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جلسة استعراض

اقتصاد

انتهت إلى رفض توصيات «التوظيف» وتأجيل «الشهادات المزورة» بطلب من «التعليمية»
• الغانم :حل قضية «البدون» لدى أصحاب القرار ومتفائل بإكمال مجلس األمة فصله التشريعي
• الحجرف :أقسم بالله لو أخوي ولد أمي وأبوي لطبقت عليه القانون
فهد التركي ومحيي عامر

فـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار ل ـس ـي ــاس ــة تـضـيـيــع
الــوقــت فــي مـنــاقـشــات ال طــائــل منها
وتمييع القضايا الكبرى التي تمس
المواطنين ،لم تخرج جلسة مجلس
األم ــة أم ــس ب ــأي نـتــائــج فيما يتعلق
بملف التوظيف وقضية ا لـشـهــادات
الـ ـم ــزورة ،ف ــي ح ـيــن ان ـت ـهــت مناقشة
قضية تضخم حسابات بعض النواب

«تضخم األرصدة» ...افتحوا
الحسابات «وال نستشرف
على بعضنا»
خ ــال مـنــاقـشــة الـمـجـلــس تـضـخــم أرص ـ ــدة نـ ــواب حاليين
وســاب ـق ـيــن ،تـنــوعــت م ــداخ ــات ال ـن ــواب بـيــن الـمـطــالـبــة بفتح
ً
حساباتهم جميعا وحسابات أهاليهم ،وعــدم "االستشراف
على بعضهم" ،والحديث عن مسؤولية المجلس ومشاركته
في الفساد.
وقال النائب رياض العدساني إن القضية الحالية 02

الحاليين بتوصية يتيمة ،في مقابل
م ــا صـبـغـهــا م ــن اس ـت ـع ــراض نـيــابــي
وتصويب سياسي تجاه الوزراء.
وعـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة ،أعـ ـ ـل ـ ــن رئ ـي ــس
ً
المجلس مرزوق الغانم أن هناك حال
ً
ً
جذريا ونهائيا لقضية غير محددي
ال ـج ـن ـس ـيــة (الـ ـ ـب ـ ــدون) لـ ــدى أص ـح ــاب
ً
ال ـق ــرار ،مبينا أن ه ــذا الـحــل ال يظلم

الـكــويـتـيـيــن أو يــؤثــر عـلــى التركيبة
السكانية« ،لكنني ال أستطيع اإلفصاح
عنه».
ً
وأضاف أن ذلك الحل «حتما ،ليس
ال ـقــانــون ال ـم ـقــدم» ،وأن ــه يـحـتــاج إلــى
ترتيبات معينة ليست داخل المجلس،
بل إلى أمور أخرى يتكامل بعضها مع
ً
ّ
بعض ،مؤكدا أن سن قوانين فرعية لن

العقيل :نحتاج للتخصصات
العلمية ال «اآلداب»
و«اإلسالمية»

استجوابات ...بال مواعيد
الكندري للمبارك والعدساني لناصر الصباح
والعازمي لبوشهري والمال للحجرف
شـ ـه ــدت ج ـل ـس ــة ال ـم ـج ـل ــس أم ـ ــس إع ـ ـ ــان ت ـقــديــم
اسـتـجــوابــات عــديــدة مــن دون تحديد مــواعـيــد لها،
وكانت البداية من النائب د .عبدالكريم الكندري الذي
دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك

ً
ً
إلى صعود المنصة ،معلنا توجيهه استجوابا له.
وعقب خالف شديد بين النائب حمدان العازمي
ووزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
د .جنان بوشهري ،على خلفية نقل موظفين 02

اقتصاديات
تقرير
للتضاعف!
قابلة
دينار...
مليار
مواطنيها
تحرم
الدولة
اقتصادي
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«مستشفيات الضمان»:
 5مراكز صحية للمقيمين
في المرحلة األولى

يحل المشكلة« ،فال نريد ظلم البدون
وال الكويتيين».
ً
وكشف أن هناك تنسيقا مع النواب
في مرحلته النهائية لتقديم اقتراح
بـ ـق ــان ــون ي ـخ ــص تـ ــزويـ ــر ال ـج ـنــاســي
والـ ـه ــوي ــة س ـ ُـيـ ـق ــدم ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة دور
االنـعـقــاد الـحــالــي ،لفضح الـمــزوريــن
الذين حصلوا على الجنسية من دون

١٣

 129مليون ريال أرباح
«زين  -السعودية»
في الربع األول

١٤

إحالل 100
مهندس كويتي
ً
بدال من وافدين
●

يوسف العبدالله

في وقت انتهت من قبول دفعة
جديدة من المهندسين والفنيين،
واصلت المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة ،بـتــوجـيـهــات مـبــاشــرة
من وزيرة األشغال العامة وزيرة
الدولة لإلسكان د.جنان بوشهري،
تطبيق خطتها لتكويت الوظائف
ف ـي ـهــا ،م ــن خـ ــال عـ ــدم الـتـجــديــد
ألكثر من  100وافد يمثلون نحو
 %6من إجمالي موظفيها.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ان ـت ـه ــت
ً
الـمــؤسـســة أخ ـي ــرا م ــن اسـتـكـمــال
تـعـيـيــن أك ـث ــر م ــن  100مـهـنــدس
ومهندسة من الشباب الكويتيين؛
ل ــإش ــراف عـلــى ال ـم ـشــاريــع الـتــي
ً
تنفذها حاليا.
02

ً
وجــه حــق ،معربا عن تفاؤله بإكمال
المجلس فصله التشريعي« ،وال حاجة
للجزع من االستجوابات التي سيتم
التعامل معها وفق الالئحة».
وب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـقــد
خ ـل ـص ــت م ـن ــاق ـش ــة ق ـض ـي ــة تـضـخــم
أرص ـ ـ ــدة ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب ال ـحــال ـي ـيــن
وال ـ ـسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن ،إلـ ـ ـ ــى إقـ ـ ـ ــرار 02

أث ـنــاء مـنــاقـشــة قضية الـتــوظـيــف فــي جلسة أمــس،
أكدت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل
ً
ً
أن هناك نقصا كبيرا في الكوادر الوطنية بالوظائف
ال ـحــرف ـيــة ،إضــاف ــة إل ــى ال ـتــدري ــس ،السـيـمــا ف ــي مـجــال
ً
العلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات ،فضال عن
الخدمات الطبية.
02

زيادة رسوم مراجعة «الحوادث»
والمستشفيات للوافدين %100
تشكيل لجنة وطنية لصحة المراهقين
ً
ً
أص ــدر وزي ــر الـصـحــة ،الشيخ د .بــاســل الـصـبــاح ،ق ــرارا وزاري ــا
بتعديل قيمة رسوم مراجعة المقيمين المشمولين بنظام الضمان
الصحي ،ألقسام الحوادث والمستشفيات ،يتضمن زيادتها إلى 10
ً
دنانير بدال من  ،5التي كانت مقررة عام .2017
وقالت ال ــوزارة ،في بيان أمــس ،إن هــذه الــزيــادة تأتي لتخفيف
العبء عن أقسام الحوادث في المستشفيات وما تعانيه من تكدس
وازدح ــام ،إضافة إلــى رغبة ال ــوزارة في مراجعة المرضى لمراكز
الرعاية الصحية لالستفادة مما تقدمه من خدمات ،ورعاية صحية
أولية ،قبل توجههم إلى المستشفيات.
إلى ذلك ،أصدر وزير الصحة ثالثة قرارات أخرى ،تضمن األول
تشكيل لجنة وطنية لصحة المراهقين تعنى بوضع استراتيجية
وطنية لصحتهم ،برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والجودة
في الوزارة ،في حين تضمن الثاني إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
للوقاية والـتـصــدي للسلوك اإلدمــانــي برئاسة الوكيل المساعد
للتخطيط والجودة ،أما الثالث فجاء بتشكيل لجنة لوضع برنامج
للوقاية من الوفيات واإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق برئاسة
الوكيل المساعد للشؤون الفنية.
٠٥

ظريف يضع ثقله لمصالحة األسد وإردوغان

ذخائر

١٩
عالية النصف :جمال الخط
العربي ليس له حدود

محليات

٠٤
«لوياك» :فرص
تدريب للشباب في األمم
المتحدة

اقتصاد

١٥

دوليات

طهران  -فرزاد قاسمي

في محاولة إلعادة ترتيب أوراقها بالمنطقة مع تصاعد الحصار
المفروض عليها من الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أطلقت طهران
 4م ـبــادرات دبلوماسية مــن شأنها تخفيف الضغط عنها ،أ بــرزهــا
محاولة للمصالحة بين الرئيسين الـســوري بشار األس ــد ،والتركي
رجب طيب إردوغان.
وكشف مصدر دبلوماسي رافــق وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد
جواد ظريف في زيارته لدمشق وأنقرة ،لـ «الجريدة» ،أن ظريف حمل
إلى إردوغان ضمانات سورية بشأن الحدود الشمالية ،وكذلك شروط
الرئيس السوري للتفاوض.
02

22
ً
إردوغان مستقبال ظريف في أنقرة أمس (أ ف ب)

البشير وقياداته في سجن «كوبر»

ً
ً
ً
ً
البرهان يلتقي وفدا مصريا وآخر سعوديا  -إماراتيا
بعد النهاية المثيرة لحكم
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــودان ــي ال ـســابــق
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،ال ـ ـ ــذي اس ـت ـمــر
ثالثة عقود ،وأطــاحــه الجيش
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ت ــم نقله
أم ــس األول ،إل ــى سـجــن كوبر
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـخ ـ ــرطـ ـ ــوم ،ال ـ ـ ـ ــذي ب ـن ــاه
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون خ ـ ــال ال ـح ـكــم
االس ـت ـع ـم ــاري ،ح ـيــث يـتـكــدس
مئات السجناء ،الكثير منهم
ً
ّ
تضم
في زنزانات صغيرة جدا
ً
س ـيــاس ـي ـيــن وعـ ـ ـ ــددا م ــن ق ــادة
المعارضة والناشطين الذين
ُ
اعت ِقلوا خالل التظاهرات ،التي

الغانم %33 :من الشركات
العائلية الخليجية تطبق
«الحوكمة»

هل باتت العمالت
االفتراضية خيارًا
للجماعات المتطرفة؟

إيران تطلق  4مبادرات إقليمية في محاولة
الحتواء حصار ترامب
●

12

تــواصـلــت أرب ـعــة أش ـهــر ،وأدت
إلى إطاحة النظام.
وأكـ ـ ـ ــدت أس ـ ــرة ال ـب ـش ـي ــر (75
ُ
ً
عــامــا) ،أمــس ،أنــه «اعــتـقــل» أمس
األول من «بيت الضيافة» ،وسط
الخرطوم ،حيث تم التحفظ عليه
منذ فجر الخميس الماضي عقب
عزله ،وأودع في «كوبر».
وكتبت صحيفة «آخر لحظة»
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،أن رئ ـيــس
الـمـجـلــس الـعـسـكــري االنـتـقــالــي
ال ـفــريــق أول ال ــرك ــن عـبــدالـفـتــاح
ال ـب ــره ــان ،ات ـخ ــذ هـ ــذه الـخـطــوة
«بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور مـ ـ ــع أع ـ ـضـ ــاء

ً
ال ـم ـج ـلــس» ،م ـش ـيــرة أي ـض ــا إلــى
اع ـت ـق ــال عـ ــدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
الحاليين والسابقين ،بينهم والة
مدنيون ورجال أعمال وقيادات
من حزب «المؤتمر الوطني» الذي
ينتمي إليه البشير.
وتــم اعتقال رئيس البرلمان
المنحل إبراهيم عمر في مطار
العاصمة الخرطوم ،فور عودته
من الدوحة ،أمس.
وفــي حين أعلن وزيــر الدولة
األوغ ـن ــدي لـلـشــؤون الـخــارجـيــة
أوكيلو أوريم ،أن أوغندا تبحث
مـ ـن ــح ح ـ ــق ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء ل ـل ـب ـش ـي ــر،

ً
اس ـت ـق ـبــل أم ــس ال ـب ــره ــان ،وف ــدا
ً
م ـصــريــا رف ـيــع الـمـسـتــوى غ ــداة
ً
ت ـل ـق ـي ــه ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال م ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
المصري عبدالفتاح السيسي،
ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى «دع ـ ـ ــم مـصــر
الكامل ألمن واستقرار السودان».
وك ــان الـبــرهــان الـتـقــى ،أمــس
ً
ً
ً
األول ،وفــدا سعوديا -إماراتيا
رفيع المستوى ،أبدى استعداده
لدعم ومساندة السودان وشعبه
ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة الـتــاريـخـيــة
المهمة.
وكاالت)
(عواصم
٢٣

ُ
ترامب يشهر «الفيتو» في وجه
وقف دعم «تحالف اليمن»
فــي خـطــوة هــي الثانية مــن نوعها منذ وصــولــه إلــى السلطة،
استخدم الرئيس األميركي دونالد ترامب حق النقض الرئاسي
(الفيتو) ضد مشروع قانون أقره الكونغرس إلنهاء الدعم األميركي
للعمليات العسكرية التي يقوم بها «تحالف دعم الشرعية» بقيادة
السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وش ــدد تــرامــب ،فــي بـيــان نـشــره الـبـيــت األب ـيــض أم ــس ،عـلــى أن
استخدامه لـ«الفيتو» جاء إلبطال قرار يشكل محاولة خطيرة وغير
ّ
و«يعرض حياة المواطنين األميركيين
مجدية إلضعاف سلطاته
والجنود في دول التحالف للخطر» عبر الهجمات الحوثية.
ورأى أن خطوة الكونغرس ،بوقف الدعم اللوجستي للتحالف،
ً
تؤثر سلبا على عالقات واشنطن وجهودها لمنع اإلصابات بين
المدنيين ،ومنع انتشار التنظيمات اإلرهابية مثل القاعدة وداعش،
كما يشجع نشاطات إيران الخبيثة.
وفــي أول رد فعل عربي ،أشــاد وزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي 02

الملك سلمان ّ
وعبدالمهدي يوقعان 13
اتفاقية لتعزيز العالقات

رياضة

25
الكويت يواجه كاظمة
لالقتراب من اللقب
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•
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توجيهات أميرية بدعم معالجة
آثار حادث مسجدي نيوزيلندا

ناصر الصباح :تعزيز العالقات مع ماليزيا

ق ــال نــا ئــب ر ئ ـيــس مجلس
الــوزراء وزيــر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح،
إن ص ـ ــا ح ـ ــب ا ل ـ ـس ـ ـمـ ــو أ مـ ـي ــر
البالد الشيخ صباح األحمد
أص ـ ــدر تــوج ـي ـهــاتــه ال ـكــري ـمــة
ل ـل ـج ـهــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،الت ـخ ــاذ
كــل ال ـخ ـطــوات ال ــازم ــة لــدعــم
ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة لـمـعــالـجــة
آ ثــار الهجوم اإلر هــا بــي اآل ثــم
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـي ــن األبـ ـ ــريـ ـ ــاء
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـج ـ ــدي ـ ــن ب ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة
كرايستشيرش في نيوزيلندا
مؤخرا.

وأض ــاف الــوزيــر الـصــالــح،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن سموه نوه بوافر التقدير
واالرت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاح ب ـ ـمـ ــا ق ـ ــام ـ ــت بــه
الـسـلـطــات الـنـيــوزيـلـنــديــة من
إج ـ ــراء ات وتــداب ـيــر إيـجــابـيــة
فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة هـ ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــائ ـ ـ ــن ،وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــا
ج ـ ــا سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــدا أردن ر ئـ ـيـ ـس ــة
ا لــوزراء ،منذ اللحظة األو لــى
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث ال ـ ـمـ ــأسـ ــاوي
األلـ ـي ــم ،والـ ـت ــي ت ـع ـكــس روح
ال ـت ـس ــام ــح الـ ـحـ ـض ــاري ال ــذي
تؤمن به نيوزيلندا الصديقة.

اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
باإلنابة وزيــر الــدفــاع الشيخ ناصر
صباح األحمد ،في قصر بيان ،صباح
أمس ،رئيس برلمان مملكة ماليزيا
الداتو محمد عارف والوفد المرافق
له ،بمناسبة زيارته للبالد.
وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث
الـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة ،ومـ ـن ــاقـ ـش ــة أهـ ـ ـ ــم األمـ ـ ـ ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك،
ً
مشيدا بعمق العالقات الثنائية بين
البلدين الصديقين ،وحرص الطرفين
على تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء رئيس بعثة الشرف
ال ـن ــائ ــب ع ـل ــي ال ــدقـ ـب ــاس ــي ،وس ـف ـيــر
الـكــويــت ل ــدى مملكة مــالـيــزيــا سعد
العسعوسي.

local@aljarida●com

بحث التطورات اإلقليمية مع مسؤول أممي

ً
ناصر الصباح متوسطا رئيس البرلمان الماليزي والوفد المرافق له أمس

الخضر :تعزيز الجهود العسكرية لحفظ أمن الوطن
تفقد تمرين « Cpxنصر  »17واستقبل السفير الصيني

فتح قنوات
التواصل بين
مؤسسات
الدولة لتكون
على أهبة
االستعداد
لمواجهة
األزمات

الرفاعي

أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن مـحـمــد
الخضر ،أن التعاون بين الجيش
وال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي ي ـس ــاه ــم في
تعزيز الجهود العسكرية لحفظ
أمن واستقرار الوطن.
وأش ــاد الـخـضــر ،خ ــال زيــارتــه
تـ ـم ــري ــن م ـ ــراك ـ ــز قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـح ــرس
الوطني " Cpxنصر  ،" 17صباح
أم ـ ــس ،بــال ـم ـشــاركــة ال ــواس ـع ــة من
المؤسسات العسكرية والمدنية في
الكويت ،والوفود من الدول الشقيقة
وال ـصــدي ـقــة ،مـمــا ي ـثــري فعاليات
التمرين ،ويحقق أهدافه من خالل
تبادل الخبرات وصقل المهارات.
وتـفـقــد رئـيــس األركـ ــان الــوفــود
المشاركة في التمرين ،واستمع إلى
إيجاز عن خطة التمرين والمراحل
المنجزة ،كما قام بجولة في الميدان
التشبيهي في معسكر سمو الشيخ
سالم العلي ،وأثنى على استعدادات
وتجهيزات الحرس الوطني إلنجاح
فعاليات التمرين.

أهبة االستعداد
مــن جــانـبــه ،أك ــد وكـيــل الحرس
الـفــريــق الــركــن م .هــاشــم الــرفــاعــي،
أن التمرين يحظى بأهمية كبيرة
لـتـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ،وف ـت ــح ق ـنــوات

البرلمان اليمني :الدعم الكويتي
اإلنساني لبالدنا سخي
أعــرب مجلس النواب اليمني عن شكره للكويت ،والمملكة
العربية السعودية ،واإلم ــارات العربية المتحدة على دعمها
اإلغاثي واإلنساني السخي لليمن.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس ،أمس األول ،في ختام أعمال
دورته غير االعتيادية التي عقدها في مدينة (سيؤون) بمحافظة
حضرموت جنوب شرق اليمن.
وع ـ ّـبــر الـمـجـلــس ع ــن الـشـكــر واالم ـت ـن ــان ل ــدول تـحــالــف دعــم
الشرعية بقيادة السعودية واإلمــارات على التجاوب مع دعوة
الرئيس عبدربه منصور هادي ،إلنقاذ اليمن من "الميليشيات
الحوثية اإلرهابية المدعومة من النظام اإليراني".
واعتبر أن "كل ما قام به التحالف من دعم ومساندة يصب في
مصلحة الشعب اليمني" ،مشيدا بالتضحيات التي قام ويقوم
بها لمساندة اليمن.
وأع ـلــن الـبــرلـمــان اليمني رفـضــه كــل م ـحــاوالت تـشــويــه دور
تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ّ
وثمن حرص التحالف على االستمرار في مهمته ،التي جاءت
ً
منذ بدايتها بناء على طلب الرئيس الشرعي ،ووفـقــا ألحكام
القانون اإلنساني الدولي.
ودعا البيان دول التحالف إلى االستمرار في دعم الشرعية
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ،إلنهاء االنقالب ،واستعادة الدولة
بجميع مؤسساتها ،وبسط نفوذها على التراب اليمني كله.
ودان "اعـتــداء ات الميليشيات الحوثية اإلرهابية المتكررة
على السعودية ،وقصف المدن والمقدسات باستخدام الطائرات
المسيرة والصواريخ البالستية إيرانية الصنع" ،كما دان كل
محاوالت المساس بأمن وسالمة واستقرار المملكة.
وط ــال ــب الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ب ــدع ــم ال ـشــرع ـيــة "فـ ــي مــواجـهــة
الميليشيات الحوثية ،وتطبيق العقوبات الرادعة على األنظمة
الداعمة لها ،وفي مقدمتها النظام اإليراني".
كما طالب الحكومة اليمنية "بقطع كل أشكال العالقات مع
الدول الداعمة للميليشيات الحوثية اإلرهابية".

جلسة استعراض...
توصية واحــدة ،بينما رفض المجلس توصيات أخرى قدمها
نواب عقب مناقشة أزمة التوظيف ،في حين تم تأجيل مناقشة
موضوع الشهادات المزورة ،بناء على طلب اللجنة التعليمية
البرلمانية.
وفي قضية تضخم األرصدة ،ألزم المجلس الحكومة بتقديم
ً
تقارير دوري ــة حــول قضايا اإليــداعــات كــل  6أشـهــر ،فضال عن
ُّ
التظلمات من قرارات الحفظ إذا اتخذت في مثل تلك القضايا.
وأكد وزير المالية نايف الحجرف أن القانون ألزم المؤسسات
المالية إخطار وحدة التحريات بأي تجاوزات تتم على األرصدة
ً
أو غسل األموال أو تمويل اإلرهاب ،مبينا أن هذه الوحدة تلقت
ً
 4388بالغا منذ بداية عملها في  ،2015أحالت منها  465إلى
النيابة ،و 277إلى أمن الدولة.
ُ
ضعت لكي تطبق في هذه
وعقب
الحجرف بأن «القوانين و ِ
ً
القضايا» ،مشددا« :أقسم بالله لو أخوي ولد أمي وأبوي لطبقت
عليه القانون ،ولكن علينا معرفة أن هناك إجراءات كبيرة يجب
ُ
أن تتخذ».
ورغــم رفــض المجلس إق ــرار توصيات عقب مناقشته أزمــة
التوظيف ،فإنه وافق من حيث المبدأ على اقتراح النائب عدنان
عبدالصمد بتشكيل لجنة مختصة لنظر قضايا التوظيف
خالل فترة الصيف ،لكنه أجل التصويت عليها إلى حين وضع
ضــوابــط لعمل هــذه اللجنة بطلب يـقــدم فــي الجلسة المقبلة.
وخالل مناقشة ملف الشهادات المزورة ،طلبت اللجنة التعليمية
ُ
تأجيل الموضوع ،وقال عضوها النائب خليل عبدالله« :كلفنا
ً
في اللجنة التحقيق في الموضوع ،أمهلونا أسبوعا أو اثنين،
ً
لنعطيكم الملف وقانونا بهذا الشأن».
08-06

والكوارث ،فضال عن أداء الواجبات
وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
للمشاركة في تنمية المجتمع.
حضر فعاليات الزيارة معاون
العمليات والتدريب ومدير التمرين
ال ـل ــواء الــركــن فــالــح ش ـجــاع فــالــح،
ومدير ديوان نائب رئيس الحرس
اللواء جمال ذياب ،ومعاون الشؤون
المالية وإدارة الموارد العميد الركن
ريـ ــاض طـ ـ ــواري ،وق ــائ ــد الحماية
والتعزيز العميد الركن حمد أحمد.
يذكر أن تمرين " Cpxنصر "17
يقام مدة أسبوع بمشاركة وزارتي
الدفاع والداخلية ،واإلدارة العامة

«الخيرية اإلسالمية» :إرسال معونات
عاجلة إلى النازحين العراقيين

لإلطفاء ،و 10جهات حكومية أخرى
فــي ال ـكــويــت ،ووفـ ــود مــن أمـيــركــا،
وبــريـطــانـيــا ،وفـيـتـنــام ،والـصـيــن،
واألردن ،وتركيا ،وفرنسا ،وإيطاليا،
ويختتم اليوم.
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ـب ــل
ال ـخ ـض ــر ،بـمـكـتـبــه ص ـب ــاح أم ــس،
سفير جمهورية الصين الشعبية
ال ـصــدي ـقــة لـ ــدى الـ ـب ــاد ل ــي مينغ
قانغ ،والوفد المرافق له ،وتم خالل
ال ـل ـقــاء ت ـب ــادل األح ــادي ــث ال ــودي ــة،
ومناقشة أهم األمــور والمواضيع
ذات االهتمام المشترك.

أعلن رئيس الهيئة اإلسالمية
الـخـيــريــة الـعــالـمـيــة فــي الـكــويــت
د .عبدالله المعتوق ،أنــه ستتم
تلبية االحـتـيــاجــات الـضــروريــة
العاجلة للنازحين العراقيين في
المخيمات.
وق ــال الـمـعـتــوق ف ــي تصريح
ل ــ"كــونــا " ،أم ــس األول ،ان ــه بعد
تـ ـفـ ـق ــده مـ ـخـ ـيـ ـم ــات الـ ـن ــازحـ ـي ــن
ال ـع ــراق ـي ـي ــن ش ــرق ــي ال ـم ــوص ــل،
وت ـ ـعـ ــرفـ ــه ع ـ ـلـ ــى االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــم ،سـ ـيـ ـف ــات ــح
المنظمات الخيرية في الكويت،
لــإســراع فــي إرس ــال المعونات
الـعــاجـلــة لـلـنــازحـيــن الـعــراقـيـيــن
للتخفيف من معاناتهم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة،
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
المنظمات الخيرية والمؤسسات
الحكومية الكويتية ،ستقوم بمد
يد العون بشكل سريع للتخفيف
من معاناة النازحين العراقيين،
الذين وصف وضعهم بالمؤسف.
وأوض ـ ـ ـ ــح انـ ـ ــه لـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئــة،
بـ ــال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق م ـ ـ ـ ــع مـ ـنـ ـظـ ـم ــات
خيرية كويتية أخــرى ،مشاريع
مستقبلية طموحة لتقديم افضل
المعونات اإلنسانية للنازحين،

المصريون في الكويت يستعدون للتصويت
على التعديالت الدستورية
القوني« :االقتراع بالخارج» يبدأ من  ١٩إلى  ٢١الجاري

●

يوسف العبدالله

كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت ط ـ ـ ـ ــارق الـ ـق ــون ــي
ع ـ ــن االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ال ـن ـه ــائ ـي ــة
الخاصة بعملية االستفتاء على
ً
التعديالت الدستورية ،الفتا إلى
أن التصويت سيكون خالل الفترة
من  19إلى  21أبريل الجاري ،من
الساعة التاسعة صباحا ،وحتى
الساعة التاسعة مساء.
واس ـ ـت ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـق ـ ــون ـ ــي ،فــي
مؤتمر صحافي ،عقده أمس بمقر
الـسـفــارة الـمـصــريــة ،التسهيالت
التي ستقدمها السفارة للناخبين
خالل عملية التصويت؛ إذ ستوفر
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع أبـ ـن ــاء ال ـجــال ـيــة
المتطوعين ،وعــدد من الشركات
الكويتية الـتــي يعمل بها أعــداد
كبيرة من أبناء الجالية 50 ،حافلة
ل ـن ـقــل ال ـن ــاخ ـب ـي ــن م ــن  17نـقـطــة
تجمع في جميع أنحاء الكويت،
إلــى السفارة لــإدالء بأصواتهم؛
وذلك على مدار أيام االقتراع.
وأوض ــح أنــه تــم التنسيق مع
السلطات الكويتية ،للسماح لهم

ً
السفير المصري متحدثا خالل المؤتمر الصحافي أمس
بــاالنـتـظــار فــي منطقة "الـجــزيــرة
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراء" ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ل ـحــي
الـ ـسـ ـف ــارات ،م ــع تــوف ـيــر حــافــات
تـ ـ ــردديـ ـ ــة ل ـن ـق ــل الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن مــن
ال ـج ــزي ــرة إلـ ــى ال ـس ـف ــارة لـ ــإدالء
بـ ــأصـ ــوات ـ ـهـ ــم ،وإع ـ ــادت ـ ـه ـ ــم م ــرة
أخ ـ ــرى إلـ ـيـ ـه ــا؛ وذل ـ ــك لـصـعــوبــة
دخــول جميع الناخبين الــى حي
السفارات في آن واحد من جانب،
وتوفير مشقة الزحام عليهم من
جانب آخر ،مع وجود متطوعين
مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء الـ ـج ــالـ ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة

«تضخم األرصدة» ...افتحوا الحسابات...

ً
أكبر من اإليداعات السابقة ،وهي استيالء على المال العام ،مشيرا إلى
وجود شبهات تنفيع واستيالء شخصي لنواب وحكوميين ورجال
أعمال ونائب سابق.
وبـيـنـمــا أك ــد ال ـنــائــب يــوســف الـفـضــالــة ض ـ ــرورة إح ــال ــة ال ـق ـيــادات
الحكومية المشتبه في تعامالتهم إلى النيابة ،دعا زميله عبدالوهاب
البابطين إلى فتح حسابات كل نائب موجود في قاعة عبدالله السالم؛
ليعرف الشعب الكويتي َمن المستفيد على ظهر الشعبَ ،
ومن الشريف.
أما النائب بدر المال فاعتبر أن القبيضة القدامى لم يتوبوا توبة
ً
ً
نصوحا ،مطالبا بمتابعة كل من دارت حولهم الشبهات في ،2012
في وقت رأى النائب خليل عبدالله أن الفساد بدأ من تمويل الحمالت
االنتخابية ،والقسائم الــزراعـيــة التي تــوزع على سكرتارية الـنــواب،
ً
وكذلك المناقصات ،مؤكدا أن المؤسسات الحكومية ال تقوم بدورها،
"ومع حالة الفساد كلنا مشبوهون ،وعلينا تقديم حساباتنا وحسابات
أهلنا ،وغير مقبول أن نستشرف على بعضنا".
بدوره ،أكد النائب حمدان العازمي أن المجلس مشارك في الفساد؛
ألنه لم يضع األقارب من الدرجة األولى ،كالزوجة واألوالد ،في كشف
الــذمــة المالية" ،وغـيــر مقبول أن نستشرف ،والبعض وضــع األمــاك
ً
ً
ً
باسم زوجته" ،متسائال" :لماذا ال نرى وزيرا قبيضا ،والتهمة تحوم
فقط حول النواب؟".

استجوابات ...بال...

ً
من قطاع إلى آخر ،أعلن العازمي توجيهه استجوابا إليها ،في وقت
ً
أكد النائب رياض العدساني أنه سيوجه استجوابا للنائب األول
لرئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،لعدم

استقبل نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد ،في قصر بيان أمس ،منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم
في الشرق األوســط ،نيكوالي ميالدنوف ،وتــم خــال اللقاء استعراض
التطورات األخيرة المتعلقة بالجهود اإلقليمية والدولية الداعمة لعملية
السالم في الشرق األوسط .وأعرب الخالد عن الشكر والتقدير للجهود التي
يقوم بها منسق األمم المتحدة لعملية السالم ،آمال أن تقضي تلك الجهود
والمساعي إلى إحالل سالم عادل وشامل في منطقة الشرق األوسط.
مــن جــانـبــه ،تـقــدم المنسق ال ـخــاص بـبــالــغ الـشـكــر والـتـقــديــر لـلــدور
التاريخي والكبير الــذي تضطلع به الكويت ودعمها الال محدود لكل
المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي طال أمده في منطقة
الشرق األوسط ،خاصة في الفترة األخيرة من خالل عضوية الكويت غير
الدائمة في مجلس األمن.

المعتوق :نتعهد بتلبية االحتياجات الضرورية والعاجلة

الخضر يستمع إلى إيجاز عن مراحل التمرين أمس
الـتــواصــل بين مؤسسات الــدولــة،
لـ ـتـ ـك ــون عـ ـل ــى أهـ ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد
لمواجهة األزمات وحاالت الطوارئ.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـح ــرس ضمن
سـعـيــه لتحقيق أه ـ ــداف الوثيقة
االستراتيجية " ،2020األمــن أوال"
ي ـم ـضــي ف ــي مـ ـس ــاري ــن :أحــده ـمــا
مساندة وزارتي الدفاع والداخلية،
واإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ــإطـ ـف ــاء فــي
الـمـنـظــومــة الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة
لـ ـل ــدول ــة ،واآلخ ـ ـ ـ ــر :م ــد ي ــد ال ـع ــون
ألجهزة ووزارات الدولة ،وتجهيز
ت ـش ـك ـي ــات مـ ــدربـ ــة ل ـل ـت ــدخ ــل فــي
عمليات إدارة واح ـت ــواء األزم ــات

الخالد :نأمل إحالل سالم
عادل في الشرق األوسط

بالكويت ،في "الجزيرة الخضراء"،
لتنظيم حركة الحافالت منها إلى
السفارة والعكس ،بينما سيسمح
للناخبين المترجلين ،بالدخول
مباشرة إلى السفارة عبر البوابة
المجاورة لمقرها.

حاالت طارئة
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم تـجـهـيــز
القاعة التي ستستقبل الناخبين
ل ـ ــإدالء ب ــأص ــوات ـه ــم داخ ـ ــل مـقــر

الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ،بـ ـشـ ـك ــل ي ـس ـت ــوع ــب
ال ـك ـث ــاف ــات ال ـم ـن ـت ـظــرة ،ح ـيــث تم
تـخـصـيــص م ـســار خ ــاص لـكـبــار
ا لـ ـ ـس ـ ــن ،وذوي اال ح ـ ـت ـ ـيـ ــا جـ ــات
ال ـخ ــاص ــة ،والـ ـنـ ـس ــاء ،بــاإلضــافــة
إلى توفير مقاعد متحركة لكبار
السن ،وطاقم طبي مؤهل للتعامل
مع أي حــاالت طارئة ،بالتنسيق
مع الهالل األحمر الكويتي ،فضال
عن الفتات ارشادية حول قواعد
عملية التصويت ومبطالتها.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ح ـيــازة
ال ـ ـنـ ــاخـ ــب ألص ـ ــل بـ ـط ــاق ــة ال ــرق ــم
الـقــومــي ،حتى لــو كــانــت منتهية
ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــة ،أو ج ـ ـ ـ ــواز س ـف ــره
ال ـم ـم ـي ـك ــن سـ ـ ـ ــاري ال ـص ــاح ـي ــة،
حتى يتمكن من اإلدالء بصوته،
الف ـ ـتـ ــا ال ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ذوي االحـتـيــاجــات ال ـخــاصــة ،أو
ك ـب ــار ال ـس ــن ،فــالــوح ـيــد الـمـعـنــي
بمساعدتهم و فـقــا للقانون ،هو
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـش ــرف ــة عـلــى
العملية االنتخابية في الكويت،
معربا عن سعادته بقيامه بهذا
الدور.

ذكره أسباب حل مجلس أمناء مشروع الحرير.
وضمن هذه الموجة ،جدد النائب د .بدر المال تأكيداته استجواب
وزير المالية د .نايف الحجرف في بداية يونيو المقبل ،بينما كان
النائب محمد الدالل أعلن دخوله قائمة مستجوبي وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري مع النائبين العدساني
ود .عادل الدمخي.

العقيل :نحتاج للتخصصات العلمية...
وقالت العقيل ،في كلمتها أمــام المجلس أمــس ،إن الدولة تحتاج
لسد النقص في وظائف التدريس إلى التخصصات العلمية ال "اآلداب"
و"اإلسالمية" ،الفتة إلى أن هناك أكثر من  ٦آالف مواطن ال يرغبون في
الوظائف التي رشحهم لها ديوان الخدمة المدنية.
وأش ــارت إلــى وج ــود نحو  1.5مليون عــامــل فــي الـقـطــاع الـخــاص،
يمثلون مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الحكومة %١٢ ،منهم جامعيون،
والبقية يحملون شهادة الثانوية العامة ،وما دونها.

إحالل  100مهندس كويتي...
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن قطاع التنفيذ له نصيب األسد
من سياسة اإلحالل من بين إدارات المؤسسة ،بعد إنهاء خدمات نحو
ً
ً
 50مهندسا وإداريا فيه من إجمالي القائمة المذكورة ،على أن تستمر
أعمالهم حتى نهاية يونيو المقبل.
وأك ــدت الـمـصــادر أن «السكنية» تنفذ سياسة اإلح ــال بـنــاء على
توصيات مجلس الــوزراء ،موضحة أن المؤسسة وضعت العديد من
الضوابط الجديدة لتعيين غير الكويتيين.

ً
المعتوق متفقدا مخيمات النازحين العراقيين
وتحسين احوالهم المعيشية.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــوق أك ـ ـ ـ ــد ف ــي
تـصــريــح ل ــ"ك ــون ــا" ،أن مخيمات
الـنــازحـيــن الـعــراقـيـيــن ينقصها
الكثير من الخدمات ،وانه خالل
جوالته ووفــد الهيئة لمخيمات
النزوح ،واللقاءات مع المنظمات
اإلنـســانـيــة المحلية اط ـلــع على
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـن ــازح ـي ــن اآلن ـي ــة
وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وس ـت ـتــم تلبية
الحاجات اآلنية في أســرع وقت
مـ ـمـ ـك ــن ،ب ـي ـن ـم ــا س ـت ـت ــم دراسـ ـ ــة
الحاجات المستقبلية.

يـ ــذكـ ــر أن وف ـ ـ ــد "اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
ال ـخ ـيــريــة ال ـعــال ـم ـيــة" زار اقـلـيــم
كـ ـ ـ ــردس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــراق خـ ـ ــال
األيـ ــام ال ـمــاض ـيــة ،وال ـت ـقــى كـبــار
المسؤولين في اإلقليم ،كما قام
ب ـج ــول ــة ت ـف ـقــديــة ع ـل ــى عـ ــدد مــن
مـخـيـمــات الـ ـن ــزوح ،ح ـيــث اطـلــع
على المشاريع المنفذة من قبل
الـكــويــت لـلـنــازحـيــن الـعــراقـيـيــن،
م ـ ـن ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة،
وال ـم ــدارس ،ومـشــاريــع إنسانية
متعددة.

«هيئة الغذاء» :ملتزمون
بزيادة سالمة األغذية
تشارك في مؤتمر جنيف  23الجاري
أعلنت الهيئة العامة للغذاء
والـ ـتـ ـغ ــذي ــة مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فــي
المؤتمر األول لسالمة األغذية
المشترك بين منظمة األغذية
والـ ــزراعـ ــة ،ومـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية ،واالتحاد اإلفريقي،
الذي سيعقد في جنيف يومي
 23و 24الجاري.
وأكدت نائبة المدير العام
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،رئ ـي ـس ــة
اللجنة العليا لسالمة األغذية
بــالـهـيـئــة د .ري ــم الـفـلـيــج ،في
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أم ـ ــس،
أه ـم ـي ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ه ــذا
ال ـمــؤت ـمــر ،ن ـظــرا ل ـمــا يسببه
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء غـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــأمـ ــون فــي
انتشار العديد من األمراض.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـل ـ ـيـ ــج أن
المؤتمر سيجمع بين وزراء
الـ ـصـ ـح ــة والـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة وكـ ـب ــار
ال ـخ ـبــراء فــي الـمـجــال العلمي
والوكاالت الشريكة ،وممثلي
المستهلكين ،ومنتجي األغذية
والموزعين بهدف تحديد أهم
اإلجـ ــراء ات واالستراتيجيات
لمواجهة التحديات الحالية
والـمـسـتـقـبـلـيــة ف ـي ـمــا يتعلق
بـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــة األغـ ـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى

ريم الفليج

الـصـعـيــد ال ـعــال ـمــي .وش ــددت
عـلــى ض ــرورة تـعــزيــز االل ـتــزام
عـلــى أعـلــى مـسـتــوى سياسي
بـ ــزيـ ــادة س ــام ــة األغـ ــذيـ ــة فــي
خطة التنمية المستدامة لعام
 ،2030الفتة إلى حرص الهيئة
عـلــى تـعــزيــز الـجـهــود الــرامـيــة
إل ـ ــى بـ ـل ــوغ أهـ ـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة ،ودعم جهود األمم
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي م ـج ــال ســامــة
األغ ــذي ــة ،وتـحـقـيــق ال ـتــزامــات
الكويت في هذا المجال.

ظريف يضع ثقله لمصالحة األسد...
وتأمل إيــران استغالل الخالف المتصاعد بين أنقرة وواشنطن،
وجمع األسد وإردوغان مرة جديدة في تجمع إقليمي واحد ،كما كان
الوضع عليه قبل االنتفاضات العربية التي خلطت جميع األوراق في
المنطقة.
وب ـح ـســب ال ـم ـص ــدر ،ف ــإن األسـ ــد أب ـل ــغ ظ ــري ــف اس ـت ـع ــداده لـتـقــديــم
الضمانات الالزمة إلردوغان لتأمين الحدود بين البلدين ،وضبط أي
تحرك للمنظمات الكردية المعارضة ،شرط انسحاب القوات التركية
من كل المناطق السورية.
وفــي تحركين آخــريــن ،أفــاد مصدر فــي وزارة الخارجية اإليرانية
«ال ـج ــري ــدة» ب ــوج ــود وس ــاط ــة لـلـجــم ال ـخــافــات الـمـشـتــدة بـيــن إي ــران
واإلم ــارات ،بالتوازي مع مساعي الحكومة العراقية لتنبيه الرئيس
األميركي إلــى المخاطر المحتملة فــي الـعــراق مــن جــراء ق ــراره إدراج
الحرس الثوري اإليراني على الئحة اإلرهاب.
وكشف المصدر كذلك أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي،
الموجود في الرياض ،سيعرض توسط بغداد بين إيران والسعودية،
عـلــى أن تستضيف الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة ج ــوالت اسـتـكـشــافـيــة تمهد
لمفاوضات غير رسمية بين الجانبين.

ترامب ُيشهر «الفيتو» في وجه...

للشؤون الخارجية أنور قرقاش ،عبر «تويتر» بقرار ترامب اإليجابي
الداعم للتحالف العربي .في المقابل ،دانت رئيسة مجلس النواب
األم ـيــركــي نــانـســي بـيـلــوســي ،اس ـت ـخــدام «ال ـف ـي ـتــو» ،بـيـنـمــا اعتبر
المتحدث باسم جماعة «أنصار الله» الحوثية أن قرار ترامب «يجعل
أميركا صاحبة قرار الحرب»( .واشنطن ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ةديرجلا
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محليات

ّ
األمير يكرم الفائزين في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
بحضور رئيس البرلمان الماليزي والغانم والمطاوعة وناصر الصباح وكبار المسؤولين بالدولة

ً
متوسطا المكرمين في جائزة الكويت لحفظ القرآن
صاحب السمو

ً
محييا الحضور لدى وصوله إلى الحفل
سموه

استقباالت صاحب السمو

ً
متوسطا كبار الحضور خالل الحفل
األمير

الوسطية
واالعتدال
ّ
مكون أساسي
من الهوية
الكويتية
المتأصلة

السماحة
وقبول اآلخر
والتعايش
بسالم وأمن
طابع عام
وقاسم مشترك

برعاية وحضور سمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
أقـيــم ،صباح أمــس ،حفل ختام
جــائــزة الكويت الــدولـيــة لحفظ
القرآن الكريم وقراءاته وتجويد
تالوته بدورتها العاشرة ،وذلك
على مسرح قصر بيان.
ووصـ ـ ـ ــل س ـ ـمـ ــوه إلـ ـ ــى م ـك ــان
الـ ـحـ ـف ــل ،حـ ـي ــث اس ـت ـق ـب ــل بـكــل
حـ ـ ـف ـ ــاوة وتـ ــرح ـ ـيـ ــب م ـ ــن وزي ـ ــر
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة،
ف ـهــد ال ـش ـع ـلــة ،وأعـ ـض ــاء لجنة
المسابقة.
وشهد الحفل رئيس البرلمان
بمملكة ماليزيا ،الداتو محمد
ع ـ ــارف ،ورئ ـي ــس مـجـلــس األم ــة
مرزوق الغانم ،ورئيس المجلس
األعلى للقضاء ،رئيس محكمة
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز ،رئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـح ـك ـم ــة
الدستورية ،المستشار يوسف
الـ ـمـ ـط ــاوع ــة ،ورئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر الــدفــاع
ال ـش ـيــخ نــاصــر ص ـبــاح األح ـمــد
وكبار المسؤولين بالدولة.

وألـقــى الــوزيــر الشعلة كلمة
بهذه المناسبة جاء في نصها:
باألصالة عن نفسي ونيابة
عن العاملين في وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية كافة أتقدم
إل ـي ـك ــم بـ ــوافـ ــر ال ـش ـك ــر وع ــاط ــر
الثناء على تفضلكم بالحضور
والرعاية السامية لحفل جائزة
الـكــويــت الــدولـيــة لحفظ الـقــرآن
الكريم وقراءاته وتجويد تالوته
فــي نسختها الـعــاشــرة ،والــذي
يــأتــي حــرصــا مــن سموكم على
ال ـع ـن ــاي ــة واالهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـق ــرآن
الـكــريــم وإكـ ــرام أهـلــه وتشجيع
حفظته.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ـ ــر :كـ ـم ــا
يسعدني ويـشــرفـنــي أن أرحــب
بــالـمـشــاركـيــن فــي ال ـجــائــزة من
المشايخ والحافظين على أرض
الكويت الطيبة ،و فــي مناسبة
مــن أطهر المناسبات وأزكــاهــا
يتوق القلب إليها ويخشع عند
حضورها ،مناسبة تحيط بها
ال ـمــائ ـكــة ي ـش ـهــدون ويـبـلـغــون
رب ال ـعــزة أن ثـمــة رج ــاال ظلوا

ح ـس ـنــات ـكــم ،ورفـ ـ ــع ق ــدرك ــم فــي
ال ـ ــداري ـ ــن وح ـف ـظ ـك ــم بـحـفـظـكــم
للقرآن ورعاية أهله.

يذكرونك ويتسابقون في حفظ
كتابك ،ويتنافسون فيه يبتغون
م ــرض ــات ــك وي ـ ــرج ـ ــون رح ـم ـتــك
ويخافون عذابك.

تنافس قوي

درة الجوائز
وتابع :ها هي الكويت بهذا
الغرس الذي تغرسونه كل عام
حتى بلغ عامه العاشر وتحت
رع ــايـ ـتـ ـك ــم وعـ ـظـ ـي ــم ع ـنــاي ـت ـكــم
وشـهــودكــم حـفــل خـتــامــه ،غــدت
الـ ـك ــوي ــت تـ ــاجـ ــا فـ ــي م ـن ـظــومــة
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ،ودرة فـ ــي عـقــد
الجوائز وشجرة تطاول عنان
الـسـمــاء ،أصلها ثــابــت وفرعها
فــي السماء تعنى بأهل القرآن
حفظة وقارئين ،ولدانا وشيبا،
تــؤتــي أكلها كــل عــام عــامــا بعد
عــام بفضل الله وكرمه ،ثم بما
ي ــولـ ـي ــه سـ ـم ــوك ــم مـ ــن ال ـع ـن ــاي ــة
واالهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ب ـ ـهـ ــا ،وح ــرص ـك ــم
الـ ـب ــال ــغ عـ ـل ــى ح ـ ـضـ ــور ال ـح ـفــل
الـخـتــامــي ك ــل عـ ــام ،فـشـكــر الـلــه
سعيكم وجعل ذلك في صحيفة

الرعاية
السامية
ّ
للحفل تجسد
حرص صاحب
السمو على
االهتمام
بالقرآن الكريم
وإكرام أهله

الشعلة

وأردف الشعلة :لقد انقضت
عشر دورات مــن هــذه الجائزة،
وهي تزداد تألقا وبهاء وزيادة
ون ـم ــاء ف ــي إق ـب ــال الـمـشــاركـيــن
عليها من فئات مختلفة ودول
متعددة وأعمار متباينة ،حتى
شهدنا زيادة ملحوظة في عدد
المتقدمين لهذه المسابقة في
هـ ــذا الـ ـع ــام ،وش ـه ــدن ــا تـنــافـســا
قويا في الحفظ واإلتـقــان على
ثـ ـ ــرى هـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــاد الـ ـمـ ـب ــارك ــة،
ح ـف ـظ ـه ــا ال ـ ـل ـ ــه وزاده ـ ـ ـ ـ ـ ــا أم ـن ــا
وأمانا واطمئنانا ورخاء ،هذه
ال ـب ــاد ال ـت ــي ع ــرف أه ـل ـهــا منذ
الـقــدم بــاالعـتـنــاء بحفظ الـقــرآن
ومدارسته حتى أصبح القرآن
بــوس ـط ـي ـتــه واع ـ ـتـ ــدالـ ــه م ـكــونــا
أســاس ـيــا م ــن م ـكــونــات الـهــويــة
الـكــويـتـيــة الـمـتــأصـلــة بمعاني

استقبل سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،بقصر
بيان صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
البرلمان بمملكة ماليزيا الداتو محمد عارف ،والوفد المرافق،
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
حضر المقابلة وزيــر شــؤون الديوان األميري الشيخ علي
الجراح.
واستقبل سـمــوه ،رئيس المجلس األعـلــى للقضاء رئيس
محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية ،المستشار يوسف
المطاوعة ،ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع الشيخ
ناصر صباح األحمد.
الــوس ـط ـيــة واالعـ ـ ـت ـ ــدال ،وغ ــدت
ا لـسـمــا حــة المجتمعية و قـبــول
اآلخ ــر والتعايش بـســام وأمــن
طابعا عاما وقاسما مشتركا.

الدقة والموضوعية
وأوض ــح أن ال ــوزارة وضعت
في سبيل إنجاح هذه الجائزة
القيمة تصورا متكامال إلقامة
ه ــذه ال ـم ـســاب ـقــة ،وك ــون ــت فــرقــا
ولـ ـج ــان ــا ووض ـ ـعـ ــت األسـ ـل ــوب
األمـ ـث ــل ف ــي ك ـي ـف ـيــة تـحـكـيـمـهــا
ب ــاخ ـت ـي ــار م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن أه ــل
الـعـلــم واالخ ـت ـصــاص والـخـبــرة
ف ــي ال ـق ــرآن وحـفـظــه وتـجــويــده
مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـت ـ ــى أق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم،
وبوضع منهج للتحكيم يتميز
ب ــاإلت ـق ــان وال ـت ـح ـس ـيــن وال ــدق ــة
والـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة حـ ـت ــى ت ـخ ــرج
الجائزة بهذه الصورة الالئقة.
وفي الختام ،أتوجه بالشكر
الـجــزيــل والـثـنــاء الـمـقــدر لمقام
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ع ـلــى عـنــايـتــه
األبـ ــويـ ــة ال ـح ــان ـي ــة واه ـت ـم ــام ــه

البالغ بجائزة الكويت الدولية،
كما أتــوجــه بالشكر واالمتنان
لولي العهد األمين سمو الشيخ
نـ ــواف األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو رئـيــس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر
ال ـم ـبــارك ،داع ـيــا الـلــه تـعــالــى أن
يحفظ على الكويت أمنها ،وأن
يجعلها س ـخــاء رخـ ــاء وســائــر
بالد المسلمين.
بعدها تم عرض فيلم بعنوان
"عشر سنوات من النجاح" ،الذي
يتضمن تقريرا عن الجائزة.
وتفضل سمو األمير بتكريم
لجان التحكيم وتقديم الجوائز
على الفائزين والجهات الفائزة
بمسابقة الكويت الدولية لحفظ
القرآن الكريم وقراءته وتجويد
تالوته بدورتها العاشرة ،كما
ت ــم ت ـقــديــم هــديــة ت ــذك ــاري ــة إلــى
سموه بهذه المناسبة.
وقد غادر سموه مكان الحفل
بمثل ما استقبل به من حفاوة
وتقدير.

أسماء الفائزين بالمراكز األولى
ق ــال وك ـي ــل وزارة األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلسالمية ،المهندس فريد عمادي ،أمس
األول ،إن الرعاية األميرية السامية لجائزة
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ـي ــة ل ـح ـفــظ الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم
وقراءاته وتجويد تالوته أكسبتها سمعة
عــال ـم ـيــة ،وأس ـه ـم ــت ف ــي أن ت ـت ـبــوأ عــرش
الجوائز المتخصصة ،رغم حداثة عمرها.
وأضاف عمادي ،في مؤتمر صحافي،
عقد إلعالن نتائج التصفيات النهائية
للجائزة فــي دورتـهــا العاشرة وأسماء
الفائزين بالمراكز األول ــى فــي فروعها
الـخـمـســة أن ال ــرع ــاي ــة األم ـي ــري ــة تجسد
حـ ــرص س ـمــو األمـ ـي ــر ع ـلــى رع ــاي ــة أهــل
القرآن الكريم.
وذكر أن المتسابق الليبي أحمد سعد
ّ
حل أوال في فرع (القراء ات العشر) ،تاله
المتسابق حنفي المطير من الصومال،
في حين جاء صادق النهاري من اليمن
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ،الف ـت ــا إلـ ــى حجب
الجائزة عن المركزين الرابع والخامس،
إذ جاءا أقل من  90في المئة.

وأش ــار إلــى أن المتسابق النيجيري
مامودو عمر فاز بالمركز األول في فرع
حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد،
تـ ـ ــاه الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري أح ـ ـمـ ــد حـ ـ ــركـ ـ ــات ،ثــم
األميركي عدنان ماي ثالثا ،في حين جاء
النيجيري أمينو محمد رابعا ،والتركي
أبــوبـكــر قــاجــان الــرابــع مـكــرر ،الفـتــا إلى
تسمية الليبي محمد الدروقي خامسا،
وال ـصــومــالــي م ـب ــارك يــوســف الـخــامــس
مكرر.
وفي ما يتعلق بفرع التالوة ،أوضح
عمادي أن المتسابق الماليزي عبدالله
فهمي حــل أوال ،تــاه اإلنــدونـيـســي قدر
رشيد ثانيا ،ثم حاج فكري من بروناي
 دار السالم ثالثا ،في حين جاء اإليرانيالسيد مقدسي رابعا ،وأخيرا أنوي علي
من تايلند.
و ق ــال ع ـمــادي إن المتسابق الغيني
كــونــاكــري آدم اح ـتــل ال ـمــركــز األول في
فــرع حفظ الـقــرآن الكريم كامال لصغار
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ،وج ـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــودانـ ــي أب ــوب ـك ــر

عبدالكريم ثانيا ،ثم الكاميروني عيسى
آدم ثالثا ،والباكستاني محمد رشيد الله
رابعا ،وأخيرا األردني ريان صيداوي.
وأض ــاف أنــه فــي فــرع أفـضــل مشروع
ي ـخ ــدم الـ ـق ــرآن ح ــل الـتـطـبـيــق الـكــويـتــي
(خ ـت ـمــة) ،ال ــذي تـقــدمــه مــؤسـســة "وي ــف.
الي ـ ــن" أوال ،وج ـ ــاء ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
المرصد الدولي للمعلوماتية القرآنية
م ــن ال ـس ـعــوديــة ،وي ـقــدمــه مــركــز تفسير
لـ ـل ــدراس ــات ال ـق ــرآن ـي ــة ،وفـ ــي م ــا يتعلق
بالمركز الثالث من الجائزة المخصص
ألفضل جهاز إلكتروني فقد حجب لعدم
وجود مشروع يستحق.
وأشار عمادي إلى تكريم شخصيات
قرآنية منها الشيخ يحيى الحليلي من
ال ـي ـمــن ،وم ـح ـمــد ال ـط ـب ــاوي م ــن مـصــر،
مــوضـحــا أن الـجـهــة ال ـقــرآن ـيــة الـمـكــرمــة
ف ــي ال ـجــائــزة ه ــي إذاعـ ــة ال ـق ــرآن الـكــريــم
مــن ال ـكــويــت ،وشـبـكــة ال ـهــدايــة الـقــرآنـيــة
العالمية من السعودية.

ً
مكرما الشيخ محمد الطبالوي
سموه

سموه يتلقى هدية تذكارية من الشعلة وعمادي

ً
ومصافحا أحد حفظة القرآن
...

٤

محليات

ةديرجلا

•
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ً
الفاضل :الكويت والدة دائما وحاضنة للمبدعين
أكد أهمية مسابقة العلوم والهندسة في إثراء الحركة البحثية
أعرب الفاضل عن سعادته
لرؤية كوكبة متميزة من الطلبة
والطالبات من أصحاب العقول
النيرة يتنافسون على اإلبداع
واالبتكار ما يؤكد أن الكويت
والدة دائما وحاضنة للمبدعين
وأصحاب العقول الخالقة.

أكد وزيــر النفط وزيــر الكهرباء
والماء د .خالد الفاضل ،أمس االول،
أهـمـيــة مـســابـقــة ال ـكــويــت الـعـلــوم
والهندسة الـتــي ينظمها الـنــادي
العلمي الكويتي في دعــم الحركة
الـبـحـثـيــة ،مــوضـحــا أن نسختها
السابعة ( )2019جــاءت "متكاملة
ومتطورة".
جاء ذلك في تصريح صحافي
ل ـل ـفــاضــل ع ـقــب حـ ـض ــوره الـحـفــل
الختامي للمسابقة الـتــي نظمت
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي بالتعاون مع وزارة التربية
وبشراكة استراتيجية مع جامعة
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية والهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ب ــرع ــاي ــة
جامعة الشرق األوســط األميركية
ومجموعة الخرافي.
وأع ـ ــرب ال ـفــاضــل ع ــن سـعــادتــه

الفاضل خالل حضوره الحفل الختامي للمسابقة
لــرؤيــة كوكبة متميزة مــن الطلبة
والـطــالـبــات مــن أص ـحــاب العقول
ال ـن ـيــرة يـتـنــافـســون فـيـمــا بينهم
عـلــى اإلب ـ ــداع واالب ـت ـكــار مــا يؤكد
أن الكويت والدة دائما وحاضنة

ل ـل ـم ـبــدع ـيــن وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـع ـق ــول
ال ـخ ــاق ــة .وأوض ـ ــح أن الـقــائـمـيــن
ع ـل ــى ال ـم ـســاب ـقــة ال ـس ـن ــوي ــة الـتــي
تستهدف الطالب والطالبات دون
المرحلة الجامعية الراغبين في

ممارسة البحث العلمي والتصميم
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي (االبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار) قـ ــامـ ــوا
بتطويرها لتسير بخطى ثابتة
متميزة بين غيرها من المسابقات
حتى باتت أهمها.

local@aljarida●com

«األوقاف» :تدوير مديرين ومراقبين
•

محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزيــر األوقــاف وزير
الــدولــة لشؤون البلدية فهد الشعلة ،أصــدر أمــس قــرارا يقضي
بتدوير عدد من المديرين والمراقبين في وزارة األوقاف.
وأشارت المصادر إلى أن القرار تضمن نقل طراد العنزي للعمل
مديرا إلدارة الموارد البشرية والتطوير اإلداري ،ويوسف الخليل
مديرا إلدارة التوجيه المجتمعي بديال لمشعل العتيبي الذي
نقل إلى إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية ،ونقل مدير
مكتب وكيل الوزارة عبدالحميد المطيري مديرا إلدارة مساجد
مـبــارك الكبير ،ونقل منيف الـهــاجــري إلــى الـشــؤون القانونية،
وسلمان الديحاني إلى إدارة الشؤون اإلدارية ،ونايف العجمي
إلى إدارة مكتب وكيل الــوزارة ،وبــدر الظفيري إلى إدارة مكتب
خدمة المواطن ،وإبراهيم العبيدلي إلى إدارة الثقافة اإلسالمية.
وأردفت أن القرار تضمن نقل مراقب اإلسناد المالي واإلداري
في إدارة اإلسناد أحمد الراشد ،للعمل مراقبا لشؤون الموظفين
في إدارة الموارد البشرية والتقرير المالي ،بديال عن المراقب
السابق بدر المعيوف الــذي نقل للعمل مراقبا في إدارة مكتب
وكيل ال ــوزارة ،إضافة إلــى نقل مراقب إدارة مكتب الوكيل عيد
الرشيدي للعمل مراقبا لإلسناد المالي واإلداري بإدارة اإلسناد،
متوقعة صدور قرارات مماثلة من الوزير الشعلة خالل األسابيع
القليلة المقبلة ،تشمل بعض مــديــري اإلدارات ،ومنها إدارات
المساجد في المحافظات الست.

«لوياك» :فرص تدريب للشباب في األمم المتحدة اختتام أعمال «قضايا الوقف» في األردن
•

فهد الرمضان

ضمن برنامج الشراكة االستراتيجية بين مؤسسة
لــويــاك وشــركــة زي ــن ،قـضــت الـمـتــدربــة ثــريــا الهولي
المبتعثة إلى برنامج التدريب الميداني في الصندوق
ّ
الدولي للتنمية الزراعية " "IFADالتابع ُلمنظمة األمم
المتحدة ،فترة تدريب مدتها  ٦أشهر ،وذلــك برعاية
شركة زيــن التي ترعى هــذا البرنامج للسنة الثانية
على التوالي.
وأعربت مديرة االبتكار االجتماعي في "لوياك" إيمان
العمر عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مثل هذه
البرامج العالمية التي من شأنها العمل على تطوير
الشباب وصقل مهاراتهم المهنية والشخصية
وقالت :يعتبر هذا البرنامج من أكثر البرامج المكثفة

وذات الجودة العالية والتي اعتادت لوياك تقديمها
منذ يومها األول ،فبرنامج إيفاد أو الصندوق الدولي
للتنمية الــزراع ـيــة يجمع الـعــديــد مــن الـشـبــاب حول
العالم وذلك بهدف تطويرهم وخلق جيل عالي الكفاءة
لالستفادة من خبراتهم في المستقبل.
من جانب آخــر ،أوضحت شركة زين في بيان
صحافي لها أن رعايتها لهذا البرنامج تأتي من
منطلق رســالــة الـشــركــة بـهــدف تـطــويــر مـجــاالت
التنمية البشرية لدى الشباب الكويتي على جميع
ً
الـمـسـتــويــات "ق ــد أسـعــدنــا كـثـيــرا رؤي ــة الـفــرصــة
الثمينة التي ّ
قدمها البرنامج للطالبة ثريا الهولي
الكتساب المهارات واالعتماد على الذات وكسب
االستقاللية عبر السفر إلــى الخارج واالختالط
بالثقافات المختلفة.

ثريا الهولي

اختتمت أمس في األردن أعمال منتدى قضايا
الوقف الفقهية التاسع الذي تنظمه األمانة العامة
لــأوقــاف الكويتية بمشاركة علماء وفقهاء من
مختلف الدول اإلسالمية.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لــأمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف
محمد الجالهمة ،على هامش حفل الختام ،إن
"المنتدى بحث مواضيع مستجدة ومعاصرة عبر
تداول اآلراء الفقهية للمشاركين سعيا للوصول
إلى حلول شرعية مالئمة وبما يعين المؤسسات
الوقفية في أرجاء العالم اإلسالمي على االستنارة
الفقهية" ،موضحا ان المنتدى تضمن عــددا من
الـتــوصـيــات حــول الـمـحــوريــن الرئيسيين وهما
"وقف" الثروة الحيوانية واألوقاف المشتركة بين
المسلمين وغيرهم.

وبـ َّـيــن الجالهمة أنــه تقرر تأجيل التوصيات
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـمـ ـح ــور الـ ـث ــال ــث حـ ـ ــول وقـ ـ ــف األمـ ـ ـ ــوال
المشبوهة والمكتسبة بطريقة غير مشرعة إلى
المنتدى المقبل لمزيد مــن المناقشة والبحث
الفقهي.
من جانبه ،قــال المقرر العام للمنتدى عضو
اللجنة العلمية د .عيسى زكي ،إن المنتدى يعد
راف ــدا علميا يوفر ال ــرأي الفقهي الـمــدروس عبر
اجتهاد جماعي من خالل لقاء العلماء ومناقشتهم
في قضايا الوقف المربوطة بالقضايا المعاصرة،
م ـش ـي ــدا ب ــاألم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـ ــأوقـ ــاف الـكــويـتـيــة
وحــرصـهــا عـلــى وض ــع مـقـتــرحــات تشريعية من
خ ــال دراسـ ــة اح ـك ــام ال ــوق ــف وكـيـفـيــة معالجته
لبعض القضايا المستجدة.

«اإلطفاء» 2.2 :مليون دينار لألعمال الممتازة خالل العام الحالي
المكراد :ال صحة الستبدال أوقات العمل في المراكز الحدودية ...بل تخفيف مؤقت
•

ً
متوسطا اإلعالميين المكرمين
المكراد

محمد الشرهان

أعلن المدير العام لإلدارة العامة
لــإط ـفــاء ،ال ـفــريــق خــالــد ال ـم ـكــراد،
تخصيص مـلـيــونـيــن و 200ألــف
دي ـن ــار لــأع ـمــال ال ـم ـم ـتــازة خــال
العام الحالي ،وسيتم رفع مكافأة
"الممتازة" من  400إلى  600دينار،
عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم الـ ـ ـص ـ ــرف لـجـمـيــع
الـعــامـلـيــن ف ــي ق ـط ــاع الـمـكــافـحــة،
م ـق ــاب ــل مـ ــا ي ـب ــذل ــون ــه مـ ــن ج ـهــود
لحماية األرواح والممتلكات ،فضال
عــن سرعة تجاوبهم مــع مختلف
ال ـحــرائــق ال ـتــي تـنــدلــع ف ــي أرج ــاء
البالد كافة.
ون ـف ــى الـ ـمـ ـك ــراد ،ف ــي تـصــريــح
صحافي على هامش حفل تكريم

اإلعــامـيـيــن المشاركين بتغطية
يوم رجل اإلطفاء ،الذي أقيم أمس
األول ف ــي ف ـن ــدق الــري ـج ـن ـســي ،أن
ت ـك ــون اإلدارة ال ـعــامــة اسـتـبــدلــت
أوقات العمل في المراكز الحدودية،
الفتا الى أنه جرى  -بشكل مؤقت -
تخفيف ال ــدوام بواقع يومي عمل
و 4أيــام راح ــة ،حتى يتم االنتهاء
مــن تعبيد ال ـطــرقــات ،حيث تبين
أن رجــال اإلطـفــاء فــي تلك المراكز
يعانون خالل وصولهم إلى مقار
عملهم ،ل ــذا ق ــررت اإلدارة العامة
لإلطفاء تخفيف الــدوامــات بشكل
مؤقت لحين االنـتـهــاء مــن تعديل

ال ـط ــرق وتـعـبـيــدهــا ،بـحـيــث يعاد
العمل كما كان في السابق.
ّ
وثمن ما تقوم به وسائل اإلعالم؛
م ـقــروءة ومـسـمــوعــة ومــرئـيــة ،في
إب ــراز المهام المكلفة بها االدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ،م ــؤك ــدا أن نهج
وفلسفة اإلط ـفــاء فــي التعامل مع
كافة الحوادث هي اعتماد الشفافية
في إبــاغ اإلع ــام ،ومشيرا الــى أن
الشفافية التي تنتهجها "اإلطفاء"
فـ ــي أح ـ ـيـ ــان عـ ــديـ ــدة ك ـش ـف ــت عــن
معلومات خاطئة نشرت وأصبحت
الـبـيــانــات والـمـعـلــومــات الرسمية
منطلقا لكشف الحقيقة.

النادي لكل اإلطفائيين
أكد الفريق المكراد أن البلدية خصصت موقعا مميزا جدا على
البحر لنادي رجال اإلطفاء ،مشيرا الى أن النادي ،الذي نعكف حاليا
على إنهاء كل األمور المتعلقة بإنجازه سيخصص لجميع منتسبي
اإلدارة العامة لإلطفاء وليس الضباط فقط.

ضبط مطلوب
كيفان الهارب
• محمد الشرهان

داه ـ ـمـ ــت وح ـ ـ ــدة االقـ ـتـ ـح ــام،
التابعة ل ــإدارة العامة لقوات
األمـ ـ ــن الـ ـخ ــاص ــة ،م ـس ــاء أم ــس
األول ،وبالتعاون والتنسيق مع
رجــال اإلدارة العامة للمباحث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة ،ش ـق ــة فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـس ــال ـم ـي ــة ك ـ ــان ي ـخ ـت ـبــئ بـهــا
المطلوب الجنائي الذي اعتدى
هـ ــو واص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاؤه ع ـل ــى رجـ ــال
االم ـ ــن ف ــي مـنـطـقــة ك ـي ـفــان قبل
يومين ومكنوه من الهرب بعد
اشتباكهم مع رجال األمن.
وفي التفاصيل ،التي رواها
مـصــدر أمـنــي لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أن
رجال لمباحث الجنائية تمكنوا
بعد ساعات معدودة من حادثة
اعـ ـ ـت ـ ــداء ال ـش ـخ ــص ال ـم ـط ـلــوب
وأصدقائه على رجال األمن من
تحديد موقع اختبائه في إحدى
ً
الشقق بمنطقة السالمية ،مشيرا
إلى أن رجال المباحث توصلوا
إلــى معلومات أخــرى تفيد بأن
الـ ـشـ ـق ــة ت ـ ـعـ ــود ل ـش ـخ ــص آخ ــر
مطلوب كذلك وصادر بحقه حكم
بالحبس مدة  9سنوات ،وانه هو
من يؤوي المطلوب األول.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن ـ ــه تــم
ضبط المتهم الهارب وصديقه
صاحب الشقة .وذكــر المصدر
أن المتهم ،الذي تمكن من الهرب
بمساعدة أصدقائه في منطقة
كيفان ،تبين أنه مطلوب جنائي
وصادر بحقه حكم بالحبس 3
ً
سنوات ،مشيرا إلــى أن النيابة
العامة أم ــرت بحجز أصدقائه
ّ
ال ــذي ــن م ــك ـن ــوه م ــن ال ـ ـفـ ــرار من
رجال األمن.

ولـفــت الــى أن اإلع ــام الكويتي
لـ ــه دور ك ـب ـيــر فـ ــي إبـ ـ ـ ــراز ج ـهــود
رجــال اإلطـفــاء فــي حماية األرواح
والممتلكات ،مؤكدا أهمية التواصل
مع اإلعــام من أجــل ذلــك ،ومشيرا
الـ ــى أن ت ـمــريــن «شـ ــامـ ــل» األخ ـيــر
وغيره من التمارين المماثلة شكلت
أرضية جيدة للتنسيق بين أجهزة
الطوارئ ،وبرز هذا التنسيق بشكل
واضــح في مواجهة األمـطــار التي
تــأثــرت بـهــا الـكــويــت نـهــايــة الـعــام
الماضي.
وكان الحفل قد استهل بعرض
آلراء الصحافيين في دور اإلدارة
العامة لإلطفاء وتجاوبهم مع كافة
األسئلة والتواصل الدائم ،ثم القى
مدير إدارة العالقات العامة ،العميد
خـلـيــل األمـ ـي ــر ،كـلـمــة اع ـ ــرب فيها
عــن شـكــره لــوســائــل اإلعـ ــام ،على
التواصل مع "اإلطفاء" ونشر كافة
األخبار المتعلقة بعملها ،وهو ما
أسهم في تسليط الضوء وتعريف
المجتمع بالجهود الـتــي يبذلها
رجال اإلطفاء.

