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داخل العدد

إيما واتسون تدعو إلى حماية
ص 19
أفضل للمرأة

يعيد فتح «استقالل القضاء»
المجلس
ً

اجتماعها وسط مطالبة نيابية بتسريع إقراره
غدا
تعقد
«التشريعية»
ً
ً

•الشطي :سنناقش مشروعا حكوميا و 3اقتراحات نيابية بحضور المعنيين
القضائية
القوانين
لتطوير
وملحة
ماسة
حاجة
ةديرجلا:.
لـ
•الدالل
ً
• خورشيد لـ ةديرجلا :.إنجازه باالنعقاد الحالي يمنح المستثمر اطمئنانا أكثر
محيي عامر

بعد ا قـتــرا حــات متعلقة باستقالل القضاء
شهدها أكثر من فصل تشريعي دون الوصول
إل ــى صـيـغــة تــوافـقـيــة بـيــن الـحـكــومــة وال ـنــواب
وال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـض ــاء ،ت ـع ـيــد الـلـجـنــة
التشريعية البرلمانية فتح هذا الملف ،خالل
ً
اج ـت ـمــاع ـهــا غـ ـ ــدا ،ال ـ ــذي خـصـصـتــه لـمـنــاقـشــة
ال ـم ـشــاريــع واالقـ ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن المتعلقة
بتنظيم ا ل ـق ـضــاء ،وإ ن ـشــاء مجلس مخاصمة
القضاء.
االجتماع الذي سيعقد بحضور وزير العدل
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة فهد العفاسي،
ورئ ـيــس الـمـجـلــس األع ـلــى لـلـقـضــاء ،والـنــائــب
ً
العام ،أو من ينوبون عنهم ،سيناقش مشروعا

اقتصاديات

الصناديق الخليجية عمومية «الوطني» استعرضت األداء وناقشت التحديات واطلعت على استراتيجية المستقبل
الصقر :نمو الميزانية العمومية %5.4
تتفوق على «المحلية» الساير :النتائج ًالقياسيةً تعكس
للموجودات و %3.3لحقوق المساهمين
نجاح البنك دوليا ومحليا
من بداية العام
الفليج %25 :من صفقات التمويل
و«القوابض» تدخل البحر :استراتيجيتنا للتحول
الكبرى بالسوق الكويتي ...لـ «الوطني»
الرقمي شاملة وتستهدف كل
المنافسة
 11األنشطة واألسواق
١٣-١٢

«الصحة» :رسوم «المجلس
الطبي» ال تشمل الكويتيين
●

ً
حكوميا و 3اقتراحات نيابية خاصة بالقضاء.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد
الشطي إن اللجنة ستناقش في اجتماع الغد،
بحضور المعنيين ،مـشــروع قــا نــون بتعديل
بعض أحكام المرسوم  23لسنة  1990بشأن
قانون تنظيم القضاء المحال بالمرسوم 179
ً
لسنة  ،2015واقـتــراحــا بـقــانــون بـشــأن إنشاء
مجلس مخاصمة القضاء ،المقدم من النائب
أحمد الفضل.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـشـ ـط ــي أن ال ـل ـج ـن ــة س ـت ـنــاقــش
ً
ً
اق ـتــراحــا ثــانـيــا «بــإضــافــة كـتــاب راب ــع عنوانه
مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء،
إلى المرسوم بالقانون رقم  38بإصدار قانون

عادل سامي

أكــدت وزارة الصحة أن الــرســوم المستحدثة على
الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام خاصة
بالمراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي
ً
واألهلي ،وفقا لقرار موافقة مجلس الــوزراء رقم 259
لسنة  ،1993وال عالقة لها بالمواطنين.
وقــالــت «ال ـص ـحــة» ،فــي بـيــان توضيحي لـهــا أمــس
ع ـلــى ل ـس ــان مـتـحــدثـهــا ال ــرس ـم ــي د .أح ـم ــد ال ـش ـطــي،
حــول الـقــرارات المنظمة األخـيــرة لمراجعة وتحديث
واستحداث الرسوم على بعض خدمات هذا المجلس،
وإدارة التراخيص الطبية وإدارة الوقاية من اإلشعاع،
إن تلك الرسوم تأتي نظير خدمات إدارية لوجستية
بالدرجة األولــى ،وليست على الخدمات الوقائية أو
العالجية أو التشخيصية أو التأهيلية.
وذك ــرت أن حزمة ال ـقــرارات شملت مراجعة رســوم
بعض الخدمات التي لم تعدل منذ عام  ،1993مشيرة
إلى أن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة
في دول مجلس التعاون الخليجي.
03

«أزمة صواريخ» تقود أنقرة
وواشنطن إلى مواجهة جديدة
ً
يـنـفــد ال ــوق ــت ســري ـعــا أمـ ــام تــركـيــا لتجنب
مواجهة مع الواليات المتحدة ،العتزام أنقرة
ش ــراء أنظمة  S400الــروسـيــة لـلــدفــاع الـجــوي،
واالستغناء عن منظومة باتريوت األميركية،
مما يزيد فــرص فــرض عقوبات أميركية على
أنقرة.
وكانت آخــر أزمــة دبلوماسية بين البلدين
العضوين فــي حلف شـمــال األطـلـســي (نــاتــو)،
أس ـه ـمــت ف ــي ه ـب ــوط ق ـيــاســي ل ـل ـيــرة الـتــركـيــة
فــي أغـسـطــس ال ـمــاضــي .وم ــا زال ــت الـخــافــات
حــول االستراتيجية فــي ســوريــة ،والعقوبات
ع ـلــى إيـ ـ ــران ،واع ـت ـق ــال مــوظـفـيــن بالقنصلية
األميركية دون حل ،إضافة إلى أن قضية الدفاع
الصاروخي تهدد بتوسيع الهوة.
وان ـخ ـف ـض ــت ق ـي ـمــة ال ـع ـم ـلــة ال ـت ــرك ـي ــة ه ــذا
األسبوع بـ  %1.5رغم أن البنك المركزي أبقى
أسعار الفائدة أعلى بكثير من معدل 04

روحاني يضغط على بغداد لقبول
قطار «طهران  -المتوسط»

ّأجل زيارته مرتين لمنح سفيره فرصة إلقناع العراقيين بتوقيع اتفاقيات

ً
روحاني مستقبال سفير العراق الجديد الذي قدم إليه أوراق اعتماده أمس (إرنا)

●

المرافعات المدنية والتجارية ،المقدم مني»،
ً
فضال عن اقتراح ثالث بتعديل بعض أحكام
هــذا الـمــرســوم ،مـقــدم مــن الـنــواب عبدالوهاب
ال ـب ــاب ـط ـي ــن ،والـ ـحـ ـمـ ـي ــدي ال ـس ـب ـي ـع ــي ،وع ـمــر
الطبطبائي ،وثامر السويط ،ومبارك الحجرف.
من جهته ،أكد النائب محمد الدالل أن تطوير
قوانين السلطة القضائية أصبح حاجة ماسة
ً
وملحة ،الفتا إلى أن إدخــال التكنولوجيا في
العمل القضائي ومخاصمة القضاء وتطوير
أداء التفتيش الــداخـلــي ،وتأكيد االستقاللية
اإلداريـ ــة والـمــالـيــة ،أم ــور تــدخــل ضمن عملية
اإلصالح والتطوير.
وق ـ ــال الـ ـ ــدالل لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»« :بـ ــا شـ ــك ،فــإن

كــل األ ط ــراف تتحمل سلبيات تأخير تطوير
قوانين القضاء ،وآن األوان لوضع اقتراحات
السلطة القضائية والنواب على طاولة النقاش
وال ـب ـحــث ،وهــدفـنــا تـطــويــر الـقـضــاء وتحقيق
ً
ً
استقالليته إداريا وماليا».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـشـ ــاريـ ــع ح ـكــوم ـيــة
بالمجلس الـســابــق ،وكــانــت هـنــاك اقـتــراحــات
نيابية كذلك ،وتقارير باللجنة التشريعية ،وقد
زرت رئيس مجلس القضاء في مرحلة سابقة
في أثناء رئاستي للجنة ،وبحثت معه تفعيل
قوانين القضاء ،وعندهم مقترحات ،ومقدمة
بالمجلس السابق».
وش ــدد ال ــدالل على «ض ــرورة بحث 04

طهران  -فرزاد قاسمي
القدس  -ةديرجلا.

ب ـعــد تــأج ـيــل م ــوع ــده ــا مــرت ـيــن ف ــي األي ــام
القليلة الـمــاضـيــة ،يـجــري الــرئـيــس اإليــرانــي
ً
حـســن روح ــان ــي غ ــدا زي ــارت ــه األولـ ــى لـبـغــداد
منذ  5سنوات بأجندة مثقلة ،وهــو ما أكده
لـ «الجريدة» ،مصدر مطلع بمكتب روحاني،
طـلــب ع ــدم ذك ــر اس ـمــه ،حينما ذك ــر أن بنود
هــذه األج ـنــدة تنقسم إلــى شقين؛ اقتصادي

ً
وعـسـكــري ،كــاشـفــا أن روحــانــي يــولــي أهمية
كبرى لربط إيران بسورية ولبنان على ساحل
البحر األبيض المتوسط ،عبر مد خط سكة
حديدية ،وإنشاء طريق سريع يمر بالعراق.
وقال المصدر إن روحاني ُم ّ
صر على توقيع
اتفاقيتين لهذين المشروعين خالل زيارته،
ً
التي تستمر يومين ،علما بأن الجانب العراقي
يعط طهران ،بعد ،أي جواب.
لم ِ
وب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت إيـ ـ ــران أع ـل ـن ــت ،ف ــي أوائـ ــل
فبراير المنصرم ،بدء العمل في مشروع «خط

كرمانشاه -بيستون -حميل» ،الــذي يربطها
بالعراق وسورية ،لم يحدد المصدر هل يقصد
روحاني هذا الخط أم ال؟ بل أشار المصدر في
المقابل إلى مشروع لربط إيــران بسورية ثم
لبنان عبر خط سكة حديدية سريع ،ال الخط
العادي ،يصل ميناءي بندر عباس وشاهبار
مواز
بالبحر
المتوسط ،إضافة إلى خط سريع ٍ
ً
لــه ،مضيفا أن الصين أ ب ــدت موافقتها على
تمويل هذين المشروعين.
وف ــي الـ ـق ــدس ،أك ــد م ـصــدر رفـيــع 04

ربكة في أروقة
«هيئة األسواق»
إللغاء الترقيات
أو زيادة
شروطها
١٥

سيارات

٢٣
كاديالك « »XT4تصل
إلى الكويت

دوليات

٢٥
واشنطن« :صفقة القرن»
مفصلة وتعلن بعد
انتخابات إسرائيل

رياضة

30
مهمة سهلة لليفربول
ومواجهة مرتقبة بين
أرسنال ويونايتد

ةديرجلا
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محليات
«الصحة» :تحديث األسعار ال يخص الخدمات
الوقائية والعالجية والتشخيصية
عادل سامي

الرسوم
المفروضة
لخدمات
المجلس
الطبي العام
ال تشمل
الكويتيين

الشطي

أكدت وزارة الصحة أن الرسوم
ً
الـتــي فرضتها أخ ـيــرا هــي نظير
خدمات إدارية لوجستية بالدرجة
ً
األول ـ ـ ـ ــى ،ول ـي ـس ــت رسـ ــومـ ــا عـلــى
خدماتها الوقائية أو العالجية أو
التشخيصية أو التأهيلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم
الوزارة د .أحمد الشطي ،في بيان
توضيحي أمــس ،بشأن القرارات
ال ـم ـن ـظ ـم ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـم ــراج ـع ــة
وت ـح ــديــث واس ـت ـح ــداث ال ــرس ــوم
عـ ـل ــى بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،ال ـت ــي
تقدمها كل من إدارة التراخيص
الطبية ،والمجلس الطبي العام،
وإدارة الــوقــايــة مــن اإلش ـعــاع ،إن
حــزمــة ال ـق ــرارات شملت مراجعة
وتحديث رسوم بعض الخدمات
ً
ل ــم ت ـعــدل م ـنــذ  ،1993الف ـت ــا إلــى
أن هــذه الــرســوم تأتي فــي سياق
ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـمـ ـف ــروض ــة فـ ــي دول
مجلس التعاون ،وأن تلك الرسوم
ال ـم ـف ــروضــة ل ـخ ــدم ــات الـمـجـلــس
الطبي العام ال تشمل الكويتيين.
وأضــاف د .الشطي ،أن إصدار
ً
وزيــر الصحة ع ــددا مــن الـقــرارات
ال ــوزاري ــة بتعديل أس ـعــار بعض

أحمد الشطي

الـخــدمــات الـتــي تقدمها ال ــوزارة،
وإضافة أسعار خدمات أخرى لم
ً
يكن م ـحــددا لها رس ــوم مــن قبل،
جاء رغبة من الــوزارة في تسعير
الـخــدمــات الـتــي تقدمها وال يتم
الحصول على المقابل المناسب
ً
ل ـت ـلــك الـ ـخ ــدم ــات ،خ ـص ــوص ــا أن
م ـع ـظ ــم ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن تـلــك
ال ـخ ــدم ــات م ــن غ ـيــر الـكــويـتـيـيــن
م ـث ــل ت ــراخ ـي ــص مـ ــزاولـ ــة الـمـهــن
الـطـبـيــة الـمـخـتـلـفــة ومـعــاونـيـهــم

مؤتمر طب المختبرات ينطلق بعد غد
تنظم وزارة الصحة مؤتمر الكويت الثاني لطب
الـمـخـتـبــرات ،بــالـتـعــاون مــع رابـطــة أطـبــاء النساء
والوالدة ،خالل الفترة من  12إلى  14مارس الجاري.
وق ــال رئيس المؤتمر د .ناصر الـعــوضــي ،في
تصريح صحافي أمس ،إن أهمية المؤتمر تأتي ألنه
يعمل على تنفيذ برامج الــوزارة وتحقيق أهداف
خطة التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية الكويت
 ،2035من تحسين لجودة الخدمة في نظام الرعاية
الصحية وتطوير القدرات الوطنية ،في قطاعات
المختبرات بشكل خاص والطبية بشكل عام.

وأوضح أن تخصص المختبرات الطبية يعد
الذراع اليمنى لمختلف التخصصات الطبية،
لما لــه مــن مساهمات فــي التشخيص الطبي
الدقيق ،ما يبنى على أساسه الخطط العالجية،
الفتا إلى أنه سيتم تكريم وزير الصحة األسبق
ً
د .عبد الرحمن العوضي؛ تقديرا لجهوده في
الـمـجــال الـطـبــي وال ـتــوعــوي ،كـمــا أن المؤتمر
م ـس ـجــل ف ــي ب ــرن ــام ــج ن ـق ــاط ال ـت ـع ـل ـيــم الـطـبــي
الـمـسـتـمــر م ــن مـعـهــد ال ـك ــوي ــت لـلـتـخـصـصــات
الطبية "كيمز".

واختبارات تقييم الكوادر الطبية
قـبــل الـحـصــول عـلــى الـتــراخـيــص
الـ ــازمـ ــة ،ك ــذل ــك ال ـخ ــدم ــات الـتــي
يـقــدمـهــا الـمـجـلــس الـطـبــي الـعــام
وإدارة الوقاية من اإلشعاع.
وأش ــار إلــى أن تلك الـخــدمــات،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــم تـ ـسـ ـعـ ـي ــره ــا مـ ـق ــاب ــل
ال ـح ـص ــول عـلـيـهــا ت ــوج ــد كـ ــوادر
متخصصة بالوزارة للعمل على
ت ـق ــدي ـم ـه ــا وت ـس ـه ـي ــل ال ـح ـص ــول
عليها مــن خــال بعض األجـهــزة
مثل مختبرات الــرقــابــة الدوائية
والــوقــايــة مــن اإلشـعــاع واألنظمة
اآللـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي إن ـجــاز
ً
تلك الخدمات ،خصوصا أن هذا
ال ـن ـظــام م ـع ـمــول ب ــه ف ــي ك ــل دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ودول ال ـعــالــم
المتقدم لكل خدمة ،ومعمول به
ً
أيـضــا فــي القطاع األهـلــي وكذلك
أقرته القوانين واللوائح المحلية.

هدر للمال العام
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
االستمرار في عدم الحصول على
م ـقــابــل ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تـقــدمـهــا

الدولة وبخاصة لغير الكويتيين
ً
يعد ه ــدرا للمال الـعــام لتضييع
تلك االسـتـحـقــاقــات المالية على
الخزانة العامة ،وهذه التسعيرة
للخدمات تم إقرارها بعد دراسة
متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل
خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول
مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يخص أجــور الخدمات
التي يقدمها المجلس الطبي العام
بــوزارة الصحة ،أكد الشطي أنها
على المراجعين غير الكويتيين
في القطاعين الحكومي واألهلي
ً
وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء
ر قـ ـ ــم  259ل ـس ـن ــة  1993و ل ـي ــس
كـمــا ي ـثــار ف ــي وس ــائ ــل الـتــواصــل
االجتماعي مــن أن تحصيل تلك
الرسوم على المواطنين.
وأب ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـشـ ـط ــي اسـ ـتـ ـغ ــراب
وزارة الصحة مما تم تداوله من
مغالطات حول هذه القرارات دون
إحاطة كاملة بمالبسات إصدارها
و بـمــا تحققه للمصلحة العامة.
وناشد الجميع تحري الدقة فيما
يتم نقله أو تداوله من أخبار على
مواقع التواصل اإلجتماعي.

افتتاح مركز القرين الصحي اليوم
يفتتح وزير الصحة د .باسل الصباح في العاشرة من صباح
اليوم مركز القرين الصحي في منطقة األحمدي الصحية.
وفــي مــوضــوع منفصل ،أعـلــن رئـيــس أقـســام األن ــف واألذن
وال ـح ـن ـجــرة ف ــي وزارة الـص ـحــة ورئ ـي ــس قـســم األنـ ــف واألذن
والحنجرة بمستشفى زيــن ورئـيــس برنامج زراع ــة القوقعة
د .مطلق السيحان انطالق الورشة الخاصة بجراحات األذن
الميكروسكوبية وزراعة القوقعة بمستشفى زين اليوم ،ولمدة
خمسة أيام.
وقال إن هذه الورشة من الفئة األولى ويحصل المتدربون
فيها على  27نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر.

بوشهري :ملتزمون بتخفيض عدد
الوافدين بقطاعات «األشغال»
 %3.9النسبة العاملة في جميع التخصصات منذ 2016
●

سيد القصاص

أكـ ـ ــدت وزيـ ـ ـ ــرة االشـ ـغ ــال
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ل ـشــؤون اال س ـكــان د .جنان
ب ــو شـ ـه ــري ان "األ شـ ـ ـغ ـ ــال"
م ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ــة بـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض
أعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن غ ـي ــر
الـكــويـتـيـيــن لــديـهــا سـنــويــا
ح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــى
الـنـســب الـمـئــويــة الـمـحــددة
وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات ديـ ـ ـ ـ ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة الـخــاصــة
بالتكويت ،مشيرة إ لــى أن
نسبة العمالة ا لــوا فــدة في
جميع قـطــا عــات "األ شـغــال"
بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت  3.9ف ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع انـ ـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـعـ ـق ــود
وال ـت ـخ ـص ـص ــات م ـن ــذ ع ــام
 2016وحتى اآلن.

العمالة الوافدة
وأوضحت بوشهري في
مذكرة وجهتها الى مجلس
األمـ ــة أن ال ـع ـمــالــة ال ــواف ــدة
يتركز عملها في المجاالت
ال ـه ـن ــدس ـي ــة ،وال ـق ــان ــون ـي ــة،
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة وال ـه ـن ــدس ـي ــة،
وه ـ ـ ـ ـ ــؤالء الـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــون ت ــم
تـعـيـيـنـهــم بـمــواف ـقــة دي ــوان
الخدمة المدنية.
ولفتت إ لــى أن هـنــاك 28
فــي ا لـمـئــة مــن بـيــن  3.9في
ال ـم ـئــة م ــن ال ــواف ــدي ــن مـمــن
تجاوزت اعمارهم  55سنة
ق ــام ــت ال ـ ـ ــوزارة بــالـتـجــديــد

«المحاسبة» يبحث مع «فيتش» التصنيف االئتماني السيادي
البصيري :الحكومة وعدت باتخاذ الالزم حيال مالحظات الديوان وإصالح اإلدارة
بحث ديوان المحاسبة مع
وفد من وكالة «فيتش»
العالمية للتصنيف االئتماني،
الموضوعات العالية المخاطر،
والتعرف على مرئيات
الديوان حول تطبيقات
مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص.

بـحــث ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة مع
وفد من وكالة "فيتش" العالمية
للتصنيف االئتماني ،الــذي زار
الكويت خــال الفترة مــن  4إلى
 6م ـ ــارس ال ـ ـجـ ــاري ،الـتـصـنـيــف
االئتماني السيادي للبالد لعام
.2019
وقال الوكيل المساعد لقطاع
الرقابة على الوزارات واإلدارات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ "الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة"
سـلـيـمــان ال ـب ـص ـيــري ،ل ـ ـ "ك ــون ــا"
أم ـ ــس ،إن زيـ ـ ــارة وفـ ــد "ف ـي ـتــش"
جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ف ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــوء األصـ ـ ـ ـ ـ ــداء
اإلي ـجــاب ـيــة إلنـ ـج ــازات ال ــدي ــوان
ومخرجاته الرقابية ،وللتعرف
على تجاربه ،والنطاق القانوني
الخـتـصــاصــاتــه ،ومــدى إلــزامـيــة
قراراته.
وأضاف البصيري أن الزيارة
ج ـ ـ ـ ــاءت كـ ــذلـ ــك لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـلــى
مـسـتــوى تـنـسـيــق "الـمـحــاسـبــة"
م ـ ـ ــع ا ل ـ ـج ـ ـه ـ ــات ذات ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــة
م ـثــل مـجـلـســي األمـ ــة وال ـ ـ ــوزراء،
وغيرهما من الجهات.
وأشــار إلــى أن الوفد الزائر

الصباح على قائمة أكثر 100
ريما ً
امرأة دعما للجهود الخيرية بأميركا
اختارت مجلة "ذا سالونيير"
األميركية الشهيرة حرم سفير
الكويت فــي الــواليــات المتحدة
الـشـيـخــة ري ـمــا ال ـص ـبــاح ضمن
أك ـثــر  100ام ـ ــرأة ف ــي ال ــوالي ــات
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ح ـ ـشـ ــدا ل ـل ـت ـبــرعــات
ال ـخ ـي ــري ــة م ــن خ ـ ــال ال ـح ـفــات
والتجمعات التي تستضيفها
ً
لـ ـ ـع ـ ــام  2019وذ لـ ـ ـ ـ ــك ت ـ ـقـ ــد يـ ــرا
لـجـهــودهــا وح ـضــورهــا الـقــوي
في العمل الخيري واإلنساني.
وح ـل ــت ال ـص ـب ــاح ف ــي قــائـمــة
"ســالــون ـي ـيــر ألك ـث ــر  100امـ ــرأة
مضيفة في الواليات المتحدة"
لهذا الـعــام إلــى جانب عــدد من
النساء الشهيرات مثل المذيعة
أوبــرا وينفري ونجمة هوليود
جنيفر أنيستون.
وأشارت المجلة إلى أن ريما
ال ـص ـب ــاح ال ـت ــي ت ـع ـمــل سـفـيــرة
للنوايا الحسنة لدى المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين وإحــدى أكثر النساء
ً
ن ـشــاطــا ف ــي ال ـج ـهــود الـخـيــريــة
ً
ت ـم ـك ـن ــت خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ  19عـ ــامـ ــا

الصرعاوي أثناء استقباله وفد وكالة «فيتش»
ت ـط ــرق خـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
تقارير "المحاسبة" السنوية،
حـ ـ ـي ـ ــث اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض م ـم ـث ـل ــو
الـ ــديـ ــوان ن ـتــائــج إصـ ـ ــدار تلك
التقارير والتي شهدت سابقة
ه ــي األولـ ــى ف ــي تــاري ـخــه عبر
دعوة مجلس الــوزراء لرئيس
الديوان والقياديين والفنيين
لـمـنــاقـشــة أه ــم ال ـمــوضــوعــات

األخـ ـي ــرة ع ـبــر ح ـف ــات الـعـشــاء
التي تستضيفها من حشد أكثر
مــن  18مليون دوالر لمساعدة
الـمـحـتــاجـيــن ف ــي ش ـتــى أن ـحــاء
العالم.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أع ــرب ــت
ال ـش ـي ـخ ــة ري ـ ـمـ ــا الـ ـصـ ـب ــاح عــن
س ـعــادت ـهــا بــاخ ـت ـيــارهــا ضمن
قائمة أكثر  100ام ــراة مضيفة
في الواليات المتحدة.

جنان بوشهري

ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وفـقــا
للقواعد واال حـكــام ا لــواردة
ب ـ ــه وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــا ل ـ ــذل ـ ــك ف ـقــد
ارسـ ـ ـ ــل الـ ـ ــديـ ـ ــوان لـ ـ ـل ـ ــوزارة
كـ ـت ــا ب ــا ف ـ ــي 2018 / 9 / 24
مرفق به جدول موضح به
عدد المشمولين باالحالل
للسنة المالية 2019/ 2018
وق ــام ــت الـ ـ ـ ــوزارة ب ــاص ــدار
الـ ـق ــرارات االداري ـ ــة الــازمــة
ب ــانـ ـه ــاء خ ــدم ــات ال ـع ـمــالــة
الــوافــدة وفـقــا لـقــرار ديــوان
الخدمة اعتبارا من تاريخ
.2018/ 7/1

قرارات التكويت
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــدت ب ـ ــو شـ ـ ـه ـ ــري أن
ديـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة
ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم س ـن ــوي ــا
ب ــاج ــراء الـ ــدراسـ ــة ال ــازم ــة
ل ـت ـط ـب ـي ــق احـ ـ ـك ـ ــام قـ ــرارتـ ــه
ال ـخ ــاص ــة بــال ـت ـكــويــت عـلــى

«الدفاع» 4 :أطباء مسؤولون
ً
إداريا عن وفاة طالبين ضابطين
أكدت أن الشبهة الجنائية في عهدة النيابة
● محمد الشرهان
أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة
بــال ـج ـيــش ال ـك ــوي ـت ــي ،ان ـت ـه ــاء أعـ ـم ــال ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق
المشتركة والمكلفة بالتحقيق بحاالت وفاة الطالبين
الضابطين ،مبارك العازمي من الدفعة  22بكلية علي
الصباح العسكرية ،وفيصل العبيد من الدفعة  47بكلية
أحمد الجابر الجوية ،وذلك فيما يتعلق بشبهة التسبب،
وتوافر الخطأ الطبي في وفاة الطلبة الضباط.
وأوضحت المديرية ،في بيان أمس ،أن التحقيق في
الشبهة الجنائية لوقائع الوفيات من عدمه أصبح من
اختصاص النيابة العامة واإلدارة العامة للتحقيقات،
مشيرا إلى أنه ال يبقى للجنة إال التحقيق والنظر في
الـمـســؤولـيــة اإلداريـ ــة بــوقــائــع الــوف ـيــات ،وال ـتــي انتهت
ب ـح ـصــر ال ـم ـســؤول ـيــة اإلداري ـ ـ ــة ف ــي  4أطـ ـب ــاء م ــن هـيـئــة
الخدمات الطبية.
وأص ــدر الـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الــدفــاع الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح األح ـمــد ،أوام ــره لــرئــاســة
األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش بــالــوقــف الـ ـف ــوري ع ــن الـعـمــل
لجميع من ّ
حملته لجنة التحقيق المسؤولية اإلدارية،
مع أخذ جميع توصيات اللجنة وتطبيقها بحزم ودون
تـ ـه ــاون ،م ــع ت ــزوي ــد ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة بـجـمـيــع الــوثــائــق
والنتائج التي توصلت إليها اللجنة.

«التربية» تتسلم  21مدرسة العام الدراسي المقبل
الوزارة بحاجة إلى  1000معلم ومعلمة لتشغيلها
●

ريما الصباح

الواردة بتقاريره السنوية.
ولفت إلى أن الحكومة وعدت
عـلــى إثــرهــا بــأخــذ الـمــاحـظــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة بـ ــال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ب ـع ـي ــن
االهـ ـتـ ـم ــام وات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات
الالزمة بشأنها ،وإصالح اإلدارة
الحكومية ومحاسبة المتسببين
إذا م ــا ك ـ ــان هـ ـن ــاك ت ـق ـص ـيــر أو
إهمال أو ٍّ
تعد على المال العام.

وذكر البصيري أن االجتماع،
الـ ـ ـ ــذي ح ـ ـضـ ــره رئ ـ ـيـ ــس دي ـ ـ ــوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة عـ ـ ــادل
ال ـص ــرع ــاوي ،ت ـطــرق إلــى تقرير
الـ ــديـ ــوان ب ـش ــأن ال ـم ــوض ــوع ــات
ال ـع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر ،وال ـت ـع ــرف
ع ـلــى مــرئ ـيــاتــه ح ــول تطبيقات
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة ب ـي ــن
القطاعين العام والخاص.

ّ
وبين أن ممثلي "المحاسبة"
اس ـت ـع ــرض ــوا خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع
اإل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار األول م ـ ـ ــن تـ ـق ــر ي ــر
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ،ال ـ ـ ــذي ت ـض ـم ــن أه ــم
مالحظات تقارير الديوان للسنة
الـمــالـيــة  ،2018 - 2017وكــذلــك
التأثيرات المالية التي تبين من
خاللها أن كل دينار ينفق على
ً
"المحاسبة" حقق مقابله و فــرا
لميزانية الدولة بما يعادل من
 5إلى  6دنانير.
وب ـ ّـي ــن أن االج ـت ـم ــاع تضمن
ً
أيضا مناقشة القضايا الرئيسية
ال ـخــاصــة بــاإلن ـفــاق الــرأسـمــالــي
الـحـكــومــي وإج ـ ــراء ات تنفيذها
ومـ ـ ــدى ت ـح ـس ـن ـهــا وال ـم ـش ــاري ــع
الخاصة بهذا الشأن ،إلى جانب
التعرف على نوعية المحاسبة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وإع ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـي ــزان ـي ــة
ولــوائــح الـمــوازنــة ،ومــدى اتباع
القوانين الخاصة بذلك ،إضافة
إلـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة أن ـ ـ ـ ــواع اإلن ـ ـفـ ــاق
والـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــة عــن
ً
الميزانية (العهد سابقا).

ع ـق ــوده ــم ل ـحــاجــة ال ـ ــوزارة
ال ــى خــدمــات ـهــم ف ــي الــوقــت
الراهن ،وا لــى حين تكويت
وظــائ ـف ـهــم ،مـشـيــرة إل ــى أن
ب ـع ــض هـ ـ ــؤالء ال ـمــوظ ـف ـيــن
ي ـع ـم ـل ــون بـ ـف ــرق الـ ـط ــوارئ
واألعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة األخ ــرى
وسيتم العمل على ا حــال
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ب ــدي ــا عـنـهــم
خالل الفترة القادمة.
وتابعت أنه عقب صدور
ق ــرار الـخــدمــة الـمــدنـيــة رقــم
 11ل ـس ـن ــة  2017ا لـ ـص ــادر
ب ـ ـ ـتـ ـ ــار يـ ـ ــخ 2017 / 8 / 27
بـ ـش ــأن قـ ــواعـ ــد واجـ ـ ـ ــراء ات
تـكــويــت الــوظــائــف الـعــامــة،
قــا مــت "األ ش ـغ ــال" بتشكيل
لجنة للتعيينات وتطبيق
سياسة اإل ح ــال الوظيفي
تـ ـت ــول ــى الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي ق ـب ــول
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن ديـ ـ ـ ــوان
الخدمة المدنية للعمل لدى
الـ ـ ـ ــوزارة وت ــوزي ـع ـه ــم عـلــى
جميع قطاعاتها في ضوء
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة
ال ـم ـع ـت ـم ــدة ،وتـ ـت ــول ــى تـلــك
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ س ـي ــاس ــة
اإلحالل الوظيفي في ضوء
احكام قرار مجلس الخدمة
المدنية.

فهد الرمضان

ت ـت ـج ــه وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة إلـ ـ ــى تـسـلــم
 21مـ ــدرسـ ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـم ـق ـبــل
 ،2019/2020حيث من المتوقع االنتهاء
من تسلم وتجهيز معظم هذه المدارس
خــال األشـهــر المقبلة ،لتدخل الخدمة
مطلع ومنتصف العام الدراسي المقبل.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــدت م ـص ــادر
تــربــويــة مطلعة لــ"الـجــريــدة" أن ال ــوزارة
ب ـصــدد تـسـلــم ع ــدد  21مـبـنــى مــدرسـيــا
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي والـ ـع ــام الـمـقـبــل،
ليصار إلى تجهيز عدد منها وإدخالها
إلى الخدمة ،لتقديم الخدمات التعليمية
للطلبة.
وأوضحت أن منطقة األحمدي سيكون
لها النصيب األكـبــر بــواقــع  11مدرسة،
منها  6بمدينة الوفرة السكنية ،إضافة
إلى  5مدارس في مدينة صباح األحمد،
تليها منطقة العاصمة بواقع  7مدارس،
ف ــي ح ـي ــن س ـي ـك ــون ن ـص ـيــب ال ـف ــروان ـي ــة
مدرستين ،والجهراء مدرسة واحدة فقط.

وذك ــرت ال ـم ـصــادر أن  7م ــدارس يتم
تـسـلـمـهــا ف ــي م ـن ــاط ــق ت ـت ـبــع تـعـلـيـمـيــة
الـعــاصـمــة ،والـتــي مــن المتوقع تشغيل
ع ـ ــدد م ـن ـه ــا ،ف ــي ح ـي ــن س ـي ـتــم تـشـغـيــل
مدرستين تتبعان الفروانية التعليمية،
وواحدة تتبع منطقة الجهراء.
ولفتت إلــى أن ال ــوزارة بصدد تسلم
هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ب ـش ـك ــل ن ـه ــائ ــي خ ــال
األشهر المقبلة ،ومن ثم البدء بإجراءات
تجهيزها وتوفير متطلبات العمل بها
خالل العطلة الصيفية من أثاث ومعدات
وكوادر بشرية إدارية وتعليمية ،لتدخل
ال ـخــدمــة ال ـع ــام ال ــدراس ــي الـمـقـبــل ،ومــن
المتوقع أن يدخل بعضها مع بداية العام
الدراسي ،وأخرى في منتصفه.
وبينت أن الـ ــوزارة بحاجة إلــى عدد
كبير من المعلمين والمعلمات لتشغيل
هذه المدارس ،حيث إن العدد التقريبي
لتشغيل أي مــدرســة ال يقل عــن  70إلى
 100معلم ،وبالتالي فإن الوزارة بحاجة
إلى ما ال يقل عن  1000معلمة ومعلمة.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن تـعـيـيــن الـمـعـلـمـيــن

مبنى مدرسة جديدة (أرشيف)
سـيـكــون عـلــى دف ـع ــات ،وسـيـتــم تعيين
ال ـكــوادر الوطنية (الكويتيون خريجو
الكليات التربوية وغير التربوية) أوال،
لـيـتــم ب ـعــدهــا ح ـصــر األع ـ ـ ــداد وتـحــديــد

الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ل ـت ـع ـي ـي ــن الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن غ ـيــر
الكويتيين مــن الخليجيين و"ال ـبــدون"
والوافدين في التخصصات المتوافرة،
م ـن ــوه ــة إل ـ ــى أن الـ ـلـ ـج ــوء ل ـل ـت ـع ــاق ــدات

الـخــارجـيــة سـيـكــون الـخـيــار األخ ـيــر في
حال عدم توفير الكوادر التعليمية من
التعاقدات المحلية ،وهو اإلجراء المتبع
ً
سنويا.
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الخراز :مشروع قانون يضمن تنمية موارد الجمعيات الخيرية

ً
وكيل أصيل لـ «الشؤون» قريبا ...وزيادة اللجان الطبية لتخفيف انتظار ذوي اإلعاقة
جورج عاطف

أكد وزير الشؤون االجتماعية
سعد الخراز ان الرعاية السامية
الحتفالية ي ــوم الـمـهـنــدس تؤكد
ح ــرص الـكــويــت عـلــى دع ــم كــل ما
من شأنه تعزيز العمل الهندسي –
المهني وخاصة العمل التطوعي.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــراز ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة لــه
بمناسبة حضوره احتفالية يوم
المهندس التي نظمتها جمعية
المهندسين بــرعــايــة سـمــو امير
البالد سمو الشيخ صباح االحمد
أن الحكومة لــن تتوانى فــي دعم
الجهود الرامية الى تطوير وتنمية
الكويت وفق خطة التنمية خاصة
أن جمعية المهندسين مــن أقــدم
جمعيات النفع العام في الكويت
وتعتبر شريكا حقيقيا في التنمية
من خالل مشاريعها وانجازاتها
المتعددة.

ً
الخراز متوسطا المشاركين بيوم المهندس الكويتي
وردا عـلــى سـ ــؤال ح ــول جــديــد
الـ ـش ــؤون ب ـشــأن جـمـعـيــات الـنـفــع
ال ـ ـعـ ــام ،اك ـ ــد ال ـ ـخـ ــراز ان الـ ـ ـ ــوزارة
حــري ـصــة ع ـلــى دع ــم ال ـن ـفــع ال ـعــام
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ع ـن ـص ــرا اس ــاس ـي ــا
ف ــي ب ـن ــاء الـمـج ـت ـمــع ،م ـش ـيــرا الــى

وجـ ـ ـ ــود م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد
للعمل الـخـيــري يـضـمــن الـسـمــاح
لـجـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـع ــام بتنمية
مواردهم والتوسع في االستثمار
كاشفا عــن انتهاء اع ــداد مشروع
ال ـق ــان ــون م ـعــربــا ع ــن ام ـل ــه ف ــي ان

أعمال طاردة ...ومؤشرات إحباط
ألقى رئيس جمعية المهندسين فيصل
العتل كلمة في المناسبة اكد فيها ان الرعاية
السامية الحتفالية يــوم المهندس تكريم
كبير لكل رواد العمل الهندسي في الكويت
ً
الــذيــن ب ـنــوا نـهـضــة الـكــويــت أوال ،وم ــن ثم
لألجيال الهندسية الالحقة.
وق ــال ان المهندسين الكويتيين اليوم
ً
في حالة نأمل أال نطلق عليها يوما صفة

االحباط ،فرغم أن الحكومة اتخذت عددا من
القرارات التي تشجع المهندسين على أداء
أعمالهم على أكمل وجــه فــإن أي ــادي خفية
تأبى إال أن تحارب المهندسين الكويتيين
ونأمل من الحكومة التصدي لهؤالء .وقال ان
ثمة بعض االعمال اصبحت طاردة للمهندس
الكويتي داعيا الى تصويب الوضع.
وأعـلــن العتل ان الجمعية تلقت طلبات

مــن نحو  33ألــف مهندس ومهندسة غير
كويتيين العتمادهم لسوق العمل تم اعتماد
نحو  26ألفا منهم.
وقال إن العمل التطوعي للجمعية مقبل
على نقلة نوعية ،موضحا انه سيتم قريبا
افتتاح أول محطة بالكويت لتزويد السيارات
بالكهرباء ،وسنفتتح أول مركز لالختبارات
العالمية العتمادات مزاولة المهنة الهندسية.

يعرض القانون على مجلس االمة
للتصويت عليه في القريب العاجل،
مـشـيــدا ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد بجهود
رئيس واعـضــاء اللجنة الصحية
بمجلس االمة بشأن هذا القانون.

الوكيل والبصمة
وردا على ســؤال بشأن تعيين
وكـيــل وزارة لـلـشــؤون بــاالصــالــة
اعرب الخراز عن امله ان يتم ذلك
في القريب العاجل وان يتم اختيار
االصلح لهذا المنصب.
وح ـ ـ ـ ــول ن ـ ـظـ ــام الـ ـبـ ـصـ ـم ــة فــي
«الشؤون» قال :نحن على تواصل
م ـ ــع دي ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـم ــدن ـي ــة
وسينطبق على موظفي «الشؤون»
ما ينطبق على الموظفين في باقي
وزارات الدولة.
وردا عـلــى س ــؤال ح ــول مدعي
االعـ ـ ــاقـ ـ ــة ،اكـ ـ ــد ال ـ ـخ ـ ــراز االل ـ ـتـ ــزام

المجلس يعيد فتح «استقالل...
وإنجاز المواضيع المتعلقة بالقضاء بشكل جدي ،بهدف تطوير
ً
هذا المرفق ودعمه والوصول إلى أسسه السليمة ،بعيدا عن
أية خالفات أو نزاعات أو تدخالت ،وتأكيد استقاللية القضاء
ونزاهته».
بدوره ،قال النائب صالح خورشيد« :نحن في دولة مؤسسات
يحكمها قضاء نزيه وعــادل ،ونتطلع إلى مزيد من الشفافية،
وأؤيــد بقوة النظر في القوانين المتعلقة باستقالل القضاء
وإنجازها بدور االنعقاد الحالي».
وأض ــاف خــورشـيــد ل ــ«ال ـجــريــدة»« :ســأت ـنــاول أهـمـيــة إنـجــاز
هــذه االقـتــراحــات مــن ناحية االسـتـثـمــارات ،فنحن نتطلع إلى
استثمارات ضخمة ،وعندما تكون هناك شفافية ووضوح تجاه
القضايا المتعلقة بالقضاء ووجود قانون مخاصمة القضاء،
ً
فإن ذلك يعطي المستثمر األجنبي اطمئنانا أكثر».

«أزمة صواريخ» تقود أنقرة...
التضخم ،وأرجع تجار هذا االنخفاض ،إلى تجدد المخاوف بشأن
العالقات مع واشنطن.
وتجاوزت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان «مهلة مرنة» كانت
واشنطن حددتها لها التخاذ القرار حول ما إذا كانت ستشتري
نظام باتريوت الذي تنتجه شركة «رايثيون» في صفقة بقيمة 3.5
مليارات دوالر .ويقول مسؤولون أميركيون ،إن العرض الرسمي
سينتهي بنهاية الشهر الجاري.
ً
ولــم يرفض إردوغ ــان العرض األميركي علنا ،لكنه كــرر القول،
عقد لشراء نظام  S400الدفاعي الروسي ،الذي
إنه لن يتراجع عن ٍ
من المقرر تركيبه في أكتوبر ،في حين تقول واشنطن ،إن تركيا ال
ً
يمكنها حيازة النظامين معا.
ً
وإذا مضت أنقرة في إتمام الصفقة الروسية فإنها تخاطر أيضا
بأال تتسلم طائرات  F35الشبح المقاتلة التي تنتجها شركة لوكهيد
مارتن األميركية ،ويمكن أن تواجه عقوبات.
ّ
وفي واحد من أقوى التصريحات بشأن القضية حتى اآلن ،حذرت
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) أمس ،من «عواقب وخيمة» على
العالقات العسكرية بين واشنطن وأنقرة ،إذا اشترت األخيرة .S400
وقــال القائم بأعمال المتحدث باسم الــوزارة تشارلي سومرز:
«لن يستطيع (األتراك) الحصول على صواريخ باتريوت وطائرات
 ،»35في حين استبعد إردوغان إلغاء الصفقة مع روسيا ،وهي قوة
إقليمية متزايدة البأس تبني محطة للطاقة النووية في تركيا ،وخط
أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر األراضي التركية.
ً
وردا على سؤال ،قبل أيام ،بشأن العقد الخاص بهذا النظام ،قال
ً
إردوغــان« :إنه محسوم .ال يمكن التراجع أبدا عنه ...لن يكون هذا
ً
ً
أخالقيا» ،مضيفا أن «أنقرة قد تسعى إلبرام اتفاق لشراء نظام
ً
 S500من موسكو الحقا.
وقال فيكتور كالدوف ،مدير التعاون الدولي ،أمس ،في «روستك»
الــروسـيــة ،الـتــي تصنع  S400فــي مقابلة مــع النسخة األميركية
من صحيفة «ديفينس نيوز» ،إن «صفقة تزويد تركيا بمنظومة
الصواريخ الروسية المضادة للطائرات تسير بسالسة مطلقة،
ونحن ال نعير أي اهتمام العتراضات اآلخرين عليها».

بمراجعة ملفات المعاقين ال سيما
ان قانون ذوي االعاقة يتيح للهيئة
مراجعة الملفات كل ثالث سنوات
لـلـتــأكــد م ــن ث ـبــات او تـغـيــر شــدة
االعاقة بهدف اعادة تقييم الحاالت
ومــراقـبــة مـلــف االعــاقــة لــوقــف اي
ح ـ ــاالت حـ ـص ــول ع ـل ــى شـ ـه ــادات
اثبات اعاقة دون وجه حق.
وكشف الخراز في هذا الصدد
ع ــن تنسيق بـيــن الـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـش ــؤون ذوي االعـ ــاقـ ــة وديـ ـ ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة مــن اج ــل زي ــادة
اع ـ ــداد ال ـل ـجــان الـطـبـيــة لتخفيف
ف ـت ــرات االن ـت ـظــار لـ ــذوي االع ــاق ــة،
معربا عــن امـلــه ان تتم الموافقة
عـ ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـطـ ـل ــب ف ـ ــي ال ـق ــري ــب
العاجل.
واشار الى جهود حثيثة تبذلها
الهيئة مــن اجــل تسهيل حصول
المستحقين للكراسي المتحركة
في وقت قصير.

«المكاتب الهندسية» تنظم
ملتقى الخدمات االستشارية
ذكر رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور االستشارية م .بدر
السلمان ،أن االتحاد يستعد حاليا لتنظيم الملتقى الثاني للخدمات
االسـتـشــاريــة للخطة التنموية للكويت ،وذل ــك تحت شـعــار «دور
القطاع الخاص في التنفيذ والربط اآللي بين الجهات ذات العالقة
لتحقيق اإلنتاجية ومكافحة الهدر والفساد».
وأضاف السلمان ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن الملتقى يعقد
تحت رعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس
المجلس األعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح األحمد،
في الفترة من  30أبريل إلى  2مايو المقبلين بالتعاون مع شركة
نوف اكسبو.
وتابع ان «رعاية النائب األول للملتقى تضفي عليه البعد الوطني
الــذي يستحق ،خاصة أننا استلهمنا منه العديد من التوجهات
والقضايا التي سيعالجها الملتقى والتي تصب في نمو وتطور
الكويت وازدهارها».
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة تنفيذ
مشاريع خطة التنمية  2035خالل مراحلها المختلفة ،وكذلك التأكد
من صحة وسالمة ودقة تنفيذ المشاريع والتزامها بالمواصفات
الفنية الموضوعة لها.

«برد العجوز» يبدأ اليوم
قال الباحث الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون إن «برد
العجوز» أو موسم الحسوم يدخل اليوم ،حيث تكون الرياح شمالية
باردة وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.
وأضــاف ال ـس ـعــدون ،فــي تصريح أم ــس ،أن الـعــرب أطـلـقــوا اسم
«برد العجوز» على  7أيام ،تبدأ بيوم يسمى «الصن» ثم «الصنبر»
فـ«الوبر» و«اآلمر» و«المؤتمر» و«المعلل» وأخيرا «مطفئ الجمر».
وأوض ــح أن أيــام «بــرد العجوز» هــي التي يشعر فيها اإلنسان
بالبرد النسبي ،بعد أيام دافئة ،وليس كاأليام الباردة في يناير
وفبراير.
وعن سبب تسمية «برد العجوز» ،أوضح أنها قديمة جدا ،حيث
يروى أن عجوزا جزت خرافها بعد شعورها بالدفء ،وما إن حلت
تلك األيام حتى تسببت في نفوق الخراف من شدة البرد ،وهناك
قول آخر حول التسمية ،مفاده أن هذا البرد تسبب في موت العجوز
نفسها.

روحاني يضغط على بغداد...
لـ«الجريدة» ،أن إسرائيل لن تقبل الربط البري بين
طهران ودمشق وساحل «المتوسط» ،وستقطع أي
تواصل من هذا النوع ،سواء كان سكة حديدية أو
ً
ً
طريقا سريعا ،في حين كشفت تقارير إسرائيلية،
قبل أيام ،أن تل أبيب قررت تكثيف جمع المعلومات
االستخبارية عن العراق.
فــي سـيــاق متصل ،كشف الـمـصــدر اإليــرانــي ،أن
زي ـ ــارة رئ ـيــس الـمـجـلــس ال ـن ـيــابــي ال ـعــراقــي محمد
الحلبوسي لطهران الخميس الماضي جاءت بعد أن
هدد الجانب اإليراني بإلغاء زيارة روحاني ،لتردد
بغداد في الموافقة على توقيع أي اتفاقية أو مشروع
خالل الزيارة بسبب الضغوط األميركية.
وأضاف المصدر أن روحاني ألغى هذه الزيارة،
التي كانت مقررة الخميس ،مرتين ،لمنح السفير
اإليــرانــي فــي ال ـعــراق اي ــرج مسجدي فــرصــة إلقناع
ً
المسؤولين العراقيين بتوقيع اتفاقيات ،خصوصا
موضوع إلغاء التأشيرات بين البلدين ،مع إصرار
روحاني على أن تعلن بغداد إلغاء التأشيرات خالل
هذه الزيارة.
وكانت طهران ألغت التأشيرات للعراقيين الذين
يدخلونها عبر تأشيرات تمنح على المعابر ،لكن
العراقيين يـتــرددون في مقابلتها بالمثل ألسباب
أمنية.

وسيقدم روحاني جملة من المقترحات ،بينها
إلـغــاء ق ــرار رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي الـســابــق حيدر
ال ـع ـب ـ َـادي ،ال ــذي ي ـلــزم جـمـيــع ال ـم ـصــارف الـعــراقـيــة
تطبيق العقوبات األميركية ،وتصدير بغداد نفط
إي ــران على أنــه عــراقــي وفــق اتـفــاقـيــات  SWAPبين
البلدين ،وتأسيس مناطق تجارية حرة ُيسمح فيها
بتبادل السلع بين الطرفين بأي عملة ودون حدود،
وتسديد بغداد لكلفة الخدمات التي تقدمها طهران
إليها مثل الكهرباء ،وبعض المشاريع الهندسية
بالعملة الصعبة.
ً
عـسـكــريــا ،سـيـطــالــب الــرئـيــس اإلي ــران ــي بتمديد
وج ــود الـمـسـتـشــاريــن اإليــران ـي ـيــن الـعـسـكــريـيــن في
ً
العراق حتى خروج األميركيين تماما ،وسيقترح أن
تقايض بغداد واشنطن على هذا األمر.
ً
وأشار المصدر ذاته إلى أن العراقيين ،وتحديدا
الرئيس برهم صالح ،كانوا قد اقترحوا التوسط
ً
لحل الخالفات بين إيران ودول الخليج ،وخصوصا
ال ـس ـع ــودي ــة ،وأن روح ــان ــي سـيـبـلــغ ص ــال ــح خــال
ال ــزي ــارة مــوافـقـتــه عـلــى ه ــذا االق ـت ــراح ،وسـيــؤكــد أن
إيران مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع
المملكة لحل الخالفات دون شــروط سابقة بشكل
علني أو سري.
إلى ذلك ،أكد السفير اإليراني في بغداد أن المرجع
الشيعي العراقي األعلى السيد علي السيستاني،
وافــق على لقاء روحاني في آخر أيــام الزيارة التي
ستستمر  3أيام.

ةديرجلا
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«الشفافية» :فريق دولي لمراقبة االنتخابات التكميلية

الخطاب االنتخابي اتسم بالهدوء ...و«مقار افتراضية» في مواقع التواصل
أكدت جمعية الشفافية أن
الخطاب االنتخابي اتسم
بالهدوء النسبي ،ولوحظ ما
يسمى بـ «المقار االفتراضية»
في مواقع التواصل االجتماعي
والتي انصب من خاللها تركيز
عدد من المرشحين في إطالق
حمالتهم االنتخابية.

أص ــدرت المفوضية األهلية
للديمقراطية التابعة لجمعية
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ـقــريــر
االول ـ ـ ـ ـ ــي لـ ــرصـ ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التكميلية لمجلس االمة .2019
وق ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس ادارة
الـجـمـعـيــة م ــاج ــد ال ـم ـط ـيــري ان
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة قـ ــامـ ــت ب ــال ــرص ــد
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ــا ي ـن ـش ــر وي ـن ـق ــل مــن
خــال وسائل االعــام وشبكات
التواصل االجتماعي الصادرة
من الجهات المعنية بالعملية
االنتخابية.
وذكر أن وزارة االعالم اهتمت
م ــن خ ـ ــال ق ـن ــوات ـه ــا الــرس ـم ـيــة
وموقعها االلكتروني بتغطية
االخ ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـي ــومـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة
باالنتخابات التكميلية ،وكذلك
الـتـجـهـيــز لـلـتـغـطـيــة االعــام ـيــة
لـ ـي ــوم االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،فـ ــي حـيــن
ل ـ ــوح ـ ــظ عـ ـ ـ ــدم دع ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
لمرشحي االنتخابات التكميلية
الى عرض برامجهم االنتخابية

عبر تلفزيون الكويت كما كان
متبعا فــي االنـتـخــابــات العامة
لمجلس االم ــة ،االم ــر ال ــذي ينم
ع ــن ع ـ ــدم االلـ ـ ـت ـ ــزام بــالـمـعــايـيــر
الدولية لسلوك اإلعالم الرسمي.
وأك ــد الـمـطـيــري أن الـخـطــاب
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ات ـ ـسـ ــم ب ــالـ ـه ــدوء
النسبي نظرا لطبيعة وظروف
االنتخابات التكميلية ولوحظ
مـ ـ ــا قـ ـ ــد يـ ـسـ ـم ــي بـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرات
االفتراضية" في مواقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وال ـ ـ ـتـ ـ ــي انـ ـص ــب
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا ت ــركـ ـي ــز عـ ـ ــدد مــن
المرشحين في إطالق حمالتهم
االنتخابية.
كما اتسمت هذه االنتخابات
ب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة
الدستورية االسالمية (حــدس)
ع ـلــى تــر ش ـيــح ا ح ــد منتسبيها
فــي ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة لتعويض
فـقــدانـهــا للمقعد الـنـيــابــي بعد
اسقاط عضوية النائب السابق
د .ج ـم ـع ــان الـ ـح ــرب ــش ،وك ــذل ــك

ترشح انور مساعد الطبطبائي
في الدائرة الثالثة لملء المقعد
الـنـيــابــي بـعــد اس ـق ــاط عضوية
شقيقه النائب السابق د .وليد
الطبطبائي.
وحول الفساد االنتخابي ،أكد
المطيري أنه بعد إلغاء اللجنة
الــوطـنـيــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات،
التي كانت تتلقى البالغات عن
الجرائم والمخالفات االنتخابية
فإن األمور عادت إلى مسؤولية
وزارة الــداخـلـيــة فــي تـلـقــي تلك
ال ـبــاغــات ،ولــوحــظ خ ــال هــذه
االنـتـخــابــات وحـتــى اع ــداد هــذا
الـتـقــريــر ان وزارة الــداخـلـيــة لم
تـعـلــن ع ـنــاويــن وارق ـ ــام هــواتــف
ا لـمــرا كــز المختصة لتلقي هذه
البالغات.
وذكـ ـ ـ ــر أنـ ـ ــه لـ ــوحـ ــظ وب ـش ـكــل
واضـ ــح ع ــدم اج ـ ــراء انـتـخــابــات
ف ــرعـ ـي ــة فـ ــي فـ ـت ــرة االسـ ـتـ ـع ــداد
لــان ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة نـظــرا
لعدد المقاعد المطلوبة ،الفتا

صورة أرشيفية الفتتاح مقر أحد المرشحين
إلـ ــى أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء واف ــق
ع ـل ــى ط ـل ــب ج ـم ـع ـيــة الـشـفــافـيــة
استضافة فريق دولي لالشراف
وم ـت ــاب ـع ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـظــرا
أله ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذه االجـ ـ ـ ـ ــواء
الديمقراطية والتي من شأنها ان

العتيبي يسأل عن مشروع إنشاء مركز «األمن السيبراني»
ً
قدم النائب خالد العتيبي سؤاال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،بشأن مشروع
إنشاء مركز األمن السيبراني.
قال العتيبي في سؤاله" :اننا نهتم بهذا الموضوع من منطلق
حرصنا على أهمية الحفاظ على أمن المعلومات وحفظ سريتها
وسـيــادتـهــا ،وأن تـكــون بــأيــد وطـنـيــة أمـيـنــة ،وحـفــاظــا عليها من
الـتــاعــب أو التجسس او الـســرقــة او االخ ـت ــراق او الــوصــول غير
الـمـشــروع ،وانطالقا مــن اعــان الكويت استراتيجيتها فــي األمــن
السيبراني لتشمل األعــوام من  2017حتى  ،2020وتكليف الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بتطبيقها وتنظيمها ،والتي
بــدورهــا تعاقدت مــع شــركــة (بروتكشن ج ــروب إنترناشيونال –
 )PGiالبريطانية فــي يناير  2018بمبلغ وق ــدره  499الــف دينار
للقيام بإعداد إطار العمل والهيكل التشغيلي وبرنامج عمل األمن
السيبراني ،والذي تم االنتهاء منه في يوليو  ،2018والذي يتضمن
دراس ــة مستوى األم ــن السيبراني فــي دول ــة الـكــويــت ،وتــم تقييم
مستوى الدولة على أنه ضعيف جدا".
وتساءل العتيبي ،هل تم التعاقد مع شركة  BAE Systemsلتنفيذ
مشروع إنشاء المركز الوطني لألمن السيبراني NCSC؟ وهل هي
المقاول الرئيسي في الـمـشــروع؟ ،وعلى أي أســاس قامت الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات باختيار هذه الشركة دون
غيرها مــن الـشــركــات؟ ومــا هــي الـشــركــات الـتــي تــم التعاقد معها
بالباطن بواسطة شركة BAE Systems؟

وتابع" :هل تمت دعوة الشركات الكويتية المختصة في مجال
األمن السيبراني للمشاركة في المشروع؟ ان كانت اإلجابة بنعم
يــرجــى تــزويــدي بــأسـمــاء ه ــذه ال ـشــركــات" ،مضيفا "وبــاعـتـبــار أن
المشروع يتعلق باألمن السيبراني وأمن الدولة المعلوماتي ،هل
تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع والجهات األمنية لالطالع
على تفاصيل المشروع الفنية وكيفية عمله ومــدى مالء مته مع
المعايير األمنية في الوزارتين دون تعارض؟".

شبهات وفشل
وذكــر أن "شبكة  BBCالبريطانية قــامــت بإنتاج فيلم وثائقي
بتاريخ  30يونيو  2017بعنوان (أسلحة المراقبة الشاملة) تتهم
فيه شركة  BAE Systemsالبريطانية بشكل مباشر ،والتي ترغب
الهيئة العامة لالتصاالت فــي التعاقد معها ،بأنها شركة تبيع
أنظمة مراقبة داخلية شاملة هدفها جمع وتحليل المعلومات عن
المواطنين وإخضاعهم لمراقبة إلكترونية شاملة ومستمرة ،األمر
الذي يجعل الشركة في موطن الشبهات".
وقال "بناء على ما سبق ما اإلجراءات والتدابير الفنية والوقائية
واالحترازية التي تضمن من خاللها الهيئة أال يكون مشروع بناء
المركز الوطني لألمن السيبراني بمثابة مشروع للرقابة الشاملة
ال لألمن السيبراني؟".

خالد العتيبي

تعزز صورة دولة الكويت محليا
ودولـ ـ ـي ـ ــا وع ـل ـي ــه ف ـق ــد ب ــاش ــرت
المفوضية االهلية للديمقراطية
فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ــوة ف ـ ــري ـ ــق دولـ ـ ـ ـ ــي مــن
خ ـب ــراء دول ـي ـي ــن م ــن الـشـفــافـيــة
الــدولـيــة ( )TIوالشبكة العربية

لديمقراطية االنتخابات ()ANDE
والمعهد الــدولــي للديمقراطية
ومساعدات االنتخابات ()IDIA
وجار االعداد الستضافة الفريق
ال ــدول ــي الـمـتــوقــع وص ــول ــه الــى
البالد في االسبوع القادم.

عن
السبيعي يستفسر من الحجرف ً
امتالك قيادي بـ «الجمارك» شركة
سأل النائب الحميدي السبيعي وزير المالية ،د .نايف
ا لـحـجــرف ،عــن أ حــد القياديين ب ــاإلدارة ا لـعــا مــة للجمارك
الذي يمتلك حصة بشركة أو يمتلكها مع شريك أو باسم
زوج ـتــه او أح ــد أوالده ال ـق ـصــر ،وه ــذه ا ل ـشــركــة تـسـتــورد
بـضــائــع مــن ال ـخ ــارج ،وك ــان لــه اعـتـمــاد تــوقـيــع بــاعـتـبــاره
مفوضا بالتوقيع عن هذه الشركة ،ثم ّ
عد ل هذا التوقيع
ونقل التفويض بالتوقيع الى أحد أقاربه.
واستفسر السبيعي عن اآلتي :هل أخطر المدير العام
للجمارك كافة القياديين بقانون تضارب المصالح؟ وفي
حال الرد بنعم ،هل يوجد من القياديين من أدلى بكتاب
ّ
خــطــي حـســب ا لـقــا نــون ا لـمــذ كــور للمدير ا لـعــام للجمارك؟
وإذا لم يخطر المدير العام للجمارك القياديين ،ما سبب
عدم األخطار؟
و فــي حــال ا مـتــاك ا لـقـيــادي ا لـمـشــار ا لـيــه حصة بشركة
ما أو امتالكه شركة هو او زوجته أو أحد أوالده القصر،
ما هو نــوع هــذه الشركة؟ و مــا هو النشاط ا لــذي تزاوله؟
وهل قامت الشركة المشار اليها حال وجودها باستيراد
أو تصدير بضائع عبر المنافذ الجمركية لدولة الكويت
المختلفة خالل خمس سنوات ماضية حتى تاريخه؟

برلمانيات
سلة برلمانية
هايف يقترح فتح مكتب
صحي في تركيا

تقدم النائب محمد
هايف باقتراح برغبة
لفتح مكتب صحي في
تركيا ،لبدء التعاون
الطبي وتلقي العالج.
وقال هايف ،في مقترحه،
"لوحظ باآلونة األخيرة
تطور الرعاية الصحية
والطبية بتركيا ،حيث
أصبحت مقصدا لبعض
أفراد الدول املتقدمة
لتلقي العالج ،وبالتالي
تتنافس مع معظم
الدول املتقدمة طبيا
مثل أملانيا ،والواليات
املتحدة ،وإنكلترا،
إضافة الى أن التكاليف
الطبية منخفضة مقارنة
ببقية الدول".

«فكرة ...لكويت جديدة»
عند المخلد اليوم

يعقد مرشح الدائرة
الثالثة املحامي فواز فهد
املخلد ندوة انتخابية
تحت عنوان "فكرة...
لكويت جديدة" في
مقره االنتخابي الكائن
بمنطقة الخالدية قطعة
 2تقاطع الدائري الثالث
وطريق امللك فيصل
وذلك في الساعة الثامنة
من مساء اليوم.
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الخضر :جاهزية خليجية لتعزيز التكامل الدفاعي
اختتمت أ مــس فعاليات تمرين درع
الجزيرة المشترك  ،10بحضور رئيس
رئ ــاس ــة هـي ـئــة األرك ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوات
المسلحة السعودية الفريق أول الركن
فياض الرويلي ،ورئيس األركــان العامة
للجيش الـفــريــق الــركــن محمد الخضر،
وقـ ــادة األرك ـ ــان ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ،والذي نفذ في المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة بــالـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة خــال

الـفـتــرة مــن  20فـبــرايــر حـتــى  9ال ـجــاري،
بـمـشــاركــة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول
الخليج العربية.
وأق ـ ـيـ ــم ال ـ ـعـ ــرض ال ـخ ـت ــام ــي ب ـم ـي ــدان
ص ــام ــت ،وال ـ ــذي ش ــاه ــد ف ـيــه ال ـح ـضــور
عــر ضــا عسكريا بتنفيذ عــدة فرضيات
تم التدرب عليها بين القوات المشاركة
خ ــال مـجــريــات الـتـمــريــن ،حـيــث تــم فيه
تقديم عــرض بالذخيرة الحية والــدفــاع

الـســاحـلــي ،وتـطـهـيــر ال ـقــرى وتــأمـيـنـهــا،
وتنفيذ عمليات الحرب النظامية واالبرار
الـبـحــري وال ـه ـجــوم بــالـنـيــران بـعــدد من
اآللـيــات الـبــريــة والبحرية والـجــويــة من
دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،في
ع ـم ـل ـيــات ح ـيــة م ـمــاث ـلــة ل ـمــواج ـهــة عــدو
حقيقي خالل تنفيذ التمرين الختامي.
وأش ــاد الخضر بــالــدور الفعال الــذي
تقوم به قوات درع الجزيرة في منظومة

الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون،
والجهود التي تبذلها بجاهزية وكفاءة
عالية ،لتعزيز التكامل الدفاعي المشترك
ل ــدول مجلس ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري ،كما
أثـ ـن ــى ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
التمرين واالحترافية في تنفيذ المهام
ال ـم ـن ــوط ــة بـ ـه ــم ،م ـم ــا أسـ ـه ــم فـ ــي تـمـيــز
ال ـت ـم ــري ــن ونـ ـج ــاح ــه ،وت ـح ـق ـيــق ال ـه ــدف
المنشود منه.

جانب من فعاليات التمرين

مشاركة  35جامعة في معرض
التعليم بالمملكة المتحدة
جوردن :مركز  KIFYCيتكون من  16جامعة بريطانية

صورة جماعية للقائمين على المعرض

●

فيصل متعب

كشف المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني
في الكويت مايكل جوردن عن مشاركة  35جامعة
ً
في معرض التعليم بالمملكة المتحدة ،قائال «إننا
ندعو كل الجامعات البريطانية كل عــام إلــى هذا
المعرض ،ليحضروا الى الكويت ويمثلوا مكاتبهم
لجميع البرامج الــدارسـيــة المتوافرة ،اضــافــة الى
دورات اللغة» ،ومتوقعا أن يصل عدد زوار المعرض
إلى  3آالف زائر.
وع ــن افـتـتــاح مــركــز « ،»KIFYCق ــال :إن «الـمــركــز
يـتـكــون م ــن  16جــامـعــة بــريـطــانـيــة عـلــى مستوى
رف ـيــع ،وع ـق ــدوا شــراكــة مــع كـلـيــة الـكــويــت للعلوم
والتكنولوجيا ،لتوفير السنة التحضيرية األولى
من الدراسة في بريطانيا ،ولكن هنا في الكويت،
ونحن ندعم هذه الشراكة ،وندعم أي شراكة تختص
بالتعليم دائما».
ومــن جــانـبــه ،أكــد رئـيــس كلية الـكــويــت للعلوم

والتكنولوجيا د .خالد البقاعين أن « KIFYCهو جزء
من جهود الجامعة لتوفير فرص للشباب الكويتي،
حيث يتضمن تأمين دراســة داخلية في الكويت،
وهــو للشباب الراغبين فــي الــدراســة ببريطانيا،
ويعمل بمبدأ الــدراســة للسنة التحضيرية داخل
الكويت ،بالتعاون مع منظمة الـ  NCUKالبريطانية،
ويؤمن سنة تحضيرية بنوعية مميزة ،وأهم ما في
ذلك يضمن حصول الطالب على قبول في جامعات
بريطانية من أرقى الجامعات».
وأضاف البقاعين« :هناك  16جامعة تشرف على
البرنامج التحضيري ،وحتى االمتحان النهائي
عقب البرنامج يتم مــن قبل هــذه الجامعات ،وما
يـمـيــز ال ـمــركــز ف ــي ال ـكــويــت يــؤمــن بـيـئــة مـنــاسـبــة،
ويــزيــل كــل مخاطر التي قــد يتعرض لها الشباب
أث ـنــاء الـسـفــر ألول م ــرة فــي بــريـطــانـيــا ،بــاإلضــافــة
إ لــى كوننا نعرف البيئة الكويتية ،مما يعطيهم
اهتماما زائــدا لنضمن نجاحهم وحصولهم على
أفضل تعليم وقبول».

