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جنيفر لورانس تعد الجمهور بإطاللة
مختلفة في فيلم «»Dark Phoenix
ص ١٩

بطالن الجلسات القضائية
يؤخر هدم قصر العدل

الثانية

القانون اشترط عقدها بمدينة الكويت لقضايا «اإلدارية» و«الحكومة» و«التمييز»
● الفيلي :سالمتها مرتبطة بمكان االنعقاد وتغييره يرتب عدم صحتها
حسين العبدالله

ُ َ
ً
في وقت تحزم األمتعة استعدادا لنقل الدوائر القضائية خارج
ً
مبنى قصر العدل إلى محاكم المحافظات األخرى ،تمهيدا لهدمه
ً
أواخر العام الحالي ،بعد استمراره أكثر من  44عاما في استضافة
الجلسات ،وتلقي المعامالت القضائية والتنفيذ ،فجرت مصادر
قضائية مفاجأة من العيار الثقيل بأنه ال يمكن إخراج كل دوائر
المحاكم مــن هــذا المبنى مــا لــم يكن هـنــاك آخــر بــديــل فــي مدينة
ً
الكويت تحديدا.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن نصوص دائرتي اإلدارية و"قضايا

اقتصاديات

جهات تتطلع
لشراء حصة
هيئة االستثمار في بنك الخليج

11

الحكومة" فــي المحكمة الكلية ،إضــافــة إلــى دائ ــرة التمييز تنص
في المادتين  4و 8من قانون تنظيم القضاء على عقد جلساتها
بمدينة الكويت ،وعلى ذلك ال يمكن عقد تلك الجلسات خارجها
ما لم يتم تعديل تلك القوانين أو استئجار الدولة مباني لوضع
تلك المحاكم فيها.
وأضافت أن المجازفة بعقد جلسات تلك الدوائر في أي محافظة
أخرى من دون تعديل القانون سيرتب بطالن انعقادها ،مع بطالن
األحكام الصادرة لمخالفتها القوانين التي تحدد مكان االنعقاد،

االستثمار في مواقف
مجد لوال
السيارات ٍ
كثرة المعوقات
12

السبيعي يؤجل استجواب الروضان

ّ
ويتعهد بحل «إرحية» ومحاسبة المقصرين
● الوزير يثمن دور النائب اإلصالحي
«الفتوى» لدراسة محاور استجوابه السابق
من ً
● لجنة برئاسة مستشار ً
● الجبري يطلب استيضاحا تجنبا للتعميم واالتهامات بال دليل
●

محيي عامر

أعلن النائب الحميدي السبيعي تأجيل استجوابه لوزير
التجارة والصناعة خالد الروضان إلى حين انتهاء لجنة
حماية األمــوال العامة البرلمانية من التحقيق في محاور
االس ـت ـجــواب الـســابــق ل ـلــوزيــر ،وه ــي الـخـطــوة الـتــي قابلها
األخير بتثمين الدور اإلصالحي للنائب ،مع تعهده بتقديم
ً
كــل المعلومات التي تطلبها اللجنة ،معلنا تشكيل لجنة
برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع لدراسة محاور
استجوابه السابق.
وعـقــب لـقــاء جـمــع السبيعي وال ــروض ــان بمكتب رئيس
ً
مجلس األمة مرزوق الغانم أمس ،وانتقل الحقا إلى مكتب
النائب ،صرح السبيعي بأنه سلم للوزير مسودة االستجواب
ً
الــذي كــان ينوي تقديمه إلـيــه ،الفـتــا الــى أن الــروضــان وعد
بتقديم رؤية للتعامل مع ملف اإلطارات في إرحية ومدينة
جنوب سعد العبدالله ،وهو موضوع المحور األول 02

الدالل :استيضاح الجبري
تكتيك حكومي للمماطلة
●

فهد التركي وعلي الصنيدح

في وقت توقع النائب عبدالوهاب البابطين
أن يكون ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية
«القشة التي تقصم ظهر البعير» خالل استجواب
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري ،طالب النائب محمد الدالل ،وهو أحد
مقدمي االسـتـجــواب ،الــوزيــر بصعود المنصة
وعدم الهرب.
02

إشادة نيابية بحذف «شركات
األمطار» من «المناقصات»
بين اإلشادة والمطالبة باإلحالة إلى النيابة،
وال ـت ـشــديــد ع ـلــى ض ـ ــرورة ع ــدم االل ـت ـف ــاف على
ً
القرار ،جاء ت التصريحات النيابية تفاعال مع
ً
ً
قرار حرمان  11مكتبا هندسيا وشركة مرتبطة
بتداعيات األمطار من دخول المناقصات.
وأكد النائب رياض العدساني ،أن هذا القرار
يجب أن تلحقه إجــراء ات أخــرى ،حتى ُي ّ
حصن،
ً
وال يكون قابال للطعن ،السيما إحالة الموضوع
بجميع ملفاته إلى الجهات القانونية02 ،

ً
الفتة إلى أن ذلك التحديد ّ
قيد عمل تلك المحاكم مكانيا ،وهو ما
يتعين تالفيه في التشريعات المقبلة.
ً
وتعقيبا على ذلك ،قال الخبير الدستوري ،أستاذ القانون العام
في كلية الحقوق بجامعة الكويت د .محمد الفيلي ،لـ "الجريدة" ،إن
"األصــل العام هو االلتزام بمكان انعقاد الجلسات وفق ما حدده
ال ـقــانــون ،لـضـمــان ســامـتـهــا ،وإذا لــم يـتــم االل ـت ــزام فـســوف ينشأ
البطالن ،أما إذا كانت هناك حالة ضرورة قصوى كأن يكون المبنى
ً ً
مثال آيال للسقوط فعندئذ تراعى الضرورة".

الصقر :محفظة
«المستقبل» حققت أفضل
عائد بـ %20.43
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«الجنايات» ترجئ «ضيافة
الداخلية» إلى  12مايو

بعد ســاعــات مــن ُّ
تعهد قائد
ٍ
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة
الجنرال كينيث ماكينزي بتوفير
ال ــوس ــائ ــل ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـ ـ ــ«ردع
ط ـ ـهـ ــران» ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تـ ـنـ ـتـ ـه ــج االح ـ ـت ـ ـف ـ ــاظ بـ ــوجـ ــود
عسكري أميركي طويل األمد في
المنطقة ،نشرت وكالة «تسنيم»
ً
اإلي ــران ـي ــة أم ــس مـقـطـعــا يظهر
ً ُ
صــورا التقطت بواسطة طائرة
م ــن دون ط ـي ــار «درون» تــابـعــة
لـ ــ«الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري» م ــن ف ــوق
حــام ـلــة ط ــائ ــرات أم ـيــرك ـيــة عند
مضيق هرمز.
ويـ ـظـ ـه ــر الـ ـمـ ـقـ ـط ــع ،ال ـ ـ ــذي ال

توجه الناخبون اإلسـبــان ،أمــس ،بكثافة إلى
صناديق االقتراع الختيار مجلس نيابي جديد،
فــي انـتـخــابــات تعد األكـثــر إث ــارة لالنقسام منذ
عقود.
وبـعــد حملة شابها الـتــوتــر ،وهيمنت عليها
قـضــايــا مـثــل ال ـهــويــة الــوطـنـيــة وال ـم ـس ــاواة بين
الجنسين ،ظهرت ترجيحات بفوز رئيس الوزراء
االش ـت ــراك ــي ب ـي ــدرو ســان ـش ـيــز ،واح ـت ـم ــال تمكن
أقصى اليمين والقوميين اليمينيين من تسجيل
ً
نتائج جيدة ،بعد أكثر من أربعين عاما على وفاة
الجنرال فرانكو.
ومن المتوقع أن تسفر االنتخابات عن برلمان
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 6315مقعدًا للقبول
في جامعة الكويت
العام المقبل

اقتصاد

●

حسين العبدالله

أرج ـ ــأت مـحـكـمــة الـجـنــايــات،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ن ـ ـظـ ــر قـ ـضـ ـي ــة ض ـي ــاف ــة
وزارة الــداخ ـل ـيــة ،الـمـتـهــم على
ً
ذمتها  23شخصا ،إلــى جلسة
 12مايو المقبل؛ لتمكين دفاع
ال ـم ـت ـه ـم ـيــن مـ ــن االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
ـدات ال ـتــي ت ـق ــارب 100
الـمـسـتـنـ ً
ألــف ،رافضة طلبات إلغاء قرار
النيابة تجميد حسابات بعض
المتهمين أو إخالء سبيلهم.
وشـ ـه ــدت ج ـل ـســة الـمـحـكـمــة
أمـ ـ ـ ــس حـ ـ ـض ـ ــور مـ ـتـ ـه ــم ج ــدي ــد
فـ ـ ــي الـ ـقـ ـضـ ـي ــة تـ ـ ــم جـ ـلـ ـب ــه عــن
طــريــق االن ـتــربــول ،كـمــا شهدت
مطالبة محامي المتهم األول،
وه ــو م ـســؤول ســابــق بــالــوزارة
م ـح ـبــوس ع ـلــى ذمـ ــة الـقـضـيــة،
بتحويل  10ماليين ديـنــار من
حـســا بــات موكله المجمدة من
النيابة إلى «الداخلية» واإلفراج

ً
عنه ،استنادا إلى أن المبلغ الذي
ُّ
اتهم موكله باالستيالء عليه هو
نحو  32مليون دينار ،وأن هناك
ً
متهمين سددوا  22مليونا ولم
يتبق سوى  10ماليين.
غير أن ممثل النيابة العامة
في المحكمة حمود الشامي أكد
ً
أن ه ــذا ُا لـطـلــب يمثل تضليال ،
وأن مــا نـســب إلــى المتهم أكبر
بكثير مــن المبلغ المقيد ،كما
أنه استفاد لنفسه بـ  20مليون
دي ـن ــار م ــن ال ـم ــال ال ـع ــام ،وعـلــى
ذل ــك فــالــدفــاع بطلبه ه ــذا يثير
خدعة؛ ألن تقرير االتهام واضح
ً
وج ـل ــي ،الف ـت ــا إلـ ــى أن الـنـيــابــة
حافظت على األموال العامة ،ولم
تجلب الخزي والعار ،بحمايتها
للدستور الذي أكد حرمتها.
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ـم ــت
«ال ـج ــري ــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن
السلطات المصرية ألقت القبض
عـ ـل ــى ش ــري ــك ال ـم ـت ـهــم 02

٢٧
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«المباني» تربح 13.7
مليون دينار خالل
الربع األول

اقتصاد

١٧

«الوطني» يطلق
برنامج «افعل الخير
في شهر الخير»

safari

22

«فالي دبي» ...تأخذك
إلى «اللؤلؤة»

اإلسبان يقترعون بكثافة في انتخابات
ُ ِّ
تغذي «الغموض األوروبي»
ّ
مجزأ ،مما يرجح احتمال استمرار جهود تشكيل
ً
ائتالف أسابيع أو أشهرا ،األمر الذي سوف يغذي
حالة من عدم اليقين السياسي األوسع في جميع
أنحاء أوروبا.
وهـنــاك فــرصــة لخمسة أح ــزاب على األق ــل من
جـمـيــع األطـ ـي ــاف الـسـيــاسـيــة ل ـت ـكــون مـمـثـلــة في
الحكومة ،وقد تتكبد العناء من أجل الوصول إلى
اتفاق فيما بينها ،مما يعني أن إعادة االنتخابات
إحدى النتائج الممكنة.
وبـنــاء على استطالعات لـلــرأي وح ــوارات مع
أش ـخــاص مــن داخ ــل األحـ ــزاب ،لــن يحصل حــزب
بمفرده على أغلبية ،وسيتقدم الحزب 02

أكاديميا

مصر تلقي القبض على شريك المتهم األول

«درون» إيرانية تحلق فوق حاملة حارق مسجد ًمتأثر بـ «كرايستشرش»
طائرات أميركية في هرمز
يهاجم كنيسا في كاليفورنيا
ً
ً
يحمل تــاريـخــا مـحــددا «درون»
ُ
زرقـ ــاء كـ ِـتــب عليها «أبــاب ـيــل »3
باألحرف الفارسية والالتينية،
وهي تقلع من مدرج صحراوي
قريب من شاطئ البحر.
وكتبت «تسنيم» أن التسجيل
الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه
بأفالم التشويق ،صورته القوة
البحرية لـ«الحرس» الذي أدرجه
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ض ـم ــن قــائـمــة
ً
التنظيمات اإلرهابية أخيرا.
وبـعــد إق ــاع ال ـطــائــرة تظهر
ل ـق ـطــات م ــن ال ـج ــو لـسـفـيـنـتـيــن
حربيتين ويظهر على سارية
إح ـ ـ ــداهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا رقـ ـ ـ ـ ــم 02 69

األمير يهنئ بيبي
الصباح بلقب سفيرة
النوايا الحسنة

رياضة

29
أميركيون يضعون باقات زهور قرب موقع الهجوم (أ ف ب)

« العهد» طريق
القادسية في البطولة
اآلسيوية

ةديرجلا
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األمير يهنئ بيبي الصباح بلقب سفيرة النوايا الحسنة
سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والمطاوعة ومدير «الهجرة» وابنة الواوان ...ويرعى افتتاح متحف قصر السالم
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه رئـيــس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ورئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـم ـ ــوه ،رئ ـي ــس
المجلس األعلى للقضاء رئيس

فيتورينو :األمير زعيم إنساني عالمي
أش ــاد الـمــديــر ال ـعــام للمنظمة الــدول ـيــة لـلـهـجــرة أنطونيو
فيتورينو أمــس بجهود صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحمد في المجال اإلنساني.
وقال فيتورينو في تصريح عقب استقبال صاحب السمو
أمـيــر الـبــاد لــه بمناسبة زيــارتــه لـلـبــاد :أتيحت لــي الفرصة
لمقابلة صاحب السمو والتعبير له عن امتناننا وتقديرنا
لدوره كزعيم إنساني عالمي حقيقي وأيضا كصديق للمنظمة
الدولية للهجرة.
كما أثنى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة على الجهود
التي تبذلها الكويت من أجل الحد من التأثير السلبي لعدد من
األزمات في العالم.

محكمة التمييز رئيس المحكمة
الــدسـتــوريــة المستشار يوسف
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــاوع ـ ــة ،ونـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس الــوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،والمدير
العام للمنظمة الدولية للهجرة
أنـ ـط ــونـ ـي ــو فـ ـيـ ـت ــوريـ ـن ــو ،وذلـ ــك
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة وزيــر شؤون
ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
الجراح.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح،
واب ـ ـنـ ــة ش ـه ـي ــد ال ـ ــواج ـ ــب وك ـيــل
عريف خالد الواوان.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ـف ـضــل
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ف ـ ـي ـ ـش ـ ـمـ ــل بـ ــرعـ ــاي ـ ـتـ ــه
وحـضــوره حفل افتتاح متحف
قصر السالم وذلك في العاشرة
من صباح اليوم.

تهنئة بيبي الصباح
وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إلى رئيسة مجلس إدارة
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي

ً
األمير مستقبال الجراح وابنة شهيد الواجب خالد الواوان
الـشـيـخــة بيبي نــاصــر الصباح
ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تـهــا نـيــه بمناسبة منحها لقب
«سفيرة النوايا الحسنة» من قبل
المنظمة الدولية للهجرة تقديرا
ل ـم ــا تـ ـق ــوم بـ ــه مـ ــن م ـســاه ـمــات
إنسانية واجتماعية أهلتها لنيل
هذا اللقب الرفيع بكل استحقاق،
متمنيا سموه لها دوام التوفيق

والنجاح لخدمة الوطن العزيز
ورفع رايته.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى رئـ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة
جنوب افريقيا ماتميال سيريل
رام ــاف ــوزا ع ـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته
بضحايا الفيضانات واالنهيارات
الـطـيـنـيــة جـ ــراء ه ـط ــول األم ـط ــار

استقباالت ولي العهد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم،
ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سـمــوه ،رئيس المجلس األعـلــى للقضاء
رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية
المستشار يوسف المطاوعة.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ خالد الـجــراح ،ونائب
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء انس الصالح.
واسـتـقـبــل سـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ،بـقـصــر ب ـي ــان ،ســالــم
الواوان وابنة شهيد الواجب وكيل عريف خالد ناصر
الواوان.

بيبي الصباح
ال ـغــزيــرة فــي مـقــاطـعــة (ك ــوازول ــو
ن ــات ــال) ش ــرق ــي ج ـن ــوب افــريـقـيــا
والتي أسفرت عن سقوط العديد
م ـ ــن الـ ـضـ ـح ــاي ــا والـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن،
راجـيــا سموه للضحايا الرحمة
ولـ ـلـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن سـ ــرعـ ــة الـ ـشـ ـف ــاء
والعافية.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تعزية إلى رئيس جمهورية القمر

عثمان غزاليّ ،
عبر فيها سموه،
حفظه ال ـلــه ،عــن خــالــص تعازيه
وصـ ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ـض ـحــايــا
إع ـص ــار «ك ـي ـن ـيــث» ،ال ـ ــذي ضــرب
مدنا في جمهورية القمر ،وأسفر
ع ــن س ـق ــوط عـ ــدد م ــن الـضـحــايــا
وال ـم ـصــاب ـيــن وتــدم ـيــر لـلـمــرافــق
الـ ـع ــام ــة والـ ـمـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــات ،س ــائ ــا
سموه المولى تعالى أن يتغمد

الضحايا بواسع رحمته ومغفرته
ّ
ويسكنهم فسيح جـنــا تــه ،ويمن
على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية ،وأن يتمكن المسؤولون
في البلد الصديق من تجاوز آثار
هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد وسمو
رئيس مجلس ال ــوزراء ببرقيات
مماثلة.

الجراح يبحث العالقات مع «الهجرة الدولية»
بحث نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ
خالد الجراح امس بمكتبه مع المدير
العام للمنظمة الدولية للهجرة التابعة
لــأمــم الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو فيتورينو
مواضيع ذات اهتمام مشترك بحضور
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
األمن الجنائي اللواء خالد الديين.
وأعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة فــي بيان
ص ـح ــاف ــي ان الـ ــوزيـ ــر ال ـ ـجـ ــراح بـحــث
عــددا مــن الموضوعات ذات االهتمام
المشترك وسبل تعزيز العالقات بين
المؤسسة األمنية والمنظمة الدولية
للهجرة.
وت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــراح ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
الوطنية والـتـعــاون الــدولــي والجهود

ً
ولي العهد مستقبال مشعل األحمد

ً
الجراح مستقبال فيتورينو
المبذولة في ترسيخ مفاهيم الجريمة،
مــؤكــدا الــدعــم والـتـعــزيــز للتشريعات
والتطبيقات الوطنية في مجال حماية

ح ـقــوق االن ـس ــان وان ـف ــاذ ال ـقــانــون في
مكافحة جــرائــم االت ـجــار بالبشر الــى
جانب االلتزام بتنفيذ الصكوك الدولية.

إعادة افتتاح حسينية معرفي برعاية سامية الكنيسة األرثوذكسية تحتفل بعيد القيامة
●

●

محمد راشد

أك ـ ـ ــد م ـم ـث ــل م ـج ـل ــس أمـ ـن ــاء
ح ـس ـي ـن ـي ــة مـ ـع ــرف ــي (الـ ـ ـش ـ ــرق)
م ــوس ــى مـ ـع ــرف ــي ،أن «الـ ــدولـ ــة
مشكورة تولت احتضان مبنى
الحسينية مــن خــال المجلس
األعلى للثقافة والفنون واآلداب
ليكون أحد المباني التاريخية
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ع ـل ـي ـه ــا ب ــوط ـن ـن ــا،
ول ـي ـك ــون مـ ـن ــارة شــام ـخــة عـبــر
ال ـتــاريــخ ،وش ــاه ــدا عـلــى لحمة
أهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وتـ ــواص ـ ـل ـ ـهـ ــم،
وم ـشــارك ـت ـهــم بـعـضـهــم بعضا
أفراحهم وأحزانهم».
وقال معرفي خالل كلمته في
افتتاح مشروع توسعة وترميم
وتطوير الحسينية تحت رعاية
س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ،وح ـض ــور
محافظ العاصمة الشيخ طالل
الخالد ،أمــس األول ،ان «إنجاز
أع ـم ــال ال ـم ـشــروع بالحسينية
والذي يعتبر مبناها أحد أبرز
المباني التاريخية في الكويت
اسـ ـتـ ـغ ــرق  3س ـ ـنـ ــوات إلنـ ـج ــاز
كــل أع ـمــال الـتــوسـعــة والترميم
والتطوير» ،مشيرا إلى انه «من
خ ــال زيـ ــارة الـمـبـنــى وأروق ـت ــه
سواء القديمة أو الحديثة ستتم
مالحظة مدى جمالية وتناسق

محافظ العاصمة ومعرفي يتوسطان بعض المشاركين في إعادة افتتاح الحسينية
دمج الماضي بالحاضر ،وذلك
ي ـ ـعـ ــود لـ ـم ــن قـ ــامـ ــوا بـتـصـمـيــم
وتنفيذ هذه التحفة التاريخية».
وأوض ـ ــح ان «م ـج ـلــس أم ـنــاء
حـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ـعـ ــرفـ ــي سـ ـيـ ـق ــوم
ب ـت ـك ـث ـيــف ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـث ـقــاف ـيــة
واالجتماعية ،لتكون باإلضافة
ال ـ ــى مـ ــا تـ ـق ــوم بـ ــه الـحـسـيـنـيــة
م ــن م ـج ــال ــس ذكـ ــر أهـ ــل الـبـيــت
عليهم الـســام اسـتـمــرارا لدعم
الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية
والـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ول ـ ـ ــم شـ ـم ــل أه ــل
ال ـكــويــت ،وذل ــك كـمــا عـهــدنــاهــم
سابقا حتى تكون جــدران هذا

السبيعي يؤجل استجواب الروضان
من االستجواب ،كما تعهد بإزالة أي لبس ،ومحاسبة المقصر إن
ُو ِجدت أخطاء.
ب ــدوره ،قــدم وزيــر اإلعــام وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب محمد
ً
الجبري استيضاحا بشأن ما ورد في محاور استجوابه المقدم من
النواب :رياض العدساني ومحمد الدالل ود .عادل الدمخي ،حيث
طلب في المحور األول المتعلق بمخالفة القانون وسوء استعمال
السلطة ،تزويده بـ«الممارسات والقرارات التخبطية التي تبين عدم
الجدية في األخذ بتوصيات اللجان» ،وتحديد الحيازات الزراعية
التي وزعتها الهيئة العامة للزراعة ،وتحديد الوقائع التي تشكل
ً
هدرا ألراضي الدولة والحيازات وعقودها المخالفة للقانون».
وطالب الجبري بتحديد وقائع التالعب في التفرغات الرياضية،
وتزويده بجميع الوثائق والمستندات «حتى ال تكون المناقشة في
أمور وموضوعات عامة ،واتهامات مرسلة بال دليل».

الدالل :استيضاح الجبري...
وقال الدالل في تصريح« :حين قدمنا استجواب الجبري كنا ندرك
حـجــم مـلــف ال ـت ـجــاوزات ُالــزراع ـيــة ومـخــالـفــات اإلع ــام فــي ظــل لجان
التحقيق الكثيرة التي شكلت ولــم تسفر عن شــيء ،وبقيت القضية
ً
على طمام المرحوم» ،الفتا إلى أن الوزير قدم استيضاحا ،وهو تكتيك
حكومي هدفه التسويف والمماطلة« ،ونـقــول لــه :سنحيل الــرد على
استيضاحك إلى رئيس مجلس األمة اليوم».
وخــاطــب ال ــدالل الــوزيــر ب ــأن «مـســؤولــي الــريــاضــة أق ــروا األسـبــوع
ال ـمــاضــي أم ــام لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات بــالـمـخــالـفــات الـ ـ ــواردة ف ــي دي ــوان
ً
المحاسبة» ،مــؤكــدا أن «االسـتـجــواب يحوي قضايا مصيرية للبلد،
ومنها األمن الغذائي».
من جهته ،أكد البابطين أنه ال يمكن تجاوز قضية الحيازات الزراعية،

الـمـبـنــى ش ــاه ــدة عـلـيـنــا وعـلــى
األجيال المتعاقبة».
بـ ـ ـ ــدوره ،أوضـ ـ ــح ال ـم ـع ـمــاري
ال ـم ـص ـمــم ل ـل ـم ـش ــروع ع ـبــدال ـلــه
قـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــازرد ،أن «هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ب ـع ــض
األسباب التي جعلت المشروع
يـ ـحـ ـت ــاج ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،مـ ـنـ ـه ــا أن
المبنى من المباني التاريخية
التي نريد توسعتها وترميمها
وت ـطــويــرهــا م ــع ال ـح ـف ــاظ على
ال ـب ـنــاء ال ـت ــاري ـخ ــي» ،الف ـت ــا إلــى
أن «أعـمــال الـمـشــروع فــي مبنى
تـ ـ ــراثـ ـ ــي تـ ـخـ ـتـ ـل ــف عـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــاء
الجديد ،إذ يكون الهدف الترميم

وال ـت ـط ــوي ــر م ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
المبنى من الجانب التاريخي».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن «أع ـ ـ ـمـ ـ ــال
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع شـ ـمـ ـل ــت ال ـت ــرم ـي ــم
وال ـت ـط ــوي ــر وك ــذل ــك ال ـتــوس ـعــة
لمساحة الحسينية بنحو 400
متر مــر بــع ،لتصبح مساحتها
نحو  1350مترا مربعا ،السيما
أن ه ـنــاك إجـ ـ ــراءات ومــواف ـقــات
م ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ت ـط ـلــب
إنجازها لدى الجهات المعنية
بـعــض ال ــوق ــت ،مـنـهــا إجـ ــراءات
األم ــن والـســامــة المطلوبة من
اإلدارة العامة لإلطفاء».

ً
مضيفا« :حاولنا في لجنة األموال العامة منذ دور االنعقاد األول إظهار
ّ
التقرير ،وكان من المفترض إحالته إلى النيابة بعد إنجازه ،لكنه حول
فجأة إلى لجنة الزراعة التي انتهت منه ولم ترفعه إلى المجلس».
«حول إلى لجنة المرافق العامة ،ولم يخرج ُ
وذكر أن التقرير ُ
بعد،
وفي دور االنعقاد الثالث طلبت تحويل الملف إلى لجنة األموال العامة»،
ِ ً
الفتا إلى أن النواب حاولوا إخراج التقرير ،ولكن «لم نتمكن من ذلك،
وهناك عالمة استفهام كبيرة».
وأضاف« :زودت المستجوبين بجميع البيانات الخاصة بتجاوزات
ً
ً
الحيازات» ،الفتا إلى أن هناك مواطنا أسس في سنة واحدة  100شركة
زراعية مع شركاء حاليين وسابقين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة،
ً
وحصل على  ٥٠مزرعة ،فضال عن تخصيص قسائم زراعية ألشخاص
غير مستحقين على خط سكك الحديد ،لتتحول القضية بذلك إلى
«إيداعات جديدة وترضيات».

إشادة نيابية بحذف «شركات...
ومنها إلى النيابة العامة ،وعدم االكتفاء باإليقاف.
ً
وقال العدساني لـ «الجريدة» :إن القرار خطوة أولية ،ويعد قرارا
ً
إداريا ،ولكن األصل هي األمور الجزائية والجنائية ،الفتا إلى أن «ما
تضرر به الوطن والمواطن من سوء األعمال والبنية التحتية ،وما
حدث من أضرار للممتلكات العامة والخاصة ،يجب أال يمر مرور
ً
الكرام ،خصوصا أن الدولة دفعت لتلك الشركات استحقاقات ،وكان
يجب عليها التنفيذ حسب نصوص العقود».
وطالب بتشديد الرقابة على الشركات ،التي ستتقدم إلى لجنة
المناقصات ،خاصة الجديدة منها ،وأال تكون لذات المالك مع تغيير
أسمائها« ،حتى ال نعود إلى المربع األول ،فالوقاية خير من العالج،
وال بد من أخذ اإلجراءات االحترازية والقانونية».
ومن جهته ،قال النائب خالد الشطي لـ «الجريدة» :إن هذا القرار
هو القرار الالزم ،وهو اإلجراء المطلوب ،ألن الشعب الكويتي ال يزال

عادل سامي

أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
الـ ـمـ ـص ــري فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ن ــازل ــة
الفيومي بالمشاركة الواسعة
ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة
ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات
الدستورية التي جرت قبل أيام،
وال ـت ــي عـكـســت ج ــوه ــر اإلرادة
الشعبية «بـمــا يـعــزز األم ــل في
ا لـعـبــور نحو مستقبل نجتهد
ً
ألن يكون مشرقا ألبنائنا الذين
س ـ ـيـ ــذكـ ــرون س ـع ـي ـن ــا الـ ـ ـ ــدؤوب
فيقومون بواجبهم وأداء دورهم
الحضاري نحو مصرنا العزيزة
دائما».
وأش ــارت الفيومي ،في كلمة
ل ـه ــا م ـس ــاء أمـ ــس األول نـيــابــة
ع ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ف ــي
ال ـك ــوي ــت ط ـ ــارق ال ـق ــون ــي خــال
احتفال الكنيسة األرثوذكسية
بـعـيــد ال ـق ـيــامــة ،إل ــى أن الــوقــت
ً
حــان ألن نـجــدد جميعا العهد
ب ــأن نـضــاعــف الـجـهــد لتحقيق
األهــداف الوطنية النبيلة ،وأن
نصبح أشد التزاما بروح العمل
ال ـم ـخ ـل ــص ال ـم ـن ـت ــج ال ـم ـم ـتــزج
بالمحبة واألمل والتسامح.
وأع ــرب ــت عــن شـكــرهــا لــدولــة

ً
االنبا بيجول متحدثا في احتفال عيد القيامة
الكويت أميرا وحكومة وشعبا
لــاهـتـمــام وال ــرع ــاي ــة الــدائـمـيــن
ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة
ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت بـمــا
يعكس متانة العالقة األخوية
التي تربط الشعبين الشقيقين.
من جانبه ،قدم راعي الكنيسة
األرث ـ ــوذكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
القمص بيجول األنبا بيشوي
ال ـش ـكــر إل ــى س ـمــو أم ـيــر ال ـبــاد
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد عـلــى
التهنئة بـعـيــد الـقـيــامــة ،داعـيــا
ال ـم ــول ــي أن ي ــدي ــم ع ـلــى سـمــوه

ً
يعاني تداعيات أزمة األمطار في الشتاء الماضي ،مؤكدا «ضرورة
كشف الشركات المتسببة ،وإصدار قرار بعدم التعامل معها ،إضافة
إلى محاسبتها ومقاضاتها».
وح ــذر الشطي «مــن تــاعــب هــذه الـشــركــات فــي المستقبل ،عبر
ً
دخولها في المناقصات بأسماء أخ ــرى» ،مــؤكــدا ضــرورة منعها
حتى ال تتكرر هذه المأساة.
وأكد أن «المحاسبة يجب أن تكون بقدر المعاناة التي عاناها
ً
ً
الشعب الكويتي» ،مشددا على أن «تكون المحاسبة قاسية جدا ،ألن
المعاناة كانت وما زالت قاسية».
ً
أما النائب أحمد الفضل فوصف القرار بـ «الممتاز» ،قائال« :قدمت
ً
ً
س ــؤاال برلمانيا عــن إحــدى الشركات التي وردت ضمن القائمة،
والتي عليها مخالفات بالهبل ،وال أعلم من سمح لها في األساس
ً
بالدخول» ،مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إحالة تلك الشركات
إلى النيابة.
من جهتها ،قالت النائبة صفاء الهاشم« :آن األوان لخطوة مثل
ً
هذه! فهل ستتم المحاسبة فعال؟» ،معتبرة أن «ما تم اتخاذه من
إيـقــاف الـشــركــات خـطــوة فــي مكانها الصحيح ،لكن ال ـســؤال :أين
تعويضات األسر المتضررة من األمطار؟».

«الجنايات» ترجئ «ضيافة...
األول ،وأن النيابة العامة الكويتية ستخاطب نظيرتها المصرية
للتحقيق معه في االتهامات المنسوبة إليه.
إلــى ذل ــك ،ق ــررت محكمة االستئناف الـجــزائـيــة ،أم ــس ،برئاسة
المستشار أن ــور الـعـنــزي ،تأجيل نظر قضية اخـتــاس مؤسسة
الموانئ ،المحبوس على ذمتها  7متهمين باالستيالء واالشتراك
في االستيالء على أموال المؤسسة ،إلى جلسة  8مايو المقبل للنطق
بالحكم ،بعدما استمعت المحكمة أمس لطلبات الدفاع بسماع عدد
من الشهود ،وإخالء سبيل المتهمين.
٠٤

الصحة والعافية ،وأن تستمر
الكويت متقدمة ومتطورة في
ظل رعاية سموه.
وبينما أكــد القمص بيجول
أن الـ ـبـ ـش ــر ك ـل ـه ــم أخ ـ ـ ـ ــوة ،وأن
الـ ـع ــدو ال ــوح ـي ــد ل ــإن ـس ــان هــو
الشيطان وحده ،تحدث عن عدد
مــن الـفـضــائــل ال ـتــي يـجــب على
المسيحي المؤمن أن يتبعها،
وم ــن بـيـنـهــا ال ـص ــاة وال ـصــوم
والـمـحـبــة وال ـصــداقــة والــرحـمــة
والعطاء .وأكد أن المحبة تفوق
وتعلو كل الفضائل ،الفتا إلى

أن العطاء مقدر جدا« ،ويجب أن
نقدم ونعطي للمحتاجين بحب
وسخاء وفي الخفاء وأن نعطي
لـلـكــل وم ــن غـيــر اسـتـثـنــاء دون
النظر إلــى الدين أو الجنس أو
العرق أو اللون».

«درون» إيرانية تحلق فوق...

ً
مـكـتــوبــا بــاألحــرف الـكـبـيــرة ،وبـعــد ذل ــك يـعــرض التسجيل بشكل
معلومات مضافة إلــى الـصــورة تفاصيل عــن أرق ــام عــدة طائرات
متوقفة على السفينة ،وبعضها يرى بالعين المجردة ،والسيما
أرق ــام طــائــرتــي اسـتـطــاع أميركيتين مــن ط ــراز «أواكـ ــس» وبعض
مقاتالت «إف .»18
أ)
ب
د
رويترز،
ب،
ف
أ
ـ
(طهران
٢٦

اإلسبان يقترعون بكثافة...
االشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية واليته بيدرو
سانتشيز الـسـبــاق ،وسيفوز حــزب «فــوكــس» اليميني المتطرف
ببعض المقاعد.
وفـ ــي م ـش ـهــد س ـي ــاس ــي م ـش ـت ــت ،يـ ـب ــدو أن إس ـب ــان ـي ــا سـتـشـهــد
مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة بعد االنتخابات ،في وقت تشير
االستطالعات إلى أن حزب سانشيز لن يشغل أكثر من  120أو 130
ً
مقعدا في البرلمان ،بفارق كبير عن األغلبية المطلقة المحددة
ً
بـ  176مقعدا.
ولذلك سيضطر سانشيز على األرجــح إلــى عقد تحالفات مع
اليسار الراديكالي في حزب «بوديموس» (نستطيع) الذي يواجه
صعوبات ،وأح ــزاب المناطق ،أي من حيث المبدأ ،االنفصاليين
الكتالونيين ،لكن سانشيز يفضل تجنب الحاجة إليهم من جديد
بـعــدمــا اض ـطــروه لـلــدعــوة إل ــى انـتـخــابــات مـبـكــرة بسبب رفضهم
التصويت على ميزانيته.
وعنونت «الـبــايــس» ،وهــي أكـبــر الصحف اإلسبانية والقريبة
من االشتراكيين ،أمس« :إسبانيا تصوت األحد منقسمة وفي ظل
غموض كبير».

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
 ٪٩٠ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺆﻳﺪن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
»اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« أﻃﻠﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أول دراﺳﺔ ﺣﻮل إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

 %75ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻣﻊ رﻓﻊ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ
اﻟﺰواج إﻟﻰ  18ﺳﻨﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﻼق ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

 %48ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
ﻳﺮون أن ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻛﻮر أﻫﻢ
ﻣﻦ اﻹﻧﺎث

أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ أول دراﺳ ــﺔ
وﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﻮل إﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻒ
ﺿ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ،وﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
اﻻﺳـﺘـﻘـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﺑـﺸــﺄن
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎواة ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻦ،
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ أﺑ ـﺤ ــﺎث
ودراﺳ ــﺎت اﻟـﻤــﺮأة ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،

ﻗﺒﻮل ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
أﻛ ــﺪت رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ دراﺳـ ــﺎت وأﺑ ـﺤ ــﺎث اﻟ ـﻤ ــﺮأة ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﺒﻨﻰ اﻟـﻘــﺎﺿــﻲ ،أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿــﺪ اﻟ ـﻤــﺮأة واﻗ ــﻊ ،وﻫﻨﺎك
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ
ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ "إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة"
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﻗﺒﻮل ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،واﺳﺘﺤﺴﺎن ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﻜﺮة
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺑـ ـ ــﺮﻧـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺞ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،وﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.
وذﻛﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  2018ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷــﺮﻳ ـﺤــﺔ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1961رﺟﻼ واﻣــﺮأة ﻣﻦ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،ﺗ ـﺘ ــﺮاوح أﻋـﻤــﺎرﻫــﻢ
ﺑ ـﻴــﻦ  18و 59ﺳ ـﻨ ــﺔ ،أن  90ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء و 66ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻤﺮأة
اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﻬﺎ زوﺟـﻬــﺎ ،و 48ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟــﺮﺟــﺎل ﻳــﺮون أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺑﻨﺎء
اﻟﺬﻛﻮر أﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺎث.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق ﻟـﻠـﺠـﻨـﺴـﻴــﻦ ،أوﺿـﺤــﺖ
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ أن  75ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل و 90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ﻳﺆﻳﺪون اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ رﻓﻊ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج إﻟﻰ 18
ﺳﻨﺔ ،وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ،
ﻛﻤﺎ أن  100ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻳــﺆﻳــﺪون
ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ.
وﺑﺸﺄن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺣﻀﺮ

ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ« :ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إدارة
»اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة«
اﻟﺸﺮﻳﺎن دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪوق
دﺷﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم ،أﻣﺲ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ "اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ ...ﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺎت وﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت"،
وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴـﻴــﻦ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ واﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻴ ــﻦ وذوي
اﻻﺧﺘﺼﺎص.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣ ـﻴــﻦ
ﺷﺮﻳﺎن اﻟﺸﺮﻳﺎن ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح
اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ،إﻟـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ ﺧ ـﻠــﻼ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻓﻲ
إدارﺗﻪ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
ً
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎواة
واﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق.

ﺑﺪوره ،أوﺿﺢ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﻧﻊ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻫــﻮ إﻳـﺠــﺎد ﺣـﻠــﻮل ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم
إﻟﻤﺎم ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣ ـﻴ ـﺘ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺠﻤﻲ إن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﺼﺎف
اﻟ ـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ
واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟ ـ ــﻰ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص وﺟﻌﻠﻪ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ
وإﺷﺮاﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب وإزاﻟﺔ أي ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻘﻒ
ﺣﺎﺋﻼ دون ﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.

اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻃﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
أﻋﻠﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑــﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻄﻴﺮي اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻃﺒﺎء
ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟــﻮزارة
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻮزارة
ﻟﻼﻓﺘﺘﺎﺣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،إﻧــﻪ
ﺳﻴﺘﻢ اﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب أﻃ ـﺒــﺎء ﻓــﻲ ﻋ ــﺪة ﺗﺨﺼﺼﺎت،
ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻧﻪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺎﺟﺔ اﻟــﻮزارة ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑــﺎﻹدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدراج اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺻﻮر
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺨﺒﺮات وﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ.

ﺣﻮاﻟﻲ  90ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ زﻳ ــﺎرة واﺣ ــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ
أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أرﺑ ـ ــﺎع اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل
وﻻدة أﺻـﻐــﺮ أﻃـﻔــﺎﻟـﻬــﻢ ،وأﺟــﺎب
 93ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء و79
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل ،إﻧ ـﻬــﻢ
ﻳـﺘـﺤــﺪﺛــﻮن ﻣــﻊ اﻟـﻄـﻔــﻞ ﺣ ــﻮل أي
أﻣﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
وأﻣ ــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
ﺗـﺠــﺎه اﻟـ ــﺰواج ،ﻓـﻴــﺆﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء و 50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
ﻃـﻠــﺐ اﻟ ـﻄــﻼق؛ رﻏــﻢ أن أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و 50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺮون أن اﻟﻄﻼق
ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗــﺎل اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ د .ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣ ـﻬــﺪي ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻣﺲ ،ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ" ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ
ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻣ ـﺸ ــﺮوع دﻋ ــﻢ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ

»اﻟﻌﺪان« ﻳﺠﺮي 11
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ
أﺟـ ـ ــﺮى ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻃ ـﺒ ــﻲ ﺑ ـﻘ ـﺴــﻢ اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء واﻟ ـ ـ ــﻮﻻدة
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان  11ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻣـ ـ ــﺮاض اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨـﻈــﺎر
اﻟﺒﻄﻨﻲ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ.
وذﻛﺮت رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟ ـﻌــﺪان ،د .ﻋﺒﻴﺮ اﻟ ــﺬاﻳ ــﺪي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ،أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـ  11اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺷﻤﻠﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﺎت اﻟــﺮﺣـﻤـﻴــﺔ واﺳـﺘـﺌـﺼــﺎل اﻟــﺮﺣــﻢ
واﻟ ـﺘ ـﺸــﻮﻫــﺎت اﻟـﺨـﻠـﻘـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺮﺣــﻢ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﺒﻄﻨﻲ.
وأﻛﺪت اﻟﺬاﻳﺪي أن ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟ ــﻮﻻدة ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧــﻼل وﺣــﺪة اﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺒﻄﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﺎﻻت ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻄﻦ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ إﻻ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،وﻳﺴﺘﺨﺪم
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﺒﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﺎت اﻟﺮﺣﻤﻴﺔ
واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺮﺣﻢ واﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ
أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻄﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﻗﺪرة اﻟﻤﺮﻳﺾ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

»ﻛﺎن« ٪٣٧ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺪوم اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﺎت ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي
ﻛ ـﺸــﻒ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤــﺮض
اﻟـﺴــﺮﻃــﺎن )ﻛ ــﺎن( د .ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ،ﻋﻦ
ارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺪوم اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮ ﻟـﺤــﺎﻻت
ً
اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑ ـﺴــﺮﻃ ــﺎن اﻟـ ـﺜ ــﺪي ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺎ أن
اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2006ﺣــﻮاﻟــﻲ
 32ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻟـﻤـﺼــﺎﺑــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮض ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014
ﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺒــﺢ  37ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
ً
ً
اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن ذﻟ ــﻚ ﻳـﻌــﺪ ﻣــﺆﺷــﺮا
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﺠﺎح اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وذﻛﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أﻧﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎءات ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك
اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺪوم اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ

ﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن اﻟ ـﻘــﻮﻟــﻮن
ً
واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ أﻳﻀﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2006ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  28ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺄﺧــﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014ﻟﺘﻜﻮن
 19ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﺮﻃﺎن
اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أوﺿﺤﺖ اﻹﺣﺼﺎءات
أن  7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮض ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻳ ـﺘ ــﻢ اﻛ ـﺘ ـﺸ ــﺎﻓ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2006ﺑﻴﻨﻤﺎ
أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ
 1.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم .2014

»اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي« :أﺻﺪرﻧﺎ  ٢٠٠٠رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻹدارة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ
•

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

ﺳﺠﻠﺖ إدارة اﻟﻨﻘﻞ ا ﻟـﺒـﺤــﺮي ﺑــﻮزارة
اﻟـﻤــﻮاﺻــﻼت ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻟــﺮﺧــﺺ
اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة إﻟ ــﻰ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 2000
رﺧـﺼــﺔ ﺣـﺘــﻰ اﻵن ،ﻋـﻘــﺐ إﺻ ــﺪار اﻟـﻘــﺮار
رﻗﻢ  63ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ ورﻗ ـﻴــﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

وﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺖ "اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة" ،ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺼ ــﺎدرﻫ ــﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أن "اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي" ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻟﺤﻴﻦ
اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻣــﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺄن
اﻟ ــﺮﺧ ــﺺ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑ ـﻤ ــﺪة ﺻــﻼﺣ ـﻴــﺔ ﺗﻤﺘﺪ
ﺣﺘﻰ  5ﺳﻨﻮات.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن "اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي"
ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺮﺧﺺ

ﺗـﺸـﻤــﻞ اﻟـﺴـﻔــﻦ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟـ ـﺠــﺖ ﺳﻜﻲ
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﺨﻮت.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أن رﺳ ــﻮم إﺻ ــﺪارﻫ ــﺎ ﺗﺸﻤﻞ
 8دﻧﺎﻧﻴﺮ ،ﺑﻮاﻗﻊ  3ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر و 5ﻟﻺﺻﺪار،
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﺑﺎﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟـ ــﻺدارة ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻻﺗـﺼــﺎﻻت
واﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻣﻦ
أﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻫــﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ
ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﻫــﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮأة ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟـﺠـﻨـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ إﺗــﺎﺣــﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ وﺿ ـ ــﻊ ﺧـﻄــﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.

 %100ﻳﺆﻳﺪون
ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺤﺮش
اﻟﺠﻨﺴﻲ و%50
ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮأة
ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻮﻻت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻗﻠﺼﺖ ﺣﻮادث اﻻﺣﺘﺮاق
•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺸﻤﺮي ان ﻗﻠﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﺗ ـﻌ ــﻮد إﻟــﻰ
أﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ــﺪورﻳ ــﺔ واﻟــﻮﻗــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ وﻓ ــﻖ ﺧ ـﻄــﻂ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ ﺣ ــﺮﺻ ــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻳﺼﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻋﺪم اﺣﺘﺮاق اﻟﻤﺤﻮﻻت داﺧﻞ
اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ان
ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم إدارة ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  6ﻣﺮاﻗﺒﺎت ،وﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻄﻮارئ 11
ﻣﺮﻛﺰ ﻃــﻮارئ ،وﻫــﺬا اﻟﻌﺪد ﻳﺨﺪم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  9آﻻف
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮزارة وﻓ ــﺮت اﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻟــﻼزﻣــﺔ
ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ ﻓ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﻘ ــﺎدم  ،2019وزﻳـ ــﺎدة
ﻋﺪد اﻟﻔﺮق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻄﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻓﻨﻴﻴﻦ وﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻋﻄﺎل واﻟﺘﻌﺎون

ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ وﻓﻨﻴﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي ﻋﻄﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
ﺑـ ــﺪوره ،ﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻗـﺴــﻢ اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ واﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻏﺼﻦ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ إن اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ
ﻗــﺮاﺑــﺔ  9آﻻف ﻣﺤﻄﺔ ﺛــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﺣـﺘــﺮاق
اﻟـﻤـﺤـﻄــﺎت اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻳـﻌــﻮد إﻟ ــﻰ زﻳـ ــﺎدة اﻷﺣـﻤــﺎل
وارﺗ ـﻔــﺎع درﺟ ــﺎت ﺣ ــﺮارة اﻟـﺠــﻮ ،أو اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﺮ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻤﺤﻮل.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟـ ــﻮزارة ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  2010ﺑــﺪأت
ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺰﻳﺖ داﺧــﻞ اﻟﻤﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤـﻄــﺎت اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ،وﺗ ــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر زﻳ ــﺖ ذي
ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻜﻮد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ" وﻫﻮ اﻟﻜﻮد
اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ
إﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺰﻳﺖ وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻮﻻت ،وﻋﺰل اﻟﻤﺤﻮﻻت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﺮاق
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
وأﺿﺎف :ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺗﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺣــﻮادث اﺣﺘﺮاق اﻟﻤﺤﻮﻻت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﺼﻴﻒ.

اﻟﻠﻨﻘﺎوي :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻋﻠﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻠﻨﻘﺎوي أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﻗﻄﺎع ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺎﻟﻮزارة ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎرات ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ واﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ دون أي ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻠـﻨـﻘــﺎوي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن ﻫــﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﺴﻮر وﻣﺠﺎري
أﻣﻄﺎر وﺻﺤﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺰور
واﻟﻮﻓﺮة ،وﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎر ﺧﻂ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻗﻄﺮ
 800ﻣﻢ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎه اﻟــﺰور رﻗــﻢ ) (1إﻟــﻰ أﺑــﺮاج
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻴﺮان.

ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻠﻨﻘﺎوي

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٤

دلبلا

•
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»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺗﺮﺟﺊ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« إﻟﻰ  ١٢ﻣﺎﻳﻮ

ً
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻮزارة  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﺗﻀﻠﻴﻼ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

»اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ﺗﺤﻜﻢ
ﺑﻘﻀﻴﺔ اﺧﺘﻼس
اﻟﻤﻮاﻧﺊ
ﻓﻲ  8اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮرت ﻣـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت
أﻣــﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺘﻌﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﻲ ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ ﻧ ـﻈ ــﺮ ﻗـﻀـﻴــﺔ
ﻣﻠﻒ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ« اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻬﺎ  23ﺷﺨﺼﺎ اﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ
 12ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ دﻓــﺎع
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣــﻦ اﻻﻃ ــﻼع وﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣـﺴـﺘـﻨــﺪات اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻘــﺎرب
ﻋــﺪدﻫــﺎ  100أﻟــﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪ وإﻋﻔﺎء
اﺣ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺒ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ذﻣ ــﺔ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻮل اﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋ ـﻨــﻪ ،راﻓ ـﻀــﺔ ﻃـﻠـﺒــﺎت اﻟ ـﻐــﺎء ﻗــﺮار
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أو إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ.
وﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺪت اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺔ
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻول اﻟﻤﺤﺒﻮس
ﻋﻠﻰ ذﻣــﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺴﺆول
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
 10ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨــﺎر ﻣــﻦ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت
ﻣﻮﻛﻠﻪ اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻟﻰ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ،
ﱡ
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺗﻬﻢ
ﻣ ــﻮﻛـ ـﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﻼء ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻫــﻮ
ﻧﺤﻮ  32ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وأن ﻫﻨﺎك
ً
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺳ ــﺪدوا  22ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻟﻢ
ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻮى  10ﻣﻼﻳﻴﻦ.

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات أﻃﻔﺎل »اﻟﺮﻳﺎض«
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات وﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻄﻼب
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳــﺎض اﻻﻃﻔﺎل ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻻﻧﺠﺎز اﻟﺒﺎﻫﺮ
اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻷول
ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﺣـﻔــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن اﻷول ﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ اﻷﻓ ــﻼم
اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺑﺴﻴﻨﻤﺎ ﻣﺠﻤﻊ  360ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ،وﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻴﺺ واﻟﻤﻘﺼﻴﺪ واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻳﺎض
اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ.
وأﺷــﺎد اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ ﺑــﺪور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﺤﺎﺿﺮ وأﻳﻀﺎ
ﺑﺪور اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل،
وﻫﻨﺄ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺸﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓــﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ.

وﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وأن اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ردت ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﻄـﻠــﺐ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع وﻃﻠﺒﺖ رﻓﻀﻪ،
واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻳﻌﻘﺐ ﻋـﻠــﻰ رد اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤ ـﻜـﻤــﺔ .ﺛ ــﻢ ﻗ ـ ــﺮرت اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
رﻓــﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻣﻦ
اﻻﻃ ـ ـ ـ ــﻼع وﺗـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ــﺪات
وأﺣﺮاز اﻟﻘﻀﻴﺔ.

»اﺧﺘﻼس اﻟﻤﻮاﻧﺊ«

ﻏـﻴــﺮ أن ﻣﻤﺜﻞ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻣﻲ أﻛﺪ
أن ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷول
ً
ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻀﻠﻴﻼ وأن ﻣــﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻰ
اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ أﻛ ـﺒــﺮ ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟـﻤـﻘـﻴــﺪ ،ﻛـﻤــﺎ أن اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ اﺳﺘﻔﺎد
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ
اﻟـﻤــﺎل اﻟـﻌــﺎم ،وﻋـﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻓﺎﻟﺪﻓﺎع
ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬا ﻳﺜﻴﺮ ﺧﺪﻋﺔ ،ﻷن ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻻﺗﻬﺎم واﺿﺢ وﺟﻠﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل

اﻟـﻌــﺎم وﻟــﻢ ﺗﺠﻠﺐ اﻟـﺨــﺰي واﻟـﻌــﺎر
ﺑـﺤـﻤــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ ﻟ ـﻠــﺪﺳ ـﺘــﻮر اﻟـ ــﺬي أﻛــﺪ
ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال.
ﺑ ــﺪوره ،رد دﻓــﺎع اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻول
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺄن ﻣﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت ﻻ ﻳﻤﺜﻞ
ﻣ ـﺨ ــﺎدﻋ ــﺔ وﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ ان ﻳــﻮﺻــﻒ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻋﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،
ً
ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن »ﻣ ــﺎ ﻳـﺜـﻴــﺮه اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻫﻮ
ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺪﻓﺎع
ﻳــﺮدﻫــﺎ اﻟـﻴـﻬــﺎ ﻻﻧ ـﻬــﺎ اﺳ ـﻨــﺪت إﻟــﻰ

اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ا ﻧـﻬــﻢ ﺳـﻬـﻠــﻮا ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
اﻻول اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﻼء ﻋـﻠــﻰ ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ 32
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺪدوا ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮع 22
ً
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮب رده 10
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ ،واﻟﺪﻓﺎع اﻗﺘﺮح
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ان ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻤﺪ وﺗـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﺎ اﻟــﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻول
ان ﻳ ــﻮﺟ ــﻪ ﻛ ــﻼﻣ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ،

ﺗﺮﺑﻮي ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﻔﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻓﺎز اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
داﻫﻲ اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪارس
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟــﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن
ﻣﻘﺮا ﻟﻪ ،وﻳﻀﻢ  450ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﺑﻠﺪا.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻀﻠﻲ أول ﺧﻠﻴﺠﻲ
ﻳـﻔــﻮز ﺑـﻬــﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟـﺘــﺮﺑــﻮي
اﻟــﺮﻓـﻴــﻊ ،وﺛــﺎﻧــﻲ ﺷﺨﺺ ﻋﺮﺑﻲ،
ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﺿﻤﻦ  9أﻋﻀﺎء
ﻳﺪﻳﺮون ﻫﺬا اﻻﺗﺤﺎد ذا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻨــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء.
وﺣﺼﻞ اﻟﻔﻀﻠﻲ ﻋﻠﻰ %65

ﻣــﻦ اﻷﺻـ ــﻮات ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺔ
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻟ ـﻬــﺎ دور ﻓ ــﻲ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺸ ـﻐــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻠــﻲ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ
ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺪارس
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﺑــﺪاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ 5000
ﻃــﺎﻟــﺐ %95 ،ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﻮن،
وﻫــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﺪارس ﺗﺄﺳﺴﺖ
ﻋ ــﺎم  ،1997وﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ اﻋ ـﺘــﺮاﻓــﺎت
دوﻟﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ودول أوروﺑـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺒـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﺎ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

داﻫﻲ اﻟﻔﻀﻠﻲ

»اﻟﺘﻮﺣﺪ« ﻛﺮﻣﺖ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﺼﺒﻴﺢ ﻟﻠﻘﺮآن

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎل اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ

ﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺪ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،وﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺷﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺼﺒﻴﺢ ﻟﻠﻘﺮآن« ،واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وراﻋﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ د .ﻓﺆاد اﻟﻌﻤﺮ.

وﺣ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ،
د .ﺳ ـﻤ ـﻴــﺮة اﻟ ـﺴ ـﻌــﺪ ،وأﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗ ـﻬــﺎ ،وﻣﺴﺆوﻟﻮن
ﻣــﻦ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻸوﻗــﺎف،
وﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺪ،
وأوﻟـ ـﻴ ــﺎء أﻣـ ــﻮر اﻟـﻤـﺘـﺴــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ،
وﻣ ــﺪارس ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ،وﻋ ــﺪد ﻣﻦ
ﻣ ـﺤ ـﺒ ــﻲ وﻣـ ـﺸـ ـﺠـ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
واﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺒﻪ ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ وا ﻟـﻔــﺮح
ﺑﺈﻧﺠﺎزﻫﻢ.
وﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدات ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺌــﺎت اﻟ ـﺜــﻼث
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪدة ﺑــﺎﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ وﻫ ــﻲ:
اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﺣﻔﻆ  20ﺳــﻮرة
ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺰء اﻟ ـ ــ ،30ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ  10ﺳـ ــﻮر ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺰء
اﻟ ـ ــ ،30واﻟـﻔـﺌــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ  5ﺳــﻮر
ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺰء اﻟـ ــ ،30وﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻓﺌﺔ
 3ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺌـ ـﻨ ــﺎف اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻣـ ــﺲ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻧﻮر اﻟﻌﻨﺰي،
ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ ﻧ ـﻈ ــﺮ ﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ اﺧ ـﺘ ــﻼس
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ ،اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ
ذ ﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ  7ﻣـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء
واﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاك ﻋـﻠــﻰ ﻓ ــﻲ اﻻﺳـﺘـﻴــﻼء
ﻋ ـﻠــﻰ اﻣ ـ ــﻮال ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻤــﻮاﻧــﺊ
اﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ  8ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ
ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﻌﺖ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻣ ــﺲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟــﺪﻓــﺎع
ﺑ ـﺴ ـﻤ ــﺎع ﻋ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﻮد ﻓــﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ واﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ،اﻻ ان اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
ﺣﺠﺰت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ.

رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ آﻣﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ً
اﻟﺨﻀﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﺤﺚ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛــﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ اﻣﺲ ﻣﻊ آﻣﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺤﺮي أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎرج ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮك.
وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻣﺲ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل
اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻳﺎرة وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻫ ــﻢ اﻷﻣـ ــﻮر واﻟ ـﻤــﻮاﺿ ـﻴــﻊ ذات اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وﻓﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺰور »إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث«
زار ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﺪ ﺧﻴﺮي ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﺿﻢ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،
ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب واﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺧـﻠـﻴــﻞ ﺧ ـﻀــﺮ ،وﻛ ــﺎن
ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟــﻮﻓــﺪ أﻣـﻴــﻦ ﺳــﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻟـﻴــﺪ اﻟــﺮﺑـﻴـﻌــﺔ ،وﺑﻌﺾ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ .وﻗﺪم اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻀﺮ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ وﻣﺎ
ً
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻄﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ً
ً
أﻣﻴﺮا وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ.

دلبلا
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»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ« و»ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ«
»اﻟﺒﻴﺌﺔ« :ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻻ دور ﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻرﺗﺒﺎط
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

واﻓ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ـﻴ ــﻦ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﻧــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،
وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ واﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺮاف
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـﻘ ــﺮر اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
ﻓ ـﻴ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋـﻘــﺐ اﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ،
إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ﻧــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻻﺳﺘﻴﻼء اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻟـﻠـﻤـﻨـﻔـﻌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـ ـ ــﺬي ﻳﻌﻄﻲ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﻖ ﻓـ ــﻲ ﻧـ ـ ــﺰع ﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرات اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺎﻷﻓ ــﺮاد ﻓﻲ
ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ إﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
آﺧﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪر ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻫﻮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن  33ﻟﺴﻨﺔ  1964وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ
ﻋﻠﻴﻪ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ.
وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻨﺪري أن اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓﻘﺖ
ﺑ ــﺎﻹﺟـ ـﻤ ــﺎع ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟ ــﺬي اﺳـﺘـﻐــﺮق ﻣــﻦ وﻗﺖ
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻣــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب ﻋــﺎﻣــﺎ وﻧﺼﻒ
اﻟﻌﺎم.
وأوﺿـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﺴﺄل اﻟﻌﻘﻴﻞ
ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺘﻴﻦ اﻟﺨﻤﺴﻴﺘﻴﻦ
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺳــﺆاﻻ
ﺑــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ اﻟ ــﻰ وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ اﺧﺘﺺ ﺑﺨﻄﺘﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .2020/2015 – 2015/2010
وﺗ ـ ـﺴـ ــﺎءل اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﻦ :ﻛـ ــﻢ ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪة ﻓــﻲ
اﻟﺨﻄﺘﻴﻦ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻷو ﻟـ ــﻰ وا ﻟـﺜــﺎ ﻧـﻴــﺔ؟
وﻛـ ـ ــﻢ ﻳ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﻋـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗــﻢ
ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟ وﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﻤﺘﻌﺜﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ؟
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎءل :ﻛ ـ ــﻢ ﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺻـ ــﻮدة ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﺘـﻴــﻦ
اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؟ وﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗــﻢ ﺻــﺮﻓـﻬــﺎ ﻓـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺨـﻄـﺘـﻴــﻦ؟ ﻣﻊ
ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي ﺑ ـﺠ ــﺪول ﻳ ــﻮﺿ ــﺢ ﻋ ــﺪد وﻣـﺒـﻠــﻎ
اﻷواﻣ ـ ـ ــﺮ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻜــﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻋﻠﻰ
ﺣــﺪة ،واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ واﺟـﻬــﺖ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،ووﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺎﻋ ـﺴــﺖ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑــﺎﺳـﺘــﺮداد أﻣ ــﻮال اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل :ﻛ ـ ــﺎن ﻟـ ــﺰاﻣـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ أن
ﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﻞ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣـﺘــﻰ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻪ،
وأن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  67ﻣﺎدة وﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻌﺪﻳﻼت وإﺿﺎﻓﺎت ﻛﺜﻴﺮة.
وأﻋﺮب اﻟﻜﻨﺪري ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻹدﻻء
ﺑ ــﺂراﺋ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟــﻰ
ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳــﻮاﻛــﺐ اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ ﻹﻗﺮار ﻫﺬا
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻤﻞ وﻟﺠﺎن
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟـﻤـﻘــﺮر اﻷﺣ ــﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد ﻧﻴﺘﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
وأﺑﺪى ﻓﻬﺎد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ
اﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣ ــﺲ ،أﺳـﻔــﻪ ﻟﻤﺎ
ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻨﺸﻄﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻋــﻢ ﻟﻬﻢ،
وﻫ ــﻮ أﻣ ــﺮ ﻣـﺘـﻌـﻤــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧ ــﻪ »ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،وﻣﺎ ﻳﺘﻢ
ﺟﻬﻮد ﻓﺮدﻳﺔ وﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ،واﻟﻨﺸﻄﺎء
ﻳــﺪﻓ ـﻌــﻮن ﻣ ــﻦ ﺣـﺴــﺎﺑـﻬــﻢ اﻟ ـﺨــﺎص

ﺣ ـﺘــﻰ ﻳ ـﺤ ـﻤــﻮا اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ
اﺣﺘﻀﺎن ﻟﺠﻬﻮدﻫﻢ«.
وﻛـ ـﺸ ــﻒ اﻧـ ـ ــﻪ »ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ إﻓـ ـ ــﺎدة
اﻟﻨﺸﻄﺎء ﺗﻤﺖ زراﻋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺷﺘﻠﺔ
ﻣﻨﺬ  2005ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﺗﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷﺒﻴﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ
ﺣﻠﻢ أﺧﻀﺮ ،وﻫﻮ إﻧﺠﺎز ﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
ﺻﺤﺮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﻗﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ
ﻛـﺒـﻴــﺮا ،ﻋﻠﻰ ﻣـﺴــﺎﺣــﺎت ﺑﻴﻦ  1و3

ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮات ﺳــﺎﻫـﻤــﺖ ﻓ ــﻲ إﻋ ــﺎدة
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ«.
وﻟﻔﺖ ﻓﻬﺎد إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻤﺖ زراﻋﺔ
 10000ﺷﺠﺮة ﺳﺪر ﺑﺮي ،وﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻓﻴﻀﺔ اﻟﺴﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻛ ـﻤــﺎ أﻧ ـﻬ ــﻢ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺸــﺎء
ﻣﺮﻛﺰ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
اﻟ ـﻔ ـﻄــﺮﻳــﺔ ،وﻛ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ﺑـﻤـﺠـﻬــﻮدات
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان ﻋﺪد اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ زاد ﻣــﻦ  15ﺷﺨﺼﺎ اﻟﻰ
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اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ :أرﻓﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪون ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ
»ﺗﺒﻨﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻌﺪون ﻛﺤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ«
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ
أن ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ
اﻟـﺤـﻴــﺎزات اﻟــﺰراﻋـﻴــﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
اﻟﻘﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻌﻴﺮ ،ﺧﻼل
اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺑـ ـﻄـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ" ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗ ـﺠــﺎوز ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎزات اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ،
وﺣــﺎوﻟـﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻇﻬﺎر
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ ،وﻣ ـﻨــﺬ دور اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻷول
وﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮم ﺗـﺤــﻮﻳـﻠــﻪ ﻟـﻠـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺠﺄة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺰراﻋــﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﻪ ،وﻟــﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺠﺎﻫﺰ ،وﻫﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ،ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺣــﻮل اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻟﻢ ﻳﺨﺮج ،وﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﻠﺒﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻼﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ،

وﺣﺎوﻟﻨﺎ إﺧــﺮاج اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﻟــﻢ ﻧﻤﻜﻦ
وﻫﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﺒﻴﺮة".
و ا ر د ف  " :ز و د ت ا ﻟـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﻮ ا ب
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﻮﺑ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺮي
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوزات
اﻟـﺤـﻴــﺎزات اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ ،وﻫـﻨــﺎك ﻣﻮاﻃﻦ
أﺳﺲ  100ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزات
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ وﺳﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ،
وﺣـﺼــﻞ ﻋﻠﻰ  ٥٠ﻣــﺰرﻋــﺔ ،وﻗــﺪ ﺗﻜﻮن
وﻓ ــﻖ اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات ،ﻟـﻜــﻦ ﻫ ـﻨــﺎك ﺷــﺮاﻛــﺔ
ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،وﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ
ﻧﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺬﻟﻚ أﻋﻠﻨﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ".
و ﻗـ ـ ـ ــﺎل" :اﻷوراق ا ﻟـ ـﺘ ــﻲ أ ﻣ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺎ
ﻻ ﺗـﻤـﻠـﻜـﻬــﺎ ﻟ ـﺠ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ،ﻛ ــﻲ ﻻ
ﻳ ـﺨــﺮج أﺣ ــﺪ وﻳ ـﻘ ــﻮل ﻫ ــﺬه ﻣـﺴـﺘـﻨــﺪات
ﺳﺮﻳﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺷﻴﻜﺎت ﺣــﻮ ﻟــﺖ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺑﻨﺔ
ﻣﺪﻳﺮة ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﺗﺠﺎوزات اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻗﺴﺎﺋﻢ زراﻋـﻴــﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻷﺷﺨﺎص
ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﻂ اﻟـﺴـﻜــﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ
ﺗﺴﻤﻰ ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻮﻓﺮة ."B1
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎزات اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ
ﺗ ـﺤ ــﻮﻟ ــﺖ ﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ إﻳـ ــﺪاﻋـ ــﺎت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
وﺗﺮﺿﻴﺎت ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ" :أﻗﻮل ﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻲ
اﻟﺠﺒﺮي اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ ﻓﻤﻠﻒ اﻟﺤﻴﺎزات
اﻟــﺰراﻋ ـﻴــﺔ ﺛـﻘـﻴــﻞ ،وﺗــﻮﺟــﺪ ﻓـﻴــﻪ أﺳـﻤــﺎء
ﺛـﻘـﻴـﻠــﺔ ،وأﻧ ــﺎ أﻧـﺘـﻈــﺮ رد اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻃﺮﺣﺖ ،وﻟــﻦ أﺻــﺪر أﺣﻜﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ
ﺗـﻔـﻨـﻴــﺪ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ" .وأﺿـ ـ ــﺎف" :ﻧــﺎﻗـﺸـﻨــﺎ
ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣ ــﻮال اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﻊ دﻳــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻴﻪ اﺳﺘﺠﻮاب
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن" ،ﻣﺸﻴﺮا

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻜﻨﺪري :ﻋﻠﻰ »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«
اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺈﻳﺮان

ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻜﻨﺪري اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺨﺮاﻓﻲ وﻓﻬﺪ
اﻟﻌﻠﻴﺎن اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،اﻧﺘﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
أﻣــﺲ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،واﻟـﻨــﺎﺷـﻄـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻏـﻴــﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ،وﺳ ــﻂ إﻋـ ــﻼن رﺋـﻴــﺲ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة أﻋﺪاد
اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻗﺘﺮح اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎدة أﻋﺪاد
اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﻇﺎﻫﺮة ﻃﻮل ﻓﺘﺮة اﳌﻮاﻋﻴﺪ
واﻻﻧﺘﻈﺎر اﻣﺎم اﻟﻌﻴﺎدات.