سلة أخبار
«الرحمة» إلطالق
مشروع إفطار الصائم

أعلنت جمعية الرحمة العاملية
أنها أكملت استعداداتها
ملشروعها السنوي إفطار
الصائم والحقيبة الرمضانية
خالل شهر رمضان املبارك.
وقال األمني املساعد لشؤون
القطاعات في الجمعية
فهد الشامري ،في تصريح
صحافي ،إن الرحمة تسعى
الى تنفيذ املشروع في الدول
التي تعمل بها ،فهي األكثر
فقرًا واحتياجًا.

«النجاة» :كفلنا  100يتيم
جديد في تركيا

قال مدير إدارة التعليم
الخارجي بجمعية النجاة
الخيرية إبراهيم البدر ،إن
وفدا من الجمعية يزور
حاليا الالجئني السوريني
بتركيا ،الفتا إلى أنه يتم
خالل الزيارة تقديم دورات
شرعية وثقافية حول فقه
العبادات وآداب الصيام.
وأوضح البدر ،في تصريح،
أن الرحلة تخللها كفالة 100
يتيم جديد ،الفتا الى أن
"النجاة" تكفل أكثر من 3000
يتيم من األيتام السوريني.

إصابة وافد في انقالب
مركبة على «السادس»
قال مدير ادارة العالقات
العامة واإلعالم باالدارة
العامة لالطفاء العميد خليل
االمير ،ان بالغا ورد من غرفة
العمليات مساء امس االول
يفيد بوقوع حادث انقالب
مركبة وتحديدا على طريق
جاسم الخرافي (الدائري
السادس) مقابل منطقة
خيطان وأن هناك شخصا
محشورا جراء الحادث.
واضاف العميد االمير انه
على الفور تم توجيه مركز
اطفاء الفروانية بقيادة
املقدم خالد كنعان الى موقع
الحادث ،وعند الوصول تبني
ان املركبة منقلبة بالكامل،
مشيرا الى ان رجال االطفاء
وباستخدام الجكات الخاصة
واملعدات الهيدروليكية
تمكنوا من انقاذ قائد املركبة
املحشور ،الذي تبني انه
اصيب بذارعه وتم تسليمه
الى فنيي الطوارئ الطبية
تمهيدا لنقله الى املستشفى.

ةديرجلا

•
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«التربية» :إطالق المقاصف المدرسية الصحية
فهد الرمضان

تطبيق
المشروع
في المرحلة
االبتدائية
خطوة أولى

الحربي

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة الـتــربـيــة
د .سـ ـع ــود ال ـ ـحـ ــربـ ــي ،انـ ـط ــاق
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـعــزيــز
صحة الطالب من خالل تطوير
ً
المقصف المدرسي ،مشيرا إلى
أنه سيتم تطبيقه على مدارس
ال ـمــرح ـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة كـخـطــوة
أولــى ،بالتعاون والتنسيق مع
وزارة الـصـحــة ،وهـيـئــة ال ـغــذاء
وال ـت ـغ ــذي ــة ،وش ــرك ــة الـمـطــاحــن
الكويتية ،لتوفير سلع غذائية
متنوعة وآمنة للطالب.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ل ـق ــاء عـقــده
الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـ ـحـ ــربـ ــي م ـ ــع ف ــري ــق
مشروع المقصف الصحي ،الذي
يتم تطبيقه في  8مدارس.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أشـ ـ ـ ـ ــارت رئ ـي ـس ــة
مكتب الـمــدن الصحية ب ــوزارة
الصحة د .آمال اليحيى إلى أن
المشروع يهدف إلى توفير سلع

الحربي خالل اجتماعه بالفريق الوطني لمشروع المقصف الصحي أمس
ً
غــذائ ـيــة مـتـنــوعــة وآم ـن ــة ،وفـقــا
لشروط التغذية الصحية ،ورفع
مستوى الــوعــي الـتـغــذوي بين
الطلبة والهيئتين التدريسية
واإلداري ـ ـ ــة ،ووض ــع أداة تقييم

المخدرات ،ومدى تأثيرها السلبي على الطلبة،
ً
محذرا من أن بدايتها تكون بالتدخين ،الذي
يعتبر مدخال لتجربة الـمـخــدرات ،مــؤكــدا أن
ً
ً
التدخين مضر سواء كان تقليديا أو إلكترونيا،
وأن سن الـ 15هو فترة التعاطي.
وحذر الغضوري الطلبة من المواد المخدرة
الجديدة والمختلفة ،التي يستخدمها العديد
م ــن الـمـهــربـيــن لـتــدمـيــر الـمـجـتـمــع ع ــن طــريــق
ترويجها بين الشباب.

«اإلعاقة» :تطوير القرارات
التعليمية لتنفيذ الدمج
ً
ّكرمت  250موظفا في «يوم الثناء»

●

جورج عاطف

نظمت الهيئة الـعــامــة لـشــؤون ذوي االعــاقــة ،أم ــس« ،يــوم
الثناء» وقام قياديو الهيئة ،بجولة على الموظفين في مواقع
عملهم ،وتوزيع الورود عليهم ،وتقديم الشكر لهم ،واإلشادة
بما قدموه من جهد على مدار العامين الماضيين.
وأكد نائب مديرة الهيئة لقطاع الموارد البشرية والمالية
طـ ــارق ال ـب ـشــر ،أن «ال ـه ـي ـئــة حــرصــت ع ـلــى ت ـطــويــر الـ ـق ــرارات
التعليمية لتنفيذ خطة دمج المعاق بالمجتمع» ،موضحا أن
«ذلك تطلب جهودا متكاتفة من موظفي الهيئة الذين بذلوا
قصارى جهودهم واستمروا في العمل إلى ساعات متأخرة
عقب الــدوام والعطل الرسمية» ،مشيرا إلى أن «هذه الجهود
تكللت بالنجاح ،وظـهــرت النتائج اإليجابية فــي انسيابية
العمل ودقـتــه» .وقــال البشر ،في تصريح صحافي أمــس ،إن
«الهيئة رأت ضرورة تقديم الشكر لموظفيها نظير الجهود
التي بذلوها طوال الفترة الماضية ،لذا تم تكريم  250موظفا
ً
وموظفة» ،مشيرا إلى أنه «منذ  2017تم وضع خطة غير معلنة
لتطوير خدمات الهيئة تمثلت في تقديم خدماتها إلى ذوي
االعاقة وذويهم ،عبر النظام اآللــي والربط مع الجهات ذات
العالقة في الدولة».

لـقـيــاس الـسـلــوكـيــات الـغــذائـيــة
لــدى الـطـلـبــة ،وتـعــزيــز الـشــراكــة
مع الشركات الوطنية ،فضال عن
استيفاء معايير المدن الصحية
فــي بيئة المقصف ا لـمــدر ســي،
وتــوحـيــد نـظــام ت ــداول األغــذيــة
بالمقاصف المدرسية.

نتائج االستبيان
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
اختصاصية التغذية في الهيئة
الـعــامــة لـلـغــذاء والـتـغــذيــة نــوال
ال ـجــزاف ،أن نتائج االستبيان
بــال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى أظـ ـه ــرت أن
طـ ـلـ ـب ــة الـ ـم ــرحـ ـل ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
يتناولون وجبة الفطور بصورة
ي ــوم ـي ــة ،ويـ ـع ــزف بـعـضـهــم عن
ال ـ ـشـ ــراء م ــن ال ـم ـق ـصــف بـسـبــب
إحضار وجبته من المنزل.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت «أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا طـ ـلـ ـب ــة
الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ف ـ ــا يـ ـتـ ـن ــاول ــون
ال ـ ـف ـ ـطـ ــور بـ ـ ـص ـ ــورة م ـن ـت ـظ ـمــة،
بينما تـعــزف طــالـبــات مرحلة

ال ـثــانــويــة ال ـع ــام ــة ع ــن تـنــاولــه
فــي ال ـم ـنــزل» ،مبينة أن نتائج
االس ـت ـب ـيــان أظ ـه ــرت أن ــه كلما
تقدمت المرحلة الدراسية زاد
المصروف اليومي للطالب.

تخفيض نسبة السكر
ولـفـتــت ال ـج ــزاف إل ــى تقديم
وجـ ـب ــات ومـ ـش ــروب ــات صـحـيــة
عـ ـم ــدت شـ ــركـ ــات م ـح ـل ـيــة عـلــى
توفيرها ،فقد تم توفير عصائر
خفضت نسبة السكر المضاف
إليها بنسبة تراوحت بين  8إلى
 28في المئة ،إلى جانب خفض
ال ـس ـكــر ال ـم ـض ــاف ف ــي الـحـلـيــب
ال ـم ـن ـكــه بـنـسـبــة ت ــراوح ــت بين
 15 - 5في المئة.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ــه ت ــم ت ــزوي ــد 8
ً
مــدارس وفقا لرغبة الطلبة في
ن ــوع ـي ــة ال ـ ـغـ ــذاء وال ـم ـش ــروب ــات
ال ـم ـح ـب ـب ــة لـ ـه ــم ،ك ـم ــا أنـ ـ ــه يـتــم
تـقــديـمـهــا بـطــريـقــة ج ــاذب ــة من
شركة مطاحن الدقيق.

●

سيد القصاص

ق ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـك ـهــربــاء
وال ـم ــاء م .مـحـمــد بــوش ـهــري ،إن
الوزارة حرصت أخيرا على ميكنة
خــدمــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة للتسهيل
على المستهلكين بجميع فئاتهم
واالستفادة من تلك الخدمات في
أقــل وقــت ممكن وبأيسر الطرق،
ووفـقــا لــرؤيــة الكويت الجديدة،
وأص ـ ـبـ ــح ذل ـ ــك واق ـ ـعـ ــا مـل ـمــوســا
اآلن عبر الـخــدمــات اإللكترونية
ال ـم ـق ــدم ــة ع ـل ــى م ــوق ــع الـ ـ ـ ــوزارة
اإللكتروني.
وأضاف بوشهري ،في تصريح
ص ـحــافــي ع ـلــى ه ــام ــش ال ـعــرض
ال ـ ـخـ ــاص بـ ـخ ــدم ــات «ال ـك ـه ــرب ــاء
االلـكـتــرونـيــة والـتـحــديـثــات التي
تـ ـم ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا» ،ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ــس،
فـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ،أن
استخدام التكنولوجيا الحديثة
وت ـس ـه ـي ــل الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة
إلـ ــى الـمـسـتـهـلـكـيــن أص ـب ــح أحــد
طموحات الوزارة.

●

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت،
أن بلدية الفروانية نفذت حملة أسفرت عن تحرير
ً
 44مخالفة ،وتوجيه  71إنذارا.
وأكـ ــد مــديــر إدارة الـنـظــافــة بــالــوكــالــة سـعــود
الحربي ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن الحملة
التي نفذها مفتشو اإلدارة ،بالتعاون مع األجهزة
الرقابية ،أسفرت عن تحرير  20مخالفة ،تضمنت
 13مخالفة استغالل مساحة ،و 7مخالفات بائع
متجول ،ومصادرة حمولة 16م 3من الخضراوات
والفواكه ،ومصادرة  7عربات آيس كريم.

بدر الوقيان

الجهات الحكومية المستفيدة
ال ـم ــواق ــع الـمـخـصـصــة ل ـهــا في
المحور الخدمي ،والتي ستنفذ
بــواسـطــة تـلــك ال ـج ـهــات ،والـتــي
تشمل موقعا لجامعة الكويت
ومواقع لكليات ومعاهد للهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والـتــدريــب ومــواقــع عــدة لــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة كـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـه ـج ــرة
والفحص الفني وغيره.
وبين أن هذه المواقع تشمل
ايضا موقع المحكمة وخدمات
وزارة العدل ،ومستشفى ومركزا
صحيا لوزارة الصحة ،وموقعا
ل ـم ـج ـم ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،وم ــوق ـع ــا
ل ـ ـ ــوزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
إلق ــام ــة م ـن ـت ـجــع ل ـك ـب ــار ال ـس ــن،
ومحطات لتعبئة الوقود ،إضافة
ال ــى تـخـصـيــص مــوقــع لمدينة
رياضية.

إعادة تشكيل لجنة الوقاية والتصدي للسلوك اإلدماني
●

عادل سامي

أصــدر وزيــر الصحة د .باسل
ً
ً
الـ ـصـ ـب ــاح ،أمـ ـ ــس ،ق ـ ـ ـ ــرارا وزاري ـ ـ ــا
بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية
وطنية لصحة المراهقين ،برئاسة
ال ــوكـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـلـتـخـطـيــط
والجودة ،وعضوية مديري إدارات
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـم ــدرسـ ـي ــة وال ـص ـح ــة
االجـتـمــاعـيــة واإلدارة الـمــركــزيــة
للرعاية الصحية األولية ومدير
مــركــز الـكــويــت للصحة النفسية
ومدير المركز الوطني للمعلومات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب رئ ـي ــس
ً
مـجـلــس أق ـس ــام األطـ ـف ــال م ـق ــررا،
وع ـ ـضـ ــويـ ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن خ ـ ــارج
الـ ــوزارة ممثلين ل ــوزارة التربية
وك ـل ـيــة ال ـط ــب ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
ووزارة اإلعـ ــام والـهـيـئــة العامة
ل ـل ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة وعـ ـ ــدد مــن
جمعيات النفع العام.
ً
وأص ـ ـ ــدر الـ ــوزيـ ــر ك ــذل ــك ق ـ ــرارا
بــإعــادة تشكيل اللجنة الوطنية
لـ ـل ــوق ــاي ــة وال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـس ـلــوك

اإلدماني برئاسة الوكيل المساعد
للتخطيط والـ ـج ــودة ،وعضوية
ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
للرقابة الدوائية والغذائية ومدير
مــركــز الـكــويــت لمكافحة اإلدم ــان

مـ ـ ـق ـ ــررا ،ومـ ــديـ ــر إدارة ال ـص ـحــة
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ومـ ــديـ ــر مـسـتـشـفــى
ال ـس ـجــن ال ـم ــرك ــزي وم ــدي ــر إدارة
ت ـف ـت ـيــش االدوي ـ ـ ـ ــة وم ــدي ــر إدارة
تسجيل االدوية الطبية والنباتية
ومـ ــديـ ــر إدارة تـ ـع ــزي ــز ال ـص ـحــة

ال ـل ـق ــاءات م ــع ات ـح ــاد الـمـكــاتــب
الهندسية والــدور االستشارية
م ـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـط ــوي ــر الـ ـخ ــدم ــات،
واالس ـت ـم ــاع إل ــى ال ـمــاح ـظــات،
و«دور نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ن ـ ـ ــأ خ ـ ـ ــذ هـ ـ ــذه

بدوره ،أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات م.
فهد رميح الـمــويــزري ،أن مفتشي القسم حــرروا
 24مخالفة تضمنت مخالفات إعالنات ومساحة
للمحالت وغلق ممرات ،إلى جانب إزالة 1500م2
من التعديات على أمــاك الــدولــة ،باإلضافة إلى
التعامل مع  15شكوى ،واتخاذ اإلجرءات القانونية
حيالها على الفور.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوضـ ـ ــح رئـ ـي ــس ق ـس ــم م ـتــاب ـعــة
المخالفات الهندسية بالوكالة ب ــإدارة التدقيق
والمتابعة الهندسية وليد الدغر ،أن مفتشي النوبة
ً
وجهوا  71إنذارا لعقارات خالفت أنظمة البناء ،إلى
جانب توجيه  10تنبيهات تعد على أمالك الدولة.

وأعضاء من خارج وزارة الصحة
بمستوى ال يقل عن وكيل مساعد
م ــن وزارات الـتــربـيــة والــداخـلـيــة
واإلعالم وجامعة الكويت والهيئة
العامة للشباب والرياضة واألمانة
العامة لألوقاف.

افتتاح مؤتمر «مستجدات السرطان»
اختتمت وزارة الصحة الدورة التدريبية الرابعة
للورشة اإلقليمية للتدريب على آلية تطبيق مبادئ
نظام طب العائلة ،في مركز اليرموك الصحي.
وقالت وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون
األهلية د .فاطمة النجار ،إن احتضان الكويت لهذه
الورشة التدريبية يأتي انطالقا من اهتمام وإيمان
الـقـيــادة السياسية بــأن الصحة هــي االستثمار
الحقيقي الــذي يؤسس بــدوره لالستثمارات في
التنمية البشرية وتعزيز التنمية المستدامة التي
تعد اهم مساعي الكويت.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أك ــد وك ـيــل وزارة الصحة

الـمـســاعــد لـلـخــدمــات الطبية الـمـســانــدة د .فــواز
الرفاعي أن مــرض السرطان من أخطر األمــراض
التي باتت تهدد حياة اإلنـســان .وقــال الرفاعي،
في كلمة له صباح أمس نيابة عن وزير الصحة
د .باسل الصباح خالل افتتاح فعاليات المؤتمر
العالمي الثاني آلخر مستجدات سرطان الثدي
والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ،إن هذا
المؤتمر يتناول أحدث التطورات في تشخيص
وع ـ ــاج س ــرط ــان الـ ـث ــدي وال ـك ـب ــد وال ـب ـن ـكــريــاس
والقنوات المرارية ،وأحدث ما توصل إليه الطب
الحديث في هذا المجال الحساس.

ً
بوشهري متحدثا عن خدمات «الكهرباء» اإللكترونية أمس

«بلدية الفروانية» :إزالة 1500م2
تعديات على أمالك الدولة
علي حسن

أعلن المدير العام للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية م .بدر
الــوق ـيــان أن الـمــؤسـســة طرحت
عددا من الفرص االستثمارية في
مدينة صباح األحمد السكنية،
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـت ـم ــل عـ ـل ــى ع ـ ـمـ ــارات
اس ـت ـث ـمــاريــة وأن ـش ـط ــة حــرفـيــة
ومخازن ونادي أطفال ومنتزها،
إضافة إلى موقع لالستعماالت
ال ـت ـج ــاري ــة ،م ــؤك ــدا أن ذلـ ــك في
إطـ ـ ــار ال ـخ ـط ــة ال ـم ـق ــرة لـتـنـفـيــذ
الـمـحــور الـخــدمــي االستثماري
في المدينة.
وقال الوقيان ،في بيان أمس،
إن طرح الفرص جاء بعد تأهيل
المؤسسة للشركات وفق أسس
ومعايير تتناسب مع ضخامة
تلك الفرص ،مضيفا انه يجري
حاليا دراستها من قبل الشركات
المؤهلة ،وتم تحديد آخر موعد
لتقديم العطاءات في منتصف
يونيو المقبل ،فضال عن االعداد
لـ ـط ــرح س ـ ــوق ت ـق ـل ـي ــدي يـحـمــل
طابعا تراثيا كويتيا.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـفــرص تأتي
ضمن خطة المؤسسة لتفعيل
ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
وال ـ ـخـ ــاص ،وهـ ــي األولـ ـ ــى الـتــي
يتم طرحها في تاريخ الرعاية
السكنية ،لتحقق رؤية المؤسسة
بجعل المدن السكنية ،السيما
مدينة صباح األحمد.
وأكـ ــد أن ال ـمــؤس ـســة سلمت

«الصحة» :لجنة لوضع استراتيجية لصحة المراهقين

ً
«الكهرباء» :تسهيل معامالت المستهلكين إلكترونيا
وأشار إلى أن الخدمات التي
تقدمها «الكهرباء» تتنوع بين
 3أنواع ،خدمات خاصة بالتيار
ال ـك ـهــربــائــي ،وخ ــدم ــات خــاصــة
بالمياه ،وأخــرى متعددة ،ومن
أه ـم ـه ــا خ ــدم ــة ايـ ـص ــال ال ـت ـيــار
الكهربائي الـتــي تــم تحديثها،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ــدفـ ــع
اإللكتروني ،وميكنة العديد من
اإلجراءات المرتبطة بها.
وأضــاف أن هذه التحديثات
م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـح ـس ـيــن ال ـخــدمــة
وت ــوفـ ـي ــر وقـ ـ ــت الـمـسـتـهـلـكـيــن
وتحقيق المزيد من الشفافية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال «إنـ ـ ـ ـ ـ ــه أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ع ـل ــى
الـمـسـتـهـلــك ال ــراغ ــب ف ــي إنـجــاز
مـعــامـلـتــه ال ــدخ ــول ع ـلــى مــوقــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة واخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار الـ ـخ ــدم ــة
ال ـم ـط ـل ــوب إنـ ـج ــازه ــا بـحـســب
الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ن ـقــدم ـهــا ل ــه»،
ش ـ ــاك ـ ــرا الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ـع ـن ـيــة
ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
اإللكترونية.
وأك ــد بــوش ـهــري أهـمـيــة تلك

«السكنية» :طرح الفرص
االستثمارية في «صباح األحمد»
الوقيان :آخر موعد للعطاءات منتصف يونيو
● يوسف العبدالله

«الداخلية» نظمت محاضرة
عن وقاية الطلبة من المخدرات
نـ ـظـ ـم ــت إدارة ا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات اال جـ ـتـ ـم ــا عـ ـي ــة
وال ـن ـف ـس ـيــة ،بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة الــداخ ـل ـيــة،
مـ ـح ــاض ــرة حـ ـ ــول الـ ــوقـ ــايـ ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــدرات
والمؤثرات العقلية ،وذلك على مسرح ثانوية
صالح شهاب بمشرف ،ضمن حملة التوعية
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ــوق ــاي ــة م ــن خـ ـط ــورة هـ ــذه اآلفـ ــة،
وتأثيرها على العقل.
وح ـ ـ ــذر م ــدي ــر اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
المخدرات العميد بدر الغضوري من خطورة
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الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ب ـع ـي ــن االع ـت ـب ــار
ونـطــور مستوى الـخــدمــة التي
نقدمها».
وبـيــن أن طـمــوح «الـكـهــربــاء»
االنتقال بالتعاون مع المكاتب

ال ـه ـن ــدس ـي ــة خـ ـط ــوات مـتـقــدمــة
ف ــي اإلشـ ـ ـ ــراف وع ـم ــل الـفـحــص
وا عـتـمــاد المخططات للبيوت
التي تحتاج إلى ايصال التيار
ُ
وفق آلية معينة تدرس حاليا.

«اإلعالم» :مهتمون بالمحافظة
على الملكية الفكرية
أكــد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط اإلعالمي والتنمية
المعرفية في وزارة اإلعالم ،خالد الرشيدي ،أن الكويت تولي كل
االهتمام لحقوق المؤلف والمحافظة على الملكية الفكرية من
خالل سن القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
وقـ ــال ال ــرش ـي ــدي ،ف ــي تـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن ،عـلــى هــامــش
المؤتمر الثالث لجرائم الملكية الفكرية الــذي نظمته جمعية
المحامين ،أم ــس ،إن «اإلعـ ــام» أنـشــأت إدارة خــاصــة للملكية
ال ـف ـك ــري ــة ت ـه ـتــم بـ ـش ــؤون ال ـمــؤل ـف ـيــن وال ـم ـف ـك ــري ــن وال ـف ـنــان ـيــن
والملحنين ،وكل ما يتبع المكتبة الوطنية.
من جانبه ،قال رئيس جمعية المحامين ،شريان الشريان ،إن
كل ما ينتجه العقل البشري يعد ملكية فكرية يسعى مالكوها
ا لــى حمايتها ،فــي حين أن هـنــاك مــن يسعى بقصد أو بغير
قصد الى انتهاكها «فالخسارة على مالكيها كبيرة واألربــاح
لمنتهكيها خيالية».

وأص ــدر الصباح ق ــرارا وزاريــا
آخر بتشكيل لجنة لوضع برنامج
للوقاية من الوفيات واإلصابات
الناتجة عن حوادث الطرق.

المستويات الوظيفية للصيادلة
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـص ـيــدل ـيــة ول ـي ــد ال ـش ـم ــري ،عن
اج ـت ـم ــاع ــات م ــع ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
الـمــدنـيــة لـلـنـظــر ف ــي آل ـيــة ترفيع
المستويات الوظيفية للصيادلة
فــي وزارة الـصـحــة ،بحيث تكون
من تاريخ الحصول على المؤهل
الدراسي وطوال السنة من تاريخ
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ،ال كــال ـم ـع ـمــول بــه
ً
حــالـيــا ،مرتين فــي ال ـعــام .وشــدد
الشمري على حرص مجلس إدارة
الجمعية على ز ي ــادة مكتسبات
ال ـص ـيــادلــة وال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا من
خ ــال إش ـ ــراك ال ـص ـيــادلــة بلجان
الجمعية المختلفة ،حتى تتحقق
طـ ـم ــوح ــات وأه ـ ـ ـ ــداف ال ـص ـيــدلــي
بقطاعات العمل المختلفة.

محليات
سلة أخبار
محافظ األحمدي :دور
مهم لـ «التقدم العلمي»
أكد محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد الدور الحيوي
والمهم الذي تؤديه مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي،
والرسالة السامية التي
تضطلع بها ،منوها إلى أنه
يحق للمؤسسة أن تفخر
برئاسة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد
مجلس إدارتها ،لكون سموه
الراعي األول للعلم والعلماء
في البالد.
جاء ذلك خالل استقبال
المحافظ الخالد المدير
العام لمركز صباح األحمد
للموهبة واإلبداع د .عمر
البناي ،ومدير إدارة الموهبة
بالمركز د .عبدالله السويد،
ورئيس قسم العالقات العامة
راكان الكدم.

«اتحاد العمال» أقام الملتقى
األول للمرأة العاملة

أقيم الملتقى الشهري األول
للمرأة العاملة بعنوان
«الحقوق المدنية للمرأة
الكويتية» ،تحت شعار
«التعارف وتبادل الخبرات»،
أمس األول ،في مقر االتحاد
العام لعمال الكويت.
وأعربت رئيسة لجنة حقوق
الكويتيات عالية الدليمي،
خالل الملتقى ،عن معاناة
المرأة الكويتية المتزوجة من
غير كويتي ،مطالبة الجهات
المعنية بتطبيق قوانين
عادلة تنصفها من التمييز.

«الخرافي للمعاقين» يكرم
الفائزات بجائزة األم المثالية
نظم مركز الخرافي ألنشطة
األطفال المعاقين الكويتي،
حفل تكريم الفائزات بجائزة
األم المثالية لإلعاقات
الذهنية على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي
والوطن العربي في دورتها
السابعة .وقالت األمينة
العامة للجائزة عائشة
السالم ،خالل الحفل الذي
أقيم برعاية رئيس مجلس
إدارة جمعية مؤسسة «سند
الطفل المعاق» سبيكة
الجاسر ،إن «هذه الجائزة
تستهدف االحتفاء بعطاءات
أمهات اإلعاقة الذهنية
وتضحياتهن».

برلمانيات 6
مجلس األمة يرفض حل أزمة التوظيف بالتوصيات
ةديرجلا

•
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• قرر التصويت في الجلسة المقبلة على تشكيل لجنة تعمل خالل العطلة الصيفية لبحث القضية
في وقت رفض مجلس األمة ،عقب مناقشته
أزمة التوظيف ،إقرار حزمة من التوصيات
قدمها مجموعة من النواب ،قرر في المقابل
التصويت بالجلسة المقبلة على تشكيل لجنة
مشتركة تعمل في الصيف لبحث القضية ،على
أن يعد الطلب صاحب الفكرة النائب عدنان
عبدالصمد.
وعقب مناقشة ملف تضخم بعض حسابات
النواب الحاليين والسابقين ،أقر المجلس
مجموعة من التوصيات تمثلت في تقديم
الحكومة تقارير دورية حول قضايا اإليداعات
كل  6اشهر ،وإلزامها بالتظلم من قرارات
الحفظ إذا اتخذت في هذه القضايا.
وشهدت الجلسة إعالن النائب عبدالكريم
الكندري استجواب رئيس الوزراء ،وأيده في
ذلك نواب آخرون ،وتأجيل مناقشة الشهادات
المزورة بناء على طلب اللجنة التعليمية.
فهد التركي ومحيي عامر

ما طرحته
العقيل
عن قضية
التوظيف ليس
ً
جديدا
وال يوجد
تصور حكومي
واضح
لمعالجة األمر

الدالل

كالم الوزيرة
سمعناه ألف
مرة فكيف
تشجعون
الكويتي
على الذهاب
للقطاع
الخاص
والحوافز
غائبة في
ظل قلة دعم
العمالة
الوطنية؟!

عبدالله

الحكومة التي
توزع األموال
يمينا وشماال
وتعجز عن
توظيف 8
آالف كويتي
ال تستحق
االستمرار

عاشور

ابتسامة نيابية مشتركة

المجلس خالل مناقشة أزمة التوظيف (تصوير عبدالله الخلف)

افـتـتــح نــائــب رئـيــس مجلس
األمــة عيسى الكندري الجلسة
الـتـكـمـيـلـيــة ال ـس ــاع ــة الـتــاسـعــة
والنصف ،بعد ان رفعها رئيس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
نـ ـص ــف سـ ــاعـ ــة ل ـ ـعـ ــدم اك ـت ـم ــال
الـ ـنـ ـص ــاب ،وتـ ــا االمـ ـي ــن ال ـع ــام
أس ـمــاء الـحـضــور والمعتذرين
عن عدم حضورها.
وب ـح ـســب قـ ـ ــراره ف ــي جلسة
ام ــس االول ف ــإن جـلـســة ال ـيــوم
(امـ ـ ـ ــس) م ـخ ـص ـصــة ل ـم ـنــاق ـشــة
 4طـلـبــات مـنــاقـشــة بـشــأن أزمــة
الـ ـت ــوظـ ـي ــف وقـ ـضـ ـي ــة ال ـب ـط ــال ــة
والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ال ـ ـ ـمـ ـ ــزورة وغ ـي ــر
المعتمدة وغير المعترف بها،
والـ ـطـ ـل ــب بـ ـش ــأن إحـ ــالـ ــة نـ ــواب
ح ــال ـي ـي ــن وس ــاب ـق ـي ــن ل ـل ـن ـيــابــة
العامة.
واس ـت ـهــل الـمـجـلــس جلسته
بمناقشة أزمة التوظيف وقدمت
ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـب ــداي ــة ممثلة
فـ ــي وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ــريـ ــم ال ـع ـق ـي ــل
خطتها حول التوظيف.
وطلبت العقيل دخول الفريق
الـ ـحـ ـك ــوم ــي الـ ـمـ ـخـ ـت ــص ،فـيـمــا
طلب النائب خليل عبدالله من
الوزيرة توزيع العرض المرئي
على الـنــواب للمتابعة ،ووافــق
المجلس على طلب الوزيرة.
واستفسر النائب الحميدي
الـسـبـيـعــي فــي نـقـطــة ن ـظــام عن
الفترة المخصصة للجنة حماية
االمــوال العامة العداد تقريرها
الـ ـخ ــاص ب ـم ـح ــاور اس ـت ـج ــواب
وزير التجارة والصناعة خالد
الروضان ثم علق بالقول :لجنة
اي كالم!
واس ـت ـعــرضــت الـعـقـيــل خطة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ـلـ ـت ــوظـ ـي ــف امـ ـ ــام
مـجـلــس االمـ ــة وس ــط اع ـت ــراض
النواب على عدم توزيع التقرير
الحكومي الخاص بالتوظيف،
وقال النائب شعيب المويزري
معلقا :ماعندكم نسخ للنواب،
هذا مو شغل!
وقـ ــالـ ــت ال ـع ـق ـي ــل :م ـل ـيــونــان
وخمسون الف موظف يمثلون
قـ ـ ـ ــوة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن
الـعــام وال ـخــاص بين كويتيين
ووافــديــن ،مشيرة الــى ان هناك
 1.600مـ ـلـ ـي ــون غـ ـي ــر جــا م ـعــي
يـعـمـلــون ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
يمثلون مشكلة كبيرة بالنسبة
ل ـل ـح ـك ــوم ــة و 4ب ــال ـم ـئ ــة مـنـهــم
كويتيون و 96بالمئة وافــدون،
 88ب ــالـ ـمـ ـئ ــة م ـن ـه ــم ي ـح ـم ـلــون
الثانوية فما دون و 12بالمئة
ج ــامـ ـعـ ـي ــون،ويـ ـج ــب ال ـتــرك ـيــز
ع ـل ــى ش ــري ـح ــة ال ــواف ــدي ــن غـيــر
الجامعيين في ترتيب افكارنا.
وأضـ ــافـ ــت ال ـع ـق ـي ــل 8 :آالف
طـلــب وظـيـفــة أصـحــابـهــا حتى
االن ل ــم يـتـعـيـنــوا بــالـحـكــومــة،
والداخلون الجدد سنويا يبلغ
ع ــدده ــم  35الـ ـف ــا ،وم ـت ــوق ــع ان
يـصــل بـعــد خـمــس س ـنــوات الــى

الضعف ،ومتوسط اجور القطاع
الحكومي اكبر من الخاص من
دون دعم العمالة للخاص.
واشارت العقيل الى ان هناك
 18الــف طالب مبتعث مــن قبل
ال ـح ـكــومــة ل ـل ـخ ــارج ،وخ ـ ــال 4
سـ ـ ـن ـ ــوات سـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــدد مــن
خــري ـجــي ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
الى  130الف خريج ،الفتة الى ان
 283الفا و 521مواطنا سجلوا
بالنظام االلكتروني للتوظيف
في ديوان الخدمة المدنية حتى
الدفعة  66من التعيينات.
وأكــدت الــوزيــرة أن استقبال
ط ـل ـب ــات ال ـخ ــري ـج ـي ــن ال يـعـنــي
تـعـيـيـنـهــم ف ـ ــورا اال ب ـن ــاء عـلــى
ط ـل ـب ــات ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة،
والديوان في ابريل من كل عام
ي ـط ـلــب م ــن ال ـج ـه ــات الــرسـمـيــة
حـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
والتخصصات وأغلبية الوزارات
ال تـ ــرد أو ت ـتــأخــر ن ـظ ــرا لـعــدم
وجود احتياج.
ولفتت الى أن  1509مسجلين
ف ــي الـ ــديـ ــوان ال ي ــوج ــد لــديـهــم
احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج تـ ــوظ ـ ـيـ ــف م ـ ـ ــن ق ـب ــل
الـجـهــات الـحـكــومـيــة أغلبيتهم
مـ ـ ــن حـ ـمـ ـل ــة ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم خ ــاص ــة
تخصص الميكانيكا ،مضيفة:
ي ــوج ــد لــدي ـنــا ن ـقــص ك ـبـيــر في
الـكــوادر الوطنية في الوظائف
الحرفية والتدريس في مجاالت
ال ـع ـل ــوم وال ـف ـي ــزي ــا وال ـك ـي ـم ـيــاء
والرياضيات والخدمات الطبية
والصحية.
وتابعت العقيل :بعد خمس
س ـنــوات سـيــدخــل س ــوق العمل
الطبي خمسة االف كادر وطني،
ل ــذل ــك ن ـحــن ب ـحــاجــة لـلــوافــديــن
ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـت ـخ ـص ــص
ل ـن ـق ــص ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فـ ــي ه ــذا
المجال.
وقالت :نحتاج للتخصصات
ال ـع ـل ـم ـي ــة فـ ــي الـ ـت ــدري ــس لـســد

المطيري والكندري

ال ـن ـقــص ف ــي ه ــذا ال ـم ـج ــال ،وال
حـ ــا جـ ــة ل ـت ـخ ـص ـص ــات اآلداب
واإلس ــام ـي ــة ،كـمــا ان ـنــا نعاني
نـ ـقـ ـص ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وه ـن ــاك
 6081حــالــة رف ــض لـمــواطـنـيــن
ال يــرغـبــون فــي الــوظــائــف التي
رش ـحــوا لـهــا مــن قـبــل ال ــدي ــوان،
و 11م ــواطـ ـن ــا م ـن ـه ــم رفـ ـض ــوا
الترشيح  50مرة.
وفجرت العقيل مفاجأة بأن
ن ـس ـبــة ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة فــي
وفي
قطاع الزراعة صفر بالمئةِ ،
الجمعيات  1بالمئة و 2بالمئة
في المشروعات الصغيرة.
وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن ال ـع ــرض
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص اك ـب ــر من
ال ـط ـل ــب خ ــاص ــة ف ــي ال ـه ـنــدســة
المكيانيكية والفقه والحقوق،
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك تـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات غ ـي ــر
م ـط ـلــوبــة ن ـهــائ ـيــا ف ــي ال ـخــاص
م ـ ـثـ ــل ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ال ـ ـقـ ــانـ ــون
وادارة الكوارث ،مشيرة الى ان
التعيين الجديد فــي الحكومة
 10االف لمن تحتاجهم الجهات
الحكومية ،والتعيين فــاق هذا
الرقم ووصل الى  13الفا.
وأضافت :نتطلع الى مواءمة
ف ــي س ــد اح ـت ـيــاجــات الـتــدريــس
لمقابلة العرض بالطلب وهناك
م ــن ي ــدخ ــل ق ـط ــاع ال ـع ـمــل ب ــاذن
ع ـم ــل صـ ـي ــاد وف ـ ـجـ ــأة ي ـت ـحــول
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي وي ـت ـع ـيــن
بــاحـثــا قــانــونـيــا بـعــد ان يــأتــي
ب ـش ـه ــادة ق ــان ــون ،وهـ ــذا ال ـبــاب
اغلق نهائيا ،ونتطلع لتطبيق
االح ـ ـ ــال ف ــي وظ ــائ ــف ال ـق ـطــاع
الـ ـخ ــاص ،وال ـج ـه ــاز الـحـكــومــي
متضخم وال يمكن ان يستوعب
اكثر وال بد من اعتماد البديل
االس ـت ــرات ـي ـج ــي الصـ ـ ــاح خـلــل
عملية التوظيف.
وب ـي ـنــت ان دراس ـ ــة لمجلس
اال م ـ ـ ـ ـ ــة  2013تـ ــو ص ـ ـلـ ــت ا لـ ــى

التوصيات المرفوضة
تقدم  20نائبا بمجموعة توصيات عقب
مناقشة أزم ــة الـتــوظـيــف ،إال أن المجلس
رفض إقرارها ّ
وقدم هذه التوصيات النواب:
أسامة الشاهين ،وعبدالوهاب البابطين،
ونــايــف ال ـم ــرداس ،ومــاجــد الـمـطـيــري ،ود.
عادل الدمخي ،وعبدالله الكندري ،وخليل
الـ ـص ــال ــح ،ود .خ ـل ـيــل ع ـب ــدال ـل ــه ،وفـيـصــل
الـ ـكـ ـن ــدري ،وش ـع ـي ــب ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ،وف ـ ــراج
العربيد ،وعمر الطبطبائي ،وخالد العتيبي،
وثــامــر الـســويــط ،وعبدالله فـهــاد ،ومـبــارك
ال ـح ـج ــرف ،وم ـح ـمــد الـ ـ ــدالل ،وعـبــدالـكــريــم
الكندري ،ومحمد هايف ،ومحمد المطير.
وجاء في صيغة الطلب أنه إثر النقاش
المخصص ألزم ــة التوظيف فــي الجلسة،
نقترح األخذ بالتوصيات التالية:
 - 1األخذ بالتوصيات "الخمس عشرة"

المعتذرون
ناصر الصباح
صباح الخالد
خالد الجراح
فهد الشعلة
عسكر العنزي
صفاء الهاشم

التي انتهى اليها (التقرير الثاني) للجنة
اإلحالل وأزمة التوظيف المدرج على جدول
أعمال الجلسة.
 - 2ال ـت ـشــدد ع ـلــى ال ـتــوص ـيــة "ال ـثــال ـثــة"
مـ ــن ت ــوصـ ـي ــات ال ـل ـج ـن ــة بـ ـش ــأن (الـ ـب ــدي ــل
االستراتيجي) يجب أن تكون باتجاه زيادة
ورفع الرواتب المتدنية وليس العكس.
 - 3ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـتــوص ـيــة "ال ــراب ـع ــة
ع ـشــرة" مــن تــوصـيــات اللجنة بـشــأن قيام
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
بتقديم تقرير نصف سـنــوي إلــى مجلس
األمة ومجلس الوزراء بشأن تطوير عملية
ال ـتــوظ ـيــف واإلح ـ ـ ــال وم ـعــال ـجــة الـبـطــالــة
والتوصيات والمقترحات المطلوبة بهذا
الشأن.
 - 4أهمية االستعجال الحكومي بإنشاء

تـ ــوص ـ ـيـ ــات تـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي ربـ ــط
ال ـم ـخ ــرج ــات م ــع سـ ــوق الـعـمــل
وتـ ـط ــوي ــر الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ال ـت ــي
أفـســدت التوظيف مــع ضــرورة
تطبيق الـبــديــل االسـتــراتـيـجــي
اغلبها طبقت من قبل الحكومة.
واك ــدت ان الـحـكــومــة مهتمة
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـت ــوظـ ـي ــف،
ونتطلع الى التعاون مع مجلس
االمــة لتطبيق سياسة االحــال
على  160الف وظيفة في القطاع
الخاص.

كالم مكرر
و ب ـ ـع ـ ــد ان ا ن ـ ـه ـ ــت ا ل ـع ـق ـي ــل
عرضها بــدأ الـنـقــاش النيابي،
و ك ــان أول المتحدثين النائب
خ ـل ـي ــل عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـ ــذي ه ــاج ــم
الــوزيــرة قائال :كالمك سمعناه
الف مــرة ،وهو مكرر وال حلول
ع ـ ـلـ ــى ارض ا لـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ــع ،ف ـك ـيــف
تشجعون الكويتي على الذهاب
الــى القطاع الـخــاص والحوافز
غائبة في ظل قلة دعم العمالة
الوطنية؟!
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ان
الحكومة ال تعلم ما هو البديل
االسـتــراتـيـجــي ،وان ــا أع ــذرك يا
وزيرة النك جديدة ،وسنمنحك
الفرصة خمسة اشهر ،وال احد
فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة يـ ـع ــرف مــاه ـيــة
ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــاء االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ،و90
بالمئة من المهندسين الجدد
ال يـجــدون وظــائــف ،والحكومة
تـ ــرفـ ــع ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ب ـ ــا ت ـط ـب ـيــق
والتميز بين خطة او برنامج
عمل.
بــدوره ،اعتبر النائب صالح
عاشور العرض الحكومي جيدا
شـكـلـيــا لـكـنــه م ـخــالــف ل ـلــواقــع،
و 30بالمئة من موظفي الدولة
واف ـ ـ ـ ــدون ،وهـ ـ ــذا ي ــؤك ــد الـفـشــل
الحكومي ،والحكومة التي توزع
االمــوال يمينا وشماال وتعجز

حمدان وخورشيد خالل المشادة بينهما

مشاريع وطنية  -شــركــات عمالقة  -مــدرة
عـلــى الــدخــل الـعــامــة ،وتـسـتـحــدث وظــائــف
للمواطنين وفــق دراســات جــدوى مرتبطة
ب ــال ـخ ـط ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ،واس ـت ـع ـج ــال
م ـق ـتــرحــات ق ــوان ـي ــن إعـ ـط ــاء األولـ ــويـ ــة في
ال ـم ـنــاق ـصــات ال ـع ــام ــة ال ـك ـب ــرى لـلـشــركــات
المدرجة في البورصة.
 - 5استعجال مقترحات قوانين اإلحالل
الوظيفي ،تعديل التركيبة السكانية ،لما
لها مــن أثــر مباشر فــي حــل أو تفاقم أزمــة
التوظيف.
ّ
 - 6ح ــل مـشـكـلــة ع ــدم ت ــوظ ــف خــريـجــي
ال ـت ـخ ـص ـصــات الـنـفـطـيــة وال ـه ـنــدس ـيــة في
الشركات النفطية المملوكة للدولة ،سواء
من حصل على دبلوم أو جامعيين.

عــن تــوظـيــف  8االف كــويـتــي ال
تستحق االستمرار ،وكالمكم يا
وزيرة مأخوذ خيره.
وأض ـ ــاف ع ــاش ــور :ش ـه ــادات
م ـض ــروب ــة وم ـ ـ ــزورة ل ـلــوافــديــن
ال ــذي ــن يـعـمـلــون ف ــي الـحـكــومــة،
وال ي ــدق ــق ع ـل ـي ـهــم او تـفـحــص
ش ـهــادات ـهــم بـيـنـمــا يــدقــق على
الكويتي ،والوافدون زادوا 600
الف خالل خمس سنوات ،فكيف
تـت ـط ـلـعــون الص ـ ــاح الـتــركـيـبــة
السكنية؟
وفي السياق ذاته ،قال النائب
أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن ان م ـس ــارات
ح ـ ـلـ ــول الـ ـت ــوظـ ـي ــف ت ـك ـم ــن فــي
االح ـ ـ ـ ــال ال ــوظـ ـيـ ـف ــي واصـ ـ ــاح
التركيبة السكانية في ظل ان 30
بالمئة فقط من سكان الكويت
كويتيون ،والبقية وافدون مما
يؤكد الخلل الكبير الذي يعانيه
البلد.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـش ــاهـ ـي ــن ال ـ ـ ــى ان
طــابــور االنـتـظــار فــي تخصص
ال ـج ـغــراف ـيــا وص ــل ال ــى  4االف
وهـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــات تـ ـخـ ـصـ ـص ــا غ ـي ــر
مطلوب من الجهات الحكومية،
فلماذا يتم تدريسه في جامعة
الـ ـك ــوي ــت؟ وهـ ـن ــاك ال ـ ــف اداري
واف ــد يـتـقــاضــون رواتـ ــب تفوق
الف دينار.
وت ــاب ــع ال ـش ــاه ـي ــن :البـ ــد مــن
تشجيع الكوادر الوطنية للعمل
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص فــي ظــل 3
بالمئة كويتيين ،ونحن تأخرنا
في ترتيب التنافسية في سوق
الـعـمــل ال ــى  120فــي ع ــام 2018
مما يؤكد الصدمة.
امــا النائب عمر الطبطبائي
فـ ـ ـ ـ ــرأى ان ا ل ـ ـتـ ــو ظ ـ ـيـ ــف ال ي ـتــم
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــدي ـ ــس فـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ووض ـع ـن ــا حــالـيــا
ف ــي ال ـتــوظ ـيــف ال يـخـتـلــف عن
م ـ ـصـ ــر ،واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف فـ ـق ــط فــي
العملة ،وهناك  35الف مواطن
ي ـت ـخ ــرج ــون س ـن ــوي ــا والـ ــدولـ ــة

مسؤولة عن توظيفهم.
واض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي ان
م ـه ـنــدســي ال ـب ـت ــرول كــاألط ـبــاء
في الصحة ال مجال لتوظيفهم
اال في قطاعات النفط ،ونعرف
جيدا بعض العقليات في ديوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ،م ـس ـتــدركــا:
رأينا عرضا مرئيا بأرقام لكن
ال حلول على ارض الواقع.

حجر العثرة
ب ـ ــدوره ،ق ــال الـنــائــب حـمــدان
العازمي ان وكيل ديوان الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ب ــدر ال ـح ـمــد مجتهد،
والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء هـ ــم ح ـج ــر ال ـع ـث ــرة،
وبعضهم يتفلسف امام توظيف
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـ ــؤكـ ــدا ان قـضـيــة
الـتــوظـيــف والـبـطــالــة يتحملها
الوزراء والكويتيون ما يطرون
الوظيفة ،واقول للوزيرة جنان
بوشهري عندما تقول اعطي كل
نائب اثنين :احنا ما نطر منك،
وأحذرك انك ستدخلين بالطوفة
اذا استمررت فــي هــذا المجال،
انت وغيرك من الوزراء.
وردت ا ل ـ ـ ـ ـ ــوز ي ـ ـ ـ ـ ــرة ج ـ ـنـ ــان
بوشهري على العازمي قائلة:
ال نرفض تعيين كل من يتقدم
للعمل في االشغال ،وال نرفض
اي احد منهم بمختلف درجاتهم
مــن المتوسط حتى الجامعي،
والمشكلة هي ان نائبا يريد ان
يفرض عليك موظفا في القطاع
الفالني والمنطقة الفالنية مما
ي ـح ــدث الـ ـتـ ـك ــدس ،وهـ ـ ــذا م ــا ال
نقبله ،ونحن موزعون لموظفين
ح ـ ـسـ ــب االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ،وق ـ ـطـ ــاع
ال ـص ـي ــان ــة ي ــوج ــد ف ـي ــه  8االف
مــوظــف بينما قـطــاعــات اخــرى
تعاني قلة الموظفين.

سجال خورشيد وحمدان
وشـ ـه ــدت ال ـج ـل ـســة في
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ً
الكندري مترئسا الجلسة وإلى جانبه العازمي والفضالة وبدا الحجرف
هــذه االثـنــاء سجاال حــادا
بين خورشيد وحمدان العازمي
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ح ــدي ــث االخـ ـي ــر
عــن ال ــوزي ــرة جـنــان بــوشـهــري،
وعيسى الـكـنــدري يـهــدد برفع
الـجـلـســة اذا اسـتـمــر الـسـجــال،
وي ـق ــول ل ـح ـمــدان ال ـع ــازم ــي ما
يجوز.
وح ـ ــدث ال ـس ـج ــال كــال ـتــالــي؛
حمدان العازمي :الوزيرة تعدت
ال ـ ـح ـ ــدود وتـ ـشـ ـه ــر ب ــالـ ـن ــواب،
وجـ ـن ــان ت ـ ــرد :اع ـ ــرف حـ ــدودي
والتزم بها واعرف صالحياتي
جيدا ،وحمدان يعقب :الوزيرة
ت ـع ــرف ح ــدوده ــا وسـنــوقـفـهــا
عـنــد ح ــدوده ــا ،وم ــا هــي فزعة
طائفية ،وأعلمها شلون توقف
عند حدودها.
وبعد أن وقف السجال ،قال
عـبــدالـلــه ال ــروم ــي إن «ال ـعــرض
جـ ـي ــد ،ل ـك ــن غ ـي ــر واق ـ ـعـ ــي ،وال
يتناسب مع واقعنا ،فالقضية
ل ـي ـس ــت ق ـض ـي ــة إحـ ـ ـ ــال ف ـق ــط،
ف ــال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ب ـح ـجــم ال
يمكن أن يستوعب».
وأضاف الرومي أن مخرجات
ال ـت ـع ـل ـي ــم كـ ـم ــا هـ ـ ــي ،ومـ ـ ــا زال
التعليم الجامعي يمنح المنح
والـ ــدولـ ــة غ ــاف ـل ــة ع ــن الـتـعـلـيــم
ال ـم ـه ـنــي ،والـ ـف ــرص م ــوج ــودة
بالقطاع الخاص ،والمشاريع
النفطية تستوعب العديد من
الفرص.
وأشار إلى انه إذا كان هناك
كويتي يــر فــض الوظيفة فهذا
من حقه ألنه يريد فرصة أفضل
براتب أكبر وكادر أفضل ،والبد
من مشاريع تفكر بها الدولة،
ومنها االستثمار في النفط.

قضية التوظيف
بــدوره ،قال محمد الــدالل إن
«م ـع ـلــومــات قـضـيــة الـتــوظـيــف
مـتــداولــة ،ومــا طرحته العقيل
ليس بجديد ،وبصفتي عضوا
فـ ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة تـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
البشرية مازلنا كأعضاء نجد
أن مــا وردنـ ــا مــن بـيــانــات غير
دقيق ،وأرى أن أقدم استقالتي
من اللجنة ألنني أشعر بأننا لم
ننجز ،ولم ننتج الى اليوم ألنه

ال يوجد تصور حكومي واضح
لمعالجة األمر».
وخــاطــب شعيب الـمــويــزري
ال ــوزي ــرة مــريــم الـعـقـيــل بـقــولــه:
«ان ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ع ـ ـ ــن جـ ـه ــاز
ف ــاســد دم ــر الـكــويـتـيـيــن ،وهــو
ديوان الخدمة المدنية ،فلماذا
نناقش الـيــوم حقا مــن حقوق
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن؟ ولـ ـ ـم ـ ــاذا ال يـتــم
توظيفه مباشرة؟».
وزاد الـمــويــزري« :إذا جميع
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ي ـ ـح ـ ـب ـ ــون الـ ـشـ ـع ــب
ويـ ـ ـح ـ ــرص ـ ــون عـ ـل ــى م ـص ـل ـحــة
الــدولــة فيجب أن يـكــون هناك
تحرك لمحاسبة هذه الحكومة
الـ ـف ــاشـ ـل ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء بـعــض
ال ــوزراء ومنهم مريم العقيل»،
م ــؤك ــدا أن ح ـق ــوق الـكــويـتـيـيــن
ي ـجــب أال ت ـنــاقــش ف ــي مجلس
األمـ ــة ،ومـحــاسـبــة أي شخص
يمس حقوقهم.

برنامج للتوظيف
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ــدمـ ـ ـخ ـ ــي:
«أت ـحــدى الـحـكــومــة م ـجــددا إذا
لديها برنامج للتوظيف خالل
العشر سنوات المقبلة ،ويجب
تـحــديــد رؤي ــة لـلـخــريـجـيــن من
كل التخصصات ،ونحن لدينا
م ـش ـك ـل ــة مـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن بـ ـت ــرول
وكيميائيين في دولة من اكبر
الدول النفطية».
واك ــد الــدمـخــي ان ال ــدول ــة ال
تطبق القانون وال تحاسب من
ال يطبق العدالة ،ووزير يسخر
كــل شــيء مــن اجــل االنتخابات
وال أحد يقدر يحاسبه.
وك ـشــف خـلـيــل ال ـصــالــح عن
وجود خلل عميق بعدم وجود
استراتيجية واضحة بالنسبة
للخريجين« ،واألسـ ــاس يجب
أن يـتـمـثــل ف ــي إي ـج ــاد الـفــرص
الــوظـيـفـيــة ،ونـحــن أم ــام قنبلة
م ـ ــوق ـ ــوت ـ ــة ،ويـ ـمـ ـك ــن أن ن ـصــل
لمرحلة منح الموظفين األموال
وهم قاعدين في بيوتهم ،وهذا
الملف هو الرئيسي لكل دولة
وال يوجد تخطيط حقيقي».
واض ـ ـ ــاف الـ ـص ــال ــح« :اذا تــم
حــل مشكلة ال ــروات ــب لــن يقدم
أحد على التقاعد ،وإذا تم حل

الـ ـتـ ـف ــاوت ف ــي الـ ــرواتـ ــب فــإنـنــا
بذلك نكون قد حلينا جزء كبير
م ــن الـمـشـكـلــة» ،مـشـيــرا ال ــى ان
المسؤولية كبيرة والحل االمثل
هــو الــذهــاب للقطاع الـخــاص،
وي ـجــب اال يـتــم ان ـهــاء خــدمــات
الكويتي فيه اال بحكم محكمة،
وي ـ ـ ـجـ ـ ــب وض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات
الالزمة.

غياب النواب
واس ـ ـ ـ ــف ص ـ ـ ــاح خ ــورشـ ـي ــد
شديدا عن عــدم حضور نسبة
كبيرة من النواب والوزراء أثناء
مناقشة هذه القضية الخطيرة،
وهـ ــي ق ـض ـيــة أمـ ــن اج ـت ـمــاعــي،
وي ـ ـجـ ــب أن ي ـض ـع ـه ــا مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء عـلــى رأس أولــويــاتــه،
«ونحن في مرحلة استعراض
عـضــات ،فـكــان يجب مناقشة
هذه القضية داخل اللجان».
وتــابــع خورشيد« :ان نسبة
ال ــواف ــدي ــن االكـ ـب ــر ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص ،وليس صحيحا كما
ذكرت العقيل ،وعليها مراجعة
ارقــامـهــا ألنـهــا غير صحيحة،
وم ـت ــاك ــد ان ع ــدد ال ـع ـمــالــة في
القطاع النفطي تفوق نظيرتها
بالصحة أو التربية».
ورد وز يـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـن ـ ـفـ ــط خ ــا ل ــد
فاضل على خورشيد بقوله إن
«ديوان الخدمة ال يشمل القطاع
النفطي ،ونسبة التكويت فيه
تـبـلــغ  ،%٢٦.٤وه ـن ــاك ١٣٥٠٠
غير كويتي يعملون بالقطاع
النفطي ،وهـنــاك حــاجــة ماسة
لبعض التخصصات بالنفط،
مـ ـث ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،وت ــم
توقيع اتفاقية مــع التطبيقي
لتزويدنا بالوظائف المطلولة،
وهناك إحصائية في  ٧أبريل
الماضي فيما يتعلق بتعيين
 ٢٠مهندسا ،تم تعيين  ٦فقط
و ١٤رفضوا التعيين».
ثـ ــم رفـ ـ ــع ع ـي ـس ــى الـ ـكـ ـن ــدري
ال ـج ـل ـس ــة ربـ ـ ــع س ــاع ــة ل ـصــاة
الظهر.
واس ـتــأنــف ال ـغــانــم الجلسة
وواصل المجلس مناقشة ازمة
التوظيف.
وقال النائب خالد العتيبي:

العقيل تشرح حلول التوظيف
«ش ـ ـ ــيء م ــؤس ــف وج ـ ـ ــود أزمـ ــة
تـعـيـيــن م ـه ـنــدســي ب ـت ــرول في
الـكــويــت وزيـ ــادة فـتــرة انتظار
ال ــوظـ ـيـ ـف ــة اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ــام ـي ــن،
ً
مضيفا أن هناك بطالة وتخبطا
ً
حكوميا في سياسات االحالل،
ولدينا أكثر من  ١٤الف كويتي
ع ــاط ــل ع ــن ال ـع ـمــل ،ف ــي وج ــود
اكثر من  ٣ماليين وافد يعملون
بالقطاعين العام والخاص».
وأشار عبدالله الكندري الى
ان الحضور الحكومي بجلسة
اليوم (أمس) يعكس عدم جدية
الـحـكــومــة فــي مـعــالـجــة قضية
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ،وه ـ ــي كـ ـك ــرة ثـلــج
ً
ت ـك ـبــر ،م ـب ـي ـنــا أن ـن ــا ام ـ ــام أزم ــة
ح ـق ـي ـق ـيــة ،وال ـ ـعـ ــرض ال ـ ــذي تــم
تـقــديـمــه م ـت ــواض ــع ،ول ــم يـقــدم
ً
ً
جديدا وال حلوال ،وكنت اتمنى
حضور احد المعتصمين حتى
تستمعي عن معاناتهم».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدري أن
«االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات الـ ـشـ ـف ــوي ــة هــي
ال ـم ـف ـتــاح ال ـس ـحــري لـلــواسـطــة
وأتمنى القضاء عليها ،حيث
تـقـتـصــر أسـئـلـتـهــا ع ـل ــى :ويــن
س ـ ــاك ـ ــن وشـ ـ ـ ــو اسـ ـ ـم ـ ــك ومـ ـن ــو
ً
رب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــك» ،مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا ان هـ ـن ــاك
ً
ً
تعارضا واضحا مع توجهات
ال ـ ــدول ـ ــة ب ـ ـشـ ــان الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة ويا كثر تصريحاتكم
عـنـهــا وإل ـ ــى الـ ـي ــوم ال يحصل
ال ـم ـبــادرون عـلــى دع ــم العمالة
وال حياة لمن تنادي في القوى
العاملة».

الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـك ــوي ــت والـ ـ ـ ــدول
المتقدمة ،والمشاريع الصغيرة
ت ــأخ ــذ ح ــواف ــز م ــن ال ــدول ــة وال
يمكن ان ادمر هذا القطاع وانا
اكثر من تحدث عنه».
م ــن ج ـه ـتــهّ ،
رح ـ ــب الــرئ ـيــس
ال ـ ـغـ ــانـ ــم بـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان
الـمــالـيــزي وال ــوف ــد ال ـمــرافــق له
ً
متطلعا إلى مزيد التعاون بين
الـجــانـبـيــن ،كـمــا رح ــب الــوزيــر
فهد العفاسي باسم الحكومة
بالوفد.
وق ـ ـ ـ ــال ث ـ ــام ـ ــر ال ـ ـسـ ــويـ ــط إن
الكويت سادس أكبر احتياطي
ن ـف ـطــي ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وال ـثــان ـيــة
خـلـيـجـيــا وت ـق ــدر بـ ـ ــ ١٠١مـلـيــار
برميل ،ويكفينا مدة  ٩٧سنة،
وه ــذه ليست دع ــوة لالعتماد
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ل ـك ــن
لـتــوضـيــح م ـفــارقــة عـجـيـبــة ان
ابناء الوطن يعالجون مشكلة
البطالة بسبب شروط شركات
النفط التعجيزية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــط أنـ ـ ــه
يـحـســب ل ــوزي ــر الـنـفــط تفاعله
و تـ ـ ــو ف ـ ـ ـيـ ـ ــر  ١٣٥در جـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـك ــن
الـحـكــومــة ل ــم ت ـت ـحــرك ،اال بعد
ان اث ـي ــرت ال ـق ـض ـيــة ف ــي ال ــرأي
ال ـعــام والـتــوظـيــف فــي الفتوى
والتشريع يحسب لوزير الدولة،
ويجب تطبيق سياسة االحالل
بجميع الجهات.
وكشف عبدالكريم الكندري
أن «كــل ما ذكــرنــاه اليوم قلناه
قـبــل  ٣س ـن ــوات ،ويـ ــروح وزي ــر
ويــأتــي اخــر ،ويتم وضــع رؤيــة
م ـت ـغ ـيــرة االلـ ـ ـ ــوان او بــاضــافــة
ً
كـ ـلـ ـم ــات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة» ،م ـض ـي ـف ــا:
نحن في قاعة عبدالله السالم
ولـيــس فــي هــايــدبــارك ،وسهل
ً
أن نستجوب وز يـ ــرا ونشيله،
لكن هل سنحل المشكلة؟ ونمر
بأسوأ حقبة تاريخية في البلد
أعـلــن خــالـهــا وج ــود عـجــز في
الميزانية ،والمشكلة في رئيس
الوزراء ال الوزراء ونحتاج الى
نهج وإدارة.
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الشاهين

وضع العبيد
وقال النائب يوسف الفضالة
إن «ال ــوزي ــرة الـعـقـيــل ل ــم تـقــدم
ً
ح ـ ـلـ ــوال ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة تــوج ـيــه
الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـق ـطــاع
الـخــاص والـعــذر غير المقبول
ف ـ ــي رفـ ـ ــض ت ـ ـعـ ــديـ ــات ال ـع ـمــل
االهـ ـ ـل ـ ــي ه ـ ــو ت ــدمـ ـي ــر ال ـق ـط ــاع
الخاص فأصبح وضع العمالة
به كوضع العبيد وال يريد أن
يدفع لهم».
وأضــاف الفضالة« :يجب أن
تكون هناك حوافز في القطاع
الـخــاص للكويتيين ،فــا وجه
لـلـمـقــارنــة ب ـيــن وض ــع الـقـطــاع

الوزيرة
بوشهري
تعدت الحدود
ّ
وتشهر
بالنواب
رحيل الحكومة
وسنوقفها
عند حدودها
وخـ ــاطـ ــب الـ ـكـ ـن ــدري رئ ـيــس
العازمي

ال ــوزراء بقوله :البــد ان تصعد

المنصة وتــواجــه الـنــاس ،وقل
ع ـكــس م ــا ن ـقــولــه ع ـنــك ،وأق ــول
ل ـل ـن ــواب ح ـكــومــة مـنـحـتـمــوهــا
فــرصــة طــافــت خـمــس سـنــوات،
وأنـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـق ـ ــل هـ ـ ـم ـ ــوم الـ ـ ـن ـ ــاس،
فمشكلتنا مــع دو ل ــة بــا نهج
وبــا ادارة ،وأعلن استجوابي
ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ونـ ـح ــن
ام ــام حــل وال ـحــل فــي ان ترحل
ً
الحكومة ،مبينا أننا امام حل،
والحل في ان ترحل الحكومة.
أمــا مـبــارك الـحــريــص ،فقال:
ال نـ ـش ــك فـ ــي دي ـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة ،ول ـ ـك ـ ـنـ ــه ال يـ ـق ــوم
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،الـ ـقـ ـط ــاع
النفطي بــه تخصصات كافية
ل ـتــوظ ـيــف ج ـم ـيــع الـكــويـتـيـيــن
واالخ ـت ـب ــارات تـعـنــي ان هـنــاك
ً
شكا في الجامعات الداخلية،
وا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرض أن ت ـ ــو ض ـ ــع
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ل ـ ـمـ ــن يـ ـن ــال ــون
شهاداتهم من الخارج.
وق ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ــدقـ ـ ـب ـ ــاس ـ ــي:
يـجــب وق ــف ع ـقــود االسـتـعــانــة
ب ــال ــواف ــدي ــن وت ـشــريــع قــوانـيــن
عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار ق ـ ــان ـ ــون ال ـت ـق ــاع ــد
المبكر وا لـقـضـيــة ليست كــام
ً
و»فش خلق» ،مؤكدا ان القضية
متصلة وآن األوان ألن نخرج
م ــن الـ ـك ــام الـ ــى الـ ــواقـ ــع وآم ــل
مساعدتي في إقرار قانون دعم
العمالة الوطنية ،وهناك مشكلة
اكبر اذا لم يتم تحقيق العدالة
وت ـكــافــؤ ال ـف ــرص ،وه ــي تــدنــي
روح المواطنة.
أم ــا فيصل ال ـك ـنــدري ،فـقــال:
نـ ـ ــريـ ـ ــد مـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الفعلية التي عملتها الحكومة
للتوظيف فنريد استراتيجية
وسـيــاســة واض ـحــة ،فــا يجوز
ان ي ـن ـت ـظــر اآلبـ ـ ـ ــاء ع ــام ـي ــن او
ثالثة لتعيين ابنائهم ،ونحن
مقبلون على مـشــار يــع نفطية
واق ـ ـ ــول ل ــوزي ــر ال ـن ـف ــط :وق ـف ــوا
االعــانــات الخارجية الخاصة
بطلب العمالة ،وإال فسنوقفكم
عـنــد ح ــدك ــم ،وع ـن ــدي معلومة
صحيحة بــأن القطاع النفطي
اآلن بحاجة الــى اكـثــر مــن ألف
وظ ـي ـفــة ،وع ـل ــى وزيـ ــر الـمــالـيــة
توفير الشواغر لحملة الدبلوم
وعـ ـ ــددهـ ـ ــم 617م ـم ــن اجـ ـت ــازوا

االخ ـت ـبــارات ،وه ــذه مسؤولية
وزير النفط.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الـبــابـطـيــن :نتكلم عــن سياسة
عامة والمشكلة الرئيسية في
كل بيت كويتي هي التوظيف
ونـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ع ـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار
وم ـس ـت ـق ـبــل ب ـل ــد وهـ ـن ــاك اك ـثــر
من  ١٠٠الف خريج خالل اربع
ً
سنوات ،متابعا :المسؤول عن
ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة ه ــو رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء و»ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا مـ ـش ــاري ــع
تنموية مقبلة عليها الكويت
بمليارات والحكومة مو قادرة
على تسوية مشروع مالهي».
وخاطب البابطين عبدالكريم
الكندري :المشكلة مشكلة نواب
ال يـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــون ص ــاح ـي ــات ـه ــم
ب ــال ـش ـك ــل الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،وأعـ ـل ــن
تأييدي لعدم التعاون بناء على
استجوابك ،وسأوقع رقم  ١على
الـكـتــاب ،وأتـمـنــى ع ــدم إحالته
للجنة التشريعية كما حــدث،
وسيكون موقفنا كما كان بعدم
قبول االحالة وعدم التعاون.
ورأى ري ــاض العدساني أن
ً
الـحـكــومــة تفقد أمـ ــورا عــديــدة،
وم ـن ـهــا ع ــدم االلـ ـت ــزام بـقــواعــد
الميزانية ،ويفترض التنسيق.
وأش ــار إلــى أن «الـقــانــون يمنع
خصخصة التعليم والصحة،
والتكاليف زادت والمواطن تأثر
واالع ـب ــاء الـمــالـيــة زادت عليه،
وأوج ـ ـ ــه رس ــال ـت ـي ــن إلـ ــى جــابــر
المبارك ،وناصر الصباح فهما
حـكــومـتــان فــي مـجـلــس واح ــد،
وه ـ ــو م ـج ـلــس شـ ـي ــوخ ول ـيــس
مجلس وزراء».
وذكر العدساني :يفترض ان
يعرف الشعب الكويتي عن حل
مجلس امناء ،واطالب مجلس
ال ــوزراء بالسبب الرئيسي في
الحل ،وغير مقبول اخذ قرارات
مــزاج ـيــة وف ــردي ــة ،وانـ ــا اقـصــد
الشيخ نــاصــر صـبــاح االحـمــد،
ويجب ان يكون لرئيس الوزراء
بـ ـصـ ـم ــة ،وال يـ ــوجـ ــد تـنـسـيــق
واضح ،وكذلك صراع الشيوخ،
واي استجواب يقدم الي وزير
او رئ ـيــس ال ـ ــوزراء فــأنــا مـعــه»،
مـ ـن ــوه ــا بـ ـق ــول ــه :اس ـت ـج ــواب ــي
لوزير اإلعالم ليس األخير

الغانم :المجلس سيكمل فصله التشريعي
وال حاجة للجزع من االستجوابات

التوقيع مع نواب على اقتراح بقانون يفضح مزوري الجناسي
أع ــرب رئـيــس مجلس األمــة
م ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم عـ ــن ت ـف ــاؤل ــه
بـ ـ ــإك ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ف ـص ـل ــه
ً
ً
ال ـت ـش ــري ـع ــي ك ـ ــام ـ ــا ،م ـ ـشـ ــددا
عـلــى أن ــه ال حــاجــة لـلـجــزع من
االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات الـ ـت ــي سـيـتــم
التعامل معها وفق الالئحة ،في
وقــت كشف عــن نيته التوقيع

مع نــواب على اقـتــراح بقانون
يفضح مزوري الجنسيات.
وقـ ــال ال ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
بعد جلسة أ م ــس ،إن الجلسة
ً
كانت استكماال لجلسة أمس
األول ،و ك ـ ـ ــان عـ ـل ــى ج ــدو ل ـه ــا
ال ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــره م ـك ـت ــب ال ـم ـج ـلــس
م ـن ــاق ـش ــة س ـي ــاس ــة ال ـح ـكــومــة

ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـلــف ال ـتــوظ ـيــف،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـلــف ال ـش ـه ــادات
المزورة ،وإحالة بعض النواب
ً
إلى النيابة ،موضحا أنه على
ه ــام ــش ال ـج ـل ـس ــة كـ ـ ــان ه ـنــاك
اجتماعات مع رؤســاء الوفود
ً
الــزائــرة" ،وعقدنا اجتماعا مع
رئيس البرلمان الماليزي".

