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بنس يبشر بمستقبل مشرق ...ونتنياهو يتحدث عن التاريخ والتهديد المشترك
ً
• «محور أستانة» يستعجل الحسم بسورية مستفيدا من االنسحاب األميركي

انقسم المشهد الدولي في الساعات الــ ٤٨األخيرة
بـيــن حــدث ـيــن ،األول فــي وارسـ ــو حـيــث جـمـعــت إدارة
ً
الرئيس األميركي دونالد ترامب دوال عربية ورئيس
الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إ لــى مائدة
واحدة ،واآلخر في سوتشي التي جمعت للمرة الرابعة
محور أستانة المتعجل حسم األزمة السورية لمصلحة
ً
أطــرافــه ،مستفيدا مــن لحظة انـسـحــاب واشـنـطــن من
سورية والقلق الــذي يالحق وجــودهــا العسكري في
العراق.
مــائــدة وارس ــو لــم تقتصر على الملفات ،فالعشاء
الذي جمع نتنياهو ،المقبل على انتخابات في أبريل،
مع ممثلي الدول العربية كان محل احتفاء من رجاالت
إدارة ترامب وفي مقدمتهم نائبه مايك بنس الذي ركز
في افتتاح المؤتمر على خطر إيران ،دون أن تغيب عن
ناظره «رئاسية  ،»٢٠٢٠التي يرغب في الفوز بها إلى
جانب رئيسه.
لكن رغم هذا المشهد المزدوج ،كان االنقسام سيد
الموقف في وارسو كما في سوتشي ،فالدول األوروبية
التي خفضت تمثيلها إليـصــال رســالــة اعـتــراض إلى
الحليف األميركي لحقتها دول أخرى اعترضت بشكل
ً
أو بآخر على االجتماع الــذي أغضب كــا من طهران
والفلسطينيين ،أما في سوتشي فالنزاع المتصاعد
ً
ً
بين طهران وموسكو والذي اتخذ أشكاال عنيفة أخيرا
ً
كان حاضرا إلى جانب معضلة إدلب.
وفي وارســو ،قال بنس ،لممثلي  60دولة 02

رؤى عالمية
صورة جماعية للمشاركين بالمؤتمر يبدو فيها نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في وارسو أمس (إي بي أيه)

عيسى عبدالسالم

بعد منافسة مع تحالف البنك التجاري وبورصة
َ
مدريد ،فاز تحالف شركتي "االستثمارات الوطنية"
و"األولى لالستثمار" ومجموعة أرزان المالية مع
بورصة أثينا بالمزايدة على حصة في المشغل
الرئيسي ،تبلغ  %44من رأسمال شركة بورصة
الكويت.
ً
ً
وقدم التحالف الفائز عرضا بـ 237فلسا لسهم
شركة البورصة ،البالغ عدد أسهمها في المزايدة
ً
 84مليونا  ،بقيمة إجمالية  19.9مليون د يـنــار،
ً
بينما تقدم التحالف اآلخر بسعر  138فلسا للسهم،
ً
وكان سعر األساس للمزايدة  137فلسا.

من جهته ،أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة
أســواق المال أحمد الملحم أن المرحلة األولــى
م ــن عـمـلـيــة الـخـصـخـصــة انـتـهــت ب ـفــوز تحالف
االستثمارات الوطنية وبورصة أثينا ،في خطوة
ت ـعــد بـمـثــابــة "حـ ــدث تــاري ـخــي لـلـكــويــت وهـيـئــة
ً
األسـ ـ ــواق" ،م ــؤك ــدا أن ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ستشهد
ً
ً
تعاونا كبيرا لالرتقاء بمكانة بورصة الكويت
لخدمة االقتصاد الوطني.
بـ ـ ـ ــدوره ،رأى م ـم ـثــل ال ـت ـح ــال ــف الـ ـف ــائ ــز ،ب ــدر
ً
ً
الخرافي ،أن هذه الفرصة "تمثل حدثا إيجابيا
للقطاع الخاص الكويتي" ،إلى جانب ما تمثله
ً
من "قيمة مضافة لشركاتنا" ،مضيفا أن "القطاع
الـخــاص أثـبــت كـفــاء ة فــي الـســابــق واآلن نسعى

لتطوير البورصة وإيصالها إلى العالمية عبر
التعاون مع المشغل العالمي الذي يمتلك خبرات
قوية وذلك الكونسورتيوم المحلي الذي يمتلك
دراية كبيرة بالسوق الداخلي".
وح ــول تــوزيــع نـســب الـمـلـكـيــات بـيــن أعـضــاء
التحالف الفائز ،كشف الخرافي أنها "قد تكون
بــالـتـســاوي ،إال أنــه سيتم االت ـفــاق عليها خالل
ً
االجتماع المقبل" ،مشيرا إلى أن المشغل العالمي
ً
سيتملك حصة بسيطة وفقا لشروط المزايدة.
وأشاد الخرافي بمجموعة التحالف المنافس،
ً
ً
ممثال في البنك التجاري ،مشيرا إلى أن مجموعة
ُ
جري
األوراق "مجموعة كبيرة ،وال شك أن من ي ِ
الفحص النافي للجهالة ويتمكن من 02

ّ
«القوى العاملة» توظف 622
بـ «الخاص» في يومين

03

كوتة للمرأة وعودة «مجلس الشيوخ» وزيادة تمثيل األقباط وتمديد «الرئاسية»
●

ً
دخـلــت مـصــر ،أم ــس ،رسميا
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ب ـع ــد مــواف ـقــة
أغ ـل ـب ـيــة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب عـلــى
مـقـتــرح بـتـعــديــات دس ـتــوريــة،
ً
سـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــدأ الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان ن ـ ـقـ ــاشـ ــا
ً
مجتمعيا حولها ،لكنه لن يمس
جــوهــرهــا ،عـلــى أن يـتــم إج ــراء
استفتاء شعبي عليها في أبريل
أو مايو المقبلين.
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـبـ ـ ــرل ـ ـ ـمـ ـ ــان عـ ـل ــي
ً
عبدالعال أعلن أن  485نائبا ،من
أصــل  ،596وافـقــوا على تعديل
الدستور ،وهو ما يعني حصول
َ
المقتر ح على موافقة أكثر من
نصف عدد األعضاء (،)1+%50
ً
وتم إجراء التصويت وفقا آللية
المناداة باالسم في جلسة أمس،

جلسة مجلس النواب بالقاهرة أمس (أ ف ب)

«السكنية» تستعد لتوزيع
 35ألف وحدة في «الخيران»
المؤسسة وضعتها على خريطة
التوزيعات بعد «جنوب صباح األحمد»

●

09-08
االنتفاضة الثالثة
في السودان ...ثورة
حقيقية؟

يوسف العبدالله

مع اتجاه المؤسسة العامة للرعاية السكنية
العتماد توزيعات السنة المقبلة ،2020/ 2019
ع ـبــر اس ـت ـك ـمــال ق ـســائــم ج ـن ــوب مــدي ـنــة صـبــاح
األحمد إلى جانب توزيع عدد من الشقق السكنية
كسكن عمودي في مدينة جابر األحمد ،علمت
«الجريدة» ،من مصادرها أن المؤسسة وضعت
مدينة الخيران على خريطة توزيعاتها القريبة
المقبلة لتنفيذ أكثر من  35ألف وحدة سكنية،
على أن يتم ذلك عقب االنتهاء من توزيع المتبقي
من قسائم مدينة صباح األحمد.
وقالت المصادر إن مساحة مشروع الخيران،
الذي يقع جنوب البالد ويبعد عن مدينة الكويت
ً
بنحو  80كيلومترا ،تبلغ  14000هكتار ،متوقعة
تـنـفـيــذه بـنـفــس وت ـيــرة م ـشــروع ج ـنــوب صباح
األحـ ـم ــد ،ب ـم ـســاحــة  400م ـتــر م ــرب ــع ل ـلــوحــدة،
بحيث يوزع على شكل قسائم يبنيها 02

لبنان يحيي الذكرى الـ 14
الغتيال الحريري

البرلمان المصري يقر تعديل الدستور واالستفتاء في مايو
القاهرة  -حسن حافظ

اقتصاد

مشروع قانون «نوبك»
يكتسب زخمًا جديدًا
في الكونغرس

• يضم معهما «األولى لالستثمار» و«أرزان المالية» • بسعر  237فلسا للسهم
• القيمة اإلجمالية  19.9مليون دينار • الملحم :حدث تاريخي للكويت وهيئة أسواق المال
• الخرافي :نترقب المرحلة الثانية وطرح حصة المواطنين لالكتتاب العام بأسرع وقت

ولــم يعترض إال عــدد قليل من
النواب أبرزهم هيثم الحريري
وأحـمــد الـطـنـطــاوي ،العضوان
في ائتالف " "30/ 25المعارض،
ً
والمكون من  16نائبا.
وق ـ ــال ع ـبــدال ـعــال إنـ ــه سيتم
تـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــص شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر لـ ـتـ ـلـ ـق ــي
الـمـقـتــرحــات والـمــاحـظــات من
مختلف الجهات والهيئات ،ثم
عقد جلسات استماع على مدى
أسبوعين بحد أدنى  6جلسات،
يحضرها عدد من السياسيين
والقانونيين وممثلي الهيئات
اإلع ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات
والنقابات الستطالع رأيهم في
مبدأ التعديالت.
اإلجراءات السابقة سيعقبها
تولي لجنة الشؤون الدستورية
والتشريعية الصياغة 02

األمير يهنئ ملك
البحرين بذكرى الميثاق
الوطني

١٢

بمزايدة البورصة
يفوز
أثينا»
«االستثمارات
تحالف
ً
●

الثانية

مسك وعنبر

١٨
«المطبوعات الكويتية
التاريخية» محور لقاء
«ذات السالسل»

دوليات

20

20

وزير داخلية السودان يدعم
المتظاهرين ويحذر من الكراهية
المعارضة ّ
تتوحد ألول مرة في مطالبة البشير بالتنحي

بـ ـ ـع ـ ــد دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات
ال ـســودان شهرها الـثــالــث ،أقـ ّـر
وزي ــر الــداخـلـيــة ،األم ـيــن العام
لـلحزب االتحادي الديمقراطي
أحمد عثمان ،بأن «المحتجين
في الشوارع على حق ،ويجب
ً
االس ـت ـج ــاب ــة إلـ ـيـ ـه ــم» ،م ـش ــددا
على «ض ــرورة إلـغــاء اإلقـصــاء
السياسي في البالد».
وح ــذر عـثـمــان ،خ ــال نــدوة
عن الوضع االقتصادي ،أمس
األول بمقر حزبه في الخرطوم،
مـ ــن «مـ ــوجـ ــة ك ــراهـ ـي ــة ع ــارم ــة
ت ـن ـتــاب الـ ـش ــارع الـ ـس ــودان ــي»،
ً
ُمقرا بأن «جيله من السياسيين
فشلوا في إدارة التنوع ،وفقدوا
بـسـبــب ذل ــك ثـلــث ال ـب ــاد ،مما
يحتم عليهم المحافظة على
الجزء المتبقي».
02

ترامب ّ
يحطم األرقام
ّ
ويهدد مادورو بكل
الخيارات

رياضة

٢١
الجولة الثالثة عشرة
لدوري ڤيڤا تنطلق اليوم
بـ  3مباريات

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ ملك البحرين بذكرى الميثاق الوطني
سموه عزى الرئيس اإليراني بضحايا تفجير زاهدان
بعث سمو أمير البالد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد بـبــرقـيــة تهنئة
إل ــى ال ـعــاهــل ال ـب ـحــري ـنــي الـمـلــك
حمد بــن عيسى آل خليفة عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة
إلقرار ميثاق العمل الوطني في
البحرين الشقيقة.
وأش ـ ــاد ص ــاح ــب ال ـس ـمــو بما
يشهده البلد الشقيق من نهضة
بارزة شملت مختلف المجاالت
وب ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــززت مـ ـك ــانـ ـت ــه
المرموقة ،سائال سموه المولى
تعالى أن يديم على الملك حمد
مــوفــور الصحة وتـمــام العافية،
وأن يـحـقــق لـلـبـحــر يــن الشقيقة
المزيد مما تتطلع إليه من عزة
ورفـعــة وازده ــار فــي ظــل قيادته
الحكيمة.
وبـعــث سـمــوه ببرقية تعزية

إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس االي ـ ــران ـ ــي حـســن
روح ــان ــي عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته
بضحايا الهجوم الذي استهدف
حـ ــاف ـ ـلـ ــة ت ـ ـقـ ــل ق ـ ـ ـ ــوات م ـن ـت ـس ـبــة
ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي في
مدينة زاهدان جنوب شرق إيران،
والذي أسفر عن سقوط عدد من
الـضـحــايــا والـمـصــابـيــن ،معربا
سـ ـم ــوه ع ــن اس ـت ـن ـك ــار ال ـكــويــت
وإدانـتـهــا لهذا العمل اإلرهــابــي
ال ــذي اسـتـهــدف أرواح األبــريــاء
اآلمنين ،وراجيا سموه للضحايا
المغفرة والرحمة وللمصابين
سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ــواف األحـمــد ،ورئـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك ببرقيات مماثلة.

المبارك يستقبل رئيس وفد الصداقة
الكويتية  -الجورجية

ً
المبارك مستقبال رئيس لجنة الصداقة الكويتية-الجورجية أمس
اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جــابــر ال ـم ـبــارك ،بـحـضــور وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقتصادية مريم العقيل ،في قصر السيف ،أمس،
رئـيــس وف ــد لجنة ال ـصــداقــة الـكــويـتـيــة الـجــورجـيــة

ارتشيل تــاالكـفــادزة ،والــوفــد المرافق لــه ،بمناسبة
زيارته للبالد.
حـضــر الـمـقــابـلــة رئ ـيــس بـعـثــة ال ـشــرف الـمــرافـقــة
النائب عمر الطبطبائي.

الكويت :نهج لدفع ملفات األسرى والمفقودين لألمام

«الهالل األحمر» تكتسب
«يونيسيف»:
ً
عالميا
متميزة
سمعة
العتيبي :فرحتنا بالتحرير من العراق لم تكتمل ومصير بقية أبنائنا مجهول
هنريتا فور بحثت مع الساير الشراكة اإلنسانية وتعزيز الحماية لألطفال

ً
الساير مستقبال المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»
أش ــادت المديرة التنفيذية لمنظمة األمــم المتحدة
للطفولة (يونيسيف) هنريتا فور بالجهود التي تبذلها
جمعية الهالل األحمر الكويتي في سبيل تخفيف معاناة
األطفال ضحايا الكوارث واألزمات حول العالم ،وتوفير
سبل العيش الكريم لهم.
وثمنت فور في تصريح لـ «كونا» ،أمس األول ،عقب
لقائها والــوفــد الـمــرافــق رئـيــس مجلس إدارة «الـهــال
األحمر» د .هالل الساير ،مبادرات الجمعية اإلنسانية
وسعيها الحثيث لتنمية المجتمعات الضعيفة ،والحد
من تداعيات الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع
اإلنسان.
وأض ــاف ــت أن الـسـمـعــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـت ــي اكتسبتها
الجمعية عالميا تدعو إلى التعرف عن كثب إلى برامجها

وأنشطتها ،وتوثيق عرى التعاون معها ،وتنفيذ مشاريع
مشتركة تعبر عن وحدة الهدف وتطابق البرامج ،وتجسد
نبل المقاصد التي يسعى إليها الجانبان.
وأوضحت أن االجتماع شهد مناقشة مجاالت التعاون
والشراكة اإلنسانية ،وتعزيز أوجــه الرعاية والحماية
لألطفال ،والعمل على حشد الدعم والتأييد للقضايا
اإلنسانية العاجلة والملحة.
ً
من جانبهّ ،
رحب الساير بزيارة الوفد األممي ،الفتا إلى
حرص الجمعية على فتح مجاالت أرحب للتعاون البناء
بين الطرفين في الجانب اإلنساني .وأكد الساير حرص
الجمعية الدائم على مد جسور التواصل والتعاون مع
وكاالت ومنظمات العون اإلنساني اإلقليمية والدولية
من أجل مستقبل أفضل للعمل اإلنساني.

مصير
ممتلكاتنا
ومحفوظاتنا
ال يزال غير
معروف منذ
1991

حـ ـث ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ـعـ ـث ــة االم ـ ــم
الـمـتـحــدة لـلـمـســاعــدة فــي ال ـعــراق
على مواصلة تنفيذ واليتها فيما
يتعلق بمتابعة مـســأ لــة اال س ــرى
والـمـفـقــوديــن وإع ــادة الممتلكات
بما فيها المحفوظات الوطنية،
داع ـ ـيـ ــة الـ ـ ــى ات ـ ـبـ ــاع نـ ـه ــج ج ــدي ــد
ومبتكر يكفل الدفع بهذه الملفات
الى األمام.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى
األم ــم الـمـتـحــدة الـسـفـيــر منصور
العتيبي ،في كلمة الكويت خالل
جلسة لمجلس األمن حول العراق،
مـ ـس ــاء أ م ـ ــس األول ،إن ا ل ـكــو يــت

تواصل جهودها دون كلل أو ملل
ف ــي م ـتــاب ـعــة ال ـك ـشــف ع ــن مصير
ش ـهــدائ ـهــا األبـ ـ ـ ــرار رغـ ــم ت ـضــاؤل
فرص العثور عليهم أحياء مقدرة
ح ـ ـ ــرص أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس االم ـ ــن
المتواصل على مدى تلك السنوات
عـلــى ابـقــاء هــذا الـمـلــف االنـســانــي
حاضرا على جدول اعماله.
وأضـ ـ ــاف أن اج ـت ـم ــاع مجلس
األمــن يتزامن مع ذكــرى مــرور 28
عاما على تحرير الكويت من الغزو
ال ـعــراقــي ،مـضـيـفــا« :ويـمـضــي كل
عــام دون ان تكتمل فرحتنا كون
مصير بقية ابنائنا وأحبائنا ال

األمم المتحدة ترحب بدعم الكويت للعراق
رحبت االمم المتحدة ،أمس األول ،بدور الكويت
في جمع االمــوال للبرامج االنسانية في العراق
متعهدة بالتعامل مع الملف المتعلق بالرعايا
الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات
الكويتية المفقودة.
وأكدت رئيسة بعثة األمم المتحدة لمساعدة

ال ـ ـعـ ــراق ه ـي ـنــس ب ــاس ـي ــرت ف ــي ك ـل ـم ـت ـهــا خ ــال
جـلـســة لمجلس االم ــن ال ــدول ــي ح ــول ال ـع ــراق ان
االمم المتحدة تهدف الى تلبية احتياجات 1.75
مليون عراقي من الفئات الضعيفة هذا العام حيث
تسعى خطة االستجابة االنسانية لعام  2019الى
الحصول على  700مليون دوالر من المانحين.

انطالق فعاليات الندوة الـ  26في األردن
خ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ــدوة ش ـ ـهـ ــدت ت ــأك ـي ــد
ضرورة مواكبة مستجدات العصر
الحاضر ومعالجة قضايا الزكاة
ال ـم ـع ــاص ــرة ،أكـ ــد وزي ـ ــر األوق ـ ــاف
والشؤون والمقدسات اإلسالمية
األردني د .عبد الناصر ابو البصل،
ان «تعزيز العالقات بين وزارتــي
االوقاف الكويتية واالردنية يأتي
انسجاما مع توطيد سبل التعاون
بين البلدين الشقيقين».
وأضاف ابو البصل ،ممثال عن
رئـيــس ال ــوزراء د .عمر ال ــرزاز في
افتتاح الندوة السادسة والعشرين
لقضايا الــزكــاة الـمـعــاصــرة التي
يـنـظـمـهــا ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة ال ـكــوي ـتــي
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع صـ ـن ــدوق ال ــزك ــاة
األردن ــي ،والـتــي ب ــدأت فعالياتها
أمس وتستمر ثالثة أيام ،أن «وزارة
األوقـ ــاف تنفذ م ـب ــادرات وبــرامــج
يقدمها صندوق الزكاة من بينها
تقديم المساعدات للفقراء واألسر

«عشاء وارسو» ...هل ُيدخل...
من بينها إسرائيل ووزراء خارجية  10دول عربية« :نحن اآلن شاهدون
على بــدء عهد جــديــد بين رئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي ،وق ــادة البحرين
والسعودية واإلم ــارات ،جميعهم يتقاسمون الخبز ،وسيتشاركون في
المؤتمر وجهات النظر الصادقة حول التحديات التي تواجهها المنطقة».
وأض ــاف« :بــولـنــدا وال ــوالي ــات المتحدة تــرحـبــان بـهــذا الملتقى الــذي
ً
يعتبر رمزا للتعاون وإشارة مليئة باألمل لمستقبل مشرق ينتظر دول
الشرق األوسط».
مــن جــانــب آخ ــر ،طلب بنس مــن الحلفاء األوروب ـي ـيــن االنـسـحــاب من
االتفاق النووي مع إيران ووصفها بأنها «أكبر تهديد للسالم واألمن في
ً
الشرق األوسط» ،متهما إياها بالتخطيط الرتكاب «محرقة جديدة» بسبب
طموحاتها اإلقليمية.
وفــي كلمته ،دعــا وزيــر الخارجية مايك بومبيو إلــى عهد جديد من
التعاون في الشرق األوســط ،وقال إنه ال يمكن ألي دولة أن تظل بمعزل
عن التصدي للتحديات اإلقليمية مثل إيران وسورية واليمن والسالم بين
اإلسرائيليين والفلسطينيين.
وعقب كلمة الوزير األميركي الذي تحدث وسط توتر مع األوروبيين،
أكد وكيل وزارة الخارجية األلمانية نيلس أنين أن «أوروبا ليست منقسمة
حــول قضية إي ــران» ،لكنه دافــع عــن تمسك االتـحــاد األوروب ــي بـ«االتفاق
النووي» لمنع تطوير قنبلة نووية إيرانية.
مــن جهته ،أش ــاد نتنياهو ،خــال كلمته أم ــس ،بالعشاء االفتتاحي
ً
ً
ً
للمؤتمر مساء أمس األول ،وقال إنه شكل «منعطفا تاريخيا» ،مضيفا:
ً
«في القاعة جلس  60وزيرا للخارجية يمثلون عشرات الحكومات ،ورئيس
وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية بارزة وتحدثوا بقوة ووضوح
ووحدة غير عادية ضد التهديد المشترك الذي يشكله النظام اإليراني».

ال ــزك ــاة ال ـت ــي ي ـظ ـهــر م ــن خــالـهــا
ال ـت ـك ــاف ــل ب ـي ــن أب ـ ـنـ ــاء ال ـم ـج ـت ـمــع
المسلم ،وبين األغنياء والفقراء،
مما يورث المحبة والمودة ورفع
المعاناة وتحقق المواساة».

احتساب الزكاة
وعقدت الندوة في اليوم األول
لـفـعــا لـيــا تـهــا جلستين خصصت
األولى لتقديم ومناقشة بحوث عن
إجراءات احتساب وصرف الزكاة
في المؤسسات المالية اإلسالمية،
إذ تناول استاذ الفقه وأصوله في
كلية الـشــريـعــة بـجــامـعــة الكويت
ال ــدك ـت ــور مـحـمــد ال ـف ــزي ــع« ،اآلثـ ــار
اإل يـجــا بـيــة للعمل بمعيار ضبط
وصـ ــرف ال ــزك ــاة ف ــي الـمــؤسـســات
اإلسالمية».
أم ـ ــا فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ال ـث ــان ـي ــة،
فـ ـق ــال اس ـ ـتـ ــاذ ك ـل ـيــة ال ـشــري ـعــة

جانب من المشاركين في ندوة قضايا الزكاة
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت د .مـحـمــد
خالد ،ان «مفهوم تعجيل الزكاة
اص ـط ــاح ــا ه ــو ت ـقــديــم ال ــزك ــاة
الــواجـبــة عــن موعدها المحدد
شرعا ،بشروط محددة ،بقصد
ً
تحقيق مصلحة معتبرة شرعا
ل ـل ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن ،أم ـ ــا مـصـطـلــح
تأجيلها فهو تأخير أدائها عن
موعدها الشرعي مــدة محددة
بعذر أو بدون عذر».
من ناحيته ،ذكر عضو الهيئة

وغداة لقائه في مقر إقامته بوارسو وزير الخارجية العماني يوسف بن
علوي ،علق نتنياهو على جلوسه إلى جانب وزير الخارجية اليمني خالد
اليماني في المؤتمر بنشر صورة على «تويتر» وكتب فوقها بالعبرية:
«نصنع التاريخ».
وهــذه هــي الـمــرة األول ــى الـتــي يـشــارك فيها مـســؤول إسرائيلي رفيع
المستوى ومسؤولون عرب في مؤتمر دولي حول الشرق األوســط منذ
مؤتمر مدريد للسالم عام .1991
في المقابل ،سخر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،مما
وصفها بـ«أوهام نتنياهو» بعدما صرح به عن اجتماع مزمع مع ممثلين
عــرب ل ـ «دفــع المصالح المشتركة بشأن الـحــرب مــع إي ــران» على هامش
مؤتمر وارسو.
من جانب آخر ،قال كبير مساعدي الرئيس األميركي ،غاريد كوشنير ،إن
«البيت األبيض» سيقدم خطته للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
التي يطلق عليها «صفقة القرن» بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجرى
في التاسع من أبريل المقبل ،فيما ّ
عبرت السلطة الفلسطينية أمس عن
استنكارها للمؤتمر ،الذي يهدف برأيها إلى «تطبيع االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية».
(عواصم  -وكاالت) ١٩

«السكنية» تستعد لتوزيع...
المواطنون عبر «أرض وقرض» من بنك االئتمان.
ولفتت إلى أن المساحة النهائية للقسيمة في المشروع ،سواء بـ400
ً
متر مربع أو أكثر ،سيتم تحديدها عند بدء التوزيع ،وفقا لقرار من
مجلس إدارة المؤسسة ،موضحة أن القانون الحالي للرعاية السكنية
ينص على أال تقل عن  400متر مربع.

الشرعية في بيت الزكاة د .أحمد
العنزي ،ان «مسوغات التأجيل هي
عند تـعــذر إخــراجـهــا كــأن يخشى
المزكي على ماله السرقة أو منع
م ــن ال ـت ـصــرف فـيــه الن ـت ـظــار أكـثــر
حاجة أو أصلح أو قريب أو جار».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ك ـل ـيــة
ال ـشــري ـعــة ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت د.
صـ ــالـ ــح الـ ـعـ ـل ــي ،أن «الـ ـم ــذاه ــب
الـفـقـهـيــة ان ـق ـس ـمــت ف ــي تعجيل
زك ــاة الـمــال الحولية إلــى مجيز

يزال مجهوال وستظل تلك المسألة
االنسانية على رأس اهتماماتنا».

الوفاء بااللتزامات

«قضايا الزكاة» :مواكبة المستجدات ومعالجة األحكام المعاصرة
المحتاجة وطلبة العلم واأليتام
من جميع أنحاء المملكة».
بــدوره ،أكد المدير العام لبيت
ً
الزكاة محمد العتيبي ،ممثال عن
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
وزير الدولة لشؤون البلدية ،فهد
الـشـعـلــة ،أن ه ــذه «ال ـن ــدوة تسعى
ل ـخــدمــة شــري ـع ـت ـنــا ال ـس ـم ـحــة من
خ ـ ــال م ــواكـ ـبـ ـتـ ـه ــا ل ـم ـس ـت ـج ــدات
وت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات ع ـ ـصـ ــرنـ ــا الـ ـح ــاض ــر
والعمل على معالجة الكثير من
أحـكــام قضايا الــزكــاة المعاصرة
الـتــي حــدثــت بـعــد تـطــور األنظمة
المالية ،ودراستها وإيجاد الحلول
المناسبة لها».
من جهته ،أوضح رئيس األمانة
ال ـع ــام ــة لـ ـن ــدوات ق ـضــايــا ال ــزك ــاة
ال ـم ـع ــاص ــرة د .خ ــال ــد ال ـع ـت ـي ـبــي،
ان «م ـ ـظـ ــاهـ ــر ديـ ـنـ ـن ــا اإلسـ ــامـ ــي
وم ـح ــاس ـن ــه وسـ ـم ــات ــه الـعـظـيـمــة
الرفيعة كثيرة ،من اهمها فريضة

منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

لها ،وآخر مانع من ذلك ،فجمهور
الفقهاء من الحنفية والشافعية
وال ـح ـن ــاب ـل ــة ذهـ ـب ــوا إل ـ ــى ج ــواز
تعجيلها فــي ه ــذه األم ـ ــوال ،في
حين ذهــب المالكية والظاهرية
إلى عدم جواز التعجيل».

تحالف «االستثمارات  -أثينا» يفوز...

وأشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـع ـت ـي ـب ــي ب ــال ـت ــوج ــه
والـ ــرغ ـ ـبـ ــة الـ ـ ـج ـ ــادة لـ ـ ــدى الـ ـع ــراق
الشقيق في الوفاء بكافة التزاماته
ا لــدو ل ـيــة المتبقية تـجــاه الكويت
ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـم ـط ـل ــوب ،مـش ـيــرا
إلـ ــى ان م ــا ت ــم ال ـت ــوص ــل ال ـي ــه من
التعرف على رفــات  236من اصل
 605مفقودين لم يكن ممكنا لوال
تعاون العراق.

وأشار الى ان هناك جانبا آخر
لاللتزامات المتبقية وهي مسألة
الـمـمـتـلـكــات الـكــويـتـيــة ب ـمــا فيها
ال ـم ـح ـفــوظــات الــوط ـن ـيــة وال ـت ــي ال
تقل أهمية عن االلتزامات الدولية
األخرى لما تشكله هذه الممتلكات
والمحفوظات من ثــروة تاريخية
وإرث هام للذاكرة الوطنية للكويت
وشعبها .وأع ــرب عــن األســف بأن
مـصـيــر ال ـم ـح ـفــوظــات ال يـ ــزال في
حكم المجهول منذ تحرير الكويت
عــام  ،1991قــائــا «نشاطر االمين
العام لألمم المتحدة خيبة األمل
في هذا الصدد».

محافظ جنوب سيناء :نثمن
دعم األمير لمصر وشعبها
ثـمــن مـحــافــظ ج ـنــوب سـيـنــاء الـمـصــريــة ال ـل ــواء خــالــد فــودة
ً
عاليا مــواقــف ودعــم سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحمد
ً
لمصر وشعبها ،مبينا أن إطالق اسم سموه على شارع قاعة
ً
المؤتمرات الرئيسية في مدينة شرم الشيخ جاء تقديرا لهذا
الدعم الكبير.
وقال فودة ،في مؤتمر صحافي عقده أمس األول على هامش
زيارته إلى البالد ،إنه تشرف بلقاء سمو أمير البالد ونقل إلى
سـمــوه تحيات وتقدير الـقـيــادة المصرية والشعب المصري
وللكويت على كل ما قدمته وتقدمه لبالده.
وأشاد بعمق العالقات األخوية التي تجمع البلدين ،والتي
ً
تجلت في الكثير من المواقف مستذكرا محنة الغزو العراقي
ً
الـغــاشــم عــام  1990الـتــي ش ــارك فيها قــائــدا لكتيبة الــدبــابــات
المصرية.
ول ـفــت إل ــى أن ــه الـتـقــى خ ــال ال ــزي ــارة رئ ـيــس غــرفــة الـتـجــارة
والصناعة الكويتية علي الغانم ومستثمرين كويتيين وتم
استعراض السبل الكفيلة بدعم المشروعات الطموحة والفرص
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ــواع ــدة ف ــي مـحــافـظــة ج ـنــوب سـيـنــاء وال ـمــدن
السياحية التابعة.
وأكد السعي لعقد توأمة مع محافظة الفروانية في العديد من
ً
األنشطة الثقافية والفنية والرياضية والسياحية ،الفتا إلى أن
جنوب سيناء عقدت  11توأمة مع عدد من المحافظات في أنحاء
مختلفة من العالم بغية تنمية أواصر العالقات بين الشعوب.

وزير داخلية السودان يدعم...

إقناع مشغل عالمي ،هو صاحب كفاءة وقدرات عالية".
وأعرب عن ترقبه إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الخصخصة،
وطرح حصة المواطنين لالكتتاب العام في أسرع وقت ممكن.

البرلمان المصري يقر تعديل الدستور...
النهائية للتعديالت خالل أسبوع ،ثم إعداد تقريرها الذي ستقدمه
أمام الجلسة العامة للبرلمان للحصول على موافقة النواب النهائية،
وفي حال الموافقة سيحيل رئيس المجلس التعديالت إلى رئيس
الجمهورية الذي سيدعو الشعب لالستفتاء عليها ،وهي إجراءات
تستغرق شهرين وتنتهي في منتصف أبريل المقبل.
ً
وواف ــق ال ـنــواب على المقترح الـمـقــدم مــن  155نــائـبــا (أكـثــر من
خمس األعضاء) بشأن تعديل مواد دستورية ،وهو األمر الذي وافق
البرلمان على مناقشته يوم  3فبراير الجاري .وتتضمن التعديالت
تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان بنسبة  ،%25وزيــادة تمثيل
الـعـمــال والـفــاحـيــن وال ـش ـبــاب واألقـ ـب ــاط ،وعـ ــودة الـغــرفــة الثانية
للبرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ" ،إلــى جانب تعديل مدة
الفترة الرئاسية.
ً
تعديال للمادة  200الخاصة بالقوات المسلحة،
كذلك
وستتضمن
ُ
والتي طالب النواب بأن تنص على أن "القوات المسلحة ملك الشعب،
مهمتها حماية الـبــاد ،والـحـفــاظ على أمنها وســامــة أراضيها،
وصون الدستور والديمقراطية ،والحفاظ على المقومات األساسية
للدولة ومدنيتها ،ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات األفراد".

٢٠

وشدد على «ضرورة الخروج من تلك الحالة إلى مناخ التسامح
ومحاورة جيل كامل ،واالعتذار إليه عن اإلخفاق الذي الزمهم»،
لكنه عاد وأشار إلى أن حزبه «لن ينسلخ من مسؤوليته الوطنية».
في المقابل ،خرج السودانيون ،أمس ،في تظاهرات ومسيرات
ج ــدي ــدة ب ــدع ــوة م ــن «ت ـج ـم ــع ال ـم ـه ـن ـي ـيــن الـ ـس ــودانـ ـيـ ـي ــن» ،وه ــو
تجمع خ ــاص م ـعــارض ،تـحــت شـعــار «مــوكــب ضـحــايــا الـحــروب
واالنتهاكات».
وقبلها ،وجـهــت أمــس األول ،جـمــاعــات الـمـعــارضــة الرئيسية
أول دعوة مشتركة إلى البشير للتنحي ،وطالبت في أول مؤتمر
صحافي مشترك لها منذ انــدالع االحتجاجات في  19ديسمبر
 ،2018الحكومة باالستقالة لتمهيد الطريق لنظام حكم انتقالي
مدة أربع سنوات تليه انتخابات.
وف ــي الـمــؤتـمــر ،ردد نـحــو  200مــن أفـ ــراد الـمـعــارضــة «تسقط
ب ــس!» ،وهــو أحــد الهتافات الرئيسية التي يجري ترديدها في
االحتجاجات.

ةديرجلا
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محليات
«السكنية» لمقاول المطالع :اإلنجاز أو تفعيل اإلجراءات
الصينيون يرفعون عدد العمال في المدينة إلى  4آالف
يوسف العبدالله

دعا المدير العام لـ«السكنية»،
م .بدر الوقيان ،المقاول
اإلنجاز
الصيني إلى استعجال ً
في مدينة المطالع ،مؤكدا أن
المؤسسة لن تتوانى عن تفعيل
إجراءاتها في حال وجود أي
تقصير.

المقاول َّ
قدم خطته
وبرنامجه الزمني
المكثف لتعويض
التأخير

في خطوات ملموسة الستعجال
ـواح بمدينة المطالع
تنفيذ  8ض ـ ٍ
الـسـكـنـيــة ،ب ــدأ ال ـم ـق ــاول الصيني
المتعهد للعقد الثاني فعليا زيادة
ال ـع ـم ــال ــة ف ــي الـ ـمـ ـش ــروع ،لـيــرتـفــع
عــددهــا بالمرحلة الحالية إلــى ما
بين  3500و 4000عامل ،كما وصل
عدد المعدات إلى ما يقارب األلف
ُمعدة تعمل في الضواحي المختلفة
بالعقد.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للرعاية السكنية ،في بيان صحافي،
أن مــديــرهــا الـعــام م .بــدر الــوقـيــان،
دعـ ـ ــا ال ـم ـت ـع ـه ــد الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،خ ــال
ترؤسه اجتماعا أمس ،إلى ضرورة
زي ــادة مـعــدالت اإلن ـجــاز الشهرية،
لضمان سرعة االنتهاء من إنجاز
األعمال ،على أن تتم متابعة مدى
ً
تـ ـق ــدم األع ـ ـمـ ــال ط ـب ـق ــا ل ـل ـبــرنــامــج
الــزمـنــي الـمـكـثــف بمتابعة يومية
من المؤسسة.
وأك ـ ـ ــد ال ــوقـ ـي ــان خ ـ ــال حــدي ـثــه
للمتعهد الصيني ،أن "السكنية" لن
تتوانى عن اتخاذ جميع اإلجراءات
الــواردة بنصوص العقد ،في حالة
أي تـهــاون أو تقصير مــن المقاول
في الوفاء بالتزاماته المنصوص
عليها.
ولفتت المؤسسة إلى أن المتعهد

«الكهرباء» تتعاقد لدراسة
المردود البيئي لـ «الدوحة المائي»
●

سيد القصاص

وافقت وزارة الكهرباء والماء على التعاقد المباشر ألعمال
دراس ــة الـمــردود البيئي لمشروع الــدوحــة لتحلية مياه البحر
بالتناضح العكسي مــع مـعــدات زي ــادة قلوية المياه المنتجة-
المرحلة الثانية ،بمقدار  120مليون غالون إمبراطوري يوميا.
وأوضـ ـح ــت م ـص ــادر "ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء" أن ــه ت ــم رف ــع تـقــريــر
و"جار حاليا
بالمشروع ،الذي تبلغ كلفته  24.710مليون دينار،
ٍ
إع ــداد أوراق ـ ــه ،وب ـيــان ع ــرض ال ـشــركــة ،وم ــدة تنفيذ الـمـشــروع،
وغــرامــات الـتــأخـيــر ،وطــريـقــة الــدفــع ،ومــن ثــم اتـخــاذ اإلج ــراءات
القانونية الالزمة لتنفيذه".
مــن جــانــب آخ ــر ،طلبت رئيسة لجنة التحقيق مــديــرة إدارة
مكتب التفتيش والـتــدقـيــق فــي الـ ــوزارة مـهــا الـعـسـعــوســي ،من
وكيل الـشــؤون المالية ،تزويد اللجنة المختصة بالمخالفات
المالية بشأن العقد الخاص بأعمال الصيانة السنوية للمعدات
الكهربائية بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير
المياه.
في سياق متصل ،طلب الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب
أحمد الرشيدي من قطاع محطات توليد الكهرباء والماء إعداد
الخطة التشغيلية لعام  2020 / 2019للقطاع ،ودعــوة مديري
اإلدارات إلــى حضور الـنــدوة التعريفية بتعبئة جــداول الخطة
التشغيلية باالتفاق مع إدارة الدراسات والبحوث.

●

ً
الوقيان مترئسا االجتماع صباح أمس مع مقاولي المطالع
ال ـص ـي ـن ــي ق ـ ـ ـ َّـدم ب ــرن ــام ـج ــا زم ـن ـيــا
مكثفا خالل اجتماعه مع مسؤولي
"السكنية" ،للتغلب على التأخير
ال ـح ــاص ــل ف ــي تـنـفـيــذ ال ـع ـق ــد ،إلــى
جــانــب ع ــرض خـطــة عـمــل تتضمن
زي ـ ـ ــادة ال ـ ـمـ ــوارد الـ ــازمـ ــة لـتـنـفـيــذ
المشروع من عمالة ومعدات ومواد.
وذك ــرت "السكنية" أن الوقيان
تفقد المدينة أمس ،بمرافقة نائب
الـمــديــر الـعــام لـشــؤون التنفيذ م.
علي الحبيل ،ونائب المدير العام
لـ ـش ــؤون ال ـت ـخ ـط ـيــط والـتـصـمـيــم

م .نــاصــر خــريـبــط ،لمتابعة سير
الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ال ـ ـتـ ــي ي ـتــم
ت ـن ـف ـي ــذه ــا مـ ــع ج ـم ـي ــع م ـت ـع ـهــدي
الـ ـم ــديـ ـن ــة ،لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى سـيــر
العمل ،وكفاءته وجودته ،وتذليل
أي معوقات قد تعوق عجلة سير
األعمال في المشاريع.
وأفادت المؤسسة بأنه تم خالل
الـجــولــة تفقد سـيــر الـعـمــل بالعقد
ال ـث ــان ــي لـلـمـتـعـهــد ذات ـ ـ ــه ،بــإن ـشــاء
وإنـ ـج ــاز وص ـي ــان ــة أعـ ـم ــال ال ـطــرق
وشبكات البنية التحتية ل ــ18519

«القوى العاملة» :توظيف 622
في القطاع الخاص خالل يومين

قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية
للضواحي الثماني من  N5إلى ،N12
للوقوف على مدى التزام المتعهد
أثناء الزيارة السابقة ،وما تم االتفاق
ع ـل ـيــه ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات الــاح ـقــة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الــوق ـيــان ونــوابــه
ت ـف ـقــدوا ب ــدء الـتـنـفـيــذ لـ ــ 4محطات
ت ـحــويــل رئ ـي ـســة ج ـهــد  400كيلو
فــولــت ،وكــذلــك  18مـحـطــة تحويل
رئيسة جهد  132كيلو فولت ،مفيدة
بــأن األع ـمــال تسير بـصــورة جيدة
وفق البرنامج الزمني المخطط له.

محمد الجاسم

قام قطاع العمالة الوطنية
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـقــوى
ال ـعــام ـلــة ،م ــن خ ــال فعالية
"ألنك تستاهل  ،"2بتوظيف
ً
م ــا يـ ـق ــارب  622ب ــاح ـث ــا عن
عمل خالل يومين فقط.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر "الـ ـق ــوى
ال ـعــام ـلــة" ،ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،إن
الهيئة استقبلت مــا يقارب
 1300ب ــاح ــث ع ــن ع ـم ــل فــي
الفعالية ،موضحة أن أغلب
مــن تــم توظيفهم مــن حملة
الـ ـشـ ـه ــادة ال ـج ــام ـع ـي ــة ،وأن
معظمهم و ظ ـفــوا فــي قطاع
البنوك.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن
الفعالية تعتبر نقلة نوعية
ل ـتــوج ـيــه ال ـمــواط ـن ـيــن نحو
الـعـمــل فــي ال ـق ـطــاع الـخــاص
حـســب خـطــة ورؤيـ ــة "كــويــت
جـ ــديـ ــدة" ،بــاع ـت ـبــار أن ذلــك
القطاع يستوعب الخريجين
الـقــادمـيــن إل ــى س ــوق العمل
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ـش ـ ـكـ ــل أكـ ـ ـب ـ ــر،
مــوضـحــة أن ق ـطــاع العمالة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ــال ـه ـي ـئ ــة يـتـجــه
ً
للمضي قدما في خطته نحو

ت ــوظ ـي ــف أك ـث ــر م ــن  20أل ــف
ً
بــاحــث عــن عـمــل سـنــويــا من
خالل تكثيف مثل هذ النوع
مــن ال ـم ـعــارض والـفـعــالـيــات
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع قـ ـط ــاع ــات
مختلفة في القطاع الخاص
ٌ
لتوظيفهم بشكل فوري ،وكل
حسب تخصصه.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـل ــغ
عـ ـ ــدد الـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن ع ـ ــن عـمــل
ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ب ـن ـظ ــام ق ـطــاع
العمالة الوطنية في الهيئة
"بـ ــرنـ ــامـ ــج اع ـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة
ً
سـ ــاب ـ ـقـ ــا" مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 6
ً
أشهر وال يعملون حاليا وال
يتقاضون معاشا تقاعديا
وغ ـ ـيـ ــر م ـس ـج ـل ـي ــن ب ــإح ــدى
الجهات التعليمية15371 ،
ً
م ــواطـ ـن ــا وم ــواطـ ـن ــة8505 ،
منهم جامعيون.

ً
«الصحة» :سرطان نسيج الكلى األكثر شيوعا عند األطفال
نشاطات تشجيعية لمستشفى «الوطني» باليوم العالمي لمكافحة المرض
●

فاعلية لدعم أطفال السرطان بمستشفى «الوطني» (أرشيف)

عادل سامي

تشارك الكويت دول العالم اليوم باليوم العالمي
لمكافحة سرطان األطفال ،حيث تولي وزارة الصحة
اهتماما كبيرا بمكافحة هذا المرض ومواجهته بكل
أشكاله وأنواعه.
وق ـ ــال م ــدي ــر مـسـتـشـفــى ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ل ــأط ـف ــال ،د .مـيـثــم ح ـس ـيــن ،إن الـمـسـتـشـفــى يعتز
بمشاركته وتضامنه عبر إقامة نشاطات تشجيعية
لألطفال المصابين وذويهم لتعطيهم األمل والفرحة
والقوة ،ولتكون حافزا للشفاء ،معربا عن أمله في
نجاح الخطة العالجية لألطفال وشفائهم التام.
وأوضـ ــح أن ســرطــان األط ـف ــال يختلف كليا عن
البالغين ،وأن أكثر السرطانات شيوعا عند األطفال
هو سرطان نسيج الكلى وسرطان الجهاز العصبي
وســرطــان العظام ،وتستغرق فترة الـعــاج مــا بين
عام وعامين.
وح ــول أع ــراض االصــابــة بـمــرض الـســرطــان لدى
األطـفــال قــال د .حسين إن غالبية حــاالت اإلصــابــة
متعلقة بسرطان الدم (سرطان كريات الدم البيضاء).
وذكر أن تشخيص السرطان يكون بداية مع أخذ
التاريخ المرضي للمصاب بواسطة طبيب مختص،

وفــي حــال تبين أن المصاب دون سن ال 16يحول
إلى مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال ،حيث
تتكفل الدولة بتكاليف العالج كاملة دون النظر الى
جنسية الطفل المصاب.
من جانبها ،قالت المديرة التنفيذية لبيت عبدالله
لرعاية األطـفــال ،رشــا الحمد ،إن العالج التلطيفي
الذي يقوم به البيت يهدف إلى تحسين جودة الحياة
ل ــدى األش ـخــاص الــذيــن يــواجـهــون أمــراضــا تجعل
حياتهم مـهــددة ،ويـهــدف إلــى تحسين حـيــاة ذوي
األطفال المرضى ،مضيفة أن الطاقم الطبي في "بيت
عبدالله" يقدم مساعدات مادية ومعنوية تتمثل في
قضاء حاجات األسر (توفير مواد غذائية وحليب
لألطفال وغيرها).
وأوضحت أن العالقة وطيدة بين "بيت عبدالله"
ومستشفى بنك الكويت الوطني ،إذ تتواصل اإلدارة
إلرسال الحاالت التلطيفية بعد موافقة األهل ،ويقدم
مستشفى البنك الوطني كل الدعم الطبي في حال
االستعانة بهم ،وفي أحيان كثير يتم بناء على طلب
من الطفل في أيامه األخيرة أو من ذويه البقاء في
"بيت عبدالله".

«الشباب» :تشجيع جيل المستقبل على اإلبداع اجتماع تنسيقي للجهات المعنية بالبيئة
ناقش وضع استراتيجية كاملة للنفايات
تكريم الكندري لحصولها على المركز الثاني في جائزة الكويت للعلوم
قـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للشباب عبدالرحمن المطيري ،ان الشباب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن أث ـب ـت ــوا ت ـم ـيــزهــم وإب ــداع ـه ــم
في مختلف المجاالت وأهمها العلمية،
مؤكدا حرص الهيئة على تشجيعهم على
المضي قدما بالتميز واإلبداع.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ،فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن أم ـ ــس ،ع ـلــى ه ــام ــش حـفــل
تـكــريــم الـحــائــزة عـلــى الـمــركــز الـثــانــي في
ج ــائ ــزة ال ـكــويــت ل ـل ـع ـلــوم وال ـه ـنــدســة في
مـ ـج ــال عـ ـل ــوم األرض وا ل ـب ـي ـئ ــة ا ل ـطــا ل ـبــة
دا نــة الكندري ،ان الهيئة معنية بتعزيز
الـ ـق ــوة الـمـجـتـمـعـيــة م ــن خـ ــال االه ـت ـمــام
بالمتفوقين وابراز إنجازاتهم واعتبارهم

قدوة القرانهم ما يعزز التنافس المثمر
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــدم ال ـم ـج ـت ـم ــع
وتنميته.
وأ ش ــاد بــاإل ن ـجــازات العلمية للطالبة
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري الـ ـت ــي تـ ـع ــد نـ ـم ــوذج ــا ل ـت ـفــوق
الشاب الكويتي وحرصه على نهل العلم
والتفوق.

فالتر الهواء
من جانبها ،قالت الطالبة الكندري في
كلمة لها انها حصلت على المركز الثاني
في هــذه الجائزة عن مشروعها (الفالتر
الطبيعية للهواء) مشيرة إلى أنها أحرزت

أيضا في نفس المسابقة المركز الثالث
في نفس المجال.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت انـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت شـ ـ ــاركـ ـ ــت
ب ـم ـشــروع ـهــا ف ــي م ـع ــرض م ـصــر لـلـعـلــوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـ ــذي أقـ ـي ــم ف ــي مــدي ـنــة
شــرم الشيخ و حـصــدت ا لـمــر كــز األول في
المسابقة الرسمية كما حقق مشروعها
المركز الثالث في المعرض ،مضيفة أنها
ستشارك هذا العام في المسابقة الدولية
ل ـل ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـت ــي س ـت ـقــام
فــي والي ــة أري ــزون ــا بــالــواليــات الـمـتـحــدة
األميركية.

ً
ً
تحقيق تنمية مستدامة بيئيا واقتصاديا تتوافق مع خطط الدولة

●

فهد الرمضان

عقد معهد الكويت لألبحاث
العلمية ورشة عمل حول كيفية
اس ـت ـخ ــراج "شـ ـه ــادة الـمـبــانــي
الـخـضــراء" ( ،)LEEDبالتعاون
مـ ــع م ـك ـت ــب اإلنـ ـم ــائ ــي ال ـت ــاب ــع
لألمم المتحدة ،وذلك في مقر
المكتب بمنطقة مشرف.
وأع ـل ــن الـمـعـهــد أن الــورشــة

ت ــأت ــي ض ـم ــن مـ ـش ــروع ــه ح ــول
آف ــاق ال ـطــاقــة ،حـيــث تــم عــرض
مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم نـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاذج ال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـئـ ــة
ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـل ـت ـقــدم لـلـحـصــول
عـلــى ش ـهــادة  LEEDوشرحها
ب ـل ـغ ــة م ـب ـس ـط ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
عــرض التحديات التي تواجه
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن فـ ــي اس ـت ـخ ــراج
ه ــذه ال ـش ـهــادة لـلـمـبــانــي الـتــي
ي ـقــومــون بـتـصـمـيـمـهــا ،وأب ــرز

توقيع مذكرة مع «التطوير الصناعي» بالعراق
ّ
وقع معهد الكويت لألبحاث العلمية وهيئة
البحث والتطوير الصناعي بالعراق مذكرة
تفاهم للتعاون المتبادل في مجاالت البحث
العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا بما يخدم
خطط التنمية الوطنية ،ورغبتهما في تنسيق

جهودهما لالرتقاء بالتعاون العلمي والبحثي
في مجال النفط والغاز والتآكل ،وفتح آفاق
الـتـعــاون المشترك مــع الـمــراكــز األخ ــرى ،مثل
مــركــز أب ـحــاث ال ـم ـيــاه ومــركــز أب ـحــاث الـطــاقــة
والبناء.

محافظ العاصمة :تعزيز
دور الشباب في المجتمع

تنظم محافظة العاصمة مساء
غد معرض "عاصمة الكويت ،"3
ٍ
لدعم املشاريع الصغيرة ،وذلك
ضمن الفعاليات التي تقيمها
املحافظة بمناسبة االحتفال
باألعياد الوطنية.
وأكد محافظ العاصمة الفريق
ثابت املهنا ،في تصريح أمس،
أهمية تعزيز دور الشباب
الكويتيني في املجتمع،
وحثهم على اإلبداع واالبتكار،
وتحفيزهم نحو العمل الجاد
الطموح ،وبث روح املنافسة
اإليجابية بينهم لرفع الكفاءة
اإلنتاجية لديهم.
ودعا املهنا إلى دعم جميع
املؤسسات للشباب" ،حتى
يتسنى لنا جميعا املشي قدما
وبخطى ثابتة نحو رؤية
كويت جديدة بحلول عام ،2035
وتحويل الكويت إلى مركز مالي
واقتصادي وتحقيق التنمية
املستدامة ومستقبل مزدهر
مشرق بالخير تنعم به األجيال
الحالية والقادمة".

«الطوارئ الطبية» تنفذ
تمرين إخالء وهميًا

أكد وكيل وزارة الصحة املساعد
لشؤون الخدمات الطبية
املساندة ،د .فواز الرفاعي،
أن إدارة الطوارئ الطبية
نفذت تمرين إخالء وهمي في
مستشفى الحميات ،مبنى الطب
النفسي الجناح الخامس.
وقال الرفاعي ،في تصريح
صحافي أمس ،إن هذا التمرين
الوهمي جاء ضمن خطة وزارة
الصحة لتدريب العاملني في
املستشفيات واملراكز الصحية.
وأضاف أن الطاقم الطبي في
املستشفى أجلى  10مرضى،
اثنان منهم في حالة حرجة
من الجناح الخامس ،ونقلتهم
سيارات اإلسعاف التابعة الدارة
الطوارئ الطبية ،الفتا إلى أن
التمرين أنجز بوقت قياسي،
بفضل تفاني الطاقم الطبي
وجديته في العمل.

افتتاح طريق الغزالي
باتجاه «عبد الناصر»
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني أن اإلدارة
العامة للمرور ،وبالتعاون
مع هيئة الطرق ،ستفتتح
طريق جسر الغزالي إلى طريق
جمال عبدالناصر باالتجاهني
(املرحلة الثانية قبل األخيرة)
فجر اليوم.
وأهابت اإلدارة بقائدي
املركبات توخي الحيطة
والحذر ومراقبة حدود
السرعة ،واتباع العالمات
املرورية واإلرشادية ،وتهدئة
السرعة وااللتزام بتعليمات
رجال املرور.

«األرصاد» :أمطار
رعدية اليوم وغدًا

«األبحاث» :معالجة صعوبات «المباني الخضراء»
الصعوبات التي سيواجهونها
ف ــي اس ـت ـخ ــراج ه ــذه ال ـش ـهــادة
بــالـكــويــت ،وت ــم ع ــرض ال ـمــواد
والمنتجات المحلیة المتاحة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـمـ ـحـ ـل ــي الـ ـت ــي
تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
الشهادة.
وش ـ ــارك ال ـبــاحــث ف ــي مــركــز
أبحاث الطاقة والبناء التابع
لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـه ــد ،ف ـ ــری ـ ــد ال ـ ـغ ـ ـمـ ــاس،
خـ ـب ــرات ــه فـ ــي فـ ـه ــم م ـت ـط ـل ـبــات
شهادة .LEED
ش ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ــورش ـ ــة
العديد من الجهات الحكومية
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وم ـن ـه ــا ال ـح ــرس
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ــر ع ــا ي ــة ا ل ـس ـك ـن ـيــة واإلدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـم ــدن ــي
ومـ ـصـ ـنـ ـع ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد وب ـع ــض
المكاتب الهندسية وجمعية
مهندسي الطاقة األميركية.

سلة أخبار

جانب من االجتماع التنسيقي

●

علي حسن

أعلنت إدارة شــؤون البيئة
ب ـ ـق ـ ـطـ ــاع تـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع
بــال ـب ـلــديــة ،أن ــه ت ــم أم ــس عـقــد
اج ـت ـم ــاع ت ـن ـس ـي ـقــي ل ـبــرنــامــج
دراس ـ ــة ال ــدع ــم ال ـف ـنــي لـبـلــديــة
ا لـكــو يــت بــا لـتـعــاون مــع البنك
ا لــدو لــي ،وذ لــك ضمن اتفاقية
تـعــاون مشتركة لوضع خطة
ر ئـ ـيـ ـسـ ـي ــة إلدارة ا لـ ـنـ ـف ــا ي ــات
البلدية الصلبة.
و أ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت ا إل د ا ر ة أ ن
االجتماع شهد حضور العديد
ٔ
بالبيية،
من الجهات المعنية
ومنها الهيئة العامة للبيئة،
واألم ــان ــة ال ـعــامــة لـلـتـخـطـيــط،
وج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وم ـع ـهــد
األب ـ ـحـ ــاث ،ووزارتـ ـ ـ ــي اإلعـ ــام

وا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ،وإدارة ا ل ـع ـق ــود
والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـص ـ ــات ب ــالـ ـبـ ـل ــدي ــة،
وإدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــات ا لـ ـع ــا م ــة
بــا ل ـب ـلــد يــة ،وإدارات ا لـنـظــا فــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وإشـ ـ ـغ ـ ــاالت الـ ـط ــرق
بأفرع البلدية بالمحافظات،
وإدارة مركز نظم المعلومات
بالبلدية.

مشروع النفايات
وأ كـ ـ ــد م ــد ي ــر إدارة ش ــؤون
الـبـيـئــة ع ــدن ــان الـسـيــد أهـمـيــة
وج ـ ـ ــود هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــات ل ــدع ــم
مشروع النفايات في الكويت،
ووضـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة كــامـلــة
ً
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـب ـل ــدي ــة ت ـع ـمــل وفـ ــق ال ـخ ـطــة
الرئيسية التي أعدتها إلدارة

ال ـن ـفــايــات ال ـص ـل ـبــة لـتـحـسـيــن
الوضع بطريقة استراتيجية،
وت ـح ـق ـي ــق ت ـن ـم ـي ــة م ـس ـت ــدام ــة
ً
ب ـي ـئ ـي ــا واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا ب ـش ـكــل
ي ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع خـ ـط ــط الـ ــدولـ ــة
التنموية.
ومـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ــدم ع ـضــو
فــر يــق ا ل ـب ـنــك ا ل ــدو ل ــي د .عمر
عـ ـ ـ ـ ــودة ش ـ ــرح ـ ــا م ـ ـف ـ ـصـ ــا ع ــن
البرنامج وأهميته والمراحل
التي يمر بها لجميع الجهات
المعنية في الكويت ،وكيفية
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ــه ف ــي تـحـقـيــق
تنمية مستدامة.

توقع مراقب التنبؤات الجوية
في إدارة األرصاد الجوية
عبدالعزيز القراوي أن تتأثر
البالد بامتداد منخفض جوي
مصحوب بتكاثر للغيوم ،مع
فرصة ألمطار متفرقة.
وقال القراوي ،في تصريح
لـ"كونا" ،إن طقس نهار اليوم
سيكون دافئا وغائما جزئيا إلى
غائم ،على أن تقل فرص األمطار
تدريجيا ،ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة بني  23و.26
وأضاف أن الطقس ليال سيكون
باردا نسبيا وغائما جزئيا
الى غائم ،مع فرصة ألمطار
متفرقة قد تكون رعدية أحيانا،
أما الرياح فمتقلبة االتجاه
إلى شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة ،ودرجة الحرارة
الصغرى املتوقعة بني  12و.15
وذكر أن حالة الطقس نهار غد
ستشهد انخفاضا في درجات
الحرارة ،وسيكون الجو غائما
جزئيا ،مع فرصة ألمطار
متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

محليات
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«الحرس» :كوادرنا على درجة عالية من االحترافية
●

محمد الشرهان

أقام معهد تدريب قوات الحرس الوطني،
ب ــرع ــاي ــة وح ـض ــور ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن هــاشــم
الرفاعي وكيل الحرس حفل تخريج دورة
ال ـم ـشــاة الـمـتـقــدمــة لـلـضـبــاط ،ف ــي الـقــاعــة

ال ـمــركــزيــة بمعسكر ال ـص ـمــود ،بمشاركة
ض ـب ــاط م ــن ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي وال ـح ــرس
الوطني البحريني.
وهـنــأ الــرفــاعــي خريجي الـ ــدورة ،ونقل
إليهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني
على مــا أح ــرزوه مــن نجاح يدعم صفوف

ال ـح ــرس ف ــي مـسـيــرتــه لـلـحـفــاظ عـلــى أمــن
ً
الوطن واستقراره ،مشيدا بمشاركة ضباط
من مملكة البحرين الشقيقة ما يجسد روح
التعاون والتنسيق المستمر بين األشقاء.
وقال إن تخريج هذه الكوكبة من الضباط
يمد الحرس الوطني بكوادر وطنية على

درجة عالية من الكفاءة واالحترافية ويضخ
دم ــاء جــديــدة فــي مختلف ال ــوح ــدات ،بعد
ً
ً
أن ن ــال الـضـبــاط حـظــا وافـ ــرا مــن التأهيل
ً
والتدريب بما يؤهلهم ألن يكونوا ضباطا
مميزين في الميدان ويتحلون بكل المعاني
والقيم العسكرية.

local@aljarida●com

«الشؤون» :ال تهاون مع المعتدي على مراقب النعيم
أكـ ــد ال ـم ـت ـحــدث ال ــرس ـم ــي ل ـ ــوزارة
الشؤون االجتماعية ،الوكيل المساعد
لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب،
أن الوزارة تتابع قضية االعتداء على
الـمــراقــب الـمــالــي الـتــابــع ل ـلــوزارة في
جمعية النعيم الـتـعــاونـيــة مــن أحــد

ورشة لـ «مثمر»
عن «إدارة الذات»
أقــام برنامج مثمر الوطني،
التابع للهيئة العامة للشباب،
وبالتعاون مع وزارتــي التربية
والداخلية ،دورة تدريبية وورشة
عمل بعنوان "إدارة الــذات" على
مـســرح ثــانــويــة الـعـصـمــاء بنت
الحارث بمنطقة النزهة.
ق ـ ـ َّـدم ال ـ ـ ــدورة ع ـضــو اللجنة
العليا للبرنامج ورئيس الفريق
اإلعالمي محمد الكندري ،الذي
أك ــد أن الـفـعــالـيــة ضـمــن ج ــدول
بــرنــامــج مـثـمــر ال ــوط ـنــي ،ال ــذي
يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـج ــوان ــب
اإليجابية والـقــدرات في نفوس
الطلبة والمعلمين.