ﻋﺎﺷﻮر ﻳﺴﺄل اﻟﺮوﺿﺎن
ﻋﻦ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ
إﻟ ــﻰ أن "اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ أﻳـ ــﺪت ﻣﺎ
ذﻫﺒﻨﺎ اﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ
ﻣــﺮﺑــﻊ ﻹﺧ ــﻼء ﻛــﻲ ﺟــﻲ ال ،وإﻟــﺰاﻣـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،وأﻗــﻮل ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻚ اﺧﻼء اﻻرض ﺑﺎﻟﻘﻮة".

ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ ،ذﻛ ـ ــﺮ
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ" :وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق

اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪون ،ﺿﻤﻦ  28ﻧﺎﺋﺒﺎ ،وﻗﺪ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻟﺤﻘﻮق
ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻧﺠﺰ
رﻏﻢ أﻧﻨﻲ ﻣﻊ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ،
ﻳـﻀـﻤــﻦ ﻟـﻬــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة اﻟـﻜــﺮﻳـﻤــﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻟـﻴــﺲ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻗــﺺ وﻟ ـ ــﺰق" ،ﻣﻌﻠﻨﺎ
رﻓ ـﻀ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ وﺗـﺒـﻨـﻴــﻪ
ﻗﺎﻧﻮن أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون ﻛﺤﻞ ﺷﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ.

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر
ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺮوﺿﺎن ﻋﻦ ﻗﺮارات ﺗﺴﻜﲔ
اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ أو ﻣﺮاﻗﺐ أو ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻮاء
ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ أو
اﻹﻧﺎﺑﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻳﻜﺮم ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻹدارة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ً
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻣﻜﺮﻣﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ

●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﺛﻤﻦ وزﻳــﺮ اﻷوﻗ ــﺎف واﻟـﺸــﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ،اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺼﺪور اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ،ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻹدارة ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﺟﻌﺎن اﻟﻐﺮﻳﺐ.
وأوﺿﺢ اﻟﺸﻌﻠﺔ ،أن ﺻﺪور اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺟــﺎء ﺑﻔﻀﻞ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑ ــﺈﻻدارة ،واﻟ ــﺬي أﺛﻤﺮ
ﻋﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ إﻋﺪاد
اﻟﺪﻓﺎع أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
وأﻛﺪ أن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﺛﻐﺮة
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻔﺎدﻳﻬﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺧ ـﺘــﺎم ﺣ ـﻔــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ ،أﻫـ ــﺪى اﻟـﺸـﻌـﻠــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ دروﻋ ــﺎ
وﺷﻬﺎدات ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﻬﺬا اﻹﻧﺠﺎز ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺒﺎرك ﺑـ »اﻟﺒﻠﺪي« ﺗﻘﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎط ﻓﺮع ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ،أﻣﺲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ واﻓﻘﺖ
ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
ﻧ ـﺸ ــﺎط ﻓـ ــﺮع اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻦ اﻟ ـﻜــﺎﺋــﻦ
ﺑــﺎﻟـﻘـﻄـﻌــﺔ  10ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺻـﺒــﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﻰ ﻧﺸﺎط ﻟﻮازم ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.
وواﻓـﻘــﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪم ﻣـ ــﻦ ﺣـ ـﺴ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي
وﺟـﻤــﺎل ﻋﻠﻲ وﺣﺴﻦ اﻟﻜﻨﺪري
ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻷﺳﻔﻠﺖ
أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﻄﻌﺔ  8ﺷﺎرع .9
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﺟﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ

ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺻ ـ ـﻤـ ــﺔ ،ﺧ ــﻼل
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻬ ــﺎ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮ ﺣ ـﺴــﻦ
ﻛـﻤــﺎل ﺑـﺸــﺄن اﺳﺘﻘﻄﺎع ﺟــﺰء ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻋــﻦ 4000م 2ﻣﻦ
ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ ﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﻪ ﺣــﺪﻳـﻘــﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﻤﻀﻤﺎر ﻟﻠﻤﺸﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟــﺪﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ،
وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺣﻀﻮر وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ .ﻛ ـﻤ ــﺎ ّ
أﺟـ ـﻠ ــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﺳ ــﺆال أﺣ ــﺪ اﻷﻋ ـﻀــﺎء
ﻋــﻦ رؤﻳــﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻗﺎب ﺣﺘﻰ ﺣﻀﻮر
إدارة اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ أو ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ.

»دﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ« ﻧﻈﻤﺖ
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت
ﻧ ـﻈ ـﻤــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ــﺮﻋ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻰ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟــﻼﺧـﺘــﺮاﻋــﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة،
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
ﻣ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺮا ،وﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ً
 170ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺨـﺘــﺮﻋـﻴــﻦ
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ
إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ د .ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺜﻼب،
أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ
اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ،ودﻋ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻘ ــﺪرات
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر
اﻹﺑ ـ ــﺪاﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻂ اﻟ ـﻀ ــﻮء
ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺜﺎﻻ ﻳﺤﺘﺬى
ﺑﻪ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد رواد ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

وذﻛ ـ ــﺮت أن اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ اﺷـﺘـﻤــﻞ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ورﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮان
»اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻔﻌﺎل« ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺑﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺪور اﻟﺴﻤﻴﻂ ،وورﺷﺔ
أﺧــﺮى ﺑﻌﻨﻮان »أدوات اﻟﻨﺠﺎح«
ﻗ ــﺪﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرﺑـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪة
ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﻨﻮان
ً
»ﻃ ــﻮر ﻧﻔﺴﻚ ﺗـﺴــﻮﻳـﻘـﻴــﺎ« ﻗﺪﻣﻬﺎ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
ﺣﺴﻴﻦ اﻟـﻤـﻌــﺮاج ،وورﺷ ــﺔ راﺑﻌﺔ
ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان »اﻹﻗـ ـﻨ ــﺎع ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﻮات«
ﻗــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺑ ــﺔ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة د.
ﻛﻠﺜﻮم ﻋﻮض.

»اﻟﺰراﻋﺔ« :ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮش
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاد ﺑﻤﺰارع اﻟﻮﻓﺮة
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ــﺰراﻋـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺮوة
اﻟ ـﺴـﻤـﻜـﻴــﺔ ،ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﻴــﻮﺳــﻒ،
إن ﻓﺮق اﻟﺮش اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮش ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮاد ﺑـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮة
اﻟ ــﺰراﻋ ـﻴ ــﺔ ﺻ ـﺒــﺎح أﻣـ ــﺲ ،ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜﻴﻒ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻒ ،ﻓ ــﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ،أن اﻟ ـﻔ ــﺮق ﺳﺘﻌﻤﻞ
ً
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ــﺮش ﻣ ـﻨ ـﻌ ــﺎ
ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮاد واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧــﺮى ،ﺣﻴﺚ ﺳﺨﺮت
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاد .وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك
ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ووزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـ ــﺮش واﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ،
ً
وأﻳﻀﺎ ﺟﻬﻮد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓـ ــﺮق اﻟ ـ ــﺮش اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﺻﻼ
ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺮق
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ.

٨

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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ً
 ٦٣١٥ﻣﻘﻌﺪا ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
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ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت ﻃﻠﺒﺔ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورؤﻳﺔ ٢٠٣٥
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﺄن أﻋﺪاد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻗﺒﻮل
وأﺑﻨﺎء
ً
 ٦٣١٥ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 ،٢٠٢٠/٢٠١٩ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠﻴﺎت.

ﻛ ـﺸــﻒ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ﻋ ــﻦ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻋ ـﻠــﻰ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ  6315ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ
ﺧ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
 ،2020 /2019ﻻ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إ ﻟ ـ ـ ــﻰ ان
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮﻓــﻲ
ً
اﻟ ـﺸــﺮوط وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻘﺒﻮل
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺟ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـ ـﻘـ ــﺐ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻋـﻘــﺪ
أﻣﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ
ﺑــﺎﺳــﻢ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷﻣـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم د .ﻣ ـﺜ ـﻨ ــﻰ اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ إن
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻗ ــﺮر ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﺳــﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻮل واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎت
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﺣـﺴــﺐ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ورؤﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم  ،2035ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﺗ ـﻀــﻢ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ

وﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
)دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ -اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ -وﺟﻬﺎز إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(.

ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﻲ أن
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪﺋ ــﻲ ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﻼل أرض
ﻣ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎح اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وأوﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ــﺄن
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻴـﻠـﺒــﻲ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
ﺳــﺎﻛ ـﻨــﻲ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ واﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،و ﻳــﻮ ﻓــﺮ ﻋﻨﺎء ﺗﻨﻘﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻲ
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وإﺣــﺎﻟــﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
و ﺿــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟــﺪراﺳ ـﺘــﻪ وإﺑـ ــﺪاء اﻟ ــﺮأي ﺣــﻮل
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

»اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮ« ﺑﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺗﺄﺷﻴﺮات »اﻟﺒﺪون«
ﺑﺤﺚ وﻓــﺪ أﻋـﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ -ﻓــﺮع ﻣـﺼــﺮ ،ﻣــﻊ وزﻳــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ،
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل
أﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدات اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺪﻳـ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻗﻀﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
)اﻟﺒﺪون( ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ.
وﻋــﺮض اﻟﻮﻓﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﻮع
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ووﻋــﺪ ﺑــﺎﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
وأﻛﺪ اﻟﻮﻓﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺗﻤﻨﻰ ﻣــﻦ وز ﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ.

وذﻛ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮع اﻟ ـﻄ ــﻼﺑ ـﻴ ــﺔ ،أن اﻟ ـﺴ ـﻔ ــﺎرة
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻓــﻲ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج اﻟـﺘــﺄﺷـﻴــﺮة اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ،أن ﺗﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6
أﺷﻬﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ،وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﻳﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ ﺿﻴﺎع ﻓﺮﺻﺔ
إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ ﺟـﻤــﻮع ﻃﻼﺑﻴﺔ أﺧ ــﺮى ،إن ﻫﻨﺎك
ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
أﺣﻀﺮوا أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،وواﻓ ـﻘ ــﺖ "اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ" ﻋﻠﻰ إﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ؟!

ﺗــﺎﺑــﻊ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﻓــﻲ ﺧـﻄــﺔ اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ-
ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض
ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ اﻹﻧـ ـﺸ ــﺎﺋ ــﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻨﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز
وﻣ ــﻮاﻋـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠــﻢ اﻻﺑ ـﺘ ــﺪاﺋ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا
ﺟ ـﻬــﻮزﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ إﻳ ـﺼــﺎل
اﻟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻗــﻊ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎل.
وأوﺿـ ــﺢ أن اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻃـﻠــﻊ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪادات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎل وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت ،ﻣــﻊ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ،وأﻛ ــﺪ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮاره اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺨﺎص
ﺑﺨﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم.
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻟﻜﻠﻴﺔ ا ﻟـﻄــﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟــﻼﻋـﺘـﻤــﺎد اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤــﻲ وﺿـﻤــﺎن

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
.(ECFMG
وذﻛ ـ ــﺮ أن ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺸﺄن زﻳﺎدة رواﺗﺐ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
ا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺲ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﺪة ،وﻗـ ـ ــﺪ ﺗـ ــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ وأﺧ ــﺬ

آراء اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗـﻌــﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ــﺮﻓـ ــﺎﻋـ ــﻲ إﻟـ ـ ــﻰ أن
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ﻗـ ــﺪ واﻓـ ــﻖ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت
ﺑـ ـﺘ ــﺮ ﻗـ ـﻴ ــﺔ ) (21ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﺪرﺟﺔ أﺳﺘﺎذ وأﺳﺘﺎذ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠﻴﺎت،
) (19ﻣ ــﻦ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و) (2ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ
ﻟ ـ ــ"اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" ،أن ﺳ ــﺖ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺎت
ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ ﺻ ـ ـﺒـ ــﺎح اﻟـ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻟﻌﻤﻞ زﻳ ــﺎرة ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ﻟــﻼﻃــﻼع
ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﺣﻮل اﻋﻤﺎل
"اﻟﺸﺪادﻳﺔ" ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟ ـ ــﻼﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،م .ﻓــﻼح اﻟﺴﻮﻳﺮي ،أن
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺂﻟـ ـﻴ ــﺔ اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب
ﻣـﻌــﺪﻻﺗـﻬــﻢ اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ،ﺳﺘﺠﺪ
ً
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻟﻴﺔ
واﺿﺤﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪﻻت،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺘــﻢ اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪل
ً
ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻬﻲ
ً
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،وﻳﻨﻬﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﺳﺘﻤﺮت ﺳﻨﻮات ﻟﻄﻠﺒﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎك.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ" :ﺑﺪأﻧﺎ ﺗﺤﺮﻛﻨﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ــﻲ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ وأﺳ ـﺘ ــﺮاﻟ ـﻴ ــﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ وﺷ ــﺮﺣ ـﻨ ــﺎ ﻟـﻠـﻘــﺎﺋـﻤـﻴــﻦ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣـ ــﺪى ﺣـﺠــﻢ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ،وﻣـ ــﺎ ﺗـﺴـﺒـﺒــﻪ
ﻣﻦ ﺿــﺮر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ،
ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻋ ـ ــﺪم ﻣ ـﺴ ــﺎواﺗ ـﻬ ــﻢ ﻣــﻊ
زﻣﻼﺋﻬﻢ وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم
ﻟـﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻛﺒﻘﻴﺔ أﻗــﺮاﻧـﻬــﻢ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت".

ﺗﺄﻫﻞ ﻃﻠﺒﺔ » «KCSTﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺗ ـ ــﺄﻫ ـ ــﻞ ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) (KCSTﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮوﺑﻮت
وﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "اﻟﺒﻮﺳﺘﺮ" ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪى اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ
اﻟﻄﻼﺑﻲ ،ﻓﻲ اﻟ ــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،وﺗﻬﺪف اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟ ـﻄ ــﻼب اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ أﻧ ـﺤ ــﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر روﺑﻮﺗﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻘﺪرات ﺗﻘﻨﻴﺔ وﺣﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،أن اﻟﻤﻨﺘﺪى
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ 60
ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺎ ﺿ ـﻤــﻦ  15ﻓــﺮﻳ ـﻘــﺎ ﻣ ــﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ،وﻳ ـﻬ ــﺪف إﻟ ــﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ

اﻟ ـﻄــﻼب اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﺑـﺘـﻜــﺎر روﺑــﻮﺗــﺎت
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑ ـﻘــﺪرات ﺗﻘﻨﻴﺔ وﺣــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎﻻت
ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺗ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ ﻣ ـﻌ ــﺎرﻓ ـﻬ ــﻢ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻟ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻤ ــﺖ دراﺳـ ـﺘ ــﻪ ﺧـ ــﻼل ﺳ ـﻨ ــﻮات
اﻟــﺪراﺳــﺔ ،وﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ دﺧ ــﻮل اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎل.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ" :اﻧ ـﻬ ــﺎ ﺣـﻘـﻘــﺖ إﻧـ ـﺠ ــﺎزا ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا،
إذ ﺣـﺼــﻞ ﻓــﺮﻳـﻘـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ أﺣ ــﺪ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮوﺑﻮت وﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟـﺒــﻮﺳـﺘــﺮ ،وﺿــﻢ اﻟـﻔــﺮﻳـﻘــﺎن اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ
ﺑــﻮرزق ،وﻧــﻮر ﺑــﻮرزق ،وﻋﻬﻮد اﻟﻌﻨﺰي ،وﻣﻬﺎ
اﻟــﺮوﻳ ـﻌــﻲ ،ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ،ﻣــﺎﺟــﺪ رﻣـﻀــﺎن،
ﻋـ ــﻮاﻃـ ــﻒ اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺮي ،ﺑ ـ ــﺈﺷ ـ ــﺮاف ﻣـ ــﻦ د .ﺟ ــﻮن
اﻓﺎرﻳﺘﺴﻴﻮﺗﺲ ود .ﻧﺎدر ﺷﺤﺎﺗﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﻤﻄﻮع إن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻃـﻠـﺒـﺘـﻬــﺎ ودﻋ ـﻤ ـﻬــﻢ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎح
واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺼﻘﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق
وﻣﺠﺎﻻت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﻟﻤﺎم ﺑﻤﺒﺎدئ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات ذﻫﻨﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ.
وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻮع ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﻜ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻻﻋـ ـ ــﻼم ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪى
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻮرة اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ
اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠــﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ.

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻄﻮع

»ﺗﺪرﻳﺐ  :«AOUﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ
أﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ) ،(AOUﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ ،أن اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
أﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرات ﺧ ــﻼل
ﺧـﻄــﻂ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﻪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة واﻟﺨﺒﺮاء
واﻻﺳـﺘـﺸــﺎرﻳـﻴــﻦ ﻣــﻦ أﻫ ــﻞ اﻻﺧـﺘـﺼــﺎص ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﺘﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻤﻴﺪي
»اﻟﻘﺒﻮل« و»ﺷﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ« ﺑـ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
• أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي
أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ ﻗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت
اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪة ﺑﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻓـﺘــﺢ ﺑ ــﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟـﺸـﻐــﻞ وﻇـﻴـﻔــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎدة اﻟـﻘـﺒــﻮل
واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ،وﻋـ ـﻤ ــﺎدة ﺷ ــﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺣﺘﻰ  9ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺑـ ــﺪءا ﻣ ــﻦ  9:30ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ،ﺑﻤﻘﺮ دﻳﻮان ﻋﺎم
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻰ
 5اﻟﺪور اﻷول.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن ﺷﺮوط اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﻲ:
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وأن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ
درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،وأﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻪ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋــﻦ أﺳـﺘــﺎذ ﻣـﺸــﺎرك أو
أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،وﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻻ ﺗ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ ﻋ ـﺸــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ أﺳﺘﺎذا ﻣﺴﺎﻋﺪا،
وأﻻ ﻳﻘﻞ أداؤه اﻟـﺘــﺪرﻳـﺴــﻲ ﻋﻦ
ﺟ ـﻴــﺪ ﺟ ــﺪا ﺧ ــﻼل آﺧ ــﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وأﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺪر
ﺑﺤﻘﻪ أي ﻗﺮار ﺗﺄدﻳﺒﻲ إﻻ إذا رد
ﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎره.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺎع ﺑـ ـ ــﺄن
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ،
ﻫ ــﻲ :ﻛ ـﺘــﺎب ﻳ ـﺒـ ﱢـﻴــﻦ اﻟــﺮﻏ ـﺒــﺔ ﻓﻲ
ﺷـ ـﻐ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﺐ ،ﻣ ـﺸ ـﻔ ــﻮﻋ ــﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮة اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻘــﺪم،
وﻣ ــﺮﻓ ـﻘ ــﺎ ﻣ ـﻌــﻪ ﺻ ـ ــﻮرا ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط
اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﺑــﺎﻟـﺴـﻴــﺮة اﻟــﺬاﺗ ـﻴــﺔ،
وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻌﻤﺎدة اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻨــﻮي اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟ ـﻬــﺎ ،وﻛ ـﺘــﺎب ﻳــﻮﺿــﺢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ )ﺧﻄﺔ
ﻋـ ـﻤ ــﻞ( ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﺎدة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻨــﻮي
اﻟـﺘــﺮﺷــﺢ ﻟ ـﻬــﺎ ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﻘﺎﻳﻴﻢ ﻵ ﺧــﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺮ
ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ.

"ﻣـﻬــﺎرات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ" اﻟــﺬي ﻧﻔﺬه د.
ﻧﺰار ﺑﻴﻀﻮن ﻣﺪة  3أﻳــﺎم ،وﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـ ـﻤ ــﻮارد اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﻋــﺮض ﺑﻴﻀﻮن اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺮاﺣ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،وﻣﺎ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺎت واﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت ﻣﻦ
اﻟـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أدوار ﻣﺪﻳﺮي

اﻹدارات وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺟـﻤــﻊ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
إﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﻲ ،ﻣـ ـ ــﻊ إﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ـﻠـ ــﻒ وﻇ ـﻴ ـﻔ ــﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﻮاﺟـﺒــﺔ واﻟـﻤــﺮﻏــﻮب
ﻓـﻴـﻬــﺎ وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻋــﺮض ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻋ ــﻼن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ودور اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وﻣﻮاﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ودور وﻛﺎﻻت وﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
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أنسنة اإلعالم في الملتقى
اإلعالمي العربي ()16

يبدو أنه يطاردك!! *

aeansari@qu.edu.qa

يبدو أن عبارة «دع القلق»
بحاجة إلى «روشتة»
واضحة لكل الشباب
والشابات الذين يحسدون
آباءهم وأجدادهم على
بساطة الحياة ورغد
العيش عندهم ،أو هكذا
يتصورون عند مشاهدة
كثير من أفالم األبيض
واألسود رغم أنهم
يعرفون أن السينما هي
جزء من الواقع وكثير من
الخيال.

القلقون
ليسوا قلقين
بإرادتهم
ً
حتما وليسوا
مكتئبين
برغبتهم
الجامحة
في التقوقع
والمكوث
ساعات طويلة
في النوم

أحمد باقر

يقولون لك "دع القلق وابدأ الحياة" ،يرددونها
ُ َ
ثم يلحقونها بأن عليك أن تعمل لتخلق لك الحياة،
وبعدها ال تخلو عـبــارات الكثيرين وخصوصا
المسؤولين منهم مــن الـحــث على الـعـمــل ،وأننا
شعوب كسولة ال تعمل ،وال تـقـ ّـدر أهمية العمل
في الحياة ،تتابعك الدراسات بأن مستوى ساعات
ً
العمل في المنطقة هي األكثر تدنيا في العالم،
ثــم تـحــدثــك ال ــدراس ــات نفسها عــن كــم العاطلين
من الشباب والشابات الباحثين عن فرصة ولو
ً
بسيطة للعمل ،المدركين أن لكل مجتهد نصيبا،
وهم مجتهدون ولكن ال فرصة لهم أو لهن.
يــأتــي م ــدي ــرك ل ـي ـقــول :ل ـم ــاذا تـنـهــك نـفـســك في
قضايا العمل ومشاكله ،فهناك حياة خارج هذه
ال ــدائ ــرة أو الـمــؤسـســة فـعــش حـيــاتــك واب ـع ــد عن
القلق؟ يبدو أن القلق يطاردك وأنت تردد ،ولكني
حقا أعمل على أن أعيش حياة دون قلق ،ومع هذا
فإنني مجبر على التفكير فــي متطلبات إيجار
البيت أو أقساط شرائه وأقساط مدارس األوالد،
وإذا كــانــوا قــد كـبــروا وتـخـطــوا مرحلة المدرسة
والجامعة فكيف أنني صرفت كل ما ادخرته على
تعليمهم لينتهوا في طوابير الباحثين عن عمل أو
حتى يقبضوا دراهم أو مالليم ،يقول ذاك الصديق
ّ
الذي علم أوالده إن "العلم نور" ،وإنه فرصتهم في
حياة كريمة بأنه صرف على كل من أوالده الثالثة
ما ال يقل عن  500ألف دوالر منذ الحضانة حتى
الجامعة بشهادة البكالوريوس ال الماجستير
ً
والدكتوراه ،ثم عادوا جميعا يمضون الوقت أمام
أجهزة الكمبيوتر يبحثون عما يجعلهم يمضون
وقتهم دون حسرة أو يسعدوا بوظيفة ال تسمن
وال تـغـنــي مــن ج ــوع ،فـيـجــدون أيــديـهــم م ـمــدودة
إلى أحد أفراد العائلة ،األب أو األم ،األخت أو األخ
ليساعدوهم في قضاء ما تبقى من الشهر!!
ع ـنــدمــا تـ ـج ــرأت ه ــي ل ـل ـحــديــث م ــع ال ـم ـســؤول
عــن قسمها بــأن أخبرته بـمــدى التسيب فــي تلك
المؤسسة وقلقها على العمل ...إلخ ...إلخ ،ابتسم
ذاك المسؤول وقال لها "عبي حياتك" ونصحها
بأن تجد حياة خارج العمل ،هي التي عينت نتيجة
إخالصها لعملها وتفرغها له إيمانا منها بتلك
المبادئ التي حدثوها عنها عندما تقدمت للعمل.
فكرت كثيرا في كالم ذاك المدير ثم قررت أنها
لــن تـصــل إل ــى أي ح ــل ،هــو اآلخ ــر ينصحها بــأن
تــدع القلق وتبدأ الحياة ،وهــي ليست قلقة على
نفسها بل على الكثير من القيم التي تربت عليها
وعلى ذاك الخطاب الــذي طالما سمعته من قبل

الكثيرين ،خصوصا عندما تكون امــرأة وطافت
بـمـشــاهــد م ــن األفـ ــام ال ـتــي ت ـصــور ال ـن ـســاء وهــن
يقمن بأعمال التحضير للطبيخ على مكاتبهن،
فضحكت بحسرة وهي التي آمنت أن العمل عبادة،
والتي حاولت أن تغير مفاهيم مترسخة عن أننا
شعوب ال تعمل وال تحب العمل ،والنساء منا أكثر
الكسالى مع أنهن أكثر الكادحات في أيام تطول
حتى آخر ضوء قمر.
ت ــازم الـعـبــارتـيــن ،أي أهمية العمل مــع نسبة
البطالة العالية ،مع عبارة ونصيحة "دع القلق"،
هو بذاته ليس مسببا للقلق فقط ،بل لحالة من
االكتئاب التي تشمل الكبار والصغار وال تستثني
ً
أحدا!
بعضنا أو بعضهم يتساء ل :هل هناك وصفة
طبية لالبتعاد عن القلق في أجــواء ينتشر فيها
كالنار في الخشب ،ما الذي يستطيع أن يفعله ذاك
الموظف الذي ينهك نفسه في العمل ،ومع ذلك ال
يحق له أن يأخذ إجازة ألنها للكسالى فقط؟ وماذا
عن الحياة خارج العمل؟
ال أحد يعرف أن يفسر هاتين المتالزمتين ،وأن
ً
لكل مجتهد نصيبا ،ومــاذا عن ذاك الشاب الذي
ضـيــع سـنــي حـيــاتــه األول ــى حـيــث الـلـعــب واللهو
والتجارب الملهمة في غربة وتـشــرد ،للحصول
على شهادة الدكتوراه من أعرق الجامعات لينتهي
هو اآلخر في سلة القلقين ألنه ال فرصة عمل له،
ليس في وطنه أو أوطانه وال هناك حيث تنهش
الغربة لحمه الحي.
يبدو أن عبارة "دع القلق" بحاجة إلى "روشتة"
واضحة لكل هؤالء الكثرة من الشباب والشابات
الذين يحسدون آباء هم وأجــدادهــم على بساطة
الحياة ورغد العيش عندهم ،أو هكذا يتصورون
عند مشاهدة كثير من أفالم األبيض واألسود رغم
أنهم يعرفون أن السينما هي جزء من الواقع وكثير
من الخيال ،هم لم يعودوا قادرين حتى على الحلم
ً
ً
ألنه هو اآلخر لم يعد مسموحا أو ممكنا.
ً
القلقون ليسوا قلقين بإرادتهم حتما ،وليسوا
ً
مكتئبين أيضا برغبتهم الجامحة في التقوقع
والمكوث ساعات طويلة في الـنــوم ،أو االعتماد
التام على "الزنكس" تلك الحبة التي أصبح البعض
يـتـعــامــل مـعـهــا كـمــا "الـ ـبـ ـن ــادول" ،ال ش ــيء ينهي
القلق واألجواء بمجملها ال تبعث إال عليه ،فأيها
المبتهجون غير القلقين علمونا بربكم كيف نبعد
عنه ،أي القلق!!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

المراجع :أنا فالن ووالدي توفي وأريد أن أعرف لماذا تأخرتوا
في صرف المعاش التقاعدي للورثة المستحقين؟
الموظفة :البيانات فــي الكمبيوتر تبين أن اإلدارة القانونية
أوقفت الصرف.
المراجع :ولماذا أوقفت الصرف؟ الوالد توفي وهناك مستحقون.
الموظفة :اإلدارة القانونية تقول إن المرحوم عنده بنتان لم
ً
نجد لهما أي عنوان وال محل عمل وهما من المستحقين أيضا،
فأين هما؟
المراجع :ال نعلم.
الموظفة :إذا كانتا من األحـيــاء البــد من معرفة العنوان ورقم
الحساب البنكي والــرقــم المدني ،وإذا كانت الــوفــاة قد تمت فهل
عندكم شهادة وفاة لهما؟
المراجع :ال نعلم أي شيء؟ ابحثوا أنتم عنهما.
الموظفة :ليس لهما أي أثــر ،وال نستطيع صرف المعاش قبل
مراجعتهما وإشراكهما فيه.
ً
المراجع :إحنا مالنا دخل وال نعلم شيئا عنهما ،ونريد نصيبنا.
الموظفة :اإلجراء اآلن هو مراجعة القانونية لنعرف ما العمل؟
المراجع :إحنا غير مقيمين في الكويت ،وأنــا حضرت إلنهاء
المعاملة والعودة الى مكان إقامتي في إحدى الدول المجاورة وال
أستطيع الحضور كل يوم.
الموظفة :ال بد من مراجعة اإلدارة القانونية وإعالمكم بالنتيجة.
هذا حوار جرى األسبوع الماضي في مؤسسة التأمينات؟ وهو
منتشر في بعض الدواوين ،فما الذي حدث بالضبط؟
ً
هــل أض ــاف الــوالــد اسـمـيــن وهميين تــزويــرا لتحقيق مكاسب
مادية؟ أم أنهما ابنتاه بالفعل وقد توفيتا ولم يبلغ عن وافتهما
لكي يحتفظ بعالوة األوالد ،أو ربما أخفى عن بقية أبنائه أن له
ابنتين من زواج آخــر؟ ولكن لماذا لم يــزود التأمينات بالعنوان
والبطاقات المدنية؟
مــا حقيقة ال ـمــوضــوع؟ وم ــا احـتـمــاالت أن تـكــون هـنــاك حــاالت
مشابهة؟ هذه الحادثة رغم كل االحتماالت التي ترافقها وقعت
في األسبوع نفسه الذي قدم فيه بعض أعضاء مجلس األمة طلب
تشكيل لجنة تحقيق فــي ح ــاالت تــزويــر الجنسية ،وأرى أن من
بــاب التنسيق والـتـعــاون بين المؤسسات الحكومية ضــرورة أن
يستعان بسجالت مؤسسة التأمينات فلعلها تكشف وتزود اللجنة
بمعلومات مهمة تفيد هذا التحقيق.

طريق الغوص
علي محمد البداح
بدأ مشروع تطوير هذا الشارع ليحيله إلى شارع رديف للطرق
السريعة الممتدة من األحـمــدي إلــى الطريق الخامس مع وصلة
تدخله إلى الجابرية ،وال أعرف من أقر المشروع وال أريد أن أعرف
ً
لكن من المؤكد أن أحــدا لم يهتم بما سيحدثه المشروع من أذى
وتعطيل لسكان منطقة بيان ومستخدمي الطريق وحركة السير.
وقد استمعت للشريط الذي يبين محاسن الطريق ومساهمته
ً ّ
في حل مشكلة المرور ،لكنني ال أعتقد أن أحدا فكر فيما سيحدث
ً
لكل العابرين لهذا الطريق ،خصوصا في الدخول للدائري الخامس.
فالشارع كان يمكن أن يكون أكثر انسيابية لو مر فوق مباني
جمعية بيان الجديدة ،لكنه لم يفعل وستكون هناك طوابير قد
تمتد إلى مسافات طويلة قبل منطقة بيان ألن المرور سيزدحم
بسبب الدوران في دوارين قبل الدائري الخامس ،وسيزدحم أكثر
عند الفتحة األخيرة الضيقة والملتوية عند الخروج من هذا الشارع
ومواجهة ازدحام الدائري الخامس.
ستمتد طوابير السيارات من الدائري السادس حتى الدائري
الخامس في ساعات الذروة وسيسبب مشاكل غبر محتملة للمارين
ولسكان المنطقة .أدعــو المسؤولين عن المشروع وإدارة المرور
إلى عمل تجربة بسيطة بمحاولة مرور  20سيارة فقط من دوار
جمعية بيان إلى الدائري الخامس في فترات الذروة ليروا ما أقصد.
ً
ً
أعتقد أن المشروع سيكون مفيدا ومريحا حتى دخوله الدائري
ً
السادس من األحمدي مرورا بكل المناطق األخرى ،لكنه سيكون
ً
وباال على الجميع عند بداية دخوله إلى بيان.

رونالد تييرسكي*

دينيس لوند*

عن حريق كاتدرائية نوتردام
مــا هــي إال دقــائــق بعد ان ــدالع الـحــريــق في
كاتدرائية نوتردام في باريس في  15أبريل حتى
سارعت وسائل اإلعالم حول العالم إلى تغطية
ً
الحدث مباشرة من موقعه في جزيرة المدينة.
ً
كانت ألسنة اللهب ترتفع عاليا عبر السطح،
فيما راح المعلقون األميركيون واألجانب في
الخارج يعلنون أن هذا الحدث المأساوي لن
ّ
سيوجه
يقضي على الكاتدرائية فحسب ،بل
ً
ً
أيضا لفرنسا ضربة في الصميم ،مدمرا تحفة
ال تعوض ُ في الحضارة الغربية.
كــذلــك قــدمــت تحليالت م ــدروس ــة ،حسبما
يبدو ،حول كيفية تقبل الشعب الفرنسي هذه
الكارثة .سيطرت عقلية القطيع على وسائل
اإلعالم ،فكان التحدي التفوه بكلمات استثنائية
عن بلد ربما زاره اإلنسان مرات عدة ،حتى إنه
صار يجيد لغته إلى حد ما.
ً
أدرك المعلقون الـفــرنـسـيــون أي ـضــا أن كل
األنظار مسلطة عليهم ،فأطلقوا العنان ألنفسهم.
على سبيل المثالّ ،قدم الناشط الدولي الماهر
برنارد هنري-ليفي في مقابلة عبر الهاتف مع
إحدى القنوات األميركية الخطاب المتوقع منه.
ال شــك أن دمــار كاتدرائية نــوتــردام مأساة
حقيقية ،فقد قضى الحريق على أعمال ال ُت َّ
قدر
ً
ً
بثمن ،منها مثال الزجاج الملون المهم تاريخيا
في نوافذ الورد ،ولكن وفق التقارير اإلخبارية،
تم احتواء الضرر .فقد صمد المبنى المعد من
الحجر الجيري ،كذلك تعهد المتبرعون بتقديم
نـحــو مـلـيــار يـ ــورو إلع ـ ــادة ب ـنــاء ه ــذا الـصــرح
ـض الـسـيــاســة عـلــى هــذا
ال ـمــذهــل ،وإذا ل ــم ت ـقـ ِ
المشروع ،فستتحول إعادة بناء الكاتدرائية إلى
مهمة وطنية ،ويجب أن تكون كذلك.
صحيح أن ن ــوت ــردام لــن تـعــود إل ــى سابق
ُ
عـهــدهــا ،إال أنـهــا ســتــرمــم لتصبح مــرة أخــرى
ً
ً
مذهلة وكاملة ،لتعود مرة أخرى معلما سياحيا
ً
ً
ً
دوليا ومقصدا دينيا ،وإن لم تتمتع بالشهرة
ذاتها كرمز لفرنسا كما برج إيفل.
ً
ولكن ليس صحيحا أن كاتدرائية نوتردام
ّ
تعبر عن أعمق مشاعر كل فرنسي حيال فرنسا،
لنتكلم بالعمومّ :
تحول الفرنسيون قبل عقود
إلى شعب علماني بغالبيته ،وهكذا بات التردد
على الكنائس واإليـمــان المسيحي الحقيقي
مجرد جزء مما كانا عليه في الماضي .ما عادت

رياح وأوتاد :حدث في مؤسسة
التأمينات

د .خولة مطر

د .عبدالحميد األنصاري*

كانت بداية موفقة وذات داللــة ثقافية عميقة أن يفتتح
الملتقى اإلعالمي العربي الـ( 16الكويت  22-21أبريل -مركز
الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد الـثـقــافــي) فـعــالـيــاتــه ،بجلسة "أنسنة
اإلع ـ ــام" ت ـبــارى فـيـهــا فــرســان اإلعـ ــام الـ ُـعـمــانــي بالحديث
الذي شد الجمهور إلى تجربة عمان الفريدة ،في إعالم "فن
التعايش المشترك" بين المكونات المجتمعية المختلفة،
وسمو التسامح ،وثقافة قبول اآلخر التي يمتاز بها المجتمع
ُ
العماني وتشكل إحدى سماته الرئيسة ،ويحسب لـ"اللجنة
المنظمة" للملتقى ،وأمينه العام ،اإلعالمي النشط ماضي
الخميس ،اختيارهم "سلطنة عـمــان" ضيف شــرف ،إذ كان
ً
ً
اختيارا موفقا منسجما مع االفتتاحية ،وال غرو ،فعمان تقدم
ً
ً
نموذجا إنسانيا للتآخي والتواد واالنسجام المجتمعي،
ودون أي ادعاء أو مباهاة أو دعاية إعالمية ،فال أقل من أن
يسلط اإلعالم العربي األضواء على تجربتها الرائدة.
ضم الملتقى باقة إعالمية عربية وخليجية ،من الكتاب
والمثقفين والمسؤولين واإلعالميين واإلعالميات والفنانين
ً
ً
ً
والـفـنــانــات ،والـفــاشـيـنـيـسـتــات ،أضـفـيــن ج ــوا ودي ــا بهيجا
عـلــى الـفـعــالـيــات المختلفة ،كـمــا تـنــوعــت الـمـحــاور لتشمل
كــل الـعـنــاصــر الـمـكــونــة للصناعة اإلعــام ـيــة ومتغيراتها:
"التنمر اإلعالمي واإللكتروني" و"اإلعالم والرياضة" و"يوم
اإلعــام العربي بين الواقع والمستقبل" و"مستقبل اإلعالم
واإلعالم المستقبلي" و"الطب في اإلعالم ووسائل التواصل
االجـتـمــاعــي" و"ل ـغــة ال ـح ــوار :خ ــاف أم اخ ـت ــاف" و"اإلعـ ــام
وقضايا اإلنسانية" و"اإلعالم والقيم اإلنسانية" ...إلخ ،كما
كرمت رموز إعالمية.
ماذا تعني أنسنة الخطاب اإلعالمي العربي؟
األنسنة ،هي نزعة فلسفية أخالقية تعلي من قيمة اإلنسان
ومرجعيته ،وتنتهج العقالنية في التفكير والسلوك ،وتركز
على ما يجمع البشر من قواسم مشتركة رغــم االختالفات
بينهم ،وأبرز من طرح هذا المصطلح في السياق التداولي
الثقافي العربي ،المفكر محمد أركون ،في كتابه "نزعة األنسنة
في الفكر العربي"( .ت ،هاشم صالح ،دار الساقي .)2006
لمفهوم "أنـسـنــة اإلعـ ــام" أكـثــر مــن مـعـنــى ،أن يتعاطف
اإلع ــام ــي م ــع الـ ـح ــاالت اإلن ـســان ـيــة ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـح ــروب
والـكــوارث والمآسي ،مع الالجئين والهاربين والمشردين
والمظلومين والمضطهدين ،هذا مطلوب ،لكنه مفهوم ضيق.
"أنسنة اإلعالم" لها مفهوم أوسع من التعاطف اإلنساني
في حــاالت الـكــوارث ،معناها :االنحياز لإلنسان وقضاياه
وحقوقه ،وأن يكون له األولوية على الحكومات واألنظمة،
كما اإلعالم الغربي ،خاصة  dwاأللمانية الناطقة بالعربية،
ومهنية "قل الحق ولو على نفسك".
م ـع ـنــاهــا :أن يــركــز اإلع ـ ــام ع ـلــى م ــا يـجـمــع ال ـب ـشــر ال ما
يفرقهم ،وعـلــى مــا يــرســخ الـقــواســم المشتركة بين األدي ــان
والمذاهب والمعتقدات والثقافات ،وإضاءة األوجه اإليجابية
لـلـشــراكــة بـيــن الـشـعــوب والـمـجـتـمـعــات ،مـعـنــاهــا :أن يكون
ً
اإلعالم عونا على نشر ثقافة التسامح والمحبة والمواطنة
ونبذ التعصبات القبلية والطائفية واأليديولوجية وفكر
الـكــراهـيــة واإلق ـص ــاء ،مـعـنــاهــا :أن يـســاهــم اإلع ــام بــالــدفــاع
عــن حــريــات التعبير وحـقــوق اإلن ـســان ،وتثمين التعددية
الدينية والمذهبية والسياسية والثقافية ،معناها :أن يدعم
اإلع ــام إع ــادة االعـتـبــار ل ـلــرأي اآلخ ــر المهمش وشرعنته،
وترسيخ ثقافة الحوار ،وحق االختالف السياسي والديني
والمذهبي ،من غير تكفير أو تخوين أو إقصاء ،معناها :زرع
األمل واإليجابية في نفوس الشباب وتحبيبهم في الحياة
واألح ـيــاء ،وتحصينهم مــن فكر التطرف والغلو والتكفير
والكراهية.
ً
معنى أن يكون خطابنا اإلعالمي إنسانيا :الكف عن ثقافة
تمجيد الذات ،وأوهام خير أمة ،وتضخيم الهوية ،والتغني
المرضي بالمآثر واألمجاد الماضية ،وهذا يقتضي ترسيخ
ثقافة نقد الذات ،واإلقالع عن لوم اآلخر ،وتحميله مسؤولية
تردي أوضاعنا ،وتصويره بالمتآمر األبدي الذي يستهدفنا،
أيدينا ال َبفعل اآلخر ،ومن عدم
قرآننا يقرر أن مشاكلنا بفعل
َ
َّ ُ َ َ ُ
اإلنصاف اتهامه َ"ول َي ْج ِر َمنك ْم شنآن ق ْو ٍم."...
ً
ختاما :أنسنة اإلعــام ،تعني بكلمة مختصرة ،احتضان
ً
اإلنسان ألنه إنسان مكرم من قبل َخالقهَ ،قبل أن يكون ذكرا
َ
ً
َ
أو أنثى ،مؤمنا أو غير مؤمن َ"ولــقـ ْـد ك َّر ْمنا َُب ِني َآد َم" نريد
ً
ً
شاهدا يقول الحق ولو على نفسه "ش َه َد َاء ل َّلهِ َو َلوْ
إعالما
ِ
ً
ً
ََ َُْ ُ
ْ
على أنف ِسكم" يقدم خطابا متصالحا مع الذات ،ومع العالم.
* كاتب قطري

edhafat@aljarida●com

أربعة أسباب لخسارة الديمقراطيين في عام 2020
ّ
حياة الكاهن تحظى بإقبال كبير (قل عدد َمن
ينتسبون إل ــى الـكـهـنــوت ،حـتــى ب ــات الكهنة
ال ـيــوم ُيستقدمون مــن دول إفريقية ُ
ويـ َ
ـرســل
ّ
بعض هؤالء ،فك ْر في هذا ،إلى الريف الفرنسي
حيث يجوبون البلدات والقرى الصغيرة ألداء
الخدمة الدينية).
ً
في خطوة أقل تجردا ،قد نتساءل عن مشاعر
مـتـظــاهــري "ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــراء" الغاضبين،
الذين احتلوا مستديرات وشوارع في مختلف
أنحاء البلد ،حيال النار التي التهمت كاتدرائية
نوتردام.
ال شــك أن الكثير مــن متظاهري السترات
الـصـفــراء مــن المؤمنين الكاثوليك بالمعنى
المتشدد للكلمة .وقد يعتقد هؤالء أن احتراق
كاتدرائية نوتردام امتحان من الله إليمانهم.
سيشعر فــرنـسـيــون آخـ ـ ــرون ،وم ــن بينهم
متظاهرو السترات الصفر ،بحزن حقيقي ،إال
أن هــذا الحريق لــن يهزهم فــي الصميم ،فهم
علمانيون بدينهم ويساريون بمبدئهم ،مما
يعني أنهم مناهضون لرجال الدين بالمعنى
التاريخي ،ومما يدفعهم إلى معارضة تأثير
الكنيسة في المجتمع الفرنسي.
يشمل هؤالء اشتراكيي هذا البلد ،وشيوعييه
القالئل المتبقين ،وناشطيه الخضر ،وحركته
"فرنسا األبـيــة" اليسارية المتطرفة الواسعة.
ً
األهم من ذلك أن هذه الفئة تضم أيضا الجزء
األك ـبــر مــن نخبة فــرنـســا الـتـجــاريــة والمالية
المعولمة ،أولئك الذين يشعرون باالرتياح في
نيويورك ،وشنغهاي ،ودافوس كما باريس.
يعتبر هــؤالء بالتأكيد كاتدرائية نوتردام
ً
ً
ً
رم ــزا فرنسيا مهما ،لكن فرنسا التاريخية-
ً
ّ
ال ـث ـقــاف ـيــة ه ـ ــذه ال ت ـش ــك ــل جـ ـ ــزءا م ــن ال ــواق ــع
ال ــذي يعيشونه ،فهم فرنسيون ،إنما ليسوا
"فرنسيين" بالطريقة الـتــي يميل العالم إلى
تخيلها عن الفرنسيين.
بــالـنـسـبــة إل ــى ه ــذه الـمـجـمــوعــات ومعظم
الناس حول العالم ،من المؤكد أن كارثة تطيح
ببرج إيفل كانت ستسبب صدمة أكبر ،ولكن ال
ً
يخفى على أحد أن فرنسيين كثرا يعتبرون أن
برج إيفل يفتقر إلى الذوق.
إليك اآلن الخبر األفـضــل :على خلفية بلد
ّ
يعاني اضطرابات كثيرة ،يشكل دمار نوتردام

ال ـج ــزئ ــي هـ ــذا ف ــرص ــة لـفــرنـســا والـفــرنـسـيـيــن
ل ـي ـخ ـت ـبــروا لـحـظــة م ــن ال ــوض ــوح الـسـيــاســي
والثقافي .صحيح أن حريق هذه الكاتدرائية
ً
ً
ً
ليس حدثا تاريخيا عالميا ،إال أنه يمثل رغم
ذلك صدمة للبلد.
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تـشــكــل ه ــذه الصدمة
فــرصــة للرئيس إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ليجسد
البلد .ويستطيع ماكرون أن يضطلع بهذا الدور
ً
ً
بفاعلية ،وخصوصا عندما يتأثر هو شخصيا،
عندما تكون المسألة ملحة ،وعندما ّ
يعبر عن
أفكاره الخاصة وال يتفوه بالعبارات المبتذلة
المستهلكة.
كــان ماكرون يخطط لــإدالء بخطاب كبير
م ـســاء االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ي ـعــرض فـيــه تفاعل
الحكومة مع حركة السترات الصفراء وسلسلة
االجـتـمــاعــات الـتــي عقدها فــي دور البلديات
فــي مختلف أنـحــاء البلد ليناقش مــا يعتبره
فرنسيون كثر أبرز مشاكلهم ومشاكل بلدهم:
كلفة العيش التي تغرق كثيرين في الفقر وأعباء
الضريبة الساحقة.
ّ
لكن ماكرون عمد بتعقل إلى إرجاء خطابه
لكي يتمكن من الجمع بين مخاوفه كصانع
سياسات ودروه الــذي يجسد فيه الــدولــة في
الجمهورية الخامسة كما أسسها شارل ديغول.
يجب أن ّ
يحول حريق كاتدرائية نوتردام إلى
لحظة مهمة في الرواية الوطنية الفرنسية .قد ال
ً
يكون بالتحديد أبا للبلد ،إنما يشبهه ،وعليه أن
يستحضر من ديغول أكبر قدر ممكن.
لكنه لم ينجح في ذلك حتى اليوم ،ويبدو
ً
ً
ماكرون مصطنعا ،كما لو أنه يبذل جهدا أكبر
من الالزم ،كذلك أدت الشكوك التي نشأت حول
دوافع المتبرعين إلى إضعاف هذه القضية.
لكن المعركة السياسية والعالقات العامة
ل ــم ت ـن ـتــهِ ب ـعــد ،وهـ ــذه لـحـظــة ي ـجــب أن يـكــون
فيها ماكرون على طبيعته ويثق بحدسه أو
"عبقريته" ،على حد تعبير الفرنسيين .هذا ما
يحتاج إليه بالتحديد إن كان يريد أن يستغل
ه ــذه اللحظة ليعيد تــوحـيــد فـصــائــل فرنسا
المتجزئة وراء رؤي ــة مــوحــدة عما قــد تغدوه
فرنسا.
*«ريل كلير ورلد»

يبدو أن دورة االنتخابات هذه بدأت في
وق ــت أبـكــر مــن الـ ــدورات الـســابـقــة ،ربـمــا ألن
ً
الديمقراطيين متحمسون جدا لالنطالق في
ُ
هذا السباق ،إال أن لهفتهم هذه ،التي قد تنتج
عامل احتراق ،قد تؤدي إلى نتائج عكسية،
ولكن ثمة أسباب أخرى تمنع الديمقراطيين
من بلوغ البيت األبـيــض ،ونالحظ في هذه
المرحلة أربعة عوامل على األقل يجب أخذها
في االعتبار:

من الضروري بالتأكيد أن ننتظر لنرى كم من
هذه المواقف ُ
سيدرج في البرنامج االنتخابي
الديمقراطي ،لكن المرشحين الذين ّ
يقدمون
في الوقت الراهن مواقف مماثلة ُ
سيضطرون
ً
إل ــى مــواجـهـتـهــا م ـج ــددا فــي الـمــرحـلــة التي
تسبق االنتخابات.
ث ـ ـمـ ــة عـ ـنـ ـص ـ ًـر م ـ ـف ـ ـقـ ــود ف ـ ـ ــي ب ــرامـ ـجـ ـه ــم
االنتخابية كــافــة :الرغبة فــي توحيد األمــة.
يا للهول!

 -1المبالغة في تقييم أوراقهم:
كما يقول "المقامر"" ،عليك أن تعرف متى
تراهن ومتى تنسحب" .فطوال سنتين كان
الــد يـمـقــرا طـيــون مقتنعين بــأ نـهــم يحملون
ً
أوراقـ ـ ـ ــا رابـ ـح ــة ،إال أن تـخـمـيـنـهــم ل ـ ــأوراق
ال ـم ـخ ـبــأة أخـ ـف ــق ،وب ـ ــدل اإلق ـ ـ ــرار بــالـهــزيـمــة
وطلب التسوية ،يراهنون بكل ما يملكونه
ً
على تهم عرقلة سير التحقيق ،فـضــا عن
جلسات سحب الثقة .قد تالئم هذه الخطوات
مـعــارضــي تــرامــب والـيـســار الـمـتـطــرف ،بيد
ً
أنـهــا ال تلقى تــرحـيـبــا فــي الـقـلــب األمـيــركــي
ّ
ووالي ــات حــزام الـصــدأ ،ولــن تشكل محاولة
الترويج لعرقلة التحقيق في "تآمر روسي"
ً
لم يحدث مطلقا استراتيجية رابحة ،فقلما
يقود القصاص إلى النجاح.

 -3تبني وجهة نظر مناهضة للواليات
المتحدة:
المرشح األبــرز بين الديمقراطيين اليوم
سياسي يزعم أنه اشتراكي بنى حملته على
"الـتـغـيـيــر" الـمـنــاهــض ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة،
وال ـ ــام ـ ـس ـ ــاواة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،ومـ ـع ــارض ــة
الــرأس ـمــال ـيــة طـ ــوال أك ـثــر م ــن ثــاث ـيــن سـنــة.
يـكــره مــا جـعــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عظيمة:
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،ويـت ـج ـلــى ال ـه ـجــوم ال ـم ـعــادي
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة بـ ــوضـ ــوح مـ ــن خ ــال
الصراع على الحدود ومقاومة جهود وكالة
إن ـفــاذ قــوانـيــن الـهـجــرة وال ـج ـمــارك لترحيل
المهاجرين غير الشرعيين .صحيح أننا أمة
ً
مهاجرين ،وقد سمعنا هذه العبارات مرارا،
إال أن هؤالء المهاجرين الذين يتحدر كثيرون
منا منهم ،وقفوا بالصف في جزيرة إيليس
أو جزيرة إنجيل أو انتظروا في بلدانهم إلى
أن فتحت لهم الواليات المتحدة ذراعيها ،ولم
يلقوا أوالدهم فوق سياج أو يدفعوا لمهربين
كي يساعدوهم في عبور الحدود خلسة.
ماذا عن ديمقراطيي اليوم؟ يرحبون بكل
األجانب ،الشرعيون منهم وغير الشرعيين،
سـ ــواء ك ــان ــوا مـجــرمـيــن أم ال .تـعـمــل ال ـمــدن
أو الـ ــواليـ ــات ال ـم ــاج ــئ ال ـم ــزع ــوم ــة ب ـطــرق
يعتبرونها "أم ـيــرك ـيــة" ،لـكــن ه ــذا التعريف
يختلف عــن تعريف األكثرية الــواسـعــة ،أما
ً
ً
األكـثــر ت ـضــررا ،فـضــا عــن ضحايا الجرائم
ال ـك ـث ـي ــرة الـ ـت ــي يــرت ـك ـب ـهــا مـ ـه ــاج ــرون غـيــر
شرعيين ،فهم المهاجرون الذين يتقيدون
بـ ــال ـ ـقـ ــانـ ــون .هـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــرون ،ال ــذي ــن
ً
يعتبر كـثـيــرون منهم اللحظة األكـثــر فخرا
ف ــي ح ـيــات ـهــم ل ـح ـظــة ي ـص ـب ـحــون مــواطـنـيــن

 -2اتباع أجندة متشددة:
ازداد الديمقراطيون جــرأة مع تحقيقهم
ً
األكثرية في مجلس النواب ،فضال عن نجاح
بعض أعضاء الكونغرس المتطرفين ،لذلك
يرون أن األمة تميل في اتجاههم ،لكنهم بذلك
ً
يخطئون في قراءة الناس ،تماما كما فعلوا
في عام  .2016تنادي مجموعة المرشحين
الراهنة بمواقف قد تلقى أصداء إيجابية في
شوارع سان فرانسيسكو الوسخة ،إال أنها لن
تحظى برواج كبير على صعيد األمة.
ً
تـشـمــل ال ـم ــواق ــف ال ـت ــي ي ـطــرح ـهــا راه ـن ــا
عــدد مــن المرشحين الرئاسيين اقتراحات
متطرفة :تعليم جامعي مجاني ،خفض سن
االقتراع إلى السادسة عشرة ،فتح الحدود،
صفقة جــديــدة خ ـضــراء ،تـعــويـضــات ،زيــادة
الضرائب ،إنهاء المجمع االنتخابي ،وغيرها.

أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ،ه ـ ــم َم ـ ـ ــن ي ـح ـت ــرم ـه ــم ت ــرام ــب
ويتجاهلهم الديمقراطيون ،لكن تجاهلهم
هذا يسيء إلى الديمقراطيين أنفسهم.
نفتخر كــأمــة بـمــا حـقـقـنــاه وبـمــا فعلناه
لمساعدة العالم بطرق شتى ،فاألميركيون
ً
يريدون أن يشعروا بالفخر ،ويطلبون قائدا
ّ
يذكرهم بذلك ،وهذا ما نجح فيه ترامب.
وماذا عن الديمقراطيين؟ أخفقوا بالتأكيد.
ال أحد منا بال خطيئة بالتأكيد ،شهدنا
حملة اع ـتــذار أوبــامــا عــام  ،2009وهــا نحن
اليوم نــرى الديمقراطيين يرفعون الصوت
مشهرين بأخطاء اآلخــريـ ُـن ،متجاهلين في
الوقت عينه الخير الــذي أنجز تحت شعار
ُّ
التميز األميركي!
 -4االقتصاد منتعش:
ً
ً
تحقق األمة تقدما كبيرا خالل عهد ترامب،
إال أن ــك لــن ت ــدرك ذل ــك إن كـنــت تـصـغــي إلــى
أخـبــار شبكات  ،MSNBCســي إن إنABC، ،
ً
ّ
 ،NBCو ،CBSالتي تشكل معا الجناع الدعائي
لـلـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي ،لـكــن الــديـمـقــراطـيـيــن
يكونون في أفضل أحوالهم عندما يتراجع
أداء األمة.
ال نـنـســى أن بـيــل كـلـيـنـتــون ق ــال فــي عــام
" :1992يبقى االقتصاد األكثر أهمية ،أيها
الـ ـغـ ـب ــي!" .ع ـنــدمــا ت ـف ــوه ب ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ،لم
تكن الــوقــائــع االقـتـصــاديــة تسير لمصلحة
كلينتون ،إال أن رسالته كانت واضحة :تؤدي
ً
ً
األحــوال االقتصادية دورا مهما في تحديد
النتائج االنتخابية ،وال شك أنها تصب اليوم
في مصلحة ترامب.
ً
نظرا إلى كل ما ّ
تقدم ،من الصعب تخيل
ّ
أن يحقق ديـمـقــراطــي الـتـقــدم ويتخطى كل
ه ــذه الـحــواجــز الـتــي بـنــاهــا الديمقراطيون
أنفسهم ،والتي تفصل الحزب الديمقراطي عن
أميركيين كثر ،لكن هــؤالء أميركيون وعلى
الديمقراطيين استمالتهم ليستعيدوا البيت
األب ـيــض ،إال أن الــديـمـقــراطـيـيــن ال يـقـ ّـدمــون
اليوم ما يتيح لهم كسب تأييد هذه الشريحة
من الناخبين.
*«أميركان ثينكر»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.054

5.655

4.894

2.544 2.944 3.285

جهات تتطلع لشراء حصة هيئة االستثمار في بنك الخليج
● تبلغ  %20.2وقيمتها  189.6مليون دينار ● عملية تقييم السعر ستخضع للدراسة إلبداء الموافقة عليها
عيسى عبدالسالم

كشفت مـصــادر ذات صلة أن جـهــات استثمارية أبــدت
اهتماما كبيرا بشراء حصة الهيئة العامة لالستثمار في
بنك الخليج ،البالغة  20.2في المئة من إجمالي رأسمال
البنك ،في حين تدرس هيئة االستثمار العروض المقدمة
لديها بجدية وعناية.
وأوضحت المصادر أن هذه الجهات دخلت في مرحلة
جــس النبض قبل ال ـشــروع فــي مـفــاوضــات رسمية بشأن
اقتناء حصة الهيئة العامة لالستثمار والتي تمثل نحو
 662مليون سهم من إجمالي عدد األسهم المصدرة والبالغة
 3.048مـلـيــارات سـهــم ،بقيمة سوقية تصل قيمتها نحو
 189.6مليون دينار ،حسب إقفاالت تــداوالت أمــس والتي
تمت عند مستوى سعري بلغ  303فلوس للسهم.

وذكرت المصادر أن اآللية المتبعة إلتمام الصفقة في حال
اتخاذ اإلجراءات الرسمية بإتمام صفقة البيع ستكون من
خالل تقديم عرض رسمي من الجهات الراغبة في الحصول
على تلك الحصة بسعر ال يقل عن مستوى سعر التداول
الذي يتداول عليه السهم في السوق حاليا ،إضافة الى أنه
في حال إتمام الموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة
لالستثمار سيتم عــرض تلك الحصة في مــزاد علني لمن
يرغب الدخول على خط شراء تلك الحصة.
وأضافت المصادر أنه سيتم تكليف شركة ستكون معنية
بإنهاء اإلجراءات المتعلقة بعملية البيع ،وستخضع عملية
تقييم السعر للدراسة إلبداء الموافقة عليها من عدمه ،الفتة
الى أنه في حال لم يتقدم سعر أفضل لبيع الحصة في المزاد

تراجع جديد لمؤشرات البورصة
السيولة دون  15مليون دينار واستمرار الضغوط على «القيادية»
●

علي العنزي

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ً
الرئيسية تباينا في تعامالت جلسة أمس،
حيث انخفض مؤشر السوق العام بنسبة
 0.87في المئة تعادل  49.69نقطة ،ليقفل
على مستوى  5655.92نقطة ،وسط سيولة
بلغت  14.9مـلـيــون دي ـنــار ،وبكمية أسهم
متداولة بلغت  92.4مليون سهم ،نفذت من
خالل  4437صفقة.
وت ــراج ــع مــؤشــر ال ـس ــوق األول بنسبة
 1.35في المئة هي  82.72نقطة ،مقفال على
مستوى  6054.64نقطة ،بسيولة بلغت 12.4
مليون دينار ،وبكمية أسهم متداولة بلغت
 30.4مليون سهم ،نفذت عبر  2265صفقة،
بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 0.39في المئة تساوي  18.88نقطة ،ليقفل
على مستوى  4894.1نقطة ،بسيولة بلغت
 2.5مليون ديـنــار ،وبكمية أسهم متداولة
بلغت  61.9مليون سـهــم ،نـفــذت مــن خالل
 2172صفقة.