رئيس المجلس يعقد مباحثات رسمية
مع رئيس مجلس النواب الماليزي
عقد رئيس مجلس االمــة م ــرزوق الغانم في
مكتبه امس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس
الـنــواب الماليزي محمد عــارف يوسف والوفد
المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وجرى خالل المباحثات استعراض العالقات
الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل
النهوض والدفع بها نحو آفاق ارحب وأوسع.
كما تطرقت المباحثات الــى عــدد مــن الملفات
ال ـت ــي ت ـهــم ال ـجــان ـب ـيــن وع ـل ــى رأس ـه ــا ال ـت ـعــاون
وتنسيق المواقف ما بين مجلس االمة والبرلمان

الماليزي في مختلف المحافل البرلمانية.
وح ـض ــر ال ـم ـبــاح ـثــات رئ ـي ــس ب ـع ـثــة ال ـشــرف
المرافقة النائب علي الدقباسي والنائبان خالد
الشطي وناصر الدوسري وسفير الكويت لدى
ماليزيا سعد العسعوسي وسفير ماليزيا لدى
الكويت داتو محمد علي سالمات.
وعـقــب الـمـبــاحـثــات اق ــام الـغــانــم مــأدبــة غــداء
على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في
القاعة المتعددة االغراض بمبنى صباح االحمد
لالعضاء حضرها عدد من النواب.

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ف ـ ـ ــي م ــوض ــوع
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ات ـ ـفـ ــق ال ـم ـج ـلــس
فــي نهاية البند على تكليف
ال ـن ــائ ــب ع ــدن ــان عـبــدالـصـمــد
تـقــديــم اق ـت ــراح تشكيل لجنة
م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم حـ ـل ــول
واق ـع ـيــة لـلـمـشـكـلــة ،أم ــا فيما
يتعلق بــالـشـهــادات ال ـمــزورة
ف ـ ـ ـ ــإن األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة طـ ـلـ ـب ــوا تــأج ـيــل
ال ـمــوضــوع إل ــى حـيــن انـتـهــاء
الـلـجـنــة م ــن ت ـقــديــم تـقــريــرهــا
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع نـ ـفـ ـس ــه"،
ً
ً
مؤكدا أن "الطلب كان منطقيا،
وحــاز موافقة المجلس ،وفي
ال ـم ـل ــف ال ـث ــال ــث ك ــان ــت ه ـنــاك
توصية مقدمة من عدد كبير
م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب تـ ـم ــت ت ــاوت ـه ــا
والتصويت والموافقة عليها".
ً
وردا عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال يـتـعـلــق
ب ــاالسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـم ـت ــوق ـعــة،
ُ
قدم إلى اآلن ،وهناك
قــال" :لم ت ُ
اس ـت ـج ــواب أعـ ـل ــن أنـ ــه سـيـقــدم
إلــى وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري
مــن ال ـنــواب ري ــاض العدساني
ود .عـ ـ ــادل ال ــدمـ ـخ ــي وم ـح ـمــد

الغانم وحوله عدد من النواب
الدالل ،وهذا حقهم ،غير أنه لم
ُيقدم إلى اآلن".
وأضـ ــاف ال ـغــانــم أن الـنــائــب
عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أع ـل ــن
ك ــذل ــك ت ـق ــدي ــم اسـ ـتـ ـج ــواب إل ــى
ً
سمو رئيس الــوزراء ،مؤكدا أن
"هـ ــذا ح ــق ال ـنــائــب الــدس ـتــوري
والبرلماني ،ويجب عدم الجزع
م ـن ــه ،ون ـس ـمــع ع ــن ال ـك ـث ـيــر من
ُ
االس ـت ـج ــواب ــات ال ـت ــي ســت ـقــدم،
وب ـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن ع ــدده ــا
س ـي ـت ــم الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا وف ــق
الالئحة ،والقرار لألغلبية داخل
المجلس".

ً
وأشــار إلى أن "أطرافا دأبت
على الربط بين االستجوابات
وحل المجلس ،وهذه اسطوانة
متكررة ،وأنا متفائل بأن يكمل
الـمـجـلــس فـصـلــه الـتـشــريـعــي"،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن "ال ـم ـج ـل ــس ه ــو مــا
يحسم األمور بين الرأي والرأي
اآلخــر ،وال مشكلة إن شــاء الله
والحياة ماشية".
ً
وردا عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال ب ـشــأن
"الـ ـب ــدون" ،أك ــد الـغــانــم أن ــه "ال
يــوجــد اث ـن ــان يـخـتـلـفــان على
ضــرورة معالجة مشكلة غير
ً
مـ ـح ــددي الـجـنـسـيــة ج ــذري ــا،

أم ــا الـقــوانـيــن الـمــرحـلـيــة فلن
تـ ـح ــل الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،وال ن ــري ــد
ظـلــم غـيــر م ـحــددي الجنسية
وال ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ول ــذل ــك فــإن
ّ
س ــن قــوانـيــن فــرعـيــة لــن تحل
ال ـم ـش ـك ـل ــة ،وأع ـ ـلـ ــم أن ه ـنــاك
ً
ً
ً
ح ـ ــا جـ ــذريـ ــا ون ـه ــائ ـي ــا ل ــدى
أ صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار دون أن
ي ـظ ـلــم ال ـكــوي ـت ـي ـيــن أو يــؤثــر
على التركيبة السكانية ،وال
أستطيع اإلفصاح عنه ،لكنه
ً
حتما ليس الـقــانــون المقدم،
وهـ ــو ي ـح ـتــاج إلـ ــى تــرتـيـبــات
معينة ليست داخل المجلس،

ب ــل أمـ ــور أخـ ــرى تـتـكــامــل مع
بعضها بعضا".
ً
وردا على ســؤال آخــر بشأن
الجنسية ،أعلن الغانم أنــه في
المرحلة النهائية بالتنسيق
مع نواب لتقديم اقتراح بقانون
يـ ـ ـخ ـ ــص ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــر الـ ـجـ ـن ــاس ــي
وال ـه ــوي ــة س ـي ـقــدم ق ـبــل نـهــايــة
دور االن ـع ـقــاد ال ـحــالــي لفضح
ال ـمــزوريــن مـمــن حـصـلــوا على
ا لـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة دون و جـ ـ ـ ــه حـ ــق،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أن "الـ ـمـ ـل ــف أكـ ـب ــر مــن
كــل ال ـل ـجــان ،ولــن يـطــوى حتى
ننتهي منه".
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ً
المال متحدثا

ً
الرومي متوسطا النصف والفاضل
وسـيـلـحـقــه اس ـت ـجــوابــات
اخرى.
فيما علق عدنان عبدالصمد
على توصيات جلسة التوظيف
بالقول ان التوصيات لن تصل
إل ــى نـتـيـجــة م ــرج ــوة ،وأق ـتــرح
انشاء لجنة برلمانية مشتركة
تعمل بالصيف تضم اللجان
الـمـعـنـيــة بــالـتــوظـيــف لــدراســة
ال ـم ــوض ــوع ،وي ـتــم ال ـت ـفــرغ لها
ويشارك بها من يرغب.
وع ـل ــق ال ـغــانــم ع ـلــى مـقـتــرح
عبدالصمد بالقول  :تستطيع
تقديم كتاب رسمي للتصويت
عليه ،مــو شــرط االن تستطيع
الجلسة المقبلة ،وقال عبدالله
ال ـ ــروم ـ ــي :اتـ ـف ــق مـ ــع مـ ــا ذكـ ــره
عـبــدا لـصـمــد ،فالقضية ليست
ابـ ـ ــراء ذم ـ ــة ،و»الـ ـ ـك ـ ــوادر بـلــوى
البالوي ،ويجب تحقيق العدالة
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوت بـ ـي ــن ال ـ ــروات ـ ــب
وأت ـ ـح ـ ـفـ ــظ ع ـ ــن ان ـ ـش ـ ــاء ه ـي ـئــة
جديدة».
بـيـنـمــا ق ــال صــالــح عــاشــور:
نشكر النواب الذين قدموا هذه
التوصيات ،ونقول للوزيرة إن
قـبــولـكــم لـلـتــوصـيــات يحملكم
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة،
وبمجملها جيدة ،لكن بعضها
ص ـ ـ ـعـ ـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق ،وع ـ ـلـ ــى
الحكومة التوضيح من االن.
وق ـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـف ـ ـضـ ــل إن
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة غ ـيــر
مــدروســة وهناك استراتيجية
غ ـيــر واضـ ـح ــة ،ولـ ـم ــاذا ننشئ
هيئة؟ في حين خاطب محمد
ال ـ ـ ــدالل ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـع ـق ـيــل ب ــأن
التوصية غير ملزمة للحكومة،
وهي عبارة عن توصية تبحث.
وق ـ ـ ــال خ ـل ـي ــل عـ ـب ــدالـ ـل ــه :لـيــس
دورن ـ ــا ف ـقــط ت ـقــديــم تــوصـيــات
غير ملزمة ،فهناك لجنة تنمية
موارد يجب ان تبحث.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة ال ـع ـق ـيــل
ب ــأن ــه «اذا ك ــان ــت ال ـتــوص ـيــات
صـحـيـحــة نـشــوفـهــا ونـنـفــذهــا
وإذا ك ــان ــت غ ـيــر صـحـيـحــة ال
نعمل بها ،وبعض التوصيات
غـ ـي ــر ص ـح ـي ـح ــة وغـ ـي ــر قــاب ـلــة
للتطبيق وأؤ يـ ــد ك ــام النائب
ع ـب ــدال ـص ـم ــد ب ـت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
تبحث الموضوع بشكل اوسع».
ورفض المجلس التوصيات
ووافق على اقتراح عبدالصمد
ب ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة صـ ـيـ ـفـ ـي ــة
لـ ــدراسـ ــة الـ ـم ــوض ــوع ،ع ـل ــى ان
يتم التصويت عليها الجلسة
المقبلة.
وق ــال الـحـمـيــدي السبيعي:
مجددا هناك طلب قدم لتكليف
لـجـنــة حـمــايــة األم ـ ــوال الـعــامــة
دراسـ ـ ـ ــة م ـ ـحـ ــاور اس ـت ـجــواب ـنــا
لوزير التجارة ،فمتى ستنجز
تقريرها.
واقترح الغانم تشكيل لجنة
مشتركة من ثالث لجان لبحث
موضوع التوظيف ،فرد أسامة
الشاهين :اتحفظ ،وهي مضيعة
للوقت ،فــاذا كانت هناك لجنة

فشلت نشكل لجنة اخرى؟ وقال
صالح خورشيد ان الموضوع
ب ـي ــد ال ـح ـك ــوم ــة ،وح ـت ــى اك ــون
صادقا لجنة تنمية الموارد ال
تجتمع بسبب فقدان النصاب.

الشهادات المزورة
وقال الرئيس الغانم« :اللجنة
الثالثية سيصعب فيها اكتمال
ال ـن ـصــاب ،إذ يـجــب أن يكتمل
نصاب المالية وتنمية الموارد
والميزانيات خاللها ،لذا اقترح
االن ـ ـت ـ ـظـ ــار ل ـل ـج ـل ـســة ال ـم ـق ـب ـلــة
لمناقشة ا لـطـلــب ا ل ــذي يقدمه
عبدالصمد ،وتمت الموافقة».
وا نـتـقــل المجلس لمناقشة
قضية الشهادات المزورة ،وقال
مقرر اللجنة التعليمية النائب
خليل عبدالله« :كلفنا باللجنة
التحقيق بالموضوع ،فامهلونا
اسبوعا او اثنين حتى نعطيكم
الـمــوضــوع وقــانــونــا لمعالجة
القضية ،والمجلس وافق على
طلبه بشكل جماعي».
وا نـتـقــل المجلس عقب ذلك
ل ـم ـنــاق ـشــة ال ـط ـلــب ال ـم ـق ــدم من
بـعــض األع ـض ــاء ب ـشــأن إحــالــة
نواب حاليين وسابقين للنيابة
ال ـع ــام ــة الس ـت ـي ـضــاح سـيــاســة
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ش ــأن ــه وت ـب ــادل
الرأي بصدده.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ــاض
العدساني :بخصوص تضخم
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات يـ ـ ـج ـ ــب اض ـ ــاف ـ ــة
لـلـطـلــب ال ـشــركــات الـمـتـجــاوزة
واألمور العقارية واالستثمارية
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن تـ ـع ــامـ ـل ــوا
بأسهم مع الحكومة والملفات
بحوزتي وسأذكرها بالنهاية
واطـلــب اخــذ مــوافـقــة المجلس
عـشــر دق ــائ ــق وت ـمــديــد خـمــس،
والمجلس وافق على طلبه.

صفقات ومناقصات
وقال النائب عادل الدمخي:
الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ــم تـ ـتـ ـح ــرك ت ـج ــاه
تجريم تضخم الـحـســابــات اال
بـعــد الـتـحــرك الـنـيــابــي ،ونحن
لدينا مشكلة في االستجوابات
والتشريعات وتمرير صفقات
ومـنــاقـصــات واسـتـغــل مجلس
االمـ ــة ون ـ ــواب ِب ـ َـم ــا ي ـســيء الــى
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وإدارتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ح ـك ــوم ــة
ورئيسا.
وذك ـ ـ ــر الـ ـن ــائ ــب بـ ـ ــدر الـ ـم ــا:
الـحـكــومــة ال تـحـتــرم المجلس
وال ـ ـط ـ ـلـ ــب ق ـ ـ ــدم بـ ــاسـ ــم رئ ـي ــس
ال ــوزراء وزيــر المالية وال أحد
م ــوج ــود وال ب ـي ــان لـلـحـكــومــة،
وكنا نتوقع على األقل حضور
مــديــر البنك الـمــركــزي ،وأشكر
ري ــاض الـعــدســانــي ،ول ــواله ما
رأيـنــا اإلح ــاالت التي تمت الى
النيابة ،ونحن نشم رائحة نتنة
بعودة القبيضة لقاعة عبدالله
السالم واؤكــد على استجواب
وزير المالية في يونيو.

وأفــاد النائب محمد الــدالل:
ال نقبل أن يكون مجلس األمة
ساحة للفساد السياسي.
أما النائب عبدالله الكندري
ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــال :الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل ي ـ ـت ـ ـح ـ ــدث ع ــن
االيـ ـ ــداعـ ـ ــات ال ـم ـل ـي ــون ـي ــة ال ـتــي
اث ــاره ــا ال ـع ــدس ــان ــي ،ل ـكــن أهــل
ال ـكــويــت ي ـت ـســاء لــون :أي ــن دور
ه ـي ـئ ــة م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد فــي
مثل هــذه القضايا ،فضال عن
ديــوان المحاسبة الــذي لم تتم
االستعانة به وال نعلم لماذا؟
األمر اآلخر هل البنك المركزي
والبنوك قاموا بدورهم الفعال
تجاه القضية؟

ثقافة الفساد
و ر أ ى ا ل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــر
الطبطبائي أن ثـقــا فــة الفساد
انتشرت في الكويت والقضية
ل ـي ـس ــت ق ـب ـي ـض ــة إن ـ ـمـ ــا أي ـض ــا
اشخاص يقبضون آخرين في
ظ ــل وع ــود الـحـكــومــة ال ـتــي اذا
ارادت ذبح اي موضوع تضعه
فــي لجنة والــائ ـحــة الــداخـلـيــة
تساعد على نشر الفساد الذي
ليس هو أمواال فقط والحكومة
مساهمة في الفساد ونشر هذه
الثقافة.
وب ـي ــن ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي ان
اه ــل الـكــويــت تـعـبــوا كـثـيــرا من
اج ـ ــل اإلت ـ ـيـ ــان ب ـم ـج ـلــس االم ــة
وال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـشـ ـع ــب
الكويتي ضحى كثيرا وهناك
م ــن س ـج ــن وآخـ ــريـ ــن بــال ـغــربــة
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب م ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد
وال ـم ـصــادقــة والـشـفــافـيــة على
المحك الـيــوم ،وعلى الحكومة
التظلم تجاه قرار حفظ قضايا
االيداعات اذا تمت.
ولفت النائب سعدون حماد
إلـ ــى ان ت ـقــريــر ل ـج ـنــة األم ـ ــوال
العامة أدان محمد المطير النه
اشترى  25مليون سهم باالمر

الـمـبــاشــر ،وخ ــرج ب ــ 32مليونا
و 500أل ــف دي ـن ــار ،والمجلس
الـ ـم ــاض ــي لـ ــم ي ـس ـع ـفــه ال ــوق ــت
التـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ب ـس ـبــب ال ـحــل،
وف ــي المجلس الـحــالــي صــوت
باإلجماع بإحالتها الى النيابة
رغم تأخره.

سجال حاد
وتـ ـسـ ـب ــب ك ـ ـ ــام ح ـ ـمـ ــاد فــي
ح ــدوث سـجــاالت نيابية معه،
إذ اع ـ ـ ـتـ ـ ــرض الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب عـ ـ ــادل
الدمخي على كالمه عن المطير
قــائــا :يــا سـعــدون انــت قبيض
ومـحـمــد المطير هــو مــن طلب
إحــال ـتــه لـلـنـيــابــة ،ورد ح ـمــاد:
جب يالدمخي هل انت مشارك
م ـع ــاه وت ــوك ــل ع ـلــى ال ـل ــه حــاط
لحية وانت أكبر جمبازي وانا
أعرفكم جيدا.
وقال النائب عبدالله لحماد:
دخ ـل ــت ال ـن ـيــابــة مـتـلـثـمــا ،ورد
حماد :أهل الجهراء يعرفونك،
ودخ ـ ــل ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد هــايــف
على الخط بقوله :أهل الكويت
يـ ـع ــرف ــون مـ ــن ال ـق ـب ـي ــض ،ورد
حماد :انــت أكبر تاجر إقامات
يا هايف.
وأك ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـك ــري ــم
الكندري أن هناك رجاال شرفاء
حاربوا أكبر قضية مالية هزت
الكويت ،ولألسف اليوم خارج
الكويت ،ومــن يفترض بهم أن
يكونوا بالسجن هم «مرتزين»
ب ــال ـم ـج ــال ــس واقـ ـ ـ ــول ل ــري ــاض
ال ـع ــدس ــان ــي انـ ــا خ ــاي ــف عليك
والله يحفظك ،مضيفا :نحتاج
قانونا جديدا للقضاء يضمن
اسـتـقــالـيـتــه وال ـع ـلــة لـيــس في
المجلس انما في مكان آخر.

تمويل الحمالت
وقــال النائب خليل عبدالله

بوشهري خالل الجلسة

حديث بين الجبري والعدساني

أتحدى
الحكومة إذا
لديها برنامج
للتوظيف
خالل
السنوات
العشر المقبلة

الدمخي

إن ب ــداي ــة ال ـف ـس ــاد م ــن تـمــويــل
الحمالت االنتخابية ،والقسائم
الزراعية توزع على سكرتارية
النواب والمناقصات أيضا ،وال
حساب وال عقاب ،والمؤسسات
الحكومية ال تقوم بدورها ومع
حالة الفساد كلنا مشبوهين،
وعـ ـلـ ـيـ ـن ــا تـ ـق ــدي ــم ح ـس ــاب ــات ـن ــا
وحسابات أهلنا وغير مقبول
أن نستشرف على بعضنا.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب حـ ـم ــدان
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي أن مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
مـ ـش ــارك ف ــي الـ ـفـ ـس ــاد ،النـ ــه لــم
يـ ـض ــع األقـ ـ ـ ـ ـ ــارب م ـ ــن الـ ــدرجـ ــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ــزوج ـ ــة
واألوالد في الكشف عن الذمة
المالية ،وهناك  250قياديا لم
يتقدموا بذمهم المالية وعليهم
عالمات استفهام ،وغير مقبول
ن ـس ـت ـش ــرف وال ـ ـب ـ ـعـ ــض وض ــع
األمالك باسم زوجته ،متسائال:
لماذا ال نرى وزيرا قبيضا ،فقط
التهمة تحوم حول النواب.
وأكد النائب أسامة الشاهين
اننا ال نملك الحديث عن قضية
الـقـبـيـضــة إال ون ـس ـتــذكــر آالف
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن خ ــرج ــوا
ضـ ــد ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة فـ ــي وق ــت
سابق ،وفي مقدمتهم النائبان
الحربش والطبطبائي اللذان
ف ـ ـ ـقـ ـ ــدا عـ ـض ــويـ ـتـ ـهـ ـم ــا ب ـس ـب ــب
االحـتـجــاج على هــذه القضية،
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـلـ ــم الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراك
والطاحوس والوعالن وغيرهم.

نحن نشم
رائحة نتنة
بعودة
القبيضة
لقاعة عبدالله قضايا الرشوة
السالم
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن :لـ ـم ــاذا
وأؤكد على
استقال رئيس وحدة التحريات
ال ـســابــق ف ــي ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي،
استجواب
ودون في استقالته أن السبب
وزير المالية
ه ــو ال ـح ـفــاظ ع ـلــى اسـتـقــالـيــة
الوحدة ،مما يشير الى انه ربما
في يونيو
بدر المال

كانت هناك تدخالت.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب يـ ــوسـ ــف
الـ ـفـ ـض ــال ــة ان ـ ـ ــه يـ ـج ــب إح ــال ــة
ا لـقـيــادات الحكومية المشتبه
في تعامالتهم للنيابة واطلب
من الحكومة عدم الوقوف عند
ارســال البالغ انما االستئناف
اذا حفظت قضايا الرشوة.
وسجل النائب عبدالوهاب
البابطين كامل الشكر والتقدير
للعدساني لكشف كل ما يسيء
للمؤسسة التشريعية ،ونحن
ق ـل ـن ــا ال ـخ ـل ــل فـ ــي مـ ـك ــان آخـ ــر،
واوق ـف ـت ـنــا ي ــا مـعــالــي الــرئـيــس
ســابـقــا ،ونـحــن مـتـخــوفــون من
ح ـف ــظ ال ـق ـض ـي ــة فـ ــي ال ـن ـي ــاب ــة،
ويـجــب أن تفتح حـســابــات كل
نائب موجود في قاعة عبدالله
السالم ليعرف الشعب الكويتي
من المستفيد على ظهر الشعب
والـ ـش ــري ــف وإذا كـ ــان ال ـف ـســاد
موجودا في كل األروقة.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب احـمــد
الـفـضــل :نــريــد تشريعا جديدا
يجرم على النائب حق االنتفاع
من عضويته.

«الميزانيات» :انعدام الصرف على المشاريع
اإلنشائية في «اإلطفاء»
نــاق ـشــت لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـح ـســاب
الـخـتــامــي مـشــروع مـيــزانـيــة اإلدارة العامة
لإلطفاء للسنة المالية الجديدة 2020/٢٠١٩
وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية
 2018/٢٠١٧ومالحظات ديــوان المحاسبة
وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في
تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت ما قامت
به اإلدارة العامة لإلطفاء من مناقالت مالية
شكلت  %40مــن إجمالي بنود ميزانيتها
للسنة المالية  2018/٢٠١٧إضافة إلى إجراء
البعض منها من دون الحاجة الفعلية إليها
ومن دون استغاللها.
وأضــاف أن اللجنة أكــدت ضــرورة إجراء
الدراسات الفنية المالئمة الحتياجات اإلدارة
لتجنب تخصيص اعتمادات مالية من دون
استخدامها أو النقل منها.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـل ـج ـنــة ت ـب ـيــن ل ـه ــا تــدنــي

وانعدام الصرف على المشاريع اإلنشائية
فـ ــي اإلدارة ب ـش ـك ــل ع ـ ــام ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أهميتها ،كون أن غالبيتها عبارة عن مراكز
لإلطفاء إلسناد عمل اإلدارة العامة لإلطفاء.
وأشـ ــار عـبــدالـصـمــد إل ــى تــأكـيــد اللجنة
ض ــرورة المتابعة والتنسيق مــع الجهات
المختصة لتذليل مـعــو قــات تنفيذ العمل
واالنـتـهــاء مــن إجـ ــراءات طــرح المناقصات
وت ــوقـ ـي ــع الـ ـعـ ـق ــود ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـتـ ـف ــادي ع ــدم
االستفادة من االعتمادات المخصصة ًلها.
وبـ ـي ــن أن ال ـل ـج ـن ــة الحـ ـظ ــت ان ـخ ـف ــاض ــا
ً
إيـجــابـ ًّـيــا ملحوظا وبنسبة  %83فــي عدد
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـس ـج ـلــة م ــن قـبــل
جـهــاز المراقبين الماليين للسنة المالية
 2018/٢٠١٧فــي حين كــانــت اإلدارة العامة
لإلطفاء تعد من أعلى الجهات الملحقة في
حجم المخالفات في السنة المالية السابقة
.2017/٢٠١٦

وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أك ـ ـ ـ ــدت ض ـ ـ ــرورة
االستمرار بــذات النهج لتسوية مالحظات
دي ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة وزيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـجـ ـه ــد فــي
معالجتها وعدم تكرارها.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت
أهمية تفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش
في اإلدارة ليشمل األعمال المالية واإلدارية
وإجراءات الصرف المالي.
وأكد أن الهدف هو الحد من المالحظات
ذات الطبيعة المستمرة والمتكررة في الجهة
خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتسوية بعض
األرصدة الحسابية مثل الحسابات الخارجة
ع ــن أبـ ـ ــواب ال ـم ـيــزان ـيــة (ال ـع ـه ــد-األم ــان ــات)
والديون المستحقة للحكومة.
ًوأضاف عبدالصمد أن األرصدة تتضمن
بعضا من المبالغ المدورة والمتراكمة تعود
إلى سنوات قديمة ما يستوجب متابعتها
وتسويتها.

الكندري والجالل والعازمي والروضان في نظرة مشتركة

فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
ع ـبــدال ـلــه ف ـه ــاد« :ن ـع ـيــش قلبا
لـلـمـفــاهـيــم ،اش ـخ ــاص ضـحــوا
بحريتهم وأ غـلــى مــا يملكون
كي ال يتكرر مشهد القبيضة
ال ـي ــوم ،ونـسـتــذكــر بـكــل شــرف
الطبطبائي والحربش والبراك
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاح ـ ـ ــوس وال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري
وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــم ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن يـ ـقـ ـض ــون
حـيــاتـهــم ف ــي الـ ـخ ــارج ،بينما
القبيضة الذين دخلوا القضاء
ملثمين ليال تحفظ قضاياهم،
واليوم يجب ان يعرف الشعب
من الراشي والمرتشي».
ث ــم ق ــال ال ـنــائــب ب ــدر ال ـمــا:
«سأتحدث من مقعد الحكومة،
طالما هي صائمة عن الحديث،
ونـ ــريـ ــد م ـع ــرف ــة م ـت ــى أح ــال ــت
القضايا للنيابة ،والقبيضة
ال ـ ـقـ ــدامـ ــى ل ـ ــم ي ـ ـتـ ــوبـ ــوا ت ــوب ــة
نـ ـص ــوح ــا ،وأري ـ ـ ـ ــد ان ن ـع ــرف
هـ ــل ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي م ـتــابــع
لـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـ ـح ـ ــوت ال ـم ـل ـثــم
وغـيــره ،والب ــد مــن متابعة كل
من دارت عليهم الشبهات في
 ،2012وأنــا متمسك بمساء لة
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ـ ــول دور
الحكومة بهذه القضية».
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا تـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـن ــائ ــب
ري ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي قـ ــائـ ــا:
«ال ـق ـض ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة أكـ ـب ــر مــن
االي ـ ـ ــداع ـ ـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وه ــي
اس ـت ـي ــاء ع ـل ــى الـ ـم ــال الـ ـع ــام،
وسـ ــأذكـ ــر ال ـق ـضــايــا واالرقـ ـ ــام
ً
وال ـم ـب ــال ــغ» ،م ـض ـي ـفــا« :حــركــة
األرصدة البنكية غير طبيعية
ل ـل ـم ـت ـه ـم ـي ــن ،مـ ـم ــا ادى ا ل ــى
تـضـخــم ال ـح ـســابــات البنكية،
وتوجد رغبة في اخفاء اوجه
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،وه ـ ـنـ ــاك
شــر كــات مشبوهة وصناديق
استثمارية استولت على المال
الـ ـع ــام ،وإذا حـفـظــت الـقـضـيــة
فــال ـح ـكــومــة م ـلــزمــة بــالـتـظـلــم،
واذا لم يتم فسأستجوب وزير
المالية».
وتــابــع الـعــدســانــي« :تــوجــد
ش ـب ـه ــات وت ـن ـف ـيــع واس ـت ـي ــاء
شـخـصــي ل ـنــواب وحكوميين
ورج ــال اع ـمــال ،ونــائــب سابق
قي فترة عمله تعامل مع تاجر
بـ ـ  11مـلـيــون و 700ال ــف ،ولــم
يثبت مصدر األموال».
وق ــال« :ن ـصــاب فــي الكويت
يـمــارس دور الـتــاجــر ويتاجر
بــال ـم ـم ـنــوعــات وي ـت ـع ــام ــل مــع
نــائــب ن ـص ــاب ،وه ـن ــاك أرب ـعــة
متهمين رئ ـي ـس ـيــون ،ويــوجــد
اكثر من ثالثين متهما آخــر»،
مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ـ ــى« :ن ـ ــائ ـ ــب س ــاب ــق
حــول للتاجر  600ألــف دينار،
والتاجر ال يوجد لديه سجل
تجاري ،ونواب حاليون حولوا
للنيابة لــوجــود حــركــة ام ــوال
غير طبيعية في ارصدتهم».
وأضـ ـ ـ ــاف« :لـ ــم أتـ ـق ــول عـلــى
شـخــص وال أ ك ـيــل بمكيالين،
وأحــذر الحكومة من التباطؤ
ف ــي أي اج ـ ـ ــراء تـ ـج ــاه قـضــايــا

تـ ـضـ ـخ ــم األرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،ويـ ـج ــب
ع ــدم ح ــذف أي قـضـيــة تــوجــد
ب ـ ـهـ ــا ش ـ ـب ـ ـهـ ــات م ـ ـ ـ ـ ــال ،س ـ ـ ــواء
ك ــان ــت شـ ــركـ ــات او اش ـخ ــاص
او نــواب سابقين أو حاليين،
وهناك عصابة من اللصوص
وال ـق ـي ــادي ـي ــن اسـ ـت ــول ــوا عـلــى
ام ـ ــوال ال ـتــأم ـي ـنــات وص ـنــدوق
الـ ـ ـم ـ ــوان ـ ــئ ،وسـ ـلـ ـم ــت وزيـ ـ ــري
المالية والتجارة ملفين حول
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة إلحــال ـت ـهــا الــى
النيابة ،وحرصت على تضمين
االيـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــات م ـ ــع ال ـت ــأم ـي ـن ــات
والموانئ».
وقال العدساني« :هناك من
تـضـخـمــت ح ـســابــاتــه ب ــأم ــوال
وآخـ ـ ــر اس ـت ــول ــى ع ـل ــى أس ـه ــم،
وكل القضايا أحيلت للنيابة،
وأشكر كل من ساندني في هذه
القضية ،وعلى الحكومة اصدار
ب ـيــان بــإجــراء ات ـهــا ال ـتــي تمت
على صعيد القضية».
ثـ ــم تـ ـح ــدث وزي ـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة
ن ـ ــاي ـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــرف ق ـ ــائ ـ ــا إن
ال ـح ـكــومــة ت ــؤك ــد أن حــرصـهــا
ال يـ ـق ــل عـ ــن حـ ـ ــرص ال ـ ـنـ ــواب،
ون ـح ــن اقـسـمـنــا ع ـلــى االم ــان ــة
والـ ـص ــدق وه ــو يـحـكــم عملنا
ومسؤولياتنا ،وال شيء آخر،
ومــراعــاة الـلــه والــدس ـتــور ،وال
يخلد فــي ذه ــن أح ــد ان هناك
تـعــامــا غـيــر ال ـقــانــون ،وأقـســم
بالله لو أخوي ولد امي وأبوي
أط ـب ــق الـ ـق ــان ــون ع ـل ـي ــه ،ول ـكــن
علينا معرفة ان هناك اجراءات
كبيرة يجب أن تتخذ.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرف أن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ألـ ـ ـ ــزم ال ـم ــؤس ـس ــات
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ــإخ ـ ـ ـطـ ـ ــار وح ـ ـ ــدة
التحريات بــأي تـجــاوزات تتم
على األرصدة أو غسيل األموال
او تمويل االرهاب ،مشيرا الى
ان وحـ ــدة ال ـت ـحــريــات الـمــالـيــة
تـعـمــل مــن خ ــال ال ـت ـعــاون مع
الـ ـجـ ـه ــات االمـ ـنـ ـي ــة ووزارتـ ـ ـ ــي
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـم ــالـ ـي ــة وه ـي ـئــة
مكافحة الفساد ،وال يمكن ألي
جهة التدخل في عمل الوحدة،
وهذا ما اقره المشرع.
وكشف أن هناك  4388بالغا
قـ ــدم ل ــوح ــدة ال ـت ـح ــري ــات منذ
بداية عملها  2015نتج عنها
 465احالة للنيابة و 277ملفا
أحيل ألمــن الــدولــة ،ونــؤكــد ان
القوانين وضعت كي تطبق في
هذه القضايا ،ألنها الضمانة
بعد الله.
وت ـ ـقـ ــدم ن ـ ـ ــواب ب ـتــوص ـيــات
خ ــاص ــة ف ــي ش ـب ـه ــات ت ـج ــاوز
المال العام وااليداعات تتمثل
فــي الـتــالــي« :تـقــديــم الحكومة
لـتـقــاريــر دوريـ ــة ح ــول قضايا
االيــداعــات كل  6اشهر ،وإلــزام
الحكومة بالتظلم من قــرارات
ال ـح ـفــظ اذا اتـ ـخ ــذت ف ــي هــذه
ال ـق ـض ــاي ــا» ،ووافـ ـ ــق الـمـجـلــس
عليها ،ورف ــع الـغــانــم الجلسة
الى  ٣٠ابريل.
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«اتحاد التطبيقي» لـ ةديرجلا  :أسعار الكتب
الدراسية في «الهيئة» خيالية
•

«األساتذة يرغمون الطلبة على شراء مذكراتهم وتمزيقها بعد الفصل الدراسي»
فيصل متعب

أشار الجويسري إلى أن هناك
الكثير من األساتذة يرغمون
الطلبة على شراء الكتب
الخاصة بهم من مكتبات
معينة.

أك ـ ــد رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
لطلبة الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب م ـبــارك
ال ـجــوي ـســري أن أس ـع ــار الكتب
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـط ـل ـب ــة ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
أصبحت تتعدى حدود الخيال،
بحيث بلغ سعر الكتاب الواحد
 ١٥دي ـن ــارا ،الفـتــا إل ــى أن هناك
الـكـثـيــر مــن األس ــات ــذة يرغمون
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـ ـ ــراء ال ـك ـت ــب
الخاصة بهم من مكتبات معينة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــري،
لـ ــ«الـجــريــدة» ،أمــس ،إن األمــر ال
يقتصر عـلــى ش ــراء الـكـتــب ،بل
حـتــى الـمـلـخـصــات وال ـمــذكــرات
ال ــدراس ـي ــة الـتــابـعــة لــأســاتــذة،
إذ إن بـعـضـهــم ي ـج ـبــر الـطـلـبــة
على شــرائـهــا ،ويجب أن تكون

جديدة وليس عليها شروحات
أو مخطوطات ســابـقــة ،وحتى
يتأكد األستاذ ممن تم شراؤها
ي ـكــون ه ـنــاك تــوقـيــع خ ــاص به
ع ـلــى ال ـم ــذك ــرة ،وح ـي ــن انـتـهــاء
الـ ـفـ ـص ــل ي ـج ـب ــر الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ع ـلــى
تمزيقها.
و بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أن أ كـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ظ ـ ــوا ه ـ ــر
التمزيق للكتب تكون في كليتي
ال ــدراس ــات الـتـجــاريــة والتربية
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ـ ـك ـ ـثـ ــرة الـ ـ ـم ـ ــواد
العلمية بها ،كما أنهما كثيفتان
بالطلبة ،مؤكدا أن أعضاء هيئة
الـتــدريــس أصـبـحــوا يستغلون
الطلبة استغالال ماديا لزيادة
أجورهم ومدخولهم.
وأضاف الجويسري أن هناك
حمالت تقام مع بداية كل فصل

دراسـ ـ ــي ل ـت ـب ــادل ال ـك ـت ــب ،وهــي
ت ـف ـيــد ال ـط ـل ـب ــة خ ـ ــال الـعـمـلـيــة
الدراسية ،كما أن بعض الطلبة
ا ل ـب ــدون ال يستطيعون تحمل
تكاليف الكتب ،لما تشهده من
غ ـ ــاء ،ومـ ــن ث ــم ي ـق ــوم االت ـح ــاد
بـتــوفـيــر ال ـك ـتــب ل ـهــم لتخفيف
األعباء المادية عنهم.
وق ــال إن األنـشـطــة الــدراسـيــة
الـخــاصــة بــالـطـلـبــة ت ـحــارب في
كلية التربية االساسية «بنات»،
فــي وق ــت يعمل االت ـحــاد بــوافــر
جهده على صقل مواهب الطلبة،
م ــن خ ــال ه ــذه االن ـش ـط ــة ،لكن
ه ـن ــاك م ــن ي ـقــف أم ـ ــام االت ـح ــاد
في تنظيمها ،عبر رفض إقامة
نـشــاط معين لطالبات الكلية،
بناء على أسباب غير مقنعة.

مبارك الجويسري
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«تدريس الجامعة» :حرمان أساتذة
من «الصيفي» دون وجه حق
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت،
د .إبراهيم الحمود ،أن الفصل الصيفي أصبح المشكلة الكبرى
ألعضاء هيئة التدريس ،فقد تم حرمان البعض دون وجه
حــق ،فــي حين يأخذ البعض اآلخــر فصلين دراسـيـيــن ،مما
يعني عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص واإلخالل بالعدالة
والعملية التعليمية.
ّ
وبين الحمود ،في تصريح أمس أنه «من غير المقبول أن
تعطي إحدى العمادات بعض األقسام العلمية فصوال أقل من
األقسام األخرى دون حتى التشاور مع األقسام العلمية ،لذلك
يجب أن يكون القسم العلمي هو الذي يحدد الفصول وعددها،
وأن يكون بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
وأض ــاف« :اتصلنا بعميد الـقـبــول والتسجيل ،ال ــذي أكد
ً
أن المرجع هو الكلية ذاتها وتحديدا عماداتها في اعتماد
األرقام».
وأكد أن تطبيق الئحة الفصل الصيفي يجب أال تكون على
حساب حقوق اآلخرين ،فال يجوز حرمان أستاذ بحجة أنه
كان في إجــازة مرافق مريض ،ويتم إعطاء الفصل الصيفي
ألستاذ كان في إجازة خاصة غير مرضية لم يتم استثناؤها
في الالئحة من إمكان المشاركة بالفصل الصيفي».
وتــابــع أن «وزارة الـمــالـيــة عليها واج ــب ص ــرف االعـتـمــاد
المالي المقرر لجامعة الكويت ،وذلك لحاجة الجامعة إلى هذا
االعتماد فورا ،ألنه واقع ،والمطلوب من وزير التعليم العالي
أن يسارع بطلب ذلك من وزارة المالية».

ال كهرباء بمبنى  9في «األساسية»
منذ الخميس الماضي

الذويخ لـ «الطلبة الكويتيين» في مصر:
التواصل مع السفارة عند مواجهة أي مشكلة

تنسيق إلصالح عطل المولد خالل األسبوع الجاري

●

●

أحمد الشمري

تذمر مجموعة من الطلبة في كلية التربية
األساسية من مبنى « »9بالكلية ،الذي يشمل
أقساما علمية وقاعات دراسية ،نتيجة انقطاع
الـكـهــربــاء عـنــه مـنــذ الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،دون
تحرك من المسؤولين ،أو وضع حلول بديلة
إلى حين إعادة التيار.
وذك ــر الـطـلـبــة لـ ـ «ال ـجــريــدة» أنـهــم يفتقدون
ال ـتــرك ـيــز أث ـن ــاء م ـحــاضــرات ـهــم بـسـبــب ح ــرارة
األجواء ،ووجودهم في قاعات دراسية مغلقة،
وكيف لعضو هيئة تدريس إيصال المعلومة
إل ـي ـهــم دون وجـ ــود س ـبــل ال ــراح ــة ف ــي الـقــاعــة
الدراسية عبر تشغيل الكهرباء ،ألن هناك أمورا
مرتبطة كتشغيل شــا شــة إلكترونية للشرح

عليها ،ومواعيد الساعات المكتبية ألعضاء
هيئة التدريس في األقسام العلمية.
ّ
وأشار الطلبة إلى أن انطفاء الكهرباء خلف
أمورا سلبية عليهم أسفرت عن تأخير المناهج،
التي من الممكن أن تؤجل المحاضرة إلى موعد
آخــر ،متسائلين لماذا لم توفر الكلية قاعات
دراسـيــة بالتنسيق مــع األقـســام العلمية؟ في
ظل وجود قاعات في «األساسية».
«الجريدة» تواصلت مع أحد المسؤولين في
الكلية ،وأف ــاد بــأن هناك تنسيقا مــن المكتب
اإلداري وال ـمــالــي بــالـكـلـيــة م ــع ع ـمــال صيانة
الكهرباء ،إلصالح المولد الكهربائي الخاص
بـمـبـنــى  9خ ــال األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،لـيـعــاود
تـشـغـيـلــه ويـسـتـقـبــل ال ـط ـل ـبــة وأعـ ـض ــاء هيئة
التدريس بحالته الطبيعية.

أحمد الشمري

شدد سفير دولة الكويت لدى
جمهورية مصر العربية محمد
الــذويــخ على الطلبة الكويتيين
لـلـتــواصــل مــع الـسـفــارة فــي حــال
مواجهة اي مشكلة ،الفتا إلى ان
السفارة دائما مع مصالح الطلبة
وترعى الجالية الكويتية ،وأنها
و ف ــرت خطا ساخنا للكويتيين
للتواصل معها.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ل ـ ـقـ ــاء وف ــد
االتـحــاد الوطني لطلبة الكويت
الجديد مــع سفير دولــة الكويت
في جمهورية مصر العربية.
وبـحــث وفــد االت ـحــاد فــي لقاء
آخــر مــع رئيس المكتب الثقافي
لدولة الكويت د .أحمد المطيري
مـشــاكــل الطلبة وت ـبــادل االفـكــار

ابـتـكــر خــريـجــا قـســم الـعـمــارة
بـكـلـيــة ال ـه ـنــدســة وال ـب ـت ــرول في
ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت م ـح ـم ــد ع ـلــي
وآيات البحراني ،مشروع «مدرسة
تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوارب ب ـع ـش ـي ــرج
شـمــال الــدوحــة BOAT DESIGN
 ،SCGOOLبإشراف د .مي حسين
األنصاري ،وتم عرضه في معرض
مـشــار يــع التصميم الهندسي ا لـ
 ،35الــذي ينظمه مركز التدريب
الهندسي والخريجين في الكلية.
وعـ ـ ــن فـ ـك ــرة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ق ــال
م .مـحـمــد ع ـلــي« ،إنـ ــه ع ـب ــارة عن
تطوير تراث الكويت البحري في
مـنـطـقــة عـشـيــرج ش ـمــال الــدوحــة
من خالل إنشاء مدرسة تصميم
سـفــن تــربــط بـيــن خ ـبــرة األج ــداد
والثورة العلمية وطاقة الشباب،
وذل ــك بــأسـلــوب حــديــث ومتطور
يواكب احتياجاتنا اليوم ،ويصقل
طــاقــات الـشـبــاب ويــوثــق األمــاكــن

محمد علي وأمامه المشروع
ويبرز قيمتها التاريخية ،ويعزز
الـهــويــة الــوطـنـيــة ،ون ـمــو ال ـمــدن،
وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
البيئة».
أمــا م .الـبـحــرانــي ،فــأوضـحــت،
أن «طــري ـقــة ع ـمــل ال ـم ـش ــروع هي
إنشاء مخطط معماري لمدرسة

الحشود الطالبية في الجامعة
تعود بال سابق إنذار

صورة للحشد الطالبي إلحدى القوائم خالل األيام الماضية

●

فيصل متعب

تفعيال لمبدأ إثبات الوجود وإطالق الصيحات ألجل االنتباه
ّ
لهذا السيناريو ،تشكل حشد الجمعيات الطالبية في مختلف
كليات جامعة الكويت خالل األيام الماضية ،لخلق جو تنافسي
جديد وصراع استباقي مع القوائم األخرى المنافسة في انتخابات
الجمعيات والروابط المقرر عقدها في بداية العام الدراسي المقبل.
وعمدت المجاميع الطالبية خالل حشد الجمعيات الى إطالق
الصيحات وارتـ ــداء الـ ـ «ب ــاج» ،ال ــذي يعتبر رم ــزا لـلــوالء للقائمة
المنافسة على مقاعد الهيئة اإلداري ــة لالتحاد الوطني لطلبة
الجامعة ،كما تم خالل الحشد التغني بنشيد كل قائمة منافسة كان
تغنيه خالل االنتخابات الطالبية ،مما أدى الى زيادة صدى تلك
األناشيد في أرجاء الكلية ،مع دهشة طالبية مما يحصل أمامهم.
من جانب طالبي آخــر ،شهد العديد من الطلبة استياء خالل
وجودهم بالكلية أثناء حشد الجمعيات الطالبية واألعضاء ،عبر
إغالقهم الطرق المؤدية للمحاضرات الدراسية ،كما تمركز الحشد
بجانب الساللم التي ّ
تسهل سير حركة الطلبة في الكليات ،إال أنها
أصبحت في هــذا الوقت حاجزا بين الطلبة وبين محاضراتهم
الدراسية ،بسبب إغالقها من الجمعيات الطالبية نتيجة االزدحام،
في ظل غياب دور األمــن الــذي يجب أن يوفر طرقا بديلة لذهاب
الطلبة إلى محاضراتهم ،دون تأخير.

ت ـص ـم ـيــم وصـ ـن ــاع ــة ال ـس ـف ــن فــي
(حماير عشيرج) بشمال الدوحة
التي لها امتداد تاريخي من عام
 ،1960والحفاظ على آخر عمارة
موجودة فيها ،وتعزيز المخطط
الهيكلي إلن ـشــاء واج ـهــة بحرية
ومركز ثقافي يجذب السياح».

سلة أخبار
حملة «أنقذ حياة»
بالجامعة  24الجاري

أعلن مدير إدارة األمن
والسالمة بجامعة الكويت،
خالد الياقوت ،أنه سيتم
تنظيم حملة توعية
صحية للتبرع بالدم تحت
شعار «أنقذ حياة» يوم
األربعاء المقبل بموقع
الجامعة بالخالدية،
الفتا إلى أن قسم السالمة
(العيادات الطبية) في
اإلدارة قام بالتنسيق
المسبق مع وزارة الصحة
(بنك الدم المركزي).
وذكر الياقوت ،في
تصريح أمس ،أن اإلدارة
تعمل على مزيد من
التواصل مع الجهات
الخارجية ذات الصلة،
لتقديم كل ما هو مفيد
ألبنائنا الطلبة والطالبات
وأعضاء هيئة التدريس
والموظفين وجميع
مرتادي الجامعة.
ودعا رئيس قسم السالمة
بإدارة األمن والسالمة،
يوسف الخميس ،جميع
مرتادي الحرم الجامعي.

«قيم إنسانية» في
«اآلداب» االثنين المقبل

ً
الذويخ متوسطا أعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة
بشأن اهم الملفات التي تخصهم،
وث ـمــن االت ـح ــاد ت ـع ــاون المكتب
الثقافي مع الهيئة االدارية لتذليل
العقبات التي تواجه الطلبة في
الجامعات المصرية.
ومن جانب آخر ،اتفق االتحاد

م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ال ـص ـح ــي
مـ ـنـ ـص ــور ص ـ ــرخ ـ ــوه وال ـم ـل ـح ــق
المالي في المكتب الصحي سالم
العنزي على التعاون بين االتحاد
والمكتب ،وتوفير دكتور بــدوام
مـنـتـظــم فــي االت ـح ــاد ،فـضــا عن

الـتـنـسـيــق لـعـمــل دورات َصحية
يستفيد منها الطلبة .وأ ض ــاف
أن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد يـ ـعـ ـم ــل ل ـت ـح ـق ـيــق
المكتسبات وفــق آلية وبرنامج
والـمـطــالـبــة بـحـقــوقـهــم ،متمنيا
التوفيق والسداد للجميع.

خريجا «العمارة» يقدمان مشروع «قوارب عشيرج» «تدريب الكليات» ترفض تعديل
لوائح المدربين دون الرجوع إليها
وأض ــاف ــت ال ـب ـحــرانــي أن «مــا
يـمـيــز ال ـم ـش ــروع ه ــو مـســاهـمـتــه
في تطوير التراث ،فهو مستقبل
أجيالنا ولـيــس مــاضــي أجــدادنــا
فقط ،وإعطاء مساحة للشباب في
دخول مجال الصناعة والمنافسة
للربط بين الجزر (فيلكا ـ بوبيان
ـ أم النمل)».
وأكـ ــد ال ـم ـه ـنــدســان أن ــه يجب
الــدعــم فــي ه ــذا ال ـشــأن مــن اآلب ــاء
واألصدقاء وكبار السن الملمين
بأهمية المحافظة عـلــى ا لـتــراث
ال ـق ــدي ــم ،م ـعــرب ـيــن ع ــن شـكــرهـمــا
لـ ـل ــدكـ ـت ــورة الـ ـمـ ـش ــرف ــة ،واألهـ ـ ــل
ال ــذي ــن كـ ــان ل ـه ــم دور ك ـب ـيــر فــي
ت ـح ـف ـي ــزه ـم ــا عـ ـل ــى إنـ ـ ـج ـ ــاز ه ــذا
المشروع« ،ونطمح إلى الحصول
عـلــى ردود م ــن الـمـســؤولـيــن في
م ـجــال الـصـنــاعــة والـبـيـئــة بشأن
مشروعنا».

أكاديميا

رف ــض رئ ـيــس راب ـط ــة أع ـض ــاء هـيـئــة الـتــدريــب
للكليات التطبيقية م .وائل المطوع ،أي تعديالت
على الـلــوائــح الـخــاصــة بــأعـضــاء هيئة التدريب
بالكليات دون الــرجــوع إلــى الــرابـطــة ،والتشاور
معها بشأنها ،الفتا إلى أن اإلدارة الحالية ،رغم
سعيها إلــى تطبيق الـلــوائــح والـنـظــم ومحاربة
أوجه الفساد بالهيئة ،فإن أذرع اإلدارة السابقة
تمكنت من التالعب في بعض اللوائح.
وقــال المطوع ،فــي تصريح أمــس ،إن الرابطة
فوجئت بأن نموذج رقم  5الخاص بأعضاء هيئة
التدريب بالكليات (التطوير المهني الذاتي) أو
كما يطلق عليه «تقييم األداء» الموجود حاليا
عـلــى الـمــوقــع الــرسـمــي للهيئة تــم تـعــديـلــه دون
الرجوع إلى الرابطة أو حتى عرض األمر عليها.
وأوضح أن الرابطة تواصلت مع نائب المدير
العام لقطاع البحوث د .جاسم األنصاري الذي أكد
للرابطة التزام الهيئة بالنموذج الرسمي المعتمد،
وأن وجود النموذج الحالي على الموقع الرسمي

خطأ تقني سيتم تعديله فــورا .وأهــاب المطوع
بأعضاء هيئة التدريب بالكليات االلتزام بنموذج
التقييم المعتمد من الهيئة ،وفي حال واجهتهم
أي مشاكل بهذا الشأن عدم التردد في االتصال
بلجنة التظلمات والـشـكــاوى بالرابطة برئاسة
أمين السر المساعد حسين القالف لعمل الالزم.
ولفت إلى أن عهد معاناة المدربين بالكليات
وإقـصــائـهــم والـتـعـســف والـتـعــدي عـلــى حقوقهم
الـمـشــروعــة قــد ولــى إل ــى غـيــر رجـعــة ،مـحــذرا في
الوقت نفسه ممن أسماهم بأذرع اإلدارة السابقة
الذين مازالوا يتولون مناصب إشرافية ويزرعون
الفتن والفرقة بين أبناء الهيئة.
وأك ــد الـمـطــوع «أن ــه فــي ح ــال اسـتـمــرارهــم في
هــذه األفـعــال الشائنة التي ال تليق بالمؤسسة
األكاديمية فسوف تكشف الرابطة عن أسمائهم
بـ ــالـ ــدالئـ ــل الـ ـق ــاطـ ـع ــة ،وعـ ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـت ــي
يرتكبونها وتعديهم السافر على اللوائح والنظم
والتقاليد األصيلة للعمل األكاديمي».

يقيم قسم الفلسفة في كلية
اآلداب بجامعة الكويت
فعالية مشروع «قيم
إنسانية» للدكتورة حنان
خلف ،برعاية عميدة الكلية
د .سعاد عبدالوهاب يوم
االثنين  22الجاري من
الـ 12:30حتى  02:00ظهرا
في ساحة مبنى KF 25
برحاب الكلية.

«العلوم» نظمت معرض
«الفرص الوظيفية»

نظم مكتب مساعد العميد
للشؤون الطالبية في كلية
العلوم بجامعة الكويت،
بالتنسيق مع مكتب
التوجيه واإلرشاد بالكلية
معرض "الفرص الوظيفية"
و ،Science Fairبرعاية
عميد الكلية أ.د عبدالهادي
بوعليان في مبنى د .فايزة
الخرافي بالكلية.
ويهدف المعرض إلى
تعريف الطلبة بالفرص
الوظيفية المتوافرة في
سوق العمل بعد التخرج
في القطاعين الحكومي
والخاص.

10

زوايا ورؤى

ةديرجلا

•
العدد  / 4095الخميس  18أبريل 2019م  13 /شعبان 1440هـ

edhafat@aljarida●com

التعيين من الحكومة
والشكر للنواب!

خليل علي حيدر

شكوى ُم ّرة من رسائل الماجستير والدكتوراه!
أصيب أستاذ الفلسفة د.حسن حنفي بما قد يعتبر
"صدمة أكاديمية" ،وهو يستعرض رسائل الماجستير
والدكتوراه ويحلل مضامينها في الجامعات المصرية!
الح ــظ المفكر الـمـصــري الـمـعــروف مـثــا أن هــذه
الرسائل في مجال "الفلسفة" ،ولكن ،كما قال في مقاله
الساخط "أكثر من ثالثة أرباع الرسائل في اإلسالميات
بفروعها المختلفة الكالم والفلسفة والتصوف" .وحتى
في هذا المجال ،لمس د.حنفي نــدرة االهتمام بعلم
األصول ،وغياب تسجيل أي رسالة في "العلوم النقلية"
كالقرآن والحديث والتفسير والسيرة .واألخطر من ذلك
مالحظته أن "معظم الموضوعات مكررة عدة مرات
ويغلب عليها الموضوعات المعروفة ،وبالتالي يقل
االختيار المبتكر ،ويندر أن يكون الموضوع نشر نص
قديم وتحقيقه بينما المكتبات والجامعات المصرية
ودار الكتب الوطنية مــازالــت زاخ ــرة بالمخطوطات
اإلسالمية التي في حاجة إلى تحقيق ونشر".
(مجلة الفيصل ،مارس  -أبريل .)2019
والح ــظ أن اخـتـيــار ال ـمــوضــوع ي ـكــون "عـ ــادة من
اخ ـت ـي ــار ال ـم ـش ــرف وط ـب ـقــا ل ـت ـ ٍّجــاربــه واه ـت ـمــامــاتــه
وآرائ ـ ــه ،وال ـطــالــب مـجــرد م ـت ـلــق" .ورأى د.حـنـفــي أن
الموضوعات قد اختيرت رغم ذلك ورغم كل اإلشراف
"بشكل عشوائي" ،مما جعلها تتكرر أكثر من مرة ،في
غياب خطة للدراسات العليا على مستوى القسم،
وم ـم ــا الح ـظ ــه د.ح ـن ـفــي ف ــي م ـج ــال ال ـب ـحــث "تـغـيــب
الموضوعات الفلسفية التي تعتمد على التنظير
الـمـبــاشــر لـلــواقــع دون الـتــوســط بـنـصــوص اآلخ ــر"،
وكذلك "استسهال موضوعات الفكر العربي المعاصر
نظرا لتوافر نصوصه وسهولة فهمها لطبيعتها
الصحافية واإلنشائية من دون تطوير" .وأيضا "غلبة
الموضوعات القديمة على الموضوعات الحديثة"،
و"دراسة الموتى على دراسة األحياء".
ويـقــول د.حنفي إن المنهج هــو أضعف جــزء من
الرسائل ،فمعظمها بال منهج واضح بالرغم من تكرار
عبارة "المنهج النقدي" أو "المنهج النقدي التاريخي"،

ليل ج .غولدشتاين*

وال يـعـنــي "الـتـحـلـيــل" أك ـثــر م ــن ق ـ ــراءة الـنـصــوص،
و"ال ـم ـق ــارن" ه ــو م ـجــرد إشـ ـ ــارات ع ــاب ــرة وم ـقــارنــات
سطحية ،وعــادة ما تكون المقارنة داخــل الحضارة
الواحدة وليس بين حضارتين مختلفتين .والحظ
الكاتب د.حنفي كذلك ،أنه نادرا ما تستعمل مناهج
أخرى مثل "المنهج البنيوي" أو "المنهج الوصفي"،
أو "منهج تحليل المضمون".
وال وجود في مقدمة األبحاث لما يسمى "اإلشكال
الفلسفي" ال ـمــراد بحثه ،وثـمــة غـيــاب ل ــرأي الباحث
الـخــاص باستثناء بعض األحـكــام التي تصدر في
آخر الرسالة ،فالمالحظ كذلك دخول الباحث ميدان
بحثه "بال أي افتراض نظري يريد التحقق من صدقه
أو كذبه ...فالرسالة كتلة صماء ال حياة فيها ،ويغيب
عنها الجدل الفلسفي".
م ــن جــانــب آخـ ــر ،يـغـلــب عـلــى كـثـيــر م ــن الــرســائــل
"األسلوب اإلنشائي الخطابي الذي ينفعل بالموضوع
أكثر مما يحلله" ،وبذلك يقول د.حنفي ناقدا "يتحول
ال ـب ــاح ــث إلـ ــى خ ـط ـيــب" ك ـمــا أنـ ــه يـسـتـعـمــل أس ـلــوب
"الماينبغيات" واألخالقيات بألفاظ مثل "يجب" و"البد"،
ويظهر األس ـلــوب الشخصي وضمير المتكلم من
دون فصل بين الذات والموضوع ،واألهم هنا "غياب
األسلوب الفلسفي للحكم والمصطلحات الفلسفية
المعروفة".
(الفيصل ص.)21
عندما نطالع رسائل الدكتوراه القديمة في مجال
الفلسفة والتاريخ وغيرهما ،من التي أعدها طالب
الجامعات المصرية آنــذاك ،نجد أنهم كانوا يتقنون
بعض الـلـغــات األوروب ـي ــة كاإلنكليزية والفرنسية
واأللمانية وربما غيرها .أما في السنوات األخيرة،
كما اكتشف د.حنفي في تتبعه لرسائل الماجستير
والدكتوراه في الجامعات المصرية ،فقد تغيرت الحال!
يـقــول" :تغيب عــن الطالب أدوات البحث العلمي
مثل اللغات األجنبية" ،ولـهــذا يعتمد الطالب على
المترجمات إلــى العربية ،ونحن نجد عــادة ترجمة

إنكليزية أو فرنسية لألعمال الكاملة لهذا األديب وذاك
الفيلسوف مهما كانت اللغة التي كتب بها كتبه ،ولكن
الترجمة إلى العربية إما أنها غير كاملة أو غير دقيقة
ً
أو االثنان معا!
وي ـعــانــي ط ــاب الـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا ،فـيـمــا الحــظ
د.حنفي" ،ضعفا في استعمال وسائل جمع المعلومات
الحديثة وشبكات اإلنترنت"" ،وصعوبة في الحصول
على المصادر والمراجع بلغاتها األصلية ،وكذلك
متابعة الدوريات الفلسفية لنقص المكتبات العامة".
وينتقد د.حـنـفــي على وج ــه الـخـصــوص" ،غياب
العمل الجماعي وحلقات البحث المشتركة ،إذ يستفرد
المشرف بالطالب ويعتقله فال يتصل بأحد غيره،
ويصبح تابعا لــه إلــى آخــر الــزمــان ،إال إذا اختلفت
المصالح وشق التلميذ عصا الطاعة فتكون القطيعة
والخصام".
وثمة مشاكل أخــرى يشير إليها د.حنفي ،ومنها
عدم سفر طالب الدراسات العليا للخارج لتحسين
اللغة واالطالع على المراجع ،ومنها "غياب الحماس
العلمي للبحث والنظر ألن الجامعة نفسها ال تقدر
أهـمـيــة الـبـحــث الـعـلـمــي ،بــل إن المجتمع كـلــه ليس
مجتمع المعرفة بل مجتمع الكسب السريع واإلثراء
وتيسير المصالح".
ويالحظ كذلك "فرض رسوم دراسية على الطالب
العرب ألسباب سياسية منذ اتفاقية "كامب ديفيد"
والقطيعة مع مصر ،ولم يقدر عليها إال الخليجيون
في الغالب".
وتـعـتـمــد ال ــرس ــائ ــل ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان على
ال ــدراس ــات الـثــانــويــة أكـثــر مــن الـنـصــوص مــوضــوع
الدراسة ،كما يعمد الطالب إلى "اإلكثار من المراجع
إلضفاء الطابع العلمي على الرسالة ومعظمها خارج
الموضوع ،مع إضافة القواميس والمعاجم ومعظمها
لم يستعمل في البحث الستكمال الشكل"!
ُ
واآلن ،هل تطبع هذه الرسائل والبحوث لالستفادة
منها واالطالع عليها؟

ُ
ي ـق ــول" :ل ــم تـطـبــع مـعـظــم ال ــرس ــائ ــل ،وإن طبعت
فالستعمالها كـكـتــاب م ـقــرر لـلـتــدريــس ،ول ــم تؤثر
الرسائل في تطور الفلسفة في مصر وال في بلورة
اتجاهات فلسفية وال على تشجيع البحث النظري،
بالرغم من تساؤالت الصحف :هل لدينا فالسفة"؟!
مــا إن يفرغ د.حـســن حنفي مــن طــاب الــدراســات
الـعـلـيــا ،الـمــاجـسـتـيــر وال ــدكـ ـت ــوراه ،ف ــي الـجــامـعــات
المصرية ،حتى يفتح النار "وبالمليان" ،على أساتذتهم
ّ ً
كذلك ،متهما إياهم بالنفعية واالنتهازية!
ً
يـقــول ب ـمــرارة" :ن ـظــرا لغياب قضية عــامــة تجمع
األساتذة ،علمية أو وطنية ،لم يبق إال التنازع فيما
بينهم على الفتات ،مثل توزيع المواد المقررة من أجل
بيع الكتب الخاصة بها ،والساعات اإلضافية من أجل
أجر إضافي ،والتعليم المفتوح من أجل رزق أوسع".
حتى الظروف الخارجية واإلقليمية باتت تعاكس
هؤالء األساتذة" ،فلم تعد اإلعارات إلى الخليج باقية
إل ــى األب ــد بـعــد أن تـخــرج مــواط ـنــوه مــن الجامعات
األجنبية أو العربية وملؤوا الفراغ الذي كان موجودا
منذ نـشــأة الجامعات الخليجية أو السعودية في
السبعينيات".
وتـحــول الـنــزاع بين األســاتــذة على فتات الدنيا،
يقول" ،إلــى معارك شخصية بدافع الغيرة والحسد
اللذين يتحوالن أحيانا إلى كراهية وحقد ،يستعمل
القوة الفارغة حتى يخيف الباقي ،واآلخرون يتملقون
صاحب السلطة اإلداري ــة ،وفريق ثالث يرقص على
كل الحبال طبقا للمصالح ،وفريق رابــع يظهر غير
ما يبطن ،يظهر الصداقة ويبطن العداوة ...وانعدمت
المدارس الفكرية"( .ص.)23
وإذا كانت هذه هي الحال في دراسة الفلسفة التي
تبحث في الحكمة وتتسم بالتروي وعمق التفكير،
والترفع عــن الـمــاديــات والــدنـيــويــات ،فما الـحــال في
مـ ـج ــاالت االق ـت ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة والـ ـق ــان ــون وال ـطــب
والهندسة وغيرها؟ ومن يمتلك جرأة وصراحة المفكر
د.حسن حنفي ليكشف الغطاء؟!

