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أبطال «وارنر براذيرز» الخارقون
في مهرجان كوميك كون ص 15

استرجاع األموال المصروفة
ألصحاب الشهادات المزورة

«الخدمة المدنية» :مخاطبة الوزارات و«القوى العاملة» لسحب القرارات اإلدارية
● الغانم :ملف في غاية الخطورة وندعو الوزير العازمي إلى عدم الخضوع للضغوط
فهد التركي
وعلي الصنيدح

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار
أن وزارة التعليم الـعــالــي خاطبت الــديــوان بأسماء
الـمــوظـفـيــن الـمـشـكــوك فــي حـصــولـهــم عـلــى مــؤهــات
ً
بشهادات مزورة ،مبينا أن الديوان اتخذ عدة خطوات
تجاههم ،فــي مقدمتها طلبه مــن الـجـهــات المعنية
استرجاع ما صرفوه ،بناء على هذه الشهادات ،من
دون وجه حق.
وق ــال ال ـج ـســار ،فــي ب ـيــان نقلته "ك ــون ــا" أم ــس ،إن
الديوان أبلغ الهيئة العامة للقوى العاملة بوقف صرف
دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص ألي
من هؤالء الموظفين ،مع توجيه مخاطبات إلى الوزراء
المعنيين لسحب القرارات اإلدارية الصادرة بحقهم في
الجهات التي يعملون بها.
وأض ــاف أن الــديــوان قــرر كذلك "وضــع قيد وحظر
على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي،
في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصــرف دعم
العمالة".
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،اسـتـمــرت ردود الـفـعــل النيابية
المؤيدة إلجراءات الحكومة في التعامل مع هذا الملف،
إذ أكــد رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم خطورة
ً
هذه القضية واآلثار المترتبة عليها ،داعيا 02

تقرير محلي

«اإلدارية» ترفض معادلة شهادة
طبيب تخرج بالقسم األدبي!

إجراءات قانونية غابت عنها
اإلصالحات التشريعية والتنفيذية

«إفادة المدعي تحتم فحص شهادات الطب من أوكرانيا»

●

حسين العبدالله

رفضت الدائرة اإلدارية في المحكمة الكلية االعتراف بإحدى
الشهادات التي حصل عليها أحد المواطنين من كلية الطب في
ً
أوكرانيا ،لعدم اعتراف وزارة التعليم العالي بها ،فضال عن أن
المواطن خريج القسم األدبي بالثانوية العامة ،والطب يشترط
ً
أن يكون خريجا من «العلمي».
وأضافت المحكمة ،في حيثيات حكمها ،أن الجامعة التي يطلب
االعتراف بها تتصف بضعف مستواها األكاديمي ،إضافة إلى أن
الطب تخصص بالغ الخطورة والدقة ،ويتصل بصحة المواطنين
وأرواحهم ،وهذا ما ال يمكن التهاون فيه.
وقــالــت إن مــا أث ــاره الـمــدعــي فــي ثنايا دفــاعــه مــن أن 02

●

ّ
«بيتك» و«المتحد البحريني» يوقعان مذكرة
تفاهم وسرية معلومات

محرر الشؤون السياسية

ب ـع ــد أن ك ــان ــت أحـ ـ ــد ال ـم ـل ـف ــات ال ـتــي
ُ
ت ـس ـت ـخ ـ َـدم ألغ ـ ـ ــراض وأهـ ـ ـ ــداف سـيــاسـيــة
بين السلطتين ،حظيت قضية الشهادات
ً
المزورة والوهمية مؤخرا بانتباه حكومي
ونيابي ،ولكن هل الخطوات األخيرة التي
اتخذتها الحكومة ،ودعمها أعضاء مجلس
األمة ،كفيلة بالقضاء على تلك الظاهرة؟
ً
«أن تصل مـتــأخــرا خير مــن أال تصل»،
مـقــولــة تنطبق عـلــى وزي ــر الـتــربـيــة وزيــر

● المرزوق :لتكوين أحد أكبر المصارف اإلسالمية في المنطقة
● الحميضي :االتفاق يتيح للكيان الجديد قدرات مالية وفنية أكبر

حمد المرزوق

حمد الحميضي

العراق :فشل سياسي في معالجة
«حراك الجنوب» يمهد لضربه

ّ
وقــع بيت التمويل الكويتي (بيتك)
والـبـنــك األه ـلــي المتحد فــي البحرين،
م ــذك ــرة تـفــاهــم وس ــري ــة م ـع ـلــومــات ،مع
ا خ ـت ـي ــار ه ـم ــا ب ـن ـكــي  HSBCوCREDIT
 SUISSEلتحديد معدل تـبــادل األسهم،
بــاعـتـبــار هــذيــن األخ ـيــريــن م ــن الـبـنــوك
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ذات ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ،مـ ــع مــا
يتمتعان به من حيادية ومستوى فني
متميز ،للقيام بأعمال دراسات التقييم
واقتراح السعر العادل.
من جانبه ،قــال رئيس مجلس إدارة
"ب ـي ـت ــك" ح ـم ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق إن ال ـطــرف ـيــن
ً
يبحثان حاليا إمكانية تكوين أحد أكبر

المصارف اإلسالمية في الشرق األوسط،
ً
مبينا أن هــذه الخطوة تأتي فــي إطــار
استراتيجية " بـيـتــك" للنمو وا لـتــو ســع
ً
ً
إقليميا ودوليا.
ورأى أن ا ل ـ ـ ـظـ ـ ــروف اال قـ ـتـ ـص ــاد ي ــة
والمالية في المنطقة تستدعي النظر
بجدية إلى مثل هذه التوجهات لخلق
كيانات مالية كبيرة قادرة على مواجهة
الـ ـص ــدم ــات ،ول ــدي ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرة ال ـمــال ـيــة
ً
والموارد الذاتية ،للمنافسة ،فضال عما
يـتــرتــب عـلــى ه ــذه الـكـيــانــات مــن قــواعــد
رأسمالية قوية راسخة.
مــن نــاحـيـتــه ،ص ــرح رئـيــس 02

التعليم العالي د .حامد العازمي ،الذي بادر
ِّ
المزورين ،لكن
إلــى تحريك القضايا ضد
ً
ً
المبادرة ،كما يبدو ،ليست قــرارا جماعيا
عـلــى الـمـسـتــوى الـحـكــومــي ،ب ـقــدر مــا هي
تـحــرك استثنائي مــن الــوزيــر وفــريـقــه ،قد
ينتهي بخروجه من الوزارة.
فالبيانات الحكومية المتتالية فيما
يتعلق ب ـحــادثــة ال ـتــزويــر األخ ـيــر سلطت
الضوء على اإلجراء القانوني والعقوبات
المتخذة حيال ما تم ضبطه من شهادات
وأص ـحــاب ـهــا ،ول ـكــن غـ ــاب عنها 02

ً
ق ـتــل  14ش ـخ ـص ــا ،أم ـ ــس ،في
ه ـجــوم ان ـت ـحــاري تـبـنــاه تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ع ـ ـنـ ــد م ـ ــدخ ـ ــل مـ ـط ــار
ً
تزامنا مع ّ
تجمع
كابول الدولي،
العشرات الستقبال نائب الرئيس
األف ـغــانــي عـبــدالــرشـيــد دوس ـتــم،
الذي عاد إلى البالد بعد أكثر من
عام في المنفى.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات مـ ـ ـ ــن ك ـ ـبـ ــار

ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة
األفغانية والزعماء السياسيين
وأنصار دوستم قد تجمعوا في
الـمـطــار الستقبال زعـيــم الحرب
الـ ـ ــواسـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ م ـ ــن اإلتـ ـنـ ـي ــة
األوزبكية.
وأكد المتحدث باسم دوستم،
بشير تايانغ ،أن نائب الرئيس،
ال ـ ــذي كـ ــان ي ــرت ــدي بــزة 02

«األشغال» :حماية
البيئة من أولوياتنا
بالمشاريع المختلفة

محليات

05

«الجمارك» :خطة أمنية
جديدة في منفذ العبدلي

اقتصاد

 357.4مليون دوالر أرباح «المتحد -
14
البحرين» في النصف األول
11
عطا لـ ةديرجلا:.
تباين مؤشرات البورصة وسط «فورم إنتريورز» تنوي
التوسع في الدول الخليجية
استمرار جني األرباح
10
«الوطني» :تعليقات ترامب
توقف ارتفاع الدوالر
11
دوليات
 5.19ماليين دينار أرباح «القرين»
٢٢
في الربع األول
13
 5.42ماليين دينار أرباح «االستثمارات
الوطنية» في النصف األول
13

ُ
ّ
روحاني لترامب :الحرب علينا «أم المعارك»

إسرائيل تشترط وقف
البالونات لفتح معبر غزة

دوليات

فشل لـقــاء ممثلي األح ــزاب العراقية برئيس الحكومة حيدر
العبادي ،ثم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في األيام الماضية،
في تكوين موقف موحد إزاء االحتجاجات التي يشهدها جنوب
ً
الـ ـع ــراق م ـنــذ مـنـتـصــف يــول ـيــو الـ ـج ــاري ،رغ ــم س ـقــوط  12قـتـيــا
مــن الـمـحـتـجـيــن ،واق ـت ــراب ال ـح ــراك فــي أح ـيــان كـثـيــرة مــن مــواقــع
استراتيجية ،مثل معبر سفوان البري مع الكويت ،ومطار النجف،
وحقول النفط ،وعجز السلطة التنفيذية عن تقديم تطمينات تهدئ
التيار الناقم على فساد األحزاب وضعف أداء الدولة.
وبينما تعترف أحزاب كبيرة بوجود فشل عميق متواصل لم
تخففه محاوالت اإلصالح الحكومي الجارية منذ عام  ،٢٠١٦في
مجاالت األمن واإلدارة واالقتصاد ،وهو ما يجعل صبر 02

احتجاجات أنصار نائب الرئيس األوزبكي ستتواصل

٠٦

اقتصاديات

الحكومة الجديدة «تطبخ» على نار التظاهرات
● بغداد  -محمد البصري

أفغانستان« :داعش» يستقبل
الجنرال دوستم بـ «انتحاري»

محليات

24
السيسي :واجهنا  21ألف
شائعة في ثالثة أشهر

رياضة
إيرانيان قرب لوحة غرافيتية في طهران أمس (إي بي أيه)
في وقت تكثف الواليات المتحدة ضغوطها
ع ـلــى ط ـه ــران ،ح ــذر الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روح ــان ــي ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
ً
م ــن «ال ـل ـعــب ب ــال ـن ــار» ،م ــؤك ــدا أن ال ــدخ ــول في
ص ــدام مــع ب ــاده سـيـتـحــول إل ــى «أم الـحــروب
والمعارك» ،عشية تهديد المرشد األعلى علي
خامنئي بإغالق مضيق هرمز االستراتيجي
أم ــام إم ـ ــدادات الـنـفــط الخليجية ،إذا نجحت
واشنطن في فرض حظر شامل على صادرات
إيران النفطية.

وقبل  8أيام من دخول العقوبات األميركية
الـمـشــددة عـلــى ط ـهــران حـيــز التنفيذ ،خاطب
روحـ ــانـ ــي ت ــرام ــب ب ــالـ ـق ــول« :نـ ـح ــن ال ن ـخــاف
ال ـت ـهــديــدات ،ب ــل ن ــرد عـلــى الــوع ـيــد بــالــوعـيــد.
ونؤكد لألعداء أن الحرب ضد إيــران ستكون
أم المعارك ،ومد يد السالم لطهران هو مدخل
للسالم».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف روحـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــام حـ ـ ـش ـ ــد م ــن
الدبلوماسيين اإليرانيين« :نحن رجال الكرامة
والشرف ،وكافلو أمن الممر المالحي للمنطقة

على مر التاريخ ،فال تلعب بالنار ،ألنك ستندم».
واتهم الرئيس البيت األبيض بالسعي إلى
اإلط ــاح ــة بــالـنـظــام اإلي ــران ــي وتـقـسـيــم ال ـبــاد،
ً
داعيا إلى إصالح مسار العالقات بين طهران
وال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن ،ف ــي ظل
«الظروف الجديدة».
في مــوازاة ذلك ،صرح رئيس هيئة األركان
للقوات المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقري
بأن لديه معلومات استخباراتية دقيقة حول
مخطط أعدته اإلدارة األميركية خالل 02

27
هاميلتون يفوز
بجائزة ألمانيا ويستعيد
الصدارة من فيتل

ةديرجلا
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استقباالت األمير

استقباالت ولي العهد

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد
ب ـق ـصــر ال ـس ـي ــف ،ص ـب ــاح أم ــس،
سمو و لــي العهد الشيخ نــواف
األحمد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واستقبل سموه أيضا رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد بـقـصــر
الـ ـسـ ـي ــف ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،رئ ـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه رئ ـيــس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد,
ثم استقبل نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وزي ــر
ال ــدف ــاع ب ــاإلن ــاب ــة ال ـش ـيــخ خــالــد
الجراح.
ً
واستقبل سموه أيـضــا نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنس الصالح.

ً
ولي العهد مستقبال الجراح

ً
صاحب السمو مستقبال صباح الخالد

التعاقد مع معلمين مصريين لسد احتياجات «التربية»
العازمي استقبل سفيري األردن وتركيا

تعديل تاريخ
استحقاق
مكافأة
«الممتازة»
«المعلمين»

ن ـق ـلــت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء ال ـش ــرق
األوســط المصرية عن مصادر
كويتية مسؤولة ،أن ثمة توجها
لدى وزارة التربية ،لالستعانة
بمعلمين ومعلمات مــن مصر
وف ـل ـس ـط ـيــن ،ل ـســد اح ـت ـيــاجــات
الـ ـ ــوزارة خ ــال ال ـعــام الــدراســي
ا لـمـقـبــل  ،-2019 2018ف ــي ظل
عدم توفير العدد المطلوب من
دولتي تونس واألردن.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،فــي
ت ـص ــري ــح لـ ـل ــوك ــال ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن
م ـس ــؤول ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة قــد
ي ـل ـج ــأون إل ـ ــى إيـ ـف ــاد بـعـثـتـيــن
خــارجـيـتـيــن إل ــى كــل مــن مصر
وفلسطين ،للتعاقد مع معلمين
وم ـع ـل ـمــات ل ـســد االح ـت ـيــاجــات
ً
المطلوبة لديها ،خصوصا في
ظل حاجتها إلى نحو  600معلم
ومعلمة للعام الدراسي الجديد.
وكانت الوزارة أعلنت إرسال
لجنتين خارجيتين إلى كل من
تــونــس ،واألردن ،خــال الفترة
من  15إلى  19الجاري ،للتعاقد

والـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة مــن األردن،
ومازالت هناك حاجة ماسة إلى
نحو  444معلما ومعلمة ،لسد
االحتياجات المطلوبة.

استحقاق «الممتازة»

حامد العازمي

مع معلمين ومعلمات لتغطية
احتياجات العام الجديد.
وأس ـف ــرت ج ـهــود اللجنتين
ع ــن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع  156مـعـلـمــا
تونسيا وأردنـيــا فقط ،شملوا
ً
 31مـعـلـمــا  ،و 40معلمة تربية
ً
بدنية مــن تــونــس ،و 85معلما
فــي مــواد الكيمياء ،والفيزياء،
واألح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء ،والـ ـجـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا،

من جانب آخــر ،أعلن رئيس
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن ،م ـط ـيــع
الـعـجـمــي ،ال ـتــواصــل مــع وكيل
وزارة التربية د .هيثم األثــري
بشأن تعديل تاريخ استحقاق
م ـ ـكـ ــافـ ــأة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة
للعاملين بــالـمــدارس وريــاض
األطفال.
وق ــال العجمي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إن ال ــوك ـي ــل األثـ ــري
أعطى تعليماته للقطاع اإلداري
ب ـض ــرورة ات ـخــاذ الـ ــازم بشأن
م ـ ــراع ـ ــاة تـ ــاريـ ــخ بـ ــدايـ ــة الـ ـع ــام
ال ــدراس ــي وف ـقــا ل ـقــرار التقويم
ال ــدراس ــي ،على أن يتم تحديد
استحقاق المكافآت للعاملين
بالمراحل التعليمية المعينين

قبل  18سبتمبر  2016بدال من
 5سـبـتـمـبــر  ،2016م ـعــر بــا عن
بــالــغ ش ـكــره وت ـقــديــره للوكيل
األثري على تجاوبه واهتمامه
ب ـ ـكـ ــل مـ ـ ــا ش ـ ــأن ـ ــه خ ـ ــدم ـ ــة أهـ ــل
الميدان.
من جهة اخرى ،استقبل وزير
الـتــربـيــة وزي ــر التعليم العالي
د .حــامــد الـعــازمــي ،فــي مكتبه،
س ـف ـي ــرة ت ــرك ـي ــا ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
ع ــايـ ـش ــة كـ ــوي ـ ـتـ ــاك ،ف ـ ــي زيـ ـ ــارة
تعارفية ،وللتباحث في األمور
المشتركة بين البلدين.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل د .ال ـع ــازم ــي
س ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الـ ـه ــاشـ ـمـ ـي ــة الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة ص ـقــر
أبوشتال.

«الشفافية» :استحداث حقيبة وزارية
لـ «النزاهة» ...استحقاق وطني
المطيري :ال تتعارض مع صالحيات هيئة «مكافحة الفساد»
شــدد ر ئـيــس مجلس إدارة جمعية الشفافية
ماجد المطيري ،على أن الكويت باتت في ِّ
أمس
الحاجة اآلن إلى استحداث حقيبة وزارية تعنى
بـتـعــزيــز مـفــاهـيــم الـشـفــافـيــة ومـكــافـحــة الـفـســاد،
لـتـكــون الــواج ـهــة الــر سـمـيــة للسلطة التنفيذية،
ً
معتبرا أن ذلك "استحقاق وطني عاجل يتوافق
مع المتطلبات الدولية ،السيما في ظل برنامج
الـعـمــل الـحـكــومــي الـمـعـلــن ال ــذي وض ــع مكافحة
الفساد ضمن أولوياته".
وقال المطيري ،في تصريح أمس ،إن الحقيبة
الــوزاريــة الـجــديــدة ال تتعارض مــع الصالحيات
ال ـتــي أنـشـئــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة الـفـســاد
ً
(نزاهة) من أجلها ،موضحا أنها ستكون متوافقة
معها ضمن تنسيق عالي المستوى من شأنه أن
يحفز الهيئة للقيام بأعمالها على أكمل وجه.
وأضــاف أن استحداث ال ــوزارة يعطي "نزاهة"
ً
الغطاء السياسي المطلوب ،مؤكدا أهمية دمج
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـت ـخ ـط ـيــط
االستراتيجي مع الحقيبة الجديدة على أن يوكل
إليها بشكل مباشر مهمة إبراز الدور الحكومي
في تعزيز النزاهة ،إضافة إلــى التنسيق مع كل
الـجـهــات لنشر الــوعــي الــوط ـنــي ،ورف ــع مستوى

مدركات المواطنين والمقيمين بهذا الشأن.
وذكـ ــر أن مـجـلــس إدارة "ال ـش ـفــاف ـيــة" الـجــديــد
وضع على رأس أولوياته المشاركة الفعالة في
"االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ،التي
مــن شــأنـهــا االرت ـق ــاء بــوضــع الـكــويــت فــي مؤشر
مدركات الفساد العالمي  ،CPIوالتي تحتم على
الجمعية ا لـتــوا صــل بشكل مباشر مــع الحكومة
ومجلس األمــة للمشاركة بشكل جــاد وفعال في
اإلسهام بوضع تصور منظمات المجتمع المدني
لخطة الدولة لمكافحة الفساد.
ودع ــا الـحـكــومــة إل ــى ســرعــة إصـ ــدار الــائـحــة
التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح ،المقر
مــن مجلس األم ــة ،وال ــذي يعد مــن أهــم القوانين
ً
الوطنية ،وفقا التفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد.
وأعرب المطيري عن شكره "لكل جهد حكومي
أو مــدنــي ،أو حتى شخصي ،ســاهــم فــي إنجاح
ً
االستراتيجية" ،مؤكدا أنه "ال وقت لالختالف ،وقد
حان وقت العمل الجاد المشترك ،فنحن شركاء في
المسؤولية والمصير ،والكويت تجمعنا".

الشومر :يجب وقف الدهون المتحولة المنتجة رحلة اإلعالميين تنطلق إلى بندر الغوص اليوم
ً
صناعيا لخطورتها على القلب
●

عادل سامي

دع ــت عـضــوة مجلس إدارة جمعية القلب د.
هند الشومر إلى وضع إجراءات لتقييد استخدام
الدهون المتحولة المنتجة صناعيا "."Trans fats
ورحبت الشومر ،في تصريح أمس ،بالنداء الذي
أطلقته منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن ،تفاعال
مــع الــدراســات العلمية التي أك ــدت وج ــود عالقة
وثيقة بين الدهون المتحولة المنتجة صناعيا

وارتفاع الكولسترول والدهون بالدم ،ومن ثم زيادة
معدالت أمراض القلب والوفيات الناتجة عنها.
وقــالــت إن الـتـغــذيــة الصحية ذات المحتوى
المنخفض مــن األمـ ــاح وال ــده ــون والـسـكــريــات،
وذات المحتوى العالي من الخضراوات والفواكه
واألل ـي ــاف ،تعتبر ضــروريــة للوقاية والتصدي
ألمراض القلب واألمراض المزمنة غير المعدية.
ووصفت البيان ،الذي أصدرته منظمة الصحة
العالمية ،والذي حذرت فيه من مخاطر استخدام

استرجاع األموال المصروفة ألصحاب....
وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي وجميع المعنيين إلى
االستمرار في كشف "الشهادات المزورة" ،و"عدم الخضوع ألي ضغوطات".
وق ــال الـغــانــم ،فــي تـصــريــح بالمجلس أم ــس ،إن "ه ــذا الـمـلــف فــي غاية
ً
الخطورة ،فال يمكن أن نتخيل أن مزورا يعلم أبناءنا ،أو أن يكون بين من
ً
يشغلون الوظائف العامة صاحب شهادة مزورة أو وهمية" ،مضيفا" :واضح
أن هذا الملف أزعج الكثيرين".
وأشاد بدور الكثير من النواب في بحث تلك القضية" ،سواء في المجلس
ً
السابق أو الحالي" ،معقبا" :أؤكد لهم كما أكدوا لي دعم د .حامد العازمي في
ً
ً
هذا الملف ،وسيظل المجلس مراقبا ومتابعا له حتى ينتهي ،وبعد إدانة
من زوروا شهاداتهم يجب كشف أسمائهم للعامة".
ب ــدوره ،أكــد النائب محمد هايف أن "الحكومة سترتكب جريمة بحق
ُ
ً
الكويت إذا ترك هذا الملف للمساومات والمحسوبيات" ،موضحا" :ال نحتاج
إلى التسريبات والتصريحات الحكومية ،فقط نحتاج إلى قرارات لتطبيق
القانون على المزور".
وشدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استمرار الحكومة في كشف
أصحاب تلك الشهادات ،و"عدم قبول أي تدخل من المتنفذين" ألن في ذلك
ً
ً
"استيالء على المال العام وظلما للكفاءات".
من جهته ،أكد النائب مبارك الحريص أن النواب سيتابعون هذا الملف
ً
"متابعة حثيثة لضمان إنهائه دون تهاون أو مجاملة" ،مشيدا بجهود الوزير
العازمي الذي عليه "االستمرار في مد نطاق التحقيق إلى السنوات السابقة
على توليه المنصب الوزاري".
ومــن جهته ،قــال النائب خليل عبدالله إن الشهادات الـمــزورة جــزء من
ً
"المضروبة ،وهي عديدة ومتنوعة" ،مؤكدا ضــرورة "التعامل الصارم مع
كل حالة على حدة".
وعلى الصعيد ذاتــه ،يناقش مجلس ال ــوزراء ،في اجتماعه اليوم ،هذه
ً
ً
القضية ،إذ يعرض الوزير العازمي تقريرا متكامال عنها ،بما فيها ضبط
الوافد الــذي يعمل في "التعليم العالي" والــذي ساهم في تزوير كثير من
ً
الشهادات العلمية ،بمختلف درجاتها ،والتي استفاد أصحابها منها ماديا
ً
وإشرافيا ،وخطة الوزارة لمكافحة هذا النوع من الشهادات٠٤-٠٣ .

«اإلدارية» ترفض معادلة شهادة...
«التعليم العالي» ميزت بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة ،ذلك
أن الثابت من األوراق والمستندات أن الشهادة الحاصل عليها ثالثة
مواطنين يسري عليها مــا يسري على شـهــادة المدعي مــن مخالفة
ص ــارخ ــة ألح ـك ــام ال ـق ــرار الـ ـ ــوزاري رق ــم  ،2009/195ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 2009/5/25بشأن الجامعات األوكرانية ،مما يعني أن معادلتها تنطوي
على خطأ إداري جسيم ،يجب أال يفلت مرتكبوه والمساهمون فيه من
المساءلة التأديبية أو الجزائية حسب األحوال.
وذكرت أنه «على ضوء ذلك فإن المحكمة -من منطلق حرصها على
المصلحة العامة وفرض سيادة القانون -تهيب بجهة اإلدارة ضرورة
التحقيق فــي مــوضــوع مـعــادلــة تـلــك ال ـش ـهــادات ،وات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
القانونية الالزمة ضد كل من يثبت تورطه».
واستدركت المحكمة« :إال أن هــذا الخطأ ال يمكن أن يستفيد منه
المدعي في دعواه ،لما هو متعارف عليه في القانون اإلداري من أن خطأ
جهة اإلدارة ال ُيقاس عليه ،وال يجوز االستدالل به في وقائع مماثلة
ً
إلقامته عمادا للحق المطالب به» ،موضحة أن «الخطأ ال يبرر الخطأ ،وال
يجيز التمادي فيه بأي حال من األحوال ،وإال انهار مبدأ المشروعية».

الدهون المتحولة المنتجة صناعيا ،بأنه خطوة
مهمة وفي االتجاه الصحيح للعمل على تحقيق
الغايات المتعلقة بأمراض القلب ،ضمن الهدف
الثالث المتعلق بالصحة من األه ــداف العالمية
للتنمية المستدامة حتى عــام  ،2030ويجب أن
يتزامن ذلــك مع خطوات جــادة لتقييد استخدام
تلك الدهون الضارة وحماية صحة القلب ،داعية
الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة الى تحمل
مسؤولياتها في هذا الصدد.

إجراءات قانونية غابت عنها...
بيان اإلصالح اإلداري المطلوب لضمان عدم تكرار التزوير ،فالثغرات
ً
القانونية ال تزال قائمة ،واألحكام القضائية كثيرا ما تكون لمصلحة
المواطنين الحاصلين على شهاداتهم بوسائل ال تمنحهم المعرفة
والعلم ،بل ورقة وهمية تزيد من رواتبهم الحكومية.
تدرك الحكومة ،ومعها مجلس األمــة ،أن السعي خلف الشهادات
ً
العليا في الكويت اليوم أصبح مرتبطا بالمردود المادي المترتب
عليها ،ال التحصيل العلمي المنتظر منها ،و ه ــذا الخلل صنعته
التشريعات «الشعبوية» ،ودفعت الدولة ،وال تزال ،أثمانه عبر خلق
ً
ً
أجيال تــرى في الـشـهــادات -أيــا كانت -معيارا وبــوابــة للوصول إلى
المناصب ،دون اعتبار للكفاءة والخبرة ،وساهمت في ذلك التدخالت
السياسية والنيابية بقبول ورضا حكومي.
فهل اتخذت الحكومة ،أو تحمل رؤى ،قــادرة على إصــاح الهرم
المقلوب في السلم الوظيفي؟ لقد طرحت السلطة التنفيذية في سنوات
ً
سابقة قانونا إلصــاح سلم الــرواتــب في الــدولــة ،ووضعت الكفاء ة
ً
ً
معيارا والعدالة هدفا ،ولكنها سرعان ما تراجعت عن قانونها تحت
ضغط نيابي وشعبي ال يريد التخلي عن مكاسب «غير مشروعة»،
حققها في ظروف سياسية تسببت في خلل جسيم بالجهاز اإلداري،
ً
ً
وهو ما يجعلها -أي الحكومة -شريكا رئيسيا فيما آلت إليه األمور
اليوم.
ً
من ينظر إلى قوائم الخدمة المدنية يجد أن بالدولة أعدادا هائلة
من الجامعيين ،وحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه في
الجهاز الحكومي ،في المقابل فإن البالد غارقة في المشاريع التنموية
المعطلة ،واإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية الخاطئة ،والقرارات
العشوائية غير المدروسة ،وذلك مؤشر واضح على زيف كثير من هذه
الشهادات ،ولكن ذلك لم يلفت انتباه ٍّ
أي من السلطتين ،أو قد يكون
ُ َّ
لفت االنتباه وألسباب سياسية غض النظر عنه.
ٌّ
صحيح أن الشفافية التي مارستها األجهزة الحكومية ،كل منها،
في بيان إجراءاتها المتخذة تجاه الشهادات المزورة مطلوبة ،ولكن
الشفافية الـتــي تفتقد إلج ــراء يعالج ال ـجــذور ال قيمة لـهــا ،فما هو
اإلجراء لمعالجة ضعف الرقابة في وزارة التعليم العالي ومكاتبها
الثقافية بالخارج على الجامعات واعتماد الشهادات؟ ومن جانب
فإن أكثر من وزير سابق أعلن اكتشاف شهادات مزورة ووهمية
آخرُ ،
مكن إحصاؤه من تصريحاتهم األلف ،في المقابل لم يحاسب
بلغ ما أ ِ
أي قيادي أو مسؤول في الوزارة ،فهل يمكن للجهاز الذي تسبب في
الكارثة أن يعالجها؟
هناك مسؤولية تشريعية تتطلب اإلسراع في سن قوانين تتشدد
في مواجهة ظاهرة التزوير بشكل عام ،وال تقتصر على الشهادات،
أما الجانب الحكومي فإن واجبه غربلة اللوائح والنظم في االعتمادات
األكاديمية ،وآلـيــة معادلة الـشـهــادات ،ووضــع حلول دائـمــة وليست
مــؤقـتــة ،إضــافــة إل ــى اعـتـمــاد قــواعــد حقيقية فــي قـبــول المرشحين
ً
للوظائف ،أو الحصول على ترقيات منعا ألي تالعب.
مواجهة ومكافحة الشهادات المزورة والوهمية مسؤولية جهاز
تنفيدي وتشريعي كامل ال «التعليم العالي» فقط ،فــإن لم تتكاتف
ً
تلك الجهات مجتمعة فإن كل إصالح سيكون ناقصا ،وسيخلق ثغرة
جديدة تعبر من خاللها المزيد من الشهادات الوهمية والمزورة إلى
الدولة وسوق العمل.

ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل نـ ـ ـ ــواخـ ـ ـ ــذة وشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب الـ ـ ـغ ـ ــوص
المشاركون فــي رحلة إحـيــاء ذكــرى الغوص
الثالثين ،التي تنظمها لجنة التراث البحري
فــي ال ـنــادي الـبـحــري الــريــاضــي ،تحت رعاية
سمو أمير البالد ،ممارسة الغوص التقليدي
في هيرات منطقة الخيران.
وأش ــار الـمـشــرف ال ـعــام لـلــرحـلــة ،الـنــوخــذة
حــامــد الـسـيــار ،فــي تصريح صحافي ،أمــس،
إلى أن الظروف الجوية السيئة في اليومين
الماضيين وارت ـفــاع معدل الغبار حــال دون
إمكانية استكمال الفترة المحددة للغوص،
الفتا إلى أن النواخذة وشباب الغوص يبذلون

ج ـهــودا مضاعفة لـمــواجـهــة هــذه التحديات
واألج ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـص ـع ـب ــة وانـ ـتـ ـق ــاء ال ـم ـغ ــاص ــات
(الهيرات) التي يكثر فيها المحار وبأعماق
محدودة وعدم جلب المحار الصغير.
م ــن جــانــب آخ ــر ،يـتــوجــه ال ـي ــوم إل ــى بـنــدر
الغوص بمنطقة الخيران وفد إعالمي كبير
يمثل مندوبي الصحافة واإلعالم والمحطات
الفضائية ،لمتابعة فعاليات الرحلة ،حيث
ت ـب ــدأ رح ـل ــة اإلعــام ـي ـيــن وال ـص ـحــاف ـي ـيــن في
الـخــامـســة والـنـصــف مــن عـصــر ال ـي ــوم .وذكــر
ال ـس ـي ــار أن ال ــرح ـل ــة تـتـضـمــن ح ـفــا شعبيا
ستلقى من خالله بعض الكلمات والتقارير

ّ
«بيتك» و«المتحد البحريني» يوقعان...
مجلس إدارة مجموعة "األهلي المتحد" حمد الحميضي بأن "مذكرة
ً
ً
التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان تضع إ ط ــارا منظما لبحث
إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك ُينتظر في حال التوصل إلى اتفاق
بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة ،ويتيح للكيان المشترك
الجديد قــدرات مالية وفنية أكبر ومــاء ة رأسمالية أعلى للمنافسة
اإلقليمية والدولية".
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العراق :فشل سياسي في معالجة...
األهــالــي ينفد خــال موسم صيف قــاس تتراجع فيه إم ــدادات الطاقة
والمياه العذبة في بالد ما بين النهرين ،تحاول أجنحة سياسية أخرى
ً
مقربة من إيران خصوصا تسويق معلومات ومزاعم بشأن تدخل من
المحيط العربي ،ودعم مالي لزعزعة استقرار العراق ،ودخول فرق دينية
سرية على الخط ،وعناصر من حزب البعث المنحل ،ما وصف بأنه
اتجاه يحاول شيطنة التظاهرات بمستوى خطير ،وتهيئة الرأي العام
الستخدام قوة مفرطة أكثر مما حصل خالل األسبوع الماضي ،لكبح
جماح المعترضين الشيعة الذين فقدوا صبرهم حيال أداء األحزاب
الشيعية المهيمنة على السلطة.
وحسب مصادر رفيعة ،فــإن مقربين من رئيس الحكومة السابق
ً
نوري المالكي تحدثوا علنا ،في اجتماع مع العبادي ومعصوم ،عن
وجود مصادر إقليمية عربية تبذل المال لتأجيج الشارع العراقي ،وعن
حركة لدى مجموعات دينية غامضة ومتطرفة الختراق التظاهرات،
بالتنسيق مع عناصر من حزب البعث المنحل ،إلحداث فوضى عارمة
ً
قد تنتج حربا داخلية ،وتزعزع االستقرار النسبي الذي يتحقق للمرة
األولى منذ سنوات ،بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.
وتــرى هــذه المصادر أن األجنحة المقربة من طهران والمتحالفة
ً
معها ،تريد تخويف القوى السياسية ،وخصوصا تحالف الحكومة،
من حركة االحتجاج ،بهدف تكوين رأي عام سياسي واجتماعي يتقبل
ضربها بقوة.
واعتقلت السلطات مئات الناشطين ،واستخدمت الغاز المسيل
ً
للدموع في عشرات المدن ذات الغالبية الشيعية ،خصوصا في البصرة
والنجف وبغداد ذات الثقل السياسي واالقتصادي ،لكن ذلك لم يفلح
فــي وقــف التظاهرات رغــم تــذبــذب حدتها بين يــوم وآخــر منذ مطلع
األسبوع الماضي.
وبعد أن أعلنت مرجعية النجف العليا دعمها الواضح للمتظاهرين،
عادت لتتعامل بحذر ،وتتحاشى التطرق إلى االحتجاجات بخطبة
الجمعة الماضية ،التي يلقيها في كربالء عادة ممثل لمرجعية آية الله
ً
السيستاني ،في موقف كشف نوعا من الحذر حيال تطورات محتملة
قد تطرأ على مسار االحتجاجات ،ونوع رد الفعل الحكومي تجاهها
إذا تواصلت خالل ما تبقى من الصيف القاسي.
ويجد رئيس الحكومة حيدر العبادي نفسه ألول مرة منذ توليه
منصبه عام  ٢٠١٤في مواجهة نقد شعبي عارم ألدائه ،وسط انشغاله
بمفاوضات حاسمة لتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن المراقبين يقولون إن التظاهرات من شأنها أن تضع قواعد
جديدة لتشكيل الحكومة االئتالفية ،تختلف إلى حد كبير عن الدورات
البرلمانية السابقة ،إذ ستضغط لتقليل نفوذ المصالح الحزبية في
توزيع الــوزارات ،واإلصرار على منح دور أكبر للخبراء والتكنوقراط
ً
المستقلين ،دعما لمحاوالت اإلصالح اإلداري واالقتصادي ،وهو ما

الموجزة عن فعاليات الرحلة ،وتكريم بعض
الجهات المشاركة ،فيما يقدم شباب الغوص
ف ـنــونــا ب ـحــريــة ،ب ــإش ــراف مـسـتـشــار الـفـنــون
البحرية ثامر السيار ،ورئيس فرقة بن حسين
الشعبية محمد بن حسين.
وتـ ــابـ ــع" :ك ـم ــا س ـي ـش ــارك اإلعـ ــامـ ــي ط ــال
الماجد بتنظيم فقرات ومسابقات ترفيهية
ألهالي البحارة ،بدءا من عقب صالة المغرب،
بـيـنـمــا ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـص ـبــاح ـيــة م ــن ي ــوم غـ ٍـد
سـيــرافــق الــوفــد اإلعــامــي والـصـحــافــي سفن
الغوص عند توجهها إلى هيرات ومغاصات
منطقة الخيران".

ً
يمكن أن يستغله خصوصا تحالف سائرون ،الذي يضم مقتدى الصدر
مع مجموعات علمانية وشيوعية ،وقوى وطنية مقربة منها ،مثل تيار
رئيس الحكومة األسبق أياد عالوي.

أفغانستان« :داعش» يستقبل...
غربية ونظارتين شمسيتين ،كان في عربة مصفحة ،ولم يصب في
االنفجار.
ولقي دوستم ،الــذي يرتبط اسمه بانتهاكات لحقوق اإلنسان في
ً
ً
ً
أفغانستان ،استقباال حافال عند نزوله من طائرة مستأجرة ،قادما
من تركيا ،حيث كان يعيش منذ مايو .2017
وتأتي عودته ،التي كانت محل تكهنات ،وسط احتجاجات عنيفة
في عديد من الواليات في مناطق شمال أفغانستان التي تعتبر قاعدته
التقليدية.
وفي األسابيع األخيرة خرج آالف من أنصار دوستم إلى الشوارع،
وحطموا مكاتب انتخابية وحكومية ،وأغلقوا أجزاء من الطرق السريعة،
مطالبين بــاإل فــراج عن زعيم ميليشيا موالية للحكومة ،ومطالبين
بعودة دوستم.
ويقول مراقبون إن الرئيس أشرف غني ،وهو من إتنية الباشتون،
أعطى الـضــوء األخـضــر لـعــودة دوسـتــم ،إلحــال االسـتـقــرار فــي شمال
أفغانستان وضـمــان دعــم أبـنــاء اإلتـنـيــة األوزبـكـيــة قبل االنتخابات
الرئاسية المقررة العام المقبل ،والتي يتوقع أن يشارك فيها.
ودوستم «الستيني» معروف كزعيم حرب ال يتورع عن اقتراف أبشع
ً
الممارسات ،ومن ذلك قتل ألفين من عناصر «طالبان» اختناقا ،بعد
حبسهم في حاويات عام .2001

روحاني لترامب :الحرب علينا...
العام ونصف العام الماضيين لشن هجوم عسكري على إيران ،لكن «قادة
الجيش األميركي رفضوا تنفيذه».
وجاء ذلك في وقت قال مسؤولون أميركيون مطلعون ،إن إدارة ترامب
تشن ،عبر اإلنترنت ،حملة هدفها إثــارة االضطرابات ،والمساعدة في
الضغط على النظام اإليراني لوقف البرنامج النووي ،ودعم جماعات
مسلحة في المنطقة.
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محليات

«الخدمة المدنية» :سحب مزايا أصحاب الشهادات المزورة

الجسار :استرجاع األموال التي صرفت بدون حق بناء على القرارات اإلدارية

وضع حظر على
أصحاب الشهادات
المشبوهة في نظام
التوظيف المركزي

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ديـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية ،أحمد الجسار ،أن الديوان
اتخذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب
مــن وزارة التعليم الـعــالــي أخـيــرا
مرفقا بــه كافة األسـمــاء المشكوك
فــي حـصــولـهــا عـلــى مــؤهــات غير
معتمدة ،وصدور قرارات إدارية من
الــوزارة بسحب معادلة الشهادات
غير المعتمدة.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـسـ ــار ،فـ ــي ت ـصــريــح
لـ ـ ـ ـ «ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا» أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن مـ ـ ــن هـ ــذه
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات «ت ــوج ـي ــه م ـخــاط ـبــات
ل ـلــوزراء الــذيــن تتبع لهم الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـع ـمــل ب ـه ــا كــل
األسماء الواردة في كتاب «التعليم
العالي» بسحب الـقــرارات اإلداريــة
ال ـصــادرة بناء على شـهــادات غير
معتمدة ،مثل تعيين وتعديل وضع
وتغيير مسمى ومنح مزايا مالية.
وأوضح أن من اإلجراءات أيضا

«اس ـ ـتـ ــرجـ ــاع ك ــاف ــة األم ـ ـ ـ ــوال ال ـتــي
صرفت مــن دون وجــه حــق ،والتي
صرفت بناء على القرارات اإلدارية
الواردة».
وذكـ ــر أن م ــن اإلجـ ـ ــراءات كــذلــك
«إبالغ الهيئة العامة للقوى العاملة
(ب ــرن ــام ــج إع ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـق ــوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة)
بالقيام بأمرين؛ األول وقف صرف
دعم العمالة الخاص بالعاملين في
القطاع الخاص من حملة الشهادات
غير المعتمدة ،واسـتــرجــاع مــا تم
صرفه من دون وجه حق بموجب
هذه الشهادات».
وأضاف أن األمر الثاني «وضع
قـيــد وح ـظــر عـلــى كــافــة م ــن وردت
أسماؤهم من وزارة التعليم العالي
في النظام الخاص للباحثين عن
عمل وصرف دعم العمالة».
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن مـ ــن ب ـي ــن ه ــذه

●

علمت «الجريدة» من مصادر تعليمية مطلعة ،أن
وزارة التعليم العالي خاطبت ثالثة مكاتب ثقافية
في الهند ومصر واألردن للفصل في صحة الشهادات
ال ـمــوجــودة فــي الـ ــوزارة قـبــل تصديقها ،الفـتــة إلــى
أن هــذا اإلج ــراء جــاء بـنــاء على طلب اح ـتــرازي من
إدارة التزييف والتزوير في إدارة المباحث بوزارة
الداخلية لتالفي الشهادات المزورة.
وبينت المصادر أن لــدى ال ــوزارة توجها خالل

اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات «وضـ ـ ــع قـ ـي ــد وح ـظ ــر
ع ـلــى ك ــاف ــة م ــن وردت أس ـم ــاؤهــم
من الحاصلين على شهادات غير
ال ـم ـع ـت ـمــدة والـ ـ ـم ـ ــزورة م ــن وزارة
التعليم العالي في نظام التوظيف

●

األيام المقبلة لمخاطبة مكاتب ثقافية أخرى ،للتأكد
من صحة الشهادات الموجودة لديها قبل تصديقها.
وكشفت عــن إرس ــال أسـمــاء أصـحــاب الـشـهــادات
الجامعية المشتبه فيها إلى الجامعات التي صدرت
عنها للتأكد من صحتها وقيد الطالب بها ،على أن
يتابع المكتب الثقافي في الدولة التي صدرت عنها
الشهادة هذا الموضوع ،ثم يزود «التعليم العالي»
بالمعلومات إليضاح بعض التفاصيل التي طلبتها
سلطات التحقيق في قضية «الشهادات المزورة».

محمد الجاسم

قال األمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة فــوزي المجدلي إن البرنامج
خاطب وزارة التعليم العالي وطلب منها تزويده باسماء
أص ـحــاب ال ـش ـهــادات ال ـم ــزورة لــوقــف دع ــم الـعـمــالــة عنهم
واس ـت ــرداد مــا تــم صــرفــه لهم دون وجــه حــق وات ـخــاذ كل
االجراءات القانونية الالزمة في ذلك الشأن.
وأضاف المجدلي ،في تصريح صحافي ،أن البرنامج
طلب من الوزارة التنسيق معه لوضع آلية محددة لتفادي
ً
حدوث ذلك االمر مستقبال ،من خالل تنفيذ عدة اقتراحات،
ً
حفاظا على المال العام.

األيام المقبلة حبلى بمفاجآت من العيار الثقيل
●

ناصر الخمري

تحولت قضية الشهادات المزورة إلى
أزمة تكاد تعصف بسمعة الكوادر الوطنية
في البالد وتفتح أبواب الشك وعدم الثقة
بالعاملين في قطاعات الدولة المختلفة،
السـيـمــا أن بـعــض الـجـهــات ب ــدأت تشرع
أبواب التحقيق مع موظفيها الحاصلين
على شهادات علمية وهم على رأس عملهم.
ومــن المرجح ،بــل مــن المؤكد ،أن هذه
القضية لــن تقف عند تلك ا ل ـحــدود التي
وصلت إليها ،بل إن األيام المقبلة حبلى
بمفاجآت من العيار الثقيل ،وستتمخض
ع ــن ك ـش ــف أسـ ـم ــاء ت ـت ــول ــى م ـن ــاص ــب فــي
الدولة.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ع ـضــو هيئة
الـ ـت ــدري ــس ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب د .محمد الوطيان
إن أزمة تزوير الشهادات لم تكن مفاجئة
بالنسبة لــه ،و»سبق أن تقدمت ببالغات
للتحقيق مــع بعض األســاتــذة مــن حملة
ً
الدكتوراه التي «لم يعرف لها أصل» ،فضال
عن سرقة البحوث العلمية للزمالء.
وأكـ ـ ــد ال ــوطـ ـي ــان لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» أن ه ــذا

بجهات حكومية من عدمه ،مع
ت ـحــديــد هـ ــذه ال ـج ـه ــات وكــذلــك
م ـ ـ ــدى اسـ ـتـ ـف ــادتـ ـه ــم م ـ ــن ه ــذه
المؤهالت.
وقـ ـ ـ ــال إن دي ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة أج ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ــإش ـ ــراف
ومتابعة نائب رئيس مجلس

وذكر أن البرنامج يتولى صرف دعم العمالة الوطنية
للعاملين في الجهات غير الحكومية ،وأنــه يحدد قيمة
ً
ال ــدع ــم اس ـت ـن ــادا لـلـمــؤهــل الـ ــدراسـ ــي ،وي ـش ـتــرط مـعــادلــة
الشهادات الصادرة من خارج البالد من الــوزارة المعنية
إلتمام اجراءات الصرف.
ً
وأشار إلى أنه «نظرا الكتشاف حاالت عديدة من تلك
الشهادات في اآلونة االخيرة من خالل الجمع بين العمل
والدراسة بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم 572
لسنة  2009بـشــأن ش ــروط الجمع بين العمل والــدراســة
واحتساب ما تم صرفه لهم خالل فترة الدراسة مديونية،
اقترح البرنامج اضافة مستند إلى المستندات الواجب
تـقــديـمـهــا لـ ـ ــوزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الس ـت ـك ـمــال ال ــدراس ــة

الوثائق المزورة ...وصمة تهدد سمعة الكوادر الوطنية
األ مــر ينعكس سلبا على تعامل الطالب
مــع عضو هيئة الـتــدريــس المشكوك في
ً
شـهــادتــه الـعـلـمـيــة ،مبينا أن الــرقــم الــذي
تحدث عنه وزير التربية والتعليم العالي
د.حامد العازمي امس االول وهو ما يقارب
 50شهادة مزورة يشكل أمرا خطيرا ،وإن
كانت بعض المصادر رفعت هذا الرقم إلى
مئات الشهادات «المضروبة».
ول ـفــت إل ــى أن «ه ــذا األم ــر اخ ــذ منحى
ً
ً
خـطـيــرا ج ــدا ،إذ إن بعض المتهمين في
عمليات التزوير يشغلون مناصب عليا
وق ـي ــادي ــة ف ــي الـ ــدولـ ــة ،ح ـيــث يـتـحـكـمــون
ويديرون البلد ،باإلضافة الى أن اعضاء
هيئة التدريس مؤتمنون على مستقبل
ابنائنا وتعليمهم».
وأضاف أنه «بالرغم من ضخامة حجم
القضية وتأثيرها على البلد ،فإننا لم نفقد
الثقة بالكوادر الكويتية ،سواء في قطاع
ً
التعليم او اي مكان اخر» ،الفتا إلى ان «تلك
القلة لن تؤثر ولن تهز الصورة الحسنة
عن العنصر الكويتي».
ورأى أن «وزارة التعليم العالي بكشفها
ُ
ه ــذه الـقـضـيــة ل ــم ت ـخ ـ ِـل مـســؤولـيـتـهــا ،بل
وجب عليها ان تستمر بصورة جدية في

المتخذة في هذا الشأن.
وشــدد على أن هــذه اإلج ــراءات
ال ـتــي ات ـخــذهــا ال ــدي ــوان تــأتــي في
إطـ ــار مـكــافـحــة ال ـف ـســاد وتـطـبـيــق
ال ـقــانــون عـلــى الـجـمـيــع ســواسـيــة،
حيث تعاون خالل فترات سابقة مع
وزارة التعليم العالي في مراجعة
بـيــانــات مــن وردت أس ـمــاؤهــم من
ال ــوزارة والمشكوك في حصولهم
على مؤهالت غير معتمدة ،وطلب
اإلف ـ ـ ــادة ع ـمــا إذا ك ــان ــوا يـعـمـلــون

التحقيق ومحاسبة كل من له صلة بهذا
األمر من قريب او بعيد».

تخصصات صعبة التزوير
من جهته ،قال د .عبدالعزيز الجدعان،
ص ـيــدلــي ب ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،إنـ ــه «بــالــرغــم
م ــن ك ـبــر ح ـجــم الـقـضـيــة وتــأث ـيــرهــا على
المجتمع ،فــإن القطاع الطبي ،وتحديدا
الـكــوادر الكويتية ،لم تتأثر ،فهي تتمتع
بتأهيل ممتاز وعال».
وأض ـ ــاف ال ـج ــدع ــان ان «الـتـخـصـصــات
العلمية يصعب ويندر تزوير شهاداتها
نـظــرا الــى ان ال ـمــزور لــن يستطيع العمل
في تلك التخصصات التي تتطلب معرفة
وخ ـبــرات يكتسبها خ ــال فـتــرة الــدراســة
والفترات الميدانية».

تعاط سلبي
ٍ
مــن جــانـبــه ،ق ــال االعــامــي ب ــال سعد،
ان هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ل ـهــا تــأث ـيــر ك ـب ـيــر على
المجتمع الـكــويـتــي خـصــوصــا مــع تــزايــد
اع ـ ــداد ال ـش ـه ــادات الـعـلـيــا الـمـنـتـشــرة في

ً
البلد ،موضحا أن «تعاطي الحكومة مع
تلك القضية سلبي ،خصوصا أنها ليست
وليدة اليوم ،بل من فترة طويلة ،حيث تم
الحديث عنها أكثر من مرة».
ول ـف ــت س َـعــد إلـ ــى أن فـضـيـحــة تــزويــر
الـشـهــادات فـ ّـســرت بشكل مباشر اسباب
تـ ــراجـ ــع االداء ،س ـ ـ ــواء عـ ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
التعليمي أو الطبي ،وكذلك قطاعات كثيرة
اخرى» مشيرا الى ان «قضية بهذا الحجم
ً
حتما ستخلق رد فعل سلبيا لدى المواطن
وتجعله يـشــك اوال فــي تـصــرف الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ح ـي ــال ال ـق ـض ـيــة ،وث ــان ـي ــا في
الكوادر الكويتية ،خصوصا أن التقارير
اإلع ــام ـي ــة ت ـت ـحــدث ع ــن آالف ال ـش ـهــادات
الـ ـم ــزورة وال ـت ــي م ــن الـمـحـتـمــل ان يـكــون
أصحابها من شاغلي القطاعات المهمة
مثل التعليم والطب والمحاماة».
وأوضــح ان القضية في حقيقتها اكبر
مــن ان تـعــالــج ب ــرد فـعــل او عـبــر االكـتـفــاء
بتحويل المزورين إلى الجهات القانونية،
بــل ان المسألة تحتاج الــى عــاج جــذري
تتضافر فيه جهود اجهزة الدولة».

للعاملين بالجهات غير الحكومية ،يتمثل فــي موافقة
ً
البرنامج على الدراسة حفاظا على المال العام ،وليتولى
البرنامج مراجعة شروط الجمع بين العمل والدراسة».
ورأى الـمـجــدلــي أن ه ــذا الـمـقـتــرح لـيــس بـغــريــب على
«التعليم العالي» حيث يشترط موافقة الجهات الحكومية
ً
اللـتـحــاق موظفيها بــالــدراســة ،معتبرا أن إضــافــة شرط
ال ـح ـصــول عـلــى اذن «الـهـيـكـلــة» لـقـبــول اسـتـكـمــال دراس ــة
الـمــوظــف فــي الـقـطــاع ال ـخــاص تـســاعــد عـلــى التحقق من
صحة الـشـهــادات وع ــدم تــزويــرهــا ،ألن ذلــك إج ــراء سابق
عـلــى االلـتـحــاق بــالــدراســة ،وم ــن ثــم يصعب تــزويــرهــا أو
شراؤها «ألن التخرج بعد اخطار البرنامج يلزم أن يكون
بعد فترة مناسبة».

«اتحاد مصر» لـ ةديرجلا :.لجنة لتفقد آلية
اعتماد الشهادات الجامعية

استنكر الهجمة الشرسة على الوزير العازمي حول «المزورة»
●

أحمد الشمري

كـشــف حـمــود الـمـطـيــري رئيس
االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت-
ف ــرع مـصــر ،عــن تشكيل لجنة في
االتحاد من أجل تفقد آلية اعتماد
ال ـش ـه ــادات ال ـجــام ـع ـيــة ،ومـتــابـعــة
دور تـهــا المستندية بعد التخرج
ً
في مصر ،مبينا أن االتحاد سيعقد
عدة لقاءات مع مختلف المسؤولين
فــي وزارة التعليم العالي إلعطاء
بعض التصورات التي تساهم في
الحفاظ على كيان التعليم ،من باب
مـحــاربــة أزم ــة الـشـهــادات الـمــزروة
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى س ـم ـعــة خــريـجــي
الجامعات المصرية.
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ ــ»ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»،
استنكر المطيري الهجمة الشرسة
التي يتلقاها وزيــر التربية وزيــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
ووكيل «التعليم العالي» د .صبيح
المخيزيم ،في ما يخص موضوع
الـشـهــادات ال ـمــزورة ،رغــم أن لهما

حمود المطيري

ً
ً
دورا كبيرا في رصدها ومحاربتها،
الفتا إلى أن االتحاد يمد يد العون
مع مسؤولي الوزارة لوضع حواجز
ج ــدي ــدة لـمـحــاربــة ه ــذه ال ـظــاهــرة،
ف ـضــا ع ــن دعـ ــم االج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تعتزم الوزارة اتخاذها في الكشف
عـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـ ـمـ ــزوريـ ــن وات ـ ـخـ ــاذ
االجراءات القانونية بحقهم.

ً
إنجازا «الصحة» بدأت فحص شهادات «المزورين»
«الهالل األحمر»« :العطاء بدمك» حققت

أكــد نــائــب رئـيــس مجلس إدارة جمعية
ال ـه ــال االح ـم ــر الـكــويـتــي أن ــور الـحـســاوي
أن الجمعية حققت رقما مميزا فــي حملة
"العطاء بدمك" التي شاركت فيها الكويت
بـفــاعـلـيــة ،وأن ـج ــزت حـصــة جـيــدة بالتبرع
بالدم.
جاء ذلك في تصريح للحساوي لـ"كونا"،
على هامش تمثيله الجمعية في احتفالية
حملة "العطاء بدمك" ،التي نظمها االتحاد
الدولي لجمعيات الصليب و"الهالل األحمر"
وجمعية الهالل االحمر المصري خالل شهر
رمـضــان ،وشــاركــت فيها  8دول عربية من
بينها الكويت.
وأش ــار إلــى ال ــدور "الـبــارز والمهم" الــذي

ت ـق ــوم ب ــه "الـ ـه ــال األح ـم ــر ال ـكــوي ـتــي" منذ
إنشائها عــام  ،1966وتقديمها مساعدات
إنسانية في أكثر من  86دولة حول العالم.

التبرع بالدم
وعن أهمية التبرع بالدم قال إن "هذا األمر
اإلن ـســانــي ال يـمـكــن تـعــويـضــه ب ــأي وسيلة
اخ ـ ــرى" ،مبينا ان الـجـمـعـيــة تمتلك مــركــزا
طـبـيــا ي ـســاعــد وي ـق ــدم األدويـ ـ ــة لـلـكـثـيــر من
المحتاجين اليها.
ولفت الى المساعدة التي تقدمها الجمعية
لـمـخـتـلــف دول ال ـع ــال ــم ف ــي وقـ ــت الـ ـك ــوارث
وإنـشــائـهــا الـمـسـتـشـفـيــات وال ـم ـســاعــدة في

عمليات زراعة الكلى وعالج االلتهاب الكبدي
الوبائي ومختلف النواحي الطبية االخرى.
وألـمــح الحساوي إلــى أنشطة الجمعية
حــالـيــا فــي الـيـمــن وال ـع ــراق ،بــاالضــافــة الــى
مساعدتها الالجئين السوريين في لبنان
واالردن ،إلــى جانب تقديم الــدعــم النفسي
لألطفال هناك.
واكد ان "الهالل االحمر الكويتي تحرص
عـلــى تـقــديــم ال ـنــواحــي االغــاث ـيــة كحرصها
على تقديم االطعمة والمستلزمات الطبية،
بـ ــاالضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى دخـ ــول ـ ـهـ ــا ف ـ ــي م ـش ــاري ــع
التعليم ،حيث تقوم اآلن بتدريس الالجئين
السوريين في لبنان واالردن".

«العدل» :مكافآت «البلدي» خالل أيام
●

محمد راشد

علمت "ال ـجــريــدة" أن مجلس الـخــدمــة المدنية
وافق األسبوع الماضي على صرف مكافآت السلطة
القضائية (مستشارين وقـضــاة) ،واإلداري ـيــن في
وزارة العدل ،الذين عملوا أثناء انتخابات المجلس
البلدي التي أقيمت في مايو الماضي.
وأك ــدت المصادر أن المبالغ الـمــرصــودة لهذه
ال ـم ـك ــاف ــآت س ـت ـص ــرف ك ـم ــا ك ـ ــان م ـع ـم ــوال ب ــه فــي
الـسـنــوات الـســابـقــة ،س ــواء فــي انـتـخــابــات مجلس

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أنــس
الـ ـص ــال ــح ،وقـ ـي ــادي ــي الـ ــديـ ــوان،
البحث الــازم بكل دقة وسرعة
م ـم ـك ـن ــة ،وم ـ ــواف ـ ــاة «ال ـت ـع ـل ـي ــم
العالي» بما انتهى اليه البحث
ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع
الحكومي ومــن يعمل بالقطاع
ال ـخ ــاص م ــن األسـ ـم ــاء ال ـت ــي تم
االستفسار عنها من الوزارة.

«الهيكلة» يطلب تزويده بأسماء المزورين

«التعليم العالي» لـ  3مكاتب ثقافية:
التأكد من الشهادات قبل تصديقها
محمد الشرهان وأحمد الشمري

أحمد الجسار

ال ـمــركــزي ال ـخــاص للباحثين عن
عمل بالقطاع الحكومي».
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ـ ــن ب ـي ــن
اإلجـ ـ ــراءات «وضـ ــع قـيــد وحـظــر
على كافة من وردت أسماؤهم من
الـحــاصـلـيــن عـلــى ال ـش ـه ــادات غير
ال ـم ـع ـت ـمــدة والـ ـ ـم ـ ــزورة م ــن وزارة
التعليم العالي في النظام المتكامل
للخدمة المدنية والمتعلقة بكافة
المعامالت ألي مــن هــذه األسـمــاء؛
س ـ ــواء ك ــان ــت م ـع ــام ــات مــال ـيــة أو
إدارية».
وأكد الجسار أن ديوان الخدمة
المدنية يعمل بموجب القوانين
والقرارات المنظمة ،ولن يتهاون أو
يتستر على من ترد أسماؤهم من
وزارة التعليم العالي فيما يتعلق
بالشهادات المعتمدة ،إضافة إلى
أن الديوان الخدمة ينسق باستمرار
م ــع ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـج ـم ـيــع اإلجـ ـ ـ ــراءات

األم ـ ــة ،أو ان ـت ـخــابــات الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي دون أي
تخفيضات أو تعديالت ،موضحة أن هذه الخطوة
ً
تأتي تقديرا من مجلس الخدمة المدنية للجهود
التي بذلها أعصاء السلطة القضائية واإلداريون
فــي إنـجــاح العملية االنتخابية وأداء واجباتهم
بالشكل األمثل.
وتوقعت أن تصرف المكافأة األسبوع الجاري
أو القادم على أبعد تقدير ،مشيرة إلى أن الجهات
المعنية في "العدل" تبذل جهودا حثيثة إلنجاز
هذا الملف خالل وقت قصير.

«الطبية» :ندعم جهود الكشف عن المتالعبين
●

عادل سامي

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة بــدأت فحص
شـ ـه ــادات ع ــدد م ــن ال ـعــام ـل ـيــن لــدي ـهــا ف ــي مختلف
الــوظــائــف الفنية واإلداريـ ــة ،ممن وردت أسماؤهم
فيما عرف بفضيحة "الشهادات المزورة".
وقــالــت م ـصــادر مطلعة ل ــ"ال ـجــريــدة" إن ال ــوزارة
حددت عددا من األسماء "المتورطة" في الحصول
على "شهادات مزورة" ،وإن هناك تعاونا وتنسيقا
كبيرا مع وزارة التعليم العالي للوقوف على حقيقة
حصول هــؤالء على "شـهــادات دك ـتــوراه" وهــم على
رأس عملهم .وشددت المصادر على أن المسؤولين
فــي الـ ــوزارة أك ــدوا أن ــه ال ت ـهــاون فــي صـحــة الـنــاس

وسالمتهم ،وأن صحة المواطن والمقيم خط أحمر،
لــن ُيـسـمــح ب ـت ـجــاوزه ،مــؤكــدة أن ــه سيتم محاسبة
المتجاوزين في هذه القضية.
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت الجمعية الطبية دعمها
لجميع الجهود لكشف المتالعبين والمزورين ،داعية
كل من لديه دليل إلى التقدم للجهات المسؤولة.
ودعــت الجمعية الطبية في بيان لها أمــس إلى
عــدم االنـجــراف وإلقاء التهم جزافا مما يــؤدي إلى
تشويه سمعة زمالء ال غبار على مؤهالتهم ،مشددة
على دعمها لكل طبيب متضرر .وأ ك ــدت تأييدها
رفع شكوى في الجرائم االلكترونية ضد من يتهم
األطباء بالباطل.

وأعلن المطيري عن دعم المكتب
الـثـقــافــي الـكــويـتــي ف ــي جـمـهــوريــة
مـصــر ال ـعــرب ـيــة ،وع ـلــى رأس ـه ــم د.
أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فـ ــي تـضـيـيــق
الخناق على السماسرة والمناديب
ال ــذي ــن ي ـت ــواط ــأون ف ــي اس ـت ـخــراج
ال ـش ـه ــادات الــوه ـم ـيــة ،مـتـمـنـيــا أن
تـكــون هـنــاك آلـيــة جــديــدة العتماد
الشهادات بالتنسيق مع الجامعات
ووزارة التعليم العالي للتيقن من
صحة استخراجها.
وطالب المطيري بعدم التراخي
فــي مــوضــوع ال ـش ـهــادات ال ـمــزورة
والتحقيق بشكل موسع ومعرفة
م ــن يـ ـت ــواط ــأ ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــراج تـلــك
ال ـش ـهــادات ،ألن هــذه االزم ــة تنخر
فــي التعليم ال ـعــالــي ،مــوضـحــا أن
اصحاب تلك الشهادات لم يكونوا
طـلـبــة م ــن األس ـ ــاس ،ول ــم يــدرســوا
في الجامعات المصرية ،بل هناك
أي ــد خـفـيــة اس ـت ـخ ـجــرت ل ـهــم هــذه
الشهادات.

مسؤولون بالبلدي
إلى التقاعد
أحـ ـ ــال وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
ال ـب ـل ــدي ــة حـ ـس ــام الـ ــرومـ ــي مــديــر
اإلدارة ال ـق ــان ــون ـي ــة الـمـسـتـشــار
محمد الجاسر إلى التقاعد.
وأشار الرومي إلى أن اإلحالة
ت ــأت ــي فـ ــي سـ ـي ــاق ق ـ ـ ــرار ديـ ـ ــوان
الخدمة المدنية الخاص بنظام
التقاعد لمن أمضى  35عاما في
خدمته،
ً
كما أحــال ،في قرار آخر ،عددا
م ــن ال ـم ـس ـت ـشــاريــن والـمـحــامـيــن
ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي ن ـفــس اإلدارة
إل ــى ال ـت ـقــاعــد ،وال ــذي ــن ت ـجــاوزت
خدمتهم  40عاما.

قافلة طبية كويتية تقدم مساعدات إلى تشاد
نظمت الجمعية الكويتية لالغاثة،
وجمعية طلبة الطب بجامعة الكويت،
و"ا لـنـجــاة الخيرية" برنامجا إغاثيا
بدولة تشاد بتكلفة  70ألف دوالر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـمـ ـك ــات ــب
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ب ــال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لالغاثة ،رئيس الوفد محمد الهولي،
فــي تـصــر يــح ل ــ" كــو نــا" ،إ ن ــه تــم تنظيم

بـ ــر نـ ــا مـ ــج عـ ــا جـ ــي م ـ ـ ــدة  5أ يـ ـ ـ ــام فــي
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـت ـش ــادي ــة ب ـم ـش ــارك ــة 15
طالبا من كلية الطب بجامعة الكويت.
وأشـ ــار ال ـهــولــي إل ــى أن الـبــرنــامــج
تـ ـضـ ـم ــن ت ـ ــوزي ـ ــع حـ ـق ــائ ــب م ــدرسـ ـي ــة
وهدايا عينية وناموسيات وحمالت
ت ـط ـع ـيــم وخ ــدم ــات عــاج ـيــة انـطـلـقــت
فـ ــي  15ا لـ ـ ـج ـ ــاري .وأ شـ ـ ـ ــاد ب ــا ل ـط ــاب

والـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وتـحـمـلـهــم
مشاق السفر من أجل العمل اإلنساني
ولتشريف بلدهم ،كما تقدم بالشكر
لـلـجـهــات ال ـتــي سـهـلــت ع ـمــل الـبـعـثــة،
ممثلة في وزارة الخارجية الكويتية،
وس ـ ـ ـفـ ـ ــارتـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاد ف ــي
الخرطوم.
من جانبه ،قال مدير جمعية طلبة

ال ـط ــب ع ـبــدال ـلــه ج ــاس ــم لـ ــ"ك ــون ــا" ،إن
ً
"ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـيــة خ ـص ـص ــوا جـ ـ ــزء ا مــن
وقتهم لمساعدة غخوانهم في تشاد،
مستلهمين خطى أمير الكويت الشيخ
صباح األحمد ،الذي غرس فيهم قيم
اإليثار ومساعدة اآلخرين".
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أشاد بجهود الوزير العازمي والمعنيين بالقضية واللجنة التعليمية في التعاطي مع الملف
فهد التركي

استمرت التصريحات النيابية
بشأن موضوع «الشهادات
المزورة» بالتفاعل ،وسط
مطالبات بعدم التهاون في
هذا الملف.

الكثير يحاول
التكسب من
«الشهادات
المزورة»
العتيبي

شـ ــدد رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم ع ـلــى ضـ ــرورة
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي كـ ـش ــف م ـلــف
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزورة ،وع ـ ــدم
ال ـخ ـض ــوع ألي ض ـغ ــوط ــات قد
تـ ــأتـ ــي ،مـ ــؤكـ ــدا أن «ه ـ ـنـ ــاك مــن
ان ــزع ــج م ــن ف ـت ــح هـ ــذا ال ـم ـلــف،
وأنــا واثــق مــن قــدرة األخ وزيــر
التربية وز ي ــر التعليم العالي
د .حامد الـعــازمــي ،والعاملين
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،ع ـلــى
المضي في حسم الملف وكشف
أسماء المزورين للجميع بعد
إدانتهم».
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي« ،ب ـ ـ ــاألص ـ ـ ــال ـ ـ ــة ع ــن
نفسي ،وبالنيابة عن الغالبية
ال ـس ــاح ـق ــة م ــن ال ـ ـنـ ــواب ،أش ـكــر
الوزير العازمي وكل المعنيين
في التعليم العالي ،وأشد على
أيديهم تجاه ما يقومون به في
ملف الشهادات المزورة ،الذي
يعد خطيرا جدا ،إذ ال يمكن أن
نتخيل أن مزورا يعلم أبناء نا،
أو أن هناك من يعمل في وظيفة
عامة بشهادة مزورة».
وأشاد في الوقت نفسه بدور
عــدد كبير مــن ال ـنــواب ،ومنهم
ع ـ ــودة ال ــروي ـع ــي وخ ـل ـيــل أب ــل،
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة
ال ـح ــال ـي ــة والـ ـس ــابـ ـق ــة ،وال ــذي ــن
أج ـ ـم ـ ـعـ ــوا عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم الـ ــوزيـ ــر
ال ـع ــازم ــي ل ـح ـيــن االن ـت ـه ــاء من
هذه القضية.
وذكر النائب خالد العتيبي
أن «كثيرين يحاولون التكسب
من قضية الشهادات المزورة،

مرزوق الغانم

مبارك الحريص

محمد الدالل

خالد العتيبي

مــن خــال إيـهــام الـعــامــة بأنهم
أصحاب السبق في كشف هذه
الشهادات ،والحقيقة الثابتة أن
رجال وزارة الداخلية ،وأخص
بالذكر اإلدارة العامة للمباحث
الجنائية ،هم وحدهم من كشف
مالبسات هذه القضية».
بـ ــدوره ،وج ــه الـنــائــب ماجد
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري س ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ــى وزي ـ ــر
التربية وز ي ــر التعليم العالي
د .حامد الـعــازمــي ،قــال فيه إن
«ملف الـشـهــادات ال ـمــزورة كان
مـحــل ت ـقــاذف بـيــن جـهــات عــدة
على مدى سنوات طويلة ،فما
األسـ ـب ــاب ال ـت ــي أدت إلـ ــى عــدم
حسمه أو إحالة المزورين إلى
النيابة العامة؟».
وقــال المطيري ،فــي ســؤالــه،
«ذكــرتــم فــي تصريح ســابــق أن
ه ـن ــاك  40مـ ـ ــزورا أح ـي ـل ــوا إلــى
الـ ـنـ ـي ــاب ــة ،ووفـ ـ ــق ال ـم ـع ـلــومــات
ف ـ ـ ــإن هـ ـ ـ ــؤالء مـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــون ل ــدى

وزارة التعليم العالي؟ فلماذا
لــم تتم إحالتهم إال بعد إ ثــارة
الملف إعــامـيــا؟ وهــل استفاد
الـ ـم ــزورون مــن ش ـهــادات ـهــم في
التوظيف؟ وما هي مخاطبتكم
وتــوصـيــاتـكــم ل ــدي ــوان الـخــدمــة
المدنية للتعامل مع من اكتشف
تزويره للشهادة؟».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :ت ـ ـ ـ ـ ــردد أن هـ ـن ــاك
مـســؤولـيــن ووج ـه ــاء يـحــولــون
دون ك ـش ــف ح ـق ـي ـقــة ال ـت ــزوي ــر،
فـ ـم ــا م ـ ـ ــدى صـ ـح ــة ذلـ ـ ـ ــك؟ وم ــا
دوركـ ـ ــم ت ـج ــاه الـ ـت ــزوي ــر؟ وهــل
خاطبتم ديوان الخدمة لحصر
األعداد؟ وهل ستطالبون بعزل
ال ـمــزوريــن واس ـت ـعــادة األم ــوال
التي حصلوا عليها دون وجه
حق؟
وت ـس ــاء ل« :ه ــل تــم التحقيق
بـشــأن ال ـش ـهــادات ال ـم ــزورة من
قبلكم ومن قبل وزراء سابقين؟
الرجاء تزويدنا بأي تحقيقات

تمت أو قــرارات اتخذت ،ووفق
مــا تمتلكون مــن معلومات كم
ع ــدد مــن حـصــل عـلــى شـهــادات
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزورة ،وفـ ـ ـ ــي أي عـ ـ ـ ــام بـ ــدأ
ال ـ ـتـ ــزويـ ــر؟ وهـ ـ ــل اكـ ـتـ ـش ــاف أن
وافدا يقف وراء عملية التزوير
سيدفعكم إلى إبعاد الوافدين
عن األماكن الحساسة؟».