«الموانئ» :مستمرون بإجراءات
استعادة أراضي الدولة
ً
ردا على إعالن «الكويتية لتعليم قيادة السيارات»

ردت مؤسسة الموانئ على االعالن الذي نشرته «الشركة
الـكــويـتـيــة لتعليم ق ـيــادة ال ـس ـيــارات» األح ــد ال ـمــاضــي ،إذ
اعتبرت المؤسسة ان مضمون هذا االعالن تضمن «تقريرات
قانونية خاطئة من شأنها تضليل الرأي العام والمساس
بحجية االحكام القضائية والتأثير على إدارة التنفيذ في
وزارة العدل».
وأش ــارت «الـمــوانــئ» إلــى أن «اإلع ــان ادعــى على خالف
الحقيقة أن الـحـكــم ال ـصــادر مــن محكمة االسـتـئـنــاف في
االستئنافين رقمي  ٢٨٢٣،٢٩٣٨لسنة  ٢٠١٨قضى برفض
االستئناف المقام من الموانئ ،والحقيقة حسبما هو ثابت
من الحكم االستئنافي أنه قضى بعدم جواز االستئناف
المقام من المؤسسة استنادا الى ان الحكم المستأنف لم
يلزم المؤسسة بشيء يمكن استئنافه».
وقــالــت «إن ه ــذه الـحـقـيـقــة الـثــابـتــة فــي أس ـبــاب الحكم
االستئنافي هي التي دفعت إدارة التنفيذ في وزارة العدل
الى تحديد يوم االحد الماضي موعدا الستمرار التنفيذ
على األرض التي تشغلها دون وجه حق الشركة الكويتية
لتعليم قـيــاده الـسـيــارات (الـشــركــة الـمــؤجــرة مــن الباطن)
من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ،والتي تحاول
االلتفاف حول الحكم االستئنافي هربا من تنفيذ اإلخالء
ً
جبريا».
وأض ــاف ــت «ال ـم ــوان ــئ» أن ـهــا «ق ــام ــت ي ــوم األحـ ــد الـفــائــت
بــاسـتـكـمــال تنفيذ الـحـكــم الـنـهــائــي وال ـب ــات ال ـص ــادر في
ال ــدع ــوى رقـ ــم  ١٩٥٧ل ـس ـنــه  ٢٠١٥والـ ـ ــذي ت ــم جــزئ ـيــا في
 ٢٠١٨/١٨/١١بــإخــاء الشركة الدولية المتحدة التجارية
حينها ،ويتم تنفيذه على الشركة الكويتية لتعليم قيادة
ا لـسـيــارات بالنسبة لباقي مساحة االرض ا ل ـصــادر بها
الحكم النهائي وال ـبــات ،وذل ــك بحضور مــأمــور التنفيذ
الجبري في إدارة التنفيذ بوزارة العدل».
ولفتت إلى أن «إجراءات التسليم تمت باعتباره «تسليما
ً
حكميا» مع التنبيه على الشركة الكويتية لتعليم قيادة
السيارات بأن مؤسسة الموانئ أصبحت صاحبة الحق
على مساحة األرض محل اإلخالء ،إال أن ممثل المؤسسة
ً
القانوني قد سجل اعتراضه على عدم استالم الموقع فعليا
الستمرار بقاء الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات في
األرض محل اإلخالء وقد تم تثبيت ذلك في محضر إثبات
الحالة المحرر من قبل مأمور التنفيذ الجبري في إدارة
التنفيذ بوزارة العدل».
وخ ـت ـمــت ال ـمــؤس ـســة بــأن ـهــا «سـتـسـتـمــر ف ــي ات ـخــاذهــا
كــل اإلجـ ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة وسـتـسـتـخــدم حـقـهــا الـمـكـفــول
بالتقاضي من أجل استعادة أراضي الدولة والحفاظ على
مقدرات الدولة والحيلولة دون استغاللها دون وجه حق».
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«الداخلية» :تسهيل إجراءات
المواطنين ببريطانيا
النهام زار السفارة الكويتية في لندن
زار وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق عـصــام الـنـهــام ،يرافقه
الــوكـيــل المساعد لـشــؤون ال ـمــرور والعمليات ال ـلــواء جمال
الصايغ ،ووكيل الوزارة المساعد لشؤون اإلقامة اللواء طالل
معرفي ،والوفد المرافق له ،صباح أمس األول ،مقر السفارة
الكويتية في لندن ،في إطــار الــزيــارة التي يقوم بها الفريق
ً
النهام والوفد األمني المرافق له للمملكة المتحدة حاليا.
واستقبل النهام ومرافقوه لدى وصولهم سفير الكويت لدى
المملكة المتحدة خالد الدويسان ،وأركان السفارة ،وتم خالل
اللقاء تبادل األحاديث الودية بين الجانبين.
ونقل النهام للدويسان تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الفريق م .الشيخ خالد الجراح ،على ما
يقوم به وأركــان السفارة للمواطنين المصطافين وللطلبة
والمرضى المبتعثين للمملكة.
وتناول اللقاء استعراض أوضاع جميع الطلبة المبتعثين
والمرضى والدبلوماسيين ،للتسهيل عليهم ومساعدتهم،
وإتمام جميع إجراءاتهم وإعطائها األولوية في الكويت ،نظرا
ألوضاع سفرهم بالخارج.
ومــن جهته ،توجه الــدويـســان بالشكر والتقدير للقيادة
العليا للمؤسسة األمنية على سرعة مبادرتها وتعاونها
في هــذا الـشــأن ،والتطور الملحوظ ألجهزة وزارة الداخلية
باستخدام األجهزة اإللكترونية والفنية الحديثة في حفظ
األم ــن بــال ـبــاد ،وتـسـهـيــل إج ـ ــراء ات الـمــواطـنـيــن والمقيمين
بالبالد.

ضبط المتهم وشريكيه في جريمة قتل العارضية
«هوشة» أثناء تعاطيهم المواد المخدرة وراء الحادث
●

محمد الشرهان

تمكن رج ــال مباحث اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـبــاحــث ال ـج ـنــائ ـيــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة مـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث مـ ـح ــافـ ـظ ــة
ال ـف ــروان ـي ــة م ــن ض ـبــط الـجــانــي
ال ــذي ارت ـكــب جــريـمــة الـقـتــل في
منطقة العارضية ،والتي أودت
ب ـح ـي ــاة وافـ ـ ــد إيـ ــرانـ ــي بــالـعـقــد
ال ـثــانــي مــن ع ـمــره ،والـ ــذي عثر
ع ـل ــى ج ـث ـتــه م ـل ـق ــاة خ ـل ــف ف ــرع
جمعية العارضية التعاونية.
وجـ ــاء ف ــي الـتـفــاصـيــل ،الـتــي
رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»،

أن ال ـقــاتــل م ــواط ــن م ــن مــوالـيــد
 1991و ي ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــن بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الـعــارضـيــة ،الفـتــا الــى أن رجــال
المباحث تمكنوا أوال من ضبط
شريكي القاتل اللذين كانا معه
لحظة ارتكابه الجريمة.
وأضاف المصدر أن شريكي
المتهم أرش ــدا رجــال المباحث
إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـكـ ـ ــان وج ـ ـ ـ ـ ــود ال ـم ـت ـه ــم
الرئيسي في منزل أسرته وتم
إلقاء القبض عليه ،مشيرا الى
أن رج ــال الـمـبــاحــث اسـتـعــانــوا
بكاميرات المراقبة المثبتة في
ف ــرع الـجـمـعـيــة وال ـت ــي أظ ـهــرت

المتهمين لحظة هــرو بـهــم من
موقع الجريمة ،كما تمكنوا من
تـحــديــد مــركـبــة ال ـج ـنــاة ،فضال
عــن استعانتهم بـشــا هــد عيان
اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـتـ ـق ــاط رقـ ـ ــم لــوحــة
المركبة.
وأوضح أن الجاني وشريكيه
اعـتــرفــوا تفصيليا أم ــام رجــال
ال ـم ـبــاحــث ب ــارت ـك ــاب الـجــريـمــة
ب ـع ــد اخ ـت ــاف ـه ــم مـ ــع ال ـم ـج ـنــي
عـلـيــه أث ـن ــاء تـعــاطـيـهــم لـلـمــواد
الـمـخــدرة ،وان االمــر تطور الى
شـجــار تـبــادلــوا خــالــه الضرب
مع المجني عليه ،قبل أن يستل

ً
صــديـقـهــم ال ـقــاتــل سـكـيـنــا كــان
يحملها معه ويسدد بها طعنة
نافذة إلــى رقبة المجني عليه،
ثم تركوا الموقع والذوا بالفرار.
ولفت إلى أن رجال المباحث
أحــالــوا الـجــانــي وشريكيه إلى
النيابة على ذ مــة القضية رقم
 2019/13جـنــايــات العارضية،
مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا
كــذلــك أم ــام وكـيــل الـنــائــب العام
ب ــارتـ ـك ــابـ ـه ــم لـ ـلـ ـج ــريـ ـم ــة ،وت ــم
حجزهم على ذمة القضية.

إصابة إطفائيين ووافد في حريقين

●

محمد الشرهان

أصيب رجال إطفاء ووافــد آسيوي بحاالت
اختناق وإجهاد حــراري جــراء حادثي حريق
منفصلين وقعا خالل عطلة نهاية األسبوع،
حـيــث نـشــب األول فــي شـقــة بـعـمــارة بمنطقة
ال ـم ـه ـب ــول ــة ،ب ـي ـن ـمــا ان ــدل ــع اآلخـ ـ ــر ف ــي ملحق
بمنطقة خيطان ،وأسفر الحادثان عن خسائر
مــاديــة جسيمة لحقت بالموقعين ،فــي حين
ً
تمكن رجال اإلطفاء من إنقاذ  30شخصا من
الحريق األول.
وف ــي تـفــاصـيــل الـ ـح ــادث األول ،ق ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لإلطفاء العميد خليل األمير ،إن مركز العمليات
تلقى بــاغــا ،فجر أمــس األول ،يفيد بــانــدالع

حريق في شقة تقع بــالــدور الثالث في بناية
مكونة من  6أدوار بمنطقة المهبولة ،مشيرا
الى انه فور تلقي البالغ تم تحريك مراكز إطفاء
المنقف والفحيحيل إلى موقع البالغ.
وأضاف العميد األمير ،أن رجال االطفاء ،فور
وصولهم الى موقع الحادث ،عملوا على إخالء
سكان البناية الذين بلغ عددهم أكثر من 30
شخصا ،مشيرا الى أن رجال االطفاء شرعوا في
مكافحة النيران ومحاصرتها ومنع انتشارها
ووصــولـهــا إلــى الشقق الـمـجــاورة حتى تمت
السيطرة عليها وإخمادها.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـ ـحـ ــادث أس ـف ــر ع ــن إصــابــة
رجـ ــل إط ـ ـفـ ــاء ،وأحـ ـ ــد س ـك ــان ال ـب ـن ــاي ــة بـحــالــة
اختناق وإجهاد حراري ،وتم نقل الساكن الى
المستشفى لتلقي العالج ،في حين عالج فنيو

الطوارئ الطبية رجل اإلطفاء في موقع الحادث.
وفــي تفاصيل الـحــادث اآلخ ــر ،قــال العميد
األمير ،إن رجــال اإلطفاء تمكنوا ،مساء أمس
األول ،من إخماد حريق اندلع في ملحق بمنزل
في منطقة خيطان ،مشيرا الى ان الحادث أسفر
عن إصابة رجل إطفاء بحالة اختناق وإجهاد
حراري ،فضال عن الخسائر المادية التي لحقت
بــالـمـلـحــق .وأوضـ ــح الـعـمـيــد األم ـيــر أن غرفة
العمليات فور تلقيها البالغ ،الذي أفاد باندالع
هذا الحريق ،تم تحريك مركز إطفاء الفروانية
بقيادة المقدم خالد كنعان إلى موقع البالغ،
الفتا الى انه عند وصول رجال اإلطفاء تبين
لهم أن الحريق اندلع في ملحق يتكون من 4
غــرف ،فأخلوه من السكان ،وكافحوا الحريق
حتى تمكنوا من إخماده.

محليات
سلة أخبار
ً
غلق إداري لـ  13محال
ومخازن وكراجات

نفذ قسم إزالة المخالفات
بفرع بلدية محافظة
الفروانية حمالت عدة
لغلق المحالت والمخازن
والكراجات المخالفة للوائح
ونظمة البلدية بمناطق
خيطان والجليب والفروانية،
أسفرت عن غلق  13محال
ومخازن وكراجات.
كما تم توجيه  15إنذار بناء
وسالمة ،فضال عن تحرير
 18مخالفة إعالن.

 403تراخيص إعالن
للمحالت بالفروانية

أعلنت مراقبة تراخيص
اإلعالنات بإدارة تراخيص
الخدمات البلدية بفرع
بلدية محافظة الفروانية
أنها حصلت خالل فبراير
الماضي  38ألفا و 542دينارا،
نظير إصدار وتجديد 403
تراخيص إعالن.
وأوضح مراقب التراخيص،
سليمان المرشود ،أن تم
إصدار 171ترخيصا وتجديد
 231ترخيصا وإصدار
ترخيص بدل فاقد لإلعالنات.

«النجاة» تستعد إلطالق
«تخيل 22 »2الجاري
أعلنت جمعية النجاة
الخيرية ،أنها بمناسبة
اليوم العالمي للمياه
تستعد إلطالق حملة
#تخيل الثانية لحفر اآلبار
بإفريقيا يوم  22مارس
الجاري ،مشيرة إلى انها
تطمح من خاللها إلى
المساهمة في تخفيف
معاناة آالف األسر التي
ً
تكافح يوميا للحصول
على المياه النظيفة.
وقال المشرف العام على
الحملة بالجمعية عمر
الثويني ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن الحملة
الماضية وفرت  51بئرا
من اآلبار االرتوازية وتم
تنفيذها في دول تشاد
والنيجر والكاميرون.

محليات
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الكويت منسق آسيا في برنامج
األغذية العالمي حتى 2020
تولت الكويت ،مجددا ،مسؤولية المنسق لدول القائمة "ب" اآلسيوية
داخل المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي للدورة الحالية،
تأكيدا لدورها النشط في أهم وكاالت اإلغاثة اإلنسانية التابعة لألمم
المتحدة.
وذكرت مندوبية الكويت الدائمة لدى منظمة األغذية والزراعة (فاو)
لـ"كونا" ،أمس األول ،أن مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة م .يوسف
جحيل ،تسلم هذا األسبوع للمرة الثانية مسؤولية المنسق المسؤول
لمجموعة القائمة "ب" في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
للدورة السنوية الحالية حتى مارس  2020المقبل.
وأعرب ممثل الكويت في هذه المناسبة عن اعتزازه الكبير بالثقة
التي أولتها دول قارة آسيا األعضاء بالبرنامج للكويت للقيام بهذه
المسؤولية الكبيرة عن القضايا التي تتعلق بالمجلس التنفيذي بعد
انتخاب الكويت لعضويته للمرة الرابعة.
وقال جحيل إن هذه الثقة والمسؤولية التي تتحملها الكويت داخل
المجلس التنفيذي لكبرى وكاالت اإلغاثة اإلنسانية في األمم المتحدة
يدل على المكانة الدولية التي تحظى بها الكويت ،بفضل دور سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد (قائد العمل اإلنساني) على الصعيد
العالمي ،ومبادراته اإلنسانية المهمة عبر البرنامج ،ولدور الكويت
النشط داخل هذه الوكالة الرئيسة.
كما تسلم جحيل ،ممثال للكويت ،األسبوع الماضي للمرة السادسة
منذ انضمامها والـثــانـيــة خــال الـسـنــوات الخمس األخ ـيــرة ،رئاسة
مجموعة الشرق األدنى وشمال إفريقيا بمنظمة "فاو".
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المضف :تجديد ثقة القيادة وسام فخر يضاعف مسؤولياتنا

أكد مواصلة البنك مسيرة العطاء الممتدة أكثر من نصف قرن
يوسف العبدالله

أع ــرب نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة ،ا لـ ـم ــد ي ــر ا لـ ـع ــام لـبـنــك
االئ ـت ـم ــان ص ــاح ال ـم ـضــف عن
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازه ال ـ ـشـ ــديـ ــد وتـ ـق ــدي ــره
البالغ لثقة القيادة السياسية
وال ـت ـج ــدي ــد ل ــه ل ـل ـق ـيــام بـمـهــام

«االئتمان» 22 :مليون دينار
إجمالي قروض فبراير الماضي
أعلن بنك االئتمان الكويتي أن إجمالي القروض المقدمة في فبراير
الماضي تقدر بـ  22.6مليون دينار للقروض العقارية وقروض المرأة
والمنح والمحفظة.
وقال البنك ،في إحصائية متخصصة صادرة عنه أمس ،إن تلك
ً
القروض تضمنت قروضا لبناء قسائم خاصة بمبلغ  1.1مليون دينار
وقسائم حكومية بـ  14.8مليون دينار.
ً
وأوضح أن قروض شراء البيوت قدرت بـ  3.3مليون دينار ،مشيرا
إلى أن قروض توسعة وترميم السكن الخاص تقدر بـ  172ألف دينار،
في حين بلغت قروض توسعة وترميم السكن الحكومي مليون دينار.
وذكر أن قروض منح البيوت الخرسانية قدرت بـ  15ألف دينار،
بينما بلغت منح ذوي اإلعاقة مليوني دينار للشهر ذاته .وعن قروض
المحفظة ،أشار البنك إلى أن إجمالي القروض قدر بـ  159ألف دينار.

وأع ـبــاء منصبه فـتــرة جــديــدة،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن ه ـ ــذه ال ـث ـق ــة وس ــام
فخر وشــرف يضاعف شعوره
بالمسؤولية ،وستكون دافعا
له وحافزا لبذل أقصى الجهد
لخدمة الكويت.
وق ــال الـمـضــف ،فــي كلمة له
خـ ــال ح ـف ــل االس ـت ـق ـب ــال ال ــذي
أق ــامـ ـت ــه أسـ ـ ــرة ال ـب ـن ــك بــالـمـقــر
الــرئـيـســي ،إن "اعـتـمــاد مجلس
الوزراء المرسوم  46لسنة 2019
بشأن تجديد تعيينه بالمنصب
ألقى بمسؤوليات جسام وأعباء
ثقال على كاهلنا ،وال نملك إزاء
هــذه الثقة إال أن نضع أنفسنا
ف ــي خــدمــة ال ـكــويــت وشـعـبـهــا،
ً
ج ـ ـ ـنـ ـ ــودا أوف ـ ـ ـيـ ـ ــاء ن ـل ـب ــي ن ـ ــداء
الواجب ،ونبذل أقصى الجهد".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "االئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان"
ً
ً
ق ـ ـطـ ــع شـ ـ ــوطـ ـ ــا طـ ـ ــويـ ـ ــا خـ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة
على طريق التحديث والتطور
والتحول إلى مؤسسة متقدمة
ت ــواك ــب أح ـ ــدث ال ـت ـط ــورات في
م ـج ــال ت ـط ـب ـي ـقــات ال ـح ـكــومــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إذ ب ــات بــإمـكــان
ال ـم ــواط ــن اآلن ال ـح ـصــول على

العتيبي :ارتياح بشأن التقدم في «اتفاق
السالم» بجنوب السودان
دعا إلى ضمان مشاركة المرأة ورحب بعودة القادة السياسيين إلى جوبا
أعــربــت الكويت عــن ارتياحها
إزاء ما توصل إليه أطراف "اتفاق
ال ـ ـسـ ــام الـ ـمـ ـنـ ـش ــط" فـ ــي ج ـن ــوب
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان م ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــدم ،آم ـ ـلـ ــة أن
تستكمل أطــراف االتفاق العملية
مــا قبل االنتقالية بحلول مايو
المقبل ،وبمشاركة جميع صناع
السالم ،بمن فيهم المرأة.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة ال ـكــويــت
بجلسة مجلس األمن التي ألقاها
مندوب الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة السفير منصور العتيبي،
حول جنوب السودان ،أمس األول.
ودع ـ ــا الـعـتـيـبــي إلـ ــى مـتــابـعــة

ضـمــان مـشــاركــة ال ـمــرأة الفاعلة،
مرحبا بعودة القادة السياسيين
لمختلف أطراف االتفاق إلى جوبا،
وكــذلــك بجهود فصائل الحركة
الشعبية لتحرير الـســودان نحو
توحيد الحركة ،معربا عن تطلعه
للترحيب بانضمام غير الموقعين
إلــى االتفاق في االجتماع القادم
للمجلس.
وأضاف" :ينعقد اجتماعنا في
توقيت مهم وحساس للبعثة في
جنوب السودان ،فبينما يستمر
ال ــوض ــع األمـ ـن ــي بــال ـت ـح ـســن في
ج ــوب ــا وم ـع ـظ ــم أراض ـ ـ ــي جـنــوب

ال ـ ـسـ ــودان ،ف ــإن ع ـلــى بـعـثــة األم ــم
المتحدة االسـتـمــرار فــي التركيز
ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ـم ــدن ـي ـي ــن ،ودع ــم
العملية السياسية".
وأث ـن ــى الـعـتـيـبــي عـلــى مــرونــة
وتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ــوفـ ــد األم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،ح ــول
اس ـت ـصــدار م ـشــروع ق ــرار يقضي
بتمديد والية البعثة.
وأكـ ــد م ـج ــددا إدان ـت ــه لتجنيد
األطـ ـف ــال ول ـل ـع ـنــف ال ـج ـن ـســي في
الـنــزاع مــن أي طــرف ك ــان ،مشددا
على ضرورة تحقيق العدالة ودعم
الناجين من تلك الجرائم ،السيما
أن استمرار القتال في والية وسط
االس ـت ــوائ ـي ــة ب ـج ـن ــوب الـ ـس ــودان
أمر مقلق.
وأعرب العتيبي عن رغبته في
ضمان حرية الحركة للبعثة ،كما
تنص عليه اتفاقية مركز القوات
وتسهيل إجــراءاتـهــا ،إضــافــة إلى
تمكينها من تحقيق واليتها على
أكمل وجه.
وقـ ـ ــال" :ي ـظ ــل الـ ـس ــام خـيــارنــا
الــوحـيــد ،ويمثل االت ـفــاق الحالي
وآلياته فرصة للساسة في جنوب
الـ ـس ــودان م ــن أج ــل ت ـجــديــد آم ــال
الـشـعــب ف ــي ب ـلــده الـفـتــي وإن ـهــاء
دوامة النزاع والموت".

قياديو البنك خالل احتفالهم بتجديد الثقة السياسية للمدير العام للبنك صالح المضف
ً
كــل ال ـخــدمــات إلـكـتــرونـيــا عبر
"األونالين".
وأك ــد أن "االئـتـمــان" سيبقى
ب ـف ـضــل رع ــاي ــة ودع ـ ــم ال ـق ـيــادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة غـ ـي ــر الـ ـمـ ـح ــدود
وبجهود الكويتيين المخلصين
من العاملين فيه ،أحد الصروح
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـفـ ـخ ــر ب ـهــا
المواطن ،وستتواصل مسيرته

الـطــويـلــة وال ـحــاف ـلــة بــالـعـطــاء،
الـمـمـتــدة مـنــذ أك ـثــر مــن نصف
ً
قرن ،معربا عن شكره وتقديره
لقيادات البنك وموظفيه على ما
أبــدوه من مشاعر طيبة وروح
أخوية صادقة.
م ــن ج ـه ـت ـهــم ،ع ـبــر عـ ــدد من
ق ـ ـيـ ــاديـ ــي الـ ـبـ ـن ــك وم ــوظـ ـفـ ـي ــه،
الذين توافدوا لتقديم التهنئة

للمضف ،عــن ص ــادق التهاني
والتبريكات بهذه الثقة الغالية،
مــؤكــديــن أن ـهــا ن ـتــاج للجهود
الـ ـص ــادق ــة وال ـم ـخ ـل ـص ــة ال ـتــي
بذلها خالل السنوات الماضية
لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي ال ـب ـن ــك
واالرت ـقــاء بمستوى الخدمات
بشكل كبير.
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زوايا ورؤى
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فيما يتعلق بفلسطين
ال فرق بين غانتس ونتنياهو

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل :على هامش التعديالت الدستورية في مصر ()3-1
مصر حادت عن النظام
البرلماني إلى نظام الحكم
الرئاسي منذ ثورة  23يوليو
سنة  ،1952لتشديد قبضة
الثورة على الحكم بعد إلغاء
األحزاب في يناير سنة
 ،1954حيث كان النظام
البرلماني يقوم على أساس
التعددية السياسية.

إال الدستور
ف ــي م ـق ــال ت ـحــت عـ ـن ــوان "إال ال ــدسـ ـت ــور" كـتـبـتــه على
صفحات "الجريدة" في عددها الصادر في ،2007 /9 /17
تصديت فيه لفكرة تعديل الدستور الكويتي ،بالرغم
مــن انـقـضــاء أك ـثــر مــن نـصــف ق ــرن عـلــى تـطـبـيـقــه ،ألن
األصـ ــل ف ــي الــدســات ـيــر ال ـث ـبــات ل ـمــدد طــوي ـلــة ،تختبر
فيها وتطبق تطبيقا صحيحا ،ألنها تضع القواعد
العامة واألصول الثابتة في نظام الحكم ،والفصل بين
السلطات والحدود الضابطة لنشاط كل سلطة ،وتقرر
الحقوق والحريات العامة وترتب الضمانات األساسية
لحمايتها فــي ظــل الـقــوانـيــن األســاسـيــة الـتــي تسنها
السلطة التشريعية ،لتضع فيها التفريعات والتفاصيل،
للمبادئ الكلية الثابتة في الدستور ،وأخصها اللوائح
الداخلية للمجالس التشريعية.
ولهذا توصف الدساتير في فرنسا بحقبة من الحكم
ال ــذي عــدل فيه الــدسـتــور ،فيقال دسـتــور الجمهورية
الخامسة في فرنسا ،ألن تعديال دستوريا ،يقيم توزانا
جديدا بين السلطات ،تم إق ــراره وفقا لما كشف عنه
التطبيق مــن حــاجــة ضــروريــة إلــى تعديل الــدسـتــور،
لمزيد مــن الضمانات الدستورية لمسيرة الحكم أو
للتعاون بين السلطات.
وك ــان أول ب ــروز لـمـبــدأ الـفـصــل بـيــن الـسـلـطــات في
إنكلترا في دستور كرومويل لحماية السلطة التنفيذية
من استبداد البرلمان.

نظام الحكم الرئاسي كاف بذاته

دستور 1971
كان أفضل
دساتير
مصر قاطبة
حتى اآلن في
الضمانات
التي قررها
لبناء الدولة
القانونية

والواقع أن مصر قد حادت عن النظام البرلماني إلى
نظام الحكم الرئاسي منذ ثورة  23يوليو سنة ،1952
لتشديد قبضة الثورة على الحكم بعد إلغاء األحزاب
في يناير سنة  ،1954حيث كان النظام البرلماني يقوم
على أساس التعددية السياسية.
وظل النظام الرئاسي مطبقا في مصر في دساتير
هذه الثورة الصادرة في أعوام  56و 58و ،1964تم في
دستور  1971الــذي كــان أفضل دساتير مصر قاطبة
حـتــى اآلن فــي الـضـمــانــات الـتــي قــررهــا لـبـنــاء الــدولــة
القانونية ،وقد أقر في استهالل حقبة الرئيس الراحل
أنور السادات.
الذي كان بحكم تاريخه السياسي النضالي الثوري
منذ أن كان ضابطا في الجيش أكثر قربا من أقرانه في
مجلس قيادة الثورة إلى نظام الحكم البرلماني الذي
كان سائدا في ظل دستور  1923قبل الثورة ،والذي كان
متاحا فيه التعددية السياسية.
ً
وظــل نظام الحكم رئاسيا ،وكانت قبضة الرئيس
ع ـلــى ش ـ ــؤون ال ـح ـكــم م ـب ـســوطــة ،والـ ـك ــل ي ـع ـمــل وف ـقــا

ل ـتــوج ـي ـهــات ال ــرئ ـي ــس ح ـت ــى ال ـب ــرل ـم ــان ي ـع ـمــل وف ـقــا
لتوجيهات سيادته ،منذ ثورة  23يوليو حتى اآلن.
فهو السيد المطاع من كل أجهزة الدولة ،ويوصف
نظام الحكم بالرئاسي فــي أميركا نسبة إلــى رئيس
الجمهورية ألنه األهم في المعادلة السياسية في هذا
النظام.
لهذا لم لكن ثمة حاجة إلى تعديالت دستورية تقيم
توازنا ما بين السلطات في ظل الحكم الرئاسي الذي
تبناه الدستور الحالي ،فلم تكن هناك عقبة ما تحول
بين الرئيس وتحقيق إنجازاته وأهدافه في التنمية
وتشجيع االستثمار ،وفي التصدي لإلرهاب ،من خالل
الـقــوانـيــن الـتــي يـقــرهــا مجلس ال ـن ــواب ،وال ـتــي تحوز
أغلبية ساحقة في هذا المجلس.

مدة الرئاسة وتداول السلطة
م ــن ال ـم ـقــرر أن تـ ــداول الـسـلـطــة ه ــو جــوهــر الـنـظــام
الديمقراطي ،سواء كان نظاما برلمانيا أو كان نظاما
ً
رئاسيا ،ولعل الكثيرين ال يعلمون أن المانع من تجديد
ً
انتخاب الرئيس األميركي لمدة ثالثة ليس مقررا في
الدستور األميركي بل هو ما جرى عليه العرف التزاما
بجوهر النظام الديمقراطي وهو تداول السلطة.
وك ــان تـحــديــد م ــدة الــرئــاســة فــي مـصــر فــي دسـتــور
 1971بفترتين متتاليتين ،بـنــاء على طلب الرئيس
الراحل محمد أنور السادات ،ولم يعدل الدستور إلتاحة
الفرصة للرئيس للترشيح لفترات متتالية إال في مايو
 1980عندما أوشكت واليته الثانية على نهايتها ،وكان
الرئيس يخشى من خرق إسرائيل التفاقية كامب ديفيد
ً
بعد انتهاء واليـتــه فــي ســدة الحكم ،فقد كــان محددا
للجالء الكامل إلسرائيل عن سيناء أبريل سنة ،1981
وقد أوشكت مدة رئاسته الثانية على نهايتها ،ولم يكن
ينوي الترشح مرة أخرى كما صرح بذلك.
ّ
إال أنـ ــه ل ــم يـ ـت ــول سـ ــدة ال ـح ـكــم ل ـف ـتــرة ثــال ـثــة وفـقــا
ً
للتعديل الدستوري سالف الذكر ألن يدا آثمة اغتالته
في السادس من أكتوبر سنة  ،1980وهو بين جيشه
المنتصر في االحتفال بذكرى انتصاره ،ففقدت مصر
ً
بوفاته زعيما مناضال وسياسيا محنكا ورجل دولة
قل أن يوجد من رجال الدولة مثله ،ليخلفه في الحكم
الــرئـيــس محمد حسني م ـبــارك ،ال ــذي اسـتـفــاد وحــده
من هذا التعديل ،ليستمر في الحكم ثالثين عاما ألن
ً
تــداول السلطة كان مستحيال في مصر أمام هشاشة
نظام األحزاب في مصر ،ولهذا قامت ثورة  25يناير.

د .مصطفى البرغوثي*
الوطني الحاكم– قبل ثــورة  25يناير -يــرى أن تــداول
السلطة في مصر هو نوع من المراهقة الديمقراطية،
فقد كتب فــي هــذا السياق د .عبدالمنعم السعيد في
صحيفة "األهرام" في عددها الصادر في ،2005 /8 /29
ً
م ـقــاال تـحــت ع ـنــوان "اخـتـيــار الــرئـيــس" تعجب فيه
م ــن ال ـك ـتــابــات ال ـم ـطــولــة لــرفــض ان ـت ـخــاب الــرئـيــس
حسني مبارك ،ألنها تخلو من الحديث عن فضائل
غ ـيــره م ــن بــاقــة الـمــرشـحـيــن الن ـت ـخــابــات الــرئــاســة،
وأن أفضل اجتهاداتهم هو تعريف ما يرفضون ال
ً
تعريف ما يفضلون ،واعتبر ذلك نوعا من المراهقة
الديمقراطية ،عندما يكون السير في طريق النضال
الديمقراطي ،أوله مقاطعة للمسيرة ،وآخره تعريف
الديمقراطية في مصر بأنها النظام السياسي الذي
يخلو من الرئيس مبارك.
ً
ً
ً
ويـطــرح د .عبدالمنعم س ــؤاال بسيطا وســاذجــا،
ولكن في الوقت ذاتــه هو مكمن الخطر في اختيار
ال ــرئـ ـي ــس ،ذل ـ ــك ال ـ ـسـ ــؤال ه ـ ــو :ه ــل ي ــوج ــد م ــن بـيــن
المرشحين اآلخرين من داخــل الحلبة أو خارجها
ممن يمكن القول إن له من اإلنجازات التاريخية أو
غير التاريخية ما يطاول إنـجــازات مبارك ،بحيث
يكون التقييم بين جميع المرشحين والمحاسبة
ً
واح ـ ـ ــدا ،ول ـي ــس تـفـضـيــل م ـع ـيــار واحـ ــد لشخصية
سـيــاسـيــة واحـ ــدة ف ــي حـيــن تــرفــع ع ــن اآلخ ــري ــن أي
محاولة للوضع على محك التقييم والتقدير؟
وحتى ال يتكرر هذا السؤال مرة أخرى إذا لم يقيد
انتخاب رئيس الجمهورية بمدتين ،فقد كان نصب
أعين اللجان التي وضعت التعديالت الدستورية
لدستور  1971ودستور  2013ودستور  ،2014بعد
ثــورة  25يناير هو وضــع ضمانة أساسية لتداول
السلطة هو عدم تجاوز انتخاب رئيس الجمهورية
مدتين متتاليتين.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

تداول السلطة والمراهقة الديمقراطية
وكان بعض أعضاء لجنة السياسات في الحزب

مصر فقدت بوفاة السادات
ً
ً
ً
زعيما مناضال وسياسيا
ً
محنكا ورجل دولة قل أن يوجد
من رجال الدولة مثله

فكرة إسعاد الناس
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

أن نعيش في بيئة توفر السعادة فذلك من شأن
ُ
المدن الحية التي تدار بوعي وإدراك وتخطيط ،ألن
مفهوم سعادة السكان أساس العيش في المدن.
أول العمود:
ُ
م ـتــى ي ـتــوقــف اع ـت ـبــار الـجـنـسـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـعـبــة
للمزاج والتزوير؟
***
أود لـفــت االن ـت ـبــاه فــي ه ــذه الـكـلـمــات الـقـلـيـلــة إلــى
حاجة سكان الكويت الذين بلغ عددهم منذ يومين
 ٤,٧٢٣ماليين نسمة ،حسب موقع هيئة المعلومات
ال ـم ــدن ـي ــة ،إلـ ــى م ـت ـن ـفــس ي ـم ــارس ــون ف ـيــه م ـشــاعــرهــم
و طـقــو سـهــم ا لـفـطــر يــة ،أن يـلـتـقــوا ،أن يتنفسوا هــواء
نقيا ،أن يروا مناظر جميلة ،أن يتحدثوا ويضحكوا
وي ـل ـع ـب ــوا ،والـ ـك ــل ي ـش ــاه ــد اآلخ ـ ــر ف ــي مـ ـك ــان مـتـســع
ومساحة خضراء تبعث على السعادة.
كنت قبل أيام قليلة مع صديق في حديقة الشهيد،
تلك (ا لــدا نــة) التي تقبع و ســط مدينة عتيقة تزحف
فيها قوالب األسمنت بطريقة مقززة وعبثية .الحاجة
إلــى تـلــك األمــاكــن ضــروريــة للصحة الـنـفـسـيــة ،وهــي
أ مــا كــن قليلة فــي بـلــد كــا لـكــو يــت ،فــا لـمــوا طــن المقتدر
ي ـش ـتــري (ون ــاس ـت ــه) م ــن مــالــه ال ـخ ــاص ،إم ــا بـشــالـيــه
على البحر أو عقار في بلد آ خــر ،لكن هناك اآلالف–
كويتيين ومقيمين -من الذين يعتمدون كأي بشر في
دول أخرى على مساحات ُيعمرها القطاع الخاص أو
ماله ،أو مراكز تجارية تتضمن
الدولة من حدائق أو
ٍ
وسائل للسعادة والمرح.
نستطيع القول إن أماكن المرح العامة في الكويت
نـ ــادرة أل س ـب ــاب تــا ف ـهــة ،فـحــد يـقــة ا لـشـهـيــد صنعتها
جهة ال صلة لها باإلنشاء ات ،وكذلك مراكز الثقافة
ال ـجــديــدة ،ون ـقــول تــافـهــة ألن ب ـنــاء مــركــز مـثــل مــركــز
جابر الثقافي ال يحتاج للسفر إلى القمر للحصول
على مخطط هندسي من هناك ،بمعنى أنه كان يمكن
إنجازه بعد تحرير البالد من غزو العراق كنوع من
تضميد جراح سكان الكويت مما آلمهم.
وم ــن األس ـب ــاب ال ـتــاف ـهــة ف ــي تــأخ ـيــر ف ـكــرة إس ـعــاد
ال ـن ــاس أن نــوع ـيــة ال ـق ـيــادي ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع الـخــدمــي
الـحـكــومــي ال يـمـلـكــون رؤي ــة شـبـيـهــة بــرؤيــة الـفــريــق
ا لــذي أ ســس ا لــوا جـهــة البحرية والمدينة الترفيهية
ومـتـنــزه الـخـيــران والـجــزيــرة الـخـضــراء ،والـتــي تأثر
ً
معظمها باإلهمال حاليا ،ومن المؤسف أن الكويت،
ـاه! كــان يمكن
هــذا الـبـلــد الـغـنــي لـيــس فـيــه مــديـنــة م ـ ٍ
وبسهولة توسيد األمر ألشخاص ذوي مقدرة وخبرة
وهو ما لم يكن.
سـ ـل ــوك رواد ح ــد ي ـق ــة ا ل ـش ـه ـي ــد واأل نـ ـشـ ـط ــة ا ل ـتــي
تحتضنها يتطلب عمل مجاالت للسعادة في مواقع
مـخـتـلـفــة مــن ال ــدول ــة ،فـلــربـمــا ســاهــم ذل ــك فــي تقليل
التوتر في الشارع ،والعصبية المفرطة في السلوك،
والـتـقـلـيــل م ــن ال ـس ـفــرات ال ـق ـص ـيــرة ،وتـخـفـيــف زح ــام
الشوارع.

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات
الراغبين في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على
«»edhafat@aljarida.com
العنوان التالي:
ُ َ
لنشرها يوم الجمعة ،على أن يرفق مع أي مساهمة
الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

ال يجوز ألحد أن يراهن على المعسكرات الصهيونية
المتناحرة في االنتخابات اإلسرائيلية ،فال هي
وال غالبية الجمهور اإلسرائيلي ستغير مواقفها
المتطرفة والعنصرية ،ما لم نغير نحن الفلسطينيين
أوال ميزان القوى بيننا وبينهم.
تتعاظم باطراد مؤشرات االنتخابات اإلسرائيلية
أن نتنياهو سيخسرها لمصلحة معسكر غانتس-
لبيد ،وتعزز اتهامات نتنياهو بالفساد والرشوة
وخيانة األمانة هذا االتجاه.
وكي نستبق األحداث ،وحتى ال تنطلي على أحد
محاوالت الترويج التي بدأت من اآلن لالدعاء بأن
معسكر غانتس معتدل ،ويسعى إلى السالم ،ال بد
من تذكير الجميع بحقيقة السياسة التي يمثلها
هذا المعسكر ،والتي لم يحاول إخفاء ها بل نشرها
في برنامجه.
وق ـبــل ذل ــك ي ـجــب ال ـتــذك ـيــر ب ــأن ثــاثــة م ــن أرب ـعــة
قادة في هذا المعسكر كانوا رؤساء أركان لجيش
االحـ ـ ـت ـ ــال وك ـ ــان ـ ــوا مـ ـس ــؤولـ ـي ــن مـ ـب ــاش ــرة عـ ــن كــل
العمليات والحروب التي شنها ،وعن كل الجرائم
التي ارتكبها جنوده.
يـ ـن ــص بـ ــر نـ ــا مـ ــج أزرق– أ ب ـ ـيـ ــض بـ ــر ئـ ــا سـ ــة ب ـنــي
غ ــانـ ـت ــس عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــف ي ـم ـي ـن ـي ــة م ـط ــاب ـق ــة ت ـمــامــا
لمواقف الليكود في كل ما يتعلق بقضية فلسطين
والشعب الفلسطيني ،إذ ال يرد فيه أي ذكر للدولة
الفلسطينية وال ما يسمى "حل الدولتين" ،وبالتالي
فهو يــر فــض فـكــرة قـيــام دو لــة فلسطينية مستقلة،
وقد أكدت مصادر في الحزب "أنه ال توجد مشاريع
إلقامة دولة فلسطينية على المدى القريب".
ويؤكد البرنامج أن المعسكر لن يقبل ولن يسمح
ً
بــأي انـسـحــاب مــن الـقــدس ،وقــد كــرر لبيد م ــرارا أن
معسكرهم لن يقبل بتجزئة القدس ،وبالتالي فإن
موقفهم ال يختلف عن موقف الليكود قيد أنملة.
ويؤكد برنامج غانتس كذلك أنه لن يسمح بأي
انسحاب من غور األردن ،وال من الكتل االستيطانية،
وال مــن هضبة ا لـجــوالن المحتلة ،و هــذه المواقف
كــررهــا رؤس ــاء األركـ ــان ال ـثــاثــة غــانـتــس ويـعــالــون
واشكنازي كما كررها لبيد.
وبــدل الـحــديــث عــن إنـهــاء االح ـتــال وإقــامــة دولــة
مستقلة يشير البرنامج إلى "مؤتمر إقليمي إلحراز
تقدم لالنفصال عن الفلسطينيين" ،أي أنهم يريدون
إبقاء األرض بحوزتهم واالنفصال عن سكانها ،ربما
بإحياء األحالم الصهيونية القديمة بترحيلهم.
وف ــي مــوضــوع قــانــون الـقــومـيــة ال ـي ـهــوديــة سيئ
الصيت الذي كرس إسرائيل كمنظومة أبارتهايد،
ي ـت ـحــدث ال ـبــرنــامــج ع ــن "ق ـي ـمــة ال ـم ـس ــاواة" دون أن
يتجرأ على طرح تغيير قانون القومية العنصري
أو إلغائه أو تعديله.
قد يختلف معسكر غانتس عن معسكر نتنياهو
بابتعاده عــن معسكر المتدينين لكنه ال يختلف
بشيء عندما يتعلق األمر بحقوق الفلسطينيين.
و هــذا ما ذ كــره الكاتب اإلسرائيلي رفيف دروكر
في مقاله بصحيفة هآرتس ،حيث أكد أنه لن تحدث
ثــورة في عملية السالم إن فــاز غانتس ،كما أشار
إلــى أن يـعــالــون أحــد الـفــرســان األربـعــة فــي معسكر
غــانـتــس ه ــو ال ــذي أف ـشــل مـقـتــرح وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي كيري األمني إلنهاء االحتالل ،والذي ظن
ً
كيري أن نتنياهو وا فــق عليه ،ليكتشف ال حـقــا أن
يعالون ألقى بمقترحاته في سلة المهمالت ،وهو
يشير في المقال نفسه إلى أن يعالون أكثر يمينية
من نتنياهو.
بـ ــا خ ـ ـت ـ ـصـ ــار ال يـ ـ ـج ـ ــوز أل ح ـ ـ ــد أن يـ ـ ــرا هـ ـ ــن ع ـلــى
المعسكرات الصهيونية المتناحرة في االنتخابات
اإل سـ ــرا ئ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــا ه ـ ــي وال غ ــا لـ ـبـ ـي ــة ا ل ـج ـم ـه ــور
اإلسرائيلي ستغير مواقفها المتطرفة والعنصرية،
ما لم نغير نحن الفلسطينيين أوال ميزان القوى
بيننا وبينهم .ولذلك حديث آخر.
* األمين العام لحركة المبادرة
الوطنية الفلسطينية

جورج فريدمان*

بعد هانوي ...كوريا الشمالية والواليات المتحدة واليابان
السؤال المهم الذي ينشأ
من محادثات هانوي :ماذا
ستفعل اليابان ثالث أكبر
اقتصاد في العالم ،وتتمتع
بوضع سكاني مستقر
ومتجانس ،وقوة عسكرية
كبيرة ،وقدرة ضخمة على
زيادة هذه القوة؟

الواليات
المتحدة قررت
قبول كوريا
الشمالية كدولة
نووية ما دامت
أسلحتها
ال تستطيع
بلوغ األراضي
األميركية

انتهت محادثات هانوي إلــى حائط مـســدود ،إذ ال
ً
ً
ّ
تشكل الحرب مع كوريا الشمالية خيارا جيدا بالنسبة
إلــى الــواليــات المتحدة ،فهنالك خطر نـيــران المدافع
ال ـقــريــب م ــن س ـي ـئــول ،وعـ ــدم م ـعــرفــة م ــواق ــع األسـلـحــة
النووية الكورية الشمالية بالتحديد ،وكــره الواليات
المتحدة لفكرة التورط في حرب أخرى هذا القرن ،وفي
المقابل تدرك كوريا الشمالية أن الخطوة الوحيدة التي
قــد تحفز ضربة نــوويــة استباقية أميركية تطويرها
أسلحة تبلغ األراضي األميركية ،وتود أن تتفادى ضربة
ّ
ً
مماثلة مهما كلف األم ــر .إذا ،تــولــد هــذه المفاوضات
ً ُ
الفاشلة واقعا تعتبر الحرب فيه بعيدة االحتمال ،مما
يتيح لكال البلدين التمسك بعناده.
لكن السؤال المهم الذي ينشأ من محادثات هانوي:
ماذا ستفعل اليابان اليوم؟ اليابان ثالث أكبر اقتصاد
في العالم ،وتتمتع بوضع سكاني مستقر ومتجانس،
وقــوة عسكرية كبيرة ،وقــدرة ضخمة على زيــادة هذه
القوة.
قــررت الــواليــات المتحدة القبول بكوريا الشمالية
كدولة نووية طالما أن أسلحتها النووية ال تستطيع
بـلــوغ األراضـ ــي األمـيــركـيــة ،لـكــن ه ــذا يــزعــزع بالكامل
االستراتيجية اليابانية ،وبموجب هذه االستراتيجية،
التي طبقتها بــادئ األمــر الــواليــات المتحدة ومــن ثم
تبنتها اليابان برحابة صدر ،تضمن الواليات المتحدة
األمن الوطني الياباني ،وفي المقابل ،تستطيع الواليات
المتحدة استعمال اليابان كقاعدة تطلق منها قوتها
إل ــى مـخـتـلــف أن ـح ــاء شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـك ــوري ــة ،وتـهــدد
الـصـيــن ،وتمنع أسـطــول فالديفوستوك الــروســي من
دخول المحيط الهادئ.
وهكذا صار بإمكان اليابان ،التي تحررت من أعباء
تكاليف الدفاع وأي مسؤولية في الحروب األميركية،
التركيز على مهمتها الضخمة ،مهمة تعافيها المذهل
بعد الحرب العالمية الثانية ،واألهم من ذلك أن المظلة
النووية األميركية ضمنت أن أي أمة قد تهاجم اليابان
بأسلحة نووية ستواجه الــرد من الواليات المتحدة،
لكن مدى استعداد الواليات المتحدة في الواقع لخوض
تبادل نووي ضخم في حال وجهت الصين أو روسيا
ً
ضربة إلــى اليابان كــان دوم ــا موضع شــك ،ولكن بما
ً
أن هذا الشك ســاور أيضا المعتدين المحتملين ،فقد
ً
خدم الهدف منه ،علما أن هذا الهدف نفسي أكثر منه
عسكريا.

أدت م ـحــادثــات هــانــوي إل ــى تـبــديــل ه ــذه الضمانة
ً
ضمنيا ،حيث يشير الـمــوقــف األمـيــركــي الـجــديــد إلى
أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال تستطيع الـقـبــول ببرنامج
ن ــووي ك ــوري شمالي يـهــدد األراض ــي األمـيــركـيــة ،لكن
ً
هذا الموقف يعكس ضمنا أنها ترضى ببرنامج يهدد
اليابان .صحيح أن المظلة النووية األميركية ما زالت
ً
قائمة نظريا ،إال أن تردد الواليات المتحدة في االشتباك
ً
يدفعنا إلى التساؤل :هل يردع هذا كوريا الشمالية؟ إذا،
ما زال الرادع النووي األميركي يحمي اليابان ،ولكن هل
نستطيع الوثوق بالحارس؟
تقع اليابان في منطقة شائكة ،فتسيطر روسيا على
جزر تدعي اليابان ملكيتها ،صحيح أن هذا ال يمثل
ً
ً
خطرا حقيقيا اليوم ،إال أن المستقبل الروسي لطالما
ً
كان غامضا ،كذلك تتحدى الصين سيطرة اليابان على
جزر في بحر الصين الشرقي وتهدد ببسط نفوذها على
ً
غرب المحيط الهادئ ،علما أن هذه المنطقة تخضع
ً
ً
َ
راهنا للسيطرة األميركية .ولم تنس الصين أيضا بعد
ُ
االحتالل الياباني والفظائع التي ارتكبت خالل الحرب
الصينية-اليابانية ،وعلى نحو مماثل ،ما زالت ذكريات
االحتالل الياباني ،وانتهاكاته ،وإساءاته حية في شبه
ً
الجزيرة الكورية .إذا ،إلى جانب واقعها الجيو-سياسي
الحالي ،تعيش اليابان في منطقة تواجه فيها الكره
ألسباب تاريخية.
فــي هــذا اإلط ــار تــواصــل الـيــابــان صــراعـهــا الداخلي
بسبب السياسة الدفاعية ،وتهدف السياسة اليابانية
الحالية إلى بناء قوة كبيرة مع التقليل من قدراتها،
ً
زاعمة أنها ألغراض دفاعية وطنية فحسب ،أما البديل
فيشمل عمل ثالث أكبر اقتصاد في العالم على تطبيع
وضعه الدولي بالتخلي عن الحظر الدستوري للقوات
ً
المسلحة (الذي تتجاهله اليابان عموما اليوم) وإنشاء
قوة مسلحة تضاهي عظمته االقتصادية ومصالحه
االستراتيجية.
ً
ً
يبدو الشعب الياباني عموما مرتاحا الستراتيجيته
م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب ،ول ـك ــن م ــع ت ـنــامــي ال ـق ــوة الـصـيـنـيــة،
واألسلحة النووية الكورية الشمالية ،ودولــة روسية
ق ــد تـتـصــرف ب ـع ــداء ،ال تستطيع ال ـيــابــان االس ـت ـمــرار
على هــذه الـحــال ،ومــع ضغط الــواليــات المتحدة على
حلفائها ليحملوا أعباءهم الخاصة ،تفقد االستراتيجية
ً
الـيــابــانـيــة فــاعـلـيـتـهــا تــدري ـج ـيــا ،لـكــن ال ـيــابــان تعجز
ً
عن القيام بتغيير كبير ما لم يقرر الشعب ذلــك أوال،

مـمــا يعني أنـهــا ستشهد أزم ــة سياسية داخـلـيــة في
هــذا الـشــأن ،إال أن ال ــرأي الـعــام بــدأ يتبدل ،وسيواجه
اليابانيون واقعهم.
ي ـق ــف وراء ك ــل هـ ــذا ت ـغ ـي ـيـ ٌـر م ـح ـتــم ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية األميركية ُيرى من خالل موقفها من كوريا
الشمالية وغيرها وينبع من إخفاق الحروب األميركية
منذ الحرب العالمية الثانية ،فقد أدت الحرب الكورية
إلى تعادل مكلف ،في حين انتهت حرب فيتنام وعلم
ه ــان ــوي ي ــرف ــرف ف ــوق س ــاي ـغ ــون ،أم ــا ح ـ ــروب ال ـع ــراق
وأفغانستان ،فأخفقت في تأسيس نظم فاعلة موالية
لـلــواليــات المتحدة .حــروب الـقــرن العشرين الوحيدة
التي حققت فيها الواليات المتحدة النصر كانت تلك
ً
ً
الـتــي حـمــل فيها حـلـفــاؤهــا ج ــزءا صـخـمــا مــن الـعــبء،
ول ــم تـنـتــهِ ه ــذه ال ـحــروب بطريقة إيـجــابـيــة إال عندما
ً
ً
لــم تشهد احـتــاال أميركيا أو عندما حطمت ضــراوة
الحرب معنويات العدو وسمحت للواليات المتحدة
ً
ب ــإع ــادة ص ــوغ مـجـتـمـعــاتــه .لـكــن ح ــروب ــا قليلة تسلك
ً
منحى مماثال.
أدرك ـ ـ ُـت بـكــل وض ــوح أن االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة
ُ
كتبت ( Next Decadeالعقد
ستتبدل منذ عقد عندما
المقبل) ،وقد حل هذا التبدل بالفعل ،وما يدفع األمم،
واألعـ ــداء ،والحلفاء إلــى إع ــادة التموضع ،وفــي آسيا
س ـي ـحــافــظ ال ـص ـي ـن ـيــون وال ـ ـ ــروس ع ـلــى األرجـ ـ ــح على
مــواق ـع ـهــم ،ف ــي حـيــن سـتـسـعــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة إلــى
استغالل هذا التبدل قدر المستطاع ،ولكن سيكون على
اليابان أن تخوض التغيير األكبر واألشمل.
* «جيوبوليتيكال فيوتشرز»

اليابان قد تتخلى عن الحظر
الدستوري لقواتها وإنشاء
قوة مسلحة تضاهي عظمتها
االقتصادية ومصالحها
االستراتيجية
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.597

5.309
2.527 2.927 3.289

«المحلية» و«القوابض» تنافس
على
تتفوق
الخليجية
الصناديق
ً
ً

«نابيسكو» تدرس
االستحواذ على
شركة نفطية

• «الوسم» األول محليا بعائد  %3.55و«مصارف» خليجيا بـ  %10.85و«بوبيان» القابض بـ %6.36

المؤشرات الرئيسية
للبورصة شهدت
ً
أداء مختلطا في
فبراير

شهد أداء شهر فبراير الماضي
ع ـم ـل ـيــات ب ـيــع م ــوس ـع ــة ،أرب ـكــت
نـتــائــج وأداء الـصـنــاديــق بشكل
عام ،وانعكست آثارها على عدد
غ ـي ــر ق ـل ـي ــل ،ل ـك ــن ل ــوح ــظ ت ـفــوق
لـ ـلـ ـصـ ـن ــادي ــق ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ع ـلــى
"ال ـم ـح ـل ـيــة" وب ـعــض الـصـنــاديــق
المتخصصة ،كصندوق مــوارد
للصناعة والـنـفــط والـصـنــاديــق
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة األصـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـق ــابـ ـض ــة
(الـقــوابــض) ،ألول مــرة مــن بداية
العام.
وسجلت بورصة الكويت في
فبراير  2019مكاسب متواضعة
عـلــى صعيد ال ـمــؤشــرات ،وأب ــرز
مكاسب الشهر تميزه بمستوى
السيولة المرتفع ،وكذلك النشاط
الواضح على األسهم الممتازة.
وكانت هناك حالة ترقب لملف

خصخصة البورصة ،الذي قادته
هيئة أسواق المال إلى بر األمان،
وإع ــان نـجــاحــه وتــرسـيـتــه على
تحالف االسـتـثـمــارات الوطنية،
فــي المقابل تــوجــد حــالــة تفاؤل
وتــرقــب لـلـتـطــورات اآلت ـيــة ،التي
ستترتب على عملية الخصخصة
من ايجابيات.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات،
شـ ـه ــدت الـ ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة
لـ ـلـ ـب ــور ص ــة أداء م ـخ ـت ـل ـط ــا فــي
فبراير ،فقد ارتفع مؤشر السوق
األول  ،%1بينما انخفض مؤشر
السوق الرئيسي  ،%0.5وانعكس
األثـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـص ـ ــاف ـ ــي ل ـ ــذل ـ ــك األداء
الـمـخـتـلــط عـلــى ال ـمــؤشــر ال ـعــام،
الذي سجل نموا بـ.%0.5

«بالتعاون مع وزارة الخارجية للمناطق الواقعة في السالمي والنعايم»
جراح الناصر

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم
تقي ،إن الهيئة تعمل على صياغة اتفاقيات دولية إلعداد
دراسات استشارية للمدن الصناعية بالتعاون مع وزارة
الخارجية.
وأضاف تقي لـ "الجريدة" ،أن هناك موافقة من مجلس
الوزراء على عمل تلك االتفاقيات ،خاصة المدن الصناعية
الواقعة في منطقتي السالمي والنعايم.
من جانب آخــر ،أوضــح تقي أن الهيئة تسير باتجاه
إنـشــاء المجمع التكنولوجي ،حيث تــم توقيع عقد مع
المستشار الخاص بالمشروع الواقع في الشدادية مدة 9
االستشارية ،ومن ثم يتم البدء بعدها
أشهر لعمل الدراسة
َّ
بالمرحلة التالية ،على أن ُينفذ الـمـشــروع الحـقــا على
مساحة  200.000متر مربع بمنطقة الشدادية الصناعية.
وتعتزم الهيئة إنشاء مجمع التكنولوجيا الصناعية

كجزء مــن منطقة الـشــداديــة الصناعية ،ليصبح مركزا
للبحث والتطوير واالبتكار ،فضال عن توفيره منصة
لتسويق المبادرات والتكنولوجيا.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن مــدي ـنــة ال ـن ـعــايــم ض ـمــن الـخـطــط
المدرجة للهيئة لبناء مــدن صناعية ذكية ق ــادرة على
تحقيق ايــرادات غير نفطية تعزز المسار الحكومي في
تنويع مصادر الدخل ،حيث تعمل على تصميم وإنشاء
وتـشـغـيــل وص ـيــانــة الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لمنطقة الـنـعــايــم
الصناعية والسكراب على مساحة تبلغ  8كم 2خصصت
منها مساحة  6كم 2للنشاط الصناعي ،ومساحة  2كم2
كمنطقة للسكراب.
وتعد أول مدينة صناعية ذكية متكاملة الخدمات من
مجمعات ووحــدات تخزين وسكن عمال ومرافق عامة،
وسيتم توطين مختلف األنشطة الصناعية والخدمية،
الــى جانب إنشاء المدينة الصناعية واالقتصادية في
منطقة غرب السالمي ،بمساحة  79كم.2

«الوسطاء» :نعاني من
مكاتب العقار الوهمية

«التجارة» أضافت
 4أنشطة تجارية

عبدالكريم تقي

•

أشرف عجمي

ع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،مـ ــن م ـصــدر
نفطي موثوق ،أن الشركة الوطنية
ل ـل ـخــدمــات ال ـب ـتــرول ـيــة "نــاب ـي ـس ـكــو"
ً
تـعـكــف حــال ـيــا عـلــى دراسـ ــة خــاصــة
باالستحواذ على إ حــدى الشركات
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل فـ ــي ن ـفــس
مجالها.
وقال المصدر إن التحدى األكبر
ً
الذي يواجه الشركة حاليا هو فكرة
ً
الـتــوســع خــارج ـيــا ،وهــو مــا تسعى
ً
إليه "نابيسكو" جــا هــدة ،ال فـتــا إلى
أن ا ل ـش ــر ك ــة ل ــد ي ـه ــا ب ـع ــض ا ل ـف ــرص
ل ـل ـت ــوس ــع اإلق ـل ـي ـم ــي خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الـمـقـبـلــة ،ولـكـنـهــا تــدرس ـهــا بـتــريــث
حتى تشكل إضافة للشركة.
وأضـ ـ ــاف أن أعـ ـم ــال ال ـش ــرك ــة فــي
السوق المحلي تسير بشكل منتظم
ومستقر.

األداء من بداية العام
الصندوق
األداء من بداية العام
الصندوق
%0.12
صندوق الهالل اإلسالمي
%3.55
صندوق الوسم
%3.54
قابضة
صناديق
ثروة االستثماري
%6.36
%2.98
صندوق الساحل
بوبيان متعدد األصول القابض
%6.35
%1.71
األهلي متعدد األصول القابض
كاب كورب المحلي
%1.34
أسهم خليجية
صناديق
صندوق الوطنية االستثماري
%10.85
%1.12
صندوق وفرة
مصارف االستثماري
%5.78
%1.09
بيتك كابيتال لألسهم الخليجية
صندوق األهلي الكويتي
%5.35
%0.1
صندوق األهلي الخليجي
صندوق الرؤية
اتصاالت
صناديق
( )%1.77
صندوق الكويت االستثماري
%4.13
األثير لالتصاالت
()%1.16
صندوق الفجر
%1.52
اإلسالمية
زاجل للخدمات واالتصاالت
الصناديق
%1.90
ثروة اإلسالمي
متخصصة
صناديق
%5.17
()%3.23
الهدى اإلسالمي
موارد للصناعة والنفط
%0.64
وفرة للسندات
نقدية
صناديق
%0.726
%0.385
بوبيان للسيولة النقدي بالدينار
المجموعة العقاري

تقي لـ ةديرجلا•« :هيئة الصناعة» تعد
اتفاقيات لدراسات المدن الصناعية
•

•

إحصائية «الجريدة» عن أداء الصناديق حتى نهاية فبراير

محمد اإلتربي

٤.774

جراح الناصر

أضــافــت وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة  4أنشطة
تجارية إلى قائمة األنشطة التي يجوز مزاولتها
بالكويت ،ضمن توصيات لجنة توحيد التصانيف
التجارية لألنشطة االقتصادية.
وقالت مصادر مطلعة ،لـ "الجريدة" ،إن األنشطة
األربعة ،هي أنشطة ميادين الرماية ،وقطع وقص
ال ـم ـع ــادن ،وت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات اإلداري ـ ـ ــة والـفـنـيــة
لشركات التأمين ،وإدارة وتنظيم التأمين الصحي.
وقررت "التجارة" إضافة تلك األنشطة الجديدة إلى
األنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في
الدليل الموحد لتصنيف األنشطة االقتصادية بدول
مجلس التعاون الخليجية ،والمنصوص عليها في
المادة الثالثة من القرار اإلداري رقم  411لسنة ،2018
وبناء على القرار ال ــوزاري الخاص بتشكيل لجنة
تصنيف األنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،إلى
جانب ما تم االتفاق عليه في لجنة تصنيف األنشطة
التجارية والمهنية والحرفية.

•

سند الشمري

تقدم االتـحــاد الكويتي لوسطاء العقار إلــى وزارة التجارة والصناعة
بتسعة مقترحات لمكافحة دخــاء مهنة الوساطة العقارية ،حيث أشار
االتحاد إلى أن تنظيم السوق العقاري يبدأ في القضاء على الدخالء ،والذين
تسببوا في العديد من المشاكل وقضايا النصب العقاري.
وأف ــاد االتـحــاد بأنه يجب على وزارة التجارة تنظيم حمالت مفاجئة
للتفتيش والتقصي في المناطق التي يكثر فيها وجود الدخالء ،مثل منطقة
حولي وسوق المناخ وعقارات الكويت والجهراء وخيطان ،إضافة الى البحث
عن المكاتب التي لم تقم بتحديث بياناتها.
وأش ــار إلــى أنــه يجب إلـغــاء وسحب التراخيص مــن المكاتب العقارية
الوهمية ،والتي لم يستدل لها على عنوان ،والمكاتب غير الملتزمة بقواعد
المهنة ،ومن يقوم ببيع أو تأجير دفتر الوسيط ،مضيفا أن إنشاء فريق
متعاون لمتابعة اإلعالنات العقارية يعتبر من أهم النقاط ،إذ أن هناك الكثير
من اإلعالنات المضللة ،التي تعمل على خداع الجمهور.
وذكر أنه يجب على إدارة العقار بوزارة التجارة واالتحاد المشاركة في
حل المنازعات في وسطاء العقار ،وإصدار بطاقات خاصة للمكاتب المعتمدة
لدى الوزارة ،موضحا أن السوق العقاري ال يزال يعاني العديد من المشاكل،
ويجب العمل على حلها ،ووضع رؤية متكاملة نحو تطوير السوق وتنظيمه.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

يسيطر على المؤشرات باستثناء بورصة الكويت
«األحمر»
َ

خسائر كبيرة في سوقي أبوظبي وقطر ومحدودة في مسقط والبحرين والسعودية
عاكست مؤشرات بورصة
الكويت الثالثة أداء بقية
مؤشرات األسواق في دول
مجلس التعاون الخليجي
الست ،وسجلت مكاسب
متفاوتة.

•

علي العنزي

سـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـلـ ـ ــون األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ع ـلــى
المحصلة األسبوعية لمؤشرات
أس ـ ــواق ال ـم ــال ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي ،خالل األسبوع
األول م ــن م ـ ــارس ،وج ـ ــاء األداء
بخسارة متفاوتة لـ  6مؤشرات،
وم ـ ـك ـ ــاس ـ ــب ل ـ ـمـ ــؤشـ ــر بـ ــورصـ ــة
الـكــويــت ،الـتــي احتفظت وحيدة
باإليجابية ،وبنمو كبير بلغ 1.5
في المئة.
وكانت أكبر الخسائر بسوق
أبوظبي بنسبة  4.3في المئة ،ثم
قطر بخسارة كبيرة كذلك بنسبة
 3.3في المئة ،وتراجع مؤشر دبي
بنسبة وسط هي  1.6في المئة،
فيما تراجع مؤشر مسقط بنسبة
 0.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وس ـج ــل مــؤشــر
البحرين خسارة محدودة بنسبة
ثلث نقطة مئوية فقط ،فيما كانت
الـخـســارة األدن ــى والتماسك من
نصيب مؤشر السوق السعودي
الرئيسي (تاسي) ُ
بعشري نقطة
مئوية فقط.

