ
الحب
أنــه ال يختلف ّاثـنــان على
الكبير الذي نكنه للوالدة واألخت
واالبنة والصديقة وزميلتنا في
العمل ...فالمرأة في الحاالت آنفة
الــذكــر كــافــة تـكــون بــأفـضــل حــال.
أم ــا أسـ ــوأ حــاالت ـهــا فـهــي عندما
تكون زوجة وحبيبة بسبب كثرة
المشاكل التي يمكن أن تنتج في
هاتين الحالتين.

غدر األصحاب
حـ ّـدث ـنــا أك ـثــر عــن أغـنـيــة «غــدر
األصحاب»؟
ه ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى أغ ـ ــان ـ ــي األل ـ ـبـ ــوم
ً
الجديد ،أصدرتها أخيرا وتحمل

ً
ً
ّ
{النص التاني}.
لونا مختلفا عن
كـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن أصـ ـ ـ ّـور
األغـنـيـتـيــن خ ــال الـفـتــرة نفسها
عـلــى أن ي ـصــدر الـكـلـيـبــان بشكل
ـال ولـ ـك ــن لـ ــم ي ـت ـح ـق ــق ذل ــك
مـ ـتـ ـت ـ ٍ
ب ـس ـبــب ب ـع ــض الـ ـت ــأخـ ـي ــر .كــذلــك
سـ ـب ــق وذك ـ ـ ـ ــرت أن األغـ ـنـ ـي ــة فــي
األس ـ ـ ــاس مـ ــوجـ ــودة ف ــي األل ـب ــوم
ً
الجديد وستصدر إسوة باألغاني
األخرى.
أصدرتها بعد فترة قصيرة من
طرحك {الـنــص الـتــانــي} .هــل كان
الـمـلـحــن وال ـشــاعــر سـهـيــل فــارس
ً
راضيا عن خطوتك هذه؟
ً
بــال ـتــأك ـيــد كـ ــان راض ـ ـيـ ــا ،وهــو
ّ
ب ـم ـنــزلــة أخ ل ــي وأن ـ ــا أك ـ ــن ل ــه كل
المحبة واالحترام.

غياب ولكن
يــرى البعض أن غـيــاب الفنان
سيف ذو ّ
حدين ،فغيابه قد يؤثر
في جماهيريته وفي الوقت نفسه
ي ـســاعــده ع ـلــى إع ـ ــادة ّ حـســابــاتــه
ومــراقـبــة الـســاحــة الفنية ،مــن ثم
العودة بأعمال أقوى وجديدة ّ .ما
سبب عودتك إلى الساحة الفنية
في هذه الفترة بالذات؟
ال شك في ّأن غياب الفنان عن
ال ـســاحــة ال ـفــن ـيــة وعـ ــدم إصـ ــداره

أي عـمــل فـتــرة زمـنـيــة طــويـلــة من
شــأنــه أن يــدفــع الـنــاس ربـمــا إلى
بأمور أخرى .ثمة ظروف
التلهي
ٍ
شخصية مررت بها أسهمت في
هـ ــذا ال ـغ ـي ــاب ،وذل ـ ــك إلـ ــى جــانــب
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـع ــام ــة الـ ـت ــي تـحـيــط
ب ــال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي .شـ ـع ـ ُ
ـرت ب ــأن
ً
الفن ال مكان مناسبا له في وطن
ً
صعبة
يعاني فيه الناس ظروفا
ّ
وآليمة ،والدليل أن الساحة الفنية
لــم تشهد خ ــال الـسـنــوات الست
َ
األخـ ـي ــرة أي ع ـمــل جـمـيــل ُي ــذك ــر.
أتمنى أن تهدأ األوضاع لنعيش
ّ
الفن من جديد ويعود إلى عهده
السابق .في المقابل ،أنا لم أغب
بشكل نـهــائــي ،فـقــد قـ ّـدمــت خــال
هذه الفترة أغاني تحاكي الظروف
التي يعانيها عالمنا العربي مثل
القتل ،إضافة إلى بعض األعمال
الـعــاطـفـيــة ،ول ـكــن ل ــم أح ـضــر في
الحفالت ،وأتمنى أن تكون عودتي
هــذه بالتزامن مــع أج ــواء جميلة
وظروف هادئة.

ألبوم جديد
يستعد الفنان اللبناني نقوال سعادة نخلة إلصدار
ألبومه الجديد في وقت قريب .ويقول في هذا الشأن:
ّ
ً
{أح ــض ــر ألل ـبــوم جــديــد ي ـصــدر قــري ـبــا ،قـ ّـدمــت بعض
ً
أغــانـيــه فــي حفلة أحييتها أخ ـيــرا فــي كــازيـنــو لبنان

بمناسبة عيد الـحــب وللكشف عــن ألبومي الجديد،
ً
ً
الفتا .وبإذن الله ،سيكون ّ
لدي حضور
والقى نجاحا
كبير هذا الصيف من خالل اإلطالالت والحفالت التي
ّ
سأقدمها للناس}.

القاهرة – كريم البحيري

أمــر المحامي العام األول لنيابات شــرق القاهرة الكلية،
المستشار إبراهيم صالح ،بإحالة اإلعالمية ريهام سعيد و7
متهمين آخرين ،من بينهم فريق إعداد برنامج "صبايا الخير"،
إلى محكمة جنايات القاهرة ،وذلك التهامهم جميعا بارتكاب
جريمة التحريض على اختطاف األطفال واالتجار في البشر،
وإذاعة أخبار كاذبة تتسبب في تكدير األمن والسلم العام.
وكانت نيابة شرق القاهرة قد أمرت في وقت سابق بحبس
ً
معدة ومصور البرامج  15يوما على ذمة التحقيق ،التهامهما
بالتحريض على خطف طفلين بــدائــرة قسم شرطة السالم
ثان ،قبل أن يصدر قرار آخر بحبس ريهام ومنتج ومخرج
البرنامج 4 ،أيام على ذمة التحقيقات ،قبل أن تحال القضية
بالكامل لـ "الجنايات".
وكشفت تحقيقات النيابة الـعــامــة ،الـتــي أي ــدت صحتها
تـحــريــات أج ـهــزة األم ــن ،أن اإلعــامـيــة سعيد وفــريــق إع ــداد
برنامجها ارتكبوا واقـعــة اختطاف أطـفــال ،بهدف تصوير
حلقة تلفزيونية ،وأن وقائع االختطاف موضوع االتهام جرت
بتحريض من اإلعالمية المتهمة وفريق إعدادها.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد
المتهمين ،تفيد ارتكاب سعيد وبقية المتهمين في القضية،
الجرائم المنسوبة إليهم ،بقيامهم بتحريضه على ارتكاب
وقائع اختطاف األطفال واالتجار في البشر.
وفــور صــدور قــرار النيابة بإحالة سعيد إلــى المحاكمة،
قامت أجهزة األمــن بترحيلها إلــى سجن النساء بالقناطر،
حيث ستظل محبوسة حتى موعد محاكمتها.
هذا فيما أكد جميل سعيد محامي اإلعالمية المتهمة ،أنه
يملك العديد من المفاجآت في هذه القضية ،والتي سيعلن
عنها خالل المحاكمة ،مشددا على أن "موكلته وفريقها لم
يكن لديهم أي قصد جنائي متعمد للمتهمين على التحريض
على خطف الطفلين".

جنات تعود بأغنية منفردة

جنات
ـان جــديــدة بعد غياب طويل،
تعود
جنات إلــى إص ــدار أغ ـ ٍ
ً
وتحضر راهنا أغنية منفردة تطرحها خالل احتفاالت الربيع.
و بــا شــرت الفنانة المغربية العمل على ألبومها الجديد
المتوقع طرحه خــال موسم الصيف المقبل ،فيما لم تنته
من اختيار غالبية أغانيه بسبب حالة الحزن التي عاشتها
الفترة الماضية بعد وفاة والدها.

هاني شاكر وتأجيالته

هاني شاكر
ً
أجل هاني شاكر التخطيط إلصــدار أية ألبومات مفضال
بأغان منفردة من وقت إلى آخر على غرار «وعد مني»
االكتفاء
ٍ
ً
التي طرحها تزامنا مع احتفاالت عيد الحب.
كذلك سيسعى شاكر إلى تصوير بعضها بطريقة الفيديو
كليب ليعرض على الشاشات.

حلمي في «أراب غوت تالنت»

أحمد حلمي
وافق أحمد حلمي على المشاركة في الموسم الجديد من
برنامج «أراب غوت تالنت» ،ليكمل مسيرته كعضو في لجنة
تحكيم برنامج اكتشاف المواهب.
الموسم الجديد من البرنامج ينطلق في الربع األخير من
ُ
الـعــام الـجــاري على شاشة «أم بــي ســي» ،وســتـصـ ّـور حلقاته
األولى خالل الصيف المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

fitness
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التهاب الجلد المتسفنج ...أسبابه وأعراضه والعالجات
التهاب الجلد المتسفنج داء يؤدي إلى جفاف البشرة واحمرارها
بالحكة وتورم نتيجة للسوائل المحتجزة تحت الجلد .ويرتبط
واإلصابة ً
ً
ارتباطا وثيقا بالتهاب الجلد التأتبي واإلكزيما ،وهو شائع ومن أعراضه

دراسات عدة
الحظت أن هذا
الداء ينتقل
بالوراثة

أعراضه
• جفاف البشرة وتشققها.
• الحكة الشديدة.
ً
• الطفح الجلدي ،خصوصا على
اليدين والمرفقين وخلف الركب.
• ال ـ ـب ـ ـثـ ــور الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن ال ـط ـفــح
ال ـ ـج ـ ـلـ ــدي ،وال ـ ـتـ ــي قـ ــد ت ـ ـخـ ــرج مـنـهــا
السوائل في الحاالت المتقدمة.
• الجلد الملتهب واأل ح ـمــر اللون
نتيجة الحكة المتواصلة.

أسباب
ُي ـع ـت ـب ــر الـ ـتـ ـه ــاب ال ـج ـل ــد ال ـتــأت ـبــي
ً
السبب األكثر شيوعا اللتهاب الجلد
المتسفنج .أ مــا السبب الرئيس فما
ً
زال مبهما بعض الشيء ،ولكن ربما
يعود إلى مزيج من العوامل البيئية
ُ
ُوالـ ــوراث ـ ـيـ ــة .وت ـظ ـه ــر دراسـ ـ ــة أخ ـيــرة
نشرت في المجلة الطبية Journal of
Allergy and Clinical Immunology
أن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـه ــذا
ً
االلـ ـتـ ـه ــاب ق ــد ي ـع ــان ــون ت ـش ــوه ــا فــي
ال ـج ـي ـنــات ،م ــا ق ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى إن ـتــاج
{الفيالغرين}.
يساعد هــذا البروتين في الحفاظ
ع ـلــى ال ـح ــاج ــز ال ــوق ــائ ــي ف ــي الـطـبـقــة
الـعـلـيــا م ــن ال ـج ـلــد ،فـيـمــا ع ــدم تلقي
الكمية الـكــافـيــة مـنــه ُيـضـعــف حاجز
ال ـج ـل ــد وي ـس ـم ــح ب ـ ـخـ ــروج ال ــرط ــوب ــة
ودخول عدد من مسببات الحساسية
والبكتيرياُ .
ويعتبر ا لـتـهــاب الجلد

التهاب الجلد الناتج عن الحساسيات .وفيما يلي نسلط الضوء على هذا
المرض وأعراضه وأسبابه والعالجات المناسبة له.
ً
الـتــأتـبــي وراث ـي ــا ،ويـظـهــر إل ــى جانب
أمراض أخرى كالربو وحمى القش.
ب ـعــض الـمـسـبـبــات الـمـحـتـمـلــة لـهــذا
االلتهاب:
• م ـس ـب ـب ــات ال ـح ـس ــاس ـي ــة كـبـعــض
أنواع المأكوالت والنباتات والصبغات
واألدوية.
• ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد الـ ـمـ ـسـ ـبـ ـب ــة ل ــالـ ـتـ ـه ــاب
كــالـصــابــون ومـسـتـحـضــرات التجميل
وال ـم ــواد الـمـطــاطـيــة وب ـعــض الـمـعــادن
الموجودة في الجواهر.
• ارتفاع نسبة اإلجهاد.
• تغير في مستويات الهرمونات.
• المناخ الرطب أو الجاف.
• التعرق الشديد الذي يفاقم الحكة.

عوامل الخطر
تشمل عوامل خطر اإلصابة بالتهاب
الجلد المتسفنج:
ال ـع ـم ــر :ي ـن ـت ـشــر ه ـ ــذا الـ ـم ــرض ل ــدى
األطفال أكثر من الكبار ُ
فيصيب بين 10
و % 20من األطفال ،وبين واحد وثالثة
بالمائة من الكبار.
الـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــات :ي ـ ــواج ـ ــه ال ـش ـخ ــص
ً
ال ـم ـع ــرض ل ـل ـح ـســاس ـيــات خـ ـط ــرا أكـبــر
باإلصابة بالمرض.
ال ـم ــواد الـمـسـبـبــة لــال ـت ـهــاب :ي ــؤدي
التعرض الدائم للمواد المسببة لالتهاب
ك ـمــواد الـتـنـظـيــف وال ـم ــواد الـكـيـمــاويــة
والمعادن إلى اإلصابة بهذا المرض.
ال ـت ــاري ــخ ال ـعــائ ـلــي :ال ـش ـخــص ال ــذي
ً
ً
يعاني تاريخا عائليا من التهاب الجلد

الـتــأتـبــي أك ـثــر عــرضــة الل ـت ـهــاب الجلد
المتسفنج مقارنة بغيره.

التشخيص
ِّ
يـشــخــص طبيب األمـ ــراض الجلدية
ال ـت ـه ــاب ال ـج ـلــد الـمـتـسـفـنــج م ــن خــال
فحص البشرة ،وقد يسأل عن عدد من
األعـ ــراض وال ـتــاريــخ الـعــائـلــي والـنـظــام
ً
ال ـ ـغـ ــذائـ ــي ونـ ـم ــط ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وأحـ ـي ــان ــا
يـنـصــح بــأخــذ عـيـنــة مــن نـسـيــج الجلد
وإرس ــالـ ـه ــا إلـ ــى ال ـم ـخ ـت ـبــر لـفـحـصـهــا.
كذلك يقوم باختبار على مساحة من
الجلد بوضع رقعة تحتوي على مواد
مسببة للحساسية لمعرفة ما إذا كانت
ً
ستسبب رد فعل تحسسيا.

مضاعفات
يؤدي حك الطفح الجلدي الشديد إلى
تشقق الجلد الجاف والبثور ،ما يسبب
بدوره التهابات جلدية ،وسماكة الجلد
ُ
التي تعرف بالتحزز ،ال سيما إذا كان
ً
متواصال ،وهي حالة تسبب الحكة حتى
في غياب هذا الداء.

عالجات
رغــم غياب أي عــاج محدد اللتهاب
ال ـج ـل ــد ال ـم ـت ـس ـف ـنــج ف ـ ــإن مـ ــن ال ـم ـم ـكــن
مـحــاربــة مضاعفاته بــواسـطــة األدوي ــة
والعناية بالبشرة وتغيير نمط الحياة.
في ما يلي الئحة بالعالجات المتوافرة:

ً
تــرطـيــب الـبـشــرة يــومـيــا واسـتـخــدام
ً
المرطب بدال من الصابون العادي.
تجنب استعمال الصابون ،وصابون
االس ـت ـح ـم ــام ،ومـ ـ ــواد ال ـت ـن ـظ ـيــف الـتــي
تسبب التهابات جلدية.
اس ـت ـخ ــدام الـمـنـشـطــات الـمــوضـعـيــة
للتخفيف مــن االح ـمــرار والـحـكــة ،ومن
الضروري االلتزام بنصائح الطبيب في
ما يتعلق باألدوية ألن القوية منها قد
تؤدي إلى ترقق الجلد.
استعمال مثبطات الكالسينيورين
ك ـ ـ ـمـ ـ ــر هـ ـ ــم ت ـ ـ ــا ك ـ ـ ــرو لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوس ودواء

بـ ـيـ ـمـ ـيـ ـك ــرولـ ـيـ ـم ــوس ،م ـ ــا يـ ـس ــاع ــد فــي
السيطرة على االلتهابات الشديدة من
خ ــال م ـحــاربــة م ــادة كـيـمــاويــة تسبب
االلتهابات الجلدية واالحمرار والحكة.
ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول مـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادات ال ـه ـي ـس ـت ــام ـي ــن
ً
للتخفيف من أعراض الحساسية ،علما
بــأن النسخة الـجــديــدة منها ال تسبب
الخمول.
وض ــع ال ـض ـم ــادات أو قـطـعــة قـمــاش
مبللة فوق المرطب للوقاية من الحكة.
وال ينصح باستعمال األقمشة المبللة
لألطفال والرضع ألنها قد تصبح باردة.

ال ـع ــاج بــاألش ـعــة ف ــوق البنفسجية
وال ـ ـعـ ــاج الـ ـض ــوئ ــي .ال ي ـن ـصــح بـهـمــا
لألطفال .كذلك ،تساعد أشعة الشمس
الـطـبـيـعـيــة ع ـلــى الـتـخـفـيــف م ــن بعض
األم ـ ـ ــراض ال ـج ـلــديــة م ــن خـ ــال خفض
االلتهابات.
ت ـن ــاول الـمـنـشـطــات ع ــن طــريــق الـفــم
ك ــال ـب ــري ــدن ـي ــزول ــون الـ ـت ــي ق ــد يـصـفـهــا
الـطـبـيــب لـمـقــاومــة األعـ ــراض فــي حالة
االلتهابات الـشــديــدةُ .
ويـقــال إن تناول
م ــأك ــوالت غـنـيــة بــالـفـيـتــامـيــن  Aوزي ــت
السمك يخفف األعراض.
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عالقات

«االعتدال» ...خطوات لتحسين نوعية حياتك
للشعور براحة حقيقية ،برز في الفترة األخيرة مفهوم «العيش المتوازن» مع أن جذوره تعود إلى
ثقافات قديمة.

ِّ
خصص
الوقت الكافي
كي ترتاح
وتسترجع
الطاقة التي
خسرتها بعد
يوم شاق

ف ـهــم ك ـث ـي ــرون أه ـم ـيــة «االع ـ ـتـ ــدال»
طوال قــرون ،لكن ّ
تعمق السويديون
ً
تحديدا في هــذا المفهوم ،إذ يشتق
بالنسبة إليهم من الوضع النفسي
العام الذي يؤثر في مجاالت الحياة
ً
كـ ــافـ ــة ،بـ ـ ـ ــدءا مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـغ ــذائ ــي
ً
واألزي ـ ـ ــاء وصـ ـ ــوال إلـ ــى الـسـلــوكـيــات
والتصاميم وحتى القيم االجتماعية.
ُ
ولما كانت السويد تعتبر أحد أسعد
عشرة بلدان في العالم ،فمن المفيد
ً
ط ـب ـع ــا أن نـ ــراجـ ــع م ـ ـبـ ــادئ ال ـع ـيــش
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوازن ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن ال ـص ـح ــة
والسعادة في آن.
ّ
تخيل ما ستشعر به حين تستيقظ
ف ــي ك ــل ص ـبــاح وأنـ ــت تـشـعــر بــراحــة
وبتصالح حقيقي مع نفسك
عميقة
ٍ
وب ـث ـقــة راس ـخ ــة تـسـمــح ل ــك بـتـجــاوز
تحدياتك اليومية بكل اتــزان وقــوة.
ً
ل ـك ــن نـ ـ ـ ــادرا م ــا ي ـح ـمــل الـ ـن ــاس ه ــذه
المشاعر اإليجابية لألسف.
يـ ـسـ ـه ــل أن تـ ـخـ ـس ــر راحـ ـ ـ ــة الـ ـب ــال
وس ــط الـ ُـمـ َـهــل الـضـيـقــة واالل ـتــزامــات
ً
االجـتـمــاعـيــة الـمـتــاحـقــة ،فـضــا عن
الئحة المتناهية من أعمال منزلية
تستنزف معظم وقتك .لكن من خالل
إع ــادة ال ـتــوازن إلــى مختلف جوانب
ً
ح ـي ــات ــك ،بـ ـ ــدء ا م ــن طــري ـقــة تمضية
ً
أوق ـ ــات ف ــراغ ــك وص ـ ــوال إل ــى أسـلــوب
ال ـم ــاب ــس ال ـت ــي تــرتــدي ـهــا وال ـط ـعــام
الذي تأكله وحتى طريقة تعاملك مع

األشخاص في حياتك ،ستتمكن من
تقليص مـسـتــوى ا لـضـغــط النفسي
ً
في يومياتك وتزيد إنتاجيتك أيضا.
لـكــن ال تـتــوقــف الـمـنــافــع عـنــد هــذا
الـحــد! يساهم العيش الـمـتــوازن في
تأجيج مشاعر الرضا وقبول الذات
وت ـح ـس ـيــن ال ـع ــاق ــات وال ـ ـقـ ــدرة على
ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ال ـصــائ ـبــة وإي ـجــاد
ال ـت ــوازن الـمـفـقــود بـيــن الـعـمــل وبين
الحياة الشخصية.
بــاخ ـت ـصــار ،سـتـقـتــرب ف ــي نـهــايــة
المطاف مــن الحياة التي ترغب في
عيشها.

أسرار التوازن الصحي
تـقــع نـقـطــة االنـ ـط ــاق ال ـتــي ّ
تمهد
إليجاد التوازن الصحيح في داخلك!
بدل أن تقنع نفسك بأن طريق النجاح
ً
مثال فــي بلوغ وزن ّ
معين ،أو
يكمن
نيل وظيفة األحالم ،أو إيجاد الشريك
ال ـم ـثــالــي ،تـتـمـحــور فـلـسـفــة الـعـيــش
المتوازن حول ّ
تقبل حياتك بشكلها
الراهن! بدل البحث عن الكمال ،يتعلق
أسلوب الحياة الصحي بأن تحاول
ً
أن تـكــون ج ـيــدا بـمــا يـكـفــي .ال تعني
هذه المقاربة أن تتخلى عن أحالمك
وطموحاتك ،بل إنها تطلب منك أن
تعيد النظر في القيم الخارجية كي
تـعـيــد تـقـيـيــم ال ـم ـســائــل ال ـتــي تـهـ ّـمــك
ً
ّ
فعال .إذا تمكنت من تحديد أهدافك
ّ
الـحـقـيـقـيــة ،أي ت ـلــك ال ـتــي ت ـعــبــر عن
ط ـب ـي ـع ـتــك ب ـ ــدل أن ت ـف ـعــل م ــا ي ــري ــده
الـمـجـتـمــع م ـنــك ،سـتـكـتـشــف حينها
أفضل طريقة كي تعيش حياة ناجحة
وتفرض الشروط التي تناسبك.
عندما تعيد التواصل مع قيمك
الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ،س ـي ـص ـب ــح الـ ــوقـ ــت
م ـنــاس ـبـ ًـا ك ــي ُت ـ ّ
ـوس ــع ذل ــك الــوعــي
ّ
المستجد وتجعله يطاول مختلف
تجاربك .ابدأ بالتخلي عن العوامل
غ ـيــر ال ـض ــروري ــة ف ــي ح ـيــاتــك على
الصعيدين الجسدي والعاطفيّ .
َ
حدد
ً
ً
مثال المالبس التي ال ترتديها مطلقا
أو الهدايا التي ال تريدها أو أدوات
المطبخ التي ال تستعملها .ستتمكن
حـيـنـهــا م ــن تــرت ـيــب ال ـم ـســاحــة الـتــي
ّ
تحتلها سـ ً
ـدى
كــانــت تـلــك األغـ ــراض
وستجدد الطاقة في منزلك وتنشئ
ً
مساحة خاصة بك وتصبح قادرا على
ّ
وتقدر قيمة
استعمالها بطريقة بناءة
َ
احتفظت بها.
األغراض التي
ت ـن ـط ـبــق ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ن ـف ـس ـهــا عـلــى
األش ـ ـخـ ــاص الـ ــذيـ ــن ت ـم ـضــي ال ــوق ــت
معهم .إذا كان بعضهم ال
ُيغنون حياتك ولكنك
ً
ل ــم ت ـكــن مـسـتـعــدا

بعد للتخلي عنهم ،ابدأ بالتساؤل عن
نوع التجارب التي تختار خوضها
من خالل متابعة التواصل مع هؤالء
األشخاص .من خالل زيادة تركيزك
ع ـلــى طـبـيـعــة ح ـيــاتــك واألشـ ـخ ــاص
ال ـمــوجــوديــن فـيـهــا ،ستحصل على
فسحة جديدة تسمح لك باكتشاف
ً
سـعــادة دائـمــة اسـتـنــادا إلــى هويتك
ّ
الحقيقية بدل أن تنتظر تحولك إلى
شخص مختلف.
ب ـع ــد ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ،سـتـصـبــح
ّ
مهمتك سهلة!
م ــن خـ ــال ج ـعــل م ـب ــدأ االع ـت ــدال
رك ـ ـيـ ــزة ل ـح ـي ــات ــك وإنـ ـ ـش ـ ــاء فـسـحــة
مريحة على مر األيام أو األسابيع
ّ
أو السنوات ،ستركز على كل لحظة
ّ
تمر بها وستستمتع بما تعيشه.
ستتمكن بهذه الطريقة من تجنب
ا ل ـح ـم ـيــات ا لـمـتـطــر فــة والمتقطعة
وال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات الـ ـش ــاق ــة وال ـج ـه ــود
المضنية.
فــي ال ـمــرة الـمـقـبـلــة ال ـتــي تـشـعــر فيها
ً
بتصاعد الضغوط في حياتك إذا ،أوقف

كل ّما تفعله وخذ استراحة خمس دقائق
وتنفس بعمق واشعر باالمتنان على كل

ما تملكه .يمكنك أن تذهب إلى مكان هادئ
ً
ومريح في عطلة نهاية األسبوع مثال .لكن

ً
ّ
تذكر قيمتك دوما واقتنع بأهميتك وعدم
حاجتك إلى تغيير نفسك!

 3نصائح سريعة الستعادة التوازن
• خذ استراحة لشرب القهوة :ال تشرب القهوة وأنت
ً
ً
على عجلة من أمــرك .بل خصص وقتا يوميا إلبطاء
مسارك واالبتعاد عن انشغاالتك وتلذذ بالقهوة مع
قطعة حلوى أو موزة! يمكنك أن تبقى وحدك أو تخرج
مع صديق ترتاح له .ال داعي كي تبقى في مساحات
داخ ـل ـيــة! يمكنك أن تـتـنــزه فــي حــديـقــة عــامــة أو على
شاطئ البحر!
• أع ــد شـحــن طــاقـتــك :خـصــص الــوقــت
الكافي كي ترتاح وتسترجع الطاقة التي
خسرتها بعد يوم شاق من العمل .يمكنك
أن تمارس بعض تمارين اليوغا السلسة
أو تستمتع بوقتك مع عدد من األصدقاء
ال ـمــرح ـيــن .أو ال تـقــم ب ــأي ن ـشــاط فـتــرة
معينة! سـتـكــون أي خـطــة من
هذا النوع مفيدة ما دمت تشعر
ّ
بــالـســرور وتــركــز عـلــى الحاضر
الذي تعيشه.
ْ
• تـــــــ َ
ـواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ــع
الطبيعة :سواء اخترت
أ ن تـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ر س

المشي السريع فــي أحـضــان الطبيعة ،أو تـتــدرب في
الخارج ،أو تمأل منزلك بأزهار منعشة ،حاول أن تجدد
تواصلك مع الطبيعة حين تنسح لك الفرصة.