ديفيد كينير*

َلم تريد الصين كاسرات جليد مزودة
بطاقة نووية؟
ً
وق ـع ــت ح ــادث ــة غــري ـبــة ن ــوع ــا م ــا ف ــي ت ــاري ــخ ال ـعــاقــات
األميركية-الصينية في شهر سبتمبر عام  ،2015ففي الوقت
عينه الذي قرر فيه أوباما القيام بزيارة خارجة عن المألوف
إلى والية أالسكا ،ظهر فجأة سرب بحري صيني من خمس
سـفــن فــي بـحــر بـيــريـنــغ .انـفـصــل ه ــذا ال ـســرب عــن تــدريـبــات
مشتركة مع أسطول المحيط الهادئ الروسي ولم يطل البقاء
ً
ّ
على السواحل األميركية .هل شكلت هــذه الخطوة تحذيرا
ً
ً
ذكيا ُصمم خصوصا إلذالل الرئيس األميركي على أراضيه
أم أنها كانت محض مصادفة ومجرد مغامرة صغيرة في
مياه مجهولة بالنسبة إلــى أسطول صيني بــدأ لتوه نشر
أشرعته بالتأكيد على المسرح العالمي؟ وهل من الممكن أن
ً
ّ
للصين خططا بشأن منطقة القطب الشمالي وأن هذه شكلت
الخطوة األولى فيها؟
تشير األدلة المتوافرة والتحليل االستنتاجي البسيط إلى
ً
أن الشك مبرر ،وخصوصا بشأن السؤال األخير أعاله ،ولكن
يجب أن نقر رغم ذلك أن اهتمام بكين بمنطقة القطب الشمالي
ما عــاد اليوم مجرد خيال عابر .يكشف إعالنان صــدرا عن
بكين خالل عام  2018أن هذه المسألة تكتسب أهمية جديدة
ً
ً
في السياسة الخارجية الصينية عموما :أوال ،هنالك "الورقة
البيضاء" بشأن سياسة القطب الشمالي الصينية التي رفعت
هــذه الـمـقــاربــة وحولتها إلــى استراتيجية "طــريــق الحرير
القطبية" .ثم نصل إلى "القنبلة" عندما أعلنت الصين نيتها
بناء كاسرة جليد مزودة بالطاقة النووية.
ظهرت تفاصيل جــديــدة نحو منتصف شهر مــارس عن
موصفات كــاســرة الجليد الصينية :يصل طولها إلــى 152
ً
ً
ً
مترا وعرضها إلى  30مترا وتبلغ إزاحتها  30ألف طن .إذا،
العمالقة من نوع "أركتيكا"،
لسفن روسيا
ستكون مشابهة
َ
ّ
ّ
ومن المفترض أن يشغل هذه السفينة ،التي ستكلف الصين
َ
نحو مليار رنمينبي ،مفاعل ضغط عال بقوة  25ميغاوات.
يوضح تحليل أجرته صحيفة " :Barents Observerتحمل
الطاقة النووية ميزة االسـتـمــرار لمدى طويل وتــزويــد قوة
ّ
هائلة" ،ورغــم ذلــك ركــزت معظم الكتابات عن هــذه السفينة
المحتملة على تداعيات "تجربة" مماثلة على مشروع حاملة
الطائرات النووية الصيني الناشئ ،ولكن ماذا عن طموحات
الصين في القطب الشمالي؟
ّيبدو أن فرص الشحن عبر منطقة القطب الشمالي هي ما
ً
يحفز تركيز الصين الجديد على هذه المنطقة خصوصا،
وأع ـط ــى إط ـ ــاق نــاق ـلــة ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ال ـم ـس ــال "ب ــوري ــس
ســوكــولــوف" العالية الـصــابــة مــن نــوع  ARC7مــن أحــواض
ً
غوانزو الدولية في شهر ديسمبر عام  2018الصين إنجازا
ً
إضافيا في مسيرتها على "طريق الحرير القطبية" .فهذه
السفينة الضخمة مصممة لتعمل طــوال السنة على طريق
البحر الشمالي في دراجات حرارة تصل إلى  50درجة مئوية
ً
ً
ّ
تحت الصفر .وتشكل هذه السفينة أيضا جــزء ا مما تصفه
إحدى صحف السفن الصينية بـ"طفرة ناقالت الغاز الطبيعي
المسال" .فباستعانتها بمهاراتها في بناء السفن لتستغل
سوق نوع السفن العابر لمناطق جليدية الجديدة بالكامل
ّ
ً
هذه ،تولد الصين في عالقتها مع روسيا وضعا ُيعتبر فيه
الطرفان رابحين .عالوة على ذلك ،تحقق بكين وموسكو ذلك
بالعمل في حقل غاز يامال في القطب الشمالي ،الذي ُيعتبر
ّ
المتقدم.
أحد أبرز مواضع الفخر في تعاونهما الثنائي
ً
ّ
لـكــن التحليل الصيني يشير أي ـضــا إل ــى "تــأثـيــر الـتـبــدل
المناخي في منطقة القطب الشمالي ...بما أن من الصعب
توقع تأثيره في مناطق أخرى من العالم" .من وجهة النظر
الممر
هذه ،من المثير لالهتمام أن تعبر سفينة كزو لونغ ّ 1
القطبي الشمالي األوســط خالل صيف عام  ،2017إذ ُوثقت
رحلة كاسرة الجليد الصينية المهمة هذه بدقة ،هل ُيعقل
أن الصين عاقدة العزم ًعلى تطوير أسطولها الخاص من
كــاســرات الـجـلـيــد ،مـعـ ّـولــة عـلــى احـتـمــال أن يصبح الطريق
األوسط في غضون عقود قليلة أكثر أهمية من طريق البحر
الشمالي الذي يتبع خط الساحل الروسي؟ أم ربما ال ترغب
بكين في اإلفراط في اعتمادها على روسيا في قدرتها على
كسر الجليد؟
في مطلق األحوال ،تكشف األدلة التي عرضناها في هذا
المقال أن اهتمام بكين بمنطقة القطب الشمالي اقتصادي
وتجاري بطبيعته ،لكننا قد نقع هنا وهناك على بيانات
تـقــودنــا ُإل ــى خــاصــة بــديـلــة .عـلــى سبيل الـمـثــال ،قـبــل سنة
ً
ً
تقريبا ،نشر في مجلة صينية معروفة عن بناء السفن مقاال
حمل عـنــوان" :نـمــوذج شبه ديناميكي لغواصة تطفو عبر
ً
ً
الجليد" .باإلضافة إلى ذلك ،أصدرت واشنطن تحذيرا صريحا
ً
ّ
وجهته أخـيــرا إلــى الصين من قاعدتها القريبة من منطقة
القطب الشمالي ،وقد تلقى الجانب الصيني هذا التهديد،
ولـكــن إذا كــانــت واشـنـطــن وحـلـفــاؤهــا ال يــرغـبــون فــي رؤيــة
الصين تتبنى مقاربة عسكرية في منطقة القطب الشمالي،
فينبغي لهم أن يتخذوا خطوات لتفادي األعمال التصعيدية
ِّ
والمهددة في هذه المنطقة الشمالية الكبيرة.
*«ناشونال إنترست»

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
أثــارت قــرارات التعيين األخيرة إلدارة الفتوى والتشريع
اللغط في المجتمع ليس بسبب التأخر المريب في إعالن
األسماء ثم التردد المتكرر في ذلــك فحسب ،بل في األعــداد
الـمـهــولــة الـتــي تــم قـبــولـهــا ،حـيــث ال نعلم م ــدى ق ــدرة جهاز
الـفـتــوى والـتـشــريــع اسـتـيـعــاب ه ــذه األعـ ــداد مــن الموظفين
ً
ً
مكانيا وإداريا ،ومدى قدرة اإلدارة على تدريبهم وتشغيلهم
وتجهيزهم بصورة صحيحة لاللتحاق بالعمل القانوني
الحساس المطلوب منهم.
هذا الوضع يذكرنا بالمأساة نفسها التي وقعت في عهد
الــوزيــر األسـبــق علي الــراشــد عندما تــم قـبــول أكـثــر مــن ١٥٠
ً
محاميا بعضهم لم يباشر عمله الفني حقيقة في المحاكم
إال بعد سنتين من تعيينه وتسلمه للرواتب الشهرية ،بسبب
عدم جهوزية إدارة الفتوى والتشريع الستقبالهم ،كما ُرفعت
عـشــرات القضايا ضــد قــرار التعيين ممن ُبخس حقهم من
ً
المتقدمين آنذاك وكسبها بعضهم فعال لثبوت استبعادهم
بالرغم من استحقاقهم لها ،حيث وقعوا ضحية المصالح
االنتخابية التعيسة.
الوضع نفسه ولألسف يتكرر اليوم ،ففي حين كانت حاجة
ً
إدارة الفتوى لتعيين عدد ال يزيد على  ١٥٠محاميا ارتفع
محام (يقال وصل العدد إلى )٤٤٠
العدد ليبلغ أكثر من ٤٠٠
ٍ
الصفقات السياسية ّ
الفجة التي
في وضع تفوح منه رائحة
تحقق مكاسب شخصية آنية على حساب ا لــو طــن والعمل
المؤسسي وانتظامه ،وعلى حساب المستحقين للوظيفة
من بنات البلد وأبنائه الذين لم تسعفهم الوساطات ،ومن
المضحك أن إدارة الفتوى "جهزت الــدوا قبل الفلعة" ،حيث
ً
أعلنت فورا تشكيل لجنة الستالم التظلمات من المتضررين
من القرار ،وفي هذا إقرار ضمني بأن عملية القبول لم تكن
سليمة ،و قــد شابتها الملوثات السياسية والشخصانية،
وأكبر دليل هو عدم نشر وإعالن أسماء المقبولين بشفافية
في وسائل اإلعالم.
كــل هــذه الخنبقة بـكــوم ،وقضية شكر بعض المقبولين
بكوم آخر ،فقد
في الفتوى ألعضاء مجلس األمة لتعيينهم
ٍ
أصـبـحــت الـصـفـقــات بـيــن ال ـنــواب وال ـ ــوزراء مكشوفة عيني
عينك ،ولألسف رسخت الحكومات المتعاقبة قاعدة تعيسة
ً
جدا في التعيينات العامة مضمونها "المقايضة واالبتزاز
والتنفيع" ،وعلى مدى سنوات وقع أعضاء مجلس األمة في
ً
سواء كأفراد أو تكتالت
هذا الفخ البغيض ،وشاركوا كنواب
باختالف توجهاتهم الفكرية والسياسية -إال من رحم الله-
في إهانة المناصب القيادية والوظائف العامة في الدولة
بتبادل الترشيح والتعيين فيها مقابل المكاسب السياسية
الرخيصة ،بغض النظر عن االستحقاق والكفاءة والجدارة،
ً
وكانت النتيجة واضحة جدا في مسار اإلدارة العامة الذي
ومزر من بعد التحرير إلى يومنا هذا،
انحدر بشكل مخيف
ٍ
وهو ما يضيع البلد ويورده الفشل الذي نراه من حولنا.
ً
ت ــري ــدون إص ــاح ــا بــالـقــول وت ـمــارســون الـفـســاد بالفعل،
تريدون العدالة بالقول وتمارسون الظلم بالفعل ،تريدون
النزاهة بالقول وتمارسون الضبابية بالفعل ،تريدون تنمية
الدولة بالقول وتمارسون هدمها بالفعل! ما أعظم أوزاركم!
وما أثقل أمانتكم لو كنتم تعقلون!
والله الموفق.

ساندي آدامز*

ديفيد كينير*

أفغانستان تحتاج إلى حل دولي
مجموعة األزمات الدولية في ليبيا

ديفيد كينير*

من اإلنذار المبكر إلى العمل المبكر
ما زالت ردود الفعل الدبلوماسية
الدولية تجاه ليبيا حتى اليوم خجولة
ً
جدا وعاجزة بالتالي عن وقف الحرب
المفتوحة في ليبيا والرامية إلى
السيطرة على العاصمة.
تشهد ليبيا اليوم مواجهة عسكرية خطيرة
ً
بين القوات المتمركزة شرقا التابعة للقائد
الميداني خليفة حفتر والمجموعات المسلحة
المتحالفة مع الحكومة المدعومة من األمم
المتحدة فــي طــرابـلــس .مــا زالــت ردود الفعل
الــدبـلــومــاسـيــة الــدول ـيــة حـتــى ال ـيــوم خجولة
ً
جــدا وعــاجــزة بالتالي عــن وقــف هــذه الحرب
المفتوحة الرامية إلى السيطرة على العاصمة.
لكن أي هجوم شرس ،إذا لم ُيضبط ،قد يتحول
إل ــى ح ــرب بــالــوكــالــة ب ـيــن ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة
ً
ً
ويسبب عــددا ال ُيحصى من الوفيات ،فضال
ً
عن دمار مهول ،مطيال في الوقت عينه حالة
االضطراب التي تعيشها ليبيا بعد عام .2011
لن تــؤدي تصريحات الــدول األعضاء في
األمــم المتحدة ،بما فيها تصريحات داعمي
حفتر ،التي تدعو كــل األط ــراف إلــى ممارسة
ضـبــط الـنـفــس وتـجـمـيــد مــواقـعـهــم أو حتى
االنسحاب واستئاف المحادثات السياسية
ب ـق ـيــادة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،إل ــى ن ـتــائــج فــاعـلــة
على األرجــح إال إذا ترافقت مع تلويح جدي
بعقوبات ،وإذا امتنع الالعبون اإلقليميون عن
ّ
تشجع
تأجيج الحرب ،كذلك من الضروري أن
األمم المتحدة األطراف على العودة إلى طاولة
الـمـفــاوضــات مـقـ ّـدمــة صيغة تـفــاوض ثالثية
المسارات تعالج مخاوف األطراف المتحاربة
السياسية ،والعسكرية ،والمالية األساسية،
وإذا كــان الــاعـبــون الـخــارجـيــون جــاديــن في
دعواتهم إلى وقف الحرب المفتوحة ،فينبغي
أن يبدؤوا العمل اآلن.
بدأ التصعيد عندما أطلقت قوات الجيش
ً
ً
هجوما عسكريا
الوطني الليبي بقيادة حفتر ً
ً
كبيرا دعته "طوفان الكرامة" ،ناقلة آالف الرجال
والمدفعية الثقيلة من قاعدتها ًالخلفية في
شرق ليبيا إلى غرب البلد ومعلنة أن هدفها
السيطرة على العاصمة .جاء هذا الهجوم رغم
التحذيرات المتكررة من شركاء ليبيا الدوليين
الداعية إلى التوقف وأثناء زيارة األمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهادفة
إلــى دعــم المؤتمر الوطني الــذي ترعاه األمم
المتحدة والذي ُيفترض عقده نحو منتصف
شهر أبريل.
خ ــال الـشـهــر الـمــاضــي ،ع ــزز حفتر قــواتــه

في وسط ليبيا وأرسل ،حسبما ُيقال ،أسلحة
إلى مراكز الجيش الوطني الليبي المتقدمة
في الغرب.
ول ـكــن رغ ــم ق ــوة الـجـيــش الــوط ـنــي الليبي
العسكرية ودعمه الخارجي ،يظل انتصاره في
معركة طرابلس غير محسوم .قد ينجح هذا
الجيش في السيطرة على طرابلس من دون
ً
قتال ُيذكر إذا تنحت القوات المعادية جانبا أو
هربت كما فعلت في الوسط والجنوب .ولكن
في الوقت الــراهــن ،كل االحتماالت واردة بما
أن االئتالفين العسكريين يبدوان متعادلين،
ً
ّ
يتحول
لذلك تبقى النتيجة األكثر احتماال أن
التصعيد الحالي إلى معركة ّ
مطولة وربما إلى
حصار طويل لطرابلس مع تفاقم الحصيلة
الـمــدنـيــة .كــذلــك مــن الممكن أن يمتد القتال
إلــى أج ــزاء أخــرى مــن البلد مــع إعــان القوات
المصراتية صراحة أنها تنوي قطع خطوط
إمداد الجيش الوطني الليبي في وسط ليبيا
وأنذرت من أنها قد تذهب إلى أبعد من ذلك مع
ً
ً
شنها هجوما مضادا واسع النطاق.
يـجــب أن يـتـخــذ ش ــرك ــاء لـيـبـيــا الــدول ـيــون
خطوات ملحة لتفادي ّ
تحول التصعيد الحالي
إلى معركة تدمير كبرى للعاصمة.
يعتمد مــا قــد يـحــدث فــي الـقـتــال مــن أجــل
ً
ً
طرابلس اليوم اعتمادا كبيرا على كيفية تفاعل
الالعبين الخارجيين ،فقد دان عدد من القوى
الخارجية ،مثل الواليات المتحدة ،والمملكة
المتحدة ،وفرنسا ،وإيطاليا ،واإلمارات العربية
المتحدة ،ومصر ،وروسـيــا ،التصعيد ودعا
كل األطراف إلى ممارسة ضبط النفس ،وإما
تجميد العمليات العسكرية أو الـعــودة إلى
مواقعهم السابقة.
لـكــن ك ــل ه ــذه الـتـصــريـحــات ل ــم تـشـمــل أي
تهديد بعقوبات ولــم تذكر صــراحــة الحاجة
إلى تأييد حكومة الوفاق الوطنية المدعومة
من األمم المتحدة في طرابلس ،ويشير هذا إلى
ليبيين كثر إلى أن الحكومات األجنبية تدعم
ً
سرا حفتر في سعيه للسيطرة على العاصمة
والسلطة.
بغية تفادي حمام دم في طرابلس وتصعيد
خطير يشمل قوى إقليمية ،من الضروري أن
يتخذ شركاء ليبيا الدوليون خطوات ملحة
بغية منع التصعيد الحالي من التحول إلى
معركة كبرى مــدمــرة مــن أجــل السيطرة على
العاصمة:
يجب أن يطالب أعضاء مجلس األمــن في
األمم المتحدة بوقف فوري لألعمال العدائية
ويفرضون عقوبات على القادة السياسيين
والعسكريين الــذيــن يسعون إلــى المزيد من
التصعيد بدل التهدئة.
كــذلــك يـجــب أن تــدعــو ال ــوالي ــات المتحدة
الـعــواصــم العربية إلــى االمـتـنــاع عــن تأجيج

ال ـح ــرب وأن ت ـضــاعــف ج ـهــودهــا لـتـقـنــع كال
ً
ُ
الطرفين بالقبول باتفاق تسوية طرح سابقا
يقضي بوضع القيادة العسكرية بيد مجلس
أمن وطني.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ب ـغ ـيــة تـشـجـيــع كال
الـطــرفـيــن عـلــى ال ـق ـبــول بــوقــف إلطـ ــاق الـنــار
واستئناف المفاوضات ،ينبغي لألمم المتحدة
ّ
أن تفكر في صيغة تفاوض جديدة الستبدال
ُ
صفقة حفتر-السراج الفاشلة التي عقدت إنما
لم ُت َ
نه بالكامل في أواخر شهر فبراير ،ويلزم
أن تشمل المفاوضات الجديدة ثالثة عناصر
تعكس طبيعة األزمة الليبية الثالثية األوجه:
يجب اتباع مسار مالي يجمع ممثلين عن
المصرف المركزي الليبي المنقسم بغية رأب
الصدع في المؤسسات المالية الذي ظهر بادئة
األمر نتيجة انقسام الحكومة السياسية عام
 2014وراح يتسع منذ ذلك الحين ،وقد تكون
المالية الناجمة
األزمة المصرفية والضائقة
ّ
عــن هــذا الــوضــع السبب الــذي حفز الحكومة
في الشرق ،التي تواجه صعوبة متزايدة في
معالجة الدفعات ،إلــى دفــع الجيش الوطني
الليبي نحو طرابلس في هذه المرحلة بالذات.
شابت عملية االنتقال الليبية نكسات عدة،
وصراعات داخلية ،وتدخالت خارجية خالل
ال ـس ـنــوات الـثـمــانــي الـمــاضـيــة ،فــأتــاحــت هــذه
لالعبين العنيفين من غير الدول ،مثل تنظيم
داع ــش ،الفرصة للتسلسل إلــى ليبياّ .
يعول
َم ــن يــدعـمــون الـيــوم هـجــوم الجيش الوطني
ـري عـلــى طــرابــس بغية إن ــزال
الليبي الـعـسـكـ ّ
الهزيمة بمن يصنفونهم إرهابيين على الحل
العسكري الذي يظنون أنه سينشر االستقرار
في البلد ،لكن هذه النتيجة ليست مضمونة
الـبـتــة ،وي ـجــب أال يـنـســى الـجـمـيــع أن الـقـتــال
ّ
المطول قد يؤدي إلى انعكاسات تعزز
المميت
الـفــوضــى واالض ـط ــراب بالنسبة إل ــى ليبيا،
ً
وجيرانها ،وأوروبا أيضا ،وقد يتحول خطر
اإلرهاب المزعوم إلى حقيقة ملموسة مع ظهور
مجموعات جهادية جديدة وأخــرى أصولية
وسط هذه الفوضى وانضمامها إلى القتال.

تصريحات الدول
األعضاء في األمم
المتحدة لن تؤدي
إلى نتائج فاعلة
على األرجح في وقف
القتال

كنت في أفغانستان خالل مرحلة نشرت فيها الواليات المتحدة
مئة ألف من جنودها في هذا البلد ،قاد هؤالء الجنود الجزء األكبر
ً
من القتال ،إال أنهم عملوا جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني وجهاز
الشرطة اللذين كانا يزدادان قدرة ومهارة ،أما اليوم فتملك الواليات
المتحدة أقل من  15ألف جندي في أفغانستان.
ً
ربما لست خبيرا في المجال الدبلوماسي أو االقتصادي ،لكني
ً
ضابط عسكري متقاعد أهتم كثيرا بخير الرجال والنساء في الزي
ً
ً
العسكري ،كذلك أولي اهتماما كبيرا للسالم واألمن في وسط آسيا
ً
ً
ألن هــذه المنطقة ت ــؤدي دورا ب ــارزا فــي المصالح االستراتيجية
األميركية األشمل.
ال نستطيع تحقيق السالم واالستقرار في أفغانستان من خالل
ً
ً
القتال ،إذا تعلمنا درسا بعد أربعين سنة من الحرب المتواصلة في
هذا البلد وهو أن التركيز القصير النظر على الحلول العسكرية لن
يقود إلى السالم ،وأن الدرب إلى االستقرار ال يعتمد على عدد الجنود
األميركيين في الميدان أو عدد قادة طالبان الذين نقتلهم.
ً
يتطلب السالم المستدام في أفغانستان اقتصادا يستطيع سد
حاجات الناس .صحيح أن هذا البلد غني بالموارد الطبيعية ،إال أنه
يعجز عن استغاللها بالكامل من دون االستقرار والحوكمة الجيدة
ً
ً
اللذين ُيعتبران شرطا أساسيا كي تنمو األعمال وتزدهر.
ينبغي لالستراتيجية األميركية في أفغانستان أن تنظر إلى
ما وراء المخاوف العسكرية القصيرة األجل ،ويجب أال تدور حول
ً
المفاوضات مع طالبان التي لم تشمل ممثال عن الحكومة األفغانية.
على العكس ،يلزم أن نتبنى نظرة بعيدة األمد ،وإذا أردنا أن ننهي
هذه الحرب التي ال نهاية لها على ما يبدو ،يجب أن نستعمل كل
عناصر القوة الوطنية األميركية ،وينبغى أن نستغل بشكل أفضل
عالقاتنا الدبلوماسية في المنطقة ،رابطين في الوقت عينه معايير
حازمة قابلة للتحقيق بمساعدتنا االقتصادية.
علينا أن نبدأ بالتفكير في الطريقة التي تتيح للواليات المتحدة
أن تستعمل كامل قوتها الوطنية كي تدفع آخرين ممن يملكون الرغبة
والقدرة لمساعدة أفغانستان في تطوير اقتصادها إلى الجلوس
إلى الطاولة .ال يمثل أمن أفغانستان مشكلة ألميركا وحدها ،بل
تتشاطرها دول كثيرة متنوعة تشمل ألمانيا ،وروسيا ،وباكستان.
باإلضافة إلى ذلك يجب أال نكتفي بأن تكون الصين مشمولة بهذه
ً
العملية ،بل من الضروري أن نحضها أيضا على االضطالع بدور أكثر
فاعلية في التنمية الوطنية األفغانية .فبما أنها دولة قريبة وقوة
كبرى ناشئة تتوق إلى توسيع إمدادها من الموارد الطبيعية ،تملك
ً
ً
الصين مصلحة اقتصادية وأمنية تدفعها إلى أن تكون العبا مهما
ً
في هذا البلد ،إذا ،على الواليات المتحدة ،وأفغانستان ،وشركائهما
الضغط على بكين لتساهم في عمل التنمية الصعب الذي ما زال
ً
ضروريا.
من المهم أن تضم الطاولة العبين آخرين يملكون البحبوحة
المالية أو القيادة السياسية لتطوير نوع االستقرار الذي تحتاج
ً
إليه أفغانستان لتبني اقـتـصــادا أفـضــل ،مثل االتـحــاد األوروب ــي،
وروسيا ،وباكستان.
وهكذا ،مع تبني الواليات المتحدة نظرة استراتيجية طويلة األجل
وحض شركاء آخرين على العمل معها ومع أفغانستان ،أعتقد أن
ً
ً
ّ
التقدم يصبح ممكنا على األمد الطويل ،مع أن الدرب سيظل صعبا.
ً
ُ
عندما عملت مستشارا لوزير الدفاع األفغاني ،ساعدني عدد من
الجنراالت الذين تعاونت معهم عن كثب في إدراك ما كانت عليه
ً
الحياة قبل طالبان ،ثم خالل عهد طالبان ،وأخيرا التقدم التدريجي
ّ
ً
المهم الذي انطلق منذ عام  .2001تعلمت دروسا كثيرة منهم ،وأعلق
إيماني بقدرة أفغانستان على االستمرار والنمو على األجيال الشابة
ً
من األفغانيين ،وسبق أن أنجزوا الكثير بدءا من مئات آالف الجنود
األفغان الذين حاربوا وضحوا في سبيل هذا البلد.
تتملكني رغبة ملحة في إنهاء هذا الصراع العسكري الذي تخطى
بمدته أي حــرب أخــرى خاضتها الــواليــات المتحدة في تاريخها،
ويجب أن تطبق الواليات المتحدة استراتيجية طويلة األمد تساعد
أفغانستان على االزدهار كدولة قوية مستقلة ،وذات سيادة ،إذ سبق
أن طورنا استراتيجيات مماثلة في الماضي ،ولنقم بذلك مرة أخرى.
*«ريل كلير وورلد»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.770

4.999

6.174

2.519 2.909 3.289

تقرير اقتصادي

الدولة تحرم مواطنيها مليار دينار ...قابلة للتضاعف!
تأجيل وتعثر ًاكتتابات تأسيس شركات عامة ومشاريع ذات قيمة مضافة
عبر
●
ً
●  20كيانا استثماريا في قطاعات متعددة مجمدة نصفها بـ «هيئة الشراكة» وأضخمها بالنفط
هناك خطط ًإلنشاء 20
ً
كيانا استثماريا كشركات
عامة أو من خالل مشاريع
شراكة في قطاعات ذات
قيمة مضافة لالقتصاد،
وكلها موجودة على مدى
سنوات في خطط التنمية،
دون أن تبادر الدولة إلى
اطالقها ،ألسباب تتعلق
في معظمها بالبيروقراطية
وبطء سير الدورة المستندية.

تأخر اكتتاب
شركة البورصة
إلى بداية العام
المقبل ال معنى له
سوى التعثر في
إجراءات إدارية
وبيروقراطية

ف ـت ــح إع ـ ـ ــان ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
ترحيل اكتتاب المواطنين في رأسمال
شركة بورصة الكويت إلى بداية العام
المقبل النقاش عن تأخر معظم الجهات
وال ـه ـي ـئ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي م ـشــاريــع
تأسيس الشركات العامة ،أو تباطؤها
فــي اس ـتــدعــاء الـحـصــص المخصصة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،م ـم ــا ي ــؤخ ــر اس ـت ـف ــادة
المساهمين مــن مبالغ تصل قيمتها
إلى مليار دينار قابلة للتضاعف ،بناء
على تجارب سوق الكويت المالي في
ً
سنوات سابقة مرات عديدة ،فضال عن
عــدم حـصــول الــدولــة على استفادتها
المالية الناتجة من ســداد المواطنين
لحصتهم من رأس المال.
فتأخر اكتتاب شركة البورصة في
حقيقة األمر ال معنى له سوى التعثر
ف ــي إج ـ ـ ــراءات إداريـ ـ ــة وب ـيــروقــراط ـيــة،
بــاعـتـبــار أن الـشــركــة أسـســت مـنــذ عــام
 2014وأصـ ـ ـ ــدرت أكـ ـث ــر م ــن م ـيــزان ـيــة
سـنــويــة ،وبــاتــت أعـمــالـهــا التشغيلية
واضـ ـ ـح ـ ــة ب ـص ـف ـت ـه ــا م ـش ـغ ــل الـ ـس ــوق
المالي ،وفــي فبراير  2019تم بيع 44
في المئة من رأسمالها لمستثمرين من
شركات كويتية بالتحالف مع بورصة
أثـيـنــا ،ولــم يتبق مــع امـتــاك الجهات
الحكومية  6فــي المئة منها إال طرح
ال ــ 50فــي المئة المتبقية للمواطنين؛
كي تتمكن الشركة من الحصول على
تمويلها الخاص من االكتتاب ،والعمل
بشكل طبيعي لتتطور وتلبي خيارات

مستثمريها في اإلدراج داخلها أو في
أي سوق مالي آخر بالمنطقة.

ً
ً
 20كيانا مجمدا

وال تنحصر عملية تأخر إصدارات
االكتتاب فقط في حالة شركة البورصة،
فـ ـم ــن خ ـ ـ ــال مـ ـس ــح عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاري ــع
المدرجة في خطط التنمية المتتالية
ً
ً
نجد أن هناك خططا إلنشاء  20كيانا
ً
استثماريا شركات عامة ،أو من خالل
مـ ـش ــاري ــع شـ ــراكـ ــة فـ ــي قـ ـط ــاع ــات ذات
قيمة مضافة لالقتصاد مثل الكهرباء
والماء والشبكات الضوئية والمصافي
والبتروكيماويات والبريد والتخزين
والشحن والنقل والمناطق االقتصادية
ً
والـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن االس ـت ـث ـم ــار
فــي الـقـطــاعــات الـصـحـيــة والترفيهية
واال ت ـص ــاالت والتكنولوجيا والبيئة
ومعالجة الـنـفــايــات ،وكلها مــوجــودة
على مــدى سـنــوات فــي خطط التنمية
دون أن تـ ـب ــادر ال ــدول ــة إلـ ــى إطــاق ـهــا
ل ـت ـح ـق ـيــق ق ـي ـمــة م ـض ــاف ــة ل ـل ـق ـطــاعــات
المراد تطويرها أو لتحقيق المنفعة
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ألسـ ـ ـب ـ ــاب ت ـت ـع ـل ــق فــي
معظمها بالبيروقراطية و ب ــطء سير
الدورة المستندية!

فوائد متعددة
وم ـي ــزة ال ـش ــرك ــات ال ـع ــام ــة أو تلك

تؤسس من خالل قانون الشراكة أنها
ت ـق ــدم ق ـي ـمــة م ـضــافــة لــاق ـت ـصــاد من
خالل شركة أو أكثر تتولى االستثمار
في قطاع معين ،وتحقق كذلك فائدة
لـ ـل ــدول ــة مـ ــن خـ ـ ــال ح ـص ــول ـه ــا عـلــى
ملكية توازي  24في المئة في الشركة
ً
الجديدة ،وتحصل الدولة أيضا على
أموال بقيم أعلى من قيمة التأسيس
من المستثمر صاحب السعر األعلى
ً
عطاء -بعد العرض الفني -كما حدث
في اكتتاب شركة االتصاالت الثالثة،
عـ ـن ــدم ــا دف ـ ـعـ ــت شـ ــركـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
الـ ـسـ ـع ــودي ــة  1.9دي ـ ـنـ ــار عـ ــن ال ـس ـهــم
للدولة ،مقابل الحصول على  26في
المئة من رأس الـمــال ،أمــا المستثمر
فـيـسـتـفـيــد م ــن ح ـصــولــه ع ـلــى فــرص
استثمارية على المدى الطويل ذات
أرباح وعوائد ،في حين تتحقق فائدة
المواطنين من استثمارهم في شركات
وم ـش ــاري ــع وع ــوائ ــد س ـنــويــة وقـيـمــة
سوقية متضاعفة ،إذ إن سوق الكويت
المالي حسب التجارب السابقة يمكن
أن يقيم الشركة العامة حال إدراجها
بما ال يقل عن  3إلى  6أضعاف قيمة
اك ـتـتــاب ـهــا ،وف ــي ذل ــك ف ــائ ــدة مـمـتــازة
للمساهمين.

مشروعات الشراكة
ول ـل ـك ــوي ــت م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات طــوي ـلــة
ً
تـجــارب جـيــدة ج ــدا فــي إدارة ملفات

أسعار النفط ترتفع بفضل طلب الصين
وانخفاض مخزونات أميركا

االكـ ـتـ ـت ــاب ع ـل ــى ض ـخــام ـت ـهــا وت ـع ــدد
ً
مـســاهـمـيـهــا ،وخ ـصــوصــا بـعــد أزم ــة
س ـ ــوق ال ـن ـم ـن ــاخ ب ــداي ــة ثـمــانـيـنـيــات
ً
القرن الماضي ،وتحديدا في شركات
االت ـص ــاالت وال ـم ـصــارف وال ـخــدمــات
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،وكـ ـلـ ـه ــا حـ ـقـ ـق ــت لـ ـل ــدول ــة
والـمــواطـنـيــن والـمـسـتـثـمــريــن عــوائــد
ممتازة ،غير أنه في السنوات األخيرة،
أي منذ توزيع أسهم بنك وربــة على
ً
المواطنين مجانا ،لم تشهد الكويت
إصـ ــدار أي عـمـلـيــة اك ـت ـتــاب ع ــام رغــم
تكدس الشركات في خطط التنمية...
ول ـع ـل ــه م ــن ال ـم ـف ـيــد الـ ـق ــول إن هـيـئــة
م ـشــروعــات ال ـشــراكــة وح ــده ــا لديها
 10م ـشــاريــع م ــن أص ــل  20ل ــم يـطــرح
أي منها لالكتتاب العام للمواطنين
فـ ــي وق ـ ــت ال يـ ـ ــزال الـ ـقـ ـط ــاع الـنـفـطــي
ي ــدرس مـنــذ س ـنــوات ط ــرح واح ــد من
أك ـب ــر عـمـلـيــات االك ـت ـت ــاب ف ــي تــاريــخ
الكويت برأسمال مليار ديـنــار تبلغ
حـصــة الـمــواطـنـيــن فـيــه  200مليون
دينار حال اعتماد الدارسة لمشروع
«األولفينات والعطريات المتكامل مع
مصفاة الزور».

مطالبات شعبوية
ولـعــل غـيــاب مـثــل ه ــذه الـمـبــادرات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ك ــاالكـ ـتـ ـت ــاب ــات ال ـت ــي
يستفيد منها المواطنون هو ما يزيد
المطالبات الشعبوية وأبرزها إسقاط

استقرار الدوالر
واليورو وتراجع
اإلسترليني

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  11سنتا ليبلغ  70.61دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
ً
الكويتي  11سنتا في تداوالت
أ مـ ـ ــس األول ،ل ـي ـب ـل ــغ 70.61
دوالرا ،مـقــا بــل  70.72دوالرا
للبرميل في تــداوالت االثنين
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار الـنـفــط أمــس
لـ ـلـ ـجـ ـلـ ـس ــة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـف ـع ــل
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ــوة ط ـلــب
شــركــات التكرير فــي الصين،
ثــا نــي أ كـبــر مستهلك بالعالم
للخام ،وفي ظل شح اإلمدادات،
م ــع ك ـبــح مـنـتـجـيــن لــإن ـتــاج،
وانـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـت ــوق ــع
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــزون ــات فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـلــة
لخام القياس العالمي برنت

 27س ـن ـتــا أو  0.4ف ــي ا لـمـئــة
إ ل ــى  71.99دوالرا لـلـبــر مـيــل.
وزاد برنت  0.5في المئة إلى
 72.08دوالرا للبرميل ،وهو
أعلى مستوى منذ  8نوفمبر،
وأعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـن ــذ ب ــداي ــة
العام الحالي.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ال ـ ـع ـ ـقـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
لخام غــرب تكساس الوسيط
األ م ـ ـ ـيـ ـ ــر كـ ـ ــي  64.48دوالرا
للبرميل ،مرتفعة  43سنتا أو
 0.7في المئة ،مقارنة مع سعر
التسوية السابقة.
و ق ــال بنجامين ل ــو ،محلل
ال ـس ـلــع األولـ ـي ــة ل ــدى «فـيـلـيــب
ف ـي ــوت ـش ــرز» ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة،
إن «ال ـ ـع ـ ـقـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة لـلـنـفــط
ارتفعت مع تلقي المعنويات
فــي ال ـســوق الــدعــم مــن تقلص
م ـخــزونــات ال ـخــام األمـيــركـيــة،

وزيادة حالة الشح على جانب
العوامل األساسية في السوق
بالوقت الحالي».
وزاد ا س ـ ـت ـ ـهـ ــاك ش ــر ك ــات
الـتـكــريــر الصينية مــن الـخــام
في مــارس  3.2في المئة على
أسـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ،إل ـ ــى 53.04
مليون طــن ،أو  12.49مليون
برميل يوميا ،وفق ما أظهرته
بـيــا نــات مــن المكتب الوطني
ُ
لـ ـ ــإح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات .ك ـ ـمـ ــا ت ـظ ـه ــر
الـبـيــانــات ،أن اقـتـصــاد الـبــاد
ن ـمــا ف ــي ال ــرب ــع األول  6.4في
الـمـئــة ،مـقــارنــة بمستواه قبل
عام.
وي ــأت ــي ال ـن ـمــو ال ـم ـطــرد في
ط ـلــب ال ـص ـيــن ب ــال ــوق ــت ال ــذي
يؤدي اتفاق بين منظمة أوبك
وحلفائها ،بما في ذلك روسيا،
عـ ـل ــى خـ ـف ــض إنـ ـت ــاجـ ـه ــا 1.2

مليون برميل يوميا في ،2019
إلى كبح اإلمدادات العالمية.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـنـ ـخـ ـف ــض إم ـ ـ ـ ـ ــدادات
ال ـخــام ه ــذا ال ـع ــام ،فــي الــوقــت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
المتحدة عقوبات اقتصادية
على فنزويال وإيــران عضوي
«أوبك».
ودف ـ ـ ـ ـ ـ ــع شـ ـ ـ ــح اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
وال ـعــوامــل األســاس ـيــة للطلب
خ ــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
األم ـيــركــي لـلـصـعــود أكـثــر من
 40في المئة منذ بداية العام
وخام برنت لالرتفاع أكثر من
 30في المئة.

اس ـ ـت ـ ـقـ ــر س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
ال ـ ـ ــدوالر م ـقــابــل ال ــدي ـن ــار،
أمس ،عند مستوى 0.303
دي ـ ـنـ ــار ،ف ــي ح ـي ــن اسـتـقــر
اليورو عند  0.343دينار،
مقارنة بصرف أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ،فـ ـ ــي ن ـش ــرت ــه
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ــه
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،إن س ـعــر
صرف الجنيه اإلسترليني
انـ ـخـ ـف ــض إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
 0 . 3 9 6د يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر  ،فـ ــي
حـ ـي ــن انـ ـخـ ـف ــض الـ ـف ــرن ــك
السويسري إ لــى مستوى
 0.301دي ـ ـنـ ــار ،ف ـي ـمــا ظــل
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

أو شراء الدولة للقروض ،باعتبار أن
ه ــذه الـشــركــات أثــرهــا عـلــى الـمــواطــن
مباشر من ناحية العائد المالي ،وغير
مباشر على مستوى الخدمة ،ومن ثم
ف ــإن غـيــابـهــا يجعل الـمـطــالـبــات غير
المنطقية مـتـصــدرة للمشهد ا لـعــام،
وه ــو م ــا يـعـبــر بــالــدرجــة األول ـ ــى عن
فشل كبير على صعيد تقديم نماذج
اقتصادية جيدة في المجتمع.
وفــي الـحــديــث عــن تعظيم الفائدة
ي ـم ـكــن إعـ ـط ــاء األولـ ــويـ ــة ف ــي تــرسـيــة
المناقصات العامة بالدولة للشركات
ال ـم ـســاه ـمــة وال ـم ــدرج ــة ف ــي بــورصــة
ً
الكويت ،عوضا عن الشركات المقفلة،
ل ـت ـح ـق ـي ــق ق ـ ـ ــدر أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ال ـم ـن ـف ـعــة
للمساهمين ،مع التشديد على ضرورة
تغيير عقلية تنفيذ المشاريع الكبرى
مــن نظم المناقصات إلــى الشراكة كـ
 BOTأو  ،PPPكأن تتحول مناقصات
مـثــل م ـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي الـجــديــد
أو ت ـطــويــر ال ـمــدي ـنــة الـتــرفـيـهـيــة إلــى
شركات عامة تحقق إي ــرادات للدولة
وال ـم ـس ـت ـث ـمــر وال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وتــرفــع
م ـس ـت ــوى وج ـ ـ ــودة ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
فــي الناتج المحلي ،وتــرفــع مستوى
الخدمة المقدمة للجمهور ،وتوظف
الـكــويـتـيـيــن ،وف ــي ذل ــك ح ـلــول أول ـيــة
لمشكالت متعددة يعانيها االقتصاد.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

غياب المبادرات
االستثمارية
كاالكتتابات
المفيدة للمواطنين
يزيد المطالبات
الشعبوية كإسقاط
الدولة للقروض

 %48انخفاض الفائض التجاري
بين اليابان والكويت
ان ـخ ـفــض ال ـف ــائ ــض ال ـت ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي مع
اليابان بنسبة  48.3في المئة عن العام السابق،
ليصل إلى  197مليون دوالر في مارس الماضي،
في هبوط هو األول منذ شهرين ،بسبب ضعف
الصادرات.
وذكــرت وزارة التجارة اليابانية ،في تقرير
ب ـهــذا ال ـش ــأن ،أم ــس ،أن ــه رغ ــم ذل ــك ال ـن ــزول ،فــإن
ص ــادرات الـكــويــت إلــى الـيــابــان أعـلــى مــن حجم
وارداتها اليابانية بهامش كبير.
واضـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر ،أن إج ـم ــال ــي الـ ـص ــادرات
الكويتية إلى اليابان هبط بنسبة  36.1في المئة
على أساس سنوي إلى  38.5مليار ين ياباني
( 344مليون دوالر) ألول انخفاض خالل شهرين.
وأوض ـ ـ ــح أن واردات ال ـك ــوي ــت م ــن ال ـي ــاب ــان
انخفضت أيضا بنسبة  6.4في المئة ،ليبلغ 16.4
مليار ين ياباني ( 146مليون دوالر) ،متراجعة
للمرة األولى منذ شهرين.
على الصعيد ذاته ،أظهر التقرير أن الفائض
التجاري لليابان تراجع بنسبة  7.8في المئة،
ليصل إلى  540مليار ين ياباني ( 4.8مليارات
دوالر) ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،م ـت ــأث ــرا بــانـخـفــاض
صادرات دول المنطقة للسوق اليابانية بنسبة
 9.9في المئة عن العام السابق.
ويـمـثــل الـنـفــط ال ـخ ــام والـمـنـتـجــات الـمـكــررة

والـغــاز الطبيعي المسال وال ـمــوارد الطبيعية
األخرى نسبة  95في المئة من إجمالي صادرات
دول ال ـم ـن ـط ـقــة إل ـ ــى الـ ـي ــاب ــان ،والـ ـت ــي سـجـلــت
انخفاضا في حجمها بلغ نسبة  10.3في المئة،
في حين تراجعت الصادرات اليابانية إلى هذه
الدول ،وفي معظمها السيارات واآلالت ومنتجات
الصلب بنسبة  14.5في المئة.
وكان االقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد
عالمي سجل في مارس الماضي فائضا تجاريا
فــي اإلج ـمــال بلغ  528مليار يــن ( 4.7مليارات
دوالر) ،رغم انخفاض حجم الصادرات بنسبة
 2.4فــي الـمـئــة ،خـصــوصــا مــن منتجات اآلالت
وشاشات الكريستال السائل إلى الصين ،التي
تشهد تباطؤا على وقــع الـحــرب التجارية مع
الواليات المتحدة.
ورغم ذلك تظل الصين الشريك التجاري األكبر
لـلـيــابــان ،تليها ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،واالت ـحــاد
األوروبي.
(كونا)

تراجعات متفاوتة لمؤشرات البورصة والسيولة  ٤٢.٤مليون دينار

عملية ضغط من سهم «أجيليتي» وجني أرباح على «الوطني»
●

علي العنزي

أقفلت المؤشرات الرئيسية الثالثة
ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى خ ـس ــائ ــر في
تعامالت أمس ،إذ تراجع مؤشر السوق
العام بنسبة  0.41في المئة تعادل 23.64
نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 5770.95
نقطة وسط سيولة بلغت  42.4مليون
دي ـنــار وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـتــداولــة بلغت
 214.2م ـل ـيــون س ـهــم ن ـفــذت م ــن خــال
 8350صفقة.
كذلك انخفض مؤشر السوق األول
بنسبة  0.11في المئة هي  6.99نقاط
ً
مـقـفــا عـلــى مـسـتــوى  6174.95نقطة
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  34.1م ـل ـي ــون دي ـن ــار
وبـكـمـيــة أس ـه ــم م ـت ــداول ــة بـلـغــت 73.2
مليون سهم نفذت عبر  4066صفقة،
وخسر مؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 1.16فــي الـمـئــة ت ـســاوي  58.82نقطة
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى  4999.53نقطة
ب ـس ـيــولــة ب ـل ـغــت  8.3م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار،
وبكمية أسهم متداولة بلغت  141مليون
سهم نفذت من خالل  4284صفقة.

ضغط وجني األرباح
جاءت تراجعات السوق األول أقل

منها بكثير من السوق الرئيسي ،إذ
تالعب سهم البنك التجاري بمؤشر
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،كـمــا دف ـعــه أمــس
ً
األول ،إلى مكاسب كبيرة جاءت جنبا
إلى جنب مع ارتفاعات بعض األسهم
ال ـص ـغ ـي ــرة وك ـت ـل ــة ال ـب ـي ــت واألمـ ـ ــان
ً
خصوصا،
وجاء أمس جني أرباح على هذه
األس ـ ـهـ ــم وع ـم ـل ـي ــات ب ـي ــع وتـ ـخ ــارج
وتراجع سهم البنك التجاري كذلك
بـنـسـبــة ف ــاق ــت  10ف ــي ال ـم ـئــة لـيــزيــد
الضغط على مؤشر السوق الرئيسي
ويـفـقــده ثــاثــة أرب ــاع مـكــاســب أمــس
األول ،ب ـي ـن ـمــا ع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخ ــر
اسـتـمــر ال ـســوق األول عـلــى ال ـتــوازن
إذ ت ــاعـ ـب ــت أخـ ـ ـب ـ ــار شـ ــركـ ــة ك ـ ــورك
لــات ـصــاالت ش ـمــال ال ـع ــراق التابعة
ألج ـي ـل ـي ـت ــي وضـ ـغـ ـط ــت عـ ـل ــى سـهــم
أجيليتي بشدة ليخسر  3في المئة
ويجري الضغط على مؤشر السوق
األول الذي تراجعت به بعض األسهم
كالوطني تحت عمليات جني أرباح
ليخسر فــي نـهــايــة الـمـطــاف وتتفق
الـ ـم ــؤش ــرات الـ ـث ــاث ــة ع ـل ــى خ ـس ــارة
ً
ق ـل ـص ــت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا م ـ ــن مـ ـك ــاس ــب ه ــذا
األسـبــوع بعد ارتفاعات أمــس األول
الكبيرة.

ً
خليجيا ،مالت مؤشرات أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي إلى االرتفاع
في تعامالت جلسة أمــس ،إذ ارتفعت
م ـع ـظ ــم ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات بـ ـقـ ـي ــادة مــؤشــر
تــاســي ال ـس ـعــودي ال ــذي رب ــح بنسبة

 0.87فــي الـمـئــة ،وك ــان ال ـلــون األحـمــر
ن ـص ـيــب م ــؤش ــري م ـس ـقــط وال ـك ــوي ــت
فقط ،وكان ذلك بدعم من أسعار النفط،
ال ـت ــي ارت ـف ـعــت ف ــي تـ ـ ــداوالت أم ــس إذ
ً
ت ــداول برنت عند مستوى  72دوالرا

ً
للبرميل و 64دوالرا لبرميل نايمكس.

أداء القطاعات
ت ـل ــون أداء ال ـق ـط ــاع ــات أم ـ ــس ،إذ

ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات هي
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ب ـ ـ  65.4ن ـق ـطــة وسـلــع
اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  12.3نـقـطــة ،وتأمين
بـ  8.8نقاط ،واتصاالت بـ  8.1نقاط،
ومواد أساسية بـ  3.4نقاط ،وخدمات
مالية بـ  0.92نقطة ،بينما انخفضت
مؤشرات خمسة قطاعات هي صناعة
بـ  19.1نقطة ،والنفط والغاز بـ 18.9
نقطة ،وبنوك بـ  6.2نقاط ،وعقار بـ
 4.4نقاط ،وخدمات استهالكية بـ 2.1
نقطة ،واستقر مؤشرا قطاعين فقط
هما منافع ورعاية صحية دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم
األكـثــر قيمة إذ بلغت تــداوالتــه 7.7
ماليين دينار وبارتفاع بنسبة 1.6
فــي المئة تــاه سهم وطـنــي بـتــداول
 5.8ماليين دينار وبانخفاض بنسبة
 0.75ف ــي ال ـم ـئــة ث ــم س ـهــم خـلـيــج ب
بتداول  4.2ماليين دينار وبتراجع
ً
بنسبة  1.8فــي الـمـئــة وراب ـع ــا سهم
أجيليتي بتداول  3.9ماليين دينار
وبـ ـخـ ـس ــارة ب ـن ـس ـبــة  3.6ف ــي الـمـئــة
ً
وأخـ ـي ــرا س ـهــم ال ــدول ــي بـ ـت ــداول 3.1
ً
ماليين دينار ومنخفضا بنسبة 1.5
في المئة.
وم ــن حـيــث قــائـمــة األس ـهــم األكـثــر
ً
كمية جاء أوال سهم أعيان إذ تداول

بكمية أسهم بلغت  19.2مليون سهم
وبارتفاع بنسبة  2.9في المئة وجاء
ً
ثانيا سهم األمان بتداول  14.3مليون
سهم وبخسائر بنسبة  10.6في المئة
ً
وجاء ثالثا سهم اإلنماء بتداول 14.1
مليون سهم وبمكاسب بنسبة 6.9
ً
في المئة وجاء رابعا سهم خليج ب
ً
بتداول  13.4مليون سهم ومتراجعا
ً
بنسبة  1.8في المئة وجــاء خامسا
سهم بيتك بتداول  11.6مليون سهم
ً
ومرتفعا بنسبة  1.6في المئة.
وتـ ـص ــدر ق ــائ ـم ــة األسـ ـه ــم األك ـث ــر
ً
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا سـ ـه ــم ت ـم ـك ـي ــن إذ ارتـ ـف ــع
بـنـسـبــة  41.1ف ــي ال ـم ـئــة ت ــاه سهم
الـ ـه ــال بـنـسـبــة  15.4ف ــي ال ـم ـئــة ثم
سهم السورية بنسبة  12.5في المئة
ً
ورابعا سهم األنظمة بنسبة  8.7في
ً
المئة وأخ ـيــرا سهم اإلن ـمــاء بنسبة
 6.9في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم
حيات كوم إذ انخفض بنسبة 29.3
فــي الـمـئــة ت ــاه سـهــم األم ــان بنسبة
 10.6فــي الـمـئــة ثــم ج ــاء سهما آبــار
وت ـجــاري بنسبة  10فــي الـمـئــة لكل
ً
منهما وأخـيــرا سهم أسمنت خليج
بنسبة  7.6في المئة.
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شحروري :هذه الشركات كانت دائما محركا قويا لتحقيق النمو وازدهار المنطقة
قال أمين ناصر إن التفاعالت
الفريدة في ًالشركات العائلية
تتضح تحديدا إذا ما قرر
أحد أفراد العائلة أن يترك
الشركة ،ومن الممكن أن يمثل
التعامل مع ًعملية ًالتخارج
ً
تحديا وسببا مشتركا للخالفات
العائلية.

أص ـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،إح ـ ــدى
ال ـم ـن ـظ ـمــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة الـتــابـعــة
لشبكة الشركات العائلية الدولية
ً
ً
دليال إرشاديا بالتعاون مع «بي
دبليو ســي» لمساعدة الشركات
العائلية في الشرق األوســط في
تخطيط وتنفيذ سيناريوهات
تخارج المساهمين من الشركات
العائلية.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن الـ ـش ــرك ــات
ال ـع ــائ ـل ـي ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ً
وت ـح ــدي ــدا ف ــي مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي تواجه تحديات فريدة
مــن نوعها فيما يتعلق بعملية
تعاقب األجـيــال من الجيل األول
أو الجيل المؤسس للجيل الثاني،
ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ـت ــزاي ــد مـ ــن ال ـج ـيــل
الـثــانــي إل ــى الـجـيــل ال ـثــالــث ،وقــد
ً
تكون هذه التحديات سببا لوقوع
تداعيات ال يستهان بها تتعلق
بــاسـتــدامــة الـعــديــد مــن الشركات
ُ
الكبرى في المنطقة ونموها.
ويقدم الدليل اإلرشــادي الذي
أص ــدره المجلس خريطة طريق
تتناول تحديات خالفة المناصب،
كما يساهم في مساعدة الشركات
العائلية على تناول فرص التباين
واالختالف المحتملة في مصالح
وأهداف أفراد الشركات العائلية،
وإدراك ا لـ ـ ـف ـ ــرص وا لـ ـتـ ـح ــد ي ــات
ال ـت ــي ت ـطــرح ـهــا ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ــارج

المساهمين ،والتخطيط لتحقيق
ال ـن ـتــائــج الـ ُـم ـث ـلــى ال ـت ــي تـحــافــظ
على استمرارية الشركة ووحــدة
العائلة.
وت ـح ــدث ع ـمــر ال ـغــانــم رئـيــس
مجلس إدارة مجلس ا لـشــر كــات
ال ـع ــائ ـل ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة عـ ــن دور
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـش ـ ــر أف ـ ـضـ ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـع ــائ ـل ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة .وقـ ــال
ال ـغــانــم ،إن «اخ ـت ـيــار أي ف ــرد من
أف ــراد العائلة م ـغــادرة الشركات
ً
ال ـع ــائ ـل ـي ــة ق ــد يـ ـك ــون م ــوض ــوع ــا
ً
حساسا لجميع ذوي المصالح،
ً
ومع األسف غالبا يتم إغفال هذا
الموضوع حتى فوات األوان».
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء م ـج ـلــس
ال ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة الـخـلـيـجـيــة
وبــي دبليو سي دراســات اتضح
م ــن خــال ـهــا أن ــه بـيـنـمــا ســارعــت
ال ـعــديــد م ــن ال ـش ــرك ــات الـعــائـلـيــة
خ ــال ال ـعــام ـيــن الـمــاضـيـيــن إلــى
ً
ً
توثيق سياساتها توثيقا خطيا،
فإن نسبة الشركات العائلية التي
تطبق خطة خالفة قوية وموثقة
ال تـ ـتـ ـج ــاوز  31فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
الشركات ،كما أشــارت الدراسات
إلــى أن نسبة الشركات العائلية
الخليجية التي تطبق سياسات
الحوكمة الفعالة هي  33في المئة
من الشركات.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن سـ ـع ــادة مـجـلــس
الشركات العائلية الخليجية «بأن

عمر الغانم
يـكــون لـنــا دور فـعــال فــي تطوير
مـ ــدى ال ـم ـع ــرف ــة واالطـ ـ ـ ــاع فـيـمــا
يتعلق بهذا الشأن في المنطقة،
ل ـم ـس ــاع ــدة الـ ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة
ع ـلــى ت ـطــويــر م ـن ـظــومــة حــوكـمــة
فعالة وللمساهمة في دفع عجلة
االقتصاد إلى األمام».
وك ـش ـفــت اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
ال ـت ــي ق ــد أج ــري ــت ف ــي ك ــل أن ـحــاء
ال ـخ ـل ـيــج وال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط أن ــه
على الــرغــم مــن دراي ــة الكثير من
ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة بالتحديات
وال ـمــوضــوعــات الـحـســاســة التي
ت ـن ـطــوي عـلـيـهــا فــإن ـهــا ال تضع
ً
خ ـط ـط ــا م ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
تخارج المساهمين.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب

األحيان أن يفسح غياب الوثائق
األساسية المجال لوجود غموض
وتعقيدات بالنسبة ألولئك الذين
يتطلعون إلى معالجة التحديات
أو الخالفات الناشئة في الشركات
العائلية.

قيم وموروثات
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـمـ ــاد
ش ـح ــروري ال ـشــريــك بـبــي دبـلـيــو
سـ ــي ومـ ــديـ ــر وحـ ـ ـ ــدة الـ ـش ــرك ــات
الـخــاصــة حــول الـشــراكــة بين بي
دب ـل ـيــو س ــي وم ـج ـلــس ال ـشــركــات
العائلية الخليجية« ،إننا ندرك
ً
أن الشركات العائلية دائما كانت
ً
ً
محركا قويا لتحقيق النمو ،وأن

«األهلي» :برنامج مكافأة الوالء الخاص بالتجار
الكويت
في
نوعه
من
األول
ً
ً

شركاء «سكاي واردز» من طيران اإلمارات يقدمون برنامج مكافآت متميزا وجذابا
أبــرم البنك األهـلــي الكويتي اتفاقية
شراكة مع «سكاي واردز طيران اإلمارات»
ب ـش ــأن ب ــرن ــام ــج م ـك ــاف ــأة الـ ـ ــوالء الـتــابــع
لمجموعة طيران اإلم ــارات وفــاي دبي
الحائز جوائز تقديرية ،بهدف إطالق
بــرنــامــج «أم ـي ــال س ـكــاي واردز ألجـهــزة
نقاط البيع (.»)POS
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس،
إن هــذا البرنامج يتيح لشبكة شركاء
«األهلي» من التجار الفرصة لكسب أميال
«سكاي واردز» عندما يستخدم العمالء
بطاقات «فيزا» التي تحمل شعار طيران
اإلم ــارات  -البنك األهـلــي الكويتي على
أحد أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك.
وبهذه الخطوة ،يكون «األهـلــي» أول
بنك في الكويت يطرح مثل هذا البرنامج
المبتكر الذي يعود بالنفع على التجار،
ويوفر لهم قناة إضافية لزيادة أرباحهم
ومكافآتهم.
وم ــن خ ــال االس ـت ـف ــادة م ــن شــراكـتــه
الــراس ـخــة والــوط ـيــدة مــع سـكــاي واردز
ً
طيران اإلمارات التي تمتد نحو  17عاما،
ق ــام الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي بتصميم
وإط ــاق بــرنــامــج «أم ـيــال سـكــاي واردز
ألج ـهــزة نـقــاط الـبـيــع ( »)POSاألول من
نوعه ،ليعود بالنفع والفائدة على كل
من شبكة شركائه من التجار وعمالئه
حــامـلــي بـطــاقــات فـيــزا ط ـيــران اإلم ــارات
على حد سواء.
يــذكــر أن شبكة شــركــاء «األه ـلــي» من
التجار تضم أكثر من  4000تاجر و8000
جهاز نقطة بيع ( )POSوتعمل فــي كل
أنحاء الكويت.

وبموجب البرنامج الجديد ،سيكسب
شــركــاء الـبـنــك مــن الـتـجــار ثــاثــة أمـيــال
سـكــاي واردز مقابل كــل ديـنــار كويتي
ينفقه العميل عــن طــريــق أجـهــزة نقاط
البيع التابعة للبنك باستخدام بطاقة
ف ـ ـيـ ــزا طـ ـ ـي ـ ــران اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة.
ً
وباإلضافة إلى ذلــك ،أنشأ البنك أيضا
صفحة خــا صــة بالبرنامج على شبكة
اإلنـ ـت ــرن ــت  eahli.comت ـت ـيــح لـلـتـجــار
التعرف على أحدث العروض المتوفرة
لهم.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ص ــرح سـتـيــوارت
لوكي المدير العام للخدمات المصرفية
لــأفــراد فــي «األه ـل ــي» بــأنــه تــم تصميم
بــرنــامــج «أم ـي ــال س ـكــاي واردز ألجـهــزة
ن ـقــاط ال ـب ـيــع (»)POSم ـ ـ ــن ال ـب ـنــك األه ـلــي
بـهــدف تــوطـيــد عــاقــة الـبـنــك مــع شبكة
شــركــائــه م ــن ال ـت ـجــار م ــن خ ــال إتــاحــة
فرصة فريدة وسهلة لهم لكسب أميال
سكاي واردز .ويعد هذا بمثابة برنامج
مكافأة الــوالء األول من نوعه والوحيد
المصمم للتجار الذين يزاولون أعمالهم
في الكويت.
وقـ ـ ــال طـ ـ ــارق ال ـم ـط ــوع م ــدي ــر مـكـتــب
طيران اإلمارات في الكويت« ،إن برنامج
س ـك ــاي واردز طـ ـي ــران اإلمـ ـ ـ ــارات ينمو
وي ـت ـطــور بــاس ـت ـمــرار ل ـتــزويــد أعـضــائــه
بمجموعة واس ـعــة مــن ال ـفــرص القيمة
والجذابة لكسب واسترداد أميال سكاي
واردز».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع «ان ـ ـ ـنـ ـ ــا سـ ـع ــداء
بـشــراكـتـنــا مــع الـبـنــك األه ـلــي الكويتي
إلطـ ــاق ه ــذا ال ـبــرنــامــج األول وال ـفــريــد

مــن نــوعــه فــي الـكــويــت ال ــذي يتيح لكل
م ــن ال ـت ـج ــار وال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن أص ـح ــاب
بطاقات فيزا األهلي  -طيران اإلمــارات
االئتمانية على حد السواء كسب أميال
سكاي واردز».
وي ـتــأهــل ال ـت ـجــار م ــن شـبـكــة شــركــاء
ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ال ــذي ــن لــديـهــم
جار شخصي
حساب التاجر أو حساب ٍ
لــدى البنك األهـلــي الكويتي مــع بطاقة
فيزا األهلي  -طيران اإلمارات االئتمانية
سارية المفعول لالنضمام إلى برنامج
«أميال سكاي واردز ألجهزة نقاط البيع
(.»)POS
كما يتأهل عمالء «األهلي» من حملة
بطاقات فيزا األهلي  -طيران اإلمــارات
ً
االئتمانية تلقائيا لكسب أميال سكاي
واردز إضافية مقابل كل دينار كويتي

«بوبيان» نظم فعالية ترفيهية
بالتعاون مع Blaze Pizza

جانب من الفعالية
استمرارا لمواكبة متطلبات عمالئه من جميع
الشرائح ،نظم بنك بوبيان فعالية Blaze your
 Pizzaالترفيهية لعمالء حساب الغالي ،تضمنت
تجهيز بيتزا لذيذة بمكونات صحية ،بالتعاون
مع مطعم  Blaze Pizzaمروج.
وأكد مدير أول إدارة التسويق في بنك بوبيان
حمد حــاجــي« :انـنــا دائـمــا مــا نبحث عــن نوعية
معينة من االنشطة والفعاليات ألبنائنا من عمالء
حساب الغالي التي نستطيع من خاللها جعلهم
يستشعرون دائما أننا نحاول إسعادهم وجعلهم
مـتـمـيــزيــن ،خــاصــة إذا كــانــت م ــن خ ــال تـجــربــة
ترفيهية مـمـيــزة ،مثل إ ع ــداد البيتزا بأنفسهم،
والتي تعد من أشهى الوجبات المحببة لديهم،
بطريقة ومكونات صحية».
وأوضح حاجي أن فعالية ،Blaze your Pizza
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ف ــي  24م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،كــانــت

مخصصة لعمالء ا لـغــا لــي بمشاركة  30عميال،
تـمـكـنــوا خــال ـهــا م ــن اص ـط ـحــاب أم ـهــات ـهــم ،مما
يضفي على الفعالية روح التشجيع ومشاركة
األمهات أبناءهم تجربة فريدة.
وحول كيفية المشاركة في الفعالية ،أضاف أن
المشاركة كانت متاحة فقط لعمالء حساب الغالي،
الذين تتراوح أعمارهم بين  4و 10سنوات ،حيث
تم إعالن الفعالية وفتح باب التسجيل عن طريق
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي لبنك بــوبـيــان ،وتــم اختيار
 30عميال من بين العمالء المسجلين عن طريق
السحب.
يــذكــر أن بـنــك بــوب ـيــان يـنـظــم ب ـص ــورة دائـمــة
ال ـعــديــد م ــن األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات المخصصة
لعمالئه من أطفال حساب الغالي ،علما أن الفترة
المقبلة ستشهد المزيد من هذه الفعاليات التي
تساعدهم على االبتكار واالنجاز.

ينفقونه ،إضافة إلى األميال االعتيادية
التي يكسبونها عند استخدام بطاقاتهم
في أي جهاز نقطة بيع تابع للبنك.
وتتوفر إمكانية استرداد أميال سكاي
واردز المجمعة مقابل مكافآت على شكل
رحالت سفر أو ترقية درجة السفر على
متن خطوط طيران اإلمارات وفالي دبي
وغيرها من شركات الطيران العالمية
الشريكة في البرنامج.

نجاحها عــامــل مـهــم فــي ازده ــار
منطقة الشرق األوسط ،فالشركات
ال ـعــائ ـل ـيــة ت ـح ـقــق رب ـح ـي ــة أع ـلــى
على المدى الطويل ولديها آفاق
استراتيجية بعيدة المدى على
نحو أكبر».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ش ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــروري أن
«هدفنا هــو أن نساعد الشركات
الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـف ـ ــاظ ع ـلــى
قيمها وموروثاتها بينما نحرر
طاقاتها الكامنة على أقصى نحو
لتحقيق ميزة تنافسية في مراحل
التغيير».
وشارك أمين ناصر ،المستشار
ب ـ ـبـ ــي دب ـ ـل ـ ـيـ ــو س ـ ــي لـ ـلـ ـش ــرك ــات
ال ـخ ــاص ــة وال ـع ــائ ـل ـي ــة ف ــي ش ــرق
األوس ـ ــط ،بــأف ـكــاره ب ـشــأن العمل

ً
م ــع ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة ،مـشـيــرا
إلــى أن «الـتـفــاعــات الـفــريــدة في
ً
الشركات العائلية تتضح تحديدا
في حالة ما قرر أحد أفراد العائلة
أن يترك الشركة ،ومن الممكن أن
يمثل التعامل مع عملية التخارج
ً
ً
ً
تحديا وسببا مشتركا للخالفات
العائلية».
وقــال «إنـنــا عملنا مــع مجلس
ال ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة الـخـلـيـجـيــة
بـقـصــد أن ن ـطــرح ن ـظــرة مــوجــزة
وف ــي نـفــس ال ــوق ــت شــامـلــة حــول
عـمـلـيــة ال ـت ـخ ــارج ،بـحـيــث تـكــون
الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــائ ـل ـي ــة م ـس ـت ـعــدة
إلي ـج ــاد عـمـلـيــة ت ـخ ــارج رش ـيــدة
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات
التأسيسية وا لــو ثــا ئــق العائلية

الدهيم :استكمال االستعدادات الفتتاح
معرض الذهب العالمي الـ 17
تـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــى االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
الن ـ ـ ـطـ ـ ــاق مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ــذهـ ــب
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــرات الـ ـع ــالـ ـم ــي
ال ـس ــاب ــع ع ـش ــر ،ال ـ ــذي تقيمه
شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ــدول ـ ــي ال ـم ـن ـظ ــم ال ــرس ـم ــي
األول للمعارض في الكويت
فـ ـ ــي ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة ب ـ ـيـ ــن  22و27
أبــريــل ال ـج ــاري بــالـقــاعــة رقــم
( 5و )6على أرض المعارض
بـ ـمـ ـش ــرف ،ب ـم ـش ــارك ــة حـشــد
ي ـ ـم ـ ـثـ ــل ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة م ــن
شركات الذهب والمجوهرات
المحلية واإلقليمية والعالمية
المتخصصة وممثلي ووكالء
الماركات العالمية والعالمات
التجارية الشهيرة.
وك ـش ـف ــت ب ــاس ـم ــة الــده ـيــم
المديرة التنفيذية للتسويق
وال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ل ـ ـ ـ ــدى ش ــرك ــة
مـعــرض الـكــويــت الــدولــي في
تصريح صحافي أم ــس ،عن
اس ـت ـك ـم ــال كـ ــل الـ ـحـ ـج ــوزات،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ه ـ ــذا
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـع ــالـ ـم ــي ال ـ ــذي
ً
ي ـج ـت ــذب أع ـ ـ ـ ــدادا ك ـب ـي ــرة مــن
شركات المجوهرات المحلية
واإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة ،بما
ي ـفــوق ال ـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة
ل ـل ـص ــال ــة رق ـ ــم  ،8وع ـل ـي ــه تــم
تخصيص الصالتين ( 5و)6
لـ ـه ــذا ال ـم ـع ــرض الس ـت ـي ـعــاب
ع ـ ــارضـ ـ ـي ـ ــن ج ـ ـ ـ ــدد وتـ ــوف ـ ـيـ ــر
ً
مساحة أكبر تتناسب طــردا
مع حجم حجوزات الشركات
المتزايد في قائمة االنتظار

باسمة الدهيم

لـيـبـلــغ إج ـمــالــي مـســاحــة كال
القاعتين  11300مترمربع.
وأش ـ ـ ــادت ال ــده ـي ــم ب ــال ــدور
اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي لـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة
للجمارك من خالل مبادرتها
الـ ـسـ ـن ــوي ــة بـ ـتـ ـح ــوي ــل ص ــال ــة
معرض الذهب والمجوهرات
إل ــى مـسـتــودع جـمــركــي تحت
ً
إش ــرافـ ـه ــا ك ـل ـي ــا طـ ـ ــوال ف ـتــرة
إقامة المعرض ،مثمنة الدور
ا ل ـ ــر ق ـ ــا ب ـ ــي إلدارة ا لـ ـمـ ـع ــادن
ال ـث ـم ـي ـن ــة ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ــى
الـتـنـسـيــق ال ـكــامــل ف ــي مـجــال
تحصيل الضريبة الجمركية
لـ ـل ــدول ــة ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع بـنــك
برقان الراعي الحصري لهذا
الحدث المتخصص.
ووصفت العرض بأنه أكبر
تجمع متخصص على اإلطالق
لبيع وتسويق وترويج صناعة

«الكويتية» ترعى معرض الفرص الوظيفية
ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
كراع ذهبي في
الجوية الكويتية
ٍ
معرض الفرص الوظيفية ،الذي
أق ـيــم بــالـكـلـيــة األس ـتــرال ـيــة م ــن 7
إلى  8الجاري ،وذلك ضمن سعي
الشركة لدعم الكوادر الوطنية.
وتواجد فريق عمل «الكويتية»
من خــال جناح خــاص بالشركة
لقسم الـتــوظـيــف ،الـتــابــع لــدائــرة
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ،والـ ـ ــذي ق ـ َّـدم
شرحا تفصيليا ونبذة عامة عن
طبيعة العمل في قطاع الطيران،
واإلجابة عن استفسارات الطلبة.
وشهد الجناح زيارة عدد كبير
من الطلبة والخريجين المهتمين
بمعرفة أنظمة العمل بـ»الكويتية»،
كما عرض الفريق فيديو قصيرا
عن الـكــوادر الوطنية التي تعمل
ضمن قطاع الهندسة والصيانة
فـ ــي «الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة» مـ ــن خــري ـجــي
«األس ـت ــرال ـي ــة» ،ح ـيــث اسـتـضــاف
الـمـعــرض  46شــركــة متخصصة
من مختلف القطاعات في الكويت،
لتوفير فرص متعددة للتواصل
الـ ـمـ ـهـ ـن ــي وال ــوظـ ـيـ ـف ــي ل ـل ـط ــاب
والخريجين.
وع ـلــى هــامــش ال ـم ـعــرض ،قــال
م ــدي ــر دائ ـ ـ ــرة الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلعـ ــام فــايــز الـعـنــزي« :حــرصــا
منها على دعم المواهب الكويتية
الـشــابــة وحــديـثــي الـتـخــرج ،رعت
(ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة) م ـ ـعـ ــرض الـ ـف ــرص
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة فـ ــي (األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة)،
ح ـي ــث ت ــول ــي الـ ـش ــرك ــة اه ـت ـمــامــا

فريق عمل «الكويتية» في الجناح
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا بـ ــاك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ال ـ ـمـ ــواهـ ــب
الكويتية الشابة ،وتعريفهم بها،
وبــإن ـجــازات ـهــا عـلــى م ــر الـتــاريــخ
والعقود ،والتي كانت والتزال لها
دور بارز في قطاع الطيران ،فضال
عن أنها تعد من أهم المؤسسات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ــي ت ـم ـثــل ال ـكــويــت
إقـلـيـمـيــا وعــالـمـيــا تمثيال يليق
بها ،بفضل كادرها الوطني منذ
تأسيسها فــي عــام  1954وحتى
يومنا هذا».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أتـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـشـ ــاركـ ــة
(الكويتية) ،إليمانها التام بالقيمة
الكبيرة للجيل القادم من أبنائنا
ال ـش ـب ــاب ،وق ــدرت ـه ــم ع ـلــى تــأديــة
دورهم في إكمال مسيرة النجاح
لآلباء واألجداد ،عبر تحقيق رؤية
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،وهي رؤية كويت ،2035

التي تحمي الشركة في المستقبل،
وت ـس ـم ــح ب ـت ـح ـق ـيــق ت ـ ـ ــوازن بـيــن
ال ـض ـمــانــات ال ـمــال ـيــة وال ـحــريــات
الشخصية لكافة أفراد العائلة».
ً
وسيكون المنشور متاحا على
ال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة للشركات
المعنية فــي أبــريــل  ،2019ليوفر
بذلك إرشادات للشركات العائلية
حول كيفية وضع الخطط الالزمة
لـلـحــوكـمــة وال ـت ـشــريــع والـتـنـفـيــذ
وهـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد
ال ـ ـم ـ ـسـ ــارات ال ـم ـث ـل ــى ل ـل ـت ـخ ــارج
الصحيح ،واالل ـت ــزام بالشفافية
وال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مــن
نـصــائــح الـخـبــراء بـشــأن المضي
ً
قدما.

لذا فإن اهتمام (الكويتية) برعاية
مـثــل تـلــك الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة
جاء ً
بناء على رغبة مجلس إدارة
الـشــركــة واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة في
اسـتـقـطــاب ال ـمــواهــب الـكــويـتـيــة،
وتــزامـنــا مــع فتح بــاب التسجيل
للبعثات الدراسية لدراسة دبلوم
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ورخـ ـص ــة
الطيران اآللي المتقدم البريطاني
من المملكة المتحدة».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــزي« :تـ ـسـ ـع ــى
(الكويتية) جاهدة لتوجيه وإلهام
األـجيال القادمة ،عبر مشاركاتها
الــواس ـعــة ف ــي جـمـيــع الـفـعــالـيــات
واألنشطة التي تعزز من تواصلها
م ــع عـمــائـهــا وال ـج ـم ـهــور بشكل
عــام ،ووجــودهــا ضمن المجتمع
ال ـكــوي ـتــي ب ـش ـكــل ف ـ َّـع ــال ون ـشــط،
ً
ويعكس ذلــك أيضا تعاونها مع

ج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات الـ ــدولـ ــة ،س ــواء
في القطاع الحكومي أو القطاع
الخاص ،للسير على خط تنمية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وت ــدع ـي ــم
أبـنــائـنــا م ــن ال ـك ـف ــاءات الــوطـنـيــة
وتطوير أدائهم وصقل خبراتهم
وفق أعلى المعايير والمقاييس
العالمية ،وتأهيلهم لدخول سوق
العمل للمرحلة المقبلة».
َّ
ووجه العنزي الشكر للقائمين
ع ـل ــى الـ ـمـ ـع ــرض ،ل ـل ـن ـجــاح ال ــذي
شهده ،من خالل استقطاب عدد
كبير من الزوار ،سواء من الطلبة
أو ال ـج ـم ـه ــور ،مـتـمـنـيــا لـلـطـلـبــة
الـتــوفـيــق والـ ـس ــداد ف ــي حياتهم
المهنية القادمة ،سواء في القطاع
الحكومي أو الخاص.

