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األمير يوجه «الكويتية» لالهتمام
بالمقاييس العالمية للخدمة
03

افتتاحية

إلى متى الخضوع الحكومي لـ «نواب المصايف»؟

إلى متى ستظل الديمقراطية لدى بعض نوابنا
مجرد شعار أجوف تلوكه ألسنتهم في العلن دون
أن يحملوا له في أنفسهم أدنى درجــات االحترام؟
إلــى متى ال يــدركــون أن أبـنــاء الـكــويــت متساوون
يجب أال تفرق بينهم واسطة نائب أو محسوبية
متنفذ؟ إلى متى يتمسكون بأساليب أقل ما يقال
عنها إنها غير شريفة أو عادلة ،منتهجين صنوف
الترهيب والترغيب لتمرير مصالح أفراد معينين
على حساب حياة المواطنين ومستقبلهم ،ولو كان
في ذلك ذبح العدالة ووأد المساواة؟
ٌّ
وجلي
فالعبث بنظام الـعــاج بالخارج واضــح
للجميع ،وهو ليس بحاجة إلى أدلة دامغة ،فأدلته
كما يقولونّ -بينة ،ومنه وفيه .والمسألة ليست
بحاجة إلى براهين أكدتها من قبل سوابق لها أول
وليس لها آخر.
وق ـبــل أي ــام ت ـس ـ َّـرب ك ـتــاب م ــرف ــوع م ــن المجلس
الطبي لوزير الصحة يؤكد فيه "ازديــاد الضغوط
والتدخل السافر لبعض أعضاء مجلس األمــة في
ق ــرارات اللجنة ،مما يترتب عليه إص ــدار ق ــرارات
و تــو صـيــات طبية غير صحيحة وتفتقر للعدالة
والمساواة ...وفي حال رفضنا لهذه الضغوط يقوم
الـنــائــب بـتــوجـيــه األسـئـلــة الـبــرلـمــانـيــة والتشكيك
والتقليل من أعضاء اللجنة."...

هذه شهادة شاهد من أهلها ،وليست ادعاء من
َّ
مفتر بحق النواب.
مد ٍع
ٍ
وهو موضوع ليس بالجديد أو المفاجئ ...فقد
ُ
قيل فيه وكتب عنه الكثير والكثير ،لكن :لقد أسمعت
ً
لو ناديت حيا ...ولكن ال حياة لمن تنادي!
والحكومة أول المدركين وآخر المتفاعلين لوضع
ٍّ
حد لهذا العبث والهدر والظلم ...ولذا غدا األمر من
أمــور المباهاة ،فالنائب يتباهى بأنه أرســل (في
ً
الـصـيــف) ع ــددا مــن ناخبيه للسفر بقصد العالج
ُ
بالخارج ،والناخب حين يسأل في الــدواويــن عن
بــرنــامـجــه فــي العطلة الصيفية يـقــول إن ــه ينتظر
نائبه كي ينجز له معاملة العالج ،وهو الذي يقرر
ويقول للنائب" :أريــد لندن أو ألمانيا أو فرنسا"،
أو ما يحلو له.
تعبنا ومللنا ونحن نتحدث عن هذه المأساة،
بما تحمله من كلفة على ميزانية الدولة ،وبما فيها
ً
من ظلم وتغييب للعدالة ،بل كثيرا ما تكون على
حساب ذوي االحتياج الحقيقي والفعلي للعالج
بالخارج.
وتحدث غيرنا مئات في هذا األمر ،لكن الصمت
هو أحسن وسيلة عند الحكومة لتحاشي إثارته
ً
ً
وجعله موضوعا حيويا لدى الناس ...كيف نثق بأن
اإلدارة الحكومية قادرة وجادة بالمضي في طريق

اقتصاديات

الغانم :بنك الخليج
في االتجاه الصحيح...
نمو القروض %13
خالل عامين
١٢

التنمية المزعومة التي تكلف المليارات ،وهي إدارة
غير قادرة على ضبط آليات العالج بالخارج؟ فمن
أين تأتي الثقة بإدارة كهذه؟
إن فشل الحكومة في إدارة هــذا الملف ال يبقي
ً
ثقة أو إيمانا عند الناس بأنها قادرة على إنجاز
أي مـشــروع ...إذ كيف ستنجح فــي إدارة مشاريع
عمالقة؟!
كيف للحكومة أن تقنع مواطنيها بأن شعارها
الــذي ترفعه بشأن محاربة الفساد والقضاء على
ً
الهدر الــذي ينهب المال العام بكرة وعشيا ينبع
من رغبتها الحقيقية في القضاء على تلك اآلفــة،
ال مـجــرد مسكن تـخــدر بــه وعـيـهــم لتغييبهم عن
الــواقــع الـمــر ال ــذي ينطق بــه ذلــك الـكـتــاب المسرب
ً
من المجلس الطبي العام ،والــذي يؤكد جازما أن
شعارات الشفافية ومحاسبة المخطئين والقضاء
على الفساد ليس لها محل من اإلعراب ،وإنما تأتي
ً
ً
رفـعــا للعتب وذرا للرماد فــي العيون ،بدليل تلك
النزهات السياحية المتدثرة برداء العالج بالخارج؟
ألم تتعظ الحكومة من تلك اآلثار السلبية التي
جــرتـهــا عـلــى ال ـب ــاد وال ـع ـبــاد بـسـبــب ه ــذا الـعــاج
الـسـيــاحــي ،والـ ــذي م ــازال ــت مـصــائـبــه تنهمر على
الميزانية العامة وحقوق المواطنين؟ دعك من هذا،
َ
ألم تخش الحكومة ،بهذه الممارسة وذلك الخضوع

لنواب المصالح و"المصايف" ،أن يكون ذلك الباب
مــدعــاة للمطالبة الـحـثـيـثــة مــن الـبـعــض بــإسـقــاط
القروض ،فإذا كانت األموال ضائعة ال محالةَ ،
فلم
ال يطالبون بأن يكون لهم نصيب من َتلك التركة
ُ
القطر"؟!
المستباحة من باب "إذا مت ظمآن فال نزل
وإذا قلنا إن اإلدارة الحكومية متواطئة مع عدد
كبير من الـنــواب في الموافقة على هــذا النوع من
نهب المال العام حماية لوزرائها ،فمتى ستكون
ً
مع الوطن حماية ألبنائه وحفاظا على عدالة الحكم
واإلدارة؟
بقيت كلمة اعتزاز وعرفان عن هؤالء المواطنين
الشرفاء الذين رفعوا كتاب المجلس الطبي العام،
ً
إحساسا بمسؤوليتهم في الحفاظ على المال العام،
ً
ووقوفا ضد فساد يرونه ينخر في جسد بالدهم،
ورغ ـب ــة ف ــي تـخـلـيـصــه م ــن جــرثــومــة الـمـحـســوبـيــة
واالسـتـغــال ...هــؤالء الغيورون البــد أن توفر لهم
ال ـح ـكــومــة ال ـح ـمــايــة ح ـتــى ال ي ـت ـعــرضــوا ل ــرد فعل
ً
انتقامي من ذوي المصالح ،وخوفا عليهم من أن
ً
ً
يدفعوا ثمنا باهظا نظير ما كشفوه من جرائم،
ً
فـلـيــس مـنـطـقـيــا ف ــي ال ـكــويــت ال ـغــال ـيــة أن ي ـجــازى
شرفاؤها جزاء سنمار.

«الصالحية»
النفيسي:
ً
حققت استقرارا في
اإليرادات التشغيلية رغم
الركود العقاري
١٥

«المتكاملة» تربح
 17.2مليون دينار
في  2018والنمو
%29.5
١٤

الفساد ينتصر في «الصحة»
● المجلس الطبي :تدخل سافر من بعض النواب في قرارات اللجنة الدائمة

ً
● حمادة :الضغوط النيابية علينا تنعكس أسئلة وتشكيكا إذا رفضنا الخضوع
● البابطين :خزي وعار االشتراك في الفساد واإلفساد
●

عادل سامي

 ...ومازال مسلسل الفساد في
ً
وزارة الصحة مستمرا ،بحلقات
أخرى من ملف العالج بالخارج،

sms
نحيي الموظفين الشرفاء الذين يدافعون
ع ــن الـ ـق ــان ــون ،رغـ ــم ع ـل ـم ـهــم بــال ـخ ـطــر ال ــذي
سيصيبهم ،ونتمنى من الــوزراء أن يكونوا
بشجاعة هؤالء الموظفين وإخالصهم.

الذي ترسم تفاصيله التدخالت
السياسية والنيابية ،البتعاث
غير المستحقين.
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان
المحاسبة تـقــريــر ســابــق حــول
التدخالت في القرارات الصحية
دون أن ت ـت ـخ ــذ ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة أو
مـجـلــس األمـ ــة أي إج ـ ــراء جــدي
حيالهاّ ،
فجرت مراقبة اللجان
ال ـط ـب ـيــة ف ــي ال ـم ـج ـلــس الـطـبــي
العام د .فاطمة حمادة مفاجأة
ف ــي ه ــذا الـمـسـلـســل الـمـمـجــوج،
ً
ب ــرفـ ـعـ ـه ــا ك ـ ـتـ ــابـ ــا إل ـ ـ ــى الـ ــوزيـ ــر
د .باسل الصباح حذرت فيه من
ازديـ ــاد الـضـغــوط وم ــا وصفته
ب ــ«ال ـتــدخــل ال ـســافــر» مــن بعض

السعودية أول مستورد
لألسلحة في العالم

ُ ِّ
أميركا تعزز صادراتها كأكبر بائع
وض ــع مـعـهــد اسـتــوكـهــولــم الــدولــي
أل ب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــام ( ،)SIPRIأ مـ ـ ــس،
الـسـعــوديــة فــي المرتبة األول ــى كأكبر
م ـس ـتــورد لــأسـلـحــة ف ــي ال ـعــالــم خــال
الفترة بين  2014و ،2018إلى جانب 4
دول عربية ،هي مصر ،التي جاءت في
المرتبة الثالثة ،والجزائر التي حلت
خــام ـســة ،ف ــي ح ـيــن ت ـس ــاوت اإلم ـ ــارات
والعراق في المرتبة السابعة.

ال ـ ـنـ ــواب ف ــي قـ ـ ـ ــرارات الـلـجـنــة
الدائمة للمجلس.
وقالت حمادة ،في كتابها،
إن تلك التدخالت ترتب عليها
إصـ ـ ــدار ق ـ ـ ــرارات وتــوص ـيــات
طبية غير صحيحة وتفتقر
إلـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة،
بـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــه م ـ ـ ــن الـ ـظـ ـل ــم
الـكـثـيــر ل ـبــاقــي الـمــواطـنـيــن
الـمـسـتـحـقـيــن هـ ــذا ال ـع ــاج
والـ ــذيـ ــن ال ت ــرب ـط ـه ــم صـلــة
بالنواب.
وأكدت أنه «من المؤسف
أن تـجــد ال ـنــائــب المحترم
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوذه ف ــي
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــط عـ ـل ــى ٠٦

صورة ضوئية من

●

كتاب حمادة للوزير

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح

أعلن رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى
الـكـنــدري تسلمه طلب استيضاح مــن وزيــر
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الخدمات خالد الروضان ،بشأن المحاور األول
والـثــانــي والـخــامــس مــن االسـتـجــواب المقدم
لــه مــن النائبين مـبــارك الحجرف والحميدي
ً
السبيعي ،مـشـيــرا إلــى أنــه تعامل مــع الطلب
ً
المستجوبين.
وفقا لالئحة وأحاله إلى النائبين
ِ
وانـ ـتـ ـق ــد الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح أم ـ ــس،
ً
االستيضاح ،مؤكدا أنه «ال يمت للدستور وال
لألعمال البرلمانية وال سوابقها بصلة».
وقال السبيعي« :لم يبق للوزير إال أن يطلب
ً
منا عمل بروفة لالستجواب أمامه» ،مؤكدا أن
محاور االستجواب واضحة ،و«مثل ما يقولون
ال تبوق وال تخاف اصعد المنصة إن كنت تملك
الشجاعة».
من جهة أخرى ،أعلن النائب فيصل الكندري،
ً
أنه قدم بالغا إلى كل من النائب العام ٠٦

روحاني في بغداد ...حذر
رسمي وانتقادات شعبية

وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت دراس ـ ـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ـ ــادرة عــن
« ،»SIPRIف ـ ــي آ خ ـ ـ ــر تـ ـق ــر ي ــر ل ـ ــه ح ــول
عمليات تصدير األسلحة العالمية ،أن
السعودية استوردت أسلحة ومعدات
عسكرية خالل الفترة المذكورة بنسبة
ّ
المصدرة
 %12من إجمالي األسلحة
للعالم أجمع ،بزيادة بلغت  %192على
الفترة بين  2009و.2013
وأش ـ ــارت ال ــدراس ــة إل ــى أن ٠٦
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حياة المشاة في خطر...
والقانون ال يلزم قائدي
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الجزائر :قضاة ونقابات
عمالية ونواب يعارضون
«العهدة »5

ُ
المال عمر اختبأ قرب قاعدة
أميركية في أفغانستان

كشف كتاب جديد أعده الصحافي الهولندي
بـيـتــي دام ،ب ـع ـنــوان «ال ـب ـحــث ع ــن الـ ـع ــدو» ،أن
مؤسس حركة طالبان المال ُعمر ،عاش على
بـعــد مـســافــة قـصـيــرة مــن قــاعــدة أمـيــركـيــة في
أفغانستان.
وحسب الكتاب ،الذي ّ
تحدث عن «إخفاقات
م ـخ ـج ـلــة ل ــا ّسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ،ف ــإن
واشـنـطــن ظــنــت أن الــزعـيــم ،ال ــذي فـقــد إحــدى
ً
عينيه ،كان مختبئا في باكستان ،لكن تبين
أنــه كــان يعيش فــي مجمع على بعد نحو 4
كـيـلــومـتــرات مــن قــاعــدة أمـيــركـيــة في ٠٦

الروضان ًيقدم
«استيضاحا» الستجوابه
والسبيعي يرد :ال يمت
إلى الدستور بصلة

محليات

رياضة

30
ً
صالح مستقبال روحاني أمام قصر السالم في بغداد أمس

يوفنتوس يحلم
بريمونتادا على حساب
أتلتيكو العنيد

ةديرجلا
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محليات

األمير يوجه «الكويتية» لالهتمام بالمقاييس العالمية للخدمة
سموه استقبل وفد إدارة «الناقل الوطني» والمعينين الجدد في «التأمينات»
وجه سمو األمير إرشاداته
إلدارة «الخطوط الجوية
الكويتية» بالعناية بالركاب
بمقاييس الخدمة
واالهتمام
ً
المعمول بها عالميا.

استقبل سمو أمير البالد
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد
ب ـق ـص ــر ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـبـ ــاح ام ــس
وزيــر المالية الــدكـتــور نايف
ال ـح ـجــرف الـ ــذي ق ــدم لسموه
صالح الصرعاوي بمناسبة
تعيينه وكيال لوزارة المالية،
ك ـمــا قـ ــدم ل ـس ـمــوه م ــدي ــر عــام
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية مشعل العثمان،
ونــائــب مــديــر عــام المؤسسة
لشؤون االستثمار والعمليات
رائــد النصف ،ونائبة المدير
الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون تـكـنــولــوجـيــا
ال ـم ـع ـلــومــات اي ـم ــان االح ـم ــد،
ونائب المدير العام للشؤون
ال ـتــأم ـي ـن ـيــة خ ــال ــد ال ـف ـضــالــة،
وذل ـ ـ ــك ب ـم ـن ــاس ـب ــة تـعـيـيـنـهــم
بمناصبهم الجديدة.
كما استقبل سموه الوزير
الـ ـحـ ـج ــرف ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
إدارة شركة الخطوط الجوية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ي ــوس ــف ال ـجــاســم
واعضاء مجلس االدارة ،وذلك

بمناسبة تدشين احتفاالت
مـ ــرور خـمـســة وس ـت ـيــن عــامــا
على تأسيس شركة الخطوط
الجوية الكويتية.
حـ ـض ــر الـ ـمـ ـق ــاب ــات وزي ـ ــر
ش ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري
الشيخ علي الجراح.
وقــال رئيس مجلس إدارة
"الكويتية" عقب لقائه صاحب
السمو :تشرفنا اليوم (امس)
بـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
وسمو ولي العهد لنقدم لهما
الـهــدايــا الـتــذكــاريــة بمناسبة
بـ ـ ـ ــدء ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــات
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة
بمناسبة مرور  65عاما على
إنشائها منذ عام .1954
وأك ـ ــد ال ـج ــاس ــم أن "ال ـل ـقــاء
حفل بالرعاية األبوية الكريمة
م ــن ص ــاح ــب ال ـس ـمــو وأي ـضــا
سمو ولي وأبديا فيه الدرجات
العالية المعتادة من الرعاية
واالهـ ـتـ ـم ــام ل ـل ـنــاقــل الــوط ـنــي
الخطوط الجوية الكويتية".

وذك ــر ان "ص ــاح ــب السمو
وج ـ ـ ـ ــه إرشـ ـ ـ ـ ــاداتـ ـ ـ ـ ــه األبـ ـ ــويـ ـ ــة
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ح ـ ـ ــول ض ـ ـ ــرورة
عـ ـن ــا يـ ـتـ ـن ــا كـ ـمـ ـجـ ـل ــس إدارة
و كـ ــإدارة تنفيذية باالهتمام
بالركاب واالهتمام بمقاييس
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـمـ ــول ف ـي ـه ــا
عالميا".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :أكـ ــدنـ ــا ل ـس ـمــوه
انـ ـ ـن ـ ــا س ـ ـن ـ ـكـ ــون دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـنــد
حسن ظنه ونقلنا له تحيات
اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة وأع ـضــاء
مـجـلــس اإلدارة الــذيــن كــانــوا
ف ــي ال ـم ـقــاب ـلــة أكـ ـ ــدوا لـسـمــوه
ا ل ـت ــزام ا لـجـمـيــع بتوجيهاته
ال ـكــري ـمــة وت ــوج ـي ـه ــات سمو
ولي العهد وأيضا توجيهات
سمو رئيس مجلس الوزراء.
وتـ ــابـ ــع :ن ـط ـم ـئــن الـجـم ـيــع
وننقل أوال التهاني للشعب
ال ـكــوي ـتــي ال ـك ــري ــم بـمـنــاسـبــة
م ـ ــرور  65ع ــام ــا ع ـلــى إن ـشــاء
الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية،
ونــؤكــد لـهــم أن الـعـنــايــة بهم

ً
األمير مستقبال وزير المالية والجاسم وأعضاء مجلس إدارة «الكويتية»
كركاب وتقديم أفضل خدمات
لهم هي أهدافنا الرئيسية.
وأضـ ــاف :لـقــد حققنا ولله
ال ـح ـم ــد م ـ ـعـ ــدالت ك ـب ـي ــرة فــي
ال ـ ـتـ ــزام ال ـم ــواع ـي ــد ووص ـل ـنــا
إلى درجة  95بالمئة وبعض

األي ــام حتى  100بالمئة وان
شــاء الله ســوف نستمر على
هذا األساس.
وذكـ ـ ـ ــر ان "اح ـت ـف ــال ـي ــات ـن ــا
بمناسبة  65عاما ستنطلق
ب ـع ــد هـ ــذا ال ـل ـق ــاء م ــع ال ـم ـقــام

ولي العهد :تطبيق القوانين على الجميع بال استثناء
«أبوابنا مفتوحة لتلقي اآلراء واالقتراحات واالستماع للمالحظات»
استقبل سـمــو و ل ــي العهد
الشيخ نــواف األحـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس ،وزي ـ ــر
ال ـمــال ـيــة د .ن ــاي ــف ال ـح ـجــرف،
حـ ـي ــث ق ـ ـ ــدم لـ ـسـ ـم ــوه ص ــال ــح
الصرعاوي ،بمناسبة تعيينه
ً
وكيال لوزارة المالية.
كما استقبل سموه ،رئيس
وأعضاء مجلس إدارة شركة
الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية،
بمناسبة تــدشـيــن احـتـفــاالت
مرور  65عاما على تأسيسها.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ،الـمــديــر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية مشعل
العثمان ،ونائب المدير العام
لشؤون االستثمار والعمليات
رائــد النصف ،ونائبة المدير
الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون تـكـنــولــوجـيــا
ال ـم ـع ـلــومــات إيـ ـم ــان األح ـم ــد،
ونائب المدير العام للشؤون
ال ـتــأم ـي ـن ـيــة خ ــال ــد ال ـف ـضــالــة،
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة تـ ـعـ ـيـ ـيـ ـنـ ـه ــم ف ــي
مناصبهم الجديدة.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،اسـتـقـبــل
سـ ـم ــو ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،ال ـف ــري ــق
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـلـ ــف م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل دي ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة لإلشراف والتدقيق
على ميزانية ديوان سمو ولي
العهد.

ً
ولي العهد مستقبال فريق «المحاسبة» المكلف التدقيق على ميزانية ديوان ولي العهد
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـم ـ ــوه ب ـ ــال ـ ــدور
الرقابي لـ"المحاسبة" وأدائــه
المتميز فــي المحافظة على
ال ـم ــال الـ ـع ــام ،وم ــراق ـب ــة سبل
إن ـف ــاق ــه وت ــرشـ ـي ــده وت ـطــويــر
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردوده ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الــوط ـنــي ،واإلسـ ـه ــام ف ــي رفــع
كفاءة أداء األجهزة الحكومية.
وقـ ــال س ـمــوه إن "أبــواب ـنــا
مفتوحة للجميع لتلقي اآلراء
واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع
لـلـمــاحـظــات ،ولــديـنــا حــرص

على تقديم كــل أشـكــال الدعم
والتسهيالت الــازمــة للفريق
الـ ـمـ ـكـ ـل ــف لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ــالـ ـمـ ـه ــام
الـ ـمـ ـن ــوط ــة بـ ـه ــم بـ ـك ــل كـ ـف ــاءة
واقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدار ،وعـ ـ ـل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن وال ـلــوائــح
على الجميع بال استثناء ،لما
فـيــه الـخـيــر لمصلحة الــوطــن
الـ ـغ ــال ــي" ،مـتـمـنـيــا ل ـهــم دوام
التوفيق والنجاح.
حضر المقابلة وكيل ديوان
س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ل ـل ـشــؤون

اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة خ ــال ــد
السلطان.
كما استقبل سموه ،سفير
الكويت لدى المملكة األردنية
الـ ـه ــاشـ ـمـ ـي ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ع ــزي ــز
الديحاني.

اتحاد الطلبة
واس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،رئـيــس
وأعضاء االتحاد العام لطلبة
وم ـ ـتـ ــدربـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة

للتعليم التطبيقي والتدريب،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ت ـش ـك ـي ــل مـجـلــس
اإلدارة الجديد.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــأهـ ـ ــم س ـ ـ ـمـ ـ ــوه بـ ـه ــذه
المناسبة ،داعيا أبناءه الطلبة
إل ــى ض ــرورة التسلح بالعلم
والمعرفة ،وان يتحلوا بروح
الـمـثــابــرة ،بما يساعدهم في
تحقيق مــا يـصـبــون إلـيــه من
ت ـ ـفـ ــوق ع ـل ـم ــي ف ـ ــي ال ـح ــاض ــر
والمستقبل.
وأش ـ ــار س ـمــوه إل ــى أهمية

ال ـســامــي وس ـمــو ول ــي الـعـهــد
وسمو رئيس مجلس الوزراء
وستشهد الكثير من األنشطة
والفعاليات ونسأل الله تعالى
أن يوفقنا في خدمة الخطوط
الجوية الكويتية وفي خدمة

ً
ً
الفاضل أجرى تدويرا محدودا
بين مديري «الكهرباء»
●

ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـفـ ـن ــي وال ـم ـه ـن ــي
وال ـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد أح ــد
أهــم أه ــداف التنمية الشاملة
ويـتـمــاشــى مــع رؤي ــة الكويت
ً
 ،2035ويعد راف ــدا مــن روافــد
دع ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوادر الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة،
ورف ــع نـسـبــة الـتـكــويــت ،وســد
احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات سـ ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
ال ـك ــوي ـت ــي مـ ــن خـ ـ ــال تــوف ـيــر
األي ـ ـ ـ ـ ــدي الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـف ـن ـي ــة
ال ـم ــؤه ـل ــة ت ــأه ـي ــا ك ــاف ـي ــا فــي
كـ ــل ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـه ـن ـيــة
للنهوض باالقتصاد الوطني.
وأكد سموه ألبنائه الطلبة
أن ـه ــم م ـحــل رع ــاي ــة واه ـت ـمــام
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـي ــاس ــة ،الـ ـت ــي ال
تدخر وسعا في تذليل جميع
العقبات التي تواجه مسيرتهم
العلمية في ظل راعي مسيرتنا
ونهضتنا سمو ا مـيــر البالد
الشيخ صباح األحمد ،حفظه
الله ورعاه ذخرا للوطن وقائدا
ل ـل ـع ـمــل اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ،مـتـمـنـيــا
سموه لهم التوفيق والنجاح
لـمــا فـيــه خـيــر وطـنـنــا العزيز
واعالء شأنه.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة وكـ ـي ــل
الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـم ـح ـل ـيــة ب ــدي ــوان
سمو ولي العهد الشيخ أحمد
الجابر.

ال ـك ــوي ــت وال ـش ـع ــب الـكــويـتــي
وان يحفظ الله الكويت أميرا
وح ـ ـكـ ــومـ ــة وش ـ ـع ـ ـبـ ــا مـ ـ ــن كــل
مكروه".

سيد القصاص

أصدر وزير النفط وزير
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء د .خالد
الفاضل أمــس عــدة قــرارات
ب ـ ـ ـتـ ـ ــدويـ ـ ــر مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ب ـي ــن
ع ــدد مــن مــديــري ورؤس ــاء
األقـ ـ ـس ـ ــام فـ ــي "الـ ـكـ ـه ــرب ــاء"
ت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت نـ ـ ـ ـ ــدب رئ ـ ـيـ ــس
ق ـ ـسـ ــم الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط بـ ـ ـ ـ ــادارة
صيانة الكيبالت األرضية
والخطوط الهوائية للعمل
فواز اللنقاوي مديرا إلدارة
صيانة الكيبالت األرضية
بذات القطاع.
وتـضـمــن ال ـق ــرار الـثــانــي
ندب حصة العومي للعمل
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة لـ ـقـ ـس ــم م ـح ـط ــات
الـتـحــويــل ب ـ ــادارة تصميم
الـ ـشـ ـبـ ـك ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة،
ون ـ ــدب ي ــوس ــف ال ـغ ـض ـبــان
ل ـل ـع ـم ــل م ــراقـ ـب ــا ل ـم ــراق ـب ــة
الصيانة في محطة ا لــزور
الجنوبية.
وأصـ ـ ــدر ال ـف ــاض ــل قـ ــرارا
بــإنـهــاء ن ــدب أحـمــد الـحــرز
الـ ـمـ ـنـ ـت ــدب رئـ ـيـ ـس ــا ل ـق ـســم
األم ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــامـ ــة ب ـ ـ ــإدارة
محطة ا لـشــو يــخ فــي قطاع
محطات القوى الكهربائية،
كـ ـم ــا أصـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـن ـقــل

خالد الفاضل

نواف المطيري مدير إدارة
التحلية المساعدة للمياه
في قطاع تشغيل وصيانة
المياه للعمل مديرا إلدارة
تشغيل وصيانة المنشآت
المائية بذات القطاع.
وش ـم ـلــت ال ـ ـقـ ــرارات نقل
عـ ـ ـ ــذاري ال ـم ـح ـم ــد رئ ـي ـســة
ق ـ ـسـ ــم ح ـ ـفـ ــظ الـ ــرسـ ــومـ ــات
ب ـمــراق ـبــة ال ـم ـي ـكــرو بـ ــإدارة
الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــي ف ــي
قطاع الخدمات إ لــى إدارة
صيانة الكيبالت األرضية
والخطوط الهوائية بقطاع
شبكات النقل الكهربائية.

مجلس الوزراء :إضافة «المناقصات» إلى عضوية «تحسين األعمال»
المجلس استعرض
التقرير السنوي
األول للجنة
الوطنية لمكافحة
غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة
الجهاز ا لـمــر كــزي للمناقصات العامة إلى
ع ـضــويــة الـلـجـنــة ال ــدائ ـم ــة لـتـحـسـيــن بيئة
األعمال وتعزيز التنافسية في الكويت.
وت ــدارس مجلس الـ ــوزراء ،فــي اجتماعه
ام ــس بــرئــاســة رئـيـســه سـمــو الـشـيــخ جابر
ال ـم ـبــارك ،الـتـقــريــر الـ ــدوري الـعــاشــر للجنة
الدائمة لتحسين بيئة االعمال ،حيث أثنى
عـلــى ال ـج ـهــود ال ـتــي بــذلـتـهــا ك ــل م ــن وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،وهيئة أس ــواق المال
وبلدية الكويت بالتنسيق مع اللجنة ،وما

حققته من تقدم في مؤشر سهولة ممارسة
أنشطة األعمال الصادر عن مجموعة البنك
الدولي.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
بأن المجلس استعرض المحاور الخمسة
الواردة ،ضمن صحيفة االستجواب المقدم
إلى وزيــر التجارة والصناعة وزيــر الدولة
لشؤون الخدمات خالد الروضان ،واستمع
إلــى شــرح مــن الــوزيــر بين فيه ردوده على
بنود االستجواب ،موضحا جميع التفاصيل

«اإلعاقة الجسدية» استقبلت  512حالة

 142تخلفوا عن الحضور خالل شهرين

●

جورج عاطف

قال رئيس لجنة اإلعاقة الجسدية في الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د .عبدالله العثمان،
إن "من يقوم بتشخيص اإلعاقات هم مجموعة
أطـبــاء متخصصون فــي األمـ ــراض الباطنية،
مـنـتــدبــون م ــن وزارة ال ـص ـحــة" ،وان "الـلـجـنــة
استقبلت خالل يناير وفبراير  512حالة ،فيما
تخلف عن الحضور  142حالة".
وأوضح العثمان ،في تصريح صحافي ،أن
"األطباء يقومون بمراجعة التاريخ المرضي
وفحص المتقدمين لطلب شهادات اإلعاقة من
خــال لـجــان مختصة ،حيث يتم التشخيص
وتحديد شدة اإلعاقة وفق المعايير المحلية
والعالمية" ،مشيرا إلى أنه "ستتم االستعانة
فقط بالتقارير والفحوص الرسمية المعتمدة
من مؤسسات وزارة الصحة ،كالمستشفيات
والمستوصفات الحكومية".
وأضاف أن اللجان الطبية بالهيئة تستخدم

الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ال ـم ــرض ــي
للمتقدمين لطلب ش ـه ــادات اإلع ــاق ــة ،وم ــن ثم
مـقــارنـتـهــا بـحــالــة الـمــريــض الـحــالـيــة ،والـقـيــام
بفحصه أثناء وجوده باللجنة ،وأحيانا يذكر
الطبيب المعالج في التقرير الطبي ،أن المريض
لديه إعاقة ،ويستحق شهادة بذلك.
َّ
وبين أنه "أثناء اجتماع اللجنة ،يالحظ وجود
تــوصـيــة مــن الـطـبـيــب الـمـعــالــج بــوجــود إعــاقــة
مذكورة بالتقرير الطبي ،وفي هذه الحالة ،يقوم
أطباء اللجنة المختصة بأخذ التاريخ المرضي
م ــن ال ـم ـت ـقــدم م ـب ــاش ــرة ،وف ـح ـصــه إكـلـيـنـيـكـيــا،
لمقارنته بما جاء في التقرير الطبي ،ومن ثم
تقييم الحالة ،والتأكد مما إذا كان المرض أو
اإلصابة أديا للعجز ،ومن ثم اإلعاقة".
وأكد أنه "في حال وجود تباين صريح بين
التقرير الطبي و حــا لــة المريض الحالية ،يتم
طـلــب تـقــريــر مفصل جــديــد ،وعـمــل فحوصات
جــديــدة ،حتى يمكن التوصل إلــى رأي واضــح
بهذا الشأن".

المتعلقة بالمحاور .كما ناقش المجلس
الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة
بمادة االستجواب ومدى استجابته ألحكام
ال ــدسـ ـت ــور وال ــائـ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لـمـجـلــس
األمة ،بما تنص عليه من ضوابط وشروط
وإجراءات.
وأكــد المجلس أن االستجواب حق كفله
ال ــدس ـت ــور ل ـكــل ع ـضــو م ــن أع ـض ــاء مجلس
ً
األمة ،مبينا أن ممارسة هذا الحق يجب أن
ً
تكون في اطار الشرعية الدستورية تحقيقا
للمصلحة العامة ومتطلباتها ،مع تأكيده

«التأمينات» تستنكر
«التعدي على موظفيها»
أبدت مؤسسة التأمينات االجتماعية استنكارها لما
وصـفـتــه بـ ـ "إثـ ــارة الـشـغــب مــن جــانــب بـعــض األش ـخــاص،
واع ـتــدائ ـهــم عـلــى مــوظـفـيـهــا بــال ـقــول ،وت ـهــديــدهــم أم ــس،
بالمخالفة ألحكام القانون".
وأعلنت المؤسسة ،في بيان ،أنها تحرص على تقديم
أفضل خدمة لمراجعيها فــي ضــوء القوانين التي تقوم
ً
بتنفيذها ،مؤكدة استمرارها في تقديم الخدمات ،حرصا
منها على تطبيق نظام التأمينات االجتماعية المنوط
بها تنفيذه ،مع احتفاظها بحقها القانوني في اللجوء
إلى الجهات المختصة لحماية موظفيها ،وصون كرامتهم،
وسالمة منشآتها ،وانتظام العمل في كل مقارها.
وك ــان عــدد مــن المتقاعدين احتجوا أمــس أم ــام مبنى
«الـتــأمـيـنــات» فــي جـنــوب ال ـســرة عـلــى «رف ــض التأمينات
تزويدهم بأوراق رسمية» حسب قولهم.
وذكــر المتقاعدون أنهم لــم يقوموا بــأي عمل مخالف
للقوانين سوى طلب كتاب رسمي من اإلدارة المختصة
يذكر المبلغ االجمالي للقرض وقيمة الفوائد واالقساط
والمتبقي من المبلغ لكل منهم على حدة.

وقوفه وتضامنه مع الوزير في ردوده.
واط ـ ـلـ ــع ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ــى م ـ ـبـ ــادرة لـجـنــة
جــائــزة األم ـيــر نــايــف لــأمــن الـعــربــي بمنح
وسـ ـ ــام األم ـ ـيـ ــر ن ــاي ــف ل ــأم ــن الـ ـع ــرب ــي مــن
ال ــدرج ــة ال ـم ـم ـتــازة ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو امـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ام ـت ـنــانــا
ل ـج ـهــود س ـم ــوه ال ـق ـي ـمــة ف ــي م ـج ــال تـعــزيــز
األمـ ــن ال ـعــربــي وخ ــدم ــة ال ـق ـضــايــا الـعــربـيــة
العادلة وإسهاماته المشهودة في تكريس
روح األخوة والتضامن بين الدول العربية،
وتقديرا لكفاء ته العالية وعرفانا بحنكته

الكبيرة التي تجلت في كل المناصب التي
تقلدها بكل جدارة واقتدار.
وعبر مجلس الــوزراء عن عظيم اعتزازه
وتقديره لهذه المبادرة الطيبة ،بما تعكسه
م ــن ت ـق ــدي ــر ل ـل ـم ـكــانــة ال ـم ـت ـم ـيــزة وال ـخ ـب ــرة
الواسعة التي يتمتع بها صاحب السمو.
وا سـتـعــرض المجلس التقرير السنوي
األول للجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،والتحضير لعملية التقييم
المتبادل الـقــادم لــدولــة الـكــويــت ،وذل ــك عن
الربع األخير لعام .2018

«الكهرباء» :بدء تشغيل العدادات
الذكية بالجهراء والفروانية
●

سيد القصاص

بدأت وزارة الكهرباء والماء،
أمس ،عملية التشغيل التدريجي
ألنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر الـ ـج ــدي ــدة
الخاصة "بالعدادات الذكية" في
 6مكاتب بمحافظتي الفروانية
والجهراء.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة في
وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،إن
الوزارة حددت مكاتب منطقتي
الـفــروانـيــة واألنــدلــس وعبدالله
المبارك في محافظة الفروانية
ومـ ـك ــات ــب ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء والـ ـعـ ـي ــون
وسـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه لـ ـت ــدري ــب
موظفيها على النظام الجديد،
مبينة أن عملية التدريب عادة
ما تستغرق بين شهر و 3أشهر

وفق سرعة استيعاب الموظفين
للنظام الجديد.
وعـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ع ـل ــى
الـشـخــص الـ ــذي تــولــى صياغة
إعــان الــوزارة في شأن تشغيل
النظام الجديد ،إذ دعــا اإلعــان
المراجعين إلى مراجعة المكاتب
ال ـتــي ت ـقــوم بـتــدريــب موظفيها
على النظام الجديد ،والمفترض
أن يتم التنبيه على المراجعين
مــراج ـعــة الـمـكــاتــب األخـ ــرى في
ً
ال ـم ـحــاف ـظــة ت ـف ــادي ــا ل ــازدح ــام
والربكة التي يمكن أن تحدث في
المكاتب التي تعمل على تشغيل
النظام الجديد.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ـمـ ـج ــرد
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ت ــدري ــب مــوظـفــي
المكاتب الستة سيتم استدعاء

عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ال ـم ـك ــات ــب
األخـ ــرى مــن بـقـيــة الـمـحــافـظــات
لتدريبهم على النظام الجديد،
حـتــى ي ـكــون جـمـيــع الموظفين
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـك ــات ــب ش ــؤون
الـمـسـتـهـلـكـيــن ع ـلــى إلـ ـم ــام تــام
بتشغيل نظام فواتير العدادات
الذكية بعد تركيبها وتشغيلها.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،كـشـفــت
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة فـ ــي ال ـج ـه ــاز
المركزي للمناقصات العامة ،أن
هناك أكثر مــن  20شركة قامت
حتى اآلن بشراء كراسة شروط
وم ــواص ـف ــات ت ــوري ــد الـ ـع ــدادات
ال ــذكـ ـي ــة ل ـل ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى ه ــذه
المناقصة.

برلمانيات 4
فواز المخلد :وضعنا سيئ ...ونظرية «المؤامرة» سائدة
ةديرجلا
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مرشح الدائرة الثالثة أقام ندوته «فكرة ...لكويت جديدة» بمقره االنتخابي في الخالدية
محيي عامر

في ندوته االنتخابية «فكرة...
لكويت جديدة» ،تحدث مرشح
الدائرة االنتخابية الثالثة فواز
المخلد عن حلمه بجعل الكويت
أفضل بلد ،في ظل توفر جميع
المقومات التي تؤهلها لذلك،
ً
معلنا أن ذلك سيتحقق بأمرين:
إصالح التعليم ،وتحسين بيئة
المرفق القضائي.

تحت عنوان «فكرة ...لكويت
ج ــدي ــدة» ،أق ــام مــرشــح الــدائــرة
االنتخابية الثالثة فواز المخلد
ً
نـ ــدوتـ ــه االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،م ـع ـل ـنــا
خاللها أ نــه سيتبنى قضيتي
«إص ـ ـ ـ ــاح ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وت ـع ــدي ــل
ق ــوان ـي ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة،
بما يضمن اإلسراع في إصدار
األح ـك ــام» ،إذا حصل على ثقة
أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ،ووص ـ ـ ــل إل ــى
مجلس األمة.
وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة ح ــدي ـث ــه خ ــال
ال ـ ـنـ ــدوة ،ال ـت ــي أق ــام ـه ــا بـمـقــره
االنتخابي في الخالدية وسط
حضور حاشد ،قال المخلد« :أنا
شاب لديه حلم بأن يكون بلده
أفضل بلد ،وخاصة أن الطاقات
ال ـش ـبــاب ـيــة م ـتــوفــرة والـ ـ ُم ــوارد
المالية موجودة ،لكننا نصدم
بــواقــع مرير وفــاســد كلنا نــراه
ً
ً
ومساء».
صباحا
وتـ ـس ــاءل :إل ــى م ـتــى ونـحــن
ً
على هذا الوضع؟ متابعا« :لن
نسكت وسنقوم بهذا التغيير،
وخــاصــة أن مشاكلنا معروفة
في الصحة والتعليم واإلسكان
والوظائف والطرق».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :هـ ـ ـن ـ ــاك م ـشــاكــل
جديدة طــرأت على مجتمعنا،
وهــي عــدم تقبل ال ــرأي وال ــرأي
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح الـ ـتـ ـج ــري ــح
اللغة الـســائــدة بيننا لألسف،

وتـ ــم ال ـت ـص ـن ـيــف إمـ ــا م ـع ــي أو
ض ـ ـ ــدي ،ونـ ـ ـ ــواب األم ـ ـ ــة ال ــذي ــن
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـك ــون ــوا
ق ــدوة للمجتمع انتهجوا هذا
األس ـلــوب ،وه ــذا الــوضــع ليس
ً
صحيا وليس فقط بالمجلس،
بل نجده كذلك في الشارع».
وأكـ ـ ــد أن «وضـ ـ ــع ال ـب ـل ــد مــن
سـيــئ إل ــى أس ـ ــوأ ،وف ــي الــوقــت
الــذي تــردد الحكومة مقولتها
المعروفة (عجز بالميزانيات)
ً
ن ـج ــده ــا تـ ـ ــوزع ال ـم ـن ــح يـمـيـنــا
ً
ويـ ـس ــارا ،ول ـســت ضــد الـمـحــن،
لكن عليها أن تعمل وفق مبدأ
(األقربون أولى بالمعروف)».
وتابع المخلد« :كنت أسمع
بــوعــود الـمــرشـحـيــن ،وبـعــد أن
ي ـص ــل أح ــده ــم إل ـ ــى الـمـجـلــس
ً
ال ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـف ـعــل شـيـئــا
ل ـ ـع ـ ــدة أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ،ف ـ ـقـ ــد يـ ـك ــون
لــديــه ال ـبــرنــامــج وال يستطيع
تطبيقه» ،عازيا ذلك إلى أن الكل
في البرلمان يعمل بمفرده.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن «الـ ـك ــوي ــت
تعيش أز م ــة ثقة بين الناخب
والمرشح ،والمواطن والنائب،
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب وال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب،
والـ ـن ــائ ــب والـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وب ـيــن
المواطن والحكومة ،وصــارت
نظرية الـمــؤامــرة هــي السائدة
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة ،ف ـ ـم ـ ـنـ ــذ م ـت ــى
أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت هـ ـ ـك ـ ــذا؟

فــالــوضــع ال ـ ــذي نـعـيـشــه ليس
ً
ً
ط ـب ـي ـع ـيــا» ،م ـس ـت ـط ــردا« :كـلـنــا
نسمع عن فساد من نوع جديد
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
والقيم واألخ ــاق ،وهــو أخطر
شيء».
وأشـ ــار إل ــى أن ــه «إذا حصل
على ثقة أبناء الــدائــرة الثالثة
ف ـس ـي ـت ـب ـن ــى قـ ـضـ ـيـ ـتـ ـي ــن ،ه ـمــا
ال ـم ــدخ ــل الــرئ ـي ـســي لــإصــاح
وللقضاء على الفساد ،األولى
م ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ،إذ إن
وضـ ـ ـع ـ ــه س ـ ـيـ ــئ ومـ ـخ ــرج ــات ــه
سيئة ،ولن نقبل باستمرار هذا
ً
الــوضــع» ،مـشــددا على أنــه «إذا
ً
طـ ّـورنــا التعليم وزرعـنــا جيال
ً
جديدا فسنقضي على الفساد».

ميزانية التعليم
وقال إن ميزانية التعليم في
الكويت أكثر من ملياري دينار
ً
سنويا ،وهناك  363ألف طالب
بالقطاع العام ،وتكلفة الطالب
الواحد تبلغ نحو  5200دينار،
ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك تـ ـج ــد ال ـم ـخ ــرج ــات
ً
متواضعة جدا ،وال تتناسب مع
هــذا الــرقــم ،فمخرجات القطاع
الخاص وكذلك الدول المتقدمة
لم تصل إلى هذا المبلغ.
ّ
وبين المخلد أنه ليس لديه
م ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـص ــرف

ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـي ــم ،فـ ـه ــذا م ـط ـلــب،
لـكــن الـمـشـكـلــة ف ــي مـخــرجــاتــه،
إذ يتم التعاقد مــع أردأ انــواع
الـمـعـلـمـيــن« ،والـتـعـلـيــم عندنا
ً
عبارة عن حشو» ،محمال وزارة
ً
التربية المسؤولية ،ومستدركا:
«إذا كنتم تريدون القضاء على
الـ ـفـ ـس ــاد ف ــأص ـل ـح ــوا الـتـعـلـيــم
ً
أوال ،وخاصة أننا نملك المال
والعقول والمباني ،لكن ليس
لدينا وزارة لألسف».
وضرب أمثلة لدول تطورت
فــي التعليم ،مثل سنغافورة،
ال ـ ـتـ ــي ن ـه ـض ــت وق ـ ـضـ ــت ع ـلــى
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ب ــال ـت ـع ـل ـي ــم ،وك ــذل ــك
ال ـيــابــان ال ـتــي ب ــدأت نهضتها
ً
بالتعليم بعد ضربها نوويا ،
وهناك أكثر من  60دولة كذلك
ت ـط ــورت ف ــي الـتـعـلـيــم ،م ـشــددا
ع ـ ـلـ ــى أن أول ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه س ـت ـك ــون
استقطاب نظام تعليمي جديد،
وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى ال ـم ـخ ــرج ــات
السيئة ،ففي المجمعات تجد
ً
بعض الطلبة يحملون سكينا،
ك ـم ــا ت ـع ــج ال ـم ـح ــاك ــم بـقـضــايــا
لألحداث.
وجـ ـ ـ ــدد تـ ــأك ـ ـيـ ــده أن وض ــع
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم س ـ ـيـ ــئ والـ ـش ــالـ ـي ــة
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة ،وي ـ ـج ـ ــب أن ي ـت ــم
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب نـ ـ ـظ ـ ــام ت ـع ـل ـي ـمــي
بالتعاون مع مؤسسات الدولة
وعـلــى رأسـهــا مؤسسة التقدم

ً
المخلد متحدثا
العلمي ،وإذا تم إصالح التعليم
فسترون «الكويت غير».
أ مــا قضيته الثانية فــي حال
وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى ال ـم ـج ـل ــس ،فــأكــد
الـمـخـلــد أن ـهــا سـتـكــون تحسين
ً
بيئة الـمــرفــق الـقـضــائــي ،قــائــا:
«أنا محام ،وابن القضاء الواقف،
وال أقبل أن ينتظر المواطن ست
سنوات ليحصل على الحكم ،وأنا
ال أتحدث عن القضاء ،فهو خط
أحمر ،بل عن الوضع اإلداري».
وأضـ ــاف« :اآلن وف ــي ظــل هــذا
ال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي ووض ــع
محاكمنا صادر ووراد بالقضايا

وكـتــابـنــا وكـتــابـكــم ،تـجــد الحكم
ي ـ ـ ـصـ ـ ــدر بـ ـ ـع ـ ــد س ـ ـ ــت س ـ ـ ـنـ ـ ــوات،
وسـنــة للتنفيذ ،فــي ظــل وجــود
قوانين منذ السبعينيات لم يتم
تـعــديـلـهــا» ،م ـشــددا عـلــى أهمية
إدخــال النظام التكنولوجي في
القضاء.
وق ـ ــال إن «ن ـص ــف الـ ـع ــدل فــي
س ــرع ــة الـ ـتـ ـق ــاض ــي ،وه ـ ــذه قـمــة
العدالة ،فأي دولة متقدمة تستند
إل ــى أم ــري ــن ف ــي ت ـطــورهــا :نـظــام
تعليمي جيد ،وعدل ،فإذا توفرا
لدينا فالكويت بخير» ،مضيفا:
«ت ـ ــري ـ ــدون اإلص ـ ـ ــاح وم ـح ــارب ــة

جانب من حضور الناخبين

الـ ـفـ ـس ــاد ،وك ـ ــل ك ــوي ـت ــي شــريــف
يرفض الفساد ،لكن عطني تعليم
وع ــدال ــة ،وأن ــا أضـمــن أن تمشي
الكويت صح»ّ .
وأك ــد أن ــه ُرشـ ــح إلي ـمــانــه بــأن
األمـ ـ ـ ـ ــوال إذا ذهـ ـب ــت ف ـس ـت ـعــود
وكـ ــذلـ ــك ال ـم ـم ـت ـل ـك ــات ،لـ ـك ــن إذا
ض ــاع ــت ال ـق ـي ــم واألخ ـ ـ ـ ــاق فـمــن
س ـي ــرج ـع ـه ـم ــا؟» ،م ـخ ـت ـت ـمــا« :ال
أم ـلــك إال الـمـحــاولــة والـمـحــاولــة
وال ـم ـح ــاول ــة ،وك ـل ــي ث ـقــة بــأنـكــم
سـتـخـتــارون األف ـضــل واألص ـلــح
ال ـ ـ ـ ــذي ال يـ ــؤثـ ــر ف ـ ــي ت ـص ــوي ـت ــه
انتماؤه الحزبي».

امتداد الجمهور إلى خارج القاعة

«الميزانيات» :عالجات جديدة إلى «عافية»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي
ع ــدن ــان س ـيــد ع ـبــدال ـص ـمــد ان ال ـل ـج ـنــة اجـتـمـعــت
لمناقشة مشروعي قانون بفتح اعتماد إضافي
لميزانيتي وزارة الصحة والنفط للسنة المالية
الحالية  2019/2018بحضور وزير الصحة د.باسل
الصباح وممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة
وتبين ما يلي:
وأضاف عبدالصمد في بيان صحافي ،تقدمت
الحكومة بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في
ميزانية وزارة الصحة بمبلغ  319مليون دينار،
حـيــث اسـتـمـعــت الـلـجـنــة ل ـم ـبــررات الـ ـ ــوزارة بهذا
الشأن ،والتي تبين توجيهها لسداد العجوزات في
تقديرات بنود كل من (األدوية ،والخدمات الصحية
في الـخــارج ،والتأمين الصحي على المواطنين
المتقاعدين) في ميزانية السنة المالية الحالية.
وتابع :حيث سيتم إضافة  100مليون دينار
إلـ ــى ب ـن ــد األدويـ ـ ـ ــة ل ـي ـص ـبــح م ـج ـم ــوع م ــا اعـتـمــد
لـهــذا ال ـغــرض  455مـلـيــون دي ـنــار وذل ــك لتسديد
استحقاقات شــركــات األدوي ــة الـتــي تــم توريدها
ســابـقــا ،وتـعــزيــز قيمة ال ـم ـخــزون االسـتــراتـيـجــي
لألدوية وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز
الصحية.

استبدال األدوية
وقال :أن ديوان المحاسبة أوضح حاجة الوزارة
إلعـ ــادة الـنـظــر فــي آل ـيــة ش ــراء ومـتــابـعــة مـخــزون
األدويــة في ضوء معدالت االستهالك واالحتياج
الفعلي والنظر في الشروط التعاقدية بما يسمح
ب ـتــوس ـيــع ال ـم ـج ــال أم ـ ــام اس ـت ـب ــدال األدوي ـ ـ ــة غير
المستخدمة قبل انتهاء صالحيتها ،وأكد كل من
الوزير والوكيل على بدء اتخاذ إجراءات لتسوية
مالحظات ديوان المحاسبة بهذا الجانب ومنها
أن الوزارة أخذت موافقات من الشركات الستبدال
كميات مــن ا ل ـمــواد الطبية المنتهية الصالحية
بقيمة  4ماليين دينار وفق اإلفادة أثناء االجتماع.
وتـ ــابـ ــع :أمـ ــا ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ت ـغ ـط ـيــة ع ـج ــز بـنــد
التأمين الصحي بشأن المتقاعدين بقيمة 19.5
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ف ــإن ت ـلــك ال ـم ـبــالــغ سـيـتــم دفـعـهــا
ل ـت ـســويــة ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـلــى ابـ ـ ــرام الـعـقــد
السابق باإلضافة إلى التمديدين األول والثاني

له ،كما استمعت اللجنة إلى شرح تفصيلي من
الوزير بشأن عقد التأمين الصحي الجديد وأنه
سيتضمن إضــافــة عــاجــات جــديــدة إلــى البطاقة
التأمينية مع األخذ في االعتبار مالحظات الجهات
الرقابية فيه.
وق ــال :بينت اللجنة الحاجة إلــى دراس ــة مدى
انـعـكــاس خــدمــة الـتــأمـيــن الـصـحــي للمتقاعدين
على تقديرات ميزانية وزارة الصحة والتي تشهد
تـنــامـيــا سـنــويــا ،السـيـمــا أن قـيـمــة عـقــد التأمين
الصحي ارتفعت مــن  82مليون ديـنــار إلــى أكثر
مــن  300مليون ديـنــار فــي العقد الجديد والــذي
سيغطي سنتين ماليتين مــع األ خ ــذ باالعتبار
أعداد المتقاعدين المتزايدة سنويا.

العالج بالخارج
وأوض ــح فيما يخص الـخــدمــات الصحية في
الخارج ،فسيتم إضافة  219مليون دينار الى بند
العالج بالخارج وذلك لسداد مستحقات وفواتير
مـتــأخــرة للمراكز الطبية فــي عــدد مــن ال ــدول عن
سنوات مالية سابقة وذلك تفاديا النقطاع عالج
المواطنين الحاليين بالخارج ،وأن ال يحول ذلك
دون استقبال المستشفيات للحاالت المرضية
الجديدة مستقبال.
وقــال :تقدمت الحكومة بمشروع قانون بفتح
اعتماد إضافي في ميزانية وزارة النفط بمبلغ
 900مليون دينار ،حيث استمعت اللجنة لمبررات
وزارة المالية بهذا الشأن ،والذي اتضح أنه سيتم
تــوجـيـهــه لـعـمــل تـســويــة مـحــاسـبـيــة عـلــى مبالغ
مستقطعة فعليا ومقيدة على حساب العهد عن
سنوات مالية سابقة لدعم المنتجات البترولية
والغاز المسال ،والتي كان سببها ارتفاع أسعار
المنتجات البترولية عن سعر البرميل المقدر في
الميزانية والتي نتجت عنه مثل هذه المالحظة
المتكررة سنويا.
وت ــاب ــع :سـتـقــوم الـلـجـنــة ب ــاع ــداد تـقــريــرهــا عن
م ـشــروعــي ال ـقــانــون ب ـشــأن فـتــح اع ـت ـمــاد إضــافــي
في ميزانية السنة المالية الحالية بعد الدراسة
مسترشدة برأي ديوان المحاسبة في مدى سالمة
استحقاق ادراج مثل هذه المبالغ في الميزانية
وارساله إلى مجلس األمة التخاذ ما يلزم بشأنه.

«التشريعية» ناقشت استقاللية القضاء
وا فـقــت اللجنة التشريعية
البرلمانية ،في اجتماع أمس،
بأغلبية أعضائها على طلب
النيابة العامة رفع الحصانة
عن النائب عسكر العنزي ،في
حين رفضت اللجنة باإلجماع
ط ـل ــب رف ـ ــع ح ـص ــان ــة ال ـن ــائ ــب
شعيب المويزري.
وق ــال مـقــرر اللجنة النائب
د .خليل أبل ،في تصريح عقب
االجتماع ،إن اللجنة ناقشت
قـضـيــة تـنـظـيــم ال ـق ـضــاء فيما
يخص استقالليته ومخاصمة
الـ ـقـ ـض ــاء ،ب ـح ـض ــور ال ـن ـيــابــة

مـمـثـلــة ع ــن الـمـجـلــس األع ـلــى
للقضاء ،ووزارة العدل ممثلة
ً
بمستشار وزيــر الـعــدل ،الفتا
إل ــى أن هـنــاك م ـشــروع قــانــون
ً
مـقــدمــا مــن الـحـكــومــة ،إضــافــة
إل ـ ــى  3اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ب ـقــوان ـيــن
نيابية.
وأض ـ ـ ــاف أب ـ ــل أن "ال ـل ـج ـنــة
ن ــاقـ ـش ــت م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون،
واسـ ـتـ ـمـ ـع ــت إلـ ـ ــى م ــاح ـظ ــات
النيابة والوزارة عليه ،وسوف
نــراجــع فــي االجـتـمــاع المقبل
الموضوع مرة أخرى ،وننظر
في فحوى االقتراحات بقوانين

ال ـم ـق ــدم ــة م ــن ال ـ ـنـ ــواب ب ـشــأن
تنظيم القضاء".
ّ
وبين أن الموضوع سيتطلب
ً
وقتا من اللجنة في اجتماعات
عديدة للنظر فيه لحين االنتهاء
م ـن ــه ،الف ـت ــا إل ــى أن ه ـن ــاك آراء
متعددة ومختلفة ،في حين ترى
الـحـكــومــة االكـتـفــاء بالمشروع
ب ـق ــانــون ال ـم ـقــدم م ــن جــانـبـهــا،
وكذلك ترى السلطة القضائية.
وذك ــر أن "الـلـجـنــة بــانـتـظــار
األجوبة الخطية المكتوبة من
السلطة القضائية بشأن قانون
تنظيم القضاء".

عاشور لشراء قروض
المواطنين

ّ
قدم النائب صالح عاشور
ً
اقتراحا بقانون يتضمن
شراء الدولة للقروض
االستهالكية عن المواطنين،
على أن يتم سداد القيمة من
خالل عالوة غالء المعيشة
ً
التي يتم تقديمها شهريا،
مع استمرار صرف هذه
العالوة لمن ليس عليه قرض
ً
استهالكي ،تحقيقا للعدالة
بين المواطنين.
وجاء في المذكرة اإليضاحية
لالقتراح" :تقوم البنوك
بمختلف أنواعها بتقديم
قروض استهالكية لكل مواطن
ويترتب على كل قرض وضع
فوائد تأخذها البنوك من
كل قرض يتم تقديمه ،مما
يتسبب ذلك في زيادة العبء
المالي على كاهل المقترض،
ويجعل مدخوله الشهري
ً ً
قليال جدا.

المطيري إلقرار كوادر
«مساندة التربية»

أعلن النائب ماجد المطيري
أنه التقى مع ممثلي النقابات
والكوادر التربوية وزير
التربية الدكتور حامد
العازمي الذي وعد بمتابعة
ملف الوظائف التربوية
المساندة ،مؤكدا أن الوزير
طمأن ممثلي النقابات إلى
إستحقاق اقرار الزيادة
المقترحة من قبل وزارة
التربية للوظائف المساندة
والتي مضى على تقديمها ما
يقارب  6أشهر.
ومن جهة أخرى ،طالب
المطيري وزارة التربية
بتغيير النهج السائد راهنا
في توجيه الطلبة بخصوص
اختيار التخصصات في
ظل وجود تشبع في بعض
التخصصات ،داعيا الوزارة
إلى اقرار كوادر ومميزات
الوظائف المساندة لترغيب
الطلبة في هذه التخصصات
التي يوجد فيها نقص.
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محليات

ً
ً
لقاء «الكويت تفخر» يشهد نقاشا مستفيضا ألصحاب المبادرات واألفكار والجهات المعنية

ً
موجها حديثه إلى الشباب
رئيس الوزراء

ً
ً
عددا من الوزراء خالل لقاء «الكويت تفخر»
متوسطا
المبارك

أكد رئيس الوزراء استعداده
لالستماع ألفكار الشباب
واحتياجاتهم والعقبات
والعراقيل التي تواجههم،
ودعاهم إلى استثمار
مرحلتهم العمرية الحالية في
إطالق طاقاتهم وحماسهم
للوصول إلى أهدافهم
المأمولة.

متابعة
الحكومة
لتوصيات
«الكويت
تسمع» أنجزت
 %80منها
خالل ست
سنوات

اإلبراهيم

مصلحة
الطلبة
وسالمتهم
فوق كل
اعتبار

ّ
حث رئيس مجلس الوزراء
سـمــو الـشـيــخ جــابــر الـمـبــارك
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ع ـلــى
استثمار مرحلتهم العمرية
الحالية في إ طــاق طاقاتهم
وحـ ـم ــاسـ ـه ــم لـ ـل ــوص ــول إل ــى
ً
أه ــداف ـه ــم ال ـم ــأم ــول ــة ،م ــؤك ــدا
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه أن ب ـ ـ ـلـ ـ ــوغ م ــر حـ ـل ــة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب لـ ـي ــس غـ ــايـ ــة ب ـحــد
ذاتها بل وسيلة للعبور إلى
الغايات التي ينشدونها.
وأك ــد س ـمــوه ،فــي مــداخـلــة
خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ـ ــذي أق ــام ــه
ال ـم ـشــروع الــوط ـنــي لـلـشـبــاب
(ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ت ـ ـف ـ ـخـ ــر) الـ ـت ــاب ــع
للديوان األميري ،مساء أمس
األول ،أل ص ـحــاب ا ل ـم ـبــادرات
واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
تـ ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق رؤيـ ــة
" ك ـ ـ ــو ي ـ ـ ــت ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدة ،"2035
ا سـتـعــداده لالستماع ألفكار
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب واح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم
وال ـع ـق ـبــات وال ـع ــراق ـي ــل الـتــي
ً
تواجههم ،معربا عن تمنياته
لهم بالتوفيق والنجاح.
وع ـ ـقـ ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي م ــرك ــز
الشيخ جابر األحمد الثقافي
وحضره نائب رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
أنـ ـ ـ ــس الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح وعـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الـ ـ ــوزراء وال ـم ـس ـت ـشــاريــن في
ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري وديـ ـ ــوان
رئيس مجلس الوزراء وكبار
المسؤولين في الدولة.
وألقى المستشار بالديوان
األميري د .يوسف اإلبراهيم
كـلـمــة ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة أشــار
خاللها إلى أن هذا المشروع
جـ ـ ــاء ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ت ــوص ـي ــات
ســام ـيــة م ــن ص ــاح ــب الـسـمــو
أ مـيــر ا لـبــاد لتكريم الشباب
وتعريفهم بالرؤية التنموية
.2035
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــالـ ـ ــص
شـكــره للحكومة لمتابعتها
توصيات المشروع الوطني
ل ـل ـش ـب ــاب "ال ـ ـك ــويـ ــت ت ـس ـمــع"
الذي انطلق قبل ست سنوات
لتنجز أكثر من  80في المئة
من توصياته.

استقباالت رئيس الوزراء

ً
متحدثا
يوسف اإلبراهيم

مشاريع ونقاشات
ً
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ن ـ ـقـ ــاشـ ــا
ً
مستفيضا بـمـشــار كــة وزراء
و جـ ـه ــات م ـع ـن ـيــة ،إذ ت ـحــدث
أصحاب المبادرات واألفكار
عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــاريـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم بـ ـشـ ـت ــى
ا لـتـخـصـصــات بـمــا مــن شأنه
تحقيق أ هــداف رؤ يــة (كويت
جــديــدة) بــأعـلــى ج ــودة وأقــل
ال ـت ـكــال ـيــف وت ـح ـس ـيــن ج ــودة
الخدمات في البالد وتناولوا
بــال ـب ـحــث أه ــم م ـق ــوم ــات تـلــك
الرؤية.
و عــر ضــت د .منار الجزاف
خــال ا لـلـقــاء مـبــادرة "تغذية
الطلبة في المدارس" لتطوير
النظام الغذائي في المدارس،
مــو ض ـحــة أن ن ـس ـبــة ا لـسـمـنــة
لـ ـ ــدى األطـ ـ ـف ـ ــال فـ ــي ال ـك ــوي ــت

الزميل العبدالله
يفوز بالمرتبة الثالثة
ف ـ ـ ــاز الـ ــزم ـ ـيـ ــل ي ــوس ــف
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ب ــالـ ـم ــرتـ ـب ــة
الثالثة في جائزة الكويت
للتميز واإلبداع الشبابي
ب ـن ـس ـخ ـت ـهــا ال ــرابـ ـع ــة فــي
م ـ ـ ـجـ ـ ــال اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ...ألـ ــف
مبروك.

العازمي

المبادرات المقترحة
توزعت على
مجاالت التجارة
والبيئة واإلدارة
والتكنولوجيا
والتعليم واآلثار

تصل إلى  23في المئة وهي
عالية مقارنة ببعض ا لــدول
كــال ـيــابــان ال ـتــي تـصــل إل ــى 3
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وأل ـم ــان ـي ــا  8فــي
المئة ،وأميركا  17في المئة.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاف أه ـم ـي ــة
تـطــويــر الـنـظــام ال ـغــذائــي في
ا لـ ـم ــدارس ،ألن ا لـطـفــو لــة هي
مــرحـلــة نـمــو الـعـقــل والـجـســم
وتشكيل السلوكيات ،مضيفة
أن الـسـمـنــة تــرتـبــط بــالـعــديــد
مــن األ م ــراض الخطيرة التي
لـهــا آث ــار سـلـبـيــة عـلــى الـفــرد
والمجتمع والدولة.
واقترحت أن يتم التعاون
مـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والقطاع الخاص بما يساهم
ف ــي تـحـقـيــق رؤ ي ــة  2035في
الصحة والتنمية االقتصاد
المتنوع.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ــر

ً
متوسطا أصحاب المبادرات
المبارك

يوسف العبدالله

اسـتـقـبــل س ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ جــابــر
ال ـم ـبــارك ،فــي قـصــر ب ـيــان أم ــس ،وزي ــر الـمــالـيــة د .نــايــف
الحجرف ا لــذي قــدم لسموه و كـيــل وزارة المالية صالح
الصرعاوي وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
واستقبل المبارك وزير المالية يرافقه رئيس مجلس
إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم
وأعضاء مجلس اإلدارة بمناسبة تدشين احتفاالت مرور
ً
 65عاما على تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية.
التربية وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي بشأن هذه
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ،إنـ ـ ــه تـ ــم ت ـش ـك ـيــل
ل ـج ـن ــة بـ ـي ــن وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
وش ــرك ــة م ـط ــاح ــن ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ـ ـ ـتـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــر غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاء صـ ـ ـح ـ ــي،
م ــؤ ك ــدا أن م ـص ـل ـحــة ا لـطـلـبــة
وسالمتهم فوق كل اعتبار.
من جهته أكد وزير الصحة
ا لـ ـشـ ـي ــخ د .ب ــا س ــل ا ل ـص ـب ــاح
عـلــى تـطــويــر ن ـظــام الـغــذائــي
ً
فـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ،م ـض ـي ـف ــا أن
ً
ه ـن ــاك اقـ ـت ــراح ــا م ــن مـجـلــس
وزراء الصحة لــدول مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بـ ــإضـ ــافـ ــة س ــاع ــة
كاملة للرياضة ما من شأنه
المساهمة فــي ا لـقـضــاء على
الكثير من المشاكل الصحية.

مخاطر المشاريع
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره عـ ـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـبـ ــادر
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن الـ ـ ــدع ـ ـ ـيـ ـ ــج
فـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة إلدارة ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــا طـ ــر
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة عن طريق خلق
ق ـ ــاع ـ ــدة ب ـ ـيـ ــانـ ــات ألصـ ـح ــاب
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع وربـ ـطـ ـه ــا
مـ ــع مـ ــا ي ـس ـم ــى م ــدي ــون ـي ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادر ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة م ــا
ً
يـفـســح م ـجــاال لـخـلــق ق ــراء ات
ل ـح ـج ــم الـ ـمـ ـخ ــاط ــر كـ ـم ــا يـتــم
ربـ ـطـ ـه ــا ب ــالـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
ووزارة ا لـتـجــارة وا لـصـنــا عــة
وا لـصـنــدوق الوطني لرعاية
وت ـ ـ ـن ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات
الصغيرة والمتوسطة.

وأ ضـ ـ ـ ــاف ا ل ــد عـ ـي ــج أن مــن
شـ ـ ــأن ذلـ ـ ــك وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق رؤي ـ ــة
الكويت  2035ز يــادة الفرص
ال ـ ــوظـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وتــرش ـيــد األم ـ ــوال وتـشـجـيــع
اال سـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــارات وإدارة
ال ـم ـخــاطــر بــالـنـسـبــة لـجـمـيــع
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات الـ ـمـ ـس ــؤول ــة ع ـلــى
تـمــو يــل ا لـمـشــار يــع الصغيرة
والمتوسطة.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد وزي ـ ــر
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة خــالــد
ا لــرو ضــان أهمية فكرة إدارة
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر فـ ـ ــي الـ ـمـ ـش ــاري ــع
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة،
ً
مـضـيـفــا أنــه تــم إق ــرار قــانــون
تبادل المعلومات االئتمانية
مـمــا يـســا عــد وزارة ا لـتـجــارة
ف ــي إدارة ا ل ـم ـخــا طــر و ي ـعــزز
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــو االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ف ــي
الكويت.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،عـ ـ ــرض الـ ـمـ ـب ــادر
حمد خلف فكرة لخصخصة
إدارة ا لـ ـ ـم ـ ــرا ف ـ ــق وا ل ـ ـمـ ــرا كـ ــز
ال ـط ـب ـيــة ب ـه ــدف ح ــل مـشـكـلــة
االزدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـلــى
المستشفيات ومراكز الرعاية
األولـ ـي ــة وخ ـف ــض الـسـلـبـيــات
التعلقة بالعالج في الخارج
ا لــذي يكلف ا لــدول ميزانيات
ضخمة.
واقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرح خـ ـ ـل ـ ــف إنـ ـ ـش ـ ــاء
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ــي
مجال إدارة المنشآت الطبية
أول ش ــر ك ــة م ـت ـخ ـص ـصــة فــي
ا لـكــو يــت فــي إدارة ا لـمـنـشــآت
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـتـ ـ ــولـ ـ ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء
دل ـيــل إجـ ـ ــراء ات م ـتــوافــق مع
الـمـعــايـيــر الـعــالـمـيــة وي ـكــون
ً
ً
قابال للتطبيق محليا .
كـ ـم ــا ا ق ـ ـتـ ــرح ت ـف ـع ـي ــل دور
مراكز الرعاية األولية والعمل
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر ال ـت ـخ ـص ـصــات
المختلفة في مراكز الرعاية
األولـ ـ ـي ـ ــة وح ـ ـجـ ــز ال ـم ــواع ـي ــد
إلكترونيا لتخفيف االزدحام
وتقليل فترة اإلنتظار.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ـ ــن شـ ـ ــأن
ً
ذل ـ ــك ال ـم ـس ــاه ـم ــة أي ـ ـضـ ــا فــي
تحقيق رؤ يــة ا لـكــو يــت 2035
وإ سـ ـن ــاد ب ـعــض م ـه ــام إدارة
ال ـمــراكــز الـصـحـيــة لـلـشــركــات
ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ـ ـ ــي إدارة
الـ ـم ــراف ــق ال ـط ـب ـي ــة وت ـح ـق ـيــق
أ هــداف رؤ يــة الكويت بأعلى
جـ ـ ـ ـ ــودة وبـ ـ ــأقـ ـ ــل الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف
وت ـح ـس ـيــن ج ـ ــودة ال ـخــدمــات
ألن أح ــد أه ــم مـقــومــات رؤيــة

إحدى الفائزات تعرض مبادرتها خالل اللقاء

الكويت  2035تحسين جودة
ال ـخــدمــات وت ـطــويــر ال ـك ــوادر
الــوط ـن ـيــة ف ــي ن ـظــام الــرعــايــة
الصحية وبتكلفة منخفضة.

مراقبة المحميات
ف ــي ال ـس ـيــاق أوض ــح وزي ــر
ا ل ـص ـح ــة أن ه ـ ــذه ا لـ ـمـ ـب ــادرة
تتماشى مع توجه الحكومة
فـ ــي رؤيـ ـتـ ـه ــا ب ـ ـشـ ــأن ت ـعــزيــز
الرعاية الصحية في البالد.
من ناحيته عرض المبادر
عـبــدالـعــزيــز ال ـلــوغــانــي فـكــرة
"ال ـ ـ ـحـ ـ ــوك ـ ـ ـمـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال ــس
إدارة ا ل ـه ـي ـئــات ا ل ـح ـكــو م ـيــة"
م ــن خ ــال تـطـبـيــق ال ـن ـمــوذج
الموحد عن طريق مسؤولية
الجهاز التنفيذي ومحاسبته
و ب ـت ـط ـب ـي ــق م ـج ـل ــس اإلدارة
ً
ً
نظاما مــو حــدا على الجهات
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة وس ـه ــول ــة تـنـفـيــذ
النظام دون الحاجة لتشريع
جـ ــديـ ــد وإمـ ـ ـك ـ ــان اس ـت ـق ـط ــاب
الكفاء ات والخبرات والتوفير
المالي على الدولة.

مبادرة االبتكار
م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ــت
ال ــدك ـت ــورة ف ــي ع ـل ــوم الـبـيـئــة
والـ ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة زه ــراء
الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ص ـ ــاحـ ـ ـب ـ ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
"اال بـتـكــار ومتابعة ومراقبة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـط ــائ ــرة ب ــدون
ط ـي ــار" إن ال ـكــويــت اع ـت ـمــدت
في خطتها زيادة المحميات
ا ل ـط ـب ـي ـع ـي ــة و ج ـ ـعـ ــل  15فــي
المئة من مساحتها محميات
طبيعية.
وأ ضـ ــا فـ ــت ا ل ـع ـل ــي أن ذ ل ــك
أو ج ــب اال ب ـت ـكــار فــي متابعة
وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع
لتصل إلى الجودة المنشودة
لـلـمـحـمـيــات الـطـبـيـعـيــة وفــي
المقابل تحصل الكويت على
جــودة هــواء وهو ما يتوافق
مـ ــع رؤ يـ ـ ــة ك ــو ي ــت  2035فــي
الركيزة السابعة.
وع ـ ـ ـقـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس

اإلدارة وا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ي ـ ـ ــر ا لـ ـ ـع ـ ــام
لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
ً
األ ح ـ ـمـ ــد ق ـ ــا ئ ـ ــا  ،إن ا ل ــر ق ـع ــة
الـ ـب ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة وت ـغ ـط ـي ـت ـهــا
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارت سـ ـيـ ـس ــاع ــد فــي
زيادة االنبعاثات لذا نحتاج
ه ـ ـ ـ ــذة ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
ع ـلــى االن ـب ـع ــاث ــات والـتـقـلـيــل
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ل ـ ـل ـ ـح ـ ـيـ ــاة ف ـ ـ ــي ب ـي ـئ ــة
اف ـضــل ومـتــابـعــة الـمـحـمـيــات
الطبيعية ولعمل دوريات من
أجل حمايتها.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ص ــاح ــب
مبادرة "قرار وزاري للتعليم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــدم رؤيـ ـ ــة
ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت  "2035ا ل ـط ـب ـي ــب
وال ـم ـب ـت ـك ــر أحـ ـم ــد ن ـب ـي ــل إن
ال ـه ــدف م ــن ال ـم ـق ـتــرح ان ـشــاء
آلية سلسة لتوثيق واعتماد
الفرص للمواهب والكفاء ات
الكويتية.
وأضاف نبيل أن المبادرة
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ك ـ ـ ــل الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة بـ ــدايـ ــة مـ ــن طـلـبــة
الـ ـث ــان ــوي ــة ح ـت ــى الـ ــدارسـ ــات
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا م ـ ـمـ ــا يـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق م ــع
اال س ـت ـث ـم ــار ف ــي رأس ا ل ـم ــال
ال ـب ـش ــري واإلبـ ــداعـ ــي وع ـقــب
وز يـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة د .ح ــا م ــد
ً
ا لـ ـع ــاز م ــي قـ ــا ئـ ــا  ،إن ا لـ ـق ــرار
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري مـ ــوجـ ــود وصـ ـ ــادر
وسـيـتــم ال ـتــوســع بــالـمـبــادرة
لمنفعة الطلبة.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال ص ـ ــاح ـ ــب
مـبــادرة "انـقــاذ آثــار الكويت"
عـلــي ا ل ـح ــداد إن " ع ـلــى أرض
الكويت مــرت ست حضارات
ع ـب ــر الـ ـت ــاري ــخ وه ـ ـنـ ــاك ع ــدة
عــوا مــل جعلت اآل ث ــار تندثر"
ً
مضيفا أن مـبــادر تــه تساعد
فـ ـ ــي خ ـ ـلـ ــق فـ ـ ـ ــرص وظ ـي ـف ـي ــة
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى تـ ـخـ ـصـ ـص ــات
ج ــدي ــدة وس ـت ـح ـظــى الـكــويــت
بــالـمـكــانــة ال ــدول ـي ــة الـمـمـيــزة
التي تطمح لها رؤية (كويت
جديدة .)2035

ً
 30فائزا بجائزة الكويت للتميز
واإلبداع الشبابي
أع ـلــن وزي ــر اإلعـ ــام وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب محمد
الـجـبــري أسـمــاء الـفــائــزيــن بـجــائــزة الـكــويــت للتميز واإلب ــداع
الشبابي في نسختها الرابعة وتشمل  10مجاالت متنوعة.
وق ــال ال ـج ـبــري ،فــي كـلـمـتــه خ ــال ال ـل ـقــاء ،إن الـفــائــزيــن في
مجال العلوم الشرعية هم ناصر العجمي ،الــذي نــال المركز
األول ،فــي حين نــالــت حربية الـعــازمــي الـمــركــز الـثــانــي ،فيما
نال عبدالرحمن الدخيل المركز الثالث ،وفاز في مجال ريادة
األعـمــال كــل مــن ص ــادق قــاســم وعـبــدالــوهــاب الــرفــاعــي وخالد
المطوع على التوالي.
وأضاف الجبري ،أنه في مجال العلوم والتكنولوجيا حقق
الفوز كل من سلمان العتيبي ،وروان الكندري ،وأسماء العتيق،
أما في مجال اإلعالم فحقق الفوز كل من مطلق العميري ،وعلي
الظفيري ،ويوسف العبدالله ،في حين أسفر مجال العمارة
والتخطيط العمراني واإلسكان عن فوز كل من سارة فيصل
وعبدالعزيز العريفان ومناحي عادل.
وذكر أنه في مجال التعليم حصل على المركز األول نورة
الحميدي ،والمركز الثاني سارة الحصينان ،والمركز الثالث
فاطمة الشمري .أما في مجال الرياضة ففاز فيه كل من علي
الخرافي ،وعبدالله المزين ،وسارة الحوال.
ولفت إلى أنه في مجال الثقافة والفنون واآلداب ،فاز كل من
دالل نصرالله ،وفهد القعود ،ويوسف البقشي ،في حين أسفر
مجال تعزيز الصحة عــن فــوز كــل مــن عبدالرحمن القشعان،
ومحمد العازمي ،ود .هديل الصالح ،فيما فازت الشابة زينب
القراشي في مجال العمل التطوعي.
واعتبر الجبري أن الجائزة فرصة إلبراز اإلبداعات الشبابية
ً
وتنميتها وصقلها ،مبينا أن الفائز بالمركز األول يحصل على
 10آالف دينار ،في حين ينال الفائز بالمركز الثاني على مبلغ
خمسة آالف دينار ،بينما يحصل صاحب المركز الثالث على
مبلغ ثالثة آالف دينار.
وأكد للشباب الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالجائزة لهذه
السنة أن مشاركتهم كانت مميزة وأنهم فازوا بتقدير وطنهم
ً
الذي يفخر بهم وباسهاماتهم ،متمنيا المزيد من اإلبداعات
واالبتكارات للشباب الكويتيين في المستقبل في ظل الدعم
الحكومي الكبير للشباب.
وكانت وزارة "الشباب" أطلقت الجائزة في أكتوبر الماضي
ً
بنسختها الرابعة وتأتي وفقا الستراتيجيتها الشاملة في
التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة اإلبداع والتميز وحث الشباب
على تنمية مهارتهم اإلبداعية.
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ناصر الصباح :تجهيز «الدفاع» بالتسليح والمعدات العسكرية
بحث خطط «الصيانة» مع «المجلس العسكري» واستقبل الفضالة
أك ـ ــد ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الـشـيــخ نــاصــر ص ـبــاح األح ـمــد،
تطوير وتجهيز وزارة الدفاع من
التسليح والـمـعــدات العسكرية
وصيانتها ،والتدرب عليها في

الخضر استقبل السفير الروسي
استقبل رئـيــس األرك ــان الـعــامــة للجيش الـفــريــق الــركــن محمد
الخضر ،في مكتبه ظهر أمس السفير الروسي لدى البالد نيكوالي
ماكاروف والوفد المرافق له.
وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ،ومناقشة أهم األمور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،السيما المتعلقة بالجوانب
العسكرية .حضر اللقاء مدير مكتب شؤون رئيس األركان العميد
الركن بحري نعمان الراشد.

