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داخل العدد

سبيرز تستعيد نشاطها بصحبة
اإليراني أصغاري على شاطئ ميامي
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• العدساني 10 :ماليين دوالر خسارة أسهم «الكويتية لالستثمار» وغير المحققة  17مليونا
• المال :الرجعان طير وطار والحكومة ما تقدر تسترده ألنه سيفتح الباب على أسماء أخرى
فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح

بينما قال النائبان رياض
العدساني وبدر المال إن
استجوابهما لوزير المالية
تطرق إلى أمور لم يعالجها،
مما أدى إلى تضخمها ،أكد
الوزير أنه غير مسؤول عن
 95في المئة من محاور ذلك
االستجواب ،لحدوثها قبل
توليه الحقيبة الوزارية.

فــي جلسة اسـتـجــوابــه الـمـقــدم مــن النائبين د .بــدر المال
وريـ ــاض الـعــدســانــي ،وبـيــن شــد وجـ ــذب ،أك ــد وزي ــر المالية
د.نايف الحجرف أن استجوابه تشوبه شبهة عدم الدستورية
والمخالفة للمفهوم ا لــد سـتــوري عــن المساء لة السياسية،
ً
مبينا أن بعض وقائع هــذا االستجواب ترجع إلــى ما قبل
عام " 1995في داللة واضحة على أن بعض بنوده ومحاوره
ُجمعت من استجوابات سابقة وتقارير رقابية قديمة".
وقال الحجرف ،في كلمته خالل الجلسة ،إنه آثر أن يتحمل
ً
مسؤولية الرد ومواجهة االستجواب "متسلحا بالمصداقية،
ً
ً
ومتصديا الدعــاء اتــه ومـفـنــدا كــل مــا اح ـتــواه مــن مغالطات
وسرد غير دقيق".
وأكد أنه ال يتحمل المسؤولية السياسية إال عن  %5من
ً
المحاور" ،لكن  %95لست مسؤوال عنها لحدوثها قبل أن
ً
أتــولــى حقيبة الـمــالـيــة" ،الفـتــا إلــى أن "االس ـت ـجــواب تضمن
ً
فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،الذي قدم في مايو  ،2017إضافة
إلــى مواضيع نوقشت في استجواب وزيــر المالية األسبق
مصطفى الشمالي عام ."2012
ُ
علن في ندوة انتخابية،
وأضاف" :نحن أمام
استجواب أ ِ
ً
ً
ثم أصبح التزاما سياسيا ،لينتهي به المطاف في محاوالت
الستكمال شكل االستجواب ،والبحث عن محاور هنا وهناك،
ً
إبراء َلدين انتخابي ،ال تلبية الستحقاق وطني
وكأنه يأتي
ً
ً
أو إعالء للمصلحة العامة وبحثا عن الحقيقة أو تصويبا
لخطأ".
من جانبه ،أكد النائب العدساني أن أموال البالد ُسرقت،
وتــم االستيالء على المال العام في ظل تعارض المصالح
ً
دون محاسبة المسؤولين ،مبينا أن أسهم الشركة الكويتية
لالستثمار خسرت ما يعادل  10ماليين دوالر ،كما 02
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األمير استقبل مشعل األحمد وناصر المحمد استقباالت ولي العهد
اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
أم ـيــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحـ ـم ــد ب ـق ـصــر بـ ـي ــان ،ظـهــر
أم ــس ،نــائــب رئـيــس الـحــرس
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـش ـع ــل
األحمد.
ً
كما استقبل سموه أيضا
سمو الشيخ ناصر المحمد.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـع ــث
صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو بـ ـب ــرقـ ـي ــة
تعزية إلى رئيس جمهورية
مـ ــالـ ــي الـ ـص ــديـ ـق ــة إب ــراهـ ـي ــم
بـ ــوب ـ ـكـ ــر ك ـ ـي ـ ـتـ ــا ،ع ـ ـ ّـب ـ ــر ف ـي ـهــا
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـعــازيــه
و صــادق مواساته بضحايا
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم ال ـ ـم ـ ـس ـ ـلـ ــح ال ـ ـ ــذي
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إح ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـق ـ ــرى
بـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي ،وأس ـ ـ ـفـ ـ ــر
ع ـ ــن س ـ ـقـ ــوط ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا وال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن،
راجـيــا سـمــوه لـضـحــايــا هــذا

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد بقصر
بيان ،أمس ،نائب رئيس الحرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد.
واسـتـقـبــل سـمــو ول ــي العهد
ك ـ ــذل ـ ــك س ـ ـمـ ــو ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ن ــاص ــر
المحمد.

ً
األمير مستقبال مشعل األحمد أمس
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـشـ ـنـ ـي ــع الـ ــرح ـ ـمـ ــة،
ولـلـمـصــابـيــن ســرعــة الـشـفــاء
والعافية.

وب ـع ــث س ـمــو ول ــي الـعـهــد
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد،
ورئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء

سمو الشيخ جــا بــر المبارك
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس

المبارك يستقبل ممثل رئيس وزراء البحرين وزير الخارجية يلتقي نظيره
التونسي في نيويورك
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد،
أمس األول ،بوزير الشؤون الخارجية التونسي خميس جهيناوي ،وذلك
بمقر بعثة الكويت لدى األمم المتحدة في نيويورك.
و ج ــدد ا لـخــا لــد التهنئة لـلـجـمـهــور يــة ا لـتــو نـسـيــة الشقيقة بنيلها ثقة
ً
المجتمع الدولي وفوزها بمقعد في مجلس األمن عضوا غير دائم لعامي
.2021– 2020

ً
المبارك مستقبال الممثل الشخصي لرئيس الوزراء البحريني أمس
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،
أمـ ــس ،الـمـمـثــل الـشـخـصــي لــرئ ـيــس وزراء مـمـلـكــة الـبـحــريــن
الشقيقة األمير خليفة بن سلمان آل خليفة محافظ المحافظة
الجنوبية الشيخ خليفة بن علي آل خليفة والوفد المرافق
له ،حيث قدم واجب العزاء بوفاة والدة المبارك ،المغفور لها
بإذن الله ،وضحة علي المنير.
وكان المبارك تلقى ،مساء أمس األول ،اتصاال من رئيس
وزراء الـبـحــريــن ،أع ــرب خــالــه عــن خــالــص تـعــازيــه وصــادق
مــوا ســا تــه بــو فــاة وا لــد تــه ،دا ع ـيــا ا لـمــو لــى أن يتغمد الفقيدة
برحمته ،وأن يسكنها فسيح جناته.
وتلقى المبارك اتصاال من رئيس وزراء مملكة البحرين األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة ،أعرب خالله عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بوفاة والدته ،داعيا المولى أن يتغمد الفقيدة برحمته
وأن يسكنها فسيح جناته.

ُ ِّ
الفاضل يسكن اليوم شواغر
شؤون المستهلكين
اعتمد وزيــر الكهرباء والـمــاء وزيــر النفط د .خالد الفاضل تسكين شواغر
مكاتب شؤون المستهلكين التي طال انتظارها منذ سنوات بعد إعالنها وتقديم
المرشحين لتلك المسميات.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا القرار سيتم تعميمه اليوم ،مبينة أن هذه الخطوة
تأتي بعدما طلب الوزير تسكين جميع الشواغر قبل يوليو المقبل حتى تتمكن
جميع اإلدارات من إنجاز أعمالها وتسهيل الخدمات العامة لعموم المستهلكين.

الجارالله يبحث مع السفير العماني العالقات
اجتمع نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله أمس ،مع سفير
س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان ال ـش ـق ـي ـقــة ل ــدى
الكويت عدنان األنصاري.
وتــم خــال الـلـقــاء بحث عدد
من أوجه العالقات الثنائية بين
الـبـلــديــن إض ــاف ــة إل ــى ت ـطــورات
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن
اإلقليمية والدولية.
حـضــر ال ـل ـقــاء مـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

ً
الجارالله مستقبال سفير عمان أمس

سفارتنا في برلين :ضرورة استخراج
التأشيرة من السفارة األلمانية
ح ــذرت الـسـفــارة الكويتية فــي برلين
المواطنين الراغبين في زيارة ألمانيا من
استخراج التأشيرات من دول أخرى ،عند
الرغبة في زيارة ألمانيا كوجهة أولى.
وأك ــدت ال ـس ـفــارة ،فــي بـيــان صحافي،
ضرورة ان يتم استخراج تأشيرة (شنغن)
مــن خ ــال ال ـس ـفــارة األلـمــانـيــة فـقــط دون
غيرها ،مضيفة أن السلطات األلمانية
ف ــي ح ــال ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـتــأش ـيــرة من
س ـفــارة دول ــة اخ ــرى ستضطر إل ــى منع
ح ــام ــل ال ـت ــأش ـي ــرة م ــن دخ ـ ــول األراض ـ ــي
األلمانية ،علما بأن صالحية (شنغن) ال
تخول صاحبها اإلقامة فترة تتجاوز الـ
 90يوما بشكل متواصل ،حتى ان كانت

فـتــرة صالحية التأشيرة سنة أو أكثر،
حيث يترتب على حامل التأشيرة مغادرة
ألـمــانـيــا ومنطقة (شـنـغــن) قـبــل انقضاء
فترة الـ  90يوما.
ول ـفــت إل ــى أن الـسـفــر ب ـغــرض الـعــاج
يـسـتــوجــب ضـ ــرورة اس ـت ـخــراج تــأشـيــرة
خاصة بالعالج مــن الـسـفــارة األلمانية،
ح ـت ــى إن ك ـ ــان ل ـ ــدى الـ ـم ــواط ــن تــأش ـيــرة
(شـ ـنـ ـغ ــن) س ــابـ ـق ــة ،لـ ـتـ ـف ــادي ال ـم ـس ــاء ل ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة مـ ــن ال ـس ـل ـط ــات األل ـم ــان ـي ــة،
وتسهيال إلج ــراء ات تمديد اإلقــامــة بعد
ذلك ،إن تطلب األمر.
وقـ ــالـ ــت إن ح ــام ـل ــي جـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر
ال ـخــاصــة والــدب ـلــومــاس ـيــة اإللـكـتــرونـيــة

مــن الـمــواطـنـيــن الكويتيين مـعـفــون من
(ش ـن ـغ ــن) ،ح ـيــث يـمـكـنـهــم ال ــدخ ــول الــى
ألمانيا دون الحصول على تأشيرة.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـس ـ ـفـ ــر لـ ـمـ ـس ــاف ــري
(الـتــرانــزيــت) إلــى دول الـعــالــم باستثناء
دول االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ف ــإن ــه ي ـتــرتــب
عليهم اسـتـخــراج تــأشـيــرة (شـنـغــن) في
حال وجودهم ساعات طويلة ،ورغبتهم
في اإلقامة بفندق المطار قبل السفر إلى
وجهتهم األخيرة ،ألن السلطات األلمانية
ال تـسـمــح ب ــدخ ــول ف ـنــدق ل ـمــن ال يحمل
تأشيرة.

مبنى السفارة الكويتية في برلين

استجواب شد...

ً
بلغ إجمالي الخسائر غير المحققة نحو  ١٧مليونا.
وأش ــار إلــى أن الــوزيــر الحجرف استجاب لبعض األمــور
وعالجها" ،ولم نتطرق إليها في االستجواب ،غير أن هناك
ُ
أخرى لم تعالج وتضخمت وأدرجت في المحاور".
وبينما لفت العدساني إلى أن السرقات واستباحة األموال
العامة الكبيرة حصلت من جانب مدير "التأمينات" السابق
ً
فـهــد الــرج ـعــان ،مــوضـحــا أن الـحـكــومــة صــرفــت لــه خــدمــاتــه،
ً
ً
وأن هناك  16حسابا مشبوها يملكها في عدد من البنوك
السويسرية ،تـســاء ل" :هــل الرجعان هو الـســارق الوحيد أم
هناك عصابة معه؟".
وذكر أن أغلب الجهات الحكومية التي تشرف عليها وزارة
ً
المالية ال تلتزم بقواعد الميزانية ،مشيرا إلــى أن الصرف
ً
على حساب العهد ال يــزال مستمرا وبلغ  ٨مليارات دينار
ً
ثم انخفض حاليا إلى  ٦مليارات ،وهناك مستندات مفقودة
وتسويات غير واضحة.
أمـ ــا ال ـنــائــب بـ ــدر ال ـم ــا فــانـتـقــد دخ ـ ــول "ال ـتــأم ـي ـنــات" في

اسـتـثـمــارات قــد تحقق خسائر ومـضــاربــات غير محسوبة
ومـجــاالت "عالية الـخـطــورة" ،إلــى جانب قيامها بتحصيل
ً
فوائد تصل نسبتها إلى  %80على استبدال الراتب ،مؤكدا أن
موضوع الرجعان من أخطر القضايا المطروحة باالستجواب،
"ولن تطوله ،فهو طير وطار ،والحكومة ما تقدر تجيبه؛ ألنه
سيفتح الباب على أسماء أخرى".
وعما ذكــره الــوزيــر من أن المال توعده باالستجواب في
ندوته االنتخابية ،قال النائب "أتحداك إن كنت قلت ذلك في
ندوتي" ،مبينا أن حديثه كان في لقاء تلفزيوني بـ  ١٣مارس
بسبب بيان صادر عن عدنان عبدالصمد" ،فال تقل انتخابات
ألننا انتهينا منها".
وشــدد المال على ض ــرورة الحصافة فــي استثمار أمــوال
المتقاعدين وعدم المغامرة بها ،إذ تخص أكثر من  ١٤٤ألف
ً
متقاعد و ٤٥٠ألــف موظف و ١١ألــف رب عمل ،موضحا أن
مسلك الدولة هو خلق حالة هلع عند المواطنين ،رغم أنه
لو أضيفت األرباح المحتجزة إلى االحتياطي العام ألصبح
لدينا أكبر احتياطي.
09-06
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محليات

أزمة «سيرفرات» تعطل الخدمات اإللكترونية لـ«الخدمة المدنية»
طاقتها ال تتحمل بيانات  370ألف موظف والديوان طلب مناقصة لشراء أخرى جديدة
محمد الجاسم

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ديـ ـ ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة لــ"الـجــريــدة" أن
عدم تحمل السيرفرات "الخوادم"
ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي

خدمات موقع الديوان
 طلب اإلجازات تقديم االستئذانات المراجعات الطبية التغيبات االستعالم عن المعامالت بين الجهات الحكومية طلب شهادة لمن يهمه األمر طلب شهادة تفصيل الراتب طلب شهادة استمرارية تـسـجـيــل الـبــاحـثـيــن ع ــن الـعـمــل ف ــي ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــةومتابعة التسجيل
 مواعيد فترات التسجيل المرشحون للعمل في الجهات الحكومية استمارات االلتحاق بالدورات الخارجية تصريح سفر مجموعة من اإلرش ــادات لــإجــراء ات الحكومية لموظفيالدولة
 -االستعالم عن وظيفة أو خدمة حكومية

الجديد للديوان يقف وراء أزمة
إيقاف خدمة الدخول اإللكتروني
ل ـم ــوظ ـف ــي الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
التابعة للديوان.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،إن كـمـيــة
الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـمـ ـت ــاح ــة ب ــال ـم ــوق ــع
ال ـجــديــد وس ــرع ــة نـقـلـهــا م ــا بين
الموقع والنظم المتكاملة يتطلب
سـ ـي ــرف ــرات ج ــدي ــدة ذات ك ـف ــاء ة
عــالـيــة وال يـمـكــن االع ـت ـمــاد على
السيرفرات الموجودة التي تجاوز
عـمــر اسـتـخــدامـهــا ع ــدة س ـنــوات،
كما أنها ال تتحمل كمية البيانات
الضخمة وأع ــداد المستخدمين
للموقع والنظم المتكاملة.
وأوضحت أن الموقع يستخدم
ً
لغة برمجية متطورة فضال عن
أنه يوفر خدمات وآليات جديدة
تخدم بيانات أكثر من  370ألف
مــوظــف فــي الـجـهــات الحكومية،
وقــابـلــة لـلــزيــادة خ ــال الـسـنــوات
المقبلة ،مما يتطلب زيادة أعداد
ال ـس ـيــرفــرات لـتـجـنــب أي ب ــطء أو
تعطل.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى أن
الـ ــديـ ــوان ط ـلــب م ـنــاق ـصــة ل ـشــراء
سيرفرات جديدة بهدف التوسعة

«الشؤون» 21 :مليون دينار
في حسابات متلقي المساعدات
•

جورج عاطف

عـ ـلـ ـم ــت "ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدة" أن وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية ،ممثلة في قطاع الشؤون المالية
واإلداري ـ ــة ،حــولــت قــرابــة  21مليون ديـنــار إلى
الـبـنــك ال ـمــركــزي ،ال ــذي بـ ــدوره أودع ـه ــا ،أمــس،
في الحسابات البنكية لمستحقي المساعدات
االجتماعية.
ووفقا لمصادر "الـشــؤون" ،فــإن المساعدات
ت ـص ــرف ل ـق ــراب ــة  16ف ـئ ــة ،وه ـ ــي :أسـ ــر الـطـلـبــة
بالخارج ،ربات البيوت ،الشيخوخة ،أسر الطلبة
بالداخل ،األيتام ،األرامــل ،المطلقات ،المرض،
ال ـع ـجــز الـ ـم ــادي ،ال ـب ـن ــات ،أس ــر الـمـسـجــونـيــن،
الـمـحـتـضـنــون ،ال ـتــائ ـبــون ،ال ـم ـتــزوجــات بغير
كويتيين ،شؤون القصر ،العجز عن العمل.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـتــوج ـي ـهــات
مباشرة من وزير الشؤون سعد الخراز ،ووكيلة
الـ ــوزارة هـنــاء الـهــاجــري ،تــم استعجال عملية

ال ـص ــرف ،مــن خ ــال الـمـتــابـعــة الـمـتــواصـلــة مع
البنك المركزي ،لتودع في حسابات المستحقين.
إلى ذلك ،خاطبت إدارة الجمعيات الخيرية
والـمـبــرات فــي الـ ــوزارة الـجـهــات الخيرية كافة
المشاركة فــي المشروع الـســادس عشر لجمع
الـ ـتـ ـب ــرع ــات خـ ـ ــال شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان الـ ـم ــاض ــي،
لموافاتها بإجمالي الحصيلة النهائية لألموال
المجموعة خالل الشهر الفضيل ،حيث منحت
الوزارة تلك الجهات  15يوما لتسليم الحصيلة
من تاريخ استالم المخاطبة الرسمية.
وذكرت المصادر أنه يجب على تلك الجهات
تــزويــد ال ـ ــوزارة بـكـشــف ح ـســاب مــن الـبـنــك عن
الشهر الفضيل ،ورصيدها في جميع حساباتها
المعتمدة لديها ،مضيفة أن موظفي ا ل ــوزارة
سيراجعون التقارير الــواردة من تلك الجهات،
والـتــأكــد مــن صـحــة الـبـيــانــات ومطابقتها مع
كشف الحساب البنكي ،وإعداد تقرير لكل جهة
بالمالحظات الناتجة عن عملية المراجعة.

الم

وقع
الجديد للديوان

بــا لـمـصــادر الحوسبية الحالية
لزيادة الطاقة االستعابية لموارد
ال ـم ـعــال ـجــة ،وت ـجــديــد تــراخـيــص
ال ـحــوس ـبــة ال ـس ـحــاب ـيــة والـبـنـيــة
التحتية له.
وأكدت أن طلب شراء سيرفرات
جــديــدة لـلـمــوقــع ال ـجــديــد الي ــزال
ي ــدرس م ــن الـجـهــة الــرقــابـيــة أي
ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ب ـعــد طــرحــه
في لجنة المناقصات المركزية،
مـبـيـنــة أن ط ـلــب الـ ـش ــراء تضمن
نــوعـيــن مــن الـسـيــرفــرات الكبيرة
وا لــدا عـمــة لتشكيل بنية تحتية
نحو حكومة إلكترونية.