استمرار التراجع
ف ــي أولـ ــى جـلـســات األس ـب ــوع قـبــل شهر
رمضان المبارك ،استمرت عملية التراجع
في اداء األسهم القيادية في بورصة الكويت،
خصوصا اسهم السوق األول ،التي سجل
بعضها تــراج ـعــات كـبـيــرة ت ـجــاوزت  4في
المئة ،لتضغط على مؤشر السوق بشكل أو
بآخر ،ليفقد نسبة كبيرة تجاوزت  1.3في
المئة ،وكذلك كان هناك عملية ضغط على
األسهم ذات النشاط في السوق الرئيسي،
ليسجل هو اآلخر خسارة.
ووسط هذا وذاك ،كانت الطلبات تتراجع
لتنخفض السيولة ،وتنخفض مستويات
البيع الى ادنى من  15مليون دينار ،وهي
المرة األولى التي يتداول فيها السوق في
هذا المستوى خالل هذا العام.
وعـلــى ال ـطــرف اآلخ ــر ،سجلت مــؤشــرات
دول مجلس التعاون الخليجي أداء سلبيا،

 :otcتداول 243
مليون سهم
األسبوع الماضي
ش ـه ــدت مـنـصــة «تـ ـ ــداوالت
نظام خارج المنصة» المعروف
اختصارا بـ«أو.تي.سي» ،خالل
ج ـل ـســات األسـ ـب ــوع المنتهي
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،ارتـفــاعــا
في حجم الـتــداوالت ،حيث تم
ت ـ ــداول أك ـثــر م ــن  243مليون
سهم بقيمة  24مليون دينار
(نحو  84مليون دوالر أميركي)
تمت عبر  35صفقة.
وقالت شركة «الموازي دوت
كـ ـ ــوم» ،ف ــي ت ـقــريــر ل ـهــا أم ــس،
إن شــاشــة الصفقات الفورية
سجلت اداء سلبيا مــن حيث
ح ـجــم ال ـ ـتـ ــداوالت ،وايـجــابـيــا
مــن حيث قيمة ال ـتــداوالت ،اذ
بلغت الـ ـت ــداوالت  297.9ألــف
س ـهــم بـقـيـمــة  26ألـ ــف دي ـنــار
(نحو  91الف دوالر) تمت عبر
 15صفقة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة أن
الصفقات الخاصة سجلت اداء
ايجابيا خالل األسبوع ،حيث
بلغت ال ـتــداوالت نحو 242.7
مليون سهم ،بقيمة نحو 24
مليون دينار (نحو  84مليون
دوالر) تمت عبر  20صفقة.
   وابـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ــورصـ ـ ــة
ال ـكــويــت ه ــذه الـمـنـصــة الـتــي
تتسم بالمصداقية لتسهيل
عملية تــداول األوراق المالية
غير المدرجة من بيع وشــراء
وت ـســويــة وت ـق ــاص ،وتـمـيــزت
باستحداث موقع إلكتروني
ه ـ ــو األول م ـ ــن نـ ــوعـ ــه ع ـلــى
مستوى المنطقة.

حيث خسر مؤشر السوق الكويتي نسبة
واضـ ـح ــة ،وت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات اإلمـ ـ ــارات
وقطر والبحرين ،وسط ضغوط كبيرة خالل
الجلسات األخيرة خالل األسبوع الماضي
ع ـل ــى اسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،ج ـ ــاءت ب ـع ــد حــديــث
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ت ــرام ــب لـلـضـغــط على
«أوب ــك» ،لرفع اإلنـتــاج ،وتعويض إم ــدادات
النفط اإليــرانــي ،التي ستتقلص كثيرا مع
بدء تطبيق العقوبات كاملة في بداية مايو،
وانتهاء رخصة السماح للدول الثماني التي
كانت تستورد النفط اإليراني برخصة مدة
 6أشهر ،لذلك تراجعت األسعار ،ولكن كان
رد «أوب ـ ــك» قــد ي ـعــوض ه ــذه ال ـخ ـســارة مع
افتتاح األسواق مساء امس.

أداء القطاعات
م ــال ــت م ــؤش ــرات ال ـق ـط ــاع ــات إلـ ــى األداء
السلبي ،حيث انخفضت مؤشرات  6قطاعات
هــي :بنوك ب  16.7نقطة ،وصناعة ب 9.9
نـقــاط ،وتأمين ب  7.5نـقــاط ،واتـصــاالت ب

المئة ،بينما تصل حصتها حاليا نحو  16.67في المئة من
اجمالي رأسمال البنك ،وتتملك شركة بهباني لالستثمار
حصة  5.47في المئة.
يذكر أن بنك الخليج جاء من ضمن قائمة أكبر الشركات
ت ــداوال فــي ت ــداوالت أم ــس ،حيث بلغت الكمية المتداولة
 3.22ماليين سهم ،بقيمة بلغت  976ألف دينار ،جرت من
خالل  176صفقة.

التاجي :محفظة «المنار» االئتمانية انخفضت
إلى  29.3مليون دينار في نهاية ٢٠١٨
●

 4.8ن ـقــاط ،والـنـفــط وال ـغــاز بنقطة واح ــدة،
وعقار ب  0.99نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات
 5قطاعات هــي :تكنولوجيا بـ  50.9نقطة،
وخــدمــات استهالكية ب  8.8نـقــاط ،ومــواد
أســاسـيــة ب  6.4ن ـقــاط ،وسـلــع استهالكية
ب ـ  4.1نـقــاط ،وخــدمــات مالية ب  1.8نقطة،
واستقر مؤشرا قطاعين فقط هما :منافع
ورعاية صحية وبقيا دون تغير.
وتصدر سهم «بيتك» قائمة األسهم األكثر
قـيـمــة ،حـيــث بـلـغــت ت ــداوالت ــه  3.2ماليين
دي ـن ــار ،بــانـخـفــاض بنسبة  1.3فــي المئة،
تــاه سهم «أجيليتي» ب ـتــداول  1.2مليون
دينار ،وبخسارة بنسبة  3.9في المئة ،ثم
سـهــم «وط ـنــي» ب ـتــداول  1.1مـلـيــون ديـنــار،
ومنخفضا بنسبة  0.87في المئة ،ورابعا
سهم «اهلي متحد» بتداول  1مليون دينار،
وبـتــراجــع بنسبة  0.78فــي الـمـئــة ،وأخـيــرا
سهم «خليج ب» ب ـتــداول  990ألــف ديـنــار،
ومتراجعا بنسبة  0.98في المئة.

ستتم الترسية على الراغب في شراء الحصة.
وبينت المصادر أن الهيئة العامة لالستثمار ليس لديها
مانع في بيع حصتها من رأسمال بنك الخليج أو أي حصة
لها في الشركات المدرجة في حالة توافر السعر المناسب
التي تعظم الفائدة للمال العام.
ولفتت الى أن حصة الهيئة من التوزيعات النقدية منذ
عام  2015فاقت  17مليون دينار دينار ،إذ قام البنك بتوزيع
 4فلوس في  2015و 7فلوس في  2016و 9فلوس في 2017
و 10فلوس في .2018
وكانت شركة شركة الغانم التجارية قد حصلت على
موافقة من بنك الكويت المركزي ،بشأن زيادة نسبة ملكيتها
المباشرة في رأسمال بنك الخليج من نحو  7.4إلى  33في

سند الشمري

قـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة الـمـنــار
للتمويل واإلج ـ ــارة ،كــريــم الـتــاجــي ،إن ســوق
التمويل االستهالكي في الكويت سجل خالل
عــام  2018مــزيــدا مــن التباطؤ فــي النمو عن
مستوياته في األعوام السابقة بسبب العديد
مــن الـعــوامــل ،وتــم تطبيق معيار المحاسبة
ال ــدول ــي رقـ ــم  9الـ ـخ ــاص ب ـطــري ـقــة اح ـت ـســاب
المخصصات خالل عام .2018
حديث التاجي جاء خالل اجتماع الجمعية
العمومية العادية للشركة ،التي عقدت أمس،
حيث أوضح أن ذلك التباطؤ أدى الى تسجيل
ان ـخ ـف ــاض ف ــي ق ـي ـمــة ال ـم ـح ـف ـظــة االئ ـت ـمــان ـيــة
لشركة المنار مــن  32.4مليون ديـنــار ،وذلــك
في  31ديسمبر  2017الى  29.3مليونا في 31
ديسمبر .2018
وأفاد بأن إجمالي إيرادات الشركة انخفض
ب ـن ـس ـبــة  12.9ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن  3.84مــايـيــن
دينار إلــى  3.3ماليين ،الفتا الــى أن إجمالي

المصاريف ارتفع بنسبة  28.8في المئة من
 2.09مليون دينار لـ  2.69مليون ،بسبب تدعيم
مخصص خسائر االئتمان.
ولفت الى أن صافي األرباح انخفض بنسبة
 62.49في المئة من  1.72مليون دينار الى 646
ألفا ،بسبب صافي خسائر االستثمارات غير
المدرجة وانخفاض اإليــرادات وبمقدار 2.09
فلس للسهم الــواحــد ،كما انخفضت حقوق
المساهمين الى  32.3مليونا مقارنة بحقوق
مساهمين تبلغ  35.97مليون دينار.
وأوضح التاجي أن عام  2018اتسم بالعديد
من األحداث المتالحقة ،حيث تصاعدت حدة
الحروب التجارية ،وانخفضت معدالت النمو
ل ـثــانــي وث ــال ــث أك ـبــر اق ـت ـصــاديــن ف ــي ال ـعــالــم،
وانخفضت القوة الشرائية بشكل حاد لعملة
عدد من االقتصادات الناشئة وتذبذب نتيجة
لكل ذلك سعر البترول.
وأردف أنه بالنظر الى أداء بورصة الكويت
فقد كــان مـمـتــازا ،حيث ارتـفــع مــؤشــر السوق
األول لبورصة الكويت بمقدار  10في المئة،

كما ارتفع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
بمقدار  6في المئة.
وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـج ـغ ــراف ــي الـسـيــاســي
الـمـحـيــط لــدولــة ال ـكــويــت ،أش ــار الـتــاجــي الــى
أن الـ ـح ــرب وض ـع ــت أوزاره ـ ـ ـ ــا ف ــي س ــوري ــة،
وانطلقت مباحثات السالم في اليمن برعاية
األمم المتحدة ،وقد زاد االحتياطي الفدرالي
األميركي سعر الفائدة الرئيسية على الدوالر
مرتين خالل عام  ،2018وهناك جدل عما إذا
كان سيستمر بذلك خالل العام الحالي ،2019
األم ــر ال ــذي سـيــؤثــر فــي سـعــر اإلق ـ ــراض لــدى
العديد من الدول.
وواف ـقــت «الـعـمــومـيــة» عـلــى جميع البنود
الواردة في جدول األعمال ،وأبرزها المصادقة
عـ ـل ــى تـ ـق ــري ــري م ـج ـل ــس اإلدارة وم ــراقـ ـب ــي
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،واعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
والحسابات الختامية للشركة ،وذلك عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018كما
صــادقــت عـلــى تــوصـيــة مجلس اإلدارة بعدم
توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.

الوسم التابع لــ «كفيك» يحقق
صندوق
ً
 %13عائدا منذ بداية العام
أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للتمويل واالسـتـثـمــار (كفيك) أن
ً
صندوق الوسم حقق أداء متميزا،
ً
محتال مرتبة متقدمة على صعيد
أداء الصناديق االستثمارية في
ً
الـكــويــت ،محققا أداء بلغ  13في
المئة خالل الربع األول من العام
ً
الحالي ،متفوقا بذلك على مؤشر
سوق الكويت لألوراق المالية الذي
بلغ  12في المئة.

وحــول الموضوع قالت مديرة
الـمـحــافــظ وال ـص ـنــاديــق ألس ــواق
األس ـهــم الخليجية بـقـطــاع إدارة
األصـ ـ ـ ـ ــول مـ ـه ــا سـ ـلـ ـيـ ـم ــان :ي ـق ــوم
صـنــدوق الــوســم باالستثمار في
محفظة متنوعة من األسهم البارزة
ب ــال ـك ــوي ــت ،وأب ـ ــرز األسـ ـه ــم الـتــي
يحتويها ال ـص ـنــدوق هــي أسهم
الوطني ،وبيتك ،واألهلي المتحد،
ومجموعة الصناعات ،وزين.

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ــان أن
ال ـص ـن ــدوق ح ـقــق م ـكــاســب تصل
إلى  9في المئة خالل شهر مارس
 ،2019وهو صندوق استثماري تم
تأسيسه في عام  2005ليستثمر
فــي أسهم الشركات المدرجة في
س ــوق ال ـكــويــت لـ ـ ــأوراق الـمــالـيــة
وأسـهــم الـشــركــات الـجــديــدة التي
تطرح أسهمها لالكتتاب ،والتي
سيتم إدراجها في السوق.

وح ــول ال ـت ـفــوق ب ـ ــاألداء قــالــت:
لــدي ـنــا ف ــري ــق م ــن الـمـهـنـيـيــن في
مجال االستثمار تتم مساندتهم
م ـ ــن فـ ــريـ ــق م ـت ـخ ـص ــص إلج ـ ـ ــراء
األب ـ ـحـ ــاث وت ـح ــال ـي ــل الـ ـش ــرك ــات،
وم ــن أبـ ــرز أس ـب ــاب ت ـفــوق األداء،
كفاءة فريق العمل لدينا في إدارة
األص ـ ـ ــول ب ــال ـش ــرك ــة ب ـش ـكــل ع ــام،
وإدارة ال ـم ـحــافــظ وال ـص ـنــاديــق
بشكل خاص.

١٢
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني s.alshammari@aljarida.com

مجد لوال كثرة المعوقات
االستثمار في مواقف السيارات ٍ
عقاريون لـ ةديرجلا :.عدم التزام أصحاب العقارات بتخصيص المواقف ضاعف األزمة
بمتوسط مساحة بلغت  35مترا مربعا.
سلكتها دول عديدة لحل أزمة مواقف السيارات،
أطلق اتحاد العقاريين ،في بداية الشهر الجاري،
«الجريدة» سألت بدورها عددا من العقاريين حول
ومنها توفير مواقف ذكية تعتبر أقل تكلفة من
دراسته حول مواقف السيارات في الكويت ،وذلك
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،وانتهت جدوى االستثمار في قطاع مواقف السيارات ،وما هي المواقف التقليدية ،وتستوعب أكبر قدر من السيارات.
ّ
الدراسة الى أن الكويت بحاجة الى  40مليون متر مربع أفضل الحلول لحل تلك األزمة ،حيث قال بعضهم إن وبينوا أن من الحلول أيضا إلزام ملك العقارات بتوفير
مجد ،في ظل وجود
لحل أزمة مواقف السيارات.
مواقف خاصة لسيارات المستأجرين ،إذ إن هناك
االستثمار في هذا القطاع غير ٍ
وأشارت الدراسة الى أن حجم االستثمار المطلوب
العديد من العقارات مخالفة ،واستغلت المساحات
العديد من المعوقات.
لسد الفجوة في مواقف السيارات قدر بـ  7مليارات
المخصصة للمواقف في أنشطة تجارية ،ومنها من
ولفت العقاريون الى أن ارتفاع أسعار األراضي يعد
ّ
دينار ،أي ان تكلفة الموقف الواحد تبلغ  175دينارا ،من أبرز المعوقات ،موضحين أن هناك طرقا جديدة ،حول السراديب الى مخازن ،وفيما يلي التفاصيل:
في البداية ،ذكــر المدير العام
األسـ ـب ــق ف ــي ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
ل ـل ـم ـق ــاص ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ال ـخ ـب ـيــر
العقاري طارق العتيقي ،أن األرقام
المذكورة في الدراسة التي أعدها
ات ـح ــاد الـعـقــاريـيــن ُم ـبــالــغ فيها،
م ـت ـســائــا :م ــا ه ــي األسـ ــس الـتــي
استندت إليها تلك الدراسة؟
وأوضـ ـ ــح الـعـتـيـقــي أن بعض
المناطق الحالية كانت مصممة
في السابق لبناء عدد ّ
معين من
األدوار ،وحين تم تغير القانون
والسماح ببناء عدد أدوار أكثر،
ّ
ات ـج ــه م ـ ــاك ت ـلــك الـ ـعـ ـق ــارات إلــى
هدمها وبناء عقارات كبيرة ،مما
فاقم من مشكلة مواقف السيارات.
وقال إن حل مواقف السيارات
بـخـطــوتـيــن يـجــب عـلــى الـجـهــات
المعنية اتـخــاذهـمــا ،األول ــى هي

ال ـ ــزام أص ـح ــاب ال ـع ـق ــارات ســوى
االستثمارية أو التجارية بتوفير
مواقف خاصة للمستأجرين ،أو
للعاملين ،وعدم التراخي في هذه
المسألة ،إذ إن العديد من الدول
تـلــزمـهــم وت ـف ــرض غ ــرام ــات على
المخالفين.
وأردف العتيقي :أمــا الخطوة
الثانية فهي البحث عن المناطق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ــانـ ــي أزمـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــواقـ ــف
السيارات ،وتثمين عدد العقارات
وتـحــويـلـهــا إل ــى م ــواق ــف خــاصــة
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ،وط ــرحـ ـه ــا لـلـقـطــاع
الـ ـخ ــاص وفـ ــق ن ـظ ــام الـ ـ ـ ،B.O.T
وهــذا ما قامت به دبــي لحل تلك
المشكلة.
وأشار الى أن الحكومة ليست
ل ــديـ ـه ــا سـ ـي ــاس ــة مـ ــوحـ ــدة نـحــو
تحديد أسعار مواقف السيارات،

وه ــذه تعتبر معضلة أخ ــرى ،إذ
يجب وضع تسعيرة ثابتة ،بحيث
ال تــرهــق كــاهــل الـمـسـتـخــدم ،وال
تبخس حق الشركات المطورة.
وقال إن الحكومة في الكويت
تحتكر قطاع مواقف السيارات ،إذ
يجب عليها أن تترك هذا المجال
للقطاع الخاص ،وأن تكون هناك
مـنــافـســة بـيــن ال ـشــركــات العاملة
ف ـي ــه ،سـ ــواء م ــن نــاح ـيــة الـخــدمــة
أو الـتـسـعـيــرة ،مــع وج ــود رقــابــة
حكومية.
وأكد أنه البد من وجود توجه
نـحــو حــل األزمـ ــة ،خـصــوصــا في
العاصمة ،إذ ان إيقاف السيارات
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات م ـ ـن ـ ـظـ ــر غ ـي ــر
حـضــاري ،موضحا أن العاصمة
تـعــد مــن أه ــم الـمـنــاطــق ،وتفتقد
تنظيم قطاع مــواقــف الـسـيــارات،

قطر %7 :النمو المتوقع لقطاع مواد البناء
قـ ــال ت ـقــريــر ش ــرك ــة األصـ ـم ــخ لـلـمـشــاريــع
العقارية إن قطر ،التي تعتبر من أغنى بلدان
العالم ،وضعت معيارا جديدا في البناء ،بغية
المحافظة على جودة البنية التحتية.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـتـ ـق ــري ــر أن صـ ـن ــاع ــة ال ـب ـن ــاء
والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في
الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط ،ومن
المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة
المقبلة مدفوعة بخطة التنمية االقتصادية
الـتــي تضمنتها رؤي ــة قطر الوطنية ،2030
مبينا أن سوق البناء بقطر يعتبر واحدا من
األس ــواق سريعة النمو فــي الـشــرق األوســط
ومقصدا لالستثمارات العالمية.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه وف ـق ــا ل ـمــؤس ـســات عــالـمـيــة
متخصصة في األبحاث والتقارير فإن سوق
البناء والتشييد بقطر سيشهد نموا سنويا
مــركـبــا بـنـحــو  %7حـتــى نـهــايــة ع ــام ،2019
مــوضـحــا أن صـنــاعــة الـبـنــاء والـتـشـيـيــد في
قطر كانت بين األسرع نموا في العالم خالل
السنوات الخمس الماضية.
وتـ ــابـ ــع« :م ـ ــن ح ـي ــث ال ـق ـي ـم ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة،

تــوسـعــت قـيـمــة اإلن ـت ــاج فــي صـنــاعــة الـبـنــاء
والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب
بلغت نسبته  12%خالل الفترة الممتدة من
 2013إلى  ،2018وفقا لتقارير عالمية».
ولـفــت الــى أن مستويات اإلنـفــاق العالية
عـلــى البنية التحتية كــا نــت عــا مــا رئيسيا
في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد
ب ـق ـطــر ،ف ــي ظ ــل م ـســاعــي ال ـح ـكــومــة لتنويع
االقتصاد وتقليل االعتماد على قطاع النفط
والغاز.
وب ـيــن أن ال ـتــوق ـعــات تـشـيــر إل ــى أن هــذه
ال ـص ـنــاعــة تـسـتـمــر ف ــي ال ـن ـمــو مــدعــومــة من
االستثمارات الحكومية في البنية التحتية
واإلسـ ـك ــان خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،وغـيــرهــا
مــن المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من
استعدادات الدولة الستضافة نهائيات كأس
العالم .2022

الصفقات وأسعار األراضي
وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن حـجــم الصفقات

الـ ـعـ ـق ــاري ــة شـ ـه ــد أداء م ـن ـخ ـف ـضــا م ـق ــارن ــة
ب ــاألسـ ـب ــوع الـ ـس ــاب ــق مـ ــن ح ـي ــث ال ـق ـي ــم فــي
التعامالت العقارية ،وفق بيانات آخر نشرة
صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة
العدل لألسبوع الممتد من  14إلى  18أبريل
الجاري ،حيث سجلت عدد الصفقات العقارية
 57ص ـف ـقــة ،مـبـيـنــا أن ق ـيــم ع ـم ـل ـيــات الـبـيــع
والرهن وصلت إلى نحو  311.3مليون ريال.
وأفــاد بــأن سعر القدم المربعة سجل في
منطقة العزيزية  375ري ــاال ،كما سجل في
منطقة ام غويلينا  1400ر ي ــال ،مضيفا ان
متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة
الثمامة  385ري ــاال ،واستقر متوسط سعر
الـقــدم المربعة الـتـجــاري فــي منطقة الوكرة
عند  1600ريال.
وذكر ان متوسط سعر القدم المربعة لكل
مــن ال ــوك ــرة /ع ـم ــارات وال ــوك ــرة  /فـلــل سجل
 600و 300ري ــال عـلــى ال ـتــوالــي ،مـشـيــرا إلــى
أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة
الوكير سجل  210رياالت.

عقارات دبي أرض خصبة لالستثمار
ذك ــر مــوقــع Bankless Times
أن ال ـع ـقــارات االسـتـثـمــاريــة تعد
واح ــدة مــن أفـضــل االسـتـثـمــارات
ط ــوي ـل ــة األجـ ـ ـ ــل ،ع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق
األم ــر بـعــائــد االسـتـثـمــار مقارنة
بالمخاطر ،وتشكل العقارات في
د ب ــي أر ض ــا خصبة لالستثمار،
وينطبق هذا على اإلمارات ،حيث
يعمل االقتصاد المزدهر والتدفق
الـمـسـتـمــر لـلــوافــديــن عـلــى زي ــادة
ال ـط ـلــب ،وكــون ـهــا دول ــة مستقرة
وجيدة اإلدارة ،يجعل هذا السوق
منخفضة المخاطر للمستثمرين.

وأض ـ ــاف ال ـم ــوق ــع« :ان ـج ــذب
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون األجـ ــانـ ــب إل ــى
دبــي واإلم ــارات منذ أن فتحت
ال ــدول ــة ســوقـهــا ال ـع ـقــاري أمــام
المشترين األجانب في .2002
وتـ ــواصـ ــل دبـ ــي ت ـق ــدي ــم ف ــرص
كبيرة للمستثمرين ،مع وجود
حافز إضافي يتمثل في إعفاء
ع ـم ـل ـيــات ش ـ ــراء الـ ـعـ ـق ــارات من
الضرائب».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ح ـق ـقــت
التصرفات العقارية في دائرة
األراض ـ ـ ــي واألم ـ ـ ــاك ف ــي دب ــي،

خــال األسـبــوع الماضي ،أكثر
من  1.8مليار درهم.
وأفادت الدائرة ،في بيان ،بأنها
شـهــدت خــال األس ـبــوع تسجيل
 928مبايعة بقيمة  1.288مليار
درهــم ،منها  246مبايعة ألراض
بقيمة  498مليونا ،و 682مبايعة
لشقق وفلل بقيمة  790مليونا.
ووفـ ـق ــا لـ ـل ــدائ ــرة ،ف ـق ــد ج ــاءت
أهم مبايعات األراضي بقيمة 62
مليون درهم في منطقة البرشاء
األولــى ،تليها مبايعة بقيمة 40
مليونا في منطقة الثنية الرابعة،

و مـبــا يـعــة بقيمة  23مليونا في
منطقة السطوة.
وت ـص ــدرت «مـعـيـصــم األول ــى»
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق مـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث ع ـ ــدد
المبايعات ،إذ سجلت  139مبايعة
بـقـيـمــة  35مـلـيــون درهـ ــم ،تليها
منطقة ا لـيـفــره  2بتسجيلها 20
مبايعة بقيمة  29مليونا ،وثالثة
في «الحبية الثالثة» بتسجيلها
 14مبايعة بقيمة  39مليونا.

ال تسعيرة
ثابتة
للمواقف...
ويجب
االستفادة من
تجربة دبي

مما يسبب المزيد من االزدحامات
المرورية.

عوامل العزوف
من جانبه ،قال نائب الرئيس
التنفيذي لشركة عذراء العقارية،
فيصل الكندري ،إن هناك عددا من
العوامل تجعل الشركات تعزف
عن االستثمار في قطاع مواقف
ال ـس ـي ــارات ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ويــأتــي
أول هــذه العوامل ارتـفــاع أسعار
األراضـ ـ ـ ــي ،ال ـ ــذي يـعـتـبــر مـعــوقــا
لكثير من المشاريع وليس فقط
المتعلقة بقطاع مواقف السيارات.
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري إلـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـس ـت ـث ـمــر ي ـف ـضــل بـ ـن ــاء ع ـقــار
اس ـت ـث ـمــاري أو ت ـج ــاري بحسب
رخصة األرض ،واالسـتـفــادة من

العقارات
االستثمارية
ّ
حولت السراديب
المخصصة
للمواقف إلى
مخازن

عوائدها
لن تتجاوز
 %4.5في
ظل ارتفاع
أسعار
األراضي

العتيقي

الدغيشم

الكندري

العوائد التي تصل نسبتها إلى
 9في المئة ،وفي بعض المواقع
تصل الى أكثر ،أما في ظل ارتفاع
أس ـع ــار األراضـ ـ ــي ،فـلــن يـتـجــاوز
العائد على مواقف السيارات ما
نسبته  4.5في المئة.
وأفــاد بأن من ضمن معوقات
االستثمار في مواقف السيارات
ثقافة المجتمع ،إذ يجب زيــادة
ا لــو عــي المجتمعي وثقافته في
هذا الجانب ،مشيرا الى أن هناك
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األفـ ـ ـك ـ ــار ال ـم ـط ـب ـقــة
فـ ــي الـ ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،وي ـم ـكــن
االستفادة منها في هذا الشأن.
وب ـ ّـي ــن أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــدول سـ ـلـ ـك ــت طـ ــرقـ ــا ح ــدي ـث ــة
الستيعاب أكبر قدر من السيارات
وحل أزمة المواقف ،موضحا أن
الكويت تعاني بشكل واضح عدم
تــوافــر مــواقــف خــاصــة بسيارات
الموظفين والمراجعين ،أو حتى
ق ــاط ـن ــي ال ـش ـق ــق فـ ــي ال ـم ـن ــاطــق
السكنية االستثمارية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن عـ ـ ـ ـ ــدم ت ــوفـ ـي ــر
مــواقــف لـلـسـيــارات ،وخــاصــة في
عــاص ـمــة الـ ــدولـ ــة ،س ـبــب الـكـثـيــر
مـ ـ ــن االزدحـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة
ن ـت ـي ـجــة ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى جــانـبــي
الطرقات ،إضافة الى المنظر غير
الحضاري.
وأشــار الكندري الى أن الدول
المتقدمة تولي قطاع السيارات
اه ـت ـم ــام ــا أكـ ـب ــر ،ح ـي ــث ي ـع ــد مــن
القطاعات المهمة ،والتي يكون
لها آثار سلبية في حال إهمالها.
وذك ـ ـ ــر أن مـ ــن أب ـ ـ ــرز ال ـح ـل ــول
وج ـ ــود م ــا ي ـس ـمــى ب ـ ـ «ال ـم ــواق ــف

الــذك ـيــة» ،إذ يـعـتـبــر ه ــذا الـنـظــام
أقل تكلفة من المواقف التقليدية،
إضافة الى أنه يستوعب أكبر قدر
مــن ال ـس ـيــارات ،موضحا أنــه في
ظل وجود التكنولوجيا الحديثة
مــن الممكن أن يكون االستثمار
فـ ــي قـ ـط ــاع مـ ــواقـ ــف الـ ـسـ ـي ــارات
أكـثــر ربـحـيــة ،فـهــي تــوفــر الجهد
وال ـم ـكــان ،وتـسـتــوعــب أك ـبــر قــدر
من السيارات.
وأردف أنه يجب على الجهات
الحكومية التفكير بشكل جدي
في حل هذه المسألة ،وأن تحذو
حذو الكثير من الدول التي طبقت
األنظمة الذكية ،مشيرا الى أن حل
مشكلة مواقف السيارات يعتبر
جزءا من الخطط التنموية.

حيث إن هناك العديد من أصحاب
العقارات االستثمارية والتجارية
يقومون بتشييد عقاراتهم دون
توفير مواقف خاصة للسيارات.
ولـفــت ال ــى أن الـحــل يـكــون في
إلــزام أصـحــاب الـعـقــارات بتوفير
المساحات الخاصة بالسيارات،
مع منح نسبة بناء حتى ال تتأثر
إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ،مــوض ـحــا
أن ه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـقــارات
االسـتـثـمــاريــة حــولــت الـســراديــب
ال ـتــي كــانــت مـخـصـصــة لـمــواقــف
السيارات الى مخازن.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ف ـ ـتـ ــح الـ ـمـ ـج ــال
لـلـشــركــات لالستثمار فــي قطاع
مــواقــف الـسـيــارات ،لــن يصب في
مصلحة الـســوق وال المستهلك،
إذ سترفع الـشــركــات التسعيرة،
لتعظيم الربحية ،حيث إن أفضل
الحلول هو الزام العقارات بتوفير
مواقف مخصصة.
وذكر أن على الجهات المعنية
تطبيق كــافــة ال ـقــرارات المتعلقة
بنظم البناء والتشييد ،وو ضــع
غ ــرام ــات رادعـ ـ ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــارات
المخالفة لتلك األنظمة ،موضحا
أن العقارات المخالفة لها كثير من
السلبيات ،وليس فقط موضوع
مواقف السيارات.
وأوضح أن العقارات المخالفة
ت ـ ـش ـ ـكـ ــل ض ـ ـغ ـ ـطـ ــا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ع ـل ــى
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة م ــن ال ــدول ــة
وعلى بنيتها التحتية ،موضحا
أن ــه الب ــد م ــن وض ــع خ ـطــة تعمل
م ــن خ ــال ـه ــا ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
بتخفيف ا لـكـثــا فــة السكانية في
بعض المناطق.

تكاليف عالية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
ال ـع ـق ــاري ع ـبــدال ـعــزيــز الــدغـيـشــم
إن قـطــاع مــواقــف الـسـيــارات غير
مجز ،في ظل التكاليف العالية،
وفي ظل وجود بدائل استثمارية
أكثر ربحية ،إذ تفضل الشركات
العقارية االستثمار في القطاعات
العقارية األخ ــرى بــدال مــن قطاع
مواقف السيارات.
وتابع الدغيشم :ال شك في أن
الكويت تعاني نقصا في مواقف
السيارات ،مما سبب العديد من
المشاكل واالزدحامات المرورية،
وخاصة في العاصمة والمناطق
االستثمارية المكتظة بالسكان.
وبـ ّـيــن أن أســاس المشكلة هو
ال ـت ــراخ ــي ف ــي تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون،

وجهة نظر

المواقع اإللكترونية
والتسويق العقاري
عماد حيدر*
ت ـطــورت ال ـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة تـطــورا
ك ـب ـيــرا وســري ـعــا جـ ــدا ،وال سـيـمــا مــواقــع
التسويق اإللكتروني ،وانتشرت المواقع
مــع التطبيقات الخاصة بها على جميع
األج ـهــزة الـثــابـتــة والـمـنـقــولــة ،وبــاتــت في
متناول يد الجميع بكل مكان وبكل وقت،
وحيثما ش ــاء ال ـفــرد ي ــرى أي ع ــرض بكل
سهولة ويسر ،ووصول السلع المعروضة
لـعــدد كبير مــن المتابعين قــد يـصــل إلــى
الماليين في غضون ثوان معدودة ،ومازال
الـتـطــويــر مستمرا ال يـتــوقــف عـنــد ّ
تخيل
ثابت كل يــوم ،بل كل لحظة يوجد جديد
في هذا العالم اإللكتروني الحديث.
ون ـظ ــرا أله ـم ـيــة ال ـع ـق ــارات والـتـســويــق
ال ـع ـق ــاري واه ـت ـم ــام ال ـن ــاس ب ـهــذا ال ـســوق
م ــع وج ـ ــود ال ـت ـط ــور ال ـه ــائ ــل ف ــي وســائــل
ال ـ ـعـ ــرض اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ح ـظ ــي ال ـت ـســويــق
العقاري اإللكتروني باهتمام هذه المواقع
والتطبيقات التابعة لها ألهميته ،ولما
يحققه مــن أرب ــاح طــائـلــة ،حـيــث إن هناك
م ــواق ــع ت ـخ ـص ـصــت ف ـق ــط ف ــي ال ـت ـســويــق
ال ـع ـقــاري ال غ ـيــر ،مـمــا جـعــل ه ــذا الـســوق
أكثر رواجا وأكثر تخصصا ،وأكثر تنوعا
على المواقع اإللكترونية ،وأصبح متاحا
أن ي ـقــوم أي ش ـخــص ،ب ـخ ـطــوات ســريـعــة
وسهلة ،بالبحث عن العروض المتوافرة
فــي ال ـســوق اإللـكـتــرونــي أو يـقــوم بعرض

عقارات وتسويقها عبر هذه المواقع.
ب ـع ــض ال ـس ـل ـب ـيــات م ــن أه ـم ـه ــا ضـعــف
الــرقــابــة عـلــى هــذ ال ـمــواقــع الـتــي تستقبل
جـمـيــع الـ ـع ــروض دون وض ــع شـ ــروط أو
خطوات للتأكد من صحتها أو جديتها،
مـمــا نـتــج عـنــه ظ ــاه ــرة الـنـصــب الـعـقــاري
اإللكتروني ،حيث تعرض عقارات بكثافة
ع ـل ــى الـ ـم ــواق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وي ـت ـفــاعــل
معها العمالء ،فيجدونها معلومات غير
صـحـيـحــة ب ـعــد الـ ـت ــورط ف ــي ال ـت ـعــاقــد أو
أثناء المعاينات على أرض الواقع ،وهذه
الظاهرة انتشرت أخيرا بكثرة ،وعليه البد
من وضع رقابة وشروط من وزارة التجارة،
وإص ـ ــدار تــراخ ـيــص لـلـمــواقــع ال ـتــي تـقــوم
بالعمل في التسويق العقاري ،وتلزمها
بمكافحة الـعــروض الوهمية التي تؤدي
إلى النصب العقاري ،كما يجب على هذه
الـمــواقــع وض ــع ش ــروط للتأكد مــن جدية
ال ـعــروض مــن المستخدمين ،فــا تكتفي
بموافقة المستخدم على شــروط وأحكام
الموقع فقط ،بل تصنف المستخدمين بين
شركات وأفــراد وطلب ترخيص الشركات
ورقــم هوية األفــراد لتوثيق كل العروض،
والـحــد مــن ظــاهــرة الـجــرائــم اإللكترونية،
وهذا يعود بالنفع على الموقع وانتشاره
بين المستخدمين.
وع ـل ــى ك ــل م ــن ي ــرغ ــب ف ــي ع ـمــل غ ــروب

عـقــاري للتسويق أن يتحقق بــأن أعضاء
الغروب من األشخاص والشركات المصرح
لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية ،حتى
ال يقع تحت طائلة القانون عن تصرف أي
من أعضاء الغروب ،دون قصد أو بقصد،
بعمل يعتبره القانون جريمة الكترونية.
وننصح كال من المواقع واألفراد بأخذ
الـحـيـطــة وال ـح ــذر فــي اس ـت ـخــدام الـمــواقــع
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـت ـس ــوي ــق ال ـع ـق ــاري عبر
اإلنترنت ،حيث هناك أفعال تعتبر قانونا
جرائم الكترونية قد ال يــدري عنها كثير
من المستخدمين ومن دون قصد يقعون
تحت طائلة القانون.
ويجب على وزارات الــدولــة وهيئاتها
المعنية بهذا الشأن العمل على نشر الوعي
بين المواطنين وتثقيف المستخدمين
للمواقع التسويق الكتروني ،وإيضاح ما
هي الجرائم اإللكترونية وكيفية تجنبها.
ونـحــن دومــا ننشر فيديوهات توعية
على كل حساباتنا اإللكترونية والتواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،م ــن خ ـ ــال ن ـش ــر مــواض ـيــع
التسويق العقاري عبر اإلنترنت وكيفية
االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا دون
ال ـضــرر منها أو ض ــرر الـغـيــر ،أو الــوقــوع
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة الـ ـق ــان ــون ،وك ـي ـف ـيــة تـجـنــب
النصب العقاري والجرائم اإللكترونية.
* نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاري
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اقتصاد

«ملتزمون بسياسة ثابتة ورؤية واضحة وضوابط رقابية صارمة»
محمد اإلتربي

عمومية الشركة
ً
تقر توزيع  %5نقدا
للمساهمين

 %33.7النمو في
أرباح الشركة في
2018

 19.6مليون دينار
مجموع األصول
لشركة المستقبل

قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
"ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ل ــاس ـت ـث ـم ــار" ول ـيــد
الـصـقــر ،إن "ال ـع ــام الـمــاضــي كــان
استثنائيا في األداء ،حيث حققت
ً
م ـح ـف ـظ ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـ ــائـ ـ ــدا عـلــى
مـتــوســط رأس ال ـمــال بـلــغ 20.43
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة بـ ـ ـ ـ ــ 12.57في
المئة ،هي نسبة متوسط المؤشر
لألسواق المستثمر فيها".
ّ
وبين الصقر ،بمناسبة انعقاد
الجمعية العمومية للشركة ،التي
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت
 81.288فــي الـمـئــة ،أن "المحفظة
االستثمارية منذ التأسيس حققت
عائدا داخليا مقداره  15في المئة،
مقارنة بـ  6.54في المئة متوسط
العائد الداخلي لمؤشر األســواق
الخليجية".
وواف ـق ــت الـجـمـعـيــة العمومية
عـ ـل ــى ت ــوصـ ـي ــة م ـج ـل ــس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين
عــن الـعــام الـمــاضــي بنسبة  5في
ً
المئة نـقــدا ،بقيمة إجمالية تبلغ
 850ألــف ديـنــار ،كما وافقت على
اعتماد البيانات المالية وتقرير
مراقبي الحسابات للعام المالي
المنتهي في  31ديسمبر الماضي.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ق ـ ــال ول ـيــد
ال ـص ـقــر ف ــي كـلـمـتــه ض ـمــن تقرير
مجلس اإلدارة "لقد حققت محفظة
ً
األسـ ـ ـه ـ ــم لـ ـلـ ـش ــرك ــة عـ ـ ــائـ ـ ــدا عـلــى
مـتــوســط رأس ال ـم ــال المستثمر
خالل السنة مقداره  20.43في المئة
مقارنة بـ 12.57في المئة متوسط
المؤشر لألسواق المستثمر فيها
( 7.91ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة ب ـ ــ3.29
في المئة لعام  ،)2017ما يعكس
استمرار األداء المتميز لمحفظة

ً
الصقر مترئسا «العمومية»

وليد الصقر
الشركة منذ تأسيسها في الربع
األخير من ."2008
وأضاف "حققت المحفظة منذ
التأسيس متوسط عائد داخلي
م ـقــداره  15.06فــي الـمـئــة بنهاية
 2018مقارنة بـ 6.54في المئة هو
متوسط العائد الداخلي لمؤشر
األسواق الخليجية لنفس الفترة".
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان المحفظة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ب ـ ـ ــدأت فـ ــي س ــوق
األسهم بمبلغ  2.54مليون دينار،
وح ـق ـقــت ع ــائ ــدا بــإج ـمــالــي 6.38
م ــاي ـي ــن ،تـشـمــل ت ــدف ـق ــات نـقــديــة
تسلمتها الشركة تصل إلى 4.62

ماليين ،إذ يأتي ذلك األداء بفضل
الـسـيــاســة االس ـت ـث ـمــاريــة الثابتة
والحصيفة التي وضعتها إدارة
الشركة والتزمت بها ،بما تشمله
م ــن ض ــواب ــط رق ــابـ ـي ــة ف ــي إدارة
االسـتـثـمــار فــي األسـ ــواق المالية
الخليجية ،وال ـتــي تـحــرص على
االلـتــزام بها ،للحفاظ على امــوال
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وت ـع ـظ ـيــم ال ـعــائــد
ع ـل ـي ـه ــا ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار اس ـت ـق ـصــاء
الفرص الذهبية بمستوى الشركة
الزميلة أو ما يقاربها لالستثمار
فيها.
أمــا الشركة الزميلة فقد بــدأت

استثمارها منتصف  2013بمبلغ
 4.89م ــايـ ـي ــن ،وب ـ ـلـ ــغ م ـج ـمــوع
ال ـتــدف ـقــات ال ـن ـقــديــة  4.1مــايـيــن
بنهاية  2018بنسبة  83.85في
المئة مــن رأس ال ـمــال المستثمر
فيها ،والذي من المتوقع استرداده
بالكامل في نهاية  ،2019وحققت
أرب ــاح ــا م ـقــدارهــا  5.464ماليين
ب ـن ـهــايــة  ،2018بـنـسـبــة 111.74
فــي المئة عــائــدا على رأس المال
المستثمر.
وفيما يتعلق بنتائج األعمال،
فـ ـق ــد واص ـ ـلـ ــت الـ ـش ــرك ــة أداء هـ ـ ـ ــا
اإليـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ،حـ ـي ــث بـ ـل ــغ ص ــاف ــي
األربـ ــاح لـعــام  2018مبلغ 1.215
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار م ـق ــارن ــة بـ ـ ـ ــ909.3
آالف لعام  ،2017بزيادة مقدارها
 33.7في المئة قبل اقتطاع الزكاة،

وحصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،وهذا التحسن بفضل أداء
المحفظة االستثمارية والشركة
الزميلة.
وفيما يتعلق بالمركز المالي،
فـ ـ ـق ـ ــد بـ ـ ـل ـ ــغ مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع األصـ ـ ـ ـ ــول
 19.659.744د ي ـ ـ ـنـ ـ ــارا م ـق ــار ن ــة
ب ـ ــ 19.322.413دينارا لعام ،2017
أمــا مجموع حـقــوق المساهمين
للشركة األم فقد بلغت 19.267.773
دينارا مقارنة بمبلغ 18.922.126
دينارا لعام .2017
وبلغت ربحية السهم المحـققة
للعام الماضي  6.90فلوس مقابل
 5.25فلوس لعام .2017
ونتيجة ل ــأداء ومــا سبق من
ن ـتــائــج ،جـ ــاءت تــوص ـيــة مجلس
اإلدارة بتوزيع أربــاح نقدية على

المساهمين مقدارها  5في المئة،
أي بواقع  5فلوس للسهم الواحد
بإجمالي  850.000دينارا ،وبصرف
م ـكــافــأة ألع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة
بمبلغ  20.000دينار كويتي.
وجــاء في كلمة رئيس مجلس
اإلدارة ول ـي ــد ال ـص ـقــر ع ــن األداء
االقـ ـتـ ـص ــادي عـ ـم ــوم ــا ،أن ال ـع ــام
الـ ـم ــاض ــي ك ـ ــان م ـت ـم ـي ــزا ،وش ـهــد
م ـن ــذ ب ــدايـ ـت ــه ب ـع ــض الـ ـتـ ـط ــورات
االق ـت ـص ــادي ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة ،بــدعــم
مــن زي ــادة إنـتــاج النفط ،وتحسن
أسعاره ،باإلضافة إلى النمو في
اإلي ــرادات غير النفطية ،مما أدى
إلـ ــى ت ـح ــول ال ـع ـجــز ف ــي مـيــزانـيــة
الدولة إلى فائض.
كـ ـم ــا سـ ــاهـ ــم عـ ـ ـ ــدم ت ـخ ـف ـيــض
اإلن ـ ـفـ ــاق ال ــرأس ـم ــال ــي الـحـكــومــي

وت ـطــويــر س ــوق األوراق الـمــالـيــة
ال ـك ــوي ـت ــي وت ــرق ـي ـت ــه إلـ ــى مــؤشــر
"فوتسي" وإطالق السوق الثانوي
( ،)OTCوعــدم رفع أسعار الفائدة
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض ف ــي ت ـع ــزي ــز ه ــذه
التطورات اإليجابية.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـط ــورات
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة فــي
المنطقة فإنها لم تمنع من تحقيق
النمو في المؤشرات االقتصادية،
ً
مما انعكس ايجابا على أداء سوق
األوراق المالية في الكويت مقارنة
بباقي األسواق الخليجية.
واستغلت اإلدارة هذه الظروف
بزيادة األرباح المحققة ،مع زيادة
ً
سـيــولــة المحفظة ،تــرقـبــا إلع ــادة
االستثمار في الظروف المناسبة.

ً
ً
العذبي 73 :إلى  74دوالرا للبرميل سعر عادل للنفط حاليا

وزارة النفط تحتفل بفوز موقعها بجائزة درع التميز الذهبي لعام 2019
●

أشرف عجمي

أكد وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ
طالل العذبي أن األسعار الحالية للنفط،
ال ـتــي تـ ـت ــراوح ب ـيــن  73و 74دوالرا ،تعد
عــاد لــة للمنتج والمستهلك ،مـشــددا على
أن الكويت ملتزمة بحصتها في اتفاقية
خفض اإلنتاج ،حسب اتفاق "أوبك".
وقـ ــال ال ـع ــذب ــي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أم ــس ،على هــامــش االحـتـفــال بـفــوز موقع
وزارة النفط بجائزة درع التميز الذهبي
لعام  2019عن فئة الوزارات ،والتي تنظمها
شركة جائزة درع الحكومة الذكية العربية،
"الشك في أن العوامل الجيوسياسية تلعب
دورا في السوق ودعــم االسـعــار ،ســواء ما
يـحــدث فــي ليبيا أو فـنــزويــا ونيجيريا،
إضــافــة إل ــى الـعـقــوبــات عـلــى ايـ ــران ،وأرى

السوق حاليا في حالة توزان".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه خـ ــال ال ـش ـهــر األخ ـيــر
يالحظ انخفاض في المخزون األميركي
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة
المختلفة بــوا قــع نحو مليون برميل في
االسبوع" ،وهذا كله يدعم االسعار".
وأوض ـ ــح أن مـنـظـمــة ال ـ ــدول ال ـم ـصــدرة
للبترول لديها اجتماع بعد أسبوعين ،وأن
وزير النفط ومحافظ الكويت لدى "أوبك"
لديهما الــرؤيــة فيما يتعلق بــاالجــراء ات
التي سيتم االتفاق عليها خالل االجتماع،
مضيفا ان االسعار الحالية تخدم ميزانية
الـ ـك ــوي ــت ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـم ـص ــروف ــات
واالي ـ ـ ـ ــرادات ،م ـعــربــا ع ــن أم ـلــه أن يستمر
السعر في دعم ميزانية الدولة خالل االشهر
المقبلة.
وحــول فــوز موقع ال ــوزارة بجائزة درع

التميز الــذهـبــي ،ق ــال الـعــذبــي" :نــرفــع هــذا
الـفــوز الــى مـقــام سمو أمـيــر الـبــاد وسمو
ولــي عـهــده االمـيــن وسـمــو رئـيــس مجلس
الـ ــوزراء ،ون ــرى أن هــذا الـفــوز جــاء نتيجة
جهد العاملين في موقع الوزارة اإللكتروني
وشركة فابكو والتعاون بيننا وتحديث
الموقع الرسمي للوزارة قبل عامين ،حيث
جــاء هــذا التحديث وفــق أحــدث التقنيات
العالمية".
وبين أن الوزارة لن تتوقف عن التحديث
والمزيد بشأن هذا الموقع ليكون مواكبا
أوال بـ ــأول لـمــا تـصــل إل ـيــه الـتـكـنــولــوجـيــا
العالمية ،معربا عن شكره لشركة فابكو
وأنوار المباركي وسبيكة العيار من مركز
نظم المعلومات في الوزارة ،ومدير موقع
الـ ـ ـ ــوزارة اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ــرس ـم ــي الـشـيـخــة
تماضر الـخــالــد ،وفــريــق عملها مــن إدارة

«زين» الراعي البالتيني للملتقى الثاني
للخدمات االستشارية
أعلنت شركة زين رعايتها البالتينية للملتقى
الثاني للخدمات االستشارية لخطة التنمية للكويت،
تحت شعار "دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط
اآللي بين الجهات ذات العالقة لتحقيق اإلنتاجية
ومكافحة الهدر والفساد".
وسيعقد الملتقى في فندق شيراتون الكويت من
 30أبريل الجاري حتى  2مايو المقبل ،تحت رعاية
النائب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدفاع
رئيس المجلس األعلى للتخطيط والتنمية الشيخ
ناصر صباح األحمد.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن رعايتها
لفعاليات هــذا الملتقى تأتي انطالقا مــن كونها
شريكا رئيسيا فــي اإلس ـهــام بــرفــع كـفــاء ة تنفيذ
خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة) المنبثقة عن
تصور سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد لرؤية
الكويت بحلول عام  ،2035كونها شركة وطنية رائدة
في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا استراتيجيا
في خطط التنمية للدولة وأحد ركائزها األساسية.
و بـيـنــت أن الملتقى سيشهد تــوا جــد نخبة من
الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص،
مما سيثري برنامج أ عـمــال الملتقى بشكل كبير
عـلــى الـعــديــد مــن الـمـسـتــويــات ،حـيــث ت ـقــوم شركة
 NoufEXPOبتنظيم الملتقى بالتعاون مع اتحاد
المكاتب الهندسية والــدور االستشارية الكويتية،
وب ـم ـشــاركــة م ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس األعـلــى
للتخطيط والتنمية ،والجهاز المركزي للمناقصات
العامة ،والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات،
وبلدية الكويت.
وأفادت بأن الملتقى سيشهد أيضا مشاركة جهاز
تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
وهيئة تشجيع االستثمار المباشر ،واإلدارة العامة
لإلطفاء ،ووزارة الكهرباء والماء ،والهيئة العامة
للبيئة ،ووزارة األشـغــال العامة ،ووزارة الصحة،
وجامعة الكويت ،ووزارة التربية والتعليم العالي،
ومؤسسة البترول الكويتية ،إضافة إلــى عــدد من
الجهات الرقابية المختصة وهي ديوان المحاسبة،
وإدارة الفتوى والتشريع ،والهيئة العامة لمكافحة
الفساد ،وجهاز المراقبين الماليين ،وجهاز مراقبة
األداء الحكومي.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـت ــزامـ ـه ــا ب ــالـ ـت ــواج ــد ف ـ ــي األن ـش ـط ــة
والفعاليات المختلفة التي تسهم فــي د فــع عجلة
االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي وتـحـقـيــق األه ـ ــداف التنموية
للدولة ،لتعكس بذلك دورها الرئيسي كشركة وطنية
رائ ــدة بــالـقـطــاع ال ـخــاص فــي الـتـفــاعــل مــع مختلف
الـمـشــاريــع التخطيطية والـتـطــويــريــة الـتــي تسهم

فــي االرت ـق ــاء بــرفـعــة وازدهـ ــار الـكــويــت عـلــى جميع
المستويات والصعد.
وأشارت "زين" إلى أن الملتقى الثاني للخدمات
االستشارية لخطة التنمية للكويت يهدف بشكل
رئيسي إلى المساهمة في رفع كفاء ة تنفيذ خطة
التنمية  2035بالكويت خالل مراحلها المختلفة،
والتأكد من صحة وسالمة ودقة تنفيذ المشاريع،
والتزامها بالمواصفات الفنية الموضوعة لها ،ومن
بينها اختصار الدورة المستندية ،والحد من األوامر
التغييرية وص ــوال إلــى أقـصــى درج ــات الشفافية،
وتقليص الـهــدر ،والـقـضــاء على الـفـســاد ،ومواكبة
متطلبات العصر في سرعة اإلنجاز.
وس ـي ـت ـنــاول الـمـلـتـقــى ت ـطــويــر ال ـب ـن ـيــة اإلداري ـ ــة
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة لـمـيـكـنــة إص ـ ــدار ال ـتــراخ ـيــص في
ال ـج ـهــات الـتـنـفـيــذيــة والــرقــاب ـيــة الـمـعـنـيــة بتقديم
الخدمات االستشارية ،لكي يتم العمل على إصدارها
آليا من قبل القطاع االستشاري الخاص وربطها
آليا من خالل إنشاء بوابة إلكترونية موحدة كمنفذ
إلصـ ــدار ال ـمــواف ـقــات وتــراخ ـيــص الـبـنــاء لمشاريع
القطاعين العام والخاص.
كما سيطرح الملتقى أفضل السبل لتولي القطاع
االستشاري الخاص ،وتنفيذ مشاريع التنمية بكل
مراحلها ،على أن يكون مواكبا بــدور رقابي فعال
للجهات الحكومية بما يتوافق مــع استراتيجية
الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد
الوطني.
وأكدت زين أنها تحرص على المشاركة الفعالة
في مختلف األنشطة المحلية واإلقليمية التي تهدف
إلى اإلسهام في دفع عجلة االقتصاد الوطني ،حيث
لن تدخر الشركة جهدا في تقديم المساندة والدعم
لكل جهة تخدم األهــداف التنموية للدولة وتسهم
في رفعة الوطن.

اإلع ــام البترولي والـعــاقــات العامة على
الـعـمــل الـ ــدؤوب وال ــا متناهي لنيل هــذه
الجائزة المرموقة.
واضـ ـ ــاف انـ ــه ق ـبــل عــام ـيــن ت ــم تــدشـيــن
موقع الــوزارة اإللكتروني الرسمي بحلته
الجديدة" ،ونحتفل اليوم بحصول الوزارة
على درع التميز الــذهـبــي لـعــام  ٢٠١٩عن
فئة الوزارات على مستوى الوطن العربي،
فالجوائز المقدمة شملت فئات مختلفة
ومتعددة ،مثل مواقع البرلمانات العربية
ومــواقــع البلديات والمحافظات ومــواقــع
المؤسسات األمنية والعسكرية ومواقع
الوزارات الذي فازت به الوزارة".
مــن جهتها ،ذكــرت الشيخة تماضر أن
حصول وزارة النفط على هذه الجائزة يعد
حصيلة عمل دؤوب استمر  3سنوات ،الفتة
إلــى أنــه أقيمت لهذه المناسبة احتفالية

 Ooredooترعى عرض
Avengers Endgame

جانب من العرض الحصري للفيلم
استمتع عمالء Ooredoo
ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ــال ـ ـعـ ــرض األول
وال ـ ـح ـ ـص ـ ــري فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
والمنطقة لفيلم Avengers
 Endgameالشهير ،بالتعاون
مــع  VOXالـكــويــت ،بحضور
الـعــديــد مــن عـمــاء وضيوف
وم ــوظـ ـف ــي "أوري ـ ـ ـ ـ ـ ــدو" ل ـه ــذا
العرض الحصري.
ووز عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت Ooredoo
التذاكر للرابحين ،من خالل
مسابقات أجرتها عن الطريق
قنوات التواصل االجتماعي
التابعة للشركة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ــة
االستراتيجية بين Ooredoo
و VOXالكويت خطوة مهمة
مـ ـ ــن "أوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو" فـ ـ ــي مـ ـج ــال
ال ـتــرف ـيــه ،الـ ــذي يـشـهــد نـمــوا
كبيرا في الكويت والمنطقة،
نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا الرتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ش ـع ـب ـي ــة
السينما.
وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدا عـ ـل ــى أن ه ــذه
الخطوة تأتي جنبا إلى جنب
م ــع قـيــم ال ـشــركــة الـجــوهــريــة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
وال ـت ــواص ــل وال ـت ـح ــدي ،قــال
م ــد ي ــر أول إدارة اال تـ ـص ــال
ال ـم ــؤس ـس ــي ف ــي Ooredoo

الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت مـ ـجـ ـب ــل األيـ ـ ـ ـ ــوب:
"التعاون مع ُ VOXيعد أمرا
ح ـيــويــا ف ــي م ـجــال الـتــرفـيــه،
والدور الذي تلعبه في الحياة
اليومية لعمالئنا".
وسلط األيوب الضوء على
شراكة  Ooredooمع ،VOX
وهــي دور السينما األحــدث
واألكثر ابتكارا في الكويت،
وتتماشى مــع استراتيجية
ال ـشــركــة فــي تــزويــد الـعـمــاء
بأفضل تجربة ممكنة.
ُيذكر أن  Ooredooأقامت
مسابقة ،واستمتع الفائزون
ب ـح ـضــور الـ ـع ــروض األولـ ــى
للعديد من األفــام الشهيرة،
مثلSpider Man: Into the :
 Spider Verseو UsوThe
 ،Pet Semetaryبــا لـتـعــاون
مع  VOXالكويت ،ووضعت
 Ooredooش ـ ـ ـعـ ـ ــار ف ـي ـل ــم
 Avengers Endgameعلى
شاشة برجها في قلب مدينة
الكويت.

تكريم مميزة فــي مصر الشهر الماضي،
تحت رعــايــة وزي ــرة التخطيط والمتابعة
واالصالح االداري بمصر د .هالة السعيد،
وبحضور رئيس أكاديمية جوائز االنترنت
بالمنطقة العربية بيار مكرزل ،وبحضور
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــراء وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـس ـلــك
الدبلوماسي في مصر ،إضافة الى ممثلي
الدول المشاركين في االحتفالية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـم ـس ــاب ـق ــة ت ـه ــدف
ال ــى ازك ـ ــاء روح الـمـنــافـســة ب ـيــن ال ـمــواقــع
الحكومية اإللكترونية المختلفة في الوطن
ال ـعــربــي ،حـيــث ت ـهــدف ه ــذه ال ـجــائــزة إلــى
تعزيز وتطوير مواقع الحكومات العربية
اإللكترونية المختلفة في كل أرجاء الوطن
الـعــربــي" ،ويـعــد هــذا العمل ال ــدؤوب لنيل
ال ـج ــائ ــزة تــرس ـي ـخــا وإرس ـ ـ ــاء لــرف ـعــة اســم
الكويت في المحافل العربية والدولية".
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«كواليتي نت» تفوز برخصة تقديم خدمات اإلنترنت
واالتصاالت المعلوماتية والستاليت في العراق
لفت النصف إلى أن شركة
كواليتي نت تعتبر من أوائل
الشركات المستثمرة والعاملة
في إعادة إعمار العراق،
بناء على رؤى ثاقبة مفعمة
بالحماس والتفاؤل للمساهمة
في عمليات اإلعمار.

أعلنت شركة «كواليتي نت»
فوزها بمزايدة رخصة تقديم
خدمات اإلنترنت واالتصاالت
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة والـ ـسـ ـت ــاي ــت
فــي ال ـع ــراق ،لـتـكــون أول مــزود
خــدمــات اتـصــاالت معلوماتية
كويتي يفوز بترخيص الخدمة
بعد منافسة قوية مع عدد من
الشركات العراقية والعالمية.
وصرح الرئيس التنفيذي في
الشركة محمد النصف« :انه لمن
دواعي الفخر واالعتزاز أن تفوز
كــوالـيـتــي ن ــت بــرخـصــة تقديم
خدمات اإلنترنت واالتصاالت
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
باعتبارها أول مــزود خدمات
اتـصــاالت كويتي ينافس على
ت ـقــديــم ه ــذه ال ـخ ــدم ــات ف ــي كل
أنحاء العراق شماال وجنوبا»،
وي ـم ـن ـح ـه ــا رخ ـ ـصـ ــة الـ ـب ــواب ــة
الجنوبية للعراق في الربط مع
الكويت ،ويعطي الشركة قيمة
مضافة من ناحية التوسع.
وأضـ ـ ــاف ال ـن ـصــف أن ال ـفــوز
بـ ـه ــذه ال ــرخـ ـص ــة ي ــأت ــي ضـمــن
الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة لشركة
كواليتي نت للتوسع اإلقليمي
وال ـعــال ـمــي ،وج ــاء بـعــد دراس ــة
م ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــة الحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ،وتـ ـق ــدي ــر
حجم االسـتـثـمــارات ودراس ــات

محمد النصف

الجدوى الخاصة بإنشاء البنية
التحتية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ب ـم ــوج ــب
ه ــذا ال ـتــرخ ـيــص ي ـحــق لـشــركــة
كواليتي نت تقديم كل خدمات
االتـ ـص ــاالت الـمـعـلــومــاتـيــة من
خدمات ربط وشبكات وإنترنت
لقطاعي المؤسسات واألفراد.
و بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــو ق ـ ـ ـ ــع
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ـل ـك ــوي ــت فــي
شـ ـم ــال ال ـخ ـل ـ ًيــج الـ ـع ــرب ــي ك ــان
ً
عامال أساسيا لتحفيز الشركة
لدخول السوق العراقي ،فضال
ع ــن أنـ ــه س ـي ـســاهــم ف ــي تـعــزيــز
قوة المسارات البديلة الداعمة
للخدمات المقدمة في الكويت
أي ـ ـضـ ــا ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـنـعـكــس

ايجابا على قوة اتصال الشبكة
عبر المسار الشمالي القادم من
العراق ،لتدعم البوابة الجنوبية
(صفوان  /الزبير) للعراق.
ولفت النصف إلى أن شركة
كواليتي نــت تعتبر مــن أوائــل
الشركات المستثمرة والعاملة
فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة إع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
ب ـنــاء عـلــى رؤى ثــاقـبــة مفعمة
بالحماس والتفاؤل للمساهمة
في عمليات اإلعمار.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه وبـ ـ ـع ـ ــد م ـنــح
الـ ـش ــرك ــة ال ــرخـ ـص ــة الــرس ـم ـيــة
من وزارة االتـصــاالت العراقية
وه ـي ـئ ــة اإلع ـ ـ ــام واالت ـ ـصـ ــاالت
س ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة رس ـ ـم ـ ـيـ ــا
خدمات اإلنترنت وكل خدمات
االتصاالت المعلوماتية وكذلك
خدمات اإلنترنت عبر األقمار
الصناعية.
وأف ــاد بــأن خـبــراء «كواليتي
نــت» يعملون حاليا على بناء
شبكات الربط والبنية التحتية،
«لـ ـت ــوفـ ـي ــر خ ــدم ــاتـ ـن ــا ل ـق ــاع ــدة
عمالئنا في كل أنحاء العراق،
وت ـ ــزوي ـ ــد الـ ـشـ ـبـ ـك ــات ب ــأج ـه ــزة
الــربــط  Point of Presentمن
خالل شركة كواليتي نت العراق
التي تم تأسيسها رسميا لهذا
الغرض».