ال ـقــوات ال ـثــاث ،مــا يـســاهــم في
تطوير الجيش الكويتي ،ليواكب
مــا تــوصـلــت إلـيــه الـجـيــوش من
تقدم وتطور في التسليح.
جاء ذلك خالل اجتماعه ،في
ق ـصــر ب ـي ــان ،ص ـبــاح أمـ ــس ،مع
رئيس األرك ــان العامة للجيش
الـفــريــق الــركــن محمد الخضر،
ووكـ ـي ــل وزارة ال ــدف ــاع الـشـيــخ
أحمد المنصور ،ونائب رئيس
األركــان العامة للجيش الفريق
الركن عبدالله النواف ،وأعضاء
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
وأع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ،ل ـم ـنــاق ـشــة ال ـخ ـطــط
المستقبلية ،وا سـتــرا تـيـجـيــات
الـتـسـلـيــح وال ـص ـيــانــة للجيش
الكويتي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ـبــل

النائب االول مترئسا االجتماع
ال ـنــائــب األول ،رئ ـيــس الـجـهــاز
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـم ـع ــال ـج ــة أوضـ ـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية

ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـف ـ ـضـ ــالـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث تــم
خ ــال ال ـل ـقــاء ت ـب ــادل األح ــادي ــث
ال ــودي ــة ،ومـنــاقـشــة أه ــم األم ــور

وكيل «الحرس» بحث مع «الناتو» تطوير التعاون
استقبل وكيل الحرس الوطني
الفريق الركن م .هاشم الرفاعي،
وف ـ ـ ـ ـ ــدا ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــا م ـ ـ ــن م ـن ـظ ـم ــة
حلف شـمــال األطـلـســي ومـبــادرة
إسطنبول للتعاون ،والذي يضم
آم ـ ــر مـ ــدرسـ ــة "ال ـ ـنـ ــاتـ ــو" ال ـع ـق ـيــد
تـيـمــوثــي درف ـك ــي ،وم ـســاعــد آمــر
المدرسة المقدم فرانك غروسمان،
وم ــدي ــر إدارة ال ـمــركــز اإلقـلـيـمــي
لمنظمة حـلــف شـمــال األطلسي
ومبادرة اسطنبول للتعاون فواز
العثمان ،والمنسقة بين الكويت
والمركز اإلقليمي اماندا واب.
وأش ــاد الــرفــاعــي ،فــي تصريح
صحافي ،أمس ،بعالقات التعاون
بين الكويت ومنظمة حلف شمال
األطلسي ،والتي تكللت بافتتاح
مركز للمنظمة في الكويت.

وب ـح ــث ال ـفــريــق ال ــرف ــاع ــي مع
الـ ــوفـ ــد س ـب ــل ت ـط ــوي ــر ال ـت ـع ــاون
العسكري بين الحرس و"الناتو"
مـ ــن خ ـ ــال الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـش ـتــرك
والزيارات المتبادلة والمشاركة
فــي التمارين العسكرية ،لصقل
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـ ــاألداء،
وص ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ــداف
الــوث ـي ـقــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة 2020
تـحــت ش ـعــار (األمـ ــن أوال) ،الـتــي
تسعى لتفعيل دور الحرس في
الـمـنـظــومــة األمـنـيــة والعسكرية
بالكويت.
ح ـضــر ال ـل ـقــاء ق ــائ ــد الـحـمــايــة
وال ـت ـعــزيــز الـعـمـيــد ال ــرك ــن حمد
س ـ ــال ـ ــم أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس فـ ــرع
الـحــاســوب العقيد الــركــن غــازي
عبدالله.

والـ ـ ـم ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع ض ـ ـمـ ــن مـ ـح ــور
الزيارة.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء وكـ ـي ــل وزارة

الدفاع الشيخ أحمد المنصور،
وع ــدد مــن ك ـبــار ض ـبــاط ال ـقــادة
بالجيش.

«شؤون اإلقامة» :تسهيل
اإلجراءات على المراجعين
الشعبان تفقد إداراتها لمتابعة قرار إلغاء «الملصق»
أكد المدير العام لإلدارة العامة لشؤون
اإلقامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقادر
الشعبان ،أمــس ،مــراعــاة مرونة وسهولة
وسرعة اإلنجاز لتسهيل اإلجــراءات على
المواطنين والمقيمين المراجعين إلدارات
شؤون اإلقامة.
جــاء ذلــك خــال جولة تفقدية قــام بها
على إدارات شؤون اإلقامة في المحافظات
الست للوقوف على سير إجراءات تجديد
وإصدار اإلقامة على أرض الواقع ومتابعة
تطبيق الـقــرار ال ــوزاري رقــم " "135لسنة
 2019الذي يقضي بإلغاء ملصق اإلقامة
بجواز سفر األجــانــب واالستعاضة عنه
بالبطاقة المدنية سارية المفعول.

الرفاعي خالل لقائه مسؤول «الناتو»

واسـتـمــع العميد الـشـعـبــان إل ــى شــرح
مفصل من مديري اإلدارات حــول طريقة
عـمــل المنظومة والتقنية المستخدمة،
ال ـت ــي ت ـعــد األحـ ـ ــدث الس ـت ـخ ــراج اإلق ــام ــة
بالنظام الجديد.
والتقى خالل جولته بعض المواطنين
ً
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ،م ــوضـ ـح ــا لـ ـه ــم ض ـ ــرورة
االستفادة من خدمات ال ــ"أون اليــن" التي
تـقــدمـهــا اإلدارة الـعــامــة ل ـشــؤون اإلقــامــة
بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات
المدنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات
عبر بوابة موقع وزارة الداخلية الرسمي.

تخريج  18إطفائية في الدفعة الثانية من دورة رقيب مفتش
●

نفخر
بانضمام بنات
الكويت إلى
الوقاية من
الحريق
األنصاري

محمد الشرهان

اح ـت ـف ــل م ــرك ــز إع ـ ـ ــداد رج ــال
اإلطفاء ،أمس ،بتخريج الدفعة
الثانية من طالبات دورة رقيب
م ـف ـت ــش وق ـ ــاي ـ ــة ،الـ ــاتـ ــي يـبـلــغ
ع ــدده ــن  18طــال ـبــة ،وذلـ ــك في
مسرح قطاع الوقاية بضاحية
مـ ـ ـب ـ ــارك ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،ب ــرع ــاي ــة
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة الـعــامــة
لإلطفاء ،الفريق خالد المكراد،
وبـحـضــور نــائــب الـمــديــر العام
لقطاع تنمية الموارد البشرية،
اللواء م .خالد التركيت ،والمدير
العام ألكاديمية سعد العبدالله
لـلـعـلــوم األم ـن ـيــة ،ال ـل ــواء ناصر
بورسلي ،وعميد كلية الدراسات
التكنولوجية في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
د .عبدالله المزروعي ،وعدد من
قيادات اإلدارة العامة لإلطفاء
ومعهد الشرطة النسائية وأسر
الخريجين.
وأل ـ ـقـ ــى م ــدي ــر م ــرك ــز إع ـ ــداد
رجــال اإلطفاء ،العقيد عبدالله
األنصاري ،كلمة قال فيها إننا
نقف بكل فخر واعتزاز لتخريج

الـ ــدف ـ ـعـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ب ـن ــات
ال ـك ــوي ــت ال ــات ــي سـيـنـضـمـمــن
بـجــانــب زمـيــاتـهــن مــن الدفعة
األول ــى الستكمال الــوقــايــة من
الحريق للحفاظ على األرواح
والممتلكات.
ّ
ووج ـ ـ ــه األنـ ـ ـص ـ ــاري ،الـشـكــر
إل ــى ال ـمــديــر ال ـع ــام ألكــاديـمـيــة
سعد العبدالله للعلوم األمنية،
ومديرة معهد الشرطة النسائية
منى ا لـشـطــي ،والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب
ومنتسبي مــركــز إع ــداد رجــال
اإلطفاء لما بذلوه طوال التحاق
الـ ـط ــالـ ـب ــات فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـت ــي
استمرت سنة وثمانية أشهر.
وف ــي خـتــام حـفــل الـتـخــريــج،
قــام نائب المدير الـعــام لقطاع
تنمية الموارد البشرية بتوزيع
ال ـ ــدروع ال ـتــذكــاريــة عـلــى مدير
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم
األمنية والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب ومــديــرة
معهد الشرطة النسائية.

الخريجون ومسؤولو «اإلطفاء» خالل الحفل

أوائل الخريجات ودروع تذكارية
وزع ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروع ال ـ ـت ـ ــذك ـ ــاري ـ ــة ع ـل ــى
المتفوقات من الخريجات ،وهــن :األولى
على الدفعة عايشة الخضر بتقدير امتياز،
واألول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـك ـ ــررة عـ ـل ــى ال ــدفـ ـع ــة شـهــد
الفضلي بتقدير امـتـيــاز ،والـثــانـيــة على

الدفعة ضحى الصليلي بتقدير امتياز،
وال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى ال ــدف ـع ــة س ـ ــارة الـشـطــي
بتقدير امتياز ،إضافة إلى نورة الهاجري،
وزهرة صالح ،وسارة العوضي ،وجمانة
عبدالله ،وأنفال المقصيد ،وآالء حمادة،

الفساد ينتصر في «الصحة»
أعضاء اللجنة» إلصدار تلك القرارات غير الصحيحة،
مبينة أنه «في حال رفضنا الخضوع لهذه الضغوط
يقوم النائب بتوجيه األسئلة البرلمانية والتشكيك
والتقليل من أعضاء اللجنة الذين يعملون جاهدين
وب ــدون مقابل للمحافظة على كـيــان هــذه اإلدارة من
الفساد اإلداري الموروث الذي تعتبر تلك الممارسات
سببه الرئيسي».
مــن جهته ،وصــف النائب عـبــدالــوهــاب البابطين
ً
تدخل بعض النواب وممارستهم ضغوطا إلصدار
ً
توصيات طبية ألشخاص غير مستحقين ،وفقا لما
ً
ً
ذكــرتــه د .ح ـمــادة« ،خ ــزي وع ــار» ،مضيفا« :ب ــدال من
ً
أن يكون دور النائب إصالحيا يقوم هــؤالء بسبب
م ـصــالــح انـتـخــابـيــة ضـيـقــة ب ــاالش ـت ــراك ف ــي الـفـســاد
واإلفساد».
٠٨

الروضان يقدم «استيضاحًا»...
وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في ذمته المالية،
ً
مطالبا بنشر النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.
وقــال الكندري ،في تصريح أمــس ،إن تصريحات
النائب رياض العدساني بشأن وجود تحويالت بنكية
وإيداعات مليونية جديدة ذهبت لنواب في الدائرتين
الرابعة والخامسة تحتاج إلى وقفة.
وأضــاف الكندري« :واجبي الوطني يحتم علي أن
أقف وقفة حق أمام الشبهات التي شملت نواب الدائرة
الخامسة بشكل خاص ،وكل الدوائر بشكل عام ،وأن
أبر بقسمي ألني أحد نواب الخامسة الذين أصبحوا
في دائرة الشبهة واالتهام والتأويل».
إلــى ذلــك ،ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية،
أمس ،قوانين تنظيم القضاء ،واستمعت إلى مالحظات
ال ـنــواب ،وق ــررت استكمال المناقشة فــي اجتماعها
المقبل.

وبـ ـت ــول م ـح ـمــد ،ون ـج ـلــة ال ـع ـل ــي ،وب ـتــول
البلوشي ،ورقية المويل ،وليلى محمد،
ودالل المهنا ،وسارة عبدالعزيز ،ومريم
الشمري.

وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله ،في تصريح
عقب االجتماع ،إن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن
النائب شعيب المويزري ،في حين وافقت على رفعها
عن النائب عسكر العنزي.
وكانت النيابة طلبت رفع الحصانة عن عسكر في
القضية رقم ( )2017-354جنح تيماء ،وعن المويزري
بالقضية رقم ( )2019-260حصر نيابة اإلعالم وهي
القضية المرفوعة من وزيــرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان بوشهري.

السعودية أول مستورد...
مصر حلت ثالثة بنسبة  ،%5.1وجاءت الجزائر خامسة
بمشتريات نسبتها  ،%4.4في حين وصلت نسبة شراء
اإلمــارات والعراق إلى  ،%3.7مؤكدة أن الدول العربية
استأثرت بنحو  %35من إجمالي مبيعات السالح في
الفترة المذكورة.
وأكدت أن الهند جاءت في المرتبة الثانية بمشتريات
نسبتها  ،%9.5وح ـلــت أسـتــرالـيــا راب ـعــة بمشتريات
نسبتها .%4.6
ّ
إلــى ذلــك ،ذكــر المعهد أن الــواليــات المتحدة عــززت
دوره ـ ـ ــا ك ــأك ـب ــر ب ــائ ــع لــأس ـل ـحــة ف ــي الـ ـع ــال ــم ،بـعــدمــا
استحوذت على  %36من السوق ،مــوردة السالح إلى
ً
بمرتبتها
نحو  98دول ــة ،مبينا أن روسـيــا احتفظت
ُ
كثاني أكـبــر دول ــة مـصــدرة للسالح بتوريدها خمس
ص ـ ــادرات األسـلـحــة الـعــالـمـيــة إل ــى  48دولـ ــة ،أك ـثــر من
نصفها إلى الهند والصين وفيتنام.
(استوكهولم  -وكاالت)

المال ُعمر اختبأ قرب قاعدة...
مسقط رأسه بوالية زابول ،إلى حين وفاته عام ،2013
ً
التي بقيت سرا مدة عامين.

سلة أخبار
«نماء»« :التبرع اإللكتروني»
من وسائل التعجيل بالبر

قال مساعد مدير تنمية
الموارد الخيرية في نماء
للزكاة والتنمية المجتمعية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،عبدالله الصانع،
إن التبرع عن طريق اإلنترنت
ووسائل االتصال الحديثة
من وسائل التعجيل بالبر
والعمل الصالح ،وهي أسرع
وسيلة إلدخال السرور على
المسلمَّ .
وبين الصانع ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
موقع "نماء" سيكون نافذة
للكثير من المحسنين،
لتقديم مساعداتهم
وتبرعاتهم المالية في
مشاريعها ،مثمنا في
الوقت ذاته دعم أهل الخير
وأصحاب األيادي البيضاء.

«الرحمة» أقامت مخيم
األمل الطبي في اليمن
أقامت جمعية الرحمة
العالمية مخيم األمل الطبي
لعالج وتصحيح الشفاه
األرنبية ،وفتحة قبة الحنك
لدى األطفال من ذوي
األسر الفقيرة والنازحين
في اليمن ،وذلك بحضور
وكيل وزارة الصحة لشؤون
المخيمات الطبية د .محمد
األعوش ،ومدير مكتب
الصحة والسكان د .خالد
بخادبخش .وقال رئيس
القطاع العربي في الجمعية
بدر بورحمة ،في تصريح
أمس ،إن المخيم أجرى خالل
أسبوع  71عملية بواسطة
فريق متخصص من األطباء.

الجمعان :الليل والنهار
يتساويان بالكويت السبت

أعلن الفلكي خالد الجمعان
أمس ،ان الكويت على موعد
مع تساوي الليل والنهار
السبت المقبل في  16مارس
الجاري بساعات نهار تبلغ
 12ساعة يقابلها العدد
نفسه من ساعات الليل.
وأضاف الجمعان في
تصريح لـ "كونا" ان شروق
هذا اليوم سيكون عند
الساعة  5:57والغروب عند
الساعة  5:57مساء ليبدأ
النهار بعد ذلك بالتزايد
التدريجي حيث يكون
االحساس بطول النهار
ملحوظا بشكل أكثر من
االيام السابقة.

وقال دام ،الذي أمضى  5سنوات من األبحاث من أجل
كتابه وقابل الحارس الشخصي لعمر -الذي ساعده في
االختباء وقام بحراسته بعد إسقاط نظام طالبان -إن
العائلة التي كانت تعيش في المجمع لم تعلم هوية
الضيف المجهول.
وبحسب الكتاب ،فقد أوشكت القوات األميركية أن
تعثر مرتين على المال ،الــذي رصــدت لمن يعثر عليه
مكافأة بقيمة  10ماليين دوالر.
وفي مرحلة ما ،اقتربت دوريــة أميركية عندما كان
ُعمر وحارسه يسيران في الفناء ،فاختبأ المال خلف
كومة من الخشب ،لكن العسكريين األميركيين ّ
مروا من
أمام المكان من دون أن يدخلوه.
وفي المرة الثانية ،فتشت القوات األميركية المنزل
الذي كان يعيش فيه ،لكنها أخفقت في اكتشاف المدخل
السري إلى غرفته.
ويظهر «البحث عن الـعــدو» أن زعيم «طالبان» كان
يعيش كراهب افتراضي ،يرفض استقبال أفراد عائلته،
ّ
ويكتب على الدفاتر بلغة وهمية ،ولــم يكن يعلق إال
ً
نـ ـ ــادرا ع ـلــى األحـ ـ ــداث ال ـتــي كــانــت تـحـصــل ف ــي الـعــالــم
الخارجي ،حتى عندما علم بمقتل زعيم تنظيم القاعدة
أسامة بن الدن ،أحد مبايعيه كخليفة للمسلمين.
ً
ّ
يتحدث غالبا إلــى حارسه
وبحسب دام ،كــان ُعمر
ً
ً
ّ
وطباخه ،واستخدم هاتفا قديما من نوع «نوكيا» ال خط
فيه ليسجل صوته وهو يتلو آيات من القرآن.
(كابول  -أ ف ب)
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الحربي« :التربية» متمسكة بالتوجه اإلسالمي
رعى مسابقة المطوع لحفظ القرآن الكريم بمشاركة  1000معلم
فهد الرمضان

الوزارة فتحت
باب التقديم
للمعلمين
«أون الين»

أك ــد وك ـيــل وزارة ال ـتــرب ـيــة ،سـعــود
الحربي ،حرص الوزارة على دعم كتاب
ال ـل ــه وال ـت ـم ـســك بــال ـتــوجــه اإلس ــام ــي،
مبينا أن إقــامــة التصفيات فــي رحــاب
المسجد الكبير لها داللة ورمزية كبيرة،
ومـتــوقـعــا أن تـشـهــد األع ـ ــوام المقبلة
مشاركة أوســع من المعلمين ،فقضية
التحفيز والتشجيع مهمة الــى جانب
الروحانيات ،وسط طغيان المادة واآللة.
وقـ ـ ــال الـ ـح ــرب ــي ،خ ـ ــال ح ـض ــوره
تصفيات مسابقات حفظ القرآن الكريم
التابعة لجائزة ثلث عبدالله المطوع
لحفظ القرآن الكريم ،التي تقيمها مبرة
المتميزين لخدمة القرآن الكريم "إن
المسابقات القرآنية لها أهمية كبيرة
لكونها تعيد الـجــوانــب الروحانية
ال ــى معلمي الـتــربـيــة" ،الفـتــا ال ــى "أن
ت ـحــديــد الـمـســابـقــة ك ــأج ــزاء خـطــوة
مستحقة وجريئة ،وأن قرابة 1000
معلم يتبعون وزارة التربية شاركوا
في تصفيات المسابقة".
من جهته ،أكد مدير مبرة المتميزين
لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية،
يــوســف الـصـمـيـعــي ،أهـمـيــة االعـتـنــاء
ب ــالـ ـق ــرآن الـ ـك ــري ــم ونـ ـش ــر ع ـل ــوم ــه فــي

الحربي متوسطا منظمي المسابقة في المسجد الكبير
المجتمع .وقال" :نحن حريصون على
هذا الموضوع بالذات ،ألن حفظ القرآن
الكريم ينبغي أن ينتشر ،وأن يكون على
لسان كل مسلم على هذه األرض".
من جانب آخر ،بدأت وزارة التربية
باستقبال طلبات الراغبين بالعمل في
الوظائف التعليمية ضمن التعاقدات
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،حـ ـي ــث فـ ـتـ ـح ــت الـ ـجـ ـه ــات
المختصة المجال للمتقدمين بطلبات

تدقيق طلبات التعيين بـ «التربية»
ذك ــرت م ـصــادر تــربــويــة لـ ـ "ال ـجــريــدة" أن دي ــوان
الخدمة المدنية اشترط على الوزارة أخيرا ضرورة
الحرص على إدخال بيانات من ترغب الوزارة في
تعيينهم بأي وظيفة في برنامج النظم المتكاملة
الجديد ،حيث سيخضع ملف كل شخص متقدم

للعمل في ال ــوزارة إلــى التدقيق والتقييم من قبل
ال ــدي ــوان ،وتـحــديــد م ــدى الـمــوافـقــة عـلــى إجـ ــراءات
تعيينه مــن عــدمـهــا ،وبــالـتــالــي مـخــاطـبــة الـ ــوزارة
رسيما بالموافقة على التعيين وإتمام إجراءاته ،أو
إلغاء طلبه واالعتذار عن عدم تعيينه ،وفق كل حالة.

الهاجري :مستمرون في متابعة
اختفاء البغلي برومانيا
أكــد سفير الكويت لــدى رومانيا طــال الـهــاجــري ،استمرار
متابعة قضية ا خـتـفــاء ا لـمــوا طــن الكويتي محمد البغلي مع
السلطات الرومانية وبذل كل الجهود الممكنة من أجل كشف
مالبسات هذه القضية المأساوية.
وقال السفير الهاجري لـ"كونا" عقب لقائه رئيس المفتشية
العامة لشرطة محافظة براهوفا اللواء إدوارد استنسكو ،إن
المسؤولين الرومانيين حريصون على متابعة هذه القضية
اإلنسانية وكشف مالبساتها.
وشدد على حرص السلطات في البلدين على بذل كل الجهود
ً
ومتابعة آخر تطورات القضية ،فضال عن حرص السفارة على
مــواصـلــة ومـعــرفــة آخ ــر مــا تــوصـلــت إلـيــه نـتــائــج التحقيقات،
ً
مؤكدا أنها تحظى باهتمام ومتابعة على المستويين الشعبي
والرسمي.
يذكر أن رجل األعمال محمد البغلي اختفى في ظروف غامصة
في قرية كييا بمقاطعة براهوفا شمال العاصمة بوخارست في
الخامس من أغسطس عام .2015
ورصدت عائلة البغلي مكافأة مالية تقدر بـ  500ألف يورو
لمن يدلي بأية معلومات تساعد في العثور عليه.

التعيين الكترونيا من خالل موقع وزارة
التربية الرسمي.

استقبال الطلبات
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــدت مـصــادر
تربوية مطلعة لـ "الجريدة" أن الموقع
االلكتروني للوزارة بدأ استقبال طلبات
الراغبين بالعمل في الوظائف التعليمية
التي تم االعالن عنها أخيرا ،موضحة أن
المتقدم عليه استكمال إنشاء حساب
خاص به على الموقع ،ومن ثم إدخال
بياناته وصور من الشهادات والوثائق
المطلوبة ،حتى يتسنى للوزارة القيام
ب ـفــرز الـطـلـبــات وت ـحــديــد م ــن تنطبق
عليهم الشروط والطلب منهم الحضور
إلى الوزارة الستكمال إجراءات التعيين
في وقت الحق.
ف ــي م ـج ــال اخ ـ ــر ،أكـ ــد وك ـي ــل وزارة
التربية ،د .سعود الحربي ،أن جمعية
المعلمين ضـمــن روافـ ــد صـنــع ال ـقــرار

التربوي ،من خالل وجهات النظر التي
تطرحها لمصلحة العمل والمنظومة
التربوية ،مشيرا إلى أن عالقة الجمعية
مع "التربية" متميزة منذ عقود ،السيما
أنها تثري ال ــوزارة بأفكار تنقلها من
أهل الميدان.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحربي
لـلـصـحــافـيـيــن خ ـ ــال حـ ـض ــوره حفل
االسـتـقـبــال ال ــذي أقــامـتــه "المعلمين"،
بمناسبة فــوزهــا بــاالنـتـخــابــات التي
أقيمت األسبوع الماضي.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب رئ ـيــس مجلس
إدارة الجمعية مطيع العجمي ،عن بالغ
شكره وتقديره للقيادات التربوية وأهل
الميدان على حضورهم حفل استقبال
تجديد الثقة بمجلس إدارة "المعلمين"،
ون ـي ـلــه ث ـقــة الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة في
االنتخابات التي شهدتها "المعلمين"
األسبوع الماضي".
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«التربية الخاصة» :مستعدون
الختبارات نهاية العام
•

فهد الرمضان

أكد مدير إدارة التربية الخاصة د .سلمان الالفي
استعداد إدارته الختبارات نهاية العام الدراسي مشيرا
إلى أنه تم حصر عدد الطلبة الذين بحاجة إلى معلمين
خالل فترة االختبارات من فئة المكفوفين والمصابين
ً
بالشلل ،إذ يتراوح عددهم بين  80و 100طالب تقريبا
وجار توفير العدد الكافي لهم من المعلمين ،الفتا في
الوقت نفسه تطبيق لغة االشارة في مدارس التربية
الخاصة وجار إدخال المعلمين والمعلمات في دورات
تدريب بهذا الشأن.
وشـ ــدد ال ــاف ــي ف ــي ت ـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن خــال
حـضــورة أمــس نيابة عــن الوكيل المساعد للتعليم
الخاص الدكتور عبدالمحسن الحويلة برنامج ورش
ملتقى التواصل والحوار التربوي على مسرح جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا على "تسكين الوظائف
اإلشــرافـيــة فــي إدارة التربية الخاصة فــي المراقبات
اإلدارية ومراقبة الرعاية الطالبية والشؤون الوظيفية
والنقليات إضافة إلى الخدمة النفسية واالجتماعية
حيث لم يتبق إال مراقبة الشؤون التعليمية وسوف
ً
يتم تسكينها قريبا".
وعن طلبة المنح ،أكد الالفي وجود نحو  150طالبا
وطالبة في سكن المنح من سلطنة عمان والبحرين
وبعض الدول األخرى إضافة إلى وجود بعض المقاعد
ً
المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي ،مشيرا إلى
ً
مقابلة مجموعة من الطلبة وتم قبولهم مبدئيا وجار
استكمال إجراءات القبول للطلبة المتبقين.
مــن جانبها ،رك ــزت مراقبة ال ـمــدارس العربية في
اإلدارة العامة للتعليم الخاص نجاة الرويشد على
ً
أهداف الملتقى الذي جاء وفق قولها انطالقا من رؤية
سمو أمير البالد لكويت جديدة من أهدافها إصالح
نظام التعليم إلعداد رأسمال بشري إبداعي بصورة
أفضل تــؤدي إلى تعزيز ثقافة الحوار إليجاد حلول
إبداعية لمشكالت التعليم.
ً
وأوض ـح ــت الــروي ـشــد وج ــود  28م ـشــروعــا ضمن
ورش الـمـلـتـقــى سـ ــوف ي ـتــم ت ــدري ــب جـمـيــع مــديــري
الـ ـم ــدارس الـعــربـيــة عـلـيـهــا أهـمـهــا م ـشــاريــع رخـصــة
اإلداري المحترف وتطوير األداء المدرسي ورعاية
ً
المتعثرين دراسيا.

«اتحاد التطبيقي» لـ ةديرجلا• :بحثنا مع المضف
رفع تسجيل المقررات الدراسية إلى  9وحدات
•

فيصل متعب

كـ ـش ــف رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـعـ ــام لـطـلـبــة
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب مبارك الجويسري ،عن مناقشة
وفد االتحاد مع المدير العام للهيئة د .علي
المضف رفــع تسجيل الــوحــدات الدراسية
للطلبة المستمرين إلى  9وحدات دراسية،
خ ــال ف ـتــرة الـتـسـجـيــل الـمـبـكــر والـمـتــأخــر
والصيفي ،مشيرا إلــى أن االتـحــاد يــرى أن
تقليص تسجيل الوحدات الدراسية إلى 8
يؤخر الطلبة في مسيرتهم الدراسية.
وذكر الجويسري ،في تصريح صحافي
أمس لـ"الجريدة" ،أن رفع الوحدات الدراسية
إلى  9وإعادتها الى عهدها السابق يمكن
الطلبة من التخرج دون تأخير ،وتحديدا
في كلية التربية االساسية ،نظرا العدادها

مبارك الجويسري

ال ـط ــاب ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة وال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ــاج إل ــى
تسجيل شعب دراسية كثيرة ،متمنيا من
المسؤولين النظر بعين الرأفة ورفع سقف
تسجيل الوحدات.
وتــابــع أن "طلبة الهيئة يـخــوضــون في
ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة مــرحـلــة تـسـجـيــل للفصل
الــدراســي الصيفي ال ـقــادم ،بحيث نجد ان
هناك العديد من األقسام العلمية باشرت
فــي التجهيز لـهــذه العملية ،حتى يتمكن
الطلبة من التسجيل ،ولكن البعض منهم
يمر في حالة ركود ،وعلى رأسها تخصص
الـمـكـتـبــات فــي الـتــربـيــة االســاس ـيــة ،بحيث
ي ـض ــم ه ـ ــذا ال ـت ـخ ـص ــص ع ـ ـ ــددا ه ــائ ــا مــن
الدارسين ،اال اننا لم نجد مبادرة في توفير
شعب دراسية من قبل القسم ،فلماذا ال يتم
زيادة اعداد الشعب الدراسية حتى ال يقعوا
في أزمة المجاميع الدراسية المغلقة؟!".

وأوضـ ــح" :م ــن االس ـبــاب الـتــي قلصت عــدد
الوحدات في الفصل الدراسي الصيفي من  ٩الى
 ٨وحدات دراسية ،هي الميزانية ،وعلى ذلك فإن
ً
التقليص جاء كحل مؤقت تفاديا لعوائق اعتماد
الميزانية التي قد تتأخر من حين الى آخر".
وأضــاف أن "االتـحــاد من خــال اهتمامه
بعملية تسجيل المقررات وجد ان غالبية
المواد الدراسية للفصل الدراسي الصيفي
لــم ت ــدرج بعد فــي الصفحات االلكترونية
للطلبة" ،موضحا أنه وإن كان هناك تذمر
طالبي في هذا الجانب ،فإن االتحاد بكامل
طاقمه يعمل على خدمة الطلبة ،مطمئنا
بأن المواد سوف تنزل تدريجيا على النظام
االلكتروني للتسجيل ،وان االتحاد سيعمل
ويطالب بزيادتها خــال الفصل الدراسي
الصيفي ،ومتمنيا التوفيق والسداد لجميع
الطلبة في حياتهم الدراسية.

«األوقاف» لتطبيق الممارسات االقتصادية اإلسالمية «التوحد» :برنامج تربوي للفئات الخاصة
•

محمد راشد

قال وكيل وزارة األوقــاف ،فريد عمادي،
إن م ـبــادرة ال ـ ــوزارة ،بتبني مــركــز الكويت
لالقتصاد اإلسالمي كمشروع تنموي بهدف
مواصلة تنفيذ رؤية وتوجيهات سمو أمير
البالد ،بجعل الكويت مركزا تجاريا عالميا
جاذبا لالستثمار.
وذك ـ ــر ع ـم ــادي ف ــي كـلـمــة أل ـق ــاه ــا نـيــابــة
ع ــن وزيـ ــر األوقـ ـ ــاف وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
البلدية فهد الشعلة ،خــال افتتاح ورشــة
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـت ــي ت ـق ـي ـم ـهــا إدارة ال ـت ـخ ـط ـيــط

االس ـتــرات ـي ـجــي وال ـم ـع ـلــومــات م ــن  11إلــى
 13ال ـج ــاري ب ـع ـنــوان "ال ـمــدخــل التطبيقي
لوحدة الوكز السلوكي" ،إن "أهداف الخطة
االستراتيجية لمركز االقتصاد اإلسالمي
تـتـنــاغــم م ــع خ ـطــة اسـتــراتـيـجـيــة الـ ـ ــوزارة،
بعدما رسخت ثقافة االقتصاد اإلسالمي،
وجعلتها مـكــو نــا أ ســا سـيــا فــي المجتمع،
ودعما للخطة اإلنمائية للدولة ،وتحفيز
الجهات الحكومية ومجتمع األعمال على
تطبيق الممارسات االقتصادية اإلسالمية
لدعم التنمية االقتصادية".
وأض ـ ــاف أن "ع ـقــد ه ــذه الـفـعــالـيــة يمثل

نقابة «السكنية» تدعو إلى
إنصاف مهندسي المؤسسة
•

يوسف العبداهلل

اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس نـ ـق ــاب ــة
العاملين في المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،عبدالرحمن
ال ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،وأم ـ ـ ـيـ ـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق
الـنـقــابــة عـبـيــد الـنـفـيـشــان مع
عدد من مهندسي المؤسسة،
أم ــس ،لـبـحــث ومـنــاقـشــة عــدد
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بالمهندسين.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،ت ـص ــري ــح
صحافي عقب االجـتـمــاع ،إن
مـهـنــدســي الــرعــايــة السكنية
ي ـعــانــون تـعـسـفــا ف ــي تطبيق
ال ـن ـظ ــم والـ ـل ــوائ ــح ال ـم ـع ـمــول
بها ،منها على سبيل المثال
ال الـ ـحـ ـص ــر إج ـ ـبـ ــارهـ ــم عـلــى
ال ـع ـمــل ألك ـث ــر م ــن  7ســاعــات
وخ ـ ــال أي ـ ــام ال ـس ـبــت م ــن كل
أس ـب ــوع ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان،
ً
دون ت ـعــوي ـض ـهــم م ــادي ــا عن
ســاعــات العمل اإلضــافـيــة ،أو
تـكـلـيـفـهــم ب ــأع ـم ــال هـنــدسـيــة
فــي مــواقــع أخ ــرى غـيــر موقع
عملهم األساسي ،وهي تبعد
ل ـم ـس ــاف ــات ط ــوي ـل ــة ب ـص ــورة
ت ـك ـل ـيــف ،ح ـتــى ال يـحـصـلــون
عـلــى ب ــدل الـمـنــاطــق الـنــائـيــة،
إضافة الى إجبارهم بالبصمة
حضورا وانصرافا.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى أن مـ ــواقـ ــع

عبدالرحمن الغانم

الـعـمــل مـحـفــوفــة بــالـمـخــاطــر،
والـمـهـنــدسـيــن ال يـتـقــاضــون
ب ـ ــدل خـ ـط ــر ،رغ ـ ــم أن طـبـيـعــة
عـمـلـهــم ت ـف ــرض ذل ـ ــك ،مــؤكــدا
أن الـنـقــابــة لــن تـقــف مكتوفة
األيدي ،ولن تتهاون في حقوق
ومكتسبات العاملين بالرعاية
السكنية ،مبينا أ نــه سيتجه
لـ ـ ـع ـ ــرض ك ـ ــاف ـ ــة م ـس ـت ـح ـق ــات
وم ـط ــال ــب ال ـم ـه ـنــدس ـيــن على
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .ج ـن ــان ب ــوش ـه ــري الت ـخــاذ
ال ــازم بشأنها ،السيما أنها
لـ ــن تـ ــرضـ ــى أن ي ـن ـت ـه ــك حــق
م ـه ـن ــدس ــي ال ـم ــؤس ـس ــة ب ـهــذا
الشكل في عهدها.

ترجمة تطبيقية لما شملته هــذه الخطة
من مبادرات استراتيجية تتمثل في سعينا
نـحــو إع ــداد وصـيــاغــة الـمــدخــل التطبيقي
إلنشاء وحدة الوكز السلوكي ،الذي يمزج
بـيــن عـلــم الـنـفــس وع ـلــم االق ـت ـصــاد ،بهدف
فهم سلوكيات األفراد عند اتخاذ القرارات
االقتصادية".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة ال ـت ـخ ـط ـيــط
االستراتيجي عبدالله الشاهين ،إن "وزارة
األوقاف تقدم في مسيرتها االستراتيجية
والتنموية نموذجا لألداء المقارن للعديد
من الوزارات والمؤسسات الحكومية".

الجسار« :التخطيط»
حريص على المحافظة
على المال العام
أشـ ــاد رئ ـي ــس دي ـ ــوان الـخــدمــة
المدنية م .أحمد الجسار ،بجهود
األمــانــة الـعــامــة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية في التطبيق
السليم لقوانين ولوائح وقرارات
مجلس الخدمة المدنية وتعاميم
الديوان ،مثمنا حرص األمانة على
المال العام خــال الفترة من أول
يناير حتى نهاية ديسمبر .2018
وأع ـ ـل ـ ـن ـ ــت األم ـ ـي ـ ـن ـ ــة الـ ـع ــام ــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـلـ ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ــة
والـمــالـيــة فــي امــانــة "التخطيط"،
إيـ ـم ــان ال ـم ـط ـي ــري ،ف ــي ت ـصــريــح،
أم ــس ،أن إش ــادة الـجـســار جــاءت
في كتاب رسمي وجهه إلى األمانة
العامة للمجلس.
وثمنت المطيري مــا جــاء في
كـتــاب رئـيــس الــديــوان مــن إشــادة
بجهود األمانة العامة لـ "االعلى
للتخطيط" ،والعاملين في إدارة
الـ ـ ـش ـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـخ ــدم ــات
الـ ـع ــام ــة ،وخ ــاص ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بــال ـحــرص عـلــى تـطـبـيــق قــوانـيــن
ولوائح وقــرارات مجلس الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة .وأك ـ ـ ــدت ال ـم ـط ـي ــري أن
حـ ـ ــرص األم ـ ــان ـ ــة عـ ـل ــى ت ـط ـب ـيــق
ال ـقــوان ـيــن وال ـ ـقـ ــرارات وال ـل ــوائ ــح،
وكذلك الحرص على المال العام،
ه ــو نـهــج انـتـهـجـتــه األم ــان ــة منذ
سنوات طويلة ،إيمانا منها بأن
هذا النهج هو واجب وطني على
كل مسؤول في هذا البلد.

نظم مركز التدريب بمركز الكويت للتوحد ،ورشة
عمل بعنوان "إعداد البرنامج التربوي الفردي للطلبة
ذوي الحاجات الخاصة" ،ضمن سلسلة من الدورات
وال ـم ـح ــاض ــرات الـمـتـخـصـصــة ف ــي م ـج ــال الـتــوحــد
والفئات الخاصة.
وقــال المركز ،في بيان ،أمــس ،إن الورشة قدمها
د .ع ـبــدالــرح ـمــن ج ـ ــرار ،لـمـجـمــوعــة م ــن المعلمين
واالخـتـصــاصـيـيــن والـمـشــرفـيــن ،وت ـنــاولــت تــدريــب
ً
المشاركين عمليا على كيفية االستفادة من التقييم
فــي صياغة األه ــداف التربوية ،وتحديد األسلوب
التعليمي المالئم لحالة الطالب ،وصوال إلى تحقيق
أفضل النتائج المرجوة.

«عمال الكويت» يرفض طلب
انعقاد المؤتمر الطارئ
قــال السكرتير الـعــام لالتحاد
ال ـ ـعـ ــام لـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــوي ــت ع ــوض
الـمـطـيــري إن االت ـح ــاد تـلـقــى من
بعض المنظمات األعضاء طلب
ان ـع ـقــاد مــؤت ـمــره ال ـع ــام ب ـصــورة
ً
طــارئــة ،موضحا أنــه رغــم إرســال
الطلب بطرق لم تــرد في دستور
االتحاد ،فإن المجلس التنفيذي
ً
ق ــام ،حــرصــا منه على التجاوب
مع رغبة هذه المنظمات ،ببحث
الـ ـطـ ـل ــب الـ ـم ــرس ــل عـ ـب ــر ال ـب ــري ــد
والفاكس ،ووجد أنه يفتقد أبسط
ال ـق ــواع ــد واألسـ ـ ــس الــدس ـتــوريــة
ل ـل ـع ـمــل ال ـن ـق ــاب ــي ،إذ إن مـعـظــم
ال ـن ـق ــاب ــات ال ـم ـقــدمــة ل ــه مـخــالـفــة
ً
أساسا للدستور نتيجة رفضها
تـســديــد االش ـتــراكــات المستحقة
عليها لالتحاد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح ،أن االتحاد كرر مطالباته
ل ـل ـن ـق ــاب ــات األع ـ ـض ـ ــاء ب ـت ـســديــد
اش ـتــراكــات ـهــا الـمـسـتـحـقــة عليها
عــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،أو حـتــى عن
العام السابق بالنسبة للنقابات
المتأخرة ،إال أن معظمها لم تعمل
ع ـل ــى ت ـل ـب ـيــة ال ـط ـل ــب ولـ ــم ت ـســدد
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــات ،وم ـن ـه ــا ن ـقــابــات
العاملين بالقطاع الحكومي.
ولفت إلــى أن دستور االتحاد
العام ينص على وجــوب تسديد
ال ـن ـق ــاب ــات الش ـت ــراك ــات ـه ــا خ ــال
األشهر الثالثة األولــى من السنة
ً
المالية ،الفتا إلى أن المادة ""26

عوض المطيري

م ــن ه ـ ــذا ال ــدسـ ـت ــور ت ـن ــص عـلــى
أنــه "فــي حــالــة عــدم قـيــام النقابة
الـ ـعـ ـض ــو بـ ـ ـس ـ ــداد اشـ ـت ــراك ــاتـ ـه ــا
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة ع ـل ـي ـهــا
لــاتـحــاد ال ـعــام قـبــل شـهــريــن من
ان ـع ـقــاد ال ـمــؤت ـمــر ال ـع ــام تصبح
الـنـقــابــة بـصـفــة م ــراق ــب ،وم ــن ثم
ال ي ـحــق ل ـهــا ال ـتــرشــح لـعـضــويــة
المجلس التنفيذي لــا تـحــاد أو
ال ـت ـصــويــت ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات أو
المؤتمر العام" ،وبالتالي يفقدها
حقوقها الدستورية ومنها حق
طلب انعقاد المؤتمر.

وذكر أن الورشة القادمة ستقام من  31الجاري
ح ـتــى  2أب ــري ــل الـمـقـبــل م ــن  5إل ــى  8م ـس ـ ً
ـاء بـقــاعــة
المحاضرات الكبرى بمبنى مركز الكويت للتوحد.
وأوضح أن الورشة تتطرق إلى "تصميم وتطبيق
البرنامج العالجي السلوكي مع الطلبة ذوي الحاجات
الخاصة" ،وتشمل تدريبات عملية على أكثر األساليب
العالجية فاعلية ،وكيفية قياس السلوك ،إضافة إلى
تدريب عملي للمشاركين على وضع خطط عالجية
سلوكية ،منها :النشاط الزائد ،العنف ،ضعف االنتباه،
اإليذاء ،واالنسحاب االجتماعي.

محليات
سلة أخبار
مذكرة تعاون بين «البيئة»
ومدينة اليرموك الصحية

تم صباح أمس توقيع مذكرة
تعاون بني الهيئة العامة
للبيئة ومدينة اليرموك
الصحية ،بهدف االرتقاء
بمستوى الخدمات البيئية
في مدينة اليرموك.
وأعلنت الهيئة ،في بيان أمس،
أن مذكرة التعاون ُوقعت
بحضور املدير العام للهيئة،
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ
عبدالله األحمد ،ومختار
اليرموك عبدالعزيز املشاري.
وأكدت الهيئة أن املذكرة
تهدف إلى تعزيز التعاون
املشترك في إعداد برامج
توعوية بأهمية البيئة
والدعوة إلى املحافظة عليها
وحماية مواردها الطبيعية،
وبما يحقق معايير املدن
الصحية العاملية.

«إحياء التراث» تطلق
مشروع «تمكين»

أكدت لجنة إغاثة سورية
التابعة لجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،أن مشروع "صدقتي
الشهرية" حقق نجاحًا كبيرًا
للشهر الثالث عشر على
التوالي.
وأشارت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إلى تخصيص مشروع
"صدقتي الشهرية  "13هذا
الشهر لصالح مشروع "تمكني"،
الفتا إلى أن وفدا من اللجنة
غادر إلى تركيا لتوثيق
املشاريع التعليمية والتنموية
والطبية ،كما قاموا بتوزيع
مساعدات على الالجئني
واأليتام السوريني في تركيا.
وأوضحت أن "تمكني" يستهدف
فئة الشباب واليافعني من
الالجئني السوريني في تركيا
في مدينة الريحانية التي
تقع على الحدود السورية -
التركية ،ويتم من خالله تقديم
منح دراسية جامعية للطلبة
املتفوقني األكثر احتياجًا.

«البلدية» :تحرير 70
مخالفة في مبارك الكبير
كشفت إدارة العالقات العامة في
بلدية الكويت أن إدارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية بفرع
مبارك الكبير قامت برفع 1647
إعالنا خالل فبراير املاضي.
وأوضح مدير إدارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية في
مبارك الكبير ضيدان العدواني،
في تصريح أمس ،أن اإلدارة
قامت برفع وإزالة  1647إعالنا
من الشوارع وامليادين ،وتحرير
 70مخالفة ،إلى جانب الكشف
على  160محال.
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سرطان الفساد يفتك بـ «الصحة»

نيابية مستمرة في قرارات العالج بالخارج ...والحكومة خضعت أمام األعضاء وانتصرت لهم
تدخالت
•
ّ
• ةديرجلا وثقت تجاوزات حاالت العالج واألخطاء الطبية والمخالفات في التعيينات و«اإلشرافية»
•

عادل سامي

أثار الكتاب الذي كشفت عنه
د .فاطمة حمادة ،عاصفة من
ّ
ردود الفعل المنددة بتدخل
بعض أعضاء مجلس األمة في
اللجان الطبية ًالتابعة لوزارة
الصحة ،وتحديدا في ضغوط
ّ
هؤالء وتدخلهم في قرارات
اللجنة الدائمة في المجلس
الطبي ،حيث أكدت أن هذا
التدخل يترتب عليه إصدار
قرارات وتوصيات طبية غير
صحيحة ،وتفتقر إلى العدالة
والمساواة ،وفيها كثير من
الظلم لبقية الناس الذين
ال تربطهم عالقة بأعضاء
«األمة».

برلمانيون
يضغطون إلصدار
قرارات طبية غير
صحيحة ...والوزارة
ً
ال تحرك ساكنا

انتقادات لـ «الصحة»
تطالبها بالكشف
عن أسماء النواب
الذين يتدخلون
في أعمال اللجان

ف ـتــح ال ـك ـتــاب الـ ــذي ت ـقــدمــت به
مراقبة اللجان الطبية في المجلس
الطبي العام ،د .فاطمة حمادة ،إلى
مسؤولي وزارة الصحةّ ،والذي جاء
فيه تزايد ضغوط وتــدخــل بعض
أع ـضــاء مجلس األم ــة فــي ق ــرارات
اللجنة الدائمة بالمجلس الطبي
الـعــام ،مزيدا من التساؤالت حول
ال ـف ـســاد الـ ــذي تـعــانـيــه الـقـطــاعــات
ا ل ـ ـح ـ ـيـ ــو يـ ــة فـ ـ ــي وزارة ا ل ـص ـح ــة
وسكوتها عن التدخالت النيابية
في أعمالها الفنية.
تصاعدت أمس ردود الفعل
فقد
ّ
ال ـم ـن ــددة ب ـت ــدخ ــل ب ـعــض أع ـضــاء
مجلس األم ــة فــي الـلـجــان الطبية
التابعة لــوزارة الصحة ،وذلــك في
أعقاب ّ
تسرب الكتاب الذي أرسلته
حـمــادة إلــى كــل مــن وزي ــر الصحة
الشيخ د .باسل الصباح ،ووكيل
الوزارة ،والوكيل المساعد للشؤون
القانونية« ،لتبيان حقيقة ما يحدث
ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة الــدائ ـمــة
بالمجلس الطبي العام» ،أكدت فيه
أن «اآلونــة األخيرة شهدت ازديــاد
الضغوط والتدخل السافر لبعض
أع ـضــاء مجلس األم ــة فــي ق ــرارات
اللجنة الدائمة ،مما يترتب عليه
إص ــدار قـ ــرارات وتــوصـيــات طبية
غير صحيحة ،وتفتقر إلى العدالة
والمساواة ،وفيها كثير من الظلم
لبقية الناس الذين ال تربطهم عالقة
بأعضاء مجلس األمة هؤالء».
وأش ـ ــارت ح ـم ــادة ،فــي كتابها،
إلـ ــى أنـ ــه «مـ ــن ال ـم ــؤس ــف أن تجد
النائب المحترم يستخدم نفوذه
فــي الـضـغــط عـلــى أع ـضــاء اللجنة
إلص ــدار ق ــرارات وتوصيات طبية
غـيــر صـحـيـحــة» ،مـشـيــرة إل ــى أنــه
«فــي حــال رفضنا الخضوع لهذه
الضغوط ،يوجه النائب المحترم
األس ـئ ـلــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة والـتـشـكـيــك
والتقليل من جهود أعضاء اللجنة
الذين يعملون جاهدين ،ومن دون
مقابل ،للمحافظة على كيان هذه
اإلدارة من الفساد اإلداري الموروث،
وتعتبر تلك الممارسات هي السبب
الرئيس في فسادها».
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ق ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت خ ــال
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ــاض ـ ـي ـ ــة س ـي ــا
مـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ـم ــوج ـه ــة إل ــى
ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي وزارة الـصـحــة،
تطالبهم فيها بالكشف عن أسماء
النواب الذين يتدخلون في أعمال
اللجان الطبية ،معتبرين أن هذا

التدخل يعد فسادا وهدرا للعدالة
والمساواة بين المواطنين.

وقف التدخالت
وف ـ ـتـ ــح ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب عـ ـش ــرات
وزارة الصحة
التساؤالت عن قدرة ّ
ورغـبـتـهــا فــي وق ــف تــدخــل بعض
النواب بأعمال اللجان الفنية ،وعلى
رأس ـه ــا ل ـج ــان ال ـع ــاج بــال ـخ ــارج،
ومحاولة بعضهم ترهيب أعضاء
الـ ـلـ ـج ــان ال ـط ـب ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات لـقـبــول أسـمــاء
بعينها للسفر للعالج السياحي
من المحسوبين على بعض النواب.
وش ـهــدت وزارة الـصـحــة خــال
الفترة الماضية عشرات التقارير
الـتــي تــؤكــد وج ــود خـلــل كبير في
قطاعات فنية حيوية فيها ،على
رأسـ ـه ــا إدارة الـ ـع ــاج ب ــال ـخ ــارج،
وشـ ـه ــد م ـل ــف إرسـ ـ ـ ــال «ال ـم ــرض ــى
للسياحة العالجية» ارتفاعا كبيرا
كشفته تقارير داخلية أشارت إلى
أن عدد المرضى المبتعثين للعالج
في الخارج تجاوز الــ 6آالف حالة
خالل عام .2018
وفــي تقرير نشرته «الـجــريــدة»
بـتــاريــخ  28يناير الـمــاضــي تحت
عنوان «تـجــاوزات الصحة»365 ...
ً
ي ــوم ــا م ــن اإله ـ ـمـ ــال  -اس ـت ـجــواب
ال ـص ـف ـح ــة ال ـ ــواح ـ ــدة فـ ــي الـلـجـنــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ...إلـ ــى مـ ـت ــى؟ ،أش ــار
التقرير إلى أنه رغم مرور أكثر من
ع ــام عـلــى إن ـج ــاز لـجـنــة التحقيق
الـبــرلـمــانـيــة ف ــي تـ ـج ــاوزات وزارة
الصحة تقريرها بشأن المخالفات
ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ل ـ ـلـ ــوزارة ،فــإن
التقرير ال ي ــزال َ
مهمال فــي جــدول
أعـ ـم ــال مـجـلــس األمـ ـ ــة ،إذ ل ــم تتم
مناقشته حتى تاريخه.
واح ـتــوى التقرير على العديد
م ــن ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ـه ـمــة ع ــن ملف
الـعــاج بــالـخــارج الـتــي تشير إلى
وج ــود كثير مــن ال ـت ـجــاوزات ،كما
انتهت اللجنة من خالله إلى عدة
نتائج ،ضمنها ،على سبيل المثال
ال ال ـح ـص ــر ،تـ ـك ــرار ع ـ ــدول لـجـنــة
الـتـظـلـمــات ع ــن ق ــرارات ـه ــا بــرفــض
العالج في الخارج ،وعدم التحقق
من سفر المرضى وعودتهم.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك تـ ـق ــدم ع ــدد
مــن ن ــواب األم ــة بـطـلــب فـتــح ملف
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات وزارة ال ـص ـح ــة عـبــر
األسئلة البرلمانية ،حــول العالج
ب ـ ــال ـ ـخ ـ ــارج واألخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء ال ـط ـب ـي ــة

وتـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاوزات ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات
والوظائف اإلشرافية ،وعدم اعتماد
الهيكل التنظيمي للوزارة.
وك ــان ــت «ال ـج ــري ــدة» ق ــد فـ ّـجــرت
مفاجأة من العيار الثقيل بنشرها
خبرا بتاريخ  25أغسطس  2018عن
عــدم صالحية سـيــارات اإلسـعــاف
الـتــي تعاقدت عليها الـ ــوزارة عام
 ،2015وهــو مــا أيــده تقرير إلدارة
ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع ب ـت ــاري ــخ 15
ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي ،ال ـ ــذي أكـ ــد خبر
«الـجــريــدة» وطــالــب وزارة الصحة
ّ
بـعــدم تسلمها الـسـيــارات لوجود
ً
أعطال بها تسبب أضرارا للمرضى،
مطالبا الــوزارة بمجابهة اإلخالل
ً
باتخاذ اإلجراءات المقررة قانونا
والمنصوص عليها بالعقد ،وهو
ما ّ
يعد فسادا أيضا.
وأكـ ــدت «ال ـف ـتــوى» وج ــود خلل
فني فــي نـظــام التكييف ال يحقق
درجات البرودة المطلوبة تعاقديا،
س ـ ـ ــواء ب ــال ـك ــاب ـي ـن ــة أو فـ ــي غــرفــة
المريض بجميع السيارات.
وقـ ـ ــد ت ـس ـب ــب مـ ـل ــف «س ـ ـيـ ــارات
اإلسعاف» في تقديم عضو سابق
فــي «لجنة المناقصات» وزوجته
إل ــى ال ـن ـيــابــة بـتـهـمــة ال ــرش ــوة في
هذا الملف.

جرائم فساد
كـمــا طـفــت عـلــى الـسـطــح إحــالــة
مسؤولين في «الصحة» إلى النيابة
بشبهة جرائم فساد اشترك فيها
مـ ـس ــؤول ــون م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـمـثـلــت
في ســوء استخدام آليات وبــدالت
االنتداب.
وبتاريخ  16ديسمبر الماضي
فـ ّـجــر ج ـهــاز الـمــراقـبـيــن الماليين
م ـف ــاج ــأة م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل بــأن
وزارة الصحة تتجاوز الدستور،
حيث صرفت مبالغ مليونية على
الـ ـع ــاج ب ــالـ ـخ ــارج دون االلـ ـت ــزام
بضوابط إيفاد المرضى ،وارتكبت
 8653مخالفة في أكثر من  56ألف
معاملة بالسنة المالية الحالية
بلغت ذروتها في خدمات العالج
بالخارج ،وحساب ُ
العهد.
ووص ــف التقرير ،ال ــذي نشرته
«الـ ـج ــري ــدة» ،أن الـ ـص ــرف الـفـعـلــي
للخدمات الصحية بالخارج بلغ
 124مليون دينار ،غير أن «الصحة»
تـجــاوزت ،بمعرفة وتمويل وزارة
المالية ،قيد الميزانية الــذي نص
على ضــرورة التزام الجهات التي

تقارير كثيرة أكدت
وجود خلل كبير
في قطاعات الوزارة
على رأسها إدارة
العالج بالخارج

«الفتوى» أكدت
معلومات ةديرجلا
أن سيارات
اإلسعاف ال تصلح
لالستخدام
•

لها مكاتب خارج الكويت بتمويلها
فــي ح ــدود االع ـت ـمــاد المنصوص
عليه.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ت ــم ت ـحــويــل 111
مـلـيــون دي ـنــار للمكاتب الصحية
بــال ـخــارج زيـ ــادة عـلــى الـمـقــدر في
الميزانية المخصصة لــذلــك ،مما
تــرتــب عليه ارت ـفــاع رصـيــد ُ
العهد
المتراكم في ال ــوزارة إلــى أكثر من
 1.5مليار ديـنــار ،الفتا إلــى أن 80
في المئة من ذلــك الرصيد يخص
تـمــويــل تـلــك الـمـكــاتــب طـ ــوال عــدة
س ـنــوات مــالـيــة ،ول ــم يـتــم تسويته
إلى اآلن.
واعتبر التقرير أن «الصحة» هي
األعلى في رصيد ُ
العهد المتراكمة
بين الجهات الحكومية ،والبالغ
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـيــزان ـيــة الـعــامــة
للدولة نحو  6مليارات ديـنــار ،إذ
يعود  25في المئة منه للوزارة ،بما
يقارب مليارين ،األمر الذي يقتضي
مــن وزارة الـمــالـيــة الـتـشــديــد على
هــذه الجهات لتسوية تلك العهد
أوال فأوال ،إلى حين إقفال الحساب
ال ـخ ـت ــام ــي ل ـل ـم ـيــزان ـيــة ال ـح ــال ـي ــة؛
ُ
وأال تـ ـص ــرف ل ـه ــا إال ف ــي ح ــدود
المخصص للحد من تضخمه.
وقال التقرير إن ديوان الخدمة
الـمــدنـيــة سـجــل  68مـخــالـفــة على
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ولـ ــم ي ـص ـحــح م ـن ـهــا إال
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وت ـ ــرك ـ ــزت ال ـم ـخ ــال ـف ــات

على الـتــوالــي فــي شغل الوظائف
اإلش ــراف ـي ــة – الــرقــابــة الـمـسـبـقــة –
الـهـيــاكــل التنظيمية ،وال تعرض
الوزارة عليه بعض قرارات ترشيح
موظفيها في المهمات الرسمية».
وأضـ ــاف أن ه ـنــاك  33مخالفة
مالية على وزارة الصحة بعضها
يخص سـنــوات سابقة وبعضها
جــديــدة ،وال تـجــري ال ـ ــوزارة فيها
الـتـحـقـيـقــات ال ــازم ــة؛ وال يتلقى
ً
الديوان منها ردا؛ وأنها تتعنت في
التعامل مع طلباته ،وفقا لتقرير
الــديــوان وكتبه الرسمية ال ــواردة
للجنة.
وذكر أن بعض تلك المخالفات
المالية ارتبطت ببنود تــم إجــراء
مناقالت مالية عليها ،زيــادة عما
هو معتمد لها في الميزانية كبند
ايجار معدات نقل جوي ،وتم إفراد
محور خاص لها في التقرير الفني.
وظـ ـه ــر أيـ ـض ــا م ـل ــف آخ ـ ــر ،هــو
حصول أطباء وممرضين وصيادلة
على «ش ـهــادات دك ـت ــوراه» نالوها
من جامعات باكستانية وفلبينية
وأردن ـي ــة وه ــم عـلــى رأس عملهم،
وسـ ــط اس ـت ـم ــرار م ـطــالــب نـيــابـيــة
ِّ
المزورين.
بالكشف عن
كما باشرت «نزاهة» في التحقق
في شبهات بمناقصة «عافية ،»2
وأكـ ـ ــدت أن أج ـهــزت ـهــا الـمـخـتـصــة

باشرت جمع المعلومات وإجــراء
الـتـحــريــات الــازمــة فيما أثـيــر في
بعض وسائل التواصل االجتماعي
ح ــول شـبـهــات ف ــي مـنــاقـصــة عقد
«ع ــاف ـي ــة  ،»2ت ـم ـث ـلــت ف ــي اعـ ـت ــذار
الشركة صاحبة أقل عطاء وترسية
ال ـم ـنــاق ـصــة ع ـل ــى أخـ ـ ــرى تـقــدمــت
بعطاء أكبر.

تقرير المراقبين
الماليين يرصد
 8653مخالفة في
أكثر من  56ألف
معاملة بالسنة
المالية

الوزارة هي األعلى
في رصيد ُ
العهد
المتراكمة بين
الجهات الحكومية
بـ  6مليارات دينار

النصف يسأل الوزير عن تعيين ممرضات
دون صرف رواتبهن منذ 2016
طفا على السطح أيضا ملف «تعيين الممرضات»،
ال ــذي ت ــم تـحــويـلــه إل ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،بـعــد تــوصــل
التحقيق في هذه المسألة إلى أن هناك مخالفات تتمثل
في شبهة اإلضرار بالمال العام.
وكان النائب راكان النصف قد ّ
وجه سؤاال إلى وزير
الصحة حول تعيين أعداد كبيرة من هؤالء الممرضات
بواسطة شركات دون صرف رواتب لهن منذ عام ،2016

حيث كان هذا الملف أحد موضوعات استجوابه المقدم
لوزير الصحة األسبق د .علي العبيدي ،مشيرا إلى أن
الفساد الــذي ضــرب قطاعات ال ــوزارة شــل تطويرها،
ّ
وكبد المال العام خسائر كبيرة ،وأضر بسمعة الكويت
دوليا.
وأشـ ـ ـ ــار د .بّ ــاس ــل الـ ـصـ ـب ــاح ،فـ ــي رده ،إلـ ـ ــى أن
المخالفات تمثلت في استقدام أعــداد مبالغ فيها

مــن ه ــؤالء الممرضات للعمل بــالــوزارة بما يفوق
الدرجات الوظيفية المقررة لـ «الصحة» من ديوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ،فـضــا ع ــن شـبـهــة ف ــي إجـ ــراءات
تعيينهن من خالل إصدار سمات دخول ومنحهن
إقــامــات حكومية دون موافقة دي ــوان الخدمة ،إلى
جانب شبهة إنهاء إجــراء ات تعيينهن مقابل دفع
مبالغ مالية كبيرة.

مؤتمر طبي يوصي بإنشاء مركز لطب السموم تذمر لوقف صرف بدل األعمال
«المحاسبة» يوافق على تمديد
«اإلضافية» في «الصحة»
«الضمان الصحي للوافدين»  6أشهر
●

عادل سامي

وافق ديوان المحاسبة على تمديد
عـقــد تسجيل المشتركين بالضمان
الصحي وإص ــدار البطاقات الخاصة
بهم ،مدة  6أشهر اعتبارا من  29يناير
 2019حتى  27يوليو  2019دون تحمل
الوزارة أي تكاليف أو أعباء مالية.
وأض ــاف الــديــوان ،فــي كتاب أرسله
إل ــى وكـيــل وزارة الـصـحــة" :بــاإلشــارة
إلى كتابكم رقم أ.ش2112464/ 1845 .

ب ـتــاريــخ  27ف ـبــرايــر  2019ح ــول عقد
تسجيل المشتركين بالضمان الصحي
وإصدار البطاقات الخاصة بهم ،وحيث
قرر الجهاز المركزي للمناقصات في
اجتماعه رقم  2019/ 5المنعقد بتاريخ
 2يـنــايــر  2019الـمــوافـقــة عـلــى طلبكم
بتمديد العقد حسب التفصيل الوارد
ف ــي ك ـتــا بــه رق ــم ل.م.م1413/161/18/
بتاريخ  30يناير  ،2019فإننا ال نرى
ً
مانعا من السير في إج ــراء ات تمديد
العقد لمدة  6أشهر".

أوصـ ــى مــؤت ـمــر ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـمــال
إفــريـقـيــا لـطــب الـسـمــوم اإلكـلـيـنـيـكــي ،وال ــذي
ن ـظ ـمــه م ـج ـلــس أقـ ـس ــام ال ـ ـطـ ــوارئ ف ــي وزارة
ال ـص ـح ــة ،ب ــإن ـش ــاء م ــرك ــز ل ـطــب ال ـس ـم ــوم فــي
ا لـبــاد ،و تــم ر فــع توصية إ لــى وزارة الصحة
بذلك في ختام أعماله قبل يومين.
و ق ـ ــال رئيـ ـ ــس اللجنة المنظمة للمؤتمر،
د .عبداللطيف العومي ،إن المؤتمرين اطلعوا
على أحدث التصميمات لعدة مراكز للسموم
حول العالم ،الختيار أفضل تصميم يتناسب
مع الكويت ،مشددا على الحاجة إ لــى مزيد
من التوعية حول تخصص طب السموم.

وأ شــار إ لــى أ نــه تمت مناقشة فكرة إنشاء
مــر كــز للسموم فــي ا لـكــو يــت ،وا ل ــذي ستكون
ضمن مهامه ،في حال تأسيسه ،حصر أعداد
المصابين ،والتعامل معهم ،ومساعدتهم.
وأ كـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـم ــؤ تـ ـم ــر شـ ـم ــل  50م ـت ـح ــد ث ــا
مـثـلــوا  15دول ــة حــاضــروا عــن طــب الـسـمــوم،
وأقاموا ورش عمل حول كيفية التعامل مع
المصابين في الحروب الكيميائية ،وكذلك
المصابين في الحوادث البتروكيميائية.

أك ـ ــدت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة أن ح ــال ــة من
ال ـت ــذم ــر ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ق ـط ــاع ــات وزارة
الصحة ،بسبب وقف صرف بدل األعمال
اإلضافية أكثر من  4أشهر ،بعد تطبيق
ديوان الخدمة المدنية برنامج "تحسين
األداء".
وقــالــت الـمـصــادر إن الـبــرنــامــج ،الــذي
أدخله الديوان قبل  4أشهر ،ال يقبل إدخال
مكافآت اإلضافي ،التي تمثل مستحقات
للعاملين فــي "ا لـصـحــة" بجميع الفئات
الـطـبـيــة وغ ـيــرهــا ،وه ــي بــالـمـئــات ،حيث

ال يـقــل ع ــدد المستحقين بالمستشفى
الواحد عن .100
وأشارت إلى أن متوسط قيمة اإلضافي
ي ـت ــم ح ـس ــب سـ ــاعـ ــات ال ـع ـم ــل والـ ــدرجـ ــة
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ،ح ـي ــث ي ـص ــل ع ـ ــدد س ــاع ــات
العمل في اليوم الواحد إلى  4مدة  4أيام
فــي األسـبــوع ،وهــو مــا يعني أن المبالغ
المستحقة للعاملين بالوزارة تقدر بآالف
الدنانير ،مما يضعها في موقف محرج،
لعدم قدرتها على صرف هذه المبالغ ،ألن
تقنية "تحسين األداء" ال تقبل بها.
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حسين العبدالله

بينما تكتظ شوارع العاصمة
بالمركبات وحافالت نقل
المتوجهين إلى العمل أو
حركة
التسوق ،يترقب المارة ً
المرور في الشوارع انتظارا
لتوقفها ،ألن القوانين
ال تسمح لهم بالمرور والتنقل
في الشوارع ،في وقت عجزت
األجهزة الرسمية عن توفير
إشارات خاصة للمشاة.

في الوقت ال��ذي وف��رت األجهزة
ال��رس��م��ي��ة ال��ط��رق وف��رض��ت شرطة
المرور إدارتها على حركة السير،
ً
ف������إن ح����رك����ة ال���ت���ن���ق���ل م���ش���ي���ا ع��ل��ى
األق��دام تكاد تكون معطلة النعدام
القوانين التي تكفل للمارة التنقل
والمرور في الشوارع ،والتمكن من
تجاوز بعض الطرقات عند توقف
المركبات ،ويكشف الواقع العملي
ال��ي��وم��ي ع��ن غ��ي��اب ال��ن��ظ��ام األمني
ال����م����روري وال��ه��ن��دس��ي ال����ذي يلزم
قائدي المركبات بالتوقف دقائق
معدودة والسماح للمشاة والمارة
ب��ال��ع��ب��ور ،س���واء م��ن خ�لال تكليف
رجال المرور بإيقاف حركة المرور،
أو ح��ت��ى وض����ع إش�������ارات للمشاة
أو المارة.
غ���ي���اب األن���ظ���م���ة ف����ي ال����ش����وارع
وال��ط��رق��ات الرئيسية جعل حرية
ً
التنقل التي كفلها الدستور مشيا
ع��ل��ى األق��������دام م��ع��ط��ل��ة إزاء غ��ي��اب
النظام الفني والقانوني من األجهزة
ال���رس���م���ي���ة ،ل��ت��م��ك��ي��ن االف����������راد م��ن
ممارستها ،وجعل أمر تنقل المارة
في الشوارع أشبه بالمغامرة ،ألنهم
ق���د ي��ت��ع��رض��ون ل��ل��ده��س إزاء ع��دم
توقف المركبات في العاصمة فترات
تسمح بالمرور ،وهو األمر الذي قد
يثير مسؤولية ال��دول��ة القانونية
بالتعويض.

مسؤولية الدولة
وعن مسؤولية الدولة القانونية
ت��ج��اه المتضررين م��ن ج���راء عدم
ت���وف���ي���ر إش�����������ارات ت���س���م���ح ب��ت��ن��ق��ل
المارة في الشوارع الداخلية وتلزم
ق��ائ��دي المركبات بالتوقف ،يقول
المحامي سليمان مبارك الصيفي،
إن توفير ممرات وإش���ارات للمارة
من ضوابط سالمة الشوارع العامة
وفق المعايير الدولية ،والعمل على
تأمين حقوقهم بالتنقل.
وأكد الصيفي أن خلو الشوارع
والممرات العامة من تلك الضوابط
ي��ث��ب��ت م��خ��ال��ف��ت��ه��ا ،ألن غ��ي��اب تلك
الممرات واإلش���ارات يعني حرمان
األفراد من ممارسة حقهم بالتنقل،
مضيفا «كما أن السماح حاليا ،في
ظ���ل ع���دم وج����ود ت��ل��ك ال��ض��م��ان��ات،
يعني إمكانية تعريضهم للخطر،
وهو األمر الذي قد يثير مسؤولية
األجهزة المعنية عن تنظيم حركة
المرور وتصميم الشوارع».

حقوق المارة

الشوارع تفتقر إلى
إشارات تسمح بتنقل
المارة وال محاسبة
لقائدي السيارات
المخالفة

وأوض��ح أن معظم دول االتحاد
األوروب�����������ي وال������والي������ات ال��م��ت��ح��دة
االم��ي��رك��ي��ة ت��ق��دم خ��دم��ة ال��م��ارة في
الشوارع ،وتوفر لهم حارات للعبور،
وإش�����ارات تنظم م��روره��م ،ضمانا
لممارستهم ح��ق التنقل ،وتجنبا
للمسؤولية القانونية التي قد تثار
على الدولة من جراء عدم تخصيص
حارات وإشارات تسمح لهم بالعبور
وت���وق���ف ع��م��ل��ي��ة م�����رور ال��م��رك��ب��ات
دقائق معدودة ،والعكس.
وت����اب����ع «ل����ذل����ك ع���ل���ى األج���ه���زة
المعنية بتنظيم حركة المرور النظر
في هذه القضية ،ألن التنظيم الحالي
للشوارع الداخلية ف��ي العديد من
المدن الرئيسية واألسواق ال يسمح
بعبور المارة بمفردهم مع إيقاف

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

استقالل
القضاء ودواعي
التعديل!

حركة المرور ،وأن السماح بمرورهم
ً
حاليا قد يمثل خطرا على حياتهم
ف���ي ظ���ل ع���دم وج����ود آل��ي��ة لتنظيم
حركة مرورهم وتنقلهم».
من جانبه  ،يقول أستاذ المساعد
للقانون المدني في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي د .عبدالكريم
ال��ع��ن��زي ،إن «ال��ت��س��اؤل ال���ذي يثور
ب��ش��أن م��س��ؤول��ي��ة ال���دول���ة ع��ن ع��دم
توفيرها إش����ارات لعبور المشاة،
وان ك��ان ال يثير مسؤولية الدولة
القانونية ،يتعلق بفراغ تشريعي
لمعالجة ه��ذه المسألة القانونية
المهمة».
ً
ويضيف انه «طبقا للمادة ()21
م��ن ق��ان��ون ال��م��رور رق���م  67لسنة
 1976ال م��س��ؤول��ي��ة ع��ل��ى ال��دول��ة،
ألن ق����ان����ون ال�����م�����رور وال������ق������رارات
المنفذة له لم تلزم الدولة بوضع
إش�����ارات ض��وئ��ي��ة ل��ع��ب��ور ال��م��ش��اة
في كل الطرق ،وألقت بالمسؤولية
على قائد المركبة المتسبب في
إص����اب����ة ال����م����ش ً����اة ع���ن���د ع���ب���وره���م
للطرق ،استنادا للمادة ( )122من
الالئحة التنفيذية لقانون المرور،
م���م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت����دخ��ل�ا ت��ش��ري��ع��ي��ا
ب����إل����زام ال����دول����ة ب���وض���ع إش������ارات
لعبور المشاة في كل الطرق عدا
السريعة».
مراعاة
مع
انه
العنزي
ويوضح
ً
أن قائدي المركبات يلتزمون طبقا
ل���ل���م���ادة ( )196م���ن ال�ل�ائ���ح���ة ب��أال
ي��ع��رض��وا ل��ل��خ��ط��ر ال��م��ش��اة ال��ذي��ن
ي��س��ي��رون ع��ل��ى األرص���ف���ة ،أو على
ج��وان��ب ال��ط��ري��ق ،ب��ل ك��ذل��ك الذين
يسيرون في نهر الطريق ،وعليهم
عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج
أي مستعمل للطريق.
وي�����ق�����ول «ك���� ًم����ا ي���ل���ت���زم ق���ائ���دو
المركبات طبقا للمادة ( )197من
ال�لائ��ح��ة ،ع��ن��د اق��ت��راب��ه��م م��ن ممر
ل��ل��م��ش��اة ،ب��ال��س��ي��ر ب��ب��طء إلف��س��اح
ال��م��ج��ال لعبور ً ال��ط��ري��ق ،وعليهم
ال��ت��وق��ف ت��م��ام��ا ح��ت��ى ي��ت��م ع��ب��ور
المشاة ،فإن خالفوا تلك الواجبات
فإنهم يلتزمون بتعويض المشاة
المتضررين.
ويوضح قائال و»قد عاقب البند
( )6من المادة ( )38من قانون المرور
بالحبس م��دة ال تزيد على ثالثة
أشهر ،وغرامة ال تجاوز  100دينار
أو بإحداهما كل من :يقود مركبة

طريقه حتى إخالء الممر ،وذلك ال
يعني وجوب إيقاف المركبة إن كان
هناك مشاة يريدون عبور الطريق،
أي أن المشاة هم من يجب عليهم
انتظار خلو الطريق بشكل كامل
قبل العبور دون الحاجة إلى وقوف
المركبات العابرة لهم».

التقاطع

من الضوابط
الدولية
لسالمة
الشوارع
تأمين حقوق
المارة
الصيفي
آلية برعونة أو تفريط أو إهمال
يعرض السائق أو الركاب أو الغير
للخطر».
ويبين ان��ه كما عاقبت ال��م��ادة
( )37م��ن ق��ان��ون ال��م��رور بالحبس
مدة ال تزيد على أسبوع ،وغرامة
تزيد على  15دينارا أو بإحداهما
ك��ل م��ن خالف أي حكم م��ن أحكام
هذا القانون ،أو الئحته التنفيذية،
أو ال��ق��رارات المنفذة ل��ه ،أو خالف
قواعد أو أصول أو آداب المرور.
وع����دم إف��س��اح ال��م��ج��ال للمشاة
بالعبور أو االص���ط���دام بهم أثناء
ع��ب��وره��م يعتبر م��خ��ال��ف��ة ل��ق��واع��د
المرور وآدابه.

اآلداب المرورية
ب����������دوره ،ق������ال ال���م���ح���ام���ي ع��ل��ي
بوشهري ،إنه الحظ اختالفا كبيرا
بين القواعد واآلداب المرورية في
الكويت وغيرها من الدول األخرى،
خ���ص���وص���ا ،ال���غ���رب���ي���ة أو ال���ش���رق
آس����ي����وي����ة ،الس���ي���م���ا ف��ي��م��ا يتعلق
ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ط��ري��ق أو ق��ائ��دي
ال��م��رك��ب��ات ،فتعامل ق��ائ��د المركبة

يتعين
تدارك الفراغ
التشريعي
في القانون
لحماية
المارة
العنزي
الكويتي مع المشاة يختلف كثيرا
عن نظيره في الدول األخرى.
وأضاف بوشهري« :قبل التوغل
ُفي هذه المقارنة الوجيزة ،البد أن
نسلم بأرضية واقعية للمجتمع
الكويتي وهي اعتماده بشكل شبه
مطلق على المركبة الشخصية أو
س���ي���ارة األج�����رة أو ح��ت��ى الحافلة
���ان آلخ����ر ،على
ع��ن��د تنقله م���ن م���ك ٍ
عكس معظم المجتمعات األخرى
ال����ت����ي ق�����د ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى وس���ائ���ل
التنقل الجماعية ك��ال��ق��ط��ارات ،أو
الشخصية كالعجالت الهوائية ،أو
المشي لتنقل األفراد ،وهذا ال يعني
بالضرورة قصر الوعي الكويتي أو
تخلفه ،بل هو نتاج لواقع عملي
ي��ح��ت��م ع���ل���ى ال��م��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي
اس���ت���خ���دام ال��م��رك��ب��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة،
وهو توفر إمكانية ش��راء المركبة
ووق����وده����ا ،وع����دم وج����ود وس��ائ��ل
ن���ق���ل ج��م��اع��ي��ة ج���ي���دة ب��اس��ت��ث��ن��اء
الحافالت».
وت���اب���ع «وم������ن ن��اح��ي��ة ال��م��ش��ي،
التشخيص السابق ال يعني عدم
استخدام الكثير من أفراد المجتمع
الكويتي للمشي كوسيلة للتنقل،

قانون
المرور يطلب
من المشاة
التوقف
للمركبات ال
العكس!
بوشهري
خ��ص��وص��ا ف���ي ال���م���دن وال��م��ن��اط��ق
التجارية والصناعية ،وخصوصا
ال��واف��دي��ن ف��ي ال��ب�لاد ،ب��ل أصبحت
حاالت الدهس بالخطأ من األخبار
اليومية في الصحف ،والتي تنتج
م��ن حالة ان��ع��دام األم��ن العامة في
الطرق الكويتية».