وأف ــادت الـمـصــادر بــأن خدمة
الدخول واالستفادة من الموقع
الجديد متوفرة لموظفي الديوان
وموظفي برنامج إعادة الهيكلة
ً
"سـ ــاب ـ ـقـ ــا" فـ ـق ــط ألن ب ـيــانــات ـهــم
مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـيــرفــر الــرئ ـي ـســي
لموقع دي ــوان الـخــدمــة المدنية،
م ـش ـيــرة إل ــى أن ال ــدي ــوان يـتــابــع
عـمـلـيــة ش ــراء ال ـس ـيــرفــرات وفــور
االنـ ـتـ ـه ــاء م ـن ـهــا س ـي ـتــم تـشـغـيــل
الـمــوقــع ويـمـكــن االس ـت ـفــادة منه
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ذل ــك سـيـكــون
نهاية شهر أغسطس المقبل.

مبنى ديوان الخدمة
وأضافت المصادر أن هناك من
الخدمات المتوفرة في الموقع ال
تــزال تعمل مثل خــدمــة الرسائل
النصية ،وخدمة إيــداع الرواتب،
وخدمة رصيد اإلجازات وغيرها
من الخدمات األخرى البسيطة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان ط ـ ّـب ــق
خ ــال الـفـتــرة الــزمـنـيــة الماضية
مشاريع ميكنة إجراءات الجهات
الحكومية في الدولة من هيئات
ووزارات م ـخ ـت ـل ـف ــة ،كـ ـم ــا عـمــد

الـ ـ ــديـ ـ ــوان مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2009إل ــى
تحقيق مبدأ الحوسبة السحابية
ف ـتــم ت ـحــويــل م ــا نـسـبـتــه  90في
الـمـئــة مــن ال ـخ ــوادم داخ ــل مــراكــز
البيانات إلــى خــوادم افتراضية،
وتم بناء بيئة الديوان الحوسبية
ب ــاس ـت ـخ ــدام ط ــري ـق ــة Modular
تـسـمــح بـعـمـلـيــات اإلض ــاف ــة إلــى
الموارد الحوسبية بشكل سهل.

المناقصة تدرس
بديوان المحاسبة
وسيتم تشغيل
الموقع أغسطس
المقبل

«الصحة» تحذر :ال تتعرضوا للشمس مباشرة
الشطي :موجات الحر القياسية تتطلب الحيطة
•

تجنب الجفاف
والخروج
في األماكن
المزدحمة
وقليلة
التهوية
الشطي

عادل سامي

أكــد المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة ،مدير إدارة الصحة
ال ـم ـه ـن ـيــة د .أحـ ـم ــد ال ـش ـط ــي أن
الكويت تتعرض حاليا لموجات
حـ ــر ق ـي ــاس ـي ــة ت ـت ـط ـلــب ال ـح ـي ـطــة
والحذر.
وقـ ـ ــال الـ ـشـ ـط ــي فـ ــي ت ـصــريــح
لــ"الـجــريــدة" إن ضــربــات الشمس
ت ـع ــام ــل ط ـب ـيــا كـ ـح ــاالت طـ ــوارئ
قـ ــد ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ال ـ ــوف ـ ــاة ،داع ـي ــا
مختلف الشرائح من المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن األص ـ ـ ـحـ ـ ــاء م ـن ـهــم
والـمــرضــى إلــى تجنب التعرض
ألشعة الشمس المباشرة لما لها
م ــن أض ـ ــرار خ ـط ـي ــرة ،خـصــوصــا
األط ـفــال وكـبــار الـســن والـحــوامــل

ومــن يـعــانــون األم ــراض المزمنة
غير السارية كالسكري والضغط
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب والـ ـش ــرايـ ـي ــن
والتهابات الرئة والكلى ،حيث إن
هذه الشريحة تستدعي االهتمام
األكـ ـب ــر ع ــن غ ـي ــره ــا ،إلـ ــى جــانــب
مــن يعانون السمنة أو النحافة
الزائدة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن األ ش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص
األصـ ـح ــاء خ ـصــوصــا الـعــامـلـيــن
فـ ــي ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـلـيـهــم
االلـ ـت ــزام بــالـتـشــريـعــات وأهـمـهــا
ت ـج ـنــب ال ـع ـم ــل م ــن الـ ـس ــاع ــة 11
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ــرابـ ـع ــة ع ـصــرا
في األجــواء الحارة ،الفتا إلى أن
تعرض العاملين ألشعة الشمس
في األمــاكــن المكشوفة قد يؤدي
الــى أضــرار تصل الــى الــوفــاة ،لذا

مــن ال ـضــروري توفير بيئة عمل
ص ـح ـيــة وآمـ ـن ــة وفـ ــق اع ـت ـب ــارات
السالمة والصحة المهنية.
وشــدد على أهمية االج ــراءات
الوقائية للجميع والتأكيد على
تجنب الـجـفــاف وت ـنــاول كميات
ك ــاف ـي ــة مـ ــن الـ ـمـ ـي ــاه والـ ـس ــوائ ــل،
وت ـج ـن ــب ال ـ ـخـ ــروج ف ــي األم ــاك ــن
ال ـ ـمـ ــزدح ـ ـمـ ــة وقـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـت ـه ــوي ــة
وتجنب المشي في الشارع خالل
فترة الظهيرة ،مع مراعاة ارتداء
المالبس القطنية الفضفاضة.
وأض ـ ــاف الـشـطــي أن عـلــى أي
ش ـخ ــص إذا ش ـع ــر ب ــال ـت ـع ــب أن
يسترخي في مكان جيد التهوية،
ً
مبينا أن قلة العرق تعني احتياج
الجسم لكثير من السوائل .وشدد
على أهمية رفــع مستوى الوعي

أحمد الشطي

ال ــوق ــائ ــي لـ ــدى أصـ ـح ــاب الـعـمــل
وال ـع ـمــال فــي مــا يـخــص مخاطر
العمل والوقاية من حوادث العمل
واألمراض المهنية.

ً
«التربية» :موافقة مبدئية
الروضةعلى بناء أبل لـ ةديرجلا  :سرطان البروستاتا األكثر انتشارا في الكويت
صالتين في مدارس
•

•

فهد الرمضان

أ بـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة
موافقتها المبدئية على بناء
صالتين في المدارس التابعة
ل ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ــروض ـ ــة ت ـش ـت ـمــل
احداهما على حمام اولمبي
عالمي.
ج ــاء ذل ــك فــي ال ـل ـقــاء الــذي
تــم بين وكيل وزارة التربية
د .س ـع ــود ا ل ـح ــر ب ــي ور ئ ـيــس
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ــروضـ ـ ــة وح ــول ــي
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ط ـ ـ ــارق الـ ـش ــراح
ورئيس اللجنة االجتماعية
د .فيصل المنيس ،بحضور
وكيل الشؤون المالية يوسف
النجار.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك وتـفـعـيــل
الـ ـش ــراك ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة بـيــن
وزارة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة وا ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد

ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة،
حـيــث ت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء بحث
ام ـك ــان ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـشــاريــع
التي عرضتها الجمعية على
ا ل ــوزارة والمتضمنة مالعب
وصـ ــاالت م ـت ـعــددة األغ ــراض
والموافقة على بناء صالتين
لـ ـ ـم ـ ــدارس م ـن ـط ـق ــة الـ ــروضـ ــة
تشتمل إحداهما على حمام
أولـ ـمـ ـب ــي ع ــالـ ـم ــي ي ـس ـت ـخــدم
ص ـب ــاح ــا لـ ـلـ ـم ــدارس وم ـس ــاء
لمساهمي الجمعية ،متمنين
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ال ـ ـ ــذي يـ ـص ــب فــي
مصلحة األفراد والمجتمع.

بسبب نمط الحياة الحديث وتناول األغذية غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة
•

عادل سامي

أكـ ــد م ــدي ــر م ــرك ــز ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ل ـل ـم ـســالــك وال ـك ـلــى
د .فوزي أبل ارتفاع نسب اإلصابة بسرطان البروستاتا
في الكويت ،وذلــك بسبب نمط الحياة الحديث ،وتناول
األغذية غير الصحية ،وعدم ممارسة الرياضة ،موضحا
أن نسبة اإلصابة بهذا النوع من السرطان توازي المعدالت
العالمية في أوروبا وأميركا.
وقــال أبــل لـ "الـجــريــدة" ،إن سرطان البروستاتا يحتل
المرتبة األولى بين أكثر السرطانات انتشارا بين الرجال
في الكويت ،بعدما كان في السابق سرطان الرئة يحتل
هذه المرتبة بين الرجال.
وأشار إلى أن "المركز هو الوحيد في الكويت الذي يضم
جهاز الروبوت إلجراء العمليات الخاصة بالبروستاتا،
كما أن لدينا أجهزة لتحليل الـ PCAلفحص البروستاتا،
وفحص  MRIوأخــذ عينة من البروستاتا لنقرر بعدها
درج ــة ال ـمــرض ونــوعـيــة ال ـعــاج الـمـنــاســب ،وم ــا إذا كــان
المريض يحتاج إلى تدخل جراحي أو غير ذلك".

وأو ض ــح أن التوعية بمشاكل المسالك البولية جزء
أساسي من عمل المركز ،الفتا إلى تنظيم حمالت توعية
في المجمعات التجارية واألماكن العامة للتوعية بسرطان
الـبــروسـتــاتــا بين الحين واآلخ ــر" ،كـمــا نـقــوم فــي المركز
بتوعية المرضى باإلجراءات والتدابير التي يجب عليهم
القيام بها للوقاية والعالج في نفس الوقت".
وأوضح أنه تم افتتاح قسم جراحة المسالك لألطفال في
يناير عام  2014في مركز صباح األحمد للمسالك البولية
والكلى ،والــذي يضم استشاريين متخصصين لمعاينة
األطفال الذين يحتاجون إلى الجراحة والرعاية الطبية.
وأشار إلى أن القسم يضم عيادتين ،وتم من خالله إجراء
العمليات الخاصة بجراحة مسالك األطفال ،كما أن القسم
يضم أحدث األجهزة المتطورة على أعلى مستوى لتقديم
افضل خدمة طبية ،مشيرا إلى أن المركز يغطي تخصص
المسالك البولية بشكل عام ،ويحتوي على أقسام لألشعة
والمختبر والعمليات.
وأوضــح أن طاقة المركز السريرية بلغت  80سريرا،
ويضم  4أجنحة ،منها  3أجنحة للكبار ،وجناح لألطفال،

فضال عن وجــود  13عيادة خارجية ،منها  9للكبار ،و4
لألطفال.
جدير بالذكر أن مركز صباح األحمد للكلى والمسالك
افتتحه في عام  ،2012صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وأقيم وفقا ألحدث المواصفات والمعايير
العالمية في التصميم والتنفيذ والتجهيزات .وقدرت تكلفة
المشروع بـ  14مليون دينار و 240ألفا ،وهو قائم بمنطقة
الصباح الصحية بجانب مستشفى القلب المطل على
الخليج العربي ،على أرض تبلغ مساحتها حوالي  20ألف
متر مربع ،وعلى متوسط مساحة مسطحة للدور الواحد
للمبنى تبلغ  2500متر مربع ،في حين خصصت باقي
مساحة األرض للمساحات الخضراء ولمواقف سيارات
تتسع لـ 500سيارة.
والمبنى يتكون مــن ثمانية أدوار يــو جــد فيها سبع
عـيــادات خارجية ،وقسم ل ــإدارة والصيدلة ،إضافة إلى
مختبر كامل يحتوي على جميع األجهزة الالزمة وقسم
متكامل لألشعة وقسم متكامل لكل ما يتعلق بالمسالك
البولية.

السلطان والمجلس الثقافي البريطاني بحثا تدريب المعلمين
مسح شامل للمدارس ونقل الصيانة للمنشآت
•

فهد الرمضان

ب ـ ـحـ ــث الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،أسـ ـ ــامـ ـ ــة
السلطان ،مع المجلس الثقافي
ال ـب ــري ـط ــان ــي أوجـ ـ ــه ال ـت ـع ــاون
ا لـمـشـتــرك فــي مـجــال التطوير
وا لـ ـ ـت ـ ــدر ي ـ ــب ل ـم ـع ـل ـم ــي وزارة
التربية ،وذلك بحضور الوكيل
الـمـســاعــد لـلـبـحــوث الـتــربــويــة
والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ص ـ ـ ـ ــاح دب ـ ـشـ ــة،
والـ ـم ــوجـ ـه ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
لمادة اللغة اإلنكليزية سوزان
البشيتي ،إ ضــا فــة إ لــى ممثلي
المجلس ا لـبــر يـطــا نــي؛ المدير

ال ـعــام مــايـكــل غ ــوردن ومــديــرة
قسم البرامج هبة الزبن ومدير
المشاريع توني سكينر.
مــن جانب آخــر ،عقد الوكيل
السلطان اجتماعا موسعا مع
ال ـمــديــريــن ال ـعــام ـيــن للمناطق
الـتـعـلـيـمـيــة ،ب ـح ـضــور الــوكـيــل
الـمـســاعــد لـلـمـنـشــآت الـتــربــويــة
والتخطيط ،المهندس ياسين
الـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ل ـم ـت ــاب ـع ــة
اس ـت ـع ــدادات الـ ـ ــوزارة الـخــاصــة
ب ــاف ـت ـت ــاح ال ـ ـمـ ــدارس ال ـج ــدي ــدة
للعام الدراسي المقبل ،وبحث
األمـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــأعـ ـم ــال
الصيانة.

ونـ ــاقـ ــش الـ ـسـ ـلـ ـط ــان األمـ ـ ــور
الـمـتـعـلـقــة بــام ـت ـحــانــات الـ ــدور
الـثــانــي وحــركــة النقل الداخلي
والخارجي وميزانيات المدارس
والكثافات الطالبية في بعض
ال ـ ـمـ ــدارس ،إض ــاف ــة ال ــى تـقــويــم
الكفاءة للعام الدراسي الحالي،
ومـتــابـعــة اس ـت ـع ــدادات الـ ــوزارة
ال ـخ ــاص ــة ب ــاف ـت ـت ــاح الـ ـم ــدارس
الجديدة للعام الدراسي المقبل،
وأمور الصيانة.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،كشفت
مصادر تربوية أنــه تم االتفاق
عـ ـل ــى إسـ ـ ـن ـ ــاد م ـه ـم ــة م ـتــاب ـعــة
أع ـ ـمـ ــال ال ـص ـي ــان ــة ك ــام ـل ــة إل ــى

ق ـ ـطـ ــاع الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت م ـم ـث ـل ــة فــي
الشؤون الهندسية ،والتواصل
مــع مــديــري ال ـمــدارس مباشرة،
ً
ت ـج ـن ـب ــا ألي أزمـ ـ ـ ــات مـحـتـمـلــة
خ ــاص ــة ب ــاالسـ ـتـ ـع ــدادت لـلـعــام
الدراسي الجديد في هذا الشأن،
إضــافــة الــى إج ــراء مسح شامل
لـجـمـيــع مـ ـ ــدارس ال ـك ــوي ــت بكل
مراحلها لـلــو قــوف على جميع
احتياجاتها من أعمال الصيانة،
بما في ذلــك التكييف وبــرادات
ً
الـمـيــاه ،والعمل ف ــورا لتصليح
األعطال.
وأكدت المصادر أن السلطان
ّ
ك ــل ــف ق ـس ــم ال ـم ـي ــزان ـي ــة بـ ـ ــإدارة

السلطان ووفد المجلس الثقافي البريطاني
التنسيق عقد لقاءات مع أقسام
التخطيط بالمناطق التعليمية
لتحديد المشغول الفعلي لكل
منطقة ،بعد االنتهاء من قرارات
التقاعد واالستقاالت واإلحالل.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن م ــدي ــري

العموم نقلوا بعض المالحظات
والمشكالت الخاصة بالنظام
الجديد الخاص بديوان الخدمة
المدنية ،مؤكدين ضرورة حلها
في أسرع وقت.

فوزي أبل

«النجاة» ّكرمت طلبتها
المتفوقين في الثانوية العامة
ً
ً
أقامت مدارس النجاة حفال تكريميا لطلبتها المتفوقين خريجي
الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدب ــي ،وذلــك برعاية وزيــر
التربية وزيــر التعليم العالي د .حامد العازمي ،الــذي أنــاب عنه
الوكيل المساعد للتخطيط والمنشآت التربوية ياسين الياسين.
وقال الياسين في كلمته" :يسعدني أن أكون بينكم اليوم ،ونحن
نحتفي بتخريج كوكبة من أبنائنا الطلبة ،الذين دأبوا على الجد
والمثابرة والسهر مع البحث والتحصيل ومصادر المعرفة حتى
آتت جهودهم ثمارها طيبة مباركة".
وأضاف الياسين" :إننا إذ نبارك ألبنائنا هذا اإلنجاز المتميز
نذكر بكل العرفان والتقدير اإلدارة المدرسية التي احتضنتهم،
وتـعـهــدتـهــم بــالــرعــايــة وااله ـت ـمــام ،وه ـيــأت لـهــم الـبـيـئــة الـتــربــويــة
المناسبة ،والظروف التي تساعد على الدراسة والتحصيل".
من جانبه ،عبر المدير العام لمدارس النجاة عبدالعزيز المحمد
ً
عن سعادته بهذه المناسبة ،ورحب بالحضور قائال" :أهال بكم في
ً
حفلنا هذا الذي نطوى به عاما من البذل والعطاء ،حرصنا خالله
على أن نغرس في متعلمينا األدب والعلم ،ونأخذ بأيديهم لتطبيق
العادات الصحيحة ،ونعودهم حب الخير واحترام اآلخرين".

٤
محليات
مديرو ومهندسو مشاريع البلدية :بالثقة عملنا وبالدعم أبدعنا
ةديرجلا
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ّ
الشريدة :إنجاز مبنى «البلدي» العام الحالي ...وتخطينا التحديات
علي حسن

مختبر تحليل
األغذية األكبر
بالمنطقة...
وروعيت فيه
ّ
السرية والدقة
أمثال المطيري

مشروع
«إنجاز» تم
بسواعد
ّ
شبابية وموجه
إلى الشباب
عبدالله
المطيري

أكـ ــدت نــائ ـبــة ال ـمــديــر ال ـعــام
لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـطـ ــاع
ال ـم ـشــاريــع ،الـمـهـنــدســة نــاديــة
الـ ـش ــري ــدة ،أن ن ـس ـبــة اإلن ـج ــاز
خالل العامين الماضيين على
صعيد المشروعات بلغت 87
ف ــي ال ـم ـئــة ،الف ـت ــة إل ــى أن عــام
 2019سيكون "عام حصاد".
وقالت الشريدة ،في تصريح
لها ،إن البلدية امتثلت لدعوة
سمو األمير بضرورة التركيز
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـش ـب ــاب ـي ــة،
وإت ـ ـ ــاح ـ ـ ــة ال ـ ـفـ ــرصـ ــة وت ـه ـي ـئ ــة
األجواء للشباب لكي يسهموا
في رؤية "كويت جديدة".
وأ شـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ــى أن ا ل ـط ــر ي ــق
إلـ ــى هـ ــذه اإلن ـ ـجـ ــازات ل ــم يـكــن
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــدا ،بـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ه ـ ـنـ ــاك
صعوبات ومعوقات تم التغلب
عـلـيـهــا ،بـفـضــل ال ـلــه ث ــم بــدعــم
الـمــديــر ال ـعــام لـلـبـلــديــة ،أحـمــد
ال ـم ـن ـف ــوح ــي ،ال ـ ــذي اس ـت ـط ــاع
تـ ـفـ ـجـ ـي ــر طـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــابـ ــة ،فـ ـك ــان أن
ع ـم ـلــت واج ـت ـه ــدت وأخ ـل ـصــت
فأبدعت.
وذكرت أن نسبة اإلنجازات
فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــار يـ ـ ــع قـ ـ ـ ــد زادت
م ـن ــذ ت ـك ـل ـي ـف ـهــا رئ ــاس ــة ق ـطــاع
المشاريع بالبلدية قبل عامين
تـقــريـبــا ،وبـلـغــت نـسـبــة إنـجــاز
المشاريع المعلن عنها  87في
المئة ،مضيفة أنه كانت هناك
م ـع ــوق ــات وصـ ـع ــوب ــات؛ األم ــر
الـ ــذي وض ـع ـنــا أمـ ــام تـحــديــات
ل ــم ي ـكــن م ــن خ ـي ــار أم ــام ـن ــا إال

وا س ـت ـط ـع ـن ــا
أن ن ـ ـكـ ــون ل ـ ـهـ ــاّ ،
التغلب عليها ،وكنا على قدر
التحديات ،وال يسعني في هذا
المقام إال أن أوجه التحية لكل
السواعد الوطنية الشابة التي
ع ـم ـل ــت واجـ ـتـ ـه ــدت ،ف ــأن ـج ــزت
وأبدعت.