الـ ــذهـ ــب والـ ـمـ ـج ــوه ــرات عـلــى
المستوى اإلقليمي والدولي،
ويـسـتـقـطــب ال ـع ــدي ــد م ــن دور
ال ـ ـم ـ ـجـ ــوهـ ــرات وم ـ ـ ــن ال ـت ـج ــار
ورجــال األعمال والمختصين
مـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
وم ـص ـم ـم ـي ــن م ـح ـت ــرف ـي ــن فــي
مجال المجوهرات الستعراض
ج ــدي ــده ــم ف ــي فـ ـن ــون تـشـكـيــل
صناعة الذهب والمجوهرات
المرصعة بالماس واألحجار
الكريمة وغيرها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ــده ـ ـ ـيـ ـ ــم ب ـك ــم
ا لـشــر كــات الكبيرة والعالمية
ً
المشاركة في المعرض سنويا
ال ـتــي تـضــم نـخـبــة مـمـيــزة من
شركات الذهب والمجوهرات
وك ـ ـ ــاء ال ـ ـمـ ــاركـ ــات ال ـعــال ـم ـيــة
 ،مـ ــؤكـ ــدة أن ن ـس ـب ــة اإلقـ ـب ــال
ً
وال ـم ـش ــارك ــة تـشـهــد ت ـصــاعــدا
ً
مـ ـط ــردا ك ــل عـ ــام إذ ب ـلــغ عــدد
المشاركين في العام الماضي
أكـ ـث ــر مـ ــن  150ش ــرك ــة تـمـثــل
عــارضـيــن دولـيـيــن ومحليين
ج ــاء وا ليتنافسوا فــي عرض
نخبة تصاميمهم الجذابة من
كل أرجاء المنطقة والعالم من
دول طالما اشتهرت بتاريخها
وإبــداعــات ـهــا فــي عــالــم الــذهــب
والمجوهرات كالهند وايطاليا،
وهـ ــونـ ــغ ك ــون ــغ وب ــري ـط ــان ـي ــا،
والواليات المتحدة األميركية
وت ــايـ ـلـ ـن ــد وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ول ـب ـن ــان
واإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة المتحدة
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ــى
الكويت.

«برقان» يعلن
الفائز بسحب
«الثريا للراتب»

أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان فـ ــوز
أبوالفضل مهبود نيا بسيارة
نـيـســان ب ــات ــرول ،ذات الــدفــع
الرباعي ،خالل سحب حساب
«الثريا للراتب» الشهري.
وم ـ ــع ال ـس ـح ــب ال ـش ـه ــري،
يحصل العميل عـلــى فرصة
لربح سـيــارة نيسان باترول
ذات الدفع الرباعي كل شهر،
ومقابل كل  10دنانير متوافرة
في الحساب يحصل العميل
على فرصة واحدة.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن ــه يمكن
فتح «الثريا» للراتب بالدينار
ا ل ـ ـك ـ ــو ي ـ ـت ـ ــي ،أو غ ـ ـ ـيـ ـ ــره م ــن
العمالت ،وأنه يمنح صاحبه
الـعــديــد مــن الـمـمـيــزات ،منها
الحصول على قرض أو بطاقة
ائتمانية تناسب احتياجاته،
إض ــاف ــة إلـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
العروض والخصومات على
مدار العام.
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اقتصاد

● الصانع 2018 :عام فارق في تاريخ الشركة الستكمال خططها االستراتيجية
● الصالح :نستعد الستقبال نحو مليوني مستفيد من خدماتنا
عيسى عبدالسالم

استكملت «ضمان» بناء
منظومتها الصحية في
المرحلة الحالية وتدعيمها
الجودة ً
عالية ً
بمستويات ً
لتكون نموذجا محليا وإقليميا
يساهم في رفع مؤشرات
الرعاية الصحية وتحقيق
التنمية المستدامة.

الجمعية انتخبت
ً
مجلس إدارة جديدا
لفترة  ٣سنوات

ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
في شركة مستشفيات الضمان
ال ـص ـحــي م ـط ـلــق ال ـص ــان ــع ،إن
ال ـشــركــة اسـتـكـمـلــت خ ــال عــام
 2018بناء جهازها التنفيذي
وت ـ ـطـ ــويـ ــر نـ ـظـ ـمـ ـه ــا اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
وال ـمــال ـيــة س ـع ـيــا إل ــى تحقيق
أفضل الممارسات ،وفي الربع
األول من العام تم وضع حجر
األس ــاس وبــدء عمليات البناء
لمستشفى ضمان في محافظة
الجهراء ليكتمل الجزء األكبر
مـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــة مـ ـنـ ـظ ــوم ــة مـ ــرافـ ــق
الشركة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـصـ ـ ــانـ ـ ــع أم ـ ـ ــام
م ـس ــاه ـم ــي ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة
للشركة ،التي عقدت أمــس ،أن
عام  2018شهد تلبية متطلبات
تقديم خدمات الرعاية األولية
من خالل مراكز ضمان للرعاية
الصحية األولية في محافظتي
ال ـفــروان ـيــة وحــولــي وال ـم ــزودة
بكل التجهيزات الطبية والفنية
واإلدارية.
وأو ضـ ـ ـ ــح أن  2018يـعـتـبــر
ً
ً
عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــارق ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ
ش ــرك ــة مـسـتـشـفـيــات ال ـض ـمــان
ال ـص ـحــي الس ـت ـك ـمــال خططها
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ــال
خ ـط ــوات ثــاب ـتــة ورؤي ـ ــة ثــاقـبــة
لـتـطــويــر ال ـق ـطــاع الـصـحــي في
ً
الـكــويــت ،الفـتــا إلــى أن الشركة
مـسـتـمــرة ف ــي تــذلـيــل الـعـقـبــات
لـتـعــزيــز مـكــانـتـهــا ف ــي انـتـظــار
مستقبل حافل تتعاون فيه مع
الجميع لتحقيق ركائز التنمية
المستدامة في القطاع الصحي
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا أح ـ ــد ال ـم ـش ــاري ــع
االستراتيجية في خطة التنمية
للكويت.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة
س ـ ـ ـ ــوف ت ـ ـش ـ ـهـ ــد ال ـ ـم ـ ــزي ـ ــد م ــن
ال ـت ـع ــاون م ــع ك ــل الـمــؤسـســات
والـجـهــات ذات الـعــاقــة ،وعلى
رأس ـه ــا وزارة ال ـص ـحــة ،لـبـنــاء
أسس عالقات إيجابية ومثمرة
ت ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات
الشركة الحالية والمستقبلية،

جانب من العمومية
ً
م ـبــديــا ثـقـتــه ف ــي تـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
اإلنجازات في الفترة المقبلة.

تنمية مستدامة
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي في
الشركة د .أحمد الصالح ،إن «ضمان»
استكملت بناء منظومتها الصحية في
المرحلة الحالية وتدعيمها بمستويات
ً
ً
عالية الجودة لتكون نموذجا محليا
ً
وإق ـل ـي ـم ـيــا ي ـســاهــم ف ــي رف ــع مــؤشــرات
ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة وتـحـقـيــق التنمية
المستدامة إذ تستعد الشركة الستقبال
نـحــو مليوني مستفيد مــن خدماتها
م ــن الـمـقـيـمـيــن ف ــي مــرافـقـهــا الصحية
من خالل خطة تسلسلية تبدأ بمراكز
الرعاية الصحية األولية.
ولفت الصالح إلى عمليات التجهيز
الـمـتـكــامــل لخمسة مــراكــز فــي مناطق
حولي والفروانية والضجيج والجهراء
والفحيحيل كمرحلة أو ل ــى ،فــي حين
تــم الـحـصــول على الـمــوافـقــات الــازمــة
إلص ـ ــدار ال ـت ــراخ ـي ــص وتـ ـب ــدأ ال ـشــركــة
ً
ً
حاليا بالمرحلة الثانية موزعة طبقا
لدراسات ديمغرافية تبعا ألماكن تمركز
المقيمين.

وأك ــد أن نتائج األع ـمــال أظـهــرت أن
الشركة بذلت جهدها في الحفاظ على
حقوق الملكية مــن خــال تحقيق وفر
في نتائج األعـمــال لعام  2018مقارنة
مع نتائج الفترة المقابلة لها في دراسة
الجدوى خالل مرحلتي التأسيس وما
ق ـبــل الـتـشـغـيــل ،م ــن خ ــال االس ـت ـغــال
األم ـ ـثـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـت ــاح ــة
واالستثمار في الــودائــع اإلسالمية إذ
ت ــم تـحـقـيــق زي ـ ــادة ف ــي ن ـســب ال ـعــوائــد
االستثمارية خالل عام .2018
وذكر أنه في إطار متطلبات المواءمة
وت ـطــويــر األع ـم ــال واس ـت ـك ـمــاال للبناء
اإلداري والفني لقواعد الشركة ،شهد
عـ ــام  2018تــأس ـيــس إدارة الـمـخــاطــر
ال ـت ــي ت ـتــولــى عـمـلـيــة ت ـحــديــد وق ـيــاس
والـسـيـطــرة عـلــى الـمـخــاطــر المحتملة
لـ ـلـ ـش ــرك ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــر اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
وخـ ـط ــط إلدارت ـ ـه ـ ــا ،ك ـم ــا ت ــم تــأس ـيــس
المكتب االسـتـشــاري ال ــذي يتكون من
مستشارين (قانوني – إداري – مالي)
لتقديم استشاراتهم لإلدارة التنفيذية
فــي المواضيع المتعلقة ودعــم اتخاذ
ً
ال ـ ـقـ ــرارات ،وت ــم أي ـض ــا إن ـش ــاء الـلـجــان
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم
االستشارات والتوصيات وتتولى إعداد

«الصناعة» :قرعة الختيار قسائم صبحان
أعـلـنــت الهيئة الـعــامــة للصناعة ،إج ــراء
قرعة اختيار مواقع القسائم بالقطعة رقم 4
من منطقة صبحان الصناعية.
وأض ــاف ــت الـهـيـئــة ،ف ــي ب ـي ــان ،أن الـقــرعــة
تضمنت توطين  58نشاطا صناعيا على
مساحة  126874.5مترا مربعا ،مشيرة إلى
أن الجهاز الفني في الهيئة قام بالتنسيق مع

بلدية الكويت باعتماد المخطط التنظيمي
للقطعة ا ل ـمــذ كــورة بشكل يسمح بتوطين
مـســاحــات ال ـمــواف ـقــات ال ـتــي تنطبق عليها
االشتراطات .وأوضحت أن النشاطات توزعت
على  6مشاريع لتعبئة المياه والثلج ،و5
ل ـل ـع ـصــائــر ،و 7ل ـل ـب ـطــاطــا وال ـش ـي ـب ــس ،و4
لتجفيف وتجميد الخضراوات ،و 7للحوم

واألس ـ ـم ـ ــاك ،وواحـ ـ ــد ل ـل ـح ـل ـيــب واألج ـ ـبـ ــان،
و 4لـلـتـعـبـئــة وال ـت ـغ ـل ـيــف ،و 21لـلـحـلــويــات
وال ـم ـع ـج ـن ــات والـ ـش ــوك ــوالت ــه والـ ـكـ ـي ــك ،و3
لــأنـشـطــة الـمـخـتـلـفــة .وأكـ ــدت أن الـتــوطـيــن
ج ــاء عـقــب ال ـتــأكــد م ــن ان ـط ـبــاق اش ـتــراطــات
التخصيص المعتمدة بقرارات مجلس اإلدارة
الخاصة بالمساحات ،وأولويات التوطين.

«علي عبدالوهاب المطوع» ترعى المؤتمر
األول لمجلس الكويت للمباني الخضراء

جانب من مشاركة الشركة
أعـلـنــت شــركــة عـلــي ع ـبــدالــوهــاب الـمـطــوع
الـتـجــاريــة رعــايـتـهــا للمؤتمر األول لمجلس
الكويت للمباني الخضراء ،وأقيم يومي  2و3
أبريل الجاري في مركز جابر األحمد الثقافي
تـحــت ع ـنــوان «ال ـم ـنــازل الـمـسـتــدامــة والـحـيــاة
الخضراء».
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بـيــان صحافي أمــس،
إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز البناء بطريقة
مستدامة مــن خــال اسـتـخــدام مــواد طبيعية
ومعادة التدوير وتلبية احتياجات األجيال
الـ ـح ــاض ــرة دون ال ـم ـس ــاس بـ ـق ــدرة األجـ ـي ــال
المقبلة عن طريق استخدام مواد بناء صديقة
للبيئة ،ال تساهم في زيــادة التلوث الداخلي
للمبنى ،وال تسبب تلوث البيئة الخارجية
والمحيطة به.
وحـ ـض ــرت ال ـم ــؤت ـم ــر ن ـخ ـبــة م ــن ال ـخ ـب ــراء
العالميين والمتخصصين والباحثين في
م ـيــدان تشييد المباني الـخـضــراء والـمـنــازل
الصديقة للبيئة ،وكذلك شخصيات وشركات
مــن قـطــاع الـبـنــاء وال ـم ـقــاوالت والمهندسين
المعماريين ومصممي الديكور في الكويت.
وتم خالل المؤتمر عرض أحدث الدراسات
واألب ـح ــاث الـتــي تـتـنــاول المعايير واآلل ـيــات
الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة ونشر
ثقافة البناء األخضر لما لها من إيجابيات
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى االج ـت ـم ــاع ــي واالق ـت ـص ــادي
والـبـيـئــي وتـعــزيــز الــوعــي ال ـعــام بإيجابيات

الـمـبــانــي ال ـخ ـضــراء ،إضــافــة إل ــى اسـتـعــراض
االستراتيجيات الحكومية المحلية والعالمية
المفعلة في هذا اإلطار.
وتـمـثـلــت رع ــاي ــة شــركــة عـلــي عـبــدالــوهــاب
المطوع الجارية فــي هــذا المؤتمر مــن خالل
م ـشــاركــة الـعــامـتـيــن الـتـجــاريـتـيــن «نــولـتــي»
و»بوش» ألجهزة المطبخ إذ توفران منتجات
تتوافق مع معايير البناء المستدام.
فـمـنـتـجــات ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة األلـمــانـيــة
«نــولـتــي» للمطابخ وأنـظـمــة الـخــزائــن تشمل
تـشـكـيـلــة ع ـص ــري ــة وم ـب ـت ـك ــرة م ــن ال ـم ـطــابــخ
وغرف النوم الصديقة للبيئة والحاصلة على
شهادتي الـ  FSCوال ــ ،PEFCنظامي التصديق
ً
المعترف بهما دوليا مع صفة رسمية تمنح من
ً
إدارة الغابات للمنتجات المتوافقة اجتماعيا
والصديقة للبيئة.
أم ــا الـعــامــة الـتـجــاريــة «بـ ــوش» فمعروفة
بمنتجاتها الصديقة للبيئة وما تطرحه من
أجهزة كهربائية توفر الكهرباء والـمــاء مثل
غسالة « »WAT28460GCالمصنفة مــن فئة
 A+++لتوفيرها قدر كبير من الطاقة إذ توفر
طاقة لمدة خمس عشرة دقيقة عند استعمالها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي
عبدالوهاب المطوع التجارية ،علي المطوع:
«لطالما حرصنا في الشركة على تزويد السوق
الكويتي بالمنتجات الصديقة للبيئة التي من
شأنها توفير استهالك الطاقة والمياه والتقليل

من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية
لمستقبل األجيال».
وأضاف المطوع أن «رعايتنا لهذا المؤتمر
ً
تــأتــي انـطــاقــا مــن إيماننا ب ـضــرورة تضافر
الـجـهــود مــن قـبــل رج ــال األع ـم ــال والـشــركــات
العاملة في مجال البناء األخضر والمنظمات
المعنية واألف ــراد والمتخصصين والخبراء
لتبادل الخبرات واألفكار والرؤى التي تمكننا
من االبتكار والتوصل لحلول فعالة لتشييد
المباني الخضراء في الكويت».
ي ــذك ــر أن م ـج ـمــوعــة «ن ــول ـت ــي» ه ــي شــركــة
أل ـم ــان ـي ــة م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ت ـص ـن ـيــع األث ـ ــاث
والمطابخ وتقوم منذ تأسيسها في العام 1923
وحتى اليوم بتصنيع جميع منتجاتها في
ألمانيا لضمان ّتقديم منتجات بجودة عالية
وموثوقة ومصنعة بدقة تامة ،والحفاظ على
سمعتها بين عمالئها .وتجدر اإلشارة إلى أن
مجموعة «بوش أند سيمنز هوسجرات» أحد
أكـبــر مصنع لــأجـهــزة المنزلية فــي أوروب ــا،
وثاني أكبر شركة في العالم ،تغطي محفظة
منتجات «بوش» مجموعة متكاملة من األجهزة
المنزلية الحديثة التي تشمل المواقد واألفران
واألغـطـيــة والـشـفــاطــات وغ ـســاالت الصحون
والغساالت والمجففات والثالجات والمجمدات
باإلضافة إلى األجهزة الصغيرة مثل المكانس
الكهربائية وآالت القهوة والغاليات الكهربائية
وأجهزة كي المالبس.

الدراسات الطبية والفنية التي تعرض
عليها من اإلدارة ،وعلى ذات السياق تم
تأسيس قطاع العمليات واستقطاب
خبرات دولية ذات كفاءة عالية إلدارته.
ً
وتأكيدا لتطبيق أفضل الممارسات
الـمـهـنـيــة فــي أع ـمــال الـشــركــة ونظمها
وال ـ ـمـ ــرافـ ــق ال ـص ـح ـي ــة ،أف ـ ـ ــاد ال ـصــال ــح
ب ــأن ضـمــان عـقــدت اتـفــاقـيــات عـمــل مع
م ــؤس ـس ــات دولـ ـي ــة م ــرم ــوق ــة لـلـتــوافــق
مــع المعايير العالمية ،منها اللجنة
ال ــدول ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة  JCIال ـت ــي قــامــت
بالعديد من زي ــارات العمل والــزيــارات
الميدانية للمراكز الصحية إذ تأكدت
م ــن تـحـقـيــق الـ ـش ــروط وال ـم ــواص ـف ــات
المطلوبة.
وبـ ـي ــن أن ضـ ـم ــان ت ـس ـت ـك ـمــل خـطــط
ال ـتــوظ ـيــف وإم ـ ـ ــداد ال ـم ــراك ــز الـصـحـيــة
بــال ـطــواقــم الـطـبـيــة والـفـنـيــة واإلداري ـ ــة
حسب الجدول الزمني وتؤكد الشركة
على استقطاب الكفاءات الكويتية للعمل
ف ــي مــراف ـق ـهــا وض ـم ــن األطـ ـق ــم الـطـبـيــة
واإلداري ـ ــة والـفـنـيــة خــاصــة الخريجين
ً
الكويتيين الجدد تماشيا مع السياسة
الوطنية لدعم الشباب الكويتي.
ولفت الــى أن «ضـمــان» مستمرة في
ت ـط ـب ـيــق م ـن ـظــومــة ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة

الــذك ـيــة ال ـت ــي تـمـهــد ال ـطــريــق لتصبح
ض ـمــان ال ـمــؤس ـســة ال ــرائ ــدة ف ــي مـجــال
الـصـحــة الــرقـمـيــة ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا فقامت الشركة بتأهيل
عدد من الشركات العالمية واستقبالها
في الكويت من خالل عروض تقديمية
وورش عمل لعرض الحلول المتوافقة
مع أحدث التطورات والتقنيات لنظام
الملف الطبي الموحد  EMRوالمتوافق
مع النموذج العالمي للمستوى السابع
من نظام  HIMSSوهي خطوة من شأنها
تطبيق رؤية مستقبلية طموحة لتطوير
النظم الصحية في الكويت.
وفي نفس السياق وتطبيقا للرؤية
التكنولوجية أشــار إلى اتخاذ الشركة
االس ـت ـع ــدادات ال ــازم ــة لتطبيق نـظــام
التحصيل اآللي لقيمة التأمين الصحي
وب ــواب ــة ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي ،وعــرضــت
الشركة أنظمتها وتجهيزاتها المتطورة
ومـ ـ ــراحـ ـ ــل ال ـت ـش ـغ ـي ــل عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــات
ً
المسؤولة في الدولة تمهيدا للبدء في
التنفيذ.
وبين أنه في إطار تنفيذ خطة انتقال
المستفيدين من مرافق وزارة الصحة
إلى مرافق ضمان بدأت الشركة تنفيذ
حملة تعريفية من خالل وسائل اإلعالم

ومواقع التواصل االجتماعي لتسليط
الضوء على اإلمكانيات والخدمات التي
توفرها للمستفيدين ،وتضمنت الحملة
اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـج ــال ـي ــات الــرئ ـي ـس ـيــة مــن
العاملين في الكويت عن طريق التواصل
مع البعثات الدبلوماسية الخاصة بهم
لعرض المعلومات عن عملية االنتقال
وسبل وإجراءات تلقي الخدمة.
وأكد الصالح أن الفترة المقبلة سوف
تشهد المزيد مــن دعــم وترسيخ رؤيــة
ال ـشــركــة لـتـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا وخططها
والمساهمة الفعالة في تطوير القطاع
الصحي في الكويت.

الجمعية العامة
وافقت الجمعية العمومية العادية
لشركة مستشفيات الضمان الصحي
ع ـلــى ب ـن ــود ج ـ ــدول األعـ ـم ــال وت ـقــاريــر
مـجـلــس اإلدارة ومــراق ـبــي الـحـســابــات
وت ـ ـقـ ــريـ ــر هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة
والمصادقة على البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
كما تــم انـتـخــاب أعـضــاء مجلس إدارة
الشركة لـلــدورة القادمة ومدتها ثالث
سنوات.

١٤
اقتصاد
 129مليون ريال أرباح «زين -السعودية» في الربع األول
ةديرجلا
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الخرافي :الشركة تحصد التزامها الجاد باستراتيجيتها التشغيلية

المبادرات النوعية
التي أطلقناها
ساعدتنا في
اكتساب خدماتنا
المزيد من الثقة

أع ـل ـنــت «زيـ ـ ــن -ال ـس ـع ــودي ــة»،
أن نتائجها ا لـمــا لـيــة الفصلية
سـجـلــت نـســب نـمــو قــويــة على
جميع مــؤشــراتـهــا الـمــالـيــة عن
فـ ـت ــرة ال ــرب ــع األول م ــن الـسـنــة
المالية الحالية ( ،)2019لتواصل
أداء ه ــا التشغيلي الـقــوي الــذي
أنهت به السنة المالية الماضية.
وك ـش ـفــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي بـيــان
صحافي ،أنها رفعت أرباحها
ال ـصــاف ـيــة الـفـصـلـيــة إلـ ــى نحو
 129مـلـيــون ريـ ــال ،م ـقــارنــة مع
 77مـلـيــونــا خ ـس ــارة ع ــن نفس
الفترة من عام  ،2018فيما ارتفع
إجمالي اإليرادات إلى نحو 2.1
م ـل ـيــار ري ـ ــال ف ــي ال ــرب ــع األول،
بنسبة نمو بلغت  24في المئة
عن نفس الفترة من عام .2018
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة أن ـه ــا
حــاف ـظــت ع ـلــى مـ ـع ــدالت الـنـمــو
فـ ــي األربـ ـ ـ ـ ــاح مـ ــا ق ـب ــل األعـ ـب ــاء
ال ـ ـت ـ ـم ـ ــوي ـ ـل ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــب
واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء ،لتصل

إلى  955مليون ريال في الربع
األول ،ب ــزي ــادة ق ــدره ــا  67في
ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بـ ـ  571مليونا
خالل الربع األول من عام ،2018
ليعكس هــامــش أرب ــاح مــا قبل
األع ـبــاء التمويلية والـضــرائــب
واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء بنسبة
 46في المئة.
وع ـ ـ ـ ــزت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـت ـح ـس ــن
الــواضــح فــي نتائجها المالية
ال ـف ـص ـل ـيــة إلـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة من
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ـم ــال ــي
السنوي ،نظير تقديم الخدمات
ت ـجــاريــا م ــن هـيـئــة االت ـص ــاالت
تقنية الـمـعـلــومــات مــن  15إلــى
 10في المئة ،وكذلك من عكس
بـ ـع ــض م ـخ ـص ـص ــات ات ـف ــاق ـي ــة
تـ ـس ــوي ــة الـ ـمـ ـب ــال ــغ ال ـم ـخ ـت ـلــف
عليها مع وزارة المالية ووزارة
االتصاالت وتقنية المعلومات
وهـ ـيـ ـئ ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وت ـق ـن ـيــة
المعلومات.
وقـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس

اإلدارة الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي في
م ـج ـمــوعــة زيـ ــن ون ــائ ــب رئـيــس
مجلس إدارة «زين -السعودية»
بــدر الـخــرافــي ،فــي تعليقه على
هذه النتائج« :تبرز نسب النمو
ال ـقــويــة ال ـتــي حققتها الـشــركــة
على جميع المؤشرات المالية،
واألداء القياسي الذي أنهت به
عـمـلـيــاتـهــا ف ــي ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
ال ـم ــاض ـي ــة ،أن ـه ــا م ـس ـت ـمــرة في
تحقيق األرباح والنمو».
وأضـ ـ ـ ــاف« :زي ـ ــن ال ـس ـعــوديــة
ت ـح ـصــد اآلن ال ـت ــزام ـه ــا ال ـجــاد
بــا سـتــرا تـيـجـيـتـهــا التشغيلية،
والتي بــدأت تحرز فيها تقدما
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـت ــركـ ـي ــز
المستمر على تطوير الكفاء ة
الـتـشـغـيـلـيــة ،واإلدارة الـفــاعـلــة
للتكاليف ،وابتكار العديد من
المبادرات الكتساب المزيد من
ال ـع ـمــاء ،وه ــو مــا ك ــان لــه بالغ
األثر في هذا التحسن الواضح
للنتائج المالية».

«المركز» يتعاون مع «كودد» لتدريب
المشاركين في برنامجه للخريجين

ً
سعيا منه لبناء القدرات البشرية كجزء من مسؤوليته االجتماعية

لقطة جماعية للمشاركين
ت ـعــاون الـمــركــز الـمــالــي الـكــويـتــي (الـمــركــز)
مع «كودد» ،أول أكاديمية للبرمجة في الشرق
األوسط ،لتقديم ورشة عمل مصممة خصوصا
ل ـتــدريــب ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي بــرنــامــج «ال ـمــركــز»
للخريجين .واستهدفت الورشة المبتدئين،
على مدى  3أيام ،عبر تقديم مفاهيم التقنيات
المالية ،وأسس إيجاد شركات ناشئة في مجال
التكنولوجيا ،والنظريات واألسس حول رأس
المال االستثماري المخاطر ،كما ركــزت على
تثقيف المشاركين حــول تطوير البرمجيات
وأسس البرمجة ،من أجل إعدادهم لمتطلبات
السوق.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ«المركز» مناف
الهاجري« :يؤمن المركز بأهمية إعداد الشباب
الـكــويـتــي لـمــواجـهــة مـتـطـلـبــات س ــوق العمل

ال ـخــاصــة ،األم ــر ال ــذي سـيـســاهــم فــي تحقيق
التنمية المستدامة القتصادنا الوطني ،ولذلك
تعاون المركز مع كــودد ،والتي تقدم منهجا
على مستوى عالمي تم تصميمه من قبل خبراء
في هــذا المجال ،ويقدمه فريق من المدربين
الـمــؤهـلـيــن ،لتعزيز م ـه ــارات الـمـشــاركـيــن في
برنامج المركز للخريجين ،الــذي أطلقه عام
 2017لبناء مهارات المشاركين وفتح فرص
جديدة لهم».
وأض ـ ــاف ال ـه ــاج ــري« :ي ــؤك ــد ه ــذا ال ـت ـعــاون
حرص المركز المستمر على تطوير المهارات
وال ـك ـفــاءات الـشــابــة كـجــزء مــن استراتيجيته
للمسؤولية االجتماعية ،والتي تقوم على ثالث
ركائز ،هي :بناء القدرات البشرية ،مواءمة بيئة
العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية،

تفعيل م ـبــادئ الـحــوكـمــة الــرش ـيــدة فــي بيئة
األعمال».
وفي نهاية ورشة العمل ،تمكن المشاركون
من فهم الكثير حــول قطاع التقنيات المالية
واتـ ـج ــاه ــات الـ ـس ــوق ال ـح ــدي ـث ــة ،وتـطـبـيـقــات
واستخدامات التقنيات المالية ،وكيفية توسيع
نطاق التقنيات المالية والتعامل مع القواعد
التنظيمية ،إلــى جانب التقنيات المالية في
الشركات التقليدية.
كما تمكن المشاركون من فهم رحلة تأسيس
شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا بدءا من
تـكــويــن األف ـكــار وال ـف ــرق ،وتـطــويــر المنتجات
وخطط األعمال ،إلى جانب الجوانب النظرية
وال ـت ـق ـن ـيــة ب ـش ــأن رأس الـ ـم ــال االس ـت ـث ـم ــاري
المخاطر وتمويل المشاريع الناشئة.

وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـخـ ـ ــرافـ ـ ــي« :ل ـق ــد
ســاعــدتـنــا ال ـم ـبــادرات النوعية
ال ـت ــي أط ـل ـق ـنــاهــا ف ــي اك ـت ـســاب
خدماتنا المزيد من الثقة ،كما
دفعت هذه المبادرات إلى إثراء
محفظة منتجاتنا ،واالستفادة
م ــن الـنـمــو الـكـبـيــر ف ــي خــدمــات
ال ـب ـي ــان ــات ،وقـ ـط ــاع ال ـم ـشــاريــع
واألعمال ،حيث تعتمد الشركة
على قدراتها الهائلة في توفير
خدمات النطاق العريض عالية
ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أحـ ــدث
تقنيات األلياف البصرية».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة
تـس ـت ـهــدف ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
ت ـط ــوي ــر حـ ـل ــول ش ـب ـكــة ال ـج ـيــل
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ،وأنـ ـظـ ـم ــة إن ـت ــرن ــت
األش ـ ـيـ ــاء ،إلثـ ـ ــراء ن ـمــط ال ـح ـيــاة
الرقمي لقاعدة عمالئها ،حيث
تسعى إلى توفير قائمة خيارات
مبتكرة من الخدمات «الذكية»
األك ـث ــر تـ ـط ــورا ،وال ـت ــي تـســاعــد
األف ـ ــراد ف ــي حـيــاتـهــم الـيــومـيــة،

بدر الخرافي
وال ـم ــؤس ـس ــات والـ ـش ــرك ــات في
بيئة األعمال.
وكانت الشركة أعلنت توقيع
ات ـف ــاق ـي ــة ب ـي ــع وإعـ ـ ـ ــادة تــأجـيــر
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة لـ ــأبـ ــراج مــع
ش ــرك ــة آي ات ــش إس الـقــابـضــة
بـقـيـمــة  2.52مـلـيــار ري ـ ــال ،كما
وقعت أخيرا سلسلة اتفاقيات
مهمة تستهدف االرتقاء بجودة

الـخــدمــات ،مــن أبــرزهــا :اتفاقية
مــع شــركــة نــوكـيــا ،و»ع ـلــي بابا
كـ ــاود» ،و«ه ـ ــواوي» ،واتـفــاقـيــة
مع شركة االتصاالت السعودية،
ومــع «ديـتــا س ــاد» ،وغـيــرهــا من
االتفاقيات النوعية ذات ُ
البعد
االستراتيجي.
وت ـت ـط ـل ــع الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ظــل
البيئة االقتصادية والتنظيمية

المتطورة فــي المملكة ،إلــى أن
تكون مــن الشركاء الرئيسيين
ف ــي بــرنــامــج ال ـت ـحــول الــوطـنــي
لـلـسـعــوديــة ،وال ــذي يـهــدف إلــى
زي ــادة اسـتـخــدامــات اإلنـتــرنــت،
حيث تعمل الشركة مع الجهات
المختصة لتطبيق المبادرات
التي ستسهم في تحقيق أهداف
الرؤية االقتصاية لعام .2030

«بيتك» يشارك بمؤتمر «دور القطاع الخاص
في مستقبل االقتصاد الكويتي»
أعلن بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) م ـشــارك ـتــه ف ــي مــؤتـمــر
«دور ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــاص فــي
مستقبل االقتصاد الكويتي»،
الـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه م ـج ـمــوعــة The
 Business Yearاال ع ــا مـ ـي ــة
لالخبار واألبحاث االقتصادية،
والـمـقــرر انـعـقــاده فــي المملكة
ال ـم ـت ـحــدة 17 ،يــونـيــو الـمـقـبــل،
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع ه ـي ـئــة تشجيع
االستثمار المباشر في الكويت
«.»KDIPA
وت ـ ــأت ـ ــي م ـ ـشـ ــاركـ ــة «بـ ـيـ ـت ــك»
فـ ــي إط ـ ـ ــار االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ــال ـش ــأن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري،
وإبـ ـ ـ ـ ــراز أهـ ـمـ ـي ــة دور ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــاص فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ،والـ ـح ــرص على
ت ـح ـف ـيــز ال ـج ـه ــود ال ـت ــي تـصــب
في تشجيع االستثمارات ذات
ال ـق ـي ـمــة ال ـم ـض ــاف ــة لــاق ـت ـصــاد
الكويتي ،حيث يعتبر المؤتمر
منصة مناسبة إلبــراز الفرص
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـمـ ـت ــاح ــة فــي
ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص،
وبـحــث ت ـطــورات بيئة األعـمــال
ومجاالت التمويل ،واستعراض
دور القطاع المصرفي في دعم
عـمـلـيــة ال ـت ـن ـم ـيــة ،ت ـمــاش ـيــا مع
رؤية الكويت  2035التي تهدف
لتحويل الكويت الى مركز مالي
وتجاري عالمي.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــش الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر
موضوعات ومحاور متنوعة،

«وربة» يجري سحب
«السنبلة» األسبوعي اليوم

فريق «بيتك» و TBYعلى هامش توقيع الشراكة
خ ــال حـلـقــة نـقــاشـيــة بـعـنــوان
«ت ـن ــوي ــع االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي
وق ـ ـ ـ ـ ــود لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،الـ ـت ــي
تـ ـسـ ـتـ ـع ــرض ح ـ ـ ــرص الـ ـك ــوي ــت
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االسـتــراتـيـجـيــة األخ ــرى بعيدا
عن النفط وتشجيع المزيد من
مشاركة القطاع الخاص.
ويعقد أيضا حلقة نقاشية
أخــرى بعنوان «القطاع المالي
الكويتي ودوره الرئيسي في
االق ـت ـص ــاد ال ـك ــوي ـت ــي» ،وكــذلــك
حلقة بعنوان «االقتصاد الرقمي
وري ـ ــادة األع ـم ــال» ال ـتــي تهدف

ال ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
وتحفيز ريادة األعمال لتدعيم
مكانة الكويت كمركز رقمي في
المنطقة.
و يـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــش ك ـ ـ ـ ــذ ل ـ ـ ـ ــك دور
االسـتـثـمــار االجـنـبــي المباشر
وخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة
وأسـ ــواق رأس ال ـمــال ،وغيرها
من المحاور التي تبرز أهمية
بيئة االستثمار ودور القطاع
الخاص في االقتصاد الكويتي،
وي ـج ـمــع ال ـمــؤت ـمــر كــوك ـبــة من
قيادات المال واألعمال وممثلين
من القطاعين العام والخاص،

ومـ ـس ــؤولـ ـي ــن ورج ـ ـ ـ ــال أعـ ـم ــال
محليين وأجانب.
من جانبها ،أكدت مجموعة
 The Business Yearأ هـمـيــة
الـ ـش ــراك ــة م ــع «بـ ـيـ ـت ــك» ،ال ــرائ ــد
عــالـمـيــا ف ــي ص ـنــاعــة الـتـمــويــل
االسالمي ،مشددة على أهمية
مـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر «دور
ال ـق ـطــاع ال ـخــاص فــي مستقبل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي» ،الـ ــذي
س ـي ـض ـي ــف ال ـك ـث ـي ــر ل ـل ـمــؤت ـمــر
ب ـف ـض ــل خـ ـب ــرات ــه فـ ــي ص ـنــاعــة
ال ـت ـمــويــل ودوره ف ــي الـتـنـمـيــة
ودعم االقتصاد الكويتي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
يجري بنك وربة سحب السنبلة األسبوعي الخامس عشر
في الحادية عشرة ظهر اليوم؛ ويتم إجراء السحوبات بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األ مـثــل لكل الراغبين في
توفير األمــوال ،وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم
فــي الــوقــت نـفـســه ،إضــافــة ال ــى ف ــرص لـلـفــوز بـجــوائــز نقدية
طوال العام.
وتماشيا مع رغبته في تطوير وتحديث خدماته وحلوله
المصرفية ،بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة األكبر
لعمالئه ،ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي
لقاه الحساب ،يعيد بنك وربــة إطــاق حملة السنبلة بحلة
جديدة ومتطورة في  ،2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية
وعينية أكبر ،حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية ا لـتــي يحصل عليها
العمالء ،لتصل الى أكثر من مليون دينار.
ويستمر البنك في السحوبات األسبوعية على  5رابحين
 1000دينار لكل منهم ،وتتميز السنبلة في  2019بالسحوبات
الكبرى ( ،)Mega Drawsالتي تقام كل ربع سنة لتكشف عن 5
رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول  100ألف دينار ،و4
رابحين بسيارات .Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد مــن الـفــرص للربح ،قــام بنك وربــة
بــزيــادة الـجــوائــز بسحب  Mega Drawاألخـيــر لـعــام ،2019
بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
أ م ــا فيما يتعلق بـفــرص ا لــر بــح فيحق لـكــل عميل فرصة
لدخول السحب مقابل كل  10دنانير في الحساب ،هذا وقدم
بنك وربة حال استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة التي تعد
المودعين بعوائد متوقعة تصل الى  ،%3.5وفرص ربح في
سحوبات السنبلة طوال فترة االستثمار.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

«الشركة تملك موجودات قوية تتوزع في اإلمارات والسعودية»
سند الشمري

قال اللوغاني إن شركة ً دبي ً
األولى حققت استقرارا نوعيا
في نتائجها للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر
 ،2018من خالل تحقيق
إيرادات تشغيلية ناجمة عن
عمليات البيع والتأجير في
محفظتها العقارية.

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
إدارة ش ــرك ــة «دبـ ـ ـ ــي» األول ـ ــى
للتطوير العقاري عبدالعزيز
ال ـلــوغــانــي ،إن ال ـشــركــة تعمل
جاهدة للنهوض بعملياتها،
وإغـ ـن ــاء مـحـفـظـتـهــا الـعـقــاريــة
بإضافة المزيد من المشاريع
الـمـثـمــرة ،الـتــي مــن شــأنـهــا أن
تـ ـع ــود بــال ـن ـفــع ع ـل ــى ال ـشــركــة
ومساهميها.
وأض ـ ــاف ال ـل ــوغ ــان ــي ،خــال
ا جـتـمــاع الجمعية العمومية
الـ ـع ــادي ــة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت أمـ ــس،
بـحـضــور مــا نسبته  89.7في
ا ل ـم ـئــة أن اإلدارة تـعـمــل على
ً
المضي قدما نحو إعداد خطة
اسـتــراتـيـجـيــة ،نـعـتــزم خاللها
ت ـ ـطـ ــويـ ــر مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ج ـ ــدي ـ ــدة،
واخـتـيــار اسـتـثـمــارات مجدية
فـ ــي ظـ ــل االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـم ــال ــي،
وان ـت ـع ــاش ال ـس ــوق ال ـع ـق ــاري،
ً
وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـف ـض ــل مـ ــا تـمـتـلـكــه
الشركة من قاعدة مالية صلبة.
وأوضــح أن الشركة تمكنت
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي مــن

اللوغاني خالل «العمومية» أمس
ً
الـ ـمـ ـض ــي ق ـ ــدم ـ ــا ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
أه ــداف ـه ــا ال ــرام ـي ــة إل ــى تـقــديــم
مـجـمــوعــة مـخـتــارة ومتنوعة
م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة وذات
ً
ال ـج ــودة الـعــالـيــة ،ابـ ـت ــداءا من
ت ـطــويــر ال ـم ـشــاريــع ال ـع ـقــاريــة
ً
مرورا بإدارة األصول العقارية
المملوكة للشركة ،مما ساهم

ذك ـ ــرت ش ــرك ــة أجـ ـي ــال ال ـع ـق ــاري ــة الـتــرفـيـهـيــة
أنـهــا بـصــدد ب ــدء اسـتـخــدام ح ــدود التسهيالت
الممنوحة لتمويل أعمال تطوير وبناء مشروع
األندلس ،حيث من المتوقع أن يستغرق تنفيذ
المشروع  3سنوات وبميزانية تقديرية لكامل
األعمال تبلغ  22مليون دينار.
وأفادت الشركة ،في بيانها لبورصة الكويت
بشأن عقد إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية،
ب ــأن األث ــر الـمــالــي لـلـتـطــور الـحــاصــل زيـ ــادة في
األص ــول مقابلها زي ــادة فــي المطلوبات بقيمة
أعمال تنفيذ المشروع.

«أموال» :تقديم تمويل
إلى شركة تابعة
أفـ ــادت شــركــة أمـ ــوال الــدول ـيــة لالستثمار
بــأنـهــا وق ـعــت اتـفــاقـيــة تـمــويــل م ــع شركتها
التابعة نور كابيتال ماركتس «نــور» ،مبينة
أن شركة أموال قامت بتمويل  90ألف دينار
لشركة نور لمدة سنة واحدة ،حسب الشروط
السوقية .وأضافت الشركة ،في بيانها أمس،
انه من المتوقع اثر المعلومة الجوهرية على
بند المركز المالي بزيادة في حساب المدينين
بمبلغ  94.6ألــف دي ـنــار ،وعـنــد االنـتـهــاء من
اتفاقية التمويل لمدة سنة ستحقق الشركة
ارباحا بما يقارب  4.6آالف دينار.

ً
 :Ooredooالشامي رئيسا
لقطاع التكنولوجيا

«المشتركة» توقع عقد إنشاء
مدرسة في أبوظبي
أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
توقيعها عـقــد إن ـشــاء مــدرســة لـبــرنــامــج أبوظبي
لمدارس المستقبل للمرحلة الثامنة بالمجموعة
الرابعة على شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
اإلمارات ،بائتالف مع شركة المجموعة المشتركة
للمقاوالت أبوظبي .وبينت الشركة ،في إفصاحها
للبورصة ،أن قيمة عقد المناقصة يبلغ  9.6ماليين
دينار ،وبمدة تنفيذ قدرها  503أيام.

ع ـي ـن ــت الـ ـش ــرك ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ــاتـ ـص ــاالت
المتنقلة «أريــدو» حسن الشامي في منصب
رئيس قطاع التكنولوجيا بالشركة.
وبينت الـشــركــة ،فــي إفصاحها لبورصة
الكويت أمــس ،ان الشامي يحمل مــا يقارب
 18ع ــام ــا م ــن ال ـخ ـب ــرة ال ـم ـه ـن ـيــة ف ــي مـجــال
ت ـك ـنــولــوج ـيــا االتـ ـ ـص ـ ــاالت فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
الشركات في إفريقيا وآسيا.

األسهم الصينية عند أعلى
مستوياتها منذ مارس 2018
أغلقت األسهم الصينية عند أعلى مستوياتها منذ أواخــر
مارس  ،2018عقب بيانات الناتج المحلي اإلجمالي ،التي جاءت
أفضل من المتوقع ،ورفعت مكاسبها منذ بداية هذا العام إلى
أكثر من  30في المئة.
وفي نهاية التداوالت ،ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة
 0.30في المئة إلى  3263نقطة ،وهو أعلى مستوى له منذ 22
مارس  ،2018فيما زاد مؤشر «شنتشن» بنسبة  0.70في المئة
إلــى  1772نقطة .وأظـهــرت البيانات الـصــادرة أمــس عــن مكتب
اإلح ـصــاء ات الوطني ،نمو االقتصاد الصيني بنسبة  6.4في
المئة خالل الربع األول من هذا العام ،مقارنة بتوقعات أشارت
إلــى  6.3في المئة ،فيما نما اإلنـتــاج الصناعي بنسبة  8.5في
المئة خالل مــارس ،مقارنة بتوقعات رجحت نموه بنسبة 5.6
في المئة فقط .وعند إغالق جلسة أمس ،بلغت مكاسب مؤشر
«شنغهاي» المركب  30في المئة منذ بداية العام الحالي ،فيما
ت ـجــاوزت مكاسب مــؤشــر «شنتشن»  40فــي المئة خــال نفس
الفترة ،بدعم من تفاؤل المستثمرين إزاء محادثات التجارة بين
واشنطن وبكين.

موجودات قوية
وذك ــر الـلــوغــانــي أن الـشــركــة

«التجاري» :برنامج تدريب من «يورومني» لموظفي البنك

أخبار الشركات
«أجيال» :بدء استخدام حدود
التسهيالت الممنوحة لمشروع األندلس

على نطاق واســع فــي تحقيق
مردود وعائد على استثمارات
الشركة.
وأض ـ ــاف أن ال ـشــركــة حققت
ً
خالل عام  2018أرباحا صافية
بـ ـلـ ـغ ــت  2.94م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـنـ ــار
وربحية سهم بلغت  2.95فلس،
ن ـت ـي ـجــة ن ـش ــاط ـه ــا الـتـشـغـيـلــي
الـ ـن ــاج ــم عـ ــن ع ـم ـل ـي ــات إن ـج ــاز

وت ـن ـف ـي ــذ وت ـس ـل ـي ــم ال ـم ـش ــاري ــع
المتاحة َّللبيع وتأجير وزيادة
ن ـســب ال ــش ـغ ــل ف ــي مـشــاريـعـهــا
المدرة للدخل ،ليصل إجمالي
إيرادات الشركة التشغيلية نحو
 3.44مــايـيــن دي ـنــار مــع نهاية
العام الماضي.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـش ــرك ــة حـقـقــت
ً
ً
اس ـت ـقــرارا نــوعـيــا فــي نتائجها

للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2018من خالل تحقيق
إي ـ ــرادات تشغيلية نــاجـمــة عن
عـمـلـيــات ال ـب ـيــع وال ـتــأج ـيــر في
محفظتها العقارية.

ً
تمتلك حاليا مــوجــودات قوية
بـلـغــت قـيـمـتـهــا  96.90مـلـيــون
دينار إذ تتوزع أصول الشركة
ف ــي ك ــل م ــن اإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ال ـم ـت ـحــدة وال ـم ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،في حين بلغت قيمة
حقوق مساهمي الشركة 74.02
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ف ــي ن ـهــايــة عــام
ً
 2018مقارنة ب ـ  71.59مليونا
بنهاية عام  ،2017كما انخفضت
مطلوبات الشركة بنسبة تصل
إلــى  12في المئة بقيمة 17.93
مليون دينار بنهاية عام 2018
مـقــارنــة ب ـ  20.48مليون دينار
بنهاية عام .2017
و ب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن اإلدارة ب ــذ ل ــت
ً
خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي ج ـه ــودا
حثيثة لتحقيق أفضل العوائد
لمساهمينا الـكــرام ،األمــر الذي
ع ـك ـس ـتــه ال ـن ـت ــائ ــج اإلي ـج ــاب ـي ــة
الحالية ،وأنــه وفــي هــذا المقام
ً
ووفقا لقواعد حوكمة الشركات
ف ــإن مـجـلــس إدارة شــركــة دبــي
األولـ ـ ــى ي ـقــر وي ـت ـع ـهــد بـســامــة
ون ــزاه ــة ومـصــداقـيــة الـبـيــانــات

المالية وكافة التقارير المقدمة
للمساهمين وأ نـهــا شاملة كل
ال ـجــوانــب الـمــالـيــة لـلـشــركــة من
بيانات ونتائج تشغيلية.
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ع ـلــى
كــل الـبـنــود ال ـ ــواردة فــي جــدول
األعـ ـم ــال ،وأب ــرزه ــا الـمـصــادقــة
ع ـلــى ت ـق ــري ــري مـجـلــس اإلدارة
ومراقبي الحسابات ،واعتماد
البيانات المالية والحسابات
الـخـتــامـيــة ل ـل ـشــركــة ،وذلـ ــك عن
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة في
 31د يـسـمـبــر  ،2018كـمــا تمت
الموافقة على توصية مجلس
اإلدارة بعدم توزيع أرباح.
وت ـم ــت ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى عــدم
ا سـتـقـطــاع نسبة  10فــي المئة
من األربــاح الصافية لمصلحة
االحتياطي القانوني اإلجباري
ً
للشركة وفقا لنص المادة 222
من قانون الشركات رقم  1لسنة
 2016لوجود خسائر متراكمة،
ووافـ ـق ــت ع ـلــى عـ ــدم اسـتـقـطــاع
أي نسبة من األربــاح لمصلحة
االحتياطي االختياري.

استكمل موظفو البنك التجاري الكويتي بقطاعي
الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية
ً
ً
الــدول ـيــة وق ـط ــاع إدارة ال ـم ـخــاطــر ،بــرنــام ـجــا تــدريـبـيــا
بعنوان «تمويل المشاريع والبنية التحتية والشراكة
بين القطاعين العام والخاص».
وقد تم إعداد وتقديم هذا البرنامج من قبل مؤسسة
يورومني  Euromoneyالعالمية المتخصصة بالتدريب
 فــرع المملكة المتحدة بالتعاون مع البنك التجاريال ـكــوي ـتــي ،ب ـهــدف تـعــزيــز وص ـقــل م ـه ــارات الـمــوظـفـيــن
لتحديد وتقييم المشاريع المتعلقة بقطاع النفط والغاز
والكهرباء والنقل والمواصالت والبنية التحتية.
وت ــم ت ـقــديــم وع ـ ــرض الـ ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة م ــن قبل
مارجريت أوسـيــس Margaret Osiusأحد المصرفيين
السابقين في بنك  JP Morgan Chaseوالتي تمتلك خبرة
كبيرة في مجال عمليات تمويل المشاريع على مستوى
الشرق األوسط والعالم.
من جانبها ،قالت سحر الرميح نائبة رئيس الجهاز
الـتـنـفـيــذي لـقـطــاعــي ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة لـلـشــركــات
والخدمات المصرفية الدولية أن البنك التجاري الكويتي
لـطــالـمــا ق ــام بـتـقــديــم وتــرتـيــب الـتـسـهـيــات االئتمانية
لـمـشــاريــع البنية التحتية الـعـمــاقــة فــي مـجــال النفط
والكهرباء والطرق والجسور وكذلك الخدمات الصحية.
وأضافت أن البنك ومنذ تأسيسه في ستينيات القرن
الماضي قواكب عجلة التطور والنهوض التي شهدتها
الكويت عن طريق تقديم التمويالت الالزمة للمشاريع
العمالقة ،كاشفة بــأن نـمــوذج الشراكة بين القطاعين
العام والخاص  PPPيعد أحد النماذج الناجحة إلنجاز
المشاريع الكيرة بالدولة.
ً
وتعليقا على طبيعة ومحتوى البرنامج التدريبي

موظفو «التجاري» خالل البرنامج
وأهميته ،أوضحت مارجريت أن قانون مشاريع الشراكة
بين القطاعين العام والخاص في الكويت يعتبر أداة
قوية وخطوة هامة لتعزيز االستثمار في قطاع الكهرباء
والماء والنقل والمواصالت والبنية التحتية لمشاريع
اإلسكان .وقد قامت السيدة  /مارجريت بإطالع موظفي
ال ـب ـنــك ع ـلــى أف ـضــل ال ـم ـمــارســات الـعــالـمـيــة وال ـ ــدروس
ال ـم ـس ـت ـفــادة ب ـشــأن ت ـمــويــل م ـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية
وغيرها من المشاريع األخرى وذلك في ظل التوسعات
الكبيرة لدولة الكويت سواء الجاري تنفيذها أو التي
يتم التخطيط لها.

وفـ ــي خـ ـت ــام ال ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدريـ ـب ــي ،أشـ ـ ــاد مــوظـفــو
قطاعي الخدمات المصرفية للشركات وكذلك الخدمات
المصرفية الدولية بالمعلومات القيمة التي حصلوا
عليها بحضورهم هذا البرنامج التدريبي الهام مثمنين
جهود البنك عما وقطاع الموارد البشرية بشكل خاص
فــي إع ــداد وتنظيم مثل هــذه الـبــرامــج التدريبية التي
تساهم في صقل مـهــارات وتطوير معارف الموظفين
على اختالف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية.

الذهب قرب أدنى مستوى في  4أشهر
رغم ارتفاع أسعاره مع تراجع الدوالر
ارتفعت أسعار الذهب ،أمس ،مع تراجع الدوالر،
لـكــن الـمـعــدن األص ـفــر ظــل ق ــرب أق ــل مـسـتــوى في
أربعة أشهر ،بعد نشر بيانات صينية أفضل من
التوقعات دعمت األسهم اآلسيوية وعززت
الشهية للمخاطرة.
وزاد الــذهــب فــي المعامالت الفورية
 0.2في المئة إلى  1278.50دوالرا
لألوقية (األونـصــة) ،بعد أن نزل
ب ـم ــا ي ـص ــل إل ـ ــى  1.2فـ ــي ال ـم ـئــة
ب ــال ـج ـل ـس ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،م ـس ـجــا
 1272.70دوالرا لألوقية ،وهو أقل
مستوى منذ  27ديسمبر.
وصعد الذهب في التعامالت اآلجلة
بــالــواليــات الـمـتـحــدة  0.3فــي الـمـئــة إلــى
 1281.20دوالرا لألوقية.

ون ــزل مــؤشــر ال ــدوالر  0.2فــي الـمـئــة ،بعدما أظهرت
بيانات استقرار وتيرة النمو االقتصادي في الصين
بــالــربــع األول مــن ال ـعــام عـنــد  6.4فــي الـمـئــة ،مـتـجــاوزة
التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته  6.3في المئة.
وانخفض المعدن األصفر نحو  5في المئة من ذروة
فبراير ،البالغة  1346.73دوالرا لألوقية ،ويجري تداوله
أق ــل مــن الـمـتــوســط الـمـتـحــرك فــي  50يــومــا و 100يــوم.
ويقول محللون إن ذلك يشير إلى مزيد من الضعف.
وعـلــى صـعـيــد ال ـم ـعــادن النفيسة األخـ ــرى ،ارتـفـعــت
الفضة  0.7في المئة إلى  15.08دوالرا لألوقية.
وزاد البالتين بالتعامالت الفورية  1.3في المئة إلى
 887.50دوالرا لألوقية ،فيما صعد البالديوم واحدا في
المئة إلى  1363.45دوالرا لألوقية.
(رويترز)

 %9تراجع أرباح
«مورغان ستانلي» الفصلية
أعلن مورغان ستانلي هبوط األرباح
ال ـف ـص ـل ـيــة  9ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــع ان ـخ ـفــاض
تعامالت األسهم والسندات بسبب تدني
تقلبات السوق.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إن
األرباح العائدة لحملة األسهم العادية
نزلت إلى  2.34مليار دوالر بما يعادل
 1.39دوالر ل ـل ـس ـهــم ف ــي ا ل ــر ب ــع األول
المنتهي في  31مارس ،من  2.58مليار
دوالر أو  1.45دوالر للسهم قبل عام.
وعـلــى أس ــاس مـعــدل ،حـقــق مــورغــان
ً
ستانلي أرباحا بلغت  1.33دوالر للسهم.
ك ــان الـمـحـلـلــون يتطلعون إل ــى ربــح
ً
قدره  1.17دوالر للسهم ،وفقا لبيانات
آي .ب ــي .إي .اس م ــن رفـيـنـيـتـيــف ،لكن
من غير الواضح إن كانت األرقام قابلة
للمقارنة.
(رويترز)

ً
هل باتت العمالت االفتراضية خيارا للجماعات المتطرفة؟

حــددت دراســة حديثة  6أسباب لحرص
الجماعات المتطرفة على استخدام العمالت
االفتراضية ،أهمها إخفاء هوية مستخدمي
هذه العمالت.
ال ــدراس ــة ال ـتــي أعــدت ـهــا م ــدرس ــة الـعـلــوم
السياسية بجامعة القاهرة ،د .رغدة البهي،
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ح ـ ـ ــدود ت ــوظ ـي ــف ال ـع ـمــات
االفتراضية في تمويل تنظيمات اإلرهاب»،
ت ــؤك ــد أن ال ـق ـف ــزة الـ ـت ــي ش ـهــدت ـهــا أس ـع ــار
العمالت اإللكترونية خالل العام الماضي لم
تكن من فراغ أو بسبب االستثمار ،ولكنها
تعود إلــى مضاربة واستخدام الجماعات
المتطرفة لهذه العمالت في نقل أموالها.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــات
االافتراضية تمتاز بعدة خصائص أولها
إخفاء هوية مستخدميها ،أي القدرة على
إخفاء وحماية هوية المستخدم.
ويمكن للمستخدمين التخفيف من بعض
التهديدات التقنية التي قد يترتب عليها
الكشف عــن هويتهم -مــن خــال استخدام
الـتـقـنـيــات الـمــدمـجــة فــي بـعــض تطبيقات
البيتكوين الجديدة ،أو عن طريق تشويش
عناوين الـ .IP
ثاني هذه األسباب هو سهولة استخدام

ّ
هـ ـ ــذه ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ،مـ ــا ُيـ ـم ــك ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
ال ـم ـت ـط ــرف ــة مـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ب ـس ـه ــول ــة؛
فاستخدامها ال يقتصر على المتخصصين
ُ
فـحـســب .وت ـش ـيــر االت ـج ــاه ــات ال ـعــامــة إلــى
ٍّ
أن التطور التقني لـكــل مــن المستخدمين
والجمهور آخذ في االزدياد.
ُ
ويأتي األمان كسبب ثالث ،حيث تعاني
ً
العمالت االفتراضية عددا من نقاط الضعف
ال ـم ـح ـت ـم ـلــة ،ال ـت ــي ق ــد ت ـس ـفــر ع ــن اخ ـت ــراق
التعامالت بها؛ ففي عام - 2011وفي وقت
مبكر من تاريخ العمالت االفتراضية -تمت
سرقة البيتكوين من قبل بعض فيروسات
الكمبيوتر.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ت ـل ــك
المخاوف بمرور الوقت ،كن كذلك
ال أن ذلك ال تصاحبه بالضرورة
ثـقــة الـتـنـظـيـمــات اإلرهًــاب ـي ــة في
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،خ ــاص ــة ف ــي ظــل
ً
ارتباطها جذريا بالدول الغربية.
أما السبب الرابع فيتمثل في أن
أجهزة الصراف اآللي للبيتكوين لم
تنتشر في العديد من المناطق الجغرافية
حول العالم على النحو المطلوب ،غير أن
التقرير يتوقع تزايد انتشار تلك األجهزة،

ً
بل واستخدام تلك العمالت مستقبل من قبل
المستهلكين واإلرهابيين على حد سواء.
خامس هذه األسباب تتمثل في تراجع
ً
مصداقية العمالت االفتراضية نسبيا بفعل
حـ ــداث ـ ـت ـ ـهـ ــا،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم

استقرارها ،وتذبذب أسعار صرفها .ولتلك
األس ـ ـبـ ــاب ،ال ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم بــاس ـت ـمــراريــة
العمالت االفتراضية الجديدة.
أما السبب السادس واألخير فيتمثل في
حـجــم الـمـعــامــات ،حـيــث ي ــؤدي انخفاض
حـجــم الـمـعــامــات إل ــى ارت ـف ــاع تكلفة نقل
المبالغ الكبيرة .وفــي المقابل،
تؤثر المعامالت الكبيرة
في السعر.

وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ـ ــك ،ال يـمـكــن إخ ـفــاء
المعامالت الفردية عالية القيمة .وبالتالي،
فاالرتفاع المفاجئ في حجم المعامالت من
شأنه أن يجذب االنتباه.
وعـلــى الــرغــم مــن الخصائص السابقة،
تـتـخــوف التنظيمات اإلرهــاب ـيــة مــن قــدرة
الدول الكبرى ذات التقنيات المتطورة على
اك ـت ـشــاف مــواطــن ضـعــف أنـظـمــة الـعـمــات
االف ـتــراض ـيــة ،ب ــل واسـتـغــالـهــا واع ـت ــراض
مبادالتها المالية.
كما تتعرض العمالت الفتراضية
ل ـعــدد م ــن الـهـجـمــات الـمـتـطــورة،
مـ ـث ــل :ال ـهـ ـج ـم ــات ال ـن ـظ ــام ـي ــة،
وه ـج ـم ــات سـلـسـلــة ال ـتــوريــد
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرم ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــات
التشفير .وقد تتعرض كذلك
ل ـل ـســرقــة م ــن خـ ــال اخ ـت ــراق
أج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـي ــن،
للوصول إلى مفاتيح التشفير
ل ـن ـق ــل ال ـع ـم ـل ــة إل ـ ــى ح ـس ــاب ــات
مغايرة.
وتطرقت الــدراســة إلــى صعوبة
ال ـجــزم بـفــوائــد الـعـمــات االفـتــراضـيــة
ً
مستقبل مع تطور تلك العمالت من ناحية،

والتكتيكات واألساليب اإلرهابية من ناحية
أخرى .ومع ذلك ،فإن التطورات الحديثة في
تلك العمالت ستدفع باتجاه استخدامها من
قبل أكثر التنظيمات اإلرهابية تطول ،والتي
باألساس.
تستهدف الدول الغربية
ٌ
وذكرت أنه إذا ظهرت عملة مشفرة آمنة
واسـ ـع ــة االنـ ـتـ ـش ــار ت ـخ ـفــي ال ـه ــوي ــة بـشـكــل
أفضل ،فمن المتوقع تزايد استخدامها من
قبل التنظيمات اإلرهــاب ـيــة .وإن لــم تظهر
تلك العملة ،فستستخدم تلك التنظيمات
العمالت االفتراضية الحالية.
بيد أن مدى هذا االستخدام يعتمد على
عدة عوامل مثل عدم االستقرار ،واالقتتال
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،وال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي ،وأجـ ـه ــزة
االستخبارات ،وغيرها .ونظرا إلى الة عدم
اليقين ،ستتطور آليات تمويل التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة بـطــرق ال يمكن التنبؤ بـهــا في
ً
الوقت الراهن ،لكن يمكن مالحظتها جزئيا
ً
تغييرا في
مع مرور الوقت ،وهو ما يتطلب
جهود مكافحة تمويل اإلرهاب .
(العربية .نت)
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يجذب األديب وليد عالء الدين
القارئ العربي إلى عالمه
اإلبداعي عبر أعمال حققت
ً
ً
انتشارا واسعا وتنوعت بين
الرواية والشعر والمسرح.
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التقى ثالثة من نجوم األغنية
تعد تجربة الفنانة عالية
النصف مميزة أرادت من
الشعبية ،سلمان العماري
خاللها إظهار جماليات
وعبدالعزيز الضويحي
وتجليات الحروف العربية وما وسلطان مفتاح في «جلسة
تتمتع به من رشاقة ومرونة.
شعبية تراثية خليجية».

21

واصلت الندوة الفكرية
«إعادة صياغة االستراتيجية
الثقافية لمجلس التعاون»
أعمالها لليوم الثاني على
التوالي.

غراندي أصغر فنانة رئيسية
في تاريخ «كواتشيال»

ً
نشرت صورا لدماغها تظهر إصابتها باضطراب عقلي
وراء صــورة الفتاة الناعمة ،تخفي نجمة البوب األميركية أريانا
غــرانــدي فنانة تتحكم في زمــام مسيرتها وصورتها ،وتعرف كيف
تستفيد مــن جــاذبـيـتـهــا ،ومــن مــواقـفـهــا الـمــدافـعــة عــن حـقــوق الـمــرأة
الستقطاب الجمهور.
ويبدو أن مسيرة هذه الفنانة الشابة ال يمكن أن تنال منها ال المآسي
وال النكسات ،مثل اعتداء مانشستر عند خروج الحضور من إحدى
حفالتها عام  ،2017أو انتحار حبيبها السابق مغني الراب ماك ميلر،
أو انفصالها عن خطيبها الممثل بيت ديفيدسون .وقد اختارتها مجلة
"بيلبورد" امرأة العام في  ،2018وهي غالبا ما تحتل صدارة تصنيف
مبيعات األلبومات وعمليات االستماع بالبث التدفقي في الواليات
المتحدة ،وتستعد اآلن العتالء خشبة أهم المهرجانات في العالم.
ف ـخ ــال عـطـلــة األسـ ـب ــوع ال ـحــال ـيــة ،سـتـصـبــح غ ــران ــدي ( 25عــامــا)
أصغر فنانة رئيسية في تاريخ مهرجان كواتشيال الشهير بصحراء
كاليفورنيا.
ُولدت غراندي في فلوريدا ،وهي من أصل إيطالي ،يبلغ طولها 1.52
متر ،وانتقلت إلى نيويورك ،حيث جذبتها أضواء برودواي في سن
المراهقة .وسريعا حققت شهرة في محطة "نيكيلوديون" لألطفال،
ومن ثم من خالل نجاح ألبومها األول لعام .2013
كانت يومها نموذجا عن نجمات البوب الشابات على غرار بريتني
سبيرز مع تنانيرها القصيرة الملونة وشعرها الطويل المربوط
وكلمات أغنياتها البريئة ،لكنها أضافت في السنوات األخيرة إلى
هذه الصورة جرعة من اإلثارة وااللتزام بقضايا النساء ،فقد نشرت

في عام  2015رسالة طويلة تندد فيها بنهم الجمهور وفضوله لمعرفة
خصوصياتها.
من جانب آخر ،نشرت غراندي على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"
صورة مسح لدماغها تظهر عالمات على إصابتها باضطراب ما بعد
الصدمة ،بعد الهجوم اإلرهابي الذي وقع خالل حفلها الموسيقي في
مانشستر بإنكلترا عام  ،2017وأسفر عن وفاة  22شخصا ،وإصابة
نحو  500آخرين بجروح ،فيما لم تصب أريانا بأي أذى ،وعلقت على
الصورة قائلة" :مرحة ومرعبة".
وشاركت غراندي أيضا بصور لنماذج من مسح لدماغ سليم وآخر
مصاب باضطراب ما بعد الصدمة ،تبدو أكثر اعتداال من صورة مسح
دماغها.
ويـمـكــن أن تـتــرك الـصــدمــة تــأثـيــرا دائـمــا فــي الــدمــاغ ،يمكن رؤيـتــه
باستخدام التصوير الطبي باستخدام أشعة غاما " ،"SPECTويتم
تشخيص المصابين بــه اعـتـمــادا على أعــراضــه فـقــط ،وال يـعــرف ما
الذي يفعله بالدماغ بالفعل ،ما يجعل العالج صعبا من دون إجراء
مسح للدماغ.
ويقول د .دانييل أمين ،اختصاصي الطب النفسي وفحص الدماغ
الرائد في استخدام التكنولوجيا بالطب النفسي ،إنه من خالل الصور
التي نشرتها ال تسلط الضوء فقط على تقنيات مسح الدماغ المتاحة
لتشخيص أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ،لكنها ستساعد أيضا
في إزالة الغموض عن األعراض التي يعانيها الكثيرون بعد حدوث
صدمة.

ً
ً
ميراي ماتيو تحيي حفال استثنائيا في قصر
الماركيز دو ساد  26يوليو المقبل
ستحيي المغنية الفرنسية ميراي ماتيو
ح ـف ـلــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ــي  26ي ــول ـي ــو بـقـصــر
الماركيز دو ســاد ،فــي إطــار مهرجان يقام
في بلدة الكوست بمقاطعة فوكلوز جنوب
فرنسا ،على ما أعلن المنظمون يوم االثنين.
وت ـع ــود آخ ــر ح ـف ــات مــات ـيــو ( 71عــامــا)
فــي فرنسا إلــى عــام  ،2014بمناسبة مــرور
 50عاما على انطالق مسيرتها .ومنذ ذلك
الحين ،كانت المغنية تقيم حفالت بانتظام
خارج البالد ،خصوصا في أوروبا الشرقية.
وال ـعــام الـمــاضــي ،أص ــدرت مــاتـيــو ألبومها
الرابع واألربعين.
وهــذا المهرجان ،الــذي أنشأه عام ،2000
مـصـمــم األزي ـ ــاء ب ـي ــار ك ـ ـ ــاردان ،م ــال ــك قصر
الـ ـم ــاركـ ـي ــز دو س ـ ـ ــاد ،م ـخ ـص ــص ل ـل ـم ـســرح
والرقص والغناء.
وقــال كــاردان ،الــذي يحتفل بعيد ميالده

ميراي ماتيو

أريانا غراندي

غالية بن علي تغني في رام الله
ضمن «رحلة الروح»

الـ ـ ــ 97ف ــي  2يــول ـيــو" :م ـي ــراي نـجـمــة كـبـيــرة.
أسافر كثيرا ،وأستطيع القول إنها النجمة
الفرنسية األكثر شهرة في الخارج .أخبرتني
ماريا كاالس بأنها كانت تملك أعظم صوت
فرنسي".
وأكــدت ماتيو" :شــرف كبير أن أغني في
ه ــذا ال ـم ـكــان ال ـت ــاري ـخ ــي .ب ـي ــار كـ ـ ــاردان هو
رائــد في عالم الموضة ،هو سفير الموضة
الـفــرنـسـيــة بــالـعــالــم .بـعــد أول حفلة لــي في
األول ـم ـب ـيــا ع ــام  ،1965غـنـيــت خ ــال حفلة
استقبال في منزله بحضرة جورج بومبيدو
(الرئيس الفرنسي السابق)".
ِّ
وشيد هذا القصر بالكوست في عام 1716
غــاس ـبــار فــران ـســوا دو س ــاد ،جــد الـمــاركـيــز
دو ســاد ،الــذي عاش هناك لسنوات ،وأنشأ
مسرحا في المكان.
(أ ف ب)

غالية بن علي

أمينة

أمينة تحيي «شم
النسيم» مع عاصي
تشارك المطربة أمينة في حفالت شم النسيم بحفل
ضخم يقام في  28الجاري بمدينة شرم الشيخ.
ويـشــاركـهــا فــي الـحـفــل الـمـطــرب الـلـبـنــانــي عاصي
الحالني في أول لقاء يجمعهما على خشبة المسرح.
وستقدم أمينة العديد من أغانيها القديمة إلى جانب
أعمال ألبومها الجديد "اللي راحو".