محاسبة المشاة!
ولفت بوشهري إلى أن «القواعد
ال��م��روري��ة المتعلقة ب��ال��م��ش��اة في
ً
ال���ق���ان ً���ون ال��ك��وي��ت��ي ض��ئ��ي��ل��ة ج����دا
مقارنة بالقواعد الموضوعة في
م���دي���ن���ة ف��ي��ن��ك��س ،وأري������زون������ا ،في
ال����والي����ات ال���م���ت���ح���دة -واخ���ت���ي���اري
لمدينة فينكس ألنها قريبة الشبه
ً
مناخيا بالكويت».
وأش�������������ار إل���������ى أن «ال�����ق�����واع�����د
ال��م��روري��ة ف��ي الكويت تحتم على
ق��ائ��د المركبة أال ي��ع��رض المشاة
للخطر عند س��ي��ره ب��ال��ق��رب منهم
وأن يتوخى الحذر ،وعند اقترابه
��اص بالمشاة ،عليه أن
من ممر خ ٍ
يهدئ سرعة مركبته والسماح لمن
ب��دأ ف��ي المشي بالممر ب��أن يكمل

وذك�����ر أن ق���واع���د ال���م���رور تمنع
وقوف المركبة على أرصفة المشاة،
إال إذا كانت المركبة متوقفة أمام
ال����م����ن����زل ال�����خ�����اص ب���م���ال���ك���ه���ا ،أم���ا
ف����ي م���دي���ن���ة ف��ي��ن��ك��س ،ف�����إن معظم
التقاطعات في الطريق محكومة إما
بإشارات المرور أو إشارة التوقف أو
إشارة تخفيف السرعة ،والبد لقائد
المركبة م��ن ال��ت��وق��ف بشكل كامل
في حالة اإلشارة الحمراء أو إشارة
ال��ت��وق��ف ق��ب��ل إك���م���ال س���ي���ره ،وذل���ك
حتى في حال عدم وجود مشاة في
الطريق عند إشارة التوقف.
وت����اب����ع «أم�������ا ف����ي ح������ال إش������ارة
تخفيف السرعة ،فعلى قائد المركبة
إع����ط����اء ال���م���ج���ال ل��ل��م��ش��اة ل��ع��ب��ور
التقاطع بالوقوف الكامل ،وإن كان
ال يوجد أي إش���ارات في التقاطع،
ف�ل�اب���د م����ن ت���وق���ف ق���ائ���د ال��م��رك��ب��ة
للمشاة الذين يريدون عبور الطريق
قبل إكمال سيره ،أي أن األولوية في
الطريق للمشاة على عكس الكويت».

المركبات
وقال بوشهري ،إنه رغم وجود
ق���واع���د م��ش��اب��ه��ة ف���ي ال��ك��وي��ت من
ن����اح����ي����ة إش����������ارة ال����ت����وق����ف «ق�����ف»
ف���إن االل���ت���زام ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل ق��ائ��دي
المركبات شبه منعدم ،باإلضافة
ً
الى عدم محاسبة من ال يقف كليا
عندها من قبل الشرطة ،الفتا إلى
أن ه���ذه ال��م��ق��ارن��ة ال تعني تغيير
قوانين المرور في الكويت لتقليد
قوانين ال���دول األخ���رى ،ولكن هي
دع������وة ل�ل�اس���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ج��ارب
األخ������رى ل��م��ح��اول��ة م��ع��رف��ة أوج���ه
ال��خ��ل��ل ف���ي ال���ن���ظ���ام ال����م����روري في
البالد ،إن كانت موجودة« ،فالمشاة
ج����زء م���ن ال��ع��م��ل��ي��ة ال���م���روري���ة في
الكويت ،والبد من محاولة تفادي
تعريضهم للخطر».

اإلجازات المرضية والتزوير
في مقابلة تلفزيونية إلحدى القيادات في ديوان
الخدمة المدنية ،جاء ضمن حديثها أنه تم االنتهاء
م��ن ال��رب��ط اآلل���ي ل��دي��وان ال��خ��دم��ة م��ع إدارة المنافذ
التابعة لوزارة الداخلية ،وأن الديوان سيخطر الجهات
اإلداري��ة في حال حصول الموظف ،التابع لها ،على
اإلجازة الطبية وهو خارج البلد.
حديث القيادية يؤكد أن موظفي دي��وان الخدمة
ً
حاليا لديهم صالحية الدخول إلى النظام اآللي لوزارة
الداخلية ،واالط�لاع على البيانات السرية واألمنية
للمواطنين وال��واف��دي��ن على حد س��واء ،وه��ذا الربط
اآللي تبنى فرضية التزوير لكل موظف حصل على
اإلجازة المرضية ،والقائمون على الديوان بوضعهم
للنظام ال��ح��ال��ي ي��رس��م��ون ن��ظ��ري��ة ج��دي��دة ف��ي الفقه
اإلداري ،وهي أن كل موظف حصل على االجازة الطبية
مزور إلى أن ُيثبت عكس ذلك.
وح��ي��ث إن ال��دس��ت��ور ،وه��و ال��ق��ان��ون األع��ل��ى ال��ذي
يستوي على القمة ف��ي م��رات��ب األدوات التشريعية
بالدولة ،إذ يرسي األصول والقواعد التي يقوم عليها
نظام الحكم ،ويقرر الحريات والحقوق العامة ،ويرتب
الضمانات األساسية لحمايتها.

مرافعة

وج���اء ف��ي م���واده ،ومنها م��ا ه��و م��ق��رر ف��ي ال��م��ادة
« ،34المتهم بريء حتى تثبت إدانته» ،إال أن الديوان
اعتبر ال��م��وظ��ف متهما حتى يثبت مقر إق��ام��ت��ه في
ال��ب��ل��د ،متجاهال ال��م��ب��ادئ ال��دس��ت��وري��ة ال��م��ق��ررة بأن
حرية التنقل بما تشتمل عليه من حق كل شخص في
االنتقال من مكان آلخر ،والخروج من البالد والعودة
إليها ،تعتبر فرعا من الحرية الشخصية وحقا أصيال
مقررا له حرصت معظم دستاير العالم على تأكيده
وتضمينه في المواثيق الدولية.
وح���ي���ث إن ال���ن���ص ف���ي ال����م����ادة  30م���ن ال��دس��ت��ور
نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة ،وما جاء
جريمة وال عقوبة إال
في ال��م��ادة  32منه على أن��ه ال
ً
بناء على قانون ،وما تضمنته أيضا المادة  33منه
على أن العقوبة شخصية ،ي��دل على أن��ه وإن كانت
سلطة دي��وان الخدمة المدنية وف��ق مرسوم إنشائه
ر ق��م  15لسنة  1979ينص على أن يستهدف نظام
الخدمة ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا
ال��ق��ان��ون على أس���اس واجباتها ومسؤولياتها ،إال
أن ه��ذه السلطة محتكمة وم��ح��ددة في مهام عملها
وأال تتجاوزها ،وعليها أن تعمل لتتوازن بين وضع

ال��ض��واب��ط المناسبة لتحقيق االن��ض��ب��اط الوظيفي
وبين عدم انتهاك الحقوق الشخصية اللصيقة للفرد
واالطالع على بياناته السرية.
وال يقتصر األم���ر على ال���دي���وان ،ب ُ��ل يتعدى ذلك
كيف تسلم الداخلية
إلى وزارة الداخلية أيضاً ،حيث ً
سلطة م��ق��ررة لها دس��ت��ورا وق��ان��ون��ا ،حيث ج��اء في
نص المادة  39من قانون اإلج���راءات الجزائية على
أن ال��ش��رط��ة ه���ي ال��ج��ه��ة اإلداري�������ة ال��م��خ��ول��ة ب��إج��راء
التحريات الالزمة ،وج��اء في المادة  40من القانون
نفسه على اخ��ت��ص��اص ال��ش��رط��ة بجمع المعلومات
المتعلقة بالجرائم ،بمعنى عند تيقن الجهة اإلدارية
ب��وج��ود شبهة ال��ت��زوي��ر ف��ي ال��ح��ص��ول على اإلج���ازة
الطبية عليها اتباع اإلجراءات المحددة وفق قانون
اإلجراءات الجزائية ،ثم تقوم الشرطة بجمع التحريات
والتحقق منها ،إال أن الربط الحالي أتاح للديوان جمع
التحريات والقيام بدور أمني ال يقرر له القانون ذلك.
الرغبة ف��ي منع التزوير والتالعب ف��ي ً الحصول
ع��ل��ى اإلج��������ازات ال��ط��ب��ي��ة ال ي��ع��ن��ي إط��ل�اق����ا م��خ��ال��ف��ة
المبادئ الدستورية المقررة لحريات األفراد وانتهاك
خصوصياتهم ،وإط�لاع جهات ليست «أمنية» على

ب��ي��ان��ات ق���رر ال��ق��ان��ون حفظها وم��ن��ع ت��داول��ه��ا ،تلك
ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي أك��دت��ه��ا وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي بيانها
المنشور في ً أبريل  ،2009والمعمم على كل الصحف
ال��ي��وم��ي��ة ردا ع��ل��ى خ��ب��ر ص��ح��اف��ي ح����ول ص�لاح��ي��ة
االستعالم اآللي عن حركة المنافذ ،إذ أوضحت ،في
بيانها ،أن االستعالم مقرر فقط وفقا لما يرد لها عبر
كتب رسمية صادرة ،إما من النيابة العامة أو المحاكم
المختصة ،وال يحق للغير االطالع على تلك البيانات
حفاظا على الحريات المكفولة بالدستور والقانون.
��ب
ن���ق���ط���ة أخ������ي������رة :ع���ل���ى ال����م����س����ؤول����ي����ن ،ك�����ل ح��س ً
مسؤوليته ،تصحيح ه��ذا الوضع الخاطئ تحسبا
ل��م��ن��ع إس�����اءة اس��ت��ع��م��ال ت��ل��ك ال��ص�لاح��ي��ة ،ح��ي��ث إن
القانون منح األف���راد الحماية المدنية التي تستند
إلى مبدأ عام تقرره أحكام المسؤولية المدنية التي
تقتضي أن يلتزم بمقتضاه كل من أحدث بفعله غير
المشروع ضررا بغيره بتعويض ،وبال شك تسريب
المعلومات الخاصة لألفراد يمثل ضررا جسيما يهدد
حريات األفراد وينتهك خصوصيتها ،وسيعود عليهم
بالتعويض المدني وفق ما تقرره المحاكم المدنية.

جاسم العبدلي
باحث قانوني

ف�����ي ال�����وق�����ت ال��������ذي ت���ع���ت���زم
ال�����س�����ل�����ط�����ت�����ان ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة
وال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ال�����ع�����م�����ل ع���ل���ى
م��ن��اق��ش��ة إق������رار ق���ان���ون ج��دي��د
ال س��ت��ق�لال السلطة القضائية
ب������دي���ل��ا ل�����ل�����ق�����ان�����ون ال�����ح�����ال�����ي،
يتعين الوقوف على جملة من
المسائل المهمة في التعديل،
أهمها أن غاية التعديل تكمن
ف���ي ت��ص��ح��ي��ح وض���ع ال��ق��ض��اء،
من مرفق يتبع إداري���ا وماليا
لوزارة العدل ،إلى سلطة تملك
إص��������دار األوام���������ر وال����ن����واه����ي،
وت��ع��م��ل ال����ع����دل ،وغ���ي���ره���ا من
اإلدارات على تنفيذ قراراتها.
ومثل ه��ذا التصحيح يجد
س����ن����ده ف�����ي ال�����دس�����ت�����ور ،ال�����ذي
اعتبر القضاء إحدى السلطات
ال����ع����ام����ة ف�����ي ال�������دول�������ة ،ش���أن���ه
ش����أن ال��س��ل��ط��ت��ي��ن ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،ل��ه��ا أم��ان��ة عامة
ت����ت����ول����ى ش����ؤون����ه����ا اإلداري�����������ة
والمالية بالقدر ال���ذي يسمح
بعملها ،ول��دي��ه��ا م��ن اإلدارات
ال��ت��اب��ع��ة ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق عملها
كسلطة ،وهو التصحيح الذي
ن��������ادى ب�����ه ال����ق����ض����اء ف�����ي ع���دد
م��ن أح��ك��ام��ه ،وأب���رزه���ا الحكم
القضائي الذي أصدرته دائرة
ط���ل���ب���ات رج�������ال ال����ق����ض����اء ،ف��ي
ال��ط��ع��ن رق����م  ٢٠١٤/4ال���ص���ادر
ب����ت����ار ي����خ  ١٩ي���و ن���ي���و ، ٢٠١٤
وال������ذي أك����د «ان ن���ظ���ام ال��ح��ك��م
وف��ق��ا للمادة  ٥٠م��ن الدستور
ي��ق��وم ع��ل��ى م��ب��دأ ال��ف��ص��ل بين
ال���س���ل���ط���ات ال����ث��ل�اث م�������ؤداه ان
ال���س���ل���ط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة س��ل��ط��ة
أصيلة كالسلطتين التنفيذية
والتشريعية تستمد وجودها
وكيانها م��ن ال��دس��ت��ور تصدر
األحكام التي تكفل االستقالل
في أداء وظيفتها وإدارة شؤون
العدالة بما يحفظ ألعضائها
النزاهة والحيدة».
ول�������ذا ف�����إن ال���ت���ع���دي���ل ي��ج��ب
أن ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ك��ري��س ف��ك��رة
استقالل القضاء ،بما يضمن
تحقيق المزيد من تحرر مرفق
ال��ق��ض��اء ع��ن اإلش����راف اإلداري
وال�����م�����ال�����ي م�����ن ق����ب����ل ال��س��ل��ط��ة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،وال����ذي ي��س��م��ح به
ال���ق���ان���ون ال���ح���ال���ي ،ع���ب���ر م��ن��ح
ال��وزي��ر أو ال����وزارة صالحيات
م������ن ش����أن����ه����ا أن ت�����ؤث�����ر ع��ل��ى
المناصب القضائية أو حتى
العمل اإلداري المرتبط بسير
ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة داخ���ل
المحاكم أو المرتبط بإنجاز
تعيين رجال القضاء وأعضاء
النيابة العامة أو بترقياتهم أو
حتى ندبهم.
ك��م��ا أن ال��ت��ع��دي��ل ي��ج��ب أن
ي��ش��م��ل ف���ك���رة ت���ع���زي���ز ال���رق���اب���ة
والتفتيش على أعمال القضاة
وأع������ض������اء ال����ن����ي����اب����ة ال����ع����ام����ة،
وإن��ش��اء أج��ه��زة تضمن ج��ودة
ال���ع���م���ل ال���ق���ض���ائ���ي ،وت��ض��م��ن
تطوير أداء القضاة ،من خالل
ج����ه����از ال���ت���ف���ت���ي���ش ال���ق���ض���ائ���ي
وم���ع���ه���د ال���ق���ض���اء ل���ل���دراس���ات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ،ف��ض�لا ع��ن تنظيم
حقوق القضاة في الجمعيات
ال���ع���م���وم���ي���ة ،ب���م���ا ي���س���اه���م ف��ي
تطوير أداء ال��م��ح��اك��م ،وكذلك
ال���ن���ص ع���ل���ى ت���ق���اع���د ال��ق��ض��اة
وم��ن��ح��ه��م ح��ق��وق��ه��م ال��ص��ح��ي��ة
واالج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة ،وإن�������ش�������اء
ص����ن����دوق ل���ل���ض���م���ان ال��ص��ح��ي
واالجتماعي ،بما يساهم في
ت��ح��ق��ي��ق االس���ت���ق���رار ال��وظ��ي��ف��ي
ل����ل����م����س����ت����ش����اري����ن وال�����ق�����ض�����اة
وأعضاء النيابة العامة ،وأخيرا
العمل على تفعيل أحكام نادي
القضاة ،التي وردت في القانون
ال��س��اب��ق ،لكن دون تفعيل لها
منذ ص��دور القانون ألكثر من
 27ع��ام��ا ،وب���ات كالحبر على
الورق وباسم التشريع!
ي����ن����ت����ظ����ر ال�����م�����س�����ت�����ش�����ارون
وال����ق����ض����اة وأع�����ض�����اء ال��ن��ي��اب��ة
ال���ع���ام���ة م����ن ق����ان����ون اس��ت��ق�لال
ال��ق��ض��اء االس��ت��ق��رار الوظيفي
ل������ه������ذه ال�����م�����ه�����ن�����ة ال���ج���س���ي���م���ة
والشاقة ،والتي تلقي أعباءها
ع��ل��ى منتسبي ه���ذه ال��س��ل��ط��ة،
ب�������االن�������زواء وع�������دم االخ����ت��ل�اط
بأفراد المجتمع شأنهم شأن
باقي العاملين في السلطات.
ك��م��ا أن ع����دم إق�����رار أح��ك��ام
للتقاعد تسمح بتأمين حياتهم
ألزمتهم بالبقاء ف��ي الوظيفة
إلى سن  70عاما ،ألن خروجهم
قبل ذلك سيؤثر ألكثر من 65%
من دخلهم الشهري ،وهو األمر
الذي يستلزم من المشرع وضع
أ ح��ك��ام تسمح بتقاعدهم ،مع
ت��وف��ي��ر ال���غ���ط���اء ال���م���ال���ي ال���ذي
ي��س��م��ح ل��ه��م ب��ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م
بعد التقاعد.
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غيبوبة مجلس «أمناء»
تطوير التعليم

أتمنى من وزير التربية أن ينفض لنا ًالغبار عن مجلس أمناء
مركز تطوير التعليم ،وأن ينظر جديا في حالته واجتماعاته،
وهل تسلم أعضاؤه مكافآت بدون عمل ،فإن تحقق هذا فإني
تشكيل المجلس بأعضاء
أدعوه السترداد ما تسلموه
وإعادة ً
ً
يقدرون عضويتهم ،ويكونون عونا وسندا بحق إلدارة المركز
ً
بدال من غيبوبة المجلس القائم.
كشف تقرير رقابي أن مجلس األمناء في المركز الوطني
لتطوير التعليم غير فـ ّـعــال ،و لــم يجتمع إال مرتين فقط
خــال  4سـنــوات مــن  2014إلــى  2018على الــرغــم مــن أن
ً ُ
أعـضــاء ه البالغ عــددهــم  20عـضــوا تـصــرف لهم مكافآت
سـنــويــة قيمتها  40أل ــف دي ـنــار ،لـكــل عـضــو ألـفــا ديـنــار.
(القبس .)٢٠١٩-٢-١٨
ال أعرف من هم السادة األعضاء العشرون في مجلس
ً
أمناء مركز تطوير التعليم ،لكني ال أكاد أصدق أن مجلسا
بهذه األهمية في الدولة يعاني هذا اإلهمال الفظيع لدرجة
انقطاع اجتماعاته خالل أربع سنوات ،وفوق ذلك يتسلم
أولئك األعضاء الغائبون مكافآتهم التي حصلوا عليها
بال عمل مقابل منهم!
ً
ً
يا ترى من هم أولئك العشرون عضوا؟ وهل فعال تسلم
كــل مـنـهــم  ٨آالف دي ـنــار خ ــال أرب ــع س ـنــوات ب ــدون عقد
اجتماعاتهم الــدوريــة؟ وأيــن وزراء التربية المتعاقبون
عــن هــذا الــوضــع الغريب؟ وأيــن أمــانــة وإدارة المركز عن
توضيح هذا األمر العجيب؟
المجتمع يعاني بسبب مستوى التعليم العام ،ووزارة
ً
الـتــربـيــة تـعــانــي أي ـضــا بـسـبــب غ ـيــاب رؤي ـت ـهــا الـتــربــويــة
واضـطــراب قراراتها التعليمية ،وكــل عــام دراســي نسمع
عن نظام جديد في التعليم إما للطالب وإمــا للمعلمين
وإما لــإدارات المدرسية ،وإما عن االختبارات ،وإما عن
آلية رصد وجمع الدرجات في المراحل المختلفة بخالف
جــودة التعليم ونوعية المناهج ومستوى أداء الهيئة
التدريسية وإشغالهم بأعمال إدارية فوق طاقتهم ،وإما
باألفكار الحلمنتيشية من بعض قيادات التربية كمهزلة
الفالش ميموري وخسائر التابليت الفادحة.
وهكذا ّ
يمر التعليم في الكويت بمخاض عسير منذ
ً
ً
سنوات بسبب عــدم استقراره إداري ــا وفنيا ،وتخبطات
ب ـعــض م ــن ت ــول ــى ق ـي ــادة الـ ـ ـ ــوزارة ،وإبـ ـع ــاد أه ــل الـخـبــرة
وال ـم ـيــدان واالخ ـت ـص ــاص ،وخ ـضــوع الـتــربـيــة لـلـتـجــارب
ً
الركيكة التي تحمل أهدافا إعالمية وشخصية أكثر من
ً
ً
كونها تطويرا للتعليم ٌوارتقاء به.
لدينا في الكويت فائض من مثل هذه المجالس الشكلية
التي تــوزع عضويتها على ربع الــوزراء وأصدقائهم ،أو
على النواب السابقين والوزراء المتقاعدين حتى ال ينكسر
خاطرهم ،وال عــزاء ألهل االختصاص والعلم والجدارة،
وأن ــا واث ــق أن هـنــاك ال ـع ـشــرات مــن الـلـجــان الشكلية في
مختلف وزارات الدولة أهلها نائمون وليس من ورائها
سوى التنفيع والبهرجة على حساب البلد وتنميته.
أتمنى من وزير التربية أن ينفض لنا الغبار عن مجلس
ً
أمناء مركز تطوير التعليم ،وأن ينظر جديا في حالته
واجتماعاته ،وهــل تسلم أعـضــاؤه مكافآت بــدون عمل،
فإن تحقق هذا فإني أدعوه السترداد ما تسلموه وإعادة
تشكيل المجلس بأعضاء يقدرون عضويتهم ،ويكونون
ً
ً
ً
عونا وسندا بحق إلدارة المركز بدال من غيبوبة المجلس
القائم.
والله الموفق.

زيادة الرسوم قال من أمرك؟
قال من نهاني؟

السفير يوسف عبدالله العنيزي

شوية غيرة على الديرة

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

edhafat@aljarida●com

ارتـ ـفـ ـع ــت ال ـ ــراي ـ ــات خـ ـف ــاق ــة ،وغ ـ ــردت
األط ـ ـ ـيـ ـ ــار ،وش ـ ـ ــدا الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروانُ ،
وس ـ ـطـ ــرت
القصائد واألناشيد بحب الكويت دانة
ال ــدان ــات وجــوهــرة الـخـلـيــج ،وق ـبــل ذلــك
وبعده لهجت األلسن بالحمد والثناء
للرحمن على تفضله بنصرنا على عدو
خان الجيرة ،وتم تحرير أرضنا ،ورجع
المحتل يجر أسمال الخزي والعار.
فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذه االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ال ــرائ ـع ــة
والمعبرة هناك غصة في القلب يصعب
ت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا مـ ــع ص ــرخ ــة مـ ــن األع ـ ـمـ ــاق،
لماذا؟ ما الذي حدث في شوارع البالد
وط ــرقـ ـه ــا؟ ول ـ ـمـ ــاذا ط ـ ــارت ت ـل ــك ال ـط ــرق
وجرفتها األمطار؟ هل يعقل أن يحدث
هذا في الكويت الغالية وما زال الوضع
يسير من سيئ إلى أسوأ؟
ً
نـ ـع ــم إن ا ل ـ ـمـ ــو ضـ ــوع لـ ـي ــس جـ ــد يـ ــدا ،
ف ـ ــا ت ـخ ـل ــو أي ج ـ ــر ي ـ ــدة أو مـ ــو قـ ــع مــن
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي وغـيــرهــا
م ــن ال ـحــديــث ع ــن ه ــذه ال ـم ــأس ــاة ،حـتــى
غ ــدون ــا زب ــائ ــن دائ ـم ـيــن ع ـنــد "ك ــراج ــات
تصليح السيارات" ،وبدأنا نشك إن كان
ألصحابها يد فيما حدث للطرق.
ن ــاق ـش ــت مـ ــوضـ ــوع الـ ـمـ ـق ــال مـ ــع أح ــد
األعزاء ممن يسكن حب الكويت فؤاده،
و قــد فاجأني بأسئلة لــم أ كــن أتوقعها،
وبالتالي فقد احترت في اإلجابة عنها،
حـيــث ق ــال :لـمــن تــوجــه عـتــابــك؟ بــل لمن

أ .د .فيصل الشريفي

توجه انتقاداتك؟ هل تخاطب المواطن
الذي ال يحتاج التذكير ألنه يكتوي وما
زال بهذه األوضاع التي تسود الشوارع
والـ ـط ــرق؟ أم تــوج ـهــه إل ــى الـمـســؤولـيــن
وما أكثرهم؟ أم توجه انتقادك وعتابك
إلى سمو رئيس الوزراء والوزراء؟ وهل
تعتقد أن الجميع ال يعلمون أو أنهم
لـيـســوا عـلــى اط ــاع بـمــا ح ــدث ويـحــدث
في شوارع البالد؟
ل ـ ـيـ ــس هـ ـ ـن ـ ــاك ش ـ ــك ب ـ ـحـ ــب ال ـج ـم ـي ــع
ل ـل ـكــويــت وإخ ــاص ـه ــم ل ـه ــا ،فــال ـخ ـلــل ال
يـكـمــن فــي األش ـخ ــاص ،ول ـكــن فــي نـظــام
ب ــائ ــس يـحـكــم ال ـع ـمــل ع ـلــى م ــدى عـقــود
من السنين بنطام "باإلشارة لكتابنا...
وب ــاإلش ــارة لـكـتــابـكــم" ،ثــم نـظــام "الـبـنــد
ال ي ـس ـمــح" ،وقــوان ـيــن ول ــوائ ــح مــا زالــت
تـتـعــامــل "بــالــروبـيــة الـهـنــديــة" ،الـتــي تم
و قــف ا لـعـمــل بـهــا مـنــذ ستينيات ا لـقــرن
الماضي ،ثم إحالة الموضوع إلى لجان
التحقيق ،ثم إنشاء لجان لدراسة تقرير
لجان التحقيق.
ً
وي ـ ــزداد األم ــر تـعـقـيــدا عـنــدمــا يـحــال
ا ل ـمــو ضــوع إ ل ــى مـجـلــس األ م ــة ليتحول
إلى ورقة في لعبة االنتخابات ،ويتحول
أغلب األعضاء إلى خبراء في التخطيط
والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد والـ ـسـ ـي ــاس ــة
والدفاع وكل العلوم ،وفي كل المجاالت،
وتتكدس القوانين في األدراج ،ويحتاج

األم ـ ـ ـ ــر لـ ـتـ ـك ــوي ــن لـ ـجـ ـن ــة ل ـ ـيـ ــس ل ـب ـح ــث
المواضيع بل لنفض الغبار عنها.
وي ـش ـي ــر م ـح ــدث ــي إل ـ ــى مـ ـب ــدأ َرب ــان ــي
َّ َّ َ
الل َه ل ُيغ ِّي ُر َما
بقول
َ
سبحانه ِ"إن َ ْ ُ
الحق َ
َّ
ْ
ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُر وا َما ِبأ نف ِس ِهم " ،وهنا
أحـسـســت ب ـم ـقــدار مــا يـعــانـيــه مـحــدثــي،
وه ـ ـ ــو الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــاي ــش ه ـ ـ ــذه األوضـ ـ ـ ــاع
معايشة يومية.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها
من كل سوء ومكروه.

يمامة

نثرت بعض حبيبات الشعير بجانب
من الحديقة وجلست أنظر إليه
وقد تجمعت حوله أسراب من الطيور
والحمام ،وفجأء حطت أمامي
يـمــا مــة ...نظرت إليها كــم هــي رائعة،
لونها أصفر داكن يطوق عنقها
ريـ ـ ــش ي ـم ـي ــل إلـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـمـ ــرة ..أثـ ـ ــارت
شجوني فخاطبتها
إيه يا يمامة خبريني ...كيف مضت
أيام عمري وسنيني
ه ـجــر ال ـت ــرح ــال درب ـ ـ ــي ...ف ـت ـعــالــي يــا
يمامة رافقيني
ً
ً
لقد كنت مثلك حــرا طليقا  ...ال يكاد
الكون يكفيني
آه يا يمامة لكم بزداد شوقي لهيبا...
آه لكم يزداد للماضي حنيني.

سارة فوير*

آناستازيا أديل*

الجزائر على حافة الهاوية؟

جدران عديمة الجدوى

موجة االحتجاجات األخيرة في
الجزائر هي األكبر واألوسع انتشارا
منذ سنة  ،2011حين اجتاحت
مجموعة من االنتفاضات جزءا كبيرا
ّ
من الشرق األوسط ،وتمكنت الجزائر
من تفادي األسوأ من ذلك الصراع،
ٌ
ذكريات
ويعود جزء من السبب إلى ً
حربها األهلية التي دامت عقدا من
الزمن في التسعينيات.
فـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث مـ ـ ـ ــن حـ ــركـ ــة
االحـتـجــاجــات الـتــي انــدلـعــت فــي  22فبراير،
تـظــاهــر ف ــي عــاصـمــة أك ـبــر بـلــد ف ــي إفــريـقـيــا
مئات اآلالف في  8مــارس ،فبعد أن انطلقت
ال ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي ال ـج ــزائ ــر ل ـ َّـاع ـت ــراض على
الـ ـ ــواليـ ـ ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة ل ـلــرئ ـيــس
عبدالعزيز بوتفليقة ا ل ــذي يبلغ مــن العمر
اثنين وثمانين عاما ،بقيت هذه التظاهرات
ً
سلمية إجمال حتى اآلن ،لكن يزداد احتمال
حدوث ّاشتباكات عنيفة مع قوى أمن الدولة
ّ
المحتجين ،وقد تحدد األيام
مع تضخم عدد
القادمة إذا ما كان أحد البلدان القليلة التي
تـفــادت اضـطــرابــات الربيع العربي سيسلك
ّ
لتعم
مسارا باتجاه اإلصــاح أم سيتدهور
الفوضى.
لـيـســت ال ـت ـظــاهــرات غــريـبــة ع ــن ال ـجــزائــر،
ف ـفــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ش ـهــد ال ـب ـلــد آالف
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة الـ ـنـ ـط ــاق ح ــول
ّ
مسائل محل ّية مثل الحصول على اإلسكان
وال ــوظ ــائ ــف ،غ ـيــر أن ال ـمــوجــة األخـ ـي ــرة هي
األكبر واألوسع انتشارا منذ سنة  ،2011حين
اجـتــاحــت مـجـمــوعــة مــن االنـتـفــاضــات جــزءا
ّ
كبيرا من الشرق األوســط ،وتمكنت الجزائر
مــن تـفــادي األس ــوأ مــن ذلــك ال ـصــراع ،ويعود
ٌ
جزء من السبب إلى ذكريات حربها األهلية
ً
التي دامــت عقدا من الزمن في التسعينيات
والتي يبدو أنها ّثبطت العزيمة على زيادة
الـتـعـبـئــة ،وأي ـضــا إل ــى إسـ ــراع الـحـكــومــة في
اس ـت ـخــدام م ــوارده ــا ل ــزي ــادة مـنــافــع الــرعــايــة
ْ
الرادعين
االجتماعية ،لكن ال يبدو أن ّأيا من
ينفع اليوم.
ك ـ ــان ال ـس ـب ــب ال ـم ـب ــاش ــر ال ـ ـ ــذي ّأدى إُّل ــى
االح ـت ـج ــاج ــات ال ـحــالـ ّـيــة ه ــو مـشـهــد تــرشــح
بوتفليقة لــوال يــة خامسة تمتد على خمس
سـ ـن ــوات ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـتــي
ً
بقائه بعيدا عن
ستجري في  18أبريل ،رغم ُ
حد كبير منذ أن أصيب بسكتة
األضواء إلى ٍ
دماغية ّفي سنة  ،2013وجاء اإلعالن الرسمي
ـوع من
عــن تــرشـحــه فــي  3م ــارس ،بـعــد أس ـبـ ٍ

ّ
سـفــره إل ــى جنيف بحسب الـتـقــاريــر لتلقي
ال ـعــاج الـطـبــي ،وبـعــد يــومـ ْـيــن مــن تــدفــق ما
محتج إلى ّشــوارع الجزائر
يقارب 800.000
ٍ
العاصمة للمطالبة بعدم ترشحه.
أم ــا األسـ ـب ــاب األع ـم ــق ال ـتــي تـكـمــن خلف
ّ
االضـ ـط ــراب ــات ف ـت ـعــود إلـ ــى ت ـصــلــب ال ـن ـظــام
السياسي وتدهور االقتصاد ،فمنذ الحصول
َ
االستقالل من فرنسا في سنة َ ،1962حك َم
على
ٌ
الجزائر تحالف غامض من القادة العسكريين
والمسؤولين االستخباراتيين ونخب رجال
األعمال والسياسيين المعروفين معا باسم
( Le pouvoirالـسـلـطــة) .وعـلــى مــر الـعـقــود،
حد كبير
انبثقت شرعية هذه الفصيلة إلى ٍ
من واقــع أن الكثيرين من أعضائها شاركوا
في النضال من أجل االستقالل .وبوتفليقة،
ال ــذي استلم مقاليد الـ ُـحـكــم فــي سنة ،1999
هو من بين النخب األخيرة الباقية من ذلك
الجيل ،ويعود إليه ٌ
جزء ٌ
كبير من الفضل في
قدر من االستقرار
بلوغ
مساعدة البالد على
ٍ
بعد الحرب األهلية التي أودت بحياة نحو
شخص ،إال أن قرار تقديم ترشحه
200.000
مرة أخرى يشير ٍإلى أن النخب الذين ُي َ
فترض
َ
أن ـه ــم م ـس ــؤول ــون ع ــن اخ ـت ـيــار خــل ـفــه كــانــوا
عاجزين عن التوصل إلى إجماع.
ً
ع ــاوة على ذل ــك ،ال يرتجع كثيرا صدى
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـفـ ــاح ض ـ ــد االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار
والتحذيرات من العودة إلى "العقد األسود"
للتسعينيات فــي آذان  70فــي المئة مــن 41
ّ
مـلـيــون ســاكــن ف ــي ال ـجــزائــر ل ــم يـبـلـغــوا ســن
بشكل
الثالثين .فما يعني هــذا الجيل أكثر
ٍ
مباشر هو ّ
معدل البطالة لدى الشباب الذي
بـلــغ  25ف ــي الـمـئــة واالق ـت ـص ــاد الـ ــذي ي ــزداد
س ــوءا بــانـتـظــام ،وه ـمــا أمـ ــران ع ـجــزت أم لم
تــرغــب الـنـخــب الـسـيــاسـيــة فــي تحسينهما.
فتعتمد الجزائر ً
كثيرا على مردود مبيعات
ّ
النفط والـغــاز ،التي تشكل  95في المئة من
عــائــدات ـهــا ال ـت ـصــديــريــة و 60ف ــي ال ـم ـئــة من
ّ
واضطرت الدولة بسبب
مداخيل ميزانيتها.
هبوط أسعار النفط العالمية في سنة 2014
إلى االستعانة باحتياطات العملة األجنبية،
التي تراجعت بنسبة  50في المئة تقريبا منذ
سنة  .2011وفي الوقت نفسهّ ،
تحد األحكام
التجارية التقييدية من االستثمار األجنبي
ُّ
بشكل كبير ،لذلك كل من يتسلم السلطة بعد
ٍ
هذه الدورة من االنتخابات سيواجه وضعا
اقتصاديا ّ
ّ
ملحا بحاجة إلى اإلصالح العميق.

رغم أن عالقة واشنطن مع الجزائر ليست
مـتـيـنــة ب ـقــدر ال ـعــاقــة ال ـتــي تـتـمـتــع ب ـهــا مع
ال ـب ـلــدان ال ـم ـج ــاورة مـثــل ال ـم ـغــرب وتــونــس،
فــإن إصابة هــذا البلد بنوبة جـ ّـد ّيــة من عدم
االسـتـقــرار سـتــؤدي إلــى تقويض المصالح
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .فـ ـب ــرزت ال ـجــزائــر
كشريك أساسي لمكافحة اإلرهاب في الحملة
إلضعاف الشبكات التابعة لتنظيم "القاعدة"

فــي منطقة الـســاحــل إلــى الـجـنــوب .ويعتمد
الحلفاء األوروبيون من جهتهم على الجزائر
لضمان التدفق المستمر للهيدروكربونات
بـصـفـتـهــا مـ ـ ّ
ـزودهـ ــم ال ـث ــال ــث األكـ ـب ــر بــال ـغــاز
الطبيعي ،ولتخفيض نسبة تدفق المهاجرين
من إفريقيا ،كما انضمت الجزائر مؤخرا إلى
مـحــادثــات متعددة األط ــراف تهدف إلــى حل
النزاع الذي دام عقودا في الصحراء الغربية.
غير أن استجابتها لالحتجاجات حتى
اآلن لم تكن كافية لطمأنة الحلفاء بأن هذه
الركائز الخاصة باالستقرار اإلقليمي آمنة،
فاستبدلت الحكومة مدير حملة بوتفليقة
واقترحت في حال فوزه أن يخدم عاما واحدا
فحسب ،وأن يتم عقد مؤتمر وطني من أجل
ّ
التحضير لالنتخابات الجديدة ،وتؤكد هذه
ّ
َ
المقترحة ،مــع االق ـتــراب ج ــدا من
الـتـنــازالت
ّ
موعد االنتخابات الراهنة ،على الخلل الجدي
في حكومةٍ كان أمامها عدة سنوات من أجل
التخطيط لخالفةٍ حتميةٍ لكن اتضح أنها لم
تكن بحجم المسؤولية ،ونـظــرا إلــى تقارير
اليوم حول االحتجاجات المتنامية ،لن ّ
تهدئ
هذه العروض على األرجح الوضع السائد.
وهكذا ،على واشنطن أن تستعد الحتمال
اسـتـمــرار االض ـط ــراب ،وأن تعمل فــي الوقت
نفسه بهدوء مع الحلفاء العرب واألوروبيين
على حث الجزائر على وضع خريطة طريق
م ــوث ــوق ــة ل ـل ـخ ــروج م ــن ال ـ ـمـ ــأزق ،ت ــأخ ــذ فــي
ّ
المحتجين.
بشكل مناسب هواجس
االعتبار
ٍ
كما عليها النظر في توسيع قنوات االلتزام
لـتـشـمــل ال ـم ـحــادثــات بـيــن "ق ـي ــادة ال ــوالي ــات
المتحدة في أفريقيا" ورئيس أركان الجيش
الجزائري أحمد قايد صالح ،الــذي سبق أن
تعهد بالحفاظ على استقرار البلد وأمنه.
* «واشنطن إنستيتوت»

ّ
معدل البطالة لدى
الشباب بلغ %25
واالقتصاد يزداد
سوءا بانتظام
وهما أمران عجزت
النخب السياسية عن
تحسينهما

ال يمكن ألي جدار أو سياج أو ستارة
أن يمنع الناس من المقاومة من أجل
لكن هذه الحواجز يمكن أن
البقاءً ،
تحول بلدا مفتوحا مرة واحدة إلى
أرض للسجناء والحراس ،وهي
منطقة عمالقة ُم ّ
سيجة حيث يتم
تسميم كل شيء وتتعرض لالنهيار
ببطء من تلقاء نفسها ،كان ذلك
مصير االتحاد السوفياتي.
ك ــان فـنــاء مــدرسـتــي الـســوفـيــاتـيــة محاطا
بسور ،في كل أسبوع يقوم األطفال المتأخرين
بإحداث ثقب في السياج ليتمكنوا من الدخول
عبر الفناء ،وفي نهاية كل أسبوع تقوم اإلدارة
بــإصــاحــه لـيـظـهــر م ــرة أخـ ــرى ف ــي الـصـبــاح
التالي ،وبقيت الحال كما هو عليه ،أتمنى لو
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي أمر
ببناء السياج في الغرب ،لو تمكن من زيارة
مدرستي.
كـ ــان االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ب ـل ــدا مـحــاطــا
باألسوار والحواجز والجدران ،وكان كل شيء
محظورا ،مقفال ،ومحميا ،وتم وضع عالمات
تحذير واضـحــة" :ال تدخل :الـمــوت!" "ممنوع
دخول الغرباء"" ،الحدود مغلقة".
ومع ذلك فإن الحواجز لم تمنع الناس من
تجاهل التحذيرات ،لكنهم يقومون بتعقيد
األمــور ،ولسرقة الطوب والكابالت من مواقع
البناء قام المواطنون بإزالة األلواح الخشبية
من األسوار الخشبية ،أو تسلق األسوار ،رغم
خطر التعرض للخدش بواسطة المسامير
الصدئة أو األس ــاك الشائكة ،أو عــض كالب
الحراسة ،أو حتى ضربهم باستخدام الملح
الصخري .كانت مواد البناء قليلة ،لكن الناس
كانوا في حاجة إليها ،ولم يكن بوسع الجميع
دفــع أسـعــار الـســوق ال ـســوداء ،وبالنسبة إلى
المتطفلين لــم تكن األس ــوار مهمة أو صعبة
للغاية.
كـمــا تــم تسييج ال ـم ــزارع الجماعية لمنع
ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ـج ــوع ــى مـ ــن س ــرق ــة ال ـف ــواك ــه
وال ـخ ـض ــراوات وال ـح ـب ــوب ،وف ــي ع ــام ،1932
خالل مجاعة هولودومور األوكرانية ،وضع
جوزيف ستالين ،وهو باني سياج بامتياز،
"قانون السنيبالت الثالث" ،يجعل إزالة حفنة
من الحبوب من مزرعة جماعية جريمة يعاقب
عليها ب ــاإلع ــدام .لــم يـكــن مهتما بحقيقة أن
الناس يسرقون ألنهم ليس لديهم ما يأكلونه،
كان التخلص من الجياع أسهل من التخلص
من الجوع.
وبالمثل ،كانت المستشفيات السوفياتية
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أرى مشروع الضرائب أرحم مليون مرة من زيادة
الرسوم ،فعلى األقل عند إقراره يمكن االستفادة منه
في مراقبة تضخم األرصدة والتكسب غير المشروع
بشكل فاعل ،ويمكن من خالله استثناء أصحاب
الدخول المتوسطة ،وما دونهم وبذلك يعاد بناء
هذه الطبقة.
حـسـمــت الـحـكــومــة أم ــرهــا ه ــذه ال ـمــرة ب ــزي ــادة ال ــرس ــوم على
ً
أسعار الخدمات بدال من المواجهة المباشرة مع الشارع كقانون
الضرائب والضريبة المضافة معللة ذلك بأن هذه الرسوم جاءت
لــرغـبــة الـحـكــومــة فــي تسعير ال ـخــدمــات ال ـتــي تـقــدمـهــا وال يتم
الحصول على المقابل المناسب منها.
البداية انطلقت مع وزارة التجارة والشؤون ،وعلى الطريق
بلدية الكويت ،لكنها جاءت مفاجئة بعد قرار وزير الصحة األخير
الذي أثار حفيظة جزء كبير من المواطنين بسبب المبالغة في
زيادة الرسوم على الرخص والخدمات التي مست المستثمرين
من أصحاب المشاريع الصغيرة بالدرجة األولى ،ناهيك عما جاء
بالقرار من استثناءات وإعفاءات لفئات كثيرة من غير المواطنين.
نعود إلى مفهوم تنوع مصادر الدخل الذي يبدو بعيدا كل
البعد عــن رؤي ــة الـكــويــت ،وعــن تطلعات الـشــارع الكويتي ،وإن
الحديث عن تنوع مصادر ليس سوى كالم الليل يمحوه النهار،
فمن جانب نسمع عن كويت جديدة واستثمارات بمئات المليارات
مــن ال ــدوالرات ووعــود لعشرات اآلالف مــن الوظائف ستوفرها
مشاريع الكويت العمالقة من تطوير الجزر والمناطق الحرة
ومـشــروع الـمــارد الصيني (الـحــزام والـطــريــق) ،لكن في المقابل
البداية مخيبة لآلمال برفع الرسوم كطريق لتنوع مصادر الدخل.
ما يدعو لالستغراب هو سكوت مجلس األمــة عن مثل هذه
الممارسات الحكومية في حين تجدهم في حالة استنفار لتغريدة
كتبت هنا أو هناك ،وكأن قضية زيادة الرسوم ال تعنيهم أو أنهم
ً
فعال عــاجــزون مواجهة الحكومة بإجبارها على تقديم بدائل
حقيقية لتنوع مصادر الــدخــل ،أو على أقــل تقدير إيصال آراء
ناخبيهم حول القضايا المرتبطة بحياتهم المعيشية.
سبق أن بينت خطورة إدارة الحكومة لمشاريع الخصخصة
بسبب عدم وضوح األهــداف والوسائل ،وابتعادها عن مفهوم
الشراكة القائمة على تشجيع المستثمر الصغير ،الذي لم تبق
منه سوى صندوق دعم المشاريع الصغيرة وجملة "هـ ّـده خله
يتحدى" ،ويبدو أنها هي األخــرى ستختطف وتصبح للكبار
فقط من فئة التجار.
الحكومة أطلقت قبل فترة مشروع إعــادة الثقة بينها وبين
ً
المواطن ،وتوعدت أيضا بالمحاسبة الجادة للفاسدين ،لذلك
أعيد ســؤال عليها وعما فعلته في الفترة الماضية لكسب ثقة
ً
المواطن :هل تمكنت فعال من محاسبة الفساد وأتباعه؟
ال ـيــوم الـحــديــث عــن فـســاد ط ــال وزارات سـيــاديــة وبصفقات
مليارية وسرقات ومشاريع بأرقام خيالية ،وتصفيات لشركات
مملوكة للقطاع الحكومي بحجة تحسين األداء ،مع أن بعضها
ال يحتاج إلــى حلول سحرية كما هي حــال شركة النقل العام،
التي تطبخ على نار هادئة لبيعها للقطاع الخاص كما حصل
مع الخطوط الجوية الكويتية لوال تدخل العقالء وإنقاذها من
مقصلة الخصخصة.
أرجــع إلــى مشروع الضرائب الــذي أراه مليون مــرة أرحــم من
زيادة الرسوم ،فعلى األقل عند إقــراره يمكن االستفادة منه في
مراقبة تضخم األرصــدة والتكسب غير المشروع بشكل فاعل،
ويمكن مــن خــالــه استثناء أصـحــاب الــدخــول المتوسطة ،وما
دونهم وبذلك يعاد بناء هذه الطبقة.
ودمتم سالمين.

مـحــاطــة ب ــاألس ــوار ،وك ــان ــت زيـ ــارة الـمــريــض
بمثابة كــابــوس :كــان البوابون في كل مكان،
وكــانــت ســاعــات الــزيــارة قليلة ،وك ــان دخــول
وح ـ ــدات ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة أو غ ــرف الـ ــوالدة
ً
مـحـظــورا ببساطة ألن مــوظـفــي المستشفى
كــانــوا يـعـتـقــدون أن جميع ال ـغــربــاء ينقلون
عــدوى البكتيريا .في الـغــرب ،يمسك األزواج
أيدي زوجاتهم أثناء الوالدة ،ويبدو أنهم غير
مهتمين بالبكتيريا .وكانت معدالت اإلصابة
والوفيات أعلى بكثير في االتحاد السوفياتي
على الرغم من كل اإلجراءات الوقائية.
كـ ــان ال ـم ــواط ـن ــون أي ـض ــا ي ـق ــوم ــون بـبـنــاء
الحواجز ،على الرغم من الجهود غير ُ
المجدية،
وف ـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ب ـ ــدأ الـ ـ ـ ــروس بـتــركـيــب
أبــواب معدنية في منازلهم لحماية أنفسهم
مــن عـمـلـيــات ال ـس ـطــو ،وال ـتــي أصـبـحــت أكثر
ج ــرأة وأك ـثــر ت ــوات ــرا ،خــاصــة خ ــال الفوضى
االقـتـصــاديــة الـتــي كــانــت تعانيها الـبــاد في
تلك السنوات ،كان التأثير هامشيا ،حيث ظهر
اللصوص باستخدام قواطع معدنية.
ّ
المخيمات الصيفية لألطفال دائما
كانت
م ـسـ ّـي ـجــة ،وت ـض ــم ن ـق ــاط تـفـتـيــش ،وب ــواب ــات
مغلقة وح ــراس ــا ،مــع وض ــع مــواقــع المراقبة
عند مداخل الشواطئ ومناطق أخرى عرضة
للوصول غير المصرح به ،وكان الخروج من
المعسكر ممنوعا منعا كليا ،والمغادرة أصعب
من الدخول ،لكن األطفال كانوا ينجحون في
الـفــرار -بعضهم كــان شجاعا ،وبعضهم كان
مجبرا ،والبعض اآلخر لمجرد أنهم يريدون
االستحمام دون أن يمسكوا بأيدي بعضهم،
وهي ممارسة منتظمة للسالمة.
ف ــي ك ــل عـ ــام ي ـغ ــرق واح ـ ــد ع ـلــى األق ـ ــل من
الفارين ،ويضيع آخر في الغابات المحيطة أو
يتم القبض عليه في طريق عودته إلى المنزل
ً
عـلــى مـتــن قـطــار ب ــدون تــذكــرة .أن ــا شخصيا
أحـبـبــت المعسكر ،عـلــى الــرغــم مــن المسيرة
التي ال نهاية لها والصراخ بعبارة "مستعدون
ً
دائما!" ولكن ،مثل معظم زمالئي في المعسكر،
كنت أعرف سبيل الخروج إذا أردت ذلك.
ك ــان ن ـم ــوذج الـحـجــب الـســوفـيــاتــي خ ــارج
ال ـم ـع ـس ـك ــرات ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـص ـنــع لـتـجـهـيــز
اللحوم ،وكان كل شيء متوافرا في مثل هذه
األم ــاك ــن :ال ـس ـي ــاج ،وكـ ــاب ال ـش ــم ،واألسـ ــاك
الشائكة ،ونقاط التفتيش ،والحراس ،وأحيانا
الميليشيات .ومع ذلك ،كانت لدى الناس رغبة
كبيرة في تناول اللحوم ،وهو غذاء نادر في
عصر "االشـتــراكـيــة المتقدمة" .التحدي هنا
هو السيطرة على مسار العوائق مع اللحوم
المخبأة تحت المالبس :كانت مهمة صعبة،
نظرا إلى الدماء التي تسيل من اللحوم النيئة.
وبطبيعة الحال ،كان الخروج من االتحاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي أص ـع ــب م ـه ـمــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ــاق.
معظم الناس لم ُيقدموا على الفرار خوفا من
المخاطر ،لكن الذين ذهبوا واجهوا مخاطر

حقيقية ،فسبحوا عـبــر ا لـبـحــار المتجمدة،
واخ ـت ـبــؤوا فــي صـنــاديــق ال ـس ـيــارات ،وقــامــوا
حتى بخطف الـطــائــرات .فــي عــام  ،1961نجا
نـجــم الـبــالـيــه رودولـ ــف نــوريـيــف مــن حــراســه
الشخصيين مــن المخابرات الروسية وطــار
ببساطة فوق الحدود على مطار لو بورجيه
في باريس ،ليحظى بأكبر ترحيب في حياته،
وفرصة ليكون ما يريد أن يكون.
بالنسبة إلــى اآلخــريــن الــذيــن لــم يتمكنوا
من الـفــرار ،فقد تم إطــاق النار عليهم ،أو تم
صعقهم بالكهرباء ،أو سجنهم ،وحتى أولئك
الذين لم يخالفوا القانون ما زالــوا يعانون.
في المطهر السوفياتي للمعارضين ،تم حجز
مكان خاص للمحتجين ،الذين ينحدرون من
أصول يهودية والذين لم يسمح لهم بالهجرة
إلى إسرائيل .مع ختم "مرفوض" في جوازات
ً
سفرهم ،وال ــذي كــان مثقل بالفعل بتسمية
"يهودي" في حقل "الجنسية" اإللزامي ،كانوا
منبوذين اجتماعيين.
ت ــم تـجـنــب الـ ُـمـحـتـجـيــن م ــن قـبــل الـجـيــران
واألصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء ،كـ ــانـ ــوا ي ـخ ـض ـع ــون ل ـم ــراق ـب ــة
المخابرات الروسية ،وبعضهم لم يتمكن من
الحصول على أدنــى الوظائف ،ومــع ذلــك ،لم
يتمكنوا مــن الــرحـيــل ،ألن األش ـخــاص الذين
يبنون الجدران ويعلقون الستائر الحديدية،
حتى عندما يتحدثون عن السالمة والحماية،
يريدون أن ُيظهروا لك من هو الرئيس فقط.
في النهاية ،ال يمكن ألي جدار أو سياج أو
ستارة -من حديد أو صلب -أن يمنع الناس
من المقاومة من أجل البقاء ،لكن هذه الحواجز
ً
يـمـكــن أن ت ـحــول ب ـل ــدا مـفـتــوحــا م ــرة واح ــدة
إلــى أرض للسجناء والـحــراس ،وهــي منطقة
عمالقة ُم ّ
سيجة حيث يتم تسميم كــل شيء
وتتعرض لالنهيار ببطء مــن تلقاء نفسها،
ك ــان ذل ــك مـصـيــر االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ،فــإذا
اختار ترامب الطريق نفسه فقد يصبح مصير
أميركا مماثال.
* مؤلفة كتاب "منطقة بوتين:
اإلمبراطورية ،الثورة ،والنجم الجديد".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

االتحاد السوفياتي
كان بلدا محاطا
باألسوار والحواجز
والجدران وكان
ً
كل شيء محظورا
ً
ومقفال ومحميا
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ترقيات موظفي هيئة األسواق لن تتجاوز  %10في 2019

ً
ً
ً
 140موظفا يستحقون الترقية وفقا لتقدير جيد جدا آخر عامين
عيسى عبدالسالم

قالت مصادر لـ «الجريدة»
إن الترقية المرتقبة ألداء
الموظفين عن واقع أداء
عام  2018ستكون على
الدرجة ،حيث ستتم
أساس
ً
ترقيتهم وفقا لدرجة
واحدة.

يــوا جــه نـحــو  140مــو ظـفــا
فـ ـ ــي ه ـ ـي ـ ـئـ ــة أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال
ت ـحــديــا يـتـعـلــق بـتــرقـيــاتـهــم،
ال سـ ـيـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــاك ت ــو ج ـه ــا
م ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــن
لـ ــزيـ ــادة ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص ــة
ال ـتــي تـنـظــم آل ـيــة ال ـتــرق ـيــات،
بـعــد مــا كــا نــت آ مــا لـهــم معلقة
بالحصول عليها ،على غرار
مــا ج ــرى مــع زمــائـهــم الـعــام
الـ ـم ــاض ــي ب ـن ـف ــس ال ـ ـشـ ــروط

واالسـتـحـقــاقــات الـتــي أقــرهــا
مجلس المفوضين السابق.
و كـشـفــت م ـصــادر مطلعة،
لــ"ا لـجــر يــدة" ،أن توجها لدى
هـ ـيـ ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال بـ ــأال
تـ ـتـ ـع ــدى ن ـس ـب ــة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
ا لــذ يــن ستتم ترقيتهم العام
ا ل ـ ـجـ ــاري  10فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة مــن
إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ـ ـ ــدد ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
المنتظرين ترقيتهم ،والبالغ
عــدد هــم  140مــو ظـفــا ،بعدما

ح ــر ص ــوا ع ـلــى ت ـح ـق ـيــق أداء
مـتـمـيــز ع ـلــى مـ ــدار الـعــامـيــن
الماضيين لنيل تقدير جيد
جدا في المهام المكلفين بها
للحصول على تلك الترقية.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن
ا ل ـ ـتـ ــر ق ـ ـيـ ــة ا لـ ـم ــر تـ ـقـ ـب ــة ألداء
الموظفين عن واقع أداء عام
 2018س ـت ـكــون ع ـلــى أ س ــاس
الدرجة ،حيث ستتم ترقيتهم
وفقا لدرجة واحدة ،مضيفة

تنف
الهيئة في بيان ملتبس لم ِ
أو تؤكد «وقف الترقيات»
ردت هيئة أسواق المال بشكل ملتبس لم يؤكد
ولم ينف الخبر الذي نشرته "الجريدة" في تاريخ
 9مارس الجاري ،بشأن إلغاء ترقيات الموظفين
أو زيادة شروطها.
وقـ ــالـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان" :إن مـ ــا أث ــارت ــه
صحيفتكم حول خبر الترقيات الخاصة بموظفي
الهيئة ،والذي كان تحت عنوان( :ربكة في هيئة
أسواق المال بسبب إلغاء ترقيات الموظفين أو
زيــادة شروطها) ،فإنه ال صحة لما جاء فيه من

ادعاء الصحيفة إيقاف ترقيات الموظفين أو زيادة
الشروط الخاصة التي تنظم آلياتها".
وأض ــاف الـبـيــان" :ن ــود إحــاطـتـكــم أن الـلــوائــح
المنظمة واإلجراءات الخاصة بالترقيات معتمدة
وواض ـحــة ،وأن الهيئة تقوم بتطبيقها كــل عام
وفقا لما تضمنتها من أحكام .لذا فإن ما أثارته
صحيفتكم بهذا الشأن دون التحقق من صحة
إجـ ـ ــراءات الـهـيـئــة ،ه ــو م ــا ق ــد يـثـيــر الــرب ـكــة بين
صفوف الموظفين".

أخبار الشركات
«مركز سلطان» :تعديالت في امليزانية لتطبيق املعيار رقم 16
عقد مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد
الغذائية اجتماعه ،أمس األول ،وتم خالله بناء
ع ـلــى تــوص ـيــة لـجـنــة ال ـتــدق ـيــق ال ـمــواف ـقــة على
تغيير السياسة المحاسبية المتبعة والخاصة
بمعالجة األراض ــي والـمـبــانــي الـمــدرجــة تحت
بند ممتلكات وعـقــارات ومعدات في البيانات
ً
الـمــالـيــة وفـقــا لمعيار المحاسبة الــدولــي رقــم

 16وذلك ابتداء من السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  ،2018وسيتم تحديد األثر المالي
لتغيير السياسة المحاسبية المذكورة أعاله
فــي ا لـبـيــا نــات المالية المدققة للسنة المالية
ً
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018علما أن هذا
التغيير سيؤثر فــي زي ــادة قيمة الـمــوجــودات
وقيمة حقوق الملكية.

«اإلنماء» تربح  967.8ألف دينار

«االستئناف» تؤيد رفض دعوى
«الموانئ» ضد أسمنت الكويت

بلغت أرب ــاح شركة اإلنـمــاء العقارية 967.8
ألف دينار بمقدار  2.15فلس للسهم في الفترة
ً
المنتهية في  ،2019/1/31مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  166.07ألف دينار بما يعادل  0.37فلس
للسهم في الفترة نفسها من عام .2018

 5.1ماليين دينار أرباح «المزايا»
ً
حققت شركة المزايا القابضة أرباحا قدرها
 5.1ماليين دينار بواقع  8.1فلوس للسهم في
الفترة المنتهية في  ،2018/12/13مقابل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  7.22ماليين دينار بما يعادل 11.6
ً
فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2017

كـشـفــت شــركــة أسـمـنــت ال ـكــويــت عــن صــدور
ح ـك ــم م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي ال ـق ـض ـيــة رق ــم
( ،)2016-5962بتأييد حكم أول درجة والقاضي
برفض دعوى االستئناف المرفوعة من مؤسسة
ال ـم ــوان ــئ الـكــويـتـيــة ض ــد "أس ـم ـن ــت" ،واع ـت ـبــار
الدعوى "كأن لم تكن".
وت ـت ـع ـلــق الـ ــدعـ ــوى بــاالس ـت ـئ ـنــاف ع ـلــى الـحـكــم
الصادر بتاريخ  27نوفمبر  ،2018وموضوعه إخالء
المرسيين  20 ،19بميناء الشعيبة ومقابل استغالل.
ً
وكانت المحكمة اإلداري ــة أصــدرت حكما مطلع
ديسمبر الماضي ،باعتبار الدعوى المرفوعة من
مؤسسة الموانئ الكويتية ضد الشركة "كأن لم تكن".

«جي إف إتش» تفصح عن تعامالت صانع السوق في «دبي» و«البحرين»
أعلنت مجموعة " جــي إف إ تــش المالية"،
ال ـم ــدرج ــة ب ـب ــورص ــة ال ـب ـحــريــن وس ـ ــوق دبــي
المالي ،تفاصيل عمليات صنع السوق ،التي
تمت من قبل صانع السوق للمجموعة "سيكو"
خــال شهر فبراير  2019في كل من بورصة
البحرين وسوق دبي المالي.
وأوض ـح ــت الـمـجـمــوعــة ،أن مـجـمــوع عــدد
األوراق الـمــالـيــة الـمـشـتــراة بـلــغ نـحــو 35.09
مليون سهم ،في حين بلغ عدد األوراق المالية
المبيعة  35.43مليون ورقة.
وأضافت أن المبالغ المدفوعة بلغت نحو
 34.16مـلـيــون دره ــم ،فــي حـيــن بـلــغ إجمالي
مجموع المبالغ المستلمة نحو  34.19مليون

درهم ،ليصل رصيد األوراق المالية إلى 55.53
مليون ورقة مالية ،فيما وصل الرصيد النقدي
إلى  20.18مليون درهم.
أما في بورصة البحرين ،فبلغ مجموع عدد
األوراق المالية المشتراة نحو  1.03مليون
سهم ،فيما بلغ عدد األوراق المالية المبيعة
 15.83مليون ورقة.
وأش ــارت إلــى أن المبالغ المدفوعة بلغت
نحو  271.06ألف دوالر ،في حين بلغ إجمالي
مجموع المبالغ المستلمة نحو  271.06ألف
دوالر ،ليصل رصيد األوراق المالية إلى 61.90
مليون ورقة ،فيما وصل الرصيد النقدي إلى
 3.19ماليين درهم.

تابعة لـ«المال» توقع اتفاقية مبادلة أصول
أكــدت شركة المال لالستثمار قيام إحــدى شركاتها التابعة
والمملوكة بنسبة  100في المئة ،بتوقيع اتفاقية مبادلة أصول.
وقــالــت "ال ـمــال" ،إن شركة الـمــال القطرية التابعة للمجموعة
وقت االتفاقية ُ
المشار إليها مع أحد األطــراف ،وقد تم التوقيع
على االتفاقية بغرض تبادل نسبة الشركة التابعة البالغة 76.6
فــي المئة والمملوكة فــي إح ــدى الـشــركــات التابعة لها (شركة
المال األولى العقارية) مقابل حصولها على نسبة  40في المئة
في شركة استثمار بالمملكة المتحدة (شركة أرميال كابيتال).
ً
وأفادت "المال" بأنه سيتم اعتبارا من الربع األول لعام ،2019
تصنيف استثمار الشركة التابعة (ا لـمــال القطرية) فــي شركة
"أرميال" كاستثمار في شركة زميلة.
كما سيتم التوقف عن تجميع شركة المال األولــى العقارية
والذي على أثره سوف يؤدي إلى عدم تجميع شركة ديار الكويت
العقارية وتصنيفها كشركة زميلة ،وذلك النخفاض نسبة الملكية
المباشرة وغير المباشرة في "ديار" من  60في المئة إلى  40في
ً
المئة ،علما أنه ليس هناك أي أثر على بيان األرباح والخسائر.

 89ألف دينار خسائر «تعليمية» من تصفية
مستودع «كويت الب»
أفادت شركة المجموعة التعليمية القابضة ،بانتهاء إجراءات
تصفية المستودع الخاص بشركتها التابعة بنسبة " %92كويت
الب" بخسائر مسجلة  89ألف دينار.
وذكرت الشركة ،أن أثر الخسائر سيظهر في البيانات المالية
المرحلية المجمعة للربع الثاني المنتهي في  28فبراير .2019

«بيتك» يحصل على
رخصة وكيل اكتتاب
حـصــل بـنــك بـيــت التمويل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــة
الـ ـمـ ـب ــدئـ ـي ــة لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ل ـ ـتـ ــرخ ـ ـيـ ــص نـ ـش ــاط
وكـيــل اك ـت ـتــاب ،وت ـســري هــذه
ال ـم ــواف ـق ــة ل ـم ــدة س ـت ــة أش ـهــر
ق ــابـ ـل ــة ل ـل ـت ـج ــدي ــد ت ـ ـبـ ــدأ مــن
تــاريــخ  7م ــارس  2019إلــى 5
سبتمبر  ،2019وذلل الستيفاء
المعايير التي تحددها الهيئة.

«العربية العقارية» تنفي
التسوية مع «الخليج»
ن ـ ـفـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
العقارية إجراء أي تسوية مع
بنك الخليج بخصوص برج
المفاوضات.
الكريستال محور
ُ
وقالت الشركة ،إن ما نشر
على أحد الحسابات في موقع
التواصل االجتماعي "تويتر"
بخصوص األمر السابق ،هو
ً
عار تماما من الصحة وال
خبر ٍ
ً
أساس له ُمطلقا.

أن ا ل ـ ـتـ ــر ق ـ ـيـ ــات ا ل ـ ـتـ ــي ج ــرت
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ل ـع ــدد كـبـيــر
مـ ــن م ــوظ ـف ــي ه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
المال جرت بترقية بعضهم
لمناصب أعلى.
وأضافت أن هناك مقترحا
تتم دراسته بزيادة الشروط
الخاصة بترقية الموظفين،
لـ ـتـ ـك ــون لـ ـم ــن يـ ـحـ ـص ــل ع ـلــى
تـقــديــر جـيــد ج ــدا عـلــى مــدار
ث ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة،

ك ـم ـحــاولــة ل ـتــرش ـيــد اإلن ـف ــاق
حسب رؤ يــة و تــو جــه مجلس
المفوضين الحالي.
وأشارت إلى أنه يصار إلى
زي ـ ـ ــادة ت ـل ــك ال ـ ـشـ ــروط حـســب
رؤية وتوجه القيادات العليا،
خاصة أنها تجرى جوازا في
شهر م ــارس مــن كــل ع ــام ،وال
يوجد قانون ملزم بتطبيقها
على نحو محدد.
وبينت أن مجلس مفوضي

ه ـي ـئــة االس ـ ـ ــواق ات ـخ ــذ قـ ــراره
خــال الـعــام الماضي بترقية
نحو  50في المئة من موظفي
الهيئة ،إذ كانت هناك مواقع
ووظ ــائ ــف شــاغــرة ك ـثـيــرة ،تم
فيها تسكين عدد كبير منهم
وف ـق ــا آلل ـي ــة مـ ـح ــددة ي ـتــم من
خاللها ترقية الموظفين فيها،
من خالل عمل مسح ألدائهم،
وي ـ ـتـ ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــن يـحـصــل
منهم على أداء ال يقل عن جيد

جــدا فــي آخــر عامين مــن قبل
الـمــديــر الـمـبــاشــر ،ويـتــم عمل
كشف خاص من إدارة الموارد
البشرية العتماده من مجلس
ال ـ ـم ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــن ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
قائمة أخرى تتضمن ترقيات
استثنائية تكون حسب رؤية
اإلدارة العليا.

 ...وتوقع مع «التحريات المالية» مذكرة تفاهم
وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم
مع وحدة التحريات المالية حول التعاون
وت ـبــادل الـمـعـلــومــات فــي مـجــال مكافحة
غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة
بها وتمويل اإلرهاب.
وقــالــت الـهـيـئــة فــي ب ـيــان صـحــافــي إن
المذكرة تأتي لتحقيق األهداف المشتركة
ال ـت ــي ت ـج ـمــع ب ـي ـن ـهــا وب ـي ــن "ال ـت ـح ــري ــات
المالية" ولما يتمتعان به من سلطة في
مجال تبادل المعلومات ألغراض التعاون
في سبيل المصلحة العامة.

وذكرت أن الغرض من االتفاقية يتمثل
بــالــدرجــة األول ــى فــي وض ــع آلـيــة لعملية
تبادل المعلومات بين وحــدة التحريات
المالية وهيئة أســواق المال إضافة إلى
إرسـ ــاء إط ــار لـلـتـعــاون والـتـنـسـيــق فيما
بينهما خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل
األمــوال وتمويل اإلرهــاب وبما يتفق مع
القوانين ذات العالقة ببنود هذه المذكرة.
ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن "أسواق
المال" رئيس مجلس المفوضين والمدير
التنفيذي أحمد الملحم في حين وقعها

نيابة عن وحدة التحريات المالية رئيسها
باالنابة غازي العبدالجليل.
وتعد "التحريات المالية" وحــدة ذات
شـخـصـيــة اع ـت ـب ــاري ــة مـسـتـقـلــة مهمتها
ال ـح ـفــاظ عـلــى نــزاهــة ال ـق ـطــاع المصرفي
والمالي في الكويت وحمايته من جريمة
غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة
بها وجريمة تمويل اإلرهاب.
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ً
ً
•  500مليون دينار قروضا في عامين بنمو أعلى من متوسط السوق بنحو  %5تقريبا
• القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها بنسبة %1

ً
الغانم مترئسا العمومية (تصوير -عبدالله الخلف)

عمر الغانم

محمد اإلتربي

إجمالي
المخصصات
بلغ 312
مليون دينار

ال نضارب
على سهم
الخليج...
ونتدخل
لمصلحة
المساهمين

ضاهر

أعلن رئيس مجلس إدارة
بنك الخليج ،عمر الغانم ،أن
محفظة القروض الشخصية
والتجارية لدى بنك الخليج
نمت خالل عامين بنسبة 13
في المئة أعلى من متوسط
ال ـس ــوق الـكــويـتــي الـ ــذي نما
فيه  8في المئة ،مشيرا الى
أن ح ـجــم الـ ــزيـ ــادة ب ـلــغ 488
مليون دينار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــم ،خـ ـ ــال
الجمعية العمومية العادية
ل ـل ـب ـن ــك ،الـ ـت ــي عـ ـق ــدت أم ــس
بنسبة حضور بلغت 75.40
في المئة ،إن نسب القروض
غ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـظ ـمــة انـخـفـضــت
لمستويات تاريخية وغير
مـسـبــوقــة وه ــي  1ف ــي المئة
تقريبا.
فــي المقابل ،أشــار الغانم
الـ ـ ــى أن ال ـب ـن ــك ي ـم ـض ــي فــي
اتـ ـ ـج ـ ــاه صـ ـحـ ـي ــح وصـ ـح ــي،
حيث إن قواعده المالية قوية
وم ـت ـي ـن ــة ،وي ـح ـظ ــى بــأع ـلــى
ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات مـ ــن ك ـب ــري ــات
ب ـيــوت ا لـتـصـنـيــف العالمية
المختلفة في داللة على عودة
البنك إلى مكانته.
وتـ ــابـ ــع« :ي ـس ــرن ــا أن نــرى
أداء البنك خــال عــام ،2018
حـ ـي ــث اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـص ــرف ـن ــا
تحقيق نـتــا ئــج مــا لـيــة قوية
لـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـيـ ـن ــا ،ونـ ـ ــواصـ ـ ــل
جهودنا الدؤوبة في تحقيق
رسالتنا المتمثلة في إضافة
الـقـيـمــة وت ـطــويــر ال ـخــدمــات
المبتكرة لمصلحة عمالئنا،
ال ـ ــذي ي ـق ـي ـمــون ف ــي الـكــويــت
وي ـ ــزاول ـ ــون أع ـمــال ـهــم فـيـهــا،
وخارجها» ،مضيفا أن «هذا
الـقــدر مــن الربحية أت ــاح لنا
الـ ـت ــوصـ ـي ــة بـ ـت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح
ن ـق ــدي ــة بـ ـمـ ـق ــدار  10ف ـلــوس
عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــد إلـ ــى
مساهمينا ،أي بنسبة سداد
 51في المئة من األرباح».
وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ضـمــن
ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي إن بـنــك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج واصـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــزامـ ــه
ب ــالـ ـت ــوج ــه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـح ـ ــو تـ ـق ــدي ــم
الخدمة المميزة الى العمالء
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـك ــويـ ـت ــي مــن
خــال مواصلة األداء القوي
والربحية.
وتابع :ارتفع صافي الربح
من  48مليون دينار في 2017
لـيـصــل الـ ــى  57م ـل ـيــونــا في
العام الماضي ،بزيادة  18في
المئة ،وهي السنة الخامسة
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي الـ ـت ــي يـحـقــق
فـيـهــا الـبـنــك ن ـمــوا مضاعفا
في صافي الربح ،وعليه فقد

مستقبل المخصصات
عــن المخصصات قــال الغانم إن وضــع البنك مريح في
ش ــأن الـمـخـصـصــات ،حـيــث لــديــه نـحــو  312مـلـيــون ديـنــار،
وردا على ســؤال أحد المساهمين قــال :ال نعلم ،وال نعرف
حجم المخصصات ،حيث يتم االلـتــزام بتطبيق المعايير
المحاسبية والتنسيق مع البنك المركزي واتباع تعليماته،
وه ـنــاك نـقــاش وت ـشــاور مستمر بـهــذا ال ـشــأن مــع الجهات
الرقابية.

ازدادت ربحية السهم الى 20
فلسا للسهم.

قاعدة أصول قوية
وذكر أن إجمالي القروض
والسلف للعمالء بلغ مستوى
تــاريـخـيــا ،ووص ــل ال ــى نحو
 4.2مليارات دينار في نهاية
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،أي بــزيــادة
تقارب الـ  500مليون ،بنسبة
 13فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن ،حيث
جاء ذلك النمو متوازنا ،فكان
ن ـص ـيــب شــري ـحــة ال ـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـل ـش ــرك ــات مـنــه
 57في المئة ،في حين كانت
ن ـس ـب ــة ش ــريـ ـح ــة الـ ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة الـشـخـصـيــة 43
في المئة.
و ف ــي س ـيــاق التحسينات
الـتــي شـهــدهــا الـبـنــك أخـيــرا،
«الخليج»
أشار الغانم إلى أن
ّ
حقق إنجازا تاريخيا تمثل
فـ ــي تـ ــراجـ ــع الـ ـ ـق ـ ــروض غـيــر
الـمـنـتـظـمــة ال ــى  1ف ــي المئة
م ــدف ــوع ــة ب ـص ـف ــة أس ــاس ـي ــة
بـتـســويــة اثـنـيــن مــن قــروض
الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــوروث ــة خــال
ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ،2018
حيث كان من نتائج إحداها
اسـ ـت ــرداد  36م ـل ـيــون دي ـنــار
فــي الــربــع األخ ـيــر مــن الـعــام
الماضي.
وتابع الغانم في كلمته أن
البنك المركزي ّ
طبق المعيار
ال ـم ـحــاس ـبــي ال ــدول ــي رقـ ــم 9
على التسهيالت االئتمانية
فـ ــي  ،2018و بـ ـل ــغ إ ج ـم ــا ل ــي
المخصصات االئتمانية 312
مـلـيــون دي ـن ــار ،ب ــزي ــادة 112
مليونا عن القيمة المطلوبة
بموجب هذا المعيار.

نسب رقابية
وذكر أن نسب البنك لرأس
ال ـم ــال ال ــرق ــاب ــي ظ ـلــت قــويــة،
حيث جاءت الشريحة األولى
لرأس المال بنسبة  14.1في

ا ل ـم ـئ ــة ،أي ب ـن ـس ـبــة  2.1فــي
المئة أعلى من الحد األدنى
الرقابي المحدد بنسبة 12
في المئة ،وبلغ معدل كفاية
رأس المال  17.5في المئة ،أي
أعلى بنسبة  3.5في المئة من
الحد األدنى الرقابي ،البالغ
 14في المئة.

األداء والنمو
وبـيــن أن «الـخـلـيــج» شهد
نموا في شريحتي الخدمات

الجمعية
العمومية تقر
توزيع أرباح
نقدية بمقدار
ً
 %10نقدا
للمساهمين

الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
للشركات ،واستطاع الحفاظ
عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـص ـ ـتـ ــه م ـ ـن ـ ـهـ ــا ف ــي
السوق ،وذلك بفضل تركيزه
المتواصل على تقديم خدمة
مصرفية متميزة ومبتكرة
الى العمالء في الشريحتين.
ووصــوال الــى هــدف البنك
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم خ ـ ــدم ـ ــة أفـ ـض ــل
لعمالئه األفــراد ،فقد ازدادت
ش ـب ـك ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع ل ـت ـض ــم 58
ف ــرع ــا فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء ال ـك ــوي ــت،
مشيرا الــى أن هـنــاك خططا
إلضــافــة الـمــزيــد مــن ال ـفــروع
خــال عــام  2019ومــا بعده،
إضافة الــى ذلــك حـ ّـدث البنك
نظام بطاقات االئتمان لديه،
بـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـجـ ـم ــوع ــة جـ ــديـ ــدة
م ــن ال ـب ـطــاقــات ذات ال ـمــزايــا
المصممة لتلبية متطلبات
كل شريحة من العمالء.

نمو رغم تحديات السوق
وف ـ ـ ــي ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـخـ ــدمـ ــات

موافقة على إصدار سندات
وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس اإلدارة
بــإصــدار سـنــدات بكل أنــواعـهــا بالدينار الكويتي ،أو بأي
عملة أخرى يراها مناسبة داخل دولة الكويت أو خارجها،
بما ال يـتـجــاوز الـحــد األقـصــى الـمـصــرح بــه قــانــونــا ،أو ما
يعادله بالعمالت األجنبية ،كما أقرت الجمعية االستقطاع
لــاحـتـيــاطــي الـقــانــونــي بنسبة  10فــي الـمـئــة ب ـم ـقــدار 5.9
ماليين دينار.

ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـل ـشــركــات ،فقد
وا صــل بنك الخليج تحقيق
معدالت النمو في القروض،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـحــديــات
الـ ـت ــي شـ ـه ــده ــا ال ـ ـسـ ــوق فــي
ع ـ ـ ـ ــام  ،2018حـ ـ ـي ـ ــث يـ ـق ــدم
البنك التمويل للمشروعات
الحكومية ،خاصة في قطاعي
الـنـفــط وال ـغــاز واإلن ـش ــاءات،
ومن أمثلة ذلك مشاركة بنك
الخليج فــي تمويل مشروع
الــوقــود النظيف والمصفاة
الـجــديــدة ،إضــافــة الــى جسر

مساهمون يشاركون في الجمعية

أسهم الخزانة

ً
 %10نقدا في  3أبريل

قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج أنطوان ضاهر في رده على استفسارات
أحد المساهمين إنه تم شراء  0.4في المئة من أسهم البنك بنحو  12مليون سهم
كأسهم خزانة خالل العام الماضي .وأشار الى أن البنك ال يتدخل في شراء السهم
إال لمصلحته والمساهمين ،حيث إنه ال يضارب على أسهمه أبدا.
وتابع إذا رأينا أن الفرصة استثمارية ولمصلحة السهم والمساهمين نتدخل
بالشراء ،موضحا أن لدى البنك أسهم خزانة يبلغ إجماليها نحو  4.9في المئة.