نافذة المعرفة النفطية

أحمد راشد العربيد

قديم النفط وجديد الحرير

Twitter @aarbeed

َّ
عندما وقعت الكويت اتفاقيات االمتياز
النفطية في  23ديسمبر  ،1934كان معنى
ذ ل ــك أ ن ـهــا ر ه ـنــت مستقبلها ومستقبل
أجـيــالـهــا الـقــادمــة بــوجــود الـنـفــط ،وأنـهــا
قبلت بتقديم ا م ـت ـيــازات مهمة لشركات
أجـنـبـيــة م ـقــابــل ال ـح ـصــول ع ـلــى الـخـبــرة
والـتـقـنـيــة ال ـحــدي ـثــة الس ـت ـك ـشــاف الـنـفــط
وإنتاجه.
بعد سنوات تم تحقيق ما كانت تصبو
الكويت إليه ،فقد تم العثور على النفط
بكميات تجارية تمكنها من استخراجه
وإن ـتــاجــه وت ـصــديــره إل ــى أس ــواق العالم
النفطية بكميات غير مسبوقة.
أص ـب ـح ــت الـ ـك ــوي ــت ت ـم ـل ــك إيـ ـ ـ ــرادات
نفطية مستدامة ،فكانت نعم الله علينا
وفيرة ال تعد وال تحصى .ولوال أن قام
أول ــو األم ــر ،آن ــذاك ،بتقديم االمـتـيــازات
للشركات األجنبية لما تحقق للكويت
هذا الخير.
لــم يـكــن األم ــر يـسـيــرا ،فـنـظــرة سريعة
عـلــى مــا ج ــاء فــي وثـيـقــة االمـتـيــاز بشأن
االمتيازات الممنوحة للشركات األجنبية
وحــدهــا تكفي باالقتناع بــأن والة األمــر
ق ــد أف ــرط ــوا ف ــي تـقــديــم ه ــذه االم ـت ـيــازات

والتنازالت السيادية المجحفة في حق
الكويت .لكن األمــر جــاء خــاف ذلــك ،فقد
س ــاع ــدت هـ ــذه االمـ ـتـ ـي ــازات ف ــي تـســريــع
وتـيــرة االكـتـشــافــات النفطية ،وأدت إلى
تصاعد حجم المخزون االستراتيجي من
النفط الخام بشكل كبير ،وشملت كذلك
نجاحات وأهــدافــا جــديــدة تفوق مــا كان
منتظرا منها ،ف ــازداد االقتناع بصواب
الرأي الذي اتخذه والة األمر ،وقد بلغ ما
ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على
قلب الكويتيين ،فقد أ ف ــاض ا لـلــه علينا
مــن ديمومة ال ــرزق ورغــد العيش وزوال
الفقر ورفاه النعمة ما أنسانا به مغامرة
سيادة األرض.
وإليكم قرائي بعض االمتيازات التي
أشرت لها:
جاء في االتفاقية ،أن للشركة األجنبية
حقا منحصرا بالبحث والتنقيب وتملك
الـ ـث ــروة الـنـفـطـيــة ف ــي األراضـ ـ ــي وال ـ ُـج ــزر
والمياه الكويتية ،وكل ما يتبع لها ،وأن
اتفاقية االمـتـيــاز ال تخضع ألي تشريع
محلي.
هـ ــذه االمـ ـتـ ـي ــازات وغ ـي ــره ــا ســاهـمــت
بشكل فاعل في تحقيق أهداف الدولة من

جانب ،وأهداف الشركات األجنبية جنبا
إلى جنب.
وفي غضون سنوات قليلة غدت الكويت
دول ــة نفطية مــرمــوقــة فــي الـعــالــم أجـمــع،
واستحقت أن ُيطلق عليها اإلعالم الغربي
اسم «الكويت عاصمة النفط في العالم».
ك ـ ــان مـ ــا س ـب ــق هـ ــو ق ــدي ــم ال ـن ـف ــط مــن
المعرفة التي نسعى إلى نشرها ،ليبقى
ال ـتــاريــخ الـنـفـطــي الـكــويـتــي ن ـبــراســا لنا
نستقي منه مستقبلنا إلى جديد الحرير.
إن التجربة النفطية الكويتية الناجحة في
التنمية ينبغي أن ُيستفاد منها ،وتتجذر
قــواعــدهــا ،وتستخلص منافعها ،لتبقى
رائدة طول األمد ،ونختزلها فيما يلي:
 التنمية هي اإلضافة ،وليس التكرار. الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـش ـ ـع ـ ــوب ،الالحكومات.
 دور الحكومات هــو تعبيد الطريقإلى التنمية.
 الفرص تقتنص وال تدوم. السيادة يوم لك ويوم عليك.نـحــن ال نـخــاف عـلــى الـكــويــت مــن عــدم
الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـت ـن ـم ـيــة ،ب ــل ن ـخ ــاف على
الحرير من أن يطير.

الياقوت :قانون شامل لإلعسار يساهم في إعادة هيكلة الشركات
ف ــي ظ ــل االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـتــزايــد
وال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــوظ ب ـت ـح ـس ـي ــن ب ـي ـئــة
األعـ ـمـ ــال ال ـكــوي ـت ـي ــة ،وم ـس ــاي ــرة
ال ـت ـطــورات اإلقـلـيـمـيــة والــدولـيــة
ا لـمـتــا حـقــة فــي تحسين البيئة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،تسعى
الحكومة إلى تطوير العديد من
قــوانـيـنـهــا االق ـت ـص ــادي ــة ،وعـلــى
رأسـ ـه ــا ق ــان ــون اإلف ـ ـ ــاس ،ال ــذي
يمثل ركيزة رئيسية في تحسين
ال ـب ـي ـئ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ورب ـط ـهــا
بالتطورات االقتصادية اإلقليمية
والدولية.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ت ـن ـط ـلــق
ف ـع ــال ـي ــات ورشـ ـ ــة ع ـم ــل تـطــويــر
إطــار فعال لإلعسار المالي في
العاصمة النمساوية فيينا يومي
 2و 3مــا يــو ا ل ـم ـق ـبــل ،وتنظمها
األمانة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـط ــوي ــر ولـجـنــة
األمم المتحدة للقانون التجاري
الــدولــي (اون ـس ـي ـتــرال) وبــرنــامــج
تطوير القانون التجاري لوزارة
ال ـت ـج ــارة األم ـيــرك ـيــة ،بـمـشــاركــة
نـخـبــة مــن ال ـخ ـبــراء القانونيين
المتخصصين في مجال قانون
اإلعسار المالي.
وبترشيح من وزارة التجارة
األميركية ،يمثل رئيس مجموعة

ال ـي ــاق ــوت ال ـقــانــون ـيــة وال ـشــريــك
االس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
لـ ـيـ ـكـ ـسـ ـي ــس نـ ـكـ ـسـ ـي ــس خ ـل ـي ـفــة
ال ـي ــاق ــوت ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
فعاليات تلك الورشة.

جهود كبيرة
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،أوض ـ ــح
الياقوت أن مشاركته في فعاليات
ً
ورش ـ ــة ال ـع ـمــل ت ــأت ــي اس ـت ـك ـمــاال
لـلــدور المجتمعي للمؤسسات
القانونية الخاصة في الكويت،
وم ــا يـجــب عليها أن تـبــذلــه من
جهود حثيثة من أجل الوصول
إلــى تطبيق أفـضــل الممارسات
الــدول ـيــة لـبـنــاء وتـطـبـيــق قــانــون
اإلعسار في الكويت.

روشتة عالج
ّ
وبين أن قانون اإلعسار المالي
مهم ،ويمثل أهمية كبيرة لبيئة
األعـمــال وتطويرها في كل دول
الـ ـع ــال ــم ،وي ـ ـقـ ــدم روش ـ ـتـ ــة ع ــاج
ناجحة وفعالة إلنقاذ الشركات
الـمـتـعـثــرة سـ ــواء بـقـصــد وس ــوء
إدارة أو ب ـش ـكــل غ ـي ــر مـقـصــود
ب ـس ـبــب ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة

الـصـعـبــة ال ـتــي ق ــد ت ـمــر ب ـهــا ،أو
ب ـس ـبــب ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
العالمية الصعبة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ورش ـ ــة الـعـمــل
تستهدف الـخــروج بآليات عمل
مـ ـح ــددة حـ ــول ق ــان ــون اإلع ـس ــار
الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،وتـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول ب ــالـ ـش ــرح
والتحليل م ــدى ات ـفــاق الـقــانــون
مع المعايير الدولية ،والوقوف
ع ـلــى اإلي ـج ــاب ـي ــات والـسـلـبـيــات
ال ـمــوجــودة فــي نـصــوص م ــواده
ال ـم ـق ـتــرحــة ل ـت ـكــون ت ـحــت سمع
وب ـ ـصـ ــر األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـم ـخ ـت ـص ــة
فــي الـكــويــت عـنــد ط ــرح مـشــروع
القانون للنقاش من أجل إقراره.

تخوفات غير مبررة
وأض ــاف أنــه آن األوان لطرح
مـ ـش ــروع ق ــان ــون خـ ــاص بـنـظــام
اإلف ــاس ،يتيح للشركات إعــادة
ً
الهيكلة بدال من أن تتم تصفيتها
لتغطية الديون التي عجزت عن
س ــداده ــا ،إذ إن ه ـن ــاك شــركــات
ينقصها فقط بعض ا لــد عــم كي
ت ـع ــاود ال ــوق ــوف م ــن ج ــدي ــد وال
تحتاج لتصفيتها بالكامل.
وأكــد أن حالة عدم االستقرار
االقـ ـتـ ـص ــادي بـ ـ ــدأت ت ــؤث ــر عـلــى

 %39نمو إيرادات «هواوي»
أعلنت شركة االتصاالت الصينية هواوي،
ارتـفــاع إيــراداتـهــا بنسبة  39في المئة على
أس ــاس س ـنــوي ،خ ــال الــربــع األول مــن عــام
 ،2019موضحة أن إيــرادات ـهــا ارتـفـعــت إلى
 179.7مليار يوان.
وقــالــت الـشــركــة ،إن هامش صافي الربح
بلغ حوالي  8في المئة للربع األول ،مضيفة
أنه أعلى بقليل عن الفترة نفسها من العام
الماضي.
وأشــارت إلى أنها واصلت تركيزها على
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت واألجهزة الذكية ،واستمرت في
تعزيز كفاء ة وجودة عملياتها ،مما ساعد
على المساهمة في أدائها القوي.
وستركز الشركة في  ،2019على انتشار
تـكـنــولــوجـيــا الـجـيــل ال ـخــامــس ،عـلــى نـطــاق
واسع في جميع أنحاء العالم .وكشفت أنها
ً
بحلول نهاية مارس  ،2019وقعت  40عقدا
تجاريا لنقل تكنولوجيا الجيل الخامس
مع شركات النقل العالمية الرائدة ،وشحنت
أكثر من  70ألف محطة أساسية لتكنولوجيا
ال ـج ـيــل ال ـخــامــس إل ــى األسـ ـ ــواق ف ــي جميع
أنحاء العالم.

و فـ ـ ــي ا ل ـ ــر ب ـ ــع األول م ـ ــن  ،2019أ ط ـل ـقــت
مجموعة أعمال "هواوي انتربرايز" ،منهاجها
الرقمي واستراتيجيتها الجديدة "Huawei
."Inside
وتـ ـلـ ـت ــزم هـ ـ ـ ــواوي ب ـب ـن ــاء أس ـ ــس ال ـص ـيــن
الــرقـمـيــة وجــوهــر الـعــالــم الــرقـمــي مــن خــال
ت ـقــديــم الـمـنـصــة الــرق ـم ـيــة جـنـبــا إل ــى جنب
االتصال الشامل والذكاء االصطناعي.
ون ـ ـ ـشـ ـ ــرت مـ ـجـ ـم ــوع ــة أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال" هـ ـ ـ ــواوي
ان ـت ــرب ــراي ــز" ،أي ـض ــا أول نـقـطــة وص ـ ــول 5G
ّ
ممكنة في العالم لـ  .Wi-Fi 6اعتبارا من نهاية
الربع األول من عام  ،2019وكانت هواوي قد
شحنت أجـهــزة  Wi-Fi 6أكثر مــن أي شركة
أخرى في جميع أنحاء العالم.
وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــة أع ـ ـ ـمـ ـ ــال هـ ـ ـ ــواوي
ك ــون ـس ـي ــوم ــر ألج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـس ـت ـه ـلــك تــوف ـيــر
م ــزي ــد م ــن ال ـق ـي ـمــة لـلـمـسـتـهـلـكـيــن بـتـقــديــم
منتجاتها المبتكرة .وتتمثل استراتيجيتها
األساسية في تقديم تجربة ذكية في جميع
الـسـيـنــاريــوهــات للمستهلكين .وف ــي الــربــع
األول من  ،2019شحنت 59

 Pro P30هاتف يرى في الظالم
ي ـم ـت ـل ــئ س ـ ـ ــوق الـ ـه ــوات ــف
ال ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
الموبايالت ،وغالبا ما نمضي
أياما نبحث مطوال عن الجهاز
المناسب لنا ،إن كنت تبحثين
عن جهاز يجمع بين البطارية
التي تــدوم طويال مع كاميرا
استثنائية وأداء قوي ،فلديك
ه ــا ت ــف ،HUAWEI P30 Pro
أحدث هواتف هواوي ،والذي
يــأتــي مليئا بــأحــدث تقنيات
الـ ـك ــامـ ـي ــرا م ـ ــع طـ ــاقـ ــة كــاف ـيــة
وقدرات إعادة شحن سريعة،
لـخـلــق ال ـت ــوازن الـمـثــالــي بين
الكفاءة والقوة.
التقطي صورا ليال ونهارا
يـحـتــوي هــاتــف HUAWEI
 P30 Proعلى كاميرا رباعية

م ــن الي ـك ــا ق ـ ــادرة ع ـلــى تلبية
جـمـيــع مـتـطـلـبــات الـتـصــويــر
الفوتوغرافي والفيديوغرافي
ل ــدي ـك ــي .أوال ،ه ـن ــاك كــام ـيــرا
رئيسية بدقة  40ميغابكسل
م ــع ح ـســاس ســوبــر سبكترم
الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح ب ــالـ ـم ــزي ــد مــن
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء ن ـ ـحـ ــو ال ـ ـح ـ ـسـ ــاس،
وبالتالي الحصول على صور
جميلة حـتــى عـنــد مــا تكوني
تـسـتـمـعـيــن ب ـت ـن ــاول طـعــامــك
فــي مطعم مــا مــع إن ــارة تكاد
تـكــون مـعــدومــة ،أو إن أردتــي
أن تظهري صورك الفاتنة ليال
لجميع أصدقائك ومعارفك.
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ــدسـ ــة
الـتـصــويــر الــواســع ج ــدا بدقة
 20ميغابكسل ،والتي تجمع

أصــدقــاءك في صــورة واحــدة،
إضــافــة إلــى عــدســة التصوير
الـ ـق ــري ــب  8م ـي ـغ ــاب ـك ـس ــل مــع
السوبر زووم ،والتي تدعكي
تلتقطي صــورا أقــرب لفنانك
المفضل على خشبة المسرح
أو حـ ـت ــى تـ ـف ــاصـ ـي ــل دق ـي ـق ــة
لـ ـتـ ـتـ ـع ــرف ــي ع ـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــب ع ـل ــى
مالبسهم.
أخيرا ،هناك أيضا كاميرا
ت ــاي ــم أوف ف ــاي ــت أو ت ــي أو
أف ،وا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـض ـم ــن ل ـ ــك أن
جـمـيــع ص ــورك تـحـتــوي على
تأثيرات بوكيه غنية ،بحيث
تبرزين من بين جميع صور
الـ ـ ـب ـ ــورت ـ ــري ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ش ـب ـك ــات
التواصل االجتماعي.

جميع أنواع الشركات مما ينبغي
معه ضرورة اإلسراع والمبادرة
نحو طرح مشروع قانون متكامل
ينظم اإلفالس ،ثم عرضه للنقاش
المجتمعي قبل مناقشته بالجهة
الـتـشــريـعـيــة ،لتتمكن الـشــركــات
م ــن ف ـهــم اإلطـ ـ ــار الـتـنـظـيـمــي له
بشكل سليم ،حتى تعي األخطار
المحتملة وكيفية تالفيها ،مبينا
أن «هذا هو ما نحاول القيام به
في مجموعة الياقوت القانونية
ً
انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـن ــا
القانونية واالجتماعية ،من خالل
ما نقوم بتنظيمه من منتديات
وورش ع ـ ـمـ ــل م ـ ـ ــع ش ــر ك ــا ئـ ـن ــا
االس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن ،وت ــرج ـم ــة ما
ت ـس ـف ــر عـ ـن ــه ه ـ ــذه ال ـم ـن ـت ــدي ــات
والورش من توصيات وإيصالها
إلــى األجـهــزة المعنية وجمهور
المهتمين».

جمود تشريعي وحاجة ملحة
للتطوير
وأوضـ ــح ال ـيــاقــوت أن قــانــون
اإلفـ ـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي الـ ـ ـص ـ ــادر
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  1980ل ـ ــم ي ـش ـه ــد أي
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات أو تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ت ــذك ــر
طــوال تلك المدة رغــم التطورات

الـكـبـيــرة ال ـتــي شـهــدتـهــا البيئة
االق ـت ـصــاديــة عـلــى الـمـسـتــويــات
المحلية واإلقليمية وا لــدو لـيــة،
وهو ما جعل النصوص الحالية
الـمـطـبـقــة عـلــى صـعـيــد اإلف ــاس
والعجز عن السداد في الكويت
وغ ـي ــره ــا م ــن دول ال ـم ـن ـط ـقــة ال
تعكس نـمــاذج العمل الحديثة،
ومـ ـ ــن ثـ ــم فـ ـه ــي بـ ـح ــاج ــة مـلـحــة
لـلـتـطــويــر ال ـت ـشــري ـعــي ،لـتــواكــب
متغيرات حركة التجارة العالمية،
وت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع رؤي ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
 ،2035والـتــي تـحـتــاج إلــى بيئة
قانونية وتشريعية قــادرة على
ج ـ ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ورؤوس
األموال إلى داخل الكويت.

حلول فعالة
وت ـطــرق الـيــاقــوت إل ــى أهمية
ً
ورشة العمل المقامة ،مبينا أنها
تسعى إلــى إيـجــاد حـلــول فعالة
لـمــا تـعــانـيــه ال ـشــركــات والـبـيـئــة
االقتصادية من أزمات متتالية؛
فالقوانين الحالية المطبقة على
ص ـع ـي ــد اإلفـ ـ ـ ــاس والـ ـعـ ـج ــز عــن
السداد في الكويت وغيرها في
دول المنطقة قديمة وال تعكس
نماذج العمل الحديثة ،إذ تحتاج

«الكويتية» تنظم حملة
فحوصات ألمراض القلب

لقطة جماعية
نظمت شــر كــة الخطوط الجوية الكويتية ،بالتعاون مع
جمعية القلب الكويتية ،حملة للفحوصات الشاملة لموظفيها
خاصة بأمراض القلب ،والتي أقيمت في الشركة من  21إلى 25
الجاري ،حيث تم من خالل الوحدة المتنقلة للتوعية الطبية
بــأمــراض القلب ،إجــراء الفحوصات الطبية الــازمــة كقياس
السكر والكولسترول وضغط الدم للموظفين ،بالتنسيق مع
القطاع الطبي الخاص بالشركة.
ويــأتــي تنظيم الحملة ضـمــن مـســاعــي الـخـطــوط الجوية
الكويتية للمساهمة في نشر التوعية على كل المستويات
لـلــوقــايــة مــن األم ـ ــراض وال ـحــد مـنـهــا ،وه ــو مــا يـتـمــاشــى مع
نهجها في االلتزام بمسؤولياتها تجاه المجتمع والموظفين،
وحرصها على تعزيز ثقافة االهتمام بالصحة ،حيث ترسخ
مثل هذه الحمالت العادات الصحية السليمة التي هي أساس
التنمية وزيادة اإلنتاجية والتطوير االقتصادي والنهوض
بالمجتمع.
في هذا الشأن ،قال مدير دائــرة العالقات العامة واإلعالم
فايز العنزي« :انطالقا من حرص الخطوط الجوية الكويتية
على سالمة وصحة العاملين فيها بشكل دوري ،أجرت الشركة
حملة للفحوصات الطبية الشاملة لموظفيها بالتعاون مع
جمعية القلب الكويتية ،سعيا منها لتطبيق سياساتها العامة
للمسؤولية االجتماعية باالهتمام بموظفيها ،وتوفير كل
سبل الراحة لهم ،مما يضمن كفاءة باألداء واالطمئنان على
حالتهم الصحية».
وأضاف العنزي« :شهدت الحملة إقباال كبيرا من الموظفين
الذين حرصوا على إجراء الفحوصات الالزمة ،للتعرف على
العوامل المسببة ألمراض القلب ،واتباع أنماط الحياة المعززة
للصحة ،وتعزيزا لضرورة إجراء الفحوصات الدورية ،ونشر
الوعي بأهمية اتخاذ االحتياطيات الصحية الالزمة لتجنب
اإلصابة بأمراض القلب والشرايين».

ً
إلــى مراجعة وفـقــا للمستجدات
التي فرضتها األزمة.

تعديالت مطلوبة
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـيـ ــاقـ ــوت أن ال ـب ـي ـئــة
التشريعية فــي الـكــويــت جـيــدة،
ول ـكــن ت ـح ـتــاج إل ــى ال ـســرعــة في
إدخ ــال الـتـعــديــات الـتــي تــواكــب
ال ـس ــاح ــة ال ـعــال ـم ـيــة وت ـع ــزز ثقة
الـمـسـتـثـمــر األج ـن ـبــي ،وبـجــانــب
إقرار نظام قانوني خاص لنظام
اإلف ـ ــاس ي ـجــب ك ــذل ــك أن يـكــون
هـ ـن ــاك خ ـ ـطـ ــوات م ـ ــوازي ـ ــة نـحــو
إنشاء دوائر قضائية متخصصة
ف ــي ال ـم ـس ــائ ــل ال ـف ـن ـيــة الــدق ـي ـقــة
كـ ـ ــاإلفـ ـ ــاس ،ب ـح ـي ــث ي ـب ــاش ــره ــا
قـ ـض ــاة م ـت ـخ ـص ـصــون ،وك ــذل ــك
إيـ ـج ــاد ن ـص ــوص ت ـن ـظــم عملية
ال ـص ـك ــوك ب ـش ـكــل عـ ــام وعـمـلـيــة
اإلفالس في مسألة الصكوك ،إذ
ب ــرزت مـثــل ه ــذه الـمـشـكــات في
الفترة األخيرة.
وذكـ ـ ـ ــر أن وجـ ـ ـ ــود مـ ـث ــل ه ــذا
الـقــانــون يمكن مــاك الـشــركــة أو
المؤسسة من اإلعالن بكل بساطة
ع ــن تـحـقـيـقـهــم خ ـســائــر فــادحــة
ول ــم يـعــد بــإمـكــانـهــم الـتـعــويــض
واالستمرار ،وهو خطوة إيجابية

خليفة الياقوت

آدم الصراف

نحو تقوية البيئة االقتصادية
والمالية.

بشكل موثوق وقادر على تحقيق
م ـع ــاي ـي ــر الـ ـنـ ـج ــاح ال ـت ـشــري ـعــي
والقانوني.
وأض ـ ــاف الـ ـص ــراف أن ات ـجــاه
ال ـكــويــت لـتـنـفـيــذ خـطــة تنموية
ش ــام ـل ــة ت ـع ـمــل ع ـل ــى تـحــويـلـهــا
إلى مركز مالي وتجاري عالمي
يـتـطـلــب وج ــود ق ــان ــون متكامل
ل ـ ــإف ـ ــاس ي ـ ـعـ ــزز ف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
قــدرت ـهــا عـلــى ج ــذب ال ـمــزيــد من
االستثمارات األجنبية ،ويخلق
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
اإليجابيات في المدى البعيد.

مركز مالي وتجاري
ب ـ ـ ـ ــدوره؛ أوضـ ـ ــح ال ـم ـس ـت ـشــار
القانوني والــدولــي فــي برنامج
ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
ف ــي وزارة ال ـت ـج ــارة األم ـيــرك ـيــة
آدم الـ ـص ــراف أن ورش ـ ــة الـعـمــل
تستهدف وضع حلول عملية من
شأنها تعظيم القيمة الدائنين
والحفاظ على األصول وحمايتها
ووضــع قــانــون لإلعسار المالي

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الرشود :أداء إيجابي لـ «بيتك» مدفوعا بأرباح تشغيلية
ةديرجلا
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• زهران :إجمالي إيرادات التمويل زاد بنسبة  • %9.5المخيزيم :نجحنا في إطالق مبادرات التحول الرقمي
قال الرشود ،خالل البث ّ
الحي
للملتقى التحليلي حول نتائـج
الربع األول المالية لـ«بيتك»
إنه استطاع أن يحقق ً
أداء
ً
إيجابيا للعام ًالخامس على
التوالي ،مدفوعا بأرباح
تشغيلية ناتجة عن األعمال
الرئيسية للبنكّ ،
وتعبر عن
نجاح استراتيجيته التي
وضعها مجلس اإلدارة وتتابع
اإلدارة التنفيذية تطبيقها
على الوجه األمثل.

أكـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لمجموعة « بـيـتــك» بالوكالة،
ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ال ـ ـ ــرش ـ ـ ــود ،إن
صافي أرباح للمساهمين عن
الربع األول من العام الحالي
 ،2019ق ــد ار تـ ـف ــع إ ل ـ ــى 51.6
مليون د يـنــار مـقــار نــة بمبلغ
 44مليونا خالل نفس الفترة
م ــن ال ـع ــام ال ـســابــق ،وبنسبة
نمو  17.4في المئة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــرشـ ـ ــود خ ــال
ّ
الحي للملتقى التحليلي
البث
حــول النتائج المالية للربع
األول  ،2019إن إ جـ ـم ــا ل ــي
إيــرادات التمويل للربع األول
مــن الـعــام الحالي بلغ 228.4
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،بـنـسـبــة نـمــو
 9.5في المئة ،مقارنة بنفس
الفترة من العام السابق ،وبلغ
إج ـم ــال ــي إيـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيــل
للربع األول من العام الحالي
 196.8مليون د يـنــار ،بنسبة
ن ـمــو  4.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وكــذلــك
بلغ صافي إيرادات التشغيل
 118.1مـلـيــونــا ل ـف ـتــرة الــربــع
األول مــن  ،2019بنسبة نمو
 7.1في المئة ،مقارنة بنفس
الفترة من العام السابق.

أسئلة وأجوبة
في جوابه عن سؤال عن االستحواذ على «األهلي المتحد»
البحريني ،قــال زه ــران :فيما يخص ملف صفقة االنــدمــاج
بين «بيتك» و«األهـلــي المتحد» ،فقد تم اإلفصاح عن جميع
المعلومات في السوق إلــى الجهات الرقابية أيضا ،وليس
لدينا أي معلومات جديدة بخصوص هذا االمر .حالما يتوافر
لدينا أي معلومات سيتم بالطبع اإلفصاح عنها في السوق.
وبسؤال عن أداء «بيتك -تركيا» ،قال زهران« :ما زالت تركيا
تساهم بنفس المستوى في المجموعة .كما أن أداء تركيا
ّ
تحسن ايـضــا .ومــن المتوقع أن ت ــزداد تكلفة المخاطر
فــي
قليال ،وهــذا يتماشى مع ظــروف الـســوق .وعلى أيــة حــال ما
زلنا محافظين على مركزنا الثاني كأقل نسبة تمويالت غير
منتظمة في السوق».
ّ
الحي للملتقى التحليلي حول النتائج
وبذلك انتهى البث
المالية للربع األول  ،2019والــذي شهد مشاركة العديد من
ال ـشــركــات االسـتـثـمــاريــة وال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة والمحللين
الماليين واإلعالميين وغيرهم.

وبلغت ربحية السهم للربع
األول مــن الـعــام الحالي 7.50
فلوس مقارنة بـ  6.39فلوس
ع ــن ن ـف ــس ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـع ــام
ال ـســابــق بـنـسـبــة زيـ ــادة 17.4
في المئة.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن م ـح ـف ـظ ــة
الـتـمــويــل اسـتـقــرت عـنــد 9.36
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وارتـ ـ ـف ـ ــع
إجمالي أصول المجموعة إلى
 18.38مليارا ،بــزيــادة قدرها
 612.4مـلـيــو نــا ،وبنسبة 3.4
في المئة مقارنة بنهاية العام
الـســابــق ،وارتـفـعــت حسابات
المودعين إلى  12.299مليارا،
بزيادة قدرها  518.6مليونا،
وبنسبة ز يــادة  4.4في المئة
عن نهاية العام السابق.

أداء إيجابي
وق ــال :اسـتـطــاع «بـيـتــك» أن
ي ـح ـقــق أداء إ ي ـجــا ب ـيــا لـلـعــام
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي،
ً
م ــدف ــوع ــا بـ ــأربـ ــاح تـشـغـيـلـيــة
ناتجة عن األعمال الرئيسية
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،وتـ ـعـ ـب ــر ع ـ ــن ن ـج ــاح
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ب ـي ـت ــك» ال ـتــي
و ضـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
و ت ـ ـقـ ــوم اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة
بمتابعة تطبيقها على الوجه
األم ـثــل ،حيث ج ــاء ت األرب ــاح
متوافقة مع الخطط والبرامج
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة ،وم ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة
للتطورات االقتصادية وحركة
األسـ ـ ـ ـ ــواق ،وم ـ ــؤك ـ ــدة جـ ــدوى
مـ ــا تـ ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذه مـ ــن ق ـ ـ ــرارات
وترتيبات ،من أهمها التركيز
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـمـ ـص ــرف ــى
الــرئـيـســى لـلـبـنــك ،والـتـخــارج
من االستثمارات في المجاالت
غـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة
إل ـ ـ ــى تـ ـعـ ـمـ ـي ــق ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات
المهنية والتطبيقات والنظم
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،مــع
االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ال ـ ـ ـتـ ـ ــام وال ـ ـشـ ــامـ ــل
بـ ــال ـ ـضـ ــوابـ ــط وال ـت ـع ـل ـي ـم ــات
الصادرة في هذا الشأن».
وف ــي مـجــال الـصـكــوك ،قــال
ً
الرشود إن «بيتك» نجح أخيرا
عبر ذراعه االستثمارية شركة

عبدالوهاب الرشود

شادي زهران

فهد المخيزيم

«بـيـتــك كــاب ـي ـتــال» ف ــي تــرتـيــب
عمليتي إصدار صكوك بقيمة
 1.6م ـل ـي ــار دوالر لـمـصـلـحــة
بنك أبوظبي األول وبنك دبى
اإلس ــام ــي م ــع م ـج ـمــوعــة من
البنوك اإلقليمية والعالمية،
ب ـم ــا ي ــؤك ــد ري ـ ـ ــادة مـجـمــوعــة
«بـ ـيـ ـت ــك» والـ ـثـ ـق ــة فـ ــي دوره ـ ــا
الـمـتـمـيــز ف ــي تــرس ـيــخ منتج
ال ـص ـك ــوك ك ـم ـص ــدر أس ــاس ــي
لتمويل الشركات والحكومات
ً
والمشاريع الكبرى ،انطالقا
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة
لمجموعة «بيتك» في إصدار
الصكوك ،مما يجعلها محل
ث ـق ــة وتـ ـق ــدي ــر مـ ــن ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـب ــرى والـ ـحـ ـك ــوم ــات ح ــول
العالم.

المجموعة للمساهمين (بعد
ال ـضــري ـبــة) بـلــغ  51.6مـلـيــون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ك ـم ــا فـ ــي  31مـ ــارس
 ،2019ما يمثل زيادة بنسبة
 17.4في المئة ،مقارنة بمبلغ
 44مـلـيــو نــا ل ـلــر بــع االول من
عام .2018
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن االر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ق ـب ــل
ا ل ـض ــر ي ـب ــة ل ـل ــر ب ــع األول مــن
ع ـ ـ ـ ــام  2019ب ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــغ 78.1
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار أعـ ـل ــى بـشـكــل
مادي بنسبة  33.7في المئة،
مقارنة بنفس الفترة من العام
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،وذل ـ ـ ــك ي ــرج ــع ال ــى
تسجيل مـصــار يــف ضريبية
غ ـيــر اع ـت ـي ــادي ــه ف ــي مــالـيــزيــا
بمبلغ  11مليونا للربع األول
من .2019
إن ا ل ـت ـغ ـي ـي ــر األ خـ ـ ـي ـ ــر فــي
القانون الضريبي في ماليزيا
أثـ ــر ع ـلــى اص ـ ــول الـضــريـبـيــة
المؤجلة ،وقامت المجموعة
بتسجيل اثرها بالكامل خالل
الربع األول من .2019
وأضاف زهران أن إجمالي
االي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة بـلــغ
 196.8مـلـيــو نــا ،و ه ــذا يعني
ز ي ــادة بمبلغ  7.7مــا يـيــن أو
 4.1في المئة ،مقارنة بنفس
ال ـف ـت ــرة م ــن الـ ـع ــام ال ـمــاضــي.
وقد نتجت هذه الزيادة بشكل
رئيسي عن إيرادات االستثمار
بمبلغ  14.2مليونا وصافي
ال ــرب ــح م ــن الـعـمـلــة األجـنـبـيــة
ب ـم ـب ـل ــغ  2.3مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ك ــوي ـت ــي واي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ــرس ــوم

والعموالت بمبلغ  0.8مليون
دينار.

ال مستجدات
وف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــص م ـ ـلـ ــف
ص ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ب ـ ـيـ ــن
«ب ـي ـتــك» و»األهـ ـل ــي الـمـتـحــد»،
ق ـ ــال ال ـ ــرش ـ ــود« :أشـ ــرنـ ــا عـبــر
إفـ ـ ـص ـ ــاح ـ ــات رسـ ـمـ ـي ــة ب ــآخ ــر
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،وال م ـس ـت ـجــدات
بهذا الشأن .وقد نشرت جميع
هـ ــذه اإلفـ ـص ــاح ــات م ــن خــال
الـ ـم ــوق ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـبــورصــة
ا لـكــو يــت .وسيتم تحديث أي
تطورات الحقة عند حدوثها
وتوفرها».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
ال ـمــال ـيــة لـلـمـجـمــوعــة ،ش ــادي
زهـ ـ ـ ـ ـ ــران ،إن ص ـ ــاف ـ ــي أرب ـ ـ ــاح

عمليات بيع مبكرة
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـ ــزيـ ـ ــادة فــي
إيـ ـ ـ ـ ــرادات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ت ـعــود
ا لــى عمليات ا لـبـيــع المحققة
مبكرا مقارنة بالعام السابق،
مما أدى الــى زيــادة مساهمة
اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ــي
إجمالي االيرادات التشغيلية
ل ـت ـص ــل الـ ـ ــى  13ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة،
م ـقــارنــة بـنـسـبــة  6ف ــي الـمـئــة
لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،م ـ ــع ال ـع ـل ــم
بــأن مساهمة االيـ ــرادات غير
التمويلية األ خ ــرى قــد بلغت
 21.9في المئة ،مقارنة بنسبة
 20.9في المئة للعام السابق.
و لـ ـ ـف ـ ــت ا لـ ـ ـ ــى أن إ جـ ـم ــا ل ــي
ا ي ــرادات التمويل زاد بنسبة
 9.5في المئة ،وذلك من مبلغ
 208.6ماليين د يـنــار ،ليصل
ا لـ ـ ــى م ـب ـل ــغ  228.4م ـل ـي ــو ن ــا.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــال وبـ ـسـ ـب ــب
ا لــز يــادة فــي (تكلفة التمويل)
الـتــي ب ــدأت بــاالنـعـكــاس على
النصف الثاني من عام 2018
فقد انخفض صافي إيــرادات
التمويل بنسبة  7.3في المئة
مقارنة بالربع األول من عام
 2018إال أنه تحسن على أية
ح ــال بـنـسـبــة  4.7ف ــي الـمـئــة،
م ـق ــارن ــة ب ــال ــرب ــع األخـ ـي ــر مــن
.2018
وق ـ ــال« :ان ـخ ـف ــض إج ـمــالــي

الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــف ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
ا ل ـب ــا ل ــغ  78.7م ـل ـي ــون د ي ـن ــار
هامشيا بمبلغ ( )0.1مليون
د ي ـ ـنـ ــار أو ب ـن ـس ـب ــة ( 0.1فــي
المئة) أدت الجهود المبذولة
مـ ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـخ ـصــوص
تــرش ـيــد وتـخـفـيــض الـنـفـقــات
الــى احـتــواء النفقات ،بالرغم
مــن نـمــو األ ع ـم ــال المصرفية
و ظ ــروف التضخم فــي بعض
الدول التي تمارس المجموعة
انشطتها فيها».
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ــى أن ص ــا ف ــي
اي ــرادات التشغيل بلغ 118.1
م ـل ـيــونــا ،وهـ ــذا يـعـنــي زي ــادة
بمبلغ  7.8مايين أو  7.1في
المئة ،مقارنة بمارس ،2018
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت ن ـس ـبــة
التكلفة الى اإليراد عند 39.98
في المئة مقارنة بعام ،2018
وبـنـسـبــة أق ــل م ـقــارنــة بنفس
ا لـ ـفـ ـت ــرة لـ ـل ــر ب ــع األول 2018
والتي بلغت فيها  41.67في
ّ
تحسن
ا لـمـئــة ،مما يــدل على
كـ ـ ـف ـ ــاء ة إجـ ـم ــال ــي االيـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـ ـت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــد
فـ ـ ــي إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـمـ ـص ــاري ــف
التشغيلية.

نمو إيجابي
وتابع زهــران« :اضافة الى
ذ لــك استقرت نسبة التكلفة/
اإليــرادات في بيتك – الكويت
ع ـنــد نـسـبــة  33.5ف ــي الـمـئــة،
و هــي ا قــل مــن نسبة متوسط
ا ل ـب ـنــوك اإل ســا م ـيــة المحلية
البالغة  40.8في المئة ،ونسبة
م ـتــوســط ال ـب ـنــوك الـتـقـلـيــديــة
ا ل ـم ـح ـل ـيــة ا ل ـب ــا ل ـغ ــة  35.2فــي
ال ـم ـئــة (بـ ـن ــاء ع ـلــى ال ـب ـيــانــات
المالية المعلنة لعام .)2018
وزاد م ـ ـتـ ــو سـ ــط األ ص ـ ـ ــول
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــدرة ل ـلــربــح
بنسبة  5.4في المئة مقارنة
ب ـم ــارس  ،2018م ـمــا يــوضــح
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــار
الـ ـنـ ـم ــو اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ل ــأص ــول
الـمــدرة للربح خــال العامين
الماضيين».
وأضــاف أن صافي هامش

الـ ـتـ ـم ــوي ــل ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـلــغ
 3.04فــي الـمـئــة ،وه ــذا يعني
ا ن ـخ ـفــا ضــا ب ـم ـقــدار  14نقطة
أس ــاس عــن ع ــام  ،2018حيث
بلغت  3.18في المئة.
كما أ نــه أعلى هامشيا من
الــربــع ال ــراب ــع مــن ع ــام .2018
ت ـ ـح ـ ـسـ ــن مـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط ال ـ ـعـ ــائـ ــد
للمجموعة تواكب مع الزيادة
فــي م ـعــدالت ا لــر بــح المحلية
وال ــدولـ ـي ــة .وع ـل ــى أيـ ــة ح ــال،
وكما ذكرنا سابقا ،فقد كانت
تكلفة التمويل أعلى مقارنة
بــالــربــع األول م ــن ع ــام 2018
بـسـبــب زيـ ــادة أربـ ــاح «بـيـتــك»
لنفس الفترة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـمـجـمــوعــة،
فهد المخيزيم ،الى أن البيئة
التشغيلية في الكويت شهدت
ً
ً
تحسنا ملحوظا مــع ار تـفــاع
معدالت النمو وارتفاع أسعار
النفط ،مبينا أنه من المتوقع
أن يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ن ـ ـمـ ــو ا لـ ـن ــا ت ــج
المحلي الكويتي  4في المئة
لعام  2019مقارنة بنمو 2.3
فــي الـمـئــة فــي عــام  ،2018مع
معدل تضخم سنوي طفيف
لم يتجاوز  1في المئة.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت
الـ ـس ــوق الـ ـعـ ـق ــاري اس ـت ـق ــرارا
مـلـحــوظــا خ ــال ال ــرب ــع األول
من العام الحالي ،حيث نمت
بـمـعــدل مـحــدود  4فــي المئة،
ف ــي ح ـي ــن ارت ـف ـع ــت تـ ـ ــداوالت
بورصة الكويت إلى معدالت
اسـتـثـنــائـيــة ،حـيــن بلغت 1.9
مليار دينار مدفوعة بتدفقات
رؤوس األمـ ـ ــوال م ــن ال ـخــارج
ب ـعــد تــرق ـيــة الـ ـس ــوق لـمــؤشــر
فوتسي لألسواق الناشئة.
وأض ـ ــاف أن «ب ـي ـتــك» نجح
بـ ــإطـ ــاق مـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـت ـح ــول
الرقمي بما يالئم احتياجات
وطبيعة القطاعات التشغيلية
ا ل ــر ئ ـي ـس ــة ،و ل ـت ـن ـم ـيــة وإدارة
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ب ـ ـك ـ ـفـ ــاء ة ،وت ـع ـظ ـيــم
ري ـ ــادت ـ ــه وت ــوسـ ـي ــع ال ـح ـص ــة
ال ـس ــوق ـي ــة ،م ــن خ ـ ــال أف ـضــل
مـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ف ـ ــي أداء
األعمال وتقديم الخدمة.

«وربة» 5 :رابحين في سحب «السنبلة» «برقان» يعلن فائزي «يومي» «التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»
األسبوعي الـ ١٦
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك وربـ ـ ـ ـ ــة الـ ـف ــائ ــزي ــن
الـ ـخـ ـمـ ـس ــة ف ـ ــي سـ ـح ــب ال ـس ـن ـب ـلــة
األسـ ـب ــوع ــي ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر فــي
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ظ ـه ــرا م ــن ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس؛ ب ـح ـضــور م ـم ـثــل عن
وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وا لـ ـصـ ـن ــا ع ــة
وموظفي البنك.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـع ـم ــاء ال ــذي ــن
ح ــال ـف ـه ــم الـ ـح ــظ خـ ـ ــال سـحــب
الـسـنـبـلــة الـ ـس ــادس ع ـش ــر ،فقد
تــوج  5رابحين مــن عمالء بنك
ورب ــة ،حـصــل كــل منهم عـلــى  1000دي ـنــار ،وهــم
د .محمد عــادل مصطفى المطوع ،هــادي فاضل
طلميس العجمي ،فيصل محمد فــر حــان عبيد،
ناصر فالح شنار السبيعي ،ابــرار عفات محمد
العنزي.
ويـمـثــل ح ـســاب السنبلة الـخـيــار األم ـثــل لكل
الراغبين في توفير األموال ،وتحقيق عوائد مالية
ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة الى
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وت ـمــاش ـيــا م ــع رغ ـب ـتــه ف ــي ت ـطــويــر وتـحــديــث

خدماته وحلوله المصرفية بما
يتوافق مع تحقيق المصلحة
والـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة األكـ ـ ـب ـ ــر ل ـع ـم ــائ ــه،
ونـظــرا لتنامي قــاعــدة عمالئه
وال ـت ـج ــاوب الـكـبـيــر الـ ــذي لـقــاه
الحساب ،يعيد بنك وربة إطالق
حساب «السنبلة» بحلة جديدة
ومـتـطــورة فــي  2019تـطــوي في
ثـنــايــاهــا جــوائــز نـقــديــة وعينية
أك ـبــر ،حـيــث ق ــام بتعديل وتـيــرة
الـسـحــوبــات والـقـيـمــة اإلجمالية
للجوائز النقدية والعينية التي
يحصل عليها العمالء لتصل الى أكثر من مليون
دينار!
ويستمر البنك في السحوبات االسبوعية على
خمسة رابحين  1000دينار لكل منهم ،وتتميز
السنبلة في  2019بالسحوبات الكبرى (Mega
 )Drawsال ـتــي ت ـقــام ك ــل رب ــع س ـنــة لـتـكـشــف عن
خمسة رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول
 100ألف دينار ،وأربعة رابحين بسيارات Land
.Cruiser VXR

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على
حساب يومي ،وفاز كل واحد منهم بـ  5000دينار ،والفائزون هم:
حسين حمد الهالل ،محمد سعيد الدويسان ،فوزي خليل القالف،
سبا طالب أكبر حسين ،وعبداللطيف عبدالمحسن النفيسي.
وإضــافــة للسحب الـيــومــي ،يــوفــر «ب ــرق ــان» سحبا رب ــع سنوي
لحساب «يومي» ،للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125.000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العمالء أال يقل
رصيدهم عن  500دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب،
كما أن كل  10دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب .وإذا
كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق ،فإن صاحبه سيكون
مؤهال لدخول كل السحوبات اليومية وربع السنوية.

أجــرى البنك التجاري السحب
األسبوعي على «حساب النجمة»
وح ـم ـل ــة «رات ـ ـبـ ــك وف ــوق ــه ك ـ ــاش»،
بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
وج ــاء ت نتائج السحب على
النحو التالي:
س ـ ـ ـحـ ـ ــب حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
األسبوعي جائزة بقيمة 5000
دينار كانت من نصيب غربللي
عبدالوهاب الغربللي.
ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي لحملة
«راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة  1000دينار
كانت من نصيب منى عباس الدشتي.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن جــوائــز ح ـســاب النجمة
أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
إضــافــة إل ــى تنوعها ط ــوال الـسـنــة ،وتتضمن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة  5000د.ك،
وشهرية بقيمة  20000د.ك ،و نـصــف سنوية
وقدرها  500000د.ك ،إضافة إلى أكبر جائزة في
العالم مرتبطة بحساب مصرفي ،والتي حصــل

البنك بموجبها على شهادة
غ ـي ـن ـيــس لـ ــأرقـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة
والبالغة  1.5مليون دينار.
وع ـ ـ ـ ــن آل ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـت ـ ــح حـ ـس ــاب
الـ ـنـ ـجـ ـمـ ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــأهـ ـ ــل لـ ــدخـ ــول
الـسـحــوبــات وال ـفــوز بالجوائز
القيمة ،كشف البنك أ نــه يمكن
فتح حساب النجمة فقط بإيداع
 100دينار ،ويجب أن يكون في
ال ـح ـســاب مـبـلــغ ال يـقــل ع ــن 500
دينار لدخول جميع السحوبات
عـلــى ك ــل ال ـجــوائــز ال ـتــي يقدمها
الحساب.
وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كلما زاد المبلغ
الـمـحـتـفــظ ب ــه ف ــي ال ـح ـســاب زادت ف ــرص فــوز
العميل ،حيث إن كــل  25دي ـنــارا تــوفــر فرصة
واح ـ ــدة ل ـل ـفــوز ،ف ـضــا ع ــن ال ـم ــزاي ــا اإلضــاف ـيــة
التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على
بطاقة سحب آ لــي ،ويستطيع الحصول على
بطاقة ائـتـمــان بضمان الـحـســاب ،والحصول
على الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

«بوبيان» :فعاليات وأنشطة اجتماعية عديدة خالل رمضان
الياقوت :البنك ينفرد بمبادرات تميزه في الشهر الفضيل
أعـ ـل ــن ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان خـطـتــه
لشهر رمـضــان والـتــي تتضمن
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
واالنشطة التي اعتاد تنظيمها
خالل الشهر الفضيل الى جانب
مجموعة مميزة من الفعاليات
التي ينظمها ألول مرة.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـبـنــك
وليد الياقوت إن «شهر رمضان
يمثل فترة عمل مميزة لجميع
م ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك حـ ـي ــث ي ــرغ ــب
الجميع في التطوع والعمل في
الفعاليات التي ينظمها البنك،
وه ـ ــو مـ ــا ي ــؤك ــد ال ـ ـتـ ــزام ال ـب ـنــك
بدوره االجتماعي وحرصه على
ال ـتــواصــل مــع مختلف شــرائــح
المجتمع».
وأض ـ ـ ــاف ان الـ ـع ــام ال ـحــالــي
سيشهد استمرار مجموعة من
الـمـبــادرات الـتــي تبناها البنك
ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
مع إطالق مجموعة جديدة من
ال ـم ـبــادرات الـتــي سيعلن عنها
ف ــي ح ـي ـن ـهــا والـ ـت ــي تـسـتـهــدف
الموظفين والعمالء والجمهور.
ولفت الياقوت إلــى أن فريق
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة فـ ــي ال ـب ـنــك

ال ــى جــانــب ال ـفــريــق الـتـطــوعــي،
وتحت إشراف إدارة االتصاالت
والعالقات المؤسسية سيقوم
بتنفيذ جميع هــذه الـمـبــادرات
الـ ـمـ ـش ــارك ف ـي ـهــا م ــع ف ـتــح ب ــاب
التطوع لعمالء البنك وغيرهم،
للمشاركة في بعض المبادرات
مثل «نقصة بوبيان».

«نقصة بوبيان»
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـي ـ ــاق ـ ــوت إلـ ـ ـ ــى أن
«بــوبـيــان» مستمر فــي رمضان
ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة «ن ـق ـصــة
بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان» ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـض ـمــن
قـيــام ع ــدد مــن متطوعي البنك
بـ ـمـ ـس ــاع ــدة عـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـط ـه ــاة
الكويتيين المعروفين بإعداد
وجبات مميزة من أبرز األطباق
الرمضانية التي يتقنها هؤالء
الـطـهــاة وتــوزيـعـهــا على األســر
المتعففة والعمال في مختلف
مناطق الكويت.
وأضاف أن الهدف من الحملة
إبراز أهمية التالحم في الشهر
الفضيل وأن إفطار صائم يمكن
ان ي ـك ــون بـشـكــل أج ـم ــل وأك ـثــر

ً
ت ــراب ـط ــا وم ــن ح ــق الـجـمـيــع ان
يحصل على وجبة مميزة حتى
وإن كانت تبرعا.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق
م ــع أح ـ ــد ال ـم ـط ــاب ــخ ال ـمــركــزيــة
المعتمدة من الجهات المعنية
الحكومية كالبلدية ووزار ت ــي
الـصـحــة وال ـت ـج ــارة إل ــى جــانــب
حصولها على أعلى الشهادات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة (االي ـ ـ ـ ـ ـ ــزو) ف ـ ــي ه ــذا
الـمـجــال ،حيث سيقوم الطهاة
والمتطوعون باستخدام جميع
إمكانياتهم من اجل إعداد هذه
الــوجـبــات وفــق أعـلــى المعايير
الصحية المتعارف عليها.

أكبر مسابقة للقرآن الكريم
مــن ناحية اخ ــرى ،قــال مدير
إدارة التدقيق الشرعي في بنك
بــوب ـيــان ال ـش ـيــخ فـ ــواز م ـشــاري
الكليب ان البنك سينظم للعام
الخامس على التوالي مسابقة
«رتل مع بوبيان» لحفظ القرآن
الـكــريــم للناشئة والـشـبــاب من
الــذكــور واإلن ــاث مــن ســن  7الى
 17سنة والتي تعتبر المسابقة

حملة رتل مع بوبيان
الـكـبــرى عـلــى مـسـتــوى الكويت
خ ــال ال ـش ـهــر الـفـضـيــل كــونـهــا
مفتوحة للجميع س ــواء كانوا
من أبناء عمالء البنك او غيرهم.
وتوقع الكليب ان يصل عدد
المشاركين خالل العام الحالي
إل ــى ح ــوال ــي  1000م ـش ــارك اي
حوالي خمسة اضعاف الــدورة
االولــى للمسابقة والتي شارك
فـيـهــا نـحــو  200شـخــص فقط،
وه ــو مــؤشــر عـلــى م ــدى اتـســاع
ال ـم ـس ــاب ـق ــة وانـ ـتـ ـش ــاره ــا بـيــن

م ـخ ـت ـلــف االط ـ ـفـ ــال وال ـن ــاش ـئ ــة،
السيما انها مفتوحة للجميع
سـ ــواء ك ــان ــوا م ــن ع ـمــاء الـبـنــك
او غيرهم.

حملة «خطوات» بوبيان 6
مــن جهة أخ ــرى ،قــال المدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي إلدارة االتـ ـص ــاالت
وال ـعــاقــات الـمــؤسـسـيــة قتيبة
الـبـســام ان ــه بـعــد الـنـجــاح الــذي
حققته حملة خطوات  STEPSفي

حملة نقصة بوبيان

األع ــوام الخمسة الماضية فإن
ال ـب ـنــك وب ــال ـت ـع ــاون م ــع مجمع
ال ـح ـمــراء ال ـفــاخــر والـمـجـمــوعــة
الـتـطــوعـيــة  P5Mس ــوف ينظم
ال ـح ـم ـل ــة ل ـل ـع ــام الـ ـ ـس ـ ــادس مــع
تطويرها لتكون اكثر انتشارا
وفائدة للجميع.
ً
وأض ــاف الـبـســام انــه حرصا
من إدارة بنك بوبيان على إجراء
المزيد من التطوير في الحملة
وزيـ ــادة مـســاحــة نجاحها هــذا
العام ،قررت إدارة البنك ان يتم

التبرع بدينار مقابل كل خمس
دقائق مشيا في مركز الحمراء
ً
م ــن ال ـســاعــة  4ال ــى  6م يــومـيــا
طوال الشهر الفضيل.
ك ـ ـمـ ــا أوضـ ـ ـ ـ ــح انـ ـ ـ ــه ب ـج ــان ــب
أه ـم ـيــة ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـجــانــب
اإلن ـســانــي م ــن حـمـلــة خ ـطــوات،
ف ـق ــد تـ ــم ال ـت ــرك ـي ــز أيـ ـض ــا عـلــى
تــرسـيــخ الـمـفـهــوم االجـتـمــاعــي
واالس ــري ،حيث يمكن لألسرة
ان تـشــارك فــي هــذه الحملة من
خــال ممارسة المشي من قبل

اآلبـ ـ ـ ــاء واألم ـ ـه ـ ــات ال ـ ــى جــانــب
وجود مكان مخصص لالطفال
يمكنهم البقاء فيه واالستمتاع
بألعاب وبرامج ترفيهية تحت
ا ش ــراف متخصصين وتنظيم
دورات للجنسين (كل على حدة)
للتمارين الرياضية التي تساعد
في بناء الجسم السليم.
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«المباني» تربح  13.7مليون دينار خالل الربع األول

«المتحدة» تجدد وتعدل عقد
تسهيالت ائتمانية
قـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة
العقارات المتحدة،
إنها وقعت بتاريخ
 25أبــريــل الـجــاري
عـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد
وتعديل تسهيالت
ائتمانية مع بنك برقان ،على أن يكون
اجمالي قيمة التسهيالت بعد التعديل  59.5مليون دينار ،وذلك خالل
فترة سداد تنتهي في  15أبريل  2020بغرض تمويل أنشطة الشركة.

حـ ـقـ ـق ــت ش ــرك ــة
الـمـبــانــي أربــاحــا
بـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـهــا
 1 3 . 7مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو ن
دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ،وذل ـ ـ ــك
خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فــي
 3 1م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر س
 ،2019م ـقــار نــة م ــع أر ب ــاح
بلغت قيمتها  12.1مليون د يـنــار ،وذ لــك خــال الفترة
المذكورة من عام  ،2018حيث بلغت ربحية السهم  13.2فلسا.

«الكويتية لالستثمار» تربح
 7.5ماليين دينار
أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار ،تحقيق  7.556ماليين دينار
أرباحا صافية خالل الربع األول من  ،2019بنمو نسبته  98في المئة،
بالنظر للفترة المثيلة في  ،2018وبلغت ربحية السهم نحو  14فلسا.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إنها سجلت نسب نمو قوية
على جميع مؤشراتها المالية عن فترة األشهر الثالثة األولى من
العام ،فقد حققت نموا في اإليرادات التشغيلية بنحو  41في المئة،
كما بلغت نسبة النمو بأرباح التشغيل  70في المئة ،فضال عن
نمو صافي األرباح بنحو  98في المئة ،مقارنة بالفترة نفسها من
العام الماضي.

الصالح :الثقة األجنبية بأسواق المال الكويتية باتت كبيرة
تدشين الدفعة األولى من المرحلة الثالثة من تطوير البورصة بنجاح
عيسى عبدالسالم

إدراج بعض
الصناديق
العقارية سواء
بتأسيس
جديدة أو
تحويل
القائمة

العصيمي

تحديد
أسهم معينة
لإلقراض
واالقتراض

الطبطبائي

أكـ ــد رئ ـي ــس ق ـط ــاع األس ـ ــواق
مثنى الصالح أن الثقة األجنبية
بــأســواق الـمــال الكويتية باتت
كبيرة ،في ظل خطط التطوير
ال ـتــي يـتــم تفعيلهاّ عـلــى أرض
الــواقــع ،والـتــي تمثل ضمانات
ً
الستثمار مستقر وآمن ،مضيفا
أن بورصة الكويت أتمت سلسلة
اج ـت ـمــاعــات فـنـيــة م ــع نـحــو 25
م ــؤس ـس ــة أج ـن ـب ـي ــة ،ل ـل ـتــرويــج
ال ـم ـن ــاس ــب ل ـل ـكــويــت وســوق ـهــا
المالي.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر
ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك ب ـي ــن هـيـئــة
األسـ ـ ـ ـ ــواق وشـ ــركـ ــة الـ ـب ــورص ــة
وا لـشــر كــة الكويتية للمقاصة،
أمــس ،بمناسبة إطــاق الدفعة
األول ـ ـ ــى م ــن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة
م ــن مـ ـش ــروع ت ـط ــوي ــر الـ ـس ــوق،
والتي شملت استحداث منصة
لـ ـ ـت ـ ــداول وح ـ ـ ـ ــدات ال ـص ـن ــادي ــق
االستثمارية والعقارية المدرة
ل ـلــدخــل (الـ ـمـ ـت ــداول ــة) ،وع ــرض
ال ـ ـش ـ ــراء وصـ ـفـ ـق ــات ال ـم ـب ــادل ــة
واستحداث جلسة التداول على
سعر اإلغــاق ()Trade at Last
وتحسين آلية الصفقات المتفق
عليها وتطوير بعض القواعد
وال ـلــوائــح ،فــي حين تــم تأجيل
إطـ ــاق ال ـب ـيــع ع ـلــى الـمـكـشــوف
وإق ـ ـ ـ ــراض واقـ ـ ـت ـ ــراض األوراق
الـمــالـيــة إل ــى وق ــت الح ــق لعمل
مــزيــد مــن االخ ـت ـب ــارات ،للتأكد
من جاهزية جميع األطراف في
تقديم هذا المنتج.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـص ــال ــح أن ه ــذه
التغييرات ا لـتــي يتم تطبيقها
كجزء من مشروع تطوير السوق
الق ــت إش ــادة عالمية مــن خــال
الزيارات التي قامت بها الهيئة
ً
م ــؤخ ــرا ف ــي اوروب ـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا،
ً
م ــؤك ــدا أن ه ــذه ال ـج ـهــات ليس
لديها أي مالحظات عالقة على
ملف ترقية الكويت.

االنضمام إلى األيسكو
أع ــرب الـصــالــح عــن سـعــادتــه بــانـضـمــام الـشــركــة الكويتية
للمقاصة الى منظمة (األيسكو) ،بعد انضمام هيئة أسواق المال
وشركة البورصة" ،فقد عملنا جاهدين خالل األعوام الماضية
لتنفيذ خططنا االستراتيجية ،وأحدها التوافق مع المعايير
الدولية للبنى التحتية ألسواق المال التي تطورها المنظمة".

ً
متوسطا العصيمي والطبطبائي خالل المؤتمر الصحافي أمس
الصالح

محمد العصيمي
وذك ــر أن ــه تــم تــأجـيــل اطــاق
عـمـلـيــة ال ـب ـيــع ع ـلــى الـمـكـشــوف
وإق ـ ـ ـ ــراض واق ـ ـت ـ ــراض األس ـه ــم
إلج ــراء المزيد مــن االخـتـبــارات
ألطراف السوق في موعد أقصاه
ً
 30يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،مـبـيـنــا أن
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة ت ـعــد خـطــوة
إض ــاف ـي ــة ف ــي مـ ـش ــروع تـطــويــر
الـ ـس ــوق ،والـ ـ ــذي أتـ ــم الـمــرحـلــة
األولى في مايو  2017والمرحلة
الثانية في أبريل .2018
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أب ـ ـ ـ ــرز ن ـت ــائ ــج
الـ ـم ــراح ــل ال ـس ــاب ـق ــة مـ ــن خ ــال
ت ــرقـ ـي ــة الـ ـك ــوي ــت إلـ ـ ــى م ـص ــاف
األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة م ــن جــانــب
أرقـ ـ ـ ــى م ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـص ـن ـيــف
الـعــالـمـيــة وه ــي فــوتـســي راســل
واس ان بي داو جونز ،باإلضافة
إل ــى وض ــع ال ـكــويــت ف ــي قــائـمــة
ال ـ ـمـ ــراق ـ ـبـ ــة ل ـل ـت ــرق ـي ــة م ـ ــن ق ـبــل
مورغان ستانلي.
وذكـ ـ ــر أن ت ـن ـف ـيــذ ت ـغ ـي ـيــرات
هذه المرحلة جاء نتيجة جهد
اس ـت ـم ــر  6أشـ ـه ــر ،ب ـع ــد إج ـ ــراء
سلسلة مــن اخـتـبــارات موسعة
مــع جميع األطـ ــراف الـمـشــاركــة
ب ـهــدف ض ـمــان جـهــوزيـتـهــا مع
تــأم ـيــن ق ـ ــدرة أن ـظ ـم ـت ـهــا اآلل ـيــة
السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ك ـ ــل ال ـم ـت ـغ ـي ــرات
الخاصة بهذه المرحلة .وتشمل
قــائـمــة األطـ ــراف الـمـشــاركــة كال
من هيئة أســواق المال وشركة

بورصة الكويت لألوراق المالية
وال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للمقاصة
وشـ ــركـ ــات ال ــوس ــاط ــة ال ـمــال ـيــة
وشركات االستثمار.
وحـ ــول الـمـشـتـقــات الـمــالـيــة،
أوضــح الصالح أن هناك فريقا
متكامال من هيئة أسواق المال
وشـ ــركـ ــة الـ ـب ــورص ــة وال ـش ــرك ــة
الكويتية للمقاصة مكلف بإعداد
وان ـج ــاز كــل ال ـلــوائــح المتعلقة
بنظام عمل المشتقات ،مشيرا
ال ــى أن ال ــدراس ــة تـشـمــل عـقــود
المشتقات واألنظمة األساسية
لها ،رغبة في اعداد نظام العمل
بشكل متكامل ،على غرار ما تم
إجراؤه في منظومة .ccp
وع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــا تـ ــم
بـخـصــوص صــانــع ال ـســوق قــال
الـصــالــح إن ــه تــم اعـتـمــاد جميع
القواعد المتعلقة به ،ولكن هناك
بعض المالحظات التي تبينت،
بناء على االخـتـبــارات الجارية
مع احدى الشركات االستثمارية،
ون ـع ـم ــل ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جـمـيــع
االط ــراف على صياغتها ضمن
قواعد عمل نظام صانع السوق،
بما يتوافق قانونيا ولوائحيا
مع القوانين المعمول بها.

طرح المزيد
م ــن جــان ـبــه ،ك ـشــف الــرئـيــس

ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـب ــورص ــة ال ـكــويــت
بالوكالة محمد العصيمي عن
تــواصــل الـبــورصــة مــع عــدد من
شركات االستثمار حول إدراج
ب ـع ــض ال ـص ـن ــادي ــق ال ـع ـق ــاري ــة،
سواء بتأسيس صناديق جديدة
او ب ـت ـحــول أخ ـ ــرى ق ــائ ـم ــة ،من
خالل تعديل نظامها األساسي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـص ـ ـي ـ ـمـ ــي أن
ال ـص ـن ــادي ــق ال ـع ـق ــاري ــة ال ـم ــدرة
للدخل الـ  REITSال تصلح إال أن
تكون مدرجة ،الفتا الى أنه في
حال انسحبت من السوق يجب
ع ـل ـي ـهــا إج ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات عـلــى
نظامها األساسي.
وذكر أن المراحل المتبقية
ستركز أكثر على طرح المزيد
من المنتجات وأقربها إقراض
واق ـ ـ ـتـ ـ ــراض األس ـ ـهـ ــم وال ـب ـي ــع
عـلــى ال ـم ـك ـشــوف ،كـمــا يـجــري
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـط ــرح ال ـمــارجــن
وإعداد دراسة للمشتقات ترفع
إلى الهيئة في اكتوبر المقبل،
ويتم طرحها الستطالع اآلراء
عليها في الشهر ذاته.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه م ـ ــع ف ـتــح
المجال أمام تداول الصناديق
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــداولـ ــة ي ـك ــون
الـســوق العقاري بما يزخر به
من سيولة جزءا من البورصة،
ً
م ـض ـي ـف ــا ان ش ــرك ـت ــي ال ـمــركــز
المالي وبيتك كابيتال كانتا من

«األولى تكافل» تشارك في «مؤتمر
العقبة  »2019الدولي السابع
شـ ــاركـ ــت الـ ـش ــرك ــة األولـ ـ ــى
ل ـل ـتــأم ـيــن ال ـت ـكــاف ـلــي "األول ـ ــى
ت ـ ـكـ ــافـ ــل" ،إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات
ال ـم ــدرج ــة ف ــي س ــوق الـكــويــت
لالوراق المالية ،في فعاليات
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـس ــاب ــع
"مؤتمر العقبة  ،"2019الــذي
ي ـن ـظ ـم ــه االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األردن ـ ـ ـ ــي
لـشــركــات الـتــأمـيــن فــي عـمــان،
بــالـتـعــاون مــع االت ـحــاد الـعــام
ال ـع ــرب ــي ف ــي م ـن ـط ـقــة الـعـقـبــة
االقتصادية الخاصة.
وشــارك في المؤتمر أيضا
 550م ـش ــارك ــا م ــن  25دولـ ــة،
إض ــاف ــة الـ ــى م ـش ــارك ــة ك ـبــرى
ش ــرك ــات الـتــأمـيــن ف ــي االردن
وش ـ ــرك ـ ــات ع ــربـ ـي ــة ع ــال ـم ـي ــة،
الـ ــى ج ــان ــب ح ـض ــور ال ـعــديــد
مـ ــن ال ـق ــان ــون ـي ـي ــن والـ ـخـ ـب ــراء
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـص ـ ـيـ ــن بـ ــال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن
ووس ـ ـطـ ــاء ووكـ ـ ـ ــاء ال ـتــأم ـيــن
والعديد من ممثلي الشركات
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي تــرتـبــط
أعمالها بالتأمين.
واك ـ ــد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـ"األولى تكافل" حسين العتال
أن هذه المشاركة تأتي ضمن
حـ ــرص ال ـش ــرك ــة ع ـلــى ت ـبــادل
الخبرات مع شركات التأمين
وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـت ــأم ـي ــن ال ـم ـح ـل ـيــة
وال ـع ــال ـم ـي ــة ،والـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
تجارب األسواق األخرى.
وب ـيــن الـعـتــال أن المؤتمر
ناقش أهم القضايا التأمينية،
ودور ا ل ـتــأ م ـيــن ف ــي تشجيع
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وض ـ ـ ـمـ ـ ــان ح ـق ــوق
الـ ـمـ ـشـ ـت ــركـ ـي ــن ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أن

حسين العتال

التأمين بات أحد أهم وسائل
تــدع ـيــم االق ـت ـص ــاد وت ـط ــوره،
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـ ــزايـ ـ ــد الـ ـمـ ـخ ــاط ــر
والتهديدات على الممتلكات
بكل أنواعها.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ال ـم ــؤت ـم ــر
شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــد إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة
الـ ـبـ ـح ــوث ال ـت ــأم ـي ـن ـي ــة ،ال ـتــي
ت ـ ــم ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا ل ـل ـتــأم ـيــن
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،حـ ـي ــث ق ــام ــت
اللجنة التنظيمية للمؤتمر
بـ ـ ــاإلعـ ـ ــان عـ ـنـ ـه ــا ل ـت ـش ـج ـيــع
الـبــاحـثـيــن عـلــى تـقــديــم أفـكــار
ومقترحات حول أهمية تحول
شـ ــركـ ــات ال ـت ــأم ـي ــن ل ـل ـتــأم ـيــن
اال ل ـك ـتــرو نــي لمناقشتها مع
الجهات الرقابية واإلشرافية
على الـقـطــاع ،والــوقــوف على
الـ ـمـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــددات
القانونية بهذا الشأن.