22
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رقص
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وفيرة
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تعداد
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من  4أحرف وهي اسم دولة تقع في منطقة الكاريبي
في مدخل خليج المكسيك .
ل

tawabil@aljarida●com

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.
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 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :تستفيد مــن فــرصــة ســانـحــة لتطور
عملك نحو األفضل.
ً
عــاطـفـيــا :ال ت ـقــدم عـلــى ت ـصـ ّـرف خــاطــئ أمــام
ً
الشريك كي ال تندم الحقا.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :ثمة مــا يجعلك تعيد النظر في
عالقتك بأحد األصدقاء.
رقم الحظ.9 :

1

3

7

ً
ّ
ومتحمس إلنجاز
مهنيا :أنت مفعم بالنشاط
مشروع بالتعاون مع زميل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـح ــرص ع ـلــى أن تـبـقــى عــاقـتــك
بالحبيب جيدة رغم عصبيتك.
ً
اجتماعيا :حــاذر عدائية معينة وانتبه من
إشاعة مغرضة تطاول سمعتك.
رقم الحظ.3 :
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عموديا :
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 -1آخر أعمال الفنان صالح
رشوان – من أفالمه.
 -2مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ــدم فـ ـي ــه
شخصية وكيل نيابة.
 ( -3و ث ــا ل ـث ـه ــم  ).....فـيـلــم
لصالح رشوان (م).
 ( -4أ هــل ال )....فيلم قدمه
عام .1981
 -5ت ـج ــد ه ــا فـ ــي ( حـ ـ ـ ــواء) –
للتعريف.
 -6رجاء (م) – حرف جر.
 -7لطد (مبعثرة) – تجدها
في (السلم).
 -8قـطــع – ( ص ـلــة  )...يحث
عليها اإلسالم.
 -9ت ـج ــد ه ــا فـ ــي ( ي ــو م ـي ــات
ونيس) – أنقص.
 -10ح ـ ـ ـ ـ ــروف مـ ـتـ ـش ــا بـ ـه ــة
– ( مـ ـ ــو سـ ـ ــى بـ ـ ــن  )...ع ـمــل
تاريخي – ثلثا (أحد).
 -11نـ ـسـ ـه ــل ( م ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــرة) –
(ال )....م ـس ـل ـســل مـ ــع ن ــور
الشريف (م).

3

الميزان

ً
مهنيا :حان الوقت لتستفيد من الخبرات
ً
التي
اكتستبتها سابقا.
ّ
ً
ً
ً
عاطفيا  :تتمنى حبا هــاد ئــا ال يوقعك في
ورطات وال ّ
يحملك مسؤوليات.
ً
اجتماعيا :اتصاالتك بالمعارف واألصدقاء
بدأت تعطي ثمارها اإليجابية.
رقم الحظ.18 :
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كلمات متقاطعة
كوبا

كلمة السر

 -8تجدها في (لولي) – نهر
أوروبي (م).
 -9شـ ـ ــا هـ ـ ــق ( مـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرة) –
(ال ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــد ).....م ـ ــن أعـ ـم ــال ــه
التاريخية.

 -10متشابهان – ( القضاء
في  )....مسلسل لرشوان (م).
 -11من أعمال صالح رشوان
المسرحية (م).

9
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ا

9

ح

8

ا

7

 -4نصف (نهاوند).
 -5ت ـجــدهــا ف ــي (ق ــرط ــاج) –
أداة استفهام.
 -6عندي – يجول (م).
 -7صوت غليظ – انحاز.

ّ ً
ً
وترويا وعدم
مهنيا :يطلب الفلك إليك فطنة
حرق المراحل.
ً
عاطفيا :تـبــادر إلــى ترضية الحبيب بعدما
ً
ً
ّ
وجهت إليه كالما قاسيا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :يـ ــوم م ـن ــاس ــب ل ــان ـف ـت ــاح عـلــى
اآلخرين واالهتمام بمشاكلهم.
رقم الحظ.11 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

sudoku

 -1ع ـ ـبـ ــأ – فـ ـيـ ـل ــم لـ ـص ــاح
رشوان بطولة نور الشريف.
 -2ضـ ـم ــن – (  .......ا لـ ـل ــه)
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل دي ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـص ــاح
رشوان.
 -3غ ـط ــى – (ال ـ ـ ـمـ ـ ــال )....مــن
أشهر أعماله.

الحلول
3
9
4
6
8
2
1
7
5

ً
أفقيا :

 23يوليو  22 -أغسطس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أنت قادر على قيادة اآلخرين والتأثير
فيهم لمصلحتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ــوع ــد م ــع حـ ـ ّـب ج ــدي ــد ق ــد ي ـت ـ ّـوج
باالرتباط وتأسيس عائلة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تلتقي أش ـخــاصــا وتـنـظــر بعين
جديدة إلى معارفك القدماء.
رقم الحظ.13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
وتطورات تستوجب
مهنيا :تحدث تعديالت
ً
دراسة وتدقيقا.
ً
عاطفيا :قد تلتقي بنصفك اآلخر أثناء قيامك
برحلة إلى الخارج.
ً
اجتماعياّ :
وسع دائرة معارفك باالطالع على
المستجدات الثقافية.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :ال ت ـصــارع الـنــافــذيــن فــي عـمـلــك فقد
ّ
يخيب أحدهم أملك.
ً
عاطفيا :ارتباط قريب يلوح في األجواء بعد
فاستعد له.
طول
انتظار ّ
ّ
ً
ّ
التسرع في إجاباتك وتعلم
اجتماعيا :تجنب
اإلصغاء إلى كالم الغير.
رقم الحظ.6 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :
تمر بتجربة جيدة ويواكبك الحظ
ً
ً
فتكسب ماال إضافيا.
ً
عــاطـفـيــا :بلبلة وارت ـي ــاب ي ـســودان عالقتك
بالشريك ويهددانها.
ً
ّ
سيرتد عليك
اجتماعيا :اهتمامك بالوالدين
بالخير طول عمرك.
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تصطدم بأحد إذا اضطررت إلى
مواجهة التأجيل والتمييع.
ً
ّ
تتغير األج ــواء الــرمــاديــة بينكما
عــاطـفـيــا:
ويعود الصفاء إلى عالقتكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ان ـت ـبــه إلـ ــى ص ـح ـتــك ون ـظــامــك
الغذائي ليعود إليك نشاطك.
رقم الحظ.7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :توقع تغييرات في محيطك أو في
المؤسسة التي تعمل فيها.
ً
عاطفيا :تبحث عن شريك يفرحك ويبعث
الطمأنينة في قلبك.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـقـضــي أوق ــات ــا مـمـتـعــة مع
األصدقاء تبهجك وتريحك.
رقم الحظ.1 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :تـضــع بـعــض ال ـم ــال ف ــي تــوظـيـفــات
ً
مؤاتية قد تثمر قريبا.
ً
عاطفيا :حــان الــوقــت لالستقرار بعد طول
بحث عن شريك مالئم.
ً
اجتماعيا :تـطــرح تـســاؤالت حــول خـيــارات
معينة وتلغي غير المناسب.
رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :مهما كان نوع عملك وظروفه فال
ينبغي أن يأخذ كامل أوقاتك.
ً
عــاطـفـيــا :لـقــاء مــع أحــد مــن الـطــرف اآلخــر
ً
ً
يترك أثرا عميقا في نفسك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ح ــال ــة عــائ ـل ـيــة ت ــدع ــوك إل ــى
التصرف السريع قبل فوات األوان.
رقم الحظ.16 :

توابل ةديرجلا
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ً
«أبي أتعلم» تفتتح ً
دراسيا في مستشفى «الوطني»
فصال
●

مريم طباجه

افـتـتـحــت جـمـعـيــة "أبـ ــي أت ـع ـل ــم" ،فصلها
الـ ــدراسـ ــي األول ل ــأط ـف ــال ال ـم ــرض ــى في
مستشفى البنك الوطني ،بهدف تعليمهم
ودعـمـهــم عـلـمـيـ ًـا ،رغ ــم مــرضـهــم ،وحملت
الفعالية شعار" أتعلم رغم مرضي".
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،قــالــت رئـيـســة مجلس
إدارة الجمعية د .منى بورسلي" :اهتممنا
بالتركيز عـلــى تعليم األ ط ـفــال المرضى
داخ ــل الـمـسـتـشـفــى ،الــذيــن ح ــال مرضهم
دون حـ ـض ــور دروس ـ ـهـ ــم فـ ــي الـ ـم ــدرس ــة،
ونأمل افتتاح فصول دراسـيــة أخــرى في
كل المستشفيات".

وأضافت بورسلي أن المشروع بدأ بفكرة
من الدكتورة مها بورسلي ،إليجاد طريقة
تالئم الطلبة المرضى وتساعدهم ،وهم
ّ
األسرة البيضاء ،في استمرار تعلمهم،
على
ع ــن ط ــري ــق اف ـت ـتــاح ف ـصــل دراس ـ ــي داخ ــل
الـمـسـتـشـفــى ،والق ــت ال ـف ـكــرة اسـتـحـســانـ ًـا
وإق ـب ـ ً
ـاال مــن ال ــزم ــاء وال ـج ـهــات الــداع ـمــة،
وهي جهات نقدر دعمها" :صندوق إعانة
المرضى" و"مــدرســة النجاة" و"مجموعة
الجري القابضة" ،وجهات أخرى ساهمت
في دعم المشروع الخيري ،ونأمل التعاون
مع معلمي وزارة التربية في هذا الصدد.
وقالت رئيسة جمعية علم النفس الكويتية
د .آسيا الجري ،إن افتتاح الفصل الدراسي

للمرضى من األطفال يعد مبادرة طيبة،
وقد حرصنا على المشاركة في الحضور
لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للقائمين
على دعم ورعاية األطفال.
حضر الفعالية نائب رئيس مجلس إدارة
جمعية "أ ب ــي أ تـعـلــم" عبدالله العبيدلي،
ورئيسة اللجنة اإلعالمية د .نبال بورسلي،
ورئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ف ــي إدارة
مدارس التربية الخاصة د .سلمان الالفي،
والـمـتـبــرع الــرئـيـســي الــرئـيــس التنفيذي
لمجموعة الجري القابضة طالل الجري،
ومــديــر مــدرســة ال ــرج ــاء الـمـشـتــركــة بنين
لذوي اإلعاقة أحمد الغريب.
الجري والالفي يتقدمان الحضور

جانب من الفصل الدراسي المخصص للتعليم

جولة في األقسام التي تم تخصيصها لتعليم الطلبة

تكريم صندوق إعانة المرضى

تقديم درع تذكارية إلى طالل الجري

الكنيسة األرثوذوكسية
تستقبل وزيرة الهجرة المصرية
استقبل القمص بيجول األنبا بيشوي ،في
مقر الكنيسة األرثوذوكسية بحولي ،وزيرة
الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،نبيلة
مكرم والسفير طارق القوني والنائب طارق
رضوان ،وبعض أعضاء السفارة المصرية.

الوزيرة نبيلة مكرم مع القمص بيجول

محمد كفافي يحتفل بعامه الثاني
بحضور جمع غفير من
األهل واألحباب ،احتفل
محمد عمرو كفافي بعيد
ميالده الثاني ،وتلقى والداه
التهاني والتبريكات من
األشقاء واألصدقاء.
ووسط فرحة كبيرة ،تجمع
األهل لقطع كعكة االحتفال،
وجمع محمد الهدايا وأطيب
التمنيات بالعمر المديد.

محمد عمرو كفافي

«مصارف الكويت» يكرم مجلس إدارته
أقام نادي مصارف الكويت حفله السنوي لتكريم أعضاء مجلس
اإلدارة وأعضاء اللجنة االجتماعية والرياضية واإلعالمية وممثلي
ً
تقديرا لجهودهم في إنجاح األنشطة
الجهات الراعية والداعمة،
والبرامج والفعاليات التي نظمها النادي لموسم  ،2017برعاية
األمين العام التحاد مصارف الكويت د .حمد الحساوي.
وحضر الحفل الشيخ فهد جابر العلي ،والشيخ فهد نايف الجابر،
والمدير العام لشؤون مجلس إدارة البنك األهلي فوزي الثنيان،
والعميد محمد المحميد نائب المدير العام لإلدارة العامة لالطفاء
لقطاع المكافحة باإلنابة ،ورئيس مجلس إدارة النادي فاضل
المندي ،ونائبه يوسف الرويح ،وأمين سر النادي جاسم الحيدر،
والمدير العام عباس البلوشي ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك في
فندق المارينا.

صورة جماعية

ً
وعددا من الحضور
 ...ومتوسطة السفير القوني والقمص بيجول

٢٣

مجتمع

مسك وعنبر 24
انتصار الصباح« :سرب الحمام» عمل سينمائي بجودة عالية
ً
توابل ةديرجلا
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ً
الفيلم يعرض في صاالت سينسكيب بدءا من اليوم تزامنا مع األعياد الوطنية
ُ
أطلق الفيلم السينمائي «سرب الحمام» أمس
األول في قاعة السينما بمركز جابر األحمد الثقافي،
ً
ليرفرف علم الكويت عاليا في العرض األول للفيلم
المستوحى من بطوالت شهداء الكويت ،السيما
مجموعة المسيلة أو شهداء القرين ،والتي روت
دماؤهم تراب الوطن ،فكانوا بسواعدهم يجابهون
الموت واآللة العسكرية ،وبعزيمة الرجال األشداء
يقاومون المحتل ويرفضون الخضوع ،وهاماتهم
ال تعرف اإلطراق ،ونفوسهم ظامئة إلى العزة
واإلباء يتوقون إلى الخالص من احتالل يجثم على
صدورهم.
ويركز الفيلم على بطوالت الصامدين ،الذين خلدهم
ً
التاريخ ،فكان بيت القرين شاهدا على تضحياتهم،
ً
ألن كل فرد فيهم كان كالصقر يعيش شامخا
ً
وقويا ،ويأبى أن يقبع في األسر ،ويدافع عن حياض
الوطن ببسالة حتى آخر لحظة في حياته.
الفي الشمري

انتصار الصباح مع فريق العمل

تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع ذكـ ـ ـ ــرى ع ـي ــدي
االس ـت ـقــال وال ـت ـحــريــر ،افتتح
مــركــز جــابــر األح ـم ــد الـثـقــافــي
قاعته السينمائية ،و لــم يجد
لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـتـ ــدش ـ ـيـ ــن أفـ ـ ـض ـ ــل مــن
ع ــرض الـفـيـلــم الــوطـنــي "ســرب
ال ـ ـح ـ ـمـ ــام" ،ب ــرع ــاي ــة وح ـض ــور
رئـ ـي ــس وم ــؤس ــس ش ــرك ــة دار
اللؤلؤة لإلنتاج الفني والفرقة
الـسـيـنـمــائـيــة األولـ ــى الشيخة
انـتـصــار ســالــم الـعـلــي ،وشهد
العرض األول للفيلم حضورا
كثيفا من الشخصيات العامة
واإلعالميين والفنانين.
وقبل عــرض الفيلم ،أعربت
الشيخة انتصار عن سعادتها

بتقديم أول فيلم كويتي طويل
بعد  28عاما من الغزو العراقي
الغاشم للكويت ،وقالت ضمن
هذا السياق" :نشعر بكل الفخر
والـ ـ ـع ـ ــزة والـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــة ل ــدف ــاع ـن ــا
المستميت عن الكويت وعن كل
شبر مــن أرض ـهــا ،وانتصارنا
في عودتها إلينا قوية بفضل
أبنائها الشجعان ،وستشعرون
بــذلــك ف ــي ك ــل لـحـظــة م ــن وقــت
ع ــرض الـفـيـلــم ،وس ـتــرون مــدى
قوة سرب الحمام وقدرته على
المقاومة دفاعا عن وطنه".
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــون ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
وطـ ــري ـ ـقـ ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ،أضـ ــافـ ــت:
"الفيلم يتناول نماذج كويتية
قــدمــت الـتـضـحـيــات فــي سبيل
ال ــوط ــن ،حــرص ـنــا ع ـلــى تنفيذ
الـ ـعـ ـم ــل ب ـح ــرف ـي ــة ع ــالـ ـي ــة ،مــن
خـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ــوج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
و طــا قــم العمل المميز ،وأيضا
بــاالس ـت ـعــانــة ب ـطــاقــم تـصــويــر
فرنسي لتوثيق هذه البطوالت
الشبابية الكويتية عبر سياق
درام ــي مـشــوق ورؤي ــة بصرية
عالية ،حيث تدور أحداث الفيلم
المستوحى من مشاهد متفرقة
أث ـنــاء فـتــرة االح ـتــال الـعــراقــي
الغاشم للكويت ،حول مجموعة
مـ ــن شـ ـب ــاب الـ ـمـ ـق ــاوم ــة ال ــذي ــن
يخوضون معركة ملحمية مع
جـيــش الـنـظــام الـمـحـتــل ،حيث
يـنـتــج ع ــن ذلـ ــك الـ ـص ــراع مــدى
حجم التضحية فداء للوطن".

العمل الثالث
ملصق الفيلم

وأش ـ ــارت الـشـيـخــة انـتـصــار
إل ـ ــى أن "ف ـي ـل ــم س ـ ــرب ال ـح ـمــام
ثالث عمل نقوم بصناعته بعد
فيلمي حبيب األرض والعتر،

كـ ـم ــا أنـ ـ ــه ثـ ــانـ ــي ف ـي ـل ــم ت ـقــدمــه
ال ـف ــرق ــة ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األول ـ ــى،
وأيضا ثاني عمل حقق جوائز
عالمية".
وع ـ ــن ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة،
قــالــت" :ال ـيــوم نحن على يقين
بـ ــأن ـ ـنـ ــا ن ـ ـس ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق
الصحيح لتحقيق الوعد الذي
قطعناه على أنفسنا بأن تكون
الـكــويــت خــال الـفـتــرة المقبلة
عــاص ـمــة لـصـنــاعــة األف ـ ــام في
الخليج ،و قــد وضعنا أساسا
قـ ــوي ال ـب ـن ـيــان لـ ـن ــواة صـنــاعــة
السينما الـكــويـتـيــة ،مــن خــال
شبابها المبدع ،وورش العمل
خير دليل".
وأشـ ـ ــادت ال ـص ـبــاح بــأغـنـيــة
الـفـيـلــم ال ـتــي ش ــدا بـهــا الـفـنــان
القدير عبدالكريم عبدالقادر،
ولحنها بشار الشطي ،وكتب
كلماتها رمضان خسروه.

أخذناه من الكويت الحبيبة".
وت ــاب ــع" :أف ـت ـخــر ال ـي ــوم بــأن
هذا العمل الثالث ،الذي يوثق
ملحمة وطنية كتبت تفاصيلها
أثـنــاء الـغــزو الـعــراقــي الغاشم،
لذا فإن سرب الحمام ال يذكرنا
باألحزان بل يوثق ويؤكد قوة
التالحم الكويتي في التصدي
ألي محاوالت تحاول المساس
بــأمــن وأم ــان وطنهم الحبيب،
ويظهر هذا في مقاومة الرجال
والنساء والشباب بكل ما أوتوا
م ــن ق ــوة لـتـحــريــر ال ـكــويــت من
براثن االحتالل".
واسـ ـتـ ـط ــرد" :ه ـ ــذه الـنــوعـيــة
مــن األفـ ــام مــا هــي إال رســائــل
ونصوص إنسانية نستلهمها
من نهج قائد اإلنسانية سمو
األ مـيــر الشيخ صباح األحمد،
الذي على الدوام يدعو للسالم

وال ـ ـم ـ ـح ـ ـبـ ــة وه ـ ـ ـ ــذه الـ ــرسـ ــائـ ــل
وال ـ ـتـ ــاحـ ــم ه ـ ــو م ـ ــا جـ ـع ــل مــن
الكويت منبرا للحرية وعلما
للديمقراطية على الدوام".

نخبة كبيرة
وع ـق ــب ذل ـ ــك ،عـ ــرض الـفـيـلــم
ال ــذي أج ــاد فـيــه فــريــق الـعـمــل،
السيما أنه يضم نخبة كبيرة
م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ك ــالـ ـفـ ـن ــان داود
حسين ،ال ــذي اسـتـطــاع تقديم
أداء متقن وخصوصا من خالل
نبرة الصوت والشموخ والعزة
فـ ــي آخـ ـ ــر ل ـح ـظ ــة فـ ــي ح ـي ــات ــه،
الـ ــرجـ ــل الـ ـ ــذي ال ي ـح ــب ال ـق ـتــل
للقتل بل ينتصر لكرامته ،كما
أن ــه يـفـتــك ب ــاألع ــداء إن أرادوا
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاس ب ــوطـ ـن ــه أو ب ــأه ــل
ديرته.

ملحمة وطنية في تدشين
قاعة السينما

ملحمة وطنية
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر ال ـم ـخ ــرج
رمضان خسروه أنه بالتزامن
مع احتفاالت الكويت بأعيادها
ال ــوط ـن ـي ــة ت ـش ـهــد ج ـم ـيــع دور
الـ ـع ــرض ب ـس ـي ـن ـس ـك ـيــب ال ـي ــوم
عـ ـ ــرض ف ـي ـل ــم سـ ـ ــرب الـ ـحـ ـم ــام،
ال ـ ــذي جـ ــاء ث ـم ــرة ل ـن ـتــاج عمل
ش ــاق واج ـت ـهــاد ك ــل الـعــامـلـيــن
في الفيلم من فنانين وفنيين.
وأضاف خسروه" :لوال دعم
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـص ـب ــاح
المتواصل لدفع عجلة السينما
لما كان هذا الفيلم ،الذي حصد
جــائــزتـيــن فــي مـهــرجــان دلهي
السينمائي ،وأنا على يقين بأن
ما قدمناه في هذا العمل يعتبر
نـقـطــة ف ــي ب ـحــر ال ـع ـط ــاء ال ــذي

أعربت مديرة إدارة المراكز الثقافية ،التابعة للديوان
األمـيــري ،المهندسة سحر العقاب ،عن سعادتها بعرض
فيلم "ســرب الحمام" في تدشين قاعة السينما ،في قاعة
ال ـمــؤت ـمــرات بـمــركــز جــابــر األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي ،ه ــذا الـصــرح
المرتبط باسم أمير القلوب الذي تحررت الكويت من قوات
االحتالل في ظل قيادته الحكيمة.
واضافت العقاب أن هذا العرض يتزامن مع االحتفاالت
الوطنية ا لـتــي تعيشها ا لـبــاد ،السيما أن الفيلم يجسد
ملحمة وطـنـيــة لتضحيات ال ـمــواطــن ،فــي سـبـيــل تحرير
وطنه ،معتبرة أن هذا العمل يأتي امتدادا لتضحيات اآلباء
ً
ً
واألجداد الذين شقوا البحر وشدوا الرحال شرقا وغربا في
سبيل إعالء وطنهم.

كـمــا اسـتـطــاع الـفـنــان بشار
الشطي تقديم شخصية الشاب
الكويتي البدوي ،الذي يسامح
وي ـص ـفــح ف ــي أح ـل ــك ال ـظ ــروف،
وإن ك ــان ال ـطــرف اآلخ ــر عــدوه
الذي لن يتأخر في قتله ،فهذه
هي أخالق أهل الكويت الصفح
عند المقدرة.
وتمكن أحمد إيراج -الطبيب
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــا لـ ـ ــج -م ـ ـ ــن أن ي ـ ـ ـ ــداوي
ال ـج ــرح ــى ،ف ـهــو ي ـح ــرص على
أب ـنــاء وطـنــه ويـخـشــى عليهم،
ل ـي ــس خ ــوف ــا ب ــل ح ــرص ــا عـلــى
كيان الوطن المتمثل في لبناته
وهـ ــم األفـ ـ ـ ــراد ،وأثـ ـب ــت ال ـف ـنــان
عبدالناصر ا لــزا يــر علو كعبه
فــي العمل ،إضــافــة إلــى الفنان
فهد العبدالمحسن الذي جسد
شخصية مبارك.
ول ــم ي ـقــف ه ــذا االتـ ـق ــان إلــى
هذا الحد بل قدم الفنان حسن
إب ــراهـ ـي ــم دورا ج ـم ـي ــا ،ف ـكــان
حضوره مؤثرا ،وجملة الرسول
"وص ــى عـلــى ســابــع ج ــار" كــان
لها وقع كبير في النفوس.

وحدة الصف
وفي أحد المشاهد المتقنة،
ي ـ ـظ ـ ـهـ ــر أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
أث ـ ـنـ ــاء أداء ال ـ ـصـ ــاة فـيــؤمـهــم
س ـنــي ،ويـصـلــي خـلـفــه السني
والشيعي ،في داللة على وحدة
ال ـ ـصـ ــف الـ ـك ــويـ ـت ــي وت ـع ــاض ــد
النسيج االجتماعي وتماسكه.
ك ـمــا أن الـفـيـلــم يـسـتـعــرض
ن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـ ــن ف ـئ ــات
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،ف ـت ـج ــد
الحضري وال ـبــدوي يسطرون
أروع صورة للتكافل والتالحم،
فكل فرد يؤثر اآلخر على نفسه،

وفي الوقت ذاته ،جلهم يبذلون
ال ـغ ــال ــي وال ـن ـف ـيــس ف ــي سبيل
الكويت.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ح ـ ـضـ ــورا
متميزا للفنان جمال الردهان
و ي ـ ــو س ـ ــف ا ل ـ ـح ـ ـشـ ــاش ورازي
ال ـ ـش ـ ـطـ ــي ورسـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـص ـغ ـي ــر
وعبدالمحسن العمر وفاطمة
الـصـفــي ،أمــا الـمـخــرج رمضان
خـ ـ ـس ـ ــروه ف ــاسـ ـتـ ـط ــاع ت ـق ــدي ــم
تجربة ثرية مليئة بالمؤثرات
البصرية ،وشهد عمله تطورا
ك ـب ـي ــرا ي ـض ــاع ــف ال ـم ـســؤول ـيــة
الملقاة على عاتقه فــي تقديم
األفضل.

فريق العمل
فـيـلــم "س ــرب ال ـح ـمــام" رؤي ــة
وانتاج الشيخة انتصار سالم
العلي،
وسيناريو لطيفة الحمود،
وم ـه ـمــة اإلع ـ ـ ــداد وال ـم ـســاعــدة
فــي الـسـيـنــاريــو لـلـكــاتــب خالد
الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي وأم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــة عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال،
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ألح ـ ـمـ ــد
األمـ ـ ـي ـ ــري ،والـ ـمـ ـخ ــرج ال ـم ـنـفــذ
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم ،أم ـ ـ ــا ف ــري ــق
التصوير فكان من فرنسا وهم
جون لوي ،وتيبو.
بينما كان الديكور لحسين
قمشة ،وو ح ــدة تصوير ثانية
صـ ـ ـ ـ ــادق الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاج ،ومـ ـكـ ـي ــاج
ع ـب ــدال ـل ــه ومـ ــانـ ــي اسـ ـكـ ـن ــدري،
ومــوس ـي ـقــى ت ـصــويــريــة ط ــارق
ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،ومـ ـصـ ـم ــم الـ ـص ــوت
ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــار خ ـ ــال ـ ــد ح ـ ـمـ ــاد،
وت ـص ـم ـيــم ال ـب ــوس ـت ــر م ـش ــاري
ال ـ ـن ـ ـجـ ــم ،وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع ب ـ ـ ــدر ك ـ ــرم،
ومكساج أحمد الحاتي.

«آخر رجل بالعالم» على مسرح كيفان اليوم
تنطلق مساء اليوم على مسرح كيفان المسرحية االجتماعية
الكوميدية "آخر رجل بالعالم" ،وهي من تأليف وإخراج عبدالله
البدر ،وإنتاج "هاف فريم" لإلنتاج الفني.
عن المسرحية ،قالت الفنانة زهرة عرفات" :أوال هذا العمل
ينطلق من قروب الفنان حسن البالم ،الذي يمثل أسرتي الفنية
الحقيقية التي أسعد باالنتماء إليها والتعاون معها .كما أن
العمل يمثل تجربة إ ضــا فـيــة فــي ر صـيــد أعمالنا المسرحية
التي راحت تتواصل وبنجاح جماهيري .والعرض يمتلك روح
ومواصفات عروض قروب البالم".
من جانبها ،أعربت الفنانة أحالم حسن عن سعادتها "بهذا
العمل ال ــذي يمثل خـطــوة متقدمة مــن الـمـســرح الجماهيري،
بعد سنوات من العمل في المسرح النوعي من خالل عروض
المهرجانات المسرحية أو من خالل عملي كأستاذة في المعهد
العالي للفنون المسرحية ،والعمل يعتمد على فكرة فنتازية
حول عن مكان لم يتبق به إال النساء ،إضافة إلى رجل واحد ،إذ
تبدأ مجموعة من األحداث في إطار كوميدي محبوب وجميل".