واف ـقــت الجمعية الـعـمــومـيــة لبنك الـخـلـيــج على
ت ــوص ـي ــة م ـج ـلــس اإلدارة بـ ـت ــوزي ــع أربـ ـ ـ ــاح ن ـقــديــة
للمساهمين بواقع  10في المئة نقدا للمساهمين
ال ـم ـس ـج ـل ـيــن فـ ــي سـ ـج ــات ال ـب ـن ــك فـ ــي ن ـه ــاي ــة ي ــوم
االستحقاق المحدد له  28مارس ،ويتم توزيع األرباح
في  3أبريل.

جـ ــابـ ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وم ـ ـشـ ــروع
ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ال ـس ـك ـن ــي،
ومـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز جـ ـ ــابـ ـ ــر ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي
ومتحف عبدالله السالم.
وأشار الى أنه فيما يتعلق
بالتركيز على تجربة العمالء
من الشركات ،فقد أطلق بنك
ال ـخ ـل ـي ــج مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـش ــراك ــة
م ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـلـبــي
متطلبات العمالء بأسلوب
شـ ــامـ ــل مـ ــن خـ ـ ــال خــاص ـيــة
النافذة الواحدة ،وتهدف هذه
ال ـم ـبــادرة ال ــى ب ـنــاء عــاقــات
ق ــوي ــة م ـس ـت ــدام ــة مـ ــن خ ــال
زيادة رضا العمالء ،وتعزيز
تجربتهم الشاملة بتحسين
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
المقدمة اليهم.
بدوره ،استعرض الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج،
أنطوان ضاهر ،أهم مؤشرات
األداء المالي للبنك خالل عام
 .2018وذكر أن البنك استطاع
تحقيق صــافــي ربــح بمقدار
 57مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ل ـل ـس ـنــة
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر
 ،2018ب ــزي ــادة تـبـلــغ  18في
المئة مقارنة بالسنة السابقة.
كما ألقى الضوء على نمو
إج ـم ــال ــي مـحـفـظــة ال ـق ــروض
ل ـب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ل ـت ـب ـل ــغ 4.2
مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـ ـن ـ ــار ،وت ـح ـســن
ج ـ ـ ـ ــودة األصـ ـ ـ ـ ــول ال ـم ـت ـم ـثــل
فــي انـخـفــاض ال ـقــروض غير
الـمـنـتـظـمــة إل ــى نـسـبــة  1في
المئة ،وهــي أدنــى نسبة في
تاريخ البنك.
وأضـ ــاف ضــاهــر« :ال يــزال
بنك الخليج يحظى بالتقدير
لـجــدارتــه االئـتـمــانـيــة وقــوتــه
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
العالمي ،فـخــال عــام ،2018
ّ
تـ ـم ــك ــن الـ ـبـ ـن ــك م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
ت ـص ـن ـي ـف ــات ائـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة فــي
المرتبة « »Aمن قبل كبريات
وكاالت التصنيف االئتماني
ال ـعــال ـم ـيــة ،ال ـت ــي ت ـش ـمــل كال
م ــن م ــودي ــز وسـ ـت ــان ــدار آن ــد
بـ ـ ـ ــورز وفـ ـيـ ـت ــش وك ــابـ ـيـ ـت ــال
إنتليغنس».

توازن واستمرارية
قال الغانم إن بنك الخليج يحقق توازنا بين التوزيعات
التي يمنحها للمساهمين ،حيث يحتفظ بنسبة من األرباح
ويمنح المساهمين نحو  51في المئة منها ،بهدف تحقيق
االستدامة ،وتعزيز القوة المالية للبنك ،واقتناص الفرص
ولضمان االستمرارية في المستقبل.

أرقام وبيانات مالية
• بلغت اإليرادات التشغيلية للعام الماضي  194مليون دينار.
• بلغ إجمالي حقوق المساهمين  629مليون دينار.
• العائد على متوسط حقوق المساهمين .%9.4
• معدل كفاية رأس المال .%17.5
• إجمالي الودائع  4.741مليارات دينار.

جانب من حضور العمومية
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اللحظة األخيرة ترفع سيولة البورصة إلى  ٢٩مليون دينار
عمليات شراء خالل المزاد تركزت على األسهم القيادية وحولت المؤشرات من حمراء إلى خضراء
علي العنزي

مالت القطاعات إلى اللون
األحمر في تعامالت أمس،
إذ انخفضت مؤشرات ستة
قطاعات هي عقار بـ 8.8
نقاط وصناعة بـ  5.5نقاط
واتصاالت بـ  4.7نقاط والنفط
والغاز بثالث نقاط وخدمات
مالية بـ  0.87نقطة ورعاية
صحية بـ  0.44نقطة.

أقـفـلــت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
ال ـثــاثــة ل ـبــورصــة ال ـكــويــت على
ت ـبــايــن ،أمـ ــس ،إذ ارت ـف ــع مــؤشــر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.03في
المئة تـعــادل  1.84نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5290.23نقطة
وســط سـيــولــة بلغت  29مليون
دينار بكمية أسهم متداولة بلغت
 147.7م ـل ـيــون س ـهــم ن ـف ــذت من
خالل  5119صفقة.
ك ــذل ــك ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر ال ـســوق
األول بنسبة  0.1فــي المئة هي
ً
 5.76نقاط مقفال على مستوى
 5582.67نـقـطــة بـسـيــولــة بلغت
 24.5مليون دينار ،بكمية أسهم
متداولة بلغت  70.4مليون سهم
نفذت عبر  2533صفقة ،في حين
تــراجــع مؤشر الـســوق الرئيسي
بنسبة  0.13فــي الـمـئــة تـســاوي
 6.31نقطة ليقفل على مستوى
 4745.09نـقـطــة بـسـيــولــة بلغت
 4.4ماليين دينار ،وبكمية أسهم
متداولة بلغت  77.2مليون سهم
نفذت من خالل  2586صفقة.

استعداد لدخول سيولة جديدة
س ـ ـ ـ ـ ــارت تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات جـ ـلـ ـس ــة،
أم ــس ،ب ـهــدوء كـبـيــر حـتــى قبيل

نهايتها إذ لم تزد السيولة على
 15م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وهـ ــي أعـلــى
م ــن ال ـم ـع ــدالت ،وارت ـف ـعــت خــال
فترة المزاد وماقبلها بقليل إلى
مـسـتــويــات كـبـيــرة تــدفـقــت على
األسهم القيادية في قطاع البنوك
ً
خ ـصــوصــا «ال ــوط ـن ــي» و«بـيـتــك»
و«البنك األهلي المتحد» ،كذلك
تمت عمليات شــراء على بعض
األسـ ـه ــم ف ــي الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي
ً
خـ ـص ــوص ــا الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري،
وتحولت األلوان من اللون األحمر
إل ــى ال ـلــون األخ ـضــر خ ــال فترة
المزاد ،لتنتهي الجلسة خضراء
ً
ولكن بشكل محدود جدا.
وعلى مستوى أداء مؤشرات
أس ـ ــواق دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــر الـ ـتـ ـب ــاي ــن
والضعف العام للجلسة الثانية
على التوالي ،وتراجعت األسواق
الكبيرة منها السوق السعودي
وســوق أبوظبي وسوقا مسقط
وال ـب ـح ــري ــن ،بـيـنـمــا كـ ــان ال ـلــون
ً
األخـ ـض ــر ح ـل ـي ـفــا ألسـ ـ ــواق قطر
والكويت ودبي.

أداء القطاعات
مــالــت القطاعات إلــى اللون

األحـ ـم ــر ف ــي ت ـع ــام ــات أم ــس،
إذ انـخـفـضــت م ــؤش ــرات ستة
قطاعات هي عقار بـ  8.8نقاط
وصناعة بـ  5.5نقاط واتصاالت
ب ـ ـ  4.7ن ـق ــاط وال ـن ـف ــط وال ـغ ــاز
ب ـثــاث ن ـقــاط وخ ــدم ــات مالية
ب ـ  0.87نقطة ورعــايــة صحية
ب ـ  0.44نقطة ،بينما ارتفعت
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات خ ـم ـس ــة ق ـط ــاع ــات
هــي تأمين ب ـ  16نقطة وسلع
استهالكية بـ  14.2نقطة ومواد
أساسية بـ  4.2نقاط وبنوك بـ
 3.4نقاط وخدمات استهالكية
بثالث نـقــاط ،واستقر مؤشرا
قطاعين فقط هما تكنولوجيا
ومنافع وبقيا دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم أهـلــي متحد
قائمة األسـهــم األكـثــر قيمة إذ
ب ـل ـغــت تـ ــداوالتـ ــه  5.8مــايـيــن
ً
دي ـ ـنـ ــار ،وبـ ـق ــي م ـس ـت ـق ــرا دون
تغير ،تاله سهم وطني بتداول
 5.7م ــايـ ـي ــن دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وب ـق ــي
ً
م ـس ـت ـق ــرا ه ــو اآلخ ـ ــر ث ــم سـهــم
خليج ب ب ـتــداول  4.3ماليين
دي ـ ـنـ ــار وبـ ــارت ـ ـفـ ــاع ب ـن ـس ـبــة 1
ً
فــي المئة وراب ـعــا سهم برقان
ب ـ ـ ـتـ ـ ــداول  2.9مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
ً
ومرتفعا بنسبة  1.6في المئة
ً
وأخيرا سهم بيتك بتداول 1.8

مـلـيــون دي ـنــار وبـنـمــو بنسبة
 0.48في المئة.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـيــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
أه ـلــي مـتـحــد إذ ت ـ ــداول بكمية
بلغت  23.4مليون سهم وبقي
ً
ً
مستقرا دون تغير وجاء ثانيا
س ـه ــم خ ـل ـيــج ب ب ـ ـتـ ــداول 14.8
ً
مـلـيــون سـهــم ومــرتـفـعــا بنسبة

ً
 1فــي الـمـئــة وج ــاء ثــالـثــا سهم
األولى بتداول  9.4ماليين سهم
وب ـتــراجــع بـنـسـبــة  1ف ــي المئة
ً
وجاء رابعا سهم برقان بتداول
 9.3ماليين سهم وبنمو بنسبة
ً
 1.6في المئة وجاء خامسا سهم
ع ـقــارات ك ب ـتــداول  8.5ماليين
سـهــم و بـنـمــو بنسبة  0.17في
المئة.

وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارت ـف ــاع ــا سـهــم وثـ ــاق إذ ارتـفــع
بنسبة  10.7في المئة تاله سهم
الهالل بنسبة  6.5في المئة ثم
سـهــم كــويــت ت بنسبة  6.2في
ً
ال ـم ـئ ــة ورابـ ـ ـع ـ ــا س ـه ــم تـنـظـيــف
ً
بـنـسـبــة  4.8فــي الـمـئــة وأخ ـيــرا
سهم أسمنت خليج بنسبة 4.6
في المئة.

ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
سهم سنام إذ انخفض بنسبة 9
في المئة تاله سهم مزايا بنسبة
 7.6ف ــي ال ـم ـئــة ث ــم س ـهــم أرك ــان
ً
بـنـسـبــة  6.2ف ــي الـمـئــة وراب ـع ــا
سهم منازل بنسبة  5.5في المئة
ً
وأخيرا سهم المنار بنسبة 5.2
في المئة.

«الوطني» :البنوك المركزية تلمح إلى تحويل مسار سياساتها
استمرت البداية القوية ،التي استهلت بها األسواق
الـمــالـيــة ت ـ ــداوالت ال ـعــام الـجــديــد إل ــى شـهــر فـبــرايــر،
م ــع تـسـجـيــل أسـ ــواق األس ـه ــم الـعــالـمـيــة ال ـمــزيــد من
االرتفاعات ،على الرغم من إشارات تباطؤ وتيرة نمو
االقتصادات الكبرى ،بما في ذلك الواليات المتحدة
وأوروبا والصين.
وح ـســب ال ـمــوجــز االق ـت ـص ــادي ال ـص ــادر ع ــن بنك
الكويت الوطني ،يعكس هذا االرتفاع جزئيا تعافي
األسواق بعد العمليات البيعية المكثفة التي شهدتها
ً
في شهر ديسمبر ،كما تعكس أيضا مــدى التفاؤل
باقتراب نهاية النزاع التجاري بين الواليات المتحدة
والصين ،بعد موافقة الواليات المتحدة على تأجيل
رفع الرسوم الجمركية المقررة في مارس ،بما يشير
إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
ً
كما كــان هـنــاك أيـضــا ثقة مـتــزايــدة بــأن صانعي

القرارات سيدعمون النمو ،مع تبني البنوك المركزية
في الــواليــات المتحدة وأوروب ــا مواقف أقــل تشددا،
وكذلك إعالن الصين إجراءات تحفيزية جديدة.
وعلى صعيد األنباء اإليجابية الخاصة بمنطقة
الخليج ،ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها
في  3أشهر ،مدعومة بعالمات تدل على التزام منظمة
«أوب ــك» بخفض حصص اإلنـتــاج المتفق عليها في
ديسمبر الماضي.

تباطؤ النمو
وأظـ ـه ــرت ال ـت ـق ــدي ــرات األولـ ـي ــة ل ـل ـنــاتــج الـمـحـلــي
اإلجـمــالــي للربع الــرابــع مــن عــام ( 2018ال ــذي تأجل
إعالنه مدة شهر بسبب اإلغالق الحكومي) تسجيل
معدل نمو بنسبة  2.6في المئة على أساس سنوي

 أعلى بقليل من متوسط التوقعات البالغ  2.2فيالمئة ،إال أنه كان أبطأ من النسبة المسجلة في الربع
الثالث من العام والبالغة  3.4في المئة.
وارت ـفــع إنـفــاق المستهلكين ،ال ــذي يمثل حوالي
 70في المئة من االقتصاد ،بنسبة  2.8في المئة وإن
كــان أبطأ مما كــان عليه في الربع الثالث ،في حين
استمرت الصادرات الصافية في الضغط على النمو،
بسبب ضعف معدالت التصدير .وتعني تلك األرقام
أن إجمالي النمو في عــام  2018بلغ  2.9في المئة،
ً
مرتفعا من  2.2في المئة في عام  ،2017وإن كان أقل
ً
هامشيا عن نسبة  3في المئة التي استهدفها الرئيس
ترامب ،رغم جهود التحفيز المالي الهائلة في وقت
سابق من العام.
ومع استمرار تالشي أثر تلك المحفزات ،وتأخر
تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في وقت سابق ،سيشهد

النمو تباطؤا أكبر في  .2019ويشير التوقع اآلني
« »Nowcastsالـصــادر عــن االحتياطي الـفــدرالــي في
كل من اتالنتا ونيويورك إلى بلوغ معدل النمو إلى
مستويات أقــل مــن  1فــي المئة فــي الــربــع األول من
العام الحالي.
ويـ ـب ــدو أن ع ــام ــات ال ـت ـب ــاط ــؤ االقـ ـتـ ـص ــادي إل ــى
جــانــب تــراجــع الـضـغــوط التضخمية ،تــؤكــد صحة
قرار االحتياطي الفدرالي األخير ،حيث أعلن «وقف»
إجراءات التشديد النقدي.
هذا إلى جانب اإلبقاء على سعر الفائدة الفدرالي
دون تغيير عند نطاقه الحالي بين  2.50-2.25في
المئة ،مع التخطيط اآلن إلنهاء برنامج «التشديد
الكمي» ،أو برنامج خفض حجم الميزانية العمومية
ً
في وقت الحق من هذا العام ،أقرب مما كان متوقعا
في السابق.

وم ــن الـمـتــوقــع إع ــان مــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل حــول
الخطة في أعقاب اجتماع االحتياطي الفدرالي المزمع
عقده في  20-19مارس ،مع إمكانية أن تولي األسواق
ً
ً
كبيرا لألسئلة المعقدة المتعلقة بالحجم
اهتماما
النهائي ،والتركيب الهيكلي لحيازات االحتياطي
الفدرالي.
وبمجرد أن ينتهي البنك المركزي من إجــراء ات
تخفيض ميزانيته العمومية فقد يقوم ،على سبيل
ال ـم ـث ــال ،ب ـمــواص ـلــة تـقـلـيــص ح ـي ــازت ــه م ــن ال ــدي ــون
الـمــدعــومــة بــالــرهــن ال ـع ـقــاري ،وال ـبــالــغ قيمتها 1.6
ً
تريليون دوالر ،مما يعني ضمنيا شراء المزيد من
سندات الخزينة األميركية.

اقتصاد

١٤

ةديرجلا

•
العدد  / 4063الثالثاء  12مارس 2019م  5 /رجب 1440هـ

economy@aljarida●com

«المتكاملة القابضة» تربح  17.2مليون دينار في  2018والنمو %29.5
ً
ً
بودي :الشركة تبوأت مركزا رياديا في مجال المعدات الثقيلة بالشرق األوسط

 42مليون دينار
إيرادات تشغيلية
وتوصية بتوزيع
ً
 %40نقدا

أعلنت الشركة المتكاملة القابضة «»IHC
ن ـت ــائ ــج م ــال ـي ــة ج ـي ــدة ع ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018وأظهرت
ً
تحقيقها أرباحا بلغت  17.2مليون دينار،
ً
أي م ــا ي ـع ــادل  78.3فـلـســا ربـحـيــة للسهم
الواحد ،مقارنة مع أرباح بلغت  13.3مليون
ً
دينار ،مما يعادل  60.5فلسا ربحية للسهم
الواحد في عام  2017بنسبة نمو بلغت 29.5
في المئة ،وأوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع
ً
أربــاح نقدية بواقع  40في المئة نقدا على
المساهمين عن عام .2018
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
وال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ـش ــرك ــة جــاســم
مصطفى بودي في تصريح صحافي أمس،
إن هذه النتائج اإليجابية والمتميزة جاءت
نتيجة حتمية لـ ــأداء التشغيلي المميز
والنمو المستمر والمطرد بفضل الله ثم
بفضل اإلعداد الجيد والمتابعة المستمرة،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـسـيــاســات

ً
«طفل المستقبل» %15 :خصما
على جميع األلعاب لعمالء «الخليج»

طرحت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد)
خصمها المميز لعمالء بنك الخليج من محبي التمتع بصاالت
األلعاب الترفيهية الداخلية اآلمنة.
وص ــرح نــائــب الــرئـيــس التنفيذي للشـركة خــالــد الــرومــي بــأن
العرض المميز عبارة عن خصم  %15على جميع األلعاب ،وفي
جميع مواقع «طفل المستقبل» ،ويسري الخصم على وكالة كاسبر
سكير سكول المميز الموجود بمجمع العقيلة ،إضافة الى اكسبلور
بمجمع الحمرا.
ويحصل العميل على خصم  %15عند الشحن بأي قيمة ،ويكون
الدفع عن طريق بطاقة االئتمان الخاصة ببنك الخليج فقط ،على أن
تكون آلية الخصم عند قيام العميل بتمرير بطاقة األلعاب لدخول
ً
أو تفعيل أي لعبة يتم خصم  %15تلقائيا من قيمة اللعبة ،إضافة
الى أنه عند فتح حساب «نصور» ،الخاص باألطفال في بنك الخليج
يحصل الطفل على كرت «طفل المستقبل» بقيمة  10د.ك.
وأوضــح الــرومــي أن الشركة رغبت فــي أن توفر أجــواء مريحة
لمرتادي هذه المواقع ،للتمتع بأوقاتهم بالحد األقصى ،وتتيح
ل ــرواد الـمــواقــع مــن الـعــائــات فــرصــة التمتع بــالـعــروض الخاصة
بالشكل األمثل.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـش ــرك ــة ق ــام ــت ب ـت ـطــويــر ف ــروع ـه ــا بــأحــدث
ال ــديـ ـك ــورات واالل ـ ـعـ ــاب ال ـحــدي ـثــة ب ــأس ـع ــار تـنــافـسـيــة ف ــي جميع
المحافظات ،ومعظم مناطق الـكــويــت ،ابـتــداء مــن فــرع السالمية
سيتي سنتر ،وسليل الـجـهــراء ،وس ــوق ش ــرق ،ومجمع البيرق،
ومجمع أجيال في الفحيحيل ،وكيفان مــول ،وجمعية اليرموك،
ومجمع فود سيركل بمشرف ،ووكالة كارتون نت وورك بجمعية
شرق ،ووكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان ،ومجمع المنار
في الجهراء ،وديسكفري بمجمع اوتاد الجهراء ،ومجمع أوتاد في
خيطان ،ومجمع الفروانية الجديد ،و«داينو ادفنجر» بالرمال مول
بمنطقة الفحيحيل ،واكسبور بمجمع الحمرا.

واالستراتيجيات القائمة ،التي اعتمدتها
الشركة منذ تأسسيها حتى اليوم.
وأضاف بودي ،أن الشركة استطاعت أن
ً
تحقق نموا في إيراداتها التشغيلية لترتفع
إلى  42.0مليون دينار عام  2018وانعكس
ً
ذ لــك إيجابا على النتائج المالية للشركة
وارتفعت حقوق المساهمين من  59.2مليون
ً
دينار في  2017إلى  69.5مليونا عام 2018
في حين ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى
ً
 73.5مليونا مــع نهاية عــام  2018وارتفع
ً
إجمالي الموجودات إلى  95.9مليونا ،كما
انـخـفــض إج ـمــالــي الـمـطـلــوبــات بــأكـثــر من
 20.5في المئة.
وأوضح بودي أن الشركة نجحت في أن
تتبوأ مكانة جيدة وفق فلسفة استثمارية
تهدف إلى تحقيق عائد مميز للمساهمين
م ـ ــع االه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ــال ـ ـجـ ــدوى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ً
للمشاريع المراد تنفيذها ،مؤكدا أن الشركة
تــركــز ع ـلــى تـحـقـيــق ن ـمــو وق ـي ـمــة مالئمين

لتطلعات المساهمين بتعزيز ربحية الشركة
سنة تلو األخرى وسمعتها على الصعيدين
المحلي واإلقليمي ،في حين تؤمن الشركة
ً
بأن اعتمادها هذا النهج مهم جدا للمحافظة
على مــركــزهــا الــريــادي فــي مـجــال المعدات
الثقيلة في الكويت والشرق األوسط.
وأشار بودي إلى أن «المتكاملة القابضة»
سـعــت ،مـنــذ تأسيسها ،لـتـكــون واح ــدة من
أفـضــل ال ـشــركــات المتخصصة فــي تأجير
الـمـعــدات الثقيلة ،وبــالـفـعــل اسـتـطــاعــت أن
تحقق ذلك وأثبتت وجودها بقوة معتمدة
في ذلك على تقديم أفضل الخدمات جودة
لعمالئها وتسليم المشاريع وفق الجدول
الــزمـنــي الـمـتـفــق ،مـمــا خـلــق ثـقــة ثــابـتــة مع
العمالء وأثمرت هذه الثقة في النهاية على
نـتــائــج مــالـيــة مـمـيــزة ،إن ك ــان لـجـهــة ثبات
موقع الشركة كإحدى الشركات الرائدة في
مجال تأجير المعدات الثقيلة أو لجهة ثبات
المركز المالي للشركة.

جاسم مصطفى بودي

بورصة الكويت تشارك في معرض الفرص
الوظيفية السنوي لجامعة الخليج
شـ ــاركـ ــت بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
فــي النسخة الـ ـ  21مــن معرض
ال ـ ـفـ ــرص ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ال ـس ـن ــوي
ل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ل ـل ـع ـل ــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،والـ ـ ــذي أقـيــم
يـ ــومـ ــي  6و 7الـ ـ ـج ـ ــاري ب ـح ــرم
ال ـج ــام ـع ــة ،وذل ـ ــك ت ــأك ـي ــدا على
ال ـت ــزام ـه ــا ال ـم ـس ـت ـمــر بـتـطــويــر
الوعي حول أسواق المال ،ودعم
المواهب الناشئة التي ستقود
سوق المال الكويتي.
وتــأتــي مـشــاركــة الـشــركــة في
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـجـ ــذب كــل
عـ ــام الـ ـط ــاب وال ـب ــاح ـث ـي ــن عــن
فرص وظيفية مميزة ،تماشيا
مـ ــع جـ ـه ــوده ــا ال ـم ـس ـت ـم ــرة فــي
اس ـت ـق ـطــاب ال ـع ـق ــول الـكــويـتـيــة
الشابة ،وتمكين الجيل الجديد
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ت ـط ــوي ــر
اقتصاد البالد.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـن ـص ـت ـه ــا فــي
َّ
الـمـعــرض ،ســلـطــت «الـبــورصــة»
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى فـ ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
ال ـم ـت ــاح ــة بـ ـس ــوق رأس ال ـم ــال
الكويتية المزدهرة ،كما قدمت
لـ ـلـ ـط ــاب والـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن ن ـظ ــرة
معمقة على المهارات والقدرات
ال ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم م ـ ـ ــن بـ ـن ــاء
مستقبل واعد في هذا القطاع.
ك ــذل ــك ،اسـتـعــرضــت بــورصــة
الـكــويــت بــوابـتـهــا اإللـكـتــرونـيــة
التعليمية المجانية ( بــور صــة
أكـ ــادي ـ ـمـ ــي أونـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــن) ،ب ـه ــدف
تشجيع الطلبة عـلــى اكتساب
معرفة أكبر بأساسيات التداول
واالسـتـثـمــارات المختلفة التي
يقدمها ســوق األوراق المالية

«مشاريع الكويت» تدعم منتدى
الدراسات الخليجية الرابع

مشاركة بورصة الكويت في المعرض
في الكويت .وتهدف هذه البوابة
إل ــى ت ـعــزيــز ال ــوع ــي بــالـتـمــويــل
والـ ـ ـت ـ ــداول ب ـي ــن الـمـسـتـثـمــريــن
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف
مستوياتهم ،مــن خــال توفير
العديد من األدوات االستثمارية
الحديثة.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ــر األك ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
مـ ــرافـ ــق ت ـع ـل ـي ـم ـيــة وت ــدري ـب ـي ــة
للمستثمرين ،مثل :نافذة مراقبة
ا ل ـ ـسـ ــوق ( ،)Market Watch
والـتــداول االفتراضي (Virtual
 ،)Tradingومحفظة التداوالت
( ،)Portfolioوغيرها.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،قــالــت
رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوارد
ال ـب ـشــريــة وال ـخ ــدم ــات اإلداري ـ ــة
وال ـم ـش ـتــريــات خ ــول ــة ال ــروم ــي:
«لطالما كانت بورصة الكويت
ف ــي ط ـل ـي ـعــة ال ـج ـه ــات ال ــرام ـي ــة
إلـ ـ ــى االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـم ـك ــان ــة س ــوق

رأس المال بالكويت ،وتحقيق
م ـس ـت ـق ـبــل مـ ـش ــرق .م ـشــارك ـت ـنــا
في هــذا المعرض تمثل خطوة
م ـه ـمــة ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـن ــا
الشاملة ،حيث و فــر لنا فرصة
مـ ـمـ ـت ــازة ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـع ــدي ــد مــن
األف ـك ــار لـلـطــاب والـخــريـجـيــن،
لـ ـمـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى ت ــوج ـي ــه
د ف ــة مستقبلهم نـحــو ا لــو جـهــة
الصحيحة ،في سعيهم لتحقيق
مستقبل مهني ناجح».
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ه ـ ـ ــذا ال ـم ـعــرض
بمثابة منصة ّ
قيمة ساعدتنا
ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة م ـس ـت ــوى ال ــوع ــي
بـ ـس ــوق األوراق ال ـم ــال ـي ــة بـيــن
الجيل المستقبلي للمستثمرين،
وبالتالي استكمال خطة تطوير
السوق طويلة األجل التي تهدف
إلى تحويل الشركة إلى بورصة
إقليمية رائ ــدة ووجـهــة جاذبة
لالستثمار األجنبي».

ّ
«درسني» يتوسع
في خدماته

وكـ ــانـ ــت بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
أطلقت العديد من المبادرات،
بما يتناسب مع مسؤوليتها
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،الـ ـت ــي تـتـضـمــن
حزمة من المبادرات التوعوية
والتعليمية.
وشــاركــت بــورصــة الكويت،
أخـ ـي ــرا ،ف ــي بــرنــامــج «أس ـب ــوع
أسواق المال» األول ،الذي نظمه
ن ــادي الـتـمــويــل بكلية العلوم
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي فـ ـب ــراي ــر ،2019
ح ـيــث أق ـ ــام عـ ــدد م ــن مــوظـفــي
الـبــورصــة مجموعة مــن ورش
العمل زودت الطلبة بمعلومات
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة حـ ـ ـ ــول الـ ـع ــدي ــد
م ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات الـمـتـعـلـقــة
بـ ـه ــا وأس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ،م ـث ــل:
ال ـتــداول ومخاطر االستثمار،
م ــا س ــاع ــده ــم ع ـل ــى ات ـخ ــاذه ــم
قرارات استثمارية مدروسة في
المستقبل.

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة مـ ـش ــاري ــع
الكويت (القابضة) ومجموعة
شـ ـ ــركـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـنـ ـت ــدى
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة فــي
نسخته الرابعة ،الــذي يقيمه
م ــرك ــز دراس ـ ـ ــات ال ـخ ـل ـيــج في
الجامعة األميركية بالكويت.
وي ـق ــام م ـن ـتــدى ه ــذا ال ـعــام
بين  15و 17مــارس الـجــاري،
ويـ ـحـ ـم ــل ع ـ ـن ـ ــوان «ال ـخ ـ ُل ـي ــج
والـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة :ن ـظ ــم
اإلنتاج واالستهالك».
ويـ ــدعـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ش ــرك ــة
مشاريع الكويت ،بنك برقان،
مـجـمــوعــة الـخـلـيــج لـلـتــأمـيــن،
ش ــرك ــة الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـت ـحــدة،
ش ــرك ــة ك ــام ـك ــو لــاس ـت ـث ـمــار،
شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــن لـ ـصـ ـن ــاع ــة
الكيماويات البترولية.
وي ـ ــوف ـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ،ال ـ ــذي
يـ ـت ــم ت ـن ـظ ـي ـم ــه ك ـ ــل ع ــامـ ـي ــن،
م ـن ـبــرا ل ـل ـخ ـبــراء والـبــاحـثـيــن
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـي ــن والـ ــدول ـ ـي ـ ـيـ ــن،
لـمـنــاقـشــة األب ـح ــاث الـخــاصــة
بالمنطقة ومـجــال الــدراســات
الخليجية ،و سـيــر كــز منتدى
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام عـ ـل ــى م ــدخ ــات
وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ون ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ن ـظ ــم
اإلنـ ـت ــاج واالسـ ـتـ ـه ــاك داخ ــل
و عـبــر منطقة الخليج وشبه
الجزيرة العربية في السياقات
التاريخية والمعاصرة.
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال ــت
المديرة التنفيذية التصاالت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة
ال ـم ـشــاريــع إي ـم ــان الـعــوضــي:
«يسرنا فــي شركة المشاريع
دعم مركز دراسات الخليج في

إيمان العوضي

الجامعة األميركية بالكويت
فــي تـنـظـيــم مــؤتـمــر أكــاديـمــي
دول ـ ـ ــي بـ ـه ــذا ال ـح ـج ــم ل ـل ـمــرة
الــرابـعــة .لقد تحول المنتدى
إلى منصة مثالية للباحثين
للمساهمة فــي تـطــو يــر حقل
الدراسات الخليجية».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـعـ ــوضـ ــي ان
«استراتيجية مجموعة شركة
المشاريع تقوم على تشجيع
شــركــات ـهــا ع ـلــى ال ـت ـع ــاون مع
بعضها في مشاريع المواطنة،
ونـ ـ ـ ــود أن نـ ـت ــوج ــه بــال ـش ـكــر
إل ــى ب ـنــك ب ــرق ــان ،ومـجـمــوعــة
ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـت ــأم ـي ــن ،وش ــرك ــة
ال ـع ـقــارات الـمـتـحــدة ،وشــركــة
كــام ـكــو لــاس ـت ـث ـمــار ،وشــركــة
القرين لصناعة الكيماويات
البترولية على مساهمتهم في
دعم هذا المنتدى».

أسعار صرف العمالت العالمية

نور بودي

أعلن تطبيق ّ
«درسني»
ً
تـ ـع ــزي ــز خ ــدم ــات ــه س ـع ـيــا
لتلبية جميع احتياجات
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب فـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة،
وذلـ ــك بــإضــافــة مــواضـيــع
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وف ـ ـيـ ــديـ ــوهـ ــات
تعليمية حصرية ،ونماذج
ً
اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات ،اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا
إلـ ــى ال ـم ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة
الحالية.
وف ــي مـعــرض تعليقها
عـ ـل ــى إضـ ــافـ ــة الـ ـخ ــدم ــات
الجديدة ،قالت نور بودي،
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة وال ــرئـ ـيـ ـس ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ـ ــة ل ـت ـط ـب ـي ــق
ّ
«درسـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي»« :حـ ــرص ـ ـنـ ــا
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون عـ ــن كـثــب
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
الـ ـم ــزاي ــا الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
يمكن إضافتها للتطبيق
لتعود عليهم بمزيد من
النفع .والشك أن كل طالب
يمتلك طــريـقــة فــريــدة من
نوعها للتعلم واكتساب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات ،ولـ ـ ــذلـ ـ ــك
ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى ال ـت ـصــدي
إلـ ــى ت ـل ــك ال ـت ـح ــدي ــات مــن
خ ــال إض ــاف ــة خـصــائــص
جــد يــدة تلبي احتياجات
المستخدمين ،وال تتوفر
فـ ـ ــي أس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـت ـع ـل ـي ــم
التقليدية».

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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 %60نسبة التأجير في المجمع التجاري لمشروع العاصمة
سند الشمري

أكد رئيس مجلس إدارة شركة
الصالحية العقارية حرص
الشركة على استثمار كل
خبراتها الفنية والمالية في
مشروع العاصمة ،إذ يعتبر
عقاري يقام للقطاع
أكبر صرح ً
الخاص حاليا داخل مدينة
الكويت لجهة مساحة األرض
اإلجمالية والتكاليف المالية
ومن المتوقع أن تصل التكلفة
التقديرية للمشروع إلى 178
مليون دينار.

قال رئيس مجلس إدارة شركة
الصالحية العقارية غازي النفيسي،
ً
ً
إن  2018كان عاما حافال بالنسبة
للشركة التي حققت خالله نتائج
إيجابية.
وأضاف النفيسي ،في تصريح
للصحافيين ،عقب انتهاء أعمال
اجتماع الجمعية العمومية التي
عقدت أمس ،أن مشروع العاصمة،
ينقسم إلــى ثــاث مــراحــل ،تتمثل
األولى بالمجمع التجاري ويتوقع
أن ينتهي في الربع األول من العام
القادم ،والمرحلة الثانية بالفندق،
ويتوقع أن ينتهي في الربع الثالث
ً
من العام القادم أيضا ،أما المرحلة
الثالثة فتتمثل في بــرج المكاتب
اإلداريـ ــة ،فمن المتوقع أن ينتهي
في أكتوبر .2021
وأكـ ــد أن اس ـت ـث ـمــارات الـشــركــة
ً
في أوروبــا حققت أداء جيدا طيلة
ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة ،وه ــي م ــدرة
ً
لألرباح ،موضحا أن حجم أصول
الشركة الخارجية تتراوح بين 25
و  30في المئة من إجمالي أصول
الشركة .وأضاف أن الشركة سعت
خ ــال ع ــام  2018إل ــى االس ـت ـمــرار
بنهجها االسـتــراتـيـجــي الــراســخ
وخططها االستثمارية المدروسة
ً
ً
إذ حققت استقرارا بارزا في حجم
اإلي ـ ــرادات التشغيلية على الرغم
من حالة شبه الركود ،التي شابت
السوق العقاري المحلي واإلقليمي
والعالمي ،مما يبرهن على فعالية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي انتهجتها
شركة الصالحية العقارية خالل
السنة المنتهية لمواجهة الظروف
التي شابتها.
ً
وذكــر أن الشركة لن تألو جهدا
في سبيل تعزيز حقوق المساهمين
وتحقيق نمو دائم ينعكس عليها
مــن خ ــال تـطــويــر مشاريعها في
الداخل والخارج بشكل يتناسب مع
متطلبات السوق متى ما توافرت
الـ ـظ ــروف الـمـحـيـطــة .وأوض ـ ــح أن
شركة الصالحية العقارية قامت
بتوقيع اتفاقيات رسمية الستغالل
م ـســاحــات تــأجـيــريــة ف ــي مـشــروع
العاصمة «قيد اإلنشاء» مع العديد
من الشركات والمؤسسات المحلية
وال ـعــال ـم ـيــة ،إذ بـلـغــت الـمـســاحــة
المؤجرة بالمجمع التجاري 43.100

ً
م 2تقريبا وبنسبة  60في المئة من
إجمالي المساحات القابلة للتأجير،
والتـ ـ ـ ــزال ال ـش ــرك ــة ت ـق ــوم ب ــدراس ــة
ال ـعــديــد م ــن ال ـع ــروض اإلي ـجــاريــة
الخ ـت ـيــار األن ـس ــب واألفـ ـض ــل بما
يحقق النجاح والــريــادة لمشروع
العاصمة.

مشروع العاصمة
وق ـ ـ ــال ال ـن ـف ـي ـســي ،إن ال ـشــركــة
وصـ ـل ــت إل ـ ــى الـ ـم ــراح ــل األخـ ـي ــرة
م ــن األعـ ـم ــال ل ـم ـشــروع الـعــاصـمــة
وفق الجدول الزمني المنصوص
والـ ـمـ ـتـ ـف ــق عـ ـلـ ـي ــه ،الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـكــون
ً
أص ــا مــن مجموعة مــن العقارات
التجارية واالستثمارية بمنطقة
ً
الشرق وتشكل بمجملها جزءا من
جزيرة بمساحة  21.414م 2يندر
وج ــوده ــا ف ــي مـنـطـقــة الـعــاصـمــة
وي ـع ـت ـبــر أكـ ـب ــر مـ ـش ــروع ت ـج ــاري
داخــل مدينة الكويت موزعة على
الـنـحــو ال ـتــالــي 7.358 :م 2قسائم
تـ ـج ــار ي ــة –  10.611م 2ق ـســا ئــم
استثماري/مكاتب تجارية – 3.445
م 2اس ـت ـث ـم ــاري «فـ ـن ــدق» مـحــاطــة
بأراضي للدولة تقارب  18.738م،2
تحيط بها الشوارع من أربع جهات
منها شــارعــان مهمان هما شارع
ً
عبدالعزيز الصقر «الشهداء سابقا»
وشارع خالد بن الوليد.

وأف ـ ــاد ب ــأن م ـش ــروع العاصمة
يـتـكــون مــن ع ــدة عـنــاصــر وأج ــزاء
أساسية تشكل ذلك الصرح المهم
والمميز وتتمثل بالجزء التجاري
وال ـم ـكــون م ــن الـمـجـمــع الـتـجــاري
والـجــزء الفندقي وال ــذي سيتكون
ً
من « 11دورا» والجزء المكتبي من
ً
خالل « 54دورا» بمساحات تأجيرية
متعددة وبالنهاية الجزء الخدمي
وال ــذي سيتم استغالله كمواقف
للسيارات.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـشــركــة ب ــدأت
بعملية تسويق المشروع بالتوقيع
مــع عــدة جـهــات ومــاركــات محلية
وع ــال ـم ـي ــة م ـث ــل م ـت ـج ــر غ ــال ـي ــري
الفــايـيــت «،»Galeries Lafayette
وس ـ ـ ـ ـ ــوق مـ ـ ــونـ ـ ــوبـ ـ ــري – ه ــاي ـب ــر
م ــارك ــت « ،»Monoprixوش ــرك ــة
ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
« ،»Cinescapeويــو أف ســي جيم
الـ ـن ــادي ال ـص ـحــي «،»UFC GYM
وناشيونال جيوغرافيك للترفيه
ال ـعــائ ـلــي»National Geographic
 ،»Ultimate Explorerو شــر كــة
إك ـســايــت ال ـغــانــم لــإلـكـتــرونـيــات
« »Xciteوبالي « »Playوسكاي زون
«.»SKY ZONE

المساحات التأجيرية
وأف ــاد ب ــأن مجمل المساحات

فيما يتعلق بملخص األداء المالي لسنة
ً
 2018أوضح النفيسي أن الشركة حققت ربحا
بـمـقــدار  17.3مليون دي ـنــار وبربحية سهم
ً
بلغت  35.07فلسا للسهم الواحد مقارنة مع
العام الماضي إذ بلغت الربحية  15.8مليون
ً
دي ـن ــار ،بــربـحـيــة سـهــم  32.15فـلـســا للسهم
الواحد وبنسبة ارتفاع بلغت  9.5في المئة.
وأضــاف النفيسي أن إجمالي موجودات
الشركة بلغ  321مليون دينار للعام الحالي
مقارنة مع  296مليون دينار كويتي للعام
الماضي أي بارتفاع نسبته  8.5في المئة.
في الجانب اآلخر ،قال النفيسي ،إن قيمة
المطلوبات ارتفعت إلــى  169مليون دينار
العام الحالي مقارنة مع  150مليون دينار

ال ـعــام الـمــاضــي ،أي بــارتـفــاع نسبته  13في
المئة ،نتيجة للمتطلبات المالية لمشروع
الـعــاصـمــة «تـحــت اإلن ـش ــاء» .فــي مـقــابــل ذلــك،
ارت ـف ـعــت ح ـقــوق الـمـلـكـيــة ،ال ـتــي بـلـغــت 150
مليون دينار للعام الحالي مقارنة مع العام
الماضي التي بلغت  143مليون دينار كويتي
أي بارتفاع نسبته  4في المئة.
وبذلك ارتفعت القيمة الدفترية إلــى 303
فلوس مقارنة مع العام الماضي التي بلغت
ً
 279فلسا أي بــارتـفــاع بلغت نسبته  9في
الـمـئــة ،مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن جميع
البيانات المالية السابقة تم تسجيلها حسب
التكلفة التاريخية والمبنية على البيانات
المالية لسنة .2018

خالل ندوة نظمها «المركز» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت

ً
متحدثا خالل الندوة
راغو
في القطاع ،وهنا تكمن أهمية
دراسة نتائج عمليات االندماج
السابقة بطريقة موضوعية.
وأش ــار راغ ــو إل ــى أن ارتـفــاع
أو انـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـم ــة األصـ ـ ــول
ال ـم ـص ــرف ـي ــة فـ ــي دول مـجـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي يــرت ـبــط
ً
ً
ارتباطا وثيقا بالناتج المحلي
اإلج ـمــالــي لـكــل دول ـ ــة ،وه ــو ما
يرتبط بــدوره بتقلبات أسعار
ال ـن ـف ــط ،ف ـب ـعــد ت ــراج ــع أس ـع ــار
النفط خالل عام  ،2014اضطرت
ح ـ ـكـ ــومـ ــات م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي إلـ ـ ـ ــى االسـ ـتـ ـع ــان ــة
بالودائع الحكومية لتعويض
آث ـ ــار خ ـس ــارة إيـ ـ ـ ــرادات الـنـفــط،
ً
مما فرض ضغوطا على بنوك
المنطقة .وباإلضافة إلــى ذلك،
ف ـ ــإن ارت ـ ـفـ ــاع ت ـك ـل ـفــة االم ـت ـث ــال
وت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ض ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة الـ ـقـ ـيـ ـم ــة
الـمـضــافــة ومــواك ـبــة الـتـطــورات
الـتـكـنــولــوجـيــة جـمـيـعـهــا حمل
ت ــأث ـيــرات سـلـبـيــة ع ـلــى الـبـنــوك
لجهة التكلفة.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد إلـ ـ ــى ح ـق ـي ـق ــة أن
م ـن ـط ـقــة دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي فـ ــي م ــرح ـل ــة تـشـبــع
مصرفي إلى حد كبير ،بالتالي
ك ـ ــان الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـم ـل ــي لـلـبـنــوك
ال ـط ــام ـح ــة إل ـ ــى االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
ح ـل ـبــة ال ـم ـنــاف ـســة ه ــو ال ــدخ ــول
ً
طـ ــرفـ ــا فـ ــي ص ـف ـق ــة ان ـ ــدم ـ ــاج أو
اس ـت ـح ــواذ .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
ً
ا لـبـنــوك الخليجية كبيرة نوعا
فإنها
ما وفق معايير المنطقة،
ً
ما زالــت صغيرة الحجم مقارنة
بنظيراتها العالمية .ومــن شأن
ان ـ ــدم ـ ــاج الـ ـبـ ـن ــوك فـ ــي ك ـي ــان ــات

الـمــؤجــرة بلغ بنهاية عــام 2018
نـ ـح ــو  43.100م  2م ـ ــا ن ـس ـب ـتــه
 60فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة مـ ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي
الـمـســاحــات القابلة للتأجير في
مـشــروع العاصمة ،وبــذلــك تسير
استراتيجية اإلدارة فــي تسويق
ال ـم ـشــروع عـلــى الـنـحــو المخطط
له ،في شغل أكبر مساحة ممكنة
ألبـ ـ ــرز الـ ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة فــي
وقــت قياسي وبأسعار مناسبة،
ويقوم الفريق اإلداري والتسويقي
ً
ل ـل ـش ــرك ــة ح ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى ت ـســويــق
المساحات المتبقية المتوسطة
منها والصغيرة داخــل المشروع
للحصول على قيم إيجارية أعلى
من التعاقدات التي تمت ،تضمن
أفضل عائد على االستثمار.
وأك ــد النفيسي ح ــرص شركة
الصالحية العقارية على استثمار
كــامــل خـبــراتـهــا الـفـنـيــة والـمــالـيــة

فــي م ـشــروع الـعــاصـمــة إذ يعتبر
أكـبــر صــرح عـقــاري يـقــام للقطاع
ً
الخاص حاليا داخل مدينة الكويت
لناحية مساحة األرض اإلجمالية
والتكاليف المالية ومن المتوقع أن
تصل التكلفة التقديرية للمشروع
ً
 178مليون دينار ،علما أن تمويل
ً
المشروع ذاتيا من محفظة الشركة،
إضافة إلى االقتراض من البنوك.

مراكز الترفيه
وذكــر النفيسي أن التوقيع مع
ناشيونال جيوغرافيك الستغالل
م ـســاحــات تــأجـيــريــة ف ــي مـشــروع
العاصمة يعد بمنزلة نقطة انطالق
قــويــة إلق ــام ــة أول م ــراك ــز الترفيه
العائلي تحت الـعــامــة التجارية
العالمية «National Geographic
 »Ultimate Explorerفي الكويت

ملخص األداء المالي للشركة

راغو :ضرورة تعزيز دور األبحاث المتعمقة
في القطاع المصرفي الخليجي
نظم المركز المالي الكويتي
«الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز» ن ـ ـ ـ ـ ــدوة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
«صفقات االندماج واالستحواذ
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي
ً
الخليجي» ،تجديدا لشراكته
مــع ات ـحــاد م ـصــارف الـكــويــت،
الـ ـ ـت ـ ــي أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت عـ ـ ــن الـ ـع ــدي ــد
م ــن ال ـ ـنـ ــدوات وال ـم ـح ــاض ــرات
الناجحة في القطاع المالي.
وق ــدم ال ـن ــدوة إم .أر .راغ ــو،
نــائــب الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي في
إدارة األبـحــاث المنشورة في
«المركز» والمدير العام لشركة
مارمور مينا إنتليجنس ،وهي
شركة أبحاث تابعة «للمركز»،
وتـنــاول راغ ــو فــي الـنــدوة أهم
عمليات االنــدمــاج الـتــي تميز
القطاع المصرفي بدول مجلس
التعاون الخليجي فــي اآلونــة
األخيرة ،وضمت الندوة نخبة
من ممثلي مؤسسات مصرفية
م ـح ـل ـي ــة ودول ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـع ـم ــل فــي
الكويت.
وقـ ـ ـ ــال راغـ ـ ـ ــو ف ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــدوة:
«يشهد القطاع المصرفي بدول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي
فــي الـفـتــرة الحالية مجموعة
كـبـيــرة مــن صـفـقــات االنــدمــاج
واالسـ ـتـ ـح ــواذ ب ـيــن ك ـيــانــاتــه،
وه ـ ـنـ ــا يـ ــأتـ ــي دور األب ـ ـحـ ــاث
ف ــي ت ـقــديــم ت ـح ـل ـيــات عميقة
واستعراض مفصل لصفقات
اندماج سابقة شهدها القطاع
المصرفي الخليجي.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ص ـ ـف ـ ـقـ ــات
االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
االستراتيجيات التي تعتمدها
ال ـشــركــات وال ـمــؤس ـســات على
نطاق واسع في سبيلها نحو
تحقيق مزيد من النمو ،لكنها
قد ال تؤدي إلى نتائج إيجابية
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ،ف ـ ـفـ ــي ب ـعــض
األحيان ،تعود الصفقة بنتائج
س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ق ـي ـم ــة حـصــص
المساهمين.
وأكد أن ذلك يصح باألخص
في القطاع المصرفي في دول
مجلس التعاون الخليجي ،إذ
كانت صفقات االندماج الالفتة
قليلة ومتباعدة في الماضي،
ل ـ ــذا فـ ـم ــن الـ ـسـ ـه ــل أن ي ـن ـقــاد
ال ـم ـس ــاه ـم ــون وراء ال ـض ـجــة
اإلعالمية والــزخــم الــذي يميز
إعـ ــانـ ــات االنـ ــدمـ ــاج األخ ـي ــرة

ً
مترئسا العمومية
النفيسي

مـ ـص ــرفـ ـي ــة أك ـ ـبـ ــر أن ي ـم ـن ـح ـهــا
ال ـح ـج ــم ال ـت ـن ــاف ـس ــي ال ـم ـط ـلــوب
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـعــال ـم ـيــة .وس ــوف
ي ـس ـت ـف ـيــد االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـق ـط ــاع
ً
الـمـصــرفــي ع ـمــومــا ب ــا ش ــك من
ت ـلــك ال ـم ـت ـغ ـيــرات الــديـنــامـيـكـيــة،
فـمــن الـمـتــوقــع أن ت ـبــرز مــن تلك
الصفقات كيانات مصرفية أقوى
وأكـبــر وأكـثــر م ـقــدرة ،ومــع ذلــك،
ف ــإن تـلــك ال ـعــوامــل اإليـجــابـيــة ال
تضمن بالضرورة أن تأتي تلك
االنــدمــاجــات بالقيمة المأمولة
للمساهمين أصحاب المصلحة.
وتم االستناد في الندوة على
تـقــريــر م ــارم ــور ح ــول «صـفـقــات
االنـ ــدمـ ــاج ال ـم ـصــرف ـيــة ف ــي دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي»،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـن ـ ــاول ب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــة
وال ـت ـح ـل ـيــل ع ـم ـل ـيــات االن ــدم ــاج
ال ـك ـبــرى الـســابـقــة ف ــي المنطقة،
ع ـلــى أس ـ ــاس أداء ال ـب ـن ــوك قـبــل
االن ـ ــدم ـ ــاج وب ـ ـعـ ــده ،ك ـم ــا يـحـلــل
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ـبـ ـحـ ـث ــي الـ ـ ـظ ـ ــروف
التشغيلية وتجاوب المساهمين
والـ ـ ـظ ـ ــروف االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
واكبت تلك االندماجات ،ويدرس
تأثيرها على نتائج الصفقات.
ً
وبناء على تلك العوامل ،يخلص
الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ــى رأي ب ـ ـشـ ــأن إذا
م ــا ك ــان ــت ت ـلــك االن ــدم ــاج ــات قد
أوجــدت قيمة للمساهمين أم ال.
وينتقي التقرير ثــاث صفقات
ان ــدم ــاج ت ـم ــت ف ــي آخـ ــر عـقــديــن
بالقطاع المصرفي وتحليل ما
قـبــل الـصـفـقــة وم ــا بـعــدهــا ،وفــق
مقاييس األداء الرئيسية ،وهي
العائد على حقوق الملكية ،RoE
والـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى األصـ ـ ـ ــول ،RoA

ونسبة التكلفة إلى الدخل ،ونمو
اإليرادات ،ونمو ربحية السهم.
وب ـ ـق ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ــرات ف ــي
ال ـعــائــد ع ـلــى األص ـ ــول وال ـعــائــد
على حـقــوق الملكية قبل وبعد
صفقة االندماج ،يكون باإلمكان
تحديد مدى كفاءة إدارة الكيانين
ال ـم ـصــرف ـي ـيــن ال ـم ـنــدم ـج ـيــن فــي
استغالل قاعدة األصول وحقوق
الملكية بغية تحقيق المزيد من
ال ــدخ ــل .وع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ــر،
ف ــإن الـتـغـيــر ف ــي نـسـبــة التكلفة
إلــى الــدخــل يساعد فــي اإلحاطة
ب ــالـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ــوق ـ ـتـ ــي ل ـت ـكــال ـيــف
االندماج على اإليــرادات ،ويبين
ً
مــا إذا كــان االنــدمــاج ق ــادرا على
خـلــق ال ـتــآزر الـمــأمــول مــن خــال
خفض التكاليف التشغيلية.
ويشير تقرير مارمور إلى أن
تحليل نمو اإليرادات يساعد في
تحديد مدى قدرة الكيان الجديد
بعد االنــدمــاج على خلق التآزر
ال ـم ـط ـلــوب ف ــي ت ــول ـيــد إي ـ ــرادات
إض ــافـ ـي ــة ،وي ـ ـ ــدرس م ـع ــدل نـمــو
إي ــرادات الكيان الجديد مقارنة
بـكــل مــن الـكـيــانـيــن المصرفيين
عـلــى ح ــدة .ويـحـكــم نـمــو ربحية
السهم على ما إذا كان االندماج
قد عاد بالنفع على المساهمين
أم ال.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى تـلــك الـمـقــايـيــس،
ي ـح ـل ــل تـ ـق ــري ــر م ـ ــارم ـ ــور أوج ـ ــه
ال ـتــوافــق فــي عـمـلـيــات االنــدمــاج
ومــا إذا كــانــت كبيرة بما يكفي
لتعويض التكاليف التي تكبدها
طرفا الصفقة ،وبالتالي تحديد
ال ـق ـي ـم ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ل ــان ــدم ــاج
بالنسبة للمساهمين.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة
في جــدول األعمال ،وأبرزها المصادقة على
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات،
واع ـت ـم ــاد ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة وال ـح ـســابــات
الختامية للشركة ،وذلــك عــن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2018كما وافقت
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح
نقدية بنسبة  20في المئة.
كما تم انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة
ً
السنوات الثالث القادمة ،ضم كال من غازي
النفيسي ،وفيصل الخترش ،وأنور العصيمي،
وعـبــدالـعــزيــز النفيسي ،ويــوســف العثمان،
وعبدالرحمن البابطين ،ومــرزوق المطيري،
وسعود الزبن.

ي ـعــد األول ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
بــالـشــراكــة بين شــركــة الصالحية
الـعـقــاريــة وشــركــة « »iP2للترفيه
العائلي «صاحبة االمتياز الحصري
ل ـشــركــة نــاش ـيــونــال جـيــوغــرافـيــك
األميركية» ،إذ تــم تأسيس شركة
كويتية تــابـعــة تـحــت اس ــم شركة
الصالحية العالمية لمراكز الترفيه
«ش.م.م» تـ ـس ــاه ــم ف ـي ـه ــا شــركــة
الـصــالـحـيــة ال ـع ـقــاريــة بنسبة 90
في المئة وشركة « »iP2بنسبة 10
في المئة.

مشروع بيورما
وعن مشروع بيورما «المملكة
ال ـم ـت ـحــدة» ،أوضـ ــح الـنـفـيـســي أن
الطلب على المكاتب التجارية في
مــديـنــة بــرمـنـغـهــام ت ــزاي ــد بنهاية
ً
ً
 2018طـ ــردا تــزامـنــا مــع اسـتـمــرار
تناقص عدد المكاتب من الدرجة
األولــى في المدينة ،ومن المتوقع
ً
أيـ ـض ــا أن ت ـت ـج ــاوز ال ـم ـســاحــات
ال ـم ـس ـت ــأج ــرة فـ ــي وسـ ـ ــط مــدي ـنــة
برمنغهام  700ألف قدم مربعة هذا
العام على الرغم من أن معظم هذه
المساحة يضم وحدات أصغر تقل
مساحتها عن  30ألف قدم مربعة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار،
فـقــد واص ـل ــت بــرمـنـغـهــام جذبها
للمستثمرين في النشاط التجاري،
ف ـفــي ح ـيــن اس ـت ـحــوذ الـمـشـتــرون
القادمون من الخارج على  44في
ال ـم ـئــة م ــن اس ـت ـث ـم ــارات الـمـكــاتــب
في المدينة منذ عــام  ،2016بدأت
المؤسسات البريطانية وغيرها
من المستثمرين الموجودين في
المملكة المتحدة بتحويل تركيزهم
إلى المدينة.
وفي مجال سوق العقارات ،فقد

حــافــظ س ــوق الـعـقــارات فــي وسط
برمنغهام على نموه الثابت ،ففي
عام  2018كانت مدينة برمنغهام
واح ــدة مــن أفـضــل ال ـمــدن ً
أداء في
إن ـك ـل ـتــرا م ــن ح ـيــث تـغـيــر أس ـعــار
ً
المنازل ،إذ تفوقت على لندن تفوقا
ً
ملحوظا.
ويستمر م ـشــروع بـيــورمــا في
جــذب اهتمام كبير للمستثمرين
إذ شـغـلــت ش ــرك ــة The Prince›s
 Trustاآلن جميع المكاتب في مبنى
 Coldstoreالتاريخي ،كما توسعت
شقق  Adagioالفندقية ذات الخدمة
الذاتية ،وبذلك أصبحت المرحلة
األولى من مشروع بيورما ممتلئة
ً
كليا.
ً
وي ـ ـتـ ــم الـ ـت ــركـ ـي ــز ح ــالـ ـي ــا عـلــى
المرحلتين المتبقيتين ،إذ تجري
الـمـفــاوضــات بـشــأن التعاقد على
المرحلة الثالثة من المخطط ،مما
ً
سيجعل هذه الخطوة مهمة جدا.
ونوه النفيسي بأن المناقشات
مـ ــازالـ ــت ج ــاري ــة م ــع ال ـع ــدي ــد من
الجهات المحتملة الراغبة في شراء
أو استئجار المكاتب الموجودة
في المرحلة الثانية ،وستكون هذه
ً
خطوة مهمة جدا في إطالق البرج
الرئيسي ومن المتوقع أن يجذب
العنصر السكني الذي يؤمنه البرج
ً
ً
اهتماما كبيرا.
وذكـ ـ ــر ال ـن ـف ـي ـســي أن ـ ــه ف ــي ع ــام
 2018وق ـع ــت ش ــرك ــة الـصــالـحـيــة
العقارية اتفاقية ملكية مشتركة
مع شركة سايمونز غــروب ليمتد
البريطانية ،بغرض االستثمار في
تخطيط وتطوير فرص استثمارية
متاحة ل ــدى شــركــة ســايـمــونــز ،أو
ت ـق ــوم ســاي ـمــونــز ب ـتــوف ـيــرهــا من
خالل عالقتها الوثيقة ،وفي بعض
الحاالت عبر عمالئها.
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نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

دمج الشركات النفطية أمام تحديات التطوير وتنفيذ الخطط
خبراء لـ ةديرجلا  :مستوى الشركات المحلية ال يؤهلها للعمل المنفرد بشكل احترافي
•

أكد خبراء ضرورة تطوير
القطاع النفطي المحلي قبل
التفكير في دمج الكيانات
النفطية في كيانات محددة،
وأشاروا ،في تحقيق أجرته
إلى أن من
"الجريدة"ً ،
الصعوبة حاليا البحث في
عمليات الدمج دون وضع
تصور شامل للتحول إلى هذه
الكيانات مع عدم وقوع خسائر.

قال نائب رئيس مجلس إدارة
مجموعة عــر بــي القابضة حامد
البسام إن عملية دمــج الشركات
النفطية المحلية في كيان واحد
ضخم تعد إنجازا كبيرا للقطاع
النفطي إذا تم ذلك ،بدال من عدة
ك ـي ــان ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي م ـجــالــس
اإلدارات ،و عـ ـ ـق ـ ــود ا ل ـت ــأ س ـي ــس
وال ـق ــوان ـي ــن ،الس ـي ـمــا أن الـمــالــك
واحد ،وهو الدولة.
وأض ـ ـ ــاف ال ـب ـس ــام أن ال ـك ـيــان
الـ ـ ــواحـ ـ ــد ي ـش ـك ــل ق ـ ـ ــوة ت ـن ــاف ــس،
ألن الـ ـق ــرارات الـ ـص ــادرة م ــن ذلــك
الكيان ستكون مــوحــدة وبخطة
ع ـم ــل واحـ ـ ـ ـ ــدة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى ان ــه
م ــن الـمـمـكــن االس ـت ـعــانــة ب ـكــوادر
متخصصة في مجال النفط بدال
مــن االسـتـعــانــة بـ ــوزراء سابقين
يعملون حاليا في مجالس إدارات
شــر كــات نفطية دون أن يكونوا
من ذوي االختصاص في النفط
من األساس.
واعتبر أن مستوى الشركات
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـيــس
ع ــال ـي ــا ،وال ـ ــذي يــؤه ـل ـهــا لـلـعـمــل
فـ ــرادى ،مبينا أن عملية ا لــد مــج
ستعمل عـلــى تحسين مستوى
ال ـخ ــدم ــات ال ـن ـف ـط ـيــة ،ف ـضــا عن
أن ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـت ــوس ــع ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــات
التوظيف واالستثمارات ،خاصة
أن هناك عناصر وكــوادر وطنية
متخصصة ولديها خبرات جيدة،
"نستطيع من خاللها عمل نقلة
نوعية في القطاع النفطي".

نسب محدودة

الوظائف اإلداريــة وتأخر التدرج
الــوظ ـي ـفــي ،إال أن عـمـلـيــات دمــج
ال ـشــركــات قــد تـســاهــم فــي توفير
وفـ ـت ــح ف ـ ــرص وظ ـي ـف ـي ــة ج ــدي ــدة
للكوادر الفنية المتخصصة".
وزاد " :م ـ ـ ــا نـ ـسـ ـم ــع عـ ـن ــه مــن
عـمـلـيــات لــدمــج بـعــض الـشــركــات
النفطية سيلبي ربما الهدف في
تقليص ميزانيات هذه الشركات
لـتـحـقـيــق أرب ـ ــاح أع ـل ــى ،وه ــو ما
يحقق إيرادات إضافية للدولة".

كيان كبير

الشركات
الرابحة
ً
ستتأثر سلبا
مع مثيالتها
الضعيفة

عمليات الدمج
ً
تعد إنجازا
كون القرارات
الصادرة
ستكون
موحدة

الصانع

البسام

جيدة توفر وظائف متعددة في
ال ـق ـطــاعــات ال ـف ـن ـيــة ،وف ــي الــوقــت
نفسه تخفف الــوظــائــف اإلداري ــة
كون الشركات النفطية المدمجة
تتكون من مجالس إدارات ،وبها
وظــائــف إداري ــة متعددة ستلغى
من خالل عملية الدمج.
وأش ـ ــار ح ـيــات ال ــى أن عملية
دمج الشركات تعمل على تكوين
ق ــاع ــدة أك ـب ــر يـسـتـطـيــع ال ـق ـطــاع

النفطي التحرك من خاللها بشكل
ي ـت ـســم بــال ـســرعــة والـ ـم ــرون ــة في
اتخاذ القرارات الكبرى.
وأوضح أن الشركات النفطية،
التابعة للقطاع الـخــاص ،والتي
تمتلك قــاعــدة قديمة مــن الخبرة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،س ـي ـك ــون لـهــا
أث ــر كـبـيــر فــي نـقــل خـبــراتـهــا إلــى
الكيانات النفطية المدمجة ،والتي
تستطيع من خاللها تلك الكيانات

فكرة الدمج
يجب أن
يصاحبها
تطوير دائم
للكيانات
الجديدة

الدمج قد
يسهم في
توفير فرص
وظيفية
جديدة للكوادر
الوطنية

حيات

كرم

النصافي

تحقيق أهداف استراتيجية ،2040
وال ـت ــي تـسـتـهــدف ال ــوص ــول الــى
إنتاج  4.7ماليين برميل يوميا.
وت ـ ــاب ـ ــع" :مـ ـم ــا الش ـ ــك ف ـي ــه أن
عملية دمــج الشركات القوية مع
الشركات األقل مستوى ستؤدي
ال ــى جـ ــودة الـمـنـتـجــات النفطية
لتلك الشركات الضعيفة" ،مضيفا
ان ــه مــن الـمـفــروض ع ــدم التوقف
ع ـلــى ف ـكــرة دم ــج ال ـش ــرك ــات فقط

في كيانات محددة ،بل النظر الى
أبعد من ذلك ،من خالل التطوير
الدائم لتلك الكيانات.

بشكل مطلق ،مبينا أنه ال يجوز
إتمام عملية الدمج بين الشركات
الرابحة ومثيالتها الخاسرة ،ألن
ذلك سيؤثر على موازنة الشركات
القوية.
وأكد الصانع ضرورة المضي
أوال فـ ـ ــي إ صـ ـ ـ ـ ـ ــاح ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــات
ال ـض ـع ـي ـف ــة ،ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـف ــائ ــدة
ال ـق ـص ــوى م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ــدم ــج،
مردفا" :علينا أوال وضــع أيدينا
على مواطن الخلل ،ونعمل على
تفنيد أسبابه حتى يتم العالج
بشكل جيد ،ومن هنا ننطلق إلى
ما نهدف إليه من عملية الدمج"،
الف ـتــا إل ــى أن ــه يـقـصــد ال ـشــركــات
الحكومية في المقام األول.

مواطن الخلل
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
لـ ـش ــرك ــة ال ـ ـصـ ــانـ ــع ل ـل ـم ـن ـت ـجــات
ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــة خــالــد الـصــانــع
إن ـ ــه ال ي ـش ـجــع ع ـم ـل ـيــات ال ــدم ــج

وأوضـ ـ ــح ال ـب ـس ــام أن ال ـق ـطــاع
ال ـن ـف ـط ــي ب ــال ــوض ــع الـ ـح ــال ــي لــن
ي ـس ـت ـط ـيــع ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ،2040
ولــو تحقق من تلك الخطة %60
فسيكون ذلك شيئا جيدا ،بسبب
الخطط الخمسية التي ال يتحقق
منها سوى نسب محدودة ،الفتا
الى انه ال يجد مبررا لعدم اكتمال
الخطط بشكل كامل.
وذكر أن عملية دمج الشركات
سـ ـتـ ـك ــون ذات فـ ــائـ ــدة ع ـظ ـي ـمــة،
خاصة ان تلك الشركات ستكمل
بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،مـبـيـنــا أن من
ال ـم ـم ـك ــن االسـ ـتـ ـع ــان ــة بــاألم ـث ـلــة
والخبرات والتجارب العالمية في
عمليات الــدمــج وتطوير القطاع
ال ـن ـف ـطــي ،م ــؤك ــدا ضـ ـ ــرورة جلب
الشركات العالمية الـقــادرة على
التطوير ،والتي تمتلك الخبرات
والتكنولوجيا الحديثة.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تــأهـيــل
الشركات النفطية المحلية بشكل
ج ـي ــد ق ـب ــل ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي عـمـلـيــة
الدمج ،مؤكدا ضــرورة البعد عن
المحسوبية والواسطة واالعتماد
فـقــط عـلــى الـكـفــاءات عـنــد تأهيل
الشركات النفطية.

وضع القطاع
ً
النفطي حاليا
ال يستطيع اإليفاء
بمتطلبات تنفيذ
استراتيجية ٢٠٤٠

أسباب مالية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ذك ـ ـ ــر ال ـخ ـب ـيــر
النفطي أحمد كرم" :دائما ما تكون
عمليات دمــج الشركات ألسباب
مالية أو توسعية ،فعندما تدمج
شــركــة مــع أخ ــرى ت ـكــون التكلفة
التشغيلية أقــل مما لو كانت كل
شركة تعمل منفردة".
واضـ ــاف ك ــرم" :ه ــذا االنــدمــاج
يجعل قيمة االرباح أعلى ،إضافة
الى انه يجعل الشركات المدمجة
أكثر قــوة وهيمنة من نظيراتها
في السوق المنافس ،وهو أيضا
ن ــات ــج عـ ــن دمـ ـ ــج ونـ ـق ــل خـ ـب ــرات
ال ـشــركــات ال ـتــي يـتــم دمـجـهــا مع
بعضها".
وت ــاب ــع" :ع ـلــى أي ح ــال تـكــون
عمليات االندماج لشركات تحمل
نـ ـف ــس األغ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـمـ ـنـ ـش ــأة مــن
أجلها أو اندماج شركات مكملة
لبعضها ،وهنا نتكلم عن إمكانية
دمــج أعـمــال الشركات البترولية
التي تعمل بالخارج لتقويتها ،أو
شركات التسويق وبيع المنتجات
الداخلية".
واردف" :مــن جانب آخــر دائما
م ــا ت ـكــون ه ـنــاك ج ــوان ــب سلبية
لعمليات االندماج ،أبرزها تقليص

فكرة جيدة
من جانبه ،ذكر رئيس مجلس
إدارة الشركة الوطنية للخدمات
ال ـب ـت ــرول ـي ــة (ن ــاب ـي ـس ـك ــو) ع ـم ــران
حـيــات أن عملية دمــج الـشــركــات
النفطية المحلية قد تكون فكرة

«الطاقة الدولية» :أميركا تقود
إمدادات النفط حتى 2024
قــالــت وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة امــس إن الــواليــات المتحدة
ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خالل السنوات الخمس
المقبلة ،إذ ستضيف أربعة ماليين برميل يوميا أخرى إلى
إنتاج البالد المزدهر بالفعل.
وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات ان الواليات
المتحدة تقود بشكل متزايد نمو إمدادات النفط العالمية ،مع
توقع نمو كبير أيضا لدى منتجين آخرين من خارج أوبك ،من
بينهم البرازيل والنرويج والمنتج الجديد جيانا.
وأض ــاف ــت :بـنـهــايــة ف ـتــرة ال ـتــوق ـعــات ( ،)2024ستتخطى
ص ــادرات النفط مــن الــواليــات المتحدة روسـيــا وتـكــون قاب
قوسين أو أدن ــى مــن الـسـعــوديــة ،مما يــوفــر تنوعا أكـبــر في
اإلمدادات.
ومن المقرر أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط مع
تباطؤ الصين ،لكنه سيظل يرتفع بمتوسط سنوي  1.2مليون
برميل يوميا حتى .2024
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا :ال تزال وكالة
الطاقة الدولية ال تــرى ذروة في الطلب على النفط ،إذ تظل
البتروكيماويات ووق ــود الـطــائــرات المحركين الرئيسيين
للنمو ،وخاصة في الواليات المتحدة وآسيا ،وهو ما يعوض
زيادة التباطؤ في البنزين بسبب تحسن الكفاءة والسيارات
الكهربائية.
وأضافت ان العراق سيعزز مكانته بين أكبر المنتجين،
ليصبح ثالث أكبر مصدر لإلمدادات الجديدة في العالم ويقود
النمو داخــل أوبــك ،الفتة الــى ان الــزيــادة ستعوض الخسائر
الكبيرة من إيران وفنزويال ،فضال عن الوضع في ليبيا الذي
ال يزال هشا.

هل قيادات
القطاع
النفطي قادرة
على مواجهة
المعارضين
لهذا التوجه؟

تطورات الطاقة تقلق األسواق والمستثمرين

●

ظافر قطمة

تمحورت أحدث تطورات صناعة الطاقة
حول طائفة من الخطوات الالفتة ،تصدرها
تـقــريــر نـشــرتــه الــوكــالــة الـصـيـنـيــة لــأنـبــاء
(شينخوا) يوم الجمعة الماضي ،وتحدث
عن عثور الصين على كميات ضخمة من
النفط الصخري في منطقة تيانغين شمال
البالد.
وب ـح ـســب مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول الــوطـنـيــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ،سـيـســاعــد ه ــذا االك ـت ـش ــاف في
جهود الصين الهادفة إلى تحسين أمنها
النفطي ،وتطوير اقتصادها بصورة غير
متوقعة.
وتقول إدارة معلومات الطاقة األميركية،
إن الصين تحتل المركز الثالث بالعالم في
موارد النفط الصخري القابل لالستخراج،
بعد روسيا ،والواليات المتحدة األميركية.
في غضون ذلك ،قال تقرير لبنك مورغان
ستانلي الشهر الماضي ،إن "بئر التجارب
في حقل النفط الصخري في غرب الصين
ً
يمكن أن تعني أ يـضــا إمكانية استخراج
ال ـخ ــام بـكـمـيــات ت ـجــاريــة كـبـيــرة ألول مــرة
فــي ذلــك البلد ،الــذي يعتبر أكبر مستورد
للطاقة".
ً
وت ـش ـيــر دراس ـ ــة أج ــري ــت أخـ ـي ــرا إل ــى أن
مكامن النفط الصخري تنتشر في كل أنحاء
العالم ،وتتراوح تقديراتها العالمية بين 2.8
إلى  3.3تريليونات برميل ،ومن الواضح أن
ذلــك سيغير صــورة األوض ــاع االقتصادية

والسياسية في العالم ،كما أن عمليات حفر
آبــار النفط والـغــاز مهيأة للزيادة فــي هذا
العام ،وإن بوتيرة بطئية ،بحسب محللين
نفطيين.
مــن جـهــة أ خ ــرى ،يشير تحليل لرئيس
قسم بحوث السلع العالمية لدى "غولدمان
ساكس" جيف كاري إلى أن منظمة "أوبك"
قــد ت ــوازن ال ـســوق النفطي وأس ـعــارهــا في
الشهر المقبل.
وبحسب ك ــاري ،يتعين على المنظمة
وحلفائها وضــع خطة تـهــدف إلــى تعزيز
خ ـفــض اإلنـ ـت ــاج ب ـح ـلــول مــايــو أو يــونـيــو،
للحيلولة دون حدوث تخمة نفطية أخرى
تفضي إلى انهيار األسعار.
وفـ ـ ــي تـ ـح ــول ج ـي ــوس ـي ــاس ــي مـ ـح ــوري،
ستتمكن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،عـمــا قــريــب،
من تصدير مزيد من النفط والغاز بنسبة
تتجاوز أي دولة في منطقة الشرق األوسط،
وي ــرج ــع ذلـ ــك إلـ ــى اس ـت ـم ــرار االرت ـ ـفـ ــاع في
إنتاج حقول النفط الصخري ،وزيادة طاقة
تصدير الخام من ساحل الخليج.
وكانت الواليات المتحدة تعتمد طوال
عـ ـق ــود مـ ــن الـ ــزمـ ــن ع ـل ــى اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـن ـفــط
بكميات كبيرة ،من أجل تلبية احتياجاتها
م ــن ال ـطــاقــة ،ول ـكــن ه ــذا ال ــوض ــع أوشـ ــك أن
يتغير اآلن.
وفــي تطور الفــت ،أعلن صندوق الثروة
ال ـس ـيــاديــة ال ـنــروي ـجــي أن ــه ق ــرر إن ـه ــاء كل
استثماراته فــي إنـتــاج النفط والـغــاز بناء
ً
عـلــى تــوصـيــة م ــن ال ـح ـكــومــة ،تـمــاشـيــا مع

ً
أسـلــوب أكـثــر ح ــذرا فــي عمليات استثمار
الطاقة من قبل الصندوق السيادي األكبر
في العالم ،والذي يساوي حوالي تريليون
دوالر.
وم ــن الـمــؤكــد أن ه ــذه الـخـطــوة سـتــؤدي
إلى هزة في صناعة النفط والغاز ،ألن لدى
صندوق الثروة السيادية النرويجي كمية
من األصول تساوي حوالي  37مليار دوالر
ف ــي اس ـت ـث ـمــارات تـعـتـبــرهــا الـحـكــومــة اآلن
ً
خطيرة جدا في ضوء تقلبات األسعار التي
أعقبت عام .2014
ونسبت صحيفة الفايننشال تايمز إلى
وزي ــر المالية الـنــرويـجــي قــولــه ،إن الهدف
من هــذه الخطوة جعل ثروتنا أقــل عرضة
ل ـتــداع ـيــات ال ـه ـبــوط الـمـسـتـمــر ف ــي أس ـعــار
النفط ،ويشير هذا القول الى أن الشركات
ً
األكثر تأثرا بهذا القرار ستكون الصغيرة ال
شركات النفط الكبرى ،التي ستتأثر أسعار
أسهمها على أي حال.
وكان قرار االنسحاب قيد العمل منذ نحو
سنة اآلن .وفي العام الماضي أوصت إدارة
ً
الصندوق بهذه الخطوة ،تفاديا للتعرض
لهزة في أسعار النفط والغاز ،ولكسب دعم
الكثير من كبار االقتصاديين واألكاديميين
المحليين الكبار .وتشكل نسبة أسهم النفط
والغاز في محفظة الصندوق  5.8في المئة
مــن إجمالي مــوجــودات األسـهــم فــي نهاية
العام الماضي.

من جهته ،أشار أستاذ التمويل
فــي الجامعة العربية المفتوحة
د .عـ ــواد الـنـصــافــي إل ــى أن دمــج
ا لـكـيــا نــات النفطية سينتج عنه
كيان كبير قد يكون منافسا قويا
على المستوى العالمي ،ويقلص
ال ـت ـك ــال ـي ــف مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ــرى،
مـمــا يــزيــد تـنــافـسـيــة الـقـطــاع في
السوقين المحلي والعالمي.
وأض ــاف د .النصافي أن "هــذا
يجعلنا نـتـســاء ل عـمــا إذا كانت
االدارة ال ـح ـكــوم ـيــة ق ـ ــادرة على
التفاعل على المستوى الــدولــي،
وممارسة العمل بأسلوب تجاري
بعيد عن البيروقراطية الحكومية
في الدورة المستندية او االدارية".
وأوضح أن إنشاء كيان نفطي
عمالق يحتاج مرونة واستقاللية
إدارية ومالية ،على أن يكون هذا
ال ـك ـي ــان ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـت ـج ــاذب ــات
السياسية؛ مشيرا الى أنه ال يمكن
تحقيق نجاحات بوجود تدخالت
وتأثيرات سياسية.
ورأى أن عمليات دمج الشركات
س ـتــؤثــر ع ـلــى ال ـه ـيــاكــل اإلداريـ ـ ــة
ال ـحــال ـيــة وت ـق ـل ـص ـهــا ،وبــال ـتــالــي
ت ـق ـلــل ف ـ ــرص ال ـت ــوظ ـي ــف وت ــزي ــد
االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاءات عـ ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن
ال ـحــال ـي ـيــن ،مـعـتـبــرا أن عمليات
دمــج الـشــركــات النفطية ستعمل
على تقليص الهياكل اإلدارية ،مما
يزيد فرص االستغناءات ،وتقليل
أعــداد الموظفين ،وينعكس على
ال ــرب ـح ـي ــة ،وي ـس ــاع ــد ف ــي ضـغــط
التكاليف اإلنتاجية.
وألمح إلى أن هذا الضغط على
التكاليف سينعكس على تسعير
الـمـنـتـجــات وزي ـ ــادة جــودت ـهــا إن
استدعت الحاجة لذلك ،متسائال:
"ه ـ ــل ق ـ ـيـ ــادات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي
قــادرة على مواجهة المعارضين
ل ـهــذا ال ـتــوجــه م ــن داخ ــل الـقـطــاع
وخ ــارج ــه؟ خــاصــة انـنــا بانتظار
االنجاز في االستراتيجية النفطية
."2040
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــع" :ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــوري
االنـ ــدمـ ــاجـ ــات م ـه ـمــة ف ــي وقـتـنــا
الـحــاضــر ،إال أن الـقـطــاع النفطي
بـ ــوض ـ ـعـ ــه ال ـ ـح ـ ــال ـ ــي والـ ـ ــوضـ ـ ــع
الـسـيــاســي لــن يـســاعــد عـلــى قيام
مثل هــذه االنــدمــاجــات خوفا من
اآلثــار السلبية لها ،خاصة فيما
يتعلق بخلق الفرص الوظيفية،
كـ ــون ال ـخــري ـج ـيــن ي ـع ــان ــون شــح
الفرص" ،الفتا إلى أن التفكير في
عمليات دمــج الشركات النفطية
س ـ ـيـ ــزيـ ــد م ـ ـش ـ ـكـ ــات الـ ـت ــوظـ ـي ــف
بالدولة.