 5فروع لمسابقة
«بن حثلين» للقرآن
ق ــال مــديــر إدارة ال ــدراس ــات
اإلسالمية وعلوم القرآن الكريم
لمحافظتي األحـمــدي ومـبــارك
الكبير ،د .فهد الـجـنـفــاوي ،إن
"إدارة مـســابـقــة الـشـيــخ راك ــان
بن حثلين لحفظ القرآن الكريم
وتجويد تالوته الثانية وضعت
 5فروع لزيادة التنافس ،وفتح
المجال أمام أكبر عدد ممكن من
الراغبين في المشاركة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـج ـ ـن ـ ـفـ ــاوي ،فــي
ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،أن "ف ــروع
المسابقة تــم توزيعها بحيث
يـ ـ ـك ـ ــون ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــرع األول ل ـح ـفــظ
وتجويد الـقــرآن الكريم كامال،
والـ ـث ــان ــي خ ـص ــص ل ـح ـفــظ 10
أجزاء من القرآن الكريم ،والثالث
لحفظ  5أجزاء من القرآن الكريم،
و 5أج ــزاء للمتنافسين لألئمة
وال ـمــؤذن ـيــن وال ـم ــدرس ـي ــن ،في
حـ ـي ــن ت ـ ــم ت ـخ ـص ـي ــص الـ ـف ــرع
ال ـخــامــس لـ ــذوي االحـتـيــاجــات
الـخــاصــة فــي حفظ ج ــزء واحــد
من القرآن الكريم".

أعضاء مجلس اإلدارة ،ولن تتهاون
في حصول المراقب على كل حقوقه
القانونية.
وأوض ـ ـ ـ ــح ش ـع ـي ــب أنـ ـ ــه فـ ـ ــور عـلــم
ال ـ ــوزارة بــاالع ـتــداء ال ــذي ت ـعـ ّـرض له
المراقب المالي ،تابعت الــوزارة معه

ل ـح ـظــة ب ـل ـح ـظــة م ـن ــذ أن ت ــوج ــه ال ــى
مخفر المنطقة وتسجيل بــاغ ضد
المعتدي.

ةديرجلا
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الحجرف :الوزراء «يطنشون» حضور اجتماعات «العرائض»
«فليعرفوا أن طالبتهم كثيرون وال يعتقدوا أنهم بمنأى عن المساءلة»
محيي عامر

أكد الحجرف أن عدم حضور
الوزراء أو وكالئهم اجتماعات
لجنة العرائض والشكاوى
البرلمانية أمر مرفوض جملة
ً
وتفصيال.

هاجم رئيس لجنة العرائض
والشكاوى النائب مبارك الحجرف
الوزراء ،متهما اياهم بـ "تطنيش"
اللجنة واالس ـت ـه ـتــار بـهــا وعــدم
االستجابة للدعوات التي توجه
لهم لحضور اجتماعاتها ،ملوحا
بإجراءات دستورية "لم يسمها"،
فـ ــي حـ ـ ــال اسـ ـتـ ـم ــرت ال ــامـ ـب ــاالة
الحكومية بشكاوى المواطنين.
وق ــال ال ـح ـجــرف ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ـ ــة ،إن ــه
ك ــان ــت ه ـن ــاك رس ــال ــة واردة من
اللجنة الــى البرلمان بتاريخ 20
م ــارس  2018طلبت مــن خاللها
اللجنة أال يـقــل تمثيل الجهات
الحكومية في حضور اجتماعات
اللجنة عن وزيــر أو وكيل وزارة،
وواف ــق عليها المجلس وأصــدر
قــرارا بأال يقل التمثيل عن وكيل
وزارة ،وتــم تأكيد هــذا األم ــر من

ً
قبل مجلس ال ـ ــوزراء ،داع ـيــا إلى
الحرص على حضور اجتماعات
اللجنة واحترام قرارات السلطتين
في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة هذا التمثيل
ال ـح ـكــومــي ن ـظ ــرا أله ـم ـيــة الـلـجـنــة
وحرصها على ان يكون هناك حل
للشكاوى المقدمة مــن المواطنين
والمواطنات ضد الجهات االداريــة
ً
في الدولة ،الفتا إلى أن اللجنة ورد
إليها  12شكوى ضد وزارة الداخلية
إح ـ ــداه ـ ــا ضـ ــد الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية ،إال أنه لم يحضر وزير
الداخلية أو وكيله لالجتماع.
وتابع" :إذا كان وزير الداخلية ال
يحترم قرار مجلس الوزراء الذي هو
عضو فيه ولم يحترم قــرار مجلس
األمــة فليتقدم باستقالته إن كان ال
يريد العمل ،فال نريد إضاعة وقتنا

ف ــا ي ـع ـت ـقــدوا أن ـه ــم ب ـم ـنــأى عن
المساءلة".
واستغرب حــرص ال ــوزراء على
حضور اجتماعات اللجان الوزارية
بمجلس ال ــوزراء والمشكلة بقرار
مــن مجلس ال ــوزراء ،وفــي المقابل
هـ ـن ــاك ع ـ ــدم اهـ ـتـ ـم ــام م ـن ـه ــم عـلــى
حضور اللجنة البرلمانية المشكلة
بناء على الدستور.
وأكـ ــد أن ع ــدم ح ـضــور ال ـ ــوزراء
او وكالئهم اجتماعات اللجنة من
دون حـتــى تـقــديــم اع ـتــذار هــو امــر
ً
مرفوض جملة وتفصيال ،مطالبا
رئيس مجلس األمة بضرورة تنبيه
رئيس مجلس الــوزراء إلى قرارات
السلطتين في هذا الصدد.
وق ــال ال ـح ـجــرف" :ي ـعــز ع ـلـ ّـي أن
ت ـح ـضــر سـ ـي ــدة ع ـم ــره ــا س ـب ـعــون
عــامــا إل ــى اللجنة وت ـقــدم شـكــوى،
ونقول لها إننا غير قــادريــن على

مكانه ،وال يتوقع أحد أنه هو الوحيد
القادر على سد الفراغ".
واعتبر أن من ال يحضر اللجنة
م ــن الـ ـ ـ ــوزراء أو ال ي ـح ـتــرم ق ــرار
مـجـلــس األمـ ــة وال قـ ــرار مجلس
الوزراء فليقدم استقالته ويجلس
في بيته ،وإال فلن يكون أي وزير
منهم بمنأى عن المساءلة ،مشيرا
إل ــى أن "هـ ــذه الــرســالــة يـجــب أن
تـصــل إل ــى وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وكــل
الوزراء بال استثناء".

المساءلة السياسية
مبارك الحجرف

الذي يفترض أن يكون لحل مشاكل
المواطنين وليس عدم االكتراث بها"،
مضيفا" :من يرد التقدم باستقالته
فهناك الكثيرون مــن أبـنــاء االســرة
ّ
والشعب الكويتي يمكن ان يحلوا

وقــال الحجرف" :ال يتوقع أي
من الوزراء بمن فيهم نائب رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
أنـ ـ ـه ـ ــم ب ـ ـم ـ ـنـ ــأى عـ ـ ــن الـ ـمـ ـس ــاء ل ــة
السياسية ،وعـلــى الــوزيــر خالد
الـ ـج ــراح وغ ـي ــره م ــن ال ـ ـ ــوزراء أن
يـعــرفــوا أن (طــابـتـهــم) كـثـيــرون،

عيسى الكندري يسأل بوشهري عن ضوابط «من باع بيته»
وجه نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري
ســؤاال الــى وزيــرة الدولة لشؤون االسكان جنان
بوشهري عن ضوابط قانون "من باع بيته".
وقــال الكندري فــي نــص الـســؤال :أضيفت الى
ال ـقــانــون رق ــم ( )47لـسـنــة  1993ب ـشــأن الــرعــايــة
ً
السكنية م ــادة برقم ( 29م ـكــررا) وذل ــك لتخفيف
معاناة المواطنين في الحصول على سكن مناسب
نصها االتي :اذا حصل رب االسرة من بنك االئتمان
الـكــويـتــي عـلــى ق ــرض لـبـنــاء مـسـكــن او لـشــرائــه،
تصرف في العقار بالبيع لمرة واحــدة ،وقام برد
مبلغ القرض كامال الــى البنك ،ولــم يحصل على
قــرض اخــر منه ،وليس لــه والســرتــه مسكن ،كان
له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية
بطلب لتوفير مسكن مالئم ،على ان يكون ذلك بحق
االنتفاع او االيجار له والسرته .ويصدر قرار من
الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة
المؤسسة بالشروط والضوابط واالوضــاع التي

يتم بها توفير المسكن المالئم ،على ان يتضمن
القرار على نحو خاص:
* تــرتـيــب أول ــوي ــة الـمـخــاطـبـيــن بــأح ـكــام هــذه
المادة حسب حاجة كل اسرة ونوع السكن المالئم
وموقعه ،وذلك خالل  3سنوات من تاريخ العمل
بهذا القانون ،مع عدم المساس بحقوق او اولوية
المخاطبين بأحكام القانون ( )47لسنة .1993
* وال تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين
بأحكام المرسوم بقانون رقــم ( )20لسنة 1992
المشار اليه.
*وتسري احكام هذا القانون على المخاطبين
بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل
بالمرسوم بقانون المشار اليه وحتى تاريخ نشر
هذا القانون.
وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على التاريخ
الذي كان يتعين فيه صدور القرار الوزاري المنوه
ً
عنه في الفقرة الثانية من المادة ( 29مكررا) سالفة

الذكر اال انه لم يصدر او لم يفعل مما ضاعف من
معاناة المستفيدين من هذا القرار.
لذا يرجى افادتي وتزويدي باالتي:
ما سبب عدم اصدار القرار الوزاري المنوه عنه
ً
في الفقرة الثانية من المادة ( 29مكررا) على الرغم
من مــرور مدة طويلة على التاريخ الــذي كان من
المتعين صدوره فيه؟ واذا كان قد صدر خالل المدة
المحددة فلماذا لم يتم تفعيله حتى تاريخ ورود
هذا السؤال؟ مع تزويدي بنسخة منه.
وهــل سبق ان واف ــق مجلس ادارة المؤسسة
العامة للرعاية السكنية على الشروط والضوابط
واألوض ـ ــاع لتوفير المسكن الـمــائــم؟ اذا كانت
االجابة بااليجاب يرجى بيان تاريخ الموافقة ،مع
تزويدي بنسخة منها ،ومتى ستسلم المؤسسة
ال ـم ـس ــاك ــن ل ـل ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن فـ ــي ضـ ـ ــوء الـ ـش ــروط
والضوابط واألوضــاع التي اشــارت إليها المادة
ً
( 29مكررا) من القانون المشار اليه؟

ال ـبـ ّـت بـهــا لـعــدم وج ــود الــوزيــر أو
المسؤول المختص" ،مؤكدا أنه ال
يقبل باستمرار هذا الحال من أي
وزير كائنا من كان.
وأعـلــن أنــه ســوف يوجه رسالة
واردة شديدة اللهجة لمجلس األمة
في الجلسة المقبلة بالتأكيد على
هذا األمر ،مؤكدا ان "عدم االكتراث
بلجنة الـعــرائــض وال ـش ـكــاوى امــر
غير مقبول ال مــن وزي ــر الداخلية
وال غيره من الوزراء ،ومن ال يحضر
اجتماعات اللجنة فسيكون لنا معه
شــأن آخــر وليفهم الـ ــوزراء كالمي
هذا كيفما شاؤوا".
وطالب الحجرف األمانة العامة
لمجلس األمة بإرسال كتاب شديد
الـلـهـجــة لــأمــانــة الـعــامــة لمجلس
ال ـ ـ ــوزراء لـلـتـنـبـيــه إل ــى ه ــذا األم ــر،
مـتـمـنـيــا ان ت ــؤخ ــذ رس ــال ـت ــه على
محمل الجد.

السويط لزيادة بدل ًاإليجار
إلى  300دينار شهريا
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل المادة ( )19من
القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
ونص التعديل على ان يستبدل بنص الفقرة األولى من المادة
ً
( )19النص اآلتي :يستحق رب األسرة اعتبارا من أول الشهر التالي
النـقـضــاء شـهــر مــن تــاريــخ تقديمه طـلــب الـحـصــول عـلــى الــرعــايــة
السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثالثمئة دينار كويتي تدفعه
ً
له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية ،ويزاد
كل خمس سنوات.
وجاء في المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون :على الرغم من
تعديل نص المادة ( )19من القانون رقم ( )47لسنة  1993المشار
إليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار
شهري بالزيادة لمواجهة االرتفاع في اإليجارات مع صرفه لجميع
ً
أصحاب الطلبات دون استثناء اعتبارا من الشهر التالي النقضاء
شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على أن يتم صرف هذا البدل
حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.

عيسى الكندري

العدساني :نائب سابق ُح ِّول إليه  600ألف دينار السبيعي يسأل الحجرف عن أوضاع «كاسكو»
أكد النائب رياض العدساني استمراره في متابعة
ق ـض ـيــة ت ـض ـخــم أرص ـ ـ ــدة ب ـعــض ال ـ ـنـ ــواب الـحــالـيـيــن
والسابقين وبعض رجال األعمال.
وقال العدساني ،في تصريح بمجلس األمة أمس،
إنه فيما يتعلق بتضخم األرصدة فإن البنوك ترى أن
هناك حركة غير طبيعية في الحسابات ،وتخطر وحدة
التحريات المالية التي بدورها تستعين بأمن الدولة،
الذي يحول الملف إليها ،وإلى النيابة العامة في حالة
وجود تهمة.
وأض ـ ــاف أن ه ـنــاك اشـتـبــاهــا وتـهـمــا وأشـخــاصــا
متورطين ،مبينا أن األصل في األمر إجراء تحقيق كامل،
ً
لمعرفة ما إذا كان الشخص مدانا من عدمه.
وشدد على ضرورة إتمام المحاسبة والتحقيقات،
مضيفا أن "ه ـن ــاك نــوعــا م ــن ال ـت ـعــاون م ــع الـجـهــات
الحكومية المسؤولة ،ولكن في حالة التخاذل فإنني
سأحاسب الوزير المختص ،سواء كان وزير الداخلية،
باعتباره المسؤول األول عن جهاز أمن الدولة ،أو وزير
ً
المالية بصفته مسؤوال عن وحدة التحريات المالية".
وذكر أن أحد رجال األعمال دخل في حسابه 10.5

ماليين دينار خالل سنة ونصف السنة ،وأن تعامالته
ً
ً
من إيداع وسحب وتحويالت فاقت  11مليونا ،مضيفا
ً
ً
أن هناك نائبا سابقا يتعامل معه وحول إليه  ٦٠٠ألف
ً
دينار ودخل في حسابه ما يقارب  ٣٦٠ألفا ،وهو ما
يؤكد وجود شبهة ،مما يتطلب إجراء التحقيق.
وعن القضية المرفوعة ضده بشأن تصريحاته حول
هذا الموضوع ،قال" :إنني أوثق كالمي ،ومتأكد منه،
ً
وبحسب علمي فقد حفظوا القضية ،ولم تأخذ رقما"،
ً
مؤكدا استمراره في كشف الحقيقة والبيانات كاملة
متكاملة ،وأن التهديد لن ينفع معه.
وأضـ ــاف" :ه ــذه القضية فيها تضخم حـســابــات،
وهناك أنــاس قد يكونوا متورطين ،وهناك اشتباه،
وعليه يجب إتمام التحقيق ،وسأبين الحقيقة للشعب
الكويتي باألسماء والبيانات واألدلة ،ويجب تحويل
الموضوع إلى الجهات القانونية التي حولت نائبين"،
ً
مؤكدا استمراره في هذا األمر حتى يتم تحويل جميع
المتورطين.

رياض العدساني

وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالين إلى وزير المالية
د .نايف الحجرف ،عن أوضــاع الشركة الكويتية لخدمات
الطيران "كاسكو".
وقال السبيعي ،في السؤال األول" ،نشرت نقابة العاملين
في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بيانا
فــي  ،2019/2/10تضمن اتـهــامــات وج ــب الــوقــوف عندها
وتفحصها ،لما لها من توابع ودالالت خطيرة على المال
العام إن صحت".
وأضـ ــاف السبيعي ان "الـبـيــان يفسر أوضـ ــاع الشركة
الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) ،وما آلت إليه أوضاع
الشركة من فوضى وتجاوزات مالية وإدارية وتخبط واضح
أدى إلــى إهــدار للمال العام (حسب البيان) ،وعليه يرجى
تزويدي باآلتي :االشتراطات الوظيفية لجميع الوظائف
القيادية بالشركة الكويتية لخدمات الطيران".
وتــابــع" :يــرجــى تــزويــدي ببيان عــن مــدى تطابق تلك
االشـ ـت ــراط ــات م ــع شــاغ ـلــي هـ ــذه ال ــوظ ــائ ــف م ــن نــاحـيــة
سنوات الخبرة كاملة ،وعدد سنوات الخبرة اإلشرافية
والتخصصات الجامعية الدراسية المطلوبة لشغل هذه
الوظائف ،ومدى تطابقها مع شاغلي الوظائف ،ومدى

تطابق المؤهالت الدراسية مع شاغلي هذه الوظائف؟".
وق ــال السبيعي ،فــي ال ـســؤال الـثــانــي" ،ن ـشــرت الشركة
الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) إعالنا لوظيفة (رئيس
تنفيذي) تبتعه نـشــرة بجريدتين يوميتين عمال بقرار
مجلس الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة  ،2001وقد ورد من
ضمن االشتراطات الوظيفية أال يكون المتقدم للوظيفة
موظفا سابقا لدى الخطوط الجوية الكويتية والشركات
التابعة لها".
وتــابــع" :وعـلـيــه يــرجــى اإلفـ ــادة بــاآلتــي :أسـمــاء أعضاء
مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ومجلس إدارة
الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) مرفقا بها تاريخ
تعيينهم وتاريخ انتهاء عضويتهم مدعما بالسيرة الذاتية
لجميع األعضاء ،وما الحكمة من وضع هذا الشرط الخاص
المنوه عنه في الديباجة؟".
وسأل" :هل من ضمن أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط
الجوية الكويتية أو من ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة
الكويتية لخدمات الطيران من هم موظفون سابقون في
الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها؟ إن كانت
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بأسمائهم ومناصبهم الحالية".

مرشحو اليوم الثامن :إعادة النظر في قانون الجرائم اإللكترونية
 4مرشحين جدد إلى قافلة «التكميلية» ليصبح اإلجمالي  41بينهم  5نساء
•

أسماء المرشحين
الدائرة الثانية
ع ــال ــي ع ـب ــدال ـل ــه ق ـبــان
م ـج ـبــل ال ــرشـ ـي ــدي ،وعـلــي
محمود مجيد حسن غلوم
العطار.

الدائرة الثالثة:
علي محسن عبدالرضا
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ،وف ـ ـهـ ــد
عبدالله مزعل عبدالله.

فهد التركي

شـ ــدد م ــرش ـح ــو االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــام ــن
لعملية تسجيل المرشحين على
ضـ ـ ــرورة إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر بـقــانــون
الجرائم اإللكترونية واالهتمام
باالستثمار بالعنصر الوطني
ودع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه ،وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـجـ ــانـ ــب
الصحي.
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــق أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس بـ ـ ــركـ ـ ــب
االنـتـخــابــات  4مــرشـحـيــن جــدد،
لترتفع الحصلية اإلجمالية قبل
إفقال باب التسجيل بيومين إلى
 41مرشحا بينهم  5نساء.
بـ ــدايـ ــة ،ه ـن ــأ م ــرش ــح ال ــدائ ــرة
الثانية عالي الرشيدي القيادة
الـسـيــاسـيــة بــاألع ـيــاد الــوطـنـيــة،

مـطــالـبــا بـحــل ج ــذري لمشكالت
ال ـص ـح ــة والـ ـت ــربـ ـي ــة واالش ـ ـغـ ــال
واسقاط القروض.
وشـ ــدد عـلــى ضـ ــروة االرت ـق ــاء
بالخدمات الصحية في البالد،
مشيرا الــى ان الرعاية الصحية
لـ ـيـ ـس ــت فـ ـ ــي إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء الـ ـمـ ـب ــان ــي
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة
ال ـص ـح ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـل ــك الـ ـ ــرؤى
الصحيحة والخبرات العالمية.
من جانبه ،قال مرشح الدائرة
الثانية د .علي العطار ،تقدمت
لــانـتـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة لحمل
االمــانــة ،مــؤكــدا ان مــن اولــويــات
ب ــرن ــامـ ـج ــه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـع ـمــل
على إعادة النظر وتقديم بعض
الـمـقـتــرحــات الـمـتـعـلـقــة بـقــانــون
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،الـ ــذي

كشف مرشح الدائرة الثانية النتخابات مجلس األمة
التكميلية د .حمد المطر أن "االنتخابات التكميلية
تــأت ــي ع ـلــى إث ــر ســاب ـقــة بــرلـمــانـيــة خ ـط ـيــرة أضـعـفــت
ّ
المجلس ،وأخلت بمبدأ الفصل بين السلطات ،تمثلت
فــي إ سـقــاط عضوية النائبين الوطنيين د .جمعان
الحربش ود .و لـيــد الطبطبائي ،مــع قناعتنا التامة
بأنهما ال يستحقان الشطب وال العزل السياسي ،وهما
من واجه الفساد والمفسدين ،ودفعوا تضحيات كبيرة
في سبيل الدفاع عن حقوق األمة ،والذود عن ثرواتها".
وق ــال الـمـطــر ،فــي بـيــان" :أهــالــي الــدائــرة الثانية
الكرام ،نخوض االنتخابات التكميليـة المقبلة في
ظل توتر دولــي وإقليمي يحيط بنا وال يهدأ هذا
ً
التوتر بل يزداد ،مما يوجب علينا جميعا الحيطة
والحذر والحرص على عــدم التفريط في وحدتنا
الوطنية ،وأن نلتف خلف قيادة سمو األمير ،وأن

سلة برلمانية
الصالح :ال يمكن استمرار
مشكلة تطاير الحصى

أكد النائب خليل الصالح انه
ال يمكن استمرار تطاير
الحصى وحفر الشوارع بعد
مضي  3أشهر على ازمة
االمطار الغزيرة التي شهدتها
الكويت ،مطالبا باتخاذ
اجراءات سريعة وتعويض
املتضررين بشكل عاجل .وشدد
الصالح في تصريح امس على
ضرورة االعالن عن جدول
زمني واضح الصالح املشاكل
التي تعاني منها الشوارع
وتعويض املتضررين .وذكر انه
ً
"سبق أن قدمت سؤاال برملانيًا
عن املوضوع ويجب ايضاح
املعلومات حول االجراءات التي
اتخذتها وزارة االشغال العامة
إلصالح ورصف الطرق التي
مازالت تسبب أزمة للمواطنني".

الدوسري لزيادة دور القرآن
في األحمدي ومبارك الكبير

أعلن النائب ناصر الدوسري
تقدمه باقتراح برغبة لزيادة
عدد مراكز دور القرآن في
محافظتي األحمدي ومبارك
الكبير ،لسد النقص وتلبية
احتياجات املواطنني .وأشار
الدوسري في تصريح صحافي
أمس ،إلى اإلقبال املتزايد من
أبناء محافظتي األحمدي
ومبارك الكبير على التسجيل
في مراكز دور القرآن الكريم،
ويقابله قلة عدد هذه املراكز.

العتيبي لمنع محطات البنزين
داخل المناطق السكنية

تقدم النائب خالد العتيبي
باقتراح ملنع إعطاء التراخيص
لبناء محطات الوقود داخل
املناطق السكنية الجديدة،
واالكتفاء ببنائها على أطراف
املدينة والطرق الرئيسية ،أو
على مداخل ومخارج املناطق
السكنية ،مع إعداد خطة خالل
 3سنوات إلزالة املحطات
املوجودة حاليا داخل املناطق
السكنية ونقلها للخارج.
وقال العتيبي ،في اقتراحه،
"تشكل محطات الوقود
للسيارات داخل املناطق
السكنية وقطعها املختلفة
خطورة شديدة على أرواح
قاطني هذه املناطق ،فضال عن
خطورتها على صحة السكان
وسالمة األبنية املجاورة لها،
ويعتبرها البعض بمنزلة
قنابل موقوتة قد تنفجر في
أي وقت ،وتحدث ما ال تحمد
عقباه" .واضاف ان الدراسات
تشير الى أن األطفال ،وبسبب
سكنهم بجوار محطات الوقود،
يكونون أكثر عرضة من غيرهم
لإلصابة بضيق التنفس،
بسبب رائحة البنزين والديزل.

الحويلة لخفض المعدل
التراكمي للبعثات «الطبية»
عالي الرشيدي

علي العطار

علي عبدالرضا

فهد عبدالله

أصـ ـبـ ـح ــت س ـل ـب ـي ــات ــه اك ـ ـثـ ــر مــن
ايجابياته.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـطـ ــار ان هـ ــذه

الجرائم طالت بسلبياتها العديد
من المواطنين.
أ مــا المرشح علي عبدالرضا

فقال :أترشح من اجل المصلحة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة وخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
والمساهمة فــي ر فــع المستوى

ال ـم ـع ـي ـش ــي ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وح ــل
ال ـق ـض ـي ــة االسـ ـك ــانـ ـي ــة وت ـطــويــر
التعليم والصحة.

المطر :الحربش والطبطبائي ال يستحقان العزل الرشيدي« :الداخلية» ترحب بمراقبة االنتخابات
ً
ً
نتمسك بدستور  1962نصا وروحا".
وتــابــع" :إنـنــي أسـتــذكــر بكل فخر واع ـتــزاز مواقف
أخي الفاضل الحربش ،الذي كثيرا ما سعى لتحقيق
المصلحة العامة عبر الرقابة والتشريع ،وإنني أعلم
كما تعلمون بحجم التضحيات التي قدمها في سبيل
االصالح ومحاربة الفساد ،وإنني أعاهد الله سبحانه
وتعالى ثم أعاهدكم بأن أبذل قصارى جهدي في سبيل
عودته وإخــوانــه للوطن معززين مكرمين ليواصلوا
دورهم الوطني واإلصالحي ،ونحن على ثقة بأن هذا
األمــر سيحدث بــإذن الله عاجال ال آجــا تحت رعاية
صاحب السمو قائد اإلنسانية".
وأضاف" :كما انني عازم على أن تجدونني بعون
الله متصدرا للمساعي الرامية للمصالحة الوطنية
والعفو ،فالكويت بحاجة إلى جميع أبنائها ،ومتميزا
باألداء الرقابي والتشريعي".

برلمانيات

•

حمد المطر

فهد الرمضان

زار رئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـش ـفــاف ـيــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـش ـف ــاف ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
المهندس ارشيد الرشيدي ادارة االنتخابات التابعة
لوزارة الداخلية.
وقال الرشيدي انه "من منطلق حرص الجمعية
على متابعة عمل الجهات ذات العالقة باالنتخابات،
السيما االنتخابات الخاصة بمجلس األمــة ،تمت
زيـ ــارة ادارة االن ـت ـخــابــات والـمـخـتـصــة باستقبال
الراغبين بالتسجيل والترشح لالنتخابات حيث
التقينا بمدير االدارة المقدم الحقوقي الدكتور أحمد
الهاجري الذي ابدى تعاونا كبيرا معنا ،حيث قدم
لنا شرحا مفصال حول االجراءات المتبعة في عملية
تسجيل الراغبين في الترشح لالنتخابات النيابية".

وأضاف أن "الداخلية" لم تفتح المجال هذا العام
للتسجيل فــي القيود االنتخابية أو النقل وذ لــك
التزاما بالقوانين حيث ان التسجيل عــادة يكون
في شهر فبراير ولوقوع االنتخابات في هذه الفترة
فإن القوانين تمنع عملية فتح النقل أو التسجيل
في القيود االنتخابية.
وذكر أن االدارة مستمرة في استقبال الراغبين
في التسجيل والترشح لالنتخابات حتى غد ،وذلك
وفق االجــراء ات القانونية ،مشيرا إلى أن الجهات
المعنية في وزارة الداخلية ابدت ترحيبها بأي جهة
ترغب بمتابعة االنتخابات التكميلية لمجلس االمة
والتي ستجرى في  16مارس المقبل ،الفتا إلى أن
جمعية الشفافية على استعداد للتعاون والتنسيق
مع الجمعيات الدولية في هذا المجال.

تقدم النائب د .محمد
الحويلة باقتراح برغبة،
"لتخفيض املعدل التراكمي
العام لالبتعاث ،حسب الئحة
البعثات العامة في جامعة
الكويت لجميع التخصصات
الطبية".
وقال الحويلة ،في اقتراحه،
"تم تخفيض املعدل التراكمي
العام لالبتعاث من قبل
مجلس الجامعة للمتقدمني
األطباء فقط ،من  3.00إلى
 ،2.67وعدم شمول جميع
التخصصات الطبية األخرى،
لكن التخصصات الطبية ال
تقتصر على مهنة الطب ،وتم
على أساس هذا حرمان شريحة
كبيرة من هذه التخصصات
بالتقدم لالبتعاث".

أكاديميا

٦

ةديرجلا

•
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النجادة لـ ةديرجلا• :حصر خريجي «الصيفي»
لتسجيلهم في  10مارس

التأخير  10دقائق عن المحاضرات
يرفع حاالت الغياب في كليات كيفان

كلية العلوم أقامت
لقاءها التنويري
للطلبة المستجدين

 12وحدة لخريج البكالوريوس و 11للدبلوم و 8للمستمرين

جمعية التربية لـ ةديرجلا• :رصد الحضور يختلف من أستاذ آلخر

أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت ك ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،مـمـثـلــة
ب ـم ـك ـت ــب مـ ـس ــاع ــد ال ـع ـم ـيــد
للشؤون الطالبية ،بالتعاون
م ــع جـمـعـيــة طـلـبــة ال ـع ـلــوم،
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ً
ـاء ت ـ ـنـ ــويـ ــريـ ــا ل ـل ـط ـل ـب ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــن ،ل ـل ـف ـص ــل
ال ــدراس ــي الـثــانــي مــن الـعــام
ا لـ ـج ــا مـ ـع ــي 2 019 / 2018،
ب ـم ـشــاركــة رؤس ـ ــاء األق ـس ــام
العلمية في الكلية.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ذك ــر
رئـ ـ ـي ـ ــسمـ ـكـ ـت ــب الـ ـت ــوجـ ـي ــه
واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد د .مـ ـحـ ـم ــد بــن
سـبــت أن ال ـهــدف مــن الـلـقــاء
ال ـت ـن ــوي ــريه ــو اس ـت ـق ـطــاب
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـب ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــن
وتـعــريـفـهــم بــأق ـســام الكلية
وتخصصاتها ،موضحا أن
اللقاء شهد القيام بجوالت
ل ـت ـع ــري ــف ال ـط ـل ـب ــة ب ــأرج ــاء
المباني والقاعات الدراسية
ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف األقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،إل ــى
جانب التعريف بدور مكتب
التوجيه واإلرشاد في تقديم
المعلومات واللجوء إليهفي
حال وجود أي استفسار من
جانب الطالب.
ودع ـ ــا ب ــن س ـب ــت الـطـلـبــة
إل ــى جـعــل ال ــدراس ــة أولــويــة
في حياتهم ،وعدم االستماع
إلــى كل ما يثبط عزيمتهم،
ً
متمنيا للجميع مــز يــدا من
التفوق والنجاح.

أحمد الشمري

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
والـتـسـجـيــل ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب،
د .رب ــاح ال ـن ـجــادة ،عــن مخاطبة

مـكــاتــب الـتـسـجـيــل لـحـصــر أع ــداد
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ــوق ــع ت ـخــرج ـهــم فــي
الفصل الــدراســي الصيفي ،وذلــك
بــال ـت ـعــاون م ــع األقـ ـس ــام العلمية
بالكليات ،تمهيدا لطرح الشعب
ال ــدراسـ ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـقــررات
ال ــدراسـ ـي ــة ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـل ـت ـخــرج،
الفتة إلى فتح باب التسجيل في
الشعب الدراسية للفصل الدراسي
الصيفي المقبل ،للعام الدراسي
 ،2019 /2018ال ــذي ينطلق خالل
الفترة من  10إلى  14مارس المقبل.
وذك ــرت ال ـن ـجــادة ،فــي تصريح
لـ ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أم ـ ــس ،أن م ـكــاتــب
التسجيل التابعة للعمادة تقوم
بأخذ الميزانية ومخاطبة األقسام
وب ـح ــث م ــدى ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى طــرح
ال ـش ـعــب ال ــدراس ـي ــة ب ـمــا يتناسب
م ــع الـ ـل ــوائ ــح والـ ـق ــوانـ ـي ــن بـنـظــام
ال ـت ـس ـج ـي ــل ،س ـ ــواء ع ـ ــدد ال ـش ـعــب
الدراسية مقابل األساتذة وأعداد
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن أول ــوي ــة
التسجيل للمتوقع ّ
تخر جهم في
الفصل الصيفي المقبل ،ومشيرة
إل ــى أن خــريــج الـبـكــالــوريــوس في
ك ـل ـي ــات "ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي" ي ـس ـم ــح لــه
بــالـتـسـجـيــل الـمـبـكــر ك ـحـ ّـد أقـصــى
 12وح ــدة دراس ـيــة ،بينما خريج
ال ــدبـ ـل ــوم  11وحـ ـ ـ ــدة ،وأخـ ـ ـي ـ ــرا 8
وحـ ـ ـ ــدات دراس ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـس ـت ـمــريــن،
ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـم ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد

يسبب الزحام المروري وغياب
المواقف في تأخر الطلبة عن
محاضراتهم ،وحرمانهم من
إثبات الحضور ،مما يعرضهم
لخطر الرسوب.

رباح النجادة

المتميزة للطلبة الفائقين وذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وع ـم ــل
التوصيات الالزمة لهم.
وفيما يخص ّ
تخوف الطلبة من
الشعب الدراسية المغلقة ،أفــادت
الـ ـنـ ـج ــادة ب ـ ــأن ال ـف ـص ــل الـصـيـفــي
اخـ ـتـ ـي ــاري ولـ ـي ــس إل ــزامـ ـي ــا ،لـكــن
العمادة تطرح الشعب الدراسية
ُّ
ت ـل ـب ـي ــة ل ـل ــرغ ـب ــة الـ ـط ــابـ ـي ــة ،وأن
إمكانية طرح الدراسة بها تتم بناء
على الميزانية المرصودة للفصل
الصيفي ،فالعمادة ملتزمة بلوائح
وقــوان ـيــن ال تستطيع تـجــاوزهــا،
مـبـيـنــة أن ـه ــا تـعـمــل ج ــاه ــدة على
توفير كــل الشعب الــدراسـيــة لهم،
ُّ
فالشعب المغلقة أمر طبيعي ،وفي
مختلف جامعات العالم يحصل
لها هذا األمر.

●

فيصل متعب

تشهد حــاالت حصر حضور
الطلبة وغيابهم في كليات كيفان
ً
التابعة لجامعة الكويت تــزا يــدا
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،إذ ل ــم يـعــد
ً
مقبوال لدى بعض األساتذة تأخر
الطلبة حتى  10دقائق عن موعد
ال ـم ـح ــاض ــرة ،م ـمــا ي ـتــرتــب عليه
تسجيل غـيــا بـهــم ر غ ــم الحضور
إلى الموقع الجامعي.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـي ــة كـلـيــة
الـ ـت ــربـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ب ـن ــدر
المطيري إن "الجمعية تحركت
بـشــأن هــذا األم ــر ،وتواصلنا مع
ً
األقسام واألساتذة" ،موضحا أن
"مسألة رصد الغياب والحضور
مـتـفــاوتــة بـيــن األس ــات ــذة ،فمنهم
مــن يسمح للطلبة بــالــدخــول في
منتصف المحاضرة ،وال يرصد
حاالت الغياب ،ومنهم من يرصد
الحضور فــي بــدايــة المحاضرة،
وال يسمح للطلبة بالدخول بعد
ذلك".
وأضاف المطيري ،لـ "الجريدة"،
أن اخ ـت ــاف اآلل ـي ــة الـمـتـبـعــة في
رصـ ـ ــد الـ ـحـ ـض ــور وال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب مــن
أستاذ آلخر قد يراه الطلبة يسبب
ً
نــوعــا مــن عــدم الـمـســاواة بينهم،
غ ـي ــر أن ـ ــه أك ـ ــد أن ل ـع ـض ــو هـيـئــة
التدريس ممارسة حقه في هذه

بندر المطيري

المسألة بقاعات المحاضرات.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن رصـ ـ ـ ــد ح ـض ــور
الطلبة وغيابهم له إيجابيات
عديدة ،أبرزها انضباط العديد
م ـن ـه ــم ،وع ـ ــدم ت ـه ــاون ـه ــم فــي
ً
حضور المحاضرات ،تجنبا
لـ ـل ــرس ــوب وع ـ ـ ــدم اس ـت ـي ـع ــاب
المقررات الدراسية.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،نــاشــد
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـن ـش ـط ــاء عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
المسؤولين في كليات كيفان
إص ــدار ق ــرارات تعالج مسألة
ا ح ـت ـس ــاب ا ل ـط ـل ـبــة متغيبين
بناء على تأخيرهم عن موعد
المحاضرات ،وهــو ما يعرقل
سجلهم الدراسي.

ةديرجلا
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edhafat@aljarida●com

ضريبة وزير المالية!
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com
فـتــاة كويتية فــي مقتبل الـعـمــر أبــدعــت وتــألـقــت وأفحمت
تصريح األخ وزير المالية حول فرض الضريبة على الكويتيين
بعبارات واثقة ومنطقية تالمس مشاعر جميع المواطنين،
ً
ولروعة ما ذكرته بنت الكويت أجد لزاما اقتباس كلماتها على
النحو التالي" :خرج وزير المالية بتصريح استثنائي وهو أن
كل العرب والخليجيين يسألونه متى تفرضون ضريبة على
ً
الكويتيين ،وهــو طبعا أمــر وش ــأن داخـلــي ،ولـكــن الظاهر أن
الوزير له رأي ثاني ،ويحسسنا الوزير أن العرب واقفين وراء
نفسه
باب مكتبه ناطرين هذا القرار التاريخي ،مع أن الوزير ّ
مــا يـقــدر يجاوبنا على س ــؤال الـشـعــب :متى ال ـشــوارع توقف
ّ
تسوي لنا مشاريع تذكر من تعليم
تفلعنا؟ ومتى الحكومة
وصحة وإسكان؟ ومتى يقدرون يقدمون خدمات أوادم؟ ومتى
نشوف هالتنمية وخططكم اللي نسمع فيها ومــا نشوفها؟
العرب ما اسألوك متى يتم محاسبة الفاسدين وسراق المال
العام؟ وماكو عربي قال لكم إن حتى مشروع العمالة المنزلية
فشلتوا فيه؟ شنو الخدمات واإلنجازات اللي قاعد تقدمونها
للشعب علشان تفرضون عليه ضريبة؟ معقولة ماكو عربي قال
لكم متى ترحمون الشعب من معاناه وجودكم في الحكومة؟".
ه ــذا ال ــرد هــو المختصر الـمـفـيــد ،وبـلـســان شعبي تلقائي
على تصريحات السيد الوزير التي استفزت الناس كموضوع
غير مناسب وتوقيت في منتهى السوء ،ومن موقف حكومي
في أقصى درجــات البؤس والفشل ،وباإلضافة إلــى ذلــك فقد
ّ
وتحول
تعدى معاليه بقصد أو دون قصد على سيادة بلده،
إلــى مرسال لنقل تصريحات مسؤولي الــدول األخــرى إلينا،
ويذكرني هذا النوع من التدخل الخارجي بما قاله سمو األمير
الراحل الشيخ جابر األحمد بعيد التحرير لرئيس الواليات
المتحدة األميركية التي كانت بالده القوة الرئيسة األولى في
معركة عاصفة الصحراء التي طردت القوات العراقية الغازية
مــن أرض الـكــويــت ،فعندما طـلــب الــرئـيــس بـيــل كلينتون من
سموه التطبيع مع الكيان الصهيوني ،أجــاب رحمه الله بأن
لديه نظاما ديمقراطيا والكلمة الفصل هي للشعب الكويتي
وممثليه في مجلس األمة.
مشكلتنا في الكويت أن الوزراء في كثير من الحاالت ال يرون
أنفسهم رجال دولة ،وضعهم الدستور على سلطة اتخاذ القرار
بقدر مــا يعتبرون أنفسهم موظفين "هــاي كــاس" يمتثلون
لألوامر ،وهذه المرة لإلمالءات الخارجية ،وحري بالوزراء إذا
كانت لديهم قناعاتهم بفرض الضريبة أو غيرها من السياسات
وال يستطيعون تطبيقها أن يشتروا مصداقيتهم ويرحلوا
ً
عن الحكومة بدال من االستمرار بارتداء بشت الوجاهة وهم
ال يهشون وال ينشون.
ً
وبـعـيــدا عــن الـتـبــريــرات الــواقـعـيــة وحــالــة الـفـشــل ال ـعــام في
إدارة شؤون البالد والعباد واإلجماع الشعبي على عدم أهلية
الحكومة في تقديم الحلول ألبسط المشاكل والوقوف موقف
المتفرج على المشاريع المنجزة دون القدرة على تشغيلها أو
معالجة حتى إسفلت الشوارع ،نسأل األخ الكريم وزير المالية
بخبرته األكاديمية في مجال المالية العامة عن فلسفة مفهوم
الضريبة ،المتمثلة بقاعدة "ال ضريبة دون تمثيل سياسي"،
فهل عند الوزراء إيمان أو تطبيق حقيقي بالتمثيل السياسي؟
وه ــل تــولــوا مـنــاصـبـهــم الـحـكــومـيــة عـبــر الـتـمـثـيــل السياسي
الشعبي حتى يفرضوا الضريبة على هذا الشعب؟ ولتحمد
الحكومة ربها ليل نهار أنها جاثمة على صــدور شعب مثل
الشعب الكويتي!

سدانيات :تعليم على وحدة
ونص!
محمد السداني

AlSaddani@hotmail.com

بعد مهمة غبت فيها عن الفصول الدراسية عدت مرة أخرى؛ ألقف
أمام طالبي ولكن لم يكن الوقوف مشابها لما كان في السابق ،ولم
يكن الحديث يحمل روح السابق ،شعرت أنني مشلول وال أقدر على
َّ
ممارسة التعليم بعد اآلن ،أعتقد أن الوقت حان ألشد الرحال بعيدا
عن األفعال المضارعة وأجعلها ماضية وأن كون الحال جملة فعلية
تفيد الرحيل عن التعليم وما به من مآس وجمود.
فيها أن أغير مفهوم
سنوات من النضال في قطاع التعليم َّأحاول َّ
"التلقين" الذي دمر مجتمعا بأكمله ،فسطحه وتفه تطلعاته وأعدم
ثقافته ،وما زاد الطين بلة هو ُّ
تشوه مفهوم تطوير التعليم ،فبدال من
ِ
أن يثور أهل الميدان منتفضين ضد ممارسات الوزارة المتخبطة في
عدم وجود استراتيجية للتعليم ،نجدهم يفسرون الماء بعد جهد
"مجانا" وتتبارى الـمــدارس بإقامة
بالماء ،فتعقد دروس التقوية َّ
هذه الفعاليات دون علم أو بعلم أنهم يجملون العملية التعليمية
الشوهاء بمساحيق لن تدوم طويال ،ولن تداري سوءة التخبطات
المتتالية للوزارة.
أع ـت ـقــد أن مـثـلــي ال ـك ـث ـيــر م ـمــن ف ـقــد األمـ ــل ف ــي إصـ ــاح الـتـعـلـيــم
ومنظومته التي تفتقر إلى أبسط خطوات التطوير لكي نصبح دولة
محترمة تملك تعليما يرقى إلى ما نقدمه من مليارات تدفع في سبيل
التعليم ،وهي في الحقيقة رواتب تدفع من أجل موظفين.
إن التعليم من المهن التي ال يمكن أن يقدم المعلم فيها خطوة
واح ــدة دون رغـبــة حقيقية منه وبيئة تسانده وتشجعه فــي هذه
الرغبة ،وإال فالرحيل عن التعليم أسلم الحلول التي من شأنها أن
تكون أضعف اإليمان في هذه العملية غير الحقيقية والهزلية ،والتي
تبدأ من بداية العام الدراسي ،ومشكلة المكيفات إلى نهاية العام
ومشكلة درجات الطلبة وتدوير مديري المدارس.
َّ
وما يزيد الطين بلة أخرى أن ثقافة جديدة دخلت على مجتمعنا،
فأصبح الغش حقا مكتسبا للطالب وأصبحت منصات التواصل
االجتماعي منبرا للشكوى والمطالبة بالتخفيف عــن الطلبة في
المراقبة ،ولم أنس مشهد اعتصام الطالب الذين طالبوا وزير التربية
بــإلـغــاء الئـحــة الـغــش ،مشهد مــؤلــم لــم أكــن أتخيل أن أراه فــي دولــة
متحضرة مثل الكويت ،إن مشكلة الغش التي نحاربها ال تقتصر
على شـهــادة ثانوية أو غيرها ،ولكنها ثقافة مــن الخطير أن يتم
تأصيلها أو أن تصبح نهجا لألفراد في الحصول على مكتسباتهم
أو غير مكتسباتهم.
إننا ونحن نقف أمــام مشكلة التعليم وتراجعه يجب علينا أن
نسأل أنفسنا سؤاال يفتح لنا باب اإلجابة على مصراعيه ،هل فعال
تحتاج هــذه الــدولــة إلــى أشـخــاص متعلمين؟! وهــل وف ــرت الــدولــة
بيئة تنافسية حقيقية للمواطن ليمارس دوره ويبرز قــدراتــه في
سوق العمل؟! في الحقيقة إننا بنينا منظومة من الفساد والبطالة
المقنعة والتي حولت التعليم إلى جهاز إصــدار شهادات جامعية
تبلغ قيمة الواحدة منه ألف دينار كويتي ،وهو الراتب الذي يحصل
عليه المواطن بعد تعيينه بوظيفة بطالة مقنعة في إحدى وزارات
الدولة التي لن تحتاجه.
ح ـفــات الــرقــص ال ـتــي نـشــاهــدهــا ه ــذه األيـ ــام بـمـنــاسـبــة األع ـيــاد
الوطنية لن تقدم التعليم خطوة واحدة لألمام ،ولن تستفيد الدولة
من حمالت األعالم واألغاني الوطنية التي َّ
صدعت رؤوسنا ليل نهار
بوطنية كاذبة ال تتعدى حناجر ناقلها ،أو ال تتمثل إال بإنجاز وهمي
َّ
األمرين بسبب إهمال
ال يمثل أي تقدم لعملية التعليم التي عانت
الحكومة لها وعدم وعي الشعب بأهمية وجود تعليم حقيقي ينهض
بهذه الدولة بدال من الرقص على نغمات وطن سيختفي من الوجود
إذا لم نعد العدة للقادم من األيام ،وأقولها صادقا ومؤمنا بها من لم
يستطع إدارة الحكومة في الرخاء فلن يستطيع إدارتها في ظل العجز.
خارج النص:
• أعتقد والله أعلم أن الدولة ال تملك نصا يضبط فساد الفاسدين
في كل القطاعات وخصوصا الشوارع التي َّ
كسرت ما تبقى من األمل
في هذه الحكومة.

ُ
لب

طاهر جواد البغلي

قانون الصحة النفسية ()2-1
فـ ــي  30ي ـن ــاي ــر  2018أق ـ ــر م ـج ـلــس األمـ ــة
الكويتي قانون الصحة النفسية ،الــذي يعد
ً
نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ،وس ــدا
لـ ـف ــراغ ق ــان ــون ــي وتـ ـط ــورا ك ـب ـيــرا ف ــي ضـمــان
الحقوق اإلنسانية األساسية والدستورية،
إال أن للقانون وجها آخــر مــن األهمية ،فهو
أول قانون في تاريخ الكويت يبادر المجتمع
المدني بصياغته لتنظيم عمل جهة حكومية،
مـمــا يـعـكــس نـجــاحــا كـبـيــرا وت ـجــربــة فــريــدة
لتضافر جـهــود المجتمع ا لـمــد نــي ومجلس
األمــة والحكومة على مر سنوات ،لصياغته
والدفع بإقراره.
لقد قدر لي أن أكون شاهدا على كل مراحل
هذه التجربة الفريدة ،وهذا يحملني مسؤولية
مشاركتها باعتبارها درسا مضافا للخبرة
ال ـتــراك ـم ـيــة ف ــي ال ـع ـمــل ال ـمــدنــي ق ــد تستفيد
منها الجماعات التي تسعى للتغيير الذي ال
يحتاج بالضرورة إلى تمويل خاص أو دعم
من جهات دولية أو سياسية ،بل مجموعة من
الكفاء ات الوطنية الجادة والمخلصة وذات
النفس الطويل.
فقبل ثـمــانــي س ـنــوات ،وبـحـكــم عضويتي
في لجنة الشكاوى بجمعية حقوق اإلنسان،
تلقيت شكوى من إحدى النساء عن تعرضها
لعنف مـنــزلــي وحـبــس حــريــة لـفـتــرة طويلة،
وبالتنسيق مع أحد المحامين طلبت المرأة
الـمـســاعــدة مــن الـجـهــات الـمـخـتـصــة ،إال أنــي
فوجئت باتصالها بعد شهر تقريبا لتخبرني
أن أهـلـهــا اسـتـغـلــوا نـفــوذهــم لتحويلها من
مخفر الشرطة إلى مستشفى الطب النفسي،
حيث أودعت دون سبب طبي.
أق ـل ـق ـنــي ال ـم ــوض ــوع ف ـتــوج ـهــت ف ـ ــورا إلــى
رئيس جمعية حقوق اإلنسان ،المحامي علي

دانة الراشد

البغلي ،فزودني بطلب زيارة مستشفى الطب
النفسي ،وتوجهت إلى المستشفى مع فريق
من لجنة الشكاوى ،إال أن مدير المستشفى
رفض طلبنا ،وتكرر هذا الرفض عدة مرات،
وعلى الرغم من أن إدارة المستشفى أبلغتنا
في إحدى المرات أن الفتاة قد تم إخراجها ،إال
أن إدراكنا لوجود مشكلة هناك جعلنا نصر
على طلبنا.
بـعــد خ ــروج ال ـمــديــر فــي إجـ ــازة سـمــح لنا
ن ــائ ـب ــه بـ ــزيـ ــارة ج ـم ـيــع م ــراف ــق الـمـسـتـشـفــى
وال ـت ـحــدث م ــع األطـ ـب ــاء ،وتـبـيــن وجـ ــود عــدد
كـبـيــر مــن األش ـخ ــاص الــذيــن دم ــرت حياتهم
ب ـس ـبــب إب ـق ــائ ـه ــم إل ــزامـ ـي ــا عـ ـش ــرات الـسـنـيــن
أحيانا بدون سبب طبي ،إضافة إلى تلقيهم
ال ـعــاج اإلج ـب ــاري دون ضــوابــط ،وب ــدون أي
ضمانات تحفظ حريتهم وحقهم في التواصل
م ــع الـ ـخ ــارج أو تــوك ـيــل مـ ـح ــام ،وذل ـ ــك ليس
لسبب طـبــي ،بــل بسبب ضـغــط األه ــل الــذيــن
أودعوهم ألسباب اجتماعية أو اقتصادية أو
الستغاللهم.
كما عبر لنا العديد من األطباء النفسانيين
عن عدم رضاهم عن هذا الوضع الذي سببه
ســوء إج ــراء ات المستشفى اإلداري ــة لتنظيم
دخــول وخــروج المرضى ،والتي عززها عدم
وجـ ــود ق ــان ــون يـنـظــم ه ــذه الـعـمـلـيــة وي ـجــرم
احـتـجــاز وسـلــب حــريــة األش ـخــاص على هذا
النحو.
لذا توجهت إلى نائبة رئيس جمعية حقوق
اإلنـ ـس ــان حـيـنـهــا ،األسـ ـت ــاذة م ـهــا ال ـبــرجــس،
باقتراح إنشاء فريق لصياغة هــذا القانون،
ووج ـ ـ ــدت م ـن ـهــا ك ــل ال ــدع ــم لـ ـه ــذه ال ـم ـب ــادرة
التي استجاب لها العديد من المهتمين من
المتخصصين ،وقد اختارني األعضاء رئيسا

للفريق ألني صاحب المبادرة ،على الرغم من
أن منهم من يفوقني علما وخبرة.
تشكل فريق العمل في  2010وانقسم ثالثة
فــرقــاء :الفريق النفسي ،بعضوية د .عبدالله
ال ـح ـم ــادي واالسـ ـتـ ـش ــاري ــة س ـم ـيــرة الـقـنــاعــي
واالختصاصية د .بثينة المقهوي .والفريق
القانوني ،بعضوية د .محمد الفيلي والمحامية
ف ــوزي ــة ال ـش ـطــي وال ـق ــان ــون ــي ج ــاس ــم دش ـتــي.
وا لـفــر يــق الحقوقي ،لضمان انطباق معايير
حقوق اإلنسان على هذا القانون ،وقد توليت
أنا هذه المهمة.
وب ــدع ــم م ــن ك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـت ـطــوع ـيــن ب ــدأت
الـ ـمـ ـش ــاورات م ــع ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن وال ـم ـه ـت ـم ـيــن،
ودراس ــة القوانين األخــرى المماثلة ،ودراســة
معايير منظمة الصحة العالمية لصياغة هذا
الـنــوع مــن القوانين ،واستمر العمل نحو 10
أشـهــر مــن االجـتـمــاعــات األسـبــوعـيــة المطولة
لصياغة قانون يضمن حماية كل الحقوق دون
استثناء بعيدا عن أي روح أجنبية تتجاهل
المشاكل المحلية أو تضع حلوال وآليات غير
واقعية ،ويتناسب مع المنظومة التشريعية
الكويتية ،فخرجنا بقانون من  47مادة يحقق
جميع المتطلبات الصحية واإلنسانية ويتفوق
بجودته وبالحقوق المكفولة فيه على جميع
قوانين الصحة النفسية بالمنطقة.
وتـحـضــرنــي ال ـي ــوم لـحـظــة ال تـنـســى أثـنــاء
االجتماع األول للفريق حين علق د .الفيلي:
هذا قانون ينظم عمل جهة حكومية ،ولم يسبق
أن شــرع قــانــون فــي الـكــويــت ينظم عمل جهة
حكومية لــم تتقدم بــه الحكومة .ثــم اسـتــدرك:
"لكن ،هناك مرة أولى لكل شــيء" ،فنظرت إلى
الوجوه من حولي بحثا عن بــوادر تراجع أو
إحباط ،لكني لم أر إال إصرارا أكبر وعزما أشد.

مبارك العبدالهادي

شوشرة :مستشارو الفلس
بعض األجهزة الحكومية ال يزال تفكيرها قائما وفق بعض عقليات
مستشاريها التي أضاعتنا في المتاهات وتخبط القرارات وعشوائية
تطبيق القانون وانتقائيته ،فبعض هــؤالء المستشارين من الوافدين
ال يهمهم تطبيق القانون بالطرق السليمة أو إذا كان القرار يصب في
مصلحة الموظفين والمراجعين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات
الحكومية ،فهؤالء همهم األول واألخير الراتب آخر الشهر ،والمسارعة
لتحويله إلى بالدهم.
ه ــذا األم ــر طبعا ال ينطبق عـلــى الـجـمـيــع ،ألنـنــا نبخس حــق بعض
المستشارين الذين يعملون ليل نهار من أجــل إصــدار قــرارات مناسبة
تتماشى مع الــواقــع ،ولكن األسئلة التي تطرح نفسها :أيــن المستشار
الـكــويـتــي ال ــذي يـفـتــرض أن يـكــون لــه دور نــافــذ؟ ول ـمــاذا ال يـصــدر قــرار
يخصص فيه هذا المسمى للمواطنين فقط ،خصوصا أن هناك العديد
من المواطنين الشباب يحملون أفكارا متميزة ،لكنهم ال يملكون الوساطة
للحصول على هذا المسمى ،أو ال يوجد لديهم وزير يحسبون عليه كي
يوفر لهم شاغرا لهذا المسمى؟ ولماذا ال يصبح مسمى المستشار عند
ال ــوزراء مسمى وظيفيا فعليا يحصل عليه الموظف بالتدرج أو وفق
إمكاناته العلمية ،بدال من أن يحدد للمجاميع المقربة لبعض الــوزراء
ويكونوا ضمن عقود مؤقتة تنتهي بترك الوزير حقيبته؟
في العديد من الدول يمنح شرف منصب المستشار ألصحاب العقليات
الفذة التي تحول الجهاز المترهل إلى أداة فاعلة وناجحة ،ولو التفتنا إلى
بعض الشركات المهمة في القطاع الخاص لوجدنا أنها تدفع رواتب عالية

التكاليف للمستشار الذي يكون له دور فاعل في نجاح عملها واالنتقال
َ
بها إلى مصاف الشركات العالمية ،في حين ه ُّم بعض مستشاري التنفيع
الذين دمروا أجهزتنا "البرستيج".
ف ـي ـت ـجــاوزن ب ـهــذا الـمـسـمــى صــاح ـيــات لـيـســت ل ـهــم ،كــالـتــدخــل في
اختصاصات بعض القياديين الذين يسلمون الراية ويخشون مواجهتم،
ب ــل إن ه ـنــاك مـسـتـشــاريــن ح ــول ــوا ه ــذا الـمـسـمــى لــاس ـت ـفــادة والتنفيع
وتمرير تجاوزاتهم كحال الذين طرحت أسماء بعضهم في العديد من
االستجوابات ،وال يزالون يمارسون أدوارهم دون أي خوف ،ألن وزراءهم
يعجبهم الــوضــع ،بــل ال يـتــركــون حقائبهم إال بـعــد أن يـتــم وضــع آالف
التوصيات لمن يتسلم حقيبتهم على بعض المستشارين.
في ّ
ُ
مجد ه ــؤالء وك ــأن األجـهــزة الحكومية ستتعطل فــي حــال تركهم
لهذا المسمى ،لذلك يجب أن يتحرك ديوان الخدمة لوضع تصور جديد
يـحــدد مــن خــالــه آلـيــة عمل المستشار ،وال ـشــروط والـضــوابــط دون أي
مجاملة ،وعلى مجلسي الخدمة المدنية وال ــوزراء تفعيل هذا التصور
فــي حــال االنـتـهــاء منه لــرســم سياسة جــديــدة "انتهى عصر المستشار
القادم بالبراشوت".
وأكبر مشكلة أن الجميع يلومون بعض القياديين ،ويوجهون لهم
االتهامات متناسين المتسببين األساسيين الذين يجب أن يحاسبوا
مع الوزراء والقياديين ،وهم من اقترحوا ووضعوا التصورات وتالعبوا
في رســم السياسات ،وهــم "مستشارو الفلس" الذين ي ــدارون من خارج
األجهزة الحكومية.