شراء في بورصة الكويت
ع ــاك ـس ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الثالثة أداء بقية مؤشرات
األسواق في دول مجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــت ،وس ـج ـل ــت
مكاسب متفاوتة ،وكان أفضلها
لـمــؤشــري الـســوق الـعــام واألول،

حيث ربح "العام"  1.5في المئة،
تعادل  78.03نقطة ،ليبلغ أعلى
مستوياته منذ إطالقه قبل عام
تقريبا ،متخطيا مستوى 5300
ن ـق ـط ــة ،وم ـق ـف ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 530.69نـ ـقـ ـط ــة .و ج ـ ـ ـ ــاء ت ه ــذه
ال ـم ـك ــاس ــب ب ــدع ــم م ــن م ـكــونــات
ال ـ ـسـ ــوق األول ،ال ـ ــذي رب ـ ــح 2.1
ف ــي ال ـم ـئــة ،حـيــث كـســب 115.18
نقطة ،ليقفل هو اآلخر على أعلى
مستوياته عند  5597.37نقطة،
فـيـمــا ل ــم ي ـحـقــق م ــؤش ــر ال ـســوق
الرئيسي أكثر من استقرار أخضر

وبنسبة محدودة جدا لم تتجاوز
 0.04في المئة ،لم تزد على 1.71
نقطة ،ليبقى محتفظا بمستواه
السابق عند  4774.70نقطة.
ل ـك ـن ــه رغ ـ ـ ــم ه ـ ـ ــذه ال ـم ـك ــاس ــب
ال ـك ـب ـيــرة لــأس ـهــم وال ـم ــؤش ــرات،
خصوصا أسـهــم قـطــاع البنوك،
ب ـق ـي ــادة "ال ــوطـ ـن ــي" ،ال ـ ــذي حقق
أسعارا قياسية للفترة الماضية
واخ ـ ـت ـ ــرق مـ ـسـ ـت ــوى  900فـلــس
بـسـهــولــة ،ف ــإن الـسـيــولــة لــم تكن
بــالـقــوة الـبـيـعـيــة خ ــال جلستي
األسـ ـب ــوع األسـ ـب ــق ،والـ ـت ــي تلت

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2019/3/7
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

2019/2/28

5.231.66

8.492.70

10.111.62

4.144.47

1.412.66

5.137.81

2.635.78

2019/3/7

5.309.69

8.479.16

9.781.18

4.112.92

1.408.92

4.914.39

2.594.52

الفـرق

78.03

13.54-

330.44-

31.55-

3.74-

223.42-

41.26-

التغير ()%

%1.5

%0.2-

%3.3-

%0.8-

%0.3-

%4.3-

%1.6-

عطلة األعياد الوطنية ،وتراجع
معدلها بنسبة  50في المئة ،كما
ت ــراج ــع ال ـن ـشــاط بـنـسـبــة  24في
المئة ،وخسر عدد الصفقات 44
في المئة ،وكــان الفارق تــداوالت
وسـ ـي ــول ــة بـ ـع ــض أسـ ـه ــم ق ـط ــاع
الـبـنــوك ،الـتــي انخفضت بـشــدة،
مـثــل :بــرقــان والخليج والــدولــي،
مـقــارنــة بــأدائ ـهــا خ ــال جلستي
نهاية فبراير.

خسائر كبيرة في أبوظبي وقطر
سجل مؤشرا سوقي أبوظبي

وق ـط ــر أك ـب ــر خ ـســائــر ل ـه ـمــا هــذا
ال ـع ــام ،وف ـق ــدا م ـس ـتــويــات مهمة
أثـ ـ ـ ـ ــرت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ع ـ ـلـ ــى ن ـف ـس ـي ــات
مستثمري ســوق أبوظبي ،الذي
فـقــد خ ــال أس ـبــوع فـقــط  4.3في
ال ـم ـئ ــة ،ب ـعــد ت ــوزي ـع ــات األرب ـ ــاح
وأخ ـ ـب ـ ــار ان ـ ــدم ـ ــاج ـ ــات جـ ــديـ ــدة،
وت ــراج ــع أس ـه ــم رئ ـي ـســة ،كسهم
بـنــك أبــوظـبــي األول ودانـ ــة غــاز،
وتراجع بعض األسهم العقارية،
ل ـي ـف ـقــد م ـس ـت ــوى  5آالف نـقـطــة،
وهو ما استطاع المحافظة عليه
ألكثر من جلسة أسبوعية ،بعد

أن خـســر  223.42نـقـطــة ،ويقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4914.39نـقـطــة،
ليمحو معظم مكاسب هذا العام،
ويبقى على  1.3فــي المئة فقط،
وك ــان ــت آخ ـ ــر ج ـل ـســاتــه أك ـثــرهــا
خسارة ،وسط عمليات بيع كبيرة
أفقدته أكثر من نصف خسائره
األسبوعية ،حيث بلغت خسارتها
 2.2في المئة.
واستمر األداء السلبي للسوق
ال ـق ـطــري ،األف ـضــل خليجيا عــام
 2018وب ــداي ــة ه ــذا ال ـع ــام ،حيث
واص ـ ــل ال ـن ــزي ــف ،وف ـق ــد  3.3فــي
المئة ،هي  330.44نقطة ،ليتراجع
عـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى  10آالف ن ـق ـطــة،
ويبتعد كثيرا ،حيث اكتفى على
اإلق ـف ــال عـلــى مـسـتــوى 9781.18
نقطة ،ليصبح األسوأ أداء خالل
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ب ـخ ـس ــارة ب ـل ـغــت 4
فــي المئة حتى نهاية األسـبــوع
الماضي.

مؤشرا دبي ومسقط
س ـج ــل م ــؤش ــرا دب ـ ــي ال ـمــالــي
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوق م ـ ـس ـ ـقـ ــط تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــات،
مقارنة بأداء األسواق الخليجية
األخــرى ،حيث فقد األول  1.6في
المئة ،تعادل  41.26نقطة ،ليفقد
مستوى  2600نقطة ،ويقفل على
مـسـتــوى  2594.52نـقـطــة ،وســط
عمليات جني أربــاح في القطاع
ال ـع ـقــاري ،ال ــذي شـهــد ارتـفــاعــات
كبيرة بنهاية فـبــرا يــر الماضي،

وكـ ــذلـ ــك هـ ــي ال ـ ـحـ ــال فـ ــي س ــوق
م ـس ـق ــط ،وبـ ـع ــد اس ـت ـف ــاق ــة ل ـمــدة
أسبوع فقط حقق خاللها مؤشر
السوق ارتــدادا جيدا عاد وجنى
أربـ ــاحـ ــه س ــري ـع ــا ،ل ـي ـف ـقــد نـسـبــة
 0.8فــي المئة ،هــي  31.55نقطة،
ليستقر على مستوى 4112.92
نقطة.

خسائر محدودة في «تاسي»
اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ال ـ ـت ـ ـمـ ــاسـ ــك ،وس ــط
تراجعات كبيرة ألسواق خليجية
قريبة ،وقد يكون ألسعار النفط
أثر بارز في كبح جماح عمليات
جني األرباح ،وكذلك الدخول في
مــؤشــرات عالمية قــريـبــة ،كحال
أسواق اإلمارات وقطر والكويت،
التي سبقته ،واليــزال األخير في
مراحل دخول تستمر عامين.
وكانت أسعار النفط إيجابية
وتميل إلى االستقرار أو خسائر
محدودة خالل هذا األسبوع ،ما
يعطي إيجابية كبيرة ألداء قطاع
البتروكيماويات السعودي ذي
الــوزن الكبير في المؤشر ،جنبا
إل ـ ــى ج ـن ــب مـ ــع قـ ـط ــاع ال ـب ـن ــوك،
وانتهى أسبوع "تاسي" بخسارة
م ـ ـحـ ــدودة ك ــان ــت ُعـ ـش ــري نـقـطــة
مـ ـئ ــوي ــة ،ل ـي ـب ـقــى ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 8479.16نقطة ،فاقدا  13.54نقطة
فقط خالل األسبوع الماضي.

مـلـخـص تـداوالت السـوق الكويتي خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2019/3/7
األسـبـوع
المنتهي في
2019/2/28
2019/3/7
2019/3/7
الفـرق
التغير ()%

القيمـة
الكميـة
المتـداولـة
المتـداولـة
(مليون سهم) (مليون ديـنـار)
20.80
84.30
25.82
159.12
10.33
63.65
20.6510.47%50.3%24.5-

عـدد الصـفـقـات إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر عـدد جـلـسـات
الـتــداول
الـرئيـسـي
األول
العــام
(ألف صفقة)
3.93
5.50
2.20
1.73%44-

5.231.66
5.309.69
5.309.69
78.03
%1.5

5.482.19
5.597.37
5.597.37
115.18
%2.1

4.772.99
4.774.70
4.774.70
1.71
%0.04
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عمومية «الوطني» استعرضت األداء وناقشت
واطلعت على استراتيجية المستقبل
التحديات
ً

الجمعية أقرت توزيع  %35نقدا و %5أسهم منحة للمساهمين

ً
الساير مترئسا الجمعية العمومية أمس (تصوير عبدالله الخلف)

محمد اإلتربي

تحويل
فرع البنك
في باريس
لوحدة تابعة
ضمن الخطة
االحترازية
ً
تحسبا
لـ «بريكست»

البحر

أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ناصر
ال ـس ــاي ــر أن ال ـب ـنــك ش ـهــد أداء
ً
ً
قويا ومتميزا في كل مجاالت
األعمال خالل عام  ،2018مما
انعكس على معدالت الربحية
ً
ً
التي شهدت ار تـفــا عــا سنويا
ً
غ ـيــر م ـس ـب ــوق ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
ً
ت ـل ــك ال ـن ـت ــائ ــج ت ــؤك ــد مـ ـج ــددا
نجاح استراتيجية البنك التي
تستهدف نمو حجم العمليات
الــدولـيــة وارتـفــاع مساهمتها
فـ ـ ـ ــي أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع حـ ــرص الـبـنــك
على ترسيخ مكانته الريادية
في السوق المحلي.
ج ــاء ذل ــك فــي كـلـمــة ألـقــاهــا
ا لـســا يــر فــي الجمعية العامة
الـعــاديــة وغـيــر الـعــاديــة لبنك
الكويت الوطني لعام ،2018
ال ـ ـتـ ــي عـ ـق ــدت أم ـ ـ ــس ،بـنـسـبــة
حـ ـ ـض ـ ــور بـ ـلـ ـغ ــت  79.97فــي
ال ـم ـئ ــة ،إذ وافـ ـق ــت الـجـمـعـيــة
عـلــى تــو صـيــة مجلس اإلدارة
بتوزيع أر ب ــاح نقدية بنسبة
 35فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة مـ ـ ــن ا ل ـق ـي ـم ــة
اإلس ـم ـي ــة لـلـسـهــم (أي بــواقــع
ً
 35فلسا لكل سـهــم) و تــوز يــع
أسهم منحة مجانية بواقع 5
فــي المئة (خمسة أ سـهــم لكل
مئة سهم).
وأضـ ـ ــاف أن ال ـب ـنــك واص ــل
أداء ه المالي القوي خالل عام
ً
ً
 2018محققا أر بــا حــا صافية
ق ـيــاس ـيــة ب ـل ـغــت  371مـلـيــون
ً
دينار مقابل  322مليونا في
عام  ،2017بنمو بلغت نسبته

ال جزاءات
ً
تال الساير تقرير الجزاء ات السنوية وفقا لتعليمات بنك
الكويت المركزي ،وقوانين اإلفصاح والشفافية ،إذ لم تقع على
«الوطني» أي جزاءات مالية ولم تقع منه مخالفات خالل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018مما يؤكد السالمة
المالية للبنك الوطني كما يؤكد حصافة الجهاز التنفيذي
ً
أيضا وجهودهم الكبيرة بااللتزام بكل األنظمة والقوانين
والتعليمات.
وقال الساير ،إن هذا الوضع يشكل ثمرة جهود كبيرة للبنك
نحو التقدم والمحافظة على سجل وراية البنك الوطني نظيفة
وخالية من أي مخالفات أو جزاءات.

ناصر الساير:

ً ً
أداء قويا في جميع مجاالت
● مجموعة «الوطني» حققت
األعمال خالل عام 2018
ً
ً
● البنك حقق تقدما ملموسا في سعيه لتطبيق استراتيجية
التنوع في كل األسواق التي يعمل بها
الخيار األول في تمويل المشروعات
● «الوطني» يمثل ً
العامة والخاصة انطالقا من مكانته الريادية
● سنواصل االلتزام بدور البنك في دعم النمو االقتصادي
وخطة التنمية «كويت جديدة »2035
ً
● مواصلة إجراءات اإلصالح االقتصادي تمثل ضمانا لتحقيق مزيد من النمو على المدى الطويل
 15ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أ س ـ ــاس
سنوي.

شمولية في األداء والتنوع
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـبـ ـن ــك ح ـقــق
ً
ً
تقدما ملموسا في سعيه إلى
تطبيق استراتيجية التنوع،
وال تقتصر تلك االستراتيجية
على منتجات وخدمات البنك
فـ ـحـ ـس ــب بـ ـ ــل تـ ـمـ ـت ــد ل ـت ـش ـمــل
ال ـن ـمــو ف ــي ك ــل األس ـ ــواق الـتــي
ً
يعمل بها حاليا والسعي إلى
اق ـت ـن ــاص م ــزي ــد م ــن ال ـف ــرص،
إضافة إلــى االلـتــزام بالتحول
الرقمي بما يؤهل المجموعة
لمواصلة النمو واالزدهار في
المستقبل.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا يـ ـ ــر أن ب ـن ــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي س ـيــواصــل
االلتزام بــدوره في دعم النمو
االقـتـصــادي ومـســانــدة جــدول
أع ـمــال خـطــة الـتـنـمـيــة «كــويــت
ً
ج ــد ي ــدة  ،»2035ا ن ـط ــا ق ــا من
م ـكــا ن ـتــه ا ل ــر ي ــاد ي ــة« ،إذ يمثل
البنك الخيار األول في تمويل
المشروعات العامة والخاصة،
ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـكـ ــانـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـع ــزم

البنك على االحتفاظ بها في
المستقبل».
و لـ ـ ـف ـ ــت إ لـ ـ ـ ــى أن االر ت ـ ـ ـفـ ـ ــاع
ال ـ ــذي ش ـهــدتــه أسـ ـع ــار الـنـفــط
ف ــي ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـعــام
ال ـم ــاض ــي س ــاه ــم ف ــي تـحـســن
األو ض ــاع المالية للحكومات
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ل ـك ـن ـه ــا ت ــأث ــرت
ً
إل ــى حــد مــا ن ـظــرا إل ــى ضعف
أوضاع السوق في وقت الحق
من العام.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ـ ــوة االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد
الكويتي ر غــم تقلبات أسعار
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط ،وهـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا ت ـ ــؤي ـ ــده
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
السيادية القوية التي تمكنت
ً
الكويت من االحتفاظ بها عاما
ت ـلــو اآلخ ـ ــر ،ل ـكــن تـبـقــى هـنــاك

ض ـ ــرورة ل ـمــواص ـلــة إج ـ ــراء ات
اإلصـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي ،الـتــي
ً
تمثل ضـمــا نــا لتحقيق مزيد
من النمو على المدى الطويل.

نتائج قياسية

تدشين
«الوطني»
إلدارة الثروات
في السعودية
يرسخ وجودنا
بالسوق

البحر

توزيعات البنك  1أبريل
سيتم تــوزيــع األرب ــاح النقدية وأسـهــم المنحة المجانية
ً
اعتبارا من يوم االثنين الموافق  2019/4/1وذلك للمساهمين
المقيدين فــي سـجــات مساهمي البنك كما فــي نهاية يوم
االستحقاق المحدد له الخميس الموافق .2019/3/28

م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال الــرئ ـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـنــك
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ع ـ ـصـ ــام
ال ـص ـق ــر إن أربـ ـ ــاح الـمـجـمــوعــة
ً
ً
شـ ـه ــدت ن ـ ـمـ ــوا ق ـي ــاس ـي ــا خ ــال
ع ــام  2018مـمــا يعكس صالبة
األداء ا ل ـ ـمـ ــا لـ ــي ا لـ ـ ـ ــذي ت ــد ع ـم ــه
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـب ـن ــك ال ـقــائ ـمــة
ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ــوط مـ ــن ال ـم ـخ ــاط ــر
من خــال تنوع مصادر الدخل
وات ـس ــاع االن ـت ـشــار الـجـغــرافــي،
م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـيـ ــزة
التنافسية في السوق المحلية
بـتــوفـيــر ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
التقليدية واإلسالمية عبر ذراع
المجموعة اإل ســا مـيــة متمثلة
في بنك بوبيان.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح ا ل ـ ـص ـ ـقـ ــر أن ب ـنــك
الـكــويــت الــوطـنــي واص ــل اتـبــاع
ن ـه ـج ــه ال ـت ـح ـف ـظ ــي ل ـم ــواج ـه ــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا انـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس

ً
إي ـجــابــا عـلــى احـتـفــاظــه بأعلى
ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة فــي
مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وقــد
ظ ـلــت م ـعــاي ـيــر ج ـ ــودة األصـ ــول
قوية ،إذ بلغت نسبة القروض
المتعثرة من إجمالي المحفظة
اال ئـ ـتـ ـم ــا نـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــك  1.38فــي
المئة كما في نهاية عام ،2018
ف ــي ح ـيــن بـلـغــت نـسـبــة تغطية
ال ـق ــروض الـمـتـعـثــرة  228.1في
المئة ،و بـلــغ مـعــدل كفاية رأس
الـ ـم ــال ف ــي دي ـس ـم ـبــر  2018مــا
ً
نسبته  17.2في المئة متجاوزا
الـ ـ ـح ـ ــد األدنـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ـم ـس ـت ــوي ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات
الـتـنـظـيـمـيــة الـمـتـمـثـلــة فــي بنك
الكويت المركزي.
وذكـ ـ ــر أنـ ــه م ــع  2018ي ـكــون
ً
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك قـ ـ ــد ش ـ ـهـ ــد عـ ـ ــامـ ـ ــا آخـ ــر
م ــن ال ـن ـم ــو الـ ـق ــوي ل ـم ـيــزان ـي ـتــه
ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،إذ ار ت ـ ـف ـ ـع ـ ــت
ال ـمــوجــودات اإلجـمــالـيــة بــواقــع
 5.4في المئة على أساس سنوي
لتبلغ  27.4مـلـيــار د ي ـنــار ،كما
ارت ـف ـع ــت حـ ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن
بنحو  3.3في المئة على أساس
سنوي لتبلغ  2.95مليار دينار،
وشهدت القروض والتسليفات
ً
اإلجمالية نموا بنسبة  6.9في
ال ـم ـئــة لـتـصــل إل ــى  15.5مـلـيــار
ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـي ــن ن ـم ــت ودائـ ــع
العمالء بواقع  4.4في المئة إلى
 14.4مليار دينار.
وذكـ ـ ــر أن ال ـب ـن ــك ح ــاف ــظ فــي
 2018ع ـلــى م ـس ـتــو يــات عــا لـيــة
م ــن الــرب ـح ـيــة ش ـك ـلــت ن ـحــو 38
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن أرب ـ ـ ــاح ال ـق ـطــاع
المصرفي في الكويت ،لتعكس
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ــوضـ ــوح
احتفاظ البنك بمركزه الريادي
على مستوى القطاع.

وأفـ ــاد الـصـقــر ب ــأن الـجـهــود
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا فــريــق
ع ـمــل ال ـب ـنــك خـ ــال عـ ــام 2018
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ـح ــول
ال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي تـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل أح ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ــم
ال ـع ـن ــاص ــر ،الـ ـت ــي ت ــم ال ـتــرك ـيــز
عـلــى تحقيقها ضـمــن ا لـتــو جــه
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ـل ـب ـن ــك ن ـحــو
تنويع الخدمات التي يقدمها،
ً
م ـش ـي ــرا إل ــى أن م ــا ت ـح ـقــق من
ً
نجاحات ساعد كثيرا في بناء
أ س ــاس متين فــي ذ لــك المجال
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـج ـي ــل ج ــدي ــد مــن
الخدمات المصرفية الرقمية.
وأش ــار إل ــى مـحــافـظــة البنك
ال ــوطـ ـن ــي عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدور ال ـم ـهــم
واالستثنائي الــذي يــؤديــه في
دعـ ــم االق ـت ـص ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ،إذ
يـعــد الـبـنــك ال ـم ـمــول الــرئـيـســي
للمشاريع الحكومية العمالقة،
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أن اال س ـ ـت ـ ــرا ت ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـل ـب ـنــك ت ـتــوافــق
وتتكامل مع خطة التنمية

ريادة راسخة
وأ ك ـ ـ ـ ــد ا لـ ـصـ ـق ــر أن ا لـ ـم ــو ق ــع
الريادي والمهيمن لبنك الكويت
الــوط ـنــي ف ــي ال ـس ــوق الـكــويـتــي
راسخ ويستند إلى أسس صلبة
تعكسها قوة المؤشرات المالية
ً
والميزانية العمومية ،الفتا إلى
أن البنك يتطلع القتناص مزيد
مــن ال ـفــرص فــي األسـ ــواق الـتــي
يعمل بها.

الفليج %25 :من صفقات التمويل الكبرى بالسوق الكويتي لـ «الوطني»
ق ــال الــرئـيــس التنفيذي لبنك الـكــويــت الوطني
– ال ـك ــوي ــت ،ص ــاح ال ـف ـل ـيــج« ،إن اإلن ـ ـجـ ــازات الـتــي
حققها البنك في السوق الكويتي خالل عام 2018
تأتي على الرغم من التحديات التي واجهت بيئة
األعمال في الكويت ودول المنطقة بشكل عام على
خلفية التقلبات التي شهدتها أسعار النفط على
مدار العام.
وأكد الفليج مواصلة «الوطني» ترسيخ مكانته
المهيمنة على كبرى صفقات التمويل التي شملت
العديد من القطاعات الحيوية في الكويت ،وتركزت
األولوية على تأكيد ريادة البنك في السوق المحلي،
حيث استحوذ «الوطني» على حصة إجمالية بلغت
 25في المئة من السوق.
وأشـ ــار إل ــى إبـ ــرام الـبـنــك الـعــديــد مــن الصفقات
الضخمة ،التي تضمنت تقديم تسهيالت ائتمانية
ب ـ  390مليون ديـنــار لمصلحة الـشــركــة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة ،حيث ساهم البنك
بما نسبته  35في المئة من الصفقة ،أي بما يعادل
 140مليون دينار ،كما قدم البنك تسهيالت ائتمانية
قيمتها  500مليون دوالر ضمن شريحة التمويل
التجاري الدولي لمصفاة الدقم في سلطنة ُعمان،
وتولى «الوطني» دور وكيل التسهيالت االئتمانية
لشريحة التمويل التجاري الدولي البالغة قيمتها
 1.43مليار دوالر المقدمة لمشروع المصفاة.

ّ
وبين أن تلك التمويالت تأتي إلى جانب مجموعة
من الصفقات األخرى لمؤسسة البترول الكويتية
التي تربطها عالقة وثيقة مع «الوطني» باعتباره
البنك الرئيسي لتعامالت الشركات التابعة لها.
وأوضح أن البنك يسعى إلى الحفاظ على موقعه
الريادي ،لكونه البنك الرئيسي الممول للشركات
المحلية وال ـخ ـيــار األول لـلـشــركــات األجـنـبـيــة مع
مواصلة تقديم خدماته لنحو  75في المئة منها
محليا .كذلك الحفاظ على حصة تتخطى نسبتها
 30في المئة من سوق التمويل التجاري ،وذلك من
خــال االستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من

• إنجازات «الوطني» خالل  2018أتت
بالرغم من تحديات بيئة األعمال في
الكويت وسط تقلبات أسعار النفط
• تربطنا عالقات وثيقة مع مؤسسة
البترول الكويتية باعتبار «الوطني»
البنك الرئيسي لتعامالت الشركات
التابعة لها

الخدمات المميزة وتوسيع نطاق تغطية وتنويع
المنتجات التي يقدمها.

خدمات متطورة
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم إحـ ـ ـ ـ ـ ــرازه فــي
مسيرة الـتـحــول الــرقـمــي ،أكــد الفليج ترسيخ قطاع
التكنولوجيا مكانته في صدارة استراتيجية البنك،
وهو ما يحافظ لـ «الوطني» على الــدور الريادي في
مجال الخدمات المصرفية الرقمية ،والــذي انعكس
على الـفــوز بثالث جــوائــز مختلفة مــن مجلة غلوبل

• «الوطني» يقدم خدماته لـ  %75من
الشركات األجنبية العاملة بالكويت
ويستحوذ على  %30من سوق التمويل
التجاري
• ريادتنا للقطاع المصرفي الكويتي
يدعمها التطوير المستمر لما نقدمه من
خدمات وتحديثات متميزة لعمالئنا

فاينانس العالمية ،بما في ذلك جائزة أفضل تجربة
مصرفية عبر الموبايل ،وجائزة أفضل بنك للخدمات
المصرفية الرقمية لــأفــراد ،وجــائــزة أفضل تطبيق
للخدمات المصرفية عبر الموبايل في الكويت.
وأضـ ــاف أن تـلــك ال ــري ــادة تــأتــي فــي ظــل التطوير
المستمر لما يقدمه البنك مــن خــد مــات وتحديثات
مـتـمـيــزة ،وال ـتــي ك ــان فــي مقدمتها خ ــال ع ــام 2018
ت ـط ــوي ــر خ ــدم ــة «ال ــوطـ ـن ــي» ع ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل ،وال ـت ــي
شملت تسهيل عملية التسجيل والدفع اإللكتروني
 e-Paymentsل ـعــدد م ــن ال ـخــدمــات ال ـتــي تستهدف
ق ـط ــاع ــات م ـه ـمــة م ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـت ـع ـل ـيــم واالتـ ـص ــاالت
والترفيه.
وأشار الفليج إلى أن تميز الخدمات التي يقدمها
البنك تأتي فــي المقام األول بفضل ال ــدور الحيوي
الــذي تلعبه كوادرنا البشرية ،والتي تتخطى اليوم
أكثر من  6آالف موظف من  53جنسية مختلفة في 4
قارات حول العالم ،كما أننا نفخر باستحواذ اإلناث
ع ـلــى نـسـبــة  45ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة لــدى
ً
المجموعة ،فيما يعد إنجازا مشهودا على مستوى
القطاع المصرفي وسوق العمل اإلقليمي.
وبـ ًـيــن أن «الــوطـنــي» يعد أكـبــر مساهم فــي مجال
المسؤولية االجتماعية على مستوى الكويت ،كما
يــأتــي فــي مـقــدمــة الـمــؤسـســات المحلية واإلقليمية
التي أدخلت مفاهيم االستدامة البيئية واالجتماعية

صالح الفليج

واالقتصادية ضمن المبادرات العديدة التي يتبناها،
ب ــدء ا مــن مــواصـلــة االسـتـثـمــار فــي مستشفى البنك
الوطني لألطفال الذي يضم وحدة العالج بالخاليا
الجذعية ،إلى جانب وحدة طب أمــراض الدم وأورام
األطفال ،ومرورا بدعم حمالت توعية عالمية واسعة
النطاق تشمل الصحة والبيئة والثقافة والطفل واألم.

economy@aljarida●com

ً
ً
الساير :النتائج القياسية تعكس نمو العمليات دوليا ومحليا
الصقر :نمو ملحوظ بمحفظة القروض بنسبة %6.9
البحر :استراتيجية التحول الرقمي تستهدف كل األنشطة واألسواق
عصام الصقر:

شيخة البحر:
● «الوطني» لديه خريطة طريق تستهدف بناء «عقلية
رقمية» تضمن التطوير المستمر للخدمات والمنتجات المقدمة
● خفضنا نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل  %31.3بفضل
التطبيق الناجح الستراتيجية التحكم في النفقات
● نمو مساهمة العمليات الدولية إلى  %30.4من أرباح
المجموعة خطوة فارقة الستمرار ريادة البنك
 2018نحو هدفنا
● قطعنا خطوات كبيرة خالل
ً
ً
ً
االستراتيجي بأن يكون «الوطني» بنكا للمستقبل بما يضمن ريادتنا محليا وإقليميا
● نستهدف نمو أعمالنا في السوق المصري بالتركيز على توسعة أنشطة قطاع الخدمات
المصرفية لألفراد

«الوطني»
أكبر مساهم
في مجال
المسؤولية
االجتماعية في
الكويت ورائد
بإدخال مفاهيم
االستدامة
البيئية
واالقتصادية

الفليج

الحكومية «كويت جديدة
.»2035
و شـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ا لـ ـخـ ـط ــوط
ال ـ ـ ـعـ ـ ــري ـ ـ ـضـ ـ ــة ل ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــار ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
ً
االس ـتــرات ـي ـجــي ت ـه ــدف أس ــاس ــا
إل ـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم ع ـ ــوائ ـ ــد مـ ـمـ ـت ــازة
للمساهمين ،وهو ما سيواصل
البنك تحقيقه من خالل الحفاظ
ع ـل ــى ال ـم ـك ــان ــة ال ــري ــادي ــة عـلــى
مستوى كل األعمال الرئيسية،
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ن ـم ــو
ال ـق ـطــاعــات الـمـسـتـهــدفــة ،كــذلــك
تحقيق االستفادة القصوى من
االنتشار الواسع على المستوى
الدولي.

بنك للمستقبل
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ق ــال ــت نــائـبــة
ا لــر ئ ـيــس ا لـتـنـفـيــذي لمجموعة
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي شـيـخــة
الـ ـبـ ـح ــر ،إن «مـ ـ ــا ح ـق ـق ـن ــاه مــن
ن ـجــا حــات خ ــال  2018يجعله

● ريادة «الوطني» للقطاع المصرفي الكويتي راسخة
وتستند إلى أسس صلبة تعكسها قوة مؤشراته المالية
● صالبة األداء المالي للبنك يدعمها تنوع مصادر الدخل
والتوسع في العمليات الدولية
● نواصل اتباع نهج تحفظي لمواجهة المخاطر بنسبة
تغطية للقروض المتعثرة بلغت %228.1
● استمرار زخم ميزانية البنك العمومية بنمو سنوي %5.4
للموجودات و %3.3لحقوق المساهمين في 2018
ً
ً
● جذبنا مزيدا من ودائع العمالء بنمو  %4.4سنويا

 310.665ماليين سهم
ً
مجانا للمساهمين
وافـقــت الجمعية غير العادية للبنك الوطني على زيــادة
رـسمال البنك من  621.331مليون دينار ليصبح 652.398
ً
مليونا وذ لــك لمقابلة أسهم المنحة المجانية التي سيتم
توزيعها للمساهمين والتي تبلغ  310.665ماليين سهم
ً
ً
عاما مميزا على كل الصعد ،إذ
نجحنا في بناء خريطة طريق
لتحقيق هدفنا االستراتيجي
ً
فـ ــي أن يـ ـك ــون ال ــوطـ ـن ــي ب ـن ـكــا
للمستقبل ،بما يضمن الحفاظ
ً
على ريادتنا المصرفية محليا
ً
وإقليميا ،من خالل ما أحرزناه
م ــن ت ـق ــدم م ـل ـم ــوس ف ــي تـنـفـيــذ
استراتيجية ا لـتـحــول الرقمي،
وهو ما انعكس على كل أنشطة
ال ـب ـن ــك والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـم ـيــزة

الـتــي يقدمها ،إضــافــة إلــى نمو
ع ـم ـل ـي ــات ـن ــا الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ــوت ـي ــرة
متسارعة في كل األسواق التي
نعمل بها.
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــر أن ت ـلــك
الـنـجــاحــات انـعـكـســت بــوضــوح
على أداء المجموعة خالل عام
 2018إذ شهد الربح التشغيلي
ً
ً
نموا قــو يــا  ،ليرتفع بنسبة 8.9
ف ــي ال ـم ـئــة ،وي ـص ــل إل ــى 606.9
م ــاي ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،م ــوض ـح ــة أن
الـ ـ ــزيـ ـ ــادة ف ـ ــي األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ج ـ ــاء ت
مـ ــدفـ ــوعـ ــة ب ــالـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي ح ـجــم
اإلقراض ،والمستويات الجيدة
ل ــأنـ ـشـ ـط ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرة ل ــأتـ ـع ــاب
والعموالت ،إضافة إلى التطبيق
ا لـنــا جــح الستراتيجية التحكم
في النفقات ،التي خفضت نسبة
التكاليف إلى الدخل لتصل إلى
 31.3في المئة.

ريادة وانتشار عالمي

الجوائز التي
حصل عليها
البنك بمجال
الخدمات
المصرفية في
 2018تعكس
ما أنجزناه
بمسيرة
التحول
الرقمي

وأشـ ـ ــارت ال ـب ـحــر إل ــى زي ــادة
مساهمة العمليات الدولية في
صافي أربــاح المجموعة خالل
عــام  2018لتصل إلــى  30.4في

الفليج

تشكيل مجلس اإلدارة
انتخبت الجمعية العامة
ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي في
اج ـت ـم ــاع ـه ــا ،أمـ ـ ــس ،مـجـلــس
ً
إدارة جــديــدا لـثــاث سنوات
مقبلة وأسـفــرت االنتخابات
عن مجلس اإلدارة اآلتي:
 - 1ناصر مساعد الساير
 - 2حمد عبدالعزيز الصقر

ً

 - 3يعقوب يوسف الفليج
 - 4حمد محمد البحر
 - 5غسان أحمد الخالد
 - 6مثنى محمد الحمد
 - 7طالل جاسم الخرافي
 - 8عماد محمد البحر
 - 9هيثم سليمان الخالد

مسيرة بنك الكويت الوطني على مدار  66عاما
 1952تأسس بنك الكويت الوطني ،بموجب
مرسوم أميري برأسمال يعادل المليون دينار.

العربية لمصلحة حكومة الكويت بقيمة 5.5
مليارات دوالر.

 1959اسـتـبــدال الــروبـيــة الهندية المتداولة
بروبيات الخليج ،التي أصدرها بنك اإلصدار
ال ـه ـنــدي ألول م ــرة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وم ـشــاركــة
الوطني في عملية االستبدال.

 1995الـبـنــك يــدبــر قــرضــا لـتــأسـيــس شــركــة
إيكويت للبتروكيماويات بقيمة  1.2مليار
دوالر.

الخمسينيات بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي يدعم
تأسيس عدد من أهم الشركات الكويتية ومن
بينها الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة
ال ـب ـت ــرول الـكــويـتـيــة وش ــرك ــة ن ــاق ــات الـنـفــط
الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز
الكويتية.
 1961اس ـت ـبــدال روب ـيــات الـخـلـيــج بــالــديـنــار
الكويتي ألول مــرة وقيام الوطني بعمليات
االستبدال.
 1982وق ــوع أزم ــة الـمـنــاخ وخ ــروج الوطني
ً
س ــالـ ـم ــا دون أي خ ـس ــائ ــر ب ـس ـب ــب ق ـي ــادت ــه
التحفظية.
 1990الغزو العراقي على الكويت وقيام البنك
ب ــإدارة وتنفيذ كــل عملياته مــن خــال فرعه
الدائم في لندن.
 1991الوطني يرتب أكبر قرض في المنطقة

 1998ال ــوط ـن ــي ي ـق ــدم أول خ ــدم ــة إن ـتــرنــت
مصرفية على مستوى الشرق األوسط.
 2000الوطني أول بنك فــي الـشــرق األوســط
يـ ـط ــرح خ ــدم ــة تـ ـ ـ ــداول األس ـ ـهـ ــم األم ـي ــرك ـي ــة
ً
إلكترونيا من خالل موقعه على اإلنترنت.
 2000افتتاح مستشفى بنك الكويت الوطني
الـتـخـصـصــي لــأط ـفــال فــي منطقة الـصـبــاح
الطبية.
 2002الوطني يصدر أول سندات دولية على
م ـس ـتــوى مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ومنطقة
الخليج فــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة بقيمة 450
مليون دوالر بنجاح وتقدير عالمي كبيرين.
 2004البنك هو الوحيد على مستوى الخليج
ومنطقة الشرق األوســط الــذي يحصل على
رخصة تشغيل في العراق.
 2007الوطني يستحوذ على البنك الوطني
المصري.

 2008البنك ينجح في تفادي اآلثار السلبية
ً
لـ ــأزمـ ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ــواصـ ــا دع ــم
الـمـتـطـلـبــات ال ــدول ـي ــة لـعـمــائــه ف ــي الـكــويــت
ومنطقة الشرق األوسط.
 2012الوطني يستحوذ على الحصة الكبرى
في بنك بوبيان.
 2015أصدر البنك أوراقا مالية دائمة بقيمة
 700مليون دوالر وسندات دين مساندة لرأس
المال بقيمة  125مليون دينار.
 2016ال ــوط ـن ــي يـ ـق ــود ش ــري ـح ــة ال ـت ـمــويــل
التقليدي لـمـشــروع الــوقــود البيئي بقيمة
بلغت  600مليون دينار.
 2017البنك يصدر سندات غير مضمونة
بقيمة  750مليون دوالر.
 2017ا ف ـت ـتــح ا ل ــو ط ـن ــي أول مستشفى
تخصصي فــي الكويت لعالج األطفال
بالخاليا الجذعية.
ً
 2018الـبـنــك يـحـقــق أرب ــاح ــا قياسية
وصلت إلى نحو  1.2مليار دوالر.

المئة مقارنة بـ  29.4في المئة
ع ــام  ،2017ال ف ـتــة إ ل ــى أن نمو
الـعـمـلـيــات الــدول ـيــة يـعـتـبــر من
ال ـع ــوام ــل ال ـف ــارق ــة ف ــي الـحـفــاظ
على ريادة بنك الكويت الوطني،
إذ ال تـمـثــل الـعـمـلـيــات الــدولـيــة
ً
ً
ان ـت ـشــارا ج ـغــراف ـيــا فـحـســب بل
تــزيــد ق ــدرة الـبـنــك عـلــى تــوفـيــر
مـجـمــوعــة أوس ــع مــن الـخــدمــات
الـمـتـفــردة الـتــي يتميز بـهــا عن
باقي المنافسين.
وذك ـ ـ ــرت أن «ت ــرك ـي ــزن ــا عـلــى
تــوسـعــة أعـمــالـنــا ف ــي األس ــواق
الدولية خالل عام  2018انصب
ع ـلــى الـ ـس ــوق ال ـم ـص ــري ،ال ــذي
يساهم بنحو ثلث أرباح الفروع
الخارجية للمجموعة «إذ قمنا
ب ـتــوف ـيــر م ـج ـمــوعــة أوسـ ـ ــع مــن
الخدمات المتفردة التي تميز
ال ـب ـنــك ع ــن ب ــاق ــي الـمـنــافـسـيــن،
إضافة إلى إرساء قواعد الجودة
وتوسعة نطاق أعمال الخدمات
المصرفية لألفراد ما ساهم في
تـنــويــع أنـشـطــة وم ـصــادر دخــل
البنك».
و بـ ـيـ ـن ــت أن و ج ـ ـ ـ ــود ا ل ـب ـن ــك
الــوطـنــي فــي الـســوق السعودي
ت ـ ـ ــر س ـ ـ ــخ عـ ـ ـ ـ ــام  2018ب ـش ـك ــل
واض ــح إذ تــم ضــخ ال ـمــزيــد من
االس ـت ـث ـمــارات ه ـنــاك م ــن خــال
زي ــادة عــدد الـفــروع إضــافــة إلى
تدشين أعمال شركة «الوطني
إلدارة ال ـ ـث ـ ــروات» الـ ـت ــي ب ــدأت
أع ـم ــال ـه ــا بــال ـف ـعــل م ــع اك ـت ـمــال
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــوظ ـي ــف والـ ـب ــدء فــي
جـ ــذب األصـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة ،وهــو
ما نعتبره خطوة كبيرة تدعم
تحقيق الهدف الرئيسي لشركة
الوطني لالستثمار كي تصبح
مـ ـنـ ـص ــة ت ـص ـم ـي ــم ال ـم ـن ـت ـج ــات
االستثمارية للمجموعة ومدير
ال ـم ـن ـت ـجــات واألص ـ ـ ــول لـعـمــاء
البنك في الكويت والمنطقة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
«ال ــوطـ ـن ــي» وفـ ــي إطـ ـ ــار خـطـتــه
االحترازية للحفاظ على
مـكــانـتــه بــالـســوق
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
بغض النظر
عما سيسفر

 2018والتحول الرقمي
ً
ً
في عام  2018أحرز بنك الكويت الوطني تقدما هائال في
تحقيق استراتيجيته نحو التنوع ،والتي لم تقتصر فقط
على منتجات وخدمات البنك ،بل امتدت لتشمل نمو جميع
ً
المناطق الجغرافية التي يعمل بها حاليا ،والسعي القتناص
الفرص ،إضافة إلى السعي الدؤوب نحو التحول الرقمي بما
يؤهل المجموعة لمواصلة النمو واالزدهار في المستقبل.
ع ـنــه الـ ـخ ــروج ال ـبــري ـطــانــي من
االتحاد األوروبي ،قام بتحويل
ف ـ ـ ــرع بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـن ــي
إنترناشيونال في باريس إلى
ب ـن ــك م ـت ـك ــام ــل ي ـع ـم ــل ك ــوح ــدة
تابعة للمجموعة.

التحول الرقمي
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــز
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار
بمجال التكنولوجيا واالبتكار،
أ كــدت نجاح البنك فــي تحقيق
قفزات خالل عام  2018في إطار
سعي «الوطني» الدائم لتنفيذ
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـحــول الــرقـمــي
ال ـشــام ـلــة ،بـحـيــث تـتـضـمــن كل
األنشطة واألســواق التي يعمل
بها ،كذلك نظم العمل الداخلية
وال ـع ـم ـل ـيــات الـتـشـغـيـلـيــة وهــو
ً
مــا انعكس فـعــا على مــا يقدم
من منتجات وخدمات متميزة
وس ـ ــاه ـ ــم ف ـ ــي ث ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـج ــرب ــة
المصرفية للعمالء.
وبينت البحر أن أبــرز ما تم
إن ـجــازه فــي ذلــك اإلط ــار يتمثل
في استكمال بناء خريطة طريق

رق ـم ـيــة تــرت ـكــز ع ـلــى اس ـت ـهــداف
بناء «عقلية رقمية» تدعم جهود
ً
الوطني ليصبح بنكا للمستقبل
وبما يضمن التطوير المستمر
للخدمات والمنتجات التي يتم
تقديمها للعمالء.
وشددت على أن استراتيجية
الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ت ـ ـهـ ــدف فــي
األس ــاس إلــى تطوير الخدمات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت
والـ ـ ـم ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ن ـجــح
ف ـيــه ال ـب ـنــك ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر إذ تم
تـقــديــم مجموعة مــن الـخــدمــات
وال ـت ـح ــدي ـث ــات ل ـل ـع ـم ــاء خ ــال
ع ـ ــام  2018وكـ ـ ــان م ــن أب ــرزه ــا
تحديث وتطوير خدمة الوطني
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل ،وإمـ ـك ــانـ ـي ــة
التواصل عبر الڤيديو مباشرة
مـ ــع م ـ ـسـ ــؤول خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء،
واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث خـ ــدمـ ــة ال ـت ـح ـقــق
م ــن ال ـهــويــة بــاس ـت ـخــدام تقنية
التعرف على الوجه ،إضافة إلى
عدد كبير من التحسينات التي
طرأت على أجهزة السحب اآللي.

الوطني في أرقام
● بلغ إجمالي موجودات البنك  27.4مليار دينار
● سجلت نسبة كفاية رأس المال %17.2
● نسبة القروض المتعثرة في أدنى مستوياتها بواقع %1.38
● نسبة تغطية القروض المتعثرة %228.1
● العائد على متوسط حقوق المساهمين %12
● االنتشار في  4قارات وتغطية أهم األسواق
والعواصم المالية العالمية
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الكثير من خريجي التعليم في المستقبل سيتعلمون
على أيادي حملة شهادات مضروبة
• لم يهتم أحد بالربط ًبين المستوى التعليمي واإلنتاجية في القطاع العام
• الحكومة لم تبحث يوما في تكلفة الربط بين الراتب والشهادة
رأى تقرير «الشال» أنه على
الرغم من ضخامة الرقم
الذي ذكره مجلس الوزراء
بشأن الشهادات «العلمية»
الخاضعة للتحقيق ،فإن
الرقم الحقيقي أكبر بكثير،
ونتائج تأخر اإلصالح
الجذري لنظام التعليم،
أخطر بكثير.

قـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــريـ ــر "ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــال" االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
األ س ـبــو عــي ،إن محضر ا جـتـمــاع مجلس
ال ـ ــوزراء الـكــويـتــي األس ـب ــوع ال ـفــائــت كــان
ً
حــا فــا بسرد الكثير مــن قضايا الفساد،
منها أزمة تطاير الحصى ،وقرار حرمان
الشركات المتعثرة والمتأخرة من ممارسة
أع ـمــال جــديــدة ،وأهـمـهـمــا ،الـتـحـقـيــق في
سالمة نحو  15.514شهادة علمية.
وعلى الرغم من فداحة تداعيات الفساد
فــي أي مــوقــع ،وف ــق تـقــريــر "الـ ـش ــال" ،فــإن
ً
ً
إصالحه يبقى وإن كان مؤلما ومكلفا ،في
حدود الممكن ،لكن عندما يشمل الخراب
اإلنسان ،يحتاج اإلصالح إلى أجيال ،ألن
حصاد خراب اإلنسان يشمل كل ما عداه
من ماديات ،وخطورته القصوى تكمن في
جيل يتعلم منه أو يقتدي به ،أي انتشار
ً
ً
عدوى خراب اإلنسان علما وقيما.
و فــي التفاصيل ،فــإن المجلس األعلى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ،وضـ ـ ــع إص ـ ــاح
التعليم أولــى أولــويــاتــه ،وهــو أمــر طيب،
وال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط ي ـضــم كل
وزراء اال خ ـت ـصــاص و ه ــم صـلــب مجلس
الوزراء ،والحكومة الثابتة على مر الزمن،
هي المسؤولة عن حصاد التعليم الفاسد.
وال ب ـ ـ ــأس م ـ ــن ذك ـ ـ ــر بـ ـع ــض األمـ ـثـ ـل ــة،
ف ــالـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ي ــرب ــط بـ ـي ــن الـ ـشـ ـه ــادة
التعليمية والمكافأة المالية ،أي األجر ،من
دون أدنى عالقة ما بين نوعية التعليم أو
مستواه ،وتلك المكافأة.
وفــي القطاع الـعــام  80.5فــي المئة من
العمالة ا لـمــوا طـنــة ،نحو  43.7فــي المئة
ضمنهم مــن حملة ا لـشـهــادات الجامعية

وم ــا فـ ــوق ،ت ـلــك رب ـمــا ت ـكــون أع ـلــى نسب
العالم ،ورغم ذلك ،إنتاجية القطاع العام
ضعيفة إن لــم تكن سالبة بالقياس إلى
تكلفتها.
وإضــافــة إلــى مــا ت ـقــدم ،نـحــو  37.3في
المئة من موظفي القطاع العام المواطنين
اآلخــريــن مــن حـمـلــة ال ـش ـهــادات الـثــانــويــة
وما دون الجامعية ،ذلك يعني أن  81في
المئة من موظفي القطاع العام من حملة
الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه.

تعليم العلوم والرياضيات ،والمرتبة 111
في مستوى إدارة المدارس ،رغم أنها من
ً
أعلى الدول إنفاقا على التعليم.
وفي التعليم العالي ،ليس لديها سوى
جامعة واحدة مصنفة ،وتصنيفها ما بين
ً
 1000 -801طبقا لتصنيف
كيو اس " ،"QSوهي جامعة

الراتب والشهادة
ً
وال ن ـع ـت ـقــد أن أحـ ـ ــدا ف ــي مــؤ س ـســات
الحكومة ولجانها ومجالسها انشغل
ً
يوما بالبحث في تكلفة الربط بين الراتب
والـ ـشـ ـه ــادة ،وأث ــره ــا ع ـلــى ان ـت ـشــار وب ــاء
ال ـش ـه ــادات الــوه ـم ـيــة ع ـلــى ك ــل مـسـتــوى،
ً
وال نـعـتـقــد أن أح ـ ــدا اه ـت ــم بــالــربــط بين
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ـمــي واإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فــي
القطاع العام.
م ــا ت ـقــدم ك ــان ح ــول ال ـك ــم ،أم ــا الـكـيــف،
فالمؤشرات قاطعة حــول تخلف متصل
لمستوى التعليم في الكويت ،ففي تقرير
مستوى التنافسية العالمية الصادر عن
المنتدى االقتصادي العالمي "دافوس"
ط ـب ـعــة  ،2018/2017ص ـن ـفــت ا ل ـكــو يــت
خامسة في مستوى التعليم العام لديها
مقارنة مــع دول مجلس ا لـتـعــاون الست.
ولكن أصل  137دولة شملها التصنيف،
تـحـتــل ال ـكــويــت ال ـمــرت ـبــة  89في
نظام التعليم ،والمرتبة  106في

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
ونصيبهم باتجاه ارتفاع مبيعاتهم
ذكرت شركة الشال ان الشركة الكويتية
للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول
ً
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ــرسـ ـم ــي ط ـب ـق ــا لـجـنـسـيــة
المتداولين" ،عن الفترة من 2019/01/01
إلى  ،2019/02/28والمنشور على الموقع
اإللكتروني لبورصة الكويت ،مبينة أن
التقرير أفــاد بــأن األف ــراد ال يــزالــون أكبر
المتعاملين ،ونصيبهم باتجاه ارتفاع
مبيعاتهم وان ـخ ـفــاض مـشـتــريــاتـهــم ،إذ
اسـ ـتـ ـح ــوذوا ع ـلــى  %50.5م ــن إج ـمــالــي
قيمة األسهم المبيعة ( 45.7%في يناير
وف ـب ــراي ــر  )2018و %40.8م ــن إجـمــالــي
قيمة األسهم ُ
المشتراة ( %46.6في يناير
وفبراير  .)2018وبينت أن المستثمرين
ً
األف ـ ــراد ب ــاع ــوا أس ـه ـمــا بـقـيـمــة 550.295
ً
م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،ك ـم ــا اشـ ـ ـت ـ ــروا أس ـه ـم ــا
ً
ب ـ ـ  444.515م ـل ـي ــون ــا ،ل ـي ـص ـبــح صــافــي
ً
تــداوالتـهــم األكـثــر بيعا بنحو 105.780
ً
مليونا.
وجـ ـ ــاء ث ــان ــي أكـ ـب ــر ال ـم ـســاه ـم ـيــن فــي
سـ ـي ــول ــة ال ـ ـس ـ ــوق ق ـ ـطـ ــاع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
والشركات ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته
وانخفاض مبيعاته ،فقد استحوذ على
 %28.4من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( %24.2للفترة نفسها  )2018و %19من
إجمالي األسهم المبيعة ( %22.7للفترة
نفسها  ،)2018وقــد اشترى هــذا القطاع
ً
أسهما بقيمة  309.853ماليين دينار ،في
ً
حين باع أسهما بقيمة  207.181ماليين
دي ـنــار ،ليصبح صــافــي تــداوالتــه األكـثــر
ً
شراء بنحو  102.672مليون دينار.

ً
الـ ـك ــوي ــت وعـ ـم ــره ــا  54عـ ــامـ ــا وت ـت ـخ ـلــف
بتصنيفها بمرور الزمن ،وال عزاء لمعظم
الجامعات الخاصة األخرى.
وتتبنى الكويت رؤية تنموية من أجل
صناعة مستقبل مختلف ،وتعد الرؤية

وثالث المساهمين كان قطاع حسابات
العمالء (الـمـحــافــظ) ،فقد استحوذ على
 %24.2من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( %19.9للفترة نفسها  )2018و%22.5
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة (%20
 .6للفترة نفسها  ،)2018وقـد اشترى هذا
ً
الـقـطــاع أسـهـمــا بقيمة  263.482مليون
ً
ديـنــار ،فــي حين بــاع أسهما ب ـ 244.900
مـلـيــون ،ليصبح صــافــي تــداوالتــه شـ ً
ـراء
ً
بنحو  18.581مليونا.
وآخ ــر الـمـســاهـمـيــن فــي الـسـيــولــة هو
قطاع صناديق االستثمار ،فقد استحوذ
ع ـلــى  %8.1م ــن إج ـمــالــي قـيـمــة األس ـهــم
الـمـبـيـعــة ( %11لـلـفـتــرة نـفـسـهــا )2018
و %6.7من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( %9.3للفترة نفسها  ،)2018و ق ــد بــاع
ً
هذا القطاع أسهما بقيمة  88.007مليون
ً
دي ـنــار ،فــي حـيــن اش ـتــرى أسـهـمــا بقيمة
ً
 72.534مليونا ،ليصبح صافي تداوالته
ً
ً
بيعا وبنحو  15.473مليونا.
ومـ ـ ــن خـ ـص ــائ ــص بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
استمرار كونها بورصة محلية ،فقد كان
المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين
ً
فيها ،إذ بــاعــوا أسهما بقيمة 956.361
مـلـيــون دي ـن ــار ،مـسـتـحــوذيــن بــذلــك على
 %87.7من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( %84.7للفترة نفسها  ،)2018في حين
ً
اشـتــروا أسهما بقيمة  878.280مليون
دينار ،مستحوذين بذلك على  %80.5من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة (%83.5
ل ـل ـف ـتــرة نـفـسـهــا  ،)2018لـيـبـلــغ صــافــي

ً
تــداوالتـهــم (وهــم الــوحـيــدون بيعا) نحو
 78.081مليون ديـنــار ،وهــو مؤشر على
اس ـت ـمــرار مـيــل الـمـسـتـثـمــر الـمـحـلــي إلــى
خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ح ـصــة الـمـسـتـثـمــريــن
اآلخ ـ ــري ـ ــن مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ق ـي ـم ــة األسـ ـه ــم
الـ ُـم ـش ـتــراة ن ـحــو  %10.8( %14لـلـفـتــرة
ن ـف ـس ـهــا  ،)2018واش ـ ـ ـتـ ـ ــروا مـ ــا قـيـمـتــه
 153.191مليون ديـنــار ،فــي حين بلغت
قـيـمــة أسـهـمـهــم الـمـبـيـعــة ن ـحــو 78.515
ً
مليونا ،أي ما نسبته  %7.2من إجمالي
قـيـمــة األس ـه ــم الـمـبـيـعــة ( %8.5لـلـفـتــرة
نفسها  ،)2018ليبلغ صافي تداوالتهم
ً
األكـثــر ش ـ ً
ـراء بنحو  74.676مليونا ،أي
أن ثقة المستثمر الخارجي إلــى ازديــاد
في البورصة المحلية ،وذلك مؤشر على
زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم
الخليج بعد اإلصالحات األخيرة.
وب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ح ـصــة الـمـسـتـثـمــريــن
مــن دول مجلس الـتـعــاون الخليجي من
إج ـمــالــي قـيـمــة األس ـه ــم الـ ُـم ـش ـتــراة نحو
 %5.7( %5.4للفترة نفسها  ،)2018أي
ما قيمته  58.911مليون دينار ،في حين
بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو %5.1
( %6.8للفترة نفسها  )2018أي ما قيمته
 55.507م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،لـيـبـلــغ صــافــي
ً
شراء بنحو  3.404ماليين.
تداوالتهم
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات
ع ـ ــن س ــا بـ ـق ــه إذ أص ـ ـبـ ــح نـ ـح ــو %84.1
ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن %10.6 ،ل ـل ـم ـتــداول ـيــن مــن
الجنسيات األخــرى و %5.3للمتداولين

م ــن دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
مقارنة بنحو  %84.1للكويتيين ،و%9.6
للمتداولين من الجنسيات األخرى و%6.3
لـلـمـتــداولـيــن م ــن دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي للفترة نفسها من عام  ،2018أي
أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية
حـيــث ك ــان الـنـصـيــب األك ـب ــر للمستثمر
المحلي ونصيبه إلى انخفاض ،بإقبال
أك ـبــر م ــن جــانــب مـسـتـثـمــريــن م ــن خ ــارج
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي يفوق
إقبال نظرائهم من داخــل دول المجلس،
وصافي تعامالت األجانب والخليجيين
ً
شراء عكس
خالل شهري يناير وفبراير
المحليين ،ومــازالــت غلبة الـتــداول فيها
لألفراد.
وانـخـفـ ـ ــض عـ ـ ــدد حـســابـ ـ ــات ال ـت ـ ــداول
النشطـة مـ ــا نسبتـه  %5.1-بـيــن نهاية
ديـسـمـبــر  2018ون ـهــايــة ف ـبــرايــر ،2019
مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة  %13-ما
بين نهاية ديسمبر  2017ونهاية فبراير
 ،2018وبـ ـل ــغ ع ـ ــدد ح ـس ــاب ــات الـ ـت ــداول
الـنـشـطــة ف ــي نـهــايــة ف ـبــرايــر  2019نحو
ً
 13,814حسابا أي ما نسبته نحو %3.56
مــن إجـمــالــي الـحـســابــات ،مـقــارنــة بنحو
ً
 14,028حـســابــا فــي نهاية يناير 2019
أي مــا نسبته نحو  %3.62مــن إجمالي
الحسابات للشهر نفسه.

ب ـخ ـلــق مـ ــا ب ـي ــن  300-200أ ل ـ ــف و ظ ـي ـفــة
مواطنة بحلول عام  ،2035ما ال نعرفه هو
أين تلك النوعية من التعليم التي سوف
تـخـلــق اإلنـ ـس ــان الـ ـق ــادر ع ـلــى الـمـنــافـســة
ً
ع ـلــى ف ــرص ال ـع ـمــل ال ـم ــوع ــودة .ع ـل ـمــا أن
ً
ك ـث ـيــرا م ــن م ـخــرجــات الـتـعـلـيــم
في المستقبل ،سوف يتعلمون
ع ـل ــى أيـ ـ ـ ــادي ح ـم ـل ــة شـ ـه ــادات
مضروبة ،وبقيم عمل مضروبة
ل ــدى ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،ب ـق ـيــادات
براشوتية ،ومحاصصة فيما
عداها.
ف ـع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ض ـخــامــة
الرقم الذي ذكره مجلس الوزراء
مــن تـلــك ال ـش ـهــادات الخاضعة
للتحقيق ،فإن الرقم الحقيقي
أك ـب ــر ب ـك ـث ـيــر ،ون ـت ــائ ــج تــأخــر
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذري ل ـن ـظ ــام
التعليم ،أخطر بكثير.

«البريكست» وعالقات أميركا التجارية
عوامل شديدة التأثير على أداء األسواق
أف ــاد تـقــريــر "ال ـش ــال" أن ــه رغ ــم أن الـغـلـبــة ألداء
ً
شهر فبراير كانت موجبة ،خالفا لتوقعاتنا ،فإن
حصيلة األداء زادت من عدد األسواق في المنطقة
السالبة مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية
ديسمبر .2018
ول ـف ــت ال ـت ـقــريــر إلـ ــى أن أداء ف ـب ــراي ــر م ـقــارنــة
بمستويات نهاية يناير ،كانت حصيلته تحقيق
 10أس ــواق الرتـفــاع فــي ق ــراءة مــؤشــراتـهــا ،بينما
ً
ح ـق ـقــت  4أسـ ـ ــواق ً
أداء س ــال ـب ــا ،ف ــي ح ـيــن كــانــت
الحصيلة في أداء شهري يناير وفبراير ،ارتفاع
ع ـ ــدد األس ـ ـ ـ ــواق ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـس ــال ـب ــة م ـقــارنــة
بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت ،من
سوق واحد في نهاية شهر يناير ،إلى  3أسواق في
نهاية شهر فبراير.
وكان السوق الصيني أكبر الرابحين في شهر
فبراير ،حيث أضاف مؤشره نحو  13.8في المئة
فــي شهر واحــد ،وقـفــزت هــذه المكاسب بموقعه،
من المركز الثامن لألسواق الرابحة في أدائها منذ
بــدايــة الـعــام ،إلــى المركز األول وبمكاسب بنحو
 17.9في المئة .وأشار إلى أن ثاني أكبر الرابحين
خالل شهر فبراير كان السوق الفرنسي ،الذي كسب
مؤشره  5في المئة ،ليرفع مكاسبه منذ بداية العام
إلى نحو  10.8في المئة ،بينما ثالث أكبر الرابحين
كان السوق األميركي بمكاسب بنحو  3.7في المئة،
تاله السوق األلماني بمكاسب بنحو  3.1في المئة.
وأضاف "رغم تحقيق بورصة الكويت مكاسب
فــي شـهــر ف ـبــرايــر ،فــإنـهــا كــانــت فــي تــرتـيــب أدنــى
األس ــواق الرابحة بمكاسب بنحو  1.4في المئة،
ً
ً
وفـقــا لمؤشر الـشــال ،ونـحــو  0.5فــي المئة ،وفقا
لـمــؤشــر ال ـبــورصــة ال ـع ــام ،وكــذل ــك حـلــت بــورصــة
الكويت في المرتبة األخيرة لألسواق الرابحة منذ
بداية العام بمكاسب بنحو  3.5في المئة لمؤشر
الشال ،ونحو  3في المئة لمؤشرها العام.

ولفت إلى أن أكبر الخاسرين خالل شهر فبراير
كانت بورصة قطر بفقدان مؤشرها نحو  5.7-في
الـمـئــة ،لتبلغ خـســائــرهــا مـنــذ بــدايــة ال ـعــام نحو
 1.8في المئة ،بعدما حققت مكاسب بحدود 4.1في المئة في شهر يناير الفائت ،بينما ثاني أكبر
الخاسرين كان سوق مسقط بخسائر بحدود 1.7-
في المئة ،ليظل في قاع الترتيب منذ بداية العام
بخسائر بنحو  -4.1في المئة.
وذك ــر أن ثــالــث أك ـبــر ال ـخــاســريــن ك ــان الـســوق
الهندي ،الذي فقد مؤشره خالل شهر فبراير نحو
 1.1في المئة ،وأنهى الشهر أقل الخاسرين منذبداية العام بخسائر بنحو  0.6-في المئة .وكان
الـســوق الـسـعــودي أقــل الخاسريـن خـ ــال فبراير
بنحـو  -0.8في المئة ،ليخفض مكاسبه من نحو
 9.4في المئة في نهاية يناير ،إلى  8.5في المئة
مع نهاية فبراير.
وذكــر "مــن الــواضــح من أداء شهر فبراير مدى
التفاوت في مستويات الربحية والخسائر ،وحتى
تبادل المواقع بين األسواق ،وذلك يرجح استمرار
حالة ارتفاع مستويات الشك في مسار أداء تلك
األسـ ــواق أس ــوة بـشـكــوك ح ــول أداء االق ـت ـصــادات
الكلية".
وفي مارس ستحسم قضية خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبــي ،كما قد تؤثر حالة االضطراب
السياسي الداخلي األميركي على عالقات أميركا
بشركائها الـتـجــاريـيــن ،وأهـمـهــم الـصـيــن ،وكلها
وغيرها عوامل شديدة التأثير على أداء األسواق.
وبينما مــازلـنــا نــرجــح غلبة األداء الـســالــب لتلك
األسـ ــواق فــي م ــارس ،يبقى أي تـطــور جـيــد حــول
خ ــروج بــريـطــانـيــا أو عــاقــات أم ـيــركــا الـتـجــاريــة
بــالـعــالــم كفيال ب ــارت ــداد تـلــك األسـ ــواق إل ــى األداء
الموجب مع نهاية الشهر الجاري.

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «برقان» خالل 2018
ارتفعت جملة اإليرادات
التشغيلية إلى نحو 168.8
مليون دينار ،مقارنة
بحوالي  157مليونا ،أي
ان اإليرادات ارتفعت بما
قيمته  11.8مليونا ،أو ما
نسبته  7.5في المئة.