النفط يرتفع مع ُّ
تمسك
السعودية بتخفيضات «أوبك»
ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط ،أم ــس ،مــدعــومــة بتعليقات مــن وزيــر
الطاقة السعودي خالد الفالح الــذي استبعد إنهاء تخفيضات
اإلنـتــاج الـتــي تقودها "أوب ــك" قبل يونيو وتقرير أظـهــر تراجع
أنشطة الحفر األميركية.
وسجلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي
 56.36دوالرا للبرميل بحلول الساعة  07:38بتوقيت غرينتش،
مرتفعة  30سنتا ،بما يعادل  0.5بالمئة عن سعر اإلغالق السابق.
وزادت العقود اآلجـلــة لخام برنت  28سنتا ،بما ي ــوازي 0.4
بالمئة إلى  65.02دوالرا للبرميل.
ورغ ــم ال ـم ـكــاســب ،ف ــإن األس ـ ــواق تـجــد صـعــوبــة ف ــي مــواصـلــة
االرتـفــاع ،بعد أن عــززت بيانات الوظائف األميركية المخاوف
بشأن امتداد التباطؤ االقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الواليات
المتحدة ،حيث ال يزال النمو يتمتع بالمتانة.
وتلقى أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات
اإلنتاج الجارية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبك) وبعض الحلفاء من خارجها ،مثل روسيا ،المعروف باسم
"أوبــك" .وتعهد "أوبــك" بخفض اإلنتاج  1.2مليون برميل يوميا
منذ بداية العام لتقليص الفائض ودعم األسعار.
وقال الفالح لـ "رويترز" أمس األول إنه سيكون من السابق ألوانه
إجراء تغيير في سياسة إنتاج "أوبك" خالل اجتماعهم في أبريل.
وأضاف" :سنرى ما الذي سيحدث بحلول أبريل ،وما إذا كان
ّ
هناك أي تعطل غير متوقع في مكان آخــر ،ولكن فيما عــدا ذلك
أعتقد أننا سننتظر".
ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة
خدمات الطاقة األميركية بيكر هيوز ،الذي أظهر أن عدد منصات
الحفر العاملة إلنتاج نفط في الواليات المتحدة انخفض بواقع
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«كيبيك» تنفذ  3مشاريع نفطية بـ  27مليار دوالر
ةديرجلا
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اقتصاد

ّ
وزارة النفط تنظم جولة للصحافيين في مجمع الزور

أشرف عجمي

ذكرت «كيبيك» أن مشاريعها
ستساهم في تعظيم العائد
لمصلحة االقتصاد الوطني
وتنويع مصادر الدخل القومي
وتوفير احتياجات الطاقة
المحلية.

ك ـش ـف ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للصناعات البترولية المتكاملة
(كيبيك) أن الشركة تنفذ  3من
أضخم مشاريع القطاع النفطي
بقيمة  27مـلـيــار دوالر تـتــوزع
عـ ـل ــى م ـ ـشـ ــروع مـ ـصـ ـف ــاة الـ ـ ــزور
والـ ـم ــراف ــق ال ــدائـ ـم ــة الس ـت ـي ــراد
ومجمع
الغاز الطبيعي المسال ّ
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات ،وت ــوق ـع ــت
الشركة بدء تشغيل مصفاة الزور
فــي ع ــام  2020بـطــاقــة تكريرية
تبلغ  615ألف برميل يوميا.
وقالت الشركة خالل الجولة
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ن ـظ ـم ـت ـهــا
وزارة النفط ،أمــس ،فــي مجمع
ال ــزور النفطي جنوبي الـبــاد،
إن م ـص ـف ــاة الـ ـ ـ ــزور ت ـع ــد أك ـبــر
الـمـشــاريــع النفطية فــي الـبــاد
بقيمة  16مليار دوالر ،وتهدف
إلى إنتاج زيت الوقود ،إضافة
ال ــى مـنـتـجــات ب ـتــرول ـيــة عــالـيــة
ال ـج ــودة والـقـيـمــة ،مـشـيــرة إلــى
أن نسبة اإلنجاز في المشروع
وص ـل ــت إلـ ــى  80.38ف ــي الـمـئــة
حاليا.
أم ــا ال ـم ـشــروع ال ـثــانــي ال ــذي
ي ـهــدف ال ــى تــأمـيــن احـتـيــاجــات
ال ـك ــوي ــت م ــن الـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
الـ ـمـ ـس ــال ،فـ ــذكـ ــرت الـ ـش ــرك ــة أن
قيمته تبلغ  3مـلـيــارات دوالر،

ويهدف الى إنتاج  3.000مليار
وحدة حرارية بريطانية ،وسيتم
تشغيل المشروع على مرحلتين
األول ــى فــي عــام  2020والثانية
في عــام  ،2021مبينة أن نسبة
اإلنجاز الكلية للمشروع تبلغ
حاليا  66.5في المئة.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع م ـج ـم ــع
ال ـ ـب ـ ـتـ ــروك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــات أشـ ـ ـ ــارت
"كيبيك" الى أن المشروع يهدف
إلــى إنـشــاء مصانع للعطريات
واألوليفينات بقيمة  8مليارات
دوالر ،وال ي ــزال ال ـم ـشــروع في
مــرح ـلــة الـ ــدراسـ ــات الـهـنــدسـيــة
األولية ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية
للمجمع  2.761ألف طن متري،
ويتوقع تشغيله في  ،2025علما
بأن نسبة اإلنجاز في المشروع
بالنسبة للدراسات الهندسية
األول ـي ــة تـبـلــغ حــال ـيــا  76.9في
المئة.
وحول منتجات مصفاة الزور
ذك ـ ــرت ال ـش ــرك ــة أن مـنـتـجــاتـهــا
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ال ـ ـس ـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي
فـ ــي تـ ــزويـ ــد وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
والماء بمنتج زيت الوقود ذي
المحتوى الكبريتي المنخفض،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ت ـ ــزوي ـ ــد الـ ـس ــوق
ال ـع ــال ـم ــي ب ـم ـن ـت ـجــات ال ـنــاف ـثــا
ووقود الطائرات والديزل.

وذكــرت أن مشاريع "كيبيك"
س ـت ـســاهــم ف ــي تـعـظـيــم ال ـعــائــد
لـمـصـلـحــة االق ـت ـص ــاد الــوطـنــي
وتنويع مصادر الدخل القومي
وت ــوفـ ـي ــر احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـط ــاق ــة
المحلية.
وب ـي ـن ــت أن رؤي ـ ـ ــة "ك ـي ـب ـيــك"
تـتـلـخــص ف ــي أن ت ـك ــون شــركــة
رائـ ـ ـ ــدة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـكــريــر
وال ـ ـب ـ ـتـ ــروك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــات ب ـش ـكــل
متكامل ،وإمداد الغاز الطبيعي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــال لـ ـتـ ـعـ ـظـ ـي ــم الـ ـقـ ـيـ ـم ــة
لمساهميها ،وتحقيق التميز
التشغيلي وإط ــاق إمـكــانـيــات
موظفيها واالهتمام بالمجتمع،
كما أن رسالة الشركة تهدف الى
تصنيع المشتقات البترولية
والبتروكيماوية وإم ــداد الغاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــال ب ـطــري ـقــة
موثوقة وفعالة وآمنة ومسؤولة
بيئيا لتلبية الطلب على الطاقة
في الكويت ،وتعظيم األرباح من
خــال التكامل وتطوير القوى
ال ـعــام ـلــة ال ـم ـهـنـيــة وال ـمــؤه ـلــة،
وتـ ـمـ ـكـ ـي ــن ت ـن ـم ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
المحلي.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أكـ ــدت مــراقـبــة
العالقات العامة ومراقبة اإلعالم
ال ـب ـتــرولــي ب ــاإلن ــاب ــة ف ــي وزارة
النفط الشيخة تماضر الخالد

موظفو «كيبيك» خالل الجولة
أن الزيارات الميدانية والندوات
ومحاضرات الثقافة البترولية
والـ ـحـ ـلـ ـق ــات ال ـن ـق ــاش ـي ــة ت ــأت ــي
ضمن إطار عمل مشروع الثقافة
البترولية الــذي تبنته ال ــوزارة
مـنــذ  ،2003والـ ــذي ي ـهــدف الــى

تثقيف الـجـيــل الـجــديــد فــي كل
ما يتعلق بالصناعة البترولية،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرة أن زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـصـ ـف ــاة
ال ــزور مــا هــي إال بــدايــة انطالق
ل ـل ـت ـعــريــف ب ـك ــل م ــا ه ــو جــديــد
ومـ ـتـ ـج ــدد فـ ــي ع ــال ــم ال ـط ــاق ــات

ال ـم ـت ـج ــددة وال ـب ــدي ـل ــة وكـيـفـيــة
توظيفها لخدمة المجتمع.
وأض ــاف ــت الـشـيـخــة تـمــاضــر،
فـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـ ـهـ ــا ،أن ال ـ ــزي ـ ــارات
الميدانية هدفها التعرف على
التقنيات الحديثة المستخدمة

في المشاريع الكبرى الجديدة،
وكيفية االستغالل األمثل لها،
وأن دولة الكويت تسعى جاهدة
ب ـج ـهــود أب ـنــائ ـهــا الـمـخـلـصـيــن
لمواكبة التجارب الناجحة في
الصناعة البترولية.

«التجاري» :إقبال الفت على «فريج التجاري المصغر» في «غراند أفنيوز»

جانب من الفعاليات
أقام البنك التجاري الكويتي
" فــر يــج ا لـتـجــاري المصغر" على
مدى يومين متتاليين في "غراند
أ ف ـن ـيــوز" ،عـلــى هــا مــش فعاليات
حملة " يــا ز يــن تــرا ثـنــا" الثامنة،
التي دشنها البنك ،والهادفة إلى
إحياء التراث الكويتي القديم.
بهذه المناسبة ،قالت أماني
الورع ،نائبة المدير العام ،قطاع
ا لـتــوا صــل ا لـمــؤ سـســي فــي البنك
التجاري الكويتي" ،جاء ت فكرة
إ قــا مــة فــر يــج ا لـتـجــاري المصغر
في غراند أفنيوز بهدف تعريف
رواد ا لـمــول وا لـجـمـهــور ببعض
المعلومات عن التراث الكويتي،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك الـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد وال ـ ـ ـعـ ـ ــادات
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـق ــدي ـم ــة وال ـج ــوان ــب
االجتماعية والحياتية للرعيل
األول م ــن أ ه ــل ا ل ـك ــو ي ــت ،وا ل ـتــي
تلتقي جميعها في إ طــار ثقافة
مشتركة عكست وجسدت الحياة

ال ـك ــوي ـت ـي ــة ق ــدي ـم ــا فـ ــي ال ـب ــادي ــة
والحضر".
واو ض ـ ـحـ ــت ا لـ ـ ــورع أن " ف ــر ي ــج
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري الـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــر" ،ال ـ ـ ــذي

حـظــي بـحـضــور رئ ـيــس الـجـهــاز
التنفيذي إلهام محفوظ ،وعدد
مـ ــن م ــوظ ـف ــي ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري،
اح ـتــوى عـلــى بـعــض ال ـصــور من

عثمان توفيقي

والتمتع بخدمة الكونسيرج
داخـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت وخ ــارجـ ـه ــا.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع ع ـ ـمـ ــاء
البنك االسـتـفــادة مــن خدمات
استثنائية لدى مجموعة من
الفنادق الفاخرة حول العالم.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة،
صـ ـ َّـرح ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة
المصرفية لــأفــراد في "،"KIB
عـثـمــان تــوفـيـقــي ،ب ــأن "الـبـنــك
يسعى دائما إلى تعزيز باقة
خدماته المصرفية ،وتوسيع
نطاق مزاياها النوعية ،ليقدم
ل ـع ـم ــائ ــه تـ ـج ــرب ــة م ـصــرف ـيــة
متكاملة مليئة بــاال مـتـيــازات
الـ ـف ــري ــدة والـ ـقـ ـيـ ـم ــة" ،م ـش ـيــرا
ً
إل ــى أن ال ـب ـنــك ي ـحــرص دوم ــا
ع ـ ـلـ ــى مـ ـت ــابـ ـع ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
وأولــويــات العمالء المتغيرة
والمتطورة باستمرار ،ويقدم
لهم مجموعة مــن المنتجات
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـم ـت ـنــوعــة الـتــي

رزنامة التجاري السنوية التي
تزين بها الفريج ،والتي عادة ما
تعكس أ نـمــا طــا حية مــن ا لـتــراث
الكويتي القديم.

وارد ف ــت" :كما تضمن الفريج
ع ــرض ــا ح ـي ــا ل ـل ـم ـهــن ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــي كـ ــان ي ـع ـمــل بـهــا
الــرعـيــل األول مــن أه ــل الـكــويــت،

جانب من الفعاليات

« »KIBيطلق بطاقة «Visa
 »Signatureاالئتمانية
أعـلــن بـنــك الـكــويــت الــدولــي
( ،)KIBإط ــاق ــه ب ـطــاقــة "Visa
 "Signatureاال ئـ ـتـ ـم ــا نـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،خـ ـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر
صحافي عقد فــي  3الـجــاري،
بمقر " "KIBالرئيسي ،بحضور
م ـم ـث ـل ـيــن ع ــن ال ـب ـن ــك وش ــرك ــة
.Visa
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه اإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة
الجديدة لمجموعة البطاقات
االئتمانية التي يقدمها ""KIB
تأكيدا على ا لـتــزا مــه بتطوير
خــدمــاتــه ومـنـتـجــاتــه بـصــورة
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،وسـ ـعـ ـي ــه ل ـت ـعــزيــز
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـت ــي
يقدمها لعمالئه .وتقدم بطاقة
"  "Visa Signatureل ـع ـمــاء
الـ ـبـ ـن ــك ال ـم ـم ـي ــزي ــن بـ ــاقـ ــة مــن
المزايا الحصرية والخدمات
االستثنائية ُصممت لتناسب
أس ـل ــوب ح ـيــات ـهــم ال ـع ـصــريــة،
ما يوفر لهم تجربة مصرفية
مـتـطــورة ومــريـحــة ،س ــواء في
الكويت أو خارجها.
وي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام بـطــاقــة
" "Visa Signatureمــن "،"KIB
لتلبية جميع متطلبات السفر
والـ ـتـ ـس ــوق والـ ـت ــرفـ ـي ــه ،س ــواء
داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت أو خــارج ـهــا،
وم ــن خ ــال خــدمــات الـتـســوق
عبر اإلنترنت.
ومن أهم مميزات البطاقة،
أن ـه ــا تـتـيــح لـحــامـلـهــا دخ ــول
أك ـث ــر م ــن  1000ص ــال ــة مـطــار
في أكثر من  300مدينة حول
الـعــالــم ،إل ــى جــانــب الحصول
على تأمين السفر المجاني،

جانب من الجمهور

تـلـبــي احـتـيــاجــاتـهــم الـمــالـيــة،
م ــن خـ ــال ح ـل ــول دفـ ــع مــرنــة،
وتضمن لهم تجربة مصرفية
متكاملة ومبتكرة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال أن ـك ــوش
دي ـف ــادس ــون ،ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ
 Visaف ــي ال ـك ــوي ــت" :يـسـعــدنــا
أن نتشارك مــع ( )KIBإلطــاق
ب ـط ــا ق ــة ( ،)Visa Signature
ا لـمـصـمـمــة خصيصا لتلبية
متطلبات عمالئه المميزين،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ب ـ ــاق ـ ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة مــن
المزايا والخدمات الحصرية،
تـمــاشـيــا م ــع أن ـم ــاط حياتهم
وت ـف ـض ـي ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة.
وبــاعـتـبــارنــا شــريـكــا مــوثــوقــا
وم ـف ـضــا ل ــدى ال ـب ـنــك ،نـلـتــزم
بتقديم حلول تقنية مبتكرة
للمدفوعات تتيح لشركائنا
إث ـ ـ ـ ـ ـ ــراء قـ ــائ ـ ـمـ ــة م ـن ـت ـج ــات ـه ــم
وخـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــم ،لـ ـضـ ـم ــان مـنــح
عمالئهم تـجــارب دفــع تتمتع
ب ــأعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ــراحـ ــة
واألمان".

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي في «الحصاد»
أع ـلــن الـبـنــك األهـلــي
الـمـتـحــد فــي ال ـســادس
م ـ ــن مـ ـ ـ ــارس ال ـ ـجـ ــاري
أسـمــاء الــرابـحـيــن في
ال ـس ـحــب األس ـبــوعــي
على جوائز الحصاد
اإلس ـ ــام ـ ــي ،ح ـســاب
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى
ال ـجــوائــز اإلســامــي
األول ف ــي ال ـكــويــت،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع
أن يـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ر سـ ـ ــم
ح ـ ـيـ ــاة اآلالف مــن
الرابحين من سعداء الحظ  ،إذ
يقدم لعمالئه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خالل
ً
ما يزيد على  850جائزة سنويا.
وأسفر السحب عن حصول الرابح محمد علي أشكناني على
الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة  10.000دينار كويتي ،إضافة
ً
إلى حصول  20فائزا على  1000دينار لكل رابح وهم :هوما أسلم،
ومـنــى حـمــزة الـبـلــوشــي ،وأم ـيــن مــاجــد أم ـيــن ،وأم ـيــرة عبدالرضا
عبدالله ،وأحمد عباس عبدالله ،وساره راشد الطخيم ،وعبدالحكيم
إبراهيم مبارك ،ومحمد يوسف السيف ،ومهدي خراساني يد الله،
وحنان سالم السالم ،وصوسي جورج قيومجيان ،ونايف متروك
المطيري ،وهيفاء عاصي ضـيــدان ،وديبيش منقواني ،ومحمد
عبدالعليم محمد صبرا ،وأنيس عبدالعزيز التاجر ،وحمزة يوسف
محمد ،وصفا محمد باقر ،وفاطمة فاضل داد الله  ،وسعاد عبدالله
عبدالرحمن.
يتيح حـســاب الـحـصــاد اإلس ــام ــي لـعـمــاء الـبـنــك ال ــدخ ــول في
السحب على  21جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة
 10.000دينار كويتي ،إضافة إلى  20جائزة قيمة كل منها 1000
دينار ،هذا إضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100.000
د.ك ،إضافة إلى جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة  250.000د.ك للرابح
التي تمكنه من تحقيق أحالمه وتطلعاته.
ولعل من أبرز المميزات ،التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد
اإلسالمي لعمالئه هي السحب على جوائز العيدين لعمالئه ،الذين
يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد األضحى ،إذ يحظى
الرابحون من عمالء المتحد بجائزة بقيمة  100.000د.ك في كل
من العيدين ،أعادهما الله على األمة اإلسالمية بالخير والبركات.

إلهام محفوظ وأماني الورع في لقطة جماعية
و ك ــا ن ــت ت ـم ـثــل م ـص ــدر رزق لـهــم
آن ـ ـ ــذاك ،إض ــاف ــة الـ ــى اس ـت ـضــافــة
م ـج ـم ــو ع ــة مـ ــن األوالد ل ـت ـقــد يــم
ع ــرض حــي لــال ـعــاب الـكــويـتـيــة،

ح ـيــث اسـتـمـتــع ال ـح ـضــور بـهــذه
الـ ـفـ ـق ــرات عـ ـل ــى أن ـ ـغـ ــام األغ ــان ــي
الكويتية ا لـقــد يـمــة" ،مضيفة أن
البنك أقام مسابقة تراثية ضمن
فـ ـع ــالـ ـي ــات "ال ـ ـفـ ــريـ ــج ال ـم ـص ـغ ــر"
ورصد لها جوائز مالية.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـنـ ـج ــاح
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـق ـ ـقـ ــه "فـ ــريـ ــج
التجاري المصغر" إنما يدل على
ال ـت ـج ــاوب الـكـبـيــر م ــع فـعــالـيــات
حملة " يــا ز يــن تــرا ثـنــا" ،مــن قبل
رواد مـ ـجـ ـم ــع غ ـ ــرا ن ـ ــد أ فـ ـنـ ـي ــوز،
متوجهة بالشكر لكل من يساهم
في نجاح الحملة الثامنة.
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● الكويت استطاعت وقف نزيف المؤشر والتحول إلى التقدم
● الجابر :تقرير دوري يرفع لمجلس الوزراء يتضمن التطورات واإلجراءات والمقترحات
جراح الناصر

قال المدير العام لهيئة
تشجيع االستثمار المباشر
الشيخ مشعل الجابر إن الحوار
المفتوح الخامس بين القطاعين
العام والخاص ركز على تحسين
بيئة األعمال وإلقاء الضوء على
أبرز النقاط في تقرير .2018

ما زالت هناك
حزمة تشريعات
ستساهم في
تحسين بيئة
األعمال

قال وزيــر التجارة والصناعة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـخــدمــات
خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ــان ،إن م ــؤش ــر
سهولة ممارسة أنشطة األعمال
وتخطيط التنافسية لتحسين
بيئة األعـمــال وسهولة ممارسة
األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة أص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت تـ ــؤتـ ــي
ً
نتائجها ،مؤكدا سعي "التجارة"
إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـس ـي ــن ب ـي ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـل ـج ـنــة الــدائ ـمــة
وف ــري ــق تـحـسـيــن بـيـئــة األع ـم ــال
بما فيه تعزيز الجهود المبذولة
واإلنـ ـج ــازات لتيسير مـعــامــات
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وأه ـ ـم ـ ـهـ ــا انـ ـش ــاء
التراخيص بمدة زمنية قليلة.
وف ـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة ألـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــا خـ ــال
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوح الـ ـخ ــام ــس
بـيــن القطاعين ال ـعــام والـخــاص
حــول تحسين بيئة األعـمــال في
الـكــويــت ،أمــس ،بتنظيم مشترك
بـيــن غـ ــرفــة الـتـجـ ــارة والصنـاعة
ووزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة وا ل ـص ـن ــا ع ــة
وهـ ـيـ ـئ ــة ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـم ـب ــاش ــر ،حـ ــول ال ـج ــدي ــة ال ـتــي
ت ــول ـي ـه ــا الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
إلحداث التحسينات التي تجعل
بيئة األعمال في الكويت جاذبة
لالستثمار وحركة التجارة ،شدد
الروضان على أن ذلك بدأ يؤتي
ثـ ـم ــاره ،وس ـي ـت ــواص ــل بـتـضــافــر
جهود الجميع.
وأوضح أنه في بداية انطالق
األمـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ــده ـ ــور فــي
المؤشر ،وتم وقف هذا التدهور
"لنحقق بعد ذلك نتائج إيجابية،
وال شــك لــديـنــا طـمــوح أك ـبــر ،لــذا
تجتمع اليوم وزارة التجارة مع
باقي الجهات الحكومية لحلحلة
حزمة من اإلجــراءات التي تعوق
ت ـح ـس ـيــن ب ـي ـئ ــة األع ـ ـم ـ ــال ،وب ــا
ش ــك طـمــوحـنــا أك ـبــر م ــن ذل ــك إذ
ت ــم إقـ ــرار كـثـيــر م ــن الـتـشــريـعــات
ل ـت ـقــديــم خ ــدم ــات ،وم ـن ـهــا إق ــرار
قانون الشركات ،وقانون تبادل
المعلومات االئتماني ،وقانون
الـسـجــل ال ـت ـج ــاري ،وغ ـيــرهــا من
التشريعات المختلفة ،وبعض
هــذه التشريعات يــؤثــر مباشرة
وبعضها يحسن بيئة العمل.
وأكد الروضان مدى سعادته
بأن اسم "تحسين بيئة األعمال"
ً
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح دارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،لـ ـ ـي ـ ــس ع ـل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت ف ـح ـس ــب بــل
عـلــى مـسـتــوى دول أخ ــرى منها
السعودية" ،فعندما كنت في لقاء

ً
الروضان متحدثا

الشيخ مشعل الجابر
المستثمرين في السعودية ،وكان
قد تحدث ولي العهد السعودي
األم ـيــر مـحـمــد بــن سـلـمــان نفس
المؤشر حــول تحسين األعـمــال،
ً
وهذا يدل على أن هناك دوال عدة
أصبحت تتنافس على تحسين
مؤشر بيئة األعمال".
وأضـ ــاف ال ــروض ــان أن وزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة قـ ــدمـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
التحسينات للنهوض بمؤشر
تحسين بيئة األعمال ،لكن هناك
عدة جهات مختلفة مشاركة في
هذا المؤشر" ،فهناك جهات تتقدم
وت ـط ــور وتـسـعــى لـتـطــويــر بيئة
أعـمــالـهــا ،والـمــؤشــر يــرتـكــز على
تقديم خدمات جيدة".
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ت ـح ـس ـي ــن
بـيـئــة األعـ ـم ــال س ــاه ــم ف ــي جــذب
استثمارات مختلفة ،أما بالنسبة
ل ـ ــأم ـ ــوال الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت ال ـك ــوي ــت
استقطابها مــن ال ـخــارج مــا زال
هـ ـ ــذا لـ ـي ــس ب ــالـ ـطـ ـم ــوح ال ـك ــاف ــي
لـ ـلـ ـنـ ـه ــوض ف ـ ــي ب ـي ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال
الكويتية ،فلدينا نقطتان نريد
التركيز عليهما في الوقت الراهن
مــن خ ــال اجـتـمــاعـنــا ه ــذا ،وهــو
أخـ ــذ االس ـت ـب ـي ــان ال ـ ــذي أمــام ـكــم
بعين االعتبار فهو أمــانــة يجب
أن تـقــدم بشكل صحيح ألنــه ما
س ـي ـك ـتــب ف ـي ـهــا س ـي ــؤخ ــذ بـعـيــن
االعـتـبــار ،وهـنــاك فــريــق متكامل
في كل الجهات الحكومية يعمل
ً
ً
ليال ونهارا لتحسين جودة هذا
ال ـم ــرك ــز ،ل ــذل ــك اس ـت ـب ـيــان الـبـنــك
الدولي يؤثر مباشرة على جودة
األعمال.
ونــوه الــروضــان بأنه ما زالت

هـ ـن ــاك ح ــزم ــة مـ ــن ال ـت ـشــري ـعــات
مما سيساهم في تحسين بيئة
األعمال ،السيما أن وزارة التجارة
أزالت العوائق التي كانت تواجه
رخـ ـ ــص ال ـ ـشـ ــركـ ــات مـ ــا ان ـع ـكــس
ً
ً
إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـك ــوي ــت
لديها العديد من المقومات التي
تـمـكـنـهــا م ــن تـحـقـيــق م ــؤش ــرات
إي ـجــاب ـيــة م ـتــزنــة تـعـطــي األم ــان
ً
للمستثمر فــي المنطقة ،مبينا
أن الكويت استطاعت وقف نزيف
م ــؤش ــر ت ـح ـس ــن ب ـي ـئ ــة األعـ ـم ــال
وال ـت ـحــول إل ــى ال ـت ـقــدم ،وه ــو ما
شـ ـه ــده الـ ـم ــؤش ــر خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية.

تشجيع االستثمار
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ــال الـمــديــر
العام لهيئة تشجيع االستثمار
المباشر ورئيس اللجنة الدائمة
لتحسين بيئة األعـمــال وتعزيز
التنافسية في الكويت الشيخ د.
مشعل جابر األحمد ،إن "اللجنة
الدائمة" لتحسين بيئة األعمال
تـ ـض ــم م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـج ـه ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي لـ ـه ــا ع ــاق ــة
وتأثير مباشر وغير مباشر في
بيئة األعمال سواء على مستوى
القطاع الخاص أو المدني.
وأوضح الشيخ مشعل الجابر
أن االجـتـمــاع رك ــز عـلــى تحسين
ب ـي ـئــة األع ـ ـمـ ــال وإل ـ ـقـ ــاء ال ـض ــوء
ع ـل ــى أب ـ ـ ــرز الـ ـنـ ـق ــاط فـ ــي ت ـقــريــر
 ،2018وال ـخ ـط ــوات وال ـت ـغ ـيــرات
المقبلة في تقرير تحسين بيئة
ً
األعـ ـم ــال  ،2020م ـش ـيــرا إل ــى أن

هذه المؤشرات والتقارير تهتم
بنوع وجودة األعمال في الكويت
وقـ ـ ـي ـ ــاس م ـ ـ ــدى ت ـ ـطـ ــورهـ ــا وف ــق
المعطيات والمعايير التي يمكن
أن ي ـتــم تـسـلـيــط ال ـض ــوء عليها
لتحسين بيئة األعمال.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الـحـكــومـيــة الـمـشــاركــة استمعت
إل ــى كــل اآلراء ال ـمــوجــودة معنا،
مما يعكس مدى حرص الجهات
الـحـكــومـيــة ع ـلــى تـحـسـيــن بيئة
األع ـ ـمـ ــال وج ـع ــل ال ـك ــوي ــت بـيـئــة
مـشـجـعــة لــاس ـت ـث ـمــار ،بتضافر
جهود القطاعين العام والخاص
ل ـت ـن ـم ـيــة الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـح ـي ــوي ــة
وإطالق المشاريع المتميزة وسط
استمرار التعاون البناء وااللتزام
القوي لتنويع االقتصاد الوطني
والـ ـنـ ـه ــوض ب ــالـ ـث ــروة الـحـقـيـقــة
للوطن.
وأكـ ــد أن ال ـج ـهــات الـمـشــاركــة
ســاهـمــت مجتمعة فــي االرت ـقــاء
بمكانة الكويت في التصنيفات
العالمية ،نحو سهولة ممارسة
أنشطة األعمال ،الذي شهدت فيه
الـكــويــت الـتـحـســن فــي رصـيــدهــا
ن ـت ـي ـج ــة اإلص ـ ــاح ـ ــات ف ـ ــي ب ــدء
األعمال النشاط التجاري.
وذك ــر الـشـيــخ مـشـعــل الـجــابــر
أن ال ـل ـج ـن ــة ال ــدائـ ـم ــة لـتـحـسـيــن
بيئة األعمال وتعزيز التنافسية
فــي الـكــويــت أسـســت مــن مجلس
الــوزراء وبرئاسة هيئة تشجيع
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــار ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر وفـ ــق
اخـتـصــاصــاتـهــا وعـضــويــة تسع
ج ـهــات حـكــومـيــة مـعـنـيــة بـهــدف
تـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ــوطـ ـنـ ـي ــة

الحكومية في التوثيق والتعريف
بالمستجدات والـتـطــورات التي
تؤثر إيجابيا على بيئة األعمال
ول ـ ـت ـ ـكـ ــون ن ـق ـط ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــال مــع
الـمـنـظـمــات الــدولـيــة واإلقليمية
والمحلية ذات الصلة.
وأوضح أن هذه اللجنة تتولى
م ـت ــاب ـع ــة الـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـك ــوم ـي ــة
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـبـ ـيـ ـئ ــة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال،
وال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة والمحلية
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،وت ـق ــوم
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـ ــرف ـ ــع ت ـ ـقـ ــريـ ــر دوري
إل ـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء يـتـضـمــن
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات
واإلج ـ ــراءات والـمـقـتــرحــات التي
تراها محققة للهدف المنشود.
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـ ـح ـ ــوار ال ـم ـف ـتــوح
ال ـخــامــس بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
والخاص يركز على إلقاء الضوء
عـلــى آخ ــر ال ـت ـطــورات فــي مؤشر
تحسين بيئة األعمال والجهود
الحكومية التي تتولى تحسين
ه ــذا ال ـمــؤشــر وال ـمــاح ـظــات في
القطاع الخاص بشأن هذا األمر
ومقترحاته.
وق ــال "إنـنــا نـهــدف إلــى تقديم
خــدمــة والـمـسـتـفـيــد مــن الـخــدمــة
عـ ـل ــى ط ـ ــاول ـ ــة وح ـ ـ ـ ـ ــوار م ـف ـت ــوح
ً
واالستماع لوجهات النظر مشيرا
إلــى أن لــدى الجهات الحكومية
ً
ب ـعــض ال ـت ـط ــورات م ــؤخ ــرا على
صعيد اإلجراءات وتقديم الخدمة
والمتطلبات وحتى الكلفة المالية
لذا بعض األمور تغيرت كي يكون
لــدى القطاع الخاص اإللمام في
هذه التطورات في المقابل القطاع

ال ـخــاص وم ــن خ ــال اسـتـخــدامــه
لهذه الخدمات الحكومية المعنية
والـتــي لها تـمــاس مباشر وغير
مباشر مــع بيئة األعـمــال بعض
الـمــاحـظــات الب ــد مــن االسـتـمــاع
إليها ومعالجتها ،وهذا كله يؤثر
ع ـلــى مــؤشــر وض ــع ال ـكــويــت في
بيئة األعمال والتنافسية ويعزز
ً
صورة الكويت عالميا.
وأكد الشيخ مشعل الجابر ،أن
المؤشرات تركز على قدرة القطاع
الخاص والمشاريع المتوسطة
على النمو والنجاح في البلدان
لــذلــك الـمــؤشــرات تقيس قدرتها
وفق معايير محددة وواضحة.
وذك ـ ــر أن الـ ـه ــدف م ــن وج ــود
الجهات الحكومية ومع القطاع
ال ـ ـخ ـ ــاص والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن مــن
الـخــدمــات الحكومية االسـتـمــاع
واألخ ــذ بالمالحظات ومحاولة
م ـعــال ـجــة أي م ـشــاكــل لـتـفــاديـهــا
وتحسين وضع الكويت في هذه
ال ـم ــؤش ــرات وت ـع ــزي ــز وتـحـسـيــن
ً
صورة الكويت دوليا.
وعـ ــن ن ــوع ـي ــة ال ـم ـش ــارك ــة فــي
هذه الفعالية ،أفاد بأن الدعوات
ً
توجه دائما للجهات الحكومية،
ال ـ ـتـ ــي ل ــديـ ـه ــا ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط م ـبــاش ــر
وغـيــر مـبــاشــر فــي بيئة األعـمــال
إض ــاف ــة إل ـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
ال ــذي يستفيد مــن ه ــذه الخدمة
بمختلف أح ـجــامــه مــن شــركــات
كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو
شــركــات استشارية أو هندسية
أو مـحــامـيــن وك ــل مــن لــه عــاقــة،
واالستفادة من المالحظات.
وأك ـ ــد أن ال ـل ـق ــاء ت ـت ـب ـعــه ع ــدة

لقاءات مختلفة ،إضافة إلى ذلك
سـتـكــون هـنــاك زي ــارة للعاصمة
األميركية واشنطن وااللتقاء مع
معدي التقرير لتزويدهم بآخر
ال ـت ـطــورات الـتــي تــم عملها على
م ـس ـت ــوى ال ـك ــوي ــت خ ـ ــال ال ـع ــام
الـمــاضــي وفـتــرة إع ــداد التقرير،
إضافة إلى االستماع من معدي
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر لـ ـبـ ـع ــض الـ ـمـ ـع ــوق ــات
الـتــي تــواجــه القطاع الـخــاص أو
المشاريع الصغيرة واإلجــراءات
التي اتخذتها الجهات الحكومية
في معالجة تلك المشاكل.
وأش ــار إلــى أن تلك الخطوات
التي تتخذها لجنة بيئة تحسين
األعمال وكل هذه اللقاءات تنتج
عـ ـنـ ـه ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـقـ ـت ــرح ــات،
بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ت ـ ـعـ ــديـ ــل ف ـ ــي ب ـعــض
القوانين أو بعض اإلجــراءات أو
بعض القرارات الوزارية أو بعض
القرارات اإلداريــة التي يكون لها
تأثير كبير في هــذه المؤشرات،
ويـ ـك ــون ب ـهــا ع ــام ــل م ـســاعــد في
م ـ ـسـ ــح أو ح ـ ـ ـ ــذف أو ت ـخ ـف ـيــف
بعض اإلجــراءات أو تجعل بيئة
األعمال أكثر سهولة في الكويت،
لــذا كــل مــا يـقــال أو يسمع ســواء
مــن الـقـطــاع الـخــاص أو الجهات
الحكومية يوضع في تقارير تقدم
لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة ،وب ــدوره ــا
ً
كل جهة تقوم بدورها ،مبينا أن
هناك تقارير دورية ترفع لمجلس
الوزراء بكل التفاصيل.
وب ـ ـسـ ــؤالـ ــه عـ ــن دور ال ـه ـي ـئــة
كنافذة في استقطاب رأس المال
األجـ ـنـ ـب ــي ورص ـ ــد ال ـم ــاح ـظ ــات
والعقبات التي تواجه المستثمر،
ب ـ ـيـ ــن أن أي مـ ـ ـع ـ ــوق ي ــوا جـ ـه ــه
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون "ف ــإنـ ـن ــا نـسـعــى
ً
دائما إلى التواصل مع الجهات
الحكومية ،وكلنا في مركب واحد
وهذه سمعة دولة لذلك نحرص
من خالل عالقتنا الدبلوماسية أو
من خالل المؤسسات الحكومية
االخــرى ،على إيصالها للجهات
ً
الحكومية المعنية" مؤكدا وجود
تـ ـع ــاون ك ـب ـيــر م ــا ب ـيــن ال ـج ـهــات
الـحـكــومـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تـعــاون
بـ ـي ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
وال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بالقوانين لجعل الكويت أسهل
في بيئة األعمال.

«زين» تشارك في النسخة اإلقليمية لمؤتمر المرأة

 VIVAترعى حفل ختام مسابقة مينتور
العربية لألفالم التوعوية القصيرة للشباب الخرافي :نحتاج إلى وضع المرأة في قلب التطورات التكنولوجية

لقطة جماعية
رعــت شركة االتـصــاالت الكويتية  VIVAحفل
ختام مسابقة «مينتور العربية لألفالم التوعوية
القصيرة للشباب» فــي نسختها الثانية ،تحت
رعاية وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
مـحـمــد ال ـج ـبــري ،بــال ـشــراكــة م ــع بــرنــامــج غ ــراس
الـتــوعــوي ،ومـشــروع الشباب الوطني الكويتي،
ب ـم ـب ــادرة م ــن ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري ،ب ـهــدف تــوعـيــة
الشباب ضد السلوكيات الخطرة بشكل عام ،ودور
الفن فــي تسليط الـضــوء على القضايا المؤثرة
بالمجتمع.
حضر الحفل سعود البابطين ،ممثال عن سمو
األمير تركي بن طــال آل سعود ،رئيس مجلس
أمناء مينتور العربية ،ونخبة من أبرز الفنانين
واإلعالميين في الكويت والعالم العربي.
بدوره ،قال مدير إدارة اتصاالت الشركات في
 VIVAعبدالرزاق العيسى« :من أولويات  VIVAدعم
الشباب في كل المجاالت وخصوصا المبدعين،
فهم المستقبل الواعد ،وتأتي رعايتنا لهذا الحفل
تــأكـيــدا لـلــدور الـمـحــوري ال ــذي تلعبه  VIVAفي
المسؤولية المجتمعية واألنشطة التوعوية التي
تعود بالفائدة على كل شرائح المجتمع».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أش ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
لمؤسسة مينتور العربية ثريا إسماعيل بجهود
المؤسسات الكويتية الحكومية وغير الحكومية
فــي مجال توعية األف ــراد والمجتمعات للوقاية
من السلوكيات الخطرة ،وأثنت على أهمية العمل
المشترك والـتـعــاون بين كــل قطاعات المجتمع
ل ـل ـت ـطــرق ل ـق ـضــايــا ت ـن ـمــويــة واج ـت ـمــاع ـيــة مـلـ ّـحــة
والنهوض بجيل الشباب الواعد نحو مستقبل
صحي وآمن.
وتأتي المسابقة انسجاما مع جهود المؤسسة
والجمعية فــي توعية الشباب ضــد السلوكيات
الخطرة ،وإيمانا منهما بأهمية تعزيز مشاركة
الشباب وتفعيل دوره ــم فــي العمل المجتمعي،

ونشر ثقافة الوقاية بين الشباب العربي.
وأقيمت المسابقة في دورتها الثانية بالتعاون
م ــع ع ــدد م ــن ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة
والمؤسسات الشبابية في  12دولة عربية ،بهدف
تـشـجـيــع ال ـمــواهــب ال ـشــابــة عـلــى اإلب ـ ــداع الفني
واالبتكار من خالل تطوير أفــام قصيرة تسلط
الضوء على قضايا تحاكي همومهم ،وكوسيلة
للتعبير عــن آرائ ـه ــم ح ــول مــواضـيــع اجتماعية
وتنموية مختلفة.
وض ـم ــت لـجـنــة تـحـكـيــم الـمـســابـقــة نـخـبــة من
االخـ ـتـ ـص ــاصـ ـيـ ـي ــن وذوي ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة وعـ ـ ـ ــدد مــن
مشاهير العالم العربي الفاعلين في مجال العمل
االجـتـمــاعــي والـفـنــي واإلع ــام ــي .وتـخـلــل الحفل
عــرض فيلم قصير تعريفي عــن المسابقة وعن
األفالم المشاركة ،إضافة إلى فقرات ترفيهية.
واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين
األوائ ــل وفــق عــامــات لجنة التحكيم وتصويت
الجمهور عبر وسائل التواصل االجتماعي ،حيث
فاز بالمرتبة األولى عن فئة األفالم الروائية فيلم
«ليث» من األردن ألسيل صوب.
وفاز بالمرتبة األولى عن فئة األفالم الوثائقية
فيلم «سالال» من فلسطين لمها موسى ،وبالمرتبة
األول ـ ــى ع ــن ف ـئــة اإلع ــان ــات ال ـتــوعــويــة فـيـلــم «ال
للتدخين» لهبة النجار من األردن ،كما تم تقديم
جائزة أفضل فيلم كويتي قصير للفيلم «حجر
على الطريق» لمحمد البلوشي.
يـشــار إل ــى أن مــؤسـســة مـيـنـتــور الـعــربـيــة هي
منظمة غير حكومية تعمل على تمكين األطفال
وال ـش ـبــاب لــوقــايـتـهــم م ــن الـسـلــوكـيــات الـخـطــرة،
تأسست عــام  2006برئاسة سمو األمـيــر تركي
بن طالل ،وهي فرع من مينتور العالمية برئاسة
جاللة الملكة سيلفيا ،ملكة السويد ،التي تعمل
على تعزيز قدرات الشباب التخاذ قرارات سليمة
والتمتع بحياة صحية وآمنة.

أعلنت مجموعة زين شراكتها
الــرئـيـسـيــة ،ودعـمـهــا لفعاليات
النسخة اإلقليمية لمؤتمر المرأة
في مجال علم البيانات (،)WiDS
الذي استضافته كل من الكويت
ولبنان أخيرا.
وأفــادت المجموعة ،في بيان
ص ـحــافــي ،ب ــأن ال ـح ــدث الــدولــي
الذي يتزامن مع مؤتمر «»WiDS
في جامعة ستانفورد ،وما يزيد
عـلــى  150مــوقـعــا ح ــول الـعــالــم،
نظمته الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
التطبيقي والتدريب في الكويت،
والجامعة األميركية في بيروت
(.)AUB
وبينت المجموعة التي تملك
وت ـ ــدي ـ ــر  8شـ ـبـ ـك ــات ات ـ ـصـ ــاالت
مـ ـتـ ـط ــورة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوس ــط وإفــريـقـيــا أن فعاليات
المؤتمر تستهدف إلهام وتثقيف
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ب ـع ـلــم ال ـب ـي ــان ــات،
ودعم النساء العربيات في هذا
الـ ـمـ ـج ــال ،وت ـق ــدي ــم ف ــرص ــة لـهــن
للحصول على آخر المستجدات
واالستماع إلــى أحــدث األبحاث
في علم البيانات ،واالطالع على
أحـ ـ ــدث الـ ـط ــرق واآلل ـ ـيـ ــات ال ـتــي
تستخدمها المؤسسات الرائدة
لــاس ـت ـفــادة م ــن عـلــم الـبـيــانــات،
إضافة إلى التواصل مع الخبراء
والمختصين في هذا المجال.
وكشفت «زيــن» أن مشاركتها
في فعاليات هذا الحدث تتزامن
مــع جهودها اإلقليمية الرامية
إل ـ ــى ت ـم ـك ـيــن ال ـ ـم ـ ــرأة ،وت ـع ــزي ــز
الجهود التنموية من خالل ريادة
األعـمــال النسائية التي تساعد
في دفع االقتصادات المحلية في
البلدان التي تعمل فيها ،وإقامة
ق ـنــوات ات ـصــال تـفــاعـلـيــة ،ودعــم
تعليم اإلنــاث من خــال سلسلة
من المبادرات المتواصلة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة أن
جهودها في دعم وتمكين المرأة
أسفرت عن تحقيق تقدما محرزا
فــي الـعــام األخ ـيــر ،حيث أطلقت
مبادرة «نحن» التي ركــزت على
كيفية التطبيق األمثل لمبادرات
المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة ،وتنمية القدرات القيادية،
م ـع ـت ـمــدة ف ــي ذلـ ــك ع ـلــى أدوات

مشاركة متميزة من «زين» في مؤتمر المرأة في علم البيانات
ق ـيــاس لـتـحـسـيــن وت ـعــزيــز هــذه
القدرات.

خطوات حقيقية
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس ا ل ـت ـن ـف ـي ــذي
لـمـجـمــوعــة زي ــن ب ــدر ال ـخــرافــي،
في تعليقه على هذه المشاركة:
«ي ـ ـم ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث أه ـم ـي ــة
خاصة لنا ،فهو يستهدف بناء
قــدرات الـمــرأة العربية ،ودفعها
إل ــى الـحـصــول عـلــى أدوار أكبر
فــاعـلـيــة ،والـمـســاهـمــة الـجــريـئــة
ف ــي بـيـئــة ال ـع ـمــل ،وه ــو الـتــوجــه
الذي أبدينا فيه حماسة شديدة،
فعلى مستوى أعمالنا المختلفة
اتـخــذنــا خ ـطــوات حقيقية نحو
ال ـت ـنــوع ب ـيــن الـجـنـسـيــن ،ودع ــم
العنصر النسائي ،حتى يكون
ل ـل ـمــرأة دور ف ــاع ــل ف ــي ال ـق ـيــادة
والتطوير».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ـ ــي أن ـ ـ ـ ــه
«ف ـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــدف ـ ــق ال ـ ـهـ ــائـ ــل
للبيانات ،وتــأثـيــرات التغيرات
التكنولوجية ،بات هناك حاجة
إلى دعم االبتكارات واإلبداعات،
وسيعزز هذه الخطوة الجهود
ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ــوض ــع ال ـ ـمـ ــرأة فــي
قـلــب ه ــذا ال ـت ـطــور ،والـمـشــاركــة
في القيادة الحقيقية وصناعة
القرار».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :نـ ــؤمـ ــن بــال ـفــرص
التي تقدمها مجاالت البيانات،

وتأثيرها فــي تحسين الحياة،
ولــذلــك نسعى بــدورنــا إلــى بناء
المجتمع الرقمي لإلناث ،والذي
سـيـشـمــل م ـهــام تـشـغـيـلـيــة على
اإلنترنت منها :الرسائل الفورية،
األفكار ،مشاركة المعرفة ،وكذلك
امكانية بناء أدوات اتصال».

صناعة متنامية
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ع ـ ـلـ ــم ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
ي ـش ـمــل األس ــالـ ـي ــب وال ـع ـم ـل ـيــات
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوارزمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة
ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة الس ـت ـخ ــراج
المعرفة أو األفكار من البيانات
بأشكال مختلفة ،بهدف الوصول
إل ـ ـ ــى ال ـ ــدق ـ ــة ف ـ ــي صـ ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار
والسياسات العامة ،فهو صناعة
متنامية بالنظر إلى التطورات
التكنولوجية في مجاالت التعلم
اآللي والذكاء االصطناعي ،ومن
المتوقع أن يتم تقليص  50في
المئة من الوظائف الحالية التي
نعرفها الـيــوم ،فــي الــوقــت الــذي
سـ ـي ــزداد ال ـط ـلــب ف ـيــه ع ـلــى علم
البيانات بنسبة  28في المئة في
العامين المقبلين.
وي ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ـ ــي ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
ال ـمــؤت ـمــرات اإلقـلـيـمـيــة لـ ـ WDS
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـقـ ــادة وال ـخ ـب ــراء
ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن  -فـ ــي مـ ـج ــال عـلــم
ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان ـ ــات – والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
الكيانات والمؤسسات العالمية
واإلقليمية الرائدة مثلGoogle،

،Amazon ،Netflix ،IBM
،OMD ،MBC United Nations
 ،Foundationوالبنك الدولي.
وقد شهد الحدث الذي استمر
يــومـيــن فــي الـكــويــت ورش عمل
ّ
حــول علم الـبـيــانــات ،حيث ركــز
عـلــى ف ــوائ ــد تــوظـيــف تحليالت
نماذج األعمال ،وكيفية تطوير
مـنـهــج مـنـظــم لـتـحـسـيــن عملية
اتـخــاذ الـقــرار فــي بيئة األعـمــال،
كـ ـم ــا قـ ــدمـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــات
سلسلة مــن ال ـعــروض الـمــركــزة،
ومناقشات المائدة المستديرة.

حلقات نقاشية
وشــاركــت المديرة التنفيذية
لالستراتيجيات التكنولوجية
في مجموعة زين ،خولة الجابر،
في هذه المناقشات بورقة عمل
تحت عنوان «البيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي في صناعة
االتصاالت».
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ن ـ ـس ـ ـخـ ــة م ــؤتـ ـم ــر
ال ـكــويــت حـلـقــات نـقــاشـيــة حــول
ال ـ ـت ــآزر ب ـي ــن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـقــائــم
على المعرفة وتحليل البيانات،
وإدارة ال ـب ـي ــان ــات الـبـيـئـيــة في
الـكــويــت ،صناعة ال ـقــرار ،وجهة
نـ ـظ ــر صـ ـن ــاع ــة الـ ـنـ ـف ــط ،تـغـيـيــر
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة :ت ـع ـل ــم ك ـي ـف ـي ــة الـ ـف ــوز
باستخدام البيانات ،ووظائف
في علم البيانات.
وفي النسخة اإلقليمية التي

اس ـت ـضــاف ـت ـهــا بـ ـي ــروت شــاركــت
ت ـم ــارا ال ـب ـســول م ــن ش ــرك ــة زيــن
األردن ،و ه ـ ـ ــي ر ئـ ـيـ ـس ــة ف ــر ي ــق
ذكــاء األعمال والتحسينات في
مناقشة حول «دمج علم البيانات
فـ ــي األع ـ ـ ـمـ ـ ــال :االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
والـ ـحـ ـل ــول» ،ف ــي ح ـي ــن ش ــارك ــت
منيفة عكاشة مــديــرة المواهب
ف ــي م ـج ـمــوعــة زيـ ــن ف ــي رئــاســة
مــائــدة مستديرة ،ونـقــاش حول
«مسائل التنوع :استراتيجيات
لجذب النساء واالحـتـفــاظ بهن
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
والهندسة والرياضيات».
عالوة على ذلك ،شهد جدول
األع ـ ـم ـ ــال ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـم ــؤت ـم ــر
ً
عروضا ومناقشات حول العديد
م ــن ال ـم ــواض ـي ــع ال ـم ـه ـمــة م ـثــل:
«الــذكــاء االصـطـنــاعــي»« ،طلبات
األع ـ ـمـ ــال ال ـ ـجـ ــديـ ــدة :ال ـب ـي ــان ــات
 ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا  -ال ـت ـح ــوي ــل»،ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــذك ـ ـ ــاء
االصطناعي« ،الثورة الصناعية
الــراب ـعــة :اسـتــراتـيـجـيــة التحول
للقطاع العام».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ــت أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
ال ـن ـس ـخ ـت ـيــن م ــن م ــؤت ـم ــر WDS
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  2000م ـ ـش ـ ــارك ،مــع
أكثر مــن  500شركة ومؤسسة،
بينما الـنـســخ الــدولـيــة األخ ــرى
للمؤتمر الـتــي انـعـقــدت فــي 50
دول ــة شـهــدت مـشــاركــة أكـثــر من
 100ألف مشارك.

ثقافات
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عادت النجمة لطيفة إلى
فاز مخطوط رواية (أيام
بغداد) لألديب المصري خليل الساحة ببرنامجها الجديد
"حكايات لطيفة" المعروض
الجيزاوي بجائزة إحسان
على شاشتي أبوظبي
عبدالقدوس للرواية يناير
ودي إم سي.
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هدفت الحلقات النقاشية
لـ"رحلة المعنى" ،الذي
تنظمه مكتبة تكوين إلى
تبادل الخبرات واآلراء بين
المثقفين.

24

عرض المعهد العالي للفنون
المسرحية «راوية األفالم» ضمن
مسابقة مهرجان «أيام المسرح
للشباب» الـ .12

آيال فيشر تخطف األنظار في العرض
األول لـ «»The Beach Bum
تستعد لتصوير فيلمها الدرامي الجديد «»The Starling

خـطـفــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة آي ــا فيشر
ً
" 43ع ــام ــا" أم ــس األول ،األن ـظ ــار إلـيـهــا،
خــال حضورها ا لـعــرض األول لفيلمها
الكوميدي الجديد "،"The Beach Bum
ع ـل ــى م ـس ــرح " "Paramount Theatre
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــود فـ ـ ــي أوس ـ ـ ـتـ ـ ــن بـ ـتـ ـكـ ـس ــاس -
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ضـمــن
فعاليات " "SXSW Festivalلـعــام ،2019
إذ ظهرت النجمة الشهيرة مرتدية بدلة
ذات تصميم مميز بــا لـلــون ا ل ــوردي ،من
مجموعة تصميمات إحــدى دور األزيــاء
العالمية.
كما حضر عرض الفيلم النجم العالمي
مــاث ـيــو مــاكــون ـهــي ال ـبــالــغ م ــن ال ـع ـمــر 49
ً
عاما ،الذي ظهر على السجادة الحمراء
بــإطــالــة "ك ــاج ــوال" م ـم ـيــزة ،إض ــاف ــة الــي
راق ،وحضر
نظارة ً " شمس" ذات تصميم ٍ
أيـ ـض ــا الـ ـع ــرض ك ــل مـ ــن ،ج ـي ـمــي بــافـيــت
وستيفانيا الفي أوين و مارتن لورانس
وغيرهم.
فـيـلــم " "The Beach Bumم ــن تــأ لـيــف
وإخ ـ ـ ــراج ه ــارم ــون ــي ك ــورايـ ـن ــي ،وشـ ــارك
ماثيو ماكونهي وآيال فيشر البطولة عدد
هائل من النجوم العالمين أبرزهم سنوب
دوغ ومارتن لورانس وجونا هيل و زاك
إيفرون وغيرهم.

وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـفـيـلــم الـ ــذي سيطلق
فــي دور ا ل ـعــرض السينمائية العالمية
ً
اعـتـبــارا مــن  29م ــارس الـجــاري ويـنــدرج
تحت تصنيف " ،"Rحول "موندوغ" الذي
يؤديه "ماثيو ماكونهي" ،الرجل الثوري
الذي يعيش حياته وفق قواعده الخاصة،
فيما تجسد "آيال" دور زوجته "ميني".
ً
كما صــورت فيشر فيلما آخر بعنوان
" ،"Greedون ــوع ــه درامـ ــي كــوم ـيــدي ،مع
النجمين آسا باترفيلد وستيف كوغان،
وكتب له السيناريو شون غراي ومايكل
وينتربوتوم وتصدى األخير إلخراجه.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ت ـن ـت ـظــر آيـ ــا تـنـفـيــذ
مشاهد دورها في الفيلم الدرامي الجديد
" "The Starlingمــع ا لـنـجــم السينمائي
ريـفــز كـيــانــو ،وه ــو الـفـيـلــم ال ــذي كـتــب له
السيناريو مات هاريس ،وسيخرجه دوم
كاروكوسكي ،وتدور أحداث الفيلم حول
رجل يعيش في حزن بسبب و فــاة ابنته
وفـ ــي ن ـفــس ال ــوق ــت يـ ـح ــاول ح ــل عــاقـتــه
الـمـتــوتــرة مــع زوجـتــه ،الفيلم لــم يتحدد
بـعــد مــوعــد تـصــويــره أو طــرحــه فــي دور
العرض.
يــذكــر أن آي ــا فـيـشــر ممثلة أسـتــرالـيــة
ولـ ــدت ف ــي م ـس ـقــط ،ع ـم ــان ف ــي  3فـبــرايــر
عــام  1976أل بــو يــن أسكتلنديين .وكانت

والدتها كاتبة روا ي ــات ،انتقلت العائلة
إ لــى أستراليا في أوا ئــل الثمانينيات.
وقـ ـ ــد تـ ــزوجـ ــت ال ـم ـم ـث ــل ال ـك ــوم ـي ــدي
الـبــريـطــانــي ســاشــا ب ــارون كوهن
في .2010
مـ ـن ــذ صـ ـغ ــره ــا أب ـ ـ ــدت فـيـشــر
هــوس ـهــا بــالـتـمـثـيــل وال ـك ـتــابــة.
وف ـ ـ ــي س ـ ــن الـ ـت ــاسـ ـع ــة ظ ـه ــرت
فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات فــي
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــزيـ ـ ــون األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ــي،
واش ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــرت بـ ـ ـع ـ ــد ذل ـ ـ ـ ــك ف ــي
ع ــدد م ــن األدوار الـكــومـيــديــة
ال ـتــي قــدمـتـهــا فــي أف ــام مثل
"" ،Scooby-Dooو"Wedding
."Crashers

ً
«سالوت يالبنوت» تناولت قضايا المرأة موسيقيا
"سالوت يالبنوت" فرقة جمعت نساء يتحدرن من
مناطق مختلفة من الـســودان ،حتى أصبح لها طابع
متميز ،وأخــذت تجول في العديد من الــدول ،متناولة
قضايا المرأة بأسلوب موسيقي عذب.

وعلى خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا قدمت
الفرقة ،أمس ،حفال موسيقيا تضمن العديد من األغاني
باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وأغـلـبـهــا مــن تأليف
وتلحين الفرقة المكونة من سبع مغنيات وأربع عازفات.

وب ــآالت الـغـيـتــار وال ـبــي غـيـتــار والـبـيــانــو والــدرامــز
اسـتـعــرضــت الـفــرقــة الـعــديــد مــن الـقـضــايــا الـتــي تعني
الفتاة والمرأة في السودان ،منها :العنف والعنصرية
والتهميش ،وأيضا قضايا المشاعر اإلنسانية.
وق ــال ــت م ــدي ــرة ال ـف ــرق ــة ه ـبــة ال ـط ـي ــب ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن الفرقة أسست خالل ورشة "يال خرطوم"،
بالتعاون مع الفنانة اإلفريقية األميركية أكووا نارو،
وم ــن أهــداف ـهــا إل ـهــام الـفـتـيــات وال ـن ـســاء فــي ال ـســودان
وإفريقيا ،وكل أنحاء العالم ،أن المرأة بمقدورها القيام
بما تحب ،والصمود أمام كل التحديات.
وأضــافــت الـطـيــب أنـهــن قــدمــن الكثير مــن الحفالت
في السودان ،والعديد من الــدول العربية ،كما شاركن
في أحــد برامج المواهب ،وأنها أول فرقة نسائية في
السودان لها صدى وشهرة كبيرة ،واستطاعت بآالتها
وصــوت ـهــا ال ـع ــذب إي ـص ــال رس ــال ــة الـ ـم ــرأة بــال ـســودان
وخارجه.
ويأتي حفل فرقة "سالوت يالبنوت" ضمن سلسلة
من الحفالت التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،وتهدف إلى نشر الثقافة في الكويت،
والتعرف على ثقافات الدول األخرى.
(كونا)

آيال فيشر

« »Captain Marvelيتصدر شباك
التذاكر في أميركا بـ  153مليون دوالر

لقطة من «»Captain Marvel

فرقة (سالوت يالبنوت) السودانية

محمد عساف

هازال كايا

جاستن بيبر

محمد عساف يجهز
ً
عددا من األغنيات

هازال كايا نالت جائزة
أفضل ممثلة

جاستن بيبر يطلب
من جمهوره الدعاء له

نشر الفنان محمد عساف ،عبر حسابه بأحد مواقع
التواصل االجتماعي ،صورة أثناء تحضيره ألغنية جديدة
سيطرحها قريبا مع عدد آخر من األغنيات.
وكان عساف طرح أخيرا أغنية "مكانك خالي" ،كلمات
رامي العبودي ،وألحان علي صابر ،وتوزيع عثمان عبود.

أفاد موقع  gecceالتركي ،بأن النجمة هــازال كايا نالت
جائزة أفضل ممثلة ،في حين كانت جائزة أفضل ممثل من
نصيب أنجين اكيوريك ،وحصد مسلسل "حكايتنا" جائزة
أفضل مسلسل .وهذه التكريمات هي جوائز التينية تكرم
النجوم األتراك األكثر شهرة بأميركا.

طلب النجم جاستن بيبر ،عبر حسابه بـ"إنستغرام" ،من
جمهوره الدعاء له ،حيث كتب أنه يريد أن يبقى على تواصل
مع جمهوره ،ليطلعه على ما يحصل معه .وتابع أنــه يشعر
بأنه غريب ومتفكك" ،أريــد تجاوز ما أمـ ُّـر به ،وأطلب منكم أن
تصلوا من أجلي".

تـ ـص ــدر "ك ــابـ ـت ــن م ـ ــارف ـ ــل" ،ال ـف ـي ـل ــم األول
ال ـم ـت ـم ـحــور ح ــول ن ـس ــاء م ــن أج ـ ــواء أب ـطــال
"مارفل" ،شباك التذاكر في أميركا الشمالية
في عطلة نهاية األسبوع األول من عرضه في
الصاالت ،حسبما أفادت مجموعة "إكزبيتر
ريليشنز" المتخصصة.
وحصد الفيلم ،الذي تؤدي دور البطولة
فيه بــري الرس ــون الـحــائــزة جــائــزة أوسكار
س ـنــة  ،2016ن ـحــو  153م ـل ـيــون دوالر مــن
العائدات ،وتلعب الرسون دور كارول دانفرز
الـمـلـقـبــة بــالـقـبـطــانــة م ــارف ــل ،وه ــي ط ـ ّـي ــارة
ت ـن ـخــرط ف ــي ح ـ ــادث م ــع م ــرك ــب مـخـلــوقــات
فضائية وتكتسب قدرات خارقة.
وي ـش ــارك فــي الـعـمــل ،ال ــذي أخــرجــه رايــن
ف ـل ـي ــك وآن ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــودن ،كـ ــل مـ ــن س ــام ــوي ــل ال.
جاكسون وأنيت بينينغ وجود لوو.
واح ـت ــل ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة ال ـج ــزء الـثــالــث
األخـيــر مــن أفــام الــرســوم المتحركة "How
 ،"to Train Your Dragonوا لـ ــذي يحمل
عنوان "How to Train Your Dragon: The
 ،"Hidden Worldمن إنتاج استوديوهات
"دريمووركس" ،حاصدا  14.7مليون دوالر
من العائدات.
وت ـ ـ ــدور ق ـص ــة ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
يـ ـحـ ـق ــق ف ـ ـيـ ــه "ه ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــوب" حـ ـلـ ـم ــه ب ــإنـ ـش ــاء
يوتوبيا للتنانين تنعم بالسالم ،يتسبب
االكتشاف غير الفاعل في رسم ليلة مليئة
بــال ـغ ـضــب ،وع ـن ــدم ــا ي ـت ـصــاعــد ال ـخ ـطــر في
الـ ــداخـ ــل ،وي ـخ ـضــع ع ـهــد ه ـي ـكــوب كــرئـيــس
للقرية لالختبار يصبح على كل من التنين
وال ـفــارس اتـخــاذ ق ــرارات مستحيلة إلنقاذ
نوعهم.
ويشارك في األداء الصوتي للفيلم النجوم
كيت بالنشيت وكريستين و يــج و تــي جيه
ميلر وجيرارد بتلر وجونا هيل وكريستوفر
مـيـنـتــز ب ــاز وجـ ــاي ب ــاروت ـش ــل ودج ـي ـمــون
هونسو وأمريكا فيريرا وكاريج فيرجسون

وإف م ــوراي ابــراهــام وكـيــت هارينتجتون
وغيرهم.
وتاله في المرتبة الثالثة ،بتراجع مرتبة
واحدة ،الفيلم الكوميدي "A Madea Family
 ،"Funeralا لــذي يـشــارك فــي بطولته تايلر
بيري وكاسي ديفيز وباتريس الفلي ،وهو
ال ـجــزء الـتــاســع األخ ـيــر مــن سلسلة األف ــام
ال ـم ـت ـم ـح ــورة ح ـ ــول ش ـخ ـص ـيــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــة
المشاغبة ماديا ّالذائعة الصيت في الواليات
المتحدة .وقد حقق الفيلم  12.1مليون دوالر
من العائدات.
وج ــاء فــي الـمــرتـبــة الــراب ـعــة "The Lego
 ،"Movie 2: The Second Partم ــع 3.8
مــاي ـيــن دوالر م ــن الـ ـع ــائ ــدات ،وش ـ ــارك في
هذا الفيلم مرة أخرى عبر تقديم أصواتهم،
الممثلون كريس بــرات وإليزابيث بانكس
وويــل أرنـيــت ،إضــافــة إلــى تيفاني هاديش
وم ــاي ــا رول ــدول ــف لـلـمــرة األول ـ ــى ،ويـتـنــاول
الـفـيـلــم قـصــة تـحـكــي ع ــن ال ـحــب والـفــوضــى
واالنـ ـتـ ـق ــام خـ ــال ح ـق ـبــة قــات ـمــة م ــن تــاريــخ
"أرض الدمى".
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع م ــرتـ ـب ــة واح ـ ـ ـ ــدة إلـ ـ ــى ال ـم ــرك ــز
الخامس فيلم المغامرات والحركة "Alita:
 ،"Battle Angelمحققا إي ــرادات بلغت 3.2
مــاي ـيــن دوالر ،وت ـ ــدور ق ـصــة الـفـيـلــم حــول
شخصية خيالية اسمها "أليتا" ،وهو بطولة
روزا ســاالزار وكريستوفر فالتز وجينيفر
كونلي ،ومن إخراج روبرت رودريجيز.
وفـيـمــا يــأتــي بقية الـمــراكــز فــي تصنيف
األف ــام العشرة األول ــى على شـبــاك التذاكر
بأميركا الشمالية:
المرتبة السادسة " "Green Bookمع 2.5
مليون دوالر ،السابعة ""Isn't It Romantic
مع  2.4مليون ،الثامنة "Fighting with My
 "Familyمــع  2.2مليون ،التاسعة ""Greta
مع  2.2مليون ،وأخيرا في المرتبة العاشرة
" "Apollo 11مع  1.3مليون.
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خليل ُالجيزاوي :محظوظ بـ  100دراسة
نقدية كتبت عن أعمالي

ً
حصد أخيرا جائزة إحسان عبدالقدوس للرواية

خليل الجيزاوي
ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،بـ ـع ــد انـ ـتـ ـش ــار ظ ــاه ــرة
الجماعات اإلرهابية ،التي تتمسح
ب ــال ــدي ــن اإلسـ ــامـ ــي ،وهـ ــو منها
ب ــراء ،لكن مـشــروع ترجمة األدب
ال ـعــربــي ي ـح ـتــاج إل ــى دع ــم مــالــي
كبير ،ومؤسسات ثقافية ترعاه،
وعـنــدي تجربة مــريــرة على ذلــك،
فقد ترجمت الصديقة المغربية
فـ ــوزيـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــادري ،الـ ـت ــي تـعـيــش
بين المغرب وإسبانيا ،روايتي
«م ــواقـ ـي ــت ال ـص ـم ــت» إل ـ ــى ال ـل ـغــة
اإلسبانية ،ومنذ خمس سنوات
ً
ال نجد ناشرا لها.
ً
• بصفتك عـضــوا فــي تحكيم
الـعــديــد مــن الـمـســابـقــات األدب ـيــة،
ً
مـتــى يـصـبــح األديـ ــب ق ـ ــادرا على
تقييم تجارب اآلخرين؟!
 ب ـح ـك ــم دراسـ ـ ـت ـ ــي فـ ــي كـلـيــةاآلداب -قـ ـس ــم الـ ـلـ ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
ف ــي جــام ـعــة ع ـيــن ش ـمــس ،1985
وتخصصي الدقيق (نقد أدبــي)،
ت ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ـ ُـت تـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص
األدبية على يد كبار النقاد أثناء
الدراسة من أسماء بقيمة وقامة:
عــز الــديــن إسـمــاعـيــل ،عـبــدالـقــادر
القط ،محمد عبدالمطلب ،صالح
فضل ،رمضان عبدالتواب ،ومنذ
عــام  1990أم ــارس النقد وتقييم
األع ـم ــال الـقـصـصـيــة وال ــروائ ـي ــة،
وشاركت في الكثير من الندوات
ً
األدبيةُ ،مناقشا للكثير من قصص
وروايـ ـ ـ ــات األدبـ ـ ـ ــاء ،وأش ـ ـ ــارك في
مؤتمرات الرواية في مصر والدول
العربية ،ومتى أصبح األديب لديه
خ ـب ــرة ف ــي قـ ـ ــراءة ال ـن ــص األدبـ ــي
ً
يكون ق ــادرا على فحص وتقييم
تجارب شباب األدباء والكبار ،من
خالل مسابقات القصة القصيرة
والرواية.

• ما مالمح مشروعك الروائي
ال ـم ـق ـب ــل؟ ومـ ـت ــى يـ ـع ــرف طــري ـقــه
للنشر؟
 م ـ ـشـ ــروعـ ــي األدبـ ـ ـ ـ ــي ي ـط ــرحالكثير من األسئلة الشائكة حول
ماهية الموت والحياة ،والصراع
ب ـي ــن ال ـخ ـي ــر وال ـ ـشـ ــر .أع ـت ـق ــد أن
الـعـمــل األدبـ ــي ال ــذي ال يـطــرح أو
يـثـيــر الـكـثـيــر م ــن األس ـئ ـلــة حــول
واقعنا الـمــأزوم ،هو عمل ضحل
ال يـسـتـحــق الـكـتــابــة أو ال ـق ــراءة،
ومـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــي الـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ــي ي ــرص ــد
إشـ ـك ــالـ ـي ــات الـ ـحـ ـي ــاة ،مـ ــن خ ــال
شخصيات عايشتها من لحم ودم،
واشتبكت معها خالل رحلتي مع
الحياة ،وقد فاز مخطوط روايتي
(أي ـ ـ ــام ب ـ ـغـ ــداد) ب ـج ــائ ــزة إح ـس ــان
عبدالقدوس للرواية يناير ،2019
ً
وسعيد جدا أن يقترن اسمي باسم
ج ــائ ــزة ال ـك ــات ــب ال ـك ـب ـيــر إح ـســان
عبدالقدوس ،بمناسبة االحتفال
بمرور مئة عام على مولده (1919
ً
 ،)2019 -والرواية تصدر قريبا.

سعيد باقتران
اسمي بجائزة
الكاتب الكبير
إحسان عبدالقدوس

معارض تشكيلية تحتفي بالمرأة ومدينة أبها الساحرة

ّ
التوني يعرض «وجوه للنساء» والديواني تحلق فى أجواء فلكلورية
شهدت الساحة التشكيلية
معارض عدة،
في مصر ً
انطلقت تزامنا مع اليوم
العالمي للمرأة ،خالل
األسبوع الماضي.

السعودي عبدالله
حماس يرسم
مدينته بأسلوب
تجريدي

نعمت الديواني

●

ناصر الظفيري
nalzafiri@hotmail.com

يعد الروائي المصري خليل الجيزاوي ،أحد األصوات المتميزة في القصة القصيرة والرواية على مستوى العالم العربي ،بشهادة
الناقد الكبير مدحت الجيار ،في تقديم الرواية الخامسة للجيزاوي «سيرة بني صالح».
ً
وإلى جانب إبداعه الروائي ،أصدر الجيزاوي ثالث مجموعات قصصية وكتابين في النقد األدبي ،وحصد أخيرا جائزة إحسان
عبدالقدوس للرواية لعام  2019عن مخطوط روايته «أيام بغداد» .وبهذه المناسبة كان لـ«الجريدة» معه هذا الحوار:
• كيف كانت البداية مع عالم األولــى (يوميات مــدرس البنات) لـلـسـكــن ف ــي ح ــي ال ـس ـي ــدة زيـنــب
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال
كتابة القصة القصيرة والرواية؟ عن مكتبة مدبولي الصغير ،بعد في العام الثاني مباشرة ،وبعد
 َّتعرفت على القاص النوبي فوزها بجائزة نــادي القصة في عـ ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ك ـت ـب ــت رواي ـ ـتـ ــي
ُ
ورصدت فيها
إبــراه ـيــم فـهـمــي ف ــي ن ــدوة أدبـيــة القاهرة عام  ،1998تلقيت أكثر من «مواقيت الصمت»،
بكلية اآلداب بجامعة عين شمس خمس دعوات لمناقشتها ،وعند التغيرات االجتماعية والسياسية
ع ــام  ،1982ك ـنــا ن ـقــرأ قـصــائــدنــا صـ ــدور رواي ــات ــي ومـجـمــوعــاتــي واالقتصادية التي تمر بها مدينة
الـشـعــريــة وقـصـصـنــا الـقـصـيــرة ،الـقـصـصـيــة« :ن ـش ـيــد ال ـخ ــاص» ،القاهرة ،وحالة الغليان والنيران
وكنا ال نزال نتلمس بداية طريق «األالضيش»« ،مواقيت الصمت» ،المشتعلة تـحــت ال ــرم ــاد ،والـتــي
الـكـتــابــة ،ونـصـحـنــي أس ـت ــاذي د« .حبل الوداد»« ،سيرة بني صالح» ،تنذر وتحذر من أننا على وشك
عبدالقادر القط بالتفرغ لكتابة ن ــاق ـش ـه ــا وكـ ـت ــب ع ـن ـه ــا ال ـك ـث ـيــر االن ـف ـجــار ،وصـ ــدرت ال ــرواي ــة في
ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة ،وت ـ ــرددت مع مــن ك ـبــار األدب ـ ــاء وال ـن ـقــاد ،مثل :بيروت عــام  ،2008بعد أن رفض
إبــراه ـيــم فـهـمــي عـلــى الـكـثـيــر من عبدالمنعم تليمة ،محمد عبدالله ،ن ـش ــره ــا ل ـج ــرأت ـه ــا فـ ــي سـلـسـلــة
الندوات األدبية ،ونشرت أكثر من يوسف نوفل ،يوسف الشاروني ،روايـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـهـ ـ ــال ،وب ـ ـعـ ــد ث ــاث
سنوات قامت ثورة يناير ،2011
ثالثين قصة في معظم الدوريات إضافة إلى آخرين.
لقاء عابر مع يحيى
• لـ ـ ـم ـ ــاذا أه ـ ــدي ـ ــت رواي ـ ـت ـ ــك التي نددت بالحالة االقتصادية،
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـم ـصــريــة وال ـعــرب ـيــة،
حقي سبب إبداعي
حـ ـت ــى ق ـ ـ ــال ل ـ ــي ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ب ـه ــاء (مواقيت الصمت) لألديب الراحل وتزوير انتخابات البرلمان عام
ً
لرواية «مواقيت
 ،2010والـظـلــم ال ــذي يتعرض له
طاهر« :متى تطبع كتابا يجمع يحيى حقي؟
 بــدأت عالقتي بيحيى حقي الناس في أقسام الشرطة.قصصك القصيرة المنشورة في
الصمت»
ُ
• تــرجــم عــدد مــن أعـمــالــك إلى
ف ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ع ـ ــاب ـ ــر ،وه ـ ـ ــو ي ـم ـشــي
المجالت؟».
ُ
• ف ــي ظ ــل ش ـك ــوى أدب ـ ــاء كـثــر بجوار سور حديقة الميرالند في لغات أجنبية ،مــا أهمية ترجمة
مــن تــراجــع مـسـتــوى الـنـقــد ،نجد ضــاحـيــة مـصــر ال ـجــديــدة (ش ــرق األدب العربي للقارئ الغربي؟
ُ
 ب ــالـ ـفـ ـع ــل ،تـ ــرج ـ ـمـ ــت ب ـعــضنحو  100دراس ــة نقدية تناولت القاهرة) ،وسألته :لماذا كل هذا
ً
العشق للسيدة ز يـنــب؟ سألني :قصصي القصيرة إ لــى اللغتين
أعمالك ...هل تعد محظوظا؟
ً
 نعم ،أعتبر نفسي محظوظا ،هل تسكن السيدة زينب؟ أجبته :اإلنكليزية والفرنسية ،حتى يقرأبمتابعة النقاد ألعمالي والكتابة ال! فقال :اسكن السيدة ،ساعتها لنا اآلخ ــر المختلف معنا ثقافة
ً
ول ـغــة ،تـمــامــا مثلما نسعى إلــى
عـنـهــا ،فـعـنــدمــا صـ ــدرت رواي ـتــي تعرف اإلجابة!
وبـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــل انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت قـ ــراء ة األدب الـمـتــرجــم للعربية،
وترجمة األدب العربي للقارئ
الـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــأنـ ـ ــه
أن يـ ـتـ ـع ــرف
علينا الغربي،
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
ك ـ ـي ـ ــف نـ ـفـ ـك ــر،
ف ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــرواي ـ ـ ـ ــات
المترجمة تقدم
صــورة حقيقية
ع ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة
غالف رواية
غالف روا
غالف
ال ـم ـشــوهــة الـتــي
ية «مواقيت الصم
«سيرة بني صالح»
مجموعة «نشيد الخال
ت»
ص»
ي ـ ـ ـعـ ـ ــرف ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـن ــا

سينما القاع

«أنت بدون أوراق تثبت من أنت يعني أنت غير موجود».
من فيلم «كفرناحوم» بتصرف
العديد من األفالم العربية اعتمدت على األطفال لتصوير حياة
البؤس التي يعيشونها .فاألطفال غالبا ما يكونون ضحايا لهؤالء
اآلبــاء واألمـهــات المهمشين ،الذين وجــدوا أنفسهم وســط حياة
صاخبة يكاد ُيفقد فيها أمل العيش .وأكثر من ذلك يتعرضون
في طفولتهم لكل مساوئ هذه الحياة ،يستغلهم أصحاب السوق
وأصحاب السوابق ،ويقومون بأعمال ال تتنافى مع الطفولة فقط،
بل مع اإلنسانية أيضا .ذلك ما حاولت نادين لبكي تقديمه لنا عبر
فيلم «كفرناحوم» ،معتمدة على بطل في الثانية عشرة من عمره
يمثل للمرة األولى ،رغم صعوبة تصديق ذلك.
يمتلك الطفل وعيا ذاتيا ،بأن ما يحدث حوله ومعه هو اضطهاد
يقوم به والداه ،وسوق العمل الذي يكسب منه عيشه .يضطر أحيانا
أن يخرج عن فطرته ،فيسرق حين تطلب منه شقيقته سحر التي
تصغره بعام واحد .هذه الفتاة كانت ُعرضة لمشروع زواج بينها
وبين رجل بالغ تعمل هي وشقيقها لديه .يثور االبــن ،ويحاول
منع ذلك الزواج ،إال أنه يفشل ،في مشهد يبدو خياليا أو سرياليا
حين يخطف الزوج الفتاة على دراجته النارية أمام مرأى الجميع.
لكنه ،ولكي يتحاشى هذا المنظر يحدث أحدهم عن شقيقته ،وأنه
َّ
زوجها في عرس كبير ،حيث رقصوا وأطلقوا األعيرة النارية ،مما
يضطر الطفل للخروج من البيت ومغادرته متسكعا في الشوارع
يشحذ األكل ويبحث عن عمل.
يترك الفيلم المشهد األول والحارة التي شهدت أحداثه األولى،
مبقيا على البطل زين ،لكي يساهم في المشهد الثاني من حياة
المهمشين الذين قدموا للعمل كخدم في البيوت .وبطبيعة الحال،
فإن المجاميع التي ساهمت في المشهد كانت من النساء اللواتي
اضطهدن وفقدن أوراقهن الرسمية ،ليلتقي الخادمة اإلثيوبية،
التي تصحبه إلى البيت ،ليعمل مربيا البنها ذي السنة الواحدة.
يقدم لنا الطفل اإلفريقي وزين مشاهد مؤلمة مضحكة ،فهذا الطفل
األسمر يتعامل مع الكاميرا بحساسية غير معقولة ،فال يستطيع
المشاهد أن ينكر الجهد الكبير الذي بذلته المخرجة لترويضه
أمام الكاميرا.
تتعرض الخادمة «راحيل» للسجن ،تاركة الطفلين وحدهما في
المنزل ،لتبدأ رحلة الطفل زين لكسب العيش والبحث عنها .يتوصل
إلى سمسار مهرب كانت قد تعاملت معه الخادمة اإلثيوبية رحيل
إلصدار وثائق بديلة لوثائقها المفقودة ،ويطلب منه أن يحضر
أوراقه ليبعثه إلى السويد .كما يطلب أن يترك الطفل لديه مقابل
مبلغ من المال .يوافق زين ،ويعود إلى البيت يبحث عن ورقة تدل
على أنه هو زين .ال يجد شيئا ،لكنه يكتشف أن أخته ماتت بعد
زواجها مباشرة .يحمل سكينا يطعن به زوجها ،وتبدأ محاكمته،
إال أنه يفاجئ القاضي بأن يرفع دعوى ألنهما أنجباه.
يضعنا هــذا العمل أمــام قصص تتكرر في كل وطــن ،وفــي كل
مجتمع عربي ،وتزداد مع حاالت الحروب والتهجير التي تتعرض
لها دولنا العربية .أضف إلى ذلك ،أن مسألة األوراق التي يعيش
عليها اإلنسان هي سبب وجوده وانتفاء هذا الوجود.
لم يكن أمــام المخرجة أن توافق على واقعية ال مناص منها.
فالذين عاشوا في هذه الحياة تحت وطأة الجهل وانعدام التعليم
البد أن يمارسوا حياتهم بهذه الفجاجة ،واللغة المنحطة التي
تفرض وجودها على سلوكه ،وأن يضطر الطفل الستبدال القلم
بالسكين.