برايح سالم و«إنجاز»
وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى إن ـ ـجـ ــازات
الـ ـشـ ـب ــاب ق ــال ــت الـ ـش ــري ــدة إن
أ بـ ـ ـ ــرز ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــار يـ ــع ا ل ـ ـتـ ــي رأت
ال ـن ــور ب ـســواعــد ال ـش ـبــاب هما
"ب ــراي ــح س ــال ــم" ،ال ـ ــذي ج ــاء ت
ف ـكــرتــه ب ـم ـب ــادرة م ــن مـهـنــدس
ش ــاب تـبـنــاهــا مــديــر الـبـلــديــة،
وع ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ا لـعـلـيــا للتخطيط والتنسيق
بالبلدية ،فأقرته بعد االقتناع
بـ ـج ــدواه ،وهـ ــذا ال ـم ـش ــروع تــم
االنتهاء منه تماما وتسليمه
ل ـل ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لــرعــايــة
وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وبات على وشك
االفتتاح ،علما بأنه يتكون من
ً
 14ك ـش ـكــا سـتـخـصــص حسب
األنشطة التي حددها المجلس
البلدي.
أمـ ــا الـ ـمـ ـش ــروع اآلخـ ـ ــر فـهــو
"إ ن ـجــاز لـلـمـعــارض الشبابية"
الـ ــذي ت ــم ت ـن ـف ـيــذه ف ــي مـنـطـقــة
الري ،وهذا المشروع بات على
وشك االنتهاء منه بشكل كامل.
وأضافت الشريدة أن مبنى
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي الـ ـج ــدي ــد
سـ ـ ـي ـ ــرى ال ـ ـن ـ ــور خ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
الحالي ،أما عن مبنى المختبر
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـف ـح ــص وت ـح ـل ـيــل
األغ ــذي ــة ،ف ـهــذا ال ـم ـشــروع يقع
في منطقة الشويخ الصناعية
يـ ـتـ ـك ــون مـ ــن م ـخ ـت ـب ــر م ــرك ــزي
لـ ـفـ ـح ــص وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل األغ ـ ــذي ـ ــة
المستوردة ،إضافة إلى مبنى
إلدارة األ غ ــذ ي ــة ا ل ـم ـس ـت ــوردة،
وذلك على مساحة  12000متر.

مديرو المشاريع
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــم ،ع ـ ـ ّـب ـ ــر عـ ـ ـ ــدد م ــن
مـ ـ ــديـ ـ ــري مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــة

نادية الشريدة

ف ــي ت ـص ــري ـح ــات م ـم ــاث ـل ــة عــن
سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــم واسـ ـتـ ـمـ ـت ــاعـ ـه ــم
بــالـعـمــل الـمـيــدانــي ال ــذي فـ ّـجــر
ط ــاق ــات ـه ــم وج ـع ـل ـهــم ي ـبــدعــون
بـعــد أن وج ــدوا الـثـقــة والــدعــم
والتحفيز من المسؤولين في
البلدية.
وفي هذا السياق ،قال مدير
مـ ـش ــروع "إن ـ ـجـ ــاز" ل ـل ـم ـعــارض
الشبابية ،المهندس عبدالله
ً
المطيري :شـكــرا لكل مــن وثق
ب ـ ـقـ ــدراتـ ــي وأس ـ ـنـ ــد لـ ــي م ـه ـمــة
اإلشـ ــراف عـلــى ه ــذا الـمـشــروع
ال ـش ـب ــاب ــي ،ون ـح ــن ن ـف ـخــر بــأن
"إن ـج ــاز" م ـشــروع تــم بـســواعــد
ّ
وموجه للشباب ،ورغم
شبابية
العوائق فقد أبدعنا في إيجاد
الحلول لها.

مشروع برايح سالم

أنفال بوخمسين

فخر واعتزاز
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت مــديــرة
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع "بـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ــح سـ ـ ــالـ ـ ــم"،
المهندسة أنفال بوخمسين:
كسبنا ا لـتـحــدي ،واستطعنا
خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــام واحـ ـ ـ ـ ـ ــد إنـ ـ ـج ـ ــاز
م ـ ـشـ ــروع رائ ـ ـ ــع مـ ـث ــل "ب ــراي ــح
س ـ ـ ــال ـ ـ ــم" ،وهـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم ن ـك ــن
نـتــوقـعــه ،لـكــن بــالـعـمــل الـجــاد
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل والـ ـ ــرغ ـ ـ ـبـ ـ ــة ف ــي
تحقيق ذوا ت ـنــا ،و صـلـنــا إ لــى
ما نريد ،وبعد إنجاز المرحلة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن "بـ ــرايـ ــح س ــال ــم"،
أ تـ ـمـ ـن ــى أن ن ـ ــوا ص ـ ــل ا ل ـع ـم ــل
الميداني كي يكبر المشروع
ويـمـتــد ب ـطــول ال ـش ــارع ،فـهــذا

كسبنا التحدي
واستطعنا
خالل عام
إنجاز «برايح
سالم»
بوخمسين

عزام عبدالله

أمثال المطيري

عبدالله المطيري

ط ـم ــوح إن شـ ــاء ا ل ـل ــه ت ـعــا لــى
نبلغه ألجل وطننا.
وتـ ـ ــرى ال ـم ـه ـن ــدس ــة أم ـث ــال
المطيري أن مشروع المختبر
الـ ـم ــرك ــزي ل ـف ـحــص وت ـح ـل ـيــل
األغذية وتشييد مبنى إلدارة
األ غــذ يــة المستوردة عــزز من
م ـســؤول ـي ـت ـهــا وزم ــائ ـه ــا مــن
ا لـجـنـسـيــن ك ـش ـبــاب ،مضيفة
أن المختبر يعتبر مــن أكبر
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــرات فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،
وروع ـي ــت ف ـيــه أع ـلــى درج ــات
الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــة وال ـ ـ ــدق ـ ـ ــة لـ ـضـ ـم ــان
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة وسـ ـ ــامـ ـ ــة ع ّـم ـل ـي ــة
االخـتـبــار مــن دون تــدخــل أي
عنصر بشري.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث م ـ ــدي ـ ــر م ـ ـشـ ــروع

ت ـص ـم ـي ــم وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وإن ـ ـجـ ــاز
وص ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة م ـ ـب ـ ـنـ ــى م ـ ــواق ـ ــف
ا لـ ـسـ ـي ــارات م ـت ـع ــدد األدوار،
ا لــوا قــع خلف مجمع دسمان،
المهندس عزام العواد فقــال:
المش ــروع يسـتوعب أكثـر مـن
 3آالف سـيــارة ،وسيكون من
أك ـب ــر م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات فــي
الكويت ،وهو اآلن في مرحلة
ّ
ت ـس ــل ـم ــه مـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــاول ،وم ــن
ث ــم تـسـلـيـمــه لـهـيـئــة ال ـمــرافــق
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا ي ـع ـت ـب ــر
األول م ـ ــن نـ ــو عـ ــه م ـ ــن ح ـيــث
ال ـت ـج ـه ـيــزات الـتـكـنــولــوجـيــة،
وإن ش ــاء ا ل ـل ــه سـيـسـهــم هــذا
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــد فـ ـ ــي ح ــل
مشكلة الزحام بالمنطقة التي

تكتظ بالمصالح الحكومية
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد وال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور
والمراجعين.
وي ـض ـيــف ال ـم ـه ـنــدس ب ــراك
ع ـ ـلـ ــوان عـ ــن م ـ ـشـ ــروع إنـ ـج ــاز
م ـب ـنــى ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي أنــه
يـلـيــق بـمـجـلــس مـنـتـخــب ،وأن
الـمـشــروع أبــرز كـفــاء ات كانت
تتحين الفرصة ،واستطاعت
االنخراط في العمل الميداني
بكفاء ة عالية.

نظافة بالجهراء
حمالت ً
ترفع أنقاضا ومخلفات
نفذت إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
ً
الجهراء عــددا من الحمالت،
أس ـف ــرت ع ــن رف ــع 32000م3
من األنقاض والمخلفات ،إلى
جانب تبديل  97حاوية.
وفــي هــذا السياق ،أوضح
مدير اإلدارة فهد القريفة ،أن
الحمالت التي تنفذها اإلدارة
ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي أس ـ ـفـ ــرت عــن
كـمـيــات كـبـيــرة مــن األنـقــاض
وال ـم ـخ ـل ـفــات وال ـم ـخــال ـفــات،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ــوج ـي ــه 34
ً
ً
إنذارا وتعهدا.
وأشــار إلى أنه تم رفع 28
دراجة دفع رباعي ،فضال عن
رفع وإزالة  98إعالنا مخالفا
بالشوارع والميادين.

جانب من الحملة

٥
ً
السبتي لـ ةديرجلا :.الكويت تعاني نقصا في تخصصات العيون
ً
ةديرجلا

•
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محليات

«أعداد أطباء األورام والقرنية والماء األزرق ومحجر العين قليلة جدا»
عادل سامي

الشبكية بمركز الكويت التخصصي لطب العيون
وجراحة ً ً
أكد استشاري طب وجراحة العيون ً
د .خالد السبتي ،أن الكويت تعاني ً نقصا شديدا جدا في تخصصات أورام العيون والقرنية
والماء األزرق ومحجر العين ،داعيا إلى ابتعاث أطباء للخارج في هذه التخصصات النادرة.
وقال السبتي ،في حواره مع "الجريدة" ،إن أسباب العمى وفقدان النظر في الكويت يمكن
إيجازها في  5أسباب ،أبرزها انتشار مرض السكري.
وأوضح أن من أهم األشياء التي يسببها االستخدام الطويل للهاتف النقال هو قصر النظر،
ً
الفتا إلى أن من يقضي ساعات طويلة أمام الهاتف النقال تصاب عيناه بإجهاد شديد مما
يؤثر على صحة النظر.
ً
ً
وأضاف أن الشبكية تجدد خالياها تلقائيا وقت النوم ،موضحا أن السهر أمام الهاتف النقال

عدد أطباء
أورام العيون
والقرنية
في الكويت
ال يتعدى 4
أطباء!

المطلوب
ابتعاث أطباء
للخارج
لدراسة
التخصصات
النادرة

● مـ ـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا م ــرك ــز ال ـكــويــت
التخصصي لطب العيون؟
 الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز يـ ـ ـق ـ ــدم خـ ــدمـ ــاتم ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـ ـط ـ ــب وج ـ ـ ــراح ـ ـ ــة
ال ـع ـيــون ،وال ـت ــي تـشـمــل جميع
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات مـ ـث ــل ج ــراح ــة
الشبكية والـقــرنـيــة وجــراحــات
تصحيح النظر والـمــاء األزرق
(ال ـج ـل ـك ــوم ــا) والـ ـم ــاء األب ـيــض
وال ـق ــزح ـي ــة وت ـج ـم ـيــل ال ـع ـيــون
وأع ـ ـص ـ ــاب الـ ـعـ ـي ــون وال ـ ـحـ ــول
واألطـ ـ ـف ـ ــال .ك ـمــا ي ـق ــدم ال ـمــركــز
خـ ــدمـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ف ـ ــي ج ـم ـيــع
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـلــق
بـ ـ ـط ـ ــب ال ـ ـع ـ ـي ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى أي ـ ـ ــدي
أطباء متخصصين وخريجي
جامعات غربية مرموقة.
وطب العيون أصبح متشعبا
جـ ـ ـ ـ ــدا ،وكـ ـ ـ ــل تـ ـخـ ـص ــص ي ـضــم
ت ـفــرعــات داخ ـل ــه وتـخـصـصــات
أك ـب ــر ،فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ال
الحصر ،داخل تخصص عيون
األط ـ ـفـ ــال ه ـن ــاك مـتـخـصـصــون
في األمراض الوراثية ،والمركز
ي ـح ــاول أن ي ـق ــدم خــدمــاتــه من
خ ـ ـ ــال طـ ــاقـ ــم طـ ـب ــي م ـت ـك ــام ــل.
وبالنسبة للتخصصات النادرة
يــزورنــا أطـبــاء عالميون ســواء
في جراحات الشبكية أو القرنية
أو األعصاب وغيرها.
● مـ ــا عـ ـ ــدد الـ ـ ـك ـ ــادر ال ـط ـبــي
والفني العامل في المركز وما
أبرز األجهزة؟
 ي ـع ـم ــل فـ ــي الـ ـم ــرك ــز نـحــو 90ش ـخ ـص ــا م ـ ــا بـ ـي ــن طـبـيــب
و ف ـ ـ ـنـ ـ ــي و مـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض وإداري.
واألج ـ ـه ـ ــزة الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة مـهـمــة
جــدا فــي التشخيص والـعــاج،
وخصوصا العيون ،ألنها من
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ج ــدا
وال ـت ــي تـعـتـمــد عـلــى التقنيات
الحديثة واألج ـهــزة المتطورة
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـشـ ـخـ ـي ــص والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاج.
وال ـمــركــز س ـبــاق فــي الـحـصــول
على أحدث األجهزة أوال بأول،
لتقديم أفضل الخدمات الطبية
للمرضى ،وأهم ما يميز المركز
هو امتالكه لكوكبة من األطباء
ذات الكفاء ة العالية مــن العلم
والخبرة.

 5أسباب
لفقدان النظر
في الكويت
أبرزها انتشار
مرض السكري إحصاءات

تخصص
طب العيون
بالكويت في
تطور مستمر
بـ «الحكومي»
و«األهلي»

● هـ ـ ــل هـ ـ ـن ـ ــاك إح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات
بأعداد المرضى الذين يعانون
م ـش ــاك ــل ال ـع ـي ــون ف ــي ال ـكــويــت
وأسبابها؟
 تـ ـتـ ـع ــدد أس ـ ـبـ ــاب أمـ ـ ــراضال ـع ـي ــون ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،فـهـنــاك
أسباب وراثية ،وأخــرى بسبب
انتشار بعض األمــراض ،فعلى
سبيل الـمـثــال ال الـحـصــر ،فــإن
االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ــوب ـ ــائ ـ ــي ل ـم ــرض
الـ ـسـ ـك ــري يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى م ـشــاكــل
كبيرة في العيون.
ً
ً
وما يمثل تحديا كبيرا أمام
الـطـبـيــب ه ــو ق ـلــة وع ــي بعض
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ب ــأهـ ـمـ ـي ــة انـ ـتـ ـظ ــام
ال ـس ـك ــري ل ــدي ـه ــم ف ــي ال ــوق ــاي ــة
وال ـع ــاج ألمـ ــراض أخـ ــرى مثل
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــون ،وأنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــح م ــرض ــى
الـ ـسـ ـك ــري بـ ـ ـض ـ ــرورة ال ـف ـحــص
الدوري ومراجعة الطبيب بشكل
منتظم حفاظا على صحتهم.
ونسب انتشار "السكري" في
الكويت مرتفعة جــدا إذ تصل
إلــى  25فــي الـمـئــة ،وهــي نسبة

يمنع تجدد هذه الخاليا ،مما يسبب مشاكل كبيرة في النظر على المدى البعيد.
وأشار إلى أن ً طب العيون بالكويت في تطور مستمر سواء بالقطاع الحكومي أو
األهلي ،الفتا إلى أن الكويت ليس لديها بنك للقرنيات.
وقال "إننا لسنا بحاجة إلى إنشاء مراكز متخصصة لطب العيون في ًكل منطقة
صحية على غرار مركز البحر بمنطقة الصباح الطبية التخصصية" ،الفتا إلى أن كل
مستشفى عام به قسم متكامل ألمراض العيون ،يضم غرف عمليات وعيادات خارجية،
ويقدم خدمات طبية ممتازة.
ولفت د .السبتي إلى أن براءات االختراع الطبية تساهم بشكل كبير في
تطور مهنة الطب ،وفيما يلي تفاصيل الحوار:

عالية جــدا بالمقارنة بالنسب
ف ــي الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي ال
تـتـعــدى  8فــي ال ـم ـئــة ،وارت ـفــاع
ال ـ ـن ـ ـسـ ــب وق ـ ـل ـ ــة وع ـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
المرضى بالحفاظ على مستوى
السكري يمثالن أهم التحديات
ال ـتــي ت ــواج ــه ال ـق ـطــاع الصحي
فــي ا لـكــو يــت بشقيه الحكومي
واألهلي.
وه ـ ـن ـ ــاك دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات ت ـت ـع ـلــق
بـ ــأس ـ ـبـ ــاب فـ ـ ـق ـ ــدان الـ ـنـ ـظ ــر فــي
الكويت ،والتي يمكن إيجازها
في  5أسباب هي انتشار مرض
ال ـس ـكــري ،ث ــم أمـ ــراض الضغط
وغ ـيــرهــا ،واألم ـ ــراض الــوراثـيــة
المنتشرة مثل العمى الليلي،
ً
واإلصابات والحوادث خوصا
أيــام األعـيــاد واالحـتـفــاالت وما
ينجم عنها من إصابات العين،
وأخيرا مرض كسل العين.

براءات االختراع
● لديك براءات اختراع كثيرة
ف ــي مـ ـج ــال ط ــب الـ ـعـ ـي ــون ،فـمــا
أهمية ذلك؟
 ل ـ ـ ـ ــدي ق ـ ـنـ ــا عـ ــة أن ب ـ ـ ـ ــراء ةاالخ ـت ــراع تـســاهــم بشكل كبير
في تطور مهنة الطب .والكويت
لديها عقول طبية على مستوى
عال جدا من الكفاء ة والخبرة،
واألطـ ـب ــاء وال ـج ــراح ــون لديهم
رغ ـ ـبـ ــة ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر األج ـ ـهـ ــزة
واألفكار لتقديم الخدمات بشكل
أكبر وأفضل.
وال ـج ـهــاز ال ــذي طــورتــه قبل
ش ـه ــري ــن وق ــدم ـت ــه ف ــي مــؤتـمــر
اخـ ـت ــراع ــات ط ــب الـشـبـكـيــة في
الــواليــات المتحدة األميركية،
وت ـ ـمـ ــت تـ ـج ــربـ ـت ــه عـ ـل ــى أع ـي ــن
صناعية وأثبت جدارته ،يعمل
على استئصال الجزء الزجاجي
إلصــاح عملية الشبكية ،وهو
أسرع  3مرات من الجهاز القديم.
ومــن مــزايــا هــذا الـجـهــاز أنه
يختصر وقت العملية الجراحية
إل ــى ال ـن ـصــف .وت ــم ع ــرض هــذا
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـج ــدي ــد فـ ــي مــؤت ـمــر
اإلب ـ ـ ــداع ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة

األم ـيــرك ـيــة الـ ــذي ش ــارك ــت فيه
كــأول طبيب كويتي وخليجي
م ـن ــذ إطـ ــاقـ ــه فـ ــي ع ـ ــام ،1976
وحاز إعجاب نخبة من األطباء
المشاركين من أميركا وأوروبا
واليابان وعدة دول أخرى ،األمر
الذي دعاهم إلى طلب عينة منه
لتجربته والتعرف على كفاءته.
● مـ ــا ت ـق ـي ـي ـم ـكــم ل ـم ـس ـتــوى
الخدمات المقدمة في تخصص
العيون بالكويت؟
 تـ ـخـ ـص ــص طـ ـ ــب الـ ـعـ ـي ــونبــال ـكــويــت ف ــي ت ـط ــور مـسـتـمــر،
ســواء في القطاع الحكومي أو
األه ـ ـلـ ــي ،وقـ ــد الح ـظ ــت ت ـط ــورا
كبيرا في مركز البحر للعيون
ح ـي ـن ـم ــا كـ ـن ــت رئـ ـيـ ـس ــا ل ـق ـســم
ال ـش ـب ـك ـي ــة حـ ـت ــى ع ـ ـ ــام .2012
وال ـ ـطـ ــب فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مـتـمـيــز،
وهـنــاك أطـبــاء وك ـفــاء ات عالية
جدا في مجال البورد الكويتي
ألمراض العيون ،ولكن نحتاج
إل ــى إع ـط ــاء مــزيــد م ــن األهـمـيــة
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـتـخـصـصــات
النادرة وابتعاث أطباء للخارج
ف ــي ت ـل ــك ال ـت ـخ ـص ـص ــات ،وم ــن
بينها أورام العيون والقرنية،
ً
ً
إذ نعاني نقصا شــد يــدا فيها
حـيــث ال يـتـعــدى ع ــدد األط ـبــاء
المتخصصين في أورام العيون
طبيبا واحدا ،إضافة إلى نقص
فـ ــي ت ـخ ـص ـص ــات أخ ـ ـ ــرى مـثــل
زراع ــة القرنية الـتــي ال يتعدى
عـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن ف ـي ـهــا
طبيبين ،أما تخصص الشبكية
ف ـي ـعــانــي ن ـق ـصــا ك ـب ـيــرا ولـكـنــه
أفـضــل ح ــاال مــن أورام العيون
ً
والقرنية .كما أننا نعاني نقصا
في تخصص الجلوكوما (الماء
األزرق) ومحجر العين ،ونحتاج
إلى مزيد من المتخصصين في
هذه التخصصات النادرة.