داليدا خليل

إليسا

داليدا خليل تشارك إليسا تؤجل إطالق
إمام بطولة «هوجان» فيديو كليب «كرهني»
كشف الفنان محمد إمــام أن اللبنانية داليدا خليل
ستشاركه بطولة مسلسل "هوجان" الــذي يخوض به
السباق الرمضاني  .2019ونشر إمــام صــورة برفقة
الـفـنــانــة اللبنانية عـلــى حـســابــه بـمــوقــع "إنـسـتـغــرام".
ويشارك في المسلسل إلى جانبهما :صالح عبدالله،
وأوس أوس ،وكريم محمود عبدالعزيز ،وريا الخولي.

أعلنت الفنانة إليسا خبرين لجمهورها ،األول تأجيل
اطــاق فيديو كليب "كرهني" الــذي كــان من المقرر أن
يصدر أمــس ،وأكــدت ان السبب هي انجي جمال التي
تريده بأفضل صورة ممكنة.
أما الخبر الثاني فسعيد ،وهو أنها ستحضر حفالت
في المغرب وتونس هذا الصيف.

أخذت الفنانة التونسية غالية بن علي جمهور
مـهــرجــان "رحـلــة الـ ــروح" ،ال ــذي تنظمه مؤسسة
الـكـمـنـجــاتــي الـمــوسـيـقـيــة لـلـسـنــة ال ــراب ـعــة على
التوالي ،في رحلة فنية غنت فيها مجموعة من
أغاني الراب والطرب والصوفية.
وأطـلــت غالية على الجمهور ،الــذي امتأل به
مسرح قصر رام الله الثقافي ،المؤلف من 850
مقعدا ،وهي ترتدي الكوفيه الفلسطينية ،مقدمة
وصــات غنائية من ألبومها األخير (موصول)
برفقة فرقتها الموسيقية (ماك).
وج ــاء ف ــي ن ـشــرة لـلـمـهــرجــان" :بـ ــدأت الـفـنــانــة
التونسية البلجيكية غالية بــن علي مسيرتها
الفنية عام  1992كمغنية وكاتبة ومؤلفة وراقصة
وفنانة تشكيلية ورسامة ومصممة وممثلة".
وأضافت النشرة" :تعمل موسيقاها على مزج
أنـ ــواع مختلفة مــن الـمــوسـيـقــى ،ورب ــط ثـقــافــات
مختلفة ،وإحياء القديمة منها وتأصيل الجديدة،
وق ــد ُعــرفــت مــوسـيـقــاهــا السـتـنــادهــا إل ــى أن ــواع
متعددة من الموسيقى وإلظهارها الموسيقى
العربية المعاصرة".
وأوضـ ـح ــت أن "مـ ـش ــروع م ــوص ــول ق ــد يـكــون
أكثر مشاريع غالية بن علي الصوفية والروحية
الموجهة حتى اآلن ،وقد كتبت بن علي المجموعة
كــامـلــة ورتـبـتـهــا فــرقــة ال ـجــاز الـجـمــاعـيــة .بعض
الكلمات كتبها شعراء عرب شباب وأخرى كتبتها
بمفردها".
وروت غــالـيــة للجمهور قـصــة كـلـمــات أغنية
أه ــداه ــا ل ـهــا مـحـمــد زي ــن ال ــاج ــئ الـ ـس ــوري في
تركيا ،وقالت إنها خالل عام ونصف لم تتمكن
من تلحينها أو توزيعها موسيقيا.
وق ـ ــال ـ ــت" :بـ ـع ــدم ــا ش ـ ــاه ـ ــدت شـ ــريـ ــط ف ـيــديــو
للطفل الفلسطيني أحـمــد مـنــاصــرة ال ــذي ظهر
فـيــه وه ــو م ـصــاب بـعــد ات ـهــامــه بـتـنـفـيــذ عملية
طعن فــي الـقــدس ،وهــو اآلن معتقل فــي السجن

اإلسرائيلي ،تمكنت من تلحين األغنية في يوم
واحـ ــد" .وأضــافــت أنـهــا تـهــدي األغـنـيــة لــأســرى
الفلسطينيين ،وطلبت مــن الفنان الفلسطيني
منذر الراعي الصعود إلى المسرح ،وتقديم وصلة
غنائية اختار أن تكون من الغناء الصوفي.
وف ــي آخ ــر وصـلــة غنائية لـفــت غــالـيــة نفسها
بالعلم التونسي ،الذي كان يرفعه أحد الحضور،
وقدمت أغنية "شافوني اللي غاروا مني قالولي
وش عجبك فيها".
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان
رحلة ال ــروح ،الــذي شاركت فيه بثالث أمسيات
فنية في القدس وأريحا ورام الله.
وقالت في تصريح صحافي بعد العرض" :أنا
فخورة للتواجد في هــذا المهرجان .الغناء في
فلسطين تجربة مختلفة ،وأنا غنيت في القدس
وأريحا ورام الله" ،متابعة" :هذا المهرجان الذي
أشارك فيه للمرة األولى من أحلى أشكال المقاومة
والحضور ،والتأكيد ان هذه أرضنا وبالدنا".
وأوضحت غالية أن أغاني ألبوم موصول ،الذي
ُ
أنتجته عام  ،2012تغنى ألول مرة في بلد عربي،
مبينة أنها طلبت من موسيقيين فلسطينيين
مشاركتها األمسية إ لــى جــا نــب فرقتها لتقديم
أغان أخرى من أجل تنويع األمسية.
وحول مشاريعها الغنائية المستقبلية قالت:
"يسمونني الغجرية بنت الــريــح ،لــدي مشاريع
كثيرة ،ال أخطط كثيرا ،دايما نمشي على الطريق
ونقابل ناس ونتعلم" ،مضيفة" :عندي استعداد
دائما اجي لفلسطين .بالنسبة لي الحضور إلى
هنا طريقة مقاومة مختلفة".
وتــزامــن مهرجان رحـلــة ال ــروح هــذا الـعــام مع
احتفال الفلسطينيين بالقدس عاصمة الثقافة
اإلسالمية ،فكان حفل االفتتاح في عرض خاص
لهذه المناسبة ،شــارك فيه فنانون من مختلف
دول العالم في مدينة أريحا.

ثقافات ١٨

توابل ةديرجلا
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عالء الدين :الرواية تتوسل بالجمال والمتعة الستدراج القارئ
«األدب منتج إنساني يتطور بتطور اإلنسان وأفكاره وذائقته»
القارئ
استطاع األديب المصري وليد عالء الدين أن يجذب
ً
ً
العربي إلى عالمه اإلبداعي عبر أعمال حققت قبوال وانتشارا
ً
واسعا ،وتنوعت بين الرواية والشعر والمسرح ،لكن تبقى
روايتاه "ابن القبطية" و"كيميا" أبرز ما أنجز حتى اآلن،
واحتفى بهما النقاد لما تميزتا به من طرح جديد على مستوى
الشكل والمضمون" .الجريدة" التقت عالء الدين في حوار
حول تجربته مع الكتابة اإلبداعية.
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

جالل الدين
الرومي في
روايتي «كيميا»
ليس شخصية
تاريخية

«وشي في وشك»
نص مسرحي
يعالج فكرة
النقاب ويصدر
ً
قريبا

● "كيميا" هل تعتبر رواية
تأريخية ترد على ما ورد من
أس ــاط ـي ــر ف ــي أعـ ـم ــال قـ َّـدســت
ُ
جــال ا لــد يــن ا لــرو مــي وك ِتبت
م ــن وح ــي م ــا َّ
دون ـ ــه مــريــدوه
فقط؟
 ا لـ ـ ـ ــروا ئـ ـ ـ ــي ل ـ ـيـ ــس ك ــا ت ــبتاريخ ،وال يوجد في الرواية
ً
 بــوص ـف ـهــا أدب ـ ـ ــا -م ــا يـمـكــنتسميته "رواية تاريخية" ،إال
من باب االستسهال؛ فاألدب
فـ ـ ــن ق ـ ــائ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـيـ ـي ــل،
والرواية لعبة سردية تتوسل
بالجمال والمتعة الستدراج
القارئ إلى عالمها .صحيح
أن ا ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـن ـ ـهـ ــا يـ ــة
ّ
تواصلي  ،أي أن لدى الكاتب
ما يــود توصيله للقارئ من
رؤى وأ ف ـك ــار و مـعـلــو مــات أو
حتى منهج تفكير في الكون
وكائناته ،لكنه تواصل فني،
غير مباشر ،أساسه وجوهره
التخييل.
ً
ي ـص ـبــح الـتـخـيـيــل تــزيـيـفــا
حـ ـي ــن ن ـ ـمـ ــارسـ ــه عـ ـل ــى م ـ ــادة
م ـن ـض ـب ـط ــة بـ ـمـ ـن ــاه ــج ب ـحــث
ع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة ،كـ ـ ــا ل ـ ـ ـتـ ـ ــار يـ ـ ــخ .وإن
تخلينا عن التخييل مكتفين
بسرد التاريخ وفق مصادره
فقد ابتعدنا عــن ملعب الفن
واألدب.
يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوز ل ـ ـ ـنـ ـ ــا اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال
التاريخ في الرواية بالطبع،
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوز أن نـ ـظ ــل
مـ ـتـ ـشـ ـبـ ـثـ ـي ــن بـ ـ ــأنـ ـ ــه تـ ـ ــاريـ ـ ــخ،
وأن ن ـم ـن ــح ا ل ـ ــروا ي ـ ــة و ص ــف
"تاريخية".
لنا أن نناقش األفكار وأن
نتسلل بين الفجوات لنطرح
ا ح ـت ـمــاالت جــد يــدة ،أو نعيد
ترتيب المعطيات التاريخية
من أجل طرح تصور مختلف.
الرومي في رواية "كيميا"
لـ ـي ــس ش ـخ ـص ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ــة،
إن ـ ـ ـمـ ـ ــا ه ـ ـ ــو ص ـ ـ ـ ـ ــورة ذهـ ـنـ ـي ــة
را ئـجــة ،مصنوعة بانتقائية
شديدة من مختارات مجتزأة
م ــن ت ـ ــراث أد ب ـ ــي ذي مـسـحــة
دينية (معظمه شعر) أنتجته
ش ـخ ـص ـيــة تــاري ـخ ـيــة عــاشــت
قبل ثمانية قرون.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ــذه ـن ـي ــة
حــا ضــرة و مــؤ ثــرة ،لــذا فإنها
ً
لـ ـيـ ـس ــت تـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــا ،وال ـ ـنـ ــص
ال ـش ـعــري م ــوج ــود وم ـت ــداول

وإن شاع منه ما يخدم فقط
ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـ ـمـ ــرغـ ــوبـ ــة.
وال ـعــودة لـلـتــاريــخ كــانــت من
أج ــل مـنــاقـشــة ه ــذه ال ـصــورة
ودعوة القارئ إلعادة التفكير
ف ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـيـ ـلـ ـه ــا ف ـ ــي ضـ ــوء
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات أخـ ـ ـ ــرى م ـن ـه ــا مــا
هــو تــاريـخــي (حـكــايــة الـفـتــاة
كيميا ،وكل ما يتعلق بحياة
الـ ــرومـ ــي وشـ ـم ــس وال ـع ـص ــر
ا ل ــذي عــا شــا فـيــه) ومعطيات
أخـ ــرى أع ـت ـبــرهــا راه ـن ــة وإن
كـ ــان إن ـت ــاج ـه ــا ق ـب ــل ثـمــانـيــة
ق ـ ـ ـ ــرون ،وهـ ـ ــي م ـج ـم ــل ت ـ ــراث
ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات مع
ال ـصــورة الـشــائـعــة ع ـنــه ...كل
هـ ــذا داخ ـ ــل ل ـع ـبــة م ــن الـحـلــم
والتخييل والفانتازيا ،إنها
وسـ ـيـ ـلـ ـت ــي لـ ـ ــدعـ ـ ــوة الـ ـ ـق ـ ــارئ
للتفكير فــي ص ــورة ا لــرو مــي
ً
خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا ،وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وج ـ ــه
ال ـع ـم ــوم ف ــي ك ــل م ــا يـصـنـعــه
اآلخـ ـ ـ ــرون م ــن ص ـ ــور ذه ـن ـيــة
ويطلبون منا االستسالم لها
والتسليم بها.
● ب ـ ــا لـ ـ ـت ـ ــأ كـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـقـ ــاال تـ ــك
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة تـ ـعـ ـك ــس ف ـك ــرك
وأسلوبك ...لكن ماذا أفادتك
الصحافة على مستوى تقنية
الكتابة اإلبداعية؟
 الـصـحــافــة فــن تــواصـلــي،واألدب كــذ لــك ،ا ل ـم ـهــارات في
ً
ال ـح ـق ـل ـي ــن تـ ـق ــريـ ـب ــا واح ـ ـ ــدة،
ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق أن األو ل ـ ـ ـ ـ ــى م ـه ـن ــة
واأل خ ـي ــرة لـعـبــة .فــي المهنة
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم خ ـ ـي ـ ــال ـ ــك ب ـش ـك ــل
منضبط لــد عــم م ـهــارا تــك في
إ ي ـصــال ا لـمـعـلــو مــة أو الخبر
بــأقــل ق ــدر م ــن الـتـحـيــز ،ومــن
دون إ خـ ـ ـ ــال بـ ـح ــق ا ل ـ ـقـ ــارئ
فـ ـ ـ ــي اإلح ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــة ب ـ ــال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع
وال ـم ـع ـل ــوم ــات واألشـ ـخ ــاص
واألخبار وتفاصيل القصص،
وربما تربط الخبر بمحيطه
وتـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــه وقـ ـ ـ ــد تـ ـفـ ـك ــر م ــع
القارئ  -أو ألجله  -في بعض
االحتماالت.
ف ـ ـ ــي األدب أو ا لـ ـكـ ـت ــا ب ــة

لو!
مسفر الدوسري

اإلبـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ك ــل
المعطيات السابقة :الوقائع،
وال ـم ـع ـل ــوم ــات واألشـ ـخ ــاص
واألخبار والتفاصيل ...إلخ،
لصنع عــا لــم خـيــا لــي وضبط
ل ـ ـع ـ ـبـ ــة س ـ ـ ــردي ـ ـ ــة ت ــواصـ ـلـ ـي ــة
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ت ـ ـتـ ــوسـ ــل
ب ــال ـج ـم ــال وتـ ـ ـغ ـ ــازل الـ ـق ــارئ
بوعد المتعة من أ جــل إقامة
ً
حوار معه ،أيا كان هدفك من
ذلك :أن تسرب لوعيه معرفة،
أن تـ ـلـ ـهـ ـم ــه مـ ـنـ ـه ــج ت ـف ـك ـي ــر،
أن ت ــد ع ــوه ل ـي ـشــاركــك زاو يـ ــة
ن ـظــرك فــي قـضـيــة أو مــوقــف،
أو ل ـ ـم ـ ـجـ ــرد تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ل ــذ ت ــك
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي اس ـت ـع ــراض
خيالك وأفكارك.
● ي ـت ـنــوع ن ـشــاطــك األدب ــي
بين الشعر والقصة والمسرح
والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد ...كـ ـي ــف أث ـ ـ ــرى ه ــذا
ا ل ـت ـنــوع ت ـجــر ب ـتــك ،وأي هــذه
العوالم أقرب إليك أكثر؟
ً
 أ كـ ــرر دا ئـ ـم ــا أن ا لـكـتــا بــةبــال ـن ـس ـبــة ل ــي ه ــي االمـ ـت ــداد
المكتوب للتفكير ،واحدة من
التجليات المادية الصالحة
ل ـل ـم ـشــاركــة الن ـش ـغ ــال الـعـقــل
ب ــالـ ـتـ ـس ــاؤالت .ه ــي نـ ــوع مــن
م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــق وإع ـ ـ ـ ـ ــادة
تــرت ـيــب ال ـم ـع ـط ـيــات لـتـفـكـيــك
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاؤالت وت ـ ـجـ ــزئ ـ ـت ـ ـهـ ــا
وتـ ــوس ـ ـيـ ــع مـ ـس ــاح ــاتـ ـه ــا مــن
أ ج ــل إ عـ ــادة تــر كـيـبـهــا بشكل
ي ـ ـس ـ ـمـ ــح ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـن ـه ــا
وم ـش ــارك ـت ـه ــا مـ ــع اآلخـ ــريـ ــن.
ً
لـ ــذ لـ ــك ال أ ق ـ ـ ــف ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا أ م ـ ــام
األنواع أو األجناس األدبية،
ً
ً
أرى ا ل ـك ـتــا بــة ك ـيــا نــا وا ح ـ ــدا ،
كــالـمــوسـيـقــى يـمـكـنــك – وفــق
مـ ـه ــار ت ــك  -ا س ـ ـت ـ ـخـ ــدام آالف
اآلالت وإ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار م ــا يـ ـي ــن
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـب ـ ـعـ ــة
نـغـمــات أ صـلـيــة ،وليصنفها
ا لـمـصـنـفــون بـعــد ذ لــك كيفما
شاؤوا.
● هـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــول إن
روايـ ـتـ ـي ــك األول ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة
"ابـ ـ ـ ــن الـ ـقـ ـبـ ـطـ ـي ــة" و"كـ ـيـ ـمـ ـي ــا"

وليد عالء الدين
كـ َّـرسـتــا لـهــذه الـفـكــرة؟ أقصد
إذا بــة الحدود بين األجناس
األدبية؟
 ال ـن ـقــاد ق ــال ــوا ذل ــك ،وفــيظني أنها سمة مشتركة في
كـتــا بــات هــذا ا لـعـصــر .بصفة
عـ ـ ــا مـ ـ ــة ،األدب ك ـ ــا ئ ـ ــن حـ ــي،
ب ـم ـع ـنــى أنـ ــه م ـن ـتــج إن ـســانــي
ي ـ ـت ـ ـطـ ــور ب ـ ـت ـ ـطـ ــور اإلنـ ـ ـس ـ ــان
وأفكاره وذائقته ،وال يصلح
مع األدب منطق القياس على
مــا سبق وأن ّ
قعد لــه النقاد،
علينا أن نكتب وعلى النقاد
أن ي ـتــا ب ـعــوا و ي ـص ـن ـفــوا كـمــا
شاؤوا.
● حدثني عن تجربتك في
مجلة " ت ــراث" وإ ل ــى أي مــدى
أس ـه ـمــت ف ــي ت ـح ـق ـيــق هــدفــك
في المزج بين اإلبداع والعمل
الصحافي؟
 إدارة تـ ـ ـح ـ ــر ي ـ ــر م ـج ـل ــةثقافية عربية ،أشبه بجلسة
نقاش فكري مفتوح بحضور
م ـم ـث ـل ـي ــن ل ـم ـع ـظ ــم ت ـج ـل ـيــات

الفكر والثقافة ،على اختالف
ال ـم ــرج ـع ـي ــات وال ـم ـن ـط ـل ـقــات
والـجـغــرافـيــات واالنـتـمــاء ات.
وقـ ــد س ـم ـحــت ب ـي ـئــة ال ـحــريــة
الـ ـفـ ـك ــري ــة الـ ـت ــي أعـ ـم ــل ف ـي ـهــا
ً
بــأن يـكــون هــذا ال ـحــوار ثــريــا
ً
ود س ـ ـ ـمـ ـ ــا  ...وأ مـ ـل ــي أن أ ك ــون
ً
نــاجـحــا فــي اسـتـثـمــاره ونقل
مــا أسـتـطـيــع مــن وهـجــه عبر
أعـ ـ ــداد ال ـم ـج ـلــة إلـ ــى ال ـق ــارئ
العربي.
● ما المشروع األدبي الذي
ً
تعكف على إنجازه حاليا ؟
 مـنــذ أن ا نـتـبـهـ ُـت إ ل ــى أنالـ ـكـ ـت ــاب ــة مـ ـ ـش ـ ــروع ول ـي ـس ــت
ً
ً
وحـيــا أو إلـهــامــا ،وأ نــا أعمل
ف ــي ع ــدة م ـشــاريــع م ـتــوازيــة،
ربما كان أقربها للنشر نص
الفصحى
بالمصرية
مسرحي
ّ
ّ
"وشـ ـ ـ ــي فـ ــي وش ـ ــك"
عـ ـن ــوان ــه ِ
يعالج فكرة النقاب بوصفه
ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة م ـ ـع ـ ـقـ ــدة وش ـ ــدي ـ ــدة
الحساسية في مجتمعاتنا.

روايتان وديوانان وجائزتان

غالف «ابن القبطية»

ً
وليد عالء الدين ( 46عاما) أديب مصري ،ومدير تحرير
مـجـلــة "تـ ــراث" اإلم ــارات ـي ــة .ص ــدرت لــه رواي ـت ــان هـمــا "ابــن
الـقـبـطـيــة" و"كـيـمـيــا" .وديــوانــا شـعــر "تــردنــي لـغـتــي إلــي"،
ُ
و"ت ـفـ ّـســر أع ـضـ َ
ـاء هــا ل ـلــوقــت" .وف ــي ال ـم ـســرح "الـعـصـفــور"
الـحــاصـلــة عـلــى جــائــزة ال ـشــارقــة ل ــإب ــداع ال ـعــربــي ،و"72
ساعة عفو" الحاصلة على جائزة ساويرس ألفضل نص
َّ
المقدم" .وله إصدارات في أدب الرحلة
مسرحي ،و"موالنا
منها " خـطــوة بــا تـســاع األزرق" .و فــي ا لــدرا ســات الثقافية
صــدرت لــه ثالثة أ جــزاء فــي سلسلة "وا حــد مـصــري" التي
يناقش من خاللها واقع الحياة المصرية بأدوات التحليل
الثقافي.

بيت الشعر يحتفي بالشاعرتين شيخة المطيري وحمدة المهيري

إن "ل ـ ـ ــو" ت ـف ـت ــح عـ ـم ــل ال ـ ـحـ ــب ،وت ـ ـشـ ــرع أب ـ ــواب ـ ــه عـلــى
مصاريعها ،لتلج منها كــل اال حـتـمــاالت الممكنة " ،لــو"
ا لـحــب تــو ســع ا لـمــدى لكل المشاعر العاطفية؛ السلببة
واإليجابية ،على حد سواء ،وتجعل أرض الفكر خصبة
صــال ـحــة الس ـت ـن ـبــات ك ــل م ــا ي ـب ــذر ف ـي ـهــا م ــن أحــاس ـيــس
تعطل عمل الشيطان ،وتحيله للتقاعد
وخياالت ،إنها
ّ
ـرا ال يملك مــن أ مــره
المبكر ،ليقف مكتوف األ ي ــدي حــا ئـ ً
شيئا  ،و كــل مــا يستطيع فعله هــو ا لـفــر جــة ،فهي كفيلة
ً
بـعـمــل كــل مــا يـمـكــن أن ت ـقــوم بــه الـشـيــاطـيــن والـمــائـكــة
معا  ،إنها "لو" التي تفتح باب الندم وإعادة الحسابات
ً
والنظر إلى الخطوة األو لــى بعين تملؤها دمعة عالقة
بين األجفان:
"لو أني أعلم أن الحب خطير جدا ما أحببت!".
إال أن " ل ـ ــو" ا ل ـح ــب ا ل ـس ـل ـب ـيــة هـ ــذه ف ــي ق ـص ـي ــدة ن ــزار
قـبــا نــي ا لـســا بـقــة يمكنها فــي ذات ا لــو قــت أن تـفـتــح بابا
آ خــر مناقضا لــذ لــك ا لـبــاب ا ل ــذي فتحته ،فـبــدال مــن بــاب
الندم وخيبة األمل سنجدها في موضع آخر تفتح باب
وتحمل األلم مهما بلغ مداه:
اإلصرار
ّ
فلو أن ما بي بالحصا فلق الحصا
وبالصخرة الصماء النصدع الصخر!
فـفــي "لــو" الـحــب هــذه دلـيــل عـلــى بـلــوغ صـبــر المحب،
وقدرته على احتمال أشد وأقسى أنواع األلم في الحب،
مما يجعلنا على يقين بأنه على استعداد للموت مرارا
وتكرارا في سبيله في "لو" أخرى:
لو كنت أعلم أن الحب يقتلني
أعددت لي قبل أن ألقاك أكفانا!
يعد ه
إن "لو" هذه تمد لسان السخرية ألقصى ما قد ّ
الحب للمحب ،فــإذا كــان مصير المحب هو د فــع حياته
ثـمـنــا ،ف ــإن لــو ه ــذه عـلــى اس ـت ـعــداد ألن ت ـقــدم ح ـيــاة تلو
األ خــرى على طبق مــن ا لــر ضــا والقناعة بــا ذرة نــدم أو
اكتراث لسوء المصير ،وباب التحدي هذا الذي فتحته
"لو" هذه لها ما يؤكد ومصداقيتها في "لو" أخرى:
لو ِس ْيل أهل الهوى من بعد موتهم هل فرجت عنكم
ُ
الكرب
متم
مذ ّ
لقال صادقهم ان قد بلى جسدي لكن نار الهوى في
ْ
ُ
تلتهب !
القلب

وعـلــى عـكــس "ل ــو" هــذه الـتــي تـفــرش ال ــورد فــي طريق
ا لـمــوت ،هـنــاك " لــو" ا لـتــي لها فعل الحياة وا لـقــدرة على
بعثها من جديد:
لو أن راقي الموت يرقي جنازتي
حييت !
بمنطقها في الناطقين
ُ
فلو هنا قادرة على إعادة الروح بعد طلوعها ،إنها لو
تلوح ببشائر الحياة حتى بعد الموت ،وتتعدد األبواب
التي تفتحها لو الحب ،فهناك "لو" الحب الدالة على قلة
وسلطته:
الحيلة والضعف أمام سطوة الحب ُ
فلو أن نفسي يا بثين تطيعني
لقد طال عنكم صبرها وعزاؤها!
و"لو" الدالة على البذل:
فلو سألت مني حياتي بذلتها
وجدت بها إن كان ذلك من أمري!
و" لــو" الدالة على الشجاعة واإل قــدام واختراع السبل
ألفا دون بثينة كلهم غيارى
لنيل وصل الحبيب :لو أن ً
وكل حارب مزمع قتلي
ـرا وإم ــا س ــرى لـيــل ولــو
ـ
ه
ـا
ـ
ج
ـ
م
ـارا
ً
لـحــاولـتـهــا إم ــا ن ـه ـ ً
قطعت رجلي!
إن "لو" الحب ال تفتح عمل الشيطان ،بل تفتح أبواب
حد وجنائن
قوس قزح ،لتمد بصائر القلوب بمدى بال ّ
من المشاعر بوردها الذي ال يخلو من الشوك!

إصدار

خالد طعمة يصدر
كتابين جديدين

نظم لهما أمسية ومنحهما درع التميز لحضورهما المؤثر في المشهد العربي
َّكرم بيت الشعر في
الفجيرة ،الشاعرتين
شيخة المطيري ًوحمدة
المهيري ،تقديرا
لتميزهما في القصيد.

نظم بيت الشعر في الفجيرة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة ،أمـسـيــة
شـ ـع ــري ــة ت ـك ــري ـم ـي ــة ،ل ــاح ـت ـف ــاء
ب ــالـ ـش ــاع ــرة ش ـي ـخ ــة ال ـم ـط ـي ــري
ال ـ ـفـ ــائـ ــزة ب ــالـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي فــي
مسابقة "أمير الشعراء" ،والشاعرة
حمدة المهيري الفائزة بالمركز
ال ـ ـخـ ــامـ ــس فـ ـ ــي جـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـم ـل ــك
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ل ـ ـ ـ ــأدب ال ـش ـع ـب ــي
(فرسان القصيد) في السعودية،
بحضور الشيخ عبيد آل مكتوم،
ومحمد المال نائب رئيس مجلس
إدارة "الفجيرة الخيرية" ،وخالد
ال ـظ ـن ـح ــان ــي رئـ ـي ــس "ال ـف ـج ـي ــرة
االجـتـمــاعـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة" ،ونخبة
من الشعراء والمثقفين ومحبي
ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق ن ــوف ــوت ـي ــل
الفجيرة.
افـ ـتـ ـتـ ـح ــت األم ـ ـس ـ ـيـ ــة س ـل ـي ـمــة
ال ـم ــزروع ــي ،م ــدي ــرة بـيــت الشعر
بالفجيرة ،بالتعريف بالشاعرتين
ال ـم ـكـ َّـرم ـت ـيــن ال ـل ـت ـيــن بــرع ـتــا فــي
ال ـ ـش ـ ـعـ ــر الـ ـفـ ـصـ ـي ــح والـ ـنـ ـبـ ـط ــي،
واس ـت ـع ــرض ــت إن ـج ــازات ـه ـم ــا في
الـمـشـهــد ال ـش ـعــري ،وتحقيقهما
المراكز المتقدمة في المسابقات
الشعرية التي شاركتا بها.
وتـ ـح ــدث ــت الـ ـش ــاع ــرة شـيـخــة
المطيري عن تجربتها الشعرية،
مــؤكــدة أن الشاعر يخاطب ذاتــه
ق ـب ــل ال ـم ـت ـل ـق ــي ،م ــؤم ـن ــة بــالـلـغــة
اإلنسانية الخالدة ،والتي تقع في
القلب قبل كل شيء.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري أن
ت ـج ــرب ـت ـه ــا ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة أم ـي ــر
الشعراء كانت تحديا في خوض
المنافسة الـكـبـيــرة الـتــي صقلت
تجربتها الشعريةَّ ،
وعمقت روح
قصيدتها وحرفها األدبي ،ساردة

الشيخ عبيد آل مكتوم مع المكرمات
مراحل المنافسات التي خاضتها،
ً
وصــوال إلــى لحظة إعــان فوزها
بالمركز الثاني في المسابقة.
كـ ـم ــا أل ـ ـقـ ــت الـ ـمـ ـطـ ـي ــري خ ــال

األمسية مجموعة من النصوص
ال ـش ـع ــري ــة الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا خ ــال
مشاركتها في المسابقة.
بدورها ،استعرضت الشاعرة

ح ـمــدة ال ـم ـه ـيــري ،ال ـتــي تـحــرص
ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـفـعــالـيــات
الـشـعــريــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،تجربتها
فــي المنافسة بمسابقة "فرسان

المطيري والمهيري والمزروعي أثناء األمسية

الـ ـقـ ـصـ ـي ــد" ،الـ ـت ــي أك ـ ـ ــدت أن ـه ــا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـه ــا فــي
مسابقة جماهيرية تلفزيونية،
محققة المركز الخامس ،وسط
منافسات قوية ،ممثلة اإلمارات،
في جانبها الشعري والنسائي
خاصة.
ع ـقــب ذل ـ ــك ،أل ـق ــت الـمـهـيــري
ع ـ ــددا م ــن ال ـق ـصــائــد م ــن نـتــاج
ت ـج ــرب ـت ـه ــا الـ ـشـ ـع ــري ــة ،وال ـت ــي
تنوعت ما بين الشعر النبطي
والفصيح.
وفـ ــي خ ـت ــام األم ـس ـي ــة ،منح
ب ـ ـيـ ــت ال ـ ـش ـ ـعـ ــر ف ـ ــي الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة
ً
الشاعرتين درعا التميز ،تقديرا
لتميزهما الشعري وحضورهما
الـ ــوازن والمتميز فــي المشهد
الشعري اإلماراتي والعربي.

أصدر خالد طعمة كتابين جديدين ،لتصبح حصيلة كتبه
 40كتابا ،األول بعنوان "أصرح األنباء في سيرة الجهراء"،
وتناول عبر صفحاته تسمية الجهراء ،وأنها قديمة ومعروفة
كـمــوضــع فــي فـتــرة الـجــاهـلـيــة ،مــن خ ــال مــا ذك ــر فــي كتاب
التعليقات والنوادر لهارون زكريا َّ
الهجري" :هل تعرف الدار
بالجهراء قاوية بين البحار وبين الهضب ذي الجمم جرت
به الريح اذياال تنسفها بحاصب من تراب المور ملتحم".
وبين طعمة أن اسم القرين قد يكون تطورا للجهراء ،عبر
استشهاده بآراء جرجي زيدان ،مضيفا أن الجهراء قد تكون
مصحفة بالجرهاء ،وقــاس أن الجرهاء قد تكون الجرعاء
المعروفة كسوق وموضع عند العرب ،وأنها ذكرت في نفس
القصيدة المذكورة بفيض جرعاء ،وشرح ان الجهراء جزء
من كاظمة.
وقدم شرحا لقرية الجهراء ،وأنها قسمت بشعيب السليل
وتحيطها مرتفعات وهضاب بين أسمائها ،كما ذكر بداية
القرية وأنها كانت بزراعة الحبوب من قبل أربعة من أبناء
السعيد في الخويسات ،ثم أوكل أمر ادارتها من قبل الشيخ
جابر الصباح "جابر العيش" إلى عبدالرحمن السعيد سنة
١٨٥٢م ،وأن اإلمــارة استمرت  ٩٦سنة ،وتوالى عليها ستة
أمراء آخرهم فريح المهوس الحبشي.
وتطرق طعمة إلى أن أبرز معالم الجهراء وجود قصرين:
األول لمبارك الكبير والثاني للسيد خلف النقيب ،إضافة
الى سورها ،وتطرق طعمة الى تطور الجهراء كي تتحول
إلى محافظة سنة ١٩٧٩م.
أما الكتاب الثاني فهو "تاريخ أرض الكويت في العصر
اإلسالمي" ،وتناول فيه طعمة أبرز األحداث التاريخية التي
شهدتها أرض الكويت منذ عهد الــرســول صلى الله عليه
وسلم ،مــرورا بالخلفاء الراشدين واألمويين والعباسيين
وال ــدوي ــات والعثمانيين ،وذك ــر أس ـمــاء ال ــوالة عـلــى أرض
الكويت ،كونها تابعة إلقليم البحرين ،كما شرح قصة انتشار
االسالم عليها.
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ذخائر

● منصة الفن المعاصر احتضنت معرضها الشخصي األول «عشق الحروف»
● ريعه ذو طابع خيري ويذهب لتعليم الطلبة ● «كرامة» و«إرادة» تعكسان أهدافه النبيلة
فضة المعيلي

تعد تجربة الفنانة عالية
النصف مميزة أرادت من
خاللها إظهار جماليات
وتجليات الحروف العربية وما
تتمتع به من رشاقة ومرونة.

سعر اللوحة
يحدده السوق
وقيمتها
الفنية إضافة
إلى مجهود
الفنان

استخدمت
ّ
ّ
متنوعة
مواد
في أعمالي
كالخشب
واأللمنيوم
والزجاج
والرخام

افتتحت الفنانة التشكيلية عالية
النصف مـســاء أمــس األول معرضها
الشخصي الفني األول تحت عنوان
"عـ ـش ــق الـ ـ ـح ـ ــروف" ،ف ــي م ـن ـصــة ال ـفــن
المعاصر ،بحضور نخبة من الفنانين
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ـيــن وال ـج ـم ـه ــور ال ـم ـتــابــع
ل ـل ـحــركــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة فــي
مسارها التجديدي الحداثي.
وعـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،ق ــال ــت
الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـنـ ـص ــف لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" إن
ال ـم ـعــرض ب ــدأ بـمــوهـبــة وح ــب للخط
ال ـعــربــي ،وم ــع دراسـ ــة ال ـخــط الـعــربــي
مــن خ ــال الـتـحــاقـهــا بــأكـثــر مــن دورة
متخصصة في هذا المجال وبواسطة
الممارسة المستمرة.
وبينت النصف أنـهــا تــرســم الخط
الـ ـع ــرب ــي ول ـك ـن ـه ــا ل ـي ـس ــت خ ـط ــاط ــة،
وعلقت قائلة" :أنا أعشق الخط العربي
وأرسمه بطريقة تعطيني إحساسي
بــال ـحــرف ن ـف ـســه ،ويـعـتـمــد ذل ــك على
األلــوان التي اختارها والميديا التي
أس ـت ـع ـم ـل ـهــا ،والـ ـم ــوض ــوع ه ــو عشق
الحروف كما هو عنوان المعرض".
وأضــافــت النصف أن ذلــك هــو أول
معرض شخصي لها ،ولم تشارك في
معارض أخرى ،وأن هذا المعرض ذو
طــابــع خـيــري وسـيـكــون ريـعــه لتعليم
الطلبة.
وع ـنــد ســؤال ـهــا ع ــن م ــدى صـعــوبــة
ال ـم ـعــرض الـشـخـصــي ،وخ ــاص ــة أنـهــا
لم تشارك في معارض سابقة ،قالت:
"وج ـ ـ ـ ــود أبـ ـن ــائ ــي ودعـ ـ ـ ــم زوجـ ـ ـ ــي لــي
ي ـج ـع ــان إق ــام ــة وت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـعــرض
الشخصي لـيــس صـعـبــا ،فـقــد نظموا
كل األمور المتعلقة بالمعرض ،وكان
دوري هو العمل الفني ،وعندما يكون
لديك دعم كامل يكون األمر سهال".
وعن نوعية الخط الذي استخدمته
فــي أعـمــالـهــا ،ت ـقــول ال ـن ـصــف" :كــوفــي
حديث جاء بطريقة معينة وبتصرف
مني حسب رؤيتي الفنية له" ،إضافة
إلى األلوان التي جاءت في مستويات
مختلفة .وأوضـحــت أن األدوات التي
ت ـس ـت ـخــدم ـهــا ه ــي ال ـق ـص ــة واألحـ ـب ــار
وألوان االكريليك.
وأشــارت النصف أنها لم تستخدم
أيـ ـ ــة ع ـ ـب ـ ــارات فـ ــي ل ــوح ــاتـ ـه ــا ،ول ـك ــن

عالية النصف أمام أعمالها
مــن عـنــاصــر فـنـيــة مـتـعــددة الـجــوانــب
واالتجاهات.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض،
ف ــإن الـمـتـلـقــي سـيـسـتـشــرف الـمــامــح
ال ـج ــدي ــدة ف ــي ت ـجــربــة ال ـن ـص ــف ،تلك
التي تبدو فيها الصور والمضامين
متواصلة فيما بينها من أجل وضع
فكرة رئيسية تعتمد على ما تحتويه
اللغة العربية من حروف متناهية في
العذوبة ،وذات أبعاد فنية.
وعـنــد إلـقــاء نـظــرة سريعة على ما
يـحـتــويــه الـمـعــرض مــن لــوحــات فنية
ومجسمات سيتراء ى لنا المستوى
الكبير من اإلحساس بالحرف العربي
ل ــدى ال ـف ـنــانــة ،وم ــن ث ــم ت ـطــويــع هــذه
األحــاسـيــس لخدمة العمل الفني من
أجـ ــل ال ــوص ــول إلـ ــى مــرح ـلــة مـتـقــدمــة
مــن الــرقــي واإلب ـهــار .فيمكن مالحظة
االنسيابية والـمــرونــة فــي استخدام
الحروف العربية مثل حرف الكاف
مـثــا وال ـبــاء والـمـيــم وغ ـيــرهــا ،كي
تتبين لنا مجموعة من المواضيع
التي تــروي سيرة اللغة من خالل
ت ـم ــاه ـي ـه ــا فـ ــي م ـس ـت ــوي ــات فـنـيــة
عديدة.

اللوحات اشتملت على أحــرف ماعدا
بعض األعمال التي تتضمن كلمتين،
وهما كلمة "كرامة" وتعني بها كرامة
الطالب الذي ستقدم له الدعم المادي
وأن هــذه الـكــرامــة ستكون محفوظة،
أما الكلمة األخرى فهي "إرادة" ،وتعني
بها إرادة الطلبة فــي التعليم ،الذين
سيذهب لهم ريع المعرض.
وعند سؤالها عن رأيها في القيمة
الـ ـم ــادي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ل ـب ـع ــض األعـ ـم ــال
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ،ع ـل ـقــت ال ـن ـص ــف" :سـعــر
ال ـلــوحــة ي ـح ــدده ال ـس ــوق والـمـجـهــود
الذي يبذله الفنان ،ويعتمد في األول
واألخ ـي ــر عـلــى قـيـمــه ال ـلــوحــة الـفـنـيــة،
وهناك بورصة للفن".
من ناحية أخرى ،أوضحت النصف
أن ال ـم ـج ـس ـم ــات ال ـ ـتـ ــي عـ ــرضـ ــت فــي
المعرض من تصميمها ،واستخدمت
فيها الخشب ،واأللمنيوم ،والزجاج،
أم ـ ـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـسـ ـم ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ف ـقــد
استخدمت فيها الرخام .وعن رأيها
في الحركة التشكيلية في الكويت
تـقــول" :مـصــدر اعـتــزاز وفـخــر لما
وصلت إليه من تطور وإنجاز".
وذك ــرت أنها تــأثــرت بالفنان
ح ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ،وأن
األسلوب الذي يميزها كفنانة
هو أسلوب الحداثة برسم
ال ـخ ــط وال ـت ـم ـتــع بـجـمــال
انحناء اته ورشاقته،
مـ ـ ـ ـ ــؤ كـ ـ ـ ـ ــدة أن
"ج ـمــال الخط
ال ـع ــرب ــي لـيــس
له حدود".

تجربة ثرية
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق تـ ـج ــرب ــة ال ـن ـصــف
الثرية بالمواضيع والمدلوالت،
يمكننا ا كـتـشــاف التجديد
ً
الذي أينع تألقا وحضورا
في مجمل األعمال ،وهو
ً
تـ ــألـ ــق ب ـ ــات واض ـ ـحـ ــا
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال األل ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
المستخدمة ،تلك التي
تتدرج في مستوياتها
سواء األزرق أو األصفر
أو األحمر ،ومن ثم فإن
أح ـج ــام ال ـح ــروف كــانــت
م ــوض ــوع ــة ع ـلــى أسـطــح
ال ـل ــوح ــات ب ـع ـنــايــة ،مما
ي ـ ــوح ـ ــي بـ ـ ـ ــأن الـ ـمـ ـع ــرض

جماليات وتجليات
وت ـ ـعـ ــد تـ ـج ــرب ــة ل ـل ـف ـن ــان ــة
م ـم ـي ــزة أرادت ب ـه ــا إ ظ ـه ــار
جماليات وتجليات الحروف
ال ـع ــرب ـي ــة ،ومـ ــا ت ـت ـم ـتــع ب ــه مــن
رشـ ــاقـ ــة وم ـ ــرون ـ ــة ،وقـ ـ ـ ــدرة عـلــى
استيعاب ما يتضمنه التشكيل

جانب من األعمال المعروضة

الحركة التشكيلية
في الكويت مصدر
اعتزاز وفخر لما
وصلت إليه من
تطور وإنجاز

حروفيات بأشكال متنوعة

أعمال متنوعة

انسيابية في الخطوط

يحتوي على مواضيع وأفكار كثيرة،
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،م ـت ـج ــددة ،وذات
أبعاد فنية عميقة.
وعشق الحروف ،كما هو واضح في
ً
عنوان المعرض ،بدا متواصال بشكل
الفت مع عشق الفنون التشكيلية ،التي
ً
امتزجت مع الحروفيات ،لتعطي صورا
حسية متفاعلة مــع الــواقــع والـخـيــال
ً
مـ ـع ــا ،وفـ ــق ت ـ ـصـ ــورات ف ـن ـيــة ض ــارب ــة
بأعماقها فــي الكثير مــن المواضيع
المتعلقة باللغة العربية .هكذا بدت
الفنانة في تجربتها األولى مع إقامة
مـعــرض شخصي ،كثيرة البحث عن
الجديد والمتجدد ،من خالل طرحها
البناء والثري ،في لوحات ومنحوتات
هــذا المعرض ،الــذي يثبت أن الفنانة
ت ـم ـت ـلــك م ــوه ـب ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي م ـجــالــي
التشكيل والحروفيات.

دقة وإتقان

رشاقة ورقي
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من  5أحرف وهي اسم عملة كندا.
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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.
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 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :ال يمكنك أن تفرض وجهة نظرك
على الزمالء وفي جميع األوقات.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ق ــد ي ـن ـشــب خـ ــاف م ــع ال ـشــريــك
ّ
العاطفي أو يتبدد أحد أحالمك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـض ـط ـ ّـر إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم بـعــض
التنازالت لتعود المياه إلى مجاريها مع
أحدهم.
رقم الحظ5. :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :تـنـتــابــك ال ـح ـيــرة ف ــي ات ـخ ــاذ ق ــرار
لالنتقال إلى مركز عمل آخر.
ً
عاطفيا :أنت بصدد عالقة عاطفية ناشئة
ّ
ستتطور مع الوقت.
ً
ّ
اجتماعيا :يحمل اليوم معه أزمة شخصية
ّ
ً
ويولد جوا من التنافر واالحتكاك.
رقم الحظ9. :

ً
مـهـنـيــا :أن ــت مـفـعــم بــالـنـشــاط ومـتـ ّـحـمــس
إلنجاز مشروع بالتعاون مع زميل.
ً
عاطفيا :ترغب أن تبقى عالقتك بالحبيب
جيدة على الرغم من عصبيتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاذر مــن عــدائـيــة معينة في
حياتك االجتماعية ومن إشاعة مغرضة.
رقم الحظ16. :

القوس

3

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :تستغل بعض الظروف وتستفيد من
فرصة سانحة لتحسين عملك.
ً
ّ
تصرف خاطئ أمام
عاطفيا :ال تقدم على ً
شريك حياتك فتندم الحقا.
ً
اجتماعيا :ثمة ما يجعلك تعيد النظر في
عالقتك بأحد األصدقاء.
رقم الحظ8. :

4
5
6

الدلو

7

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
والتروي
مهنيا :يطلب الفلك إليك الفطنة
وعدم حرق المراحل.
ً
عاطفيا :تبادر إلى ترضية الحبيب بعدما
ّ
ً
ً
وجهت إليه كالما قاسيا.
ً
اجتماعيا :يناسبك هذا اليوم لالنفتاح على
اآلخرين واالهتمام بمشاكلهم وأمورهم.
رقم الحظ11. :
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 -1مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــان

1

2

3

5

2

ً
عموديا:

الجوزاء

الميزان

6

 -1م ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل لـ ـمـ ـشـ ـع ــل
ال ـج ــاس ــر وع ـب ــد الــرح ـمــن
العقل.
 -2للتعريف – استفسرت
عنه.
 -3سـيــدة كــويـتـيــة تعالج
بالتنويم اإليحائي.
 -4عذق نخل – رفضا (م).
 -5ثالثة حروف متتالية –
قدمت عزاء.
 -6حسام (م) – الجمع من
«رامة».
 -7تجدها في (يخافون) –
هرقل (مبعثرة).
 -8أكمال – والد.
 -9عتق – مدينة لبنانية.
 -10مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ك ــو يـ ـت ــي
بـ ـمـ ـش ــارك ــة هـ ـ ــدى ص ــاح
اإلماراتية.

ً
مهنيا :تعترضك بعض العقبات لكنها ال
تلبث أن تنقلب لمصلحتك.
ً
عاطفيا :وضعك مع الحبيب يجعلك تقبل
بعض المتغيرات الحاصلة.
ً
ّ
قضية عائلية أو ّ
ربما
اجـتـمــاعـيــا :تـثــار
خالف بين الوالدين فكن من المصلحين.
رقم الحظ10. :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

sudoku

ً
أفقيا:

عبدالحسين عبد الرضا.
 -2غـ ــزوة إســام ـيــة (م) –
أدى فريضة الحج.
 -3اس ـتــراحــة واس ـتــرخــاء
(م) – أصلح.
 -4س ـ ـيـ ــول (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) –
هاربة.
 -5عاصمة ألبانيا (م).
 -6الــود والــذريــة – ضمير
متصل – جنح.
 -7المكابدة (م).
 -8آلــة موسيقية – سارق
(م).
 -9قاطع (م) – بذور القطن
والقمح ونحوها.
 -10ساخنة (م) – أختبره
(م).

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
ً
مهنيا :قد يتركز الضوء راهنا على أعمال
البيع والنشاطات التجارية.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـش ــرق الـ ـض ــوء ع ـل ــى عــاقـتــك
ً
العاطفية التي تبدو منسجمة جدا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــد نـفـســك غـيــر ق ــادر على
ّ
عائلي.
الحسم في موضوع خالف
رقم الحظ12. :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ــراج ـع ــة الـ ــذات
وتنسيق األولويات في عملك.
ً
ّ
يشتد انفعالك ألسباب بسيطة
عاطفيا:
ً
مما يحزن الشريك كثيرا.
ً
اجتماعيا :تثير حفيظة أحد المقربين
لكنك تعود وتعتذر منه.
رقم الحظ16. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـع ـتــرض طــري ـقــك مـسـتـجــدات
ً
حسابا.
مهنية لم تحسب لها
ً
عــاط ـف ـيــا :شــري ـكــك ال ـعــاط ـفــي ي ـقــف إلــى
جانبك في مختلف الظروف الصعبة.
ً
اجتماعيا :يعاني أحد الوالدين مصاعب
ّ
فتضطر إلى مؤازرته.
صحية
رقم الحظ13. :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تصارع النافذين في عملك فقد
ّ
يخيب أحدهم أملك.
ً
عاطفيا :تتحدث عن عالقة حميمة وعن
ارتباط عاطفي ّقريب.
ً
ّ
التسرع في إجابتك
اجتماعيا :تجنب
ّ
وتعلم اإلصغاء إلى كالم الغير.
رقم الحظ7. :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـم ـ ّـر ب ـت ـج ــرب ــة م ـه ـن ـيــة ج ـيــدة
ً
ً
إضافيا.
ويواكبك الحظ فتكسب ماال
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــد تـعـيــش عــاقـتــك الـغــرامـيــة
بعض البلبلة واالرتياب.
ً
ّ
سيرتد
اجتماعيا :اهتمامك بالوالدين
عليك بالخير طوال عمرك.
رقم الحظ18. :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال تصطدم بأحد إذا اضطررت
لمواجهة بعض التأجيل والتمييع.
ً
ّ
تتغير األجواء الرمادية بينكما
عاطفيا:
ويعود الصفاء إلى عالقتكما العاطفية.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :ا نـتـبــه لصحتك ولنظامك
الغذائي فيعود إليك نشاطك السابق.
رقم الحظ3. :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4095الخميس  18أبريل 2019م  13 /شعبان 1440هـ

tawabil@aljarida●com

21

مسك وعنبر

الضويحي والعماري ومفتاح أطربوا الجمهور بالغناء الشعبي

خالل حفل نظمه المجلس الوطني للثقافة تحت شعار «خليجنا واحد»

عبدالعزيز الضويحي

محمد جمعة

التقى ثالثة من نجوم األغنية
الشعبية ،سلمان العماري
وعبدالعزيز الضويحي
وسلطان مفتاح في «جلسة
شعبية تراثية خليجية»
نظمها المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.

الفرقة اليمنية
صالت وجالت
وقدمت رقصات
فلكلورية مميزة

ن ـ ـظـ ــم ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ــوطـ ـن ــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب
جلسة شعبية تراثية خليجية
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة شـ ـه ــدت ح ـض ــورا
جـمــاهـيــريــا كـثـيـفــا ت ــواف ــد على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا
بمنطقة السالمية ،لالستمتاع
بدرر التراث األصيل واستعادة
الماضي الجميل بما يميزه من
اعمال شعبية ثرية بمضامينها
وغنية بموسيقاها ،التي تسرق
ال ـق ـلــوب وت ـب ـحــر بــال ـع ـقــول الــى
زم ــن م ـض ــى ،ل ـكــن آث ـ ــاره بــاقـيــة
وذكرياته عالقة بــاألذهــان ابدا
ما حيينا.
وعلى مدار ساعتين ،استمتع
الحضور بأجمل األعمال التي
شــدا بها الثالثي ذو الحضور
الـمـمـيــز ف ــي الـمـشـهــد الـغـنــائــي
المحلي والخليجي السيما في
اللون الشعبي ،وهم عبدالعزيز
الـضــويـحــي وسـلـمــان الـعـمــاري
وسلطان مفتاح بمعية الفرقة
اليمنية للفنون الشعبية ،التي

سلمان العماري يتوسط الفرقة

ألهبت حماس الجمهور بــأداء
مجموعة مميزة من الرقصات
واللوحات التشكيلية المستقاه
مـ ــن الـ ـفـ ـن ــون ال ـب ـح ــري ــة ف ـ ــزادت
المشهد بهاء ،ولعبت الشاشات
التي كانت خلف المسرح وعلى
جانبيه دورا مهما فــي عــرض
مجموعة من الصور واللوحات
التعبيرية.

قائد الحفل
وفي تمام السابعة والنصف

مساء ،اعتلت اإلعالمية سودابة
ال ـم ـس ــرح مــرح ـبــة بــال ـح ـضــور،
وقـ ــدمـ ــت الـ ـف ــرق ــة ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
بقيادة المايسترو أيوب خضر
الــذي قاد دفة الحفل وخــرج به
إلــى بــر األم ــان ،وتـفــرد بالعزف
عـلــى آل ــة ال ـقــانــون ال ـتــي تحتل
م ـس ــاح ــة ك ـب ـي ــرة ف ــي وج ــدان ــه،
وتحت شعار "خليجنا واحد"،
استقبل الجمهور أعضاء الفرقة
ال ــذي ــن تـ ــراصـ ــوا ع ـل ــى جــانـبــي
المسرح ،ليطل الفنان سلطان
مـفـتــاح ف ــارس الــوصـلــة األول ــى

وسط تفاعل كبير من الحضور
الــذيــن م ــأوا جـنـبــات الـمـســرح
وح ــرص ــوا عـلــى تــوثـيــق أج ــزاء
من الحفل ،ليبدأ مفتاح فقرته
ا لـتــي تضمنت خـمــس أغنيات
بـ"صوت يا ليلدانة" ،فكانت تلك
الـ ـش ــرارة األولـ ــى ال ـتــي اشعلت
حـ ـ ـم ـ ــاس مـ ـحـ ـب ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـلـ ــون
الغنائي ،ثم قــدم "يــا راحمين"،
وانتقى أغنية "اعويشق" ،لتكون
ثالث اختياراته قبل ان يختتم
وصـلـتــه بــ"اغــزيـلــن فـلــة" و"انـتــا
موت يا حاسد" ،ليغادر مفتاح

اعتذار بدر نوري
كان من المفترض ان يكمل الفنان بدر نوري
عقد الـثــاثــي الـمـشــارك فــي الجلسة الغنائية
الـشـعـبـيــة الـخـلـيـجـيــة ال ــى جــانــب الـضــويـحــي
ومفتاح ،ولكن فاجأ بــدر الجمهور باعتذاره
عن عدم المشاركة في الحفل قبل بدء انطالقه

بساعات لظروف خاصة به ،مما دعا المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب إلى االستعانة
بالفنان سلمان العماري ،وكان ذلك اختيارا في
محله لما يتمتع به من حضور وثقة وثقافة
غنائية كبيرة.

وقد ترك انطباعا إيجابيا لدى
الجمهور.

اختيارات في محلها
وما هي إال دقائق مرت ثقيلة
ع ـلــى ال ـن ـف ــوس ال ـت ــواق ــة لـمــزيــد
م ــن الـ ـط ــرب ح ـتــى اطـ ــل ال ـف ـنــان
المخضرم سلمان العماري الذي
قــوبــل ب ـح ـفــاوة ك ـب ـيــرة ،وال ــذي
ي ـع ـت ـبــر ح ــال ــة غ ـنــائ ـيــة خــاصــة
على مستوى االختيارات واألداء
والتفاعل ،خصوصا أنه يحظى
بشعبية كبيرة لما يملكه من
إرث موسيقي وغنائي وموهبة
مكنته من التنقل بين مختلف
األل ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـش ـع ـب ـي ــة ب ـس ـه ــول ــة،
ف ـكــانــت اخ ـت ـي ــارات ــه خـ ــال هــذا
المساء في محلها ،فقدم رائعته
التي اعتادها وألفها الجمهور
"السمر والبيض" إلى جانب فن
الصوت الذي ازدهر في البحرين
وال ـك ــوي ــت ف ــي مـنـتـصــف ال ـقــرن
ال ـتــاســع ع ـشــر ،وك ــان الـعـمــاري

م ــوفـ ـق ــا عـ ـن ــدم ــا شـ ـ ــدا ب ــال ـل ــون
ال ـي ـمــانــي ،فــام ـتــزجــت الـكـلـمــات
وااليقاعات مع رقصات اعضاء
الـ ـف ــرق ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ،واسـ ـتـ ـط ــاع
ان ي ـن ـت ــزع اآلهـ ـ ـ ــات مـ ــن ق ـلــوب
الجمهور.

مسك الختام
أما مسك الختام فكان الفنان
عبدالعزيز الضويحي صاحب
الصوت الرخيم واالداء المتزن،
والـ ــذي يـتـمـتــع بـحـضــور مميز
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة غـ ـن ــائـ ـي ــة ص ـع ـبــة
قلما يــذهــب إليها فـنــان إال إذا
كــان متمكنا مــن ادوات ــه وملما
ب ـم ـخ ـت ـلــف األل ـ ـ ـ ــوان ال ـش ـع ـب ـيــة،
وقدم عبدالعزيز خالل وصلته
مجموعة مميزة مــن األغنيات
منها وال راح االمــل ،شويخ من
ارض م ـك ـنــاس ،يــا ن ــور الـعـيــن،
ل ـي ـل ــة ،ظ ـب ــي ال ـي ـم ــن ،ي ــا لـيــالــي
وال ـعــديــد م ــن االع ـم ــال الـعــالـقــة
بأذهان الجمهور.

«البا» تألق في «آراب غوت تالنت»
لم يحالفه الحظ لالستمرار في البرنامج
قدم فريق أكاديمية لوياك للفنون االدائية (البا)
ً
عرضا مذهال على خشبة مسرح برنامج المواهب
«آراب غوت تالنت» في مرحلة نصف النهائيات.
وأدى الفريق استعراضا فنيا من عمق التراث
الكويتي جمع بين اإليقاع التراثي المميز والشعر
والسينوغرافيا المؤثرة واألداء الحركي الذي دمج
بين المعاصرة والتراث ،متناوال قصة كفاح اآلباء
واألجداد في رحالت البحر بحثا عن اللؤلؤ ،التي
تعتبر من أهم عالمات التاريخ والتراث الكويتي.
وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على أداء الفريق
الذي وصفه اإلعالمي المميز العميد علي جابر
بقوله" :إن الفرقة الكويتية أدت شيئا مميزا جدا
وحساسا جــدا ومـعــاصــرا ج ــدا" ،إال أن الحظ لم
يحالفهم لالستمرار في المنافسة على الرغم من
حصولهم على أعلى نسبة تصويت للجمهور
للمراكز الثالثة.
فــي ه ــذه الـحـلـقــة ،تـنــافــس ثـمــانـيــة مشتركين
من أجل االنتقال للمرحلة المقبلة في تصفيات
ال ـب ــرن ــام ــج ،ال ـت ــي غ ـل ـبــت عـلـيـهــا س ـمــة ال ـبــرامــج
الـ ـع ــام ــة وهـ ـ ــي ال ـ ـفـ ــرق ذات الـ ـفـ ـن ــون ال ـح ــرك ـي ــة

وال ـت ـع ـب ـيــريــة إل ـ ــى ج ــان ــب ب ـعــض ال ـم ـش ــارك ــات.
ودخل في المنافسة على االنتقال إلى المرحلة
األخـ ــرى ك ــل م ــن فــريــق "الب ـ ــا" ،وف ــرق ــة "ه ـيــومــان"
والثنائي "ديــو أكــروبــات" ،وقــد استطاعت فرقة
"هيومان" أن تتأهل للمرحلة النهائية من خالل
أعـلــى نسبة تصويت مــن الـجـمـهــور ،بينما كان
االخ ـت ـي ــار ب ـيــن الب ــا وديـ ــو أك ــروب ــات ب ـن ــاء على
تصويت نجوى كرم وأحمد حلمي ،الذي انتهى
باختيار فريق "ديو أكروبات" للمرحلة المقبلة.
وعـ ـب ــر أع ـ ـضـ ــاء ف ــري ــق "البـ ـ ـ ــا" عـ ــن س ـعــادت ـهــم
بــالــوصــول إلــى هــذه المرحلة مــن المسابقة في
أ ج ــواء تنافسية عالية األداء غلب عليها طابع
الـ ـ ـ ــروح ال ــري ــاضـ ـي ــة وم ــأتـ ـه ــا م ـش ــاع ــر ص ــادق ــة
بالمحبة والعطاء ،مؤكدين مواصلة رحلتهم في
إيصال رسالتهم السامية عبر تقديمهم الفنون
االستعراضية الهادفة.
يذكر أن البرنامج من تقديم قصي خضر ،وريا
أبي راشد ،وتتألف اللجنة التحكيمية من الفنانة
نجوى كرم ،واإلعالمي علي جابر ،والفنان أحمد
حلمي.

من استعراض «البا»

ندوة «إعادة صياغة االستراتيجية الثقافية» تواصل أعمالها

سلة أخبار
إيفا ميندز :أردت إنجاب
أطفال ريان غوسلينغ

أشادت املمثلة وعارضة
األزياء األميركية إيفا
ميندز بشريك حياتها
املمثل الكندي الشهير ريان
غوسلينغ ،معتبرة إياه
الشخص املثالي إلنجاب
أطفالها.
وقالت ميندز ،في
تصريحات ملجلة "وومانز
هيلث" األميركية ،إنها قبل
تعرفها على غوسلينغ
كانت مسألة إنجاب أطفال
غير مطروحة بالنسبة لها،
مضيفة "بعد ذلك جاء ريان
غوسلينغ ،وأصبح لكل
شيء معنى ...األمر لم يكن
مجرد إنجاب أطفال ،بل
أطفاله هو بالتحديد".
وترتبط ميندز ( 45عاما)
بغوسلينغ ( 38عاما) منذ
عام  2011بعدما تعرفت
عليه خالل تصوير أحد
األفالم .وتحرص ميندز
على سرية حياتها
الخاصة ،وأنجبت طفلتها
األولى إسميرالدا أمادا عام
 ،2014والثانية أمادا لي
عام .2016
(د ب أ)

ف تخطف
رانيا يوس 
األنظار بإطاللتها الجديدة

خطفت املمثلة املصريةرانيا
يوسف األنظار بإطاللة
مميزة جديدة ،حيث نشرت
عبر حسابها على أحد مواقع
التواصل مجموعة صور
لها بدت فيها وهي ترتدي
فستانا من اللون األسود
واألحمر ،حيث أطلت بقمة
جمالها ونعومتها.
وعلقت يوسف على الصور:
"السعادة هي حالة من العقل،
إنها فقط وفقا للطريقة
التي تنظر بها إلى األشياء"،
وحصدت الصور ما يقرب
من  5000إعجاب ،وتفاعل
متابعوها مع إطاللتها.
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف
تحرص دائما على مشاركة
جمهورها بنشر صور
وفيديوهات خاصة بكل ما
يتعلق بحياتها الشخصية
والعملية عبر مواقع
التواصل االجتماعي.
يشار إلى أن رانيا تشارك
في بطولة مسلسل "مملكة
إبليس" ،إلى جانب غادة
عادل وأحمد داوود وإيمان
العاصي ،والعمل من تأليف
محمد أمني راضي ،وإخراج
أحمد خالد موسى.

«رمسيس راح فين» يتفوق
بـ«اإلسماعيلية لألفالم»

 5جلسات شاركت فيها الكويت وقطر وعمان والبحرين خالل يومين
عقدت  5جلسات للندوة
الفكرية «إعادة صياغة
االستراتيجية الثقافية
لمجلس التعاون الخليجي»
خالل يومي انعقادها أمس
وأمس األول.

الحفاظ على
الهوية والتراث
واجب إسالمي
وقومي

الهنائي

واصلت الندوة الفكرية "إعادة
صياغة االستراتيجية الثقافية
لمجلس الـتـعــاون لــدول الخليج
العربية" أعمالها لليوم الثاني
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ب ـع ـقــد جـلـسـتـيــن
لـيـكـتـمــل ع ــدد جـلـســاتـهــا خمس
جلسات.
وعقدت صباح أمس الجلسة
ال ــراب ـع ــة ،وت ـح ــدث فـيـهــا ك ــل من
محمد البلوشي مــن دولــة قطر،
ود .سليم ا لـهـنــا ئــي مــن سلطنة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،وأدار ا لـ ـجـ ـلـ ـس ــة ف ـهــد
العبدالجليل.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة كـ ــانـ ــت م ـ ــع م ـح ـمــد
البلوشي الــذي استعرض ورقــة
بـحـثـيــة عـنــوانـهــا "ت ـجــربــة دول ــة
قطر فــي جمع وتــدويــن وأرشـفــة
التراث الشعبي" ،إذ يقول" :ومن
خالل رصدنا التاريخي لجميع
م ــراح ــل االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ــدراس ــات
التراثية بدولة قطر يتأكد لنا أن
عملية جمع وتصنيف ودراســة
التراث الشعبي كانت تسير وفق
مــا هــو متبع مــن مناهج مطبقة
فــي جميع دول الـعــالــم ومواكبة
النمو المطرد لحياتها الثقافية".
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،اسـ ـتـ ـع ــرض د.
س ـل ـي ــم ال ـه ـن ــائ ــي ورق ـ ـ ــة بـحـثـيــة
م ـطــولــة حـمـلــت ع ـن ــوان "ال ـت ــراث
ا ل ـ ـث ـ ـقـ ــا فـ ــي ودوره فـ ـ ــي ت ـع ــز ي ــز
الهوية الخليجية" ،والتي يؤكد
فـيـهــا أن "ال ـح ـفــاظ عـلــى الـهــويــة
وال ـ ـتـ ــراث ي ـش ـكــل م ـص ــدر ح ـيــاة،
بــل هــو واج ــب إســامــي وقــومــي،

جميلة تتوسط الهاجري والشويحان في الجلسة الخامسة
والحفاظ على التراث يتمثل في
أن يصان ويراقب ويراعى ،سواء
كان داخليا أو خارجيا ،وعندما
أقـ ــول ال ـح ـفــاظ ف ــإن ال ـم ــرء ع ــادة
يحافظ على شيء ثمين ويحرص
عليه ويبذل جهدا من أجله ،مع
إيجاد الوسائل التي تحول دون
ضياعه ،فإذا ضاع التراث ضاعت
مـعــه ال ـعــروبــة والـعــربـيــة والقيم
والعادات والتقاليد ،وذهبت مع
كل ذلك الهوية".

الجلسة الخامسة
وناقشت الجلسة الخامسة
ً
أوراق ـ ـ ــا بـحـثـيــة قــدم ـهــا ك ــل من
عـلــي ال ـهــاجــري مــن دول ــة قطر،
ومشاعل الشويحان من الكويت،

وأدار الجلسة د .جميلة سيد
علي.
وكــان عـنــوان الــورقــة البحثية
الـتــي قــدمـهــا عـلــي ال ـهــاجــري من
دول ـ ـ ــة ق ـط ــر "تـ ـح ــدي ــث األن ـظ ـم ــة
والـلــوائــح الخاصة بالجمعيات
الثقافية والفنية في دولة قطر"،
ويحث فيها دول مجلس التعاون
الخليجي على تبني تشريعات
تتيح مــرونــة أكـبــر بـشــأن إنشاء
الجمعيات أو ا لـمــرا كــز الثقافية
والفنية .وأن تكون هنالك نماذج
اسـ ـ ـت ـ ــرش ـ ــادي ـ ــة مـ ـ ــوحـ ـ ــدة بـ ـ ــدول
مجلس التعاون الخليجي تنظم
الـجـمـعـيــات وال ـم ــراك ــز الـثـقــافـيــة
والفنية ،من حيث لوائح الموارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة والـ ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح ال ـم ــال ـي ــة
والمشتريات وغيرها من اللوائح

ال ـت ــي ت ـت ـنــاســب م ــع ط ـب ـي ـعــة كــل
جمعية أو مركز.
وم ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،اس ـت ـعــرضــت
مشاعل الـشــويـحــان مــن الكويت
"دور مؤسسات المجتمع المدني
ف ــي ت ـع ــزي ــز ال ـه ــوي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة"،
وب ـ ـ ـ ــدأت ب ـح ـث ـه ــا ب ـ ـسـ ــؤال ح ــول
موقع منظمات المجتمع المدني
ودوره ـ ـ ـ ـ ــا ،ثـ ــم م ـض ــت ب ـت ـعــريــف
وتوصيف مفهوم منظمات العمل
الطوعي أو غير الربحي في إطار
اجتماعي ،وهي تقول" :تبدأ هوية
الفرد الثقافية عندما يولد وتبدأ
دائرته األولى بالتشكل والتوسع
من محيط األسرة الى المدرسة،
م ــرورا بالتفاعالت االجتماعية
وال ـن ـف ـس ـي ــة حـ ـت ــى يـ ـنـ ـخ ــرط فــي
األن ـش ـط ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة

لتشكل جزءا من شخصية الفرد".
واسـ ـتـ ـع ــرض ــت ال ـش ــوي ـح ــان
ت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
ال ـن ـســائ ـيــة ك ـن ـم ــوذج لـمــؤسـســة
مجتمع مــدنــي ،وذكـ ــرت الـعــديــد
من محطاتها وتجاربها ودعمها
للمرأة الكويتية.