إصدار

«سفر المغيب» ...ترصد بداية
الصراع العربي اإلسرائيلي

القاهرة  -محمد الصادق

بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت
المرأة بيومها العالمي ،شهدت
ا لـســا حــة التشكيلية المصرية
األسبوع الفائت معارض حديثة
لـكـبــار ا لـفـنــا نـيــن التشكيليين،
أق ـي ـم ــت فـ ــي قـ ــاعـ ــات مـخـتـلـفــة،
منهم حلمي الـتــونــي ،وفرغلي
عبدالحفيظ ،ونعمت الديواني،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـعـ ــرض خ ــاص
ل ـل ـف ـن ــان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ع ـب ــدال ـل ــه
حماس.
أقـ ــام ال ـف ـنــان الـكـبـيــر فــرغـلــي
ع ـبــدال ـح ـف ـيــظ ،أحـ ــد رواد الـفــن
التشكيلي ،أحدث معارضه فى
قاعة الزمالك للفنون ،بعنوان
«إيحاءات اللون الوردي» ،وضم
ال ـم ـع ــرض أك ـث ــر م ــن  30لــوحــة
تميزت بألوان «الفوشيا» ،ذات
ال ـم ـل ـمــس ال ـح ــال ــم ال ـم ـع ـ ّـب ــر عــن
التفاؤل واألمل.
وفــي تقديمه للمعرض قــال:
«اللون هو عنصر محوري يلعب
دورا رئيسا في تكوين الحياة
البصرية والجمالية والروحية
للمرأة وجميع الكائنات التي
تعيش في هذا الكون الشاسع،
وتــم تضخيم دور اللون ،حيث
ي ـش ـم ــل الـ ـص ــري ــح وال ـض ـم ـن ــي،
الـ ـمـ ـشـ ـه ــد وال ـ ـ ــرم ـ ـ ــز ،الـ ــواضـ ــح
ّ
المعبر عن المرأة في
والغموض
جميع األحوال ،إذ يعتبر اللون
أحـ ــد أس ـ ـ ــرار اإلبـ ـ ـ ــداع وم ـظ ـه ـ ًـرا
للتميز والنوعية ،ألنه قادر على
تشريب كل المشاعر واألفكار.

فرغلي عبدالحفيظ

من معرض «للنساء وجوه»
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـح ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــظ ل ـ ـ
«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة»« :الـ ـ ـل ـ ــون ال ـ ـ ــوردي
ي ـ ـ ــوح ـ ـ ــي بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــوة وع ـ ــواقـ ـ ـب ـ ــه
العاطفية والروحية كبيرة».
وأضاف :لم يأت اختيار اللون
عشوائيا ،ولكن بقصد مخاطبة
المشاعر وإيقاظ الحواس ،وألنه
يرتبط ارتباطا وثيقا باألهمية
ال ـم ـل ـمــوســة وغ ـي ــر الـمـلـمــوســة
لنظرة اإلنسان وخاصة المرأة
لــأش ـيــاء ،فـهــذا ال ـلــون هــو لــون
األمل والحب السالم والنقاء.
وس ــاه ــم عـبــدالـحـفـيــظ ،وهــو
أ س ـتــاذ بقسم التصميم بكلية
التربية الفنية بجامعة حلوان،
فــي تــأسـيــس جـمــاعــة الفنانين
الخمسة  ،1963وجماعة المحور
 ،1981كما صمم ديكورات «أوبرا
ع ــاي ــدة  -بـ ــراغ  ،1994وحـصــل
على العديد من الجوائز؛ منها
بـ ـيـ ـن ــال ــي اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ل ـ ــدول
الـبـحــر األب ـيــض الـمـتــوســط في
الـحـفــر  ،1970وج ــائ ــزة الــدولــة
التشجيعية في الفنون ،ووسام

عبدالله حماس

ال ـع ـل ــوم والـ ـفـ ـن ــون م ــن الـطـبـقــة
األولى.

وجوه النساء
ونـظــم الـفـنــان الكبير حلمي
الـتــونــي ،معرضه تحت عنوان
«ل ـل ـن ـســاء وجـ ـ ــوه» ف ــي غــالـيــرى
بـيـكــاســو ،أع ــاد فـيــه الـنـظــر في
ج ـم ـي ــع وجـ ـ ـ ــوه ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ال ـت ــي
رسمها خالل مسيرته الفنية.
يـ ـسـ ـتـ ـم ــر الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ح ـت ــى
 21ال ـج ــاري ،وي ـضــم  60لــوحــة
تتناول أوجــه المرأة المختلفة
كـمــا فــي خـيــالــه ،فـهــي الحانية
والرقيقة والرحيمة.
وأهـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـتـ ــونـ ــي م ـع ــرض ــه
إلى المرأة في يومها العالمي،
وق ــالّ :رسمت المشاعر العامة
التي تمثل المشترك بين النساء
ف ــي ل ــوح ــات م ــن خ ـيــالــي ،وه ــذا
يـخـتـلــف ع ــن ال ـب ــورت ــري ــه ال ــذى
يكون عادة مستمدا من الواقع،
ك ــرس ــم صـ ــورة شـخـصـيــة بـنــاء
على طلب من امرأة ما ،وبالتالي
هذه اللوحات ال ّ
تعبر عن وجه
ام ــرأة ّ
معينة وإن ـمــا وج ــوه كل
النساء».
وأشــار الــى أنــه اكتشف فعال
أن ل ـل ـن ـس ــاء وج ـ ــوه ـ ــا ،وك ـل ـهــا
جـمـيـلــة وفــات ـنــة ،رغ ــم اخـتــاف
المالمح وتنوع أساليب الرسم
عبر سنين مشواره الفني.
ويـ ـمـ ـت ــاز الـ ـت ــون ــي بــال ـحــس
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي فـ ـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــه،
والتناغم بين الـلــون والحركة،
فـهــو م ـصــور ورسـ ــام ومـصـمــم،
درس الـ ـف ــن ف ــي ك ـل ـيــة ال ـف ـنــون

ال ـج ـم ـي ـلــة ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،وح ـصــل
على بكالوريوس فن التصميم
ال ـم ـســرحــي ،ل ــه م ـســاه ـمــات في
نشاطات فنية عدة مثل مسرح
الدمى ،وتصميم الكتاب والرسم
الـ ـج ــرافـ ـيـ ـك ــي ،وح ـ ــاص ـ ــل ع ـلــى
ال ـعــديــد م ــن ال ـج ــوائ ــز الـعــربـيــة
والعالمية ،منها ميدالية البيزج
الدولية.
وف ـ ـ ــي قـ ــاعـ ــة «بـ ـيـ ـك ــاس ــو ،»2
عرضت الفنانة نعمت الديواني،
أح ـ ـ ــدث إن ـت ــاج ـه ــا فـ ــي م ـعــرض
بعنوان «نقطة ات ــزان» ،تناولت
فيه المرأة ،ولكن بحركات أقرب
إ لــى البهلوانية ،حيث تتحرك
شخوصها في فضاء ات لونية
مبهجة.
يضم المعرض أكـثــر مــن 20
ل ــوح ــة ،يـطـغــى عـلـيـهــا األجـ ــواء
ال ـف ـل ـكــوريــة ،وت ـق ــول الــديــوانــي
عن معرضها «أبحث عن نقطة
اتـ ــزان فــي ه ــذا الـعــالــم الـمـحــاط
بالكثير من المهرجين ،وكأننا
فـ ــي س ـ ـيـ ــرك ،ف ـح ـي ــات ـن ــا مـلـيـئــة
ب ــال ـت ـن ــاق ـض ــات ،ون ـح ـت ــاج إل ــى
التوصل لنقاط اتفاق واتزان.
يـ ـ ـش ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ــديـ ــوانـ ــي
ت ـ ـخـ ــرجـ ــت فـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة جـ ــون
كـ ــابـ ــوت بـ ــرومـ ــا ،ودرسـ ـ ـ ــت فــي
مرسم الفنان الرزاز وبأكاديمية
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ب ـ ـف ـ ـلـ ــورن ـ ـسـ ــا ،ولـ ـه ــا
مشاركات عــديــدة فــي فعاليات
فنية داخل مصر وخارجها.

الجنوبي وأبها الساحرة
من جهة أخــرى ،نظم أتيليه
العرب للثقافة والفنون معرضا

لـلـفـنــان ال ـس ـع ــودي عـبــدالـلــه
ح ـم ــاس ب ــال ـق ــاه ــرة ب ـع ـنــوان
«الـجـنــوبــي» ،وتـبــرز لوحاته
الحياة في مدينة أبها جنوب
السعودية والبيئة الساحرة
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ال ـمــدي ـنــة
بأسلوبه التجريدي المعروف
بـ ـ ــه ،وبـ ـتـ ـع ــام ــل حـ ـم ــاس مــع
لــوحــاتــه كأسطح تصويرية
قـ ـ ــال ع ـن ـه ــا رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة األتيليه هـشــام قنديل
فــي بـيــان تـقــديـمــه للمعرض
الذي يستمر  3أسابيع ،إنها
تـحـمــل قـيـمــة لــون ـيــة تفيض
ّ
وتعبر عن لقطات
بالنضرة
رائعة للمدينة الجنوبية.
وي ـ ـعـ ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـل ــه
حماس أحــد أشهر الفنانين
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم
العربي ،ولد في مدينة أبها،
واعـ ـتـ ـم ــد فـ ــي أعـ ـم ــال ــه عـلــى
المدرسة التجريدية الرمزية،
كما تأثر ببيئته الجنوبية،
حيث يظهر طابعه الخاص
والمميز في أعماله المعتمدة
على ألوان الطبيعة الخالبة،
وأس ـلــوب الـحـيــاة البسيطة،
وأقام اكثر من  30معرضا في
مدن مختلفة كالرباط ودبي
وباريس ولندن والقاهرة.

باهر بدوي

●

ّ
القاهرة  -أحمد الجمال

صدرت حديثا في القاهرة عن دار «تويا للنشر والتوزيع»
رواية جديدة للكاتب باهر بدوي بعنوان «سفر المغيب».
وتدور أحداث الرواية في نهاية األربعينيات بالقاهرة ،مع
نشوب الحرب العربية اإلسرائيلية ،ينضم ميخائيل (بطل
الرواية) إلى جمعية سرية ذات طابع قومي اشتراكي ،تنادي
بإنقاذ المنطقة العربية من الجهل ،والتحرك إلسقاط األنظمة
واالستقالل ،والقضاء على االقطاع ،ويشارك في عملية اغتيال
أحد الباشاوات المتورطين في الفساد.
لكن الشاب المتحمس للنضال يعاني تخبطا داخليا بين
مفاهيم األخالق والقيم وتحقيق المصلحة العامة ،ومن ثم
يجد نفسه مضطرا إلعادة حساباته منذ كان طفال ،ويستعيد
تجاربه مع جده المتدين ووالــده العقالني الذي زرع داخله
المبادئ األولى لإلنسانية.
ي ــذك ــر أن ب ــاه ــر ب ـ ــدوي روائـ ـ ــي وفـ ـن ــان تـشـكـيـلــي ورسـ ــام
كوميكس ،تخرج في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري ،وعمل فــي عــدة مهن كالرسم فــي القصص
الـمـصــورة وتــدريــس
الـ ـلـ ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
وإدارة المبيعات.
وح ـ ـصـ ــل بـ ـ ــدوي
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى دبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
ال ـت ــدري ــس ال ــدول ــي
 TEFLعـ ــام ،2017
وأصدر مجموعته
القصصية «أحالم
سجينة الجسد»
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ،2 0 1 5
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي
م ـعــرض للفنون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة فــي
م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد غ ـ ــوت ـ ــه
ب ــالـ ـق ــاه ــرة ع ــام
غالف الرواية
.2018
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لطيفة :سعيدة بنجاح «حكايات لطيفة» وانتظروا مفاجآت
فكرته شجعتها على خوض التجربة وسجلت  3أغنيات جديدة
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مزاج

أخبار النجوم

إمام :والدي بخير وأنجزنا
 %40من «فالنتينو»

عادت النجمة ًلطيفة إلى الساحة ببرنامجها الجديد "حكايات لطيفة" المعروض على شاشتي أبو ظبي ودي إم سي ،والذي حقق
ً
نجاحا ملحوظا منذ عرض الحلقة األولى له من خالل "فورمات" جديد ،واستضافة مجموعة من نجوم الصف األول في الغناء
العربي ...حول تلك العودة وبرنامجها ومختلف أنشطتها ،كان لنا معها هذا الحوار.
القاهرة  -محمد قدري

أنا الوحيدة
التي تنتج ما
تغنيه لتنفيذ
ما لدي من
أفكار

أحاول البحث
عن أفكار غير
متداولة في
الدراما لتكون
عودتي قوية

• ب ـ ـعـ ــد عـ ـ ـ ــرض عـ ـ ـ ــدد م ــن
حـلـقــات بــرنــامـجــك "حـكــايــات
لـ ـطـ ـيـ ـف ــة" كـ ـي ــف تـ ــر يـ ــن ردود
الفعل حوله؟
 س ـ ـع ـ ـيـ ــدة جـ ـ ـ ــدا بـ ـ ـ ــردودال ـف ـع ــل ح ـ ــول الـ ـب ــرن ــام ــج مــن
ا لـحـلـقــة األو ل ــى بسبب اآلراء
اإلي ـج ــاب ـي ــة ال ـت ــي أس ـعــدت ـنــي
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـش ـخ ـصــي
وط ـ ـ ــاق ـ ـ ــم ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،وت ـ ـ ـ ـ ــداول
مواقع التواصل االجتماعي
ل ـل ـح ـل ـقــات والـ ـح ــدي ــث عـنـهــا
وع ـ ـ ــن ضـ ـ ـي ـ ــوف ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج،
وأعد الجماهير بالكثير من
ال ـم ـف ــاج ــآت خـ ــال ال ـح ـل ـقــات
القادمة.
غبت عن تقديم البرامج
•
ِ
س ـنــوات طــوي ـلــة ...فـمــا سبب
رجوعك إليها من خــال هذا
البرنامج؟
 أول مـ ـ ــا جـ ــذ ب ـ ـنـ ــي إ لـ ــىب ــرن ــام ــج "حـ ـك ــاي ــات ل ـط ـي ـفــة"
كـ ــانـ ــت ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة ،فـ ـكـ ـثـ ـي ــرا مــا
ُيـ ـع ــرض ع ـل ــى ال ـف ـن ــان أف ـك ــار
ال يـجــد نـفـســه فـيـهــا أو أ نـهــا
ال تـضـيــف إل ـيــه ،أم ــا فــي هــذا
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج فـ ـك ــان ــت الـ ـفـ ـك ــرة
المحفز األول لــي ،باإلضافة
إ ل ـ ـ ــى أ نـ ـ ـن ـ ــي أ ح ـ ـ ــب أن أ عـ ـم ــل
م ـ ـ ــع طـ ـ ــاقـ ـ ــم عـ ـ ـم ـ ــل مـ ـتـ ـف ــاه ــم
ومتجانس ،وهو ما وجدته،
فـكــل فــريــق الـعـمــل مــن إع ــداد
وإ خــراج ومعاونين كان لهم
شاغل وا حــد هو تقديم عمل
م ـت ـم ـي ــز ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـش ــاه ــده
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة
ح ــالـ ـي ــا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن
ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة لـلـعـمــل لم
تقف عند األسماء التي حلت
ضـيــوفــا عـلــى الـبــرنــامــج رغــم
تـكـلـفـتـهــا ال ـم ــادي ــة ال ـعــال ـيــة،
وواف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى ك ــل طـلـبــاتـنــا
للظهور بصورة مميزة.
• ال ح ـ ـ ـ ــظ ا لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور أن
ح ـ ـكـ ــايـ ــاتـ ــك فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
لـلــرجــال فـقــط بــاإلضــافــة إلــى
أن الحلقات القادمة ستكون
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا؟ وه ـ ـ ـ ــل ك ــل
األسماء من اختيارك؟
 طبيعة البرنامج فرضتذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وه ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا يـ ــاح ـ ـظـ ــه
المشاهد مــن خــال حكايات
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــال ل ــي
وه ــي م ـحــور األح ـ ــداث خــال
ال ـح ـل ـقــة ،وك ـ ــان م ــن الـصـعــب
أن ت ـك ــون ف ـن ــا ن ــات ف ــي نـفــس
المكان بنفس الفكرة ،وقمت
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ط ــاق ــم الـعـمــل
ف ــي رص ــد ع ــدد م ــن األس ـم ــاء
وات ـف ـق ـنــا عـلـيـهــا ول ــم أف ــرض
أس ـ ـمـ ــاء م ـع ـي ـن ــة عـ ـل ــى ط ــاق ــم
العمل فكانت هناك مناقشات
ومداوالت.
• كـيــف كــا نــت التجهيزات
الخاصة بالبرنامج؟
ً
 استغرقنا أشهرا طويلةمـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــودة وع ـم ـل ـنــا
كـثـيــرا لـلـخــروج بـهــذا الشكل

وأردنـ ـ ــا ع ـمــل ديـ ـك ــور مـمـيــز،
فخرجنا بــد يـكــور عـلــى غــرار
ق ـصــر مـحـمــد ع ـلــي ،وأدركـ ــت
منذ البداية أن الفكرة جيدة
وم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،لـ ــذلـ ــك كـ ـ ــان ي ـجــب
الـتـمـهــل وعـمــل الـتـحـضـيــرات
الجادة من أجل الخروج بها
على نفس القدر من الجودة،
وبـ ـ ـع ـ ــد تـ ــرت ـ ـيـ ــب كـ ـ ــل األم ـ ـ ــور
الخاصة بالبرنامج سجلنا
ال ـح ـل ـقــات ب ـطــري ـقــة مـتـتــالـيــة
ف ـي ـمــا يـ ـق ــرب م ــن  4أ ســا ب ـيــع
فقط.
• هل كانت لك استعدادات
خاصة؟
 ح ـ ـ ــاو ل ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـب ـ ــدا ي ـ ــةأن ا تـ ـعـ ـل ــم بـ ـع ــض ا لـ ـق ــوا ع ــد
اإلعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ودخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت ف ــي
م ـع ـس ـك ــر كـ ـ ـك ـ ــورس إع ــام ــي
م ـ ــدة ق ــارب ــت أس ـب ــوع ـي ــن مــع
أحد المدربين ،ولكن طبيعة
الـ ـب ــرن ــام ــج أجـ ـب ــرتـ ـن ــي ع ـلــى
عــدم التحفظ فكنت تلقائية
وعـ ـل ــى ط ـب ـي ـع ـت ــي ،ف ــأن ــا فــي
النهاية فنانة ولست إعالمية
أو مــذ ي ـعــة ،و ت ـقــر ي ـبــا ف ــي كل
ال ـح ـل ـق ــات ق ـم ــت ب ــال ـغ ـن ــاء أو
الـ ــرقـ ــص ،ف ــال ـب ــرن ــام ــج لـيــس
تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــا ب ـ ـم ـ ـجـ ــرد أسـ ـئـ ـل ــة
وأجوبة بل مختلف تماما.
• أ ش ـ ـ ـ ــاد ا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر ب ـف ـك ــرة
األوركسترا في الحلقات.
 بــا ل ـف ـعــل ح ـيــث أرد ن ـ ــا أننضيف ميزة جديدة تضفي
ج ـ ـ ـ ــوا م ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ع ـل ــى
الحلقات من خالل أوركسترا
مكونة من أكثر من  30عازفا،
وب ـ ـ ـكـ ـ ــورال أيـ ـ ـض ـ ــا ،حـ ـت ــى ان
االنبهار الذي ظهر علينا من
ا لـبــدا يــة ظـهــر عـلــى الضيوف
أيضا في كل الحلقات.
* يحاول بعض المطربين
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد دائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ،وأن ـ ـ ــت
ـت أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ــال ـل ـه ـج ــة
س ـ ـج ـ ـلـ ـ ِ

مشهد من «فالنتينو»
نفى رامي إمام ،مخرج ومنتج مسلسل "فالنتينو" ،ما
تــردد في األيــام الماضية حول توقف العمل بسبب أزمة
صحية يمر بها النجم عــادل إمــام ،موضحا أن "الزعيم"
بصحة جيدة ،وتم االنتهاء من أكثر من  40في المئة من
أحداث المسلسل في وقت قياسي.
وأش ـ ــار رام ـ ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،إل ــى أن تــوقــف
تصوير المسلسل ال يرجع ألسباب مرضية ،كما أشاع
الـبـعــض ،بــل ألسـبــاب أخ ــرى لــن يكشف عنها فــي الوقت
الحالي ،متسائال عمن يقف وراء نشر أخبار سلبية عن
المسلسل.

تامر عاشور يغني من كلمات الخولي
لطيفة
ا لـصـعـيــد يــة ا لـمـصــر يــة فمتى
ستطرحينها؟
 في وقت قريب جدا ،وقدان ـت ـه ـي ــت م ـن ـه ــا ت ـم ــام ــا مـنــذ
عــدة أسابيع ،وحين سمعت
النسخة األولى منها أعجبت
بها ،و كــذ لــك المقربون مني،
وه ـ ــو م ــا ي ـج ـع ـل ـنــي م ـتــرق ـبــة
لطرحها قريبا وأنتظر رأي
الجمهور فــي ا لـلــون الجديد
لهذه األغنية.
• ه ـ ـ ــل سـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــود ي ـ ــن إ ل ـ ــى
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة؟ وهــل
استقررت على فكرة معينة؟
ِ
 بـ ـع ــد أن قـ ــد مـ ــت " ك ـل ـم ــةس ـ ــر" أريـ ـ ــد ب ــال ـف ـع ــل الـ ـع ــودة
مـ ـج ــددا خـ ــال م ــو س ــم 2020
ول ــم أخ ـتــر ال ـف ـكــرة الـنـهــائـيــة
بـ ـع ــد ،ف ـ ــأح ـ ــاول الـ ـبـ ـح ــث عــن
أ فـكــار مـمـيــزة ومختلفة غير
المتداولة ،لتكون عودة قوية

ال مجرد عمل فني ،وأريد أن
أت ـع ــاون مــع ص ـنــاع لـهــم بــاع
في الدراما ،حتى يضفوا جوا
من القيمة الفنية على العمل.
• م ـ ـ ــاذا عـ ــن ا لـ ـج ــد ي ــد فــي
أعمالك الغنائية؟
 ل ـ ـقـ ــد ع ـ ـطـ ــل ا ل ـ ـبـ ــر نـ ــا مـ ــجوتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرات ـ ـ ــه أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي
الـغـنــائـيــة واألل ـب ــوم الـجــديــد،
لـكــن اسـتـطـعــت خ ــال الـفـتــرة
الماضية اختيار عدة أغنيات
سـ ــأقـ ــوم ب ـت ـص ــوي ــره ــا خ ــال
ا لـفـتــرة المقبلة وسأطرحها
عـلــى طــر يـقــة ا لـفـيــد يــو كليب،
وبـعــدهــا ســأركــز فــي األلـبــوم
ا لـجــد يــد ،وسيتم طــر حــه فور
االنتهاء منه تماما ،وانتهيت
بــا لـفـعــل م ــن  3أ غ ـن ـيــات قمت
بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل اث ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن م ـن ـه ــا
ب ـل ـب ـنــان وواح ـ ـ ــدة ف ــي مـصــر
وه ـ ـ ـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة سـ ـتـ ـط ــرح

تشارك راغب عالمة الغناء

قريبا ،كما وصلت اختيارات
األغـ ـنـ ـي ــات الـ ـج ــدي ــدة إلـ ــى ،6
و مـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـت ــو ق ــع أن ي ـن ـت ـهــي
ً
األل ـب ــوم ك ــام ــا ،وي ـتــم طــرحــه
بين شهري سبتمبر وأكتوبر
من هذا العام.
• ت ـ ـصـ ــر يـ ــن ع ـ ـلـ ــى إ ن ـ ـتـ ــاج
أعمالك الغنائية ...وهذا يعد
ً
تحديا  ،فلماذا؟
 بــا لـفـعــل م ــا أ ق ــوم ب ــه هوَ
تـ ـ َـحـ ـ ٍّـد ،ول ـك ـن ـنــي أع ـت ـب ــر ذل ــك
مـ ـي ــزة ،ف ــأن ــا ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
تـمـلــك م ــا تـغـنـيــه ،س ــواء كــان
صوتا أو فيديو ،فاأللبومات
والكليبات ملك لــي ،والواقع
أ ك ــد أن م ــن ل ــم يـنـتــج لنفسه
خ ــا س ــر ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،واآلن
الــدي ـج ـي ـتــال وال ـي ــوت ـي ــوب لــه
مـ ـ ـ ـ ــردود مـ ـ ـ ــادي كـ ـبـ ـي ــر ،ف ـلــو
ً
كــان لــدي منتج ينتج أعماال
ً
فلن يكون لديه اقتناع مثال
بــال ـع ـمــل م ــع زي ـ ــاد رح ـبــانــي
أو م ـش ــار ك ــة ك ــا ظ ــم ا ل ـســا هــر
ف ــي أغ ـن ـي ــات ،فـبــالـنـسـبــة لــي
ألـ ـب ــوم "مـ ــا ت ــروح ــش ب ـع ـيــد"
كنت أعرف فيه إلى أين أسير
بــالـمــوسـيـقــى ب ــدون الـحــاجــة
إلـ ـ ــى إق ـ ـنـ ــاع م ـن ـت ــج ودخـ ـ ــول
مفاوضات أو غيرها.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أن اإل ن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج ف ــي
ال ـن ـه ــاي ــة لـ ــه م ـ ـ ــردود م ـ ــادي،
فــأنــا بــإن ـفــاقــي ع ـلــى أعـمــالــي
تعرض علي حفالت وأعمال
وبرامج تعوض مصروفاتي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الــدي ـج ـي ـتــال
أيضا ،وحققت كل نجاحاتي
بـمـفــردي ،فــأ نــا أ عـمــل بفكري
ل ـ ـكـ ــي أحـ ـ ـق ـ ــق ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـ ــذي
رسـ ـمـ ـت ــه ،والـ ـعـ ـم ــل أري ـ ـ ــد أن
أمـثـلــه وأغ ـن ـيــه ،وك ـث ـيــرا مما
تمنيته حققه لي ربي ،فأحمد
ال ـل ــه ف ـل ـكــل مـجـتـهــد نـصـيــب،
وحولي أصدقائي والمقربون
مني هــم مــن شجعوني على
االستمرار.

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»

هاجر عفيفي
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 ٍ

شيرين عبدالوهاب تحيي حفل
«ربيع الثقافة» بالبحرين

شيرين عبدالوهاب
تحيي الفنانة شيرين حفال غنائيا ضخما ضمن فعاليات
مـهــرجــان رب ـيــع الـثـقــافــة الـمـقــام بــالـبـحــريــن ،الـمـقــرر إقــامـتــه
الخميس المقبل.
وتقدم شيرين خالل الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة،
إضافة إلى أنها ستقدم أغاني ألبومها الجديد ،الذي طرحته
أخيرا ،وحققت من خالله نسبة استماع كبيرة على مواقع
الفيديوهات والتطبيقات الغنائية.
وكــانــت شـيــريــن أحـيــت حـفــا غـنــائـيــا فــي الـكــويــت ضمن
فعاليات مهرجان هال فبراير ،إضافة إلى أنها طرحت أغنيتها
الجديدة "حبه جنة" ،المصورة على طريقة الفيديو كليب،
والذي شاركها فيه زوجها الفنان حسام حبيب.

توابل ةديرجلا
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ّ
تتطبق أحالمك فابدأ
مهنيا :إذا أردت أن
بتنفيذها.
ً
عــاطـفـيــا :اب ـت ــدأت عــاقـتــك بـنـظــرة إعـجــاب
ّ
وسوف تكتمل بعالقة جدية.
ً
اجتماعيا :تنبئك األفــاك بأوقات سعيدة
فاستفد منها.
رقم الحظ13. :

9
7

4

5

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.

الحلول
5
7
1
8
3
6
2
4
9

sudoku

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :المصدر الحقيقي لرفاهيتك هو في
عملك قبل أي شيء آخر.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر أن ح ـبــك يـ ـ ــزداد ك ــل يــوم
والفضل يرجع إلى الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ات ـكــل فــي كــل أم ــر عـلــى نفسك
أفضل من االتكال على الغير.
رقم الحظ16. :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :يجابهك بعض الصعوبات في
عملك فاعرف كيف تتعامل معها.
ً
عاطفيا :تختلف وجهة نظركما حول أحد
أمور المستقبل.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـت ــدع أي ف ــرص ــة تـفــوت
تستطيع فيها أن تفرح قلب األهل.
رقم الحظ18. :
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كلمات متقاطعة
ماغي فرح

كلمة السر

ن
ش
ل
هـ

 -4سورة قرآنية.
 -7ش ـق ـي ــق (م) – طـ ـ ــرف مــن  ( -9ال  ).....الهجران – أصفاد.
 -10اعتراف (م) – سرقه بخفة.
 -5ن ـقــص (م) – ش ـجــر طـيــب الجنون – ذهب خالص (م).
الرائحة (م) – سرير الطفل (م) -8 .أصر على عدم تذكره – في
آلة العود.
 -6معبر – من األنبياء.
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 ( -1بـخـيــت و  )........فيلم
ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادل إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام – ف ــاكـ ـه ــة
موسمية.
 -2مـ ـجـ ـم ــع رأس ا ل ـع ـض ــد
والكتف – أسكتت بالحجة.
 -3من األنبياء.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
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1

ً
عموديا:

5
3

9
5
4
2
6
1
3
7
8

 -1زعيم ومجاهد ليبي في
زمن االحتالل اإليطالي.
 -2وعـ ــاء كـبـيــر – م ــن ســور
القرآن الكريم.
 -3ي ـح ـفــظ ا ل ـس ــر – (ال).....
العهد المؤكد.
 -4ع ـق ــل – ن ـظ ـيــر – عـظـمــه
ونزهه (م).
 -5دعموا وأيدوا.
 -6عـ ـل ــم االس ـ ـ ـتـ ـ ــدالل ع ـلــى
الباطن من الظاهر.
 -7صاحب – عبد.
 -8شاعر فلسطيني.
 -9وديعة – عذراء.
 -10خـبـيــث ال ــرائ ـح ــة – من
فواتح الشهية.

ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـكـثــر م ــن ال ـج ــدل م ــع ال ــزم ــاء
ً
ويضيع وقتك سدى
ً
ً
محبوبا ألنك
عاطفيا :ترغب في أال تكون
تريد االستقالل بحياتك.
ً
اجتماعيا :اجعل والــديــك يـسـ ّـران بــك كي
ينعما بأيامهما الباقية.
رقم الحظ2. :

8

6
1

5
8

4

سياسة
مشوار
عرض

5
1

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

1

4
3
5
1
7
2
9
8
6

ترسيخ
كلية
مقدمة
موقع
قسم

9

2
9
8
6
5
3
7
1
4

محامي
ملك
حياة
عن
إنتخاب

إعالم
شاشة
محطة
طالب
زوج

6

4

7
1
6
4
9
8
5
3
2

كلمة السر:

فلك

sudoku

من  7أحــرف وهي اسم مقدمة برامج وعالمة فلك
لبنانية.

٢٣

تسالي

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تعامل ًزمالء العمل باحتقار ألنه
ّ
سيرتد عليك الحقا.
ً
عاطفيا :الخيانة هي أبشع الصفات فكن
ً
مخلصا في حياتك العاطفية.
ً
ّ
اجتماعيا :انتبه مــن الـشــراهــة فهي تغير
شكلك وتورثك المرض.
رقم الحظ11. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً ّ
مهنيا :نظم برنامج عملك جيدا وال تصرف
وقتك بدون فائدة.
ً
عــاطـ ًفـيــا :يشعر شــريــك الـعـمــر أن ــك تظلمه
ّ
أحيانا بردات فعلك الفاترة.
ً
اجتماعيا  :ابتعد عن حسد من هو فوقك
ّ
المتضرر منه.
ألنك وحدك
رقم الحظ15. :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :إتـقــان العمل هــو الــذي يبقى فال
ّ
تسأل كم تطلب من الوقت.
ً
عاطفيا :تتألم في بعض األحيان من مرارة
الحب وهذا هو الثمن.
ً
اجتماعيا :التواضع من أجمل الصفات
ّ
ً
فخفف قليال من كبريائك.
رقم الحظ10. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :التخطيط لعملك أ صـعــب من
ً
تنفيذه فكن حكيما.
ً
عاطفيا :بالمعاملة الحسنة والحوار
ّ
تستطيع المحافظة على حبك.
ً
اجتماعيا :اكتسب خبرتك في الحياة
من األخطاء التي يرتكبها الغير.
رقم الحظ4. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :ال تجعل نفسك عبدا لعملك بل
ً
مديرا له.
ً
عاطفيا :ما أطيب الحب في رأيك لو لم
يكن له طمعان حلو ّ
ومر.
ً
اجتماعيا" :مــا حـ ّـك جـلــدك مثل ظفرك"
اعمل بهذا المثل.
رقم الحظ5. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :اس ـمــع :الـنـشــاط ي ــورث الغنى،
والكسل يورث الفقر.
ً
ً
عاطفيا :افعال دائما ما يزيد حياتكما
ًّ
حبا وابتعد عن الصراخ.
ً
اجتماعيا :االبتعاد عــن الـنــاس يجلب
ً
اجتماعيا.
معه الوحدة والتعاسة فكن
رقم الحظ7. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تعرف مهارتك في العمل من خالل
إنجازاتك.
ّ
ً
عاطفيا :يتعلق قلب الحبيب بك ويفرح
عندما تتجاوب معه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :انـتـبــه م ــن ال ــدي ــون وح ــاول
سدادها في الوقت المناسب.
رقم الحظ19. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ل ـي ـكــن أسـ ـل ــوب ع ـم ـلــك ش ـفــافــا
ً
ومستقيما فتربح ثقة الجميعً .
ً
ـادق ــا مع
ـ
ص
ـون
ـ
ك
ـ
ت
أن
ـك
ـ
ي
ـ
ل
ـ
ع
:
عــاط ـف ـيــا
ً
شريك حياتك وال تخفي عنه شيئا.
ً
اجتماعيا :كتم السر من أصعب األمور
ّ
لكنه واجب إذا ائتمنت عليه.
رقم الحظ9. :

مسك وعنبر

٢٤
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«راوية األفالم» ...حكاية وجع حقيقي ألناس يعيشون البؤس
عرضها المعهد العالي للفنون المسرحية في «أيام المسرح»
فادي عبدالله

عرض المعهد العالي للفنون
المسرحية «راوية األفالم»
ضمن مسابقة مهرجان «أيام
المسرح للشباب» الـ .12

أداء تمثيلي متمايز
لناصر حبيب
وبروز إمكانات
مريم حسن

قــدم المعهد العالي للفنون
ال ـم ـس ــرح ـي ــة «راويـ ـ ـ ـ ــة األفـ ـ ـ ــام»
للكاتب الروائي التشيلي ايرنان
ريبيرا لتيلير ،سادس عروض
المسابقة ا لــر سـمـيــة لمهرجان
أي ــام الـمـســرح للشباب بــدورتــه
ال ـ  ،12أمــس األول ،على خشبة
مسرح الدسمة.
مؤلف النص إيــرنــان ريبيرا
ل ـت ـي ـل ـيــر ول ـ ــد ف ــي ت ـش ـي ـلــي ع ــام
 ،1950وتــرعــرع في قرية يعمل
أهلها فــي استخراج الملح من
المناجم وسط صحراء أتاكاما.
نــال العديد مــن الـجــوائــز ،منها
الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة الـ ـق ــومـ ـي ــة ل ـل ـك ـت ــاب
بتشيلي لعامي  1994و،1996
كـ ـ ــذلـ ـ ــك وسـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــدرج ــة ف ـ ــارس فــي
اآلداب والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ،وذلـ ـ ـ ــك عــن
جـهــوده فــي سبيل نهضة الفن
ونشره في العالم.
وفي روايته «راويــة األفــام»،
التقط لتيلير ظاهرة الراوي في
المجتمعات الفقيرة وجعلها
ثيمة رئيسة لـهــا .إذ يسترجع
ذكــريــات دور السينما فــي أوج
مـجــدهــا فــي أمـيــركــا الالتينية،
ع ـب ــر ح ـك ــاي ــة ط ـف ـلــة م ــن إح ــدى
الـ ـ ـق ـ ــرى الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ب ـت ـش ـي ـلــي،
اشتهرت بقدرتها اآلســرة على
إعـ ـ ـ ــادة س ـ ــرد ق ـص ــص األف ـ ـ ــام،
فـكـلـمــا ع ــرض فـيـلــم ج ــدي ــد في
س ـي ـن ـم ــا ال ـ ـقـ ــريـ ــة ،أع ـ ـطـ ــت ل ـهــا
أســرتـهــا الـنـقــود لكي تشاهده،
وم ـ ــن ثـ ــم تـ ـع ــود ل ـت ـح ـك ـيــه لـهــم
ّ
بـطــريـقـتـهــا ال ـج ــذاب ــة ،ت ـقــول إن
رواية فيلم هي مثل رواية حلم،
وروايـ ـ ــة ح ـيــاة ه ــي م ـثــل رواي ــة
حلم أو فيلم.
ازدادت ش ـهــر ت ـهــا و ت ـنــا مــت
إذ ت ـف ـن ـنــت فـ ــي راويـ ـ ـ ــة األف ـ ــام
وعــرضـهــا فــي بـلــدتـهــا الفقيرة
الـحــزيـنــة بـكــل مــا تستطيع من
أداء ت ـم ـث ـي ـلــي وإك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات

الشطي ومريم في «راوية األفالم»
ومالبس ،إلى درجة صار بعض
ال ـن ــاس يــدعــون ـهــا ل ـت ــروي لهم
ً
أفالما في بيوتهم مقابل مبالغ
م ـع ـي ـنــة ،ل ـك ــن ذلـ ــك ت ـس ـبــب لـهــا
بمشكلة كـبـيــرة ،وبـخــاصــة مع
المرابي أو الــرجــل الغني الــذي
اع ـتــدى عليها وعـلــى بــراء تـهــا،
وكتمت األمر عن والدها.

متمايز لناصر حبيب الذي برع
في دور الرجل الثري المعتدي،
ك ـم ــا أج ـ ـ ــاد رازي فـ ــي ظ ـه ــوره
بشخصية والد الطفلة المقعد.
أما على صعيد الديكور فقد
نجح مصممه في توكيد الفارق
الـطـبـقــي م ــن خ ــال مـسـتــويــات
الـ ـمـ ـن ــازل ،ك ـم ــا أحـ ـس ــن م ـخــرج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال م ـن ــاط ــق
جغرافية خشبة المسرح.

هـ ــذه ال ـط ـف ـلــة ت ـ ــروي حـكــايــة
وجــع حقيقي ألنــاس يعيشون
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــؤس ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـلـ ـ ــك الـ ـبـ ـقـ ـع ــة
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة ،تـ ــروي
ح ـ ـكـ ــايـ ــة االضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاد والـ ـفـ ـق ــر
والصراع الطبقي ،حكاية الظلم
والــديـكـتــاتــوريــات ،حكاية زمن
ثورات التحرر اإلنساني ،حكاية
بــؤس إضــافــي حــل حين حضر
ال ـت ـل ـف ــاز ،ح ـي ــث ب ــات ــت ص ــاالت
السينما شاغرة.
فــي ال ـعــرض ب ــرزت إمـكــانــات
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة مـ ـ ــريـ ـ ــم حـ ـ ـس ـ ــن ف ــي
تجسيدها لــدور الطفلة ،وأداء

فريق العرض

الصراع الطبقي

حيدر الهزاع يوقع بسجل الكبار
في «بي بي سي»

العبادي وشيرين والهزاع
زار اإلعالمي والشاعر الكويتي حيدر الهزاع
قناة «بي بي سي» ،بعد توجيه دعوة له .وبهذا
ال ـصــدد ،ق ــال ال ـهــزاع إن ه ــذه الــدعــوة مــن القسم
الـعــربــي فــي الـقـنــاة الـعــريـقــة أع ــادت ــه إل ــى أج ــواء
عــام  1977عندما كــان متدربا في هيئة اإلذاعــة
البريطانية في البوش هاوس.
وأضاف« :كنت مذيعا متدربا في بوش هاوس
حينئذ ،بــدورة تدريبية لمدة شهرين ،لكن هذه
الـمــرة مختلفة تماما فــي الـمـكــان واألفـ ــراد وكل
شـ ــيء ،وق ــد الـتـقـيــت ال ــزم ــاء الـمــذيـعـيــن حـســام

شـبــاق ،ســالــم الـعـبــادي ،شيرين يــوســف ،هدي
الــرشـيــد ،ومـحـمــود المسلمي» .وأوض ــح الـهــزاع
أنــه كــان فــي استقباله مدير إدارة األخـبــار عمر
عبدالرازق ،وعدد من اإلخوة الزمالء .وأضاف أنه
كان سعيدا جدا« :بعد أن عادت بي الذكرى إلى
أجواء الدورة التدريبة في ذلك الوقت ،حيث قرأت
أحد مواجز األخبار ،وجرت استضافتي في عدة
برامج ثقافية وشعرية ،وأقيم لي حفل مصغر،
وقد وقعت في سجل كبار الضيوفُ ،
وودعت بما
استقبلت به من حفاوة وتكريم».

ن ــص الـمـســرحـيــة ،ه ــو نـتــاج
«ورشــة لمادة فن كتابة» لطلبة
قـســم الـنـقــد واألدب المسرحي
وهـ ـ ـ ــم :أمـ ـيـ ـن ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــداد ،ره ـ ــام
دي ـ ـ ــب ،س ـ ـ ــارة ح ـ ـمـ ــودي ،سـ ــارة
عبدالرحمن ،فواز المشعل ،مريم
عبدالرسول ،مريم عبدالصمد،
وتـحــت إش ــراف أس ـتــاذة الـمــادة
رئيسة القسم د .سعداء الدعاس.
إخراج عدنان بالعيس ،وتمثيل:
رازي الـ ـشـ ـط ــي ومـ ــريـ ــم حـســن
وناصر حبيب وأحمد المعتوق

ناصر حبيب
وهـيــا السعيد وشـهــد ياسين.
م ــوس ـي ـق ــى ومـ ـ ــؤثـ ـ ــرات :مـحـمــد
الـتــركـمــانــي ،تصميم اإلض ــاء ة:
فاضل الصفار ،تصميم األزياء:
زينب عبدالسالم ،ماكياج :خالد
الشطي ،تصميم الديكور :أحمد
س ـنــاس ـيــري ،إدارة الـكــوالـيــس:
ع ـبــدال ـلــه ال ـب ـل ــوش ــي .اإلش ـ ــراف
الـ ـع ــام :عـم ـيــد ال ـم ـع ـهــد الـعــالــي
ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ـس ــرح ـي ــة د .عـلــي
العنزي.

الندوة التطبيقية
وفـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة
للعرض ،التي أدارتـهــا حبيبة
العبدالله ،قال المعقب الرئيس
د .عـ ـ ـم ـ ــرو دوارة « :مـ ـ ـ ــا ل ـفــت
انتباهي أن اإلع ــداد ال ــذي قام
بــه مجموعة مــن الطلبة ألغى
ً
أحداثا كثيرة من النص األصلي
لـ ـ ـل ـ ــرواي ـ ــة وهـ ـ ـ ـ ــذا االخ ـ ـت ـ ـصـ ــار
باألحداث أفقد جمالية أحداث
الرواية التي توجد بها أحداث
كثيرة مثيرة لألسف تم حذفها

وت ـم ـن ـيــت ل ــو ك ــان ــت م ــوج ــودة
حتى يتعرف المشاهدون على
مشكلة أم الفتاة ،وعلى المشكلة
التي حدثت للفتاة راوية األفالم
مــع الــرجــل الـغـنــي الــرأسـمــالــي
ً
وم ــاذا فعل بـهــا ،خصوصا أن
ال ـف ـتــاة راويـ ــة األفـ ــام ك ــان لها
أرب ـعــة أش ـقــاء لــاســف الشديد
لــم يـظـهــرهــم ،نــاهـيــك أن هناك
جزئية مهمة في النص األصلي
وهي اإلحباط التي الزم الفتاة
بعد ظهور التلفاز كــل ذلــك لم
يتطرق له العرض فظهر الحوار
ً
ً
سرديا جدا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة
لـمـجـمــوعــة الـمـمـثـلـيــن فـكــانــوا
ً
مـ ـت ــدربـ ـي ــن جـ ـ ـي ـ ــدا وهـ ـ ـ ــذا أم ــر
يحسب للمخرج ألنهم ظهروا
ً
بشكل متناسق ،وبذلوا جهدا
البأس به على خشبة المسرح.
وأشار د .دواره إلى أن مشهد
«الفالش باك» عندما كان يسرد
األب ق ـصــة إص ــاب ـت ــه بــالـعـجــز
داع
الب ـن ـ ًت ــه لـ ــم ي ـك ــن ل ـه ــا مـ ــن ًٍ
مبينا أن حوار األب كان كافيا

ل ـتــوص ـيــل م ــا حـ ــدث لـجـمـهــور
الصالة.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ــات
الحضور ،د .منى العميري التي
أشادت بالعرض وبفريق عمله
مـعـبــرة عــن سـعــادتـهــا بمشهد
«الفالش باك» وشكرت المخرج
عليه ألنه أظهره على الخشبة
بخفة جميلة ومدروسة وبأداء
مميز.
ومن جانبها ،قالت المؤلفة
ف ـطــامــي ال ـع ـط ــار« :هـ ــذا الـعـمــل
وض ـع ـن ــا ب ـي ــن ك ـت ــاب ــة ال ــرواي ــة
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح وهـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك خـ ـل ــط
وي ـع ـط ـي ـن ــا بـ ـع ــض ال ـم ـش ــاه ــد
المختزله في الرواية ،والمسرح
وال ــرواي ــة كــاهـمــا يختلف عن
اآلخ ـ ـ ــر ،وأتـ ـمـ ـن ــى م ــن الـمـعـهــد
الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ـســرح ـيــة
االه ـت ـم ــام ب ـتــاريــخ ال ـنــص ،مــع
االهتمام بالتشكيل اللغوي ألن
العرض حمل أخطاء في اللغة
الـعــربـيــة ويـجــب الـعـمــل عليها
ح ـت ــى ت ـن ـط ــق والـ ـلـ ـغ ــة بـشـكــل
سليم».

ِّ
عبداإلمام عبدالله يصور «هلي وناسي»
●

محمد جمعة

يوجد الفنان عبداإلمام عبدالله في قطر،
لتصوير دوره فــي المسلسل الرمضاني
«هلي ونــاســي» ،مــن تأليف وداد الـكــواري،
وإخـ ــراج ســامــر جـبــر ،وي ـشــارك فــي بطولة
الـعـمــل نخبة مــن الـفـنــانـيــن ،مـنـهــم :صــاح
الـ ـم ــا ،غ ـ ــازي ح ـس ـيــن ،م ـنــى شـ ـ ــداد ،سحر
حسين ،جاسم األنصاري ،غادة الزدجالي،
يامور ،والعديد من الفنانين الشباب.
َّ
وثمن عبداإلمام تلك التجربة ،مؤكدا أنه
يقدم شخصية جــديــدة ،مشيدا فــي الوقت
نفسه بالتعامل مــع مجموعة مــن النجوم
في تركيبة جديدة.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،انـ ـتـ ـه ــى عـ ـبـ ــداإلمـ ــام
قـبــل ف ـتــرة مــن تـصــويــر دوره فــي مسلسل
«م ـ ـسـ ــاحـ ــات خـ ــال ـ ـيـ ــة» ،وأيـ ـ ـض ـ ــا م ـس ـل ـســل
«الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـف ـ ــة» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا« :انـ ـتـ ـهـ ـي ــت مــن
(العاصفة) ،أحــدث إنتاج مجموعة السالم
اإلعالمية للفنان عبدالعزيز المسلم ،الذي
تولى مهمة كتابة العمل ،ويخرجه مناف
عـبــدال» ،مشيرا إلــى أن العمل يحمل فكرة
ج ــدي ــدة ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـكــوي ـت ـيــة
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وتـ ـ ـ ــدور أحـ ــداثـ ــه فـ ــي إطـ ــار
بوليسي تشويقي ،الفتا إلى مشاركة العديد
من النجوم في العمل ،منهم :المسلم والفنان

ً
عبداإلمام متوسطا الزدجالي وصالح
إبراهيم الصالل ومشاري البالم وعبدالله
بهمن ،إضافة إلى آخرين.
وع ــن مسلسل «م ـســاحــات خــال ـيــة» ،قــال
عبداإلمام« :العمل من إنتاج الفنان منقذ
سريع ،وإخــراج محمود الدوايمة» ،مبينا
أن المسلسل يحمل أيضا طرحا جديدا عن
الــدرامــا الكويتية فــي الفكرة والمضمون،
ويقدم صورة عن الحياة الحالية من حيث

اللهث وراء الـمــال والمصالح ،دون األخــذ
ف ــي االع ـت ـب ــار ال ـع ــاق ــات األس ــري ــة ،وصـلــة
ال ــرح ــم ،فــي ظــل سـيـطــرة األف ـك ــار الدخيلة
على المجتمع ،وتحديدا الشباب ،ويقف
عبداإلمام في هذا العمل إلى جانب نخبة
من النجوم ،من بينهم :إبراهيم الحربي،
ش ـيــاء س ـبــت ،عـبــدالـلــه الـ ـط ــراورة ،محمد
جابر.

خبريات
هنيدي يستأنف عرض
« 3أيام في الساحل»

يعود النجم محمد هنيدي
لعرض مسرحيته « 3أيام
في الساحل» ،الخميس
المقبل ،على مسرح كايرو
شو بمدينة  6أكتوبر ،بعد
االطمئنان على صحة الفنان
محمد محمود ،الذي يشارك
في بطولة العرض المسرحي.
ُيشار إلى أن العرض توقف
األسبوع الماضي ،بسبب
مرض الفنان محمد محمود،
وآالم في ظهره ،حتى قرر
ُصناع العمل توقف العرض
حتى تستقر صحته.
مسرحية « 3أيام في الساحل»
بطولة النجم محمد هنيدي،
وإخراج مجدي الهواري،
وتأليف حاتم حسين،
ويشارك في بطولته الفنان
الكوميدي بيومي فؤاد
وأحمد فتحي ومحمد ثروت
ومها أبوعوف وندى موسى
وسامية الطرابلسي.

فرح سراج سجلت أحدث
أغنياتها «يا سعد»

انتهت المطربة األردنية فرح
سراج من تسجيل أحدث
أغانيها (يا سعد) ،والتي تعيد
خاللها إحياء التراث األردني،
برؤيتها الموسيقية الخاصة،
عبر دمجها أغنيتي «يا سعد»
و«مرعية» من الفلكلور الشهير
في أغنية واحدة تم تسجيلها
في نيويورك ،والمقرر طرحها
الجمعة.
سراج مطربة أردنية قادمة
من عمان ،لقبت بسفيرة
الموسيقى األردنية للعالم،
وتمكنت من الوصول إلى
العالمية بعروضها الغنائية
على أكبر وأعرق المسارح
الدولية ،منها اعتبارها أول
مغنية عربية تشدو في قاعة
جوائز نوبل للسالم بالنرويج،
بجانب عرضها في المنتدى
االقتصادي العالمي ومركز
جون كنيدي.
وحققت فرح نجاحا واسعا
في الهند إبان تقديمها رائعة
«زاريا» مع الموسيقي الهندي
الكبير آر رحمن ،عبر منصة
«إم تي في» ،واحتلت األغنية
المركز األول في االستماع
على مستوى الهند.

إصابة فهمي أثناء تصوير
«الواد سيد الشحات»

مهرجان «رحلة المعنى» خصص اليوم الرابع للحلقات النقاشية
بمشاركة عدد من المتخصصين العرب في مجال اآلداب
●

فضة المعيلي

تتواصل فعاليات مهرجان
«رح ـلــة الـمـعـنــى» ،ال ــذي تنظمه
م ـك ـت ـبــة ت ـك ــوي ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة
ُاألمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت ،حـيــث
خـ ـ ـص ـ ــص ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع مــن
المهرجان للحلقات النقاشية،
ال ـت ــي ت ـن ــاول ــت م ـن ــاح ــي أدب ـي ــة
وثقافية وشعرية ومجتمعية
متنوعة ،بمشاركة العديد من
المتخصصين في مجال اآلداب
م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة،

أمسية شعرية للخليفة وسلمان
تـ ـق ــام فـ ــي الـ ـس ــابـ ـع ــة مــن
مـســاء ال ـيــوم أمـسـيــة تجمع
الـشــاعــريــن دخ ـيــل الخليفة
ومهدي سلمان ،في منصة
ال ـ ـفـ ــن الـ ـمـ ـع ــاص ــر ب ـم ـج ـمــع
اليـ ـ ـ ــف سـ ـنـ ـت ــر ب ــالـ ـش ــوي ــخ.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي األمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ض ـم ــن
أنـ ـشـ ـط ــة مـ ـه ــرج ــان «رحـ ـل ــة
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــى» ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه
مكتبة تكوين ،بالتعاون مع
المجلس ا لــو طـنــي للثقافة
والفنون واآلداب والجامعة
األميركية.

دخيل الخليفة

لتبادل الخبرات واآلراء في جو
ثقافي.
ف ـ ـفـ ــي ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة الـ ـنـ ـق ــاشـ ـي ــة
(الطفولة والبحث عن المعنى)،
شـ ـ ـ ـ ــار كـ ـ ـ ـ ــت :أروى خ ـ ـم ـ ـيـ ــس،
لطيفة ب ـطــي ،ودال ـي ــا تــونـســي،
وحاورتهن الروائية ومؤسسة
مكتبة تكوين بثينة العيسى.
وقـ ــالـ ــت األس ـ ـتـ ــاذ ال ـم ـش ــارك
ف ــي جــامـعــة الـمـلــك عـبــدالـعــزيــز
ف ــي ج ـ ــدة ،وص ــاح ـب ــة دار نشر
أروى الـعــربـيــة ،أروى خميس:
«أح ـ ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــراءة م ـن ــذ ال ـص ـغ ــر،
وخاصة كتب األطفال ،وعندما
ك ـ ـ ــان أط ـ ـفـ ــالـ ــي صـ ـ ـغ ـ ــارا ق ـ ــررت
ـاد صيفي ،ورك ــزت على
عمل ن ـ ٍ
ال ــدرام ــا اإلبــداع ـيــة فــي ال ـنــادي،
وق ـ ـمـ ــت بـ ـت ــألـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـقـ ـص ــص بـ ـنـ ـص ــوص ع ــرب ـي ــة
ون ـشــرت ـهــا م ــن خ ــال دار نبتة
للنشر فــي السعودية ،ومــن ثم
قمت بتأسيس دار نشر أروى
العربية».
وشددت خميس في حديثها
عـلــى دور األسـ ــرة فــي تشجيع
الطفل على القراءة ،وتخصيص
وقت للكتب ،كما أن هناك وقتا
للدراسة ،ووقتا لألجهزة الذكية
واأللعاب اإللكترونية.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أوضـ ـح ــت م ــدي ــرة
البرامج التعليمية في مؤسسة
بـصـيــرة األف ـك ــار لــاسـتـشــارات

العيسى وتونسي وبطي وأروى أثناء الجلسة
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـت ــرب ــوي ــة ،دال ـيــا
تــون ـســي ،أن ـهــا ق ــررت ف ــي فـتــرة
مــن ال ـف ـتــرات قـ ــراء ة  365كتابا
فــي السنة البنتها الـكـبــرى في
أدب ال ـط ـفــل ،وهـ ــذا م ــا أدخـلـهــا
فــي مـجــال أدب الـطـفــل ،وق ــررت
أن تعمل على موضوع تثقيف
الطفل.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ر س ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
بــال ـمــاج ـس ـت ـيــر ك ــان ــت ف ــي عـلــم
االجتماع التفكيكي ،مشيرة إلى
اهتمامها بالتعليم األ خــا قــي
وال ـت ـف ـك ـيــر ال ـف ـل ـس ـفــي .وأف ـ ــادت
تونسي ،بأنها تعمل في مجال
األدب الفلسفي لألطفال ،مؤكدة

«أن ـن ــا ب ـحــاجــة ل ـمــن ي ــداف ــع عن
التراث العربي ،بما يتناسب مع
طفل القرن الـ.»21
مــن ناحيتها ،قــا لــت الكاتبة
الـكــويـتـيــة لطيفة بـطــي« :ب ــدأت
بالكتابة للكبار ،ولم يكن الطفل
غائبا عــن إص ــدارات ــي ،ومــن ثم
فكرت في أن هناك فئة مظلومة،
ول ـيــس ل ـهــا إص ـ ـ ــدارات عــديــدة،
والحكايات تندثر ،فقررت ترك
عالم الكبار واالتجاه لألطفال».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـطـ ـ ــي« :نـ ـكـ ـت ــب
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ،ألن ـ ـهـ ــا ه ــواي ــاتـ ـن ــا،
ونحاول إيصال اللغة العربية
لـلـطـفــل م ـنــذ ال ـص ـغ ــر ،السـيـمــا

في التعليم األجنبي ،الــذي زاد
مــن مـفــردات الطفل اإلنكليزية،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــم
لـ ـ ــأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـ ــذك ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ــالـ ـلـ ـغ ــة
اإلنكليزية ،لذلك نحاول غرس
حــب الـلـغــة الـعــربـيــة فــي نفوس
األطفال».

التجريب
و فــي حلقة نقاشية بعنوان
«التجريب في األدب القصص»،
ت ـح ــدث ــت ال ــروائـ ـي ــة ال ـل ـبـنــانـيــة
نجوى بركات ،وحاورها الكاتب
والروائي الكويتي خالد تركي.

وأوضحت بركات أن التجريب
ه ــو س ـمــة ال ـك ـتــاب ف ــي تـجــريــب
ع ــدة ط ــرق لـكـتــابــة الـنـصــوص،
الفـتــة إل ــى أن الـكــاتــب يمكن أن
ينطلق دون أن يكون على علم
مسبق بوجهته ،ويمكنه كسر
القالب الجامد.
وأشارت بركات إلى أن اللغة
أداة تـ ــواصـ ــل ب ـي ــن ال ـش ـع ــوب،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أنـ ـ ـه ـ ــا عـ ــاش ـ ـقـ ــة ل ـل ـغــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،س ـ ــواء ال ـف ـص ـحــى أو
العامية ،فهي «جــزء من تراثنا
وثقافتنا».

تعرض النجم أحمد فهمي
إلصابة كبيرة أثناء تصوير
مسلسله الجديد «الواد سيد
الشحات» الذي يخوض به
السباق الرمضاني المقبل.
وأصيب فهمي بخلع في
إصبع يده اليمنى وقطع في
الوتر ،ودخل المستشفى
إلجراء الفحوصات الالزمة
لتحديد حجم اإلصابة.
وانتهى فهمي وأبطال العمل
خالل األسابيع الماضية
من تصوير عدد من حلقات
المسلسل ما بين مدينة
اإلنتاج اإلعالمي وطريق
مصر إسكندرية الصحراوي
وشبرا منت ،إذ يعتمد العمل
على الحلقات المنفصلة
المتصلة ويتم تصوير كل
متتال.
حلقة كاملة بشكل
ٍ
كتب المسلسل مصطفى صقر
ومحمد عز وكريم يوسف
وإبراهيم خطاب ،ويخرجه
أحمد الجندي ،وهو يجمع
فهمي وهنا الزاهد للمرة
األولى ،ويشارك في بطولته
محمد عبدالرحمن «توتا»،
إضافة إلى ظهور عدد من
النجوم كضيوف شرف على
الحلقات مثل أكرم حسني،
وبيومي فؤاد ،وأحمد فتحي،
ومحمد ثروت.

ةديرجلا

•
العدد  / 4063الثالثاء  12مارس 2019م  5 /رجب 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

25

دوليات
روحاني في بغداد لتوقيع اتفاقيات تلتف على العقوبات
• صالح :قد نصبح ملتقى المنطقة للتفاهم والتعاون • الرئيس اإليراني :عالقتنا بالعراق ليست ضد اآلخرين
أجرى الرئيس اإليراني
مباحثات مع نظيره العراقي
برهم صالح ورئيس الحكومة
العراقية عادل عبدالمهدي
في أول أيام زيارة هي األولى
له إلى العراق منذ سنوات،
ويسعى روحاني خاللها
إلى توقيع اتفاقيات تساعد
طهران على االلتفاف على
العقوبات األميركية.

ب ــدأ الــرئـيــس اإلي ــران ــي حسن
روحــانــي أمــس زي ــارة تستمر 3
أيام إلى العراق ،يسعى خاللها
ال ــى تـعــزيــز الـتـعــاون السياسي
والعسكري بين البلدين وتوقيع
اتفاقيات اقتصادية في محاولة
لتخفيف حدة تأثيرات العقوبات
االميركية الخانقة.
واس ـت ـق ـبــل وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
العراقي محمد الحكيم ،روحاني
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق ل ــه ،ف ــي مـطــار
بغداد ،وما لبث ان توجه الرئيس
ً
اإليـ ــرانـ ــي فـ ـ ــورا الـ ــى الـكــاظـمـيــة
لزيارة مرقد اإلمامين الكاظمين،
قبل استقباله الرسمي من قبل
رئيس الجمهورية برهم صالح
في قصر السالم.
وفي مؤتمر صحافي مشترك
بعد محادثات مع روحاني ،أكد
صالح ،أنه من الممكن أن تكون
ب ـغ ــداد «مـلـتـقــى لـ ــدول المنطقة
للتفاهم والـتـعــاون فيما بينها
م ــن اج ــل ال ـم ـصــالــح الـمـشـتــركــة
ومـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة االرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وخـ ـل ــق
م ـن ـظــومــة م ـص ــال ــح اق ـت ـصــاديــة
مترابطة بين شـعــوب المنطقة
تنهي حالة النزاعات والتناحرات
التي عانتها في السابق «.
وق ـ ـ ـ ــال صـ ــالـ ــح إن «ال ـ ـع ـ ــراق
محظوظ بجيرانه ايران وتركيا
وام ـ ـ ـتـ ـ ــداده الـ ـع ــرب ــي» ،غ ـي ــر أن ــه
«ع ـ ــان ـ ــى م ـ ــن اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ب ـس ـبــب
ً
الصراعات في المنطقة» مشيرا
الى أن «األمن المشترك مع إيران
ودول المنطقة يتطلب المزيد
مــن الـتـعــاون لمواجهة االرهــاب
والـفـكــر الـمـتـطــرف ومـنــع ظهور
ً
بؤر االرهاب مجددا» ،وأن «عمق
العراق العربي سيكون عامال للم
شمل المنطقة».
وإذ أع ــرب عــن ش ـكــره الي ــران
لـ «دعمها العراق في حربه ضد
داع ــش» ،شــدد الرئيس العراقي
على أن «االنتصار على االرهاب
غير مكتمل» ،الفتا إلى ان «العراق
ي ـع ـيــش ل ـح ـظ ــات تـ ـح ــول مـهـمــة
ينبغي المضي خاللها بعملية
االمن واالسقرار في المنطقة».

قطر توزع مساعدات
نقدية ألسر غزة

روحاني يزور مرقد اإلمامين الكاظمين في الكاظمية (ارنا)
ولفت صالح الى أنه بحث مع
روحاني «ملف تعزيز العالقات
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي مـ ـج ــال ال ـط ــاق ــة
واالقـ ـتـ ـص ــاد وزيـ ـ ـ ــارة ال ـع ـت ـبــات
المقدسة».
وكانت «الجريدة» ذكرت قبل
يومين ان روحاني سيبلغ صالح
مــوافـقـتــه عـلــى اق ـت ــراح ت ـقــدم به
ً
الرئيس العراقي سابقا للوساطة
بين طهران والرياض.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي إن «ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق دول ـ ــة
إس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وع ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة هـ ــامـ ــة
ً
و ب ــا مـ ـك ــا نـ ـه ــا أن تـ ـلـ ـع ــب دورا
أكـبــر فــي توفير األم ــن وتطوير
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع دول ال ـم ـن ـط ـقــة

رغــم األزمــة التي أثــارهــا مع وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف قبل
ّ
أســابـيــع ،قــلــد الـمــرشــد اإليــرانــي علي خامنئي ،قــائــد فيلق «ال ـقــدس» في
الحرس الثوري ،قاسم سليماني ،وسام «ذو الفقار» الذي يعتبر أرفع وسام
عسكري في البالد.
وهنأ ممثل خامنئي في فيلق «القدس» ،علي شيرازي ،سليماني بتقليده
ً
الوسام من المرشد الذي يعتبر أيضا القائد العام للقوات المسلحة.
وقال شيرازي في رسالة إلى سليماني« :أخي العزيز والمحترم اللواء
قاسم سليماني ،أقدم التهاني بحصولكم على الوسام ،كما أهنئ الشعب
اإليراني وجميع قــادة وكــوادر فيلق القدس في الحرس الثوري ،وجبهة
المقاومة ،وأصدقاء اللواء سليماني ،وأنا كلي فخر لما حظيتم به من رضا
قائد الثورة اإلسالمية على خدماتكم الصادقة والمخلصة».

ونحن نريد ان نكون مع العراق
وبـ ـج ــانـ ـب ــه وم ـت ـف ـق ـي ــن مـ ـع ــه ال
ضــد اآلخــريــن ،بــل نــوفــر أرضية
لالخرين ليكونوا معنا».
وأكـ ـ ــد أن «ال ـ ـ ــذي ي ـه ـم ـنــا هــو
اس ـت ـق ــرار الـ ـع ــراق ،ن ـحــن نـعــرف
ان توفير االمــن واالسـتـقــرار في
ال ـع ــراق ،يــوفــر فــي الــواقــع االمــن
واالستقرار للمنطقة».
وأضـ ـ ــاف أن ال ـع ــاق ــات الـتــي
تربط بين العراق وإيــران دينية
وثـقــافـيــة وأن «عــاقــة إيـ ــران مع
ال ـ ـع ـ ــراق ال ي ـم ـك ــن االس ـت ـغ ـن ــاء
عنها ،وعلينا بــذل كــل الجهود
ل ـت ـع ــزي ــزه ــا» ،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن ــه
«ال ت ـ ــوج ـ ــد نـ ـقـ ـط ــة خـ ـ ـ ــاف مــع

ال ـم ـســؤول ـيــن ال ـعــراق ـي ـيــن» ،وأن
ال ـم ـح ــادث ــات م ــع ص ــال ــح كــانــت
بناءة.
وأوض ــح «أن ـنــا نـبــذل جهدنا
لتعزيز ا لـعــا قــات بين البلدين
وتـمـتـيــن الـمـصــالــح الـمـشـتــركــة،
وأن ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـج ـ ــاالت واسـ ـع ــة
للتعاون بينهما فــي المجاالت
االقتصادية والتجارية والطاقة
وح ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــزوار وال ـ ـم ـ ـصـ ــارف
وخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ـط ـ ــرق وال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
المائية».

عبدالمهدي
وف ـ ــي وق ـ ــت الح ـ ـ ــق ،اس ـت ـق ـبــل

رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ع ــادل
عبدالمهدي الرئيس االيراني في
مكتبه بمقر الحكومة العراقية
ب ـب ـغ ــداد .وأع ـل ــن مـكـتــب رئــاســة
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أن ال ـم ـب ــاح ـث ــات بـيــن
الرجلين تضمنت الـتـعــاون في
المجاالت االقتصادية والتجارية
والعديد من الملفات المشتركة.

اإلخـ ـب ــاري ال ـتــابــع ل ـحــزب الـلــه
اللبناني .ومن المقرر أن يزور
وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف العاصمة السورية
ق ــريـ ـب ــا ب ـ ــدع ـ ــوة م ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـس ــوري بـشــار األس ــد بـعــد ان
استبعد خالل زيارة االسد الى
طهران ،مما دفعه الى االستقالة
التي عاد عنها في وقت الحق.

الى ذلك ،قال السفير اإليراني
فــي دم ـشــق ،ج ــواد تــركــابــادي،
إن الــرئـيــس اإليــرانــي قــد يــزور
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ــري ـ ــب،
حسبما نقل عنه موقع «العهد»

حملة رافضة

زيارة سورية

ً
 7سنوات سجنا لستوده لـ «التآمر» وإهانة خامنئي

ذكــرت وكــالــة «ايـسـنــا» شبه الرسمية
أن المحامية اإليرانية نسرين ستوده،
ال ـن ــاش ـط ــة الـ ـ ـب ـ ــارزة فـ ــي مـ ـج ــال ح ـقــوق
اإلن ـســان ،الموقوفة فــي طـهــران ،حكمت
عليها المحكمة بالسجن  7سنوات.
وقال القاضي محمد موغيش ،رئيس
الغرفة  28فــي محكمة الـثــورة بطهران،
«حكم على سـتــوده بالسجن  5سنوات
بـتـهـمــة ال ـتــآمــر ع ـلــى ال ـن ـظــام ،وسنتين
إلهــانــة المرشد األعـلــى علي خامنئي»،

مضيفا أن القضية أحيلت إلــى محكمة
االستئناف.
وقال محمود بهزاد راد ،أحد محامي
سـ ـ ـت ـ ــوده« ،ع ـ ـق ـ ــدت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـل ـســة
استماع لهذه المحاكمة لم تكن موكلتي
حضرتها ،وأدرك ـنــا أخـيــرا أن المحكمة
حكمت عليها غيابيا».
وس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوده حـ ـصـ ـل ــت ع ـ ـلـ ــى جـ ــائـ ــزة
ساخاروف عام  2012من قبل البرلمان
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وأمـ ـ ـض ـ ــت  3سـ ـ ـن ـ ــوات فــي

«داعش» مطوق في  200متر بالباغوز
إدلب وحماة تحت النار ومحادثات روسية  -تركية بأنطاليا

عناصر «داعش» بالمنطقة المحاصرة في الباغوز أمس األول (رويترز)
وشـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام
والميليشيات الموالية لها وطوال
ليل األحد -االثنين ضربات مكثفة
بالمدفعية والقذائف الصاروخية
ش ـم ـلــت بـ ـل ــدات «خـ ـ ــان ش ـي ـخــون
وس ــراق ــب وك ـفــرن ـبــل ،والـتـمــانـعــة
والتح ،وقرى أم جالل والخالخيل
وخ ـ ـ ــان ال ـس ـن ـب ــل،ب ــري ــف إدلـ ـ ــب،
وبـلــدات اللطامنة وكفرزيتا في
الريف الشمالي لحماة.
في وقت سابق ،نقلت صحيفة
«كـ ــوم ـ ـيـ ــرسـ ــانـ ــت» ع ـ ــن مـ ـص ــادر
عسكرية أن «الطائرات الروسية
ال ـم ــراب ـط ــة ف ــي ق ــاع ــدة حـمـيـمـيــم
ش ـ ـنـ ــت فـ ـ ــي  9مـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـج ـ ــاري
ض ـ ــرب ـ ــات دقـ ـيـ ـق ــة عـ ـل ــى م ــواق ــع
تابعة للمسلحين في إدلــب .وتم
شــن ه ــذه ال ـضــربــات عـلــى الـجــزء
ال ـش ـم ــال ــي الـ ـغ ــرب ــي لـلـمـحــافـظــة
ف ــي ض ــواح ــي ج ـس ــر ال ـش ـغ ــور»،
وأوضحت أن السبب يعود إلى
«انتهاك المسلحين الموجودين
هناك نظام وقف إطالق النار».

ودعــت وزارة الدفاع الروسية
واشنطن إلى التعاون والتفاوض
إلخالء مخيم الركبان على حدود
األردن .وبعد أيام من إعالن أنقرة
تسيير أولى دورياتها العسكرية
في إدلب بموجب اتفاق سوتشي،
يستقبل وزير الخارجية التركي
م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ال ـي ــوم
نظيره الروسي سيرغي الفروف
فــي مــديـنــة أنـطــالـيــا عـلــى هامش
االجتماع السابع لفريق التخطيط
االستراتيجي المشترك.
وفــي بــروكـســل ،تنطلق الـيــوم
أعـ ـم ــال ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـث ــال ــث لــدعــم
م ـس ـت ـق ـب ــل س ـ ــوري ـ ــة وال ـم ـن ـط ـق ــة
برئاسة االتحاد األوروبي واألمم
المتحدة وبمشاركة الكويت وأكثر
م ــن  85دولـ ــة ومـنـظـمــة إقليمية
على المستوى الوزاري لمناقشة
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ــأزم ــة
ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـت ـن ـم ـيــة الـسـيــاسـيــة
واإلنسانية واإلقليمية.
(عواصم -وكاالت)

السجن بين عــامــي  2010و 2013بتهم
م ـمــارســة «أن ـش ـطــة ض ــد األمـ ــن الـقــومــي
والدعاية المناهضة للنظام» ،بعد الدفاع
عــن الـمـعــارضـيــن الــذيــن اعـتـقـلــوا خــال
احتجاجات عام  2009ضد إعادة انتخاب
الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وفي يناير الماضيُ ،حكم على زوجها
رضا خاندان بالسجن  5سنوات بتهمة
«التآمر ضد األمن القومي» ،وسنة واحدة
بتهمة «الدعاية ضد النظام».

ّ
وش ـ ـ ــن ن ــاشـ ـط ــون ع ــراق ـي ــون
حملة رافـضــة لــزيــارة روحــانــي
مــع تصاعد المشاعر السلبية
ض ـ ـ ـ ـ ــد طـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ ح ـ ـ ــرق
القنصلية اإليرانية في البصرة
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ازم ـ ــة ال ـم ـيــاه.
وكتب الصحافي العراقي فالح
المشعل« :هل يجرؤ المسؤولون
ال ـع ــراق ـي ــون ع ـل ــى ف ـت ــح مـلـفــات
مـهـمــة م ــع روح ــان ــي م ـثــل ملف
المخدرات وقطع المياه ورمي
النفايات في شط العرب وغيرها
مما يضر بحياة العراقيين؟».
وقال المحلل السياسي العراقي
هاني عاشور إن «زيارة روحاني
رسالة تحد واضحة للعقوبات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وكـ ـ ـ ــأن األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة س ـ ــاح ـ ــة ل ـت ـص ـف ـيــة
الحسابات».
(بغداد ـ وكاالت)

لبنان :زيارة الغريب لسورية
تقصيه عن «بروكسل »3

الحريري ُيجري مشاورات مع الملك سلمان في الرياض
●

واص ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــة
الديمقراطية «قسد» هجومها على
تنظيم «داعــش» بريف دير الزور
الشرقي مــن  5مـحــاور بمساندة
جوية وبرية أميركية وسيطرت
عـلــى تـلــة الـجـهــة االسـتــراتـيـجـيــة
المطلة مباشرة على مخيم بلدة
ً
الباغوز لترصده كليا.
وبذلك ضيقت «قسد» الخناق
ً
كثيرا على التنظيم ،الذي أصبح
ً
م ـ ـحـ ــاصـ ــرا بـ ـشـ ـك ــل شـ ـب ــه ك ــام ــل
ً
خصوصا بعد فقدانه السيطرة
على نهر الفرات المنفذ الوحيد
له.
ووس ــط أن ـبــاء عــن مـقـتــل أكثر
ً
م ــن  50ش ـخ ـص ــا ،مـعـظـمـهــم من
األط ـ ـفـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء بـ ـغ ــارة عـلــى
مـخـيــم ال ـبــاغــوز ،خ ـســرت «قـســد»
ً
 12عنصرا فــي هجوم بمفخخة
ً
لتنظيم «داعش» استهدف تجمعا
ل ـهــم ف ــي حــاجــز الـ ــري الـمــاصــق
لـحـقــل الـعـمــر الـنـفـطــي فــي بــاديــة
مدينة الشحيل بريف دير الزور

البحرين :اشتباه بقنبلة
على متن «روسية»

هبطت طائرة روسية ،أمس،
ً
اضطراريا في باكو ،إثر اشتباه
بوجود قنبلة على متنها.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية
عن المكتب اإلعالمي لمطار
باكو ،أن "طائرة ركاب تابعة
لخطوط أورال الجوية وعلى
ً
متنها  225شخصا كانت
متجهة من البحرين إلى
ً
موسكو ،هبطت اضطراريا ،بعد
أن اعتقد طاقم الطائرة بوجود
قنبلة".