بين المشاركين في المشروع.
وذكــر أن هناك دراســة كاملة
سيتم تقديمها الى هيئة أسواق
ال ـمــال فــي أك ـتــوبــر الـمـقـبــل بما
يتعلق بجميع المشتقات من
خيارات ،مؤكدا أن هذه الدراسة
ستمر على جميع االطراف ذات
ا لـصـلــة بعملية ا لـتـطـبـيــق قبل
وصــول ـهــا ال ــى هـيـئــة األسـ ــواق
العتمادها واالنتقال الى مرحلة
التطبيق الفعلي.
وأوضح أن المارجن سيكون
من ضمن األدوات االستثمارية
الـجــديــدة الـتــي سيتم اطالقها،
بعد تقديمه بشكل يتناسب مع
احتياجات السوق المالي.
وذكر أن تحديث آلية فاصل
ُ
ت ــداول األسـهــم لتصبح  10في
ً
ً
ً
المئة ص ـعــودا أو هـبــوطــا بــدال
مــن  5فــي الـمـئــة ،الـتــي كــان يتم
ً
ال ـت ـعــامــل ب ـهــا ســاب ـقــا وتفعيل
جـلـســة الـ ـت ــداول ب ـعــد اإلغـ ــاق،
ج ــاء بـسـبــب أن نـسـبــة ال ـ ــ 5في
المئة ال تتناسب مع متطلبات
عمل صانع السوق والمستقات
المالية ،الفتا الــى أنــه ال يوجد
اجـ ـم ــاع م ــن ك ــل االط ـ ـ ــراف على
نـ ـسـ ـب ــة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة ،ح ـ ـيـ ــث يـ ــرى
البعض أن نسبة الـ  20في المئة
كبيرة جــدا ،وفــي المقابل يرى
آخ ــرون أن نسبة ال ــ 5فــي المئة
قليلة جدا وتحتاج الى تعديل.

وأردف ال ـع ـص ـي ـمــي" :نـحــن
ً
عـ ــازمـ ــون ع ـل ــى ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا
لالرتقاء بمكانة بورصة الكويت
عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ــي
وال ـ ــدول ـ ــي ،وس ـي ـس ــاه ــم إط ــاق
أرب ـ ـعـ ــة م ـن ـت ـج ــات جـ ــديـ ــدة فــي
ت ـم ـك ـيــن الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي مــن
المنافسة مع األسواق المماثلة،
كـمــا س ـتــؤدي الـمــرحـلــة الثالثة
ً
ً
دورا كبيرا في إنشاء قاعدة أكثر
ً
تـنــوعــا مــن المساهمين الــذيــن
يستثمرون على المدى الطويل،
ب ـم ــا ي ـص ــب فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه زي ـ ــادة
م ـع ــدالت ال ـس ـيــولــة ال ـم ـتــداولــة،
وتــوف ـيــر ق ـن ــوات مـتـنــوعــة أم ــام
األوسـ ـ ـ ــاط االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،إل ــى
جانب تحسين آليات التداول".

اختيار أسهم
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
ل ـل ـشــركــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـمـقــاصــة
خـلــدون الطبطبائي إنــه سيتم
تـحــديــد األس ـهــم الـتــي يمكن أن
تدخل ضمن نطاق األسهم ،التي
يـسـمــح ب ــإج ــراء عملية اق ــراض
واقتراض عليها ،حسب شروط
وآلية معينة سيتم االعالن عنها
في المستقبل.
وأوض ـ ــح الـطـبـطــائــي أن ــه تم
اعـ ـط ــاء ف ــرص ــة ك ــام ـل ــة لـجـمـيــع
االطـ ـ ـ ــراف ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي عـمــل

اال خ ـت ـبــارات المتعلقة بعملية
اق ـ ـ ـ ـ ــراض واق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراض األس ـ ـهـ ــم
والبيع على المكشوف إلنهاء
كل االختبارات بما يجعل تقديم
ال ـم ـن ـظــومــة بـشـكــل إل ـك ـتــرونــي،
دون أي تــدخــل يـ ــدوي ،حرصا
على تقليل المخاطر ،متوقعا
جهوزية جميع االطراف قبل 30
يونيو المقبل.
وأف ـ ــاد ب ــأن م ـش ــروع تـطــويــر
السوق يجري تنفيذه على ايدي
كــوادر وكفاء ات وطنية تمكنت
مـ ــن م ــواجـ ـه ــة كـ ــل ال ـت ـح ــدي ــات
الصعبة خالل المراحل السابقة،
ويمكنها مواجهة تحديات اكبر
بالمراحل المقبلة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ان ال ـ ـم ـ ـقـ ــاصـ ــة ب ـمــا
تمتلك مــن بنية تحية حديثة،
وبالتعاون مع شركات عالمية،
ق ــادرة عـلــى ال ــوف ــاء بمتطلبات
المراحل المقبلة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة
تـتـطـلــب تــوفـيــر ج ـهــد أك ـبــر من
اجــل اتـمــام الـجــزء المتبقي من
مشروع تطوير السوق المالي،
الف ـتــا ال ــى أن ال ـف ـتــرة الماضية
ش ـهــدت ت ـعــاونــا ك ـب ـيــرا م ــن كل
االطراف للوصول الى المستوى
الحالي.

بطولة «التركية» للغولف تصل إلى الكويت
وصلت منافسات المرحلة السابعة من بطولة
الخطوط الجوية التركية إلى الكويت في  21أبريل
الجاري ،وهي أكبر بطولة غولف في العالم.
وأعربت "التركية" عن فخرها بجودة منتجاتها
وخدماتها ،بدءا من المكونات الموسمية الطازجة
المستخدمة في تحضير الطعام وتقديمه على
م ـتــن ال ـط ــائ ــرة إلـ ــى خ ــدم ــة رح ـ ــات ال ـت ــوق ــف في
إسطنبول ومكافآت العمالء مثل النقل المجاني
للفرق الرياضية بما في ذلك نوادي الغولف.
وفي عامها السابع ،تواصل بطولة الخطوط
الجوية التركية للغولف تقديم أعلى مستوى من
الجودة ،حيث يلعب كل الالعبين ،الذين دعتهم

الخطوط التركية ،في بعض من أفضل الــدورات
في العالم.
وبالعودة إلى الفعالية ،فإنها كانت قد انطلقت
في نادي صحارى للغولف ،وهي واحدة من 103
بطوالت في كأس العالم للغولف ،حيث يتنافس
الفائزون في النهائيات الكبرى بتركيا ،في وقت
الحق من هذا العام.
ومن إجمالي  103العبين عالميين ،سيتأهل
الفائزون للنهائيات الكبرى ،وستتاح لهم فرصة
ال ـل ـعــب ف ــي ب ـطــولــة ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة الـتــركـيــة
المفتوحة جنبا إلى جنب مع العبين أمثال تايغر
وودز وروري ماكلروي.

«أسواق المال» تختتم ورشها التوعوية
بعنوان «برنامج المؤهالت المهنية للوظائف واجبة التسجيل»
فــي إطــار استكمال جهودها التوعوية السابقة
لـتـطـبـيــق مـ ـش ــروع "ب ــرن ــام ــج الـ ـم ــؤه ــات الـمـهـنـيــة
للوظائف واجـبــة التسجيل" ،والـتــي كانت بدايتها
الندوة التوعوية التي أقامتها  15الجاري ،اختتمت
هيئة أسواق المال ،الخميس الماضي ،برنامج ورش
العمل التوعوية الخاصة لألشخاص المرخص لهم
تحت عنوان "برنامج المؤهالت المهنية للوظائف
واجبة التسجيل" ،والذي تم تنفيذه على مدار االسبوع
الماضي ( 25 - 21أبريل) في مقر الهيئة ،وذلــك في
إط ــار تــوجــه هيئة أسـ ــواق ال ـمــال بتطبيق مـشــروع
االختبارات التأهيلية للوظائف الواجبة التسجيل،
بالتعاون مع المعهد البريطاني المعتمد لــأوراق
المالية واالستثمار CISI (The Charted Institute of
ً
 ،)Securities and Investmentsوسعيا منها لضمان
نجاح تطبيق هذا المشروع في دولة الكويت.
وقد تضمن هذا البرنامج عشر ورش عمل توعوية
ً
امتدت لمدة اسبوع بواقع ورشتي عمل يوميا ،للفئات
المستهدفة والمتمثلة باألشخاص المرخص لهم لدى
ً
هيئة أســواق الـمــال ،حيث شــارك عــدد  174شخصا

من عدد  79جهة ،وتضمنت الورش المحاور التالية:
أهداف برنامج المؤهالت المهنية ،برنامج المؤهالت
المهنية ،سياسة اإلعفاء من المؤهالت المهنية ،آلية
تطبيق برنامج المؤهالت المهنية ،إجراءات التسجيل
للوظيفة واجبة التسجيل ،التدريب الجتياز اختبارات
المؤهالت المهنية ،آلية التقديم الختبارات المؤهالت
المهنية.
وقد مثل الهيئة في تنفيذ فعاليات البرنامج رئيس
اللجنة التوجيهية وأعـضــاء فريق العمل لبرنامج
ال ـمــؤهــات الـمـهـنـيــة لـلــوظــائــف واج ـب ــة التسجيل،
وهم :خالد بدر المفرج – رئيس اللجنة التوجيهية،
وزهراء رياض الموسى – رئيس فريق العمل ،ونور
عدنان الغربللي – عضو فريق العمل ،وســارة فايز
الكندري– عضوا ،ويوسف سلمان الرومي – عضوا،
وجـمــانــة محمد ال ـشــواف – ع ـضــوا ،وخــالــد عيسى
ً
الشرقاوي – عضوا.
باإلضافة إلى مشاركة ممثلي المعهد البريطاني
المعتمد لألوراق المالية واالستثمار  CISIماثيو كوان
وفيكتوريا هنري.

١٧
«الوطني» يطلق برنامج «افعل الخير في شهر الخير»
ةديرجلا
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اقتصاد

● استقبال الصائمين ...حمالت إنسانية ...جوالت ميدانية واسعة النطاق
● الرشيد :البرنامج يتعدى مفهوم العطاء نحو دعم شامل للتنمية االجتماعية
أكثر من  9000وجبة
إفطار توزع على
الصائمين في خيمة
«الوطني» قرب
المركز العلمي

عشرات الجوالت
الميدانية إلى
المستشفيات
والمرافق العامة
وجليب الشيوخ
والصليبيخات
والجهراء إضافة
للمساجد

ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ــوطـ ـن ــي إلطـ ـ ــاق بــرنــام ـجــه
االجتماعي الخيري السنوي
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ل ـ ـش ـ ـهـ ــر رمـ ـ ـض ـ ــان
الـمـبــارك ،تحت عـنــوان «افعل
الـ ـخـ ـي ــر ف ـ ــي شـ ـه ــر الـ ـخـ ـي ــر»،
و ه ــو تقليد دأب ا لـبـنــك على
تـقــديـمــه عـلــى م ــدى أك ـثــر من
 26ع ــام ــا ،ويـتـضـمــن الـعــديــد
مـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ت ـ ـج ـ ـس ـ ـيـ ــدا
للمسؤولية االجتماعية التي
يـنـتـهـجـهــا ال ـب ـن ــك ،وال ـت ــزام ــا
برسالته الراسخة في خدمة
المجتمع.
ويحمل البرنامج هذا العام
عـ ــامـ ــة فـ ــارقـ ــة ت ـت ـج ـس ــد فــي
أهدافه التنموية التي تتعدى
الدعم المادي إلى االستثمار
ب ـ ـ ــاألعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات
االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان
استمرارية هذا العطاء لألسر
واألف ـ ـ ـ ــراد ال ـم ـح ـتــاج ـيــن ،إلــى
جانب خيمة اإلفطار بجانب
المركز العلمي.
كـمــا يــواصــل بـنــك الـكــويــت
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـعــام ال ــراب ــع على
التوالي رعايته برنامج مدفع
اإلفـ ـط ــار ل ـت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع وجـ ـ ـب ـ ــات االف ـ ـطـ ــار
ف ـ ــي قـ ـص ــر ن ـ ــاي ـ ــف .وي ـت ـم ـي ــز
ه ــذا ال ـع ــام بـتـعــزيــز الـتـعــاون
مــع الـمــؤسـســات ،مـثــل لــويــاك
ومشروع أمنية إلعادة تدوير
ال ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــك ف ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد مــن
المبادرات غير المسبوقة على
المستوى االجتماعي.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار كـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ــام،
يخصص بنك الكويت الوطني
جـ ـ ـ ـ ــوالت م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ت ـت ـع ــدى
المناطق الحيوية إلى مناطق
أ كـثــر كثافة سكانية كجليب
الشيوخ والصليبية والجهراء.
بهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي إلدارة ال ـعــاقــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني عبدالمحسن الرشيد
إن بـ ــرنـ ــامـ ــج افـ ـ ـع ـ ــل ال ـخ ـي ــر
ف ــي ش ـهــر ال ـخ ـيــر ه ــو رك ـيــزة
أس ــاسـ ـي ــة ل ـن ـه ــج الـ ـبـ ـن ــك فــي
التنمية االجتماعية ،السيما
ان ــه م ـتــواصــل بــرســالـتــه منذ
 26ع ــام ــا م ــن خـ ــال ع ـشــرات
ال ـم ـبــادرات والـمـشــاريــع التي
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى رعـ ــايـ ــة األف ـ ـ ــراد
واألسـ ـ ـ ـ ــر ،وت ــوفـ ـي ــر مـ ــا ي ـل ــزم
لــدعــم أه ــداف الـعـيــش الكريم
وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـص ـح ــة ك ــأب ــرز

جانب من حمالت برنامج افعل الخير في شهر الخير العام الماضي

م ـع ــال ــم تـ ـط ــور ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
وتقدمها.
وأضـ ـ ــاف ال ــرش ـي ــد أن بنك
الـكــويــت الــوطـنــي يفخر بأنه
أحد رواد التنمية االجتماعية
مــن خــال بــرامــج المسؤولية
ال ـتــي يـطـلـقـهــا ،وي ـحــرص من
خـ ـ ــال هـ ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج عـلــى
الحفاظ على عمق العالقة مع
المجتمع ا ل ــذي ينتمي إليه،
ويـتـضـمــن الـبــرنــامــج الـعــديــد
مــن الفعاليات والمساهمات
وأعـمــال الرعاية االجتماعية
واألن ـش ـط ــة ال ـت ـطــوع ـيــة الـتــي
ت ـت ــرج ــم رس ــال ــة ه ـ ــذا الـشـهــر
الفضيل.

خيمة رمضان
على غــرار كل عــام ،يستعد
ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
الستقبال الصائمين يوميا
ف ــي ال ـخ ـي ـمــة ال ـس ـنــويــة الـتــي
تــم تجهيزها هــذا الـعــام قرب

ال ــوطـ ـن ــي ج ـ ـ ــوالت م ـيــدان ـيــة
واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق وعـ ـش ــرات
ال ـ ــزي ـ ــارات ل ـت ــوزي ــع وج ـب ــات
اإلفطار لمختلف المناطق في
الكويت ،السيما في الجهراء
والـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات وج ـل ـي ــب
الشيوخ والمساجد ،إضافة
إلى زيارة العديد من االدارات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
ل ـم ـش ــارك ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن فـيـهــا
وجبات االفطار.
عبدالمحسن الرشيد

قصر نايف

المركز العلمي ،حيث يستقبل
المتطوعون من موظفي البنك
الوطني الصائمين ويقومون
بتوزيع أكثر من  9000وجبة
إف ـ ـط ـ ــار عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـش ـه ــر
الفضيل.

ول ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث ع ـل ــى
الـتــوالــي ،يرعى بنك الكويت
الوطني أيضا برنامج مدفع
االف ـط ــار لـتـلـفــزيــون الـكــويــت،
وي ـق ــوم ب ـتــوزيــع نـحــو 7500
وجبة إفطار للصائمين في
ق ـصــر ن ــاي ــف ،والـ ـ ــذي يشهد
كتقليد سنوي توافد العديد
من الصائمين لمتابعة لحظة
انطالق مدفع االفطار في هذا

جوالت ميدانية
ك ـم ــا ي ـن ـظــم ب ـن ــك ال ـكــويــت

رعاية برنامج مدفع
اإلفطار في قصر
نايف للعام الرابع
على التوالي

الـقـصــر ذي الــداللــة التراثية
والتاريخية.

كسرة اإلفطار
ويقدم بنك الكويت الوطني
ك ـ ـسـ ــرة االف ـ ـط ـ ــار مـ ــع ح ـل ــول
م ــوع ــد االف ـ ـطـ ــار لـلـســائـقـيــن
والصائمين في الشارع وعند
التقاطعات ،حيث سينتشر
م ـت ـط ــوع ــو الـ ـبـ ـن ــك ال ــوط ـن ــي
ف ــي تـقــا طـعــات مختلفة قبل
حـلــول مــوعــد االف ـطــار بقليل
لضمان وصول كسرة االفطار
للسائقين وكل من تواجد في
الشارع.

موقع خاص بالجليب
ول ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ع ـل ــى
التوالي ،يواصل بنك الكويت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي تـ ــوف ـ ـيـ ــر وج ـ ـبـ ــات
إفـ ـ ـط ـ ــار ف ـ ــي م ـ ــوق ـ ــع خـ ــاص
ل ـتــوزيــع ال ــوج ـب ــات بمنطقة
ج ـل ـي ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،ب ــال ـق ــرب
مــن اإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء،
ق ـ ــام ال ـب ـن ــك ب ـتــأه ـي ـلــه ال ـع ــام
الماضي الستيعاب وجبات
االفطار التي سيتم توفيرها
ل ـل ـصــائ ـم ـيــن فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،
وس ـ ـيـ ــوفـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــك وج ـ ـبـ ــات
االفـ ـ ـط ـ ــار إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـم ــوق ــع
أسبوعيا ليكون متاحا أمام
الـصــائـمـيــن والـســاكـنـيــن في
المنطقة.

ف ــي ب ــرن ــام ــج ش ـهــر رم ـضــان
المبارك «افعل الخير في شهر
ال ـخ ـيــر» ،مــن خ ــال استقبال
ال ـ ـصـ ــائ ـ ـم ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى مـ ــوائـ ــد
اإلف ـ ـط ـ ــار فـ ــي خ ـي ـم ــة ال ـب ـنــك
الوطني ،والقيام بالزيارات
وال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت ال ـم ـي ــدان ـي ــة فــي
الـ ـمـ ـن ــاط ــق او ال ـم ــؤس ـس ــات
والمرافق العامة والمساجد
والمستشفيات.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
ح ـ ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى تـنـمـيــة
مفهوم التطوع لدى موظفيه
م ــن خ ــال تـعــزيــز ارتـبــاطـهــم
ب ـ ـ ـ ــاألعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال االن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة
والنشاطات االجتماعية التي
ينظمها.

مواقع التواصل االجتماعي
وت ـق ــدم وس ــائ ــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ن ـصــائــح طبية
تـتـعـلــق بـصـحــة ال ـف ــرد خــال
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــل ،ح ـي ــث
يتضمن معلومات توعوية
ح ـ ــول الـ ـصـ ـي ــام واألس ــالـ ـي ــب
ال ـص ـح ـيــة األفـ ـض ــل لـلـحـفــاظ
ع ـل ــى نـ ـظ ــام غـ ــذائـ ــي س ـل ـيــم،
وتصحيح بعض المعتقدات
الغذائية والصحية الخاطئة،
إلــى جانب التطرق للحاالت
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،م ـثــل
السكري أو السمنة وغيرها
من حمالت التوعية والسيما
البيئية.

قرقيعان

توفير «كسرة
اإلفطار» للسائقين
في الشارع وعند
التقاطعات مع
حلول موعد اإلفطار

كما سينظم بنك الكويت
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـهـ ــر
الفضيل وعيد الفطر المبارك
ز ي ــارات لمستشفى الوطني
لـ ــأط ـ ـفـ ــال وب ـ ـيـ ــت ع ـب ــدال ـل ــه
لتوزيع القرقيعان والهدايا
عـ ـل ــى األط ـ ـ ـفـ ـ ــال وت ـه ـن ـئ ـت ـهــم
بالمناسبتين.

المتطوعون
وعلى غرار كل عام ،يشارك
عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـمـ ـتـ ـط ــوع ـي ــن مــن
موظفي بنك الكويت الوطني

االحتفال مع األطفال
في المستشفيات
بمناسبة القرقيعان
ومشاركتهم الفرح

ثقافات
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قال الكاتب العماني
جمال النوفلي في حواره
لـ«الجريدة» إن الشعر لم
يعد ديوان العرب.
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شارف برنامج َ
«جمعة
ُ
الجمعة» ،تقديم إيمان
نجم وإخراج طالل
البرجس ،على ختام
موسمه الثاني.

٢٥
مسك وعنبر

احتضن «مركز اليرموك
الثقافي» احتفالية
«يوم المتحف العالمي»
الذي نظمته دار اآلثار
اإلسالمية.

٢٥

َّ
كرم مهرجان ليالي المسرح
الحر ،الذي انطلقت فعالياته
أمس األول ،الفنانة القديرة
سعاد عبدالله ،ضيفة شرف
الدورة الـ .14

جنيفر لورانس تعد الجمهور بإطاللة
مختلفة في فيلم «»Dark Phoenix
سـيـكــون عـشــاق النجمة جنيفر لــورانــس على
موعد مع إطاللة مختلفة هذا العام عندما ُيعرض
فيلمها الجديد ( ،)Dark Phoenixالذي يشاركها
بطولته النجم إيفان بيترز ،وأكدت لورانس أنها
ستظهر بشخصية جديدة ومفاجئة للجمهور.
في سياق آخــر ،كشف موقع " "imdbعن موعد
عــرض فيلم " "Dark Phoenixفي مختلف البالد
حــول العالم ،حيث سيصل إلــى فرنسا ،المملكة
المتحدة ،الفلبين ،وسنغافورة في  5يونيو المقبل،
وإل ــى األرج ـن ـت ـيــن ،أس ـتــرال ـيــا ،ال ـب ــرازي ــل ،الـصـيــن،
كولومبيا ،ألمانيا ،هونغ كونغ ،اليونان ،إيطاليا،
كمبوديا ،هولندا ،البرتغال ،روسيا ،سلوفاكيا،
وأوكرانيا في  6يونيو المقبل.
وفي  7يونيو المقبل سيصل إلى مصر ،بلغاريا،
اسـتــونـيــا ،إسـبــانـيــا ،الـهـنــد ،لـبـنــان ،سيريالنكا،
لـيـتــوانـيــا ،ال ـنــرويــج ،بــولـنــدا ،رومــان ـيــا ،الـســويــد،
والواليات المتحدة األميركية ،وأخيرا يصل إلى
اليابان في  21يونيو المقبل.
الفيلم بـطــولــة :إيـفــان بـيـتــرز ،جنيفر لــورانــس،
جيسيكا تشاستاين ،جيمس ماكافوي ،صوفي
تـيــرنــر ،مايكل فــاسـبـنــدر ،نـيـكــوالس هــولــت ،تاي
شـيــريــدان ،وك ــودي مــاكـفــي ،ومــن إخ ــراج سيمون
كينبرج ،وتأليف :جون بيرن ،كريس كليرمونت،
ديف كوكرم ،جاك كيربي ،وستان لي.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـعـمــل ح ــول ق ـيــام ج ــان ج ــراي
بتطوير قوى جديدة وكبيرة في شخصية Dark
 ،Phoenixوسيكون على فريق  X-Menتقرير إذا
كانت حياة العضو الجديد أهم من كل األشخاص
ال ــذي ــن يـعـيـشــون ف ــي ال ـعــالــم ،ف ــي إطـ ــار تشويقي
وأكشن.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،تـسـتـعــد ل ــوران ــس وخطيبها

ً
ك ــوك م ــارون ــي ،ل ــدخ ــول الـقـفــص الــذه ـبــي قــريـبــا،
وف ــق مــا أش ــارت بـعــض الـمـصــادر المطلعة ،وقــد
رصدتهما عدسات الباباراتزي وهما يتجوالن
في مدينة نيويورك مع سمسار عـقــارات ،بهدف
شــراء منزل جــديــد .وأف ــادت الـمـصــادر ،بــأن زفــاف
الثنائي لن يكون موسعا ،وسيقتصر الحضور
على العائلتين.
ُيذكر أن لورانس أعلنت خطبتها إلى ماروني
قـبــل فـتــرة قـصـيــرة ،وه ــو مــديــر مـعــرض لألعمال
الفنية فــي صــالــة جليدستون بـنـيــويــورك ،بداية
فـبــرايــر الـفــائــت ،بعد قصة حــب اسـتـمــرت ألشهر
بينهما.
ونجحت لورانس في وضع بصمتها كواحدة من
أهم نجمات السينما العالمية ،حيث حازت جائزة
األوسكار عن فيلمها ""Silver Linings Playbook
عام  ،2012كما شاركت في بطولة عدد من األعمال
السينمائية ا لـتـجــار يــة ا لـنــا جـحــة ،منها سلسلة
المغامرات  The Hunger Gamesعام .2012
ُيـشــار إلــى أن لــورانــس ُعــرض لها فيلم الــدرامــا
والتشويق " ،"Red Sparrowوالذي تخطت إيراداته
العالمية حاجز الـ 150مليون دوالر.
وبرعت جنيفر ،خالل أحداث الفيلم في تجسيد
دور إن ـس ــان ــة يــائ ـســة تـسـلــك "ط ــري ــق الـ ــاعـ ــودة"،
بالعمل جاسوسة روسية دائما ما تصيبك بحيرة
وخـ ــوف ب ـشــأن خـطــوتـهــا ال ـق ــادم ــة ،وتـجـعـلــك في
اكتشاف مستمر لشخصيتها ،بسبب مزاجيتها،
وهــو المطلوب تماما مــن السيناريو الــذي كتبه
جستن هايث ،والمستوحى عن روايــة لجاسون
ماثيوز ،وهو عميل سابق في المخابرات المركزية
األميركية.
جنيفر لورانس

كيانو ريفز

إدريس ألبا و سابرينا دور

كيانو ريفز يقترب من «»Hobbs & Shaw
يبدو أن صناع فيلم األكشن واإلثارة " "Hobbs & Shawعلى موعد مع الكشف
عن مفاجأة كبيرة لمتابعيهم خالل الفترة المقبلة ،بعد انتشار تقارير تؤكد
اقتراب الممثل كيانو ريفز من االنضمام إلى طاقم العمل في الجزء الجديد من
الفيلم.
وتشير التقارير التي تداولتها بعض وسائل اإلعــام العالمية إلى أن ريفز
ً
سينضم للفيلم الـجــديــد فــي شخصية الـشــريــر الــرئـيـســة ،والـتــي ستكون نــدا
للشخصية التي يجسدها إدريس ألبا ،والتي تظهر في الجزء الجديد من الفيلم
الذي ُيعد تكملة لسلسلة أفالم .Fast & Furious

نيكوالس كيدج

إدريس ألبا يحتفل بزفافه على سابرينا دور « »A Score to Settleعلى هامش «كان»
احتفل النجم األميركي إدريس ألبا بزفافه على عارضة األزياء سابرينا دور،
بعد قرابة عام من إعالنه الخطبة.
واقتصر الحفل على عدد من األهل واألصدقاء المقربين منهما ،حيث تداول
رواد مواقع التواصل االجتماعي عددا من الصور التي جمعتهما ،وأظهرتهما
سعداء بدخول عش الزوجية ،والتي القت إعجاب وتهنئة اآلالف من متابعيه.
وكان ألبا دائما ما يحرص خالل الفترة الماضية على ظهور سابرينا معه في
عدد من المناسبات االجتماعية وحتى الحفالت الغنائية ،كان آخرها بحفالت
" ،"Coachellaالتي نشر صورها على مواقع التواصل االجتماعي.

أعلنت شركة " "RLJEللتوزيع السينمائي شــراء هــا الحقوق الخاصة بفيلم
األكـشــن واإلثـ ــارة " ،"A Score to Settleال ــذي يـقــوم ببطولته النجم األميركي
نيكوالس كيدج ،وأنها ستقيم عرضا خاصا للفيلم بالسوق السينمائي على
هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ ،72التي ستقام من
 14إلى  25مايو المقبل.
ُ
ويـعــد الفيلم الـتـعــاون الـثــانــي بين كـيــدج وشــركــة الـتــوزيــع ،بعد فيلم الرعب
ُ
" ،"Mandyالذي عرض تجاريا بمهرجان صاندانس السينمائي الدولي في دورته
العام الماضي.

إميليا كالرك ترتدي مالبس «جون سنو» وتفاجئ جمهورها في الشارع
فاجأت النجمة إميليا كالرك جمهور مسلسل
الفانتازيا " ،"Game of Thronesبنشر فيديو
عـبــر حـســابـهــا الــرس ـمــي ب ــ"إن ـس ـت ـغ ــرام" ،أثـنــاء
قيامها بعدد مــن المقابالت مــع الجمهور في
الـ ـش ــارع ،لـتـتـعــرف ع ـلــى آرائ ـه ــم ف ــي الـحـلـقــات
األولـ ــى ،وظ ـهــرت خــالــه وه ــي تــرتــدي مالبس
شخصية "جــون سنو" من كواليس المسلسل
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،ت ــرويـ ـج ــا ل ـل ـح ـل ـق ــات ال ـم ـق ـب ـل ــة مــن
المسلسل.
وظ ـه ــرت كـ ــارك ف ــي الـفـيــديــو وه ــي تــرتــدي
مــابــس شخصية "ج ــون س ـنــو" ،وعـلـقــت على
الفيديو" :نعم ،إنني كيت هارينغتون ،لكن دون
العضالت .ربما سأرتدي هذا الرداء مرة أخرى
وأن ــا أروج لـلـحـلـقــات األخ ـي ــرة مــن المسلسل.
يمكن لمتابعي صفحتي اإلجابة عن أسئلتي،
وال ـف ــوز بـلـقــاء ح ـصــري مـعــي وم ــع فــريــق عمل
الفيلم في لندن".

وبدأ بث الموسم الثامن واألخير من مسلسل
" "Game of Thronesحصريا لعمالء شبكة
" "HBOفي  14أبريل الماضي ،وحققت الحلقة
األول ـ ــى ن ـســب م ـشــاهــدة تـخـطــت ال ـ ــ 17مـلـيــون
مشاهد ،في سابقة هي األولى لنسب مشاهدات
شبكة "."HBO
وال ـم ـس ـل ـســل ب ـط ــول ــة إم ـي ـل ـيــا ك ـ ـ ــارك ،كـيــت
هــاريـنـغـتــون ،لينا ه ـيــدي ،نـيـكــوالج كوستير
وال ــدوا ،بيتر دانكلينغ ،صوفغ ترنر ،مايسي
ولـيــامــز ،وهــو مقتبس عــن السلسلة الــروائـيــة
(أغـنـيــة الـجـلـيــد وال ـن ــار) ،لـلـكــاتــب ج ــورج آر آر
مارتن.
وك ــان ــت ال ـم ـم ـث ـلــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ك ـش ـفــت عــن
إصابتها بنزيفين دماغيين في السنوات األولى
مــن تـصــويــر ه ــذا الـعـمــل الـتـلـفــزيــونــي الـنــاجــح
لمحطة "."HBO
وه ــي تـعــرضــت لـلـنــزيــف األول ،الـنــاجــم عن

تسلخ شريان دموي ،في  11فبراير ُ ،2011بعيد
االنتهاء من تصوير الموسم األول من المسلسل.
وعانت الممثلة ُآالما حادة ،وهي كانت فاقدة
لـلــوعــي تـقــريـبــا ،ون ـق ـلــت ب ـص ــورة عــاجـلــة إلــى
المستشفى ،وكانت وقتها في الرابعة والعشرين
مــن ا لـعـمــر ،وخضعت لعملية استفاقت منها
مصابة بألم شديد وفاقدة القدرة على الكالم
بشكل صحيح.
وروت الممثلة" :اسـمــي الـكــامــل هــو إميليا
إيزبل يوفيميا روز كالرك ،لكنني لم أعد أتذكره،
وكنت أتفوه بكلمات غير مفهومة ،وأردت أن
أن ـهــي ح ـيــاتــي ،فـطـلـبــت مــن ال ـطــاقــم الـطـبــي أن
يدعني أموت .مهنتي هي حلم حياتي ،ترتكز
على الكالم والتواصل".
وزال ـ ـ ـ ــت م ـش ــاك ــل ال ـن ـط ــق هـ ـ ــذه فـ ــي بـضـعــة
أي ــام ،وغـ ــادرت إمـيـلـيــا المستشفى بـعــد ّشهر
م ــن دخ ــول ــه ،مـسـتــأنـفــة أنـشـطـتـهــا وم ـحــضــرة

عودتها لتصوير الموسم الثاني من "Game
 ،"of Thronesوقد اضطرت لتناول المورفين،
لتسكين آالمها الحادة والمثابرة ،رغم إصابتها
بتعب شديد.
وذكرت إميليا" :كان تصوير الموسم الثاني
األصعب بالنسبة لي .كنت أظن في كل َّدقيقة
أنـنــي ســأمــوت" ،السيما أن األط ـبــاء شخصوا
إصابتها "بتمدد شرياني آخر بسيط" يستدعي
مراقبة منتظمة.
وقــد تعافت الممثلة وانضمت إلــى منظمة
خيرية تعنى بمساعدة الناجين مــن جلطات
دماغية الذين هم بحاجة إلى عالج.
ُيــذكــر أن ك ــارك انـتـهــت أخ ـيــرا مــن تصوير
فيلم األكـشــن والجريمة "،"Above Suspicion
إلى جانب فيلم الكوميديا والرومانسية "Last
 ،"Christmasوالمقرر عرضهما تجاريا خالل
العام الحالي.

إميليا كالرك

ثقافات ٢٠

توابل ةديرجلا

•
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جمال النوفلي :الشعر لم يعد ديوان العرب!
ً
«هيا نحضر عرسا في اليونان» أحدث كتبه في أدب الرحالت
َّ
القاهرة -أحمد الجمال

ولد الكاتب العماني جمال النوفلي في قرية "ودام" بسلطنة
ُعمان ،وهي ذات القرية التي ولد فيها الخليل بن أحمد
الفراهيدي ،أحد أئمة األدب ،وواضع علم العروض ،ويبدو
الشعر
أن جينات األدب انتقلت إلى النوفلي ،فبرع في كتابة ً
والرواية والمقال ًالصحافي ،ويعتبر كتابه الصادر حديثا
"هيا نحضر عرسا في اليونان" من أروع كتب أدب الرحلة...
"الجريدة" التقته في هذا الحوار:

أكثر العرب اليوم
يفضلون التحدث
بلغات أجنبية
أخرى وهذه
انهزامية

● ُي ـن ـس ــب إلـ ـي ــك ق ــول ــك إن
عبارة "الشعر ديــوان العرب"
اس ـت ـه ــاك ـي ــة ...م ـ ــاذا تـقـصــد؟
وهــل يعني ذلــك تـفــوق أنــواع
أدبية أخرى على القصيدة؟
 أقصد بقولي "استهالكية"أن هذه العبارة الشهيرة قيلت
فــي مــراحــل ســابـقــة مــن النقد
ألج ــل وص ــف الـشـعــر الـعــربــي
القديم ،سواء الجاهلي أو ما
بعده من العصور ،حين كان
الشعر يحتل المرتبة األولى
بـيــن ال ـف ـنــون األدبـ ـي ــة ،وحـيــن
ً
كان لزاما على أي دارس لتلك
الـعـصــور أن يـعــود لـقــراء ة ما
ك ـت ــب ف ـي ـهــا م ــن أش ـ ـعـ ــار ،أم ــا
الشعر ا لـعــر بــي ا لـيــوم فهو ال
يحمل تلك الصفات ،وال يصح
أن يطلق عليه ديــوان العرب،
ً
فالرواية صارت أكثر انتشارا
ً
وطلبا ،وتحظى باهتمام أكبر
من جانب الجمهور المتذوق.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــار ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ـ ـنـ ـ ــوع ف ــي
الفنون األد بـيــة ا لـتــي تنافس
ال ـش ـع ــر ،كــال ـق ـصــة وال ـم ـســرح
والموسيقى .هناك كــم غفير
مــن الـشـعــراء والـنــاظـمـيــن في
العالم العربي ،وهو أمر حسن
ً
ً
لو كانوا فعال يقدمون شعرا
ي ـس ـت ـحــق ال ـ ـقـ ــراء ة واإلمـ ـع ــان
واالستمتاع.
* في ورقة بحثية قدمتها
في الجمعية العمانية للكتاب
بمناسبة اليوم العالمي للغة
الـعــربـيــة عــام  ،٢٠١٨هاجمت
تمجيد ا لـفـصـحــى مــن زاو ي ــة
ض ـي ـق ــة هـ ــي اعـ ـتـ ـب ــاره ــا لـغــة
"الـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــاد" ،وت ـ ـ ـحـ ـ ــدثـ ـ ــت ع ــن
ضرورة تطوير اللغة ...فكيف
برأيك يتم ذلك؟

 ل ـ ــن يـ ـت ــم تـ ـط ــوي ــر ال ـل ـغ ــةا لـ ـع ــر بـ ـي ــة إال بـ ـع ــد أن ي ـع ــزز
أبناؤها انتماءهم إليها ،فأكثر
العرب اليوم يفضلون التحدث
بلغات أجنبية أخ ــرى ،وهــذه
االنهزامية صــارت تنتقل إلى
هذه األجيال وما بعدها بشكل
تلقائي .البــد لنا من االعتزاز
ً
باللغة العربية أوال واإلصرار
عـلــى اسـتـخــدامـهــا والـتـفــاخــر
بها ،خصوصا في المجاالت
العلمية والفنية واألدبية ،ألن
اللغة وعاء كل شيء ،فحينما
ال نتحدث لغتنا وال نمارسها
فإننا نخسرها ونخسر معها
آداب ـ ـنـ ــا وف ـن ــون ـن ــا وث ـقــاف ـت ـنــا،
وتكون "العربية" مجرد تاريخ
ول ـغــة خــاصــة بــال ـع ـبــادة عند
المسلمين.

● اهتمامك برصد األعمال
األدبية ذات الصبغة اإلنسانية
واضـ ــح م ــن ق ــراءات ــك الـنـقــديــة
لـ ـب ـ ـعـ ــض ا ل ـ ـك ـ ـتـ ــب م ـ ـثـ ــل "آدم
باألبيض واألسود" للصحافي
أحـمــد الـهـنــائــي ،إل ــى أي مــدى
تبحث عن الجمال اإلنساني؟
 ال ـن ـف ــس اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة لـهــااهـتـمــام خ ــاص فــي كـتــابــاتــي،

أحرص أن تكون
لغتي صحيحة
ألنها جسر عبوري
إلى المتلقي
ً
غالف «هيا نحضر عرسا في اليونان»

ختام مهرجان الطبول في القاهرة
بالرقص الهندي
شهدت القاهرة ،أمس األول ،ختام فعاليات الدورة السابعة من
المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية ،على خشبة مسرح
بئر يوسف في قلعة صالح الدين األيوبي ،تحت شعار "الطبول
من أجل السالم" ،كما أضفت العروض الهندية الراقصة حالة
من البهجة على حفل الختام .وفي إطار مشاركتها بالمهرجان،
نظمت السفارة الهندية ،بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية،
عــرضــا لفرقة "نــارتـيــا كــاال" للرقص الشعبي الـهـنــدي ،وقدمت
تابلوهات استعراضية تشتهر بها والية ماديا براديش الهندية،
حيث قدمت الفرقة عروضا متميزة على مسرح الجمهورية وقبة
الغوري وقلعة صالح الدين ،كما شاركت في الحفل الختامي
برقصات هندية جذبت الجمهور ،وقدمت ألــوانــا متنوعة من
أشكال الفنون الفلكلورية الثرية.
ُ
ويعد رئيس الفرقة ،الفنان سانتوش بانديا ،من أشهر راقصي
فن "راي" الفلكلوري الهندي ،وحصل على العديد من الجوائز
على مستوى الهند ،وشاركت فرقته في الكثير من المهرجانات
الشعبية الدولية حول العالم.

إصدار

● ل ـل ـغــة هـ ــي بـ ــوابـ ــة ع ـبــور
الـمـبــدع إل ــى الـمـتـلـقــي ...كيف
وظ ـ ـفـ ــت ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي أشـ ـ ـع ـ ــارك؟
وأي ـه ـمــا أه ــم ب ــرأي ــك :الـلـغــة أم
تقنية الكتابة؟
ً
 ال ـل ـغ ــة هـ ــي أي ـ ـضـ ــا جـســرع ـبــور ال ـم ـبــدع إل ــى الـمـتـلـقــي،
ً
ل ـه ــذا أح ـ ــرص دائـ ـم ــا ع ـلــى أن
ً
ت ـك ــون لـغـتــي صـحـيـحــة أوال،
فال يكون بها أي وهن أو خطأ
ل ـغــوي ،ألن ذل ــك ينفر الـقــارئ
الـ ـح ــاذق ،ث ــم أحـ ــرص عـلــى أن
أوظـ ـ ـ ــف ت ـق ـن ـي ــات ــي وأدوات ـ ـ ـ ــي
الخاصة التي تتميز باالبتكار
ال ـمــوضــوعــي وال ـت ـمــاســك في
األفكار والسالسة في العبارة
والـ ـعـ ـم ــق فـ ــي ال ـم ـع ــان ــي دون
اإلكـثــار من استخدام الغريب
من الكالم والثقيل من اللفظ،
ً
ال ـنــص وإن ك ــان ن ـث ــرا فــإنـنــي
أعـ ــام ـ ـلـ ــه كـ ـقـ ـصـ ـي ــدة ش ـع ــري ــة
ً
ً
قــويــا فــي معانيه ســاحــرا في
ً
ً
خياله متناسقا ومتناغما في
ً
عباراته وتراكبيه وصادقا في
مشاعره.

حصاد

الغريب يوثق مسيرة الفنان أحمد
الزنجباري في إصدار
جمال النوفلي
م ــن ح ـيــث ال ـج ـم ــال أو الـقـبــح
وال ـخ ـي ــر أو الـ ـش ــر ،ت ـث ـيــر ف ـ ّـي
ً
ال ــده ـش ــة دائـ ـم ــا هـ ــذه الـنـفــس
البشرية بتناقضاتها العجيبة
ومـفــاجــآتـهــا ال ـص ــادم ــة ،لـهــذا
أفضل قراءة وعرض هذا النوع
من الكتب ،قدمت قراءة لكتاب
"آدم ب ــاألبـ ـي ــض واألس ـ ـ ـ ـ ــود"،
وهـ ــو ي ـط ــرح ق ـضــايــا واقـعـيــة
غريبة لشخصيات مــو جــودة
عـ ـ ـل ـ ــى أرض ا لـ ـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ـ ــع ،ك ـم ــا
تـعــرضــت ل ـق ــراءة ك ـتــاب "م ــاذا
يعني ه ــذا ك ـلــه؟" للفيلسوف
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ت ـ ــوم ـ ــاس ن ـي ـجــل،
وت ــرج ـم ــة الـ ــروائـ ــي ال ـعـمــانــي
حسين العبري ،وهــذا الكتاب
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن مـ ـق ــدم ــة ق ـص ـيــرة
فــي الفلسفة يتناول اإلنسان
وعالقته بنفسه وبفكره وعقله
وال ــوج ــود ب ـكــل تـجـلـيــاتــه من
خالل طرح عميق سهل الفهم.
ً
● ب ــرع ــت أي ـ ـضـ ــا فـ ــي أدب
ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ،وأصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت أخـ ـي ــرا
ً
كتابك "هيا نحضر عرسا في
ال ـيــونــان" ...حدثنا عــن أجــواء
الكتاب؟
 هـ ـ ــو كـ ـ ـت ـ ــاب مـ ـمـ ـي ــز يـ ــرىبعض النقاد أنه أقرب للرواية
أو ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة ،رغ ــم أنــه
م ـص ـنــف ك ـ ــأدب رحـ ـ ــات ،ألنــه
عبارة عن قصة شخص سافر
في ظروف غريبة إلى اليونان
ألجل مرافقة صديق له اسمه
حمد ،وقد سافرا ألجل تلبية
دعـ ـ ــوة ل ـح ـض ــور ع ـ ــرس ف ـتــاة
هناك ،كانت الفكرة في السفر
ف ــي بــداي ـت ـهــا ع ــادي ــة وبــري ـئــة
حتى يكتشف المسافر أشياء
غــريـبــة منها شـكــه فــي وجــود
عالقة عاطفية لصديقه ،األمر
الذي يكاد يفسد حفل الزواج
والــرح ـلــة بــرمـتـهــا ،بــاإلضــافــة

إلى األحداث الغريبة والعقبات
والمواقف الظريفة والجميلة
التي تحصل في رحلة التنقل
مــن الـعــاصـمــة حـتــى الـجــزيــرة
التي سيقام فيها حفل الزواج،
والمواقف مع العرب الالجئين
وال ـم ـه ــاج ــري ــن هـ ـن ــاك بـسـبــب
الحروب ،فالوصف والتشويق
والفكاهة وصدق المشاعر هو
بعض ما يميز الكتاب.
● إلــى أي مــدى نفتقر إلى
ه ــذا ال ـلــون األدبـ ــي الـمـهــم في
العالم العربي؟
 فــي العالم العربي يوجدالقليل ممن يكتب في هذا الفن،
ألن من يكتب فيه يجد متاعب
ك ـث ـي ــرة ،ألن ع ـل ـيــه أن يكشف
أشياء عن نفسه ،وعن مرافقيه
ال يتقبل اإلن ـســان ال ـعــادي أن
تنشر أو يتحدث عنها ،فإما أن
يكتفي الكاتب بوصف األمكنة
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع واألش ـ ـ ـيـ ـ ــاء دون
التعمق في الحوادث المواقف،
وعـنــدهــا لــن ي ـكــون مــا يقدمه
ً
أدبـ ــا إن ـمــا ت ـقــاريــر صحافية،
وإما أن يكتب بصدق وحرية،
وهذا غير متوافر في المجتمع
الشرقي.
● لكونك أمين صندوقها،
ما الدور الذي تلعبه الجمعية
الـعـمــانـيــة لـلـكـتــاب فــي سبيل
تـنـشـيــط ال ـث ـقــافــة وال ـف ـك ــر في
السلطنة؟
ً
 تمثل الجمعية بيتا لعائلةالكتاب والمثقفين العمانيين
والـعــرب المقيمين فــي عمان،
من خالل احتضان مناشطهم
وإب ـ ـ ــداع ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وتـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا
للجمهور العربي بشكل يليق
بها ،ودعمهم بكل ما يمكننا

ت ـقــدي ـمــه ،وإتـ ــاحـ ــة م ـســاحــات
واس ـ ـعـ ــة ومـ ـتـ ـن ــوع ــة ل ــإب ــداع
وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار الـ ـح ــر والـ ـت ــواص ــل
الفكري ،وتقوم الجمعية بعمل
رائع وجهودها تلقى اإلشادة
من الداخل والخارج.
● مــا أكثر مــا يــؤرقــك فيما
ت ـتــاب ـعــه بــال ـم ـش ـهــد ال ـث ـقــافــي
ً
العربي راهنا؟
 ال ـ ـس ـ ـط ـ ـح ـ ـيـ ــة واخ ـ ـ ـتـ ـ ــالالذائقة بسبب حالة الفوضى
والـ ـعـ ـبـ ـثـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي س ـب ـب ـت ـهــا
وسائل التواصل االجتماعي،
فمعيار اإلجادة أصبح الشهرة
وكثرة المتابعين على حساب
الجودة واألصالة وثراء النص،
واألم ـ ـ ــر اآلخـ ـ ــر غـ ـي ــاب ال ـن ـقــد،
فحركة النقد صــارت ضعيفة
ـدت فهي
ومتواضعة وإن وجـ ُ
نـتــاج رســائــل جامعية أع ــدت
ألغ ــراض أكــاديـمـيــة ،واإلب ــداع
ال ـث ـقــافــي ب ـحــاجــة إلـ ــى ح ــراك
نقدي حي متواكب مع حركة
النشر السريع.
● ما مشروعك األدبي الذي
تعكف عليه اآلن وربما يخرج
ً
إلى النور قريبا؟
 ك ـت ــاب ف ــي أدب ال ــرح ــاتعـ ـ ـ ــن رحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ق ـ ـض ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــس ،ثـ ـ ـ ــم شـ ـ ــاف ـ ـ ـهـ ـ ــاوزن
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،ث ـ ــم م ـيــون ـيــخ
األلمانية ربما سيكون اسمه
"أوغ ـ ــاد ف ــي ب ــاري ــس ومــائـكــة
فــي شــاف ـهــاوزن" ،وكـتــاب آخر
عبارة عن رواية اسمها "غريب
الن ـك ــران" (الن ـك ــران مــديـنــة في
أذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان) ،ورواي ـ ـ ـ ــة ثــال ـثــة
ب ـع ـنــوان "ال تـمــش وح ــدك في
األردن".

غالف إصدار «الزنجباري»
صدر حديثا كتاب "أحمد الزنجباري مبدع ومجدد األلحان
التراثية الكويتية" ،قام بتوثيقه الكاتب صالح الغريب ،ضمن
سلسلة اجتهد فــي إص ــداره ــا ،كما يـقــول فــي تمهيده للكتاب،
والـتــي يــراهــا واجـبــا وطنيا وثـمــرة األرش ـيــف الشخصي الــذي
قضى وقتا طويال فــي تجهيزه وال ي ــزال ،مــن خــال مــا يحصل
عليه من معلومات.
ويضيف الغريب ،في تمهيده للكتاب ،أن الفنان القدير أحمد
الزنجباري ،إضافة إلى قيمته كفنان ،أستاذ في الفن والعزف،
وكــان له دور في حياة ال ــرواد ،ويرجع التأخير في إصــدار هذا
الكتاب إلى قلة المعلومات عن حياته ومسيرته الفنية ،حيث لم
تتوافر له أي حوارات إذاعية أو تلفزيونية أو صحافية ،وال حتى
كتابات عنه في الصحف والمجالت الكويتية ،مشيرا إلى الجهد
الكبير الذي بذله في سبيل تحقيق صدور هذا الكتاب.
ويتضمن الـكـتــاب ،ال ــذي جــاء مــن الحجم الــوســط 7 ،فصول
توزعت على  160صفحة،الفصل األول بعنوان "أحمد الزنجباري
من أبرز رواد األغنية الكويتية المتطورة" ،حيث يتحدث الكاتب
عن الفنان في هذا الفصل ،عن أعماله الغنائية ومشواره الفني،
ويقدم سيرة ذاتية شاملة عنه وعن بعض أعماله.
وفي الفصل الثاني ،وتحت عنوان "ابن عم أحمد الزنجباري"،
يعرض الغريب رسالة من عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية
في الكويت سابقا األستاذ الدكتور محمد العباد ،يــروي فيها
قصة لقائه بابن عم أحمد الزنجباري في جمعية الشارقة للفنون،
وما جرى بينهما من حديث حول الفنان أحمد الزنجباري.
وتضمن الفصل الثالث ،الذي جاء بعنوان "قالوا عنه" ،شهادات
وأقــواال لعدد من الفنانين واإلعالميين والشعراء يبدون فيها
آراءهم بالفنان أحمد الزنجباري وأعماله ،تال ذلك فصل "األغاني"،
وفيه يعرض الكاتب األغاني التي قام الفنان أحمد الزنجباري
بتلحينها ،ويعرج على كتاب هذه األغاني والشعراء والمطربين
الذين غنوها.
ويواصل الغريب التوثيق للفنان أحمد الزنجباري في فصل
"مقاالت" ،وفيه يعرض مجموعة من المقاالتالتي تتحدث عن
الفنان أحمد الزنجباري ومسيرته وأعماله وسيرته الذاتية،
وفــي الفصل قبل األخير ،الــذي جــاء بعنوان "أحمد الزنجباري
في صــور" ،عرض مجموعة من الصور المختارة للفنان أحمد
الزنجباري في مناسبات مختلفة ومراحل متعددة من حياته.

«البيان رؤية جديدة» في مايو
صدر العدد الجديد من مجلة
الـبـيــان لشهر مــايــو عــن رابـطــة
األدب ـ ــاء الـكــويـتـيـيــن ،متضمنا
العديد من الدراسات والقراءات
النقدية والمواد اإلبداعية.
واستهلت المجلة صفحاتها
بــافـتـتــاحـيــة لــرئ ـيــس الـتـحــريــر
د .ع ـب ــدال ـل ــه غ ـل ـي ــس ،ب ـع ـنــوان
"البيان رؤية جديدة" ،وتحدث
من خاللها عن طموحات جديدة
تسعى المجلة لتحقيقها ،بدءا
من هذا العدد واألعداد المقبلة،
ب ـمــا يـ ـت ــاءم وارت ـ ـقـ ــاء ال ـحــركــة
األدبية ومستجداتها ،والتركيز
على المواد التي تشكل أهمية
بحثية وق ـ ــراء ات نـقــديــة تسبر
أغوار الكتب األدبية.
كما جــاء فــي الـعــدد الجديد
مجموعة قيمة مــن الــدراســات
هـ ــي" :م ـظ ــاه ــر م ــن الـتـصـنـيــف
الـبـيـنــي ع ـنــد ال ـجــاحــظ (ك ـتــاب
ً
ال ـح ـيــوان) ن ـمــوذجــا" ،للدكتور
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ــرش ـ ـيـ ــد ،ودراسـ ـ ـ ــة
بعنوان "الـحـضــور الديني في
شعر إبراهيم األسود" للدكتور
ياسر يوسف ،ودراسة بعنوان
"القيم الخلقية في الشعرية قبل
اإلسـ ــام" لـلــدكـتــور عبدالفتاح
شهيد .وفي باب المقاالت وردت
مقالة للدكتور حسان الطيان
بعنوان "دنيا البيان بين اإلبداع
واإلمـ ـ ـت ـ ــاع" ،ومـ ـق ــال ــة ب ـع ـن ــوان
ً
"المعري عاشقا :مقاربة نقدية
ح ــول تـمــرئــي ال ـم ــرأة ف ــي واق ــع
أب ــي ال ـعــاء وطــرحــه الـشـعــري"
للدكتورة كاميليا حفني.
وفـ ــي بـ ــاب ال ـم ـس ــرح نـشــرت

م ـج ـل ــة الـ ـبـ ـي ــان م ـ ـ ــادة كـتـبـتـهــا
الـ ـن ــاق ــدة م ـن ــار خ ــال ــد ب ـع ـنــوان
"مـســرحـيــة هــامـلـتــن لـلــدكـتــورة
س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــاس وه ـ ــدي ـ ــر
عبدالرحمن ...كوالج ممنطق".
وورد فـ ــي ال ـ ـعـ ــدد ال ـج ــدي ــد
مجموعة من القصائد المتميزة
ل ـن ـخ ـب ــة م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء وه ـ ــي:
ً
قصيدة "سطا حسنا" للشاعر
بــدر الــدريــع ،وقصيدة "ارت ــواء"
وهـ ــي ف ــي مـ ــدح ال ـن ـب ــي مـحـمــد
عليه الصالة والسالم ،للشاعر
عـبــدالـنــاصــر أح ـم ــد ،وقـصـيــدة
"مساء" للشاعر الدكتور سعيد
ش ــوارب ،وقصيدة "رثــاء أخت"
للشاعر عامر العامر ،وقصيدة
"أخفي هــواك" للشاعر الحارث
الخراز ،وقصيدة "ارتويت ظمأ"
للشاعرة شهد الشمري.
واختتمت المجلة صفحاتها
بقصة قصيرة ج ــاء ت بعنوان
"سميح الشاعر" للكاتب عباس
سليمان.

توابل ةديرجلا
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مزاج

أخبار النجوم

حذف قيد عائلي

البرجس وعد الجمهور بموسم أقوى خالل أكتوبر المقبل ...وتنوع كبير في الفقرات
ملصق «قيد عائلي»

«جمعة ُ
شارف برنامج َ
الجمعة» من تقديم إيمان نجم
وإخراج طالل البرجس ،على ختام موسمه الثاني ،على أن
يعود للمشاهدين في أكتوبر المقبل.
فضة المعيلي

في كل موسم
نكتشف
أشياء
جديدة
في الديرة

هدفنا إزالة
الحاجز الذي
صنعه جيل
السبعينيات
بين الجد
واألحفاد

قـ ـ ـ ـ ـ ــارب بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج َ
«ج ـ ـم ـ ـعـ ــة
الـ ُـج ـم ـعــة» عـلــى خ ـتــام موسمه
الثاني ،وهو يذاع عبر تلفزيون
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ومـ ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج ط ــال
البرجس ،وتقديم إيمان نجم.
وق ـ ـ ــال الـ ـب ــرج ــس إن «فـ ـك ــرة
البرنامج بــدأت العام الماضي
عندما تطلعنا إلى تقديم شيء
فــي فـتــرة الـظـهـيــرة ،لنسترجع
مــن خــالــه (اسـتــراحــة الجمعة)
و(لقاء الخميس) ،فشرعنا في
أول حلقة ،ثم الثانية ،فأحسسنا
أن هـنــاك تعبا وم ـج ـهــودا ،ألن
جو الظهيرة يختلف عن الليل،
وهناك تقارير وضيوف ،وكذلك
الجو العام».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـمـ ــوسـ ــم األول
اس ـت ـمــر ث ــاث ــة ش ـه ــور ،حققنا
خالله صدى طيبا ،وفي الثاني
حجزنا مكانة عند المشاهد،
س ــاع ــدن ــا ف ــي ذلـ ــك ف ــري ــق عمل
م ـح ـت ــرف ،ت ـت ـقــدم ـهــم الـمــذيـعــة
إيمان نجم ،التي ال تحتاج إلى
شهادة مني ،لكن ينطبق عليها
المثل القائل (اشتغل مع القوي
تقوى) ،والموسم القادم مطلع
أك ـتــوبــر الـمـقـبــل سـيـكــون أكـثــر
نجاحا».

حذف مسلسل «قيد عائلي» من على الـ«يوتيوب» بشكل
كامل ،بعد إغالق قناة الـ«يوتيوب» الخاصة بقناة «دي إم
سي» بسبب حقوق الملكية.
وتسبب حذف حلقات المسلسل في حالة من االرتباك
لمتابعيه ،الذين طالبوا الشركة المنتجة بإعادة إتاحته
من خالل قناة الشركة ،وهناك تعليقات نحو هذا األمر لم
يتم الرد عليها.

حال شيحة تنتظر

إيمان نجم

طالل البرجس
وكشف البرجس عن التجديد
الـ ــذي ط ــال ح ـتــى ال ــدي ـك ــور ،إذ
ً
«أدخ ـل ـنــا عـلـيــه أل ــوان ــا نـهــاريــة
أكثر ،كما نحرص على اختيار
ض ـ ـيـ ــوف مـ ـن ــاسـ ـبـ ـي ــن ل ـل ـف ـت ــرة
اآلن ـ ـيـ ــة ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال
نعيش حاليا فترة امتحانات،
لـ ـ ـ ــذا ن ـ ـخ ـ ـتـ ــار مـ ـ ــن ل ـ ـهـ ــم ع ــاق ــة
بسيكولوجية الطالب ،وشؤون
األســرة والطفل ،وقبل رمضان
سنتحدث عن الشهر الفضيل،

ف ـن ـحــن نـ ـح ــرص ع ـل ــى أال تـقــل
تقارير كل حلقة عن  13تقريرا».
بدورها ،قالت المذيعة إيمان
نـ ـج ــم ،إن ا لـ ـم ــو س ــم األول مــن
َ
«جـمـعــة الـ ُـجـمـعــة» ك ــان بمثابة
موسم تعريفي ،بحيث «ننتقل
بالمشاهد من داخل االستديو
إلى الخارج .البرنامج يجعلك
ت ــرى ال ـكــويــت بـعـيــون جــديــدة،
ً
ون ـك ـت ـش ــف م ـ ـعـ ــا أمـ ــاكـ ــن كـنــت
ت ـع ــرف ـه ــا ،ل ـك ـن ــك م ـع ـن ــا ت ــراه ــا

وك ــأن ــك ت ـش ــاه ــده ــا ألول م ــرة،
فــاألمــاكــن م ــوج ــودة ،لـكــن كيف
تستمتع بها؟ هذا هو السؤال».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ن ـ ـجـ ــم« :ال ـ ـهـ ــدف
الثاني للبرنامج هو استرجاع
ذك ــري ــات كـنــا نـغـفـلـهــا .وثــالــث
األه ــداف كــان إثـبــات وجــودنــا
كبرنامج ،وإزالة الحاجز الذي
ص ـن ـع ــه جـ ـي ــل ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات
ب ـيــن ال ـج ــد واألح ـ ـفـ ــاد ،فنحن
أبـ ـن ــاء ه ـ ــذا ال ـج ـي ــل اهـتـمـمـنــا

فريق برنامج «جمعة الجمعة»

بــأبـنــائـنــا ،ونـسـيـنــا أن نــوطــد
عالقتهم بــأجــدادهــم ،مــا خلق
لدينا فجوة مجتمعية كبيرة،
وخــاصــة مــع قـطــار الـســوشــال
م ـي ــدي ــا ال ـج ــام ــح الـ ـ ــذي ده ــس
العالقات بقسوة».
وت ــاب ـع ــت« :م ــن خ ــال زوارة
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ،ب ـ ـ ــدأت ت ـتــوطــد
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ،حـ ـت ــى إن أح ــده ــم
ك ـت ــب ل ــي تـعـلـيـقــا ي ـق ــول (أم ــي
بــدأت تطالعنا ونحن ملتفون
ح ــول ال ـبــرنــامــج وت ـق ــول عسى
دوم البرنامج عشان تقعدون).
فــي كــل مــوســم نكتشف أشـيــاء
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ــديـ ـ ــرة ،ف ـه ـنــاك
م ــواه ــب غ ـيــر ع ــادي ــة ،وش ـبــاب
ُ
ي ـ ــزرع ـ ــون األسـ ـ ــطـ ـ ــح ،وأب ـ ـطـ ــال
يحصدون جوائز في بطوالت
نجهلها».
وث ـم ـنــت ن ـجــم ج ـه ــود فــريــق
العمل؛ المخرج طالل البرجس،
وفــريــق اإلعـ ــداد أحـمــد صـبــاح،
بـيـبــي ال ـخ ـضــري ،عـلــي حـســن،
عبدالعزيز عبدالغفار وأميرة
نجم.
وأض ــاف ــت« :ن ـحــن الـبــرنــامــج
الوحيد الذي ُيظهر ُمعديه خالل
إذاعته ،ألن هذا مجهودهم ،بل
نجهزهم كمذيعين ال يهابون
الكاميرا مستقبال ،وو ع ــد منا
لجمهورنا أن يشاهدوا وجوها
جــديــدة بــأع ـمــار ستجعلهم ال
ي ـص ــدق ــون أن ه ـ ــؤالء يـعـمـلــون
مذيعين».