السادسة
وحول إسهامات رابطة األدباء
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن قـ ــدم األمـ ـي ــن ال ـع ــام
للرابطة السابق طالل الرميضي
ورقــة بعنوان "إسـهــامــات رابطة
األدب ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فـ ــي نـشــر
الثقافة بالمجتمع" ،خالل الجلسة
ال ـس ــادس ــة ،وشــارك ـتــه الـتـبــاحــث
خ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة هــا

بنت محمد آل خليفة من مملكة
البحرين .وأدارت الجلسة حوراء
الفارسية من سلطنة عمان.
الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت م ــع الـشـيـخــة
هــا ،واستعرضت ورق ــة بحثية
ع ـنــوان ـهــا "ت ـش ـج ـيــع االس ـت ـث ـمــار
ف ـ ـ ــي األن ـ ـش ـ ـط ـ ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات
الثقافية" ،وتناولت جهود هيئة
ال ـب ـح ــري ــن ل ـل ـث ـقــافــة واآلثـ ـ ـ ــار فــي
تشجيع االستثمار في األنشطة
وال ـص ـن ــاع ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ،وأل ـقــت
الضوء على عدد من المهرجانات
واألنشطة التي تنظمها الهيئة،
وأفردت مساحة كبيرة من ورقتها
للحديث عن مبادرة "من أرض ما
قبل التاريخ".
ومــن جانبه اسـتـعــرض طالل
الرميضي تجربة رابطة األدبــاء
الكويتيين في التنمية ،وقال إن
التنمية الثقافية للشباب العربي
واجبة على الدولة ومؤسساتها
اإلدارية المتنوعة ،ألن الشباب هم
عماد المستقبل لبناء األوطــان،
لذا يجب أن نعتني بالموهوبين
م ـ ـن ـ ـه ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت
واالخـ ـتـ ـص ــاص ــات والـ ـه ــواي ــات،
ومنحهم الــدعــم الكامل لتطوير
خبراتهم وصقل مواهبهم وفق
األطر السليمة.
وأضاف" :ولذلك عمدت الدول
إلى وضع استراتيجيات مدروسة
وخطط مستقبلية لتفعيل هذه
ّ
والفعال".
األنشطة بالشكل الالئق

ُ
توج الفيلم التسجيلي
"رمسيس راح فني" للمخرج
عمرو بيومي بالجائزة
الكبرى ملهرجان اإلسماعيلية
الدولي لألفالم التسجيلية
والقصيرة في دورته الحادية
والعشرين ،التي اختتمت
أمس األول في مصر .ومنحت
لجنة التحكيم جائزتها
الخاصة لفيلم "النسمة
الزرقاء" (إنتاج برتغالي
فنلندي فرنسي).
وفي مسابقة األفالم
التسجيلية القصيرة ،فاز
بالجائزة الكبرى فيلم
"بعيدا" (قرغيزستان) ،بينما
حصل "الجحيم األبيض"
(مصر) على جائزة لجنة
التحكيم .وفي مسابقة
األفالم الروائية القصيرة ،فاز
بالجائزة الكبرى "أركانجيل"
(املكسيك) ،وبجائزة
التحكيم "مونولوج السمك"
(الهند) للمخرجة سوبورنا
سينجوتي توشي.
واقتنص "تأتون من بعيد"
للمخرجة املصرية أمل
رمسيس جائزتي لجنة
تحكيم الفدرالية اإلفريقية
للنقد السينمائي ،ولجنة
تحكيم االتحاد الدولي لنقاد
السينما "الفيبريسي".

ةديرجلا
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دوليات

ّ
الملك سلمان وعبدالمهدي يوقعان  13اتفاقية لتعزيز العالقات

● مشاورات سعودية  -إماراتية ● ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس وقف دعم «تحالف اليمن»
بدأ رئيس الوزراء العراقي
عادل عبدالمهدي زيارة
للسعودية على رأس وفد كبير
في زيارة تستمر يومين ،في
حين أبطل الرئيس األميركي
دونالد ترامب مشروع قانون
أقره «الكونغرس» ينهي
الدعم األميركي للعمليات
العسكرية التي يقوم بها
التحالف بقيادة الرياض لدعم
الحكومة اليمنية في مواجهة
المتمردين الحوثيين.

قرقاش يرحب
بالفيتو الرئاسي
األميركي...
والحوثيون ينددون

اسـتـق ـبــل ال ـم ـلــك ال ـس ـل ـمــان بن
عـبــدالـعــزيــز فــي ال ــري ــاض رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ع ــادل
عبدالمهدي ،الذي بدأ أمس زيارة
للمملكة تستغرق يومين ،غــداة
تأكيده أن «العالقات بين البلدين
ً
ً
تشهد تحوال كبيرا».
ووقـ ـ ــع الـ ـط ــرف ــان  ١٣ات ـفــاق ـيــة
ابرزها في قطاعي الطاقة واألمن
حسبما ذكر مكتب عبدالمهدي.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ـم ـل ــك
س ـل ـم ــان عـ ــن ارتـ ـي ــاح ــه لـلـتـطــور
واالستقرار الذي يشهده العراق،
وأن تــؤدي زي ــارة رئيس ال ــوزراء
إلى تحقيق ما يصبو إليه البلدان
من زيادة التعاون ،ورفع مستوى
الـعــاقــات ،بـمــا يحقق المصالح
ال ـم ـش ـتــركــة لـلـشـعـبـيــن ال ـع ــراق ــي
والسعودي.
وعقب اللقاء ،أكد عبدالمهدي،
الذي وصل إلى الرياض على رأس
وف ــد كـبـيــر مــن ال ـ ــوزراء وال ـنــواب
ورجال األعمال ،أن الزيارة تظهر
مدى الرغبة في تعزيز التعاون.
وق ـ ــال إن ال ـ ـعـ ــراق ي ــرغ ــب فــي
تطوير العالقات مع المملكة في
ً
جميع المجاالت ،مؤكدا أن تبادل
الــزيــارات بهذا المستوى الكبير
يفتح آفاقا واسعة بين البلدين.
وشــدد على أن زيــارتــه تجسد
توجه الحكومة العراقية ورغبتها
في تطوير العالقات.
وي ـب ـح ــث ع ـب ــدال ـم ـه ــدي خ ــال
ال ــزي ــارة الـعــاقــات الـثـنــائـيــة بين
العراق والسعودية ،والمستجدات
اإلقليمية والدولية.
وسـ ـب ــق زي ـ ـ ــارة ع ـبــدال ـم ـهــدي،
حـ ــركـ ــة مـ ـك ــوكـ ـي ــة بـ ـي ــن الـ ــوفـ ــود
ال ـح ـك ــوم ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة مــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن .ك ـم ــا ت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة
بعد زي ــارة قــام بها عبدالمهدي
إليـ ـ ــران ،ح ـيــث ع ــرض ع ـلــى ق ــادة
طهران طرح إمكانية التوصل إلى

ً
مستقبال عبدالمهدي أمس (رويترز)
الملك سلمان
حــل ال ـخــافــات بـيــن الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة وال ـم ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة،
م ــؤك ــدا أن ب ـغ ــداد تـفـضــل الـبـقــاء
ً
بعيدا عن سياسة المحاور.
وق ـبــل م ـغــادرتــه ب ـغ ــداد تعهد
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـ ـ ــذي ي ــواج ــه
انتقادات تقودها تيارات مؤيدة
لـ ـطـ ـه ــران ل ـع ــرق ـل ــة الـ ـتـ ـق ــارب مــع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـ ــأن تـ ـك ــون جـمـيــع
الملفات بزيارة الرياض مكشوفة
للجميع.

وفد واتفاقيات
وضــم الوفد العراقي أكثر من
ً
ً
ً
 11وزيرا ،و 68مسؤوال حكوميا،

وأكـ ـث ــر م ــن  70رجـ ــل أعـ ـم ــال مــن
القطاع الخاص.
إل ــى ذل ــك ،عـقــد الـمـلــك سلمان
وولـ ـ ـ ـ ــي عـ ـه ــد أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي م ـح ـمــد
ب ــن زايـ ـ ــد ،ب ـح ـضــور ول ــي الـعـهــد
السعودي ،مشاورات في الرياض
مساء أمــس األول ،جــرى خاللها
استعراض «العالقات الوثيقة بين
البلدين ،ومستجدات األحداث في
المنطقة».

فيتو ترامب
من جهة أخرى ،أبطل الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،مشروع
قــانــون أق ــره «الـكــونـغــرس» ينهي

ال ـ ــدع ـ ــم األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ل ـل ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية التي يقوم بها «تحالف
دعم الشرعية» بقيادة السعودية
ض ـ ــد ج ـ ـمـ ــاعـ ــة «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـلـ ــه»
المتمردة ،واستخدم حق النقض
الرئاسي «الفيتو» لوقف القرار.
وق ــال ت ــرام ــب ،ف ــي ب ـيــان حــول
ه ــذا الـنــص ال ــذي تـبـنــاه مجلسا
«الكونغرس» مطلع أبريل الجاري،
إن «الـ ـق ــرار يـشـكــل م ـحــاولــة غير
م ـ ـجـ ــديـ ــة وخـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــرة إلض ـ ـعـ ــاف
سلطاتي الــدسـتــوريــة ،ويـعـ ّـرض
ح ـي ــاة ال ـمــواط ـن ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن
والجنود الشجعان للخطر سواء
اليوم أو في المستقبل».

 F35أميركية في اإلمارات بأول مهمة بالشرق األوسط
أعلنت القيادة المركزية بالجيش األميركي (سنتكوم)،
وصول مقاتالت  F35تابعة للجيش األميركي ،إلى قاعدة
الظفرة باإلمارات في أول مهمة لها بمنطقة الشرق األوسط.
وفي تغريدة على صفحتها بـ"تويتر" ،قالت "سنتكوم":
"مقاتلة  F35Aالتابعة لـســاح الـجــو األمـيــركــي تصل في
اول م ـه ـمــة ل ـهــا ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ف ــي ق ــاع ــدة ال ـظ ـفــرة

الجوية في اإلمــارات ،لتعمل ضمن
منطقة عمليات القيادة المركزية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وسـ ـت ــوف ــر ال ـ ـ ـ F35A
قـ ــدرة عـمـلـيــاتـيــة أك ـبــر م ــن خ ــال الـجـمــع
بين إمكانيات التخفي المتقدمة ،وأحــدث تقنيات
األسلحة".

ُ
الحريري :كل ما يحكى عن خفض رواتب «كالم صحف»
●

بيروت  -ريان شربل

انعقدت الجلسة التشريعية لمجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى وق ــع
موجة اإلض ــراب واالعتصامات العمالية
ً
والنقابية ،رفضا للمساس برواتب موظفي
القطاع العام والمعلمين والمتقاعدين.
وضخ رئيس الحكومة سعد الحريري
جرعة من الطمأنينة ،على أمــل أن تهدئ
نسبيا روع رافعي الصوت من المواطنين،
الذين يخشون ّ
المس بلقمة عيشهم.
فبعيد كالم وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل عن خفض قد يشمل الرواتب
واألجور ،أكد الحريري أن «كل ما يحكى عن
ً
تخفيضات هو كالم صحف» ،الفتا إلى أن
«الحكومة تعمل ليال ونهارا للوصول إلى
أرقام تحفظ مالية الدولة ،وأصحاب الدخل
المحدود» .وشدد على أن «المزايدة ال ولن
ً
تفيد أحدا ،ألن البلد إذا سقط فسنقع كلنا
معه ...نحن مع المتقاعدين ومــع اإلدارة،
لكننا نريد الحفاظ على الليرة ،وعلينا أن
نكون صادقين معهم ان البلد قد يتدهور»،
الفتا إلى أن «عمر الحكومة شهران ،وعليها

وضع موازنة تقشفية لم يتم وضع مثيل
لـهــا فــي تــاريــخ ل ـب ـنــان» .وت ــاب ــع« :ال نريد
ّ
المس بذوي الدخل المحدود ،لكن طريق
الحفاظ على السلسلة هو اتخاذ إجراءات
ت ـق ـش ـف ـيــة ص ـع ـبــة س ـت ـك ــون ع ـل ــى ح ـســاب
اإلنفاق في اإلدارة العامة».
وقال« :لبنان ليس في وضع انهياري،
ول ـك ــن إن ل ــم ن ـت ـخــذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
فسنصل إلــى وضــع ال نحسد عليه» .كما
أكد وزير المالية علي حسن خليل ،أمس،
ً
أن تخفيض الـمـعــاشــات لـيــس جـ ــزء ا من
ّ
المقدم من قبله ،وقال من
مشروع الموازنة
مجلس النواب «بالنسبة لنا لم ُي ّ
بت أي أمر
ّ
ّ
بالمس بالرواتب».
على اإلطالق يتعلق
وأمــس ،غـ ّـرد باسيل الــذي كــان أول من
أطـلــق صيحة "تخفيض الــرواتــب ليبقى
لكل واحد راتب" ،وكتب على "تويتر"" :في
موضوع الــرواتــب أنــا قلت ما قلته ،وهذا
األمــر يتطلب جــرأة وشفافية وبعد نظر.
وهذا األمر قلته سابقا عند إقرار السلسلة،
ومنذ فترة قلته فــي بلد أخبرني رئيسه
عما جرى في بالده".
وأض ـ ــاف ب ــاس ـي ــل ،الـ ــذي ي ـتــزعــم حــزب

اتهام حوثي
وفــي صنعاء ،أكــد المتمردون
الحوثيون أن خطوة ترامب تثبت
أن «واش ـن ـطــن ه ــي صــاحـبــة ق ــرار
الحرب في اليمن».
وكتب المتحدث باسم «أنصار
ال ـ ـلـ ــه» م ـح ـمــد عـ ـب ــدالـ ـس ــام ،عـبــر
«تويتر» ،إن الـقــرار «يدين أميركا
ب ـكــل م ــا ل ـحــق ال ـي ـمــن م ــن م ـجــازر
وجرائم وحصار ظالم ويكشفها
دولــة ليست ضالعة فــي الـعــدوان
عـلــى الـيـمــن فـحـســب بــل صاحبة
قرار الحرب».
(الرياض ،واشنطن ـ واس ،أ ف
ب ،رويترز ،د ب أ)

نتنياهو يبدأ تشكيل حكومة

«حرس إيران» ينفي استغالل
«الهالل» بعمليات عسكرية

رد املتحدث باسم "الحرس
الثوري" اإليراني ،رمضان شريف،
بأن التصريحات التي أدلى
بها سعيد قاسمي ،الضابط
املتقاعد بـ"الحرس" عن استخدام
"الهالل األحمر" كغطاء لعمليات
عسكرية "تفتقر إلى املصداقية
وليست بجديدة" .وقال املتحدث:
"تصريحات قاسمي ،الذي ذهب
إلى البوسنة ملدة كمتطوع ،ومضى
سنوات عديدة على تقاعدهِّ ،
تعبر
عن وجهة نظره الشخصية ،وال
يؤيدها الحرس" .وتداولت وسائل
إعالم تصريحات قاسمي ،التي
قال فيها إن الحرس الثوري تعاون
مع تنظيم القاعدةَّ ،
ودرب مقاتلني
خالل الحرب في البوسنة تحت
غطاء "الهالل األحمر".

الجزائر :فنيش يخلف
بلعيز برئاسة «الدستوري»

قرر الرئيس الجزائري املؤقت
عبدالقادر بن صالح ،أمس
األول ،تعيني كمال فنيش رئيسا
للمجلس الدستوري ،خلفا للطيب
بلعيز ،الذي استقال من منصبه
على وقع االحتجاجات املطالبة
برحيل كل رموز نظام الرئيس
املستقيل عبدالعزيز بوتفليقة،
وخاصة من أطلق عليهم "الباءات
الثالثة" ،وهم باإلضافة إلى بلعيز
والرئيس املؤقت ،رئيس الحكومة
نورالدين بدوي .وكمال فنيش
عضو باملجلس الدستوري َّ
عينه
بوتفليقة عام  ،2016وسبق له أن
عمل مستشارا باملحكمة العليا ،ثم
بمجلس الدولة.

قطر :انتخاب سيدتين
في المجلس البلدي

كوشنير« :صفقة القرن» بعد رمضان

إضراب واعتصامات ...وجنبالط يدعو إلى إعادة النظر في تعويضات العسكريين
"التيار الوطني الحر" ،في تغريدة أخرى:
"بعض اإلعالم والسياسيين اجتزأ ما قلته
فــي مــوضــوع روات ــب الـقـطــاع ال ـعــام ،وهو
يـشـمــل خـمـســة أمـ ــور :حـجــم ال ــدول ــة الــذي
يشكل جزءا يسيرا من الموضوع ،وخدمة
ال ــدي ــن ،وال ـت ـهــرب الـضــريـبــي والـجـمــركــي،
وال ـك ـه ــرب ــاء ،وال ـض ــرائ ــب ال ـت ــي يـمـكــن أن
تستوفى من اصحاب الجيوب الكبيرة".
وفي تغريدة ثالثة كتب" :الكل يتحدث
ع ــن اج ـ ــراءات صـع ـبــة ،لـكـنـهــا مــؤقـتــة وال
تشمل ذوي الــدخــل الـمـحــدود ،وكـثـيــرون
كــانــوا يـتـنـكــرون لـمـكــامــن الـخـلــل ،والـيــوم
ب ـ ــدأوا ي ـق ــرون ب ـهــا ،وال ـم ــوض ــوع يتطلب
اإلسراع في اقرار الموازنة".
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،غـ ـ ّـرد رئ ـي ــس ال ـحــزب
«التقدمي االشتراكي» النائب السابق وليد
ً
جنبالط على «تويتر» ،أمس ،قائال« :حبذا
لو تقف تلك التحليالت الهمايونية حول
القلوب المليانة ،ومن جهة أخــرى واجب
ع ـلــى ال ـم ـص ــارف ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي خفض
الدين العام ،وواجب على الدولة مصارحة
الرأي العام بأهمية إعادة النظر في بعض
التعويضات فــي الـقـطــاع العسكري وفي

وأك ــد ت ــرام ــب ف ــي بـيــانــه ال ــذي
ن ـشــره «ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض»« :ن ـقــدم
ً
الـ ــدعـ ــم ألس ـ ـبـ ــاب ع ـ ـ ــدة .أوال مــن
واجـ ـبـ ـن ــا ح ـم ــاي ــة أم ـ ــن أكـ ـث ــر مــن
ثـمــانـيــن أل ــف أم ـيــركــي يعيشون
ف ــي ب ـعــض دول ال ـت ـحــالــف الـتــي
كانت عرضة لهجمات الحوثيين
من اليمن».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ردود ال ـف ـعــل،
أشادت اإلمارات التي تشارك في
الـتـحــالــف ،بـقــرار تــرامــب ،مــؤكــدة
أن ــه «يــأتــي فــي الــوقــت المناسب
واالستراتيجي».
وكتب وزيــر الــدولــة االمــاراتــي
للشؤون الخارجية أنور قرقاش،

عبر «تويتر» ،أن «تأكيد الرئيس
ترامب دعمه للتحالف العربي في
اليمن إشارة إيجابية».
وهــذه هي المرة الثانية خالل
رئاسته التي يضطر فيها ترامب
لوضع «فيتو» على قرار وافق عليه
«الكونغرس» .ففي مارس الماضي،
عطل «الكونغرس» إجراءات حالة
الطوارئ التي أقرها ترامب من أجل
الحصول على أموال لبناء الجدار
على الحدود مع المكسيك.

سلة أخبار

القطاع المدني ،والتي ال تنسجم والمنطق.
اليونان فرضت ضريبة على األوقاف».
وكان نجم الجلسة التشريعية أمس بند
الخطة الكهربائية ،الــذي أقر بعد سقوط
بتعديلها.
كل اقتراحات القوانين المقدمة
ُ
وك ــان ــت ال ـم ــادة األولـ ــى م ــن الـخـطــة أق ــرت
بعد سـقــوط اق ـتــراح تـقــدم بــه عضو كتلة
«الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان
لـجـهــة تـعـيـيــن الـهـيـئــة ال ـنــاظ ـمــة ف ــي مــدة
أقصاها  6أشهر .واعتبر رئيس مجلس
النواب نبيه بري أن «مجلس إدارة الكهرباء
يجب أن ُي ّ
عين في فترة ال تتجاوز الثالثة
أشـ ـه ــر» .وط ــال ــب بـ ــري ب ــإص ــدار تــوصـيــة
بتعديل القانون  ٤٦٢للتمكن من تعيين
الهيئة الناظمة خالل فترة  6أشهر.
ّ
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ع ـ ـ ــل ـ ـ ــق ع ـ ـض ـ ــو ت ـك ـت ــل
«ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـق ــوي ــة» ال ـن ــائ ــب ج ــورج
عقيص على تولي باسيل ،خالل الجلسة،
ً
شرح الموقف من خطة الكهرباء بدال من
وزيــرة الطاقة ،قائال« :شــو ّ
خصو وزير
ً
الخارجية يحكي بالكهرباء بدال من وزير
ال ـطــاقــة» ،ف ــردت ال ــوزي ــرة ن ــدى بستاني
بالقول« :أنا قابلة».

كلف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ،أمس ،زعيم حزب
ً
«ليكود» بنيامين نتنياهو رسميا تشكيل حكومة جديدة ستكون
الخامسة له ،لكن احتمال اتهامه بالفساد قد يلقي بظالله على
مفاوضات تشكيل ائتالفه التي انطلقت فور التكليف.
وخرج نتنياهو األسبوع الماضي من االنتخابات التشريعية
منتصرا ،إثر تحالفه مع األحزاب اليمينية الصغيرة التي قدمت
لــه الــدعــم الكافي لتشكيل االئـتــاف ،رغــم التحدي الـقــوي الــذي
واجهه والممثل بتحالف «أزرق وأبيض» الوسطي بقيادة رئيس
األركان السابق بيني غانتس.
وخ ــال تسلمه نـتــائــج االن ـت ـخــابــات الـنـهــائـيــة ،ق ــال ريفلين
أمس «خــال ساعات سأكلف المرشح (الــذي أوصــت به أحزاب
الكنيست) تكليف الحكومة» .وحصل نتنياهو على د عــم 65
نائبا في «الكنيست» من أصل  ،120بعد أن منحه زعيم حزب
«إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان تأييده المشروط ،وسيكون
أمامه  28يوما لتشكيل الحكومة ،مع إمكانية التمديد ألسبوعين
إضافيين للتوفيق بين المطالب المتباينة لحلفائه المحتملين
ومصالحهم المتضاربة .وينظر إلى حكومة نتنياهو السابقة
على أنها األكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ،ومن المتوقع أن
تتشابه الحكومة المقبلة مع سابقاتها إن لم تتجه أكثر إلى
اليمين.
وم ـســاء ،اعـلــن مـسـتـشــار الــرئـيــس االم ـيــركــي دونــالــد تــرامــب
وصـهــره جــاريــد كوشنير ان خطة الـســام المعروفة بـ «صفقة
القرن» ستعلن بعد شهر رمضان المبارك.

فازت سيدتان ،من أصل خمس
مرشحات ،في انتخابات املجلس
البلدي املركزي التي أجريت في
قطر ،وفق النتائج التي تم اإلعالن
عنها أمس من اللجنة اإلشرافية
النتخابات املجلس .وأعلنت
اللجنة ،أنه من أصل  27.722ناخبا
مسجال ،بلغت نسبة املشاركة 50.1
في املئة من إجمالي الناخبني.
وترشح  85شخصا في انتخابات
"البلدي" ،وهو الهيئة الوحيدة
التي يختار املواطنون بشكل
مباشر ممثليهم فيها باإلمارة
الخليجية الصغيرة.
وترشحت خمس سيدات هذا العام
للمشاركة في االنتخابات ،مثلما
حدث عام .2005

ظريف يحمل رسائل سورية إلى إردوغان

ُ
ِّ
واشنطن تحدث خرائطها وتضيف الجوالن إلى إسرائيل
فــي زيــارتــه الثانية ألنـقــرة خــال شهر ،نقل وزيــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أمس نتائج
مباحثاته المطولة مع الرئيس السوري بشار األسد
ً
إل ــى نـظـيــره الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان ،متعهدا
بالعمل على إعادة العالقات بين أنقرة ودمشق إلى
طبيعتها.
وق ـ ــال ظ ــري ــف ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ــع نـظـيــره
التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة« ،كانت لي
ً
محادثات مطولة مع الرئيس األسد وسأقدم تقريرا
ً
عنها للرئيس إردوغ ــان» ،مؤكدا أن إيــران ترغب في
عالقات طيبة ومتقدمة وذات رؤيــة مستقبلية بين
الـ ــدول الـصــديـقــة ل ـهــا ،وتــريــد تـســويــة الـمـشــاكــل في
سورية عبر الحوار .واعتبر ظريف أن انتشار الجيش
السوري على الحدود مع تركيا هو السبيل األفضل
ً
لصون أمن جميع دول المنطقة ،مشيرا إلى أنه أجرى

مباحثات جيدة جدا مع كبار المسؤولين في دمشق
حول الوضع في شرق الفرات وإدلب ،وانسحاب القوات
األجنبية ،وإنهاء وجود اإلرهابيين في سورية.
وف ــي مــوس ـكــو ،ت ـحــدث وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروســي،
سيرغي الفروف أمس ،عن استقرار الوضع في سورية
ً
إلى حد ما ،مؤكدا أن وجود بعض المشاكل مثل إدلب
وشرق الفرات ال يعوق تشكيل اللجنة الدستورية في
المستقبل القريب.
وقال الفروف ،في مؤتمر صحافي« :سيتعين علينا
حل مشكلة القضاء على اإلرهاب في إدلب على أساس
االتفاقات الروسية -التركية ،وعلى أساس أن اإلرهابيين
ً
ال يمكنهم البقاء هناك إلى األبد» ،مشددا على أنه من
الضروري استعادة الحكومة السورية لمناطق شمال
شــرق سورية والـفــرات ،وإقامة حــوار مع األك ــراد ،وفي
الوقت نفسه ضمان المصالح األمنية لتركيا.

ً
داخ ـل ـيــا ،كشفت وزارة الـنـفــط ال ـســوريــة ،لصحيفة
«ال ــوط ــن» شـبــه الحكومية عــن الــوضــع الـكــارثــي الــذي
تواجهه دمشق في ظل أزمة البنزين الحادة ،موضحة
أن ـهــا لــم تـصــل إلـيـهــا أي نــاقـلــة نـفــط مـنــذ  15أكـتــوبــر
الماضي ،وهو تاريخ توقف الخط االئتماني الممنوح
ً
َ
من طهران لدمشق .وتواجه الحكومة تحديا كبيرا بعد
تــوقــف الـخــط االئـتـمــانــي اإلي ــران ــي ،حـيــث إنـهــا بحاجة
إلى سيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي
تركها توقف الخط ،وفقا للصحيفة .وأوضحت «الوطن»
أن سورية تحتاج إلى ما ال يقل عن  4.5ماليين لتر من
البنزين ،و 6ماليين لتر مــن ال ـمــازوت ،و 7000طــن من
الفيول ،و 1200طن من الغاز ،أي أن الحكومة تحتاج إلى
فاتورة مالية يومية تقدر بنحو  8ماليين دوالر.
وبينما جــددت مفوضة السياسة الخارجية في
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي مــوقــف

دروز أمام علم سوري كبير خالل ّ
تجمع لهم في بلدة مجدل الشمس بالجوالن أمس (أ ف ب)
االتحاد األوروبي الواضح من الجوالن بعدم االعتراف
ً
أبدا بسيادة إسرائيل عليه ،نشر جيسون غرينبالت،
المبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط ،مساء
أم ــس األول ،خــريـطــة جــديــدة تظهر ال ـجــوالن كجزء

من إسرائيل ،وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب
االعتراف بسيادة إسرائيل عليه.
وكتب غرينبالت على «تويتر»« :مرحبا بكم في
أحدث إضافة لنظام الخرائط الدولي لدينا».

ةديرجلا
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البشير إلى سجن «كوبر» ...وأوغندا تدرس منحه اللجوء

ً
ً
ً ً
وفدا مصريا وآخر سعوديا  -إماراتيا
• توقيف رئيس البرلمان السوداني فور عودته من قطر • البرهان يلتقي ّ
• «العسكري» يتخذ إجراءات ضد الفساد ...و«الجيش الشعبي  -شمال» يعلق القتال من جانب واحد
بعد أيام على إعالن الجيش
«التحفظ على رأسه» ،أودع
الرئيس السوداني السابق
عمر البشير في «سجن
كوبر» ،في وقت استقبل
العسكري االنتقالي
المجلس ً
الحاكم وفودا من السعودية
واإلمارات ومصر ،وواصل
اتخاذ إجراءات لطمأنة
المتظاهرين والمجتمع
الدولي.

االتحاد األوروبي
لن يعترف
بـ «االنتقالي»

في خطوة مفاجئة ،جاءت بعد
أق ــل م ــن أس ـب ــوع م ــن ال ـت ـســاؤالت
داخل السودان وخارجه عن مصير
الــرئـيــس ال ـم ـعــزول عـمــر البشير،
ال ــذي حـكــم ال ـبــاد لـثــاثــة عـقــود،
وا لـمـطـلــوب للمحكمة الجنائية
الــدول ـيــة بـتـهــم اإلبـ ـ ــادة وارت ـك ــاب
ج ـ ــرائ ـ ــم ال ـ ـ ُح ـ ــرب وج ـ ــرائ ـ ــم ضــد
اإلنسانية ،نقل البشير وعدد من
قيادات حزبه «المؤتمر الوطني»
إلى سجن كوبر ،بمن فيهم رئيس
البرلمان المنحل إبراهيم عمر.
وأك ـ ــدت أسـ ــرة الـبـشـيــر ،أم ــس،
ُ
أن ــه اعــتـقــل أم ــس األول مــن «بيت
ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة» ،وس ـ ـ ــط الـ ـخ ــرط ــوم،
حيث تم التحفظ عليه منذ فجر
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ع ـقــب إع ــان
الـجـيــش االن ـقــاب عليه ووضـعــه
رهن اإلقامة الجبرية تحت حراسة
قــوات الــدعــم السريع ،وتــم ايداعه
في «كوبر».
ونقلت شبكة  CNNاإلخبارية
األميركية عن مسؤولين مطلعين
على عملية النقل ،أن «البشير (75
ً
عــامــا) احتجز فــي مكان منفصل
ع ــن م ـك ــان اح ـت ـج ــاز شـخـصـيــات
أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد
اإلطاحة به».
وكتبت صحيفة «آخــر لحظة»
ال ـســودان ـيــة ،أم ــس ،أن «المجلس
العسكري أوفى بتعهداته بتوفير
محاكمة عــادلــة للرئيس السابق
بـ ــالـ ــداخـ ــل ،وع ـ ـ ــدم ت ـس ـل ـي ـمــه إل ــى
المحكمة الجنائية الدولية».
وأكـ ـ ـ ــدت أن رئـ ـي ــس الـمـجـلــس
العسكري االنتقالي الـفــريــق أول
الركن عبدالفتاح البرهان ،اتخذ
ه ــذه الـخـطــوة «بـعــد الـتـشــاور مع
أعـضــاء المجلس» ،مشيرة أيضا
إلـ ــى ص ـ ــدور ق ـ ــرار بــاع ـت ـقــال عــدد
من المسؤولين السابقين بينهم
والة مدنيون ،وتنفيذ «االنتقالي»
حملة اعتقاالت جديدة في صفوف
قيادات «المؤتمر الوطني».
وأوضحت صحيفة «التيار» من
ناحيتها ،أنه تم اعتقال عدد غير
معروف من رموز النظام السابق،
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ش ـخ ـص ـي ــات ن ــاف ــذة
ومستثمرون ورجال أعمال وعدد
من «كتائب الظل» ،وهي ميليشيات
مسلحة تابعة للدولة.
وأضافت أن من بين المعتقلين،
«عبدالله البشير ،شقيق الرئيس
المخلوع ،ورج ــال األعـمــال جمال

أطباء سودانيون ومدنيون يتظاهرون لليوم الـ  12أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم أمس
ال ــوال ــي ،الـقـيــادي فــي «الـمــؤتـمــر»،
وعـ ـب ــدالـ ـب ــاس ــط ح ـ ـمـ ــزة ،وط ـ ــارق
ح ـمــزة ،والـمـســؤولـيــن السابقين
عوض الجاز والحاج عطا المنان،
الـلــذيــن شـغــا مـنــاصــب تنفيذية
عـلـيــا ،ووال ـ ــي ال ـخ ــرط ــوم ،ووزي ــر
الدفاع األسبق الفريق أول الركن
عبدالرحيم حسين ،وعبدالرحمن
ال ـخ ـضــر ،والـ ــي واليـ ــة ال ـخــرطــوم
السابق ،ووضعوا في سجن كوبر،
وجار نقل آخرين إلى هذا السجن
األكبر واألشد حراسة في البالد».

اعتقال رئيس البرلمان
وأفادت صحيفة «الراكوبة» بأن
السلطات اعتقلت رئيس البرلمان
المنحل إبــراهـيــم عـمــر فــي مطار
العاصمة الـخــرطــوم ،فــور عودته
مــن ال ــدوح ــة ،حـيــث ك ــان مـشــاركــا
ف ــي مــؤت ـمــر االتـ ـح ــاد الـبــرلـمــانــي

ليبيون يشيعون أحد ضحايا القصف بساحة الشهداء في طرابلس أمس (رويترز)

العالمي .كما أش ــارت إلــى أنــه تم
إغالق حساب البرلمان المالي في
البنك المركزي.

حق اللجوء
وفي كمباال ،أعلن وزير الدولة
األوغ ـ ـنـ ــدي ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة
أوكـيـلــو أوريـ ــم ،أم ــس ،أن أوغـنــدا
تبحث منح حق اللجوء للبشير.
وأض ــاف أنــه «نـظــرا ل ــدور البشير
الرئيسي في التوسط التفاق سالم
في جنوب السودان المجاور ،فإن
الحكومة األوغندية يمكن أن تفكر
في منحه اللجوء».

إجراءات اقتصادية
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـل ـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
االن ـت ـقــالــي ع ــن إج ـ ـ ــراءات خــاصــة
لمحاربة الفساد.

وتتمثل هذه اإلجراءات ،وفق
ما أعلن عنها ،بـ 3أمور رئيسية:
ً
أوال ،مراجعة حركة األموال في
ال ـم ـصــارف مـنــذ بــدايــة أبــريــل،
وتــوج ـيــه ال ـم ـصــرف الـمــركــزي
بحجز األموال التي تكون محل
ً
شك وشبهة ،وثالثا وقف نقل
ملكية األسهم حتى إشعار آخر،
مع اإلبــاغ عن أي نقل ألسهم
أو شــركــات بـصــورة كبيرة أو
مثيرة للشك.

وفود عربية
وإلى الخرطوم ،وصل أمس،
وفــد مـصــري رفـيــع المستوى
«ل ـ ـ ـلـ ـ ــوقـ ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
األوضاع التي تشهدها البالد،
ول ـتــأك ـيــد دع ــم م ـصــر الـكــامــل
ل ـخـيــارات الـشـعــب الـســودانــي
وإرادتـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة» ،وفـ ـ ــق مــا

(أ ف ب)

أعلنت وسائل إعــام مصرية
حكومية.
وت ــأت ــي ال ــزي ــارة غـ ــداة ات ـصــال
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،ب ــرئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس
العسكري االنتقالي ،شدد خالله
السيسي على دعــم مصر الكامل
ألمن واستقرار السودان.
من ناحية أخرى ،أشاد البرهان
خـ ــال ل ـق ــائ ــه ،أمـ ــس األول ،وف ــدا
ً
ً
سعوديا  -إماراتيا رفيع المستوى
«بالعالقات المتميزة بين السودان
ً
وال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات ،م ـشــددا
على الــروابــط األزلـيــة التي تربط
بـيــن ش ـعــوب ـهــا» ،وف ــق م ــا أوردت
«وكالة األنباء السودانية» الرسمية
(سونا).
وأبـلــغ الــوفــد ،الـبــرهــان ،رسالة
شفهية تضمنت تحيات قيادتي
البلدين الشقيقين واستعدادهما
لدعم ومساندة السودان وشعبه

فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
المهمة.
إلى ذلك ،أكدت مفوضة الشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي
فيديريكا موغيريني ،أن االتحاد
ل ــن ي ـع ـت ــرف ب ـشــرع ـيــة الـمـجـلــس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،م ـط ــال ـب ــة ب ــان ـت ـق ــال
سياسي يقوده المدنيون.

«جيش الشمال»
وفي أول إعالن من نوعه يصدر
عن أحد أكبر الفصائل المسلحة
ب ــال ـس ــودان م ـنــذ إزاح ـ ــة الـبـشـيــر،
أكـ ــد رئ ـي ــس «ال ـح ــرك ــة الـشـعـبـيــة»
عبدالعزيز آدم الحلو القائد العام
لـ «الجيش الشعبي  -شمال» ،وقف
األعـ ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة م ــدة  3أشـهــر
ابتداء من أمس ،وحتى  31يوليو
في كل مناطق سيطرة الحركة.
(عواصم  -وكاالت)

للمرة االولى منذ بدء هجوم قوات الجيش الوطني
الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر على العاصمة
الليبية طرابلس ،سقطت صواريخ على قلب طرابلس،
وتبادل الطرفان المتنازعان اتهامات بالمسؤولية.
وه ــزت سبعة انـفـجــارات قــويــة على األق ــل وسط
طرابلس ليل الثالثاء -األربعاء وتصاعدت بعيد ذلك
أعمدة الدخان فوق حي أبوسليم واالنتصار جنوبها،
وأحـصــت أجـهــزة ال ـطــوارئ مقتل  4مدنيين بينهم
امرأتان وإصابة  23آخرين  11منهم بحالة حرجة.
وعلى الفور ،زار رئيس حكومة الوفاق الوطني
ً
دوليا فايز ّ
السراج الحيين ،اللذين كانا
المعترف بها
ً
األكثر تـضــررا بالقصف ،وقــال :هــذه هجمة بربرية
وحشية قــام بها المجرم حفتر على حــي بوسليم
وعلى حي االنتصار ،تؤكد وحشيته.
ً
وقال السراج :غدا سيتم تقديم كافة المستندات
للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب قوات حفتر
ً
مضيفاّ :
نحمل
«جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية»،
مجلس األمن والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية
واإلنسانية لمحاسبة هذا المجرم على فعله.
وعلى الضفة األخرى ،اتهم المتحدث باسم قوات
ش ــرق ليبيا ال ـلــواء أحـمــد الـمـسـمــاري «الميلشيات
اإلرهــاب ـيــة ال ـتــي تسيطر عـلــى الـعــاصـمــة بــالــرمــايــة
العشوائية بصواريخ غراد والراجمات على ضواحي
المدينة» ،معربا عن إدانته لـ «هذه األعمال اإلرهابية».

ونـفــى الـمـسـمــاري اسـتـخــدام ق ــوات حفتر أي أي
نوع من األسلحة الثقيلة في معركة طرابلس .وقال:
كعادتها وعند كل هزيمة أمام ضربات رجال قواتنا
الـمـسـلـحــة ،ت ـبــدأ مـلـيـشـيــات ل ـصــوص االع ـت ـم ــادات
المجرمة في حالة الجنون والقصف العشوائي على
أحياء العاصمة في محاولة يائسة الستعطاف العالم
لكي يهب لنجدتها وإنقاذها من مصيرها المحتوم.
وأك ــد الـمـسـمــاري تمركز ق ــوات حفتر فــي مواقع
جديدة بمحيط طرابلس ،وتتقدم نحو أهداف أخرى
ً
بإسناد جوي شمل  8طلعات ،مشيرا إلى أن معركة
الـســوانــي شـهــدت فـقــدان  3جـنــود دون تسجيل أي
خسائر أخرى.
واتهم وحدة إعالم حفتر قوات السراج باقتحام
م ـقــر ال ـس ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـخ ــال ــي م ــن الـمــوظـفـيــن
والحراسات على طريق مطار طرابلس واالستيالء
على مجموعة من السيارات المصفحة وعدد ثالث
خــزنــات ومــدرعــة مجهزة تابعة لـســاح «المارينز»
المكلف بحماية المقر.
وأعلن الجيش إخــاء مسؤوليته عن هــذا العمل
ً
«اإلجـ ــرامـ ــي» م ـم ـثــا ف ــي االعـ ـت ــداء ع ـلــى ح ــرم بعثة
ً
دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا قائال :قواتنا لم تصل
بعد إلى نطاق موقع السفارة.
وطالب وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة
رئيس مجلس األمن بإصدار قرار عاجل يدين أعمال

حفتر ،ويطلب وقف إطالق النار وعودة المهاجمين
إلى مقراتهم.
وقال سيالة ،في رسالة إلى رئيس مجلس األمن،
إن «استمرار األوضاع ينذر بمزيد من الخسائر في
األرواح والممتلكات والبنية التحتية ونزوح وتشريد
عديد المواطنين في ظل ظروف صعبة».
في المقابل ،قــال مجلس النواب الليبي الموالي
لحفتر انه سيطالب مجلس األمن بوقف تدخل تركيا
وقطر في الشأن الليبي.
ً
وتزامنا مع عــرض بريطانيا على مجلس األمن
ً
مـشــروع ق ــرار يــدعــو لــوقــف إط ــاق الـنــار ف ــورا ،حذر
وزيــر الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني أمــس من
أن الوضع في طرابلس زاد الفوضى في ليبيا ورفع
خطر وجود إرهابيين على متن قوارب المهاجرين
ً
المتجهين إلــى بــاده ،مشددا على أن موانئ ليبيا
ستظل مغلقة.
وق ـ ـ ــال س ــال ـف ـي ـن ــي ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة إذاع ـ ـي ـ ــة :تـسـلــل
اإلرهابيين اإلسالميين لم يعد خطرا وإنما أصبح
مؤكدا ،ومن ثم واجبي أن أكرر أنه لن ُيسمح برسو
السفن على الشواطئ اإليطالية.
ورف ـ ــض ســال ـف ـي ـنــي ،وهـ ــو زع ـي ــم حـ ــزب الــراب ـطــة
المناهض للهجرة ،القول ما إذا كان موقف إيطاليا
سيتغير في حال اندالع حرب كاملة في ليبيا.
(عواصم  -وكاالت)

مصر :االستفتاء على تعديل الدستور السبت

ً
يستمر  3أيام ...ومصريو الخارج يصوتون غدا
●

دعـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
لالنتخابات في مصر المواطنين
ل ــاسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــدي ــات
الــدسـتــوريــة أي ــام السبت واألحــد
واالثنين ،بينما يجري االستفتاء
لـلـمـصــريـيــن ب ــال ـخ ــارج ف ــي مـقــار
ال ـس ـفــارات والـقـنـصـلـيــات عـلــى 3
أيام تبدأ غدا.
وق ــال رئـيــس الهيئة الوطنية
لــانـتـخــابــات الـمـسـتـشــار الشين
إبراهيم إن اللجنة تناشد جموع
المصريين في الـخــارج والداخل
الـمـشــاركــة فــي االسـتـفـتــاء ،ألنها
واجب وطني.
وأضاف إبراهيم ،خالل مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ،أن «الـ ـشـ ـع ــوب ت ـعــدل
أحكام الدساتير وتستبدل غيرها

فوز مرشح المعارضة
برئاسة بلدية إسطنبول

انتحار رئيس
بيرو السابق

• السراج :حفتر يرتكب جرائم حرب • سالفيني :موانئ ليبيا ستظل مقفلة

القاهرة  -رامي إبراهيم

سلة أخبار

أكد مرشح «حزب الشعب
الجمهوري» التركي
المعارض ،أكرم إمام أوغلو،
أن الهيئة االنتخابية العليا
أعلنت ،أمس ،فوزه برئاسة
بلدية اسطنبول.
وسلمت الهيئة االنتخابية
إمام أوغلو هذه الوثيقة،
رغم الطعن الذي قدمه
«حزب العدالة والتنمية»
الذي يتزعمه الرئيس رجب
طيب اردوغان ،أمس األول،
مطالبا بإجراء اقتراع جديد،
معتبرا أن االنتخابات التي
جرت في  31مارس شهدت
«مخالفات».

أول قصف صاروخي على طرابلس

بها ،ولن يكون الدستور فعاال ما
لم يعبر عن واقــع الحال ويحقق
آمـ ـ ــال ال ـش ـع ــب وط ـم ــوح ــات ــه ،في
يــومــه وغ ــده وي ـتــاءم مــع ظروفه
وحــاجــاتــه ،ول ــن يـكــون الــدسـتــور
معبرا عن واقع الحال ما لم يطله
التعديل من واقع إبداء الناخبين
رأيهم في صناديق االقتراع على
ت ـل ــك الـ ـتـ ـع ــدي ــات م ـت ــى ت ـغ ـيــرت
الظروف وتبدلت».
وأنـ ـ ـه ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا
الخاصة بعملية االستفتاء على
التعديالت الدستورية .وقال نائب
رئيس الهيئة المتحدث الرسمي
بــاس ـم ـهــا م ـح ـم ــود ال ـش ــري ــف إن
الهيئة تـتــوا صــل بشكل مستمر
م ــع األجـ ـه ــزة الـمـعـنـيــة لتجهيز
كل األمــور اللوجستية المرتبطة

دوليات

بالعملية االنتخابية ،مثل طباعة
األوراق والحبر الفسفوري وتوزيع
القضاة والموظفين على اللجان،
والتنسيق مع الــوزارات المعنية،
ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ـهـ ـج ــرة
والداخلية ،من أجل تأمين أطراف
عملية االستفتاء ،مؤكدا أن اللجان
ً
سيكون متاحا فيها التصويت
لـلـنــاخـبـيــن ال ــواف ــدي ــن م ــن خــال
كشف مخصص لهم.
ويبلغ عــدد المقيدين بقاعدة
بيانات الناخبين ،الذين لهم حق
التصويت 61 ،مليونا و 344ألفا
و 503ناخبين 30 ،مليونا و798
ألفا و 369ناخبا (ذك ــور) ،بينما
يبلغ عــدد الناخبات  30مليونا
و 446ألفا و.134
ويـتـسـلــم الـقـضــاة المنتدبون
لــإشــراف على االسـتـفـتــاء اليوم

أوراق العملية االنتخابية التي
تضم كشوف الناخبين ومحاضر
الفرز ،من مقار المحاكم االبتدائية
في المحافظات.
ويبلغ عدد المراكز االنتخابية
 ،10878وعـ ــدد ال ـل ـجــان ،13919
بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين
عـلــى عملية االسـتـفـتــاء ،15324
من مختلف الهيئات القضائية،
ويعاونهم نحو  120ألف موظف.
وأغ ـ ـل ـ ـقـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لــانـتـخــابــات ،فــي الـثــالـثــة عصر
أمس ،قاعدة بيانات الناخبين ،فال
يسمح بالحذف أو اإلضافة بها،
باستثناء ص ــدور حكم قضائي
واج ــب الـنـفــاذ ،بإضافة أو حذف
أحــد الناخبين ،أو حــذف أسماء
المتوفين من هذه القاعدة.
وفـ ــي خ ـط ــوة ل ــدع ــم ال ـت ــواج ــد

ال ـ ـم ـ ـصـ ــري فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن
اإلف ــريـ ـق ــي ،ال ـت ــي تـعـتـبــر منطقة
نفوذ تقليدية إلثيوبيا ،وتشهد
ت ــواج ــدا تــركـيــا م ـت ــزاي ــدا ،كشفت
مصادر مطلعة عن توجيه دعوة
ل ــوف ــد م ــن ح ـك ــوم ــة إق ـل ـي ــم أرض
الصومال «صوماليا الند»؛ لزيارة
القاهرة ،الشهر الـجــاري ،لتعزيز
التنسيق مــع اإلقـلـيــم ال ــذي أعلن
انفصاله من جهة واحدة عن دولة
الصومال عام  .1991وقال أستاذ
المياه والتربة بجامعة القاهرة
ن ــادر نــورالــديــن ،لــ«الـجــريــدة» ،إن
التحركات المصرية أفقدت السد
اإلث ـي ــوب ــي ج ـ ــدواه االق ـت ـصــاديــة،
وال ـتــي بـنـيــت عـلــى أس ــاس شــراء
م ـص ــر وحـ ــدهـ ــا ن ـح ــو  %75مــن
ك ـهــربــاء ال ـس ــد ،وشـ ــراء ال ـس ــودان
وجنوب السودان نحو .%25-20

جسر روض الفرج بشبرا شمال القاهرة أمس (إي بي أي)

توفي رئيس بيرو السابق
آالن غارسيا بعد أن أطلق
النار على نفسه ،لتجنب
اعتقاله في تحقيق فساد.
وأعلن محاميه إيراسمو رينا
للصحافيين أمام المستشفى
الذي نقل اليه فيه الرئيس
السابق ( 69عاما) لعملية
جراحية« :وقع حادث مأسوي،
إذ اتخذ الرئيس قرار إطالق
رصاصة (في الرأس) على
نفسه».
وفي وقت سابق ذكر
مستشفى كاسيميرو أولوا أن
غارسيا ،الذي ترأس البيرو
من  1985إلى  1990ومن
 2006إلى « ،2011مصاب
بجروح في الرأس».

نيوزيلندا توقف إجراء
تسليح شرطتها

أوقفت نيوزيلندا ،أمس،
إجراءات تسليح عناصر
الشرطة بموازاة خفض
خطر التهديد اإلرهابي بعد
شهر على مجزرة مسجدي
كرايستشرش.
وخفضت وكاالت الشرطة
واألمن مستوى التهديد
من مرتفع إلى متوسط ،ما
يعني أن السلطات تعتبر أن
احتمال وقوع هجوم آخر أو
عمل إجرامي عنيف ال يزال
«ممكنا» وليس «مرجحا
بدرجة كبيرة» .وقالت رئيسة
الوزراء جاسيندا ارديرن:
«ليس هناك حاليا أي تهديد
محدد» .والشرطة النيوزلندية
معروفة تاريخيا بأن
عناصرها ال يحملون السالح.
والعديد من األشخاص
أصيبوا بالدهشة لرؤيتهم
مدججين بالسالح بعد مقتل
 50مسلما كانوا يؤدون صالة
الجمعة.

احتجاجات المناخ
تتصاعد في لندن

دخلت امس ،احتجاجات
تهدف إلى حمل بريطانيا
على اتخاذ المزيد من
اإلجراءات الصارمة
لمواجهة تغير المناخ،
يومها الثالث.
وصعدت جماعة
«إيكستينكشن ريبيليون»
المعنية بالمناخ
احتجاجاتها في األسابيع
األخيرة ،حيث أغلقت بعض
أهم تقاطعات الطرق في
المدينة مثل أوكسفورد
سيركس وماربل آرتش
وجسر ووترلو وحطمت
بابا في مبنى شركة «شل»
وصدمت النواب بتظاهرة
شبه عارية في البرلمان.
وتم القبض على 300
شخص هذا األسبوع بعد
أن سد محتجون الطرق إلى
بعض المواقع الشهيرة في
العاصمة ،ونصب العديد
منهم خياما بالشوارع.

دوليات

٢٤
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إندونيسيا :ويدودو يتجه للفوز باالنتخابات
ّ
يتجه الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو
ّ
الملقب بـ "جوكوي" ،للفوز بوالية جديدة في
ثالث أكبر ديمقراطية في العالم ،إذ أظهرت
ثالث مؤسسات استطالع للرأي ،أمس ،تقدمه
بشكل كبير على منافسه الجنرال السابق
بــرابــوو سوبيانتو ،بعد ساعات من إغالق
مراكز االقتراع في أنحاء األرخبيل المؤلف
من  17ألف جزيرة.
وب ـي ـن ـمــا ال ي ـت ــوق ــع أن تـ ـص ــدر ال ـن ـتــائــج
الرسمية قبل الشهر المقبل ،أظهرت عمليات
"عـ ــد س ــري ــع" أج ــرت ـه ــا م ــراك ــز اس ـت ـط ــاع أن

ويدودو حصل على  55قي المئة من األصوات
بينما حصل سوبيانتو على  44بالمئة.
ودعا "جوكوي" إلى الوحدة ،وقال" :نحتاج
للمحافظة على تماسكنا بعد االنتخابات".
ً
وانـتـهــى التصويت رسـمـيــا عند الساعة
 6,00ت غ في جزيرة سومطرة رغم أن بعض
مــراكــز االق ـتــراع الـبــالــغ عــددهــا  800ألــف في
أنحاء الدولة التي تضم براكين عــدة بقيت
مفتوحة حتى وقت متأخر بسبب التأخيرات
والطوابير الطويلة.
وم ـ ــن أدغـ ـ ـ ــال ب ــورنـ ـي ــو إل ـ ــى ع ـش ــوائ ـي ــات

جــاكــرتــا ،أدل ــى أكـثــر مــن  190مـلـيــون ناخب
ب ــأص ــواتـ ـه ــم فـ ــي إح ـ ـ ــدى أكـ ـب ــر مـ ـم ــارس ــات
الــديـمـقــراطـيــة فــي ال ـعــالــم ،ويـخـتــار خاللها
الـنــاخـبــون أيـضــا مــن بـيــن  245أل ــف مرشح
للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية.
واستخدمت األحصنة والفيلة والدراجات
النارية والقوارب والطائرات لتوزيع صناديق
االقتراع في أنحاء البلد الشاسع الذي يضم
مئات المجموعات العرقية واللغات.
(جاكرتا ـ ـ أ ف ب)

foreigndesk@aljarida●com

ً
ً ُ
ّ
ماكرون يترأس اجتماعا حكوميا خصص لـ «نوتردام»
تــرأس ،أمــس ،الرئيس الفرنسي إيمانويل
ً
ً
ماكرون اجتماعا لمجلس الــوزراء مخصصا
لـكــاتــدرائـيــة ن ــوت ــردام فــي بــاريــس الـتــي وعــد
بترميمها خالل خمس سنوات ،قبل أن تقرع
الكنائس في البالد أجراسها عند الساعة 18.50
بعد  48ساعة على كارثة أذهلت العالم.
وخصص اجتماع مجلس الــوزراء بأكمله
لحريق الكاتدرائية الذي سبب حالة من الذهول
فــي الـعــالــم وأعـلـنــت جـهــات ع ــدة استعدادها
لتمويل ترميمها.
ومـنــذ مـســاء االث ـن ـيــن ،وج ــه م ــاك ــرون نــداء

ً
وطنيا إلعــادة ترميم هذا الموقع المهم .وتم
سماع نــدائــه ،وبلغ حجم التبرعات من كبار
االثــريــاء والمجموعات الصناعية الفرنسية
الكبرى اكثر من  700مليون يــورو حتى أول
من أمس.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب
أن باريس ستنظم مسابقة دولية في الهندسة
الـمـعـمــاريــة لتحديد كيفية إعـ ــادة بـنــاء بــرج
كاتدرائية نوتردام.
من ناحيته ،أعلن مكتب االدعــاء ،أمــس ،إن
خبراء الشرطة الذين يحققون في حادث اندالع

الحريق لم يتمكنوا بعد من دخول الكاتدرائية.
وأضــاف أن المحققين تحدثوا مع  30من
شهود العيان أمــس األول ،بينهم مسؤولون
عن السالمة بالكاتدرائية وموظفون بالشركات
الـتــي تعمل فــي مـشــروع ترميم سطح وبــرج
بالكاتدرائية.
وف ــي الـفــاتـيـكــان ،شـكــر ال ـبــابــا فرنسيس،
أمس ،نيابة عن الكنيسة الكاثوليكية جمعاء،
رجال اإلطفاء الذين خاطروا بحياتهم إلنقاذ
كاتدرائية نوتردام من الحريق الهائل.
(عواصم  -وكاالت)

ةديرجلا

•
العدد  / 4095الخميس  18أبريل 2019م  13 /شعبان 1440هـ

sports@aljarida●com

25

رياضة
الكويت يواجه كاظمة لالقتراب من اللقب

باختصار
السالمية يهزم
الجهراء وديًا

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ  12لدوري ڤيڤا الممتاز
●

حازم ماهر

يستضيف الفريق األول لكرة
الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي ال ـك ــوي ــت نـظـيــره
كــاظـمــة فــي الـثــامـنــة مــن مساء
ال ـيــوم ،عـلــى اس ـتــاد الـكــويــت،
ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـمــؤجـلــة من
الـجــولــة الـ ــ 12ل ــدوري ڤيڤا
لكرة القدم.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ب ــات ـح ــاد
ال ـك ــرة َّ
أج ـل ــت ال ـم ـبــاراة،
الرت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط "األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض"
ب ــال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ك ــأس
االتـ ـح ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ،وت ـع ــارض
موعدها مع استعدادات الفريق.

ال بديل عن الفوز
يـ ــدخـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـم ـت ـص ــدر
برصيد  36نقطة مـبــاراة اليوم

عبدالحميد العسعوسي

تحت شعار "ال بديل عن الفوز"،
من أجل االقتراب بقوة من حسم
الـ ـلـ ـق ــب الـ ـث ــال ــث عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي
لمصلحته ،ففوزه يعني حاجته
إل ــى نـقـطــة ف ـقــط م ــن الـجــولـتـيــن
المتبقيتين م ــن ُع ـمــر ا لـبـطــو لــة
ل ـل ـت ـتــويــج ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي ،دون
االل ـت ـفــات إل ــى نـتــائــج السالمية
والقادسية ،صاحبي المركزين
ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث ،ول ـكــل منهما
 33نقطة.
ومن المؤكد أن الجهاز الفني
للكويت ،بقيادة المدرب محمد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،يـ ـ ـع ـ ـ ِّـول عـ ـل ــى الـ ـ ــروح
ال ـم ـع ـن ــوي ــة ال ـع ــال ـي ــة لــاع ـب ـيــن،
بـعــد ال ـفــوز ال ــذي حققه االثنين
الماضي على النجمة البحريني
بهدفين لهدف ،ورفع رصيده إلى
 7نقاط ،محتال المركز الثاني في
المجموعة الثانية للبطولة ،إلى
جــانــب تــأهـلــه إل ــى ال ــدور نصف

ال ـن ـه ــائ ــي ل ـب ـطــولــة ك ـ ــأس سـمــو
األمير.
ورغـ ـ ـ ـ ــم األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـقـ ـص ــوى
لمباراة اليوم بالنسبة للكويت،
غير أن الجهاز الفني قــد يمنح
راحة لبعض الالعبين المؤثرين،
أو ح ـت ــى اإلبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ـي ـهــم عـلــى
مقاعد البدالء ،والدفع بهم وفق
مجريات األمور ،من أجل التقاط
أنفاسهم ،خصوصا أن الفريق
سـيــواجــه ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل أمــام
القادسية في نهائي كأس سمو
األمير.

مباراة مهمة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ــإن
ا لـجـهــاز الفني لكاظمة ،بقيادة
المدرب عبدالحميد العسعوسي،
يــولــي ال ـم ـب ــاراة أهـمـيــة خــاصــة،
فـ"البرتقالي" يحتل المركز الرابع

َّ
مارين« :األصفر» فرط في فوز عريض على المالكية
●

أحمد حامد

أش ــاد م ــدرب فــريــق الـقــادسـيــة لكرة
ال ـق ــدم ،ال ــروم ــان ــي إيـ ــوان م ــاري ــن ،بما
ح ـق ـقــه "األصـ ـ ـف ـ ــر" ،أمـ ــس األول ،أم ــام
ال ـمــال ـك ـيــة ال ـب ـح ــري ـن ــي ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة
التي جمعت بينهما في رابــع جوالت
مـنــافـســات المجموعة الـثــالـثــة لكأس
االتحاد اآلسيوي.
وح ـق ــق "األص ـ ـفـ ــر" فـ ـ ــوزا مـسـتـحـقــا
عـلــى الـمــالـكـيــة ف ــي الـمـنــامــة بهدفين
لهدف ،ليصعد إلى المركز الثاني في
المجموعة بــ 7نقاط ،بفارق األهــداف
عن المالكية ،ثالث الترتيب.
فيما قفز العهد اللبناني إلى صدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة بـ ـ ــ 8نـ ـق ــاط ،بـ ـف ــوزه عـلــى
الـســويــق العماني ،ال ــذي استمر دون
نقاط بهدف دون رد.
وقال مارين إن "األصفر" َّ
فرط في
فوز عريض ،بعد أن َّ
قدم أداء مميزا
فــي ال ـشــوط األول ،وك ــان بـمـقــدوره
مضاعفة األهداف ،في حال استغالل

الفرص المتاحة للتسجيلَّ .
وبين أن
المباراة كانت سهلة ،وسط ضغط
مـمـيــز م ــن الــاع ـب ـيــن ع ـلــى دفــاعــات
المالكية ،لكن إهدار الفرص والهدف
الذي سجله الفريق البحريني قبل
نهاية ا لـشــوط األول انعكس سلبا
على القادسية في الشوط الثاني.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــدم ع ـلــى
المالكية بهدفين لبدر المطوع (7
و ،)36فـيـمــا سـجــل الـمــالـكـيــة هــدف
التقليص قبل نهاية الشوط األول
بدقيقتين.
وك ـ ـ ــال مـ ــاريـ ــن الـ ـم ــدي ــح ل ـث ـنــائــي
الـ ـهـ ـج ــوم؛ ب ـ ــدر الـ ـمـ ـط ــوع وي ــوس ــف
ن ــاص ــر ،م ــؤك ــدا أن الـتـفــاهــم الكبير
بـيـنـهـمــا ســاهــم ف ــي ظ ـهــور الـفــريــق
بصورة رائعة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن تـ ــراجـ ــع "األص ـ ـفـ ــر"
للدفاع في الشوط الثاني جــاء من
أجل الحفاظ على نتيجة المباراة،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـت ـبــديــات الـفـنـيــة
َّ
صبت في هذا الجانب.

وش ـ ـ ــدد م ـ ـ ــدرب الـ ـق ــادسـ ـي ــة عـلــى
أهمية الفوز الذي تحقق ،مؤكدا أنه
سيصب بشكل إ يـجــا بــي عـلــى أداء
"األص ـفــر" فيما تبقى مــن مباريات
الموسم الحالي.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـعـ ـم ــل م ــع
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن عـ ـل ــى ت ـص ـح ـي ــح بـعــض
األمور ،السيما فيما يخص الجانب
الدفاعي.

المطوع «األفضل»
ب ـ ــدوره ،ق ــال ب ــدر ال ـم ـطــوع ،الــذي
نال جائزة أفضل العب في المباراة،
إن األهــم هو حصد نقاط المباراة،
مشيرا إلى أن "األصفر" أمام فرصة
للتقدم في كأس االتحاد اآلسيوي.

ب ـ ــدر ال ـم ـط ــوع ح ـص ــل عـلــى
جائزة األفضل في المباراة

صراع الجولة األخيرة يحسم «وصافة اليد»

●

محمد عبدالعزيز

ي ـســدل ال ـس ـتــار ال ـي ــوم على
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز
ل ـك ــرة ال ـي ــد ،ال ـ ــذي ح ـســم لقبه
نــادي الكويت للمرة السابعة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وال ـتــاس ـعــة في
ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــه ،وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــوج بـ ـ ــدرع
ال ـب ـطــولــة رس ـم ـيــا ب ـعــد نـهــايــة
م ـبــاراتــه ف ــي ال ـســادســة مـســاء
أمــام كاظمة على صالة نادي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ويـ ـسـ ـب ــق ذل ـ ـ ــك فــي
الرابعة والنصف مساء مباراة
مـ ـهـ ـم ــة جـ ـ ـ ــدا سـ ـتـ ـجـ ـم ــع ب ـيــن
العربي والسالمية ،وستحسم
ن ـت ـي ـج ـت ـهــا ه ــوي ــة ال ـم ــرك ــزي ــن
الثاني والثالث.
في المباراة األولى ،سيكون
هــدف الكويت ،المتصدر بـ19
ن ـق ـط ــة ،هـ ــو ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى

إن ـج ــازه ال ـتــاري ـخــي ،بتحقيق
ال ـفــوز رق ــم  145عـلــى الـتــوالــي
م ـح ـل ـيــا ،وإث ـ ـبـ ــات ع ـل ــو كـعـبــه
ع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ـ ـفـ ــرق ،وتــأك ـيــد
تفوقه دون منافس على مدار
 6مواسم متتالية.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،س ـي ـت ـم ـســك
كـ ــاظ ـ ـمـ ــة الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــ 7نـ ـق ــاط
ببصيص األ م ــل ،لعرقلة هــذا
اإلن ـج ــاز ،وتحقيق ف ــوز يــدرك
ً
ج ـ ـيـ ــدا مـ ـ ــدى ص ـع ــوب ـت ــه أمـ ــام
ً
ال ـ ـمـ ــارد األب ـ ـيـ ــض ،ط ـم ـع ــا فــي
ال ـح ـصــول ع ـلــى أح ــد ال ـمــراكــز
الشرفية.

العربي والسالمية
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة،
سـيـضــرب "األخـ ـض ــر" ،الـثــالــث
بـ 8نقاط ،وبفارق المواجهات

حساب المراكز الشرفية
ً
حسابيا ،الـمــركــزان الثاني
والثالث محصوران بين ثالثة
ف ــرق ،هــي :بــرقــان والـعــربــي (8
ن ـ ـقـ ــاط) ،وك ــاظـ ـم ــة ( 7نـ ـق ــاط)،
ف ـف ــي ح ــال ــة فـ ـ ــوزه أو ت ـعــادلــه
أم ــام الـســالـمـيــة وف ــوز كاظمة
على الكويت سيحسم العربي
ال ــوص ــاف ــة بـ ـ ــ 9أو  10ن ـق ــاط،

و"البرتقالي" المركز الثالث بـ9
نقاط ،وكذلك في حالة فوز أو
تعادل العربي وخسارة كاظمة
س ـت ـك ــون ال ــوص ــاف ــة خ ـض ــراء،
ف ـي ـمــا ي ــذه ــب ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
لـبــرقــان ب ــ 8ن ـقــاط ،وف ــي حالة
خـســارة العربي وفــوز كاظمة
سيرتقي "البرتقالي" للوصافة،
وسيحل برقان ثالثا.
وفي حالة خسارة الفريقين،
سـيـتـجـمــد رص ـي ــد "األخـ ـض ــر"
عند  8نقاط وكاظمة  7نقاط،
ويـ ــرت ـ ـقـ ــي بـ ـ ــرقـ ـ ــان بـ ـ ـ ــ 8ن ـق ــاط
للوصافة ،بفارق المواجهات
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة واألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف عــن
العربي ،الــذي سيكون المركز
الثالث من نصيبه.

فرحة العبات مدرسة جمنازيا عقب حفل التتويج
فـ ــي فـ ـئ ــة الـ ـحـ ـب ــل ،ون ـ ـ ــور ال ــرزيـ ـح ــان
وفيرونيكا غولوفينكو (فئة عام).
وزادت ســارة الصباح غلة الفريق

بفوزها بميداليتين برونزيتين في
فئتي العام والـطــوق ،وتناوبت على
تحقيق البرونزيات األخرى الالعبات

«الطائرة» يفتح باب الترشيح
لالنتخابات األحد المقبل
ي ـف ـت ـتــح ي ـ ــوم األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل،
ويستمر ثالثة أيام ،باب الترشيح
النـتـخــابــات مجلس إدارة جديد
لالتحاد الكويتي للكرة الطائرة،
ً
والمقررة يوم  2مايو المقبل ،وفقا
للنظام األساسي الجديد.
ً
وتــأتــي هــذه الخطوة تماشيا
م ــع خ ــري ـط ــة الـ ـط ــري ــق ،الـ ـت ــي تــم
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ـهــا ب ـي ــن ال ـح ـكــومــة
ممثلة بالهيئة العامة للرياضة
واللجنة األولمبية الدولية ،لرفع
ً
اإليـ ـق ــاف ن ـه ــائ ـي ــا ع ــن ال ــري ــاض ــة
الكويتية.
وك ــان االت ـح ــاد ال ــدول ــي للكرة
ال ـط ــائ ــرة ق ــد اع ـت ـمــد ال ـت ـعــديــات
التي تمت على النظام األساسي
الجديد ،خالل اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية لالتحاد
الكويتي يوم  18مارس الماضي،
بــأغـلـبـيــة  11ع ـض ــوا ،واع ـت ــراض
عضو واحد هو نادي القادسية.
وب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــام ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة
الـمــؤقـتــة إلدارة ش ــؤون االت ـحــاد

أقفل في الثامنة من مساء أمس باب التسجيل
لبطولة كأس المغفور له الشيخ صباح السالم
الحمود ،والتي تنطلق اليوم ،وتستمر  3أيام،
ع ـلــى مـجـمــع م ـي ــادي ــن ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
األولمبي للرماية.
وتواصلت استعدادات نادي الرماية الكويتي
إلق ــام ــة ال ـب ـط ــول ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن م ـســاب ـقــات
"ال ـتــراب ،السكيت ،الـقــوس والـسـهــم األولـمـبــي،
بندقية ومسدس 10م ،بندقية ومسدس  50م،
ومـســدس سريع  25م" ،وتــأتــي ختاما لموسم
حافل بالبطوالت واإلنجازات المحلية والدولية.
وأع ــرب عــدد كبير مــن رم ــاة ورام ـيــات نــادي
الرماية والحرس الوطني الكويتي ،وعــدد من
رمــاة الخليج ،عن رغبتهم في المشاركة بهذه
البطولة ،التي ستجري قرعتها بعد قفل باب
التسجيل ،لتوزيع الرماة على المجموعات.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أش ــاد رئـيــس االتـحــاديــن
الـكــويـتــي وال ـعــربــي لـلــرمــايــة دع ـيــج العتيبي،
بدعم رئيس الشرف في نادي الرماية الكويتي
الشيخ سلمان الـحـمــود ،ووزي ــر اإلع ــام وزيــر
الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ،والهيئة

إنجاز مميز لـ «جمنازيا» في كأس ستريكس
أث ـ ـبـ ــت فـ ــريـ ــق م ـ ــدرس ـ ــة ج ـم ـن ــازي ــا
الكويت للرياضة والفنون حضوره
ال ـقــوي فــي مسابقة ك ــأس ستريكس
للرياضة "دبي  ،"2019التي اختتمت
ً
مــؤخــرا فــي المدينة اإلمــارات ـيــة ،بعد
ح ـصــاده  21مـيــدالـيــة فــي منافسات
الجمباز اإليقاعي ،بواقع  6ذهبيات،
و 9فضيات ،و 6برونزيات.
وج ـ ـ ـ ــاءت الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــات ال ــذه ـب ـي ــة
عبر الالعبات ســارة الصباح ،ونــور
الـ ــرزي ـ ـحـ ــان ،وجـ ـن ــى س ــال ــم (ف ـ ــي فـئــة
ال ـح ـبــل) ،وشـمــس ال ـه ــزاع (فـئــة ع ــام)،
وف ـيــرون ـي ـكــا غــولــوفـيـنـكــو ،وشــانــون
سكيبرز (فئة الطوق).
في حين حققت الميداليات الفضية
كل من الالعبات رانيا المرزوق ،التي
ن ــال ــت مـيــدالـيـتـيــن ف ــي فـئـتــي الـحـبــل
وال ـ ـ ـحـ ـ ــر ،وشـ ـ ــانـ ـ ــون سـ ـكـ ـيـ ـب ــرز ال ـت ــي
أحـ ــرزت مـيــدالـيـتـيــن فــي فـئـتــي الـعــام
والحر ،مقابل ميدالية لكل من شيخة
العوضي وليان هادي وهنا جهانجير

محمد عبدالله

بإرسال النظام األساسي المعتمد
إل ـ ــى ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة
للتصديق عـلـيــه ،وت ــم نـشــره في
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة يـ ــوم األح ــد
الـمــاضــي ،وبـنــاء على ذلــك قــررت
اللجنة المؤقتة فتح باب الترشيح
وفق النظام الجديد الذي يتكون
فيه مجلس إدارة االتـحــاد مــن 9
أع ـضــاء كـمــا ك ــان مـعـمــوال بــه في
َ
النظام القديمُ .يذكر أن اتحادي
الـسـبــاحــة والـجـمـبــاز انـتـهـيــا من
انتخاب مجلسي إدارتيهما ،في
حين يستعد عدد من االتحادات
إلجــراء انتخاباتها خــال الفترة
المقبلة ،إلى جانب اتحاد الطائرة،
وه ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارزة ( 28أب ـ ــري ـ ــل)،
والكراتيه ( 29أبريل) ،والمالكمة
( 5مايو المقبل) ،باإلضافة إلى
التنس األرضي ،على أن تستكمل
بقية االتحادات إجــراءات إشهار
أنظتمها األساسية قبل الدعوة
لالنتخابات المتوقع أن تنتهي
جميعها قبل  15مايو المقبل.