يوسف أحمد المنديل

جناح الحمير
علينا القبول بحكم المحكمة الدستورية على النائبين الفاضلين
الطبطبائي والحربش شئنا أم أبينا ،ومن أعطى صك التدخل في أعمال
السلطة التشريعية هم أعضاء مجلس األمة بقانون رقم  14لسنة 1973
بالموافقة على إنشاء المحكة الدستورية ،وهي الجهة الوحيدة في البلد
التي تبطل مجلس األمة ،فلذلك هذه الضجة المثارة في تدخل المحكمة
الدستورية ليست بجديدة ،فقبلها مجالس أمة كثيرة أبطلتها المحكمة
الدستورية ،ومــن حقهم بقوة القانون ،فمن كــان له صــوت مرتفع من
أعضاء مجلس األمة أو ال يعجبه رأي المحكمة الدستورية فعليه تقديم
قانون بإلغاء وسد كل ثغرات وأبواب تدخالتها حتى نعرف أن النائب
صــادق أمــا الجعجعة ورفــع شـعــارات األمــة والحرية والـعــزة والكرامة
ً
فهذه ال ّ
تغير من الحال شيئا ،بل ترفع أسهم الدعاية االنتخابية فقط.
ً
الشاهد أن البعض ال يكون فرعونا في انتقادة إال على مجلس األمة
أما الحكومة فال يرف له جفن ،ويعتبر أعمالها وجهودها في نظره،
ّ
يصوب الطلقات
رضي الله عنها في األرض وفي السماء ،والبعض اآلخر
النارية ويسب أعضاء مجلس األمة ويتهمهم بألفاظ ساقطة ،بل يطالب
بإلغاء مجلس األمة ،وهذه األشكال من الحشرات كأنها تعتبر حرية
الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم زائدة ،وأن الشعب الكويتي ال
يستحق أن يكون له مجلس أمة .شاهت الوجوه.
***
اإلعــام الساقط شـ ّـوه صــورة مجلس األمــة ليكون في نظر الشعب
أنه سبب مشاكل الكويت ،وهو من يعطل مشاريع الدولة ،وال يرى أن

الحكومة عجزت عن حل مشكلة تطاير الحصى في الطرقات رغم األموال
التي رصدت والبشوت للوزراء والسيارات الفارهة والمكاتب الفسيحة
وفوق هذا كله القيادة في االتجاه المعاكس.
***
االنهزامية تعتبر مرضا نفسيا تستخدمة الحكومة في ضرب أي
ّ
مشروع ال تريدة ،وتسلط الضوء عليه حتى يكون المواطن معبأ من
الداخل باالنهزام ،فالمواطن الذي يشعر باالنهزام الداخلي ليقرأ نهضة
ألمانيا واليابان ،أما الحكومة فهي ال تحتاج القراء ة الواجب أن نقرأ
عليها رقية اإلصالح والتطور.
***
عدد نتائج البحث في غوغل عن سرقة األمــوال العامة في الكويت
ً
تقريبا ٢.٤٩٠.٠٠٠هذا الرقم يعتبر إنذار خطر على الدولة أما الحكومة
فهي مشغولة في إنشاء هيئة مكافحة الفساد ومحكمة الوزراء وتعهدها
بمالحقة الفاسدين وغيرها من الشعارات الوطنية ،فانتشرت في محاكم
الكويت سرقة األموال العامة ،ومثلما الحكومة أصدرت خالل  24ساعة
أوامر لمالحقة المغردين على الكلمة في مواقع التواصل االجتماعي
فهي قادرة على مالحقة ّ
سراق المال العام ،وننتظر صافرة الحكم حتى
يتم التشدد في األحكام على سراق المال العام ،وأقترح مصادرة أمواله
ً
جميعا بدون أي رأفة ورحمة ومحسوبية وعفو ،وإنشاء سجن خاص
في حديقة الحيوانات في العمرية وحبسة في جناح الحمير ألن من
خان األمانة في المال العام غير مستغرب أن يخون الوطن.

د .سالم مطرود

انتظار البدون واحتضارهم
انتظار يتبعه االحتضار ،وليس وراءه شيء
سوى الموت الذي ال يستفيق منه أحد ،هذا هو
واقع قضيتهم ومصيرهم المحتوم ،فال واقع
حكوميا قادر على وضع الحلول لقضتهم ،وال
ً
مجتمع يستطيع أن يـفــرض حـلــوال إنسانية
تساهم في رفع الظلم عمن عاش ومات معنا،
فكلنا يـعــرف الكثير عــن قضيتهم ،و لـكــن قله
قليلة أصبحت اليوم تناضل من أجلهم ،حتى
تولد لدى البعض شعور بعدم أهمية قضيتهم،
وكذلك أصبح ال ينظر لها على أنها أولوية من
ضمن أولوياته.
فالمالحظ أال رغبة حقيقية لــدى الحكومة
لمعالجة المشكلة ،فكل مــا ن ــراه منها عبارة
عن تخدير وإطالة ألمد أزمة إنسانية نعيشها
ونراها كل يوم ،مما جعل الكثير منا ال يؤمن
بحل لقضيتهم في القريب العاجل ،ومما ساهم
كذلك بجعل مجموعة من أفراد المجتمع اليوم
يناصرونهم باستحياء ،فقضيتهم استمرت
ً
أكثر مــن خمسين عــامــا ،ومــن الطبيعي ،وفق
ال ـم ـع ـط ـيــات ال ـحــال ـيــة وال ـت ـغ ـي ــرات ف ــي الـ ــرؤى
الحكومية ،أال نجد لهم أي حل لقضيتهم بل

٧

إضافات

على العكس تعقدت وس ــوف تتعقد أكـثــر مع
مرور الوقت .ومثال على ذلك ما نمى إلى علمي
ً
مؤخرا عما يحصل داخل صرح أكاديمي يفترض
ً
به أن يكون نموذجا يحتذى به في التعاطي مع
األحداث اإلنسانية والمعرفية ،فما حصل داخل
أروقة الجامعة لمجموعة من أبنائنا الكويتيين
الـبــدون ،حيث يقف العشرات منهم أمــام مكتب
أح ــد ال ـع ـمــداء الس ـت ــام ش ـهــادات ـهــم الـجــامـعـيــة،
ليجدوا رفض الجامعة تسليمهم إياها حتى يتم
تعديل أوضاعهم( ،أي وضع جنسية محددة لهم
بدال من كلمة غير محدد الجنسية على شهادة
ال ـت ـخــرج) وذل ــك حـســب طـلــب الـلـجـنــة الـمــركــزيــة
لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية.
حقيقة ّ
بت أخجل من نفسي لعدم استطاعتي
مساعدتهم ،وكذلك أبــرأ بنفسي من هــذا الفعل
المشين ،فكيف لـصــرح أكــاديـمــي يقبل الطالب
بـصـفـتـهــم م ــن غـيــر م ـح ــددي الـجـنـسـيــة ،وحـيــن
استيفاء متطلبات التخرج بعد معاناة إنسانية
اجتماعية ،الله يعلم وحده كيف عاشوها ،ال يتم
تسليم شهاداتهم إال بإثبات جنسياتهم؟
لذلك أدعو الجهاز األكاديمي للنأي عن هذه

الـمـمـ ُـارســات غير اإلنسانية وغـيــر األكاديمية،
ف ـق ــد ق ـب ـل ــوا ك ـط ــاب غ ـي ــر مـ ـح ــددي الـجـنـسـيــة،
وعليكم تسليمهم أوراق تخرجهم كطالب غير
مـحــددي الجنسية ،ال أن تبحثوا عــن أصولهم
وجنسياتهم ،فهذا ليس من صميم عملكم ،وكذلك
ليس من اختصاصكم.
فالمشكالت التي يعانيها الكويتيون البدون
كثيرة ومستمرة ومنتشرة في معظم المؤسسات
الـحـكــومـيــة ،فـكــل ي ــوم نسمع ون ــرى مشكالتهم
التي ال حصر لها ،والتي تحتاج إلى حل ،ولعل
أنسب تلك الحلول ،من وجهة نظري ،تأسيس
وتشكيل كيان أو لجنة عمل أهلية تحت مظلة
وطنية قانونية تنبثق من احتياجاتهم لتكون
صوتهم المسموع ،وممثال شرعيا ينوب عنهم،
ويسلط الضوء على قضاياهم ومشكالتهم التي
تبرز بين الحين واآلخ ــر ،وكــذلــك لتكون قــادرة
ً
ً
على مواجهة التحديات ،وتعطينا وصفا دقيقا
لواقع ُم ّر يعيشونه كل يوم مما يجعلها وسيلة
مـهـمــة تـســاهــم فــي الـمـسـتـقـبــل ال ـقــريــب بتغيير
وتطويع هذا الواقع ،ووضع الحلول اإلنسانية
لقضية عادلة.

ظهر جيل جديد من الشباب المثقفين في الكويت تغلب عليهم النزعة
ً
السلبية والنظرة السوداوية لألمور ،خصوصا فيما يتعلق بأي تطوير أو
تنمية مستقبلية للبلد .أتفهم وجهة نظرهم ،فجميع المؤشرات والدراسات
العالمية تثبت تراجع– بل تدهور -األمور هنا ،فعلى سبيل المثال حلول
الكويت فــي المركز الـ ــ 116مــن أصــل  166دولــة فــي مؤشر الديمقراطية
ً
ً
العالمي (جريدة الــراي 11 ،يناير  )2019ليس أمــرا جيدا على اإلطــاق،
ً
حتى إن كنا األفضل خليجيا ،بل هو مدعاة للقلق ودليل أن هنالك الكثير
ً
من التغييرات التي يجب أن نقوم بها ،وإن حققنا قليال من التقدم في هذا
ً
المؤشر خالل السنوات الماضية .تؤلمني كثيرا رؤيــة األبــواب توصد
أمام العديد من النماذج الشبابية الرائعة ،وذلك بسبب البيروقراطية في
المؤسسات الحكومية .ينال التافهون جل التغطية اإلعالمية ُ
ويرسل
ذلك رسالة واضحة مفادها أن من يريد النجاح هنا فعليه عمل مشروع
استهالكي كمطعم أو عيادة تجميل ،وال عزاء للتعليم واإلنجاز الحقيقي.
ً
في هذه األثناء يعمل مبدعونا الشباب في الخفاء خوفا من مهاجمتهم أو
تكفيرهم بسبب كتاب أو أغنية شبابية أو حتى ...تغريدة!
وفي ظل هذه الموجة القمعية من تكفير وسجن وإشغال مجتمع بأكمله
بالثقافة االستهالكية ،هاجرت العديد من العقول والكفاءات الشبابية التي
كان من الممكن االستفادة منها ،أما البقية هنا فهم ّإما يحلمون بأن يأتي
دورهــم في الهجرة أو أنهم يعيشون قلقا دائما من أن ينالهم "العقاب"
ً
هم أيضا! أعتقد أن موجة الهجرة الشبابية ستستمر في ظل الظروف
ُ
الحالية ،وهذا شيء خطير للغاية ،فالشباب هم لب المجتمع الذي يأخذ
ً
به إلى التقدم .فما العمل إذا؟
ال بد من أن يصبح المجتمع أكثر مرونة ،نحن بحاجة إلى التنمية
والتطوير العاجل في جميع المجاالت ،من تعليم وصحة إلــى تطوير
الطرق وتخضير المدن ،فقد أصبحت بقعتنا هذه بيئة طاردة لساكنيها
ً
لألسف ،وال بد من أن تكون القوانين والتشريعات أكثر تمدنا بحيث تسمح
ً
للتعايش مع اآلخر المختلف عن الرأي السائد اجتماعيا والمتماشي مع
رأي السلطة ،كذلك يجب أخذ الشباب على محمل الجد وعدم التقليل من
شأنهم ،ويتم ذلك عن طريق تمكينهم واالستثمار فيهم كمورد بشري
ثمين ،ورفع كل هذه القيود على النشاطات اإلبداعية.
كذلك يجب على الشباب أال يستسلموا ،فالوطن ليس معركة خاسرة،
لندرك أننا– معشر الشباب -قادة الغد ،فما هي سوى بضع سنين حتى
هذه األثناء وتكاتف
نصبح
وزراء ومسؤولين ،لذا ال بد من العملُ الجاد في ُ
ً
الجهود بدال من العمل الفردي المشتت ،فلنزهر أينما غرسنا.

بالعربي المشرمح :إنجازات
وزارة التربية!
محمد الرويحل
نعم فرحتنا بعيد التحرير والعيد الوطني ال تضاهى ،بل تعودنا منذ
طفولتنا ّ
وعودنا أبناءنا على الفرح والــوالء ،فهذه التواريخ خالدة في
أذهاننا ،وما قام به طلبتنا من عمل وإنجاز يستحق التقدير والتصفيق
لهم كأطول علم للكويت التي تستحق أكثر من ذلك.
ً
ً
ً
ولكن أن يفرح وزير التربية ويعتبره إنجازا تاريخيا لوزارته ،وتخليدا
السم الكويت في المحافل الدولية ،فهو أمر محزن ومخجل ،وهو يعلم
ً
تماما أن ما يخلد اسم الكويت هو نجاح مستوى التعليم فيها ،وتفوق
طلبته وإدارته في المخرجات المطلوبة ،لخدمة الكويت ورفعة اسمها في
المحافل العلمية والرسمية.
ً
وحتما فرح الوزير بهذا اإلنجاز دليل على عدم وجود إنجازات حقيقية
لوزارته التي تراجعت في مستوى التعليم ،بل فشلت حتى في تجهيز
المدارس ،وكلنا يذكر أزمة التكييف والماء واألمطار التي مرت بداية هذا
العام ،أضف إلى ذلك مستوى التعليم ومخرجاته ،وتراجع الكويت في
المؤشرات العالمية في كفاءة التعليم ،والدروس الخصوصية والشهادات
المزورة ،وعدم قدرة الــوزارة على تحقيق األهداف التربوية والتعليمية
لمواكبة التقدم العالمي في المجال التعليمي والتكنولوجي ،وفشل مشروع
التابلت الذي كلف الدولة الماليين ،وغيرها من السلبيات ،وهو أمر لو
يدرك الوزير حقيقته لما فرح في إنجاز أطول علم أدخله موسوعة غينس
ً
ً
ليعتبره إنجازا تاريخيا لوزارته.
يعني بالعربي المشرمح:
اإلنجاز الحقيقي يا معالي الوزير هو تطوير المناهج التعليمية،
وترغيب الطلبة في التحصيل العلمي ،وتجهيز المباني بأحدث الوسائل
الحديثة ،فطلبتك ما زالوا يعانون من حمل الكتب الثقيلة على ظهورهم،
ً
وعليك أن تنظر أيضا لليابان والسويد واإلنجازات التي حققتاها في
مستوى التعليم والتطوير ،والتي جعلتهمافي مقدمة الدول بمستوى
التعليم واالبتكار ،فلم يفرحوا بإنجاز أطول علم كما فرحت أنت ووزارتك،
ً
ألن أمورا كثيرة يمكنك أن تحقق من خاللها إنجازات تاريخية ترفع بها
اسم الكويت ،وتخلد ذكراها في مستوى التعليم ومخرجاته ،التي تعانيها
الدولة منذ سنوات.

ُصنع في الكويت
عفاف فؤاد البدر
( )Maker faireاستضافت الكويت وللمرة الثالثة معرض ميكر فاير
الــذي يهدف إلــى تعزيز التنمية االجتماعية المستدامة ،ودعــم ورعاية
مشاريع الشباب الكويتيين بمختلف أعمارهم ،تحقيقا لرؤية سمو أمير
البالد نحو االهتمام بالشباب؛ يقينا من سموه بأنهم ُصناع المستقبل،
حيث شارك فيه  ١٥٠مشروعا محققا زيادة بنسبة  ٪٤٠عن المشاركات
السابقة؛ وهذا يطلعنا على قوة العقلية الشبابية إذا ما وجهت رؤاها
ورسالتها نحو تنمية البالد وغــرس حب العمل واإلنـتــاج فيها ،وهذا
يجعلني ّ
أعرج على أخي الذي كان أحد المشاركين تحت اسم (Usfalbader.
 )artفي هذا المعرض والذي استهوته فكرة المعرض السابق ،فقرر أال
يأتي هذا العام إال ويكون أحد المشاركين فيه ،وفعال عمل واجتهد وحقق
نجاحا باهرا من خالل هذا المعرض .كان معرضا خياليا ،كل مشروع فيه
يدعوك لتصوت له من قوته وفوائده الجمة ،كان محفزا وداعما لكل من
يزوره من الشباب ،بحيث تفنن المشاركون في عرض مواهبهم الجميلة،
والمساهمة في إبراز كل طاقاتهم فيما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع؛
إال أن األسئلة القائمة :ماذا بعد كل هذه اإلنتاجات العبقرية واإلبداعات
الخالقة والمواهب الفذة؟ هل المكافأة المالية تسد حاجة أولئك الشباب؟
وهل ستؤخذ هذه المشاريع ويتم تبنيها بحيث تكون الكويت دولة رائدة
في الصناعات ،ونرى في سنوات قريبة عبارة "صنع في الكويت"؟
نعم أنــا مــع الحكومة بالدعوة لمثل هــذه اإلبــداعــات ،وال أنكر أنها
وفرت العديد من المراكز التي تساهم في تبني مثل هذه المشروعات،
ومع الرؤية السامية ألمير البالد ،حفظه الله ورعــاه ،إال أن الشباب عند
توجههم لمثل هذه المؤسسات والهيئات تظهر لهم "حمارة القايلة"،
و"الطنطل" ،و"األشباح والعفاريت" المتمثلة بالقوانين التي ما أنزل الله
بها من سلطان كشوكة في البلعوم ،لتهدم أحالمهم وأمانيهم وأهدافهم،
فينقلبون على أعقابهم خائبين.
فأرجو أن توضع هذه القوانين وفق دراسات وأنظمة موزونة ،وأال ُيسن
قانون وفق هوى أي مسؤول طمعا في إغاظة مسؤول آخــر ،أو تتدخل
المحسوبية والوساطات في مثل هذه المشاريع ،أو أن هذا القانون ال
يعجبني فأستبدل بــه آخــر يخدم رغـبــات المسؤولين .ترفقوا بأحالم
وأهداف أولئك الشباب ،وال تكونوا ذلك الباب المسدود الذي يقف عائقا أمام
الطموحات ،أو حبل المشنقة الذي يدعوكم (للفساد) من أجل مصالحكم.
ِّ
فلنتق الله ولننظر إلى تلك المشاريع الجميلة كمصدر لرقي الكويت
َ
ونهضتها ،ولنسع كلنا جاهدين في السير وفق المسيرة األميرية ،ولنر
عندما نسافر إلى البلدان البعيدة ُ"صنع في الكويت".

ةديرجلا

•
العدد  / 4043الجمعة  15فبراير 2019م  10 /جمادى اآلخرة 1440هـ

8

االنتفاضة الثالثة في السودان ...ثورة حقيقية؟
سارة محمد – لوموند
ديبلوماتيك

يستوحي الثائرون في السودان
تحركاتهم من االنتفاضات التي
حصلت في بلدان مجاورة مثل
مصر ،إال أن ً هذه االنتفاضة
تشتق فعليا من حركات
العصيان المدني التاريخية
التي كانت قد أطاحت نظامين
عسكريين سابقين في َ
عامي
ُ
 1964و ،1985وتعتبر
االحتجاجات الراهنة من
أقوى التحديات الشعبية التي
يواجهها نظام عمر البشير
منذ وصوله إلى السلطة قبل
 30سنة.

لطالما حاول النظام
بث الخوف بين الناس
على اعتبار أن سقوطه
سيقود البلد إلى
سيناريو مشابه لما
حصل في ليبيا أو
اليمن أو حتى سورية

الناشطون داخل
السودان وخارجه
يركزون اليوم على
تشجيع الشعب
السوداني كي يشعر
بأن النصر ليس
ً
ممكنا فحسب بل إن
نسبة نجاحه مرتفعة

ً
االنتفاضة السودانية تتسع رقعتها يوما بعد يوم
م ـن ــذ  19دي ـس ـم ـب ــر ،ت ـج ـتــاح
االح ـت ـج ــاج ــات ال ـ ـسـ ــودان ،وقــد
بـ ـ ــدأت فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـت ــاري ـخ ــي
ل ـ ـل ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وبـ ـ ـل ـ ــدة
الـ ـسـ ـك ــك ال ـ ـحـ ــديـ ــديـ ــة عـ ـطـ ـب ــرة،
ث ــم ان ـت ـشــرت ف ــي أن ـح ــاء الـبـلــد.
يعتبر المحتجون هذه الحركة
ث ــورة فعلية ،كما حصل خالل
الربيع العربي بين َ
عامي 2010
و ،2011ي ـن ــادي الـمـتـظــاهــرون
الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــون بـ ـكـ ـلـ ـم ــات م ـثــل
«الـ ـح ــري ــة» و»ال ـ ـعـ ــدالـ ــة» بـشـكـ ٍـل
متواصل .يستوحي الكثيرون
ت ـح ــرك ــات ـه ــم مـ ــن االن ـت ـف ــاض ــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي حـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـلـ ـ ــدان
مجاورة مثل مصر ،إال أن هذه
االن ـت ـفــاضــة ال ـســودان ـيــة تشتق
ً
ف ـع ـل ـيــا م ــن ح ــرك ــات الـعـصـيــان
المدني التاريخية ا لـتــي كانت
قد أطاحت بنظامين عسكريين
سابقين في َ
عامي  1964و،1985
ُ
وتعتبر االحتجاجات الراهنة
مــن أق ــوى الـتـحــديــات الشعبية
التي يواجهها نظام عمر حسن
البشير منذ وصوله إلى السلطة
قبل  30سنة.
في حين جمع أعضاء النظام
الحاكم واألشـخــاص المقربون
مـنــه ثـ ــروات طــائـلــة ،عـمــد نظام

الـ ـبـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى إضـ ـ ـع ـ ــاف س ـبــل
عيش ماليين الناس المقيمين
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ــواقـ ـع ــة خ ــارج
الخرطوم ،فال يمكن اعتبار هذا
ً
الوضع مستجدا ،بل إنه امتداد
را س ــخ لالستعمار البريطاني
وللسياسة السودانية في حقبة
ما بعد االستعمار ،وقد ارتكزت
ت ـل ــك ال ـس ـي ــاس ــة ع ـل ــى م ـعــام ـلــة
مناطق مثل الجنوب ودارف ــور
كأماكن فرعية لدعم العاصمة
ً
ال ـت ــي ت ـتــراجــع قـيـمـتـهــا أي ـض ــا.
كــان اسـتـقــال جـنــوب الـســودان
ً
فــي ع ــام  2011سـبـبــا الحـتـفــال
السودانيين الجنوبيين الذين
ً
ّ
تحملوا ع ـقــودا طويلة الحرب
والعنصرية والتهجير بسبب
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات الـ ـمـ ـت ــاحـ ـق ــة فــي
ّ
الخرطوم ،لكن شكل ذلك الحدث
فــي المقابل خـســارة مؤلمة أو
حتى صدمة قوية بالنسبة إلى
عدد كبير من سكان الشمال.
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2011ا ن ــد لـ ـع ــت
االحتجاجات بوتيرة متقطعة
فــي ال ـســودان ،وكــان ُأبــرزهــا في
سبتمبر  ،2013وقد ق ِمعت كلها
ب ـطــري ـقــة وح ـش ـي ــة .ف ــي ال ــوق ــت
ال ــراه ــن ،تستمر االحـتـجــاجــات
ب ـش ـكـ ٍـل م ـت ــواص ــل ويـ ـب ــدو أنـهــا

تـتــوســع وتـنـتـشــر ف ــي مختلف
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـ ـجـ ـ ـغ ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة .فــي
بـيــان مـشـتــرك ،دان ــت بريطانيا
والـنــرويــج والــواليــات المتحدة
وكندا أعمال العنف التي ّ
تعرض
لها المحتجون ،واعتبرت تلك
الـ ـبـ ـل ــدان أن «قـ ـ ـ ـ ــرارات ح ـكــومــة
السودان خالل األسابيع المقبلة
سـتــؤثــر ف ــي ال ـت ــزام حكوماتنا
وح ـكــومــات أخـ ــرى ف ــي األشـهــر
والـ ـسـ ـن ــوات الـ ـق ــادم ــة» ،ل ـكــن لم
ّ
يــتـضــح بـعــد م ــا إذا كــانــت تلك
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان تـ ـ ـن ـ ــوي ت ـن ـف ـي ــذ ذلـ ــك
ً
الـ ـتـ ـح ــذي ــر ،بـ ـم ــا أن جـ ـ ـ ــزء ا مــن
مصالحها الجيوستراتيجية
ي ـت ـع ـلــق بـ ـه ــذه ال ـم ـن ـط ـق ــة .مـنــذ
عـ ــام  ،2015خ ـ ّـص ــص االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات م ــايـ ـي ــن
ـزء من
ال ـ ــدوالرات لـلـســودان كـجـ ٍ
اسـتــراتـيـجـيـتــه لـلـسـيـطــرة على
حــركــة الـهـجــرة فــي دول العالم
الثالث.
يصعب أن يتوقع أحد نتائج
ه ــذه االنـتـفــاضــة ،لـكــن ال يمكن
إن ـ ـكـ ــار ق ــوتـ ـه ــا ودي ـن ــام ـ ّـي ـت ـه ــا،
لـقــد ك ــان تـ ّ
ـوســع االحـتـجــاجــات
ً
بوتيرة جارفة ومتواصلة كفيال
بتصعيب احتوائها حتى اآلن،
كــونـهــا ب ــدأت خ ــارج الـخــرطــوم

عمر البشير

ق ـبــل أن ت ـصــل إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة،
وأدى هــذا الــوضــع إلــى اختالل
َتـ ـ ـ ــوازن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ــذي ك ـ ــان قــد
ً
ض ُعف أصال بفعل االنقسامات
ال ــداخ ـل ـي ــة وت ـن ــاق ــص الـ ـم ــوارد،
وعمد النظام إلى حشد جهازه
األم ـنــي فــي الـخــرطــوم ولــم يكن
يـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ــال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ال ـ ــازم ـ ــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ـح ـت ـج ـيــن فــي
م ــدن مـثــل ال ـق ـضــارف فــي شــرق
ال ـس ــودان ،أو دنـقــا فــي أقصى
ش ـمــال ال ـب ــاد .ك ــذل ــك ،ي ـبــدو أن
النظام أخطأ في حساباته حين
افترض أن تلك البلدات انهارت

ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــا بـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا م ـن ـه ــارة
ً
اق ـت ـص ــادي ــا ،ح ـيــث ي ـت ـكــرر هــذا
ً
ً
ال ــدرس دوم ــا ،ب ــدء ا مــن فرنسا
ً
وثورة السترات الصفراء وصوال
إل ـ ـ ــى االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ــراهـ ـن ــة
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان :ع ـل ــى ك ــل ن ـظــام
أن ي ـت ـحـ ّـمــل م ـخ ــاط ــر تـهـمـيــش
مساحات واسعة من البالد!
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ات ـخ ــذت
ً
ً
االحتجاجات موقفا مناهضا
لـلـعـنـصــريــة ل ــرف ــض م ـح ــاوالت
الـنـظــام تحميل سـكــان دارف ــور
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة االض ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــات
القائمة ،فانعكس هذا الموقف
بـهـتــافــات «ال ـب ـلــد كـلــه دارف ـ ــور!»
خــال التظاهرات ،وفــي منطقة
تشوبها االض ـطــرابــات اإلثنية
ُ
والتسلسالت ا لـهــر مـيــة ،تعتبر
هذه الظاهرة من أبرز المؤشرات
ال ــواع ــدة ف ــي ه ــذه االن ـت ـفــاضــة،
كــونـهــا تـشـيــر إل ــى ن ـشــوء وعــي
جديد في هــذا البلد الــذي يجد
صعوبة في رسم هوية وطنية
شــام ـلــة ومـتـمــاسـكــة م ـنــذ وقــت
طــويــل .كــي يفرض المحتجون
سيطرتهم ،يجب أن يتجاوزوا
مخاطر هائلة ،لكن النظام خسر
ً
ً
جزءا كبيرا من مصداقيته على
م ــر ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة ال ـتــي حكم

فيها الـبــاد لــدرجــة أنــه أصبح
على شفير الهاوية.
تـتـعـلــق ال ـم ـســألــة األســاس ـيــة
اآلن بـمـعــر فــة مــا سيحصل في
المرحلة المقبلة ،لكن يبدو هذا
ً
الـســؤال ج ــزء ا مــن المحظورات
ّ
وق ــد ات ـضــح ذل ــك فــي واح ــد من
أشـهــر ال ـش ـعــارات الـتــي أطلقها
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــون« :تـ ـسـ ـق ــط ب ـ ــس»!
ّ
ال ـيــوم ،يــركــز الـنــاشـطــون داخــل
السودان وخارجه على تشجيع
ال ـش ـعــب ال ـس ــودان ــي ك ــي يشعر
ً
بأن النصر ليس ممكنا فحسب،
ب ــل إن نـسـبــة ن ـجــاحــه مــرتـفـعــة
ّ
توحد البلد كله حول
في حــال
مطالبه .يأمل هؤالء أن يتشجع
ال ـك ـث ـيــرون عـلــى ال ـم ـشــاركــة في
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،رغـ ـ ــم ارت ـ ـفـ ــاع
احتمال ّ
تعرضهم لإلصابات أو
االعتقال أو حتى الموت .يبدو
أن هــذه المقاربة فاعلة ،إذ من
الــواضــح أن الغضب مــن القتل
العشوائي الذي يمارسه جهاز
أمن الدولة يؤجج االحتجاجات
بدل إخمادها .أدى قتل الطبيب
ا لـشــاب بابكر عبدالحميد بدم
ب ـ ـ ــارد فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
فــي ال ـخــرطــوم إل ــى سـخــط عــام،
ً
ّ
وقد نظم الناشطون اعتصاما

ً
حــاشــدا فــي أحــد المستشفيات
فــي الـمـنـطـقــة ال ـتــي ك ــان يعالج
فيها المصابين.
ل ـكــن ال ي ـم ـكــن االم ـت ـن ــاع عن
الـ ـتـ ـس ــاؤل ع ـم ــا س ـي ـح ـصــل فــي
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة .ل ـط ــال ـم ــا
ح ــاول الـنـظــام بــث الـخــوف بين
الناس على اعتبار أن سقوطه
س ـي ـق ــود ال ـب ـل ــد إلـ ــى س ـي ـنــاريــو
م ـش ــاب ــه ل ـم ــا ح ـص ــل ف ــي لـيـبـيــا
أو الـيـمــن أو حـتــى س ــوري ــة ،قد
ت ـكــون ه ــذه ال ـم ـخــاوف واقـعـيــة
ً
ن ـ ـظـ ــرا إلـ ـ ــى انـ ـتـ ـش ــار األس ـل ـح ــة
والميليشيات في السودان ،لكن
ً
لم يكن هذا التهديد كافيا لردع
المتظاهرين والمحتجين ،كما
ّ
يصر الناشطون على موقفهم
حين يـتـعـ ّـر ضــون للضغوط :ال
يمكن أن يستمر ا لــو ضــع على
حاله بحسب قولهم ،وال مجال
ً
للتراجع مطلقا .ســواء نجحوا
أو فشلوا على المدى القصير،
ل ـقــد اخ ـ ـتـ ــاروا أن ي ــؤم ـن ــوا بــأن
جهودهم الراهنة ستكون كفيلة
بنشوء نسخة جديدة ُ
وم َح ّسنة
ً
من السودان يوما!

العالم أمام عصر جديد من عدم االستقرار النووي
من شأن االنسحاب من
معاهدة الصواريخ النووية
متوسطة المدى والنأي عن
اتفاقيات الرقابة على األسلحة
تعريض العالم ألخطر أسوأ
أنواع األسلحة على كوكب
األرض ،والتحضير لموجة
جديدة من التقنية الخطرة بما
في ذلك األسلحة السيبرانية
التي تستطيع مهاجمة
مراكز القيادة النووية وأنظمة
التحكم والرقابة ،والتي تتطور
بسرعة.

●

راشيل برونسون– نيويورك تايمز

أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي مــايــك
بومبيو قبل أسبوعين انسحاب ا لــوال يــات
الـمـتـحــدة مــن مـعــاهــدة ال ـصــواريــخ الـنــوويــة
متوسطة المدى ،وذلك في خطوة أثارت قلق
العالم بأسره ،وكانت هذه المعاهدة جعلت
ً
العالم أكثر أمنا كما كانت أول معاهدة نووية
تحظر فئة كاملة من األسلحة.
وكــانــت إدارة الــرئـيــس تــرامــب استبعدت
هذه المعاهدة باعتبارها غير ذات صلة ألن
روسـيــا عـمــدت الــى تطوير عملية اعـتــراض
ص ــواري ــخ كـ ــروز م ــن جــانــب واحـ ــد منتهكة
التزاماتها فــي هــذا الـصــدد ،ويـقــول الــروس
من جانبهم إن الواليات المتحدة هي التي
بدأت هذا السباق من خالل إعالن انسحابها
من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ
الـبــالـيـسـتـيــة ف ــي عـ ــام  2001وبـ ـن ــاء أنـظـمــة
ص ــواري ــخ دفــاعـيــة عـلــى مـقــربــة مــن الـحــدود
الروسية.
وتجدر اإلشارة إلى أن النأي عن اتفاقيات
الــرقــابــة عـلــى األسـلـحــة ال ي ـحــدث مــن ف ــراغ،
وكانت اإلدارة الوطنية لألمن النووي وهي
القسم الذي يشرف على إنتاج األسلحة في
وزارة الطاقة األميركية قد أعلنت في األسبوع
ال ـمــاضــي أن ـهــا ب ــدأت بــإن ـتــاج قنبلة نــوويــة
جديدة تعادل في قوتها نحو ثلث القنبلة
ال ـت ــي اس ـت ـخــدمــت ف ــي ق ـصــف ه ـيــروش ـيـمــا.
وتعتبر هذه القنابل «صغيرة بما يكفي من
أج ــل االس ـت ـخــدام» وسـتـكــون جــاهــزة للنشر
بحلول نهاية هذه السنة.
ومن شأن االنسحاب من هذه المعاهدات
تعريض العالم ألخطر أسوأ أنواع األسلحة
ع ـلــى ك ــوك ــب األرض ،وال ـت ـح ـض ـيــر لـمــوجــة
ج ــدي ــدة م ــن الـتـقـنـيــة ال ـخ ـطــرة ب ـمــا ف ــي ذلــك
األسلحة السيبرانية التي تستطيع مهاجمة
م ــراك ــز ال ـق ـي ــادة ال ـن ــووي ــة وأن ـظ ـم ــة الـتـحـكــم
وال ــرق ــاب ــة ،وال ـت ــي ت ـت ـطــور ب ـســرعــة ،ك ـمــا أن

ً
ترامب موقعا على االنسحاب من االتفاق النووي
احتمال حدوث خطأ نووي يبدو أنه يزداد
في كل يوم.
وتستثمر الدول النووية الرئيسة بشدة في
الوقت الراهن ترسانتها من هذه األسلحة،
ف ـلــدى بــاكـسـتــان عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال أســرع
ترسانة في العالم ،كما أن الواليات المتحدة
تخطط إلنفاق أكثر من  1.2تريليون دوالر
ً
خــال الثالثين عاما المقبلة على األسلحة
ال ـت ــي ت ــزي ــد اس ـت ـه ــداف األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة،
ً
وتستمر الصين أيضا في تحديث ترسانتها
النووية في البر والبحر والجو.
وم ـمــا يـضــاعــف م ــن س ــوء األوض ـ ــاع أن ثمة
ق ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت بـ ـي ــن الـ ـخـ ـص ــوم-
وخـ ـص ــوص ــا ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وروس ـ ـيـ ــا–
ولــدي ـه ـمــا أك ـث ــر م ــن  90ف ــي ال ـم ـئــة م ــن أسـلـحــة
ً
العالم النووية ،ويوجد أيضا اعتقاد متجدد
في إمكانية استخدام األسلحة النووية ،وتعتمد

عـقـيــدة روس ـي ــا الـعـسـكــريــة ب ــازدي ــاد عـلــى تلك
األسلحة في استراتيجية المستقبل.

خطر النزاع بين الدول
واعترف تقرير صدر من مدير االستخبارات
الوطنية في شهر يناير الماضي أن «خطر النزاع
بين الدول -بما فيها بين القوى العظمى– أعلى
من أي وقــت مضى منذ نهاية الحرب الباردة،
وأن خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل سوف
يستمر في االزديــاد» ،ولكن األنباء الجيدة هي
أن في اإلمكان وقف هذا المسار السلبي المقلق.
ف ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ي ــوج ــد ل ـ ــدى ال ـكــون ـغــرس
األميركي دوره المهم للقيام به ،وفي هذا الشأن
ق ــال آدم سـمـيــث وه ــو رئ ـيــس لـجـنــة الـخــدمــات
المسلحة في مجلس النواب إن خطط اإلنفاق
الـنــووي لــدى إدارة ترامب ليست ضــروريــة من

أجل الردع كما أنها غير محتملة ،وسوف تقرر
لجنته نوعية األنـظـمــة الــدفــاعـيــة الـتــي يتعين
توفير التمويل لها ،وفــي وسعه إبـطــاء خطط
ن ـشــر ت ـلــك األس ـل ـحــة ال ـج ــدي ــدة ب ـص ــورة كـبـيــرة
وبارزة.
ويتعين على األكثرية الديمقراطية في مجلس
الـنــواب عقد جلسات استماع حــول ما إذا كان
يجب عرض بدائل استراتيجية مماثلة لألسلحة
التقليدية ،مع عرض قدر أكبر من المرونة في
كيفية استخدامها ،والكثير من الخبراء ،بمن
فيهم وزير الدفاع السابق وليم بيري يعتقدون
أن الرد التقليدي يمكن أن يكون على القدر ذاته
مــن الفعالية ،وربـمــا أكـثــر مــن ذل ــك ،وبالتأكيد
يتعين على صناع القرار في الواليات المتحدة
طــرح هــذه المسألة للنقاش قبل إنـفــاق مبالغ
كبيرة ومــن دون ضــرورة من أجــل اإلسـهــام في
سباق تسلح جديد.

من جهة أخرى يتعين على إدارة ترامب النظر
في عرض روسيا البدء بمفاوضات حول تمديد
اتفاقية ستارت الجديدة للرقابة على األسلحة
التي تنتهي في عام  ،2021وكانت إدارة ترامب
استبعدت هذا العرض بشكل شبه فــوري بعد
تسلمها السلطة .وفي حقيقة األمر هناك سبب
وجـيــه للتشكيك فــي هــذا ال ـعــرض ،لكن تفادي
المحادثات يوفر لروسيا دعاية رخيصة ،كما
يسمح لها باالستمرار في انتهاك القلة المتبقية
من التزامات هذه االتفاقية ،ومن جهتها يتعين
على موسكو إرســال وفد مفاوض موثوق إلى
هــذه الـمـحــادثــات ال مجموعة مــن المسؤولين
السياسيين الذين ال يملكون سلطة اتخاذ قرار
كما حدث في السابق.
وفي وسع الكونغرس المساعدة في إيجاد
س ـبــل إلع ـ ــادة ب ــدء ال ـم ـح ــادث ــات ب ـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة وروسيا بما فيها مشاركة وفد عسكري
يركز إلى حد كبير على األسلحة النووية ،وكانت
مثل هذه المحادثات شائعة إبان الحرب الباردة،
لكنها غــابــت الــى حــد كبير فــي الــوقــت الــراهــن.
ويتعين استئناف هــذه المحادثات الـيــوم مع
ازدياد احتماالت وقوع الحوادث النووية وسوء
التقدير ،وكان الجانبان تشاطرا المصلحة في
حماية مستقبل البشرية ،ولكن مثل هذا الحوار
أصبح أكثر صعوبة مع مواجهة الرئيس ترامب
اتهامات بعدم الكشف عن عالقاته مع روسيا،
ً
ً
وســوف يكون الحوار مع روسيا هدفا مجزيا
بالنسبة الى الديمقراطيين من أجل استخدامه
ضــد الـحــزب الجمهوري فــي فـتــرة االنتخابات
المقبلة.
ويتعين على كل األطــراف في الجانبين من
جمهوريين وديمقراطيين وأميركيين وروس
الـعـمــل كـمـســؤولـيــن نــاضـجـيــن عـنــدمــا يتعلق
األمر باألمن النووي ،فقد دخل العالم في عصر
جــديــد وخطير مــن عــدم االسـتـقــرار وتصرفات
إدارة ترامب مثل صنع أسلحة نووية صغيرة،
واالنسحاب من اتفاقيات الرقابة على األسلحة،
ً
تجعل األمور أكثر سوءا فقط.
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رؤى عالمية
هل نجا زعيم «داعش» من محاولة انقالب مقاتليه عليه؟
مارتن شولوي  -الغارديان

ُيقال إن محاولة انقالب
ضد زعيم "داعش" ،أبو بكر
البغدادي وقعت في الشهر
الماضي على يد مقاتلين أجانب
في مخبئه في شرق سورية،
بجوار بلدة هجين في وادي
نهر الفرات ،ويقول مسؤولون
استخباريون إقليميون إن تلك
الخطة ضد البغدادي أدت
إلى تبادل إطالق النار بين
المقاتلين األجانب وحراس
الزعيم اإلرهابي الهارب ،وقد
ّ
هربه حراسه إلى الصحراء
المجاورة.

المسؤولون
االستخباريون
يعتقدون أن «أبو
معاذ الجزيري» الذي
ً
ً
ُيعتبر مقاتال أجنبيا
ً
مخضرما هو
المخطط األساسي
لالنقالب

إطاللة البغدادي
الوحيدة كانت
لتنصيب نفسه
كخليفة للمسلمين
في جامع النوري
بالموصل في
منتصف عام 2014

«داعش» لديه عدد ال يستهان به من المقاتلين األجانب
يظن مسؤولون استخباريون
أن زع ـ ـيـ ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،أبـ ـ ــو بـكــر
ال ـ ـب ـ ـغـ ــدادي ،ن ـج ــا م ــن م ـحــاولــة
ان ـ ـقـ ــاب فـ ــي ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي
ع ـلــى ي ــد م ـقــات ـل ـيــن أج ــان ــب في
مخبئه فــي شــرق ســوريــة ،وقد
ع ــرض التنظيم اإلره ــاب ــي منذ
ذلــك الحين جائزة مقابل رأس
المخطط األساسي.
ُيقال إن تلك الحادثة وقعت
ف ــي  10ي ـنــايــر ،ف ــي جـ ــوار بـلــدة
هـجـيــن ف ــي وادي نـهــر ال ـف ــرات،
حيث تتمسك الجماعة الجهادية
بـ ــآ خـ ــر قـ ـطـ ـع ــة أرض ت ـس ـي ـطــر
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وي ـ ـ ـقـ ـ ــول م ـ ـسـ ــؤولـ ــون
اس ـت ـخ ـب ــاري ــون إق ـل ـي ـم ـي ــون إن
تلك الخطة ضد البغدادي أدت
إلـ ــى تـ ـب ــادل إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار بـيــن
ال ـم ـقــات ـل ـيــن األج ــان ــب وحـ ــراس
الــزعـيــم اإلرهــابــي ال ـهــارب ،وقد
هـ ـ ّـربـ ــه هـ ـ ـ ــؤالء إلـ ـ ــى الـ ـصـ ـح ــراء
المجاورة.
عـ ـ ـ ـ ــرض ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش»
مكافأة لكل من يقتل أبــو معاذ
ً
ال ـجــزيــري ال ــذي ُيـعـتـبــر مقاتال
ً
ً
أجنبيا مخضرما ،وهــو واحــد

مـ ــن  500م ـق ــات ــل فـ ــي «داعـ ـ ــش»
بقوا في تلك المنطقة ،لم يتهم
ً
ّ
«داعش» الجزيري مباشرة ،لكن
عرض مكافأة مقابل رأس أحد
ك ـبــار عـنــاصــرهــا ُيـعـتـبــر حركة
غير مألوفة ،ويظن المسؤولون
االستخباريون أنه كان المخطط
األساسي لالنقالب.
قـ ـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن
االس ـت ـخ ـبــاري ـيــن« :ل ـقــد سمعوا
عــن حـصــول انـقــاب وشـيــك في
الوقت المناسب .حصل اشتباك
ُ
وقتل شخصان .كان المقاتلون
األجانب متورطين في الحادثة،
َ
ً
عـلـمــا أنـهــم ُيـعــتـبــرون مــن أكثر
األشخاص الذين يثق بهم زعيم
التنظيم».
يظن المسؤولون العراقيون
ون ـ ـ ـظـ ـ ــراؤهـ ـ ــم فـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
والواليات المتحدة أن البغدادي
ً
أمضى بعض الوقت مؤخرا في
المعقل األخير لما ُي ّ
سمى «نظام
ً
ّ
تجمع مـجــددا
الـخــافــة» ،حيث
ً
عناصر التنظيم األكثر تطرفا
بـعــد سنتين مــن الـخـســائــر في
ُ
ساحات المعارك ،في ما اعتبر

عـ ـل ــى نـ ـط ــاق واس ـ ـ ــع «الـ ـف ــرص ــة
األخيرة».
ش ـم ـلــت ت ـل ــك ال ـم ـع ــاق ــل ك ـبــار
القادة وما تبقى من المقاتلين
األج ـ ــان ـ ــب الـ ــذيـ ــن ت ــدفـ ـق ــوا إل ــى
س ــوري ــة والـ ـ ـع ـ ــراق ب ـي ــن ع ـ َ
ـام ــي
ً
 2013و ،2015فضال عن عناصر
آخ ــري ــن ان ـض ـمــوا إل ــى التنظيم
الـمـتـطــرف ووص ــل عــددهــم إلــى
 70ألـ ـ ــف ش ـخ ــص ع ـل ــى األقـ ـ ــل.
الـ ـي ــوم ،ت ـش ـيــر ال ـت ـق ــدي ــرات إلــى
ً
ب ـق ــاء  500م ـق ــات ــل ت ـق ــري ـب ــا مــع
ً
ع ــائ ــاتـ ـه ــم ،عـ ـلـ ـم ــا أن الـ ـق ــوى
الكردية المدعومة من الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ت ـ ـحـ ــاصـ ــرهـ ــم ع ـلــى
الـ ـط ــرف الـ ـس ــوري م ــن ال ـح ــدود
العراقية ،والميليشيات الشيعية
المدعومة من إيران تحاصرهم
على الطرف اآلخر.
ب ـعــد تـفـكـيــك الـمـنـطـقــة الـتــي
يسيطر عليها تنظيم «داعــش»
وتدمير قادته ،زاد التركيز على
تحديد مكان وجــود البغدادي.
مـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن الـ ـبـ ـغ ــدادي
مصاب بالسكري وارتفاع ضغط
الدم ،وقد ّ
تعرض إلصابة دائمة

خ ــال ضــربــة جــويــة م ـنــذ أرب ــع
سنوات ،وهو يهرب من جيوش
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ب ـ ـ ـلـ ـ ــدان وم ـ ـ ــن عـ ـش ــرات
آالف ا لـعـنــا صــر الميليشياوية
منذ إطاللته العلنية الوحيدة
لـ ـتـ ـنـ ـصـ ـي ــب ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ك ـخ ـل ـي ـف ــة
للمسلمين في جامع النوري في
الموصل في منتصف عام .2014
س ــرت شــائ ـعــات ف ــي األش ـهــر
األخيرة عن حصول اضطرابات
داخ ـ ـ ــل ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـ ــذي يـ ـ ــزداد
ّ
ً
ضـ ـعـ ـف ــا ،ل ـك ــن ح ـت ــى اآلن ت ـقــل
المعطيات التي تثبت أن قيادة
البغدادي أو حياته باتت مهددة
ً
فعال  ،فجميع المقاتلين الذين
بقوا إلى جانب الزعيم المتطرف
ه ـ ـ ــم م ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون مـ ـخـ ـض ــرم ــون
يحملون قناعات إيديولوجية
م ـت ـشــددة ،وق ــد خـضــع والؤه ــم
لالختبار بشكل متكرر على مر
سنين من الخسائر المتالحقة.
لكن بدأ مقاتلو «داعــش» ،منهم
متطرفون سابقون ،يهربون من
المناطق المحاصرة كل يوم في
آخر ثالثة أسابيع ،وقد استسلم
آالف العناصر وعائالتهم للقوى

التي يقودها األكراد بالقرب من
دير الزور.
من بين األســرى الجدد ،ثمة
ّ
ويصر
عــدد كبير مــن األجـ ُـانــب
بـعـضـهــم ع ـلــى أنـ ــه أج ـ ِـب ــر على
دخول األراضي المتناقصة التي
يسيطر عليها التنظيم خــال
األشهر التي شهدت اعـتــداء ات
قــويــة .تظن ال ـقــوات الـكــرديــة أن
األج ــان ــب م ــا زالـ ـ ــوا مجتمعين
حول ما تبقى من قادة «داعش»،
ً
ً
ُيقال إن عددا كبيرا من األسرى
ينتمي إليهم ،منهم الصحافي
البريطاني جــون كانتلي الذي
ً
ك ـ ــان واح ـ ـ ـ ــدا مـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن 25
ً
أج ـن ـب ـي ــا اع ـت ـق ـلــه «داعـ ـ ـ ــش» فــي
مدينة الرقة.
اعتقل تنظيم «داعش» كانتلي
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــام ،2012
ث ــم طـ ــرح هـ ــذا األخـ ـي ــر سلسلة
م ــن ال ـف ـي ــدي ــوه ــات الـتــرويـجـيــة
ً
لـمـصـلـحــة الـتـنـظـيــم الحـ ـق ــا .لم
ُيـشــاهــده أح ــد مـنــذ آخ ــر فيديو
ن ـ ِـش ــر ف ــي عـ ــام  ،2016ل ـكــن في
ـت ســابــق مــن هــذا األسـبــوع،
وق ـ ٍ
قال وزيــر األمــن البريطاني ،بن

واالس ،ف ــي ب ـي ــان م ــوج ــز أم ــام
المراسلين ،إنه يظن أن كانتلي
ال يزال على قيد الحياة .يعتبر
المراسلون أن تنظيم «داعــش»
ربـمــا يستغل كانتلي ورهــائــن
غـ ـ ــرب آخـ ــريـ ــن ال ي ـ ــزال ـ ــون غـيــر
م ـعــروف ـيــن ك ـ ـ ــأوراق لـلـتـفــاوض
مقابل الخروج بأمان.
تـ ـشـ ـي ــر ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرات الـ ـ ـق ـ ــوات
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــردي ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــن
االستخباريين في العراق إلى أن
العناصر المتبقية من التنظيم
ت ـم ـلــك م ــا ي ـك ـفــي م ــن األس ـل ـحــة
وال ـم ـق ــات ـل ـي ــن ل ـل ـص ـمــود طـ ــوال
شهر آخر على األقل ،إذا اختارت
ال ـت ـم ـســك ب ـمــوق ـع ـهــا .يستطيع
ً
الـمـقــاتـلــون أن يـسـلـكــوا طــريـقــا
ل ـل ـه ــرب ن ـح ــو الـ ـصـ ـح ــراء ،لـكــن
ينشط النظام السوري والقوات
الــروسـيــة فــي جـنــوب المنطقة،
مما يجعل خطة الهرب في ذلك
ً
ً
االتجاه اقتراحا شائكا.
ال تـ ـ ــزال الـ ـط ــرق ــات ال ـم ــؤدي ــة
إل ــى ال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة مليئة
ب ــرك ــام االش ـت ـب ــاك ــات األخـ ـي ــرة،
وقـ ــد ت ـع ـ ّـرض ــت ال ـم ـب ــان ــي ال ـتــي

اس ـت ـه ــدف ـه ــا ال ـق ـص ــف ل ـل ـن ـهــب،
ك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـم ـ ـت ـ ـلـ ــئ ال ـ ـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ــات
المؤدية إلــى الـحــدود السورية
بالمتطرفين المنسحبين الذين
يتابعون حراسة المنطقة رغم
قسوة الشتاء.
رغــم األراض ــي الـتــي خسرها
تنظيم «داعش» ،تكثر المؤشرات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوء ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ت ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـرد
محصورة فــي ال ـعــراق ،بالقرب
م ــن ال ـم ــوق ــع ال ـ ــذي اجـ ـت ــاح فيه
الـتـنـظـيــم ال ـمــوصــل ف ــي يــونـيــو
 .2014لقد زادت أعــداد القنابل
المزروعة على أطراف الطرقات
وع ـم ـل ـيــات اإلع ـ ـ ــدام الـتـعـسـفـيــة
ب ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــرة ثـ ــاب ـ ـتـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـن ــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ب ـح ـســب مـعـطـيــات
المسؤولين فــي شمال الـعــراق،
ً
ُ
وي ـق ــال أي ـضــا إن «داع ـ ــش» رفــع
عـلـمــه ،ول ــو لـفـتــرة وج ـي ــزة ،في
ب ـع ــض أجـ ـ ـ ــزاء الـ ـم ــوص ــل وف ــي
سهول نينوى المجاورة.

منبج ...المدخل الرئيس لبشار األسد إلى شرق سورية
●

فابريس بالونش -واشنطن
إنستيتوت

ّ
سلط الهجوم اإلرهــابــي الــذي أودى
بحياة أربعة أميركيين في منبج الضوء
على هذه المنطقة الحيوية بشمال وسط
سورية ،حيث تمركزت القوات األميركية
والفرنسية لمنع هجوم تركي ضد «قوات
س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ال ـت ــي يـقــودهــا
األك ـ ــراد ،ول ـكــن ب ـح ـلــول ن ـهــايــة الـشـهــر،
كانت القوات الروسية و«قــوات سورية
الديمقراطية» تقوم بــدوريــات مشتركة
ببعض الطرق المحلية التي تستخدمها
عادة قوات التحالف الدولية ،فهل هذه
تدابير تمهيدية لعودة نظام األسد؟
م ـنــذ أن أع ـل ـنــت إدارة ت ــرام ــب أنـهــا
ستسحب جميع الـقــوات األميركية من
س ــوري ــة ،أص ـب ـحــت الـ ـح ــدود الـشـمــالـيــة
ـوض ــع م ـســاومــة رئ ـي ـســة بين
ل ـل ـبــاد م ـ ِ
روس ـي ــا وتــرك ـيــا وإي ـ ـ ــران .ت ـتــوق أن ـقــرة
إلى االستيالء على منبج ،لكن يبدو أن
موسكو تعارض األمر ،وفي حين تجري
مفاوضات صعبة داخل جلسات مغلقة،
مــن المفيد إلـقــاء نـظــرة إلــى الجغرافيا
المنطقة والديناميكيات المحيطة بها.
تـبـلــغ م ـســاحــة مـنـبــج وال ــري ــف نحو
ً
ً
ً
 1295كـيـلــومـتــرا مــربـعــا وتـضــم حاليا
نحو  450ألف ّنسمة 80 ،في المئة منهم
من العرب السنة ،وال يمثل األكراد سوى
 %15مــن الـسـكــان ،رغــم هيمنة الـقــوات
التي يقودها األك ــراد فــي المنطقة ،أما
النسبة الباقية و هــي  %5فتتكون من
أقـلـيــات تركمانية وشــركـسـيــة .يختلط
األكــراد في مدينة منبج بشكل عــام مع
الـسـكــان ال ـع ــرب ،وعـلــى عـكــس كــوبــانــي
وبـ ـع ــض األج ـ ـ ـ ــزاء األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ش ـمــال
ً
ً
ّ
ســوريــة ،ال تـشــكــل منبج مـعـقــا كــرديــا
لـ ــ»وح ــدات حـمــايــة ال ـش ـعــب»؛ الـجـمــاعــة

المسلحة ال ـكــرديــة الـتــي ت ــرأس «ق ــوات
ً
سورية الديمقراطية» المختلطة عرقيا.
ً
ُ
ويعتبر التنظيم القبلي العربي قويا
في منطقة منبج ،حيث تتمتع غالبية
األحياء بهوية قبلية ،وتحتل أربع قبائل
ً
رئيسة المنطقة ،و هــي و فـقــا للترتيب
ال ـ ـعـ ــددي :ال ـب ــوب ـن ــا ،وال ـغ ـن ــاي ــم ،وال ـبــو
سلطان ،والهنادي .وتنقسم كل من هذه
القبائل بدورها إلى عشائر تضم عشرات
اآلالف من األعضاء.
وأقــوى عشيرة هي «الـمــاشــي» ،التي
تهيمن على «البوبنا» أكبر القبائل في
المنطقة ،ويترأس محمد خير الماشي
قبيلة البوبنا ،وهو عضو في البرلمان
الـســوري ،ورئيس لجنة منبج القبلية،
التي تشكلت في يناير  2018لمنافسة
«مـجـلــس منبج ال ـمــدنــي» ،ال ــذي يعتبر
دمية في أيدي «وحدات حماية الشعب»،
وم ــع ذل ــك ي ـش ــارك أح ــد أق ــارب ــه ،ف ــاروق
الماشي ،في رئاسة المجلس التشريعي
التابع لـ»مجلس منبج المدني» ،ويعمل
ب ـش ـك ــل وث ـ ـيـ ــق م ـ ــع «وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة
ّ
ال ـش ـعــب» ،ويـشــكــل االخ ـت ــاف سـمــة من
س ـم ــات ال ـس ـيــاســة ال ـق ـب ـل ـيــة ف ــي معظم
أنحاء سورية.
وأظ ـ ـهـ ــرت ع ــاق ــة ع ـش ـي ــرة ال ـمــاشــي
ً
بالنظام أوجــه غـمــوض مماثلة ،غالبا
ّ
تتغير مع تقلبات الحرب ،فقد
ما كانت
سعت ميليشياتها إلى قمع االنتفاضة
ض ــد ب ـشــار األس ــد ف ــي ع ــام  ،2011لكن
ع ـن ــدم ــا غـ ـ ــادرت قـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام مـنـبــج
بـعــد ذل ــك ب ـعــام ،انـضـمــت إل ــى «الجيش
الـســوري الـحــر» الـمـتـمـ ّـرد ،واتـخــذت من
ً
ً
«ج ـن ــد ال ـحــرم ـيــن» اس ـم ــا ل ـه ــا ،والح ـق ــا
ً
انضمت الميليشيا رسميا إلــى «قــوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» ،لكن فــي اآلونــة
األخيرة عادت العشيرة لتصبح قريبة
ً
من النظام علنا ،فحين حضر زعيمها

مؤتمر سوتشي للسالم في يناير ،2018
ً
ذهب بصفته فردا من «الوفد الحكومي».
ّأم ــا الـغـنــايــم فـهــي أب ــرز ثــانــي قبيلة
بالمنطقة ،وقــد قادتها عشيرة شالش
فــي معظم أوق ــات ال ـحــرب ،لكن حظوظ
ال ـعــائ ـلــة ك ــان ــت ت ـتــراجــع ف ــي ال ـس ـنــوات
األخيرة ،فقد كان زعيم العشيرة إبراهيم
ً
شــاش عـضــوا فــي المجلس التنفيذي
لـ»مجلس منبج المدني» عندما اغتيل
في يوليو عام  ،2017مع إعــان تنظيم
«الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» م ـســؤول ـي ـتــه عــن
عملية االغتيال ،وقــد كــان ذلــك الحادث
ً
ـوش ،عضو
مـشــابـهــا لـمـصـيــر عـمــر ع ـل ـ ُ
لجنة المصالحة في الرقة الذي قتل في
مارس الماضي ،بسبب قربه الكبير من
ُ
ّ
ويشك بعض
السلطات الكردية كما زعم،
السكان المحليين في أن تركيا ،أو نظام
األسد ،أو عناصر أخرى يمكن أن تكون
م ـســؤولــة ع ــن ك ــا االغ ـت ـيــال ـيــن ،لـكــن لم
تظهر أدلة قوية تدعم مثل هذه المزاعم.
ً
وأيــا كانت الحال فقد سعت عشيرة
أخـ ــرى لــاس ـت ـفــادة م ــن ضـعــف عشيرة
شالش منذ عملية االغتيال التي حصلت
عام  ،2017إذ تأمل «بني سعيد» تحرير
نـّف ـس ـهــا م ــن ه ـي ـم ـنــة شـ ــاش ب ــاالدع ــاء
أنـ ـه ــا ت ـش ـكــل ق ـب ـي ـلــة ف ــي ح ــد ذاتـ ـه ــا ال
ً
مجرد عشيرة ،وقد تنوي أيضا تعزيز
معارضتها ل ـ «مـجـلــس منبج الـمــدنــي»
كطريقة لتحدي قيادة شالش.
أم ــا بالنسبة إل ــى قبيلتي الـهـنــادي
والبو سلطان ،فكلتاهما تتبعان قيادة
م ـح ـم ــد خ ـي ــر الـ ـم ــاش ــي فـ ــي م ـع ــارض ــة
«مجلس منبج المدني» ،وتجدر اإلشارة
إلــى أن البو سلطان هــي فــي نــزاع على
األراضي مع األكراد على الضفة الشرقية
ً
لنهر ال ـفــرات ،مـ ّـمــا يعطيها سببا آخر
للوقوف بوجه «مجلس منبج المدني».
عام يبدو أن المشاعر العربية
بشكل ٍ

بشار األسد

بوتين

ّ
المحلية بمنطقة منبج تفضل انسحاب
«وحدات حماية الشعب» وعودة سيطرة
النظام ،ويستند هذا االستنتاج المبدئي
إلى مقابالت أجراها الكاتب مع كثير من
العرب من مختلف الطبقات االجتماعية
وال ـق ـبــائــل خ ــال ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي .تلك
ً
ً
االستنتاجات هي حتما تخمينية نظرا
لـعــدم وج ــود بـيــانــات اقـتــراع دقيقة في
شمال سورية ،ناهيك عن ميل المواقف
ً
الـمـحـلـيــة إل ــى الـتـغـيـيــر وف ـقــا لـلـظــروف
الـســائــدة على أرض الــواقــع ،ومــع ذلــك،
ما زالت التقارير السردية تنطوي على
قيمة كبيرة ألولئك الذين يهدفون إلى
الـتـنـبــؤ بـمـسـتـقـبــل مـنـبــج ع ـلــى ال ـمــدى
القريب.
ّ
حتى اآلون ــة األخ ـيــرة ،توقعت أقلية
م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن أج ــري ـ ُـت معهم
مـقــابــات ،إقــامــة منطقة حكم ذات ــي في
الشمال بدعم من قــوات الــدول الغربية،
إال أنه بعد إعــان االنسحاب األميركي
من سورية ،فقد هؤالء األشخاص األمل
إلى حد كبير في تلك النتيجة ،وانضموا
إلى األغلبية التي تفضل عودة النظام.