قال تقرير "الشال" إن "برقان" أعلن
نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2018وأشــارت هذه النتائج
إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم
الضرائب) بلغ ما قيمته  83.69مليون
دينار ،بارتفاع مقداره  14.62مليونا ،أي
ما نسبته  21.2في المئة ،مقارنة بنحو
 69.07مليـون دينار في .2017
وأضاف "يعزى االرتفاع فــي مستـوى
األربــاح الصافيـة إلـى ارتفـاع إجمالي
اإلي ــرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة
أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،بـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع
المخصصات بنحو  21.9فــي المئة.
وبذلك ،ارتفع الربح التشغيلي للبنك
بنحو  23.3مليونا أو ما نسبته 17.9
في المئة".
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ارتـ ـف ــع إج ـمــالــي
اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة بـنـحــو 25.84
مليون دينار ،أو بنسبة  10.8في المئة،
ً
وصوال إلى نحو  265.27مليون دينار
مقارنة بنحو  239.43مليونا ،وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات

ً
الـفــوائــد بنحو  13.1مليونا ،وصــوال
إلى نحو  184مليونا بعد أن كان نحو
 170.9مليونا.
ً
وأضــاف "ارتفع أيضا ،بند إيــرادات
ت ــوزي ـع ــات أرب ـ ــاح بـنـحــو  8.9مــايـيــن
ً
وصوال إلى نحو  11.9مليونا ،بعد أن
كان نحو  3ماليين ،بينما انخفض بند
صافي إيــرادات االستثمار بنحو 6.27
ً
ماليين ،وصوال إلى نحو  3.75ماليين
مقارنة بنحو  10.02ماليين".
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات
التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي
اإلي ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة ،وبـنـحــو 2.54
مليون دينار أو بنسبة  2.3في المئة،
عندما بلغ نحو  111.73مليونا ،مقارنة
بنحو  109.19ماليين ،وبلغت نسبة
إجمالي المصروفات التشغيلية إلى
إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو 42.1
في المئة مقارنة بنحو  45.6في المئة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي
المخصصات ارتفعت بنحو  11مليون
دي ـن ــار ،أو بنحو  21.9فــي الـمـئــة كما
أسلفنا ،حين بلغت نحو  61.3مليونا

مقارنة بنحو  50.3مليونا في نهاية
عام  .2017وبذلك ،ارتفع هامش صافي
الربح إلى نحو  22.1في المئة مقارنة
بنحو  20.5في المئة في نهاية .2017
وتظهر البيانات المالية انخفاض
إجمالي موجودات البنك بنحو 103.1
مــايـيــن دي ـن ــار ،أو مــا نسبته  1.4في
ال ـم ـئ ــة ،لـيـبـلــغ إج ـم ــال ــي ال ـم ــوج ــودات
نحو  7.312مليارات دينار مقابل نحو
 7.415مليارات دينار في نهاية .2017
وقال "انخفض حجم محفظة القروض
والسلفيات بنحو  144.8مليون دينار
ً
أو بنسبة  3.3فــي المئة ،وص ــوال إلى
نحو  4.263مليارات ديـنــار ( 58.3في
المئة مــن إجمالي ال ـمــوجــودات) ،بعد
أن ك ــان فــي نـهــايــة  2017نـحــو 4.408
م ـل ـي ــارات دي ـن ــار ( 59.4ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي الموجودات)".
وبلغت نسبة قروض وسلف للعمالء
إلى إجمالي الودائع واألرصدة األخرى
نحو  70في المئة مقارنة بنحو  69.6في
المئة .وانخفض بند أذونات وسندات
خــزي ـنــة لـ ــدى ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـمــركــزي

ومؤسسات أخرى بنحو  109.6ماليين
دينار كويتي أو بنسبة  22.4في المئة،
ً
وصوال إلى نحو  380.2مليونا ( 5.2في
المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة
بنحو  489.8مليونا ( 6.6في المئة من
إجمالي الموجودات).
وأضـ ــاف "ح ـقــق بـنــد الـنـقــد والـنـقــد
ً
المعادل ارتفاعا بنحو  227.1مليونا
ً
أو بنسبة  24.2في المئة وصــوال إلى
نحو  1.164مليار ( 15.9في المئة من
إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة بنحو
 937.2م ـل ـيــونــا ( 12.6ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي الموجودات) في نهاية ."2017
وتـشـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات
البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)
ً
سجلت انـخـفــاضــا بلغت قيمته 183
مليون ديـنــار ،ونسبته  2.8في المئة،
لتصل إلى نحو  6.365مليارات دينار
بعد أن كانت  6.548مليارات في نهاية
 .2017وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إلــى إجمالي الموجودات نحو  87في
المئة مقارنة بنحو  88.3في المئة.
وولفت التقرير إلى أن نتائج تحليل

ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة تـشـيــر إل ــى ارت ـفــاع
جميع مــؤشــرات ربحية البنك مقارنة
بنهاية  ،2017إذ ارتفع مؤشر العائد
على معدل حقوق المساهمين الخاص
بمساهمي الـبـنــك (ROE) لـيـصــل إلــى
ن ـحــو  11.6ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــابــل  9.9في
ً
المئة ،وارتفع أيضا مؤشر العائدعلى
معدل موجودات البنك (ROA) ،ليصل
ً
إلى نحو  1.14في المئة قياسا بنحو
 0.94في المئة.
وذكر "الشال" أن مؤشر العائد على
رأسمال البنك (ROC) ارتفع ليصل إلى
نحو  36في المئة بعد أن كان  32.9في
المئة ،وارتفعت ربحية السهم الخاصة
بمساهمي البنك (EPS) إلــى نحو 31
ً
ً
فلسا مقابل  24.2فلسا .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /ربحية السهم الواحد
( )P/Eنحو  9مرات مقارنة بنحو 12.7
مرة (أي تحسن) ،نتيجة ارتفاع ربحية
الـسـهــم بـنـحــو  28.1فــي الـمـئــة مقابل
تراجع السعر السوقي للسهم وبحدود
 9.4في المئة.
وب ـ ـلـ ــغ مـ ــؤشـ ــرمـ ـض ــاع ــف ال ـس ـع ــر/

القيمة الدفترية (P/B) نحو  0.7ضعف،
مـقــارنــة بنحو  0.8ضـعــف فــي نهاية
 .2017وأعلن البنك نيته توزيع أرباح
نقدية  12في المئة من القيمة االسمية
ً
للسهم ،أي ما يعادل  12فلسا ،وتوزيع
 5في المئة أسهم منحة ،وهــذا يعني
ً
ً
أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت
نسبته  4.3في المئة على سعر اإلقفال
الـمـسـجــل ف ــي ن ـهــايــة ديـسـمـبــر 2018
ً
ً
والبالغ نحو  278فلسا كويتيا للسهم
ال ــواح ــد ،وكــانــت الـتــوزيـعــات النقدية
ب ـل ـغــت  7ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ــن ع ـ ــام ،2017
باإلضافة إلى توزيع  5في المئة أسهم
مـنـحــة ،أي أن الـبـنــك زاد مــن مـعــدالت
توزيعاته.
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ربكة في «هيئة األسواق» بسبب إلغاء الترقيات أو زيادة شروطها

ً
أغلب الموظفين حصلوا عليها العام الماضي بتقدير جيد جدا آخر عامين
عيسى عبدالسالم

لفتت مصادر الى أن بعض
موظفي هيئة أسواق المال
يأملون اعتماد آلية الترقية
كما هي ،وعدم إجراء أي
تعديالت عليها.

أثارت معلومات تتردد بين أروقة
هيئة أ س ــواق ا لـمــال ،تتضمن إيقاف
تــرق ـيــات الـمــوظـفـيــن ل ـل ـعــام ال ـحــالــي،
والـ ـت ــي ت ـج ــرى ف ــي ش ـهــر م ـ ــارس مــن
كــل عــام ،أو زي ــادة الـشــروط الخاصة
التي تنظم آلية الترقيات ،ربكة بين
ص ـف ــوف ب ـع ــض ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،بـعــدمــا
ّ
كـ ــانـ ــت آمـ ــال ـ ـهـ ــم مـ ـع ــلـ ـق ــة بـ ـ ــأن الـ ـ ــدور
س ـي ـص ـي ـب ـهــم خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـح ــال ــي،
ويـ ـلـ ـحـ ـق ــوا ب ــزم ــائـ ـه ــم ال ـ ــذي ـ ــن ت ـمــت
ترقيتهم العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»
إنـ ــه جـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة ف ــي ال ـه ـي ـئــة عـلــى
اعتماد آلية محددة يتم من خاللها
ترقية الموظفين فيها من خالل عمل
مـســح ألدائ ـه ــم ،وي ـتــم اخ ـت ـيــار الــذيــن
يـحـصــل مـنـهــم ع ـلــى أداء ال ي ـقــل عن
ج ـيــد ج ــدا ف ــي آخ ــر عــام ـيــن م ــن قـبــل
ال ـمــديــر ال ـم ـبــاشــر ،وي ـتــم عـمــل كشف

«برقان» يرعى معرض «المشروع
الكويتي لذوي االحتياجات الخاصة»

مشاركون في المعرض
اختتم بنك برقان رعايته لمعرض «المشروع الكويتي
لذوي االحتياجات الخاصة» الثاني عشر ،الذي أقيم في
 20فبراير  ،2019للعام الثاني على التوالي .وتم االفتتاح
بـحـضــور الشيخة شيخة ا لـعـبــدا لـلــه ا لــر ئـيـســة الفخرية
لنادي المعاقين ،إضافة إلى العديد من جمعيات النفع
.العام والجهات المختصة
وي ـق ــام ال ـم ـعــرض ك ــل ع ــام لـلـتـعــريــف أك ـثــر بــالـجـهــود
الكويتية الهادفة إلى تلبية متطلبات ذوي االحتياجات
.الخاصة في كل المجاالت ،وتوفير الراحة لهم
واس ـت ـعــرض مـمـثـلــو الـبـنــك ال ـح ـلــول الـمـصــرفـيــة الـتــي
يـقــدمـهــا «ب ــرق ــان» لـتـلـبـيــة مـتـطـلـبــات ال ـع ـمــاء م ــن ذوي
االحتياجات الخاصة ،التزاما بتعليمات و لــوا ئــح بنك
.الكويت المركزي
و قــام « بــر قــان» بتجهيز  6فــروع بشكل كــا مــل بمواقع
مـخـتـلـفــة ف ــي :الـعــديـلـيــة ،ب ـيــان ،خ ـي ـطــان ،ال ـقــريــن ،الــرقــة
وا لـقـصــور ،مــن أ جــل تمكين ا لـعـمــاء ذوي اال حـتـيــا جــات
الخاصة إلنجاز معامالتهم المصرفية بشكل مستقل،
وبـمـنـتـهــى الـسـهــولــة ،وي ـشــرف عـلــى إدارة ه ــذه ال ـفــروع
.موظفون مدربون على التواصل بلغة اإلشارة أيضا
ويواصل البنك التزامه منذ فترة طويلة بضمان تقديم
أف ـضــل ال ـخــدمــات لـجـمـيــع شــرائــح الـمـجـتـمــع ،وبـصـفـتــه
ً
ً
ً
راعـيــا رئـيـســا ،وبــاعـتـبــاره واح ــدا مــن أكـبــر المساهمين
ً
ً
فــي رفــاهـيــة الـمـجـتـمــع ،فـقــد لـعــب دورا مـهـمــا فــي كــونــه
أول مــن و ضــع حلوال مبتكرة تلبي متطلبات كــل أ فــراد
المجتمع بشكل عام ،وذوي االحتياجات الخاصة على
.وجه التحديد

خاص العتماده من مجلس مفوضي
الـهـيـئــة ،مـشـيــرة الــى أنــه يـضــاف الــى
هــذا الكشف قائمة تتضمن ترقيات
استثنائية ،تكون حسب رؤية اإلدارة
العليا.

اآللية السابقة
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن م ـج ـل ــس
م ـف ــوض ــي ال ـه ـي ـئ ــة ق ـ ــام خ ـ ــال ال ـع ــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي بـ ـت ــرقـ ـي ــة ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
الـمــوظـفـيــن وف ــق اآلل ـيــة ال ـســاب ـقــة ،إذ
كانت هناك مواقع ووظائف شاغرة
ك ـث ـيــرة ،ت ــم فـيـهــا تـسـكـيــن ع ــدد كبير
م ـن ـه ــم ،ال فـ ـت ــة ا ل ـ ــى أن اآل م ـ ـ ــال كــا نــت
ّ
مـعــلـقــة ل ــدى اآلخ ــري ــن ال ــذي ــن ل ــم تتم
تــرقـيـتـهــم ال ـعــام الـمــاضــي ب ــأن ال ــدور
سيكون عليهم العام الحالي ،خاصة
أن ب ـع ـض ـه ــم حـ ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق

أداء متميز فــي ا لـمـهــام ا لـمـكـلــف بها
للحصول على التقييم المناسب.
وذكرت أن هناك استياء من بعض
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـم ـع ـلــومــات
التي تترد بزيادة الشروط الخاصة
بترقية الموظفين ،كمحاولة لتقليل
ال ـع ــدد ،رغ ـبــة ف ــي تـقـلـيــص الـنـفـقــات،
السيما أن هناك من يرى أن ما جرى
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ك ــان ب ـم ـنــزلــة إه ــدار
للمال العام.

الدرجة ال المنصب
و لـ ـفـ ـت ــت ا لـ ـ ــى أن بـ ـع ــض م ــو ظ ـف ــي
ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال يـ ــأم ـ ـلـ ــون فــي
اعتماد آلية الترقية كما هــي ،و عــدم
إجـ ــراء أي ت ـعــديــات عـلـيـهــا ،كــونـهــم
ي ــرون أن إ ج ــراء أي تـعــد يــات عليها
بهدف تقليص العدد يعد ظلما لهم،

شــار كــت  Ooredooبــر عــا يــة ماسية
في المعرض الوظيفي لجامعة الخليج
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم وا لـ ـتـ ـكـ ـن ــو ل ــو جـ ـي ــا ( ،)GUST
ا لــذي أقيم على مــدار يومين فــي حرم
ال ـجــام ـعــة ،واخ ـت ـتــم أع ـمــالــه الـخـمـيــس
الماضي.
وش ـ ـهـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض م ـ ـشـ ــاركـ ــة أك ـث ــر
مــن  20مــؤسـســة مــن الـقـطــاع الـخــاص،
إ ضــا فــة إ لــى حـضــور جـهــات حكومية،
م ـم ـث ـلــة ب ــال ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي إلعـ ــادة
الهيكلة والقوى العاملة.
ورح ـ ـ ـبـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة فـ ـ ــي ج ـن ــاح ـه ــا
ا ل ـخــاص بـجـمـيــع ا لـطـلـبــة مــن مختلف
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ،ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى ف ــرص
العمل والتدريب الميداني ،إضافة إلى
إجراء مقابالت وظيفية افتراضية مع
الـطـلـبــة ،إل ــى جــانــب تـقــديــم الـنـصــائــح
عن المسار الوظيفي ،وتحضير السير
الذاتية ،وغيرها من المواضيع التي
تهم حديثي التخرج.
كـمــا تــواجــد مــوظـفــو قـطــاع الـمــوارد
ا لـبـشــر يــة فــي ج ـنــاح  ،Ooredooلـلــرد
على استفسارات الطلبة حــول العمل
ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،وال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ال ــوظ ـي ـف ـي ــة

نسبة إنجاز خط الغاز
الخامس تجاوزت %89
●

ال س ـي ـم ــا أن ا غ ـل ـب ـي ــة ز م ــا ئـ ـه ــم تـمــت
ترقيتهم العام الماضي ،وأن الترقية
الحالية ستكون على أساس الدرجة
ال المنصب.
وأ شــارت المصادر ا لــى أن مطالب
الموظفين تتضمن تأجيل إجراء أي
تعديل على شروط الترقية الى العام
المقبل ،إذ يرون أن لهم الحق الكامل
في الحصول على الترقية ،كما جرى
مــع زمالئهم ا لـعــام ا لـمــا ضــي ،خاصة
أن ـه ــم ب ـحــاجــة ال ــى ت ـلــك ال ـت ــرق ـي ــة ،إذ
يحظر القانون عليهم العمل بوظيفة
أخرى أو ممارسة أي نشاط تجاري.
وأ ضـ ـ ــا فـ ـ ــت ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ا ل ـ ـقـ ــرار
ال ـن ـهــائــي ب ـشــأن ال ـتــرق ـيــات سـيـصــدر
خــال األ يــام المقبلة ،و" هـنــاك توجه
العتماد بعض منها ،بينما يتم إلغاء
بـعـضـهــا اآلخـ ــر ،أو زيـ ــادة شــروطـهــا
على موظفي الهيئة".

أشرف عجمي

أكد مصدر نفطي مطلع أن خطة تطوير خط الغاز الخامس تسير وفق
االستراتيجية الموضوعة لتنفيذه ،الفتا الى أن نسبة إنجازه وصلت حتى
اآلن الى ما يفوق  89في المئة .وقال المصدر إن خط الغاز الخامس الذي
تنفذه دائرة المشاريع في شركة البترول الوطنية سيتم تشغيله تجريبيا
خالل الشهر المقبل على أن يتم التشغيل التجاري الخاص به مع نهاية
العام الحالي ،مشيرا الى أنه تم إنجاز نسبة كبيرة من أعمال مرحلة الهندسة
والتوريد واالنشاء .وأوضح أن وحدة إسالة الخط مرتبطة بمشروع الوقود
البيئي في بعض الجوانب الميكانيكية والكهربائية لتحقيق استفادة
قصوى من عملية التكرير واستهالك الطاقة ،إضافة الى انها متصلة ببعض
الخطوط مع وحدة إسالة الغاز الرابعة ،خاصة فيما يتعلق بوحدة معالجة
زيت الوقود ونظام تخزين الديزل .وذكــر أن وحــدة خط الغاز الخامسة
الجديدة تقع جنوب مصفاة ميناء األحمدي بجوار وحــدة إسالة الغاز
الرابعة ،مبينا أن القدرة االجمالية لشركة البترول الوطنية بعد تشغيل
الوحدة الخامسة مع الوحدات األربع االخرى ستصبح  3125مليون قدم
مكعبة قياسية من الغاز و 332ألف برميل من المكثفات .ولفت الى أن خط
الغاز الخامس يهدف إلى تلبية احتياجات األسواق العالمية في ضوء خطط
مؤسسة البترول الكويتية لتطوير استكشافات الغاز الجديدة بحقول النفط
والغاز ،والستيعاب ومعالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة في إنتاج الغاز.
كاشفا أن هناك نوايا إلنشاء وحدتي غاز سادسة وسابعة ،ويجرى حاليا
إعداد الدراسات الخاصة بهاتين الوحدتين.

«كفيك» MSCI« :لألسواق الخليجية» انخفض  %1خالل فبراير
 30مليار دوالر قدرة صندوق طريق الحرير الصيني  -الكويتي
قــا لــت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
ً
(كفيك) ،إن أسواق األسهم العالمية شهدت ارتفاعا
خــال فـبــرايــر ،حيث ارتـفــع مؤشر  MSCIلألسهم
العالمية بنسبة  2.83في المئة خالل الشهر ،وفي
أوروبا سجل مؤشر  CAC 40الفرنسي أفضل أداء
ً
بين األســواق المتقدمة ،مرتفعا بنسبة  4.96في
المئة خالل فبراير ،وسجل مؤشر  DAXاأللماني
ً
ارتفاعا نسبته  3.07في المئة.
وف ــي الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،ارت ـف ــع مــؤشــر FTSE
ً
 100خالل الشهر بنسبة  1.52في المئة مدعوما،
بتراجع الجنيه اإلسترليني ،بينما انخفض مؤشر
مديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة
إلى أدنى مستوى له خالل أربعة أشهر ليصل عند
 52في شهر فبراير.
وأضــافــت الشركة في تقريرها أن «األسـهــم في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة واص ـل ــت انـتـعــاشـهــا ال ـقــوي،
وذلــك من أدنــى مستويات لها في ديسمبر حتى
نهاية فبراير ،حيث ارتفع مؤشر  S&P 500بنسبة
 2.97في المئة ،بسبب التفاؤل نحو حل الخالفات
الـتـجــاريــة بين الــواليــات المتحدة والـصـيــن ،إلى
جــانــب ت ــراج ــع ال ـم ـخ ــاوف م ــن ت ـشــديــد الـسـيــاســة
النقدية من جانب االحتياطي الفدرالي».
وفي الصين ،سجل مؤشر  Shanghaiأفضل ً
أداء
بين األسواق العالمية ،حيث ارتفع بنسبة 13.79
في المئة خــال الشهر ،كما ارتفعت األسهم بعد
إعالن قرار الرئيس ترامب بتأجيل زيادة الرسوم
الجمركية على الواردات الصينية ،والتي كان من
المقرر أن تبدأ في األول من مارس.
أما في اليابان ،فقد ارتفع مؤشر Nikkei 225
بنسبة  2.94فــي المئة ،مــع استمرار المحادثات
التجارية بين بكين وواشنطن في اتجاه إيجابي.
وفي أسواق السلع ،ارتفع خام غرب تكساس بنسبة
 5.88في المئة ،ليغلق عند  57.2دوالرا للبرميل
ً
خ ــال الـشـهــر ،وارت ـف ــع خ ــام بــرنــت أي ـضــا بنسبة
 8.83في المئة ،ليغلق عند  66.3دوالرا للبرميل
خ ــال الـشـهــر ،حـيــث انـخـفــض إن ـتــاج «أوبـ ــك» إلــى
أدنى مستوى له في  4سنوات ،بما في ذلك روسيا.
ً
خليجيا  ,أو ضــح التقرير أن المملكة العربية
الـسـعــوديــة أعـلـنــت تــوقـيــع  37اتـفــاقـيــة بقيمة 55

إل ــى مـعــدل نـمــو سـنــوي يبلغ نـحــو  6فــي المئة
مـ ــن الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ب ـح ـل ــول ع ــام
 ،2040لتكون من بين أفضل  20دولة في العالم
اق ـت ـص ــادي ــا ،وض ـم ــن الـ ـ ــدول ال ـع ـشــر األولـ ـ ــى من
الناحية التجارية من خــال اتباع خطة الرؤية
العمانية .2040

األسواق الخليجية

مليار دوالر مع مستثمرين أجانب كجزء من رؤية
المملكة لعام  ،2030كما سيهدف البرنامج إلى
جذب  427مليارا من االستثمارات في القطاعين
الصناعي واللوجستي ،وخلق  1.6مليون وظيفة
جديدة ،وتعزيز الـصــادرات غير النفطية بمقدار
ً
 267مـلـيــارا سـنــويــا ،وإضــافــة مــا يصل إلــى 320
مليارا إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
وف ــي ال ـكــويــت ،ت ــدور مـنــاقـشــات ح ــول إنـشــاء
صندوق طريق الحرير الصيني -الكويتي ،الذي
سيستثمر في المشاريع الكويتية المتعلقة بمدينة
الحرير وتنمية الجزر ،وستتحمل كل من الصين
والكويت مسؤولية جمع نحو  5مليارات دوالر
للصندوق.
وسـيـتــم الـعـمــل مــع ال ـشــركــاء االسـتــراتـيـجـيـيــن
الـصـيـنـيـيــن لـتــرتـيــب تـمــويــل ال ـم ـشــاريــع ،مـمــا قد
يمنح الـصـنــدوق قــدرة استثمارية تصل إلــى 30
مليار دوالر.
وفي اإلمارات العربية المتحدة ،وبحسب وكالة
بلومبرغ ،من المرجح أن يكون اقتصادها األفضل
ً
أداء فــي الـخـلـيــج ،بـفـضــل االس ـت ـع ــدادات إلكسبو
 2020في دبي.

 Ooredooتشارك في معرض  GUSTالوظيفي

مجبل األيوب وعمر البسام

15

اقتصاد

لينا العيسى وناظم الغبرا وعمر البسام وطالل بيدس وقناص الفجي
ال ـم ـتــاحــة ل ـهــم ،إض ــاف ــة إل ــى تـعــريـفـهــم
بإمكانية الحصول على فرص تدريبية
لديها.
ً
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة إيـ ـم ــان ــا
م ـ ـ ــن  Ooredooبـ ــأ ه ـ ـم ـ ـيـ ــة د عـ ـمـ ـه ــا
ل ـل ـش ـب ــاب ،وت ــوف ـي ــر فـ ــرص ع ـم ــل ل ـهــم،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي قـ ـط ــاع حـ ـي ــوي وم ـه ــم
م ـثــل ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا االتـ ـص ــاالت.
ً
و تـنـفـيــذا لسياستها فــي ا لـمـســؤو لـيــة
االجتماعية ،تعمل  Ooredooجاهدة
على المشاركة في جميع المناسبات
الـ ـت ــي ت ــدع ــم الـ ـشـ ـب ــاب وط ـم ــوح ــات ـه ــم
الــوظـيـفـيــة ،لـتـعــريـفـهــم ب ـفــرص الـعـمــل
ً
ل ــدي ـه ــا ،إي ـم ــان ــا م ــن إدارت ـ ـهـ ــا ب ــال ــدور
الكبير ا ل ــذي يلعبه ا لـشـبــاب فــي بناء
المستقبل.
وفـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة
بالمعرض ،أ كــد رئيس قطاع الموارد
ال ـب ـش ــري ــة والـ ـخ ــدم ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة ل ــدى
 Ooredooالكويت ،عمر البسام ،أهمية
االس ـت ـث ـمــار فــي ال ـش ـبــاب ،واسـتـقـطــاب
المبدعين منهم لالنضمام إلى عائلة
 ،Ooredooح ـي ــث ت ـس ـعــى ألن ت ـكــون
بيئة العمل محفزة لإلبداع واالجتهاد،

وأن تكون جاذبة ،خصوصا للكوادر
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،بـ ـم ــا ل ــديـ ـه ــا م ـ ــن ط ــاق ــات
وم ــواه ــب ت ـخ ــدم م ـخ ـتـلــف ال ـق ـطــاعــات
بالدولة وتساهم في بناء المجتمع.
وأعرب البسام عن فخره بالتعاون
مع جامعة الخليج في هذا المعرض،
حـيــث تـسـعــى ا ل ـشــر كــة بـشـكــل مستمر
لـلـمـشــاركــة ف ــي م ـع ــارض وظـيـفـيــة مع
مؤسسات تعليمية مختلفة ،وتسعى
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب عـ ـل ــى اكـ ـتـ ـش ــاف
آ ف ــاق جــد يــدة تـحـقــق لـهــم طموحاتهم
الــوظـيـفـيــة ،وتـسـمــح لـهــم بــاالسـتـفــادة
من تخصصاتهم العلمية في حياتهم
المهنية.
و ت ـت ـم ـي ــز  Ooredooب ـب ـي ـئ ــة ع ـمــل
ح ـي ــوي ــة ت ـش ـج ــع ع ـل ــى ت ـب ـن ــي األفـ ـك ــار
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وت ـ ـن ـ ـمـ ــي اإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع لـ ــدى
الموظفين ،حيث تقوم بشكل مستمر
بـ ـت ـق ــدي ــم فـ ـ ــرص ال ـ ـتـ ــدريـ ــب والـ ـخـ ـب ــرة
ل ـمــوظ ـف ـي ـهــا ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـج ــاالت،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ــؤسـ ـس ــات تــدري ـب ـيــة
داخل الكويت وخارجها ،إيمانا منها
بــأن ذ لــك يـعــود بــا لـنـفــع عـلــى مصلحة
العمل فيها.

«طيران الجزيرة»
تطلق عروض
مارس الحصرية
أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة طـ ـ ـي ـ ــران
ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة عـ ـ ـ ـ ــروض مـ ـ ــارس
الحصرية ،حيث طرحت آالف
التذاكر بأسعار تبدأ من 25
ً
ديـ ـن ــارا ف ـقــط لـلــرحـلــة ذهــاب ــا
إل ــى وج ـه ــات م ـثــل الـبـحــريــن
واإلسكندرية ،ومن  30دينارا
إلى الرياض ،و 32دينارا إلى
الدوحة ومومباي.
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لــ«طـيــران ال ـجــزيــرة» ،روهيت
راماشاندران« :تعود الشركة
ه ــذا ال ـش ـهــر ب ـهــذه ال ـعــروض
المميزة ،تأكيدا على مكانتها
الــريــاديــة ،كـطـيــران منخفض
التكلفة في الكويت» .وتسري
هـ ــذه ال ـ ـعـ ــروض ل ـل ـس ـفــر قـبــل
 15أ بـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــل وإ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـم ـي ــع
الوجهات .ويمكن للمسافرين
ال ـح ـجــز ع ـبــر م ــوق ــع ال ـشــركــة
( )jazeeraairways.comأو
تـطـبـيــق ال ـج ــزي ــرة ال ـم ـتــوافــر
لجميع الهواتف ،أو االتصال
بمركز الخدمة على رقم .177
ويحصل المسافرون على
ط ـيــران ال ـجــزيــرة عـلــى خصم
 25ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى خ ــدم ــة
التوصيل  GoCityإلى المطار،
حيث يتم الخصم باستخدام
الرمز الخاص بالعرض عند
الحجز.
وتتم خدمة جميع الرحالت
عبر مبنى الركاب  T5الخاص
ب ـط ـيــران ال ـج ــزي ــرة ف ــي مـطــار
الكويت الدولي ،والــذي يوفر
تـجــربــة سـفــر سـلـســة ،بفضل
أجـ ـه ــزة ال ـت ـس ـج ـيــل ال ــذات ـي ــة،
وخدمة إنترنت مجانية عند
ب ـ ــواب ـ ــات الـ ـصـ ـع ــود ،وسـ ــوق
حرة ومطاعم متنوعة (تشمل
مطاعم سلم تشيكنز وكوستا
كوفي وسوبريم دياليت).

ً
ووفقا للوكالة فإنه ال ينبغي أن تسبب أسعار
ً
النفط المنخفضة ضغوطا كبيرة في الميزانية،
كما أن عجز ا لـمــواز نــة صغير ،ويمكن تمويله
بسهولة من المدخرات الكبيرة للبالد.
وأضـ ــاف الـتـقــريــر« :أم ــا فــي قـطــر فـقــد شرعت
الدولة مبادرة جديدة للحزام الناشئ ،وهو ممر
اقتصادي جديد يركز على الكويت وعمان والهند
وباكستان وتركيا ،ويبلغ إجمالي المبادرة ما
يقدر بأكثر من  2.1تريليون دوالر ،وذلك كجزء من
استراتيجية إقامة تحالفات جديدة وربط األعمال
التجارية» .ومن المتوقع أن يدرج العراق كذلك في
المستقبل .وفي مملكة البحرين ،سيطلق مصرف
البحرين المركزي مبادرة جديدة (Regulatory
 ،)Sandboxللسماح لشركات التشفير والتقنيات
المالية بالعمل في البالد ،ولكن بانتظار اللوائح
الرسمية لتنظيم الشركات.
وتــأتــي ه ــذه الـمـحــاولــة لـجــذب ال ـمــواهــب إلــى
الـ ـب ــاد ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـس ـعــى ف ـيــه اق ـت ـصــاد
البحرين إلى تعويض الدين المتزايد في أعقاب
تراجع أسعار النفط.
وفي سلطنة عمان ،تخطط السلطنة للوصول

وأشار التقرير إلى أن مؤشر  MSCIلألسواق
الـخـلـيـجـيــة ان ـخ ـفــض بـنـسـبــة  -%1خ ــال شهر
فـبــرايــر ،حيث سجل ســوق قطر أســوء ً
أداء بين
ً
األس ــواق الخليجية ،منخفضا بنسبة -%5.13
 ،بـمـســاهـمــة سـلـبـيــة م ــن ق ـط ــاع ال ـع ـقــار بنسبة
 ،-%12.75وق ـط ــاع ال ـتــأم ـيــن بـنـسـبــة ،-%9.53
واالتصاالت بنسبة  ،-%8.05كما انخفض مؤشر
تـ ــداول ال ـس ـعــودي بـنـسـبــة  ،-%0.79بمساهمة
سلبية من قطاع األدوية بنسبة  ،-% 7.79والسلع
الــرأسـمــالـيــة بنسبة  ،-%6.60والـمــرافــق العامة
بنسبة .-%4.52
ك ـمــا اﻧﺧﻔض ﻣؤﺷر ﺳﻟطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ
 ،-%0.53بمساهمة سلبية من ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
بنسبة  ،-%2.94واﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺳﺑﺔ  .-%0.90بينما
ً
شهد مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية ارتفاعا
بنسبة  0.49فــي المئة بمساهمة إيجابية من
قطاع التكنولوجيا بنسبة  9.26في المئة ،والنفط
والغاز بنسبة  5.85في المئة.
وفي اإلمارات العربية المتحدة ،ارتفع مؤشر
سوق دبي المالي بنسبة  1.5في المئة ،بمساهمة
إيجابية من قطاع العقارات بنسبة  8.95في المئة،
يليه البنوك بنسبة  1.03في المئة.
وف ــي أبــوظ ـبــي ،ارت ـفــع مــؤشــر س ــوق أبوظبي
لألوراق المالية بنسبة  1.84في المئة ،بمساهمة
إيجابية من قطاع العقارات بنسبة  9.04في المئة،
ويليه الخدمات بنسبة  3.19في المئة ،والبنوك
بنسبة  2.96في المئة .وفي البحرين ،ارتفع مؤشر
ً
ســوق البحرين بنسبة  1.53فــي الـمـئــة ،متأثرا
بشكل رئيسي من قطاع الخدمات بنسبة  6.39في
المئة ،والبنوك بنسبة  5.97في المئة.
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ً
البرميل الكويتي ينخفض  75سنتا ليبلغ  65.55دوالرا
ّ
خفضت شركات الطاقة
األميركية عدد حفارات
النفط العاملة لثالث أسبوع
على التوالي ،ليصل إلى أدنى
مستوى في عشرة أشهر.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 75
ً
سنتا فــي ت ــداوالت أمــس األول ،ليبلغ 65.55
ً
ً
دوالرا م ـقــا بــل  66.30دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل في
ً
تـ ـ ــداوالت الـخـمـيــس ال ـم ــاض ــي ،وف ـق ــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عالميا ،هبطت أ سـعــار النفط نحو  1في
المئة ،أمس األول ،بعد بيانات مخيبة لآلمال
لنمو الوظائف في أميركا جــددت المخاوف
بشأن تباطؤ االقتصاد العالمي وتراجع الطلب
على النفط.
ومــع تعرض الـســوق لضغوط مــن زيــادات
كبيرة في إمــدادات الخام األميركي ،تراجعت
ً
عقود مزيج برنت  56سنتا ،أو  0.8في المئة،
ً
لتبلغ عند التسوية  65.74دوالرا للبرميل،
لكن خام القياس العالمي ينهي األسبوع على
مكاسب قدرها  1في المئة.

وان ـخ ـف ـض ــت عـ ـق ــود خ ـ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـســاس
الــوسـيــط  59سنتا ،أو  1فــي الـمـئــة ،لتسجل
ً
عند التسوية  56.07دوالرا للبرميل .وعلى
مــدار األسـبــوع صعد خــام القياس األميركي
 0.5في المئة.
وتوقف نمو الوظائف في الواليات المتحدة
تقريبا في فبراير مع خلق االقتصاد  20ألف
وظـيـفــة فـقــط وس ــط ان ـك ـمــاش لـلـتــوظـيــف في
التشييد وبضعة قطاعات أخرى.
وتـ ـض ــررت األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة أي ـض ــا بعد
تعليقات مــن رئـيــس الـبـنــك الـمــركــزي مــاريــو
دراجــي قــال فيها إن االقتصاد األوروب ــي في
«فترة ضعف مستمر».
وي ــأت ــي ال ـض ـع ــف االقـ ـتـ ـص ــادي األوروب ـ ـ ــي
واألميركي في وقــت يتباطأ النمو أيضا في
آسيا.

والـطـلــب عـلــى الـنـفــط متماسك حـتــى اآلن،
ً
وخصوصا فــي الصين ،حيث تبقى واردات
ال ـخ ــام ف ــوق  10مــايـيــن بــرمـيــل يــوم ـيــا .لكن
تباطؤا في النمو االقتصادي قد يقوض في
نهاية المطاف الطلب على الوقود ويضغط
على األسعار.
وف ــي جــانــب ال ـع ــرض ،يـلـقــي ال ـن ـفــط دعـمــا
هذا العام من تخفيضات في اإلنتاج تقودها
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وانخفض انتاج الخام في السعودية في
فـبــرايــر إل ــى  10.136مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا،
حسبما قال مصدر بصناعة النفط في المملكة
لرويترز.
وتـ ـلـ ـق ــى ع ـ ـقـ ــود الـ ـنـ ـف ــط دع ـ ـمـ ــا أي ـ ـضـ ــا مــن
عقوبات أميركية على صناعة النفط في إيران
وفنزويال ،وهما عضوان في «أوبك».

«التجاري» يطلع طلبة مدرسة أسرار القبندي
على حملة يا «زين تراثنا»
نظم البنك التجاري ،ضمن
فعالية حملة «يا زين تراثنا»
الثامنة ،زيارة لمدرسة أسرار
القبندي ثنائية اللغة ،إلطالع
ال ـط ـل ـبــة ع ـلــى ب ـعــض جــوانــب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث الـ ـك ــويـ ـت ــي الـ ـق ــدي ــم،
وال ـعــادات الكويتية القديمة،
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز سـ ـ ـب ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
معهم ،واطالعهم على بعض
المعلومات التراثية والعادات
الكويتية وأنماط الحياة التي
عــاش ـهــا اآلبـ ـ ــاء واألج ـ ـ ــداد في
الماضي.
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ــت ن ــائـ ـب ــة
المدير العام –قطاع التواصل
المؤسسي– في البنك التجاري
أم ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــورع« :ت ـ ــأت ـ ــي ه ــذه
الزيارة لطالب مدرسة أسرار
ال ـق ـب ـنــدي م ــن مـنـطـلــق إي ـمــان
البنك بضرورة اطالعهم على
جــوانــب مــن ال ـت ــراث الكويتي
ال ـ ـقـ ــديـ ــم وعـ ـ ـ ـ ـ ــادات وت ـق ــال ـي ــد
األجداد واآلباء ،والرعيل األول
من أهل الكويت في الماضي».
وأض ــاف ــت الـ ـ ــورع« :اشـتـمــل
برنامج الــزيــارة على تعريف
ال ـط ـل ـب ــة ع ـل ــى ح ـم ـلــة يـ ــا زي ــن
تراثنا ،والغرض من فعالياتها
المختلفة ،ومــن ثــم تــم عرض
الفيلم التعليمي الذي يجسد
بعض العادات والتقاليد التي
كــان اآلبــاء واألج ــداد يتحلون
ب ـهــا ،وشـ ــرح بـعــض الـكـلـمــات
الكويتية القديمة ،إضافة إلى
إقامة العديد من المسابقات
الـتــراثـيــة الـمـتـنــوعــة ،وتـفــاعــل
الـطـلـبــة م ــع األس ـئ ـلــة ال ـتــي تم
طرحها عليهم».
وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت« :كـ ـ ـم ـ ــا ت ـخ ـل ـلــت

جانب من الزيارة
ال ـ ــزي ـ ــارة اس ـت ـض ــاف ــة ال ـحــرفــي
جمال العلي الــذي قــدم شرحا
عــن مسميات االبـ ــواب قديما،
إضــافــة الــى إقــامــة ورش ــة عمل

شـ ــارك فـيـهــا الـطـلـبــة والـهـيـئــة
الـتــدريـسـيــة بـصـنــاعــة مجسم
عــن السفن الكويتية القديمة،
وإهدائه إلدارة المدرسة بنهاية

أماني الورع في لقطة جماعية مع الطلبة

أسعار صرف العمالت العالمية

ال ــزي ــارة ،كما تــم تــوزيــع هدية
تذكارية تتماشى مع فعاليات
الحملة التراثية على الطلبة».
وفــي ختام الــزيــارة ،أهدى

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«بيتك» يستعرض فرص توظيف الشباب
الكويتيين في معرض «صناع االقتصاد»

المطيري مع عميد كلية العلوم اإلدارية وعدد من المسؤولين في افتتاح المعرض
شارك بيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ُصـ ـن ــاع
االقـتـصــاد وال ـفــرص الوظيفية
الــ ،24الذي نظمته كلية العلوم
اإلداري ـ ـ ـ ــة ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
ل ـل ـط ـل ـبــة ،ت ـح ــت رع ــاي ــة وزي ـ ــرة
األشغال وزيــرة الدولة لشؤون
اإلسكان د .جنان بوشهري.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي م ـ ـشـ ــاركـ ــة «بـ ـيـ ـت ــك»
ضمن إطار جهوده الستقطاب
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـب ـش ــري ــة الــوط ـن ـيــة
المتميزة ،وتدريبهم وتأهيلهم،
واط ــاع ـه ــم ع ـلــى سـ ــوق الـعـمــل
وال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة الـمـتــاحــة،
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـص ــرف ــي
اإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي وع ـ ـ ـمـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـخ ــاص .كـمــا يـمـثــل الـمـعــرض
ف ــرص ــة لـلـبـنــك لـمـعــرفــة نــوعـيــة
الخريجين وكفاءاتهم.
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،ال ـ ــذي
اس ـت ـمــر م ــن  5إلـ ــى  7ال ـج ــاري،
ع ـم ـي ــد «ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة» د.
مـ ـش ــاري الـ ـه ــاج ــري ،وال ـع ـم ـيــد
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـش ــؤون الـطــابـيــة
د .نــايــف ال ـش ـمــري ،إل ــى جــانــب
الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـعـمـلـيــات

الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة وال ـم ـكــافــآت
لـلـمـجـمــوعــة ف ــي «ب ـي ـتــك» طــال
ال ـم ـط ـي ــري ،وع ـ ــدد م ــن مـمـثـلــي
الجهات المشاركة في المعرض.
ويـ ـ ــوفـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ف ــرص ــا
وظـ ـيـ ـفـ ـي ــة لـ ـطـ ـلـ ـب ــة وخ ــريـ ـج ــي
«ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ـ ــة» ،إل ــى جانب
طلبة الكليات األخرى بالجامعة.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب د .الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري عــن
س ـع ــادت ــه بــاف ـت ـتــاح ال ـم ـعــرض،
م ـث ـم ـن ــا حـ ـ ــرص «بـ ـيـ ـت ــك» عـلــى
ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ،وم ـ ـش ـ ـيـ ــدا
بــال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة لـلـبـنــك في
دعم الطلبة.
ول ـقــى ج ـنــاح «ب ـي ـتــك» إقـبــاال
كبيرا مــن الطلبة والخريجين
الـبــاحـثـيــن عــن عـمــل ،فيما قــدم
فــريــق مـتـخـصــص م ــن ال ـم ــوارد
البشرية في جناح البنك نبذة
عــن الـتــوظـيــف ،وأه ــم ال ـشــروط
الـتــي يجب تــوافــرهــا لاللتحاق
بــال ـع ـمــل ف ــي «ب ـي ـت ــك» ،وأهـمـيــة
الموارد البشرية في المؤسسات
وال ـش ــرك ــات ،وض ـ ــرورة تحديد
الـ ـمـ ـس ــار ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ،وك ـي ـف ـيــة
ا خـتـيــار التخصص والوظيفة

وا لـمــؤ سـســة المناسبة للعمل،
وم ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـس ــوق الـمـحـلــي
للتوظيف في الكويت.
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش الـ ـمـ ـع ــرض،
واصل «بيتك» فعالية «قهوتكم
علينا» للطلبة ،ضمن اهتمامه
ب ـش ــري ـح ــة ال ـط ـل ـب ــة والـ ـشـ ـب ــاب،
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
بـتـنـظـيــم ف ـعــال ـيــات وم ـفــاجــآت
خاصة بهم ،تلبية لتطلعاتهم.
ولقيت الفعالية إقباال كبيرا
مــن الطلبة ،وإش ــادة بمبادرات
«بـيـتــك» المختلفة ،الـتــي تؤكد
اهتمامه بالطلبة والشباب.
ويــولــي الـبـنــك أهـمـيــة كبرى
ل ـت ـعــزيــز دوره ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
الجهات المعنية ،لخدمة جهود
ت ــوظ ـي ــف الـ ـكـ ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة،
وإتــاحــة الفرص أمــام الشركات
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وت ـط ــوي ــر
الكفاءات ،وصقل الخبرات وفق
المعايير والمقاييس العالمية.

ً
«الخليج» :السحب الشهري لحساب الراتب غدا
يجري بنك الخليج السحب
الشهري الثاني لحساب الراتب
ً
غــدا .وسيتم إجــراء السحب في
ف ـ ــرع ال ـب ـن ــك ب ـم ـن ـط ـقــة م ـش ــرف،
ب ـح ـض ــور وإشـ ـ ـ ــراف م ـم ـثــل مــن
وزارة التجارة والصناعة.
يمنح حساب الراتب العمالء
الـجــدد ممن يـقــومــون بتحويل
رواتـبـهــم إلــى «الخليج» فرصة
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ج ــائ ــزة نـقــديــة
ف ــوري ــة ق ــدره ــا  100ديـ ـن ــار ،أو
قرض بدون فوائد حتى 10.000

أسعار صرف العمالت العربية

قـطــاع الـتــواصــل المؤسسي
إدارة مدرسة أسرار القبندي
«مـ ـ ــوسـ ـ ــوعـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـلـ ـهـ ـج ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ل ـت ـك ــون مــرجـعــا
لطلبة المدرسة ،لما تحتويه
مـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ه ـ ــام ـ ــة عــن
الـ ـ ـت ـ ــراث الـ ـك ــويـ ـت ــي الـ ـق ــدي ــم،
إضــافــة إلــى مجموعة صور
من رزنامة البنك.
وفي ختام الزيارة توجهت
إدارة مدرسة أسرار القبندي
بــا لـشـكــر إلدارة ا ل ـب ـنــك على
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ،وال ـ ـج ـ ـهـ ــود
الـ ـمـ ـب ــذول ــة م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـب ـنــك
إلحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـك ــوي ـت ــي
الـ ـق ــدي ــم ،واه ـت ـم ــام ــه ال ــدائ ــم
بالطلبة ،مقدرة األثر الطيب
الــذي تركته هذه الزيارة في
نفوس طالب المدرسة ،وما
ق ــدم ـت ــه ل ـه ــم مـ ــن م ـع ـلــومــات
تــراثـيــة ساهمت فــي تثقيف
الطلبة بمآثر األجداد واآلباء
في الماضي القديم.

ّ
عـلــى صعيد الـعـمـلـيــات ،خــفـضــت شــركــات
الطاقة األميركية عدد حفارات النفط العاملة
لثالث أسبوع على التوالي ،ليصل إلى أدنى
مستوى في عشرة أشهر مع تنفيذ منتجين
ً
مستقلين خـطـطــا لـخـفــض اإلنـ ـف ــاق ،رغ ــم أن
شركات نفطية كبرى تخطط لمزيد من اإلنفاق.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة،
أمـ ــس األول ف ــي ت ـقــريــرهــا األس ـب ــوع ــي ال ــذي
يحظى بمتابعة وثيقة ،إن عدد حفارات النفط
انخفض بمقدار تسعة حفارات في األسبوع
الـمـنـتـهــي ف ــي ال ـثــامــن م ــن م ـ ــارس ،لـيـتــراجــع
إجمالي عدد الحفارات إلى  ،834وهو األدنى
منذ مايو الماضي.
ومـ ــازال ع ــدد ح ـف ــارات الـنـفــط الـنـشـطــة في
أميركا ،وهو مؤشر أولــي لالنتاج مستقبال،
مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ ،796

بعدما عززت شركات الطاقة االنفاق في 2018
لالستفادة من ارتفاع األسعار.
وتباطأت أنشطة الحفر النفطي مع تقلص
عــدد الحفارات في األشهر الثالثة الماضية،
بينما تخفض شركات مستقلة لالستكشاف
واالنتاج االنفاق مع تركيزها على نمو األرباح
ب ــدال مــن زي ــادة اإلن ـت ــاج ،وس ــط تــوقـعــات بــأن
أسعار الخام ستنخفض هذا العام مقارنة بـ
 .2018لكن شركات نفطية دولية قالت إنها
تخطط لزيادة االنفاق هذا العام.
ووفـ ـق ــا ل ـت ـقــريــر «ب ـي ـكــر هـ ـي ــوز» ،ب ـلــغ عــدد
حفارات النفط والغاز الطبيعي النشيطة في
الواليات المتحدة  1027هذا األسبوع .وتنتج
معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
(رويترز)

دينار ،شرط أال يقل الراتب الذي
يتم تحويله إلى البنك عن 500
دينار.
وبإمكان العمالء الجدد أيضا
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ب ـط ــاق ــات فـيــزا
وماستركارد االئتمانية بدون
رســوم سنوية فــي الـعــام األول،
مع إمكانية الحصول على قرض
تصل قيمته إلى  70.000دينار،
وت ـس ــدي ــده خـ ــال  15س ـن ــة ،أو
قــرض استهالكي تصل قيمته
إلى  25.000دينار.

كـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر ع ـ ـ ــرض ح ـس ــاب
ال ـ ــرات ـ ــب ل ـ ـعـ ــام  2019لـجـمـيــع
العمالء الكويتيين الجدد ممن
يـ ـق ــوم ــون ب ـت ـح ــوي ــل روات ـب ـه ــم
إلــى «الـخـلـيــج» ،فــرصــة الــدخــول
تلقائيا في السحوبات الشهرية
والـ ـف ــوز ب ـ ـ  12ض ـعــف ال ــرات ــب،
وف ـ ــي ال ـس ـح ــب الـ ـسـ ـن ــوي عـلــى
أك ـب ــر ج ــائ ــزة ل ـح ـســاب ال ــرات ــب
فــي الـكــويــت ،وهــي  100ضعف
الراتب.

«المتحد» يرعى تدشين تطبيق «خيركم» للصم
أعـلــن الـبـنــك األه ـلــي المتحد
رعايته تدشين تطبيق «خيركم»
لـلـتـفـسـيــر ال ـم ـي ـســر ل ـل ـصــم ،في
إطـ ـ ـ ــار شـ ــراك ـ ـتـ ــه االج ـت ـم ــاع ـي ــة
مــع جمعية الـمـنــابــر الـقــرآنـيــة،
وفـ ــي إطـ ـ ــار ح ــرص ــه ع ـل ــى دع ــم
المشروعات االجتماعية الخالقة
التي تسهم في تحقيق التنمية
المستدامة للمجتمع ،بما يتفق
مـ ــع رؤي ـ ـ ــة سـ ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد لكويت
جديدة .2035
وت ــم إط ــاق خــدمــة «خـبــركــم»
ف ـ ــي حـ ـف ــل بـ ــرعـ ــايـ ــة وحـ ـض ــور
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي بــالــوكــالــة
لـلـبـنــك األه ـل ــي الـم ـتـحــد ط ــارق
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ،ك ـ ـمـ ــا شـ ـ ــاركـ ـ ــت فــي
ال ـح ـفــل س ـحــر دش ـت ــي ال ـمــديــرة
الـعــامــة إلدارة حـمــايــة الـعـمــاء
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن بـ ـ ــرامـ ـ ــج
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة فــي
ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك ،و لـ ـفـ ـي ــف مـ ـ ــن اإلدارة
التنفيذية العليا به.
وف ـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ـت ــه خ ـ ـ ـ ــال ح ـف ــل
تدشين تطبيق «خـيــركــم» ،أكد
طارق محمود أن البنك األهلي
المتحد كان حريصا على عقد
شــرا كــة مجتمعية مــع جمعية

صورة جماعية
الـمـنــابــر الـقــرآنـيــة فــي الـكــويــت،
انطالقا من رؤية البنك الرامية
إل ـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــع ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـح ــدي ـث ــة والـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي،
بهدف تحقيق االنتشار األوسع
وال ـ ـخـ ــدمـ ــة األف ـ ـ ـضـ ـ ــل ،فـ ـج ــاءت
هذه الرعاية لهذا التطبيق في
مــرح ـل ـتــه األولـ ـ ـ ــى؛ ل ـي ـك ــون أول
تطبيق نوعي يخدم هذه الفئة
محليا وعالميا ،إدراكا من البنك
ألهمية دعم ومساندة هذه الفئة
المهمة ،والـحــرص على تذليل
العقبات في طريقهم ،وتعليمهم

القرآن الكريم وضرورات الدين،
مـضـيـفــا أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة هي
األولـ ــى م ــن خ ــال دع ــم تطبيق
«جزء عم» ،وستعقبها خطوات
مماثلة في األعوام القادمة.
وأكدت دشتي أن هذه الرعاية
م ــن الـبـنــك الـحـصــريــة لتطبيق
«خيركم» للتفسير الميسر للصم
تأتي إيمانا من البنك بأهمية
تمكين ذوي الـهـمــم ،واالرت ـقــاء
بهم وتذليل الصعاب أمامهم،
وه ــو األم ــر ال ــذي يـتـمــاشــى مع
أهـ ــداف األم ــم الـمـتـحــدة وخطة

ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد (كــويــت
« ،)2035فـمـفـهــوم الـمـســؤولـيــة
االجتماعية لــدى البنك األهلي
المتحد نترجمه إ لــى مشاركة
بـنــاء ة وانـتـمــاء نحو المجتمع
والكويت».
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن تطبيق
«خـ ـي ــرك ــم» ل ـل ـت ـف ـس ـيــر ال ـم ـي ـســر
للصم سيخدم  18مليون أصم
ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،م ــن خــال
لغة اإلشارة ،منهم  5آالف أصم
فــي ال ـكــويــت ،كـمــا يـخــدم عموم

المسلمين ،كونه يشتمل على
تفسير ّ
ميسر يتناول المرادفات
وال ــدروس المستفادة من آيات
الــذكــر الـحـكـيــم؛ لـيـكــون سلوكا
واقـ ـعـ ـي ــا فـ ــي ح ـي ــات ـن ــا ،وك ــذل ــك
سيستفيد منه غير المسلمين
ممن يرغبون فــي فهم مقاصد
اآليات والسور بالقرآن الكريم،
حـ ـي ــث تـ ـم ــت مـ ـ ــراعـ ـ ــاة ت ـي ـس ـيــر
ال ـت ـف ـس ـيــر ل ـل ـع ـمــوم ع ـب ــر لـجـنــة
عـ ـلـ ـمـ ـي ــة أش ـ ـ ــرف ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
التطبيق.
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اقتصاد

ً
ً
خروج  80مليار دوالر من
أميركا
مع
تجارة
التفاق
للتوصل
ونهارا
ليال
نعمل
الصين:
أسواق األسهم المتقدمة

سجلت صادرات الصين
ووارداتها تراجعا أكبر مما
كان متوقعا في فبراير الماضي،
حسب أرقام رسمية نشرت،
أمس األول.

قــال وانــغ شو ويــن ،نائب وزيــر التجارة
ال ـص ـي ـن ــي ،أمـ ـ ــس ،إن ال ـص ـي ــن والـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــازال ـت ــا ت ـع ـمــان ل ـيــا ونـ ـه ــارا،
للتوصل إلى اتفاق تجاري يحقق مصالح
الجانبين وآمال العالم.
ويشارك وانغ بشكل كبير في المحادثات
التجارية مع الواليات المتحدة.
وقال وانــغ ،خالل مؤتمر صحافي ،على
هامش االجتماع السنوي للبرلمان الصيني،
إنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن،
وإن الجانبين يعمالن على التوصل إلى
ات ـفــاق إلن ـهــاء الـتـعــريـفــات الجمركية التي
فرضها كل جانب على اآلخر خالل الحرب
التجارية ،ألن التعريفات المتبادلة ال تفيد
أيا من الطرفين.
ولكنه قال إن أي آلية تجارية يتم تحقيقها
البد أن تكون متساوية وعادلة.
وقال كليت ويليمز ،المستشار التجاري
للبيت األبيض ،إن "مسؤولي إدارة الرئيس
دونالد ترامب لم يقدموا أي خطط جديدة
إلرسال فريق إلى الصين إلجراء محادثات
تجارية مباشرة ،رغم أنه مازال هناك عمل
كثير يتعين إنجازه من أجــل التوصل إلى
اتفاق".
وسـجـلــت ص ـ ــادرات الـصـيــن ووارداتـ ـه ــا
تراجعا أكبر مما كــان متوقعا في فبراير،
حسب أرقام رسمية نشرت ،الجمعة ،وعززت
القلق حيال الدولة اآلسيوية العمالقة التي
تشهد تباطؤا اقتصاديا.
وباتت الصين تواجه وضعا معقدا ،وهي
تخوض حربا تجارية مع واشنطن أدت إلى
تبادل فرض رسوم جمركية مشددة بمليارات

قال خبراء لدى "أوف أميركا ميريل لينش" ،إن نزوح تدفقات بـ10
مليارات دوالر من األسهم ،خالل األسبوع الماضي ،ساهمت في
أسوأ بداية عام تسجلها التدفقات الخاصة باألسهم منذ .2008
ً
وقال محللو البنك استنادا إلى بيانات من إي.ب ــي.إف.آر ،التي
ً
ترصد التدفقات ،إن "التدفقات تزيد قليال على  60مليار دوالر
نزحت من األسهم منذ بداية العام".
وخرجت من األسواق المتقدمة تدفقات بنحو  80مليار دوالر،
بينما دخل ما يزيد قليال على  18مليار دوالر إلى األسواق الناشئة.
وأضافوا أن "السندات شهدت دخول تدفقات بقيمة  8.8مليارات
دوالر خالل األسبوع الماضي ،وأن صناديق الذهب سجلت نزوح
تدفقات بقيمة  1.2مليار".

األرجنتين ترفع الفائدة بقوة
بعد انهيار البيزو
الدوالرات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبالدوالر ،تراجعت الصادرات الصينية
 20.7فــي المئة فــي فـبــرايــر ،بعدما سجلت
ارتفاعا الشهر الذي سبق ،حسب ما أعلنت
إدارة الجمارك.
وواصـ ـل ــت الـ ـ ـ ــواردات انـخـفــاضـهــا ال ــذي
بلغت نسبته  5.2في المئة ،وهو أكبر مما
سجل في يناير.
وجاء التراجع في الصادرات والــواردات
أكبر مما كان متوقعا ،فقد قدرت مجموعة
خـبــراء استطلعت وكــالــة بلومبرغ آراء ه ــم
انـخـفــاضــا بنسبة  5و 0.6فــي الـمـئــة على

ال ـتــوالــي .وق ــال ريـمــونــد يــونــغ المحلل في
مصرف "ايه ان زد" ،إن "األرقــام التي نشرت
أم ــس ت ـعــزز وج ـهــة نـظــرنــا ال ـتــي تفيد بــأن
االنكماش االقتصادي في الصين بدأ".
وأضاف أن "القليل من األسباب تدفع إلى
توقع ارتفاع في األمد القصير".
من جهة أخرى ،سجلت الصين في فبراير
فائضا تجاريا شهريا منخفضا بشكل غير
معهود ،بلغ  4.12مليارات دوالر فقط ،أي
أقل بكثير من الفائض الذي سجل في يناير
( 39.2مليارا).
وتــواجــه الصين التي تستهدفها حرب

تجارية بدأتها الــواليــات المتحدة تباطؤا
في النمو االقتصادي ،الذي انخفض العام
الماضي إلى  6.6في المئة وكان األدنى منذ
 28عاما.
وأع ـلــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـصـيـنــي لــي كه
تـشـيــانــغ ،ال ـثــاثــاء ،هــدفــا مخفضا بشكل
طفيف للنمو في  2019يتراوح بين  6و6.5
في المئة.
وسجلت الصناعات التحويلية في فبراير
أدنــى مستوى لها منذ ثالث سنوات .وفي
الشهر الـســابــق ،كــاد مــؤشــر مهم لألسعار
في القطاع الصناعي يصل إلى االنكماش.

رفعت األرجنتين سعر الفائدة القياسي بشكل حاد ،مما ساعد في
تعافي عملتها البيزو بعد أن سجلت مستوى قياسيا منخفضا أمام
الدوالر األميركي في الجلسة السابقة.
وأغ ـلــق الـبـيــزو مــرتـفـعــا  3.16فــي الـمـئــة عـنــد  41.2مـقــابــل العملة
الخضراء بعد أن رفع البنك المركزي سعر فائدة رئيسيا إلى أكثر من
 59في المئة ،ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يناير ،في مسعى
إلغ ــراء المتعاملين على الـعــودة إلــى شــراء العملة المحلية ،بعد أن
دفعتهم مخاوف اقتصادية للتخلص منها يوم الخميس.
وت ـتــزايــد الـضـغــوط عـلــى ال ـب ـيــزو ،بينما تسعى حـكــومــة الرئيس
موريسيو ماكري للتغلب على تضخم جامح وانكماش اقتصادي قبل
انتخابات هذا العام .وهوت العملة إلى  42.5مقابل الدوالر الخميس
الماضي.

األسهم األميركية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدوالر بعد تقرير الوظائف
تــراجـعــت ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة لــأسـهــم األمـيــركـيــة
لخامس جلسة على التوالي ،وسجلت أكبر انخفاضات
أسبوعية منذ أن هــوى السوق في نهاية  ،2018بعدما
أث ــارت أرق ــام ضعيفة للوظائف فــي أمـيــركــا الـمــزيــد من
المخاوف بشأن االقتصاد العالمي.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول
ً
في بورصة وول ستريت منخفضا  23.12نقطة ،أو 0.09
في المئة ،إلى  25450.11نقطة ،في حين تراجع المؤشر
ستاندر آند بورز  500األوسع نطاقا  5.86نقاط ،أو 0.21
في المئة ،ليغلق عند  2743.07نقطة.
ً
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا  13.32نقطة،
أو  0.18في المئة ،إلى  7408.14نقاط.

وأن ـهــت ال ـمــؤشــرات الـثــاثــة جميعها األس ـبــوع على
خسائر تزيد على  2في المئة.
واستقرت األسهم األميركية في ختام تــداوالت أمس
ً
األول بعد انخفاضها متأثرة بصدور تقرير الوظائف
الشهري الذي سجل بيانات ضعيفة ،إضافة إلى المخاوف
ب ـشــأن نـمــو االق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي ،وسـجـلــت ال ـمــؤشــرات
الرئيسية خسائر أسبوعية.
وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأقل من  0.1في
المئة أو  23نقطة إلى  25450نقطة بعد خسائر بأكثر من
 170نقطة ،كما انخفض "ناسداك" بنسبة  0.1في المئة أو
 13نقطة إلى  7408نقاط ،في حين انخفض ""S&P 500
القياسي بنسبة  0.2في المئة أو ست نقاط إلى  2743نقطة.

وفــي األس ــواق األوروب ـيــة ،انخفض مؤشر "ستوكس
يوروب  "600بنسبة  0.9في المئة أو نحو ثالث نقاط إلى
ً
 370نقطة ،مسجال خسائر أسبوعية بنحو  1في المئة.
وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني ( )53نقطة إلى
 7104نقاط ،وانخفض مؤشر "داكس" األلماني ( )60نقطة
إلى  11458نقطة ،وهبط المؤشر الفرنسي "كاك" ( )36نقطة
إلى  5231نقطة.
وصعدت أسعار الذهب ،أمس األول ،إلى أعلى مستوى
لـهــا فــي أس ـب ــوع ،واخ ـتــرقــت فـتــرة وج ـيــزة حــاجــز 1300
دوالر مع تضرر العملة األميركية وشهية المستثمرين
للمخاطرة من تقرير ضعيف بشأن الوظائف في أميركا
فاقم أيضا صورة قاتمة لالقتصاد العالمي.

ً
وتوقف نمو الوظائف في الواليات المتحدة تقريبا في
فبراير ،مع خلق أكبر اقتصاد في العالم  20ألف وظيفة
فقط ،وسط انكماش للتوظيف في قطاع التشييد وبضعة
قطاعات أخرى.
وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري  1.06في المئة إلى
 1299.06دوالرا لــأوقـيــة (األون ـص ــة) فــي أواخ ــر جلسة
التداول بالسوق األميركي ،منهيا األسبوع على زيادة
قدرها  0.4في المئة.
وكانت أسعار المعدن النفيس هبطت إلــى 1280.91
دوالرا لألوقية ،لتقترب بشدة من أدنى مستوى لها في
خمسة أسابيع الذي المسته في وقت سابق هذا األسبوع.
وصعدت العقود األميركية للذهب واحدا في المئة،

ً
لتبلغ عند التسوية  1299.30دوالرا لألوقية.
ومــن بين المعادن النفيسة األخــرى ،هبط البالديوم
ً
 0.9في المئة إلى  1514.50دوالرا لألوقية ،مسجال أكبر
انخفاض أسبوعي منذ األسـبــوع المنتهي فــي الثالث
والعشرين من نوفمبر.
ً
وق ـفــزت الـفـضــة نـحــو  2فــي الـمـئــة إل ــى  15.33دوالرا
لــأوق ـيــة ،بـعــدمــا ه ــوت فــي جلسة الـخـمـيــس إل ــى أدنــى
مستوى منذ أواخ ــر ديسمبر .وتنهي الفضة األسبوع
على زيادة قدرها  0.8في المئة .وارتفع البالتين  0.2في
ً
المئة إلى  814.88دوالرا لألوقية ،لكنه أنهى األسبوع على
خسارة قدرها  5.3في المئة ،هي أكبر هبوط أسبوعي من
حيث النسبة المئوية منذ منتصف أغسطس.
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يدخل حقبة جديدة استثنائية بحفالته الخارجية
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عروض طهي رائعة تشمل الكانابيه والبوفيهات واستراحات القهوة

أمسية ساحرة
م ــع إط ــاق ــه خ ــدم ــة الـحـفــات
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ي ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ف ـ ـنـ ــدق
فورسيزونز بيروت حقبة جديدة
ومثيرة ،إذ يمكن لضيوفه اآلن
االستفادة من سمعته الراسخة
ف ــي ال ـط ـبــخ ال ـم ـثــالــي وال ـخــدمــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وإحـ ـض ــاره ــا إل ــى
مناسباتهم الخاصة في بيروت
وخارجها.
ً
وسواء كان االجتماع حميميا
ً
أو اجـ ـتـ ـم ــاع ع ـم ــل أو اح ـت ـف ــاال
رفيع المستوى ،سيعمل فريق
الحفالت الخارجية المحترف،
الذي تم اختيار أفراده لمهنيتهم
وخبرتهم وقدرتهم على التفاعل
مــع الـضـيــوف ،بشكل وثـيــق مع
العمالء لتخصيص تجربة كاملة
من البداية إلى النهاية.
وفي هذا الصدد ،يقول نائب
الرئيس اإلقليمي المدير العام
لـ ـفـ ـن ــدق ف ــورسـ ـي ــزون ــز بـ ـي ــروت
رامي سايس" :نحن متحمسون
ً
جـ ـ ــدا ل ــدخ ــول مـ ـج ــال ال ـح ـفــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـ ـ ــع فـ ـ ــريـ ـ ــق م ــن
المهنيين ذوي المهارات العالية
وسنوات من الخبرة ،ويمكننا أن
نـقــدم اآلن لضيوفنا وعمالئنا
خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة ال ـ ـط ـ ـب ـ ــخ وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام
بــالـتـفــاصـيــل ال ـتــي يـشـتـهــر بها
الفندق في الخارج".
وتـ ـشـ ـم ــل خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـط ـع ــام
للحفالت الخارجية الكانابيه،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات،
واس ـت ــراح ــات ال ـق ـهــوة وح ـفــات
الكوكتيل ،ويرأس فريق الطهي
الشيف التنفيذي أبوستولوس
ديـ ـم ــو ،ال ـ ــذي سـيـضــع بـحــرفـيــة
قائمة مخصصة لكل حــدث مع
ت ـف ــاص ـي ــل ق ــاب ـل ــة لـلـتـخـصـيــص
ل ـت ـت ـنــاســب م ــع أذواق ال ـع ـمــاء
وتـفـضـيــاتـهــم ،وم ــن ث ــم سيتم
إع ــداد قائمة الطعام مــن جانب
فريق طهي الفندق ،الذي يتميز

أناقة البوفيهات
بـ ـخـ ـب ــرات واس ـ ـعـ ــة فـ ــي ال ـط ـبــخ
َ
المحلي والــدولــي ،بما فــي ذلك
األطـ ـب ــاق ال ـغــرب ـيــة واآلس ـي ــوي ــة
والشرق أوسطية والمتوسطية.
وسـتـعــزز الـقــوائــم المصممة
المكونات الطازجة من اللحوم
المحلية وا ل ـمــأ كــوالت البحرية
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراوات وال ـم ـن ـت ـج ــات
الـ ـعـ ـض ــوي ــة ،ت ــرافـ ـقـ ـه ــا عـ ــروض
األطباق الجميلة والمميزة ،في
وقت ستكمل خبرة الطبخ التي
يتميز بـهــا طـهــاة فــورسـيــزونــز
خــدمــة الـفـنــدق الـبــديـهـيــة ،التي
ي ـم ـك ــن م ــرافـ ـقـ ـتـ ـه ــا بـ ـم ــزي ــد مــن
الخدمات مثل ترتيبات الزهور،
وأدوات ال ـمــائــدة والــدي ـكــور ،أو
الترفيه الخاص للضيوف.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،يـ ـق ــول ال ـش ـيــف
ديمو" :يسعدني أننا سنتمكن
ح ـضــر إلـ ــى ك ــل أن ـحــاء
م ــن أن ن ـ ً
لبنان مذاقا لما نفعله في فندق
ً
ف ــورس ـي ــزون ــز ب ـ ـيـ ــروت" ،م ــؤك ــدا
أن "ال ـط ـبــخ ه ــو ج ــوه ــر عـمـلـنــا،
ومع خدمة الحفالت الخارجية
ال ـج ــدي ــدة ،ن ــري ــد أن ن ــرف ــع هــذه
ال ـت ـجــربــة ب ـعــد أك ـث ــر ،م ــن خــال

استراحة القهوة

فخامة المساء في «فورسيزونز بيروت»

أنامل ذهبية للشيف

بركة سباحة
تقديم المأكوالت المبتكرة التي
تقدم مع الطاقة اإلبداعية التي
تميزنا عن المنافسين".
ويـ ـض ــم فـ ـن ــدق ف ــورس ـي ــزون ــز
ُ
ب ـيــروت ،ال ــذي افــتـتــح فــي يناير
ً
 170 ،2010غــرفــة ،و 60جناحا
ً
ً
ً
في  25طابقا تشكل برجا عاليا
ً
حــدي ـثــا م ــن ال ــزج ــاج والـ ـف ــوالذ،
وعـلــى سطحه حــوض سباحة،

متحمسون
لدخول هذه
الحقبة مع فريق
من المهنيين
ذوي الخبرة

رامي سايس

سننشر في كل
أنحاء لبنان
مذاق ما نعده
في بيروت مع
مأكوالت مبتكرة
الشيف ديمو

ً
ويضم أكثر من  230تيراسا.
وي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ديـ ـ ـ ـك ـ ـ ــور الـ ـفـ ـن ــدق
الداخلي بأنه كالسيكي ويعطي
اإلحساس السكني ،الذي يعززه
م ــوق ــع ال ـم ـب ـن ــى ال ـم ــرت ـف ــع ف ــوق
الكورنيش بالقرب من المارينا،
وإط ــال ـت ــه ع ـلــى م ـنــاظــر الـبـحــر
األب ـي ــض ال ـم ـتــوســطوال ـمــدي ـنــة
والجبل.
وي ـ ـح ـ ـتـ ــوي الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــدق ،الـ ـ ــذي
ي ـس ـت ـغــرق ال ــوص ــول إل ـي ــه نحو
 15دقيقة من المطار في وسط
ب ـي ــروت ،عـلــى شــرفــة كـبـيــرة في
ال ـه ــواء ال ـط ـلــق ،ومــركــز عـصــري
للياقة البدنية مع مناظر رائعة
على المارينا والبحر األبيض
الـمـتــوســط ،فــي حين يبلغ عدد
غرفه العالجية  8غرف.
ً
وي ـ ـضـ ــم ال ـ ـف ـ ـنـ ــدق عـ ـ ـ ـ ــددا مــن
المطاعم الرائعة ،مثل ذا جريل،
ال ـ ــذي ي ـق ــدم س ـت ـيــك ه ـ ــاوس مع
م ـ ـق ـ ـبـ ــات ومـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ــوالت ب ـح ــري ــة
مـسـتــوحــاة مــن الـبـحــر األبـيــض
ال ـم ـتــوســط ،إل ــى ج ــان ــب أط ـبــاق
ً
خاصة ،ويشمل نحو  72مقعدا
ً
ً
ً
داخ ـل ـيــا ،و 61مـقـعــدا خــارجـيــا،

إطاللة على البحر

ومـطـعــم ذا لــوبــي الونـ ــج ،ال ــذي
ي ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــوة وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاي مــع
مختارات من الوجبات الخفيفة
والـشــوكــوالتــه الحرفية ،ويضم
ً
ً
 51مـقـعــدا داخ ـل ـيــا ،و 48مقعدا
ً
خارجيا.
وم ــن ال ـم ـطــاعــم ال ـم ـم ـيــزة في
الـ ـفـ ـن ــدق ك ــذل ــك م ـط ـع ــم الونـ ـ ــج:
ذا الونـ ـ ــج وال ـ ـبـ ــار ،الـ ـ ــذي ي ـقــدم
المأكوالت اآلسيوية والسوشي،
ً
وأطـ ـب ــاق ــا خ ــاص ــة م ـثــل بــرجــرز
مـ ــع خـ ـب ــز الـ ـب ــن عـ ـل ــى الـ ـبـ ـخ ــار،
وال ـج ـم ـبــري ال ـت ـم ـبــورا وكــريـمــة
مايونيز الـكـمــأة ،وكـعــك الـكــراب
مع بن حبر الحبار ،إضافة إلى
الكوكتيالت الخاصة.
وال يغيب الترفيه عن معالم
ً
ال ـف ـن ــدق ،إذ ي ـضــم م ـس ـب ـحــا في
الهواء الطلق على سطح الفندق،
ً
مـ ـح ــاط ــا بـ ــزجـ ــاج مـ ــع إط ـ ــاالت
خـ ــابـ ــة عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر األبـ ـي ــض
الـمـتــوســطوالـمــديـنــة والـجـبــال،
ً
ً
ومركزا للياقة البدنية مطال على
ً
ً
البحر أيضا بمساحة  546مترا
ً
مربعا مع "السبا".
ويـحـتــوي الـفـنــدق على غرف
ع ــائـ ـلـ ـي ــة مـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـن ــزالء
ب ـص ـح ـبــة األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،وت ـح ـت ــوي
جميع ا لــو حــدات السكنية على
مكيف وح ـمــام ،ويعتبر وجــود
ال ـب ـل ـك ــون أو ال ـ ـتـ ــراس ال ـخ ــاص
مــن ضـمــن وســائــل الــراحــة التي
توفرها معظم الغرف.