زراعة القرنية

لسنا بحاجة
إلى إنشاء
مراكز
متخصصة
لطب العيون
في كل منطقة
صحية

«البحر
للعيون»
يجب أن يكون
ً
ً
مركزا تعليميا
ً
وتدريبيا

إجراء ما
بين 250
و 300عملية
تصحيح نظر
ً
سنويا بتقنية
الـ «فيمتو
سمايل»

● ه ــل ه ـنــاك إح ـص ــاء بـعــدد
عـمـلـيــات زراع ـ ــة ال ـقــرن ـيــة الـتــي
ً
تجرى سنويا؟

السبتي متحدثا للزميل عادل سامي (تصوير ميالد غالي)

 ل ـيــس ل ــدي إح ـص ــاء بـعــددالعمليات الجراحية التي تجرى
على مستوى الكويت ،ولكن في
المركز نقوم بإجراء من  50إلى
ً
 60عـمـلـيــة س ـن ــوي ــا ،ونـتـعــامــل
مع طبيب زائر من سنغافورة،
وهــو من أفضل جراحي زراعــة
ال ـق ــرن ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ويــأت ـي ـنــا
ً
مرتين سنويا ،إلجراء مثل هذه
الجراحات.
ً
● هــل تمتلك ا لـكــو يــت بنكا
للقرنيات؟
 ال ،لـ ـ ـي ـ ــس ل ـ ــد يـ ـ ـه ـ ــا ب ـن ــكللقرنيات ،وهناك بنوك معتمدة
يتم التعامل معها ،ومن بينها
ب ـنــوك لـلـقــرنـيــات فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ون ـح ــن ف ــي ال ـمــركــز
ن ـت ـع ــام ــل مـ ــع بـ ـن ــوك أم ـيــرك ـيــة
ل ــزراع ــة ال ـقــرن ـيــة ال ـتــي الب ــد أن
ُ
تزرع خالل  72ساعة.
● العدسات الالصقة منتشرة
ً
فــي الـكــويــت بـكـثــرة خـصــوصــا
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــدات ...فـ ـم ــا م ــدى
تأثيرها على صحة العين؟
 العدسات الالصقة موضوعً
متشعب جدا ،ومخاطرها كثيرة
وتكمن فــي ســوء استخدامها،
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،الب ــد أن
تستبدل العدسة اليومية بشكل
يومي ،وإذا كانت العين تعاني
ً
الـتـهــابــا فــابــد مــن ع ــدم ارت ــداء
ال ـع ــدس ــة ،ك ـمــا أن م ــن األهـمـيــة
اس ـت ـخــدام الـمـحــالـيــل الـخــاصــة
ب ــال ـع ــدس ــات ون ـظ ــاف ــة ال ـيــديــن
وقـ ــت االسـ ـتـ ـخ ــدام .وقـ ــد رأي ــت
ً
شبابا في مقتبل العمر فقدوا
نظرهم بسبب ســوء استخدام
العدسات الالصقة التي أدت إلى
الـتـهــاب شــديــد فــي العين ومن
ثــم ف ـقــدان الـنـظــر بـشـكــل كــامــل.
وبــالـنـسـبــة لـلـنـســاء فبعضهن
يلبس العدسات الالصقة كنوع
من الزينة ،وأقول لهن البد من
الـحــذر فــي استخدامها بشكل
كبير.

الهواتف النقالة
● ما تأثير الهواتف النقالة
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـحـ ــة ال ـ ـع ـ ـيـ ــن ل ـل ـك ـب ــار
والصغار؟
 أي ش ـ ـ ـ ــيء يـ ـ ــز يـ ـ ــد مـ ـع ــدلاستخدامه على الحد الطبيعي
ت ـ ـكـ ــون لـ ـ ــه أض ـ ـ ـ ـ ــرار وأع ـ ـ ـ ــراض
جانبية .ومن أهم األشياء التي
يـسـبـبـهــا االس ـت ـخ ــدام الـطــويــل
للهاتف النقال هو قصر النظر،
ومن يقضي ساعات طويلة أمام
الهاتف النقال أو يشاهد األفالم
ع ـلــى ال ـن ـق ــال ل ـس ــاع ــات طــويـلــة
ت ـص ــاب ع ـي ـنــه ب ــإج ـه ــاد شــديــد
ويؤثر ذلك على صحة النظر.
وللعلم فإن العين وقت النوم
ليال وخ ــال  8إلــى  10ساعات
تقوم بتجديد خاليا الشبكية

تلقائيا ،والسهر على الهاتف
النقال يمنع تجدد هذه الخاليا
ومع مرور الوقت تحدث مشاكل
كبيرة في النظر بسبب إرهاق
العين وعدم إراحتها.
● مـ ـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـجـ ـ ــراحـ ـ ــات
التجميلية للعين؟
 تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرا حـ ـ ـ ــاتالتجميلية التي تجرى للعين
ومن بينها شد الجفون وإزالة
ال ـتــرهــات الـسـفـلـيــة والـعـلــويــة
لـلـجـفــون .وأحـيــانــا تـكــون هــذه
الـعـمـلـيــات الـجــراحـيــة وظيفية
وأحيانا أخرى تكون تجميلية.
● ظـ ـه ــرت مـ ــؤخـ ــرا م ـشــاكــل
فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـل ـ ـيـ ــزر بـ ـع ــدد
م ــن ال ـع ـي ــادات ال ـخ ــاص ــة ...فما
تفسيركم لذلك؟
 ع ـم ـل ـيــات ال ـل ـي ــزر وال ـل ـيــزكت ـ ـ ـعـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزءا م ـ ـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
تـصـحـيــح ال ـن ـظــر ،وك ــل إنـســان
يعاني ضعفا في النظر لديه 3
اختيارات للعالج أولها ارتداء
ن ـظ ــارة طـبـيــة وثــانـيـهــا ارتـ ــداء
ع ــدس ــات الصـ ـق ــة أم ـ ــا اإلجـ ـ ــراء
الثالث فهو اللجوء إلى عمليات
تصحيح النظر ،ونسبة النجاح
فيها عالية جدا وخصوصا مع
ت ـطــور األج ـه ــزة الـطـبـيــة ولـكــن
ب ـش ــرط أن يـتـخــذ ال ـط ـب ـيــب كل
االحتياطات واإلجراءات الطبية
والتعقيم والنظافة وعدم إعادة
استخدام بعض المستهلكات
والقيام بتعقيم غرف العلميات
وه ــذا مهم ج ــدا ،إذ إن القرنية
ال مناعة بها ومــن ثم يؤثر أي
تـلــوث عـلــى صحتها ،وتـحــدث
المشكلة إذا كانت العيادة التي
تجرى فيها عمليات تصحيح
النظر غير معقمة بشكل جيد.
وتـتـعــدد عـمـلـيــات تصحيح
الـنـظــر مــا بـيــن الـلـيــزر والـلـيــزك
والـسـمــايــل والـفـيـمـتــو سمايل.
ون ـ ـ ـحـ ـ ــن ف ـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت
التخصصي لطب العيون نقوم
بإجراء عمليات فيمتو سمايل
بسبب نتائجها الهائلة وقلة
المضاعفات الناجمة كما أنها
األحــدث تطورا ،ولكنها مكلفة
إلــى حــد مــا ،ونـقــوم بــإجــراء من
 250إلــى  300عملية تصحيح
ن ـظــر س ـنــويــا م ــن خ ــال تقنية
الـ"فيمتو سمايل".

وال أعتقد أنه من المهم إنشاء
مركز متخصص في كل منطقة
صحية .وأرى أن أقسام العيون
في المستشفيات موزعة بشكل
عادل ومتساو لكل المواطنين
في جميع المناطق السكنية.
وم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـ ـب ـ ـحـ ــر لـ ـلـ ـعـ ـي ــون
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـص ـب ــاح الـطـبـيــة
ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة الب ـ ــد أن ي ـكــون
مركزا تعليميا وتدريبيا وأظن
أنه يمر بمرحلة توسعة حاليا.

خطط مستقبلية
● مــا خططكم المستقبلية
لتطوير العمل في المركز؟
 نـحــاول بــاسـتـمــرار تطويرالخدمات المقدمة داخــل مركز
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـت ـخ ـص ـص ــي ل ـطــب
ال ـ ـع ـ ـيـ ــون .وقـ ـ ــد ح ـص ـل ـن ــا قـبــل
سنتين على االعتراف الماسي
م ـ ــن ك ـ ـنـ ــدا لـ ـ ـج ـ ــودة الـ ـخ ــدم ــات
الطبية وهــو األعـلــى فــي مجال
االعـ ـ ـت ـ ــراف بـ ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة .وح ـ ـصـ ــول ـ ـنـ ــا ع ـل ــى
االعـتــراف الماسي يضعنا في
مكان جيد جدا ،جنبا إلى جنب
م ــع أف ـضــل ال ـم ــراك ــز الـعــالـمـيــة،
ويـعـنــي ذل ــك أن م ــا نـقــدمــه من
خ ــدم ــات داخـ ــل ال ـمــركــز يـعــادل
ما تقدمه أفضل المستشفيات
وال ـم ــراك ــز ال ـغــرب ـيــة ف ــي مـجــال
ط ــب ال ـع ـيــون .كـمــا نـسـعــى إلــى
ال ـ ـح ـ ـص ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــرحـ ـل ــة
المقبلة.
وق ــد تــم اخـتـيــار الـمــركــز من
الكويت إلى جانب مركز البحر
للعيون و نـحــو  5مستشفيات
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى دول ال ـخ ـل ـيــج
ف ـقــط ،ضـمــن  250مــركــزا طبيا
على مستوى العالم للمشاركة
في دراســة بحثية حــول صحة
العيون.
وس ــوف ن ـبــدأ ال ـع ــام المقبل
ب ــرن ــامـ ـج ــا ل ـ ـتـ ــدريـ ــب األط ـ ـبـ ــاء
م ــا ب ـعــد ال ــدك ـت ــوراه م ــن خ ــارج
الكويت .وكان لدينا طبيب من
المكسيك وآ خ ــر مــن بريطانيا
ل ـل ـتــدريــب داخ ـ ــل ال ـم ــرك ــز .كما
ن ـ ــدرس ال ـت ــوس ــع ف ــي عـ ــدد مــن
الدول مثل قطر وسلطنة عمان
والمنطقة الشرقية بالسعودية
وقــد يـكــون الـتـعــاون مــع مراكز
أخرى في هذه الدول الشقيقة.

● ه ــل ال ـكــويــت بـحــاجــة إلــى
إنشاء مراكز متخصصة لطب
العيون فــي كــل منطقة صحية
على غرار مركز البحر للعيون
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـص ـب ــاح الـطـبـيــة
التخصصية؟
 ال أظن ذلك فكل مستشفىعــام بــه قسم متكامل ألمــراض
ال ـع ـي ــون وه ـ ــذا ك ـ ــاف ،إذ يضم
غرف عمليات وعيادات خارجية
ويـقــدم خــدمــات طبية ممتازة.

إنجازات بارزة للكويت في جراحات العيون
أك ــد د .خــالــد الـسـبـتــي أن مــا حـقـقـتــه ال ـكــويــت من
إن ـ ـجـ ــازات بـ ـ ــارزة ف ــي م ـج ــال ط ــب وج ــراح ــة الـعـيــون
عامة والشبكية خاصة يستقطب اهتمام ومتابعة
مشيرا إلى أن الكويت
المؤتمرات الطبية العالمية،
ً
باتت محط اهتمام أطباء وجراحي العيون في العالم.
وأعرب السبتي عن اعتزازه بتمثيل الكويت في

المؤتمر العالمي لطب وجراحة العيون ،الذي أقيم
فــي «فيل كــولـيــرادو» األميركية خــال الفترة مــن 9
مشيرا إلــى أن الكويت
حتى  12فبراير الـمــاضــي،
ً
لديها كثير من األبناء المبدعين «ومن الضروري
جدا أن تضع نفسها على خريطة العالم ،والسيما
ً
مــن خــال األطـبــاء المتميزين الــذيــن سيساهمون

بشكل كبير في تطوير جراحة الشبكية مستقبال».
وأضاف أن المؤتمر شهد حضور نحو  150جراح
شبكية ،وجميعهم يسعون الــى تقديم األفـضــل عن
طــريــق أبـحــاثـهــم ودراس ـت ـهــم للمساهمة فــي تطوير
الشبكية في المستقبل ،إذ تتم مناقشة كل مشروع
يدرج.

كويتي يفوز بمنصب نائب رئيس المؤسسة العالمية لأللم
الصحاف %28 :من المرضى يستفيدون من هذا التخصص المهم
●

عادل سامي

فـ ــاز اس ـت ـش ــاري عـ ــاج آالم ال ـع ـم ــود ال ـف ـقــري
وال ـم ـفــاصــل بــال ـتــدخــل ال ـج ــراح ــي ال ـب ـس ـيــط في
مستشفى مبارك الكبير د .عبدالمحسن الصحاف
بمنصب نائب رئيس المؤسسة العالمية لأللم
لـمـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وذل ـ ــك ع ـلــى هــامــش
ً
االنتخابات التي جرت أخيرا.
وأك ــد الصحاف فــي تصريح صحافي أمــس،
أهمية تقلده مثل هذا المنصب الرفيع" ،مما يعني

نقل الـخـبــرات العالمية إلــى بلداننا عــن طريق
تنظيم مؤتمرات طبية وورش عمل متقدمة على
أيدى أطباء ذوي خبرة كبيرة تستفيد منها أكبر
شريحة ممكنة من أطبائنا".
وأوضــح أن المؤسسة العالمية لأللم تعتبر
م ــن أه ـ ــم ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـت ــدري ــب األطـ ـب ــاء
واخ ـت ـبــارهــم فــي ش ـه ــادات الــزمــالــة ل ـعــاج األلــم
بالتدخل الجراحي البسيط ،وأسست عام 1993
في الواليات المتحدة األميركية ،ثم في عام 2001
بدأ اإلعــداد إلنشاء أهم شهادات الزمالة لعالج

األلم بالتدخل الجراحي البسيط بعد إختبارات
عملية ونظرية مكثفة لترقى بالمستوى الطبي
في مجال عالج األلم.
وذكــر أن تخصص عــاج آالم العمود الفقري
وال ـم ـفــاصــل بــال ـتــدخــل ال ـج ــراح ــي ال ـب ـس ـيــط من
ً
التخصصات الـحــديـثــة نسبيا وأحــدثــت طفرة
ك ـب ـي ــرة خـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن ال ـمــاض ـي ـيــن م ــن خ ــال
اس ـت ـخــدام تـقـنـيــات مـتـقــدمــة ســاهـمــت فــي عــاج
وتخفيف اآلالم عن الكثيرين من المرضى.
وبين أن  28في المئة من المرضى يستفيدون

من هذا التخصص المهم بينما  2في المئة من
المرضى ال يصلح معهم إال التدخل الجراحي
ً
الكامل للعمود الفقري ،مشيرا إلــى أن التدخل
الـ ـج ــراح ــي ال ـب ـس ـيــط ي ـق ـصــد ب ــه اسـ ـتـ ـخ ــدام إب ــر
خاصة أو قساطر أو تقنيات متقدمة مثل التردد
النابض تستدرج باالستدالل عن طريق األشعة
أو السونار إلى مكمن األلــم لعالجه أو تخفيفه
ً
ويكون ذلك غالبا تحت التخدير الموضعي.
الصحاف (يمين) عقب فوزه بالمنصب

االستخدام
المطول
للهاتف النقال
يتسبب في
قصر النظر

برلمانيات 6
مجلس األمة يستأنف جلساته بعد عطلة «الفطر» بمناقشة
ةديرجلا

•
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• تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة األوضاع اإلقليمية واستعدادات الحكومة حول إدارة األزمات
استأنف مجلس األمة جلساته العادية ،أمس ،بعد عطلة «الفطر» بمناقشة
استجواب وزير المالية د .نايف الحجرف ،المقدم من النائبين د .بدر المال ورياض
العدساني ،بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة .واعتلى المال والعدساني يمين
منصة الرئاسة ،بينما اعتلى الحجرف يسارها .وسأل رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند االستجواب ،الحجرف" :هل ترغب
في مناقشة االستجواب في جلسة اليوم (أمس) أم تطلب التأجيل؟" ،فأجاب الوزير
بالقول "مستعد للصعود إلى المنصة ،وتفنيد المحاور التي وردت في االستجواب
المقدم من النائبين" .ويشمل طلب االستجواب ،الذي قدم في  28مايو الماضي،
 5محاور ،األول يتعلق بـ"تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية" ،والمحور
الثاني بـ"االستثمارات وأبرز المعوقات" ،في حين ُيعنى المحور الثالث بـ"اإلضرار
بالمتقاعدين والمؤمن لهم" .أما المحور الرابع فيتناول "انتهاج سياسة غير حصيفة
في إدارة أصول الهيئة العامة لالستثمار" ،بينما تطرق المحور الخامس إلى "امتناع
الوزير عن اإلجابة عن األسئلة البرلمانية" ،وفق ما تقدم به النائبان .وفي حين وافق
المجلس على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة األوضاع اإلقليمية،
واستعدادات الحكومة حول إدارة األزمات ،كلف المجلس اللجنة الصحية البرلمانية
إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سالمة استخدام خدمة شبكات االتصال الجديدة
( ،)5Gعلى أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خالل شهر.
فهد التركي ومحيي عامر

البد أن
تحتاط
الحكومة
من نظام 5G
والتأكيد
على سالمته
ً
وخصوصا
فيما يتعلق
بالمدارس
واألطفال

الرومي

ماذا لو
حصل هجوم
إلكتروني
على البالد
وماذا عن
الحوادث
النووية؟

الدمخي

اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
األم ــة م ــرزوق الـغــانــم الجلسة
ال ـعــاديــة ال ـم ــدرج عـلــى ج ــدول
أعـمــالـهــا االس ـت ـجــواب الـمـقــدم
من النائبين بدر المال ورياض
العدساني لوزير المالية نايف
ال ـح ـج ــرف ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة
والنصف بعد أن رفعها نصف
س ــاع ــة ن ـت ـي ـجــة ع ـ ــدم اك ـت ـم ــال
ال ـن ـصــاب ،وت ــا األم ـي ــن ال ـعــام
أسماء الحضور والمعتذرين
والـ ـ ـغ ـ ــائـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ــن الـ ـجـ ـلـ ـس ــة
األخيرة وأسماء الغائبين عن
اجتماعات اللجان خالل الفترة
الماضية.
و ب ـعــد أن صـ ــادق المجلس
على مضبطة الجلسة السابقة
دون إبـ ــداء مــاح ـظــات ،انتقل
إلى بند الرسائل الواردة وكان
ً
مدرجا عليه أربعة بنود على
النحو اآلتي:
 رسالة من حضرة صاحبالسمو أمير البالد يشكر فيها
رئيس وأعـضــاء مجلس األمــة
على تهنئتهم سموه بمناسبة
عيد الفطر السعيد.
 ورسـ ــالـ ــة مـ ــن س ـم ــو ول ــيالـ ـعـ ـه ــد ي ـش ـك ــر ف ـي ـه ــا رئ ـي ــس
وأعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــة على
تهنئتهم سموه بمناسبة عيد
الفطر السعيد.
 ورسالة من عضو مجلساألمــة أسامة عيسى الشاهين
ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا ت ـك ـل ـي ــف ل ـج ــان
مجلس األمة الدائمة والمؤقتة،
كل في اختصاصها ،الوقوف
عـ ـل ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات األج ـ ـهـ ــزة
الحكومية المختلقة لمواجهة
األوض ــاع اإلقليمية المتوترة
واحتماالتها.
 ورسالة من عضو مجلساألمـ ـ ـ ــة م ـح ـم ــد ال ـ ـ ـ ــدالل ي ـط ـلــب
فـيـهــا تـكـلـيــف لـجـنــة ال ـش ــؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
إع ـ ـ ـ ــداد تـ ـق ــري ــر عـ ــاجـ ــل ب ـش ــأن
مــدى ســامــة اسـتـخــدام خدمة
ش ـب ـك ــات االت ـ ـصـ ــال ال ـج ــدي ــدة
( )5Gومـ ـ ــدى ت ــوف ــر وض ـم ــان
ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة لـلـمــواطـنـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن وس ــام ــة الـبـيـئــة
بسبب استخدام تلك الشبكات،
على أن تقدم اللجنة تقريرها
ل ـل ـم ـج ـل ــس قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة دور

جانب من الجلسة (تصوير عبدالله الخلف)

االنعقاد الحالي.
و كـ ـ ـ ـ ــان أول ا ل ـم ـت ـح ــد ث ـي ــن
ال ـنــائــب صــالــح ع ــاش ــور ال ــذي
شكر في مستهل حديثه سمو
األمـ ـ ـي ـ ــر وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
عـ ـل ــى ال ـت ـه ـن ـئ ــة ب ـع ـي ــد ال ـف ـطــر
ً
مـ ـشـ ـي ــدا ب ـج ـه ــود س ـم ــو أم ـيــر
الـبــاد وسـمــو ولــي العهد في
لم الشمل العربي واإلسالمي
وال ـتــاك ـيــد ع ـلــى دور الـكــويــت
ك ـح ـمــامــة س ــام ف ــي الـمـنـطـقــة
فـ ــي ت ــول ــي ه ـ ــذه ال ـم ـســؤول ـيــة
الجسيمة.