ّ
ومــن الـمــؤكــد أن بعض الـسـكــان العرب
ً
المحليين هم أكثر ترددا في هذا الشأن،
وال سيما الشباب الذين قد يخضعون
للتجنيد اإلجباري الذي يفرضه النظام،
والناشطين الذين شاركوا في انتفاضة
 ،2012-2011وأبرزهم إبراهيم قفطان،
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ال ـت ــاب ــع
لـ «مجلس منبج المدني» ،لكن يبدو أن
هؤالء األفراد هم األقلية.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة الـ ــى ال ـس ـك ــان األك ـ ـ ّـراد
الـمـحـلـيـيــن ،ف ـهــم يـمـيـلــون إل ــى تـجــنــب
اعتادوا العيش
اإلعالن عن رأيهم ألنهم ّ
كأقلية فــي منبج ويـبــدو أنـهــم يريدون
االس ـت ـم ــرار ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو ،وإذا ما
ُدمجوا عن طريق المصادفة في «وحدات
حماية الشعب» ،فمن المحتمل أن يكونوا
مـلــز مـيــن بمتابعتها إذا مــا انسحبت،
لذلك ينبغي التمييز بين هؤالء السكان
وبـيــن ال ـقــادة األك ــراد الــذيــن يسيطرون
عـلــى مـنـبــج ،حـيــث يــأتــي معظمهم من
مناطق أخــرى فــي شمال ســوريــة (على
سبيل المثال ،كوباني أو القامشلي).
إن هـ ــذه الــدي ـنــام ـي ـك ـيــة ال ــواض ـح ــة-

ال ـش ـعــور ال ـم ـع ــادي ل ـ ــ«وحـ ــدات حـمــايــة
ال ـش ـعــب» ول ــأك ــراد ال ــذي يــدفــع الـعــرب
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ل ـت ـف ـض ـيــل عـ ـ ــودة ال ـن ـظ ــام-
تشبه تلك التي شوهدت في منطقة تل
أبـيــض الـحــدوديــة الشمالية ،فالوضع
ً
االقتصادي في منبج ليس أســوأ حاال
بكثير من األجــزاء التي يسيطر عليها
النظام في البالد ،ولكن الخدمات العامة
أك ـث ــر رداء ة ،ح ـيــث يـشـكــو ال ـك ـث ـيــر من
السكان المحليين من النظم التعليمية
وال ـص ـح ـيــة بـشـكــل خـ ــاص ،ك ـمــا يشعر
سكان منبج بخيبة أ مــل كبيرة بسبب
ع ــدم وجـ ــود م ـســاعــدات إن ـســان ـيــة آتـيــة
من الغرب.
أما بالنسبة إلى الجماعات البديلة
ل ـس ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام غ ـيــر الـمـنـتـمـيــة إلــى
«وحــدات حماية الشعب»َ ،فينظر إليها
عدد كبير من السكان المحليين بتشكك
كبير ،فقد ُرفض خيار الحماية التركية
على نطاق واسع ألن سكان منبج تلقوا
معلومات غير صحيحة حــول الوضع
األمني واالقتصادي في المناطق األخرى
التي تم فيها تنفيذ هذا النموذج (على
سبيل ال ـم ـثــال ،جــرابـلــس وال ـب ــاب) ،أمــا
احتمال عــودة «الجيش السوري الحر»
تحت رايــة «الجيش الوطني الـســوري»
الذي تم تأسيسه في تركيا فال ُيطمئنهم
هـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ــر ،وقـ ـ ــد وصـ ـ ــف ال ـك ـث ـي ــر مــن
األشـخــاص الــذيــن أجــرى معهم الكاتب
مـقــابــات ،الـفـتــرة الـســابـقــة مــن سيطرة
«ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ال ـح ــر» ع ـلــى منبج
بــأن ـهــا ف ـتــرة م ــن ال ـف ــوض ــى ،واالبـ ـت ــزاز،
واالختطاف ،وغيرها من العلل.
بـعــد أي ــام قليلة مــن إع ــان الــرئـيــس
ترامب االنسحاب من سورية رفع العلم
الــوطـنــي ال ـســوري فــي ضــواحــي منبج،
م ـم ــا ي ـع ـكــس ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ال ــوج ــود
ّ
القوي للمسلحين الموالين للنظام في

المنطقة وعالقاتهم مع القبائل المحلية،
ويبقى والء المقاتلين العرب في «قوات
سورية الديمقراطية» لقبائلهم ،ال لقادة
«وح ـ ــدات حـمــايــة ال ـش ـعــب» أو «مجلس
مـنـبــج ال ـمــدنــي» .فـلــن يـقــاتـلــوا الجيش
ال ـس ــوري أو ال ـتــركــي إلب ـق ــاء مـنـبــج في
ّ
وبمجرد انسحاب قوات
أيــدي األك ــراد،
التحالف الدولية ،يجب أن تكون قوات
األسد قادرة على إعادة احتالل المنطقة
ً
بسهولة .ويقينا ،أن الواليات المتحدة
قد تبقى ملتزمة بقرارها تسليم السلطة
إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ،ل ـك ــن ال ـ ــدوري ـ ــات األخ ـي ــرة
المشتركة لـ«قوات سورية الديمقراطية»
والقوات الروسية في شمال منبج تشير
إلى أن هذا الخيار قد عفا عليه الزمن،
وقد ترغب موسكو اآلن أن تكون منبج
تحت سيطرة األسد ال أنقرة.
هــذه النتيجة حـيـ ّ
ـويــة بالنسبة إلى
األس ـ ــد ،ال ـ ــذي ي ـجــب أن ي ـث ـبــت ألع ـيــان
المنطقة الذين يدعمونه أنه قادر على
الوفاء بالتزاماته ،وهذا بدوره سيرسل
إش ــارة قــويــة لزعماء القبائل والسكان
العرب شرق نهر الفرات الذين ما زالوا
مـتــردديــن فــي التعهد بــالــوالء لــه ،وفي
المقابل سيكون االحتالل التركي لمدينة
منبج بمثابة إهانة كبيرة له ،مما يحفز
القبائل على األرجح على االنتظار لكي
تـخـلـصـهــم أن ـق ــرة م ــن هـيـمـنــة «وحـ ــدات
ً
حـمــايــة ال ـش ـعــب» ب ــدال م ــن ذل ــك ،ولـهــذا
السبب أرسلت روسيا قوات إلى منبج
وعارضت بشدة الهجوم التركي هناك،
بخالف دعمها للتدخل التركي السابق
في عفرين.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.197

السوق األول السوق الرئيسي

5.419

٤.796

2.564 2.910 3.287

تراجع مؤشر السوق األول ...والسيولة تتجاوز  44مليون دينار
جلسة بيع مركزة على األسهم القيادية رغم اإلعالنات الجيدة للشركات
علي العنزي

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسة الثالثة خسائر
في تعامالت جلسة أمس ،حيث
تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ــام
بـنـسـبــة  0.67ف ــي ال ـم ـئــة ت ـعــادل
 35.32نقطة ،ليقفل على مستوى
 5197.38نـقـطــة ،وس ــط سيولة
بلغت  44.3مليون دينار ،وبكمية
أسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة ب ـل ـغــت 180.1
م ـل ـيــون س ـه ــم ،ن ـف ــذت م ــن خــال
 6453صفقة.
وخ ـســر مــؤشــر ال ـســوق األول
ب ـن ـس ـب ــة  0.89ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة هــي
 48.55نقطة ،مقفال على مستوى
 5419.95نقطة بسيولة بلغت
 40.3م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وبـكـمـيــة
أسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة ب ـل ـغــت 104.9
ماليين سهم ،نفذت عبر 3733
صفقة ،وانخفض مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  0.17في المئة
تـ ـس ــاوي  8.24نـ ـق ــاط ،لـيـسـتـقــر
ع ـنــد م ـس ـتــوى  4796.37نقطة

بسيولة بلغت  4ماليين دينار،
وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـتــداولــة بلغت
 75.2مليون سهم نفذت من خالل
 2720صفقة.

ضريبة التحول
وأعـ ـ ـل ـ ــن أم ـ ـ ــس بـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء
الجلسة الختامية لهذا األسبوع
عن الفائز بإدارة بورصة الكويت
وتحولها ا لــى شركة مساهمة،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــان رئـ ـيـ ـس ــان
محليان متنافسان وبشراكة مع
بورصتي مدريد وأثينا ،وكان
ل ـه ــذا ال ـت ـحــول ضــري ـبــة كـبـيــرة،
وهي القلق بشأن انتقال اإلدارة
مــن الـقـطــاع الـعــام الــى الـخــاص،
وب ــالـ ـت ــال ــي شـ ـه ــدت ال ـب ــورص ــة
أ مــس عمليات بيع مكثفة على
األسهم القيادية ،خصوصا في
السوق األول ،لتتجاوز السيولة
مستوى  40مليون دينار للمرة

استحواذ مشترك لهيئة االستثمار
وصندوق  iifعلى «نورث سي»
وافقت عليه المفوضية األوروبية
أعلنت المفوضية األوروب ـيــة أمــس موافقتها
على صفقة استحواذ مشترك بين الهيئة العامة
لالستثمار وصندوق «أي أي اف» الدولي في جزر
كايمان ،على شركة خطوط أنابيب النفط والغاز
«نورث سي».
وذك ـ ـ ــرت ال ـم ـف ــوض ـي ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن الـصـفـقــة
الـمـقـتــرحــة ل ــن تـثـيــر م ـخ ــاوف ح ــول الـتـنــافـسـيــة،
إذ تـعـمــل «نـ ــورث س ــي» فــي نـقــل ال ـغــاز الطبيعي

ومعالجة األصول في الجزء البريطاني من بحر
الشمال.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة لالستثمار هي
الـمــالــك الــوحـيــد لشركة ن ــورث ســي قبل الموافقة
على الصفقة ،الفتا إلى أن «أي أي اف» هو صندوق
اس ـت ـث ـم ــار دولـ ـ ــي مـ ـح ــدود الـ ـش ــراك ــة ،ي ــرك ــز عـلــى
االستثمارات طويلة األجل بأصول البنية التحتية
في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

األولــى خالل هذا العام ،وألكبر
ح ـج ــم س ـي ــول ــة خ ـ ــال  6أش ـهــر
م ــاض ـي ــة عـ ــدا ج ـل ـس ــات سـيــولــة
ال ـت ــرق ـي ــة لـ ـم ــؤش ــرات األس ـ ـ ــواق
الـنــاشـئــة ،ورغ ــم نتائج األرب ــاح
الـجـيــدة ،خـصــوصــا بـعــد إعــان
«زين» أرباحه الجيدة وتوزيعاته
ال ـم ـتــواض ـعــة ،ول ـكــن ل ــم يستفد
س ـهــم «زي ـ ــن» م ــن ه ــذه األرب ـ ــاح،
وذه ـ ـبـ ــت مـ ــع ال ـض ـغ ــط وال ـب ـيــع
الـشــديــديــن على معظم األسهم
ال ـق ـيــاديــة ال ـتــي ل ــم يـسـلــم منها
ســوى سهم القرين الــذي ارتفع
بنسبة بسيطة وبعض األسهم
في السوق الرئيسي.
وقــد أربـكــت مثل هــذه الحالة
ت ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـمـ ـض ــاربـ ـي ــن ع ـلــى
األس ـهــم الـصـغـيــرة والمتحركة
في السوق الرئيسي لتنخفض
تـ ــداوالتـ ــه الـ ــى أدن ـ ــى م ـس ـتــوى،
وينخفض النشاط بحدة مقابل
ارتـ ـ ـف ـ ــاع ك ـب ـي ــر ل ـل ـس ـي ــول ــة ،كـمــا

ذك ــرن ــا ،وتـنـتـهــي الـجـلـســة على
اللون األحمر.
وشهدت مؤشرات أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي كذلك
عـمـلـيــات بـيــع ،ول ــم يسلم منها
سوى مؤشري سوقي اإلمــارات
الـلــذيــن سـجــا ال ـلــون األخ ـضــر،
وكانت أكبر ضغوط في األسواق
الخليجية على مــؤ شــر السوق
القطري الــذي استمر بالنزيف،
ليكسر مستوى  10آالف نقطة،
وي ـت ــداول فــي مـسـتــويــات 9800
ن ـق ـط ــة ،خ ــاس ــرا ن ـس ـبــة  2.3فــي
ال ـم ـئ ــة ،وك ــذل ــك ت ــراج ـع ــت بقية
األسواق ،ولكن بنسب محدودة
نوعا ما ،لينتهي األسبوع على
أكثر سلبية على مستوى معظم
م ــؤش ــرات أسـ ــواق دول مجلس
التعاون الخليجي بالرغم من أن
أسعار النفط تتداول عند أعلى
مستوياتها لعام  2019واألفضل
مـ ـسـ ـت ــوى خ ـ ـ ــال ثـ ــاثـ ــة أش ـه ــر

م ــاض ـي ــة ،ح ـي ــث اخـ ـت ــرق بــرنــت
م ـس ـت ــوى  64دوالرا لـلـبــر مـيــل
للمرة االولى خالل هذا العام.

أداء القطاعات
طـ ـ ـغ ـ ــت ا لـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة عـ ـ ـل ـ ــى أداء
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ،ح ـ ـيـ ــث ان ـخ ـف ـض ــت
مؤشرات  8قطاعات هي اتصاالت
بـ  18.8نقطة ،وعقار بـ  12.9نقطة،
والنفط والغاز بـ  8.3نقاط ،وبنوك
ب ـ ـ  7.4نـ ـق ــاط ،وخ ــدم ــات مــال ـيــة بـ
 2.8نـقـطــة ،ورعــايــة صحية ب ـ 1.8
ن ـق ـط ــة ،وص ـن ــاع ــة ب ـ ـ  0.67نـقـطــة،
وم ـ ـ ــواد أس ــاس ـي ــة ب ـ ـ  0.42نـقـطــة،
ب ـي ـن ـمــا ارت ـف ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ثــاثــة
قـطــاعــات هــي تــأمـيــن ب ـ  7.1نـقــاط،
وخدمات استهالكية بـ  5.8نقاط،
وس ـل ــع اس ـت ـهــاك ـيــة ب ـ ـ  2.8نـقـطــة،
واس ـت ـق ــر م ــؤش ــرا ق ـطــاع ـيــن فـقــط،
هـمــا تـكـنــولــوجـيــا وم ـنــافــع وبقيا
دون تغير.

وت ـصــدر سـهــم خليج ب قائمة
األسـهــم األكـثــر قيمة ،حيث بلغت
تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  13.3مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار،
وبانخفاض بنسبة  2.4في المئة،
تاله سهم زين بتداول  5.8ماليين
دي ـن ــار وب ـت ــراج ــع بـنـسـبــة  2.6في
المئة ،ثم سهم وطني بتداول 4.9
مــاي ـيــن دي ـن ــار وب ـت ــراج ــع بنسبة
 0.7في المئة ،ورابعا سهم «بيتك»
بتداول  4.1ماليين دينار وبخسارة
بنسبة  0.48في المئة وأخيرا سهم
أهلي متحد بتداول  3ماليين دينار
وبنمو بنسبة  0.4في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم االكثر
ك ـم ـي ــة ج ـ ــاء اوال س ـه ــم خ ـل ـي ــج ب
ح ـيــث ت ـ ــداول بـكـمـيــة بـلـغــت 48.1
م ـل ـيــون س ـهــم وب ـخ ـس ــارة بنسبة
 2.4ف ــي ال ـم ـئــة وجـ ــاء ثــان ـيــا سهم
اإلثمار بتداول  13.2مليون سهم،
وبانخفاض بنسبة  9.6في المئة،
وجاء ثالثا سهم زين بتداول 12.8
مليون سهم ،وبتراجع بنسبة 2.6

في المئة ،وجــاء رابعا سهم أهلي
متحد بـتــداول  12.3مليون سهم،
وبنمو بنسبة  0.4في المئة ،وجاء
خ ــام ـس ــا س ـه ــم إي ـف ــا ب ـ ـتـ ــداول 7.1
ماليين سهم ،وبانخفاض بنسبة
 7.3في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األكـثــر
ارتفاعا سهم يــوبــاك ،حيث ارتفع
بنسبة  8.6فــي الـمـئــة ،ت ــاه سهم
أسمنت بنسبة  6.7فــي المئة ،ثم
سهم أسمنت أبيض بنسبة  6.6في
المئة ،ورابعا سهم كميفك بنسبة
 5.1في المئة ،وأخيرا سهم سينما
بنسبة  3.9في المئة.
وكـ ــان أك ـثــر األس ـه ــم انـخـفــاضــا
سـ ـه ــم اإلثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،حـ ـي ــث ان ـخ ـف ــض
بنسبة  9.6فــي الـمـئــة ،ت ــاه سهم
رم ـ ــال بـنـسـبــة  8.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ثم
سهم مــزايــا بنسبة  8.5فــي المئة،
وراب ـعــا سهم ورب ــة ت بنسبة 7.6
في المئة ،وأخيرا سهم إيفا بنسبة
 7.3في المئة.

البرميل الكويتي يرتفع  1.18دوالر

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.303دينار ،في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.342
دينار ،مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي ،في نشرته اليومية
عـلــى مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سـعــر ص ــرف الجنيه
اإلسترليني انخفض إلى مستوى  0.390دينار ،في
حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.301
دينار ،وبقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار
دون تغيير.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.18دوالر في تــداوالت أمس
ً
ً
األول ليبلغ  62.93دوالرا للبرميل مقابل  61.75دوالرا في
تداوالت الثالثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وكانت إدارة معلومات الطاقة األميركية قالت األربعاء
إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في
الــواليــات المتحدة ارتـفـعــت األس ـبــوع الـمــاضــي إلــى أعلى
مستوى لها منذ نوفمبر .2017
وأشــارت اإلدارة إلــى أن استهالك مصافي التكرير من
النفط الـخــام تــراجــع  865ألــف برميل يوميا ،بينما هبط
م ـعــدل تـشـغـيــل ال ـم ـصــافــي  4.8نـقـطــة م ـئــويــة ،األمـ ــر ال ــذي
يـتــوقــع ان يــؤثــر سـلـبــا خ ــال األيـ ــام ال ـقــادمــة عـلــى أسـعــار
النفط ويدفعها إلى الهبوط مع زيادة المخزونات وتراجع
استهالك المصافي.

أخبار الشركات
الشارقة تربح  29مليون
درهم إماراتي في 2018

 10.3ماليين دينار أرباح
«بورتالند» عن 2018

قالت شركة الـشــارقــة لألسمنت والتنمية
ال ـص ـن ــاع ـي ــة إن عـ ــائـ ــدات م ـب ـي ـع ــات ال ـش ــرك ــة
انخفضت بنسبة  8.15بالمئة في  31ديسمبر
 ،2018مقارنة مــع سنة  ،2017بينما حققت
ربحا من التشغيل خالل سنة  2018مبلغ 29
مليون درهم إماراتي.
وأشــارت ،في بيان للبورصة أمس ،إلى أن
العائد من االستثمار انخفض بنسبة  9ماليين
دره ــم ،مـقــارنــة بسنة  ،2017فــي حـيــن بلغت
حقوق المساهمين  1.445مليون درهم ،مقارنة
مع  1.476مليون في عام .2017

أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة أسمنت
بــورتــانــد كــويــت تحقيقها صــافــي أرب ــاح بـلــغ 10.3
ماليين دينار عن السنة المالية المنتهية في /12 /31
 2018مقارنة بـ 9.19ماليين عن العام الماضي ،بارتفاع
قدره  12في المئة .وأشارت الشركة ،في بيان لبورصة
الـكــويــت أم ــس ،أن ارت ـفــاع األرب ــاح يـعــود الــى ارتـفــاع
مجمل الربح وزيادة مصاريف عمومية وإدارية ،الى
جانب زيــادة صافي أربــاح االستثمارات ،مفيدة بأن
التوزيعات ستبلغ  100في المئة.

«آبار» تربح  2.12مليون دينار
في  9أشهر

خسائر «آن» بلغت 871.02
ألف دينار في 2018

حققت شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة
صافي أرب ــاح بلغت  2.12مليون ديـنــار عــن األشهر
التسعة المنتهية في  2018 /12 /31مقارنة بـ 1.7مليون
دينار عن الفترة ذاتها في عام .2017
وأشــارت «آبــار» ،في بيانها للبورصة ،إلى أنه تم
اعتماد البيانات المرحلية عن الربع الثالث المنتهي
في  ،2018 /12 /31والذي اظهر ارتفاع صافي األرباح
ً
بنسبة  22.5في المئة ،نظرا إلى تجديد بعض العقود
مع شركة نفط الكويت.
ووافق مجلس إدارة برقان ،في اجتماعه أمس ،على
اسـتـبــدال عضو مجلس اإلدارة محمد غيث الطيار
(أحد ممثلي الشركة األولى لالستثمار) بدال من طارق
عبدالوهاب العدساني الستكمال مده عضويته.

أظ ـ ـهـ ــرت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ل ـش ــرك ــة آن
دي ـج ـي ـتــال س ـيــرف ـيــس ال ـقــاب ـضــة تحقيقها
خسائر  871.02ألف دينار عن السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31دي ـس ـم ـبــر  ،2018مـقــابــل
خسائر بـ  6.88ماليين دينار في عام .2017
وقـ ــالـ ــت «آن» ،فـ ــي بـ ـي ــان لـ ـلـ ـب ــورص ــة ،إن
اإليرادات ارتفعت خالل السنة المالية بسبب
تنويع الشركة لمصادر الدخل من منتجات
اتـ ـ ـص ـ ــاالت أخ ـ ـ ـ ــرى ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى األن ـش ـط ــة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ل ـت ــوزي ــع م ـن ـت ـجــات االتـ ـص ــاالت
للمشغلين.

 2.7مليون دينار ّ
تكبدتها «المدينة» في 2018
بينت البيانات المالية المجمعة لشركة المدينة
للتمويل واالستثمار تكبدها خسائر بلغت 2.7
مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2018مقارنة بـ 381.3ألف دينار عن الفترة
ذاتها في عام .2017

 276ألف دينار خسائر «السالم» في 2018

وأشـ ــارت «ال ـمــدي ـنــة» ،فــي بـيــان لـلـبــورصــة ،إلــى
أن س ـبــب ال ـخ ـســائــر ي ــرج ــع الـ ــى ص ــاف ــي خـســائــر
استثمارات بمبلغ  942.7ألــف ديـنــار ،الــى جانب
صافي خسائر من استثمارات في شركات زميلة
بمبلغ  976.1ألف دينار.

«وربة كابيتال» زادت رأسمالها
إلى  15مليون دينار
واف ــق مـجـلــس إدارة شــركــة ورب ــة كــابـيـتــال الـقــابـضــة ،في
اجتماعه أمس ،على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع
من  7.2ماليين دينار إلى  15مليونا ،بزيادة نسبتها  108.3في
المئة .وأوضحت الشركة ،في بيان للبورصة ،أن الزيادة ستتم
من خالل إصدار وتخصيص  78مليون سهم عادي بسعر طرح
ً
 100فلس للسهم الواحد شامال  100فلس القيمة االسمية.
وقالت في البيان ،إن زيادة رأس المال تهدف إلى تسهيل
ت ـمــويــل الـعـمـلـيــات الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـل ـشــركــة ،واالس ـت ـث ـمــار في
المشروعات الجديدة ،وتعزيز متطلبات رأس المال التشغيلي
وتطوير األداء ،مؤكدة أن قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على
زيادة رأس المال يخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.
وأفادت بأن قرار الزيادة ال يوجد له تأثير على المركز المالي
للشركة في الوقت الحالي ،بينما ستؤثر عوائد اإلصدار على
المركز المالي بعد االنتهاء من زيادة رأس المال.

 2.3مليون دينار خسائر الوطنية د ق

بلغت خسائر مجموعة السالم القابضة ،نحو  276ألف دينار في
 ،2018مقابل  83.07ألفا في العام السابق له.
وعزت الشركة ،حسب بيانها للبورصة امس ،سبب خسائر السنة
الحالية إلى خسائر في بند االستثمارات.

«إيفا» تخسر  14.83مليون دينار
أظهرت البيانات المالية لشركة االستشارات
المالية الدولية القابضة (إيفا) عن السنة المالية
المنتهية فــي  ،2018 /12 /31تحقيق الشركة
خسائر في العام الماضي قدرها  14.83مليون
دينار ،مقابل خسائر بـ  8.2ماليين في عام .2017
وأشـ ــارت «إي ـفــا» ،فــي بـيــان للبورصة أمــس،
ملخصة الحسابات الختامية بيانات مالية
أولية غير مدققة وغير مراجعة عن العام المالي
المنتهي في  ،2018ملخص أداء الشركة خالل
السنة المالية ،أنها قامت خالل العام الماضي
ببيع جزئي لشركات تابعة نتج عنه خسارة
بمبلغ  6.8ماليين ديـنــار ،وقــامــت المجموعة
بـبـيــع اس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي  CVPب ـخ ـســارة بلغت
 591.1ألف دينار .كما قامت ببيع استثمارها
في  ،Miaxحيث نتج عنه ربــح بمبلغ 787.25
ألف دينار.

ترسية مناقصتين لـ «نابيسكو»
من «نفط الكويت»
أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـب ـتــرول ـيــة
(نابيسكو) تسلمها خـطــاب ترسية لمناقصتين من
شركة نفط الكويت لعقدين مختلفين.
وقالت «نابيسكو» ،في بيان للبورصة أمس ،إن عقد
المناقصة األول بقيمة  29.841مليون دينار ،وخاص
بتقديم خدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات
ال ـح ـفــر ال ـع ـم ـيــق وإص ـ ــاح اآلب ـ ــار ،ول ـم ــدة  5س ـن ــوات.
وأوض ـحــت أن عقد المناقصة الـثــانــي بقيمة 29.934
مليون دينار ،وخاص أيضا بتقديم خدمات التسميت
والخدمات المساندة لعمليات الحفر العميق وإصالح
اآلبــار ،ولمدة  5سنوات .وأشــارت الشركة إلــى أنــه من
المتوقع أن يكون هامش الربح لكل عقد من هذه العقود
ب ـحــدود  20فــي الـمـئــة ،مــوضـحــة أن ذل ــك يعتمد على
ظروف تنفيذ العقد وسير العمل.

أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية الدولية
القابضة ،الشركة في العام الماضي  2.3مليون دينار
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2018
مقابل أرباح بقيمة  1.37مليون دينار في عام .2017
وقالت الشركة ،في بيان للبورصة ،إن النتائج المعلنة

ّ
«التخصيص» :لم نتلق عروض بيع حصتنا
في إحدى الشركات الزميلة
قالت شركة التخصيص القابضة إنها لم تتلق أي عروض
تتعلق بالبيع أو توقيع او إبرام أي عقد متعلق بالبيع في إحدى
الشركات الزميلة حتى اآلن .وأوضحت «التخصيص» ،في بيان
للبورصة أمس ،أن مجلس إدارة الشركة ّ
فوض اإلدارة التنفيذية
بالبحث عن عروض أسعار ،وتوقيع العقود الالزمة لبيع تلك
حصة شركة التخصيص القابضة في إحدى الشركات الزميلة
لها تمتلك فيها نسبة  30فــي المئة .وأش ــارت إلــى أن الشركة
ً
الزميلة لها نشاط في مشاريع الطاقة ،وسيتم اإلفصاح فورا عن
أي تفاصيل خاصة بييع الحصة من تسلم عروض من الجهات
المعنية ،سواء أجنبية أو محلية ،وأيضا في حال إبرام عقود غير
ملزمة مع هذه الجهات فيما يتعلق بالحصة المقترحة للبيع،
دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الصفقة حرصا من «التخصيص»
على حماية مصلحة المساهمين ،والحصول على أفضل األسعار
ً
تبعا للطبيعة التنافسية للصفقة.

هي بيانات أولية غير مدققة وغير معتمدة من مجلس
اإلدارة ،حيث إن مكتب التدقيق لم ينته من إجراءات
التدقيق الالزمة إلصدارة البيانات المدققة عن العام
المالي المنتهي في  ،2018 /12 /31نظرا لعدم االنتهاء
من تدقيق البيانات المالية للشركات الزميلة.

«إعادة التأمين» تربح
 3.37ماليين دينار
أظهرت البيانات المالية لشركة إعــادة التأمين
الكويتية تحقيق الشركة أرباح قدرها  3.37ماليين
دينار عن الفترة المنتهية في  2018 /12 /31مقابل
أربـ ــاح بقيمة  3.06مــايـيــن دي ـنــار فــي ع ــام ،2017
بارتفاع في األرباح بنسبة  10.1في المئة.
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بـيــان لـلـبــورصــة ،إن ارتـفــاع
األرباح السنوية يعود إلى ارتفاع صافي األقساط
المكتسبة ،وارت ـفــاع إيـ ــرادات االسـتـثـمــار .وأوصــى
مجلس إدارة الشركة فــي اجتماعه بتوزيع أربــاح
نقدية للعام الماضي بنسبة  5في المئة من القيمة
االسمية للسهم ،بواقع  5فلوس لكل سهم ،بقيمة
تبلغ  891ألــف دي ـنــار ،كما أوص ــى مجلس اإلدارة
بتوزيع أسهم منحة عن العام الماضي بنسبة  6في
المئة من رأس المال بواقع  6أسهم لكل  100سهم.

ةديرجلا

•
العدد  / 4043الجمعة  15فبراير 2019م  10 /جمادى اآلخرة 1440هـ

economy@aljarida●com

ً
البدر :اإلعالن قريبا عن تأهيل مدير مشروع الدبدبة
«البترول الوطنية» أقامت مسابقة «فكر باستدامة»
أشرف عجمي

«البترول
الوطنية»
مستعدة
لتبني بعض
المبادرات
واألفكار في
مجال الطاقة
المتجددة

البدر

قال الرئيس التنفيذي في شركة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ــوط ـن ـي ــة ولـ ـي ــد الـ ـب ــدر،
ً
ً
إن الـشــركــة تـبــدي اهـتـمــامــا كبيرا
بــاسـتـخــدام الـطــاقــة الشمسية في
بعض مــواقــع المشاريع الخاصة
ب ــال ـش ــرك ــة ،م ـت ـم ـث ـلــة ف ــي م ـش ــروع
الدبدبة.
وأضــاف الـبــدر ،فــي تصريحات
صحافية أمس على هامش إطالق
الشركة مسابقة "فكر باستدامة"،
ً
أنه سيتم قريبا اإلعالن عن تأهيل
مــديــر م ـش ــروع ال ــدب ــدب ــة ،وبـعــدهــا
سـيـتــم ط ــرح ال ـم ـش ــروع لـلـتـنـفـيــذ،
ً
موضحا أن مــدة تنفيذ المشروع
ً
ستستغرق نحو  24شهرا ليدخل
حيز التشغيل بحلول عام .2021
وعبر عن إعجابه بتجارب شبان
وفتيات المدارس ،التي رآها خالل
تفقده للمعرض المقام على هامش
ال ـم ـســاب ـقــة وت ـ ـ ــدور حـ ــول ال ـطــاقــة
ً
المتجددة ،الفتا إلى ضرورة تبني
الدولة مثل هذه األفكار وتنميتها

ً
خصوصا المعنية منها بمكافحة
التلوث وتقليل المواد البالستيكية
الـمـلـقــاة فــي الـمـيــاه ،وه ــي مشكلة
تعانيها معظم دول العالم.
وأبـ ـ ـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد "ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الوطنية" لتبني بعض المبادرات
واألفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
ال ـم ـت ـجــددة ،إذ يــدخــل ذل ــك ضمن
اسـتــراتـيـجـيــة مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول،
التي تتضمن تنفيذ رغبة صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ف ــي الـتـحــول
السـ ـتـ ـخ ــدام م ـث ــل ه ـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
الطاقة وبنسبة تصل إلــى  15في
المئة بحلول عام .2040
وذكر البدر في كلمته أن إطالق
مسابقة "فكر باستدامة" يهدف إلى
تـعــزيــز اسـتــدامــة ال ـمــوارد البيئية
ع ـب ــر دع ـ ــم االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات واألف ـ ـكـ ــار
الخالقة التي تساعد في نشر ثقافة
الحفاظ على البيئة لــدى األجيال
الشابة والناشئة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة

ّ
رك ــزت على المنظمات التطوعية
ً
وال ـ ـمـ ــدارس واألفـ ـ ـ ــراد إي ـم ــان ــا من
الشركة بأهمية الشباب فــي بناء
واع مــدرك ألهمية بناء بيئة
جيل ٍ
ص ـح ـيــة ومـ ـسـ ـت ــدام ــة ،ألن ـ ــه مـنـبــع
ل ــأف ـك ــار وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـمـبـتـكــرة
حــول إيـجــاد واسـتـخــدام الطاقات
المتجددة النظيفة كبديل للطاقة
النفطية ،والتقليل مــن النفايات،
وتشجيع مفاهيم "التخضير".
وذك ـ ـ ــر أن ال ـم ـس ــاب ـق ــة ت ـت ــزام ــن
مـ ــع االحـ ـتـ ـف ــال ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ب ـم ــرور
 10س ـن ــوات ع ـلــى إطـ ــاق الـشــركــة
م ـبــادرة "االس ـتــدامــة" الـتــي أعلنت
فيها التزامها بمبدأ المسؤولية
ً
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره ج ـ ـ ــزءا
ً
أساسيا يعادل في أهميته أعمال
ً
الشركة الرئيسية ،إيمانا منها بأن
دورها ال يقتصر على تكرير النفط
وتصنيع الـغــاز ،بــل يمتد ليشمل
تطوير المجتمع وحماية البيئة.
وب ـيــن ال ـب ــدر أن ال ـشــركــة نـفــذت

وتـ ـنـ ـف ــذ الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
الهادفة إلى حماية البيئة ومكافحة
التلوث من مصادره ،منها مشروع
اسـ ـت ــرج ــاع وم ـع ــال ـج ــة ال ـك ـبــريــت،
ومعالجة مياه الصرف الصناعي،
وم ـشــروع تأهيل الـتــربــة الملوثة،
كما تم تدشين وحدات السترجاع
غازات الشعلة في المصفاتين ،التي
تم تسجيلها ضمن "آلية التنمية
النظيفة" التابعة لألمم المتحدة،
وهي تحقق فوائد متعددة بيئية
واقتصادية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ــي نـ ـج ــاح ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة االهـ ـتـ ـم ــام بــال ـعــامــل
البشري ،إذ يشكل االستثمار في
ت ـطــويــر الـمــوظـفـيــن أول ــوي ــة عليا
بالشركة ،والعمل على تأهيل كوادر
كفوء ة قــادرة على تشغيل وإدارة
المنشآت النفطية ،وتوفير فرص
التدريب المهني والتخصصي لكل
الموظفين.

١١

اقتصاد

«الوطني» رعى مؤتمر إيكو الثاني
لتكنولوجيا البلوكتشين
قدم بنك الكويت الوطني رعايته
لمؤتمر "إي ـكــو ال ـثــانــي" ،ال ــذي أقيم
ي ــوم ــي  30و 31ي ـن ــاي ــر ال ـم ــاض ــي،
ويـهــدف إلــى نشر المعرفة وزي ــادة
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ــوع ـ ــي ح ـ ـ ـ ــول أه ـم ـي ــة
تقنية الـبـلــوكـتـشـيــن Blockchain
واس ـت ـخ ــدام ــات ـه ــا ال ـم ـت ــزاي ــدة بكل
قطاعات األعمال.
ون ـظ ـم ــت ش ــرك ــة إيـ ـس ــت تـشـيــن
مؤتمر إيكو الثاني ،الذي استضاف
نـ ـخـ ـب ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء وأص ـ ـحـ ــاب
األعـ ـم ــال ح ــول ال ـع ــال ــم ،حـيــث تمت
مناقشة الـفــرص واإلم ـكــانــات التي
توفرها تكنولوجيا البلوكتشين،
وقـ ـ ــدم ال ـمــؤت ـمــر م ـن ـصــة تعليمية
ت ـه ــدف إلـ ــى ن ـش ــر ال ــوع ــي ب ــأح ــدث
التطورات والتحديات الخاصة بهذه
التكنولوجيا الحديثة.
وعمدت إدارة الخدمات المصرفية
لــأعـمــال فــي بنك الـكــويــت الوطني
إلى دعوة العمالء لحضور المؤتمر
واالستفادة من الندوات التي عقدت.
وتواجد فريق الخدمات المصرفية

لألعمال في المؤتمر لإلجابة عن كل
استفسارات العمالء.
وي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص ق ـ ـس ـ ــم ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ــأعـ ـم ــال دوم ـ ـ ــا عـلــى
توفير كل الدعم ألصحاب المشاريع
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ول ـ ـ ــرواد
األعمال الكويتيين ،فضال عن تقديم
مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن ال ـخــدمــات
والـمـنـتـجــات المصممة خصيصا
لتناسب متطلبات العمل الخاصة
بهم.
إل ــى جــانــب ذل ــك ،سلط المؤتمر
ال ـض ــوء عـلــى ك ــل األب ـع ــاد الـخــاصــة
بتقنية البلوكتشين ،وإبـ ــراز مدى
أه ـم ـي ـت ـهــا ل ـك ــل ق ـط ــاع ــات األعـ ـم ــال
المختلفة ،وما يرتبط بها من لوائح
وقــوانـيــن لمساعدة الـشــركــات على
اسـتـكـمــال جاهزيتها واالس ـت ـفــادة
بالحد األقصى من تلك التقنية.
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــال ال ـمــديــر
العام لمجموعة العمليات في بنك
الـكــويــت الــوطـنــي محمد الـخــرافــي:
"يـسـعــدنــا أن نـكــون الـبـنــك الوحيد

محمد الخرافي

الراعي لمؤتمر إيكو الثاني ،حيث
يهدف المؤتمر إلى نشر المزيد من
الوعي حول تكنولوجيا البلوكتشين
وأس ــس استخدامها وأهـمـيــة هذه
الـتـكـنــولــوجـيــا ل ـق ـطــاعــات األع ـم ــال
المختلفة ،وك ــان الوطني أول بنك
في الكويت يطلق خدمة  Rippleالتي
تعتمد في األساس على تلك التقنية".

«التجاري» يشارك في فعالية «ألنك تستاهل» «األهلي» يدعم مشاريع معرض التصميم
الهندسي لـ «الهندسة والبترول»
ش ــارك البنك الـتـجــاري الكويتي فــي فعالية
التوظيف "ألنك تستاهل" ،التي نظمها برنامج
إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ،ب ـح ـض ــور وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
االقتصادية مريم العقيل ،ونائبة األمين العام
لبرنامج إعــادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة إيمان األنصاري.
وجاءت مشاركة "التجاري" في هذه الفعالية
انطالقا مــن مسؤوليته االجتماعية كمؤسسة
مالية تهدف إلى استعراض فرص العمل المتوفرة
لدى البنك للشباب الكويتي الباحث عن فرص
عمل متميزة في القطاع المصرفي واستقطاب
الخريجين الـجــدد الراغبين فــي الحصول على
ف ــرص وظـيـفـيــة لتحقيق طـمــوحــاتـهــم المهنية
بالعمل في القطاع المصرفي والمالي.
ب ــدوره ،قــال الـمــديــر الـعــام لقطاع الـمــوارد
البشرية صادق عبدالله" :يرى البنك التجاري
الـكــويـتــي أن م ـعــارض وفـعــالـيــات التوظيف
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة هـ ــي ب ـم ـن ــزل ــة نـ ــافـ ــذة ال ـع ـم ــل فــي
القطاع ا لـخــاص بالنسبة للشباب الكويتي
ال ـط ـمــوح ال ـبــاحــث ع ــن ف ــرص عـمــل مـنــاسـبــة،
السيما انها تمثل منصة تفاعلية للكوادر
الكويتية الراغبة في التواصل المباشر مع

جهات العمل الخاصة في بيئة عملية واقعية".
وبين عبدالله أن مشاركة "التجاري" في هذه
الـفـعــالـيــة تــأتــي منسجمة م ــع رس ــال ــة بــرنــامــج
إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
لـلــدولــة ،مــؤكــدا أن البنك يعتمد على مثل هذه
المعارض الوظيفية الستقطاب الكفاءات الوطنية
القادرة على إثراء آلية ومنظومة العمل لديه ،من
أجــل االرتـقــاء بـمــوارده البشرية إلع ــداد قيادات

وطنية قادرة على استكمال مسيرة التطوير.
وقام فريق الموارد البشرية الموجود في
هــذه الفعالية باستقبال ا لـشـبــاب الكويتي،
واف عن بيئة العمل في البنك
وتقديم شرح ٍ
التجاري الكويتي والمحفزات التي يوفرها
الـبـنــك لـلـشـبــاب الـكــويـتــي حــديـثــي الـتـخــرج،
والتي تتضمن العديد من الدورات التدريبية
المتخصصة في مجاالت العمل المصرفي.

كشفت شركة "زين" عن تقديم خمس سيارات
 Range Rover Evoque 2019جوائز كبرى ضمن
ُ
حملتها التسويقية الجديدة "كل زين رابح" ،التي
تقدم الشركة من خاللها جوائز فورية لجميع
عمالئها من ذوي الدفع اآلجل والمسبق بمناسبة
احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية خالل شهر
فبراير الجاري.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمــس ،إنها
ق ــدم ــت سـ ـ ـي ـ ــارةRange Rover Evoque 2019
كـجــائــزة كـبــرى للسحب الـنـهــائــي ضـمــن حملة
ُ
"كل زين رابح" ،وهي اليوم تكشف عن المفاجأة

الكبيرة بإعالنها أربع سيارات إضافية من الفئة
نفسها ُليصبح إجمالي عــدد الـجــوائــز الكبرى
ً
خمس سيارات بدال من سيارة واحــدة ،وتنتهز
"زين" هذه الفرصة لدعوة عمالئها الكرام لحضور
الفعالية المصاحبة للحملة الـيــوم فــي مارينا
ُ
ست ّ
قدم الشركة من خاللها العديد من
مول ،التي
الجوائز القيمة للحضور.
وأضافت "زين" أن الحملة الجديدة التي تستمر
حتى  28فبراير الجاري ُت ّ
قدم جوائز فورية ّقيمة
لكل العمالء من ذوي الدفع اآلجل والسابق ،التي
تشمل دقــائــق مجانية ،وسـعــات إنـتــرنــت ()GBs

ً
ً
ً
مـجــانـيــة ،ورصـ ـي ــدا إض ــاف ـي ــا مـجــانـيــا،
والـعــديــد مــن الـجــوائــز الـفــوريــة القيمة
األخــرى ،وما على عمالء الدفع السابق
إال إعادة تعبئة الرصيد بقيمة  5دنانير
أو أكثر ،وما على عمالء الدفع اآلجل إال
دفع الفاتورة بقيمة  5دنانير أو أكثر
من خالل إحدى قنوات الدفع الرقمية
(موقع زيــن اإللكتروني ،تطبيق زين
لألجهزة الذكية ،بوابة،)Zain Connect
ً
للحصول على إحــدى الجوائز فــورا
بعد الدفع/إعادة التعبئة.

مشاركة «التجاري» في الفعالية

شـ ــارك الـبـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ،أخ ـيــرا،
فــي معرض التصميم الهندسي الخامس
وال ـث ــاث ـي ــن ال ـ ــذي نـظـمـتــه ك ـل ـيــة الـهـنــدســة
والبترول بجامعة الكويت يومي  11و12
الجاري في فندق جميرا شاطئ المسيلة.
وتأتي مشاركة "األهلي" في هذا الحدث
تأكيدا على التزامه بدعم الشباب الكويتي
والقطاع التعليمي ،حيث قدم البنك الرعاية
والــدعــم ألربـعــة مشاريع مختلفة للتخرج
عرضها طلبة "الهندسة والبترول".
حضر المعرض ممثلو البنك مــن إدارة
االتـ ـص ــاالت وال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة ،حيث
تعرفوا على مختلف المشاريع التي قدمها
الطلبة.
وي ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــزم "األهـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي" بـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـطـ ـلـ ـب ــة،
وتشجيعهم على تفعيل طاقاتهم الكامنة،
وإطالق العنان إلبداعهم ،إيمانا منه بالدور
الذي يلعبه هؤالء الطلبة في بناء مستقبل
الـكــويــت ،وأن مــن واجـبــه تقديم الــدعــم لهم

ُ
«زين» تكشف جوائزها الكبرى لحملة «كل زين رابح»

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
صورة جماعية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

خ ـ ــال أه ـ ــم م ــراح ــل تـحـصـيـلـهــم ال ـع ـل ـمــي،
بإطالعهم على الخيارات الوظيفية المتاحة
أمامهم فيما يتعلق بمستقبلهم الوظيفي.
كما يستمر البنك في العمل عن قرب مع
هؤالء الطلبة ودعمهم ،من خالل أكاديميته

ال ـ ـ ـجـ ـ ــويـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ع ـل ــى
تكريمنا بهاتين الجائزتين
المرموقتين ،نحن سعيدون
بالحصول على الجائزتين
اللتين تعكسان التقدم الذي
ن ـح ـق ـق ــه فـ ــي مـ ـج ــال ت ـمــويــل
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ،خـ ـص ــوص ــا فــي
السنوات األخيرة".
وأ ضــاف شكر" :سنستمر
فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـي ــق
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـس ــن فــي
أدائ ـ ـ ـنـ ـ ــا ،ال ـ ـ ــذي ت ـ ــم ت ـكــري ـمــه
بـ ــال ـ ـجـ ــوائـ ــز م ـ ـ ـ ــرات كـ ـثـ ـي ــرة،
ونـ ـ ـ ـح ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــورون كـ ــذلـ ــك
بالسمعة ا لـعــا لـمـيــة الجيدة
وق ـي ـم ــة الـ ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة
للخطوط الجوية التركية في
الوقت الحالي".

التي تركز على تطوير وصقل مهاراتهم،
وتــزويــدهــم بــالـتــدريــب والـتــأهـيــل لخوض
ميدان العمل.

«نور كابيتال ماركتس» تفتتح مكتبها
الجديد في مبنى البورصة
افتتحت شركة "نور كابيتال ماركتس" للوساطة
الجديد في مبنى بورصة الكويت
المالية مكتبها
ُ
خ ـ ــال ح ـف ــل رسـ ـم ــي أقـ ـي ــم أم ـ ــس األول ،بـحـضــور
المحلل االقتصادي عايد العنزي ،وخبير األسواق
بدر العازمي ،وكبار مسؤولي الشركة ،إضافة إلى
عمالئها وممثلي الصحافة الكويتية.
وبهذه المناسبة ،قال نائب رئيس مجلس إدارة
"نور كابيتال ماركتس" ناصر المري،
"ي ـس ـع ــدن ــا الـ ـي ــوم أن ن ـف ـت ـتــح م ـك ـت ـب ـنــا ال ـجــديــد

«التركية» تفوز بـ «أفضل صفقة
تأجير» و«أفضل تأجير ضريبي»

ف ـ ــازت ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ب ـ ـجـ ــائـ ــزة "أفـ ـض ــل
صفقة تأجير في ا لـعــام" من
"إي ـ ــرالي ـ ــن إي ـك ــون ــوم ـي ـك ــس"،
فـ ــي حـ ـف ــل تـ ــوزيـ ــع الـ ـج ــوائ ــز
المقام بدبلن في  21يناير،
وإضــافــة إلــى هــذه الـجــائــزة،
فــاز ا لـنــا قــل ا لــو طـنــي التركي
بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة "أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ت ــأجـ ـي ــر
ط ــائ ــرة ضــري ـبــي ف ــي ال ـع ــام"
مـ ــن "غـ ـل ــوب ــال ت ــران ـس ـب ــورت
فــايـنــانــس" ،فــي حـفــل تــوزيــع
ا ل ـجــوا ئــز ،ا ل ــذي أ ق ـيــم بلندن
فــي  31يـنــا يــر ،عــن تمويلها
ط ــا ئ ــرة " "B777-Freighter
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـ ــذي أج ــرت ــه فــي
نــو فـمـبــر  ،2018بـمـبـلــغ 110
مــا يـيــن ي ــورو ،حـيــث تعتبر
ه ـي ـك ـل ـي ــة ال ـص ـف ـق ــة ت ــأج ـي ــرا
ض ــري ـب ـي ــا ف ــرن ـس ـي ــا م ـب ـت ـكــرا
ومركبا وفريدا من نوعه.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر
المالي في الخطوط الجوية
التركية مــراد شكر" :قبل كل
شــيء ،أود أن أشكر إيرالين
إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـك ــس وغـ ـل ــوب ــال
ت ـ ــرانـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــورت فـ ــاي ـ ـنـ ــانـ ــس،
بالنيابة عن أسرة الخطوط

سحر الذربان مع طلبة كلية الهندسة في جامعة الكويت

وه ــو ال ـف ــرع ال ـث ــان ــي ل ـل ـشــركــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ضمن
سياستنا التوسعية ،إذ نهدف إلى زيادة الخيارات
االسـتـثـمــاريــة أم ــام الـمـتــداولـيــن وتـسـهـيــل وصــول
الـمـسـتـثـمــر الـمـحـلــي إل ــى األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،كما
ً
ً
يمثل المكتب مركزا ثانيا لخدمة واستقبال وتنفيذ
معامالت عمالء "نور كابيتال ماركتس" في الكويت.
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اقتصاد
ً
ً
مشروع قانون «نوبك» يكتسب زخما جديدا في الكونغرس
ةديرجلا
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تعارضه شركات النفط وغرفة التجارة ...وإقراره خرق لسيادة دول «أوبك»
نك كننغهام  -أويل
برايس

لدى شركات مثل اكسون
موبيل وبي بي حصص كبيرة
في مشاريع في دول مثل
نيجيريا والعراق .وتستطيع
هذه الدول األعضاء في أوبك
القيام بإجراءات انتقامية
إذا تعرضت إلجراء عقابي
من جانب حكومة الواليات
المتحدة.

اكـ ـتـ ـس ــب تـ ـش ــري ــع ي ـس ـت ـه ــدف
منظمة الــدول المصدرة للبترول
ً
ً
«أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» زخـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــا ف ــي
ً
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ـط ـل ـقــا
أجــراس الخطر بالنسبة إلى هذا
الـكــارتــل .إذ وافـقــت لجنة مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة األس ـ ـبـ ــوع
الـ ـم ــاض ــي ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
يـسـمــح ل ـ ــوزارة ال ـعــدل األمـيــركـيــة
ب ـم ـق ــاض ــاة أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي «أوب ـ ـ ــك»
بتهمة التالعب باألسواق النفطية.
وس ــوف يــزيــل مــا يــدعــى مـشــروع
قانون «نوبك» الحصانة السيادية
ً
للدول ويخضع دوال أعضاء في
«أوبــك» لتنظيم التجميع الضخم
لرؤوس األموال .ومشروع القانون
هذا كان قد طرح في عهود إدارات
أم ـيــرك ـيــة ســاب ـقــة ،ل ـكــن ال ــرؤس ــاء
السابقين مــن الحزبين عارضوا
ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات عـقــابـيــة خشية
اإلضرار بالعالقات األميركية مع
دول صديقة.
وتغيرت األهواء وكان الرئيس
ً
ت ــرام ــب ق ــد نـشــر م ـ ــرارا تـغــريــدات
غاضبة على «تويتر» ألقى فيها
بــالــائ ـمــة ع ـلــى دول أع ـض ــاء في
«أوب ـ ـ ـ ــك» ب ـس ـب ــب ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
البنزين .وأفضى ذلــك إلــى إحياء
الدفع باتجاه تشريع «نوبك».
وم ــن الــوجـهــة الـنـظــريــة ،يمكن
ألعـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» أن
يواجهوا احتمال مصادرة أصول
يملكونها في الواليات المتحدة،
حيث تمتلك شركة «أرامكو» ،على
سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،م ـص ـفــاة مــوتـيـفــا
انتربرايزس في بورت آرثر بوالية

تكساس ،وهي األكبر في البالد.
وبـحـســب صـحـيـفــة فــايـنـنـشــال
ت ــاي ـم ــز ،فـ ــإن اح ـت ـم ــال أن يصبح
ً
م ـش ــروع ق ــان ــون «ن ــوب ــك» قــانــونــا
أثــار تحفظات ليس بالنسبة إلى
«أوبك» فقط ،بل إلى شركات النفط
الدولية ،التي تتخوف من أعمال
انتقامية في الخارج.
ول ـ ـ ــدى شـ ــركـ ــات م ـث ــل اك ـس ــون
مــوبـيــل وب ــي ب ــي حـصــص كبيرة
في مشاريع في دول مثل نيجيريا
والـ ـع ــراق .وتستطيع ه ــذه ال ــدول
األعضاء في أوبك القيام بإجراءات
ان ـت ـق ــام ـي ــة إذا ت ـع ــرض ــت إلج ـ ــراء
عقابي من جانب حكومة الواليات
المتحدة.
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
ف ــاي ـن ـن ـش ــال ت ــايـ ـم ــز ،إن ش ــرك ــات
النفط الكبرى والمعهد البترولي
األميركي وغرفة التجارة األميركية
يقفون ضد تشريع «نوبك».

احتماالت إقرار «نوبك»
والسؤال هو ما احتماالت إقرار
م ـش ــروع ق ــان ــون «ن ـ ــوب ـ ــك»؟ .....لقد
أبلغ جو مــاك مونغل وهــو محلل
سياسة طاقة رفيع لدى هيدجآي
وكــالــة «روي ـتــرز» أن أسـعــار النفط
ً
المتدنية أزال ــت بعضا مــن الدعم
للمشروع ،ويقول «ال أرى أي نوع
من النمو التلقائي لذلك المسار».
وعلى أي حــال ،أعطت سيطرة
الديمقراطيين على مجلس النواب
ً
األميركي زخما لمشروع القانون.
وك ـ ـ ــان أحـ ـ ــد أول أع ـ ـمـ ــال ال ـه ـي ـئــة

القضائية الجديدة لمجلس النواب
بحث التشريع الذي أقرته بسرعة
في السابع من شهر فبراير وأصبح
ً
التصويت من قبل المجلس ممكنا
اآلن .وفي حقيقة األمر ،يوجد قدر
مفاجئ من دعم الحزبين لمشروع
ً
القانون ،مما يجعله أكثر احتماال
لـلـتـحــول إل ــى قــانــون فــي أي فترة
قادمة.
واقترح السيناتور الجمهوري
ت ـش ــك غ ــراسـ ـل ــي م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
متمم فــي مجلس الـشـيــوخ وق ــال:
«ي ـت ـع ـي ــن ع ـل ــى الـ ـك ــارت ــل الـنـفـطــي
والدول األعضاء فيه أن يعلموا أننا
ملتزمون بوقف سلوكهم المضاد
للمنافسة ،كما أ ي ــدت السناتورة
ايمي كلوبتشار التي قدمت حالة
ذات مصالح ايثانول بارزة مشروع
القانون.
وق ــال ب ـج ــارن ش ـي ـلــدروب وهــو
ك ـب ـي ــر م ـح ـل ـل ــي الـ ـسـ ـل ــع لـ ـ ــدى اس
اي ب ــي« :ف ــي ض ــوء مــوقــف تــرامــب
الـ ـع ــدائ ــي الـ ـمـ ـع ــروف م ــن مـنـظـمــة
«أوبـ ـ ـ ـ ــك» يـ ـب ــدو أن هـ ـن ــاك ف ــرص ــة
ك ـب ـيــرة إلقـ ـ ــرار مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون،
وقــد أضــاف احتمال إقــرار تشريع
ً
ً
«ن ــوب ــك» ض ـغ ـطــا م ـضــارب ـيــا على
النفط الخام».
وال يزال من المبكر التنبؤ بأي
ق ــدر مــن اليقين بـشــأن ه ــذا األم ــر،
ل ـكــن إذا ت ــم ت ـحــويــل «ن ــوب ــك» إلــى
قــانــون ،فــإن ذلــك ســوف يجعل من
الــوجـهــة الـنـظــريــة عـلــى «أوب ــك» أن
تـحــدد ح ــدود إن ـتــاج أدن ــى بهدف
تحقيق ارت ـفــاع فــي األس ـعــار .كما
ً
يـمـكــن أن ي ـع ــرض لـلـخـطــر أي ـضــا

تشكيل تحالف بين «أوبك» ودول
من خارجها مثل روسيا – وتجري
«أوب ـ ــك» ومـجـمــوعــة م ــن خــارجـهــا
ب ـق ـي ــادة روسـ ـي ــا مـ ـف ــاوض ــات فــي
الـ ــوقـ ــت ال ـ ــراه ـ ــن ح ـ ــول م ـث ــل ه ــذا
الموضوع.
وع ـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،ال يــزال
في وســع الــدول بشكل فــردي رفع
وخ ـفــض اإلنـ ـت ــاج –وب ـش ـكــل أكـثــر
ً
تحديدا فإن السعودية هي الدولة
ال ــوح ـي ــدة ال ـتــي تـسـتـطـيــع الـقـيــام
بتغييرات واسـعــة فــي مستويات
اإلنتاج.

حرب الغاز األوروبية تقرع طبولها

●

فــي خـطــوة يتعين أال تـكــون مفاجئة لـخـبــراء الطاقة
وال حتى أولئك الذين يتابعون األخبار الجيوسياسية
في أوروب ــا ،قالت عمالقة الغاز الروسية «غــازبــروم» في
األسـبــوع الماضي إنها تتطلع الــى نيل حصة أكبر من
سوق الغاز بأوروبا في أعقاب الصادرات العالية القياسية
عــام  ،2018ألنها تتوقع حــدوث هبوط فــي إنـتــاج الغاز
بداخل أوروبا يرافق الزيادة في الطلب.
وباعت «غازبروم» العام الماضي أكثر من  200مليار
متر مكعبة مــن الـغــاز الطبيعي إلــى أوروب ــا – بما فيها
تــرك ـيــا – بـيـنـمــا ارت ـف ـعــت حـصـتـهــا م ــن س ــوق ال ـغ ــاز في
المنطقة الى أكثر من الثلث ،بحسب تقرير لوكالة رويترز
حول هذا الموضوع.
وق ــال ــت اي ـل ـي ـنــا ب ـيــرم ـس ـتــروفــا ،وهـ ــي ال ـم ـســؤولــة عن
ص ــادرات «غــازبــروم» ،إن الشركة ستتمكن مــن تعويض
الهبوط في االنتاج باالتحاد األوروبــي ،وفي غروننغن
الهولندي بشكل رئيسي ،والــذي كــان أكبر حقول الغاز
الطبيعي في أوروبا.
وأض ــاف ــت بـيــرمـسـتــروفــا ،عـلــى هــامــش مــؤتـمــر الـغــاز
األوروبـ ــي فــي فيينا« ،إن إنـتــاج بحر الـشـمــال ينخفض
أيضا بشكل تدريجي ،وهكذا فإن الغاز الروسي يتمتع
بمستقبل واعد».

حروب الغاز المستقبلية
ويأتي بيان «غازبروم» فيما يتوقع أن يتجه إنتاج غاز
االتحاد األوروبي للهبوط خالل الـ 12سنة المقبلة .وبغض
النظر عن التطور المحتمل في موارد الغاز غير التقليدية
فإن اإلنتاج سيهبط  43في المئة مقابل مستويات عام
 ،2013بحسب تصريح لـصـنــدوق أمــن الـطــاقــة الــروســي
الوطني أخيرا .واألكثر من ذلك أن وكالة الطاقة الدولية،
التي تتخذ مــن بــاريــس مقرا لها ،تتنبأ بــوصــول إنتاج

زيادة االنتاج األميركي ومنافسة على الحصة السوقية
األوروب ـيــة واآلسـيــويــة ،وتشكل منطقة آسيا – المحيط
الـ ـه ــادئ  72ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي ع ـلــى ال ـغــاز
الطبيعي المسال ،ويتوقع أن تــزداد تلك النسبة الى 75
في المئة وسط تحسن الطلب الصيني عليه.
وكانت روسيا احتكرت لعقود طويلة امــدادات الغاز،
ولـفـتــرة تـعــود الــى نهاية الـحــرب العالمية الـثــانـيــة ،في
أوروب ــا ،مــا وضعها فــي مــوقــع جيوسياسي متميز مع
ال ــدول األع ـضــاء فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي وخــاصــة بولندا
ودول البلطيق.
االتحاد األوروبي من الغاز إلى النصف بحلول عام .2040
ويأتي هذا التراجع في اإلنتاج أيضا مع استعداد عدد
مــن دول االتـحــاد األوروب ــي للنأي عــن االعتماد المفرط
على الطاقة النووية والفحم ،مع منح الفرص للمصادر
المتجددة وخاصة طاقات الشمس والرياح ومستوردات
الغاز الطبيعي المسال .وعلى أي حال ستتطلب كل هذه
المصادر المزيد من الوقت والتمويل للتطوير ،قبل أن
تستطيع إضافة نسبة مئوية بارزة الى مزيج الكتلة.
واألك ـثــر مــن ذلــك أن التنافس على مــزيــد مــن الحصة
السوقية من الغاز في أوروبا سيشهد زيادة في حصص
الطاقة والجوانب الجيوسياسية تشمل صادرات أنابيب
الغاز الروسية والمزيد من الغاز الطبيعي المسال أيضا
مــع تـطــويــر روس ـيــا لـقـطــاع ال ـغــاز الطبيعي الـمـســال في
مقابل األسعار األعلى للغاز الطبيعي المسال من الواليات
المتحدة وقطر.
وفي غضون ذلك ،يمكن أن توافق قطر (الرائدة عالميا
في تصدير الغاز الطبيعي المسال والواليات المتحدة
التي ستصبح عما قريب ثالث أكبر دولة مصدرة له) على
االرتـبــاط في الغاز الطبيعي المسال لدوافع اقتصادية
وجيوسياسية في األجلين المتوسط والطويل.
وبدأت قطر استثمارات مكثفة في قطاع الغاز الطبيعي
الـمـســال بــالــواليــات المتحدة على شكل تنويع مــع بدء

تأثيرات أكثر أهمية
وي ـ ــرى آخـ ـ ــرون ت ــأث ـي ــرات أكـثــر
أهـ ـمـ ـي ــة .وأب ـ ـلـ ــغ ب ـ ــوب م ـ ــاك نــالــي
م ــن م ـج ـم ــوع ــة رابـ ـ ـي ـ ــدان لـلـطــاقــة
صحيفة فايننشال تايمز «نحن
نبعد تغريدة عن تحول نوبك إلى

الذراع المالية لـ «جنرال موتورز» تطور
منتجات الـ «بلوكتشين»

روسيا تتطلع للهيمنة على سوق الغاز األوروبي في ظل ال مباالة ألمانية
تيم ديس  -أويل برايس

وق ـ ــال شـ ـيـ ـل ــدروب ،إن تـشــريــع
«ن ــوب ــك» ي ـم ـكــن أن ي ـن ـهــي خفض
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـتـ ـع ــاون ــي ال ـت ـك ـت ـي ـكــي
وال ــزي ــادة الـتــي تـتــم بتنسيق مع
«أوبك».