ال ـت ــي قـ ــام ب ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
ً
كشفت مـبــدئـيــا عــن تــزويــر 40
شهادة علمية ،ويجب مراجعة
كــافــة الـشـهــادات العلمية التي
تـ ـم ــت مـ ـع ــاد لـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي وزارة
ً
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
أن وزي ــرالـ ـت ــربـ ـي ــة األس ـ ـبـ ــق د.
بـ ــدر ال ـع ـي ـســى س ـب ــق أن أش ــار
فــي تـصــريــح لــه إل ــى أن تــزويــر
ال ـش ـه ــادات أو ع ــدم اعـتـمــادهــا
طال القطاع القائم على العملية
التعليمية في البالد.
وأكــد الحريص أنــه ستكون
هناك متابعة حثيثة من أعضاء
ال ـس ـل ـطــة الـتـشــريـعـيــة لـضـمــان
إنـهــاء هــذا الملف دون تهاون
أو مـجــامـلــة فــي ه ــذه الـظــاهــرة
ال ـم ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـش ــرع وال ـق ــان ــون
واألمـ ــانـ ــة ،والـ ـت ــي ع ـلــى أثــرهــا
أس ـ ـنـ ــدت األم ـ ـ ــور ل ـغ ـيــر أه ـل ـهــا
وح ـصــل غ ـيــر الـمـسـتـحــق على
م ــا لـيــس ل ــه وحـ ــرم المستحق
من وظيفة أو منصب أو عالوة.

استمرار التحقيق
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـ ـب ـ ــارك
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــص ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات
اإلصالحية التي اتخذها وزير
التربية وزير التعليم العالي د.
حامد العازمي في كشف ملف
ال ـش ـه ــادات الـعـلـمـيــة ال ـم ــزورة،
ً
م ـطــال ـبــا بــاس ـت ـمــرار الـتـحـقـيــق
فــي الـسـنــوات الـســابـقــة لتوليه
المنصب الوزاري.
وقــال الحريص في تصريح
صـحــافــي أم ــس ،إن اإلجـ ــراء ات

هايف :ترك الملف
للمساومات جريمة حكومية

الطبطبائي :الرشوة
سبب كل بالء

أكد النائب محمد هايف ،أن الشهادات المزورة،
مع حرمتها شرعا وحرمة راتب من توظف بها ،فإن
ُ
الحكومة ترتكب أيضا جريمة بحق الكويت إذا ترك
هذا الملف للمساومات والمحسوبيات« ،فكل يتحمل
ذنبه ،مهما بلغ من الشهرة والمكان» .وأضاف« :ال
نحتاج للتسريبات والتصريحات الحكومية ،فقط
نحتاج إلى قرارات تطبيق القانون على المزور».

أكد النائب وليد الطبطبائي أن «الرشوة في
الكويت هي سبب كل بــاء» ،مضيفا أن الرشوة
للحصول على تيار كهرباء وتصريح بناء وزيادة
عمالة ورخـصــة قـيــادة وتــأشـيــرة إقــامــة ،وحتى
الحصول على شـهــادات م ــزورة ،بــل والحصول
على الجنسية .وأشار الطبطبائي إلى أن «السبب
أن الرشوة وصلت الى أعلى السلطات».

تعامل صارم
وأ كــد النائب خليل عبدالله
أن «الشهادات المزورة جزء من
ال ـش ـه ــادات ال ـم ـض ــروب ــة ،وهــي
ع ـ ــدي ـ ــدة ومـ ـتـ ـن ــوع ــة وي ـن ـب ـغــي
التعامل ال ـصــارم مــع كــل حالة
على حدة».
وق ــال عـبــدالـلــه ،فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي« :ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك م ــافـ ـي ــات
ت ـت ـعــامــل م ــع هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع،
والبد من كشفها».

مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،كـ ـش ــف ال ـن ــائ ــب
م ـح ـمــد الـ ـ ــدالل ع ــن عـ ــزم لـجـنــة
اإلحالل والتوظيف البرلمانية
عقد اجتماع خاص ،في أسرع
وق ـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن ،لـ ـبـ ـح ــث ق ـض ـيــة
ال ـش ـه ــادات الـ ـم ــزورة ،ومـعــرفــة
إج ــراء ات الحكومة لوقف هذه
الظاهرة الخطيرة.
وأوضح الــدالل ،في تصريح
أمــس ،أن «مــوضــوع الشهادات
ال ـ ـمـ ــزورة م ـق ـيــت ،وع ـل ــى وزي ــر
التعليم العالي كشف وتعرية
أي شخص يتدخل إليقافه أيا
كان منصبه» ،مؤكدا أن «النواب
سـيــواجـهــون أي طــرف يـحــاول
وقف التحقيق فيه».
وأشــار إلــى أن هناك تخوفا
مــن أن يـكــون مــن تـمــت معادلة
شهاداتهم قد تبوأوا مناصب
رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة وفـ ــي
التعليم ،مــؤكــدا وجــود ضعف
في التعاطي مع هذا الموضوع.
و ر أ ى أ نـ ـ ـ ـ ـ ــه « إ ذ ا ك ـ ــا ن ـ ــت
الحكومة ج ــادة ،وفتحت هذه
القضايا وواجهتها فسترون
أث ـ ـ ــر مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ع ـلــى
الـ ـم ــؤش ــرات ال ــدولـ ـي ــة ،أمـ ــا إذا
تقاعست الحكومة أو استجابت
للضغوط من هنا أو هناك ،فبال
شك ستكون انتكاسة».
وعما أثير عن موضوع دمج
بيت التمويل الكويتي والبنك
األهلي المتحد ،وهي مؤسسات
تعمل وفقا لتعامالت الشريعة
اإلسالمية ،بين الدالل أن هناك
آليات محددة في القانون فيما
يتعلق بعملية الدمج.
ول ـفــت إل ــى أن «ف ـكــرة الــدمــج
بذاتها ليس فيها أي مخالفة
ق ــان ــون ـي ــة ،ل ـكــن م ــا يـهـمـنــا فــي
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة خ ــاص ــة ه ــو أن
هـ ـن ــاك م ـســاه ـم ـيــن رئ ـي ـس ـي ـيــن
حـكــومـيـيــن ف ــي الـمــؤسـسـتـيــن،
ويـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـغـ ـ ــار
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـج ــب
مراعاة حقوقهم والحفاظ على
مصالحهم».
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه ال م ــان ــع
مــن الــدمــج إذا تــم األخ ــذ بعين
االعـ ـتـ ـب ــار م ــوافـ ـق ــات ال ـج ـهــات
الرقابية ،وأثرها اإليجابي على

الـمــال ،والـحـفــاظ على مصالح
صغار المساهمين.

مشكلة قديمة
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــر
الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
اس ـت ـمــرار الـحـكــومــة ف ــي كشف
أص ـح ــاب ال ـش ـه ــادات ال ـم ــزورة
وع ـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـب ـ ــول أي ت ـ ــدخ ـ ــل مــن
المتنفذين بهذا الملف ألن فيه
ً
ً
استيالء على المال العام وظلما
للكفاء ات.
وقال الطبطبائي في تصريح
للصحافيين أ مــس ،إن مشكلة
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ال ــوهـ ـمـ ـي ــة ك ــان ــت
مـ ــوجـ ــودة م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،وت ــم
ب ـحــث ه ــذا األمـ ــر بــإس ـهــاب مع
الوزير السابق محمد الفارس
ً
وك ـ ــان ال ــوزي ــر ال ـح ــال ــي وك ـيــا
ولديه إلمام كبير بالموضوع.
وأض ــاف أن ال ــوزي ــر الـحــالــي
عندما بــدأ عمله طلب إمهاله
ً
وقـتــا وصــدق فــي وعــده وحـ ّـول
بـ ـع ــض الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات الـ ـ ـم ـ ــزورة
عـلــى الـنـيــابــة ،وه ــذه المشكلة
أحد أوجــه الفساد ألن صاحب
الـ ـشـ ـه ــادة الـ ـ ـم ـ ــزورة ي ـسـتــولــي
على الـمــال الـعــام باالمتيازات
وال ـ ــروات ـ ــب ال ـت ــي ي ـت ـقــاضــاهــا،
ً
ويـ ـ ـظـ ـ ـل ـ ــم أشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــا أكـ ـ ـف ـ ــاء
ينتظرون في سلم الترقيات.

اجتماع
خاص للجنة
«اإلحالل»
في أسرع
وقت لبحث
الشهادات
المزورة
الدالل

المطيري :تجاوزات في طرح مناقصة المطار
استغرب النائب ماجد المطيري صمت وزير
األشـغــال العامة وزيــر الــدولــة لشؤون البلدية
حـســام الــرومــي عما اعـتـبــره ت ـجــاوزات وكيلة
وزارة األشـغــال عــواطــف الغنيم ،فــي إج ــراء ات
طرح المباني الخدمية ،والطرق المؤدية لمبنى
الركاب الجديد ومواقف السيارات.
وقال المطيري ،في تصريح صحافي أمس،

إن وكيلة الوزارة تثير عالمات استفهام كبيرة
على تحركاتها ،بطرحها المناقصة المحدودة
على الشركات التي تم تأهيلها عام .2014
وتساءل« :لماذا لم تقم وكيلة الوزارة بطرح
الـمـنــاقـصــة ال ـعــامــة وف ـق ــا ل ـل ـضــوابــط ال ـعــامــة،
وأســس واج ــراء ات التأهيل المعدة فــي أبريل
 ،٢٠١٨من قبل قطاع شــؤون الرقابة في وزارة

السويط إلزالة المعسكرات
الموجودة في الجهراء
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح إلزالة المعسكرات الموجودة
داخ ــل مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء والـقــريـبــة مـنـهــا ،ونـقـلـهــا إل ــى مناطق
صـحــراويــة بعيدة عــن المناطق السكنية ،واسـتـغــال مواقعها
إلنشاء مرافق حكومية خدمية لسكان المحافظة.
كـمــا تـقــدم بــاق ـتــراح آخ ــر إلن ـشــاء مــراكــز صيفية مـصـغــرة في
المدارس ،موزعة على جميع المناطق ،تنظم من خاللها نشاطات
رياضية مختلفة ،وتفتح أبوابها للصغار والشباب إناثا وذكورا
مــن ســن  6حتى  18سنة ،بالتعاون مــع وزارة التربية والهيئة
العامة للشباب.
واع ـت ـب ــر الـ ـس ــوي ــط ،ف ــي اقـ ـت ــراح ــه ،أن ال ـش ـب ــاب ف ــي األوط ـ ــان
والحضارات هم الثروة الحقيقية لبناء الدول والمجتمعات ،ولم
يسجل التاريخ تقدما أو تطورا ألي دولة إال من خالل االهتمام
بالشباب والنشء لديهم ،لذلك فــإن الشباب هم بوابة التطوير
والتنمية والتقدم ألي دولة.
وتابع« :إذا أردنا لهذا البلد التطور واالزدهار فعلينا أن نتعاون
جميعا ،كل في موقعه ،من أجــل االرتـقــاء بهذه الفئة وتنميتها
وتطويرها ،وعلى الجهات الحكومية مــن وزارات ومؤسسات
وهيئات عدم ادخار أي جهد لتحقيق ذلك».

فهاد :إنشاء عيادة
ميدانية لعمال
«المطالع»
تـ ـق ــدم الـ ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
فهاد باقتراح إلنشاء عيادة
طبية ميدانية ،بالتنسيق
مع وزارة الصحة ،لالهتمام
ب ــال ـع ـم ــال ال ــذي ــن يـعـمـلــون
فــي إنـشــاء البنية التحتية
لمدينة المطالع.
وعــزا فهاد االقـتــراح إلى
أهمية سرعة إنجاز مدينة
المطالع ،التي تضم أكثر من
 28ألف عائلة ،ولعدم وجود
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـق ــري ـب ــة،
وحفاظا على صحة العمال
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـق ــوم ــون ب ــإن ـش ــاء
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة لـمــديـنــة
الـ ـمـ ـط ــاع ،ول ــان ـت ـه ــاء مــن
المشروع في الوقت المحدد
وعدم حدوث أي تأخير.

االشغال؟ ولماذا تصر على طرحها على شركات
تــأهـلــت ف ــي  2014ول ــم ي ـش ــارك مـنـهــا اال عــدد
محدود جدا ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟».
وطالب الوزير الرومي بالتدخل ووقف العبث
فيما يقارب  250مليون دينار من المال العام،
وكـيــف تـطــرح ال ـ ــوزارة مـنــاقـصــة بـهــذا الحجم
لشركات بعينها.

ةديرجلا
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«المحاسبة» :تأهيل موظفينا لمتابعة التنمية

«التخطيط» تدشن موقعها
اإللكتروني الجديد

ً
افتتاح برنامج تدريبي لـ  17منتسبا بالديوان

استعداد
«المحاسبة»
لتدقيق
األداء لبعض
األهداف
المحددة
والقيم
الخاصة

الهولي

أكـ ــد ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
الــرقــابــة عـلــى ال ـج ـهــات المستقلة
ب ــدي ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ع ـبــدال ـعــزيــز
الهولي حرص الديوان على تأهيل
وتهيئة موظفيه ،للقيام بدورهم
المنشود في متابعة تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة  2030بمختلف
أجهزة الدولة.
جاء ذلك في كلمة للهولي أمس
خالل افتتاح برنامج تدريبي حول
موضوع «التدقيق بأهداف التنمية
المستدامة» ،تلقيه خبيرة الحوكمة
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـتــدامــة
فــي محكمة الـمــدقـقـيــن األوروب ـي ــة
الدكتورة فيفي نيمينما ،ويستمر
 5أيـ ــام بـمـشــاركــة  17م ـتــدربــا من
منتسبي الديوان.
وقـ ــال ال ـهــولــي إن ــه م ــن منطلق
ال ـشــراكــة وال ـتــواصــل مــع الـجـهــات
ذات العالقة يشارك في البرنامج
أعـضــاء مــن مــراقـبــة تقييم أهــداف
التنمية المستدامة لتمثيل اللجنة
الوطنية لمتابعة أهــداف التنمية

ال ـم ـس ـت ــدام ــة وال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى
للتخطيط والتنمية.
وأوض ــح أن البرنامج يتضمن
م ـقــدمــة ع ــن الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
وال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف بـ ــأهـ ــداف ـ ـهـ ــا وطـ ـ ــرق
قياسها ،إضافة إلى تطور السياسة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة
والمبادئ األساسية لجدول أعمال
 ،2030عبر مناقشة أه ــداف خطة
التنمية المستدامة الـ 17وغاياتها،
وأمـ ـثـ ـل ــة ع ـل ــى س ـي ــاس ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة فــي بعض الحكومات
وم ــؤش ــرات أهــداف ـهــا لهيئة األمــم
المتحدة.
ّ
وبين أن البرنامج سيستعرض
أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة
بــالـقـطــاع ال ـخ ــاص ،ون ـظــم اإلدارة
البيئية وتقارير االستدامة ،فضال
ع ــن مـنــاقـشــة أمـثـلــة م ــن الـشــركــات
المملوكة للدولة ،وتجاوب األعمال
م ــع أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
ونهج المنظمة الدولية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة
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محمد الجاسم

أع ـل ـنــت األم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس األع ـلــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة تـ ــدش ـ ـيـ ــن م ــوق ـع ـه ــا
اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ـج ــدي ــد ع ـلــى ش ـب ـكــة اإلن ـتــرنــت
لمواكبة حركة التطور التكنولوجية العالمية
وم ـت ـط ـل ـبــات األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـتــوف ـيــر أف ـضــل
الخدمات عبر بوابتها اإللكترونية.
وقال األمين العام المساعد للدعم االستشاري
التنموي طالل الشمري ،في تصريح صحافي،
أمــس ،إن تطوير وتجهيز الموقع استغرق 7
أشـهــر ،وذل ــك بجهود ك ــوادر وطنية مــن إدارة
ً
مــركــز نظم الـمـعـلــومــات ،الفـتــا إلــى أن تحديث
وتطوير الموقع يأتي في إطار اهتمام األمانة
العامة بتقديم خدمات متميزة من خالل توفير
المعلومات البيانات وال ــدراس ــات بخصوص
«رؤي ــة الـكــويــت  ،»2035إضــافــة إلــى المشاريع
االستراتيجية وا لـمــو قــف التنفيذي لمشاريع

عبدالعزيز الهولي

(اإلن ـ ـتـ ــوسـ ــاي) ألهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
الـمـسـتــدامــة .ول ـفــت إل ــى اسـتـعــداد
«الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة» ل ـت ـط ـب ـيــق أهـ ـ ــداف
التنمية المستدامة والقيام بتدقيق
األداء لـبـعــض األه ـ ــداف الـمـحــددة
والقيم الخاصة ،فضال عن العمل
ك ـن ـم ــوذج لـلـشـفــافـيــة وال ـم ـســاء لــة
لباقي الجهات الحكومية األخرى.

الخطة السنوية  .2018/2017وذكر الشمري ،أن
هيكل الخطة السنوية لعام  2018/2017اعتمد
عـلــى ( )7ركــائــز أســاسـيــة م ـح ــددة ،تـتـكــون كل
ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة والتي
ً
ً
يبلغ عددها ( )29برنامجا تنمويا.
من جانبه ،قال مدير مركز نظم المعلومات
باإلنابة في أمانة التخطيط عباس الوايل ،إن
األمانة العامة عملت على إطالق الموقع الجديد
بـتـصــامـيــم ع ـصــريــة وم ـب ـت ـكــرة وب ـمــواص ـفــات
ً
حــديـثــة ومـنــافـســة عــالـمـيــا تـحــاكــي أح ــدث ما
توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة
وتـصـمـيــم وإدارة ال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة على
مستوى العالم.
وأكد الوايل أن الموقع اإللكتروني الجديد
سجل أكثر من  64ألف زائر لالطالع على الخطة
التنموية لـلــدولــة والـمـشــاريــع االستراتيجية
ً
ً
المعروضة التي تصل إلى  32مشروعا تنمويا
وآخر ما يرتبط بالخطة التنموية للدولة.

الجالوي :الضبطيات المتالحقة إحدى ثمار صحوة وانتباه المفتشين
●

محمد الشرهان

اع ـت ـبــر ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك ال ـم ـس ـت ـشــار
جمال ال ـجــاوي ،أن الضبطيات
المتالحقة فــي مختلف المنافذ
الجمركية إحــدى ثمار الصحوة
ً
واالنتباه وانطالقا من إحساس
مفتشي ا لـجـمــارك بالمسؤولية
ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــوات ـق ـه ــم لـمـنــع

تسلم تقرير الحاويات في ميناء الشويخ
استقبل المدير الـعــام ل ــإدارة العامة للجمارك
المستشار جمال الـجــاوي ،فريق عمل من مراقبة
التفتيش الجمركي بميناء الشويخ برئاسة صالح
ال ـحــربــي مــديــر إدارة ج ـم ــارك ال ـمــوانــئ الـشـمــالـيــة
ومـســاعــد الـمــراقــب مساعد الحليلة وفــريــق عمله،
الــذيــن قــدمــوا التقرير اإلحـصــائــي نصف السنوي
لحركة الـحــاويــات فــي ميناء الشويخ عــن النصف
ً
األول للعام الجاري ،موجها الشكر لفريق العمل على
كل ما بذلوه من جهد إلتمام العمل على أكمل وجه.

وذكـ ـ ــر ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـ ـجـ ــاوي أن م ـن ـفــذ م ـي ـنــاء
الشويخ الجمركي من أهم المنافذ الجمركية التي
تشهد حركة كبيرة لتنقل البضائع والحاويات من
ً
مختلف بـقــاع الـعــالــم ،مثمنا جـهــود كــل العاملين
فـيــه وم ــن مـخـتـلــف الــوظــائــف الـجـمــركـيــة والـفـنـيــة
المساندة واإلداريـ ــة األخ ــرى على مــا يبذلونه من
عمل في اإلسهام بتطوير العجلة االقتصادية من
جهة ،وبالعمل على منع أي من البضائع والمواد
الممنوعة من الدخول إلى الكويت.

ع ــرب ــي الـجـنـسـيــة إل ــى تـهــريـبـهــا
خالل قدومه إلى البالد على متن
ً
شاحنة يؤكد مجددا يقظتهم في
حماية البالد.
وأع ـل ــن خ ـطــة أم ـن ـيــة جـمــركـيــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ج ـ ـمـ ــرك ال ـع ـب ــدل ــي
ً
خصوصا بعد ضبطية الحبوب
الضخمة ،التي أتت بعد أيام قليلة
من ضبط  96ألف حبة كبتاغون
في باص يقوده خليجي.
وخاطب المدير العام إخوانه
وأب ـن ــاء ه رج ــال ج ـمــرك العبدلي
ً
ً
ق ــائ ــا :ي ــوم ــا ب ـعــد يـ ــوم وســاعــة
تلو أخــرى يؤكد رجــال الجمارك
األبطال أنهم على قدر المسؤولية
ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــوات ـق ـه ــم وأن ـه ــم
ال ـع ـي ــن ال ـ ـسـ ــاهـ ــرة فـ ــي ال ـم ـنــافــذ
ا ل ـج ـمــر ك ـيــة ل ـح ـمــا يــة مجتمعنا
ووطـنـنــا الـغــالــي الـكــويــت مــن كل
من تسول له نفسه محاولة إدخال
اي مــن الممنوعات مهما كانت
طرقهم بالتهريب سرية ومبتكرة
«ل ـكــن رجــالـنــا فــي ال ـج ـمــارك لهم
ً
بالمرصاد دائـمــا وبكل المنافذ
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة الـ ـب ــري ــة وال ـب ـح ــري ــة
والجوية».

الجالوي يتفقد إحدى الضبطيات
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال م ــدي ــر
الجمرك البري مشعان السعيدي،
إن ه ــذه الـضـبـطـيــة وغ ـيــرهــا من
الضبطيات لــم تــأت مــن فــراغ بل
نـتــاج الـعـمــل الـيــومــي والـ ــدورات
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ــرج ــال

ضبط متهمين في قضايا سلب حمالت لـ ً«األمن العام» أوقفت
بالقوة وسرقة أغنام
 85شخصا وحررت  81مخالفة
أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية،
أن قطاع األمن الجنائي ،ممثال باإلدارة العامة للمباحث الجنائية
(مباحث محافظة األح ـمــدي) ،تمكن مــن فــك غـمــوض عــدة قضايا
سلب بالقوة وسرقة أغنام حدثت خالل الفترة الماضية ،واتضح
أن وراءها مواطنين ،وتم القبض عليهما ،واعترفا بارتكاب العديد
من قضايا السلب بالقوة والسرقة.
وذكــرت اإلدارة ،أن رجــال مباحث األحـمــدي ،وبعد تلقيهم عدة
بالغات عن قضايا سلب بالقوة وسرقة سيارات ومحوالت كهربائية
وسرقة أغنام ،شكلوا فريق عمل لجمع المعلومات واالستدالالت
والقيام بالمزيد من التحريات ،وتوصلوا إلى أن مواطنين هما من
يقومان بارتكابها ،وبعد أخذ اإلذن القانوني تم ضبطهما.
وأضافت« :بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحرياتَّ ،
أقرا
واعترفا بارتكابهما عــدة سرقات في مناطق مختلفة ،حيث بلغ
عدد القضايا المشابهة لنفس األسلوب اإلجرامي  23جناية و29
جنحة» ،وعليه تمت إحالة المتهمين إلى جهة االختصاص ،التخاذ
اإلجراء الالزم بحقهما.

ّ
«المشروعات السياحية» تزين
األبراج بشعار األولمبياد الخاص
ً
بمناسبة مرور  50عاما على انطالق األلعاب األولمبية العالمية الخاصة،
شاركت شركة المشروعات السياحية العالم احتفاله بهذه الذكرى ،من
خــال وضــع شعار األولمبياد الـخــاص على أب ــراج الكويت ،وإضاء تها
باللون األحمر خــال الفترة من  19إلــى  21الـجــاري ،بالتزامن مع إنــارة
أشهر المعالم المميزة والتاريخية بهذا الشعار في مختلف أنحاء العالم.
وتأتي تلك المبادرة من الشركة بالتعاون مع نادي الطموح الكويتي
الرياضي ،المعني برياضة األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية في الكويت،
والــذي يعتبر ممثل الكويت في األولمبياد الخاص الدولي واإلقليمي،
ً
دعما للرياضيين من ذوي اإلعاقات الذهنية وأعضاء األولمبياد الخاص
الكويتي.
ً
يذكر أن هذه ليست المرة األولــى التي تضاء بها أبــراج الكويت دعما
للفعاليات والمبادرات الهادفة ،ويأتي هذا من منطلق حرص «المشروعات
السياحية» على القيام بمسؤوليتها االجتماعية والتوعوية تجاه المجتمع
ومختلف شرائحه على أكمل وجه ممكن.

األبراج مضاءة بشعار األولمبياد الخاص

سلة أخبار
األحمدي تطلق مهرجان
«يا حلو صيفنا»

الشمري :تجهيزه استغرق  7أشهر بجهود كوادر وطنية

«الجمارك» :خطة أمنية جديدة في منفذ العبدلي
ت ـ ـ ـهـ ـ ــريـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرة
والمحظورات بأنواعها.
وقال المستشار الجالوي ،في
تصريح صـحــافــي ،خــال تفقده
ج ـمــرك الـعـبــدلــي ل ــإش ــراف على
مراحل حصر إحدى أكبر كميات
الحبوب المخدرة التي ضبطت
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،إن ضـبــط رج ــال
ج ـمــرك الـعـبــدلــي نـحــو  377ألــف
حبة كبتاغون سعى سائق وافد

محليات

ّ
ً
نــفــذ ق ـطــاع األم ــن ال ـع ــام ،ممثال
بمديرية أمن األحمدي ،عدة حمالت
أمنية في نطاق المحافظة ،لضبط
المخالفين وردعهم.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
للعالقات واإلعالم األمني ،في بيان
لها ،أن الحمالت أسفرت عن ضبط
ً
 30شـخـصــا طـلــب إح ـضــار مــديــن،
وم ـط ـل ــوب ج ـن ــائ ــي ،و 9أش ـخــاص
تغيب ،و 7بدون إثبات ،وشخصين
مخالفين لقانون اإلقامة ،ومسجل
بحقة إلقاء قبض ،وآسيوي بحوزته
ً
 91قنينة مواد مسكرة ،و 34آسيويا
بحوزتهم أدوات لعب القمار.
وأضــافــت أن الحمالت أسفرت
عـ ـ ـ ــن  3ضـ ـ ـبـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــات م ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات،
ومركبتين عليهما حجز قضائي،

وحجز  9مركبات مخالفة لقانون
ال ـ ـمـ ــرور ،ومــرك ـب ـت ـيــن مـطـلــوبـتـيــن
لـ ـقـ ـض ــاي ــا سـ ـ ــرقـ ـ ــة ،وت ـ ـحـ ــريـ ــر 81
م ـخــال ـفــة م ـ ــروري ـ ــة ،وتـ ـم ــت إح ــال ــة
المتهمين والمضبوطات إلى جهة
االختصاص.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت اإلدارة أن ا ل ـح ـم ــات
األمنية مستمرة على مــدار اليوم،
ف ــي ك ــل مـنــاطــق ال ـب ــاد ،لـمــواجـهــة
الخارجين على القانون ،والقضاء
ع ـلــى ال ـظ ــواه ــر ال ـس ـل ـب ـيــة ،وف ــرض
األمن واألمان.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين
ال ـت ـع ــاون م ــع رجـ ــال األم ـ ــن ،وع ــدم
الـ ـتـ ـسـ ـت ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـطـ ـل ــوبـ ـي ــن أو
المخالفين للقانون ،حتى ال يقعوا
تحت طائلة القانون.

الجمارك والتوجيهات اليومية
وخ ـط ــط ال ـع ـم ــل ال ـ ــدوري ـ ــة ،ال ـتــي
توضع كل يوم إضافة إلى فطنة
رجل الجمارك.
وأكـ ــد ال ـس ـع ـيــدي أن األج ـه ــزة
ً
المتوفرة بالجمارك حاليا تعمل

ً
بكل طاقاتها علما أنها مساندة
ومساعدة لرجل الجمارك ،الذي
هو بالمقام األول يقف مع زمالئه
ً
ً
سدا منيعا لمنع دخول مثل هذه
الممنوعات التي تضر المجتمع
والشباب.

ضبط  4كيلوغرامات من «القنب
الهندي» في طرد بريدي
ّ
تـمــكــن رج ــال مــركــز ال ـطــرود الـبــريــديــة فــي حطين مــن إحـبــاط
تهريب كمية كبيرة من مخدر «القنب الهندي» داخل طرد بريدي
قادم من دولة آسيوية.
وفي هذا السياق ،ذكر مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية
صالح الحربي ،أن «رجــال الجمارك العاملين في مركز الطرود
البريدية في حطين اشتبهوا في محتويات طرد قادم من دولة
آسيوية ،لتتم االستعانة بأجهزة التفتيش المتقدمة الموجودة
داخل المركز ،والتي اعطت إشارات إلى وجود مادة مشتبه فيها،
ليتم فتح الطرد وتبين أن بداخله نحو  4كيلوغرامات من مخدر
القنب الهندي».
وأشار إلى إحالته إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ،التي
ً
أكدت وجود المادة المخدرة ،الفتا إلى اتخاذ اإلجراءات الجمركية
المتبعة بهذا الشأن ،بالتنسيق مع مكتب البحث والتحري.
وأكد الحربي حرص كل المفتشين في مراكز الطرود البريدية
في منطقتي حطين والصديق على اتخاذ كل إجــراء ات الحيطة
والحذر لمنع دخول أي مواد ممنوعة أو مخالفة للقانون.

ً
«المخترعين» تنظم معسكرا لتنمية
اإلبداع لدى الطفل

الثالب :ينطلق  29الجاري ويتضمن  10ورش
●

عادل سامي

أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس إدارة
الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
د .فاطمة الـثــاب تنظيم الجمعية
المعسكر الـتــدريـبــي األول لتنمية
اإلب ـ ــداع ل ــدى الـطـفــل بــاســم «ن ــادي
المخترع الصغير» ،من  29الجاري
حتى  9أغسطس المقبل.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـث ـ ــاب ،فـ ــي ت ـصــريــح
أمس ،إن المعسكر الذي يعد األول
م ــن نــوعــه عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت،
يختص بتأهيل األطفال لالنخراط
في المجال االبداعي واالختراعات،
ع ــن طــريــق مــدرب ـيــن متخصصين
ومـخـتــرعـيــن كــويـتـيـيــن حــاصـلـيــن
على براءات اختراع عالمية ،لتحفيز
األط ـف ــال الـمـشــاركـيــن عـلــى اإلب ــداع
العلمي والفكري.
وأض ــاف ــت أن الـمـعـسـكــر سيقدم
ل ــأط ـف ــال ال ـم ـشــارك ـيــن عـ ــدة ورش
ت ــؤهـ ـلـ ـه ــم ل ـ ــإب ـ ــداع واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــراع،
وتعلمهم م ـهــارات علمية جــديــدة،
وت ـص ـق ــل مـ ـه ــاراتـ ـه ــم وخ ـب ــرات ـه ــم

فاطمة الثالب

كـمـبــادريــن ،موضحة أن المعسكر
سـيـكــون خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـســائـيــة،
وسـ ـيـ ـحـ ـص ــل ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ف ـيــه
ع ـلــى شـ ـه ــادة ال ـم ـخ ـتــرع الـصـغـيــر
والمعتمدة من الجمعية الكويتية
لدعم المخترعين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـع ـس ـك ــر
سيتضمن  10ورش هي «صندوق
االبداع» وتقدمها د .منى الحمدان،

و«غذائي سر ذكائي» وتقدمها هبة
العصفور ،و«ابتكر عطر» وتقدمها
بـ ــدور الـسـمـيــط ،و«ص ـ ــور ب ــاب ــداع»
وتقدمها سلوى العوضي ،و«happy
 »businessويقدمها حسين المعراج،
و«الـكـيـمـيــائــي الـصـغـيــر – صناعة
ال ـصــاب ــون» ويـقــدمـهــا ن ــور غـســان،
و«صـ ـن ــاع ــة ال ـع ـب ـق ــري ــة» وي ـقــدم ـهــا
أحمد مظفر ،و«كن مبادر» وتقدمها
لطيفة المطيري ،و«إعادة التدوير»
وت ـق ــدم ـه ــا ي ـم ـنــى ف ـ ـ ــوزي ،وورشـ ــة
«اب ـت ـك ــر وت ـم ـي ــز» وي ـقــدم ـهــا ع ــارف
العنزي.
ودعـ ـ ــت الـ ـث ــاب أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ــور
إل ــى إش ــراك أبـنــائـهــم فــي مـثــل هــذه
الدورات ،الكتشاف وتنمية ما لديهم
من أفكار إبداعية وقدرات متميزة،
ووضعهم على الطريق الصحيح
الــذي يعود عليهم بالفائدة وعلى
وطـنـنــا الـكــويــت ،خــاصــة أن بعض
األهــل قد ال يعرف أن ابنه أو ابنته
صــاحــب أف ـكــار مـبــدعــة وق ــادر على
ت ـح ـق ـي ــق ان ـ ـ ـجـ ـ ــازات ش ـخ ـص ـي ــة لــه
ولبالده.

تنظم محافظة األحمدي في 3
و 4أغسطس المقبل المهرجان
الصيفي الترويحي األول «يا
حلو صيفنا» ،والذي سيقام
تحت رعاية وحضور المحافظ
الشيخ فواز الخالد ،في مجمع
«كويت ماجيك» بأبوحليفة.
ويتخلل المهرجان ،األول من
نوعه الذي تطلقه محافظة
األحمدي بالتعاون مع عدة
جهات حكومية وخاصة،
عدة فعاليات وأنشطة
تراثية وترفيهية ورياضية
ومسابقات وجوائز ،بينها:
بطولة التجديف األولى
للشباب والبنات ،مباريات
وألعاب ذهنية مثل الشطرنج
والدامة ،مشروع الحافلة
المبتكرة للهيئة العامة ،ركن
تراث البادية.

ملتقى الكويت الخيري ِّ
يكرم
أعضاءه وشركاءه
نظمت جمعية ملتقى الكويت
الخيري حفال لتكريم أعضاء
مجلس إدارة الجمعية
السابقين والحاليين
والعاملين بالجمعية ،وكذلك
شركاء العمل االستراتيجي
لها.
وأشاد رئيس مجلس إدارة
الجمعية موسى الجمعة،
في كلمة له ،بقطاع العمل
اإلنساني والخيري الكويتي،
والذي ُيعد أبرز ميزة تنافسية
للكويت ،وجعلها مركزا
إنسانيا وأميرها قائدا
إنسانيا.
وألقى عضو مجلس إدارة
الجمعية د .خالد الشطي،
َّ
المكرمين ،فشدد على
كلمة
ضرورة تطوير العمل اإلنساني
والخيري بالكويت ،وخاصة
في وجود العديد من الطاقات
الشبابية الذين لديهم أفكار
لتطوير هذا العمل لألفضل.
وشدد أمين السر العام
بالجمعية جمال النامي على
الدور الكبير للمرأة في العمل
الخيري واإلنساني الكويتي،
ثم جرى تكريم عدد من موظفي
الجمعية السابقين والحاليين.

تحسن الطقس يعيد
الحركة للموانئ
أعلنت مؤسسة الموانئ
الكويتية أمس ،استئناف حركة
المالحة البحرية بالكامل
في ميناء الشعيبة الساعة 7
ً
صباحا بعد أن تم تشغيله
مساء أمس الساعة 11.30
مساء للمغادرة فقط ،الفتة إلى
أن العمل في ميناء الشويخ
ً
وميناء الدوحة استؤنف كامال
الساعة  11مساء أمس األول.
وقالت المؤسسة ،في بيان،
إن حركة المالحة البحرية
في الموانئ الثالثة استؤنفت
بناء على اإلفادات الميدانية
من مديري العمليات البحرية
بتحسن حالة الطقس والرؤية
األفقية.
وكانت مؤسسة الموانئ
الكويتية أعلنت ،أمس األول،
توقف حركة المالحة البحرية
في موانئ الشويخ والشعيبة
والدوحة بسبب سوء األحوال
الجوية التي تتعرض لها
البالد من غبار وسرعة رياح.

«الرحمة» تطلق
مشروع األضاحي
أطلقت الرحمة العالمية ،التابعة
لجمعية اإلصالح االجتماعي،
حملة األضاحي للعام الهجري
1439هـ ،التي جاءت تحت شعار
«أضحيتك أجر وفرحة» ،عبر
موقعها اإللكتروني وفروعها
المنتشرة في الكويت.
وقال األمين المساعد لشؤون
القطاعات في «الرحمة» فهد
الشامري ،في تصريح صحافي:
«نسعى إلى إيصال األضاحي
إلى أكثر من  40دولة ،موزعة
على قطاعاتها األربعة؛ آسيا
وإفريقيا وأوروبا ،والقطاع
العربي».
وأعلن أن «الرحمة» نفذت
المشروع العام الماضي في
أكثر من  40دولة ،واستفاد
منه أكثر  947ألفا ،شملت
إفريقيا وآسيا وأوروبا والدول
العربية ،وبلغ إجمالي عدد
األضاحي  23477ألف أضحية،
منها  22160أضحية من الغنم
تقريبا ،فيما بلغ عدد أضاحي
البقر  1317تقريبا.

محليات
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«األشغال» :حماية البيئة من أولوياتنا بالمشاريع المختلفة

ً
الرومي :لجنة متابعة للوصول إلى جودة األداء تحقيقا للمصلحة العامة
سيد القصاص

أعلنت وزارة األشغال أن
المحافظة على البيئة خالل
التنفيذ الوزارة المختلفة من
األولويات التي تضعها عند
تنفيذ المشاريع ،مشيرة إلى
وجود لجنة تنسق مع البيئة
بشأن جودة األعمال وتنفيذ
الشروط البيئية المختلفة.

أكد وزير األشغال العامة وزير
الدولة لشؤون البلدية ،م .حسام
ال ــروم ــي ،أن «األشـ ـغ ــال» حريصة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
الكويتية خالل تنفيذها مختلف
ال ـم ـش ــاري ــع ب ـق ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ــوزارة،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه تــم تشكيل لجنة
لمتابعة و تـطــو يــر األداء البيئي
ل ـم ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،ل ـت ـتــولــى
الـتـنـسـيــق ال ـم ـبــاشــر ب ـيــن الـهـيـئــة
العامة للبيئة وقطاعات الــوزارة
ل ـت ـح ـق ـيــق االل ـ ـتـ ــزامـ ــات ال ـم ـس ـنــدة
اليها ،والعمل مع القطاعات الفنية
لتنفيذ تلك االلتزامات على الوجه
األكمل ،حرصا على إجراء مراقبة
حثيثة لـكــل ال ـم ـشــاريــع ،والـتــأكــد
م ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ل ـل ـش ــروط
والمواصفات البيئية.
وقال الرومي في مذكرة وجهت

إل ــى مـجـلــس األم ــة إن ال ـهــدف من
تلك اللجنة هو الوصول الى جودة
األداء المطلوبة ،تحقيقا للصالح
العام ،مشيرا الى أن اللجنة تتخذ
ما يلزم من إجراءات بشأن تطبيق
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـب ـي ـئ ـيــة ف ــي األع ـم ــال
التابعة للوزارة كافة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ف ـ ــرق ال ـم ـت ــاب ـع ــة
ال ـب ـي ـئ ـيــة بـ ـ ـ ــإدارة شـ ـ ــؤون الـبـيـئــة
بقطاع الهندسة الصحية تتولى
م ـت ــاب ـع ــة وم ــراقـ ـب ــة ك ــاف ــة م ــراف ــق
الصرف الصحي وإعداد التقارير
الالزمة عن ذلك ،إضافة الى اتخاذ
م ــا ي ـلــزم م ــن إج ـ ـ ــراءات ت ـجــاه من
يخالف أو يتسبب في صــرف أي
مخلفات غير مطابقة للمواصفات
الـبـيـئـيــة بالتنسيق مــع الـجـهــات
المعنية والشرطة البيئية ،وفقا
لـمــا ورد ب ـقــانــون الـبـيـئــة رق ــم ٤٢

حسام الرومي
لـسـنــة  ٢٠١٤وت ـعــديــاتــه .وأش ــار
الــرومــي إلــى أنــه ال تــوجــد أجهزة
ق ـ ـيـ ــاس ل ــانـ ـبـ ـع ــاث ــات ال ـن ــات ـج ــة
م ــن م ــداخ ــن الـ ـق ــوى الـكـهــربــائ ـيــة

وتقطير الـمـيــاه ،الفـتــا إلــى أن ما
يتم قياسه حاليا فــي المحطات
هــو أكاسيد النيتروجين وثاني
أك ـس ـي ــد الـ ـك ــرب ــون واألك ـس ـج ـي ــن،
حيث يتم الـقـيــاس فــي نـقــاط قبل
الغاليات لضمان كفاءة االحتراق
ال ــذي يـســاعــد عـلــى ع ــدم تصاعد
الـ ــرمـ ــاد ال ـك ــرب ــون ــي .وأوض ـ ـ ــح أن
تلك العمليات ال تبين أي تراكيز
ألي مـلــوثــات تنبعث مــن مــداخــن
المحطات ،وبعد ص ــدرور قانون
حـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،ت ـ ــم االجـ ـتـ ـم ــاع
ب ـم ـم ـث ـل ـيــن مـ ــن وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
والـمــاء ،وتمت إفادتهم بضرورة
تركيب أنظمة ا لــر صــد المستمر،
وإيـ ـص ــالـ ـه ــا بـ ـق ــواع ــد ال ـب ـي ــان ــات
ال ـتــاب ـعــة لـهـيـئــة ال ـب ـي ـئــة ،ع ـلــى أن
يـتــم توصيفها مــن خ ــال جهات
استشارية معتمدة لدى الهيئة.

وذك ـ ــر أنـ ــه ت ــم إجـ ـ ــراء اج ـت ـمــاع
آخ ــر مــع ممثلي وزارة الـكـهــربــاء
والـ ـم ــاء ف ــي  ٧نــوف ـم ـبــر ال ـمــاضــي
ح ــول ال ـمــوضــوع ذات ــه ،إال أن ــه لم
ي ـتــم تــرك ـيــب األن ـظ ـمــة الـمـطـلــوبــة
أو االس ـت ـعــانــة ب ـطــرف آخ ــر يـقــوم
بـعـمـلـيــات ال ـق ـيــاس م ــن الـمــداخــن
لمتابعة االنبعاثات التي تصدر
عن احتراق الوقود لتوليد الطاقة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ح ـت ــى اآلن .وأشـ ــار
الوزير الى أنه تم تدشين الخطة
االسـتــراتـيـجـيــة لـقـطــاع الهندسة
الصحية عــن الفترة ٢٠٤٥ /٢٠١٥
التي اشتملت على برنامج تجديد
البنية التحتية لجميع المناطق
وبرامج توسعة وتنفيذ وتطوير
الـمـحـطــات والـشـبـكــات المرتبطة
بها ،وبرنامج حماية البيئة الذي
يعد من أهم أهداف الوزارة.

لجنة «مزاولة المهن» تناقش  4معامالت

●

علي حسن

أنـهــت لجنة مــزاولــة المهن
الهندسية التابعة للمجلس
البلدي اجتماعها الثاني أمس،
بعد مناقشة ج ــدول أعمالها
ال ــذي تضمن أرب ــع معامالت،
حيث رفضت المقترح الخاص
بإقامة ورشة عمل مقدمة من
جمعية المهندسين ،وذلك بعد
رفــض الجهار الفني لها ،في
حين أحالت اللجنة الى لجنة
اإلصـ ــاح والـتـطــويــر محضر
اجـتـمــاع لجنة مــزاولــة المهن
الهندسية المنعقد بتاريخ /11
 2015 /1بشأن عمل المكاتب
والدور الهندسية االستشارية
ووضـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـلـ ــول لـ ـ ـه ـ ــا ،مــع

التحضير لعمل ور ش ــة عمل
بالتنسيق مع اتحاد المكاتب
ال ـه ـنــدس ـيــة ل ـب ـحــث الـمـشــاكــل
المتعلقة.
وطلبت اللجنة من جمعية
المهندسين وضع تعديالتها
ع ـلــى ال ـم ـق ـتــرح الـ ــذي تـقــدمــت
به بشأن إنشاء لجنة القطاع
الـ ـهـ ـن ــدس ــي ب ـ ـقـ ــانـ ــون ب ـل ــدي ــة
الـ ـك ــوي ــت ،ك ـم ــا س ـي ـتــم إح ــال ــة
تلك الـتـعــديــات مـبــاشــرة الى
اإلدارة الـقــانــونـيــة فــي بلدية
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ـ ــي وقـ ـ ــت حـفـظــت
االق ـت ــراح الـمـقــدم مــن العضو
د .حسن كـمــال بـشــأن تحديد
أس ـب ــاب الـمـشــاكــل اإلنـشــائـيــة
وال ـت ـش ـط ـي ـب ــات فـ ــي ال ـب ـي ــوت
الجاهزة.

«المهندسين» نظمت اللقاء
التنويري لطلبة أستراليا
احتضنت جمعية المهندسين ،أمس األول ،اللقاء التنويري للطلبة
الكويتيين المقبولين للدراسة في أستراليا ،والذي أقامه فرع اتحاد
الطلبة ،ونظمته لجنة المهندسين الشباب ،برعاية الجمعية ،وحضور
السفير األسترالي في الكويت جوناثان غيلبرت.
وقال عضو مجلس اإلدارة ،م .علي محسني ،في كلمة له خالل اللقاء،
إن الطلبة الكويتيين في الخارج يتميزون بالوعي واالنفتاح والقدرة
على التواصل بالمجتمع الذي يعيشون فيه ،مشيرا إلى أنهم سفراء
للوطن بالبالد التي يدرسون فيها.
ودع ــا محسني الـطـلـبــة إل ــى ضـ ــرورة االل ـت ــزام ال ـتــربــوي والعلمي
واألخالقي ،وإعطاء صورة إيجابية لدى الشرائح المجتمعية بالخارج،
مضيفا« :علينا جميعا الحفاظ على هويتنا الوطنية واإلسالمية،
والتمسك بالعادات والتقاليد االجتماعية الكويتية األصيلة».

«البلدية» :الخط الساخن
استقبل  124شكوى خالل يونيو
ك ـش ــف ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ــذي أع ــدت ــه
إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ببلدية
الـكــويــت ،أن عــدد الـشـكــاوى التي
اسـتـقـبـلـهــا ال ـخــط ال ـســاخــن 139
ل ـق ـســم ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـت ــاب ــع إلدارة
الخدمات العامة ،وتحويلها إلى
أفرع البلدية بالمحافظات خالل
شهر يونيو الـمــاضــي ،بلغ 124
شكوى .وأضافت البلدية ،في بيان
أم ــس ،أن أعـلــى مـعــدل للشكاوى
التي تم استقبالها من الجمهور

كان في محافظة األحمدي ،حيث
ب ـلــغ ع ــدده ــا  27ش ـك ــوى ،تلتها
محافظة الفروانية بـ  ،23وجاءت
محافظة الـعــاصـمــة فــي المرتبة
الـثــالـثــة بـ ـ  21ش ـك ــوى ،ف ــي حين
جاءت محافظة مبارك الكبير في
المرتبة الرابعة بـ  ،20ومحافظة
الجهراء في «الخامسة» بـ  ،18في
حين جــاءت محافظة حولي في
المرتبة األخيرة بـ  15شكوى تم
استقبالها عبر الخط الساخن.
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الجامعة :تعاون األقسام في طرح شعب المستجدين
الجارالله :اعتماد القبول مستمر حتى  29الجاري
كشفت عمادة القبول
والتسجيل بجامعة الكويت عن
استمرار عملية اعتماد قبول
وتسجيل الطلبة المستجدين
للفصل الدراسي األول -2018
 2019حتى  29الجاري.

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـعـ ـمـ ـي ــدة ال ـم ـس ــاع ــدة
للشؤون الطالبية في عمادة القبول
والتسجيل بجامعة الكويت د .ريم
الجارالله بــدء عملية اعتماد قبول
وت ـس ـج ـي ــل ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـس ـت ـجــديــن
للفصل الدراسي األول 2019-2018
حتى  29الجاري.
وقــالــت ال ـجــارال ـلــه ،فــي تصريح
أمـ ـ ــس ،إن ع ـم ـل ـيــة اعـ ـتـ ـم ــاد ق ـبــول
وتسجيل المواد جرت بكل سهولة
ويـســر ،حيث تعاونت األقـســام في
ط ــرح الـشـعــب الـكــافـيــة الستيعاب
األعـ ــداد المقبولة ،علما أن عملية
التسجيل تتم وفقا لمواعيد محددة
لكل طالب.
وأض ـ ــاف ـ ــت" :ت ـ ــم إرسـ ـ ـ ــال رس ــال ــة
ق ـص ـيــرة ل ـكــل ط ــال ــب ع ـبــر الـهــاتــف
ال ـن ـق ــال ،ال ـم ـسـجــل ض ـمــن بـيــانــاتــه
الجامعية ،إلبــاغــه بموعد دخوله
للتسجيل بصالة الـقـبــول ،إضافة
إل ــى مــوعــد تسجيله فــي الـمـقــررات
الــدراسـيــة ،وذل ــك فــي صالة القبول
والتسجيل بالحرم الجامعي".
وش ــددت على ض ــرورة مراجعة
ب ـي ــان ــات ال ـه ــات ــف ال ـن ـق ــال وال ـبــريــد
اإللكتروني الشخصي مع الموظف
أثناء التسجيل ،الستخدامها الحقا
ف ــي ت ـف ـع ـيــل الـ ـخ ــدم ــات واألن ـظ ـم ــة
اإللكترونية الخاصة بكل طالب.
ولـفـتــت الـجــارالـلــه إل ــى أن ــه على

جانب من اعتماد القبول في الجامعة
الطالب إحـضــار النسخة األصلية
من شهادة الثانوية ،أو صورة طبق
األصــل ،والبطاقة المدنية األصلية
لـلـطــالــب ال ـم ـق ـبــول ،ع ـلــى أن تـكــون
سارية المفعول ،إضافة إلــى جواز
الـسـفــر وصـ ــورة شخصية حديثة
ملونة.
وأك ـ ــدت ض ـ ــرورة االلـ ـت ــزام بـهــذه
ال ـم ــواع ـي ــد ت ـف ــادي ــا إللـ ـغ ــاء قـبــولــه
فــي جــامـعــة الـكــويــت ،مبينة أن كل
اإلرش ــادات والمستندات المطلوبة
م ـع ـل ـن ــة عـ ـل ــى ش ـب ـك ــة اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
وضمن دليل القبول الــذي تصدره
العمادة ،وتــم توزيعه على الطلبة
المستجدين.
ودع ــت الطلبة ،الــذيــن تــم إعــان
قـبــولـهــم ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت ،إلــى

لقاء تنويري لطلبة «الدراسات العليا»
في الخالدية اليوم
دعا القائم بأعمال عميد كلية الدراسات
العليا بجامعة ا لـكــو يــت د .عــا يــد السلمان
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـمـ ـقـ ـب ــولـ ـي ــن ف ـ ــي ب ــرام ــج
ا لــد كـتــوراه والماجستير وا لــد بـلــوم العالي
للعام الجامعي  2019/2018إلى حضور لقاء
تنويري اليوم على مسرح المغفور له بإذن
الله الشيخ صباح السالم بالخالدية (بوابة
 )3 ،2 ،1في تمام العاشرة صباحا.
وقـ ــال ال ـس ـل ـمــان ،ف ــي تـصــريــح امـ ــس ،إنــه
س ـي ـتــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ت ـع ــري ــف ال ـم ـق ـبــول ـيــن
بلوائح وقوانين الكلية واإلجراء ات الخاصة

بالتسجيل ود فــع ا لــر ســوم ،كما سيتضمن
ه ــذا ال ـل ـقــاء عــرضــا لـطــريـقــة الـتـسـجـيــل عن
طــريــق اإلنـتــرنــت ،وال ــذي ستبدأ فترته من
األحد  5اغسطس إلى الخميس  6سبتمبر.
وب ـ ّـي ــن أن ــه سـيـتــم ش ــرح ال ـمــواض ـيــع ذات
ال ـع ــاق ــة ب ـم ـس ــاري األطـ ــروحـ ــة وال ـم ـش ــروع
وطريقة وكيفية التسجيل فيهما ،وسيتم
خالل اللقاء توزيع الدليل الشامل للتسجيل
ً
لجميع ا ل ـبــرا مــج ،مــو ضـحــا أن ه ــذه السنة
هي األولى التي يكون التقديم فيها لجميع
البرامج والنظم الكترونيا.

االطالع على التعليمات واإلرشادات
ال ـتــي تــوفــرهــا الـجــامـعــة ل ـهــم ،على
شبكة اإلنترنت ،مع ضرورة االلتزام
التام بالمواعيد المحددة ،مشددة
عـلــى الـطـلـبــة الـتــأكــد مــن جــداولـهــم
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات الـ ـت ــي تــم
التسجيل فيها ،خــاصــة فــي بداية
الدراسة ،وطبع نسخة من الجدول
للرجوع إليها عند الحاجة.
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت ال ـط ــال ـب ــة
دالل الــرشـيــدي ،مــن كلية الهندسة
والبترول ،أنها لم تجد أي صعوبة
في التسجيل ،كون موعد التسجيل
حدد مسبقا .وأشادت الطالبة أنفال
ش ـمــس ال ــدي ــن م ــن كـلـيــة الـهـنــدســة
والبترول بتنظيم وسالسة إجراءات
التسجيل

وقالت الطالبة شيخة الخلفان،
مـ ــن ك ـل ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول،
إنـهــا تلقت رســالــة قصيرة بموعد
التسجيل ،مشيرة إلى استفادتها من
اللقاء التنويري الذي أقيم مسبقا.
وانـ ـط ــاق ــا مـ ــن ح ـ ــرص جــامـعــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ع ـ ـلـ ــى س ـ ــام ـ ــة ال ـط ـل ـب ــة
ال ـم ـس ـت ـجــديــن أثـ ـن ــاء س ـيــر عملية
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ،وف ـ ـ ـ ــرت إدارة األم ـ ــن
والـ ـس ــام ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
ال ـص ـح ــة ،عـ ـي ــادة ط ـب ـيــة وإس ـع ــاف
طبي بمحيط صالة القبول ،لتفادي
نوبات ارتفاع درجة الحرارة ،إضافة
إلــى توفير خــدمــات توصيل ونقل
للطلبة المستجدين من وإلى صالة
القبول ،مما أسهم في نجاح عملية
التسجيل.
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أكاديميا

 ...وتوقع بروتوكول تعاون مع «اإلطفاء»
ّ
وق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ج ـ ــام ـ ـع ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
مذكرة تفاهم مع اإلدارة العامة
ل ــإط ـف ــاء م ــدت ـه ــا ثـ ــاث س ـن ــوات
يـتـعــاون بموجبها الـطــرفــان في
خ ــدم ــة ال ـ ـبـ ــاد ،وذل ـ ــك ي ــأت ــي مــن
إدراك الجامعة ألهمية التنمية
المستدامة ،وسعيا منها لتطوير
ودعـ ـ ــم س ـب ــل الـ ـتـ ـع ــاون الـعـلـمــي
والثقافي والتقني بين الطرفين،
ولـتــوطـيــد وت ـعــزيــز آفـ ــاق تـبــادل
الخبرات والتوعية المجتمعية،
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات
المتاحة فيما يحقق المصلحة
المشتركة للطرفين.
وقال المدير العام للجامعة د.
حسين األنصاري ،إن توقيع هذه
المذكرة فرصة مربحة للطرفين
ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ـ ــواء ،ألنـ ـه ــا ت ـهــدف
الـ ــى تـ ـب ــادل الـ ـخـ ـب ــرات وتــوط ـيــد
العالقات في المجاالت األكاديمية
والعلمية ،والـتــي أهمها تدريب
الـطـلـبــة وال ـعــامـلـيــن بــالـجــامـعــة،
وترسيخ ثقافة السالمة والوقاية.
وأضاف األنصاري أن "اإلطفاء"
تـ ـسـ ـع ــى لـ ـلـ ـبـ ـح ــث وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر،
والـجــامـعــة تتطلع ال ــى توظيف
ال ـم ـع ــارف وال ـع ـل ــوم ع ـلــى أرض
الواقع من خالل التطبيق العلمي
ألحــدث تقنيات السالمة وإدارة
المخاطر وأســس الــوقــايــة ،وهو
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـس ـه ــم فـ ــي تـهـيـئــة
خريجين قادرين على المنافسة
في سوق العمل بما يمتلكون من
معارف ومهارات عملية بجانب

األنصاري والمكراد خالل توقيع البروتوكول
الشق النظري األكاديمي من خالل
إث ـ ــراء عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم وتـطــويــر
المناهج.
ومـ ــن ج ـه ـت ــه ،وصـ ــف ال ـمــديــر
ال ـع ــام لـ ــ"اإلطـ ـف ــاء" ال ـفــريــق خــالــد
ال ـم ـك ــراد ه ــذه ال ـخ ـطــوة بالنقلة
الـنــوعـيــة الـمـتـمـيــزة ،ألن جامعة
الـكــويــت مــن الـجــامـعــات الــرائــدة
وال ـع ــري ـق ــة ال ـت ــي ت ـح ـقــق أهـ ــداف
ال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي مـ ـج ــاالت الـ ـم ــوارد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ،بـ ـم ــا يـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
احتياج سوق العمل ومتطلبات
الجهات الحكومية والمؤسسات
األهلية.

وأشار المكراد الى أن الهدف
من هذا البروتوكول هو التعاون
واالس ـت ـفــادة مــن خـبــرات أعضاء
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس وال ـب ــاح ـث ـي ــن
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،ودعـ ــم الـمـشــاريــع
والمنتديات والــورش التثقيفية
بين الجهتين ،مع تنظيم وإعداد
برامج وزيارات متبادلة للخبرات
الـفـنـيــة ،ودع ــم تـطــويــر المناهج
الـعـلـمـيــة واألن ـش ـطــة األكــاديـمـيــة
ذات ال ـع ــاق ــة ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مع
احتياجات سوق العمل.

«أبحاث الجامعة» يعلن الفائزين بجوائز الباحثين
أعلن مكتب نائب مدير الجامعة لألبحاث
أسماء الفائزين بجوائز الباحثين المتميزين
ل ـل ـعــام األك ــادي ـم ــي  ،2018/2017ف ــي مـجــال
العلوم األساسية والتطبيقية وهم :أ .د علي
ركشاني من قسم الفيزياء بكلية العلوم ،وأ.
د .مانويل جون البرت من قسم علم األحياء
المجهرية في كلية الطب ،ود .فــواز الزعبي
من قسم طب األسنان الحاصل على أفضل
باحث من الشباب للعام نفسه.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،أم ــا
الحاصلون على جوائز الباحثين في مجال
اآلداب والـعـلــوم اإلنسانية فـهــم :د .عبدالله
ال ــدوس ــري مــن قـســم اإلدارة والـتـســويــق في
كلية العلوم اإلداري ــة الحاصل على جائزة

أفضل باحث من الشباب ،ود .حسين بوعركي
مــن قـســم ال ـقــانــون ال ـجــزائــي لكلية الحقوق
اللـحــاصــل أيـضــا على جــائــزة أفـضــل باحث
من الشباب.
وأوض ــح أن ه ــذه الـجــوائــز تجسد الـتــزام
قطاع األبحاث بتقدير وتكريم باحثي جامعة
الـكــويــت مــن أع ـضــاء هيئة ال ـتــدريــس ،الفتا
إلــى أن هــذه الجوائز تهدف بشكل أساسي
إلى تقدير االمتياز العلمي ،وتكريم باحثي
الكليات لمساهماتهم البحثية االستثنائية
في التقدم العلمي.
وأضاف ان البحث العلمي يحظى بأهمية
بــالـغــة ل ــدى جــامـعــة ال ـكــويــت ،ألنـهــا جامعة
أكــادي ـم ـيــة بـحـثـيــة تــدعــم ال ـتــوجــه الـبـحـثــي،

وتهدف إلى بناء عالقة تكاملية بين التدريس
والبحث العلمي ،وتسعى بكل إمكانياتها
إلى تعزيز اإلنتاج البحثي المعرفي بشقيه
ال ـع ـل ـمــي واألدبـ ـ ـ ــي ،وذل ـ ــك لـتـحـقــق االرتـ ـق ــاء
والتميز الذي تصبو إليه.
وأشار الى أن "األبحاث" يقدم مكافأة األداء
البحثي المعتمد على المخرجات المنشورة
ل ـل ـبــاح ـث ـيــن مـ ــن م ـش ــاري ـع ـه ــم ال ـم ـم ــول ــة مــن
الجامعة ،إذ تقدم بالتساوي لمجاالت العلوم
األساسية والتطبيقية واآلداب واإلنسانيات،
ً
ويـتــم اخـتـيــار الباحثين الـفــائــزيــن اعـتـمــادا
على تقييم جودة البحث العلمي على أسس
موحدة.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :الشهادات المزورة
ومسلسل إفساد الشعب

إحراج

د .عبدالحميد األنصاري*

تـ ــوالـ ــي ق ـص ــص الـ ـت ــزوي ــر وال ـ ـغـ ــش فــي
مجتمعنا المحافظ يشكل ظــا هــرة تبعث
ع ـلــى ال ـق ـلــق الـ ـش ــدي ــد ،ف ـم ـنــذ ف ـت ــرة ون ـحــن
نـعــالــج م ــوض ــوع ال ـغــش ف ــي االم ـت ـحــانــات،
وم ــا بـيــن اع ـت ــراض ــات األهـ ــل عـلــى معاقبة
أبنائهم الغشاشين ومطالباتهم بالتساهل
م ــع ه ـ ــؤالء ،وم ــا ب ـيــن ال ـم ـقــاومــة ال ـشــديــدة
من الطلبة ذاتهم ومحاوالتهم المستمرة
إليـ ـج ــاد وس ــائ ــل غ ــش م ـب ـت ـكــرة ،ومـ ــا بين
ال ـن ـتــائــج ال ـفــاض ـحــة ل ـعــدم ن ـجــاح أح ــد في
"دراس ــة الـمـنــازل" بعد التشدد فــي الرقابة
ومنع الغش ،نعلم أننا أمام مشكلة شديدة
الـتـعـقـيــد ،فـهــي لـيـســت مشكلة إلـكـتــرونـيــة
ً
تتطلب ابتكارا في مقاومتها ،وهي ليست
ً
مشكلة رقابية تتطلب تكثيفا ألعضائها،
ً
ً
هي مشكلة أخالقية تتطلب عالجا جذريا
ط ــوي ــل الـ ـم ــدى ،مـشـكـلــة ت ـح ـتــاج مــواج ـهــة
حقيقية مــع المجتمع وفهما عميقا آللية
عمله والتي أوصلته لهذه المنطقة ،منطقة
الكسب السريع على حساب األخالق والقيم.
ومـنــذ فـتــرة (تكاثفت اآلن) ونـحــن كذلك
نتعامل مع ظاهرة التزوير األكاديمي ،حيث
تطفو الفضائح بين فترة وأخرى لشهادات
بكالوريوس وماجستير ودكتوراه مزورة
ت ـقــول الـشــائـعــات الـقــابـلــة للتصديق إنها
لشخصيات مهمة فــي البلد .تضيف هذه
ً
المشكلة بعدا أعمق لمشكلة الغش ،تشير
إلى أن الخراب الذي يبدأ في الصغر يمتد
أثره للكبر ،وأن التهاون الال أخالقي ،مثله
مثل كــل شــيء فــي الـحـيــاة ،يكبر مــع الزمن
ويسهل بمرور الوقت ويتأصل باالعتياد
ثم يتحول نتاجه الى حق مكتسب ،يشعر
أفراد المجتمع أنهم يستحقونه وال يالمون
على السعي خلفه.
الـ ــوصـ ــول ال ـس ـه ــل م ــن خـ ــال ال ـغ ــش أو
السرقة األدبـيــة أو مــن خــال دفــع المبالغ
المالية أو من خالل العالقات والوساطات،
ثم تبرير هذا الرحلة الفاسقة بأنها رحلة
يستقلها المعظم وأن " حـشــرا مــع الناس
ع ـي ــد" وكـ ــأن الـتـقـلـيــد يـبـيــح ال ـم ـح ـظــورات
وي ـحــول الـفـســاد الــى مـمــارســات أخــاقـيــة،

هـ ــي حـ ــالـ ــة ي ـص ـع ــب تـ ـب ــري ــره ــا ب ــوض ــوح
ودون الدخول في منطقة خطرة ومؤذية
وغـ ـ ــايـ ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـسـ ــاس ـ ـيـ ــة .فـ ـ ــي م ـج ـت ـمــع
مـحــا فــظ ينبذ أ ق ــل مــا يمكن أن يتعارض
م ــع ال ــرؤي ــة الــدي ـن ـيــة الـتـقـلـيــديــة ،م ــا ال ــذي
يبرر قبوله لهذه الممارسات بل ارتياحه
فــي أدائ ـه ــا؟ كـيــف يـفـصــل ال ـنــاس التقييم
اإللهي لتصرفاتهم من حيث إن الرب ذاته
ا لــذي يؤمنون أ نــه يحاسبهم على أدائهم
المتقن للصالة أو الوضوء ال يعتقدون أنه
يحاسبهم على تزوير شهادة أو ارتكاب
غ ــش أو ح ـتــى اس ـت ـخ ــراج ط ـب ـيــة م ـ ــزورة؟
كيف تلتقي الحالتان في العقلية المؤمنة
الكويتية؟
يفلسف بـعــض ا لـمـفـكــر يــن ا لـحــا لــة على
أنـهــا شـعــور بــأمــان عـمـيــق داخ ـلــي بسبب
ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود فـ ـ ــي مـ ـنـ ـظ ــوم ــة دي ـ ـن ـ ـيـ ــة ت ـخ ـبــر
األشخاص أنهم ،مهما عظمت خطاياهم،
ذاهبون للجنة في نهاية المطاف ولو بعد
بعض ا لـعـقــاب .يقول بعض المفكرين إن
ً
هـنــاك أشـخــاصــا يـتـهــاونــون فــي التزامهم
ً
األخــاقــي ش ـعــورا منهم بــأمــان ت ــام تحت
م ـن ـظ ــوم ــة ديـ ـنـ ـي ــة ت ـض ـع ـه ــم ف ـ ــي م ـص ــاف
"المختارين" ،فهم على طريق الحق المطلق
وإن تهاونوا في بعض الممارسات ،كما
أن ه ـ ــذه ال ـم ـن ـظ ــوم ــة تـ ـع ــوض أخ ـط ــاء ه ــم
ب ـم ـمــارســات ـهــم ال ـت ـع ـبــديــة األخ ـ ـ ــرى ،ت ــزور
ً
شـهــادة مـثــا  ،ثــم تستغفر وتقيم الصالة
وتحج لتخلص نفسك من آثام الممارسة.
ليس هذا بخطأ المنظومة الدينية بالطبع،
وال يوجد دين يبرر األخطاء بهذه الصورة
الساذجة التي يصورها أصحابه ،وهناك
بـكــل تــأ كـيــد مجتمعات متدينة ال تعاني
ا لـتـســا هــل القيمي ا ل ــذي نعانيه نـحــن ،إال
أنه إذا ما تكالبت األسباب ،فلربما يصبح
ً
األمان الديني محفزا للتساهل في األمور
الحياتية األخــرى .أتذكر إبــان اإلقامة في
أم ـيــركــا أن ب ـعــض الـكــويـتـيـيــن الــدارس ـيــن
هناك كانوا يبررون عدم دفع مديونياتهم
على بطاقاتهم االئتمانية بحجة و جــود
فـتــاوى تبيح السرقة مــن الـكـفــار .الشعور

د .خولة مطر*

كلما نبشت خـلــف مــركــز بحثي عــريــق ومــا
ج ـ ــرى لـ ــه مـ ــن ت ـ ـحـ ــوالت س ـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـم ــواض ـي ــع أو نــوع ـيــة الـ ــدراسـ ــات وال ـب ـحــوث
والحلقات الحوارية أو المواقف السياسية أو
حتى قوائم المدعوين للمشاركة في الحوارات
التي تتناول واقع ومستقبل منطقتنا المنكوبة،
تبين لك أنه قد وقع تحت "إغراء" األموال القادمة
من خارج حدود ذاك البلد.
فــالـمــراكــز البحثية الـتــابـعــة لـلـجــامـعــات أو
غـيــرهــا وال ـتــي فــي معظمها إم ــا فــي واشـنـطــن
ال ـع ــاص ـم ــة أو ف ــي ب ـع ــض الـ ـع ــواص ــم والـ ـم ــدن
األوروبـيــة األخــرى لم تكن أصال "بريئة" ودون
أهداف "سامية"! سواء كنت من "جماعة" نظرية
الموامرة أو لم تكن ال تستطيع أن تتصور أنها
كانت بعيدة عن دوائر صنع القرارات والمواقف
السياسية ،إال أنها وككل المراكز في تلك الدول ال
تستطيع أن تبعد عن تراثها في فتح مساحات
لآلراء على اختالفها واالستماع لمن هو مساند
لسياساتها فــي المنطقة والعالم أو حتى من
بعض المعارضين "المرنين" كما يحب البعض
تسميتهم.
يـبــدأ اإلحـســاس بـهــذا التغيير حتى قبل أن
يفتضح األمــر عبر صحف ما زالــت تسعى إلى
المحافظة على بعض مـســا حــات االستقاللية
والموضوعية المغضوب عليها ،والتي أصبحت
مادة للكتب الدراسية في الجامعات فقط ،حيث
يتعلم ذاك الـطــالــب الجامعي ال ــذي تـصــور أنه
ً
بدخوله كلية اإلعــام سيكون جــزء ا من أدوات
التغيير في مجتمعه الصغير عبر فضح الفساد
والـفــاســديــن ،وال ــوق ــوف عـلــى مــا يـهـ ّـم الـمــواطــن

ً
باالستعالء الديني مترافقا مع بعض اآلراء
الدينية التي تسهل االستفادة بالتحايل
ممن هم على غير الدين المعني يشكالن
محفزات مهمة للتخطي فــوق الكثير من
ً
ً
القيم التي يكون االلتزام بها عبئا أو عائقا
أمام المصالح والمكاسب.
لـكــن ال يمكن أن يـكــون هــذا هــو السبب
األوحــد أو حتى الرئيس ،في اعتقادي أن
السبب الرئيس لظاهرة التزوير والغش
البشعة المتفشية بيننا هو قوة الشعور
الـعــام بــأن "مــن صــادهــا عشى أهـلــه" وبــأن
ال ـم ـل ـتــزم بــال ـم ـبــدأ س ـي ـفــوتــه ال ـم ـئ ــات غير
ا لـ ـمـ ـلـ ـت ــز مـ ـي ــن ،وأن ا لـ ـ ــدو لـ ـ ــة ب ـخ ـضــو ع ـهــا
للوساطات ،تشجع هــذا المنحى وتقوي
ـاف أمــام
شــوكــة االن ـت ـهــازي ،وه ــذا مـبــرر ك ـ ٍ
الله لتخطي المبادئ والقيم وللتساهل في
تنفيذهما ،هذا التساهل الذي من يتعنت
ً
معه سيجد نفسه دو م ــا فــي آ خــر الصف،
منتهكة حقوقه ،متراجعة فرصه ،بال أي
وسيلة لتحقيق النجاح ا لــذي بكل تأكيد
ً
ل ــو أحـ ــرزه فـسـيـســاعــده الح ـق ــا (ك ـمــا يسر
ويبرر هو لنفسه) على تقويم االعوجاج
وإصالح الخطأ.
كانت األخبار في البداية محرجة كلما
هــاجــت وظـهــرت تفاصيلها ،اآلن األخـبــار
مقلقة ،و هــي على شفا أن تصبح مرعبة.
إذا ص ـحــت ال ـشــائ ـعــات ال ـم ـن ـت ـشــرة ،فــأيــن
ه ــم الـ ـ ـم ـ ــزورون وأي م ـن ــاص ــب ي ـت ـق ـلــدون
ً
وأي أضــرار أحاقوا بنا ،ليس فقط عمليا
ً
ً
واق ـت ـصــاديــا ،ول ـكــن أخــاق ـيــا كــذلــك؟ مــاذا
أورثــوا الجيل الــذي يليهم من موظفيهم؟
أي أسـ ــس ون ـظ ــم وق ـي ــم نـ ـش ــروا ف ــي مـقــار
أ عـمــا لـهــم ،وا لـتــي ستبقى حية كما العفن
ً
يتسلق انتشارا في الخفاء؟ الموضوع أبعد
مــن " شــو يــة" قيم وأ خ ــاق نتباكى عليها،
نحن نستشعر الضعف العام في مرافقنا
وفي خدماتنا ونعاني من العقليات التي
تــد يــر الكثير مــن شــؤو نـنــا وتنجز الكثير
ً
م ــن مـعــامــاتـنــا ،ال ـمــوضــوع إذا مــوضــوع
أس ــاس قــامــت عـلـيــه ال ــدول ــة ،إل ــى أي مــدى
هو مغشوش؟

aeansari@qu.edu.qa

في كلمته أمــام أعمال الــدورة الثامنة لالجتماع الــوزاري لمنتدى
الـتـعــاون الصيني الـعــربــي ،بـكـيــن ،قــال سـمــو الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
الجابر الصباح ،أمير دولــة الكويت :األوضــاع المأساوية في اليمن
وسورية وليبيا والصومال تدمي القلوب .صدق سموه ،فما يحصل
في هذه البالد وغيرها من الدول التي نكبت بالوباء اإلرهابي ،فواجع
رهيبة تــدمــي القلب وتبكي الـفــؤاد قبل العين ،فــإذا أضفنا إلــى تلك
المشاهد الكارثية ،ما نقلته التقارير عن جهود "داعش" المحمومة في
الترويج لتجنيد األطفال واستغاللهم في عملياته االنتحارية ،فيما
يسمون "أشبال الخالفة" أدركنا حجم الكوارث المحدقة بمستقبل هذه
المجتمعات العربية.
ما دوافع "داعش" لتجنيد األطفال؟!
أوال :الجهود الوطنية وبدعم التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب،
نجحت فــي تقويض دول ــة الـخــافــة الـمــزعــومــة فــي الـمــوصــل والــرقــة،
وتمزيق التنظيم ومالحقة فلوله وتـشــريــدهــا ،واسـتـعــادة األراضــي
المحتلة منذ عــام  2014وتحرير المدن السورية ،كما نجح الجيش
العراقي المجيد والتحالف ،بعد تضحيات جسيمة ،في طرد "داعش"
وتطهير العراق من أرجاسه ،هزم "داعش" وولى األدبار ،ولم يجد هذا
التنظيم العدواني ،أمام سلسلة الهزائم واالنكسارات إال اللجوء إلى
تجنيد األطفال.
ً
ثانيا :تجنيد األطفال أسهل من تجنيد الكبار ،فهم أطــوع لقبول
أيديولوجية الكراهية والـتــدريــب على بــرامــج الـعـنــف ،عبر عمليات
غسيل األدمغة في المعسكرات ومشاهد القتل وفيديوهات اإلعــدام،
وجعلهم يشاركون في هذه العمليات ،مما يرسخ في نفوسهم العدوان
والوحشية ،ويجعلهم أكثر والء وانصياعا في تنفيذ األوامر ،وتحولهم
إلى قنابل بشرية انتحارية.
ً
ثالثا :يشكل األطفال قوة استراتيجية للتنظيم ،كونهم يستطيعون
الــوصــول إلــى األهـ ــداف ،دون إث ــارة االشـتـبــاه فيهم ،كما أنــه يصعب
على من تربى على أيديولوجية العنف والكراهية ،واعـتــاد مشاهد
ً
القتل والدماء ،إعادة تأهيله ،طبقا للكاتبة الروائية نداء أبوعلي في
تقريرها" :داعش" يصعد وتيرة تجنيد األطفال بعد خسائره المتتالية،
صحيفة الحياة.
اآلن :دعونا نتساءل :لماذا ينجح "داعش" وتنظيمات التطرف ،في
استهواء الصغار وتجنيدهم تحت شعارات الجهاد والفوز بالجنة؟!
هناك مجموعة من العوامل ،أبرزها:
األطفال الذين ال ينعمون بمحاضن
 -1التربية األسرية غير السوية:
ُ
تربوية آمنة وحميمية ،بسبب التفكك األ َس ــري ،وســوء معاملة األب
ً
ً
ً
ً
ألطفاله وأمهم ،ويعيشون جوا أسريا بائسا ومحبطا ،هم األكثر قبوال
لخطاب التطرف ،تشير الدراسات إلى أن الطفولة القاسية هي العامل
المشترك في سير جميع المتطرفين ،وغير بعيد عنا ،فاجعة المسجد
األحمر بإسالم آباد ،قبل 10سنوات ،إذ تحصن مئات من طالب المدارس
اإلسالمية بحجة الجهاد ضد الحكومة الباكستانية التي تمالئ الغرب
الكافر وال تطبق الشريعة ،وتصدت قوات الكوماندوز ،ليسقط بعضهم
وفي أعقاب
صرعى ،ويفر إمامهم موالنا عبدالعزيز في زي امرأة منقبةِ ،
الفاجعة ،تجمعت األمهات الباكستانيات في حشد ضخم ،حامالت
أطفالهن ،معصوبي الجباه بشهادة (ال إله اال الله) تعالى ،متعهدات
تنشئة أطفالهن على عقيدة الجهاد واألخذ بالثأر من الدولة! هؤالء
األطفال ،هم الرصيد االستراتيجي االحتياطي للتنظيمات!
 -2التعليم الــديـنــي (الـمـخـتــرق) مــن قـبــل جـمــاعــات الـتـطــرف التي
نجحت فــي إقــامــة آالف ال ـم ــدارس بــأقـســامـهــا الــداخـلـيــة عـلــى امـتــداد
العالم اإلســامــي ،ففي هــذه الـمــدارس ،وعبر مناهج ومعلمين ،يلقن
الصغار عقيدة الجهاد ضد الغرب الصليبي ،الحاقد والمتآمر على
المسلمين ،و ضــد الحكومات القائمة ،بحجة أنها حكومات عميلة
متواطئة مــع الـغــرب الكافر لضرب اإلس ــام واإلســامـيـيــن ،ومــن هنا
البد من االستعداد للجهاد من أجل رفعة اإلسالم! هذا يؤكد أن أصل
اإلرهاب "فهم ضال للجهاد".
 -3ال غرابة في تجنيد الصغار لــدى هــذه الجماعات ،ففي عرفها
وق ـطــاعــات شـعـبـيــة مـتـعــاطـفــة مـعـهــا أن تــربـيــة ال ـص ـغــار عـلــى الـشــدة
والعنف وعدم الخوف من مشاهد الدم والعنف ،تربية رجولية مطلوبة
ومؤيدة بفتاوى دينية ،حركة شباب المجاهدين الصومالية كانت
تمنح الكالشينكوف جــوا ئــز للفائزين الصغار فــي مسابقات حفظ
القرآن الكريم.
ً
ً
ً
 -4أخيرا :من نحسبهم نحن (صغارا) طبقا لمعيار السن القانونية،
ً
ً
ً
تراهم تلك الجماعات (رجاال) طبقا لمعيار (البلوغ الشرعي) ،معيارا
للتكليف والجهاد.
ً
خـتــامــا :العقل يحتله األسـبــق إلـيــه ،مقولة المفكر الـفــذ البليهي،
علينا المسارعة إلى تفكيك هذا المنهج التربوي العنيف ،لتحصين
عقلية ونفسية صغارنا ،بتطوير مناهجنا التعليمية ،وأنسنة نظمنا
التربوية.
* كاتب قطري

فيكتور ديفيس هانسون*

ال صوت يعلو فوق صوت المال!
يجهد الباحثون الشباب في الخليج
في البحث عن مركز بحثي يحتضن
طموحهم وتطلعاتهم ،فال يجدون
سوى جدار خلف جدار ألن هذه
المراكز دخلت منطقة المواالة،
وتحولت إلى أداة أو جزء من "الجيوش
الدعائية".