«المرشد» يقلد سليماني «ذو الفقار»

الـشــرقــي ولـحــق التفجير هجوم
ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـقــوات الـكــرديــة فــي حـقــل العمر
من عدة جهات ثم انسحبوا إلى
النقاط التي تقدموا منها.
وبعد انتهاء مهلتها للتنظيم،
بدأت «قسد» ،أمس األول ،معركة
السيطرة على الـبــاغــوز مــن عدة
م ـ ـ ـحـ ـ ــاور ،الـ ـش ــرقـ ـي ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة
والـ ـغ ــربـ ـي ــة ب ـ ـسـ ــاح ال ـم ــدف ـع ـي ــة
واألسلحة المتوسطة ألن منطقة
االشتباك قريبة ال تزيد عن 200
متر».
وبينما تبرأت الدفاع الروسية
من شن غارات جوية على منطقة
خفض التصعيد شمال سورية،
ّ
كــث ـفــت ق ـ ــوات ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري
بـ ـ ـش ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــد والـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
الـمــوالـيــة إلي ــران هجماتها على
إدلب وحماة ،مما أسفر عن مقتل
ً
نحو  121مدنيا على األقل ،وجرح
أكـثــر مــن 348آخــريــن منذ مطلع
العام الحالي.

سلة أخبار

بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
ش ــك ــل إقـ ـص ــاء الـ ــوزيـ ــر ال ـل ـب ـنــانــي ل ـش ــؤون
النازحين صالح الغريب عن الوفد المشارك
في مؤتمر «بروكسل  ،»3حول إعادة النازحين
الـ ـس ــوريـ ـي ــن ،الـ ـعـ ـن ــوان الـ ـع ــري ــض ل ــأس ـب ــوع
َ
الطالع ،في ظل المواقف العالية السقف ،وكيل
االتهامات وموجة الردود والردود المضادة.
وقــالــت مـصــادر سياسية متابعة إن «قــرار
استثناء الــوزيــر هــو رد على افـتـتــاح الغريب
مــوسـمــه ال ـ ــوزاري ف ــور تعيينه فــي الحكومة
بزيارة الى سورية ،غير منسقة حكوميا ،وقبل
أن يعقد مجلس الوزراء جلسته األولى إيذانا
بانطالق عجلة العمل ،األمر الذي اعتبره أكثر
من فريق سياسي استفزازا وضربا غير موفق».
وأضافت المصادر أن «رئيس الحكومة سعد
الحريري يرأس وفد لبنان إلى االجتماع ،وهو
الــذي سيعبر عن سياسة الحكومة اللبنانية
وتــوجـهــاتـهــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـج ــال» ،مـشـيــرة إلــى
أن «الحريري أراد من إقصاء الغريب توجيه
رس ــال ــة داخ ـل ـيــة م ـفــادهــا أن ــه ه ــو الـ ــذي يضع
س ـيــاس ـيــة ال ـح ـكــومــة الــرس ـم ـيــة ت ـج ــاه معظم
الملفات ،وتحديدا ملف النازحين السوريين
الذي يتشعب ليستغله البعض إلعادة تطبيع
العالقات مع سورية».
وتابعت« :الحريري يسعى الى تظهير موقف
لـبـنــانــي م ـ ّ
ـوح ــد م ــن مـلــف ال ـنــازح ـيــن وكيفية
ّ
التعاطي معه وحــلــه ،أمــام المجتمع الــدولــي،
ّ
ً
منسجما ،يتكلم
من خالل تشكيله وفدا رسميا
بلسان واحد عن القضية الشائكة هذه».
وقــالــت« :تـتـعــارض مقاربة ملف النازحين
ّ
التوجه الدولي العام
التي يحملها الغريب مع
فــي هــذا الـشــأن ،ونـظــرة الــوزيــر لكيفية إعــادة

ُ
عمودها الفقري «تفعيل دور النظام
النازحين
السوري وتزخيم التنسيق بين بيروت ودمشق
لتحقيق هذا الهدف ،بدليل أن أول خطوة قام
ّ
بها غداة تسلمه مهامه ،كانت زيارة دمشق».
وأوضحت المصادر أن «سبب عدم مشاركة
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في
مؤتمر بروكسل ،يعود الى أن باسيل لم يشارك
سابقا بــأي نسخة مــن مــؤتـمــرات بــروكـســل 1
و .»2وأضافت أن «وزارة الخارجية لن تغيب
عن مؤتمر بروكسل ،فالتنسيق قائم مع رئاسة
الـحـكــومــة ،وهــي ستكون ممثلة عبر مديرية
الشؤون السياسية».
فــي سياق منفصل ،تـ ّـوج الحريري زيارته
للسعودية بـلـقــاء خ ــادم الـحــرمـيــن الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ،الذي استقبله في
مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ،أمس ،حيث
تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين،
ومستجدات األوضاع في المنطقة عموما ،وفي
لبنان خصوصا ،وذلك في حضور وزير الدولة
عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان ،ووزير
الخارجية إبراهيم العساف ،والمستشار في
الديوان الملكي نزار العلوال ،والسفير السعودي
في لبنان وليد بخاري ،والسفير اللبناني لدى
المملكة فوزي كبارة.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أك ـ ــدت ال ـنــائ ـبــة الـســابـقــة
ديـمــا جـمــالــي ،أم ــس ،أنـهــا مــا زال ــت «مرشحة
لالنتخابات الفرعية في طرابلس ،ومستمرة
في خوض المعركة للوقوف الى جانب أهالي
ال ـم ــدي ـن ــة ،والـ ـسـ ـع ــي ال ـ ــى ت ـح ـس ـيــن وض ـع ـهــم
المعيشي والحياتي والنضال من أجل وضع
كل المشاريع اإلنمائية للفيحاء حيز التنفيذ».

بدأت قطر توزيع دفعة جديدة
من المساعدات المالية لعشرات
آالف األسر الفلسطينية الفقيرة
في قطاع غزة أمس.
وقالت اللجنة القطرية إلعمار
القطاع ،إن " 55ألف أسرة فقيرة
في القطاع ستستفيد من
المساعدات النقدية بواقع 100
دوالر لألسرة الواحدة".
وهذه هي الدفعة الرابعة التي
تدفعها الدوحة في إطار تفاهم
غير رسمي بين حركة "حماس"
وإسرائيل ساهم في إرساء
تهدئة نسبية في القطاع،
ً
الذي يشهد منذ سنة تقريبا
مواجهات على حدوده مع
القوات اإلسرائيلية على هامش
تظاهرات "مسيرات العودة".

استنفار في سرت مع
تقدم قوات حفتر

تشهد أطراف مدينة سرت،
شمال وسط ليبيا ،حالة
استنفار قصوى ،على
خلفية تقدم قوات حكومة
شرق ليبيا خليفة حفتر من
أطرافها الجنوبية ،أمس
األول.
وكانت قوة حماية وتأمين
سرت ،التابعة لحكومة
الوفاق ،التي تتخذ من
ً
العاصمة طرابلس مقرا
لها ،أعلنت ،حالة النفير
والطوارئ ،وطالبت كل
وحداتها االحتياطية
بااللتحاق بمراكزها ،على
خلفية تقدم قوات تابعة
لـ"عملية الكرامة" جنوب
مدينة سرت ،أمس األول.

تونس :تنفي تسبب
لقاحات بوفاة الرضع

أعلنت القائمة بأعمال وزير
الصحة في تونس ،سونيا
بن شيخ ،أمس ،عزمها كشف
ومحاسبة كل المقصرين في
ً
قضية وفاة  11رضيعا بأحد
المستشفيات الحكومية.
ونفت بن شيخ في مؤتمر أن
تكون األدوية واللقاحات سبب
الوفاة .وقالت إن األسباب
تعود إلى إصابة الرضع
بالتهابات وعدوى داخل
المستشفى .ولفتت إلى وجود
 7رضع في غرف اإلنعاش.
وأكدت عدم استبعاد الخطأ
البشري في الحادث الذي
تسبب في غضب واستياء
ً
الشارع التونسي خصوصا
بعد تسليم الجثامين في علب
كارتونية .ودعت المسؤولة
جميع األطراف إلى عدم
ً
استغالل الفاجعة سياسيا.
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الجزائر :قضاة ونقابات عمالية ونواب يعارضون «العهدة »5

ُ
• «العدل» تطالب بالحياد و«التربية» تحذر من «خطورة» التظاهر • المحامون يضربون ...والدينار يهبط

اتسعت هوة االنقسام
داخل الجزائر ضد استمرار
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة
في السلطة ،ورفض قضاة
اإلشراف في حال قبول
المجلس الدستوري ترشحه
لخوض االنتخابات المقررة
الشهر المقبل ،في وقت
هبط الدينار الجزائري على
وقع التظاهرات ضد مساعي
حصول الرئيس المريض على
العهدة الخامسة.

تقارير عن تبرؤ
حملة بوتفليقة من
متحدث باسمها
اتهم الجيش بتأييد
أجندة غربية لمنع
ترشحه

تـعـمـقــت األزم ـ ــة ال ـج ــزائ ــري ــة،
أم ـ ـ ـ ــس ،غ ـ ـ ـ ــداة ع ـ ـ ـ ــودة ال ــرئـ ـي ــس
عبدالعزيز بوتفليقة مــن رحلة
عــاج ـيــة ف ــي س ــوي ـس ــرا ،بـعــدمــا
قاض جزائري
أعلن أكثر من ألف
ٍ
أنهم سيرفضون اإلشــراف على
االنتخابات الرئاسية في البالد
ال ـم ـق ــررة  18أب ــري ــل الـمـقـبــل إذا
ش ـ ــارك ف ـي ـهــا ال ــرئ ـي ــس الـمـعـتــل
الصحة ،مؤكدين ،في بيان ،أنهم
ً
ً
سيشكلون اتحادا جديدا.
ومثلت خـطــوة الـقـضــاة أكبر
ضربة يتلقاها معسكر الرئيس
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء االحـ ـتـ ـج ــاج ــات قـبــل
أكـثــر مــن أسبوعين ضــد سعيه
للحصول على العهدة الخامسة
وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ب ـ ـ ــدء س ــري ــان
م ـق ــاط ـع ــة ش ــامـ ـل ــة ل ـل ـم ـحــام ـيــن
لجلسات المحاكم مدة  4أيام.
وبعد  5أيام من سحب حزب
«الجبهة االشتراكية» نوابه من
ال ـبــرل ـمــان ،أعـلـنــت أم ــس  6كتل
نيابية انسحابها مــن جلسات
ً
البرلمان احتجاجا على «العهدة
الـ.»5
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ش ـه ــد
«االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام» لـ ـلـ ـعـ ـم ــال
ان ـش ـق ــاق ــات غ ـي ــر م ـس ـب ــوقــة فــي
تاريخه على مستوى القاعدة،
مـنــذ بــدايــة االح ـت ـجــاجــات التي
ان ـط ـل ـقــت  22ف ـب ــراي ــر ال ـمــاضــي،
وأعـ ـلـ ـن ــت  20ن ـق ــاب ــة فـ ــي واليـ ــة
تيزي وزو ،ليل األحد ـ االثنين،
مساندتها للحراك الشعبي ضد
بوتفليقة ،كما قررت سحب الثقة
م ــن األم ـي ــن ال ـع ــام عـبــدالـمـجـيــد
س ـ ـ ـيـ ـ ــدي ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــد وط ــالـ ـبـ ـت ــه
بالرحيل الفوري.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أكـ ــد زع ـيــم
جـمـعـيــة «ال ـع ـل ـمــاء الـمـسـلـمـيــن»
أن «رجـ ــال الــديــن يـحـثــون وزيــر
الشؤون الدينية على الكف عن
الضغط عليهم لتوجيه خطب
تؤيد الحكومة».

جزائريون يتظاهرون ضد بوتفليقة في مونتريال بكندا أمس األول
في المقابل ،قــال وزيــر العدل
ال ـج ــزائ ــري ال ـط ـيــب لـ ــوح ،أم ــس،
إن «ع ـل ــى ال ـق ـض ــاة ال ـب ـق ــاء على
الحياد».
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـ ـتـ ــزايـ ــد دائ ـ ـ ــرة
االنـ ـقـ ـس ــام داخ ـ ـ ــل ح ـ ــزب جـبـهــة
ال ـت ـحــريــر ال ـحــاكــم ات ـه ــم فيصل
بوسدراية ،ممثل حملة الرئيس
بوتفليقة ،فــي مقابلة مــع قناة
«الـ ـح ــدث» ،أجـنـحــة ف ــي الجيش
بـ«تنفيذ أجندة غربية تقف ضد
ً
إع ــادة تــرشــح الــرئ ـيــس» ،مــؤكــدا
في الوقت نفسه أن رئيس أركان
الجيش أحمد قايد صالح يؤيد
الترشح.
بــوســدرايــة أكــد أن بوتفليقة
ـاض ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ل ـل ـع ـهــدة
مــــ ٍ
الخامسة ،وأن حملته بانتظار
قرار «المجلس الدستوري» فقط.

ألياد أمينة ترعى العهد
الجيش :نتطلع ٍ
في رابع خطاب لقائد أركان الجيش الجزائري
خالل أيام قليلة ،وصف الفريق أحمد قايد صالح
أمــس ،جيش بــاده بالمحترف في أدائــه ،وقال
ً
ً
إن تفكيره «يسير دوما وفقا لضوابط قوانين
الجمهورية ،ولنطاق وطبيعة المهام المخولة له،
ً
ومحترف أيضا في هضم واستيعاب مقاييس
المحافظة الدائمة على رصيد ثقة شعبه».
وبمعان لها مدلولها وسط القبضة الحديدية
ٍ
المحتدمة بين سلطة حــزب «جبهة التحرير»
واالح ـت ـج ــاج ــات الـش ـع ـب ـيــة ال ــراف ـض ــة لـتــرشــح
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة،
ّ
حرص قائد الجيش على التشديد أن «الجيش

ينظر إلى المصلحة العليا للبالد نظرة شاملة
وبعيدة ،يصبح من خاللها الوطن وديعة بين
أياد أمينة».
ٍ
ووسـ ــط حــديــث ف ــي ال ـكــوال ـيــس ع ــن ج ــوالت
حثيثة لحسم مرحلة ما بعد بوتفليقة ،تابع
ـاد ت ـعــرف لــأمــانــة حقها،
صــالــح« :نـتـطـلــع أليـ ـ ٍ
وتــرعــى للعهد حــق االل ـت ــزام ،وحـســن الــرعــايــة،
ـاد ت ـقــدر قـيـمــة الـعـمــل ال ـشــريــف والـنـظـيــف».
أيـ ـ ٍ
ً
وأكــد صالح ( 79عــامــا) «حسن التكيف الدائم
لـلـجـيــش م ــع مـقـتـضـيــات الـمـصـلـحــة الــوطـنـيــة
العليا ومتطلبات تحقيقها و ف ــق اإل حـســاس
بالمسؤولية والواجب حيال الشعب والوطن».

ون ـ ـق ـ ـل ـ ــت قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاة «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث»
السعودية عــن حملة بوتفليقة
تبرؤها من بوسدراية ،مضيفة
أنها علمت من مصادر استقالة
م ـ ــدي ـ ــر حـ ـمـ ـل ــة ب ــوتـ ـفـ ـلـ ـيـ ـق ــة فــي
محافظة تيزي وزو.
وج ــاء ات ـهــام بــوســدرايــة بعد
يـ ــوم م ــن ال ـب ـي ــان ال ـث ــال ــث لـقــائــد
األركـ ــان ال ــذي احـتـفــظ بـقــدر من
ال ـغ ـم ــوض ح ــول م ــا ي ـج ــري في
كواليس المؤسسة العسكرية،
غير أنه أكد أن «الجيش والشعب
يملكان نفس الرؤية للمستقبل».
وتتجه األنظار إلى «المجلس
ً
الدستوري» المقرر أن يبت غدا
م ـل ـف ــات ال ـم ــرش ـح ـي ــن ل ـلــرئــاســة
إلع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة
للمرشحين لخوض االنتخابات.

صمت وتظاهر
ومع استمرار تواصل صمت
الجهات الرسمية حيال مطالب
المتظاهرين التي تتضمن إعالن
خلو منصب رئيس الجمهورية
بسبب حالته الصحية وإرجــاء
إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة،
أغـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــات
والمؤسسات العمومية أبوابها
أمس لليوم الثاني على التوالي.
وت ـ ـظـ ــاهـ ــر ط ـ ـ ــاب الـ ـ ـم ـ ــدارس
الثانوية والمتوسطة احتجاجا
على ترشح بوتفليقة البالغ من
ً
العمر  82عاما.
وع ــاش ــت ال ـجــزائــر ف ــي األي ــام
األخـيــرة ،ظاهرة خــروج تالميذ
المدارس في االحتجاجات ،في

(أ ف ب)

سابقة هي األولى من نوعها في
تاريخ البالد.
م ــن جـهـتـهــا ،وص ـف ــت وزي ــرة
ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،ن ــوري ــة بن
غبريط ،عبر «فيسبوك» خروج
التالميذ إلــى الشارع بـأنه «أمر
خطير».
وقالت الوزيرة« :علينا جميعا
م ــن مـنـطـلــق ال ــواج ــب األخــاقــي
واالل ـ ـت ـ ــزام ،وك ـ ــذا ال ـم ـســؤول ـيــة،
أن نحمي مــدارسـنــا وتالميذنا
وأطفالنا» ،مضيفة أن «المدرسة،
ك ــونـ ـه ــا م ـج ــان ـي ــة وإج ـ ـبـ ــاريـ ــة،
فـ ـه ــي إذن م ـ ــدرس ـ ــة الـ ـشـ ـع ــب»،
داع ـيــة لـلـحـفــاظ عليها «م ــن كل
عـمــل مـقـصــود أو غـيــر مقصود
ي ـهــدف إل ــى تسييسها الـمـفــرط
واستغاللها».
وتابعت« :لنعمل كلنا ،أولياء
وأس ــات ــذة وتــامـيــذ ومــؤطــريــن،
ون ـقــف عـلــى كـلـمــة واحـ ــدة وهــي
ال ـم ــدرس ــة ال ـج ــزائ ــري ــة فـ ــوق كل
اعتبار».

ضربة الدينار
م ــن جــانــب آخ ــر ،نــزلــت قيمة
الدينار الجزائري إلــى مستوى
تاريخي على وقع االحتجاجات
غير المسبوقة.
وذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ال ـخ ـب ــر»
أن «ال ـع ـم ـل ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ت ـن ـهــار،
م ـنــذ األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ،بــوتـيــرة
متسارعة» ،حيث تقدر قيمتها
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـمـ ــوازيـ ــة م ـقــابــل
ً
العملة األوروب ـيــة ب ــ 218ديـنــارا
مقابل يورو واحد.

وأوضحت مصادر أن االنهيار
س ـيــؤثــر ع ـلــى الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ــه
سينعكس على أسعار المنتجات،
مفيدة بــأن «المستوى المسجل
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ــراه ـ ــن لـ ــم يـبـلـغــه
الدينار حتى خالل فترات الذروة
التي تعرف بارتفاع الطلب على
العملة الصعبة».
وق ــال ت ـجــار الـعـمـلــة الصعبة
ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ــوازي ــة إن سبب
م ــا ي ـحــدث ي ـعــود إل ــى تــداع ـيــات
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا
ال ـب ــاد م ـنــذ أس ــاب ـي ــع ،مـشـيــريــن
إل ــى أن الـطــريـقــة الـتــي تنخفض
ً
بـهــا الـعـمـلــة الــوطـنـيــة حــال ـيــا لم
تشهدها في السابق.

خالفة لعمامرة
وكــانــت وكــالــة رويـتــرز أوردت
ق ـب ــل أس ـبــوع ـي ــن ت ـك ـه ـنــات ح ــول
خليفة محتمل بوتفليقة يجري
التداول به في أروقة القرار.
ون ـق ـلــت ال ــوك ــال ــة ع ــن م ـصــادر
أن ــه م ــع اس ـت ـمــرار تـ ــردي الـحــالــة
ال ـص ـح ـيــة لـبــوتـفـلـيـقــة فـ ــإن اســم
المستشار الدبلوماسي رمطان
لعمامرة يتقدم كرئيس محتمل
للبالد.
ً
وش ـغ ــل ل ـع ـمــامــرة ( 66ع ــام ــا)
مـنـصــب وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ،وهــو
نشيط على «تــويـتــر» خــافــا لما
هــي الـحــال بالنسبة إلــى أغلبية
الـسـيــاسـيـيــن ال ـجــزائــري ـيــن بمن
فيهم بوتفليقة.
وبحسب المصادر ،فإن وصول

لعمامرة إلــى ســدة الــرئــاســة ،إن
ص ـ ــح ،ي ــرض ــي ال ـم ـح ـت ـج ـيــن فــي
الوقت الحالي.
وع ـل ــى م ــدى س ـن ــوات ت ــرددت
شــائ ـعــات ع ــن خـلـفــاء محتملين
لبوتفليقة لكن لم تظهر شخصية
يعتد بها وتحظى بدعم الجيش
والنخبة.
وتمكن بوتفليقة من االستمرار
فــي السلطة بـعــد انـتـفــاضــات ما
وص ــف بــ«الــربـيــع الـعــربــي» التي
أطاحت أنظمة في دول مجاورة
عام .2011

موقف فرنسا
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد ردود ال ـف ـعــل
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أش ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـح ـك ــوم ــة
الفرنسية أمس بـ»الهدوء والكرامة
وضبط النفس» ،التي يتحلى بها
المتظاهرون في الجزائر.
وقال متحدث باسم الحكومة
إن موقف بالده إزاء األزمة يقوم
على  3مبادئ ،أولها أن «الجزائر
بـلــد يـتـمـتــع بــال ـس ـيــادة ،ويـعــود
لشعبه وحده أمر اختيار قادته
وم ـس ـت ـق ـب ـلــه» ،م ــا م ــن ش ــأن ــه أن
ي ـ ــؤدي إل ـ ــى «ش ـف ــاف ـي ــة ال ـم ـس ــار
وحريته».
والمبدآن اآلخران هما واقع أن
الجزائر بلد صديق لفرنسا ،وأنه
«بلد محوري في إفريقيا ومنطقة
ال ـم ـت ــوس ــط ،لـ ــذا فـ ــإن اس ـت ـق ــراره
وأمنه وتنميته أمور أساسية».
(الجزائر  -د ب أ،
رويترز ،أ ف ب)

ّ
البرلمان السوداني يقر «الطوارئ» ويقلص مدتها إلى  6أشهر
ص ـ ـ ــادق الـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـ ـسـ ــودانـ ــي بــاألغ ـل ـب ـيــة
ال ـس ــاح ـق ــة ،أم ـ ــس ،ع ـلــى م ــراس ـي ــم إع ـ ــان حــالــة
الـطــوارئ ،بعد تقليص الفترة الزمنية من عام
الي  6أشهر.
وتـعــد تـلــك ال ـمــرة األولـ ــى الـتــي يـجــري فيها
ال ـب ــرل ـم ــان ت ـع ــدي ــات ج ــوه ــري ــة ع ـلــى مــراس ـيــم
جـمـهــوريــة تــأتــي مــن الــرئـيــس ال ـســودانــي عمر
البشير مباشرة.
وتأخرت الجلسة الطارئة للبرلمان عن الموعد
المعلن ألكثر من  3ساعات بسبب التباين الحاد
داخ ــل الـلـجـنــة ال ـطــارئــة الـخــاصــة ب ــدراس ــة تلك
المراسيم والمتصلة بالفترة الزمنية.
كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن

في  22فبراير الماضي حالة الطوارئ في عموم
البالد لمدة عام ،وألحقها بحزمة من األوامر التي
حظرت التظاهر.
كما شهدت جلسة البرلمان نقاشا ساخنا بين
نواب البرلمان المؤيدين والرافضين للطوارئ،
حيث أكد المؤيدون أهمية الخطوة للضرب بيد
من حديد ،بينما رأى الرافضون أنها قد تقوض
الحريات.
وقالت اللجنة الطارئة بالبرلمان ،إن تعديل
مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد
مــن تــأثـيــر الـخـطــوة عـلــى العملية االنتخابية
المخطط لـهــا فــي  .2020كـمــا رأت أن الفبركة
اإلعالمية وبث الشائعات للوقيعة بين األجهزة

األمنية في البالد أمر خطير يكفي وحده إلعالن
الطوارئ.
وح ـ ـمـ ــل الـ ـتـ ـق ــري ــر ج ـم ـل ــة م ـ ــن ال ـت ـح ـف ـظ ــات
والتخوفات بينها تأثير الطوارئ على ممارسة
العمل السياسي وحرية الصحافة ،فضال عن
مطالبتها بتقييد فترة االعتقال الممنوحة لألمن
بمدد محددة.
مــن ناحيته ،رحــب البشير بــالـمـبــادرة التي
دفعت بها «جامعة الخرطوم» عبر «منبر الحوار
والسياسات» والخاصة بالوضع الراهن الذي
تعيشه البالد.
وأشاد البشير لدى لقائه بمكتبه في القصر
ً
الجمهوري وفدا من أساتذة «جامعة الخرطوم»،

«بالدور األصيل الذي تضطلع به الجامعة حيال
القضايا والمستجدات».
وبالتزامن ،تظاهر طالب عدد من الجامعات
في العاصمة الخرطوم وفي مدن ّ
عدة.
وفي العاصمة ،خرجت تظاهرات معظمها في
ً
أم درمــان وتحديدا في محيط ميدان البوستة
والعباسية وودن ــوب ــاوي وأب ـ ــوروف ،وك ــذا في
ُب ّري في الخرطوم.
واستخدمت قوات األمن خراطيم المياه والغاز
المسيل للدموع ،لتفريق المسيرات التي تأتي
تلبية لــدعــوة «تجمع المهنيين السودانيين»،
ً
الذي دعا إلى عصيان مدني شامل غدا ،ولمدة
يوم واحد.

من جانب آخر ،نفت حركة «عبدالواحد نور»
المسلحة في دارفور ،عالقتها بأسلحة صادرتها
الـسـلـطــات ش ــرق ال ـس ــودان األس ـب ــوع الـمــاضــي.
وكــان جهاز األمــن والمخابرات الوطني ،كشف
وجود «مخطط إرهابي ُرصدت له أموال ضخمة
بمشاركة أط ــراف مــن الــداخــل وال ـخ ــارج» .وأكــد
الجهاز أن «حركة المتمرد عبدالواحد نور ،تلعب
الدور الرئيسي في المخطط ،حيث اعترف أحد
الموقوفين أنه يتبع للحركة ،وأنه كان في ليبيا
وغادرها بمرافقة الشاحنة لتوصيل األسلحة
والذخائر إلى مخبأ محدد بالخرطوم وتسليمها
إلى شخص معلوم مقيم في أم درمان».
(الخرطوم  -وكاالت)

مصر :الوزير يباشر مهمة صعبة
لتطوير ثاني أقدم سكك حديد العالم
●

القاهرة  -حسن حافظ

أدى ال ـف ــري ــق ك ــام ــل ال ــوزي ــر،
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ل ـل ـه ـي ـئ ــة
الهندسية بــا لـقــوات المسلحة،
اليمين الدستورية أمام الرئيس
الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح السيسي
ً
أمـ ـ ــس ،إيـ ــذانـ ــا ب ـتــول ـيــه حقيبة
النقل ،بعد أن وافق البرلمان على
ً
تعيينه خلفا لهشام عرفات الذي
قدم استقالته إثر حادث محطة
مصر ال ــذي أسـفــر عــن مقتل 23
ً
شخصا في  27فبراير الماضي.
وفـ ــور حـلــف الـيـمـيــن اجتمع
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ب ـ ــال ـ ــوزي ـ ــر ورئـ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى
مدبولي في قصر الرئاسة بمصر
الـجــديــدة ،حيث وجــه السيسي
إلــى بــذل أقصى الجهد لتطوير
م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـسـ ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة
بصورة شاملة ،نظرا ألهمية هذا
القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل

م ـبــاشــر ع ـلــى ال ـح ـي ــاة الـيــومـيــة
للمواطنين.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ــي عـ ـل ــى
ضـ ــرورة ات ـخ ــاذ جـمـيــع الـتــدابـيــر
ال ــازم ــة واإلج ـ ـ ـ ــراءات الـمـطـلــوبــة
لتعزيز وتـطــويــر معايير األمــان
والسالمة ،واالعتماد على األنظمة
اإللكترونية الحديثة ،فضال عن
مواصلة تطوير الشبكة القومية
للطرق على مستوى الجمهورية.
ويـعــد ال ــوزي ــر أح ــد أه ــم رجــال
الـسـيـســي ،إذ أوكـ ــل إل ـيــه األخـيــر
م ـس ــؤول ـي ــة إدارة ال ـم ـش ــروع ــات
القومية منذ توليه رئاسة البالد
فــي  ،2014فتولى الــوزيــر ملفات
حـ ـف ــر ت ــوسـ ـع ــة ق ـ ـنـ ــاة ال ـس ــوي ــس
والتي انتهى منها في عام واحد،
وم ـ ـشـ ــروع ال ـع ــاص ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة،
وتــرمـيــم الـكـنــائــس الـتــي أحرقها
أنصار جماعة اإلخوان اإلرهابية
ً
ف ـ ــي  ،2013ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن إ نـ ـش ــاء
مـ ـس ــاح ــات واس ـ ـعـ ــة مـ ــن الـ ـط ــرق

السريعة في القاهرة والمحافظات
ورب ـمــا يـكــون نـجــاحــه فــي الملف
ً
األخير تحديدا أحد أبرز مؤهالته
ل ـتــولــي حـقـيـبــة ال ـن ـقــل ال ـت ــي كــان
يتوالها عادة أحد خريجي كليات
الهندسة المدنية.
ولن تكون مهمة الوزير سهلة،
ً
إذ إن ــه ب ــات مـكـلـفــا م ــن الــرئـيــس
ً
الـسـيـســي رسـمـيــا بـمـلــف تطوير
السكك الحديدية المصرية التي
ت ـع ــد واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أق ـ ــدم ش ـب ـكــات
ال ـس ـك ــك الـ ـح ــدي ــدي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
(الـثــانـيــة بـعــد بــريـطــانـيــا) والـتــي
يتجاوز عمرها  150عاما ،وتعاني
ً
ً
ان ـه ـي ــارا واض ـح ــا بـسـبــب تهالك
معظم القطارات واالعتماد المبالغ
ف ـيــه ع ـلــى الـعـنـصــر ال ـب ـشــري مع
غياب شبه كامل للتكنولوجيا،
مما يعني أن المرفق الحيوي الذي
يستخدمه نحو  1.5مليون مصري
يوميا يحتاج إلــى ثــورة شاملة،
وهو اختبار حاسم أمام الوزير.

مراجعة الالئحة
إل ــى ذل ــك ،عـقــد قـســم التشريع
بمجلس ا لــدو لــة جلسته صباح
أمـ ــس ،إلن ـه ــاء مــراج ـعــة الــائـحــة
الخاصة بشؤون العاملين بهيئة
سكك حــديــد مـصــر ،وذل ــك بعدما

ترامب يجدد طلب
تمويل الجدار

في اقتراح من شأنه إعادة
إحياء التوترات بين البيت
األبيض و«الكونغرس»ّ ،قرر
الرئيس األميركي دونالد
ترامب طلب تخصيص 8.6
مليارات دوالر في موازنة
 2020لتمويل الجدار الذي
يريد تشييده على الحدود مع
المكسيك .وسارعت الرئيسة
الديمقراطية لمجلس النواب
نانسي بيلوسي ،وزعيم
الديمقراطيين في مجلس
الشيوخ تشاك شومر الى
تأكيد معارضتهم ،وقاال:
«إن الرئيس ترامب تسبب
بأضرار لثمانية ماليين
أميركي حين قرر بشكل
متهور إغالقا حكوميا
للحصول على جداره المكلف
وغير الناجع الذي كان وعد
بأن تدفع كلفته المكسيك».
وأضافا« :وهذا ما سيتكرر
إذا حاول مجددا .نأمل في أن
يكون قد استوعب الدرس».

ائتالف مودي قد يكتسح
االنتخابات الهندية

أظهرت نتائج استطالع
للرأي العام أجري في أنحاء
الهند ،أن تحالف الحزب
الحاكم سيفوز بعدد كبير من
مقاعد البرلمان المتاحة في
االنتخابات المقررة في 11
أبريل المقبل .ويدل االستطالع
الذي نشرت نتائجه ،أمس
األول ،أن االئتالف الذي
يقوده «التحالف الوطني
الديمقراطي» بزعامة رئيس
الوزراء الحالي ناريندرا
مودي ،يمكن أن يفوز بـ
 264مقعدا في االنتخابات،
مقارنة بـ  141مقعدا قد
يفوز بها تحالف المعارضة
بقيادة «حزب المؤتمر».
ويتنافس المرشحون في
هذه االنتخابات على 543
ّ
المقرر أن تجري
مقعدا .ومن
االنتخابات العامة على 7
مراحل ستبدأ في  11أبريل
المقبل ،ومن المتوقع أن
يستفيد مودي من التوتر مع
باكستان.

ماليزيا تطلق إندونيسية
متهمة بقتل شقيق كيم

أطلقت محكمة ماليزية ،أمس،
سراح إندونيسية متهمة
باغتيال األخ غير الشقيق
للزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون ،بعد أن سحب
االدعاء تهمة القتل الموجهة
لها .واتهمت كل من ستي
عائشة والفيتنامية دوان ثي
هونغ بقتل كيم جونغ نام
ّ
برش غاز األعصاب «في.إكس»
على وجهه بمطار كوااللمبور
في فبراير 2017في طريقة
ّ
تذكر بأساليب الحرب الباردة،
أثارت صدمة في العالم.

سيول تراقب احتمال إجراء
«الشمال» تجربة صاروخية

ً
تصفية  46إرهابيا بسيناء ...واجتماع ثالث لدول البحر األحمر
وي ـب ــدو أن الــرئ ـيــس السيسي
ألقى بثقل الدولة المصرية خلف
الوزير ،فوعد خالل كلمته بالندوة
ال ـت ـث ـق ـي ـف ـيــة لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
ب ـم ـنــاس ـبــة يـ ــوم ال ـش ـه ـيــد األحـ ــد،
بـتـقــديــم ال ــدع ــم ل ـلــوزيــر الـجــديــد،
قائال لــه« :لــك كــل الــدعــم ،لــو عايز
ض ـبــاط م ــن س ــاح الـمـهـنــدسـيــن،
ومن سالح المركبات ،ومن سالح
المدرعات لصالح الورش (المعنية
بصيانة القطارات) أنا ماعنديش
مشكلة ...ومافتكرش الفريق محمد
(وزير الدفاع محمد زكي) هيبخل
عليك».

سلة أخبار

الوزير يحلف اليمين القانونية أمام السيسي بقصر االتحادية شرق القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
تسلمها القسم السبت الماضي،
وانتهى من مراجعتها وأرسلها
إل ــى حـكــومــة مصطفى مــدبــولــي،
ً
تمهيدا العتمادها.

العملية الشاملة
وبينما قدمت حكومة مصطفى
مدبولي تقريرها نصف السنوي
عن أدائها في مختلف المجاالت
إل ــى الـبــرلـمــان ال ـم ـصــري ،أعلنت
القوات المسلحة المصرية أمس،
نجاحها في تصفية  46إرهابيا،
والقبض على  100آخرين ،فضال

عن مقتل ثالثة مجندين ،في إطار
فعاليات العملية الشاملة «سيناء
 ،»2018التي دخلت عامها الثاني
الشهر الماضي.
في سياق قريب ،وجه السيسي
ال ـت ـح ـي ــة لـ ـشـ ـه ــداء الـ ــوطـ ــن عـبــر
صفحته الرسمية على «فيسبوك»
أمـ ـ ــس ،وكـ ـت ــب« :ت ـح ـي ــة م ـن ــا لـكــل
ش ـه ـيــد ض ـح ــى بـ ــروحـ ــه ،فــأحـيــا
ً
الوطن ،وظل حيا في قلوب جميع
المصريين».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،اسـتـضــافــت
وزارة الخارجية المصرية أمس،
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع وزارة ال ــدف ــاع،

االجتماع الثالث لكبار المسؤولين
م ــن الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة واإلفــري ـق ـيــة
المشاطئة للبحر األحمر وخليج
ع ــدن .وتـخـتـتــم أع ـمــال االجـتـمــاع
ال ـيــوم ،وي ـت ـنــاول أط ــر وأولــويــات
التشاور السياسي والتعاون في
المجاالت االقتصادية واألمنية،
بـ ـي ــن دول مـ ـص ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة
واألردن وال ـ ـسـ ــودان وجـيـبــوتــي
وال ـ ـص ـ ــوم ـ ــال وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وب ـح ــث
المبادرات المطروحة على الساحة
الدولية بشأن الوضع في البحر
األح ـ ـمـ ــر ،وأثـ ــرهـ ــا ع ـل ــى مـصــالــح
الدول المشاطئة.

أفاد مسؤولون في وزارة
الدفاع وهيئة األركان
المشتركة للقوات المسلحة
لكوريا الجنوبية ،أمس،
بأن سيول تراقب عن كثب
مع الواليات المتحدة كل ما
يجري في كوريا الشمالية،
بما في ذلك احتمال قيام
كوريا الشمالية بتجربة
صاروخية محتملة .وذكرت
وسائل إعالم أميركية وكورية
جنوبية ،منذ أيام ،أنه تبين
من رصد أراضي جمهورية
كوريا الشمالية بواسطة
قمر اصطناعي وجود
نشاط للمعدات قرب موقع
«تونشاني» الختبار إطالق
الصواريخ ،وهو شبيه بعملية
التحضير إلطالق الصاروخ.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
«بريكست» :أوروبا تبدد األمل بـ «حل وسط» تركيا :انتخابات بلدية على وقع ركود اقتصادي
ّ
ً
الكرة في ملعب «العموم» ...والتأجيل يكلف لندن مليار إسترليني شهريا صهر إردوغان :األسوأ بات خلفنا

بـ ـ ـ ّـددت ب ــروك ـس ــل ك ــل أمـ ــل في
ال ـت ــوص ــل إل ــى ح ــل وس ــط بـشــأن
«بــريـكـســت» ،أم ــس ،معتبرة أنها
قدمت تـنــازالت كافية ،وأن األمر
متروك اآلن للبريطانيين التخاذ
الخطوات الالزمة لكسر الجمود.
ّ
وصرح كبير مفاوضي االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ف ــي م ـلــف «بــريـكـســت»
م ـي ـشــال بــارن ـي ـيــه ،ل ــدى وصــولــه
إل ــى مـقــر االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي في
بــروك ـســل ،لـمـنــاقـشــة «بــريـكـســت»
مــع س ـفــراء  27دول ــة أع ـضــاء في
االتحاد «قدمنا مقترحات بناءة»،
مضيفا «أجرينا محادثات نهاية
األسـ ـب ــوع ،وال ـم ـف ــاوض ــات بــاتــت
اآلن ب ـيــن ال ـح ـكــومــة وال ـبــرل ـمــان
في لندن».
وي ـع ـت ـب ــر األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون أن ـهــم
ق ــدم ــوا ك ــل الـ ـتـ ـن ــازالت الـمـمـكـنــة
للحكومة البريطانية لتمكينها
م ــن إق ـن ــاع الـ ـن ــواب بــالـمـصــادقــة
على االتفاق المبرم بين بروكسل
ولـنــدن ،خــال تصويتهم المقرر
هذا األسبوع.
وعرض بارنييه مساء الجمعة
ال ـمــاضــي ،فــي سلسلة تـغــريــدات
آخـ ـ ــر الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة.
ً
وأش ــار خـصــوصــا ال ــى اسـتـعــداد
االتحاد األوروبي إلضفاء «طابع
ملزم» على التعهدات الواردة في
رسالة كان وقعها رئيسا المجلس
األوروبي والمفوضية األوروبية.
وهي رسالة نصت على ضمان
ال ـطــابــع ال ـمــؤقــت لـشـبـكــة األم ــان
ال ـ ـ ــواردة ف ــي ات ـف ــاق «بــري ـك ـســت»،
بهدف تفادي عودة الحدود فعليا
بـيــن جـمـهــوريــة إيــرل ـنــدا العضو
فــي االتـحــاد األوروب ــي ومقاطعة
إيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة الـبــريـطــانـيــة،
بغرض الحفاظ على اتفاق السالم
في إيرلندا الموقع عام .1998
وي ـ ـ ـ ــرى الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ف ــي هـ ــذا اإلج ـ ــراء
«فـ ـ ـخ ـ ــا» ي ـب ـق ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة ضـمــن
االتحاد رغم «بريكست».
في هذه األثناء ،كشفت رئيسة
الحكومة المحافظة تيريزا ماي،

دخـلــت تــركـيــا مــرحـلــة الــركــود االق ـت ـصــادي لـلـمــرة األول ــى منذ
ً
عام  ،2009بحسب بيانات نشرت أمــس ،مما يشكل خبرا سيئا
للرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة التي يقودها حزب «العدالة
والتنمية» اإلسالمي المحافظ قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات
البلدية المقررة فــي  31مــارس الـجــاري ،والـتــي ستكون ســادس
استحقاق انتخابي تشهده تركيا خالل  5سنوات.
ّ
وتقلص الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  3في المئة في الربع
األخـيــر مــن عــام  2018مقارنة بالعام الماضي ،بحسب المكتب
الوطني لالحصاءات ،وبنسبة 2.4في المئة في الربع السابق.
وفي الربع الثالث من  ،2018كان الناتج المحلي اإلجمالي قد
تقلص بنسبة  1.1في المئة ،وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة
من الركود االقتصادي للمرة األولى منذ عام .2009
ّ
ويعرف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لربعين
متتاليين .وبلغ النمو عام  2018نسبة  2.6في المئة ،مقابل 7.4
في المئة في .2017
وي ـعــود ه ــذا ال ــرك ــود بــدرجــة كـبـيــرة إل ــى تضخم كبير شهده
االقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس الماضي
نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن ،فضال عن عدم
ثقة األســواق بالسياسات االقتصادية التي تعتمدها السلطات
في أنقرة.

تيريزا ماي خارج مقر الحكومة في لندن أمس (رويترز)
مـســاء أمــس ،نتيجة محادثاتها
فـ ــي ب ــروكـ ـس ــل ع ـش ـي ــة ت ـصــويــت
حاسم للنواب قبل اقل من ثالثة
أسـ ــاب ـ ـيـ ــع م ـ ــن ال ـ ـمـ ــوعـ ــد ال ـم ـق ــرر
للخروج من االتحاد األوروبي.
وكـ ــان مـجـلــس ال ـع ـمــوم رفــض
ق ـبــل ش ـهــريــن بــأغ ـل ـب ـيــة ســاحـقــة
االتفاق الذي توصلت اليه زعيمة
حزب المحافظين أواخر نوفمبر
 2018مع بروكسل ،ما أعاده إلى
طاولة المفاوضات.
لكن فــي حين يستعد الـنــواب
للتصويت مرة ثانية على النص،
يـبــدو أكـثــر فأكثر أنــه ليس لدى
ماي الكثير لتقدمه لهم ،ما يمهد
الطريق امام هزيمة مذلة أخرى.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البريطانية ( )BBCأن االتفاق «في
ورطة ...في ورطة فعال».
وفي وقت سابق ،قال متحدث
بــاســم مـ ــاي ،إن ـهــا ال ت ـنــوي «فــي
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ــراه ـ ــن» الـ ـت ــوج ــه ال ــى
ب ـ ــروك ـ ـس ـ ــل لـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـلـ ـمـ ـس ــات
الـنـهــائـيــة عـلــى أي تـغـيـيــرات في
اللحظة األخيرة.

كما قال إن التصويت سيجري
اليوم ،في حين تسري التكهنات
في لندن ،نظرا لعدم وجود نتائج
ملموسة ،بشأن تأجيل التصويت
أو التصويت على االتفاق.
وإذا تـ ــم رف ـ ــض ال ـ ـنـ ــص م ــرة
أخ ـ ــرى ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـ ــإن م ـ ــاي قـ ــررت
إجراء تصويت غدا ،حول إمكانية
المغادرة من دون اتفاق.
وإذا رفض النواب هذا الخيار
فـ ـسـ ـيـ ـص ــوت ــون ال ـخ ـم ـي ــس ع ـلــى
اقتراح بتأجيل «محدود» للخروج
م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ب ـعــد 29
مارس .لكن يتعين الحصول على
مــوافـقــة دول االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ال ـس ـب ــع والـ ـعـ ـش ــري ــن ،ف ـق ــد ح ــذر
ال ـ ـقـ ــادة األوروب ـ ـي ـ ــون م ــن أن أي
تأجيل يجب أن يكون مبررا حتى
يوافقوا عليه.
مــن جانبها ،أش ــارت صحيفة
«ديلي تليغراف» الى أن التأجيل
قد يكلف المملكة المتحدة غاليا،
م ـت ـحــدثــة ع ــن فـ ــاتـ ــورة اضــاف ـيــة
بقيمة مليار جنيه استرليني لكل
شهر تأجيل.

وفي بلدة بيتيغو الواقعة على
شطري الحدود اإليرلندية ،يتلقى
مـكـتــب ال ـبــريــد وابـ ــا م ــن طلبات
الجنسية اإليــرلـنــديــة مــع اقـتــراب
موعد «بريكست».
وي ــؤك ــد ال ـم ـس ــؤول ع ــن مكتب
ال ـبــريــد جـيـمــس غ ــاالغ ــر ،أن هــذا
النوع من الطلبات بدأ يتضاعف
سنة تلو األخرى ،بعيد التصويت
لمصلحة االنسحاب ،في االستفتاء
الذي أقيم في يونيو  .2016ويردف
ال ــرج ــل ال ـس ـت ـي ـنــي ،وهـ ــو يـحـ ّـيــي
الزبائن من خلف مكتبه «شهدنا
ارتفاعا كبيرا في األشهر األخيرة.
منذ مطلع العام الجديد ،بلغ هذا
االزدياد نحو  50في المئة مقارنة
بالعام ّالماضي».
ويحق لسكان مقاطعة إيرلندا
الشمالية التابعة للمملكة المتحدة
االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال عـ ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة
اإليرلندية بموجب اتفاقات السالم
المبرمة سنة  ،1998والتي وضعت
ً
حدا لثالثة عقود من أعمال عنف
ّ
مزقت المنطقة.
(لندن ،إيرلندا ـ ـ أ ف ب)

وخسرت الليرة التركية عام  2018ما نسبته  30في المئة من
قيمتها ،لكنها مستقرة منذ بداية العام الحالي .وبلغ سعر صرف
الدوالر األميركي عند الساعة  9.00ت غ أمس  5.44ليرة.
ويستقر التضخم عند نسبة  19.67في المئة منذ فبراير ،أي
دون عتبة  20فــي المئة الــرمــزيــة الـتــي بلغها للمرة األول ــى ،في
أغسطس.
ويــأتــي نـشــر ه ــذه الـبـيــانــات وحـمـلــة االنـتـخــابــات الـبـلــديــة في
ذروتها .وأكد وزير المالية برات البيرق صهر الرئيس اردوغان
ً
على «تويتر» أن «األسوأ ( )...بات خلفنا» ،عازيا هذه األرقام السيئة
إلى «المضاربات» وتباطؤ االقتصاد العالمي.
ويشكل التباطؤ االقتصادي وارتـفــاع تكاليف المعيشة أهم
ً
قضية بالنسبة لمعظم سكان تركيا حاليا.
وخ ــال م ــا ي ـق ــارب ال ـش ـهــر ،وق ــف األت ـ ــراك ف ــي طــواب ـيــر طويلة
بالمدن الكبرى لشراء احتياجاتهم من أكشاك تبيع السلع بأسعار
مخفضة.
ً
ً
وكان هذا مشهدا غير مسبوق في تركيا على مدار  16عاما في
ظل «حقبة إردوغان» ،رئيسا للوزراء ثم للجمهورية الذي لطالما
راهن على االستقرار االقتصادي فيما حقق من تأييد شعبي ومن
جذب ألصوات الناخبين.
(أنقرة ـ ـ أ ف ب ،د ب أ)

غوايدو يعلن «الطوارئ» بسبب أزمة الكهرباء
عقوبات أميركية على بنك روسي لدعمه الرئيس الفنزويلي
ّ
اسـتـغــل الـمـعــارض الـفـنــزويـلــي ورئـيــس
البرلمان خــوان غوايدو العطل الكهربائي
الهائل الذي يغرق فنزويال في الفوضى منذ
خمسة أيام ،لدعوة البرلمان إلى التصويت
على إعالن حال الطوارئ على أمل أن يسهل
ذلك إدخال المساعدات اإلنسانية.
وح ـ ـ ــض غ ـ ـ ــواي ـ ـ ــدو ،ال ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــرفـ ــت بــه
أك ـثــر م ــن خـمـسـيــن دولـ ــة بـيـنـهــا ال ــوالي ــات
المتحدة رئيسا بــالــوكــالــة لـلـبــاد ،الناس
على النزول إلى الشوارع «ألن هذا النظام
ي ـ ـتـ ــرك ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ـي ــن ي ـ ـمـ ــوتـ ــون» ،داعـ ـي ــا
القوات المسلحة إلــى التوقف «عــن حماية
الدكتاتور» في إشارة إلى الرئيس نيكوالس
مادورو.
ومــع تـجــاوز االنـقـطــاع حــد الـ ـ  72ساعة
بعد ظهر أمس األول ،قبل العودة الجزئية،

أعلنت الحكومة أمس ،يوم عطلة للموظفين
والمدارس .وتعرض  23إقليما في فنزويال
النقطاع إمدادات الطاقة الخميس الماضي،
ّ
ويـ ـش ــل ه ـ ــذا ال ـعـ ـط ــل ،الـ ـح ــرك ــة ف ــي ال ـب ــاد
المحرومة من الكهرباء والمياه ووسائل
النقل واالتصال ،ويواجه السكان صعوبات
إضافية بالتزود بالمواد األساسية.
وال ي ـ ـ ـ ــزال  250ط ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى األ ق ـ ـ ـ ــل مــن
المساعدات اإلنسانية واألغــذيــة واألدويــة
ّ
أغلبيتها من الواليات المتحدة مخزنة عند
حدود كولومبيا والبرازيل مع فنزويال.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع
الفنزويلي ،فالديمير بــادريـنــو لــوبـيــز ،أن
الجيش بــدأ عملية مراقبة جوية لحماية
نظام الطاقة في البالد ،ومنع وقوع المزيد
من حوادث تخريب شبكة الكهرباء.

ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ف ــرض ــت ال ــوالي ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ع ـ ـلـ ــى ب ـنــك
"افروفينانس موسناربنك" الروسي ،واضعة
قيد التنفيذ تهديدها بمعاقبة الشركات
االجنبية التي تتهمها بدعم مادورو.
وق ــال وزي ــر ال ـخــزانــة االم ـيــركــي ستيفن
منوتشن ،في بيان ،إن "هذه الخطوة تؤكد
أن الواليات المتحدة ستتخذ اجراءات ضد
المؤسسات المالية االجنبية ا لـتــي تدعم
نـظــام م ــادورو غير الـشــرعــي ،وتساهم في
االنهيار االقتصادي واالزمة االنسانية التي
تشكل آ فــات يعانيها الشعب الفنزويلي".
وعوقب المصرف الروسي بسبب مبادالته
مع مجموعة النفط الفنزويلية العامة بي
دي في اس ايه.
(كراكاس ،واشنطن  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة

القادسية في امتحان السويق
اليوم بكأس االتحاد اآلسيوي
أحمد حامد

يستضيف فريق القادسية
لكرة القدم نظيره السويق
العماني اليوم على استاد جابر
الدولي عند السابعة والنصف
مساء ،ضمن منافسات الجولة
الثانية للمجموعة الثالثة بكأس
االتحاد اآلسيوي.

ي ــدخ ــل ف ــري ــق ال ـق ــادس ـي ــة
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم فـ ـ ــي امـ ـتـ ـح ــان
السويق العماني في السابعة
والـنـصــف مـســاء ال ـيــوم ،على
اس ـت ــاد جــابــر ال ــدول ــي ضمن
م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة،
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـكــأس
االتحاد اآلسيوي.
وح ـص ــد ال ـق ــادس ـي ــة نقطة
ال ـت ـعــادل ف ــي ال ـجــولــة األول ــى
م ــن ف ــري ــق ال ـع ـهــد الـل ـبـنــانــي،
فــي حـيــن سـقــط ال ـســويــق في
فــخ ال ـخ ـســارة أم ــام المالكية
البحريني.
وي ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر إل ـ ــى
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ـ ـ ـ ــوزه األول ف ــي
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،ل ـل ـت ـق ــدم خ ـطــوة
مهمة نحو المنافسة الفعلية
على الصدارة ،في الوقت ذاته
ي ـس ـعــى الـ ـس ــوي ــق إل ـ ــى نـفــس
ال ـط ـمــوح ،أو نـقـطــة الـتـعــادل،
ع ـلــى أق ــل ت ـقــديــر ،لـلـبـقــاء في
دائ ــرة الـمـنــافـســة ،السـيـمــا أن
تعرضه للخسارة الثانية قد
يـقـلــل كـثـيــرا مــن طـمــوحــه في
مواصلة المشوار.
ويفتقد األصفر في مباراة
اليوم خدمات بعض الالعبين

أبرزهم بدر المطوع ،الرتباطه
بـ ـمـ ـهـ ـم ــة عـ ـ ـم ـ ــل ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ضاري سعيد ،ومحمد خليل
ب ـ ــدا ع ـ ــي إ يـ ـ ـق ـ ــاف إداري ،فــي
ح ـيــن يـغـيــب س ـيــف الـحـشــان
لإلصابة.
وي ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر إل ـ ــى
اسـ ـتـ ـغ ــال نـ ـش ــوة االن ـت ـص ــار
ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـقـ ـق ــه مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا ع ـلــى
فريق الكويت في دوري فيفا
ال ـم ـم ـتــاز ،الس ـي ـمــا أن أوراق
الفريق الرابحة أمثال يوسف
نـ ــاصـ ــر ،وسـ ـلـ ـط ــان ال ـع ـن ــزي،
وأح ـ ـمـ ــد الـ ــريـ ــاحـ ــي ،وأحـ ـم ــد
الظفيري ،وإسراء الحموية في
حالة جاهزية كبيرة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ـ ـ ــدرب األصـ ـ ـف ـ ــر
ال ــروم ــان ــي إي ـ ـ ــوان م ــاري ــن أن
م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ك ـ ـ ـ ــأس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى ت ـج ـه ـيــز بــدنــي
وذهني يختلف عن مباريات
المنافسات المحلية ،السيما
ً
أن األصـفــر استمر بـعـيــدا عن
المعترك اآلسيوي فترة طويلة.

«التوليفة» وخطة المباراة
ولــن يجد مــاريــن صعوبة

امال األصفر معقودة بتألق يوسف ناصر
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ع ـ ـلـ ــى ت ــول ـي ـف ــة
األص ـف ــر لـمــواجـهــة الـســويــق،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ــه اخ ـ ـت ـ ـبـ ــر هـ ــذه
التوليفة قبل أيام في مواجهة
الـ ـك ــوي ــت األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وح ـق ـقــت
النتيجة المنشودة.
ووج ــد م ــاري ــن ف ــي يــوســف
نـ ـ ــاصـ ـ ــر ،إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــوار أحـ ـم ــد
ال ــري ــاح ــي ،ضــال ـتــه لـتـحــريــك
ال ـخ ــط ال ـه ـجــومــي بــال ـصــورة

ال ـس ـل ـي ـم ــة ،عـ ـل ــى أن ي ـتــولــى
رباعي الوسط عبدالله ماوي،
وإسـ ـ ـ ــراء ال ـح ـم ــوي ــة ،وأح ـم ــد
الظفيري ،وسلطان العنزي،
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استاد جابر الدولي

م ـ ـه ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم م ـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــق
واألطـ ــراف ،إلــى جانب الربط
بين الدفاع والهجوم.
وفـ ــي الـ ــدفـ ــاع ح ـج ــز عــامــر
ال ـم ـع ـتــوق ،إل ــى جــانــب خــالــد
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وإي ـ ـبـ ــابـ ــوي ب ـكــر،
وخالد القحطاني مواقعهم،
وم ــن خلفهم ال ـح ــارس خالد
الرشيدي.
ويعول القادسية على بداية

الـمـبــاراة لتحقيق األفضلية،
واالستفادة من عاملي األرض
والجمهور.

جاهزية السويق
أما السويق العماني فظهر
خالل التدريبات التي أجراها
فــي الكويت بجاهزية كبيرة
ورغـ ـب ــة ف ــي ت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة

إيجابية تكفل لــه االستمرار
ف ــي مـ ـش ــوار ال ـم ـنــاف ـســة على
ح ـ ـجـ ــز ب ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـتـ ــأهـ ــل عــن
المجموعة.
وخ ـ ــاض ال ـســويــق حصته
الـتــدريـبـيــة األســاس ـيــة أمــس،
ً
وظهر منسجما على أرضية
اس ـت ــاد ج ــاب ــر ،وال ـت ــي حصد
عليها المنتخب العماني لقب
"خليجي ."23

مارين :الغيابات مشكلة كبيرة في األصفر
أكد مدرب فريق القادسية لكرة القدم
الروماني إيــوان مارين أن األصفر
يـ ـع ــان ــي م ـش ـك ـل ــة كـ ـبـ ـي ــرة تـتـمـثــل
ف ــي غ ـي ــاب ع ـن ــاص ــر م ــؤث ــرة عــن
مواجهة السويق العماني ،ضمن
منافسات الجولة الثانية لدور
المجموعات في كــأس االتحاد
اآلسيوي.
وق ــال فــي مؤتمر صحافي،
عقد أمس ،إن "األصفر يعاني
غياب بدر المطوع ،الرتباطه
بمهمة عمل ،والكاميروني
رونـ ـ ــالـ ـ ــد وان ـ ـ ـغـ ـ ــا ،ب ــداع ــي

بطولة ولي العهد للكراتيه
تنطلق اليوم
تنطلق اليوم بطولة سمو ولــي العهد للكراتيه ،في نسختها
السادسة والعشرين ،بمشاركة  12ناديا ،وتستمر حتى  25الجاري،
على صالة اتحاد اللعبة بنادي السالمية.
وقال أمين سر االتحاد منصور السبيعي إن رعاية سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد للبطولة ساهم في تطورها ،وتصدرها
ضمن األلعاب التي تحقق دائما االنجازات باسم الرياضة الكويتية.
وأشار السبيعي إلى أن البطولة ستشهد مشاركات على أعلى
المستويات الفنية والتنافسية في جميع الفئات ،نظرا لتقارب
مستوى األندية المتنافسة ،وظهور خامات مميزة في هذا الموسم،
مضيفا ان التوجه العام ركز على القاعدة الشبابية لصقل المواهب
التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل.
ودعا محبي لعبة الكراتيه الى الحضور واالستمتاع بالعروض
المميزة خــال أيــام البطولة ،مشيدا بجهود اللجان العاملة في
االتـحــاد خــال االي ــام الماضية ،وحرصهم على االسـتـعــداد لهذه
البطولة الكبيرة التي ستكون مسك الختام ألنشطة االتحاد للموسم
(كونا)
					
الحالي.

اإلصابة ،إلى جانب األردني أحمد الرياحي،
لعدم تسجيله في القائمة اآلسيوية".
وب ـيــن م ــدرب الـقــادسـيــة أن ــه واج ــه أزمــة
مشابهة ألزمة الرياحي عندما كان مدربا
ل ـل ـك ــوي ــت ،خ ـص ــوص ــا لـ ـع ــدم قـ ــدرتـ ــه عـلــى
االستعانة بخدمات فهد العنزي ،مشيرا إلى
أنه يتطلع إليجاد حلول لمثل هذه األمور.
وأكــد مــاريــن أن مهمة األصـفــر لــن تكون
سهلة أمام السويق ،عطفا على مستويات
ً
الفريق العماني في الجولة األولى ،مؤكدا
أن الـخـســارة الـتــي تـعــرض لها الـســويــق ال
تعبر عن المستوى الذي قدمه أمام المالكية
البحريني.

وأش ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ــدرب الـ ـق ــادسـ ـي ــة إلـ ـ ــى أن
ال ـس ــوي ــق ي ـم ـلــك الع ـب ـي ــن م ـم ـيــزيــن فــي
الوسط والهجوم ،معربا عن ثقته في
العبيه و قــدر تـهــم على تحقيق نتيجة
إيجابية.
وعبر مارين عن ارتياحه للمستوى
الذي قدمه القادسية في الفترة األخيرة،
ً
متمنيا أن تنعكس ا لـحــا لــة المعنوية
الـجـيــدة للفريق عـلــى أداء األص ـفــر في
مباراة السويق والفترة المقبلة.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال إس ـ ــراء ال ـح ـمــويــة العــب
القادسية ،إن "الفوز شعار األصفر في
مواجهة السويق" ،مضيفا ان المعنويات

عــالـيــة لتحقيق ه ــذا ال ـهــدف والـمـضــي
قدما في البطولة اآلسيوية.
من جانبه ،شدد مدرب السويق العماني
قاسم المخيني على أهمية الفوز ،وتحقيق
نتيجة ايجابية في مواجهة القادسية ،وقال
"الفوز أو التعادل على أقل تقدير هو طموح
السويق في مواجهة األصفر".
وكشف مدرب السويق انه تابع القادسية
في مواجهتي الكويت بــالــدوري الممتاز،
وأمــام العهد اللبناني في الجولة األولــى،
مشيرا إلى أن األصفر فريق قوي في جميع
خطوطه.
واع ـت ــرف المخيني ب ــأن غ ـيــاب العبين

«المسابقات» تحدد ملعبي «التنشيطية»

●
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ح ــددت لـجـنــة الـمـســابـقــات بــاتـحــاد كــرة
القدم ملعبي الدور نصف النهائي لبطولة
ك ــأس االت ـح ــاد الـتـنـشـيـطـيــة ،حـيــث يلتقي
ك ــاظ ـم ــة م ــع ال ـش ـب ــاب ع ـل ــى اسـ ـت ــاد مـحـمــد
الحمد يوم  19الجاري ،وفي اليوم التالي
يلعب القادسية مع الفحيحيل على استاد
الصداقة والسالم.
وتـقــام منافسات ال ــدور نصف النهائي
للبطولة التنشيطية ،بنظام خروج المغلوب
من مباراة واحدة ،على أن يحتكم الفريقان
لـلــوقــت اإلض ــاف ــي ،ثــم رك ــات الـتــرجـيــح في
ح ــال ــة ال ـت ـع ــادل ،وه ــو ن ـفــس ال ـن ـظــام ال ــذي
سيقام به الدور النهائي للبطولة.
وق ــد مـنــح الـجـهــاز الـفـنــي لـلـفــريــق األول
لكرة الـقــدم بـنــادي كاظمة بقيادة المدرب
عبدالحميد العسعوسي ،الالعبين را حــة
من التدريبات يومين (أمس وأمس األول)،
على أن يباشر الفريق تدريباته اليوم ،على

اس ـت ــاد ال ـص ــداق ــة وال ـس ــام،
استعدادا لمواجهته
أمـ ـ ــام ال ـش ـب ــاب فــي
"التنشيطية".
وك ــان كاظمة قد
خـ ـس ــر فـ ــي ال ـج ــول ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـل ـب ـطــولــة
الـتـنـشـيـطـيــة ع ـلــى يد
السالمية بثالثة أهداف
مـ ـق ــاب ــل هـ ــدف ـ ـيـ ــن ،ورغـ ـ ــم
الـهــزيـمــة ت ـصـ ّـدر البرتقالي
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة للبطولةّ،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــام خ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ت ــوق ــف
الدوري.
وأكد المنسق اإلعالمي للفريق ،يوسف
كاظم ،أن الجهاز الفني دفع بتشكيلة تضم
عددا من االحتياطيين والوجوه الصاعدة
للوقوف على مستواهم من أجل االستعانة
بأي منهم في المرحلة المقبلة ،مضيفا أن
ً
المباراة جاءت مفيدة جدا.

وأضـ ـ ــاف ك ــاظ ــم أن ال ـفــوز
بـلـقــب ال ـب ـطــولــة هو
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ال ـ ـحـ ــالـ ــي
للجهاز الفني ،التي
حقق الفريق لقبها
في الموسم الماضي،
م ـب ـي ـنــا أن الــاع ـب ـيــن
ع ـ ـ ـقـ ـ ــدوا ال ـ ـ ـعـ ـ ــزم ع ـلــى
اقتناص اللقب للموسم
ال ـتــالــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،ال
سـيـمــا أن الـبـطــولــة بمنزلة
فـتــرة اإلع ــداد لتجهيز الفريق
لبطولة كــأس سمو األم ـيــر ،التي
تنطلق يوم  28الجاري.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ان ـت ـه ــاء م ــوس ــم الـمـحـتــرف
األوغ ـ ـنـ ــدي دي ـن ـيــس م ــع ال ـب ــرت ـق ــال ــي ،بعد
إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة
ف ــي م ـب ــاراة الـســالـمـيــة ب ــال ــدوري الـمـمـتــاز،
مؤكدا أن الجهاز الفني يسعى إلى إيجاد
بديل له عبر البطولة التنشيطية.

مؤثرين في فريقه ،السيما محسن الغساني
هداف السويق ،أمر مؤثر ،معربا عن ثقته
في بقية الالعبين وقدرتهم على تحقيق
نـتـيـجــة تـكـفــل ل ـهــم االس ـت ـم ــرار ف ــي ص ــراع
المنافسة على بطاقة التأهل.
مــن جــانـبــه ،أكــد العــب الـســويــق ياسين
الشيادي أن مواجهة القادسية لــن تكون
س ـه ـلــة ،إال أن خـ ــوض الـ ـمـ ـب ــاراة م ــن أجــل
حصد نقاط الفوز حق مشروع .وقال "عامل
الخبرة يصب في مصلحة القادسية ،فيما
يتسلح السويق بالرغبة فــي الـعــودة إلى
المنافسة على بطاقة ا لـصـعــود الخاصة
بالمجموعة".

بدء التسجيل في دورة
الروضان للكبار والبراعم
أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة المرحوم عبدالله مشاري
الــروضــان الرمضانية لكرة قــدم الـصــاالت فتح بــاب التسجيل
للدورة في نسختها األربعين للكبار ،والعاشرة للبراعم ،من
الساعة الرابعة حتى السابعة مساء اليوم في صالة الشهيد
فهد األحمد باتحاد كرة اليد في الدعية.
وتستقبل اللجنة جميع طلبات الفرق الراغبة في المشاركة
بالدورة ،ســواء على مستوى الكبار أو البراعم مواليد ،2007
قـبــل االس ـت ـقــرار عـلــى األس ـمــاء النهائية لـلـفــرق الـمـشــاركــة في
منافسات الدورة.
ً
وتشهد منافسات الكبار مشاركة  40فريقا ،تقسم على 10
مجموعات ،تضم كل منها  4فرق ،في حين يشارك في منافسات
البراعم  64فريقا ،تقسم على أربع مجموعات ،تضم كل منها
ً
 16فريقا.
ً
ويسمح لكل فريق بتسجيل ثمانية العبين ،علما بأن لوائح
الدورة تنص على وجود خمسة العبين داخل الملعب وثالثة
على مقاعد االحتياط.

ً
«األولمبي» يواجه البحرين اليوم استعدادا لتصفيات كأس آسيا
ّ
الجهاز الفني للمنتخب
يعول
ً
األولمبي كثيرا على المباراة
التجريبية التي سيخوضها
الفريق في الساعة 7:00
من مساء اليوم مع المنتحب
البحريني في المنامة ،لتجهيز
الالعبين للتصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا تحت
 23سنة.

المنتخب األولمبي في لقاء سابق
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ي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوط ـن ــي
األولمبي لكرة القدم مع نظيره
البحريني بالعاصمة المنامة
فــي الـســاعــة السابعة مــن مساء
الـيــوم ،وذلــك ضمن استعدادات
المنتخب الوطني لخوض غمار
منافسات المجموعة الخامسة
التي تستضيفها الكويت خالل
الـفـتــرة مــن  22إلــى  26الـجــاري،
وت ـ ـ ـضـ ـ ــم مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات سـ ــوريـ ــة
واألردن و ق ـي ــر غ ـي ــز س ـت ــان إ ل ــى
جانب األزرق ،ضمن التصفيات
المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا
تحت  23سنة ،والمؤهلة بدورها
ألولمبياد طوكيو .2020
وك ــان المنتخب حـقــق الـفــوز
فــي مـبــاراتــه التجريبية األولــى
بمعسكره في المنامة على نادي
سترة البحريني بهدف من دون
رد أحرزه عبدالعزيز علي مروي،
ً
وقــدم الفريق مستوى جيدا في
المباراة نال عليه رضا وإعجاب
الجهاز الفني ،وما عابه فقط هو

ً
إهدار الالعبين للفرص تباعا.
وقام الجهاز اإلداري بتسجيل
المباراة ،حيث شاهدها الجهاز
الفني بقيادة المدرب الكرواتي
دينكو ،في وجود المدير الفني
لـلـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة وم ــدرب
المنتخب األول روميو جــوزاك،
للوقوف على أبرز سلبياته من
أجــل تالفيها فــي مـبــاراة الـيــوم،
إلى جانب اإليجابيات.
ً
ويـعـ ّـول الجهاز الفني كثيرا
عـلــى م ـب ــاراة ال ـي ــوم ف ــي تجهيز
ً
الالعبين للتصفيات ،وخصوصا
أن اللجنة الفنية لم تعلن ما إذا
ك ــان ــت ه ـن ــاك مـ ـب ــاراة تـجــريـبـيــة
مـ ــع م ـن ـت ـخ ـب ــات داخ ـ ـ ــل الـ ـب ــاد،
فــي الـتــدريـبــات الـتــي سيجريها
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـع ــد الـ ـ ـع ـ ــودة مــن
البحرين ،والتي يدشنها يوم 16
الجاري ،وتتجه النية في اللعب
الـ ـي ــوم بـتـشـكـيـلـيــن مـخـتـلـفـيــن،
للوقوف على مستوى الالعبين،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء فـ ـ ــي وضـ ــع
تصور للتشكيل األساسي الذي
سيخوض به الفريق التصفيات

المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا
ت ـ ـحـ ــت  23سـ ـ ـن ـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
استبعاد  4العبين عقب انتهاء
الـمـعـسـكــر م ــن ال ـقــائ ـمــة األول ـيــة
التي وقع االختيار عليها وتبلغ
ً
 30العبا ،على أن يتم استبعاد
 4الع ـب ـيــن آخ ــري ــن ق ـبــل ان ـطــاق
ال ـت ـص ـف ـي ــات ،إذ ت ـن ــص الئ ـحــة
ً
البطولة على قيد  22العبا في
قائمة كل منتخب.
ويواصل عضو مجلس إدارة
اتحاد الـكــرة ،مدير المنتخبات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة أحـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ـجـ ــب ع ـقــد
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ـ ــع الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
ل ـت ـج ـه ـي ــزه ــم ل ـل ـت ـص ـف ـي ــات ،مــع
ً
إبعادهم تماما عن أي ضغوط
عصبية أو نفسية ،إذ يطالبهم
بـشـكــل م ـت ـكــرر بــال ـتــرك ـيــز ال ـتــام
وعدم االنشغال بغير التصفيات،
واالستعدادات لها بشكل الئق،
ك ـم ــا يـ ـح ــرص خـ ــال الـمـعـسـكــر
ع ـلــى ف ــرض س ـيــاج م ــن الـســريــة
والكتمان على التدريبات.

ةديرجلا
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الكويت يواصل صدارته لممتاز السلة
جابر الشريفي

نجح فريق نادي الكويت في
الفوز على الجهراء بنتيجة
 ،52-69كما فاز القادسية
على القرين  76-104وكاظمة
على الشباب  ،65-96في
ختام القسم االول من الدوري
الممتاز لكرة السلة.

واص ــل فــريــق ن ــادي الـكــويــت
تـصــدره ال ــدوري الممتاز لكرة
ال ـس ـل ــة ،ب ـعــد ف ـ ــوزه الـمـسـتـحــق
على الجهراء  52-69في المباراة
التي جمعتهما ،أمس األول ،على
صالة يوسف الشاهين في ختام
القسم األول ،كما فاز القادسية
عـلــى الـقــريــن  ،76-104وكاظمة
على الشباب .65-96
وبــذلــك رفــع الكويت رصيده
إلى  10نقاط في صدارة الترتيب
ً
دون اي هــزي ـمــة ،مـتـفــوقــا على
ال ـق ــادس ـي ــة ال ـث ــان ــي ب ـ ـ  9ن ـقــاط،
وكـ ــاظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـثـ ــالـ ــث بـ ـ ـ ــ 8نـ ـق ــاط،
وال ـ ـج ـ ـهـ ــراء الـ ــرابـ ــع بـ ـ ــ 7ن ـق ــاط،
ً
والقرين  6نقاط وأخيرا الشباب
 5نقاط.
وي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـك ــوي ــت يـسـيــر
بـ ـخـ ـط ــى واث ـ ـ ـقـ ـ ــة ن ـ ـحـ ــو إحـ ـ ـ ــراز
لقبه الـثــانــي فــي الـمــوســم ،بعد
ان ت ــوج ب ـك ــأس االتـ ـح ــاد أول ــى
بطوالت الموسم الحالي ،الشهر
الماضي ،بتغلبه على القادسية
في المباراة النهائية.
ج ـ ــاءت مـ ـب ــاراة ال ـك ــوي ــت مع
ال ـج ـهــراء بـطـيـئــة ف ــي بــدايـتـهــا،
وفشل خاللها العبو الفريقين
فــي تسجيل ا كـثــر مــن نقطتين
لكالهما طــوال الدقائق السبع
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وه ـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ط ــوي ـل ــة
ً
ج ــدا دون تسجيل مــن فريقين
يـ ـعـ ـتـ ـب ــران مـ ـ ــن أفـ ـ ـض ـ ــل ان ــدي ــة
البطولة ،قبل أن ينتهي الربع
األول بالتعادل .11-11
ونـ ـج ــح الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ف ــرض
افضليته فــي الــربــع الثاني من

سلة أخبار
اليرموك بطل أشبال
التنس تحت  14سنة

صراع تحت السلة في لقاء القادسية والقرين
خ ــال تميز الـفــريــق فــي تنفيذ
ال ـه ـج ـمــات ال ـم ــرت ــدة الـســريـعــة
عـبــر عـبــدالـلــه ال ـش ـمــري وعــزيــز
رمـ ـض ــان ،إل ــى ج ــان ــب مـســانــدة
حسين الـخـبــاز وحـمــد عــدنــان،
وتألق عبدالمحسن القطان في
ال ـت ـس ـج ـيــل م ــن الـ ـخ ــارج وســط
أداء م ـتــواضــع م ــن قـبــل العـبــي
الجهراء ،لينتهي الربع الثاني
لمصلحة االبيض .27-38
واسـتـمــرت سيطرة األبيض
ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ع ـبــر فــرض

اسلوبه في الجانبين الدفاعي
والهجومي ،في ظل تسرع أداء
الع ـب ــي ال ـج ـه ــراء ال ـ ــذي يـعــانــي
غـ ـي ــاب أكـ ـث ــر مـ ــن العـ ـ ــب م ــؤث ــر
مثل عبدالعزيز ضــاري ونايف
الـصـنــدلــي وعـبــدالـلــه ال ـصــراف،
في حين يتميز األبيض بوجود
مجموعة مميزة مــن الالعبين
الشباب الذين فرضوا سيطرتهم
ع ـل ــى الـ ـمـ ـب ــاراة وأن ـ ـهـ ــوا ال ــرب ــع
الثالث بفارق  19نقطة .41-60
وتراجع األداء بصورة كبيرة

في الربع االخير ،وهو ما تسبب
فــي انـخـفــاض نسبة التسجيل
من الجانبين ،حيث طغى اللعب
السلبي وســط ضـمــان الكويت
الفوز باللقاء ،لتنتهي المباراة
ب ــان ـت ـص ــار م ـس ـت ـحــق لــأبـيــض
.52-69

القادسية والقرين
بـ ـ ـ ــدروهـ ـ ـ ــا ،جـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـ ـب ـ ــاراة
القادسية مع القرين متوسطة

الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى ،سـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــر عـ ـل ــى
مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا االص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر م ـن ــذ
صـ ــافـ ــرة ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ف ـن ـج ــح فــي
ا ن ـه ــاء ا ل ــر ب ــع االول لمصلحته
 ،16-29وواص ـ ــل سـيـطــرتــه في
ً
الــربــع الثاني مستغال تواضع
مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـن ــافـ ـس ــه وت ـس ــرع ــه
فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات ،لتحويل
ه ـ ـ ــذه الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـم ـق ـط ــوع ــة
للهجوم المعاكس السريع عبر
عبدالعزيز الحميدي ومحمد
الـسـلـيــم ،لـيـنـهــي ال ــرب ــع الـثــانــي

لمصلحته بفارق كبير .31-65
كـمــا نـجــح فــي الــربــع الثالث
فـ ـ ــي االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ع ـ ـلـ ــى ن ـفــس
المنوال وسط محاوالت خجولة
لمنافسه ،األمر الذي انهى الربع
ً
الثالث متفوقا بنتيجة ،51-84
واس ـت ـط ــاع االص ـف ــر ان يـتــرجــم
افـضـلـيـتــه ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـبــاراة
ً
ويخرج فائزا .76-104

قمة ساخنة بين العربي والقادسية في «الطائرة» الخرافي يحصد جائزة التميز واإلبداع
الشبابي في مجال الرياضة
حصدالعب نادي الكويت للفروسية علي الخرافي
جائزة التميز واإلبداع الشبابي في مجال الرياضة
ضمن النسخة الرابعة.
وهنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت
لـلـفــروسـيــة جميع الـفــائــزيــن ،ومـنـهــم ال ـف ــارس علي
الخرافي ،بعد فوزه بهذه الجائزة المهمة في مجال
الرياضة.
يذكر أن الخرافي صاحب الميدالية الذهبية في
دورة األلعاب اآلسيوية بجاكرتا  ،2018إضافة إلى
تحقيقه المركز األول في العديد من البطوالت الدولية
التي أقيمت في أوروبــا وبطوالت أقيمت بالخليج،
وآخ ــره ــا الـ ـف ــوز ب ـب ـطــولــة ال ــدرع ـي ــة ل ـل ـفــروس ـيــة في
السعودية ،كما حقق العديد من البطوالت المحلية
ويحمل لقب فارس الموسم في .2018-2017

األولمبياد الخاص يختتم زيارته للشارقة

جانب من لقاء سابق بين العربي والقادسية

●

محمد عبدالعزيز

يتجدد الصراع التقليدي بين الغريمين
ال ـقــادس ـيــة وال ـع ــرب ــي ،ع ـنــدمــا يـلـتـقـيــان في
الخامسة من مساء اليوم على صالة يوسف
الغانم بنادي كاظمة ضمن الجولة الثامنة
من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
ويـ ـح ــل ف ــي الـ ـس ــادس ــة وال ـن ـص ــف م ـســاء
ً
ً
الكويت ضيفا ثقيال على الجهراء ،وتختتم
الجولة اليوم في السابعة مساء باستضافة
كاظمة لفريق التضامن.