بــدوره ،قال الفنان عبدالعزيز النصار إن "الصديق الفنان
عبدالله البدر كــان عــرض علي فكرة العمل منذ فترة طويلة،
وسرعان ما أعجبت بها وتم العمل على كتابتها ،والعمل يؤكد
الكثير من القيم االجتماعية ،وال أريد كشف تفاصيل العمل،
وأترك المتعة للجمهور الحبيب".
وقال مشرف العمل الفنان حسن البالم إن المسرحية "عمل
جميل ومشبع بالكوميديا والمفارقات الجميلة التى سيحبها
الجمهور بكل شرائحه ،وأستطيع القول إننى حاضر في هذا
العمل قلبا وقالبا ،وستكون هناك أكثر من مفاجأة سنقدمها
بـمـنــاسـبــة األع ـي ــاد الــوط ـن ـيــة ،وث ـمــة شـحـنــة كــومـيــديــة عالية
المستوى ستكون حــاضــرة فــي كيفان مــن خــال هــذا العمل،
فما أروع الفرح واالبتسامة المقرونة بالمضامين والمقوالت
الجميلة".
يذكر أن المسرحية من بطولة زهــرة عرفات وأحــام حسن
وعبدالعزيز النصار ونــورة العميري وســاره القبندي وروان
العلي وحنين ورندا.

زهرة عرفات

افتتاح الدورة الثانية لـ «أسوان» بوجود جميلة بوحيرد
●

أسوان  -محمد قدري

افتتحت مساء أمس األول فعاليات الدورة
الثانية من مهرجان "أسوان" ألفالم المرأة،
وسط حفاوة كبيرة بالمناضلة الجزائرية

منة شلبي ومنى زكي في حوار للتلفزيون

جميلة بوحيرد ،التي يكرمها المهرجان في
دورته الحالية ،والتي حظي صعودها على
المسرح بعاصفة من التصفيق.
وأعربت جميلة عن سعادتها بالوجود
في مدينة أســوان الساحرة وتكريمها من
المهرجان أمام هذا الجمع الكبير ،مؤكدة
أه ـم ـيــة ن ـض ــال ال ـش ـع ــوب لـلـعـيــش بـحــريــة
وكرامة ،مشيدة بدور المرأة العربية ،والتي
ي ـق ــام ال ـم ـه ــرج ــان ت ـح ــت اس ـم ـه ــا لـيـنــاقــش
قـضــايــاهــا ومـشـكــاتـهــا الـمـهـمــة مــن خــال
األفالم السينمائية ...بوحيرد ألقت كلمتها
بالفرنسية وحرصت على اختتامها ،قائلة:
"تحيا مصر وتحيا الجزائر" باللغة العربية.
وك ـ ــان ال ـف ـن ــان م ـح ـمــود ح ـم ـيــدة حــرص
عـلــى إل ـق ــاء كـلـمــة وق ـص ـيــدة شـعــر موجهة
إل ــى ب ــوح ـي ــرد ،ع ـبــر خــال ـهــا ع ــن سـعــادتــه
ً
بوجودها ،مــؤكــدا أنــه للحظات لم يصدق
أنه يراها أمامه ،فهي كانت كالحلم بالنسبة
إليه.
وكـ ــان ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ب ــدأ ب ـعــد الـمــوعــد
ً
المحدد بساعتين انتظارا لوصول محافظ
أس ـ ـ ـ ــوان ،ثـ ــم ب ـ ــدأ ع ـ ــزف ال ـن ـش ـي ــد الــوط ـنــي
لجمهورية مصر العربية ،بعدها قامت فرقة
موسيقية صغيرة مكونة من أربع عازفات

بتقديم وصلة موسيقية تضمنت مقطوعات
من بينها أغنيات شهيرة ألم كلثوم وفيروز
وأغنية فيها حاجة حلوة.
وكــانــت إدارة الـمـهــرجــان كــرمــت الفنانة
م ـن ــى زك ـ ــي الـ ـت ــي صـ ـع ــدت ع ـل ــى ال ـم ـس ــرح،
وسط عاصفة من التصفيق لتتسلم درعها،
والطريف أن زكي بعد أن توجهت لمقعدها
تــذ كــرت أنها نسيت أن تلقي كلمة فعادت
مرة أخرى ،لتتحدث عن سعادتها بالتكريم،
م ـع ـب ــرة عـ ــن أس ـف ـه ــا لـ ــارت ـ ـبـ ــاك ،وش ـك ــرت
زم ـيــات ـهــا ال ــات ــي ح ــرص ــن ع ـلــى ال ــوق ــوف
بجانبها ومشاركتها هذه اللحظة.
و كــان الفنان أحمد حلمي زوج الفنانة
منى زكي تغيب عن حضور تكريم زوجته،
فـ ـيـ ـم ــا حـ ــرصـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــات مـ ـن ــة ش ـل ـب ــي،
وغ ــادة ع ــادل ،وكـنــدة علوش على مشاركة
صديقتهن لحظة ا لـتـكــر يــم ،بعدها التقط
الفنانون ومنظمو الحفل الصور التذكارية،
لينتهي الحفل بعرض فيلم االفتتاح "البحث
عــن أم كـلـثــوم" للمخرجة شيرين نيشات،
ومن بطولة الفنانة ياسمين رئيس ،وسط
ً
حضور جماهيري وفني ضعيف جدا.

ةديرجلا
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دوليات
األسد يتحدى إردوغان بإرسال قوات جديدة للدفاع عن عفرين
• أنقرة تتواصل مع دمشق بشكل غير مباشر وتتوعد • مجزرة الغوطة مستمرة وأهلها ينتظرون الموت
مع تحول العملية التركية
في عفرين إلى مواجهة غير
مسبوقة ،شكل وصول قوات
موالية للرئيس السوري بشار
األسد إلى هذه المنطقة
الكردية التي تتمتع بحكم شبه
ذاتي وال تزال خارجة عن ً
سيطرته منذ  ،2012تطورا
مهما يزيد من تعقيدات نزاع
تعانيه سورية منذ نحو سبع
سنوات.

رغ ـ ـ ــم تـ ــوعـ ــد أن ـ ـق ـ ــرة «بـ ـع ــواق ــب
وخيمة» ،تهيأت أمــس ،مجموعات
جديدة من القوات الموالية لحكومة
الرئيس السوري بشار األسد لدخول
عـفــريــن ق ــادم ــة م ــن مـحــافـظــة حلب
لتلحق بأخرى سبقتها إلى المنطقة
رغــم استهدافها من قبل المدفعية
التركية وفصائل الجيش الحر من
جهة أعزاز.
ووفـ ـ ــق ش ـب ـكــة «روس ـ ـيـ ــا ال ـي ــوم»
وموقع «الميادين» ،فإنه «بتوجيه
رسمي من الحكومة دخلت القوات
الشعبية إلــى عفرين من ممر جبل
األح ـ ـ ـ ـ ــام» ،م ـش ـي ــري ــن إل ـ ــى وصـ ــول
م ـج ـمــوع ـت ـيــن إلـ ـ ــى ق ـل ــب ال ـمــدي ـنــة
ونشر عناصرهما فــي ثــاث نقاط
بجنديرس وبلبل وراجو ورفع العلم
السوري فيها.
وأكـ ــد الـمـتـحــدث بــاســم وح ــدات
حماية الشعب الكردية في عفرين
ريـ ــزان ح ــدو ،لــوكــالــة «سـبــوتـنـيــك»،
دخول القوات الشعبية بنجاح رغم
ً
قـصــف الـمــدفـعـيــة الـتــركـيــة ،مشيرا
إلى تواصل مع الجيش والحكومة
والسلطات المحلية.
ومــع انتشار المئات من القوات
ال ـمــوال ـيــة لــأســد ف ــي ه ــذا الـجـيــب،
ات ـخ ــذت عـمـلـيــة «غ ـص ــن الــزي ـت ــون»
ال ـت ــرك ـي ــة ض ــد الـ ــوحـ ــدات ال ـك ــردي ــة
ً
ً
ً
ً
منعطفا الفتا وتـطــورا مهما يزيد
ً
النزاع تعقيدا.
ولم يتضح على الفور ما إذا تم
ان ـت ـشــار ه ــذه ال ـق ــوات بـمــوافـقــة من
موسكو الحليف األساسي للنظام
والمهيمن على المجال الجوي في
شمال سورية مما يتيح له ممارسة
الضغوط على أنقرة.

تواصل وتهديد

«الكرملين» غسل يديه
من دماء ريف دمشق
ويعمل على مشروع
قرار في مجلس األمن

في المقابل ،توعد المتحدث باسم
الرئيس التركي إبراهيم كالن القوات
الموالية لألسد «بعواقب وخيمة» في
حال دخولها عفرين ودعم وحدات
ً
ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة ،م ـش ــددا
عـلــى أن ذل ــك يعني انـحـيــازهــا إلــى
التنظيمات اإلرهــاب ـيــة وستصبح
ً
ً
ه ــدف ــا م ـش ــروع ــا ،لـلـجـيــش الـتــركــي
وحلفائه في عملية «غصن الزيتون»
المستمرة منذ  20يناير.
وأشار كالن إلى إجبار المدفعية
الـتــركـيــة قــافـلــة تـضــم بـيــن  40و50

التحالف يستهدف مخازن
أسلحة للحوثيين
ً
سوريون يجلون مصابا من تحت منزله المدمر في حمورية المحاصرة
مركبة تنقل ق ــوات مــوالـيــة للنظام
على التراجع عن دخول عفرين ،أمس
األول ،والعودة إلى شرق إدلب ،قبل
ً
تستأنف تقدمها م ـجــددا ،بحسب
قائد في التحالف العسكري الموالي
لألسد.
وأع ـ ـلـ ــن ك ــال ــن عـ ــن تـ ــواصـ ــل مــع
نظام األســد تنقل من خالله تركيا
رســائ ـل ـهــا ل ــه بـشـكــل غ ـيــر مـبــاشــر،
ً
مؤكدا أنــه يمكن لألجهزة المعنية
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات أن تـقـيــم
ات ـص ــاالت مـبــاشــرة وغـيــر مباشرة
ً
معه استثنائيا.

أنقرة وواشنطن
وإذ أوضح أن تركيا أنشأت إلى
اآلن  6نقاط مراقبة لخفض التصعيد
من أصل  ،12أعرب كالن عن تفاؤل
حذر بعودة العالقات مع الواليات

تشير إلى أنها أنتجت بشركة «»FN Manufacturing
في والية كارولينا الجنوبية .وذكرت الشبكة أن جزءا
من هــذه البنادق قامت الــواليــات المتحدة بتوريده
لمجموعة « ،»Division 30شكلها البنتاغون عام 2015
بغية دعم «المعارضة السورية المعتدلة» لمحاربة
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأعلنت «سي ان ان» أنها لم تتمكن من الحصول
ع ـلــى ت ـع ـل ـي ـقــات ع ـلــى هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع م ــن ال ـق ـيــادة
العسكرية المركزية األميركية التي كانت المسؤولة عن
إمداد «المعارضة السورية المعتدلة» بهذه األسلحة.

المتحدة بعد زيارة وزير خارجيتها
ريكس تيلرسون األسبوع الماضي.
وأقــرت الناطقة باسم الخارجية
األميركية هيذر ناورت بأن واشنطن
ً
وأنـ ـ ـق ـ ــرة «لـ ـ ــم ت ـن ـس ـقــا مـ ـع ــا بـشـكــل
ً
جيد ج ــدا خــال الـسـنــوات األخيرة
ً
لكنهما سـتـبــدآن الـعـمــل ج ـيــدا من
أجل الوصول ألهدافهما المشتركة
كشريكين في حلف شمال األطلسي»،
نافية أي وج ــود عسكري أميركي
في عفرين أو تقديم أي تجهيزات أو
معدات ألي مجموعة هناك.

حوار شامل
وغداة دعوته لحوار بين دمشق
وأنقرة لحل األزمة في منطقة عفرين،
ط ــال ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سيرغي الفروف السلطات السورية
بالتمسك بمبدأ السيادة على كامل

(رويترز)

أراضيها والتواصل مع كل ممثلي
المجموعات العرقية والدينية ،بمن
فيهم األكــراد ،ألن ذلك هو الوسيلة
الوحيدة لتوفير تسوية مستدامة
تضمن مصالح الجماعات المختلفة
وتــوقــف إراق ــة الــدمــاء وتــوفــر بداية
عملية للتسوية السياسية.
ودع ــا الف ــروف ،جميع الالعبين
ً
الخارجيين ،وخصوصا الموجودين
ف ــي س ــوري ــة إلـ ــى بـ ــدء ال ـ ـحـ ــوار مع
ً
دمشق ،معتبرا أن الوضع في عفرين
وتسويته ممكنة من خــال احترام
سيادة وسالمة أراضي سورية.

مأساة الغوطة
ووس ــط اس ـت ـمــرار ق ــوات الـنـظــام
بإمطارهم بالصواريخ والبراميل
الـمـتـفـجــرة مـمــا تـسـبــب مـنــذ األحــد
بمقتل أكـثــر مــن  300مــدنــي ثلثهم

ماكرون يطلب «هدنة»
طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس اعالن «هدنة»
في الغوطة الشرقية ،آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق،
ً
منددا «بشدة» بهجوم النظام السوري على «المدنيين» في هذه
المنطقة.
وصرح ماكرون ،بعد محادثات مع رئيس ليبيريا جورج ويا،
ان «فرنسا تطلب هدنة في الغوطة الشرقية ،بهدف التأكد من
اجالء المدنيين ،وهو أمر ضروري ،واقامة كل الممرات اإلنسانية
الـتــي البــد منها ،فــي أس ــرع وق ــت» ،وأض ــاف« :بــذريـعــة مكافحة
اإلرهابيين الجهاديين ،فــإن النظام مــع بعض حلفائه قــرر ان
يهاجم سكانا مدنيين وربما بعضا من معارضيه».

باسيل لساترفيلد :ال نقاش بشأن «البلوك »9
• بري :موقف لبنان موحد في ملف الحدود البرية والبحرية • عون في يريفان
●

بيروت  -ريان شربل

وص ـ ـ ـ ــل ن ـ ــائ ـ ــب م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ــر
الخارجية األميركية لشؤون الشرق
األدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت،
ً
أمــس ،آتيا من إسرائيل ،الستكمال
ال ـ ـم ـ ـح ـ ــادث ـ ــات م ـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
اللبنانيين في موضوع االقتراحات
األم ـي ــرك ـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـبـلــوك
النفطي رق ــم  .9وف ــور وصــولــه إلــى
المطارّ ،
توجه المسؤول األميركي
للقاء وزيــر الخارجية والمغتربين
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل ل ـ ـن ـ ـقـ ــل م ــوق ــف
االسرائيليين من النزاع النفطي.
وأكدت مصادر متابعة أن «لبنان
أكد موقفه الثابت بعدم التنازل ،وأن
بيروت متمسكة باإلحداثيات التي
قدمتها ،وأن ال نقاش على البلوك
 9م ــن ج ــان ــب ل ـب ـن ــان ،ل ـكــن الـبـحــث
تطرق الى المناطق المتنازع عليها،
وسيحاول لبنان تحصيل أكبر قدر
من المكتسبات».
وأضافت المصادر أن «البحث بين
الرجلين تــم على قــاعــدة المحافظة
على حقوق لبنان ،ولم يطرح باسيل
اي تـنــازل فــي لقائه مــع ساترفيلد،
بل ان الحديث تناول كل ما يحفظ
ح ـق ــوق ل ـب ـنــان وح ــرص ــه أال تـتــأثــر
عمليات التنقيب».
وكشفت أن «المسؤول األميركي
عاد بطرح جديد من تل أبيب» ،في
اش ـ ــارة ال ــى م ــا أوردتـ ـ ــه «ال ـج ــري ــدة»

ام ــس األول ،ح ــول ت ـن ــازل ت ــل أبيب
عن مطالبتها بالثلث ومطالبتها بـ
 %25من «البلوك  ،»9إال أنها أشارت
الــى انــه «ال يمكن الحديث عن تقدم
او تراجع».
رئيس

م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ش ــدد
م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـي ــه ب ـ ــري عـلــى
«ض ــرورة االس ــراع في إق ــرار موزانة
ً
العام  ،»2018مشيرا إلى أنه «إذا كان
ه ـنــاك أم ــن ل ـح ــدود ال ــوط ــن ،فهناك
أيضا أمن للمجتمع والموازن ة أحد
ً
رك ــائ ــزه» ،م ــؤك ــدا أن ــه «إذا لــم تصل
الموازنة إلى المجلس النيابية قبل
 5مارس ،فمن المستحيل إقرارها».
وقــال خالل لقاء «األربـعــاء النيابي»
إن «موقف لبنان موحد ومتضامن
في الــدفــاع عن سياداتنا ووحدتنا
ً
ال ـب ـحــريــة والـ ـب ــري ــة» ،مـ ـش ــددا على
أن «الـمـعــادلــة االســرائـيـلـيــة القائمة
على (مــا لنا لنا ومــا لكم لنا ولكم)
مرفوضة قطعا ،ولن تستقيم وتمر».
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،اخ ـت ـتــم رئـيــس
الجمهورية اللبنانية ميشال عون
زيارته الرسمية لبغداد ،أمس،
وبــدأ زيــارة الــى ارمينيا .ووصل
عون الى العاصمة االرمينية يريفان،
وصوله كنيسة سيدة
حيث زار لدى ّ
إتشميادزين وتفقد متحفها .وقام
عــون بــوضــع إكليل مــن الــزهــر على
النصب التذكاري لـ «االبادة الجماعية
االرمنية».
وك ــان ع ــون الـتـقــى صـبــاحــا ،قبل

بن سلمان يرعى
تخرج «دفعة جوية»

رعى ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع
السعودي ،األمير محمد بن
سلمان ،تخريج الدفعة الـ93
من طلبة كلية الملك فيصل
الجوية بمقر الكلية في
الرياض أمس.
وألقى قائد الكلية اللواء طيار
ركن خالد اللعبون كلمة،
أوضح فيها أن هذه الدفعة
من الخريجين تضم مجموعة
من الطلبة المبتعثين لدارسة
الطيران وعلومه الذين تم
ابتعاثهم للواليات المتحدة
األميركية وعدد من الدول
األوروبية ،وذلك ضمن برنامج
وزارة الدفاع لالبتعاث ،كما
تضم الدفعة «أشقاء من
البحرين والكويت».

متطرفون يبيعون أسلحة أميركية
أفــادت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية اإلخبارية
االميركية بأن متطرفين في شمال سورية يعرضون
لـلـبـيــع أسـلـحــة أمـيــركـيــة قــامــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بتوريدها لمسلحي «للمعارضة المعتدلة» في وقت
سابق .وأوضحت «سي إن إن» أن أحد سكان مدينة
إدل ـ ــب ال ـس ــوري ــة ع ــرض ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة ع ـبــر تطبيق
«تليغرام» ،بنادق هجومية من طراز «إم »-16ورشاشات
وقواذف القنابل ،وسترات واقية من الرصاص وغيرها
من األسلحة األميركية.
وأضافت أن األرقام التسلسلية للبنادق المعروضة

سلة أخبار

عون يقطع قالب حلوى لحظة وصوله إلى يريفان
مغادرة العراق ،رئيس مجلس النواب
َّ
العراقي سليم الجبوري .وأكد عون
َّ
بعد الـلـقــاء َّأن «لـبـنــان مـ ّـر بتجارب
قاسية ،إال أننا نجحنا في تجاوزها
ب ـع ــد ال ـت ـف ــاه ــم ع ـل ــى ح ـف ــظ ال ـك ـيــان
والــدفــاع عــن الــوطــن رغــم الخالفات
السياسية ،ونأمل أن يتجاوز الشعب
ال ـع ــراق ــي الـشـقـيــق ك ــل الـصـعــوبــات
وينطلق من جديد لبناء دولته».
وأض ـ ــاف« :ن ــؤك ــد أهـمـيــة و ّح ــدة
ً
الـ ـع ــراق وت ـمــاس ـكــه» ،م ـع ـت ـبــرا أن ـهــا
«كفيلة بمواجهة كل التحديات».

ّ
من ناحيته ،قال الجبوري إن «بين
ال ـع ــراق ول ـب ـنــان تـشــابـهــا مــن حيث
نوعية التحديات التي يواجهانها،
مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـمـ ــات االرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة
وتجربتهما في مكافحتها» .ونوه
بـ»سعي البلدين الى ترسيخ مبادئ
الـتـعــايــش السلمي ومـنــح الحقوق
لجميع المكونات واألقليات ،ضمن
مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة»،
ً
مشددا على «أهمية مساهمة لبنان
ف ــي مــرح ـلــة إع ـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ال ـع ــراق
وتوسيع آفاق التعاون الثنائي على

(داالتي ونهرا)
الـمـسـتــوى االق ـت ـصــادي والـتـنـمــوي
والتبادل التجاري».
وجــرى التفاهم على «التنسيق
في مجال مكافحة اإلرهاب ومالحقة
عـصــابــات تنظيم داع ــش والـسـعــي
الـمـشـتــرك لتحقيق االس ـت ـق ــرار في
المنطقة».
كـمــا الـتـقــى ع ــون نــائــب الــرئـيــس
الـعــراقــي أي ــاد ع ــاوي حيث حرص
خــال الـلـقــاء على «تـعــزيــز التعاون
وحل المسائل العالقة وتسهيل عمل
رجال األعمال لللبنانين والعراقيين».

أطـ ـ ـف ـ ــال ،ق ـ ــال سـ ـك ــان فـ ــي ال ـغ ــوط ــة
الشرقية في وقــت مبكر من صباح
أم ــس إنـهــم «يـنـتـظــرون دورهـ ــم في
الموت».
وأورد المرصد السوري لحقوق
اإلنـ ـس ــان ،أن ق ــوات ال ـن ـظــام جــددت
أمــس ،غاراتها وقصفها بالبراميل
المتفجرة والصواريخ على بلدات
سقبا وأوتــايــا وحزرما والنشابية
في منطقة المرج القريبة من دوما
فــي الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،مـمــا تسبب
ً
بمقتل  30مدنيا بينهم ثالثة أطفال
وإصابة أكثر من مئتي مدني آخرين
بجروح.
وتـ ـقـ ـص ــف قـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام مـنــذ
لـيــل األح ــد بــالـطــائــرات والمدفعية
وال ـص ــواري ــخ ال ـغــوطــة الـمـحــاصــرة
بشكل محكم منذ  ،2013بالتزامن مع
ُ
استقدامها تعزيزات عسكرية تنذر
بهجوم وشيك على معقل الفصائل
المعارضة األخير قرب دمشق.
ومـنــذ ب ــدء الـتـصـعـيــد ،قـتــل 300
مدني وأصيب أكثر من  1400آخرين
ب ـجــروح .وتسبب القصف االثنين
ً
بمقتل  127مدنيا في حصيلة يومية
«تعد األكبر في الغوطة الشرقية منذ
أربع سنوات» بحسب المرصد.

ضرب المشافي
ولــم تسلم مستشفيات الغوطة
م ــن ال ـق ـصــف ،إذ ن ــدد مـنـســق األم ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة بـ ــانـ ــوس م ــوم ـت ــزي ــس
بــاس ـت ـهــداف س ـتــة مـنـهــا خ ــال 48
ساعة ،خرج ثالثة عن الخدمة وبقي

ً
اثنان يعمالن جزئيا .وطال القصف
مستشفيين في عربين وحمورية،
مما أدى الى خروجهما عن الخدمة،
بحسب المرصد السوري.
ونـقــل مــراســل «فــرانــس» أن كافة
أقسام مستشفى حمورية الموجودة
ف ــوق األرض خــرجــت عــن الـخــدمــة،
ً
وتـ ـح ــدي ــدا الـ ـعـ ـي ــادات والـعـمـلـيــات
والحواضن ورعاية األطفال.

عجز دولي
وف ـي ـمــا ح ـ ــذرت األم ـ ــم الـمـتـحــدة
مــن «األث ــر الـمــدمــر» للتصعيد على
السكان وأدانت العديد من المنظمات
اإلنسانية الدولية التصعيد األخير،
ً
يبدو المجتمع الــدولــي عــاجــزا عن
ً
ت ـب ـنــي م ــوق ــف م ــوح ــد ي ـض ــع حـ ــدا
للقصف ،رغم أن المنطقة مشمولة
ب ــات ـف ــاق خ ـفــض ال ـت ــوت ــر ،ال ـ ــذي تم
إق ـ ــراره ـ ــا ب ـم ــوج ــب ات ـ ـفـ ــاق روسـ ــي
إيراني تركي.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ن ـف ــى ال ـن ــاط ــق بــاســم
الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن دي ـ ـم ـ ـتـ ــري ب ـي ـس ـكــوف
ض ـلــوع روس ـي ــا ف ــي ال ـق ـصــف على
ً
الغوطة ،معتبرا اتهامات الخارجية
األميركية بالمسؤولية عن الهجمات
«ال أساس لها وال تستند لمعلومات
محددة».
وك ـشــف نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
الــروســي سيرغي ريابكوف أمــس،
عن إعــداده لقرار في مجلس األمن
ً
حول المسائل اإلنسانية عموما في
ً
الغوطة ،معتبرا أن الهدنة ستعتمد
على كيفية سير إعداد المشروع.
(عواصم -وكاالت)

روحاني مستعد لحوار
مع أوروبا حول «أمن المنطقة»
فــي إش ــارة الــى إمـكــان بحث البرنامج الباليستي المثير للجدل
وأنشطة إيران في المنطقة ،ووسط حديث عن وسطاء أوروبيين بين
واشنطن وطهران يحاولون التوصل الى تسوية قبل انقضاء المهلة
التي وضعها الرئيس األميركي دونالد ترامب لتعديل االتفاق النووي،
أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أمس ،استعداد بالده إلجراء
حوار مع «اصدقائها» في االتحاد األوروبي حول األمن في المنطقة.
وقال روحاني لدى لقائه وزيرة الخارجية الهولندية ،سيغريد كاخ،
في طهران إن «إي ــران مستعدة إلجــراء حــوار مع الــدول الصديقة في
االتحاد األوروبي لتعزيز االمن واالستقرار في المنطقة».
وفيما يخص االتفاق النووي قال روحاني انه «ال يمكن إضافة أي
شيء اليه أو إنقاص أي شيء منه» ،معلنا بذلك أن طهران تبذل قصارى
جهدها للحفاظ على االتفاق طالما يلتزم الطرف اآلخر به.
الى ذلك ،دعا وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف الواليات
المتحدة لـ «التعقل» قبل اإلقــدام على تنفيذ تهديد الرئيس دونالد
ترامب باالنسحاب من االتفاق النووي اإليراني المبرم بين طهران
والقوى الكبرى في .2015
إلى ذلــك ،بعد تكتم السلطات اإليرانية عن إعــان سقوط ضحايا
مدنيين بالمواجهات التي اندلعت بين األمن وعناصر «الباسيج» من
جهة وأنصار طريقة صوفية من جهة أخرى في طهران أمس األول،
أفادت مصادر بوفاة  3من أتباع الحركة المعروفة بـ «الغنا آباديين»
متأثيرا بجراحهم داخل مستشفى.
وأوضحت المصادر أن القتلى هم :المحتجز الــذي سعت جموع
غاضبة من «الدراويش» إلطالق صراحه من داخل مخفر وقائد شاحنة
اقتحمت بوابة المركز الشرطي بشمال طهران ودهــس عناصر أمن
وسائق سيارة خاصة هاجمت عناصر التعبئة الشعبية (الباسيج)
خالل قيامها بفض اعتصام الدراويش بمحيط منزل زعيم الحركة
نور علي تبانده المطلوب للتحقيق على خلفية مهاجمته لـ «استغالل
النظام تقديس مرقد السيدة فاطمة الزهراء في دمشق» لالنخراط في
الحرب األهلية السورية .وكانت السلطات اإليرانية أعلنت مقتل 3
رجال أمن وعنصرين من «الباسيج» في المواجهات التي خلفت دمارا
بالممتلكات العامة والخاصة.
(طهران  -وكاالت)

شنت طائرات التحالف
العربي سلسلة غارات ،أمس،
على مخازن أسلحة وثكنات
عسكرية لميليشيا الحوثي في
صنعاء ،ومواقع وتجمعات في
جبهات شمال غرب محافظة
تعز مخلفة قتلى وجرحى في
صفوف الميليشيات وتدمير
عتاد عسكري.
وأكدت مصادر أمنية في
صنعاء ،أن الغارات استهدفت
مخازن أسلحة في جبل
النهدين ،ومعسكر تدريب في
منطقة عمد بمديرية سنحان
جنوب العاصمة.
من جهة أخرى ،ذكرت تقارير
أمس ،أن الرئيس عبدربه
ً
منصور هادي أصدر قرارا
ً
جمهوريا بتعيين علي
صالح األحمر ،األخ غير
الشقيق للرئيس الراحل
ً
علي عبدالله صالح ،قائدا
لقوات االحتياطي بالحرس
ً
الجمهوري تمهيدا لتولي
مهمة التنسيق مع قوات
ً
الجيش استعدادا لمعركة
تحرير صنعاء.