أشبال الخالفة

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

أحمد باقر
فــي أحــد ّأي ــام مجلس  2006كنت جالسا فــي مكتب األخ
عبدالله الرومي ،فدخل علينا مجموعة من الشباب ومعهم
عريضة لتوقيع النواب عليها ،وكانت العريضة تطالب بأن
ُيقبل جميع الشباب الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه
ليكونوا مــدرسـيــن فــي جامعة الـكــويــت ،أو أن ُيـعـطــوا كـ ُـادر
ً
الجامعة نفسه فــي أ مــا كــن عملهم ا لـحــا لـ ّـيــة .طبعا لــم يقبل
طلبهم ألن جامعة الكويت لها اشتراطات ممتازة في تحديد
الجامعات التي ترسل مبعوثيها للحصول على الماجستير
والدكتوراه منها.
وليس هذا الطلب المستغرب الوحيد الذي مر علينا في
المجلس ،فكثير من الطلبات الغريبة والضارة قد عرضت في
ً
السابق وحاليا ،ومنها ما تم إقراره بقانون؛ مثل القانون الذي
يرتب زيادة مالية قدرها  400دينار لكل من حصل على شهادة
الدكتوراه من أي جامعة في جهات معينة ،ومنها االمتيازات
الخاصة المغرية ّ
لمدعي اإلعاقة ،ومنها ما لم يتم إقراره مثل
أن تدفع الدولة من المال العام (مال الجميع) ديون المقترضين
ً
من البنوك التجارية ،واقتراح إعادة األموال التي أصبحت ملكا
للدولة إلى المفلسين مرة أخــرى ،ومنها كذلك عدم إسقاط
الجنسية عــن الـمـ ّ
ـزور الــذي مــر على تــزويــره خمس سنوات
دون أن ُيكتشف أمره ،ومنها زيادات مالية وكوادر وإجازات
مدفوعة دون استحقاق ،وتقييم دقيق للعمل واإلنتاجية،
وكذلك واسطة المتنفذين وبعض الوزراء ،وتدخالت النواب
في تعيين من ال يستحق ،والترقية والوظيفة القيادية ،وهذه
في العادة تسرع بها الشهادات العليا التي تجلب من الخارج
ً
ً
سواء كان معترفا بها أو غير معترف بها ،وهنالك أيضا الفرز،
ً
وهو أن يفرز الوزير عددا من الموظفين المحسوبين عليه أو
على أحد النواب لالنتداب في مكتب الوزير دون أن يداوموا،
واألخ ـطــر مــن ه ــذا كـلــه االس ـت ـجــوابــات الـتــي وجـهــت لبعض
الوزراء الذين تصدوا لبعض الممارسات غير المشروعة مثل
استجواب الصبيح والحميضي وغيرهما.
وكــل هــذه الـمـمــارســات يـكــون عنوانها أنـهــا مــن مصلحة
ٌ
المواطن الذي يستاهل أن يحصل على ما ليس له ،وويل لمن
يرفضها فإنه يكون ضد المواطن ومصلحته ،وكلهم يحتج
بمبررات ال تنتهي بشرط أن يتحقق بها االستحواذ على رأي
الزميل عبداللطيف الدعيج.
هذا السيل من االقتراحات ،خصوصا ما أقر منها بسبب
ً
الحكومة أو المجلس أو ما سكت عنه االثنان أنشأ اندفاعا
ً
ُ
محموما نحو التكسب غير المستحق ،وطبقت األقوال التي
ّ
مثل" :ربيع فائت" ،و"خذ
كنا نسمعها ونستنكرها في السابق ُ
ما اتخذ" ،و"من صادها عشى عياله" .وضرب بكل التحذيرات
التي أطلقها المخلصون عرض الحائط ،خصوصا ما يتعلق
بالمصيبة األعـظــم اآلن وهــي الـشـهــادات غير المعترف بها
والمضروبة.
ولألسف فإن تراخي بعض الوزراء أو الحكومة في التصدي
لكثير من هذه االستحواذات أدى إلى الطمع في المزيد ،فقد
سكتت الحكومة عن الغش في الـمــدارس فتمخض ذلــك عن
الـشـهــادات الـمـضــروبــة ،ثــم تـمــادى ضـعــاف الـنـفــوس فسعوا
إل ــى ال ـش ـهــادات الـ ـم ــزورة ،وسـكـتــت الـحـكــومــة عــن ع ــدم دوام
ً
بعض الموظفين فأصبح اإلعـفــاء من البصمة هدفا لكثير
مــن الـمــوظـفـيــن ،ول ــم تـتـصـ َّـد الـحـكــومــة لـقــوانـيــن االسـتـحــواذ
ً
فــي المجلس فـتــم تـقــديــم الـمــزيــد مـنـهــا ،وسـكـتــت أي ـضــا عن
تدخل رجال السلطة التشريعية في عملها خصوصا القبول
والتعيين والترقية فأصبح من يريد القبول أو الترقية في
ً
بعض الجهات البد أن يتوجه إلى النائب أوال ،وسكتت بل
ساعدت بعض المتنفذين في االستحواذ على األراضي العامة
فاندفع آخ ــرون فــي البحث عــن واسـطــة أو تــزويــر للحصول
على الحيازات الزراعية أو غيرها ،وسكتت عن ّ
مدعي اإلعاقة
فــوص ـلــت األعـ ـ ــداد إل ــى أرق ـ ــام فـلـكـيــة ،وض ـع ـفــت رق ــاب ــة كـبــار
المسؤولين الكويتيين في معظم الدوائر الحكومية فنشط
ّ
والمزورون من الكويتيين والوافدين فتالعبوا
المتحايلون
ً
ً
بالحواسب اآللـيــة وأدخ ـلــوا فــي األنظمة غـشــا وتــزويــرا في
الجنسية والشهادة وحتى األنساب.
ل ــذل ــك ش ـكــك ك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـتــاب ـع ـيــن ف ــي ج ــدي ــة الـحـكــومــة
والمجلس في مواجهة هذا الملف حتى نهايته ،وعلى حد
تعبير األخ مشاري العنجري" :احتقار السلطة للقانون يترك
األمور عرضة لعدالة الغوغاء".
وال ـخــاصــة ف ــإن م ــا تـعــانـيــه ال ـكــويــت ال ـي ــوم لـيــس مـجــرد
اكـتـشــاف ش ـهــادات م ــزورة بــل هــو مسلسل مستمر إلفـســاد
شعب بأكمله.
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ً
ومتابعة الموازنات العامة التي ال تزال صندوقا
ً
أسود وســرا من أســرار الكون ال يحق للمواطن
ً
العادي وال حتى المقرب جدا أن يطلع عليه!
لـعــن ال ـلــه كـتــب ال ـتــاريــخ فــي مــدارس ـنــا الـتــي
ص ــورت لـنــا أن ال ـنــزاهــة هــي ج ــزء مــن الـعـبــادة
وال ـص ـف ــات ال ـح ـم ـيــدة ل ـل ـمــواطــن ال ـص ــال ــح ،وأن
"بـعــض" الخلفاء كــانــوا مــن الـنــزاهــة أن رفضوا
النوم وفي البلد جياع ،فيما ازداد عدد الفقراء
والـجـيــاع ال ـيــوم ،وكـثــر رمــي الـطـعــام الــزائــد من
موائد محدثي الثراء وهم كثر!! وانقسم المجتمع
إلى عدد قليل من محدثي الثراء مع مجموعات
كبيرة من محدثي الفقر أو الفقراء الجدد كما
يحلو للبعض تسميتهم بعد أن تقلصت الطبقة
الوسطى ،حتى أنها قد تصبح مادة في مواد علم
االجتماع! أو يوضع لها ركن في المتاحف مع
الديناصورات والكائنات المنقرضة!
يـجـهــد ال ـبــاح ـثــون ال ـش ـبــاب ف ــي الـخـلـيــج في
ال ـب ـحــث ع ــن مــركــز بـحـثــي يـحـتـضــن طموحهم
وتطلعاتهم ،فال يجدون سوى جدار خلف جدار
ألن هذه المراكز دخلت منطقة المواالة ،وتحولت
إلــى أداة أو جــزء من "الجيوش الدعائية" التي
كثرت حتى تقلب باول جوزف غوبلز في قبره*
ذاك الذي ردد "كلما سمعت كلمة مثقف تحسست
مسدسي" .وفيما شهدت العقود الماضية أو ما
قبل  2011دعوات مستمرة لهم من قبل المراكز
البحثية األميركية واألوروبية وتهافت عليهم
وعليهن الصحافيون المهتمون بمعرفة تفاصيل
هذه المجتمعات التي تسمى "خليجية" ،تحول
األمر سريعا إلى إهمال شديد لهم ،وعدم تقبل
لما يكتبون أو يبحثون أو يـشــاركــون فيه في
ح ــوارات الـمــراكــز البحثية العريقة الـتــي تعقد
اللقاء بعد اللقاء في استفاضة لتشريح واقع
المنطقة العربية و سـيـنــار يــو هــات مستقبلها،
ولكنها وبعد عرضها للبيع كما هي حال الكثير
مــن الصحف العريقة ،ومــا صفقة اإلندبندنت
األخيرة إال واحدة من سيناريوهات كثيرة لخنق
مــا تبقى مــن صــوت قــد يـحــاول أن ينبش هذه
التحوالت السريعة ،وينذر بمستقبل قد ال يكون
كله ذهبا كما يحاول أن يصور بعضهم ،فعلى
الصحف المستقلة العالمية والمراكز البحثية
السالم والرحمة ،أال تجوز الرحمة على الموتى
وأشباه األحياء؟!

حلف شمال األطلسي تحدي ألمانيا ال الواليات المتحدة
* بـ ــاول جـ ــوزف غــوب ـلــز (بــاألل ـمــان ـيــةPaul :
)Joseph Goebbels ( 29أكتوبر  1897– 1مايو
 )1945وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف
هتلر وألمانيا النازية ،وأحد أبرز أفراد حكومة
هتلر لقدراته الخطابية ،وتولى منصب مستشار
ألمانيا لمدة يوم واحد في  30أبريل  1945عقب
انتحار هتلر.
ك ــان وال ــده فــريــدريــك غــوبـلــز ،الـمـحــاســب ذو
الدخل المتوسط ووالدته ماريان غوبلز ،وعندما
ّ
تطوع في الجيش األلماني في الحرب العالمية
ّ
األولــى ،تم رفضه لتسطح أخمص قدميه ،وفي
عام  1922انضم غوبلز للحزب النازي ،والطريف
أنه كان من المعارضين لعضوية أدولف هتلر
في الحزب عندما تقدم األخير بطلب للعضوية
إال أ نــه ّ
غير وجهة نظره نحو هتلر فيما بعد
وأصبح من أنصاره بل أحد موظفيه.
ً
ً
لقد أدى غوبلز دورا مهما في ترويج الفكر
ال ـن ــازي ل ــدى الـشـعــب األل ـمــانــي بـطــريـقــة ذكـيــة،
وقبيل إقدامه على االنتحار وفي الفصل األخير
من الحرب العالمية الثانية عينه هتلر ليكون
ّ
مستشار ألمانيا كما اتـضــح فــي وصية هتلر
ّ
الخطية إال أن الحلفاء لم يعترفوا بوصيته بعد
سقوط الرايخ الثالث.
و"جوزف غوبلز" ً
بناء على ذلك هو مؤسس
فن الدعاية السياسية بلونها الرمادي ،واستطاع
حينما كان يروج للفكر النازي بقوة أن يسوق
فــي ركــابــه عـشــرات الماليين مــن األلـمــان ،ورغــم
العداء الغربي للنازية ،فإن جوبلز يعد مؤسس
مدرسة إعالمية مستقلة بذاتها.

ترامب يحاول هز
الناتو بمناورات فن عقد
الصفقات التقليدية التي
منه ،قد ًيكون
اعتدناها ً
ترامب صاخبا وفظا ،إال
أن حجته ،التي تشدد
على ضرورة أن تدفع دول
«الناتو» مبالغ أكبر مقابل
الدفاع الذاتي المتبادل
في هذا االئتالف ،صائبة،
وإذا نجحت مناوراته هذه
فستؤدي إلى حلف أقوى.

* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

المجتمع انقسم إلى
عدد قليل من محدثي
الثراء مع مجموعات
كبيرة من محدثي
الفقر أو الفقراء الجدد

توسع «الناتو»
بعد الحرب
الباردة ليشمل
 29أمة وليبلغ
حدود روسيا
فأصبح أكثر
كلفة

خالل قمة حلف شمال األطلسي (الناتو) األخيرة،
ّ
مزق ترامب الصاخب حاجز المجامالت الرقيق ليكشف
عن جرح الناتو القديم والعميق ،جرح يعود إلى ما قبل
ترامب بنحو  30سنة ويرجع إلى نهاية الحرب الباردة.
أمــا زال "الـنــاتــو" يحمي ال ـغــرب؟ وهــل يـحــول دون
نـشــوب الـصــراعــات األوروب ـيــة الـمــدمــرة؟ وهــل يصون
الـنـظــام الـعــالـمــي بـعــد ال ـحــرب ال ــذي يـقــوم عـلــى حرية
التجارة ،والمعامالت التجارية ،والسفر ،والتواصل؟
وهل "الناتو" أو الواليات المتحدة وقيادتها "الناتو"
السبب الحقيقي لتفادينا الحرب العالمية الثالثة أو
عودتنا إلى الفوضى والقبلية العالميتين؟
نتيجة توسع "الناتو" بعد الحرب الباردة ليشمل
 29أمــة وليبلغ حــدود روسـيــا ،أصبح أكثر كلفة مما
كان عليه عندما اختفى الخطر السوفياتي الوجودي
القديم ،لكن ازديــاد عــدد األعضاء ساهم في إضعاف
الروابط الشائعة ،حتى مع اختفاء المخاطر المشتركة.
ُ
تظهر استطالعات الــرأي أن فكرة المحاربة نيابة
ً
ً
عن بلد آخر تلقى في معظم دول "الناتو" دعما شعبيا
ً
م ـحــدودا ،ففكرة أن يسير الهولنديون إلــى إستونيا
بغية إنقاذ عاصمتها تالين من روسيا دعابة مرة ،فال
تتمحور مشكلة "الناتو" في القرن الحادي والعشرين
حول الواليات المتحدة ،التي تؤمن نسبة كبيرة من
ُ
مـ ــوارده ،بــل ح ــول ألـمــانـيــا ،فــتــرســل بــرلـيــن اإلنـ ــذارات
إل ــى أم ــم أوروبـ ـ ــا الـجـنــوبـيــة ال ـمــدي ـنــة ،كــذلــك ت ـحــاول
بــرلـيــن وحــدهــا فــرض سـيــاســة الـهـجــرة عـلــى االتـحــاد
األوروبـ ــي .وأنـشــأت برلين نفسها الـظــروف الصعبة
ا لـتــي تستطيع المملكة المتحدة فــي ظلها ا لـخــروج
من االتـحــاد األوروب ــي ،وعندما قــررت برلين أنها لن
تسدد نسبة الـ %2من ناتجها المحلي اإلجمالي التي
تعهدت بها كمساهمة في "الناتو" ،حذت الدول المتردد
ّ
فست دول فقط من دول "الناتو" التسع
األخرى حذوها،
والعشرين (غير الواليات المتحدة) التزمت حتى اليوم
بما تعهدت به من تقييمات.
ُيـعـتـبــر جـمــع ألـمــانـيــا بـيــن ال ـث ــراء الـكـبـيــر والـبـخــل
ً ً
العسكري مذهال حقا ،فقد كدست ألمانيا أكبر فائض
تجاري في العالم مع نحو  300مليار دوالر ،بما فيها
ً
فائض تجاري بقيمة  64مليار دوالر تقريبا مع َمن
ً
يحسن إليها عسكريا ،الــواليــات المتحدة .رغــم ذلك
ً
تفتقر ألمانيا إلــى الجاهزية العسكرية ،وخصوصا
من ناحية الدبابات والطائرات المحاربة.
ما زال "الناتو" في الظاهر يحمي أوروبا من روسيا
ً
بقيادة فالديمير بوتين ،تماما كما أبقى في الماضي

الجيش األحمر السوفياتي خارج ألمانيا الغربية ،ولكن
رغم اعتراضات جيرانها في دول البلطيق وأوكرانيا،
عقدت ألمانيا لتوها صفقة خط أنابيب غاز مع روسيا،
ً
ً
ّ
التي تشكل خطرا مزعوما يجعل ألمانيا بحاجة إلى
األمن المدعوم من الواليات المتحدة.
ل ـكــن ال ـم ـف ــارق ــة ال ـك ـب ــرى ت ـك ـمــن ف ــي ع ـ ــداء أل ـمــانـيــا
المتنامي تجاه الــواليــات المتحدة ،ففي نهاية عهد
أوباماّ ،
عبر  %57من األلمان عن نظرة إيجابية إلى
الواليات المتحدة في استطالع للرأي أجراه مركز بيو،
لكن النسبة تراجعت إلى  %35خالل السنة األولى من
عهد ترامب ،كذلك كشفت استطالعات رأي أخيرة أن
ألمانيا ترى روسيا بقيادة بوتين أكثر مصداقية من
الواليات المتحدة .ولكن َ
لم تبدو ألمانيا الدولة األكثر
معاداة للواليات المتحدة بين دول أعضاء "الناتو"؟
بدأت ألمانيا حربين عالميتين وخسرتهما ،وتعود
خسارتها في جزء منها إلى دخول الواليات المتحدة
الحرب في مرحلة متأخرة ،كذلك أتاح توحيد ألمانيا
ماليين األلمان الشرقيين االنتقال إلى ألمانيا الغربية،
ً
علما أن كثيرين منهم تربوا في ظل النظام الشيوعي
ّ
ال ــذي حــمــل الــواليــات المتحدة مسؤولية كــل مشاكل
العالم .باإلضافة إلى ذلــك ،عندما تؤمن روسيا أكثر
من نصف حاجة ألمانيا للغاز الطبيعي بدل أن تهدد
بإطالق الصواريخ النووية التكتيكية على برلين ،ال
يعود الجيش األميركي باألهمية ذاتها بالنسبة إلى
أمن ألمانيا .تطالب ألمانيا بأن تبقى الواليات المتحدة
ممول "الناتو" األكبر ،مع أنها تملك نظرة سلبية إلى
الواليات المتحدة ونظرة تــزداد إيجابية إلى الخطر
المشترك المفترض الذي يهدد "الناتو" وهو روسيا.
أما أمم "الناتو" األوروبية الخائفة األخرى ،فاعتادت
الـخـضــوع لهيمنة ألـمــانـيــا ،لــذلــك تـلـتــزم الـصـمــت أو
تحذو حذوها .هذا هو الناتو الذي ورثه ترامب والذي
يحاول هزه بمناورات فن عقد الصفقات التقليدية التي
ً
ً
اعتدناها منه ،وقد يكون ترامب صاخبا وفظا ،إال أن
حجته ،التي تشدد على ضرورة أن تدفع دول "الناتو"
مـبــالــغ أكـبــر مـقــابــل الــدفــاع الــذاتــي الـمـتـبــادل فــي هــذا
االئتالف ،صائبة ،وإذا نجحت مناورات ترامب هذه،
فستؤدي إلى حلف أقوى.
فــي الـمـقــابــل ،تـبــدو الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة أنجيال
ميركل محترفة ودبلوماسية كالمعتاد فيما تواصل
إض ـع ــاف االئـ ـت ــاف وال ـس ـعــي وراء م ـصــالــح ألـمــانـيــا
التجارية والمالية على حسب زمالئها في "الناتو".
* «ناشيونال ريفيو»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.201

السوق األول السوق الرئيسي

5.335

٤.957

2.509 2.810 3.295

المرزوق :االندماج مع «المتحد» سيتم على  3مراحل
• إيجابي على الربحية وجودة األصول وتنوع المخاطر • مستشارون عالميون لتحديد سعر التبادل المبدئي
قال المرزوق إن التوجهات
بتكوين مصارف كبيرة تتماشى
مع ترسيخ مكانة الكويت كمركز
مالي إقليمي ،تأتي في سياق
الرؤية الثاقبة لسمو األمير،
التي ترجمتها االستراتيجية
»2035
الحكومية «الكويت ً ً
بتحويل الكويت مركزا ماليا
ً
وتجاريا.

أف ـ ـصـ ــح كـ ــل مـ ــن بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
ال ـكــوي ـتــي (ب ـي ـت ــك) وال ـب ـن ــك األه ـل ــي
المتحد  -البحرين عن توقيع مذكرة
تفاهم وسرية معلومات ،واختيار
كل  HSBCو CREDIT SUISSEلتحديد
معدل تبادل األسهم ،باعتبارهما من
البنوك االستثمارية ذات الخبرة وما
يتمتعان به من حيادية ومستوى
فـنــي مـتـمـيــز ،وذل ــك ب ـغــرض الـقـيــام
بــأعـمــال دراسـ ــات التقييم واق ـتــراح
السعر العادل.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس مجلس
اإلدارة فــي «بـيـتــك» ،حمد الـمــرزوق،
إن «بـيـتــك» يبحث حاليا مــع البنك
األهلي المتحد إمكان تكوين واحد
مــن أكـبــر الـمـصــارف اإلســامـيــة في
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،وت ــأت ــي
هذه الخطوة في إطار استراتيجية
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ل ـل ـن ـم ــو والـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع ع ـلــى
ال ـم ـس ـتــوي ـيــن اإلق ـل ـي ـم ــي والـ ــدولـ ــي،
مشددا على أن الظروف االقتصادية

وال ـم ــال ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة تـسـتــدعــي
النظر بجدية لمثل هذه التوجهات
التي تهدف إلى خلق كيانات مالية
كبيرة قادرة على مواجهة الصدمات،
ولــدي ـهــا ال ـق ــدرة ال ـمــال ـيــة وال ـم ــوارد
ال ــذاتـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـنــاف ـســة إقـلـيـمـيــا
ودوليا ،عالوة على ما يترتب على
هذه الكيانات من قواعد رأسمالية
قوية راسخة لهذه البنوك.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرزوق ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـحــافــي ،ال ــى أن ــه مــن الـمـتــوقــع أن
ت ـك ــون ه ـن ــاك م ــزاي ــا إي ـجــاب ـيــة لـهــذا
الـتــوجــه االسـتــراتـيـجــي ،س ــواء على
مستوى الربحية أو جودة األصول،
أو ع ـل ــى ص ـع ـي ــد تـ ـن ــوع ال ـم ـخــاطــر
والـتــوزيــع الجغرافي ،والمتوقع أن
يـنـعـكــس ع ـلــى «ب ـي ـتــك» و«ال ـم ـت ـحــد»
ومساهميهما.
وأك ــد أن مــزايــا خـلــق كـيــان كبير
ستتيح اضطالع البنك بــدور فعال
فــي مجال تقديم خــدمــات مصرفية

إسالمية متطورة للعمالء ،وكذلك
القدرة على تقديم التمويل المناسب
ل ـل ـم ـشــاريــع الـ ـكـ ـب ــرى ،سـ ـ ــواء داخ ــل
الكويت أو خارجها.
وأضــاف أن التوجهات بتكوين
مـ ـ ـص ـ ــارف كـ ـبـ ـي ــرة تـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
ت ــرس ـي ــخ م ـك ــان ــة الـ ـك ــوي ــت ك ـمــركــز
م ــال ــي اق ـل ـي ـم ــي ت ــأت ــي فـ ــي س ـيــاق
الرؤية الثاقبة لسمو األمير الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،ال ـت ــي تــرجـمـتـهــا
االستراتيجية الحكومية «الكويت
 »2035بتحويل الكويت مركزا ماليا
وتجاريا.
وأكد أن عملية دراسة هذا الخيار

االس ـت ــرات ـي ـج ــي س ـت ـتــم ع ـلــى مــراحــل
م ـت ـعــددة ،حـيــث سـيـتــم ف ــي الـمــرحـلــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـق ـي ـي ــم م ـ ــن ق ـبــل
مستشارين عالميين ،بهدف تحديد
س ـعــر ال ـت ـب ــادل ال ـع ــام ال ـم ـبــدئــي بين
سهمي «بيتك» و«المتحد» مــن واقــع
البيانات المالية المنشورة لهما.
أما المرحلة الثانية فهي دراسات
ال ـت ـق ـصــي ال ـن ــاف ــي ل ـل ـج ـهــالــة ،وال ـتــي
سـتـتــم عـلــى الـبـنـكـيــن فــي ح ــال تمت
م ــواف ـق ـت ـه ـم ــا ع ـل ــى مـ ـع ــدل ال ـت ـب ــادل
المبدئي ،حيث ستتم مخاطبة بنك
الـكــويــت الـمــركــزي والـبـنــك الـمــركــزي
البحريني والجهات الرقابية األخرى

الحميضي :االتفاق يتيح للكيان الجديد قدرات مالية وفنية أكبر
ص ـ ـ ـ ـ ــرح ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة
مجموعة البنك األهلي المتحد ،حمد
ال ـح ـم ـي ـض ــي ،ب ـ ـ ّـأن «مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـفــاهــم
المبدئية التي وقعها الجانبان تضع
إطارا منظما لبحث إمكان قيام كيان
م ـص ــرف ــي م ـش ـت ــرك ُي ـن ـت ـظ ــر ف ــي ح ــال
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق بشأنه أن يكون
من بين أكبر مصارف المنطقة ،ويتيح
للكيان المشترك الجديد قدرات مالية
وفنية أكـبــر وم ــاء ة رأسـمــالـيــة أعلى
للمنافسة على المستويين اإلقليمي
والدولي».
وأ ض ــاف »:وفقا لما اشتملت عليه

مذكرة التفاهم الموقعة ،فإن خطوات
تــوح ـيــد أع ـم ــال ال ـم ـصــرف ـيــن تـنـطــوي
على ثــاث مــراحــل ضــروريــة للمضي
قــدمــا إلن ـج ــازه ــا ،ح ـيــث تـقـتـضــي في
مرحلتها األو لــى التوصل إ لــى معدل
ع ـ ــادل وم ـت ـفــق ع ـل ـيــه ل ـم ـبــادلــة أسـهــم
المصرفين ،وذلك على ضوء دراسات
م ـس ـت ـق ـل ــة تـ ـج ــريـ ـه ــا ب ـ ـنـ ــوك ع ــال ـم ـي ــة
لتحديد السعر ا لـعــادل لمبادلة هذه
األس ـه ــم ،وف ــي ح ــال تــوصــل الـطــرفــان
إ لــى اتفاق مبدئي بشأن ذ لــك فسيتم
فــي المرحلة الثانية إ ج ــراء درا س ــات
التقصي النافي للجهالة على أصول

التسويق العالمي تستعد
لتصدير خام السوبر اليت
●

أشرف عجمي

ودفاتر كال المصرفين بغرض االتفاق
الـنـهــائــي عـلــى نسبة مـبــادلــة األسـهــم
العادلة بينهما ،وذلك رهنا بموافقة
الجهات الرقابية المعنية ،فــي حين
تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم
شامل آلفاق وفرص النمو المتوقعة
لـلـكـيــان ال ـم ـش ـتــرك ال ـج ــدي ــد ،وتـقــديــم
خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية
والرسمية للحصول على موافقتها
النهائية إلتمام االندماج».
واختتم الحميضي تصريحه قائال:
«يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجاما
مع استراتيجية العمل طويلة المدى

ا لـ ـت ــي ت ـب ـنــا هــا م ـج ـلــس إدارة ا ل ـب ـنــك
األهلي المتحد منذ تأسيسه في عام
 ،2000والرامية إلى أن يتحول البنك،
س ــواء مــن خ ــال عـمـلـيــات ان ــدم ــاج أو
اس ـت ـح ــواذ أو م ـشــاركــة م ـجــديــة ،إلــى
كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات
الـ ـق ــاع ــدة األوس ـ ـ ــع مـ ــن ال ـم ـســاه ـم ـيــن
والـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن م ـ ـعـ ــه ،وع ـ ـلـ ــى ل ـعــب
دور مـ ـح ــوري وف ــاع ــل ع ـلــى ال ـســاحــة
المصرفية اإلقليمية والدولية».

ألخــذ الـمــوافـقــات الــازمــة قبل البدء
بإجراءات التقصي.
وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق
البنكين على نتائجهما ،فإن المرحلة
الثالثة واألخيرة تقتضي إعداد خطة
العمل المستقبلية للكيان المصرفي
الجديد واإلجراءات التنفيذية ،سواء
فــي الـكــويــت أو البحرين أو أي دول
أخرى.
واختتم ال ـمــرزوق بــأن الموافقات
الـنـهــائـيــة عـلــى االس ـت ـحــواذ ستكون
خ ــاضـ ـع ــة لـ ـم ــوافـ ـق ــة بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
المركزي والسلطات الرقابية األخرى،
وكذلك الجمعيات العمومية للبنكين.

حمد المرزوق

 HSBCو CREDIT SUISSEلتحديد
معدل تبادل األسهم
أفاد البنك األهلي المتحد  -البحرين بتوقيعه
مذكرة تفاهم وسرية معلومات مع بيت التمويل
الكويتي لبدء أعمال التقييم والتقصي ،وغيرها
مــن اإلجـ ــراء ات الفنية والــرقــابـيــة الــازمــة لخلق
كيان مصرفي موحد مع بيت لتمويل الكويتي.
وأضاف البنك أنه بمقتضى هذا االتفاق ،سيتم
 كخطوة أو ل ــى  -اختيار البنوك االستثمارية HSBCو CREDIT SUISSEلـلـقـيــام بــالــدراســات
الــازمــة بـخـصــوص اق ـتــراح مـعــدل عــامــل تـبــادل
األسهم.

وأشار الى أن أعمال التقصي النافي للجهالة
وغـيــرهــا مــن اإلج ـ ــراء ات وال ــدراس ــات المطلوبة
سـ ـتـ ـب ــدأ ،وذل ـ ـ ــك رهـ ـن ــا ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى كــافــة
الموافقات الرقابية الالزمة في مملكة البحرين
ودولة الكويت ،وغيرها من الدول ذات العالقة.
وسـيـفـصــح «األه ـل ــي الـمـتـحــد» فـ ــورا وتـبــاعــا
ع ــن أي تـ ـط ــورات ب ـخ ـصــوص هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع،
حرصا على الشفافية وعلى مصالح مساهميه
والـمـتـعــامـلـيــن ،وال ـتــزام ــا بــالـقــوانـيــن وال ـلــوائــح
المنظمة لذلك.

«الشراكة» تدعو الشركات إلبداء الرغبة
في االستثمار بمشروعات الكهرباء والماء
دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص الكويتية ،أمس ،الشركات المحلية
واإلقليمية والعالمية المتخصصة للتقدم بطلب
إبداء الرغبة لالستثمار في مشروعات محطات
الـقــوى الكهربائية وتحلية المياه فــي الكويت
بموعد أقصاه  18نوفمبر المقبل.
وقــالــت الـهـيـئــة ،فــي ب ـيــان صـحــافــي ،إن هــذه
الدعوة التي تأتي بالتعاون مع وزارة الكهرباء
وال ـ ـم ـ ــاء ،ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي مـ ـش ــروع ــات مـحـطــة
الخيران المرحلة األولى ،ومحطة الزور الشمالية
للمرحلتين الثانية والثالثة ،بنظام الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،وفقا ألحكام القانون
رقم  39لسنة .2010
وأك ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى تــوف ـيــر

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن مؤسسة
الـبـتــرول الكويتية «ق ـطــاع الـتـســويــق الـعــالـمــي» تستعد
لتصدير خــام الـســوبــر اليــت ِAPI 48؛ وفــي نـهــايــة ٢٠١٩
س ـي ـصــدر خـلـيــط ا ل ـســو بــر ال ي ــت ( )KSLCم ــع ( )kecخــام
الوسط وليكون التصدير  api 38وهو خام مقارب لخام
ً
برنت مشيرا إ لــى أن الكميات المتوقعة للتصدير تقدر
بنحو  400أ لــف برميل على أن تكون الوجهة المتوقعة
هي الصين.
وقال المصدر ،إنه بالنسبة للنفط الثقيل الموجود في
شمال الكويت مكمن «فارس السفلي» سوف يبدأ إنتاجه
ً
من شهر فبراير  ٢٠١٩وبكثافة  ،API 16مبينا أن إنتاجه
ً
سيكون بمعدل  60ألف برميل يوميا إلى نهاية  2019ثم
ً
الخطة إلى  200الف برميل يوميا.

احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية
في البالد ،بما يعزز الشبكة القائمة ،ويوفر البنية
التحتية األســاسـيــة لتنفيذ مـشــروعــات الــدولــة
األخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية
ما تحتاجه من طاقة ومياه.
وأض ــاف ــت أن ال ـم ـش ــروع ي ـه ــدف أي ـض ــا إلــى
تشجيع مشاركة القطاع الـخــاص ،واالستفادة
من خبراته في المشروعات اإلنشائية والتنموية
بالدولة فيما يتعلق بتخفيض تكاليف إنشاء
وتشغيل محطات القوى الكهربائية والسرعة في
اإلنجاز واالستغالل األمثل للمصادر الطبيعية
للبالد.
وأوضحت أن مشروع محطة الزور الشمالية
الثانية والثالثةُ ،يعد المرحلة الثانية من مشروع

محطة الزور الشمالية ،حيث سيتم تنفيذه وفقا
لنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
والتحويل لمحطة إنتاج طاقة كهربائية بقدرة
إنتاجية  2700ميغاواط ،وتعمل بتكنولوجيا
ال ــدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية
 165غالونا إمبراطوريا.
ُيــذكــر أن م ـشــروع مـحـطــة ال ـخ ـيــران المرحلة
األولى يقع في الخيران بجانب الحدود الجنوبية
لموقع محطة الــزور الجنوبية الحالية ،وسيتم
تنفيذه وفقا لنظام التصميم والبناء والتمويل
وال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـت ـح ــوي ــل لـمـحـطــة إنـ ـت ــاج طــاقــة
كهربائية ،بقدرة إنتاجية  1800ميغاواط تعمل
بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه ،بقدرة
إنتاجية  125غالونا إمبراطوريا.

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
مـقــابــل ال ــدي ـن ــار ،أمـ ــس ،عند
مستوى  0.302ديـنــار ،فيما
ارت ـ ـفـ ــع ال ـ ـيـ ــورو إل ـ ــى 0.354
دينار ،مقارنة بأسعار صرف
الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي
فـ ــي ن ـش ــرت ــه ال ـي ــوم ـي ــة عـلــى
موقعه اإللكتروني ،إن سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسترليني
ارت ـ ـفـ ــع إلـ ـ ــى  0.397ديـ ـن ــار،
والـ ـف ــرن ــك ال ـس ــوي ـس ــري إل ــى
 0.304دينار ،بينما بقي الين
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.

تباين مؤشرات البورصة وسط استمرار عمليات جني األرباح
السيولة  15مليون دينار وارتفاع تدريجي لحركة التداوالت وعمليات ضغط على عدة أسهم
استمرت عمليات جني األرباح
في بورصة الكويت خالل أولى
جلسات هذا األسبوع ،وبعد
أسبوع من عمليات الضغط
المحدود وجني األرباح المتقطع
على أسهم السوق ً األولً ،التي
أخذ أفضلها مسارا حياديا
للتأسيس وبناء مستويات
جديدة بعد أن قفز خالل فترة
وجيزة بنسب كبيرة.

●

علي العنزي

سـجـلــت ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة
ً
الـثــاثــة لـبــورصــة الـكــويــت تباينا
ف ــي ت ـعــامــات أولـ ــى جـل ـســات هــذا
األس ـبــوع أم ــس ،إذ تــراجــع مؤشر
الـ ـس ــوق الـ ـع ــام ب ـن ـس ـبــة  0.18فــي
المئة تعادل  9.39نقاط ليقفل على
م ـس ـت ــوى  5201.46ن ـق ـطــة و س ــط
سـيــولــة مـتــراجـعــة إل ــى  15مليون
ديـ ـن ــار ،وب ـك ـم ـيــة أس ـه ــم م ـتــداولــة
بلغت  91.3مليون سهم نفذت من
خالل  3868صفقة ،كذلك انخفض
مؤشر السوق األول بنسبة  0.32في
ً
المئة هي  17.18نقطة مقفال على
مستوى  5335.84نقطة بسيولة
بلغت  11.5مليون دينار وبكمية
أسهم مـتــداولــة  27.9مليون سهم
ن ـف ــذت ع ـبــر  1535ص ـف ـقــة ،بينما
ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي
ب ـن ـس ـبــة  0.1فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـس ــاوي
 4.8ن ـقــاط لـيـسـتـقــر عـنــد مستوى
 4957.76نقطة بسيولة  3.4ماليين
دينار وبكمية أسهم متداولة 63.3
مليون سهم نفذت من خالل 2333
صفقة.

هدوء جني األرباح
استمرت عمليات جني األرباح
ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت خ ــال أول ــى

جلسات هذا األسبوع وبعد أسبوع
م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـض ـغ ــط ال ـم ـح ــدود
وجني األرباح المتقطع على أسهم
ال ـســوق األول ال ـتــي أخ ــذ أفضلها
ً
ً
م ـســارا حـيــاديــا للتأسيس وبـنــاء
م ـس ـت ــوي ــات ج ــدي ــدة ب ـع ــد أن قـفــز
خــال فترة وجـيــزة بنسب كبيرة،
وكـ ـ ـ ــان أمـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــدور عـ ـل ــى أس ـه ــم
صناعات وبوبيان بتروكيماويات

وع ـ ـ ــاد ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ال ـت ـص ـح ـيــح
ً
م ـ ـجـ ــددا ل ـت ـض ـغــط ع ـل ــى ال ـمــؤشــر
مقابل مكاسب لسهم بنك برقان
بـعــد إع ــان بـيــانــات مــالـيــة مميزة
وس ـه ــم مـتـكــامـلــة ال ــواف ــد الـجــديــد
لكن بسيولة متراجعة ،بينما على
الطرف اآلخر كان التوازن أكبر في
السوق الرئيسي وحققت مجموعة
من األسهم مكاسب كبيرة تجاوزت

 9في المئة مما دفع بالمؤشر إلى
المنطقة الخضراء لكن أكبر األسهم
ً
تداوال تراجع بنسبة كبيرة بلغت
 4.7فــي الـمـئــة وهــو االث ـمــار رافـقــه
أعيان بينما حققت أسهم صكوك
وال ـب ـي ــت وأمـ ـ ــوال م ـكــاســب جـيــدة
ض ـمــن األس ـه ــم الـخـمـســة األف ـضــل
ً
نشاطا لتنتهي الجلسة على تباين
مؤشراتها الثالثة.

وأقفلت مؤشرات أســواق المال
الخليجية على خسائر متقاربة
ومـ ـح ــدودة ول ــم يـسـلــم م ــن ال ـلــون
األحمر سوى مؤشر سوق أبوظبي
ال ــذي أق ـفــل عـلــى ارت ـف ــاع م ـحــدود،
وك ــان ــت ق ــد أق ـف ـلــت أس ـع ــار الـنـفــط
العالمية على أد ن ــى مستوياتها
خ ــال شـهــريــن وأق ـفــل بــرنــت على
ً
سعر  73دوالرا بنهاية تعامالت

الـجـمـعــة ال ـمــاضــي لـتـضـغــط على
حــركــة تـ ـ ــداوالت مـعـظــم مــؤشــرات
أس ـ ـ ـ ــواق دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي.
وط ـ ـغـ ــت ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى أداء
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ف ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة األم ـ ــس
إذ ان ـخ ـف ـضــت م ــؤش ــرات ثـمــانـيــة
ق ـط ــاع ــات ه ــي مـ ـ ــواد أس ــاس ـي ــة ب ـ
 11.5نقطة وخــدمــات استهالكية
ب ـ ـ  7نـ ـق ــاط وبـ ـن ــوك ب ـ ـ  3.1ن ـقــاط
والنفط والغاز بـ  1.4نقطة وسلع
استهالكية بـ  1.3نقطة وخدمات
مالية بـ  0.86نقطة وتأمين بـ 0.63
نـقـطــة واتـ ـص ــاالت بـ ـ  0.07نـقـطــة،
بينما ارتفع مؤشرا قطاعين فقط
هما صناعة بـ  1.9نقطة وعقار بـ
 0.84نـقـطــة ،واس ـت ـقــرت مــؤشــرات
ثــاثــة ق ـطــاعــات ه ــي تكنولوجيا
ورع ــاي ــة صـحـيــة وم ـنــافــع وبقيت
دون تغير.
وتـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـه ــم ب ـي ـت ــك ق ــائ ـم ــة
األس ـ ـهـ ــم األك ـ ـثـ ــر ق ـي ـم ــة إذ بـلـغــت
تداوالته  3ماليين دينار وبتراجع
بنسبة  1.1فــي الـمـئــة ،ت ــاه سهم
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ب ـ ـتـ ــداول  1.8مـلـيــون
دي ـنــار وبــارت ـفــاع بنسبة  1.1في
ً
المئة ثم سهم وطني متداوال 1.2
مليون دينار وبانخفاض بنسبة
ً
 0.37في المئة ورابعا سهم خليج
ب بـتــداول مليون دينار وبأرباح
ً
بنسبة  0.39في المئة وأخيرا سهم

أهلي متحد بتداول  726ألف دينار
ً
وبقي مستقرا دون تغير.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كـمـيــة ج ــاء أوال س ـهــم االثـ ـم ــار إذ
ت ــداول بكمية بلغت  15.9مليون
سهم وبتراجع بنسبة  4.7في المئة
ً
وجــاء ثانيا سهم صكوك بتداول
 8.1ماليين سهم وبارتفاع بنسبة
ً
 0.84فــي الـمـئــة وج ــاء ثــالـثــا سهم
ً
الـبـيــت م ـت ــداوال  5.5مــايـيــن سهم
وب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة  2.5ف ــي الـمـئــة
ً
وجاء رابعا سهم بيتك بتداول 4.9
ماليين سهم وبتراجع بنسبة 1.1
ً
في المئة ،وجاء خامسا سهم أعيان
بتداول  4ماليين سهم وبانخفاض
بنسبة  1.5في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األكـثــر
ً
ارتفاعا سهم وطنية م ب إذ ارتفع
بنسبة  14.2في المئة تاله سهما
قيوين أ وعقار بنسبة  10في المئة
لكل منهما ثم سهم أمــوال بنسبة
ً
 9.5في المئة وأخيرا سهم تنظيف
بنسبة  6.1في المئة.
ً
وكـ ــان أك ـثــر األس ـه ــم انـخـفــاضــا
سـ ـه ــم تـ ـحـ ـصـ ـي ــات إذ ان ـخ ـف ــض
بـنـسـبــة  9.6ف ــي الـمـئــة ت ــاه سهم
م ــراك ــز بـنـسـبــة  5.5ف ــي ال ـم ـئــة ثم
سهم المعامل بنسبة  5.4في المئة
ً
ورابعا سهم يونيكاب بنسبة 4.8
ً
ف ــي ال ـم ـئــة وأخـ ـي ــرا س ـهــم االث ـم ــار
بنسبة  4.7في المئة.
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ةديرجلا

•
العدد  / 3845االثنين  23يوليو  2018م 10 /ذو القعدة  1439هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ً ً
الحميضي :البنك حقق أداء قويا يعكس قدرته على مواصلة مسار نموه الصحي
ارتفع العائد على متوسط
حقوق مساهمي «المتحد -
البحرين» عن فترة النصف
األول من العام إلى %18.8
مقابل  %16.7لنفس الفترة
النصفية من العام السابق ،في
حين ارتفع العائد على متوسط
األصول بدوره إلى %2.3
مقابل  %2.1للفترة المقارنة
من عام .2017

أع ـلــن ال ـب ـنــك األه ـل ــي المتحد
ت ـح ـق ـيــق أرب ـ ـ ــاح ص ــاف ـيــة ع ــائــدة
لمساهميه بلغت  357.4مليون
دوالر لـ ـفـ ـت ــرة األ شـ ـ ـه ـ ــر ا ل ـس ـت ــة
المنتهية فــي  30يونيو ،2018
ً
ً
تمثل نموا قويا بنسبة  14.8في
المئة مقارنة بالفترة النصفية
نفسها من عام  2017التي بلغت
أرباحها  311.3مليون دوالر ،في
حين سجل الربع الثاني من العام
ً
ً
ربحا صافيا بلغ  182.7مليون
ً
دوالر ،مرتفعا بنسبة  20.3في
المئة عن الفترة الربعية المقارنة
من عام  2017التي سجلت 151.9
مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،ل ـت ــر ت ـف ــع ب ــذ ل ــك
ربحية الـسـهــم الــواحــد إلــى 4.3
س ـن ـتــات أم ـيــرك ـيــة ع ــن الـنـصــف
األول م ـ ــن ع ـ ـ ــام  2018م ـق ــا ب ــل
رب ـح ـي ــة  3.7س ـن ـت ــات أم ـيــرك ـيــة
للفترة النصفية ذاتها من العام
الماضي ( 2.1سنت أميركي عن
الربع الثاني من عام  2018مقابل

 1.7سنت للفترة نفسها من عام
.)2017
وسجل صافي إيــرادات البنك
ً
من الفوائد ارتفاعا في النصف
األول مـ ــن ا ل ـ ـعـ ــام ب ـن ـس ـبــة 12.3
فــي الـمـئــة ( +12.3فــي الـمـئــة في
الــربــع الـثــانــي مــن عــام  2018عن
ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا م ــن عـ ــام )2017
ليصل إلــى  467.2مليون دوالر
لألشهر الستة األول ــى مــن العام
ً
الحالي مدفوعا بتحسن ملموس
ف ـ ــي ه ـ ــوام ـ ــش صـ ــافـ ــي الـ ـف ــائ ــدة
وبنمو مــدروس في المحفظتين
الـتـمــويـلـيــة واإلس ـت ـث ـمــاريــة ،كما
ـواز في
ص ــاح ــب ذلـ ــك إرتـ ـف ــاع مـ ـ ـ ٍ
إيرادات البنك األخرى من الرسوم
واالستثمارات وأنشطة الخزينة،
ليحقق صافي إيرادات التشغيل
زيــادة بنسبة  11.8في المئة في
النصف األول مــن الـعــام (+16.0
فــي المئة للربع الـثــانــي مــن عام
 2018عن الفترة نفسها من عام

 )2017وه ــي زي ــادة أسـهـمــت مع
جهود الضبط الرشيد والممنهج
لـلـمـصــروفــات فــي تـحـ ّـســن نسبة
الـتـكــالـيــف إل ــى إج ـمــالــي الــدخــل
لتبلغ  26.1في المئة مقابل 27.3
في المئة للفترة نفسها من عام
.2017
ً
ك ـمــا اس ـت ـمــر ال ـب ـنــك مـحـتـفـظــا
ب ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات مـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازة ل ـ ـجـ ــودة
ً
األص ـ ـ ـ ـ ــول ،مـ ـحـ ـت ــوي ــا ال ـ ـقـ ــروض
غـيــر الـمـنـتـظـمــة عـنــد نـسـبــة 2.0
فــي المئة مــن إجمالي المحفظة
االئتمانية مقابل  1.9فــي المئة
كـ ـم ــا ف ـ ــي  31د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر ،2017
ً
ومواصال تأمين تغطية متحفظة
م ــن ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـم ــرص ــودة
إزاء هذه األصول بلغت نسبتها
 89.2فــي الـمـئــة مـقــابــل  85.1في
المئة في  31ديسمبر  ،2017في
حين ارتفعت كذلك نسبة تغطية
إجمالي المحفظة االئتمانية من
المخصصات العامة والمحددة،

ً
بما فيها تلك المرصودة احترازيا
ألي تــد نـ ّـيــات ائتمانية محتملة
ً
وف ـق ــا لـلـمـعـيــار ال ــدول ــي الـتــاســع
إلعــداد التقارير المالية ،IFRS 9
إلــى  228.9في المئة كما في 30
يــونـيــو  2018مـقــابــل  154.3في
ال ـم ـئ ــة ف ــي  31دي ـس ـم ـبــر ،2017
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـض ـمــانــات العينية
الـكـبـيــرة الـمـتــاحــة للبنك مقابل
هذه األصول.
وعـ ـلـ ـي ــه ،ارتـ ـف ــع الـ ـع ــائ ــد عـلــى
متوسط حقوق المساهمين عن
فترة النصف األول من العام إلى
 18.8فــي الـمـئــة مـقــابــل  16.7في
المئة لنفس الفترة النصفية من
ال ـع ــام ال ـســابــق ،ف ــي حـيــن ارتـفــع
ال ـع ــائ ــد ع ـلــى م ـتــوســط األصـ ــول
ب ــدوره إلــى  2.3فــي المئة مقابل
 2.1في المئة للفترة المقارنة من
عام .2017
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه الـنـتــائــج،
قـ ـ ــال حـ ـم ــد ال ـح ـم ـي ـض ــي رئ ـي ــس

م ـج ـلــس إدارة م ـج ـمــوعــة الـبـنــك
األ هـلــي المتحد ،إن البنك حقق
خـ ــال ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـعــام
ً
ً
أداء قويا يعكس بوضوح قدرة
البنك على مواصلة مسار نموه
الـصـحــي ف ــي أرب ــاح ــه وإي ــرادات ــه
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة بـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـت ـ ــوازن
وم ـس ـت ـق ــر" ،ح ــاص ــدي ــن ف ــي ذل ــك
ث ـمــار سـيــاســاتـنــا ال ـنــاج ـحــة في
تنويع األعمال وتوسيعها على
المستوى اإلقليمي ومستفيدين
مـ ـ ــن عـ ـ ــوا ئـ ـ ــد األداء اإل ي ـ ـجـ ــا بـ ــي
الس ـت ـث ـم ــارات ـن ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
فــي مؤسسات مصرفية ومالية
شقيقة تنشط فــي ع ــدد مــن أهــم
أس ــواق المنطقة ،معززين بذلك
دورنا كمجموعة مصرفية مؤثرة
تلبي بكفاء ة تطلعات عمالئها
وشركائها س ــواء على الصعيد
ال ـم ـح ـلــي ف ــي ه ـ ــذه األسـ ـ ـ ــواق أو
لمختلف التعامالت والمتطلبات
المصرفية فيما بين أقطارها".

حمد الحميضي

«اإلحصاء» :ارتفاع التضخم  %0.53في يونيو «التجارة» تحرر  1225مخالفة خالل  ٦أشهر
أظهرت بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء
ً
الكويتية الصادرة أمس ،ارتفاعا في األرقام
القياسية ألسعار المستهلك "التضخم" بنسبة
 0.53في المئة في شهر يونيو الماضي مقارنة
بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقــالــت "اإلح ـص ــاء" فــي نشرتها الشهرية
عن األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ،إن
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ارتفع
على أساس شهري في يونيو الماضي بنسبة
 0.27في المئة مقارنة مع شهر مايو الماضي.
وأضافت أن أسعار سلع السجائر "التبغ"
لشهر يــونـيــو الـمــاضــي حققت أعـلــى ارتـفــاع
مـقــارنــة مــع نفس الشهر مــن الـعــام الماضي
بـنـسـبــة  13.61ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــي ح ـيــن حققت

ً
السلع الترفيهية والثقافية ارتفاعا نسبته
 4.66في المئة.
وأوضحت أن أسعار سلع االتصاالت حققت
ً
ارتفاعا بنسبة  4.23في المئة ،بينما حققت
السلع والخدمات المتنوعة ما نسبته 3.15
في المئة والصحة  2.91في المئة ،فيما حققت
سلع المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة
نسبة ارتفاع بلغت  1.91في المئة.
ً
أما أسعار سلع التعليم فقد حققت ارتفاعا
نسبته  1.71في المئة كما ارتفعت المطاعم
وال ـف ـنــادق بنسبة  1.34فــي الـمـئــة ،فــي حين
ً
حققت أسعار النقل ارتفاعا بلغ  1.27في المئة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ق ـطــاع خ ــدم ــات المسكن
سـ ـج ــل ن ـس ـب ــة تـ ــراجـ ــع فـ ــي األسـ ـ ـع ـ ــار بـلـغــت

 0.94فــي المئة مـقــارنــة مــع شهر يونيو من
الـعــام الماضي فيما سجلت أسـعــار الكساء
وملبوسات الـقــدم نسبة تــراجــع بلغت 1.96
في المئة.
ويعد الرقم القياسي ألسعار المستهلك أداة
ً
لقياس التغير بمستويات األ سـعــار عموما
بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما
ً
ً
يـكــون مــؤشــرا أســاسـيــا لقياس التضخم أو
االنـكـمــاش االقـتـصــادي ،إذ يمكن للدولة من
خالله اتخاذ القرارات االقتصادية والتجارية
ورسم السياسات النقدية والمالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،أمــس ،أن
عدد حمالت التفتيش على األســواق والمحال
التجارية خالل النصف األول من عام  2018بلغ
 720حملة حررت خاللها  1225مخالفة.
وذك ـ ــر ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون الــرقــابــة
التجارية وحماية المستهلك في ال ــوزارة عيد
الرشيدي لـ"كونا" ،أنه ضمن تلك المخالفات عدم
وجود قائمة بأنواع اللحوم ،وعدم وجود قائمة
أسعار ،وعدم وجود الئحة سياسة االستبدال
واالسترجاع.
وأضــاف أن المخالفات شملت أيضا الغش
التجاري ،وعدم وجود بلد المنشأ ،وعدم وجود
ف ــات ــورة بــالـلـغــة الـعــربـيــة ،وع ــدم وج ــود الئحة
تحذيرية لمشروب الطاقة ،وعدم وجود بيانات

تجارية على السلع ،واالمتناع عن البيع ،وعدم
وجود ميزان ،إضافة إلى بيع سلع مقلدة.
وأوض ــح الــرش ـيــدي أن ه ــذه الـحـمــات التي
قامت بها فرق تفتيش مراكز الرقابة التجارية
وفــرق الـطــوارئ استهدفت المحال والشركات
الـتـجــاريــة والـمـطــاعــم والـجـمـعـيــات التعاونية
واألسـ ـ ـ ــواق ال ـمــركــزيــة ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي مـنــاطــق
ال ـكــويــت ،مبينا أن عـقــوبــة الـمـخــالـفــات تحدد
من القضاء.
وأشار إلى أن لدى الوزارة خططا مستقبلية
لـ ـلـ ـحـ ـم ــات ،مـ ـنـ ـه ــا :ت ـك ـث ـي ــف االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات
ل ـل ـم ـنــاس ـبــات ال ـمــوس ـم ـيــة ،ك ــاألعـ ـي ــاد ،وعـ ــودة
ال ـم ــدارس ،ومــوســم الـسـفــر ،إضــافــة إل ــى زي ــادة
أعداد المفتشين ،وإعداد دورات تخصصية لهم،

الكتساب الخبرة ،ومراقبة األسعار إلكترونيا.
َّ
وبين أن الخطط تتضمن أيضا افتتاح مراكز
للقطاع بالمجمعات التجارية ،بما يعود بالنفع
على المستهلكين ،ابتداء من مجمع االفنيوز،
وسـتـتــم زيــادت ـهــا ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،مـشـيــرا إلــى
استمرار استقبال الـشـكــاوى ،والتحقق منها،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة بأسرع وقت.
وبشأن مشروع نظام مراقبة حركة األسعار،
أفاد الرشيدي بأنه قدم للجهات المختصة في
عام  ،2014وأخذت الموافقات عليه ،وجار طرحه
للتشغيل ،الفتا إلى أنه يخدم شريحة كبيرة من
المستهلكين ،ويتيح لهم االطالع على األسعار
ومراقبتها ،إضافة إلى فتح المنافسة بين منافذ
البيع ،لتقديم أفضل األسعار.

أخبار الشركات
«شعاع كابيتال» تستحوذ على أسهم
«أموال» بـ 32.5مليون دوالر
ت ـع ـت ــزم ش ــرك ــة ش ــرك ــة ش ـع ــاع كــاب ـي ـتــال
اإلماراتية االستحواذ على  151.10مليون
سهم في شركة أموال الدولية لالستثمار-
تمثل جميع أ سـهــم أ مـ ــوال غـيــر المملوكة
لشعاع -بإجمالي يقدر بـ 9.82ماليين دينار
( 32.5مليون دوالر).
ويبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة
ً
ً
 65فلسا ،علما أن سعر العرض ال يشمل أي
عموالت أو ضرائب أو رسوم حكومية ،أو
رسوم تحويل.
وسيتم تمويل العرض من خالل اقتراض
شـعــاع مــن بـنــك أبــوظـبــي األول ،إذ يتعهد
البنك بتمويل المبلغ اإلجمالي للعرض.
وتـعـتــزم شـعــاع بحث خـيــار االنسحاب
االختياري لشركة أموال من بورصة الكويت
بعد االنتهاء من العرض.
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت أم ـ ـ ــوال ال ــدولـ ـي ــة أن هـيـئــة
أســواق المال الكويتية وافقت على عرض
االسـتـحــواذ الـمـقــدم مــن شـعــاع على أسهم
أموال الدولية.

«اإلثمار» 15 :مليون دوالر قيمة
االنكشاف على «أبراج»
كشفت مجموعة اإلثمار المدرجة ،أن قيمة
انكشافها على أزمة أبراج القابضة تقدر بنحو
 1في المئة من استثماراتها بقيمة أكثر من 15
مليون دوالر.
وأضافت أن لديها حصة بنسبة  5في المئة
في صندوق البنية التحتية وتنمية رأس المال
( )IGCF LPالتابع لـ"أبراج" إضافة إلى حصة 24.5
في المئة في ،IGCF General Partner Limited
التي قالت إنها الشريك العام لـ .IGCF LP

«العربية العقارية» تنفي تلقي
عرض لشراء أحد أصولها باإلمارات
نفت الشركة العربية العقارية ،إصدارها أي
ً
تـصــريـحــات بـشــأن تلقيها عــرضــا ل ـشــراء أحــد
أصولها بدولة اإلمارات.
وت ــاب ـع ــت ال ـش ــرك ــة أنـ ــه ال ي ــوج ــد أثـ ــر لـتـلــك
ال ـم ـع ـلــومــة ال ـج ــوه ــري ــة ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز ال ـمــالــي
ً
لـلـشــركــة ،عـلـمــا أن ـهــا ل ــم تـشــر إل ــى االسـتـثـمــار
موضع العرض.

إيقاف التداول على
أسهم «امتيازات»
ً
اعتبارا من  31يوليو
قـ ـ ـ ـ ــررت بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
إيقاف أسهم شركة االمتيازات
الخليجية القابضة "امتيازات"
ً
عــن ال ـت ــداول اع ـت ـبــارا مــن يــوم
الـثــاثــاء الـمــوافــق 2018-7-31
لـحـيــن االن ـت ـه ــاء م ــن إج ـ ــراءات
هيكلة رأسمال الشركة.