ق ــان ــون ،وق ــال إن الـتـشــريــع يمكن
أن يـفـضــي إل ــى مــزيــد مــن التقلب
وخ ـفــض األسـ ـع ــار إذا ل ــم تتمكن
أوبك من تقييد اإلمدادات.
وفـ ــي خـ ـ ــارج ن ـط ــاق ال ـش ــرك ــات
الـنـفـطـيــة ذات ـه ــا ،ال تــوجــد دوائ ــر
انـتـخــابـيــة واس ـع ــة ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة تــدعــم مـنـظـمــة «أوبـ ــك»،
وهـ ــي ال ت ـت ـم ـتــع بـشـعـبـيــة ه ـنــاك
واألكـ ـث ــر م ــن ذل ــك أن ــه إذا أصـبــح
ً
تـشــريــع «ن ــوب ــك» قــانــونــا وأفـضــى
إلى خفض أسعار النفط يستطيع
ترامب أن ينسب الفضل إلى نفسه،

وسوف يتوجه الماليين من قائدي
السيارات األميركيين إليه بالشكر.
وال يـبــدو مــن المحتمل وجــود
ث ـمــن س ـيــاســي يـتـعـيــن دف ـع ــه في
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي م ـقــابــل
خ ـف ــض أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط واتـ ـخ ــاذ
إجــراءات ضد «أوبــك» حتى إذا ما
واجهت شركات النفط األميركية
إجراءات انتقامية .ولن يذرف أحد
دمعة واحــدة على اكسون موبيل
اذا ما تعرضت الشركة فجأة إلى
مـتــاعــب ف ــي ال ـع ــراق أو نيجيريا
بسبب قانون «نوبك».

ال مباالة ألمانية
وعلى أي حــال يسعى المزيد من الــدول األعـضــاء في
االتـحــاد األوروب ــي الــى االبـتـعــاد عــن قبضة موسكو في
امدادات الغاز ،عبر التحول الى مزيد من الغاز الطبيعي
المسال وخاصة من الــواليــات المتحدة .ويبدو أن دوال
كبرى أخرى باالتحاد األوروبــي ،وخاصة ألمانيا ،وهي
أكبر اقتصاد في االتـحــاد ،غير مهتمة تماما إزاء خطر
االعتماد المفرط على الغاز الروسي.
ووافقت برلين وسط ضغط من واشنطن على مشروع
خط أنابيب السيل الشمالي  2المثير للجدل الذي يبلغ
طوله  759ميال ،والذي يمتد عبر بحر البلطيق من حقول
الغاز الروسية الى ألمانيا ،متخطيا الطرق البرية الحالية
فــي أوكــرانـيــا وبــولـنــدا وبيالروسيا – وسيضاعف ذلك
السعة السنوية الحالية لخط أنابيب السيل الشمالي
البالغة  55مليار متر مكعبة.
وعلى أي حال كانت الواليات المتحدة تقول منذ زمن
طويل إن ذلك يشكل تهديدا لألمن األوروبــي الذي تمثل
ً
ً
الواليات المتحدة جزءا كبيرا منه .وفي  29يناير نسبت
وكــالــة األن ـبــاء األلـمــانـيــة دي دبـلـيــو ال ــى أح ــد مهندسي
المشروع قوله إن خط السيل الشمالي  2يجب أن يبدأ
العمل بحلول شهر نوفمبر المقبل.

●

ساره هانسن  -مجلة فوربس

أعـلـنــت جــي أم فــايـنـنـشــال وه ــي ال ـ ــذراع الـمــالـيــة
لشركة جنرال موتورز التي تعرض منتجات تأجير
وتـمــويــل وإقـ ــراض لـعـمــاء الـشــركــة ووكــاالت ـهــا ،عن
شراكة مع سلسلة مختبرات سبرنغ الناشئة التي
جمعت  15مليون دوالر في جولة تمويل في فصل
الربيع الماضي.
وسـتـنـضــم مـمــولــة ال ـس ـي ــارات ه ــذه ال ــى بــرنــامــج
س ـبــرنــغ ف ــاون ــدن ــغ ان ــدس ـت ــري ب ــارت ـن ــرز لـلـعـمــل مع
م ـخ ـت ـب ــرات س ـب ــرن ــغ ال ـت ــي ت ـط ــور م ـن ـت ـجــات تـقـنـيــة
"بلوكتشين  ،"blockchainوالـتــي يتوقع أن تطلق
األولى منها في النصف األول من هذه السنة.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لمختبرات سبرنغ آدم
ً
جيوان مجلة فوربس" :جئنا معا ولدينا نظرة بأن
في وسعنا تطوير حاالت مستعملة تضاهي البعض
من أولويات جنرال موتورز األساسية كمقرض أو
كشركة أم".
وهذه ليست أول حملة لجنرال موتورز في مجال
تـقـنـيــة  ،blockchainف ـقــد ان ـض ـمــت ال ــى مـجـمــوعــة
ه ــاي ـب ــرل ــدج ــر الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ت ـق ـن ـيــات
 blockchainالمفتوحة المصدر للشركات التي تضم

ً
أيضا آي بي ام وجي بي مورغان وفيد اكسبرس في
أواخر عام .2017
وبالنسبة إ لــى كبير االستراتيجيين الماليين
لدى جنرال موتورز مايك كاناريوس كانت الشراكة
مع مختبرات سبرنغ عملية طبيعية مع استمرار
انهماك الشركة في أعمال تقنية  ،blockchainويقول
"نحن نعتقد أن لديهم الزخم األكبر في هذا الفضاء".
وتعمل الشركة الناشئة على تطوير بروتوكول
سيسمح للشركات بتبادل آمن للمعلومات الحساسة،
والتحقق منها مثل تاريخ العميل االئتماني .ويقول
جيوان إن هذا يمكن أن يساعد المؤسسات المقرضة
وغير المقرضة على تشاطر المعلومات حول هوية
العميل ،من دون المساس بخصوصيته مما يسهل
تحديد هوية المحتالين.
وال تزال العقبات الرئيسية قائمة قبل أن يصبح
اسـتـخــدام تقنية  blockchainهــي الـمـعـيــار فــي أي
قطاع ،إذ ينبغي على الشركات معرفة كيفية تنفيذ
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع ج ــدا،
والتقيد باللوائح القائمة ،والحفاظ على خصوصية
العميل .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الحل المستند إلى
 blockchainال يكون دائما مناسبا الحتياجات كل
شركة.

ثقافة اقتصادية

بلوكتشين
هــي نــوع متقدم مــن قــواعــد الـبـيــانــات ،تتميز
ب ــال ــام ــرك ــزي ــة ،وهـ ــي قـ ـ ــادرة ع ـلــى إدارة قــائـمــة
م ـت ــزاي ــدة بــاس ـت ـمــرار م ــن ال ـب ـيــانــات ف ــي ص ــورة
سلسلة من الكتل (بلوكتشين) ،تحتوي كل كتلة
على معلومات زمنية ورابط ما بالكتلة السابقة

لها ،وهي غير قابلة للتعديل من أي طرف آخر،
م ــا يـجـعـلـهــا تـعـمــل كـسـجــل إل ـك ـتــرونــي يسجل
المعامالت والصفقات ويديرها وال يقبل تعديلها
من طرف ثالث ،حيث إنها مشفرة ،أي أنها تدار
داخل شبكة آمنة.

تراجع عرض المساكن الجديدة في الواليات المتحدة
نقص عمال البناء وتشدد القوانين المتصلة بالشروط الصحية يضاعفان التكلفة
●

بيتر كوي  -بلومبرغ

إذا ك ـن ــت ت ـب ـحــث ع ــن أنـ ـب ــاء ج ـيــدة
بخصوص سوق السكن في الواليات
المتحدة فاعلم أن مــن غير المحتمل
حدوث هبوط حاد في أسعار الوحدات
السكنية على غرار ما حدث عشية أزمة
الـفــورة واالنـهـيــار فــي ســوق العقارات
خالل الفترة .2009-2006
وخالل فترة االزدهار األخيرة انهمك
ال ـم ـش ـت ــرون والـ ـمـ ـق ــرض ــون وش ــرك ــات
البناء في التكهن والمضاربة وارتفعت
األسـ ـع ــار ح ـتــى م ــع طـ ــرح ط ــوف ــان من
المساكن الجديدة في األســواق .وهذا
ً
المزيج غير المستدام ليس مــوجــودا
ال ـيــوم .وي ـقــول غــريــغ م ــاك بــرايــد وهــو
كبير المحللين الماليين لدى بنكريت
ً
دوت كوم "االنهيار ليس شيئا أراه في
األوراق حتى على المستوى المحلي".
ً
وبـ ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـت ــوج ــه ن ـح ــو إخ ـف ــاق
آخر ،ما زلنا نشعر بتأثيرات اإلخفاق
األخير ،إذ تم التخلص من بناة المنازل
الـمـنــدفـعـيــن وي ـحــرص الــذيــن تمكنوا
م ــن ال ـب ـق ــاء ع ـل ــى االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـش ــروط
والمواصفات.
وال تستطيع شركات البناء األصغر،
التي تعتمد على االقتراض رفع تكلفة

ال ـب ـنــاء – حـتــى وإن أرادت ذل ــك – ألن
المصارف تتردد في إقراضها .وحتى
ب ـعــد ال ـت ـعــافــي ال ـتــدري ـجــي م ــن ال ــدرك
األسـ ـف ــل ف ــي م ـط ـلــع س ـنــة  2009يظل
م ـع ــدل ال ـ ـشـ ــروع ف ــي ت ـش ـي ـيــد مـســاكــن
العائلة الواحدة أدنى من مستوى حقبة
الستينيات من القرن الماضي عندما
كان عدد سكان الواليات المتحدة أقل بـ
 60في المئة مما هو عليه اليوم.
ً
وب ـ ـ ـ ــدال مـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد الـ ـمـ ـن ــازل
المعروضة ،ال توجد كمية كافية تشيد،
ويفضي هــذا إلــى رفــع األسعار بشكل
يحول دون تملك الكثير من األميركيين
للمنازل .ويـقــول آرون ت ـيــرازاس وهو
اقـتـصــادي رفـيــع ل ــدى مجموعة زيلو
"نحن ال نملك قدرة إسكانية كافية".
وس ــاه ــم ف ــي هـ ــذا ال ـن ـقــص الـمـعــدل
ال ـم ـت ــدن ــي ل ـل ـب ـطــالــة ال ـ ــذي ي ـج ـعــل مــن
ال ـص ـع ــب الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى عـ ـم ــال ب ـن ــاء.
كـمــا ي ــرى ال ـم ـط ــورون أن التنظيمات
والقوانين المتشددة ترفع التكلفة ،وفي
شهر مارس الماضي أبلغت الجمعية
الوطنية لبناء المساكن الكونغرس بأن
القوانين التي تشمل طــاء الرصاص
والـنـمــاذج الـمـهــددة للصحة وشــروط
سالمة العمال ذهبت أبعد مما ينبغي.
وقد تسبب نقص العرض في ارتفاع

أسعار المنازل بصورة متواصلة .وبات
امتالك منزل بغض النظر عن تواضعه
خــارج قــدرة السكان في بعض المدن.
وف ـ ــي م ـن ــاط ــق ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس وس ــان
فرانسيسكو كان عدد المنازل التي تم
بيعها في شهر ديسمبر الماضي هو
األدنـ ــى فــي مـثــل ه ــذا الـشـهــر مـنــذ عــام
 .2007وف ــي مــانـهــاتــن وص ــل متوسط
سـعــر الـشـقــة الـصـغـيــرة (ك ــون ــدو) الــى

حـ ــوالـ ــي مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،وكـ ـ ـ ــان عـلــى
األشخاص الذين يريدون شــراء مكان
لـلـسـكــن االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي االس ـت ـئ ـجــار،
أو العيش مــع ذويـهــم أو االنتقال إلى
مناطق يتوفر فيها مزيد من العرض
بأسعار أدنى .وهبطت مبيعات المنازل
بنسبة  9.8في المئة في شهر ديسمبر
ما دفعها الى أدنى مستوى منذ شهر
ديسمبر .2013

وكـ ــانـ ــت الـ ـفـ ـق ــاع ــات الـ ـت ــي تـشـتـمــل
بـصــورة عــامــة عـلــى زي ــادة مـفــرطــة في
ال ـب ـن ــاء ع ــرض ــة ل ـخ ـطــر أك ـب ــر ف ــي دول
أخ ــرى .وال ـعــام الـمــاضــي كــانــت هونغ
كونغ هي األولــى في مؤشر مجموعة
"يـ ـ ـ ــو بـ ـ ــي إس" الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري الـ ـع ــالـ ـم ــي
ل ـل ـف ـقــاعــات وجـ ـ ــاءت ب ـعــدهــا مـيــونـيــخ
وتورنتو وفانكوفر وأمستردام ولندن
وستوكهولم وباريس.
وكــانــت ســان فرانسيسكو المدينة
األميركية الوحيدة ضمن أعلى عشر
م ـ ــدن وحـ ـل ــت ت ـح ـت ـهــا ل ـ ــوس أن ـج ـلــس
ونـ ـي ــوي ــورك وب ــوس ـط ــن وش ـي ـكــاغــو –
الـمــديـنــة الــوح ـيــدة ال ـتــي صـنـفــت على
القائمة العالمية بأقل من قيمتها (وكان
ذلك قبل العاصفة القطبية).
ويأخذ المؤشر في الحسبان القيمة
السوقية لعائد الوحدة ونسبة السعر
إل ــى اإلي ـج ــار ،ضـمــن الـعــوامــل األخ ــرى
لتحديد درجة مرونة األسواق.
لـ ـك ــن حـ ـت ــى ف ـ ــي خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ــم ي ـك ــن ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
الـ ـمـ ـض ــارب ــة عـ ـل ــى الـ ـبـ ـن ــاء – بـحـســب
جــونــاثــان ولــوشـيــن وهــو رئـيــس قسم
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االس ـت ـث ـم ــار ال ـع ـق ــاري
ال ـعــال ـم ـيــة لـ ــدى "ي ـ ــو ب ــي إس" إلدارة
ال ـثــروة العقارية ال ــذي يضيف أن "ما

مـ ــن أح ـ ــد ط ـ ــرح الـ ـ ـس ـ ــؤال خ ـ ــال ف ـتــرة
الفقاعة عما سوف يحدث إذا انخفضت
األس ـ ـعـ ــار؟ واألس ـئ ـل ــة األفـ ـض ــل تـطــرح
اليوم".
وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت الـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـشـ ــددة
الممارسات الخطيرة مثل عدم توثيق
القروض ،الذي يدفع الناس إلى شراء
منازل ال يستطيعون تحمل ثمنها .كما
ارتفعت قيمة الدفعة األولــى في أغلب
األح ـيــان وق ــد جعلت ه ــذه التغييرات
ق ـ ــدرة الـ ـن ــاس ع ـلــى ش ـ ــراء م ـن ــزل أكـثــر
صعوبة.
وفــي دراس ــة حديثة أجرتها "فاني
م ـ ـ ـ ــاي" وه ـ ـ ــي عـ ـم ــاق ــة ش ـ ـ ـ ــراء ال ــره ــن
الـعـقــاري الـخــاضـعــة لــرقــابــة الحكومة
ب ـشــأن ش ــرك ــات إقـ ــراض الـمـســاكــن في
اآلونة األخيرة أنحى  1في المئة فقط
بــالــائـمــة عـلــى الـمـقــايـيــس الـمـتـشــددة
لــائ ـت ـمــان وال ـض ـم ــان كـسـبــب لضعف
المبيعات ،وأرجع  48في المئة السبب
إلى "العرض غير الكافي".
وال تـ ـ ـ ــزال الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـع ـم ــل ع ـلــى
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص م ـ ـ ــن فـ ـ ــوضـ ـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض
ال ـم ـعــدومــة ،ال ـتــي ت ـعــود إل ــى ف ـتــرة ما
قبل االنهيار .وقد اتهمت وزارة العدل
األميركية الكثير من الشركات ،بما فيها
"كــويـكــن لــونــز ان ــك" و"ف ــري ــدوم ك ــورب"

للرهن العقاري ،بتقديم ضمانات غير
مالئمة لقروض إدارة اإلسكان الفدرالية
ثم التقدم بطلبات تأمين حكومية بعد
تخلف المقترضين عن السداد.
(وتوصلت فريدوم للرهن العقاري
إلــى تسوية بقيمة  113مليون دوالر
وتخوض كويكن التي وصفت الشكوى
"بالهزة" دعواها أمام القضاء).
وأضعفت مـعــدالت الــرهــن العقاري
ً
المرتفعة أيضا السوق في سنة ،2018
وفيما يعطي النمو االقتصادي القوي
المزيد من الناس المال الضروري من
أجل الشراء فقد دفع مجلس االحتياط
الفدرالي إلى رفع معدالت الفائدة الذي
يجعل الرهن العقاري أكثر تكلفة.
ويـقــول تـنــداي كابفيدز وهــو كبير
االقتصاديين لدى لندنغ تري انك ،إن
ً
المعدالت العالية تقلص أيضا مخزون
المنازل المعروضة للبيع ألن الناس
يـصـبـحــون أق ــل رغ ـبــة فــي الـتـحــرك إذا
كــانــت عملية شــرائـهــم الـتــالـيــة ســوف
ً
ً
ت ـت ـط ـلــب رهـ ـن ــا عـ ـق ــاري ــا أك ـث ــر تـكـلـفــة.
وف ــي  30يـنــايــر أشـ ــارت لـجـنــة الـســوق
المفتوحة الـفــدرالـيــة إل ــى أنـهــا ســوف
تـتـحـلــى بــالـصـبــر إزاء مــزيــد م ــن رفــع
معدالت الفائدة .وفي سنة  2019يتعين
اعتبار ذلك بادرة تفاؤل.

ثقافات
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مسك وعنبر

مزاج
حوار مع المؤلف ميشال
مراد حول كتابه األخير
{لمسة قدر} وشخصياته
العصامية التي ال تعرف
اليأس.
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إذاعة لبنان تحتفل بـ {يوم
اإلذاعة العالمي} ...رسامون
ونحاتون رسموا دورها
الريادي وحلقات نقاش
وحفالت فنية.
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أبدعت الفرقة الكويتية
«»srehtorB nassaH lA
في ليلتها «إلهام» ،مع روائع
األغنيات الخالدة ،وأعمال
ألبومها األول.
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تحدث المشاركون في اللقاء
الثقافي الشهري لـ«ذات
السالسل» عن الكتب بمختلف
أنواعها السيما المصادر
األجنبية التي ذكرت الكويت.

مايلي سايرس :ليام هيمسورث
ليس على ما يرام ويحتاج للراحة
ح ــرص ــت ال ـن ـج ـم ــة األم ـي ــرك ـي ــة مــاي ـلــي
سـ ــايـ ــرس ع ـل ــى الـ ـت ــواج ــد ب ــاإلن ــاب ــة عــن
زوجها النجم ليام هيمسورث بالعرض
الـ ـخ ــاص ألح ـ ــدث أع ـم ــال ــه الـسـيـنـمــائـيــة
ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،وه ـ ــو ف ـي ـل ــم ال ــروم ــان ـس ـي ــة
والكوميديا " ،"Isn’t It Romanticالذي
أقـ ـيـ ـم ــت ف ـع ــال ـي ــات ــه فـ ــي لـ ـ ــوس أن ـج ـلــس
األميركية ،بحضور عدد من فريق العمل.
ولفتت مايلي األنظار بوجودها بدل
زوجـ ـه ــا ،الـ ــذي ي ـعــانــي أزمـ ــة صـحـيــة لم
تمكنه من الحضور ،وفقا لتصريحات
لـ ـه ــا ،وأك ـ ـ ــدت أن ـ ــه ل ـي ــس ع ـل ــى م ــا ي ـ ــرام،
و يـحـتــاج لـلــرا حــة .و ج ــاء تخمين بعض
رواد مـ ــوا قـ ــع ا ل ـ ـتـ ــوا صـ ــل اال جـ ـتـ ـم ــا ع ــي،
أن س ـبــب وج ـ ــود مــا ي ـلــي ا ل ـح ـق ـي ـقــي هــو
ال ـت ــروي ــج لـلـفـيـلــم ب ـطــري ـقــة رومــان ـس ـيــة،
ب ـم ـنــاس ـبــة ط ــرح ــه ب ــال ـت ــزام ــن م ــع أع ـيــاد
الحب.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ــالـ ــت م ــايـ ـل ــي إن
ع ــاقـ ـتـ ـه ــا بـ ـلـ ـي ــام ت ـش ـب ــه حـ ــالـ ــة ال ـف ـي ـلــم
الرومانسية ،وفرصة منها لتأكيد أهمية
الفيلم بالنسبة لها ،وأنه من الضروري
أن ت ـ ـصـ ــل ر سـ ـ ــا لـ ـ ــة ا لـ ـفـ ـيـ ـل ــم ل ـل ـج ـم ـه ــور
بالطريقة المناسبة .كما حضر العرض
الخاص النجمة بريانكا تشوبرا ،إحدى
بطالت العمل ،وزوجها نيك جوناس.

وتـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ف ــي إط ـ ــار مــن
الــرومــان ـس ـيــة وال ـكــوم ـيــديــا ح ــول ام ــرأة
شـ ــابـ ــة تـ ـخـ ـض ــع لـ ـسـ ـح ــر مـ ـ ــا ،ل ـت ـك ـت ـشــف
تورطها في عالقة كوميدية رومانسية،
وال ـف ـي ـلــم ت ــم ط ــرح ــه ب ــال ـت ــزام ــن م ــع عـيــد
الحب في  13الجاري.
وك ــان ــت س ــاي ــرس أع ـل ـنــت زواج ـه ــا من
ن ـجــم هــول ـيــوود ل ـيــام ه ـي ـم ـســورث ،بعد
قصة حــب جمعت النجمين لـمــدة عشر
سـ ـن ــوات تـخـلـلـتـهــا ش ــائ ـع ــات ك ــان ــت فــي
كــل م ــرة تـتـحــدث عــن ج ـفــاء يـعـكــر صفو
العالقة بينهما.
ً
ونشرت مايلي على "تويتر" صورا من
حـفــل زفــاف ـهــا ،ال ــذي اقـتـصــر عـلــى األهــل
واألصدقاء المقربين من الزوجين.
وكانت العالقة بين مايلي وليام بدأت
ف ــي عـ ــام  2009ح ـي ـن ـمــا جـمـعـهـمــا فـيـلــم
"األغنية األخيرة" ،وفي عام  2012أعلنا
خـطـبــة وث ـقــت ع ــرى عــاق ـت ـه ـمــا ،ق ـبــل أن
ينفصال في العام التالي ،ثم عادت مياه
العالقة إلى مجاريها في عام  ،2016وفي
ا لـعــام ا لـمــا ضــي عـ َّـبــرت مايلي عــن حبها
ال ـع ـم ـيــق ل ـه ـي ـم ـســورث م ــن خ ــال أغـنـيــة
"ماليبو".
ليام هيمسورث ومايلي سايرس

بدء عرض « »ALITA: BATTLE ANGELبالكويت
استقبلت شــاشــات السينما فــي الـكــويــت فيلم الـحــركــة والـمـغــامــرات
الملحمي ( ،)ALITA: BATTLE ANGELال ــذي ينتجه جايمس كاميرون
وجون النداو ( Avatarو ،)Titanicويخرجه روبرت رودريغز (مخرج فيلم
 .)Sin Cityوقد قامت هذه األسماء العريقة في عالم صناعة األفالم ،والتي
تتمتع برؤية مستقبلية ثاقبة ،بابتكار شخصية بطلة جديدة متميزة
تحمل اسم  ،Alita: Battle Angelوالتي تتمحور حولها قصة الفيلم المليء
بالحركة مع كثير من األمل والعاطفة والقوة.
وتــدور أحــداث الفيلم في المستقبل بعد عدة قــرون ،وتتمحور القصة
حول الفتاة ( Alitaتلعب دورهــا روزا ســاالزار) التي وجدها ( Idoيلعب
دوره كريستوف والتز) متروكة وحدها في ِّ
مكب مدينة الحديد (.)Iron City
ً
وكان  Idoطبيبا للمخلوقات السيبرانية (نصف آلية) ،ويتمتع بشغف كبير
بعمله ،لذا يقوم بحمل السايبورغ ( Alitaنصف إنسان ونصف آلة) الفاقدة
للوعي إلى عيادته الخاصة ،لالهتمام بها ورعايتها .وعندما تستعيد
 Alitaوعيها ،تكون فاقدة للذاكرة ،وال تعرف من تكون ،كما ليس لديها
أي دراية عن العالم الذي تجد نفسها فجأة فيه.
يتألق في فيلم  Alita: Battle Angelعــدد من النجوم اآلخــريــن ،مثل:
جنيفير كونلي ،ماهرشاال علي ،إد سكرين وجاكي إيرل هالي ،وتم تصويره
كله بتقنية  3Dاألساسية ،وهو يشكل رؤية حقيقية عن المستقبل.
ويتميز فيلم  Alita: Battle Angelعبر األغنية الفردية ،Swan Song
التي شاركت في كتابتها وأدتها نجمة أغاني البوب والمرشحة مرتين
للفوز بجوائز  Grammyلعام  ،2019الفنانة دوا ليبا.

روزا ساالزار في مشهد من الفيلم

ليلى كولنز

جيسون موموا

كلوي كاردشيان

طرح التريللر األول لفيلم إعالن جزء جديد من فيلم مليون إعجاب لصورة ابنة
كلوي كاردشيان
«»Aquaman
«»Tolkien
طرحت شركة  Foxأول تريللر لفيلم السيرة الذاتية
والــدرامــا  ،Tolkienالمقرر عرضه في  10مايو المقبل
بالواليات المتحدة األميركية.
ال ـف ـي ـل ــم ب ـط ــول ــة ل ـي ـل ــى ك ــولـ ـن ــز ،نـ ـيـ ـك ــوالس ه ــول ــت،
مـيـمــي ك ـيــن ،جينيفيف أورايـ ـل ــي ،ب ــام فـيــريــس ،كريج
روبــرتــس ،ديريك جاكوبي ،لــورا دونيلي ،ومــن إخــراج
دوم كاروكوسكي ،وتأليف ديفيد جليسون ،وستيفن
بيريسفورد.

أعـلـنــت شــركــة " ،"Warner Brosالمنتجة لفيلم األب ـطــال
الخارقين ( ،)Aquamanتحضيراتها للجزء الثاني ،بعد النجاح
العالمي الضخم الــذي حققه العمل وقــت طرحه نهاية العام
الماضي .الفيلم تــدور أحــداثــه حــول شخصية "،"Aquaman
أحد أبطال عالم القصص المصورة الخاص بـ" ،"DCومملكته
أطالنطس المفقودة .وقــام ببطولته النجم جيسون موموا،
وشــاركــه البطولة امبر هيرد ،نيكول كيدمان ،ويليام ديفو،
وباتريك ويلسون.

تهتم نجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان بمشاركة
مرتادي صفحتها في "إنستغرام" بالكثير من صور ابنتها
الوحيدة (ترو طومبسون).
ونشرت كاردشيان ( 34عاما) صورتين لترو ،التي ظهرت
بمالبس باللون الـ ــوردي ،بمناسبة م ــرور  10شـهــور على
مجيئها للحياة.
وحصدت صور ترو خالل ساعة واحدة فقط أكثر من مليون
إعجاب ،وهو رقم ضخم في وقت قياسي.

سميث ولورانس يظهران في كواليس
الجزء الثالث من «»Bad Boys for Life
مشهد من فيلم «»Bad Boys

تــداولــت تـقــاريــر إعــامـيــة عــالـمـيــة الـصــور
األولـ ـ ــى م ــن ك ــوال ـي ــس الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث لـفـيـلــم
األكشن المرتقب " ،"Bad Boys for Lifeالذي
يـمـثــل عـ ــودة ا ل ـث ـنــا ئــي ا ل ـش ـه ـيــر و ي ــل سميث
و مــار تــن لــورا نــس ،بعد غياب عن آ خــر أ جــزاء
ا ل ـس ـل ـس ـلــة عـ ــام  ،2003ب ـمــد ي ـنــة أ ت ــا ن ـت ــا فــي
جورجيا بالواليات المتحدة األميركية.
وأظهرت الكواليس وجود النجمين بأحد
الشوارع وهما يتبعان تعليمات مشهد ما،
وال ـ ــذي تـضـمــن س ـي ــارة م ــن ال ـف ـئــات الـفــائـقــة
السرعة ،وهو ما اعتادت عليه طبيعة أجزاء
الـسـلـسـلــة الـشـهـيــرة مــن م ـط ــاردات ومـشــاهــد
أكشن مشوقة.
وسـ ـت ــدور أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم حـ ــول ال ـضــابــط
" مــار كــوس" ،ا لــذي تتم ترقيته لرتبة مفتش،
وصديقه مايك الروي ،يعيشان أزمة منتصف
ا لـعـمــر ،و ســط تحقيقهما فــي قضية جــد يــدة
تتضمن عددا من المرتزقة األلبانيين .ومن
المقرر طرح الفيلم تجاريا مطلع .2020
وقـ ــد ح ـق ـقــت ال ـس ـل ـس ـلــة ب ـجــزأي ـهــا نـجــاحــا
ت ـج ــار ي ــا ض ـخ ـمــا ،بـ ــدأت ب ــا ل ـج ــزء األول عــام
 ،1995ب ــإ ي ــرادات تـخـطــت  140مـلـيــون دوالر
من ميزانية إنتاجية بلغت  19مليونا ،مرورا
بالجزء الثاني عــام  2003بــإ يــرادات عالمية
ب ـل ـغــت ض ـعــف إي ـ ـ ــرادات الـ ـج ــزء األول ب ـ ــ273
مليونا من ميزانية تقدر بـ 130مليونا.
ُيذكر أن سميث ينتظر عرض أحدث أعماله
السينمائية هذا العام ،وهو النسخة الواقعية
لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "،"Aladdin
ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـتـ ـع ــد ش ـ ــر ك ـ ــة "  "Disneyلـ ـط ــرح
أح ــدث إنـتــاجــاتـهــا الـسـيـنـمــائـيــة ه ــذا ال ـعــام؛
النسخة الواقعية ألحد أشهر كالسيكياتها
ا لـكــار تــو نـيــة " ،"Aladdinا ل ــذي طــر حـتــه عــام
 ،1992و ح ـق ــق ن ـجــا حــا ا س ـت ـث ـنــا ئ ـيــا ُيـحـســب

لتاريخ الشركة المنتجة العالمية ،متخطيا
حاجز الـ 400مليون دوالر عالميا من ميزانية
إنتاجية لم تتخط  28مليونا ،وفاز بجائزتي
أو س ـك ــار "أ ف ـضــل أ غـنـيــة" و"أ ف ـض ــل موسيقى
تصويرية".
وت ـح ـم ــل ال ـن ـس ـخــة ال ــواق ـع ـي ــة ال ـع ــدي ــد مــن
المفاجآت ،أبرزها تجسيد شخصية "جني"
َّ
وجسدها
الشهيرة التي سيقدمها سميث،
بالنسخة الكارتونية النجم ا لــرا حــل روبين
و يـلـيــا مــز ،و ك ــان سـبـبــا ر ئـيـســا فــي نجاحها
ألدائه الصوتي المميز للشخصية ،وأسلوبه
الكوميدي.
وا لـفـيـلــم يـمـثــل فــر صــة لـكــل مــن لــم يتمكن
م ــن مـ ـش ــاه ــدة ال ـن ـس ـخ ــة ال ـك ــارت ــون ـي ــة ب ــدور
العرض السينمائي ،أن يشاهده في نسخة
واقعية جديدة ،تشير التوقعات إلى إمكانية
تحقيقها نجاحا جماهيريا يفوق النسخة
الكارتونية.
وص ـ ـ ــور عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاه ــد ال ـخ ــارج ـي ــة
للنسخة الجديدة في األردن ،لتوافق البيئة
الصحراوية هناك مع أحداث الفيلم.
ُيذكر أن النسخة الكارتونية ليست األولى
في أعمال "ديزني" التي يجرى تحويلها إلى
نـسـخــة وا قـعـيــة ،إذ عـمـلــت ا لـشــر كــة المنتجة
خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة عـلــى تـحــويــل معظم
كالسيكياتها الشهيرة ألعمال واقعية ،كان
أ بــرز هــا فيلم " ،The Jungle Book" 2016و
 ،The Beauty and the Beast 2017و قــد
حققا نجاحا فاق ما وصلت إليه النسختان
الكارتونيتان.

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4043الجمعة  15فبراير 2019م  10 /جمادى اآلخرة 1440هـ

tawabil@aljarida●com

ّ
ّ
المؤلف ميشال مراد :أبطالي شخصيات عصامية ال تعرف اليأس

الزوار يتنافسون على توثيق
رحلتهم بمعرض «الفهد ..روح
وقيادة» عبر األجهزة الذكية

َْ ُ َ
َ
أصدر كتابه الجديد «لمسة قدر» في مجموعة قصص قصيرة

ّ
ْ َ
العربية َّ
وتعرف إليها ّ
مكانها ّاللئق في مختلف المكتبات َّ
محبو األدب
فات القت
بعد إصداره مؤل
ٍ
ً
ً
والمعرفة ،ها هو المؤلف ميشال مراد الذي خاض معترك الميدان الثقافي تأليفا وتوثيقا َون ً
شرا يصدر
ُ
ْ
وتضم ً
روايته األولى بعنوان َ«ل ْم َس ُة َق َدر» ُّ
امتزجت فيها الحقيقة بالخيال ،ولقي الكتاب
قصيرة
ا
قصص
ّ
ً
أصداء طيبة في عالم الكتابة والتأليف« .الجريدة» التقت المؤلف فدار معه الحوار التالي حول أعماله
ُ
وقصصه التي تنقل القارئ إلى واحة رجاء وح ّب.
بيروت -نبال أميوني

أبرزت مكامن
الجمال في
مجتمعنا العربي
في كتابي {روائع
ّ
العربي} الذي
العالم
ً
َّ
ضم أقساما خمسة
تناولت الحضارة
واألديان والطبيعة
والعلم والعمران

مـ ــا الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـن ـي ــه ُ َم ـج ـمــوع ـتــك
َ
ال ـق ـص ـصـ َّـيــة «لـ ـ ً ْـمـ ـ َـسـ ــة قـ ـًـ ـ َـدر» ال ـتــي
أصدرتها حديثا مقارنة مع سائر
َّ
فات َك؟
مؤل ِ
ـور مــن الـحـيــاة ش ــردتْ
ّإن ـهــا ص ـ ٌ
َ
ُ
ُ ِّ ّ
في كل اتجاه ،فلحق ْت بها الذاكرة
على مدى سنوات ،وعندما علقتْ
ِ
ّ
ِّ
فها ال ـ َـي ــراع ْ وأتــى
فــي الــش ـبــاك
تلق ُ
ً
َ
ُ
ً
بـهــا واح ـ ــدة ت ـلــو أخ ـ ــرى ،مــضـ ِـفــيــا
عليها مـشـحــات الــوجــد ونـ ــداء ات
الحياة .وما ِّ
يميز هذا الكتاب عن
ِس ــواه مــن أعـمــالــي هــو اإلحـســاس
ال ــداخ ـل ـ ّـي الـ ــذي ت ـخـ َّـبــط ف ــي ذات ــي
واسـ ـتـ ـق ـ َّـر ب ـث ـب ــات ع ـل ــى األسـ ـط ــر.
ومـ ــولـ ــودي هـ ـ ًـذه الـ ـم ــرة مـخـتـلــف،
ً
ً
ولغويا بل
بحثيا
ليس مؤلفا
فهو
ً
الروايات والقصص
من
مجموعة
ً
ـال هــم أحـيــانــا مــن لـحـ ٍـم ودم
ألب ـطـ ٍ
ً
أك ـ ـ ــون قـ ــد ال ـت ـق ـي ــت ب ـه ــم فـ ـع ــا أو
ر بـمــا تخيلتهم لـخــد مــة الحكاية.
ً
ف ـف ــارت ــان مـيـلـكــونـيــان م ـثــا ال ــذي
ُ
رويت قصته المثيرة في {البطريق
األمبراطور}ّ ،
تعرفت إليه في أمسية
مــوس ـي ـق ـيــة أح ـي ــاه ــا ف ــي كــازي ـنــو
ّ
بسيمفونيات عالمية ألفها
لبنان
ٍ
وقـ ّـدمـهــا فــي أرق ــى مـســارح العالم
وأشهرها .أثار ملكونيان إعجابي
ً
كـ ـم ــو سـ ـيـ ـق ـ ّـي أوال ث ـ ــم أذ ه ـل ـت ـن ــي
يتيم
طفل
مسيرته الشخصية من
ٍ
ٍ
افترق عن إخوته الصغار وترعرع
في ميتم {عش العصافير} في كنف
رئيسة الميتم ماريا جاكوبسون
بمدينة جبيل (بيبلوس) اللبنانية،
إلى ماسح أحذية أو بائع علكة في
بيروت ،ليصبح بعد حين وبسحر
ـود جـبــار وإراد ٍة ال
ســاحـ ٍـر ومـجـهـ ٍ
تـعــرف الــوهــن قــائـ ًـدا لــأوركـسـتــرا

بعض إصدارات المؤلف
روائ ـ ـ ـ ــع األمـ ـ ـث ـ ــال الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ــن {دار
المشرق}.
نـهــايــة ال ـعــالــم مـتــى وك ـي ــف؟ ع ــن {دار
المجاني}.
لبنان :سؤال وجواب عن {دار المراد}.
قاموس األقوال عن {دار المراد}.
الـ ـم ــوس ــوع ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــي األمـ ـث ــال
والحكم والنوادر عن {دار المراد}.
روائع العالم العربي عن {دار المراد}.

ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة وم ــرج ـ ًـع ــا
ً
موسيقيا تــرفــع لــه أرق ــى الــدوائــر
الـعــالـمـيــة الـقـبـعــة .وع ـنــدمــا ب ــدأت
ّ
ُ
أردت أن أنـقــل قصة
أخ ــط كـتــابــي
الشخصية االستثنائية هــذه إلى
ّ
ال ـس ــواد ألن مـسـيــرتــه العصامية
ّ
تستحق أن تخلد في كتاب وتعلق
في األذهــان كبارقة أمل ّ
تحول كل
ٍ
ً
ممكنا في الحياة .أحبّ
مستحيل
ٍ
ّ
هذا النوع من القصص ألنه يحمل
ّ
رس ــال ــة وي ـم ــد ال ـم ــرء ب ــاألم ــل بـغـ ٍـد
م ـش ــرق ،فــأج ـمــل م ــا ف ــي الـقـصــص
عبر ّ
التي نقرأها ٌ
تحولنا من إنسان
ّ
أفضل فتصقل
شخص
عادي إلى
ٍ
ٍ
شخصيتنا ف ــي ق ــوال ــب إيـجــابـيــة
ّ
اشتدت
تبعث على التفاؤل مهما
األزمات.
الكتاب؟
كيف ولدت فكرة َهذا ُ َ
إص ـ ـ ـ ــدار كـ ـت ــاب «ل ـ ـمـ ـ َـسـ ــة ق ـ ـ ـ َـدر»
بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي ه ــو َّمـتـعــة قــادتـنــي
َّ
األدبية.
إلى أقصى حدود النشوة
لـقــد أحـبـبـ ُـت الـكـتــابــة مـنــذ نعومة
ُ
ْ
دارت في
كلمات
وبسطت
أظفاري
ٍ
خ ـلــدي وس ـك ـنـ ْـت ب ــوج ــدان ــي ،على
ورق لطالما دسستها
قصاصات
ِ
ٍ
في جيب ُ
َ
خواطر
ترتي لتدوين
س
ِ
ُ
ُ
شارك بها أحبائي
قد تباغتني ،فأ
الــذيــن نحيا مـ ًـعــا ُفــي عــالـ ٍـم هــادئ
جميل نصنعه بأنف ِسنا من حقائق
ّ
اة،
صادمة ،نغسل
جروحها المدم ً
ً
ِّ
أثوابا محبوكة
نضمدها ونلبسها
ُ
ُ
بالحبِّ
باألمل والصمود ،لتنبض
َّ
والدهشة .كنت بين الفينة واألخرى
أوراق
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـذه
ـ
ه
ـص
ـ
ص
ـ
ق
ـ
ل
ا
ـب
ـ
ت
أك ـ
ٍ
واحـ ـتـ ـف ــظ ب ـه ــا فـ ــي درج ـ ـ ــي حـيــث
ال تـطــالـهــا ي ــد .وم ــع األيـ ــام كـثــرت
ال ـق ـصــص ف ــارت ــأي ـ ُـت ن ـشــرهــا لـ ّـمــا
ونداء إلى
عبر حياتية
ٍ
تكتنفه من ٍ
األمل والمثابرة رغم كل ما تحمله
الحياة من مشقات وعذابات.
ي ـبــدو لـنــا ّأنـ ـ َـك سـلـكـ َـت م ـسـ ً
ـارا
ً
ًّ
أدبيا ُمختلفا.
ِّ
ِّ
لــم أخــطــط ألي أم ــر ول ــم أرســم
ُ
دفعت بأبطال القصص
لهدف ،بل
ُّ
واقع مرير والقفز
على
ب
إلى التغل
ٍ
ف ــوق ال ـح ـفــر واج ـت ـي ــاز األس ـ ــوار،
فـ ــراحـ ــوا ّي ـك ـت ـب ــون ع ــن وج ـع ـهــم،
صفحات
فسمعت أناتهم من خالل
ٍ
بيض ،وشــاهـ ُ
نفوس
ـدت معاناة
ٍ

ميشال مراد
قلقة تلهث وراء الـ ّـرجــاء لتجد في
النهاية درب خالصها المنشود.

أسلوب وتقمص
كيف تصف أسلوبك في َّ
القصة؟
ه ــي ّأول م ـغــامــر ٍة ل ــي ف ــي عــالــم
القصيرة ا لـتــي انطلقت
القصص
ً
طليقة ،ال ّ
تحدها حدود
من ذاتــي
ّ
ُ
تسبح في
وال تغلها قـيــود ،وهــي
ُ
ـاء رح ـ ٍـب ،فــا مسافة تبعد أو
ُفـضـ ٍ
ُ َ
ت ِّ
قرب ،وال تقاليد تك ِّبل ،وال عبرة،
ً
ُ
ٌ
ـوص ــل وأمــل
وال وع ــظ ــا ،بــل ِّع ــزم ي ـ ِ
وي ِّ
ذل ُل العقبات ُ
ُ
ٌّ
طهر
وحب ُي
ينص ُر،
ُ
شئت أن يكون
الموبقات ،فقد
من
ِ
أب ـط ــال ــي ع ـصــامـ ّـي ـيــن وم ـت ـمـ ّـرديــن
على الـيــأس والـقـنــوط ففي إحــدى
القصص أحكي رواية عدنان الذي
ً
خـســر مصنعا يمكله فــي ســور يــة
ـق كبير
بلمح ا لـبـصــر ،بفعل حــر يـ ٍ
فشعر بـحــزن كبير إ ل ــى أن التقى
ُ
بـ َـمــن قـ ِـتــل ابـنــه فــي الـحــرب فهانت
عليه مصيبته أمام وجع من خسر
فلذة كبده.
ً
َّ
تتقمص فــي القصص أحيانا
َّ
دور ال ـ ـمـ ــرأة ،وت ـت ـك ــل ــم بـلـســانـهــا،
ََ
العلن ما يخالجها من
فتخرج إلى
ِ
َّ
اضطرابات نفسية.
ٍ
ُ
َّ
تقمصت فــي ا لـكـتــاب شخصية
ُ ّ
ّ
كـ ــل ف ــرد وغ ـص ـ ُـت حــتــى أغ ــواره ــا،
وفي تصويري لمعاناة المرأة في
ّ
ُ ٌ
يحز في صدر
مجتمعاتنا ُ ،جــرح ُ
ـان ح ــر ي ـت ــوق إل ــى ال ـنــور.
ك ــل إن ـس ـ ٍ
وال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ك ــائ ــن حـ ـس ــاس يـفـيــض

تفوق
مسارات
بالمشاعر
ويختبر ً ٍ
ً
ً
الــرجــل عــذابــا ومـثــابــرة وشجاعة.
ً
عموما والعربية
المرأة
تعجبني ّ
ً
خصوصا ألنها تجتهد في تربية
ّ
عائلتها والـتـقــدم فــي مهنتها في
ـروف صعبة من دون أن تتنازل
ظـ ٍ
عــن أنوثتها أو شخصيتها .كان
ًال بـ ّـد لي أن أنقل بعض معاناتها
إذا خ ـص ـ ً
ـوص ــا ل ـنــاح ـيــة األع ـ ــراف
ً
االجتماعية والتقاليد التي غالبا
م ــا تظلمها و تـحـبـسـهــا ف ــي قمقم
الذكورية أو األحكام المسبقة.
َّ
ف ــي م ــؤل ـف ــات ــك ال ـســاب ـقــة نـجــدك
ً
شخصا آخر.
ّ
في مؤلفاتي السابقة كنت أبحث
عــن مــوضــوعــات ثـقــافـ َّـيــة ،تــربـ َّ
ـويــة
ٍ
واجـ ـتـ ـم ــاع ـ َّـي ــة ،ف ـك ـت ــاب ــي {غ ــرائ ــب
العالم} الــذي َّ
تعدت مبيعاته 120
أل ــف نـسـخــة ،ق ـ ّـدم لـلـقــارئ الـعــربـ ّـي
معلومات مفيدة شائقة .وعندما
ٍ
َّ
ركز اإلعالم على مساوئ مجتمعنا
ُ
الـعــربـ ّـي ،عـمــدت إلــى إب ــراز مكامن
ال ـج ـم ــال ف ـي ــه ف ــي ك ـت ــاب ــي {روائـ ـ ــع
ً
ّ
أقساما
العربي} الــذي ضـ َّـم
العالم
خمسة تناولت الحضارة واألديان
والـطـبـيـعــة وال ـع ـلــم وال ـع ـم ــران في
أوطــانـنــا الـعــربـ َّـيــةّ .أم ــا الموضوع
اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي ع ـم ـلـ ُـت ع ـل ـيــه بـجـهـ ٍـد
توثيقي طوال سنوات ،فهو إعداد
ّ
العالمية فــي األمثال
{الموسوعة
والـ ـحـ ـك ــم وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوادر} ف ـ ــي أجـ ـ ــزاء
َّ
َّ
ثمانية ،كما لـ ّ
تربوية
ـدي مؤلفات
ّ
ومعجمية.

ُ
جعبتك قـصـ ٌـص أخ ــرى
هــل فــي
ً
تبصر النور الحقا؟
يـلــزمـنــي بـعــض الــوقــت النـتــزاع
شخصيات كتابي الحالي والعودة
إل ــى ذاتـ ــي .ف ــي ال ـح ـيــاة ق ـصـ ٌـص ال
ً
تنتهي ،أسعى دوما ومن دون كلل
ّ
ً
لملمتها ولعلني أجمعها يوما
إلى
ّ
ما بين دفتي كتاب آخر.
لـفـتـتـنــي ف ـق ــرة سـ ّـمـيـتـهــا {إن ـهــا
ال ـم ـح ـبــة} وردت ف ــي آخ ــر الـكـتــاب
وعنونت الباب الخاص بها {خارج
اإلط ـ ــار} هــا أخـبــرتـنــا عــن قصدك
بذلك.
ُ
قرأت معلومة ذات يوم عن عالم
الفلك الشهير {كيرت ايبرلي} الذي
ً
كـ ــان ي ـل ـقــي م ـح ــاض ــرة عـلـمـيــة في
منتدى أميركي بمدينة هيوستن
في الــواليــات المتحدة .سأله أحد
ال ـ ـطـ ــاب ال ـجــام ـع ـي ـيــن عـ ــن مــوعــد
حلول نهاية العالم ففاجأ الحضور
ً
بعيدا عن عالم
بجوابه الــذي جاء
العلم واألرقام إذ قال{ :نهاية العالم
ّ
س ــوف تـحــل حـتـ ًـمــا بـعــد أن تهجر
المحبة صــدور البشر} .أعجبتني
هذه الفكرة فالمحبة وحدها تبني
ً
في عمارة اإلنسانية مدماكا بعد
آخ ــر ،وانـتـفــاء المحبة مــن القلوب
هو الذي يدمر في لحظة واحدة كل
ما َبناه اإلنسان فمن دون المحبة
ُ
ً
قبيحا
ُيفتق ًد النبل ويمسي العالم
موحشا.

تنافس زوار معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز
"الـفـهــد ..روح الـقـيــادة" ،المقام فــي مركز الشيخ جابر
األ حـمــد الثقافي بالكويت ،على توثيق رحلتهم بين
أجنحة المعرض عبر تطبيقات التواصل االجتماعي
المتنوعة على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية،
ونقلها مباشرة إلى أسرهم وأصدقائهم.
وانطلقت هذه المنافسة بين جميع الفئات العمرية،
للفوز بسباق غير معلن ،جائزتهم فيه حصد إعجاب
متابعيهم بالصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها منذ
دخولهم المعرض حتى مغادرتهم إياه.
ّ
ووظف الزوار هواتفهم وأجهزتهم الذكية للحصول
على توثيق كامل لرحلة الملك فهد وإنجازاته المحلية
والـخـلـيـجـيــة والـعــربـيــة وال ــدول ـي ــة ،إل ــى جــانــب حياته
ومقتنياته الشخصية ،والتي قدمها المعرض بأسلوب
اح ـت ــراف ــي ي ــراع ــي ال ـت ـنــاســق ف ــي ال ـم ــراح ــل وال ـت ــواري ــخ
والمحتوى ،باستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب
تشويقي ،مثل الشاشات التفاعلية وتقنية الهولوغرام
والتأثيرات الصوتية.
ّ
ووجــه الــزوار عدساتهم إلــى جناح "أخــوة راسخة"،
ال ـ ــذي ي ـج ـســد ع ـمــق ال ـع ــاق ــات ال ـس ـع ــودي ــة الـكــويـتـيــة
الـمـتـمـيــزة عـلــى مــر ال ـتــاريــخ ،إذ يتميز الـمـعــرض عن
سابقيه بصور تعرض للمرة األولى عن ملوك السعودية
وأمراء الكويت.
وقال فهد الرشيدي ،وهو أحد الــزوار ،إن استخدام
ال ـهــواتــف الــذكـيــة واألج ـه ــزة الـلــوحـيــة يعكس إعـجــاب
ً
الزائرين بأجنحة المعرض ومحتوياته ،ويخلق تنافسا
بينهم لتغطية الفعاليات عبر مواقع التواصل.
من جانبه ،قال سعد فهاد إن المعرض يوثق عمق
ً
ال ـعــاقــات ال ـس ـعــوديــة  -الـكــويـتـيــة ،م ــؤك ــدا أن زيــارتــه
وفعالياته تعتبر مناسبة مهمة لكل الزوار من جميع
األعمار ،وليست محصورة على فئة معينة.
واستطاع معرض "الفهد ..روح القيادة" نقل زواره
عبر نافذة الماضي التي تطل على أحداث مهمة تتمحور
ح ــول شخصية قــائــد ت ـ ّ
ـدرج فــي مـنــاصــب المسؤولية
ً
ً
ً
وزيرا ثم ملكا ،وكان شريكا في صنع التاريخ السعودي
والعربي والدولي الحديث.

جدارية االجيال تكمل المسيرة

ِّ
الجامعة األميركية في القاهرة تدشن مئويتها بمعرضين تشكيليين
{أن تسكن األحالم} يستلهم الفن الفرعوني و{بنت النيل» يتناول نضال المرأة

إصدار

«انفعاالت النفس»

تشهد قاعة «الفنون» داخل مقر الجامعة األميركية في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية،
معرضين تشكيليين للفنانتين هدى لطفي وشيرين جرجس ،ضمن احتفال الجامعة بمئويتها التي
بدأت في فبراير الجاري وتستمر حتى فبراير العام المقبل ،وتشمل الفعاليات تدشين مركز التحرير
الثقافي الذي افتتح قبل أيام داخل حرم الجامعة.
القاهرة -أحمد الجمال
ي ـ ـق ـ ــام م ـ ـع ـ ــرض ه ـ ـ ـ ــدى ل ـط ـف ــي
ف ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة «م ـ ـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ـيـ ـ ــون»
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «أن ت ـس ـك ــن األحـ ـ ـ ـ ــام»،
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـحـ ـم ــل م ـ ـعـ ــرض ش ـي ــري ــن
ج ــرج ــس ع ـ ـنـ ــوان «بـ ـن ــت ال ـن ـي ــل»،
و ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ــي ق ـ ــا عـ ـ ـت ـ ــي Future
و .Legacyو ن ـظ ـم ــت م ـس ـت ـشــارة
رئ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
الـ ـق ــاه ــرة وال ــرئـ ـي ــس األك ــاديـ ـم ــي
للفنون والـبــرامــج الثقافية شيفا
بالغي ،المعرضين كبداية لسلسلة
مـ ـع ــارض ف ـن ـيــة وأن ـش ـط ــة ثـقــافـيــة
ب ـمــركــز ال ـت ـحــريــر ال ـث ـقــافــي ،ال ــذي

يستهدف افتتاحه أن يكون قبلة
ثقافية لسكان وزائري القاهرة ،إلى
جــانــب طــاب وخــريـجــي الجامعة
األميركية في القاهرة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــة
األميركية فــي الـقــاهــرة ،فرنسيس
ريتشياردوني ،في بيان بمناسبة
ً
افتتاح المعرضين{ :ن ــدرك دائما
في الجامعة األميركية بالقاهرة أن
مصر هي أم الدنيا ،وأنها أساس
اإلبـ ـ ـ ــداع والـ ـفـ ـن ــون ف ــي الـمـنـطـقــة،
ولــذلــك فــإن إقــامــة هــذه المعارض
ا لـجــد يــدة للفنانتين المصريتين

ً
الـمـعــروفـتـيــن دول ـي ــا ه ــدى لطفي
وشـ ـي ــري ــن ج ــرج ــس ت ــرس ــخ ه ــذه
ً
الحقيقة ُمجددا}.
وي ـعــد ه ــذا أول م ـعــرض لـهــدى
ل ـط ـفــي ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
ب ــال ـق ــاه ــرة م ـن ــذ ن ـح ــو  20ع ــام ــا،
وي ـتــألــف {أن تـسـكــن األح ـ ــام} من
رس ــوم ــات ول ــوح ــات ومـنـحــوتــات
وتركيبات فنية ،وتتأثر أعمالها
ب ــال ـس ــري ــال ـي ــة وال ـ ـفـ ــن ال ـف ــرع ــون ــي
والفلسفة الشرقية والتأمل .وتقول
ل ـط ـفــي{ :ث ـم ــة س ـك ــون وهـ ـ ــدوء في
اللوحات .الشعور العام هو التأمل
والتفكير في صمت}.
وفـ ــي لــوحــات ـهــا ت ـص ــور لطفي
م ـش ــاه ــد ل ـل ـم ـس ــاح ــات ال ــداخ ـل ـي ــة
والبورتريهات الشخصية العميقة،
وي ـم ـث ــل الـ ـص ــوت ال ـ ــذي يـتـضـمــن
موسيقى تأملية ألستاذ الفلسفة
ً
والروحانيات روبرت سبيرا ،جزءا
ً
أساسيا من المعرض ،كذلك تقدم
ً
ً
ً
الفنانة رسما متحركا قصيرا مع
ال ـمــوس ـي ـقــى ،ي ـص ــور شـخـصـيــات
مستمدة من الفن الفرعوني.
يشار إلى أن هدى لطفي مؤرخة
ثقافية ونسوية ،تترجم أعمالها
فــي مـجــال الـفـنــون الـبـصــريــة هــذه
االنتماءات بطرائق مركبة متعددة،
وقد بدأت مسيرتها الفنية عندما
كانت تعمل أسـتــاذة في الجامعة
األميركية في القاهرة ،حيث ّ
درست
ً
عاماُ ،
وعرضت أعمالها
لنحو 25
الفنية في أماكن عدة حول العالم.

درية شفيق
بريشة هدى لطفي

ي ـ ــأت ـ ــي «بـ ـ ـن ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــل» كـ ـ ــأول

الجامعة األميركية
معرض تقيمه الفنانة المصرية
األم ـيــرك ـيــة ش ـيــريــن ج ــرج ــس في
مصر ،وتعرض من خالله سلسلة
لوحات ومنحوتات مستوحاة من
درية شفيق ،إحدى رائدات الحركة
ال ـن ـس ــوي ــة ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
وال ـت ــي كــانــت ع ـقــدت ف ــي ي ــوم 19
فبراير  ،1951ما سمته «المؤتمر
ال ـ ـن ـ ـسـ ــوي» ف ـ ــي ح ـ ـ ــرم ال ـج ــام ـع ــة
األميركية فــي الـقــاهــرة .واحتشد
في ذلك اليوم  1500امرأة وأعلنت

شـفـيــق آن ـ ــذاك« :اجـتـمــاعـنــا الـيــوم
ً
ل ـي ــس م ــؤتـ ـم ــرا ب ــل ه ــو ب ــرل ـم ــان،
وبرلمان حقيقي! برلمان المرأة!
ن ـحــن ن ـصــف األم ـ ـ ــة!» .ث ــم خــرجــت
المجموعة مــن قــاعــة إي ــوارت في
الجامعة إلى شارع قصر العيني
إل ــى ب ــواب ــات ال ـبــرل ـمــان وطــالـبــت
ب ـم ـن ــح ال ـ ـم ـ ــرأة ح ـ ــق ال ـت ـص ــوي ــت
وتــولــي المناصب الـعــامــة ،وأدت
االحتجاجات في نهاية المطاف
إلـ ــى إع ـ ــان ال ـح ـكــومــة الـمـصــريــة

عملة تذكارية بمناسبة
اليوبيل الماسي للجامعة
واف ـق ــت ال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة ع ـلــى إص ـ ــدار عـمـلــة تــذكــاريــة
بمناسبة االحـتـفــال بمئوية الـجــامـعــة األمـيــركـيــة بــالـقــاهــرة.
وقالت نجالء سمير ،أستاذة مساعدة بقسم الفنون بالجامعة
وعضو فريق العمل الذي سيضطلع بإعداد المواد الترويجية
ً
الـخــاصــة بمئوية الـجــامـعــة« :تـعــد هــذه الـمــوافـقــة تـقــديــرا من
الحكومة المصرية ألهمية تخليد احتفال الجامعة بمرور مئة
عام على إنشائها».
يذكر أن العمالت التذكارية الصادرة ،فئة الجنيه الذهب،
و 100جنيه فضية.

فـ ــي ي ـن ــاي ــر  1956م ـن ــح ال ـن ـس ــاء
المواطنات حق التصويت.
ً
ودمجت الفنانة أفكارا ومفاهيم
من حياة درية شفيق في تاريخها
الشخصي وتطورها الفنيُ ،
ويعد
ً
الورق المقطوع يدويا سمة مميزة
للوحات جرجس التي تستخدم
م ــواد و ط ــرا ئ ــق مختلفة لتعكس
الــوقــت والـمـكــان ،وتـبـ ُـرز الزخرفة
في أعمالها من خالل عناصر مثل
الصحراء ،وتدفق المياه ،والضوء
المتسلل في الهواء.
ُيذكر أن شيرين جرجس ُولدت
في مدينة األقصر (أقصى جنوب
مصر) عــام  ،1974وحصلت على
درج ـ ــة ال ـب ـك ــال ــوري ــوس م ــن كـلـيــة
ال ــدراس ــات اإلبــداع ـيــة فــي جامعة
كاليفورنيا ،ودرجــة الماجستير
م ـ ــن ج ــامـ ـع ــة نـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــادا ،وت ـش ـغ ــل
ً
حــالـيــا منصب أس ـتــاذة مساعدة
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة ون ــائ ــب
عميد الكلية فــي جــا مـعــة جنوب
كاليفورنيا ،وأقامت معارض عدة
حول العالم.

صدر عن دار {الرافدين} كتاب {انفعاالت النفس} للمفكر الفرنسي
رينيه ديكارت ،ترجمة الدكتور جورج زيناتي وتعليقه.
ّ
ّ
ُي ـع ـ ّـد الـعـمــل أح ــد كـتــب عـلــم الـنـفــس ال ـم ـبــكــرة ال ـتــي يـحــلــل فيها
ّ
ُ
الفيلسوف الفرنسي االنفعاالت والعواطف ويفسر آليات تكونها،
بهدف فهمها وإتاحة السيطرة عليها والتحكم فيها ،وهو ،من جانب
آخــر ،كتاب فلسفي في األخــاق يتابع فيه ديـكــارت االشتغال على
فلسفة األخــاق واإلرادة ،كذلك يتناول فيه عالقة النفس بالجسد؛
َّ
ّ
إذ يرى أن على اإلنسان عدم نسيان أنه حامل آلة الجسد ،وأن عليه
ّ
التمتع بها والسيطرة عليها في آن.
ً
جورج زيناتي لبناني ،عمل أستاذا للفلسفة الحديثة والمعاصرة
وال ــدراس ــات الـعـلـيــا فــي كـلـيــة الـتــربـيــة وكـلـيــة اآلداب فــي الـجــامـعــة
اللبنانية .حائز دكتوراه دولة في اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة
باريس ،فرنسا .1972 ،له سلسلة من المؤلفات باللغتين العربية
والفرنسية.