نظام عسكري
وقــال عــاشــور ،إن نظام G5
عـسـكــري واسـتـخـبــاراتــي وكــل
األط ـبــاء ي ـحــذرون مــن تطبيق
الـنـظــام بشكل واس ــع لتأثيره
على اإلنسان بطريقة مباشرة
أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة وأع ـمــدت ـهــا
ت ـخ ـلــف ع ــن األن ـظ ـم ــة األخـ ــرى
وإشعاعاتها قريبة من جاما
وأ ش ـ ـعـ ــة إ كـ ـ ــس ودول ك ـث ـيــرة
م ـن ـع ــت الـ ـنـ ـظ ــام م ـث ــل فــرن ـســا
وغـيــرهــا ودول رفـعــت قضايا
لوقف هذا النظام.
وأضاف عاشور :يجب على
الحكومة إجــراء دراســات على
ً
النظام قبل تطبيقه خصوصا
أن الــدراســات العالمية أثبتت
إص ــاب ــة ث ــاث ــة م ــن ك ــل خمسة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص وي ـ ـجـ ــب أن ت ـق ــدم
ً
ً
الحكومة تقريرا متكامال خالل
شهر وإال فإن هناك انعكاسات
صـحـيــة ع ـلــى ص ـحــة اإلن ـس ــان
السيما األطفال.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب
عبدالله الــرومــي ال ــدور الرائد
لـ ـسـ ـم ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــام
ً
ً
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا وع ــربـ ـي ــا وعــال ـم ـيــا
ون ـق ــول :كـفـيــت ووف ـي ــت وكـثــر
الله خيرك.
وأضـ ـ ــاف الـ ــرومـ ــي :البـ ــد أن
ت ـح ـت ــاط ال ـح ـك ــوم ــة م ــن ن ـظــام
 5Gوال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ســامـتــه،
ً
و خ ـصــو صــا فـيـمــا يتعلق في
المدارس واألطفال ونطلب أن
ً
ً
تـقــدم الـحـكــومــة تـقــريــرا كــامــا
حول هذا النظام للمجلس من
خالل اللجان المختصة.
بــدوره أبــدى النائب محمد

الـ ــدالل اع ـت ــزازه وف ـخــره بــدور
سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بـ ــال ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـلــى
مـسـتــوى الـخـلـيــج أو الـجــانــب
العربي أو الدولي فهو يسعى
ً
ح ـث ـي ـث ــا إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـس ـلــم
ال ــدول ــي وه ــذا الـمــوقــف نجده
في قلوب الكويتيين.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــدالل :ي ـج ــب أن
ت ـ ـكـ ــون ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـج ـي ــل
الخامس آمنة للبيئة واإلنسان
والحيوان ،والدستور يمنعنا
إذا ك ــان ه ــذا الـنـظــم فـيــه خطر
ع ـل ــى حـ ـي ــاة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،وهـ ــذا
ال ـن ـظــام يـخـتـلــف ع ــن األج ـيــال
األول والثاني والثالث والرابع
ون ـ ـس ـ ـبـ ــة اإلش ـ ـ ـعـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـت ــي
تمس اإلنسان كبيرة ،بالتالي
احـ ـتـ ـم ــاالت اإلصـ ــابـ ــة ك ـب ـيــرة،
ً
خصوصا أن تقنياتها تكون
ً
مـ ــوجـ ــودة ف ــي ك ــل  150م ـت ــرا
وم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة
جمدت هذا النظام لحين ثبوت
سالمته.
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ــدالل :يـ ـج ــب أن
تكلف اللجنة الصحية دراسة
الجيل الخامس بالتعاون مع
الحكومة وتقديم تقرير حول
ذلـ ـ ــك ،وهـ ـن ــاك غـ ـي ــاب ت ـ ــام فــي
التنسيق الحكومي حول إدارة
االزمات والمالجئ.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
ع ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي :ي ـ ـجـ ــب أن
تـ ـت ــاب ــع الـ ـلـ ـج ــان ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
حــول إدارة األزم ــات والبــد من
إنـشــاء جهاز لهذا األمــر يتبع
مجلس الوزراء يملك الدراسات
والصالحيات الكاملة وديوان
المحاسبة حذر من هذا األمر،
ً
مـ ـتـ ـس ــائ ــا :ومـ ـ ـ ــاذا لـ ــو حـصــل
هـجــوم إلكتروني على البالد
ك ـيــف س ـت ـكــون االسـ ـتـ ـع ــدادات
لحفظ المعلومات مثال وماذا
ع ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ان
حصلت هل تم االحتراز منها ؟
وشدد الدمخي على أن أزمة
ال ـس ـيــول ل ــم تـ ــدرس أسـبــابـهــا
من قبل الحكومة فما بالك عن
ال ـق ـضــايــا األخـ ـط ــر ل ــذل ــك البــد
من إنجاز الجهاز الخاص في
إدارة األزمات.
م ــن نــاح ـي ـتــه أع ـ ــرب ال ـنــائــب

غياب تام
في التنسيق
الحكومي
حول إدارة
األزمات
والمالجئ

الدالل

نريد من
الحكومة
أن تطمئن
المواطن حيال
االستعدادات
الهاشم

قرارات الجلسة
• وافق المجلس على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة االوضاع اإلقليمية
واستعدادات الحكومة حول ادارة االزمات.
• كلف المجلس اللجنة الصحية البرلمانية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سالمة استخدام
خدمة شبكات االتصال الجديدة ( ،)5Gومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين
وسالمة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات ،على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خالل شهر.
أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن ع ــن اع ـت ــزاز
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن لـ ـ ـي ـ ــس ب ــأمـ ـي ــر
اإلنسانية فحسب إنما بأمير
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـع ـم ــل عـلــى
رأب ا لـصــدع الخليجي ليعود
ً
ً
خليجنا واحدا كما كان فضال
عـ ـ ــن تـ ــرك ـ ـيـ ــزه ع ـ ـلـ ــى الـ ـحـ ـق ــوق
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة فـ ـيـ ـم ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق فــي
فلسطين ومواجهة صفقة القرن
المرفوضة.
وطلب الشاهين من الحكومة
رفـ ــض ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي مــؤتـمــر
ً
ال ـم ـنــامــة ،ال ــذي يـمـثــل ضـيــاعــا
للحقوق العربية والفلسطينية،
و يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب أن يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون مـ ــو قـ ــف
ال ـح ـكــومــة خ ـلــف م ــوق ــف سمو
األمير في هذه القضية ورفض
التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعـ ـ ــا ال ـش ــاه ـي ــن الـمـجـلــس
إلـ ـ ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى تـكـلـيــف
اللجنة الصحية لدراسة الجيل
الخامس مع الجهات المعنية
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي وت ـب ـيــان
خطورته على اإلنسان.
أم ــا الـنــائـبــة ص ـفــاء الـهــاشــم
فدعت إلى الله أن يحفظ سمو
األم ـ ـيـ ــر ع ـل ــى م ــايـ ـق ــوم بـ ــه مــن
جهود ال تستطيع عليها أعتى
الجبال وذلك لبث السالم ورأب
الـ ـص ــدع ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وت ــوخ ــي
الحيطة والحذر تجاه األوضاع
اإلقـلـيـمـيــة الـمـلـتـهـبــة ،وق ــال ــت:
أ نــا طلبت مــن وزراء الداخلية
وال ـ ــدف ـ ــاع وال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
واإلطـفــاء أن يقدموا خططهم،
وعندما عقدت الجلسة الخاصة
باألوضاع اإلقليمية لم يتحدث
إال وزي ـ ـ ــرا اإلع ـ ـ ــام وال ـت ـج ــارة
ً
فـنـحــن الن ــري ــد ل ـجــانــا ال نعلم
م ــا يـ ــدور فـيـهــا خ ـلــف األبـ ــواب
المغلقة حـتــى لــو كــا نــت هناك
جلسة سرية.

وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـهـ ــاشـ ــم :وزيـ ــر
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع مـ ـ ــوجـ ـ ــود والب ـ ـ ـ ــد أن
ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث ونـ ـ ــريـ ـ ــد أن نـ ـع ــرف
هــل ه ـنــاك جــاهــزيــة الـضـبــاط،
وال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع نـ ـفـ ـس ــه مـ ـ ــع وزيـ ـ ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وأري ـ ـ ـ ــد "أن ي ـب ـلــع
أحدهم" حبة الشجاعة ويخرج
ويـ ـكـ ـش ــف عـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
فـنـحــن نــريــد مــن الـحـكــومــة أن
تطمئن المواطن.

األوضاع اإلقليمية
وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء قـ ــائ ـ ـمـ ــة
الـمـتـحــدثـيــن ،وافـ ــق المجلس
ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـصـ ـي ــص س ــاع ـت ـي ــن
لمناقشة األو ض ــاع اإلقليمية
واس ـت ـعــدادات الـحـكــومــة حــول
إدارة االزمات الجلسة المقبلة.
ك ـم ــا وافـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس عـلــى
تكليف اللجنة الصحية دراسة
م ـ ـ ــدى سـ ــامـ ــة ن ـ ـظـ ــام ال ـج ـي ــل
ال ـخــامــس وإم ـكــان ـيــة تطبيقه
في البالد على أن تقدم اللجنة
تقريرها خالل شهر.
وأش ــار الرئيس الغانم إلى
أن وزي ــري الــدفــاع والــداخـلـيــة
أبلغاه بموافقة الحكومة على
مناقشة ا لـتـطــورات اإلقليمية
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدادات أج ـ ـهـ ــزت ـ ـهـ ــا
للطوارئ في الجلسة المقبلة.
وعقب انتهاء بند الرسائل
الـ ـ ـ ــواردة ت ــا األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ٥
شـ ـ ـك ـ ــاوى وعـ ــري ـ ـضـ ــة واح ـ ـ ــدة
م ــدرج ــة ع ـل ــى ال ـج ـل ـس ــة فـيـمــا
يلي نصها:
 -1ش ـكــوى ر ق ــم ( )448ضد
المؤسسة العامة للتأمينات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـش ــأن الـ ـض ــرر
ال ـ ــواق ـ ــع ع ـل ــى م ــواطـ ـن ــة جـ ــراء
رف ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ط ـل ـب ـه ــا
للتقاعد الطبي.

 -2ش ـكــوى ر ق ــم ( )449ضد
وزارة الصحة والهيئة العامة
لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة بـشــأن
الـ ـض ــرر ال ــواق ــع ع ـلــى مــوظـفــة
ل ــديـ ـه ــا إص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي ال ـع ـم ــود
ال ـف ـق ــري جـ ـ ــراء رف ـ ــض طـلـبـهــا
للتقاعد الطبي.
 -3ش ـكــوى ر ق ــم ( )450ضد
وزارة ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــوا صـ ـ ــات إدارة
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــن ف ــي
مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـش ــأن
الـ ـض ــرر الـ ــواقـ ــع ع ـل ــى مــوظــف
جــراء نقله إلــى قسم آخــر دون
وجه حق.
 -4عريضة ر قــم ( )451ضد
كل من مجلس الخدمة المدنية
ووزارة ا ل ـشــؤون االجتماعية
وديوان الخدمة المدنية بشأن
الضرر الواقع على الموظفين
في الوزارة جراء زيادة ساعات
الـعـمــل الــرسـمـيــة دون جــدوى
فعلية.
 -5ش ـكــوى ر ق ــم ( )452ضد
وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة وا ل ـص ـن ــا ع ــة
ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـضـ ــرر ال ـ ــواق ـ ــع عـلــى
باحث قانوني جراء عدم قبول
ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة تـكـلـيـفــه
الحضور وتمثيله الوزارة أمام
النيابة العامة.
 -6ش ـكــوى ر ق ــم ( )453ضد
وزارة األش ـغــال الـعــامــة بشأن
الـ ـض ــرر الـ ــواقـ ــع ع ـل ــى م ــواط ــن
جراء عدم طالء المطبات وعدم
مراعاة المواصفات القياسية
لها.
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس إل ــى بند
األسـ ـئـ ـل ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،وقـ ــال
أمين سر مجلس األمة النائب
ع ــودة ال ــروي ـع ــي :تـعــاقــب عــدة
وزراء تــرب ـيــة ع ـلــى الـ ـم ــدارس
غير المستغلة ولم يحدث

نواب يفتحون النار على َّ «الصحة» :خدماتها متدنية وحالتها مزرية
• باسل الصباح :مستشفى الجهراء لم ُيسلم من المقاول • عبدالله :لو أن مستشفياتنا محترمة لما أرسلنا الكويتي للخارج

• هايف :المريض يدخل بمرض ويخرج بأمراض • السويط :الوزارة «متوهقة» بتشغيل مستشفى الجهراء
وج ــه ع ــدد مــن ال ـنــواب ان ـت ـقــادات الذع ــة الــى
وزارة ال ـص ـحــة خـ ــال م ـنــاق ـشــة ب ـنــد األس ـئ ـلــة
البرلمانية ،مؤكدين ان الصحة عاجزة ومتوهقة
وخدماتها متدنية وتحتاج الــى اع ــادة الثقة
بالطبيب الكويتي.
وطلب النائب محمد هايف من وزير الصحة
الــدراســات الخاصة بانتشار مرض السرطان،
ً
مــؤكــدا أن مــا تـحــدث بــه المجلس حــول عالقة
ً
السرطان بأبراج االتصاالت أمر مهم خصوصا
مــع وج ــود بعض الـمــواقــع الـتــي م ــازال ينتشر
فيها اليورانيوم.
وقال هايف :أنبه وزير الدفاع أن هناك مواقع
فــي فيلكا يــوجــد بها الـيــورانـيــوم ونخشى أن
تؤثر على صحة المواطنين.
وأض ـ ــاف :أق ــول ل ــوزي ــر الـصـحــة ان خــدمــات
التمريض متدنية في مستشفياتنا والبــد أن
يعاد النظر في المتابعة والرقابة والتفتيش
لمراقبة هذا األمر ،فالمريض يدخل المستشفى
ً
بمرض ويخرج مليئا باألمراض.
ب ــدوره ،قــال النائب عمر الطبطبائي :حمل
وزارة الصحة ثقيل على أي وزير دون تقصير
م ــن ج ـه ــود وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .ب ــاس ــل الـصـبــاح
"والعيب في بعض المسؤولين من ربع صفاء
الهاشم وهناك طبيب يتالعب بمستقبل األطباء
الكويتيين".

وأضاف الطبطبائي :النواب باتوا يتوسطون
للمواطنين للحصول على غرفة خاصة ،هناك
أطباء وافــدون دون المستوى المطلوب والبد
أن تعيد الصحة جسر الثقة بالطبيب الكويتي
وبعض الوافدين يلعبون لعب والمتضرر هم
الكويتيون على أن يبقى الزين والشين يقضب
الباب.
وشــدد النائب ثامر السويط على أن إجابة
وزير الصحة حول مستشفى الجهراء الجديد
مـنـقــوصــة ،و"أقـ ــول ه ــذا مجلس يملك الــرقــابــة
ً
ً
ول ـي ــس م ـج ـل ـســا اس ـت ـش ــاري ــا أو لــاسـتـئـنــاس
الـسـيــاســي ،وه ــو لــم يــزودنــي بــإجــابــات كاملة
وقـلــت :هــل ستتم االستعانة بطواقم عالمية؟
وقلت ال .إذن ماذا يعمل رئيس الوزراء الكوري
عند زيارته المستشفى؟
وقــال السويط لوزير الصحة :إجاباتك عن
ســؤالــي الـخــاص بمستشفى الـجـهــراء الجديد
شكلية والمستشفى يحتاج ألف سرير.
ورد وزي ــر الـصـحــة الـشـيــخ بــاســل الـصـبــاح
ً
مؤكدا أن مستشفى الجهراء الجديد افتتح العام
الماضي ،ولــم يسلم مــن قبل المقاول لـلــوزارة
حـتــى اآلن وه ـن ــاك دراس ـ ــات سـ ــأزود الـســويــط
بها وزيــارة رئيس الــوزراء الكوري لمستشفى
الجهراء هي واحدة من عدة زيارات زار خاللها
مشاريع تنموية جديدة.

ً
وع ـقــب م ـج ــددا ال ـســويــط ق ــائ ــا :بــاخـتـصــار
وزارتــك عاجزة عن تشغيل مستشفى الجهراء
ومـتــوهـقــة وم ــا يـحـصــل تنمية خــرســانـيــة في
البالد فقط.
ووجــه النائب خليل عبدالله حديثه لوزير
ً
الصحة قائال :أتهم بعض المسؤولين بالتزوير
والتدليس في اإلجابة عن األسئلة البرلمانية
وفيما يتعلق بتمديد العالج في الخارج ففي
ً
لندن والقاهرة ال يوجد  25مريضا ،وأنا أشك
في هذه اإلجابة ومتأكد أن المسؤول الذي أجاب
ّ
علي أو المستشار ال تعلم عن إجابته وهناك من
ً
مددوا عالجهم في ألمانيا وأنا أعرفهم جيدا.
ورد الـ ــوزيـ ــر ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح ع ـل ــى خـلـيــل
ً
عبدالله قــائــا :ســؤالــك البرلماني كــان قبل أن
أتولى المنصب الوزاري وأسلوب تمديد عالج
المرضى يختلف من وزير آلخر وأرحب بسؤال
جــديــد مــن ال ـنــائــب ،وخـلـيــل ي ــرد :أن ــت تتحمل
ال ـجــانــب ال ـس ـيــاســي بـتــوقـيـعــك ع ـلــى اإلج ــاب ــة،
وأطلب منك أن تجر من اجــاب عن سؤالي من
أذنه والبد أن يحاسب.
وأكـ ــد خـلـيــل ع ـبــدال ـلــه ف ــي ال ـن ـهــايــة أن ــه "لــو
مستشفياتنا محترمة لـمــا أر سـلـنــا الكويتي
ليتعالج في الخارج لكن ما يحدث في المرافق
ً
الـصـحـيــة ع ـبــارة عــن وب ــاء وحــالــة مــزريــة جــدا
ً
صحيا".
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ً
مترئسا الجلسة وإلى جانبه الكندري والرويعي
الغانم
أي جــديــد فـيـهــا والــوزيــر
(د .حامد) العازمي أكد لي أن
هناك ميزانية كبيرة لهدمها
والبـ ـ ــد أن ي ـع ـلــن الـ ــوزيـ ــر ه ــذا
األمر.
ورد ال ــوزي ــر ال ـعــازمــي على
الـ ـ ــروي ـ ـ ـعـ ـ ــي قـ ـ ــائـ ـ ــا :أصـ ـ ـ ــدرت
توجيهاتي لهدم وإعادة بناء
ال ـم ــدارس الـقــديـمــة اب ـتــداء من
العام الدراسي المقبل.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
مـ ـحـ ـم ــد ا لـ ـ ـه ـ ــد ي ـ ــة ،إن وزارة
الكهرباء أصبحت بيئة طاردة
للكويتيين لعدم وجود بدالت
ً
لهم ،خصوصا أنهم يعملون
في أجواء خطيرة والمواطنين
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاص
واليحظون ببدالتهم ،والبد أن
يعيد وزير الكهرباء النظر في
هذا اإلطار ُ
ويمنحوا حقوقهم.