مقتل  5عسكريين ليبيين
في تفجير انتحاري

قتل خمسة أفراد تابعين
لمنطقة الجفرة العسكرية
في ليبيا ،أمس ،جراء تفجير
انتحاري بالمدخل الغربي
لودان جنوب شرق طرابلس.
ونقلت مصادر أمنية عن
عميد بلدية الجفرة المكلف
عبداللطيف جاللة قوله،
إن سيارة مفخخة يقودها
انتحاري انفجرت قرب
المنطقة العسكرية في ودان
ما أدى إلى سقوط القتلى.

استئناف العالقات
الدبلوماسية بين قطر وتشاد

أعلنت حكومتا قطر وتشاد
استئناف العالقات الدبلوماسية
بين البلدين ،بعد ستة أشهر
من قرار البلد اإلفريقي قطع
العالقات مع الدوحة في أعقاب
خالف بينهما.
وكانت تشاد أغلقت سفارتها
لدى الدوحة وسحبت
دبلوماسييها في أغسطس
الماضي ،متهمة الحكومة
القطرية بمحاولة زعزعة
استقرار البلد الواقع في غرب
إفريقيا عبر جارته الشمالية
ليبيا.
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احتياطات أميركية في العراق ...بعد تهديدات «الحشد»

● غطاء إيراني للفصائل الشيعية القتناص فرصة تتيح توصيل «رسالة مدوية» إلى واشنطن
رغم أن األطراف العراقية
كلها متفقة على ضرورة عدم
نسف االنتخابات المقررة في
مايو المقبل ،تتزايد المؤشرات
على نية فصائل مقربة من إيران
توجيه رسالة إلى أميركا حول
وجودها العسكري في العراق.
في هذا اإلطار اتخذت أميركا
تدابير احترازية بعد تهديدات
علنية للفصائل باستهداف
قواتها.

«داعش» يقتل
ً
ً
 20مهربا عراقيا
من األنبار كانوا
متجهين إلى سورية
ويحرق شاحناتهم

كـشــف مـســؤولــون عــراقـيــون أن
الجيش األميركي اتخذ إجــراء ات
مشددة حول قواعده ومعسكراته
فــي ال ـعــراق ،بعد التهديدات التي
أطلقها «ا لـحـشــد الشعبي» بشأن
الــوجــود األمـيــركــي الـعـسـكــري في
العراق.
وأفـ ــادت تـقــاريــر صحافية بــأن
«تـ ـل ــك اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـت ـض ـمــن مـنــع
وجـ ــود فـصــائــل الـحـشــد الشعبي
فــي محيطها لمسافة ال تـقــل عن
 20ك ـي ـل ــوم ـت ــرا» ،م ــن ق ـب ــل «قـ ــوات
الجيش والشرطة المتشاركة أصال
مــع الـجـيــش األم ـيــركــي فــي بعض
القواعد ،مثل عين األسد في األنبار
وبلد في صالح الدين».
وأكد موظف في األمانة العامة
ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي بـ ـغ ــداد أن
«ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ش ـ ـ ــدد مــن
إجـ ــراءاتـ ــه األم ـن ـيــة ح ــول قــواعــده
وم ـع ـس ـك ــرات ــه ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وأخ ــذ
تهديدات أطلقتها أخيرا فصائل
مــن الـحـشــد الشعبي عـلــى محمل
الجد» ،مؤكدا أن «الجانب األميركي
وقوات أخرى موجودة في العراق
ض ـمــن ع ـن ــوان ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
لمحاربة داعش ،اقتطعت ما يمكن
اع ـت ـب ــاره أرض حـ ــرام ف ــي محيط
وجودها».
م ــن نــاحـيـتـهــا ،كـتـبــت صحيفة
«األخ ـب ــار» اللبنانية الـمـقــربــة من
«حزب الله» في خبرها الرئيس أن
«المقاومة» ،في إشارة الى الفصائل
العراقية المدعومة من إيران تتجه
الى مواجهة قريبة مع األميركيين
في العراق.
ً
وأضــافــت الصحيفة وف ـقــا لما
ق ــال ــت إن ــه «م ـع ـلــومــات واردة من
الـ ـمـ ـي ــدان» ،ف ــإن «أوس ـ ـ ــاط الـحـشــد
الشعبي تشهد ا سـتـنـفــارا كبيرا،
بغطاء إيراني استعدادا القتناص
أي فــرصــة تـتـيــح تــوصـيــل رســالــة
م ــدوي ــة إلـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن» ،مـشـيــرة
إلى أن «أي احتكاك بين الجانبين
سيتحول إلــى اشتباك موضعي،
من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة
يحلو للبعض توصيفها بأنها
عودة إلى حقبة  ،2003إبان انطالق
المقاومة ضد االحتالل األميركي».

عناصر من قوات البيشمركة الكردية العراقية خالل تخرجها من دورة تدريبية للقوات الخاصة على أيدي القوات اإليطالية في قاعدة عسكرية بأربيل أمس األول (أ ف ب)
وك ــان رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
حيدر العبادي قال أمس األول إن
«العراق لم يوافق على وجود قوات
عسكرية فــي الـعــراق حتى عندما
كان اإلرهاب موجودا» ،مشددا على
أنه «لم تكن هناك قواعد عسكرية
في العراق» ،لكنه أكد أن «الحكومة
ً
ً
تريد تدريبا نوعيا للقوات األمنية
بكافة تشكيالتها ودعم لوجستي
وتعاون استخباري».
وق ـ ـ ــال الـ ـعـ ـب ــادي فـ ــي م ــؤت ـم ــره
األسـ ـب ــوع ــي إن «ه ـ ـنـ ــاك ن ــزاع ــات
إقليمية ،وكــل دولــة تريد تحقيق
مصالحها على حـســاب األخ ــرى،
لكن الـعــراق لــن يسمح باستغالل
أراضـيــه ضــد إي ــران مــن قبل قــوات
حلف الشمال األطلسي أو أي قوة
غيرها».
كما أعلن العبادي فتح تحقيق
ب ـش ــأن م ــن أع ـط ــى أوام ـ ــر ب ـخــروج

قوات محدودة من «الحشد لقضاء
الحويجة جـنــوب غــربــي كــركــوك»،
وهو األمر الذي أدى الى مقتل 27
منهم في كمين.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ــن إعـ ــام الـحـشــد
ال ـش ـع ـب ــي ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ـ ــس ،ق ـيــام
«قوة من اللواء السابع في الحشد
الـشـعـبــي الـمــرابـطــة عـلــى ال ـحــدود
العراقية السورية غــرب الموصل
أحبطت عملية تسلل مجموعة من
االنتحاريين التابعين إلى تنظيم
داعش ،حاولوا التسلل من سورية
إلى األراضي العراقية».
وأفاد مصدر أمني في محافظة
األنبار العراقية ،أمس ،بأن تنظيم
«داعــش» قتل  20مهربا من سكان
األن ـ ـبـ ــار قـ ــرب ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ــوري ــة
العراقية غربي المحافظة ،وسرق
شاحناتهم.
وأضاف المصدر أن «المهربين

ه ـ ــم م ـ ــن سـ ــائ ـ ـقـ ــي ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات،
وقـ ـ ــام ال ـت ـن ـظ ـيــم بـقـتـلـهــم وس ــرق ــة
ش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم» ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أن
«المهربين كانوا يستعدون للعبور
من الجانب السوري إلى العراق».

جعفر والجبوري
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،رد الـنــائــب
جاسم محمد جعفر ،أمس ،وأبدى
استغرابه تصريح النائب قتيبة
الجبوري ضده .وقال جعفر ،وهو
ينتمي إلــى ائتالف دولــة القانون
ال ــذي يــرأســه الـمــالـكــي« ،أسـتـغــرب
ال ـت ـصــريــح الـمـتـشـنــج الـ ــذي أدل ــى
بــه النائب الـجـبــوري ،سيما وهو
رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـص ـح ــة وال ـب ـي ـئــة
الـبــرلـمــانـيــة ووزي ـ ــر س ــاب ــق ،وهــو
يــدافــع عــن المحافظ وكــأنــه يعمل
ن ــاط ـق ــا رس ـم ـي ــا عـ ـن ــده أو م ــدي ــرا

لمكتبه» ،مضيفا« :كان من األولى
أن يدافع المحافظ عن نفسه بشأن
الـمـخــالـفــات الـقــانــونـيــة واإلداريـ ــة
التي ارتكبها بحق أبناء الطوز».
وت ـس ــاء ل جـعـفــر« :م ــا مصلحة
الجبوري وهو يدافع عن مخالفات
م ـح ــاف ــظ ت ـك ــري ــت ،وهـ ــو ي ـع ـلــم أن
مخالفاته ال تعد وال تحصى؟».
وبـ ـش ــأن ال ـت ـه ــم الـ ـت ــي أورده ـ ــا
ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ب ـ ــأن ج ـع ـف ــر إيـ ــرانـ ــي
الجنسية ،قال «أنا شيعي جعفري،
وهذه تهمتي وأفتخر بها ،وعشت
 37عـ ــامـ ــا م ـ ــن ع ـ ـمـ ــري م ـن ــاض ــا
ومـ ـج ــاه ــدا ض ـم ــن ص ـف ــوف ح ــزب
الـ ــدعـ ــوة اإلس ــامـ ـي ــة ضـ ــد صـ ــدام
والـبـعـثـيـيــن وفــدائـيـيــه مــن القتلة
والمجرمين فــي جـبــال كردستان
وأه ـ ـ ـ ــوار الـ ـجـ ـن ــوب ،م ـت ـن ـقــا بـيــن
س ــوري ــة وتــرك ـيــا وإيـ ـ ـ ــران» ،نــافـيــا
«ام ـتــاكــه أي جنسية أخ ــرى غير

الـجـنـسـيــة ال ـعــراق ـيــة ال ـتــي افـتـخــر
بها».
وك ــان الـنــائــب قتيبة الجبوري
ق ــد طــالــب «ال ـخــارج ـيــة» اإليــران ـيــة
باالعتذار عن تصريحات النائب
جعفر ،لكونه «مواطنا إيرانيا».

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن م ـك ـتــب نــائــب
رئيس الجمهورية نوري المالكي،
أمــس ،تـعــرض الصفحة الرسمية
ل ـل ـمــال ـكــي ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي «فيس بــوك» الختراق
وق ــرص ـن ــة ،مـضـيـفــا ف ــي ب ـي ــان ،أن
«كل ما صدر ويصدر من تعليقات
وردود ال يمثلنا».
وأك ـ ــد ال ـب ـي ــان أن «ال ـع ـم ــل جــار
السترجاع الصفحة».
(بغداد  -وكاالت)

خصوم زعيم «ليكود» الحاكم منذ  :2009عهده انتهى
ت ـل ـقــى رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عام  2009ضربة
جديدة بعدما كشفت معلومات ،أمس ،أن أحد أقرب
مساعديه وافــق على الـتـعــاون مــع المحققين في
إحدى قضايا الفساد التي تهدده.
وبــدأت هــذه الضربات المتتالية تلقي بثقلها
على األج ــواء السياسية فــي إســرائـيــل مــع ازدي ــاد
التكهنات حول إمكان إجراء انتخابات مبكرة.
وقبل أكثر من أسبوع ،أوصت الشرطة رسميا
ًالقضاء بتوجيه تهم الفساد واالحتيال واستغالل
الثقة إلى نتنياهو ،والقرار اآلن بيد النائب العام
ً
آفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهرا.
وواف ــق شلومو فيلبر ،وهــو حليف مـقــرب من
ً
نتنياهو منذ أكثر مــن عشرين عــامــا ومــديــر عام
ســابــق لـ ــوزارة االتـ ـص ــاالت ،عـلــى تـقــديــم شـهــادتــه
مقابل حصوله على ضمانات بعدم دخوله السجن.
وت ــزام ــن تــوق ـيــع ف ـي ـل ـبــر ،ع ـلــى ص ـف ـقــة ،أصـبــح
بموجبها «شاهد الحق العام» أو «الشاهد الملك»
كما وصفه اإلعالم اإلسرائيلي ،في قضية الفساد
المنسوبة إلى نتنياهو ،مع إدالء رئيسة المحكمة
العليا القاضية إستير حايوت الليلة قبل الماضية،
بإفادتها أمــام الشرطة ،حــول قضية فساد أخرى
منسوبة إلى نتنياهو .وأكدت اإلذاعة اإلسرائيلية:

«يشتبه فــي إطــارهــا (قـضـيــة الـفـســاد) بشخصية
مقربة إلــى نتنياهو بطرح عــرض على القاضية
ه ـي ــا غــرس ـت ـيــل م ـن ـصــب ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـقــانــونــي
للحكومة ،لقاء إغالق ملف المنازل المتعلق بعقيلة
رئـيــس الـ ــوزراء س ــارة نـتـنـيــاهــو» .ولـفـتــت اإلذاع ــة
إلى أن «غرستل أبلغت حايوت قبل ثالث سنوات
باألمر» .وكتب الصحافي ّبن كاسبيت في صحيفة
ً
«معاريف» أنه «في حال وقع شلومو فيلبر اتفاقا
ً
مماثال ،فإنها نهاية حقبة».
ً
ً
وأشـ ــار كــاسـبـيــت ،ال ــذي أل ــف أخ ـي ــرا كـتــابــا عن
ً
ً
نتنياهو إلــى أن «فيلبر أكثر قــربــا ( )...دائـمــا في
ً
الظلّ ،
وفي دائما ،وكتوم وآيديولوجي .كان بيبي
(نتنياهو) يعلم أن بإمكانه االعتماد على مومو
(فيلبر) .حتى البارحة».
ويعد فيلبر أحد مهندسي انتصار نتنياهو في
انتخابات عام  ،2015وحصل بعدها على منصب
مدير عام وزارة االتصاالت ،وتم تعليقه عن العمل
قبل أشهر.
واعتقل فيلبر األحد في قضية تتعلق باشتباه
الشرطة في أنه قام ،من خالل منصبه في الوزارة،
بالوساطة بين نتنياهو ورئيس مجموعة «بيزك»
لالتصاالت شاؤول إيلوفيتش ،والذي حصل على
تنازالت في مجال األعمال مقابل حصول نتنياهو

االستخبارات األميركية:
دوتيرتي تهديد للديمقراطية

أعلن هاري روك ،الناطق باسم
الرئيس الفلبيني رودريغو
دوتيرتي امس ،أن الرئيس
يأخذ على محمل الجد تقرير
االستخبارات األميركية الذي
يصفه بأنه "يشكل خطرا
على الديمقراطية في جنوب
شرقي أسيا" .ويضع التقرير
الذي أصدره مكتب مدير
االستخبارات الوطنية ،الرئيس
الفلبيني إلى جانب رئيس
وزراء كمبوديا هون سني ،وأزمة
الروهينغا والدستور املدعوم
من الجيش في تايلند كتهديدات
للديمقراطية.
وقال روك" :ننظر إلى هذا اإلعالن
الصادر عن إدارة االستخبارات
األميركية بنوع من القلق.ال
أعتقد أن هذا حقيقي .إنه محام
ويعرف القانون ويرغب في
الحفاظ على سيادة القانون".

امرأة تتولى «العصا السوداء»
في البرلمان البريطاني

المالكي

مقرب من نتنياهو يوافق على الشهادة ضده
على تغطية إيجابية فــي مــوقــع «واال» اإلخـبــاري
اإللكتروني الذي يملكه.
وإضــافــة إلــى فيلبر ،تــم اعتقال مقرب آخــر من
نتنياهو ،وهو المتحدث باسم عائلته نير حيفيتز،
ورئيس مجموعة «بيزك» وثالثة أشخاص آخرين.
ومثلت،أمس ،الرئيسة التنفيذية لمجموعة «بيزك»
ستيال هاندلر ومسؤول آخر أمام قاض للنظر في
تمديد اعتقالهما أو ال .وأكــد نتنياهو باستمرار
أنــه بــريء مــن هــذه االتـهــامــات وأنــه ضحية حملة
إلقـصــائــه عــن الـسـلـطــة .ويــرفــض نتنياهو تقديم
استقالته بينما طالبت المعارضة باستقالته.
وقال المعلق السياسي في االذاعة العامة يواف
ً
كراكوفسكي ،نـقــا عــن مسؤولين سياسيين ،إن
شهادة شلومو فيلبير قد تقرب موعد االنتخابات
التشريعية لتجري قبل نهاية عام .2018
ونشرت صحيفة «إسرائيل هــايــوم» المجانية
وال ـم ـق ــرب ــة م ــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،ت ـحــت عـ ـن ــوان «رائ ـح ــة
االن ـت ـخــابــات» ،اسـتـطــاع رأي أش ــار إل ــى أن حــزب
ليكود سيحصل حــال إج ــراء انـتـخــابــات على 34
ً
مقعدا في البرلمان من أصل  ،120أي أكثر بأربعة
ً
ً
مقاعد من الثالثين مقعدا حاليا.
ب ــدوره ،قــال زعيم المعارضة اإلسرائيلية آفي
غاباي« :لقد انتهى عهد نتنياهو ،إن عملية شفاء

سلة أخبار

اصبحت سارة كالرك ،املديرة
السابقة لبطولة "ويمبلدون"
لكرة املضرب ،اول امرأة
تتولى منصب "بالك رود"
(العصا السوداء) في البرملان
البريطاني.
وتم تقديم كالرك في مجلس
اللوردات بصفتها "الحاجبة
حاملة العصا االسود" ،في
سابقة انهت تقليدا كرس
املنصب للرجال على مدى 650
عاما.
وتقتضي مهمة "بالك رود"
قرع باب مجلس العموم
الستدعاء النواب لحضور
الخطاب السنوي للملكة ،اال ان
من يتولى املنصب يؤدي دورا
اساسيا في االعمال البرملانية.
وتسمية "بالك رود" مشتقة من
عصا سوداء على رأسها اسد
ذهبي ،يستخدمها صاحب
املنصب لطرق الباب لثالث
مرات.

نيجيريا« :بوكو حرام»
تخطف عشرات التلميذات
شلومو فليبر إلى اليسار خالل مثوله أمام محكمة بتل أبيب األحد الماضي (رويترز)
وإص ــاح المجتمع اإلســرائـيـلــي ستكون طويلة،
ً
ً
وليست بسيطة ،لكننا سنفعل ذلــك مـعــا» ،داعيا
أعضاء حزبه إلى االستعداد النتخابات ستجري
ً
قريبا .من جهته ،دعا أورين حزان النائب من حزب
«ل ـي ـكــود» ،رئـيــس ال ـ ــوزراء إل ــى اإلع ــان عــن «حــالــة
تعذر» ،في إشارة إلى طلبه منه الخروج في إجازة.
وقال حزان« ،إن هذه الخطوة من شأنها أن تجنب
ً
ً
ً
نتنياهو وحزب الليكود إرباكا بالغا» ،مضيفا أن
«على الحكومة أن تختار الشخص الــذي سيحل
محل نتنياهو ،وأخشى من أن الشبهات بالفساد،

قــد تجعل حــزب الليكود يفقد مقاليد الحكم ،ما
يعني فقدان أرض إسرائيل».
أمــا النائب العربي الـبــارز في الكنيست أحمد
ال ـط ـي ـبــي ،ف ـق ــال« :ت ــم ال ـتــوق ـيــع م ــع (ال ـمــدي ــر ال ـعــام
السابق لوزارة االتصاالت شلومو) فيلبر ،المقرب
من نتنياهو على اتفاقية (شاهد ملك) .فهل انتهى
عهد نتنياهو؟».
ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس» اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ك ـت ـبــت أن
«الشرطة وصلت إلى الصندوق األسود لنتنياهو
وال عودة إلى الوراء».

«تظاهرات ًالطالب» تدفع ترامب لتعديل
موقفه «قليال» من األسلحة

ّ
نجل الرئيس :منصب والدي كلف شركتي ماليين الدوالرات
اضطر الرئيس األميركي دونــالــد ترامب إلــى اتخاذ موقف في شأن
األسلحة النارية فــي مواجهة موجة استنكار ،إثــر عملية إطــاق النار
الدامية في مدرسة بفلوريدا ،عارضا حظر جهاز فتاك يحول بندقية إلى
سالح شبه أوتوماتيكي ،سبق أن استخدم في نهاية  2017في مجزرة
الس فيغاس.
ويخضع ترامب لضغوط شديدة والسيما من قبل طــاب نجوا من
المجزرة األسبوع الماضي ،وأعلنوا التعبئة ضد هذه العمليات المتكررة.
وقــد استقل الـعـشــرات منهم حــافــات فــي اتـجــاه تــاالهــاســي عاصمة
فلوريدا ،حيث صوت مجلس النواب المحلي للتو لرفض تشديد القوانين
المحلية حول األسلحة النارية.
والـتـقــى ه ــؤالء التالميذ مــن مــدرســة بــاركــانــد بشمال ميامي أمــس،
مسؤولين محليين منتخبين ،ونددوا أمامهم بتقاعس الطبقة السياسية
في مواجهة تضاعف عمليات إطالق النار في المدارس األميركية خالل
السنوات األخيرة.
وش ـعــار الـتــامـيــذ هــو أن تـكــون ال ـم ـجــزرة الـتــي شـهــدتـهــا مدرستهم
«األخيرة» في الواليات المتحدة.
وبـعــدمــا حـظــي خ ــال حملته االنـتـخــابـيــة بــدعــم «الجمعية الوطنية
للبنادق» ،لوبي األسلحة النارية الواسع النفوذ في الواليات المتحدة،
وجد الرئيس نفسه في موقف حرج ،ويلتزم حتى اآلن الحذر الشديد حيال
أي تعديالت واسعة النطاق لقوانين حيازة األسلحة.
وأعـلــن أمــس األول أنــه طلب مــن وزارة الـعــدل وضــع تشريعات ترمي
إلــى حظر «جميع األجـهــزة التي تحول األسلحة المشروعة إلــى بنادق
أوتوماتيكية» ،مستشهدا في هذا الصدد بعملية إطــاق النار في الس
فيغاس التي أوقعت  58قتيال في أكتوبر الماضي.
وعند إعالنه استقبال الطالب والمدرسين أمس ،ومن بعدهم ممثلي

قوات األمن ،وعد ترامب بإحراز «تقدم ملموس لجعل المدارس أكثر أمانا».
وقال« :سواء كنا ديمقراطيين أو جمهوريين ،علينا اآلن تركيز جهودنا
على تشديد عملية التحقيق في السوابق» لمن يرغب في شراء أسلحة
نارية.
على صعيد آخر ،نفى الرئيس االميركي اتهام موظفة استقبال سابقة
بتقبيلها عنوة داخل مصعد في «برج ترامب» ،معتبرا األمر «اتهاما كاذبا
جديدا» .ويأتي «النفي الرئاسي» ردا على تقرير نشرته صحيفة «واشنطن
بوست» على صفحتها األولى يتناول ّ
تمسك ريتشل كروكس ،التي ساقت
هذه االتهامات قبل انتخابات  ،2016بروايتها في إطالالتها العلنية ،رغم
عدم يقينها ما إذا كان ذلك سيحدث أي تغيير.

كويتس
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ورغـ ــم اس ـت ـم ــرار ال ـت ـنــافــس ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،أع ـل ــن مــديــر
االستخبارات الوطنية األميركية دان كويتس ،أن بالده تتعاون مع روسيا
في مجال مكافحة اإلرهاب.
وف ــي رس ــال ــة مــوج ـهــة إل ــى زع ـي ــم األق ـل ـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي مجلس
الشيوخ تشاك شومر ،قال كويتس« :يمكنكم التحلي بالهدوء ،ما دامت
االستخبارات األميركية على اتصال مع نظيرتها الروسية حول مكافحة
اإلرهاب في العمل لضمان سالمة مواطنينا بجميع أنحاء العالم .نحن في
أجهزة االستخبارات ندرك أن روسيا ال تزال منافسا لبالدنا في العديد
من المجاالت ،بسبب الحمالت الحالية الهادفة إلى زرع الفتنة وتقويض
اإليمان بالمؤسسات الديمقراطية» .كالم كويتس تزامن مع إعالن الناطقة
باسم البيت األبـيــض ســارة ســانــدرز ،إن روسـيــا تدخلت فــي انتخابات
الرئاسة عام  ،2016لكن من دون أن يؤثر ذلك على نتائجها.

ال تزال عشرات التلميذات في
عداد املفقودين بعد يومني على
هجوم جماعة "بوكو حرام"
على مدرستهن في شمال
شرقي نيجيريا ،ما أثار شكوك
حول تعرضهن للخطف على
غرار ما حصل مع تلميذات
هجوم شيبكوك عام .2014
وكان ارهابيو "بوكو حرام"
املسلحون ،نفذوا هجوما
االثنني على قرية دابتشي في
منطقة بورساري في والية
يوبي بعدما وصلوا على
منت شاحنات صغيرة وبدأوا
باطالق النار وتفجير قنابل.
ولحظة تنفيذ الهجوم كان
هناك  720تلميذة في املدرسة
الداخلية التي تستقبل فتيات
من سن الـ  11عاما وما فوق.

زعيمة كتالونية إلى سويسرا
هربا من المحاكمة في إسبانيا

فرت نائبة سابقة عن إقليم
كتالونيا وقيادية في حملة
استقالل اإلقليم عن إسبانيا،
آنا غابريال ،إلى سويسرا ،قبل
انعقاد جلسة استماع قضائية،
خوفا من أن تكون املحاكمة
"غير عادلة".
ورجحت غابريال ،أن تقدم طلب
اللجوء في سويسرا ،في حال
لم تستطع االستقرار لوجود
طلب ترحيل من مدريد.
وقالت غابريال ،وهي أستاذة
القانون الجامعية السابقة،
إنها بعد االستقرار في البلد،
قد تسعى للحصول على عمل
أكاديمي.

ةديرجلا

•
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دوليات

أخبار مصر

ً
ً
السيسي :غاز إسرائيل خطوة لنصبح مركزا إقليميا للطاقة
المرشحان الرئاسيان يحصالن على رمزيهما اليوم ...و«اإلدارية» ترفض استبعاد موسى
القاهرة  -ةديرجلا

•

في محاولة الستيعاب الجدل
الذي شهده الشارع المصري
خالل اليومين الماضيين ،خرج
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بنفسه ،ليوضح استيراد
شركة مصرية خاصة الغاز من
إسرائيل ،بقيمة إجمالية 15
السيسي
مليار دوالر ،إذ شدد ً
على ًأن بالده أحرزت هدفا
كبيرا في طريق تحولها إلى
مركز إقليمي للطاقة في شرق
المتوسط.