قائمة مخصصة لكل
حدث مع تفاصيل
تناسب أذواق العمالء
وتفضيالتهم

جانب من أحد األجنحة

culture@aljarida●com
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يستمر مهرجان «رحلة
تعيش الفنانة يسرا اللوزي
المعنى» إلى  14الجاري،
حالة من االنتعاشة الفنية
حيث تطل في رمضان بعملين وتقام على هامشه سلسلة
دراميين إضافة إلى تحضيرها أمسيات وورش عمل
لمشروع سينمائي جديد.
ومسرحية.

إيما واتسون تدعو إلى حماية أفضل للمرأة
في يومها العالمي طالبتها أن تنتفض وتقاوم
دعـ ــت ال ـن ـج ـمــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة إي ـم ــا وات ـ ـسـ ــون ضـمــن
ً
ً
ً
مجموعة ِمــن بين  76ممثال وكــاتـبــا ونــاشـطــا وقــادة
أعمال ،الحكومات إلى زيادة دعم وحماية للنساء الالتي
يناضلن من أجل حقوقهن حول العالم.
ونشرت صحيفة "الغارديان" الرسالة لمناسبة يوم
العالمي للمرأة ،أمس األول ،وتقول إن النساء يخاطرن
بالتعرض لردود فعل عكسية والرقابة والعنف ،عندما
يدافعن عن حقوقهن أو يتحدثن عن الظلم.
وتـ ــدعـ ــو الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ــوق ـع ــة الـ ـ ـق ـ ــادة إلـ ـ ــى ال ــوف ــاء
بالتزاماتهم بحماية النساء ،قائلين" :تحتاج النساء
بجميع أشكالهن المختلفة وجنسياتهن وأعراقهن
ُ
وديـنـهــن ،وهــويـتـهــن الجنسية ،إل ــى سـمــاع صوتهن
واح ـ ـتـ ــرام ـ ـهـ ــن ...ي ـج ــب أن ت ـت ـم ـتــع ك ــل ام ـ ـ ــرأة ب ـحــريــة
اختياراتها الخاصة وتطالب بحقوقها".
وتــابـعــوا فــي الــرســالــة أنــه "مــع ذلــك عندما تتحدث
النساء ،يحاولن أن يكون لهن رأي في الـقــرارات التي
ً
تؤثر على حياتهن أو يدافعن عن حقوقهن ،وغالبا ما
يتم إسكاتهن وتقويضهن وحتى تعرضهن للخطر.

برادلي كوبر

تتعرض النساء لخطر ردة الفعل العكسية والرقابة
ّ
يتحدثن ،سواء عبر اإلنترنت أو خارج
والعنف أينما
اإلنترنت .ال يتم االعتراف أو الوثوق بخبرات وتجارب
الـمــدافـعــات عــن حـقــوق اإلن ـس ــان .ال يـتــم الـتـشــاور مع
النساء بشكل هادف بشأن القضايا التي تؤثر مباشرة
عليهن" ،وتواجه النساء الالتي يتحدثن بصراحة كل
أشكال العنف واالعتداء ..هذا يجب أن يتوقف".
وأض ــاف ــوا" :إن ـنــا نــدعــو الـحـكــومــات إل ــى االع ـتــراف
بخبرات منظمات حقوق المرأة والحركات النسائية
والثقة بها ،ال سيما تلك التي تمثل النساء المهمشات
لـمـكــافـحــة إس ـكــات نــاشـطــات ح ـقــوق ال ـم ــرأة؛ والــوفــاء
بااللتزامات المتعلقة بحماية المدافعات عن حقوق
اإلن ـســان عــن طــريــق تـقــديــم مــن يــرتـكـبــون الـعـنــف إلــى
العدالة ،وتعزيز القانون بما يتماشى مع األطر الدولية
لحقوق اإلنسان".
كما احتفلت إيـمــا وات ـســون البالغة مــن العمر 28
ً
عاما بيوم المرأة العالمي بنشر صورة جديدة لها من
خالل حسابها الشخصي بموقع التواصل االجتماعي

لقطة من المسلسل

ً
التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صــورا للنجم
ً
برادلي كوبر في لوس أنجلس البالغ من العمر  44عاما
ً
كان بإطاللة "كاجوال" إذ ارتدى "جينز" واسعا مع فليب
فلوب وقبعة ونظاراته الشمسية.
ً
ً
وكانت مجلة  In Touchنشرت تقريرا جديدا تحدثت
فـيــه عــن طـلــب النجمة العالمية لـيــدي غــاغــا الـ ــزواج من
الممثل األميركي برادلي كوبر بعد أشهر من محاولتها
تجاوز مشاعرها نحوه بسبب ارتباطه بعارضة األزياء
أيرينا شايك.

"إنستغرام" ،وعلقت على الصورة قائلة" :أي كان من هو
أنت تقدمي ،وارقصي ،وانتفضي ،وقاومي ،واحتجي،
ً
ً
كوني الفتة لألنظار ،واحتفلي ،أتمنى لكن جميعا يوما
ً
رائعا للمرأة العالمي".
يذكر أن النجمة إيما واتسون دائما ما توجه رسائل
مدعمة للنساء وتحاول قدر المستطاع أن تلفت نظر
الجميع إلى أهمية المرأة وتنصح النساء كي ال يتخلين
عن حقوقهن ،ويتوجهن للطريقة التي تحافظ على
متطلباتهم في الكثير من األوقات.
ومن المعروف أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال
عالمي يـحــدث فــي الـيــوم الثامن مــن شهر مــارس
كــل ع ــام ،وي ـقــام لـلــداللــة عـلــى االح ـت ــرام الـعــام،
وتقدير وحب المرأة إلنجازاتها االقتصادية،
والسياسية واالجتماعية ،وفي بعض الدول
كالصين وروس ـيــا وكــوبــا تحصل النساء
على إجازة في هذا اليوم.

كيفن هارت

كيفن هارت ّ
يصور الجزء
الجديد من «»Jumanji

برادلي كوبر يطل بمالبس «شارع  101دالميشنز»
«كاجوال» في لوس أنجلس يعرض  18الجاري
تعطي "ديزني" زخما جديدا لفيلمها " 101دالميشنز" ،الذي
ُيعد من الكالسيكيات ،من خالل مسلسل رسوم متحركة يضم
شخصيات جديدة وديكورات حديثة يبدأ عرضه بأوروبا
في  18الجاري.
ويتكون مسلسل "ش ــارع  101دالميشنز" ،وهــو إنتاج
بريطاني -كندي مشترك ،من  20حلقة ،مدة الحلقة  20دقيقة،
وتدور أحداثه في منطقة كامدن تاون بشمال لندن ،ويتميز
بأنه مكيف مع الصيحات الراهنة ،بتأثيراته الكوميدية
ورسوم شخصياته.

نشر النجم األميركي الشهير كيفن هــارت صورة
جديدة له من خالل حسابه الشخصي بموقع التواصل
االجتماعي إنستغرام يكشف فيها استعداده النهائي
لـلـبــدء فــي تـصــويــر ال ـجــزء الـجــديــد مــن فيلم الخيال
واإلثــارة والمغامرة الشهير " ."Jumanjiوكانت شركة
ً
"سوني" المنتجة لعمل ،أكدت منذ فترة رسميا أن الجزء
الجديد وهو بعنوان "Untitled Jumanji: Welcome to
 ،"the Jungle Sequeسيطرح في  21ديسمبر المقبل،
من بطولة دوين جونسون وكارين جيالن وأوكوافينا.

ً
ً
ً
غييرمو ديل تورو يكتب فيلما مرعبا وغامضا

قصته مقتبسة من ثالثية الروائي ألفين شوارتز
يشارك ديل تورو في كتابة
سيناريو فيلم "Scary
Stories to Tell in the
 "Darkإلى جانب كل من
باتريك ميلتون وماركوس
دونستان.

يخوض المخرج المكسيكي
غ ـي ـي ــرم ــو ديـ ـ ــل ت ـ ـ ــورو ال ـح ــائ ــز
األو س ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـ ــام  2018ع ــن
فيلمه الفانتازي "The Shape
 "of Waterكـ ـت ــا ب ــة م ـغ ــا م ــرة
سينمائية جديدة في قالب من
ال ــرع ــب وال ـغ ـم ــوض ي ـط ـمــح أن
ينافس فيها مرة أخرى في أرفع
جائزة سينمائية في العالم.
يشارك ديــل تــورو في كتابة
سيناريو فيلم "Scary Stories
 "to Tell in the Darkإ ل ــى
جـ ــانـ ــب ك ـ ــل ب ــات ــري ــك م ـي ـل ـتــون
وماركوس دونستان المعروفين
بــالـمـشــاركــة فــي كـتــابــة سلسلة
أفالم "المنشار" (سو).
ق ـص ــة ال ـف ـي ـلــم م ـق ـت ـب ـســة عــن
ً
الثالثية الروائية األكثر مبيعا
للكاتب األميركي ألفين شوارتز،
التي تحمل االسم نفسه ،والقت
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا فــي الـفـتــرة بين
عــام  1980إلــى األلفية الثانية،
وتتناول قصة مجموعة أطفال
عليهم مواجهة أبشع مخاوفهم
للتغلب على قوى مظلمة تهدد
قريتهم بالدمار.
و ت ـ ـ ـجـ ـ ــري أ حـ ـ ـ ـ ـ ــداث "Scary
"Stories to Tell in the Dark
بـ ـع ــد أن يـ ـج ــد مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الـمــراهـقـيــن أن عليهم حــل لغز
غ ــام ــض ح ـ ــول وف ـ ـ ــاة ع ـ ــدد مــن
السكان فــي بلدتهم الصغيرة،
ف ـت ـب ــدأ م ـغ ــام ــرات ـه ــم بــال ـب ـحــث

زوي تتوسط أفريدال وديل تورو
عــن التهديد ال ــذي يتسبب في
موت السكان ،ويكتشفون قوى
سحرية تتالعب بمصائر الناس
وحيواتهم.
وي ـ ـتـ ــولـ ــى إخ ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـف ـي ـل ــم،
ال ـ ــذي س ـي ـط ــرح ع ـل ــى ش ــاش ــات
السينما العالمية فــي التاسع
م ــن أغ ـس ـطــس ال ـم ـق ـبــل ،أنــدريــه
أفـ ــريـ ــدال ،وي ـت ـصــدى لبطولته
مـجـمــوعــة مــن ال ــوج ــوه الـشــابــة
أم ـث ــال مــايـكــل جـ ــارزا وأوس ـتــن
أبرامز وغابرييل راش وأوستن
زاجور وناتالي جانزورن وزوي
مارغريت كوليتي.
يذكر أن فيلم "The Shape of
 "Waterلديل تــورو فــاز بأربع
جــوائــز أوسـكــار ،أهمها جائزة

أفـ ـض ــل ف ـي ـل ــم ،وأفـ ـض ــل م ـخــرج
لــديــل ت ــورو ،وأفـضــل موسيقى
تصويرية للموسيقار العالمي
أليكساندر ديسبالت ،وهو من
بطولة سالي هوكينز ومايكل
ش ــان ــون وري ـت ـش ــارد جينكينز
ودوغ جونز وأوكتافيا سبنسر،
وتدور أحداث الفيلم في مدينة
ب ــال ـت ـي ـم ــور بـ ــواليـ ــة م ــاري ــان ــد
األميركية عام  1962حول فتاة
بكماء تعمل في مختبر حكومي
ح ـي ــوي ت ـقــع ف ــي ح ــب مـخـلــوق
بــر مــا ئــي شبيه بالبشر يعيش
قيد األسر.
وت ـت ــوق ــع م ـج ـلــة "ف ــارايـ ـت ــي"
األمـيــركـيــة أن ي ـقــدم دي ــل تــورو
م ـعــا ل ـجــة سـيـنـمــا ئـيــة مختلفة
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ً
وأك ـ ـ ـثـ ـ ــر رع ـ ـ ـبـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـق ـص ــص
الشهيرة نفسها ،ا لـتــي أرعبت
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراء األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي فـ ـت ــرة
الثمانينيات ،وأن يكون مستوى
الطرح غير مخصص لألطفال.
وكانت شركة "سي بي أس"
ل ـ ــأف ـ ــام تـ ـق ــدم ــت ع ـ ـ ــام 2013
للحصول على حقوق لتحويل
ث ــاث ـي ــة ش ـ ــوارت ـ ــز إل ـ ــى أع ـم ــال
ً
سـيـنـمــائـيــة ،وبـ ـ ــدأت ف ـع ــا في
المراحل اإلنتاجية األولى لكن
المشروع واجه بعض المشاكل،
إلـ ــى أن ان ـض ــم ف ــي عـ ــام 2018
الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـن ــروي ـج ــي أن ــدري ــه
أفريدال إلى فريق الفيلم.

إيما واتسون

مسك وعنبر
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ّ
في «صالح يعود» وفق
المخرج عيسى الحمر في
تقديم معادلة إيقاعية سليمة
لعناصر العرض المسرحي.
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والجمال والخير
الحقيقة
إلى
تتوق
الشعرية
تجربتي
فاضل:
أبي
ربيعة
د.
َ
ّ
ً
َّ
ّ
َّ
ّ
• أنتج  60كتابا في النقد األدبي والقصة والرواية والشعر
َ
َ
العربية وآدابها في ّ
الكفاءة في ّاللغة َّ
َ
كلية التربيةَ -الجامعة اللبنانية ،أواسط
أنهى
َّ
اليسوعية ّثم َّ
ّ
َّ
الثمانينيات .مارس
اللبنانية ،أواخر
السبعينيات ،والدكتوراه في الجامعة
ّ
َ
َّ
ِّ
كلية اآلداب ،الجامعة ّ
ّ
ّ
اللبنانية.
الصحافة الثقافية في ّجريدتي النهار والحوادث .وعلم في َ
الماجستير والدكتوراه .وهو ّمن األقالم األصيلة والحديثة
وال ً َيزال
يشرف على ً طلب َّ َ
ّ
والرواية والشعرّ .
والقصة ّ
دبي َّ
األ ّ
وشدد في نقده على عمق
معا .أنتج ستين كتابا في النقد
ّ
ِّ
َّالداللة َ
يف
وسعة الفضاء ووهج الجمال،
واستمد معظم قصصه ورواياته من بيئة الر َّ
ّ
بناني ،ومن ّ
ّالل ّ
التحوالت التي تفرضها تمددات المدن ،وإيقاعات الحضارة ،والحداثة .أما
ّ
ّ
ّ
فصوفيّ ،
ّ
روحانية الشرق
يستمد من شمس الشرق دفئها ،ومن
مشرقي،
غنائي،
شعره
َّ
ّ
َّ
ّ
الفكري المتفتح ،والحوار والتفاهم وقبول اآلخر ،والبعد عن الكراهية
ع
التنو
ومن
غناها،
َ
ّ ّ
ّ
ّ
والفرنسية،
بالعربية
والتسلط الثيوقراطي األعمى! «وحدها الحكمة» آخر كتبه صدر
ترجمة الدكتورة رلى ذبيان.
«الجريدة» التقت أبي فاضل في دارته في بيروت فدار النقاش الفكري التالي:
بيروت -ميشال مراد

انتظامي في
الكتابة محاولة
لالنسجام مع
ّ
الرسالة التي
اختيرت لي

ُ
ّ
ُ
سحر
● الكتابة الحق فعل
ٍُ
َ
ُ
ّ
يمتلك العقل ويسلب
رؤيــوي َ
القلب ،فكيف تصفها أنت؟
َ
 تسعى الكتابة إلى أهلها،وهـ ـ ــي ت ـع ــرف ـه ــم وت ـخ ـت ــاره ــم،
وتسكن في بيت الواحد منهم،
ً
ً
وتـكــون ن ــارا فــي نــايــه ،وخـبــزا
ً
على مائدته ،ونورا في عتمته.
َ
ّ
يتجرأ على َصداقتها
َال أ حــد
ّ
أو االقـ ـت ـ َـراب َّمـنـهــا ،أو ادعـ ــاء
ـف ب ـه ــا ،مــا
ال ـع ـش ــق أو ال ــش ـغ ًـ َ
لــم تفتح لــه ص ــدرا ،أو تناديه
رح ـ ُـم ـه ــا ال ــدافـ ـئ ــة ،أو تـسـ ّـمــي
المعشوق باسمه ،كي تنفحه
ري ـح ـهــاَ ،و ُي ـحــاك ـيــه نسيمها،
ّ
وتعطر ج َ
ّ
وتزين
واء ه حدائقها،
ِ َ
حـضــوره بــألــوانـهــا وألحانها
َ
ومعانيها الغريبة ُ
المدهشة.
َ
ُ
َ أم ـض ـي ــت خـمـسـيــن س ـنــة ال
تهجرني ،صامتة
ُ
أهجرها وال ُ
بصمت
كي َتسمعني ،وأ ُصيخ
ٍ
ـادي ـ ـهـ ــا فــي
كـ ــي أسـ ـمـ ـعـ ـه ــا ،أنـ ـ
َّ
َ ُ
اللحظات الحزينة فتلبسني
ُ
َ
ع ـبــاء ة ا َل ـفــرح ،وتـنــاديـنــي بفم
ً
مينرفا ،فننتقل معا من جزيرة
إلـ ــى ب ـح ــر وإلـ ـ ــى غ ــاب ــة ،وإل ــى
ص ـ ـحـ ــراء وإلـ ـ ــى م ــدي ـن ــة وإلـ ــى
وهي تجعلني عصفورا
َجبلَ ،
طفال...
أو
سنونوة،
و
أ
زنبقة
َ
أو َ
ك ـم ــا أج ـ َع ـل ـه ــا ك ــالـ ـع ــروس أو
ِّ
الطيب،
ُكالورود أو كحامالت
أفـ ـ ـي ـ ــض ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن روح ـ ـ ــي،
وت ـف ـيــض ع ـل ـ ّـي م ــن خـيــراتـهــا،
ُ
وه ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ال ت ـ ـح ـ ـصـ ــى،
ّ
قلبي
عيني
وأمنحها
ونبض َ
ّ
وحرية وأمال
لتمنحني تعزية،
ً
َ
تتعب!
جنحة ال
وأ
ِ
َ
ع ـن ــدم ــا ك ـن ــت أف ـ ـقـ ــد مـعـنــى
ال ـح ـ ّـب ،فــي غــربــة ال ـعــالــم ،كــان
ال ـ ـح ـ ـبـ ــر َي ـ ـس ـ ـحـ ــرنـ ــي بـ ـح ـ ّـب ــه،
َوكــرمــه ،ورقـ ّـيــه ،وعـنــدمــا كنت
أشـ ـ ـع ـ ــر َبـ ــالـ ــوحـ ــدة وال ـ ـكـ ــآبـ ــة،
ّ
تنضم بعضها
كانت األحــرف
ّ
إ لــى بعض وتشكل سنفونية
رائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ل ـ ـتـ ــؤنـ ــس ح ـ ـضـ ــوري
وتـ ـحـ ـض ــن ح ـ ــزن ـ ــي وتـ ـ ـ ّ
ـردنـ ـ ــي
َ
ً
ج ــدي ــدا .وع ـنــدمــا كـنــت أبـحــث
َ
وتـ ْـســودّ
المعنى وال ـن ــور،
عـ ّـن َ
كانت
الدنيا أمامي ومن حولي،
ِ
ّ ُ
تتداعى ،تحملني نحو
الرموز
َ
المالحم واألساطير والبطوالت
ُ
وال ـم ـغــامــرات ،وتـشـعــل مــا في
ذاتـ ـ ـ ــي م ـ ــن ط ـ ـمـ ــوحـ ــات وق ـ َـي ــم

ُ
وتقاليد ،وحـيــاة ،ف ــأدرك مدى
ّ
َ
ص ووفائه ،وفاعليته،
أمانة الن ّ
ودوره الـبــنــاء فــي إع ــادة بناء
الذات ،وسط ّ
الركام واآلالم!
ّ
َ
وضعت عشرات المؤلفات
●
ُ
ول ــم يـنـضـ ْـب قـلــمــك! فـمــا الــذي
تبغيه من خالل استمرارك؟
ّ
َ
 ال ـ َك ــات ــب أو ا َل ـف ــن ــان ال ــذيَُ
ّ
يــرســم أو ينحت أو َيــلــحــن ،ال
ي ـق ـ ّـرر ب ـمـ َـلء َإرادت ـ ــه أن يــوقــف
اإل بـ ـ ـ ــداع أ و أ ن ي ـس ـت ـمـ َّـر ف ـيــه،
َّ
الفنية التي كتبت
فالمواهب
سـفــر ّأي ــوب وقـصــائــد بودلير
والموناليزا وسلطانة جبران،
وموسيقى موزار ،تغدو َاليوم،
شبه غائبة بعد سيطرة األرقام
ّ
والــت ـك ـنــولــوج ـيــة وال ـع ـلــومـ ّـيــة
ّ
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــةّ ،ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــول
والـ ـقـ ـل ــوب والـ ــش ـ ـعـ ــوب ،وب ـعــد
ّ
تدمير البيئة وموت الطبيعة،
ـداث ال ـخ ـل ــل الـ ـه ــائ ــل فــي
وإحـ ـ ـ ـ َ
ن ـظ ــام األش ـ ـيـ ــاء وال ـع ـن ــاص ــر...
ال ـم ـهـ ّـم اآلن ،ه ــو ال ـ ُّـس ــؤال :هل
ُ
َستعطي الحياة ميكاالنج آخر،
َ َ
ّ
وغــوتــي آخ ــر ،وأب ــا تَــمــام آخــر،
وبالزاك ،وهوجو ،وأبا ّ
حيان،
والجاحظ؟!
َ
نشهد
ـا
ـ
م
ـط
ـ
ـ
س
و
ـد
أس ـت ـب ـعـ
َ ُ
وم ــا ن ــرى وم ــا ن ـقــرأ ،أن نقبل
ّ
ّ
متجددة في الفن
على طبقات
ّ
والتخييل والخلق والتأويل
ّ
والـ ــزيـ ــادة والـ ـ ّـريـ ــادة .م ــن هنا
َ
َّ
ت ـ ـمـ ـ ُّـس ـ ـكـ ــي ب ـ ــال ـ ــط ـ ــري ـ ــق الـ ـ ــذي
اختارته لي الحياة ونظامها،
ومـ ـ ــا ان ـت ـظ ـ َـام ــي فـ ــي م ـش ــروع
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،وأنـ ـ ـ ــا فـ ــي ال ـثــام ـ ّنــة
ّ
والستين ،سوى محاولة مني
ّ
لــانـسـجــام مــع الــرســالــة التي
َّ
ـص ــوت
اخـ ـتـ ـي ــرت ل ـ ــي ،وم ـ ــع ال ـ َ
ال ــذي ن ــادان ــي ص ـغ ـيــرا ،وأخ ــذ
ب ـ ـيـ ــدي ،وحـ ــرس ـ ـنـ ــي ،وأوحـ ـ ــى
إل ـ ّـي بـمــا َك ــان ،وب ـمــا يـجــب أن
ي ـ ـكـ ــونَ ،وأن ـ ـقـ ــذنـ ـ َـي مـ ـ ـ ـ ّـرات مــن
ّ
الموت ،وألهمني أن األلم خير
ّ
وال ـ ّـس ـع ــادة خ ـيــر ،وال ـه ــم خير
وال ــراح ــة خ ـي ــر ،وال ثـنــائـ ّـيــات
وم ـ ـ ــآ ّس ـ ـ ــي ،بـ ـ ــل وح ـ ـ ـ ــدة ح ـي ــاة
ُيـ ـص ــفـ ـيـ ـه ــا الـ ـفـ ـه ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك،
وال ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ــام فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذات ب ــرغ ــم
ّ
قات!
المعو َ
ّ
وإن ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــل الـ ـقـ ـل ــم وف ــي
نفسي ٌ
فخر عزيز لكون رسائل

ربيعة أبي فاضل
ُ
َ
وأط ـ ــاري ـ ــح أنـ ـج ــزت ف ــي َبعض
جــام ـعــات لُ ـب ـنــان ،ح ــول أدبـ ــي،
إلى جانب أدبــاء آخرين ،وكون
ُ ً
ـات وك ـت ـبــا ص ــدرت حــول
دراس ـ ـ ٍ
شـ ـع ــري ،ون ـت ــاج ــي الـقـصـصــيّ
ا َل ـ ّـريـ ـف ـ ّـي ،وفـ ــي ن ـف ـســي اع ـت ــزاز
ألنـ ـ ـ ـ ــي س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ت ـخ ــري ــج
ع ـش ــرة دك ــات ــرة ب ـعــد َاإلش ـ ــراف
ع ـل ـي ـهــم ،وم ـع ـظ ـم ـهــم أهـ ـ ــل ج ـ ّـد
ً
ّ
َ
وك ـ ّـد ورزانـ ــة .كما أن ع ــددا من
ُ
ّ
نصوصي ترجم إلى اإلنكليزية
ُ
ّ
والفرنسية ،وتَترجم نصوص
ُ
أخـ ـ ـ ــر ،وه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ي ـع ـن ــي لــي
الكثير.
َ
وح ــاول ــت م ـنــذ سـنـتـيــن أن
َّ
أكـ ـت ـ ُـب بــال ـم ـح ـكـ ّـيــة ال ـمــط ـع ـمــة
ب ــال ــفـ ـصـ ـح ــى ،وه ـ ـ ــي ت ـج ــرب ــة
شائقة ،ومسؤولة ،لخلق روح
ّ
جديدة في اللغة .فلغة الحياة
ُ
نتداولها تغني الفصحى،
التي َ
تستوعب الكثير
خيرة
األ
وهذه ُ
َ َّ
َ ّ ُ
ُ
َألنها أ ّم .على أن األ ّم ال تطيق
أن تحيا في الهواء ،بل تستمدُّ
َ
نـسـغـهــا وطــاقـتـهــا وسـحــرهــا،
من شعبها وهمومه وتعابيره!
● ك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـفـ ــا س ـ ـفـ ــة
والـصــوفـ ّـيـيــن صــرفــوا عمرهم
في البحث عن الحقيقة ،وأنت
أحدهم ،فإلى ماذا انتهيتم؟
 بـ ـ ـع ـ ــض ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ـ ِّـو ف ـ ـيـ ــنان ـ ـت ـ ـهـ ــى إلـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ٍّـص َ ُمـ ـبـ ـعـ ـث ـ ٍـر
ُ
وإل ــى
مـهـجــور ،عــاجـ ٍـز ،م ـقــفـ ٍـلِ ،
ك ـ ــائ ـ ـ ٍـن ص ـ ـ ُـام ـ ــت ،ه ـ ــائ ـ ـ ٍـم ع ـلــى
وجـهــه ،يـقــف وال يـقــف ،يعرف
وال يـ ـ ـع ـ ــرف ،ي ـ ـ ــرى وال ي ـ ــرى.
وبعضهم انفصل عــن ،وشـ َ
ـرع
ً
فـ ــي رحـ ـلـ ـت ــه ،ت ـ ــارك ـ ــا ال ـج ـه ــل،
َّ
ً
والـ ــزمـ ــان ،وال ـ ّـرف ــاه ـي ــة ،عــابــرا
جـ ـس ــر الـ ـمـ ـع ــرف ــة ،ن ــاسـ ـ َي ــا مــا
ّ
وراء ه ،مـتـطــلـعــا إلـ ــى األمـ ـ ــام.
ّ
الــنـمـطــان يـطـمـحــان إل ــى كسر
ال ـغ ــرب ــة ب ـ َـالـ ـق ــرب ،وال ـح ـج ــاب
بالرؤيا .األ َّول تــرك ولــم ُيجد،
وشعر باألنس،
والثاني وجد،
َ ّ
ص ـ ّـول
ـو
ـ
ل
ا
ن
أل
ـل،
ولـ ــو ل ـ َـمّ ي ـص ـ
َ
َ ّيعني أنــي هو .والحقيقة أني
أنـ ـ ــي وهـ ــو هـ ــو ،وال ح ـلــولـ ّـيــة،
ـدود بـيــن خالق
وال إل ـغــاء ل ـح ـ ٍ
ومخلوق ،وروح كبرى وروح
صغرى ،وذات تحيا وتموت،
وذات تصنع الحياة والموت،
والقيامة والحياة.

ّ
إن ت ـ ـجـ ــر ب ـ ـتـ ــي ا ل ـ ـش ـ ـعـ ـ ّ
ـريـ ــة
ّ
لـ ـيـ ـس ــت صـ ــوفـ ــيـ ــة ب ــال ـم ـع ـن ــى
ّ
ال ـ ــطـ ـ ـق ـ ـ َـو ّس ـ ـ ّـي ،الـ ـ ـح ـ ــرف ـ ـ ّـيّ ،وال
َّ
ت ـ َّـدع ــي أن ـه ــا عــرفــانــيــة تتلقى
واإلي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاءات مــن
اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات ِ
الـ ـ ـح ـ ـ ّـي الـ ـ ـ ــذي ال يـ ـ ـم ـ ــوت .هـَـي
تجربة تاقت إ لــى الحقيقة أ و
إلى الجمال والخير ،والمثال،
وح ـ ــاول ـ ــت الـ ـمـ ـع ــرف ــة بــال ـق ـلــب
إل ــى ج ــان ــب ال ـع ـقــل ،وال ـت ـ ّحـ ُّـرر
بــالـ ّـسـلــوك إل ــى جــانــب الــنــص.
جــرب ـتــي بــال ـع ـيــن ،واألذن،
وت ـ َّ
والـ ـ ــذوق ،وال ـك ـيــان ،اسـتـعــارت
ُ
ما استطاعت من رموز تشير
إلــى طريق المطلق ،مــن "جــزر
األنـبـيــاء" إلــى "عطشان يحنو
َ
على الـيـنـبــوع" ،إلــى "ه َمسات
ّ
روح" إلــى "عــودة الـحــاج" إلى
"ص ــوت َّ
السكينة" ،إلــى "شيخ
الحكمة"،
"وحدها
إلى
َ
العزلة"ُ ،
ّ
إنَـمــا كنت أص َـغــي إلــى ألـحــان
ـاق ،وإل ـ ــى
األب ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـ ــي األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّ
المعرفةُ ،في الشوق إلى
عذوبة َ
الوحدة .وأنا لم أنهِ المحاولة،
تنتهي ،ما
لكونها ال تصل ،وال
َ
دمت في لباس الجسد ،وألعب
ّ
في الزمان ،ويلعب بي!
● ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ح ـي ــث
َ
أمضيت ربــع قــرن ،مــاذا تقول
لك اليوم؟
ّ َ ّ َ
ود أ ن
ُ  -هـ ــذا س ـ ـ َ
ـؤال م ـه ــم أ ُ
َأف ـ ِّـرع ــه إل ــى مـســألـتـيــن :األول ــى
ُ
َّ
أ ن ا ل ـم ـع ــر ف ــة ي ـج ـ َـب أن ت ـغـ ِّـيــر
َّ
الـحـيــاة ،الـثــانـيــة :أن المعرفة
ُّ
دائم.
انفتاح ،وانتظام ،وتطور َ
وال ـج ــا َم ـع ــة ه ــي ال ـح ـض ــن ،أو
ّ
المصنع الذي ّيرعى
الرحم ،أو
الـتـفـكـيــر ال ـ ّـنـ ـق ـ ّ
ـدي ،وال ـتــنــويــر
ّ
ّ
الفردية
الثقافي ،والتعالي على
ل ـب ـنــاء مـجـتـمــع مـنـفـتــح ع ــادل
ّ
متحرر متكامل ،ووطن تنصهر
فـيــه الـ ُـمـتـنــاقـضــات ،وتـتــراجــع
صـ ــراعـ ــات ال ـ ـمـ ــذاهـ ــب ،وي ـب ــرز
ُ َ
ُ َّ
َ
خارج
المتراص،
المتحد
دور
َّ
الت َ
حديات.
● هــل أخ ـفــق اإلن ـس ــان على
م ـ ـ ــدى تـ ــاري ـ ـخـ ــه ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
رسالته؟ وما كانت العوائق؟
 م ــا ه ــي رس ــال ــة اإلنـ ـس ــانف ــي ه ــذا ال ـع ــال ــم؟ أن ُيـضـ ِّـحــي

وي ـ ـحـ ـ ّـب ُ
ُ
وي ـس ـه ــم ف ــي س ـعــادة
الـمـخـلــوقــات ،وال ـك ــون .مــارس
َّ
اللعب ،في بعض الحضارات،
ّ ّ
عـلــى ق ــاع ــدة أن ك ــل الـعـنــاصــر
تـلـعــب ،وه ــي فــي ال ــوج ـ َـود ،من
َّ
الــزهــرة إلــى الـمـجـ ّـرة .وأخـضــع
ُال ـح ـيــاة لـلـعـقــل ،ف ــي ح ـضــارات
ُ
ّ
العلمي،
أخر ،فبنى العقلَ برجه
ّ
ووض ــع الـكــائــن أمـ ــام تـحــديــات
َ
ـات ال َن ـه ــاي ــة لـ ـه ــا .وف ــي
وأزمـ ـ ـ ـ ـ ُ
ثقافات أخر ،أشاح عن حضارة
الخارج ،وعاد إلى القلب بحثا
ع ــن حـقـيـقــة ذات ـ ــه ،وم ــا يـحــوط
ب ــه م ــن تـ ـط ـ ّـورات وم ـس ـت ـجـ َّـدات
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاة .ال ـ ـ ــلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم
والـ ـتـ ـص ـ ّـوف ،ث ــاث حـ ــاالت من
ُ
مجموعةٍ ال َح َّد لها ،تخضعها
َّ
َّ
َّ
البشرية للتجريب .اللعب كشف
ّ
الحلولية ،والتكنولوجيا كشفت
ّ
ّ
المدمر للبيئة،
الذكاء الراعب،
ولــإن ـســان ،ولـنـظــام الطبيعة.
بقي القلب العارف ،فهو ضمانة
تماسك الـحـيــاة ،واستمرارها،
ّ
الروحي
واحتضانها الجوهر
للحقيقةُ .
َّ
علمتنا األ س ـط ــورة ،ومعها
الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـ َم ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا الـ ـقـ ـص ــص
ّ
ّ
الدينية ،أ ن غلغامش الباحث
عــن الـخـلــود ،عــاد حزينا برغم
ّ
ب ـط ــوالت ــه ،واق ـت ـنــع بـ ــأن اآلل ـهــة
نعمة الخلود،
وحــدهــا ،تمتلك َ ّ َ
وسلطة الحياة .وأن أ ّيوب لحظ
مـ ــدى ح ـ ـ ــدوده ،وم ـ ــدى طــاقـتــه،
ّ
فــرأى فــي التسليم ِحلما ،وفي
َّ ً
ُ
َّ
الصبر م ــودة وحـلـمــا ،واخـتــار
طــريــق الـمـصــالـحــة م ــع اآلل ـهــة،
وتسييرها شؤون الوجود.
ُ وهـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــذا ،ع ـ ـ ـنـ ُـ ــدمـ ـ ــا بـ ـح ــث
أورف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوس ع ـ ــن أوري ـ ـ ــدي ـ ـ ــس،
ّ
وتحولت أمام عينيه إلى رماد،
رأى م ـســاحــة قـ ــدرتـ ــه ،وم ـســار
م ـص ـي ــرهَ ،فــاك ـت ـفــى ب ــاألل ـح ــان،
ّ
والغناء .األ ّ َول وجد ضالته في
المجتمع ،وأدرك أنه إلى موت،
ّ
والثاني مات ألف ميتة قبل أن
مونتاني
ي ـمــوت ،عـلــى طــريـقــة
ّ
القائل بالموت قبل الموت ،لكنه
رأى في موته الحياة ،والثالث
ّ
انتصر على الموت بالفن ،ونشر
َّ
ال ـف ــرح ،ف ــي عـنــاصــر الــطـبـيـعــة،
والكون .ال شيء يــوازي رسالة
ه ــؤالء األب ـطــال :أن ننتمي إلى
الحياة ،ونساعد على ْارتقائها،
وندع الميتافيزيق لآللهة!

اإلعالم بين
الترفيه
والتوجيه

د .خالد عبداللطيف رمضان

أنشئت وزارات اإلعــام في بعض الــدول ،وخاصة في األنظمة
الشمولية والــدكـتــاتــوريــة ،بـهــدف تــوجـيــه ال ــرأي ال ـعــام وتسويق
توجهاتها السياسية ،لتعزيز النظام ،ولم يتبق من وزارات اإلعالم
في دول العالم إال القليل ،وبعض الدول تربط وزارة اإلعالم بالثقافة
أو االتصال.
وفي الكويت قامت وزارة اإلعالم بمهمات منذ بداية تأسيسها،
وأدت أدوارا مـتـعــددة ،أسـهـمــت بتوعية ال ــرأي الـعــام وتوجيهه،
واضطلعت بــا لــدور الترفيهي للمواطنين ،بتقديم المسلسالت
الدرامية ،سواء من إنتاجها أو بشرائها من الجهات اإلنتاجية في
الدول العربية األخرى ،واحتلت إذاعة الكويت مكانة مرموقة بين
اإلذاعات العربية ،برصانة ورقي ما تقدم من برامج ثقافية ودرامية
ومنوعات ،وقامت بالترويح عن المواطنين باستقدام أفضل الفرق
الفنية من مختلف دول العالم ،وأقامت الحفالت الموسيقية على
مسرح سينما األندلس ،وال يزال الجيل الذي عاصر هذه الحفالت
يحتفظ بذكريات جميلة عنها.
وقامت وزارة اإلعالم ،منذ نشأتها ،بمهمات ثقافية جليلة تمثلت
بحفظ التراث الوطني الفني ،وخدمة الثقافة العربية عبر اإلصدارات
القيمة ،مثل مجلة العربي ،التي ذاع صيتها في مختلف أصقاع
الوطن العربي ،ودورية عالم الفكر الرصينة ومجلة الكويت ،إضافه
إلى إنشائها متحف الكويت الوطني ،والمحافظة على المباني
األثرية والتاريخية ،ورعايتها للفن السينمائي الناشئ.
لكن اآلن ،وبـعــد قـيــام هيئات حكومية أخ ــرى ،مـثــل :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الذي يقوم بكثير من المهمات
التي كانت تقوم بها وزارة اإلعالم سابقا ،وبنشاط القطاع الخاص
في الدور الترفيهي ،ووجود محطات تلفزيونية خاصة عديدة ،هل
من المطلوب استمرارها بمهامها القديمة؟ الواقع الحالي وضع
االختصاصات اإلعالمية والثقافية تحت مظلة وزير واحد ،وال أعلم
لماذا ال يسمى وزير اإلعالم والثقافة أسوة بدول الخليج وبعض
الدول األخرى ما دام يشرف على وزارة اإلعالم والمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب؟!
يجب ترشيد عمل اإلعالم الرسمي ،فليس مطلوبا منه أن يمارس
الدور الترفيهي ،السيما أن المحطات التلفزيونية الخاصة كفيلة
بهذه المهمة ،مع ازدحــام الفضاء بمئات المحطات التلفزيونية
المنوعة ،فلماذا تقوم وزارة اإلعــام باستقدام المطربين العرب
وإنـتــاج المسلسالت الــدرامـيــة أو شرائها وإنـفــاق الماليين على
الترفيه مع جيش من الموظفين لخدمة هــذه المهمة؟ ولـمــاذا ال
تتفرغ وزارة اإلعــام ،بأجهزتها المختلفة ،لرسالتها األساسية
فــي الـتــوجـيــه والـتــوعـيــة والـتـثـقـيــف؟ ول ـم ــاذا ال تـعـمــل عـلــى نشر
ثقافة التسامح وتقبل اآلخر واحترام حريته الشخصية؟ ولماذا
ال تخصص برامج للتوعية في كيفية القيادة في شوارعنا ،التي
تـحــولــت إل ــى فــوضــى وســاحــة ح ــرب ،بفعل المتنمرين بالقيادة
والمخالفين للنظم؟ ولماذا ال تركز البرامج على توعية المواطنين
بحرمة المال العام وعــدم التفريط بــه ،بسوء اإلدارة أو اإلهمال،
وضرورة المحافظة على موارد الدولة ومرافقها؟ وهناك العشرات
من القيم اإليجابية التي تخدم المجتمع وتحافظ عليه من الضياع
يمكن غرسها في المواطنين ،وخاصة الناشئة ،من خالل وسائل
اإلعالم الرسمية ،بدال من هذا السيل الجارف من البرامج الحوارية
التي ال تقدم وال تؤخر ،والمسلسالت الدرامية التي غالبها تخرب
وال تعمر .أما آن الوقت لوقف الهدر في اإلنفاق على ما ال ينفع،
والتوجه إلى ما ينفع ويفيد ويخدم المجتمع ويرتقي به؟

إصدار

مئة عام على تصريح بلفور

«بنات  6أبريل» ...تعالج فترة الحراك الثوري في مصر
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

تعالج رواية «بنات 6
أبريل» فترة الحراك
الثوري التي َّمرت بها
مصر ،ودور حركة "6
أبريل" في إشعال
ثورة  25يناير ،2011
والتحوالت التي طرأت
فيما بعد.

تحظى رواية "بنات  6أبريل" لمؤلفها المصري
ً
أحـمــد محمد عـبــده ،ال ـصــادرة أخ ـيــرا عــن مؤسسة
أروق ــة للنشر والـتــوزيــع ,باهتمام كبير مــن جانب
القراء والنقاد ،لتناولها واحدة من أشهر الحركات
ً
ً
المعارضة في مصر ،والتي لعبت دورا كبيرا في
إشعال ثورة يناير .2011
تعالج "بنات  6أبريل" فترة الحراك الثوري التي
مرت بها مصر ،ودور حركة " 6أبريل" التي كان لها
الدور األكبر في إشعال الثورة في  25يناير ,2011
مــا لـهــا وم ــا عـلـيـهــا ،وعــاقـتـهــا بـجـمــاعــة اإلخـ ــوان،
ونظریة المؤامرة أو األجندة ،والتحوالت التي تمر
بها حــركــة ثــوریــة أثـنــاء وبـعــد ال ـثــورة ،واتـجــاهــات
متباینة داخل الحركة.

أبطال الرواية
ً
تتناول الرواية أيضا اتجاهات وقناعات مختلفة

ألبطال الروایة :شاكر النحیف الحانق على النظام
ال ــذي أطـيــح ،یــؤیــد ال ـثــورة بــأي وضــع وب ــأي ثمن،
حتى لو كانت بالمؤامرة ،ويشجع ابنته العضوة
فــي الـحــركــة ،وأمـيــن الهباش رجــل النظام وعضو
الحزب الحاكم ،یرفض الثورة ،وحانق على ابنته
العضوة في الحركة ،واللواء حسن الكاشف ،الذي
یمثل التیار العقالني ،ويفضل البعد عن التهور
واستشراف ما یمكن أن یحدث من تداعیات نتیجة
ثورة شعبیة لیس لها ضوابط ،ويمسك العصا من
المنتصف بالنسبة البنته عضوة الحركة.

مفارقات
وتـعـكــس ال ــرواي ــة الـمـفــارقــات بـیــن ه ــؤالء اآلب ــاء
كجیل قدیم وبناتهم كجیل جدید ،وتمر الروایة
بعدة منعطفات منها تواري دور الحركة في الثورة
على اإلخوان ،واشتراك بعضهم فيها بدور ثانوي
بعد أن كانوا هم أبطال المشهد في  ٢٥ینایر،2011
ثم موقفهم ُ
المريب مما حدث بعد ثورة  ٣٠یونیو
.2013
استخدمت الروایة أكثر من تقنیة فنیة ،عالوة
على "الفالش باك" ,والمونولوج الداخلي ,وتوزعت
حكاية السلحفاة التي تعيش ثالثمئة سنة على
طول الرواية ،في مقاطع ترويها "أبله فضيلة" على
أطفالها فــي الـبــرنــامــج الشهير "غـنــوة وحــدوتــة"،
ً
إسقاطا على وضع أنظمة الحكم ُ
المزمن في العالم
العربي ،واقعية مرصعة بفانتازيا ،جاء ت متوائمة
مع موضوع الرواية.

تقنية الشهادات

غالف الرواية

كما استخدم الكاتب تقنية ا لـشـهــادات لبعض
األصوات المؤثرة في الرواية ،بما يتفق مع أدوارهم
فيها ،والتناص مع ما يناسب المواقف الدرامية،
ببعض ما جاء في كتاب "العقد االجتماعي" لجان
ج ــاك روسـ ــو ،عـلــى ل ـســان شــاكــر الـنـحـيــف م ــدرس
ً
الفلسفة سابقا.
ويضعنا الكاتب في نهاية الــروايــة أمــام سؤال

أحمد محمد عبده
مفتوح" :يا ترى المقصود هنا هم بنات  6أبريل...
ال ـحــركــة ال ـم ـعــروفــة ،أم تـلــك ال ــزه ــرات الـصـغـيــرات
الخمس الـلــواتــي تـصــادف والدتـهــن يــوم تأسيس
الحركة في  6أبريل 2008؟ ,وقد وضعهن الكاتب
على أول طريق آخر ،الستكمال مشوار الثورة في
عملية دائرية!
يشار إلى أن أحمد عبده عضو في اتحاد كتاب
مـصــر ،وعـضــو فــي نــادي القصة ،لــه مجموعة من
الروايات والقصص منها :مكاشفات البحر الميت،
ُ
وس ــرة البلد ،وثعالب فــي الــدفــرســوار ،ونقش في
عيون موسى ،و كــاب الصين ،وحفر في الباطن،
ُ
وحالة حرب ،وله في مجال الفكر السياسي كتب:
"ث ــورة يناير والـبـحــث عــن طــريــق" ،و"مـصــر تخلع
النقاب" ،و"حاخامات الدم في الشرق األوسط".

ً
صدر حديثا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "مئة عام
ّ
والمتحول في المشروع الكولونيالي
على تصريح بلفور :الثابت
إزاء فلسطين" ،تحرير وتقديم ماهر الشريف.
وعقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بالمشاركة مع معهد
عصام فــارس للسياسات العامة والـشــؤون الدولية في الجامعة
ً
ً
األميركية في بيروت ،في  13و 14ديسمبر  ،2017مؤتمرا علميا
ً
تحت عنوان 100" :عــام على تصريح بلفور و 70عاما على قرار
تقسيم فلسطين" ،هدف ،عبر العودة إلى الماضي ،إلى فهم واقعنا
اليوم والسياسات التي تحكمه أو تؤثر فيه ،وما إذا كانت جذور هذا
السياسات تعود إلى فترة هذين الحدثين التاريخيين
الواقع وهذه
ُ
البارزين؛ بعبارات أخرى ،نتساءل :ما الذي يربط اليوم باألمس،
وما هو الثابت والمتحول من األمس إلى ُاليوم؟
يضم هذا الكتاب األوراق البحثية التي قدمت إلى هذا المؤتمر،
والتي ُوزعت على خمسة محاور رئيسية هي :قضية فلسطين على
محك القانون الدولي والشرعية الدولية؛ ومسؤولية بريطانيا عن
المأساة الفلسطينية؛ والصهيونية وعالقاتها باالستعمار؛ والعرب
إزاء تصريح بلفور وقرار التقسيم؛ والحركة الوطنية الفلسطينية
في مواجهة المشاريع الكولونيالية.
كما يشتمل على ورقة بحثية قدمتها د .بيان نويهض الحوت
"تحية" إلــى األسـتــاذ وليد الـخــالــدي ،الرئيس الفخري لمؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،بعنوان" :وليد الخالدي والتأريخ للنكبة".
مــاهــر الـشــريــف ،رئـيــس قسم األب ـحــاث فــي مؤسسة الــدراســات
الفلسطينية وباحث مشارك في المعهد الفرنسي للشرق األدنى في
بيروت .من بين مؤلفاته" :تاريخ فلسطين االقتصادي واالجتماعي"،
بيروت :دار ابن خلدون1985 ،؛ و"البحث عن كيان :دراسة في الفكر
السياسي الفلسطيني ،"1993- 1908 ،نيقوسيا :مركز األبحاث
والدراسات االشتراكية في العالم العربي ،و1995؛ "فلسطين في
الكتابة التاريخية العربية" ،بـيــروت ،دار الـفــارابــي ،2016 ،ويقع
الكتاب في  260صفحة.

توابل ةديرجلا

•
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أخبار النجوم

آيتن عامر تكثف التصوير

«يهمني الدور الجيد ال توقيت عرضه»
تعيش الفنانة يسرا اللوزي حالة من االنتعاشة الفنية خالل الفترة الحالية ،حيث تطل في
رمضان بعملين دراميين ،إضافة إلى تحضيرها لمشروع سينمائي جديد.
اللوزي تحدثت مع "الجريدة" عن مشاريعها القادمة ،وأدوارها المختلفة ،إضافة إلى
مشاركتها بعضوية لجنة تحكيم مهرجان أسوان لسينما المرأة ،وإلى تفاصيل الحوار:

آيتن عامر

القاهرة – هيثم عسران
• ح ــدث ـي ـن ــا ع ـ ــن ت ـجــرب ـتــك
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ع ـض ــوي ــة لـجـنــة
تـ ـحـ ـكـ ـي ــم مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان أسـ ـ ـ ــوان
لسينما المرأة؟
 سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدت ب ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــر ب ـ ــة،خ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا ال ـث ــال ـث ــة لــي
ف ــي عـضــويــة ل ـجــان التحكيم
بــا لـمـهــر جــا نــات السينمائية،
وهي خبرة تضاف لي كممثلة،
السـ ـيـ ـم ــا أن ـ ـنـ ــي ف ـ ــي ك ـ ــل م ــرة
أش ــاه ــد مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
األفـ ــام بــوقــت قـصـيــر ،وع ــادة
م ـ ـ ــا أحـ ـ ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـض ــور
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،ل ـم ــا ت ـش ـك ـلــه مــن
إضـ ـ ــافـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،ل ـ ــذا
أعتبرها من التجارب المهمة
بالنسبة لي.
• تـ ـطـ ـلـ ـي ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق
ال ـ ــرمـ ـ ـض ـ ــان ـ ــي بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــن ،م ــا
السبب؟
 ُرشـ ـح ــت ألربـ ـع ــة أعـ ـم ــال،وليس لعملين فقط ،وجميعها
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي،
وأعتبر نفسي محظوظة بهذه
ا لـتــر شـيـحــات ،لثقة ُصناعها
في قدرتي على تقديم األدوار
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،لـ ـ ــذا اخـ ـ ـت ـ ــرت أن
أطـ ــل م ــن خـ ــال عـمـلـيــن فـقــط،
فــوق ـعــت ع ـلــى "ك ـل ـبــش  ،"3ثم

"قمر عادي" ،بعدما تأكدت أن
مشاركتي في العملين لن تؤثر
في مواعيد التصوير وغيرها
من التفاصيل الفنية.
• ألم يكن هناك تخوف من
فكرة المقارنة بين العملين؟
 لـ ــم أفـ ـك ــر فـ ــي هـ ـ ــذا األمـ ــرً
م ـط ـل ـقــا ،ألن ـن ــي ال أق ـ ــدم دورا
يشبه اآلخ ــر بشكل ع ــام ،كما
أن م ــا ي ـج ـمــع ال ـع ـم ـل ـيــن فقط
هو توقيت العرض ،وبخالف
ذل ـ ــك ف ــإن ـن ــي أمـ ـ ــام تـجــربـتـيــن
ً
مختلفتين كليا ،وال يوجد أي
وجه للمقارنة ،حتى في الشكل
وطريقة الحديث.
• لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاذا ل ـ ـ ـ ــم تـ ـخـ ـطـ ـط ــي
للتواجد في الموسم الدرامي
خارج رمضان؟
 م ـســألــة تــوق ـيــت ال ـعــرضلـ ـيـ ـس ــت مـ ــرتـ ـب ـ ـطـ ــة ب ــرغ ـب ـت ــي
كممثلة ،لـكــن بجهة اإل ن ـتــاج،
وبــالـنـسـبــة لــي يهمني ال ــدور
الـجـيــد ع ــن تــوقـيــت ال ـتــواجــد،
وسـ ـ ـب ـ ــق أن ق ـ ــدم ـ ــت ت ـ ـجـ ــارب
درامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ـ ــارج رم ـ ـ ـضـ ـ ــان،
وحققت نجاحا كبيرا ،لكن ال
يمكن لفنان أن يضمن خططا
لـلـتــواجــد فــي أوق ــات مـحــددة،
فــالـفــن ال يــوجــد ب ــه تخطيط،
فقد تجد عدة أدوار جيدة في
توقيتات متقاربة ،وقد ال تعثر

اضطرت الفنانة آيتن عامر إلى تكثيف تصوير أعمالها
الدرامية خالل الفترة الحالية ،بعدما حصلت على إجازة
لمدة أسـبــوع لرعاية ابنها يوسف الــذي تـعـ ّـرض لوعكة
صحية جعلتها تتفرغ لمالزمته ،وهو ما ّ
تفهمه صناع
أعمالها الدرامية.
آيتن تصطحب أبناء ها أحيانا ليكونوا برفقتها في
التصوير ،خاصة أنها تقضي ساعات طويلة في العمل،
بسبب تكثيف المشاهد ،وهو ما يجعلها تصور أحيانا
مشاهد لها في مسلسل "ابن أصول" في نفس يوم تصوير
مشاهد أ خ ــرى فــي مسلسل "طلقة ح ــظ" ،حيث يفترض
عرض العملين في رمضان المقبل.

تامر عاشور يغني من كلمات الخولي

يسرا اللوزي
على أي دور يضيف لــك على
مدار عام.
• ماذا عن دورك في "كلبش "3؟
 أج ـ ِّـس ــد شـخـصـيــة محللةنفسية ،وهي من الشخصيات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ــالـ ـج ــزء الـ ـث ــال ــث،
وأرتبط بعالقة عمل مع أمير
كـ ـ ــرارة ،وم ــن خ ــال تـصــرفــات
وس ـ ـ ـلـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــات األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
أ سـتـطـيــع تـحـلـيــل رد فعلهم،
وم ـ ــدى م ـصــداق ـي ـت ـهــم ،وأقـ ــوم
بـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر نـ ـفـ ـس ــي
ل ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم ،ون ـ ـشـ ــاهـ ــد
تفاصيل كثيرة خالل األحداث.
• أ ل ــم تقلقي مــن أال يحقق
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــال ــث ن ـف ــس ن ـجــاح
الجزأين السابقين؟
ً
 ثمة أعمال ناجحة عالميا،ولـيــس فــي مصر فـقــط ،قدمت
منها أج ــزاء عــديــدة ،وامـتــدت
ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة .ال ـم ـهــم من
وجهة نظري ،أن تكون األجزاء
ال ـجــديــدة أقـ ــوى م ــن الـســابـقــة
لها ،والمسلسل حقق رد فعل
ك ـب ـي ــرا ب ــالـ ـش ــارع ال ـم ـص ــري،
ويـ ـحـ ـظ ــى ب ـن ـس ـب ــة م ـش ــاه ــدة
كبيرة ،ونجاحه خالل العامين

الماضيين جعله يتصدر نسب
المشاهدة واستطالعات الرأي،
ولدي ثقة في أن الجزء الجديد
سيكون إضافة للعمل.
• وماذا عن "قمر هادي"؟
 عـنــدمــا ق ــرأت السيناريوش ـ ـ ـعـ ـ ــرت بـ ـ ــان ـ ـ ـجـ ـ ــذاب ش ــدي ــد
للعمل ،العتماده على األلغاز
وال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــق طـ ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت،
وه ــو أمـ ــر ال ت ـج ــده ف ــي كثير
مــن األع ـمــال ،كما أن التجربة
مـ ـمـ ـي ــزة ،وهـ ـ ــو مـ ــا سـيـلـمـســه
ال ـج ـم ـهــور بـشـكــل فـعـلــي عند
مشاهدته ،وهو ما تطلب مني
تحضيرا لكل حلقة ،خصوصا
أنني البد أن أكون على معرفة
ب ـن ـهــاي ـت ـهــا ق ـب ــل ت ـصــويــرهــا،
وه ــو مــا وف ــره ُص ـنــاع العمل،
ً
وساعدني كثيرا.
• م ـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
هاني سالمة؟
 ه ــذه ال ـم ــرة األولـ ـ ــى الـتــيي ـج ـم ـع ـنــا عـ ـم ــل فـ ـن ــي ،ورغـ ــم
وجــود أكثر مــن فكرة سابقة،
إال أن الظروف لم تكن تسمح
بالتقائنا ،وسعيدة بتجربة
الـ ـعـ ـم ــل م ـ ـعـ ــه ،فـ ـه ــو ش ـخــص

محترم ،ويركز في عمله بشدة،
وي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
م ــا ل ــدي ــه ،ون ـع ـمــل ف ــي أجـ ــواء
إيجابية جدا كفريق عمل.
• مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن مـ ـش ــاريـ ـع ــك
السينمائية القادمة؟
 ل ـ ـ ـ ـ ــدي فـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم " تـ ـصـ ـفـ ـي ــةحسابات" تعاقدت عليه أخيرا
م ــع الـمـنـتــج وال ـم ـخــرج أحـمــد
عبدالباسط ،وسنبدأ تصويره
بعد عيد الفطر ،وفــق اتفاقنا
بشكل مبدئي حتى اآلن ،وهو
م ــن األف ـ ــام ال ـتــي أراه ـ ــن على
تـ ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــي ف ـي ـه ــا بـشـكــل
مـخـتـلــف ،وخ ــاص ــة أن دوري
يحمل مفاجآت كثيرة.
• ح ــدث ـي ـن ــا عـ ــن ت ـفــاص ـيــل
الفيلم؟
 أشارك في العمل مع عمروس ـعــد ون ـج ــاء بـ ــدر ،وأج ـ ِّـس ــد
ش ـخ ـص ـيــة فـ ـت ــاة روم ــان ـس ـي ــة
تقوم بالسعي لالنتقام ،بسبب
ظروف معينة تتعرض لها في
األحداث.

رعاية األسرة

من أعمالها

أكدت اللوزي أنها تحرص على التوفيق بين رعاية أسرتها وعملها الفني بشكل كامل ،بحيث
ال يطغى أي منهما على اآلخر ،مشيرة إلى أنها اكتسبت هذه الخبرة بمرور الوقت.
وذكــرت أنها تحصل على إجــازة بين الحين واآلخــر من العمل ،لتبقى مع أسرتها ،وهو ما
يجعلها تضطر أحيانا لالعتذار عن فرص جيدة ،لكن في النهاية ال تشعر بالندم على هذا األمر،
ألن عائلتها لها حقوق عليها ،ومن الطبيعي أال يحصل اإلنسان على كل شيء.

تامر عاشور
يتعاون المطرب تامر عاشور مع الشاعر جمال الخولي
في أغنية جديدة تحمل اسم "من غير ما أحكيلك ،وهي
من ألحان محمد النادي ،وتوزيع نابلسي ،ومقرر طرحها
ضمن ألبومه الجديد.
من ناحية أخــرى يتعاون عاشور في األلبوم مع عدد
كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ،أبرزهم نادر
عبدالله ،وأمـيــر طعيمة ،وتــامــر حسين ،وعـمــرو يحيى،
ومحمد رفاعي ،وأحمد المالكي ،وهشام صادق ،ومدين،
وتــامــر عـلــي ،ومـحـمــد يـحـيــى ،ومـحـمــد ال ـن ــادي ،ومحمد
خـلــف ،ومصطفى الـعـســال ،وط ــارق مــدكــور ،والنابلسي،
وآسر عاشور.
يذكر أن تامر عاشور طرح أغنية "أيام" للمطرب تامر
عاشور التي اقتربت من الوصول إلى المليون مشاهدة،
وذلك في أقل من  16ساعة منذ طرحها يوم االثنين على
"يوتيوب" ،ودخلت األغنية قائمت الـ "ترند" بعد ساعات
ً
أيضا من طرحها.

هاجر عفيفي تصور مشاهدها
في «قمر هادي»

أفالم تتأهب للتنفيذ ...وأخرى شارفت على االنتهاء
هاجر عفيفي

تستعد مجموعة ًمن األفالم للدخول إلى االستوديوهات ،خالل األيام المقبلة ،من أجل
التصوير ،استعدادا لموسمي عيد الفطر وعيد األضحى القادمين ،وتتميز هذه األفالم
بالضخامة في اإلنتاج ووجود عدد كبير من النجوم بها ،وتشهد عودة البعض ،بعد
سنوات من الغياب ،مثل الفنان أحمد حلمي ،كما تستكمل بعض األفالم المتوقفة تصوير
المشاهد المتبقية.