«كميفك» تربح
 300.16ألف دينار
بلغت أربــاح شركة الكويت
وال ـش ــرق األوس ــط لالستثمار
الـ ـم ــال ــي  300.16أل ـ ــف دي ـن ــار
بمقدار  1.15فلس للسهم في
الفترة المنتهية في ،30/6/2018
مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 406.19آالف دينار بواقع 1.56
فلس للسهم في الفترة نفسها
مقارنة من عام .2017

«جي إف إتش» تمنح عقد تطوير«كاليفورنيا فيالج» لشركة صينية
أعلنت مجموعة جي إف إتــش المالية ترسية
ع ـقــد ه ـنــدســة وش ـ ــراء وتـشـيـيــد ك ــام ــل  EPCعلى
ال ـشــركــة الـصـيـنـيــة ل ـل ـم ـعــدات الـهـنــدسـيــة CMEC
لـتـشـيـيــد وت ـمــويــل م ــا نـسـبـتــه  85ف ــي ال ـم ـئــة من
مشروع "كاليفورنيا فيالج" الكائن في دبي الند
بقيمة  150مليون دوالر.
وسيتم تمويل العقد من بنوك صينية ضمن
بوليصة تأمين صــادرة عن السلطات الحكومية
الصينية.
ً
ً
ُ
ويعد "كاليفورنيا فيالج" مشروعا تطويريا

«الوطنية الدولية القابضة» ترفع حصتها بشركة أملانية مقابل  2.3مليون دوالر
رفعت الشركة الوطنية الدولية القابضةُ ،
المدرجة
حـصـتـهــا ف ــي ش ــرك ــة فــاي ـنــغ إن ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال أجــي
األلـمــانـيــة مــن  9.18فــي الـمـئــة إلــى  11.66فــي المئة
ً
بزيادة  2.5في المئة تقريبا.
وقالت "الوطنية القابضة" إن زيادة حصتها في
الشركة األلمانية جــاء ت من خــال إحــدى شركاتها
التابعة التي تمتلكها بنسبة  100في المئة.
وأوض ـح ــت أن زيـ ــادة الـحـصــة ج ــاءت عــن طريق

«الوطني» :تعليقات ترامب توقف ارتفاع الدوالر
ق ــال تـقــريــر أسـ ــواق الـنـقــد األسـبــوعــي
ال ـص ــادر ع ــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي ،إن
ال ـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ت ـم ـكــن م ــن االرتـ ـف ــاع
خالل معظم األسبوع بدعم من "صقورية"
مجلس االحتياط الفدرالي واالتفاقيات
التجارية الجديدة المحتملة مع الشركاء،
لكنه تدهور يوم الجمعة ليخسر معظم
مكاسبه بعد أن اتهم الرئيس األميركي
دونالد ترامب االتحاد األوروبي والصين
بالتالعب بعملتيهما.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،قـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس
االح ـت ـي ــاط ال ـف ــدرال ــي ج ـي ــروم ب ـ ــاول ،في
شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس،
إن سوق العمل األميركي قد استمر في
التحسن وإن البنك ا لـمــر كــزي األميركي
يعتقد أن من األفضل "الحفاظ على رفع
ً
تــدري ـجــي" ألس ـعــار ال ـفــائــدة ،مـضـيـفــا أن
النمو تسارع في الربع الثاني من ،2018
ب ــدع ــم م ــن "زيـ ـ ــادة ق ــوي ــة ف ــي ال ــوظ ــائ ــف،
وارتفاع دخل ما بعد االقتطاع الضريبي،
والتفاؤل من العائالت األميركية".
في التفاصيل ،كانت األسواق مرتاحة
لعدم إ شــارة بــاول إ لــى المزيد من القلق
ّ
ب ـس ـبــب الـ ـت ــوت ــرات ال ـت ـج ــاري ــة وت ـســطــح
منحى العائد ،األمر الذي يبقي مجلس
االحتياط الفدرالي في مسار خططه.
وأفاد المستشار االقتصادي للرئيس
دونالد ترامب ،الري كودلو ،في مؤتمر
للمستثمرين بأنه يسمع من مصادر أن
رئيس المفوضية األورو ب ــي جــان كلود
ً
ً
ً
ّ
سيقدم عرضا "مهما جدا" بشأن
جانكر،
التجارة الحرة لدى قدومه إلى واشنطن
األسبوع القادم.
وزادت ه ــذه الـتـعـ ّلـيـقــات ال ـت ـفــاؤل بــأن
إدارة ترامب قد ال تنفذ تهديداتها بفرض
رسوم على واردات السيارات من االتحاد
األوروبي.
وإضافة إلى ذلك ،قال الرئيس ترامب

ل ـل ـص ـحــا ف ـي ـيــن إن أ مـ ـي ــر ك ــا وا ل ـم ـك ـس ـيــك
"تقتربان" من التوصل إلى اتفاق تجاري
إلعـ ــادة ال ـت ـفــاوض عـلــى ات ـف ــاق الـتـجــارة
الحرة في أميركا الشمالية بعد "جلسة
ً
ج ـيــدة جـ ــدا م ــع الـمـكـسـيــك ،م ــع الــرئـيــس
الجديد".
والحظ أن محادثات منفصلة مع كندا
ً
يمكن أن تتقدم الحقا  .ويشجع التراجع
الـطـفـيــف ف ــي ال ـت ــوت ــرات ال ـت ـجــاريــة ،إلــى
جانب توجيه نقدي واضح ،على ارتفاع
ثابت للدوالر األميركي.
وع ــان ــى الـ ـ ــدوالر ع ـم ـل ـيــات ب ـيــع ح ــادة
يوم الجمعة بعد أن اتهم ترامب الصين
واالتحاد األوروبي بالتالعب بعملتيهما،
ً
مضيفا أن الدوالر القوي وارتفاع أسعار
ّ
ال ـفــائــدة ي ـض ــران "بــال ـم ـيــزة الـتـنــافـسـيــة"
ألميركا.
وأض ـ ـ ـعـ ـ ــف تـ ـ ــرامـ ـ ــب مـ ـ ــوقـ ـ ــف م ـج ـل ــس
االحتياط الفدرالي بادعائه أن التقييد
ال ـن ـقــدي يـضــر بــاالقـتـصــاد وأن "أمـيــركــا
يجب أال تعاقب ألدائها الجيد" .وكسر

متعدد االستخدامات يقع في منطقة دبــي الند،
ويتألف من  200فيال خاصة  400وحــدة سكنية
فاخرة قبالة المدينة الترفيهية "آي إم جي" IMG
على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي.
وب ـم ــوج ــب ال ـع ـقــد ال ـم ـب ــرم ،س ـت ـتــولــى ال ـشــركــة
الصينية للمعدات الهندسية  CMECكافة األنشطة
والعمليات الرئيسية في مشروع كاليفورنيا فيالج
الستكمال الفلل والشقق والمرافق وغيرها.
ُيذكر أن الشركة الصينية مدرجة في بورصة
هونغ كونغ ومملوكة من الحكومة الصينية.

ً
ت ـ ــرام ـ ــب ب ـت ـع ـل ـي ـق ــات ــه ه ـ ـ ــذه ع ـ ـ ـقـ ـ ــودا مــن
التقليد ا لــذي يقضي بــأن على الرؤساء
األميركيين أن يتجنبوا التعليق مباشرة
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر وعـ ـل ــى مـ ـس ــار ال ـس ـيــاســة
الـنـقــديــة األم ـيــرك ـيــة .وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك،
هاجم ترامب سياسات الصين التجارية
في مقابلة يوم الجمعة ،وقال إن أميركا
ً
ً
قد "نهبت من الصين وقتا طويال " وأنه
مـسـتـعــد ل ــزي ــادة ال ــرس ــوم لـتـغـطــي 500
م ـل ـي ــار دوالر م ــن ال ـ ـ ـ ــواردات ال ـص ـي ـن ـيــة.
ولــوضــع األمـ ــور فــي نـصــابـهــا ،ف ــإن هــذا
ً
الـمـبـلــغ ه ــو تـقــريـبــا قـيـمــة ك ــل ال ـ ــواردات
األميركية من الصين في .2017
وك ـم ــا ه ــو ال ـح ــال م ــع م ـع ـظــم ب ـيــانــات
ت ــرام ــب ،يـبـقــى األم ــر غـيــر واض ــح بـشــأن
ما إذا كانت هذه التعليقات تلقائية أو
يجب اتخاذها على محمل الجد .وبدأ
الــدوالر األميركي األسبوع عند 94.682
ً
وارتفع إلى أعلى مستوى له في  12شهرا
عند  95.652قبل أن ينهي األسبوع عند
.94.642

ً
شراء عدد  1.24مليون سهم تقريبا من أسهم الشركة
األلمانيةُ ،
المتخصصة في تصنيع مكائن تقطيع
األخشاب ،وبقيمة  700ألف دينار ( 2.32مليون دوالر).
وأضــافــت "الــوطـنـيــة الـقــابـضــة" أن ش ــراء الحصة
ُ
المشار إليها يترتب عليه زيــادة مــوجــودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخــر في
المركز المالي مــن  15.72مليون ديـنــار إلــى 16.42
مليون.

«إيفا» :ال نملك أي استثمارات
في مجموعة أبراج
أكــدت شركة االستشارات المالية الدولية
"إيفا" ،المدرجة ببورصتي الكويت ودبي ،أنها
ال تمتلك أي استثمارات في مجموعة أبراج أو
أي من المشروعات أو الصناديق التابعة لها.
وأضافت ،أنه ال ترابطها أي عالقة مع أبراج.

مسؤول في بنك بوبيان
يبيع  4.2آالف سهم
ب ــاع ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة المصرفية
للشركات في بنك بوبيان أشرف سويلم 4.17
آالف سهم في البنك ،بإجمالي يقدر بـ  2.16ألف
دينار ،وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة
ً
 518فلسا.

إتمام صفقة خاصة على  5ماليين
سهم بـ«ورقية»
أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقة ذات
طبيعة خاصة على شركة الشعيبة الصناعية،
وبلغت كمية األسهم  5ماليين سهم بسعر 200
فلس للسهم ،بقيمة بلغت مليون دينار.

اقتصاد
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المطيري« :مينا العقارية» وضعت خطة لتطوير
أراضيها الحيوية في البحرين

وجهة نظر

دعوة عامة لمناقشة أوضاع
التأمين في الكويت

دراسة بعض المشاريع الختيار األنسب واتخاذ الخطوات نحو تنفيذها
جراح الناصر

ذكر المطيري أن مجموع أصول
«مينا العقارية» عن السنة
المالية المنتهية في  31مارس
 2018بلغ  13.3مليون دينار
بانخفاض قدره  1.6مليون.

كشف عضو مجلس اإلدارة التنفيذي في شركة
مينا العقارية شبنان المطيري عن وجود مشاريع
مستقبلية للشركة التي تعمل على تطوير أراض
حيوية فــي مملكة البحرين ،إذ لديها مجموعة
أراض تقع في مواقع استراتيجية في البحرين
وتدرس الشركة فكرة تطويرها.
وقال المطيري خالل انعقاد الجمعية العمومية
العادية أمس ،بنسبة  52.7في المئة ،إن الشركة
تبحث عن حلول تمويلية لتطوير تلك األراضي،
ً
مضيفا أن لدى "مينا" العقارية أراضي أخرى في
البحرين صعب تطويرها في المرحلة الحالية
ً
نظرا إلى وجود قصور في البنية التحتية إضافة
ً
إلى وجود أراض أخرى بعيدة عن المدن ،مؤكدا أن
الشركة لم تبع أي أصل في الفترة الراهنة.
وعن مشاريع الشركة في تركيا أفاد بأن الشركة
نفذت  4مشاريع سكنية منذ  2012إلى اآلن ،أغلبها
تم بيعه ،باستثناء المشروع األخير ،إذ تم تسويق
من  40إلى  50في المئة من وحداته ،ولم نقم ببيعها
بالكامل بسبب ظروف السوق في تركيا في الفترة
الماضية لكن الشركة تعمل على خطط بيعها.
وأوضح أن الشركة لديها خطة مستقبلية فهناك
أصول تعمل الشركة على بيعها والتخارج منها،
وأصول أخرى ستعمل على تطويرها بعد تحسن
ً
ظروف السوق ،مفيدا بأن هناك مشاريع "نملكها
بالكامل وأخرى مع أطراف أخرى".

شبنان المطيري
وذكر المطيري أن مجموع أصول الشركة
عــن الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية فــي  31مــارس
 2018بلغ  13.3مليون دينار بانخفاض قدره
 1.6مليون دينار مقارنة بمجموع األصول عن
السنة المالية المنتهية في  31مارس 2017
التي بلغت  14.9مليون دينار.
وبالنسبة للمشاريع الحالية للشركة ،قال إن
الشركة قامت خالل السنة المالية المنتهية في

 31مــارس  2018بممارسة نشاطها الرئيسي
الـ ـ ــذي ت ــأسـ ـس ــت مـ ــن أجـ ـل ــه م ـت ـق ـي ــده فـ ــي ذل ــك
بأغراضها المنصوص عليها بعقد تأسيسها
ً
ً
ون ـظ ــام ـه ــا ،م ـب ـي ـنــا أن م ـج ـلــس اإلدارة حــال ـيــا
يتولى دراسة بعض المشاريع الختيار األنسب
واألصلح من تلك المشاريع التخاذ الخطوات
الجادة نحو تنفيذها بما يحقق أغراض الشركة
ً
ويساعد على تنمية أعمالها ،مبينا أن مجلس
اإلدارة ســوف يعمل على تطوير عمل الشركة
وزي ــادة حجم نشاطها لتحقيق عــوائــد أفضل
للمساهمين.
ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود
الـ ــواردة فــي ج ــدول األع ـمــال مــن تـقــريــر مجلس
اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31مارس
 2018والـمــوافـقــة على عــدم تــوزيــع أرب ــاح على
المساهمين عــن ا لـسـنــة ا لـمــا لـيــة المنتهية في
 31مــارس  ،2018وعــدم صــرف مكافأة ألعضاء
مـجـلــس اإلدارة ع ــن الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية
في  31مــارس  ،2018إضافة إلى الموافقة على
تـفــويــض مـجـلــس اإلدارة شـ ــراء أو بـيــع أسـهــم
الـشــركــة بـمــا ال يـتـجــاوز  10فــي الـمـئــة مــن عــدد
ً
أسهمها وفقا لمواد القانون رقم  7لسنة 2010
والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،في حين تم
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم
اكتمال النصاب.

مصر :شركات أميركية تعتزم ضخ استثمارات جديدة
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار
والتعاون الدولي في مصر ،رغبة
عــدد من الشركات األميركية في
ضـ ــخ اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات جـ ــديـ ــدة فــي
ال ـس ــوق الـمـصــريــة خ ــال الـفـتــرة
المقبلة.
وقالت الوزارة في بيان ،أمس،
ً
ً
إن وفدا استثماريا يضم كبريات
الـ ـش ــرك ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،س ـي ــزور
مصر خالل شهر أكتوبر المقبل،
ل ـم ـعــرفــة الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة
الواعدة في مختلف المجاالت.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ل ـق ــاء وزيـ ــرة

االس ـت ـث ـم ــار والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي
س ـحــر ن ـصــر ب ـع ــدد م ــن كـبــريــات
الشركات األميركية المستثمرة
والراغبة في االستثمار في مصر،
خالل لقاء نظمته غرفة التجارة
األميركية في ختام زيارتها إلى
العاصمة األميركية.
وذكــر كبير مستشاري شركة
"أج ـي ـك ــو" ال ــزراعـ ـي ــة األم ـيــرك ـيــة،
ف ـي ـل ـيــب دى ل ـ ـيـ ــون ،أن شــر ك ـتــه
ستقوم بعمل توسعات في مصر
خالل الفترة المقبلة.
و كـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة

أعلنت مطلع الـعــام ال ـجــاري ،أن
االستثمارات األميركية في مصر
تبلغ  2.4مليار دوالر مــن خالل
ً
 1222مشروعا تعمل في قطاعات
الصناعة والخدمات واإلنشاءات
والتمويل والزراعة واالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
وقبل أيام ،نشر مجلس الوزراء
المصري "إنـفــوغــراف" يفيد بأن
مصر تصدرت دول "الكوميسا"
في جذب االستثمارات األجنبية
المباشرة خالل العام الماضي.
وأش ـ ـ ـ ــار "اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــوغـ ـ ــراف" إل ــى

ن ـب ـه ــت ش ــرك ــة مـ ـ ــدن األه ـل ـي ــة
العقارية إلــى وجــود عــدم تــوازن
فــي تــوزيــع ال ـخــدمــات الـتـجــاريــة
وم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق وال ـ ـ ـمـ ـ ــوالت
الـتـجــاريــة فيما بـيــن محافظات
الكويت ،استنادا إلى إحصاء ات
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
الخاصة بالمنشآت في الكويت.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،ف ــي
تـ ـق ــري ــره ــا ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري الـ ـشـ ـه ــري
ال ـم ـس ـت ـن ــد إلـ ـ ــى بـ ـي ــان ــات هـيـئــة
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـمــدن ـيــة وإح ـصــاء
ال ـم ـن ـشــآت الـ ـص ــادر ع ــن االدارة
المركزية لالحصاء ،أن محافظتي
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر وال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء
تستحوذان على  9في المئة فقط
من مجمل المجمعات في الكويت،
وال ـم ـقــدر ع ــدده ــا بـ ـ ــ 576بنهاية
عام .2017
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
مـحــافـظـتــي ح ــول ــي وال ـف ــروان ـي ــة

ت ـس ـت ـحــوذان عـلــى  60ف ــي المئة
منها ،بحصة تبلغ  36في المئة
لحولي ،تليها الفروانية بحصة
 24في المئة ،ثم األحمدي بحصة
 18في المئة ،ثم العاصمة بحصة
 13في المئة.
وأضاف ان المباني التجارية
األخ ــرى ،المقدر عــددهــا ب ــ،4381
ي ـتــركــز مـعـظـمـهــا ف ــي الـعــاصـمــة
بحصة تبلغ  41في المئة ،تليها
الفروانية بحصة  26في المئة ،ثم
األحمدي بحصة  13في المئة ،ثم
مبارك الكبير بحصة  9في المئة،
وأخ ـي ــرا ال ـج ـه ــراء بـحـصــة  6في
المئة ،وحولي بحصة  5في المئة.
وذكر أن عددا كبيرا من أنشطة
ال ـب ـيــع بــال ـت ـجــزئــة مـ ـ ــازال خ ــارج
المجمعات التجارية المتكاملة،
حـ ـ ـي ـ ــث يـ ـ ــزيـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـحـ ــات
بالكويت على  108آالف ،إضافة
إلى  32ألف جهة ومكتب تجاري،

وبإجمالي  140ألف محل ووحدة
تجارية في الكويت بنهاية عام
 ،2017وه ــو ع ــدد كـبـيــر مـقــارنــة
ب ــال ـع ــدد ال ـم ـح ــدود لـلـمـجـمـعــات

أن م ـ ـصـ ــر تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدرت الـ ـق ــائـ ـم ــة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ت ــدفـ ـق ــات
لــاسـتـثـمــار األج ـن ـبــي الـمـبــاشــر
بـلــغ  7.41م ـل ـيــارات دوالر بـعــام
 ،2017ث ــم إثـيــوبـيــا بـنـحــو 3.59
مــايـيــن دوالر ،تـلـتـهــا الـكــونـغــو
الديمقراطية بقيمة  1.35مليون
دوالر.
ولـفــت المجلس إل ــى أن ــه على
ال ــرغ ــم م ــن ت ـص ــدر م ـصــر قــائـمــة
التدفقات االستثمارية األجنبية
الـمـبــاشــرة بـيــن دول الكوميسا،
فـ ـ ــإن حـ ـج ــم الـ ـت ــدفـ ـق ــات نـفـسـهــا

ً
شهد تراجعا خالل نفس الفترة
بنسبة  9.5في المئة مقارنة بعام
 ،2016نتيجة هـبــوط التدفقات
ً
االستثمارية المباشرة عالميا
بمقدار  23في المئة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ــدد
مـشــروعــات االستثمار األجنبي
المباشر الواردة إلى مصر خالل
ً
عام  2017بلغ نحو  92مشروعا،
ً
لتأتي أيضا في المرتبة األولــى
بـيــن ال ــدول األع ـضــاء بالمنظمة
م ـ ــن حـ ـي ــث ع ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـش ــروع ــات
المقامة بها.

داوود سالم توفيق*
كلنا يعرف أن شــر كــات التأمين الكويتية
كانت في طليعة شركات التأمين الخليجية
ً
يــومــا م ــا ،ثــم تــراجــع أداؤهـ ــا لـيـكــون فــي ذيــل
القائمة فــي كثير مــن الـنــواحــي ،رغــم إيماننا
بأن قطاع التأمين يضطلع بمهام اجتماعية
واقتصادية غاية في األهمية.
إن سبب هــذا الـتــراجــع ال يـعــود إلــى غياب
قانون منظم للعمل التأميني بشكل عام فقط،
ً
بل إلــى غياب الفكر التأميني أيـضــا ،وغياب
الوعي الجماهيري بأهمية التأمين .وكل هذه
األسباب هي نتيجة حتمية ألسلوب الدولة
الــري ـع ـيــة ،ال ـتــي تـتـعــامــل م ــع ق ـطــاع الـتــأمـيــن،
وكأنه ليس من ضمن االهتمامات الرسمية،
رغم األهمية االقتصادية الفائقة لهذا القطاع
الحيوي ،األمر الذي جعل من الصعوبة المزج
بـيــن الـفـكــر الـتــأمـيـنــي وال ـف ـكــر الــري ـعــي ،وهــو
ما قلل من أهمية التأمين في نظر المواطن
ً
عموما ،إضافة إلى بعض القرارات الحكومية
الـمـتـمـثـلــة ف ــي م ـنــع ع ـ ــودة ب ـعــض ال ـك ـف ــاءات
وال ـخ ـب ــرات الـتــأمـيـنـيــة م ــن جـنـسـيــات عربية
وأجنبية إلى الكويت بعد التحرير.
ولهذا لم يتمكن قطاع التأمين من إيجاد
خـبــرات بديلة لملء الوظائف الشاغرة التي
كــانــت تشغلها تـلــك ال ـخ ـبــرات األجـنـبـيــة قبل
الـ ـغ ــزو ،فــأج ـبــر ال ـق ـطــاع ع ـلــى االع ـت ـم ــاد على
ع ـنــاصــر مـحـلـيــة م ــن مـتــوسـطــي ال ـخ ـبــرة في
حقل التأمين.
ف ــي م ـط ـلــع الـ ـق ــرن  21س ـم ـحــت ال ـح ـكــومــة
بتأسيس شركات تأمين تكافلية بشكل ُمبالغ
فيه ،دون أن تضع قواعد أو ضوابط صارمة
لـشــركــات الـتــأمـيــن الـجــديــدة تعمل فــي ســوق
محدودة اإلمكانات ،ودون وجود قانون منظم
للتأمين التكافلي.
وكان غياب االهتمام الحكومي بالمتابعة
الـحــرفـيــة ألع ـم ــال ش ــرك ــات ال ـتــأم ـيــن ،وف ـقــدان
ً
ا لـمــرا قـبــة الحثيثة ألدا ئ ـهــا التشغيلي ،بــا بــا
لبعض شركات القطاع للتالعب في األسعار
وكسرها حينا ،وتقديم خدمات تأمينية دون
ً
المستوى المعهود حينا آخر.
أضف إلى ذلك ،غياب المشاريع الصغيرة
من المناقصات الحكومية ،وطغيان المشاريع

الضخمة (المليارية) في السوق الكويتية ،مما
ساهم في ابتعاد شركات التأمين الصغرى
عن معترك التنافس ،بسبب عدم قدرتها على
توفير الكفاالت الالزمة.
إال أنه يجب اإلقرار بأننا كتأمينيين نحن
ا لــذ يــن ظلمنا أنفسنا بأنفسنا ،و لــم نتحرك
التحرك المطلوب لتغيير طبائعنا التأمينية
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وت ـ ـعـ ــودنـ ــا ع ـل ــى طـ ـ ــرح م ـشــاك ـل ـنــا
بــالـهـمــس ،ووراء الـكــوالـيــس ،وبـشـكــل ف ــردي،
بدال من طرحها بطريقة علمية مكثفة وبشكل
جماعي.
ولم نقم كقطاع ،بجدية ،بمطالبة الجهات
الرسمية بمعاملة قطاع التأمين كما تعامل
قطاع البنوك ،أو قطاع االستثمار مثال ،ليس
من باب تقليد الغرب في تعامله مع التأمين،
ولكن من باب األهمية القصوى للتأمين في
حياة الناس.
ولــم نسأل وزارة التجارة عن أسباب عدم
البت في مشروع القانون بشأن تنظيم قطاع
التأمين واإلشراف والرقابة عليه ،منذ أكثر من
تسع سنين ،ولم نطالب بإدراج علوم التأمين
ضمن المناهج الدراسية ،سواء على المستوى
الجامعي أو التعليم العام ،وغيرها كثير من
الـقـضــايــا الـتــأمـيـنـيــة ال ـتــي طــرحـنــاهــا ضمن
مقاالت راحت أدراج رياح النسيان ،والتي كان
يفترض أن تـقــودنــا إلــى وضــع استراتيجية
تحدد مسار واتجاهات شركات التأمين في
الـســوق الكويتية ،واالن ـطــاق بـهــذه الخطوة
نحو األسواق اإلقليمية.
ول ـه ــذا ك ـلــه ،فــإنـنــا نـقـتــرح عـلــى ك ــل م ــن له
اهتمام بقضايا التأمين ،ســواء من داخــل أو
خ ــارج قـطــاع التأمين الكويتي ،أن يشاركنا
مناقشة أوضاع التأمين بشكل جماعي وعلني،
أو مــا يطلق عليه باللغة اإلنكليزية (Brain
 ،)Stormingلتكون هذه المناقشة بمنزلة نواة
لدراسة شاملة وواقعية لسوق التأمين ،تقودنا
إلى وضع استراتيجية تعيننا على استشراف
مستقبل هذا القطاع.
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
* الرئيس التنفيذي  -شركة غزال للتأمين

ً
ً
«مدن األهلية» 576 :مجمعا تجاريا في الكويت «الخليج» يختتم برنامجه التدريبي الصيفي

حملة ّ
«سجل مع زين» تقدم
جوائز كبرى لعمالئها
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة زيـ ــن اس ـت ـم ــرار
حملتها التسويقية " سـ ّـجــل مع
زي ـ ــن" ،وال ـت ــي ت ـقــدم م ــن خــالـهــا
ف ــرص ــة ال ــرب ــح ب ـج ــوائ ــز ن ـقــديــة
ب ـق ـي ـم ــة  500د.ك أ سـ ـب ــو عـ ـي ــا،
وسبيكة ذهب ،والجائزة الكبرى
سـ ـي ــارة  BMW X6ف ــي نـهــايــة
الحملة.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،إن إط ــاق ـه ــا خــدمــة
"سجل مع زين" جاء في إطار جهودها الدائمة لتقديم آخر
الحلول المبتكرة لعمالئها في مجال خدمات القيمة المضافة،
حيث تحرص الشركة على تقديم الخدمات األفضل واألكثر تطورا
لعمالئها ،كونهم عائلة المشتركين األكبر في الكويت.
وأضافت أنه بمجرد اشتراك العميل في خدمة "سجل مع زين"
فإنه سيدخل تلقائيا في السحب على إحدى الجوائز القيمة التي
تقدمها الحملة ،والتي تشمل جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 500
د.ك ،وسبيكة ذهب بقيمة  6900د.ك ،إضافة إلى الجائزة الكبرى
سيارة  BMW X6 M Packفي نهاية الحملة.
وأوضحت أن الخدمة تقدم للعميل محتوى يوميا مميزا عبر
الــرســائــل الـنـصـيــة الـقـصـيــرة  SMSيـتـضـمــن مـعـلــومــات ريــاضـيــة
ومقاطع ڤيديو حصرية حول مختلف الرياضات العالمية ،والتي
تشمل حقائق عن أبرز الالعبين العالميين والبطوالت األكثر إثارة
وأهــم األحــداث الرياضية وغيرها ،حيث يمكن للعميل االشتراك
في الخدمة عبر إرسال "اربــح" إلى الرقم  99915مقابل  150فلسا
يوميا ،والدخول تلقائيا في السحب على إحدى الجوائز القيمة
التي تقدمها الحملة.
وأضافت "زين" أنها حريصة على تقديم الخدمات األكثر تميزا،
إيفاء بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض
بالشكل الذي يعزز موقعها الريادي في السوق ،ولتضمن تقديم
أعلى مستوى جــودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية
وأفضل تجربة اتصاالت بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.
وأك ــدت أنـهــا تطلق الـحـمــات التسويقية الـمـمـيــزة باستمرار
لتجدد عالقتها المباشرة مع عمالئها ،مبينة أنها ستظل حريصة
على تقديم أفضل الـعــروض ،وأح ــدث التقنيات لقاعدة عمالئها
ال ـتــي تـعـتـبــر األك ـب ــر ف ــي ال ـكــويــت ،بـمــا يـتـنــاســب م ــع متطلباتهم
واحتياجاتهم.

ال ـت ـج ــاري ــة ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا 576
م ـج ـم ـعــا ،وال ـم ـب ــان ــي ال ـت ـجــاريــة
وعددها  ،4381وبإجمالي ال يزيد
على  5آالف مجمع ومبنى.

اخ ـت ـتــم ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج بــرنــام ـجــه ال ـتــدري ـبــي
الصيفي ،الــذي شهد مشاركة طلبة الجامعات
بـمـخـتـلــف خـلـفـيــاتـهــم ،ب ـهــدف إثـ ــراء معرفتهم
بالقطاع المصرفي بشكل عام ،وبطابع ومزايا
العمل في بنك الخليج بوجه خاص.
وخالل التدريب ،استفاد الطلبة المشاركون
مــن التفاعل مــع موظفي البنك بشكل مباشر،
والـتـعــرف عــن ق ــرب وبـشـكــل عملي عـلــى آلـيــات
العمل لدى مختلف أفرع بنك الخليج ،إلى جانب
أقسام وإدارات فرعه الرئيسي.
كما تمكن المشاركون أيضا من التعرف على
مقومات نجاح العاملين في القطاع المصرفي،
وال ـفــرص الـتــي يمنحها الـقـطــاع للعاملين به
وللخريجين بمختلف خلفياتهم األكاديمية،
وبــذلــك يكون البرنامج التدريبي منح الطلبة
فرصة التدريب النظري والعملي في الوقت ذاته.
وبدأ البرنامج التدريبي في وقت سابق من هذا
العام ،متبعا استراتيجية ذات طابع خاص ،تهدف
نحو إعداد المشاركين به والراغبين في االلتحاق
بالعمل فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي ذهـنـيــا وعمليا،
وإكسابهم المهارات الالزمة للتميز في هذا القطاع.

لقطة جماعية
كـمــا ح ــرص الـقــائـمــون عـلــى الـبــرنــامــج على
مساعدة الطلبة على إدارة عملية االنتقال من
العالم األكاديمي إلى قطاع العمل ،وهي نقلة قد
تكون في بعض األحيان صعبة بالنسبة ألولئك
كاف.
الذين لم يتم إعدادهم بشكل ٍ
وقالت المديرة العامة إلدارة الموارد البشرية
لـ ــدى ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج س ـل ـمــى ال ـح ـج ــاج" :يـعـتـبــر

ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي الـصـيـفــي مـ ـب ــادرة تكمل
ال ـم ـبــادرات األخـ ــرى الـتــي نتبناها كـبـنــك رائــد
بهدف التواصل بشكل جيد وهادف مع الشباب
الطموح ،في سبيل مساعدتهم على رسم مالمح
مستقبلهم الـمـهـنــي ،وبــالـتــالــي دعــم المجتمع
والمساعدة في إعداد قادة المستقبل وتمكينهم
عبر تلك البرامج المعدة بكفاءة".

ةديرجلا
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 5.19ماليين دينار أرباح «القرين» في الربع األول
• المبارك :هيكل االستثمارات حافظ على متانته في مواجهة التحديات
• علي :النتائج المحققة مطابقة لتوقعاتنا ومتوافقة مع نظرتنا الطويلة المدى
المجمعة
سجلت األرباح ً
لـ «القرين» انخفاضا بنسبة 21
في المئة لتصل الى 14.76
مليون دينار ( 48.71مليون
دوالر) مقارنة بـ 18.60مليونا
( 61.39مليون دوالر) للفترةً
ذاتها من العام الماضي ،نظرا
النخفاض أرباح المبيعات.

أعلنت شركة القرين لصناعة
ال ـك ـي ـم ــاوي ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة أم ــس
تحقيق صافي ربــح بقيمة 5.19
م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار ( 17.13مـلـيــون
دوالر) خالل الربع األول المنتهي
في  30يونيو  ،2018مقابل 6.17
م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار ( 20.36مـلـيــون
دوالر) خالل الربع األول من العام
الماضي.
وبلغت ربحية السهم الواحد
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ذاتـ ـه ــا م ــن الـسـنــة
المالية  5فـلــوس ( 16.50سنتا)
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ ـ ــ 5.93ف ـل ــوس (19.57
س ـن ـتــا) خـ ــال ن ـفــس ال ـف ـت ــرة من
العام الماضي.
وس ـج ـلــت األرب ـ ـ ــاح الـمـجـمـعــة
ا نـخـفــا ضــا بنسبة  21فــي المئة
لتصل ا لــى  14.76مليون دينار
( 48.71م ـل ـيــون دوالر) مـقــار نــة
بـ ـ ــ 18.60مـلـيــونــا ( 61.39مليون
دوالر) لـلـفـتــرة ذات ـه ــا م ــن الـعــام
الماضي ،نظرا النخفاض أرباح
المبيعات.
ووص ــل إجـمــالــي األص ــول في
الشركة إلى  688.78مليون دينار
( 2.27مـلـيــار دوالر) كـمــا فــي 30
يــونـيــو  2018م ـقــارنــة بـ ـ ــ671.69
مليونا ( 2.22مليار) كما في 31
مـ ــارس  ،2018مـسـجــا ارت ـفــاعــا
بنسبة  2في المئة.

مبارك المبارك
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
إدارة ش ــرك ــة ال ـق ــري ــن لـصـنــاعــة
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة الشيخ
مـبــارك الـمـبــارك« :رغ ــم التقلبات
السياسية التي تشهدها المنطقة
واألسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة ف ــإن هيكل
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـق ــري ــن ونـ ـم ــوذج
االع ـمــال حــافــظ على متانته في
مواجهة هذه التحديات وواصل
تحقيق مستويات األداء والنمو
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ،بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق غ ــاي ــة
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ،ونـ ـح ــن ن ــواص ــل
البحث وعلى الــدوام عن الفرص

سعدون علي
االستثمارية المحلية واإلقليمية
ال ـتــي تـحــافــظ عـلــى ه ــذا الـتـنــوع
المتزن».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب رئـيــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
لـلـشــركــة س ـع ــدون ع ـلــي« :ج ــاءت
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـم ـح ـق ـق ــة ف ـ ــي م ـحــل
توقعاتنا ،وبالتوافق مع نظرتنا
طويلة المدى في تبني سياسة
ت ـن ــوي ــع م ـ ـصـ ــادر الـ ــدخـ ــل خ ــال
األعوام السابقة».
وتابع علي« :رغم الضغوطات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـشـ ـه ــده ــا

«الوطني» يشارك في برنامج «كن»
لدعم مشاريع الشباب
شـ ــارك بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
في برنامج «كن» لريادة األعمال
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه
مؤسسة لوياك التطوعية ،للعام
ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،بـمــوجــب
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ــع ج ــام ـع ــة
بابسون.
وتـتـمـثــل م ـشــاركــة «الــوط ـنــي»
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ،مـ ــن خ ــال
ا ل ــدور التوجيهي والتحكيمي،
حـيــث ق ـ َّـدم ال ـم ـشــورة والـتــدريــب
للمشاركين ،إلى جانب دوره في
اخـتـيــار الـمـشــاريــع وال ـم ـبــادرات
الفائزة.
وقـ ــام م ــدي ــر ف ــري ــق ف ــي إدارة
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأعـمــال
فــي «الــوطـنــي» ،بــدر األن ـصــاري،
بالمشاركة فــي هــذا البرنامج،
إلـ ــى ج ــان ــب خـ ـب ــراء وري ــادي ـي ــن
ومـمـثـلـيــن ع ــن ك ـبــرى الـشــركــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،بـ ـه ــدف ت ـقــديــم
ال ـخ ـبــرة وال ـم ـش ــورة الــازمـتـيــن
للمشاريع المتنافسة.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة «ال ــوط ـن ــي»
ف ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج «كـ ـ ـ ـ ــن» ،انـ ـط ــاق ــا
م ــن دع ـمــه الـمـسـتـمــر لمؤسسة
لوياك ونشاطاتها االجتماعية
ال ـهــادفــة ،وإيـمــانــا مـنــه بأهمية
توفير الدعم للشباب وتحفيزهم

ً
بدر األنصاري متوسطا المتدربين في برنامج «كن»
وتبني مشاريعهم ،لما لها من
مساهمة فاعلة في دعم التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
ً
ويعتز «الوطني» بكونه جزءا
من هــذا البرنامج ،وخاصة أنه
يلتقي مع توجه البنك الهادف
إلى دعم الشباب ،وفتح المجال
أم ــامـ ـه ــم ،ل ـي ــرت ـق ــوا بـمـعــرفـتـهــم
ويــوس ـعــوا آفـ ــاق م ــدارك ـه ــم ،من
خــال دعــم مشاريعهم ،وتقديم
التدريب النظري والعملي لهم
ع ـبــر ال ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة الـتــي

ي ــوف ــره ــا ال ـب ـنــك والـ ـه ــادف ــة إلــى
االستثمار بالكفاء ات ،ومنحهم
الـ ـ ـف ـ ــرص ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـح ـقــون ـهــا
لالنطالق نحو آفاق أوسع.
ويشهد البرنامج هــذا العام
مـ ـش ــارك ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـط ــاب
والطالبات تتراوح أعمارهم بين
 12و 16عاما ،حيث يستفيدون
مــن دورات تدريبية على أيــدي
مشرفين ومدربين محترفين من
ذوي الخبرة في برامج الريادة
المجتمعية ،كـمــا سـيـشــار كــون

فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات،
م ـنـهــا :الـح ـل ـقــات الـنـقــاشـيــة مع
المختصين ،الزيارات الميدانية
وال ـن ـش ــاط ــات ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ال ـتــي
تحاكي عقول الشباب ،وتطلق
العنان إلبداعهم.
وسيختتم البرنامج بمسابقة
لـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم م ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة،
وعرضها على لجنة التحكيم،
الخـ ـتـ ـي ــار أف ـ ـضـ ــل ثـ ــاثـ ــة مـنـهــا
ضمن معايير الجودة والتميز
واالبتكار.

الـمـنـطـقــة ،وارتـ ـف ــاع الـمـصــاريــف
الناتجة عن االسـتـحــواذات التي
ً
قــامــت الـشــركــة بـهــا م ــؤخ ــرا ،فــإن
جميع استثماراتنا االستراتيجية
حــافـظــت عـلــى مـسـتــويــات األداء
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة وااليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
مكنتنا من تحقيق هذه النتائج،
ونتوقع ان تواصل نتائج القرين
الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـن ـمــو واالزدهـ ـ ــار
ال ـم ـس ـنــود بــال ـتــأث ـيــر اإلي ـجــابــي
والقيمة المضافة من استحواذات
الشركة األخيرة».

أعلن بيت التمويل الكويتي –
البحرين «بيتك -البحرين» أسماء
مـجـمــوعــة م ــن ال ـفــائــزيــن بحملة
حـ ـس ــاب ال ـت ــوف ـي ــر االس ـت ـث ـم ــاري
«لبشارة» لشهر مايو 2018الذي
أجري في المقر الرئيسي بمركز
البحرين التجاري العالمي ،تحت
إشراف وزارة الصناعة والتجارة
وال ـس ـي ــاح ــة وح ـ ـضـ ــور ع ـ ــدد مــن
أعضاء اإلدارة التنفيذية.
وف ـ ـ ــازت ربـ ـ ــاب ح ـس ـيــن أح ـمــد
بالجائزة الكبرى وقدرها 50000
دوالر أم ـيــركــي ،وح ـصــل ك ــل من
ع ـل ــي م ـح ـمــد ب ــورش ـي ــد ومـحـمــد
خـلـيـفــة ال ـب ــن ج ــاس ــم ع ـلــى مبلغ
 10000دوالر ،ب ـي ـن ـمــا ر بـ ــح كــل
مـ ــن ي ــوس ــف إب ــراهـ ـي ــم ال ـج ــاس ــم
وعـبــدالــرحـمــن يــوســف البلوشي
ً
م ـب ـل ـغــا قـ ـ ــدره  5000دوالر لـكــل
ً
م ـن ـه ـمــا إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى  80ف ــائ ــزا
بــالـجــوائــز الـنـقــديــة الـشـهــريــة من
فئات أخرى.
وبـهــذه المناسبة ،تقدم نائب
ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـجـمــوعــة
المصرفية لألفراد صباح الزياني:
«بــال ـت ـه ـن ـئــة ل ـل ـف ــائ ــزة بــال ـجــائــزة
الكبرى لسحب «لـبـشــارة» لشهر
م ــاي ــو  2018ربـ ــاب ح ـس ـيــن .كما
أؤك ـ ـ ــد ع ـل ــى م ـس ــاع ـي ـن ــا ال ــرام ـي ــة

فاضل الجزاف وغالية الصالح والعنود الغانم أثناء اليوم المهني

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعـ ـل ــن بـ ـن ــك بـ ــرقـ ــان أسـ ـم ــاء
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن فـ ـ ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات
الـيــومـيــة عـلــى ح ـســاب يــومــي،
وقد فاز كل واحد منهم بجائزة
 5000د.ك ،وكان الحظ في هذه
السحوبات من نصيب:
 - 1أ ف ـض ــل م ـح ـمــود محمد
شريف
 - 2مريم عادل حيدر الحسن
 - 3فهد محمد الشوامره
 - 4القاصر /بدر مسلم فالح
الهبيدة
 - 5ع ـب ــدال ـل ــه ع ـل ــي حـبـيــب
إسماعيل
وإض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـح ــب
ال ـ ـيـ ــومـ ــي ،يـ ــوفـ ــر بـ ـن ــك ب ــرق ــان
س ـح ـبــا ربـ ــع س ـن ــوي لـحـســاب
«ي ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــي» لـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــوز ب ـ ـجـ ــائـ ــزة
نقدية بقيمة  125000د يـنــار.
ول ـل ـتــأهــل ل ـل ـس ـحــوبــات الــربــع

سـ ـن ــوي ــة ي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى ال ـع ـم ــاء
أال ي ـقــل رص ـي ــده ــم ع ــن  500د.ك
لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب .كما أن كل  10د.ك تمثل
فــرصــة واحـ ــدة ل ــدخ ــول الـسـحــب،

وإذا ك ـ ـ ــان ر ص ـ ـيـ ــد ا ل ـح ـس ــاب
 500دينار ومــا فــوق فسيكون
صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـح ـ ـس ـ ــاب م ــؤه ــا
للدخول في كل من السحوبات
اليومية والربع سنوية.

 5.42ماليين دينار أرباح «االستثمارات
الوطنية» في النصف األول
العميري :النتائج تؤكد قدرة الشركة على التأقلم مع التقلبات االقتصادية
ذك ــر رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة االس ـت ـث ـمــارات
الوطنية حمد العميري أن النتائج المالية للنصف
األول مــن ه ــذا ال ـعــام ج ــاءت إيـجــابـيــة ،حـيــث حققت
الشركة صافي ربح قدره  5.42ماليين دينار ،كما في
 ،2018/6/30وبربحية  6.77فلوس للسهم ،والخاص
بمساهمي الشركة األم.
وقال العميري ،في تصريح أمس ،إن هذه النتائج
اإلي ـجــاب ـيــة تـحـقـقــت نـتـيـجــة أداء ال ـشــركــة الـمـتـمـيــز،
واالستراتيجية التي انتهجتها اإلدارة التنفيذية في
تنفيذ خطتها السنوية ،حيث حققت الشركة خالل
النصف األول من هذا العام إيــرادات إجمالية قدرها
 9.63ماليين دينار ،وبلغ إجمالي قيمة أصول الشركة
 193.20مليونا.
وأض ـ ـ ــاف أن إج ـم ــال ــي ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن بلغ
 173.64مليون ديـنــار ،والـخــاص بمساهمي الشركة
األم ،والذي تحقق نتيجة حرص الشركة على تنمية
حقوق مساهميها ،عالوة على تعزيز موقع ريادتها
بالنسبة إلــى األصــول الـمــدارة التي بلغت ما يقارب
 1.045مـلـيــار دي ـن ــار ،وال ـتــي تمثل مـحــافــظ العمالء
والصناديق االستثمارية التي حققت أداء متميزا،
تفوقت فيه على مؤشرات األداء المقارنة لألسواق في
الدول التي تستثمر بها.
وأفـ ــاد ب ــأن تـلــك الـنـتــائــج االيـجــابـيــة تــؤكــد متانة
الـمــركــز الـمــالــي لـلـشــركــة ،وقــدرت ـهــا عـلــى الـتــأقـلــم مع
التقلبات االقتصادية ،حيث استطاعت الشركة تحقيق
إنجازات استثمارية متميزة على صعيد النتائج رغم
بيئة األعمال الصعبة التي تمر بها الكويت والعالم
أجمع ،بشكل يتماشى مع استراتيجية مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية بــاسـتـهــداف تـعــزيــز قيمة ونمو

حمد العميري
أصول الشركة وتنمية األربــاح التشغيلية ،من خالل
التركيز على األنـشـطــة االسـتـثـمــاريــة األســاسـيــة عن
طريق البحث عن أفضل الفرص االستثمارية الجديدة،
ســواء كانت محلية أو إقليمية لغرض زيــادة الدخل
وتنويع المخاطر.
وأعرب العميري عن امتنانه وشكره لدعم مجلس
اإلدارة وجـهــود اإلدارة التنفيذية وفــريــق العمل في
شركة االستثمارات الوطنية في تحقيق أفضل النتائج
المرجوة ،تماشيا مع الخطة االستراتيجية للشركة،
مؤكدا استمرار الشركة وفريق عملها في بذل أقصى
الجهود من أجل المحافظة على نسقها في تحقيق
األرباح وأفضل النتائج المرجوة التي من شأنها أن
تعزز ثقة المستثمرين بالشركة.

«بيتك -البحرين» يعلن فائزي حملة
حساب التوفير االستثماري «لبشارة»

ً
ً
«األهلي» ينظم يوما مهنيا لطلبة «األسترالية»

نظم البنك األهلي الكويتي يوما مهنيا لطلبة الكلية األسترالية
في الكويت ،الثالثاء الماضي ( 17الجاري).
ويــأتــي ه ــذا ال ـحــدث ضـمــن إط ــار جـهــود الـبـنــك المستمرة لدعم
وتمكين الشباب لبناء مستقبلهم المهني ،وتماشيا مع مبادرات
الفرص الوظيفية التي تنظمها الكلية في حرمها الجامعي لـ»األهلي».
وقدمت إدارة الموارد البشرية بالبنك عرضا مفصال أتاح للطلبة
فرصة التعرف على المهارات التي ينطوي عليها العمل في القطاع
المصرفي .وقدم ممثلو البنك وجهات نظرهم الشخصية للطلبة،
وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن فرص التطوير المهني
لدى «األهـلــي» .كما قدمت إدارة الموارد البشرية عروضا وظيفية
فورية للطلبة الذين يمتلكون مواهب مهنية استثنائية لجذبهم
للعمل في البنك.
وي ـشــارك «األه ـلــي» فــي الـعــديــد مــن مـعــارض الـفــرص الوظيفية،
بغرض توفير الدعم والتطوير المهني ،ومواصلة تدريب الشباب
الكويتي.
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اقتصاد

ال ـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم أف ـ ـضـ ــل الـ ـخ ــدم ــات
والمنتجات والحلول المصرفية
ل ـع ـمــائ ـنــا ال ـ ـكـ ــرام ب ـغ ـي ــة تـلـبـيــة
احتياجاتهم المصرفية.
ً
وقــال الزياني« ،أطلقنا أخيرا
منصة «جزيل» في متجري Apple
و  Googleال ـتــي تــوفــر إمـكــانـيــة
ف ـتــح ح ـس ــاب «ل ـب ـش ــارة» لجميع
المواطنين والمقيمين في مملكة
ال ـب ـح ــري ــن فـ ــي دقـ ــائـ ــق مـ ـع ــدودة
دون ال ـحــاجــة إل ــى زيـ ــارة ال ـفــرع.
ونــدعــو الـجـمـيــع لــاسـتـفــادة من
هذه المنصة واالنضمام لقائمة
الـفــائــزيــن وذل ــك مــن خ ــال زي ــادة
حجم ومدة استثماراتهم معنا».
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ــرب ــت ال ـفــائــزة
بــالـجــائــزة ال ـك ـبــرى ،رب ــاب أحمد
ع ــن س ـعــادت ـهــا ب ــال ـف ــوز مـعـتـبــرة
الجائزة بمنزلة تشجيع من «بيتك
– البحرين» لمواصلة االستثمار
في حساب التوفير االستثماري
«لبشارة».
وتـ ـق ــدم ــت «ب ــال ـش ـك ــر ال ـج ــزي ــل
لـجـمـيــع مــوظ ـفــي وإدارة الـبـنــك
عـ ـل ــى جـ ـه ــوده ــم الـ ـمـ ـب ــذول ــة فــي
س ـب ـيــل ت ــوف ـي ــر أفـ ـض ــل م ـس ـتــوى
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
الـمـصــرفـيــة ف ــي ق ـطــاع الـصـيــرفــة
اإلسالمية بمملكة البحرين .كما

صباح الزياني مع الفائزة بالجائزة الكبرى ،رباب أحمد
أش ـجــع الـجـمـيــع عـلــى االنـضـمــام
لـقــافـلــة ال ـفــائــزيــن الـشـهــريــة عبر
ف ـتــح ح ـس ــاب «ل ـب ـش ــارة» وزيـ ــادة
استثماراتهم ألطول فترة ممكنة
لـ ـ ـت ـ ــزداد ف ــرص ـه ــم ب ــال ـت ــأه ــل فــي
السحب وربح العديد من الجوائز
ّ
القيمة».
وخــال الحملة سيحظى عدة
فائزين بجوائز كبرى عبارة عن
شقق فاخرة في مراسي البحرين،
أحــد المشاريع الــرائــدة فــي ديــار
الـمـحــرق .بــاإلضــافــة الــى حصول

ً
ً
 85فائزا اخرا على جوائز نقدية
يبلغ مجموعها  140000دوالر
وتشتمل على جائزة نقدية كبرى
بقيمة  50000دوالر عــاوة على
جــائــزت ـيــن بـقـيـمــة  10000دوالر
وأخريين بقيمة  5000دوالر كذلك
ً
سـيـحـصــل  40ف ــائ ــزا عـلــى 1000
دوالر لـكــل مـنـهــم .كـمــا سيحظى
 10فائزين مــن كــل فئة مــن فئات
«لبشارة» الخاصة ،وهي «نساؤنا
وعيالنا ومدخرينا وبطاقاتنا»
على مبلغ  500دوالر لكل منهم.

«التجاري» يعلن الفائز
في السحب األسبوعي لـ «النجمة»
أج ــرى الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـسـحــب األس ـبــوعــي على
«حساب النجمة» ،ضمن برنامج سحوبات النجمة على
جائزة  5000دينار ،وكانت الجائزة من نصيب أحمد
درويــش أحمد عبدالله ،وتم إجــراء السحب بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.
وأوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت
مميزة بحجم مبالغ الـجــوائــز الـمـقــدمــة ،إضــافــة إلى
تنوعها طوال السنة ،فهناك جوائز أسبوعية بقيمة
 5000د.ك ،وشهرية بقيمة  20000د.ك ،وجائزة نصف
سـنــويــة وق ــدره ــا نـصــف مـلـيــون دي ـن ــار ،إض ــاف ــة إلــى
الجائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير
 2019وهي  1.5مليون دينار الجائزة األكبر في العالم.
وع ــن آل ـيــة فـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة وال ـتــأهــل لــدخــول
الـسـحــوبــات وال ـفــوز بــالـجــوائــز الـقـيـمــة ،كـشــف البنك

أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـم ـ ـكـ ــن
فـ ـت ــح ح ـس ــاب
الـنـجـمــة فقط
ب ـ ــإي ـ ــداع 100
دينار ،ويجب
أن يـكــون في
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب
م ـب ـل ــغ ال يـقــل
عــن  500دي ـنــار لــدخــول جميع الـسـحــوبــات عـلــى كل
الـجــوائــز الـتــي يقدمها الـحـســاب ،فـضــا عــن الـمــزايــا
اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل
على بطاقة سحب آلي ،ويستطيع الحصول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،والخدمات المصرفية من
البنك التجاري.

«وربة» يوفر خدمة «إخطار بالسفر» لعمالئه
واضـ ـع ــا ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار
مـصـلـحــة ال ـع ـمــاء بــالــدرجــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا أثـ ـ ـن ـ ــاء
وجـ ــودهـ ــم خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت،
ي ـ ـ ـقـ ـ ــدم بـ ـ ـن ـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ــة خ ــدم ــة
«إخـ ـط ــار بــال ـس ـفــر» لـعـمــائــه
ال ـم ـس ـج ـل ـيــن فـ ــي ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـبــر االن ـتــرنــت،
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق عـ ـل ــى
الـهــواتــف الــذكـيــة أو الموقع
اإلل ـك ـتــرونــي لـلـبـنــك ،بحيث
تتيح لهم اإلخطار وتحديد
ف ـتــرة سـفــرهــم دون الـحــاجــة
إل ــى االت ـصــال بـمــركــز خدمة
الـ ـعـ ـم ــاء أو زيـ ـ ـ ــارة الـ ـف ــرع،
ل ـت ـف ــادي إيـ ـق ــاف بـطــاقــاتـهــم
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ضـ ــد ع ـم ـل ـيــات
االحتيال.
وي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ـيــل تـفـعـيــل

ال ـخــدمــة ،مــن خ ــال  4خـطــوات
ب ـس ـي ـط ــة؛ أوال يـ ـق ــوم ال ـع ـم ـيــل
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الـمـصــرفـيــة عـبــر اإلن ـتــرنــت ،ثم
الضغط على أيقونة «خدمات
اكسبرس» ،يختار العميل خدمة
«إخـ ـ ـط ـ ــار ب ــالـ ـسـ ـف ــر» ،وب ـع ــده ــا
يحدد تواريخ سفره (من-إلى)،
إلى جانب الوجهات وتفاصيل
االتصال الخاصة به.
وبـعــد تـقــديــم الـطـلــب يتلقى
الفريق المعني اإل ش ـعــار ،ولن
ي ـق ــوم ب ــإي ـق ــاف ال ـب ـط ــاق ــة ب ـنــاء
عـ ـل ــى طـ ـل ــب ال ـع ـم ـي ــل ل ـل ـب ـل ــدان
التي سيزورها إال في الحاالت
التي تقتضي تقصي عمليات
االح ـ ـت ـ ـيـ ــال وفـ ـق ــا لـ ـم ــا تـقـضــي
بــه التعليمات ،وف ــي ح ــال قــرر
الـعـمـيــل أن ي ـمــدد ف ـتــرة السفر

ال ـت ــي ق ــام ب ـت ـحــديــدهــا مسبقا
يجب عليه أن يبلغ البنك بذلك،
وتغيير التاريخ ليتفادى إيقاف
البطاقة تلقائيا من قبل البنك.
وع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط الـ ـ ــواجـ ـ ــب
توافرها لالستفادة من خدمة
«إخـ ـ ـط ـ ــار ب ــالـ ـسـ ـف ــر»؛ ي ـج ــب أن
ت ـكــون لـلـعـمــاء ح ـســابــات عبر
منصات البنك الرقمية ،وهي
إما عبر تطبيق بنك وربة على
الهواتف الذكية أو على الموقع
االلكتروني للبنك ،كما ينبغي
أن يمتلك العميل بطاقة ائتمان
 /دفع مسبق نشطة واحدة على
األقل للتسجيل في الخدمة.
وحـ ـ ــول ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ،ق ــال
رئيس قطاع المبيعات وقنوات
التوزيع في بنك وربــة مساعد
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد« :يـ ــأتـ ــي إط ـ ـ ــاق ه ــذه

ال ـ ـخـ ــدمـ ــة تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع م ــوس ــم
الـعـطــات والـسـفــر خــال فصل
ال ـص ـيــف ،حـيــث يـقـلــق الـعـمــاء
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ــام عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى أم ــن
معلوماتهم المصرفية ،خوفا
مــن وقــوع أي عمليات احتيال
أو سرقة».
وأضاف المزيد« :لذلك تتيح
هذه الخدمة للعمالء االطمئنان
على مستوى حماية بطاقاتهم
المصرفية وتعطيهم الشعور
بــالـثـقــة بـتــدخــل الـبـنــك الـفــوري
والسريع في حال قام برصد أي
عمليات استخدام غير اعتيادية
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـطـ ــا قـ ــة ،أو ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ت ــم
استخدامها خارج فترة السفر
التي تم تحديدها مسبقا».

مساعد المزيد
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● الشركة جهزت أعماال لـ  16فندقا  5نجوم في المنطقة ومباني حكومية
●  %80حصتنا السوقية من إقامة معارض السيارات بالكويت وخارجها
لشركة فورم إنتريورز ،م .ياسر عطا ،أن الشركة
أكد المدير العام ً
تنوي التوسع خارجيا في الدول الخليجية ،السيما السعودية وقطر
والبحرين ،مبينا أن لدى الشركة القدرة على تقديم خدمات ومنتجات
تناسب خطط تلك الدول التنموية ومشاريعها القائمة .وأضاف عطا
في حوار خاص مع «الجريدة» ،أن خدمات الشركة التي تقدمها متنوعة
في قطاعات عدة ،سواء كانت تتعلق بالتصميم المعماري الداخلي،
أو تجهيز المخططات التنفيذية وتقسيم الفراغات ،مع عمل جميع
● ح ــدث ـن ــا ع ــن ن ـش ــاط ال ـشــركــة
والفئات المستهدفة في المرحلة
المقبلة؟

جراح الناصر

نفذنا مباني
حكومية
بمواصفات تكسية
خارجية موفرة
للطاقة

 تتنوع الخدمات التي تقدمهاال ـش ــرك ــة ،س ـ ــواء ك ــان ــت الـتـصـمـيــم
ال ـم ـع ـمــاري ال ــداخ ـل ــي ،أو تجهيز
الـمـخـطـطــات الـتـنـفـيــذيــة وتقسيم
الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــراغ ـ ـ ـ ــات ،مـ ـ ـ ــع عـ ـ ـم ـ ــل ج ـم ـي ــع
التشطيبات الداخلية ،مــن أسقف
وح ـ ــوائ ـ ــط وأرض ـ ـ ـيـ ـ ــات ل ـل ـم ـبــانــي
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة .وي ـ ـتـ ــم عـ ـم ــل ت ـن ـف ـيــذ
ل ـل ـت ـص ـم ـي ـمــات الـ ـمـ ـق ـ َّـدم ــة بــأع ـلــى
ال ـخــامــات ب ـج ــودة ودقـ ــة ،وال ـت ــزام
َّ
المقدم.
كامل بالجدول الزمني
نـ ـح ــن مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـق ـل ـي ـلــة
الـتــي تـقــوم بالتصميم وتـنـفـيــذه،
إل ــى جــانــب تـجـهـيــزهــا للمعارض
والمؤتمرات.
أمــا عــن الـقـطــاعــات المستهدفة
فــي المرحلة المقبلة ،فإننا نركز
على معارض السيارات بالتحديد،
السيما أن الشركة تميزت في إقامة
أكثر من معرض ناجح خالل الفترة
الماضية.
●ع ــرف ـن ــا ع ـل ــى أقـ ـس ــام «ف ـ ــوروم
إنتريورز»؟
 ت ـن ـق ـس ــم الـ ـش ــرك ــة إل ـ ــى قـســمالتصميم والتنفيذ ،وورشة نجارة
كــام ـلــة ،وأعـ ـم ــال ص ـبــغ وك ـهــربــاء،

أعمال التشطيبات الداخلية ،من أسقف وحوائط وأرضيات للمباني
المختلفة .وأفاد بأن لدى الشركة عدة منتجات صديقة للبيئة ،وتساهم
في توفير الطاقة ،ألنها تتميز بتقنيات حديثة في مجال «التراكوتا»
والتكسيات الخارجية للمباني ،والتي تساهم في العزل الحراري ،مشيرا
لمبان حكومية بهذه
إلى أن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع ٍ
المنتجات.
َّ
وبين عطا أن «فوروم إنتريورز» تهدف إلى تغطية قطاعات واسعة
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ق ـس ــم ط ـب ــاع ــة كــامــل
بأجود األنواع وجميع المقاسات.
كما تستطيع الشركة أن توفر
المكاتب اإلدارية للشركات ،وإقامة
الـ ـمـ ـس ــارح ،وم ـن ـص ــات ال ـت ــواص ــل،
ودي ـ ـكـ ــور االجـ ـتـ ـم ــاع ــات لـلـجـهــات
الـخــاصــة والـحـكــومـيــة ،إلــى جانب
ت ـج ـه ـي ــز الـ ـمـ ـط ــاع ــم م ـ ــن الـ ــداخـ ــل
والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــادق واألث ـ ـ ـ ـ ــاث الـ ـعـ ـص ــري،
والعوازل وأرضيات ألمانية الصنع
خ ــاص ــة لـلـمـسـتـشـفـيــات واألن ــدي ــة
ال ـص ـح ـيــة والـ ـم ــاع ــب الــريــاض ـيــة
والـ ـش ــالـ ـيـ ـه ــات والـ ـفـ ـل ــل ال ـخ ــاص ــة
والمجمعات التجارية.

وكاالت الشركة العالمية
● م ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــاالت الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
الحصرية لدى الشركة؟ وهل هناك
تعاون مع المصممين المحليين؟
 تتعامل الشركة مع مصممينمحليين ،إضافة إلى مصممين من
الخارج ،حيث إن «فورم إنتريورز»
مــن أول ــى الـشــركــات الـتــي حرصت
على التعاون مع المصمم المحلي
ودعمه ،إلى جانب قيامها بالتعاقد
مــع مصممين عالميين يمتلكون
الـخـبــرة وال ــدق ــة فــي الـتـنـفـيــذ ،كما
تراعي جميع األذواق.
وتحرص الشركة على المساهمة
للتواصل مع عمالئها في مختلف

المعارض ،وتتواصل مع مختلف
ال ـش ــرائ ــح بـشـكــل عـ ــام ،والـمـكــاتــب
االس ـت ـشــاريــة وال ـه ـنــدس ـيــة بشكل
خ ــاص .وفـيـمــا يتعلق بــالــوكــاالت
الـعــالـمـيــة ال ـح ـصــريــة ،فـهــي وكـيــل
ل ـ ـعـ ــدد مـ ــن الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت ال ـت ـج ــاري ــة
ا ل ـ ـعـ ــا ل ـ ـم ـ ـيـ ــة ،م ـ ـ ـثـ ـ ــلMasonite :
، Marshfield ، Graham ،
،American Fire Rated Doors
منتجات شركة ( ،)DVOوهي إحدى
العالمات التجارية التابعة للشركة
والمختصة بالتجهيزات المكتبية،
إضافة إلى منتجات شركة «»bergo
اإلس ـبــان ـيــة ال ـتــي تمثلها «ف ــوروم
إنتريورز» في الكويت ،وCoowing
و ،M3 airوغيرها من الوكاالت.
ولدى «فورم إنتريورز» منتجات
ل ـعــامــات ت ـجــاريــة أخ ــرى تملكها
ال ـشــركــة ،مـثــل «TOB Terracotta
 »Tiles companyال ـم ـت ـطــورة في
م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـكـ ـسـ ـي ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
إض ــاف ــة إل ــى وك ــال ــة ل ــون ــدر ف ـلــور،
المتخصصة باألرضيات الخاصة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
وأرضـيــات الـنــوادي الصحية ،إلى
جانب وكاالت إيطالية للتصميمات
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
األشكال واأللوان.
● م ــا أب ــرز مـنـتـجــات وخــدمــات
الـ ـش ــرك ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـت ـك ـس ـي ــات
الخارجية؟

من السوق المحلي ،من خالل التعاقد مع جميع الجهات الحكومية
والخاصة لعمل التشطيبات الداخلية والخارجية .وذكر أن لدى
الشركة عدة خدمات تقدمها للجهات الحكومية والخاصة ،كما
تنوي التوسع في أعمالها محليا ،وخاصة فيما يتعلق بقطاع
السيارات ومعارضها ،الفتا إلى أن الشركة تستحوذ على نسبة
تفوق  80في المئة من معارض السيارات المقامة بالكويت
وخارجها ،وإلى الحوار:
 ل ــدى الـشــركــة ع ــدة منتجاتتطرح بتقنيات حديثة في مجال
التكسيات ا لـخــار جـيــة للمباني،
والتي تتميز بالتهوية والتبريد
والعزل الـحــراري ،وهي تتناسب
مع برنامج كفاء ة الطاقة ،والذي
أطلقته الحكومة أخيرا ،ويهدف
إلـ ـ ــى خـ ـف ــض اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـط ــاق ــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة والـ ـمـ ـي ــاه ب ــال ــدول ــة
ب ـن ـس ـبــة  40فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وإل ـ ـ ــزام
المباني بتركيب الطابوق العازل،
وكذلك تبريد الضواحي بالمدن
اإلسكانية الجديدة.
وتساهم منتجات الشركة في
الـمـحــافـظــة عـلــى ال ـطــاقــة بنسبة
 30ف ــي ال ـم ـئــة ،حـيــث تـمـتــاز تلك
الـمـنـتـجــات بـتــوفـيــر الـطــاقــة عبر
تـ ـقـ ـلـ ـي ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـت ـك ـي ـي ــف،
السيما أن منتجاتها مــن شركة
توب ،ونحن نمثلها في المنطقة.
وشـ ــركـ ــة  TOBهـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مــن
أفضل العالمات التجارية الدولية
ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ــراك ــوت ــا،
والتي تعد من أفضل المشاريع
الـ ـت ــي ت ــدع ــم ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـحــدي ـثــة
والتكنولوجيا في مجال توفير
الطاقة.

خطة مستقبلية
● ما الخطة المستقبلية للشركة
خالل المرحلة المقبلة؟

 وض ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة خـ ـط ــةمستقبلية ،وهي االستحواذ على
نسبة أكبر في السوق الكويتي
والخليجي ،السيما أنها تميزت
فــي تـقــديــم خــدمــات بــاسـتـخــدام
م ـن ـت ـجــات عــال ـم ـيــة وجـ ـ ــودة في
الخدمة المقدمة.
وت ـ ـهـ ــدف «ف ـ ـ ــورم إنـ ـت ــري ــورز»
إل ـ ــى ت ـغ ـط ـيــة ق ـط ــاع ــات واس ـع ــة
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي ،م ــن
خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــد مـ ـ ـ ــع ج ـم ـي ــع
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة والـخــاصــة
ل ـع ـمــل ال ـت ـش ـط ـي ـبــات الــداخ ـل ـيــة
والخارجية.
● ما حصة الشركة السوقية
ف ــي إق ــام ــة مـ ـع ــارض ال ـس ـي ــارات
بالسوق المحلي؟
 تستحوذ الشركة على نسبةتفوق  80في المئة من معارض
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـم ـق ــام ــة بــال ـكــويــت
وخارجها ،كما تستهدف توسيع
نطاق عملها في السوق الكويتي
وخــارجــه بشكل كـبـيــر ،السيما
أنها استطاعت تنفيذ العديد من
المشاريع الناجحة خالل الفترة
الماضية .وما يؤهل الشركة هو
اختصاصها فــي قـطــاع تجهيز
وت ـن ـظ ـي ــم م ـ ـعـ ــارض الـ ـسـ ـي ــارات
بجميع وكالئها داخــل الكويت،
حيث يتم عمل التصميم وتنفيذ

تنظيم معارض السيارات

القاعة العمالقة المتنقلة

أسعار صرف العمالت العالمية

ياسر عطا
هذ المعارض بأعلى الخامات،
إضافة إلى الجودة مع الدقة في
التنفيذ.
● ه ــل ه ـن ــاك ن ـيــة لـلـتــوســع في
األسواق الخليجية؟
 نـعــم ،وخــاصــة فــي السعوديةوال ـب ـح ــري ــن ،وق ـط ــر ،الس ـي ـمــا أنـهــا
مقبلة على تنظيم كأس العالم في
ع ــام  ،2022وت ـح ـتــاج إل ــى تجهيز
ال ـف ـنــادق بــالـكــامــل وم ـقــار الجهات
المختلفة والمجمعات والشركات،
وهــو مــا نستطيع القيام بــه ،نظرا
لخبرتنا في تنفيذ وتجهيز الفنادق
بـمـسـتــوى خـمــس ن ـج ــوم ،و«فـ ــورم
إنتريورز» على استعداد تام لتنفيذ
أي مشروع في خطط التنمية.
● ما مشاريع الشركة؟ وما أبرز
الخطط الموضوعة؟
 اس ـت ـط ــاع ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـق ـي ــامب ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
الـ ـعـ ـم ــاق ــة ،السـ ـيـ ـم ــا أنـ ـه ــا ن ـف ــذت
وجهزت  16فندقا بالمنطقة ،منها
فــي مـصــر وق ـطــر ،إضــافــة إل ــى عــدد
من المباني الحكومية ،إلى جانب
تـنـفـيــذهــا شــال ـي ـهــات بـمــواصـفــات
عالمية ومعارض مختلفة.
أما خطتنا في المرحلة المقبلة،
ف ـهــي اسـ ـتـ ـح ــداث طــري ـقــة تـنــاســب

ال ـســوق مــن حـيــث التكلفة وج ــودة
الـتـنـفـيــذ ،وه ــو م ــا يـسـمــى Value
 .engineeringق ــا ع ــة مـنــا سـبــات
متنقلة هوائية
● ه ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك خ ـ ــدم ـ ــات أخ ـ ــرى
تقدمها الشركة؟
 بــالـطـبــع ،ف ـلــدى ال ـشــركــة قاعةمناسبات متنقلة هوائية عمالقة
ي ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـعـ ـمـ ـي ــل م ـ ــن خ ــال ـه ــا
إقــامــة الفعاليات المختلفة ،حيث
تستوعب  1000شخص ،وتناسب
شركات السيارات المختصة إلقامة
معارضها ،أو الندوات االنتخابية،
إل ــى جــانــب الـفـعــالـيــات المختلفة،
السـيـمــا م ــع ت ــواف ــر الـتـكـيـيــف بها،
وتركب في أربع ساعات فقط.
كما تتوافر لدى الشركة األبواب
لـلـكــراجــات الـحــديـثــة ،وه ــي سهلة
الرفع ،وتناسب السيارات الحديثة.
كـمــا ت ـقــوم ال ـشــركــة بالتشطيبات
الفاخرة المتطورة وأعمال النجارة
واإلشـ ـ ــراف عـلــى ال ـب ـنــاء والـتــأثـيــث
واإلضاءة وغرف التمرين الرياضية
وال ـم ـك ــات ــب اإلداري ـ ـ ـ ــة والـتـنـفـيــذيــة
لـلـشــركــات وال ــدي ـك ــورات المنزلية،
وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ـم ـ ـطـ ــاعـ ــم وق ـ ــاع ـ ــات
االج ـت ـمــاعــات وال ـم ـســارح الـكـبــرى،
وأجنحة الفنادق.

أحد معارض السيارات التي نفذتها الشركة

األڤنيوز يحتفي بالذكرى الخمسين إلنطالق
األولمبياد الخاص لذوي اإلعاقة الفكرية

أسعار صرف العمالت العربية

جانب من االحتفال

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ح ــر ص ــا م ــن إدارة األ ڤـ ـنـ ـي ــوز عـلــى
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ال ـ ـف ـ ـعـ ــالـ ــة فـ ـ ــي أنـ ـشـ ـط ــة
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،والـ ـت ــي
تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـس ـل ـي ــط الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
الجوانب اإلنسانية المهمة في ترابط
المجتمع ونشر الوعي ،قام األڤنيوز
باحتضان ورعاية احتفالية الذكرى
الخمسين لألولمبياد الخاص ،وهي
الـمـنـظـمــة الــرس ـم ـيــة إلق ــام ــة وتـنـظـيــم
األلـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـ ــذوي اإلعـ ــاقـ ــة
الفكرية.
وت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـش ــارك ــة
الموهبة الكويتية حمد الحميضان،
ال ـم ـل ـقــب ب ــ»ب ـي ـك ــاس ــو ال ـص ـغ ـي ــر» ،فــي
ورشـ ـ ــة ع ـم ــل ف ـن ـي ــة مـ ــع ال ــري ــاض ـي ـي ــن
م ــن ذوي اإل عـ ــا قـ ــات ا ل ـف ـك ــر ي ــة ،حـيــث
س ــاع ــده ــم بــال ـتــوج ـيــه ل ــرس ــم لــوحــات
تعبيرية عن الفعالية ،وشارك الفنان
ال ـح ـم ـي ـض ــان فـ ــي رس ـ ــم ل ــوح ــة ف ـن ـيــة
خاصة باالحتفالية.