مرام البلوشي :تشويق ورعب في «خطوات الشيطان»
تخوض الممثلة مرام
البلوشي تجربة فنية جديدة،
من خالل مشاركتها
في مسرحية «خطوات
الشيطان» ،حيث تقدم
«كركتر» جديدا بالنسبة
لها.

عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــرام
ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي ع ـ ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا
ال ـغ ــام ــرة ب ــال ـع ــودة لـلـتـعــاون
م ـج ــددا م ــع م ـســرح «ال ـس ــام»
بـعــد غ ـيــاب طــويــل ،مــن خــال
م ـس ــرح ـي ــة الـ ــرعـ ــب «خـ ـط ــوات
الـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان» ،الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـق ــدم
عروضها في عيد الفطر ،وهي
من تأليف الفنان عبدالعزيز
ال ـم ـس ـل ــم ،عـ ــن ق ـص ــة ال ـك ــات ــب
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،وإع ـ ـ ـ ــداد
وكـ ـلـ ـم ــات األغ ـ ــان ـ ــي ل ـل ـشــاعــر
س ــام ــي ال ـع ـل ــي ،وكـ ـت ــب ع ــددا
مـنـهــا ال ـشــاعــر الـشـيــخ دعـيــج
الخليفة.

مدرسة الرعب

مرام البلوشي

وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت الـ ـبـ ـل ــوش ــي
عــن االع ـتــزاز بمشاركتها
إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـج ــم م ـســرح
الرعب الفنان عبدالعزيز
المسلم ،والذي يجمعها
الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاون م ـ ـعـ ــه
مجددا ،وهو يعتبر
مــدرســة رائ ــدة في
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ال ـ ــرع ـ ــب
محليا وخليجيا
وعربيا ،وتتعلم
مـ ـن ــه األج ـ ـيـ ــال
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـمـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــة،
فـ ـ ـه ـ ــو ي ـ ـقـ ــدم
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــا
ن ـم ــوذج ـي ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــل
عـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــة والـ ـ ـف ـ ــرج ـ ــة
المسرحية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عـ ــن
االع ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزاز أي ـ ـضـ ــا
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة م ــع
نجوم كبار وشباب
وع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى رأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم
الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـق ــدي ــرة
ان ـت ـص ــار الـ ـش ــراح،
وال ـف ـنــانــون شـيــاء

حال شيحة
تـنـتـظــر الـفـنــانــة ح ــا شـيـحــة إن ـه ــاء إجـ ـ ــراءات الـطــاق
ً
الرسمي بينها وبين زوجها الكندي ،علما بأن الطالق وقع
خالل زيارتها األخيرة لكندا في أكتوبر الماضي ،حيث
ً
تتطلب عملية توثيقه إجراءات معقدة نسبيا.

«عبور» دراما إنسانية عربية
على قناة أبوظبي في رمضان

لقطة من «عبور»
أع ـل ـن ــت ش ـب ـكــة قـ ـن ــوات ت ـل ـف ــزي ــون أب ــوظـ ـب ــي ،ال ـتــاب ـعــة
لـ «أبوظبي لإلعالم» ،عرضها مسلسل «عبور» على قناة
أبــوظ ـبــي ،ضـمــن بــاقــة األع ـم ــال الـتـلـفــزيــونـيــة الـمـتـمـيــزة
والمختارة المدرجة في دورتها البرامجية الجديدة لشهر
رمضان في مايو المقبل.
ُ
ويعتبر مسلسل «عبور» دراما إنسانية عربية ،تسلط
الضوء على الدور اإلنساني الملهم في مخيم «مريجيب
الـفـهــود» ب ــاألردن ،ومـعــانــاة اللجوء ومأساتها ،كفرصة
لـلـبـقــاء ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـيــاة والـ ـه ــروب م ــن أتـ ــون ال ـحــروب
المدمرة.
ويــأتــي ع ــرض الـعـمــل انـسـجــامــا مــع أه ــداف «أبــوظـبــي
لإلعالم» الرامية إلى توفير محتوى هــادف ُيلبي أذواق
واهتمامات مختلف شرائح المجتمع والجمهور اإلماراتي
والخليجي والعربي.
ك ـمــا ي ــأت ــي ع ــرض ه ــذا الـمـسـلـســل ال ـم ـت ـم ـيــز ،تثمينا
للجهود اإلنسانية التي تعكس صورة اإلمارات الحضارية
والمشرقة في ميادين العطاء والعمل اإلنساني ،فضال عن
دورها في خدمة األهداف اإلماراتية الرامية إلى تعميق
وتأصيل ثقافة وقيم الخير والتسامح والسالم والتنمية
في العالم ،وهو ما أكسبها احتراما وتقديرا في العالم.
ويـ ـتـ ـن ــاول ال ـع ـم ــل ق ـص ــص ال ـت ـف ــاع ــل ب ـي ــن م ـج ـمــوعــة
مــن الــاجـئـيــن إل ــى الـمـخـيــم مــع مـجـمــوعــة مــن العاملين
والـمـتـطــوعـيــن مــن خـلـفـيــات وجـنـسـيــات م ـت ـعــددة ،حيث
تــوضــع جـمـيــع شـخـصـيــات الـمـسـلـســل ف ــي م ـكــان واح ــد،
فتتقبل واقعها ،وتتفاعل مع محيطها.
جرى تصوير المسلسل في األردن ،وهو إخراج محمد
حشكي ،وتأليف ثريا حـمــدة ،وإنـتــاج شركة بــان إيست
ميديا ،ويشارك في بطولته :صبا مبارك ،سامر إسماعيل،
منصور الفيلي ،عبدالرحمن المال ،ورنا جمول ،إلى جانب
مجموعة من األطفال والنجوم اإلماراتيين والسوريين
واألردنيين ،إضافة إلى فريق تمثيل من الجئين فعليين
مقيمين في المخيم اإلماراتي األردني -مريجيب الفهود.

هايدي موس ى تطرح أغنيتها
الجديدة «أنا اتعودت»
ملصق مسرحية «خطوات الشيطان»
سبت ،مشعل الشايع ،عبدالله
الـمـسـلــم ،فـهــد لـيـلــي ،عبدالله
ال ـ ـح ـ ـمـ ــادي ،م ـح ـم ــد ال ـش ـط ــي،
وآخرون.

طابع التشويق
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــربـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا فـ ــي
ال ـم ـس ــرح ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة قــالــت
الـ ـبـ ـل ــوش ــي« :س ـ ــأق ـ ــدم كــرك ـتــر
ج ــدي ــدا بــالـنـسـبــة ل ــي ،يحمل
طابع التشويق والرعب ،فعال
أراهــا مسؤولية كبيرة أمامي
لـتـقــديــم ش ــيء جــديــد وجميل
لجمهور مسرح السالم ،وهي
مسؤولية مضاعفة بالنسبة
لي ،وأتمنى أن أوفق بها وتنال
إعجاب وتقدير الجمهور».

وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن م ـس ــرح
ال ــرع ــب يـعـتـبــر م ــن ال ـم ـســارح
ال ـص ـع ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ــب مــن
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ــالـ ـح ــرك ــة
والتلون على خشبة المسرح،
وبالتالي تكون هناك مساحة
خـصـبــة م ــن األداء ومـعــايـشــة
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـقـ ــوم
بتجسيدها.

إل ـ ــى ج ــان ــب أن ـ ــه ي ـع ـم ــل وف ــق
أســرة واحــدة ،ووفــق منظومة
م ـســرح ـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة فــي
ال ـع ـم ــل ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى الـبـحــث
دومـ ــا ع ــن األف ـك ــار والــرســائــل
والـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد وغ ـ ـيـ ــر
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ــه
مـســرح يسخر كــل اإلمـكــانــات
والتقنيات العالية في اإلبهار
بكل عناصر العرض المسرحي
المتكامل».

وعـ ــن ال ـت ـع ــاون م ــع مـســرح
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــددا ،ذك ـ ـ ـ ــرت
الـبـلــوشــي« :هــو مــن المسارح
الـ ــرائـ ــدة ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج
وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،خـصــوصــا
فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال م ـ ـسـ ــرح الـ ــرعـ ــب،

مفاجآت العرض

منظومة مسرحية

وراهـ ـ ـن ـ ــت الـ ـبـ ـل ــوش ــي عـلــى
ت ـ ـجـ ــرب ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ــي
مسرحية «خطوات الشيطان»،
ووص ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ــال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة

والمثمرة ،كون العمل يحمل
مقاييس عالمية في مسرح
الرعب ،فهناك عدة مفاجآت
م ــذه ـل ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــرض ،كـمــا
أن ــه يـحـمــل طــرحــا وأهــدافــا
ورسائل اجتماعية متعددة.

ثمنت التعاون
مع مسرح
السالم
من جديد

هايدي موسى
طــرحــت ال ـف ـنــانــة ال ـم ـصــريــةه ــاي ــدي مــوس ـى أغنيتها
ً
ال ـجــديــدة «أن ــا ات ـع ــودت« ،وذل ــك عـبــر «يــوت ـيــوب» تمهيدا
ً
إلصدار الفيديو كليب الخاص باألغنية ،تزامنا مع عيد
الفطر المقبل.
األغنية من كلماتنادر عبدالله ،وألحانحسين محمود
 ،وتوزيع طارق عبدالجابر ،وتم تسجيلها في القاهرة.
وكانت موسى قد طرحت ألبوم «حنية الدنيا» ،الذي
ً
يضم  12أغـنـيــة ،منذ أشـهــر ،وحققت مــن خــالــه نجاحا
ً
ك ـب ـي ــرا ،ك ـمــا ت ـل ـقــت ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـع ــروض الـسـيـنـمــائـيــة
والدرامية ،لكنها لم تحسم قرارها بشأنها بعد.
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تأخذك إلى «اللؤلؤة»
دبي»...
«فالي
ً

مفهوم جديد لـ «السفر والعطالت» أكثر نضجا وعابر لألزمنة
دبي  -تامر عبدالعزيز

ً
المسرحيين ،التقنيين وفناني العروض الرائدين في العالم مع
«كن بسيطا ًتكن أجمل ،فإن البساطة بذاتها جمال...
ً
فنية ّ
بعضهم إلنتاج تحفة ّ
حية ومذهلة .ومن األداء الخطير
إذا ،ليس غريبا أن يكون مبعث اإلبهار وراء العرض األبرز
فنانين
في المنطقة ،هو البساطة التي تميزت بها رسالة المخرج
للدراجات النارية الذي لم تتم مشاهدته من قبل ،إلى ً
يقفزون بحركاتهم البهلوانية الجريئة من ارتفاع  25مترا،
الفني العالمي فرانكو دراغون ،حين حاول إعادة تعريف
ّ
ويحلقون حول القاعة بكل انسيابية ،يقدم عرض "البيرل"
العروض المسرحية الحديثة عبر بث الحياة في شخصيات
تجربة ال تنسى.
«البيرل»« :المشاعر اإلنسانية لغة عالمية ،يتشاركها
الماليين عبر قصص محلية ،ونحن نحرص على دمج المواهب في "البيرل" الكل يبحث عن "اللؤلؤة" ،لكن "فالي دبي"،
ّ
 ،تستطيع أن تأخذك إليها ،بعد أن غيرت مفهوم ًالسفر
العالمية والمهارات الفنية واالبتكارات التقنية بعناية لبث
التقليدي ،عبر قسم «العطالت» الذي أطلقته ،أخيرا ،ضمن
الحياة في هذه القصص».
أحدث منتجاتها ليكون هو ذراع تنظيم الرحالت في الناقلة،
من خالل هذا ًالعرض الحي ،الذي تقدمه مجموعة
بهدف تبسيط السفر وتوفير خيارات أوسع للعمالء من
الحبتور ،مستقيا إلهامه من ماضي دبي العريق وحاضرها
خالل باقات العطالت التي تشمل رحالت الطيران والفنادق
ومستقبلها المشرق ،جمع فرانكو دراغون المصممين
تجتمع في "البـيــرل" ،مواهب
عالمية مــع انـتــاجــات مسرحية
ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا وف ــائـ ـق ــة
ال ـت ـط ــور م ــن ال ـنــاح ـيــة الـتـقـنـيــة،
ك ــانـ ـصـ ـه ــار ي ـخ ـط ــف األن ـ ـفـ ــاس
لألداء الفني مع الصور اإلبداعية
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ف ــائـ ـق ــة الـ ـتـ ـط ــور.
وم ـ ــع األداء الـ ـح ــي وال ـم ـب ــاش ــر
ً
ً
لـ  65فنانا عالميا من  23دولة
ّ
مـخـتـلـفــة ف ــي م ـج ــمــع ال ـح ـب ـتــور
ً
سيتي بدبي ،يطلق "البيرل" عهدا
ً
جديدا من العروض المسرحية
فــي دبــي مــع إنـتــاج تفاعلي غير
مسبوق والذي لم يكن ليتجسد
ً
دون المسرح المصمم خصيصا
لهذا العرض المسرحي.
يضم مسرح "البـيــرل" الفائق
ال ـت ـطــور  1.300م ـق ـعــد ،ويـمـتــاز
ً
بـحــوض بعمق  12م ـتــرا يشمل
ت ـج ـه ـي ــزات م ـب ـت ـكــرة م ــن بـيـنـهــا
عـ ـ ــرض ب ـ ـصـ ــري (projection
 )mappingث ـ ــا ث ـ ــي األ بـ ـ ـع ـ ــاد
ون ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــام صـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــي مـ ـحـ ـيـ ـط ــي
بــزاويــة  360درجــة .تم بناء هذا
ً
الصرح خصوصا لهذا العرض
واستغرق بناؤه  4سنوات .ومع
أحدث التقنيات والتكنولوجيا،
سيتمكن ض ـيــوف "الب ـي ــرل" من
االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـ ـشـ ــاالت ه ــائ ـل ــة،
سـيــول وأم ـطــار داخ ــل الـمـســرح،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـج ــرب ــة مـســرحـيــة
ال تـ ـ ـض ـ ــا ه ـ ــى م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال أداء
ح ــي يـسـتـمــر ح ــوال ــي  90دقيقة
متواصلة دون انقطاع.
عـ ــرض البـ ـي ــرل م ــن دراغ ـ ــون،
هــو أول ع ــرض دائ ــم فــي الـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ي ـت ـخ ــذ مـ ــن ال ـح ـب ـتــور
سيتي في قلب مدينة دبي موقعا

والخدمات اإلضافية األخرى ،مثل التنقالت من المطار وإليه
والجوالت ًالسياحية وتأجير السيارات وغيرها ،بما يعد
ً
ونقلة نوعية في رحلة "فالي دبي" مع دخولها
جديدا
إنجازا
ً
أكثر نضجا.
مرحلة ً
واستمرارا في تحدي مفهوم السفر التقليدي في المنطقة
التوقعات ،تعمل عطالت فالي دبي على تعزيز
نحو تجاوز
ً
تجربة السفر عموما ،ألنها تعطي العمالء الحرية في اختيار
وتصميم عطالتهم في مكان واحد ،بما يوفر باقات العطالت
المتكاملة إلى شبكة فالي دبي بما فيها وجهات العطالت
الشهيرة ،مثل أذربيجان والتشيك ومصر والهند والمالديف
والمملكة العربية السعودية وسريالنكا وتنزانيا وتركيا،
إضافة إلى اإلمارات.
يستمتع بها كافة أفراد العائلة.
ت ـ ّـم اس ـت ـخــدام  60مـلـيــون قطعة
ل ـي ـغــو و 15ألـ ــف نـ ـم ــوذج لـبـنــاء
مــديـنــة الـمــاهــي العائلية هــذه،
وه ـ ــي م ـق ـ ّـس ـم ــة إل ـ ــى  6م ـنــاطــق
ّ
وخارجية.
داخلية
وتـضـ ّـم "ليغو الن ــد" أكـثــر من
ً
 20منزلقا ولعبة مائية ،إضافة
إلى حوض سباحة ومنطقة لعب،
حيث يمكن لألطفال بناء طوافات
من مكعبات الليغو.

قرية التراث ...العودة
إلى الماضي

ل ــه ،وال ـ ــذي وص ــل إل ــى دب ــي عن
طريقة مجموعة الحبتور .أسس
ع ــرض الب ـيــرل الـمـخــرج الـمـبــدع
فرانكو دراغ ــون ،وال ــذي شهرته
ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال ع ــروض ــه
الـمــذهـلــة فــي الس فـيـغــاس مثل
عــرض  ،Le Rêveوحفل A New
 Dayللنجمة ا لـعــا لـمـيــة سيلين
دي ــون ،وع ــرض The House Of
 Dancing Waterفي مكاو.
ي ـقــدم الب ـي ــرل مــزي ـجــا مــذهــا
م ــن الـ ـع ــروض الـفـنـيــة وال ـص ــور
والـتـكـنــولــوجـيــا .وبـجـمـعــه بين
روح التقاليد واالبـتـكــار ،يتأثر
عـ ـ ـ ــرض الب ـ ـ ـيـ ـ ــرل بـ ـثـ ـق ــاف ــة دبـ ــي
َّ
الغني ْين ،وحاضرها
وتاريخها
الـنــابــض بــالـحـيــاة ومستقبلها
َّ
الط ُموح ،حيث يتم تجسيد ذلك

كله مــن خــال األلـعــاب الهوائية
ال ـمــذه ـلــة والـ ـم ــؤث ــرات الـخــاصــة
التي ستخلب ألباب المشاهدين.

يمكنك اإلقامة في فندق "البيتا"
الفاخر داخــل "دبــي بــاركــس آند
ريزورتس".

«دبي باركس آند ريزورتس»

«موشن جيت»

ت ـ ـضـ ــم "دب ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــارك ـ ـ ــس آنـ ــد
ـدن م ــاه ــي
ريـ ـ ـ ـ ــزورتـ ـ ـ ـ ــس"  3م ـ ـ ـ ـ ّ
ـوفــر ل ـل ـ ّ
ـزوار
وحــدي ـقــة مــائ ـيــة ل ـتـ
ت ـجــربــة ش ـ ّـي ـق ــة .ه ـن ــاك أك ـث ــر من
 100م ـع ـلــم ول ـع ـب ــة م ـم ـت ـعــة فــي
"مـ ـ ــوشـ ـ ــن ج ـ ـيـ ــت" و"ب ـ ــولـ ـ ـي ـ ــوود
بــاركــس" و"ليغو النــد" وحديقة
"ل ـي ـغ ــو النـ ــد الـ ـم ــائـ ـي ــة" .يـمـكـنــك
ً
أي ـضــا قـضــاء أروع األوقـ ــات في
منطقة "ري ـفــر الن ــد" ال ـتــي تضمّ
ّ
المطاعم
متنو عة مــن
مجموعة
ّ
والـمــرافــق الترفيهية .حتى أنــه

اجتمعت  3شركات هي" :دريم
ووركس أنيميشن"" ،استديوهات
س ــون ــي كــولــوم ـب ـيــا ب ـي ـك ـت ـشــرز"
و"ل ـيــونــزج ـيــت" الب ـت ـكــار مــديـنــة
ّ
تضم أبرز شخصيات
ماله رائعة
ٍ
األفـ ـ ــام ت ـحــت اسـ ــم مــوشـنـغـيــت
دبــي .توفر مدينة المالهي هذه
ل ـل ــزوار فــرصــة ل ـقــاء شخصيات
من أشهر األفــام مثل :السنافر،
شريك ،وغيرهما الكثير من خالل
ّ
المشوقة واألفعوانيات
األلعاب
ّ
الحماسية.

«بوليوود»
تـجــارب حماسية مستوحاة
من عالم "بوليوود" في دبي من
خ ــال زي ـ ــارة ب ــول ـي ــوود بــاركــس
 الـمـشــروع األول مــن نــوعــه فيالعالم .اختبر تجربة بوليوودية
مـلـيـئــة بــال ـحــركــة وال ــرق ــص من
خـ ــال زي ـ ـ ــارة ال ـم ـع ــال ــم ال ــرائ ـع ــة
ومـشــاهــدة الـعــروض الترفيهية
ال ـم ـس ـت ــوح ــاة م ــن أه ـ ــم األفـ ـ ــام.
بانتظارك تجربة مفعمة بالحركة
مــع الـعــديــد مــن نـجــوم بوليوود
مـثــل "هــريـثـيــك روش ـ ــان" و"ش ــاه
روخ خان" و"سلمان خان".

ت ــم إنـ ـش ــاء ق ــري ــة ال ـ ـتـ ــراث فــي
ع ـ ــام  1997فـ ــي حـ ــي ال ـش ـنــدغــة
ال ـت ــاري ـخــي ب ــدب ــي ،ع ـلــى مـقــربــة
م ــن ق ــري ــة ال ـ ـغـ ــوص ،الح ـت ـضــان
األحداث التراثية ،ولعرض صورة
حية للحياة التقليدية القديمة
ف ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،م ــع اس ـت ـع ــراض
لمكونات الحياة البرية والبحرية
والـجـبـلـيــة فــي ال ـب ــاد ،إذ يمكن
ل ـل ــزائ ــر ال ـت ـع ــرف ع ــن ك ـثــب على
التقاليد التقليدية القديمة للبلد
والخصائص الخاصة للمنازل
التاريخية والـحــرف اليدوية
واألنماط وأشكال المعيشة.
وه ــي مملوكة ومـ ــدارة من
جانب هيئة دبي للثقافة
والفنون.
وتعتبر قرية التراث
أحد المتاحف الرائعة،
إذ ي ـم ـكــن للشخص
االستمتاع بنظرة
ثاقبة عما كانت
ع ـل ـي ــه م ــدي ـن ــة
دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـبـ ــل
اك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاف
النفط ،وتعد
ت ـل ــك ال ـق ــري ــة
وج ـه ــة رائ ـعــة
للزيارة ليس فقط
للحصول على فكرة عن مختلف
الـمـهــن ال ـتــي كــانــت ت ـم ــارس في
دب ـ ــي م ـن ــذ ال ـ ـقـ ــدم ،ب ــل لـلـتـعــرف
كذلك على نمط الحياة القديمة
في المدينة.
وتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة بـ ــوجـ ــود
ال ــافـ ـت ــات بــال ـل ـغ ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة
واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـســاهــم

ف ـ ـ ــي ت ــوجـ ـي ــه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار إلـ ــى
مختلف أقسام
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي
ً
ً
تـضــم م ـس ـجــدا قــديـمــا
يـعــود إلــى  200عــام ومجلس
الحصن ،حيث يستقبل حاكم
قرية التراث الضيوف والزوار،
كما يحتوي الحصن على قاعة
المؤتمرات وغرفة األسلحة.
وتعتبر قرية التراث في دبي
واحدة من أقدم مواقع القرى في
إمــارة دبــي ،إذ تتميز بمبانيها
الـمـحـصـنــة وت ـض ــم ح ــوال ــي 30
ً
م ـ ـنـ ــزال تـ ــم ت ـج ــدي ــده ــا كــام ـلــة
عـلــى ط ــراز ال ـقــريــة الـقــديـمــة.
وتـقــع هــذه الـقــريــة التراثية
التقليدية بالقرب من مصب
ال ـخ ــور ،وق ــد ت ــم إنـشــاؤهــا
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب الـ ـ ـخ ـ ــزافـ ـ ـي ـ ــن
والنساجين ،ويمكن للزائر
أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــود إ لـ ـ ـ ـ ــى ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي
وي ـك ـت ـشــف ت ـ ــراث دبـ ــي ال ــرائ ــع
من خاللها.

«ليغو الند»
اك ـت ـشــف ف ــي لـيـغــو الن ــد دبــي
عالم الليغو المليء بالتشويق
ً
لـكــافــة أفـ ــراد الـعــائـلــة وت ـحــديــدا
لألطفال بين  2و 12سنة .تضمّ
"لـيـغــو النـ ــد" أك ـثــر م ــن  40لعبة
َ
ت ـت ـم ـحــور ح ـ ــول ِق ــط ــع ال ـل ـي ـغــو،
إض ــاف ــة إلـ ــى ع ـ ــروض وت ـج ــارب

البرواز ...تجربة بانوراما الكتشاف
الماضي والمستقبل
يتيح ب ــرواز دب ــي ل ـلــزوار فرصة
ت ــأم ــل م ـنــاظــر ب ــان ــورام ـي ــة مــذه ـلــة،
ليشاهدوا جمال هذه المدينة على
ً
ّ
ارتفاع  150مترا .وسيتمكن الزوار
من التقاط صورة تذكارية يحتفظون
بها مدى العمر مع هذا اإلطار الذي
ّ ّ
ً
يضم كل ما ترمز إليه دبي بدءا من
مدينة ديرة القديمة ومياه الخليج
ً
العربي ،وصوال إلى الكثبان الرملية
في الصحراء والمباني الشاهقة في
وي ّ
مرسى دبيُ .
عد برواز دبي األول
ّ
ويتكون من
من نوعه في المنطقة،
ج ـســر زج ــاج ــي م ـت ـط ـ ّـور ب ـط ــول 93
ً
ً
مترا ولــوح زجاجي بطول  25مترا
ً
ّ
مــرب ـعــا .وي ـشــكــل ه ــذا الـجـســر صلة
ال ــوص ــل ب ـيــن ع ـمــوديــن م ـتــوازي ـيــن،

ريفرالند
ُت ّ
عد "ريفرالند" من أبرز وجهات الترفيه العائلية في "دبي باركس آند ريزورتس" .اكتشف
المناطق األربــع التي تضم العديد من المطاعم والمرافق الترفيهية .استمتع بالتسوق
ً
ً
وتـ ّ
ـذوق المأكوالت الشهية في أكثر من  50متجرا ومطعما ،وتأمل الهندسة المعمارية
والجسور واألبنية الرائعة.

المير

ّ
تقدم "المير" أروع األجواء التي تجمع الشمس والبحر والهواء
ُ
ً
ً
ً
ّ
ّ
الطلق .وتعد المنطقة مقصدا مميزا جديدا لمحبي الشاطئ في
المدينة ،إذ تضم مساحات واسعة مفتوحة فيها شوارع تصطف
على جانبيها أشجار النخيل وجداريات مزينة بفن الجرافيتي
ّ
الــرائــع ضمن أجــواء مريحة .وال شك في أن "المـيــر" هي المكان
ّ
األمثل لتناول الطعام واالسترخاء والتمتع بأوقات مسلية.

مـمــا يـعـطــي شـكــل اإلط ـ ــار .ويعطي
الوقوف على هذا الجسر الزجاجي
ً
ل ـل ــزائ ــر ش ـ ـعـ ــورا وك ــأن ــه واقـ ـ ــف فــي
الهواء ،ويسمح له برؤية كل ما هو
ً
تحته من ارتفاع  150مترا .وإذا كان
المرتفعات ،فعليه أال يقلق
يخشى ّ
للتكسرُ ،
ّ
وصنع من
فالزجاج مضاد
مواد ذات جودة عاليةُ .
وص ّمم هذا
ال ـب ــرواز الــرائــع ليجمع بـيــن معالم
دب ــي الـقــديـمــة والـحــديـثــة فــي مكان
ّ
واحد .وسيتمكن الزوار من مشاهدة
المدينة من كل االتجاهات ،فيتأملون
ً
شـمــاال مدينة دبــي القديمة ،وخــور
دب ــي م ــع ق ـ ــوارب ال ــده ــو واألس ـ ــواق
ً
المحيطة ب ــه .أم ــا بــالـنـظــر جـنــوبــا،
فستخطف روعة الجزء الجديد من
ّ
دبي أنفاس الزوار الذين سيتمكنون
م ــن م ـش ــاه ــدة ن ــاط ـح ــات ال ـس ـحــاب
ال ـم ـض ـي ـئــة ،والـ ـم ــراس ــي الـمـتــألـئــة
وغيرها من أبرز المظاهر العمرانية
الحديثة.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4104االثنين  29أبريل 2019م  24 /شعبان 1440هـ

tawabil@aljarida●com

8

7
2
9
3

7

8

5

8
5

9

9
8
1

2

الجوزاء

3
2

 21مايو  21 -يونيو

6
8

3

4

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ،)3×3كل مربع
منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
المربعات 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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كلمات متقاطعة
برادا

كلمة السر

الحياة (م).
 - 8ع ــاص ـم ــة بـ ـي ــرو – ح ـي ــوان
ضخم.

 - 9جمهورية عاصمتها تايبي.
 - 10ذل – الـجـمــع مــن «الـجـنــة»
(الجنات).

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـ ًيــا :ت ـطـ ّـور ســريــع فــي عـمـلــك لــم تشهده
سابقا وهذا نتيجة مجهودك.
ً
عاطفيا :تــرغــب فــي إقــامــة عــاقــة أخ ــرى إلى
جانب عالقتك العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـشــرق بـجــاذبـيــة كـبـيــرة وبثقة
بالنفس ال تضاهى.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تبدأ المفاجآت الـسـ ّ
ـارة على الصعيد
توسيع أعمالك.
المالي وتريد
ً
ً
عاطفيا :كن رصينا في عالقتك العاطفية وال
ّ
تتهور كي ال تندم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـتــواطــأ األف ـ ــاك م ــع ب ــرج ــك لكي
ّ
تتجسد أحالمك وتصبح حقيقية.
رقم الحظ.5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :توظف كل طاقاتك من أجل إحراز ّ
تفوق
مهنيا :تتكلل جهودك بنجاح كبير وتقطف ثمار
على صعيد المهنة.
تعبك.
ً
ً
صعبا إذا ّ
ً
وحدتما عاطفيا :تفكر بتقديم هدية متواضعة للحبيب
عاطفيا :الطريق أمامكما ليس
فال تتراجع عن رغبتك.
المجهود لبلوغ الهدف.
ً
ً
ّ
تتوصل إلى حسم قضية عائلية قديمة اجـتـمــاعـيــا :تـقــوم بـتـنـقــات ورحـ ــات داخلية
اجتماعيا:
فتمتلئ ً
بهدف التغيير واالستجمام.
فرحا.
رقم الحظ.7 :
رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ّ
التحديات والمشاريع
مهنيا :جـ ّـو عملك مـتــأزم وتظهر ع ــداوة البعض مهنيا :تتراجع عن بعض
ّ
الواهمة وتلزم حدودك.
للعلن ضدك.
ً
ً
بينكما تـحـ ّـد مــن الوهج
ـة
ـ
م
أز
تنشأ
:
عاطفيا
جديدة
رومنسية
فرصة
لك
الفلك
يحمل
عاطفيا:
ً
الغرامي لبعضكما بعضا.
فاغتنمها.
ً
ً
اجتماعيا :تـعــرف ّ
اجتماعيا :تقوم بنشاطات اجتماعية كثيرة
السالم
ـن
ـ
م
طويلة
ـرة
ـ
ت
ـ
ف
ـا
ـ
م
ـ
رب
ّ
تخفف عنك أعباء العمل.
واالستقرار العائلي.
رقم الحظ9. :
رقم الحظ19. :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

sudoku

5

 - 6تجدها في (المرمر) – مفضل
عن مثيله.
 - 7بحر (م) – للتخيير – سائل

5

4

3

3

6

2

7

1

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

الميزان

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ً
تمر اآلن بأكثر األوق ــات إنتاجية وال ّ
مهنياّ :
بد
من ربح وفير.
ً
عاطفيا :تختال ً
طربا ألن البعض من الطرف اآلخر
يحاول مغازلتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـقـبــل أح ــد ال ـع ــروض لـلـبــدء بتغيير
مفروشات منزلك القديمة.
رقم الحظ.12 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

2

 - 1استجوبوه – تالف.
 - 2حــاكــى (م) – كـتــاب السيرة
الذاتية لطه حسين.
 - 3أصلح – ناقوس – ثلثا (برأ).
 - 4ح ـطــم – ل ـل ـن ــداء – مـقـيــاس
للمسافات.
 - 5أكمل – تظهر.

4

9

ً
عموديا:

7

4

5

 .............( - 1ى ) ش ـج ــرة في
الجنة.
 - 2أحد الكواكب – متشابهان.
 - 3ندر (م) – حــروف متشابهة
– سهل.
 - 4من الشهور الميالدية.
 - 5رئيس أميركي أسبق.
 - 6شجاع (م) – ضمير المتكلم.
 - 7نغمة موسيقية – قصد.
 - 8للتفسير – بطل العالم في
رياضة الكيك بوكس عام .2010
 - 9حامل الشراع – يتبع.
 - 10فيلم ليسرا ونور الشريف
ومنى زكي.

ً
ً
مهنيا  :التحضير الجيد لعملك يربحك وقتا
ّ
ويخفف التعب عنك.
ً
غال على
عاطفيا :تبدأ بتنفيذ مشروع مشترك ٍ
قلب شريك حياتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ترتفع المعنويات وتكبر األحــام
وتخطط لسفرة قريبة مع األصحاب.
رقم الحظ.3 :

7

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

6
1

1

لبق
مزاولة
مهنة
معرض
قوم

منتوج
شخصية
مقر
دولة
خدمات

ر
م
ة
ا
ة
م
ق
ا
ر

1

الحمل

8

رجال
شيكاغو
عطور
صناعة
فخم

ل
ل
ج
م
ت
غ
ع
ة
ي

ط
ق
ه
ر
و
ف
ل
ق
م

sudoku
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ة
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ة
ث
ة

و
و
ن
ض
ر
خ
ب
ة
ق

فلك

4

كلمة السر:

مـ ــن  5أحـ ـ ـ ــرف وهـ ـ ــي اسـ ـ ــم ش ــرك ــة
موضه وأزياء إيطالية.

23

تسالي

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد ت ـصــدمــك ق ـ ـ ــرارات ت ـص ــدر ع ــن إدارة مهنيا :تشعر أحيانا بالضياع وبعدم السيطرة
على أوضاع عملك.
المؤسسة التي تعمل فيها.
ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
جذريا له عالقة بوضعك
عاطفيا  :التفاهم مع الحبيب يخفف عن كاهلك عاطفيا :ال تت ًخذ قرارا
العاطفي راهنا.
أعباء كثيرة.
ً
ً
اجتماعيا  :ثمة ســوء تفاهم يحصل مــع صديق اجـتـمــاعـيــا :بـعــض الـتـبــايــن فــي وج ـهــات نظر
ّ
األهل يتحول إلى سوء تفاهم.
فيقطع عالقته بك.
رقم الحظ.13 :
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
ً
مهنيا :يتواطأ بعض الــزمــاء ضـ ّـدك ّ
مما يؤخر مـهـنـيــا :بـعــد لـقــائــك م ــع الـمـســؤولـيــن تـحــاول
ّ
إنجاز مشروع هام.
تصويب أسلوب عملك.
ً
ً
عاطفيا :قد يختبر القدر عالقتك العاطفية وتعيش عــاطـفـيــا :اشـتــركــا مـ ًـعــا فــي تحقيق أهدافكما
حالة من الشكوك.
فتزول أتعابكما بسرعة.
ً
ً
ّ
اجتماعيا:
تتحدث عن مصالحة أو لقاء إيجابي اجـتـمــاعـيــا :قــد يـحـتــاج أح ــد أف ــراد الـعــائـلــة أو
بين أصدقاء مختلفين.
صديق إلى دعمك ومساعدتك.
رقم الحظ.6 :
رقم الحظ.16 :

مجتمع

٢٤
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افتتاح معرض «سالمتك» في
الجامعة العربية المفتوحة
افتتح مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت أ .د .نايف
إبجاد المطيري "معرض سالمتك" ،الذي انطلق بشعار "صحتك
هي حياتك" في الجامعة ،بهدف نشر التوعية الصحية والسالمة.
وكان االفتتاح بحضور مساعد مدير الجامعة للشؤون
األكاديمية د .محمد سيد ،ومنتسبي الجامعة.
وشارك في المعرض العديد من الجهات الحكومية كالحرس
ً
الوطني متمثال بفرع بنك الدم واإلدارة الطبية والتوجيه
المعنوي واإلطفاء ،كما شارك من وزارة الداخلية إدارة
العالقات العامة والدفاع المدني واإلدارة العامة لإلطفاء ،ومن
وزارة الصحة إدارة الطوارئ الطبية ،إضافة إلى العديد من
المستشفيات ومراكز وعيادات القطاع الخاص.
جولة في المعرض

مدير الجامعة مع ركن وزارة الداخلية  -إدارة العالقات العامة

مشاركة اإلدارة العامة لإلطفاء

مشاركة الحرس الوطني

دار العثمان ّ
تكرم طالبها
برعاية وحضور المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر براك
الشيتان ،أقامت دار العثمان حفل تكريم طالب دورة المرحوم
عبدالله عبداللطيف العثمان الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم،
بحضور عميد عائلة العثمان نوري العثمان والمهندس عدنان
العثمان ،ورئيس لجنة األوصياء حمد البرجس ولفيف من
الضيوف والشخصيات.
ّ
وعبر الشيتان عن بالغ سعادته بهذا الحفل لتخريج كوكبة من
ً
حفظة كتاب الله ،مشيرا إلى أن دار العثمان هي أحد مشاريع
الثلث الخيري للمحسن الكبير المرحوم عبدالله عبداللطيف
العثمان ،وإن هذا الثلث له أنشطة متعددة إنسانية وخيرية
داخل الكويت وخارجها.
وفي الختام ،قدم المهندس عدنان العثمان الشكر إلى الشيتان
لرعاية الحفل ،وإلى رئيس لجنة األوصياء البرجس وأعضائها،
ولبيت الزكاة إلشرافه على مشاريع الثلث الخيرية ،ولمبرة
المتميزين لخدمة القرآن والعلوم الشرعية.
تكريم نايا ياسر

تكريم مريم وصفي

 ...وعمر وبدر العثمان

 ...وبراك الشيتان

 ...وعدنان النوري

افتتاح معرض معهد
الفنون التشكيلية
افتتح في "غاليري" -مجمع الحمرا ،معرض
"معهد الفنون التشكيلية للتدريب األهلي" في
دورته الـ ،19بحضور الفنانة التشكيلية صاحبة
المعهد سميرة اليعقوب ،وحشد من الفنانين
التشكيليين.
وأقيم المعرض في إطار ما تقوم به اليعقوب من
جهود لالرتقاء بالفن التشكيلي في الكويت ،ودعم
المواهب ،وتشجيع محبيه على إبراز مواهبهم.
وضم المعرض لوحات وأعماال فنية معبرة عن
المضمون اإلنساني والبيئة ،ولوحات تشكيلية
معبرة ،كما احتوى على ركن خاص للوحات
األطفال الفنية ،وأعمال تخص تصميم األزياء،
والرسم والتصوير الضوئي ،إلى جانب عرض
للنحت والخزف وأشغال فنية.

مشاركة

صورة جماعية

شاهة ودانة وديمة

فنانة تشكيلية خالل مشاركتها في عمل فني

اليعقوب وعدد من المشاركات والحضور

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4104االثنين  29أبريل 2019م  24 /شعبان 1440هـ

tawabil@aljarida●com

25

مسك وعنبر

«دار اآلثار» أحيت «يوم المتحف العالمي» بفعاليات متنوعة
االحتفالية تضمنت تكريم مؤسسة ومديرة «دار الفنون» لوسي توباليان

خبريات
«بقايا إنسان» تحصد النجاح
في مهرجان قرطاج

فضة المعيلي

احتضن «مركز اليرموك
الثقافي» احتفالية «يوم
المتحف العالمي» الذي نظمته
دار اآلثار اإلسالمية.

فرح خاجة ولوسي توباليان

حاولنا أن
نرتب فعالية
تناسب جميع
فئات المجتمع
خاجة

أقــامــت دار اآلث ــار اإلسالمية
احـتـفــالـيـتـهــا ال ـس ـنــويــة ب ــ"ي ــوم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــف الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي" ،الـ ـ ــذي
يـصــادف  18مــايــو مــن كــل عــام،
مــواكـبــة لـمـتــاحــف الـعــالــم التي
تحتفل بهذه المناسبة كل عام،
وأقـيـمــت االحـتـفــالـيــة فــي مركز
ال ـي ــرم ــوك ال ـث ـقــافــي ،وتضمنت
عدة فعاليات ،بدأت من الرابعة
عصرا ،واستمرت إلى  9مساء.
بـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ق ــال ــت
مـنـسـقــة ال ـف ـع ــال ـيــات ف ــي مــركــز
ال ـيــرمــوك الـثـقــافــي ف ــرح خــاجــة
إن االحتفالية أقيمت فــي وقت
مـبـكــر ه ــذا ال ـع ــام ،بـسـبــب قــرب
حلول شهر رمضان ،مبينة أن

جانب من معرض «»abolish153
االحتفالية استهلت بقراءة قصة
لألطفال ،إضافة إلى ورش فنية
م ــع م ـج ـمــوعــة يـ ـ ــدوي ،أشــرفــت
عليها لبنى عباس.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت خ ـ ــاج ـ ــة أن ت ـلــك
الـ ــورش ع ـبــارة عــن "دي ـكــوبــاج"
و"صـ ـه ــر ال ـ ــزج ـ ــاج" و"ص ـن ــاع ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــرز" ،وعـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــت أي ـ ـضـ ــا
مسرحية خيال الظل "فيل في
الـمــديـنــة" لـلـكــاتـبــة ه ــدا ال ـشــوا،
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج د .ن ـب ـي ــل ب ـه ـجــت،
وكانت هناك مشاركة للسفارة
اال ثـيــو بـيــة ،تضمنت احتفالية
القهوة وعــرض لفرقة الحبشة
االث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـعـ ــرضـ ــا ف ـن ـيــا
بالتعاون مع "."Abolish 153

وب ـي ـن ــت أن الـ ـ ـق ـ ــراء ة أخـ ــذت
جانبا مهما في الفعالية ،فقد
كـ ــان ه ـن ــاك تـ ـع ــاون م ــع مكتبة
"  "Kuwait bookstoreفــي
توزيع كتب على الجمهور ،من
خالل "شجرة الحكمة" ،إضافة
إل ــى "ت ـق ـبــل" ال ـت ــي ش ــارك ــت في
معرض زمني لصور توضيحية
عن الصحة النفسية بالكويت،
مضيفة أن االحتفالية تضمنت
تكريما لمؤسسة ومــديــرة "دار
الفنون" لوسي توباليان.
وذكـ ـ ـ ــرت أن كـ ــل ع ـ ــام تــوجــد
ث ـي ـم ــة ع ــال ـم ـي ــة ت ـص ــل ل ـن ــا مــن
"International Community
 ،"of Museumsو ث ـي ـم ــة ه ــذا

العام هي "المتاحف كفضاء ات
ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا م ـس ـت ـق ـبــل
ال ـت ـقــال ـيــد" ،الف ـتــة إل ــى أن ــه كــان
تــرتـيــب دار اآلثـ ــار لالحتفالية
بناء على هذه الثيمة.
وأفـ ـ ــادت ب ــأن ــه "ق ـم ـنــا بجمع
ج ـه ــات ج ــدي ــدة ل ــم ي ـس ـبــق لها
الـ ـتـ ـع ــاون م ـع ـن ــا ،وح ــاولـ ـن ــا أن
ن ــرت ــب ف ـعــال ـيــة ت ـنــاســب جميع
فئات المجتمع ،وتناقش قضايا
مجتمعية مثل قضية Abloish
 ،153حيث طرحت بطريقة فنية،
إض ــاف ــة إل ــى م ــوض ــوع الـكـتــابــة
والقراءة الذي يشكل جزءا كبير،
وق ـم ـنــا بــالـتــركـيــز عـلـيــه مثلما
ركزنا في فعالياتها الموسمية

عـلــى وق ــت الـقـصــة األس ـبــوعــي،
وبـنـفــس ال ــوق ــت قـمـنــا بـتــوزيــع
الكتب تشجيعا لــأ طـفــال على
تعزيز القراءة لديهم".
وعن معرض "،"Abolish 153
قالت الفنانة التشكيلية أميرة
بهبهاني" :المعرض هذا العام
بالتعاون مع ،The Hub Gallery
وج ــاء ضـمــن االحـتـفــالـيــة بيوم
المتحف العالمي في دار اآلثار
اإلسالمية ،وهــذا العام اخترنا
أن ي ـك ــون أغـلـبـيــة ال ـم ـشــاركــات
مــن فـنــانـيــن كــويـتـيـيــن ،وهـنــاك
م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــات خـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ــم
الفنانون شيرين عودة ،ومحمد
عمران ،وسمية عبدالغني ،ومي

معتز من البحرين".
ومــن ناحية المشاركات في
الـمـعــرض ،ذك ــرت رئيسة لجنة
الجراحات في جمعية الجراحين
ال ـكــوي ـت ـيــة د .أسـ ـم ــاء ال ــراش ــد:
"يـسـعــدنــا أن نـعـمــل م ــع جميع
النساء بالكويت في أي نشاط،
ب ـح ـي ــث نـ ـق ــوم ب ــدع ــم وت ـم ـك ـيــن
المرأة والفتاة الكويتية" ،الفتة
إلى أن الطالبة فاطمة الغربللي
قــامــت بتصوير ص ــورة رمــزيــة
تبين أن المرأة الكويتية قادرة
على أن تخوض أي مجال ،وأن
تنجح وتستمر فيه.

َّ
البقصمي حاضرت لطالبات المشروع مهرجان المسرح الحر كرم سعاد عبدالله
ً

الفني «من وحي ثريا»

تقديرا لدورها في نهضة المسرح العربي

البقصمي مع المشاركات في «من وحي ثريا»
حـلــت ا لـفـنــا نــة التشكيلية ثــر يــا البقصمي
ضيفة على ثانوية بيان للبنات ،واستقبلتها
مديرة المدرسة عالية دشتي ،إلطالعها على
المشروع الفني "من وحي ثريا" ،الــذي نظمه
قسم التربية الفنية ،وقامت طالبات المرحلة
النهائية فــي المدرسة بالتعرف على أعمال
الفنانة ،ومحاولة نقلها بأسلوبهن الخاص.
وذكرت البقصمي أن دعمها لهذه الفعالية
الفنية بزيارتها للمدرسة ،واالطالع على أعمال
الطالبات وتشجيعهن ،كان أمرا جميال جدا،
وخصوصا أنها اطلعت على المواهب الواعدة
وإمكاناتها.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن الـ ـط ــالـ ـب ــات اس ـت ـط ـع ــن نـقــل
األعمال ،لكن ليس بحذافيرها ،فقد نفذت كل
طــالـبــة الـعـمــل بأسلوبها ورؤيـتـهــا الخاصة

تكريم سعاد عبد الله
وترجمتها للوحات الـمــوجــودة ،مبينة أنها
قــدمــت م ـحــاضــرة فـنـيــة لـهــن ح ــول تجربتها
التشكيلية ،وكيف أصبحت فنانة ،وأعطت لهن
بعض التوجيهات المهمة.
من ناحية أخرى ،أشادت البقصمي بدعوة
المدرسة لها ،حتى تطلع على هذا المشروع،
والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى مـ ــدرسـ ــات ال ـت ــرب ـي ــة الـفـنـيــة
بالمدرسة الالتي نظمن هذه الورشة ،ومنهن
الفنانة التشكيلية فتوح شموه ،الفتة الى أنها
كانت سعيدة بالتعرف على الفنانات الشابات.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ال ـف ـكــرة جـمـيـلــة ،إذ إنـهــا
ت ـس ــاع ــد ال ـف ـن ــان ــات ال ـ ــواع ـ ــدات ع ـل ــى االطـ ــاع
على أعمال الفنانين في الساحة التشكيلية
الكويتية ،واقترحت على المدرسة أن يعرض
نتاج المشروع على الجمهور لمشاهدته.

َّ
كرم مهرجان ليالي المسرح الحر ،الذي
انطلقت فعالياته أمس األول ،الفنانة سعاد
عبدالله ،ضيفة شرف المهرجان المقام حتى
 2مــا يــو المقبل ،بمشاركة ع ــروض عربية
وأجنبية ،من بينها العرض الكويتي "ريا
وسكينة".
وس ـلــم م ـنــدوب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء األردن ــي
وزيـ ــر الـثـقــافــة مـحـمــد أب ــورم ــان ،بحضور
سفير الكويت لدى األردن عزيز الديحاني،
ال ـف ـنــانــة س ـعــاد ع ـبــدال ـلــه درع ال ـم ـهــرجــان،
تقديرا لدورها في نهضة المسرح العربي.
كما تم تكريم الفنانات األردنيات :مجد
القصص ،رانيا فهد ومرام أبوالهيجاء في
هذه الــدورة ،التي تحتفي بالمرأة العربية
وإنجازاتها في حقل المسرح.
وأع ــرب ــت س ـعــاد ع ـبــدال ـلــه ع ــن تـقــديــرهــا

للمهرجان والشعب األردني ،على ما أظهره
من "حب وتقدير" ،وأشادت بالمهرجان الذي
"يعكس تنوعا ثقافيا ،بإشراكه مجموعة
كـبـيــرة م ــن الـفـنــانـيــن الـمـســرحـيـيــن الـعــرب
واألجانب".
واشتمل حفل افتتاح المهرجان ،المقام
فــي دورت ــه ال ـ  ،14على الـعــرض المسرحي
السويسري "تحيا الحياة" ،للمخرج أندريه
بيجنات.
وأك ــد مــديــر الـمـهــرجــان علي عـلـيــان ،في
كلمة باالفتتاح ،أهمية التنوع في فعاليات
ال ـ ــدورة الـحــالـيــة لـلـمـهــرجــان ،ال ـتــي تشمل
أيضا ورش عمل فنية وملتقى يركز على
الـشـهــادات اإلبــداعـيــة لـتـجــارب نسوية في
مجال المسرح.
وتشارك في فعاليات المهرجان ثمانية

عــروض مسرحية تشمل العرض الكويتي
(ري ــا وسـكـيـنــة) لـفــرقــة مـســرح الـشـبــاب من
اخراج احمد العوضي ومسرحية (فالنة) من
العراق و(بهية) من مصر و(مثل ما سقطت
الشمس) من فلسطين و(نساء بال مالمح)
من االردن و(وهم) من ايطاليا و(بروسنامي)
من جورجيا و(تحيا الحياة) من سويسرا.
ويقام ضمن فعاليات المهرجان (ملتقى
الـ ـشـ ـه ــادات االب ــداعـ ـي ــة  -تـ ـج ــارب نـســويــة)
وتتحدث فيه فنانات مــن االردن وتونس
ولبنان والمغرب ويديره الممثل والمخرج
التونسي معز القديري.
كما ينظم المهرجان ورشة عمل بعنوان
(فــن االيـمــاء) يقدمها المخرج الفلسطيني
سعيد سالمة بمشاركة  40متدربا.
(كونا)

ً
منى شداد« :حال منى» و«مشاوير» يوميا في رمضان

َّ
عبر الفنان عبدالله بهمن
عن سعادته الغامرة
بالنجاح الفني الذي
حصدته مسرحية "بقايا
إنسان" ،لفرقة املسرح
الكويتي ،والتي مثلت
الكويت في مهرجان قرطاج
الدولي للمونودراما.
وشدد على أهمية النقد
اإليجابي الذي حصده
العمل من أهم نقاد املسرح
من ضيوف املهرجان .وقال
بهمن" :أهدي هذا النجاح
الكبير والدعم الجماهيري
واآلراء النقدية اإليجابية
التي حققها العمل أثناء
عرضه بتونس إلى أهل
املسرح في الكويت .يشرفني
تقديم هذا العمل املتميز،
الذي يتناول جوانب من
تعرية شخصية وصولية
انتهت إلى الحضيض ،عبر
نص درامي رفيع املستوى
كتبته الكويتية مريم
القالف ،وأخرجه الفنان
علي العلي ،وقدمته فرقة
املسرح الكويتي" ،الفتا إلى
أن املسرحية قدمت عروضها
أيضا قبيل أيام خالل
مهرجان الكويت الدولي
للمونودراما ،وحصدت
الكثير من االهتمام
اإليجابي.

ّ
«مياس» يحصد لقب
«»Arabs Got Talent

بعد منافسةٍ حامية ّ
امتدت
على مدى نحو  3أشهر ،فاز
فريق ّ
"مياس" من لبنان بلقب
 "ARABS GOT TALENTفي
موسمه السادس على MBC4
و MBCمصر ،و MBCالعراق،
إثر أدائه املبهر ونيله أعلى
نسبة تصويت من الجمهور
تحت ُ
أعي أعضاء لجنة
التحكيم :نجوى كرم ،وعلي
جابر ،وأحمد حلمي.
وكانت نجوى كرم مفاجأة
الختام ،حيث قدمت أغنيتها
الجديدة ألول مرة على
املسرح ،التي حملت عنوان
ّ
"بعلق مشنقتو" من كلمات
نزار فرنسيس ،وألحان جان
ماري رياشي.
بدوره ،شارك مقدم البرنامج
نجم البوب قصي بوصلة
غنائية على املسرح برفقة كل
ّ
من َ
املغربي ْي
نجمي البوب
أحمد شوقي ،وبالل أفريكانو.
بموازاة ذلك ،أعلن علي جابر
مكرمة مقدمة من رئيس
مجلس إدارة "مجموعة
 "MBCالشيخ وليد بن
إبراهيم آل إبراهيم ،للطفلة
فاطمة الزهراء من فريق
 ،DUO ACROBATبهدف
تغطية تكاليف تعليم فاطمة
الدراسية.

راغب عالمة أطلق «قلبي
عشقها» بتوزيع جديد

تشارك في الدراما االجتماعية «هلي وناسي» بشخصية جديدة
●

محمد جمعة

تــراهــن الفنانة منى ش ــداد على إطاللتها
الرمضانية المقبلة ،ســواء من خــال الدراما
أو عبر شاشة التلفزيون على مقعد المذيعة.
شداد التي انتهت قبل فترة من تصوير دورها
في الدراما الرمضانية "هلي وناسي" المقرر
عرضه عبر قناة بن دراما ،ستلتقي جمهورها
يوميا من خالل تلفزيون الكويت عندما تقدم
برنامج "مـشــاويــر" ،إلــى جانب برنامج "حال
منى" عبر قناة .atv
وفي تصريح لـ "الجريدة" ،أعربت شداد عن
سعادتها بالتواصل اليومي مع الجمهور من
خالل "مشاوير" و"حال منى" ،قائلة "إطاللتي
ستكون مختلفة ،ولن ألتزم بالصورة النمطية
لمقدمة البرامج ،بل سأحرص على التواصل
ب ـع ـف ــوي ــة مـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،سـ ـ ـ ــواء مـ ــن خ ــال
(م ـشــاويــر) ال ــذي يـشــاطــرنــي تـقــديـمــه الزميل
والفنان أحمد الـعــونــان ،أو عبر شاشة ،atv
حيث أشارك المشاهدين ذكرياتهم مع الشهر
الكريم يوميا بعد اإلفطار ،لنتحدث كل يوم عن
مكونات إحدى األكالت الشهيرة ،والبرنامج
من إخراج محمد عزالدين".
ومن التقديم إلى الــدرامــا ،إذ اكتفت شداد
هـ ــذا الـ ـع ــام بــال ـم ـشــاركــة ف ــي مـسـلـســل "هـلــي
ونـ ــاسـ ــي" ،ال ـ ــذي تـنـتـجــه م ـج ـمــوعــة "بـ ــي إن"
اإلعالمية ،من تأليف وداد الكواري ،وبطولة

تكريم منى شداد في مهرجان «الشباب»
غــازي حسين ،وصــاح المال ،وهدية سعيد،
وعـ ـب ــداإلم ــام ع ـبــدال ـلــه ،وج ــاس ــم األنـ ـص ــاري،
وسحر حسين ،وفيصل رشيد ،ومحمد أنور،
وح ـســن إبــراه ـيــم ،ومـحـمــد ال ـس ـيــاري ،ومنى
ش ــداد ،وغ ــادة الــزدجــالــي ،ونـخـبــة مــن نجوم

الفن الخليجي .وتتر األغنية كلمات الشاعر
الغنائي عبدالرحيم الصديقي ،وألحان طالل
الصديقي ،وغناء فهد الكبيسي.
وعن العمل تقول شداد" :المسلسل يناقش
فوضى اإلعالم التي أدت في النهاية إلى حالة

من التخبط والبلبلة ،وتسببت في كثير من
الـسـلـبـيــات االجـتـمــاعـيــة وغ ـيــر االجـتـمــاعـيــة،
وهــي قضية مهمة وخـطـيــرة ،وتـعــد مــن اهم
القضايا التي تشغل الرأي العام ،ويمتد أثرها
عبر األجيال".

وأوضحت أن "ما ساعد على انتشار هذه
ال ـظــاهــرة غـيــر المنضبطة فــي اإلعـ ــام هو
السماوات المفتوحة ،وعدم وجود رقيب على
المحتوى الذي يقدم للجماهير ،األمر الذي
البد من معالجته وإيجاد حلول جذرية له".
وأكــدت أنها ستظهر بشخصية ستكون
م ـف ــاج ــأة ل ـل ـج ـم ـهــور ،مــوض ـحــة "ك ـث ـي ــرا ما
اكتفيت بعمل واحــد .الشــك ان الــدور مميز
وجديد ،وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور،
ألنـنــي أتــابــع دائـمــا آراء المشاهدين ســواء
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،او خالل
اللقاءات المباشرة معهم في االماكن العامة".
وث ـم ـن ــت ت ـكــري ـم ـهــا فـ ــي مـ ـه ــرج ــان "أي ـ ــام
المسرح للشباب" فــي دورت ــه ال ـ  ،12قائلة:
"ش ـ ـكـ ــرا ع ـل ــى ال ـت ـك ــري ــم فـ ــي ّأيـ ـ ـ ــام ال ـش ـب ــاب
ً
ال ـم ـســرحــي ،وشـ ـك ــرا ل ـب ـلــدي ال ـك ــوي ــت على
ت ـقــديــرهــا ل ـن ــا .اسـتـمـتـعــت ب ـف ـعــال ـيــات هــذا
ال ـم ـهــرجــان ،الـ ــذي أق ـيــم تـحــت رع ــاي ــة وزي ــر
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري".
ي ــذك ــر أن "م ـش ــاوي ــر" ت ـت ـصــدى لـتـقــديـمــه
النجمة منى شــداد بمشاركة النجم أحمد
الـ ـع ــون ــان ،وي ـ ـ ــرأس ف ــري ــق إعـ ـ ـ ــداده ه ـن ــادي
االبراهيم ،ويشارك في اإلعداد الزميل صالح
الــدويــخ ،وهــو من إخــراج حسين بومجداد
وري ــاض العبيد ،واإلشـ ــراف الـعــام ألسامة
المخيال.

يفتح السوبر ستار راغب
عالمة الباب على املاضي،
ليطلق واحدة من أشهر
األغاني التي طبعت مسيرته
الفنية ،وهي أغنية "قلبي
عشقها" التي أصدرها
بتوزيع جديد من خالل
الجلسة الغنائية التي
صورها مؤخرا بإنتاج
مشترك بني شركتي أنغامي
وباكستايدج بروداكشن.
أغنية "قلبي عشقها" هي
واحدة من األغاني الكثيرة
التي لحنها راغب عالمة
بنفسه ،وهي من كلمات
عاطف بركة ،والتوزيع
األصلي لطارق عاكف.
وهل من متعة أفضل من
أن نستعيد تلك اللحظات
الجميلة مع السوبر ستار،
من خالل التوزيع الجديد
ألغنية "قلبي عشقها" املقيمة
في الذاكرة ،إنها أغنية
الكبار ،والصغار ،أغنية
الرجال والسيدات ،أغنية كل
األفراح وأغنية كل الحب.

ةديرجلا
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واشنطن :سنضمن الوسائل الضرورية لمواجهة طهران

ظريف ّ
يلوح باالنسحاب من معاهدة حظر «النووي» ...وباقري يجدد التهديد بإغالق «هرمز»
تعهدت الواليات المتحدة
بوجود طويل األمد في
المنطقة ،وتوفير ما وصفته
بـ «الوسائل الضرورية»
لمواجهة إيران وردعها،
في حين ّلوح وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف
باالنسحاب من معاهدة
منع انتشار األسلحة النووية
ً
ردا على تشديد واشنطن ً
عقوباتها على بالده ،معلنا
استعداده لزيارة كوريا
الشمالية.

«درون» إيرانية
ّ
حلقت فوق حاملة
طائرات أميركية
في الخليج

مـ ـ ــع ت ـ ـصـ ــاعـ ــد حـ ـ ـ ــدة الـ ـت ــوت ــر
إث ــر ت ـشــديــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
عقوباتها االقتصادية على إيران
لحرمانها بشكل كامل من عائدات
النفطّ ،
عبر قائد القيادة المركزية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ك ـي ـن ـيــث
م ــاكـ ـيـ ـن ــزي عـ ــن ق ـن ــاع ـت ــه بـ ـق ــدرة
واش ـن ـط ــن ع ـل ــى «ردع طـ ـه ــران»،
مؤكدا أن وجود الواليات المتحدة
ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة سـ ـيـ ـك ــون ط ــوي ــل
األم ــد ،وسيكفل توفير الوسائل
الضرورية لمواجهة إيران.
وفــي مقابلة مــع قـنــاة «سكاي
نيوز عربية» ،مساء أمــس األول،
خ ــال زي ــارت ــه إل ــى الـخـلـيــج ،قــال
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال إن «ت ـ ـصـ ــديـ ــر إي ـ ـ ــران
لــإرهــاب فــي المنطقة والـعــالــم»
ي ـش ـك ــل ت ـ ـهـ ــديـ ــدا طـ ــويـ ــل األم ـ ـ ــد،
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :وج ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ومركز القيادة المركزية
في المنطقة يعود لوقت طويل،
وسيستمر بقاؤنا في المنطقة،
وس ـن ـس ـت ـم ــر فـ ــي ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
حلفائنا وأصدقائنا اإلقليميين،
لـضـمــان أن نـكــون متحدين ضد
ال ـت ـهــديــد اإلي ــران ــي ،وأع ـت ـقــد أنــه
ستكون لدينا الموارد المطلوبة
لردع إيران عن أي تحرك قد يكون
ً
خطيرا».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن ق ـ ـنـ ــاع ـ ـتـ ــه بـ ــأن
واشنطن تملك القدرات المناسبة
لـحـمــايــة مـصــالـحـهــا وحـلـفــائـهــا
وشــركــائـهــا اإلقـلـيـمـيـيــن ،مشيدا
ب ـم ـس ـتــوى ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ه ــؤالء
الحلفاء ،قائال« :يساعدوننا في
حال وجب علينا القيام برد فعل.
ً
قد يستغرق األمر وقتا قصيرا أو
ً
طــويــا ،لكننا سنتمكن مــن الــرد
بطريقة فعالة».
وت ـطـ ّـرق ماكينزي إلــى الملف
الـ ـ ـس ـ ــوري ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن الـ ـقـ ـي ــادة
األميركية تنظر بحذر في تقليص
تـعــداد قــواتـهــا فــي البلد العربي
الذي يشهد مساندة قوات إيرانية
لحكومة الرئيس بشار األسد ضد
المعارضة المسلحة.

اجتماع رباعي بلندن
لبحث ملف اليمن

عقدت اللجنة الرباعية حول
ً
اليمن اجتماعا في لندن شارك
فيه كل من وزير الدولة للشؤون
الخارجية وعضو مجلس
الوزراء السعودي عادل الجبير،
ووزير الخارجية والتعاون
الدولي في دولة اإلمارات
العربية المتحدة عبدالله
بن زايد ،ووزير الخارجية
البريطاني جيرمي هانت،
ومساعد وزير الخارجية
األميركي لشؤون الشرق
األوسط ديفيد ساترفيلد.
وأكدت الدول األربع على
حل سياسي شامل للنزاع،
وتأييدها لالتفاقيات التي
توصلت إليها األطراف اليمنية
في ستوكهولهم ديسمبر .2018
المرشد اإليراني علي خامنئي متحدثا خالل اجتماع بعدد من القادة العسكريين في طهران أمس (إرنا)
ولـ ـف ــت الـ ـجـ ـن ــرال إل ـ ــى أه ـم ـيــة
إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد تـ ـ ـ ـ ـ ــوازن ب ـ ـيـ ــن حـ ــاجـ ــات
ح ـل ـف ــاء واشـ ـنـ ـط ــن ،م ـث ــل تــرك ـيــا،
ومتطلباتهم األمنية في الشمال
السوري ،وبين السعي األميركي
إلى حماية اآلليات التي أنشأتها
واش ـن ـط ــن ل ـت ـكــون طــوي ـلــة األم ــد
هـ ـ ـن ـ ــاك ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
«قوات سورية الديمقراطية» ذات
الغالبية الكردية.
ورأى قــائــد الـقـيــادة المركزية
األمـيــركـيــة أن الــوجــود األميركي
في العراق سيكون «طويل األمد»،
مع التركيز على مكافحة اإلرهاب،
ً
مؤكدا أن واشنطن تجري حاليا
مفاوضات بهذا الشأن.
وتــابــع أن ال ــوالي ــات المتحدة
تـســاعــد ال ـعــراق فــي بـنــاء قــدراتــه
ً
المؤسساتية ،مشيرا إلى احترام
سيادة بغداد.