انضمت الفنانة هــاجــر عفيفي إلــى أس ــرة مسلسل "قمر
هادي" بطولة النجم هاني سالمة ،المقرر عرضه خالل السباق
الرمضاني وتأليف إسالم حافظ ،وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
وبــدأت هاجر تصوير مشاهدها خالل أحــداث المسلسل
الذي يجمعها للمرة الثانية بالنجم هاني سالمة والمخرج
رؤوف عبدالعزيز ،بعدما تعاون في رمضان قبل الماضي
في مسلسل "طاقة نور" ،الذي حقق نجاحا باهرا في الشارع
المصري.
وفي السياق ذاته ،يكثف المخرج رؤوف عبدالعزيز عدد
ساعات التصوير خالل الفترة الحالية من أجل سرعة االنتهاء
كاف.
من الحلقات األولى من المسلسل بوقت ٍ

القاهرة -محمد قدري
الـبــدايــة مــع فيلم "تصفية
حساب" للنجم عمرو سعد،
مـ ـ ــن إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج أيـ ـ ـم ـ ــن وأح ـ ـمـ ــد
عبدالباسط ،وكانت الشركة
تـ ـع ــاق ــدت ع ـل ــى ال ـف ـي ـل ــم قـبــل
 3سـ ـ ـن ـ ــوات ،ول ـ ـكـ ــن لـ ــم تـتــح
الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـت ـص ــوي ــر ،حـيــث
دخــل "سـعــد" فــي مشروعات
درام ـي ــة وسـيـنـمــائـيــة أخ ــرى
مـنـعـتــه م ــن تـنـفـيــذ الـتـعــاقــد،
وقبل أسابيع استقر الطرفان
على الـبــدء .ويـضــع المخرج
أحمد عبدالباسط اللمسات
ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى ال ـف ـي ـلــم ،من
خالل جلسات عمل مع بطل
ً
العمل وباقي الطاقم حاليا.
وات ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق عـ ـل ــى
ال ـت ـصــويــر ف ــي ب ــداي ــة أبــريــل
ا لـمـقـبــل ،لينتهي ا لـتـصــو يــر
مــع األي ــام األول ــى مــن مايو،
واسـ ـتـ ـق ــر الـ ـمـ ـخ ــرج عـلــى
ثـ ـ ـ ـ ــاث دول أورو ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
للتصوير ،باإلضافة إلى
م ـصــر ،وم ــن ه ــذه ال ــدول
ال ـم ـج ــر وبـ ــول ـ ـنـ ــدا .وم ــن
المقرر أن يوجد فريق العمل
ب ــال ـخ ــارج ل ـم ــدة أسـبــوعـيــن.
ويـ ـ ـق ـ ــدم ع ـ ـمـ ــرو سـ ـع ــد دورا
قــري ـبــا إلـ ــى ح ــد م ــا م ــن دور
رجـ ـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ــذي قــدمــه
فــي فيلمه األخـيــر "كــارمــا"،
ول ـكــن بـتـفــاصـيــل وقـصــة
مـخـتـلـفــة ك ـث ـيــرا ،حيث
ي ــدخ ــل ف ــي صـ ـ ــراع مــع
ال ـم ــاف ـي ــا وي ـس ـع ــى لـتـصـفـيــة

ال ـخــافــات بينهما ،ويــوجــد
معه في بطولة الفيلم الفنان
الكبير محمود حميدة ويسرا
ال ـلــوزي ون ـجــاء ب ــدر وولـيــد
فواز .وتقرر أن يعرض الفيلم
خ ــال عـيــد األض ـحــى ال ـقــادم
نظرا لوجود فيلم آخر لعمرو
سـعــد ،وهــو "حملة فــرعــون"،
سـيـعــرض خ ــال عـيــد الفطر
من إنتاج أحمد السبكي.
وينتظر طــا قــم عـمــل فيلم
"خيال مآتة" للنجم الكوميدي
أح ـ ـمـ ــد حـ ـلـ ـم ــي ع ـ ــودت ـ ــه مــن
تـ ـص ــوي ــر ب ــرن ــامـ ـج ــه "أراب ـ ـ ــز
جوت تالنت" ليبدأوا تصوير
أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ال ـ ــذي تــأخــر
ً
كـثـيــرا ،وك ــان م ـقــررا أن يبدأ
حـلـمــي الـفـيـلــم خ ــال م ــارس
الحالي ،ولكن انشغال حلمي
بالبرنامج جعله يطلب من
ال ـم ــؤل ــف ع ـبــدالــرح ـيــم كـمــال
االن ـت ـهــاء مــن كـتــابــة النهاية
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت مـ ـعـ ـلـ ـق ــة ،ب ـعــد
مناقشات بين الطرفين.
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدأ ح ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي ،خـ ـ ــال
أس ـب ــوع ـي ــن ،ت ـصــويــر بعض
مـ ـش ــاه ــد الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـج ــدي ــد،
حيث تريد الشركة المنتجة
االنتهاء منه مع األيام األولى
م ــن ش ـهــر رمـ ـض ــان ،لـعــرضــه
خـ ـ ــال عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ال ـ ـقـ ــادم،
وعلمنا من أحــد أفــراد طاقم
الفيلم أن حلمي طلب تصوير
بعض المشاهد قبل رمضان
ومشاهد أخرى بعد رمضان،

محمد صبحي يستعد لمسرحية جديدة
أحمد عبدالباسط وعمروسعد
على أن يعرض الفيلم خالل
ع ـيــد األضـ ـح ــى ول ـي ــس عيد
الفطر المبارك ،ويشاركه في
البطولة كــل مــن منة شلبي،
ال ـت ــي ت ـع ــود ل ــه ب ـعــد غ ـيــاب،
كـمــا ت ـشــارك زوج ـتــه الفنانة
م ـ ـنـ ــى زكـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة،
باإلضافة إلــى الفنان لطفي
لبيب ،وهو من إخــراج خالد
مرعي .ويأتي الفيلم الجديد
بعد أن قرر حلمي االستغناء
عن سيناريو فيلمه السابق
"الجان اتهان" ،بعد أن رأى أن
السيناريو ضعيف.
وكـ ــانـ ــت ال ـف ـن ــان ــة ح ــوري ــة
فرغلي بدأت قبل أيام تصوير
فيلمين دفعة واح ــدة ،وهما
"اسـ ـت ــدع ــاء ولـ ــي عـ ـم ــرو" من
بطولة محمد عــز وانتصار
وكلوديا حنا وعدد آخر من
الـفـنــانـيــن ال ـش ـبــاب ،وانـتـهــى
فريق العمل من تصوير ثلث
أحداث الفيلم ،على أن يصور
الفريق باقي مشاهد الفيلم
خـ ــال ال ـف ـتــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،كما
بــدأت حورية أيضا تصوير
بعض المشاهد فــي فيلمها

اآلخ ــر "ب ــراء ة ريــا وسكينة"،
ال ــذي تـقــف فـيــه أم ــام الـفـنــان
أح ـ ـمـ ــد فـ ـل ــوك ــس ومـ ـحـ ـم ــود
الجندي.
وق ـ ـ ـ ـ ــارب عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن أطـ ـق ــم
األعـ ـ ـم ـ ــال األخـ ـ ـ ــرى االن ـت ـه ــاء
ت ـم ــام ــا مـ ــن ت ـص ــوي ــر بـعــض
األفـ ـ ــام ،ال ـت ــي وض ـع ــت على
خــريـطــة عـيــد الـفـطــر ال ـق ــادم،
حـيــث تتبقى مـشــا هــد قليلة
ج ـ ـ ــدا م ـ ــن الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـح ــرب ــي
"الـ ـمـ ـم ــر" مـ ــن ب ـط ــول ــة أح ـمــد
عــز ،وينهي المخرج شريف
ع ــرف ــة هـ ــذه ال ـم ـشــاهــد خــال
األيام القليلة القادمة ،بينما
ي ـح ــاول ال ـف ـنــان أم ـي ــر كـ ــرارة
والمخرج بيتر ميمي تصوير
المشاهد المتبقية من فيلمه
الـ ـج ــدي ــد "كـ ــازابـ ــان ـ ـكـ ــا" ،مــع
المسلسل الجديد "كلبش ،"3
حيث يصور الثنائي بعض
المشاهد من الفيلم ويعودان
للمسلسل ،ويتبقى ما يقرب
مـ ـ ــن ث ـ ـلـ ــث م ـ ـشـ ــاهـ ــد ال ـف ـي ـل ــم
لالنتهاء تماما من التصوير.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان م ـح ـم ــد
عـ ـ ــادل إمـ ـ ــام أوقـ ـ ــف تـصــويــر

فيلمه "لــص بـغــداد" من أجل
مسلسله الجديد "هــوجــان"،
ال ــذي ي ـطــرح خ ــال رم ـضــان،
وغالبا سيتم تأجيل الفيلم
ال ـجــديــد إل ــى م ــا بـعــد إج ــازة
عـيــد الـفـطــر ،لـيـتــم استكمال
التصوير للعرض خالل عيد
األضـحــى ال ـقــادم ،وهــو األمــر
نفسه الذي سيقوم به الفنان
أحمد عــز مــع فيلمه الجديد
"يونس" الذي يستكمل عقب
العيد ،من أجل العرض خالل
عيد األضحى القادم.
وعلى صعيد آخر ،انتهى
الفنان محمد سعد تماما من
تصوير أحدث أفالمه "محمد
ح ـســن" ،ال ــذي ي ـعــرض خــال
ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـ ـقـ ــادم ،وي ـقــدم
لـلـمــرة االولـ ــى فـيـلـمــا يتميز
ب ــاإلث ــارة الـكــامـلــة ،مــن خــال
تـعــرضــه لــاتـهــام فــي قضية
قـ ـت ــل ،وي ـب ـح ــث عـ ــن ال ـق ــات ــل،
وكــان الفيلم تعرض ألزمــات
كـثـيــرة ،ولـكــن انتهت تماما،
وتم تصويره.

محمد صبحي
يستعد الفنان محمد صبحي لتقديم مسرحية جديدة
خالل الفترة الحالية ،تمهيدا لعرضها نهاية أبريل المقبل
بــال ـتــزامــن م ــع اح ـت ـف ــاالت ال ــرب ـي ــع ،ل ـت ـكــون أحـ ــدث عــروضــه
المسرحية على خشبة مسرح سنبل الــذي يقوم في الوقت
الحالي بتقديم مسرحيته "خيبتنا" مع مجموعة من الفنانين
الشباب ،إضافة إلى الفنانة سميرة عبدالعزيز.
ويواصل فريق عمل "خيبتنا" العروض على مدار  3أيام
أسبوعيا من الخميس للسبت ،وهي العروض التي عادة ما
تشهد إقباال متوسطا ،علما بأن العروض تبدأ في موعدها
بالضبط مــن دون تأخير وهــو تقليد يحرص عليه محمد
صبحي وفرقته المسرحية من اليوم األول النطالق العرض.
وبدأ صبحي الحصول على توقيعات المشاركين معه في
"خيبتنا" لالشتراك في العرض المسرحي الجديد ،والمقرر
أن يستمر خالل الموسم الصيفي المقبل.
وستنطلق بروفات العرض الجديد الذي لم يتم االستقرار
على اسمه النهائي حتى اآلن خالل األيام المقبلة.
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تسالي

ً
مــن  11حــرفــا و هــي اس ــم مـقــر الــرئــاســة واإلقــامــة
لرئيس الواليات المتحدة األميركية.
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كلمات متقاطعة
البيت األبيض

كلمة السر

 ( -9ال .......غــانــدي) – زعيم
عالمي – الرقاب (مبعثرة)( .معكوسة) – للتخيير.
هندي – سل.
 -4بدون – من أسماء السيف -7 .البكارى (مبعثرة).
 -8ف ـ ــا ص ـ ــل – دار عـ ــرض  -10آلة عزف بدائية – شعور.
 -5تجدها في (أكوادور).
 -6ا ل ـ ـح ـ ــا م ـ ـل ـ ــون ر س ـ ـ ـ ــاالت األفالم.
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 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :إياك واليأس أو اإلحباط ،فالفشل
في عمل هو دافع للنجاح في آخر.
ً
ّ
الحس في هذا النهار
عاطفيا :تبدو مرهف
وتنفعل في وجه الشريك.
ً
اجتماعيا :ترتفع المعنويات بشكل ّ
قوي
ً
وتكون مستعدا لخدمة األهل واألقرباء.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
ً
مهنيا :كــن متحفظا جــدا ودع الـقــرارات
ً
ّ
الهامة إلى ظروف أكثر مالءمة.
ً
ّ
تتحول صداقة إلى عالقة حبّ
عاطفيا :قد
تثير الفضول والبلبلة.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـت ـعــد ع ــن األض ـ ـ ــواء قـلـيــا
فاإلشاعات ّ
ضدك كثيرة هذه األيام.
رقم الحظ.9 :

القوس

5
6

األسد

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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 -1والية أميركية.
 -2تجدها في (البيداء).
 -3مـ ـه ــرج ــان س ـي ـن ـمــائــي

ً
ّ
تتشبت بموقفك أمــام المسؤولين
مهنيا:
ّ
ً
وتلقى تجاوبا يحقق أمنيتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ب ـعــض ال ـت ـســويــف والـ ـك ــذب في
ً
عالقتك العاطفية فكن حذرا.
ًّ
ً
ً
وسرا
اجتماعيا :يحمل هذا اليوم غموضا
ّ
وقد يخبرك أحدهم بأمر لم تتوقعه.
رقم الحظ.2 :

الحلول
3
7
5
2
8
4
9
6
1

ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

3

8
4
9
1
6
5
2
7
3

( -1ال )......اسم يطلق على
كوكب المريخ.
 ....... ( -2الخالية) – فيلم
لعبد الحليم و لـبـنــى عبد
العزيز.
 -3شــرخ في قشرة األرض
ي ــدف ــع ب ـم ــواد م ـن ـص ـهــرة –
ثلثا (جار).
 -4ن ـ ـغ ـ ـم ـ ــة مـ ــو س ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة
(معكوسة) – الذي يحترف
الكتابة.
 -5الجمع من «حر» – للنفي.
 -6عاصمة بولندا – شجاع
(معكوسة).
 -7أستطيع (مـعـكــوســة) –
حروف متشابهة.
 -8عاصمة النيجر – نظير.
 -9يرطب – الفرع والنشاط.
 ...... ( -10مورافيا) روائي
إيطالي – من المخلوقات.

4
9
7

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات
صغيرة .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.

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

ّ
ً
مهنيا :تسنح لــك فــرصــة جــديــدة تتعلق
بقرض أو بمنحة وما شابه.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعرف ازدهــارا عاطفيا وتمضي
ً
مع الحبيب أوقاتا ممتعة.
ً
اجتماعيا :ال تطلب من أحد المحافظة على
ّ
سرك إن أنت لم تحافظ عليه.
رقم الحظ.4 :
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جلسة
قرية
مهندس
موقع
لكن

فلك
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5

مركز
معروف
كالم
قصر
جناح

عام
ذات
دمج
حديقة
مشروع
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4061األحد  10مارس 2019م  3 /رجب 1440هـ

ً
مهنيا :يحصل انفراج كبير في أجواء العمل
وترتاح بالتعامل مع الزمالء.
ً
عاطفيا :تشهد ّ
ربما والدة عالقة جديدة أو
ّ
تحب.
تقوى عالقتك بمن
ً
ّ
اجتماعيا :ترتاح لبعض التطورات التي
ً
ّ
تقربك كثيرا من أفراد عائلتك.
رقم الحظ.10 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال تبالغ بتقدير مشاكل العمل وابدأ
ً
بالبحث عن الحلول تدريجيا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ل ــن ي ــرض ــى ال ـح ـب ـيــب أن تـتــابــع
معاملتك له بهذا الشكل.
ً
اجتماعيا :تتأقلم مع واقع اجتماعي جديد
ّ
وتوسع دائرة صداقاتك.
رقم الحظ.17 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ينبغي اتخاذ قرار عاجل لمسألة
مهنية وعدم إهمالها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـك ـبــر ش ـع ـب ـي ـتــك وق ـ ــد تـلـتـقــي
ً
بنصفك اآلخر إن كنت خاليا.
ً
ً
اجتماعيا :قد تنشر أفكارا أو تقوم بحملة
ثقافية إلفادة مجتمعك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً ّ
مهنيا :توقع بعض التأخير والمماطلة
اإلدارية في سير أعمالك الراهنة.
ّ
ً
عاطفيا :تتعقد عالقتك مع شخص من
الجنس اآلخر وترغب في قطعها.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابـتـعــد عــن األضـ ــواء قليال
ً
وخذ قليال من الراحة التي تحتاج إليها.
رقم الحظ.12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :قد يحالفك الحظ حاليا في كل
عمل يمكن أن تباشره.
ً
عاطفيا :راقــب ما يجري حول الحبيب
بكل صمت وهدوء قبل المتابعة معه.
ً
اجتماعيا :تصادفك مشكلة عائلية تريد
ّ
إيجاد حل لها بمختلف الوسائل.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ّ
تهتم كثيرا بما يجري في عملك
مهنيا:
ولكن حذار من المبالغة.
ع ــاطـ ـفـ ـي ـ ًـا :ت ـش ـع ــر ب ـت ـغ ـي ـيــر ج ـ ـ ـ ـ ّ
ـذري فــي
تصرفات الحبيب بعدما اعتمدتما الحوار.
ً
ّ
عائلي بسبب
اجتماعيا :حاذر من صدام
أحد األوالد أو المحيطين بك.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
ّ
مهنيا  :تخف الضغوطات عنك وتفكر
بإعطاء وقت أطول لعائلتك.
ّ
ً
عاطفيا :عليك أن تخفف من مغامراتك
ّ
بجدية.
العاطفية وتنظر إلى الواقع
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :يـ ـع ــدك ب ــرج ــك ب ـ ـحـ ــوارات
ً
اجتماعية واتصاالت ناجحة جدا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

مـهـنـيـ ًـا :تكتسب تـقــديـ ًـرا وتـتـلـقــى ث ـنـ ً
ـاء من
المسؤولين عن إنجاز ّ
مهم.
ً
ّ
تتحول إحــدى المغازالت إلى
عاطفيا :قد
عالقة حب أكثر ّ
جدية.
ً
اجتماعيا :تنكب على ممارسة هواية تحبها
وتبحث عن معلومات إضافية حولها.
رقم الحظ.3 :

توابل ةديرجلا

•
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سيارات

كاديالك « »XT4تصل إلى الكويت

متعددة االستخدامات
مدمجة
رياضية
مركبة
أول
ً
ضمن الفئة الفاخرة األسرع نموا

يوسف العبدالله

في نقلة مختلفة ،خرجت صاحبة الفخامة
األميركية كاديالك عن " "XT4الجديدة
ً
مدمجة ّ
كليا كأول مركبة رياضية َ
متعددة
االستخدامات ضمن الفئة الفاخرة بمحرك
توربو جديد بالكامل وناقل حركة من 9
سرعات أوتوماتيكي ،و"الجريدة" تسلط
الضوء اليوم عليها من خالل صفحة السيارات
األسبوعية للحديث عن مواصفاتها
وتفاصيلها الحديثة.
تصوير ميالد غالي

ً
أعلنت كاديالك الغانم أخيرا وصول
ّ ً
" "XT4الجديدة كليا إلى أسواق الشرق
ّ
األوسـ ــط ،لتشكل أول مــركـبــة رياضية
ّ
َ
متعددة االستخدامات ( )SUVمدمجة
من العالمة التجارية األميركية العريقة،
ّ
بمحرك ’كاديالك‘ الجديد
والتي جاءت
ّ
متطورة ،كما
بسعة  2.0ليتر وتقنيات
ّ
تـتـمــتــع بتصميم مـعـ ّـبــر وأداء مــوثــوق
ومقصورة داخلية رحبة.
وت ـ ــم ت ـط ــوي ــر " "XT4وف ـ ــق ه ـنــدســة
تصميمية َ
مدمجة حصرية بالمركبات
ّ
الرياضية متعددة االستخدامات ،وهي
ّ
تمثل الــدخــول األول لشركة ’كــاديــاك‘
ً
إلى فئة المركبات الفاخرة األسرع نموا
ضمن قطاع السيارات .وكأحد األسواق
العالمية الرئيسية لدى ’كاديالك‘.
ّ
وت ـتــألــق " "XT4عـبــر خ ـطــوط أنـيـقــة
ّ
ومصقولة تلفت العمالء وتعزز األبعاد
الجريئة للمركبة وتزيد من حضورها
ال ـ ـقـ ــوي .وت ـض ــم ك ــل الـ ـ ـط ـ ــرازات تـقـنـيــة
إن ـ ـ ــارة م ـت ـق ـ ّـدم ــة نـ ــوع  LEDف ــي األمـ ــام
ً
وال ـخ ـل ــف .وجـ ــرى أف ـق ـيــا ت ـمــديــد مـ ّـيــزة
اإلن ـ ــارة الـعـمــوديــة عـلــى شـكــل ح ــرف L

مــن ’كــاديــاك‘ مما يعكس بشكل بــارز
عــرض مركبة " "XT4ووقفتها الواثقة
من نفسها.

محرك  xمحرك
ت ــم تـجـهـيــز ج ـم ـيــع طـ ـ ـ ــرازات ""XT4
ّ ً
بـمـحـ ّـرك ’ك ــادي ــاك‘ الـجــديــد كــلـيــا سعة
 2.0ليتر بــالـشــاحــن الـتــوربـيـنــي ،الــذي
ّ
يولد قـ ّـوة مـصـ َ
ـادق عليها من ’جمعية
ً
مهندسي السيارات‘ قدرها  237حصانا
( 177كـيـلــوواط) .ويتصل الـمـحـ ّـرك مع
نظام نقل حركة أوتوماتيكية من تسع
سرعات مع ّ
ميزة ’التبديل اإللكتروني
ال ــدقـ ـي ــق‘ م ــن ال ـج ـي ــل ال ـم ـق ـب ــل .وي ـضــم
ِّ
ّ
المحرك الجديد تقنيات جديدة معززة
ّ
ّ
للكفاء ة شاملة مــيــزة ’اإلدارة الفعالة
للوقود‘ (إيقاف عمل األسطوانات).
ً
كما تشهد " "XT4أيضا الظهور األول
السـتــراتـيـجـيــة تـجـهـيــزات ’ ‘Yالــدولـيــة
َّ
محددة من
الجديدة ،مع بروز لمسات
الـمـحـتــوى والـخـصــائــص التصميمية
عبر طرازات  Premium LuxuryوSport

ً
ّ
َّ
مخصصة وفقا ألذواق
المميزة وهــي
ّ
وتفضيالت العمالء المختلفة .وتتألق
ط ـ ـ ــرازات " "XT4 Sportبـشـبــك أمــامــي
بــالـلــون األس ــود الــامــع مستوحى من
 V-Seriesعالية األداء
طــرازات سلسلة ً
من ’كاديالك‘ ،إضافة إلى قولبة سوداء
الم ـعــة لـلـنــوافــذ وخ ـي ــارات م ـح ـ َّـددة من
إط ـ ــارات  Sportالسبيكية الــريــاضـيــة.
وستطرح ’كاديالك‘هذه االستراتيجية
ّ
الخاصة بالتجهيزات على كل
الجديدة
الطرازات المستقبلية.

داخلية مختلفة
أما المقصورة الداخلية فهي عبارة
ع ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة ص ــافـ ـي ــة م ـ ــن ل ـم ـس ــات
’كـ ــاديـ ــاك‘ الـتـصـمـيـمـيــة الـجـمـيـلــة مع
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى دمـ ــج ال ـت ـق ـن ـيــات بشكل
ّ
وتتميز المقصورة بأنها
منطقي الفتّ .
مـشـغــولــة ب ــدقــة اسـتـثـنــائـيــة م ــع تــوافــر
مساحة رائــدة َّ بفئتها للمقعد الخلفي
ك ـمــا ه ــو م ـت ــوق ــع .وت ـع ـكــس م ـق ـصــورة
ّ
والقوة مع مزايا
" "XT4الجديدة الجرأة

ري ــاض ـي ــة ش ـبــاب ـيــة .وت ـس ـهــم األق ـ ــواس
َّ
المدببة في تعزيز
المنسابة والخطوط
ً
ً
الشعور بالرحابة وتمنح مظهرا أنيقا
َ ً
مدمجا بالكامل.
ً
وتـتـنــا ّغــم الـعـنــاصــر الــداخ ـل ـيــة مـعــا
بنمط معقد وعصري .وتشمل التقنيات
ال ـبــدي ـه ـيــة أداة اخ ـت ـي ــاري ــة م ــن الـجـيــل
القادم للشحن الالسلكي وجهاز لتأيين
الهواء داخل المقصورة .وبفضل نظام
تجربة مستخدم ’كــاديــاك‘ الــذي ُي ّ
عد
وا جـهــة تفاعلية معلوماتية ترفيهية
مـتـطـ ّـورة ،تـقـ ّـدم " "XT4واح ــدة مــن أكثر
ً
ّ
البيئات اتصاال ضمن فئتها .وتشكل
تجربة مستخدم ’كــاديــاك‘ من الجيل
منصة ديناميكية ّ
المقبل ّ
تقدم تجربة
مشابهة الستخدام الهواتف الذكية مع
واجهة تفاعلية بديهية ،إضافة ّ
لتميزها
ّ
وتحسن في الصوت.
باستجابة أسرع

الــداكــن ( ،)Autumn Metallicاألبيض
الكريستالي ثالثي الطبقات (Crystal
 ،)White Tricoatاألزرق المعدني الداكن
( ،)Twilight Blue Metallicالــرمــادي
المعدني ( ،)Shadow Metallicاألحمر
ا لـ ــدا كـ ــن (،)Red Horizon Tintcoat
األ س ـ ـ ـ ــود ا لـ ـمـ ـ ّع ــد ن ــي (Stellar Black
 )Metallicوالفضي المعدني (Radiant
.)Silver Metallic
ّ
وتـ ـم ــث ــل ه ـ ــذه ال ـم ــرك ـب ــة ال ــري ــاض ـي ــة
ّ
َ
المدمجة متعددة االستعماالت ()SUV
ّ ً ّ
ّ
الجديدة كليا خطة التوسع العشرية
ل ـ ــدى ’ك ـ ــادي ـ ــاك‘ إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـ ّ
ـوج ــه
ً
الجديد الذي تتبعه الشركة .وبدء ا من
أول مركبة " "XT4على اإلطــاق ،سوف
تـقــوم ’ك ــادي ــاك‘ بتوفير ستة ط ــرازات
جديدة في األســواق خالل فترة عامين
ونصف.

 7ألوان
تتوفر سبعة ألوان خارجية لمركبة
" "XT4طـ ـ ـ ــراز  2019هـ ـ ــي :ا ل ـم ـع ــد ن ــي

يسري عرض كاديالك " "XT4في أحدث صاالت كاديالك
ً
الغانم التي تم افتتاحها أخيرا في منطقة الشويخ ،كما يمكن
ً
للعمالء االستفادة عن " "XT4أيضا في صالة عرض كاديالك
ً
الكائنة في "صفاة الغانم" .علما أن الصالة الجديدة تضم
مجموعة متكاملة مــن سـيــارات كــاديــاك األنيقة بمختلف
التصاميم التي تتناسب مع سائر االحتياجات واألذواق ،كما
تضم عدة خدمات تكميلية تشمل خدمات التمويل الشخصي
والتأمين باإلضافة إلى اإلكسسوارات وغيرها من الخدمات.
ً
ً
لطالما اجتذبت صــاالت عــرض كاديالك اهتماما كبيرا
ً
ً
وإق ـب ــاال مـلـحــوظــا مــن مـئــات الـ ــزوار والـعـمــاء مــن مختلف
ً
األعـ ـم ــار خ ـص ــوص ــا ف ـئــة ال ـش ـب ــاب م ـن ـهــم وذل ـ ــك الك ـت ـشــاف
وم ـشــاهــدة أح ــدث اب ـت ـكــارات ك ــادي ــاك فــي مـجــال الــرفــاهـيــة
والفخامة والتميز.
وتتيح صــاالت العرض لـلــزوار اكتشاف وتجربة روائــع
التشكيلة الفخمة لسيارات كاديالك ،كما تتيح كاديالك الغانم
للزوار الراغبين في اقتناء إحدى سيارات كاديالك.

«الرعاية المميز»

ً
انطالقا من الـتــزام شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده
ب ـت ـقــديــم أف ـض ــل ت ـجــربــة قـ ـي ــادة وخ ــدم ــة ل ـع ـمــاء س ـي ــارات
كاديالك ،فقد عملت الشركة على تطوير العديد من المزايا
التي تضمن للعمالء راحة البال واألمان والتوفير ،فأطلقت
لهذا الغرض برنامج الرعاية المميز الخاص الذي يسري
ف ــور قـيــام العميل ب ـشــراء سـيــارتــه الـجــديــدة مــن كــاديــاك.
ويتيح هــذا البرنامج لعمالء كــاديــاك الـحـصــول على
الخدمة والصيانة مدة  5سنوات أو 100.000
كم ،مع كفالة  4سنوات أو  100.000كم،
وخــد مــة المساعدة على الطريق على
مــدار الساعة في جميع أنحاء الشرق
األوسط لمدة  4سنوات (دون تحديد
ل ـع ــدد ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات ال ـت ــي قطعتها
الـ ـسـ ـي ــارة) ،إض ــاف ــة ل ـخــدمــة الـنـقــل
وال ـ ـس ـ ـيـ ــارة الـ ـب ــديـ ـل ــة فـ ــي ح ــال
توفرها.

«كاديالك الغانم»
مـنــذ وصـ ــول ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة ال ــواع ــدة إلــى
ال ـك ــوي ــت ،تــأل ـقــت ك ــادي ــاك بــإبــداعــات ـهــا ف ــي عــالــم
التصميم والهندسة ،وحصلت على تقدير وجدارة
استحقتهما بفضل التعاون الــرائــد الــذي حققته
من خالل شراكتها مع شركة يوسف أحمد الغانم
وأوالده لـلـسـيــارات ،ال ـمــوزع الـحـصــري لكاديالك
في الكويت .أسست عام  ،1932ويعد كل من تراث
الشركة العريق وخــدمــات التوزيع لديها بمثابة
مفاتيح ريــادتـهــا فــي الـســوق ،حيث تــم إنشاؤها
بعزيمة راسخة مبنية على الثقة والنجاح جمعت
انتماءاتها مع العالمات التجارية الدولية.
كما قامت شركة الغانم بتزويد كاديالك بأحد
ً
أكـبــر مــراكــز الـخــدمــة وأكـثــرهــا ت ـطــورا فــي العالم،
ي ــدي ــره م ـهـنــدســون وف ـن ـيــون يـتـمـتـعــون بـخـبــرات
وكـفــاء ات عالية ،كما أنــه مجهز بأحدث المعدات
التكنولوجية لصيانة السيارات .جميع هذه األمور
تندمج بشكل جميل مع فريق خدمة العمالء الحائز

صاالت العرض

على الجوائز في الشركة والذي يستوعب بسهولة
االحتياجات الفريدة للعميل مع توفير نمط
الحياة الفاخرة لمالك كاديالك ،والذي يعد
ّ
متجسد
والؤه ورض ــاه بمنزلة تكريم
على هيئة نصب تــذكــاري ينضم إلى
أرف ـ ــف ال ـج ــوائ ــز ال ـف ـخــريــة الـحــاصـلــة
ً
عليها كاديالك والتي ال تنتهي أبدا.
تــم تـعـيـيــن يــوســف أح ـمــد الـغــانــم
وأوالده للسيارات كأول موزع لشركة
جـ ـن ــرال مـ ــوتـ ــورز ف ــي دول مـجـلــس
التعاون الخليجي ،وقد أدى التزامه
المستمر بتحقيق المعايير الممتازة
لشركة جنرال موتورز ،إلى اعتبارها
واحدة من أفضل الشركات المحلية
والعالمية المعروفة بتحقيق رضا
العمالء وتقديم الخدمة الفائقة.

تجربة ةديرجلا.

شبابية في قيادتها وتفاصيلها
ب ــدع ــوة كــري ـمــة م ــن ك ــادي ــاك ال ـغ ــان ــم ،قــامــت
ً
"الـجــريــدة" بتجربة قيادة " "XT4الجديدة كليا
والتي أثبتت وبكل جدارة أنها شبابية بامتياز
في أداء محركها وقوتها على الطريق في حين
زودت بـتـفــاصـيــل تـكـنــولــوجـيــة حــديـثــة تعكس
اهتمام الصانع األميركي الفاخر لهذه المركبة
الجميلة في فئتها الحديثة.
ولـعــل أب ــرز مــا يمكن وصــف تجربة قيادتها
مـحــركـهــا الـتـيــربــو ،فـعـلــى الــرغــم مــن تجهيزها
ب ـم ـحــرك  4س ـل ـن ــدرات ف ــإن ال ـت ـيــربــو م ــع ""XT4
ً
الجديدة كليا كفيل بإحياء الطريق بأداء يصل
ً
إلى  6سلندرات وأكثر ،فضال عن تجهيزها بناقل
حركة يصل إلى  9سرعات أوتوماتيكية ،الذي

شـهــد خ ــال الـتـجــربــة بـســرعــة الـتـبــادل الناعمة
على الطريق.
ال ـحــديــث عــن شـبــابـيــة الـتـفــاصـيــل فــي ""XT4
ً
الجديدة كليا هو الحديث عن المرآة "المنظرة"
الـخـلـفـيــة الــذكـيــة ال ـتــي تـعـكــس الـجـهــة الخلفية
بتفاصيل غير تقليدية وبأبعاد غير حقيقية إلى
جانب الشاحن الالسلكي للهاتف والسماعات
ال ـم ـج ـهــزة ألن ـظ ـمــة ال ـص ــوت ل ـل ـق ـيــادة ف ــي عــالــم
سينمائي والمزيد من التفاصيل التي ال يسع
شرحها فــي سـطــور ،باختصار " "XT4شبابية
بكل ما تحمله المركبة من جمال.

مسك وعنبر

٢٤

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4061األحد  10مارس 2019م  3 /رجب 1440هـ

tawabil@aljarida●com

«تكوين» دشنت «رحلة المعنى» في الجامعة األميركية

ً
ً
المهرجان يقام للسنة الثالثة ويتضمن أمسيات وورش عمل وعرضا مسرحيا
فضة المعيلي

يستمر مهرجان «رحلة
المعنى» إلى  14الجاري ،وتقام
على هامشه سلسلة أمسيات
وورش عمل ،ويختتم بعرض
مسرحي لرواية «مسك»
عن الراحل إسماعيل فهد
إسماعيل.

األمم تقوم
باالقتصاد
القائم على
المعرفة الحرة

عبدالرحمن
الفرحان

لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة ،أقـ ــامـ ــت
ً
مكتبة تكوين مهرجانا لآلداب
بـعـنــوان "رح ـلــة الـمـعـنــى" الــذي
ي ـت ـم ـح ــور ح ـ ــول ث ــاث ــة أس ـئ ـلــة
فلسفية؛ ما المعنى؟ َ
لم نبحث
عـ ـن ــه؟ وكـ ـي ــف ن ـص ــل إلـ ـي ــه؟ فــي
الجامعة األميركية في الكويت،
وحضر االفتتاح جمع كبير من
المثقفين.
واستهلت الروائية ومؤسسة
مكتبة تـكــو يــن بثينة العيسى
كلمتها بسؤال وهو "ما معنى
المعنى" وكــانــت إجابتها "أنــا
ال أع ــرف ،لــذا ســوف أحـكــي لكم
ق ـص ــة" ،وح ـكــت الـعـيـســى قصة
عن الفارس الجوال والساحرة
العجوز ،وقــالــت "أنــا لــم اخترع
ت ـل ــك ال ـق ـص ــة ،ل ـق ــد ق ــرأت ـه ــا فــي
ط ـف ــول ـت ــي ،ف ــي إحـ ـ ــدى قـصــص
س ـل ـس ـلــة ال ـم ـك ـت ـبــة الـ ـخـ ـض ــراء،
عندما كنت طفلة في التاسعة
م ــن ع ـمــرهــا ك ــان ــت ه ــذه مـجــرد
حـ ـك ــاي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـبــدو
ح ـكــايــة ع ــن ال ـم ـع ـنــى ،ول ـكــن ما
المعنى؟ ،كــأن كــل كتاب نقرأه،
وكل تجربة معيشة ،هي ضرب
م ــن ال ـل ـي ـمــون ال ـم ـس ـحــور ،وفــي
أع ـمــاق ث ـمــرة الـلـيـمــون حسناء
عطشى ،وهي من فرط سحرها
ً
ت ـس ـت ـع ـص ــي ت ـ ـمـ ــامـ ــا وكـ ـ ـ ــل مــا
تستطيعه حيالها هو أن تحدق
فيها لـثــوان قبل أن تختفي ثم
ت ـســأل نـفـســك ،م ــا الـ ــذي ح ــدث؟
ً
هل حدث ما حدث فعال ،أم أنني
توهمت األمر برمته".
وتابعت قائلة "قبل سنوات
اط ـل ـعــت ع ـلــى ك ـتــاب لـغــابــريـيــل
غارسيا ماركيز بعنوان "كيف
تكتب الــروايــة" اقتنيت الكتاب
ً
تـحــديــدا ألنـنــي ظننت بــأنــه إذا

ك ـ ــان ث ـم ــة ش ـخ ــص ق ـ ـ ــادر عـلــى
اإلجابة عن هذا السؤال فسيكون
غارسيا ماركيز .لكنني وجدته
كما هي عادته ،يــراوغ يتحدث
ع ــن ك ــل ش ــيء آخـ ــر ،ث ــم يختتم
ً
الـمـقــالــة صــائ ـحــا ،الـلـعـنــة كيف
أكتب الرواية؟ بعد كل شيء قلته
عن المعنى ،أريــد مثل غارسيا
مــاركـيــز أن أصـيــح " اللعنة! ما
معني المعنى ،ألنني ال أعرف
إال ه ــذه الـقـصــة ،ف ــارس ج ــوال،
ليمون مسحور ،وحسناء تموت
من العطش".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أل ـق ــى ال ـشــاعــر
ومسؤول مكتبة تكوين محمد
ـاءت
ال ـع ـتــابــي كـلـمـ ٌتــه ال ـتـ ٌـي ج ـ ٌ
ب ـع ـنــوان "س ـن ــة ثــال ـثــة مـكـتـبــة:
ً
الـمـكـتـبــة ال ـت ــي ن ــري ــد" ،ق ــائ ــا:
ٌ
"المكتبة التي نريد قادرة على
تغيير هذه الصورة النمطية،
ٌ
هــي اسـتـعــادة لفكرة المكتبة
التي تمنحنا الدافع لالستمرار
فــي الـمـقــاومــة ،أن تخلق قــراء
ً
ج ـ ـ ـ ــددا ،تـ ـك ــون الـ ـ ـق ـ ــراءة فـيـهــا
ً
ً
ثـقــافــة عــامــة ال سـلــوكــا تــرفـيــا
ً
أو رو مــا ن ـس ـيــا  ،المكتبة التي
ً
تحمل موقفا وتسعى لبشرية
أف ـض ــل ،الـمـكـتـبــة ال ـت ــي تــؤمــن
بــأن الجهل هــو أصــل الـشــرور
وعدونا األول.
وأضاف العتابي أنه "في هذا
الزمن الذي يزحف هذا التشابه
والـ ـقـ ـب ــح فـ ـي ــه عـ ـل ــى كـ ــل شـ ــيء،
ي ـخــاف ال ـق ــراء عـلــى الـمـكـتـبــات،
ال ـق ــاع األخـ ـي ــرة ال ـص ــام ــدة في
وج ـ ــه غـ ـب ــار ال ـ ـمـ ــدن الـ ـج ــدي ــدة.
ل ـك ـن ـنــي أؤمـ ـ ــن بـ ــأن لـلـمـكـتـبــات
طــرقـهــا فــي الـحـفــاظ علينا من
التالشي ،هي تجمع كل أبطالنا
وثــوارنــا وعذاباتنا وأحالمنا،

العيسى والعتابي يكرمان «المجلس الوطني»
وهذه الطاقة المتجددة ال يمكن
لها أن تزول".
وفي كلمة الجامعة األميركية
في الكويت ألقى د .عبدالرحمن
الفرحان كلمة بعنوان "مساحة
ح ــرة .لـلـتـفـكـيــر"" :ن ـخــرج الـيــوم
م ــن ق ـلــب ال ـح ـكــايــا إل ــى ال ــواق ــع
ف ــي رح ـلــة الـبـحــث ع ــن المعنى
الضائع .تجربة جديدة اخترنا
أن نرعى فيها مؤسسة تكوين
الثقافية الـتــي كــانــت ومــا زالــت
تعنى بخلق وتكوين المعاني
لـ ـك ــل ق ـ ـ ــارئ أثـ ـق ــل رأس ـ ـ ــه عـمــق
ً
الـ ـس ــؤال أو ك ــل س ــاع ــدة بـحـثــا

«األعمال الكويتي» يدعو أصحاب المواهب
للمشاركة في «فنون العالم» بدبي
دعا مجلس األعمال الكويتي
بـ ــدبـ ــي واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـش ـم ــال ـي ــة
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـم ــواه ــب وال ـج ـه ــات
ال ـكــوي ـت ـي ــة ال ـم ـه ـت ـمــة ف ــي م ـجــال
الفنون الجميلة والحرف اليدوية
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي مـ ـع ــرض "ف ـن ــون
العالم -دبي" المصنف األكبر من
نوعه في المنطقة ،الذي يقام في
دورت ــه الخامسة خــال الـفـتــرة 3
إلى  6أبريل المقبل في مركز دبي
التجاري العالمي.
وبـهــذه المناسبة ،أك ــدت لمى
بورسلي رئيسة مجلس األعمال
الكويتي بدبي ،أن الكويت زاخرة
بــال ـمــواهــب ال ـم ـبــدعــة وال ـج ـهــات
الــداعـمــة للفن بـكــل أشـكــالــه ،وأن
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرصـ ــة سـ ـتـ ـس ــاه ــم فــي
إب ــراز إبــداعــات وفـنــون المواهب
الكويتية واستثمارها بما يعود
بالنفع على مبدعيها ،السيما أن
ه ــذا ال ـحــدث الـعــالـمــي ال يقتصر
عـلــى ف ــرص ال ـعــرض فـحـســب بل
ً
يمثل سوقا يضم أكثر من  4آالف
عمل فني أصيل من أكثر من 30
دولة حول العالم.

وأض ــاف ــت ب ــورس ـل ــي ":نسعى
مـ ــن خ ـ ــال م ـش ــارك ـت ـن ــا فـ ــي ه ــذا
الـحــدث كشريك داعــم إلــى تقديم
قيمة مضافة مــن خــال باقة من
التسهيالت اللوجستية والدعم
اإلعالمي والتسويقي لمشاركينا
من الكويت على مستوى األفراد
والمؤسسات على حد سواء".
ويعتبر معرض "فنون العالم-
دب ـ ــي" م ــن ال ـف ـعــال ـيــات الـعــالـمـيــة
السنوية التي تستضيفها دبي
بهدف خلق منصة تجمع مبدعي
األعمال الفنية والفنون الجميلة
من مختلف دول العالم ليقدموا
إب ــداع ــات ـه ــم ب ــأس ـع ــار تـنــافـسـيــة
تـجـعـلـهــا م ـتــاحــة ل ـعــامــة ال ـنــاس
وملبية لكل األذواق.
ً
ويوفر المعرض سوقا يضم
تـشـكـيـلــة واسـ ـع ــة م ــن األع ـم ــال
الفنية والـتــي تتضمن لوحات
الخط العربي والرسم ،والصور
الفوتوغرافية ،وأعـمــال النحت
ً
والـ ـح ــرف ال ـي ــدوي ــة ،ف ـض ــا عن
ال ـت ـص ـم ـي ــم الـ ــداخ ـ ـلـ ــي وفـ ـن ــون
ال ـع ـمــارة والــزخــرفــة والـحـيــاكــة

لمى بورسلي
وغيرها من إبداعات فنية.
وسيتم على هامش المعرض
ع ـق ــد س ـل ـس ـلــة ورش وج ـل ـس ــات
متخصصة في مختلف مجاالت
الفنون الجميلة بمشاركة فنانين
ع ــال ـم ـي ـي ــن يـ ـق ــدم ــون خ ـب ــرات ـه ــم
للحضور من متذوقي الفن.
ً
ّ
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض حـ ــدثـ ــا

ً
فريدا يجمع بين الفن والتعليم
والترفيه إذ يتم عرض مجموعة
مـبـهــرة مــن آالف األع ـمــال الفنية
الحديثة والمعاصرة.
يـ ــذكـ ــر أن مـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـمـ ــال
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ب ـ ــدب ـ ــي س ـي ـس ـت ـق ـبــل
الـمـشــاركــات مــن خ ــال الـتــواصــل
عبر موقعه اإللكتروني.

عــن ضــالـتــه مــن الـحـكـمــة .ولعل
البعض منكم يتساءل عن سبب
اهتمام الجامعة األميركية في
ال ـك ــوي ــت ب ــرع ــاي ــة واس ـت ـضــافــة
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
ت ـســاهــم ب ــوض ــع ال ـك ــوي ــت على
الـخــريـطــة الـثـقــافـيــة فــي الـعــالــم
الـعــربــي وجعلها قبلة لــأدبــاء
والمفكرين".
وأضاف الفرحان" ،فخورون
بــأن ـنــا ال ـمــؤس ـســة األكــادي ـم ـيــة
األول ــى مــن نوعها فــي الخليج
الـ ـت ــي ت ـت ـب ـنــى ن ـ ـمـ ــوذج اآلداب
والفنون الـحــرة .لذلك رعايتنا

لـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذه األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ي ــأت ــي
ً
تصديقا للهدف السامي الذي
أن ـش ـئ ــت مـ ــن أجـ ـل ــه ال ـج ــام ـع ــة،
ً
إي ـمــانــا مـنــا ب ــأن األم ــم ال تقوم
إال على االقـتـصــاد الـقــائــم على
المعرفة الحرة".
الجدير بالذكر أن المهرجان
يستمر إلى  14مارس الجاري،
وت ـ ـقـ ــام ع ـل ــى ه ــام ـش ــه سـلـسـلــة
أمسيات وورش عمل ،ويختتم
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض م ـ ـس ـ ــرح ـ ــي ل ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة
"م ـس ــك" ع ــن ال ــراح ــل إسـمــاعـيــل
فهد إسماعيل ،في مركز جابر
األح ـ ـمـ ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي ب ــال ـت ـع ــاون

مـ ــع ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون
ال ـم ـســرح ـيــة .أم ــا ض ـيــف شــرف
الـمـهــرجــان هــو د .عـبــد الـفـتــاح
كيليطو.
ويقام المهرجان برعاية كل
مــن المجلس ا لــو طـنــي للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،والـجــامـعــة
األميركية في الكويت ،ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،ومنصة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــر .ويـ ـحـ ـظ ــى
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان بـ ـ ــدعـ ـ ــم إعـ ــامـ ــي
م ــن ش ــرك ــة ب ـص ـمــة اإلع ــام ـي ــة،
ال ـم ــوس ــوع ــة ال ـعــال ـم ـيــة للشعر
العربي (أدب).

نوال الكويتية غنت في ختام «اليولة»
تستعد لحفلها مع رابح صقر بالشرقية
●
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أعربت المطربة نوال الكويتية
عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها
ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ف ــي ح ـفــل خـتــام
الدورة الـ 19لبطولة فزاع لليولة،
أمــس األول ،بقلعة الميدان ،في
القرية العالمية بإمارة دبي ،مع
الـنـجـمـيــن اإلم ــارات ـي ـي ــن حسين
الجسمي وعيضة المنهالي.
ولبى الحفل شغف الجمهور
م ــن ع ـشــاق األغ ـن ـيــة الخليجية
والمحلية الطربية والشعبية،
من خالل مشاركة نوال في أغنية
"أم دبـ ــي" ،ال ـتــي كتبها الـشــاعــر
اإلمــاراتــي المبدع علي الـخــوار،
كـمــا غـنــى الـجـسـمــي مــن أشـعــار
ع ـب ــدال ـل ــه ح ـ ـمـ ــدان بـ ــن دلـ ـم ــوك،
ومواطنه عيضة المنهالي محمد
الـمــر بــالـعـبــد ،كـمــا شـهــد الحفل
ً
ً
ً
حضورا شعريا مميزا ،للشاعر
اإلماراتي سيف السعدي.
واع ـت ـمــد ال ـع ــرض الـخـتــامــي،
على صيغة ال ـعــروض الثالثية
األبـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاد ،ب ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع
االف ـ ـتـ ــراضـ ــي ،دون االس ـت ـعــانــة

نوال الكويتية
بالشاشات التقليدية ،في رحاب
ديكور متجدد تماما ،مستوحى
من جماليات البيئة الصحراوية
ً
خصوصا ،وقدم الحفل اإلعالمية
ع ـل ـيــاء بــوج ـس ـيــم ،وع ـب ــدال ــرزاق
المحمدي.
من جانب آخــر ،تستعد نوال

إلحـ ـي ــاء أم ـس ـيــة غ ـنــائ ـيــة ضمن
"حفالت السعودية في الشرقية"
في المدينة الرياضية باإلحساء،
يوم الجمعة  29الجاري ،ومعها
ف ــي ال ـح ـف ــل ال ـف ـن ــان ال ـس ـع ــودي
رابح صقر.

«صالح يعود» ...كوميديا سوداء تناولت الديكتاتورية
الثنائي الثويني ومطر برعا في الكوميديا وتجسيد الكراكترات المختلفة
ّ
وفق المخرج عيسى الحمر في
تقديم معادلة إيقاعية سليمة
لعناصر العرض المسرحي في
"صالح يعود".

الحارثي ومحارب
حاضرا عن «عناصر
الرؤية عند المخرج
المؤلف»

●
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ق ــدم ــت ف ــرق ــة ال ـم ـســرح ال ـعــربــي ثــالــث
ع ــروض الـمـســابـقــة الــرسـمـيــة لمهرجان
أيام المسرح للشباب ،من خالل مسرحية
"صالح يعود" تأليف د .نادية القناعي
وإخراج عيسى الحمر ،التي ُعرضت على
خشبة مسرح الدسمة.
نوع العرض كوميديا سوداء ،وثيمته
الرئيسة تتمحور حول انقالب المفاهيم،
ً
ً
عندما يرى الناس الفساد أمــرا طبيعيا
ً
وم ـع ـت ــادا ،ف ــي الـمـقــابــل تـصـبــح الطيبة
ً
ً
والنقاء أمــرا مستغربا ،من خالل البطل
األس ــاس ــي ف ــي ال ـم ـســرح ـيــة ،ه ــو كــرســي
الحديقة ،الذي تمر عليه شخصيات من
طبقات اجتماعية مختلفة ،ولكل منها
قصته.
وتدور أحداث المسرحية حول مواطن
بسيط يدعى "صــالــح" ،ينتظر دوره كي
يجلس على مقعد خشبي فــي الحديقة
ً
العامة ،التي يرتادها منذ سنوات ،ممسكا
ً
بالجريدة ،وهي تغطي وجهه كامال ،إذ
يتظاهر بقراء تها ،ويخرج وجهه منها
ً
بين فينة وأخرى مراقبا متى سيكون هذا
ً
المقعد شاغرا ،لكن ما من جدوى ،إذ باءت
كل محاوالته بالفشل ،وال يأتي دوره.
فالمرأة التي تنتظر عودة زوجها من
الحرب رغم اإلعالن عن استشهاده تتمكن
من االستيالء على الكرسي ،كما ينضم
إليهما اثنان من اللصوص بعد أن نفذ
أحــدهـمــا جــريـمــة ســرقــة ال ـمــرأة العجوز
ويحتالن المقعد ،ويستأثران به ،وبعد
رح ـيــل ال ـل ـص ـيــن ،تـسـتــولــي األم وابـنـهــا

لقطة من عرض «صالح يعود»
المغرر به "غريب" الذي نفذ جريمة قتل
زوجته على الكرسي ،وتريد أمه أن يسافر
ً
لكنه يرفض ،فتنادي صالحا ليحكم في
األم ــر ،فـهــي تــرغــب فــي سـفــره كــي ينجو
بـنـفـســه م ــن ال ـم ـجــاعــة ال ـق ــادم ــة ،فيحكم
ب ـب ـقــائــه ،ل ـكــن األم ت ــرف ــض ث ــم ي ــرح ــان،
وي ــأت ــي ال ـع ــاش ـق ــان ،وي ـس ـتــول ـيــان على
ً
المقعد أيضا ...الجميع يستأثر بالمقعد
ً
إال "صالحا" ،وفي النهاية تقوم البلدية
ب ـع ــرض ال ـكــرســي ف ــي الـ ـم ــزاد ،كــإسـقــاط
سياسي واجتماعي على المواطن الذي
ُ
هضم حقه.
واعتمدت مسرحية "صالح يعود" على

اإلس ـقــاط الـسـيــاســي والــرمــزيــة لــإشــارة
إل ــى مـفـهــوم الــديـكـتــاتــوريــة وتـشـبــث كل
ش ـخ ــص ب ـك ــرس ـي ــه وم ــوقـ ـع ــه ،ح ـت ــى لــو
خسره الجميع ،إذ انتهى المشهد األخير
بقصيدة "القاعدة" للشاعر الكبير أحمد
مطر ،ليختتم العرض بموت صالح وبقاء
الكرسي وعليه بدلة الديكتاتور.
في هذا العمل ،نشهد قدرات تمثيلية
رائ ـعــة للممثلين خــالــد الـثــويـنــي وأمـيــر
مطر في األداء الكوميدي والمقدرة على
تـجـسـيــد ك ــراكـ ـت ــرات مـخـتـلـفــة وبـتـمـيــز،
إضافة إلــى إمكانات الثويني الصوتية
الجميلة في الغناء ،كما أجادت في األداء

سارة رشاد (الزوجة والعاشقة) وتمكنها
مــن الـغـنــاء ،وكــذلــك نجح يعقوب حيات
في التصدي ألداء الشخصية المحورية
(صالح).
ووفق المخرج عيسى الحمر في تقديم
معادلة إيقاعية سليمة لعناصر العرض
المسرحي ،كذلك في االعتماد على عزف
الفرقة الحي ،الذي أسهم في صنع الحدث
الدرامي.

الجلسة الحوارية
ضمن الفعاليات المركز اإل عــا مــي

للمهرجان ،أقيمت صباح أمس الجلسة
الحوارية "عناصر الرؤية عند المخرج
ال ـم ــؤل ــف" ،وت ـح ــدث خــالـهــا الـكــاتـبــان
ال ـم ـســرح ـيــان ال ـكــوي ـتــي بـ ــدر م ـحــارب
وال ـس ـع ــودي فـهــد ال ـح ــارث ــي ،وأداره ـ ــا
الزميل مفرح الشمري.
م ــن ج ـه ـتــه ،ب ـيــن ال ـكــاتــب ال ـحــارثــي
أن الـكـثـيــر م ــن الـمـســرحـيــات الـعــربـيــة
ً
اتسمت كثيرا بتقديم تـجــارب حملت
ً
ً
اإلعداد واإلخراج معا ،مما أوجد أعماال
مسرحية مشوهة على خشبة المسرح،
في ظل وجود مؤلفين يحرصون على
قدسية النص ،بالتالي باتت الظاهرة
ً
ً
م ـن ـت ـش ــرة ع ــربـ ـي ــا الـ ـت ــي ت ـع ــد م ـس ـخــا
ً
مسرحيا يـشــوه العملية المسرحية،
وأصبح األمر بالغ الخطورة رغم بعض
األعمال المسرحية الجميلة.
ً
ثم تحدث الكاتب بدر محارب قائال:
"ل ـق ــد عـمـلــت ك ـكــاتــب ف ــي ب ــداي ــات ــي ثم
ً
أخــرجــت نـصــوصــا مـســرحـيــة لغيري،
ً
وبعدها أخرجت عــددا من نصوصي،
وأرى أن العالقة بين المؤلف والمخرج
يجب أن تكون كورشة عمل".
وذكــر أن عمله بالتعاون مــع نخبة
مـ ــن ال ـم ـخ ــرج ـي ــن م ـث ــل ف ـ ــؤاد ال ـش ـطــي
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـ ـحـ ــداد أك ـس ـب ــه خ ـبــرة
ً
ً
كمخرج ،الفتا إلى أنه كان راضيا عن
ً
أع ـمــالــه ك ـم ـخــرج ،وم ـش ـيــدا بــالـتـعــاون
ال ـ ـم ـ ـث ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـمـ ـع ــه ب ــالـ ـمـ ـخ ــرج
عبدالعزيز صفر ،في عــدة مسرحيات
منها "جمهورية الموز".

خبريات
عبدالعزيز السريع يرقد
في المستشفى األميري

يرقد الكاتب املسرحي القدير
عبدالعزيز السريع الفائز
بجائزة الدولة التقديرية
في املستشفى األميري ،إثر
وعكة صحية أملت به أخيرًا،
وتمنى له العديد من رفاقه
ومحبيه وأصدقائه في
األوساط اإلعالمية والثقافية
والفنية ،الشفاء العاجل .وكان
السريع "أبو منقذ" ،سعيدًا
بتكريمه كشخصية رائدة
في حفل افتتاح مهرجان
أيام املسرح للشباب الـ ،12
األسبوع املاضي ،ومعه
كوكبة من املكرمني بينهم
الكاتب املسرحي املصري
الكبير السيد حافظ ،واملؤلف
واملخرج ُ
العماني
د .عبدالكريم جواد ،إضافة
إلى النجوم خالد أمني وخالد
البريكي ومنى شداد وعلي
الحسيني وميثم بدر وشهاب
جوهر والكاتبة تغريد الداود.
مشافى معافى وماتشوف شر
يا أبا منقذ بإذن الله.

منتجو «ذا سيمبسونز»
يسحبون حلقة جاكسون

سحب منتجو مسلسل "ذي
سيمبسونز" حلقة من جزئه
الثالث ،الذي عرض عام
 1991بسبب احتوائها على
صوت املغني الراحل مايكل
جاكسون ،كما قال املنتج
التنفيذي جايمس إل .بروكس
لصحيفة "وول ستريت
جورنال".
واتخذ املنتجون هذا القرار
بعد بث الوثائقي "ليفينغ
نيفرالند" وأعاد إلى الواجهة
االتهامات التي تطال
جاكسون بشأن االعتداء
الجنسي على أطفال.
وفي الحلقة التي بثت عام
 1991يقابل هومر سيمبسون
مريضًا في مستشفى
لألمراض العقلية يعتقد أنه
نجم موسيقى البوب مايكل
ّ
جاكسون ويقلد نبرة صوته.
وأشار بروكس إلى أن هذه
الحلقة كانت واحدة من
املفضلة لديه لكن سحبها كان
ضروريًا بعد بث الوثائقي
ً
الذي أثار جدال كبيرًا .وأضاف
أن الحلقة ستزال من خدمات
البث ومحطات التلفزيون
واملجموعات ،وأن عملية
سحبها "بدأت" فعليًا.

«فينيسيا» يمنح جولي
أندروز «األسد الذهبي»

أعلن مهرجان فينيسيا
السينمائي الدولي ،أنه
سيمنح جائزة املسيرة
املهنية للممثلة البريطانية
جولي أندروز ،التي ذاعت
شهرتها لقيامها ببطولة
فيلمي "ماري بوبينز"وصوت
املوسيقى" .وأشاد مدير
املهرجان ألبيرتو باربيرا
باملمثلة بأندروز "83
عامًا" بوصفها "شخصية
مبدعة كانت محط إعجاب
العديد من األجيال من رواد
السينما" ،التي لم تجعل
أدوارها قاصرة على األدوار
اآلمنة في أفالم األسرة .وقال
باربيرا "إنها قبلت أدوارًا
متنوعة ،ودرامية ومثيرة
ومليئة بالسخرية الالذعة".
بما في ذلك أدوار من العديد
من األفالم التي أخرجها
زوجها الراحل بالك إدواردز.
وأضاف" :جائزة األسد
الذهبي هي تقدير تستحقه
جيدًا ملسيرتها االستثنائية
التي نالت نجاحًا شعبيًا".
وقالت أندروز في بيان
أصدرته إدارة املهرجان،
إنها" تشرفت بهذا التكريم"،
وأنها تتطلع ألن تكون في
مدينة البندقية الجميلة في
سبتمبر املقبل لحضور هذه
املناسبة الخاصة جدًا.

ةديرجلا
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واشنطن« :صفقة القرن» مفصلة وتعلن بعد انتخابات إسرائيل

العتيبي :ناقشنا الخطة في جلسة مجلس األمن ...وأموال الضرائب فلسطينية يجب عدم االقتطاع منها
أكدت الواليات المتحدة،
أن «صفقة ًالقرن» ستكون
«مفصلة جدا» ،لكن لن يتم
إعالنها إال بعد االنتخابات
التشريعية اإلسرائيلية في 9
أبريل المقبل ،وتأليف حكومة
جديدة.

«فتح» تتهم
«حماس» بمحاولة
اغتيال أحمد حلس
في غزة

بعد اجتماع مغلق لمجلس
األمن عقد في مقر األمم المتحدة
في نيويورك ،مساء أمس األول،
أكد المبعوث األميركي الخاص
لـ ـلـ ـس ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
مستشار الرئيس دونالد ترامب،
ج ـي ـســون غــري ـن ـبــات ،أن خطة
ا لـســام األميركية المستقبلية
للشرق األوســط «صفقة القرن»
ً
ستكون «مفصلة جدا».
لكن المندوب الكويتي لدى
ال ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة م ـن ـص ــور
العتيبي ،أكــد أن غرينبالت «لم
ً
ُي ـع ــط ت ـف ــاص ـي ــل» ،م ـض ـي ـفــا في
المقابل أنه «كان هناك نقاش من
جانبنا حول الخطة».
وأكـ ـ ـ ــد غ ــريـ ـنـ ـب ــات أن خـطــة
الـ ـ ـس ـ ــام ل ـ ــن يـ ـت ــم إعـ ــان ـ ـهـ ــا إال
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
اإلسرائيلية في  9أبريل وتأليف
حكومة جديدة ،وهي عملية قد
ً
تستغرق أشهرا عدة.
وش ـ ـ ـ ــدد غـ ــري ـ ـن ـ ـبـ ــات ،الـ ـ ــذي
يـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة مـ ـ ــع كــل
م ـ ــن ج ـ ــاري ـ ــد ك ــوشـ ـنـ ـي ــر ص ـهــر
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ودي ـف ـي ــد
فريدمان السفير األميركي في
إســرائ ـيــل ،عـلــى أن ه ــذه الخطة
س ـت ـكــون مـفـصـلــة ف ــي ُبـعــديـهــا
السياسي واالقـتـصــادي .وقــال:
«نعرف تطلعات الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،ونحن نعمل في
هذا اإلطار».
ون ـق ــل أحـ ــد الــدبـلــومــاسـيـيــن
ً
عــن غرينبالت قوله أيـضــا ،إنه
«عندما ستصبح رؤيتنا علنية،
لن نرغب في تنفيذها منفردين،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك دور ل ــأم ــم
ال ـم ـت ـحــدة وال ـل ـج ـنــة الــربــاع ـيــة،
(الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وروس ـي ــا
واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ــم
المتحدة)».
وأبـ ـ ـ ــدت دول م ـث ــل ال ـك ــوي ــت
وإنــدون ـي ـس ـيــا وح ـت ــى الـصـيــن،

سلة أخبار
السعودية :اختتام مناورات
خليجية بالذخيرة الحية

أعلنت السعودية اختتام
تدريبات مناورات «درع
الجزيرة المشترك »10
بالذخيرة الحية ،بمشاركة
قوات دول مجلس التعاون
الخليجي أمس .وقال قائد قوة
الواجب المشترك اللواء الركن
عبدالله القحطاني ،إن التمرين
العسكري ،الذي جرى خالل
األسبوعين الماضيين ،تم
خالله «تنفيذ وتبادل الخبرات
لرفع مستوى االستعداد
والجاهزية العسكرية،
ورفع قدرات وكفاءة القوات
المشاركة ضد أي تهديد
معاد يهدد أمن وسالمة
ٍ
أوطان المجلس ومصالحها
الحيوية واالقتصادية .وأشار
إلى أن هذا التمرين أقيم
في بيئة عملياتية مناسبة
لكل العمليات والفرضيات
ومستجيبة لكل الفرضيات.

حكومة اليمن :كشر
تتعرض إلبادة حوثية
ً
جندي اسرائيلي يالحق فلسطينيا خالل تظاهرة ضد بناء المستوطنات في رام الله أمس األول
أسـفـهــا ل ـعــدم وجـ ــود مــزيــد من
العناصر لتدعيم النقاش.

العتيبي
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي« :ت ــأسـ ـف ــون
ألن الفلسطينيين يــرفـضــون أن
يرونكم ،لكن القرارات بشأن إعالن
القدس عاصمة إلسرائيل وخفض
ُ
التمويل المتعلق بهم ،ال تساهم

كوماندوز إسرائيلي ّ
«يتمدد» في  13دولة إفريقية
كشف تقرير لـ«القناة  »13اإلسرائيلية أن قوات
كوماندوز ،تابعة للجيش اإلسرائيلي ،تدرب قوات
محلية فــي أكثر مــن  13بلدا إفريقيا ،كجزء من
استراتيجية لتعزيز العالقات مع القارة السمراء.
وأكدت القناة أن الجيش اإلسرائيلي يشارك،
عبر تلك التدريبات ،فــي مخطط أوســع للتمدد
بإفريقيا ،تشارك فيه وزارة الخارجية والموساد
وجهاز األمن العام الشاباك.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ال ـت ــدري ـب ــات
العسكرية بين إسرائيل ودول إفريقية نتيجة
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مـبــاشــرة لجهود رئـيــس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو لتحسين العالقات مع البلدان
اإلفريقية ،وإنشاء عالقات مع عدد آخر منها ،وهو
ما يعتبر محورا لسياسته الخارجية.
ومن بين الدول التي تتعاون معها إسرائيل،
حسب التقرير ،إثيوبيا ورواندا وكينيا وتنزانيا
وم ـ ــاالوي وزام ـب ـي ــا وج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا وأن ـغ ــوال
ونيجيريا والـكــامـيــرون وتــوغــو وســاحــل العاج
وغــانــا ،فضال عــن زي ــارة مسؤولين لعدة بلدان
إفريقية أخرى لدراسة التعاون معها عسكريا.

ف ــي ذلـ ـ ـ ــك» .ك ـم ــا ن ــاق ــش مـجـلــس
األمـ ــن ،ب ـنــاء عـلــى طـلــب الـكــويــت
وإن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،ق ـ ــرار إس ــرائ ـي ــل
اقتطاع جزء من عائدات الضرائب
التي يتم تحويلها إلــى السلطة
الفلسطينية.
وأعلن السفير الكويتي «هذه
أمـ ـ ـ ـ ــوال ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .يـ ـج ــب أال
يقتطعوا منها» .أضاف العتيبي
للصحافيين بعد االجتماع ،إنه
«قرار منفرد يمثل خرقا لالتفاق
الثنائي القائم».
واتـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــت غ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات
الفلسطينيين «بــاخـتــاق أزمــة»
ب ــرف ـض ـه ــم أول م ـب ــال ــغ ش ـهــريــة
يـ ـت ــم ت ـح ــوي ـل ـه ــا مـ ــن الـ ـض ــرائ ــب
م ــن إس ــرائـ ـي ــل ف ــي  2019ألن ـهــا
ً
ً
اس ـت ـق ـط ـع ــت ج ـ ـ ـ ــزءا م ـخ ـص ـصــا
لإلعانة المالية ألسر الناشطين
الفلسطينيين المسجونين في
إسرائيل.
ونقل دبلوماسيون حضروا
االج ـت ـم ــاع ع ــن غــري ـن ـبــات قــولــه
ألعـضــاء مجلس األم ــن الخمسة
ً
ع ـشــر «مـ ــن غ ـيــر ال ـم ــائ ــم تـمــامــا
التركيز على إسرائيل بوصفها

سـ ـ ـب ـ ــب األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .إن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الفلسطينية هــي الـتــي اخـتــارت
اختالف األزمة الحالية».