مجموعة من المشاركين
كما قام األڤنيوز بإضاء ة واجهته
بــال ـلــون األح ـم ــر ،تـمــاشـيــا م ــع شـعــار
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة (اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ة مـ ـ ــن أجـ ــل
الـ ــدمـ ــج) ،والـ ـت ــي ت ـع ــد دل ـي ــا عــالـمـيــا
على التسامح واال حـتــرام واالحتفال
بـتـلــك الـحــركــة اإلنـســانـيــة ،حـيــث وقــع
االختيار على األڤنيوز ضمن العديد
مــن المعالم واآل ث ــار السياحية حول
العالم للمشاركة في هذه المبادرة.
و بـيـنــت إدارة األ ڤ ـن ـيــوز أن ا لـهــدف
م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـع ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،ه ـ ـ ــو ت ــوعـ ـي ــة
المجتمع بدور ذوي اإلعاقة الفكرية
ف ــي ال ـب ـطــوالت الــريــاض ـيــة الـعــالـمـيــة،
وخلق جو من التفاهم وا لــرا حــة بين
الجمهور والمشاركين ودمجهم في
نسيج المجتمع ،إ ضــا فــة إ لــى توفير
ا لـفــر صــة لـهــم للتعبير عــن موهبتهم
وقــدراتـهــم ،واسـتـمــراريــة الــدعــوة إلــى
المساواة والدمج وقبول اآلخر.
ك ـمــا ك ـ َّـرم ــت شــركــة ال ـم ـبــانــي ،الـتــي

ت ــدي ــر األڤـ ـنـ ـي ــوز ،الــريــاض ـي ـيــن الــذيــن
شـ ــاركـ ــوا ف ــي ورشـ ـ ــة ال ـع ـم ــل ال ـف ـن ـيــة،
ت ــأكـ ـي ــدا عـ ـل ــى ت ـش ـج ـي ـع ـهــم ودع ـم ـه ــم
لالستمرار بالمشاركة فــي مثل هذه
األل ـ ـعـ ــاب ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وأي ـ ـضـ ــا ك ـ َّـرم ــت
الفنان حمد الحميضان ،والمشرفين
المتطوعين ،لمشاركتهم وجهدهم في
إنجاح هذه الفعالية.
وعـ َّـبــرت رح ــاب بــورسـلــي ،الـمــديــرة
الوطنية لألولمبياد الخاص الكويتي
ورئيس مجلس إدارة نــادي الطموح
ال ـك ــوي ـت ــي ال ــري ــاض ــي ،ع ــن اع ـت ــزازه ــا
بمشاركة العبي الكويت مــن اإلعاقة
الفكرية ،وعودتهم إلى ركب المسيرة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ــأول ـم ـب ـي ــاد
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـه ــم مـ ـي ــدالـ ـي ــات
متنوعة.
وأكدت حرص الكويت ،بقيادة قائد
العمل اإلنساني ،سمو الشيخ صباح
األحمد ،على رعايته ألبنائه من ذوي

اإل عــا قــة كــا فــة ،واإل عــا قــة الفكرية على
األخـ ـ ــص ،ل ــذل ــك ف ـم ـب ــدأ ال ــدم ــج ق ــائ ــم،
وسيستمر لجميع األبناء من اإلعاقة
الفكرية.
جدير بالذكر ،أن الكويت ستشارك
في فعاليات األولمبياد الخاص ،التي
ستنطلق في مارس المقبل بأبوظبي،
حيث تمثل ا لــدورة الحدث الرياضي
واإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي األكـ ـ ـب ـ ــر عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
العالم خالل العام المقبل ،بمشاركة
م ـج ـمــوعــة م ــن الــاع ـب ـيــن وال ــاع ـب ــات
الـمـتـمـيــزيــن فــي مـخـتـلــف الــريــاضــات،
وا لــذي يفوق عددهم  7آالف رياضي
من أكثر من  170دولة.

ثقافات
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ّ
تتصدر الدبكة اللبنانية
حوار مع الشاعرة نهاد
حبيب حول ديوانها {أتعيد المشهد في المهرجانات
النظر؟} الذي تتنوع قصائده الصيفية اللبنانية
بين الرومانسية والسياسية المختلفة ...نظرة
إلى هذا الفن العريق.
والوطنية.

١٨
مسك وعنبر

خالل فصل الصيف وما
يحمل من حرارة عالية
كيف تجعل برنامجك
الرياضي أكثر سهولة
ّ ً
وتميزا؟

21

كرم فريق مسرحية «موجب»
بطلة العمل الفنانة القديرة
هيفاء عادل التي عادت
للمسرح الجماهيري عقب
توقف دام  20عاما.

أبطال «وارنر براذيرز» الخارقون
في مهرجان كوميك كون
كان األبطال الخارقون في استديوهات "وارنر
براذيرز" نجوم اليوم األخير من مهرجان كوميك
كون الدولي في سان دييغو.
واحتل هذا االستوديو المسرح الرئيسي في
إطار هذا المهرجان ،الذي يتسع لـ 6500شخص،
مع عرضه مقتطفات عن مشاريعه في مجال أفالم
الــرســوم المتحركة ،بمشاركة نـجــوم عالميين،
أم ـثــال :جــونــي دي ــب ،وكــريــس ب ــرات ،وج ــود لــو،
وإليزابيث بانكس ،وإيدي ريدماين.
وك ــان ــت ه ــذه ف ــرص ــة ل ـه َــذا االس ـت ــدي ــو لـيــؤكــد
ع ــودت ــه ،بـعــد أف ــام لــم ت ـلــق اسـتـحـســانــا كـبـيــرا،
مـثــل" :بــاتـمــان فيرسيس ســوبــرمــان :دون أوف
جاستيس" ،و"سويسايد سكواد" ،و"جاستيس
ليغ".
وعرض االستديو على محبي مغامرات هاري
بوتر مشاهد للمعركة بين بروفيسور دامبلدور

تايسا فارميجا

وغـيـلـيــرت غــريـنــدلـفــالــد ف ــي فـيـلــم "فــانـتــاسـتـيــك
بـيـسـتــس :ذي ك ــراي ــم أوف غــري ـنــدل ـفــالــد" ،ال ــذي
ُيعرض في دور السينما اعتبارا من  16نوفمبر
المقبل.
وصعد إلى المسرح أيضا جوني ديــب ،الذي
ي ـق ــوم بـ ــدور غـيـلـيــرت غــري ـنــدل ـفــالــد ،وق ــد قــوبــل
بالتصفيق بالحار ،إلى جانب ريدماين وجود لو.
وسمح ديب لمحبي هاري بوتر بإلقاء نظرة
مسبقة على شخصية جريندلوالد الشرير شاحب
الــوجــه غير المهندم التي يجسدها فــي الفيلم.
وق ــدم جــونــي أداء م ـن ـفــردا للشخصية ،وقــوبــل
بتصفيق  6500شخص بقاعة المؤتمرات.
وفاجأ ديب الجمهور من محبي الخيال العلمي
والثقافة الشعبية خــال كوميك كــون بالخروج
من ظالم كواليس المسرح بشعر أشقر مرتديا
مالبس الشخصية كاملة.

جون سينا

وت ـ ـحـ ــدث ج ــون ــي إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور بــال ـل ـه ـجــة
البريطانية التي يستخدمها في الفيلم ملوحا
بعصا سحرية .وقدم فقرته بعد نقاش جماعي
ش ــارك فـيــه الـمـمـثــان إي ــدي ريــدمـيــن وج ــود لو
وغيرهما من أبطال الفيلم المنتظر (فانتاستيك
ب ـي ـس ـت ــس :ذا ك ــرايـ ـم ــز أوف ج ــريـ ـن ــدل ــوال ــد) أو
(الــوحــوش الــرائـعــة :جــرائــم جــريـنــدلــوالــد) ،وهو
ثاني أفــام السلسلة المرتبطة بسلسلة األفالم
المحبوبة للساحر الصغير هاري بوتر.
ولــم يـشــارك ديــب فــي الـنـقــاش الـجـمــاعــي ،ولم
يتلق أسئلة بعد فقرته.
ومن األفالم األخرى التي عرضت مشاهد منها
"ليغو موفي  ،"2بطولة كريس بــرات ،الــذي بات
نجما عالميا ،فضال عــن "غــودزيــا :كينغ أوف
مانسترز".
(أ ف ب)

جوليا روبرتس

عودة الراهبة تايسا
فارميغا في «»The Nun

جون سينا ِّ
يروج فيلمه
«»Bumblebee

جوليا روبرتس تعود
للدراما التلفزيونية

طرحت شركة " "Warner Brosعددا من البوسترات
ا لــد عــا ئـيــة للنسخة ا لـجــد يــدة مــن فـيـلــم ا لــر عــب "The
."Nun
وأظـ ـه ــرت الـ ـص ــور ع ـ ــددا م ــن ش ـخ ـص ـيــات ال ـف ـي ـلــم،
ِّ
تجسد دور هــا النجمة
منها الراهبة الشهيرة التي
تايسا فارميغا ،وظهرت بأحداث الجزء الثاني من
فيلم " "The Conjuringعام  ،2016حيث سيتم سرد
بــدايــة ت ـحــول الـشـخـصـيــة وت ـطــورات ـهــا فــي إط ــار من
الرعب والتشويق .و مــن المقرر عــرض الفيلم مطلع
سبتمبر المقبل.
ُيذكر أن أول أجزاء السلسلة بعنوان ""The Conjuring
ً
تم طرحه تجاريا عام .2013

أقيم أمس األول المؤتمر الصحافي لفريق عمل
فيلم الخيال العلمي والـمـغــامــرات (،)Bumblebee
وح ــرص ع ــدد مــن فــريــق عـمــل الـفـيـلــم عـلــى حضور
ال ـف ـعــال ـيــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ال ـن ـج ـمــة ال ـش ــاب ــة هيلي
ستاينفيلد ،والنجم جون سينا ،والمخرج ترافيس
نايت.
وقام سينا بنشر فيديو عبر حسابه بـ"إنستغرام"،
وظهر من خالله وسط الجمهور الذين حرصوا على
َّ
التقاط عدد من الصور التذكارية .وعلق سينا على
الفيديو ،قائال" :ألول مرة أشارك في فعالية الكوميك
كون ،في طريقي لحضور المؤتمر الصحافي للفيلم،
وأشعر بحماسة كبيرة".

يـ ـ ــوثـ ـ ــق مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــا وال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــق
( ،)Homecomingعودة النجمة جوليا روبرتس
م ــرة أخ ــرى لـلــدرامــا التلفزيونية ،بـعــد غياب
سنوات.
والمسلسل يشهد أول بطولة مطلقة لروبرتس
في الدراما التلفزيونية ،ويشاركها البطولة عدد
من النجوم الشباب .وتدور أحداث العمل حول سيدة
تدعى هايدي بيرجمان تعمل بإحدى المنظمات السرية،
والتي تقوم بتأهيل الجنود ،وصراعها للعودة مرة أخرى
إلى حياتها المدنية .ومن المقرر بدء عرض المسلسل في
نوفمبر المقبل ،ويتصدى إلخراجه األميركي من أصول
مصرية سام إسماعيل.

إم نايت شياماالن يستعيد ذكرياته
بجزء جديد من فيلم اإلثارة «»Glass
ط ــر ح ــت ش ــر ك ــة  ،Universalأ مــس
األول ،اإلعالن الدعائي الرسمي لفيلم
الـ ــدرامـ ــا والـ ـغـ ـم ــوض " ،"Glassال ــذي
يـتـشــارك فــي بـطــولـتــه ب ــروس ويـلـيــز،
وص ــام ــوي ــل آل ج ــاك ـس ــون ،وجـيـمــس
ماكفوي ،في تعاون هو األول للثالثي
معا بفيلم سينمائي.
" "Glassه ـ ــو ا لـ ـ ـج ـ ــزء ا لـ ـث ــا ل ــث مــن
السلسلة التي بدأها شياماالن بفيلم
" "Unbreakableعـ ــام  ،2000و ق ــام
ببطولته النجم العالمي بروس ويليز،
ووض ـ ــع ش ـي ــام ــاالن م ــن خ ــال ــه حجر
األسـ ـ ــاس ل ـنــوع ـيــة أف ـ ــام ج ــدي ــدة من
نوعها ،تناقش فكرة األبطال الخارقين
بطريقة مغايرة.
وح ـقــق الـفـيـلــم نـجــاحــا كـبـيــرا وقــت
ع ــرض ــه ،وب ـل ـغــت إيـ ــراداتـ ــه الـعــالـمـيــة
 154مـلـيــون دوالر ،لـيـقــرر شـيــامــاالن
بعدها إنتاج جزء ثان بعد  18عاما،
ُ
يحمل عنوان " ،"Splitطرح تجاريا عام
 ،2016وقــام ببطولته النجم العالمي
جيمس مكافوي ،وحقق نجاحا فاق
كل التوقعات ،وبلغت إيــرادات الفيلم
العالمية  278مليون دوالر.
وحــال ـيــا ،ي ـعــود ش ـيــامــاالن مـجــددا
بجزء ثالث من السلسلة ،يحمل عنوان
" ،"Glassوهــي الشخصية التي يقوم
بأدائها النجم صامويل آل جاكسون،

إم نايت شياماالن

التي ظهر بها في أحداث الجزء األول
م ــن ال ـس ـل ـس ـلــة ،ع ـلــى أن ي ـتــم تجميع
األب ـ ـطـ ــال ال ـث ــاث ــة بــال ـف ـي ـلــم ال ـمــرت ـقــب
صدوره مطلع العام المقبل.
وتــدور أحــداث السلسلة حــول عدد
م ــن األشـ ـخ ــاص ال ـم ـهــووس ـيــن بـعــالــم
القصص المصورة ،يمتلك كل منهم
ق ــدرات ــه ال ـخ ــاص ــة ،مـنـهــم دي ـف ـيــد دان
الــذي يمتلك قــدرات بدنية غير عادية
وي ـع ـم ــل ك ـ ـحـ ــارس أم ـ ـ ــن ،وش ـخ ـص ـيــة
كـيـفــن وي ـن ــدل الـ ــذي ي ـعــانــي انـفـصــام
ال ـش ـخ ـص ـيــة وي ـم ـت ـل ــك  24شـخـصـيــة

مختلفة ،و" "Glassالذي يعاني ضعفا
في مناعته ولكن يمتلك ذكاء خارقا.
يـ ــذكـ ــر أن ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة ل ـي ـســت
السينمائية األولى التي تلقى نجاحا
كبيرا في هوليوود لمخرج الفيلم إم
نــايــت ش ـيــامــاالن ،إذ كــانــت انطالقته
الحقيقية في هوليوود من خالل فيلم
الغموض " "The Six Senseعام ،1999
مرورا بفيلم " "Signsعام  ،2002وفيلم
" "Lady in the Waterعام  ،2006وفيلم
" "Splitعام .2016
وإم ن ــاي ــت شـ ـي ــام ــاالن ،اس ـ ــم حـفــر

لنفسه مـكــا نــا فــي قــا ئـمــة المخرجين
الذي تتنظر أعمالهم في مجال سينما
الــرعــب بالعالم ،ولكنه انتهج مسارا
مختلفا لـتـقــديــم أعـمــالــه الـتــي تجمع
بـيــن ال ــرع ــب الـمـعــاصــر واإلث ـ ـ ــارة ،مع
ال ـفــان ـتــازيــا أح ـيــانــا والـفـلـسـفــة وعـلــم
النفس في أحيان أخرى.
ولـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــام ـ ــاالن ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـعـ ــامـ ــات
الــواضـحــة الـتــي يـحــرص على خلقها
ف ــي أف ــام ــه ،ف ـت ــدور أغ ـلــب أف ــام ــه في
مناطق أو مــدن أو مـنــازل معزولة أو
بـعـيــدة عــن الـحـضــر ،وحـتــى إن كانت
في وسط المدينة فهو بشكل ما يعزل
األبطال نفسيا عن كل ما يدور حولهم،
ويـ ـح ــاول كـلـمــا أم ـك ــن أن ي ـك ــون بطل
الفيلم طـفــا ،وإن لــم يستطع فليكن
بطل الفيلم لــه عالقة بشكل أو بآخر
باألطفال ،واستخدام تيمة "هل حقيقة
األمر كما يبدو عليه حقا!" و"هل أهلك
هم أهلك فعال!" بكثرة.
كما يحب شياماالن أن تحمل أفالمه
مفاجأة أو خدعة في الجزء األخير من
الفيلم ،ربما كانت في الثلث األخير أو
ربما تكون في المشهد األخيرُ ،
وعرف
عنه هذا األمر حتى انه مزح بشأن ما
حدث في حفل األوسكار الماضي قائال
إنه هو من كتب حفل توزيع الجوائز
لهذا العام.
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ّ
نهاد حبيب :قصائدي ترسم الحس اإلنساني وتحمل رسائل هادفة
«أكتب عن الحياة اليومية ألشرك القارئ في العمل الشعري»
في ديوانها الجديد {أتعيد النظر؟} وهو
الثاني بعد ديوانها األول {هل يالم القمر؟}
تجول الشاعرة نهاد حبيب في بستان األيام
وترصد لحظات من الزمن تنساب دمعة أو
ضحكة ،وترتسم قصائد تنبض بالمشاعر
الشاملة حب الوطن واألمومة ّ
والبنوة والحبيب
والطبيعة واألرض واالنتماء والكيان...
والله
ً
وتغوص عميقا في التجارب التي تسيل
بيروت -منار علي حسن

نوعية القصيدة
تقضي بقراءة
األحداث بطريقة
مستفيضة
ّ
ومعمقة ليتضح
للقارئ الهدف
منها

الروائي
ومدينته

في قلمها جداول تروي ظمأ الباحث عن
راحة بعد معاناة وظل نور بعد كبوة ...فهي
عليها ألوان ضياء رغم
لألمور تضفي
ً
برؤيتها ً
ظالمها حينا وقسوتها حينا آخر ...يتميزً
وروح باحثين أبدا
شعرها باختالجات قلب ً ً
عن اإلبداع ويحمالن هما أدبيا ال يركز على
الوفرة أو الكمية بل على النوعية الشاملة البعد
اإلنساني في كل زمان ومكان.

عنوان ديوانك الجديد «أتعيد
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر؟» ،ل ـ ـمـ ــاذا ي ـح ـم ــل عــامــة
استفهام؟
الـعـنــوان هــو نــافــذة إلــى صلب
ّ
الـ ـكـ ـت ــاب .أطـ ـ ــرح ال ـ ـسـ ــؤال ألحـ ــث
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارئ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
المواضيع المطروحة .القصيدة
هي سرد للقصة بأسلوب شعري
يــروي تفصيالت أحــداث واقعية
أو تخيلية تعتمد على الــذاكــرة،
مــن دون الــدخــول فــي التفاصيل
المعقدة ،مــع محاولة للتشويق
وجـ ـ ـ ـ ــذب االنـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه مـ ـ ــن ن ــاح ـي ــة
اقـ ـتـ ـن ــاص ال ـل ـح ـظ ــة وال ـت ـك ـث ـيــف
واللغة كما في قصيدة «في الليل»:
«أنـ ــا ال ـش ـقــراء آت ـيــة ف ــي أحــامــك/
أزورك الليلة دون استئذان /ألغلب
الـنــوم وأح ــل األرق /أن ــال منك يا
حـبـيـبــي /وأم ــام ــك أل ـبــس األزرق/
كيف ال تهابني يا هذا؟».
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائ ـ ـ ــد بـ ـي ــن
الـ ـ ــرومـ ـ ــان ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
والــوط ـن ـيــة ،فـهــل ت ـفــرض أح ــداث
معينة ،شخصية أم وطنية ،والدة
القصيدة عندك؟
بالطبع األحداث المحيطة بي،
سواء شخصية أو وطنية ،تثقل
ع ـل ــى ب ـن ــات أف ـ ـكـ ــاري لـتـتـمـخــض
ويـ ـنـ ـت ــج ع ـن ـه ــا والدة ق ـص ـي ــدة،
تتميز بـفـكــرة معينة ل ـحــدث قد
تـ ــم ،ب ــال ـت ــال ــي ن ــوع ـي ــة ال ـق ـص ـيــدة
تقضي بـقــراء ة األح ــداث بطريقة
ّ
مـسـتـفـيـضــة وم ـع ـم ـقــة ليتضح
لـلـقــارئ ال ـهــدف الـمـشــار إلـيــه في
القصيدة.
يعكس بعض القصائد
حـ ــالـ ــة م ـع ـي ـن ــة ف ـ ــي ح ـيــن
تـ ـحـ ـم ــل ق ـ ـصـ ــائـ ــد أخـ ـ ــرى
وجهة نظر ،فهل يمكن أن
يضمن الشاعر قصيدته
رأيه في ما يحدث حوله،
و هــل تتحمل القصيدة
الفعل وردات الفعل؟
يـ ـ ـج ـ ــب أن يـ ــر صـ ــد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب والـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر
ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ج ـ ـ ــح أي خ ـب ــر
ومـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر حـ ـ ــولـ ـ ــه
ل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــيء عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه
وي ـط ــرح ــه لـلـنـقــاش،
ً
ف ـ ـ ـ ــأن ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــا م ــن
الـنــاس ولـهــم أكتب،

أق ــرأ وجــوهـهــم وألـمــح أوجاعهم
وأسمع تمتمات شفاههم وأكتب
ق ـص ـص ـهــم ،ول ـك ــن ب ـطــري ـق ـتــي .ال
أكتب بطريقة عشوائية بل أحاول
في قصائدي طرح موضوع معين
ورسمه بصورة واضحة ،ليعيش
الـ ـ ـق ـ ــارئ أح ـ ــداث ـ ــه وي ـت ـف ــاع ــل مــع
القصيدة ،كي أوصله إلى الفكرة
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـق ـص ـيــدة ،ك ـم ــا فــي
قصيدة «صــدفــة لـقــاء»« :وسألها
كيف جئت؟ /قالت له :أتيت صدفة
كنت أمشي /أمشي وكأنني على
م���وع ـ�د /...أرشــدتـنــي الـطـيــور إلــى
م ـق ـع ـ ٍـد ش ــاغ ــر /ف ـج ـل ـســت أنـتـظــر
القدر /ونظرت إليه قائلة {وأنــت
تذكرتني أيها الغريب}...

قصيدة هادفة
م ــن ي ـق ــرأ ق ـص ـيــدة ل ــك يــاحــظ
أن ـهــا تـنـقــل ال ـق ــارئ عـلــى أجنحة
الصورة الشعرية إلى هدف معين،
فـهــل يمكن ال ـقــول إن ــك تقصدين
اعتماد الكتابة الهادفة؟
لطالما امتازت القصيدة بوفرة
أدوات ـهــا فــي الـجــودة والفصاحة
والبالغة والبيان واإليقاع ،ولعل
الــوقــت الحالي يتطلب البساطة
والـ ــوضـ ــوح ف ــي ال ـق ـص ـيــدة أكـثــر
م ــن أي زمـ ــن آخ ـ ــر ،إذ أصـبـحـنــا
ف ــي ع ـصــر ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا حيث
األحـ ــداث تـتـســارع وال ـكــل يعاني
ضيق الوقت.
ليست الـقـصـيــدة مـجــرد شكل
بل هي محتوى وإحساس عميق
ومخيلة .إن توافرت هذه العناصر
فهي كفيلة بجذب اهتمام القارئ
وإعجابه وتقديره .ويبقى الشعر
حالة من حاالت الحس اإلنساني.
تتميز قصائدك بأسلوب سلس
ب ـع ـي ــد عـ ــن ال ـص ـن ــاع ــة ف ــإل ــى مــن
تتوجهين في شعرك؟
فــي هــذا العصر ابتعد الناس
ً
عن الكتاب والقراءة وأصبح ِلزاما
علينا أن نكتب بطريقة تجذب
األع ـمــار كــافــة ،كــذلــك مــن واجبنا
أن نكتب عن حياة القارئ اليومية
وم ـ ــا ي ـعــان ـيــه ح ـت ــى ن ـش ــرك ــه فــي
العمل الشعري ليتم الهدف المراد
الوصول إليه.
أك ـتــب ل ـل ـمــرأة الـعــامـلــة ول ــأم،
أكـتــب للشباب والـشــابــات ،كذلك
للرجل العادي والمتميز ،وأعبر

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

نهاد حبيب
عن الحس الوطني عند كل من
يتصفح ديواني.
أنشد الحس اإلنساني الحي
الذي نتلمس الشرارة المتطايرة
مـنــه إل ــى درجـ ــة اإلبـ ـ ــداع ،وه ــذا
أرقـ ــاهـ ــا ،م ـه ـمــا اخ ـت ـل ـفــت فيها
ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــات ،فـ ـ ــا شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن
يضيف ال ـقــارئ مــن تفاعله مع
ً
الكلمة صـ ــورا شـعــر يــة تتجلى
في أدق تفاصيل الوجود التي
ي ـت ـعــذر ع ـلــى االنـ ـس ــان ال ـع ــادي
رصدها ،وتنم عن مدى خطورة
الــرصــافــة وقــدرتـهــا الهائلة في
ترجمة الوجود اإلنساني بأدق
صورة وحيثياته ،وكأنك تغادر
الدائرة الضيقة لتحلق بواقعية
ّ
الصورة ورهنيتها المذهلة.
تكتبين الشعر باإلنكليزية
إلى جانب العربية فهل تختلف
هيكلية القصيدة بين اللغتين؟
ه ـي ـك ـل ـيــة ال ـق ـص ـي ــدة واح ـ ــدة
إال ف ـ ــي جـ ـم ــالـ ـي ــات األس ـ ـلـ ــوب
وال ـ ـم ـ ـض ـ ـمـ ــون ،وإن ك ـ ـ ــان ث ـمــة
اخـتــاف إال أن البناء ال بــد من
أن يأخذ ثقافة اآلخر.
إلى أي مدى ترسمين عالمك
الخاص في قصائدك؟
ً
قـلـيـلــة ج ـ ــدا ال ـق ـصــائــد الـتــي
ت ـت ـحــدث ع ــن ح ـيــاتــي الـخــاصــة
وإن تـكـلـمــت ع ــن حــديـقــة جــدي
فـ ــي «أتـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــر؟» ،أو عــن
خالتي في «وهــل يــام القمر؟»،
كذلك تحدثت عن ابنتي وأجدت
وصفها وأنا ليس لدي ابنة.

ابنة الزعيم

الـشـعــريــة وتـنـظـيــم األمـسـيــات
الشعرية؟

في الديوان قصيدة في عنوان
{ابـنــة الــزعـيــم} ،إالم ترمين من
خاللها؟
ِّ
تعبر «ابنة الزعيم» عن طريقة
تفكير نسبة معينة من الطبقة
السياسية ونظرتها إلى العامة
أو الشعب ،وتسلط الضوء على
لسان مجالسهم ومــا يــدور في
ك ــوال ـي ــس ال ـم ـط ـبــخ ال ـس ـيــاســي
ً
بـعـيــدا عــن الـكــامـيــرا والتصنع
والتزلف.
كــانــت {اب ـن ــة الــزع ـيــم} ولـيــدة
لحظة غضب وتــأثــر مــن الحال
التي نعيشها اآلن وصرخة ألم
المواطن.

ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــري ـ ــة ه ــي
دل ـي ــل ص ـح ــي ،وال ــاف ــت كـثــرة
األم ـس ـيــات ال ـتــي نـشـهــدهــا في
الـسـنــوات األخ ـيــرة وااللـتـفــاف
ح ـ ــول ال ـش ـع ــر وال ـ ـش ـ ـعـ ــراء فــي
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ك ــاف ــة.
حـتــى الـمـهــرجــانــات الصيفية
ً
باتت تفسح مجاال لألمسيات
الـشـعــريــة ،مــا يعطي للشعراء
ً
ب ـع ـض ــا م ــن ح ـق ـهــم ويــدف ـع ـهــم
إلى مزيد من اإلبداع .بالنسبة
إل ــى اس ـت ـمــراريــة ال ـش ـعــر ،هنا
يدخل التقييم الذي ينقسم إلى
قسمين :األول :تقييم الظاهرة
واإلبداع عند اآلخرين ،والثاني:
جـ ــودة الـتـقـيـيــم ت ـكــون للنقاد
وال ـ ـ ـقـ ـ ــراء وال ـم ـس ـت ـم ـع ـي ــن .فــي
الـنـهــايــة وح ــده الـشـعــر الجيد
يبقى ويخلد في األذهان...

ديـ ـ ــوان «وه ـ ــل يـ ــام ال ـق ـمــر؟»
يتميز بقصائد غزل ،فيما يتنقل
ديواني الثاني في حديقة غناء
فيها الكثير من ألوان الوطنيات
والتأمالت والغزل والذكريات...
الـ ـ ــرابـ ـ ــط ب ـي ـن ـه ـم ــا ه ـ ــو «األنـ ـ ـ ــا»
ال ـتــي اشـتـغـلــت عـلــى تجربتها
ً
الشعرية ،وتجلى ذلك واضحا
في قصائد الديوان الثاني التي
ً
اكـتـسـبــت نـضـجــا فــي التجربة
الشعرية.

الوقت الحالي
يتطلب البساطة
والوضوح في
القصيدة أكثر من
أي زمن آخر

د ي ـ ـ ــوا ن ـ ـ ــك األول { هـ ـ ـ ــل يـ ــام
الـ ـقـ ـم ــر؟} ،ه ــل ث ـمــة راب ـ ــط بينه
وبين ديوانك الجديد؟

كـ ـ ـي ـ ــف ت ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة
الـشـعــريــة فــي لـبـنــان ال ـيــوم في
ظل الكثافة في إصدار الدواوين

جديد ...مع األيام
حـ ــول ج ــدي ــده ــا أوضـ ـح ــت ال ـش ــاع ــرة نـهــاد
حـبـيــب« :أسـتـمـتــع بـحـصــاد الـسـنـيــن وقـضــاء
فـصــل الـصـيــف م ــع عــائـلـتــي ،وأت ـ ــرك لـلـغــد أن
يحمل إلي تباشير عملي الجديد».
وختمت حــوارهــا مــع «الـجــريــدة» بقصيدة
«عندما تبالي»:

«ال أعرف كيف تجعل زنابقي تزهر وتتكحل/
ال أع�رــف كيف تقنع ال ـ��ورود /حتى مــن أجلك
تتعطر /وال كيف يسكت الـحـســون /مــن أجل
َ
شدويك /كل هذا والياسمين من أجلك ينثر/
ُفاحتكرت مسامي وأحاسيسي /حتى األبواب
شرعت لقدومك /أيها الزائر العجيب}...

ُ
اكتشاف موقع أثري في دلتا مصر

"الــروائــي ومدينته" ،كتاب أعــده مجموعة من الباحثين عن الكاتب
الروسي الشهير فيدور ديستويفسكي ومدينته بطرسبرغ ،ولم يتركوا
أي زاوية أو مكان ارتاده أو عاش فيه لم يتطرقوا إليه ،وهذا يدل على مدى
ّ
اهتمام الغرب واحترامهم لكتابهم وفنانيهم ،على عكس ما يحدث عند
ً
نحن العرب الذين ال يعني لهم الكاتب والفنان شيئا بعد مماته.
كما أن الكتابة عن حياتهم ،خاصة الشخصية ،صعب التطرق إليها،
ّ
وعلى الخصوص حياة الكتاب ،فمن الصعب أن نستدل من سيرهم  -إن
وجدت  -على أسرار حياتهم الشخصية ،التي لها أهمية كبيرة في معرفة
تأثيرها على كتاباتهم ،األمــر الــذي ال نجده في سير الكتاب والشعراء
ً
القدماء ،حيث باتت حياتهم مكشوفة ومعراة تماما للجميع ،وهم بذاتهم
كتبوا حياتهم قبل أن يتناولها الباحثون والنقاد.
مثال على ذلك حياة الشاعر عمرو بن ربيعة وامرئ القيس وقيس بن
ّ
الملوح وديك الجن ،وغيرهم كثير من شعراء وكتاب ذاك الزمن ،كشفوا
وصرحوا ولــم يخفوا شيئا ،ومــن بعد زمنهم باتت سير حياة الكتاب
الحميمية أمرا سريا وخاصا من الصعب الكشف عنه ،كما أنه من النادر
أن نجد من يبحث ويهتم بتفاصيل مدنهم وأماكنهم وتأثيرها عليهم
وانعكاسها على كتاباتهم.
"الــروائــي ومدينته" ،رصــد كل صغيرة وكبيرة لمدينة بطرسبرغ
ً
ديستويفسكي منذ لحظه دخوله في عمر السادسة عشرة قادما مع
وال ــده وأخـيــه لــدراســة الهندسة ّ
بكليتها ،وظـهــرت تفاصيل المدينة
بكل أحوالها وحاالتها مــن نهاراتها ولياليها وشــوارعـهــا وأزقتها
وعماراتها ونهرها وفصول السنة بتحوالتها عبر سنواته التي عاش
فيها ،وتــداخـلــت حياته معها وانعكست بكتاباته الــروائـيــة ،ونجد
األحداث التي عاشها بالفعل قد عكسها على أبطال رواياته ،ولم تكن
حياته سعيدة فيها ،بل بالعكس كانت بطرسبرغ تمثل له قمة البؤس
والتعب والتعاسة ،وإن كانت مشاعره تجاهها ملتبسة ما بين الحب
الشديد والنفور والضيق منها ،وكانت تمثل له المدينة الطيف أو
الشبح ،ويرى ازدواجيتها بظاهرها الرائع وباطنها المليء بالتعاسة،
بين جمالها القاسي وكبريائها تجاه اإلنسان األعزل ،وهذا مقتبس
من الكتاب يكتشف بها روح المدينة" :وإذا بفكرة ما غريبة تتحرك
بداخلي ،لقد شعرت برجفة شديدة ،وإذا بقلبي وكأنه ينبوع يفيض
بالدم الساخن ،وفجأة إذا به يفور من جــراء تدفق إحساس هــادر لم
ً
أشعر بمثله بعدها أبدا.
ً
ً
لقد بدا لي أنني أدركت شيئا ما في هذه اللحظة ،شيئا ظللت حتى هذه
اللحظة أشعر أنه يتحرك بداخلي فقط ،ولكنه لم يكن قد اتضح بعد ،وكأنه
قد انكشف أمامي عالم جديد تماما ،أظن أن وجودي يبدأ منذ هذه اللحظة".
وتتضح مدينة بطرسبرغ بكل تفاصيلها التي ال تدركها إال عين
فنان مرهفة بروايته "الجريمة والعقاب" صــور الحياة بكل نبضها
من خالل شخصية بطلها راسكولينكوف مال على الماء ،وأخذ ينظر
فيه ،على غير شعور وال إرادة إلى االنعكاسات األخيرة الوردية ألشعة
الشمس الغاربة وإلى صف المنازل التي يغشاها الغسق شيئا فشيئا،
هذه غرفة بعيدة من الغرف التي تقع تحت السقوف تلتمع نافذتها
وتتوهج تحت شعاع الشمس الساقطة عليها ،وهذا ماء القناة يظلم
مزيدا من اإلظالم شيئا بعد شيء".
أجمل ما في الكتاب دقته بتتبع األمكنة التي عــاش فيها الكاتب
خطوة خطوة ،مع مالحظة وتسجيل كل التغيرات التي طرأت عليها
مع مرور الزمن ،وبالتالي ينطبق ويتماهى زمن ديستويفسكي مع زمن
أبطاله المرسومين برواياته مع الزمن الحالي للباحثين المتتبعين
لخطواته عبر الشوارع والمباني التي سكنها الكاتب وشخصياته:
"واآلن عندما نتذكر كيف امتزجت المدينة عند ديستويفسكي بأبطاله،
وكيف استطاع أن يصف لنا بدقة أحوالهم وأمزجتهم ،المناخ وأماكن
األحداث ،فنجرب السير عبر الشوارع الحقيقية والخيالية في الوقت
ذاته للرواية ،أن نتبع خطى راسكولينكوف وهو في طريقه إلى ميدان
العلف ،أن نتمشى على رصيف القناة نقلب صفحات الرواية "في مطلع
شهر يوليو ،وفي يوم شديد الحرارة من أيامه ،وكان المساء يسدل
أستاره ،خرج شاب في مقتبل العمر من غرفته الضيقة ،التي استأجرها
من أحد السكان في حارة "س" نحو الشارع ،ثم وبخطوات بطيئة ،كما
لو لم يكن قد حسم أمره ،إذا به يتوجه نحو جسر ك".
ويتم التتبع مع األرشـيــف التاريخي للمباني والـشــوارع لمعرفة
التغيرات التي طرأت عليها وعلى التحوالت التي لحقتها.

ملتقى الفن التشكيلي يناقش
دور الملتقيات الفنية

حجرات وعمالت وكتل حجرية ترجع إلى العصرين الروماني والبيزنطي
أعلنت البعثة األثرية المصرية العاملة في حفائر موقع {ميت أبو الكوم} في دلتا مصرُ ،
وعثر في
اإلنقاذ في منطقة ماريا اكتشاف عدد من الحجرات داخل هذه الحجرات على عدد كبير من العمالت
األثرية تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي في وكتل حجرية.
القاهرة -أحمد الجمال

موقع {ميت
أبو الكوم} كان
عاصمة منطقة
غرب الدلتا خالل
فترة االحتالل
الفارسي لمصر

قالت البعثة األثرية المصرية العاملة
فــي حـفــائــر اإلن ـق ــاذ فــي منطقة مــاريــا،
الـتــابـعــة لـلـمـجـلــس األع ـل ــى ل ــآث ــار ،إن
ً ُ
ً
ً
موقعا أثريا اكتشف أخيرا وتبين أنه
ً
يرجع زمنيا إلــى العصرين الروماني
والـ ـبـ ـي ــزنـ ـط ــي ،ف ـي ـم ــا أف ـ ـ ــاد أمـ ـي ــن ع ــام
المجلس ،مصطفى وزيري ،أن الحجرات
المكتشفة إحداها يحتوي على معالم
بناء رومانية ،إذ تتكون جدرانها من
كـتــل حـجــريــة كـبـيــرة ذات زواي ــا قائمة
ب ــدق ــة ،م ــا يـشـيــر إل ــى أن ـهــا تــرجــع إلــى
العصر الروماني ،وحجرات أخرى عثر
في داخلها على عمود من الرخام ببدن
أملس على الطراز الروماني ،باإلضافة
إلى كمية كبيرة من العمالت.
وتابع وزي ــري{ :ثمة حجرات أخرى
ً
ذات ج ـ ـ ـ ــدران ب ـي ــزن ـط ـي ــة ت ـ ـضـ ـ ّـم ك ـت ــا

قطعة أخرى

جانب من الندوة

إحدى القطع األثرية المكتشفة
حجرية غير منتظمة في حجمها وغير
متساوية والفراغات ممتلئة بالمونة
البيزنطية ،التي ليست بقوة وصالبة
الـمــونــة الــرومــانـيــة ولــذلــك ُعـثــر عليها
مفككة ،باإلضافة إ لــى حجرة عثر في
داخـلـهــا عـلــى ت ــاج عـمــود عليه زخــرفــة
الزهرة ذات الست وريقات التي عرفت
في الفن اإلغريقي والهللينستي ،والتي
اس ـت ـع ـم ـل ـهــا أقـ ـب ــاط م ـصــر ل ـتــرمــز إلــى
الصليب ذات األذرع الست}.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة اإلدارة
المركزية آلثار الوجه البحري في مصر،
ً
نــاديــة خـضــر ،إن البعثة عـثــرت أيـضــا
على عدد من اللقى األثرية تمثل مسارج
ذات زخ ــارف مسيحية خــالـصــة كرمز
الصليب وسعف النخيل ذات أسلوب
ص ـنــاعــة رومـ ــانـ ــي ،وأطـ ـب ــاق وق ــاي ــات
عليها آثــار الحرق ،واثنين من الجرار
الكبيرة لملء المياه وجميعها بحالة
جيدة ،باإلضافة إلى عدد كبير من قطع
األواني غير المزخرفة.
ُيشار إلى أن موقع {ميت أبو الكوم}
فــي منطقة مــاريــا كــان عاصمة منطقة

موقع االكتشاف
غـ ـ ــرب الـ ــدل ـ ـتـ ــا خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة االح ـ ـتـ ــال
الـفــارســي ،وكــان يمثل مملكة مستقلة
ممتدة على الشاطئ الجنوبي لبحيرة
مريوط غرب مدينة اإلسكندرية ،وتشير
الكتابات المختلفة إلى أن إقليم مريوط
ّ
يعج بالسكان والنشاط التجاري
كان
والـصـنــاعــي الزده ــار المنطقة بــزراعــة
الكروم وإنتاج النبيذ.

كــذلــك ُي ـعــد ه ــذا ال ـمــوقــع م ــن مــواقــع
المدن القديمة التي ّ
تهدمت أبنيتها ولم
يبق من منشآتها سوى بعض الجدران
أو األساسات التي تظهر في المجسات،
وال ـتــي تفيد فــي الـتـعــرف إل ــى التتابع
الطبقي لموقع الحفائر.

في اليوم الثالث من فعاليات ملتقى الفن التشكيلي المقام بجمعية
الثقافة والفنون بالدمام ،والــذي يأتي بدعوة من الهيئة العامة للثقافة
والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ،أقيمت أمس األول ندوة
"الملتقيات الفنية" ،شــارك فيها الفنان التشكيلي الناقد عبدالرحمن
السليمان ،والفنان التشكيلي بشار الشواف.
وأدار الندوة سعيد الجيراني ،الذي أشار إلى أنها تهدف لتسليط الضوء
على بعض المبادرات الفردية التي أسست ملتقيات خاصة تهدف إلى جمع
الفنانين ،لتبادل األحاديث والخبرات والمناقشات في مجاالت الثقافة
والفنون .بعد ذلك ،أتاح المجال للمشاركين في الندوة لطرح تجربتهم
وخبرتهم في مجال الملتقيات.
واستعرض الناقد عبدالرحمن السليمان بدايات ملتقى "أربعائية
السليمان" ،ال ــذي انطلق عــام  ،2005وجمع خاللها ع ــددا مــن الفنانين
التشكيليين ،موضحا أن هناك عدة أهــداف ،منها لملمة زمــاء المهنة،
خصوصا في الوقت الذي أصبح الجميع مشغوال بالتزاماته االجتماعية.
وأكد أن الملتقيات ال تعني أن هناك قصورا في عمل الجهات الحكومية،
بل يطغى عليها طابع الصداقة بشكل أكبر ،والتي قد تتالشى مع زحمة
القرارات والرسميات.

«صالون بشار»

مصطفى وزيري

من جهته ،تحدث الفنان التشكيلي بشار الشواف عن فكرة تأسيس
"صالون بشار" ،الذي انطلق منذ عام  ،2009حيث اتفق المؤسسون على
إطالق هذا االسم ،لكونه يقام في منزله.
وأشار إلى أن الفكرة الرئيسة للصالون ،هي البحث في "الفن" ،بجميع
جوانبه ومدارسه وأساليبه ،ما يجعلهم يقومون بزيارات سنوية لمتاحف
ومعارض ومكتبات دولية ،بقصد إثــراء بحوثهم ودراستهم ،مؤكدا أن
أعضاء الصالون ساهموا بدرجة كبيرة في تحقيق خطوات جيدة ،من
خالل جديتهم ،والتزامهم بالمحاور التي تطرح خالل لقاءاتهم.
وعن سبب بقاء الصالون في الظل وعــدم انتشار اسمه بين أوساط
الفنانين ،قال الشواف" :آثرنا عدم اإلعالن عنه لسبب رئيسي ،أننا ما زلنا
نعتبر أنفسنا في مرحلة التعلم واالكتشاف ،وال نرى في أنفسنا األشخاص
الذين يطرحون األفكار".

توابل ةديرجلا
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ّ
«الدبكة اللبنانية» ...تراث شعبي يتصدر المهرجانات والمناسبات
ِّ
رمز عريق يجسد التكافل والتضامن واإلنماء في القرى

مع انطالق المهرجانات الصيفية في المناطق اللبنانية المختلفة
ّ
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ،تتخذ الحفالت في معظمها
ّ
وتتصدر ّالدبكة اللبنانية
الطابع اللبناني من أغنيات ورقص،
المسرح بمفردها
ومحتلة
ً
ً
المشهد الفني ،مرافقة الفنانين تارةً ،
ً
طورا .وهي في األحوال كافة تلقى ترحيبا جماهيريا وتفاعال
عريق له أبعاده االجتماعية إلى جانب
معها ألنها رمز ً
لبناني ً
الفنية ،وتعتبر جزءا مهما من الفولكلور اللبناني بما
يحمل من عادات وتقاليد جميلة.
بيروت -ةديرجلا.

دخ ـلــت الــدب ـكــة إلــى
الحياة اللبنانية منذ
ّ
تصدرت
القدم ،وطالما
األعـ ـ ـ ـ ــراس والـ ـحـ ـف ــات،
إال أن ـه ــا ابـ ـت ــداء م ــن عــام
 ،1957بدأت تنتظم في فرق
بعدما أقيم مهرجان لـ{الدبكة
الشعبية» في مدينة بعلبك في
البقاع .وكانت الفتة في هذا السياق
«م ـهــرجــانــات بـعـلـبــك الــدول ـيــة»
التي أفــردت مساحة واسعة
للدبكة اللبنانية ،من خالل
أعمال األخوين رحباني،
وم ــع فــرقــة «ك ــرك ــا» التي
اتـ ـ ـس ـ ــع نـ ـط ــاقـ ـه ــا فـ ـ ــي مــا
بـ ـع ــد وأصـ ـبـ ـح ــت تـتـمـيــز
بفنون الرقص كافة وبات
لـهــا خطها الـمـمـيــز فــي هــذا
المجال.

رقصة جماعية
ال شك في أن الميزة األولى للدبكة
ّ
أنها رقصة جماعية ال يقل أفرادها عن
عشرة ،يؤدون حركات باألرجل والضرب
عال ويقودهم أول
على األرض بصوت ِّ ٍ
يحدد منحى الرقصة
الراقصين الــذي
ويؤدي حركات إضافية تظهر مهارته.
ـان شعبية على غــرار
تــرافــق الــدبـكــة أغ ـ ٍ
«الــدل ـعــونــا» و{ظ ــري ــف ال ـط ــول» وأن ــواع
الزجل وآالت موسيقية تقليدية ،مثل:
الـ ـ ـن ـ ــاي ،وال ـ ـم ـ ـجـ ــوز ،والـ ـطـ ـب ــل ،والـ ـ ــرق،
والكاتم ،والمزهر ،والمنجيرة ،والدف،
وغيرها.
تتوزع الدبكة على أنواع :الكرادية أو

وزارة الثقافة
اللبنانية
اهتمت بالدبكة
ً
واعتمدت فرقا
للمشاركة في
مهرجانات
عربية وعالمية

أخبار النجوم

كارول سماحة في كواليس «صحابي»

كارول سماحة

الدبكة رمز التكافل والتضامن
الطيارة ،تتميز بإيقاع
س ـ ــري ـ ــع .ال ــدلـ ـع ــون ــة،
تـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــز بـ ـ ــإي ـ ـ ـقـ ـ ــاع
مـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط .ظ ــري ــف
ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــول ،تـ ـتـ ـمـ ـي ــز
بــا لـمــد يــح والتغني
ب ـم ـنــاقــب ال ـف ـت ــاة أو
الـ ـفـ ـت ــى وتـ ـ ـ ـ ــؤدى فــي
ً
األفراح خصوصا.
ً
من أنواع الدبكة أيضا:
ال ـ ــدح ـ ـ ّـي ـ ــة ،ت ـن ـت ـش ــر ع ـنــد
الـ ـب ــدو وهـ ــي خــاصــة
بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم .ال ـ ـ ـش ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة،
تتميز بقفز سريع.
الكرجة ،ترافق غناء
المطرب .أما األزيــاء
التي يرتديها راقصو
ال ــدب ـك ــات ف ـم ـس ـتــوحــاة من

التراث.
ّ
اهتمت وزارة الثقافة
منذ إنشائها
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ـه ــذا الـ ـف ــن ال ـف ــول ـك ـل ــوري
ً
العريق ،واعتمدت فرقا عدة للمشاركة
ف ــي م ـه ــرج ــان ــات عــرب ـيــة وعــال ـم ـيــة من
بينها« :برجا للفنون ،الفرسان للفنون
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،أص ـ ــاي ـ ــل ،م ــولـ ـي ــا ل ـلــرقــص
ال ـش ـع ـب ــي وفـ ـه ــد ال ـع ـب ــد الـ ـل ــه ل ـلــرقــص
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» .وم ـ ــع انـ ـتـ ـش ــار ال ـك ـل ـي ـبــات،
حـ ـ ــرص فـ ـن ــان ــون كـ ـث ــر عـ ـل ــى أن ي ـكــون
للدبكة اللبنانية حضور في أغانيهم
ال ـم ـصـ ّـورة مــن بـيـنـهــم :نــانـســي عـجــرم،
وعاصي الحالني ،وملحم زين .من أبرز
الفرق التي شاركت في الكليبات :فرقة
« هـيــا كــل بعلبك» ا لـتــي تتميز بالدبكة
البعلبكية القائمة على سرعة الحركة
وقوة الخبطة.

إنماء اجتماعي

فرقة دبكة ترافق عاصي الحالني في إحدى حفالته
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كــانــت رقـصــة الــدبـكــة إح ــدى وســائــل
اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـق ــروي ــة
وال ــزراعـ ـي ــة .إذا أراد أح ــد الـمــواطـنـيــن
ً
أن ي ـشــق ط ــري ـق ــا إلـ ــى أرض ـ ــه أو بـيـتــه،
كــان يستدعي ع ــازف الـمــزمــار وشاعر
القرية والشباب والصبايا ليجتمعوا
ويــرق ـصــوا الــدب ـكــة عـلــى ط ــول الـطــريــق
ذهــابـ ًـا وإيــابـ ًـا لتصبح ّ
معبدة وسالكة
لـلـمــارة .مــن هـنــا ،يختلف مـبــدأ إظهار
ال ـ ـقـ ــوة ب ـح ـســب ط ـب ـي ـعــة األرض ،فـفــي
ال ـج ـب ــال واألراضـ ـ ـ ــي ال ـص ـخــريــة تـكــون
الدبكة أو خبطة القدم على األرض أكثر
صالبة من الدبكة الساحلية ومناطق
األرض الـتــرابـيــة .وكـلـمــا زادت وع ــورة
ً
األرض تطلبت ج ـهــدا أك ـثــر وخ ـطــوات
أقوى.
كذلك يرمز تشابك أيــدي الراقصين
إل ــى الـتـكــافــل وال ـت ـضــامــن والـمـســاعــدة
واالتـحــاد والتعلق ب ــاألرض ،من خالل
الصف المرصوص والحركة الــواحــدة
ال ـت ــي تـضـبـطـهــا ال ـمــوس ـي ـقــى وي ـشــرف
ّ
عـلـيـهــا «ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواس» ال ـ ــذي يـتـســلــم زم ــام
تسيير الــدفــة وتوجيهها .وهــو يــؤدي
حركات راقصة إضافية ،ينخفض معها
إلى األرض أو يثب في الهواء ،ثم يعود
إلــى االنتظام مــع المجموعة ومتابعة
الرقص.
كانت أسطح المنازل في القرى اللبنانية
ت ــراب ـي ــة ،وب ـغ ـيــة تـمـتـيـنـهــا ،ال س ـي ـمــا بعد
ال ـه ـطــول ال ـغــزيــر لـلـمـطــر ،ك ــان أه ــل الـقــريــة
ي ـن ـت ـظ ـمــون فـ ــي صـ ــف م ـت ـشــاب ـكــي األي ـ ــدي
ويـ ـض ــرب ــون ال ـس ـق ــف بـ ـ ـخ ـب ـطــات أق ــدام ـه ــم
ل ـح ـمــاي ـتــه م ــن االنـ ـهـ ـي ــار ،وت ـث ـب ـيــت الـتـبــن
المعجون بالتربة والماء .الخطوات نفسها
ً
ّ
تحولت الحقا إلى آلية معتمدة وشائعة عند
رقص الدبكة في األعراس القروية واألعياد
والمناسبات.

كذلك كانت ساحة القرية تنتعش عندما
ً
كان الشبان ُيحضرون طبال ويطلبون إلى
أحــد الرجال أن يعلمهم الدبكة ،فيتجمهر
الـكـبــار وال ـص ـغــار لـلـمـشــاهــدة والتشجيع.
أما «الدلعونا» ُ
فيقال إنها مشتقة من كلمة
ال ـع ــون ــة ،ب ـمــا ُي ـع ــزز االع ـت ـق ــاد ح ــول نـشــأة
الدبكة.
بحسب الروايات الشعبية كانت الدبكة
تـ ــؤدى لـمـســاعــدة ك ــل عــروسـ ْـيــن ف ــي بــدايــة
حياتهما على بناء بيتهما ،فيرقص أهل
ّ
أرضية البيت لتسوية سطحها
القرية على
كي تستقبل أساسات البناء أو يمشون على
َ
الخشب الذي ُ
ستخدم لبناء سقف البيت
سي
ً
كي يصبح متماسكا.
باختصار ،قامت الدبكة منذ القدم على
التآزر والتكافل ،لذا استمرت مع األجيال،
ولـ ــم يـسـتـطــع ال ـت ـط ــور ال ـ ــذي أدخ ـ ــل إلـيـهــا
ً
أن يمحو وجـهـهــا األص ـيــل ،وتـبـقــى دائـمــا
ً
وأبــدا حاملة رمــوز الفرح والقيم الجميلة،
وتستقطب اهتمام شرائح المجتمع كافة،
ّ
ويتحمس لها الشباب ويندرج كثر منهم في
فرق للدبكة ،ال لشيء إال ألنها وجه جميل
من وجوه التراث اللبناني.

الدبكة قامت منذ القدم
على التآزر والتكافل
فاستمرت مع األجيال

نشرت كارول سماحة صورة لها من كواليس تصوير كليبها
الجديد {صحابي} ،عبر صفحتها على {إنستغرام} .وصورت
الفنانة اللبنانية الكليب داخل بيت جدها القديم والمهجور،
في منطقة ضهور الشوير في لبنان بتوقيع المخرج داني داغر،
ً
بعد مرور  12عاما على تعاونهما.
ً
وت ـل ـقــت س ـمــاحــة أصـ ـ ــداء رائ ـع ــة ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـمــل المتميز
بـبـســاطـتــه ،ال ــذي يـعـكــس ال ـجــو الـطـبـيـعــي ال ـخ ــاب ،وانـهــالــت
التعليقات من المعجبين وأهل اإلعالم.

بيرال حلو احتفلت بعيد ميالدها
الثالث والعشرين

بيرال حلو
لمناسبة احتفالها بعيد ميالد الثالث والعشرين،
كتبت ملكة جـمــال لبنان بـيــرال حلو ( )2017رسالة
على {إنستغرام} جاء فيها{ :منذ أيام بلغت  23سنة.
ً ُ
وجت فيها
هذه السنة التي مرت كانت مميزة جدا ،ت ّ
ملكة جـمــال لبنان وك ــان لــي الـشــرف أن أمــثــل بلدي
لبنان فــي ال ـخــارج .كــذلــك حــزت شـهــادة الماجستير
بإدارة األعمال} .وتابعت{ :أشكر كل شخص دعمني،
ّ
على أمــل بــأن السنة المقبلة تحمل معها إنـجــازات
ونجاحات جديدة}.

أنطوني توما يلتقي معجبيه

لـلــد بـكــة اللبنانية
ـان ت ـت ـعــدى ال ـفــن
مـ ـع ـ ٍ
ً
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــل رم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزا
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،لـ ـ ــذا
ي ـس ـت ـم ــر ه ـ ـ ــذا ال ـف ــن
ً
نابضا بالحياة مع
األجيال المتعاقبة.

إجازات النجوم ...إثارة للجدل وتواصل مع الجمهور
يواصل النجوم تمضية إجازتهم الصيفية على شواطئ المتوسط في الساحل الشمالي أو الضفة األخرى من البحر في أوروبا.
والالفت أن مواقع التواصل االجتماعي باتت تمتلئ بصورهم التي يلتقطونها خالل هذه الفترة ،باإلضافة إلى التفاعل المستمر من
بعضهم لنقل تفاصيل اإلجازة ويومياتها عبر مقاطع الفيديو.
القاهرة – هيثم عسران

منة فضالي
قالت
لمنتقديها
بأنها
متصارحة مع
نفسها وليس
لديها ما ترغب
في إخفائه

مـ ـن ــة فـ ـض ــال ــي إح ـ ـ ــدى أك ـثــر
الـ ـفـ ـن ــان ــات إثـ ـ ـ ــارة ل ـل ـج ــدل فــي
إجـ ـ ــازت ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـت ــي
تمضيها في مارينا بالساحل
الـ ـشـ ـم ــال ــي ب ــرفـ ـق ــة والـ ــدت ـ ـهـ ــا،
ً
ً
خـصــوصــا أنـهــا نـشــرت صــورا
ل ـ ـهـ ــا أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـ ــرة ب ـل ـب ــاس
الـ ـبـ ـح ــر وهـ ـ ــي عـ ـل ــى ال ـش ــاط ــئ
عبر حسابها على «فيسبوك»،
كــذلــك أت ــاح ــت غــالـبـيــة الـصــور
لمتابعيها عبر «إنستغرام» ،ما
ّ
عرضها لالنتقاد.
وح ـ ـ ــرص ـ ـ ــت ف ـ ـضـ ــالـ ــي ع ـل ــى
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ن ـش ــر ال ـص ــور
والـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــب بـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة إل ـ ــى
منتقديها بأنها متصارحة مع
نفسها وليس لديها ما ترغب

في إخفائه ،وال تناقض نفسها
ك ـمــا ي ـف ـعــل ال ـب ـع ــض ،ف ـي ـمــا لم
تهتم بتسليط األضــواء عليها
بشكل مكثف من الجمهور حتى
تصدرت أخبار إجازتها وليس
أعمالها الصفحات الفنية.
مـنــة فـضــالــي لــم تـثــر الـجــدل
ب ـس ـبــب ص ــوره ــا ف ـح ـس ــب ،بــل
ً
أيـ ـض ــا ل ـطــري ـقــة ت ـعــام ـل ـهــا مــع
زميلها رامي صبري في حفلة
أحياها في الساحل الشمالي،
إذ صعدت برفقته على المسرح
ً
وأخذت صورا معه بعد وصالت
رقص بشكل مبالغ فيه ،وكانت
ً
ً
ترتدي سرواال قصيرا.
واختارت مي سليم أن تعلن
انـفـصــالـهــا ع ـبــر «إن ـس ـت ـغــرام»،
ً
وعـ ـ ـ ـ ــادت ل ـت ـن ـش ــر صـ ـ ـ ـ ــورا ل ـهــا
مـ ــع ش ـق ـي ـق ـت ـي ـهــا م ـي ــس ودان ـ ــا
ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى عــودت ـهــن إلــى
ً
تمضية اإلج ـ ــازات ســويــا بعد
أيــام من انفصال مي عن وليد
ثـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز عـ ـق ــب

أسابيع من الزواج ،فيما كانت
حريصة على نشر صور ابنتها
للتأكيد أن الـصـغـيــرة ال تــزال
معها ولم تنتقل حضانتها إلى
والدها ،على عكس ما تردد.
أم ــا الـفـنــانــة الـتــونـسـيــة درة
فــرغــم مـشــاركـتـهــا صـ ــورة لها
فــي حـمــام الـسـبــاحــة بالجونة
حيث تمضي إ جــاز تـهــا برفقة
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ص ــديـ ـق ــاتـ ـه ــا،
ف ــإنـ ـه ــا أخ ـ ـفـ ــت ل ـ ـبـ ــاس ال ـب ـحــر
ا ل ــذي ترتديه مكتفية بإظهار
وج ـه ـه ــا ،وهـ ــي ت ـح ــرص على
أن تـكــون صــورهــا عبر مواقع
التواصل االجتماعي محتشمة
باستمرار.
غ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرازق الـ ـت ــي
سافرت إلــى اليونان لتمضية
إجازتها مع ابنتها وعــدد من
صديقاتها ،اختارت أن تواصل
ن ـشــر صـ ــور وف ـي ــدي ــوه ــات لها
ع ـبــر «إن ـس ـت ـغ ــرام» رغ ــم األزم ــة
ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي ت ـعــرضــت لها
فــي عـطـلــة ال ـعــام الـمــاضـيــة ،إذ
فوجئ جمهورها بمقطع فيديو
مباشر لها تقفز فيه من أعلى
صخرة مرتفعة باليونان.
غــادة التي شاركت جمهورها
بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــور ع ـبــر
«إنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام» ،ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ــرد ع ـل ــى
التعليقات ا لـتــي تنتقدها فيما
حرصت على عدم التقاط أي صور
بلباس البحر ،وهي كانت ّ
صرحت
ً
سابقا بأنها تلتزم بذلك لرغبتها
في عدم مضايقة أحفادها.

خصوصية
منة فضالي

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ورغ ـ ــم وج ــود

أنطوني توما
بعد أن أطلق ألبومه الجديد  Ups and Downsعبر تطبيق
ً
{أن ـغ ــام ــي} ،الـتـقــى ال ـف ـنــان أن ـطــونــي تــومــا مـحـبـيــه أخ ـي ــرا في
{الفيرجن ميغاستور} في  ABCأشرفية ببيروت.
ً
أمضى توما لحظات جميلة وأوقــاتـ ّـا سعيدة وتحدث إلى
ً
معجبيه وأخ ــذ صـ ــورا مـعـهــم ،كــذلــك وق ــع لـهــم عـلــى ألـبــومــه.
ويتألف األخير من ثماني أغان باللغة اإلنكليزية ،وجميعها
من كتابة أنطوني وتلحينه ،وهيOver You، Walk Away، :
Don’t Go ، TBT،Break Your Heart ،Sirens ،Best Friend ،
.Move in with me

ربيع ّ
الجميل طرح {أجمل حكاية}
مي سليم
وفاء عامر في الساحل الشمالي
م ـ ــع زوجـ ـ ـه ـ ــا ون ـج ـل ـه ــا فــإن ـهــا
كانت حريصة على االحتفاظ
ً
بخصوصية اإلجازة بعيدا عن
ال ـصــور والـتـفــاعــل عـبــر مــواقــع
ا لـتــوا صــل االجتماعي مكتفية
بنشر صور مشتركة جمعتها
م ــع بـعــض الـفـنــانـيــن ،وه ــو ما
قامت به لبلبة ونبيلة عبيد.
ك ــذل ــك م ـن ــة ح ـس ـيــن ف ـه ـمــي،
وبـعــد زواج ـهــا لـلـمــرة الثالثة،
حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى عـ ـ ــدم نـ ـش ــر أي

ص ــور لـهــا عـبــر حـســابـهــا على
«إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام» إلجـ ــازت ـ ـهـ ــا فــي
الـســاحــل الـشـمــالــي مــع زوجـهــا
المحامي طــارق جميل سعيد،
ال ـم ـعــروف بـغـيــرتــه الـمـتــزايــدة
عليها ورغـبـتــه فــي االحـتـفــاظ
ً
بخصوصية حياتهما بعيدا
عن اإلعالم ومواقع التواصل ،ال
سيما بعد الجدل الذي صاحب
إعالنهما الزواج.

أنغام
اخـتــارت أنغام أن تذهب إلــى إحــدى السهرات مع ابنيها في أحد
ً
أمــاكــن السهر الـشـهـيــرة ،علما بأنها تتنقل بين الـقــاهــرة والساحل
الشمالي بينما يمضي الشابان غالبية الوقت على البحر مستغلين
إجازتهما الدراسية.

ّ
الجميل
ربيع
ّ
الجميل
ط ــرح الـنـجــم الـلـبـنــانــي ربـيــع
أغنيته الجديدة {أجمل حكاية} على قناته
الرسمية عبر {يوتيوب}.
كتب كلمات األغنية فــادي أبــو خليل،
ولحنها سليم سالمة ،ووزعها عمر صباغ،
ّ
الجميل بداية عبر تطبيق {أنغامي}،
وأطلقها
حيث تخطت  720ألف استماع.

fitness
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ّ
تعلم أن تحب تمارين الصيف حتى في الحرّ

culture@aljarida●com

ً
مشكلة الطقس الحار الوحيدة أن ًالحرارة مرتفعة جدا في الخارج .ولكن يمكنك خالل أشهر الصيف أن
تجعل برنامجك الرياضي أكثر ّ
تميزا باتباع النصائح التالية التي يقدمها أبرز المحترفين في عالم اللياقة:
هالي ليفين سكالر

ّعدل حرارة جسمك:
ً
خــذ حـمــامــا بــالـمــاء ال ـب ــارد قبل
التمرن .تشير األبحاث إلى أن تبريد
ال ـج ـســم ق ـبــل ال ـت ـم ــرن ي ـســاهــم في
تحسين األداء في الجو الحار ،ربما
ً
ألنه يخفض نبض القلب ،فضال عن
حــرارة البشرة والـحــرارة الداخلية.
ً
وهل يستطيع األوالد أيضا اعتماد
ً
هذه الطريقة؟ يكفي عموما تبريد
العنق أو ال ــرأس بكيس مــن الثلج
لمحاربة الحر.

راقب نبض قلبك:

تبريد الجسم
قبل التمرن
يساهم في
تحسين األداء
في الجو الحار

كلما ازداد الحر ،اضطر الجسم
إلــى بــذل جهد أكـبــر .لذلك إذا كنت
ً
تركض عادة بسرعة نصف كيلومتر
في تسع دقائق ،قد تالحظ أن نصف
الكيلومتر بات يستغرق  10دقائق
مع ارتفاع حرارة الطقس .استخدم
جهاز قياس نبض القلب لمراقبة
نـظــم قلبك أو ح ــاول أن ت ــردد أحــد
األن ــاش ـي ــد ال ـت ــي ي ــردده ــا الـجـنــود
أثناء تمارين الركض .وستدرك أنك
ُ
كاف حين تضطر إلى
تتمرن بجهد ٍ
الـتـقــاط نفس ســريــع كــل ث ــاث إلى
ست كلمات (ردده بصوت خافت إن
كنت تخشى أن تبدو كأضحوكة).

الجأ إلى التراب:
حـ ـ ــاول أن ت ـم ـش ــي ،أو ت ــرك ــض،
أو تـ ــركـ ــب الـ ـ ــدراجـ ـ ــة عـ ـل ــى دروب

مغطاة بالتراب أو الحصى ،بما أن
األسفلت أو اإلسمنت يشعان حرارة
ويعكسان نور الشمس ،ما يجعلك
تشعر بحر أكبر .وإذا أمكنك ،ابدأ
الـتـمــرن وفــق اتـجــاه الــريــح .وهكذا
تـنـهــي تـمــريـنــك ب ــال ــرك ــض بعكس
ات ـج ــاه ال ــري ــح ،م ــا يـمـنـحــك بعض
االنتعاش.

انتقل إلى التمرن بفواصل:
كي تحافظ على مستوى لياقتك
مع ارتفاع درجــات الحرارة ،مارس
تمارين القلب بانتظام (مثل المشي،
أو الــركــض ،أو السباحة ،أو ركوب
ال ــدراج ــة ال ـهــوائ ـيــة) إن ـمــا بــوتـيــرة
أب ـطــأ .ولـكــن أض ــف ف ـتــرات قصيرة
ع ــال ـي ــة الـ ـس ــرع ــة ت ـ ــدوم  30ثــانـيــة
ً
تقريبا كل ثالث إلى خمس دقائق.
وهكذا تحافظ على مستوى لياقتك
ً
عاليا وتحرق المزيد من السعرات
ُ
الحرارية من دون أن تضطر إلى أن
تتمرن بوتيرة مرتفعة طوال الوقت.

استمتع باليوغا:
استغل درجــات الحرارة العالية
ّ
لتركز على تحسين مرونتك ببعض
حركات اليوغا .يذكر إدوارد فيلغا،
مـ ـ ّ
ـدرب يــوغــا فــي مــديـنــة نـيــويــورك
لــه كتاب ( Yoga for Suitsاليوغا
ألصـحــاب ال ـب ــزات)« :عـنــدمــا ترتفع
درج ـ ــة ح ـ ــرارة ج ـس ـمــك ،تستطيع
التعمق أكثر في وضعية ما».

أعد ملء مخزونك من الوقود بالفاكهة
مارس نشاطات عشوائية:
أضــف القليل مــن التمارين إلى
ن ـش ــاط ــات ص ـي ـف ـيــة م ـم ـت ـعــة .عـلــى
سبيل المثال ،تحرق ام ــرأة وزنها
ً
ً
 63كـيـلــوغــرامــا تـقــريـبــا نـحــو 100
سعرة حرارية بقضاء  30دقيقة في
غسل السيارة و 128سعرة حرارية
فــي أعـمــال البستنة .إلـيــك خـيــارات
أخ ـ ــرى :رم ــي ال ـص ـحــن ال ـط ــائ ــر ،أو
تنزيه الكلب ،أو المشاركة في مباراة

للكرة الطائرة (كلها نحو  100سعرة
حرارية) ،أو جز العشب ( 176سعرة
ح ــراري ــة) ،أو رك ــوب ال ــدراج ــة حــول
الحي ( 192سعرة حرارية) ،أو اللعب
بالهوال-هوب ،الذي يحرق نحو 50
سعرة حرارية في  10دقائق.

الشمس والسماح في الوقت عينه
للحرارة بالخروج من رأسك .أما إذا
رغبت في ركوب الدراجة الهوائية،
فـ ــاش ـ ـتـ ـ ِـر خ ـ ـ ـ ــوذة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ـ ــزودة
بفتحات تهوئة عميقة تتيح للهواء
بدخول الخوذة بخفة.

احم رأسك:
ِ
يشكل الحاجب المعد من الشبك
أفـضــل طــريـقــة لحماية وجـهــك من

ً
تحتوي الفاكهة عموما على مقدار كبير من الماء يصل إلى %80
ّ
من حجمها .لذلك تشكل فاكهة مثل العنب ،والبطيخ ،والبطيخ
األصفر طريقة لذيذة لمد الجسم بالسوائل وتعزيز مخزون الطاقة
بعد التمرن .احتفظ بها مجلدة لتحصل على وجبة سريعة منعشة.
إليك بعض الخيارات الجيدة األخرى :العصائر المثلجة ،أو اللبن
ً
المجلد ،أو الجيلو مع قطع الفاكهةّ .
تقدم كل هذه الخيارات خليطا
ً
ً
ممتازا مــن النشويات والـســوائــل ،فضال عــن أنها سهلة الهضم.
أما إذا فقدت الكثير من الملح (مالحظة :تحمل مالبسك بقع عرق
بيضاء بعد التمرن) ،فاستبدل الصوديوم بشرب عبوة من عصير
 V8أو مشروب رياضي.

أفضل الخطوات الطبيعية للتعافي بعد الرياضة
ً
ً
محبذا .لكن ماذا لو كنا ال نستطيع تخصيص إال هذه الفترة لممارسة تمارين جسدية ّ
مطولة؟
يقال إن بذل جهود إضافية في عطلة نهاية األسبوع ليس أمرا
لسنا مضطرين إلــى الــذهــاب إلــى الـنــادي
الــريــاضــي لـمـمــارســة ال ـت ـمــاريــن .ف ــي الـحــالــة
الـمـثـلــى ،يـجــب أن نـضـيــف بـعــض الـحــركــات
الـيــومـيــة إل ــى جــدولـنــا وتـتـعــدد االق ـتــراحــات
المحتملة رغم ضيق الوقت.
ً
يمكن الـبــدء بقطع  13ألــف خطوة يوميا.
تـجـ ّـول فــي أي مـكــان واستعمل الساللم عند
اإلم ـك ــان واركـ ــن س ـيــارتــك عـلــى مـســافــة أبـعــد
من الـعــادة كي تتحرك في موقف السيارات.
كـلـمــا زادت حــرك ـتــك ع ـلــى م ــر األسـ ـب ــوع ،لن
تكون بحاجة إلى تكثيف نشاطاتك في عطلة
نهاية األسبوع .لكن تتعلق المشكلة الحقيقية
بــالـقــدرة على التعافي بعد الــريــاضــة .يكمن
الـحــل فــي الـبــروتـيـنــات! تـســاهــم البروتينات
بعد التمارين الجسدية فــي تسهيل تعافي
ً
الجسم .أصبح هذا األثر الفيزيولوجي مؤكدا.
بـ ــدل ت ـن ــاول وج ـب ــة خـفـيـفــة مــؤل ـفــة م ــن لــوح
ً
غــرانــوال مـثــا بـعــد قـطــع مـســافــات طــويـلــة أو

ركوب الدراجة الهوائية أو رفع األثقال ،اخفق
ً
مـشــروبــا بمسحوق الـبــروتـيــن :مـصــل اللبن
والـبــازالء مفيدان لكن اقــرأ أغلفة المنتجات.
يجب أن تحتوي كل حصة من المشروب على
أقل من  10غرامات كربوهيدرات .تبرز خيارات
ممتازة أخرى ،منها الدجاج المشوي ّأو بيضة
مسلوقة أو كمية من السلمون المدخن.