توابل ةديرجلا

العدد  / 4043الجمعة  15فبراير  2019م 10 /جمادى األخرى  1440هـ

tawabil@aljarida●com

إذاعة لبنان تحتفل بـ {يوم اإلذاعة العالمي}
تحت شعار الحوار والتسامح
• ّرسامون ونحاتون رسموا دورها الريادي وحلقات نقاش وحفالت فنية

ً
مدير إذاعة لبنان متوسطا الرسامين والنحاتين

بيروت -ةديرجلا

•

اإلذاعة يجب أن
تكون كالعلم
اللبناني علم
اللبنانيين
ً
جميعا
(محمد غريب)

•

ش ـهــدت اس ـت ــودي ــوه ــات اإلذاعـ ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،فـ ــي «ال ـ ـيـ ــوم ال ـعــال ـمــي
لـ ــإذاعـ ــة» ،ن ـشــاطــات عـ ــدة ،أب ــرزه ــا
ً
ً
استقبالها نحو  15رساما ونحاتا
جسدوا اإلذاعــة اللبنانية وأدواتها
اإلذاعـ ـ ـي ـ ــة بـ ـل ــوح ــات ف ـن ـي ــة ركـ ــزت
على دوره ــا وأهميته ،وجــالــوا في
استوديوهاتها ،مطلعين على سير
العمل فيها.
وفي نهاية االحتفال ،سلم مدير
اإلذاعة محمد غريب شهادات تقدير
إلى الرسامين والنحاتين ،وتحدث
عــن {دور اإلع ــام فــي تركيز أسس
الـثـقــافــة وال ـت ـســامــح وال ـس ــام لــدى
اللبنانيين ،فتكون اإلذاعة اللبنانية
سباقة في ذلك}.
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه ب ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن
ال ـم ـشــارك ـيــن ،آم ــا مـنـهــم نـقــل هــذه
الصورة الموجودة في استوديوهات
إذاع ـ ــة لـبـنــان م ــن خ ــال موهبتهم
إلــى اللبنانيين ،وق ــال{ :لبنان بلد
العيش المشترك والـتــاقــي ووطــن
جميع أبنائه ،إذ ال يمكن أن يعيش
ً
فيه اإلنسان بعيدا عن أخيه اإلنسان
الذي يشاركه المواطنة}.
وخ ـت ــم{ :أن ـت ــم ف ــي إذاعـ ـ ــة لـبـنــان
تمثلون لبنان الحقيقي في الثقافة
والفن ،واإلذاعة يجب أن تكون كالعلم

ً
اللبناني علم اللبنانيين جميعا}.

نشأة وتطور
أنـشـئــت اإلذاعـ ـ ــة الـلـبـنــانـيــة عــام
 1938إبــان االنتداب الفرنسي على
لبنان فــي عهد رئيس الجمهورية
اللبنانية إميل إده تحت اسم {راديو
الـ ـش ــرق} ،ف ــي مـبـنــى ال ـس ــراي مركز
ً
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ســاب ـقــا ووزارة
ً
حالياّ ،
وعين ألبير أديب
الداخلية
أول م ــدي ــر إذاعـ ـ ــي لـلـقـســم الـعــربــي
ً
والشاعر سعيد عقل مذيعا باللغة
الـعــربـيــة .كــانــت تـبــث عـلــى الموجة
المتوسطة طولها 288,50م بقوة
نصف كيلواط.
بعد نيل لبنان استقالله ،تسلمت
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة اإلذاع ـ ـ ـ ــة من
الفرنسيين بموجب بــروتــوكــوالت
رسـمـيــة ف ــي أب ــري ــل  1946ف ــي عهد
الــرئـيــس ب ـشــارة ال ـخــوري وألحقت
بوزارة األنباء والسياحة تحت اسم
{مـحـطــة اإلذاع ـ ــة الـلـبـنــانـيــة} وعين
ً
محمد صبرا مديرا للدعاية والنشر
واإلذاعة.
ً
ف ــي ي ـ ـنـ ــايـ ــر ،1958ت ـح ــدي ــدا في
عهد الرئيس كميل شمعون وضع
حجر األساس لدار اإلذاعة اللبنانية
ال ـك ـب ــرى ف ــي م ـح ـلــة ال ـص ـن ــائ ــع في
ب ـ ـيـ ــروت ،وت ــول ــت ش ــرك ــة سيمنز
األلمانية تنفيذ مشروع اإلذاعة الذي
يضم سبعة استوديوهات ومكتبة
تسجيالت ومحطة لــإرســال بقوة
 100كيلواط لبرامج اللغة العربية
والموجة القصيرة للبرامج الغربية
على مساحة من األرض تبلغ 1700
متر مربع.
فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،إب ــان الـحــرب
اللبنانية مرت اإلذاعة بظروف صعبة
وتضررت محطات إرسالها ،ما أدى
إلــى انقطاع االت ـصــال بينها وبين
ال ـمــركــز الــرئ ـيــس ف ــي ب ـي ــروت .بعد

ات ـفــاق الـطــائــف ( ،)1989استعادت
اإلذاعة محطات إرسالها المنتشرة
في أكثر من منطقة لبنانية ووضعت
خـ ـط ــة ل ـت ـط ــوي ــر ه ـ ـ ــذه ال ـم ـح ـط ــات
واالستوديوهات.
ك ــذل ــك جـ ـه ــزت وزارة اإلعـ ـ ــام
محطات إرســال على موجة الـ .F.M
في منطقة بعلبك وفي جبل صافي
فــي الـجـنــوب يـبــث منها البرنامج
الغربي بعد تجهيز استوديوهين
بــأحــدث األج ـهــزة لـهــذه الـغــايــة عام
.2003
أما في موضوع االستوديوهات
للبرنامج العربي فقد جهزت اإلذاعة
س ـب ـع ــة مـ ـنـ ـه ــا ،وهـ ـ ــي ّاألس ــاسـ ـي ــة،
بتجهيزات جديدة ُ
ودشنت وبوشر
ال ـع ـمــل ف ـي ـهــا عـ ــام  2007ف ــي عهد
الرئيس إميل لحود.
تعتبر مكتبة التسجيالت اإلذاعية
إح ــدى أه ــم المكتبات اإلذاع ـي ــة في
الشرق األوسط ،وتحتوي على آالف
البرامج والتسجيالت الموسيقية
والغنائية لكبار الفنانين والمطربين
ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن وال ـ ـعـ ــرب واألجـ ــانـ ــب
الــذيــن م ــروا فــي تاريخها الذهبي،
وسجلوا في استوديوهاتها وتركوا
بصماتهم عبر أثـيــرهــا .وقــد نقلت
اإلذاعة ،ضمن خطة التطوير ،المادة
اإلذاعـ ـي ــة وحـفـظـتـهــا عـلــى شــرائــط
مدمجة وأرشفتها بأحدث الطرائق
المعلوماتية والتقنية.
تعمل اإلذاعــة اللبنانية بإشراف
ً
وزارة اإلعالم وتتخذ نطاقا لعملها
ال ـخ ـط ــة اإلع ــامـ ـي ــة ال ـت ــي تضعها
الـحـكــومــة اللبنانية وي ـشــرف على
تنفيذها وزير اإلعــام .كذلك تعمل
ضمن منظومة اإلعالم العربي على
مستوياته اإلعــامـيــة والبرامجية
لـمــا فـيــه خــدمــة الـقـضــايــا الـعــربـيــة
المشتركة من خــال اتحاد إذاعــات
الدول العربية والمؤسسات التابعة
له.
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مهنيا :يتوقع الفلك انتصارا لــك لكنه يحذرك
المغامرة.
من
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـيــش ح ـي ــرة بـسـبــب ال ـغ ـمــوض في
تصرفات ً الحبيب.
اجتماعيا :تدفعك أحداث إلى التفكير في تغيير
مكان إقامتك.
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هدف هذه اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر
من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 ( - 1ماري  )...ملكة فرنسية
حكم عليها باإلعدام.
( - 2ال )....مــن أسـمــاء الله
الحسنى – أضواء (م).
 - 3هـ ـ ـ ــاك (م) – ضـ ــرب
بالسوط.
 - 4مـلــك نـفــخ ال ـصــور يــوم
القيامة.
 - 5يـقـيــم ف ــي م ـك ــان (م) –
سمو (مبعثرة).
 - 6حكى – نغمة موسيقية
– سهل.
 - 7بـحــر – يـســأم – نضج
(م).
 - 8سكب – الليل (مبعثرة).
 - 9نبي الصبر.
 - 10ف ـي ـل ـس ــوف فــر ن ـســي
(مفكر اليمين).

 . . . . . . . . ( - 1شـ ـ ــو بـ ـ ــا ن )
موسيقي ألماني.
 - 2قادم – مدينة هندية.
 - 3لهب – نغمة موسيقية
– ثلثا (يمن).
 - 4تجدها في (طواحين)
– (  .......ســون ـي ـكــا) أدي ــب
نيجيري.
 - 5شتم (م) – مادة قاتلة –
حبوب قهوة.
 - 6أديب مسرحي أميركي
زوج مارلين مونرو.
 - 7ضـمـيــر مـتـصــل – رمــز
جبري – ملك أسطورة.
 - 8عميد المسرح العربي
المصري الراحل.
 - 9تبعد – يأنس.
 - 10والية أميركية.

الجوزاء
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ً
أفقيا:

6

ً
مهنيا :يثير الفلك بعض البلبة أمام مشاريعك
صامد.
لكنك ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـغ ـمــرك الـحـبـيــب بــال ـحــب وال ـح ـنــان
وتبادله ًبالمثل.
ّ
اجتماعياّ :
صحية ما يستدعي
تمر في أزمــة
االنتباه واالهتمام.
رقم الحظ.4 :
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الحمل
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كلمة
السر:

فلك

sudoku

من  4أحــرف وهي اســم نبات يعيش في الظروف
والبيئات الصحراوية.

١٧

تسالي

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا  :معنوياتك تنخفض عـلــى أ ث ــر منافسة
فتماسك.
ّ
ً
قوية ً
ً
عاطفيا :تتعزز روابطكما وتـجــدان معا حلوال
العقبات.
ّ
لبعض ً
ّ
تتعرض لمشاكل
اجتماعيا :ال تجازف حتى ال
قانونية.
رقم الحظ.19 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :تغييرات أساسية تدفع مسار عملك
األفضلّ .
نحو ً
عــاطـفـيــا :يـتــوقــع الـحـبـيــب مـفــاجــأة س ــارة فال
بها عليه.
تبخل ً
اجتماعيا :يطرأ أمــر يجلب الـفــرح والسعادة
إلى أفراد العائلة.
رقم الحظ.15 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
ّ
ّ
المالي وتتطلع إلى إنجاز
يستقر وضعك
مهنيا:
مشروع مثمر.
ً
عاطفيا :تتبدل ًمعطيات كثيرة تزيد عالقتكما
ً
رسوخا
واحتراما.
ً
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ت ـ ّ
ـؤدي اتـصــاالتــك دورا فــي تخفيف
هموم العمل.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :تبدو مـقــدامــا ومـجــازفــا مــن دون خشية
وتنجح ًفي عملك.
عــاط ـف ـيــا :يـنـتـفــض الـحـبـيــب عـلــى واقـ ــع ل ــم يعد
يتحمله ًأنت سببه.
اجتماعيا :تسعى إلــى الظهور فــي المناسبات
واستقطاب االعجاب.
رقم الحظ.18 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا  :تتلفظ بكلمات جارحة بسبب االنفعال
الزمالء.
فيستاء
ً
ً
ّ
تتعدد الخيارات
عاطفيا :إذا كنت وحـيــدا فقد
أمامكً .
اجـتـمــاعـيــا :ال ـطــوالــع الفلكية ت ـهـ ّـدد بتفجيرات
وخالفات عائلية.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـجـعـلــك ال ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة مـتـشــائـمــا
لكنها ًلن تدوم.
لقاء محتمل ينير حياتك ويسعدك
عاطفيا ً :
متفائال.
فابق ً
اجتماعيا :إثارة األحقاد بين أفراد العائلة تؤدي
إلى خصام ّ
قوي.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :عالج المستجدات السلبية وكن منتبها
إشارة.
ألي ً
عاطفيا :انسجام وتــوزان في عالقتكما بعدما
اعتمدتما ً الحوار
اجتماعيا  :سـ ّـو المشاكل المنزلية لتستطيع
االنصراف إلى أمورك.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ــدع ــم ب ــرج ــك م ـخ ـط ـطــاتــك ال ـمــال ـيــة
وعملياتك واستثماراتك.
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ح ـ ـ ــدث م ـف ــاج ــئ ي ــؤث ــر س ـل ـب ــا فــي
بانهيارها.
عالقتكما ًويهدد
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـتـلـقــى دعـ ـم ــا م ــادي ــا م ــن األه ــل
ّ
وتطمئن إلى المستقبل.
رقم الحظ.13 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـق ــوم بـ ـجـ ـه ــود ق ـ ّـيـ ـم ــة ت ـج ـل ــب ث ـن ــاء
المسؤولين والزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاول الـتـخـلــص مــن عــاقــة جانبية
منذ مدة.
أقمتها ً
اجتماعيا :ال تهمل المعامالت المتعلقة بأهلك
وأنجزها في موعدها.
رقم الحظ.5 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
والتقدم
مهنيا :تدعوك األفالك إلى االنطالق
بشجاعة نحو أهدافك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :وضـ ــع ج ــدي ــد غ ـيــر م ـس ـت ـحـ ّـب في
عالقتكماً فحاول تسويته.
اجتماعيا :تفاجئ الجميع بقرارات حاسمة
على الصعيد العائلي.
رقم الحظ.9 :

مسك وعنبر

١٨

توابل ةديرجلا
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«المطبوعات الكويتية التاريخية» محور لقاء «ذات السالسل»
أقيم بالتعاون مع رابطة األدباء وبمشاركة الرميضي والمسباح والعبدالجليل
فضة المعيلي

تحدث المشاركون في اللقاء
الثقافي الشهري لمكتبة ذات
السالسل عن الكتب بمختلف
أنواعها السيما المصادر
األجنبية التي ذكرت الكويت.

المطبعة دخلت
إلى الكويت في
عام  1947عن
طريق دائرة
المعارف

المسباح

أقــامــت مكتبة ذات السالسل
ف ــي م ـق ــره ــا ب ــاألف ـن ـي ــوز ال ـل ـقــاء
الثقافي الشهري بالتعاون مع
رابطة األدباء الكويتيين ،تحت
عـنــوان "المطبوعات الكويتية
التاريخية " شارك فيها األمين
العام لرابطة األدباء الكويتيين
طالل الرميضي ،وأمين صندوق
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـت ــراث
وعضو رابطة األدباء الكويتيين
فهد العبدالجليل ،والباحث في
التراث صالح المسباح.
وح ـ ـضـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة ال ـش ـي ـخ ــة
فضيلة الدعيج ،والشيخة بدرية
الصباح ،واألمين العام السابق
ل ـل ـم ـج ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب بدر الرفاعي،
ومــديــر إدارة اآلث ــار والمتاحف
في المجلس د .سلطان الدويش.
وق ــال المسباح ،فــي مستهل
حــديـثــه ،إن أهــل الـكــويــت كانوا
ً
قديما يطبعون الكتب في مدن
عـ ــدة مـنـهــا ب ــوم ـب ــاي ،وب ـغ ــداد،
والقاهرة  ،ودمشق ،لعدم وجود
مطبعة في الكويت.
وأوضح المسباح أن المطبعة
دخـلــت إل ــى الـكــويــت ع ــام 1947
عن طريق دائــرة المعارف ،وتم
بيعها في نهاية العام ،ووصلت
مـطـبـعــة ع ــام  1948لـلـمـعــارف،
ً
الفتا إلى أن مجلة كاظمة كانت
أول مطبوعة ص ــدرت وطبعت

فــي الـكــويــت وص ــدر ال ـعــدد عــام
.1948
وقدم مجموعة من المقتطفات
المهمة منها أول مكتبة خاصة
للشيخ ناصر بن مبارك الصباح،
ً
ً
مشيرا إلى أن أكثر العلماء حرصا
عـلــى اق ـت ـنــاء الـكـتــب المخطوطة
والمطبوعة كــان الشيخ عبدالله
ال ـخ ـلــف ال ــدحـ ـي ــان ،1930-1875
وأسـســت المكتبة األهـلـيــة 1922
م بمبادرة من الشيخ يوسف بن
عـيـســى ال ـق ـنــاعــي ،وعـبــدالـحـمـيــد
ال ـ ـصـ ــانـ ــع ،وس ـ ـل ـ ـطـ ــان إب ــراهـ ـي ــم
الكليب ،وأمين المكتبة عبدالله
العمران النجدي.
مــن جــانـبــه ،تـحــدث الرميضي
عن الدواوين الشعرية باعتبارها
ً
ً
م ــرجـ ـع ــا م ـه ـم ــا ل ـل ـبــاح ـث ـيــن فــي
التاريخ الكويتي ،إذ يعتبر الشعر
دي ـ ـ ــوان الـ ـع ــرب وم ـ ـ ــرأة حـقـيـقـيــة
لـلـمـجـتـمــع ،وق ــد حـفـلــت ال ــذاك ــرة
الـكــويـتـيــة الـقــديـمــة بــالـكـثـيــر من
الـقـصــائــد الـشـعــريــة ال ـتــي وثـقــت
حوادث مهمة وشخصيات بارزة.
ّ
وفــي هــذا الـشــأن ،ذكــر الرميضي
بقصائد الشيخ عثمان بن سند
ال ــوائ ـل ــي ال ـت ــي ُع ــرف ــت بـتـطــرقـهــا
إلــى الكثير مــن الـجــوانــب الثرية
للحياة الفكرية الكويتية القديمة،
ك ـمــا عـ ــرف ال ـش ــاع ــر ع ـبــدال ـلــه بن
فــرج بالغزارة واإلب ــداع وتميزت
قصائده الغنائية كظاهرة فنية

الرميضي متوسطا العبدالجليل والمسباح
ً
جـ ـمـ ـيـ ـل ــة ،وق ـ ـ ــد جـ ـمـ ـع ــت ب ـع ـض ــا
مــن قـصــائــد ه ــذا الـشــاعــر الكبير
وطبعت عام 1919م بإشراف ابن
عمه الشاعر خالد الفرج  ،ولعبت
ال ـج ـه ــود الـ ـت ــي ب ــذل ــت ف ــي جـمــع
الـ ــدواويـ ــن ال ـش ـعــريــة وتــدويـنـهــا
مهمة ،لعل أبرزها ،جهود عبدالله
ال ــدوي ــش ،وط ـبــاع ـت ـهــا كــالـفـنــون
الشعبية وأعالم شعراء النبط.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــود ب ــن
ً
سـيـحــان ب ــذل ج ـه ــودا كـبـيــرة في
تدوين كتابه (التحفة الرشيدية
فــي األشـعــار النبطية) وللشاعر
سليمان الـهــويــدي كـتــاب جميل

خالد بوصخر« :إال زعلك» حققت ردود
أفعال واسعة خالل وقت قصير
●

محمد جمعة

طرح الفنان خالد بوصخر ،قبل أيام قليلة،
"ديو" جديدا يجمعه والفنانة البحرينية حنان
رضا ،بعنوان "إال زعلك" واألغنية من كلمات
مجبور وألـحــان بوصخر ،وتوزيع
حمد المنصوري.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح
خ ــاص ل ـ "ال ـجــريــدة"،
أعـ ـ ــرب ب ــوص ـخ ــرع ــن
س ـع ــادت ــه بـتـفــاعــل
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور م ــع
األغنية التي حققت

خالد بوصخر وحنان رضا

انـتـشــارا كبيرا خــال فـتــرة قصيرة ،مضيفا:
"التعاون مع حنان له طابع خاص ،فهي فنانة
تتمتع بإمكانات صوتية كبيرة ،ونتطلع إلى
استمرار التعاون بيننا لنقدم نتاجا غنائيا
مختلفا للجمهور الخليجي".
وأكد أهمية األغنيات السنغل في التواصل
مع الجمهور ،قائال" :في ظل
الركود الكبير الذي يخيم
عـ ـل ــى س ـ ـ ــوق اإلن ـ ـتـ ــاج
و تـ ـ ـ ــرا جـ ـ ـ ــع دور
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى

اس ـم ــه (م ـجــالــس الـ ـع ــرب) ،وب ــذل
الباحثون عبدالرزاق العدساني
وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـخـ ــالـ ــدي وم ـط ـل ــق
ً
الجافور جهودا رائعة في تدوين
األش ـع ــار الـنـبـطـيــة وحـفـظـهــا من
النسيان ،كما أن المرحوم عبدالله
ناصر الصانع أعــد دواويــن عدة
ألسماء معروفة في عالم الشعر
النبطي.
ب ـ ــدوره ،ت ـحــدث العبدالجليل
عن أهم المصادر األجنبية ،التي
ذكرت الكويت في القرنين الثامن
والتاسع عشر ،وأشــار إلــى أن د.
أحمد مصطفى أبوحاكمة أول من

أشار إلى هذه المصادر في كتابه
تاريخ الكويت.
وأوض ــح العبدالجليل أنــه تم
تكليف أبوحاكمة من لجنة تاريخ
الـكــويــت ،الـتــي شكلت عــام ١٩٥٩
وكان هدفها تدوين تاريخ الكويت
والبحث عــن الــوثــائــق والمراجع
المتعلقة به.
وتناول تجربة عدد من الرحالة
ً
الذين أصــدروا كتبا وذكــروا بها
الـكــويــت ووث ـقــوا جــوانــب عــديــدة
م ــن ح ـي ــات ـه ــا ،م ـن ـهــا ال ـس ـيــاســي
واالجتماعي والثقافي والمعماري
 ...إلخ.

وتـ ـط ــرق ك ــذل ــك إل ـ ــى رحـ ـل ــة د.
إدوارد آيـ ـڤ ــز مـ ــن إن ـك ـل ـت ــرا إل ــى
الـهـنــد ومـقــابـلـتــه لشيخ الكويت
عــام  .١٧٥٨وتناول العبدالجليل
كتاب الرحالة اإلنجليزي جيمس
باكنغهام الــذي زار الكويت عام
 ،١٨١٦وتطرق كذلك إلى عدد من
ال ــرح ــال ــة مـنـهــم سـتــوكـلـيــر ال ــذي
زار الكويت عــام  ١٨٣١والرحالة
ب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــف ،وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ــوكـ ـي ــل
السياسي في الخليج لويس بيلي
إلى الكويت عام  ١٨٦٣حيث التقى
الشيخ صباح الثاني ،رابع حكام
الكويت.

«اطلع من مزاجي» ...جديد العجيرب
في دور العرض السينمائية

التي أصبحت تدعم أسماء بعينها أصبح لزاما
علينا نحن المطربين الشباب االشتغال على
أنفسنا بصورة أكبر للحفاظ على وجودنا في
الساحة الفنية" ،مشددا على أهمية أن يضيف
الفنان إلى رصيده الغنائي العديد من األعمال،
وقــال" :ال شك في أن األرشـيــف الغنائي مهم،
فهو وقود الفنان في الحفالت".
على صعيد التمثيل ،أشاد خالد بتجربته
األخ ـيــرة فــي مسلسل "ال ـج ـســر" ،ال ــذي عــرض
خ ـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان ال ـم ــاض ــي م ــع ال ـف ـنــان
عبدالعزيز المسلم ونخبة من النجوم ،وقال:
"ال ـع ـمــل ف ــي مـجـمـلــه ك ــان م ـم ـيــزا ،الس ـي ـمــا أن
فـكــرتــه جــديــدة فــي إط ــار اجـتـمــاعــي إنـســانــي،
حيث يتولى أستاذ جامعي مهمة تأليف عمل
مسرحي عن تعريف الشعوب بكيفية مواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات ،واإلي ـ ـمـ ــان ب ـم ـف ـهــوم ال ـح ــري ــة،
لـكـنــه ي ـفــاجــأ بــال ـعــديــد م ــن االن ـف ـصــاالت
وال ـت ـن ــاف ــرات ف ــي ال ـن ـفــوس وال ـك ـث ـيــر من
الخالفات بين نجوم العمل.
وكشف بوصخر أنه بصدد قراءة العديد
من النصوص الختيار المناسب منها ،إلى
جانب مجموعة حفالت يستعد لها خالل
الفترة المقبلة.

●

سلة أخبار
جائزة «بوالر» ِّ
تكرم
غراندماستر فالش

منحت جائزة "بوالر"
املوسيقية العريقة ،التي
تعد بمثابة "نوبل" في
مجال املوسيقى ،ملنسق
األسطوانات غراندماستر
فالش ،أحد رواد الراب
األميركي ،الذي أصبح أول
فنان هيب هوب يحظى بهذه
املكافأة.
َّ
وكرمت الجائزة أيضا هذه
السنة عازفة الكمان األملانية
آن صوفي موتر ،واملؤسسة
األميركية باليينغ فور
تشانج .ويحصل كل من
الفائزين على مليون كرونة
( 108آالف دوالر) خالل
حفل من املزمع إقامته في
ستوكهولم ،بحضور امللك
كارل غوستاف السادس عشر.
وكان غراندماستر فالش،
واسمه الحقيقي جوزيف
سادلر ،وهو اليوم في
َّ
الستني من العمر ،شكل في
السبعينيات فرقة تعد رائدة
بمجال الراب مع خمسة
فنانني آخرين.
(أ ف ب)

رحيل الفنانة نادية
فهمي عن  71عامًا

محمد جمعة

ينتظر الـفـنــان الـكــومـيــدي خــالــد الـعـجـيــرب عــرض
مشروعه السينمائي الجديد "اطلع من مزاجي" ،الذي
يتقاسم بطولته مع رفيق دربه الفنان أحمد العونان،
ّ
حيث شكال ثنائيا ناجحا على مدار سنوات ،سواء في
الدراما أو المسرح وأخيرا السينما.
والفيلم الجديد من تأليف وإخراج عبدالله السلمان،
ويشارك في بطولته ،إلى جانب العجيرب والعونان،
ّ
كل من نايف البشايرة وبوفوزي مع عبدالله السلمان،
ويتوقع عرضه خالل الفترة المقبلة في دور السينما
المحلية والخليجية.
من جهة أخرىّ ،
ثمن العجيرب تجربته األخيرة في
مسرحية "مطلوب" ،وقــال لـ "الـجــريــدة" كانت مغامرة
أكثر من رائعة بمعية نخبة من الفنانين الذين أعتز بهم
كثيرا ،حيث قدمنا عمال يناسب جميع أفــراد األسرة،
وحظي بمتابعة جماهيرية كبيرة على مــدار الفترة
الماضية ،والعودة مجددا أمر محتمل ،خصوصا أن
فريق العمل متحمس للقاء الجمهور مجددا ،السيما
أن المسرحية مــن األعـمــال المحترمة والـهــادفــة ،التي
من السهل أن يجتمع كل أفراد األسرة على مشاهدتها،
فضال عن األجواء الشبابية التي تسودها ،إذا ما وضع
في االعتبار أن غالبية القائمين عليها من جيل الشباب
بــدءا من التأليف ،مــرورا باإلخراج لعبدالعزيز صفر،
وصوال الى أبطال العمل.

خالد العجيرب

ُيذكر أن مسرحية "مطلوب" من تأليف جورج خباز
وإخ ـ ــراج عـبــدالـعــزيــز ص ـفــر ،إشـ ــراف عـيـســى الـعـلــوي،
وبطولة خالد العجيرب ،وعبدالله بهمن ،وخالد المظفر،
وعبدالله الحمادي ومجموعة من الفنانين.
وكان العجيرب قد أطل خالل رمضان الماضي في
المسلسل الكوميدي "واحد مهم" ،بطولة الفنان طارق
العلي ،وفخرية خميس ،ومنى شداد ،وانتصار الشراح
وآخ ــري ــن ،وه ــو مــن تــألـيــف ضـيــف ال ـلــه زي ــد ،وإخ ــراج
نعمان حسين.

« »Al Hassan Brothersقدمت روائع
األغنيات في «اليرموك الثقافي»

ً
أدت أعماال من ألبومها « »Mi Lunaوغنت لوندر و«جبسي كينغز»

توفيت الفنانة نادية فهمي،
أمس ،عن عمر يناهز  71عاما،
بعد صراع طويل مع املرض.
ومن املقرر تشييع الجنازة
عقب صالة عصر اليوم من
مسجد السيدة نفيسة ،لتدفن
في مقابر البساتني ،ويقام
العزاء اليوم بمسجد عمر
مكرم.
وكانت الراحلة تقيم خالل
األشهر األخيرة بمنزل
زوجها السابق الفنان سامح
الصريطي تحت رعاية ابنتها
الفنانة ابتهال الصريطي.
وبدأت الفنانة الراحلة
مشوارها في عالم التمثيل
عام  1974بمسلسل
"القضبان" ،بطولة الفنان
الراحل محمود املليجي،
وشاركت في مسلسالت
"وضع أمني ،وسابع جار،
والسبع وصايا" ،وكذلك فيلم
"فتاة املصنع" مع املخرج
محمد خان.
كما قدمت العديد من األعمال
الدرامية ،أبرزها "ضمير أبلة
حكمت" ،و"ساكن قصادي"،
و"أرابيسك" ،و"نصف ربيع
اآلخر" ،و"شارع املواردي".

مينزيل تستكمل مشوار
التحدي في «»Frozen2

فرقة « »Al Hassan Brothersأثناء األمسية

●

فادي عبدالله

أقــامــت دار اآلث ــار اإلســامـيــة أمسية للفرقة
الـكــويـتـيــة " ،"Al Hassan Brothersفــي مركز
اليرموك الثقافي ،أمس األول ،بعنوان "إلهام"،
ضـمــن مــوســم الـ ــدار الـثـقــافــي ال ـ ـ  ،24بحضور
جمهور متذوق للفن الموسيقي ،يتقدمه مدير
إدارة الـبــرامــج اإلعــامـيــة والتقنية والعالقات
العامة في دار اآلثار أسامة البلهان.
قدم األمسية عضو ديوانية الموسيقى بالدار
صباح الريس ،وقال في حديث مقتضب" :قدمنا
أمسيات لمواهب كويتية مميزة وواع ــدة في
الـمــوســم الثقافي الـحــالــي ،بــدأنــاهــا مــع عازفة
البيانو لولوة الشمالن ،ثم المؤلف الموسيقي
د .سليمان الــدي ـكــان ،ود .عــامــر جـعـفــر ،وهــذه
األمسية مع األخوين علي وهيثم الحسن ،للمرة
ً
األولــى التي يقدمان فيها حفال في دار اآلثــار
ً
اإلسالمية ،ويتضمن البرنامج أعماال متنوعة
بلغات مختلفة وهــي اإلسـبــانـيــة واإلنكليزية
والعربية".
قدمت " "Al Hassan Brothersمجموعة من
المقطوعات المميزة تتسم بالطابع اإلسباني
"الـ ـف ــامـ ـنـ ـك ــو" ،وأداء األغـ ـنـ ـي ــات بـ ـع ــدة ل ـغــات
اإلس ـبــان ـيــة وال ـعــرب ـيــة واإلن ـك ـل ـيــزيــة والـلـهـجــة
الكويتية.

تتكون الفرقة من علي الحسن (مغن أساسي
وعــازف غيتار) ،وهيثم الحسن (عــازف غيتار
أساسي ومغن) ،وعبدالرحمن العيسى (عازف
اآلل ــة اإليـقــاعـيــة "ال ـكــاخــون") ،وستيفن (عــازف
بيزغيتار).

برنامج الحفل
اسـتـهـلــت " "Al Hassan Brothersبــرنــامــج
حفلها بأغنية "بس أبي أخز هالعيون لألبد"،
وأعقبتها بأغنية "هنا واآلن" ،ثم عزفت مقطوعة
موسيقية بعنوان " 4يناير" ،بعدها أدت الفرقة
(أراك) من
أغنية بعنوان " "Yo Te Quieroأو
ِ
ألبومها األول " "Mi Lunaال ــذي أصــدرتــه عام
 ،2017لـتـتـحــول إل ــى إحـ ــدى أغ ـن ـيــات الـفــريــق
الـشـهـيــر "جـبـســي كـيـنـغــز" ،وه ــي بـعـنــوان "Un
."Amor
لتنتقل بعد ذلك إلى أغنية فلكلورية إسبانية
عن قصة شاعر سيء الحظ منجذب نحو فتاة
مجنونة اسمها آيتارا التي تتمشى في حقول
الــزيـتــون فتغزل فيها الـشــاعــر ،ثــم أدت الفرقة
أغنية من الطابع المرياتشي المكسيكي ،والتي
ً
قــدمــت أي ـض ــا ك ــإح ــدى أغ ـن ـيــات فـيـلــم الــرســوم
ُ
المتحركة الشهير " "cocoالذي عرض في عام
 ،2017لتتبعها الفرقة بأغنية " "Mundoالتي

طرحت ضمن برنامج وثائقي فرنسي مع اثنين
من أعضاء فريق "جبسي كينغز" ،ثم عادت "Al
 "Hassan Brothersإلى ألبومها األول بتقديم
مقطوعة موسيقية حملت عنوان "More Than
 ،"Feelingsوأغنية "يا عمري وسنيني".
ومن التراث الكويتي ،قدمت أغنية "قال محيي
الهوا" وهي من أعمال ألبومها األول ،من كلمات
الشاعر عبدالله الفرج الملقب "أبو األصــوات"،
نقتطف من كلماتها" :قــال محيي الهوى ظبي
ّ
سباني /آه عزاه للروح العليلةّ /ويح من هو من
الهجران فاني /وإن نعا الورق طنب في عويله".
كما أدت الفرقة الكويتية ،أغنية مكسيكية
غنتها العديد من الفرق بينها البريطانية "ذا
بيتلز" ،وأتبعتها بعمل شهير للفرقة نفسها
بعنوان "."Hey Jude
وان ـبــرت الـفــرقــة فــي تقديم روائ ــع األغنيات
الـ ـخ ــال ــدة ،ال ـت ــي ن ــال ــت إعـ ـج ــاب ال ـح ـض ــور مــن
ت ـف ــاع ــل وحـ ـم ــاس ــة وت ـص ـف ـي ــق ،وه ـ ــي "Hotel
 "Californiaلفرقة "إيغل" من إنتاج عام ،1975
و" "superstitionللمغني والملحن العبقري
األمـيــركــي ستيفي ون ــدر مــن إنـتــاج عــام 1972
وح ـص ــدت ج ــائ ــزة "غ ــرام ــي" الـمــوسـيـقـيــة عــام
 .1974واختتمت الفرقة برنامجها ،مع أغنية
"فــي إزده ــار" من ألبومها األول ،وهــي من لون
الفالمنكو اإلسباني.

تتحدى ملكة الجليد
املفضلة لدى الجميع،
إيدينا مينزيل ،عنصرا
جديدا في أحدث تريللر
لفيلم " ،"Frozen2الذي
طرحته شركة ديزني أمس
األول ،وحقق مئات اآلالف
من املشاهدات في غضون
دقائق ،وظهرت فيه امللكة
إلسا ،والتي تقوم باألداء
الصوتي لها مينزيل،
تتحول إلى بطلة خارقة
من أجل التغلب على جسم
ضخم من املاء ،واجتمعت
في وقت الحق مع بعض
الوجوه املألوفة ،اختها
األميرة آنا ،وتقوم باألداء
الصوتي لها النجمة
كريستني بيل ،وكريستوف
ويقوم باألداء الصوتي له
جوناثان جروف.
وحقق الجزء األول من فيلم
الرسوم املتحركة نجاحا
هائال عند طرحه عام ،2013
حيث حصد ما يقرب من
 1.3مليار دوالر إيرادات في
جميع أنحاء العالم

ةديرجلا
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دوليات
واشنطن :عهد جديد في المنطقة ...وإيران أكبر تهديد لها

• نتنياهو يشيد بـ «منعطف عربي تاريخي» خالل مؤتمر وارسو ...وظريف يسخر من أوهامه
• «صفقة القرن» عقب انتخابات إسرائيل ...والفلسطينيون يتهمون كوشنير بـ «تطبيع االحتالل»

ً
متوسطا نتنياهو وبومبيو في «وارسو» أمس (رويترز)
اليماني

شددت واشنطن ،أمس ،خالل
اليوم الثاني من مؤتمر وارسو
للسالم واالستقرار في الشرق
األوسط على ضرورة اعتماد
عهد جديد من التعاون في
إلرساء األمن ،ورأت
المنطقة ّ
أن إيران تمثل أكبر تهديد.

بولندا تنفي
اتهامات طهران
وممثل برلين يدافع
عن وحدة أوروبا

رك ـ ــزت واش ـن ـط ــن أمـ ــس خــال
ال ـج ـل ـســة الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـ ـ "مــؤت ـمــر
وارســو" ،الــذي تنظمه بالتعاون
مع بولندا لبحث األمن والسالم
فــي الـشــرق األوس ــط على أهمية
ب ـلــورة عـهــد جــديــد مــن الـتـعــاون
بين دول المنطقة إلرســاء األمن
والسالم.
وقال نائب الرئيس األميركي
مــايــك بـنــس ،خــال كلمة لــه أمــام
االجتماع الــذي حضره ممثلون
عن  60دولــة من بينها إسرائيل
ووزراء خارجية  10دول عربية:
"ن ـح ــن اآلن ش ــاه ــدون ع ـلــى بــدء
عـهــد جــديــد بـيــن رئـيــس ال ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو،
وقـ ـ ـ ــادة ال ـب ـح ــري ــن وال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ــارات .جميعهم يتقاسمون
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــز ،وسـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ف ــي
المؤتمر وجهات النظر الصادقة
حــول التحديات الـتــي تواجهها
المنطقة".
وأضـ ــاف" :بــول ـنــدا وال ــوالي ــات
المتحدة ترحبان بهذا الملتقى،
الذي يعد رمزا للتعاون وإشارة
مليئة بــاأل مــل لمستقبل مشرق
ي ـن ـت ـظــر دول ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط.
دعـ ــونـ ــا ن ـش ـي ــر إل ـ ــى أنـ ـن ــا أقـ ــوى
حينما نكون معا".

نائب وزير الخارجية خالد الجارالله خالل مشاركته في المؤتمر ويبدو بنس عقب إلقاء كلمته (أ ف ب)
من جانب آخر ،طلب بنس من
الحلفاء األوروبـيـيــن االنسحاب
م ــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــع إيـ ــران،
ً
م ـحــذرا مــن مــزيــد مــن العقوبات
األميركية على طهران.
ونـ ـ ـ ـ ــدد ب ـ ـنـ ــس ب ـ ـ ــإي ـ ـ ــران الـ ـت ــي
وصـ ـفـ ـه ــا ب ــأنـ ـه ــا "أك ـ ـبـ ــر ت ـهــديــد
ل ـ ـل ـ ـسـ ــام واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
األوسط" ،واتهم النظام اإليراني
بــال ـت ـخ ـط ـيــط الرت ـ ـكـ ــاب "م ـحــرقــة
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة" ب ـ ـس ـ ـبـ ــب طـ ـم ــوح ــات ــه
اإلقليمية.

مواجهة التحديات
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،دع ـ ــا وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ــاي ــك
بومبيو ،في كلمته أمام المؤتمر،
إلــى عهد جديد مــن التعاون في
الشرق األوسط ،وقال إنه ال يمكن
ألي دولـ ـ ــة أن ت ـظ ــل ب ـم ـع ــزل عــن
ا لـتـصــدي للتحديات اإلقليمية،
مـ ـث ــل إي ـ ـ ـ ــران وس ـ ــوري ـ ــة وال ـي ـم ــن
وال ـ ـس ـ ــام بـ ـي ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن
والفلسطينيين.
وقال بومبيو" :تسعى الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة إل ـ ــى ع ـه ــد ج ــدي ــد مــن
الـتـعــاون بين كــل بلداننا بشأن
كيفية مواجهة هذه القضايا".

تركيا تعرض آلية تجارة على غرار أوروبا
أعلنت تركيا عن استعدادها لوضع آلية تجارية
شـبـيـهــة بــاآلل ـيــة األوروبـ ـي ــة لـلـتـعــاون م ــع إيـ ــران،
التي وضعتها بروكسل لاللتفاف على العقوبات
األميركية.
وق ــال الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،

خــال لـقــاء مــع الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي
في سوتشي أمس" :أنقرة ترحب باآللية األوروبية
الخاصة للتجارة مع إيــران ،ومستعدة للتعاون
معها في إطارها ،وكذلك وضع آلية ثنائية".

وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـ ــا مـ ــن تـ ـح ــد فــي
المنطقة سيحل نفسه بنفسه.
علينا أن نعمل معا من أجل األمن.
ما من سبيل ألي دولة ألن تبقى
بمعزل".
وأحـ ـج ــم ع ــن ت ــوج ـي ــه ان ـت ـقــاد
مباشر لطهران ،لكنه أدرجها في
قائمة التحديات بالشرق األوسط
وأقر بوجود خالفات بين الدول
في جميع القضايا.
وفي وقت سابق ،قال بومبيو
خالل اجتماع مع رئيس الوزراء
اإلسرائيلي إنه ال يمكن تحقيق
ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار ف ــي الـشــرق
األوسـ ــط دون ال ـت ـصــدي إليـ ــران،
ال ـت ــي ات ـه ـم ـهــا ب ـ ـ "ت ـن ـف ـيــذ حـمـلــة
اغتياالت في أنحاء أوروبا".

توتر ووحدة
وتحدث بومبيو وسط توترات
مع "االتحاد األوروبي" بشأن قرار
واشنطن االنسحاب من "االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي" الـ ـ ــذي أب ــرم ـت ــه ال ـق ــوى
ال ـعــال ـم ـيــة م ــع إيـ ـ ــران عـ ــام 2015
وإعالنها المفاجئ سحب قواتها
من سورية.
وعقب كلمة الوزير األميركي،
أ ك ـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
األلمانية ،نيلس أنين ،الذي ترأس
وفــد برلين إلــى وارس ــو ،بعد أن
تـخـلــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة هايكو
م ـ ــاس ع ــن الـ ـمـ ـش ــارك ــة" :أوروب ـ ـ ــا
ل ـي ـس ــت م ـن ـق ـس ـمــة حـ ـ ــول قـضـيــة
إيران" ،الفتا إلى أن هناك تكاتفا
ألجل االتفاق النووي بشأن منع
تطوير قنبلة نووية إيرانية.
ول ـ ـ ــم تـ ــرسـ ــل كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن دول
أوروب ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة ،م ـثــل ألـمــانـيــا
و فـ ــر ن ـ ـسـ ــا ،وزراء خ ــار ج ـي ـت ـه ــا

للمشاركة بالمؤتمر ،فيما رفضت
روسيا والصين وتركيا المشاركة
بالمؤتمر ،ألنه "يركز على نشاط
إيران فقط" من أجل خدمة أهداف
واشنطن.

إشادة نتنياهو
من جهته ،أشاد نتنياهو خالل
كلمته أمس بالعشاء االفتتاحي
للمؤتمر مساء أمس األول ،وقال
ً
ً
إن ــه ش ـكــل "مـنـعـطـفــا تــاري ـخ ـيــا".
وأضاف "في القاعة جلس حوالي
 60وزيـ ـ ــرا ل ـل ـخــارج ـيــة يـمـثـلــون
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـحـ ـك ــوم ــات ،ورئ ـي ــس
وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية
دول عربية بارزة ،وتحدثوا بقوة
ووضوح ووحدة غير عادية ضد
التهديد المشترك ا ل ــذي يشكله
النظام اإليراني".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
االسرائيلي عن أمله في أن تمهد
"وحدة الموقف" هذه الطريق أمام
تطبيع أكبر في العالقات لتشكل
كل جوانب الحياة.

صنع التاريخ
ّ
وعلق نتنياهو على جلوسه
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اليمني خالد اليماني في المؤتمر
بنشر صــورة على تويتر وكتب
فوقها بالعبرية "نصنع التاريخ".
والـ ـتـ ـق ــى ن ـت ـن ـي ــاه ــو فـ ــي مـقــر
إقامته بوارسو أمس األول وزير
الـخــارجـيــة الـعـمــانــي يــوســف بن
علوي.
ً
وردا ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال إن كــا نــت
مملكة البحرين ستدعو نتنياهو
لـ ـل ــزي ــارة ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

«محور أستانة» إلحياء التسوية السورية وحسم الملفات العالقة
بوتين لحلول وسط وإردوغان لفتح المجال الجوي ...وروحاني النسحاب األميركيين
في محاولة إلعادة إطالق عملية تسوية
ـت ب ــات تنظيم
الـ ـن ــزاع الـ ـس ـ
ـوري ،ف ــي وقـ ـ ٍ
ً
"داعش" محاصرا في كيلومتر واحد ،ومع
تحضير واشنطن النسحابها العسكري؛
اجتمع قادة "محور أستانة" رؤساء روسيا
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن وت ــرك ـي ــا رجـ ــب طـيــب
إردوغـ ــان وإي ــران حسن روحــانــي ،للمرة
الــراب ـعــة ،لبحث ال ـم ـبــادرات ال ـهــادفــة إلــى
الدفع باتجاه الـحــوار الـســوري الداخلي،
وتشكيل لجنة الدستور الجديد وتحقيق
االنتقال السياسي.
وركـ ـ ــز ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
إردوغان على ضرورة فتح المجال الجوي
أمام الطائرات التركية فوق إدلب من أجل
ً
معركة شــرق ال ـفــرات ومـنـبــج ،مــؤكــدا أنه
ال يمكن تحقيق السالم في سورية دون
تطهيرهما مــن وحـ ــدات حـمــايــة الشعب
الكردية.
وعلى وقع خالفات ظهرت بوضوح بين
الدول الثالث حول مصير محافظة إدلب،
أكد إردوغان أنه يريد أن يتحرك بالتنسيق
م ــع روس ـيــا بــالـمـنـطـقــة اآلم ـن ــة المحيطة
ً
بالمحافظة ،منددا بضبابية ال تزال تخيم
على قرار االنسحاب األميركي من سورية.
وفي حين تمسك روحاني بتنفيذ قرار
سحب ال ـقــوات األميركية ونـشــر الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ض ـف ـتــي الـ ـ ـف ـ ــرات ،اع ـت ـبــر
الــرئـيــس الــروســي ،بعد أن نــاقــش مصير
إدلب مع إردوغان بشكل منفصل ،أنه في
حال العمل بشكل نشط ومستمر والبحث
عن حلول وسط بشأن الوضع في سورية
فسوف نتمكن من تحقيق األهداف .وقال

بــوتـيــن" :أن ــا مقتنع بــأنـنــا سنتمكن من
إعطاء دفعة جديدة لتسوية الوضع في
سورية ،سواء على أرض الواقع أو في إطار
الجهود السياسية والدبلوماسية إلقامة
حوار بين السوريين".
وبــال ـتــزامــن م ــع ال ـق ـمــة ،أع ـلــن الـجـيــش
الـتــركــي تسيير أول دوري ــة مشتركة مع
الشرطة الروسية في محيط منبج ،على
ال ـخ ــط ال ـفــاصــل ب ـيــن ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة
وفصائل المعارضة ،في محاور عين دقنة
ومرعناز ومنغ بريف (حلب) الشمالي.
وفي دمشق شدد رئيس الــوزراء عماد
خميس على ا لـعــزم فــي تحرير محافظة
ً ً
إدلب قريبا جدا ،وإعالن االستنفار إلعادة
الـخــدمــات لجميع للمناطق الـعــائــدة إلى
ً
كنف الدولة ،مؤكدا أن تأمين احتياجات
المواطنين أولوية له.
وفي أول عملية من نوعها في أوروبا،
أعـلــن االدعـ ــاء الـفــرنـســي اعـتـقــال الشرطة
ً
شـخـصــا ك ــان يـعـمــل ل ــدى االس ـت ـخ ـبــارات
السورية ،في باريس ،لالشتباه في ارتكابه
"جــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة" فــي الـفـتــرة بين
عــامــي  2011و ،2013وذل ــك بعد ساعات
من توقيف األمن األلماني اثنين من وحدة
التحقيق في الجهاز ذاته ،بمدينتي برلين
وزويـ ـب ــروك ــن ،لـضـلــوعـهـمــا ف ــي عـمـلـيــات
تعذيب معتقلين في سجون النظام.
وتـ ـ ـح ـ ــدث اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـف ــرنـ ـس ــي عــن
تنسيق أمني ألماني -فرنسي لمالحقة
مرتكبي جرائم حرب في سورية ،عقب
تسريب  55ألف صورة لمعتقلين في
سجون النظام قتلوا تحت التعذيب،

ّ
الموحدين الدروز يرفعون صورة األسد خالل مسيرة في قرية
شيوخ من
مجدل شمس في الجوالن أمس (أ ف ب)
في واقعة عرفت باسم "صور قيصر".
وم ــع اح ـت ــدام الـمـعــركــة فــي آخ ــر موقع
ل ـت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش ف ــي ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،كـشــف
مدير المرصد الـســوري لحقوق اإلنسان
رامــي عبدالرحمن ،أمــس األول ،عــن تركة
كبيرها جمعها تنظيم "داعش" في العراق
ً
وسورية ،موضحا أنه "بات يحتكم على
ً
 40طنا من الذهب الخالص".
وأشار عبدالرحمن إلى أن "ذهب داعش
ً
ً
يعد صيدا ثمينا للتحالف الدولي بقيادة
واشـنـطــن وق ــوات ســوريــة الديمقراطية،
بعد السيطرة على آخر جيوبه في شرق
ً
الفرات" ،مبينا أن التنظيم سرق المعدن
النفيس من العراق وسورية وجمعه من
ً
كل مناطقه ،وصقل جزءا منه في األراضي

التركية ،وتمت إعادته إلى سورية".
في المقابل ،أكد المتحدث باسم حملة
"ق ـســد" فــي دي ــر الـ ــزور عــدنــان عـفــريــن أن
ً
"داعــش" بات حاليا محاصر في مساحة
ً
ً
تبلغ كيلومترا مربعا واحدا من المنازل،
بــاإلضــافــة إل ــى مخيم بـجـنــوب الـبــاغــوز،
ً
مشيرا إلى مقاومة ال يستهان بها ولجوئه
إلى نساء لتنفيذ عمليات انتحارية ،مع
اشتداد االشتباكات والمعارك الطاحنة.
وأوضـ ــح عـفــريــن" :ف ــي ال ـبــاغــوز أنـفــاق
كثير .لهذا السبب تأخرت الحملة .هناك
الكثير من االنتحاريين الذين يقتحمون
مناطق قواتنا .هناك سيارات ودراجــات
مفخخة".
(عواصم -وكاالت)

البحريني خالد بــن أحـمــد ،لدى
خـ ــروجـ ــه مـ ــن ج ـل ـســة ال ـم ــؤت ـم ــر:
"سيحدث عندما يحدث".
وه ــذه هــي الـمــرة األول ــى التي
يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ق ــائ ــد إســرائ ـي ـلــي
رفيع المستوى ومسؤولون عرب
رفـيـعــون فــي مؤتمر دول ــي حول
الشرق األوسط منذ مؤتمر مدريد
للسالم عام .1991
ي ـ ـشـ ــار إل ـ ـ ــى أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال
ت ـق ـيــم ع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة إال
مع دولتين عربيتين هما مصر
واألردن.

سخرية ظريف
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،سـ ـخ ــر وزيـ ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي م ـح ـمــد
جـ ـ ــواد ظ ــري ــف ،م ـم ــا وص ـف ـه ــا ب ـ
"أوهـ ــام نتنياهو" بـعــدمــا صــرح
بـ ــه ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن عـ ــن اج ـت ـم ــاع
مــزمــع مــع ممثلين ع ــرب لـ ـ "دفــع
ال ـم ـص ــال ـح ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ب ـشــأن
ال ـح ــرب م ــع إي ـ ــران" عـلــى هــامــش
مؤتمر وارسو.
قال ظريف عبر "تويتر"" :لقد
عــرف ـنــا دائ ـم ــا أوه ـ ــام نـتـنـيــاهــو.
واآلن ،الـ ـع ــال ــم ،وأول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
يحضرون سيرك وارسو ،يعرفون
ذلك".
وهــاجــم ظــريــف الـمــؤتـمــر ،في
تغريدة سابقة مساء أمس األول،
ع ـق ــب اع ـ ـتـ ــداء اس ـت ـه ــدف حــافـلــة
ل ـ "ال ـحــرس ال ـثــوري" وسـقــط فيه
 27قتيال في محافظة سيستان
بلوشستان ،واعتبر أنه "ليس من
قبيل الصدفة أن يضرب اإلرهاب
إيران في اليوم نفسه لبدء سيرك
وارس ــو" .وتــابــع" :خــاصــة عندما
ي ـح ـت ـف ــل أص ـ ــدق ـ ــاء اإلره ــابـ ـيـ ـي ــن

بـ ـش ــوارع وارس ـ ـ ــو ،ويــدعـمــونـهــا
بــواسـطــة روب ــوت ــات تــويـتــر" .في
إش ــارة إلــى حـضــور ممثلين عن
منظمة "مجاهدي خلق" المتمردة
التي تصنفها طهران إرهابية.
والحقا ردت وزارة الخارجية
البولندية ،على تغريدة ظريف،
ق ــائ ـل ــة" :ب ــول ـن ــدا ت ــدي ــن اإلره ـ ــاب
ب ـكــل أشـ ـك ــال ــه" ،مـضـيـفــة أنـ ــه "ال
ي ــوج ــد إره ــابـ ـي ــون ف ــي وارس ـ ــو،
توجد ديمقراطية ،وحرية تعبير
وتضامن".

صفقة القرن
مـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال كـبـيــر
مـ ـس ــاع ــدي ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
غ ـ ــاري ـ ــد ك ــوشـ ـنـ ـي ــر ،إن "ال ـب ـي ــت
األبـيــض" سيقدم خطته للسالم
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
التي يطلق عليها "صفقة القرن"
بعد االنتخابات اإلسرائيلية.
ونقلت وسائل إعالم عبرية عن
كوشنير قوله في جلسة مغلقة
م ــع وزراء خ ــارج ـي ــة م ـشــارك ـيــن
فــي مؤتمر وارس ــو" :نـقــدم خطة
الـســام بعد انـتـخــابــات  9أبريل
في إسرائيل".
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ع ـ ّـب ــرت السلطة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ــن
اسـ ـتـ ـنـ ـك ــاره ــا ل ـل ـم ــؤت ـم ــر ،ال ـ ــذي
ي ـ ـهـ ــدف بـ ــرأي ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى "ت ـط ـب ـي ــع
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لــأراضــي
الفلسطينية".
(وارسو  -أ ف ب ،د ب أ،
رويترز)

جعفري ّ
يتوعد باالنتقام لـ«الحرس الثوري»
وخامنئي يتهم استخبارات إقليمية وعالمية
شـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـســن
روحـ ــانـ ــي ،أم ـ ــس ،ه ـجــومــا ع ـلــى عــدة
أطــراف ،متهما إياها بالوقوف خلف
اعـ ـت ــداء اس ـت ـه ــدف حــاف ـلــة ل ــ"ال ـح ــرس
الثوري" وأسفر عن سقوط  27قتيال،
في جنوب البالد ،أمس األول.
وتـ ــوعـ ــد روح ـ ــان ـ ــي ب ــاالنـ ـتـ ـق ــام مــن
"مجموعة المرتزقة" التي قتلت أفراد
"ال ـح ــرس الـ ـث ــوري" ،مـتـهـمــا ال ــوالي ــات
المتحدة وإسرائيل بـ"دعم اإلرهاب".
وقــال قبل أن يتوجه إلــى سوتشي
لعقد قمة مع نظيريه الروسي والتركي
حــول ســوريــة ،إن "ال ـجــذور الرئيسية
ل ــإره ــاب فــي المنطقة هــي الــواليــات
المتحدة والصهيونية ،وبعض الدول
النفطية اإلقليمية تـقــوم بــد عــم مالي
ً
لإلرهابيين" ،مضيفا" :سنثأر بالتأكيد
لــدمــاء شـهــدائـنــا مــن ه ــذه المجموعة
العميلة".
وحث الدول المجاورة للجمهورية
اإلس ــامـ ـي ــة ع ـل ــى "الـ ـقـ ـي ــام بــواج ـب ـهــا
ال ـق ــان ــون ــي ،ف ــي إط ـ ــار ع ــاق ــات حسن
الـ ـج ــوار وعـ ــدم ال ـس ـمــاح لــإرهــابـيـيــن
باللجوء إلــى األعـمــال اإلرهــابـيــة ضد
جيرانها ،من خالل استغالل أراضيها".
وتـ ــابـ ــع روح ـ ــان ـ ــي" :إذا اس ـت ـم ــرت
االعـ ـت ــداء ات مــن دون أن تتمكن هــذه
ال ـ ـ ـ ــدول مـ ــن صـ ــد اإلرهـ ــاب ـ ـي ـ ـيـ ــن ،فـمــن
ً
ال ـ ــواض ـ ــح أن ل ـن ــا حـ ـق ــوق ــا مـ ــن حـيــث
المعايير القانونية والدولية ،وسوف
نتمكن من استيفاء حقوقنا في الوقت
المناسب".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال الـ ـم ــرش ــد األع ـل ــى

ع ـل ــي خــام ـن ـئــي إن م ـن ـف ــذي ال ـه ـجــوم
ه ــم ب ــال ـت ــأك ـي ــد "م ــرت ـب ـط ــون بــأج ـهــزة
اس ـت ـخ ـب ــارات ت ــاب ـع ــة ل ـ ــدول إقـلـيـمـيــة
وعالمية".
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أكـ ــد ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
للحرس الـلــواء محمد علي جعفري أن
قواته "ستنتقم من االعداء لدماء الشهداء
ً
المظلومين في الحادث اإلرهابي" ،داعيا
باكستان لتشديد التدابير األمنية على
حدودها المشتركة مع إيــران لتضييق
الـخـنــاق عـلــى اإلرهــاب ـي ـيــن التكفيريين
والعمالء ألعداء شعبي البلدين.
وأصدر جعفري بيانا أمس جاء فيه
أن الهجوم وقع بعد "يومين من الملحمة
المتمثلة بـمـشــار كــة ع ـشــرات الماليين
مــن اإليرانيين الثوريين والــواعـيــن في
م ـس ـيــرات ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة األرب ـع ـيــن
الن ـت ـصــار الـ ـث ــورة اإلس ــامـ ـي ــة" ،متهما
الواليات المتحدة والصهاينة بالسعي
لالنتقام من هذا المشهد.
وتبنت جماعة "جيش الـعــدل" ،التي
ت ـع ـت ـب ــره ــا ط ـ ـهـ ــران م ـن ـظ ـمــة إره ــابـ ـي ــة،
الهجوم الــذي نفذ بسيارة مفخخة في
منطقة سيستان بلوشستان المحاذية
لباكستان.
ويعود آخر اعتداء كبير في إيران إلى
 22سبتمبر  2018عندما قتل  24شخصا
بأيدي خمسة مسلحين أطلقوا النار على
عــرض عسكري فــي األه ــواز كـبــرى مدن
خوزستان .وتبنت الهجوم مجموعتان
هـمــا "الـم ـقــاومــة الــوطـنـيــة فــي االحـ ــواز"
العربية االنفصالية ،وتنظيم "داعش".
(طهران -إرنا ،فارس ،رويترز ،د ب أ)

سلة أخبار
السعودية تعفو عن المعسرين
وولي العهد إلى إندونيسيا

وجه خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
أوامره بإطالق سراح جميع
السعوديين الموقوفين في
قضايا مديونيات بمنطقة
الرياض.
وشمل قرار العفو كل من ال
تزيد مديونياتهم على مليون
ريال ،وثبت إعسارهم شرعا،
حسب وكالة "واس" الرسمية.
إلى ذلك ،أعلنت إندونيسيا
امس ،أنها ستستقبل األسبوع
المقبل ولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان الذي
سيقوم بزيارة رسمية ،في إطار
جولة آسيوية تشمل باكستان
والهند وماليزيا.
وتبدأ زيارة بن سلمان ألكبر
بلد مسلم في العالم االثنين.
وقال الناطق باسم الرئاسة
جوهان بودي إن بن سلمان
"سيصل إلى إندونيسيا 18
فبراير وسيلتقي الرئيس
جوكو ويدودو في  19منه".

بوتفليقة يعين مديرًا
جديدًا لألمن الجزائري

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
( 81عاما) ّ
عين ،أمس األول،
مدير الشرطة القضائية عبد
القادر بوهدبة ،مديرا عاما
جديدا لألمن الوطني خلفا
للعقيد مصطفى لهبيري الذي
تولى المنصب نهاية يونيو
الماضي بدال من اللواء عبد
الغني هامل الذي ظل في
منصبه لثمانية أعوام قبل
إقالته أيضا من دون توضيح
األسباب .وربط محللون
ووسائل إعالم محلية إقالة
هامل بمصادرة  701كيلوغرام
من الكوكايين في نهاية
مايو وأسلوب التعامل بشأن
التحقيقات في هذه الواقعة.

الصومال :غارات أميركية
تقتل  11من «الشباب»

أعلنت القيادة االميركية في
افريقيا (افريكوم) ،مقتل 11
مسلحا من "حركة الشباب"
الصومالية الموالية لتنظيم
"القاعدة" بغارتين جويتين
نفذتهما على مواقع لمسلحي
الحركة بمنطقة جنالي في
محافظة شبيلي السفلى جنوب
الصومال قبل ايام.
وأكدت "افريكوم" انه تم تنفيذ
الغارتين "دعما لجهود
الحكومة الصومالية لدحر
الحركة االرهابية".

اختطاف جندي إسرائيلي
من قاعدة عسكرية

ذكر موقع "مفزاك اليف"
اإلسرائيلي ،أمس ،أن الجيش
اإلسرائيلي يواصل البحث عن
جندي إسرائيلي ،اختطف أمس
األول ،من قاعدته العسكرية
بالجنوب.
وأكد الموقع أن عمليات بحث
واسعة تجرى للعثور على
الجندي ،البالغ من العمر 19
عاما ،مشيرا إلى أن الجيش
طلب من الجمهور المساعدة
في العثور عليه ،أو معرفة أي
معلومات عنه.