«فتح» و«حماس»
على صعيد آخر ،حملت «حركة
فـتــح» بــزعــامــة الــرئـيــس محمود
ع ـب ــاس أم ـ ــس ،ح ــرك ــة «ح ـم ــاس»
المسؤولية عن محاولة اغتيال
ق ــال ــت إن أح ـم ــد ح ـل ــس ،رئ ـيــس
الحركة في قطاع غزة تعرض لها
من دون أن يصاب بأذى.
وقال عاطف أبو سيف ،الناطق
باسم الحركة في غزة في بيان ،إن
«حماس وسلطتها في غزة سلطة
األمر الواقع تتحمل المسؤولية
الـكــامـلــة عـمــا ح ــدث مــن محاولة
اإلغتيال الجبانة بحق األخ أحمد
حلس».
وأضاف أن حادثة إطالق النار
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة «ت ـع ـك ــس حــالــة
الفوضى والفلتان الذي يستهدف
حركة فتح وقياداتها».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد إي ـ ـ ــاد ال ـب ــزم
الناطق باسم وزارة الداخلية التي

(أ ف ب)

تــديــرهــا «ح ـم ــاس» إن «األج ـهــزة
األم ـن ـي ــة ت ـتــابــع ح ـ ــادث تـعــرض
س ـيــارة الـقـيــادي فــي حــركــة فتح
أحـ ـم ــد حـ ـل ــس إلطـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار فــي
منطقة دي ــر الـبـلــح وس ــط قطاع
غزة ،مساء الجمعة».
وت ــاب ــع« :ح ـس ــب الـتـحـقـيـقــات
األول ـ ـي ـ ــة فـ ـق ــد أصـ ـيـ ـب ــت م ـقــدمــة
السيارة بطلق نــاري واحــد دون
إصابات».
وأش ــار الــى «فـتــح تحقيق في
الحادث لمعرفة هوية الفاعلين».
وف ــي ب ـي ــان ،أوض ـح ــت «ف ـتــح»
أن حلس ،وهــو مفوض التعبئة
والتنظيم في قطاع غزة وعضو
اللجنة الـمــركــزيــة للحركة «كــان
ً
مـ ـت ــوجـ ـه ــا لـ ـحـ ـف ــل ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الــزوايــدة وسط القطاع للكشافة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وك ــان ــت س ـي ــارة
ت ــرص ــد س ـ ـيـ ــارة الـ ـجـ ـي ــب ،ال ـت ــي
ً
ي ـس ـت ـق ـل ـهــا ف ــأط ـل ـق ــت رش ـ ـقـ ــا مــن
الرصاص بشكل مباشر وأصابت
الــرصــاصــات مقدمة الجيب ولم
يصب األخ أبو ماهر حلس بأي
أذى».
ودان ع ـب ــاس الـ ـح ــادث ــة ،كما

دانتها حكومة تصريف األعمال
التي يرأسها رام ــي الحمد الله،
واصـ ـ ـف ـ ــة ال ـ ـح ـ ــادث بـ ــ«مـ ـح ــاول ــة
اإلغتيال الجبانة» .وفق بيانين
بثتهما وكالة «وفا» الرسمية.
في غضون ذلك ،شنت طائرات
حربية إسرائيلية ليل الجمعة،
غارات على قطاع غزة مستهدفة
ً
مواقع لـ «حماس» ردا على سقوط
قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع
غزة في جنوب أراضيها من دون
إصابات أو أضرار.
وأمــس األول ،قتل فلسطيني
وأصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرات آخ ـ ـ ـ ـ ــرون
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص واالخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاق،
فـ ـ ــي م ـ ــواج ـ ـه ـ ــات مـ ـ ــع ال ـج ـي ــش
اإلســرائـيـلــي عـلــى أط ــراف شــرق
قطاع غزة ضمن مسيرات العودة
الشعبية.
وشيع الفلسطينيون امس ،في
مدينة البيرة في الضفة الغربية،
الـفـتــاة سـمــاح مـبــارك ( 16عاما)
ال ـتــي قـضــت بـنـيــران إسرائيلية
في يناير الفائت بعدما حاولت
تنفيذ عملية طـعــن ،واحتجزت
إسرائيل جثتها الكثر من شهر.

حذرت الحكومة اليمنية
على لسان وزير اإلعالم
معمر اإلرياني ،من «جرائم
إبادة جماعية وفظائع
مروعة يرتكبها االنقالبيون
الحوثيون بحق المواطنين
في قرى كشر» بمحافظة حجة
حيث تخوض قبائل حجور
مواجهات ضد ميليشيات
جماعة «أنصار الله».
وبعثت الحكومة برسالة
عاجلة إلى مجلس األمن
الدولي من أجل التدخل لوقف
«إبادة أهالي كشر».
من جانب آخر ،أفاد تحالف
دعم الشرعية بارتكاب
ً
الميليشيات الحوثية  65خرقا
لوقف إطالق النار بالحديدة،
وذلك خالل الساعات الـ 48
الماضية.

مخاوف من مهاجمة
قوات حفتر لطرابلس

إلهان عمر تصف أوباما بـ «القاتل المبتسم»

ً
ترامب :الحزب الديمقراطي أصبح معاديا لليهود وإسرائيل
بعد مصادقة مجلس الـنـ ّـواب
ّ
بأغلبية ساحقة على
األمـيــركــي
قـ ــرار ُي ــدي ــن «خ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة»،
إثــر نقاشات ح ـ ّـادة داخــل الحزب
الديمقراطي حول معاداة السامية
ّ
خلفية تصريحات للنائبة
على
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـم ـس ـل ـمــة إل ـه ــان
عمر ،التي انتقدت دعم الواليات
ّ
المتحدة إلســرائـيــل ،أث ــارت عمر،
وه ــي م ــن أص ــل صــومــالــي وأول
ً
ً
ن ــائـ ـب ــة م ـح ـج ـب ــة جـ ـ ـ ــدال جـ ــديـ ــدا
بانتقادها الرئيس السابق باراك
أوب ــام ــا ف ــي مـقــابـلــة م ــع صحيفة
بوليتيكو المرموقة ،متهمة إياه
بـ «القتل» ،واالختباء خلف «وجه
جميل وابتسامة عريضة».
ونقلت بوليتيكو عــن النائبة
عــن والي ــة مينيسوتا أن أوبــامــا
ح ـ ــاف ـ ــظ عـ ـل ــى الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ــراه ـ ــن
وال ـ ـسـ ــائـ ــد ،ول ـ ــم ي ـخ ـل ــق أي أم ــل
بتغيير حقيقي.

وأض ــاف ــت« :ال يمكن أن نكون
م ـس ـت ــائ ـي ــن فـ ـق ــط مـ ــن (ال ــرئـ ـي ــس
دونـ ـ ــالـ ـ ــد) ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ...س ـي ــاس ــات ــه
سيئة ،لكن العديد من األشخاص
الــذيــن حكموا قبله كــانــت لديهم
ً
سياسات سيئة أيضا .لقد كانوا
ً
أكثر لمعانا مما هو عليه .وهذا
ليس ما يجب أن نبحث عنه بعد
اآلن .ال ن ــري ــد أن يـفـلــت أح ــد من
المالحقة ألنه المع ،نريد أن ندرك
ال ـس ـيــاســات الـفـعـلـيــة ال ـت ــي تقف
وراء الوجه الجميل واالبتسامة
العريضة».
وقـ ــالـ ــت ع ـم ــر إن ـ ــه فـ ــي ال ــوق ــت
الذي انتقد اليسار ترامب لفصل
األطفال المهاجرين غير الشرعيين
ع ــن عــائــاتـهــم عـلــى ال ـح ــدود في
العام الماضي ،قامت إدارة أوباما
ً
أي ـض ــا ب ـعــزل واح ـت ـجــاز األط ـفــال
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ق ـض ــاي ــا مـحــاكـمــة
والديهم قيد النظر.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن أوبـ ـ ــامـ ـ ــا
صـ ّـعــد حملة القتل الـتــي أدارتـهــا
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بــاسـتـخــدام
طــائــرات «درون» الـمـسـ ّـيــرة بــدون
طـيــار لـضــرب إرهــابـيـيــن مشتبه
بهم في باكستان واليمن وليبيا
وال ـص ــوم ــال ال ـت ـ ُـي ت ـن ـحــدر منها
إلهان عمر .وقــد قتل نحو 2500
شخص فــي هــذه الـضــربــات800 ،
ً
منهم مــن الـمــدنـيـيــن ،حـتــى وفـقــا
لألرقام المتضاربة بين الحكومة
األم ـي ــرك ـي ــة وم ـك ــات ــب ال ـص ـحــافــة
االستقصائية.
وحــاولــت عمر أن تتراجع عن
ان ـت ـق ــادات ـه ــا ع ـبــر ت ـغــريــد مقطع
من جوابها لصحافي بوليتيكو
واتهامه بتشويه كلماتها ،وقالت
إن ـهــا «مـعـجـبــة ب ــأوب ــام ــا» ،وإنـهــا
كــانــت تـقــوم بمقارنة بينه وبين
ترامب ،مدعية أن المراسل «شوه»
كلماتها عن عمد.

كوريا الشمالية ربما تستعد إلطالق صاروخ!
أوردت «اإلذاعة األميركية العامة» ،باالستناد
إلــى صــور التقطتها أقـمــار اصطناعية لمجمع
أبحاث قرب بيونغ يانغ ،أن كوريا الشمالية قد
تكون تستعد إلطالق صاروخ.
وت ـظ ـه ــر الـ ـص ــور ال ـم ـل ـت ـق ـطــة ف ــي  22ف ـبــرايــر
الـمــاضــي ،وج ــود س ـيــارات وشــاحـنــات وعــربــات
ورافعات في الموقع.
وع ـل ــق ج ـي ـف ــري ل ــوي ــس ،ال ـخ ـب ـيــر ف ــي مـعـهــد
«مـيــدلـبــوري» لـلــدراســات الــدولـيــة فــي مونتيري:
«إذا جمعتم كل هذه العناصر ،فإن ذلك يشبه ،الى
حد بعيد ،ما يفعله الكوريون الشماليون عندما
يقومون بصنع صاروخ».
وك ــان الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب قال
لـلـصـحــافـيـيــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض أم ــس األول:

«ســأشـعــر بدهشة بشكل سلبي إذا قــام الزعيم
كيم جونغ أون بأي شيء مخالف لتفهمنا ،لكننا
سنرى ما سيحدث .سأشعر بخيبة أمل شديدة
إذا رأيت تجارب» .ويقول محللون ،إنه رغم فشل
قمة هانوي فإن إدارة ترامب تتمسك باستراتيجية
«كل شيء أو ال شيء» التي تزعج بيونغ يانغ.
وق ـ ــال مـ ـس ــؤول رف ـي ــع ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
األميركية للصحافيين هذا األسبوع« :ال أحد في
اإلدارة يدافع عن نهج تدريجي».
ب ـع ـب ــارة أخ ـ ـ ــرى ،ت ــري ــد واش ـن ـط ــن م ــا وصـفــه
مـســؤولــو اإلدارة ب ـ «صفقة كـبـيــرة» أو «القضاء
ال ـكــامــل ع ـلــى بــرنــامــج أس ـل ـحــة ال ــدم ــار الـشــامــل
ال ـخ ــاص» بـكــوريــا الـشـمــالـيــة ،كـمــا ق ــال مـســؤول
«الخارجية».

ّ
ووسـ ـ ــع الـ ـج ــدل ،ال ـ ــذي أث ــارت ــه
تصريحات عمر األخيرة ،الفجوة
ب ـي ــن ال ـم ــؤس ـس ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
الـ ـمـ ـتـ ـم ــاسـ ـك ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـج ـس ــده ــا
النائب خوان فارغاس ،والجناح
الديمقراطي الناشط الصاعد.
وواف ــق مجلس ال ـن ــواب ،الــذي
ي ـه ـي ـمــن ع ـل ـيــه ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون،
الخميس ،على قرار يدين خطابات
«الـكــراهـيــة» ،لكنه ال يــديــن بشكل
محدد تصريحات النائبة إلهان
عمر.
واتهم الرئيس دونالد ترامب
الـحــزب الديمقراطي بأنه أصبح
ً
«م ـع ــادي ــا لـلـيـهــود وإلس ــرائ ـي ــل»،
ً
واصفا هذا التصويت ،في حدائق
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ق ـبــل أن يـتــوجــه
إلــى واليــة أالبــامــا لتفقد ضحايا
ً
األع ــاص ـي ــر ،بــأنــه «ك ــان مـشـيـنــا»،
ً
ألنه لم يعاقب عمر وجاء عموميا.
وأضـ ـ ــاف أن «الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
ً
ً
أصبحوا حزبا معاديا إلسرائيل،
ً
ً
حزبا معاديا لليهود ،وهــذا أمر
ً
مؤسف جدا».
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــادق مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـواب
ّ
بأغلبية  407أصوات ،ومعارضة
ً
ّ
 23نائبا جميعهم جمهوريون،
الخميس ،على قرار ُيدين خطاب
«الـكــراهـيــة» ،بعد نـقــاشــات حـ ّـادة
داخ ــل الـحــزب الديمقراطي حول
معاداة السامية.
وصوتت عمر لمصلحة القرار،
الـ ـ ــذي «ي ــدي ــن م ـ ـعـ ــاداة ال ـســام ـيــة
ً
ً
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا تـ ـعـ ـبـ ـي ــرا ب ـغ ـي ـضــا
ع ــن ال ـت ـعـ ّـصــب ال ـم ـنــاقــض للقيم
والـتـطـلـعــات ال ـتــي تـمـ ّـيــز الشعب
األمـيــركــي ،ويــديــن أوجــه التمييز
ضــد المسلمين ،والتعصب ضد
أي أقلية».
ورأت الــرئـيـســة الديمقراطية
لمجلس النواب نانسي بيلوسي

رسخت القوات التي يقودها
خليفة حفتر ،من شرق ليبيا،
قاعدة لها في وسط البالد
وألمحت إلى أن العاصمة
طرابلس قد تكون هدفها
التالي بعد أن اجتاحت
الجنوب وسيطرت على ما
تبقى من حقول النفط خالل
األسابيع القليلة الماضية.
ويقول دبلوماسيون غربيون،
إن األمم المتحدة ،التي
أدهشها التقدم في الجنوب،
تسعى جاهدة للتوسط بين
قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر
وحكومة طرابلس المعترف
ً
بها دوليا بقيادة رئيس
الوزراء فايز السراج لتجنب
وقوع اشتباكات تعرقل جهود
توحيد اإلدارتين المتنافستين
للبالد الغارقة بالفوضى منذ
.2011

السجن لماليزي
سب اإلسالم

أن «إلـهــان لــم تقدر ربما األبعاد
الكامنة لكالمها ،لكنني ال أعتقد
أن نيتها كانت معاداة السامية،
لـكــن ال ــواق ــع أن األم ــر فـســر بأنه
كذلك وعلينا تبديد كل الشكوك».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،اع ـت ـبــر الـنــائــب
الديمقراطي تيد دوتش أن كالم
ال ـن ــائ ـب ــة «يـ ــوحـ ــي ب ـ ــأن ال ـي ـه ــود
أمثالي ليسوا أميركيين أوفياء»
لبالدهم.
وكانت عمر اعتبرت األسبوع

الماضي أن أعضاء «لجنة الشؤون
الـعــامــة األمـيــركـيــة اإلســرائـيـلـيــة»
(آيـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاك) ،مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـض ـغ ــط
الرئيسة الـمــؤيــدة إلســرائـيــل في
الواليات المتحدة وبعض النواب
األميركيين يشجعون على «الوالء
ً
لدولة أجنبية» ،ويتقاضون أمواال
لدعم إسرائيل.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـن ــت
الناطقة باسم الرئاسة األميركية
س ـ ــارة سـ ــانـ ــدرز ،أن ب ـيــل شــايــن،

مدير اإلع ــام فــي البيت األبيض
والمدير السابق لشبكة «فوكس
ن ـيــوز» ،قــدم استقالته ،موضحة
أنه ال يزال يدعم ترامب ،وسيكون
ً
م ـس ـت ـش ــارا داخ ـ ــل ف ــري ــق حملته
النتخابات .2020
كما أعلن ترامب عزمه تعيين
ك ـي ـلــي كـ ـ ـ ــاري ،س ـف ـي ــرة مـتـجــولــة
لقضايا المرأة العالمية ،بمناسبة
يوم المرأة العالمي.
(واشنطن  -وكاالت)

ذكرت الشرطة الماليزية،
أمس ،أن أحد المواطنين حكم
عليه بالسجن  10سنوات
و 10أشهر ،بتهمة إهانة
اإلسالم والنبي محمد عليه
الصالة والسالم ،على وسائل
التواصل االجتماعي ،في
إحدى أقسى العقوبات في
هذا البلد خالل السنوات
األخيرة.

26

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4061األحد  10مارس 2019م  3 /رجب 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

خطة أميركية إلنشاء إدارة كردية جديدة شرق سورية
• سيل بشري ال ينتهي من الباغوز • نائب إيراني يطالب األسد بسداد ديونه
وسط ترقب عالمي النطالق
ساعة الصفر للقضاء على
«دولة الخالفة» ،فاجأت
واشنطن قيادات تنظيم
«داعش» بعملية إنزال
مزدوجة في ًآخر معاقله شرق
سورية ،تزامنا مع وضعها
خطة لوضع هذه المنطقة
الخارجة عن سيطرة دمشق
تحت إدارة كردية جديدة.

ترحيب روسي-
سوري بتعاون
األردن في إعادة
الالجئين وإزالة
مخيم الركبان

م ــع اتـ ـج ــاه اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
إلنشاء إدارة جديدة لمنطقة شرق
سورية تحت قيادة حلفائها األكراد،
نـفــذت قواتها عملية إن ــزال جوي
استهدفت خاليا تنظيم "داعــش"،
الذي يتشبث بالدفاع عن آخر بقعة
يسيطر عليها في بلدة الباغوز على
ضفاف نهر الفرات.
ووف ــق شبكة "دي ــر الـ ــزور ،"24
فإن طائرتين مروحيتين تابعتين
للتحالف الدولي بقيادة واشنطن
حلقتا عـلــى عـلــو منخفض فــوق
منطقة العزبة ومن ثم هبطتا على
األرض ،موضحة أن عملية اإلنزال
استهدفت خاليا وعناصر يتبعون
ً
للتنظيم ،تزامنا مع عمليات تقوم
بـهــا قـ ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة
(قسد) المصممة على القضاء على
ما تبقى من "دولته" في آخر معاقله
شرق الفرات.
وإلى جانب اإلنزال في دير الزور،
أفــادت شبكة "فــرات بوست" ،التي
تغطي أخـبــار المنطقة الشرقية،
ً
بأن القوات األميركية نفذت إنزاال
ً
جـ ــويـ ــا مـ ــن سـ ــت م ــروحـ ـي ــات فــي
مدينة الطبقة ،موضحة أن العملية
ً
استهدفت مـنــزال داخـلــه قياديون
تابعون لتنظيم "داعش" وأسفرت
عن اعتقال أربعة ،منهم اثنان من
مدينة القريتين فــي ريــف حمص
الشرقي.
وبـعــد أن أبـطــأت "قـســد" وتيرة
عملياتها منذ ليل األحــد -االثنين
ً
إف ـ ـسـ ــاحـ ــا فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال لـ ـخ ــروج
المدنيين ،خرج في األيام األخيرة
آالف ال ــرج ــال وال ـن ـســاء واألط ـفــال
من منطقة سيطرة التنظيم .لكن
ً
هناك من ال يزال رافضا لالستسالم
ً
ومتمسكا بالقتال.
ورغــم حـصــاره ،تبنى التنظيم
تفجير سيارة مفخخة قرب سوق
الماشية على طريق أوتــوسـتــراد
شــرقــي مــديـنــة مـنـبــج ،بينما قتل
ع ـن ــاص ــر مـ ــن الـ ـش ــرط ــة الــوط ـن ـيــة
فــي مــديـنــة جــرابـلــس بــريــف حلب

صبي ينتظر مساعدات في مخيم النازحين بمحافظة الحسكة أمس (رويترز)
الشرقي ،أثناء تفكيك دراجة نارية
مفخخة بالقرب من السوق الشعبي.

عودة النظام
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أك ـ ــد ع ـض ــو الـهـيـئــة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي
ال ـكــردي وسكرتير ح ــزب "يكيتي
الكوردستاني -ســوريــة" سليمان
أســو ،أمــس ،أن الــواليــات المتحدة
ترفض عودة النظام السوري إلى
ً
ً
ش ــرق ال ـفــرات رف ـضــا قــاطـعــا ،ولن
تسمح له وإليران وتركيا بالتدخل
في تلك المنطقة.
وأوضح أسو ،لوكالة "باسنيوز"،
أن واش ـن ـط ــن تـعـمــل ع ـلــى إن ـشــاء
"إدارة ج ــدي ــدة" ف ــي ش ـمــال شــرق
ســوريــة يـكــون للمجلس الوطني
الكردي السوري وقواته العسكرية

(بيشمركة روج آفا) مشاركة قوية
ً
فيها ،مبينا أن "إبقاء أميركا قوة
مصغرة فــي ش ــرق ال ـفــرات تعتبر
رســالــة للجميع بأنها لــن تسمح
ألي قوة عسكرية أخرى بالدخول
إلى هذه المنطقة".
وقال أوســو"ُ :يفهم من الموقف
ً
األميركي حاليا بأنه لن يتخلى عن
الكرد ومكونات شرق الفرات لكنها
بالتالي لــن تبقى إلــى مــاال نهاية
ً
في تلك المنطقة" ،مضيفا" :هدف
أميركا من إنشاء المنطقة اآلمنة
التي لم تتبلور معالمها بعد ،هو
تطمين حليفتها التركية وإزال ــة
مخاوفها من سيطرة حزب االتحاد
الديمقراطي (بي واي دي) الموالي
لحزب العمال الكردستاني (بي كيه
كيه) على شرق الفرات".

وفاة طفل شميمة ّ
تعرض لندن النتقادات
تعرضت الحكومة البريطانية النتقادات
جديدة ،أمس ،بسبب قرارها تجريد شابة من
جنسيتها بعد أن التحقت بتنظيم "داعش"
قـبــل س ـن ــوات ،وذل ــك إث ــر وف ــاة طـفـلـهــا بعد
أسابيع من والدته.
ً
وط ــالـ ـب ــت ش ـم ـي ـمــة ب ـي ـغ ــوم ( 19ع ــام ــا)
بالعودة إلى بريطانيا ،بعد أن أنجبت طفلها
ج ــراح الـشـهــر ال ـفــائــت فــي مـخـيــم لالجئين
شمال شرق سورية ،لكن لندن رفضت األمر.
ونقلت هيئة "بــي بــي ســي" عــن مصادر

طبية إنه توفي جراء إصابته بالتهاب رئوي،
وهو مرض شائع بين األطفال في مخيمات
النزوح بشمال شــرق سورية ،بسبب البرد
ونقص الخدمات الطبية.
وب ـع ــد تـ ـ ــداول خ ـبــر وف ـ ــاة ال ـط ـف ــل ،قــالــت
النائبة البريطانية المعارضة ديــان أبوت:
"ج ـع ــل ش ـخــص ب ــا ج ـن ـس ـيــة ،أم ــر مـخــالــف
لـلـقــانــون ال ــدول ــي ..واآلن تــوفــي طـفــل بــريء
نتيجة تجريد بريطانية من جنسيتها .هذا
قاس وغير إنساني" .وتابعت أن وفاة الطفل
ٍ

ّ
تشكل "وصمة على جبين هذه الحكومة".
واتـهـمــت وزي ــر الــداخـلـيــة ســاجــد جــاويــد
بإلغاء جنسية بيغوم "إلرض ــاء الصحافة
ّ
اليمينية" .وقالت إن جاويد "خذل هذا الطفل
البريطاني ،ولديه الكثير ليحاسب عليه".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية
ّ
إن "وفاة أي طفل أمر مأسوي ومقلق للغاية
بالنسبة لألسرة" .لكنه أضاف أنه تم تحذير
البريطانيين منذ عام  2011بعدم السفر إلى
سورية ،بسبب النزاع هناك.

وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق ،أكـ ـ ـ ــدت
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ـ ـ ـ ــوزة ي ـ ــوس ـ ــف أن
السلطات الكردية تريد نشر قوة
متعددة الجنسيات على الحدود
ً
ألنها ستطوق مدنا وبلدات سورية،
وترفض إقامة "منطقة آمنة" كبيرة
تأمل تركيا فــي السيطرة عليها،
مشيرة إلى أنها اقترحت الفكرة في
محادثات مع مسؤولين أميركيين
وش ــددت على الـحــاجــة لمواصلة
الجهود المشتركة ضد "داعش".
وفي إطار اتفاق سوتشي الموقع
سبتمبر الماضي ،أعلن وزير الدفاع
التركي خلوصي أكار ،أمس األول،
تـسـيـيــر دوري ـ ـ ــات م ــع روس ـي ــا في
المنطقة منزوعة السالح في إدلب
ومحيطها بعمق يتراوح بين 15
ً
و 20كيلومترا ،على خطوط التماس
بين قوات النظام من جهة وفصائل
ً
المعارضة وجبهة النصرة سابقا
وم ـج ـمــوعــات أخـ ــرى صـغـيــرة من
جهة ثانية.

مخيم الركبان
فــي غضون ذل ــك ،رحــب رؤســاء
مقار التنسيق الروسي والسوري،
في بيان مشترك أمس ،باستعداد
األردن لـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـس ــوريـ ـي ــن
الموجودين على أراضيه من أجل
الـعــودة إلــى وطنهم وإزال ــة مخيم
الركبان في أقرب وقت".
ودعا البيان الروسي والسوري
مرة أخــرى الواليات المتحدة إلى
إزالــة مخيم "الركبان" واالنسحاب

م ــن س ــوري ــة .وق ـ ــال" :ال ــوق ــت يـمــر،
وبينما الــواليــات المتحدة ،التي
تختبئ وراء المصالح المزعومة
ل ـس ـكــان (م ـخ ـي ــم) ال ــركـ ـب ــان ،الـتــي
تطالب من سورية صاحبة المعاناة
بتأمين ظــروف مثالية للنازحين
ً
مؤقتا ،فإنه لن يظل هناك أحد من
أجل القيام بإنقاذه".
إلــى ذلــك ،لفت المتحدث باسم
القيادة المركزية األميركية العقيد
بل أوربــان إلى أنه "ال تزال القيادة
ال ـمــركــزيــة األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى أهـبــة
االستعداد مع شركائنا في سورية،
لتأمين منطقة خفض التصعيد
فــي التنف لقوافل األم ــم المتحدة
للمساعدات اإلنسانية إلى 40000
نازح داخلي في الركبان ،كما فعلنا
ً
مرارا في الماضي".
ً
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه "خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــا
لـلـبــروبــاغـنــدا الــدعــائـيــة الـســوريــة
والروسية ،فإن الواليات المتحدة
ال تقيد حركة النازحين داخــل أو
خارج المخيم في الركبان ،بل تدعم
بشكل كامل عملية تسمح للنازحين
بحرية الحركة دون إكراه ،وتسمح
للراغبين في ترك الركبان بمغادرة
آمنة وطوعية وكريمة".

ديون إيران
وف ـ ـ ــي م ـ ـفـ ــاجـ ــأة غـ ـي ــر س ـ ـ ــارة،
طالب رئيس لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في البرلمان
اإليراني حشمة الله فالحت بيشه
نظام الرئيس بشار األسد بسداد

ً
الديون المترتبة عليه ،مذكرا إياه
بالدور العسكري واالستخباراتي
الــذي لعبته إيــران لمساندته في
الحرب.
وأنفقت طهران منذ  2011أكثر
م ــن  20م ـل ـيــار دوالر م ـســاعــدات
ع ـس ـكــريــة وم ــال ـي ــة ل ـل ـن ـظــامَ ،كما
ُ
قدمت له تسهيالت ائتمانية تق َّدر
ً
بمليار دوالر سنويا ،وذلك بهدف
الـحـفــاظ عليه وعـلــى مصالحها
في المنطقة.
َّ
ب ــالـ ـمـ ـق ــاب ــل ،وق ـ ـع ـ ــت دم ـش ــق
عـشــرات االتفاقيات االقتصادية
لـتـســديــد تـلــك ال ــدي ــون ،مـنـهــا في
قطاع الطاقة ،التي اعترفت إيران
بأنها تعتزم إنشاء مصفاة نفط
كبرى قرب مدينة حمص .كذلك،
حصلت على ترخيص باستثمار
نحو  5000هكتار ،إلنشاء مرافئ
وخـ ــزانـ ــات ل ـل ـن ـفــط ف ــي ال ـســاحــل
السوري.
وأعـطــى الـنـظــام ال ـســوري حق
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ـن ــاج ــم ال ـف ــوس ـف ــات
ف ــي ري ـ ــف ح ـم ــص إليـ ـ ـ ــران ،ال ـتــي
استثمرت في مشاريع الكهرباء
ب ـ ــإع ـ ــادة ت ــأهـ ـي ــل مـ ـحـ ـط ــات فــي
دمـ ـش ــق وحـ ـل ــب وحـ ـم ــص وديـ ــر
ً
ال ــزور وبــانـيــاس .أيـضــا ،تستعد
الستثمار مشغل ثــا لــث للهاتف
الـمـحـمــول ،إضــافــة السـتـثـمــارات
زراعية إليران في مساحات كبيرة،
واالسـتـثـمــار الـعـقــاري األه ــم لها
ً
وأكثرها ربحا.
(عواصم -وكاالت)

البشير يأمر بإطالق جميع المعتقالت

سلة أخبار
وزيرة القوات الجوية
األميركية ّ
تتنحى في مايو

قالت وزيرة القوات الجوية
األميركية هيذر ويلسون،
ُ
التي اعتبرت منذ فترة أحد
أبرز المرشحين لتكون وزير
الدفاع القادم ،إنها قررت
االستقالة من منصبها
والعودة إلى العمل األكاديمي.
وأكدت ويلسون األنباء ،في
تغريدة على "تويتر" ،وقالت
إنها أبلغت الرئيس دونالد
ترامب اليوم (أمس) بخططها
للعمل رئيسة لجامعة
تكساس في إلباسو .وتعتزم
التنحي في  31من مايو
المقبل .وال تزال ويلسون
بحاجة إلى موافقة مجلس
أمناء "جامعة تكساس" على
اختيارها لرئاسة الجامعة في
مدينة إلباسو ،لكنها المرشح
الوحيد الذي بلغ مرحلة
االختيار النهائية.

األميركيون سيحتاجون
إلى تأشيرة ألوروبا

أعلن االتحاد األوروبي،
أن المسافرين األميركيين
سيحتاجون ،ابتداء من
عام  ،2021إلى نوع جديد
من التأشيرات ،وهو نظام
المعلومات وتصاريح السفر
األوروبي ،أو " "ETIASمن
أجل زيارة منطقة "شنغن"
األوروبية .وتضم منطقة
"شنغن"  26دولة أوروبية
ال توجد لها حدود داخلية،
وتسمح األشخاص بالتنقل
بحرية فيما بينها ،بما
في ذلك دول مثل إسبانيا،
وفرنسا ،واليونان ،وألمانيا،
وإيطاليا ،وبولندا .وفي
الوقت الحالي ،يمكن لمواطني
الواليات المتحدة السفر إلى
أوروبا لمدة تصل إلى 90
ً
يوما من دون الحصول على
تأشيرة .وقال االتحاد ،إن
تأشيرة " "ETIASصالحة مدة
 3أعوام.

إيطاليا :رفع اإلقامة
الجبرية عن والدي رينزي

طالب يمتنعون عن تأدية امتحاناتهم و«التجمع» يدعو إلى عصيان

ً
عددا من القيادات األهلية في الخرطوم الخميس الماضي (أ ف ب)
البشير خالل لقائه

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير ،الذي
يواجه منذ أكثر من شهرين تظاهرات تطالب
ً
برحيله عــن الـحـكــم ،أم ــرا ب ــاإلف ــراج عــن جميع
ُ
النساء اللواتي اعتقلن على خلفية مشاركتهن
في احتجاجات ضد نظامه ،في حين تجددت
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ف ــي أحـ ـي ــاء ع ـ ــدة بــالـعــاصـمــة
السودانية الخرطوم ،مطالبة بإسقاط النظام
ومتحدية إعالن الطوارئ ،تصدت لها السلطات
األمنية.
وأمام عدد من القيادات األهلية ،قال البشير
من مقر إقامته في الخرطوم ،أمس األول" :أوجه
األخ صالح قوش بإطالق سراح جميع النساء

ُ
المعتقالت اللواتي اعتقلن بسبب مشاركتهن
في تظاهرات" ،في إشارة إلى مدير جهاز األمن
واالستخبارات.
مبادرة البشير التي تزامنت مع يوم المرأة
العالمي ،لم تمنع طالبا في "الجامعة الوطنية"
بالخرطوم ،أمس ،من التظاهر ،في إطار الحراك
الشعبي المستمر للمطالبة بإسقاطه.
ورفــض الطالب خــوض االمتحانات ،وعمد
بعضهم إلى قذف أوراق االمتحانات من داخل
الـقــاعــات ،وانتشر الـطــاب فــي باحة الجامعة،
وبــدأوا ترديد هتافات تندد ،وتطالب بإسقاط
النظام.

وفــي السياق ،دعــا "التجمع" إلــى تظاهرات
ال ـي ــوم ،تنطلق م ــن دار "حـ ــزب األم ـ ــة" الـقــومــي
المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى مباني
ال ـبــرل ـمــان لــاحـتـجــاج عـلــى خ ـطــوة الـبــرلـمــان
ً
المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ غدا.
وأعـلــن "التجمع" عــن عصيان مدني شامل
األربعاء المقبل ،مدة يوم واحد ،في إطار مساعي
التجمع إلعالن عصيان مدني إلى حين إسقاط
النظام.
وفــي الـسـيــاق ،اسـتــدعــت بريطانيا السفير
السوداني لديها إدريس محمد.
(الخرطوم ،لندن  -أ ف ب ،د ب أ)

ّ
حوار طرشان بين بريطانيا وأوروبا حول «بريكست» انقطاع الكهرباء يشل فنزويال
رئيس وزراء هولندا :ال أعلم بالضبط ماذا تريد ماي أن تقول
قبل أربـعــة أي ــام مــن التصويت الحاسم في
البرلمان البريطاني وثالثة أسابيع من الموعد
المتوقع لـ "الـطــاق" ،أظهر الـقــادة األوروبـيــون
والبريطانيون ،عدم قدرتهم على كسر الجمود
فــي م ـحــادثــات خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االت ـحــاد
األوروبي.
ّ
ويستمر الـطــرفــان فــي التعثر حــول "شبكة
األمــان" ،التي كمالذ أخير ،تلحظ بقاء المملكة
المتحدة في اتحاد جمركي مع االتحاد األوروبي،
لمنع ال ـع ــودة الفعلية لـلـحــدود بـيــن أيــرلـنــدا،
الـعـضــوة فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،والمقاطعة
أيرلندا الشمالية البريطانية.
وفي بروكسل ،عرض كبير مفاوضي االتحاد
األوروبي ميشال بارنييه على المملكة المتحدة،
أمــس األول ،إمـكــان الـعــودة الــى صيغة سابقة
"لشبكة األم ــان" ال ــواردة فــي اتـفــاق "بريكست"،
لتصبح غير مقتصرة فقط على أيرلندا الشمالية.
وفي الهاي ،اعتبر رئيس الوزراء الهولندي
مارك روته ،أمس األول ،أن نظيرته البريطانية
تطالب االتحاد االوروبــي بتنازالت مستحيلة.
بالضبط
وق ــال فــي مؤتمر صـحــافــي" :ال أعـلــم ّ
مــاذا تريد الـقــول" ،مضيفا" :مــا هو معقد جدا
أن ـهــا طــرحــت شــرطـيــن مسبقين يـجـعــان من
المستحيل" التوصل الى بديل من اتفاق بريكست
الذي أبصر النور في ديسمبر.
ّ
وأض ـ ـ ــاف أن "م ــوق ــف مـ ــاي م ـعــقــد لـلـغــايــة،
أحترمها الى حد بعيد ،لكننا نصل الى نهاية
الخيارات وموعد (بريكست) يقترب" ،الفتا الى
أنه سيتشاور معها هاتفيا مساء.

وطالبت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة
ت ـيــريــزا م ــاي االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ب ـبــذل "جهد
إضافي" في المفاوضات.
ّ
يصوت البرلمان البريطاني
ومن المقرر أن
بعد غد الثالثاء ،على االتفاق الحالي للخروج
الذي توصلت إليه ماي وبروكسل ،بعد رفضه
بغالبية تاريخية الشهر الماضي.
وقالت ماي لجمهور من عمال مصنع في بلدة
غريمسبي بشمال شرق إنكلترا ،إن بريطانيا قد
ً
ال تنفصل أبــدا عن  27دولــة أخــرى في االتحاد
ّ
األوروبي إذا لم تقدم لها بروكسل المساعدة اآلن.

ال ــى ذل ــك ،أعـلــن رئـيــس الـبــرلـمــان األوروبـ ــي
أنطونيو تاجاني ،إمكان تأجيل خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي بضعة أسابيع من نهاية
مارس إلى مطلع يوليو كحد أقصى".
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـبــرل ـمــان األوروب ـ ـ ــي "ف ــي كل
األح ــوال ،يتعين على البريطانيين أن يعلنوا
سببا للتأجيل ،أن يعلنوا على سبيل المثال،
أنهم يرغبون في استغالل هــذا الوقت إلجــراء
انتخابات جديدة أو استفتاء جديد".
(لندن ،بروكسل  -أ ف ب)

أنصار غوايدو ومادورو يتقابلون في الشارع
ً
ت ـظــاهــر آالف الـفـنــزويـلـيـيــن مـ ـج ــددا ،أمـ ــس ،في
محاولة من زعيم المعارضة خوان غوايدو لتكثيف
الضغوط على الرئيس االشتراكي نيكوالس مادورو،
وسط أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البالد.
وأمس األول ،دعا كل من غوايدو ومادورو ،اللذان
ً
ً
يخوضان صراعا مريرا على السلطة في البلد الغني
بالنفط في أميركا الجنوبية ،أنصارهما للنزول إلى
شوارع كراكاس وغيرها من المدن.
يــأتــي ذل ــك ف ــي ح ـيــن ي ـتــواصــل ان ـق ـطــاع الـتـيــار
الكهربائي الذي بدأ ليل الخميس الماضي ،ويعتبر
ً
األطــول مدة واألوســع نطاقا في تاريخ البالد التي
يعاني سكانها تداعيات أزمة خانقة.
ّ
وعلقت السلطات الفنزويلية العمل والــدراســة،
أمس األول.

وتشكلت طــوابـيــر طويلة عند محطات الـتــزود
بالوقود التي هرع إليها المواطنون بحثا عن وقود
لتشغيل مولدات الكهرباء المنزلية.
وأحدث انقطاع التيار الكهربائي فوضى عارمة
ً
في البالد ما يترك أثرا على العمل في المستشفيات
وغيرها من الخدمات العامة.
وقطعت الخطوط الهاتفية واالنترنت أيضا فجأة
وكذلك توزيع المياه في المباني.
وكتب مادورو على "تويتر" أن "الحرب ّالكهربائية
التي أعلنتها اإلمبريالية األميركية وشنتها ضد
ُ
ّ
شعبنا ستهزم" .لكن وزير الخارجية االميركي مايك
بومبيو ،استنكر اتهام مادورو لبالده بالتسبب في
انقطاع الكهرباء.
(كراكاس  -أ ف ب)

الهند تشكك بحملة باكستان على التشدد

مؤيدون لـ«بريكست» يتظاهرون أمام مقر الحكومة في لندن أمس (رويترز)

شككت الهند أمس ،بالحملة التي قالت باكستان
إنها تشنها ضد الجماعات اإلسالمية المتشددة
ً
التي تعمل انطالقا من أراضيها.
وخالل مؤتمر صحافي ،قال الناطق باسم وزارة
الخارجية الهندي ،رافيش كومار" :باكستان تقول
ً
إنها حظرت جماعات وأفــرادا ،لكن هذا على الورق
فقط .وفي الحقيقة ،هناك جماعات إرهابية وأفراد
يواصلون أنشطتهم دون عوائق".
أض ـ ــاف كـ ــومـ ــار ،أن ب ــاك ـس ـت ــان ي ـج ــب أن تـتـخــذ
"إج ـ ــراءات ج ــدي ــدة" ضــد ه ــذه الـجـمــاعــات وه ــو ما

يمكن التحقق منه .وأمس األول ،قال رئيس الوزراء
الباكستاني عمران خان ،أمام حشد في جنوب البالد
"لن تسمح هذه الحكومة باستخدام أرض باكستان
فــي أي نــوع مــن اإلره ــاب الـخــارجــي .لــن نسمح ألي
جماعة متشددة بالعمل داخل بلدنا اآلن".
من ناحية اخرى ،قال كومار ،إن باكستان ّ
تروج
"رواي ــة كــاذبــة" عــن أح ــداث االشـتـبــاك الـجــوي الــذي
وقــع في  27فبراير بقولها إنها أسقطت طائرتين
هنديتين وليس واحدة.
(عواصم  -وكاالت)

رفعت السلطات اإليطالية
اإلقامة الجبرية المفروضة على
والدي رئيس الوزراء السابق
ماتيو رينزي ،لكنهما ال يزاالن
ً
مشتبها فيهما في قضية
إفالس مزعوم بغرض االحتيال
وتقديم فواتير مزورة .وكانت
السلطات اإليطالية فرضت
اإلقامة الجبرية على تيزيانو
رينزي ولورا بوفولي في
منزلهما قرب فلورنسا في 18
فبراير الماضي .وألغى قاضي
استئناف القرار الذي انتقده
ابنهما على أنه غير متناسب
وله دوافع سياسية .وعلق
ً
رينزي قائال" :إنه حقا يوم جيد"
واصفا األسابيع الماضية
بأنها "أسوأ األيام" في حياة
عائلته .وتولي ماتيو رينزي
رئاسة وزراء إيطاليا خالل
الفترة .2016 - 2014

استقالة رئيس وزراء بيرو

قبل الرئيس البيروفي مارتن
فيزكارا استقالة رئيس الوزراء
سيزار فيالنويفا ،الذي يشغل
المنصب منذ نحو عام.
وأفاد الرئاسة في بيان نقلته
صحيفة "ال كوميرسيو"
اليومية ،أمس ،بأن فيزكارا
ً
"ممتن جدا" لسياسات
فيالنويفا ،التي أسهمت في
تنمية البالد .ولم تحدد الرئاسة
موعد استقالة فيالنويفا التي
ً
تأتي في وقت يشهد تراجعا
في شعبية الرئيس فيزكارا في
استطالعات الرأي.
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• الجيش :الرؤية موحدة مع الشعب للمستقبل • «التعليم» تقدم إجازة الربيع وتعطل الجامعات •  195موقوفا الجمعة
تترقب األوساط الجزائرية
بمختلف اتجاهاتها استجابة
الهيئات والمنظمات
لدعوات الدخول
والتكتالت
ً
في إضراب عام غدا بعد أوسع
مشاركة في التظاهرات أمس
األول ،ضد ترشح الرئيس
عبدالعزيز بوتفليقة لوالية
خامسة ،في حين أفادت تقارير
الرئيس الذي يبدو
بأن دائرة
ً
موجودا في جنيف
أنه مازال
ً
ستعقد اجتماعا لبحث خيارت
التعامل مع األزمة.

غــداة أقــوى تظاهرات شعبية
خرجت أمس األول ،في الجزائر،
ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز
بــوتـفـلـيـقــة ل ــوالي ــة خــام ـســة في
االنتخابات الرئاسية المقررة في
 18أبريل المقبل ،انشغلت عدة
دوائر وهيئات حكومية ومدنية،
أم ــس ،باتخاذ تدابير وتحديد
موقفها من دعوات دخول البالد
ً
في إضراب عام شامل غدا.
وبـيـنـمــا ات ـف ــق مـمـثـلــو الـتـجــار
الـجــزائــريـيــن على ع ــدم المشاركة
في اإلضراب ،أعلنت وزارة التعليم
تقديم إجازة الربيع لجميع المراحل
الدراسية وتعطيل الجامعات ،التي
تـشـهــد اح ـت ـجــاجــات شـبــه يومية
مناهضة لترشح بوتفليقة لعهدة
ً
خامسة ،ابتداء من اليوم ،بدال من
يوم  21الجاري.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أك ــد ات ـحــاد
نـقــابــات المحامين مـشــاركـتــه في
اإلضراب العام واالمتناع عن العمل
بجميع مـحــاكــم ومـصــالــح الـبــاد
ً
رفضا لترشح بوتفليقة ،الموجود
في جنيف لتلقي العالج ،لخوض
االنتخابات الرئاسية المقررة في
 18أبريل المقبل.

رؤية واحدة
وفي وقت سابق ،أعلن الجيش
الـ ـج ــزائ ــري ،ت ـمــاســك ال ـش ـعــب مع
جـ ـيـ ـش ــه وت ــاحـ ـمـ ـهـ ـم ــا وت ـ ــراب ـ ــط
م ـص ـي ــره ـم ــا وتـ ــوحـ ــد رؤي ـت ـه ـم ــا
ً
للمستقبل ،مسجال فخره بـ"األجيال
ً
الشابة من أبناء الجزائر" ،مشيدا
ب ــ"اس ـت ـع ــداده ــم ال ـك ـب ـيــر م ــن أجــل
التضحية لمصلحة البالد".
وجــاء ذلــك في افتتاحية العدد

محتجون ضد بوتفليقة وسط العاصمة الجزائر أمس األول (رويترز)
األخير ،من مجلة الجيش الشهرية،
التي صدرت بالتزامن مع مسيرات
الجمعة.
وس ـج ـل ــت اف ـت ـت ــاح ـي ــة "ت ـعــزيــز
الرابطة جيش ـ أمــة" ،أن "ما حققه
ال ـج ـيــش ال ــوط ـن ــي ع ـلــى مختلف
ال ـص ـع ــد ي ـت ــرج ــم م ـ ــدى ارت ـب ــاط ــه
ووقوفه غير المشروط إلى جانب
أمته وشعبه في كل ما مرت به من
محن وأزمات".

الصحف تشيد بـ «تظاهرات تاريخية»
خصصت الصحف الجزائرية ،أمس ،صفحات كثيرة لتظاهرات الجمعة ضد الرئيس
عبدالعزيز بوتفليقة ،ووصفتها بـ "التاريخية" ،معتبرة أنها ُّ
تحد بشكل كبير هامش
المناورة لديه.
وكتبت صحيفة "الوطن" بعنوان عريض "شعب رائع" ،وخصصت  12صفحة للجمعة
الثالثة على التوالي من االحتجاجات ،التي تميزت بحشود ضخمة في جميع أنحاء
البالد .وأضافت الصحيفة الصادرة بالفرنسية" :إذا كان أنصار النظام يعتمدون على
ً
ً
تراجع الحراك ،فقد تلقوا ردا واضحا وبدون هفوات".
أما صحيفة "ليبرتيه" فعنونت على صفحتها األولى "الربيع العربي" ،وخصصت
للحدث عشر صفحات ،مشيرة إلى الجمعة بوصفه "يوم االستقالل".
وذكرت أن بوتفليقة "يرفض أو يتظاهر بعدم سماع الناس الذين هبوا كرجل واحد
طالبين منه أن يرحل" .من جهتها ،اعتبرت صحيفة "الخبر" ،الصادرة بالعربية ،على
صفحتها األولى أن "الماليين قالوا بصوت واحد مكانش الخامسة يا بوتفليقة" ،مشيرة
إلى أن السلطات لم تسمح للقنوات التلفزيونية الخاصة بتغطية الحدث.
ورأت صحيفة "وه ــران" ،ثاني أكبر مدن البالد ،أن التظاهرات تــؤدي إلى "تغيير
في الطريقة التي تدار بها البالد بشفافية أكبر" ،في وقت ذكرت صحيفة "المجاهد"
الحكومية التظاهرات في الصفحة التاسعة دون التطرق إلى المطالبة برحيل رئيس
الدولة.

وك ــان الجيش تعهد بالحفاظ
عـلــى األم ــن وع ــدم جــر ال ـبــاد إلــى
س ـنــوات الـجـمــر وال ـح ــرب األهلية
واستعداده لتهيئة الجو المناسب
لـتـمـكـيــن ال ـش ـع ــب م ــن ال ـم ـشــاركــة
باالنتخابات الرئاسية المقبلة.

زيادة واعتقاالت
ولـ ــم ي ـف ـلــح ت ـحــذيــر بــوتـفـلـيـقــة

أقدم متحف يتعرض لتخريب
فــي خـطــوة تــذكــر بـمــا شـهــدتــه مـصــر خــال
أح ـ ـ ـ ــداث يـ ـن ــاي ــر  ،2011تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض "ال ـم ـت ـح ــف
الوطني لآلثار القديمة والفنون اإلسالمية"،
أق ــدم مـتــاحــف ال ـجــزائــر ،لــ"عـمـلـيــات تـخــريــب"،
و"سرقة" ،و"إضرام نيران في بعض المكاتب"،
عـلــى هــامــش ت ـظــاهــرة ض ــد تــرشـيــح الــرئـيــس
عبدالعزيز بوتفليقة لوالية خامسة ،بحسب
ما أعلنت أمس وزارة الثقافة.
وفي بيان نددت الــوزارة باستغالل "جناة"
لمسيرات سلمية جــرت فــي و ســط العاصمة
"ليقوموا بجريمتهم النكراء في حق الموروث
الثقافي الوطني ،والمساس بمتحف يغطي
فترات مهمة من تاريخ الشعب الجزائري".
وأع ـل ـن ــت الـ ـ ـ ــوزارة تـ ـع ـ ّـرض ب ـعــض أجـنـحــة
الـمـتـحــف لــ"عـمـلـيــات ت ـخــريــب" ،و"س ــرق ــة عــدد
من مقتنياته ،بعد إضــرام النيران في بعض
المكاتب اإلدارية وإتالف وثائق وسجالت".

ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي م ــن اخ ـت ــراق
ال ـح ــراك الـشـعـبــي وان ـ ــزالق الـبــاد
إلـ ــى "ف ــوض ــى وف ـت ـن ــة" ف ــي تقليل
أعـ ــداد الـمـشــاركـيــن فــي تـظــاهــرات
ال ـج ـم ـعــة ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
ضــد مساعي "الـعـهــدة الخامسة".
وجاءت المشاركة في احتجاجات
أم ــس األول ،أك ـب ــر م ــن ت ـظــاهــرات
األسبوعين الماضيين.
ّ
وغصت شوارع وسط العاصمة
ّ
بالحشود .حتى إن المتظاهرين
ّ
التحرك
كانوا يجدون صعوبة في
ً
خصوصا في ساحة البريد الكبرى.
ّ
وأشـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر أم ـن ــي ــة الــى
مـسـيــرات حــاشــدة فــي تـيــزي وزو
وتيارت ومعسكر شمال غرب البالد
وغرداية ومسيلة وسيدي بلعباس
وتلمسان بوسط وشمال الجزائر.
كـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـ ــدن وهـ ـ ـ ـ ــران
وقسنطينية احتجاجات مناهضة
تـظـهــر أن الـمـحـتـجـيــن ال ي ـنــوون
التراجع عن مطالبهم.
ونـفــت ال ـشــرطــة ،أم ــس ،سقوط
قتيل بصفوفها خالل االحتجاجات
ال ـت ــي ج ـ ــاءت بـشـكــل عـ ــام سلمية
ول ــم يـتـخـلـلـهــا اش ـت ـبــاكــات ســوى
بمنطقة وس ــط الـعــاصـمــة عندما
حاولت مسيرة الوصول إلى القصر
الرئاسي.
ّ
وأعـ ـلـ ـن ــت أن ـ ـهـ ــا اع ـت ـق ـل ــت 195
ً
شخصا في العاصمة الجزائر إثر
اشتباكات بين شبان وشرطيين

ّ
ً
خــلـفــت  112جــريـحــا فــي صفوف
قوى األمن.

وصاية وتوقيف
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،وب ـعــد تأكيد
عدة مصادر طبية من المستشفى
الجامعي في جينيف حيث يقبع
الرئيس الجزائري ،تدهور صحته،
طالبت رئيسة الفرع السويسري
لـمـنـظـمــة "مـ ـح ــام ــون ب ــا حـ ــدود"
س ــاس ـك ـي ــا ديـ ـتـ ـيـ ـش ــاي ــم ،ب ــوض ــع
ً
بوتفليقة الـبــالــغ  82عــامــا ،تحت
الوصاية القانونية وتعيين وصيّ
ً
عليه ألنه لم يعد قادرا على اإلدراك
والتمييز.
ً
وأودعــت ديتيشايم طلبا بهذا
ال ـم ـع ـن ــى أم ـ ـ ــام م ـح ـك ـمــة ج ـن ـيــف،
واعـ ـتـ ـب ــرت أن ال ـم ـح ـك ـمــة تـتـمـتــع
باألهلية لإلعالن عن إجراء يحمي
بــوتـفـلـيـقــة طــال ـمــا أن ــه ي ــوج ــد في
جـنـيــف لــاس ـت ـش ـفــاء ،واس ـت ـنــدت
المحامية السويسرية إلى القانون
الـفــدرالــي فــي بلدها ،ال ــذي يسمح
بتقديم الطلب للمحكمة.
ويأتي ذلــك وســط تقارير تفيد
بأن الرئيس في وضع صحي حرج
ً
ج ــدا ،وأن ــه لــم ي ـغــادر المستشفى
على اإلطــاق ،كما تــردد الخميس
الـ ـم ــاض ــي ف ـ ــي بـ ـع ــض األوسـ ـ ـ ــاط
الجزائرية.
ون ـق ـلــت ال ـت ـقــاريــر ع ــن م ـصــادر

طبية أن بوتفليقة يتغذى ويتنفس
ً
اصطناعيا ،وال يستطيع النطق
ً
إطالقا .كما أكدت أنه يصعب إجراء
أي عملية جراحية له.
وت ــم أم ــس األول ،توقيف رجل
األعمال والمعارض رشيد نكاز في
المستشفى حيث يرقد بوتفليقة
بعد محاولته اقتحامه.
ومـ ــع دخ ـ ــول ال ـت ـظ ــاه ــرات ضد
العهدة الخامسة أسبوعها الثالث
بــدفـعــة مليونية اتـجـهــت األنـظــار
إلى أعلى هرم السلطة في الجزائر،
فأقطاب السلطة أصبحوا مدركين
أن "الحراك الشعبي" ،غير الحزبي،
لــن يتراجع وأن االحتجاجات لن
تتوقف.
وت ــرددت أنـبــاء ،أمــس ،عــن قرب
ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع لـ ـل ــدائ ــرة الـمـغـلـقــة
ل ـلــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة ف ــي غـضــون
 48س ــاع ــة لـتـقـيـيــم الـ ــوضـ ــع ،فــي
أعقاب "الحراك" القوي الذي رفض
االقتراحات التي جاءت في رسالة
بوتفليقة التي تالها مدير حملته
عبدالغني زعــان وتضمنت وعد
بعقد ن ــدوة وطنية لــاتـفــاق على
إصــاحــات دستورية وانتخابات
م ـب ـك ــرة ف ــي ح ـ ــال اعـ ـي ــد ان ـت ـخــاب
الرئيس.
وفــي وقــت يـبــرز مطلب تأجيل
االنتخابات وإعالن شغور منصب
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بسبب حالة
بوتفليقة الصحية يتوقع أن تبحث

دائــرة الرئيس خياراتها في حال
القبول باحتمال دخول البالد في
مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة واآللـ ـي ــات الـتــي
ستدير هــذه الفترة لحين تنظيم
ً
انتخابات جديدة .وأيا كان االتفاق
الــذي ُ
سيتوصل إليه بين السلطة
والمعارضة السياسية ال يعتقد
ً
ً
أن األخيرة تملك تأثيرا كبيرا على
تحرك الشارع.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ش ـ ــدد ال ـمــرشــح
المحتمل لالنتخابات الرئاسية
علي غديري ،على رفضه االنسحاب
مــن الـسـبــاق الــرئــاســي قـبــل إعــان
ال ـم ـج ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ال ـقــائ ـمــة
النهائية للمرشحين  14الجاري.
وق ــال غــديــري عـبــر "فـيـسـبــوك"،
إنني "مصر على خوض المعركة
من أجل القطيعة ومن أجل إرساء
قواعد الجمهورية الثانية وأذكــر
بأنني ال أبالي بترشح بوتفليقة
لعهدة خامسة أم ال".
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،رفـ ــض حــزب
"حركة السلم" ،أكبر حزب إسالمي،
سحب نــوابــه مــن الـبــرلـمــان ،وقــال
إنه يدرس تجميد عضويتهم فقط.
وعلل الحزب موقفه بالحاجة إلى
نــوابــه فــي حــال تــم اللجوء إلجــراء
ت ـع ــدي ــات دس ـت ــوري ــة عــاج ـلــة في
حال تم إعالن خلو منصب رئيس
الجمهورية لتنظيم فترة انتقالية.
(الجزائر ـ أ ف ب ،د ب أ،
رويترز)
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الكويت والقادسية يدخالن أجواء «اآلسيوية»

األبيض خاض تدريباته في األردن ...واألصفر يعسكر اليوم
أحمد حامد

بينما خاض فريق الكويت
لكرة القدم أول تدريباته في
عمان ،استعدادا لمواجهته
المقررة غدا أمام الجزيرة
األردني ،في بطولة كأس
االتحاد اآلسيوي ،يدخل
نظيره القادسية معسكرا
مغلقا مساء اليوم ،استعدادا
لمواجهة السويق العماني
بعد غد.

بـ ــدأ ف ــرس ــا ال ـك ــوي ــت ف ــي كـ ــأس االت ـح ــاد
اآلسيوي ،األبيض واألصفر ،الدخول بقوة
في أجواء الجولة الثانية من منافسات كأس
االت ـحــاد اآلس ـي ــوي ،الـمـقــرر أن تنطلق غــدا
بالنسبة للكويت ،حيث سيواجه في عمان
نظيره الجزيرة األردني ،وبعد غد بالنسبة
للقادسية الذي تنتظره مواجهة مع السويق
العماني على استاد جابر الدولي.
وحــط األبـيــض أمــس الــرحــال فــي عمان،
وخ ــاض أول ــى حـصـصــه الـتــدريـبـيــة ،على
أن يختتم ال ـيــوم اس ـت ـعــداداتــه للمواجهة
األردنية المقررة على استاد عمان الدولي
غدا.
وال تشهد صفوف األبيض أي غيابات
بــاسـتـثـنــاء حـمــزة لـحـمــر ،ال ــذي لــم تشمله
قائمة الفريق فــي البطولة ،وطــال جــازع
الرت ـبــاطــه ب ــال ــدراس ــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،بينما
ت ــواج ــد ال ـب ــرازي ـل ــي ل ــوك ــاس الـ ـ ــذي عــانــى
اإلصابة في الفترة السابقة.
ويتطلع الكويت إلى تحقيق الفوز األول
في المجموعة ،بعد أن سقط في فخ التعادل
السلبي بالمباراة السابقة على أرضه وبين
جماهيره ،عندما واجه االتحاد السوري،
وهو األمر نفسه الذي يبحث عنه مضيفه
الجزيرة ،والذي تعادل هو اآلخر مع النجمة
اللبناني في الجولة األولى.
وأشـ ــار الـمــديــر الـفـنــي لــأبـيــض محمد
عبدالله إلــى أن الـمـبــاراة لــن تكون سهلة،
عطفا على مستوى الجزيرة الذي ظهر عليه
في المباراة األولى بالمجموعة.
وأضــاف أن الكويت تواجد في الملحق
اآلسيوي أمــام الوحدات األردنــي ،وهو ما
يسهل مهمة أصحاب األرض في الحصول
عن معلومات عن الفريق ،معربا عن ثقته

معسكر لألصفر
على الجانب اآلخــر ،من المقرر أن
يــدخــل الـقــادسـيــة فــي معسكر مغلق
م ـســاء ال ـي ــوم ،اس ـت ـع ــدادا لـمــواجـهــة
السويق العماني بعد غد.
وق ــال نــائــب رئـيــس جـهــاز الكرة
بــال ـقــادس ـيــة نـ ــواف ال ـم ـط ـيــري إن
صفوف الفريق ال تعاني غيابات،
باستثناء سيف الحشان بداعي
اإلصــابــة ،مضيفا أن مــا أثير عن
عقوبات على محمد خليل ،وضاري
سعيد ال يمنع من وجودهما مع األصفر،
في حال شملتهما قائمة الجهاز الفني.
وكــان الجهاز اإلداري بالقادسية فرض
عقوبة اإليقاف على سعيد ،وخليل بداعي
ان ـق ـطــاع ـه ـمــا ع ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة.
وبين المطيري أن العقوبات اإلدارية على
الالعبين في القادسية تبقى طي الكتمان،
بعيدا عن أي بهرجة إعالمية ،مطالبا إياهم
ببذل جهد أكبر للتواجد ضمن حسابات
الجهاز الفني.
وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام محمد
خليل للعودة إلى التدريبات ،كاشفا عن
جلسة جمعته مع ضاري سعيد،
وعودة األخير إلى االنتظام في
التدريبات.

«أزرق الشواطئ» يواجه
البحرين اليوم

الفاضل وناصر في صراع على الكرة في مواجهتهما األخيرة بالدوري

منتخب الدراجات المائية يتألق باإلمارات منافسات قوية في بطولة الكويت للشراع
استكمل المنتخب الوطني للدراجات
الـ ـم ــائـ ـي ــة س ـل ـس ـل ــة إن ـ ـج ـ ــازات ـ ــه ال ـك ـب ـي ــرة
وا لـمـتـمـيــزة ،بمحافظة المتسابق محمد
الباز على لقب بطولة اإلمارات الدولية في
فئة الجالس " "Gp1لكبار المحترفين ،والتي
تعد أقوى الفئات وأكثرها إثارة ،فيما جاء
البطل العالمي محمد بوربيع في المركز
الثاني على مستوى الترتيب العام ،ليحتكر
الـبـطــان بــالـتـنــاوب لـقــب الـبـطــولــة للسنة
السادسة على التوالي.
جــاء ذلــك عقب سـبــاق الجولة السابعة
والختامية للبطولة ،وال ــذي نظمه نــادي

فــي فئة االسـتـعــراض الحر "فــري ستايل"،
وسـجــل الــواعــد ف ــارس إبــراهـيــم اسـمــه في
قائمة األبطال عقب تحقيقه المركز األول
لفئة " ،"GP 3.2ليضمن بطولة الموسم في
أول مشاركة له ،وحقق شقيقه شاهين كأس
المركز الثالث في سباق فئة "."GP 3.1
كـمــا حـقــق راش ــد ال ــدواس كــأس المركز
الثالث في فئة "جي بي  ."2وأعرب الدواس
عن بالغ سعادته ورضاه التام عن النتيجة
واألداء في هذه الجولة الختامية.

اختتمت بطولة الكويت الدولية
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوارب الـ ـش ــراعـ ـي ــة ف ـع ــال ـي ــات
نـسـخـتـهــا ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ،وســط
منافسات قوية تميزت بــاإلثــارة،
نظرا للمستويات الالفتة التي ظهر
بـهــا المتسابقون ا لــذ يــن يمثلون
 18دولة.
وشهد اليوم الثاني من البطولة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ـم ـه ــا لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـشـ ــراع
والـتـجــديــف والـكــايــاك فــي الـنــادي
البحري الرياضي الكويتي ،فوز
المتسابق اإليطالي مليكا بيلومي

بالمركز األول في فئة "أوبتمست"،
تاله مواطنه موسى بيلومي ،في
حين حل المصري يحيى الفخراني
ثالثا.
وفــي منافسات فئة "ليزر ،"4.7
ضمن البطولة التي تشهد مشاركة
 74العبا والعـبــة ،جــاء المتسابق
العماني البراء النوفلي أوال ،تاله
الـمـتـســابـقــان الـكــويـتـيــان يعقوب
شاه ثانيا ،وعلي الفيلكاوي ثالثا.
وقــال أمين السر الـعــام للنادي
البحري الرياضي خالد الفودري

«األولمبي» يجرب نفسه أمام سترة البحريني اليوم
●

محمد الفضلي

من المقرر أن يخوض منتخبنا
األول ـم ـب ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم م ـبــاراتــه
ال ـت ـجــري ـب ـيــة األولـ ـ ــى أم ـ ــام ن ــادي
سترة البحريني ضمن معسكره
بــا لـعــا صـمــة البحرينية المنامة
مساء اليوم األحد ،على أن يلتقي
ال ـمـ ـن ـتـ ـخ ــب الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي م ـس ــاء
ال ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـبــل ،ث ــم يـلـعــب في
اليوم التالي مباراته التجريبية
الثالثة مع نادي المنامة.
ويـقــام المعسكر خــال الفترة
مـ ــن  6إل ـ ــى  14الـ ـ ـج ـ ــاري ،ضـمــن
اس ـت ـع ــدادات الـمـنـتـخــب لـخــوض
غ ـ ـمـ ــار مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الثالثة ،التي تستضيفها الكويت
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة م ـ ــن  22إل ـ ــى 26
ال ـجــاري ،وذل ــك ضمن منافسات
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لنهائيات
ك ـ ـ ـ ــأس آس ـ ـي ـ ــا ت ـ ـحـ ــت  23سـ ـن ــة،
والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد
طوكيو .2020
و تـضــم المجموعة منتخبات

ســوريــة واألردن وقيرغيزستان
إ ل ـ ـ ــى جـ ــا نـ ــب األزرق ،و يـ ـت ــأ ه ــل
ص ـ ـ ــا ح ـ ـ ــب ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــز األول م ــن
المجموعات للبطولة اآلسيوية،
إضافة إلى أربعة منتخبات أخرى
ـوان فــي هذه
ستتأهل كأفضل ث ـ ٍ
المجموعات.
وي ـج ــري منتخبنا األولـمـبــي
تــدر يـبــا تــه اليومية على فترتين
صباحية ومـســائـيــة عـلــى ملعب
االت ـحــاد الـبـحــريـنــي لـكــرة الـقــدم،
ُ
وهناك بعض األيــام التي تجرى
فيها الـتــدريـبــات الصباحية في
إحـ ـ ــدى صـ ـ ــاالت الـ ـح ــدي ــد ،وذل ــك
مــن أج ــل الـعـمــل عـلــى رف ــع معدل
الـ ـلـ ـي ــاق ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة لـ ـ ــدى جـمـيــع
ً
الالعبين ،وخصوصا أن الجهاز
ً
ال ـف ـنــي الحـ ــظ أن ه ـن ــاك ت ـفــاوتــا
في معدل اللياقة عند الالعبين،
ً
وهو أمر طبيعي ،نظرا الختالف
ـاد إلــى آخــر ،إلى
التدريبات من نـ ٍ
جانب مشاركة عدد من الالعبين
مع فرقها في دوري فيفا ،في حين
يشارك العبون آخرون في دوري

المنتخب االولمبي في لقاء سابق
ً
الشباب ،وهناك فــارق كبير جدا
بين البطولتين.
كـ ـم ــا يـ ــركـ ــز ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
بقيادة المدرب الكرواتي دينكو
على االرت ـقــاء بالنواحي الفنية،
م ــن خـ ــال ال ـج ـمــل ال ـت ــي ي ـتــدرب
ع ـل ـي ـهــا الـ ـف ــري ــق ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي،
وذلك تحت إشراف المدير الفني

لـلـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة ومـ ــدرب
منتخبنا الوطني األول الكرواتي
روم ـي ــو ج ـ ــوزاك ،الـ ــذي غـ ــادر مع
الوفد صباح الخميس الماضي،
لـمـتــابـعــة ال ـت ــدري ـب ــات ع ــن كـثــب،
وتــوجـيــه الـجـهــاز الـفـنــي ببعض
األمور الفنية.
وأكثر ما يشغل تفكير الجهاز

ال ـف ـن ــي ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي هــو
ً
متابعة مباريات مسجلة حديثا
للمنتخبات الثالثة (قيرغيزستان،
و س ـ ــور ي ـ ــة ،واألردن) ،مـ ــن أ ج ــل
ال ــوق ــوف عـلــى مـسـتــوى العبيها
الفني والبدني ،ومعرفة أبرز نقاط
القوة والضعف فيها.