ً
ردا عـلــى ال ـج ــدل ف ــي ال ـش ــارع،
ح ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري
عبدالفتاح السيسي على تهدئة
خ ــواط ــر الـمـصــريـيــن ب ـعــد ات ـفــاق
ش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ع ـلــى
استيراد غاز من إسرائيل ،بقيمة
إجمالية  15مليار دوالر على مدار
 10سنوات.
وتحدث السيسي عن الصفقة
ً
أمـ ـ ــس ،ق ــائ ــا إن بـ ـ ــاده أح ـ ــرزت
ً
ً
ه ــدف ــا ك ـب ـي ــرا ب ــات ـف ــاق اس ـت ـي ــراد
ً
الـ ـغ ــاز اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،مـ ــؤكـ ــدا أن
الـ ـق ــاه ــرة وضـ ـع ــت ق ــدم ـه ــا عـلــى
ال ـطــريــق الـصـحـيــح ل ـكــي تصبح
ً
ً
مــر كــزا إقليميا لتصدير الطاقة
في منطقة شرق المتوسط التي
ً
تشهد توترا في اآلونة األخيرة.
ً
وبـ ــدا الـسـيـســي س ـع ـيــدا وهــو
يشرح للمصريين فوائد الصفقة،
الـ ـت ــي وق ـع ـه ــا الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
الـ ـمـ ـص ــري ،إذ قـ ــال خـ ــال زيـ ــارة
ل ـم ــرك ــز خ ــدم ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن،
بثها التلفزيون المصري أمــس،
"إح ـنــا جـبـنــا ج ــون يــا مصريين
ف ــي الـ ـم ــوض ــوع ده ...ال ـن ـه ــارده
مصر بفضل الله حطت رجليها
(قدمها) على الطريق أن تصبح
الـ ـم ــرك ــز اإلق ـل ـي ـم ــي ل ـل ـط ــاق ــة فــي

ال ـم ـن ـط ـق ــة .ب ـق ــال ــي أرب ـ ـ ــع سـنـيــن
ً
بـحـلــم بــال ـمــوضــوع ده" ،م ـشــددا
على أن الحكومة المصرية ليست
ً
طــرفــا فــي االتـفــاقـيــة مــع الجانب
اإلسرائيلي.
وكــرر" :إحنا جبنا جون كبير
أوي ف ــي ح ــاج ــات ك ـت ـي ــر" ،وك ــان
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
بنيامين نتنياهو سارع االثنين
الـ ـم ــاض ــي فـ ـ ــور إع ـ ـ ــان ات ـف ــاق ـي ــة
تـصــديــر ال ـغ ــاز اإلســرائ ـي ـلــي إلــى
مصر ،بأنه "يوم عيد".
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري:
"اليومين اللي فاتوا حصل نقاش
كبير أوي من جانب المصريين
ً
لموضوع الغاز ،وأنا سعيد جدا
ألنه يهمني أن المصريين يبقوا
حريصين على بالدهم ...بس أنا
هـقــول إن االهـتـمــام ده يستكمل
بأننا نجمع الموقف بشكل كامل
حتى لو كان الموضوع الحكومة
مش طرف فيه ،موضوع استيراد
الغاز من إسرائيل القطاع الخاص
اللي عمله".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن مـ ـص ــر ل ـكــي
تتحول إلــى مركز إقليمي لديها
خ ـي ــارات ،أن تسهيالت عمليات
تسييل ا ل ـغــاز الطبيعي تـتــم في

السيسي ورئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء خالل زيارتهم لوزارة االستثمار في القاهرة أمس
م ـص ــر أو ل ـب ـن ــان أو قـ ـب ــرص أو
إسرائيل ،وإجــراء عمليات إعداد
ا لـغــاز لكي يصلح للتصدير في
ً
إحدى هذه الدول ،مشددا على أن
مصر تمتلك تسهيالت ومنشآت

قبرص ستواصل التنقيب عن الغاز
أك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــرصـ ـ ــي نـ ـيـ ـك ــوس
أناستاسيادس ،أن عملية التنقيب عن الغاز
ال ـط ـب ـي ـعــي ق ـب ــال ــة ال ـس ــاح ــل س ـت ـس ـت ـمــر وف ــق
ال ـم ـخ ـطــط ل ـه ــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـم ـعــارضــة
القوية مــن جــانــب تركيا والـقـبــارصــة األت ــراك
ً
المنفصلين عرقيا في الجزيرة.
وق ــال أنــاسـتــاسـيــادس فــي بـيــان ،أم ــس ،إن
أي ثروة محتملة تتولد عن اكتشافات جديدة
ل ـل ـغــاز س ـي ـتــم ت ـقــاس ـم ـهــا ب ـع ــدال ــة م ــع جميع
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـق ـبــارصــة ب ـعــد إع ـ ــادة تــوحـيــد

الجزيرة .وأضاف أنه سيتم إيداع أي عائدات
من الغاز في صندوق سيادي سيتم تأسيسه.
وكرر أناستاسيادس مناشدته استئناف
محادثات السالم بشرط أن تتوقف تركيا
ع ـ ــن ع ــرقـ ـل ــة ال ـت ـن ـق ـي ــب ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب ش ــرق
الـجــزيــرة بعد موافقة الـبــرلـمــان .وصرحت
الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة ل ــدى قـبــرص كايتلين
دوهيرتي للصحافيين عقب اجتماعها مع
أناستاسيادس ،أمس ،بأن الواليات المتحدة
تــؤيــد بـشــدة حــق الـحـكــومــة القبرصية في

استكشاف مواردها البحرية واستغاللها.
وق ــال ــت دوهـ ـي ــرت ــي ،إن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركي ريكس تيلرسون أثار هذه القضية
م ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن خـ ــال زيـ ــارتـ ــه إلـ ــى تــركـيــا
األسبوع الماضي.
وت ــواص ــل ال ـس ـفــن ال ـحــرب ـيــة ال ـتــرك ـيــة منع
مـنـصــة م ــن ال ــوص ــول إل ــى هــدف ـهــا ،حـيــث من
ال ـم ـقــرر أن ت ـج ــري ش ــرك ــة "إيـ ـن ــي" اإليـطــالـيــة
عملية التنقيب االستكشافي منذ الثامن من
فبراير الجاري.

ال تمتلكها الكثير من دول شرق
المتوسط ،وأكد أن الغاز المسال
سيخرج إلى أوروبا إما عن طريق
ت ــرك ـي ــا ،أو م ـص ــر أو ع ــن طــريــق
الدول المنتجة ذاتها.
وتعد منطقة شــرق المتوسط
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
ً
اكتشافات الغاز الطبيعي عالميا،
باحتياطي مؤكد  345تريليون
ً
ق ــدم مـكـعـبــة ،م ــا أش ـعــل تـنــافـســا
ً
حادا بين مصر وقبرص واليونان
وتـ ــرك ـ ـيـ ــا وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ولـ ـبـ ـن ــان،
ونسقت القاهرة -التي بــدأت في
اس ـت ـخــراج ال ـغ ــاز م ــن ح ـقــل ظهر
ال ـع ـمــاق ف ــي الـبـحــر الـمـتــوســط-
ً
مـ ـبـ ـك ــرا م ـ ــع ن ـي ـق ــوس ـي ــا وأث ـي ـن ــا
لـتـقــاســم ال ـم ـنــاطــق االق ـت ـصــاديــة
الـ ـبـ ـح ــري ــة ،وبـ ـ ـ ــدا أن االت ـف ــاق ـي ــة
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ضـمــت
األخ ـي ــرة إل ــى الـتـحــالــف الـثــاثــي
ضد تركيا باألساس ،التي رفضت

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
بين مصر وقبرص.

مقتل إرهابيين
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أصـ ـ ـ ــدرت
القيادة العامة للقوات المسلحة
أمـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـب ـ ـيـ ــان رق ـ ـ ــم  11ل ــرص ــد
عمليات الـيــوم الـثــانــي عـشــر ،في
إطـ ــار الـعـمـلـيــة الـشــامـلــة لسيناء
 ،2018وقالت إنه تم القضاء على 4
عناصر تكفيرية شديدة الخطورة،
خالل عمليات تبادل إلطالق النار،
ليصل إجمالي َمن تم قتلهم منذ
بدء العملية إلى  70تكفيريا ،كما
دم ــرت ال ـقــوات الـجــويــة  8أه ــداف
تستخدمها العناصر اإلرهابية
ـاف الـ ـقـ ـص ــف
ل ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاء ،ب ـ ـخ ـ ـ ً
ال ـمــدف ـعــي ل ـ ــ 179ه ــدف ــا بـمـنــاطــق
العمليات ،واكتشاف وتدمير مركز
إرسال إذاعي خاص باالتصاالت

الالسلكية للعناصر اإلرهابية.
في السياق ،نفى المتحدث باسم
الـقــوات المسلحة ،تــامــر الــرفــاعــي،
صـحــة م ــا ت ــم ت ــداول ــه عـلــى إح ــدى
وسائل اإلعالم بشأن قصف طائرة
حربية بالخطأ نقطة عسكرية في
مــديـنــة ال ـعــريــش شـمــالــي سـيـنــاء،
وط ــال ــب الـمـتـحــدث الـعـسـكــري في
بيان وسائل اإلعالم بتحري الدقة
فيما يتم تناوله بشأن العمليات
العسكرية بشمال سيناء.

استمرار موسى
ً
انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــا ،ق ـض ــت ال ـم ـح ـك ـمــة
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ف ـ ــي ج ـل ـس ـت ـهــا
الـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــدة أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــدم ق ـب ــول
الدعوى المقامة من أحد المحامين،
الستبعاد المرشح الرئاسي موسى
مـ ـصـ ـطـ ـف ــى م ـ ــوس ـ ــى مـ ـ ــن كـ ـش ــوف
المرشحين في االنتخابات ،لعدم

حـصــولــه عـلــى مــؤهــل ع ــال ،إلقــامــة
ال ــدع ــوى م ــن غ ـيــر ذي ص ـف ــة ،ألن
القانون المنظم حصر االعتراضات
والطعون على المرشحين أنفسهم.
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـت ــوج ــه
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــان ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الرئاسية ،السيسي وموسى ،اليوم
الخميس ،إلى مقر الهيئة الوطنية
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات الخـ ـتـ ـي ــار ال ــرم ــوز
ً
االن ـت ـخــاب ـيــة وف ـق ــا آلل ـي ــة أسـبـقـيــة
تقديم طلبات الـتــرشــح ،حيث من
المتوقع أن يحصل السيسي على
أفضلية إلختيار رمزه االنتخابي
ب ــا عـ ـتـ ـب ــاره أول م ـ ــن ق ـ ــدم أوراق
ً
تــرشـحــه ،تـمـهـيــدا إلع ــان القائمة
الـنـهــائـيــة لـلـمــرشـحـيــن ورم ــوزه ــم
السبت المقبل ،بالتوازي مع بدء
ً
الحملة االنتخابية مدة  28يوما.
ي ــذك ــر أن ال ـس ـب ــاق االن ـت ـخــابــي
سيبدأ جولته األولــى في الخارج
 16مارس المقبل.
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رياضة

«مدرب ناد» يقود األزرق أمام األردن والكاميرون
حازم ماهر

مدرب أحد األندية المحلية
سيقع عليه االختيار
خالل الساعات القليلة
المقبلة لقيادة المنتخب
الوطني األول أمام األردن
والكاميرون يومي  21و25
من مارس المقبل.

ب ــات ف ــي حـكــم ال ـمــؤكــد إس ـن ــاد مهمة
ت ــدري ــب منتخبنا الــو ط ـنــي األول لـكــرة
القدم في مباراتيه الدوليتين الوديتين
مع منتخبي األردن والكاميرون ،المقرر
لـهـمــا ي ــوم ــي  21و 25م ــن ش ـهــر م ــارس
المقبل بعمان وا لـكــو يــت على التوالي،
إلى أحد المدربين العاملين باألندية في
الوقت الراهن.
وجــاء هــذا التوجه نظرا لعدم وجود
مـتـســع م ــن ال ــوق ــت لـلـتـعــاقــد م ــع م ــدرب
أجـنـبــي أو حـتــى وط ـنــي ،كـمــا أن لجنة
الـتـســويــة المكلفة إدارة ش ــؤون اتـحــاد
الـ ـك ــرة ق ـ ــررت ب ـش ـكــل ن ـهــائــي تـ ــرك ملف
المدرب الجديد لمجلس إدارة االتحاد
ال ـقــادم ،واالكـتـفــاء بــالــدور المنوط بها،
وهــو الــدعــوة إلــى عقد جمعية عمومية
غ ـي ــر عـ ــاديـ ــة مـ ــن أج ـ ــل ت ـع ــدي ــل ال ـن ـظــام
األس ـ ــاس ـ ــي ،ث ــم الـ ــدعـ ــوة ل ـع ـقــد جـمـعـيــة
ع ـمــوم ـيــة غ ـيــر ع ــادي ــة ثــان ـيــة النـتـخــاب
المجلس الجديد.
يــذكــر أن مـجـلــس إدارة ات ـحــاد الـكــرة
السابق ،برئاسة الشيخ أحمد اليوسف،
قــد وق ــع اخ ـت ـيــاره عـلــى م ــدرب الـجـهــراء
الصربي بوريس بونياك لتولي مهمة
تدريب المنتخب في بطولة "خليجي "23

التي استضافتها الكويت خالل الفترة
من  22ديسمبر حتى  4يناير الماضيين.

اجتماع للتسوية والفنية
و مــن المقرر أن تعقد لجنة التسوية
اجتماعا خالل الساعات القليلة المقبلة
مع القائمين على اللجنة الفنية برئاسة
د .أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد ،ل ـل ـم ـفــاض ـلــة -
بشكل مبدئي  -بين عــدد من المدربين
المطروحة أسماؤهم في الوقت الراهن.

موافقة األندية والمدربين
وتتوقف عملية اختيار أي من هؤالء
المدربين على موافقة الـمــدرب وناديه
على إعارته للمنتخب ،علما بأن األسماء
ليست نهائية ،حيث قد يتم اختيار أي
من أسماء المدربين األربعة وضم أسماء
ج ــدي ــدة ،وذلـ ــك ف ــي ح ــال طـ ــرأت ظ ــروف
جديدة.
وه ـن ــاك خ ـي ــار آخ ــر س ـي ـكــون مـتــاحــا،
ويتمثل في إسناد المهمة إلــى الجهاز
ال ـف ـنــي ال ـح ــال ــي ال ـ ــذي ي ـضــم ال ـمــدرب ـيــن
ول ـي ــد ن ـص ــار وبـ ـ ــداح ال ـه ــاج ــري وثــامــر

«يد» الصليبيخات يتخطى الفحيحيل
ويتأهل لـ «الممتاز»

عناد لقيادة المنتحب في المواجهتين،
علما بأن القرار النهائي سيصدر خالل
الساعات القليلة المقبلة.

قائمة أولية
يذكر أن مباراتي منتخبنا الوطني مع
منتخبي األردن والكاميرون ستقامان
فــي "الفيفا داي" ،وذلــك مــن أجــل توفير
االح ـت ـك ــاك ال ـج ـيــد لــاع ـب ـيــن ،واالرتـ ـق ــاء
بـمــركــز األزرق فــي التصنيف الـشـهــري

«الجنرال» وحمادة على رأس
األسماء المرشحة
المرشحون لقيادة المنتخب في مباراتي األردن والكاميرون ،هم :مدرب التضامن
الصربي رادي ،ومدرب العربي محمد إبراهيم ،ومدرب السالمية عبدالعزيز حمادة ،نظرا
لخبراتهم الدولية ،حيث سبق لألول والثاني أن قادا المنتخب في أكثر من مناسبة ،كما
أن الثالث عمل لفترة طويلة مدربا مساعدا ،سواء مع "الجنرال" أو مع الصربي غوران
تافاريتش ،إضافة إلى مدرب الجهراء بونياك ،ومدرب برقان محمد دهيليس.

فليطح يستقبل ناصر الخضرا نجاح رائع لماراثون البنين «عيالنا أملنا »2
استقبل المدير العام للهيئة العامة للرياضة د .حمود فليطح،
متسابق نــادي باسل الصباح للدراجات النارية ناصر الخضرا،
بمناسبة تحقيقه الـمــركــز الـثــانــي فــي سباقي الـجــولــة الخامسة
لبطولة البحرين للدراجات النارية فئة سوبر بايك .600
وأشاد د .فليطح باإلنجاز الذي حققه المتسابق باسم الكويت،
ً
مــؤكــدا حــرص الهيئة على دعــم وتذليل كل العقبات التي تواجه
جميع الرياضيين ،لتحقيق المزيد من اإلنجازات التي تساهم في
ً
رفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل الرياضية.
من جهته ،عبر الخضرا عن سعادته بالدعم المتواصل الذي
تقدمه الهيئة لرياضة الدراجات النارية خاصة ،وللرياضة الكويتية
بشكل عام ،مما كان له بالغ األثر في نفوس الجميع.

تحديد موعد انطالق دوري
الوزارات للسباحة وكرة الماء
جانب من لقاء الصليبيخات والفحيحيل (تصوير جورج ريجي)

●

محمد عبدالعزيز

تأهل الفريق األول لكرة اليد بنادي الصليبيخات
لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز (ال ـخ ـم ـســة ال ـك ـب ــار) ب ـف ــوزه على
الفحيحيل  ،20-24في المباراة التي جمعتهما أمس
ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة قبل األخيرة
من الــدوري العام للعبة ،وبذلك رفع الصليبيخات
رص ـيــده ال ــى  19نقطة فــي الـمــركــز ال ــراب ــع ،وضمن
الـتــأهــل ،فــي حين وتــراجــع الفحيحيل الــى المركز
الحادي عشر بثماني نقاط ،وجاءت نتيجة الشوط
األول .10-12
أدار ال ـل ـق ــاء ال ـح ـك ـمــان ج ــاس ــم ال ـســوي ـلــم وثــامــر
أشكنوني.
يــذكــر أن  3ف ــرق بـجــانــب الصليبيخات حسمت
م ـق ــاع ــده ــا ب ـي ــن ال ـخ ـم ـســة الـ ـكـ ـب ــار ،وه ـ ــي ال ـكــويــت

والسالمية وكاظمة ،بينما تتأرجح البطاقة الخامسة
واألخيرة بين فريقي برقان وخيطان ،ولهما مباراة
أخـيــرة معا فــي الجولة الخامسة عشرة واألخـيــرة
األسبوع المقبل.

فوز العربي
وأس ـف ــرت نـتــائــج م ـب ــاري ــات ،أم ــس األول ،ضمن
المرحلة ذاتها ،عن فوز فريق العربي على منافسه
الشباب  ،23-29والنصر على اليرموك .26-31
وبهذه النتيجة ،ارتفع رصيد العربي الى  13نقطة
في المركز الثامن ،بينما تجمد رصيد الشباب عند
 10نقاط في المركز التاسع ،ورفــع النصر رصيده
الى  7نقاط في المركز الثاني عشر ،وظل اليرموك
بـ 4نقاط في المركز الرابع عشر قبل األخير.

الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم.
وه ـنــاك ات ـفــاق ضمني داخ ــل اللجنة
الفنية على اختيار قائمة أولية تضم من
 40إلى  50العبا ،على أن يتم تسليمها
إلى الجهاز الفني الذي سيتولى اإلشراف
ع ـلــى الـمـنـتـخــب ف ــي ال ـم ـب ــارات ـي ــن ،على
أن يـتــم تقليص الـقــائـمــة إل ــى  30العبا
للمشاركة في المواجهتين.

ُ
أج ــري ــت قــرعــة بـطــولــة كــرة
الـ ـم ــاء ال ـم ـص ـغ ــرة ل ـ ـلـ ــوزارات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
وا ل ـتــي ستنطلق فــي الثامن
من الشهر المقبل ،في أحواض
نادي القادسية.
وقال مدير إدارة العالقات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام بــال ـه ـي ـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة ورئ ـي ــس
اللجنة الفنية للسباحة وكرة
الماء بــدوري ال ــوزارات خالد
الـسـبـيـعــي ،إن بـطــولــة دوري
السباحة ستقام بمشاركة 8
جـهــات حكومية ،هــي :وزارة
ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ،وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة لـ ــإ ط ـ ـفـ ــاء،
وزارة الكهرباء والماء ،وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع،

الـ ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي ،وال ـه ـي ـئــة
العامة للرياضة.
وتابع" :فيما سيشارك في
بـطــولــة ك ــرة ال ـم ــاء  6جـهــات،
هـ ــي :وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،وزارة
ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
لـ ــإ ط ـ ـفـ ــاء ،وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
ووزارة الدفاع.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم
االفتتاحي لبطولة كرة الماء
س ـي ـش ـهــد إق ــام ــة م ـب ــارات ـي ــن؛
األول ــى ستجمع بـيــن فريقي
الـكـهــربــاء والـصـحــة ،تعقبها
مـبــاراة فريقي إدارة لإلطفاء
والتربية.

أق ـ ـيـ ــم عـ ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد ج ــاب ــر
األحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي م ـ ــاراث ـ ــون
البنين لمشروع "عيالنا أملنا
 ،"2الذي تنظمه الهيئة العامة
للرياضة ،بالشراكة مع وزارة
التربية ،بمشاركة  3500طالب
مــن المرحلة المتوسطة من
جـمـيــع ا لـمـنــا طــق التعليمية
بالكويت والتعليم الخاص.
وبلغت مسافة الـمــاراثــون
 3كم حــول االسـتــاد ،وانتهت
إلــى الملعب الرئيسي داخــل
االس ـ ـ ـتـ ـ ــاد ،ح ـي ــث أقـ ـي ــم حـفــل
ت ـت ــوي ــج الـ ـ ـ ــ 70ط ــال ـب ــا ال ــذي ــن
حققوا المراكز العشرة األولى
في كل منطقة تعليمية.
وح ـقــق الـمــركــز األول على
ال ـم ـن ــاط ــق الـتـعـلـيـمـيــة ط ــال
س ـع ــد الـ ـحـ ـج ــرف ،الـ ـجـ ـه ــراء،
ومحمود زيــد عقلة ،التعليم
الـ ـخ ــاص ،ومـصـطـفــى محمد
م ـص ـط ـفــى ،ح ــول ــي ،وحـسـيــن
مـحـســن ح ـس ـيــن ،ال ـفــروان ـيــة،
وجـ ــاسـ ــم م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـت ــروك،
مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ،وع ـم ــر علي
عمر ،العاصمة ،وخالد احمد
فريح ،األحمدي.
وحضر الماراثون الوكيل
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـشــؤون الـمــالـيــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ي ــوس ــف
النجار ،ومدير إدارة الرياضة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع حـ ـ ــامـ ـ ــد ال ـ ـهـ ــزيـ ــم،
ومسؤولو الرياضة للجميع
بــالـهـيـئــة وال ـتــرب ـيــة الـبــدنـيــة
ب ــوزارة التربية ،وع ــدد كبير
م ـ ـ ــن أول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ـ ــور وذوي
الطالبة.

لحظة انطالق ماراثون البنين

وأشـ ـ ــاد ال ـه ــزي ــم بــالـنـجــاح
ال ــرائ ــع ال ــذي حـقـقــه مــاراثــون
الـبـنـيــن ،وم ــن قـبـلــه مــاراثــون
ال ـ ـب ـ ـنـ ــات الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم ض ـمــن
أنـشـطــة ال ـم ـشــروع الــريــاضــي
الـ ـت ــرب ــوي ال ـط ـم ــوح "عـيــالـنــا
أملنا" ،في نسخته الثانية.
وأضاف أن المشروع ،الذي
ي ـقــام بــال ـشــراكــة بـيــن الهيئة
ووزارة ال ـتــرب ـيــة ،يـسـتـهــدف
إب ـ ـ ــراز الـ ـم ــواه ــب الــريــاض ـيــة
وصـ ـق ــل إم ـك ــان ــات ـه ــا ك ــرواف ــد
حيوية فــي تغذية للرياضة
الكويتية بالمواهب الواعدة
من الجنسين في كل االلعاب
ونشر الثقافة الرياضية.
وأشـ ـ ـ ــاد ب ــدع ــم د .فـلـيـطــح
واه ـت ـمــامــه بـمـتــابـعــة جميع
ب ــرام ــج وأن ـش ـط ــة ال ـم ـش ــروع،

و ق ــدم ا لـشـكــر للقائمين على
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج م ـ ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات
التدريبية واالداري ـ ــة ب ــوزارة
التربية ،متمنيا لهم التوفيق
فــي أداء رســالـتـهــم ،كـمــا قــدم
الـ ـشـ ـك ــر لـ ـك ــل الـ ـجـ ـه ــود ال ـتــي
ساهمت في إنجاح الماراثون
م ـ ـ ـ ــن وزارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
والصحة ،وإدارة استاد جابر
األحمد الدولي.

ّ
الحساوي كرم القادسية وطلب تولي مهمة األصفر

ُّ
أعلن تكفله بمستحقات الرياحي والرشيدي
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة الـ ـس ــاب ــق فـ ــواز
الـحـســاوي أنــه تـقــدم رسميا بمشروع إلــى مجلس
إدارة القلعة الصفراء ،يتولى من خالله إدارة كرة
القدم في النادي ككيان مستقل ،اعتبارا من الموسم
المقبل.
وقال الحساوي ،خالل حفل تكريم أقامه للفريق
األول لكرة القدم ،بمناسبة حصوله على كأس سمو
ولي العهد ،إن األمر مرهون بموافقة مجلس اإلدارة،
مشيرا إلى أن العمل بنادي القادسية من أي موقع
يعتبر تشريفا ال تكليفا.
وأكد انه سيظل داعما للقلعة الصفراء كما تعود
دائما ،كاشفا أنه أنهى المتعلقات المالية الخاصة
بحارس المرمى ،المنتقل حديثا إلى صفوف األصفر
خالد الرشيدي ،إضافة إلى المهاجم األردني أحمد
الرياحي.
وطالب األجهزة القائمة على الفريق والالعبين

ببذل قصارى جهدهم ،والمضي قدما نحو تحقيق
لقب كأس سمو األمير ،ألن جماهير األصفر دائما
ما تطمح إلى تحقيق المزيد من البطوالت ،وعدم
االكتفاء ببطولة واحدة في الموسم.
بــدوره ،رحب أمين السر العام حسن أبوالحسن
بتواجد الحساوي في القلعة الصفراء ،مضيفا" :نحن
في نــادي القادسية نعمل يــدا واحــدة عبر مجلس
االدارة ،بــرئــاســة الـشـيــخ خــالــد الـفـهــد ،مــن منطلق
المحبة والتآلف ،ومبدأ التعاون المثمر لكل ما فيه
خدمة ومصلحة وتطور جميع األلعاب بالنادي نحو
األفضل ،لتحقيق طموحات وآمال جماهير األصفر
المحبة والوفية".
ومــن المقرر أن يعقد نــادي القادسية اجتماعا
مساء اليوم ،من أجل مناقشة طلب الحساوي ،حيث
تتجه النية الى الموافقة على توليه مسؤولية جهاز
الكرة وفق ضوابط ،سيحددها مجلس اإلدارة الحقا.

فواز الحساوي يتوسط المكرمين

...ويكرم المطوع
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الكويت رفض تسلم ميداليات الوصيف ...والقادسية الثالث
محمد عبدالعزيز

توج فريق كاظمة بلقب الدوري
الممتاز للكرة الطائرة للمرة
الـ  15في تاريخه ،بعد فوزه على
نظيره الكويت بنتيجة  2-3في
المباراة النهائية أمس األول
على صالة األخير.

أحرز فريق كاظمة لقب الدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ل ـل ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة ،ورف ــع
رص ـيــده إل ــى  15م ــرة فــي تــاريـخــه،
ب ـعــد ف ـ ــوزه ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره ال ـكــويــت
(ح ــام ــل ل ـقــب ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي)،
الــذي اكتفى بالوصافة في مباراة
ماراثونية بنتيجة  3أشواط مقابل
شوطين في نهائي البطولة أمس
األول على صالة األبيض بكيفان،
وج ــاء ت نتائج األش ــواط كالتالي
(،17-25 ،25-20 ،25-23 ،23-25
.)14-16
وجاء فريق القادسية في المركز
الـ ـث ــال ــث ،ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ع ـل ــى غــريـمــه
العربي بنفس النتيجة في مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع.
قــدم كاظمة عرضا جيدا وظهر
ج ـل ـيــا م ــن ال ـب ــداي ــة مـ ــدى إص ـ ــراره
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز واسـ ـتـ ـع ــادة
ال ـل ـقــب ال ـ ــذي ج ـ ــرده م ـنــه ال ـكــويــت
فــي الموسم الماضي ،حيث تميز
بأداء عال للغاية وضح عليه مدى
االستعداد البدني الجيد ،والتركيز
العالي مــن جميع الالعبين ،فكان
الدفاع مميزا عبر الخطين األمامي
بحوائط صد ثنائية وثالثية قوية،
برز خالله سلطان أحمد وعبدالله
بوفتين ومشعل العمر والليبرو
جاسم الصباغة «عبدالعزيز شاكر»،
عبر استقبال جيد للكرة األول ــى،
الـمـصـحــوب ب ــاإلع ــداد الـمـتـقــن من
بــوف ـت ـيــن ،م ـمــا م ـنــح الـمـهــاجـمـيــن
عبدالرحمن المطوع ومشعل العمر
ومـســاعــد المجمد الـفــرصــة كاملة
ل ـتــوج ـيــه ض ــرب ــات س ــاح ـق ــة قــويــة
لملعب الكويت.