استجواب الحجرف
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس إل ـ ــى
مـ ـن ــاقـ ـش ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب وزيـ ـ ــر
المالية نايف الحجرف المقدم
من النائبين رياض العدساني
وب ــدر ال ـمــا ،وأع ـلــن الحجرف
اس ـت ـع ــداده ل ـص ـعــود المنصة
ل ـم ـن ــاق ـش ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب فــي
جلسة علنية.
ووافق المجلس على تحدث
مؤيد ومـعــارض لالستجواب
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ع ـ ـقـ ــب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء
المستجوبين مــن المناقشة،
وواف ـ ـ ــق ع ـل ــى دخـ ـ ــول ال ـفــريــق
ال ـم ـخ ـت ــص الـ ـمـ ـس ــان ــد ل ــوزي ــر
المالية نايف الحجرف.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ــاض
العدساني استجوابه مؤكدا
أن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب بـ ـعـ ـي ــد عــن
األم ـ ــور الـشـخـصـيــة ،وال ـه ــدف
منه اإلصالح ،وهو حق أصيل
لكل نائب ،واألصل المحاسبة،
والـ ــرقـ ــابـ ــة أص ـب ـح ــت أه ـ ــم مــن
ال ـت ـشــريــع ،اس ـت ـن ــادا لــدسـتــور
الكويت وحماية االموال العامة
وحرمتها.
وقال العدساني إن الحكومة
ت ـ ـحـ ــاول الـ ـت ــروي ــج لـلـضــريـبــة
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل غ ـ ــاء
المعيشة واألسعار ،والحكومة
مـســت جـيــب ال ـمــواطــن ،وتمت
سرقة أم ــوال الـبــاد بناء على
مسؤولين ،وعمليات استيالء
ع ـلــى الـ ـم ــال الـ ـع ــام وت ـع ــارض
الـمـصــالــح ،ول ــم تـتــم محاسبة

المسؤولين ،والوزير الحجرف
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاب ل ـ ـب ـ ـعـ ــض االم ـ ـ ـ ــور
وعــالـجـهــا ،ول ــم نـتـطــرق اليها
ف ــي االسـ ـتـ ـج ــواب واخ ـ ـ ــرى لــم
تعالج وتضخمت أدرجــت في
المحاور.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــات
واس ـت ـب ــاح ــة االمـ ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
كبيرة من قبل مدير التأمينات
االسبق الرجعان ،وهو هارب
والحكومة صرفت له خدماته
و ه ـن ــاك  16حـســا بــا مشبوها
ي ـم ـل ـكــه ف ــي ع ـ ــدد م ــن ال ـب ـنــوك
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،والـ ـ ـس ـ ــؤال :هــل
الرجعان السارق الوحيد أم أن
هناك عصابة معه؟».
واشار الى وجود قضيتين
جنائيتين ضــد ا لــر جـعــان في
ال ـك ــوي ــت وس ــويـ ـس ــرا ،وف ــري ــق
يتابع حساباته وأ صــو لــه في
عــدة دول ،وهــو استولى على
المال العام والمتقاعدين ووزع
المبالغ ،وكان هناك تواطؤ في
تهريبه خارج البالد.

مليار دوالر
واستطرد العدساني« :أكثر
من مليار دوالر مبالغ مختلسة
مــن قبل الــرجـعــان ،والحكومة
ق ــال ــت ف ــي ل ـج ـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
ال ـم ـبــالــغ ال ت ـت ـجــاوز م ــن 350
الى  400مليون ،وهناك تستر
واض ـ ــح ع ـل ــى هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة»،
مضيفا 30« :عــا مــا يتسترون
على فهد الرجعان وسرقاته،
وهــو كــان ياخذ عموالت على
صناديق المتقاعدين».
ورأى أن م ـج ـلــس ا ل ـ ـ ــوزراء
ي ـس ـت ـبــق االسـ ـتـ ـج ــواب ب ـبــاغ
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة ضـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرج ـ ـ ـعـ ـ ــان،
فـ ـ ـم ـ ــا تـ ـفـ ـسـ ـي ــر ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي ظ ــل
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات غ ـ ـيـ ــر ص ـح ـي ـح ــة
أد ل ــت بها الحكومة فــي لجنة
الـمـيــزانـيــات ،كــاشـفــا ان ــه سلم
الوزير الحجرف ملفين لتقديم
شكوى جديدة للنيابة ،ووزير
الخدمات كذلك ،لكن االمور لم
تعدل حتى يومنا هذا.
وبـ ـي ــن ان ع ـص ــاب ــة مـنـظـمــة
لسرقة امــوال البالد من خالل
شركة كابيتال لنك القابضة،
وت ــم تغيير اسـمـهــا ال ــى بترو
لنك بطرق احتيالية وتقدموا
ل ـ ـل ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
لـلـمـشــاركــة ف ـي ـهــا ،م ـمــا اح ــدث
ت ــاع ـب ــا ف ــي االمـ ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة،

جابر المبارك وأحاديث نيابية وحكومية
فضال عن بيع أصول صورية
من شركة كي جي ال ،مما يؤكد
االس ـت ـي ــاء ع ـلــى الـ ـم ــال ال ـعــام
والمبالغة في اعمال الصرف
لرئيس مجلس االدارة بقيمة
 150ال ـ ــف دي ـ ـنـ ــار لـلـمـصـلـحــة
الضيقة وليس للعامة.
وتابع« :مليون دينار حول
للص جديد هرب بجواز اخيه
لـيـتـمـتــع ف ــي ال ـمــاي ـيــن ،وهـنــا
يجب ان يكون لوزير الداخلية
دور تجاه هذا االمر».

مدينة صباح األحمد
واكـ ــد ال ـعــدســانــي ان هـنــاك
تـ ــدخـ ــات خ ــارجـ ـي ــة ل ـح ـمــايــة
ال ـم ـع ـتــديــن ع ـلــى ال ـم ــال ال ـعــام
فــي قضية صـنــدوق الـمــوانــئ،
وه ــؤالء اسـتــولــوا على مدينة
ص ـبــاح االح ـم ــد الـلــوجـسـتـيــة،
وسرقوها ووزعوا األرباح على
ال ــدول ــة ،واذا كــانــت الـبـيــانــات
المقدمة غير صحيحة وغير
دق ـ ـي ـ ـقـ ــة فـ ـسـ ـيـ ـص ــب ذلـ ـ ـ ــك ف ــي
مصلحة اللصوص».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي إلـ ــى
وجــود  57مليون دينار قيمة
االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـ ـل ــى أمـ ـ ـ ـ ــوال مــن
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـم ــوان ــئ وال ـق ـي ـمــة
اإلجمالية مع أمــوال التخارج
فاقت المليار دوالر.
وأوض ـ ـ ــح ان ـ ــه ع ـن ــدم ــا كـلــف
ديوان المحاسبة أحد قيادييه
وه ـ ــو ح ـم ــد ال ـع ـل ـي ــان لـتـقــديــم
األوراق ل ـل ـن ـي ــا ب ــة ل ـل ـت ـصــدي
لسرقات كي جي ال وصندوق
ال ـم ــوان ــئ وي ـص ــدر ح ـكــم بـهــذا
الـشـخــص وإدانـ ـت ــه ،لـكــن نحن
نثق بالقضاء ان يحكم حكمه
بالتمييز ،وأنــا اقــول ايــن دور
المؤسسات والوزير المعني؟
ف ــا يـ ـج ــوز أن يـ ـص ــدر دي ـ ــوان
المحاسبة بيانا لوحده ،وكان
مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض ان ت ـت ـضــامــن
ال ـح ـكــومــة م ــع ال ـع ـل ـيــان لحين
حكم التمييز ،لكن ما وصل من
رسالة أن أي شخص من جهة
رقابية يقال له هذه مستندات
اذهـ ــب بـهــا لـلـنـيــابــة سيصاب
ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــوف ،ألن ـ ـ ــه يـ ـشـ ـع ــر انـ ــه
مبيوع ،ورفــع الغانم الجلسة
ربع ساعة لصالة الظهر.
واستؤنفت الجلسة ،وواصل
ال ـ ـنـ ــائـ ــب ريـ ـ ـ ــاض الـ ـع ــدس ــان ــي
مـ ــراف ـ ـع ـ ـتـ ــه ح ـ ـيـ ــث ك ـ ـشـ ــف ع ــن
خسارة تعادل  ١٠ماليين دوالر

ف ــي أس ـه ــم ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
لـ ــا س ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وأن إ جـ ـم ــا ل ــي
ال ـخ ـس ــائ ــر غ ـي ــر م ـح ـق ـقــة نـحــو
 ١٧مليون دوالر ،وهـنــاك هدر
لـلـمــال ال ـعــام فــي الـمـشــروعــات
السياحية بنحو  ٢٩٠مليون
دينار.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي أن
المدينة الترفيهية هي بالنهاية
ـاه ،وقــالــوا افتتاحها
مدينة مـ ٍ
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرق عـ ـ ـش ـ ــر سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات،
ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ـس ــؤول
بتنازله عن اختصاص أصيل،
ومنحه للديوان األميري.
وتــابــع أن «الـنــاقــل الوطني»
أي الخطوط الجوية الكويتية
«ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــرونـ ـ ــه غ ـ ـ ـصـ ـ ــب» ف ـ ــأي
مؤسسة مــرت بالطريقة التي
شـهــدتـهــا الـكــويـتـيــة؟ و ٨٧في
ال ـم ـئ ــة م ــن م ــاحـ ـظ ــات دي ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة لــم تـتــم تسويتها،
وم ـ ـ ــا عـ ــال ـ ـجـ ــوه ه ـ ــي «ت ـس ــوي ــة
ً
ج ــزئـ ـي ــة» ،مـ ــؤكـ ــدا أن «نــاق ـل ـنــا
الــوطـنــي هــو األق ــدم بالمنطقة
ونطمح للتميز واالرتـقــاء لكن
وضعه من سيء إلى أسوأ.
وزاد أن ارتفاع الذمم َ
المدينة
التي تخص الجهات الحكومية
في  ٢٠١٧هي  4ماليين دينار،
وذمـ ـ ـ ــم م ــديـ ـن ــة أخـ ـ ـ ــرى ب ـل ـغــت
ً
 ١٤٤م ـل ـيــونــا ،وم ـج ـلــس إدارة
«الـكــويـتـيــة» يـتــم بالترضيات،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك مـ ـ ــن تـ ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــم
بالواسطة والمحسوبية ،وكان
ي ـف ـتــرض ع ــدم تـعـيـيــن أحــدهــم
ً
أدبيا ،وأقصد العضو السابع
الــذي كــان ينتقد مجلس إدارة
الكويتية السابق ويطالب بحله
ب ـس ـبــب عـ ــدم وجـ ـ ــود أص ـح ــاب
االخـتـصــاص بــه ،وســؤالــي هو
ش ـخــص ق ــان ــون ــي ال ع ــاق ــة له
بالطيران ،وتطاول على نصف
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،وه ــو
شخص غير محايد ...،ما اآللية
التي تم اختياره بها؟
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي أن
«التأمينات االجتماعية» حققت
ً
الـعــام الـمــاضــي أربــاحــا عالية
ب ـل ـغ ــت  ١.٨م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر،
وأرباحها نزلت العام الحالي،
و»خـلـهــم يعلنون» ،وأربــاحـهــا
كــانــت بالمجلس الماضي ٢١
ً
مليونا ،وتـقــدمــت بــاقـتــراح أن
يكون الممثل من وزارة التجارة
ال مـ ــن غ ــرف ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة لـمـنــع
تعارض المصالح.
وقـ ــال إن ال ـتــأم ـي ـنــات تملك

جلسة الـ  ...5Gبال إنترنت

مباحثات على هامش الجلسة
خــال مناقشة المجلس طلب تكليف اللجنة الصحية
دراسـ ــة م ــدى ســامــة اس ـت ـخــدام خــدمــة ش ـب ـكــات االت ـصــال
الجديدة « ،»5Gكان الفتا انفصال شبكة اإلنترنت عن قاعة
عبدالله السالم ،األمر الذي أعاق بعض أعمال اإلعالميين

في تغطية الجلسة ،وعاد االتصال بعد مطالبة النائب د.
بدر المال ليتسنى له عرض بعض المستندات على النواب
خالل مناقشة استجواب وزير المالية.

ً
أصـ ــوال ضـخـمــة ف ــا ي ـجــوز أن
من يرسم السياسات صاحب
ال ـ ـشـ ــركـ ــات وهـ ـ ـن ـ ــاك تـ ـض ــارب
ً
مصالح بالتأمينات ،مضيفا:
ً
«وج ـه ــت سـ ــؤاال ب ـشــأن الــدمــج
ب ـيــن ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
«بيتك» والبنك األهلي المتحد،
وال ـمــاك األصـلـيــون ليس لهم
ق ـ ـ ـ ــرار بـ ــال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،وهـ ـن ــاك
أرب ـ ــع ج ـه ــات ت ـم ـلــك ف ــي بيتك
والتأمينات تملك نحو  ١٩في
المئة بالبنك األ هـلــي المتحد
ولم نر أي دور للحكومة حول
تــأث ـيــر هـ ــذا ال ــدم ــج ،وإذا كــان
للدمج فــائــدة فنحن معه وإذا
كان غير ذلك فنحن ضده.

نظام شبكات
االتصال
الجديدة
« »5Gعسكري
 ٨مليارات دينار
واستخباراتي
وقـ ــال ال ـعــدســانــي ان أغـلــب
وكل األطباء
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة الـ ـت ــي
يحذرون من
ت ـشــرف عـلـيـهــا وزارة الـمــالـيــة
ال ت ـل ـتــزم ب ـقــواعــد ال ـم ـيــزان ـيــة،
تطبيقه
والصرف على حساب العهد ال
عاشور

يزال مستمرا وبلغ  ٨مليارات

ديـنــار ثــم انخفض حاليا الى
 ٦مـلـيــارات ،وهـنــاك مستندات
م ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــودة وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــات غ ـي ــر
واضحة ،والسرقات تحدث في
التخفيض فــي بند واالرتـفــاع
فـ ــي اخـ ـ ــر م ـث ـل ـمــا حـ ـ ــدث بـبـنــد
الضيافة بوزارة الداخلية ،وذلك
نتيجة عدم قيام وزارة المالية
بدورها ،والعهد اداة للتالعب
والضرر بالمال العام.
وخ ــاط ــب ال ـعــدســانــي وزي ــر
الداخلية بقوله ان المصروفات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة ت ــرت ـف ــع
وت ـت ـغ ـي ــر وال احـ ـ ــد ي ـع ـت ــرض،
ووزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ال تـ ـش ــرف،
ومــا الهدف من طلب صــرف ٥
مــايـيــن اخ ــرى اضــافــة ال ــى ١٥
مـلـيــون مـعـتـمــد؟ ه ــذا ن ــوع من
التعسف وغير مقبول ان يزيد
وزير الداخلية على كيفه.
وتـ ــابـ ــع الـ ـع ــدس ــان ــي :نـحــن
نـمــر ب ـ ــادارة غـيــر رش ـي ــدة ،وال
ي ـج ــوز الـتـقـشــف ع ـلــى حـســاب
المواطنين ،وأوقـفـنــا الوثيقة
ف ــي م ـ ــارس  ،٢٠١٧وس ـب ــق ان

اع ـل ـن ــت فـ ــي اسـ ـتـ ـج ــواب ان ــس
الـ ـص ــال ــح انـ ـ ـ ــذاك ع ـن ــدم ــا ك ــان
وزيـ ــرا لـلـمــالـيــة :نـحــن ال نريد
خ ـط ــة اسـ ـت ــدام ــة وانـ ـم ــا خـطــة
واقعية بعدم المساس بجيوب
المواطنين.
واوض ـ ـ ــح ق ــائ ــا :رف ـض ـن ــا ٦
ميزانيات في لجنة الميزانيات
والـحـســاب الـخـتــامــي ول ــم يتم
تنفيذ م ـشــروع مــن قـبــل هيئة
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة اال مـ ـحـ ـط ــة ال ـ ـ ــزور
والباقي على ورق.
وزاد ان ا لـ ـم ــوا ط ــن ه ــو من
جاء بالوافد ،واي زيادة رسوم
عـ ـلـ ـي ــه سـ ـي ــدفـ ـعـ ـه ــا الـ ـم ــواط ــن
بالنهاية ،والمواطن ال يتحمل
اخفاقات الحكومة ،وال اتحدث
عمن رواتبهم عالية ولكن من
رواتـ ـبـ ـه ــم م ـن ـح ـف ـضــة ،وي ـجــب
مساواتهم باصحاب الرواتب
العالية.

عكس الكالم
مــن جهته ق ــال النائب
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العدساني والمال :ملف الرجعان من أخطر القضايا والحكومة متقاعسة

ً
العدساني متحدثا
ب ــدر ال ـم ــا ف ــي مــرافـعـتــه:
هذا االستجواب موجه للوزير
بصفته ،وتقديرنا واحترامنا
ل ـش ـخ ـص ــه ،وهـ ـ ــو اسـ ـتـ ـج ــواب
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال مـ ـغـ ـل ــظ،
وح ــرصـ ـن ــا ع ـل ــى ع ـ ــدم م ـبــاغــة
الـ ــوزيـ ــر بـ ــاي ام ـ ــر ،وان نضع
جميع االمور بين يديه ،وليقدم
ما يثبت عكس كالمنا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا :س ـ ــأب ـ ــدا
ب ــالـ ـمـ ـح ــور ال ـ ـثـ ــالـ ــث الـ ـخ ــاص
باالضرار بأموال المتقاعدين
والمؤمن لهم الذين يسددون
اقساطا شهرية للتأمينات.
وذكر ان المتقاعدين ضخوا
اموالهم طوال  ٣٠سنة ،ويحق
لـ ـه ــم االخ ـ ـ ــذ بـ ـفـ ـك ــرة ال ـت ـك ــاف ــل
الـمــوجــودة ومــن هنا تحدثوا
عــن االس ـت ـبــدال ،واالخ اســامــة
الـ ـش ــاهـ ـي ــن وج ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ــؤاال عــن
االس ـت ـبــدال وج ــاء ال ــرد بشكل
س ـل ـبــي ،ومـ ــا ل ـفــت ن ـظ ــري هو
ال ـ ـسـ ــؤال ال ـم ــوج ــه م ــن صــالــح
عاشور للوزير الحجرف ،وقال
بـشـكــل واضـ ــح ان االس ـت ـبــدال
بوصفه ج ــزء ا مــن التأمينات
ليس قرضا لكنه يحقق مبادئ
الشريعة االسالمية.
ول ـفــت ال ـمــا بـقــولــه ان االخ
محمد المطير وجه سؤاال في
 ٢٠١٠ح ـ ــول وجـ ـ ــود ت ـض ــارب
فتاوى في ضــوء ما حــدث في
مـ ــوضـ ــوع االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ،حـيــث
ذه ــب ال ـب ـعــض ال ــى ان ــه جــائــز
شــرعــا وص ــدرت فـتــوى اخيرة
انـ ـ ـ ــذاك بـ ـ ــان االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال غـيــر
جائز شــرعــا ،وانــه ال اثــم على
من حصلوا عليه قبل صدور
ال ـف ـتــوى ،وال يـجــوز وض ــع اي
زيادة على االستبدال.
واف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا :ل ـ ـسـ ــت م ــن
ال ـنــاس الــذيــن يتعصبون في
مسألة الشريعة ،واتحدث عن
الـمــواطــن س ــواء ك ــان لــه ميول
شرعية او ال مثلما هناك بنك
اسالمي وتقليدي فهو صاحب
ال ـق ــرار ،فـهــل اي مــواطــن يقدم
على استبدال اطلع على هذه
الفتوى؟
وتابع :ال يقبل االمر دخول
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـت ــأم ـي ـن ــات فــي
مـخــاطــرات نتيجة عــدم اتباع
اسس االستثمار السليمة ،وما
سأقوله سيكون ليس بالسهل،
واود ان استطلع رأي الــوزيــر
فــي تـعــديــل قــانــون التأمينات
فيما يخص االسـتـبــدال حيث
ان الشركة المكلفة حــذرت من
تأثيره على مركز التأمينات.