٢٠

دوليات

ةديرجلا

•
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ً
ّ
البرلمان المصري يمرر تعديل الدستور ويفتح حوارا قبل االستفتاء
• «دعم مصر» يسحب إلغاء هيئتي الصحافة واإلعالم • السيسي يشارك بمؤتمر ميونيخ األمني
القاهرة  -حسن حافظ

ً
وافق  485نائبا من أصل 596
في البرلمان المصري على مبدأ
تعديل مواد في الدستور
المصري أمس ،لتقترب مصر من
خطوة االستفتاء الدستوري
في أبريل المقبل ،والذي يشمل
عدة مواد جوهرية يسمح
أهمها ببقاء ًالرئيس عبدالفتاح
السيسي رئيسا للبالد حتى عام
.2034

فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة مـ ـت ــوقـ ـع ــة وافـ ـ ــق
البرلمان المصري برئاسة علي
ع ـب ــدال ـع ــال ،ف ــي جـلـسـتــه ال ـعــامــة
أم ـ ــس ،ع ـلــى م ـق ـتــرح ال ـت ـعــديــات
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـم ـق ــدم ــة م ــن أك ـثــر
من خمس أعضاء المجلس ،بما
يسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح
السيسي رئيسا حتى عام ،2034
مع زيادة صالحياته في مواجهة
ال ـبــرل ـمــان وال ـس ـل ـطــة الـقـضــائـيــة،
وسيبدأ البرلمان فتح باب النقاش
المجتمعي حول التعديالت مدة
شهرين ،يعقبه إجــراء االستفتاء
على الـتـعــديــات فــي شهر أبريل
المقبل عل األرجح.
 485ن ـ ــا ئ ـ ـب ـ ــا وا ف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوا ع ـل ــى
ال ـت ـعــديــات ،وف ـقــا آلل ـيــة ال ـم ـنــاداة
عـلــى كــل نــائــب بــاالســم فــي جلسة
أمس ،لضمان حصول المقترح على
موافقة أكثر من نصف عدد األعضاء
« 50فــي المئة  ،»1 +بحكم الـمــادة
« »226من الدستور ،وأحال عبدالعال
ال ـت ـعــديــات الـمـقـتــرحــة إل ــى لجنة
الـشــؤون الدستورية والتشريعية
لتشكيل لجان استماع وفتح باب
النقاش المجتمعي لمناقشة المواد
الـمـقـتــرح تعديلها ،واالن ـت ـهــاء من
صياغتها في مــدة  60يوما ،وفقا
لما نص عليه الدستور.
وحصد مقترح التعديالت على
أغلبية ساحقة من برلمان يهيمن
عـلـيــه أن ـص ــار وم ــؤي ــدو الـسـيـســي،
فيما لــم تتعد أص ــوات الرافضين
مجموعة قليلة مــن ال ـنــواب .وكــان
أب ــرز مــن رف ــض« :هـيـثــم الـحــريــري،
وأحمد طنطاوي ،وسمير غطاس،
وضياء الدين داوود» ،بينما وافق
عدد من النواب على مبدأ التعديالت
مع التحفظ على عدد من صياغات
المواد المعدلة ،وهو ما أكد رئيس
البرلمان أنه سيتم مناقشته فيما
بعد.

كلمة الشعب

التعديالت المقترحة
تنص على أن تصبح
مدة الرئاسة 6
ً
سنوات بدال من أربع

وأل ـ ـقـ ــى ع ـب ــد ال ـ ـعـ ــال ك ـل ـمــة قـبــل
ف ـت ــح بـ ــاب ال ـت ـص ــوي ــت ،قـ ــال فـيـهــا
إن ال ـبــرل ـمــان ع ـقــد ثـ ــاث جـلـســات
متتابعة لمناقشة التعديالت ،وتم
االسـتـمــاع إل ــى  221ع ـضــوا ،منهم
 126عـضــوا مــن األغلبية «ائـتــاف
دعـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـصـ ـ ــر» ،و 95عـ ـ ـض ـ ــوا مــن
المعارضة واألقلية والمستقلين،
ثــم وجــه الشكر ألعـضــاء البرلمان
على التزامهم بالقواعد ،وأضــاف:
«الـشـعــب فــي الـنـهــايــة هــو صاحب

ّ
محل بالقاهرة لبيع الزهور لمناسبة «عيد الحب»
مصرية منقبة في
ٍ
الـكـلـمــة األولـ ــى واألخـ ـي ــرة ف ــي هــذا
الـشــأن» .وقــال عبدالعال إنــه سيتم
تخصيص شهر لتلقي المقترحات
والمالحظات من مختلف الجهات
والهيئات ،ثم عقد جلسات استماع
ع ـلــى م ــدى أس ـبــوع ـيــن ب ـحــد أدن ــى
 6جـ ـلـ ـس ــات ي ـح ـض ــره ــا ع ـ ــدد مــن
السياسيين والقانونيين وممثلي
ال ـه ـي ـئــات اإلع ــام ـي ــة وال ـجــام ـعــات
والنقابات الستطالع رأيهم في مبدأ
التعديالت ،ثم تتولى لجنة الشؤون
الدستورية والتشريعية الصياغة
النهائية للتعديالت فــي أسـبــوع،
ث ــم ت ـع ـكــف ع ـل ــى إع ـ ـ ــداد ت ـقــريــرهــا
ال ــذي تـقــدمــه أم ــام الجلسة العامة
لـلـبــرلـمــان لـلـحـصــول عـلــى موافقة
ال ـنــواب النهائية ،وح ــال الموافقة
يحيل رئيس المجلس التعديالت
إلى رئيس الجمهورية الذي يدعو
الشعب لالستفتاء عليها.
ووعد رئيس البرلمان بفتح باب
النقاش المجتمعي حول التعديالت،
وش ــدد عـلــى أن الـمـجـلــس حريص
كل الحرص على اتباع اإلج ــراءات

الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة وس ــامـ ـتـ ـه ــا إلنـ ـج ــاز
التعديالت ،الفتا إلى أن تخصيص
نـسـبــة  25فــي الـمـئــة لـلـمــرأة داخــل
ال ـب ــرل ـم ــان ،س ـي ـك ــون م ـح ــل ن ـقــاش
وسـيـخـضــع ل ـل ـحــوار المجتمعي،
وذلك ردا على تحفظ عدد من النواب
ب ـمــا فـيـهــم أع ـض ــاء ح ــزب «ال ـن ــور»
السلفي ،على تعديل المادة «»102
لتنص على كوتة المرأة.
عبدالعال ،تعهد باالستماع إلى
رأي السلطة القضائية بكل هيئاتها
فــي الـتـعــديــات الـتــي تمسها ،وأن
البرلمان سيعمل على االنتهاء إلى
صياغات تضمن االستقالل لرجال
القضاء ،لكن رغم ذلك تبدو صياغة
التعديالت حاسمة في فرض نفوذ
رئيس الجمهورية بــإقــرار تعيينه
لجميع رؤســاء الهيئات القضائية
ورئاسته للمجلس األعلى للهيئات
القضائية.
وقــرر رئيس البرلمان استبعاد
الـ ـم ــاد تـ ـي ــن  212و 213ال ـخ ــاص ــة
بـهـيـئـتــي ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ـ ــام من
التعديالت الدستورية ،من عملية

(اي بي ايه)

الـتـصــويــت ،وذل ــك اسـتـجــابــة لطب
مــن رئـيــس لجنة الثقافة واإلع ــام
بالبرلمان ،أسامة هيكل ،الذي أكد
أنه تواصل مع النواب من أجل هذا
القرار ،مؤكدا أن الهيئتين إداريتان
تــديــران األم ــوال المملوكة للدولة،
وال عالقة لهما بعودة منصب وزير
اإلعالم من قريب أو بعيد ،وهو ما
اسـتـجــاب لــه رئـيــس ائ ـتــاف «دعــم
مصر» عبدالهادي القصبي ،مقدم
ال ـت ـعــديــات ،بـسـحــب طـلــب تعديل
المادتين.

تعديالت جوهرية
ووافـ ـ ــق الـ ـن ــواب ع ـلــى الـمـقـتــرح
ال ـم ـقــدم م ــن  155نــائ ـبــا ،أك ـث ــر من
خ ـم ــس األع ـ ـض ـ ــاء ،بـ ـش ــأن ت ـعــديــل
م ــواد دس ـتــوريــة ،وه ــو األم ــر الــذي
وافق البرلمان على مناقشته يوم 3
فبراير الجاري ،وتتضمن التعديالت
تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان
بنسبة  25في المئة وزيادة تمثيل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال والـ ـف ــاحـ ـي ــن والـ ـشـ ـب ــاب

واألق ـب ــاط ،وع ــودة الـغــرفــة الثانية
لـلـبــرلـمــان ت ـحــت مـسـمــى «مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ» ،ل ـكــن األهـ ــم ه ــو ال ـمــواد
الخاصة بوضع رئيس الجمهورية
في الدولة المصرية.
وت ـنــص ال ـت ـعــديــات الـمـقـتــرحــة
على أن تصبح مدة الفترة الرئاسية
ست سنوات بدال من أربع سنوات،
تطبق على الفترة الرئاسية الحالية
للرئيس السيسي ا لـتــي ستنتهي
ب ـعــد ال ـت ـعــديــل ف ــي  2024ب ــدال من
 ،2022م ــع مـنـحــه وض ــع استثناء
بــال ـتــرشــح لــوالي ـت ـيــن رئــاسـيـتـيــن
أخــريـيــن ،مــا يعني بـقــاء السيسي
رئيسا حتى  2034إن لم يكن ،2036
حـســب الـتـفـسـيــر الـنـهــائــي لـلـمــادة
االنـتـقــالـيــة ،مــع منحه صالحيات
واس ـ ـعـ ــة ب ـص ـف ـتــه م ـم ـثــل الـسـلـطــة
الـتـنـفـيــذيــة ع ـلــى ح ـس ــاب الـسـلـطــة
القضائية.
ومن أخطر التعديالت المقترحة
الـ ـم ــادة « »200ال ـخــاصــة بــال ـقــوات
المسلحة ،والتي طالب الـنــواب أن
يـتــم الـنــص فيها عـلــى أن «ال ـقــوات

الـمـسـلـحــة م ـلــك ال ـش ـعــب ،مهمتها
حـ ـم ــاي ــة الـ ـ ـب ـ ــاد ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
أمنها وســامــة أراضـيـهــا ،وصــون
الدستور والديمقراطية ،والحفاظ
على المقومات األســاسـيــة للدولة
ومــدن ـي ـت ـهــا ،وم ـك ـت ـس ـبــات الـشـعــب
وحقوق وحريات األفراد».

●

بيروت  -ةديرجلا

•

أحيا لبنان ،أمس ،الذكرى الـ  14الغتيال
رئيس الحكومة األسبق رفيق الحريري ،في
احتفال ضخم في بيروت.
و شـ ـ ـ ـ ـ ــارك ن ـ ـحـ ــو  10آالف ش ـ ـخـ ــص فــي
العنوان
الذكرى ،التي طغى عليها هذا العام
ّ
االقتصادي التي أريد لها شعار «البلد مكفى
بشغلك» ،في إشارة إلى ورشة العمل المتوقع
انطالقها مع انطالق عمل الحكومة الجديدة
التي يرأسها سعد الحريري.
وتمت إضاءة الشعلة عند الواحدة إال عشر
دقائق في شــارع «ســان جــورج» ،في الموقع
الذي اغتيل فيه الحريري .كما نظم نواب كتلة
«المستقبل» لقاء في مقهى «االتــوال» وسط
المدينة المكان األخير الذي زاره الحريري.
ّ
اللبنانية»
ونـشــر رئـيــس ح ــزب «الـ ـق ـ ّـوات
سمير جعجع على صفحاته الشخصية عبر
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،أمــس ،صــورة
ل ـل ـحــريــري ف ــي ال ــذك ــرى ال ـ ـ  14السـتـشـهــاده
وفي خلفيتها الحفرة التي أحدثها االغتيال
مكتوب عليها «العدالة آتية ،لو بعد حين».
ك ـ ـمـ ــا غـ ـ ـ ــرد رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب «الـ ـتـ ـق ــدم ــي
االش ـتــراكــي» الـنــائــب الـســابــق ولـيــد جنبالط
عبر حسابه على «تويتر» ،أمس ،بالقول« :إلى
رفيق الحريري ورفاقه وشهداء الحرية العدالة

آتية ال محال» .وقال رئيس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي عبر «تويتر» أمــس« :خير ما
نستذكر به الرئيس رفيق الحريري في ذكرى
اس ـت ـش ـهــاده قــولــه الـشـهـيــر ال أح ــد أك ـبــر من
ً
وطنه .فلنتعظ جميعا ونأخذ العبرة لتكون
ً
الــوحــدة الوطنية هدفنا األسـمــى بعيدا من
منطق القوة والغلبة والتحدي .ال أحد يملك
كــل الـحــق ،وال حــق خ ــارج الـشــراكــة الوطنية
الحقيقية .سبحان الحي الباقي» .وقال رئيس
ّ
الحكومة الـســابــق تـمــام ســام أم ــس:
«تحيةٍ
َ
شهيد لبنان الكبير الرئيس رفيق
روح
إلى
ِ
ِ
ِّ
النهضوي ،الذي
المشروع
صاحب
الحريري،
ِ
َِ َ
ََ
َ
َ
حضوره وألقه ومكانته على
أعاد إلى لبنان
واالقتصاديةِ والسياحيةِّ
ّ
الخارطةِ السياسيةِّ

في المنطقة والعالم».
وأمس األول ،كرم رئيس الوزراء اللبناني
العديد من الــدول العربية واألجنبية الذين
وقفوا إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف
العصيبة ومن بينها الكويت.
وتسلم عميد السلك الدبلوماسي العربي،
السفير الكويتي في لبنان عبدالعال القناعي
الدرع التكريمية لدولة الكويت.
وق ــال الـحــريــري خــال «منتدى الطائف»،
الـ ــذي ع ـقــد ت ـحــت ش ـع ــار «إن ـ ـجـ ــازات وأرقـ ــام
وش ـ ــرك ـ ــاء» ب ـت ـن ـظ ـيــم «م ــؤس ـس ــة ال ـح ــري ــري»
بــالـتـعــاون مــع ال ـس ـفــارة الـسـعــوديــة لحلول

ترامب وميالنيا في استقبال الرئيس الكولومبي وزوجته أمام
(أ ف ب)
			
البيت األبيض أمس األول

الذكرى الـ 14الغتيال الرئيس رفيق الحريري،
إن «اتفاق الطائف بات أبعد من مؤتمر رعته
ً
ال ـس ـعــوديــة ف ـهــو وض ــع حـ ــدا ل ـح ــرب أهـلـيــة
ً
ً
ووثيقة وفاق وطني شكلت دستورا جديدا
للبنان».
وأضاف« :تحول اتفاق الطائف إلى نموذج
لعديد من دول المنطقة التواقة للعودة إلى
السلم األهـلــي واألم ــان عــن طــريــق التسوية
ً
السياسية ،والـسـعــوديــة تقف دائ ـمــا قيادة
ً
وشعبا إلى جانب اللبنانيين».
ً
وشـكــر الـحــريــري المكرمين قــائــا« :أنـتــم
رفــاق درب الرئيس الشهيد رفيق الحريري
ع ـلــى ط ــري ــق إعـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ،ال ـ ــذي يتطلع
لبنان إلى خبرتكم ومساهمتكم في مسيرة
الـنـهــوض الثانية الـتــي تنطلق الـيــوم بــاذن
الله».
ب ــدوره أكــد السفير القناعي فــي تصريح
لـ «كونا» عقب انتهاء حفل التكريم «وقــوف
ً
الكويت إلى جانب لبنان دولة وشعبا في كل
الظروف ودعم استقراره وسيادته ومسيرة
اإلعمار واإلنماء فيه».
وأع ـ ــرب ال ـق ـنــاعــي ع ــن «ت ـم ـن ـيــات الـكــويــت
للحكومة اللبنانية ا لـجــد يــدة بالنجاح في
قيادة لبنان إلى االستقرار واألمن واالزدهار
ً
والسالم» مؤكدا «استمرار التعاون الكويتي
اللبناني لما فيه مصلحة البلدين».

في غضون ذلك ،وصل السيسي
إلى ألمانيا صباح أمس ،للمشاركة
ف ــي مــؤت ـمــر مـيــونـيــخ لـلـسـيــاســات
األمنية ،الذي ينطلق اليوم الجمعة،
وال ـ ــذي تـ ـش ــارك ف ـيــه ال ـم ـس ـت ـشــارة
األلمانية أنجيال ميركل ،وسيكون
السيسي أول رئيس غير أوروبــي
يلقي كلمة فــي الجلسة الرئيسية
لـلـمــؤتـمــر ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تركز
الكلمة على الملفات ذات االهتمام
األوروبــي المصري المشترك ،وفي
مقدمتها سـبــل مـكــافـحــة اإلره ــاب
ومواجهة التطرف وملف الهجرة
غير القانونية.

العلن منذ أن أعلن عن إطالق سراحه من سجنه
في مدينة الزنتان ،جنوب مدينة طرابلس في
ً
يونيو  ،2017حيث كان معتقال منذ اإلطاحة
بنظام والده عام .2011
ّ
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،أع ـل ــن م ـح ـمــد الـ ـس ــاك،
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي
ً ّ
ّ
اج ،المعترف به دوليا ،أن الواليات
فايز السر ّ
ّ
المتحدة شــنــت مـســاء أمــس األول ،غ ــارة على
ّ
موقع لقيادات مهمة في تنظيم «القاعدة» قرب
منطقة أوباري في جنوب غربي البالد.
ّ
وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذه الـ ـغ ــارة جـ ــرت «فـ ــي إط ــار
ّ
التعاون المستمر والعالقة االستراتيجية بين
ّ
ليبيا وال ــوالي ــات الـمــتـحــدة فــي ملف مكافحة
ٍاالرهاب».
وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر لـيـبـيــة ل ـ ـ ــ ،RTأن «الـقـصــف
األم ـيــركــي اسـتـهــدف مـخـتــار بـلـمـخـتــار ،زعيم
ال ـق ــاع ــدة ف ــي بـ ــاد ال ـم ـغ ــرب الـ ـع ــرب ــي» ،لكنها
ّ
رجحت نجاته.
فــي الـسـيــاق ،أكــد العميد أحـمــد المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير
خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب
المنتخب ،أن الجيش يواصل الزحف في جنوب
البالد حتى يصل إلى الحدود التشادية.
(طرابلس  -وكاالت)

ّ
ّ
ترامب يحطم األرقام ...ويهدد مادورو بكل الخيارات

حقق الرئيس األميركي دونالد
ً
ت ــرام ــب أرق ــام ــا قـيــاسـيــة مـقــارنــة
بأسالفه ،على المستويات كافة،
ً
إذ إنه األكبر عمرا واألقل شعبية
إلــى جانب تسجيله أطــول فترة
إغالق حكوميّ ،
وجدد في الوقت
نفسه تلويحه بالخيار العسكري
بشأن فنزويال.
فـ ـمـ ـن ــذ وص ـ ــول ـ ــه إل ـ ـ ــى ال ـب ـي ــت
األب ـ ـيـ ــض فـ ــي  20ي ـ ـنـ ــايـ ــر،2017
ً
يـح ـقــق ت ــرام ــب أرقـ ــامـ ــا قـيــاسـيــة
مـقــارنــة بــأســافــه ،عـلــى مختلف
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات .فـ ــدونـ ــالـ ــد ج ــون
ت ــرام ــب ،ه ــو ال ــرئ ـي ــس ال ـخــامــس
واألرب ـع ــون لـلــواليــات المتحدة،
ً
وتولى الرئاسة وعمره  70عاما،
ً
م ـح ـط ـم ــا أول رق ـ ــم ق ـي ــاس ــي مــن
حيث العمر ،الذي سجله الرئيس
ً
األسبق رونالد ريغان ( 69عاما).
وحسب استطالع للرأي أجرته
م ــؤس ـس ــة «غ ـ ــال ـ ــوب» األم ـي ــرك ـي ــة
أواخر العام الماضي ،فإن ترامب

«أق ــل ًرؤس ــاء الــواليــات المتحدة
شعبية» ،وهــذه أقل نسبة تأييد
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس أم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض طوال السنوات السبعين
الماضية.
ً
وسـجـلــت أي ـضــا إدارة تــرامــب
أكبر معدل لرحيل مسؤولين في
البيت األبيض سواء باإلقالة أو
االستقالة.
كما سجلت إدارته أعلى معدل
ل ـتــوف ـيــر ال ــوظ ــائ ــف خـ ــال شـهــر
واحد.
وأغـلـقــت مــؤسـســات الحكومة
ً
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ــزئـ ـ ـي ـ ــا ي ـ ـ ـ ــوم 22
ديسمبر  2018بسبب اعـتــراض
الديمقراطيين على تمويل جدار
حدودي يطالب به ترامب.
ً
واستمر اإلغالق نحو  34يوما.
وكانت أطول فترة إغالق حكومي
وقعت في عهد الرئيس األسبق
ب ـي ــل ك ـل ـي ـن ـت ــون ع ـن ــدم ــا أغ ـل ـقــت
ً
مؤسسات الحكومة مدة  21يوما.

وتفيد شبكة  CNNاإلخبارية،
ب ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب أك ـ ـث ـ ــر ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء
ً
اسـتـخــدامــا ل ـ «تــويـتــر» ،ويتابعه
أكثر من  58مليون شخص.
وح ـس ــب صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
بـ ــوسـ ــت» ،أصـ ـ ــدر ت ــرام ــب 7600
«بيان مغلوط» أو «مضلل» ،منذ
وصـ ــولـ ــه ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،كـمــا
أن ــه أك ـثــر ال ــرؤس ــاء األمـيــركـيـيــن
ً
استخداما لكلمة «معذرة» السيما
أثناء لقاءاته التلفزيونية.
على صعيد آخر ،أكد الرئيس
ً
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـ ـج ـ ــددا مـ ــن مـكـتـبــه
ال ـب ـي ـض ــاوي ،أمـ ــس األول ،ل ــدى
اس ـت ـق ـبــالــه ن ـظ ـي ــره ال ـكــولــوم ـبــي
إي ـف ــان دي ـ ــوك ،أن ــه يـ ــدرس «كــافــة
الخيارات» بشأن فنزويال.
ً
وردا على ســؤال مــا إذا كانت
لديه «خطة بديلة» في حال ّ
تمسك
مادورو بالسلطة ،أوضح ترامب:
ّ
«لدي على الدوام خطط بي وسي
ودي وإي وإف ،ونحن ندرس كل

الخيارات» .وبعد أن اعتبر الوضع
ً
ً
في فنزويال «حزينا جــدا» ،أشاد
ترامب بالمعارض خوان غوايدو
ً
ً
المعترف به رئيسا انتقاليا من
واشـ ـنـ ـط ــن وم ـ ــن ن ـح ــو خـمـسـيــن
دولة .لكنه انتقد مادورو ،واتهمه
ً
بأنه ارتكب «خطأ فظيعا» لمنعه
دخ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـس ــاع ــدة اإلن ـس ــان ـي ــة
الدولية إلى بالده.
في المقابل ،قال رئيس لجنة
ال ـشــؤون الـخــارجـيــة فــي مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي إلـ ـي ــوت
إنجل ،في مستهل جلسة بشأن
ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي الـمـضـطــرب
في فنزويال« ،أشعر بالقلق إزاء
تهديد الرئيس باستخدام القوة
الـعـسـكــريــة وتـلـمـيـحــاتــه إل ــى أن
الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري األم ـي ــرك ــي
ً
م ــا زال خـ ـي ــارا .أريـ ــد أن أوض ــح
ل ـل ـحــاضــريــن وأي ش ـخــص آخــر
ي ـش ــاه ــدن ــا :ال ـت ــدخ ــل الـعـسـكــري
ً
األميركي ليس خيارا».

«دفاع األطلسي» يبحث
الحماية من «النووي»

التقى وزراء دفاع دول حلف
شمال األطلسي (ناتو) في
محادثات تستمر يومين
في بروكسل ،لدراسة طبيعة
الخطوات المطلوبة لحماية
أوروبا من خطر األسلحة
النووية الروسية ،وقالت
وزيرة الدفاع األلمانية أورزوال
فون دير الين إن جميع
الخيارات مطروحة.
وتتهم الواليات المتحدة
و»الناتو» روسيا بانتهاك
معاهدة القوى النووية
متوسطة المدى ،بتطوير
نظام صواريخ كروز الخاصة
بها «إس إس سي.»8
وكانت واشنطن قد أعلنت في
وقت سابق من الشهر الجاري
أنها ستنسحب من المعاهدة،
وردت موسكو بالمثل.
وقال األمين العام لـ «الناتو»،
ينس ستولتنبرغ ،قبل
المحادثات ،إن «تركيزنا
الرئيسي اآلن هو الحفاظ
على المعاهدة ».وأضاف
أنه سيبحث األمر مع وزير
الخارجية الروسي سيرغي
الفروف على هامش مؤتمر
ميونخ لألمن األسبوع
الجاري.

ً
مقتل  ١٨جنديا بسيارة
مفخخة في كشمير

مؤتمر ميونيخ

لبنان يحيي الذكرى الـ  14الغتيال الحريري نجل القذافي «يعتمد» على روسيا
بيروت ّ
شعبها
جانب
إلى
لوقوفها
الدول
من
والعديد
الكويت
م
تكر
و«البنتاغون» يضرب جنوب ليبيا
مـ ـ ــع تـ ــوج ـ ـيـ ــه وزارة ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» ضــربــة قــويــة لـتـنـظـيــم ال ـقــاعــدة
جنوب ليبيا ،أعلن سيف اإلسالم نجل الزعيم
الليبي الــراحــل معمر الـقــذافــي ،أنــه «باإلمكان
االعـتـمــاد على روسـيــا فــي حــل األزم ــة الليبية
بحكم حياديتها».
ّ
ورد سيف اإلسالم القذافي عبر التواصل مع
ً
مقربين منه قائال« :ما يريده من روسيا ومن
غيرها هــو مساعدة اللبيين فــي الـخــروج من
أزمتهم واستقرار البلد وتوحيد مؤسساتها».
وعــن القوى التي تسانده داخــل بــاده ،قال
«إنهم الليبيون من القبائل والكيانات السياسة
ً
وحراك شعبي كبير وخصوصا من الشباب».
وحــول الموقف من القيادة العامة للجيش
ومــن مجلس ال ـنــواب والـحـكــومــة الموقتة في
ش ــرق لـيـبـيــا ،وم ــن ح ـكــومــة ال ــوف ــاق الــوطـنــي
في طرابلس ،نقل عن سيف اإلســام قوله ،إن
ّ
«التشظي في المشهد الليبي واالنقسام بين
الـكـيــانــات الـقــائـمــة مــن حـكــومــات وبــرلـمــانــات
ومؤسسات وعــدم اتفاقها يجعل من الصعب
تـحــديــد مــوقــف مــن أي مــن تـلــك الـكـيــانــات ،بل
الحياد أفضل في ظل تغييب رأي الشعب الليبي
صاحب الكلمة العليا».
يذكر أن سيف اإلسالم القذافي لم يظهر إلى

سلة أخبار

ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،اتـ ـهـ ـم ــت ال ـن ــائ ـب ــة
ال ـم ـس ـل ـمــة فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
األم ـي ــرك ــي إل ـه ــان ع ـم ــر ،الـمـمـثــل
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ل ـ ـشـ ــؤون
فنزويال إليوت أبرامز ،بلعب دور
في بعض الحروب الداخلية التي
شهدتها بلدان أميركا الالتينية،
خالل األعوام الماضية،عن طريق
دع ـ ـمـ ــه لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة
المتطرفة هناك.
وأشـ ـ ــارت ال ـنــائ ـبــة م ــن أص ــول
ص ــوم ــال ـي ــة ،فـ ــي ك ـل ـم ـت ـهــا خ ــال
الجلسة ،إلى دور أبرامز في بيع
السالح إليــران رغم الحظر الذي
ً
ك ـ ــان مـ ـف ــروض ــا ع ـل ـي ـه ــا ،ب ـهــدف
توفير دعم مالي للمتمردين خالل
الحرب الداخلية في نيكاراغوا،
عام .1991
كما انـتـقــدت دعـمــه للعناصر
الـيـمـيـنـيــة الـمـتـطــرفــة ف ــي جيش
السلفادور ،من أجل االنقالب.
(عواصم  -وكاالت)

ً
قتل  18عسكريا هنديا أمس،
في انفجار عبوة ناسفة خالل
مرور دورية لقوة الشرطة
االحتياطية المركزية ،قرب
مدينة سريناغار في منطقة
كشمير الهندية.
وتنشر الهند  500ألف
عسكري في كشمير المقسمة
بين الهند وباكستان،
وتعيش حالة توتر منذ نهاية
االستعمار البريطاني عام
.1947

بوتين ولوكاشينكو يناقشان
التكامل على الجليد

التقى الرئيس الروسي
فالديمير بوتين نظيره
البيالروسي ألكسندر
لوكاشينكو الذي وصل الى
منتجع سوتشي الروسي
لعقد مباحثات تستمر  3أيام
يتخللها ممارسة رياضة
التزلج على الثلج ،في ثالث
لقاء بين الزعيمين في أقل من
شهرين.
وناقش بوتين ولوكاشينكو
تعزيز تكامل أكبر بين
بلديهما اللذين ينتميان إلى
االتحاد السوفياتي السابق،
قبل أن يمارسا رياضة التزلج
معا في منتجع سوتشي
على البحر األسود ،والذي
استضاف األلعاب األوليمبية
الشتوية في عام .2014

توسك يطالب بريطانيا
بأفكار جديدة لـ «بريكست»

دعا رئيس المجلس األوروبي
دونالد توسك ،بريطانيا،
إلى طرح أفكار جديدة بشأن
خروج المملكة المتحدة من
االتحاد األوروبي (بريكست)،
وذلك قبيل جولة تالية من
التصويت في لندن حول
سياسة الخروج.
وغرد توسك على «تويتر»
مساء أمس األول ،قائال ،إن
عدم وجود أخبار ال يعني
دائما أن هناك أخبارا جيدة.
ّ
وصوت البرلمان البريطاني،
أمس ،حول الطريقة التي
ستمضي بها البالد قدما
بشأن االنسحاب من االتحاد
األوروبي .كما دعا أكثر من
 40سفيرا بريطانيا سابقا
رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى
تمديد بقاء المملكة المتحدة
في االتحاد األوروبي.

ةديرجلا
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رياضة

الجولة الثالثة عشرة لدوري فيفا تنطلق اليوم بـ  3مباريات
ً

تختتم غدا بلقاء قمة يجمع العربي مع الكويت

جمعة سعيد وسعود الجناعي في لقاء سابق

جانب من لقاء سابق بين الجهراء والسالمية

حازم ماهر

يلتقي اليوم الجمعة كاظمة
مع الفحيحيل والتضامن
مع القادسية والجهراء مع ً
السالمية ،في حين يلتقي غدا
السبت العربي مع الكويت
والنصر مع الشباب ،في الجولة
الثالثة عشرة من منافسات
دوري فيفا للدرجة الممتازة لكرة
القدم.

تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مـ ـن ــافـ ـس ــات
الجولة الثالثة عشرة من دوري
فيفا للدرجة الممتازة لكرة القدم،
وذلك بإقامة  3مباريات ،تجمع
كاظمة مع الفحيحيل على استاد
الصداقة والسالم ،والتضامن مع
القادسية على استاد التضامن،
وتقام المباراتان بتوقيت واحد
في الساعة  ،4:50والجهراء مع
السالمية في الساعة  7:20على
استاد مبارك العيار.
وتختتم الجولة منافساتها
ً
غ ـ ـ ــدا ب ـم ــواج ـه ـت ــي الـ ـع ــرب ــي مــع
ال ـك ــوي ــت ،ف ــي أق ـ ــوى مــواج ـهــات
ال ـ ـجـ ــولـ ــة وواح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن أقـ ـ ــوى
مواجهات الموسم على استاد
صـ ـب ــاح الـ ـس ــال ــم ،والـ ـنـ ـص ــر مــع
الشباب على استاد علي صباح
السالم ،وتقام المباراتان بتوقيت
واحد في الساعة .4:50

الجهراء والسالمية
هـ ـن ــاك اخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي ظـ ــروف
"الجهراء والسالمية" سيفرض
نفسه بقوة على اللقاء ،فالجهراء
ال سبيل أمامه إال تحقيق الفوز
من أجل التمسك ببصيص األمل
في البقاء بــالــدوري الممتاز ،إذ
يحتل الفريق المركز األخير في
البطولة برصيد نقطتين .وعلى

الجانب اآلخر يسعى السالمية،
الوصيف برصيد  23نقطة ،بقوة
إلى استعادة توازنه بعد خسارة
نقطتين ثمينتين على يد النصر
في الجولة الماضية.
وشهد مستوى الجهراء ،تحت
قـيــادة مــدربــه أحمد عبدالكريم،
ت ـط ــورا م ـل ـحــوظــا ،ل ـكــن الـفــريــق
يـتـلـقــى ال ـهــزي ـمــة ت ـلــو األخ ـي ــرة،
م ـم ــا ي ـع ـنــي أن ال ـت ـط ــور الـفـنــي
والتكتيكي لم يصاحبه تطور في
النتائج ،وهو األمر الذي يصيب
الجميع بالقلق ،خشية هبوط
الفريق رسميا إلى دوري الدرجة
األول ــى مـبـكــرا .ويفتقد الفريق
جهود عبيد رافع لإليقاف ،بينما
تبقى مشاركة محمد سعد في
يد المدرب؛ لعودته إلى التدريب
مؤخرا.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـت ـم ـســك م ــدرب
السالمية الفرنسي ذو األصــول
الجزائرية ميلود حمدي ،باألمل
في المنافسة على لقب البطولة
بالعودة إلى طريق االنتصارات
مجددا ،إلــى جانب فقد الكويت
ســت نـقــاط حتى يتقاسم القمة
معه مجددا.

التضامن مع القادسية
أمـ ـ ــا م ـ ـب ـ ــاراة الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع

«الجميع» تعلن عن نفسها...
وبويابس يسعى للترشح
في الوقت الذي أعلنت فيه قائمة الجميع في نادي القادسية عن نفسها لخوض
االنتخابات المقبلة والمقررة  23الجاري ،أعلن عضو الجمعية العمومية في النادي
سامي بويابس عزمه للترشح كمستقل.
وشهدت قائمة الجميع تغييرات كبيرة في صفوفها ،بغياب العديد من أعضاء
الحرس القديم ،السيما أمين السر رضا معرفي بعد  23سنة من الوجود في منصبه،
إلى جانب سعود بوحمد ،وبسام البسام ،علما أن عضو مجلس إدارة النادي السابق
ناصر الشرهان كان قد تقدم باستقالة من منصبه.
ً
ً
وكــان جليا دخــول من ينوب عن األعـضــاء الغائبين ،فجاء محمد معرفي بديال
لوالده ،وعدنان بوحمد بديال لشقيقه سعود ،وأيضا الشيخ فهد طالل الفهد ،بديال
البن عمه الشيخ فهد أحمد الفهد.
وضـمــت قائمة الجميع كــا مــن الشيخ خــالــد الـفـهــد ،والـشـيــخ فهد طــال الفهد،
وعبدالعزيز الـبـســام،وعــدنــان بوحمد،ومحمد معرفي ،وبــدر الـعــوضــي ،ورفــاعــي
الديحاني ،وحسين القبندي ،وحمد الياسين ،ووليد الكندري ،وحسن ابوالحسن.
وطالب عدد من اعضاء الجمعية العمومية في القادسية بضرورة دخول مرشحين
منافسين ،وذلك من خالل بيان قاموا بإصداره ونشره على مواقع التواصل االجتماعي،
معلنين رفضهم لتزكية قائمة الجميع التي وصل حال النادي معها إلى مرحلة ال
تسر المنافس قبل المناصر ،وأصبحت القلعة «خــرابــة» صـفــراء ،على حــد وصف
البيان ،بسبب الفئوية والمحسوبية ،التي طغت عليها المصلحة الشخصية قبل
المصلحة العامة.
يذكر أن نادي القادسية تخلف عن بقية األندية فيما يخص اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لدعوة الجمعية العمومية ،إال أنه تدارك األمر بعد ذلك ،وقام بنشر نظامه األساسي
في الجريدة الرسمية ،وهو ما استدعى تحديد موعد الختيار مجلس إدارة جديد.

ال ـق ــادس ـي ــة ،ف ـه ـنــاك ت ــواف ــق في
األهـ ـ ــداف ب ـيــن ال ـفــري ـق ـيــن ،وهــو
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـف ـ ــوز بـ ـك ــل ت ــأكـ ـي ــد،
وال ـت ـع ــادل ل ــن يـسـمــن أو يغني
مــن جــوع بالنسبة إليهما ،في
حين ستصعب الخسارة مهمة
أي مـنـهـمــا ت ـمــامــا ،فــالـتـضــامــن
صاحب المركز السابع برصيد
 10ن ـق ــاط ط ـمــوحــه يـتـمـثــل في
االس ـت ـم ــرار ب ــال ــدوري الـمـمـتــاز،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـط ـ ـمـ ــح األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ف ــي
االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراب ب ـ ـق ـ ــوة م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــواء
المنافسة على اللقب ،إذ يحتل
المركز الثالث برصيد  23نقطة.
وفــي حــال تحقيق التضامن
الفوز اليوم فإنه لن يضيف ثالث
ً
ن ـق ــاط ف ـق ــط ،ب ــل س ـيــرفــع أي ـضــا

الــروح المعنوية لالعبين الذي
ً
يبذلون جهودا مضنية من أجل
تحقيق الهدف المنشود.
أما القادسية فيدرك تماما أن
مهمته في المنافسة على اللقب
مازالت قائمة وبقوة ،فالفارق مع
الكويت المتصدر  4نقاط ،علما
بأن األصفر لعب مباراة أكثر من
األب ـيــض ،ولــذلــك ال سبيل أمــام
الفريق في التفريط في النقاط
بالمرحلة المقبلة.

كاظمة والفحيحيل
ومـ ــا يـنـطـبــق ع ـلــى ال ـم ـب ــاراة
ال ـســاب ـقــة ،يـنـطـبــق عـلــى م ـبــاراة
كــاظ ـمــة ،ال ـخــامــس بــرص ـيــد 20

ن ـق ـط ــة ،وال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ،ال ـث ــام ــن
ولـ ــه  7نـ ـق ــاط ،فــال ـبــرت ـقــالــي من
ن ــاح ـي ـت ــه ي ـط ـم ــح لـ ـلـ ـع ــودة إل ــى
المربع الذهبي على أقل تقدير
مــن أج ــل ض ـمــان الـمـشــاركــة في
إحـ ـ ــدى الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـخ ــارج ـي ــة،
فــي حـيــن يسعى األح ـمــر ،الــذي
يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد خـ ـ ــدمـ ـ ــات األردنـ ـ ـ ـ ــي
إبراهيم الزواهرة ويفتقد جهود
جاسم كرم وعبدالهادي خميس
بداعي اإلصابة ،إلى الدخول في
المنطقة اآلمنة.

العربي والكويت
وت ـب ـق ــى م ــواجـ ـه ــات ال ـعــربــي
والكويت خارج نطاق التوقعات

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

الملعب

4:50

كاظمة × الفحيحيل

الصداقة والسالم

4:50

التضامن × القادسية

التضامن

7:20

الجهراء × السالمية

مبارك العيار

مباريات الغد
4:50

العربي × الكويت

صباح السالم

4:50

النصر × الشباب

علي صباح السالم

هيئة الرياضة تطلب التمكين لمراقبة
التسجيل في األندية
أرس ـ ـ ـلـ ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة الـ ــريـ ــاضـ ــة
تعميما إ لــى األ نــد يــة ،لمراقبة
تـسـجـيــل وت ـســديــد األع ـض ــاء،
ح ـ ـ ــرص ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة
الـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـف ـ ــة والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة ب ـي ــن
الجميع.
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـشــؤون الــريــاضــة صقر المال،
"اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون 78
لسنة  2017والنظم األساسية
ل ــأن ــدي ــة ال ــري ــاض ـي ــة الـشــامـلــة
والـمـتـخـصـصــة ،وكــذلــك كتاب
ال ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة
ف ــي  13ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،فقد
ت ــم إرس ـ ــال ك ـتــاب إل ــى األنــديــة
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة تـ ـمـ ـكـ ـي ــن م ــوظ ـف ــي
الهيئة العامة للرياضة لمراقبة
وتسجيل وتسديد األعضاء".
وأض ــاف أن أحـكــام القانون
 78لسنة  2017بشأن الرياضة،
وبـنــص ال ـمــادة  ،13أن تباشر
هيئة الرياضة بعد إشهارها

نشاطها وفقا للقواعد
واألحـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة
ب ـ ــالـ ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح والـ ـنـ ـظ ــم
والـ ـب ــرام ــج الـ ـص ــادرة
من الهيئات الرياضية
ال ــدولـ ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة
ال ـت ــي ت ـن ـت ـمــي إل ـي ـهــا،
وينطبق هذا االلتزام
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـقــائ ـمــة
والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة عـ ـل ــى
السواء.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أث ـنــى
أم ـ ـي ـ ــن س ـ ــر ك ــاظـ ـم ــة ،تعميم هيئة الرياضة
ي ــوس ــف ب ــوس ـك ـن ــدر،
عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة،
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا م ـ ــا قـ ــامـ ــت ب ـ ــه خ ـط ــوة الرياضة الكويتية في أزمات
لألمام فيما يخص تحقيق مبدأ ك ــان ــت ت ـخ ــص أمـ ـ ــور الـ ـس ــداد
العدالة بين الراغبين في السداد وك ـي ـف ـي ـت ـه ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
والتسجيل.
الـتـعـمـيــم ال ـحــالــي قـطــع الـشــك
وأضـ ــاف أن أغ ـلــب األزم ــات باليقين.
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي أدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت

ً
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك رغ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـف ــوق
الملحوظ لألبيض في السنوات
األخيرة ،لكن األخضر ال يخسر
ً
بسهولة ،ويقدم مستوى جيدا
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم فـ ــي ظـ ــل ظـ ــروف
ً
صعبة جدا ،تتمثل في عدم دعم
ص ـف ــوف الــاع ـب ـيــن ف ــي فـتــرتــي
االنتقاالت الصيفية والشتوية
ً
الماضيتين ،تنفيذا لقرار الفيفا
ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم دف ـ ــع م ـس ـت ـح ـقــات
المحترف الجامبي إبراهيما.
ويدخل العربي الرابع برصيد
 22ل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـي ـ ــوم ب ـ ــا م ـخ ــال ــب
ه ـجــوم ـيــة ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،وهــو
األمر الذي يعانيه الجهاز الفني
بـشـكــل الفـ ــت ل ـل ـن ـظــر ،إذ يغيب
خـ ـل ــف أح ـ ـمـ ــد خـ ـل ــف وح ـس ـي ــن
ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي ب ـ ــداع ـ ــي اإليـ ـ ـق ـ ــاف،
وفـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي لـ ــإصـ ــابـ ــة،
ومــن الصعوبة بمكان مشاركة
ال ـم ـهــاجــم مـحـمــد ال ـك ـن ــدري في
التشكيل األساسي لعدم امتالكه
الخبرة ،ومع ذلك يراهن المدرب
الـ ـ ـس ـ ــوري حـ ـس ــام ال ـس ـي ــد عـلــى
الروح المعنوية لالعبين.
أما الكويت ،فيدخل اللقاء وال
بــديــل أمــامــه إال تحقيق الـفــوز،
ف ــال ـخ ـس ــارة أو ح ـت ــى ال ـت ـع ــادل
س ـي ـق ـل ـصــان فـ ـ ــارق الـ ـنـ ـق ــاط مــع
المنافسين له على اللقب ،لذلك
سيلعب الفريق بكل أسلحته من

أجل تحقيق الفوز رغم اإلجهاد
واإلرهاق.
وت ـ ـبـ ــدو الـ ـح ــال ــة ال ـم ـع ـنــويــة
لـ ــاع ـ ـبـ ــي األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ع ـ ـلـ ــى غ ـيــر
م ــا ي ـ ـ ــرام ،ب ـع ــد خـ ـ ــروج ال ـفــريــق
م ــن مـلـحــق دوري األبـ ـط ــال إثــر
ال ـخ ـس ــارة ع ـلــى ي ــد ف ــري ــق ذوب
اهن اصفهان اإليراني بهدف من
دون رد في المباراة التي أقيمت
م ـســاء ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي ،وهــو
األمر الذي يضعه الجهاز الفني
بقيادة الـمــدرب محمد إبراهيم
في اعتباره بقوة.

النصر والشباب
ومن المؤكد أن خسارة النصر
أو الشباب في مباراتهما اليوم
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــا مـ ـ ـ ـ ــردود س ـل ـبــي
فــي الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،فالعنابي
يحتل المركز السادس برصيد
 13نـ ـقـ ـط ــة ،وخ ـ ـسـ ــارتـ ــه تـعـنــي
دخــولــه فــي المنطقة الخطيرة،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ــوز
التضامن والفحيحيل اليوم.
أم ــا الـشـبــاب صــاحــب المركز
ق ـ ـبـ ــل األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ب ـ ـس ـ ـبـ ــع ن ـ ـقـ ــاط،
فـ ـخـ ـس ــارت ــه أو حـ ـت ــى تـ ـع ــادل ــه
ستزيد صعوبة موقفه في البقاء
ً
بالبطولة ،وخصوصا في حال
فوز التضامن والفحيحيل أيضا.

اليرموك وخيطان يستضيفان
الساحل والصليبيخات في «األولى»
●

عبدالرحمن فوزان

تـنـطـلــق م ـس ــاء الـ ـي ــوم م ـب ــاري ــات الـجــولــة
ال ــراب ـع ــة ع ـش ــرة م ــن دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى
بإقامة مباراتين إذ يلتقي اليرموك والساحل
على استاد عبدالله الخليفة ،في حين يلعب
خيطان مع الصليبيخات على استاد ناصر
العصيمي ،وتـقــام الـمـبــاراتــان الساعة 6:10
مساء .ويغيب برقان عن منافسات هذة الجولة
بحكم جدول المسابقة.
فــي الـمـبــاراة األول ــى يسعى الـيــرمــوك إلى
مــواص ـلــة ش ــق طــريـقــه نـحــو تـحـقـيــق اللقب
والـتــأهــل ل ــدوري الــدرجــة الـمـمـتــازة مــن دون
ً
أي هــزيـمــة حـتــى اآلن مـحـقـقــا  8انـتـصــارات
وت ـعــادل ـيــن ،ف ــي ح ـيــن يـسـعــى ال ـســاحــل إلــى
تحقيق ال ـفــوز وتــذلـيــل ال ـف ــارق مــع خصمه،
كــذلــك ي ـح ــاول االب ـت ـعــاد ع ــن ب ــرق ــان صاحب
المركز الثالث.
ويحتل اليرموك صدارة الترتيب برصيد
 26نقطة وبفارق  9نقاط عن الساحل أقرب
م ـطــارديــه .ويـعـيــش "أب ـن ــاء م ـشــرف" بقيادة

مــدربـهــم الــوطـنــي هــانــي الـصـقــر حــالــة فنية
مـمـيــزة وي ـقــدمــون أف ـضــل مـسـتــويــاتـهــم هــذا
الموسم ويعتمدون بوضوح على التونسيين
سمير العيروسي ووســام اإلدريسي وكذلك
العاجي زاكو.
فــي المقابل ،يعتمد الساحل على الــروح
والـ ـق ــوة ال ـبــدن ـيــة ب ـق ـيــادة الـ ـم ــدرب الــوطـنــي
عبدالرحمن العتيبي ويــأمــل تقديم أفضل
مستوياته لتعطيل اليرموك ،ويعول "أبناء
أبوحليفة" على المحترف المصري محمد
منير في خط الوسط والسنغالي شيخ ديوب
في قيادة خط الهجوم.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـج ـمــع
الصليبيخات وخيطان ،يسعى األول لتحقيق
الفوز واالقتراب أكثر من المنافسة على المركز
الثاني المؤهل لدوري الدرجة الممتازة ،في
حين يأمل خيطان أن يقدم مايشفع له بعد
مــوســم صـعــب خــالــف ب ــه ال ـتــوق ـعــات وظـهــر
بمستويات ضعيفة .ويحتل الصليبيخات
المركز الرابع برصيد  12نقطة بينما يقبع
خيطان في ذيل الترتيب بـ  5نقاط.

يد الغربللي تقود الكويت لفوز صعب على كاظمة
●

محمد عبدالعزيز

أح ــرز محمد الـغــربـلـلــي هدفا
ـوان ق ــاد بها
قــاتــا ف ــي آخ ــر  3ث ـ ـ ٍ
فــريـقــه ال ـكــويــت إل ــى ف ــوز صعب
على غريمه كاظمة بنتيجة 19-20
(الشوط األول  ،)11-11في المباراة
التي جمعت الفريقين أمس األول
عـلــى صــالــة مــركــز الـشـهـيــد فهد
األحمد بالدعية في ختام الجولة
الـ ـ ــ 14ق ـبــل األخـ ـي ــرة م ــن الـ ــدوري
العام لكرة اليد.
وبذلك ،ابتعد "األبيض" بقمة
ال ـت ــرت ـي ــب ب ـ ـ  26ن ـق ـط ــة ،وض ـمــن
نقاط األفضلية الثالث بالدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ،ف ــي ح ـيــن ظ ــل كــاظـمــة
ب ــال ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي بـ ـ ـ ــ 22ن ـق ـطــة،

م ـت ـق ــدم ــا بـ ـ ـف ـ ــارق األه ـ ـ ـ ـ ــداف عــن
الـعــربــي بنفس الــرصـيــد ،والــذي
نجح في الفوز على الشباب -26
 ،)13-19( 20أ م ــس األول ،أيضا
ضمن المرحلة ذاتها.

أفضل مباراة
َّ
قدم الفريقان واحدة من أفضل
ال ـم ـبــاريــات ف ــي ب ـطــولــة الـ ــدوري
ح ـتــى اآلن ،و ت ـم ـيــزت بالتكتيك
الـ ـع ــال ــي وال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ُـم ـح ـك ــم مــن
الـجــانـبـيــن ،وخ ــاص ــة م ــن جــانــب
الـكــويــت ،ال ــذي تخلى عــن دفاعه
المعتاد  3-3المتقدم ،وارتكز من
ال ـبــدايــة عـلــى دف ــاع  1-2-3داخــل
منطقة التسعة أمتار ،ونتج عن

ذلك غياب سالح الهجمة المرتدة
في أغلب األحيان.
وطـ َّـبــق منافسه كــاظـمــة نفس
ً
األس ـل ــوب الــدفــاعــي ت ـقــري ـبــا ،مع
تـحــولــه ف ــي بـعــض األح ـي ــان إلــى
 ،2-4لـ ـم ــواجـ ـه ــة الع ـ ـبـ ــي ال ـخ ــط
الخلفي بالكويت ،ومن خلفه تألق
حارسه عبدالعزيز الظفيري في
الذود عن مرماه ،ومهدي القالف
في التصويب من الخط الخلفي،
ل ـي ـفــرض "ال ـب ــرت ـق ــال ــي" أفـضـلـيــة
طفيفة تقدم على أثرها  2-5في
الدقيقة .12
عـنــدهــا طـلــب م ــدرب الـكــويــت،
ال ـجــزائــري سعيد ح ـجــازي ،أول
وق ــت مستقطع ف ــي ال ـل ـقــاء أع ــاد
ب ــه االتـ ـ ــزان ل ـفــري ـقــه ،وت ـم ـكــن من

تقليص الفارق والتقدم  7-8في
ن ـهــايــة ال ـث ـلــث ال ـث ــان ــي ،مستغال
ض ـي ــاع ثـ ــاث رمـ ـي ــات ج ـ ــزاء مــن
"البرتقالي" ،بسبب غياب التركيز
والتسرع في إنهاء الهجمات.
وك ـ ـ ـ ــاد "ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــالـ ــي" ي ـخ ــرج
مـتـقــدمــا فــي ال ـشــوط األول ،لكن
نجمه سعد الحيدري أضاع رمية
جزاء بعد نهاية الوقت األصلي،
لينتهي الشوط بالتعادل.

تألق الحراس
وم ـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
ف ــرض الـكــويــت أفـضـلـيــة طفيفة،
وت ـ ـقـ ــدم فـ ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـث ـمــانــي
األو ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى  ،12-14ل ـ ـكـ ــن بـ ــرا عـ ــة

حارس "البرتقالي" الظفيري في
ال ــدف ــاع عــن عــريـنــه وتـصــويـبــات
واختراقات العبي الخط الخلفي
مـحـمــد ج ــواد وال ـق ــاف مكنتهم
مــن الـتـقــدم  14-15فــي منتصف
الشوط.
بـعــدهــا سـيـطــر ال ـت ـعــادل على
مجريات اللقاء ،لكن حتى الدقائق
األخيرة التي الحت فيها الفرصة
مــرة أخ ــرى لــ"الـبــرتـقــالــي" لحسم
الـ ـلـ ـق ــاء ،ل ـك ــن ال ـع ـق ــم ال ـه ـجــومــي
وغ ـي ــاب ال ـح ـلــول وخ ـب ــرة وتــألــق
الـغــربـلـلــي بـتـصــويـبــة ن ــاري ــة في
الـثــوانــي األخـيــرة حسمت اللقاء
لـ"األبيض".
أدار ال ـل ـق ــاء ال ـح ـك ـمــان أحـمــد
المطوع وعبدالرحمن المال.

محمد الغربللي يحاول المرور من دفاع كاظمة (تصوير جورج ريجي)
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ذهبيتان وفضية وبرونزية للكويت في ختام بطولة األمير للرماية
ةديرجلا
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حققت الكويت لقب بطولة سمو
األمير للرماية بمجموع الترتيب
العام للبطولة (السالحين)
برصيد  ٤ذهبيات وفضيتين و٣
برونزيات.

ال ـش ـمــاع ت ـعــانــق الـقـطــريــة
سارة محمد

اختتمت أمــس منافسات بطولة سمو أمير
الـبــاد الشيخ صـبــاح األحـمــد الــدولـيــة الكبرى
الـثــامـنــة ل ـلــرمــايــة ،وذل ــك بـعــد مـنــافـســات قــويــة
ومشاركة واسعة من أكثر من  420راميا ورامية
م ـث ـلــوا  42دولـ ـ ــة ،س ـ ــواء ف ــي م ـنــاف ـســات رمــايــة
الرصاص أو الخرطوش التي احتضنها مجمع
ميادين الشيخ صباح االحمد األولمبي للرماية.
ونجح رماة وراميات الكويت ،كعادتهم ،في
تحقيق االرقام المميزة في مختلف المسابقات
التي شاركوا فيها ،في الرصاص والخرطوش،
ح ـيــث ن ـجــح ط ــال ال ـطــرقــي ف ــي ح ـصــد ذهـبـيــة
ال ـتــراب ،بينما حصد خــالــد المضف برونزية
المسابقة نفسها ،إضافة الى فضية وبرونزية
ال ـم ـس ــدس  50مـ ـت ــرا ال ـل ـت ـيــن ح ـق ـق ـه ـمــا حـمــد
النمشان وسعد العجمي على التوالي.
ون ـج ـحــت ال ـكــويــت أم ــس ف ــي الـسـيـطــرة
عـلــى مسابقة السكيت لـلــرجــال مــع ختام
منافسات البطولة ،حيث تمكن الرامي المتألق
منصور الرشيدي من خطف الميدالية الذهبية
بإصابته  52طبقا بعد منافسة قوية مع البطل
عبدالله الرشيدي الذي اكتفى بالميدالية الفضية
بمجموع  47طبقا ،فــي حين نجح ا لــرا مــي
الكويتي سعود حبيب في تحقيق المركز
الـثــالــث والـمـيــدالـيــة الـبــرونــزيــة بإصابته
 39طبقا.
وفي مسابقة السكيت سيدات ،خطفت
الرامية الكويتية إيمان الشماع الميدالية
الــذهـبـيــة بــإصــابــة  44طـبـقــا ،مـتـقــدمــة على
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ـ ــة
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
محمد التي
حـ ـلـ ــت فـ ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
الثاني برصيد  41طبقا ،في
حين حصدت الالعبة الكازاخستانية
اولجا بانارينا الميدالية البرونزية برصيد
 33طبقا.
وبـ ــذلـ ــك ت ـف ــوق ــت الـ ـك ــوي ــت فـ ــي م ـج ـمــوع
الترتيب العام للبطولة (السالحين) برصيد
 ٤ذهـبـيــات وفضيتين و ٣بــرونــزيــات ،متقدمة
عـلــى صــربـيــا ( ٤ذهـبـيــات وفـضـيـتـيــن) وعـمــان
(ذهبية وفضية وبرونزية) والسعودية (ذهبية
وفضية) وكازاخستان (فضية وبرونزيتين)
وإيطاليا (فضية وبرونزية) وأرمينيا (فضية)
وبلغاريا والبحرين ومصر (برونزية).

العصيمي ّ
يثمن الدعم السامي
ثمن األمين العام لالتحادين الكويتي

سيطرة قطرية على خامس
أيام بطولة الهجن الدولية
شـهــدت مـنــافـســات ال ـيــوم الـخــامــس قبل
األخـ ـي ــر ل ـب ـطــولــة ال ـك ــوي ــت ال ــدولـ ـي ــة ال ـ ــ19
لسباقات ا لـهـجــن ،ا لـتــي خصصت للهجن
العائدة للشيوخ ،و مــن يرغب مــن المالك،
سيطرة كاملة لهجن الشيحانية التابعة
لقطر ،إذ فازت في كل أشواط اليوم البالغ
عددها .14
وج ـ ــاء ح ـص ــاد ه ـجــن ال ـش ـي ـحــان ـيــة بـعــد
فـ ــوز ه ـج ـن ـهــا ش ـغ ـم ــوم وت ـغ ـي ـيــر وأمـ ـج ــاد
وسهم وطرب والنحاوي وعفرين وحضور
والـ ـمـ ـط ــاع وع ـس ـي ـل ــة ودوالـ ـ ـي ـ ــب وال ــذي ــب
والفايز ونول بالمراكز األولى.
وأع ــرب الـمـضـمــران ســالــم الـمــري وحمد
ال ـع ـط ـي ــة عـ ــن س ـع ــادت ـه ـم ــا ب ـت ـح ـق ـيــق ه ــذه
اإلنجازات التي أهدياها إلى الشيخ تميم
أمير قطر والشعب القطري.
وقدم المري والعطية الشكر إلى الكويت
والـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا عـ ـل ــى ح ـســن
التنظيم واإلدارة للمهرجان ،الذي اكتسب
مكانة خاصة برعاية حكيم األ مــة الشيخ
صباح األحمد.
ب ـ ـ ــدوره ،ه ـن ــأ رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـعــربــي
حسين ا ل ــدواس أ صـحــاب الهجن القطرية
ع ـل ــى الـ ـف ــوز ب ـس ـب ــاق ــات الـ ـي ــوم ال ـخ ــام ــس،
متمنيا لهم المزيد من التقدم.
ووج ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــدواس الـ ـشـ ـك ــر إلـ ـ ــى ال ـل ـج ــان
ال ـعــام ـلــة ،م ـش ـيــدا ب ـج ـهــود الـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة ،بقيادة د .حمود فليطح ،من أجل
إنجاح البطولة.

إيمان الشماع بعد الفوز بالذهبية
وال ـع ــرب ــي ل ـلــرمــايــة عـبـيــد الـعـصـيـمــي الــدعــم
الــام ـحــدود ال ــذي يـقــدمــه سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،لـلــرمــايــة الكويتية،
وكذلك للبطوالت التي تستضيفها الكويت،
حيث يلعب هذا الدعم الدور األبرز واألهم في
االنجازات والنجاحات التي تتحقق تباعا.
ووجــه العصيمي جزيل الشكر نيابة عن
رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد الكويتي
إل ــى سـمــو األم ـي ــر ،وس ـمــو ول ــي الـعـهــد ،على
دعمهما للرماية التي رفعت علم الكويت عاليا
خفاقا في جميع المحافل.
وش ــدد على نـجــاح البطولة فــي نسختها
الـثــامـنــة تنظيميا وفـنـيــا ،مــؤكــدا ان إش ــادة

بوطيبان :نجاح مستمر
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد أم ـي ــن صـ ـن ــدوق االت ـح ــاد
الكويتي للرماية عيسى بوطيبان ،أن البطولة
حققت النجاح المأمول تنظيميا وفنيا ،وذلك
على غرار البطوالت السابقة التي اقيمت على

بعد فوزهما على كاظمة واليرموك في الدور قبل النهائي
●

جانب من لقاء القادسية وكاظمة

الـثــانـيــة فـقــط الـتــي سـيـبــدأ فيها رون ــال ــدو مـبــاريــاتــه
مع السيدة العجوز على دكة البدالء منذ انتقاله إلى
ً
صفوفه قادما من ريال مدريد الصيف الماضي ،بعد
األولى ضد مضيفه أتاالنتا في  26ديسمبر الماضي،
وقـتـهــا اض ـطــر أل ـي ـغــري إلش ــراك ــه عـنــدمــا ك ــان فريقه
متخلفا  ،2-1فكان عند حسن ظنه بــإدراكــه التعادل
(.)2-2
وجعل أليغري وفريقه من المسابقة القارية أولوية
هــذا الموسم ،وهــي مــن األسـبــاب األساسية للتعاقد
مقابل نحو  100مليون ي ــورو مــع رونــالــدو الـهــداف
التاريخي للمسابقة القارية والــذي احتفل قبل أيام
بعيد ميالده الـ.34
ويـعــود األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال إلــى التشكيلة
األساسية في مباراة اليوم بعدما اكتفى بدور البديل
ً
ً
فــي الـمـبــاريــات األخ ـيــرة ،وسيشكل ثــاثـيــا هجوميا
إلى جانب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وفيديريكو
برنارديسكي.
كما أن يوفنتوس سيستعيد ثالثيه الدفاعي أندريا
بــارزالــي ولـيــونــاردو بونوتشي وجــورجــو كييليني
الذين عادوا إلى التدريبات بعد غياب بسبب اإلصابة.
ً
ويبدو يوفنتوس مرشحا
فـ ــوق الـ ـع ــادة لـتـخـطــي عقبة
فروزينوني التاسع عشر قبل
األخـيــر وتوسيع الـفــارق إلى
 14نـقـطــة ع ــن نــابــولــي ال ــذي
ينتظره اختبار صعب األحد
ضد تورينو التاسع.