اللياقة والتركيز
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،ل ــم يكن

بوسكندر :مكافأة  1500دينار
بارك أمين سر كاظمة يوسف بوسكندر لالعبي فريقه على التتويج
باللقب ،وقال« :فوز مستحق للبرتقالي ،العبونا كانوا رجاال وقدموا
مستوى جيدا ،الظروف التحكيمية أثرت على سير اللقاء في بعض
األوق ــات ،لكنهم تـعــدوا الصعب ونجحوا فــي استعادة اللقب الــذي
ذهب إلى الكويت في الموسم الماضي بصفة مؤقتة ،لكنه عاد اآلن
إلى بيته».
وأضاف« :رئيس مجلس اإلدارة أسعد البنوان قرر صرف مكافأة
مالية لكل العب قدرها  1500دينار».

الكويت صيدا سهال ،بل قاوم على
مدار أشواط اللقاء ،وقدم أداء جيدا،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـشــوط ـيــن الـثــانــي
والـ ـث ــال ــث ال ـ ــذي ن ـج ــح ف ــي ال ـظ ـفــر
بنتيجتهما ،بفضل خبرة عبدالله
ج ــاس ــم وع ــام ــر ال ـس ـل ـيــم ويـعـقــوب
ع ــدن ــان ف ــي ال ـض ــرب ال ـســاحــق في
األمــامــي وسلطان خلف والليبرو
إبراهيم موسى.
وع ــان ــى األبـ ـي ــض ط ـ ــوال ال ـل ـقــاء
انخفاض معدالت التركيز واللياقة
البدنية لمعظم الــاعـبـيــن ،وكثرة
األخ ـط ــاء الـشـخـصـيــة ،إضــافــة إلــى
ظـ ـه ــور مـ ـع ــد الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم فـيـصــل
الـعـجـمــي ،بـعـيــدا عــن مـسـتــواه في
الـ ـش ــوط األول ،م ـم ــا دف ـ ــع م ــدرب ــه
التونسي خالد بلعيد إلــى إشــراك
ال ـ ـصـ ــاعـ ــد عـ ــذبـ ــي ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ال ـ ــذي
ظـهــر بـشـكــل م ـق ـبــول ،إال أن نقص
خـبــرة النهائيات وس ــوء التغطية
خـلــف الـضــاربـيــن وح ــوائ ــط الصد
واإلرسـ ــاالت الضائعة فــي النقاط
الـحــاسـمــة كــانــت ح ــاض ــرة لتمنح
البرتقالي الفوز بالشوط الرابع.

مشكلة النقطة 14
وسيطر التعادل على مجريات
الشوط الخامس ،حتى تقدم الكويت
 ،12-13قبل أن يطرد الحكم األول
للمباراة ليبرو كاظمة عبدالعزيز
ش ــاك ــر م ــن الـ ـش ــوط بــالـبـطــاقـتـيــن
الصفراء والحمراء ،وترتكب مسجلة
ا ل ـم ـب ــاراة خـطــأ بتسجيلها نقطة
إضافية للكويت تــداركـهــا الحكام
ســر يـعــا ،ليتم تصحيح النتيجة،
وسط اعتراض الكويت ،ثم استأنف
اللعب ونجح البرتقالي في حسم
الشوط والمباراة لمصلحته.
أدار الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـحـ ـكـ ـم ــان ن ــاي ــف
الحميدان أول وعلى الثويني ثان.

مراسم التتويج
وعقب ذلك جرت مراسم التتويج،
ح ـيــث قـ ــام ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
محمد العجمي وأمين السر عبدالله
كايد وعضوا مجلس اإلدارة فوزي
ال ـم ـع ـت ــوق وع ـب ــدال ـك ــري ــم ج ــاول ــي،
ورئيس نادي كاظمة أسعد البنوان،
وأم ـي ــن ال ـس ــر ي ــوس ــف بــوسـكـنــدر،
و ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة م ــد ي ــر
الـلـعـبــة مشعل الـعـتـيـبــي ،بتسليم
درع ال ـ ــدوري لـقــائــد ن ــادي كاظمة

صورة لبطل الدوري على منصة التتويج (تصوير جورج رجي)
وتوزيع الميداليات التذكارية على
العـبــي كاظمة والـقــادسـيــة ،بينما
تغيب نــادي الكويت عــن التتويج
الحـتـجــاجـهــم عـلــى سـحــب النقطة
منهم في الشوط األخير.
ي ــذك ــر أن ال ــائ ـح ــة ت ـنــص على
فـ ــرض غ ــرام ــة ق ــدره ــا  500دي ـنــار
على الفريق الذي يمتنع عن تسلم
الميداليات.

كايد :سنبحث األمر

م ـن ــاس ــب فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن حـســب
اللوائح.

احتجاج الكويت
من جهته ،أكد نائب مدير اللعبة
ب ـنــادي ال ـكــويــت ،مـحـمــد كــامــل ،أن
إدارة الـ ـن ــادي س ـتــرفــع ك ـتــابــا إلــى
االتحاد تطلب فيه عدم إسناد أي
م ـب ــاراة مقبلة لـلـكــويــت للحكمين
نايف الحميدان وعلي الثويني.

أكــد أمـيــن ســر االت ـحــاد عبدالله
ك ــاي ــد أن م ــن ح ــق نـ ـ ــادي ال ـكــويــت
االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ،واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــدوره
سـ ـيـ ـبـ ـح ــث األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ـ ـ ــواء تـ ـق ــدم
اال حـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج أو ال ،و م ـ ـ ــن ج ـم ـيــع
النواحي وسريعا ،التخاذ ما هو

ً
البنوان محموال على األكتاف

بونجاح يواصل تألقه مع السد ...وخسارة أولى للهالل
واصـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري ب ـ ـغـ ــداد
بونجاح تألقه وقاد فريقه السد
إلى فوز مثير على بيرسيبوليس
اإليــرانــي  1-3فــي الــدوحــة ،ولقي
الهالل السعودي خسارته األولى
وك ــان ــت امـ ـ ــام اس ـت ـق ــال ط ـه ــران
صفر  1 -في مسقط الثالثاء ،في
الجولة الثانية من دوري أبطال
آسيا لكرة القدم.
ف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،رفــع
السد بطل  1989و 2011رصيده
الـ ــى  6نـ ـق ــاط ،ف ــان ـف ــرد ب ـص ــدارة
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،وت ـ ــوق ـ ــف رص ـي ــد
بيرسيبوليس عند  3نـقــاط من
فــوزه على ناساف األوزبـكــي في
الجولة االولى  - 3صفر.
اف ـت ـت ــح الـ ـس ــد ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  36م ـ ــن خـ ـط ــأ خ ـ ــارج
المنطقة ،حيث تصدى بونجاح
للكرة وسددها قوية فاصطدمت
ب ـ ـم ـ ــداف ـ ــع وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ــى اك ـ ـ ــرم
ع ـف ـي ــف فـ ــي ال ـ ـي ـ ـسـ ــار ،ف ــأع ــاده ــا
الــى الـجــزائــري ال ــذي اكملها في
الشباك.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ــون ـ ـجـ ــاح الـ ـه ــدف
الثاني في الدقيقة  51حين تلقى
كــرة مــن تشافي داخ ــل المنطقة،
فراوغ مدافعا وسددها قوية في
اعلى الزاوية اليمنى.

وجـ ـ ـ ــاء ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث عـنــد
الدقيقة  66مــن كــرة مــررهــا علي
اس ــد مــن الـجـهــة الـيـمـنــى تهيأت
ام ـ ـ ـ ــام ب ـ ــوع ـ ــام خـ ــوخـ ــي خ ـ ــارج
ال ـم ـن ـط ـق ــة فـ ـسـ ــددهـ ــا قـ ــويـ ــة فــي
المرمى.
و سـجــل بيرسيبوليس هدف
ال ـشــرف فــي الــدقـيـقــة الـثــالـثــة من
الوقت الضائع عبر سياماك.
وكــان نــاســاف األوزبكستاني
ألحق الـخـســارة الثانية بضيفه
ال ــوص ــل اإلمـ ــاراتـ ــي ع ـلــى اس ـتــاد
كارشي بهدف للمولدافي ايغور
غوليان هدف المباراة في الدقيقة
.57
وحـ ـص ــد نـ ــاسـ ــاف أول ث ــاث
ن ـق ــاط ل ــه ف ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،بـعــد
أن خ ـســر م ـب ــارات ــه األولـ ـ ــى أم ــام
بيرسيبوليس صفر .3 -
من جهته ،بقي الوصل من دون
رصيد اذ خسر في الجولة األولى
ايضا أمام السد ،وتعقد بالتالي
موقفه في المنافسة على احدى
بـطــاقـتــي الـمـجـمــوعــة إل ــى ال ــدور
الثاني.
ول ـق ــي الـ ـه ــال ،وص ـي ــف بطل
النسخة األخيرة ،خسارته األولى
ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات ،ب ـعــد أن
ت ـ ـعـ ــادل فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـمــاض ـيــة

جانب من مباراة الهالل واستقالل طهران
نـتــائـجــه الـمـخـيـبــة وخ ـس ــر أم ــام
اسـ ـتـ ـق ــال ط ـ ـهـ ــران عـ ـل ــى مـلـعــب
السيب الرياضي بمسقط بهدف
سجله المدافع عبدالله الحافظ
بالخطأ في مرمى فريقه (.)46
وأشهر الحكم الياباني ساتو
البطاقة الحمراء بوجه الحارس
العماني علي الحبسي ،بعد أن

(أ ف ب)

أبـعــد ك ــرة ان ـفــراديــة بـيــده خــارج
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ل ـي ـك ـمــل ال ـه ــال
المباراة بعشرة العبين (.)67
وفي مباراة ثانية ،فشل كل من
العين اإلمــاراتــي وضيفه الريان
الـقـطــري فــي تحقيق ف ــوزه األول
بعد تعادلهما .1-1
وس ـج ــل ال ـس ــوي ــدي م ــارك ــوس

بـيــرغ ( 10مــن ركـلــة ج ــزاء) هدف
ال ـع ـي ــن ،وال ـم ـغ ــرب ــي ع ـب ــدال ــرزاق
ح ـم ــدال ـل ــه ( 28م ــن ركـ ـل ــة جـ ــزاء)
هدف الريان.
وكــان العين تعادل مع الهالل
 1-1ف ــي الـ ــريـ ــاض ،والـ ــريـ ــان مع
االستقالل  2-2في الجولة االولى.
وبقي الريان في المركز الثاني
برصيد نقطتين وبفارق األهداف
عن العين الثالث.
ل ــم يـتــأخــر الـعـيــن ف ــي افـتـتــاح
الـتـسـجـيــل ب ـعــدمــا عــرقــل محمد
عــاء البرازيلي كايو فرنانديز،
ليحتسب الحكم الدولي العراقي
مهند قــاســم ركـلــة ج ــزاء سددها
بيرغ قوية اصابت القائم وتابعت
طريقها الى شباك باري (.)10
وأدرك الــريــان التعادل بنفس
ال ـط ــري ـق ــة ،ب ـع ــدم ــا اعـ ـ ــاق مـحـمــد
احـ ـم ــد م ــداف ــع ال ـع ـي ــن ال ـم ـغــربــي
حـ ـم ــدالـ ـل ــه خ ـ ـ ــال ك ـ ـ ــرة ه ــوائ ـي ــة
بينهما احـتـسـبـهــا الـحـكــم ركـلــة
جــزاء ثانية في المباراة سددها
بنفسه بنجاح (.)28

«األزرق» يقيل دياز
قررت إدارة نادي الهالل
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم
ب ــرئ ــاس ــة األم ـي ــر ن ـ ــواف بن
س ـعــد امـ ــس إق ــال ــة الـجـهــاز
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـف ــري ــق بـ ـقـ ـي ــادة
األرجـنـتـيـنــي رامـ ــون دي ــاز،
«ب ـ ـعـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات غ ـيــر
المرضية للفريق في الفترة
األخيرة».
وك ـش ـف ــت إدارة ال ـن ــادي
أنها عقدت عدة اجتماعات
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ــاض ـي ــة
في
مــع ال ـمــدرب لمناقشته ً
بعض قناعاته الفنية ،رغبة
منها في تحسين مستوى
ال ـف ــري ــق« ،ب ـي ــد أنـ ــه اسـتـمــر
في تقديم المستويات غير
المرضية إلدارة وجماهير
الـ ـن ــادي ،م ــا جـعـلـهــا تتخذ
ً
قرارا بإقالته».
واستعانت إدارة الهالل
باألرجنتيني خــوان براون
م ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق األول ـم ـب ــي
(ال ـثــانــي) بــال ـنــادي لخالفة
مواطنه دياز.

االتحاد البحريني يمدد عقد
ميروسالف سكوب
أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـب ـح ــري ـن ــي
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ت ـج ــدي ــد ال ـث ـق ــة فــي
م ــدرب منتخبه األول التشيكي
مـ ـي ــروس ــاف سـ ـك ــوب ،وت ـمــديــد
عقده إلى ما بعد نهائيات كأس
آسـيــا الـمـقــررة فــي اإلم ــارات عام
.2019
وك ـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد تـ ـع ــاق ــد مــع
س ـك ــوب ( 53ع ــام ــا) ف ــي يــولـيــو
 2016م ـ ـ ـ ــدة عـ ــا م ـ ـيـ ــن لـ ـقـ ـي ــادة
ال ـم ـن ـت ـخــب خ ـل ـفــا لــأرجـنـتـيـنــي
سيرخيو باتيستا.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
ل ـل ـش ــؤون ال ـف ـن ـيــة رئ ـي ــس لـجـنــة
المنتخبات الوطنية الشيخ خالد
بــن سـلـمــان آل خليفة «حرصنا
عـلــى تـجــديــد الـثـقــة فــي ال ـمــدرب
التشيكي سكوب ،واستمرار عمله
مع المنتخب البحريني إلى ما
بعد ختام منافسات كأس آسيا
المقبلة».
وأضــاف:
«ت ـ ـج ـ ــدي ـ ــد
الـ ـثـ ـق ــة فــي
ال ـم ــدرب جــاء
بـ ـقـ ـن ــاع ــة تـ ــامـ ــة مــن
مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ا إل د ا ر ة ،
ً
وعطفا على المستويات

الفنية الجيدة التي ظهر عليها
المنتخب فــي منافسات بطولة
ك ــأس الـخـلـيــج ال ـتــي أق ـي ـمــت في
ال ـك ــوي ــت ،وق ـب ـل ـهــا قـ ــاد ال ـم ــدرب
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب فـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
اآلسيوية وتأهل لنهائيات كأس
آس ـيــا  2019ف ــي دولـ ــة االم ـ ــارات
العربية المتحدة».

الزمالك في مواجهة سهلة مع النصر بالدوري المصري
●

تدريبات الزمالك

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ــزمـ ــالـ ــك
مـ ــواج ـ ـهـ ــة س ـه ـل ــة ن ـس ـب ـي ــا فــي
ال ـث ــام ـن ــة وال ـن ـص ــف م ــن م ـســاء
اليوم الخميس ،عندما يلتقي
ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـن ـ ـصـ ــر ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـتـ ــاد
القاهرة الدولي ،ضمن مباريات
ال ـجــولــة ال ـســادســة والـعـشــريــن
ل ـم ـســاب ـقــة ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـص ــري
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز .وي ـ ـح ـ ـتـ ــل الـ ـ ـف ـ ــارس
األبيض المركز الثالث برصيد
 45نقطة ،في حين يحتل النصر
المركز األخير برصيد  14نقطة.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ـف ــري ــق األبـ ـي ــض
فــي م ـبــاراة ال ـيــوم ،تحت قيادة
إيهاب جالل ،إلى تحقيق الفوز
لمواصلة مسيرة االنتصارات
بـ ـع ــد ال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى ب ـت ــروج ـي ــت
بثالثية فــي الـمـبــاراة األخـيــرة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة
الخامسة والعشرين لمسابقة

الدوري .وحرص الجهاز الفني
على عالج األخطاء والسلبيات
التي وقع فيها الفريق بالمباراة
الماضية ،لتالفي تكرارها في
المباراة المقبلة.
فــي الـمـقــابــل ،يتطلع النصر
بـقـيــادة سيد عيد إلــى تحقيق
ن ـت ـي ـج ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة ل ـت ـعــويــض
الخسارة الثقيلة التي تعرض
لها الفريق في مباراته األخيرة
أمام األهلي بخمسة أهداف دون
رد ،وبالرغم من صعوبة فرصة
الفريق في االستمرار بالدوري
في ظل احتالله المركز األخير،
فــإنــه يـتـمـســك ب ــاألم ــل البسيط
لالستمرار في المسابقة.

إنبي واالتحاد
في غضون ذلــك ،يحل فريق
إنـ ـ ـب ـ ــي ضـ ـيـ ـف ــا ع ـ ـلـ ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـس ـك ـنــدري ف ــي ال ـخــام ـســة من

م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،وي ـح ـتــل الـفــريــق
البترولي المركز الثامن برصيد
 35ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ي ـح ـتــل
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـسـ ـكـ ـن ــدري ال ـم ــرك ــز
الخامس عشر برصيد  25نقطة.
ويدخل إنبي المباراة تحت
قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـم ــدي ــر الـ ـفـ ـن ــي خ ــال ــد
متولي ،لتحقيق الفوز من أجل
ال ـم ـنــاف ـســة ع ـلــى م ــرك ــز مـتـقــدم
بـ ـ ـج ـ ــدول الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،ويـ ـخ ــوض
ال ـف ــري ــق الـ ـمـ ـب ــاراة بـمـعـنــويــات
مـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ع ـل ــى
اإلسماعيلي بهدفين دون رد في
المباراة التي أقيمت بالجولة
السابقة ،ويسعى الجهاز الفني
الس ـت ـغ ــال ال ــدف ـع ــة الـمـعـنــويــة
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز ال ـث ــان ــي عـلــى
التوالي.
فــي المقابل ،يــدخــل االتـحــاد
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـق ـي ــادة مـحـمــد عمر
لتحقيق الفوز في اللقاء ،بعدما
فــاز زعيم الثغر على الداخلية

فــي الـمـبــارة الـســابـقــة ،ويسعى
الجهاز الفني الستغالل عامل
األرض من أجل الحصول على
النقاط الثالث.

فوز دجلة على الطالئع
حقق وادي دجلة فوزا ثمينا
عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه ط ــائ ــع ال ـج ـيــش
- 1ص ـف ــر ،وخ ـطــف ال ـم ـقــاولــون
العرب فــوزا مثيرا من مضيفه
ال ــداخ ـل ـي ــة  ،1-2فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
الخامسة والعشرين من الدوري
المصري لكرة القدم.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة االول ـ ـ ـ ــى ،رف ــع
وادي دج ـل ــة رصـ ـي ــده الـ ــى 26
نقطة ،وصعد الى المركز الرابع
عشر مبتعدا عن منطقة الخطر
م ــؤق ـت ــا ،ب ـي ـن ـمــا ت ـج ـمــد رص ـيــد
طــائــع الـجـيــش عـنــد  32نقطة
في المركز التاسع.
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة رفــع

المقاولون الـعــرب رصـيــده الى
 35نـقـطــة ،وص ـعــد ال ــى الـمــركــز
ال ـســابــع ،بـيـنـمــا تـجـمــد رصـيــد
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـن ــد  30ن ـق ـطــة فــي
المركز الحادي عشر.
وحقق اإلنتاج الحربي فوزا
صعبا على ضيفه األسيوطي
 - 1صفر ،رافعا رصيد فريقه الى
 36نقطة فــي المركز الـســادس،
وتجمد رصيد األسيوطي عند
 29نقطة في المركز الثاني عشر.
وحـ ـس ــم الـ ـتـ ـع ــادل الـسـلـبــي
م ــواجـ ـه ــة ط ـن ـط ــا مـ ــع ضـيـفــه
الـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــاء ،ل ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــأزم مـ ــوقـ ــف
الفريقين في صراعهما نحو
ال ـن ـجــاة م ــن ال ـه ـبــوط ل ــدوري
الدرجة الثانية.
ورفــع طنطا رصيده الــى 23
نقطة في المركز السادس عشر،
بينما وصل الرجاء الى النقطة
 17في المركز السابع عشر.
(أ ف ب)
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نقطة ثمينة للبرشا على أرض «البلوز»
وبايرن على مشارف التأهل
َّ
خيم التعادل اإليجابي 1-1
على مباراة تشلسي اإلنكليزي
مع ضيفه برشلونة اإلسباني،
فيما سحق بايرن ميونيخ
األلماني ضيفه بشكتاش التركي
-5صفر ،أمس األول ،في ذهاب
دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا
لكرة القدم.

حسم التعادل بهدف لمثله،
أمــس األول ،الجولة األول ــى من
المواجهة النارية بين تشلسي
اإلنكليزي وبرشلونة اإلسباني،
وقطع بايرن ميونيخ األلماني
أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ال ـط ــري ــق إل ــى
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
لـكــرة ال ـقــدم ،باكتساحه ضيفه
بشكتاش التركي -5صفر.
وتقام مباراتا اإليــاب في 14
مـ ـ ــارس ال ـم ـق ـبــل ف ــي بــرش ـلــونــة
وإسطنبول.
على ملعب ستامفورد بريدج
ف ــي ل ـن ــدن ،ك ــان ت ـش ـل ـســي ،بطل
إنكلترا ،في طريقه إلى فوز ثمين
على برشلونة ،أبرز المرشحين
للقب ،بهدف لنجمه البرازيلي
ويليان المتألق في هذه المباراة،
لكن األرجنتيني ليونيل ميسي
أنقذ الفريق الكتالوني ،كالعادة،
بهدف التعادل قبل ربــع ساعة
من النهاية.
وسجل ميسي هدفه ( ،)75بعد
أن كان البرازيلي ويليان افتتح
التسجيل (.)62
وكـ ـ ــان ال ـف ــري ـق ــان ال ـت ـق ـيــا فــي
دور األربـ ـع ــة لـلـمـســابـقــة ،الـتــي
تــوج الفريق الكتالوني بلقبها
ع ــام  ،2009ف ـت ـعــادال سـلـبــا في
برشلونة ،و 1-1إيابا في لندن،
حين خطف نجم ألعاب األخير
أندريس إنييستا هدف التعادل
في الوقت بدل الضائع.
َّ
ورد الـفــريــق اللندني الـ َّـديــن،
ب ـع ــد  3أع ـ ـ ــوام ف ــي ط ــري ـق ــه إل ــى
اللقب أيضا عندما فاز -1صفر

ذهابا في لندن ،وانتزع تعادال
قـ ــاتـ ــا  2-2إي ـ ــاب ـ ــا ،بـ ـع ــد ه ــدف
ل ـفــرنــانــدو ت ــوري ــس ف ــي الــوقــت
بدل الضائع.
ي ـت ـص ــدر ب ــرش ـل ــون ــة تــرت ـيــب
بطولة إسبانيا بـفــارق  7نقاط
أم ـ ـ ــام أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد ،أقـ ــرب
م ـ ـ ـطـ ـ ــارديـ ـ ــه ،ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـلـ ــغ ن ـصــف
نهائي مسابقة الكأس المحلية،
ف ــي ح ـيــن يـحـقــق ب ـطــل الـ ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي نـ ـت ــائ ــج م ـت ــذب ــذب ــة
م ـح ـل ـي ــا ،ح ـي ــث ي ـح ـت ــل ال ـم ــرك ــز
ال ـ ــراب ـ ــع بـ ـ ـف ـ ــارق  19ن ـق ـط ــة عــن
مانشستر سيتي المتصدر.
ودفـ ـ ـ ــع اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي أن ـت ــون ـي ــو
كونتي بنجمه البلجيكي إدين
دور المهاجم
هـ ــازار إل ــى لـعــب َّ
ال ـم ـت ـقــدم ،ب ـعــد أن ف ــض ــل إب ـقــاء
الفرنسي أوليفييه جيرو ،القادم
من الجار اللندني أرسنال الشهر
الـ ـم ــاض ــي واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ـف ــارو
موراتا على دكة البدالء.
وشارك جيرو أساسيا مرتين
ف ـق ــط م ــع ت ـش ـل ـســي ،وس ـج ــل لــه
ه ــدف ــا فـ ــي م ــرم ــى ه ـ ــال سـيـتــي
ب ـ ـكـ ــأس ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
الجمعة ،في حين شارك موراتا
مــرتـيــن بــديــا ،بـعــد عــودتــه من
إصابة في الظهر أبعدته شهرا.
وشـ ـ ـغ ـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــط الـ ـهـ ـج ــوم ــي
إلـ ــى ج ــان ــب ه ـ ـ ــازار ال ـج ـنــاحــان
اإلسباني بدرو رودريغيز ،العب
برشلونة الـســابــق ،والبرازيلي
ويليان.
وش ـ ــارك م ــورات ــا ف ــي ال ـشــوط
الثاني بدال من بدرو.

العبو بايرن ميونيخ يحتفلون بالهدف األول في مرمى بشكتاش
وفــي الجهة المقابلة ،اعتمد
آرن ـ ـس ـ ـتـ ــو ف ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــردي ،مـ ـ ــدرب
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ،ك ــالـ ـمـ ـعـ ـت ــاد ع ـلــى
الثنائي الضارب هــذا الموسم؛
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي،
واألوروغوياني لويس سواريز،
ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ــط الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة .وسـ ـج ــل
الالعبان  47هدفا هذا الموسم
بـجـمـيــع ال ـم ـســاب ـقــات ق ـبــل هــذه
المباراة.
بــدأ تشلسي بفرصة مبكرة،
إثــر كــرة قــويــة مــن ه ــازار قريبة
من القائم األيمن لمرمى الحارس
األل ـ ـمـ ــانـ ــي مـ ـ ــارك-أنـ ـ ــدريـ ـ ــه تـيــر
شتيغن في الدقيقة الرابعة.

وأف ـل ــت مــرمــى بــرشـلــونــة من
هدفين عبر ويليان الذي أصاب
القائمين ،األيسر ( ،)33واأليمن
قبل نهاية الشوط األول بأربع
دقائق.
وبعد سجال بين الفريقين في
بداية الشوط الثاني ،قال ويليان
كلمته في المحاولة الثالثة بكرة
قوية أيضا من مشارف المنطقة
اس ـت ـقــرت ف ــي ال ــزاوي ــة الـيـســرى
لمرمى تير شتيغن (.)62
واستفاد برشلونة من خطأ
دفــاعــي قــاتــل ،فخطف إنييستا
الكرة ،ومررها إلى ميسي ،الذي
س ــدده ــا م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ــزاوي ــة

اليمنى ،مدركا التعادل قبل ربع
ساعة من النهاية.

بايرن يقسو على بشكتاش
وعـ ـل ــى م ـل ـعــب الـ ـي ــان ــز أريـ ـن ــا،
قسا بايرن ميونيخ على ضيفه
بشكتاش عندما هــزمــه -5صـفــر،
ليضع قدما في ربع النهائي.
وسجل توماس مولر ( 43و)66
والفرنسي كينغسلي كومان ()53
والبولندي روبرت ليفاندوفسكي
( 79و )88أهداف البايرن.
وكان ميونيخ الطرف األفضل
أغـ ـل ــب ف ـ ـتـ ــرات ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وكـ ــان

ً
سواريز :المهم تسجيلنا خارج أرضنا كونتي :التأهل يبقى مفتوحا
بــدا األوروغ ــوائ ــي لــويــس ســواريــز
سعيدا بالتعادل ا لــذي حققه فريقه
برشلونة ليل أمس األول مع تشلسي
بملعب ستامفورد بريدج ( )1-1في
ذهـ ــاب ث ـمــن ن ـهــائــي دوري األب ـط ــال،
ً
مؤكدا أن "المهم" هو تسجيل العبي
الـ ـم ــدرب إرن ـس ـتــو فــال ـف ـيــردي خ ــارج
أرضهم.
وق ـ ــال س ــواري ــز "ال ـن ـت ـي ـجــة ليست
سيئة مع العلم بأنه سيتعين عليهم
الـ ـ ـق ـ ــدوم إلـ ـ ــى هـ ـن ــا (ب ــرشـ ـل ــون ــة) مــن
أج ــل الـتـسـجـيــل وهـ ــذا ق ــد ي ـكــون في
مـصـلـحـتـنــا ،ألن ـنــا سـنـحـظــى بـمــزيــد
من المساحات" ،في تصريحات أدلى

بها لشبكة (تي في  )3الليلة
عقب اللقاء.
وحــول شـعــوره باالنعزال
فـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوم ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة
خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع م ـح ــاص ــرت ــه
بـخـمـســة مــن الع ـبــي تشلسي،
وال ـت ــزام زمـيـلــه لـيــونـيــل ميسي
أكثر بــدوره في وسط الملعب ،نفى
سواريز ذلك.
وأوضــح "فــي مثل هــذه المباريات
حين يــدافــع المنافسون بـعــدد كبير
من الالعبين ،يجب التحلي بالذكاء
والبحث عــن أفضل حــل .نفذ ميسي
األمر على نحو جيد".