القرض الحسن
واشــار المال الى ان القرض
ا لـ ـحـ ـس ــن ال ي ـم ـك ــن أن ي ـل ـغــي
االس ـت ـب ــدال ،وب ـعــد سـنــة نحن
امام ازمة مالية مع المتقاعدين
ب ـس ـبــب عـ ــدم ت ــرت ـي ــب ال ـق ــرض
الحسن مع القروض االخرى.
وذكر ان من أخطر القضايا
بـ ـ ـ ــاالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــواب مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
الــرجـعــان ،وه ــذا أحــد االحـكــام
ال ـت ــي صـ ــدرت ب ـح ـقــه ،وامـ ــوال
المتقاعدين يجب االستثمار
ف ـي ـه ــا بـ ـحـ ـص ــاف ــة ،وال يـمـكــن

الحجرف بين المال والعدساني
المغامرة بها فتخص اكثر من
 ١٤٤ال ــف مـتـقــاعــد و ٤٥٠الــف
موظف و ١١الف رب عمل.
وتـ ــابـ ــع :ص ـ ــدر قـ ـ ــرار الـبـنــك
الـ ـس ــويـ ـس ــري بـ ـف ــك االرت ـ ـبـ ــاط
بين اليورو والفرنك وبالتالي
استثمار التأمينات راح ينزل
هناك لكن هل من المنطق بعد
 ٢٤ساعة يتدمر الصندوق؟!
وخ ــاط ــب ال ــوزي ــر الـحـجــرف
ب ـق ــول ــه :ال ـص ـح ــاف ــة الـعــالـمـيــة
تقول لك االستثمار بصندوق
«ايـفــرســت» يتسم بالمخاطرة
العنيفة.
وقــال المال :من المقبول ان
يـنـخـفــض ال ـص ـن ــدوق ٪٣٠
بعد فك ارتباط العملة لكن ان
يتم تدميره! مستدركا بالقول:
االخ ال ــوزي ــر ال ت ـقــل ال ادري،
وق ــرع ال ـجــرس الـنــائــب ناصر
الـ ــدوسـ ــري ،ووجـ ــه أس ـئ ـلــة لك
بخصوص ايفرست.

إخفاقات
وأوضح المال ان «الحكومة
ط ـل ـب ــت الـ ـس ــري ــة بـ ـك ــل جـلـســة
ح ـتــى ت ـخ ـفــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالستثمار اخفاقاتها وتحيط
نـفـسـهــا ب ـس ـيــاج م ــن ال ـســريــة،
وســألـتــزم بـقــرار مجلس االمــة
ب ـ ـعـ ــدم ع ـ ـ ــرض االرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـت ــي
استمعت اليها اثناء المناقشة
بجلسات سرية وإن كنت ضد
هذا االمر».
وق ــال :احـتــرامــا للسرية لن
ً
اقول ارقاما ،لكن الوزير يعلم
قيمة االسهم في أميركا وكندا،
لكن هل مقبول ان يتم خروج
مدير دائــرة االسهم األميركية
 6اشهر ويتم التجديد إلجازته
ثالث مرات ،وفي المرة الرابعة
يحذر العضو المنتدب وتتم
الـ ـم ــوافـ ـق ــة ،وهـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ــدرون كــم
المليارات التي تدار هناك؟
وأضـ ـ ـ ــاف :اع ـل ــم ان ال ــوزي ــر
ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف اج ـ ـ ـ ــرى ت ـح ـق ـي ـقــا،
لـكــن منحه اج ــازة عــامـيــن امــر
غ ـيــر م ـق ـب ــول .وق ـ ــال مـخــاطـبــا
الحجرف :انت تعلم اهمية يوم
الجمعة في السوق األميركية
واريد ان اسألك :اين كان مدير
دائ ــرة االسـهــم األمـيــركـيــة يوم
 ١٤يــونـيــو؟ ومـ ــاذا لــو تـكــررت
احداث  ١١سبتمبر؟ واحتراما
لثقة رئيس المجلس واالمين
ال ـع ــام ل ــن ات ـح ــدث ع ــن االرقـ ــام
ال ـســريــة ال ـت ــي اط ـل ـعــت عليها
بشان االسهم بأميركا.
وتــابــع الـمــا :ال تــريــدون ان
يـ ـع ــرف أح ـ ــد اخ ـف ــاق ــات ـك ــم فــي
االس ـت ـث ـم ــارات لـ ــذا ت ـتــذرعــون
بـ ــال ـ ـسـ ــريـ ــة ،لـ ــاسـ ــف قـ ـ ـ ــرارات
االس ـت ـث ـم ــارات ت ـك ــون اح ـيــانــا
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ال فـ ـنـ ـي ــة ب ـح ـت ــة
وابعدوا اموال االجيال القادمة
ً
والمتقاعدين عن ذلك ،مضيفا:
ألف باء االستثمار تنص على
ً
اال تدخل استثمارا ال تستطيع
الخروج منه ،وهذا لم يتحقق
في االستثمار بفرنسا.
وذك ـ ـ ــر أن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لالستثمار تــذر عــت بالسرية
فــي رده ــا على س ــؤال للنائب

حديث مشترك بين النصف والرومي

خــالــد الـعـتـيـبــي بــاحــد بـنــوده
علما بــان الــدراســة المطلوبة
متوافرة واطلع عليها ديــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،ف ــإم ــا ان ت ـكــون
سرية على الكل او ال« ،كما أن
عمر الطبطبائي متعب حاله،
وس ــأل الــوزيــر الغلط عــن ريم
هاوس ،ولو سأل وزير االعالم
ألجابه بالشكل الصحيح ...فتم
تعيين مدير مغربي بطريقة
ً
غــري ـبــة ،مـشـيــرا ال ــى ان ثــاثــة
ارباع السيرة الذاتية الخاصة
بمدير رين هاوس بعد تعيينه
تحتوي على عـلــوم كمبيوتر
وتـ ـ ـ ــم ت ـس ـل ـي ـم ــه  ٥م ـ ـل ـ ـيـ ــارات
الدارتها.
وف ـ ـ ــي ح ــدي ـث ــه عـ ــن ح ـســاب
ِ
الـ ـعـ ـه ــد ذكـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــا :قـ ـل ــت إن
ع ـلــى ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ان
تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــن اجـ ـ ـ ــل حـ ـس ــاب
العهد واليوم جاءت لي اجابة
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ب ــأن ــه عــالــج
 ٣٧٨مـلـيــون دي ـن ــار واع ـل ــم أن
سـ ــاحـ ــك بـ ــاالس ـ ـت ـ ـجـ ــواب هــو
الــرقــم ال ــذي تعلنه بتخفيض
ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،لـ ـك ــن االم ـ ــر
الـخـطـيــر ،فـكـيــف ت ــم ذل ــك وتــم
تغيير الصيغة من عدم وجود
م ـس ـت ـن ــدات إل ـ ــى ع ـ ــدم وجـ ــود
وقت كاف.
وأك ــد ان قــانــون المراقبين
الماليين يجعلنا نرتكب خطأ
ً
فاحشا في مجلس االمة ،فهل
ت ـق ـب ـلــون اقـ ـ ــرار م ـي ــزان ـي ــات لم
يوقع عليه المراقبون؟ واعتبر
أن م ـس ـل ــك ال ـ ــدول ـ ــة هـ ــو خـلــق
حــالــة ه ـلــع ع ـنــد الـمــواطـنـيــن،
علما إذا تمت إضافة االربــاح
الـمـحـتـجــزة عـلــى االحـتـيــاطــي
الـ ـع ــام ف ـس ـي ـكــون ل ــدي ـن ــا اك ـبــر
احتياطي.
وخ ـ ـ ـتـ ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ــراف ـ ـع ـ ـتـ ــه
بـقــولــه :اب ــرئ ذمـتــي ام ــام الله
وال ـمــواط ـن ـيــن ،ان ــت الشخص
المؤتمن على اموال المواطنين
وهذا الملف دسم.
وبعدها انتهى من مرافعته
ل ـي ـب ــدأ وزي ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة نــايــف

الـحـجــرف بــالــرد على محاور
استجوابه.

مساءلة إصالحية
وقال الوزير نايف الحجرف:
مـنــذ الـلـحـظــة ال ـتــي قـبـلــت بها
الـتـكـلـيــف ال ـســامــي وانـ ــا ادرك
حجم المسؤولية واالمانة التي
اح ـم ـل ـهــا ،مــرح ـبــا بــالـمـســاء لــة
االص ــاح ـي ــة ال ـه ــادف ــة ،مـشـيــرا
الى ان االستجواب حق اصيل
منحه الدستور للنائب ولست
هائبا بل صادق.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف :انـ ــا
صادق مع نفسي قبل ان اكون
صــادقــا مــع االخ ــري ــن ،معاهدا
الـلــه والـشـعــب عـلــى الـ ــذود عن
م ـصــال ـحــه وام ـ ــوال ـ ــه ،وال ـع ـمــل
على تطبيق القانون ولو على
اقرب الناس لي ،وواجب الوزير
ت ـف ـن ـيــد ال ـ ـم ـ ـحـ ــاور ،وع ــاه ــدت
نفسي على تجسيد الممارسة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ــراق ـي ــة مـقــدمــا
المصلحة العامة على الخاصة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــع :لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ع ـ ـ ــاه ـ ـ ــدت
نفسي عـلــى أن نـقــدم للتاريخ
واالجيال القادمة مرافعة تتسم
بــال ـمــوضــوع ـيــة ورقـ ــي ال ـطــرح
وقوة الحجة ،مضيفا ان منصة
االس ـت ـجــواب ال تــرهـبـنــا ،وهــي
م ـن ـصــة الـ ـص ــدق ال ـت ــي تصنع
ال ـت ــاري ــخ ،والـ ـس ــؤال :ه ــل نحن
امــام استجواب دستوري قدم
فتمت المناقشة ام ا نــه تنفيذ
ل ــوع ــد فـ ــي ن ـ ـ ــدوة ان ـت ـخــاب ـيــة؟
وهل نحن امام ممارسة هدفها
االصالح ام ممارسة تقوم على
التنافس االنتخابي؟
وأوضـ ــح ان ال ـصــالــح الـعــام
ه ــو رائـ ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر ،وتـحـقـيـقــه
ه ــو ان ـبــل االهـ ـ ــداف ،الف ـتــا الــى
ان االستجواب جاء متضمنا
 ٥مـ ـح ــاور و ٧٢ادعـ ـ ـ ــاء٪٩٥ ،
منها جاء ت بموضوعات قبل
ان ات ــول ــى الـحـقـيـبــة ال ــوزاري ــة
وتـضـمـنــت ف ـقــرات تــم نسخها
مــن اسـتـجــواب ســابــق لرئيس

المال يعرض أحد المستندات
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الوزراء ،واخرى من استجواب
م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى ال ـ ـش ـ ـم ـ ــال ـ ــي وب ـ ــه
نـســخ كــامــل م ــن تـقــريــر دي ــوان
المحاسبة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرف :ن ـح ــن
امـ ــام اس ـت ـج ــواب ت ـشــوبــه عــدم
الدستورية بالرغم من كل ذلك
اثرت ان اتحمل مسؤولية الرد
كامال ،وان اواجــه االستجواب
بالمصداقية ،فقمة الصدق ان
نكون صادقين مع الوطن.
وشكر مقدمي االستجواب
على «اتــاحــة الفرصة الذهبية
لـتــوضـيــح ال ـج ـهــود ال ـصــادقــة
والـمـخـلـصــة ال ـت ــي ن ـق ــوم بـهــا،
و ٪٥فـ ـ ـق ـ ــط مـ ـ ـ ــن اد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب ت ـ ـخـ ــص فـ ـت ــرة
ّ
تولي المنصب ،وهناك جهود
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـ ــذلـ ـ ــت م ـ ـ ــن االخ ـ ـ ـ ــوة
القياديين فيما يخص ادعاءات
االسـتـجــواب ،ولـيــس لدينا ما
ن ـخ ـش ــاه ،ومـ ـن ــذ  ١١ديـسـمـبــر
 ٢٠١٧اي شـكــوى او شبهة تم
تحويلها الى مكافحة الفساد،
ولـ ــم ي ـص ــرف دي ـن ــار واح ـ ــد اال
مــن االعـتـمــادات التي تمت من
مجلس االمة».
و ق ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـح ـ ـجـ ــرف ان االخ
بــدر الـمــا فــي ن ــدوة انتخابية
ت ـح ــدث ع ــن ان ح ـس ــاب الـعـهــد
بـ ـل ــغ  ٨.٦مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات وال ـ ـيـ ــوم
انخفض حساب العهد بجهود
المخلصين ا لــى  ٤.٥مليارات
دينار.
واش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى ان صـ ـن ــدوق
االجيال القادمة خالل السنوات
الـعـشــر الـمــاضـيــة نـمــا ،٪١٥٢
وهناك اكثر من  ٤٢٠صندوقا
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــا ت ـس ـت ـث ـمــر فـيـهــا
الهيئة العامة لالستثمار ،وما
تم طرحه اليوم صندوقان فقط،
وسنرد عليهما ،ولدينا مراكز
لدراسة المخاطر في  ٣مواقع.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــرف ان
«التأمينات لالسف ربط اسمها
ب ـمــديــر س ــاب ــق هـ ـ ــارب ،ويــدنــا
فــي يــدكــم لـكــن هـنــاك قياديين
مـ ـخـ ـلـ ـصـ ـي ــن ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ،وتـ ــم

ً
محاطا بالنواب
ناصر الصباح

متابعة من المويزري وفهاد والكندري

التعاون مع السلطة التشريعية
بتشكيل  ٤لجان تحقيق».

الصندوق األسترالي
واس ـتــؤن ـفــت الـجـلـســة عقب
ص ــاة الـعـصــر ،وواصـ ــل وزيــر
المالية مرافعته االولــى قائال:
حـســاب الـعـهــد تــراجــع بنسبة
 47بالمئة ،والمناقالت المالية
منظمة دس ـتــوريــا وقــانــونـيــا،
وهي تعطي الميزانية مرونة،
وهيئة االستثمارات استطاعت
ان ت ـن ـمــو ب ــاألص ــول الـ ــى 152
بالمئة.
واش ـ ـ ـ ــار الـ ـحـ ـج ــرف الـ ـ ــى ان
ه ـي ـئ ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ق ـف ــزت
بــال ـص ـنــدوق ال ـس ـي ــادي كـثـيــرا
مقارنة بالصندوق األسترالي
والنرويجي ،وسنعلن ذلك في
الحالة المالية للدولة ،مؤكدا
ان مــا قــام بــه مدير التأمينات
السارق الهارب ال يندرج على
مؤسسة التأمينات التي رفعت
اول قـ ـضـ ـي ــة إل ف ـ ـ ـ ــاس ش ــر ك ــة
ابراج ،وشدد على أنه ال يوجد
تزييف للحقائق في موضوع
االستبدال.
وصفاء الهاشم تقول كالما
ع ـكــس م ــا ي ــوج ــد ف ــي الـتـقــريــر
والحجرف يؤكد ال مانع لدينا
من سحب التقرير ومناقشته
من جديد في اللجنة المالية.
وتابع الحجرف :شكلنا اربع
ل ـج ــان تـحـقـيــق بــرل ـمــان ـيــة في
قضايا مختلفة اثيرت من قبل
المجلس وا لـجـهــات الرقابية،
ون ـع ـم ــل ب ـش ـفــاف ـيــة ووضـ ـ ــوح،
وتــوجــد إح ــاالت للنيابة قمنا
بـ ـه ــا ،م ـض ـي ـفــا 5 :بــال ـم ـئــة مــن
مـ ـح ــاور االسـ ـتـ ـج ــواب اتـحـمــل
مسؤولياتها السياسية لكن
 95بالمئة لست مسؤوال عنها
النـ ـه ــا ح ــدث ــت ق ـب ــل ان أت ــول ــى
حقيبة المالية.
وقـ ـ ـ ـ ــال :ه ـ ـنـ ــاك ن ـ ــوع ـ ــان مــن
ال ـع ـهــد ،وي ــوج ــد ق ـصــور كبير
فــي فهم هــذا الـحـســاب ،ونحن
نتكلم عــن مبلغ وص ــل ال ــى 8
مليارات سابقا ،واليوم تراجع
كـثـيــرا ،مـسـتــدركــا :ال يمكن ان
تكون مبالغ العهد مختفية او
ال نعلم عنها انما هــي مبالغ
م ـتــراك ـمــة تــرت ـفــع وتـنـخـفــض،
وك ــل دي ـن ــار م ــرص ــود ،ونـحــن
اقسمنا على احترام الدستور
وامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،ونـ ـع ــال ــج
وف ــي اي
الـمـبــالــغ بــاس ـت ـمــرارِ ،
ل ـح ـظــة ن ـش ـعــر ب ـش ـبـهــة ف ـســاد
نـتـخــذ االجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
بما يحفظ االموال العامة ولن
نسمح بذلك.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف جـ ــديـ ــة
الحكومة في معالجة حساب
الـعـهــد ووض ــع ضــوابــط لعدم
تكراره مستقبال ،الفتاُ :سئلنا
في احد اجتماعات الميزانيات
هل يمكن ان نصل الى ان يكون
حساب العهد صـفــرا؟ فاجاب
مستشار اللجنة ذاتــه بانه ال
يمكن ذلك.
وتابع الحجرف :بعد شهر
م ــن دخ ــول ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة عـمـمــت
عـلــى ك ــل ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة

ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـسـ ــويـ ــة حـ ـس ــاب
الـعـهــد ف ــي ك ــل ج ـهــة ،وش ــددت
على ضرورة اتخاذ االجراء ات
وتبع ذلك قرار مجلس الوزراء
لتطبيق خطة معالجة حساب
العهد بتخفيضها ،وتوصلنا
الـ ــى ن ـت ـي ـجــة ج ـي ــدة م ــن خ ــال
تـ ـع ــاون ال ـح ـك ــوم ــة وال ـج ـه ــات
الرقابية.
وقـ ــال :فــي  13م ــارس 2018
ارسـ ـلـ ـن ــا ك ـت ـب ــا الرب ـ ـ ــع ج ـهــات
تستحوذ على  68بالمئة من
حـ ـس ــاب الـ ـعـ ـه ــد وهـ ـ ــي لــدي ـهــا
م ـك ــات ــب خ ــارج ـي ــة وت ـ ــم اب ــاغ
البنك المركزي بان اي جهة من
الجهات االربع تريد ان تحول
ام ــواال البــد ان تـكــون بموافقة
م ـك ـت ــو ب ــة مـ ــن وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة
واستجابت الجهات.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف :وزارة ا ل ـص ـح ــة
طلبت مبالغ لتغطية مصاريف
ال ـ ـعـ ــاج ب ــالـ ـخ ــارج وال ـت ـع ـل ـيــم
العالي طلبت تعزيزا لبعثات
الطلبة الــدارسـيــن فــي الـخــارج
وقـ ـلـ ـن ــا لـ ـه ــم البـ ـ ــد ان نـحـظــى
بـمــوافـقــة مجلس االم ــة ممثال
ب ـل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات إلخ ـ ــراج
االع ـت ـمــاد ال ـمــالــي ال ــذي يمكن
الصرف منه.
وبـيــن انــه فــي  14م ــارس تم
اخطار لجنة الميزانيات بخطة
وزارة المالية لمعالجة حساب
العهد ،وانعكس على مشروع
الميزانية الذي سيناقش قريبا.
وقال الحجرف :كنا صارمين
جدا في ضوابط حساب العهد،
وال ــوزراء زعـلــوا ،وقلنا لهم :ال
يـمـكــن ص ــرف دي ـن ــار واح ــد اال
من خالل النظام المالي للوزارة
وضوابطه.
واش ـ ـ ــار الـ ــى ان ال ـم ـنــاقــات
المالية منظمة دستوريا ،وال
يـمـكــن ان تـبـلــغ الـمـيــزانـيــة 22
مليار دينار جامدة بال مرونة
وال نقل اي مبلغ من باب الخر
اال م ــن خـ ــال ق ــان ــون ي ـصــدره
المجلس ،واستثنى المشروع
النقل ما بين االبواب.
وك ـ ـشـ ــف ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ان 46
بالمئة من اجمالي المناقالت
م ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـع ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــات
الكويتيين فــي اجـهــزة الــدولــة
من خالل القانون.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـحـ ـج ــرف:
ح ــافـ ـظـ ـن ــا عـ ـل ــى الـ ـ ــدعـ ـ ــوم فــي
ال ـم ـي ــزان ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وقـمـنــا
ب ـض ـب ــط ال ـ ـهـ ــدر فـ ــي ال ـج ـه ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة رغـ ـ ـ ــم اعـ ـت ــرافـ ـن ــا
ُ
بـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــوده ،ولـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــل أي
اس ـت ـج ــواب ل ــوزي ــر مــال ـيــة من
االستثمارات و«التأمينات» ولن
نكابر ونقول إن األمور عندنا
مئة في المئة.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـحـ ـج ــرف :هـيـئــة
االستثمار تـتـعــاون مــع كبرى
ال ـب ـيــوت االس ـت ـشــاريــة لتقديم
أفـ ـ ـض ـ ــل دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـجـ ـ ــدوى،
ونحظى ب ــإدارة رشيدة تعمل
فـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى ان
ه ـنــاك م ــن يـتــابــع اسـتـجــوابـنــا
م ــن خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت وخ ــاص ــة
فيما يتعلق بهيئة االستثمار،
وم ـ ــاذا سـنـقــول عـنـهــا ،ومــديــر
ال ـص ـنــدوق يـتــم اخـتـيــاره
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برلمانيات