لـ ــ"ك ــون ــا" ،إن م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة
الثانية من البطولة لم تقل إثــارة
ع ــن األول ـ ــى ،ال ـتــي انـطـلـقــت أم ــس،
وتشمل فئات "ليزر راديال" و"ليزر
 "4.7و"أوبتسمت".
وأك ـ ــد أن م ـش ــارك ــة هـ ــذا ال ـعــدد
الكبير بالبطولة تسهم في صقل
م ـه ــارات المتسابقين المحليين
واإلقليميين ،وتترجم مدى اهتمام
الكويت بالرياضات المائية.

وفد األولمبياد الخاص
إلى اإلمارات للمشاركة
غادر وفد منتخب الكويت لألولمبياد الخاص البالد أمس األول،
للمشاركة فــي دورة األلـعــاب العالمية ال ــ 15لألولمبياد الخاص
( 2019إعاقات ذهنية) ،والتي تحتضنها االمــارات ،من  14الى 22
مارس الجاري.
وقالت المديرة الوطنية لألولمبياد الخاص الكويتي رحاب
بورسلي إن استعدادات الالعبين للبطولة اكتملت ،وهم يتطلعون
للظفر بالمراكز االولى وتحقيق الميداليات الملونة.
وأضافت بورسلي أن وفد المنتخب يتكون من  76شخصا من
العبين ومدربين من الجنسين ،الفتة إلى أن المحطة األولى لهم
ستكون في الشارقة ،وهي المدينة المضيفة لألولمبياد الخاص،
حيث تستضيف الرياضيين  3أيام.
واوضحت ان محطة الشارقة جاء ت في اطار التبادل الثقافي
وتبادل خبرات الشعوب وتراثهم ،مبينة ان الشارقة تستضيف
 1300العب والعبة ،وفي المقابل كل إمارة تستضيف المشاركين
في برنامج المدن المضيفة.
من جانبه ،ذكر نائب رئيس الوفد جاسم اليعقوب أن أهمية هذا
البرنامج تكمن في دمج اإلعاقات الذهنية مع المجتمع ،وتعزيز
الثقافة المجتمعية وتبادل المفاهيم التراثية والعادات والتقاليد.
وأشار اليعقوب إلى أن الوفد سيتوجه بعد الشارقة الى أبوظبي
ودبي ،حسب االلعاب ،ليبدأ برنامج التصنيف حتى يوم االفتتاح
 14الجاري.

األصفر أطاح بالجهراء واألبيض يواصل صدارة «السلة»
●

جانب من لقاء القادسية والجهراء (تصوير عبدالله الخلف)

«المسابقات» تحدد مواعيد
المباريات المؤجلة
أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد
الكرة رئيس لجنة المسابقات
خالد الشمري ،أن مباراة
القادسية مع الفحيحيل ستقام
في  16الجاري ،ضمن منافسات
"دوري ڤيڤا" للدرجة الممتازة،
فيما تقام مباراة الكويت
مع النصر في اليوم التالي،
وستجري مباراة الكويت
وكاظمة في أبريل المقبل ،بناء
على طلب مسؤولي "البرتقالي"،
بسبب مشاركة  3العبين من
الفريق مع المنتخب األولمبي
في التصفيات اآلسيوية.
وكانت "المسابقات" وافقت على
تأجيل المباراتين في الجولة
الخامسة عشرة من منافسات
البطولة ،بناء على طلب الكويت
والقادسية ،لمشاركتهما في
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وأكد الشمري أن تحديد موعد
المباراتين جاء خالل االجتماع
التنسيقي الذي عقدته
"المسابقات" مع مسؤولي
األندية الخميس الماضي
بمقر االتحاد ،لتحديد موعد
المباريات المؤجلة ،بعد
استطالع آراء األندية.

بــاعـبــي األب ـيــض وقــدرت ـهــم عـلــى تحقيق
نتيجة إيجابية.

أب ــوظ ـب ــي الـ ــدولـ ــي ل ـل ــري ــاض ــات ال ـب ـحــريــة
بمشاركة دولية واسعة ،وسط تنافس مثير
وحضور إعالمي وجماهيري واسع.
كـمــا تمكن الـبـطــل يــوســف الـخـلـفــان من
الفوز بلقب فئة الجالس " ،"GP 4بعد فوزه
بالمركز الثاني فــي سباق الـجــولــة ،خلف
زميله أحمد الخضاري ،الذي حقق المركز
الثاني في الترتيب العام لنفس الفئة.
وأحـ ــرز ســالــم ال ـم ـطــوع ال ـمــركــز الـثــالــث
فـ ــي فـ ـئ ــة " "GP Ski 2وا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز ا ل ـث ــا ن ــي
ضـمــن الـتــرتـيــب ال ـعــام ،فــي حـيــن استطاع
عـبــدالـعــزيــز مـطــر تحقيق ال ـمــركــز الـثــانــي

باختصار

جابر الشريفي

ً
ً
حقق فريق نادي القادسية فوزا مثيرا على نظيره
الجهراء بنتيجة  ،64-69في المباراة التي جمعتهما،
أمس األول ،على صالة نادي الجهراء ضمن منافسات
المرحلة الرابعة من عمر الدوري الممتاز لكرة السلة،
ً
والتي شهدت أيضا فوز الكويت على كاظمة ،64-85
والقرين على الشباب .84-85
وبذلك يواصل الكويت صدارته للبطولة برصيد
 8نقاط أمام القادسية ،الذي رفع رصيده إلى  7نقاط،
ً
والجهراء وكاظمة  6نقاط ،والقرين بـ 5نقاط ،وأخيرا
الشباب  4نقاط.
جــاءت مـبــاراة القادسية مــع الـجـهــراء قــويــة منذ
ً
البداية ،إذ تقدم األصفر  0-7في أول دقيقتين مستغال
تـســرع العـبــي منافسه فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات ،إال أن
ً
ذل ــك لــم ي ــدم طــويــا بـعــد أن قـلــب الـجـهــراء الـطــاولــة
ً
عبر الهجوم المعاكس السريع مستغال بطء العبي
القادسية في الرجوع ،لينهي الربع األول لمصلحته
.18-28

واستطاع القادسية تقليص الفارق إلى  6نقاط
في بداية الربع الثاني في استغالل طول قامة العبيه
على منافسه ،ال ــذي عــانــى غـيــابــات العبيه الـطــوال
أمثال عبدالعزيز ضــاري ونايف الصندلي بسبب
اإلصابة ،لينتهي الربع الثاني بتقدم الجهراء .34-37
وبــدأ القادسية الربع الثالث بدفاع رجــل لرجل،
للحد من خطورة العبي الجهراء في التسجيل من
ال ـخ ــارج ،إال أن تــألــق ب ــدر الـعـثـمــان وتــركــي حمود
فــي االخ ـتــراق ومحمد السيسي فــي المتابعة منح
الجهراء مواصلة تقدمه في هذا الربع ،الذي انتهى
لمصلحته .46-48
وت ـقــدم األص ـفــر فــي بــدايــة الــربــع الــرابــع بثالثية
لعبدالله سالمين  ،48-49واستطاع أن يواصل تقدمه
بعد سيطرته على الكرات المرتدة (الريباوند) ،سواء
فــي الـهـجــوم أو الــدفــاع وس ــط تــراجــع "رت ــم" العبي
الـجـهــراء فــي الـهـجــوم ،ليتقدم  ،52-59إال أن خبرة
احمد المطيري عادت بالجهراء إلى أجواء المباراة
بعد تسجيله ثالثية وتمريره للمتألق يوسف عقاب
أسـفــل السلة ،ليسجل نقطتين ويـعــود الـفــارق إلى

سلة واحدة في آخر دقيقة ،ولكن األصفر استطاع أن
يترجم أفضلية العبيه ،وينهي المباراة لمصلحته
بنتيجة .64-69

أحداث مؤسفة
من جانب آخر ،شهدت مباراة القرين مع الشباب
ً
أحــداثــا مــؤسـفــة فــي نهايتها ،بـعــد أن ح ــاول العــب
الشباب مشاري الحمدان التهجم على حكام المباراة،
إال أن العقالء منعوه من ذلك ،وسحب الحكام بعض
ً
البطاقات الخاصة بالعبي الشباب ،تمهيدا لرفع
تقرير إلى لجنة المسابقات بهذا األمر.
ه ــذا ،وت ـقــام ال ـيــوم ث ــاث مــواج ـهــات عـلــى صالة
يــوســف الشاهين بـنــادي كــاظـمــة ،ضمن منافسات
المرحلة الخامسة ،حيث يلتقي عند الساعة 4.30
م ـســاء كــاظـمــة مــع ال ـش ـبــاب ،تليها فــي  6.30مساء
ً
القادسية مع القرين ،ثم أخيرا يواجه الكويت نظيره
الجهراء في الـ 8.30مساء.

يخوض منتخبنا الوطني
لكرة القدم الشاطئية ثاني
مبارياته في بطولة كأس
آسيا التي تستضيفها حاليا
مدينة باتايا التايلندية ،حيث
يواجه المنتخب البحريني في
الواحدة بعد ظهر اليوم ،ضمن
منافسات المجموعة الثالثة.
وتعد مباراة اليوم مصيرية
بالنسبة لـ"األزرق" ،بعد
خسارته على يد المنتخب
الياباني بنتيجة كبيرة
قوامها ثمانية أهداف لهدف،
لذلك يدخل الفريق اللقاء تحت
شعار "ال بديل عن الفوز".

قرعة كأس اليد 12
الجاري
حددت اللجنة المؤقتة إلدارة
االتحاد الكويتي لكرة اليد
ً
بعد غد موعدا إلجراء مراسم
قرعة بطولة كأس االتحاد
للموسم الحالي (-2018
 )2019وذلك لفرق الدرجة
االولى ،وبقية المراحل
السنية "الشباب تحت 19
سنة ،والناشئين تحت 17
سنة واألشبال تحت  15سنة
والبراعم تحت  13سنة"
وذلك في مقر االتحاد بصالة
مركز الشهيد فهد األحمد
بالدعية.

الكويت بطل دوري براعم
اليد تحت  13سنة

أحرز فريق الكويت لبراعم
كرة اليد لقب دوري تحت
 13سنة ،بعدما تصدر
ترتيب فرق البطولة برصيد
 26نقطة ،إثر فوزه على
السالمية  ،18-29في المباراة
التي جرت أمس األول
على صالة مركز الشهيد
فهد األحمد بالدعية،
ضمن الجولة االخيرة من
المسابقة.
وجاء فريق القرين في
المركز الثاني برصيد
 24نقطة ،بعد فوزه على
الساحل  ،18-21بينما
احتل برقان المركز الثالث
بـ 22نقطة ،بعد تغلبه على
النصر .14-16
وقام رئيس اللجنة
المؤقتة التحاد اليد بدر
الذياب ،وعضو اللجنة
علي بوهندي ،ومدير
اللعبة بنادي الكويت قايد
العدواني ،ونائبه سامح
الهاجري ،ومدير قطاع
الناشئين فواز الرديني،
بتوزيع الميداليات
التذكارية على العبي الفرق
الثالثة االوائل وتسليم درع
البطولة لقائد فريق الكويت.
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رياضة

يوفنتوس يقسو على أودينيزي
برباعية بتشكيلة رديفة
اكتسح يوفنتوس ضيفه
أودينيزي  ،1-4خالل المباراة
التي جمعتهما أمس األول،
في افتتاح مباريات المرحلة
السابعة والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

اس ـ ـت ـ ـم ـ ــر ي ـ ــوف ـ ـن ـ ـت ـ ــوس ف ــي
ف ـ ــرض س ـط ــوت ــه ع ـل ــى الـ ـ ــدوري
اإلي ـط ــال ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وخـطــا
خ ـ ـطـ ــوة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة نـ ـح ــو ل ـق ـبــه
ً
ال ـث ــام ــن ت ــوالـ ـي ــا ،بـ ـف ــوزه أم ــس
األول ،فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـمــرح ـلــة
السابعة والعشرين ،على ضيفه
أودينيزي  1-4بتشكيلة رديفة
الى حد كبير.
ويستعد يوفنتوس لموقعته
الـمــرتـقـبــة م ــع أتـلـتـيـكــو مــدريــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي فـ ــي دوري اب ـط ــال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،بـ ـع ــد غـ ـ ــد ،ف ـ ــي اي ـ ــاب
ث ـم ــن ن ـه ــائ ــي دوري األبـ ـطـ ــال،
ول ـ ـهـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب قـ ـ ــرر ال ـ ـمـ ــدرب
ماسيميليانو أ لـيـغــري إرا ح ــة
نجومه ،دون أن يمنعه ذلك من
تحقيق الفوز الخامس تواليا،
واالبـتـعــاد مؤقتا فــي الـصــدارة
بـ ـف ــارق  19ن ـق ـطــة ع ــن مــاحـقــه
نــابــولــي ،ال ــذي يلعب الـيــوم مع
مضيفه ساسوولو.
وي ـس ـت ـق ـبــل ف ــري ــق "ال ـس ـي ــدة
الـ ـعـ ـج ــوز" ،ب ـع ــد غـ ــد ،أتـلـتـيـكــو
مـ ــدريـ ــد ،ب ـع ــد س ـق ــوط ــه أم ــام ــه
بثنائية نظيفة في ذهــاب ثمن
ن ـه ــائ ــي دوري االب ـ ـط ـ ــال ،مـمــا
يعني ان فريق أليغري مطالب
بـت ـس ـج ـيــل ه ــدف ـي ــن ع ـل ــى األق ــل
لــإب ـقــاء ع ـلــى آم ــال ــه بـمــواصـلــة
المشوار نحو اللقب القاري.
لكن على ا لـســا حــة المحلية،
تبدو األمــور أسهل بكثير ،فقد
خطا يوفنتوس خطوة كبيرة

نحو لقبه الثامن تواليا والـ35
فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،ب ـع ــد ال ـ ـفـ ــوز فــي
المرحلة الماضية على نابولي
 ،1-2ثــم على أودي ـن ـيــزي ،أمس
األول ،م ـحــاف ـظــا وحـ ـي ــدا عـلــى
سجله الخالي من الهزائم (24
فـ ــوزا و 3ت ـ ـعـ ــادالت) ،م ــع أق ــوى
هجوم ( )59ودفاع (.)17
ونـ ـ ـظ ـ ــرا ألهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
الـمـقـبـلــة ،أراح أل ـي ـغــري هــدافــه
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
لـيـكــون اب ــن الــرابـعــة والثالثين
جــاهــزا لـمــواجـهــة أتـلـتـيـكــو في
المسابقة ،الـتــي أح ــرز ألقابها
فـ ــي آخـ ـ ــر  3مـ ــواسـ ــم مـ ــع ريـ ــال
مــدريــد اإلسـبــانــي ،قبل انتقاله
الى يوفنتوس الصيف الماضي
مقابل نحو  100مليون يــورو،
وم ــن أبـ ــرز أه ــداف ــه م ـنــح الـلـقــب
ال ـقــاري لــ"بـيــانـكــونـيــري" للمرة
ال ـثــال ـثــة ف ــي ت ــاري ـخ ــه واألول ـ ــى
منذ .1996
ولم يسجل رونالدو في آخر
 3مباريات في الدوري ،وقد ظهر
متعبا فــي الـمــواجـهــة االخـيــرة
ضــد نــابــولــي عـلــى ملعب ســان
باولو.
وف ـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب رونـ ــالـ ــدو،
وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروات ـ ـ ــي مـ ــاريـ ــو
مــانــدزوك ـي ـتــش ،واألرجـنـتـيـنــي
ب ــاول ــو ديـ ـب ــاال ،ال ــذي ــن جـلـســوا
ج ـم ـي ـعــا ع ـل ــى م ـق ــاع ــد الـ ـب ــدالء
ا لــى جانب جورجيو كييليني
ول ـي ــون ــاردو بــونــوت ـشــي ،ال ــذي

بارزالي يتعرض إلصابة عضلية

ً
خرج أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس ،أمس األول ،مصابا من
مباراة فريقه أمام أودينيزي في الجولة الـ 27من الدوري اإليطالي،
قبل استقبال أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري األبطال.
ودفع المدرب ماسيميليانو أليغري بالمدافع المخضرم (37
ً
عاما) في التشكيل الذي بدأ به مواجهة أودينيزي ،لكن مباراة
بارزالي استغرقت  25دقيقة فحسب قبل أن يغادر الملعب
من جراء إصابة عضلية في الفخذ األيمن.
ولــم يظهر الــاعــب اإليـطــالــي على العشب األخـضــر منذ
السابع من نوفمبر الماضي خالل لقاء دوري األبطال أمام
ً
مانشستر يــونــايـتــد ،ول ــم يـلـعــب أســاس ـيــا مـنــذ  26سبتمبر
الماضي.
ً
وقــرر أليغري إش ــراك لـيــونــاردو بونوتشي بديال
لـبــارزالــي ،بعد أن كــان قــد رأى الـمــدرب إراحــة
األول قبيل موقعة الثالثاء المقبل حين
ينبغي على اليوفي تعويض هزيمته
ذهابا .2-0
وستجبر إصابة بارزالي على
أن ي ـل ـعــب ب ـخــط دف ــاع ــي مـكــون
من أربعة العبين ال ثالثة أمام
األت ـل ـت ــي ،ن ـظ ــرا ل ـع ــدم وج ــود
ب ــدائ ــل كــاف ـيــة ع ـلــى مـقــاعــد
بدالء السيدة العجوز.

كين العب يوفنتوس يحتفل بعد إحرازه هدفا في مرمى اودينيزي
اضـ ـط ــر الـ ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــزول بـ ـع ــد 25
دقيقة إلصابة اندريا بارزالي،
استفاد مويس كين من الفرصة
التي أتيحت له على أكمل وجه،
وكشف عن الموهبة التي يتمتع
بها بتسجيله الهدفين األولين
لفريق أليغري.
وجــاء األول فــي الدقيقة ،11
بـعــدمــا خـســر أودي ـن ـيــزي الـكــرة
مـ ــا س ـم ــح ل ـل ـب ــرازي ـل ــي أل ـي ـكــس
س ــان ــدرو بــاالن ـطــاق ب ـهــا ،قبل
أن ي ـل ـع ـب ـهــا ع ــرض ـي ــة ال ـ ــى اب ــن
الـ ـ ــ 19ع ــام ــا ،فـحــولـهــا الـعــاجــي

األصل في الشباك ( ،)11قبل أن
يضيف الثاني في الدقيقة ،39
بعدما استخلص الكرة بنفسه
مــن الع ـبــي أودي ـن ـي ــزي ،قـبــل أن
يتوغل ويضع الكرة في شباك
األرجنتيني خوان موسو.
وأص ـب ــح ك ـيــن ،ع ــن  19عــامــا
و 8أي ـ ــام ،أص ـغــر الع ــب يسجل
ثنائية ليوفنتوس منذ فبراير
 ،1982حين حقق ذلك جوسيبي
غالديريسي عن  18عاما و329
ي ـ ــوم ـ ــا ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـح ـس ــب ش ــرك ــة
"أوبتا" لإلحصائيات.

مـنــح االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة الـقــدم
(فيفا) أمــس "فــرصــة أخـيــرة" لالتحاد
األوقـيــانــي ،لترتيب أوض ــاع بيته إذا
أراد ا لـبـقــاء ،عـلــى خلفية سلسلة من
فضائح الفساد التي أصابت المؤسسة
القارية.
وجــاء هــذا التحذير بلسان رئيس
فيفا ،الـســويـســري جــانــي إنفانتينو،
الــذي مــرر هــذه الــرســالــة خــال مــروره
بنيوزيلندا لحضور مؤتمر االتحاد
األوق ـيــانــي الملتئم النـتـخــاب رئيس
جديد له.

يـحــل ري ــال مــدريــد ضيفا عـلــى بلد
الــولـيــد ال ـي ــوم ،فــي الـمــرحـلــة السابعة
والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة
القدم.
وب ـع ــد أربـ ـ ــع ه ــزائ ــم م ـت ـتــال ـيــة عـلــى
ملعبه فــي ثــاث مسابقات ،وخروجه
ال ـ ـمـ ــذل مـ ــن كـ ـ ــأس إسـ ـب ــانـ ـي ــا ودوري
أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،يـسـعــى ري ـ ــال مــدريــد
ومدربه المغضوب عليه األرجنتيني
ســان ـت ـيــاغــو س ـ ـ ــوالري إلـ ــى اس ـت ـع ــادة
توازن الفريق.
لكن على الـنــادي الملكي النهوض
مــن كبوته إذا مــا أراد إنـقــاذ الموسم
بنيل أحد المراكز المؤهلة إلى دوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ،وذل ـ ـ ــك ألنـ ـ ــه ي ـح ـت ــل حــال ـيــا
المركز الثالث ب ــ 48نقطة ،وقــد يكون
مهددا بفقدانه في حال واصل نتائجه
المتراجعة.
وسيسافر قائد ريال مدريد ،سرخيو
راموس ،مع زمالئه بالفريق لمؤازرتهم.
وسيغيب راموس عن اللقاء بداعي
اإلي ـقــاف عــن م ـبــاراة الليغا بـعــد نيله

التوقيت

بطاقة صـفــراء أمــام برشلونة الجولة
الماضية ،في وقت حرج للغاية نتيجة
لـ ــإصـ ــابـ ــات الـ ـت ــي دبـ ـ ــت فـ ــي ال ـف ــري ــق
الملكي.
وكما أكدت الصحافة المحلية ،فإن
رامــوس سيكون مــؤازرا لالعبين الـ18
المستدعين للمباراة وللمدير الفني،
سانتياغو سوالري ،لتحقيق الفوز.
ك ـ ـمـ ــا سـ ـ ـي ـ ــراف ـ ــق رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي،
فلورنتينو بيريز ،الفريق سعيا منه
لتحفيزهم على الفوز لمواصلة اإلبقاء
على حظوظ الفريق في التأهل الموسم
القادم للتشامبيونز ليغ.
ويرغب رئيس الريال وقائد الفريق
في دعم الالعبين ،قبل اجتماع ثنائي
م ـن ـت ـظــر إلنـ ـه ــاء األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي نـجـمــت
بينهما عقب إقصاء الفريق من البطولة
القارية.
مــن جـهـتــه ،يــأمــل اشـبـيـلـيــة ايـقــاف
نزيف النقاط من أجل العودة الى دائرة
المنافسة على احــدى بطاقات دوري
أبطال أوروبا ،وذلك عندما يلعب األحد

الدوري اإلنكليزي
3:00

ليفربول  -بيرنلي

5:05

تشلسي  -وولفرهامبتون

beINSPORTS HD2

7:30

ارسنال – مانشستر يونايتد

beINSPORTS HD2

الدوري اإليطالي
2:30

بولونيا  -كالياري

beINSPORTS HD4

5:00

انتر ميالن  -سبال

beINSPORTS HD4

5:00

سمبدوريا  -اتاالنتا

beINSPORTS HD8

5:00

فروسينوني  -تورينو

beINSPORTS

8:00

ساسولو  -نابولي

beINSPORTS HD4

10:30

فيورنتينا  -التسيو

beINSPORTS HD4

الدوري اإلسباني
2:00

سيلتا فيغو  -بيتيس

beINSPORTS HD6

6:15

جيرونا  -فالنسيا

beINSPORTS HD3

8:30

إشبيلية  -سوسييداد

beINSPORTS HD3

10:45

بلد الوليد – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة
على أرضه مع ريال سوسييداد ،باحثا
عن فوز أول في آخر  6مراحل وثان فقط
في  11مرحلة.

ويلعب اليوم ايضا سلتا فيغو مع
ريــال بيتيس ،وجـيــرونــا مــع فالنسيا
وليفانتي مع فياريال.

واألضـ ـع ــف ب ـيــن االت ـ ـحـ ــادات ال ـقــاريــة
الستة التي يتشكل منها الفيفا ،ويضم
بشكل خ ــاص دوال صـغـيــرة مــن جــزر
المحيط الهادي.

يتطلع نادي باريس سان جرمان الفرنسي للتعاقد
م ــع الـسـلــوفـيـنــي ي ــان أوب ـ ــاك حـ ــارس مــرمــى ن ــادي
أتـلـيـتـكــو مــدريــد اإلس ـبــانــي خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
الصيفية.
وعلى الرغم من أن أوبالك يود البقاء مع أتليتكو مدريد
فإن باريس سان جرمان سيحاول إغراء النادي اإلسباني
بمقابل مادي كبير للظفر بخدمات الحارس المتألق حسب
تقارير صحيفة "ماركا" اإلسبانية.
ً
ونجح أوبالك في التألق مع أتليتكو مدريد أخيرا ليكون
ضمن قائمة أفضل حراس المرمى في القارة األوروبية في
الفترة الحالية.
ويريد باريس سان جرمان تعزيز صفوف حراسة المرمى
على الرغم من وجود الحارس اإليطالي جيانلويجي بوفون
والحارس الفرنسي ألفونس أريوال.

أوبالك

بريمن يعمق جراح شالكه

القناة الناقلة

beINSPORTS HD2

وفــي ظــل اق ـتــراب يوفنتوس
م ــن لـقـبــه االع ـت ـي ــادي واب ـت ـعــاد
نابولي في مركز الوصافة ،تدور
منافسة قوية على باقي المراكز
ال ـمــؤه ـلــة إل ــى دوري األب ـط ــال،
ً
خصوصا بين انتر المتراجع

سان جرمان يفكر بأوبالك

م ــن مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــأس ال ـعــالــم
 2018في روسيا.
واألس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،أوق ــف
الـفـيـفــا أي ـضــا الــرئ ـيــس الـســابــق
لـ ــات ـ ـحـ ــاد األوقـ ـ ـي ـ ــان ـ ــي دي ـف ـي ــد
ت ـشــو نــغ  6.5سـ ـن ــوات بتهمة
الـفـســاد ،وفــرض على الرجل
الذي استقال من منصبه في
ابريل  2018غرامة مالية قدرها 100
ألف فرنك سويسري ( 87900يورو).
وهاتان القضيتان هما احدث وآخر
فضائح االتـحــاد األوقـيــانــي ،األصغر

مباريات اليوم
المباراة

إنتر يواجه سبال

الملكي الستعادة التوازن على حساب بلد الوليد

«فيفا» يحذر االتحاد األوقياني
وصرح إنفانتينو" :من الحيوي جدا
أن يطوي اتحاد أوقيانيا الصفحة .هذا
أمر حيوي بالنسبة إلى بقاء كرة القدم
في هذا الجزء من العالم" ،مشيرا إلى
أنــه ركــز على هــذه المسألة في كلمته
أمام الكونغرس القاري.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،يـ ـسـ ـب ــح االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوقياني في المياه العكرة ،فقبل أيام
تــم إيـقــاف نــائــب رئيسه لــي هــارمــون،
الذي هو أيضا عضو في مجلس فيفا،
ثالثة أشهر ،بعد تحقيق في موضوع
إعادة بيع بطاقات مشكوك فيها لعدد

وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،لعب
ك ـيــن أي ـض ــا دورا اســاس ـيــا في
الهدف الثالث لفريقه ،بانتزاعه
ركلة جزاء من الغاني نيكوالس
أوبوكو ،نفذها األلماني إيمري
ج ـ ـ ــان بـ ـنـ ـج ــاح ( ،)67قـ ـب ــل أن
يضيف الفرنسي بليز ماتويدي
ال ـهــدف ال ــراب ــع فــي الــدقـيـقــة 71
بكرة رأسية ،قبل أن يترك مكانه
لديباال.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ــانـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
تلفظ أنفاسها األخيرة ،خطف
أودينيزي هدف تقليص الفارق

ع ـبــر ال ـب ــدي ــل كـيـفــن إلس ـبــان ـيــا،
بتسديدة جميلة عجز الحارس
البولندي فويتشيخ تشيشني
عن صدها (.)84

ً
أخـ ـي ــرا وجـ ـ ــاره م ـي ــان الـمـبـهــر
بأربعة انتصارات متتالية.
انتر الذي ال يزال يبحث عن
اي ـجــاد حــل ألزم ــة إب ـعــاد قــائــده
االرج ـن ـت ـي ـنــي م ـ ــاورو اي ـك ــاردي
ألسباب اداريــة ،يستقبل سبال
السادس عشر ،والذي لم يفز في
آخر خمس مباريات.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة أخ ـ ــرى يلتقي
فيورنتينا مــع ضيفه التسيو
في مواجهة مثيرة.

كروز نجم بريمن

عـ ـ َّـمـ ــق فـ ـ ـي ـ ــردر ب ــريـ ـم ــن ج ـ ــراح
ضيفه شــا لـكــه ،و صـيــف البطل،
بــا لـفــوز عليه  ،2-4أ مــس األول،
في المرحلة الخامسة والعشرين
من الدوري األلماني لكرة القدم.
ود خ ــل فــر يــق ا ل ـمــدرب دومينيكو
تيديسكو ا لـلـقــاء آ مــا تحقيق فــوزه
األول في آخر  7مراحل ،وتحديدا منذ
أن تغلب على فولفسبورغ  1-2في 20
ي ـنــا يــر ا ل ـم ــا ض ــي ،لـكـنــه ع ــاد م ــن ملعب
بريمن وهو يجر خلفه أذيال الخيبة قبل 5
أيام من رحلته الصعبة إلى إنكلترا ،حيث يحل ضيفا على مانشستر
سيتي فــي إ يــاب ثمن نهائي دوري األ بـطــال ،بعد أن خسر ذ هــا بــا على
أرضه .3-2
وكان شالكه البادئ بالتسجيل ،عبر السويسري بريل إيمبولو (،)26
لكن بريمن ،الذي يحل ضيفا على منافسه بالثاني من الشهر المقبل في
ربع نهائي مسابقة الكأس األلمانية ،ضرب بقوة ،بتسجيله ثالثة أهداف،
عبر الكوسوفي ميلوت راشيكا ( 31و )73وماكس كروزه (.)73
وقلص إيمبولو الفارق لشالكه ( ،)85لكن النمسوي مارتن هارنيك أكد
ا لـفــوز الثالث تواليا لفريقه على شالكه بـهــدف فــي الدقيقة ا لــرا بـعــة من
الوقت بدل الضائع.
وب ـهــذا ال ـفــوز ال ــذي خــرج بــه مــن دوام ــة ال ـت ـعــادالت الـتــي سـقــط بـهــا 5
مرات في المراحل السبع األخيرة ،رفع بريمن رصيده إلى  36نقطة في
المركز الثامن مؤقتا ،فيما تجمد رصيد شالكه عند  23فــي المركز
الرابع عشر مؤقتا أيضا.

ً
سوزا مدربا لبوردو
باولو سوزا

اسـتـعــان ب ــوردو الـفــرنـســي بــال ـمــدرب الـبــرتـغــالــي بــاولــو ســوزا
لإلشراف عليه بعقد أربعة مواسم ،خلفا للبرازيلي ريكاردو المقال
من منصبه في  26فبراير ،وذلك حسبما أعلن أمس األول.
وق ــال الـمــالــك األمـيــركــي ل ـبــوردو جــو داغ ــروس ــا" :نـحــن واثـقــون
بأن باولو سوزا سيحقق لكل مشجعينا المتعة التي يتوقعونها
حين يأتون إلى الملعب لمشاهدة فريقهم ،وأنه سيحقق األهداف
الطموحة التي وضعناها له".
وكان النجم البرتغالي السابق ( 48عاما) دون وظيفة منذ رحيله
من تيانغين الصيني في أكتوبر الماضي ،وقد تولى خالل مشواره
سلسلة من المهام التدريبية ،أبرزها منتخب البرتغال دون  16عاما،
وأندية كوينز بارك رينغرز وسوانزي وليستر سيتي في إنكلترا،
وبازل السويسري وفيورنتينا اإليطالي.
ويحتل بــوردو حاليا المركز الثالث عشر في الــدوري المحلي
بفارق  12نقطة عن كاين الثامن عشر وديجون التاسع عشر.

٣٠
رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻴﻦ أرﺳﻨﺎل وﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
دلبلا
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ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻷرض واﻟﺠﻤﻬﻮر،
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮاﺟﻬﺎن
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم.

ﻳﺨﻮض ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﺒﺎراة ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻧﻜﻠﺘﺮا
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺮز اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ أرﺳﻨﺎل
وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻬﻤﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﺣ ـﺘــﻼل أﺣ ــﺪ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻠ ـﻌــﺐ "أﻧـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﺪ" ،ﻳ ـﺨــﻮض
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل آﺧﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ إﻳﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ ،وﻫﻮ
ﻳ ــﺪرك أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﺘـﻔــﺮﻳــﻂ ﻓﻲ
أي ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺼﺪارة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺳـﻴـﺘــﻲ ،ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﻓــﻲ ﻓﺦ
اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ ﺟﺎره إﻳﻔﺮﺗﻮن ﻓﻲ درﺑﻲ
ﻣﻴﺮﺳﻴﺴﺎﻳﺪ.
وأﻫ ــﺪر ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل  ٨ﻧـﻘــﺎط ﻓــﻲ آﺧﺮ
 ٦ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﺑﺘﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻲ  ٤ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺎ
ﺳﻤﺢ ﻟﺴﻴﺘﻲ ﺑﺎﻧﺘﺰاع اﻟﺼﺪارة ﻣﻨﻪ
ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة.
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺪرب ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ
ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب أﻋــﺮب ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻘﺪرة
ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ إﺣـ ـ ــﺮاز ﻟ ـﻘ ـﺒــﻪ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﺪوري ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،١٩٩٠ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻧﻨﻈﺮ
اﻟ ــﻰ اﻷﻣـ ــﻮر ﺑــﺈﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ،ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ إﻻ
أن ﻧـ ـﻜ ــﻮن ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ .ﺛ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻞ
إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺛﺒﺎت ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺸﺒﺎن .ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم".
وأﺿـ ــﺎف" :ﻃــﺎﻟـﻤــﺎ ﻧﺼﻨﻊ اﻟـﻔــﺮص
ﻓﻼ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟــﺪي ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﻨﻬﻴﻬﺎ
اﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﻔﺮﺗﻮن ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ
ﻣﻮﻓﻘﻴﻦ" ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ" :ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل،
ﺗ ـﻐ ـﻴ ــﺮت اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺸ ــﻲء

ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻢ
)ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻲ( ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺼ ــﺪارة،
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ وﻟﻦ ﻧﺴﺘﺴﻠﻢ".
واﻷﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻳـﻘـﻠــﻖ ﻛ ـﻠــﻮب ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻲء ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻫﻮ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ،
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح
واﻟ ـ ـﺒـ ــﺮازﻳ ـ ـﻠـ ــﻲ روﺑ ـ ــﺮﺗ ـ ــﻮ ﻓ ـﻴــﺮﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮ
واﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻂ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓــﻲ ﻓــﺦ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻊ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻳﻔﺮﺗﻮن.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻫ ــﺪاف ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﺟ ــﻮن أوﻟ ــﺪرﻳ ــﺪج ﺑ ـﻀ ــﺮورة ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺷﻴﺮدان
ﺷــﺎﻛـﻴــﺮي ،ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻘــﺎد ﻣﺒﻄﻦ ﻟﻜﻠﻮب
اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﺿﺪ إﻳﻔﺮﺗﻮن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"اﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﻳﺘﺴﺎء ل
أﻧ ـﺼ ــﺎر اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋ ــﻦ ﻋ ــﺪم ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ
ﻣﺆﺧﺮا ،ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎن ﺧﻴﺎرا راﺋﻌﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪوري".
وأردف" :إﻧﻪ راﺑﻊ ﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟ ــﻰ أﻫ ــﺪاﻓ ــﻪ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن ﻻﻋـﺒــﻲ ﺧﻂ
اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺴﺠﻠﻮن ﻛﺜﻴﺮا
ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف".

أرﺳﻨﺎل ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺜﺄر
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌــﺐ اﻻﻣ ـ ـ ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﺷـﻤــﺎل
ﻟﻨﺪن ،ﺗﻔﻮح راﺋﺤﺔ اﻟﺜﺄر ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة
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ﻻﻋﺒﻮ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
أرﺳ ـﻨ ــﺎل وﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳـﺘــﺪ ،ﻷن
اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺧﺮج اﻷول ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻮض
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳـ ــﺪﺧـ ــﻞ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺎن اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻋـﻠــﻰ

ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻘﻴﺾ ،ﻓﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻳ ـ ـﺨـ ــﻮﺿ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﻪ
ﻣـﻌـﺠــﺰة ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗـﻠــﺐ ﺧ ـﺴــﺎرﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻠـﻌـﺒــﻪ ﺻـﻔــﺮ٢-
أﻣــﺎم ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻟ ــﻰ ﻓ ــﻮز  ،١-٣ﻓ ــﻲ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﺑـ ــﺎرك دي
ﺑ ــﺮاﻧ ــﺲ ،ﻟـﻴـﺒـﻠــﻎ رﺑـ ــﻊ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ دوري

أﺑﻄﺎل أوروﺑ ــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻘﻂ أرﺳﻨﺎل
ﺑﻌﺸﺮة ﻻﻋﺒﻴﻦ أ ﻣ ــﺎم ر ﻳــﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
 ٣-١اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻓﻲ ذﻫﺎب ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري اﻻوروﺑﻲ.
وﻳﺤﺘﻞ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٥٨ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ
واﺣﺪة ﻋﻦ أرﺳﻨﺎل اﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﻳﻌﻮل

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ادﻋﺎءات ﺧﺮق ﺳﻴﺘﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻨﻈﻴﻒ
أﻋﻠﻨﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﻣﺲ
اﻷول ،أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺰاﻋﻢ
ﺧﺮق ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﻴﻒ.
وﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻹﻋــﻼن ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻋــﻼن ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻳﻮﻳﻔﺎ( ،اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ اﻻﺗﻬﺎم
اﻟﺬي ﻧﻔﺎه ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺸﺪة.
وﻧﻘﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋـ ــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﺑ ــﻲ ﺑــﻲ ﺳ ــﻲ( ﺑﻴﺎﻧﺎ
ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ" :ﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻋﻢ اﻷﺧﻴﺮة ،وأﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي".
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن" :ﻟﺪى اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻗﻮاﻋﺪ
ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺿﻢ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻄﺮف
اﻟﺜﺎﻟﺚ".
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻧﺤﻦ ﻧﺤﻘﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻣ ــﻮر ،وﺳﻨﻤﻨﺢ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻛــﻞ اﻟـﻔــﺮص ﻟﺸﺮح اﻟﺴﻴﺎق واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ".
وﻛــﺎن ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ أﺻــﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺮﺣﺐ ﻓﻴﻪ "ﺑﻔﺘﺢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺧﺎرج
ﺳﻴﺎق ﻧﺸﺮ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎدي".
وأﺿﺎف اﻟﻨﺎدي" :اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
ﻋـ ـ ّـﺒـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻹﻳـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻛ ــﺲ ﻣـ ــﺎرﻳـ ــﻮ ﺑــﺎﻟــﻮﺗ ـﻴ ـﻠــﻲ
ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻣــﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣــﺮﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻻ ﺑﺮوﻓﻨﺲ"،
ً
أﻣﺲ ،ﻣﻠﻤﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ
اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم رﺣﻴﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻟﻢ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻘﺎدم.
وﻋﻨﻮﻧﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ "أرﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻊ
ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﻋﻘﺪي ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ )2018-
ً
 2019ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ( ...ﻻﺣﻘﺎ ﺳﻨﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ...ﻗﻠﺖ ﻟﻤﺪﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻲ
إﻧﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻫﻨﺎ ،وأرﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء".
ً
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﺳــﻮﺑــﺮ ﻣــﺎرﻳــﻮ" ﻗﺎﺋﻼ:
"أرﻏـ ـ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻘ ــﺎء ﻫ ـﻨ ــﺎ ،وأرﻳـ ــﺪ

ً
اﻟﺒﻘﺎء ...ﻻﺣﻘﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ إذا
ﺧﻀﺖ دوري أﺑـﻄــﺎل أوروﺑ ــﺎ أو
ﻳ ــﻮروﺑ ــﺎ ﻟـﻴــﻎ ) ،(...ﻟ ـﻬــﺬا اﻟﺴﺒﺐ
أرﻳﺪ أن أﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻻﺣﺘﻼل
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ أو اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ )ﻓــﻲ
اﻟﺪوري(".
وﺣﻘﻖ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ،وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻣﻨﺬ
ً
اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ إﻟﻴﻪ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
ﺟــﺎره ﻧﻴﺲ ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
اﻷﺣـ ــﺪ ﺿـﻤــﻦ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟ ـ ــﺪوري ،ﻓﺘﻘﺪم
ً
إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ أرﺑﻌﺔ
اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎرات ﻣ ــﻊ "ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮ" ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
ﺧﺴﺎرة وﺗﻌﺎدل.
ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،ﻳ ـﺒ ــﺪو أن ﺑــﺎﻟــﻮﺗـﻴـﻠــﻲ
اﺳﺘﻌﺎد ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺳﺎﻧﺖ إﺗﻴﺎن ﻓﻲ

ﻣﺎرﻳﻮ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﻠﻲ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻘﻤﻴﺺ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.

اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻛﺎذﺑﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ .اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎدي ﻛﺎﻣﻠﺔ
وﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ".
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻋﻘﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻدﻋﺎءات ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
"دﻳﺮ ﺷﺒﻴﺠﻞ" اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺸﻬﺪت ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺴﺮﺑﺔ
ﺑﺄن ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﻴﻒ.
وذﻛﺮت "دﻳﺮ ﺷﺒﻴﺠﻞ" أﻳﻀﺎ أن ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ دﻓﻊ 200
أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻼﻋﺐ ﺟﺎدون ﺳﺎﻧﺸﻮ ،اﻟﺬي
ﻳﻠﻌﺐ ﻟﺒﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ  14ﻋﺎﻣﺎ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺴﻴﺘﻲ ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن
واﺛﻘﺎ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻦ ﺗﻔﺴﺪ إﻧﺠﺎزاﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي.
وﻗﺎل ﻏﻮاردﻳﻮﻻ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ" :اﻟﻨﺎدي أﺻﺪر
ﺑﻴﺎﻧﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺿﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا".
وأﺿﺎف" :اﻟﻨﺎدي ﻣﻔﺘﻮح .أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﻫﺬا
اﻷﻣ ــﺮ ﻓــﻲ أﺳ ــﺮع وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ .أﺛــﻖ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟـﻨــﺎدي،
ﻷﻧﻨﻲ أﻋﺮﻓﻬﻢ وأﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ ﺣــﻞ ﻫــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ".
وﺻﻤﻤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﻔﻘﻪ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﺮواﺗﺐ ،ﻳﺴﺎوي
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮز ﺑﻬﺎ.
)د ب أ(

ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺪاﻓـ ــﻪ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜــﻲ
روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ اﻟـﺜــﻼث
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ ﺳــﺎوﺛ ـﻤ ـﺒ ـﺘــﻮن
وﻛﺮﻳﺴﺘﺎس ﺑﺎﻻس وﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن.
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﺧﺮى ،ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺗﺸﻠﺴﻲ
ﻣﻊ وﻟﻔﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن.

ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄﺑﻮﺗﻪ
ﻟﺜﻼﺛﺔ أوﻻد آﺧﺮﻳﻦ
اﻋﺘﺮف أﺳﻄﻮرة ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ دﻳﻴﻐﻮ ﻣﺎرادوﻧﺎ ﺑﺄﺑﻮﺗﻪ
ﻟﺜﻼﺛﺔ أوﻻد آﺧﺮﻳﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻷوﻻد اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺒﻖ أن اﻋﺘﺮف ﺑﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺎﺗﻴﺎ ﻣﻮرﻻ ﻟﻘﻨﺎة "ﻛﻨﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﺴﻲ" ،إن "ﻟﻤﺎردوﻧﺎ
ﺛﻼﺛﺔ أوﻻد ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ".
وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻷﺑﻮة ﻟﻬﺆﻻء اﻷوﻻد ،ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﻄﻞ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  1986اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  58ﻋﺎﻣﺎ اﻋﺘﺮف رﺳﻤﻴﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺄﺑﻮﺗﻪ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أوﻻد،
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﺮف ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻧﺰاﻋﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻷﺑﻮة .وﻛﺎﻧﺖ اﺑﻨﺘﻪ ﺟﻴﺎﻧﻴﻨﺎ ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  29ﻋﺎﻣﺎ ،ﺳﻌﻴﺪة
ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺘﻐﺮام ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﺛﻼﺛﺔ آﺧﺮﻳﻦ،
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ  ،11ﻫﻴﺎ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ!".
ﺟﻴﺎﻧﻴﻨﺎ وأﺧﺘﻬﺎ داﻟﻤﺎ ) 31ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻊ ﻣﺎرادوﻧﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻗﺮرﺗﺎ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺪﺗﻬﻤﺎ ﻛﻠﻮدﻳﺎ ﻓﻴﻼﻓﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓــﻲ أﻋـﻘــﺎب ﺗﻔﻜﻚ زواﺟﻬﻤﺎ اﻟ ــﺬي دام ﻣﻦ
 1984ﺣﺘﻰ .2003
وﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻮرﻻ ،إن ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻟﻦ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻷﺑﻮة ﻓﻲ
ﻛﻮﺑﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻊ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻟﻌﻼج ﻣﻦ
اﻹدﻣــﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2000و ،2005ﻣﻮﺿﺤﺎ "ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ دﻳﻴﻐﻮ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ".

ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ ﺗﻄﻴﺢ أزارﻧﻜﺎ ﻣﻦ »إﻧﺪﻳﺎن وﻳﻠﺰ«
أﻃــﺎﺣــﺖ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟـﻴــﺎﻣــﺲ ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋــﺎﺷــﺮة،
اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ أزارﻧﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪورة اﻧﺪﻳﺎن
وﻳﻠﺰ ،أوﻟﻰ دورات اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪات ،واﻟﻤﺎﺳﺘﺮز ﻟﻠﺮﺟﺎل ،ﺑﻔﻮزﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺲ اﻷول  ٥-٧و.٣-٦
ً
واﺣﺘﺎﺟﺖ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ ) ٣٧ﻋــﺎﻣــﺎ( إﻟــﻰ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ وﺳﺒﻊ دﻗﺎﺋﻖ
ﻟﺤﺴﻢ أول ﻗﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻻﻋﺒﺘﻴﻦ اﺣﺘﻠﺘﺎ ﺻﺪارة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وﺑﻠﻮغ اﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﻀﺮب ﻣﻮﻋﺪا ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻏﺎرﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﻏﻮروﺗﺴﺎ اﻟ ـ  ٢٠ﺣﺎﻟﻴﺎ واﻟﻔﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻورﻳﻦ دﻳﻔﻴﺲ  ١-٦و.٣-٦
وﺗﻐﻠﺒﺖ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﺑــﺎرﺑــﻮرا ﺳﺘﺮﻳﻜﻮﻓﺎ  ٢-٦و ،٤-٦وﺳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟــﺪور
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻛﻮزﻟﻮﻓﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﺰﻣﺖ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ
اﻷﺧﺮى أﻟﻴﺎﻛﺴﻨﺪرا ﺳﺎﺳﻨﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟـ  ٣١ﺑﺜﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ٤-٦
و ٦-٢و-٦ﺻﻔﺮ.
وﻓﺎزت أﻳﻀﺎ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ إﻳﻠﻴﻨﺎ ﺳﻔﻴﺘﻮﻟﻴﻨﺎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻛﻴﻨﻴﻦ  ٦-٣و (٥-٧) ٦-٧و ،٤-٦وﺿﺮﺑﺖ

ً
ﻣﻮﻋﺪا ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ دارﻳﺎ ﻏﺎﻓﺮﻳﻠﻮﻓﺎ ،اﻟﺘﻲ أﻗﺼﺖ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻴﻬﺎﻳﻼ ﺑﻮزارﻧﺴﻜﻮ اﻟـ  ٢٩ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ  ٢-٦و.٢-٦
وﻓﻲ أﺑﺮز اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ،ﻓﺎزت أﻳﻀﺎ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻛﻴﻜﻲ ﺑﺮﺗﻨﺰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻣﺎﻏﺪة
ﻟﻴﻨﻴﺖ  ٤-٦و ،١-٦واﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ أﺷﻠﻲ ﺑﺎرﺗﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺗﻴﺎﻧﺎ ﻣﺎرﻳﺎ ٤-٦
و ،٤-٦واﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ إﻳﻠﻴﺰ ﻣﺮﺗﻨﺰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎﻧﺪا أﻧﻴﺴﻴﻤﻮﻓﺎ  ٤-٦و.٢-٦
وﻓﻲ اﻟــﺪور اﻷول ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﻐﻠﺐ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼس ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ ،اﻟﺬي ﻏﺎب
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺪﻳﺎن وﻳﻠﺰ ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﺻﺎﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ داﻧﻴﺎل إﻳﻔﺎﻧﺰ ،اﻟﻤﺼﻨﻒ
 ١٠٠واﻟﻤﺘﺄﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  (٧-٤) ٧-٦و٣-٦
و ٣-٦ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ.
وﻳﻠﻌﺐ ﻓﺎﻓﺮﻳﻨﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺮي ﻣﺎرﺗﻮن
ﻓﻮﻛﺴﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﻤﺼﻨﻒ  ٣١ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ً
ﻓﻮز ﺳﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻬﻴﻮﺳﺘﻦ ...ووورﻳﺮز ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻧﺎﻏﺘﺲ
ﻫﺎردن ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ

ﺣﻘﻖ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ روﻛﺘﺲ ﻓــﻮزه اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ
دوري ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺰم
ﺿﻴﻔﻪ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺳﻔﻨﺘﻲ ﺳﻴﻜﺴﺮز  ،٩١-١٠٧ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻋﺎﻗﺐ ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز ﺿﻴﻔﻪ وﻣﻄﺎرده ﻋﻠﻰ
ﺻﺪارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ .١٠٥-١٢٢
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة اﻷوﻟ ــﻰ ،ﺣﺴﻢ روﻛـﺘــﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ  ،٢١-٣٧ورﻓﻊ اﻟﻔﺎرق إﻟﻰ  ٢٢ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻔﻀﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻧﺠﻮﻣﻪ ﺟﻴﻤﺲ
ﻫﺎردن ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺧﻼل  ٣٢دﻗﻴﻘﺔ  ٣١ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ ١٠
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وﺳﺒﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﻛﻠﻴﻨﺖ ﻛﺎﺑﻴﻼ
) ١٨ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ  ٩ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت( وإرﻳﻚ ﻏﻮردون ) ١٧ﻧﻘﻄﺔ(.
وﻛــﺎن ﺗﻮﺑﻴﺎس ﻫﺎرﻳﺲ ) ٢٢ﻧﻘﻄﺔ و ٩ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت(،
وﺟﻴﻤﻲ ﺑﺎﺗﻠﺮ ) ١٩ﻧﻘﻄﺔ و ٩ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت( أﺑــﺮز ﻻﻋﺒﻲ
ﺳﻴﻜﺴﺮز ،اﻟﺬي ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ) ٥٩ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،(٤٣إذ ﻧﺠﺢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﺑﺘﺨﻄﻲ اﻟـ  ٧ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﻦ ﺳﻴﻤﻮﻧﺰ،
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻳﺒﻞ داﺑﻞ ) ١٥ﻧﻘﻄﺔ و٩
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ١٠ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ(.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻴﻜﺴﺮز ،اﻟﺬي ﻏﺎب ﻋﻨﻪ إﻣﺒﻴﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎراة
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،وﻟﻘﻲ أﻣﺲ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ
أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،ﻣﻮﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،إذ ﻧﺠﺢ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
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اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ  ٢٦ﻣﺤﺎوﻟﺔ ،وﺣﻘﻖ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن
ﻛﻼي رﻳﺪﻳﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات
رﻣﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺸﻞ ﻣﺎﻳﻚ ﺳﻜﻮت
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻟﺨﻤﺲ.
وﻛــﺎن روﻛـﺘــﺲ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ أن ﻳﻔﻘﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻫــﺎردن ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻷول ،ﺑﻌﺪ اﺻﻄﺪام ﻣﻊ
ﺳـﻴـﻤــﻮﻧــﺰ وﺳ ـﻘــﻮط ﻋﻨﻴﻒ ﻋـﻠــﻰ اﻷرض ،وﻇـﻬــﺮ أﻧــﻪ
ﻳﻌﺎﻧﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻳﺪه اﻟﻴﻤﻨﻰ.
ﻟﻜﻦ أ ﻓـﻀــﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻌﺪل
وﺳﻄﻲ  ٣٦٫٦ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻮاﺣﺪة( واﻟﻤﺮﺷﺢ
ﺑ ـﻘــﻮة ﻟـﻠـﻘــﺐ أﻓ ـﻀــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﻟـﻠـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ،
اﺳﺘﻌﺎد ﻗﻮﺗﻪ وذﻫﺐ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻌﻮد ﻣﻊ ﺿﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻤﻪ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ
إﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﺸﻮط ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ .٤٤-٥٩
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،ﻏﺎدر ﻫﺎردن اﻟﺼﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﻟﻤﻌﺼﻢ ﻳﺪه.
وﻋﺰز روﻛﺘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٤٠ﻓﻮزا ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢٥ﺧﺴﺎرة،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤١ﻓﻮزا.

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

ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻟﻴﺎﻣﺲ

واﻗﺘﺮب ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ دﻧﻔﺮ ﻧﺎﻏﺘﺲ ،اﻟــﺬي ﻣﻨﻲ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻟ ـ ٢٢
)ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  ٤٣ﻓ ــﻮزا( ﻋـﻠــﻰ ﻳــﺪ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻏــﻮﻟــﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ
وورﻳ ـ ــﺮز ﻣـﺘـﺼــﺪر اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ) ٤٥ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  (٢٠وﺑـﻄــﻞ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ .١٢٢-١٠٥
وﺳﻘﻂ أوﻛﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺛﺎﻧﺪر ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ ﻟﻮس
أﻧﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز  ،١١٨-١١٠رﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺠﻤﻪ راﺳﻞ
وﺳﺘﺒﺮوك  ٣٢ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ) ٤٠ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،(٢٦ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن
اﺳﺘﻌﺎده ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ روﻛﺘﺲ.
وﺣﻘﻖ ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز ،ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
) ٤٧ﻣﻘﺎﺑﻞ  (١٩ﻓﻮزا ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ
ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ  ١٠٤-١٢٧ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻨﺠﻢ ﻛﺎوﻫﻲ ﻟﻴﻮﻧﺎرد
 ٣١ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻔﺎﺋﺰ.
وﻓﺎز ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﺎﻓﺎﻟﻴﻴﺮز وﺻﻴﻒ
ﺑﻄﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ و ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ
اﻷ ﺧـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ،١١٠-١٢٦وﻣﻤﻔﻴﺲ
ﻏــﺮﻳــﺰﻟ ـﻴــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ ﻳ ــﻮﺗ ــﺎ ﺟـ ــﺎز  ،١٠٤-١١٤وﺗ ـﺸ ــﺎرﻟ ــﻮت
ﻫﻮرﻧﺘﺲ ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ وﻳﺰاردز  ،١١١-١١٢وأورﻻﻧﺪو
ﻣﺎﺟﻴﻚ ﻋﻠﻰ داﻻس ﻣﺎﻓﺮﻳﻜﺲ  ،١٠٦-١١١ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺴﺮ
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ أﻣﺎم دﻳﺘﺮوﻳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ .١١٢-١٠٤

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :
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المغرب
العشاء

عبدالمحسن جمعة

الجمود سببه النهج
وليس األسماء!
مضى على التعديل الوزاري ،الذي أجراه
سمو الشيخ جابر المبارك على حكومته
ً
األخيرة ،ما يقارب  90يوما ،والذي شمل أربع
حقائب وزارية ،وتدوير ثالث حقائب أخرى،
ً
ً
تغييرا الفتا ًأو ً
أداء مختلفا
دون أن نــرى
س ــوى تغيير األس ـم ــاء ،و"األلـ ــف الم" التي
تنتهي بها أسماء الوزراء (األلقاب العائلية).
القضايا هي نفس القضايا ،والمشاكل
ف ــي مـحـلـهــا ت ـ ــراوح ،وال ــوع ــود ب ــ"ال ـكــويــت
ً
الجديدة" تتوالى دون أن نــرى شيئا على
أرض الــواقــع ســوى المشاريع الـتــي كانت
مطروحة فــي تسعينيات الـقــرن الماضي،
وللتو أنجزتها الحكومة ،مثل مستشفى
جــابــر والـ ـط ــرق وال ـج ـس ــور ال ـع ـت ـيــدة الـتــي
شـ ــارفـ ــت عـ ـل ــى اإلن ـ ـج ـ ــاز بـ ـع ــد ع ـ ـقـ ــود مــن
التخطيط والتصميم والتنفيذ.
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي بــأحــداثــه ك ــان خير
م ـثــال ع ـلــى ال ـج ـمــود الـ ــذي ي ـش ـهــده الـبـلــد،
فمجلس الوزراء يتوعد بمحاسبة الشركات
الـمـتـسـبـبــة ف ــي خ ـ ــراب الـ ـط ــرق وال ـح ـصــى
المتطاير ،لكن دون أن يقولوا لنا كيف سيتم
ذل ــك؟ هــل بنفس الـطــرق السابقة بتحويل
ملفات إلى النيابة العامة دون أدلة قاطعة،
فينتهي كل شيء إلى "ماميش"؟ أم بثورة
تشريعية تعدل قوانين المناقصات العامة
ومسؤولية المقاولين عن أعمالهم؟
وف ــي مـجـلــس األم ــة ك ــان نـفــس الـنـقــاش
األزل ــي التقليدي عــن القضية اإلسكانية،
الـ ـ ــذي تـتـخـلـلــه م ـ ـشـ ــادات ن ـي ــاب ـي ــة ،وط ــرح
حكومي مكرر دون أي أفكار مبتكرة أو وزراء
بمقاربة مختلفة لتلك المشكلة التاريخية
فــي الكويت ،وعلى نفس المنوال تتعامل
حـكــومــاتـنــا الـمـتـتــالـيــة م ــع مـشــاكــل الـبـلــد،
وهو ما يثبت أن المشكلة في النهج العام
وليس في األسماء وقدرات األشخاص الذين
يتولون المناصب العامة ،وإن كانت عليهم
مسؤولية وطنية عندما يقبلون ويستمرون
ضمن نهج عمل عقيم وبال تغيير لمصلحة
حل مشاكل البلد.
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 01:50صب ــاحـ ـ ــا
 02:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 08:25صب ــاحـ ـ ــا
 08:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

وفيات
الجمعة 2019/3/8
زهره قباد جوهر أرملة جوهر أحمد جوهر
 86عاما ،شيعت ،الرجال :سلوى ،ق ،3شارع األقصى،
حسينية سيد محمد ،النساء :الرميثية ،ق ،9شارع
أسامة بن زيد ،ج ،93م ،38حسينية أم البنين األربعة،
ت66655015 :

عبدالله عاشور خليفة

 29عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن،
ال ـن ـســاء :م ـش ــرف ،ق ،1ش ،6م ،18ت،99488199 :
97617610
نورة شتوى فارس زوجة مترك عبدالله مبارك القحطاني
 68ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ب ـي ــان ،ق ،9ش ،1ج ،3م ،38ت:
98888455 ،99655126

سعدا ناصر عبدالله المدعج

 66عـ ــا مـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،س ـ ـلـ ــوى ،ق ،5ش ،8م ،8ت:
99714557 ،99032241
سليمة عبدالوهاب عيسى زوجة جاسم محمد الحقان
 77عاما ،شيعت ،الرجال :األندلس ،ق ،6ش ،5م،222
النساء :الزهراء ،ق ،2ش ،218م ،38ت99104555 :
وسمية صقر عبدالله القطان أرملة سليمان
هالل العطوان
 70عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :بـيــان ،ق ،2شــارع األول،

م ،3دي ــوان الـقـطــان ،الـنـســاء :ال ـيــرمــوك ،ق ،4شــارع م ،45ال ـن ـس ــاء :ف ـهــد األحـ ـم ــد ،ق ،4ش ،413م ،9ت:
51514051 ،55390909
عبدالعزيز بن باز ،م ،15ت98981846 :

إبراهيم محمد عيسى الخليل

حياه مساعد مبارك الجالوي

 64عاما ،شيع ،الرجال :القيروان ،ق ،3ش ،317م 13 ،23عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :اشبيلية ،ق ،2ش،210
م ،291النساء :عبدالله المبارك الصباح ،ق ،4ش،402
النساء :الفيحاء ،ق ،3ش ،36م ،3ت67080903 :
م ،20ت99744026 :
مشاعل عبدالله يوسف المشعل
عبدالكريم قاسم غلوم البلوشي
زوجة بدر أحمد محمد الجاركي
 48عاما ،شيعت ،الرجال :السالم ،ق ،7ش ،703م 80 ،18عــامــا ،شـيــع ،الـجــابــريــة ،حسينية الـبـلــوش ،ت:
ديــوان المشعل ،النساء :الـســرة ،ق ،4ش ،8م ،10ت99965633 ،99909265 :
حسين علي عبدالرزاق المهنا
60064660 ،99051239 ،99746142
 82عاما ،شيع ،جابر األحمد ،ق ،6ش ،558م،1210
ت97826959 ،99712116 :
السبت 2019/3/9
ليلى عبدالجبار خويطر أرملة خالد حسين العسعوسي
 77عاما ،تشيع اليوم بعد صــاة العصر ،الرجال:
صديقة عبدالجبار أحمد اليلك
 81عاما ،شيعت ،الفنيطيس ،ق ،1ش ،41م ،47ت :ديوان العسعوسي ،شارع الخليج العربي ،النساء:
الرميثية ،ق ،4ش ،43م ،36ت25659935 ،99888781 :
99670731 ،99882996

فوزية عبدالله عبداللطيف العميري

ميثم أحمد عبدالله حسين األمير

 53عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،حسينية المرحوم
زوجة عبدالله محمد األيوب
 62عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :الـعــديـلـيــة ،ق ،2شــارع الـحــاج عـبــدالـلــه الحسين األم ـيــر ،ش ــارع فـهــد بــراك
المروءة ،م ،16النساء :العديلية ،ق ،2ش ،28م ،2ت :الصبيح ،ق ،2م ،5النساء :مبارك الكبير ،ق ،6ش،15
م ،18مــاحـظــة :ال ـعــزاء اب ـتــداء مــن الـيــوم عـصــرا ،ت:
99682277 ،99708262
نورة مزيد الزايد العتيج أرملة طلق بطاح الجريان 66037382 ،99925188
 81عاما ،شيعت ،الرجال :فهد األحمد ،ق ،4ش،401

مجموعة هاي هتلر
الكويتية

حسن العيسى

ً
في أوروبا ،وتحديدا أوروبا الشرقية ،تشكلت في السنوات األخيرة جماعات
ً
يمينية متشددة ،تنزع إلى قوميات منغلقة ،ترى في األجانب الوافدين خطرا على
هويتها؛ مثال هذه الدول هنغاريا التي يرأسها فكتور أوربان .أنظمة هذه الدول
ترى في المهاجرين من سورية أو إفريقيا ما يهدد هوية الدولة وتراثها المسيحي،
ً
وبالتالي وضعت الحدود والحواجز لمنع انتقال وتوطن المهاجرين إليها .أيضا
تتوسع تلك الجماعات القومية حتى دول أوروبا الغربية ،وهو ما َتمثل في ُّ
تحسن
ً
وضع األحــزاب اليمينية القومية في االنتخابات ،ودائما هناك أشباح القومية
النازية والفاشية التي تخيف مخيالت القيادات السياسية مثل ألمانيا وفرنسا.
َ
تلك التيارات القومية المتعصبة ترافق ظهورها مع فوز الرئيس األميركي
ً
ترامب ،الذي يهيمن على خطابه السياسي رفض المهاجرين ،مع تعزيزه خطابا
ً
ً
عنصريا متعاليا يثير المخاوف المالية لإلنسان األبيض ،فالمهاجر المكسيكي
أو الالتيني سيقطع رزق العمالة األميركية في فرص العمل ،وبالتالي ،فإن إثارة
مخاوف اإلنـســان األبيض وتخويفه من هــذا "الـعــدو المفترض" يــوفــران الغطاء
السياسي لقوى جماعات مثل "حزب الشاي" ولوبي الرئيس ترامب.
لهذه الــدول تاريخها وظروفها حين تخاطب تلك الجماعات اليمينية روح
األنانية االستحواذية عند جماعاتها ،لكن ما مبرر نهوض مثل تلك الجماعات
هنا في الكويت وهي بلد ضيق بمساحته وبسيط بعدد سكانه؟! خطاب الكراهية
وتحفيز روح االسـتـعــاء ابـتــدأ بــالـتــرويــج لــرفــض األجــانــب الــوافــديــن بالمطلق،
وتصويرهم كأمراض معدية سرت في الجسد الكويتي بمصادفة زمانية ،ويتعمد
ً
هذا النهج إغفال ،مثال ،قوة العمل ألغلبية األجانب ودورهــم األساسي في بناء
الدولة ،مثلما يتعمد تغافل ذكر جرائم تجار اإلقامات ،وفساد إدارات سياسية أو
قصر نظر أهل السلطة في فوضى منح اإلقامات.
بمثل ذلــك التيار السابق القائم على رفــض كل ما هو غير كويتي ،قــام تيار
ثان مثل األول في عنصريته وغطرسته الجوفاء ،لكن قضية األجنبي ليست هي
ٍ
محور خطابه التعيس ،بــل الكويتي ذاتــه الــذي لــم يكن ،حسب وصــف أصحاب
هذا الخطاب ،من "داخــل السور" ومن عيال الديرة ،هذه المجموعة ال تؤيد فقط
بصورة مطلقة سياسة سحب الجناسي وإسقاطها ،التي مارستها السلطة كعقوبة
سياسية تحت زعم "المصلحة العامة" ضد المختلفين معها ،وإنما لو كان الود
ودها ،كما يقولون ،لسحبت وأسقطت الجناسي عن ثلثي الشعب الكويتي ،الذين
يصمونهم بأنهم دخالء على الهوية الكويتية وأنهم "خربوها" بثقافتهم وأعرافهم
المحافظة في أغلبها.
أصحاب هذه المجموعة المؤيدة لكل عمل استبدادي للسلطة تظهر نفسها
بالشكل الليبرالي المشوه ،وتخاطب مشاعر دفينة عند الكثيرين بأن حالة الغربة
للبعض من قصيري النظر السياسي هي نتاج سياسات التجنيس الماضية،
وتحرك فيهم "نوستولجيا" مريضة كحنين كاذب لأليام الجميلة لكويت زمان،
حين كان الكل يعرف الكل من أهل الديرة ،ليحلوا مكانها الكل يكره الكل اليوم.
السلطة ،وهي مقربة إلى قلوب أصحاب هذه المجموعة ،تقف موقف المتفرج
السعيد لما يحدث من خطاب تفريقي ،وكأنها لم تكن في يوم من األيام المسؤول
األول واألخير عن التالعب بالهوية الوطنية وبملفات الجنسية ،فهذا يشغل الناس
عن رداءة أدائها السياسي .الكويت ال تتحمل مثل تلك الخطابات الفئوية التي
تريد محاسبة ومعاقبة الماضي ،كويت ما بعد التحرير ليست ألمانيا بعد الحرب
األولى ،والترويج لمجموعة الهتلريين (جمع هتلر) يعني تدمير الدولة ببطء من
الداخل ودون عمل عدائي من الخارج ،فاحذروا مجموعة "هاي هتلر" الكويتية.