إنيستا :المباراة كانت صعبة
اعـ ـ ـت ـ ــرف ان ـ ــدري ـ ــس ان ـي ـس ـت ــا،
نـ ـج ــم وسـ ـ ــط نـ ـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني لكرة الـقــدم ،أن فريقه
خـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة صـ ـعـ ـب ــة أمـ ـ ــام
نظيره تشلسي اإلنكليزي مساء
الـثــاثــاء ،فــي ذه ــاب دور الستة
عـ ـش ــر لـ ـبـ ـط ــو ل ــة دوري أ بـ ـط ــال
أوروبـ ــا ،مــؤكــدا أن لـقــاء الـعــودة
عـلــى مـلـعــب "ك ــام ــب نـ ــو" ،معقل
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي ،س ـت ـكــون
مختلفة.
وقــال انيستا في تصريحات
لشبكة "تــي فــي  "3التلفزيونية
عـقــب انـتـهــاء الـلـقــاء" :لـقــد كانت
م ـ ـبـ ــاراة ت ـل ـي ــق ب ـب ـط ــول ــة دوري
ً
أبطال أوروبــا .كانت قوية جدا.
كنا نعرف أنها ستكون صعبة،
استحوذنا على الكرة ولكن كان
مـ ــن ال ـص ـع ــب ح ـس ــم ال ـه ـج ـمــات

ألن ـه ــم دافـ ـع ــوا ب ـع ــدد ك ـب ـيــر من
ً
ً
الــاعـبـيــن ،أح ــرزن ــا هــدفــا مهما
ً
جدا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــا ق ـ ــائ ـ ــا:
"عـلــى ملعبنا سـتـكــون الـمـبــاراة
مختلفة ،أمــام جماهيرنا وعلى
ملعبنا اللعب سيكون مختلفا،
سنصل بأفضلية أكبر إلى هذه
الـمـنــاطــق (الـهـجــومـيــة) ،ستكون
مباراة معقدة ألنهم سيلقون بكل
أوراقهم مثلنا".
وأشار انيستا في ختام حديثه
إلــى أن تشلسي هــو أحــد أفضل
الفرق في أوروبا ،واستطرد قائال:
"في دوري أبطال أوروبا أي شيء
يمكن أن يتسبب في ضرر كبير".
(د ب أ)

أكـ ــد م ـ ــدرب ت ـش ـل ـســي ،ب ـطــل ال ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،اإليطالي أنتونيو
كونتي ،أن فريقه بإمكانه تحقيق أشياء
رائعة في ملعب "كامب نو" ببرشلونة،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـ ـحـ ــل ضـ ـيـ ـف ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـف ــري ــق
الكتالوني في اياب ثمن نهائي مسابقة
دوري ابطال اوروبا.
وق ــال كــونـتــي" :ل ــم نـكــن بـعـيــديــن عن
ال ـفــوز بـهــذه ال ـم ـبــاراة ،فخطأ أم ــام هــذا
النوع من الفرق ،أمام ميسي ،سواريز،
انييستا ،مـكـلــف" ،مضيفا " :لــا ســف،
هـ ـن ــاك ب ـع ــض االسـ ـتـ ـي ــاء ل ـك ــن ه ــذه
المباراة تمنحنا في الوقت نفسه
الكثير من الثقة لخوض االياب".

وتــابــع" :الـتــأهــل يبقى مفتوحا على
م ـص ــراع ـي ــه ،ل ـق ــد أظ ـه ــرن ــا ان ـ ــه اذا كـنــا
مـسـتـعــديــن لـلـعـمــل ب ـق ـســاوة م ـعــا ،وإذا
حــافـظـنــا عـلــى ه ــذا الـشـعــور الـجـيــد مع
ال ـك ــرة ،يمكننا الـقـيــام ب ـشــيء رائ ــع في
كامب نو ،لقد لعبنا بطريقة جيدة حقا".
واردف" :الـ ــا ع ـ ـبـ ــون اتـ ـبـ ـع ــوا خـطــة
المباراة .بعد  15يوما ،يجب أن نكون
مستعدين للمعاناة ،لكننا نعرف أننا
عندما نستحوذ على الكرة يمكننا هز
الشباك".
من جهته ،اعرب ويليان نجم تشلسي
عـ ــن سـ ـع ــادت ــه بـ ـه ــز ش ـ ـبـ ــاك ب ــرش ـل ــون ــة
وخ ـي ـب ــة أمـ ـل ــه بــال ـن ـت ـي ـجــة ،وق ـ ـ ــال" :أنـ ــا

سـعـيــد بــال ـهــدف ،لكنني مـسـتــاء من
النتيجة .أعتقد اننا نستحق الفوز،
لقد استحوذوا على الكرة أكثر منا،
لكننا خلقنا الفرص الخطيرة .يجب
أن نذهب إلى برشلونة لتقديم مباراة
بالمستوى الذي قدمناه اليوم" ،مشيرا
ال ـ ــى أن ـ ــه لـ ــم ي ـك ــن م ـح ـظــوظــا بــإصــابــة
القائمين.

هاينكس يشيد بمولر ويستنكر شكوى روبن
أش ــاد يــوب هاينكس الـمــديــر الفني لفريق
بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي لـكــرة ال ـقــدم بالعبه
األلماني الدولي توماس مولر مهاجم الفريق
ووص ـفــه بــأنــه الع ــب "فــريــد" بـعــد هــدفــي مولر
في الـمـبــاراة ،التي اكتسح فيها بايرن ضيفه
بشكتاش التركي  - 5صفر.
ومر مولر بفترة عصيبة من مسيرته الكروية
ً
خالل الموسم الماضي ،لكنه استعاد كثيرا من
مستواه وبريقه فــي الموسم الحالي ،وأظهر
قــوتــه وإمـكــانـيــاتــه فــي م ـب ــاراة ال ـثــاثــاء ،التي
شـهــدت طــرد دومــاجــوف فـيــدا نجم بشكتاش
في وقت مبكر للغاية ،إذ ترك الملعب ببطاقة
حمراء في الدقيقة  16بسبب الخشونة.
وقال هاينكس ،للصحافيين" :يعلم توماس
ً
بشكل جـيــد تـمــامــا أن دوري األب ـطــال بطولة
ً
ً
خاصة جدا وتحتاج ألداء خاص جدا".

ً
وأوضح" :أنه العب مهم جدا في أسلوب لعب
ً
الفريق ،ألنه يسجل أحيانا بعض األهداف مثل
الهدف األول في مرمى بشكتاش .وفي الهدف
اآلخر له بهذه المباراة  ،كان مولر في المكان
المناسب بفضل طاقته وسرعته واستجابته.
ً
ً
هذا هو ما يجعله العبا فريدا".
وعن االستياء ،الذي أبداه الهولندي آريين
روبن نجم الفريق ،إلى وسائل اإلعالم عن بدء
ال ـم ـبــاراة عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء ،ق ــال هاينكس:
ً
"أفعل ما أراه مناسبا .على الجميع أن يتقبلوا
هذا .انتهى األمر".
ً
ول ـع ــب روب ـ ــن ف ــي الــدق ـي ـقــة  44بــديــا
للكولومبي خاميس رودريـغـيــز ،الــذي
ً
خــرج مصابا فــي ربلة الـســاق "عضلة
الـ ـسـ ـم ــان ــة" ولـ ـك ــن ه ــاي ـن ـك ــس أكـ ـ ــد أن
(د ب أ)
اإلصابة ليست خطيرة.

بإمكانه الفوز بضعف الغلة التي
ح ـصــدهــا ،بــالـنـظــر إل ــى ال ـفــرص
الكثيرة التي أهدرها مهاجموه،
في ظل النقص العددي ألصحاب
األرض ،الــذيــن لـعـبــوا  75دقيقة
ب ـع ـش ــرة العـ ـبـ ـي ــن ،إث ـ ــر ال ـض ــرب ــة
الموجعة المبكرة ا لـتــي تلقوها
بـ ـ ـط ـ ــرد قـ ـط ــب ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ــدول ـ ــي
الكرواتي دوماغوي فيدا (.)16
ودف ـ ـ ـ ـ ــع ي ـ ـ ـ ــوب ه ــاي ـن ـك ــس
ب ـت ـش ـك ـي ـل ـت ــه األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة،
ب ـع ــدم ــا أراح الـ ـع ــدي ــد مــن
الالعبين في مباراة الدوري
أ م ــام مضيفه فولفسبورغ
( )2-1ا لـ ـسـ ـب ــت ا لـ ـم ــا ض ــي،

فـ ـع ــاد م ــات ــس ه ــوم ـل ــز وجـ ـي ــروم
بواتنغ والتشيلي أرتــورو فيدال
والكولومبي خاميس رودريغيز
وج ـ ــوش ـ ــوا ك ـي ـم ـيــخ وال ـف ــرن ـس ــي
كـيـنـغـسـلــي ك ــوم ــان ،إض ــاف ــة إلــى
النمسوي دافيد االبا والبولندي
روب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي الـلــذيــن
دخال بديلين السبت.

ً
فالفيردي :التعادل ليس حاسما
اعتبر مدرب برشلونة آرنستو
فــال ـف ـيــردي أن نـتـيـجــة مــواجـهــة
ت ـش ـل ـس ــي ب ـم ـل ـع ــب س ـت ــام ـف ــورد
ب ــري ــدج ،ال ـتــي انـتـهــت بــالـتـعــادل
 ،1-1إيجابية ،مؤكدا أن التعادل
م ــع تـشـلـســي "مـ ـه ــم ،ل ـك ـنــه ليس
حاسما".
وقال فالفيردي" :كانت المباراة
صــراعــا بين طريقتين وفريقين
م ـخ ـت ـل ـف ـيــن ل ـل ـغ ــاي ــة ،ك ـن ــا نــريــد
االس ـت ـحــواذ عـلــى ال ـكــرة ،وكــانــوا
يحاولون مباغتتنا بالمرتدات"،
وذلــك خــال المؤتمر الصحافي
الذي أعقب اللقاء.
وأضاف" :غابت عنا الدقة في
اللمسة األخ ـيــرة ،داف ـعــوا بشكل
جـيــد فــي ال ـشــوط األول ،وكــانــت
هناك الكثير من الحركة بالقرب
مــن منطقة جزائهم ،بعدد كبير

من الالعبين ،وفي الشوط الثاني
ح ـي ــن س ـي ـطــرنــا ع ـل ــى م ـجــريــات
األمور ،سجلوا هدفهم".
وكـ ـش ــف ال ـ ـمـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي:
"رب ـم ــا ل ــم نـخـلــق ف ــرص ــا مــؤكــدة
ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل ،ل ـك ـن ـن ــا واصـ ـلـ ـن ــا،
وأج ـبــرنــاهــم عـلــى ارت ـك ــاب خطأ
ل ـن ــدرك ال ـت ـع ــادل .حـقـقـنــا تـعــادال
مهما لـلـغــايــة فــي ل ـنــدن ،رغ ــم أن
األمر لم يحسم بعد".
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى "أنـ ـ ــه مـ ـه ــم ،لـكــن
ليس نهائيا .سيلتزم كــل فريق
ب ــأس ـل ــوب ــه وي ـ ـحـ ــاول ف ــرض ــه فــي
م ـب ــاراة اإلي ـ ــاب ،م ــن ال ــواض ــح أن
لديهم إمـكــانــات هجومية تكفي
لجعلنا نعاني".

ميسي يفك نحسه أمام تشلسي بعد  729دقيقة

ميسي نجم البرشا يحتفل بهدفه في مرمى تشلسي

بعد  729دقيقة وأكثر من ثماني مباريات،
نجح األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم نادي
برشلونة اإلسباني لكرة القدم ،في تسجيل
أول أهدافه في شباك تشلسي اإلنكليزي.
وت ـم ـكــن م ـهــاجــم الـ ـن ــادي ال ـك ـتــالــونــي من
الـتـغـلــب عـلــى لـعـنـتــه الـغــريـبــة أمـ ــام الـفــريــق
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ب ـعــدمــا ن ـجــح ف ــي الــدق ـي ـقــة 75
م ــن الـ ـمـ ـب ــاراة ،ال ـت ــي ج ـم ـعــت ب ـيــن تشلسي
وبرشلونة ،أمس األول ،في ذهاب دور الـ16
من بطولة دوري أبطال أوروبا ،في االستفادة
من خطأ أندرياس كريستنسن ،مدافع النادي
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وإح ـ ــراز أول أه ــداف ــه فــي مرمى
أصحاب القمصان الزرقاء.
وخطف ميسي بهذا الهدف تعادال ثمينا
( )1-1لمصلحة برشلونة في لندن .ولم يسبق
لنجم بــرشـلــونــة أن هــز شـبــاك تشلسي في
المباريات التي التقى خاللها الفريقان في
بطولة دوري أبطال أوروبا.
وك ــان ــت ال ـم ــرة األولـ ــى ال ـتــي خ ــاض فيها
ميسي مباراة أمــام الفريق اللندني قبل 12
عاما ،عندما فــاز برشلونة  1-2على ملعب
"ستامفورد بريدج" ،معقل تشلسي ،وتأهل
لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
ولكن اللقاء ين األخيرين للفريقين عامي
 2009و 2012هما األكثر تخليدا في الذاكرة.
وفي عام  2009قاد انييستا برشلونة إلى

نهائي دوري أبـطــال أوروبـ ــا ،بعدما سجل
هدفا في شباك تشلسي في الوقت القاتل ،إثر
تلقيه تمريرة سحرية من ميسي.
وف ـ ــي  2012ن ـج ــح ت ـش ـل ـســي ف ــي إق ـص ــاء
برشلونة بـقـيــادة مــدربــه األسـبــق جوسيب
غوارديوال ،ليصل في تلك المرة إلى نهائي
البطولة.
وفـيـمــا يـلــي سنلقي ال ـضــوء عـلــى جميع
الـ ـلـ ـق ــاءات الـ ـت ــي شـ ـ ــارك ف ـي ـهــا م ـي ـســي أم ــام
تشلسي:
●  22فبراير  2006في لندن فاز برشلونة
 1-2في ذهاب دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا،
وس ـجــل األه ـ ــداف ف ــي تـلــك ال ـم ـب ــاراة ك ــل من
تياغو موتا في الدقيقة  59بالخطأ في مرماه،
وجـ ــون ت ـيــري ف ــي الــدقـيـقــة  72بــالـخـطــأ في
مرماه أيضا ،وصامويل ايتو في الدقيقة .80
●  7مـ ــارس  2006ف ــي بــرش ـلــونــة ت ـعــادل
الفريقان  1-1فــي مـبــاراة الـعــودة لــدور الــ16
ل ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،وس ـج ــل ال ـهــدف ـيــن
رونالدينيو في الدقيقة  78وفرانك المبارد
في الدقيقة .92
●  18أكتوبر  2006في لندن فاز تشلسي
-1صفر في دور المجموعات لــدوري أبطال
أوروبا ،وسجل هدف المباراة الوحيد ديدييه
دروغبا في الدقيقة .47
●  31أكـتــوبــر  2006فــي برشلونة تعادل

الفريقان  2-2فــي دور المجموعات لــدوري
أبـطــال أوروب ــا ،وسـجــل أه ــداف اللقاء ديكو
في الدقيقة الثالثة ،وجودينسين في الدقيقة
 ،58وفرانك المبارد في الدقيقة  ،52ودروغبا
في الدقيقة .93
●  28أب ــري ــل  2009ف ــي بــرشـلــونــة تـعــادل
الفريقان صفر-صفر في ذهاب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا.
●  6مايو  2009في لندن تعادل الفريقان
 1-1فــي لـقــاء ال ـعــودة لنصف نـهــائــي دوري
أبطال أوروبا ،وسجل هدفي المباراة مايكل
اسيان في الدقيقة التاسعة ،واندريس انيستا
في الدقيقة .93
●  18أبــريــل  2012فــي لـنــدن فــاز تشلسي
-1صفر في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة
دوري أبطال أوروبا ،وسجل دروغبا الهدف
الوحيد في الدقيقة .45
●  24أب ــري ــل  2012ف ــي بــرشـلــونــة تـعــادل
ال ـفــري ـقــان  2-2ف ــي ل ـقــاء ال ـع ــودة ل ـل ــدور قبل
النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ،وسجل
األهــداف سيرخيو بوسكيتيس في الدقيقة
 ،35وانـيـيـسـتــا ف ــي الــدقـيـقــة  ،43ورام ـيــريــز
سانتوس في الدقيقة  ،45وفيرناندو توريس
في الدقيقة .92
(د ب أ)
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يسعى نابولي اإليطالي إلى
تعويض خسارته أمام اليبزيغ
األلماني ،عندما يحل ضيفا عليه
اليوم في إياب الدور الثاني من
مسابقة الدوري األوروبي لكرة
القدم.

يواجه فريقا نابولي اإليطالي
وبــوروس ـيــا دورت ـمــونــد األلـمــانــي
خطر الخروج من مسابقة الدوري
األوروب ـ ــي (ي ــوروب ــا ل ـيــغ) فــي كــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،ع ـن ــدم ــا يـ ـح ــان ضـيـفـيــن
عـلــى اليـبــزيــغ األلـمــانــي واتــاالنـتــا
اإلي ـط ــال ــي ال ـي ــوم ف ــي إيـ ــاب ال ــدور
الثاني.
وك ـ ــان ن ــاب ــول ــي م ـنــي ب ـخ ـســارة
مفاجئة على أرضــه أمــام اليبزيغ
 3-1ذ هـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ح ـق ــق
بوروسيا دورتموند فــوزا صعبا
على اتاالنتا .2-3
ويـحـتــاج نــابــولــي ،بطل ،1989
إلــى الفوز بهدفين نظيفين لقلب
الطاولة على اليبزيغ ،علما بأنه
ك ــان ت ـق ــدم عـلـيــه 1-ص ـف ــر ق ـبــل ان
تستقبل شباكه  3أهداف الخميس
الماضي على ملعب سان باولو.
وخاض نابولي مباراة الذهاب
فــي غياب أكثر مــن العــب اساسي
ف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم ه ـ ــداف ـ ــه الـ ــدولـ ــي
الـبـلـجـيـكــي دريـ ــس مــرت ـنــز ،لـكــون
مــدربــه مــاوريـسـيــو س ــاري يعطي

مباريات اليوم
9:00

اتلتيكو مدريد  -كوبنهاغن

beINSPORTS HD2

9:00

اليبزيغ  -نابولي

beINSPORTS HD4

9:00

فياريال  -ليون

beINSPORTS HD3

9:00

التسيو – ستيوا بوخارست

beINSPORTS HD5

11:00

اتالنتا  -دورتموند

beINSPORTS HD4

11:00

ميالن  -لودوغوريتس

beINSPORTS HD2

11:00

ارسنال  -اوسترسوند

beINSPORTS HD5

األول ــوي ــة ل ـل ــدوري الـمـحـلــي ال ــذي
يتصدره بفارق نقطة واحدة امام
يوفنتوس ويحلم بالتتويج بلقبه
للمرة الثالثة في تاريخه واألولى
منذ عام  ،1990عندما توج بقيادة
االس ـ ـطـ ــورة األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
ارماندو مارادونا.
لـكــن س ــاري أل ـقــى بــال ـلــوم على
الع ـب ـي ــه ع ـق ــب الـ ـخـ ـس ــارة ذه ــاب ــا،
وقال "كانت هزيمة سيئة ،افتقرنا
الـ ــى ال ـح ـم ــاس وال ـ ـ ــروح الـقـتــالـيــة
والتصميم" ،مضيفا" :لم يتصرف
الفريق بشكل صحيح للدفاع عن
أل ــوان الـنــادي وتــاريـخــه ،وه ــذا ما
أزعجني كثيرا".
وأكد ساري الذي خرج فريقه من
دور المجموعات لمسابقة دوري
اب ـط ــال اوروب ـ ـ ــا" :م ــن ال ــواض ــح أن
الهدف األساسي بالنسبة لنا هو
الدوري المحلي ،ولكن في أوروبا
علينا أن نفهم أننا بحاجة إلى أداء
ثابت لتجنب االنطباع السيئ".
وس ـي ـح ــاول نــابــولــي اسـتـغــال
المعنويات المهزوزة لدى اليبزيغ
وصـ ـ ـي ـ ــف ب ـ ـطـ ــل الـ ـب ــون ــدسـ ـلـ ـيـ ـغ ــا
الموسم الماضي ،والذي تخلى عن
المركز الثاني عقب الخسارة امام
اينتراخت فرانكفورت  2-1االثنين.

رحلة صعبة لدورتموند
وتنتظر بــوروسـيــا دورتـمــونــد
رح ـل ــة م ـح ـفــوفــة بــال ـم ـخــاطــر ال ــى
برغامو لمواجهة اتاالنتا المتألق
قاريا ومحليا ،حيث يحتل المركز
الثامن وبلغ نصف نهائي مسابقة
الكأس المحلية (خسر صفر 1-أمام
يوفنتوس حامل اللقب ذهابا وحل
ضيفا عليه أمس المقبل ايابا).

كورتوا يثير الشكوك حول مستقبله
أبـ ــدى حـ ــارس م ــرم ــى تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،تيبو
كــورتــوا ،شعوره بالسعادة في لندن ،لكنه أقــر بعدم
معرفة مستقبله ،وما الذي سيحدث بعد عام ،عندما
سينتهي عقده مع "البلوز".
وصرح الحارس البلجيكي الدولي إلذاعة (كوبي)
اإلسبانية "ال أعلم ماذا سيحدث لي في المستقبل ،ما
ُ
قلته بخصوص إن قلبي هناك في مدريد ترجم بشكل
ّ
طفلي االثنين في إسبانيا ،في
خاطئ ،رغم أن وجود
مدريد ،ليس باألمر السهل ،عقدي اليــزال ممتدا إلى
عام ،وأنا سعيد وأتحدث عن تجديد العقد ،ال أعتقد

أن (رئيس ريال مدريد) فلورنتينو بيريز سيتصل بي،
اعتقد أنه سيتصل بوكيل أعمالي الذي سيستمع له".
وحول المباراة قال "نشعر بالغضب ،كان بإمكاننا
الفوز لكن كلفنا خطأ دفاعي هدفا ،برشلونة استحوذ
على الكرة لكن دون خـطــورة ،الخطورة األكبر كانت
من جانبنا".
وع ــن الـخـطــة فــي لـقــاء ال ـعــودة بـكــامــب نــو ي ــوم 14
مارس ،قال "علينا الدفاع بشكل جيد ،وأن يكون ميسي
ً
بعيدا عن المرمى ،وأن نلعب بشكل جيد كما فعلنا
اليوم ،رغم أننا نعلم أن ملعبهم هناك سيكون صعبا".

جانب من مباراة الذهاب بين نابولي واليبزيغ
ولن تجد الفرق المرشحة لنيل
لقب المسابقة ،خصوصا ارسنال،
وميالن اإليطالي ،واتلتيكو مدريد
اإلسـ ـب ــان ــي ،أي ص ـعــوبــة لـتــأكـيــد
تأهلها على أرضها ،بعدما حسمت
مباريات الذهاب خــارج قواعدها
بنتائج كبيرة.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت األنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــاثـ ــة
بـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــارات م ـ ــدوي ـ ــة ،ف ـت ـغ ـلــب

ك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
ك ــاودي ــو رانـ ـيـ ـي ــري ،ال ـ ــذي قــاد
ليستر سيتي إلى لقب تاريخي
فــي ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ع ـ ـ ــام  ،2016ان ــه
مستعد لترك فريقه الحالي نانت
الفرنسي إذا طلب منه اإلشراف
على منتخب بالده.
وطرح اسم المدرب ،البالغ 66
عاما ،من بين األسماء المرشحة
ل ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ــراف عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي خ ـل ـف ــا ل ـجــان ـب ـي ـيــرو
فينتورا ،الذي أقيل من منصبه
بعد فشله فــي قـيــادة "اآلزوري"
الــى نهائيات مــونــديــال روسيا
 2018بخسارة الملحق القاري
أمام السويد.
وقال رانييري لشبكة "سكاي
س ـبــورت" اإليـطــالـيــة" :أي مــدرب
إي ـ ـطـ ــالـ ــي يـ ـحـ ـل ــم بـ ـ ـ ــأن ي ـت ــول ــى
اإلشراف على المنتخب الوطني.
يــربـطـنــي عـقــد لـعــامـيــن بـنــانــت،

كشف نادي بايرن ميونيخ األلماني لكرة
الـقــدم النقاب عــن تعميق تعاونه التجاري
وال ـم ــال ــي م ــع ق ـط ــر ،م ــن خ ــال ال ـت ـعــاقــد مع
ً
شركة خطوط الطيران القطرية لتكون بديال
لشركة خطوط طيران "لوفتهانزا" األلمانية
ضمن الشركات والمؤسسات الراعية للنادي
البافاري بداية من الموسم المقبل.
ويمتد العقد بين بايرن والشركة القطرية

رانييري
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـك ــون
ال ـم ـن ـت ـخــب اإليـ ـط ــال ــي ب ـق ـي ــادة
مدرب دائم عندما يبدأ مشواره
فــي الـنـسـخــة األول ــى مــن دوري

األم ــم األوروبـ ـي ــة ،حـيــث يلتقي
بــول ـنــدا وال ـبــرت ـغــال ف ــي  7و10
سبتمبر.