وش ـ ــدد ال ـج ـن ــرال ع ـلــى أن كل
مــا تـقــوم بــه واشـنـطــن فــي اليمن
م ــرتـ ـب ــط مـ ـب ــاش ــرة بــال ـع ـم ـل ـيــات
ضــد تنظيمي «الـقــاعــدة فــي شبه
الجزيرة العربية» و»داعش».

هرمز
في المقابل ،جدد رئيس هيئة
األركــان العامة للقوات المسلحة
اإلي ــران ـي ــة ،ال ـل ــواء مـحـمــد بــاقــري
التهديدات بإغالق مضيق هرمز
االستراتيجي.
وقال باقري« :في حال لم يعبر
النفط اإليــرانــي عبر هــرمــز ،فإنه
لــن يـعـبــر نـفــط أي دول ــة أخ ــرى»،
مـشـيــرا إل ــى أن بـ ــاده ال تخطط
إلغ ـ ـ ــاق ال ـم ـض ـي ــق إال فـ ــي ح ــال
اضطرت لذلك.
وتابع« :المسؤولون اإليرانيون

أعلنوا أننا ال نسعي إلــى إغالق
هرمز ،لكن إذا ّ
صعد األع ــداء من
عــدائ ـهــم ،فـسـنـكــون قــادريــن على
القيام بذلك».
ولـفــت بــاقــري إلــى أن حامالت
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات والـ ـسـ ـف ــن ال ـت ـج ــاري ــة
األم ـيــرك ـيــة ال ت ــزال مـسـتـمــرة في
ت ـقــديــم اإلي ـض ــاح ــات لـ ـ «ال ـحــرس
الثوري» وتجيب عن أسئلته في
أثناء عبورها هرمز ،رغم خطوة
الـبـيــت األب ـيــض األخ ـيــرة ب ــإدراج
الـمــؤسـســة اإليــران ـيــة العسكرية
ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية
األجنبية.

تلويح نووي
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ل ـ ـ ّـوح وزي ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف باالنسحاب مــن معاهدة

لـ ـلـ ـح ــد مـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار األسـ ـلـ ـح ــة
النووية ردا على تشديد واشنطن
عقوباتها على بالده.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـط ــورات
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـمـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني ،قال ظريف إن الواليات
الـمـتـحــدة ليست «طــرفــا موثوقا
ب ــه» ،وأضـ ــاف أن ــه «ل ــم يـبــق أم ــام
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة طــريــق
س ـ ـ ـ ــوى م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة ال ـ ـح ـ ـظـ ــر م ــن
الحكومة والشعب عبر مختلف
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وخـ ـف ــض االع ـت ـم ــاد
على النفط وزيادة حجم العوائد
غير النفطية واإلن ـتــاج الداخلي
وصادرات السلع غير النفطية».
واستنكر تأخر األوروبيين في
تنفيذ تعهداتهم تـجــاه اال تـفــاق
النووي وتفعيل اآللية المالية مع
إيران ،وقال« :كانت هنالك فرصة
عام كامل أمام األوروبيين ،لكنهم

نجل الشاه يتهم السلطات بسرقة جثمان جده

مقتل متهم باغتيال إمام وخامنئي ينتقد الشرطة

نشر علي محمد رضا بهلوي ،نجل الشاه اإليراني الراحل ،مقطع فيديو لجماهير فريقي برسبوليس
وسباهان اإليرانيين ،وهي تهتف باسم والده.
واتهم نجل الشاه حكومة الجمهورية اإلسالمية بسرقة جثمان جــده ،وكتب على "تويتر" أن ملف
ً
ً
ً
ً
العثور على الجثمان خالل السنوات الماضية ،ال يزال مفتوحا ،باعتباره "ملفا وطنيا" ،مضيفا أن سرقة
الجثمان لن تؤدي إلى محو "اسم وخدمات الشاه من الذاكرة التاريخية للشعب اإليراني".
وكانت تقارير أفادت بالعثور على جثمان محنط ،قرب موقع مدفن ملكي للعائلة البهلوية تم تخريبه
ً
عمدا بعد عام  1979بمدينة الري ،جنوب طهران ،بالتزامن مع عمليات حفر في موقع مجاور .وقال أحد
أعضاء مجلس مدينة طهران ،حينها ،إن الجثمان يتعلق برضا شاه اإليراني مؤسس الدولة البهلوية.

قتل مشتبه فيه فار متهم باغتيال إمــام في غرب إيــران ،أمــس ،في تبادل إلطــاق النار مع الشرطة.
وأوردت وكالة "ايسنا" شبه الرسمية ان بهروز حجالوي "وهو مجرم لديه سوابق" وقع فجرا "في كمين
على مشارف مدينة همذان ،وقتل في تبادل إلطالق النار" .وبحسب "ايسنا" فإن حجالوي كان مطلوبا
لتورطه باغتيال امام مسجد يدعى مصطفى قاسمي ( 46عاما) السبت لسبب مجهول .وعلق المرشد
األعلى علي خامنئي على الحادثة ،داعيا الشرطة إلى قمع تجارة األسلحة عبر االنترنت.
وقال في تغريدة "امنعوا بيع األسلحة عبر االنترنت .ان قاتل امام همذان نشر عبر انستغرام صورا
له مع أربعة أنواع من األسلحة .ان مكافحة مثل هذه المشاكل من مسؤولية الشرطة" ،وقال إن سهولة
الحصول على األسلحة النارية في الواليات المتحدة ال تخدم سوى "مافيا صناعة األسلحة".

العراق :توتر دبلوماسي بعد تدوينة السفارة
األميركية وتغريدة الصدر ...ورد المنامة
توالت الــردود والتعليقات العراقية من القوى
السياسية المختلفة على تغريدة السفارة األميركية
ف ــي بـ ـغ ــداد ،ب ـش ــأن ثـ ــروة ال ـمــرشــد اإلي ــران ــي علي
خامنئي ،التي اعتبرتها قــوى سياسية «مسيئة
لمرجع ديني وسياسي إلحدى دول الجوار» ،وكذلك
على تغريدة الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر،
ال ـتــي ت ـحــدث فـيـهــا ع ــن  10ن ـقــاط إلن ـق ــاذ ال ـع ــراق،
وتطرق فيها إلى االوضاع في دول إقليمية ،والتي
ً
اعـتـبــرتـهــا الـمـنــامــة تــدخــا فــي ال ـشــأن البحريني
وتتضمن إساءة للعاهل البحريني الملك حمد بن
عيسى ،ورد عليها وزيــر خارجية البحرين خالد
ً
بن احمد بطريقة رأى عراقيون أنها تمثل تطاوال
على الصدر.
وفي وقت متأخر من مساء أمس األول ،اعتبرت
وزارة الخارجية« ،المنشور» الصادر عن السفارة
ً
األمـيــركـيــة ت ـج ــاوزا عـلــى األعـ ــراف الــدبـلــومــاسـيــة،
مطالبة السفارة بحذف التدوينة من موقع فيسبوك
وعدم تكرار مثلها.
ً
ورأت ال ــوزارة ان التدوينة تمثل «تـجــاوزا على
األعـ ــراف الــدبـلــومــاسـيــة ،وال ـقــواعــد الــدول ـيــة التي
تحكم عمل البعثات في الدول المضيفة» ،موضحة
أن «قيام بعثة دبلوماسية عاملة في العراق بنشر
م ـن ـشــورات تـسـتـهــدف إح ــدى دول ج ــوار ال ـع ــراق،
ورم ــوزه ــا الــديـنـيــة أو الـسـيــاسـيــة ،ي ـت ـعــارض مع
مـبــادئ الــدسـتــور الـعــراقــي ،والسياسة الخارجية
العراقية ،والسيما مبادئ حسن الجوار ،وسياسة
النأي عن المحاور في العالقات الخارجية ،وعدم

سلة أخبار

لبنان :الموازنة «نجم» األسبوع
على وقع تصعيد عمالي
●

مؤيدون للصدر يتجمعون أمام السفارة البحرينية ببغداد أمس (رويترز)
الـتــدخــل فــي ال ـشــؤون الــداخـلـيــة لجميع الـبـلــدان».
وأضــافــت أن «ال ـعــراق يتبنى سياسة قائمة على
ً
مرتكزات أساسية تتمثل في أال تكون أراضيه ممرا،
ً
أو منطلقا إليذاء دول الجوار ،أو الدول الصديقة،
أو اإلضــرار بــأي منها ســواء بوسائل إعالمية ،أو
اقتصادية ،أو تجارية ،أو عسكرية ،أو أمنية».
وكانت السفارة األميركية في بغداد ذكــرت في
تدوينة على «فيسبوك» أن «ممتلكات مرشد النظام
عـلــي خــامـنـئــي ،وح ــده ،تـقــدر بـ ــ 200مـلـيــار دوالر،
بينما ي ــرزح كثير مــن أب ـنــاء الـشـعــب تـحــت وطــأة

ً
إردوغان يزور البصرة قريبا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،خالل زيارته البصرة أمس ،أن حكومة بالده
ً
اقتربت من إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة البصرة ،بعد إغالقها مدة خمسة أعوام ،مؤكدا
ً
ً
أن الرئيس رجب طيب إردوغان بصدد زيارة العراق قريبا ،والبصرة ستكون جزءا من برنامج الزيارة.
وخالل مؤتمر صحافي لجاويش أوغلو عقده في بغداد مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم،
قبل ساعات من زيارة البصرة ،كشف الوزير التركي عن رغبة أنقرة في افتتاح قنصليتين في النجف
وكربالء.
وقال في مؤتمر صحافي إن من المفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق ،الفتا الى ضرورة أن
يكون هناك خطوط لسكك الحديد بين البلدين.

الـفـقــر ،بسبب الــوضــع االق ـت ـصــادي ال ـمــزري الــذي
ً
وصلت إليه إيران بعد  40عاما من حكم الماللي»
على حد وصفها.
وفي بيان آخر ،عبرت وزارة الخارجية العراقية
عــن شجبها لـلـتـصــريـحــات ال ـتــي أدل ــى بـهــا وزيــر
خارجية البحرين خالد بن أحمد ،حول بيان زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر ،وطالبت البحرين
بتقديم اعتذار رسمي.
وف ــي وق ــت ســابــق ،اسـتــدعــت وزارة الـخــارجـيــة
البحرينية القائم بأعمال سفارة العراق لدى مملكة
البحرين باإلنابة نهاد رجب عسكر العاني ،وأبلغته
«استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين
للبيان الصادر عن مقتدى الصدر ،والذي تم الزج
فيه باسم البحرين ويمثل إساءة مرفوضة للمملكة
ً
ً
ً
وقيادتها ،ويعد تدخال سافرا في شؤونها ،وخرقا
ً
واضـحــا للمواثيق ومـبــادئ القانون الــدولــي ،كما
يشكل إســاء ة إلــى طبيعة العالقات بين البحرين
والعراق».
وأض ــاف الـبـيــان أن «المملكة تـحـ ّـمــل الحكومة
العراقية مسؤولية أي تدهور أو تراجع للعالقات
بين البلدين ،كما تحملها مسؤولية السماح لمثل
هذه األصوات غير المسؤولة والمسيئة ،والتي تثير
ً
ً
الفتنة وتشكل معاول هدم ،وتهديدا خطيرا على
األمن والسلم واالستقرار في المنطقة».

م ــع األس ـ ــف ل ــم ي ـق ــوم ــوا ب ــإج ــراء
ع ـم ــان ــي ،وال أع ـت ـق ــد أن فــرصــة
كبيرة متاحة أمامهم».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ذكـ ـ ـ ــرت وك ــال ــة
«ت ـس ـن ـيــم» اإلي ــران ـي ــة ل ــأن ـب ــاء أن
ط ــائ ــرة م ـس ـ ّـي ــرة (درون) تــابـعــة
ّ
ل ــ«ال ـحــرس ال ـث ــوري» حــلـقــت فــوق
ح ــامـ ـل ــة ط ـ ــائ ـ ــرات أمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
الخليج .ونشرت الوكالة تسجيل
ً
فيديو ال يحمل تاريخا ،تظهر فيه
طائرة بال طيار زرقاء كتب عليها
«أبــاب ـيــل  »3ب ــاألح ــرف الـفــارسـيــة
والالتينية وهــي تقلع من مدرج
صحراوي قريب من شاطئ البحر.
و كـتـبــت تسنيم أن التسجيل
الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه
بــأفــام التشويق ،صــورتــه القوة
البحرية لـ «الحرس الثوري».
وب ـع ــد إق ـ ــاع ال ـط ــائ ــرة تظهر
لـ ـقـ ـط ــات مـ ــن الـ ـج ــو لـسـفـيـنـتـيــن
حــربـيـتـيــن ف ــي ال ـب ـحــر تــابـعـتـيــن
كما يبدو لحاملة طائرات اقتربت
منها الكاميرا .وكتب على سارية
السفينة رقم  69باألحرف الكبيرة.
وبـعــد ذل ــك يـعــرض التسجيل
ب ـش ـكــل م ـع ـل ــوم ــات م ـض ــاف ــة إل ــى
الصورة تفاصيل عن أرقــام عدد
مـ ــن ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـم ـت ــوق ـف ــة عـلــى
السفينة ،وبعضها يــرى بالعين
ال ـم ـج ــردة ،وخ ـصــوصــا طــائــرتــي
اس ـت ـطــاع أمـيــركـيـتـيــن مــن طــراز
«أواكـ ـ ـ ـ ـ ــس» وبـ ـع ــض ال ـم ـق ــات ــات
«إف .»18
(طهران ـ أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

بيروت -ريان شربل

يـتـهـ ّـيــأ ل ـب ـنــان ابـ ـت ــداء م ــن ال ـي ــوم لـ
«درب ج ـل ـج ـلــة» ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ،ال ـطــويــل
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاق ،م ـ ــع فـ ـت ــح أوراقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ع ـلــى
ً
ط ــاول ــة مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،خـصــوصــا
أن الـقـطــاعــات الـعـمــالـيــة والـنـقــابــات،
ت ـعـ ّـد ال ـع ـ ّـدة للتصعيد وال ـت ـحــرك في
ال ـش ــارع ،األرب ـع ــاء الـمـقـبــل ،لمناسبة
ً
ع ـي ــد ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال ،رف ـ ـضـ ــا ألي ض ــرائ ــب
اضافية أو تخفيضات تمس رواتبهم
وتـ ـع ــويـ ـض ــاتـ ـه ــم ،وال ـ ـت ـ ـ ُـي ب ـ ـ ــات مــن
ّ
المرجح ان تلحظها أوراق ـهــا ،ضمن
ّ
سلة التدابير التقشفية الصعبة التي
ّ
تـحــدث عنها م ــرارا رئـيــس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ووزيـ ـ ــر الـ ـم ــال علي
حسن خليل.
وإذا كانت الموازنة ستجتاز بعد
ّ
جلسات مكثفة ستعقدها الحكومة،
ّ
م ـح ــط ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ـ ــإن ك ــرة
النار هذه ستنتقل بعدها الى ملعب
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،حـ ـي ــث سـتـخـضــع
ُ
ل ــدراس ــة ج ــدي ــدة ســتـمـتـحــن خــالـهــا
متانة التوافق السياسي على السير
بالتدابير القاسية.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،دعـ ـ ـ ــا الـ ـبـ ـط ــري ــرك
الـ ـم ــارون ــي الـ ـك ــارديـ ـن ــال مـ ــار ب ـشــارة
بـ ـط ــرس ال ـ ــراع ـ ــي ،امـ ـ ــس« ،ال ـح ـك ــوم ــة
والمجلس النيابي لإلسراع في إقرار
الموازنة ،مع اإلجــراء ات الالزمة التي
ت ـخ ـتــص ب ـض ـبــط أبـ ـ ــواب هـ ــدر ال ـمــال
العام ،ولملمة أموال الدولة من المرافق
وال ـ ـمـ ــرافـ ــئ وال ـ ـج ـ ـمـ ــارك والـ ـض ــرائ ــب
وال ـ ــرس ـ ــوم واالش ـ ـتـ ــراكـ ــات واألمـ ـ ــاك
الـ ـبـ ـح ــري ــة ،والـ ـتـ ـقـ ـش ــف فـ ــي اإلن ـ ـفـ ــاق
واألسفار ،والحد من التهرب الضريبي
بتحسين تنظيم الضريبة والجباية
من كل المناطق ومن الجميع».
من ناحيته ،شدد نائب األمين العام
لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ،في

كلمته فــي بلدة كفرفيال ،امــس ،على
«إن ـن ــا م ــع تـخـفـيـضــات ال ــرس ــوم على
معامالت حصر اإلرث وفرز الممتلكات
وتـسـهـيــل الـشـقــق وال ـم ـن ــازل لــأفــراد
وغيرها ،لتمكين الناس وتشجيعهم
ع ـلــى م ـعــال ـجــة أوض ــاع ـه ــم وت ـســديــد
رسـ ـ ـ ــوم الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ون ـ ـحـ ــن ن ـع ـت ـب ــر أن
الموازنة يجب أن تعمل في اتجاهين:
ش ــد األح ــزم ــة وال ـه ـم ــم ،ف ــا يـكـفــي أن
ي ـكــون ه ـنــاك تـخـفـيــض ن ـفـقــات فـقــط،
بل يجب أن تقوم الــدولــة بواجباتها
ل ـ ـتـ ــاحـ ــق م ـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـهـ ــربـ ــوا م ـ ـ ــن دفـ ــع
مستحقاتها ،وأن تضبط الجمارك،
والـتـعــديــات عـلــى الـكـهــربــاء واألم ــاك
العامة ،وأن تالحق كل حقوقها بكل
المواقع ،وهذه مسؤولية إداريــة تقع
على عاتق الحكومة».
كما اوضــح أمين سر تكتل «لبنان
القوي» النائب ابراهيم كنعان ،أمس،
ان «المشكلة ليست بــالــزيــادات التي
اقرت مع سلسلة الرتب والرواتب ،بقدر
مــا هــي مــن الـحـشــو فــي م ــاك الــدولــة
واالدارات ،وبفتحنا لملف التوظيف
في المجلس النيابي ّ
جمدنا الوضع
ومـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـرون ب ــال ـم ـل ــف لـلـمـحــاسـبــة
ً
وصـ ـ ــوال الـ ــى اعـ ـ ــادة ال ـتــوظ ـيــف على
اساس الحاجة واالمكانات ال السياسة
والزبائنية».
واكـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـن ـ ـعـ ــان أن «ال ـ ـ ـمـ ـ ــوازنـ ـ ــات
االص ــاحـ ـي ــة والـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـمــال ـيــة
السليمة هي التي تسمح بتصحيح
واقعنا المالي ،في مقابل اقفال مزاريب
الهدر وتحويل الــدولــة الــى ماكينات
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،وقـ ـ ــال« :ع ـه ــد عـلـيـنــا ان
االص ـ ــاح سـيـتـحـقــق ،ألن ــه لمصلحة
الدولة وكل اللبنانيين».

مناورات قطرية
بمشاركة تركية

تشارك القوات الجوية التركية
في تمرين "صقر  ،"21الذي
تنفذه القوات الجوية األميرية
القطرية بين  23و 30أبريل
الجاري .وأفادت وكالة األنباء
القطرية أن التمرين تشارك
فيه قوات أميركية ،وكوادر من
وزارة الداخلية وأمن السواحل
والقوات البحرية والقوات
الخاصة المشتركة بالبالد.
وأجرت الدوحة خالل العامين
الماضيين عدة مناورات
وتمرينات عسكرية مشتركة
مع الدول الحليفة ،ومنها تركيا
والواليات المتحدة.

قصف عنيف وتحليق
مكثف للطيران بطرابلس

ذكرت تقارير ليبية في وقت
متأخر من مساء أمس األول
أن العاصمة الليبية تعرضت
لقصف جوي عنيف استهدف
عددا من المناطق في طرابلس.
وقالت مصادر محلية قريبة
من المرافق الطبية إن عدد
ضحايا القصف الجوي ،بلغ
أكثر من  3قتلى و 34جريحا.
وأفادت المصادر بأن القصف
الجوي تركز في منطقة الفالح
واستهدف مخزن ذخيرة
في معسكر القعقاع جنوب
طرابلس التي تشهد تخومها
اشتباكات ومعارك عنيفة،
بعد أن اطلق القائد العسكري
خليفة حفتر حملة للسيطرة
عليها.

المغرب :أساتذة التعاقد
ينهون إضرابهم

بعد ثمانية أسابيع من
اإلضراب واالحتجاجات
المتواصلة ،أعلنت التنسيقية
الوطنية لألساتذة المتعاقدين
بالمغرب ،مساء أمس األول،
إنهاء اإلضراب والعودة إلى
التدريس ابتداء من اليوم
االثنين ،وذلك بعد أسبوع
ساخن من االحتجاج خاضته
في العاصمة الرباط .واعتبرت
تنسيقية األساتذة المتعاقدين
أن القرار جاء تفاعال مع
ما سمته "دعوات ونداءات
ومناشدات فدرالية أمهات وآباء
وأولياء التالميذ ،وكذا مختلف
اإلطارات النقابية والحقوقية
والسياسية" ،التي ناشدتهم من
أجل إنهاء اإلضراب.

ةديرجلا
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ً
أميركي يستوحي من «كرايستشرش» ويهاجم كنيسا بكاليفورنيا

ً
ّ
• قتل امرأة وجرح  3واعترف بإحراقه مسجدا • بايدن يتفوق على ساندرز ...وترامب يهاجم وسائل اإلعالم
وأصيب
لقيت سيدة حتفها ّ
 3آخرون ،بعدما فتح مسلح
أميركي النار داخل كنيس
سان دييغو،
في بلدة شمال ّ
في هجوم أكد منفذه أنه
استلهمه من ًالمسلح الذي
قتل  50شخصا بمسجدين في
نيوزيلندا.

بـ ـع ــد  6أشـ ـه ــر مـ ــن ال ـه ـج ــوم
ال ــذي أودى بـحـيــاة  11شخصا
فــي كنيس بيتسبرغ ،فــي اليوم
َاألخير من عيد الفصح اليهودي،
ََ
قــتــل شــاب أميركي فــي التاسعة
عـشــرة مــن الـعـمــر ،أكــد أنــه معاد
للسامية ولإلسالم ،امرأة وجرح 3
رجال أحدهم حاخام ،عندما فتح
نيران رشاشه في كنيس شاباد
اليهودي ،في منطقة باواي قرب
مــديـنــة س ــان ديـيـغــو فــي جنوب
والية كاليفورنيا األميركية.
وقـ ــال سـتـيــف فـ ــاوس ،رئيس
بلدية بــاواي التي تضم  50ألف
نسمة" :كان هناك أربعة مصابين
بأعيرة نارية وتوفي أحدهم ،هي
ام ــرأة تبلغ مــن العمر  60عاما،
والـجــرحــى هــم قــاصــرة وحاخام
ورجل في الرابعة والثالثين من
العمر".

هجوم كرايستشيرش
وأع ـلــن ال ـم ـســؤول فــي شرطة
منطقة سان دييغو بيل غور في
مؤتمر صحافي ،أن مطلق النار
هو شاب من سان دييغو يدعى
جون تي آرنست 19( ،عاما) وتم
توقيفه ،مشيرا الــى أنــه لــم يكن
معروفا من الشرطة.
وذكرت وسائل إعالم أن القاتل
أع ـلــن عـلــى اإلن ـتــرنــت نـيـتــه قتل
يهود .ويؤكد النص الــذي كتبه
آرن ـس ــت ،أن ــه اسـتــوحــى هجومه
مـ ــن ب ــرن ــت ت ـ ــاران ـ ــت ،اإلرهـ ــابـ ــي
األس ـت ــرال ــي الـ ــذي يــؤمــن بتفوق
العرق األبيض وقتل  50شخصا
في هجوم على مسجدين بمدينة
كرايستشرش بنيوزيلندا في 15
مارس الماضي.

وي ـت ـب ـن ــى م ـط ـل ــق ال ـ ـنـ ــار فــي
الـ ـن ــص أيـ ـض ــا إحـ ـ ـ ــراق مـسـجــد
يـ ــوم  24مـ ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي ،في
مــركــز "إسـكــونــديــدو" اإلســامــي
الـ ـ ــذي ي ـقــع ف ــي ب ـل ــدة ت ـب ـعــد 24
كيلومترا إلى الشمال من باواي،
وب ـ ـع ـ ــد أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع مـ ـ ــن ه ـج ـم ــات
كرايستشرش.
وأوضـ ـ ــح ق ــائ ــد ش ــرط ــة ســان
ديـ ـيـ ـغ ــو أن ال ـ ـشـ ــاب دخـ ـ ــل إل ــى
كنيس شــابــاد بينما كــان نحو
مئة مؤمن متجمعين .وأضــاف
أنه أطلق النار من سالح تعطل،
وه ــذا مــا يفسر ع ــدد الضحايا
الـ ـقـ ـلـ ـي ــل .وأش ـ ـ ـ ــار غـ ـ ــور إلـ ـ ــى أن
الـمـسـلــح ه ــرب بــال ـس ـيــارة لــدى
وصول ُالشرطة ،غير أنه اعتقل
ً
الحقا ونقل إلى قسم الشرطة.

تنديد
وأع ـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب عـ ــن "ت ـع ــازي ــه
ّ
الحارة" ،وقال" :في هذه المرحلة،
ّ
ّ
يـبــدو أن األم ــر يتعلق بجريمة
ب ــداف ــع ال ـكــراه ـيــة .أق ـ ـ ّـدم ت ـعـ ّ
ـازي
ّ
الحارة لجميع المتضررين".
وخالل تجمع عام في مدينة
غرين باي بوالية ويسكونسين
في وقت الحق ،قال ترامب" :هذا
المساءُ ،
قلب أميركا مع ضحايا
عملية إطالق النار المروعة داخل
كنيس".
وفـ ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،دان رئـيــس
ال ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامين
نتنياهو "االعـ ـت ــداء اإلج ــرام ــي"
ووص ـف ــه بــأنــه "ط ـع ـنــة ف ــي قلب
الشعب اليهودي".
بدوره ،وصف رئيس إسرائيل
رؤوفين ريفلين إطالق النار بأنه

أميركيون بينهم يهودي يلف نفسه بالعلم اإلسرائيلي يصلون بكنيسة في مدينة باواي مساء أمس األول (أ ف ب)
"تــذكـيــر مــؤلــم آخ ــر ب ــأن مـعــاداة
السامية وكراهية اليهود ال تزال
موجودة ،وفي كل مكان".

العالقة المتوترة
من ناحية أخرى ،وفي فصل
ج ــدي ــد م ــن ال ـع ــاق ــة ال ـم ـتــوتــرة
بين اإلعالم األميركي والرئيس
ترامبّ ،
كرس األخير حيزا كبيرا
من كلمته أمس األول ،لمهاجمة
وسائل اإلعــام ،واصفا العشاء

«نيويورك تايمز» تعتذر

التقليدي للصحافيين بالحدث
"الممل".
واخ ـ ـتـ ــار ت ــرام ــب أن يـتــوجــه
إلى مدينة غرين باي في والية
ويسكونسين ليشارك في تجمع
لـمــؤيــدي فــريـقــه الـمـفـضــل لكرة
السلة ،مقاطعا العشاء ،كما فعل
عامي  2017و.2018
واتـ ـ ـه ـ ــم ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي ك ـل ـم ـتــه
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام "ب ـن ـشــر أخ ـبــار
كــاذبــة" ،ووصفها بأنها "عــدوة
الشعب" ،بـ "التزييف" ،مضيفا:
"أق ــول لـكــم :هــل تـعــرفــون مــا هو
ال ـس ـي ــئ فـ ــي األم ـ ـ ـ ــر؟ تـقـيـيـمـهــم
ه ـ ـ ــو الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــئ ،ألن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ال
يصدقونهم".

ّ
مسنان ديمقراطيان

ّقدمت صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية ،أمس ،اعتذاراتها بعد
ً
ً
نشرها رسما معاديا للسامية يظهر فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي
والرئيس األميركي دونالد ترامب.
بنيامين نتنياهو
ُ
ُ
ويظهر الرسم ،الذي نشر الخميس الماضي في النسخة الدولية
للصحيفة ،نتنياهو على شكل كلب وفــي عنقه طــوق تتدلى منه
ً
نجمة داوودُ ،يرشد ترامب الذي يبدو ضريرا ويعتمر ُقلنسوة.
وأكــد قسم الــرأي بالصحيفة ،في االع ـتــذارات التي نشرت على
ُ
ً
ّ
"يتضمن كليشيهات
"تويتر" وستنشر أيضا في عدد اليوم ،أن الرسم
ً
معادية للسامية" ،مضيفا أن "الصورة كانت مسيئة وكان الحكم
ً
بنشرها خاطئا ولن يتكرر" .

عـ ـل ــى ص ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـش ـهــد
حـمـلــة االن ـت ـخــابــات التمهيدية
ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تنوعا
غير مسبوق ،مــع تقدم  6نساء
و 6م ــرش ـح ـي ــن م ـت ـح ــدري ــن مــن
أقليات ونحو  10سياسيين تقل
أعمارهم عن الخمسين لتمثيل
حزبيهما في السباق إلى البيت

األبيض ،غير أن سبعينيين من
البيض يهيمنان على السباق
الــديـمـقــراطــي لـمــواجـهــة تــرامــب
( 72عاما).
ومــع إعــان جــو بــايــدن نائب
الــرئـيــس الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا
ت ــرشـ ـيـ ـح ــه رسـ ـمـ ـي ــا ال ـخ ـم ـيــس
الـمــاضــي ،رجـحــت استطالعات
الـ ـ ـ ــرأي ك ـف ــة الـ ـت ــوقـ ـع ــات بـشـكــل
حاسم لمصلحة رجلين أبيضين
مسنين.
وي ـه ـي ـمــن ب ــاي ــدن ( 76عــامــا)
وبيرني ساندرز ( 77عاما) على
الجانب الديمقراطي بحصولهما
عـلــى  29.3و 23فــي الـمـئــة على
ال ـت ــوال ــي م ــن ن ــواي ــا الـتـصــويــت
لنيل ترشيح الحزب لالنتخابات
الـ ـ ــرئـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وفـ ـ ـ ـ ــق مـ ـت ــوس ــط
الس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ــرأي احـتـسـبــه
موقع "ريل كلير بوليتيكس".
وتأتي في المرتبة الثالثة
إنما بفارق كبير السيناتورة
ك ــام ــاال ه ــاري ــس ال ـتــي تطمح
ألن تصبح أول رئيسة سوداء
للواليات المتحدة ،بحصولها
على  8.3فــي المئة مــن نوايا
األصوات.

وق ـ ــال ـ ــت كـ ـيـ ـلـ ـي ــان ك ـ ــون ـ ــواي،
المستشارة المقربة من الرئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب،
م ـس ـت ـه ــزئ ــة إن "رجـ ـ ـ ـ ــاال بـيــض
مسنين من محترفي السياسة
أم ـ ـثـ ــال ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز وج ــو
ب ــاي ــدن ،ل ـي ـســوا ت ـمــامــا م ــا كــان
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي يـتـصــوره
لـ ـع ــام  ،2020فـ ــي وق ـ ــت ي ـطــرح
ال ـح ــزب ك ــل هـ ــؤالء الـمــرشـحـيــن
ال ــذي يـتـحــدثــون عــن سـيــاســات
الهوية وعما يجعلهم مختلفين
في ما بينهم".
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ل ـ ـلـ ــرأي
أ ج ـ ــر ت ـ ــه شـ ـبـ ـك ــة ،ABC News
اإلخبارية األميركية باالشتراك
مع صحيفة "واشنطن بوست"،
أن بــايــدن يـتـقــدم عـلــى ســانــدرز
داخ ــل الـمـعـسـكــر الــديـمـقــراطــي،
بـعــد حـصــولــه عـلــى  17بالمئة
من األص ــوات مقابل  11بالمئة
لـ ـس ــان ــدرز م ــن ب ـي ــن الـنــاخ ـبـيــن
ال ـم ــؤي ــدي ــن ل ـلــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن أو
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ال ـم ـس ـت ـق ـل ـيــن ذوي
الميول الديمقراطية.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

السودان :مفاوضات على الحصص بين «العسكري» وقادة االحتجاجات
ّ
بعد يوم من االتفاق بين قادة االحتجاجات
والـمـجـلــس الـعـسـكــري االن ـت ـقــالــي ال ـحــاكــم في
السودان ،على تشكيل مجلس سيادي مشترك
ّ
ّ
ّ
وعسكريينُ ،عقد أمس ،اجتماع
مدنيين
يضم
جــديــد ب ـيــن ق ــوى "إع ـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر"
و"المجلس العسكري" في القصر الجمهوري،
وتم البحث في توزيع الحصص في المجلس
السياسي المفترض تشكيله من أجل تسيير
المرحلة االنتقالية في البالد.
وأوض ـحــت قـنــاة "الـعــربـيــة" أن ــه إل ــى جانب
الـحـصــص وتــوزي ـع ـهــا ،ت ـطـ ّـرق االج ـت ـمــاع إلــى
ً
ال ـف ـتــرة االنـتـقــالـيــة ال ـتــي أك ــد م ـ ــرارا المجلس
العسكري أن مدتها سنتان ،في حين تطالب
قوى الحرية والتغيير أن تمتد  4سنوات.

ك ـم ــا أشـ ـ ـ ــارت "الـ ـع ــربـ ـي ــة" إل ـ ــى أن ال ـخ ــاف
على الحصص أو تــوزيــع النسب بين القوى
الـسـيــاسـيــة وال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري يـكـمــن في
م ـط ــال ـب ــة األخ ـ ـيـ ــر ب ـ ــأن يـ ـك ــون ع ـ ــدد األعـ ـض ــاء
المدنيين  3فقط مقابل  7للعسكر ،فــي حين
اقترحت " ق ــوى الحرية والتغيير" أن يتشكل
المجلس السياسي من  8مدنيين و 7عسكريين.
وأول مــن أم ــس ،قــال م ـصــدران ل ـ "روي ـتــرز"،
إن "المجلس العسكري وقــوى إعــان الحرية
والتغيير اتفقا مــن حيث المبدأ على تكوين
مجلس انتقالي مشترك ،لكن الطرفين لم يتفقا
على نسب المقاعد".
ً
وت ـض ــم "قـ ــوى ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر" ك ــا من
"تجمع المهنيين السودانيين" و"قوى اإلجماع

الــوط ـنــي" و"قـ ــوى نـ ــداء الـ ـس ــودان" و"الـتـجـمــع
االتحادي" المعارض.
الى ذلك ،أفادت أخبار من داخل سجن كوبر،
بأن الرئيس السابق عمر البشير "بكى بحرقة
عندما سمع من يناديه بالرئيس المخلوع".
وذكــرت مصادر مطلعة أن "مــا يتسرب من
أخبار عما يجري داخل سجن كوبر في شأن
البشير ،وبعض رموز النظام المعتقلين شبه
مؤكد ،لكن مصدر تسريبها ليس من الضباط
أو الـعــامـلـيــن فــي الـسـجــن ،بــل أهــالــي وأق ــارب
المعتقلين".
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى "تــدهــور صحة
ال ـب ـش ـيــر ب ـس ـبــب االك ـت ـئ ــاب ال ـش ــدي ــد ال ــذي
تعرض له عقب دخوله السجن ،وهو ال يزال

حتى اآلن ال يصدق أنه سجين".
من ناحية أخرى ،نفذ ضباط شرطة ،أمس،
إض ــراب ــا ع ــن ال ـع ـمــل ،مــدتــه ي ــوم واح ـ ــد ،شمل
الـمـجـمـعــات الـخــدمـيــة بــالـعــاصـمــة الـخــرطــوم،
وواليات أخرى في البالد.
وأعلن ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما
دون ،في بيان ،الدخول في إضــراب عن العمل
إلـ ــى ح ـي ــن ت ـح ـق ـيــق م ـطــال ـب ـهــم ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فــي
الترقيات والمرتبات.
ووق ــف الـمــواطـنــون ومــراج ـعــو المجمعات
ال ـخ ــدم ـي ــة أمـ ـ ــام أب ــوابـ ـه ــا ال ـم ـغ ـل ـق ــة ،ورددوا
هتافات ضد السلطات ،وهددوا باقتحام تلك
المجمعات.
وفي أنقرة ،أكد الرئيس رجب طيب إردوغان،

أن تركيا ستواصل دعم أشقائها في السودان.
وف ــي كـلـمــة لــه خ ــال االج ـت ـمــاع ال ـت ـشــاوري
والتقييمي الـ 28لحزبه "العدالة والتنمية" أشار
إردوغ ــان إلــى أن "الـســودان ،الــذي يعد بمثابة
القلب إلفريقيا ،تعرض لتدخالت خارجية في
جميع شؤونه ،خالل الفترة الماضية" .وأضاف:
"لـ ـق ــد ق ـس ـم ــوا الـ ـب ــاد أوال ،واآلن ي ـح ــاول ــون
ابتالعه".
وشدد على "األهمية الكبيرة ألمن واستقرار
السودان بالنسبة إلى منطقتي شرق ووسط
إفريقيا" ،معربا عن "أمله أن تنتهي األحــداث
التي تشهدها البالد بما يتوافق مع مطالب
وتطلعات شعبها".
(الخرطوم ،أنقرة ـ ـ وكاالت)

سريالنكا تعلن مقتل العقول
المدبرة لـ «تفجيرات الفصح»
كـشـفــت م ـص ــادر ف ــي الـشــرطــة
السريالنكية ،أمس ،أن أبا واثنين
مــن أبـنــائــه ،هــم العقول المدبرة
لتفجيرات العاصمة كولومبو
الــدامـيــة فــي عـيــد الـفـصــح األحــد
الـمــاضــي ،قـتـلــوا بـعــدمــا داهـمــت
ال ـق ــوات األم ـن ـيــة مـنــزلـهــم ،أمــس
األول.
وأكــدت المصادر في الشرطة
أن األخ ـ ــوي ـ ــن زيـ ـن ــي وريـ ـ ـل ـ ــوان،

ووالــدهـمــا محمد هــاشــم ،الذين
ظ ـه ــروا ف ــي فـيــديــو انـتـشــر على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وه ــم ي ــدع ــون ل ـ ـ "ق ـت ــال ال ـك ـف ــار"،
قتلوا ضمن مجموعة ضمت 15
شخصا ،في تبادل إلطالق النار
مع القوات المسلحة ،خالل عملية
مداهمة لمنزل في ساينثاماروثو
بمدينة كالومناي ،التي تقع على
الساحل الشرقي للجزيرة.

وك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف تـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم داعـ ـ ـ ـ ــش
اإلرهــابــي أن الـهـجــوم استهدف
أحد مخابئه ،وأن ثالثة أشخاص
ينتمون للتنظيم فجروا أنفسهم
خالل العملية.
وك ــان ــت ال ـشــرطــة ع ـثــرت على
 15جثة ،بينها  6جثث ألطفال،
بعد سماع دوي عــدة تفجيرات
في المنزل.
وق ــال الـنــاطــق بــاســم الشرطة

ّ
«تماسيح داعش» تهدد أوروبا
مع تزايد المخاوف بعد أن ّ
غير تنظيم "داعش"
استراتيجيته إثر هزيمته في كل من سورية والعراق،
تلقت أجهزة االستخبارات البريطانية معلومات
عــن مـخـطـطــات لـ ــ"داع ــش" ،ب ـهــدف تنفيذ هجمات
في بريطانيا وأوروبــا عبر ما يعرف باسم "خاليا
التماسيح" .وتدرس االستخبارات البريطانية خطط
هذه الخاليا التي تتكون من "عناصر نائمة" تتبع
التنظيم اإلرهابي ،وتنفذ أوامره.
وتأتي التحقيقات البريطانية عقب الكشف عن
أن قائد الجماعة المتطرفة التي نفذت الهجوم
ً
الــدامــي فــي سريالنكا أخـيــرا ،قــد عمل بناء على
أوامر تلقاها من إرهابيين بريطانيين موجودين

في سورية ،وبينهم القيادي المعروف باسم جون.
ويعتقد مسؤولو االستخبارات البريطانية أن
االن ـت ـحــاري عبداللطيف جميل محمد ت ــدرب في
ســوريــة على أيــدي إرهابيين بريطانيين ،وأرســل
إلى سريالنكا لتنفيذ مهمته التي كانت واحدة من
هجمات شملت كنائس وفنادق ،وأسفرت عن سقوط
 250قتيال ،بينهم  8بريطانيين.
وب ـح ـســب ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة "ص ـ ـنـ ــداي تــاي ـمــز"
الـبــريـطــانـيــة ،ف ــإن مـســؤولــي الـشــرطــة البريطانية
دعوا العاملين في المساجد والكنائس ببريطانيا
للحصول على تدريبات تتعلق بمكافحة األعمال
اإلرهابية ،تحسبا ألي هجمات قد تقع.

سلة أخبار
زيلينسكي يعرض على
الروس جوازات أوكرانية

قال الرئيس األوكراني املنتخب
فولوديمير زيلينسكي ،إن على
الرئيس الروسي فالديمير بوتني
أال يتوقع أن يستجيب الكثير
من األوكرانيني لعرضه بمنحهم
جوازات سفر روسية ،وعرض في
الوقت ذاته الجنسية األوكرانية
على الروس.
وأعلن بوتني أمس األول ،أن
موسكو تبحث تسهيل إجراءات
منح جوازات سفر روسية ألي
مواطن أوكراني في خطوة
يرجح أن تغضب سياسيني في
البالد التي تخوض حربا مع
انفصاليني موالني ملوسكو منذ
.2014
وقال زيلينسكي« :الفرق في
أوكرانيا تحديدا هو أننا لدينا
في الحقيقة حرية تعبير في
بالدنا ووسائل إعالم حرة
وإنترنت ،وسنقدم الجنسية
األوكرانية ملن يمثلون كل
الشعوب التي تعاني من
األنظمة الدكتاتورية والفاسدة.
وبالدرجة األولى الروس الذين
يعانون اليوم على األرجح أكثر
من غيرهم».

البابا يتبرع بـ 500ألف دوالر
للمهاجرين بالمكسيك

تبرع بابا الفاتيكان
فرنسيس بـ 500ألف دوالر
للمساعدة في استقبال
املهاجرين من دول أميركا
الوسطى الذين تقطعت بهم
السبل في املكسيك.
وذكرت صحيفة «VATICAN
 »NEWSأنه من املقرر إنفاق
هذا املبلغ على تمويل 27
مشروعا في  16كنيسة.
ووصل إلى املكسيك منذ
العام املاضي  75ألف مهاجر
من بلدان أميركا الوسطى،
معظمهم من هندوراس،
وسلفادور ،وغواتيماال،
قاصدين العبور إلى الواليات
املتحدة التي أغلقت حدودها
أمامهم.

فنزويال :غوايدو يدعو
الجيش للتخلي عن مادورو

دعا الزعيم املعارض في فنزويال
خوان غوايدو مجددا الجيش
الى التوقف عن دعم الرئيس
نيكوالس مادورو ،وذلك خالل
تظاهرة شارك فيها في العاصمة
كراكاس في إطار الضغوط لدفع
الرئيس الى االستقالة.
ّ
وحض غوايدو أنصاره على
النزول بكثافة الى الشارع في
االول من مايو بمناسبة عيد
العمال لكي تكون التظاهرة في
هذا اليوم «األكبر في تاريخ»
فنزويال وصوال الى إنهاء
«اغتصاب السلطة» من مادورو.

بيرو :أمر باعتقال
رئيس سابق بتهم الفساد

أب وابناه ينتمون لـ «داعش» فجروا أنفسهم خالل مداهمة منزلهم
روان جوناسيكارا إن "عناصر
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـش ــرط ــة
مدعومة بالجيش حاصرت منزال
ف ــي س ــاي ـن ـث ــام ــاروث ــو ،ف ــي وقــت
متأخر من يــوم الجمعة ،بسبب
االشتباه في عالقته بتفجيرات
عيد الفصح الدموية" ،مبينا أن
"ق ـ ــوات األمـ ــن ت ـعــرضــت إلط ــاق
نــار من داخــل المنزل ،ثم وقعت
 3انـ ـفـ ـج ــارات ع ـلــى األق ـ ــل داخ ــل
المنزل".
وت ــاب ــع جــونــاس ـي ـكــارا" :قمنا
بتفتيش الـمـنــزل ،وعـثــرنــا على
 15جثة 12 ،داخل المنزل و 3في
الخارج ،وبين القتلى  3سيدات
و 6أطـفــال" ،وأعـلــن القبض على
 20شخصا ،يشتبه في تورطهم
ب ــال ـع ـم ـل ـي ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ال ـتــي
شهدتها البالد.
وقامت السلطات األمنية ،على
مدى األسبوع الجاري ،بعدد من
عمليات الـمــداهـمــة العـتـقــال من
لهم صالت بالهجمات.
وال يـ ــزال الـتـهــديــد اإلره ــاب ــي
يالحق سريالنكا ،خصوصا بعد
إع ــان رئـيــس الـبــاد ،ميثريباال
سيريسينا ،أن نحو  140شخصا
في الدولة ،تم تحديدهم على أن

دوليات

عناصر من الجيش تفتش حقائب المواطنين في منطقة كاتانكودي أمس (رويترز)
لهم صالت بـ"داعش".
مــن جهة أخ ــرى ،ألغت معظم
الـكـنــائــس فــي أن ـحــاء سريالنكا
القداديس أمس ،ألسباب أمنية،
بـعــد أس ـبــوع مــن وق ــوع سلسلة
مــن التفجيرات خلفت أ كـثــر من
 250قتيال و 500جريح.
ووص ـ ـ ـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـك ـن ـي ـس ــة
الكاثوليكية في سريالنكا أسقف
كــولــومـبــو ال ـكــاردي ـنــال مالكولم
رانـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــث أمـ ـ ـ ــس االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات
ب ــ"اإله ــان ــة لــإنـســانـيــة" .ووســط
إجـ ــراءات أمـنـيــة م ـشــددة ،تــرأس
ران ـج ـيــث ،أم ــس ،ق ــداس ــا خــاصــا
ت ــم ب ــث وق ــائ ـع ــه م ـب ــاش ــرة عـلــى
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،ب ـ ـعـ ــد إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء كــل
االح ـت ـف ــاالت الــديـنـيــة خــوفــا من
هجمات جديدة.
ب ــدوره ،تعهد رئـيــس ال ــوزراء
ران ـي ــل ويـكــريـمـسـيـنـجــه ،أم ــس،
بــات ـخــاذ إج ـ ــراءات صــارمــة ضد

األجـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزون
مـ ــدة اإلق ــام ــة ال ـت ــي ت ـس ـمــح بها
ت ــأش ـي ــرات ـه ــم ،ق ــائ ــا إنـ ــه سـيـتــم
ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات لـتــرحـيـلـهــم اذا
بـقــوا فــي ال ـبــاد فـتــرة أط ــول من
المسموح بها لهم.
وفي حوار مع صحيفة "تايمز
اوف انديا" ،قال ويكريمسينجه،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن "رج ـ ـ ـ ــال الـ ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة والـ ـش ــرط ــة م ــا زالـ ــوا
يعثرون على مزيد من األسلحة
والـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــرات ،ويـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــون
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ل ـهــم صــات
بتفجيرات عـيــد الـفـصــح" ،التي
استهدفت  3كنائس و 3فنادق
سياحية فاخرة وموقعين آخرين
على مستوى سريالنكا.
وأعـ ـل ــن ان ـ ــه ك ـ ــان ي ـم ـكــن مـنــع
وق ـ ـ ـ ــوع الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ت ـ ـحـ ــركـ ــت األج ـ ـه ـ ــزة
األم ـن ـيــة ب ـنــاء عـلــى الـمـعـلــومــات

االس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ال ـت ــي تـلـقـتـهــا،
مــوض ـحــا أن "الـ ـت ــوت ــرات داخ ــل
ال ـح ـكــومــة أدت ل ـه ــذا االن ـه ـي ــار،
وعـلــى اإلدارة الـتــوصــل ألجــوبــة
حـ ـ ـ ـ ـ ــول س ـ ـ ـبـ ـ ــب االخـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاق ف ــي
االستجابة".
وأردف" :يتعين علينا تحمل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن إخ ـ ـفـ ــاق ه ــذا
ال ـ ـجـ ــزء مـ ــن م ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ـم ــل"،
مشيرا إلى أن الرئيس مايتريباال
سـيــريـسـيـنــا ،ال ــذي ي ـشــرف على
الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة ،ش ـك ــل لـجـنــة
للتحقيق بشأن سبب اإلخفاق.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات
بالتقصير ،في ظل الخالف بين
ويـكــريـمـسـيـنـجــه وسـيــريـسـيـنــا،
الــذي حــاول عــزل رئيس الــوزراء
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،لـ ـك ــن ح ـك ـمــا
قضائيا منعه من ذلك.
(كولومبو ـ ـ وكاالت)

أعلنت حكومة بيرو ،أن
الرئيس السابق بيدرو بابلو
كوشينسكي سيقضي  3سنوات
رهن اإلقامة الجبرية ،في حني
يجري إعداد اتهامات بالفساد
ضده بسبب ما ّ
تردد عن تقاضيه
رشا من شركة "أودبريشت"
البرازيلية لإلنشاءات.
وفي وقت سابق هذا الشهر ،أمر
القضاء بحبس كوشينسكي،
البالغ من العمر  80عامًا3 ،
سنوات انتظارا للمحاكمة.
وكان فريق الدفاع عن
كوشينسكي يطالب باالعتقال
املنزلي لسوء حالته الصحية.
وينفي كوشينسكي ،وهو
مصرفي سابق عمل في "وول
ستريت" ،ارتكاب أي مخالفات.
يأتي القرار بعد أيام من انتحار
رئيس سابق لبيرو ،هو آالن
غارسيا ،لتجنب اعتقاله
فيما يتصل بفضيحة شركة
أودبريشت البرازيلية.

دوليات 28
مصر تغلق حدود ليبيا ...و«داعش» يهدد جنوب سيناء
ةديرجلا

•
العدد  / 4104االثنني  29أبريل 2019م  24 /شعبان 1440هـ

●

القاهرة  -رامي ابراهيم

أعـلــن مـصــدر أمـنــي ليبي ،فــي منفذ أمـســاعــد ال ـبــري ،أم ــس ،إغــاق
الجانب المصري المنفذ الحدودي بين البلدين.
وقال المصدر ،لـ «الجريدة» ،إن الجانب المصري في منفذ السلوم
ً
أغلق الحدود بين ليبيا ومصر اعتبارا من الساعة  9من مساء ليل
لدواع أمنية.
السبت ،إلى حين إشعار آخر
ًٍ
اإلغ ــاق الـمـصــري جــاء مـتــواكـبــا مــع إع ــان قــائــد «الـجـيــش الليبي
الوطني» المشير خليفة حفتر ،إطالق عملية للسيطرة على العاصمة
ً
طرابلس ،التي توجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة
فايز السراج .وفي سياق آخر ،أعلن تنظيم «والية سيناء» ،فرع «داعش»
في مصر ،الذي ينشط في محافظة شمال سيناء ،عبر جريدة «النبأ»

التابعة لـ «داعش» ،في العدد رقم  ،178توسيع عمليات التنظيم نحو
ً
محافظة جنوب سيناء ،محذرا األهالي في الشمال من االقتراب من
المقرات األمنية والشرطية ألنها أهداف له.
ً
وفي وقت سابق ،تبنى «داعــش» هجوما على كمين عيون موسى
أبريل الجاري في جنوب سيناء ،والذي نفذه اثنان من مقاتليه أحدهما
روســي الجنسية .على صعيد منفصل ،أثــارت أنباء تناقلتها مواقع
إسرائيلية عن استيراد إسرائيل منتجات زراعية مصرية ،موجة من
الغضب الشعبي وسط رفض شرائح في المجتمع المصري أي عالقات
اقتصادية مع إسرائيل .وأكدت المواقع اإلسرائيلية أن الدولة العبرية
استوردت المنتجات المصرية ،وبينها اللحوم والملوخية عن طريق
شــركــات تابعة للمستثمر الــزراعــي محمد فــرج عــامــر رجــل األعـمــال
المصري ،والعضو في مجلس النواب ،ورئيس أحد األندية الرياضية.

foreigndesk@aljarida●com

إلى ذلك ،ال تزال الفاجعة ،التي شهدتها مدينة كفر الدوار بالبحيرة
في مصر ،الجمعة الماضي ،وأسفرت عن انتحار  3فتيات منهن اثنتان
ً
بالحبة السامة ،ووفــاة والــدة إحداهما حــزنــا عليهما ،تثير مواجع
ً
المصريين ،وتفتح الباب مجددا حول كيفية مواجهة ما يطلق عليه
«الحبة السامة» التي يلجأ إليها الراغبون في االنتحار في مصر.
وأظـهــرت التحقيقات ،التي أجرتها أجهزة األمــن ،أن طالبة وابنة
خالتها انتحرتا معا بتناول حبة الغالل السامة ،بسبب سوء حالتهما
النفسية ،وعقب علم األم بخبر وفاة ابنتها وابنة شقيقتها ،أصيبت
بحالة هستيرية وداهمتها أزمة قلبية حادة أدت لوفاتها على الفور,
واكتملت المأساة فور علم الشقيقة الصغرى بوفاة والدتها وشقيقتها،
حيث قــررت التخلص من حياتها ،وألقت بنفسها من شرفة المنزل
لتسقط جثة هامدة وتلحق باألم والشقيقة.

بائعة لفوانيس رمضان في القاهرة أمس األول (رويترز)

ةديرجلا
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رياضة
«العهد» طريق القادسية في البطولة اآلسيوية
األصفر يلتقي بطل لبنان لحسم بطاقة المجموعة الثالثة
أحمد حامد

يلتقي فريق القادسية والعهد
اللبناني عند الثامنة والثلث من
مساء اليوم ،على استاد جابر
الدولي ،في الجولة الخامسة
وقبل األخيرة من منافسات
المجموعة الثالثة لكأس
االتحاد اآلسيوي.

يستضيف فــر يــق القادسية
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره ال ـع ـه ــد
اللبناني في الثامنة والثلث من
مـســاء الـيــوم على اسـتــاد جابر
ال ــدول ــي ف ــي ال ـجــولــة الـخــامـســة
وق ـب ــل األخـ ـي ــرة م ــن مـنــافـســات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ل ـك ــأس
االتحاد اآلسيوي.
ويتصدر العهد المجموعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ب ــرصـ ـي ــد  10نـ ـق ــاط،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ي ـح ـت ــل ال ـق ــادس ـي ــة
ال ــوص ــاف ــة ب ــرص ـي ــد  7ن ـق ــاط،
وبفارق األهــداف عن المالكية
ال ـب ـح ــري ـن ــي ص ــاح ــب ال ـمــركــز
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،وم ـ ـ ــن ث ـ ــم الـ ـس ــوي ــق
العماني في المركز األخير من
دون نقاط.
ويتطلع األصفر إلى تحقيق
الفوز من أجل ضمان استمرار
المنافسة على بطاقة التأهل،
إذ إن أي نـتـيـجــة غ ـيــر ال ـفــوز
بمثابة وداع مبكر للقادسية
ق ـب ــل الـ ــدخـ ــول ف ــي م ـنــاف ـســات
الجولة المقبلة ،في حين يكفي
العهد الذي حقق لقب الدوري
ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــؤخـ ــرا الـ ـتـ ـع ــادل
ليستمر في حسابات الصعود
إلى الدور الثاني.
ويـ ـ ـ ـ ــدرك أصـ ـ ـح ـ ــاب األرض
فــريــق ال ـقــادس ـيــة أن مهمتهم
أم ـ ـ ــام بـ ـط ــل لـ ـبـ ـن ــان لـ ــن ت ـكــون
س ـه ـلــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ــزي ــد من
الضغوط التي تقع على عاتق
الفريق ،السيما بعد الخسارة
األخيرة في نهائي كأس األمير
أمام الكويت منذ ايام.
وي ـعــانــي ال ـق ــادس ـي ــة ،ال ــذي
تقاسم نـقــاط م ـبــاراة الــذهــاب

العبو القادسية في لقاء سابق
مـ ــع ال ـع ـه ــد فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،بـعــد
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــادل
السلبي ،يعاني غيابات مؤثرة
لعناصر مهمة في قلب الدفاع،
والوسط.
وي ـف ـت ـق ــد األص ـ ـف ـ ــر ك ـ ــا مــن
الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري إي ـ ـبـ ــابـ ــوي ب ـك ــر،
وعـ ـ ــامـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــوق ،وخ ــال ــد
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـ ــاوي،
ب ــداع ــي اإلص ــاب ــة ،إل ــى جــانــب
سلطان العنزي بداعي اإليقاف،

كـمــا يغيب عــن الـفــريــق أحمد
الرياحي ألنه غير مسجل في
قائمة الفريق اآلسيوية.
وع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــدرب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،خـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام
الماضية ،على تجهيز بعض
ال ـبــدائــل لـتـعــويــض الـغـيــابــات
فــي صـفــوف األص ـفــر ،السيما
ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع ك ــون الـفــريــق
اللبناني يضم قــوة هجومية
مميزة تتمثل في محمد حيدر

مارين :صفوفنا تشهد غياب  5العبين
أكد مدرب القادسية إيوان مارين أن الفوز وال
شيء سواه هو شعار األصفر في مواجهة العهد
المقررة اليوم في الجولة الخامسة لمنافسات
الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة ب ـكــأس االت ـح ــاد اآلس ـيــوي
لكرة القدم.
وقال مارين ،في المؤتمر الصحافي أمس ،إن
"المباراة ال تقبل القسمة على اثنين ،وإذا أردنا
االستمرار نحو حصد البطاقة األولــى ،فعلينا
تحقيق الفوز".
وأضاف أن المهمة لن تكون سهلة أمام العهد،
ً
ً
الذي حقق أخيرا لقب الــدوري اللبناني ،معربا
عن ثقته الكبيرة بالعبي األصفر وقدرتهم على
تحقيق ال ـفــوز ،والـمـضــي نـحــو حـصــد البطاقة
األولى عن المجموعة الثالثة.

سلة القرين تقترب
من الصربي زوران

●

جابر الشريفي

ا ق ـ ـ ـتـ ـ ــر بـ ـ ــت إدارة ن ـ ـ ــادي
ال ـ ـقـ ــريـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مــع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ال ـ ـصـ ــربـ ــي زوران
ً
كريكوفيتش ،خلفا للوطني
فـيـصــل بــورس ـلــي ،وذل ــك من
أجــل تدعيم صـفــوف الفريق
ً
األول لكرة السلة؛ استعدادا
للموسم المقبل.
وأجرى القرين مفاوضات
مـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ــدرب ـي ــن
ال ـم ـم ـيــزيــن ،إال أن الـصــربــي
زوران ،ال ــذي سـبــق أن ّ
درب
م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا الـ ــوط ـ ـنـ ــي س ـبــع
سنوات متتالية ،إضافة إلى
تدريبه الجهراء عدة سنوات،
كان آخرها الموسم الماضي،
يعتبر األ ق ــرب بالنسبة إلى
القرين.
وكـ ــان ال ـقــريــن ان ـضــم إلــى
م ـســاب ـقــات ال ـس ــن الـ ـع ــام في
الـ ـم ــوس ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وكـ ــان
ً
ً
م ـن ــاف ـس ــا قـ ــويـ ــا فـ ــي جـمـيــع
الـبـطــوالت الـتــي ش ــارك فيها
بقيادة مدربه الوطني فيصل
بورسلي ،الذي اعتذر عن عدم
االس ـت ـم ــرار م ــع ال ـفــريــق قبل
انطالق مسابقة الكأس ،حيث
تــولــى مـســاعــده فهد برجس
المهمة.

ومـ ـحـ ـم ــد قـ ـ ـ ــدوح إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
البلغاري مارتن توشيف.

انضباط خططي
شدد مارين مدرب القادسية
خــال التدريبات األخـيــرة على
أهمية االلتزام الخططي ،السيما
فيما يخص الجانب الدفاعي،
رغبة منه في تحصين الشباك
ضد تقدم لبنان ،السيما أن هذا

السيناريو سيعقد من حسابات
األصفر في المباراة.
وطـ ــالـ ــب مـ ـ ـ ــدرب ال ـق ــادس ـي ــة
ال ــاع ـب ـي ــن ب ـ ـضـ ــرورة تـضـيـيــق
الـمـســاحــات لـلـحــد مــن خـطــورة
الـخــط األمــامــي للعهد ،على أن
ي ـك ــون االنـ ـط ــاق إلـ ــى ال ـه ـجــوم
سريعا ،مع زيــادة الفعالية من
ع ـل ــى االطـ ـ ـ ــراف ل ـت ـغــذيــة ال ـخــط
األمامي.
ويعول مارين على يوسف

ن ــاص ــر ،ورون ـ ــال ـ ــد وانـ ـغ ــا فــي
الخط األمــامــي ،على أن يكون
بـ ــدر ال ـم ـط ــوع ال ـع ـق ــل الـمـفـكــر
ل ـل ـفــريــق ف ــي وس ـ ــط ال ـم ـل ـعــب،
يعاونه أحمد الظفيري ،على
أن يتولى رضا هاني ،وصالح
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ مـ ـهـ ـم ــة الـ ـ ــربـ ـ ــط ب ـيــن
الخطوط الثالث.
وفـ ــي ال ـخ ــط ال ـخ ـل ـفــي يـعــول
األصـ ـف ــر ع ـل ــى ضـ ـ ــاري سـعـيــد،
وسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــد ،وخـ ــالـ ــد

الرشيدي ،ومن خلفهم الحارس
خالد الرشيدي.
من المنتظر أن يدخل فريق
ال ـع ـه ــد وم ـ ــدرب ـ ــه ب ــاس ــم مــرمــر
م ــواجـ ـه ــة الـ ـق ــادسـ ـي ــة بـتـحـفــظ
دفاعي ،على أن يكون االندفاع
ً
ال ـه ـجــومــي تــدري ـج ـيــا م ــن أجــل
تسجيل هدف الفوز أو الحفاظ
على التعادل على اقل تقدير.

مرمر :نقطة التعادل تكفينا
شــدد مــدرب العهد اللبناني باسم مرمر على
صـعــوبــة مــواج ـهــة ال ـقــادس ـيــة عـلــى أرض ــه وبـيــن
جماهيره ،مؤكدا أن فريقه سيلعب من أجل الفوز
لـحـصــد ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث أو نـقـطــة ال ـت ـعــادل على
أقــل تقدير ،ألنها تكفي فريقه من أجــل مواصلة
الـمـشــوار لحصد بطاقة الـتــأهــل عــن المجموعة
الثالثة.
وقــال مرمر فــي المؤتمر الصحافي إن العهد
يدخل الـمـبــاراة بمعنويات عالية بعد التتويج
بـلـقــب ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي ،مـشـيــرا إل ــى أن تركيز
الفريق ينصب في الوقت الحالي على البطولة
اآلسيوية ومواجهة القادسية.
وأضاف أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة
األصفر ،عطفا على اإلمكانات التي يملكها ورغبته

واع ـت ــرف مــاريــن ب ــأن ثـمــة صـعــوبــات تــواجــه
القادسية قبل مواجهته مع العهد ،السيما أن
صـفــوف األص ـفــر تشهد غـيــاب  5العـبـيــن دفعة
واحدة ،هم عامر المعتوق ،وايبابوي بكر ،وخالد
إبــراهـيــم ،وعبدالله مــاوي بــداعــي اإلصــابــة ،إلى
جانب سلطان العنزي بداعي اإليقاف.
وطــالــب مــاريــن الالعبين فــي الفريق األصفر
ً
بالعمل نـحــو رف ــع شـعــار الـقــادسـيــة ،مــؤكــدا أن
القلعة الـصـفــراء كـيــان كبير يحتاج إلــى العمل
الجاد من أجل رفع شعاره.
من جانبه ،قال العب القادسية إسراء الحموية
إن المباراة حياة أو موت ،مشيرا إلى أن العبي
األصفر سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الظفر
بنقاط المباراة.

في تحقيق الفوز الستكمال المشوار نحو التأهل.
وكشف مرمر أنه تابع القادسية خالل الفترة
الماضية السيما في مواجهة الكويت في نهائي
كأس األمير ،ويدرك أن االصفر يتطلع لعودة قوية
في البطولة اآلسيوية.
ورفض مدرب العهد التقليل من مستوى الكرة
الـكــويـتـيــة ألنـهــا عــانــت اإلي ـقــاف خ ــال الـسـنــوات
الـمــاضـيــة ،مــؤكــدا أنـهــا تـحـتــاج فـقــط إل ــى الــوقــت
للنهوض والعودة أفضل من ما كانت عليه.
بدوره ،قال العب العهد هيثم فاعور إن المباراة
أمام القادسية مفصلية لتحديد هوية البطل عن
المجموعة الثالثة ،مــؤكــدا أن صعوبة المباراة
دافع لتقديم مستوى مميز أمام أصحاب األرض.