أحماض أمينية مدهشة
َ
ُ
ي ـج ــب أن ت ـس ـت ـه ــل ــك س ـل ـس ـلــة األحـ ـم ــاض
األم ـي ـن ـيــة ال ـمــؤل ـفــة م ــن ال ـلــوس ـيــن وال ـفــال ـيــن
واإليزولوسين بعد التمارين الجسدية لحماية
الكتلة العضلية والحفاظ على استقرار سكر
الــدم الــذي يميل إلــى التراجع بعد الرياضة.
يؤدي هبوط سكر الدم بهذا الشكل إلى زيادة
ميلنا إلى تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات.
إن ـه ــا ف ـك ــرة س ـي ـئ ــة! ت ـس ـمــح ت ـل ــك األح ـم ــاض

األمينية بتسهيل فقدان الدهون ألنها تساهم
في حماية النسيج النشط عن طريق األيض.

خفف األوجاع المحتملة
إذا قررت أن تمارس تمارين مكثفة في عطلة
نهاية األسبوع ثم شعرت باأللم في أول يوم
ّ
من األسبوع الالحق ،فكر بثالث استراتيجيات
بسيطة لتخفيف حدة ذلك األلــم .في البداية،
سـتـحـتــاج إل ــى الـتـمـطــط خ ـمــس دق ــائ ــق على
األقل بعد كل  55دقيقة من التمارين الجسدية.
إنها خطوة ضرورية بعد التمارين المكثفة.
تنقبض ا لـعـضــات بـعــد تشغيلها وتحتاج
إلى التمطط في المرحلة الالحقة .لذا خصص
الوقت الكافي للتمطط ضمن جدولك .حتى أنك
ستستفيد من تخصيص حصتين أسبوعيتين
لحركات التمطط العميقة والمطولة .اليوغا
مثالية في هذا المجال.

ّ
على صعيد آخــر ،فكر بأخذ المغنيسيوم
ل ـل ـت ـخ ـلــص مـ ــن ال ـم ـخ ـل ـف ــات الـ ـت ــي يـنـتـجـهــا
التنفس الــاهــوائــي .تحتوي العضالت على
مخزون محدد من األوكسجين .لكن بعد 20
أو  40ثانية من التمارين المكثفة ،سيتراجع
ّ
ذل ـ ــك األوكـ ـسـ ـجـ ـي ــن الـ ـمـ ـخ ــزن وت ـ ـبـ ــدأ ب ـحــرق
الغليكوجين ،ما يؤدي إلى شعورك باإلجهاد
بعد الحصص الــريــاضـيــة .يمكنك أن تدهن
ً
ً
كريما موضعيا بالمغنيسيوم على بشرتك
بعد االستحمام .حاول أن تركز على استهداف
العضالت الكبرى في الفخذين والكتفين .أو
ضع الملح اإلنكليزي في حوض االستحمام
ألنـ ــه م ـص ـنــوع م ــن ك ـبــري ـتــات الـمـغـنـيـسـيــوم
ُ
ويعتبر شائع االستعمال وغير مكلف .اسكب
كوبين منه في حوض من الماء الفاتر.
ً
أخ ـيــرا ،يجب أن تــأخــذ أنــزيـمــات هضمية
خـ ــارج إطـ ــار وج ـب ــات ال ـط ـعــام ك ــي يمتصها
الجسم قبل أن تخوض أي تحوالت .ستساهم

ح ـي ـن ـهــا فـ ــي ه ـض ــم أي ـ ــة م ـخ ـل ـف ــات تـنـتـجـهــا
الـنـشــاطــات الـجـســديــة الـشــاقــة .خــذ بـيــن 500
وألف ملغ من البروميلين في موعد النوم على
ليال بعد ممارسة تمارين جسدية
مر بضع ٍ
مكثفة .من المفيد أن تخلطه مع الكركم الفاعل
في مكافحة االلتهابات.

ّ
تمطط خمس
دقائق بعد كل 55
دقيقة
من التمارين

ما الفرق بين األحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة؟
الدهون ضرورية بالنسبة إلى وظائف كثيرة في الجسم مثل تخزين الطاقة
كلها بالبنية الجزيئية
ونشوء األغشية الخلوية .لكن ال تتمتع
الدهون ً
ً
مفعوال واحدا .حتى إن الدهون قد
نفسها ،وذلك يعني أنها ال تعطي
ً
تحمي من بعض األمراض أو تزيدها سوءا ،بحسب نوعها ،لذا ال بد من
التمييز بينها الستهالكها بالكميات المناسبة.
األحماضالدهنية
تكوناألحماض
متىتكون
متى
الدهنية
مشبعة؟
مشبعة؟
تكون األحماض الدهنية مشبعة إذا لم
تكن جزيئاتها م ــزودة بــرابــط م ــزدوج من
الكربون .عند استهالك كمية كبيرة منها،
يـتــراكــم ج ــزء مـنـهــا فــي الـشــرايـيــن والـكـبــد
والـنـسـيــج الــدهـنــي وال ـ ــدورة الــدمــويــة ،ما
يـمـهــد لـنـشــوء تـصـلــب ال ـشــراي ـيــن وزيـ ــادة
مخاطر أمــراض القلب واألوعـيــة الدموية.
لكنها لن تطرح أي مشكلة عند استهالك
كمية معتدلة منها .يمكن إيجادها بشكل
أســاســي فــي ال ـل ـحــوم ومـشـتـقــات الحليب
والمعجنات وبعض الزيوت
والحلويات ّ
ً
النباتية .يصنع الجسم كمية منها أيضا
ً
انطالقا من السكر الموجود في األغذية.

ماذا عن األحماض غير المشبعة؟
جـ ــزي ـ ـئـ ــات األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ال ــدهـ ـنـ ـي ــة
غـيــر المشبعة مصنوعة مــن روا ب ــط
م ــزدوج ــة م ــن ال ـك ــرب ــون وق ــد ينتمي
بعضها إلى فئة الدهون أحادية عدم
اإلش ـب ــاع أو م ـت ـعــددة ع ــدم اإلش ـب ــاع.
تـعـطــي األح ـم ــاض الــده ـن ـيــة أحــاديــة
ً
عــدم اإلشـبــاع آث ــارا حيادية وتحمي
األحـمــاض متعددة عــدم اإلشـبــاع من
أمـ ـ ــراض ال ـق ـلــب واألوع ـ ـيـ ــة ال ــدم ــوي ــة.
ي ـق ــوم جـ ــزء م ــن األحـ ـم ــاض م ـت ـعــددة
عــدم اإلشباع بوظائف فيزيولوجية
أساسية ويمكن إيـجــاد هــذه األنــواع
في المأكوالت :إنها عناصر األوميغا
 6الموجودة في زيوت دوار الشمس
والـ ـ ـ ـ ــذرة والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـح ـي ــوان ـي ــة،
أو ع ـنــاصــر األوم ـي ـغ ــا  3ال ـمــوجــودة

فــي زي ــوت ال ـكــولــزا وال ـك ـتــان والـجــوز
وال ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــا واألفـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ــادو وبـ ـع ــض
ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة ،ال سـيـمــا
األسماك الدهنية التي تحتوي على
أه ــم عـنــاصــر األوم ـي ـغــا  3الـتــي تفيد
القلب والدماغ.

عن جميع
التخلي عن
يجب التخلي
هل يجب
هل
جميع
المشبعة؟
الدهنية
األحماض
األحماض الدهنية المشبعة؟

ت ـت ـعــدد أنـ ـ ــواع األحـ ـم ــاض الــدهـنـيــة
المشبعة وال يمكن التخلي عنها كلها.

لكن يمكن التمييز بينها بحسب طول
سـلـسـلـتـهــا ال ـجــزي ـئ ـيــة .ي ـط ــرح حمض
الـنـخـيــل ذات الـسـلـسـلــة الـطــويـلــة أكـبــر
المشاكل ويمكن إيجاده بشكل أساسي
فــي ز ي ــت النخيل ا ل ــذي ُيستعمل على
ن ـ ـطـ ــاق واسـ ـ ـ ــع ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـت ــي
يـصــدرهــا ق ـطــاع الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة
(بسكويت ،خبز )...وفي اللحوم المبردة،
ل ـ ــذا ي ـج ــب اسـ ـتـ ـه ــاك ه ـ ــذه األصـ ـن ــاف
باعتدال .كذلك ينتج الجسم أكبر كمية
من هــذا الحمض الدهني عند اإلفــراط
في استهالك السكر.

ٍّ
نصائح لفطور مغذ
تساهم النشويات المعقدة ،مثل الحبوب الكاملة،
البقول ،الجوزيات ،الفاكهة ،والخضر ،في إعــادة ملء
ُ
ً
مخزونك من الطاقة الذي استنفد خالل الليل ،فضال عن
أنها تمدك بالفيتامينات ،األمالح المعدنية ،واأللياف.
وهكذا تشعر بالشبع فترة أطول .كذلك تساعد إضافة
بروتينات قليلة الدهون وغنية بالفيتامينات واألمالح
المعدنية في تأخير الشعور بالجوع .ومن األمثلة األبرز
ً
ّ
مشتقات الحليب القليلة الــدســم ،التي تشكل مصدرا
ً
غنيا بالفيتامينين  Aو ،Dالكالسيوم ،والبوتاسيوم.
تـســاعــد وجـبــة صباحية غنية بـهــذه الـعـنــاصــر في

تحسين تركيزك ،تمدك بمواد مغذية ضرورية للقلب،
العظام ،وغيرهما من أنظمة الجسم ،وقد تساهم في
ً
ضبط مقدار السعرات الحرارية التي تستهلكها الحقا
خالل النهار .اختر من ثالث على األقل من مجموعات
ال ـط ـعــام األرب ـ ــع ال ـتــال ـيــة لـتـحـصــل ع ـلــى ف ـطــور صحي
متكامل:
• ال ـح ـبــوب ال ـكــام ـلــة :ال ـخ ـبــز أو الـبـيـغــل ال ـم ـعــد من
الحبوب الكاملة ،وحبوب الفطور الكاملة الساخنة أو
الباردة ،والمافن اإلنكليزي المعد من الحبوب الكاملة،
والوافل المعد من الحبوب الكاملة.

• البروتين القليل الدسم :البيض ،واللحم الخالي
من الدهون ،والبقول ،والجوزيات.
• مشتقات الحليب القليلة الدسم :الحليب ،واللبن
العادي أو القليل السكر ،واألجبان القليلة الدسم مثل
الجبنة البيضاء أو الطبيعية.
• الفاكهة أو الـخـضــر :الفاكهة والـخـضــر الطازجة
أو الـمـجـلــدة ،والعصير الطبيعي  %100الـخــالــي من
السكرالمضاف ،وعصائر الفاكهة والخضر الباردة.

توابل ةديرجلا
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عالقات

صداقاتك ...أعيدي تقييمها عند وقوع صدامات!
حين تصبح الصدامات مع أصدقائك وشيكة ،يحين الوقت كي تعيدي النظر في العالقات القائمة بحياتك.
تنكث بوعودها
اتفقت مع صديقتك المقربة
كنت
ِ
إذا ِ
على مشروع معين منذ الطفولة ،لكنها
ع ــادت وتــراج ـعــت عـنــه فــي ســن الــرشــد
فشعرت بالخيانة والضيق ،احرصي
ِ
على سماع تبريراتها قبل أن تتخذي
ً
قرارك النهائي .حاولي أيضا أن تزيدي
مستوى تعاطفك وتتفهمي موقفها إذا
ً
كان مبررا .ال تتخلي عن هذه الصداقة
ً
مباشرة بل جدي وسائل أخرى إلعادة
إطالقها ونسيان الموضوع الخالفي
ً
والـمـضــي قــدمــا .حـيــن تـهــدأ األوض ــاع،
يمكنك أن تعيدي مناقشة الموضوع
ً
م ـع ـهــا ك ــي ت ـض ـعــي ح ـ ــدا أليـ ــة مـشــاعــر
ِّ
سلبية من شأنها أن تسمم عالقتكما
ً
مجددا في المستقبل.

ُ
حرجك في مناسبات مهمة
ت
ِ

خذي استراحة
من صديقتك
ً
طوال  15يوما
وانتظري منها
أن تأخذ مبادرة
إيجابية

إذا كنت تستعدين لمناسبة مهمة
مـ ـث ــل زواج ـ ـ ـ ـ ــك وك ـ ـنـ ــت ت ـت ـك ـل ـي ــن ع ـلــى
صديقتك الـمـقــربــة لـتـكــون إل ــى جانبك
وتحتفل مـعــك حـتــى آ خ ــر لحظة لكنك
ً
تسمعين من اآلخرين دوما أنها ليست
محط ثقة ،فال مفر من أن تشككي بما
ستفعله في اليوم الكبير .وإذا جاء ذلك
اليوم ولم تتصرف بالشكل الذي يرقى
إ لــى توقعاتك منها ،حتى أنها ذهبت
إلــى حــد إحــراجــك إزاء الـنــاس وارتـكــاب
حماقات من دون أن تراعي موقفك ومن
دون أن تـقــوم بالمهام الموكلة إليها،
سـيـنـفـجــر ال ــوض ــع بـيـنـكـمــا ال مـحــالــة!
ً
يمكن أن يمنعك انـشـغــالــك بـهــا أيـضــا
مــن االستمتاع بــذلــك الـيــوم ال ــذي كنت
تـنـتـظــريـنــه م ـنــذ ف ـتــرة طــوي ـلــة ،ويــزيــد
ً
الوضع سوءا إذا راحت تمزح بشأن ما

حصل بكل بــرود فــي الـيــوم التالي كي
تستخف بما فعلته .في ظروف مماثلة،
يسهل أن تفقدي السيطرة على نفسك
ّ
وتوجهي إليها النقد والتهم .في أسوأ
ّ
األحـ ــوال ،س ـتــرد عليك بــأسـلــوب سيئ
وتعدد لك سيئاتك وكأنها كانت تنتظر
الفرصة كي تهاجمك.
إذا كنت متمسكة بهذه العالقة وكنت
واثـ ـق ــة ف ــي داخـ ـل ــك م ــن أن تـصــرفــاتـهــا
غ ـيــر م ـق ـص ــودة وال ت ـح ـمــل أيـ ــة نــوايــا
سيئة ،خذي استراحة من هذه العالقة
وامـتـنـعــي عــن مقابلة صديقتك طــوال
ً
 15ي ــوم ــا وانـ ـتـ ـظ ــري م ـن ـهــا أن تــأخــذ
مبادرة إيجابية .قد تكون هذه الخطوة
كـفـيـلــة ب ـتــذويــب الـجـلـيــد بـيـنـكـمــا .لكن
ـررت بها ،يمكنك
بعد المواقف التي مـ ِ
أن ت ـح ــاف ـظ ــي ع ـل ــى ع ــاق ـت ــك مـ ــع تـلــك
الصديقة بـشــرط أال تتكلي عليها في
ُ
االس ـت ـح ـقــاقــات ال ـك ـبــرى أو تـحـ ّـمـلـيـهــا
مسؤوليات تفوق طاقتها .باختصار،
كــونــي ح ــذرة فــي عــاقـتــك المستقبلية
ً
معها تجنبا للمشاكل.

يسمح لك تقييم كفاءاتك بأخذ استراحة كي تفكر
بــالـمــاضــي وت ــدرس ق ــرارات ــك وتــوجـهــاتــك المهنية
ً
وتتوقع ما سيحصل معك مستقبال  .حين تشعر
باإلحباط وتفقد تشجيعك ،سيعطيك هذا التقييم
ً
فسحة جديدة .تسمح هــذه الخطوة أيضا بإعادة
النظر في التحركات السابقة.
ً
عموما ،يطرح أي شخص التساؤالت بين عمر
الخامسة والثالثين واألربعين ،أي بعد  10أو 15
سـنــة عـلــى اكـتـســاب ال ـخ ـبــرة :هــل تــريــد أن تتمسك
بــال ـم ـســار ن ـف ـســه؟ ه ــل ت ــري ــد أن ت ـتــابــع ال ـع ـمــل في
الشركة نفسها؟ هل تشعر بأنك منفتح بما يكفي

ترمي المسؤوليات عليك
ّ
عتك صديقتك على تقاسم
إذا شج ً ِ
اكتشفت أنها غيرت
ثم
سويا
مشروع
ِ
وأصبحت عالقة وحدك
رأيها بعد فترة
ِ
في المشروع من دون أن تعرفي كيفية
ً
المضي قدما أو االنسحاب ،يسهل أن
يقع الخالف بينكما .قد تحاول االلتفاف
على الموضوع من خالل اقتراح خطة
بديلة ال تناسبك أو يمكن أال تكوني
م ـس ـت ـعــدة التـ ـخ ــاذ خ ـط ــوة م ـغ ــاي ــرة أو
ً
ل ـل ــوث ــوق ب ـه ــا م ـ ـجـ ــددا .ي ــزي ــد ال ــوض ــع
ً
تعقيدا إذا كان مشروعها الجديد يخدم
مصلحتها وال يراعي موقفك بأي شكل.
أردت التمسك بهذه الصداقة ،حاولي
إذا
ِ
أن تستخلصي الـ ــدروس الـتــي تفيدك
منها ألن الصدام بين األصدقاء يؤدي
ً
أحـيــانــا إل ــى الـتـصــارح وفـتــح الملفات
العالقة ووض ــع النقاط على الـحــروف
ً
إلعادة إطالق الصداقة ،بعيدا عن أعباء
كــانــت تثقلها .حـتــى أن ه ــذه التجربة
تسمح لكما باكتساب در جــة إضافية
مــن الـنـضــج .أو يـمـكــن أن ت ـقــررا فصل
ً
مشاريعكما نهائيا واالكتفاء باللقاء
من وقت إلى آخر.

ُ
تضيع حيوانك األليف

إذا كنت مضطرة إلى مغادرة منزلك
فـ ـت ــرة واقـ ـت ــرح ــت ع ـل ـيــك صــدي ـق ـتــك أن
تـعـتـنــي ب ـح ـيــوانــك األل ـي ــف ف ــي غـيــابــك
وأص ـ ّـرت على نجاحها بـهــذه المهمة،
يمكنك أن تكلفيها بها إذا كنت متأكدة
مـ ــن ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـح ـ ّـم ــل م ـســؤول ـيــة
م ـم ــاث ـل ــة .ل ـك ــن ي ـس ـه ــل أن ي ـق ــع خ ــاف
قوي بينكما إذا اتصلت بك في غيابك
وأخبرتك بأنها أضاعت حيوانك األليف
وراحت تبكي وتؤكد لك أنها بحثت في
كل مكان عنه ولكنها لم تجده .سيزيد
ً
ال ــوض ــع سـ ـ ــوء ا إذا أخ ـب ــرت ــك بـ ــأن هــذا

على الحياة؟ هل تحلم بإحراز تقدم من نوع آخر؟
ً
كــذلــك ي ـكــون تـقـيـيــم ال ـك ـف ــاء ات م ـف ـيــدا لـفـئــة عمرية
أخ ــرى :األش ـخــاص فــي عمر الخامسة واألربـعـيــن.
بعد حوادث مزعجة كالتسريح من العمل ،قد يشعر
هؤالء األشخاص بالحاجة إلى استباق المستقبل
وإيجاد مصدر إلهام جديد.

المرحلة التمهيدية
قـبــل ال ـبــدء بــأيــة مــرحـلــة جــديــدة ،يتطلب تقييم
ً
الـ ـكـ ـف ــاءات ب ـعــض ال ــوق ــت وشـ ـك ــا م ــن االس ـت ـث ـمــار
الشخصي .قد تحتاج إلى  24ساعة عالجية تمتدّ
على ثالثة أشهر كحد أقصى لدى أهل االختصاص.

لما كنت تعمل على تطوير نفسك ،فيجب أال تكون
ً
الجلسات متقاربة جدا .إذا كنت تنوي القيام بهذا
التقييم بـنـفـســك ،سـتـحـتــاج إ ل ــى تخطيط مسبق،
ب ـم ـعــدل س ــاع ــة أو ســاع ـت ـيــن ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ،ط ــوال
شهرين على األق ــل .يجب أن تلتزم بـهــذا الـجــدول
ب ــدق ــة .بــاخ ـت ـصــار ،يـجــب أن تـتـمـتــع بـمـسـتــوى من
ضبط النفس لتنفيذ هذه الخطة وحــدك .لتحقيق
ً
ه ــذه ال ـغــايــة ،اخـتــر كـتــابــا يتمحور ح ــول مختلف
الخطوات المفصلة واالختبارات التي يجب إجراؤها
ً
أو استشر اختصاصيا عند الحاجة.

مختلف الخطوات

حافظ على واقعيتك

تـ ـقـ ـض ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـت ـح ـل ـي ــل مـ ـس ــارك
ومعارفك وكفاءاتك وشخصيتك عبر قراءة سماتك
واهتماماتك وقيمك .لن تبقى هذه العوامل ثابتة
ألنها تتغير مع التقدم في السن .يجب أن تتساء ل
ً
أيضا حــول رغباتك وتوقعاتك .في هــذه المرحلة،
تتعدد االختبارات التي يمكنك الخضوع لها كي
تكتشف هذه الجوانب من ذاتك .أو يمكنك أن تطرح

بعد تحديد تفاصيل المشروع ،تقضي الخطوة
الثالثة بمواجهة الواقع .يجب أن تفكر بعواقب قرارك
ً
على المستويات كافة ،تحديدا إذا كنت ستبتعد
عن أقــاربــك .في هــذه المرحلة من تقييم الكفاء ات،
يجب أن تتواصل مع خمسة أو ستة أشخاص كانوا
مروا بالتجربة نفسها كي تعرف ما يحبونه وما ال
يحبذونه في عملهم .إنها طريقة مفيدة كي ال تظن

ّ
كيف يمكن تجنب االنغماس المفرط في العمل؟ تقضي الخطوة األولى بمحاربة التعقيدات والتأكد من منفعة كل مهمة.

حين تتالحق المهام العاجلة ،يضطر بعض الموظفين إلى
إعادة تنظيم عملهم باستمرار ،ما يؤدي إلى إبطاء مسارهم
وإتعابهم وإضعاف قدراتهم .للخروج من هذا الشلل ،يجب
ً
ً
ّ
وتقسم يوم
أن تترك وقتا احتياطيا لألعمال غير المتوقعة
العمل إلى ثالث مراحل :مرحلة للعمل الفوري ،ومرحلة لبناء
رؤيــة مشتركة ،ومرحلة أخـيــرة لتوقع األعـمــال المستقبلية.
لكن يصعب اال ل ـتــزام بـهــذه الخطة فــي البيئة المهنية التي
ُ ّ
ً
ويت َهم فيها الموظفون بالتقصير
تشهد ضغوطا متزايدة
حين يعجزون عن إتمام األعمال المفروضة عليهم خالل مهل
قصيرة .فــي ظــروف مماثلة ،مــا مــن حــل سحري بــل يجب أن
تحمي نفسك عبر التعبير عن رأيــك الحقيقي أو االنسحاب
بكل بساطة.

اسمع جسمك وعواطفك
التنبه إلى العواطف كفيل بتجنب اإلدمان على العمل .يجب
ِّ
ّ
تحسن
أن تركز على اإلش ــارات التي يرسلها لك جسمك كي
وضعك وترسم الـحــدود التي يعجز اآلخ ــرون عن تجاوزها.
ّ
وتلبي
حين تدرك العواطف والتشنجات التي تجتاح جسمك
حاجاته ،ستحافظ على اتزانك وسالمتك.

ال تدع العمل يسيطر عليك
ّ
يحب كثيرون أن يشعروا بأنهم دائمو االنشغال ألنها نزعة
رائجة في الحياة المعاصرة .في المقام األول يجب أن ّ
تحدد
ً
سبب ذلك الشعور وتجد حلوال لتخفيف أعبائك .هل تسعى
إلى تحسين مكانتك وكسب النفوذ وتحاول فرض نمط العمل
نفسه على اآلخرين؟ إذا كنت ال تفهم حقيقة ما يحصل معك،
ربما تقتنع بأنك تعجز عن تغيير وضعك.

ّ
ال تهدر الوقت بل تحكم فيه بأفضل طريقة

يخصص بعض الناس ساعات طويلة لحضور االجتماعات
أو للرد على الرسائل اإللكترونية لكنهم يشعرون في نهاية
ً
اليوم بأنهم لم يقوموا بأي عمل مثمر .إذا كان وضعك مماثال،
ً
يـجــب أن تـعـيــد الـنـظــر بمنطق تـفـكـيــرك .رب ـمــا تـظــن م ـثــا أن
الـتـبــادالت المتواصلة فــي العالم االفـتــراضــي مجانية لكنها
ً
تترافق عمليا مع كلفة باهظة! باإلضافة إلى األضرار النفسية،
ً
ً
ً
تعطي هذه األعمال أثرا بيئيا بارزا ،إذ يتطلب تقاسم البيانات

ً
وجدت فجأة الوظيفة التي كنت تبحثين
مررت بفترة بطالة صعبة ،ثم
ربما ينشب خالف حاد مع صديقتك إذا
ِ
ِ
،ولجأت
عنها منذ فترة طويلة ،لكنك كنت تحتاجين إلى تحسين بعض المهارات لديك كي تبرعي في هذا العمل
ِ
ً
إلى صديقتك كي تساعدك وأخبرتها عن عرض العمل وتفاصيله ،فما كان منها إال أن ّ
قدمت طلبا بدورها لنيل
ِ
ّ
لمجرد أن المواصفات المطلوبة تتماشى
الخطوة
هذه
على
أقدمت
بأنها
تخبرك
المنصب الذي تطمحين إليه! قد
ُ
ً
ً
ً
مع مهاراتها لكنها ال تتوقع قبولها أصال .سيزيد الوضع تعقيدا إذا ق ِبلت في تلك الوظيفة فعال .إذا رفضت
ً
ّ
تصدقي نواياها الحسنة .حتى أنك تستطيعين في هذه الحالة أن تنصحيها
المنصب مراعاة لك ،يمكنك أن
ً
بقبول العرض ما دمت لن تستفيدي منه .في مطلق األحوال ،يمكنك أن تكوني أكثر حرصا في تعاملك معها
ً
مستقبال عبر االمتناع عن إخبارها بمشاريعك وخطواتك المهنية .يمكنك أن تحافظي على صداقتك معها إذا كنت
ّ
تشاركينها ذكريات قيمة وال تريدين خسارتها ،لكن يصعب أال تتغير طبيعة العالقة بينكما غداة موقف مماثل!

األسئلة على األشخاص المقربين منك أو زمالئك
الراهنين والسابقين الكتشاف نظرتهم إليك .في
المرحلة الالحقة ،يهدف تقييم الكفاءات إلى تحديد
ّ
سبل التقدم المحتملة .فكر بما تريده وبمستوى
ك ـفــاء اتــك ال ــراه ـن ــة .ه ــل تــريــد ّأن تـتــابــع الـعـمــل في
المجال المهني نفسه لكنك تفضل أن تغير الشركة؟
حين تفكر بإطالق مشروع جديد ،حـ ّـدد المهارات
التي تحتاج إليها واكتشف مــا إذا كانت صفاتك
الشخصية تسمح لك بخوض هذا المجال وابحث
عن النقاط التي تنقصك.

مهام العمل ...خطوات لتبسيطها
ّ
واحم نفسك
تخلص من المهام العاجلة ِ

تنافسك في العمل
ِ

ً
ّ
كفاءاتك ...قيمها كي تمضي قدما

ً
إذا كي ّ
تقيم مهنتك
بأنك لست في المكانة التي تستحقها؟ حان الوقت
هل ترغب في التغيير وتشعر ً
وتوقعاتك .إذا كان وقتك ضيقا أو كان وضعك المادي ال يسمح لك باستشارة اختصاصي ،ابدأ بتقييم
أحوالك الشخصية والمهنية بنفسك.
اختر الوقت المناسب

الموقف قد يحصل مع أي شخص أو
إذا اعترفت بــأن الحيوان ضــاع بسبب
إهمالها أو قلة انتباهها .من األسهل أن
ُ ّ
ووجدت الحيوان
عدت
ت َحل المشكلة إذا
ِ
ِ
ّ
بعد فترة قصيرة وإذا عبرت صديقتك
ع ــن انــزعــاج ـهــا الـ ـص ــادق م ـمــا حـصــل.
تسمح لك هذه التجربة بإدراك اختالف
األو لــو يــات بينكما وتجعلك تتقبلين
وجـ ـه ــة ن ـظ ــره ــا أو ت ـك ـت ـف ـيــن ب ـصــداقــة
سطحية معها.

وتخزينها كميات هائلة من مصادر الطاقة .لذا يجب أن تحمي
ً
نفسك من سيل التبادالت وتمتنع عن تبادل الرسائل عشوائيا.

ّ
فكر في وتيرة بطيئة ومشتركة

تكثر الشكوك في العالم المهني المضطرب وفي المجتمعات
الغارقة في األزمات .يتفاعل الدماغ مع المجهول بطريقتين :في
البداية من الطبيعي أن تخاف لكن سرعان ما يتالشى ذلك الخوف
ً
وتبدأ بالتفكير بأفضل تحركات يمكن اتخاذها .لكنك تبقى عالقا
ً
أحيانا في المرحلة األولــى وتعجز عن تقييم الوضع واستباق
الحوادث .كي تتمكن من التفكير ببطء رغم الخوف ،يجب أن تكون
ً
ّ
وتتحمل مسؤولية أفعالك وتدرك تداعياتها .كذلك يمكن
مستقال
التخطيط للمستقبل بطريقة أفضل ضمن فريق متعدد األعضاء،
فالتعاون يسمح بتوقع التطورات وإيجاد الوسائل التي تسمح
باكتساب القدرات الالزمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية.

حافظ على تفكيرك المنطقي واطرح األسئلة
يجب أن تراقب مسار تقدمك كي ترفع سقف توقعاتك وتترك
ً
لنفسك هامشا للمناورة وتحافظ على تفكير منطقي .ثمة شركات
تـفــرض على الموظفين أال يـفـكــروا وتمنعهم مــن التشكيك في
قراراتهم أو مناقشة تداعيات عملهم .لتبسيط التعقيدات ،يجب
أن تطرح أسئلة متعددة :هل تقيم عالقات مهنية سليمة؟ هل تبدو
االجتماعات مفيدة؟ أال تزيد تعقيد المسائل باإلجراءات اإلدارية
المفرطة؟ تساءل على مر اليوم عن حقيقة ما تفعله والجهة التي
تعمل من أجلها وطريقة تعاونك مع اآلخرين ،وعن أفضل ما يمكن
فعله لتحسين الوضع العام .سرعان ما تتضح وجهتك المهنية.

ً
أن المسار المهني الــذي ستطلقه سيكون مثاليا.
ً
تعني مواجهة الواقع أيضا أن تدرس السوق وتتأكد
من الفرص المتاحة في القطاع المستهدف .وحاول
أن تحلل عروض العمل بحذافيرها كي تحصل على
المعلومات التي تحتاج إليها.

خطة عمل ملموسة
تـتـعـلــق الـمــرحـلــة األخ ـي ــرة بــالـتـقـيـيــم بـحــد ذات ــه
ً
وتسمح باتخاذ قرار واضح وبوضع خطة تمهيدا
لتنفيذها بشكل عملي .يجب أن تعرف ما تريد فعله
وتحدد ُ
الم َهل وطريقة التنفيذ وفريق العمل .لن
ً
يتوصل هذا التقييم دوما إلى استنتاج مفاده أنك
تحتاج إلى إحداث تغيير جذري في مسارك .ربما
ً
تحتاج أحيانا إلى تقدير قيمة مسارك السابق بكل
بساطة وفهم السبب الذي يدفعك إلى مزاولة هذه
المهنة .ستشعر حينها بالراحة الداخلية وسترتفع
معنوياتك ولن تحصد إال المنافع بغض النظر عن
نتيجة التقييم!
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 - 6نشرع في عمل ما.
 - 7ح ـ ـ ــب – تـ ـ ـن ـ ــاول

– عبر.
الطعام (م) – عندي.
 - 8نـ ـظـ ـي ــر – م ـب ـنــى ( - 10وردة  )....مطربة
يـ ـتـ ـحـ ـك ــم ف ـ ـ ــي ش ـب ـك ــة عربية راحلة .
التليفونات.
 - 9نــولــون (مـبـعـثــرة)

6

 - 1قصر تاريخي في
فرنسا.
2
 - 2آل ـه ــة ال ـق ـم ــر عـنــد
الرومان (م) – ضيع.
3
 - 3مستصغر الذنوب
– مناص – متشابهان.
4
 - 4أداة تستعمل في
الـتــدخـيــن – م ــا ي ــوزن
5
بها.
 - 5شهر ميالدي (م) –
6
الجمع من «كنز».
 - 6أ غـنـيــة ألم كلثوم
7
تـلـحـيــن عـبــد الــوهــاب
(م).
8
 - 7ي ــأك ــل ب ـش ــراه ــة –
أحالم.
9
 - 8ظ ـ ـبـ ــي أ بـ ـ ـي ـ ــض –
يعبأ.
10
 - 9ي ـف ـض ـلــه – يـلـقــن
شفاهة (م).
 - 10يطلعان – قط (م) .البردة.
 - 2يأتمن (مبعثرة) –
ً
:
عموديا
ينحاز (م).
 - 3من أدوات التجميل
 - 1ص ــاح ــب قـصـيــدة – قدرت القيمة (م).

2

1

4

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

10

8

sudoku

ً
أفقيا:

7

5

حياة
قرار
صباح
رواية
ورد

ف
ة
ا
ي
ا
ي
ر
ر
ف

ا
ق
ب
ر
ر
ع
ص
ا
ل

2

9

ع
ي
ر
ن
ت
و
ا
ل
م

م
ا
د
ه
ف
ا
م
ا
ن

ن
ن
خ
ا
ح
ة
ر
ه
ي

ن
ر
ا
ب
ح
ا
ب
ق
ط

ل
ر
ا
ل
ل
م
ح
و
ر

5

3

ز
ح
و
ا
ف
ر
ع
ف
ع

sudoku

من  6أحرف وهي نوع نباتي بصلي ،يستخدم كصباغ للحرير وملون
للطعام باللون األصفر الذهبي.

ذ
ا
ر
ط
ي
ل
ا
ل
ي

tawabil@aljarida●com

7

كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3845االثنين  23يوليو 2018م  10 /ذو القعدة 1439هـ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
ً
ّ
تتغير أجواء العمل وتصبح مهنيا :تتمتع بثقة في نفسك وتحرز
مهنيا:
ً
ّ
ً
ً
واسعا.
مهنيا
نجاحا
مهددة بالتوتر والتحديات.
ً
ً
ّ
عاطفيا :عبر عن حبك وتصالح مع عــاطـفـيــا :إذا جــذبــك أح ــد األشـخــاص
فبح له بمشاعرك.
من يهتف له قلبك.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك ذبذبات اجتماعيا :ال تــرفــض الــدعــوات ألنها
إيجابية ومفاجآت ّ
مناسبة للقاءات طيبة.
سارة.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا  :عملك يتطلب السفر وفتح
أسواق جديدة.
ً
عاطفيا :تعيش حالة من الهواجس
والغيرة على الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :حـيــاتــك مـمـيــزة وت ــزداد
شعبيتك بشكل الفت.
رقم الحظ.17 :

ً
مهنيا :أعد النظر في اعتبارات وكن
ً
مرنا في تعاطيك.
ً
عاطفيا :تغامر بعالقة تدرك بعدها
أنك أخطأت.
ً
اجتماعيا :الدعوات تتزايد ً
يوما بعد
يوم فاختر منها المناسب.
رقم الحظ.6 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :يـحــالـفــك ال ـحــظ وت ـك ــون أحــد
المستفيدين من استثمار.
ً
ً
تجاوبا من شخص من
عاطفيا :تلقى
الطرف اآلخر يعجبك.
ّ
ً
اجتماعيا :مسألة شخصية معقدة لم
تجد تسوية لها بعد.
رقم الحظ.12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :أحـ ــداث إيـجــابـيــة لـهــا عالقة
بأحد مشاريعك.
ً
عاطفياّ :
يزين القدر أوضاعك بأحالم
جميلة وورود.
ً
ً
سحرا وتستقطب
اجتماعيا :تمارس
صداقات من كل صوب.
رقم الحظ.16 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يحذرك الفلك من المبالغة في
مغامراتك التجارية.
ً
ً
خاليا من الحب فقد
عاطفيا :إذا كنت
تعرف ً
ً
استثنائيا.
لقاء
ً
اجتماعيا :تصدمك عالقة مع األحباء
أو أحد أفراد العائلة.
رقم الحظ.9 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنياُ :ت ّ
زج في مسألة قانونية بسبب
سوء تفاهم.
ً
عاطفيا :تغمرك عاطفة قوية ويمتلئ
ً
ً
قلبك حبا وشوقا.
ً
اجتماعيا  :تنفتح على آ ف ــاق ثقافية
ً
وتمنح وقتا للمطالعة.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يبدأ النهار لديك مع أوضاع
ً
ّ
معقدة تتسهل تدريجا.
ُ
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـع ـي ــش ق ـص ــة ال ت ـن ـســى
والمهم نهايتها.
ً
ً
أخبارا خاطئة عن
اجتماعيا :تسمع
لسانك فتتألم من الكذب.
رقم الحظ.3 :

ً
مـهـنـيــا :لـقــاء استثنائي خ ــال مهمة
ً
تقوم بها بعيدا عن محيطك.
ً
عاطفيا :تصرفات تقلقك وتطلب من
الحبيب عدم االنفعال.
ً
اجتماعيا :تتراجع عن موقف عائلي
بعدما تشبثت به طويال.
رقم الحظ.13 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مهنيا  :تطرأ مشكلة تتعلق بعملك
وتحتاج إلى تعاون فيها.
ً
عــاطـفـيــا :دور يــؤديــه أحــدهــم يؤثر
ً
سلبا في عالقتك بالحبيب.
ً
اجتماعيا :تحرر من القيود وانطلق
فأنت تتمتع بجاذبية.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً ّ
مـهـنـيــا :يــتـســم يــومــك بــالـمــواجـهــة
والمطلوب تهدئة أعصابك.
ً
ً
عاطفياّ :
متأكدا
تمر بتجربة لست
أنها تالئم تطلعاتك.
ً
اجتماعيا  :انسحب مــن مجموعة
أصحاب ليسوا بمستواك.
رقم الحظ.5 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3845االثنين  23يوليو 2018م  10 /ذو القعدة 1439هـ

tawabil@aljarida●com

٢١

ً
هيفاء عادل :الحملي أعادني للمسرح بعد غياب  20عاما

مسك وعنبر

فريق عمل مسرحية «موجب» كرمها أمام الحضور بنهاية عروض الموسم الحالي
محمد جمعة

كرم فريق مسرحية «موجب»
بطلة العمل الفنانة القديرة
هيفاء عادل ،التي عادت
للمسرح الجماهيري عقب
توقف دام  20عاما.

أعــربــت الفنانة القديرة هيفاء
ع ـ ـ ـ ــادل عـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا ب ـن ـج ــاح
مسرحية "مــوجــب" ،التي تصدت
لبطولتها خالل الفترة الماضية،
من إخراج محمد الحملي.
وقالت عادل ،خالل تكريم فريق
ع ـمــل ال ـم ـســرح ـيــة ل ـهــا بــال ـعــرض
األخير الذي أقيم مساء أمس األول،
"بـعــد  20عــامــا مــن الـغـيــاب أعــود
ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى ال ـم ـس ــرح أمــام ـكــم
مجددا ،وال أستطيع أن أعبر لكم
عن حجم سعادتي وما أشعر به
اآلن ،لـكــم الـفـضــل بـعــد ال ـلــه فيما
حققته من نجاح وما وصلت له".

مسرح محترم

الفضل
للجمهور بعد
الله فيما حققته
من نجاح
ووصلت إليه
من مكانة

وحول عودتها للمسرح ،ذكرت
عادل" :أصارحكم القول بأن الفنان
محمد الحملي هــو مــن استطاع
أن يعيدني للمسرح الجماهيري
بـعــد انـقـطــاع  20عــامــا ،هـنــا بين
زمالئي وأبنائي وجــدت مسرحا
م ـح ـتــرمــا يـ ـق ــدم رسـ ــالـ ــة ،وج ــدت
اإلب ـ ـ ـ ــداع والـ ـتـ ـف ــان ــي واإلخ ـ ـ ــاص
والحب ،شكرا محمد الحملي الذي
اعتبره بمنزلة ابني ،وأتعلم منه،
وال ـش ـكــر م ــوص ــول لـجـمـيــع فــريــق
ال ـع ـمــل ع ـلــى م ــا قــدم ـت ـمــوه خــال
الفترة الماضية".

وأضــافــت انـهــا تلقت عــروضــا
ع ــدة لكنها وج ــدت فــي "مــوجــب"
المشروع الفني المتكامل ،مؤكدة
ان ال ـج ـم ـهــور أص ـب ــح ي ــأت ــي إلــى
ال ـم ـس ــرح ب ـح ـثــا ع ــن ال ـم ـع ـلــومــة،
ويتطلع إل ــى مـشــاهــدة مضمون
م ـخ ـت ـلــف وال ي ـق ــف ع ـن ــد حـ ــدود
الترفيه فقط.
وتابعت" :لن أستطيع أن أصف
لكم المشاعر الــراقـيــة الـتــي تظل
فــريــق الـعـمــل ،الجميع عـلــى قلب
واحد ،وألفة ومحبة هذه المشاعر
الطيبة انعكست على المسرحية،
ووصلت إلى كل من شاهد العمل"،
كــاشـفــة عــن ع ــودة الـعـمــل مـجــددا
لـلـجـمـهــور خ ــال ع ـيــد األض ـحــى
المقبل.

مشاريع درامية
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت عـ ـ ـ ـ ــادل عـ ـ ــن وجـ ـ ــود
ال ـعــديــد مــن الـمـشــاريــع الــدرام ـيــة
الـ ـت ــي ت ـب ـح ـث ـهــا ح ــال ـي ــا لـتـنـتـقــي
مـنـهــا مــا يـنــاسـبـهــا ،مـشـيــرة إلــى
انها ستحسم أمرها خالل الفترة
المقبلة.
يـ ــذكـ ــر أن مـ ـس ــرحـ ـي ــة م ــوج ــب
ب ـطــولــة ال ـف ـنــانــة ال ـق ــدي ــرة هـيـفــاء
ع ـ ــادل ،وتــأل ـيــف وإخـ ـ ــراج محمد
الحملي ،ويشاركها البطولة احالم

حسن ،سماح ،إبراهيم الشيخلي،
عبدالله الرميان ،عبدالله الخضر،
وهــي تحكي قصة سيدة ضاقت
بـ ـه ــا سـ ـب ــل الـ ـحـ ـي ــاة ل ـت ـل ـج ــأ ال ــى
"الـمــوجــب" (ال ــزار) كــي تـخــرج من
الـحــالــة الـتــي تعيشها ،فتتقاطع
حكايتها مع من حولها في إطار
م ـفــارقــات درام ـي ــة م ـشــوقــة تبهر
الـ ـحـ ـض ــور ب ـت ـك ـن ـيــك ف ـن ــي عــالــي
الجودة.
وك ـ ــان ـ ــت هـ ـيـ ـف ــاء ش ـ ــارك ـ ــت فــي
افتتاح فعاليات مهرجان الكويت
المسرحي بدورته الـ ،18من خالل
ال ـع ــرض ال ـم ـســرحــي "م ـش ـهــد من
الزمن الجميل" ،الذي أشرف عليه
جـمــال الـلـهــو ،وم ــن إن ـتــاج شركة
"مايندز لإلنتاج" ،وتأليف الكاتب
عبدالله الرويشد ،وسينوغرافيا
وإخـ ـ ــراج ن ـجــف ج ـم ــال ،وبـطــولــة
هـيـفــاء عـ ــادل ،ابــراه ـيــم الـحــربــي،
يوسف الحشاش.
وأع ــاد الـعـمــل أج ــواء الماضي
ف ــي عـبــق ال ـحــاضــر ،عـبــر تجربة
م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ت ـ ـج ـ ـسـ ــدت خ ــالـ ـه ــا
الـ ــرؤيـ ــة اإلخ ــراجـ ـي ــة ل ـج ـم ــال مــع
لـمـســات الـسـيـنــوغــرافـيــا ،مــع أداء
متناغم من الممثلين هيفاء عادل
وإب ــراه ـي ــم ال ـحــربــي ،م ــع حـضــور
الفت للفنانين يوسف الحشاش
ومحمد الشطي.

هيفاء عادل وسماح في «موجب»

المزيعل :ال يشغلني األجر ...وهدفي الوصول إلى قلوب الجماهير
ثمن إط ـ ـ ــاللته الرمضانية في «عبرة شارع» و«عطر الروح» مع أم طالل وهدى حسين
●

أسامة المزيعل

محمد جمعة

س ـج ــل الـ ـفـ ـن ــان أسـ ــامـ ــة ال ـمــزي ـعــل
ح ـض ــورا م ـم ـيــزا خ ــال ش ـهــر رم ـضــان
الـ ـمـ ـنـ ـقـ ـض ــي ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
مسلسلي عطر الــروح وعبرة شــارع ،وقد
اكتفى المزيعل خــال هــذا الـعــام بعملين
دراميين فقط ،مؤكدا في تصريحات خاصة
لـ "الجريدة" ،حرصه على التنويع وبمدى
تأثير الدور في السياق الدرامي لألحداث،
ّ
بغض النظر عن مساحة الشخصية.
المزيعل مقل فــي الـظـهــور ،وح ــول ذلك
ق ــال" :أح ــب الـعـمــل مــع مــن ي ـقــدرنــي ،على
س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال الـ ـمـ ـخ ــرج م ـن ـيــر الــزع ـبــي
دائما ما يختار لي مكاني في المسلسل،
لذلك أثق دائما بترشيحاته ،األمــر نفسه
ينسحب على الفنانة هــدى حسين التي
استطاعت أن تستقطب مجموعة مميزة
من النجوم خالل شهر رمضان الماضي،
من خالل "عطر الروح" ،و"عبرة شارع" ،لذلك
أشـعــر بــاالرتـيــاح لـحـضــوري فــي الموسم
الدرامي الرمضاني.
وت ــوق ـف ـن ــا مـ ــع أسـ ــامـ ــة ع ـن ــد ح ـض ــوره
الدرامي في "عبرة شــارع" و"عطر الــروح"،

حيث قال" :عندما التقيت الفنانة القديرة
سعاد عبدالله ،قبل بدء التصوير ،قالت لي:
أسامة ،أنت الوحيد في العمل الذي تقدم
دور "كــومـيــدي الي ــت" ،ويتسم بالبساطة
عكس الخطوط الــدرامـيــة األخ ــرى ،بينما
في "عطر الروح" عندما اختار لي المخرج
مـحـمــد ال ـق ـفــاص وال ـف ـنــانــة ه ــدى حسين
الـ ـ ــدور ،ســألـتـهـمــا ع ــن ال ـت ـعــاطــي م ــع هــذه
الشخصية ،السـيـمــا أنـنــي وجــدتـهــا على
الورق إلنسان وقح شرير ،قاال لي :هذا ما
نريده ،وبالفعل قدمت الــدور كما شاهده
الجمهور ،وأتمنى أن أكون قد وفقت.

إلى قلوب الجماهير ،قائال" :أصبو دائما
إلى تقديم شخصية مختلفة ،وأزعم أنني
وفقت في هذا األمر خالل السنوات األخيرة،
فكل من تابع "صديقات العمر" و"ذكريات
ال تـمــوت" و"عـطــر ال ــروح" و"ع ـبــرة شــارع"
جـمـيــع الـشـخـصـيــات ال ـت ــي ت ـصــديــت لها
مختلفة تماما.
وكشف أنه تلقى  4عروض للمشاركة في
أعمال خالل رمضان المنقضي ،موضحا:
"ت ـل ـق ـيــت أرب ـع ــة عـ ـ ــروض ،لـكـنـنــي ض ــد أن
أظهر في هذا العدد من المسلسالت خالل
موسم واحــد ،لذلك التزمت بعملين فقط،
واضطررت لالعتذار ،مع كل احترامي لكل
من تواصل معي.

ولفت المزيعل إلى أن مضمون أي عمل
درامــي يتصدى له يأتي في المقام األول،
وضرب مثال بـ "عبرة شــارع" ،الذي ناقش
قضية تجارة اإلقامات ،متوجها بالشكر
إلى الكاتب حمد شمالن الرومي والفنانة
سعاد عبدالله ،لحرصهما على نقل الواقع
كما هو.
وش ــدد على أنــه ال يهتم كثيرا باألجر
الذي يتقاضاه ،بقدر حرصه على أن يصل

حجم الدور

مضمون العمل

وقال المزيعل إنه يؤثر تأثير الشخصية
ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي لـلـعـمــل عـلــى حجم
ال ـ ـ ــدور ،مـبـيـنــا "ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال في
مسلسل إقبال يوم أقلبت ،هاتفني المخرج
مـنـيــر الــزع ـبــي ،وع ــرض ع ـلـ ّـي دورا أظهر
م ــن خ ــال ــه ف ــي حـلـقـتـيــن ف ـق ــط ،وق ـ ــال لي
إنــه لــن يقبل بــأن ي ــؤدي أي شخص هذه

الـشـخـصـيــة ،ول ــم أتـ ــردد لـحـظــة فــي قبول
المهمة ،وبالفعل تركت الشخصية انطباعا
إيجابيا لدى الجمهور.
من جهة أخرىّ ،
ثمن أسامة مشاركته في
تقديم دورة الروضان خالل شر رمضان،
وقـ ـ ـ ــال" :وص ـل ـت ـن ــي ردود أف ـ ـعـ ــال ط ـي ـبــة،
خـصــوصــا بـعــد م ــرور أول يــومـيــن ،حيث
اندمجت سريعا مع الالعبين والمنظمين،
وكــانــت تجربة ثــريــة ،حيث حرصت على
الظهور بشخصيتي وتعاملت مع الجميع
بتلقائية".
واعتبر المزيعل نفسه من المحظوظين
بمشاركة نجوم الصف األول مثل الراحلين
غانم الصالح وعبدالحسين عبدالرضا،
مـمــا أتـ ــاح ل ــه الـتـعـلـيــم مـنـهـمــا ،وانـعـكــس
ذلك على تجربته الدرامية ومشواره في
الوسط الفني.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة
ت ـح ـتــاج إلـ ــى دعـ ــم لـتـسـتـمــر وتـ ـع ــود إلــى
ريادتها الخليجية ،قائال" :هناك العديد
مــن الـتـجــارب القائمة بالجهود الــذاتـيــة،
ون ـت ـم ـنــى أن ت ـح ـظــى ال ـس ـي ـن ـمــا بــالــدعــم،
السيما أن للفيلم نكهة خــا صــة تختلف
عن المسلسل".

صديقي 10 :أفالم طويلة تتنافس على
جوائز مهرجان الفيلم العربي في الجزائر

خبريات
أندرو لينكولن ينسحب من
«»Walking Dead

َّ
ودع محبو مسلسل
"( "Walking Deadذي
ووكينغ ديد) الذين حضروا
مهرجان "كوميك كون" في
سان دييغو ،ريك غرايمز،
نجم أحد أكثر المسلسالت
شعبية عبر التلفزيون
األميركي.
وحضر مجموعة من نجوم
"ذي ووكينغ ديد" ،فيما أكد
الممثل البريطاني أندرو
لينكولن الشائعات حول
انسحابه من المسلسل،
وقال أمام آالف من
األشخاص" :سيكون هذا
موسمي األخير في دور
ريك غرايمز" ،الذي أداه في
ثمانية مواسم.
وأضاف الممثل ( 44عاما):
"أنا أعشق هذا المسلسل.
إنه كل شيء بالنسبة لي،
وأعشق القيمين عليه،
وأعدكم بعدم البكاء ،فقد
بكيت كثيرا على الشاشة".
ويستند هذا المسلسل
َّ
مصورة تحمل
إلى قصص
االسم نفسه.
(أ ف ب)

كيانو ريفز بدأ تصوير
«»John Wick

كشفت الشركة المنتجة
للجزء الثالث من فيلم
األكشن واإلثارة (John
 ،)Wickعن الصور األولى
من كواليس تصوير الجزء
الجديد المقرر طرحه في
 16مايو  ،2019بعد النجاح
الكبير الذي حققه الجزآن
األول والثاني ،وحصده
تقييم  8.9على موقع
.IMDB
الصورة الجديدة التي
كشفت عنها الشركة
المنتجة توضح االنتقام
الذي يسعى إليه ريفز،
صاحب شخصية Wick
في الفيلم ،بعد ختام الجزء
الثاني ،بتتبع جميع أفراد
المنظمة له لالنتقام منه
بعد مخالفته القوانين
الرسمية التي تسير بها
المنظمة بالكامل.
" "John Wick 3من إخراج
شاد ستاهلسكي ،ويشارك
ريفز بطولة العمل كل من
إيان ماكشاني وبريدجيت
مويناهان وروبي روز
وبيتر ستورماري.

عرض فيلم «»Aqua man
في ديسمبر المقبل

إبراهيم صديقي
أعلن محافظ المهرجان الدولي للفيلم العربي
إبراهيم صديقي ،أن المنافسة على جوائز "الوهر
الذهبي" ،ستكون بين  10أفالم طويلة ،و 14فيلما
قصيرا ،إضافة إلى  14فيلما وثائقيا.
وأبرز صديقي خالل ندوة صحافية خصصت
لتقديم برنامج المهرجان ،المقرر تنظيمه بين
 25و 31الـجــاري بــواليــة وه ــران غربي الجزائر،
أن "اختيار األفالم المشاركة من أصل  360فيلما
تـقــدمــت إل ــى مسابقة الـمـهــرجــان لــم يـكــن بــاألمــر
اليسير" ،مضيفا" :اللجنة المسؤولة عن انتقاء
األفالم حاولت تقديم باقة متنوعة تعكس واقع
وانشغاالت الشعوب العربية".
وتشارك عشرة أفالم في مسابقة الفيلم الطويل،
منها فيلمان يمثالن الجزائر ،هما" :لم نكن أبطاال"
للمخرج نصرالدين حنيفي ،و"إلــى آخر الزمان"
للمخرجة ياسمين شويخ.
كما تم اختيار ثمانية أفالم من مختلف الدول
العربية ،هي" :كيليكيس ...دوار البوم" للمخرج
المغربي عزالعرب العلوي ،و"رجــل وثالثة أيام"
للمخرج السوري جود سعيدي ،و"فوتوكوبي"
للمخرج المصري تامر عشري ،و"تونس بالليل"
ل ـل ـم ـخــرج ال ـتــون ـســي ألـ ـي ــاس بـ ـك ــاري ،و"ع ــاش ــق

عموري" للمخرج اإلماراتي عامر المري ،و"الرحلة"
للمخرج العراقي محمد الدراجي ،و"نور" للمخرج
ال ـل ـب ـنــانــي خـلـيــل زعـ ـ ــرور ،و"واج ـ ـ ــب" لـلـمـخــرجــة
الفلسطينية آن ماري جاسر.
وتم اختيار المخرج الجزائري مرزاق علواش
لــرئــاســة لـجـنــة األف ـ ــام ال ـطــوي ـلــة والـسـيـنـمــائـيــة
واللبنانية تقال شمعون كرئيسة للجنة األفالم
القصيرة ،والمخرج والكاتب العراقي قاسم حول
لرئاسة لجنة األفالم الوثائقية.
كما يـشــارك  14فيلما قـصـيــرا ،منها فيلمان
ج ــزائ ــري ــان ،ه ـم ــا" :الـ ــورقـ ــة ال ـب ـي ـض ــاء" لـمـحـمــد
ال ـع ـمــراوي ،و"ح ـقــول الـمـعــركــة" ألن ــور سماعين،
فيما األفالم األخرى من مصر وسورية والبحرين
والعراق والسعودية وليبيا ولبنان وفلسطين.
ووفق محافظ المهرجان ،فإن الفيلم الوثائقي
يسجل هو اآلخــر حضورا جزائريا قويا يتمثل
بخمسة أفالم ،هي "على آثار المحتشدات" لسعيد
عولمي ،و"مـعــركــة ال ـجــزائــر ...فيلم فــي التاريخ"
لمالك بن سماعيل ،و"ذكرى في المنفى" لمختار
كربوعة ،و"كباش ورجال" لكريم صياد ،و"قصة
فيلم معركة الجزائر" لسليم عقار.
(كونا)

طرحت شبكة Warner
 Brosلإلنتاج السينمائي،
التريللر الرسمي لفيلمها
الجديد ()Aqua man
للممثل العالمي جايسون
مومو ،والمقرر عرضه في
 21ديسمبر المقبل.
وانتقلت الشركة المنتجة
بالقصص األسطورية
والشخصيات السوبر
هيرو من األرض إلى مملكة
البحار .وضم التريللر
الرسمي للفيلم الكثير من
الشخصيات األسطورية
تحت البحار التي
ستضيف الكثير من اإلثارة
واألكشن في الفيلم الجديد.
ِّ
ويجسد جايسون مومو
دور أكوامان في الفيلم،
فيما ستلعب آمبر هيرد
دور ميرا حبيبة البطل.
وتدور أحداث الفيلم مع
اكتشاف والد آرثر كاري -
أكوامان ،لمدينة أطالنتس
تحت الماء ،وزواجه من
أميرة ،ثم تعليم ابنه علوم
البحر وكيفية التنفس
تحت الماء ،فيكتسب قدرات
خارقة ،حتى يصبح وريث
العرش ،لكن بعد مقتل األب.

ةديرجلا

•
العدد  / 3845االثنين  23يوليو 2018م  10 /ذو القعدة 1439هـ

22

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

ّ
روحاني لترامب :الحرب علينا ستكون «أم المعارك»

ً
● رئيس األركان اإليراني :أميركا أعدت مخططا لغزونا وقادة جيشها رفضوه
● ظريف :هدف واشنطن ليس تغيير سلوك النظام بل تقسيم إيران

ّ
وجه الرئيس ًاإليراني حسن
روحاني تحذيرا إلدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب من
الدخول في نزاع مع بالده،
ً
مؤكدا أن األمر سيتحول إلى
«أم المعارك» ،في وقت أكد
رئيس األركان اللواء محمد
باقري أن لديه معلومات
استخباراتية حول مخطط
أميركي لشن هجوم على
طهران ،إال أن قادة الجيش
منعوا التنفيذ.

في الظروف
الجديدة نريد
إصالح مسار
العالقات
السعودية
واإلماراتية
والبحرينية مع
إيران
روحاني

قبل  8أيام من دخول العقوبات
األميركية الـمـشــددة على طهران
ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،ت ــوع ــد ال ــرئ ـي ــس
اإلي ــران ــي حـســن روحــانــي نظيره
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب بجني
عواقب وخيمة ،وحذره من «اللعب
بالنار» ،مؤكدا أن الدخول في نزاع
مع إيران سيكون «أم كل الحروب
والمعارك».
وقال روحاني ،أمس ،أمام حشد
من الدبلوماسيين اإليرانيين« :يا
سيد ترامب ،ال تعبث بذيل األسد،
فهذا لن يؤدي إال للندم .أنت تعلن
ال ـح ــرب ،وب ـعــد ذل ــك تـتـحــدث عن
رغبتك في دعم الشعب اإليراني ،ال
يمكنك أن تحرض الشعب اإليراني
على أمنه ومصالحه».
وجـ ــدد روح ــان ــي ت ـحــذيــره من
أن ب ــاده يمكن أن تغلق مضيق
هرمز االستراتيجي الــذي يعتبر
خ ـ ــط شـ ـح ــن حـ ـي ــوي ــا إلم ـ ـ ـ ـ ــدادات
النفط العالمية .و تــا بــع مخاطبا
الرئيس األميركي« :نحن ال نخاف
التهديدات ،بل ونرد على الوعيد
بالوعيد .ونؤكد لألعداء أن الحرب
ً
ضــد إي ــران ستكون أمــا للمعارك،
ومــد يد السالم إليــران هو مدخل
للسالم».
وأردف« :ن ـحــن رجـ ــال الـكــرامــة
وال ـ ـ ـشـ ـ ــرف ،وك ــافـ ـل ــو أمـ ـ ــن ال ـم ـمــر
المالحي للمنطقة على مر التاريخ،
فال تلعب بالنار ،ألنك ستندم».
ورأى أن «ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
هي أكثر الــدول تدخال في الشأن
اإل ي ــرا ن ــي ،وسياستها الرئيسية
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى اإلط ـ ــاح ـ ــة ب ــال ـن ـظ ــام
اإليــرانــي وتقسيم الـبــاد» .واتهم
روحاني «البيت األبيض» بافتعال
الخالفات للحيلولة دون التوصل
إلـ ــى ات ـف ــاق ب ـيــن ط ـه ــران وال ـ ــدول
األوروبية التي تمسكت باالتفاق
ال ــدول ــي ح ــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإليــرانــي بعد انسحاب واشنطن
األحادي منه في الثامن من مايو
الـمــاضــي ،وإعــانـهــا إع ــادة فرض
العقوبات .وتبنى رفض المرشد
علي خامنئي ،أمس األول ،للدخول
فـ ــي ح ـ ـ ــوار مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،وقـ ــال
إن «إج ـ ــراء م ـفــاوضــات ال ـي ــوم مع

شركة تركية تنفي بناء
سفارة أميركا بالقدس

ً
روحاني مستمعا إلى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي لدى مشاركته في اجتماع للدبلوماسيين اإليرانيين بحضور ظريف في طهران أمس (رويترز)
الواليات المتحدة ال معنى له غير
االستسالم ،وإنهاء مكاسب الشعب
اإليراني».
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،قـ ــال روحـ ــانـ ــي« :ف ــي
ال ـظ ــروف ال ـجــديــدة نــريــد إصــاح
م ـ ـس ـ ــار ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلماراتية والبحرينية مع إيران».
ل ـك ـنــه أع ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن ــه
«يجب أال نعتقد أن البيت األبيض
س ـ ـي ـ ـظـ ــل إل ـ ـ ـ ــى األب ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
المستوى من المعارضة للقانون
الدولي وضد العالم اإلسالمي».

مخطط عسكري
فــي م ــوازاة ذل ــك ،صــرح رئيس

مجلس الشورى اإلسالمي« :توجد عشرات
اآلالف م ــن الـ ـقـ ـن ــوات ال ـن ــاش ـط ــة ف ــي مــوقــع
تليغرام ال يمكن معاملتها جميعا في إطار
موحد ،لكننا وضعنا مصالح األمن القومي
والمصالح العليا للنظام في األولوية ،كما
تعرفنا على قنوات تنشر أفـكــارا مناهضة
لـلــديــن وق ـنــوات مـعـيــدة لنشر ه ــذه األف ـكــار،
نقال عــن مــواقــع أخ ــرى وجـهــت إهــانــات إلى
المقدسات الدينية واألنبياء واألئمة األطهار
عليهم السالم واستدعينا مديريها».

هـيـئــة األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـقــوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ـل ــواء
م ـ ـح ـ ـمـ ــد بـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــري ،بـ ـ ـ ـ ــأن لـ ــديـ ــه
معلومات استخباراتية دقيقة
ح ـ ــول م ـخ ـط ــط أ عـ ــد تـ ــه اإلدارة
األميركية خــال الـعــام ونصف
ال ـعــام الـمــاضـيـيــن لـشــن هـجــوم
ع ـس ـك ــري ع ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران ،إال أن ــه
ق ــال إن «قـ ــادة الـجـيــش رفـضــوا
تنفيذه».
وأضاف« :صحيح أن أميركا
ل ــم ت ـط ـلــق ت ـصــري ـحــات ظــاهــرة
حول تهديدات عسكرية ،إال أن
ه ـن ــاك م ـع ـلــومــات دق ـي ـقــة حــول
مخطط لشن هجوم على إيران،
لكن قادة الجيش منعوا تنفيذه،
لذلك ينبغي التحلي بالجاهزية

كـمــا أع ـلــن ع ـلــوي ال ـت ـعــرف عـلــى عـشــرات
اآلالف من المواقع الناشطة في عرض األفالم
وال ـصــور الخليعة واالع ـت ــداء على األطـفــال
ً
واإلره ـ ــاب ،مـصــرحــا بحجب ه ــذه الـقـنــوات
بتعاون مسؤولي بعض األجهزة والجهات
ذات الصلة .وذكر أن وزارته تمكنت من منع
« 100عملية إرهابية قبل وقوعها» ،مؤكدا
عدم حدوث أي ثغرة أمنية فيها «إال في حالة
واحدة ،وذلك دليل على قوة وكفاءة األجهزة
األمنية في البالد».

ألي ا حـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال فـ ـ ــي ظـ ـ ــل عـ ـ ــداء
واشنطن للثورة اإلسالمية».

ال نتائج
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أك ــد رئـيــس
مجلس الشورى (البرلمان) ،علي
الري ـجــانــي ،أن ال ـم ـفــاوضــات مع
االتحاد األوروبي إلنقاذ االتفاق
النووي عقب انسحاب واشنطن
لم تحقق نتائج حتى اآلن.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الري ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي« :ع ـ ـقـ ــب
انـ ـسـ ـح ــاب أمـ ـي ــرك ــا مـ ــن االتـ ـف ــاق
ال ـن ــووي ،دع ــا االت ـحــاد إي ــران أال
ترد بالمثل وفق حقها القانوني
وتـ ـنـ ـسـ ـح ــب ،ووع ـ ـ ــد مـ ـس ــؤول ــوه
ب ـ ــإع ـ ــداد آل ـ ـيـ ــات تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى أن
تستفيد ط ـهــران اقـتـصــاديــا من
االتفاق».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ــرفـ ـ ــض
المسؤولون االيرانيون الدعوة،
إال أن ـ ــه لـ ــم ت ـت ـح ـقــق أي نـتـيـجــة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة إ ل ـ ـ ـ ــى اآلن ،و م ـ ـ ــا ت ـ ـ ــزال
المفاوضات مستمرة».

قلق وتفكيك
وفـ ــي ت ـصــريــح يـعـكــس الـقـلــق
لدى المسؤولين اإليرانيين ،انتقد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ـح ـمــد ج ــواد
ظريف ،مساء أمس األول ،أوروبا
وقال إنها ال تترجم أقوالها إلى
أف ـع ــال ب ـشــأن االلـ ـت ــزام بــاالتـفــاق
النووي المبرم في .2015

وات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ظـ ـ ــريـ ـ ــف الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة بتبني خطة لـ «تفكيك
إيران ،وتشكيل غرفة حرب بغية
مـمــارســة الـضـغــوط على طهران
إلرغامها على الخضوع» ،معتبرا
أن «هدف واشنطن ليس «مواجهة
ال ـن ـظ ــام أو ت ـغ ـي ـيــر س ـل ــوك ــه ،بــل
تقسيم إيران».
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
األوروبـيـيــن إلــى تنفيذ «الوعود
الـكـبـيــرة» ال ـتــي قـطـعــوهــا إلي ــران
بـ ـع ــد ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مــن
الـمـعــاهــدة الـتــي تـهــدف إلــى منع
طهران من الحصول على سالح
نووي.

حملة مناهضة
وجاء اتهام ظريف لواشنطن
في وقت قال مسؤولون أميركيون
مطلعون إن إدارة ترامب تشن من
خالل الخطب والرسائل الموجهة
عبر اإلنترنت حملة هدفها إثارة
اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة فــي
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي
لــوقــف الـبــرنــامــج ال ـن ــووي ودعــم
الجماعات المسلحة في المنطقة.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أ كـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــن  6م ــن
المسؤولين الحاليين والسابقين
أن الـحـمـلــة ال ـتــي يــدعـمـهــا وزي ــر
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ــايـ ـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو
ومـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي جــون
ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ح ـم ـل ــة ت ــرام ــب

لـتـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق ع ـلــى ط ـهــران
اقتصاديا من خالل إعادة فرض
عقوبات صارمة عليها.
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول ــون الـحــالـيــون
والـ ـس ــابـ ـق ــون إن ال ـح ـم ـلــة تـسـلــط
ال ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ع ـ ـيـ ــوب ال ــزعـ ـم ــاء
اإلي ــران ـي ـي ــن ،مـسـتـخــدمــة أح ـيــانــا
معلومات مبالغا فيها ،أو تتناقض
مع تصريحات رسمية أخرى بما
في ذلك تصريحات إلدارات سابقة.
وكـ ـش ــف اسـ ـتـ ـع ــراض ل ـح ـســاب
وزارة الخارجية األميركية باللغة
ال ـفــارس ـيــة عـلــى «تــوي ـتــر» ومــوقــع
«شير أميركا» التابع لـلــوزارة عن
عدد من الرسائل التي تنتقد إيران
على مدار يونيو الماضي .ويصف
«شير أمـيــركــا» نفسه بأنه منصة
إلطالق النقاش حول الديمقراطية
والقضايا األخرى.
كما وجه بومبيو نفسه حديثه
مـبــاشــرة عـبــر مـنـصــات الـتــواصــل
االجتماعي وفي خطبه إلى الشعب
اإليراني لـ «تشجيع االحتجاجات
والـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــالـ ـح ــري ــة وحـ ـق ــوق
اإلنسان».
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـن ـف ـص ــل ،أع ـل ـنــت
ال ـس ـل ـط ــات االيـ ــران ـ ـيـ ــة ،أم ـ ــس ،أن
ال ــزل ــزالـ ـي ــن الـ ـل ــذي ــن ض ــرب ــا عـلــى
التوالي منطقة هرمود ،بمحافظة
فارس جنوب البالد بقوة  5.7و4.7
درج ـ ــات عـلــى مـقـيــاس ريـخـتــر لم
يسفرا عن خسائر بشرية أو مادية
سوى  25إصابة.
(طهران ـ وكاالت)

لبنان :العقدة الدرزية تدخل في نفق مظلم إسرائيل تشترط وقف البالونات لفتح معبر غزة
● أرسالن يصف جنبالط بـ «القاتل الغدار»
● وهاب :المير يوقظ الفتنة من أجل مقعد
●

بيروت  -ةديرجلا

•

يبدو أن العقدة ا لــدرز يــة في مسار تشكيل
حـكــومــة جــديــدة بــرئــاســة سـعــد ال ـحــريــري قد
ً
دخلت نفقا مظلما ال عودة فيه ،بعد تصعيد
ك ــام ــي م ــن ال ـنــائــبوال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق ،طــال
أرس ــان فــي ات ـجــاه رئ ـيــس «ال ـحــزب الـتـقــدمــي
االش ـتــراكــي» الـنــائــب الـســابــقولـيــد جـنـبــاط،
ً
ّ
الغدار».
واصفا إياه بـ «القاتل
ف ـقــد ت ــوج ــه أرس ـ ــان إل ــى ج ـن ـب ــاط ،قــائــا:
«ال ـظــاهــر أن أوبـ ــاش ول ـيــد جـنـبــاط مـصــريــن
بأمر من ّ
سيدهم الغدار أن يتهجموا علينا في
كل حين بالتزوير والعادات والقيم والتضليل
التي ّ
تربى هو وهم عليها ،ألنهم ال يعرفون
معنى الوفا والصدق واأل مــا نــة ،طبعا ليست
هذه تربية كمال بيك (والد جنبالط) وال الست
الفاضلة مي (والدته) ،ال أعلم من أين جاء بها
وتـعـلـمـهــا ،فـهــو أخ ـبــر ،إذ مــن شـيـمـهــم الـغــدر
وا لـطـعــن بــا لـظـهــر ،بيقتلوا القتيل وبيمشوا
بجنازتو».
وأض ــاف« :ع ـشــرات بــل مـئــات مــن الـعــائــات
في الجبل تشهد على غدرهم وقتلهم ألبرياء
وفعاليات في القرى والبلدات في ظالم الليل،
ّ
ً
ً
ونحضر الئحة اسمية بهم واحدا واحدا من
حاصبيا ا لــى ا لـشــو ف ا لــى عالية ا لــى بيروت
إلىراشيا والمتن ،كيف ّ
تمت تصفيتهم بقرار
ّ
يتحمل مسؤوليته إال أ نــت و حــدك يا بيك،
ال

«بوكو حرام» تذبح 18
وتخطف  10بالنيجر

أعلن مصدر أمني نيجيري ،أمس،
مقتل  18شخصًا على الضفة
التشادية من بحيرة تشاد على
أيدي مسلحني الخميس املاضي،
مؤكدًا أن املهاجمني ينتمون إلى
جماعة "بوكو حرام".
وقال املصدر ،إن "مسلحي بوكو
حرام هاجموا قرية في جنوب دابوا
الواقعة على بحيرة تشاد والقريبة
من النيجر وذبحوا  18شخصًا
وجرحوا شخصني آخرين وخطفوا
عشر نساء".
وكان جيش النيجر أعلن ،مساء
أمس األول ،أنه قتل " 10إرهابيني"
بعدما صد هجومًا على أحد
مواقعه شنته الجماعة املتطرفة
في النيجر.
ويعود آخر هجوم لبوكو حرام على
الجانب التشادي من بحيرة تشاد
إلى مايو.