«صباح السالم للرماية» تنطلق اليوم

ً
«األبيض» يتوج باللقب رسميا على صالته اليوم

الـ ـمـ ـب ــاش ــرة واألهـ ـ ـ ـ ــداف خـلــف
برقان ،الثاني ،بكل قوة ،للظفر
بنتيجة اللقاء ،لحسم المركز
الثاني ،على حساب السالمية
األخ ـي ــر بـنـقـطـتـيــن ،والـســاعــي
كذلك إلى تحقيق نهاية قوية
ل ـم ـش ــواره ف ــي ال ـب ـطــولــة ،رغــم
تـ ــأخـ ــره فـ ــي الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـع ــام
للدوري.

بـ ـ ــ 25ن ـق ـطــة ،وهـ ــو م ــا ي ـع ــزز من
حظوظه فــي الـمـشــاركــة بإحدى
البطوالت الخارجية في الموسم
المقبل.
وي ـ ـك ـ ـمـ ــن ه ـ ـ ــدف الـ ـع ــدس ــان ــي
ومساعديه في تحقيق الفوز ،أو
حـتــى الـتـعــادل عـلــى أق ــل تقدير،
ل ـيــرفــع ال ـ ـفـ ــارق ف ــي ال ـن ـق ــاط مع
العربي صاحب المركز الخامس،
والذي يحتل المركز الخامس وله
 24نقطة.
ول ـع ــل أه ــم م ــا يـمـيــز كــاظـمــة،
هو نجاحه في تقديم مستويات
متميزة في مثل هذه المباريات،
عكس مبارياته مع الصغار ،التي
يفقد فيها العديد من النقاط.

شيخة الـعــوضــي وجـنــى ســالــم (فئة
عــام) ،وفيرونيكا (فئة الـحــر) ،وليان
بهبهاني في فئة الحبل.

العامة للرياضة ،ممثلة بمديرها العام د .حمود
فليطح ،عـلــى دعـمـهــم الــدائــم لــريــاضــة الــرمــايــة
الـكــويـتـيــة ،م ــؤك ــدا أن ال ــدع ــم الـمـسـتـمــر م ــن كل
الجهات كان له عظيم األثر بتحقيق اإلنجازات،
ورفع علم الكويت عاليا خفاقا في كل المحافل
العالمية على جميع المستويات.
و ثـ َّـمــن العتيبي الــدعــم الكبير ال ــذي تتلقاه
الــرمــايــة الكويتية والــرمــاة مــن الـحـمــود ،الــذي
يـحــرص عـلــى تنظيم ه ــذه الـبـطــولــة السنوية،
ح ــرص ــا م ـنــه ع ـلــى تـشـجـيــع وت ـح ـف ـيــز ال ــرم ــاة،
وخاصة الناشئين منهم ،على بذل الجهد في
سبيل تنمية قــدرا ت ـهــم ،ليتمكنوا مــن تمثيل
الكويت ضمن المنتخبات الوطنية على أكمل
وجه.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـب ـطــولــة ت ـعــد فــرصــة
ســانـحــة الك ـت ـشــاف ال ـمــواهــب ال ــواع ــدة ،والـتــي
تقوم األجهزة الفنية بصقلها وتنميتها على
أيدي مدربين دوليين مؤهلين على أكمل وجه،
لتشكل نواة للجيل الجديد لرماة يعتمد عليهم
في المستقبل.

فاز الفريق األول لكرة القدم
بنادي السالمية على نظيره
الجهراء  ،2-3في المباراة
الودية التي جمعت الفريقين،
أمس األول على استاد ثامر
ضمن تحضيراتهما الستئناف
مباريات دوري "فيفا" للدرجة
الممتازة مطلع الشهر المقبل.
واتسمت المباراة ،التي انتهى
شوطها األول بتقدم السماوي
 1-2بالندية بين الفريقين،
وغلب عليها طابع الرسمية.
سجل أهداف السالمية حامد
الرشيدي ،ونايف زويد ،وفراس
الخطيب ،بينما سجل للجهراء
اإلسباني ديمبلي ،وبدر نعمة.
يذكر أن السالمية يحتل المركز
الثالث برصيد  33نقطة بفارق
األهداف خلف القادسية ،بينما
يخوض الجهراء ،صاحب
المركز السابع برصيد 12
نقطة ،صراع البقاء مع كل من
التضامن الثامن ( 11نقطة)،
والفحيحيل التاسع والشباب
العاشر اللذين يتشاركان في
نفس الرصيد ( 10نقاط).

ً
العربي يتوج بطال لكأس
األشبال تحت  13سنة

حقق فريق النادي العربي
لقب مسابقة كأس األشبال
تحت  13سنة لكرة القدم،
بعد تغلبه على اليرموك
في المباراة النهائية التي
ٔ
جمعت بينهما ،امس األول،
على ملعب كاظمة الفرعي
رقم  2بنتيجة  ،1-4وانتهى
الشوط األول بتقدم األخضر
بهدفين نظيفين.
واحتل فريقا القادسية
والجهراء المركز الثالث
مناصفة.
وتوج الفريق "األخضر"
الصغير من قبل نائب
رئيس مجلس إدارة اتحاد
الكرة أحمد عقلة ،وعضوي
مجلس إدارة االتحاد
د .إبراهيم األنصاري،
وخالد الشمري.

األخضر يستضيف
الشباب وديًا  25الجاري
اتفقت إدارة الفريق األول لكرة
القدم في النادي العربي مع
نظيرتها بنادي الشباب على
مباراة ودية تجمع الفريقين
 25الجاري على استاد صباح
السالم ،ضمن تحضيرات
الفريقين الستئناف
الجولتين  18و 19من دوري
"فيفا" الشهر المقبل ،حيث
يستعد األخضر لمواجهة
كاظمة والفحيحيل ،بينما
يلعب الشباب مع الفحيحيل
والقادسية.
وتأتي هذه المباراة بناء على
طلب الجهاز الفني لالخضر
بقيادة المدرب السوري
حسام السيد ،الذي يرغب في
خوض ودية أخرى يجري
التنسيق لها بتاريخ 28
الجاري.
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ميسي يقصي يونايتد ويؤهل
«البلوغرانا» لنصف نهائي األبطال
بتسجيله ثنائية الفوز بثالثية
نظيفة ،فرض ميسي نفسه
ً
نجما لمباراة اإلياب من الدور
ربع النهائي لمسابقة دوري
أبطال اوروبا أمام ضيفه
مانشستر يونايتد االنكليزي،
وقاد فريقه برشلونة اإلسباني
إلى نصف نهائي المسابقة.

ف ــرض االرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي" ،جــاد االنكليز" ،نفسه
نجما لمباراة اإليــاب من الدور
رب ــع الـنـهــائــي لـمـســابـقــة دوري
أبـطــال اوروب ــا لـكــرة الـقــدم أمــام
ض ـي ـف ــه م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
االن ـك ـل ـيــزي بـتـسـجـيـلــه ثـنــائـيــة
الـ ـف ــوز ب ـثــاث ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ،وق ــاد
فريقه برشلونة اإلسباني إلى
نصف النهائي المسابقة القارية
العريقة للمرة االولــى منذ عام
.2015
وجـ ــدد الـ ـن ــادي الـكــاتــالــونــي
ف ـ ـ ــوزه االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي فــي
لقاء الذهاب في "أولد ترافورد"
ب ـه ــدف ن ـظ ـي ــف ،ب ـثــاث ـيــة عـلــى
مـلـعـبــه "ك ــام ــب ن ـ ــو" ،فتخلص
م ــن ع ـق ــدة ربـ ــع ال ـن ـهــائــي الـتــي
الز مـتــه منذ تتويجه الخامس
األخ ـي ــر بــالـلـقــب ع ــام  ،2015إذ
ان ـت ـه ــى ب ـع ــده ــا م ـ ـشـ ــواره عـنــد
رب ــع ال ـن ـهــائــي ع ـلــى ي ــد غــريـمــه
المحلي أتلتيكو مدريد ()2016
ويــوفـنـتــوس اإليـطــالــي ()2017
ومواطنه روما (.)2018
وحــافــظ الـنــادي الكاتالوني
على سجله خاليا من الخسارة
في عقر داره في دوري االبطال
للمباراة الحادية والثالثين على
ال ـتــوالــي ،فـفــاز فــي  28وتـعــادل
في ثالث.
وبدوره ،أنهى ميسي صيامه

ع ــن ال ـت ـه ــدي ــف ف ــي  11مـ ـب ــاراة
متتالية فــي ربــع النهائي على
الصعيد القاري ،وتحديدا منذ
 ،2013بتسجيله هدفين سمحا
ل ــه ب ـت ـص ــدر ت ــرت ـي ــب ال ـهــداف ـيــن
برصيد  10أهداف.
ورف ــع االرجـنـتـيـنــي رصـيــده
الى  24هدفا في  32مباراة أمام
األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة ف ــي دوري
االب ـ ـ ـطـ ـ ــال ،والـ ـ ـ ــى  110أهـ ـ ــداف
فــي  132م ـبــاراة عـلــى الصعيد
القاري.
وأجـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــدرب ب ــرش ـل ــون ــة
إرنستو فالفيردي تبديال واحدا
ع ـلــى تـشـكـيـلــة الـ ــذهـ ــاب ،فــدفــع
بالجناح سيرجي روبرتو بدال
من البرتغالي نيلسون سيميدو
المهدد بااليقاف.
وب ـك ــر يــونــاي ـتــد ف ــي تـهــديــد
مــرمــى خـصـمــه ب ـعــد  33ثــانـيــة
فقط مــن صــافــرة الـبــدايــة ،فمرر
الفرنسي بول بوغبا كرة خلف
د ف ـ ـ ـ ــاع أ ص ـ ـح ـ ــاب األرض إ ل ــى
مـ ــاركـ ــوس راش ـ ـفـ ــورد "ن ـك ــزه ــا"
بـقــدمــه الـيـمـنــى ف ــوق الـحــارس
األل ـ ـمـ ــانـ ــي مـ ـ ــارك-أنـ ـ ــدريـ ـ ــه تـيــر
شتيغن اصطدمت بالعارضة.
وتـ ــابـ ــع ف ــري ــق "ال ـش ـي ــاط ـي ــن
الحمر" ضغطه أمام اهتزاز دفاع
بــرش ـلــونــة ،فـحـصــل عـلــى ثــاث
فرص في الدقائق العشر االولى.
وبـ ـخ ــاف م ـج ــري ــات ال ـل ـعــب،

ميسي نجم البرشا يحرز الهدف الثاني في مرمى مان يونايتد
اعتقد برشلونة انه حصل على
ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة
بعدما احتسب الحكم خطأ من
العب وسط يونايتد البرازيلي
ف ــري ــد عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي إيـ ـف ــان
راك ـي ـت ـيــش الـ ـق ــادم م ــن الـخـلــف
دا خ ــل المنطقة ،لكنه ع ــدل عن
قـ ــراره بـعــد اسـتـعــانـتــه بتقنية
المساعدة بالفيديو "في ايه آر"
حيث تبين له أن العب يونايتد
لم يرتكب خطأ.

وا ف ـت ـتــح مـيـســي التسجيل
ب ـعــدمــا ان ـت ــزع ك ــرة م ــن أشـلــي
يونغ ،فمررها من بين قدمي
فيل جونز ،وسددها من خارج
المنطقة على يسار الحارس
اإلسباني دافيد دي خيا (.)16
وع ـ ــاد الـ ـح ــارس االس ـبــانــي
ال ــى ال ــواج ـه ــة م ـج ــددا بـعــدمــا
ارتكب خطأ فادحا اذ فشل في
التقاط تسديدة سهلة نسبيا
م ــن م ـي ـســي م ـ ــرت ب ـي ــن ي ــدي ــه،

 ...وفالفيردي :محظوظون بوجوده معنا

البرغوث :قدمنا مباراة رائعة
أكــد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،قائد نادي
برشلونة اإلسباني لكرة القدم ،أن فريقه ظهر بشكل
رائع في المباراة التي فاز بها الليلة الماضية بثالثية
نظيفة على ضيفه مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقــال ميسي ،في تصريحات لشبكة "موفيستار"
التلفزيونية" ،ظهرنا بشكل رائع ،وهذا ما نحن عليه،
لقد كنا نشعر بالتوتر في الدقائق الخمس األولى ،بعد
ذلك دانت لنا السيطرة وقدمنا كرة قدم رائعة".
وشدد على أنه يجب على برشلونة أال يبدأ أي مباراة
في بطولة دوري أبطال أوروبــا بتراخ إذا كان ال
يريد أن يواجه مواقف صعبة.
وأض ـ ــاف" :ن ـع ــرف أن ــه لـيــس عـلـيـنــا أن
ن ـخ ــرج ب ـه ــذا ال ـش ـكــل ف ــي أي م ـب ــاراة
ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،لــديـنــا
خبرة مباراة رومــا ،في غضون
خمس أو عشر دقــائــق يمكن
أن تـتـعـقــد األمـ ــور بالنسبة
للتأهل ،وتجد نفسك خارج
الـمـنــافـســة ،علينا أن نــدرك
هذا".

بـ ـع ــدم ــا ت ـل ـق ــف االرج ـن ـت ـي ـن ــي
ال ـكــرة إث ــر خـطــأ ارت ـك ـبــه فريد
ب ـخ ـس ــارت ــه ل ـل ـك ــرة فـ ــي وس ــط
ال ـم ـل ـع ــب ،ف ـت ــوغ ــل بــال ـي ـســرى
وسدد باليمنى (.)20
وع ـ ـ ــوض دي خ ـي ــا ال ـخ ـطــأ
ال ـ ـ ـ ــذي ارت ـ ـك ـ ـبـ ــه ب ـ ـعـ ــدمـ ــا صــد
ك ــرة ع ــن خ ــط م ــرم ــاه ســددهــا
سيرجي روبرتو بعدما وصلت
إليه كــرة عرضية من جــوردي
ألـبــا بـعــد فــاصــل استعراضي

من ميسي ،الذي تالعب بجونز
ومررها الى زميله (.)45+2
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ م ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط
الثاني كما أنهى االول بعدما
س ــدد ك ــرة داخـ ــل الـمـنـطـقــة اثــر
تـمــريــرة عــرضـيــة مــن المهاجم
االوروغــويــانــي لويس سواريز
حولها فريد الى ركنية (.)47
وعـ ـ ـ ــزز ك ــوت ـي ـن ـي ــو ب ــال ـه ــدف
ال ـثــالــث بـتـســديــدة قــويــة رائـعــة
من  25مترا استقرت في الزاوية

اليمنى الـبـعـيــدة لـلـحــارس دي
خيا ( ،)61وهو الهدف الثالث له
هذا الموسم في دوري االبطال.
وكاد ميسي يسجل الهاتريك
بتسديدة مقصية مرت بجانب
الـ ـق ــائ ــم ( ،)64فـ ــي ح ـي ــن أن ـقــذ
ح ــارس برشلونة تير شتيغن
ضربة رأسية لمهاجم برشلونة
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ال ـت ـش ـي ـل ــي
أليكسيس سانشيس (.)90

واستطرد" :أهم شيء هو أننا حققنا الهدف بعبور
دور الثمانية ،وهو ما لم نفعله منذ سنوات ،لقد قطعنا
خطوة جديدة".
ول ــم يكشف ميسي عــن هــويــة الـفــريــق ال ــذي يفضل
أن يــواجـهــه مــع بــرشـلــونــة فــي نـصــف نـهــائــي البطولة
األوروب ـيــة ،مشيرا إلــى أن خــروج يوفنتوس اإليطالي
على يد أياكس أمستردام الهولندي يعد مثاال داال على
أن أي منافس سيكون صعبا.
وأك ـم ــل مـيـســي" :ه ــذا يـخـبــرك بـكــل ش ــيء ،أي فــريــق
سيكون معقدا ســواء كان ليفربول أو بورتو ،سيكون
صـعـبــا ،سـيـتــواجــد (ف ــي نـصــف الـنـهــائــي) ال ـفــرق التي
تستحق ذلك ،الفرق األفضل ،سيكون األمر معقدا جدا".
ورفض الحديث عن إمكانية تحقيق النادي الكتالوني
للثالثية (الــدوري والكأس ودوري أبطال أوروبــا) هذا
الموسم ،متابعا" :لقد قطعنا خطوة جديدة ،اآلن علينا
أن نفكر فــي الليغا (الـ ــدوري اإلسـبــانــي) لكي نحسمه
ون ـتــوج أب ـطــاال فــي أق ــرب وق ــت ،لـيــس علينا أن نخلد
ل ـلــراحــة ،بـعــد ذل ــك سنستعد ل ـم ـبــاراة نـصــف النهائي
كما يجب".
(د ب أ)

أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ـن ــادي
برشلونة اإلسباني لكرة القدم،
ارنـسـتــو فــال ـف ـيــردي ،عـقــب فــوز
فــري ـقــه ب ـثــاث ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ،أمــس
األول ،عـلــى ضـيـفــه مانشستر
يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي إي ــاب
دور الـثـمــانـيــة لـبـطــولــة دوري
أبطال أوروبا ،أن فريقه محظوظ
بـ ــوجـ ــود ال ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـنــي
ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،الـ ـ ــذي سـجــل
هدفين في اللقاء ،بين صفوفه.
وق ـ ـ ــال ف ــالـ ـفـ ـي ــردي" :م ـي ـســي
يخرجنا دائـمــا مــن العديد من
المشكالت ،لقد قدم لعبة جميلة
وسـ ـج ــل ،ول ـك ـن ـنــا ك ـنــا نسيطر
جيدا على المباراة عدا الدقائق
الخمس األولى ،كانت مباراتنا،
لن نعتذر لوجود ميسي معنا،
إنه حظنا".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :هـ ـ ـ ــذه ال ـم ـش ــاك ــل
ت ـم ـث ـلــت ف ــي ان ـ ـفـ ــراد راشـ ـف ــورد
ف ــي الــدق ـي ـقــة األول ـ ــى والـضـغــط
العالي لمانشستر يونايتد في
ربع الساعة األولى ،لقد واجهنا

خ ـم ــس دقـ ــائـ ــق م ـع ـق ــدة ألن ـهــم
ضغطوا بقوة ،ولكن كان هناك
 85دقيقة أخرى لم تكن سيئة".
وت ــاب ــع" :ل ـقــد ب ـ ــدأوا بضغط
ـال ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــيء ،ولـ ـك ــن
عـ ـ ـ ـ ـ ٍ
عندما وجدنا طريقة للتخلص
م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـضـ ـغ ــط ان ـض ـب ـطــت
األمــور واستحوذنا على الكرة
وسيطرنا".

وك ـش ــف فــال ـف ـيــردي أن ــه كــان
ي ـض ــع آمـ ـ ــاال ك ـب ـي ــرا ع ـل ــى ه ــذه
ً
المباراة ،الفتا إلى أن "الفريق لم
يصل إلى قبل النهائي منذ وقت
ط ــوي ــل ،ف ــي ال ـمــوســم الـمــاضــي
ت ـجــرع ـنــا ه ــزي ـم ــة م ــؤل ـم ــة ،لـقــد
لعبنا بجدية كبيرة في الذهاب
واإلياب ،وكنا نفكر في التأهل".
(د ب أ)

بوسكيتس :كوتينيو العب من طراز عالمي سولشاير ولينغارد يشيدان بالنجم األرجنتيني

أش ـ ــاد العـ ــب وسـ ــط بــرشـلــونــة
سرجيو بوسكيتس ،بالهدف الذي
سجله زميله الـبــرازيـلــي فيليبي
كــوتـيـنـيــو ف ــي م ــرم ــى مانشستر
يونايتد والــذي اختتم به ثالثية
الفريق في إياب ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا ،مشيرا إلى أنه العب
من طراز عالمي.
وعــن طريقة احتفال كوتينيو
بالهدف بوضع يديه على أذنيه
ردا على منتقديه ،قال "لم أشاهده،
أعلم أنه احتفل بشيء من الغضب.
كــان هدفا هاما بالنسبة لــه بعد
االنـتـقــادات التي نالها .إنــه العب
من طراز عالمي".
وأقر الالعب الدولي اإلسباني
أن فريقه فوجئ بانطالقة يونايتد
للمباراة "تـســديــدة راش ـفــورد في
العارضة أخرجتنا من تركيزنا،
لكن هدف ميسي األول ،الذي كان

بوسكيتس
رائـ ـع ــا ،غـ ّـيــر ك ــل شـ ــيء .سيطرنا
بعدها على الـكــرة وكـنــا األفضل
وسيرنا الـمـبــاراة على طريقتنا،
فــي الـشــوط الثاني كــل شــيء كان
أكثر هدوءا".

وأكد أن الفريق كان يعي أهمية
المباراة ،بعد توديع البطولة ثالث
مــرات مــن ال ــدور ربــع النهائي في
األعوام األخيرة.

أكد النرويجي أولي سولشاير ،المدير
الفني لمانشستر يونايتد اإلنكليزي،
أن العب كرة القدم األرجنتيني ليونيل
م ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف فـ ـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة
اإلسباني ،هو السبب وراء خروج فريقه
مــن بـطــولــة دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا لكرة
القدم.
وقال سولشاير "أرى أن ميسي سبب
خروجنا من دوري األبطال بعد تسجيله
هــدفـيــن فــي ش ــوط ال ـم ـبــاراة األول ،فهو
العــب يتمتع بمهارات وإمـكــانــات فنية
عالية".
وأضاف "ميسي العب من طراز فريد،
والبد أن يتفق الجميع على ذلك األمر".
وأوضح سولشاير "البد من مواصلة
ال ـط ـمــوح ف ــي ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،ولــديـنــا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـمــل ال ـ ــذي ي ـجــب علينا
القيام به حتى يكون بإمكاننا مواجهة
برشلونة".

السير أليكس فيرغسون وسولشاير قبل بداية المباراة
واختتم المدرب النرويجي تصريحاته
بــالـقــول "ت ـفــوق بــرشـلــونــة علينا بشكل
كبير خ ــال م ـبــاراتــي الــذهــاب واإلي ــاب.
نريد أن نلعب مثل تلك المباريات مرة
أخرى في الموسم المقبل".

مــن جــان ـبــه ،أش ــار جـيـســي لـيـنـغــارد،
العب مانشستر يونايتد ،إلى أن األخطاء
ً
ً
التي ارتكبها فريقه لعبت دورا حاسما
في الخسارة أمام برشلونة.
وار ت ـك ــب ال ع ـبــو مانشستر يونايتد

م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـم ــؤث ــرة مــن
الناحية الــدفــاعـيــة ،وهــو مــا علق عليه
ل ـي ـن ـغــارد ف ــي ت ـصــري ـحــات لـشـبـكــة "بــي
تــي سـبــورت" عقب انتهاء اللقاء بقوله
"ال يمكنك ارتـكــاب أخطاء في مثل هذه
الـمـبــاريــات .سيطرنا فــي الــدقــائــق ال ــ15
األولــى ،وسنحت لنا الفرص ،وكــان من
الممكن أن تختلف النتيجة".
وت ـح ــدث ل ـي ـن ـغــارد ع ــن ت ــأل ــق ميسي
بقوله "ليونيل ميسي جلب معه أفضل
أداء لــه .إنــه واح ــد مــن أفـضــل الالعبين
فــي ال ـعــالــم ،واسـتـغــل ال ـفــرص المتاحة
لــه .الفرص في هــذه المباريات الكبيرة
حاسمة".
وخ ـت ــم "كـ ــل م ــا يـمـكــن أن نـفـعـلــه هو
المضي قدما ،كنا ً
دائما المرشحين األقل
ً
حــظــا ،لـكــن تــوجــب علينا دع ــم أنفسنا
واإليمان بقدراتنا".

الصحف اإلسبانية تصف ليونيل بواهب الحياة لبرشلونة
أش ــادت الـصـحــف اإلسـبــانـيــة ال ـص ــادرة امــس
بالالعب األرجنتيني ليونيل ميسي ،نجم نادي
برشلونة اإلسـبــانــي ،بعد أن سجل هدفين في
مرمى مانشستر يونايتد اإلنكليزي وقاد فريقه
إل ــى ال ــدور قـبــل الـنـهــائــي لبطولة دوري أبـطــال
أوروبا للمرة األولى منذ سنوات.
وقــالــت صحيفة "أ س" اإلسـبــانـيــة أن ميسي
رفع رصيده إلى  10أهداف في النسخة الجارية
م ـ ــن دوري أبـ ـ ـط ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـي ـص ـب ــح ه ـ ــداف
البطولة متفوقا على النجم البولندي رو بــرت
ليفاندوفيسكي ،مهاجم بايرن ميونيخ األلماني،
الذي يحمل في جعبته ثمانية أهداف.
وأشــارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن ميسي
تــألــق بشكل كبير فــي م ـبــاراة أمــس وتمكن من
إنـ ـه ــاء ع ـق ــدة اإلخـ ـف ــاق ف ــي الـتـسـجـيــل ف ــي دور
الثمانية للبطولة األوروبـيــة ،التي تالزمه منذ
موسم  2013 / 2012عندما سجل آخــر أهدافه
فــي هــذا ال ــدور فــي مــرمــى بــاريــس ســان جرمان
الفرنسي.
وأوضحت "أ س" أن النجم األرجنتيني أثبت

بــأدائــه الــرائــع أمــس أنــه يرغب بشدة في حصد
كأس بطولة دوري أبطال أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن ميسي تصريحاته التي
أطلقها بعد ال ـم ـبــاراة ،والـتــي طالب
فـيـهــا زمـ ـ ــاءه بــال ـفــريــق الـكـتــالــونــي
بتوخي الحذر وعدم التراخي حتى
ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ت ـح ـق ـيــق ح ـل ـم ـهــم فــي
التتويج باللقب األوروبي.
وق ـ ــال م ـي ـســي" :ن ـتــذكــر تجربتنا
مع روما ونعرف أن أي فريق يمكنه
أن يعقد األم ــور فــي مواجهتنا ،كل
الـمـنــافـسـيــن يـتـسـمــون بــالـصـعــوبــة
الشديدة ،خروج يوفنتوس يخبرك
بكل شيء".
وأكـ ـ ـ ــد مـ ـيـ ـس ــي أن ـ ـ ــه م ـ ــع زم ــائ ــه
يـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــرون بـ ـشـ ـغ ــف كـ ـبـ ـي ــر حـ ـي ــال
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا،
ولكنه شــدد فــي الــوقــت نفسه على
أهمية توخي الحذر في المباريات
القادمة.

وأضاف ميسي قائال" :نسير خطوة بخطوة،
شيئا فشيئا ،علينا اآلن أن نحسم الليغا بدون
ت ــراخ ،ثــم االسـتـعــداد لمواجهة نصف النهائي
كما يجب".

غالفا صحيفتي «ماركا» و«اس»

وأث ـنــت الصحيفة اإلسـبــانـيــة عـلــى الهدفين
اللذين سجلهما ميسي في مباراة أمس ،وأكدت
أنه أذهل بهما العبي الفريق المنافس وحارسه
اإلسباني دافيد دي خيا.
وألمحت "أ س" إلى أن ميسي
سبق له أن أمطر شباك دي خيا
بثالثية " هــا تــر يــك" عندما كان
ال ـح ــارس اإلس ـبــانــي الع ـبــا في
صفوف أتلتيكو مــدريــد ،وذلك
في موسم  2011/2010وكان ذلك
هــو الـلـقــاء الــوحـيــد ال ــذي جمع
الالعبين على ملعب كامب نو،
معقل برشلونة.
وتطرقت الصحيفة أيضا إلى
الحديث عن إحصائيات ميسي
مع األندية اإلنكليزية ،مؤكدة أن
النجم األرجنتيني سجل تفوقا
كــاس ـحــا ع ـلــى هـ ــذه األن ــدي ــة في
البطوالت األوروبية.
يشار إلى أن ميسي سجل 24

هدفا في شباك األندية اإلنكليزية في  32مباراة،
إذ أح ـ ــرز أربـ ـع ــة أهـ ـ ــداف ف ــي م ــرم ــى مــانـشـسـتــر
يونايتد وتسعة أهداف في مرمى أرسنال وستة
أهداف في مرمى مانشستر سيتي وثالثة أهداف
في مرمى تشلسي وهدفين في مرمى توتنهام.
وأكدت "أ س" أن ميسي يمثل الدفعة الحقيقية
في برشلونة في جميع البطوالت ،وأنــه يمنح
الفريق الكتالوني الحياة واالستمرارية في جميع
المنافسات ،نظرا لتمتعه بقدرة تهديفية كبيرة
إضافة إلى مجهوداته داخل الملعب.
وأحرز ميسي هذا الموسم  33هدفا في الدوري
اإلسباني حتى اآلن ،كما سجل هدفين في بطولة
كأس ملك إسبانيا ،إضافة إلى أهدافه العشرة في
دوري أبطال أوروبا.
وشهد موسم  2012/2011وصول ميسي إلى
أعلى معدل تهديفي في البطولة األوروبية عندما
سجل  14هدفا.
(د ب أ)
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رياضة

شباب أياكس يطيحون بيوفنتوس ورونالدو

دي ليخت نجم أياكس يحتفل بهدفه في مرمى يوفنتوس

في إياب الدور ربع النهائي
لمسابقة دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،تابع شباب
أياكس أمستردام الهولندي
مفاجآتهم ،وأطاحوا
بيوفنتوس اإليطالي ونجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو
عندما تغلبوا عليهما .1-2

تابع شباب أياكس أمستردام
الـهــولـنــدي مـفــاجــآتـهــم ،وأطــاحــوا
ب ـيــوف ـن ـتــوس اإليـ ـط ــال ــي ونـجـمــه
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
عـ ـن ــدم ــا ت ـغ ـل ـب ــوا ع ـل ـي ـه ـمــا ،1-2
ع ـلــى م ـل ـعــب "أل ـي ــان ــز س ـت ــادي ــوم"
فــي تــوريـنــو ،فــي إي ــاب ال ــدور ربع
الـنـهــائــي لمسابقة دوري أبـطــال
أوروبا لكرة القدم ،وبلغوا نصف
النهائي.
وك ـ ـ ـ ـ ــان يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ال ـ ـب ـ ــادئ
بالتسجيل فــي الــدقـيـقــة  28عبر
رون ـ ــال ـ ــدو الـ ـ ـ ــذي سـ ـج ــل الـ ـه ــدف
الوحيد في مباراة الذهاب األربعاء
الماضي ( )1-1في أمستردام ،لكن
أياكس رد بهدفين لدوني فان دي
بيك ( )34وماتيس دي ليخت ()67
ليضيف فريق "السيدة العجوز"

إلــى قائمة ضحاياه ،بعدما جرد
ري ــال م ــدري ــد االس ـبــانــي ف ــي ثمن
النهائي من اللقب الذي توج به في
األعوام الثالثة األخيرة.
وهــي الـمــرة األول ــى الـتــي يبلغ
فيها أياكس أمستردام ،الذي بلغ
نصف النهائي في مجموعة ضمت
بايرن ميونيخ األلماني (تعادال في
ميونيخ  1-1و 3-3في أمستردام)،
منذ .1997
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدا يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ونـ ـجـ ـم ــه
رونالدو ،الــذي تعاقد معه مقابل
 100مليون يــورو ،خصوصا من
أجل الظفر بلقب المسابقة القارية
العريقة الـتــي تغيب عــن خزائنه
منذ  ،1996عندما ظفر بها على
ح ـســاب أي ــاك ــس ب ــال ــذات بــركــات
ال ـت ــرج ـي ــح ،ع ـن ــدم ــا ت ـق ــدم ب ـهــدف

باق مع يوفنتوس
أليغري ٍ
أكـ ــد مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري اسـ ـتـ ـم ــراره في
مهامه على رأس الجهاز الفني لفريق يوفنتوس
اإلي ـط ــال ــي ،رغ ــم خـيـبــة الـ ـخ ــروج م ــن ال ـ ــدور ربــع
النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد
أياكس أمستردام الهولندي.
وبعد الخسارة ،قال أليغري" :التقيت الرئيس
(أندريا أنييلي) قبل أيام ،وأبلغته أنني سأبقى
ف ـ ـ ــي يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس.
س ـ ـ ـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــس
مـ ـ ـ ــع اإلدارة
ون ـ ـف ـ ـكـ ــر ف ــي
المستقبل"،
م ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــا:
"ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ل ـ ـ ــم
أكـ ـ ــن أت ـم ـت ــع
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــز
لـكـنــت ق ـلــت ذلــك
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــرة ،لـ ـك ــن
الوضع ليس كذلك.

أعتقد أنه خالل األعوام الخمسة الماضية عملنا
بشكل جيد ،والالعبون تقدموا".
وتولى أليغري ( 51عاما) تدريب يوفنتوس في
صيف  ،2014قادما من ميالن ،وقــاده إلى إحراز
ثنائية الدوري والكأس المحليين  4مرات متتالية،
وهــذا الموسم يحتاج فريق مدينة تورينو الى
نقطة واحدة فقط إلحراز اللقب الثامن له تواليا
في "سيري أ" ،لكنه ال يزال يبحث عن مجد قاري
طال انتظاره ،السيما أنه بلغ المباراة النهائية 5
مرات منذ تتويجه األخير .وفي عهد أليغري ،بلغ
يوفنتوس النهائي القاري مرتين قبل أن يخسر
أمام برشلونة اإلسباني ( )2015ومواطن األخير
ريال مدريد (.)2017
وأوضــح أليغري ،في تصريحاته بعد مباراة
أم ــس األول" ،ال ـف ــوز بخمسة أل ـقــاب فــي ال ــدوري
اإليطالي ( 4سابقة واللقب المتوقع هذا الموسم)
لـيــس سـهــا ،بـلــوغ نـهــائــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
مرتين ليس سهال".

للدولي البرتغالي ،وكــان الطرف
األفضل في الشوط األول ،بيد أن
أياكس قلب الطاولة بعدما اقتنص
هــدف التعادل بعد  6دقــائــق قبل
أن يتفوق بشكل كبير في الشوط
الثاني ،وسجل هدفا ثانيا ،وكان
بإمكانه تسجيل المزيد لوال تألق
ح ــارس مــرمــاه الــدولــي البولندي
فويتشخ تشيشني.
وأكــد أياكس أمستردام عقدته
لمدرب يوفنتوس ماسيميليانو
أليغري الذي فشل في الفوز عليه
في سادس مباراة أمامه ( 5هزائم
وتعادل واحد).
ودف ـ ـ ـ ـ ـ ــع أل ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــري ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــي
األرجنتيني باولو ديباال أساسيا
لتعويض غياب الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش المصاب في الركبة،

وف ـضــل مــاتـيــا دي تشيليو على
المدافع البرتغالي جواو كانسيلو
في الجهة اليمنى ،ولعب دانييلي
روغــانــي مكان جورجو كييليني
المصاب.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،لـ ـع ــب الـ ــواعـ ــد
فرينكي دي يونغ أساسيا ،بعدما
كــان الـشــك يـحــوم حــول مشاركته
ب ـس ـبــب إص ــاب ــة ت ـع ــرض ل ـهــا في
الدوري الهولندي السبت .وتلقى
مدرب أياكس إريك تن هاغ ضربة
موجعة بإصابة مدافعه الدولي
ال ـم ـغــربــي ن ـص ـيــر ال ـ ـمـ ــزراوي في
كــاحــل قــدمــه الـيـســرى فاستبدله
بدالي سينكغرافن (.)11
وكانت أول وأخطر فرصة في
ال ـم ـبــاراة أليــاكــس عـنــدمــا تهيأت
كرة أمــام دونــي فان دي بيك أمام

المرمى إثــر دربكة فسددها فوق
ال ـعــارضــة ( ،)20ورد يــوفـنـتــوس
بتسديدة قوية على الطاير لديباال
بيسراه من خارج المنطقة ،تصدى
لها الحارس الكاميروني اندريه
اونانا ببراعة (.)23
ونجح رونالدو في منح التقدم
ليوفنتوس بضربة رأسية قوية
من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية
انـ ـب ــرى ل ـه ــا ال ـب ــوس ـن ــي م ـيــرال ـيــم
بيانيتش ( ،)28وهو الهدف الـ126
لــرونــالــدو فــي الـمـســابـقــة ،بينها
 65هــدفــا فــي األدوار اإلقصائية،
والسادس هذا الموسم.
ون ـ ـج ـ ــح أي ـ ــاك ـ ــس ف ـ ــي إدراك
الـتـعــادل عـنــدمــا اسـتـغــل دي بيك
ك ــرة مــن ال ــدول ــي الـمـغــربــي حكيم
زيـ ــاش داخـ ــل الـمـنـطـقــة ،فـهـيــأهــا

لنفسه وتابعها بيمناه على يمين
تشيشني ( ،)34واضـطــر أليغري
إلى استبدال ديباال مطلع الشوط
الثاني بسبب إصابة تعرض لها
فــي فـخــذه األي ـســر أواخ ــر الـشــوط
األول فدفع بالواعد مويس كين.
وأنـ ـق ــذ تـشـيـشـنــي م ــرم ــاه مــن
هــدف محقق بتصديه لتسديدة
قــويــة ل ــزي ــاش م ــن مـســافــة قريبة
( ،)52وتـ ــابـ ــع ت ـش ـي ـش ـنــي تــأل ـقــه
وأبـعــد بصعوبة كــرة قــويــة لفان
دي بيك مــن خ ــارج المنطقة إلى
ركنية ( ،)58ثــم تدخل بيانيتش
فــي تــوقـيــت مـنــاســب إلب ـعــاد كــرة
عرضية للصربي دوسان تاديتش
إلى زياش المتوغل داخل المنطقة
(.)63
وم ـن ــح دي لـيـخــت الـتـقــدم

ً
دي ليخت :فعلناها مرة أخرى تين هاج :فخور جدا بفريقي

أبدى العب أياكس أمستردام ،ماتياس دي ليخت ،الذي سجل
هدف الفوز على يوفنتوس اإليطالي في إياب ربع نهائي دوري
األبطال األوروبي ( ،)1-2سعادته بعدما كرر فريقه االنتفاضة
في مباراة العودة كما فعل أمام ريال مدريد الذي ودع البطولة
في دور الـ 16على يد الفريق الهولندي.
وعقب انتهاء المباراة التي سقط فيها اليوفي على أرضه
بعدما كان متعادال في لقاء الذهاب ( )1-1ليودع البطولة ،قال
"لـقــد فعلناها مــرة أخ ــرى .أظهرنا مــدى قوتنا وأنـنــا ق ــادرون
على تعقيد األم ــور على الـفــرق الـكـبــرى .أقصينا ريــال مدريد
ويوفنتوس ،وهما من أكبر المرشحين للقب".
وأضــاف في تصريحات للتلفزيون الهولندي عقب انتهاء
المباراة التي أقيمت أمس األول" :من الرائع أنني سجلت هدف
ال ـفــوز .ال ـكــرة ج ــاء ت عــالـيــة وقـلــت لنفسي س ــأح ــاول ،وبعدها
سددت الكرة برأسي".
وأكد الالعب صاحب الـ 19عاما ،الذي تشير تقارير صحافية
إلى أنه على رادار برشلونة "اننا فخورون جدا والمشجعون
ومدينة امستردام كذلك" ،معتبرا أن "النتيجة النهائية للمباراة
لـيـســت طـبـيـعـيــة ألن ـنــا صـنـعـنــا الـكـثـيــر م ــن ال ـف ــرص لـكـنـنــا لم
نترجمها إلى أهداف وهذا كان يثير جنوننا".

أليــاكــس بضربة رأسـيــة طــار لها
بـيــن الـبــرازيـلــي ألـيـكــس ســانــدرو
وروغاني ،إثر ركلة ركنية انبرى
لها الدنماركي السه شونه (،)67
وأه ــدر الـبــرازيـلــي دافـيــد نيريس
فرصة التعزيز بهدف ثالث عندما
تلقى كرة على طبق من ذهب من
زيـ ــاش داخـ ــل الـمـنـطـقــة فـســددهــا
خارج الخشبات الثالث (.)75
وكاد كين يدرك التعادل بضربة
رأس ـي ــة إث ــر ت ـمــريــرة عــرضـيــة من
كانسيلو مرت بجوار القائم األيمن
ألونانا ( ،)75وسجل زياش الهدف
الثالث فــي الدقيقة  80بتسديدة
مقوسة من داخــل المنطقة ألغاه
الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء
ل ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
بالفيديو.

قال إيريك تين هاج ،المدير الفني ألياكس الهولندي،
عقب الفوز على يوفنتوس اإليطالي في عقر داره
( )1-2أم ــس األول ف ــي إيـ ــاب رب ــع ن ـهــائــي دوري
األب ـطــال والـتــأهــل لنصف الـنـهــائــي ،إنــه "فخور
ً
جدا" بفريقه؛ ألنه "يعرف كيف يزيل أي عقبات
أو حدود في كرة القدم".
ً
وأك ـ ــد ت ـيــن هـ ــاج ( 49عـ ــامـ ــا) ،ف ــي تـصــريـحــات
صحافية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "أليانز
ستاديوم" ،أن "المباراة كانت أشبه بصراع في
البداية .لعبنا بتنظيم جيد ،ولكن كان من الصعب
الخروج بالكرة بسبب ضغط العبي يوفنتوس.
كنا ندرك أهمية الصمود في وجه هذه العاصفة".
وأض ـ ــاف أن "األمـ ـ ــور تـصـبــح أك ـثــر صـعــوبــة،
بعد الصمود خالل الدقائق األولــى من الشوط
ً
الـثــانــي" ،مثنيا على أداء العبيه ،ألنهم منعوا
بوفنتوس من "فرض أسلوبه" ،وهو ما ساعدهم
ب ـعــد ذل ــك ع ـلــى "إيـ ـج ــاد ال ـم ـســاحــات ف ــي دف ــاع
يوفنتوس".
(إفي)

تين هاج

ديوكوفيتش إلى الدور الثالث في «مونتي كارلو» دنفر وتورونتو يعادالن سان أنتونيو وأورالندو
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوال الدور الثالث لدورة
مونتي كــارلــو لـكــرة الـمـضــرب ،ثــالــث دورات الماسترز لــألــف نقطة،
بفوزه الصعب على األلماني فيليب كولشرايبر  3-6و 6-4و 4-6امس
األول في الدور الثاني.
وعانى ديوكوفيتش أمام كولشرايبر واحتاج إلى ساعتين و 36دقيقة
للتغلب عليه والثأر لخسارته أمامه  6-4و 6-4في الــدور الثالث لــدورة
إنديان ويلز األميركية الشهر الماضي ،وكانت الخسارة األولى للصربي
بعد  8انتصارات متتالية بينها السبعة التي قادته إلى الظفر بلقب بطولة
أستراليا المفتوحة ،أولى بطوالت الغراند سالم ،مطلع العام الحالي.
وأنقذ ديوكوفيتش  12محاولة من أصل  16لأللماني لكسر إرساله
وخرج فائزا للمرة التاسعة في  11مباراة جمعته بكولشرايبر حتى
اآلن ،وحقق فوزه الـ 850في مسيرته االحترافية مقابل  178خسارة.
وقال ديوكوفيتش الذي تجنب الخسارة في مباراته االولى على
المالعب الترابية" :لقد كانت مباراة صعبة ،والكثير من كسر اإلرسال
(سلسلة من  8بشكل متتال بين المجموعتين الثانية والثالثة)"،
مضيفا "لم تكن المباراة االجمل".
ويسعى ديوكوفيتش إلى اللقب الثالث في مونتي كارلو بعد
( 2013على حساب اإلسباني رافايل نــادال) و( 2015على حساب
التشيكي توماس برديتش) ،وفــي حــال حقق ذلــك سيعادل الرقم
القياسي في عدد األلقاب في دورات الماسترز الموجود بحوزة
الماتادور اإلسباني نادال ( 33لقبا).

نوفاك ديوكوفيتش
ويلتقي ديوكوفيتش المتوج بــ 73لقبا في مسيرته االحترافية
بينها  15فــي الـغــرانــد س ــام ،األمـيــركــي تــايـلــور فــريـتــز الـفــائــز على
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا  4-6و-2صفر ثم باالنسحاب بسبب
إصابة في الظهر ،أو األرجنتيني دييغو شفارتسمان.
وأسقط األرجنتيني غيدو بيا منافسه الكرواتي مارين سيليتش
السابع  3-6و 7-5و 1-6من الدور الثاني.

قــاد جمال مــوراي فريقه دنفر ناغتس
لمعادلة ضيفه سان أنتونيو سبيرز في
الدور األول لألدوار االقصائية "بالي أوف"
لــدوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
كما فعل تورونتو رابـتــورز مع أورالنــدو
م ــاج ـي ــك ،ب ـي ـن ـمــا ح ـق ــق ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل
باليزرز فوزا ثانيا تواليا على أوكالهوما
سيتي ثاندر.
وف ــي م ـب ــاري ــات أق ـي ـمــت ،وه ــي الـثــانـيــة
للفرق الـمــذكــورة ضمن سلسلة مــن سبع
م ـبــاريــات مـمـكـنــة ،ع ـ ّـوض دن ـفــر خـســارتــه
األولــى على أرضــه وفــاز على ضيفه سان
أن ـتــون ـيــو  ،105-114ل ـي ـت ـعــادل الـفــريـقــان
ب ـن ـت ـي ـج ــة  1-1قـ ـب ــل االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ل ـخ ــوض
المباراتين المقبلتين على ملعب سبيرز.
وفـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة أيـ ـض ــا ،قـطــع
ب ــورت ــان ــد ن ـص ــف ال ـط ــري ــق ن ـح ــو ال ـ ــدور
المقبل ،بتحقيقه الفوز الثاني على ضيفه
أوكالهوما .94-114

وبنتيجة مـبــاراة وحـيــدة ضمن "بــاي
أوف" الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة أم ــس ،اسـتـعــاد
صاحب المركز الثاني في الموسم المنتظم
تورونتو رابتورز توازنه وعادل السلسلة
( )1-1بالتغلب على ضيفه أورالند ماجيك
بسهولة .82-11

بورتالند وأوكالهوما
وفــي م ـبــاراة ثانية ضمن "ب ــاي أوف"
المنطقة الغربية ،قطع بورتالند خطوة
كبيرة نحو الــدور الثاني الــذي غــاب عنه
في الموسمين الماضيين ،بتقدمه -2صفر
عـلــى أوك ــاه ــوم ــا ،قـبــل االن ـت ـقــال لخوض
المباراتين المقبلتين على ملعب سيتي
ثاندر بدءا من الجمعة (بتوقيت الواليات
المتحدة).
واع ـت ـم ــد ب ــورت ــان ــد مـ ــرة ج ــدي ــدة على
ال ـث ـنــائــي س ــي جـ ــاي م ــاك ــول ــوم ودامـ ـي ــان

ل ـيــارد ،اذ حقق األول  33نقطة وثماني
م ـت ــاب ـع ــات وخـ ـم ــس تـ ـم ــري ــرات حــاس ـمــة،
وأضاف الثاني  29نقطة وأربع متابعات
وست تمريرات حاسمة.
وفي المنطقة الشرقية ،تمكن تورونتو
الــذي يعد من المرشحين للذهاب بعيدا
في "بــاي أوف" هذا الموسم ،من معادلة
النتيجة مع ضيفه أورالنــدو ماجيك ،1-1
قبل انتقال السلسلة الى ملعب األخير.
ويدين تورونتو بفوزه أمس األول الى
نجمه كاوهي لينارد الذي أنهى المباراة
مـ ــع  37ن ـق ـطــة وأربـ ـ ـ ــع م ـت ــاب ـع ــات وأرب ـ ــع
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ،بـيـنـمــا أضـ ــاف كــايــل
الوري  22نقطة وأرب ــع مـتــابـعــات وسبع
تمريرات ،والكاميروني باسكال سياكام
 19نقطة وعشر متابعات.

رامسي في «بروفة» إيطالية أمام نابولي
ي ـخ ــوض ال ــوي ـل ــزي آرون رام ـســي
العب أرسنال اإلنكليزي تجربة اللعب
في إيطاليا قبل انتقاله إلــى صفوف
يوفنتوس في الموسم المقبل ،عندما
يحل فريقه اليوم ضيفا على نابولي
في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة
الدوري األوروبي لكرة القدم (يوروبا
لـيــغ) ،ساعيا لتأكيد تفوقه بثنائية
ذهابا والتأهل لنصف النهائي.
وينهي رامسي في ختام الموسم
ال ـحــالــي عــاقــة ام ـت ــدت  11عــامــا مع
أرس ـنــال ،وينتقل الــى فريق "السيدة
ال ـع ـج ــوز" ،وس ـي ـكــون رام ـس ــي العـبــا
فــي صـفــوف يوفنتوس فــي الموسم
المقبل بعقد يدر عليه  400ألف جنيه
ً
استرليني ( 515ألف دوالر) أسبوعيا
ألربعة اعوام.
ويسير الــويـلــزي ،ابــن ال ـ  28عاما،
عـلــى خـطــى مــواطـنـيــه ج ــون تشارلز
والهداف التاريخي إيان راش باالنتقال
من إنكلترا إلى تورينو ،وهو يأمل أن

تتزامن هــذه الخطوة مع التأهل الى
الدور نصف النهائي ،بعدما قاد رفاقه
ذهابا على ملعب استاد اإلمارات في
لـنــدن ،للفوز على نابولي بافتتاحه
للتسجيل ،فيما ُسجل الهدف الثاني
بنيران صديقة بعدما حــول المدافع
السنغالي كاليدو كوليبالي الكرة خطأ
في مرمى فريقه.
وقــال رامسي" :لقد منحنا أنفسنا
فرصة رائعة في مباراة الذهاب ،اآلن
مــن المهم أن نتحد معا على أمــل أن
نتخطى الدور ربع النهائي".
ونوه رامسي بأداء وصيف الدوري
اإلي ـطــالــي ،معتبرا أن فــريــق الـمــدرب
كارلو أنشيلوتي هو خصم "تصعب
مواجهته ( )...منذ أع ــوام ،نعلم أنهم
من الفرق الصعبة لمواجهتها" السيما
ع ـل ــى م ـل ـعــب س ـ ــان بـ ــاولـ ــو ب ـج ـنــوب
إيطاليا.
فــي الـمـقــابــل ،ي ـعــول نــابــولــي على
خ ـب ــرة أن ـش ـي ـلــوتــي ف ــي الـمـســابـقــات

الكبرى واأللقاب لقلب التأخر ذهابا.
وح ـق ــق ال ـ ـمـ ــدرب ال ـم ـخ ـضــرم ال ـبــالــغ
مــن العمر  59عــامــا ،ألقابا فــي الــدول
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـخ ـمــس ال ـك ـبــرى كــرويــا
(إي ـطــال ـيــا ،فــرنـســا ،إنـكـلـتــرا ،ألمانيا
وإس ـبــان ـيــا) ،إضــافــة ال ــى لـقــب دوري
األبطال ثالث مرات.
وبـعــد خـســارة الـمـبــاراة فــي لندن،
أقــر أنشيلوتي بــأن فريقه "لــم يحسن
قــراء ت ـهــا" ،مضيفا" :م ــن وجـهــة نظر
بدنية ،نحن في حالة جيدة وأظهرنا
ذل ــك فــي م ـب ــاراة كييفو" فــي ال ــدوري
اإليـطــالــي األح ــد ،والـتــي فــاز بها 1-3
وأرج ــأ  -وإن بشكل مــؤقــت  -تتويج
يوفنتوس بلقبه المحلي الثامن تواليا.

تشلسي وسالفيا براغ
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل يـ ـسـ ـع ــى ت ـشـل ـســي
االنكليزي ،الفائز بلقب دوري األبطال
عام  ،2013لحجز بطاقته الى المربع

الذهبي عندما يستقبل على ملعبه
"ستامفورد بريدج" منافسه سالفيا
براغ التشيكي ،بعد تفوقه ذهابا على
أرض األخير بهدف نظيف برأسية من
االسباني ماركوس ألونسو.
وي ــأم ــل رج ـ ــال الـ ـم ــدرب اإلي ـطــالــي
ماوريتسيو ساري تعويض ما فاتهم
في الــدوري المحلي بخسارتهم أمام
ليفربول ص ـفــر 2-األح ــد ،فــي نتيجة
تهدد مسعاهم إلنهاء الدوري الممتاز
في أحد المراكز األربعة األولى المؤهلة
ال ــى الـمـســابـقــة ال ـقــاريــة الـعــريـقــة في
الموسم المقبل.
و يـعـتـمــد تشلسي لتخطي عقبة
ضيفه على سجله الخالي من الهزائم
في  14مباراة على التوالي في "يوروبا
ليغ" ،لكن ساري حذر العبيه من مغبة
االسـتـخـفــاف بالخصم الـســاعــي الــى
الفوز بلقب ال ــدوري التشيكي للمرة
الثانية في غضون ثالثة مواسم.
الى ذلك ،ينتقل بنفيكا البرتغالي

ال ــى ألمانيا مــع أفضلية ال ـفــوز على
أرض ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي لـ ـشـ ـب ــون ــة ذه ـ ــاب ـ ــا عـلــى
إيـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت  ،2-4بفضل
العبه الشاب جواو فيليكس ( 19عاما)
الذي سجل "هاتريك" وصنع تمريرة
حاسمة ،وبات فيليكس أصغر العب
برتغالي ومن بنفيكا يسجل "هاتريك"
على المستوى القاري.
في المقابل ،مني فرانكفورت ،الذي
عانى النقص العددي في صفوفه إثر
طرد الفرنسي إيفان نديكا في الدقيقة
 ،20بهزيمته األولــى بعد سلسلة من
 14مباراة دون خسارة ،ما سيضعه

في وضع صعب على ملعبه.
وي ـ ـبـ ــدو ف ــال ـن ـس ـي ــا االسـ ـب ــان ــي
مرشحا على ملعبه "ميستايا"
لـتـجــاوز مــواطـنــه فـيــاريــال
في لقاء إسباني النكهة،
مع أفضلية الفوز ذهابا
 1-3حيث سجل مرتين
في الوقت بدل الضائع
ب ـ ـف ـ ـضـ ــل ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي
غـ ــون ـ ـسـ ــالـ ــو غ ـي ــدي ــش
(.)90+3
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

انتحار مواطن في حولي
●

محمد الشرهان

أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ــن يـ ـبـ ـل ــغ
ً
م ــن ال ـع ـم ــر  ٦٤ع ــام ــا عـلــى
االنتحار ،مساء أمس ،بإلقاء
نـفـســه م ــن ال ـ ــدور ال ـســادس
بإحدى البنايات في حولي.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ال ـتــي
رواه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـن ـ ــي
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،أن األج ـه ــزة
ً ُ
األمـنـيــة تلقت بــاغــا ،ظهر
أمس ،يفيد بوجود شخص
يهدد بإلقاء نفسه من الدور
الـ ـس ــادس ب ــإح ــدى بـنــايــات
منطقة حولي ،وهو يحمل
ً
ً
مصحفا بـيــده ،مشيرا إلى
أن رجــال األمــن انتقلوا إلى
مــوقــع ال ـب ــاغ ،عـلــى ال ـفــور،
بــرفـقــة وكـيــل الـنــائــب الـعــام
ومركز إطفاء حولي.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر أن
رج ـ ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـ ــن واإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء

«لو يشقون
هدومهم»

حاولوا إثناءه عن االنتحار،
قبل أن يلقى بنفسه.
وذك ــر الـمـصــدر أن وكيل
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام أمـ ـ ــر ب ــرف ــع
الجثة وإحالتها إلــى إدارة
الـ ـ ـط ـ ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــرعـ ـ ــي ،وكـ ـل ــف
رج ـ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاح ــث ب ــإج ــراء
ال ـت ـح ــري ــات الـ ــازمـ ــة ح ــول
ً
الــواقـعــة ،موجها بتسجيل
قضية انتحار وإحالتها إلى
النيابة العامة.

ً
وفاة  50باكستانيا بسبب األمطار
ً
لقي ما ال يقل عن  50شخصا حتفهم في باكستان ،عقب
هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات غامرة دمرت منازل
ً
ومحاصيل ،وفـقــا لما قاله مسؤولون أمــس ،إضــافــة إلــى أن
الـبــاد تــواجــه صعوبة فــي التعامل مــع الـتــداعـيــات المميتة
لالحتباس الحراري.
وبينما أعلنت السلطات حالة الطوارئ ،يجري عالج نحو
ً
 150شخصا في المستشفى.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث
ريما زوبيري ،إن معظم الضحايا وقعوا بسبب تدفق المياه
إلى الوديان ،والرياح الشديدة.
وأضافت زوبيري أن إقليمي خيبر بختونخوا في شمال
ً
غرب البالد وبلوشستان بجنوب غرب كانا األكثر تضررا،
حيث غطت المياه عدة بلدات.
وذكر محمد يوناس ،أحد عمال اإلنقاذ ،أن قوات الجيش
ووك ــاالت اإلن ـقــاذ ُيـجـلــون العالقين فــي الـبـلــدات وال ـقــرى في
بلوشستان.
وغ ـمــرت الـمـيــاه مـحـصــول الـقـمــح ال ـم ــزروع عـلــى مساحة
مئات الهيكتارات في إقليم بنجار ،الذي يعرف بسلة الغذاء
في باكستان.
وقال وزير اإلعالم فؤاد شودري ،إن الحكومة وضعت قوات
الجيش ووكاالت اإلنقاذ على أهبة االستعداد ،إذ من المتوقع
هطول المزيد من األمطار.
(د ب أ)

افتتاح معبد «األوبت» في األقصر اليوم
تشهد مدينة األقصر بصعيد مصر ،اليوم،
إعــان تفاصيل كشفين أثريين جديدين في
جبانة طيبة الفرعونية ،غرب المدينة الغنية
بمعابد ومقابر ملوك وملكات ونبالء الفراعنة.
وي ـع ـل ــن وزي ـ ــر اآلث ـ ـ ــار ال ـم ـص ــري د .خــالــد
العناني ،بحضور رئـيــس ال ــوزراء مصطفى
مــدبــولــي ،و 40مــن الـسـفــراء والدبلوماسيين

أحرق شقته وقتل سكان البناية
قالت شرطة كوريا الجنوبية
إنها ألقت القبض على رجل يبلغ
ً
من العمر  42عاما ،أمس ،بعدما
أض ــرم ال ـن ــار ف ــي شـقـتــه ،ث ــم قتل
ً
خمسة أشـخــاص طـعـنــا ،عندما
كانوا يحاولون الفرار من النيران.
وقال ضابط شرطة في مدينة
جينجو ،التي تقع إلــى الجنوب
الشرقي مــن العاصمة ســول ،إن
الرجل أحرق شقته قبل الفجر ،ثم

هاجم سكانا آخرين في المبنى
فروا من النيران باستخدام سلم.
ومن بين القتلى فتاة تبلغ من
ً
العمر  12عــامــا ،كما أصـيــب 13
ً
شخصا آخر.
وذكر الضابط أن الرجل قال إن
تصرفه يرجع إلى "تأخر األجور".
وتمكن رجال اإلطفاء من إخماد
الحريق.
(رويترز)

المعتمدين بالقاهرة ،تفاصيل الكشف األثري
الـجــديــد ،ال ــذي توصلت إلـيــه البعثة األثــريــة
المصرية العاملة في منطقة ذراع أبوالنجا.
كما يعلن الوزير تفاصيل الكشف األثري
الـجــديــد ،الــذي توصلت إليه البعثة العاملة
في منطقة العساسيف األثرية ،بجبل القرنة
التاريخي في غرب األقصر.

وقالت مصادر في محافظة األقصر لوكالة
األنباء األلمانية ،إن رئيس الــوزراء المصري
سيفتتح ،بــر فـقــة مـجـمــو عــة مــن المسؤولين
والسفراء والدبلوماسيين ،معبد االحتفاالت
والمواكب الفرعونية ،المعروف باسم معبد
"األوب ـ ــت" ،ال ــذي يـقــع وســط مجموعة معابد
الكرنك الفرعونية الشهيرة في شــرق مدينة
األقصر.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ذلـ ــك ي ــأت ــي ب ـعــد تــرمـيــم
المعبد ،وتقوية نقوشه ،ورســومــه وألــوانــه،
وخ ـض ــوع ــه ألعـ ـم ــال تــرم ـيــم ه ـنــدســي دقـيــق
لمختلف مـعــالـمــه ،وإعـ ــداده ل ـلــزيــارة ،ليتاح
للسياح رؤيته للمرة األولى.
وحسب الـمـصــادر ،سيتم رفــع الستار عن
تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني في معبد
األقصر ،بعد جمع قطعه ،وترميمها ،وتوثيقها
ً
أثــريــا ،وإع ــادة تجميعه وتركيبه في واجهة
المعبد ،ليكون الثالث للملك رمسيس الثاني،
الذي تتمكن "اآلثار المصرية" من إعادة وضعه
في مكانه األصلي في واجهة معبد األقصر.
وتتزامن هذه الفعاليات مع احتفال مصر
بيوم التراث العالمي ،الذي يحل يوم  18أبريل
ً
(د ب أ)
			
سنويا.

الديناصورات عاشت في القطب الجنوبي
ع ـث ــر ب ــاحـ ـث ــون ،خ ـ ــال رح ـلــة
استكشافية فــي الـقــارة القطبية
ّ
متحجر لقدم
الجنوبية ،على أثر
ديناصورّ ،
يرجح أنه كان يعيش
في هــذه المنطقة قبل نحو 200
مليون سنة.
وق ــال ــت ال ـمــؤس ـســة األلـمــانـيــة
لعلوم األرض والخامات بمدينة
ه ــان ــوف ــر األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،إن
ه ــذا األثـ ــر بـحـجــم ال ـي ــد ،وي ـعــود

إلـ ـ ــى ديـ ـن ــاص ــور مـ ــن م ـج ـمــوعــة
األركوصورات.
وأش ـ ــار ال ـبــاح ـثــون إل ــى أنـهــم
اكتشفوا هذا األثر بالفعل خالل
يـنــايــر  ،2016فــي تــال هيلويل،
ب ـش ـمــال مـنـطـقــة ف ـك ـتــوريــا الن ــد،
لكنهم نشروا هذه المعلومة في
ال ـعــدد ال ـحــالــي مــن مـجـلــة بــوالر
ري ـس ـي ــرش ال ـم ـع ـن ـيــة بــاألب ـحــاث
(د ب أ)
		
القطبية.

ألصحاب القطط :ال تخرجوها من بيوتكم
أظهرت دراسة أن القطط األليفة ،التي تخرج من البيوت للهو ،تكون أكثر
عرضة بــ 3مــرات لخطر اإلصــابــة بطفيليات مختلفة من التي تبقى داخل
المنزل.
وقالت كايلي شالكوفسكي ،القائمة على هذه الدراسة التي نشرت
أمس ،في مجلة "بيولوجي ليترز" العلمية ،لوكالة الصحافة الفرنسية
"هذه المرة األولى التي ّ
نقيم فيها المخاطر المرتبطة بخروج قطة
من المنزل الذي تعيش فيه".
وتوصلت عالمة األحياء هذه وباحثون آخرون من جامعة أوبورن
في أالباما -الواليات المتحدة إلى هذه النتيجة ،بعد تحليل خالصات
 21دراسة حول األمراض المختلفة ،التي تصيب القطط األليفة في
 16دولة.
وجـ ـ ــرى ت ـح ـل ـيــل  19مـ ــن م ـس ـب ـب ــات األم ـ ـ ـ ــراض (ط ـف ـي ـل ـيــات
وفيروسات وبكتيريا ،)...ومنها التي قد تنتقل إلى البشر
م ـثــل طـفـيــل ال ـتــوك ـســوبــازمــا غ ــون ــدي الـمـسـبــب لـمــرض
التوكسوبالزما (داء المقوسات) ،أو التوكسوكارا كاتي
الناجم ّ عن دودة معوية.
ً
وحلل الفريق أيضا إذا كان هذا التأثير "الخارجي"
ً
يتغير و ف ـقــا للمناطق ا لـجـغــرا فـيــة ،ا لـتــي شملتها
الــدراســة (ك ـنــدا ،وإسـبــانـيــا ،وألـمــانـيــا ،وســويـســرا،
والبرازيل ،وإستونيا ،ورومانيا ،وقبرص.)...
والنتيجة كانت أنــه "بغض النظر عــن المكان
الــذي تعيش فيه ،فــإن إبـقــاء القطط فــي الداخل
طريقة جيدة إلبعادها عن األمراض المعدية"،
حسب ما قالت شالكوفسكي.
وفي العالم نحو  500مليون قط تعيش
ً
فــي الـمـنــازل ،مــن بينها  90مليونا في
ً
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،و13م ـل ـي ــون ــا في
فرنسا.
(أ ف ب)
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حسن العيسى

ردت وسائل اإلعالم الرسمية على احتجاجات المظلومين من
"البدون" الذين ُح ِرموا قبض رواتبهم من البنوك ،بأن نسبة هؤالء
الـبــدون الذين لم يستكملوا أوراقـهــم من "الجهاز المركزي لقهر
البدون" ال تزيد على العشرة في المئة" ...سود الله وجوهكم" على
هذا الرد السخيف!
م ــاذا يعني أن نسبتهم ال تــزيــد على ذل ــك؟ هــل يعني هــذا أن
التصرف الــذي قامت به سلطات القهر ،والبنوك التي انصاعت
لتعليماتها ،س ــواء كــانــت تلك التعليمات مــن الـجـهــاز المركزي
للمقيمين بصورة غير قانونية ،أو البنك المركزي ،أو حتى السجن
المركزي ،يتسق مع حكم القانون؟ وأن مثل هذا التصرف الظالم
صحيح مادامت نسبتهم ال تتجاوز العشرة في المئة؟! ال نحتاج
إلى تفكير عميق في حكم القانون في مثل هذه المسألة ،فاألجر أو
الراتب كان مقابل العمل ،وبمجرد تحويل هذا الراتب من المؤسسة
ً
ً
التي يعمل بها "البدون" إلى البنك يصبح حقا خالصا للمحول إليه
َ ً
ودينا في ذمة البنك المحال عليه ،وال يجوز تحت أي حال الحجز
عليه أو المساس به بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة،
حتى القضاء بــدوره يلتزم بــاألحــوال التي حددها القانون على
سبيل الحصر في حاالت جواز الحجز الجزئي على الراتب.
الذي صنعته السلطة المركزية في الحالة السابقة أنها ضربت
بحكم القانون عرض الحائط ،هي لم تتعسف في استعمال حقها
ً
ألنه لم يكن لها حق أساسا ،هي خالفت القانون ودهست أبسط
ً
مبادئ العدل ،وضربت لنا مثاال لصورة بشعة في الظلم.
ماذا يفعل هذا (هذه) البدون المحجوز على مقابل عمله دون
ً
وجه حق؟ هل يمكن أن يطرق باب القضاء ليستصدر حكما ضد
البنك أو الجهة التي حجبت عنه رات ـبــه؟! هــل يمكن أن نتصور
الطريق الطويل الــذي سيسلكه هــذا المظلوم كــي ينال حقه من
محام ليوقعها،
تسجيل صحيفة الدعوى ،وقبل ذلك البحث عن
ٍ
وتحديد جلسة لنظرها ثم تأجيلها ...إلى آخــره من
ثم إعالنهاٍّ ،
درب ممتد شاق ،عليه أن يسلكه كي ينال أجره البسيط؟! هل هذا
معقول ومقبول؟!
مـ ــاذا ل ــو ت ـصــورنــا أن هـ ــؤالء ال ـع ـشــرة ف ــي ال ـم ـئــة الـمـنـكــوبـيــن
باستبداد السلطة ذهـبــوا إلــى القضاء لتسجيل الــدعــاوى التي
يــريــدون بـهــا مـخــاصـمــة الـبـنــك والـسـلـطــة الـتــي حــرمـتـهــم ،فقالت
لهم إدارة ضباط الــدعــاوى (المكان الــذي تسجل فيه الــدعــاوى):
هــاتــوا بطاقات الهوية كاملة ،مثلما اشـتــرط الجهاز المركزي؟
ماذا سيفعل هؤالء البدون عندئذ؟! هل "يشقون هدومهم" في بلد
مركز اإلنسانية؟!

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

ليلة العندليب.
ً
مساء.
الوقت :الثامنة والنصف
المكان :مركز جابر الثقافي.

● الــفــعــالــيــة:

مـ ـس ــرحـ ـي ــة "ظ ــل

اإلمبراطور".
ً
مساء.
الوقت :التاسعة
المكان :مسرح كيفان.

وفيات
نورة إبراهيم عبدالله العنزي

زوجة ناجي علي ياقوت األحمد
ً
 61عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :القصور ،ق ،5ش ،17م ،7النساء:
جليب الشيوخ ،ق ،4ش ،348م ،25ت99537807 ،65808626 :

خالد جمعة سالمين

ً
 74عاما ،شيع ،الرجال :ديوانية سالمين ،بيان ،ق ،5شارع
عيسى المخيزيم ،م ،22النساء :صباح السالم ،ق ،10ش،2
ج ،12م ،38ت99886415 ،66041483 :

سعد طالع سعد القديري

ً
 88عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،ق ،1شارع القدس ،م ،25النساء:
الروضة ،ق ،1شارع علي سليمان بوكحيل ،م ،20ت99088228 :

هيلة عجيل النبهان الشمري

أرملة غانم مطلق الشمري
ً
 85عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الجهراء ،القصر،
ق ،1ش ،8م ،6ت99378872 ،99922955 :

زهوة هبر ساكت الشمري

زوجة حايف عمير الشمري
ً
 70عاما ،شيعت ،هدية ،ق ،1ش ،4م ،5مقابل البنك الوطني،
ت97541417 :

محمد شيحان عزام العنزي

ً
 67عاما ،شيع ،سعد العبدالله ،ق ،1ش ،101م ،8أزرق  ،32ت:
51322388

زهرة سيد علي سيد هاشم

أرملة إبراهيم سلمان علي الخليفي
ً
 91عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :الـمـنـصــوريــة ،حسينية الـهــزيــم،
النساء :الروضة ،ق ،2ش ،22م ،31ت،99559434 ،97472228 :
50066222

رفعة عبدالله مسفر العجمي

ً
 74عــامــا ،شيعت ،الــرجــاء والـنـســاء :الـقــريــن ،ق ،1ش ،5م،27
الــديــوانـيــة مقابل ش ــارع ال ـغــوص ،الـيــوم الخميس آخــر يوم
للعزاء ،ت99870900 ،99800445 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:56

العظمى 32

الشروق

05:19

الصغرى 20

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  11:29ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:22

 11:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:16

ً
أدنى جزر  05:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:37

 05:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