ذهبية تزلج المسافات الطويلة للكندي ليمان
فـ ـ ــاز الـ ـكـ ـن ــدي ب ـ ـ ـ ــرادي ل ـي ـمــان
بذهبية تزلج المسافات الطويلة
أ مـ ـ ـ ـ ــس ،ض ـ ـمـ ــن دورة األ لـ ـ ـع ـ ــاب
األولمبية الشتوية المقامة في
بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية
حتى األحد المقبل.
وحــل ليمان أمــام السويسري
مـ ـ ـ ــارك بـ ـيـ ـش ــوفـ ـب ــرغ ــر ،وذهـ ـب ــت
الـبــرونــزيــة لـلــريــاضــي األولـمـبــي

الكندي ليمان

ال ــروس ــي سـيــرغــي ري ــدزي ــك بعد
انسحاب الكندي كيفن دروري.
وخـ ـ ـل ـ ــف لـ ـيـ ـم ــان ( 31ع ــام ــا)
ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع فــي
ســوتـشــي  ،2014الـفــرنـســي جــان
ف ــري ــدي ــري ــك ش ــاب ــوي ،ال ـ ــذي فقد
اللقب بخروجه من ربع النهائي،
وعـ ـ ــزز م ــوق ــع كـ ـن ــدا ف ــي ال ـمــركــز
الـثــالــث عـلــى ج ــدول الميداليات

ب ـع ــد أن اهـ ـ ــدى إل ـي ـه ــا الــذه ـب ـيــة
التاسعة (مقابل  11ذهبية لكل
من النرويج والمانيا).
وكان السباق كارثيا بالنسبة
إل ــى الـفــرنـسـيـيــن ال ــذي ــن أحـ ــرزوا
ثــاثـيــة تــاريـخـيــة ف ــي ســوتـشــي،
قلم يبلغ أي مــن أعـضــاء الفريق
االرب ـ ـعـ ــة ال ـن ـه ــائ ــي ،ح ـي ــث خ ــرج
فرانسوا بالس من ربع النهائي

ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه
اوسـتــرســونــد الـســويــدي -3صـفــر،
ومـ ـي ــان بــال ـن ـت ـي ـجــة ذاتـ ـه ــا عـلــى
ل ــودوغ ــوري ـت ــس ال ـب ـل ـغــاري ،فيما
تـ ـغـ ـل ــب اتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ـ ــدريـ ـ ــد ع ـلــى
كوبنهاغن الدنماركي .1-4
ول ـ ـ ــن تـ ـج ــد ف ـ ـ ــرق س ـب ــورت ـي ـن ــغ
ل ـش ـب ــون ــة الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي وات ـل ـت ـي ــك
بـ ـلـ ـب ــاو اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي وم ــرس ـي ـل ـي ــا

ول ـي ــون ال ـفــرن ـس ـيــان ص ـعــوبــة في
التأهل بعد انتصاراتها الثمينة
ذهابا ،األول على مضيفه استانا
الكازخستاني ( ،)1-3والثاني على
مضيفه سبارتاك موسكو الروسي
بــالـنـتـيـجــة ذاتـ ـه ــا ،وال ـث ــال ــث على
ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي
(3-ص ـ ـف ـ ــر) ،والـ ــرابـ ــع ع ـلــى ضيفه
فياريال اإلسباني (.)1-3

وس ـي ـحــاول التـسـيــو اإليـطــالــي
ع ـل ــى ارض ـ ـ ــه ت ـع ــوي ــض خ ـس ــارت ــه
امام ستيوا بوخارست الروماني
ص ـ ـ ـفـ ـ ــر -1ذه ـ ـ ــاب ـ ـ ــا ،واألمـ ـ ـ ـ ـ ــر ذاتـ ـ ــه
بالنسبة لزينيت سان بطرسبورغ
الروسي عندما يستضيف سلتيك
االسكتلندي (صفر.)1-
وف ــي بــاقــي ال ـم ـب ــاري ــات ،يلعب
لوكوموتيف موسكو الروسي مع

نـيــس الـفــرنـســي ( ،)2-3وديـنــامــو
كـيـيــف األوكـ ــرانـ ــي م ــع أي ــك أثـيـنــا
اليوناني ( ،)1-1وفيكتوريا بلزن
الـتـشـيـكــي م ــع ب ــارتـ ـي ــزان ب ـل ـغــراد
ا ل ـ ـصـ ــر بـ ــي ( ،)1-1و سـ ــا لـ ــز بـ ــورغ
الـنـمـســوي م ــع ريـ ــال ســوسـيـيــداد
اإلسباني (.)2-2

«الخطوط القطرية» ترعى نادي بايرن ميونيخ

رانييري مستعد لتدريب اآلزوري
ول ـ ــم ت ـص ـل ـنــي أي رسـ ــالـ ــة (م ــن
االتحاد اإليطالي) ،وبالتالي ال
يمكنني قول أي شيء ،لكن إذا تم
االتصال بي بشأن وظيفة مدرب
إي ـطــال ـيــا ف ـســأذهــب ال ــى رئـيــس
نانت ،وأطلب منه أن يسمح لي
بالرحيل".
وكـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــرار األول لـسـلـطــة
الوصاية على االتحاد االستعانة
مؤقتا بــدي بياجيو ( 46عاما)
الـ ـ ــذي س ـت ـك ــون م ـه ـم ـتــه األولـ ــى
وربما الوحيدة قيادة المنتخب
فـ ــي وديـ ـتـ ـي ــن ضـ ــد األرج ـن ـت ـي ــن
وإنكلترا في  23و 27مارس.
وطـ ـ ــرحـ ـ ــت أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـع ــدي ــد
م ــن ال ـم ــدرب ـي ــن ل ـتــولــي الـمـهـمــة
بشكل ثــابــت ،وأبــرزهــم روبــرتــو
مــان ـش ـي ـنــي ،ان ـطــون ـيــو كــونـتــي،
رانييري ،كارلو انشيلوتي ،علما
أن األخير أعــرب عن عدم رغبته
فــي االنتقال مــن تــدريــب األندية
الى المنتخبات.

رياضة

أيضا ،وارنــو بوفولنتا ،صاحب
فضية  ،2014من نصف النهائي.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب تـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ــس
ت ـ ـش ـ ـي ـ ـك ـ ـنـ ــافـ ــوريـ ــان بـ ـكـ ـس ــر ف ــي
ق ـص ـبــة الـ ـس ــاق خـ ــال تـصـفـيــات
الـمـجـمــوعــات فــي ثـمــن النهائي،
ونقل الى أحد المستشفيات.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أحـ ـ ـ ـ ــرزت
اإليطالية صوفيا غوجيا ذهبية
االنحدار في التزلج االلبي.
وقطعت غوجيا المسافة بزمن
 1:39.22دق ـي ـقــة ،وت ـقــدمــت على
النرويجية راغنهيلد موفينكل
( 1:39.31د) ،وح ـلــت االمـيــركـيــة
ليندسي فون التي كانت مرشحة
بقوة الحــراز الــذهــب ،في المركز
الـ ـث ــال ــث واكـ ـتـ ـف ــت ب ــال ـب ــرون ــزي ــة
( 1:39.69د).
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ودع ـ ـ ـ ــت
األميركية المخضرمة ليندسي
فــون سباق االنـحــدار فــي التزلج
االلـبــي بــإحــرازهــا الـبــرونــزيــة في
اليوم الــذي شهد سقوطا عنيفا
لعدد مــن المتسابقين فــي تزلج
السباقات الطويلة ،وكان شاهدا
عـ ـل ــى خـ ـيـ ـب ــة أم ـ ـ ــل كـ ـبـ ـي ــرة ل ــدى
الفرنسيين.
وقـ ـطـ ـع ــت غ ــوجـ ـي ــا ال ـم ـس ــاف ــة
بــزمــن  1:39.22دقـيـقــة ،وتقدمت
عـ ـل ــى الـ ـن ــرويـ ـجـ ـي ــة راغ ـن ـه ـي ـل ــد
مــو فـيـنـكــل ( 1:39.31د) ،و حـلــت
فــون في المركز الثالث ،واكتفت
بالبرونزية ( 1:39.69د).

من أول يوليو  2018إلى  ،2023حسبما أكد
النادي في بيان له أمس .وخالل هذه الفترة،
ستكون الشركة القطرية هي الراعي البالتيني
لـلـنــادي فيما ينتهي عقد "لــوفـتـهــانــزا" مع
النادي في  30يونيو المقبل.
وقــال أندرياس يونغ مدير التسويق في
نادي بايرن" :يود بايرن توجيه الشكر إلى
ً
لــوفـتـهــانــزا وخ ـصــوصــا كــارس ـتــن سبوهر

رئيس مجلس إدارة الشركة على هذا التعاون
ً
االحترافي بين الطرفين دائما".
وب ـ ـهـ ــذا ،ي ـع ـم ــق ن ـ ـ ــادي بـ ــايـ ــرن ع ــاق ــات ــه
التجارية مع قطر .ومنذ يناير  ،2016نشأ
تحالف بين مطار حمد الدولي في الدوحة
والـ ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري .وتــديــر شــركــة خطوط
الطيران القطرية هذا المطار.
وعـلــى م ــدار سـنــوات ،حــرص بــايــرن على

تنظيم معسكره التدريبي الشتوي في قطر
خالل فترة العطلة في شهر يناير.
وتـسـتـضـيــف ق ـطــر ب ـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
 2022لكرة القدم لتكون أول بطولة كأس عالم
للكبار تقام في المنطقة.
وأعــربــت "لوفتهانزا" عن أسفها النتهاء
التعاقد مع بايرن ،وأكدت أنها كانت تتمنى
استمرار عقد الرعاية مع النادي البافاري.

ةديرجلا
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للمرة األولــى ،منذ فترة ال أعــرف طولها
م ــن ق ـصــرهــا ،أرى ال ـق ـلــم يـبـتـســم ف ــي ي ــدي،
ويغمز لي بعينه ،ويتلفت بمكر وهو يفرك
ً
يديه ،بحثا عما يشبع شبقه .إنها لحظات
ً
"شطانته" التي أعرفها جيدا ،والعياذ بالله.
وإذا تشيطن القلم فسيحدث حادث؛ إما أن
تصل ّ
إلي رسالة نصية على هاتفي تخبرني
بموعد الجلسة األولــى لقضية جــديــدة ،أو
ّ
وفجر خشمك،
أن جماعة "شل الله يمينك،
و هــز هــز رقبتك" سيفتحون حناجرهم في
اتجاهي بعد هدنة طويلة.
وي ــا حـلـيــل الـمـطــاوعــة (الـمـتــديـنـيــن) ويــا
ح ـل ـيــل خ ـصــوم ـت ـهــم ،إذ ي ـك ـت ـفــون بــالــدعــاء
على جهازك الهضمي ،وقــد يمتد دعاؤهم
عليك ليشمل جهازك العصبي ،وإن اتهموك
ً
بالعمالة فهم يـشـيــرون إلــى الـغــرب دائـمــا،
باعتبارك من دعاة التغريب ،من دون تحديد
نقطة معينة على الخريطة .والغرب يبدأ من
منطقة السالمي إلــى الس فيغاس ،وعليك
أن ــت الـبـحــث فــي خــرائــط غــوغــل عــن الـغــرب
المقصود .لكنني ال أدري َ
لم ال يتهمونني
ً
بالتشريق ،إذ ال تقل تايلند إباحية وانحالال
عــن الس فيغاس .مــع أنني لــم أزر هــذه وال
تلك.
في حين أن "ربع السلطة" ،المستتر جزء
منهم خلف الليبرالية والجزء األكبر خلف
الوطنية ،تكون اتهاماتهم محددة شديدة
ال ــوض ــوح ب ـ ــارزة ال ـم ــام ــح ،وه ــم أك ـثــر دقــة
ً
جغرافيا من المطاوعة ،فأنت تتبع اإلخوان
المسلمين في مصر ،وأنت عميل لتركيا.
وقد يرقص حظي فيسرح بي القلم ،وهو
يترنح ويقهقه ،فأحظى باتهام من الفريقين،
فتشمل التهمة تبعيتي إلخوان مصر وتركيا
والس ف ـي ـغــاس ف ــي ل ـي ـلــة واح ـ ـ ــدة ،ويــدعــو
المطاوعة على جهازي الهضمي والعصبي،
ويطالب ربع السلطة بتجريدي من مواطنتي
ورواتبي وثيابي ،فيعرب بان كي
ووظيفتي
ُ
مون عن قلقه ،وأعرب أنا عن جوعي.
وآه يــا ابتسامة قلمي الـمـفـقــودة ،وآه يا
زمــان ،حيث ال تكلفك خصومتك ،التي هي
ً
ناد
غالبا مع المطاوعة ،أكثر من
اشتراك في ٍ
ً
رياضي ،لتقوية عضالتك تفاديا للشلل الذي
يتمنونه لك ،و"أوميغا ثري" لحماية جهازك
الهضمي من دعائهم ،والسالم.

الخدم ...الخدم ...إلى متى؟!
م ـنــذ سـ ـن ــوات وخ ـ ــال أزم ـ ــة م ـشــاب ـهــة م ــع حـكــومــة
ُ
جالية آسيوية ،تجلب منها العمالة المنزلية ،سألني
دبلوماسي أجنبي عــن ســر عالقة المجتمع الكويتي
وحاجته الماسة إلى خدم المنازل وارتباطه بوجودهم،
حقيقة لم أجــد إجابة وافية وشاملة ســوى الــرد عليه
بأن الثروة النفطية ،التي أدت إلى بناء مساكن كبيرة،
وزيادة اإلمكانات المادية لألسر الكويتية ،إضافة إلى
ً
خروج المرأة للعمل ،أدت جميعا إلى االعتماد المتزايد
على العمالة المنزلية.
الدبلوماسي لم يقتنع بإجابتي ،ورد بأن مجتمعات
غنية ،وربما أغنى من األســر الكويتية ،ولديها منازل
كـبـيــرة ،كـمــا فــي واليـ ــات ال ـغــرب األمـيــركـيــة والـنــرويــج
وعــدة دول أخــرى ،ال تعتمد على الخدم ،كما أن المرأة
ً
اليابانية والكورية أو الهولندية مثال تعمل من الساعة
ً
ً
التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا ،وتعود لكي تقوم
بواجباتها المنزلية ،ورعاية أسرتها دون الحاجة إلى
الخادمة.
عـنــد ه ــذا ال ـحــد غ ـيــرت ال ـمــوضــوع ،لكنني أع ـلــم أن
المجتمع الكويتي أصبح لديه مرض اجتماعي خطير
اسمه "خدم المنازل" ،تنتج عنه مشاكل أمنية واجتماعية
وأزمات للدولة في العالقات الدولية ،وال أحد في البلد
يريد أن يفتح هذا الملف ويقول "كفى" ،ألننا مع األسف

قشرة البرتقال الياباني لذيذة
الـ ـ ـكـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــوات أو ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــال
ال ـي ــاب ــان ــي قـ ــد يـ ـك ــون الـنـسـخــة
الـمـصـغــرة فــي الـشـكــل وال ـمــذاق
ً
ّ
للبرتقال ،ولكن هناك اختالفا
ً
ً
واحــدا ملحوظا ،هو أن قشرته
قابلة لألكل.
وه ـ ـ ــذا مـ ــريـ ــح فـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة
ع ـن ــدم ــا ت ـف ـكــر فـ ــي م ـ ــدى صـغــر
ح ـج ـم ــه ،وك ـم ـي ــة الـ ــوقـ ــت ال ـتــي
سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـغ ــرقـ ـه ــا لـ ـتـ ـقـ ـشـ ـي ــر كــل

ً
جميعا أصبحنا مرضى بـ"الربادة" والكسل ،وال نستطيع
العيش بدون الخدم ،وهو أمر خطير ،ألنه ال يمكن مع
ً
التطور والتشريعات الحديثة أن نجد أســواقــا تمدنا
بالمزيد من العمالة المنزلية بالطريقة وظروف العمل
التي نريدها.
ومــن شــدة حاجتنا إلــى العمالة المنزلية أصبحنا
نستجدي ال ــدول التي تهاجمنا حتى نلبي طلباتها،
ونــوقــع اتفاقيات معها لتمدنا بالمزيد مــن عمالتها،
ً
وقريبا ومــع بداية فصل الصيف ستبدأ معاركنا مع
السفارات األوروبـيــة ،للسماح لألسر الكويتية بشحن
الـخــدم معهم إلــى المصايف ،فــي سلوك فريد وغريب
في عصرنا الحالي ،بينما الجهات الحكومية واألهلية
تتجاهل هــذه الظاهرة الخطيرة ،وال تحاول أن تنظم
حملة اجتماعية وتوعوية لالستغناء عن الخدم أو حتى
التقليل من االعتماد عليهم ،بدل الحمالت التي تتدخل
في حريات الناس ،والمتعلقة بمالبسهم ،وارتداء المرأة
للحجاب من عدمه.
مشكلة الخدم تستنزف مئات ماليين الدنانير التي
ترسل للخارج ،وكذلك الضغط على الخدمات العامة،
والمشاكل األمنية واالجتماعية واألزمات الدبلوماسية،
ف ـل ـمــاذا ال تـطـلــق حـمـلــة تثقيفية ك ـبــرى لتغيير نهج
بناتنا وشبابنا ليقتدوا بالمجتمعات المتطورة في

عبدالمحسن جمعة
إدارة شؤون المنزل وحاجاته ،واالعتماد على األجهزة
الحديثة كما تفعل ربة البيت في جنيف أو نيويورك أو
سنغافورة ،وزي ــادة دور حضانات األطفال في جميع
ً
المناطق ،وتحمل الدولة أو القطاع الخاص جــزءا من
ً
تكلفتها ،وأيضا نفكر بجدية في تنظيم عدد أفراد األسرة
والنسل ،وحث بناتنا وأوالدنا  -ولو لمدة ساعتين في
اليوم  -على العمل في المنزل ،بدل التسكع في األسواق
و"الموالت" ،وهدر الساعات خلف شاشات هواتفهم.
بالتأكيد ،القدرة في المستقبل على جلب مئات آالف
العمالة األجنبية للعمل كخدم في المنازل ،بالشروط
التي نريدها ،ستتقلص ،وال يمكن أن يستمر هذا الوضع،
وتجاهل الــدولــة تفاقم هــذه المشكلة غير مفهوم رغم
التكلفة العالية عليها ،والمفترض أن تبادر الحكومة
بوضع شروط جديدة حازمة لجلب خدم المنازل ،فال
يمكن فهم أن تجلب أسرة شابة مكونة من زوجين في
ً
ً
الثالثينيات من العمر خدما ،أو أن منزال به متقاعدة في
منتصف عمرها ممتلئ بأربعة من الخدم ،بل يجب أن
يقتصر جلب العمالة المنزلية على ظروف معينة ،مثل
كبار السن وأصحاب االحتياجات الخاصة ،ألن الوضع
أصبحت تكلفته عالية على جميع المستويات ،ويجب
محاصرته وعالجه حتى ننتهي من صــداع ومشاكل
قضية العمالة المنزلية المتفاقمة.

ً
ً
ذكــرت تقارير أن مــزارعــا شمال الهند مضغ رأس ثعبان ،انتقاما
منه بعد أن لدغه ،في حين قال األطباء المعالجون ،إنهم لم يصادفوا
مثل هذه الحالة الغريبة.
ووقع الحادث في منطقة هاردوي بوالية أوتار براديش مطلع هذا
األسبوع ،عندما نقل الرجل ،الــذي حــددت هويته باسمه األول فقط،
(سونيالل) ،إلى مركز صحي حكومي بعد أن عثر عليه سكان محليون
ً
فاقدا الوعي.
وقــال الــرجــل لقرويين ،إنــه كــان يرعى ماشيته فــي الحقول فلدغه
ً
الثعبان ،مما جعله يستشيط غضبا فمضغ رأسه ثم بصقها.
(د ب أ)

أعلنت شركة إماراتية في دبي،
أمـ ــس ،إن ـت ــاج أول حـلـيــب إب ــل في
الـعــالــم مـخـصــص لــأط ـفــال الــذيــن
ً
يعانون خصوصا من الحساسية
ت ـج ــاه ح ـل ـيــب ال ـب ـق ــر ،وال ـ ـبـ ــدء فــي
توزيعه.
وقدمت شركة "مصنع اإلمارات
إلن ـتــاج حـلـيــب اإلب ــل ومـشـتـقــاتــه"،
أو "كاميليشيس" ،المنتج الجديد
خـ ـ ــال م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي "مـ ـع ــرض

عبدالعزيز حمود راشد التوحيد

 88عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،رجال :ديوان التوحيد،
السرة ،ق ،2ش علي بن أبي طالب ،م ،10ت51616198 :
لولوة صالح سليمان المضيان زوجة علي عبدالله بن غيث
 63عاما ،شيعت ،رجــال :السرة ،ق ،2ش ،1م ،22نساء :الروضة،
ق ،5ش مشاري عبدالله الروضان ،م ،7ت25344492 ،66594999 :
فاطمة محمد علي المسعد ارملة محمد سلمان الدالمة
 91عاما ،شيعت ،رجــال :كيفان ،ديــوان المسعد ،ق ،7ش ،70م،8
نساء :العدان ،ق ،2ش ،16م ،4ت60774883 ،99464448 :

علق نحو ألــف سائح أمــس فــي منطقة الخليج
الذهبي في نيوزيلندا ،نتيجة إعصار "غيتا" الذي
ضــرب جنوب المحيط الـهــادئ ،بحسب ما أعلنت
السلطات الرسمية.
وعملت السلطات المعنية على تأمين قوارب لنقل
السياح العالقين على الخليج الواقع في الجزيرة
الجنوبية ،وقد أدى انزالق التربة الى إقفال الطريق
الرئيسي السريع.
من جهة أخرى ،أدى اإلعصار إلى انقطاع التيار
الكهربائي عن عشرات آالف المنازل ،وتسبب في
سقوط أشجار ،وأقفلت طرقات عديدة.
وض ــرب إع ـصــار "غـيـتــا" الـمـصـنــف ضـمــن الفئة
الخامسة مــن أن ــواع اإلع ـصــارات (الــدرجــة األعـلــى)
جزر تونغا وساموا األسبوع الماضي ،وبعد ذلك
تراجعت حـ ّـدتــه ،لكنه شمل نيوزيلندا الليلة قبل
ً
الماضية بسرعة رياح  140كيلومترا في الساعة،
وتساقط أمطار بمستوى  200ملم ،ووصل بشكل
أساسي إلى الجزيرة الجنوبية.
وأك ـ ــد م ـس ــؤول مـحـلــي أن ال ـب ـحــث جـ ــار ع ــن كل
الخيارات الممكنة في حــال لم تنجح الجهود في
فتح الطريق المؤدي إلى الخليج الذهبي في أقرب
وقت.
وأوض ــح "قــد نستعين بــالـقــوارب أو الـبــوارج أو
حتى الطائرات ...يجب تأمين الغذاء لخمسة آالف
شخص وإنقاذ السياح".
وأضاف "هناك المئات بل اآلالف من األشخاص
العالقين الذين ينتظرون إنقاذهم وإكمال رحلتهم".
(أ ف ب)

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

الخليج لألغذية" المقام في دبي.
وقال نائب المدير العام للشركة،
م ـط ـشــر ال ـ ـبـ ــدري ،ف ــي ب ـي ــان تلقت
"فـ ــرانـ ــس بـ ـ ــرس" ن ـس ـخــة مـ ـن ــه ،إن
مسحوق حليب األطفال مخصص
للفئة العمرية مــن سنة إلــى ثالث
ً
س ـنــوات ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه يحتوي
على "عشرة أضعاف كمية الحديد
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فـ ــي أن ـ ـ ــواع ال ـح ـل ـيــب
األخرى".

ون ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـح ـل ـي ــب
وال ـل ـحــوم الـمـسـتـخــرجــة م ــن اإلب ــل
شهرة واسعة في أســواق الخليج
خالل السنوات الماضية ،وشملت
الشوكوالتة والبرغر وغيرها من
المنتجات الغذائية.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـشــركــة،
سعيد بن صبيح ،إن حليب اإلبل
"ج ـ ـ ــزء ال ي ـت ـج ــزأ مـ ــن ال ـث ـقــاف ـت ـيــن
ً
العربية واإلسالمية عموما.

وفيات

ألف سائح يعلقون في الخليج
الذهبي بسبب «غيتا»

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

عن "القبس" عــدد  19فبراير ،كتب المحرر أن الحكومة " ...تعترف
ً
رسميا بعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ،كما ورد في
خطة التنمية  ،2019-2018المرسلة إلى مجلس األمة بتوقيع من وزيرة
الشؤون االجتماعية والعمل وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية هند
ً
ً
الصبيح" ...ونقل المحرر عن "مصادر" أن الحكومة تردد كالما مكررا
عن "أدبـيــات ما يشبه التنويم المغناطيسي ،مثل القول إن الحكومة
تشجع الحوكمة المؤسسية لجملة أهــداف أبرزها االستخدام األمثل
لموارد الدولة "...ويتساءل المحرر الصحافي " ...عن أي استخدام أمثل
يتحدثون إذا كانت خطط التنمية التي انطلقت منذ سنوات وبعشرات
المليارات من الدنانير ال تواكبها خطة لمكافحة الفساد؟ فمن يضمن
عدم وجود فساد في عقود مليارية...؟ وتشير مصادر إلى أن الشبهات
ال تطال العقود والمناقصات فقط ،بل إن سوء استخدام الموارد يشمل
مكافآت مليونية ال يستحقها من يتقاضاها وترقيات بالمحسوبيات
ً
وهدرا في التموين المدعوم ،كما في دعم العمالة ...والهدر في العالج
بالخارج ...إلخ.
لن أعيد كتابة تحليل محرر "القبس" ،الذي لن يقرأه أهل الحكومة ،وإن
قرأوه مصادفة فلن يكترثوا بما جاء به ،فجلودهم في الحديث عن الفساد
ً
وقضاياه أضحت سميكة جدا ،فهم يعرفون أنه مهما تحدثنا عن الفساد
في دولة المقاوالت والمحسوبيات فهذا لن يحرك شعرة واحدة عندهم،
وفي أفضل األحوال لن يعقبوا بغير عبارة اليأس مثل "الشق عود".
السؤال هنا :هل هناك جدوى من الحديث العام عن الفساد وأربابه
ونحن نشاهدهم – حتى بعد أزمة تدهور سعر برميل النفط  -يتحركون
ويأمرون ويتحدثون بكل أمور الدولة حتى عن الفساد ،ونحن نعرف
ً
ً
ً
أنهم أساسا حواضن الفساد ،والدولة كلها تكاد تصبح مثلثا جغرافيا
من الفساد ،بكل صــوره ،من تفصيل المناقصات حتى التعيينات في
الوظائف العالية حسب قواعد المحسوبية والقرابة ،إلى تقديم الرشوة
للحصول على خدمة مستحقة ،وهــي حــق لكن "ده ــان السير" أصبح
ضرورة حتى تمشي أمورك.
مــن جــديــد نـكــرر ،هــل هـنــاك ج ــدوى مــن الـحــديــث عــن الـفـســاد مــع كل
خالص التقدير للثرثرة السلطوية عن وجود المؤسسات التي تحاسب
مثل مكافحة الفساد والسلطة القضائية ...إذا كان أي حديث عن الفساد
يصلك الــرد بسرعة "هــات الدليل" وقدمه لـنــا...؟! مع أن الدليل موجود
لديهم ...الدليل هو "أنتممممم ...ماكو غيركم" ،فأي دليل تتحدثون عنه
ونحن نلمس قذارة الفساد لمس اليد كل يوم بكل صغيرة وكبيرة في
الدولة ،ونشاهد مالحقة من يتحدث ويجهر به وتنعم أبطاله بماليينهم
وعقودهم وصفقاتهم؟
لنا إيمان مطلق بأن الفساد هو من األسس التي قامت عليها الدولة
ً
الحديثة النفطية الريعية ،واستمر عقودا منذ والدة التثمين ،وتفصيله
حسب قانون المحسوبيات وللمقربين ،وحتى اليوم بتعيين قريب هذا
أو ذاك الوزير في منصب قيادي ،أو تمرير معاملة حسب قواعد الواسطة
والمحسوبية ،وال مكان للحديث الممل عن التنمية والفساد ،ألن الجماعة
ً
هم الجماعة ،لم يتغيروا ...لم يتبدلوا ...وسيظل الفساد باقيا طالما ظلوا
باقين في مركز القرار السياسي.
أقصى ما يمكن أن نفعله للحديث عن الفساد ،هو أال نتحدث عنه،
واألف ـضــل أن نـقــدم كـهــدايــا عـشــرات ومـئــات الـمــرايــا ألهــل السلطة بكل
ً
درجاتهم ...وندعوهم إلى أن يشاهدوا الفساد مجسدا أمامهم في مرايا
انعكاس الذات.

حليب إبل ...لألطفال

لدغه الثعبان فقضم رأسه
واحــدة قبل إلقائها في الكاري
أو في السلطة ،أو استخدامها
فــي تــزيـيــن الكعكة عـلــى سبيل
المثال.
ولـ ـك ــن ي ـج ــب الـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن
ال ـق ـشــرة ال ـخــارج ـيــة للكمكوات
ص ـل ـبــة والم ـ ـعـ ــة ون ــاعـ ـم ــة عـنــد
شرائها.
(د ب أ)

حسن العيسى

مطر بدير مطلق الماجدي

 70عاما ،شيع ،رجال :ديوان د.بدري سعيدان ،العيون ،ق ،1ش،6
مقابل الواحة ،النساء :العيون ،ق ،1ش ،6م ،36ت51122429 :

فالح عايد خليف الشباك العازمي

 77عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر( ،مقبرة صبحان) ،ضاحية
صباح السالم ،ق ،13ش ،2ج ،9م ،47ت99893800 ،66653366 :

حيدر حبيب محمد الجريدان

 63عاما ،شيع ،رجــال :المنصورية ،حسينية العباسية ،نساء:
الــدوحــة ،ق ،3ش ،4م ،26مقابل مدرسة اميمة بنت عبدالله ،ت:
97779996 ،99492036

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:02

العظمى

الشروق

06:21

الظهر

12:02

العصر

03:16

المغرب

05:42

العشاء

06:59

الصغرى 11
ً
أعلى مد  03:37صب ــاحـ ـ ــا
 03:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:03صب ــاحـ ـ ــا
 10:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