طهران تحجب  1000قناة بـ «تليغرام»
أعلن وزيــر األمــن اإليــرانــي حجة اإلســام
مـحـمــود ع ـلــوي ،حـجــب وزارتـ ــه  1000قناة
نــاشـطــة عـلــى مــوقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
«تـلـيـغــرام» ،واصـفــا إيــاهــا بأنها «تستهدف
األمن القومي اإليراني».
وق ــال ع ـلــوي« :ه ــذه الـقـنــوات تنتمي إلــى
زمرة المنافقين والجماعات الموالية للنظام
الـمـلـكــي وال ـج ـمــاعــات االنـفـصــالـيــة وال ـفــرق
المذهبية حديثة التأسيس».
وأض ــاف خــال اجـتـمــاع مفتوح أقـيــم في

سلة أخبار

بقدر ما عندك أنت من شيم الوفاء إلى أقرب
ّ
الناس إليك هؤالء الذين كنت تكلفهم بأعمالك
ال ـق ــذرة ،وه ــم قــامــوا بـهــا مــن أجـلــك وم ــن أجــل
والئهم األعمى لك ،وعند االنتهاء من مهمتهم
تـقــوم برميهم عـنــد أول مـفــرق ،و تـتـبــرأ منهم
على قاعدة أنك أنت مثال األخالق وهم زعران
وفلتانة وبدهم ترباية».
وقال أرسال ن« :أالعيبك انكشفت وأسلوبك
ان ـك ـش ــف وغـ ـ ــدرك ان ـك ـش ــف ،وصـ ــورتـ ــك بــاتــت
واض ـحــة لـلـجـمـيــع ،وال ذن ــب ألح ــد وال أحـ ّـمــل
ً
أحدا أي شيء ،أنت وحدك تتحمل مسؤولية
ك ــل م ــا ح ـص ــل وي ـح ـص ــل ع ـل ــى ق ــاع ــدة ال ـق ــول
َ
الج َبلي الثلم األ عــوج ،أعتذر عن اللجوء إلى
هذا األسلوب بالرد ،ألنه ليس من شيمنا وال
ّ
تربينا عليه ،لكن عشرتنا لك عبر السنوات
ّ
علمتنا أ نــك تحب السفاهة ،أل نــك تستعملها
ً
في كل أساليبك السياسية ومقوالتك ،طبعا
ل ـي ــس ب ــال ــوج ــه أو ب ــال ـم ـب ــاش ــر ،ل ـك ــن بــال ـغــدر
وبــالـطـعــن بــالـظـهــر ،وه ــذه لـيـســت مــن صفات
الرجال».
ً
وكـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أمـ ـ ــس ،دخـ ـ ــول رئـ ـي ــس «ت ـي ــار
الـتــوحـيـد« الــوزيــر الـســابــقوئ ــام وه ــاب الــذي
كتب على « تــو يـتــر» ،أن «ال مـبــرر للفتنة التي
يـقــوم بإيقاظها ا لــوز يــر المير طــال أر ســان،
فالدرو ز بحاجة إلى الحصول على حقوقهم،
وليسوا بحاجة إلى تفرقة صفوفهم من أجل
مقعد وزاري أو نيابي ،اتقوا الله».

ألف يهودي يقتحمون «األقصى»

نفت شركة "ليماك" التركية للعقارات
أمس ،بشدة صحة أنباء تشير إلى
مشاركتها في بناء سفارة الواليات
املتحدة في مدينة القدس املحتلة.
وأكدت الشركة في بيان أنها لم ولن
تشارك في مشروع بناء السفارة،
مضيفة أن ما تداولته وسائل اعالم
ومواقع التواصل االجتماعي بهذا
الشأن "ال يمت إلى الحقيقة بصلة".
وأوضحت انها أنجزت مع شركة
"ديسبيلد" األميركية العديد من
املشاريع مثل بناء سفارات واشنطن
لدى العراق ولبنان ونيوزلندا وبليز
(أميركا الوسطى).
وأضافت أنه "عندما جاء األمر
لبناء السفارة األميركية في القدس
املحتلة قمنا بإبالغ شركة ديسبيلد
بأننا لن نشارك معها".

مغاربة يحتجون للمطالبة
بفتح الحدود مع الجزائر

نظم صباح أمس ،عشرات املغاربة
وقفة احتجاجية باملركز الحدودي
"جوج بغال" بالجهة الشرقية
للمغرب للمطالبة بفتح الحدود مع
الجزائر .وحمل املحتجون وأغلبهم
من عائالت مختلطة ،مغربية -
جزائرية ،عدة شعارات أهمها:
"خاوة خاوة ماشي عداوة" و"نطالب
بفتح الحدود".
وطالبوا بضرورة فتح الحدود
وإزالة الحواجز ،حتى تستطيع
األسر املغربية القاطنة بالجهة
الشرقية تبادل صلة الرحم مع
عائالتها املوجودة بالجانب اآلخر.

اغتيال رجل
دين في عدن

يؤمنون الحماية للمستوطنين في باحات «األقصى» (األناضول)
عناصر من الجيش اإلسرائيلي ّ
أبـ ــدت إس ــرائ ـي ــل ،اس ـت ـع ــداده ــا إلع ـ ــادة فتح
مـعـبــر ك ــرم أب ــوس ــال ــم ال ـت ـج ــاري الــرئ ـي ـســي في
قطاع غــزة وتوسيع رقعة الصيد المخصصة
للفلسطينيين قبالة ساحل القطاع المحاصر
ً
بــدء ا من الغد ،إذا صمد الـهــدوء عبر الحدود،
في حين اقتحم أكثر من ألف من المستوطنين
المسجد األقصى على شكل مجموعات متتالية
عبر باب المغاربة وأدوا صلواتهم في ساحاته.
وكانت إسرائيل أغلقت معبر كرم أبو سالم
الحدودي وقلصت المساحة المخصصة للصيد
ً
ً
من  17كيلومترا إلى  11كيلومترا في التاسع
ً
من يوليو ردا على إطالق الفلسطينيين طائرات
ورقية وبالونات حارقة عبر الحدود في إطار
احتجاجات على الحدود مستمرة منذ أسابيع.

وقـ ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي أف ـي ـغــدور
ليبرمان للصحافيين أم ــس« :شـهــدنــا السبت
م ــا ق ــد ي ـكــون أهـ ــدأ ي ــوم م ـنــذ  30م ـ ــارس ،واذا
ً
استمر الوضع اليوم وغــدا على ما كــان عليه،
فسنستأنف الثالثاء األنشطة المعتادة هنا في
كرم أبوسالم ونعيد نطاق الصيد إلى ما كان
عليه من قبل ،المفتاح األســاســي لكل ذلــك هو
الهدوء :ال بالونات حارقة وال مواجهات قرب
السياج (الحدودي) وال صواريخ وال إطالق نار».
وكان األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غ ــوت ـي ــري ــس دع ـ ــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
واإلسرائيليين إلى تفادي «نزاع مدمر جديد».
ً
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،اق ـت ـح ــم  1023ي ـه ــودي ــا
المسجد األقصى صباح أمس ،وأدوا الصلوات

داخل باحاته بحماية المئات من أفراد الشرطة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـخ ــاص ــة ال ـمــدج ـجــة
بــال ـســاح ،فــي ذك ــرى ال ـخ ــراب الـثــانــي للهيكل
حسب االعتقاد اليهودي.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن «اقتحام
المئات من اليهود لباحات المسجد األقصى
ً
يأتي جزءا من التصعيد الحاصل في استهداف
المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة،
كما يأتي في إطار خطط وسياسات موضوعة
م ــن ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة االســرائ ـي ـل ـيــة وأذرعـ ـه ــا
الـمـخـتـلـفــة لـتـهــويــد ال ـب ـلــدة ال ـقــدي ـمــة بــالـقــدس
ً
ال ـم ـح ـت ـلــة وم ـح ـي ـط ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا الـمـنـطـقــة
الجنوبية للمسجد األقصى».
(القدس  -وكاالت)

اغتال مسلحون مجهولون ،مساء
أمس األول ،رجل دين يدعى علي
محمد غالب بازرعه بمديرية املعال
في العاصمة اليمنية املؤقتة عدن.
ُ
وسبق أن قتل أكثر من  15من
الدعاة ورجال الدين ،املوالني لحزب
"التجمع اليمني لإلصالح" ،القريب
من إخوان اليمن ،على يد مسلحني
مجهولني جنوبي البالد ،خالل
األشهر التسعة املاضية ،دون أن
تتضح الجهة التي تقف خلف
تلك االغتياالت .وتشهد مدينة
عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة
الشرعية ،وقوات تابعة للمجلس
االنتقالي الجنوبي ،اختالالت
أمنية واسعة ،وتفجيرات استهدفت
مسؤولني وجنودًا.
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إسرائيل تجلي «الخوذ البيضاء» ...و 3دول غربية توطنهم

• «النصرة» تحرق معبر القنيطرة • مسلحون يوقفون نازحين وروسيا تتدخل • دمشق تقيم عالقات بأوسيتيا
على خلفية معارك إحكام
دمشق سيطرتها على جنوب
سورية ،أجلي المئات من
موظفي اإلغاثة من منظمة
"الخوذ البيضاء" إلى ًإسرائيل،
ثم إلى األردن ،تمهيدا
لتوطينهم في  3دول أوروبية.

أجلي  800مــن عناصر "الخوذ
البيضاء" السوريين ،الدفاع المدني
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ال ـف ـص ــائ ــل
السورية المعارضة ،إلى األردن عن
طريق إسرائيل ،إلعــادة توطينهم
في ثالث دول غربية هي :بريطانيا،
والمانيا ،وكندا.
وت ــأت ــي عـمـلـيــة اإلج ـ ــاء بينما
يبدو نظام الرئيس السوري بشار
األس ــد عـلــى وش ــك بـســط سيطرته
الـ ـك ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى ج ـ ـنـ ــوب سـ ــوريـ ــة،
بمساعدة حليفه الروسي في هذه
المناطق التي كانت تحت سيطرة
المعارضة السورية.

إسرائيل
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت إذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن ـ ــه ت ــم إجـ ـ ــاء 800
م ــن ع ـن ــاص ــر "ال ـ ـخـ ــوذ ال ـب ـي ـ ُض ــاء"
وعــائــاتـهــم إل ــى إســرائـيــل ونـقـلــوا
بعدها إلــى األردن .وق ــال الجيش
اإلسرائيلي في بيان "انها خطوة
ً
انسانية استثنائية" ،مشيرا إلى أن
عناصر "الخوذ البيضاء" مهددون
بالقتل من جانب النظام.
وشدد الجيش اإلسرائيلي على
أن "إسرائيل تحافظ على سياستها
بعدم التدخل في النزاع السوري،
والتـ ـ ــزال تـعـتـبــر ال ـن ـظــام ال ـســوري
ً
مـ ـ ـس ـ ــؤوال عـ ــن كـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـتــي
تحصل على األراضي السورية".
وأكــد أن "هــذه العملية ال تمثل
ً
ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي سـ ـي ــاس ــة إس ــرائـ ـي ــل
ال ـتــي تــرفــض اسـتـقـبــال الالجئين
السوريين على أراضيها".
من ناحيته ،قال المتحدث باسم
وزارة الـخــارجـيــة األردن ـيــة محمد

لحظة تفجير «النصرة» لمعبر القنيطرة في صورة التقطت من الجانب اإلسرائيلي أمس (رويترز)
الكايد ،في بيان ،إن "الحكومة أذنت
لألمم المتحدة بتنظيم مرور نحو
 800م ــواط ــن سـ ــوري ع ـبــر األردن
لتوطينهم في دول غربية ( )...هي
بريطانيا وألمانيا وكندا".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
ال ـخــارج ـيــة األردن ـ ـيـ ــة ،إن ال ــدول
ال ـغــرب ـيــة ال ـث ــاث "ق ــدم ــت تـعـهــدا
خـطـيــا م ـلــزمــا قــانــون ـيــا ب ــإع ــادة
ت ــوط ـي ـن ـه ــم خ ـ ــال فـ ـت ــرة زم ـن ـيــة
مـحــددة بــ 3أشـهــر ،لــوجــود خطر
ً
على حياتهم" ،مــؤكــدا أنــه "تمت

ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ال ـط ـلــب ألس ـبــاب
إنسانية بحتة".
وأك ــد أن "تـنـظـيــم عـمـلـيــة مــرور
المواطنين السوريين يتم بــإدارة
األمــم المتحدة ،وأنها ال ترتب أي
التزامات على األردن".
ب ـ ــدوره ،أك ــد رائ ــد ص ــاح رئيس
فريق "الخوذ البيضاء" في بيان أنه
"تــم اجــاء عــدد من المتطوعين مع
عائالتهم لـظــروف انسانية بحتة،
حيث كانوا محاصرين في منطقة
خطيرة بمحافظتي درعا والقنيطرة

«حرب صحف» حول حلب بين األسد وإردوغان
ردت صحيفة الوطن السورية ،المقربة من
دوائر القرار في نظام الرئيس السوري بشار
األ س ــد ،على التقارير التي نشرتها صحيفة
"يـ ـن ــي شـ ـف ــق" ،ال ـم ـق ــرب ــة م ــن ح ـ ــزب "الـ ـع ــدال ــة
والتنمية" التركي الحاكم ،الــذي ينتمي إليه
الــرئ ـيــس رج ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان ،ح ــول ات ـفــاق
تركي  -روسي لسحب األسد من مدينة حلب،
ثاني مدن سورية أهمية ،وتركها تحت سلطة
األتراك والفصائل المعارضة الموالية لهم.
واعـتـبــرت "الــوطــن" أن الحملة الصحافية
التركية هدفها "ر فــع معنويات المجموعات

اإلرهابية التي خسرت معاقلها تدريجيا في
سورية ،وآخرها في درعا والقنيطرة".
وقالت إن "تركيا وأزالمها من الميليشيات
المسلحة عـجــزوا عــن االحـتـفــاظ ولــو بقطعة
أرض واح ــدة خــارج إدلــب أمــام تـقــدم الجيش
ا ل ـســوري ،فكيف يستطيعون السيطرة على
مــدي ـنــة بـحـجــم ح ـلــب بــال ـم ـفــاوضــات ب ـعــد أن
خسروها بالحرب؟".
وكانت "يني شفق" ذكرت وجود مفاوضات
تــركـيــة روس ـيــة لتسليم حـلــب ألن ـق ــرة ،بهدف
إعادة إعمارها وضمان عودة نحو  3ماليين

الجئ سوري من تركيا وبلدان أوروبية إليها،
بدال من تركها للحكومة السورية التي ادعت
الـصـحـيـفــة ال ـتــرك ـيــة أن ـه ــا ع ــاج ــزة ع ــن إع ــادة
اإلعمار ،وتأمين عودة الالجئين.
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـت ــرك ـي ــة ال ـم ــوال ـي ــة إلردوغ ـ ـ ــان
ووسائل التواصل االجتماعي أعادت التذكير
بتغريدة باللغة العربية للرئيس التركي تعود
إلى عام  ،2016قال فيها" :تركيا لم ولن تتخلى
عــن أهــالــي حـلــب مهما ك ــان الـثـمــن ،وسنقوم
بكل ما في وسعنا من أجل إنقاذ األرواح ولو
لفرد واحد".

مــن بينهم ع ــدد عـلــى ال ـح ــدود بين
ال ـ ـجـ ــوالن ،وال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ــي كــانــت
تسيطر عليها روسيا بالقنيطرة".
وكانت "الخوذ البيضاء" أنقذت
آالف المدنيين المحاصرين تحت
األنقاض بعد غــارات جوية أو في
مناطق القتال على طــول جبهات
الـ ـص ــراع ال ـ ـسـ ــوري .ون ــال ــت دعـمــا
ً
اميركيا واوروبـيــا .ويتهم النظام
الـ ـس ــوري الـمـنـظـمــة بــأن ـهــا تــابـعــة
إلسالميين متشددين ،ويـقــول ان
المنظمة فبركت هجمات كيماوية
ات ـه ـمــت دم ـش ــق بـتـنـفـيــذهــا كــذلــك
بأنها موالية إلسرائيل.

حرق المعبر
وبـيـنـمــا تــواصــل الـقـصــف على
ح ــوض ال ـي ــرم ــوك ،أف ـ ــادت وســائــل
إع ـ ـ ــام ونـ ـشـ ـط ــاء س ـ ــوري ـ ــون ،ب ــأن
مسلحي "جبهة الـنـصــرة" أقــدمــوا
أمــس على إحــراق معبر القنيطرة
ال ـفــاصــل ب ـيــن ال ـش ـطــريــن الـمـحــرر
والمحتل من الجوالن.

حميميم
وف ــي ال ـش ـمــال ال ـغ ــرب ــي ،أعـلـنــت
ق ــاع ــدة "ح ـم ـي ـم ـيــم" ال ــروس ـي ــة فــي

الــاذقـيــة ،الـتــي تضم مقر القيادة
الروسية العسكرية في سورية ،أن
دفــاعــاتـهــا الـجــويــة أسـقـطــت خــال
اليومين الماضيين طائرتين بال
طـيــار (درون) مجهولتي الـهــويــة،
ح ــاولـ ـت ــا االق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مـ ـنـ ـه ــا .وأكـ ــد
متحدث باسم "حميميم" أن القاعدة
تــواصــل عملها بشكل ع ــادي ،ولم
يسفر الحادثان عن أي إصابات أو
أضرار مادية.

توقيف قافلة
إلى ذلــك ،ووســط معلومات عن
اعتقاالت قام بها النظام في ريف
حمص رغــم الضمانات الروسية،
ق ـ ــال الـ ـم ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري ل ـح ـقــوق
اإلنسان ،إن قافلتين تقالن مقاتلين
م ـعــارض ـيــن وعــائــات ـهــم م ــن ريــف
درعــا وريــف القنيطرة ،إلــى ادلــب،
اوق ـف ـن ـتــا ع ـنــد مـنـطـقــة الـتـحــويـلــة
بـمـحـيــط مــدي ـنــة ح ـمــص ع ـلــى يد
مسلحين موالين للنظام.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نـ ـ ــاش ـ ـ ـطـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ــى أن
المسلحين يضعون على اكتافهم
عبارة "لبيك يا زينب" ،التي عادة
م ـ ــا ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات
الشيعية الموالية لطهران العاملة
في سورية.

وفي وقت الحق ،ذكر ناشطون
ً
أن القافلتين تحركتا شـمــاال بعد
تــو ّق ـي ـف ـه ـمــا مـ ـ ــدة  8سـ ــاعـ ــات اث ــر
تدخل عناصر من القوات الروسية
التي وصلت إلــى المكان ،لتتابعا
طريقهما نحو إدلب.

أوسيتيا
على صعيد منفصل ،وقع وزير
الخارجية الـســوري وليد المعلم،
ظهر ام ــس ،مــع نظيره األوسيتي
الـجـنــوبــي ديـمـتــري م ـيــدوف ،على
اتفاقية إلقامة عالقات دبلوماسية
بين سورية وجمهورية أوسيتيا
الجنوبية المعلنة من طرف واحد
والموالية لروسيا.
وعبر ميدوف عن "شكر وتقدير
ب ـ ـ ـ ــاده ل ـ ـسـ ــوريـ ــة ال ـ ـتـ ــي اع ـت ــرف ــت
ب ــاس ـت ـق ــال ج ـم ـه ــوري ــة أوس ـي ـت ـيــا
الجنوبية عن جورجيا".
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـقـ ــوات
الروسية شنت في عام  2008حربا
خاطفة على جورجيا ،التي حاولت
فـ ــرض سـيـطــرتـهــا ع ـلــى منطقتي
ابـ ـخ ــازي ــا وأوس ـي ـت ـي ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
االنـفـصــالـيـتـيــن ،وت ـب ـقــي مــوسـكــو
قاعدتين عسكريتين في اإلقليمين.

ً
باكستان :انتحاري يقتل مرشحا ...والخطاب الديني يزدهر
بينما تــدفــع األح ـ ــزاب الــديـنـيــة ،ف ــي بــاكـسـتــان،
القوة النووية التي يبلغ عدد سكانها  208ماليين
نسمة ،وبعضها جديد والبعض اآلخــر له وجود
راسخ ،بأكثر من  1500مرشح للمنافسة على مقاعد
المجالس الوطنية واإلقليمية مقارنة مع بضع مئات
في  ،2013قتل ،أمس ،مرشح حزب "حركة إنصاف
باكستان" ،الــذي يتزعمه نجم "الكريكت" السابق
عمران خان ،مع سائقه ،وأصيب  3آخرين في هجوم
انتحاري في مدينة ديــرة إسماعيل خــان ،وأعلنت
حركة "طالبان" الباكستانية مسؤوليتها عن التفجير،
وذلك قبل  3أيام من االنتخابات العامة.
وقال قائد الشرطة المحلية زهير افريدي" :فجر
انتحاري نفسه قرب سيارة اكرم الله غاندابور أثناء
مغادرته منزله متوجها إلى الحملة االنتخابية ،مما
أدى إلى مقتله مع سائقه".
وكــان غاندابور ،وهــو وزيــر إقليمي سابق،
واحــدا من مرشحي "حركة إنصاف باكستان"
لمجلس إقليم خيبر بختونخوا في شمال غربي
باكستان .كما قتل شقيقه في هجوم انتحاري
عام .2013
وفي أحدث ضربة لحزب "الرابطة اإلسالمية
الباكستانية -جناح نــواز شريف" ،الــذي يتهم

الجيش بالتأثير على القضاء لحرمان الحزب
من حكم البالد لوالية جديدة ،أصدرت محكمة
مكافحة المخدرات حكما بالسجن المؤبد على
أحد مرشحي حزب رئيس الوزراء السابق نواز
شريف.
وص ـ ـ ــدر ال ـح ـك ــم ل ـي ــل الـ ـسـ ـب ــت -األح ـ ـ ــد عـلــى
حنيف عباسي ،الذي كان يعتبر مرشحا قويا
لحزب "رابـطــة باكستان االســامـيــة -ن ــواز" في
االنتخاباتُ .
ويخرج الحكم عباسي من السباق
االنتخابي.
وتتعلق القضية الـتــي يـعــود تــاريــخ النظر
فيها إلى ست سنوات بتزويد مهرب مخدرات
بعقار ايفيدرين.
وتشير استطالعات الرأي إلى تنافس شديد
بين "الــرابـطــة اإلسالمية الباكستانية -جناح
نـ ــواز ش ــري ــف" ال ـحــاكــم وب ـيــن "ح ــرك ــة إن ـصــاف
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان" ،فـ ــي ح ـي ــن ي ــأت ــي "ح ـ ـ ــزب ال ـش ـعــب
الباكستاني" ،الــذي كانت تنتمي إليه رئيسة
الوزراء الراحلة بينازير بوتو ،في المركز الثالث.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ورغ ـ ـ ــم أن األح ـ ـ ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة
موجودة على الدوام في باكستان ،فإن األحزاب
الجديدة اشتهرت بما يتردد عن روابط تربطها

بالمتشددين وهجماتهم الخطابية على تدين
ساسة التيار الرئيسي أو وطنيتهم.
ودفـعــت األح ــزاب الدينية ،وبعضها جديد
والبعض اآلخر له وجود راسخ ،بأكثر من 1500
مرشح للمنافسة في االنتخابات.
وتشدد األحــزاب الرئيسية الثالثة على التمسك
باإلسالم ،غير أن األحزاب الدينية الجديدة تصورها،
ً
وخصوصا "حزب الرابطة اإلسالمية  -جناح نواز"،
على أنها تقود باكستان في طريق أوحى به الغرب
يبعد البالد عن القيم اإلسالمية.
ويخوض أحد هذه األحزاب واسمه حزب "تحريك
لبيك باكستان" ،االنتخابات تحت شعار "الموت
للكفرة" ،وقد أشرك في قوائم المرشحين  566مرشحا.
ويندد مرشحوه بـ"الرابطة اإلسالمية  -جناح نواز"
ويصفونه بالكفر بسبب تعديل محدود على قانون
االنتخابات في العام الماضي تم التراجع عنه بسرعة
بعد احتجاجات في مختلف أنحاء البالد سقط فيها
سبعة قتلى على األقل.
وكـ ــان الـتـعــديــل مــرتـبـطــا بــالـقـســم الـ ــذي يــؤديــه
المرشحون ،إذ غير الصياغة الدينية بعد أن كان
ينص على أن الرسول محمد (عليه الصالة والسالم)
هو آخر األنبياء.

وفــي مايو ،أطلق رجــل ّ
عرفته الشرطة بأنه من
أنصار "تحريك لبيك" النار ،فأصاب وزير الداخلية
آنذاك احسان إقبال وهو ينصرف من اجتماع .وقال
للمحققين إنه ال بد من موت إقبال ألنه "كفر".
ومع ذلك فقد استخدم عمران خان اتهامات الكفر
في خطبه االنتخابية ،ودافع عن مثل هذا الخطاب
في مقابلة مع "رويترز".
وقال خان" :ال يمكن أن تكون مسلما إذا لم تؤمن
بأن الرسول (عليه الصالة والسالم) ،رسولنا ،هو
خاتم األنبياء".
وفي حين أن "تحريك لبيك" ،حزب مسجل قانونيا،
فإن حركات أخرى دفعت بمرشحين وهي محظورة
رسميا في باكستان ،لكنها تحايلت على القيود
القانونية.
ورفضت لجنة االنتخابات هذا العام طلبا من
جمعية خيرية تابعة لحافظ سعيد -من أبرز
المطلوبين على قــوائــم اإلره ــاب فــي الــواليــات
المتحدة ،إذ انه متهم بأنه العقل المدبر وراء
هـجـمــات مــوم ـبــاي ال ـتــي ك ــان ضـحــايــاهــا 166
شخصا عام  2008-لتسجيل حزب سياسي ،غير
أن الجمعية سجلت فيما بعد مرشحين باسم
حــزب قائم هو "حــزب الله أكبر تحريك" ،الذي

تتصدر صور سعيد الفتات دعايته االنتخابية.
ودف ــع حــزب آخــر سني متطرف هــو "ح ــزب أهل
السنة والجماعة" بعشرات المرشحين تحت اسم آخر
رغم أنه ممنوع باعتباره الجناح السياسي لـ"حركة
عسكر جنجوي" ،التي قتلت المئات من أفراد الطائفة
الشيعية .وينفي الحزب وجود صلة تربطه بالحركة.
وف ــي الشهر الـمــاضــي رفـعــت حكومة تصريف
األعمال اسم محمد أحمد اللدهيانوي زعيم "حزب
أهل السنة" والجماعة من قوائم ترقب االرهابيين
في باكستان ،معززة بذلك ترشحه في االنتخابات.
ً
إذا ،فإن مجموعة كبيرة من الجماعات اإلسالمية
الـمـتـشــددة تـخــوض االن ـت ـخــابــات ،وم ــن المحتمل
أن تغير شـكــل الـمـســرح الـسـيــاســي فــي باكستان،
وتستخدم هذه الجماعات في دعايتها لغة خطابية
مناهضة للغرب ،وتــدعــو العتماد تفسيرات أكثر
تشددا للشريعة اإلسالمية.
وحتى إذا فــازت هــذه األح ــزاب ،كما هو متوقع،
بـعــدد قليل مــن الـمـقــاعــد ،ف ــإن الباكستانيين من
ذوي الميول الليبرالية والعلمانية يقولون ،إن عدد
مرشحي األح ــزاب الدينية في حد ذاتــه وخطابها
المتشدد حركا بالفعل جدول األعمال باتجاهها.
(باكستان  -وكاالت)

« :»FBIمساعد سابق لترامب ارتبط بعالقات مع روسيا
بعد نحو أسبوع من اتهام المحقق
الـ ـخ ــاص روبـ ـ ــرت م ــول ــر ،ال ـ ــذي يحقق
فــي اح ـت ـمــال تــواطــؤ حـمـلــة تــرامــب مع
روسيا ،لـ  12عميل استخبارات روسيا
وات ـهــام ـهــم بـقــرصـنــة حـمـلــة منافسته
هيالري كلينتون لسرقة معلومات تم
نشرها بعد ذلك ،أظهرت وثائق سرية
نشرتها مؤسسات إعالمية أميركية،
أن مكتب التحقيقات ا ل ـفــدرا لــي ()FBI
يعتقد أن كارتر بيغ ،مستشار السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ــاب ــق لـحـمـلــة الــرئ ـيــس
دون ــال ــد ت ــرام ــب الن ـت ـخــابــات الــرئــاســة
 ،2016ارتبط بعالقات مع روسيا أثناء
سعيها الى التدخل في تلك االنتخابات.
وقدمت صحيفة "نيويورك تايمز"،
إضافة الى صحيفة "يو إس إيه توداي"
وغيرها ،شكاوى بموجب قانون حرية
المعلومات للحصول على تلك المواد
التي أفرجت عنها وزارة العدل ،لكن بعد
اخفاء كثير من التفاصيل.
وج ــاء فــي الطلب األول ــي ال ــذي تقدم به
" "FBIلمراقبة بيغ أن "المكتب يعتقد أن
بيغ كان هدفا للتجنيد من قبل الحكومة
الروسية ،بهدف تقويض نتائج االنتخابات
الــرئــاسـيــة فــي  2016والـتــأثـيــر عليها في
انتهاك للقانون الجنائي األميركي".
وفي فبراير ،أصبحت قضية مراقبة بيغ
محل تنافس شديد بين أعضاء الكونغرس
الجمهوريين والديمقراطيين.

وق ــال الـجـمـهــوريــون فــي م ــذك ــرة ،إن
أبحاثا ممولة من الديمقراطيين دفعت
الـ " "FBIالى التجسس على بيغ.
وسعى ترامب الــى منع الكشف عن
سرية الوثيقة المؤلفة من  4صفحات،
والتي تستند الى سجل طلبات سرية
للمحكمة تم نشره حاليا.
وفــي الــوثــائــق التي نشرها السبت،
اسـتـشـهــد ال ـ ـ " "FBIبـمـصــدر ق ــال إن له
سجال بتقديم المعلومات الموثوقة،
ّ
بغض النظر عن أسباب المصدر إلجراء
تحقيق في عالقات ترامب بروسيا.
وال يرد اسم ترامب في الوثائق ،لكن
يشار اليه على أنه "المرشح رقم ."1
وأوضح الـ " "FBIفي طلبه األولي ،قبل
شهر من فوز ترامب في االنتخابات ،أنه
"يعتقد أن جهود الحكومة الروسية يتم
تنسيقها مع بيغ ،وربما أفــراد آخرين
يرتبطون بالمرشح رقم ."1
وأكـ ـ ـ ــد أن "ب ـ ـيـ ــغ أقـ ـ ـ ــام ع ـ ــاق ـ ــات مــع
مسؤولين من الحكومة الروسية ،ومن
بينهم مسؤولو استخبارات روس".
م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
االستخبارات الوطنية األميركية ،دان
كــوتــس ،إن ــه لــم يـكــن يقصد أب ــدا إب ــداء
عدم احترام لترامب من خالل ما وصفه
بـ "رده غير المالئم" على أنباء اعتزامه
عقد قمة ثانية مع نظيره الروسي.
وأصدر كوتس بيانا للحد من األضرار

الناجمة عن حديث أدلــى به خالل منتدى
أمني بمعهد أسبن في كولورادو الخميس
الماضيّ ،
وعبر خالله عن دهشته من األنباء
التي أشــارت الى أن ترامب ينوي عقد قمة
أخرى مع بوتين.
وقال كوتس" :بعض التغطية الصحافية
لم تدرك حسن نواياي ّ
برد فعلي على األنباء
ُ
العاجلة التي أبلغت بها أثناء مقابلة على
الهواء .لم أقصد برد فعلي ،الــذي أقر بأنه
لم يكن مالئما ،توجيه أي إهانة أو انتقاد
ألفعال الرئيس" .وأضاف" :أنا وكل العاملين
في االستخبارات ملتزمون بتوفير أفضل
المعلومات المتاحة وك ــل الــدعــم لجهود
الرئيس تــرامــب الحالية لوقف محاوالت
روسـ ـي ــا لـلـتــدخــل ف ــي ان ـت ـخــابــات مقبلة،
وبناء عالقات دولية قوية من أجل إرساء
السالم ونزع األسلحة النووية من األنظمة
الخطيرة ،وحماية وطننا وحلفائنا".
ب ـ ــدوره ـ ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت سـ ـ ـ ـ ــوزان م ــاس ــي،
مستشارة الرئيس السابق رونالد ريغان،
ع ــزم ت ــرام ــب دعـ ــوة ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي إلــى
واش ـن ـطــن إش ـ ــارة إل ــى ت ـطــور محتمل في
العالقات الثنائية بين البلدين.
وفـ ـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة "س ـب ــوت ـن ـي ــك"
الروسية ،قالت ماسي" :ال يمكنني التنبؤ
بالموقف فــي واشـنـطــن ،لكن أعتقد أنها
خطوة جيدة جدا اتخذها الرئيس ترامب،
وأدعم الدعوة تماما ،فهذا مهم اآلن ،وإشارة
جيدة للغاية".

دوليات
سلة أخبار
هل تطرد اإلكوادور
أسانج من سفارتها بلندن؟

كتب الصحافي
األميركي غلين
غرينوالد على
موقعه اإللكتروني
"ذا إنترسيبت" ،أن
االكوادور اقتربت من
سحب حق اللجوء
من مؤسس موقع
"ويكيليكس" جوليان
أسانج ،وطرده من
سفارتها في العاصمة
البريطانية لندن ،حيث
يقيم منذ عام .2012
وسافر الرئيس
اإلكوادوري لينين
مورينو إلى بريطانيا
الجمعة الماضي
لالجتماع مع مسؤولين
لوضع اللمسات
األخيرة على صفقة
يتم بموجبها سحب
الحماية عن أسانج
وتسليمه إلى السلطات
البريطانية.

أقدم سجين فرنسي
بإندونيسيا يصل إلى جنيف

وصل إلى جنيف ،أمس،
المواطن الفرنسي
ميكايل بالن الذي
أمضى نصف عمره
في سجون إندونيسيا
بسبب حيازته كمية
كبيرة من الحشيشة.
وكان بالن ( 45عاما)،
قد غادر مطار جاكرتا،
محاطا بعناصر من
الشرطة ،بعد  19عاما
من السجن والمراقبة
القضائية .وقد أوقفت
السلطات اإلندونيسية
بالن عام  1999في
مطار بالي وبحوزته
 3.8كيلوغرامات من
الحشيشة.

مسودة الدستور الكوبي:
اشتراكية ال شيوعية

أعلن مسؤولون كوبيون
رفيعو المستوى
ألعضاء البرلمان،
أن مسودة الدستور
الكوبي الجديد
ُ
تبقي على الحزب
الشيوعي بوصفه القوة
السياسية الرئيسة في
البالد ،ولكنها تنص
على أن الهدف هو بناء
اشتراكية ال شيوعية،
مما يعكس تغير الزمن.
وبدأت كوبا ّ
تغير
دستورها الذي يعود
للحقبة السوفياتية
بدستور جديد يعكس
وينفذ التغييرات
السياسية واالقتصادية
التي تهدف إلى جعل
نظامها االشتراكي
القائم على حزب واحد
قابال لالستمرار.

جنوب إفريقيا :مقتل
 11سائق سيارة أجرة
صيني يجلس على مقعد على شكل صاروخ أميركي في بكين أمس (أي بي ايه)
وكــانــت الناطقة باسم البيت األبيض،
ســارة ساندرز ،أعلنت الخميس الماضي،
أن ترامب طلب من مستشار األمن القومي
جــون بولتون دعــوة بوتين إلــى واشنطن
هذا الخريف ،موضحة أن المشاورات حول
اللقاء بدأت بالفعل.
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،اعـ ـت ــرض ــت إحـ ــدى
المقاتالت األميركية الليلة قبل الماضية،
ط ـ ــائ ـ ــرة صـ ـغـ ـي ــرة عـ ـن ــد ت ـح ـل ـي ـق ـهــا ق ــرب
ن ــاد لـلـغــولــف يملكه الــرئ ـيــس ت ــرام ــب في
بيندمنستر بنيوجيرسي.
وتم إجبار الطائرة المخالفة على الهبوط
في مطار في بيتستاون في نيو جيرسي،
وخ ـضــع ال ـط ـيــار للتحقيق ف ــي الـهـيـئــات
األمنية ذات العالقة.

عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ي ـبــدو أن الــروسـيــة
ماريا بوتينا المتهمة بالتجسس ،كانت
لها صالت رفيعة المستوى في واشنطن
عـلــى نـحــو أك ـبــر مـمــا ه ــو م ـع ــروف ،حيث
حضرت عام  2015اجتماعين بين مسؤول
روسي زائر ومسؤولين رفيعي المستوى
في مجلس االحتياطي االتحادي األميركي
(البنك المركزي) ووزارة الخزانة.
وس ـ ــاف ـ ــرت ب ــوت ـي ـن ــا إلـ ـ ــى الـ ــواليـ ــات
المتحدة في أبريل  2015مع ألكسندر
ت ــورش ـي ــن ،ال ـ ــذي كـ ــان ف ــي ذلـ ــك الــوقــت
نائب محافظ البنك المركزي الروسي.
وحضر االثنان االجتماعين المنفصلين
م ــع فـيـشــر وش ـي ـتــس لـبـحــث ال ـعــاقــات
االق ـت ـصــاديــة بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة

ورو سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل إدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس
الديمقراطي السابق باراك أوباما.
ويكشف االجـتـمــاعــان ال ـلــذان لــم تنشر
عنهما تقارير مــن قبل عــن دائ ــرة معارف
أكبر سعت بوتينا إلى تكوينها في أوساط
الــزعـمــاء السياسيين وجـمــاعــات الضغط
الخاصة في الواليات المتحدة.
وكان قاض أمر بحبس بوتينا ( 29عاما)
األرب ـع ــاء الـمــاضــي ،ال ــى حـيــن محاكمتها
بعد أن قــال ممثلو ادع ــاء أميركيون إنها
على صالت باالستخبارات الروسية ،وقد
تفر من الواليات المتحدة .ولم تقر بوتينا
بالذنب في اتهامها بأنها عميلة أجنبية
لمصلحة روسيا.
(واشنطن  -وكاالت)

قتل  11سائق سيارة
أجرة في جنوب إفريقيا،
في كمين تم نصبه
لهم .وذكر موقع "آي
إن سي إي" اإلخباري،
أنه يعتقد أن الضحايا
أعضاء في رابطة
لسائقي سيارات األجرة
كانوا عائدين من جنازة
أحد األعضاء.
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أخبار مصر

السيسي :واجهنا  21ألف شائعة في ثالثة أشهر
قال في ذكرى يوليو إن مصر تعرضت لمحاولة إثارة الفوضى وتحريك الناس لتدمير وطنهم

سلة أخبار
قرار جمهوري بالعفو
عن سجناء

أصدر الرئيس عبدالفتاح
ً
السيسي قرارا بالعفو عن
باقي العقوبة لبعض المحكوم
عليهم بمناسبة االحتفال
بالعيد السادس والستين
لثورة  23يوليو .ونشر القرار
في الجريدة الرسمية .وكان
قطاع السجون واصل عقد
اللجان الخاصة بفحص
ملفات نزالء السجون .وانتهت
أعمال اللجنة العليا للعفو ،إلى
انطباق شروط العفو الرئاسي
ً
على  394نزيال بالسجون،
واإلفراج الشرطي عن 642
آخرين ،ليصل إجمالي المفرج
ً
عنهم إلى  1036نزيال.

السيسي ومسؤولو الدولة خالل االحتفال

القاهرة – رامي إبراهيم

حضر الرئيس المصري ،أمس،
االحتفال بتخريج دفعات
جديدة من الكليات العسكرية
والذكرى الـ ً 66لثورة يوليو،
وألقى خطابا في االحتفال،
شدد فيه على خطورة
التحديات التي تواجهها مصر،
عبدالناصر
وحيا الرئيسين جمال
ً
ّ
وأنور السادات ،كما كرم عددا
من أبطال الثورة والقادة
العسكريين.

حكومة مدبولي
تحصل على ثقة
ً
البرلمان غدا

قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ،إن
ً
مصر واجـهــت تحديا مــن أكبر
التحديات ،وهو محاولة إثارة
الـفــوضــى وع ــدم االس ـت ـقــرار في
ً
ال ــداخ ــل ال ـم ـصــري ،مـعـتـبــرا أن
"ال ـخ ـطــر الـحـقـيـقــي ه ــو تــدمـيــر
ال ــدول مــن الــداخــل بالشائعات
واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ودفـ ــع
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ل ـف ـق ــد األمـ ـ ـ ــل ،كــل
ذلــك يهدف إلــى تحريك الناس
ً
لتدمير أوطــانـهــم" ،مشيرا إلى
أن ا لـ ـ ــدو لـ ـ ــة وا جـ ـ ـه ـ ــت  21أ ل ــف
شائعة في  3أشهر ،الهدف منها
خلق البلبلة وع ــدم االسـتـقــرار
ً
واإلحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ،مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن
الجيش يقدم تضحيات كبيرة
على كل المستويات.
وأكـ ـ ــد ال ـس ـي ـس ــي فـ ــي كـلـمـتــه
بـ ــاح ـ ـت ـ ـفـ ــال تـ ـ ـخ ـ ــرج دفـ ـ ـع ـ ــة مــن
ال ـك ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة وذك ـ ــرى
ثورة عام  ،1952أن المصارحة
والـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة أفـ ـ ـض ـ ــل ط ــري ــق
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـ ـه ـ ـضـ ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة،
مضيفا "يجب أن تعوا جيدا أن
المؤسسة العسكرية تقوم على
الوالء الكامل للوطن والتضحية
والبناء" ،ووجه حديثه لخريجى
الكليات والمعاهد العسكرية،
"ابــذلــوا يا أبنائي أقصى جهد
ألجـ ـ ـ ــل مـ ـ ـص ـ ــر ،وض ـ ـ ـعـ ـ ــوا اسـ ــم
وطنكم أمــام أعينكم ،وتــذكــروا
أن هذا الوطن العريق ال ينسى
تضحيات أبنائه".
وأض ـ ــاف ال ــرئ ـي ــس :ي ـجــب أن
نكون دائما مستعدين لمواجهة
التحديات ،والدولة تمضي في
تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة.
وت ـ ــاب ـ ــع :نـ ـض ــع فـ ــي اع ـت ـب ــارن ــا
م ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ال ـ ــدخ ـ ــل والـ ـفـ ـئ ــات
األكـ ـث ــر اح ـت ـي ــاج ــا ب ــأق ـص ــى مــا
نستطيع مــن طــاقــة وإخ ــاص،
يتيح الفرصة والمناخ المالئم
لتشجيع االستثمارات المحلية
واألجنبية ،وتعزيز قيم العلم
الـحــديــث ومـنــاهـجــه فــي جميع
أوجـ ـ ــه ح ـي ــات ـن ــا ،وأؤك ـ ـ ــد ثـقـتــي
بقدرتنا على تغيير واقع الحياة
لما نفخر بــه .واسـتـطــرد :نقدر
تـضـحـيــات ال ـش ـعــب ف ــي سبيل
ت ـج ــاوز الـمـشـكـلــة االقـتـصــاديــة
وم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،والـشـعــب
ورج ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وال ـ ـشـ ــرطـ ــة
ي ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــون مـ ـخـ ـطـ ـط ــات هـ ــدم
الدولة.

محطات الكهرباء
ويـشـهــد الــرئ ـيــس الـسـيـســي،
ً
غـ ـ ــدا ،اف ـت ـت ــاح أك ـب ــر وأحـ ـ ــدث 3

مـ ـحـ ـط ــات لـ ـت ــولـ ـي ــد الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ف ـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــى س ــوي ــف
وال ـعــاص ـمــة اإلداريـ ـ ــة الـجــديــدة
والـبــرلــس ،بـقــدرة  14ألــف 400
ميغاوات ،والتي نفذتها شركة
سيمنز األلـمــانـيــة ب ــ 6مليارات
ّ
ي ــورو ،بنظام ال ــدورة المركبة،

ح ـيــث ي ـتــم م ــن خــال ـهــا إعـ ــادة
استخدام عــادم حــرق الغاز فى
توليد الطاقة.
وم ــع دخـ ــول جـمـيــع وح ــدات
محطات سيمنس الخدمة ترتفع
نـسـبــة ك ـف ــاءة شـبـكــة الـكـهــربــاء
الموحدة إلــى معدالت قياسية

 ...وخالل تخريج أحد المتدربين
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ك ـمــا
ستسهم في رفع كفاءة الوحدات
بالمحطات مــن  41إلــى  50في
ال ـم ـئــة ،وبـعـمــل جـمـيــع وح ــدات
المحطات الــ 3ستوفر إمــدادات
بترولية بـ 1.3مليار دوالر.
ومن ضمن المشروعات التي
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تباينت اآلراء بين الخبراء حول قرار الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،بالموافقة على استيراد
األرز بعد قــرار تقليص زراعته لتوفير المياه،
حـ ـي ــث تـ ــم ت ـخ ـف ـيــض الـ ـمـ ـس ــاح ــات الـ ـم ــزروع ــة
بــالـمـحـصــول مــن مـلـيــون و 100أل ــف ف ــدان إلــى
 700ألف فــدان ،حيث يرى المؤيدون أن القرار
ّ
ويعوض نقص األرز ،فيما يرى
سينعش السوق
الرافضون أنه ضربة للفالح.
ووافق السيسي ،الشهر الجاري ،على استيراد
األرز؛ لتوفير مخزون استراتيجي ،بعد تشريع
ً
حكومي مــؤخــرا بتقليص زراعـتــه ومحاصيل
أخرى كثيفة االستهالك للمياه ،وفي  5يونيو
الماضي ،قررت الحكومة ،استيراد كميات من
األرز ،بهدف ضبط السوق وزيــادة المعروض،
ً
منعا ألي ا خـتـنــا قــات خــال المرحلة المقبلة،
وفق بيان آنذاك.
عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة الـ ـ ــزراعـ ـ ــة ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب،
عبدالحميد الدمرداش اعتبر أن التعديالت التي

سـيـتــم افـتـتــاحـهــا أي ـض ــا ،أكـبــر
محطة ري ــاح فــي الـعــالــم بجبل
ال ــزي ــت بـ ـق ــدرة  580م ـي ـغ ــاوات
نـهــايــة الـشـهــر ال ـج ــاري ،وال ــذي
يعد المشروع األحدث بالشرق
األوسط وإفريقيا بتكلفة بلغت
 12مليار جنيه.

جانب من العروض خالل االحتفال
بذكرى ثورة يوليو أمس

كـمــا سـيـتــم اف ـت ـتــاح مـشــروع
مـحـطــة ك ـهــربــاء غ ــرب أس ـيــوط،
كـ ــأحـ ــد أه ـ ـ ــم م ـ ـشـ ــاريـ ــع ت ـن ـم ـيــة
الصعيد ،للتغلب على انقطاع
الكهرباء ،ويقام المشروع على
مساحة  85فدانا جنوب معمل
أسيوط لتكرير البترول ،وتعد
ال ـم ـح ـط ــة واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن أض ـخ ــم
م ـح ـطــات ال ـك ـهــربــاء ف ــي مـصــر،
وتضم  8وحدات توليد كهرباء
قدرة كل وحدة  125ميغاوات.

محاكمة بديع
وقـ ـ ـ ـ ــررت م ـح ـك ـم ــة ج ـن ــاي ــات
ب ـ ــورسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة
محاكمة المرشد العام لجماعة
اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان مـ ـحـ ـم ــد بـ ــديـ ــع و46
آخ ــري ــن م ــن ق ـ ـيـ ــادات وأع ـض ــاء
الجماعة ،في القضية المعروفة
بـ "اقتحام قسم العرب" لجلسة
 22سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل؛ لـسـمــاع
مــرافـعــة الــدفــاع فــي واق ـعــة قتل
 5أشـخــاص وال ـشــروع فــي قتل
 70آخ ــري ــن ،فــي األح ـ ــداث التي
شهدتها بورسعيد في أعقاب
فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة،
وما تضمنته تلك األحــداث من
هجوم مسلح من قبل اإلخــوان
ع ـل ــى ق ـس ــم ش ــرط ــة الـ ـع ــرب فــي
بورسعيد ،و تـهــر يــب السجناء
منه وسرقة أسلحته.
وك ـ ــان ـ ــت م ـح ـك ـم ــة ج ـن ــاي ــات
بورسعيد قد أصدرت في 2015
حكما بمعاقبة بديع والقياديين
اإل خــوا ن ـي ـيــن محمد البلتاجي
وصفوت حجازي ،و 16آخرين،
بالسجن المؤبد مــدة  25عاما
حضوريا ،ومعاقبة  76متهما
آخ ــري ــن هــارب ـيــن بـ ــذات عـقــوبــة
ال ـس ـج ــن ال ـم ــؤب ــد غ ـيــاب ـيــا لـكــل
مـ ـنـ ـه ــم ،ومـ ـع ــاقـ ـب ــة  28آخ ــري ــن
ح ـض ــوري ــا بــال ـس ـجــن ال ـم ـشــدد
ل ـمــدة  10سـ ـن ــوات ،وبـ ـ ــراء ة 68
متهما مما هو منسوب إليهم
من اتهامات.

إطالق اسم المشير طنطاوي على دفعات خريجين
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،خالل
ً
ح ـفــل ذكـ ــرى يــول ـيــو ،جــان ـبــا م ــن تــدري ـبــات
الدفعات الجديدة لطلبة الكليات العسكرية
والمعهد الفني للقوات المسلحة.
وجرى إطالق اسم المشير محمد حسين
طنطاوي ،على الدفعة  112حربية والدفعة
 47م ــن الـمـعـهــد الـفـنــي ل ـل ـقــوات المسلحة،
والجامعيين دفعة يناير لعام  ،2018واسم
المشير محمد علي فهمي ،على الدفعة 69

حربية والدفعة  46جوية ،واسم اللواء أركان
حرب مصطفى شلبي الحناوي ،على الدفعة
 85جوية ،واســم المشير محمد عبدالغني
الجمصي ،على الدفعة  55فنية عسكرية.
وق ـ ـ ــدم الـ ـخ ــريـ ـج ــون ال ـ ـجـ ــدد ع ــروض ــا
عسكرية وقتالية ،وحضر االحتفال كبار
رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة
األف ــرع الرئيسية ،ووزي ــر الــدفــاع السابق
الفريق أول صدقي صبحي.

استيراد األرز ...ضربة للمحتكرين أم للفالحين؟
•

تأجيل محاكمة  24من
متهمي «مسيرة الدفوف»

أجريت على قانون الزراعة رقم  55لسنة ،1966
ً
ً
ضرورية جدا ،نظرا لوجود مشكلة حقيقية في
ً
المياة بالتزامن مع زيادة عدد السكان سنويا،
متابعا :القانون الجديد يهدف إلــى الحد من
إه ــدار المياة فقط وليست معاقبة الفالحين،
ً
مشيرا إلى أن التطبيق ال يستهدف فقط األرز،
بل يمتد لكل الزراعات الشرهة للمياه مثل الموز
ال ــذي سـنـحــولــه إل ــى ال ــري بــالـتـنـقـيــط ،وقصب
الـسـكــر ال ــذي يـحـتــاج إل ــى  12أل ــف مـتــر مكعب
للفدان ،فضال عن األرز الذي يحتاج إلى 6500
ً
ً
متر مكعب سنويا من المياه ،مؤكدا أن استيراد
األرز من الخارج أفضل من استيراد المياه.
ويرى رئيس شعبة األرز باتحاد الصناعات،
رج ـ ــب شـ ـح ــات ــة ،أن اسـ ـتـ ـي ــراد األرز سـيـحـيــي
س ــوق األرز ،وي ــوف ــر الـسـلـعــة م ــرة أخـ ــرى بعد
ً
ق ــرار الـحـكــومــة بتقليص زراع ـت ــه ،مـشـيــرا إلــى
أن تأخير استيراد األرز ّ
تسبب في رفع سعره
إل ــى  12جنيها بــالـمـحــال ،وه ــو مــا تسبب في
ركــود الـســوق وح ــدوث أزمــة لنقص األرز ،كما
أن االسـ ـتـ ـي ــراد س ـي ـق ـضــي ع ـل ــى ال ـم ـح ـت ـكــريــن،

وسيتسبب في توفير األرز بشكل كبير خالل
األيام القادمة.
ع ـلــى ال ـن ـق ـيــض ،ط ــال ــب ع ـضــو لـجـنــة ال ــزراع ــة
بــال ـبــرل ـمــان ،رائـ ــف تـ ـم ــراز ،بــاسـتـنـبــاط أص ـنــاف
جديدة من األرز عالية اإلنتاجية ،تتحمل العطش
ً
حتى نتمكن من تحقيق االكتفاء الذاتي بدال من
ً
استيراده ،مشيرا إلــى أن زراعــة أصناف جديدة
عالية اإلنتاجية بنفس المساحة المزروعة يمكنها
أن تعطي من  5إلى  7أطنان للفدان الواحد.
ويتفق معه في الرفض ،نقيب الفالحين ،حسين
ً
عبدالرحمن ،قائال :قرار استيراد األرز ضربه قوية
ً
للفالحين ،وإضرار بالزراعة نفسها ،مضيفا :يجب
ً
على الدولة إلغاء القرار ،مشيرا إلى أن ما ستوفره
دولة من المياه ستدفع أضعافه الستيراد األرز،
ً
مـشــددا على أن الفالح ضحية ق ــرارات الحكومة
المتخبطة غير المدروسة.
ً
ووفقا لوزارة الزراعة ،تنتج مصر من األرز 4.5
ماليين طن سنويا ،تستهلك منها  3.5ماليين ،لكن
اإلنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة
في هذا المحصول.

حكومة مدبولي

وصــدق الرئيس السيسي ،على ترقية
قائد القوات الجوية ،اللواء محمد عباس
حلمي هشام ،إلــى رتبة فريق ،وكــرم اسم
يوسف صديق عضو مجلس قيادة الثورة
الـ ــذي ت ـعــرض لـلـتـجــاهــل س ـن ــوات طويلة
بـسـبــب م ـعــارض ـتــه لـلـسـيــاســات المتبعة
بعد يوليو.

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أع ـ ـلـ ــن ائـ ـت ــاف
"دعــم مـصــر" ،صاحب األغلبية
الـ ـس ــاحـ ـق ــة ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب،
أ نــه قــرر منح الثقة البرلمانية
ل ـح ـكــومــة م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي،
في جلسة غد الثالثاء .وانتهت
ل ـج ــان ال ـب ــرل ـم ــان م ــن مـنــاقـشــة
ب ــرن ــام ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـ ــذي تــم
عرضه .وقال االئتالف ،في بيان
صحافي ،إنه تقرر الموافقة على
البرنامج.

حاالت الطالق تتزايد والزواج في تناقص
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تـسـبـبــت إح ـصــائ ـيــة رس ـم ـيــة ع ــن ح ــاالت
الطالق والــزواج في مصر ،صدرت األربعاء
ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ص ــدم ــة مـجـتـمـعـيــة ،وكـشــف
ً
التقرير أن الـعــام الماضي شهد انخفاضا
ً
في عدد عقود الــزواج ،وارتفاعا في حاالت
الطالق ،التي تم أكثرها عن طريق "الخلع".
وبـحـســب الـنـشــرة الـسـنــويــة إلح ـصــاءات
ال ـ ـ ــزواج والـ ـط ــاق ال ـت ــي أص ــدره ــا ال ـج ـهــاز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بلغ عدد
عقود الزواج  912ألفا و 606عقود في ،2017
ً
مقابل  938ألفا و 526عقدا عام  ،2016بنسبة
انخفاض قدرها  2.8في المئة ،بينما بلغت
ً
عدد شهادات الطالق  198ألفا و 269إشهادا
عام  ،2017مقابل  192ألفا و 79إشهادا في
 ،2016بنسبة زي ــادة قــدرهــا  3.2فــي المئة.
وسجلت أعـلــى نسبة طــاق بسبب الخلع،
ً
حـيــث بـلــغ ع ــدد األح ـك ــام بـهــا  7199حكما

بنسبة  76.9في المئة من إجمالي األحكام
ً
النهائية ( )9364حكما.
وبحسب الجهاز ،سجل معدل الزواج في
ً
ً
 2017تراجعا عن  ،2016بالغا  9.6حالة زواج
لكل ألف من السكان ،ولكن في الطالق رغم
ارتفاع عدد اإلشهادات خالل العام الماضي
ً
فإن معدل الطالق سجل ثباتا في  2017عند
نفس المعدل لعام  ،2016والذي بلغ  2.1حالة
طالق لكل ألف من السكان.
وت ـ ــؤك ـ ــدة أسـ ـ ـت ـ ــاذ االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـجــام ـعــة
الــزقــازيــق ،ه ــدى زكــريــا ،أن سـقــوط الطبقة
الوسطى بسبب الظروف االقتصادية ،سبب
أســاســي فــي ارت ـفــاع ح ــاالت ال ـطــاق ،قائلة:
"التحوالت االقتصادية واالجتماعية هدمت
الطبقة الــوسـطــى الـتــي كــانــت تسيطر عبر
قيمها على المجتمع ،و كـســرت معها قيم
األسرة ،وبدأ المال يتفوق على قيمة اإلنسان
في المجتمعات الحديثة".

أجلت أمس ،محكمة جنح
أمن دولة طوارئ بأسوان،
ً
محاكمة  24متهما من أبناء
النوبة فى القضية المعروفة
ً
إعالميا بـ"مسيرة الدفوف"
إلى جلسة  9سبتمبر المقبل.
وتعود أحداث القضية التى
تحمل رقم  26لسنة ،2017
إلى إلقاء القبض على 24
ً
متظاهرا من أبناء النوبة
خالل شهر سبتمبر الماضي
للمطالبة بحق العودة إلى
أراضي النوبة ،بعدما وجهت
إليهم النيابة تهم إثارة
الشغب والتظاهر بدون
تصريح.

مصر تعلم الدبلوماسيين
األفغان «العربية»

افتتح القائم باألعمال
المصري في أفغانستان،
هاني صالح ،دورة تعليم
اللغة العربية للدبلوماسيين
األفغان بالمعهد الدبلوماسي
التابع للخارجية األفغانية،
وذلك بالتعاون مع البعثة
المصرية األزهرية في كابول،
وتعد تلك المرة األولى ،التي
يتم فيها تدريس اللغة العربية
بإحدى الجهات الحكومية
األفغانية.

وفد أميركي لالستثمار
بمصر

أبلغت غرفة التجارة
األميركية ،وزيرة االستثمار
المصرية سحر نصر خالل
زيارتها الحالية لواشنطن،
ً
ً
أن وفدا استثماريا يضم
كبريات شركات الواليات
المتحدة ،سيزور مصر
فى أكتوبر المقبل ،لمعرفة
الفرص االستثمارية في
مختلف المجاالت .وقالت
نصر ،إن قانون االستثمار
ً
الجديد يتضمن عددا من
الحوافز والضمانات الكاملة
للمستثمرين ،مؤكدة أن
الحكومة الجديدة على
استعداد لعمل اإلصالحات
التي من شأنها تسهيل عمل
القطاع الخاص في مصر
وتعزيز دوره في جميع
القطاعات ومشاركته في
تنفيذ المشروعات القومية
الكبرى.

ةديرجلا
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رياضة
«األولمبي» يستبعد  6العبين عقب تجريبية خيطان

منتخب الشباب يبحث عن ودية مع أحد األندية

حازم ماهر

في حين استقر المنتخب
األولمبي على استبعاد 6
العبين من قائمته عقب
تجريبية خيطان في 26
الجاري ،يبحث منتخب
الشباب عن ودية مع أحد
الفرق.

استقر األمر داخل الجهاز الفني للمنتخب األولمبي
على تقليص القائمة الحالية التي تضم  36العبا إلى 30
فقط ،وذلك عقب المباراة التجريبية الثانية للفريق التي
سيخوضها أمام فريق نادي خيطان في  26الجاري.
وت ـشــارك الـقــائـمــة الـنـهــائـيــة للمنتخب فــي المعسكر
التدريبي ،الذي سيقام في ألمانيا ابتداء من أحد يومي 2
أو  3أغسطس المقبل ،والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية
من االستعدادات لخوض منافسات المجموعة المؤهلة
ألولمبياد طوكيو .2020
واتفق الجهاز الفني والالعبون على ضرورة أن يكونوا
على أهبة االستعداد الستدعاء أي منهم وفقا للظروف،
مما يعني أن استبعادهم أمر مؤقت وليس دائما.
إلى ذلك ،نجحت اللجنة الفنية برئاسة عضو مجلس
إدارة االتحاد علي حسين الديحاني في تالفي المشكلة
ال ـتــي ت ـعــرض لـهــا ع ــدد كـبـيــر م ــن الــاع ـب ـيــن ،والـخــاصــة
بـعــدم اسـتـخــراج ج ــواز السفر اإللـكـتــرونــي ،مما هددهم
بــاالسـتـبـعــاد مــن الـمـعـسـكــر ،حـيــث تــم اسـت ـخــراج جميع
جوازات السفر الخاصة بالالعبين ،باستثناء العب واحد

سيحصل على جوازه الثالثاء أو األربعاء المقبلين
على أقصى تقدير.
وكـ ــان الـمـنـتـخــب ق ــد اس ـتــأنــف تــدري ـبــاتــه على
الملعب الفرعي رقم  3بنادي النصر ،تحت قيادة المدرب
بداح الهاجري ،الذي منح الالعبين راحة من التدريبات
أمس األول ،مع إخضاعهم لتدريب استشفائي الجمعة
ال ـمــاضــي تـحــت إشـ ــراف ال ـج ـهــاز الـطـبــي لـلـفــريــق ،وذلــك
لـتـفــادي إصــابـتـهــم ب ــاإلره ــاق واإلجـ ـه ــاد ،خـصــوصــا أن
الالعبين بذلوا جهدا بدنيا كبيرا في التجريبية األولى
الـتــي خــاضــوهــا أم ــام منتخب الـشـبــاب مـســاء الخميس
الماضي.

السلمان يلقي الضوء على األخطاء
في المقابل ،يسعى الجهاز اإلداري لمنتخب الشباب
إلى االتفاق مع أحد الفرق لخوض مباراة تجريبية تحدد
لـهــا أح ــد يــومــي الـخـمـيــس أو الـجـمـعــة المقبلين ،وذلــك
للوقوف على مستوى عدد كبير من الالعبين قبل حسم

الفحيحيل والبحري ينتظران تأشيرة الدخول
لــم يفقد مسؤولو الفحيحيل
األمـ ـ ـ ــل فـ ــي ت ـف ـع ـي ــل عـ ـق ــد مـ ــدرب
الفريق األول لكرة القدم السوري
مــاهــر الـبـحــري ،والـحـصــول على
ت ــأشـ ـي ــرة دخـ ــولـ ــه ال ـ ـبـ ــاد خ ــال
ا لـســا عــات القليلة المقبلة ،التي
يحتاج المدرب فيها إلى موافقة
الجهات األمنية.
وكــانــت وســائــل إعــام سورية
ألمحت إلى أن البحري قد يتراجع
ع ــن ات ـف ــاق ــه م ــع رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الفحيحيل حمد الدبوس،
لعدم استخراج التأشيرة ،رغم أن
االتفاق تم في رمضان الماضي.
وت ـ ـ ـ ـ ــردد أن نـ ـ ـ ـ ــادي االتـ ـ ـح ـ ــاد
الـ ـحـ ـلـ ـب ــي ،الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـش ــارك فــي
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي،
تــوصــل إل ــى ات ـف ــاق م ــع الـبـحــري
لقيادته في الموسم المقبل ،لكن

ماهر البحري

حمد الدبوس

ال ـمــدرب طــالــب بتأجيل العرض
نـظــرا لتمسكه بالفحيحيل ،في
ظل المعاملة الرائعة التي يلقاها
من رئيس النادي حمد الدبوس.

إلى ذلك ،تجد إدارة الفحيحيل
ص ـع ــوب ــة فـ ــي إقـ ــامـ ــة ال ـم ـع ـس ـكــر
الـ ـخ ــارج ــي ،ح ـيــث ت ــراج ـع ــت عن
ت ـن ـظ ـي ـمــه فـ ــي الـ ـنـ ـمـ ـس ــا ،بـسـبــب

منتخب الشراع يشارك في بطولة
اليونان الدولية
تـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـج ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراع
والتجديف والكاياك في النادي
الـ ـبـ ـح ــري الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي
ا سـتـعــدادا تـهــا المكثفة للموسم
الرياضي ،للمشاركة في البطوالت
الخليجية والعربية والدولية.
وأكد نائب رئيس اللجنة أحمد
الفيلكاوي ،أنه رغم سوء األحوال
الجوية ،وارتفاع معدل الحرارة،
فإن اللجنة تواصل تنفيذ خطتها
الـمـعـتـمــدة فــي تــدريــب الالعبين
وال ــاع ـب ــات ،واس ـت ـق ـبــال ال ـجــدد،

إلـ ـ ــى ج ــان ــب تـ ـع ــزي ــز مـ ـش ــارك ــات
المنتخب في البطوالت الخارجية
المختلفة ،بهدف إتاحة الفرصة
لالعبين لتمثيل الكويت بشكل
ِّ
مشرف ،ورفع علمها في المحافل
الدولية ،وتعزيز مجال االحتكاك
بالالعبين الدوليين ،إلــى جانب
الـتــأكـيــد عـلــى إم ـكــانــات وق ــدرات
الالعب الكويتي بتحقيق المراكز
المتقدمة.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي إلـ ـ ــى أن
مـنـتـخــب ال ـش ــراع ي ـش ــارك حــالـيــا

في بطولة اليونان الدولية ،التي
تعد من البطوالت الدولية البارزة،
وتـسـتـمــر مـنــافـســاتـهــا ح ـتــى 24
ال ـج ــاري ،تـحــت إشـ ــراف االت ـحــاد
الدولي للعبة ،بمشاركة  12دولة
أوروبية إلى جانب الكويت.
وبـ َّـيــن أن وفــد المنتخب يضم
خ ـم ـســة الع ـب ـي ــن يـ ـش ــارك ــون فــي
س ـبــاقــات األوب ـت ـم ـســت وال ـل ـيــزر،
هم :عبدالله القصار ،علي القالف،
عذبي ال ـطــراروة ،عبدالله أحمد،
وعلي الفيلكاوي.

غروس يتمسك ببقاء «كهربا» في الزمالك
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

صعوبة الحصول على تأشيرات
ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول لـ ـغـ ـي ــر الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن،
األم ــر ال ــذي جعلها تغير وجهة
المعسكر لتقام في تركيا ،لكنها
اص ـطــدمــت ب ــاألم ــر ذات ـ ــه ،واألم ــر
ن ـف ـســه بــال ـن ـس ـبــة ل ـم ـص ــر ،حـيــث
يحتاج استخراج التأشيرة لغير
الكويتيين مدة ال تقل عن شهر،
وقد يستقر األمر في النهاية على
إقامة المعسكر في إحدى الدول
الخليجية.
من جهة أخرى ،ينتظر الجهاز
الفني وصول األردنيين إبراهيم
ال ـ ـ ــزواه ـ ـ ــرة وم ـ ـنـ ــذر أبـ ــوع ـ ـمـ ــارة،
وال ـغــانــي كــوفــي خ ــال األس ـبــوع
الجاري ،بينما يحتاج المصري
أحمد العش إلى المزيد من الوقت
ل ـل ــوص ــول ،ح ـيــث يـنـهــي الــاعــب
حاليا إجراءات سفره.

القائمة التي ستغادر إلى معسكر سلوفاكيا مطلع
أغسطس المقبل.
وتضم القائمة الحالية للفريق  35العبا ،حيث يستبعد
الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد السلمان  5العبين،
على أن يتم وضعهم على قائمة االحتياطيين تحسبا
لضم أحدهم قبل المغادرة للمعسكر الخارجي.
وكان السلمان قد منح الالعبين راحة من التدريبات
 48ساعة ،حيث عاودوها في السابعة والنصف من مساء
أمــس على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر .وحــرص
السلمان على إلقاء الضوء على األخطاء التي وقع فيها
الالعبون خالل المباراة التجريبية مع المنتخب األولمبي،
وذلك من أجل تالفيها وعدم تكرارها.
يــذكــر أن منتخب الـشـبــاب قــد خـســر الـمــواجـهــة التي
أقيمت من ثالثة أشواط مدة كل شوط  30دقيقة بنتيجة
.3-1

الخالفات تبعد الفهد
عن القادسية!
علمت "ال ـجــريــدة" أن جـهــاز الـكــرة بـنــادي الـقــادسـيــة استبعد
العـ ــب ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ــال ـن ــادي م ـح ـمــد ال ـف ـه ــد ،من
المعسكر الخارجي ،الذي يقيمه "األصفر" حاليا في تركيا ،ضمن
االستعدادات لمواجهة الزمالك المصري في البطولة العربية،
بسبب خالفات مع الالعب.
وترك جهاز الكرة لمجلس إدارة النادي ،برئاسة الشيخ خالد
الفهد ،أمــر تحديد مصير الــاعــب ،واتـخــاذ ما يــراه مناسبا من
ق ــرارات فــي هــذا الـشــأن ،ال سيما فــي ظــل حــاجــة الفريق لجميع
العبيه.
إلى ذلــك ،تــردد أن أمانة صندوق القادسية استبعدت رئيس
الجهاز الطبي د .عبدالله الفريح من قائمة الوفد ،بسبب ترشيد
الـنـفـقــات ،فــي ق ــرار غــريــب لـلـغــايــة ،خـصــوصــا أن تـعــرض أي من
الالعبين لإلصابة خالل المعسكر سيضع الجميع في موقف ال
يحسدون عليه.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـع ـلــن إدارة
ال ــوف ــد الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـث ــاث
التي سيخوضها القادسية
في معسكره التركي ،بعد
االت ـ ـفـ ــاق م ــع الـ ـف ــرق ال ـتــي
سيواجهها "األص ـفــر" في
المعسكر.