ً
السالمية يلتقي الكويت في «ذهبي» كأس اليد  30العبا والعبة شاركوا في بطولة
●
النادي البحري الصيفية
محمد عبدالعزيز

أكـ ـ ـم ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
عقد ا لـفــرق المتأهلة للمربع
الذهبي "نصف النهائي" في
ب ـط ــول ــة كـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد ل ـكــرة
ال ـي ــد ،ب ـعــدمــا ح ـجــز الـبـطــاقــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة بـ ـف ــوزه
عـلــى الـفـحـيـحـيــل  ،20-29في
المباراة التي جمعت الفريقين،
أمس األول ،على صالة نادي
الـكــويــت فــي خـتــام ال ــدور ربع
النهائي للمسابقة.
وبذلك يلتقي في مباراتي
المربع الذهبي "قبل النهائي"
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ،ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة مــع
الكويت ،بينما يلعب العربي
ً
مع النصر غدا.
قـ ــدم ال ـســال ـم ـيــة والـفـحـيـحـيــل
مباراة متوسطة المستوى ،حيث
سيطر التعادل على ربع الساعة
األول مــن ال ـل ـقــاء ،بـعــدمــا استغل
الفحيحيل تواضع مستوى دفاع
السماوي ،الذي اعتمد على طريقة
 1-5و ،1-2-3فـ ــي اال خ ـ ـتـ ــراق
والتسجيل ،لكن مدرب السالمية

جانب من لقاء السالمية والفحيحيل
ال ــوط ـن ــي خ ــال ــد ال ـم ــا ن ـجــح في
ت ـع ــدي ــل مـ ـس ــار ف ــريـ ـق ــه ،ب ـعــدمــا
عـ ــاد ل ــدف ــاع ــه ال ـم ـع ـتــاد بـطــريـقــة
 -6صفر فــي آخــر  10دقــائــق من
الشوط ،وأغلق المساحات بين
م ــداف ـع ـي ــه ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ح ــرم

ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل م ـ ــن ال ـت ـس ـج ـيــل
فــي الــدقــائــق األخ ـي ــرة ،ومنح
مهاجمي ا لـسـمــاوي الفرصة
كـ ــام ـ ـلـ ــة لـ ـ ـف ـ ــرض س ـي ـط ــرت ـه ــم
عـلــى مـجــريــات الـلـعــب بفضل
تـ ـ ـم ـ ــري ـ ــرات واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق فـ ـ ــواز

يوسف ،وتصويبات المصري
عـبــدالــرحـمــن سـنــد مــن الخط
الخلفي ،لينهي الشوط األول
لمصلحته .6-15
وفي الشوط الثاني ،واصل
الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوي سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـلــى
ً
م ـجــريــات ال ـل ـعــب ،خـصــوصــا
ب ـ ـعـ ــد ت ـ ــأل ـ ــق حـ ـ ــارسـ ـ ــه ح ـســن
ص ـفــر ف ــي الـ ـ ــذود ع ــن م ــرم ــاه،
وتنفيذ الهجوم المعاكس عبر
المخضرم عبدالعزيز الزعابي
وع ـلــي ال ـب ـلــوشــي ،بــاإلضــافــة
إلــى تصويبات العـبــي الخط
الخلفي.
وفــي الدقائق األخيرة دفع
مدرب السماوي المال ببعض
الــاع ـب ـيــن ال ـش ـب ــاب ل ـلــوقــوف
عـ ـل ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــواهـ ــم ،وظ ـ ـهـ ــروا
ً
جـمـيـعــا بـ ــأداء ج ـيــد ،م ــا مكن
الـسـمــاوي مــن إنـهــاء المباراة
لمصلحته على الراحة.

مراكز متقدمة للتنس في ختام بطولة الخليج
ح ـصــد مـنـتـخــب ال ـكــويــت لـلـتـنــس أمــس
األول مــراكــز متقدمة فــي خـتــام منافسات
بطولة الخليج للتنس (فئة السن العام وفئة
الناشئين تحت  16عاما واألشبال تحت 12
عاما) ،التي نظمها االتحاد القطري للعبة
بالتعاون مع اللجنة التنظيمية بمجلس
التعاون واستمرت أربعة ايام.
واس ـت ـطــاع منتخب الـكــويــت فـئــة السن
ال ـع ــام ال ـم ـكــون م ــن عـيـســى ق ـب ــازرد وعـلــي
الشطي و ب ــدر عبدالعزيز تحقيق المركز
الثاني والميدالية الفضية بعد خسارته

مــن نظيره القطري فــي الـمـبــاراة النهائية
بـنـتـيـجــة ( ،)0-3ف ــي ح ـيــن ج ــاء المنتخب
العماني ثالثا.
وف ــي مـنــافـســات (ت ـحــت  16س ـنــة) حقق
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت الـ ـمـ ـك ــون م ـ ــن ط ــال
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز وي ــوس ــف م ـج ــدل ــي وحـسـيــن
الشطي ومحمد الشطي وعبدالرزاق عبدال
المركز الثالث والميدالية البرونزية ،في
حين جاء المنتخب القطري بالمركز االول،
والمنتخب العماني ثالثا.
وفــي مـنــافـســات (تـحــت  12سـنــة) ،أحــرز

ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـكــوي ـتــي ال ـم ـك ــون م ــن محمد
العوضي ويوسف اللنقاوي المركز الثاني
والميدالية الفضية بعد خسارته من نظيره
القطري في المباراة النهائية بنتيجة (،)1-2
في حين جاء المنتخب العماني ثالثا.
وقال مدير المنتخبات الكويتية للتنس
عبدالرضا الشطي إن المنتخب شارك في
منافسات (تحت  16سنة) بالعبين تحت 14
سنة لتطبيق خطة االتحاد في االستفادة
م ــن االح ـت ـك ــاك وال ـم ـن ــاف ـس ــة واالس ـت ـع ــداد
للبطولة العربية للتنس المقبلة( .كونا)

الفهد والفودري والفيلكاوي مع الفائزين في البطولة
ش ـ ــارك ف ــي ب ـط ــول ــة ال ـن ــادي
ا لـبـحــري الصيفية للتجديف
داخل الصاالت (األرجوميتر)،
ال ـت ــي نـظـمـتـهــا لـجـنــة ال ـش ــراع
وال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــف وال ـ ـ ـكـ ـ ــايـ ـ ــاك فــي
الـ ـ ـن ـ ــادي ،أكـ ـث ــر مـ ــن  30الع ـبــا
والعبة ،والتي أسفرت نتائجها
ع ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــوز وض ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي
بالمركز األول بفئة "مبتدئي
بنات 1000م" ،وسهام بوحمد
بالمركز الثاني ،وغدير بوحمد
بـ "الثالث".
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ــى
"نــاشـئـيــن 250م" ،حـصــل على
المركز األول محمد العجمي،
وجاءت تمارا بوحمد بالمركز
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وس ـ ـعـ ــود ال ـخ ـم ـيــس
ثالثا ،وفي المجموعة الثانية

"ناشئين  250م" حقق ناصر
العجمي الـمــركــز األول ،وجــاء
ثانيا رفاعي العجمي ،ومحمد
الخميس ثالثا.
وحـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت س ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــانـ ــا
نيكوالبفنا على المركز األول
فـ ـ ــي ف ـ ـئـ ــة "ع ـ ـمـ ــومـ ــي بـ ـ ـن ـ ــات –
2000م" ،وجـ ــاء ت ثــانـيــة أب ــرار
جـ ـم ــال ،وفـ ــي "ع ـم ــوم ــي رج ــال
2000م" ح ـص ــل ع ـبــدا لــر ح ـمــن
الفضل على المركز األول.
وق ــام رئـيــس ال ـنــادي الـلــواء
فهد الفهد ،وأمين السر خالد
الفودري ،ورئيس لجنة الشراع
وال ـت ـج ــدي ــف والـ ـك ــاي ــاك أحـمــد
ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،ب ـح ـضــور عضو
مجلس اإلدارة محمد حمزة،
ومدرب التجديف علي فاضل،

بتوزيع الكؤوس والميداليات
على الفائزين في البطولة.
من جهته ،أشاد الفيلكاوي
ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة فــي
البطولة ،مشيرا إلى أنها تأتي
ض ـم ــن الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـم ــدرج ــة
للموسم الرياضي ،2020-2019
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت فـ ـيـ ـه ــا أح ـ ــدث
البرامج اإللكترونية المرتبطة
بأجهزة األرجوميتر ،وجاءت
ً
النتائج آليا حسب المعايير
الدولية المتبعة في البطوالت
الدولية للتجديف.
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ميسي يقود برشلونة للقب الـ  26في تاريخه

جانب من مراسم تتويج برشلونة

توج فريق برشلونة رسميا
بلقب الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،للمرة الثانية على
التوالي ،والـ 26في تاريخه،
بعد فوزه على ضيفه ليفانتي
-1صفر ،أمس األول ،في
المرحلة الخامسة والثالثين
من الدوري اإلسباني لكرة
القدم.

ق ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـه ـ ــاج ـ ــم ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل ميسي
فريقه برشلونة إلى إحراز اللقب
الـ ـ ـ ــ 26ف ــي ت ــاري ـخ ــه بـتـسـجـيـلــه
هدف الفوز على ضيفه ليفانتي
 -1ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،أ م ـ ـ ــس األول ،ع ـلــى
ملعب "كامب نــو" في المرحلة
الخامسة والثالثين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وس ـجــل مـيـســي ،الـ ــذي دخــل
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ال ـه ــدف
الوحيد في الدقيقة  ،62فضمن
ب ــرش ـل ــون ــة رس ـم ـي ــا االح ـت ـف ــاظ
بــالـلـقــب الـ ــذي أحـ ــرزه الـمــوســم
الـمــاضــي ،ولـلـمــرة الـثــامـنــة في
الـمــواســم الـ ــ 11األخ ـي ــرة ،وذلــك
ف ــي س ـع ـيــه لـتـحـقـيــق الـثــاثـيــة
على غرار  2009و 2015عندما
ت ــوج بـلـقـبــي ال ـ ــدوري وال ـكــأس

ا ل ـم ـح ـل ـي ـي ــن ،ودوري أ بـ ـط ــال
أوروبا.
وكــان برشلونة بحاجة إلى
ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى ل ـي ـف ــان ـت ــي لـحـســم
اللقب ،بعدما فاز أتلتيكو مدريد
على ضيفه بلد الوليد -1صفر،
وه ــو م ــا حـقـقــه بـفـضــل ميسي
ال ـ ــذي أبـ ـق ــاه الـ ـم ــدرب إرن ـس ـتــو
فالفيردي على مقاعد الـبــدالء،
ق ـب ــل أن ي ــدف ــع ب ــه ف ــي ال ـش ــوط
الثاني مكان البرازيلي فيليبي
كوتينيو.
وع ــزز بــرشـلــونــة مــوقـعــه في
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ب ــرصـ ـي ــد  83نـقـطــة
ب ـف ــارق  9ن ـق ــاط أمـ ــام أتـلـتـيـكــو
مدريد قبل  3مراحل من نهاية
الموسم ،وتحديدا قبل خوضه
ذه ـ ــاب الـ ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
لمسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا

سواريز يشيد بفريقه

سواريز

أكد المهاجم االوروغوياني لويس سواريز أن
فوز فريقه برشلونة بلقب الدوري اإلسباني لكرة
القدم لم يكن وليد المصادفة ولم يكن ضربة حظ.
وق ــال ســواريــز "إنـهــا إش ــارة أخ ــرى إلــى مدى
ص ـع ــوب ــة الـ ـف ــوز ب ـل ـقــب ال ـ ـ ـ ــدوري ،ل ـق ــد تـحـلـيـنــا
بــال ـش ـجــاعــة وخ ـض ـنــا ال ـك ـث ـيــر من
ال ـم ـبــاريــات ،وأدي ـن ــا بـشـكــل ثابت
طــوال الـعــام ،والتتويج جــاء على
حساب فريق يعاني خطر الهبوط،
وهو ما زاد صعوبة اللقاء".
وأض ــاف "لـقــد عانينا كثيرا
قبل تسجيل هدف الفوز حيث
الحـ ـ ـ ــت لـ ـلـ ـخـ ـص ــم عـ ـ ـ ــدة فـ ــرص
محققة ،بشكل عام ظهرنا بشكل
جيد في الشوط األول ،ونجحنا في
حسم الفوز في الشوط الثاني".
وأثـ ـن ــى سـ ــواريـ ــز ع ـلــى زم ـي ـلــه ميسي
قائال "إنــه أفضل العــب في العالم ،األفضل
على مر العصور ،نستمتع به في كل لحظة
يكون معنا".
(د ب أ)

أمام ضيفه ليفربول اإلنكليزي
األرب ـع ــاء الـمـقـبــل ،قـبــل أن يحل
ضيفا عليه في السابع من مايو
الـمـقـبــل ،علما بــأنــه سيخوض
أي ـضــا نـهــائــي مـســابـقــة الـكــأس
المحلية ضــد فالنسيا فــي 25
منه.
ون ـج ــح مـيـســي ف ــي تسجيل
ال ـه ــدف الــوح ـيــد ،عـنــدمــا تلقى
كرة رأسية من التشيلي أرتورو
فـيــدال داخ ــل المنطقة فتالعب
بــالـمــدافــع روب ـيــر وس ــدد الـكــرة
ب ـي ـس ــراه ع ـلــى ي ـم ـيــن ال ـح ــارس
أيتور فرنانديز.
وهـ ــو الـ ـه ــدف ال ـ ـ ــ 34لميسي
فــي ال ــدوري هــذا الموسم فعزز
مـ ــوق ـ ـعـ ــه فـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــدارة الئـ ـح ــة
الـهــدافـيــن ،كما هــو اللقب ال ــ34
بــألــوان ال ـبــاوغــرانــا ،وه ــو رقــم

قـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـنـ ــادي
ال ـكــاتــالــونــي ،واألول لــه كقائد
للفريق.
وبات ميسي على بعد لقبين
مـ ــن الـ ــاعـ ــب األك ـ ـثـ ــر ت ـتــوي ـجــا
بــالـلـيـغــا ف ــي ت ــاري ــخ الـمـســابـقــة
أس ـطــورة ري ــال مــدريــد السابق
باكو خينتو ( 12لقبا).
وكان برشلونة يملك  16لقبا
فقط فــي الـ ــدوري ،ونـصــف غلة
غــريـمــه ري ــال م ــدري ــد ( )29قبل
التعاقد مع ميسي الذي ساهم
ب ـت ـتــوي ـجــه ب ـع ـش ــرة ألـ ـق ــاب فــي
مــدى  15عاما ،ليصبح الفارق
بين الغريمين  7ألقاب ( 33لقبا
للنادي الملكي).
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـي ـ ـسـ ــي غ ـ ـل ـ ـتـ ــه م ــن
األهداف مع النادي الكاتالوني
ف ــي الـلـيـغــا إل ــى  417هــدفــا في

بارتوميو :الثالثية هدفنا
أكد جوسيب ماريا بارتوميو
رئـ ـ ـي ـ ــس ن ـ ـ ـ ــادي ب ــرشـ ـل ــون ــة أن
ال ـت ـت ــوي ــج ب ــال ـث ــاث ـي ــة سـيـكــون
هــدف فريقه هــذا الـمــوســم بعد
حـســم لـقــب ال ـ ــدوري اإلسـبــانــي
لكرة القدم بفوز على ليفانتي
-1صـفــر فــي المرحلة الخامسة
والثالثين السبت.
و فــي تصريحات بعد الفوز
عـلــى الـضـيــف لـيـفــانـتــي بـهــدف
ل ـم ـي ـس ــي ،أكـ ـ ــد ب ــارت ــومـ ـي ــو أن
الهدف هو تكرار إنجاز الثالثية
(ال ــدوري والكأس في إسبانيا،
ودوري أبطال أوروبا) ،كما فعل
النادي الكاتالوني عامي 2009
و.2015
وقـ ـ ـ ــال :ل ـق ــد أح ـ ــرزن ـ ــا ال ـل ـقــب
الـثــامــن فــي الـلـيـغــا فــي آخ ــر 11
م ــوس ـم ــا ،ون ـح ــن راضـ ـ ــون جــدا
بما يحققه الـنــادي في األعــوام
المتتالية ،هذا موضع فخر.
وأض ـ ــاف :الـلـيـغــا هــدفـنــا كل
عـ ــام .ال ـن ــاس ي ــري ــدون ال ـك ــأس،

بارتوميو

دوري األ ب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ،ا لـ ـثـ ـن ــا ئـ ـي ــة،
الثالثية ،لكننا نركز كثيرا على
الـلـيـغــا ،مـتــابـعــا :اآلن سنواجه
تحديات أكبر حتى ،مثل دوري
األبطال بدءا من األربعاء ( )...كل
األلقاب تدفعنا لنحلم ،ويجب أن
نقول أن الهدف اآلن هو الثالثية،
طبعا كما كل عام.

 450مباراة ،وبات مرشحا بقوة
هذا الموسم للقب الهداف للمرة
ال ـس ــادس ــة ،ل ـي ـعــادل االس ـط ــورة
تيلمو ثارا ( 6ألقاب للهداف بين
 1945و.)1953

برشلونة يبادر بالهجوم
وض ـ ـ ـغـ ـ ــط ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة م ـن ــذ
ال ـب ــداي ــة ،وس ـن ـحــت الـكـثـيــر من
الـفــرص لمهاجميه ،خصوصا
األوروغوياني لويس سواريز،
والـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو،
ف ـ ــأه ـ ــدر األول انـ ـ ـف ـ ــرادي ـ ــن فــي
الدقيقتين  3و ،20وحذا حذوه
الـثــانــي بتسديدتين مــن داخــل
المنطقة ( 5و )25ورأس ـيــة من
مسافة قريبة ( )26ثم تسديدة
قوية زاحفة من خارج المنطقة

تـصــدى لها جميعها الـحــارس
فرنانديز (.)27
وحرمت العارضة كوتينيو
م ــن اف ـت ـت ــاح الـتـسـجـيــل بــردهــا
كرته من ركلة حرة مباشرة من
خارج المنطقة (.)40
ودف ـ ـ ــع ف ــالـ ـفـ ـي ــردي بـمـيـســي
م ـط ـلــع الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي وج ــاء
الفرج ،عندما استغل البرغوث
ك ـ ــرة رأسـ ـي ــة م ــن فـ ـي ــدال داخ ــل
ال ـم ـن ـط ـقــة ف ـت ــاع ــب ب ــال ـم ــداف ــع
روب ـيــر وتــابـعـهــا ب ـي ـســراه على
يمين الحارس (.)62
واندفع ليفانتي الذي يصارع
مــن أجــل الـبـقــاء ،نحو الهجوم
وكاد يدرك التعادل في أكثر من
مناسبة أخطرها رأسية كوكي
في الدقيقة األخيرة ارتــدت من
القائم األيسر للحارس األلماني

مارك  -أندريه تير شتيغن.
وحقق أتلتيكو مدريد األهم
بفوزه الصعب على ضيفه بلد
الوليد -1صفر.
واحتاج أتلتيكو مدريد إلى
النيران الصديقة لتحقيق الفوز
على رايو فايكانو ،حيث سجل
مدافع األخير خواكين فرنانديز
الـ ـه ــدف ال ــوح ـي ــد بــال ـخ ـطــأ فــي
مـ ــرمـ ــى ف ــريـ ـق ــه عـ ـن ــدم ــا ح ـ ــاول
إبعاد تمريرة عرضية لساوول
نيغيس في الدقيقة .66
ول ـ ـجـ ــأ الـ ـحـ ـك ــم إل ـ ـ ــى ت ـق ـن ـيــة
ال ـم ـســاعــدة بــالـفـيــديــو "ف ــي إيــه
آر" ،لـلـتــأكــد م ــن لـمــس الـمــدافــع
سانتياغو أري ــاس للكرة بيده
داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ،ف ـت ــراج ــع عــن
مـنــح الـضـيــوف رك ـلــة ج ــزاء في
الدقيقة .87

فالفيردي :تلقينا دفعة معنوية
قبل مواجهة ليفربول
أبرز إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أهمية التتويج بلقب
الدوري اإلسباني لكرة القدم قبل المباراة المرتقبة أمام ليفربول
اإلنكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وق ــال فالفيردي عقب الـفــوز على ليفانتي السبت بهدف
نظيف والتتويج بالليغا "على مستوى الثقة نحن جيدون،
لكن الفوز باللقب يعد دفعة معنوية قبل المواجهة الصعبة
األربعاء أمام ليفربول".
وقال :الليغا تلعب بشكل يومي ،البداية في أغسطس ثم
الوصول إلى مايو في نفس الموقف ،ونحن حققناها وهذا
نقدره كثيرا كمدربين.
كـمــا أش ــاد فــالـفـيــردي بــاعـبـيــه "ال ــذي ــن جــابـهــوا الـمــواقــف
الصعبة بنجاح" ولم يخسروا أمام منافسيهم "كان لدينا قدرة
كبيرة على المقاومة".
وعن أصحاب الفضل في التتويج بلقب الليغا ،أبرز المدير
الفني الدور الكبير لألرجنتيني ليونيل ميسي ،صاحب هدف
الفوز أمام ليفانتي رغم نزوله بديال في الشوط الثاني.
وقـ ــال :أح ـظــى بــامـتــاك العـبـيــن عـلــى مـسـتــوى كـبـيــر .إنهم
مجموعة قادرة على المنافسة في أي مسابقة.

فالفيردي

الصحف العالمية تبرز هيمنة ليونيل والبرشا
أبــرزت صحف الرياضة العالمية الـصــادرة ،أمــس ،أهمية نجم
برشلونة ليونيل ميسي ،وهيمنة ا لـفــر يــق الكتالوني على لقب
الدوري اإلسباني لكرة القدم خالل السنوات األخيرة ،بعدما توج
السبت بالليغا للمرة الثامنة خالل آخر  11موسما.
وعقب فوز البالوغرانا على ليفانتي بهدف نظيف من توقيع
البرغوث األرجنتيني على ملعب كامب نو السبت ،أشارت "ليكيب"
الفرنسية إلى أن "ميسي قدم للبرشا لقب الليغا الـ 26في تاريخه".
وأضافت الصحيفة الرياضية األهم في فرنسا أن ميسي كان
حاسما مجددا ،رغم أنه لم يبدأ المباراة أساسيا ،مضيفة "لم
يكن ينقص المشهد أي شيء سواه .كان برشلونة مسيطرا خالل
الشوط األول الذي سنحت فيه الكثير من الفرص لـ(األوروغوائي
لويس) سواريز و(البرازيلي) كويتينيو".
وتابعت "لكن في غياب أستاذ الهجوم الحقيقي ،لم يتمكن
البالوغرانا من هز الشباك إلى أن جاء هدف ميسي ليثبت مدى
أهميته لهذا الفريق".
وفي بريطانيا ،أشارت صحيفة "ذا غارديان" إلى أن "البرشا
غالف
توج بالليغا بهدف لميسي" ،مذكرة بأن الالعب األرجنتيني غال
غالف صحي
صحيفة كروني
 ...و«أولي
فة
كا
ة»
م
ا
ا
ار
ألر
ألر
كا
ف صحيفة سب
ج
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"انطلق من مقاعد البدالء ليسجل هدف اللقاء الوحيد" الذي
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ين
سب
ية
ية
انية
ورت اإلسبانية
فاز به على ليفانتي (.)0-1
من جانبها ،أبرزت صحيفة "أ بوال" البرتغالية "عبقرية ميسي"،
م ــن جــانـبـهــا ،أبـ ــرزت "ال غــازي ـتــا" اإليـطــالـيــة "احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نظيف ،جاء من توقيع صاحب القميص رقم  10ليحسم اللقب للنادي .االنقضاض على التشامبيونز ليغ" ،عندما يواجه ليفربول اإلنكليزي
مشيرة إلى "السجل المدهش للفريق الكتالوني في البطولة اإلسبانية
وأب ــرزت الصحيفة الـمــدريــديــة أن "ميسي حسم الليغا ،وأصبح في نصف نهائي دوري األبطال.
بــرشـلــونــة" وأه ـم ـيــة "ل ـقــب الـلـيـغــا ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي للفريق
التي توج بلقبها ثماني مرات في آخر  11موسما".
من جانبها ،اختارت صحيفة (آس) المدريدية لصفحتها الرئيسية
أما صحيفة "غلوبوسبورت" البرازيلية ،فأبرزت أن هذا الهدف كان الكتالوني" مع فالفيردي ،موضحة في تحليل مطول كل مفاتيح على بعد لقبين من خينتو" ،في إشــارة لالعب ريــال مدريد السابق
صورة جماعية لفريق برشلونة ،وهو يحتفل باللقب على ملعب كامب
الــ 34للبرغوث األرجنتيني في هــذا الموسم من الليغا ،مذكرة بأن انتصار البالوغرانا الــذي يتطلع هذا الموسم لحصد الثالثية :فرانسيسكو خينتو الذي توج بلقب الدوري اإلسباني  12مرة.
وأضافت الصحيفة أن "نجم البطولة بال منازع سجل الهدف الذي نو ،وعنونتها "العاشر لميسي" ،مذكرة أيضا بأن هذا هو اللقب الثامن
ميسي استكمل بذلك عشرة ألقاب مع برشلونة في المسابقة المحلية .الليغا ،والتشامبيونز ليغ ،وكأس ملك إسبانيا الذي سينافس
للبرشا في آخر  11موسما.
قاد البرشا للتتويج بلقب الليغا الثامن في آخر  11موسما".
وفي األرجنتين التي أنجبت المهاجم الفائز بالكرة الذهبية  5مرات ،عليه فالنسيا في النهائي.
وذكرت الصحيفة أيضا بأن المهاجم األرجنتيني الفائز بالكرة
وك ــان ه ــذا اإلن ـج ــاز بــالـتـحــديــد ال ــذي اخ ـتــارتــه صحيفة "مــونــدو
أشارت صحيفة "أوليه" إلى أن مدرب البرشا إرنستو فالفيردي "فضل
قبل عناوين الصحف اإلسبانية
ديبورتيفو" الكتالونية ،التي عنونت افتتاحيتها " 8من  "11مع صورة الذهبية  5مرات" ،نزل الملعب في الشوط الثاني ،وحسم اللقب ليصبح
إراحة العبه الحاسم وعدم الدفع به منذ بداية اللقاء كي ال يرهقه
على بعد لقبين من رصيد خينتو".
وبـعـنــوان "الـعــاشــر لرقم عـشــرة" ،فــي إش ــارة للقب الليغا العاشر لميسي وهو يرفع كأس البطولة.
مباراة ذهاب نصف نهائي التشامبيونز ليغ" المقررة في أول مايو
أما صحيفة "سبورت" ،فراهنت على صورة لكأس البطولة مزينا
وأشارت الصحيفة في عنوان فرعي إلى أن "تسجيل هدف بتوقيع
الذي يحصده ميسي بين صفوف البرشا ،افتتحت صحيفة "ماركا"
أمام ليفربول اإلنكليزي على ملعب كامب نو.
وأضافت "لكن بمجرد إنزاله في الشوط الثاني كان يعلم أن المباراة عددها بصورة للمهاجم األرجنتيني وهو يعانق أحد أبنائه عقب ميسي وضع حدا لمقاومة ليفانتي ( )0-1ليحسم اللقب الـ 26للبرشا بألوان البالوغرانا ،وعنونتها "الليغا تنتمي لميسي".
(إفي)
انتهاء المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني على ليفانتي بهدف المهيمن خالل العقد األخير ،والــذي بات بإمكانه اآلن التركيز على
بذلك أصبحت مضمونة ...وقد كان".
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استعاد مانشستر سيتي
صدارة الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،بعد تغلبه على بيرنلي
بهدف دون مقابل ،أمس ،في
المرحلة السادسة والثالثين
من الدوري اإلنكليزي الممتاز.

اسـ ـتـ ـع ــاد مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
صدارة الدوري اإلنكليزي الممتاز،
بعد فــوزه الصعب على مضيفه
بيرنلي 1-صفر ،أمس ،في المرحلة
السادسة والثالثين مــن الــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وك ــان ليفربول تـصــدر مؤقتا
ب ـف ــوزه عـلــى هـيــدرسـفـيـلــد ت ــاون
 -5صفر يــوم الجمعة في افتتاح
المرحلة.
وخاض سيتي مواجهة صعبة،
ول ــم يتمكن مــن معانقة الشباك
حـتــى ج ــاء ال ـف ــرج عـبــر المهاجم
االرجنتيني سيرجيو اغــويــرو،
الذي أحرز الهدف في الدقيقة ،63
بعد أن سدد الكرة من موقع قريب
من خط المرمى.
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـت ــي
رصـيــده مــن إلــى  92نقطة مقابل
 91لليفربول ،مع تبقي مباراتين
فقط على انتهاء الموسم.
من جانب آخر ،تراجعت حظوظ
أرس ـ ـنـ ــال ف ــي ن ـي ــل م ــرك ــز مــؤهــل
لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم
للموسم المقبل ،بتلقيه خسارته
الثالثة تواليا ،وذلك أمام مضيفه
لـيـسـتــر سـيـتــي ون ـج ـمــه جايمي
فاردي صفر.-3
وبالخسارة في مباراة خاض
"الـمــدفـعـجـيــة" أك ـثــر م ــن نصفها

بعشرة العبين بعد طرد الظهير
األيـمــن آينسلي مايتالند-نايلز
في الشوط األول لنيله بطاقتين
صفراوين ،تجمد رصيد الفريق
اللندني عند  66نقطة في َالمركز
ال ـخ ــام ــس ،م ـتــوس ـطــا مـنــافـسـيــه
اآلخـ ــريـ ــن ع ـلــى دوري األبـ ـط ــال،
أي تـشـلـســي ال ــراب ــع ( 67نـقـطــة)
ومانشستر يونايتد ( 64نقطة)
السادس ،قبل لقائهما المرتقب في
وقت الحق األحد على ملعب أولد
ترافورد في مانشستر.
وفشل فريق المدرب اإلسباني
أون ـ ـ ــاي إيـ ـم ــري م ــن وقـ ــف نــزيــف
النقاط في مبارياته األخـيــرة ،اذ
تلقى اليوم خسارته الثالثة تواليا،
والــرابـعــة (مقابل فــوز واح ــد) في
آخــر خمس مباريات في الــدوري
المحلي.
وأتـ ـ ـ ــى ف ـ ــوز ل ـي ـس ـت ــر س ـي ـتــي،
بطل ال ــدوري اإلنكليزي لموسم
 ،2016-2015ليعزز بشكل إضافي
احـتـمــال غـيــاب أرس ـنــال للموسم
الثاني تواليا عن دوري األبطال،
المسابقة القارية األم التي لم يغب
عنها لـ 17موسما متتاليا.
وأتت أهداف ليستر في الشوط
الثاني ،وبدأت في الدقيقة  59عبر
البلجيكي يوري تيليمانس المعار
من موناكو الفرنسي ،عندما حول

رومينيغه يتغزل في تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

اعـتــرف ك ــارل هاينز رومينيغه الــرئـيــس التنفيذي لـنــادي بايرن
ميونيخ األلماني لكرة القدم بأنه يــود االستعانة مجددا بخدمات
نجم كرة القدم اإلسباني السابق تشابي ألونسو كمدرب في النادي
البافاري.
ولعب ألونسو لبايرن ميونيخ من  2014إلى  2017وتألق
في خط وسط الفريق قبل إعالن اعتزاله.
وقال رومينيغه ،في تصريحات نشرتها صحيفة
"بيلد آم ســونـتــاج" األلـمــانـيــة امــس " :ألــونـســو كان
أفضل العب خط وسط في بايرن ،لم يكن األسرع،
ً
لكنه كان األذكــى واألمهر خططيا من بين جميع
الالعبين الذين شاهدتهم ،العب رائع وشخصية
قوية ،ويتحدث أربــع لغات ،منها األلمانية التي
يتحدثها بطالقة ،شخص نبيل بالفعل".
ول ــدى ســؤالــه عـمــا إذا ك ــان تـشــابــي ( 37عــامــا)
س ـي ـع ــود ل ـل ـن ــادي م ــن خ ـ ــال م ـن ـصــب ب ـ ـ ــارز ،ق ــال
رومينيغه" :كمدرب .يتمرن تشابي على التدريب في
إسبانيا ،سيتولى تدريب فريق الشباب (تحت 19
عاما) بريال مدريد الموسم المقبل ،أعتقد أنه يتعين
علينا بذل الجهد إلعادته إلى بايرن في وقت ما".
وكان تشابي انتقل إلى بايرن في  2014قادما من
الريال كما لعب في الماضي لفريقي ريال سوسييداد
اإلسباني وليفربول اإلنكليزي.
وخالل مسيرته مع بايرن ،فاز مع الفريق بلقب واحد
في كأس ألمانيا ،وثالثة ألقاب في الــدوري األلماني
(بوندسليغا) إضافة إلى لقب كأس السوبر األلمانية.
(د ب أ)

لوتون مدافع بيرنلي يحاول منع كرة أغويرو من دخول المرمى دون جدوى
ب ــرأس ــه ك ــرة عــرض ـيــة م ــن زميله
جيمس ماديسون ،ووضعها قوية
على يسار حارس أرسنال األلماني
برند لينو الذي لم يحرك ساكنا.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـج ــاء
بمجهود ف ــردي مــن ف ــاردي الــذي

استغل ركلة حــرة نفذها حارس
مرماه الدنماركي كاسبر شمايكل
مــن منطقة ج ــزاء ليستر ،طويلة
في ظهر مدافعي أرسنال ،ليرفعها
فـ ـ ــاردي ســاق ـطــة م ــن فـ ــوق لـيـنــو،
فترتد مــن الـعــارضــة وتـعــود الى

ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ال ـ ـق ـ ـمـ ــة ب ـ ـيـ ــن إنـ ـ ـت ـ ــر مـ ـ ـي ـ ــان وضـ ـيـ ـف ــه
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،الـ ـمـ ـت ــوج ب ــال ـل ـق ــب الـ ـث ــام ــن ت ــوال ـي ــا،
بالتعادل  ،1-1أ مــس األول ،فــي المرحلة الرابعة
والثالثين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وك ــان إنـتــر مـيــان الـطــرف األفـضــل فــي الـشــوط
األول ،وا فـتـتــح التسجيل مـبـكــرا بـتـســد يــدة قوية
را ئ ـعــة لـنــا يـنـغــوالن مــن خ ــارج ا لـمـنـطـقــة أسكنها
الـ ــزاويـ ــة ال ـي ـم ـنــى ال ـب ـع ـيــدة ل ـل ـح ــارس ال ـبــول ـنــدي
فويتشخ تشيشني (.)7
وك ــاد ال ـمــدافــع ال ـس ـلــوفــاكــي م ـيــان سـكــرانـيــار
ي ـض ـي ــف ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي ب ــرأسـ ـي ــة تـ ـص ــدى ل ـهــا
ا لـ ـح ــارس تـشـيـشـنــي ع ـلــى د ف ـع ـت ـيــن ( ،)12و ح ــرم
ال عــب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي المهاجم
األرجنتيني ماورو إيكاردي من التعزيز بتصديه
ل ـت ـس ــدي ــدت ــه ال ـق ــوي ــة م ــن م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة ق ـب ــل أن
يشتتها كيليني.
وح ـص ــل ي ــوف ـن ـت ــوس ع ـل ــى ف ــرص ــة واحـ ـ ــدة فــي
ا ل ـ ـشـ ــوط األول ك ــا ن ــت مـ ــن تـ ـس ــد ي ــدة ل ـف ـيــد يــر كــو
برنارديسكي فوق المرمى.
وك ــان يــوفـنـتــوس ال ـطــرف األف ـضــل فــي الـشــوط
ا لـثــا نــي ،و نـجــح فــي إدراك ا لـتـعــادل عـبــر تسديدة
قــويــة زاح ـف ــة ل ــرون ــال ــدو م ــن داخـ ــل الـمـنـطـقــة إثــر
تمريرة من البوسني ميراليم بيانيتش أسكنها
على يسار الحارس هاندانوفيتش ،الذي اكتفى
بمراقبتها وهي تعانق شباكه (.)62
وهو الهدف الـ  20لرونالدو هذا الموسم ،ليعزز
مــوقـعــه فــي الـمــركــز الــرابــع عـلــى الئـحــة الـهــدافـيــن

فرحة العبي يوفنتوس بهدف رونالدو
ب ـفــارق هــد فـيــن خـلــف مـهــاجــم سـمـبــدور يــا فابيو
كوالياريال المتصدر ،و هــو كذلك الهدف ا ل ـ 600
للبرتغالي فــي مسيرته اال حـتــرا فـيــة ا لـتــي بدأها

جانب من مراسم تتويج رين بكأس فرنسا
اإلضافي الثاني ،الركلة السادسة للفريق
ال ـبــاري ـســي ب ـعــدمــا س ــدد ف ــوق الـخـشـبــات
الثالث.
وضمن رين بطاقة المشاركة في الدوري
األوروب ــي مـجــددا الموسم المقبل ،بعدما

ال ـم ـهــاجــم اإلن ـك ـل ـيــزي فيحولها
ب ــرأس ــه الـ ــى ال ـش ـب ــاك ( .)86ولــم
يتأخر فــاردي في تسجيل هدفه
الثاني والثالث لفريقه ،وذلك في
الدقيقة األخ ـيــرة مــن الــوقــت بدل
الضائع ( ،)5+90عندما استغل كرة

عرضية من داخل المنطقة لزميله
البرتغالي ريكاردو بيريرا.
وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع ح ـظ ــوظ ــه
المحلية مع تبقي مباراتين فقط
لنهاية موسمه ،سيكون أرسنال
مطالبا بالسعي الــى انتزاع لقب

مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا
ليغ" ،والذي يضمن له خوض غمار
المسابقة األم في الموسم المقبل.
ويالقي أرسنال في نصف نهائي
"يوروبا ليغ" فالنسيا اإلسباني.

قمة إنتر ويوفنتوس تنتهي بالتعادل

رين يجرد سان جرمان من لقب كأس فرنسا
جرد رين باريس سان جرمان من لقبه
بطال لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم في
األعوام األربعة األخيرة ،عندما تغلب عليه
 5-6بــركــات الـتــرجـيــح (الــوق ـتــان األصـلــي
واإلضافي  )2-2السبت في المباراة النهائية
على ملعب "استاد دو فرانس" في باريس.
وسـجــل الـبــرازيـلـيــان دان ــي ألفيش ()13
ون ـي ـمــار ( )21هــدفــي س ــان ج ــرم ــان ،ال ــذي
أهــدر له البديل كريستوفر نكونكو الركلة
الترجيحية السادسة ،وبريسنل كيمبيبي
( 40خطأ في مرمى فريقه) والموزمبيقي
إي ــدس ــون أن ــدري ــه سـيـتــو ( )66هــدفــي ريــن
الذي أحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه،
واألولى منذ عام .1971
وفرض التعادل نفسه في السلسلة األولى
من ركــات الترجيح بعد ترجمة خماسي
كال الفريقين لمحاوالتهم :السنغالي مباي
نيانغ ،وحاتم بن عرفة ،وكليمان غرونييه
وجيمس ليا سيليكي ،والـجــزائــري رامــي
بـ ــن س ـب ـع ـي ـنــي (ريـ ـ ـ ـ ــن) ،واألوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي
إدينسون كافاني ،والبرازيلي داني ألفيش،
واألرجنتيني لياندرو باريديس ،واإلسباني
خوان برنات ونيمار.
واف ـت ـت ــح ال ـس ـن ـغــالــي إس ـم ــاع ـي ــا س ــار
الـسـلـسـلــة الـثــانـيــة لــريــن ب ـن ـجــاح ،فمنحه
التقدم  ،6-5وأهــدر نكونكو ،بديل موسى
دي ــاب ــي ف ــي الــدقـيـقــة األخ ـي ــرة م ــن الـشــوط

رياضة

خــرج هــذا الموسم من الــدور ثمن النهائي
على يد أرسنال اإلنكليزي.
في المقابل خسر فريق العاصمة المملوك
من قطر رهانه الثالث هذا الموسم ،بعدما
جرد من لقبه في األعــوام الخمسة األخيرة

في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغان
في ربع النهائي ،وخيبة الخروج من دوري
أبطال أوروبــا على يد مانشستر يونايتد
اإلنكليزي في الدور الثاني ،مكتفيا بإحراز
لقب الدوري المحلي.

ً
ف ــي ال ـبــرت ـغــال م ــع س ـبــورت ـي ـنــغ ل ـش ـبــونــة ،مـ ــرورا
بـمــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي وريـ ــال مــدريــد
اإلسباني ثم يوفنتوس.

بوتاس يتوج بجائزة أذربيجان الكبرى
ف ــاز الـفـنـلـنــدي فــالـتـيــري ب ــوت ــاس ،أم ــس ،بـجــائــزة
أذربيجان الكبرى ،المرحلة الرابعة من بطولة العالم
لسباقات الفورموال واحد ،مانحا وزميله البريطاني
لويس هاميلتون الذي حل ثانيا ،فريقهما مرسيدس
الثنائية الرابعة في أربع سباقات ،في أفضل بداية
موسم لفريق في تاريخ
البطولة.
وحـ ـ ــافـ ـ ــظ بـ ــوتـ ــاس
على أفضلية انطالقه
مــن الـمــركــز األول على
حـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة بـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــو ،رغـ ـ ــم
ضغوط مارسها عليه
زميله بطل العالم خمس
م ــرات عـنــد المنعطفات
األولى ،وتمكن في نهاية
المطاف من تحقيق الفوز
الـ ـخ ــام ــس ف ـ ــي م ـس ـي ــرت ــه،
وال ـث ــان ــي ف ــي ب ـطــولــة 2019
ب ـع ــد الـ ـسـ ـب ــاق االفـ ـتـ ـت ــاح ــي فــي
أستراليا.
وتـمـكــن بــوتــاس مــن اس ـت ـعــادة ص ــدارة
ا لـتــر تـيــب ا ل ـعــام للبطولة مــن هاميلتون،
بفارق نقطة واحدة ( 87مقابل .)86

لينارد يقود تورونتو للتقدم على فيالدلفيا ودنفر يعبر

ايباكا نجم تورونتو يسجل في سلة فيالدلفيا

قاد كاوهي لينارد بنقاطه الـ ،45فريقه
ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز لـلـتـقــدم ع ـلــى ضيفه
فـيــادلـفـيــا سفنتي سـيـكـســرز فــي نصف
نهائي المنطقة الشرقية في "بالي أوف"
دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين،
بـيـنـمــا ح ـســم دن ـف ــر مــواج ـه ـتــه م ــع ســان
أنتونيو سبيرز في الدور األول للمنطقة
ال ـغــرب ـيــة بـ ـف ــوزه ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة الـســابـعــة
الفاصلة.
فــي الـمـبــاراة األولــى مــن سلسلة الــدور
نصف النهائي للمنطقة الشرقية ،خرج
ت ــورون ـت ــو م ـت ـفــوقــا ع ـلــى أرض ـ ــه الـسـبــت
بنتيجة  95-108بفضل  45نقطة للينارد
ه ــي األعـ ـل ــى ل ــه ف ــي األدوار االق ـصــائ ـيــة
(بــاي أوف) ،ليتقدم 1-صفر في سلسلة
المباريات السبع الممكنة بين الفريقين.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ح ـســم دن ـف ــر ال ـمــواج ـهــة
الفاصلة مــع ســان أنـتــونـيــو ،بـفــوزه على

أرضه أيضا بفارق أربع نقاط  ،86-90ليبلغ
الدور نصف النهائي في المنطقة الغربية
لمالقاة بورتالند ترايل باليزرز.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ـبــه "س ـك ــوش ـي ــا بـ ـن ــك" فــي
تورونتو ،قدم لينارد أداء استحق تحية
الـمـشـجـعـيــن لـ ــدى اس ـت ـب ــدال ــه ق ـبــل 3:14
دقائق من النهاية وفريقه متقدم .88-107
فباستثناء بداية الربع األول التي شهد
تقدم فيالدلفيا بفارق خمس نقاط ،كان
تورونتو األفضل على مدى أربــاع اللقاء
األول بين الفريقين ،وصنع فارقا وصل
الى  20نقطة في الربع األخير.
وأنهى لينارد ( 27عاما) المباراة مع
 11م ـتــاب ـعــة و 45نـقـطــة ه ــي األع ـل ــى له
في مسيرته خــال مـبــاراة ضمن األدوار
اإلقـصــائـيــة ،وب ـفــارق نقطتين عــن رقمه
القياسي السابق ( 43نقطة) الذي حققه
مع فريقه السابق سان أنتونيو سبيرز

فــي مــواجـهــة ممفيس غــريــزلـيــز فــي عــام
.2017

دنفر يقصي سبيرز
وفي المنطقة الغربية ،أكمل دنفر ناغتس
عقد الــدور نصف النهائي بإخراجه سان
أنتونيو المتوج بلقب الدوري خمس مرات
آخرها .2014
وفشل سبيرز للموسم الثاني تواليا في
عبور الدور األول من "بالي أوف" المنطقة
الغربية ،بينما خطا دنفر نحو الدور الثاني
في مشاركته األولى في الـ"بالي أوف" بعد
غياب خمسة مواسم متتالية.
ويدين دنفر بالفوز في المباراة السابعة،
والتي أقيمت على ملعبه ،لنجمه الصربي
نيكوال يوكيتش الذي حقق "تريبل دبل" مع
 21نقطة و 15متابعة و 10تمريرات حاسمة،

بينما أضاف الكندي جمال موراي  21نقطة،
ليقودا الفريق الى نصف نهائي المنطقة
للمرة األولى منذ موسم .2009-2008
ولــم يسمح دنفر لفريق الـمــدرب غريغ
بوبوفيتش بالتقدم وإن بنقطة واحدة في
كــل مــراحــل الـمـبــاراة ،لكن الفريق الضيف
تمكن من تقليص الـفــارق بشكل كبير في
ختام الربع األخير ،وكان قريبا من العودة
ال ــى المنافسة ،لكن العبيه تجاهلوا في
الثواني األخيرة طلب مدربهم ارتكاب أخطاء
عـلــى المنافسين لــوقــف تــوقـيــت الـمـبــاراة
وربما اإلفادة من ذلك للعودة للمنافسة.
وتمكن سبيرز من تقليص الـفــارق الى
نقطتين فقط قبل  52ثانية من النهاية.
وه ــي ال ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي يخسر فيها
فريق يدرب المدرب األسطوري بوبوفيتش،
من الدور األول للبالي أوف موسمين على
التوالي.

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

ﻣﻨﺎﻃﻴﺪ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﺗﺠﺬب اﻟﺴﻴﺎح

إرﻫﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ...ﻗﺎﺗﻞ

ﺣﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎح ﺑﻤﻨﺎﻃﻴﺪ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓــﻮق ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫــﻮي اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﺧﻼل ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ
ً
داﻓﻌﺎ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوار إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺗﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻴﺪ ﻫﻮاء ﺳﺎﺧﻦ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺧﻄﺒﻮط
وﻗﻠﺐ ،ﻟﺮﻛﺎﺑﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻨﺎﻇﺮ ﺟﻮﻳﺔ ﺧﻼﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ا ﻟـﺴــﺎ ﺑـﻘــﺔ ،و ﻣ ــﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ ا ﻟـﻘـﻠـﻌــﺔ اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ
ً
اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮا ﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﻓﻴﺘﻨﺎم ،ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺿﻌﺎف اﻟﻘﻠﻮب.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﺎﺋﺤﺔ ﻫﺎ أﻧﻪ ﻧﻐﻮك" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﻤﻨﻄﺎد ﺑﺎﻟﺼﻌﻮد،
ﺷﻌﺮت ﺑﺤﻤﺎﺳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ رؤﻳﺔ ﻫﻮي ﻛﻠﻬﺎ".
ً
وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮي ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﺘﻨﺎم اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎح،
إذ ﻗﺼﺪﻫﺎ ،اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻧﺤﻮ  4.3ﻣﻼﻳﻴﻦ زاﺋﺮ.
ً
وﻳﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺰوار إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﻴﺎ ،أو ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﺎت ﺗﻮك
ﺗــﻮك ،ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ اﻟﺒﻮذﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،واﻟﻤﺪاﻓﻦ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ،
ً
واﻟﻘﻠﻌﺔ ،وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺤﻤﻞ ﻧــﺪوﺑــﺎ ﻣــﻦ ﺣــﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم.
وﻳﺄﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮ ﻫﺬه اﻟﻬﻮاﻳﺔ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﻴﻦ.
وذﻛﺮ ﻓﻮ ﻧﻐﻮك ﻫﺎ ،أﺣﺪ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﺪورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم" :آﻣﻞ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﺑﻤﻨﺎﻃﻴﺪ اﻟﻬﻮاء اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،وﻳﺼﺒﺢ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﻴﻦ".
)أ ف ب(

ً
ﻗﺎل ﻣﺴﺆول إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ أﻣﺲ إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  270ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﺗﻮا ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻹرﻫﺎق ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺮز اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ﻣﻦ أوراق اﻻﻗﺘﺮاع ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺒﻼد أﻛﺒﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ،ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ،اﻟـﺘــﻲ ﺟــﺮت ﻓــﻲ  17اﻟـﺠــﺎري ﻛــﺎﻧــﺖ أول ﻣﺮة
َ
ﺗـﺠـﻤــﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟ ـﺒــﻼد ،اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ  260ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻧـﺴـﻤــﺔ ،ﺑﻴﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ،ﺑﻬﺪف
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ً
وﻛﺎن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻠﻤﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ،وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ
َ ّ
أﻧﻪ ﺟﺬب  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  193ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ ﺗﺤﺘﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ أوراق اﻗﺘﺮاع ﻓﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  800أﻟﻒ ﻣﺮﻛﺰ.
َ
ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻴﻦ أن إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ
ﺑﻼد ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻏﺮﺑﻬﺎ
إﻟﻰ ﺷﺮﻗﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ وﻓﺘﺎﻛﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ً
َﺗ ّ
ﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮز أوراق اﻻﻗﺘﺮاع ﻳﺪوﻳﺎ.
وﻗﺎل ﻋﺎرف ﺑﺮﻳﻮ ﺳﻮﺳﺎﻧﺘﻮ ،اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،إن  272ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﺗﻮا
ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺮط اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ
ً
اﻋﺘﻠﺖ ﺻﺤﺔ  1878ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ.
)روﻳﺘﺮز(

أﻗﺪم اﻟﺒﺸﺮ ﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ
ﻳـ ـﻌ ــﻮد أﻗـ ـ ــﺪم أﺛ ـ ــﺮ ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد
ﺑـﺸــﺮي ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  15600ﻋﺎمُ ،
وﻋﺜﺮ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﺑ ـﻴ ــﻼوﻛ ــﻮ
اﻷﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮي ﺟـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮب ﺗ ـﺸ ـﻴ ـﻠ ــﻲ،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻤﺎء ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ.
وﻳ ـﻘ ـ ّـﺪر اﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء أن ﻳﻜﻮن
أﺛ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻫ ــﺬا ﻳ ـﻌــﻮد ﻟــﺮﺟــﻞ
ً
ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎُ .
وﻋﺜﺮ
ﻛﺎن ﻳﺰن 70
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2011وﻛ ــﺎن
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺤﺎول ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
و ﻗ ــﺎل ﻋــﺎ ﻟــﻢ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣ ــﺎرﻳ ــﻮ ﺑـﻴـﻨــﻮ ،ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "إل
آوﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮال دي أوﺳ ـ ــﻮرﻧ ـ ــﻮ"
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ" :ﺛ ـ ـ ّـﻤ ـ ــﺔ آﺛ ـ ـ ـ ــﺎر ﺑ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ
أﺧــﺮى ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻟـﻜــﻦ ﻟـﻴــﺲ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺪم .وﻗــﺪ
ﺟــﺮى ﺗﺄرﻳﺨﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮاد
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ )ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻊ( وﺑـ ــﻮاﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ."14
وﻣ ـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،2007ﻳـﺠــﺮي

ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﺸﻴﻠﻲ ا ﻟـﺠـﻨــﻮ ﺑـﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑـ ـﺤ ــﺚ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﺑ ـﻴ ــﻼوﻛ ــﻮ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أوﺳــﻮرﻧــﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  800ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ .وﻧﺸﺮت
ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣﺠﻠﺔ
"ﺑﻠﻮس وان" اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻣﺎرس ّ ،2018
ﺗﺒﻴﻦ آن
آﺛﺎر أﻗﺪام ﺑﺸﺮﻳﺔ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻏﺮب ﻛﻨﺪا ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 13
أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻷﻗﺪم
ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ
دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻛﺬﻟﻚ وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ
"ﺑﻠﻮس وان".
)روﻳﺘﺮز(

ّ
ﺣﻨﻄﻲ
ﺳﺎﺑﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ...دﻳﺎﻧﺎ وﺷﻌﺮﻫﺎ
ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﺑـﻔــﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ ،وﻻدة
ﻃﻔﻞ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻫ ــﺎري وزوﺟـﺘــﻪ ﻣﻴﻐﺎن ،وﺳﻂ
ﻏ ـﻤ ــﻮض ﻳ ـﻠــﻒ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻋ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻨﺴﻪ واﺳﻤﻪ وﻟﻮن
ﺷﻌﺮه ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻮﻧﺔ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻓﺒﺤﺴﺐ دور اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻀﻊ ﻣﻴﻐﺎن ﻣﺎرﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮدة أﻧﺜﻰ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺳﺘﺤﻤﻞ اﺳﻢ دﻳﺎﻧﺎ.
وﻳﺒﺪو أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ
ﻟﺪى أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻫﻨﻴﻦ ،إذ إن ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ راﻫﻨﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻣﻴﻐﺎن ﺳﺘﻨﺠﺐ ﻓﺘﺎة
ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺷﺮﻛﺔ وﻟﻴﺎم ﻫﻴﻞ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ّ
ﻟﻠﺮﻫﺎﻧﺎت ﻗﻠﺼﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻫﺎن إﻟﻰ 2/5
ﻓـﻘــﻂ ،أي أن أي ﻣــﺮاﻫــﻦ ﺳﻴﻜﺴﺐ ﺟﻨﻴﻬﻴﻦ
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ أي ر ﻫ ــﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺧﻤﺴﺔ
ﺟﻨﻴﻬﺎت.
ﻟﻜﻦ رﻏــﻢ ﻫــﺬا اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ،واﻇــﺐ اﻟﻼﻋﺒﻮن
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴًــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﻴــﺎر إﻧ ـﺠ ــﺎب ﻣـﻴـﻐــﺎن
ﻣﺎرﻛﻞ ﻃﻔﻠﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ وﻟﻴﺎم ﻫﻴﻞ،
روﺑﻴﺮت آداﻣﺰ ،إن ﻣﺮاﻫﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا إن
اﻟﻄﻔﻞ اﻟــﺬي ﺳﻴﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ

ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ واد ﻓﻤﺎت اﻟﺮﻛﺎب
ً
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،أﻣﺲ ،أن  12ﺷﺨﺼﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻘﻮا ﺣﺘﻔﻬﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﺣﺎﻓﻠﺘﻬﻢ
ﻓﻲ واد ﺿﻴﻖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﻬﻴﻤﺎﻻﻳﺎ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﻫﻴﻤﺎﺷﺎل ﺑﺮادﻳﺶ ﺷﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪ.
وأﻓﺎدت ﻣﻔﺘﺸﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﺑﻮﺗﻮﻧﺠﻮرو،
ﺑــﺄن اﻟـﺤــﺎﻓـﻠــﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﻓــﻲ واد ﺿـﻴــﻖ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻤﻘﻪ
ً
 60ﻣـﺘــﺮا ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺎﻧﻴﺨﺎد ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﺎﻣﺒﺎ
أﻣﺲ اﻷول.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﺔ ،إن اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺘﺠﻬﺔ
ﻣﻦ ﺑﺎﺛﺎﻧﻜﻮت ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ اﻟﺒﻨﺠﺎب إﻟــﻰ داﻟﻬﻮزي

ﺛﻠﺞ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻳﻄﻤﺮ  ٤ﻣﺘﺰﻟﺠﻴﻦ أﻟﻤﺎن

ﻓــﻲ ﻫـﻴـﻤــﺎﺷــﺎل ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻋﺸﺮة
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﺤﺎدث.
وذﻛﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮد ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ،أﻧﻪ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻓﻘﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮور ﺑﻤﻨﺤﻨﻰ
ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑــﻮﺗــﻮﻧـﺠــﻮرو" :ﻳـﺠــﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺖ
إﺷﺮاف ﺿﺎﺑﻂ ﻛﺒﻴﺮ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ"ُ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث ﻧ ِﻘﻠﻮا إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ.
)د ب أ(

»ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ«...
ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ
ﺗﺰﻳﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺮش اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﻜﻮن ذا ﺷﻌﺮ
ﺣﻨﻄﻲ ،وﻫﻮ ﺧﻴﺎر ﻟﻪ ﺣﺼﺔ .3/1
أﻣﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳــﻢ ،ﻓﻴﺘﺼﺪر دﻳﺎﻧﺎ ،وﻫﻮ
اﺳﻢ واﻟﺪة اﻷﻣﻴﺮ ﻫﺎري ،اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ  60ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ،وﻓﻖ آداﻣﺰ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮل:
ﻻ أﻓﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﺒﺘﺔ.

ﻟﻜﻦ أي أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮاﻫﻨﺎت؟ ﻳﺠﻴﺐ
ً
آداﻣ ـ ـ ـ ــﺰ ﺑـ ـ ــﺄن "اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﻢ اﻷﻛـ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻ ﻟ ــﺪى
اﻟﻤﺮاﻫﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ إﻗﻔﺎﻟﻨﺎ ﺑﺎب اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ﻛﺎن
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺼــﺎﺋــﺐ ﻋ ـﻨــﺪ وﻻدة اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ
ﻟﻸﻣﻴﺮ وﻟﻴﺎم وزوﺟﺘﻪ ﻛﺎﻳﺖ".
)أ ف ب(

ذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻓ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ أﻣ ـ ــﺲ أن
 4ﻣـﺘــﺰﻟـﺠـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻟـﻘــﻮا
ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر ﺛﻠﺠﻲ ﺑﺠﺒﺎل
اﻷﻟﺐ ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا.
وﺑـ ـ ــﺪأ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰﻟ ـﺠ ــﻮن اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ
رﺣ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎح اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻟ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟـ ــﻰ ﻣﻤﺮ
ﺟ ـﺒ ـﻠــﻲ ،وﺑـ ـ ــﺪأت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ أن اﻛﺘﺸﻔﺖ

أﻧـﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳـﺼـﻠــﻮا إﻟ ــﻰ وﺟﻬﺘﻬﻢ
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻤﺴﺎء ،ﺛﻢ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ
ﺟﺜﺜﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟــﻢ
ﺗﺘﻌﺮف ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ.
)روﻳﺘﺮز(

ُ
اﻷﻣﻄﺎر ﺗﻐﺮق ﺷﻤﺎل ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ
ﺗﺴﺒﺒﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻓﻲ
ﺣـ ـ ـ ــﺪوث ﻓـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎﻧ ــﺎت ﺷ ـﻤ ــﺎل
ﻣــﻮزﻣـﺒـﻴــﻖ أﻣ ــﺲ ،ﺑـﻌــﺪ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳـ ـ ــﺎم ﻣ ــﻦ وﺻـ ـ ــﻮل اﻹﻋـ ـﺼ ــﺎر
ﻛﻴﻨﻴﺚ اﻟــﺬي ﺿــﺮب اﻟﺴﺎﺣﻞ
وﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﺨﺎص ،وﺗﺪﻣﻴﺮ
آﻻف اﻟﻤﻨﺎزل.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﺳ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺎﻧ ــﻮ أﺑ ــﺮﻳ ــﻮ،
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟـﺸــﺆون
اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ أﻣـ ـ ــﺲ :اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر
ﺗﻬﻄﻞ ﺑﻐﺰارة اﻵن ﻓﻲ ﺑﻴﻤﺒﺎ
وﻛ ــﺎﺑ ــﻮ دﻳـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎدو ،وﻏ ـﻤ ــﺮت
اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وأﺿ ــﺎف أﺑــﺮﻳــﻮ أن ارﺗﻔﺎع
ﻣ ـﻨ ـﺴــﻮب اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه اﻗ ـﺘ ــﺮب ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺘــﺮ ﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ،
وﻻ ﺗ ــﺰال ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ :ﻧـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻟ ــﻸﺳ ــﻒ
ﻓ ـﻴ ـﻀــﺎﻧــﺎت ﻣ ــﺪﻣ ــﺮة ﻫ ـﻨــﺎ ﻓﻲ

وﻓﻴﺎت
ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻼﻃﻲ

ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاج اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻟﻮﻟﻮة ﻣﺒﺎرك إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮﺿﺎﺣﻲ

ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ أﺷﺒﻪ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ
ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺸﻄﻲ ،ﻳﺒﺪو ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،وﺧﻠﻔﻪ
اﻟﺸﺮاع اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻛﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ
ﺣﻴﺎة اﻷﺟﺪاد وارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ.
وﻳ ـﻌ ــﺪ "ﺟ ـﺴ ــﺮ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ" أﺣـ ــﺪ أﻫـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﻮ أﻃﻮل ﺟﺴﺮ ﺑﺤﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻄﻮل  37.5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ ﺟﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ "وﺻﻠﺔ اﻟﺪوﺣﺔ" اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ 12.4
ً
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا.
وﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻣــﻊ رﺑ ـﻄــﻪ ﺟ ـﻨــﻮب اﻟ ـﺒــﻼد ﺑﺸﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌ ــﺎب اﻟ ـﻜ ـﺜ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة،
واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل  30ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ.

زوﺟ ـ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺎن ﻋـﻨـﺒــﺮ
اﻟﺘﺮﻛﻲ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

 60ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ،
ق  ،5ش  ،514م ،1057 :ت:
55848855

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺤﺬران

ً
 45ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴﻼم،
ق ،7ش ،708م ،478ا ﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء:
ا ﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮة ،ق  ،2ش  ،8م  ،19ت:
98721636 ،98721680

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

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

ً
 77ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :ﻓﻬﺪ
اﻷ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،ق ،4ش ،430م،44
اﻟـﻨـﺴــﺎء :ﺑ ـﻴــﺎن ،ق ،8ش اﻷول،
ج  ،6م  ،9ت ،9 7 9 5 8 4 2 4 :
94477775

أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮﻣﻴﻀﻴﻦ

زﻳﻨﺐ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ً
 60ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺷ ـ ـﻴـ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺎل:
ﺧﻴﻤﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻟﻌﻴﻮن،
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ،اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء :اﻷﻧ ــﺪﻟ ــﺲ،
ق  ،1 0ش  ،2م  ،2 0 7ت :
97377372

 38ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ،ﻳ ـﺸ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﺎﺳ ـﻌ ــﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ق ،2ش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣ ـﺴ ـﻌــﻮد ،م ،7اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء :ﻣـﺒــﺎرك
ا ﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ،ق ،2ش ،47م ،5ت:
99584837

أرﻣﻠﺔ ﻏﺮﻳﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻨﺪري

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﺑﻴﻤﺒﺎ .و ﺗ ـﺠــﺮي ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻓــﺮق
اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ.
وو ﻓ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ إدارة
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ــﻮارث ،ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻲ ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ
أﺷ ـ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـ ــﺎص ﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻓ ــﻲ
ﻣــﻮزﻣ ـﺒ ـﻴــﻖ وﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺰر
اﻟﻘﻤﺮ ﻣﻨﺬ وﺻــﻮل اﻹﻋـﺼــﺎر
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ "ﻛ ـ ـﻴـ ــﺮ"
اﻹﻏ ــﺎﺛ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ــﻰ وﻗ ـ ــﻮع "دﻣـ ــﺎر
واﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ" ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﻧﺤﻮ
 700أﻟ ــﻒ ﺷ ـﺨــﺺ ﺗ ـﻀــﺮروا
ﺟﺮاء اﻹﻋﺼﺎر ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﺑﻮ
دﻳ ـﻠ ـﺠ ــﺎدو ،وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮات
أوﻟﻴﺔ.
)د ب أ(

ً
 79ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ،ﺗ ـﺸ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﺎﺳ ـﻌ ــﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،اﻟـ ــﺮﺟـ ــﺎل:
اﻟﺸﻌﺐ ،ق ،4ش ،40م ،10دﻳﻮان
اﻟﻜﻨﺎدرة ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺣﻄﻴﻦ ،ق،3
ش ،327م ،23ت99850001 :

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:42

اﻟﻌﻈﻤﻰ 34

اﻟﺸﺮوق

05:08

اﻟﺼﻐﺮى 20

اﻟﻈﻬﺮ

11:45

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  08:12ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:21

اﻟﻤﻐﺮب

06:23

اﻟﻌﺸﺎء

07:47

 06:56ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  01:59ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 01:42ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ22252537 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲads@aljarida.com :

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٣1:ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