موعد المباراة

 10:30م

ديباال

الدول المشاركة في البطولة بهذه النجاحات
يضاعف من مسؤولية االتحاد الكويتي في
البطوالت التي سيتم تنظيمها الحقا ،ال سيما
ان العديد من الــدول تحرص على المشاركة
بـهــذه الـبـطــوالت لتوفير االحـتـكــاك لرماتها
ورامياتها.
وأشــاد بما حققه رمــاة ورامـيــات الكويت،
األمر الذي يؤكد أن اللعبة تواصل سيرها في
الطريق الصحيح والسليم ،ومن ثم تحقيق
المزيد مــن االن ـجــازات فــي أولمبياد طوكيو
 ،2020وذلــك بعد تأهل عدد كبير من الرماة
والراميات ،كما ان هناك من سيتأهلون في
بطوالت مقبلة.

وتوجه العصيمي بالشكر لهيئات ووزارات
ال ــدول ــة ال ـم ـع ـن ـيــة ،وك ــذل ــك ال ـل ـج ــان الـعــامـلــة
لمساهمتها ف ــي تـحـقـيــق ال ـن ـجــاح الـمــأمــول
تـنـظـيـمـيــا ،م ــؤك ــدا ان ت ـضــافــر ال ـج ـه ــود في
التنظيم كــان لــه م ــردود ايـجــابــي فــي إشــادة
الدول المشاركة وجميع وسائل اإلعالم.

مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد.
وقال بوطيبان" :االتحاد الكويتي للرماية
ي ـب ـح ــث ب ـش ـك ــل دائ ـ ـ ــم عـ ــن ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـج ــاح
تلو اآلخ ــر ،إلــى جــانــب صقل خـبــرات الــرمــاة
والراميات الكويتيين من خالل تنظيم كبرى
البطوالت التي تحظى باحترام وإشادة الدول
المشاركة ،األمــر الــذي كــان لــه أكبر األثــر في
تحقيق الميداليات األولمبية والعالمية.
واخ ـت ـتــم بــوطـيـبــان تـصــريـحــه مـعــربــا عن
أمنيته أن تواصل الرماية الكويتية إنجازاتها،
وان تواصل الكويت استضافتها للبطوالت.

القادسية والكويت في نهائي درع السلة األربعاء المقبل

يوفنتوس يستعد ألتلتيكو
مدريد بإراحة رونالدو
يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد
اإلسباني األربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ،باختبار
سهل أمام ضيفه فروزينوني اليوم في افتتاح المرحلة
الرابعة والعشرين من الــدوري اإليطالي ،قــرر خالله
مدربه ماسيميليانو أليغري إبقاء نجمه البرتغالي
كريستيانو رونالدو على دكة البدالء.
ً
ويغرد يوفنتوس خــارج السرب محليا إذ يبتعد
ب ـف ــارق  11نـقـطــة ع ــن م ـط ــارده
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر نـ ــابـ ــولـ ــي وهـ ــو
الفريق الوحيد الذي يبقى
دون خسارة في البطوالت
األوروبية الخمس الكبرى،
ف ـي ـمــا ي ـت ـص ــدر رون ــال ــدو
الئـحــة الـهــدافـيــن برصيد
ً
 18ه ــدف ــا (م ـ ــن أص ـ ــل 20
فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
المسابقات).
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرة

sports@aljarida●com

HD4

جابر الشريفي

تأهل فريقا القادسية والكويت الى المباراة النهائية
لبطولة درع اتحاد كرة السلة بعد تغلب االول على كاظمة
بنتيجة  96-105في الوقت اإلضافي بعد ان تعادال في
الوقت االصلي  ،85-85وتفوق الثاني على اليرموك ،58-97
وذلك خالل المباراتين اللتين جمعتهما أمس األول على
صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة ضمن منافسات
الدور قبل النهائي.
ً
وبــذلــك يكون القادسية والـكــويــت قــد ضربا موعدا
ً
جديدا بينهما في المباراة النهائية التي ستقام يوم
االربعاء المقبل .وقد جاءت مباراة القادسية مع كاظمة
قوية ومثيرة منذ البداية تبادل بها الفريقان التسجيل
والتقدم في أول ثالث دقائق ،غير أن كاظمة بدأ يأخذ
األفضلية فــي الـمـبــاراة بعدها ،فتقدم  7-16مــن خالل
تألق احمد البلوشي في االختراق والتسجيل الى جانب
متابعة محمد اشكناني أسفل السلة ،ولكن القادسية عاد
ً
سريعا الى التسجيل عبر اختراقات عبدالعزيز الحميدي
لينتهي الربع االول بتقدم البرتقالي 21-27
وع ــاد كاظمة الــى فــرض افضليته فــي الـمـبــاراة في
الــربــع الـثــانــي فـتـقــدم  21-35خ ــال دقـيـقــة ونـصــف من
ً
هــذا الــربــع مستغال تـســرع العـبــي القادسية فــي انهاء
الهجمات وسيطرته على الكرات المرتدة (الريباوند)
الــى جانب تحويل هــذه الـكــرات الــى الهجوم المعاكس
السريع ليسارع بعدها المدرب المقدوني لسلة االصفر
جوردانكو ديفيدباكوف الى طلب وقت مستقطع اليقاف
تقدم منافسه وكان له ذلك بعد تألق عبدالله سالمين في
اختراق دفاع المنطقة لكاظمة والتمرير اسفل السلة الى

هاردن يواصل سلسلته
عـ ـ ــادل ن ـج ــم ه ـيــوس ـتــن روكـ ـت ــس جـيـمــس
هــاردن ،أمــس األول ،رقــم أسطورة كــرة السلة
األمـيــركـيــة ويـلــت تـشــامـبــراليــن لـثــانــي أطــول
سـلـسـلــة م ــن ال ـم ـب ــاري ــات م ــع  30نـقـطــة على
األقل ،لكنه فشل في ضمان فوز فريقه ،بينما
أنهى بورتالند ترايل باليزرز سلسلة من 11
انـتـصــارا متتاليا لـغــولــدن سـتــايــت ووري ــرز
خارج ملعبه.
وسقط هيوستن أمام مضيفه مينيسوتا
تمبروولفز  ،121-111في حين تلقى غولدن
ستايت بطل الموسمين الماضيين خسارة
أمــام مضيفه بورتالند  ،129-107في مباراة
شهدت إقصاء مدربه ستيف كير العتراضه
على التحكيم.
وعادل هاردن رقم تشامبرالين لثاني أطول
سلسلة من المباريات مع  30نقطة على األقل،
بتسجيله  42نقطة في سلة مينيسوتا.
وب ـل ــغ أف ـض ــل الع ــب ف ــي الـ ـ ــدوري الـمــوســم
الماضي ،عتبة  30نقطة على األقــل للمباراة
الـ ـح ــادي ــة وال ـث ــاث ـي ــن ت ــوالـ ـي ــا ،ل ـي ـع ــادل رق ــم
تشامبرالين الذي يحمل أيضا الرقم القياسي
في هذه الفئة مع  65مباراة متتالية.
ك ـمــا عـ ــادل ه ـ ــاردن الـ ــذي س ـجــل  40نقطة
على األقل للمرة  22هذا الموسم ،رقم الالعب
األس ـط ــوري مــايـكــل جـ ــوردان الـعــائــد لموسم
.1990-1989
ال ــى ذل ــك ،حـقــق الـنـجــم الـيــونــانــي يانيس
أنتيتوكونمبو "تريبل دبل" مع  33نقطة و19
متابعة و 11تـمــريــرة حــاسـمــة ،ليقود فريقه
م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس الـ ــى الـ ـف ــوز ع ـلــى مضيفه
إنديانا بايسرز .97-106

عبدالرحمن السهو وصالح يوسف ليقلص الفارق مع
نهاية الربع الثاني 41-35
ونجح كاظمة في العودة للسيطرة على المباراة في
الربع الثالث من خالل تألق فارس الفضلي في االختراق
والتسجيل الى جانب متابعة محمد اشكناني وعبدالله
توفيق اسفل السلة ليصل الفارق الى  17نقطة ،إال أن
ً
األصفر عاد مجددا وقلص الفارق الى  10نقاط مع نهاية
الربع الثالث .53-63
وواصل القادسية في الربع الرابع تقليصه للفارق إلى
 5نقاط  58-63اال ان ثالثيات البلوشي عــادت بالفارق
ً
مجددا إلى  13نقطة  65-78في الوقت الذي صحا العبو

االصفر بعدما هبطت اللياقة البدنية لالعبي البرتقالي
وأضــاع العبو األخير العديد من الكرات السهلة اسفل
السلة الــى جانب اضــاعــة الــرمـيــات الـحــرة ،كما سيطر
ً
القادسية كليا على الكرات المرتدة ليقلص الفارق الى
ثــاثـيــة فــي آخ ــر سـبــع ث ــوان الـتــي حـصــل بـهــا المتألق
عبدالمحسن مرتضى على ثالثة رميات حرة مع صافرة
النهاية بعد احتكاكه مع عبدالله ابراهيم اثناء تصويبه
من خارج القوس ليسجل مرتضى الثالث رميات وينتهي
الوقت االصلي بالتعادل  85-85لجأ بعدها الفريقان الى
وقت اضافي  5دقائق استطاع القادسية حسمها بفضل
ً
المتألق عبدالمحسن مرتضى ليخرج فائزا .96-105

اللجوء إلى تقنية الفيديو
واحتجاج كظماوي

إعارة العتيبي
إلى «سلة األصفر»

لجأ حكام المباراة محمد سبتي وحافظ الحلبي
ومحمد البنا ،الى إعادة اللقطة األخيرة التي جاء
منها خطأ التعادل ،عن طريق النقل التلفزيوني،
بعد أن تضاربت آراؤهــم حول الخطأ إن كان من
داخل القوس برميتين أو من الخارج بثالث رميات،
في حين أصر كاظمة على انتهاء الوقت قبل وقوع
الخطأ ،مما يعني أنه فائز.
ّ
وقد تقدم كاظمة باحتجاج رسمي ،بعد أن وقع
قائد الفريق على سجل المباراة ،وجاء احتجاج
البرتقالي على انتهاء الوقت قبل وقوع الخطأ.

نجحت إدارة نــادي القادسية في التعاقد مع
نجم فريق نادي النصر بدر العتيبي ،على سبيل
اإلعارة مدة موسم واحد ،ويتيح النظام للعتيبي
الـمـشــاركــة مــع الـقــادسـيــة ،لغيابه عــن مـبــاريــات
النصر هذا الموسم ،مما يعني عدم مشاركته مع
فريقه السابق والسماح له بالمشاركة مع فريقه
الجديد .يذكر أن العتيبي يلعب في مركز صناعة
األلعاب ،وهو المركز الذي يعاني منه األصفر بعد
غياب صانع العابه شايع مهنا الذي يرافق والده
في رحلة عالج خارجية.

بايرن لالقتراب أكثر من دورتموند اتهام كلوب باإلدالء
بتصريحات مسيئة
يأمل بايرن ميونيخ استعادة
ح ــارس ــه ال ــدول ــي مــانــويــل نــويــر
لمواجهة أوغسبورغ المتواضع
اليوم ،في افتتاح المرحلة الثانية
والعشرين من الــدوري األلماني
لكرة القدم ،قبل موقعته المرتقبة
على أرض ليفربول اإلنكليزي
في دوري أبطال أوروبا األسبوع
المقبل.
وغ ـ ــاب ن ــوي ــر ( 32ع ــام ــا) عن
آخر  3مباريات لبايرن إلصابة
في إبهامه ،لكن الفريق البافاري
يعول على تعافيه قبل المشاركة
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـم ـن ـت ـظ ــرة ضــد
مضيفه ليفربول في ذهاب ثمن
نهائي المسابقة القارية الثالثاء.
وق ــال مــدربــه الـكــرواتــي نيكو
كــوفــاتــش أم ــس األول" :ل ــم يكن
هناك أي رد فعل سلبي لمانويل،
لذا هو أحد الخيارات مجددا يوم
الجمعة".
وأعرب نوير عن ثقته بخوض
مباراة ليفربول ،قائال لشبكة "اي
اس بــي ان" الــريــاض ـيــة" ،أعـتـقــد
انني سأكون بين الخشبات .أنا
بحال جيدة".
لـكــن كــوفــاتــش سـيـكــون حــذرا
ل ـ ـعـ ــدم االس ـ ـت ـ ـع ـ ـجـ ــال ب ــإع ــادت ــه
لحماية عرين بايرن ،خصوصا

بعد الماضي السيئ بتعافيه مع
اإلصــابــات ،إذ تعرض لكسر في
ال ـقــدم مــرتـيــن وغ ــاب عــن معظم
الموسم الماضي.
ويـحـظــى كــوفــاتــش بتشكيلة
ش ـب ــه ك ــام ـل ــة بــاس ـت ـث ـنــاء غ ـيــاب
ال ـه ــول ـن ــدي أري ـ ــن روب ـ ــن والع ــب
ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ــورنـ ـت ــان
تــول ـي ـســو ال ـ ــذي اس ـت ــأن ــف أمــس
األول الـتـمــاريــن مــع ال ـكــرة ،بعد
جـ ـ ــراحـ ـ ــة فـ ـ ــي رك ـ ـب ـ ـتـ ــه ال ـي ـم ـن ــى
سبتمبر الماضي.
وكان فوز بايرن في المرحلة
السابقة على شالكه  1-3قلص
الفارق إلى  5نقاط مع بوروسيا
دورت ـم ــون ــد ،الـ ــذي أهـ ــدر تقدما
كبيرا بثالثية نظيفة على ضيفه
هوفنهايم قبل أن يكتفي بنقطة
التعادل (.)3-3

موعد المباراة

 10:30م
HD5

كلوب
وج ــه االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـقــدم تـهـمــة اإلدالء
بتصريحات مسيئة لأللماني يورغن كلوب مدرب فريق
ليفربول ،بحق الحكم كيفن فريند ،الــذي أدار مباراة
الفريق األحمر مع مضيفه ويستهام يونايتد.
وق ــال ك ـلــوب ،عـقــب ال ـم ـبــاراة الـتــي انـتـهــت بالتعادل
 1-1في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الــدوري
اإلنكليزي ،إن قرارات فريند ربما تأثرت باحتسابه هدف
التقدم لليفربول الذي أحرزه ساديو ماني ،رغم وقوع
الجناح السنغالي في مصيدة التسلل.
وذكر اتحاد الكرة اإلنكليزي في بيان" ،أن كلوب متهم
بانتهاكه لوائح االتحاد عقب التصريحات التي أدلى
بها بعد انتهاء مباراة ليفربول وويستهام في الرابع من
فبراير الجاري ،إذ إنها شككت في نزاهة حكم المباراة
ً
أو ألمحت إلى تحيزه أو الشيئين معا".
أضاف االتحاد أن كلوب لديه فرصة للتقدم بالرد على
تلك تلك التهمة حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.
(د ب أ)

ةديرجلا

•
العدد  / 4043الجمعة  15فبراير 2019م  10 /جمادى اآلخرة 1440هـ

sports@aljarida●com

23

رياضة

خبرة ريال مدريد تتغلب
على حماسة أياكس
فاز ريال مدريد اإلسباني أمس
األول على مضيفه أياكس
الهولندي بهدفين لهدف في
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا في المباراة التي احتضنها
ملعب يوهان كرويف أرينا.

تـفــوقــت خـبــرة العـبــي ري ــال مــدريــد،
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ف ــي الـ ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة
الماضية ،على حماسة العبي أياكس
ام ـ ـس ـ ـتـ ــردام الـ ـشـ ـب ــان فـ ـف ــاز ال ـع ـم ــاق
اإلسباني على الفريق الهولندي في
عـقــر دار األخ ـي ــر  1-2لـيـخـطــو خـطــوة
كـبـيــرة نـحــو بـلــوغ رب ــع نـهــائــي دوري
أبطال أوروبا.
على ملعب "يوهان كرويف أرينا"،
كان اياكس امستردام الطرف األفضل
طوال فترات المباراة واألكثر تسديدا
على مرمى منافسه ،لكن ريــال مدريد
ب ـخ ـبــرة الع ـب ـيــه عـ ــرف م ــن أيـ ــن تــؤكــل
ال ـك ـتــف ون ـج ــح ف ــي تـسـيـيــر ال ـم ـب ــاراة
لصالحه.
وتــابــع فــريــق الـعــاصـمــة االسبانية
نتائجه اإليجابية في اآلونــة األخيرة
إذ عاد بتعادل ثمين من ارض غريمه
التقليدي برشلونة فــي ذهــاب نصف
نهائي كــأس إسـبــانـيــا ،ثــم حقق فــوزا
الفـتــا على ج ــاره أتلتيكو مــدريــد 1-3
في عقر دار األخير في الدوري المحلي.
وسـ ـج ــل ه ــدف ــي ال ـ ــري ـ ــال ال ـم ـهــاجــم
الـفــرنـســي كــريــم بنزيمة ( )60وبديله
م ـ ــارك ـ ــو أس ـن ـس ـي ــو ( ،)87وأليـ ــاكـ ــس
المغربي الدولي حكيم زياش (.)75

ً
الفار يلغي هدفا

وشهدت المباراة الغاء أول هدف في
تاريخ المسابقة ألياكس أمستردام في
الشوط االول ،بعد اللجوء الــى تقنية
المساعدة بالفيديو في التحكيم (في
ايه آر).

ويـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـمـ ـلـ ـك ــي ال ــرق ــم
ال ـق ـيــاســي ف ــي ع ــدد أل ـق ــاب الـمـســابـقــة
( ،)13أح ــرز أربـعــة منها فــي المواسم
الخمسة الماضية ،علما بأنه الوحيد
الذي أحرز لقب المسابقة خمس مرات
تواليا ،وذلــك بفوزه بالنسخ الخمس
األولــى لها منذ انطالقها (بصيغتها
القديمة) عام .1956
وهذا ثامن فوز للريال على أياكس
فــي البطولة الـقــاريــة االول ــى مقابل 4
خسارات في  13مباراة.
وفـ ــي ظ ــل ط ـق ــس بـ ـ ــارد ( 6درجـ ــات
مـ ـ ـئ ـ ــوي ـ ــة) ،دان ـ ـ ـ ــت أفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــرص
والسيطرة فــي الـشــوط االول ألياكس
الذي سدد  11مرة على مرمى ضيفه.
وغ ـ ـ ـ ــاب عـ ـ ــن ال ـ ـ ــري ـ ـ ــال ق ـ ـلـ ــب دفـ ــاعـ ــه
الـ ـف ــرنـ ـس ــي راف ـ ــاي ـ ــل ف ـ ـ ـ ــاران الص ــاب ـت ــه
ودفع المدرب االرجنتيني سانتياغو
سوالري بالجناح الويلزي غاريث بيل
أســاسـيــا بعد جلوسه بــديــا فــي آخر
مـبــاراتـيــن ضــد بــرشـلــونــة فــي الـكــأس
وأتلتيكو مدريد في الدوري.
وأصبح قائد دفاع الريال سيرخيو
رامـ ـ ـ ــوس س ــاب ــع الع ـ ــب يـ ـخ ــوض 600
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
الـمـســابـقــات ،علما ان الــرقــم القياسي
بحوزة راؤول غونزاليس (.)741
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـسـ ـ ــديـ ـ ــدة الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي
فينيسيوس جونيور ( 18عاما) القوية
م ــن داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة والـ ـت ــي أب ـعــدهــا
ال ـحــارس الـكــامـيــرونــي أنــدريــه أونــانــا
بصعوبة الى ركنية ،الفرصة الوحيدة
للضيوف في الشوط االول ( ،)14لكن
ف ــرص ــة أي ــاك ــس ال ـتــال ـيــة ك ــان ــت أخـطــر

سوالري يغدق المديح على العبيه
قــال األرجنتيني سانتياغو ســوالري
الـمــديــر الـفـنــي لــريــال م ــدري ــد ،إن ــه لم
ي ـح ــظ ب ـف ــرص ــة ل ـم ــراج ـع ــة ال ـه ــدف
المثير للجدل ،الــذي تم إلغاؤه
لـ ــأرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس
ت ــال ـي ــاف ـي ـك ــو العـ ـ ــب أي ــاك ــس
أمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردام ،فـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة
الفريقين بــإيــاب دور ال ــ16
ب ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـ ـط ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا،
ً
مبديا ثقته بقرارات الحكام.
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ع ـقــب
الـمـبــاراة ،الـتــي أقيمت الليلة
قبل الماضية في أمستردام،
ق ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ــوالري ،إن ـ ـ ــه ال ت ــوج ــد
"شاشة" أمام مقاعد البدالء ،وإنه
"يثق في ما يقوله الحكام".
وهنأ سوالري "جميع الالعبين"
عـلــى االنـتـصــار بهدفين لــواحــد،
وأش ـ ـ ـ ــاد ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي
"اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــوا أن
ي ـخــوضــوا بها
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء" كـمــا

ً
يجب ،مشيرا إلى أن الفرص التي خلقها العبوه
"تثبت قوتهم".
وأغــدق ســوالري على الالعب ماركو
أس ـي ـن ـس ـيــو ب ــال ـم ــدي ــح ،الس ـي ـم ــا أن ــه
سـجــل أح ــد هــدفــي ال ـل ـقــاء بجانب
الفرنسي كريم بنزيمة ،وقال إنه
ً
بــدا مـتـطــورا ليس فقط بسبب
ً
الـ ـه ــدف ،إن ـم ــا أيـ ـض ــا "بـسـبــب
ً
الطريقة التي لعب بها" ،مشيدا
بحسه الهجومي وسعيه إلى
هز الشباك.
وأضاف سوالري "أنا سعيد
ً
ج ـ ــدا بـ ـ ــأداء ال ـج ـم ـيــع وج ـهــدهــم
وإدراك ـ ـ ـهـ ـ ــم أن الـ ـمـ ـع ــان ــاة ت ـقــود
للفرص".
(إفي)

سوالري

العبو الريال يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى أياكس
بكثير بتسديدة من الصربي دوشان
ت ــادي ـت ــش ارت ـ ـ ــدت م ــن ال ـق ــائ ــم األي ـم ــن
للبلجيكي تيبو كورتوا (.)26
وب ـع ــد صـ ــدة حــاس ـمــة م ــن ك ــورت ــوا
بتسديدة مكشوفة مــن العــب الوسط
الهجومي المغربي الدولي حكيم زياش
( ،)36اخطأ الحارس البلجيكي بالتقاط
رأسية سهلة لقائد الدفاع ماتياس دي
ليخت ،ارتدت الى الظهير االرجنتيني
االيـســر نـيـكــوالس تاليافيكو تابعها
ب ــرأس ــه اي ـضــا ف ــي ال ـش ـبــاك ( ،)37قبل

أن يـلـغــي ال ـح ـكــم الـسـلــوفـيـنــي دام ـيــر
سـ ـك ــومـ ـيـ ـن ــا أول هـ ـ ـ ــدف فـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
المسابقة بمساعدة من تقنية الفيديو
المعتمدة للمرة االولــى في المسابقة
بدءا من الدور ثمن النهائي.
وف ــي ظ ــل س ـي ـطــرة أي ــاك ــس ،انـطـلــق
فينيسيوس القادم الصيف الماضي
م ـق ــاب ــل  61م ـل ـي ــون يـ ـ ـ ــورو ،م ـخ ـتــرقــا
ال ـم ـن ـط ـقــة وم ـ ـمـ ــررا ك ـ ــرة م ـق ـش ــرة ال ــى
بـنــزيـمــة ال ــذي أطـلـقـهــا قــويــة ف ــي قلب
مرمى أونانا ( ،)60مسجال هدفه الرابع

فينيسيوس يشكر بنزيمة
ش ـ ـكـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـ ــواعـ ـ ــد
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ج ــونـ ـي ــور ،الع ــب
ريال مدريد اإلسباني ،زميله في
الفريق ،الفرنسي كريم بنزيمة،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أن ـ ــه "يـ ـفـ ـع ــل كـ ــل شـ ــيء"
لمساعدته على التحسن ،بعد فوز
الـفــريــق الملكي ،مـســاء األرب ـعــاء،
عـلــى مضيفه أيــاكــس أمـسـتــردام
الـهــولـنــدي ( )1-2فــي ذه ــاب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال فينيسيوس ،الذي صنع
ه ـ ـ ــدف االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـ ـ ــذي سـجـلــه
بنزيمة ،في تصريحات تلفزيونية
عـقــب ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي احتضنها
م ـل ـعــب (ي ــوه ــان ك ــروي ــف أري ـن ــا)
ً
"هــو يساعدني كثيرا منذ اليوم
األول لــي فــي ري ــال مــدريــد .أفعل
مــا بــوسـعــي للتحسن وصناعة
األهـ ـ ـ ــداف ،وه ــو يـفـعــل ك ــل شــيء
لمساعدتي على التحسن".
ً
وأثنى صاحب الـ 18عاما على
"روح وش ـخ ـص ـي ــة" ال ـف ــري ــق في
مباراة صعبة أمام أياكس ،وهو ما

فينيسيوس جونيور

ساعده على العودة من أمستردام
بنتيجة إيجابية .وق ــال فــي هذا
ً
الصدد" :عانينا كثيرا ،لكن يجب
أن نعاني من أجــل الفوز بــدوري
األب ـطــال ،والـفــريــق مستعد لهذه
البطولة .لهذا عانينا في الشوط
األول ،لكن األمور كانت أفضل في
النصف الثاني .األهم هو تحقيق
(إفي)
االنتصار".

ماركو أسنسيو في الشباك الجانبية
( ،)79لكن فرصته الثانية من عرضية
ل ـل ـظ ـه ـيــر دانـ ـ ــي ك ــارب ــاخ ــال م ـ ــرت عــن
الجميع فتابعها في المرمى الخالي
مـ ــن م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة م ـس ـت ـع ـيــدا ت ـقــدم
فريقه (.)87
وأهـ ــدر الـبــديــل الــدنـمــاركــي كاسبر
دول ـب ــرغ ال ـت ـعــادل ألي ــاك ــس بـتـســديــدة
ضعيفة صدها كورتوا بذكاء (.)3+90

في سبع مباريات .والهدف هو الستون
لبنزيمة في دوري االبطال ،فبات رابع
اف ـض ــل ه ـ ــداف ف ــي ت ــاري ــخ الـمـســابـقــة
ال ـقــاريــة بـعــد الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونالدو واالرجنتيني ليونيل ميسي
واالسباني راؤول غونزاليس.
لـ ـك ــن زيـ ـ ـ ــاش عـ ـ ـ ــادل ف ـ ــي ان ـع ـك ــاس
ألفضلية فريقه متابعا عرضية مقشرة
مــن نيريس مــن الجهة اليسرى (،)75
أكدها الحكم بتقنية الفيديو.
وبعد دخــولــه بديال لبنزيمة سدد

راموس يتراجع بشأن تعمد نيل اإلنذار
بعد تلميحات سيرخيو راموس
ق ــائ ــد ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ب ــأن ــه تـعـمــد
الحصول على بطاقة صفراء ليغيب
ً
تاليا عن مباراة اإلياب ضد أياكس
الهولندي ،لضمان المشاركة في
مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي
لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم،
ن ـفــى رام ـ ــوس أن ي ـك ــون ق ــد تعمد
بالفعل ذلك.
وحـصــل رام ــوس عـلــى البطاقة
الصفراء خــال مـبــاراة ذهــاب ثمن
النهائي التي انتهت بفوز فريقه
المتوج بلقب المسابقة القارية في
المواسم الثالثة األخيرة ،بنتيجة
 1-2عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه الـ ـه ــولـ ـن ــدي،
م ــا م ـن ـحــه أف ـض ـل ـي ــة الـ ـعـ ـب ــور ال ــى
الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي ن ـظــرا لكونه
س ـي ـخ ــوض م ـ ـبـ ــاراة اإليـ ـ ـ ــاب عـلــى
ملعبه سانتياغو برنابيو.
وألـمــح رام ــوس فــي تصريحات
بـ ـع ــد ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــى أنـ ـ ــه ت ـع ـمــد
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـب ـطــاقــة ليغيب
تاليا عــن م ـبــاراة اإلي ــاب ،بــدال من

سيرخيو راموس

ال ـم ـخــاطــرة بـنـيـلـهــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة
ال ـم ـق ـب ـلــة والـ ـغـ ـي ــاب ب ــال ـت ــال ــي عــن
ذهاب الدور ربع النهائي ،علما بأن
االت ـحــاد األوروبـ ــي للعبة (يويفا)
سـبــق لــه إضــافــة اإلي ـقــاف لـمـبــاراة
ثانية كعقوبة بحق الالعبين الذين
يتعمدون نيل بطاقة صـفــراء في
مراحل معينة.

وق ـ ــال رام ـ ـ ــوس ب ـع ــد الـ ـمـ ـب ــاراة:
"ص ــراح ــة وبــالـنـظــر ال ــى النتيجة،
س ــأك ــون ك ــاذب ــا إذا ق ـلــت إن ـن ــي لم
أفكر في الموضوع" ،مضيفا" :هذا
ليس للتقليل من شأن الخصم ،لكن
أحـيــانــا ثـمــة وق ــت قصير التـخــاذ
القرارات ،وهذا ما قمت به".
لـكــن بـعــد نـحــو ســاعــة مــن ذلــك،
ب ــدا أن رام ـ ــوس يـسـعــى لـلـتــراجــع
عما أدلى به ،إذ كتب عبر حسابه
على "تويتر"" ،أريد أن أوضح ،أنني
لم أتعمد نيل البطاقة (الصفراء)،
ك ـ ـمـ ــا لـ ـ ــم أفـ ـ ـع ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك ضـ ـ ــد رومـ ـ ــا
(اإلي ـطــالــي) فــي ال ـم ـبــاراة السابقة
فــي دوري األب ـطــال (فــي إط ــار دور
المجموعات)".
وأض ـ ــاف" :س ــأدع ــم ال ـفــريــق من
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــات ك ـم ـش ـج ــع عـ ـل ــى أم ــل
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي".
وتـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـصـ ـف ــراء
المكتسبة في المسابقة ملغاة بعد
ربع النهائي.

توتنهام يقسو على دورتموند بثالثية ويقترب من دور الثمانية
حقق توتنهام اإلنكليزي فــوزا صريحا
على بوروسيا دورتموند األلماني بثالثية
نظيفة ،ليضع قدما نحو بلوغ ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحسم الفريق اللندني الشمالي النتيجة
في الشوط الثاني بأهداف الكوري الجنوبي
س ــون هـيــونــغ مـيــن ( ،)47والبلجيكي يــان
ف ـيــرتــون ـغــن ( ،)83واإلسـ ـب ــان ــي ف ــرن ــان ــدو
يورنتي (.)86
واس ـت ـمــر غ ـيــاب ه ــداف تــوتـنـهــام هــاري
كـيــن وزم ـي ـلــه دي ـلــي ال ــي ب ــداع ــي االص ــاب ــة،
بينما ارتأى مدرب الفريق اللندني الشمالي
األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إشراك
الـبــرازيـلــي لــوكــاس م ــورا أســاسـيــا فــي خط
المقدمة على حساب اإلسباني المخضرم

يورنتي الى جانب الكوري الجنوبي سون.
فــي الـمـقــابــل ،خ ــاض دورت ـمــونــد الـفــائــز
بــال ـل ـقــب الـ ـق ــاري مـ ــرة واحـ ـ ــدة عـ ــام ،1997
الـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي غـ ـي ــاب أفـ ـض ــل ه ــداف ـي ــن فــي
صفوفه ،وهـمــا مــاركــو روي ــس واإلسباني
باكو الكاسر بداعي اإلصابة ،فلعب ماريو
غ ــوت ـس ــه أس ــاس ـي ــا ف ــي ال ـه ـج ــوم ي ـســانــده
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الـ ـ ـش ـ ــاب جـ ـ ــايـ ـ ــدون س ــان ـش ــو
واألم ـيــركــي كــريـسـتـيــان بوليسيتش على
الجناحين.

لوريس ينقذ توتنهام
وشـهــد ال ـشــوط االول سـيـطــرة ميدانية
لــدورتـمــونــد ،لـكــن ح ــارس مــرمــى توتنهام

هيونغ :التأهل لم يحسم
أكد النجم الكوري الجنوبي سون
هيونغ مين ،العب توتنهام هوتسبير
اإل نـكـلـيــزي ،أ نـهــم لــم يحسموا التأهل
ب ـعــد لـ ــدور ال ـث ـمــان ـيــة ب ـ ــدوري أب ـطــال
أوروبـ ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،رغ ــم ال ـفــوز على
بوروسيا دورتموند األلماني ( )0-3في
ذهاب ثمن النهائي.
وق ــال الــاعــب ال ــدول ــي :الـتــأهــل لــم يحسم
بعد .علينا التركيز أيضا في مواجهة اإلياب.
هاري (كين) أو ديلي (أللي) عنصران مهمان
ج ــدا بــا لـنـسـبــة ل ـنــا ،لـكـنـنــا نـمـتـلــك العبين
آ خــر يــن لتعويضهما .لـقــد أ ظـهــر نــا هــذا
األمـ ــر ال ـل ـي ـلــة .ف ــرن ــان ــدو دخ ــل وسـجــل
هدفا مهما".
ك ـمــا أث ـن ــى ال ـن ـجــم اآلس ـ ـيـ ــوي ،ال ــذي
س ـجــل ه ــدف االف ـت ـتــاح ف ــي ال ـل ـقــاء ،على
ا لـمــدا فــع البلجيكي يــان فـيــر تــو نـخــن ا لــذي
صنع الهدف األول وسجل الثاني.
وأشار الى ان "الترابط في الهدف األول
كان مهما للغاية .تمريرته العرضية كانت
مذهلة .لم أبذل مجهودا كبيرا في تسجيل
الهدف ،فقط لمست الكرة".

فرحة العبي توتنهام بعد إحراز الهدف الثالث

هيونغ مين

الـفــرنـســي هــوغــو لــوريــس أبـقــى فــريـقــه في
ال ـم ـبــاراة مــن خ ــال تـصــديــه الكـثــر مــن كــرة
خ ـط ــرة لـبــولـيـسـيـتــش إث ــر م ـج ـهــود ف ــردي
رائــع ( )15قبل أن يتدخل مجددا ليسيطر
على كــرة زاحـفــة للبلجيكي اكـســل فيتسل
( ،)20واخرى عندما تصدى ببراعة لرأسية
مواطنه دان اكسل زاغادو من مسافة قريبة
(.)44
و لــم تمض دقيقتان على مطلع الشوط
ال ـثــانــي ح ـتــى ن ـجــح تــوت ـن ـهــام ف ــي افـتـتــاح
ال ـت ـس ـج ـي ــل ،ع ـن ــدم ــا م ـ ــرر ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ي ــان
فرتونغن كرة عرضية داخل المنطقة ،تابعها
سون على الطاير داخل الشباك األلمانية.
ورف ـ ــع سـ ــون رصـ ـي ــده م ــن األهـ ـ ـ ــداف فــي
دوري أبطال أوروبــا الى تسعة ،وهو ثاني

أفضل هــداف آسـيــوي فــي البطولة القارية
بعد األوزبـكــي ماكسيم شاتسكيخ مهاجم
دينامو كييف األوكراني سابقا مع  11هدفا.
وأض ـ ـ ـ ــاف ف ـي ــرت ــون ـغ ــن ال ـ ـهـ ــدف ال ـث ــان ــي
ب ـت ـمــريــرة ط ـبــق األصـ ــل ع ــن ال ـه ــدف األول،
فتابعها على الطاير بيسراه داخل الشباك
( ،)83ثــم اخـتـتــم يــورن ـتــي الـتـسـجـيــل بـكــرة
رأسـ ـي ــة م ـس ـت ـغــا رك ـل ــة رك ـن ـي ــة م ــن صــانــع
األلعاب الدنماركي كريستيان اريكسن قبل
نهاية المباراة بأربع دقائق ليفتح باب ربع
النهائي لفريقه.
وك ــان تــوتـنـهــام تـغـلــب عـلــى دورت ـمــونــد
ذهابا وإيابا في دور المجموعات الموسم
الماضي ،قبل أن يخرج على يد يوفنتوس
اإليطالي في هذا الدور.

بوكيتينو :أشعر بسعادة كبيرة
أكـ ـ ــد األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــاوري ـس ـي ــو
بوكيتينو ،المدير الفني لتوتنهام
هوتسبير اإلنكليزي ،عقب الفوز
ع ـلــى ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
( ،)0-3أمس األول،
األلماني
ُ
فـ ــي ذه ـ ـ ــاب ثـ ـم ــن ن ـهــائــي
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،أن
ال ـن ـت ـي ـجــة ت ـع ــد "إي ـجــاب ـيــة
ل ـل ـغ ــاي ــة" ،ل ـك ـنــه ف ــي ال ــوق ــت
ذاته شدد على ضرورة احترام
ال ـفــريــق األل ـمــانــي وال ــذه ــاب إلــى
ملعبه "بعقلية الفوز".
وأضاف بوكيتينو" :بالطبع أشعر
ب ـس ـع ــادة ك ـب ـي ــرة .ال ـف ــري ــق ق ــدم أداء
رائعا ،لكننا قطعنا نصف الطريق
ف ـقــط ،الـنـتـيـجــة ك ـب ـيــرة ،لـكــن عندما
تـ ــواجـ ــه خ ـص ـمــا م ـث ــل دورتـ ـم ــون ــد،
ف ـع ـل ـي ــك اح ـ ـتـ ــرامـ ــه ،وال ـت ـف ـك ـي ــر فــي
خوض مواجهة اإلياب بعقلية الفوز.
الجميع سعيد ،لكن هناك عمال كبيرا
ينتظرنا".
وحــول اللعب بخمسة مدافعين،
مع وجود البلجيكي يان فيرتونخن
كـظـهـيــر ،ق ــال ال ـم ــدرب الــاتـيـنــي إن

ماوريسيو بوكيتينو

مهمة المدربين هي "اتخاذ القرارات"،
وهذا من صميم عمله.
وأكــد" :لقد حققنا نتيجة كبيرة،
وهناك بعض األشخاص سيقولون
إنني اتخذت قرارات عظيمة ،وإنني
أف ـضــل مـ ــدرب ف ــي ال ـعــالــم ،لـكــن هــذا
لن يجعل مني عبقريا ،أو أن أخسر
بكارثة .كرة القدم تتعلق باالنتصار".

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

فهد نادر في كينيا
قــال بــاحـثــون إنــه تــم التقاط
صـ ـ ــور لـ ـفـ ـه ــد أس ـ ـ ـ ــود إف ــريـ ـق ــي
ن ــادر بكينيا ،فــي أول تسجيل
يمكن التحقق من صحته لذلك
الحيوان منذ قرابة مئة عام.
َّ
وثبت مصور الحياة البرية
البريطاني ويل بورارد لوكاس
كـ ــام ـ ـيـ ــرات حـ ـس ــاس ــة ل ـل ـحــركــة
الل ـت ـقــاط ص ــور لـلـحـيــوان الــذي
يـنـشــط أك ـثــر فــي الـلـيــل بمخيم
الي ـك ـي ـب ـي ــا ال ـ ـب ـ ــري ف ـ ــي ي ـن ــاي ــر
الماضي.
وذكــر في تصريح صحافي:
"بــوسـعــي وض ــع إضـ ــاءة تشبه
تلك المستخدمة فــي استديو،
وتـ ـ ـ ــرك ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات م ـن ـصــوبــة
ألسابيع أو شهور".
وتحمل الفهود السوداء طفرة
جينية تجعل فراءها أسود ،لكن
الكاميرات الليلية التي تعتمد
ع ـل ــى األشـ ـع ــة ت ـح ــت ال ـح ـم ــراء،
والـ ـ ـت ـ ــي اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا ب ـ ـ ــورارد
لوكاس ،قادرة على كشف البقع
التي تغطيها.
ً
وبينما كان هو يلتقط صورا

نقطة
ثابتةَّ ،ثبت باحثون من مؤسسة
سان دييغو زو غلوبال يدرسون
فهود المنطقة كاميرات فيديو
على مقربة ،ونشروا ما توصلوا
إليه في الدورية اإلفريقية لعلم
البيئة.
وأوضــح نيكوالس بيلفولد،
م ــن فــريــق س ــان ديـيـغــو وكبير
ً
ال ـبــاح ـث ـيــن أي ـض ــا ف ــي بــرنــامــج
للحفاظ على الفهود في مقاطعة
اليـ ـكـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،أن "هـ ـ ـ ــذه الـ ـص ــور
مجتمعة هي أول صور مؤكدة
منذ قرابة مئة عام لفهد أسود
في إفريقيا".
وقالت مؤسسة سان دييغو
زو ،في بيان ،إن العلماء كانوا
ي ـف ـتــرضــون أن الـ ـف ــراء األسـ ــود
تـ ـط ــور ح ـ ــدث ل ـل ـف ـه ــود نـتـيـجــة
خروجها من الغابات الكثيفة،
ح ـيــث ك ــان ــت ال ـب ـقــع تـســاعــدهــا
على االختباء .لكن اكتشاف فهد
أســود في بيئة قاحلة مفتوحة
بكينيا يثير شكوكا حول هذه
النظرية.
(رويترز)

ألقت أثاثها من الطابق الثالثين
ّ
وج ـ ـ ــه الـ ـقـ ـض ــاء ال ـك ـن ــدي
لشابة ،في التاسعة عشرة
م ــن ال ـع ـمــر ،تـهـمــة تعريض
ح ـ ـيـ ــاة اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ل ـل ـخ ـطــر؛
بـ ـع ــدم ــا رم ـ ـ ــت مـ ـف ــروش ــات
ً
وأثاثا من الطابق الثالثين
ف ـ ــي ب ـ ـ ــرج بـ ــات ـ ـجـ ــاه ط ــري ــق
س ــري ــع ي ـع ـت ـبــر مـ ــن األك ـث ــر
ً
ازدحاما في تورنتو.
وق ـصــدت مــارسـيــا زويــا
م ـ ــن تـ ـلـ ـق ــاء ن ـف ـس ـه ــا م ــرك ــز
الشرطة التي كانت تبحث
عنها بعد انتشار تسجيل
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي صـ ّـوره شخص
كــان إلــى جانبها عن الفعل
الـ ــذي أق ــدم ــت عـلـيــه السبت
الماضي ،بحسب ما يعتقد.
وقــد تفرض على الشابة
ع ـقــوبــة ال ـس ـجــن م ــع الـنـفــاذ
ف ــي ح ـ ــال إدانـ ـتـ ـه ــا بــالـتـهــم

ّ
الموجهة
الرئيسية الثالث
ً
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا رس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا
تـ ـع ــري ــض ح ـ ـيـ ــاة اآلخـ ــريـ ــن
للخطر.
ورمـ ــت ال ـشــابــة كرسيين
ً
وق ـط ـعــا أخـ ــرى مــن الـطــابــق
ال ـثــاث ـيــن ف ــي بـ ــرج سكني
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــرة
أونتاريو.
وسـ ـقـ ـط ــت الـ ـمـ ـف ــروش ــات
على الرصيف دون أن تنجم
أي أضرار عن هذه الحادثة
ال ـ ـتـ ــي وق ـ ـعـ ــت عـ ـل ــى ط ــري ــق
ي ـش ـه ــد حـ ــركـ ــة ك ـث ـي ـف ــة فــي
وسط مدينة تورنتو.
ولمارسيال زويا سوابق
قضائية ،بحسب الصحافة
المحلية.
(أ ف ب)

ّ
«خل المارد مرتاح»

ً
تركيا اهتزت  50يوما ...بصمت!
أكـ ـ ــدت دراس ـ ـ ــة ج ــدي ــدة ن ـشــرت ـهــا مـجـلــة
"رسائل علوم األرض والكواكب" ،أن تركيا
تعرضت صيف  2016لسلسلة من الهزات
ً
األرضية استمرت  50يوما ،دون أن يشعر
بها أحد.

الزهايمر أدخل تايلندية الصين
عقب اإلع ــان عــن فقدانها مــن منزلها الكائن في
شمال تايلند منذ يونيو الماضي ،عثر
ً
عـلــى ام ـ ــرأة تــايـلـنــديــة " 59ع ــام ــا" عـلــى بـعــد 600
كيلومتر في كونمينج بالصين ،حسبما قالت الشرطة
الصينية لوكالة األنباء األلمانية أمس.
وتم العثور على كاوماني أرجور تسير في طريق
بمدينة يونان عاصمة كونمينج في أواخر ديسمبر
الماضي ،وتبينت الشرطة الصينية من بطاقة هويتها
التايلندية وأدخلتها المستشفى بعد رؤية أعراض
الزهايمر عليها ،حسبما قال إكورن بوتسابابودين،

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ً
ووفـ ـق ــا ل ـل ــدراس ــة ،ال ـت ــي ن ـشــرهــا مــوقــع
روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،أمـ ــس ،ف ـقــد كــانــت ال ـهــزات
ناجمة عن زلزال ُيعرف باالنزالق البطيء،
وهو على النقيض من الــزالزل المعروفة،
الـ ـت ــي تـ ـح ــدث ن ـت ـي ـجــة االصـ ـ ـط ـ ــدام ـ ــات أو

قتله التمساح أمام ابن أخيه

رئ ـيــس إدارة الـهـجــرة بــإقـلـيــم تـشــايـنــج راي بشمال
تايلند.
ثم أخطرت السلطات الصينية القنصلية التايلندية
ً
في كونمينج ،التي أبلغت بدورها ابنتها " 35عاما"
ً
بأخذها .وأخيرا التقت االبنة وتدعى سوشادا أرجور،
التي غادرت تايلند ،أمس األول ،بأمها المفقودة منذ
فـتــرة طــويـلــة ،عـصــر أم ــس ،وظـهــر فــي مقطع فيديو
مصور التقطه أحد موظفي القنصلية التايلندية في
كونمينج وجرى نشره على موقع "فيسبوك" االبنة
(د ب أ)
راكعة أمام أمها وتعانقها وتبكي بفرح.

قتل تمساح رجــا على مــرأى
ّ
م ــن قــري ـبــه ،الـ ــذي تـمــلـكــه الــرعــب
عندما رأى ّ
عمه يختفي في نهر
بجزيرة بورنيو.
وقالت الشرطة الماليزية أمس
إن محمد طاهر مجيد سيام (40
عاما) كان يصطاد مع ابن أخيه
ف ــي ال ـن ـهــر ب ــوالي ــة س ـ ـ ــاراواك في
"ب ــورن ـي ــو" .وك ــان ال ـشــاب يبحث
عن عمه عندما رأى رأســه يطفو

على سطح المياه ،قبل أن يختفي
أثره مجددا ،حسبما أفاد معاون
رئـيــس الـشــرطــة المحلية محمد
صابري زينول.
طاهر
محمد
جثة
وعثر على
ّ
أم ــس األول وعـلـيـهــا آث ــار عــض.
ورجحت الشرطة أنه قتل من قبل
تمساح مياه مالحة.
وت ـن ـت ـش ــر ت ـم ــاس ـي ــح ال ـم ـي ــاه
ال ـم ــال ـح ــة ف ــي أنـ ـه ــار وش ــواط ــئ

في المقال السابق استعرضنا وثيقة
عدسانية تعود إلــى عــام  ،1860وردت
فيها م ـفــردة تــاريـخـيــة ،وه ــي "ال ـ ِـب ــدن"،
وذك ــرت أن معناها هــو الـســور الثاني
لـلـكــويــت ،أو بــوابــة مــن بــوابــات الـســور
ً
ال ـث ــان ــي .وأوضـ ـح ــت أيـ ـض ــا أن ال ـســور
الثاني يحيط بمدينة الكويت القديمة
بشكل دائري ،وأنه يمر (في أحد أجزائه)
بمسجد المديرس من جهة الشمال.
وقد َّ
تبين لي أن هذا خطأ ،إذ إنه يمر
بالمسجد المذكور من جهة الجنوب،
ً
ً
وتحديدا جنوبا من بيت أسرة العدواني
الكريمة ،المقابل لبيت أسرة النفيسي
الكريمة ،والقريب من مسجد المديرس
بالحي القبلي.
والبــد لي أن أوضــح أن هــذا الوصف
يتفق مع وثيقة عدسانية أخرى تعود
"البدن"
إلى ًعام  1864وردت فيها مفردة ِ
أيضا ،وهي من وثائق أسرة العدواني
الـكــريـمــة .ت ـقــول الــوثـيـقــة ال ـتــي أهــدانــي
نسخة منها قبل عدة سنوات األستاذ
يوسف خالد العدواني ما يلي:
"ال ـبــاعــث لـتـحــريــر ه ــذه األحـ ــرف هو
أنه قد باع الشيخ صباح بن جابر من
حامل هــذا الكتاب محمد ابــن عبدالله
ً
ابن امديرس ،وهو أيضا قد اشترا منه
مــا هــو لــه ومنتقل لــه مــن عـبــدالـلــه ابــن
إبراهيم االدلــم باانقطاعه (بانقطاعه)

من العصبة وذوي األرحام ،وذلك البيت
المحدود قبلتا بيت عبدالله بن سيف
ً
لـعـتـيـقــي (ال ـع ـت ـي ـقــي) وشـ ـم ــاال الـطــريــق
ً
ً
النافذ ،وشرقا بيت المشتري ،وجنوبا
الـ ـب ــدن ب ـث ـمــن ق ـ ــدره وعـ ـ ــدده ألـ ــف ق ــران
سلم الثمن بتمامه و كـمــا لــه المشتري
المذكور بيد البايع المزبور ،فبموجب
ما ذكــر صــار البيت المذكور من سائر
أمالكه يتصرف فيه كيفما يشا (كيف
ما يشاء) ،ويختار حتى ال يخفى جرا
(جرى) وحرر في ربيع أول سنة ."1281
والمقصود بالشيخ صباح بن جابر
هو الشيخ صباح بن جابر (العيش) بن
عبدالله بن صباح األول ،وهو الملقب
بصباح الثاني ،وهو نفسه والد الشيخ
ع ـبــدال ـلــه (أم ـي ــر ال ـكــويــت )1866-1892
والـشـيــخ محمد (أم ـيــر الـكــويــت 1892-
 )1896والـشـيــخ م ـبــارك (أم ـيــر الكويت
 .)1896-1915وي ـف ـهــم م ــن الــوث ـي ـقــة أن
البيت آل ألمير الكويت بعد وفاة مالكه
األصلي ،وهو عبدالله بن إبراهيم األدلم،
بعد التأكد من أنه ليس له من يرثه في
الكويت ،وهــو أمــر شرعي ومعمول به
في ذلك الوقت.
وقد تأكدت من األستاذ يوسف خالد
العدواني أن البيت المشار إليه انتقلت
ملكيته بــال ـشــراء م ــن أسـ ــرة الـمــديــرس
ً
إلــى أس ــرة الـعــدوانــي الحـقــا ،وأن أســرة

يومية سياسية مستقلة

خــرجــت مــن الـمـصـعــد فــي الـ ــدور الـخــاطــئ أث ـنــاء ذهــابــي
للتهنئة بعرس أحد الضحايا ،وإذا بي عند مدخل القاعة
أفاجأ بها ممتلئة ببشر من جميع األجناس والجنسيات
ً
يـقـفــزون ويطلقون صــرخــات حماسية ،رك ــزت قليال ألجد
يافطة كتب عليها دورة "كيف تصبح مليونيرا؟" ،سألت
المسؤول الرابض عند الباب :إذا كان كل هؤالء سيصبحون
ً
مليونيرات ،فمن سيظل فقيرا بعد ذلك؟!
لم يرد بلسانه ،لكنه رمقني بنظرة شفقة تجيب بأنني
ّ
ً
أنا من سيبقى فقيرا ،أذهلتني فراسته التي ربما تعلمها
ً
أيضا في إحدى دورات تعليم الفراسة.
انتشار مثل هذه الدورات والكتب في األعوام األخيرة أظن
أنه قد فتح باب منفعة كبيرا ألصحابها أكثر من منتسبيها
وقرائها.
ً
وب ـع ـيــدا عــن عــاقــة مـثــل ه ــذه الـ ـ ــدورات وال ـك ـتــب بالعلم
ً
الحقيقي ،إال أنــه يبدو أنها تالقي رواجــا بين الناس ،وال
ّ
بالتحسن
أظنها ستلقى مثل هــذا ال ــرواج لــوال شعورهم
المعنوي في البداية ،والله أعلم بالنهاية ،فمثل هذه الدورات
تفترض أمرين؛ أولهما أنــك شخص غير عــادي وتستحق
األفـضــل ،وهــم سيدلونك على طريقه ،والـثــانــي أن الحياة
عادلة وجميلة ،لكنك تحتاج إلى بعض الرتوش والمهارات
والخدع اللفظية والعقلية التي ستمكنك من النجاح الباهر.
وألن ال ـش ـي ـطــان ش ــاط ــر ،ف ــا أح ــد ي ـصــدق بــأنــه شخص
عــادي ،رغم أن الناس العاديون هم بناة الحضارات وملح
األرض ،وما الناجحون والعظماء الذين تسمعون عنهم إال
أنــاس عــاديــون فــي جــوانــب أخــرى كثيرة مــن حياتهم ،كما
أن الخـتــاف البيئة والمجتمع ال ــذي بــرز فيه مثل هــؤالء
ً
ً
األشـخــاص دورا فيما وصلوا إليه ،فهم غالبا قد أسسوا
ّ
بــواس ـطــة تـعـلـيــم جـيــد مــكـنـهــم م ــن أدواتـ ـه ــم الـمـعــرفـيــة في
ً
مجتمع أكثر عدالة وانضباطا وأقل اهتماما بآراء اآلخرين
وتقليدهم ،بينما مــن نفترض أ نـهــم نــا جـحــون حولنا قد
ً
حققوا نجاحاتهم غالبا بالوراثة ،أو نتيجة عدم التزامهم
بالقواعد القانونية واألخالقية ،وبالتالي نعتبر أن مجرد
قدرتهم على جمع المال وشــراء السلع الفاخرة هو معيار
لنجاحهم الذي نريد تحقيق مثله ،فتدخل حضرتك إلحدى
هــذه الـ ــدورات ،ويصدمك بعدها الــواقــع ،س ــواء فــي تعامل
الجهات الحكومية التي ال ينفع معها ال مــارد وال ضفدع
وردي ،أو مع المجتمع الذي تحكمه ُعقد وحسابات وراثية
وتاريخية وبنكية لن يفيدك معها إطالقك قواك الخفية.
ّ
وف ــر أم ــوال ــك ،فــا ضـيــر أن تـظــل إنـســانــا عــاديــا وشريفا
وم ـتــوســط الـ ـح ــال ،فــال ـح ـيــاة ه ـنــا أك ـث ــر تـعـقـيــدا م ــن دورة
لتفهمها ،واهتم بتعليمك ومواهبك الحقيقية أكثر ،فأنا
شخصيا أعــرف اثنين من األصــدقــاء حــاوال إخــراج المارد
ال ــذي بداخلهما ،الـيــوم واح ــد منهما فــي الـسـجــن ،واآلخــر
يتلقى عالجه في مستشفى الطب النفسي ،فال ُ
تدع المارد
لزيارتك وأنت غير مستعد للتعامل معه ،حتى ال "يمردغك"
في أوحال الحياة.

وفيات
واليـ ـ ّت ــي ص ـب ــاح وس ـ ـ ـ ــاراواك في
ال ـش ــق ال ـمــال ـيــزي م ــن "بــورن ـيــو".
ّ
وتـتــوزع أراضــي جزيرة بورنيو
عـ ـل ــى م ــالـ ـي ــزي ــا وإن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا
وبروناي.
ُ
وس ـج ـلــت ف ــي الـمـنـطـقــة خــال
السنوات األخيرة سلسلة هجمات
من هذه التماسيح ،التي قد يصل
طولها إلى  7أمتار.
(رويترز)

«البدن»
وثيقة عدسانية أخرى تشير إلى ِ
بالحي القبلي عام 1864م

أمينة محمد باقر أشكناني أرملة محمد حجي أكبر
 93عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :مسجد ال ــوزان ،غــرب مـشــرف ،النساء:
القادسية ،ق ،4ش ،45م ،12العزاء ابتداء من اليوم ،ت،66546654 :
66813443
مريم مطلق سلمان الدغيمان أرملة بالل فرج المناعي
 73عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،ق ،3ديوان المناعي ،النساء :بيان،
ق ،10ج ،6م ،21ش ،1ت96987447 ،97156530 :

نورة عجاج صقر العتيبي

 53عاما ،شيعت ،الرجال :بالمقبرة فقط (الصليبيخات) ،النساء:
الرابية ،ق ،3ش ،25م ،8ت40504555 ،90082227 :

أكبر عباس أكبر سناسيري

 69عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :مسجد اإلم ــام الـحـســن ،ب ـيــان ،الـنـســاء:
الشامية ،ق ،6ش ،62م ،15ت99475492 ،50215665 :
موضي عبدالكريم الصالل أرملة علي إبراهيم الجريد
 80عاما ،تشيع صباح اليوم ،الرجال :بيان ،ق ،3ش ،4م ،27النساء:
اليرموك ،ق ،3ش ،2م ،80ت99997338 ،99557507 :

محمد عبداألمير محمد الشواف

 32عاما ،شيع ،الرجال :الدسمة ،ق ،3ش ،32م ،2ديــوان الشواف،
النساء :مبارك الكبير ،ق ،1ش ،19م ،4ت66663093 ،55220892 :

ناصر سليمان الغمالس

 90عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :ديوان الغمالس،
الخالدية ،ق ،2شارع عبدالله خلف السعيد ،م ،6النساء :الخالدية،
ق ،2ش ،21م ،6ت99430005 ،97222525 :

زهرة حسن علي الوزان

 79عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء :الدسمة،
ق ،2ش ،22م ،7ت66039955 ،97171965 :

عبدالله سعود جاسم الشايجي

 84عاما ،شيع ،الرجال :الرابية ،ق ،1ش ،35م ،7النساء :مبارك الكبير،
ق ،3ش ،32م ،25ت97324455 ،94941619 :

عاشور اقعيد زيد الخلف

 51عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :سعد العبدالله،
ق ،1ش ،57م ،18النساء :سلوى ،ق ،1شارع المعتز ،م ،65الدور األول،
ت67065377 ،99592416 :

مواعيد الصالة

العدواني سكنت فيه إلى وقت التثمين
في خمسينيات القرن العشرين.
ومن كل هذه المعلومات بخصوص
سـ ــور ال ـكــويــت ال ـثــانــي أو الـ ـ ِـبـ ــدن ،كما
ورد فــي الوثيقتين ،نصل إ لــى نتيجة
واض ـحــة ،ومـعـلــومــة تــاريـخـيــة جميلة،
ً
وهي أن جزء ا من سور الكويت الثاني
م ــن ج ـهــة ال ـح ــي الـقـبـلــي ي ـقــع خ ـلــف أو

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

التحركات المفاجئة للصفائح التكتونية،
ويحدث بسبب االنزالق البطيء للصفائح
ّ
المكونة للقشرة األرضية ،والتي
التكتونية
تحرر طاقتها المحتبسة بصورة بطيئة
على مدار أسابيع أو أشهر.
وقالت المشرفة على الدراسة ،باتريشيا
غارزون ،الباحثة في مجال الجيوميكانيك
بالمركز األلماني لألبحاث الجيولوجية في
بوتسدام ،إنه يمكن تسمية هذا النوع من
الزالزل بالوهمية.
وأطـ ـ ــول انـ ـ ــزالق ب ـط ــيء م ــن هـ ــذا ال ـنــوع
تــم تسجيله فــي أالس ـكــا ،واسـتـغــرق تسع
س ـن ــوات ع ـلــى األق ـ ــل ،ودف ـع ــت ه ــذه ال ـمــدة
الطويلة الباحثين إلى افتراض أن ذلك كان
يحدث في المنطقة بصورة دائمة.
وت ـش ـي ــر ال ـ ــدراس ـ ــات إلـ ــى أن االنـ ــزالقـ ــات
ً
الـبـطـيـئــة شــائ ـعــة ج ـ ــدا وغ ـي ــر م ــؤذي ــة على
اإلطالق ،لكنها قد تتحول في لحظة ما إلى
زلزال عادي قوي.
ومثال على ذلك يمكن ذكر زلزال كايكورا
في نيوزيلندا عام  ،2016الذي تم قبل وقوعه
اك ـت ـشــاف انـ ـ ــزالق ب ـط ــيء ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
المنطقة.

فهد البسام

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

جنوب بيت العدواني/المديرس الــذي
تــم ش ــراؤه مــن الشيخ صباح بــن جابر
الصباح فــي عــام 1864م ،وال ــذي توفي
مالكه األصلي عبدالله األدلم ،وليس له
ذرية من الورثة.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:07

العظمى

21

الشروق

06:28

الصغرى

09

الظهر

12:02

أعلى مد

ً
 08:50صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:13

 06:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:37

ً
أدنى جزر  01:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:55

ً
 01:01ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