األوغندي دينيس وصل للتوقيع لكاظمة
وص ــل إل ــى ال ـب ــاد ،ف ــي ســاعــة
م ـتــأخــرة م ــن م ـســاء أم ــس األول،
ال ـم ـح ـت ــرف األوغـ ـ ـن ـ ــدي دي ـن ـيــس
أوغـ ـم ــا ،ل ـل ـت ـفــاوض م ــع مجلس
إدارة ن ــادي كــاظـمــة ،النضمامه
إلى الفريق األول لكرة القدم في
الموسم المقبل.
وكـ ـ ــان أح ـ ــد وكـ ـ ــاء الــاع ـب ـيــن
رش ـ ـ ــح ال ـ ــاع ـ ــب الرت ـ ـ ـ ـ ــداء ش ـع ــار
كاظمة ،وسيتم اخضاعه للكشف
الطبي قبل التعاقد معه ،لتدعيم
صـ ـف ــوف الـ ـف ــري ــق فـ ــي ال ـم ــوس ــم
المقبل.

التنيب مستقبال دينيس في المطار

السالمية يجدد
مفاوضاته مع خطاب
دخل العب الفريق األول لكرة القدم
بنادي الوحدات األردني طارق خطاب
ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفريق
األول ل ـك ــرة ال ـق ــدم ب ـن ــادي الـســالـمـيــة
مجددا ،بغض النظر عن التعاقد مع
األردني زيد جابر.
ورف ــع الجهاز الفني لــ"الـسـمــاوي"،
بقيادة المدرب الفرنسي ميلود حمدي،
توصية إلى جهاز الكرة بالنادي ،من
أجل التفاوض مع الالعب مرة أخرى،
وال ــذي ك ــان قــريـبــا لـلـغــايــة مــن ارت ــداء
ش ـع ــار "الـ ـسـ ـم ــاوي" ،ب ـيــد أن االت ـف ــاق
السابق مع زيد جابر حال دون ذلك.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن تـشـهــد ال ـســاعــات
القليلة المقبلة حسم الصفقة ،في ظل
الرغبة القوية للجهاز الفني بتدعيم
خط الدفاع.

ً
«أشبال اليد» اختار  20العبا لمعسكر تركيا
اختار الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني لألشبال تحت ً 15
قائمة تضمن  20العبا،
سنة ً
استعدادا لخوض المعسكر
التدريبي الخارجي المقرر أن
يبدأ في تركيا في األول من
أغسطس المقبل.

●

محمد عبدالعزيز

أع ـلــن ال ـج ـهــاز الـفـنــي لمنتخبنا الــوطـنــي
لــأشـبــال تـحــت  15سـنــة ،بـقـيــادة الوطنيين
عـبــدالـخــالــق ع ـبــدال ـقــدوس وم ـســاعــده ســالــم
ً
محمود ،القائمة النهائية للفريق ،استعدادا
لخوض المعسكر التدريبي الخارجي المقرر
أن ي ـب ــدأ ف ــي تــرك ـيــا ف ــي األول م ــن أغـسـطــس
المقبل.
وتضم القائمة  20العبا هــم ،علي نصير،
علي كريمي (العربي) ،فواز المشاري ،عبدالله
الـ ـط ــراروة ،عـبــدالـعــزيــز ال ـن ـجــار ،أم ـيــر يــاســر
األم ـي ــر ،أح ـمــد الـجــويـعــد (ك ــاظ ـم ــة) ،عـبــدالـلــه
الـشـمــري ،سـلـمــان الـسـنــد ،خليفة المطيري،
أحـمــد اإلبــراهـيــم (الـكــويــت) ،محمد العربيد،
ف ــرج س ــال ــم ،سـيــد هــاشــم (ال ـق ــري ــن) ،ابــراهـيــم
السعيد (السالمية) ،مطلق فريح (اليرموك)،
ع ــادل الـشـمــري (ال ـن ـصــر) ،عـبــدالـلــه العتيبي
(الـتـضــامــن) ،عبدالرحمن الـشـمــري (بــرقــان)،
محمد المطير (خيطان).
ويترأس وفد المنتخب في المعسكر التركي
أم ـي ــن ال ـص ـن ــدوق ال ـم ـســاعــد عـبـيــد ال ـم ـيــاس،

إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة خــالــد
ً
ً
عبدالقدوس إداريــا ،ومعاذ الفودري مشرفا،
باالضافة إلى الجهاز الفني.

الكافي الذي يسمح لهم بالظهور المميز في
المشاركات الرسمية المقبلة في حال تم رفع
اإليقاف المنتظر عن الرياضة الكويتية.

الخطة التدريبية

عناصر جيدة

من جانبه ،أكد مدرب المنتخب عبدالخالق
عبدالقدوس ،أن التدريب يسير حسب الخطة
ال ـم ــوض ــوع ــة ،وج ـم ـيــع الــاع ـب ـيــن مـلـتــزمــون
بالتدريبات بشكل جيد ،واالستفادة واضحة
ً
على الجميع ،مـشـيــرا إلــى أن الـفــريــق خضع
لـجــرعــات بــدنـيــة وفـنـيــة عــالـيــة خ ــال الـفـتــرة
الماضية لرفع معدالت اللياقة البدنية ،وكذلك
صقل المهارات الفردية ،والتطبيق الجماعي
ً
لالعبين طمعا في إعــدادهــم بالشكل الالئق
لخوض المعسكر التدريبي بصورة جيدة.
وأوض ـ ــح ع ـبــدال ـقــدوس أن ال ـف ـتــرة األول ــى
فــي المعسكر سيكون التركيز خاللها على
الجانب الخططي والتكتيكي ،لتهيئة الالعبين
ل ـخــوض ال ـم ـبــاريــات الـتـجــريـبـيــة ال ـم ـقــرر أن
ً
يلعبها المنتخب في تركيا ،متمنيا ان يحقق
المعسكر أهدافه ،وأن يستفيد الالعبون بالقدر

ومــن جهته ،أكــد الـمــدرب المساعد سالم
محمود ،أن الفريق يضم عناصر جيدة تبشر
بمستقبل واعد في حال االهتمام المتواصل
بها وصقلها بالصورة المناسبة ليتم تالفي
سلبيات اإليقاف الدولي في الفترة الماضية،
ً
معربا عن أمله أن يستفيد الالعبون بالشكل
المطلوب في الفترة المقبلة.
يذكر أن المعسكر التركي يأتي ضمن خطة
إعــداد منتخبات المراحل السنية لكرة اليد،
والتي وافقت عليها الهيئة العامة للرياضة
مــن منطلق حرصها على اإل ع ــداد المستمر
لـلـشـبــاب ال ـصــاعــديــن ف ــي مـخـتـلــف األل ـع ــاب،
ليكونوا مستعدين للمشاركات الخارجية في
حال تم رفع اإليقاف الدولي المفروض على
الرياضة الكويتية.

تمسك السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك
ببقاء محمود عبدالمنعم (كهربا) ضمن صفوف الفريق في
الموسم الكروي الجديد.
ج ــاء ذل ــك خ ــال الـجـلـســة األخ ـي ــرة ال ـتــي جـمـعــت غ ــروس مع
مرتضى منصور رئيس النادي ،والتي أكد االخير إغــاق ملف
رحيل الالعب بعد إقناعه باالستمرار مع الفريق الموسم المقبل،
وعدم الموافقة على تجديد إعارته ألي ناد خليجي.
إلى ذلك ،أكد مسؤولو الزمالك أن التونسي فرجاني
ساسي سيصل إلى القاهرة خالل  48ساعة ،من أجل
الـتــوقـيــع الــرسـمــي واالن ـض ـمــام إل ــى معسكر إع ــداد
الفريق للموسم المقبل.
ً
وكان منصور أكد أن ساسي سيوقع عقدا مدة 3
مواسم بعد االتفاق معه على جميع بنود التعاقد
والقيمة المادية التي سيحصل عليها.
يــأتــي ذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي اسـتـقــر مـجـلــس إدارة
الــزمــالــك ،بالتشاور مــع غ ــروس ،على القائمة النهائية
للفريق في الموسم الجديد ،والتي من المنتظر أن تشهد تسجيل 25
العبا و 4العبين تحت السن ،ومن الوارد حدوث تغيير طفيف فيها حال
رحيل طارق حامد وعدم القدرة على تسويق وبيع محمود عبدالرازق
"شيكاباال".
جانب من تدريبات منتخب األشبال
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بـعــد فـشــل الـتـعــاقــد مــع الـبــرازيـلــي نيمار
أو الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان
جيرمان ،مازال نادي ريال مدريد اإلسباني
م ـصــرا عـلــى الـتـعــاقــد مــع البلجيكي إيــديــن
هازارد العب فريق تشلسي اللندني.
ويسعى الريال لتعزيز خط الهجوم بعد
رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو
إلى يوفنتوس اإليطالي.
وك ـش ـفــت صـحـيـفــة (آس) اإلس ـب ــان ـي ــة أن
هــازارد قد ال يعوض غياب رونــالــدو بشكل
كامل ،لكن المعدل التهديفي لالعب البلجيكي
يفوق العبي الريال ،إيسكو أالركون وماركو
أسينسيو.
وبعد فوز هــازارد ببرونزية كأس العالم
فـ ــي روس ـ ـيـ ــا مـ ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ـ ــاده ،م ــازال ــت
مفاوضات تجديد عقده مع تشلسي متعثرة،
في حين أبدى رغبته في االنتقال إلى قلعة
"سانتياغو برنابيو".
وسجل ه ــازارد في الموسم الماضي 17
ه ــدف ــا وص ـن ــع  ،13بـيـنـمــا س ـجــل إي ـس ـكــو 9
أهداف وأسينسيو .11

غ ـي ــر أن ال ـص ـح ـي ـفــة ن ـب ـهــت إلـ ــى أنـ ــه فــي
ح ــال قـ ــدوم ه ـ ــازارد ق ــد تـظـهــر "ت ـخ ـم ــة" في
الـمـهــاجـمـيــن ،مثلما ح ــدث مــع الـكــولــومـبــي
خاميس رودريغيز والـفــارو مــوراتــا اللذين
رحـ ــا ع ــن الـ ــريـ ــال لـ ـع ــدم ح ـصــول ـه ـمــا عـلــى
فرصة اللعب أساسيا في ظل ثالثي (بي بي
ســي) ال ــذي كــان يضم الــويـلــزي غــاريــث بيل
والفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو.

وواصـ ــل أل ـف ــارو أودري ـ ـ ــوزوال ،ال ــذي وقــع
للفريق مؤخرا ،تدريبات الركض المتواصل.
وبــدا لوبيتيغي سعيدا بالعمل الــذي تم
إنجازه في األسبوع التدريبي األول ،وكتب
عـلــى حـســابــه الــرس ـمــي ف ــي "ت ــوي ـت ــر"" :عـمــل
جيد جــدا مــن كــل الفريق فــي هــذا األسـبــوع،
وسنواصل العمل غدا لنصل إلى القمة ،إلى
األمام أيها الفريق".

مباراة مصغرة

كوفاسيتش يطلب الرحيل

مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أت ـ ــم الـ ــريـ ــال أس ـب ــوع ــه
التدريبي األول تحضيرا للموسم الجديد
بمباراة مصغرة بين العبي الفريق في مران
م ـغ ـلــق ،حـسـبـمــا أفـ ــاد الـ ـن ــادي ع ـلــى مــوقـعــه
الرسمي.
وعقب أداء التدريبات التي أداها الالعبون
بالكرة وبدونها ،قام مــدرب الفريق جولين
لــوب ـي ـت ـي ـجــي بـتـقـسـيــم ال ــاع ـب ـي ــن لـفــريـقـيــن
وخاضوا مباراة حماسية على الملعب رقم
( )3بالمدينة الرياضية للميرينغي.

من جانب آخر ،كشفت تقارير صحافية أن
العــب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش
م ــازال مصرا على الرحيل مــن ريــال مدريد،
وطـ ــالـ ــب م ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق الـ ـج ــدي ــد جــول ـيــن
لوبيتيغي بأن يسمح له بالخروج من قلعة
سانتياغو بيرنابيو.
وذكرت صحيفة "ماركا" امس أن الكرواتي
الدولي مازال مقتنعا بأن االنتقال من الريال
هو الخيار األفضل لــه ،موضحة أن الالعب
اج ـت ـم ــع ب ـلــوب ـي ـت ـي ـغــي ال ـج ـم ـع ــة بــال ـمــدي ـنــة

الــريــاض ـيــة لـلـمـلـكــي ف ــي أول ل ـقــاء بينهما،
حيث أخبره بعدم رغبته في االستمرار بين
صفوف الميرينيغي.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـيــن
كــوفــاسـيـتــش ولــوبـيـتـيـغــي ل ــم يـطــل كـثـيــرا،
نظرا ألن الالعب صاحب الـ 24عاما متمسك
بموقفه ،ويبدو أنه ال يوجد شيء قد يدفعه
إلى تغيير رأيه.
وال يـ ـعـ ـتـ ـب ــر هـ ـ ـ ـ ــذا األ م ـ ـ ــر
ول ـ ـي ـ ــد ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــة ،ح ـي ــث
ذك ـ ـ ـ ـ ــرت (م ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــا) ف ــي
ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي
أدلى بها الالعب في
 23يونيو الماضي
ل ـن ـف ــس ال ـص ـح ـي ـفــة
حـيــن أكــد أنــه يريد
الرحيل عن الملكي
ل ــرغـ ـبـ ـت ــه فـ ـ ــي ل ـعــب
المزيد من الدقائق.
(إفي)

أوزيل يتخلى عن صمته ويدافع عن نفسه

أوزيل

داف ـ ــع م ـس ـعــود أوزيـ ـ ــل العـ ــب وســط
المنتخب األلماني ونادي ارسنال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ع ــن ال ـ ـصـ ــورة ال ـتــي
جمعته بالرئيس التركي رجب
طيب اردوغان ،وأثارت الكثير
من الجدل.
وش ـ ـ ــدد أوزي ـ ـ ـ ــل ع ـل ــى أن ــه
ل ــم ت ـكــن ل ــدي ــه أي "أغ ـ ــراض
س ـي ــاس ـي ــة" ع ـن ــدم ــا الـتـقــط
ال ـ ـصـ ــورة ال ـفــوتــوغــراف ـيــة
م ــع اردوغ ـ ـ ـ ــان ق ـب ــل ك ــأس
العالم ،مدافعا عن خياره
في فعل ذلك.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل صـ ــاحـ ــب
األصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـت ــركـ ـي ــة عـ ـب ــر ح ـس ــاب ــه

الشخصي على "تويتر" أمس أنه لو عاد به
الزمن اللتقط هذه الصورة مرة أخرى.
وهذه هي المرة األولى التي يتحدث فيها
اوزيــل بشكل علني عن الواقعة التي أثــارت
الكثير من اللغط في ألمانيا.
وأوض ــح اوزي ــل "اتـفـهــم أنــه ربـمــا يصعب
استيعاب األمر ،حيث انه في أغلب الثقافات
ف ــإن الـقــائــد الـسـيــاســي ال يمكنه فـصـلــه عن
ال ـش ـخ ــص ،ول ـك ــن ف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة الــوضــع
مختلف".
وأضاف "بصرف النظر عن المحصلة في
االنـتـخــابــات الـســابـقــة ،أو االنـتـخــابــات التي
سبقتها ،كنت سألتقط الصورة".
وأشــار "رغــم أن وسائل اإلعــام األلمانية
ص ـ ــورت شـيـئــا مـخـتـلـفــا ،الـحـقـيـقــة أن عــدم

مقابلتي للرئيس كانت ستعني عدم احترام
جذور أسالفي ،والذين أدرك أنهم يشعرون
بالفخر بالمكانة التي وصلت إليها اليوم".
وخ ـت ــم اوزي ـ ـ ــل ب ــال ـق ــول "بــال ـن ـس ـبــة ل ــي ال
يهم من هو الرئيس ،ما يهم أنــه الرئيس...
ســواء كــان الرئيس التركي أو األلماني فإن
تصرفاتي لم تكن لتختلف".
واتخذت هذه القضية منعطفا آخر عندما
وج ــه مـصـطـفــى أوزيـ ـ ــل وال ـ ــد ن ـجــم ارس ـن ــال
انتقادات قاسية والذعة إلى أوليفر بيرهوف
مــديــر المنتخب األلـمــانــي ،بسبب تأكيدات
األخـ ـي ــر أن اس ـت ــدع ــاء أوزيـ ـ ــل ض ـمــن قــائـمــة
الـمــانـشــافــت فــي بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم 2018
بروسيا ربما كان خطأ.
(د ب أ)

هازارد

دي الورينتيس :ساري حاول تفكيك نابولي
اتهم اوريليو دي الورينتيس
رئـيــس ن ــادي نــابــولــي اإليـطــالــي
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق لـ ـلـ ـف ــري ــق
م ــاوريـ ـسـ ـي ــو س ـ ـ ــاري ب ـم ـحــاولــة
ت ـف ـك ـي ــك ص ـ ـفـ ــوف الـ ـف ــري ــق بـعــد
ت ـ ـحـ ــولـ ــه لـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ت ـش ـي ـل ـس ــي
اإلنكليزي.
ومباشرة بعد انتقاله لتدريب
ت ـش ـي ـل ـس ــي تـ ـع ــاق ــد س ـ ـ ـ ــاري مــع
جورجينيو العب وسط نابولي
لدعم خط وسط فريقه اإلنكليزي.
و نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــى دي الور يـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــس
تصريحات ساري التي قال فيها،
إنهما ارتكبا كالهما أخطاء أدت
فــي النهاية إلــى إنـهــاء االرتـبــاط
بين ساري ونابولي.
وق ـ ـ ــال دي الوريـ ـنـ ـتـ ـي ــس" :ال
يعجبني قــو لــه أن كلينا ارتكب

نيمار :لم أكن أرغب في رؤية الكرة بعد المونديال

سانشيز ينضم
لمعسكر مانشستر
يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي لحاق العب الوسط ،التشيلي
الدولي اليكسيس سانشيز ،بمعسكر الفريق في لوس أنجلس األميركية.
وحصل الالعب ،أخيرا ،على تأشيرة دخول الواليات المتحدة األميركية،
بعد محاوالت كثيرة من جانب إدارة النادي.
وغاب سانشيز ( 29عاما) عن بداية معسكر مانشستر ،لعدم حصوله
على تأشيرة دخول ألميركا.
ولــم يتم قـبــول طلب سانشيز لحصول على تــأشـيــرة ،وفـقــا للقانون
األميركي ،الذي يمنع منح تأشيرات ألي شخص اتهم باالحتيال.
وتلقى سانشيز عقوبة السجن  16شهرا مع إيقاف التنفيذ في فبراير
الماضي ،بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.
وغ ــاب سانشيز عــن الـمـبــاراة األول ــى ليونايتد بمعسكره األمـيــركــي،
والتي تعادل خاللها أمــام فريق كلوب أميركا المكسيكي بهدف لمثله
بوالية أريزونا.
(د ب أ)

كـشــف الـمـهــاجــم الـبــرازيـلــي
ن ـي ـمــار ف ــي ح ــدي ــث م ــع وكــالــة
فرانس برس أنه لم يكن يرغب
في رؤية الكرة امامه" ،لم أكن
أرغب في مشاهدة كرة القدم"
ب ـعــد خ ـي ـبــة الـ ـخ ــروج م ــن ربــع
نهائي مونديال روسيا .2018
وقال نيمار ،أغلى العب في
ا ل ـع ــا ل ــم ( 222م ـل ـي ــون ي ـ ــورو)،
امس األول ،في المؤسسة التي
تحمل اسمه في برايا غراندي
بالقرب مــن ســاو بــاو لــو حيث
نشأ ،وعلى هامش دورة ريد
بــول نـيـمــار فــايــف (" )5لــم اكــن
ارغب في مشاهدة الكرة أو أي
نوع من كرة القدم".
وتابع "لكن الحزن ال يمكن
أن يستمر الى االبد .لدي ابني،
عائلتي ،اصدقائي ،ال يريدون
رؤيتي حزينا".
وأضاف نيمار ونجله دافي
لــو كــا ( 6ا ع ـ ــوام) ع ـلــى حضنه
حول تقارير ربطته باالنتقال
ا لــى ر يــال مدريد اإلسباني ان

نيمار وأبنه
كـ ــل ه ـ ــذا االمـ ـ ــر "ت ـك ـه ـن ــات مــن
الصحافة".
ورأى ا ل ـ ــا ع ـ ــب ،ا ل ـ ـ ــذي ا ك ــد
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،انـ ـ ــه س ـي ـب ـق ــى فــي
صـفــوف بــاريــس ســان جــرمــان
الفرنسي ،انه ينتظر كثيرا ما
سيقدمه الموسم المقبل الى
جانب "اسطورة" مثل الحارس

تشافي :آرثر يمتلك جينات البرشا
أشاد العب برشلونة سابقا والسد القطري حاليا
تشافي هيرنانديز ،بالبرازيلي آرثــر ميلو ،المنضم
حديثا لصفوف الـبــر شــا ،معتبرا أنــه يمتلك جينات
البلوغرانا.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة "م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو"
الكتالونية ،لم يبخل العب الوسط اإلسباني بكلمات
ال ـث ـن ــاء ع ـلــى آرث ـ ــر ال ـ ــذي أكـ ــد أنـ ــه ش ــاه ــد ال ـع ــدي ــد من
المقاطع له.
وأردف" :أعـتـقــد أن ــه الع ــب يمكنه االن ــدم ــاج بشكل
مثالي بين صفوف برشلونة ،فهو يمتلك ما نطلق عليه
جينات البرشا ،ويتمتع بالمهارة الفنية والموهبة".

وأض ـ ــاف" :ب ـعــدهــا ،األمـ ــر يـعـتـمــد عـلـيــه ه ــو وعـلــى
عقليته ،وما إذا كان مستعدا للعب بين صفوف فريق
كـبـيــر ،لـكــن مـمــا أعــرفــه عـنــه لـيــس ل ــدي أدن ــى شــك في
أنه يستطيع أن يصبح العبا عظيما في البرشا .إنه
يستوفي كل المقومات الالزمة لذلك".
وان ـض ــم آرثـ ــر ،ال ــذي سـيـبـلــغ الـشـهــر الـمـقـبــل عــامــه
الـ ،22الى صفوف برشلونة هذا الصيف ،بعد أن وقع
مع النادي عقدا يمتد ستة أعــوام ،قادما من جريميو
البرازيلي ،مقابل  31مليون يورو ،إضافة الى  9ماليين
كمتغيرات.
(إفي)

اإل ي ـط ــا ل ــي ا ل ـم ـخ ـضــرم جيجي
بــو فــون ا ل ـقــادم مــن يوفنتوس
"لـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــا أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة ك ـ ــروي ـ ــة
(ب ــوف ــون) تـجـلــب كــل خـبــرتـهــا،
وس ـت ـســاعــدنــا بــال ـتــأك ـيــد هــذا
الموسم".
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ن ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــار ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا
ب ـس ـبــب م ـبــال ـغ ـتــه ال ـم ـســرح ـيــة

ع ـ ـلـ ــى ارض ا ل ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب خـ ــال
ال ـم ــون ــدي ــال األخـ ـي ــر ،ل ـك ـنــه رد
على ذلك بالقول انه لم يذهب
الـ ـ ــى كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم "مـ ـ ــن أج ــل
ال ـت ـعــرض لــاخ ـطــاء بــل لـلـفــوز
عـلــى خ ـصــومــي ...اعـتـقــد انهم
ان ـ ـت ـ ـقـ ــدوا أكـ ـث ــر مـ ــن ي ـت ـعــرض
لـ ـ ــاخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــذي
يرتكبها".
وتـ ــابـ ــع مـ ــازحـ ــا "أعـ ـتـ ـق ــد أن
االنتقادات كان مبالغا فيها .ال
يمكنني ان اكون الحكم والعب
ً
في الوقت عينه .لو كنت قادرا
عـلــى ذل ــك لـكــانــت األم ــور أكـثــر
بساطة".
وا قـصـيــت ا لـبــراز يــل ،حاملة
ال ـل ـقــب خ ـمــس مـ ــرات ،ف ــي ربــع
النهائي امام بلجيكا .2-1

أم ـطــر فــريــق ب ــاي ــرن مـيــونــخ األلـمــانــي
شباك باريس سان جرمان بثالثة أهداف
مقابل هدف وحيد خالل المباراة الودية
ال ـتــي جـمـعــت بـيـنـهـمــا أم ــس األول على
ملعب (هايبو-أرينا) بمدينة كالجنفورت
النمساوية ضمن منافسات بطولة كأس
األبطال الدولية.
استهل الشاب تيموثي ويا ،نجل النجم
الليبري السابق ورئيسها الحالي جورج
ويا ،التسجيل ألبناء عاصمة النور (ق.)31
ثــم رد الـفــريــق الـبــافــاري بثالثية وقع
عليها كل من :اإلسباني خابي مارتينيز
(ق ،)60وال ـبــرت ـغــالــي ري ـنــاتــو ســانـشـيــز
(ق ،)68والهولندي الشاب جوشوا زيركزي
(ق.)78
ي ــذك ــر أن الـ ـم ــدرب األل ـم ــان ــي ال ـجــديــد
للفريق الباريسي توماس توخيل خاض
اللقاء ومعه  5العبين فقط على مقاعد
االحتياط باإلضافة لحارسين احتياطيين
فقط ،فــي ظــل غياب نجوم الفريق األول
بعد مشاركتهم مع منتخبات بالدهم في
منافسات كأس العالم.

دي الورينتيس
أخ ـطــاء ،ال أعـتـقــد أنـنــي ارتكبت
أي خ ـط ــأ" .وأضـ ــاف "ل ـقــد ح ــاول
اصطحاب كل العبي الفريق إلى
إنكلترا" .وختم بالقول" :لقد أراد

الـتـعــاقــد م ــع جــوريـجـيـنـيــو وقــد
م ـن ـح ـتــه الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر بـعــد
الحديث مع كارلو أنشيلوتي".
(د ب أ)

ديشان يطالب بفوز
العب فرنسي بالكرة
الذهبية
يرى ديدييه ديشان ،مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ،أن جائزة
الكرة الذهبية يجب أن يحصل عليها واحد من الـ 23العبا الذين نجحوا
في حصد لقب كأس العالم  2018بروسيا ،دون أن يحدد العبا بعينه.
وقــال المدرب في مقابلة نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية ،أمس
األول" :أتمنى أن يفوز العــب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية .سيكون
ذلك أمرا جيدا".
ويـعـلــم دي ـشــان جـيــدا أن األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي والبرتغالي
كريستيانو رونالدو موجودان دائما في الترشيح للفوز بتلك الجائزة
"بسبب ما يقدمانه" ،ويأتي بعدهما البرازيلي نيمار العب باريس سان
جرمان الفرنسي.
لكن مدرب "الديوك" أصر على أن أحد العبيه هو األجــدر لنيل تلك
الجائزة ،بعد األداء الذي قدموه بالمونديال ،ونجاحهم في حصد لقب
البطولة العالمية.
(إفي)

التسيو يبدي اهتمامه بضم األلماني شورله

تشافي

ي ـت ـط ـل ــع ن ـ ـ ــادي التـ ـسـ ـي ــو اإليـ ـط ــال ــي
للتعاقد مع الجناح الدولي األلماني
ال ـس ــاب ــق آنـ ـ ــدري ش ــورل ــه م ــن ص ـفــوف
بوروسيا دورتموند األلماني.
وأشارت تقارير صحفية في إيطاليا
أ م ـ ـ ــس ،إ ل ـ ــى أن ال تـ ـسـ ـي ــو ي ـس ـع ــى إ ل ــى
ضم شورله لتعويض رحيل فيليبي
آندرسون إلى ويستهام يونايتد.
وكشف دورتموند أن غياب شورله

ع ــن قــائ ـمــة ال ـفــريــق ف ــي م ـب ــارات ــه أم ــام
مانشستر سيتي اإلنكليزي في افتتاح
ال ـك ــأس الــدول ـيــة لــأب ـطــال بــالــواليــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ج ـ ـ ــاء الن ـ ـش ـ ـغـ ــال ال ــاع ــب
بمفاوضات رحيله إلى فريق آخر.
كان شورله قد انضم إلى دورتموند
ً
قـ ــادمـ ــا مـ ــن ف ــول ـف ـس ـب ــورغ م ـق ــاب ــل 30
مليون يورو " 35.2مليون دوالر" عام
 ،2016لكنه لم يقدم العروض المأمولة

ميونيخ يتغلب على سان جرمان في الكأس الدولية
وشهد اللقاء الظهور األول للمخضرم
جــان ـلــوي ـجــي ب ــوف ــون ف ــي ع ــري ــن ال ـفــريــق
الـبــاريـســي مـنــذ انـضـمــامــه بــدايــة الشهر
ال ـج ــاري م ــن يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي لـمــدة
موسم قابل للتجديد ،وقدم مردودا طيبا
قبل أن يستبدل في الدقيقة  66لحساب
الحارس الشاب ريمي ديكامب.
فــي المقابل ،حظي الـمــدرب الكرواتي
الجديد للعمالق البافاري ،نيكو كوفاتش،
بمعظم نجومه وأجرى إجمالي  9تغييرات
على التشكيلة األساسية التي بدأت اللقاء.
وبهذا يضيف بطل ألمانيا أول  3نقاط
لرصيده ،فيما يبقى الـ"بي إس جي" دون
رصيد.
وسيلتقي البايرن في المباراة المقبلة
(فجر الخميس) مع يوفنتوس اإليطالي
عـلــى مـلـعــب لـيـنـكــون فــايـنــانـشـيــال فيلد
ب ـمــدي ـنــة ف ـيــادل ـف ـيــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،بـيـنـمــا
س ـي ـل ـع ــب سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان أمـ ـ ـ ــام أرس ـ ـنـ ــال
اإلنكليزي السبت على الملعب الوطني
بسنغافورة.
(إفي)

sports@aljarida●com

جانب من لقاء ميونيخ وسان جرمان

وسجل للفريق ثالثة أ هــداف فقط في
ا لــدوري األلماني (بوندسليغا) خالل
 33مباراة.
وي ـت ـقــاضــى ش ــورل ــه أرب ـع ــة مــايـيــن
ً
ً
و 500أ لـ ــف ي ـ ــورو را تـ ـب ــا س ـن ــو ي ــا فــي
دورتموند لكن التسيو يسعى لمنح
ال ـ ــاع ـ ــب ثـ ــاثـ ــة م ــايـ ـي ــن ي ـ ـ ــورو ف ـقــط
ً
سنويا .
(د ب أ)

إيفرتون يقترب من ضم
البرازيلي ريتشارليسون
بـ ـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق إي ـ ـ ـفـ ـ ــرتـ ـ ــون
اإلن ـك ـل ـيــزي ع ـلــى أع ـت ــاب ضم
البرازيلي ريتشارليسون من
صفوف واتفورد.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـتـ ـق ــاري ــر وس ــائ ــل
اإلعالم البريطانية ،فإن قيمة
ا لـصـفـقــة قــد تـبـلــغ  50مليون
جنيه إسترليني.
وانـ ـتـ ـق ــل ري ـت ـش ــارل ـي ـس ــون
( 21عاما) إلى واتفورد العام
الماضي قادما من فلومينزي
البرازيلي ،وسجل مع الفريق
خ ـ ـم ـ ـسـ ــة أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف خـ ـ ـ ــال 38
مباراة.
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ذي
إنـ ــدب ـ ـنـ ــدنـ ــت ،فـ ـ ــإن إيـ ـف ــرت ــون
ي ـس ـع ــى أيـ ـض ــا ل ـض ــم ث ـنــائــي
برشلونة اإلسباني؛ الفرنسي
لــو كــاس د ي ـنــي ،والكولومبي
(د ب أ)
ييري مينا.

ريتشارليسون
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رياضة

هاميلتون يفوز بجائزة ألمانيا
ويستعيد الصدارة من فيتل
في سباق جائزة المانيا الكبرى،
المرحلة الحادية عشرة من
بطولة العالم للفورموال واحد،
التي اقيمت امس على حلبة
هوكنهايم ،أحرز بطل العالم
البريطاني لويس هاميلتون
(مرسيدس) المركز االول.

أحــرز بطل العالم البريطاني
لــويــس هــامـيـلـتــون (مــرس ـيــدس)
الـمــركــز األول فــي س ـبــاق جــائــزة
ال ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،الـ ـم ــرحـ ـل ــة
الحادية عشرة من بطولة العالم
ل ـل ـفــورمــوال واح ـ ــد ،ال ـتــي اقـيـمــت
أمس على حلبة هوكنهايم.
وتقدم هاميلتون على زميله
ف ــي ال ـفــريــق الـفـنـلـنــدي فــالـتـيــري
بــوتــاس ،ومــواطــن األخير سائق
فيراري كيمي رايكونن.
وح ـقــق الـبــريـطــانــي انـتـصــاره
ال ـ ـ ـ ــ 66فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه ،واس ـت ـع ــاد
صــدارة ترتيب السائقين بفارق
 17نقطة مــن منافسه المباشر
على اللقب األلماني سيباستيان
فيتل (فيراري) ،الذي كان يتصدر
ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق قـ ـب ــل أن ي ـض ـط ــر إل ــى
االن ـس ـحــاب فــي الـلـفــة  52بسبب
خــروجــه عــن الـمـســار إث ــر هطول
األم ـ ـطـ ــار ،ب ـعــدمــا ل ــم ي ــدخ ــل الــى
م ـ ــرآب فــري ـقــه ل ـل ـت ــزود ب ــإط ــارات
م ـت ــوس ـط ــة خـ ــاص ــة ل ـل ـم ـس ــارات
المبللة ،على غرار ما فعل العديد
من السائقين.
وحـقــق هاميلتون ،ال ــذي رفع
رص ـ ـيـ ــده مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط إل ـ ــى 188
نقطة ،ف ــوزه الـ ــ 44بــألــوان فريقه
ال ـح ــال ــي "م ــرسـ ـي ــدس" ،ك ـمــا فــاز
ع ـل ــى ح ـل ـب ــة ه ــوك ـن ـه ــاي ــم ل ـل ـمــرة

الثالثة فــي مسيرته بعد عامي
 ،2008عندما كان يدافع عن الوان
ماكالرين-مرسيدس و 2016مع
فريقه الحالي.
وفاز السائق البريطاني للمرة
الرابعة على األراضــي االلمانية،
بعد الفوز الذي حققه على حلبة
ن ــورب ــورغ ــري ـن ــغ ع ـ ــام  2011مــع
ماكالرين ايضا.
وهي المرة األولى التي يحرز
فيها بطل العالم أربع مرات لقب
احــد السباقات بعد انطالقه من
مركز اقل من المرتبة السادسة،
علما بــأن ســائــق فــريــق "األسـهــم
ال ـف ـض ـيــة" اض ـطــر إل ــى االن ـطــاق
مــن الـمــركــز الــرابــع عـشــر ،بعدما
تـ ـع ــرض خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـت ـج ــارب
الـ ـت ــأهـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـسـ ـب ــت ل ـم ـش ـك ـلــة
ه ـي ــدرول ـي ـك ـي ــة أدت ال ـ ــى تـعـطــل
مساعد المقود.
وقـ ـ ــال هــام ـي ـل ـتــون الـمـنـتـشــي
بفوزه غير المتوقع "يجب دائما
أن تؤمن ،وقد صليت طويال قبل
االنطالقة .الفريق قام بعمل رائع
والسيارة كانت مدهشة".

استعادة الصدارة
واسـ ـتـ ـع ــاد ف ــري ــق مــرس ـيــدس
صدارة ترتيب الصانعين بفارق

هاميلتون يحتفل بفوزه في السباق
 8نقاط عن فيراري.
وك ـ ـ ـ ــان فـ ـيـ ـت ــل ،ال ـ ـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق
م ــن ال ـ ـصـ ــدارة ،يـسـعــى لتحقيق
ان ـت ـصــاره االول ف ــي هــوكـنـهــايــم
التي تبعد أقــل من  50كيلومترا
عـ ــن ال ـم ــدي ـن ــة الـ ـت ــي ول ـ ــد ف ـي ـهــا،

والخامس هذا العام ،ولكن بدال
مــن ذل ــك عــانــى انـسـحــابــه االول،
وخسر صدارة ترتيب السائقين
بعدما تجمد رصـيــده عند 171
نقطة.
واس ـ ـت ـ ـف ـ ــاد ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون مــن

الكشف عن اسم تميمة أولمبياد طوكيو 2020
كشفت اللجنة المنظمة لــدورة
األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـص ـي ـف ـي ــة
المقبلة التي تستضيفها العاصمة
اليابانية طوكيو عام  2020عن اسم
تميمة األولمبياد بجانب اسم دورة

األلعاب الباراليمبية التي تقام في
العام نفسه.
وأ طـلـقــت اللجنة المنظمة ا ســم
ميرايتوا على تميمة األولمبياد،
وهـ ـ ـ ــي ش ـخ ـص ـي ــة م ـ ـحـ ــدبـ ــة األذن

تميمة طوكيو

ومكونة من مربعات زرقاء.
وي ـن ـق ـس ــم اسـ ـ ــم مـ ـي ــرايـ ـت ــوا إل ــى
جـ ــزأيـ ــن األول "م ـ ـ ـيـ ـ ــراي" وي ـع ـنــي
المستقبل و"توا" ومعناها الخلود
باللغة اليابانية.
بينما تم اطالق اسم "سوميتي"
عـلــى تميمة ا لـ ــدورة الباراليمبية
وهي شخصية مكونة من مربعات
وردية وترتدي عباءة.
وتم اقتباس اسم تميمية الدورة
الباراليمبية من اسم مجموعة من
أزه ــار الـكــرز تدعى سوميوشينو.
وأعلنت اللجنة المنظمة لألولمبياد
فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر فـ ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي أن
تـ ــام ـ ـيـ ــذ الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة
اختاروا تميمتين ،تحمالن سمات
مستقبلية ،ألولمبياد طوكيو 2020
ودورة األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ل ــذوي
االحتياجات الخاصة "البارالمبياد"
التي تليها.
وحـ ــازت الـتـمـيـمــة األول ـ ــى ،الـتــي

إيقاف السباحة كوكس النتهاك
قواعد المنشطات
أعلن االتحاد الدولي للسباحة (فينا) ،أمس األول،
إي ـق ــاف الـسـبــاحــة األم ـيــرك ـيــة مــاديـسـيــن كــوكــس مــدة
عامين ،بتهمة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.
وأوض ــح االت ـح ــاد أن اخ ـت ـبــارات الـمـنـشـطــات التي
أجــريــت لكوكس ( 23عــامــا) ،المتوجة ضمن الفريق
األميركي بسباق  200 × 4تتابع حر ببطولة العالم
 ،2017جاءت بنتائج إيجابية ،وأظهرت مادة محظورة
في عيناتها التي سحبت في فبراير الماضي.
وذكرت اللجنة المعنية بالقضية في االتحاد الدولي
أنـهــا تتفق عـلــى أن كــوكــس "ص ــادق ــة ،وه ــي رياضية
دؤوب ــة ،وذات مصداقية وليست غشاشة" ،لكنها لم
تستطع "إثبات أن النسبة التي وجدت بعيناتها من
مــادة تريميتازيدين المحظورة كانت بسبب تناول
مياه ملوثة ،حسب ما تدعي".
ووفقا للعقوبة ،تشطب جميع نتائج كوكس اعتبارا
من الخامس من فبراير الماضي ،بينما تحتسب فترة
إيقافها عامين اعتبارا من الثالث من مارس .2018
(د ب أ)

كوكس

صممها ريو تانيجوتشي ،على 108
ً
آالف و 41صوتا.
وتحمل التميمة ،التي اختارها
ال ـتــام ـيــذ لــأول ـم ـب ـيــاد  ،الـلــونـيــن
األزرق الـ ــداكـ ــن واألب ـ ـيـ ــض بـيـنـمــا
تحمل تميمة البارالمبياد اللونين
الوردي واألبيض.
وذك ـ ــر ال ـم ـن ـظ ـمــون أن الـتـمـيـمــة
ً
المصممة لألولمبياد "تحمل طرازا
ي ـع ـكــس ج ــوان ــب ت ـق ـل ـيــديــة وكــذلــك
تكنولوجية حــديـثــة ...إنـهــا تحمل
ً
إيـحــاء قــويــا لـلـعــدل ،وكــذلــك الــروح
الرياضية" .بينما تحمل التميمة
المختارة للبارالمبياد ،سمات تعبر
عن القوة الكامنة ،والقلب العاشق
للطبيعة.
و ش ـ ـ ـمـ ـ ــل اال قـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراع  200أ لـ ــف
حجرة دراسية في  16ألف مدرسة
بــال ـيــابــان ،حـيــث مـثـلــت كــل حجرة
ً
ً
صوتا واحدا.
(د ب أ)

انسحاب فيتل ليتصدر السباق
ق ـب ــل  12ل ـف ــة م ــن ال ـن ـه ــاي ــة ام ــام
بوتاس ،الذي حاول أن يتجاوزه
فــي الـلـفــات االخ ـيــرة ولـكــن بــدون
أن ينجح.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ــائـ ـ ــق ريـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــول

ال ـه ــول ـن ــدي م ــاك ــس ف ـيــرش ـتــابــن
راب ـ ـع ـ ــا وتـ ـ ـ ــاه االل ـ ـمـ ــانـ ــي نـيـكــو
هالكينبيرغ (رينو) ،متقدما على
الفرنسي رومان غروجان (هاس)
وال ـم ـك ـس ـي ـكــي س ـيــرخ ـيــو بـيــريــز
(فورس إنديا) وزميله في الفريق

استيبان اوك ــون .فــي وقــت اكمل
ال ـس ــوي ــدي م ــارك ــوس إري ـك ـســون
(ساوبر) ،والنيوزيلندي برندون
هــارتـلــي (ت ــورو روس ــو) الـمــراكــز
العشرة األولى.

اإلسباني فرايلي بطل المرحلة
الـ  14في فرنسا
أح ــرز اإلس ـبــانــي عـمــر فــرايـلــي (اس ـتــانــا) لقب
المرحلة الرابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات
ال ـهــوائ ـيــة ع ـلــى مــرت ـف ـعــات م ــان ــد ،فـيـمــا احـتـفــظ
الويلزي جيراينت تــومــاس (سـكــاي) بالقميص
األصفر لمتصدر السباق.
وتقدم فرايلي بفارق  6ثوان الفرنسي جوليان
االفيليب والبلجيكي ياسبر ستويفن ،ليحرز لقبه
االول في السباق في مرحلة بلغ طولها  188كلم
بين سان بول تروا شاتو وماند.
وي ـشــارك فــرايـلــي ( 28عــامــا) ،الـفــائــز بمرحلة
في جيرو ايطاليا  ،2017للمرة األولى في طواف
فرنسا.
بــدوره ،أنهى توماس المرحلة بنفس توقيت
مواطنه وحامل اللقب كريس فــروم والهولندي
طوم دوموالن ،بفارق  18دقيقة عن فرايلي.
ويتقدم توماس ( 32عاما) على حامل اللقب
اربع مرات فروم وزميله في فريق سكاي بفارق

 1:39دقيقة و 1:50دقيقة عن دوموالن.
ورأى تــومــاس أن أولــويــة الفريق تكمن
فــي ع ــدم تـنــافــس الــدراج ـيــن مــع بعضهم
"قلتها مــن قبل ،لكنها اول مــرة اسابق
ثالثة اسابيع كمتصدر للترتيب العام،
لذا فاألمر مجهول".
وتابع توماس الذي اصيب في جيرو
اي ـطــال ـيــا ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ع ـنــدمــا فــاز
دومــوالن وخرج من المرحلة التاسعة
ف ــي ف ــرن ـس ــا ،ع ـنــدمــا كـ ــان ثــان ـيــا وراء
فروم "لدينا خطة الولى مراحل (جبال)
الـبـيــريـنـيــه ث ــم لـلـتــالـيــة .األه ــم ان نـفــوز
هنا وعــدم التنافس في ما بيننا وترك
دوموالن يفوز ،ألن األمر سيبدو غبيا".
وقـطــع الـثــاثــي خــط الــوصــول بفارق
ث ـ ــوان ق ـل ـي ـلــة ع ــن ال ـس ـلــوف ـي ـنــي بــري ـمــوز
روغليتش رابع الترتيب العام.

أوسيك أول مالكم يجمع األلقاب األربعة
أصبح األوكراني أولكسندر أوسيك ،بطل
العالم حسب تصنيفي المجلس العالمي
والمنظمة العالمية ،أول مالكم يجمع األلقاب
األربعة لوزن الخفيف  -الثقيل ،بفوزه أمس
األول في موسكو ،بإجماع القضاة الثالثة،
على الروسي مراد غاسييف ،بطل تصنيفي
االتحاد الدولي والجمعية العالمية.
ولم يهزم أوسيك ( 31عاما) في  15مباراة
حتى اآلن ،وألحق الخسارة األولى بمنافسه
غاسييف ( 24عاما) ،الــذي يتضمن سجله
 26فوزا.
والتقى المالكمان في نهائي "السلسلة
العالمية الـســوبــر للمالكمة" ،وهــي عبارة
عن بطولة بدأت العام الماضي ،وتجمع بين
حاملي األلقاب األربعة ومتحديهم.
وح ـصــل أوس ـي ــك ع ـلــى ش ـيــك بـقـيـمــة 10
ماليين يورو ،والكأس الجديدة التي تحمل
اسم المالكم األميركي الشهير محمد علي
(توفي عام .)2016

وتحت أنظار الممثل ستيفن سيغال،
سقط غاسييف في فخ اللكمات السريعة
الخاطفة والمتالحقة من جانب اوسيك،
بطل أولمبياد لندن  ،2012مسيطرا على
المجريات بشكل أفضل من الروسي ،الذي
حاول كعادته توجيه الضربات إلى جسد
منافسه لكنها لم تؤثر عليه.
وم ــن ال ـجــولــة االول ـ ــى ،أصـ ــاب اوسـيــك
منافسه الــروســي ال ــذي نجح ب ــدوره في
تــوجـيــه أول لـكـمــة واض ـحــة فــي الـثــانـيــة،
فيما اتبع المالكمان التكتيك دون فاعلية
في الثالثة.
وف ــي نـهــايــة ال ــراب ـع ــة ،وج ــه غاسييف
لكمة خاطفة بيمناه تــرح منها اوسيك
الذي لم يكن مهددا في الخامسة ،واعتمد
الروسي المتخلف بالنقاط في السادسة
على توجيه اللكمات إلى كبد األوكراني
دون أن يؤثر على أدائه.
واستمرت الحال على هذا المنوال حتى

الجولة االخيرة التي شهدت نهايتها ،رغم
الخصام بين بلديهما ،عناق المالكمين
قـبــل ال ـق ــرار الـنـهــائــي لـلـقـضــاة الـ ــذي جــاء
لمصلحة اوسيك باالجماع .وهنأ غاسييف
األوكراني ،وقال "إنه يوم أولكسندر".
وت ـحــدى أوس ـيــك الـمــاكــم البريطاني
طوني بيلو ،البطل السابق لوزن
الخفيف-الثقيل (تصنيف
المجلس العالمي) ،والذي
انتقل مؤخرا إلى الوزن
ال ـث ـق ـي ــل "فـ ـ ــي أي فـئــة
يـ ــرغـ ــب فـ ـيـ ـه ــا" ،وق ـ ــال
م ــازح ــا" :ســأكــل كثيرا
م ــن ال ـس ـبــاغ ـي ـتــي إذا
كـ ــان ال ي ــري ــد إنـ ــزال
وزنه".

أوسيك

بايكر األسرع في 100م ...ورقم قطري لهارون في 400م
في المرحلة الحادية عشرة
من الدوري الماسي ،سيطر
العداء األميركي روني بايكر
على سباق 100م ،أمس األول
في اليوم األول من لقاء لندن
أللعاب القوى.

سـيـطــر ال ـع ــداء األم ـيــركــي رون ــي بــايـكــر على
سباق 100م ،أمس األول ،في اليوم األول من لقاء
لندن أللعاب القوى ،المرحلة الحادية عشرة من
الدوري الماسي ،في حين تألق عبد اإلله هارون
وحطم الرقم القطري في 400م.
وفي ظل غياب مواطنيه كريستيان كولمان
المصاب قبل التصفيات ونجم 200م نواه اليلز،
سجل بايكر  9.90ثوان رغم انطالقته المتوسطة.
ً
وتقدم بايكر " 24عاما" الذي سجل  9.90ثوان
ً
أيـضــا فــي التصفيات على البريطاني زارنيل
ه ـيــوز " 9.93ثـ ــوان" وال ـج ـنــوب إفــري ـقــي اكــانــي
سيمبيني " 9.94ثوان" بطل ألعاب الكومنولث،
لكنه عجز عــن مـعــادلــة أفـضــل رقــم هــذه السنة
" 9.88ثوان" والذي يحمله مع اليلز.
بــدوره ،عانى كولمان إصابة عضلية طوال
ً
الـصـيــف ،وبــرغــم عــودتــه بـعــد غ ـيــاب  44يــومــا
وفـ ــوزه فــي ال ــرب ــاط قـبــل ثـمــانـيــة أيـ ــام ،ف ــإن ابــن
ً
الثانية والعشرين أصيب مجددا خالل عملية
اإلحماء قبل التصفيات.
وبـعــد عودتها مــن عطلة أمــومــة إثــر إنجاب
ابـنـهــا زايـ ــون فــي أغـسـطــس ال ـمــاضــي ،تابعت
الجامايكية شـيـلــي-آن فــرايــزر بــرايــس ،البطلة
األولـمـبـيــة فــي  2008و ،2012تألقها فــي لندن

وخطفت لقب سباق 100م عند السيدات.
وسجلت بــرايــس  10.98ث ــوان متقدمة على
األميركية دزيريا براينت ومواطنتها جونيال
سـمـيــث ،لـتـنــزل تـحــت حــاجــز  11ثــانـيــة للمرة
األول ــى منذ سنتين .وقــالــت فرايزر-برايس
ً
"أن ــا متحمسة جـ ــدا .لــم ألـتـفــت إل ــى ما
قاله اآلخرون عن عودة الوالدة بعمر
الحادية والثالثين".
وف ــازت الـبــريـطــانـيــة شــارا
ب ـ ـ ــروكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور ف ـ ـ ــي ال ـ ــوث ـ ــب
الـطــويــل ( 6.91أمـتــار)،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــان
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ب ـ ــول
شيليمو األ ســرع
فـ ــي  5آالف مـتــر
ب ــز م ــن 13:14.01
دقيقة.
ً
وق ـب ــل  14شـ ـه ــرا م ــن م ــون ــدي ــال الـ ـق ــوى فــي
الـ ــدوحـ ــة ،ت ــاب ــع ال ـف ــري ــق ال ـق ـط ــري تـحـضـيــراتــه
الجيدة ،بعد تتويج عبد اإلله هارون في سباق
ً
 400م بــزمــن  44.07ثــانـيــة مـحـقـقــا أفـضــل رقــم
وطني.
وبـقــي ه ــارون فــي الـمــركــز الــرابــع عند الخط

المستقيم األ خـيــر ،لكنه انطلق بسرعة عالية
وتـ ـخـ ـط ــى م ـن ــاف ـس ـي ــه
األمـ ـي ــرك ــي ب ــول

ديــديــوو ( 44.43ثــانـيــة) وكـيــرانــي جيمس من
غرانادا ( 44.50ثانية) حامل ذهبية أولمبياد
لندن  2012ومونديال دايغو .2011
ً
وقال هارون ( 21عاما) بعد فوزه "قبل قدومي
ً
إلى هنا تدربت جاهدا ألن مدربي قال لي ،إنه
يريدني تحقيق األفضل مرة جديدة وعدم
ً
االكتراث لآلخرين .من الصعب دوما
ً
الــدفــع بـقــوة فــي آخ ــر  150مـتــرا،
لكني قــدمــت كــل ش ــيء ،ومن
الجميل أن أحـطــم الــرقــم
الوطني".
وتـ ــابـ ــع هـ ـ ــارون
حــامــل بــرونــزيــة
مــونــديــال لندن
" 2017لن تكون
النهائيات سهلة
ً
ألنـ ـ ــه ل ــدي ـن ــا أي ـض ــا
األلـعــاب اآلسـيــويــة فــي الوقت
عينه ،لكني أحب السباقات وكل سباق بالنسبة
لي هو نهائي كبير".
وحـ ــل م ــواط ـن ــه ع ـبــدالــرح ـمــن س ــام ـب ــا ،نجم
المسافة عينها مع حواجز ،في المركز الخامس
ب ــزم ــن  44.62ثــان ـيــة .ووجـ ــه ال ـث ـنــائــي ه ــارون

وســامـبــا تحية قبل انـطــاق الـسـبــاق إلــى بطل
العالم في الوثب العالي مواطنهما معتز برشم
ً
المصاب راهنا.
وفي ظل غياب سامبا ،صاحب ثاني أفضل
رقم في التاريخ ( 46.98ثانية في  30يونيو في
باريس) ،حقق بطل النروجي كارستن فارهولم
ً
ً
ً
رقما وطنيا جديدا في سباق 400م حواجز بعد
فوزه السهل بزمن  47.65ثانية.
وفي القفز بالزانة ،تفوق بطل العالم األميركي
س ـ ــام ه ـن ــدري ـك ــس ( 5.92أم ـ ـتـ ــار) ع ـل ــى الـنـجــم
الفرنسي المخضرم رينو الفيلني ( 5.86أمتار).
ون ـجــح كـنــدريـكــس ف ــي مـحــاولـتــه األولـ ــى على
ارتفاع  5.92أمتار قبل إخفاقه مرتين للوصول
إلى ارتفاع  6.05أمتار.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

هذه هي إسرائيل!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

ألن اليهود كانوا ضحايا التعصب القومي في ألمانيا الهتلرية
ً
النازية فقد كان عليهم أن يكونوا األكثر رفضا للخطوة العنصرية التي
أقدم عليها بنيامين نتنياهو ،إذ ال أسوأ من أن يتحول الدين إلى قومية
متزمتة تغلق أبــواب االنعزالية المقيتة على نفسها وعلى أتباعها،
خصوصا إذا كان هناك شركاء في الدولة المعنية ،على غرار ما هو
عليه الوضع في فلسطين المحتلة منذ عام  ،1948حيث هناك اآلن نحو
عشرين في المئة من السكان ،بعضهم عرب مسلمون ،وبعضهم اآلخر
مسيحيون ...وبالطبع فإن هناك أقلية صغيرة من األرمن والبهائيين،
ً
وأيضا من الشراكسة و"السامريين" الـ"شمرونيم".
إنــه البــد من اإلش ــارة إلــى أن المؤكد أن نسبة مرتفعة من اليهود
المنتشرين في العالم كمواطنين في الدول التي يقيمون فيها والتي
أصبحت مع الوقت ومرور الزمن دولهم ،وبعضهم يحتل فيها مواقع
قيادية عليا ،سيرفضون هذه الخطوة التي ستتسبب في مشاكل كثيرة
األنظار على اعتبار أنهم كأتباع لهذا الدين
لهم والتي ستسلط عليهم ُ ْ
سينظر إليهم النظرة نفسها إلى مؤيدي
الذي أصبح قومية مغلقة
الـ"أبرتهايد" في جنوب إفريقيا ،قبل أن يقود البطل نيلسون مانديال
معركة الحق والمساواة والتسامح ضد عنصريةٍ كان البعض يعتبرها
نسخة ثانية من النازية الهتلرية.
قبل أي ــام قليلة أطـلــق الـحــاخــام األمـيــركــي الكبير يعقوب شبيرو
ً ّ ً
ـدوي ــا رف ــض فـيــه نـقــل ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة مــن تــل أبيب
تـصــريـحــا م ـ
إلــى الـقــدس واعتبارها عاصمة الشعب الـيـهــودي ،وقــال إن الحركة
الصهيونية حــركــة قومية استعمارية وإن الـيـهــوديــة ديــن ال دولــة،
وإنه ال توجد أي عالقة سياسية على اإلطالق بين الشعب اليهودي
وال ـقــدس ...إنها مجرد مدينة مقدسة ،والشعب اليهودي لم تكن له
عاصمة من قبل ...الشعب اليهودي ليس له بلد وال دولة وال منطقة،
الشعب اليهودي مجموعة دينية ،نحن نصلي في اتجاه القدس فقط،
ألنها مدينة مقدسة ال ألنها عاصمة سياسية.
وهكذا ولنتصور ماذا سيحدث في العالم من هزات وزالزل سياسية
لو أن الواليات المتحدة تعلن أن "البروتستانتية" هي قوميتها ،وتعلن
فرنسا أن "الكاثوليكية" هي األمــة الفرنسية ،وتعلن روسيا ومعها
ً
اليونان أن "األرثوذوكسية" أمة وليست دينا فقط ،وتعلن إيران المذهب
ً
الشيعي بديال عن الفارسية كقومية ،وهذا في هذه الحالة االفتراضية
ينطبق على الدول العربية كلها ،وعلى المسلمين كلهم ،وبحيث تصبح
ً
باكستان "إسالم ستان" وتصبح أفغانستان "إسالم ستان" أيضا!
ه ــذه الـخـطــوة الـتــي أق ــدم عليها بنيامين نتنياهو ت ــدل عـلــى أن
صاحبها يعاني عقدة عنصرية تاريخية ربما استمدها من كتاب والده
"مكان تحت الشمس" ،ولعل ما لم يحسب حسابه أن اليهود في العالم
ً
كله سيدفعون ثمن هذا غاليا ،إن على المدى القريب وإن على المدى
البعيد ،واآلن ستنظر شعوب العالم وقواها السياسية إلى إسرائيل
كنسخة من ألمانيا في العهد النازي الذي كان اليهود على رأس قائمة
ضحاياه ،وكنسخة من جنوبي إفريقيا في عهد نظام الـ"أبرتهايد" الذي
ً
َ ً
محاربا ومرفوضا من معظم دول وسكان الكرة األرضية ...وحقيقة
كان
فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بهذه الخطوة قدم إسرائيل إلى العالم
كدولة عنصرية ،وهذا إن لم يكن ً
غباء فحماقة سياسية قد وضع بها
في اليد الفلسطينية والعربية إثبات أن الحركة الصهيونية حركة
استعمارية عنصرية ،كما قال الحاخام اليهودي الكبير يعقوب شبيرو.

درايش

ال تتركوا هذا األمر يمر مرور الكرام

ً
ال يساورني شك أبدا في أن د .حامد العازمي وزير التربية
والتعليم العالي هذه المرة أمــام اختبار عظيم ال هــوادة فيه،
وال يتحمل االنتظار أو المجاملة .وال ينبغي االنتظار ،ففي
ذلك كارثة وطنية عواقبها المستقبلية وخيمة على هذا البلد...
وجــود  53شـهــادة م ــزورة تــم اكتشافها ،وتمت إحــالــة موظف
مصري بالوزارة له ضلوع في ذلك إلى النيابة ،وتمت إحاالت
أخرى للنيابة العامة!!
اآلن ،الـ ـس ــؤال ه ــو :ه ــل يـمـلــك ال ــوزي ــر ال ـش ـجــاعــة لـلـتـصــدي
لهذه الكارثة الوطنية؟ وهــل سيعلن أسماء المزورين الذين
يحتلون اآلن مناصب عليا ومراكز تؤثر على مستوى الشباب
ومستقبلهم ،وعلى شهاداتهم الواضحة والمدققة والتي ال ريب
فيها؟! وهل فكر الوزير بأن البعض من هؤالء يعملون بالنيابة
العامة والسلك القضائي ،ألن اعتماد شهاداتهم تم بالتزوير،
وطاف على أكثر من جهة؟!
مستقبل التعليم في خطر ...ومستقبل القضاء في خطر أكبر،

الحر ال يزال يحصد
أرواح اليابانيين
ُ
ً
تــوفــي  15شخصا على األق ــل ،ونقل
ً
أك ـث ــر م ــن  12ألـ ـف ــا إلـ ــى الـمـسـتـشـفـيــات
باليابان ،في أول أسبوعين من الشهر
الـجــاري ،وفــق أرقــام رسمية ،مع اقتراب
الحرارة من  40درجة مئوية في العديد
من المدن اليابانية ،أمس.
ً
وتــوفــي  12شـخـصــا بسبب ضــربــات
ال ـش ـمــس ب ــاألس ـب ــوع ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي 15
ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـعــد وف ـ ــاة ث ــاث ــة آخ ــري ــن في
األسبوع الذي سبق ،وفق بيانات رسمية.
ُ
ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل أ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن  9900ش ـخ ــص
للمستشفيات حتى منتصف األسبوع،
في حين أدخل المستشفى  2700شخص
باألسبوع الذي سبق ،وفق وكالة إدارة
ال ـحــرائــق وال ـ ـكـ ــوارث .وي ـب ــدو أن مــوجــة
الحر مستمرة.
وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة كـ ـي ــودو ل ــأن ـب ــاء ،أن
ً
 11ش ـخ ـصــا ع ـلــى األق ـ ــل ،مـعـظـمـهــم من
الـمـسـنـيــن ،لـقــوا مـصــرعـهــم أم ــس األول،
بسبب ما يشتبه أنها ضربات شمس.
وال ـس ـب ــت ت ــم اس ـت ــدع ــاء  3091عــربــة
ً
إسعاف في طوكيو ،وهــو ما ُيعد رقما
ً
قياسيا ليوم واحد.
وأفــادت وكالة األرصــاد الجوية ،بأن
ال ـحــرارة ت ـجــاوزت  35درج ــة مئوية في
 233نقطة مــراقـبــة بــأنـحــاء الـبــاد ظهر
أمس.
وبلغت الحرارة  39.8درجة مئوية في
مدينة غوجو وسط البالد ،ظهر أمس ،في
حين تجاوزت في بعض أنحاء طوكيو
 37درجة.
(أ ف ب)

ألن أكثرهم يحملون شهادات في الحقوق مــزورة ،وتعيينهم
ألن معادلة الشهادات تمت بالتزوير ،والعدد  53هو ما ثبت
واعترفت ال ــوزارة بــه ،ولكنه عــدد قليل وال يمثل إال قمة جبل
الجليد ...أما البقية فال يجب أن يفلتوا من العقاب.
فمثلما هـنــاك خـمـســون أو أك ـثــر ،يـجــب الـبـحــث عــن المئات
واآلالف من المزورين ،ومثلما هناك موظف واحد اعترف فإن
البقية مازالوا موجودين ،ومثلما تمكن ذلك الوافد من تزوير
الـشـهــادات البــد أن هـنــاك الكثيرين مثله ممن ال ذمــة لهم وال
ضمير ...فالشهادة تشترى بثالثة آالف دينار ،ومجموعها يدر
ماليين الدنانير في سنوات قليلة ،وهو ما يدعو للنظر في هذا
األمــر بجدية ،ودون محاباة ل ــوزراء أو نــواب أو متنفذين من
مصلحتهم إخفاء الحقائق!
كل ما يريده المواطن هو كشف الحقائق كاملة دون تردد،
وال شك لدينا في أن الوزير يمتلك الشجاعة هذه المرة لكشف
الفساد.

يومية سياسية مستقلة

ال ـ ـ ـ ـ ـچـ ـ ـ ـ ــذب فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــره ي ـ ــزي ـ ــد
مـ ـ ـث ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرض ،مـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ــردعـ ـ ـ ــه؟!
ـاروخ جـ ـ ــديـ ـ ــد
كـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوه طـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــه
راعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوخ ال ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ــد
ٍّ
ي ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــي وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــه
ّ
يـ ـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــه وي ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــد
وإذا ن ـ ـ ـسـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــه يـ ـعـ ـي ــد
م ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزن خ ـ ـ ـيـ ـ ــالـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــا اوس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــه!
ص ـ ـ ــاي ـ ـ ــر م ـ ـ ـثـ ـ ــل س ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــريـ ــد
ّ
ّ
ش ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــا وزع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟!
كـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـچ ـ ـ ـ ــذب شـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــه وحـ ـ ـي ـ ــد
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ّـوعـ ـ ـ ــه
ع ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــور ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر بـ ـعـ ـي ــد
ّ
خـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ــى األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ َّـرعـ ـ ـ ــه
ووتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــره شـ ـ ــديـ ـ ــد

َّ
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـچ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــه

ال ـ ـ ـ ـ ـچـ ـ ـ ـ ــذب فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــره ي ـ ــزي ـ ــد
ّ
وح ـ ـ ــن ـ ـ ــا ال ـ ـل ـ ــي ص ـ ـ ـ ْـرن ـ ـ ــا ن ـش ـ ّـج ـع ــه

منزلهما أثناء نومهما في بلدة
بارباز.
وأف ــاد تقرير للشرطة ،بــأن أم
الطفلين أصيبت بـجــروح جــراء
االنهيار األرضي.
وذكـ ــرت الـشــرطــة أن شقيقين
ً
( 11و 12ع ــا م ــا ) ل ـق ـيــا حتفهما
ال ـج ـم ـعــة ع ـن ــدم ــا دف ـ ــن ج ـ ــزء مــن
منزلهما في تربة جبلية كثيفة
بعد انهيار أرضي في بلدة أجو.

سرقة بيانات ربع سكان سنغافورة الطبية

وف ــي مــديـنــة بــون ـتــوك بإقليم
ً
ماونتين ،توفيت امرأة ( 54عاما)
ع ـنــدمــا صــدمــت ص ـخــرة س ـيــارة
مــارة بجوار المرأة خالل انهيار
أرضي.
ً
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـج ـلــس أن رج ــا
ً
( 43عاما) جرفه تيار قوي أثناء
ً
عبوره نهرا في إقليم نيجروس
أورينتال وسط البالد.
(د ب أ)

ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ـ ــون فـ ــي
س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ،ال ـ ـتـ ــي ي ـب ـل ــغ ع ــدد
سكانها نـحــو  ٦مــايـيــن نسمة،
الـ ـنـ ـق ــاب ع ــن تـ ـع ــرض ال ـب ـي ــان ــات
ال ـط ـب ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة ألكـ ـث ــر مــن
 1.5م ـل ـيــون ش ـخــص ف ــي ال ـبــاد
للقرصنة.
ووفـ ــق ب ـي ــان ح ـكــومــي ،أم ــس،
ف ــإن ــه ت ــم اخـ ـت ــراق إحـ ــدى قــواعــد
البيانات الطبية الحكومية من

تعزيز الخصوصية على «فايرفوكس كالر»

 27يونيو الماضي إلى  4الجاري،
ح ـيــث ُس ــرق ــت أس ـم ــاء وع ـنــاويــن
األش ـخ ــاص ال ــذي ــن ت ـ ــرددوا على
العيادات الطبية منذ مايو ،2015
لكن لــم تتم ســرقــة كــل السجالت
الطبية الـخــاصــة بـهــم ،فــي حين
ُســرقــت تفاصيل الـحــالــة الطبية
لنحو  160ألف شخص.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة
السنغافورية ،فــي بـيــان ،أنــه "لم

ي ـت ــم ال ـت ــاع ــب ب ــال ـس ـج ــات ،وال
ُ
تعديلها ،وال حذفها ،ولم تخترق
أي سـ ـج ــات أخـ ـ ــرى ل ـل ـمــرضــى،
م ـ ـ ـثـ ـ ــل :ال ـ ـت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص ون ـ ـتـ ــائـ ــج
الـتـحــالـيــل ومــاح ـظــات األط ـبــاء،
ُ
ولــم تــرصــد أي عمليات اخـتــراق
م ـم ــاث ـل ــة ألنـ ـظـ ـم ــة ت ـك ـنــولــوج ـيــا
معلومات أخرى للرعاية الصحية
الحكومية".
(د ب أ)

وفيات
فوزية عبده محمد شلتوت

زوجة أحمد عبدالله صالح الحمدان
 69عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ــروض ــة ،ق ،4ش ،47م ،40الـنـســاء:
الروضة ،ق ،4ش ،47م40أ ،ت97536161 ،99767205 :

دغيمة عويض عايض الديحاني

أرملة الفي كليفينخ الديحاني
 77عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،الــرجــال :الـفــردوس،
ق ،9ش األول ،ج ،15م ،57النساء :صباح السالم ،ق ،13ش ،2ج،9
م ،18ت98999574 :

حسن خضير شعبان بوشعبون

 61عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :بيان ،مسجد
اإلمام الحسن ،النساء :الرميثية ،حسينية العترة الطاهرة ،ق،10
ش ،10م ،16ت96991330 :

عبدالصمد مندني خليفة خدادا

 66عــامــا ،يشيع الـيــوم بعد صــاة العصر ،السالمية ،حسينية
الحاج حبيب البلوشي ،ق ،10ش عمان ،خلف مستشفى الراشد،
ت99055646 :

مواعيد الصالة
ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة ت ـط ــوي ــر ال ـب ــرم ـج ـي ــات
األم ـيــرك ـيــة (م ــوزي ــا) ،أمـ ــس ،ع ــن إضــافــة
المزيد من خصائص حماية الخصوصية
إلى متصفح اإلنترنت "كالر" ،وهو إصدار
الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي من
متصفح اإلنترنت "فايرفوكس".
وم ــن الـمـعــروف أن تطبيق ك ــار يركز
على تحقيق أقصى درجات الخصوصية
للمستخدم ،إلى جانب وجود العديد من
الوسائل التي تمنع ظهور اإلعالنات أثناء
التصفح ،ومنع مواقع اإلنترنت من تتبع
المستخدم.

وم ــن أش ـهــر م ــزاي ــا "كـ ــار" ق ــدرت ــه على
ال ـم ـســح الـ ـف ــوري ل ـكــل ت ــاري ــخ وم ـح ـتــوى
التصفح بزر واحد على الشاشة.
وقد أضاف آخر تحديث للتطبيق طبقة
حماية جديدة ،من خالل استخدام "هوية
اللمس" أو "هوية الوجه" ،إلعادة تنشيط
جلسة التصفح على األجهزة التي تعمل
بنظام التشغيل "آي.أو.إس" من "آبل".
وفي حال انتقال أي مستخدم إلى موقع
إنـتــرنــت مـفـتــوح بــالـفـعــل عـلــى التطبيق،
سيتأكد المتصفح "فايرفوكس كالر" من
أن المستخدم مصرح له بدخول الموقع

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

و"الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــا" فـ ـ ـ ــي أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ِسـ ـ ـع ـ ــه!

األمطار تقتل وتجلي اآلالف في الفلبين
أعلن مسؤولون ،أمس ،أن ستة
أشخاص على األقل لقوا حتفهم
فــي ان ـه ـيــارات أرض ـيــة وح ــوادث
أخــرى فــي الفلبين ،بعد أسبوع
من األمطار الغزيرة التي نتجت
عن ثالثة أعاصير مدارية.
وأجـ ـ ـب ـ ــر أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  229أل ــف
ش ـخ ــص ع ـل ــى الـ ـ ـن ـ ــزوح ،بـسـبــب
الفيضانات ،ولقي طفالن حتفهما
أمــس عندما دفــن انهيار أرضــي

د .ناجي سعود الزيد

الچذب في
الديره يزيد!

ّ
وضاح

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

من خــال هــذا الجهاز ،وهــو ما يمنع أي
شـخــص مــن ســرقــة أي هــاتــف غـيــر مغلق
والــوصــول إلــى صفحة الحساب البنكي
ً
المفتوحة مثال.
ً
ويمكن أيضا استخدام المتصفح في
البحث داخل صفحات اإلنترنت ،واالنتقال
إلى نسخة الموقع الخاصة بالكمبيوتر
ال ـم ـك ـت ـب ــي ،والـ ـخ ــاصـ ـيـ ـت ــان األخـ ـي ــرت ــان
متاحتان لكل مــن أجـهــزة أنــدرويــد و"آي.
أو.إس".
(د ب أ)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:32

العظمى

45

الشروق

05:03

الصغرى

30

الظهر

11:54

أعلى مد

ً
 08:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:30

 09:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:46

ً
أدنى جزر  01:42صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:14

 03:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