لقاء الجريحين
ً
تحمل المباراة األولى أهمية خاصة ،نظرا
للمنافسة المستمرة والطموح المشترك بين
القادسية الثاني برصيد  11نقطة ،والساعي
إلى استعادة نغمة الفوز بعد الخسارة في آخر

مباراتين أمام كاظمة والكويت ،وذلك من أجل
المحافظة على موقعه في الصراع على اللقب.
ويـسـعــى األص ـفــر إل ــى ت ـكــرار ال ـفــوز على
غريمه العربي صاحب المركز الرابع برصيد
تسع نقاط ،والطامع كذلك في نفض غبار
الهزيمتين أم ــام الـكــويــت وكــاظ ـمــة ،والـثــأر
لخسارته في ذهاب القسم األول.
المستوى الفني للفريقين مـتـقــارب ،لذا
سيكون م ــدرب القادسية الـصــربــي دراغ ــان
ً
ً
ً
مـطــالـبــا بــإعــداد العـبـيــه فـنـيــا ونـفـسـيــا بعد
ال ـخ ـس ــارة أم ـ ــام ال ـك ــوي ــت ال ـس ـبــت الـمــاضــي
بالبطاقتين الحمراوين لتكرار الفوز على
األخضر.
وفـ ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ــأمـ ــل مـ ـ ـ ــدرب ال ـع ــرب ــي
سـعــد يـعـقــوب تصحيح أخ ـطــاء العـبـيــه في
المباريات السابقة ،وتقديم مستوى جيد
يمكنه مــن حصد النقطتين ،واالرت ـقــاء في
جدول الترتيب.

وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،يـطـمــح الـكــويــت
فــي المركز الثالث برصيد عشر نقاط إلى
مواصلة مسيرته الناجحة وصراع المنافسة
على اللقب ،وذلــك بتكرار الـفــوز على فريق
ال ـج ـه ــراء ال ـخــامــس ب ـ ـ  8ن ـقــاط ال ـطــامــع في
المحافظة على صحوته األخيرة بعد الفوز
على التضامن ،على أمــل الـهــروب من شبح
الهبوط.

كاظمة والتضامن
وي ـن ـط ـبــق الـ ـش ــيء ن ـف ـســه ع ـلــى ال ـم ـب ــاراة
الـثــالـثــة ،الـتــي يسعى فيها الـبــرتـقــالــي إلــى
االبتعاد بقمة الترتيب والفوز على التضامن
القابع في المركز األخير برصيد سبع نقاط،
وال ــذي يتطلع ب ــدوره إلــى تحقيق مفاجأة
للهروب من قاع الترتيب وشبح الهبوط.

الزمالك يهزم جورماهيا ويعتلي
صدارة مجموعته بـ «الكونفدرالية»
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ح ـق ــق ال ــزم ــال ــك فـ ـ ــوزا كـبـيــرا
على جورماهيا الكيني بأربعة
أهداف دون مقابل ،في المباراة
التي أقيمت بينهما مساء أمس
األول ،على استاد بــرج العرب،
ف ــي ال ـج ــول ــة ق ـبــل األخـ ـي ــرة من
دور المجموعات بالكونفدرالية
اإلفريقية.
بـهــذه النتيجة ،ثــأر الزمالك
مــن جــورمــاه ـيــا ،بـعــد أن خسر
الـمــواجـهــة األولـ ــى بينهما في
كـيـنـيــا ب ــأرب ـع ــة أهـ ـ ــداف مـقــابــل
ه ـ ــدف ـ ـي ـ ــن ،وي ـ ـع ـ ـت ـ ـلـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة
الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة بــرصـيــد 8
نـ ـق ــاط وخ ـل ـف ــه بـ ـت ــرو أتـلـتـيـكــو
األنـغــولــي بــرصـيــد  7ن ـقــاط ،ثم
ن ـصــر حـسـيــن داي ف ــي الـمــركــز
الـ ـث ــال ــث ب ـن ـف ــس ال ــرصـ ـي ــد مــن
النقاط ،بينما يأتي جورماهيا
ف ــي ال ـمــركــز األخ ـي ــر بــرص ـيــد 6
نقاط.
وقرر مرتضى منصور رئيس
الــزمــالــك ص ــرف مـكــافــأة قــدرهــا
 50ألـ ــف ج ـن ـيــه ل ـك ــل العـ ــب مــن
أجــل تحفيزهم قبل السفر إلى
ال ـجــزائــر ي ــوم الـجـمـعــة المقبل
لمواجهة نصر حسين داي ،يوم
األح ــد ،فــي الجولة األخـيــرة من

فرحة العبي الزمالك بالفوز
دور المجموعات بالكونفدرالية.
كما وقع الزمالك غرامة 300
ألف جنيه على المغربي حميد
أحداد بسبب واقعة وقوفه على
الكرة خالل المباراة.
ي ــأت ــي ذل ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
قــرر فيه رئيس الزمالك تعديل
عقد كهربا خالل األيام المقبلة،
كـ ـم ــا وعـ ـ ـ ــده بـ ـمـ ـك ــاف ــأة خ ــاص ــة
قـ ــدرهـ ــا  150ألـ ـ ــف ج ـن ـي ــه لـكــل
ه ــدف ي ـح ــرزه ف ــي مــرمــى نصر
حسين داي ،وذلك لتعويضه عن

غرامة الـ  300ألف الموقعة عليه
بـعــد أزم ـتــه األخ ـيــرة مــع بعض
جماهير النادي.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــد م ــرت ـض ــى
منصور أن اتـحــاد الـكــرة وافــق
على تأجيل مباراة الفريق أمام
ال ـم ـقــاولــون ال ـعــرب وال ـتــي كــان
مقررا لها الخميس المقبل في
ال ـ ــدوري لـتـقــام ي ــوم  20م ــارس
الجارى.

رياضة

اخـتـتــم وف ــد الـكــويــت زيــارتــه
إلم ــارة ال ـشــارقــة ،الـتــي وصلها
الجمعة ،استعدادا للمشاركة في
دورة األلعاب العالمية الخامسة
عـ ـش ــرة ل ــأول ـم ـب ـي ــاد الـ ـخ ــاص،
ال ـم ـقــرر إقــامـتـهــا ف ــي أبــوظـبــي،
بمشاركة أكثر مــن  7500العب
والعبة من مختلف دول العالم.
ُ
ونظمت احتفالية أمس األول
ل ـج ـم ـيــع الـ ــوفـ ــود الـ ـت ــي أق ــام ــت
خالل األيام الماضية في إمارة
الشارقة ،بحضور رئيس مركز
ال ـشــارقــة لـلـخــدمــات الــريــاضـيــة
ال ـش ـي ــخ ص ـق ــر ال ـق ــاس ـم ــي ،وت ــم
على هامش االحتفالية تكريم
ممثلي الوفود.
ورحب رئيس مركز الشارقة
لـلـخــدمــات الــريــاضـيــة بــالــوفــود
الموجودة في اإلمارات ،وتمنى

تكريم رحاب بورسلي
لهم التوفيق بالدورة األولمبية
العالمية.
وق ــام وف ــد الـكــويــت بــزيــارات
شملت جــزيــرة الـنــور ،ومتحف
الشارقة لآلثار ،ومدينة الشارقة

لـلـخــدمــات اإلنـســانـيــة ،الـتــي تم
إنـ ـش ــاؤه ــا عـ ــام  ،1979وت ـق ــدم
خدمات متنوعة لذوي اإلعاقة،
وتـهــدف إلــى مناصرة وتمكين
األشخاص ذوي اإلعاقة.

اختبار صعب للهالل في مواجهة الدحيل

اختتمت أمس األول
بطولة كأس االتحاد
تحت  14سنة للتنس،
على مالعب مركز التنس
باالتحاد الكويتي
بنادي اليرموك،
بحضور أمني السر العام
لالتحاد الكويتي للتنس
عبدالرضا الغريب،
ومساعد أمني الصندوق
أحمد القالف.
وفي لقاء التنافس على
املركزين األول والثاني
على ملعب مركز التنس
باالتحاد الكويتي ،فاز
اليرموك على نظيره
الكويت بنتيجة -3صفر،
حيث فاز العب اليرموك
محمد الشطي على العب
الكويت عبدالرحمن بن
علي .1-2
كما حقق العب اليرموك
يعقوب يوسف الفوز
على العب الكويت
سعود الشريف .1-2
وفي مباراة الزوجي ،فاز
ثنائي اليرموك حسني
الشطي وعبدالوهاب
العبدالله على ثنائي
الكويت يوسف املجدلي
وحسن البحراني .1-2
وفي لقاء املركزين الثالث
والرابع ،فاز خيطان على
الساملية بنتيجة .1/2

الكويت يتوج بلقب
أشبال اليد

أحرز أشبال نادي
الكويت لقب دوري
تحت  15سنة لكرة
اليد ،برصيد  28نقطة،
إثر فوزه على القرين،
الذي حل ثالثا بـ23
نقطة ،بنتيجة ،18-27
في املباراة الختامية
للبطولة ،والتي جرت
أمس األول على صالة
مركز الشهيد فهد
األحمد بالدعية.
وانتزع فريق اليرموك
الوصافة بـ 24نقطة،
بعد فوزه القاتل على
الصليبيخات ،21-22
أمس األول ،ضمن
الجولة األخيرة.
وقام أمني سر اللجنة
املؤقتة التحاد كرة اليد
علي بوهندي ،ونائب
مدير اللعبة بنادي
الكويت سامح الهاجري،
ومدير اللعبة بنادي
القرين عبدالعزيز
يالوس ،بتوزيع
امليداليات التذكارية
على العبي الفرق الثالثة
األوائل ،وتسليم كأس
البطولة لقائد فريق
الكويت.

ً
القرين بطال لكأس
براعم السلة

العين للتعويض أمام االستقالل ...والسد يسعى للثأر من بيرسبوليس
يـ ـخ ــوض ال ـ ـهـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي اخ ـت ـب ــارا
صعبا ،عندما يستضيف الدحيل القطري
اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في
الرياض ،ضمن الجولة الثانية من منافسات
المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا ،التي
ً
ستشهد أيضا مباراة أخرى تجمع استقالل
اإليراني والعين اإلماراتي في طهران.
وبعد خروج مخيب من دور المجموعات
الـمــوســم الـمــاضــي ،ضــرب الـهــال بـقــوة في
مستهل مشواره القاري بالعودة بفوز ثمين
من أرض العين اإلماراتي بهدف وحيد في
الجولة األول ــى سجله مهاجمه المخضرم
محمد الشلهوب.
ويتطلع الهالل إلى تحقيق الفوز الثاني
تــوال ـيــا ،واالنـ ـف ــراد بــال ـصــدارة ال ـتــي يتربع
ً
ع ـل ـي ـه ــا ح ــالـ ـي ــا م ـن ــاف ـس ــه بـ ـف ــارق
األهداف.
وفي المقابل يأمل الدحيل،
ً
ً
الذي حقق فــوزا كبيرا على
استقالل طهران اإليراني في
الجولة الماضية بثالثية
نـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ،الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة
بنتيجة ايجابية
تـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن لـ ــه
االستمرار في
الصدارة.
مدرب الهالل زوران

وس ـي ـف ـت ـقــد ال ـف ــري ــق الـ ـ ــذي يـ ـش ــرف عـلــى
تــدري ـبــه ال ـبــرت ـغــالــي روي ف ــاري ــا الـمـســاعــد
السابق لمواطنه جوزيه مورينيو 3 ،العبين
أس ــاس ـي ـي ــن ف ــي ص ـف ــوف ــه هـ ــم :ال ـم ـع ــز عـلــي
هــداف كــأس آسيا األخـيــرة ،وعاصم مادبو
وإس ـمــاع ـيــل مـحـمــد بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،بيد
أن فــاريــا يستطيع االعتماد على المغربي
يوسف العربي مهاجم الهالل السابق ،والذي
سجل هــدفــا على االق ــل فــي آخــر  11مـبــاراة
لفريقه في المسابقة القارية.

العين واالستقالل
وعلى استاد أزادي في طهران ،يصطدم
العين ،بطل نسخة  ،2003بواقعه الصعب
والتاريخ الذي ال يصب في مصلحته،
ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ي ـ ـح ـ ــل ض ـ ـي ـ ـفـ ــا ع ـل ــى
االستقالل ،في مباراة يسعى
ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان مـ ـ ــن خ ــال ـه ــا
لتعويض خسارتهما في
الجولة األولى.

ويعاني الفريق اإلمــاراتــي تراجعا حادا
في مستواه ،وهو ما ظهر جليا امام الهالل
عندما تعرض ألول هزيمة على ارضــه في
تاريخ لقاءاته مع بطل السعودية.

السد وبيرسبوليس
وف ــي ال ــدوح ــة سـتـكــون الـمــواجـهــة ،التي
ت ـج ـمــع ال ـس ــد ال ـق ـط ــري م ــع بـيــرسـبــولـيــس
اإليـ ــرانـ ــي وص ـي ــف ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي في
قمة المجموعة الرابعة ،ثأرية ونــاريــة ،وال
بديل فيها عن الفوز امــام الفريقين اللذين
اخفقا في تحقيق االنتصار بالجولة االولى
بخسارة السد في جدة أمام األهلي السعودي
بهدفين نظيفين وتعادل بيرسبوليس على
ملعبه بهدف مع بختاكور االوزبكي.
اللقاء سيكون ثأريا في المقام
األول مـ ــن ج ــان ــب الـ ـس ــد الـ ــذي
ك ــان مــرشـحــا ب ـقــوة للمنافسة
عـلــى الـلـقــب الـمــوســم الـمــاضــي،
قـبــل ان يـحــرمــه بيرسيبوليس
مــن ال ــوص ــول لـلـنـهــائــي بـعــد أن
فــاز عليه بالدوحة بهدف
وت ـ ـع ـ ــادال فـ ــي طـ ـه ــران
بهدف لكل منهما.

مدرب الدحيل روي فاريا

ّ
توج فريق نادي القرين
ً
لبراعم كرة السلة بطال
لبطولة كأس االتحاد
تحت  13سنة بعد تغلبه
على كاظمة بنتيجة -51
 25في املباراة النهائية،
التي جمعتهما أمس
األول ،على صالة ثانوية
حمد الرجيب بكيفان.
وجاء فريق النادي
العربي في املركز الثالث
بتغلبه على النصر
 44-62في املباراة التي
سبقت املباراة النهائية
لتحديد املركزين الثالث
والرابع.
وبذلك تكون بطولة
كأس االتحاد قد
اختتمت على أن يبدأ
الدور الثاني من بطولة
الدوري األسبوع املقبل
لتحديد البطل.
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يوفنتوس يحلم بريمونتادا على حساب أتلتيكو العنيد
يسعى يوفنتوس اإليطالي
إلى قلب نتيجة الذهاب
صفر ٢-أمام أتلتيكو مدريد،
وذلك عندما يستقبله اليوم
في إياب دور الـ 16ببطولة
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.

بـ ـع ــدم ــا خـ ـس ــر ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس أم ـ ــام
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ص ـفــر2-
ف ــي ذهـ ــاب دور ال ـ ــ 16بـبـطــولــة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،بات الفريق
اإليطالي أمام مهمة صعبة جدا ،لقلب
موازين المواجهة لمصلحته وانتزاع
ب ـط ــاق ــة الـ ـت ــأه ــل ع ـن ــدم ــا يـسـتـضـيــف
منافسه اإلسـبــانــي ال ـيــوم فــي مـبــاراة
اإلياب.

ويأمل يوفنتوس تفادي المصير
الــذي واجـهــه ريــال مــدريــد اإلسباني
حــامــل اللقب وبــاريــس ســان جرمان
ال ـف ــرن ـس ــي ،إذ فـ ــرط ك ــل م ـن ـه ـمــا فــي
انـتـصــاره فــي جــولــة الــذهــاب وخسر
إيــابــا ل ـيــودع الـفــريـقــان الـبـطــولــة من
دور الـ.16
ف ـق ــد ت ـغ ـلــب الـ ــريـ ــال ع ـل ــى أي ــاك ــس
الـهــولـنــدي فــي عـقــر داره  1-2ذهــابــا
ث ــم خ ـس ــر ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه بــال ـعــاص ـمــة
اإلسـبــانـيــة إيــابــا  ،4-1كـمــا فــاز ســان
ج ـيــرمــان ع ـلــى مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي -2صفر في مانشستر ،ثم
خسر إيــابــا فــي العاصمة الفرنسية
.3-1
ورب ـم ــا ش ـكــل الـ ـخ ــروج الـمـفــاجــئ
ل ـل ــري ــال وسـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان ،ن ـب ــأ س ــارا
ليوفنتوس ،الذي يعد مرشحا
ق ــوي ــا ل ـل ـفــوز بــالـلـقــب
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم،
وخ ـ ــاص ـ ــة فــي
ظ ـ ـ ــل وج ـ ـ ــود

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
بين صفوفه.
ل ـ ـكـ ــن يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس تـ ـلـ ـق ــى ص ــدم ــة
بالهزيمة بثنائية نظيفة فــي مباراة
الذهاب ،وهو ما يحتم عليه استعادة
التوازن منه في مباراة اليوم من أجل
مواصلة المشوار في البطولة.
ول ــم يـظـهــر رون ــال ــدو ،ال ــذي اعتلى
منصة التتويج بالبطولة األوروبـيــة
خمس م ــرات ،بأفضل مستوياته مع
يــوف ـن ـتــوس ف ــي دوري األبـ ـط ــال ،وقــد
سجل هدفا واحدا للفريق خالل سبع
مباريات ،علما بأنه سجل إجمالي 43
هــدفــا خــال الـنـســخ الـثــاث الماضية
التي شهدت تتويجه مع ريال مدريد.
ومــع ذل ــك ،ال ي ــزال يوفنتوس يثق
بقدرات نجمه البرتغالي بشكل كبير،
وقد طالبه باالستفادة من هذا الدعم
خالل المباراة.
وتــراجــع دعــم جماهير يوفنتوس
شيئا ما خالل المباريات األخيرة ،إذ
أبدى المشجعون تذمرهم من ارتفاع

أسـعــار الـتــذاكــر ،لكنهم أك ــدوا عزمهم
على دعم الفريق في مواجهة أتلتيكو.
وأبــدى فويتشيك تشيزني حارس
مرمى يوفنتوس ،ثقته بتقديم عرض
جيد ،ولكنه أكد الحاجة للتحسن في
جميع المراكز على أرض الملعب.
وأضاف الحارس البولندي "يجب
أن ن ـ ــؤدي ب ـش ـكــل أف ـض ــل م ــن م ـب ــاراة
الذهاب ،سواء في الدفاع أو الهجوم.
يبدو األمــر بسيطا ،لكنه ليس هكذا،
يجب أن نثق بقدراتنا ،فنحن نؤدي
بـشـكــل جـيــد ج ــدا ،وال ـم ـبــاريــات التي
أجريت أخيرا في دوري األبطال تظهر
لنا أن الفرصة متاحة دائما".

اليوفي بثالثة مدافعين
و ت ــردد أن ماسيميليانو أليغري
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـيــوف ـن ـتــوس ي ــدرس
ال ـ ــدف ـ ــاع فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم ب ـثــاثــة
ع ـن ــاص ــر ،ح ـيــث ي ـن ـت ـظــر أن ي ـخــوض
الـقــائــد جـيــورجـيــو كيليني الـمـبــاراة

رقــم  500له مع يوفنتوس ،إذ يتطلع
ألـ ـيـ ـغ ــري ل ـل ـت ـعــامــل ب ـش ـكــل ج ـي ــد مــع
أسلوب دييغو سيميوني المدير الفني
ألتلتيكو مــدريــد وال ــذي يعتمد على
طريقة .2-4-4
ويفتقد ألـيـغــري فــي م ـبــاراة اليوم
ج ـهــود الـمــدافـعـيــن الـيـكــس ســانــدرو
وماتيا دي تشيليو بسبب اإل يـقــاف
واإلصـ ــابـ ــة ،ع ـلــى ال ـت ــرت ـي ــب ،لكن
ج ـ ـ ـ ــواو ك ــان ـس ـي ـل ــو ب ـ ـ ــات الئ ـق ــا
للمشاركة على الجهة اليمنى
كما ينتظر مشاركة مارتين
كــاسـيــريــس ول ـيــونــاردو
سبينازوال ،الــذي يظهر
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
البطولة.
وي ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــر
أن ي ـع ـت ـمــد
أل ـ ـي ـ ـغـ ــري

في الهجوم على رونالدو إلى جانب
ماريو ماندزوكيتش ،العــب أتلتيكو
السابق ،على أن يدعمهما باولو ديباال
أو فـيــدريـكــو بــرنــارديـسـكــي ،ويتوقع
أن يشارك دوغــاس كوستا ،حتى لو
لبعض الوقت في المباراة.
ويـخــوض أتلتيكو مــدريــد مـبــاراة
ال ـي ــوم بـعــد أن ف ــاز مطلع
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع عـلــى
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــس
-1ص ـفــر ليظل
فـ ــي ال ـم ــرك ــز
ال ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
ب ـ ـف ـ ــارق س ـبــع
ن ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاط خ ـ ـلـ ــف
برشلونة اإلسباني.
(د ب أ)

غريزمان نجم أتلتيكو
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يوفنتوس  xأتلتيكو مدريد
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ديباال نجم يوفنتوس

غودين يدخل قائمة األتلتي
ت ــوجـ ـه ــت ب ـع ـث ــة ف ــري ــق
أتلتيكو مــدريــد أمــس إلى
مدينة تورين اإليطالية،
ل ـخ ــوض م ـ ـبـ ــاراة إي ــاب
ث ـ ـمـ ــن ن ـ ـهـ ــا ئـ ــي دوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال أمـ ـ ـ ــام ف ــري ــق
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ،ب ـقــائ ـمــة
م ـك ــون ــة مـ ــن  20الع ـب ــا،
وانضم لها أيضا دييغو
غودين الــذي تلقى ضربة
ف ــي ال ـف ـخ ــذ األيـ ـم ــن خ ــال
تــدريـبــات الفريق الجمعة
الماضي.
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي دي ـ ـي ـ ـغـ ــو
سـيـمـيــونــي ق ــائ ــد الـفــريــق
على أمل تمام شفائه قبل
الـمــواجـهــة المرتقبة أمــام
البيانكونيري اليوم ،حيث
ت ــدرب الــاعــب األح ــد على
الهامش ،ومن المفترض أن
يواصل التدريبات للوقوف
على حالته ومعرفة مدى
جاهزيته.
ويـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــب عـ ـ ـ ــن ق ــائـ ـم ــة
الـفــريــق  4العبين آخــريــن،

هـ ـ ـ ـ ــم ديـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــو ك ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــا
وتوماس بارتي لإليقاف،
وفيليبي لويس ولوكاس
هرنانديز لإلصابة ،وقام
س ـي ـم ـي ــون ــي أيـ ـض ــا بـضــم
 4العـبـيــن مــن الـنــاشـئـيــن،
وهـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس أل ـي ـك ــس
دوس سانتوس والمدافع
خافيير مونتيرو وال عــب
ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط مـ ـيـ ـكـ ـي ــل ك ـ ـ ــارو
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــم خ ـ ــواكـ ـ ـي ـ ــن
مونيوز.
(إفي)

رونالدو :استعدوا للعودة!
ي ــأم ــل ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي أن يــؤتــي
االستثمار الــذي وضعه بالنجم البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو ،ح ـيــن ت ـعــاقــد معه
الصيف الماضي من ريال مدريد اإلسباني
مقابل قرابة  100مليون يورو ،ث ـ ـمـ ــاره
الثالثاء حين يستضيف فريق
"الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـعـ ـج ــوز" أتـلـتـيـكــو
مدريد اإلسباني في اياب ثمن
نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا،
وهو متخلف بهدفين نظيفين.
وفي حديث له مع تلفزيون
الـنــادي عشية اللقاء المرتقب
مع فريق المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني ،أقــر رونــالــدو بــأنــه "لــم نكن
نتوقع أن نخسر لقاء الذهاب صفر ،2-لكن
أي شــيء قد يحصل ونريد أن نــرد بأفضل
طريقة على أرضنا ،أمام جمهورنا".
واعتبر البرتغالي ،الذي قاد ريال مدريد
الـ ــى ال ـل ـق ــب ال ـ ـقـ ــاري ف ــي الـ ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة
ال ـمــاض ـيــة أن ـه ــا "أم ـس ـي ــات رائـ ـع ــة ،مــذهـلــة:
أمسيات دوري أبطال أوروبا" .وأردف "الفريق
واثــق من خــوض مـبــاراة رائـعــة ،وأنــا أيضا.
للمشجعين أقول :فكروا بإيجابية ،لنؤمن،
استعدوا للعودة!".
ً
ويـعــول يوفنتوس كـثـيــرا على رونــالــدو
الذي أطاح به من الدور ربع النهائي الموسم
الماضي بتسجيله ثنائية في تورينو قاد

ب ـهــا ريـ ــال ل ـل ـفــوز -3ص ـف ــر ف ــي ال ــذه ــاب ،ثم
سجل هــدف التأهل في الوقت القاتل ايابا
(خـســر ري ــال  ،)3-1مــن أجــل تـكــرار مــا حققه
النجم البرتغالي في أبريل  2016حين سجل
ثالثية حــول بها خسارة فريقه ذهابا أمام
فولفسبورغ األلـمــانــي بهدفين
نظيفين.
والـ ـ ـع ـ ــودة م ــن بـعـيــد
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت مـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــدة
بـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــة
ل ـي ــوف ـن ـت ــوس ،إذ

ليبي :اليوفي ال يموت
سبق أن حقق ذلــك ثماني م ــرات فــي دوري
األبطال ،بينها في ربع نهائي نسخة 1996
ض ــد ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي طــريـقــه إلحـ ــراز لقبه
الثاني واألخير.
بــال ـن ـس ـبــة ل ـص ـح ـي ـفــة "كـ ــوري ـ ـيـ ــري دي ـلــو
س ـب ــورت" ف ــإن "س ــي آر  7مــوجــود هـنــا (مــع
يوفنتوس) من أجل ذلك" ،لخوض "مباراة ال
يمكن لكريستيانو رونالدو أن يخطئ فيها".
وأردفت "لم يوقع من أجل الفوز بلقب
الــدوري أو تعزيز المبيعات ،يوفنتوس
ينتظر إنـهــاء أع ــوام مــن الـخـيـبــة" ،في
إش ـ ـ ــارة م ـن ـهــا ال ـ ــى خ ـس ــارت ــه نـهــائــي
المسابقة خمس م ــرات منذ تتويجه
األخير عام  ،1996بينها مرتان في األعوام
األرب ـ ـعـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ض ــد قـطـبــي
إسبانيا برشلونة وريــال
مدريد.

أك ــد اإلي ـط ــال ــي مارتشيلو
ليبي ،المدرب األسبق لنادي
يوفنتوس ،وال ــذي حقق معه
آخر بطولة دوري أبطال توج
ب ـهــا ال ـفــريــق اإلي ـط ــال ــي عــام
 ،1996أم ــس األول ،أن "مــن
يظنون" أن اليوفي "قد ودع"
دوري األبطال ال يعرفون الروح
التي يتميز بها البيانكونيري.
ورغـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة الـ ـف ــري ــق
بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو
مدريد في ذهــاب ثمن نهائي
ال ـب ـطــولــة ،ف ــإن لـيـبــي ي ــرى أن
الالعبين تحت قيادة المدرب
ماسيميليانو أليغري لديهم
الـسـمــات الـكــافـيــة لـلـعــودة في
النتيجة وتصحيح المسار،
جاء ذلك خالل مقابلة نشرتها
أم ــس صحيفة ال ريبوبليكا
اإليطالية.
وصـ ـ ــرح ال ـ ـمـ ــدرب األس ـب ــق
للسيدة العجوز ،الذي سبق له
العودة في النتيجة أمام ريال
مدريد عام  ،2003بعدما خسر
فــي مـبــاراة الــذهــاب بإسبانيا
( ،)2-1وتـمـكــن م ــن ال ـف ــوز في

اإلي ـ ــاب (" ،)1-3يــوف ـن ـتــوس ال
يموت مطلقا ،ومن يظنون أنه
قد ودع البطولة ال يعرفونه،
الـيــوفــي ال يـمــوت بطريقة أو
ب ــأخ ــرى ،وخ ـصــوصــا عندما
ي ـ ـجـ ــرح" .وأردف" :يـ ـج ــب أن
نتحلى بــال ـهــدوء قـبــل الحكم
عليه ،فسابقا رأينا كيف أنهى
األم ـ ـ ــر ،يــوف ـن ـتــوس ال يمتلك
 7أرواح ب ــل  ،70ف ـهــو فــريــق
مليء بالمحاربين وجميعهم
يعلمون كيفية تخطي لحظات
ال ـم ـع ــان ــاة ،ي ـجــب أال ي ـف ـقــدوا
تركيزهم ،وأن يتحلوا بالصبر،
فاألهداف قادمة".

رونالدو

سيتي لعدم تكرار أخطاء الذهاب ...وفرصة أخيرة لتيديسكو

العبو سيتي والمدرب غوارديوال

يستقبل مانشستر سيتي اإلنكليزي
عـلــى ملعبه االت ـح ــاد ضـيـفــه شــالـكــه في
إياب ثمن النهائي من ُدوري أبطال أوروبا
لـكــرة ال ـقــدم ،واض ـعــا نـصــب عينيه عــدم
تكرار األخطاء التي وقع فيها في الذهاب،
بـعــدمــا قـلــب تخلفه بـعـشــرة العـبـيــن من
 2-1إلى فوز مثير  ،2-3فيما بات مدرب
الفريق األلماني دومينيكو تيديسكو امام
الفرصة األخيرة إلنقاذ نفسه من اإلقالة.
وي ـل ـخ ــص مـ ـ ــدرب س ـي ـتــي اإلس ـب ــان ــي
جوسيب غــوارديــوال معاناة فريقه على
ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسنكيرشن
امـ ــام فــريــق يـحـتــل ال ـمــركــز ال ــراب ــع عشر
فــي الــ"بــونــدسـلـيـغــا" ،قــائــا "مــازلـنــا غير
م ـس ـت ـعــديــن ل ـل ـق ـتــال م ــن أجـ ــل ال ـم ــراح ــل
المتقدمة" ،مضيفا في إشــارة الــى تقدم
شالكه بهدفين للدولي الجزائري نبيل
بن طالب من ركلتي جزاء ،وطرد مدافعه
الدولي األرجنتيني نيكوالس أوتامندي
"مـنـحـنــاهــم ركـلــة ال ـجــزاء األولـ ــى ،وركـلــة
الجزاء الثانية والبطاقة الحمراء .في هذه
المسابقة مــا يحصل غير جـيــد ،حصل

ال ـعــديــد م ــن األمـ ـ ــور .ل ــو ح ـصــل ذل ــك في
مراحل اخرى ،لكان انتهى األمر".
ويــديــن سـيـتــي ب ـفــوزه ال ــى ال ـم ـهــارات
ال ـف ــردي ــة لــاع ـب ـيــه م ــع ال ـم ـتــألــق ال ـبــديــل
الدولي األلماني لوروا سانيه ،الذي سجل
هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة بعد
 7دقائق من دخوله بدال من األرجنتيني
سيرخيو أغويرو ،والى رحيم سترلينغ
ال ـ ــذي خ ـطــف هـ ــدف الـ ـف ــوز ف ــي الــدقــائــق
القاتلة.
ويدرك سيتي جيدا أن الفرصة متاحة
أمامه هذا الموسم في الساحة األوروبية
ليقول كلمته االخيرة ،خصوصا في ظل
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خــروج معظم األسماء الكبيرة ،إذ حجز
ح ـتــى اآلن ك ــل م ــن مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي ومــواطـنــه وتــوتـنـهــام ،بورتو
البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي
بطاقات التأهل للدور ربع النهائي ،وهي
أنــديــة لــم تـصــل إل ــى ه ــذا ال ــدور الموسم
الماضي.
وف ــي مــواسـمــه السبعة مــع برشلونة
وب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األلـ ـم ــان ــي ،ل ــم يفشل
غوارديوال في الوصول إلى الدور نصف
الـنـهــائــي ،فــي حـيــن أن سيتي تــأهــل الــى
المربع الذهبي للمسابقة مرة واحدة في
تاريخه عام  ،2016عندما خسر امام ريال
مدريد اإلسباني حامل اللقب في االعوام
الثالثة األخـيــرة ،والــذي خــرج وهــو يجر
اذيــال الخيبة هذا الموسم من دور ثمن
النهائي بخسارته في مجمل المباراتين
أمام أياكس (.)5-3
ويلعب غوارديوال ورقة عدم المقارنة
مع األندية األوروبية الكبيرة لتبرير فشله
في الفوز بالكأس القارية بعد ثالثة أعوام
امضاها في مانشستر.

وم ــؤخ ــرا ،ص ــرح الـ ـم ــدرب اإلس ـبــانــي
قائال "مقارنة مع برشلونة ،ريال (مدريد)،
بايرن ميونيخ وهي اندية تملك تاريخا
مــن النتائج الــرائـعــة ،ال مـجــال للمقارنة
(مع فريقه)".
ويخوض شالكه مباراته امام سيتي
ب ـم ـع ـنــويــات ضـعـيـفــة إثـ ــر خ ـس ــارت ــه في
ال ـ ــدوري ام ــام ف ـي ــردر بــريـمــن  ،4-2وهــي
خسارته الثالثة تواليا.
وأق ـ ـ ــر ال ـم ـه ــاج ــم الـ ـس ــويـ ـس ــري بــريــل
إي ـم ـب ــول ــو ،ص ــاح ــب ه ــدف ــي ف ــري ـق ــه ضــد
بريمن ،بصعوبة الموقف قائال "ال نقاط،
ال تحسن كبير .أوقات صعبة بانتظارنا"،
مضيفا "األمور لن تصبح اسهل ،وعلينا
أن نستعد لذلك".
ويأمل العبو شالكه انقاذ رأس مدربهم
م ــن مـقـصـلــة اإلق ــال ــة ،م ــن خ ــال اس ـقــاط
سيتي على أرضه ،لكن المهمة لن تكون
سهلة امــام فريق فــاز بمبارياته التسع
األخيرة في معقله.

31
الملكي يتنفس الصعداء وثالثية بن يدر تعيد الحياة إلشبيلية
ةديرجلا

•
العدد  / 4063الثالثاء  12مارس 2019م  5 /رجب 1440هـ

sports@aljarida●com

ً
وضع ريال مدريد حدا لسلسلة
هزائم في  3مباريات متتالية،
بفوزه  1-4على مستضيفه
بلد الوليد في مباراة فوضوية،
أمس األول ،شهدت إلغاء
هدفين ألصحاب ًاألرض
الذين أضاعوا أيضا ركلة جزاء،
بينما ُطرد كاسيميرو العب
الفريق الزائر قرب النهاية.

تنفس ري ــال مــدريــد الـصـعــداء
بعد الخيبات الثالث التي عاشها
في األيام القليلة الماضية ،وذلك
بتحويل تخلفه أمــام ضيفه بلد
الــول ـيــد إل ــى ف ــوز  ،1-4ف ــي حين
أعـ ـ ــاد ال ـف ــرن ـس ــي وسـ ـ ــام ب ــن ي ــدر
الحياة إلشبيلية وأبقاه في دائرة
المنافسة على المشاركة في دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،ب ـق ـيــادتــه لـلـفــوز
على ضيفه ريال سوسييداد ،5-2
أمس االول ،في المرحلة الـ  27من
الدوري اإلسباني.
ودخ ــل ال ـنــادي الملكي اللقاء
ف ــي ظـ ــروف صـعـبــة لـلـغــايــة بعد
خروجه من نصف نهائي الكأس
بخسارته على أرضه أمام غريمه
برشلونة صفر 3 -ثم سقط مجددا
أمام األخير على ملعبه أيضا في
ال ــدوري صـفــر ،1-قبل أن تحصل
الكارثة الثالثاء بهزيمة مذلة في
"سانتياغو برنابيو" أمام أياكس
ال ـه ــول ـن ــدي  4-1ف ــي إي ـ ــاب ثـمــن
نهائي دوري األبطال ،بعد أن كان
فائزا ذهابا خارج ملعبه .1-2
وبـ ـع ــد أربـ ـ ــع ه ــزائ ــم مـتـتــالـيــة
على ملعبه فــي ثــاث مسابقات،
وخروجه المذل من كأس إسبانيا
ودوري أبـطــال أوروب ــا ،حــل ريــال
مــدريــد ومــدربــه المغضوب عليه
األرجنتيني سانتياغو سوالري
عـلــى بـلــد الــولـيــد ال ـس ــادس عشر
بمعنويات في الحضيض.
وكـمــا جــرت ال ـعــادة فــي اآلونــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،خ ـ ــاض ريـ ـ ـ ــال ال ـل ـق ــاء
ب ـغ ـي ــاب ال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث بــايــل
وإيـسـكــو الـمــرشــح رحيلهما عن

الـ ـف ــري ــق ن ـه ــاي ــة الـ ـم ــوس ــم ،عـلــى
غ ــرار الـبــرازيـلــي مــارسـيـلــو الــذي
اك ـت ـفــى بــال ـج ـلــوس ع ـلــى مـقــاعــد
ال ـ ـبـ ــدالء ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  ،89فــي
حـ ـي ــن غ ـ ـ ــاب ال ـ ـقـ ــائـ ــد س ـي ــرخ ـي ــو
راموس بسبب اإليقاف ،لكنه كان
متواجدا بصحبة الفريق لتأكيد
أن ال ـم ـشــادة ال ـتــي حـصـلــت بينه
وبين رئيس الـنــادي فلورنتينو
بيريز بعد الخسارة أمام أياكس
أصبحت خلفهما ،ولن تكون هناك
أي ذيول لها.
وعــانــى ري ــال كـثـيــرا فــي بــدايــة
ال ـ ـشـ ــوط األول وأسـ ـعـ ـف ــه ال ـحــظ
بإهدار روبن ألكاراس ركلة جزاء
سددها في المدرجات بعد خطأ
مـ ــن ألـ ـ ـف ـ ــارو أودري ـ ـ ــوس ـ ـ ــوال ضــد
أوس ـ ـكـ ــار ب ــان ــو ( ،)12ث ــم أل ـغــي
هــدفــان ألصـحــاب األرض بداعي
الـتـسـلــل ،أول ـه ـمــا بـعــد االحـتـكــام
الــى تقنية اإلعــادة بالفيديو "في
أيه آر".
وانحنى ريــال في نهاية األمر
أم ـ ـ ــام ض ـغ ــط م ـض ـي ـفــه واهـ ـت ــزت
شـ ـب ــاك ــه ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  29ع ـبــر
المغربي أنور محمد إثر تمريرة
من سيرجيو غوارديوال.
لكن المدافع الفرنسي رافايل
فـ ــاران أط ـلــق ال ـم ـب ــاراة م ــن نقطة
الـ ـصـ ـف ــر بـ ـ ــإدراكـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل فــي
الدقيقة  34بعدما أفــاد من خطأ
في الخروج من المرمى للحارس
ج ـ ــوردي مــاس ـيــب ال ـ ــذي اه ـتــزت
ش ـبــاكــه م ــرة أخ ـ ــرى ب ـعــد دقــائــق
معدودة على بداية الشوط الثاني،
وهذه المرة من ركلة جزاء انتزعها

ريفالدو :بيريز سبب
األزمة ...وزيدان لن يعود
اع ـت ـبــر ال ــاع ــب ال ـبــرازي ـلــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـيـ ـت ــور ب ــارب ــوس ــا
ف ـيــريــرا الـشـهـيــر بـ ـ "ري ـفــالــدو"
أن فلورينتينو بيريز ،رئيس
نادي ريال مدريد اإلسباني هو
السبب المباشر لــأزمــة التي
يـمــر بـهــا ه ــذا ال ـفــريــق ال ـكــروي
ً
هـنــاك ،معربا عــن اعـتـقــاده بأن
الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان لن
يعود إلى منصب المدير الفني
للنادي الملكي.
وقال ريفالدو" :نعم ،بالطبع،
ال ــرئ ـي ــس ،ه ــذا م ــؤك ــد ،إن ــه أول
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ،زيـ ـ ـ ــدان لـ ــم يـعــد
المدرب وكريستيانو (رونالدو)
رح ــل ،عـلــى األرج ــح زي ــدان كــان
يعلم أن كريستيانو سيرحل،
زيدان رحل ألنه كان يعرف هذه
األم ـ ــور ،وه ــو مـ ــدرب يـ ــروق له

ريفالدو
الفوز باأللقاب ،وعندما رأى هذه
التحركات أدرك أنــه لــن يتمكن
من تحقيق نجاحات".
وأكد ريفالدو أن جميع العبي
ً
ريال مدريد مسؤولون أيضا عن
األزمة التي سقط فيها الفريق.
وتـ ــابـ ــع" :بـ ـع ــد رحـ ـي ــل الع ــب
مـثــل كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــد كــان
ً
ي ـس ـج ــل  40أو  50هـ ــد فـ ــا فــي
الـمــوســم ،أعـتـقــد أن كــل الفريق
عليه أن ينتفض أل نــه ال يمكن
ل ــري ــال م ــدري ــد أن يـعـتـمــد على
كريستيانو وحده".
واسـ ـتـ ـط ــرد ن ـج ــم بــرش ـلــونــة

هازارد :نشعر بخيبة أمل

هازارد

أب ـ ــدى إي ــدي ــن ه ـ ـ ـ ــازارد ه ــداف
فريق تشلسي أسفه لتعادل فريقه
 1-1م ــع ضـيـفــه وولـفــرهــامـبـتــون
أمس األول ،في المرحلة الثالثين
لبطولة ال ــدوري اإلنكليزي لكرة
القدم.
وص ـ ـ ـ ــرح الـ ـنـ ـج ــم ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
لشبكة (سـكــاي سـبــورتــس) عقب
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة "نـ ـشـ ـع ــر ب ـخ ـي ـب ــة أم ــل
بطبيعة الـحــال .لــم نخلق الكثير
مــن الـفــرص ،واتسمت تحركاتنا
بالبطء الشديد".
وأض ـ ــاف ه ـ ــازارد ،الـ ــذي أح ــرز
هدف التعادل لتشلسي في الدقيقة
الثانية من الوقت المحتسب بدال
من الضائع ،بعدما تقدم الضيوف
بهدف فــي الدقيقة  65عــن طريق
راؤول خيمنيز "الالعبون يشعرون
بالحزن ،ألنه كان بإمكاننا القيام
بما هو أفضل".

ً
الـســابــق قــائــا" :ال أع ــرف لماذا
رحل (كريستيانو رونالدو) ،كان
بإمكان ريال مدريد اإلبقاء على
رونالدو ،لو بقى لما حدث لريال
مدريد ما يحدث اآلن".
وأعــرب ريفالدو عن اعتقاده
ً
بـ ــأن زي ـ ـ ــدان ل ــن ي ـع ــود م ـج ــددا
لـمـنـصــب ال ـمــديــر الـفـنــي لــريــال
ً
م ــدري ــد ،واس ـت ـط ــرد ق ــائ ــا" :ال
أعتقد أن زيــدان سيعود ،ليس
هناك سبب لعودته اآلن ،ليس
ه ــذا بــالــوقــت الـجـيــد ،أعـتـقــد أن
االحتماالت تصب في مصلحة
عودة مورينيو".

الخراز العب بلد الوليد يضيع ركلة الجزاء
أودري ــوس ــوال ونـفــذهــا الفرنسي
اآلخر كريم بنزيمة بنجاح (.)51
وت ـع ـق ــدت م ـه ـمــة ب ـل ــد الــول ـيــد
وتبخر حلمه بتحقيق فوزه األول
ع ـلــى ريـ ــال م ــدري ــد م ـنــذ نوفمبر
 ،2008ع ـن ــدم ــا أضـ ـ ــاف بـنــزيـمــة
هــدفــه الشخصي الـثــانــي وهــدف
فريقه الثالث بكرة رأسية إثر ركلة
ركـنـيــة ( ،)59راف ـعــا رص ـيــده هــذا
الموسم إلــى  22هدفا في جميع

المسابقات ،بينها  13في الدوري.
وت ـ ـعـ ــرض ريـ ـ ـ ــال لـ ـض ــرب ــة فــي
الدقائق العشر األخيرة بعد طرد
البرازيلي كاسيميرو لنيله إنذارا
ثــانـيــا ،لـكــن ذل ــك لــم يمنع صانع
ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش
من اضافة هدف رابع بعد تمريرة
من بنزيمة ومــراوغــة للمدافعين
في منطقة الجزاء (.)85
وبهذا الفوز ،ابتعد ريال مجددا

في المركز الثالث بفارق  6نقاط
ع ــن خ ـي ـتــافــي الـ ــرابـ ــع الـ ـ ــذي ف ــاز
الـسـبــت الـمــاضــي عـلــى هويسكا
 ،2-1فــي حين تجمد رصـيــد بلد
الوليد عند  26في المركز السادس
عشر.

انتصار كبير إلشبيلية
وب ـ ـقـ ــي إش ـب ـي ـل ـي ــة ف ـ ــي دائ ـ ــرة

إينسينيي يحتفل بهدفه

المنافسة على المشاركة ايضا في
دوري األبطال أوروبــا بفضل بن
يدر الذي قاده للفوز على ضيفه
ريال سوسييداد .2-5
وسجل بن يدر ثالثة من أهداف
فــري ـقــه الـخـمـســة ( 48و 58و)61
وبــاب ـلــو ســاراب ـيــا ( )25وميكيل
أويــارســابــال ( 69خطأ في مرمى
فريقه) الهدفين اآلخــريــن ،بينما
كــان هــدفــا الضيف الباسكي من

نصيب أويــارســابــال بــالــذات (28
و 77من ركلة جزاء).
وه ـ ـ ــو الـ ـ ـف ـ ــوز األول ل ـل ـن ــادي
األنـ ــدل ـ ـسـ ــي فـ ــي آخ ـ ــر  6م ــراح ــل
والـ ـث ــان ــي ف ـق ــط ف ــي  11مــرح ـلــة،
ليرفع رصـيــده الــى  40نقطة في
المركز السادس بفارق خمس عن
خيتافي صــاحــب الـمــركــز الــرابــع
األخير المؤهل لدوري األبطال.

ً
سوالري يبرز احترافية العبيه دي ليخت يقترب كثيرا من البرشا
أبـ ـ ـ ــرز مـ ـ ـ ــدرب ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
سانتياغو ســوالري "احترافية
وال ـت ــزام" العـبــي فــريـقــه ،مــؤكــدا
أنـ ـ ــه ي ـش ـع ــر ب ــدعـ ـمـ ـه ــم ،وأنـ ـه ــم
س ـي ـك ـم ـلــون م ـع ــه ال ـط ــري ــق إل ــى
نهايته.
وأق ـ ــر الـ ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي
عـقــب التغلب عـلــى بـلــد الوليد
 ،1-4في الجولة الـ 27من الدوري
اإلسباني أن األسبوع الماضي
ك ـ ــان "ص ـع ـب ــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع"،
وأن أول  25دقـيـقــة مــن مـبــاراة
بـلــد الــول ـيــد كــانــت تـعـكــس هــذا
ال ــوض ــع ،ول ـك ــن فــري ـقــه ت ـجــاوز
األمر بعد ذلك.
وقال "هذا يظهر احترافيتهم
وروحهم وقدرتهم على التفاعل،
وانـ ـ ـه ـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة ج ـ ـيـ ــدة مــن
الالعبين واألشخاص الجيدين".
وأشار إلى أن مسألة الخالف
مع إيسكو أغلقت ،وأنها "مسائل
داخ ـل ـيــة" ل ــن تـمـنــع ال ــاع ــب من
التدرب بشكل طبيعي ،وأن "يتم
البدء من جديد".

سوالري

وأكــد أهمية فــوز الفريق في
هذه المباراة من أجل "االستمرار
في العمل لحصد الثالث نقاط
ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـق ــادم ــة ،وجـمــع
أكبر عدد ممكن ،ألن ها هو ما
يتبقى" ،فــي إش ــارة إلــى توديع
ال ـم ـل ـكــي ل ـب ـطــولــة كـ ــأس الـمـلــك
ودوري أبطال أوروبا.
(إفي)

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أمس ،أن
المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ،نجم أياكس
ً
أمستردام ،اقترب كثيرا من االنضمام لبرشلونة
اإلسباني في الصيف المقبل.
ً
ورغــم عدم تلقي الالعب الشاب ( 19عاما) أي
عــرض من إدارة برشلونة ،كشفت التصريحات
األخ ـي ــرة لــرئـيــس ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي ،جوسيب
ماريا بارتوميو ،مدى اهتمام النادي اإلسباني
ب ـض ــم دي ل ـي ـخ ــت ،إذ أك ــد
ب ــارت ــومـ ـي ــو أن ن ــادي ــه
ً
يـخـطــط حــال ـيــا لضم
الالعب في الصيف
ال ـم ـق ـبــل ل ـي ـجــاور
زمـ ـيـ ـل ــه ال ـق ــدي ــم
ف ـ ـ ــي أي ـ ــاك ـ ــس،
فــريـنـكــي دي
يونغ.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت
دي ليخت
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
"مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو
ديبورتيفو" أن
انـ ـضـ ـم ــام ال ـم ــداف ــع
الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ـ ــان ك ــاي ــر

ً
نيمار تحت مجهر سلطات الضرائب مجددا

ً
عاد النجم البرازيلي نيمار ليكون هدفا
لسلطات الضرائب اإلسبانية التي الحقته
سابقا بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله
م ــن ســان ـتــوس إل ــى بــرش ـلــونــة ع ــام ،2013
وذلك بعدما فتحت تحقيقا بشأن المكافآت
المرتبطة بتمديد عقده مع النادي الكتالوني
وانتقاله القياسي الى باريس سان جرمان
الـفــرنـســي ع ــام  2017بـحـســب صحيفة "ال
موندو".
ووف ـ ـق ـ ــا ل ـل ـص ـح ـي ـف ــة ،تـ ـحـ ـق ــق س ـل ـط ــات
الضرائب اإلسبانية فيما إذا كان نيمار قد
دفع في إسبانيا الضرائب المواجبة عليه
من المكافآت اإلضافية التي حصل عليها
من برشلونة ،ومن صفقة انتقاله إلى سان
جرمان.
ورفضت وزارة المالية اإلسبانية التعليق
على ما ذكرته "ال موندو" لدى االتصال بها
من وكالة فرانس برس.
وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن

عام  ،2017أي عامه األخير مع برشلونة قبل
االنتقال الى سان جرمان مقابل رقم قياسي
قدره  222مليون يورو ،على نيمار التصريح
عن دخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه في
إسبانيا أو فرنسا خالل تلك الفترة.
والـمـكــافــأة الـمــالـيــة الـنــاجـمــة عــن تمديد
ع ـقــده مــع بــرشـلــونــة فــي صـيــف  2016مــدة
خمسة أعوام ،هي محور معركة قانونية بين
البرازيلي وناديه السابق ،من المقرر عقد
جلسة في  21مــارس الـجــاري أمــام محكمة
العمل في برشلونة.
وب ـح ـســب "ال م ــون ــدو" ،طـلـبــت سـلـطــات
الـضــرائــب مــن المحكمة تــزويــدهــا بجميع
ال ـم ـع ـلــومــات الـمـتـعـلـقــة ب ـه ــذه ال ـم ـعــامــات
المالية التي تشمل مبلغ الـ  26مليون يورو
الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة
بعد أن مدد البرازيلي عقده في .2016
وبـ ـع ــد ال ــرحـ ـي ــل ال ـم ـف ــاج ــئ ل ـل ـب ــرازي ـل ــي
ال ــى س ــان جــرمــان فــي صـيــف  ،2017رفــض

نيمار
بــرشـلــونــة أن يــدفــع ه ــذا الـمـبـلــغ ال ــى العــب
سانتوس السابق ،كما قرر مقاضاته على
خـلـفـيــة ع ــدم اح ـتــرامــه ع ـق ــده ،مـطــالـبــا إي ــاه
بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة  8.5ماليين
يورو.

إينسينيي يجنب نابولي الخسارة
أنقذ لورنتسو إينسينيي فريقه نابولي من الخسارة
وأدرك له التعادل مع مضيفه ساسوولو  ،1-1في المرحلة
السابعة والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وواصل نابولي نزيف النقاط بتعادل رابع مقابل فوزين

رياضة

وهزيمة في آخر سبع مباريات ،وصار رصيده  57نقطة
مقابل  75ليوفنتوس المتصدر الفائز في افتتاح المرحلة
الجمعة على أودينيزي  1-4والماضي بثبات نحو لقب
ً
ثامن تواليا.

في المقابل ،صار رصيد ساسوولو  32وبقي في المركز
الثاني عشر.
وك ــان ســاســوولــو ال ـطــرف األف ـضــل فــي ال ـشــوط األول،
وفترات طويلة من الثاني واستطاع التسجيل بواسطة
دومينيكو بيراردي الذي وصلته كرة داخل المنطقة ،فراوغ
وسدد بيسراه من زاوية ضيقة في أعلى الزاوية اليسرى
للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا (.)52
ورمى نابولي بثقله بعد الهدف ،وأجرى مدربه كارلو
أن ـش ـي ـلــوتــي تـبــديـلـيــن دف ـع ــة واح ـ ــدة ف ــأش ــرك الـبــولـنــدي
ً
اركاديوش ميليك ،صاحب  14هدفا حتى اآلن ،واأللماني
ً
أمـيــن يــونــس ب ــدال مــن سيموني فـيــردي والـجــزائــري آدم
ً
ونــاس ( )66دون أن يغير في األمــر شيئا حتى الدقائق
األخيرة.
ونجح إينسينيي في تسجيل هدفه التاسع في البطولة
ب ـت ـســديــدة خ ــادع ــة وف ــي غـفـلــة م ــن ال ـج ـم ـيــع ،إال ح ــارس
ساسوولو جانلوكا بيغولو الذي تطاول لها واصابها
برؤوس االصابع دون أن يمنعها من هز شباكه (.)86
ً
وضـغــط نــابــولــي بـقــوة خـصــوصــا فــي الــدقــائــق الست
المحتسبة كوقت ضائع ،وسنحت له ثالث فرص أبرزها
رأسية عبر سيباستيانو لوبرتو (.)4+90
وفشل التسيو في البقاء على مسافة واحدة مع تورينو
وأتاالنتا بتعادله مع مضيفه فيورنتينا بهدف لتشيرو
ً
إيموبيلي ( )23الذي رفع رصيده إلى  13هدفا ،مقابل هدف
للكولومبي لويس مورييل (.)61
وص ــار رصـيــد التسيو ال ــذي يملك مـبــاراة مؤجلة مع
أودينيزي 42 ،نقطة مقابل  37لفيورنتينا.

توديبو لصفوف برشلونة فــي يناير الماضي
أصاب دي ليخت باإلحباط بعض الشيء ،لكن مع
مرور الوقت وبعد تصريحات قيادات برشلونة
التي أبــرزت اهتمامهم بمتابعته ،انتعشت آمال
المدافع الهولندي مرة أخــرى في ارتــداء قميص
النادي الكتالوني.
وأشــارت الصحيفة إلى أن دي ليخت يتحلى
ً
بثقة كبيرة جدا في قدرته على حجز مكان
له في التشكيلة األساسية لبرشلونة
واللعب بجوار المدافع اإلسباني
المخضرم ،جيرارد بيكيه.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت "مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو
ديبورتيفو" أن دي ليخت
ً
يصب تركيزه حاليا في
م ـس ـي ــرت ــه مـ ــع أي ــاك ــس
ً
أمستردام ،خصوصا
بعد أن تــأهــل األخير
إل ـ ــى دور ال ـث ـمــان ـيــة
لبطولة دوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ــزايـ ــدت
ح ـظ ــوظ ــه ف ــي ال ـف ــوز
ب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
الهولندي.

الالنا يشيد بالفوز على بيرنلي
أكد آدم الالنا العب فريق ليفربول ،أن فريقه كان يتعين
عليه الـفــوز على ضيفه بيرنلي كــي يبقي على آمــالــه في
المنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
السيما عقب فوز مانشستر سيتي  1-3على ضيفه واتفورد
السبت.
وقــال الالنــا عقب الـمـبــاراة" :كــان ينبغي علينا أن نقدم
ً
ً
أداء احترافيا خصوصا عقب فوز مانشستر سيتي على
واتفورد".
أضاف العب ليفربول" :أعتقد أننا أظهرنا شخصية رائعة
بعد تأخرنا بهدف مبكر واستحقينا الفوز في النهاية".
من جانبه ،أعرب األلماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
عن اعتراضه على احتساب الهدف األول لبيرنلي ،وقال
لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء "معظم
الــدول ال تسمح بتسجيل مثل هــذا النوع من األه ــداف .ال
يمكن ألحد أن يتدخل مع حارس المرمى في منطقة الست
ياردات".
(د ب أ)

فينيكس يلحق بغولدن ستايت
أسوأ هزيمة لهذا الموسم
لخص كالي طومسون ما اختبره
غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز أم ــس األول
أمـ ـ ــام ض ـي ـف ــه الـ ـمـ ـت ــواض ــع فـيـنـيـكــس
صنز بقوله بعد المباراة التي سقط
فـيـهــا حــا مــل ا ل ـل ـقــب  " ،115-111عـلــى
األرجح أسوأ هزيمة لنا هذا الموسم"
ف ـ ــي دوري ك ـ ـ ــرة ا ل ـ ـس ـ ـلـ ــة األ م ـ ـيـ ــر كـ ــي
للمحترفين.
ودخ ــل غــولــدن سـتــايــت ال ــى الـلـقــاء
وه ـ ــو لـ ــم ي ـ ــذق طـ ـع ــم الـ ـه ــزيـ ـم ــة أمـ ــام
فينيكس في آخر  18مواجهة بينهما،
ما جعله مرشحا فوق العادة لحسم
المباراة لصالحه ،السيما أن ضيفه
يـ ـقـ ـب ــع فـ ـ ــي ذي ـ ـ ــل تـ ــرت ـ ـيـ ــب ال ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـغــرب ـيــة ،وف ـقــد األمـ ــل ف ــي الـحـصــول
ع ـ ـلـ ــى إحـ ـ ـ ــدى بـ ـط ــاق ــاتـ ـه ــا الـ ـثـ ـم ــان ــي
الـمــؤهـلــة لـ ــأدوار اإلق ـصــائ ـيــة "بــاي
أوف".
وحـ ـق ــق ه ـي ــوس ـت ــن روكـ ـت ــس ف ــوزه
ال ـث ــام ــن ت ــوالـ ـي ــا ،والـ ـ ـ ــ( 41م ـق ــاب ــل 25
هــز يـمــة) ،و جــاء على حـســاب مضيفه
داالس مافريكس .93-94
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات األخـ ـ ـ ــرى ،أم ـطــر

تورونتو رابتورز ،أحد فريقين فقط
ضمنا تأهلهما حـتــى اآلن لــ"ا لـبــاي
أوف" ،ال ــى جــانــب مـيـلــووكــي بــاكــس،
سـ ـل ــة مـ ـضـ ـيـ ـف ــه مـ ـي ــام ــي هـ ـي ــت بـ ـ ــ21
ثالثية (عادل رقمه القياسي) ،وخرج
منتصرا .104-125
وحقق سان أنتونيو سبيرز فوزه
الخامس تواليا بالمجمل ،والثامن
على ا لـتــوا لــي فــي ملعبه ،و جــاء على
ح ـس ــاب م ـت ـصــدر الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة
مـلـيــوو كــي بــا كــس  ،114-121بـعــد أن
كان متخلفا  15نقطة في الربع األول.
وفـ ـ ــاز ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـتــونــز عـلــى
شيكاغو بولز  ،108-131وفيالدلفيا
س ـف ـن ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز عـ ـل ــى إن ــدي ــان ــا
ب ـي ـس ــرز  ،89-106وأ ت ــا نـ ـت ــا هــو كــس
ع ـلــى ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز -128
 ،116و مـيـنـيـســو تــا تـمـبــروو لـفــز على
نـيــو يــورك نيكس  ،92-103وممفيس
غ ــري ــزلـ ـي ــز عـ ـل ــى أورالنـ ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك
.97-105
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

تساؤالت شارل مالك!

د .نجم عبدالكريم

ً
هذا الرجل يعد واحدا من كبار مثقفي الوطن العربي ،لكنه غير معروف
ً
إال لدى النخبة ،رغم أنه كان وزيرا لخارجية لبنان ،لكن مكانته الفكرية
ً
واألدبـيــة أكبر بكثير من كونه وزيــرا للخارجية اللبنانية ،فهو العربي
الوحيد الذي ساهم ً في صياغة وثيقة حقوق اإلنسان التي اختارت لها
األمم المتحدة نخبة من كبار المفكرين في العالم ،وكان شارل مالك من
أبرزهم ،حيث صاغ عدة مواد ارتبطت باسمه في هذا الميثاق.

***

• انتهيت من قراءة كتاب "المقدمة" ،الذي يحتوي على سيرته الفلسفية،
ً
وهــي مقدمة ّ
ثرية جــدا لعشاق الـقــراء ة الجادة والــوقــوف على أفكار هذا
ّ
المثقف الكبير ،ففي هذه المقدمة تطرق لموضوعات فلسفية دلت على
اتساع أفقه ،حيث طرح مالك تساؤالت عدة اجتذبتني لكي أنقل البعض
منها لقراء "الجريدة".
• فتحت عنوان "الله ،وكرامة اإلنسان والثورة على الظالم" ،تساءل مالك:
هل اإلنسان حر؟! وأجاب :بالطبع هو حر ،لكن حريته ذاتها لم يخلقها هو
من نفسه ،ولم تأته من ال شيء ،كما يزعم سارتر وغيره من الوجوديين،
ً
وكما يزعم أيضا نيتشه ،بل أتته من مــلء الوجود الــذي خلقه الله فيه،
وبالتالي فاإلنسان مسؤول في النهاية ليس أمام نفسه فحسب ،وال أمام
التاريخ ،بل أمام الله.
ً
• ثم يطرح السؤال التالي :هل يملك اإلنسان عقال؟! ويجيب :بالطبع
يملك ،ولكنه لم يوجد عقله من ذاته ،ولم ينشأ العقل فيه بالسحر من ال
شيء ،بل هو ملء الوجود الذي هو الله ،خلقه فيه وألبسه إياه.
ويضيف :وهل يستطيع اإلنسان بعقله أن يحلل الموجودات ويفهم
تراكيبها وتحوالتها؟!
ويجيب :بالطبع ،لكن هذه القدرة لم تأته من نفسه ،أو من ال شيء ،وال
بالمصادفة أو السحر ،بل من ملء الوجود الذي هو الله الخالق أرادها
له وأوجدها فيه.
•ثم يطرح السؤال التالي :هل يملك اإلنسان إرادة؟!
ً
يجيب :بالطبع يملك ،لكن هذه اإلرادة ،خالفا لما ظن نيتشه وبعض
الوجوديين ،ليست مطلقة ،وال تعمل من فراغ ،بل تعمل في حدود معطاة
صارمة تفعل التالي:
ً
ً
أوال :في حدود األدوات األخرى من بشرية وغير بشرية ،ثانيا :تفعل في
حدود السنن الطبيعية المعطاة ،سنن المادة وسنن الحياة وسنن الفكر
ً
التي ّ
تقيدها من كل جانب ،ثالثا :تفعل في حدود إرادة الله ،فخالق هذه
اإلرادة ذاتها إرادة الله المحدودة لهذا اإلنسان الفرد بالذات.
ً
رابعا :تفعل في حدود مسؤولياته الشخصية تجاه نفسه وتجاه الغير،
ً
وإذا كان مؤمنا تجاه الله ،هذه المسؤوليات التي مهما ثار عليها تبقى
صارخة في وجهه وغيره في الزمن وفي التاريخ ،أو على األقل سيحاسبه
ً
ً
عليها ّ
ربه ،ويحكم عليه إذا كان مقصرا فيها أو متمما لها.
* هل ينتج عن كون الله تعالى بمحض حريته هو الذي أراد لإلنسان
وخلق فيه حريته ومسؤوليته وعقله وفهمه وإرادتــه يعني أن اإلنسان
أص ـبــح ال ش ــيء ،وبــالـتــالــي ح ـ ّ
ـري بــه أن يـقـبــع فــي داره ويستسلم للذل
والخنوع ،وال يكد وال يجد وال يباشر أي مجهود ،ألن الله هو كل شيء،
وبيده كل شيء؟! كال ..فاإلنسان هو بالضبط المخلوق العاقل المتعجب
المحلل الفاهم الحر المسؤول المريد ،وبالتالي هو "المسؤول" عن ممارسة
كل قواه وإنمائها وإكمالها ،وهو الذي يثور على الظلم واالستعباد ،وهو
الذي ينشد الحرية.

محمد الوشيحي

الكويت السورية

alwashi7i@aljarida.com

َ َ
ضدنا والجمهور ضدنا
"الـهــواء ضدنا والحكم ُ ِّ
والحظ ضــدنــا" ،هكذا قــال المعلق السعودي أثناء
تعليقه على مـبــاراة الكويت والسعودية ،التي فاز
المنتخب الكويتي ،في سنوات ماضية.
فيها ِّ
ً
ّ
يحمل فريقه شيئا مــن المسؤولية،
ا لـ ُـمـعــلــق لــم
وال عاتب الـمــدرب وال ناقش خطته وأخ ـطــاء ه ،وال
هــاجــم إدارة منتخب ب ــاده عـلــى س ــوء التحضير،
ً
مثال ،أو سوء التدبير ،بل ّ
حمل الطقس والجغرافيا
المسؤولية ،وارتاح من العناء.
وحكومتنا تفعل ما فعله المعلق ذاك ،وتقول ما
قاله ،فرغم أن "الخيط والمخيط" في يدها ،ورغم أنها
هي الممسكة بالقلم والورقة ،فإنها تهاجم مصانع
ْ
الحبر والقرطاس ،وتحاسب شعبها إن هو غضب
ً
ً
لفرط فسادها ،وتنتظر منه ً
وجزاء وشكورا.
ثناء
ومن يتابع اإلعالم الكويتي الرسمي يتذكر اإلعالم

السوري ،ويرى شدة التطابق بينهما .ال فرق .كالهما
جامد ال روح فيه وال نبض .كالهما مهمته تلميع
األداء الـحـكــومــي .كــاهـمــا يـبــث ن ـشــرات األخ ـب ــار ال
ً
ينقصها إال قراء ة آية الكرسي خوفا على الحكومة
من الحسد.
نفسي مرة ،مرة واحدة على األقل ،يتحدث اإلعالم
الحكومي عن أخطاء الحكومة ،أو يشير إلــى خطأ
واحد ،أو حتى يسمح للجهات األخرى ،كالمسرحيات
والمسلسالت والروايات بالحديث عن األخطاء ،كما
كان في الماضي .نفسي مرة واحدة يتفوق إعالمنا
الرسمي على اإلعالم السوري .وإن كانت كل األصابع
تشير إلى العكس.

الرياح العاتية تعرقل قطارات بلجيكا مسيرة هولندية «تحت المطر» للمناخ
أدت ال ـ ــري ـ ــاح الـ ـع ــاتـ ـي ــة فــي
ب ـل ـج ـي ـكــا ،أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى م ـصــرع
شخص في فالندرز ،إثر سقوط
ً
شجرة ،فضال عن عرقلة حركة
القطارات في البالد.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة ب ـت ـل ـقــي خ ــدم ــات
اإلسـ ـ ـع ـ ــاف بـ ــاغـ ــات م ـت ـع ــددة
بشأن سقوط أشجار أو انهيار
أسطح.

وبـحـســب وكــالــة بـلـغــا ،أدى
سقوط شجرة في منطقة مول
في فالندرز (الشمال) إلى مقتل
رجل.
وتـسـبـبــت األح ـ ــوال الـجــويــة
ّ
فــي شــل حركة سير القطارات
ف ــي أن ـت ــوي ــرب (أن ـف ـي ــر) شـمــال
ال ـ ـبـ ــاد ،وف ـ ــي ش ـ ــرق ف ــان ــدرز
وغربها ،وفق ما كشفت الشركة
ّ
المشغلة للقطارات في بلجيكا

"إس إن سي بي" على موقعها
اإللكتروني.
ُ
وع ــرق ـل ــت ح ــرك ــة ال ـق ـط ــارات
ف ــي أنـ ـح ــاء أخـ ـ ــرى م ــن ال ـب ـلــد،
بحسب ما أفــادت الشركة ،في
وقــت شـهــدت شبكة القطارات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة اضـ ـط ــراب ــات في
بروكسل.
(أ ف ب)

شــارك آالف األشخاص في مسيرة وطنية من أجــل المناخ في
أمستردام ،هي األولى من نوعها بهولندا ،داعين الحكومة إلى اتخاذ
مزيد من التدابير لمواجهة االحتباس الحراري.
واحتشد نحو  40ألف شخص ،بحسب القائمين على الحدث،
تحت مطر غزير في ساحة دام الشهيرة بالعاصمة الهولندية.
وأش ـ ــاد ال ـقــائ ـمــون ع ـلــى ه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ،وم ــن بـيـنـهــم منظمة
"غرينبيس" ّ
وعدة جمعيات هولندية ،بنجاح هذه المسيرة الوطنية
ّ
من أجل المناخ ،بعد تظاهرات مماثلة نظمت في مدن أوروبية أخرى
خالل األسابيع األخيرة.
(أ ف ب)

الصين تمنع «بوينغ  737ماكس  »8من التحليق
و«فالي دبي» تثق بطائراتها

مع حكمة «ال تبوق...
ال تخاف» والمجلس
الطبي العام

حسن العيسى

مع أن المثل الذي يقول "ال تبوق ال تخاف" غير صحيح
ً
تماما في واقــع الفساد وغياب سلطة المحاسبة ،أي دولة
حكم القانون ،إال أن رسالة الشكوى من اللجنة الدائمة في
المجلس الطبي العام للوزير والوكيل تعيد بعض الصحة
لمثل "ال تـبــوق ،"...الرسالة تشتكي من تدخالت النواب في
عمل اللجنة ،وتذكر الرسالة بالحرف الواحد " ...حيث لوحظ
في اآلونة األخيرة ازدياد الضغوط والتدخل السافر لبعض
أعضاء مجلس األمة في قــرارات اللجنة الدائمة مما يترتب
عليها إصدار قرارات وتوصيات طبية غير صحيحة وتفتقر
للعدالة والمساواة ،وفيها الكثير من الـظلم لباقي الناس"
(اللي ما عندهم واسطة نواب ،والتعليق مني).
وتضيف الــرســالــة أنــه فــي حالة رفــض اللجنة الخضوع
لضغوط النواب " ...يقوم النائب المحترم بتوجيه األسئلة
البرلمانية والتشكيك من أعضاء اللجنة ....إلخ إلخ"!
أين الجديد في وساطات نواب السلطة ،سواء في المجلس
الطبي العام أو في أي دائرة حكومية أخرى دون استثناء؟
ومتى حدث في تاريخ المجالس المتعاقبة ،التي أخرجتها
السلطة حسب مواصفاتها ،أنه لم يتدخل الكثير من النواب
لتقديم خدمات لناخبيهم تقفز فوق حكم القانون وتتجاوز
إجراءاته؟! هذا من صميم عملهم وواجباتهم حسب الشروط
المسبقة لسلطة الحكم ،وهذا ما تريده وتتوقعه الحكومة
الــدائـمــة منهم ،وال شــيء غير ذل ــك .م ــاذا كنتم تتوقعون يا
أعـضــاء المجلس الطبي مــن ه ــؤالء ال ـنــواب؟ هــل تتوقعون
منهم التشريع الذي يدفع بالبلد لألمام على صعيد الحريات
والتنمية الحقيقية وليس استعراضات أعلى عمارة وأطول
علم؟ أم تتوقعون محاسبة جادة لنهج الحكومات في قضايا
الفساد وســوء اإلدارة؟! مــاذا يعني لــو طلب منكم نائب ما
ً
ً
ألحــد ناخبيه تـقــاعــدا طبيا كــي يحصل على مـعــاش كامل
دون وجه حق ،أو طلب لهذا الناخب إجازة مرضية طويلة...
ً
وغير هذا من خدمات وضعت أساسا لتمر من أقنية الواسطة
والمحسوبية.
يبدو هنا أن إدارة حكومية مثل "لجنة المجلس الطبي"
تشتكي من إدارة حكومية أخــرى أكبر منها كهذا المجلس
النيابي ،الذي ال صفة من التمثيل الحقيقي إلرادة الجمهور
غير االســم .كأن وزير الصحة كتب هذه الرسالة لنفسه من
خالل أعضاء اللجنة كي يرتاح من صداع نواب "مش هذي
طال عمرك".
ماذا لو أغلق أعضاء اللجنة الباب في وجه تلك الشاكلة
من النواب؟ وماذا يعني لو وجهت أسئلة برلمانية للوزير؟
فهذا النائب "المتوسط ...الضاغط" على أعضاء اللجنة هو
في النهاية "زميل" سلطة لوزير في السلطة ذاتها التي أتت
بــه ...بم سيهدد ويتوعد هذا أو ذاك النائب الوزير ...طالما
كانت اللجنة والوزير يــؤدون واجبهم حسب القانون! مرة
ثانية نقول "ال تبوق ال تخاف" ،مع أن المثل هو مقلوب في
واقع حالنا.

وفيات
منيرة جاسم محمد بن جديع

أرملة مبارك ناصر بن ذيب
 79عاما ،شيعت ،الرجال :الصليبيخات ،شارع ضويحي بن
رميح ،مقابل المخفر ،النساء :الصليبيخات ،ق ،3ش ،114ج،3
م ،20ت99815588 ،51710005 :

عبدالله مطلق خلف ديالن

 59عاما ،شيع ،الرجال :األندلس ،ق ،3ش ،3م ،168النساء:
النهضة ،ق ،1ش ،122م ،9ت92200112 ،99976212 :

مبارك ناصر عبداللطيف العيسى

 84عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :دي ــوان العيسى ،الـفـيـحــاء ،مقابل
دوار بيت التمويل ،الـنـســاء :الــروضــة ،ق ،2ش ،24م ،49ت:
99444744 ،22526822

مريم أحمد حسن أحمد مال

 47عاما ،شيعت ،الرجال :الشهداء ،ق ،1ش ،3م ،57النساء:
كيفان ،ق ،4شارع عرفات ،م ،11ت98879826 ،50759966 :

أحمد سالم ساكت المشعان العنزي

 41عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :صـبــاح الـنــاصــر ،ق ،5ش ،40م،62
النساء :الرقة ،ق ،4ش ،40م ،113ت51616616 ،97900202 :

رشيد سيف بن طريم العازمي

 72عاما ،شيع ،الــرجــال :الصباحية ،ق ،2ش ،10ديــوان بن
طريم ،النساء :جابر العلي ،ق ،5ش ،46م ،5ت،50264747 :
55959588

حسين محمود صفر الدشتي

 77عاما ،شيع ،الرجال :حسينية عباس ميرزا الشيرازي ،بنيد
القار( ،العزاء عصرا) ،النساء :حسينية السيد علي الموسوي،
بنيد القار( ،العزاء عصرا) ،ت99021970 :

مواعيد الصالة
قالت إدارة الطيران في الصين ،أمس،
إنها طلبت من شركات الطيران المحلية
وقف استخدام الطائرات من طراز بوينغ
 737ماكس  8وعــددهــا نحو  ،100وهو
ما يمثل أكثر من ربع األسطول العالمي
لهذه الطائرات ،بعد تحطم طائرة من هذا
الطراز في إثيوبيا.
وكــانــت طــائــرة مــن ط ــراز بوينغ 737
مـ ــاكـ ــس  8ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
اإلث ـي ــوب ـي ــة ت ـح ـط ـمــت ب ـع ــد دق ــائ ــق مــن

إقــاع ـهــا ،أم ــس األول ،فــي طــريـقـهــا إلــى
الـعــاصـمــة الـكـيـنـيــة ن ـيــروبــي ،مـمــا أدى
إل ــى مـقـتــل ك ــل م ــن ك ــان ــوا ع ـلــى مـتـنـهــا،
ً
وعــددهــم  157شـخـصــا .ودف ــع الـحــادث
الـشــركــة اإلثـيــوبـيــة إلــى وقــف اسـتـخــدام
باقي الطائرات التي يضمها أسطولها
من هذا الطراز.
وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من
طراز " 737ماكس  ،"8الذي دخل الخدمة
عام .2017

ففي أكتوبر الماضي تحطمت طائرة
م ــن ه ــذا الـ ـط ــراز تــاب ـعــة ل ـشــركــة لـيــون
اير اإلندونيسية للطيران المنخفض
التكلفة ،بعد  13دقيقة من إقالعها من
جاكرتا فــي رحلة داخـلـيــة ،مما أودى
بحياة من على متنها ،وعــددهــم 189
ً
شخصا.
من ناحية أخرى ،ذكرت متحدثة باسم
شركة فالي دبي ،أمس ،أن الشركة التزال
متيقنة من صالحية طائراتها من طراز

بوينغ  737ماكس  ،8بعد يوم من سقوط
الطائرة اإلثيوبية.
ً
وتدير "فالي دبي" أسطوال من طائرات
 737يضم الطائرة ماكس .8
وذك ـ ــرت الـمـتـحــدثــة "ن ــراق ــب الــوضــع
ومستمرون فــي الـتــواصــل مــع بوينغ...
س ــام ــة رك ــابـ ـن ــا وأط ـق ـم ـن ــا أول ــوي ـت ـن ــا
القصوى".
وقالت الخطوط اإلثيوبية إنها أوقفت
أسطولها من طراز بوينغ  737ماكس 8
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حتى إشعار آخر "كإجراء وقائي إضافي".
وقــالــت شــركــة كــايـمــان إي ــروي ــز ،إنها
أوقـ ـف ــت اس ـت ـخ ــدام طــائــرت ـي ـهــا م ــن هــذا
الطراز إلى حين الحصول على مزيد من
المعلومات.
وذكـ ـ ـ ــرت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم ال ـخ ـطــوط
الجوية النرويجية أن الشركة ستواصل
اسـ ـتـ ـخ ــدام ط ــائ ــرات ـه ــا م ــن هـ ــذا ال ـط ــراز
كالمعتاد.
(رويترز)
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