الحجرف :المنصة ال ترهبنا واالستجواب تنفيذ لوعد انتخابي

الحجرف يتوسط فريقه
بعناية شديدة.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن ت ـ ـقـ ــاريـ ــر م ـه ـمــة
تـ ـخ ــرج مـ ــن إدارة ال ـم ـخ ــاط ــر،
«وم ـس ـت ـعــد أن أزود اي نــائــب
ب ـت ـقــاريــرهــا وه ــي مـهـمــة جــدا
ولـ ـيـ ـس ــت ص ـ ــوري ـ ــة ،ولـ ـ ــم يـعــد
العائد وحده مهددا لالستثمار
ان ـم ــا ال ـم ـخــاطــر ال ـت ــي تــرتـبــط
بــه ،ويحب ان نثق بالكفاء ات
الكويتية التي تعمل في هيئة
االستثمار».
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد :ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرق
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب الس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
أريفا التي خسرت بعد وقوع
ال ـكــارثــة فــي  2011والـتـخــارج
 ،2017وهذا الموضوع لم يكن
في عهدي ،ومن غير الصحيح
أن تـ ـك ــون كـ ــل اس ـت ـث ـم ــارات ـن ــا
ناجحة ،وأي خبير يقول هذا
الـكــام أق ــول لــه اطـلــع ب ــرة ،ألن
النظام المالي معرض للربح
والـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة ،ومـ ـ ــا ع ـل ـي ـن ــا إال
أننا نعمل على صياغة خطة
صحيحة ال نـشــاء استثمارات
نــاجـحــة ،وك ــل دوالر خسرناه
ال ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة خـســرت
تـ ـسـ ـع ــة دوالرات أ م ـ ــا م ـ ــه ألن
ال ـم ـشــروع شــراكــة مــع فــرنـســا،
م ـش ــددا عـلــى ان ال ـت ـخــارج مع
الحكومة الفرنسية في شركة
أريـ ـف ــا كـ ــان االفـ ـض ــل واألس ـل ــم
وخــاصــة بعد الـكــارثــة المالية
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وإغ ـ ـ ـ ــاق م ـصــانــع
الطاقة النووية.
وقال إن التخارج في قضية
شـ ــركـ ــة أري ـ ـ ـفـ ـ ــا ك ـ ـ ــان اتـ ـج ــاه ــا
م ـه ـمــا وص ـح ـي ـحــا لـتـخـفـيــض
الخسائر بدال من دفع ملياري
دي ـن ــار ،مـسـتــدركــا :استثمرنا
ف ــي ص ـنــدوق ـيــن اسـتـثـمــاريـيــن
عــالـمـيـيــن بـلـغــت نـسـبــة الــربــح
فيهما  157فــي ا لـمـئــة بمقدار
 6مليارات.

تجربة صعبة
وأك ــد أن  96فــي الـمـئــة من

 ...ويدون مالحظاته
اس ـت ـث ـمــارات ـنــا م ــوج ــودة في
دول ر ئـ ـيـ ـسـ ـي ــة و عـ ـم ــا تـ ـه ــا
م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــرة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا ال ـ ـ ــى أن
«ال ـتــأم ـي ـنــات» م ــرت بـتـجــربــة
صـعـبــة ت ـع ــرض فـيـهــا ال ـمــال
الـعــام ألبشع أن ــواع االنتهاك
والـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ب ـس ـب ــب ال ـم ــدي ــر
ال ـهــارب عـلــى م ــدى  30عــامــا،
ونـحــن نــؤكــد انــه تـعــدى على
الـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام وهـ ـ ــو سـ ـ ــارق،
ورف ـ ـع ـ ـنـ ــا  7قـ ـض ــاي ــا ض ـ ــده،
وآخـ ــرهـ ــا كـ ــان أم ـ ــس ،ونـحــن
ن ـع ـمــل بـمـهـنـيــة ون ـح ــن على
منصة ال ـصــدق ول ــن نتنازل
عــن دي ـنــار واح ــد ،ومـتــى قرر
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ت ـق ــدي ــم
ال ـ ــدع ـ ــوى ن ــدع ـم ـه ــم فـ ــي ذل ــك
والت ــأخ ــذن ــا ف ــي ال ـم ــال ال ـعــام
لومة الئم.
وشدد الحجرف على ان اي
معاملة كــان يوقعها المدير
ال ـس ــاب ــق لـلـتــأمـيـنــات ال تقل
عـمــولـتــه فـيـهــا ع ــن خمسين
مليون دينار ،ويوجد لدينا
ً
 14صندوقا متعثرا.
وأضاف :ال يمكن ان نربط
«التأمينات» بمصير المدير
ال ـ ـ ـسـ ـ ــارق الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارب ،ووكـ ـي ــل
الـنـيــابــة حـمــود الـشــامــي قــدم
مـ ــراف ـ ـعـ ــة رائـ ـ ـع ـ ــة حـ ـ ــول ه ــذه
القضية قدم خاللها  6ماليين
مستند برفقة فريق قانوني
سـ ـيـ ـمـ ـكـ ـنـ ـن ــا مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
األموال العامة والقبض على
ال ـمــديــر الـ ـه ــارب ،وه ـن ــاك 97
من الكوادر الوطنية يديرون
ال ـم ــؤس ـس ــة اآلن ،وأوصـ ـل ــوا
أرباحها إلى  1.3مليار دينار،
وال ـمــاضــي  1.8مـلـيــار ،وهــذا
ال يعني الـخـســارة بــل هناك
ظروف تحكم.
وت ــاب ــع :ج ـهــد كـبـيــر يـبــذل
في «التأمينات» من أجل سد
ك ــل ال ـث ـغــرات ال ـتــي عـمــل بها
المدير الهارب الذي كان يدير
اموال المؤسسة وحده ،واآلن
تغير الوضع بعد المراجعة

حدث في الجلسة
الغانم :دخول القاعة أو رفع الجلسة

الشديدة ،وهناك  97كويتيا
ي ـقــودون الـمــؤسـســة لمرحلة
جديدة ،وهم مفخرة يديرون
 30مليار دينار ،واآلن نعمل
عـلــى مـعــالـجــة االسـتـثـمــارات
المريضة وتحقيق العوائد
المالية.
وبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــرف أن
«الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات» ت ـف ـخــر بــأن ـهــا
اول جـ ـه ــة ح ـك ــوم ـي ــة رف ـعــت
قـ ـضـ ـي ــة عـ ـل ــى شـ ــركـ ــة اب ـ ـ ــراج
بعد اكتشافها أن االستثمار
خاسر وفاشل ،وكانت الشركة
تحصل عـلــى ق ــروض كبيرة
من العهد البائد ،وتم اكتشاف
ان ه ــذا االس ـت ـث ـمــار مـشـبــوه،
وال ـمــؤس ـســة ات ـخ ــذت خـطــوة
جريئة إلعالن إفالس «أبراج»
بعد تعريتها ،حتى و كــاالت
األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـع ــال ـم ـي ــة ت ـن ــاول ــت
الموضوع.

وك ـش ــف الـ ــوزيـ ــر أن نــائــب
رئـيــس مجلس األم ــة عيسى
ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري أول م ـ ـ ــن ش ـك ــل
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ل ـم ـت ــاب ـع ــة
ق ـض ـي ــة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار صـ ـن ــدوق
ال ـم ــوان ــئ ع ـنــدمــا ك ــان وزي ــرا
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواصـ ــات ،وه ـ ـ ــذه كـلـمــة
حــق بـشـخـصــه ،فاالستثمار
ً
ك ــان  40مـلـيــونــا قـبــل االدارة
الجديدة واحتجزت االمــوال
ً
ً
وبذلت المؤسسة جهدا كبيرا
الس ـتــردادهــا وحملت احــدى
الرسائل خارج الكويت بهدف
حماية «المالية» واسترجعنا
ً
 36من أصل  40مليونا.
وأعـ ـل ــن الـ ــوزيـ ــر ال ـح ـجــرف
أن ال ـع ــدس ــان ــي س ـ ّـل ـم ــه مـلــف
تـجــاوزات صندوق الموانئ،
مضيفا :وأقول له بعد دراسة
الـ ـف ــري ــق الـ ـق ــان ــون ــي :ال ـم ـلــف
اآلن فــي عهدة النائب العام،

ً
الجراح متوسطا النواب

المبارك موجود في الجلسة

دعا رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أعضاء المجلس
من النواب والوزراء إلى الحضور للقاعة لبدء الجلسة أو
رفعها بشكل نـهــا ئــي ،بعدما تــأ خــر مــو عــد هــا عــن الساعة
 9:30عقب رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ،فبادر
الجميع إلى دخول القاعة لتبدأ الجلسة.

 5نواب حضروا المناقشة

ال شخصانية في االستجواب

لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين لالستجواب الـ  5نواب مع
عدد قليل من الوزراء خالل مرافعتي رياض العدساني وبدر المال.

قال ريــاض العدساني ،إن استجوابه وبــدر المال لوزير
ً
ال ـمــال ـيــة د .ن ــاي ــف ال ـح ـج ــرف ل ـيــس ش ـخ ـصــان ـيــا ،ب ــل جــاء
ً
دفاعا عن المال العام ،معربا عن احترامه لشخص الوزير
الحجرف.

بعد استرساله في مرافعته ذكــر المال أن وقته شــارف على
االنتهاء ،فعقب بقوله" :متبقي  7دقائق خلني ألحق على العهد".

حضور نسائي في الجلسة

حضر رئـيــس الـ ــوزراء سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك للجلسة
واستمع لجزء من االستجواب.

ألحق على ُ
العهد

 ...وخالل الرد على االستجواب

فقراته نسخت
من استجواب
سابق لرئيس
الوزراء
وأخرى من
استجواب
الشمالي
وتقرير ديوان
المحاسبة

الحجرف

وتوصلنا الى أن التخارج في
مـلــف ص ـنــدوق ال ـمــوانــئ بلغ
 500مليون دي ـنــار ،وال أريــد
أن أفصح عما يحدث حاليا
في الفلبين لسالمة اإلجراءات
التي نحن بصدد اتخاذها.
وقال الحجرف :ال يمكن أن
تكون أمــوال المدينة الطبية
غ ـي ــر م ـس ـت ـث ـم ــرة ،وأؤك ـ ـ ــد أن
عــوائــدهــا بـلـغــت  12بالمئة،
وأؤكـ ــد للشعب الـكــويـتــي أن
مـ ــا ورد مـ ــن م ـ ـحـ ــاور ب ـشــأن
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
سـنـتــابـعـهــا ت ـم ــام ــا ،وأعـ ــرف
أن ط ـب ـي ـعــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــن م ـت ـح ـف ـظ ــة
إع ــام ـي ــا ،ومـ ــن يـعـمــل هـنــاك
من كــوادر وطنية مجتهدون
في إحداث نقلة نوعية بهذه
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،ون ـت ـخ ــذ كــل
اإلجراءات من منطلق الضمير

الحي والمسؤولية.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
والعسكرية في جلسة علنية،
فهما خطا الــدفــاع األول عن
الـ ـب ــاد ،وت ـع ـل ـمــون ج ـي ــدا أن
منظمات التصنيف العالمي
تـ ـخـ ـم ــن م ـ ـبـ ــالـ ــغ ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
السيادي ،ولكن ال نعلن عنه
إال أمام ممثلي الشعب.

شرارة االستجواب
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـم ــؤ سـ ـسـ ـي ــن
اسـ ـتـ ـشـ ـع ــروا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة أن
تكون الحالة المالية للدولة
ف ــي جـلـســة ســريــة ألهميتها
وح ـســاس ـي ـت ـهــا ،وسـنـحــافــظ
على هــذا الـمــوضــوع ،وطلب
ال ـس ــري ــة يـ ـق ـ ّـدم ف ــي الـجـلـســة،
ويصوت عليه نواب األمة.
وأض ـ ــاف ال ــوزي ــر :الـشــركــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
هـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرارة الـ ـت ــي قــدحــت
االستجواب ،وحضرت جزء ا
مـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـلــس إدارة
ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ــع الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات،
وأؤك ــد أن الـتـعــاون مــع لجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات واجـ ــب يـفــرضــه
ال ــدسـ ـت ــور ،وه ـ ــذا ال يحتمل
التأويل ،وما حدث في اللجنة
عبارة عن وجهة نظر قانونية
تمثل الحكومة ،بل
طرحت ال ّ
قائدها.
و بـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أن إ صـ ـ ـ ـ ـ ــدار 160

شـيـكــا ع ـلــى ب ـي ــاض م ــن قبل
«الكويتية لالستثمار» أ بــرز
ال ـم ـل ـف ــات الـ ـت ــي ط ــرح ــت فــي
لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات ،ل ـكــن في
الحقيقة هي شيكات «فاضية»
ال توقيع عليها ،بهدف صرف
المكافآت السنوية ،مشيرا الى
أن الشيكات التي ادعــى أنها
استخدم،
على بياض بعضها ُ
والبقية أعيدت للخزينة وال
ض ـي ــر ف ـي ـه ــا ،وال ـم ـي ــزان ـي ــات
طـلـبــت  11مطلبا نـفــذ منها

 9ط ـل ـبــات ،وتـبـقــى مـطـلـبــان،
وال غنى لنا إال التعاون مع
اللجنة.

ُ
لست حجر عثرة

وش ــدد الــوزيــر عـلــى أن ــه ال
يمكن أن يبقى  95فــي المئة
مـ ـ ــن م ـ ـ ـحـ ـ ــاور االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب
مفتوحة ويتحملها ال ــوزراء
ا ل ـســا ب ـقــون والمستقبليون،
وأنا اليوم أريد أن أغلق هذا
الملف كي ال يأتي وزير مالية
بعدي لـ ُـيـســاء ل عــن القضايا
نفسها.
وقــالُ :سئلت عن االندماج
بين بنكي التمويل واألهلي
الـمـتـحــد ،وقـلــت إذا ك ــان هــذا
االن ــدم ــاج يـحـقــق عــوائــد وذا
جــدوى وإيجابيا على المال
العام ،فسنمضي به.
وأضـ ـ ــاف :أربـ ــأ بــاألخــويــن
العدساني والمال أن ينعتاني
بـ ــأن ـ ـنـ ــي ح ـ ـجـ ــر عـ ـ ـث ـ ــرة أمـ ـ ــام
المتقاعدين ،وهذا الكالم كان
م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أال يـحـصــل،
وأؤكد أن يد التعاون ممدودة،
وال ـت ـقــريــر ال ــذي اسـتـنــد إليه
الـمـسـتـجــوبــان ف ــي مــوضــوع
االستبدال هو تقرير اللجنة
المالية.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :كـ ـ ـي ـ ــف ن ـت ـح ـم ــل
مسؤولية قــانــون التأمينات
ا ل ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــدر  ،1976و بـ ـ ــدر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـمـ ـ ــره خ ـم ــس
س ـ ـنـ ــوات وقـ ـتـ ـه ــا؟ وإذا ك ــان
القانون يحدث التوجس بين
ال ـنــواب فــا مــانــع مــن سحبه
وإعادته إلى اللجنة المالية،
ونناقش الملف ،ونتعهد أن
نـكــون معهم جميعا لخدمة
المتقاعدين.
وانـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه،
وب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـم ــرافـ ـع ــة ال ـث ــان ـي ــة
للمستجوبين.

١٠

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4140األربعاء  12يونيو 2019م  9 /شوال 1440هـ

local@aljarida●com

«الداخلية» :أي مقيم لديه ملصق إقامة
قبل  10مارس يستطيع السفر بدون «المدنية»

وزير العمل الفلسطيني يبحث والعقيل
توظيف عمالة بالده المؤهلة بالكويت

اعتبرت أن مقطع «فيديو المطار» يفتقد الدقة

دورة تدريبية
لضباط الصف
الجامعيين لترقيتهم
إلى رتبة مالزم

نـفــت وزارة الــداخـلـيــة مــا تم
ت ــداول ــه عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي بشأن مقطع فيديو
في مطار الكويت الدولي تضمن
عدم إمكانية سفر المقيمين إال
بوجود بطاقة مدنية ،مؤكدة انه
يفتقد الدقة.
وأعـلـنــت الـ ــوزارة ،فــي بيان،
أن أي مقيم لديه ملصق اإلقامة
س ــاري ــة ال ـم ـف ـعــول ق ـبــل ص ــدور
الـقــرار ال ــوزاري رقــم 2019/135
ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ  2019 /3 /10ب ـش ــأن
االس ـت ـعــاضــة بـمـلـصــق اإلقــامــة
بــال ـب ـطــاقــة ال ـمــدن ـيــة يستطيع
السفر بدون البطاقة ،بل يعتمد
على الملصق الموجود بجواز
السفر.
وأوضـحــت أن مــن قــام بعمل
إقامة من تاريخ  2019/3/10فما
بعد أو نقل معلومات من جواز
سفره القديم إلى جوازه الجديد
ف ـهــذا ي ـح ـتــاج ع ـنــد ال ـس ـفــر إلــى
البطاقة المدنية ،بحيث يكون

االسم األول واألخير من البطاقة
ً
المدنية التينيا مطابقا للجواز،
وجنسية حامل الجواز مطابقة
للبطاقة المدنية ،ورقم الجواز
يـ ـك ــون ص ـح ـي ـحــا ف ــي ال ـب ـطــاقــة
المدنية.
وذك ــرت أنـهــا سبق أن قامت
بحملة إعــامـيــة بـشــأن صــدور
الـقــرار ال ــوزاري رقــم 2019/135
بـ ـش ــأن االسـ ـتـ ـع ــاض ــة بـمـلـصــق
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ب ــالـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـم ــدن ـي ــة
بــال ـت ـعــاون م ــع اإلدارة الـعــامــة
لشؤون اإلقامة والهيئة العامة
للمعلومات المدنية والجهات
األخرى المعنية.
وأ ه ـ ــا ب ـ ــت اإلدارة ب ــو س ــا ئ ــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي مــراعــاة
الدقة والـحــذر فيما تنشره من
أخبار تتعلق بالشأن األمني.
في مجال آخر ،ذكرت اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني
ب ــوزارة الداخلية أنــه ً
بناء على
توجيهات نائب رئيس مجلس

عصام النهام

ال ــوزراء وزيــر الداخلية الفريق
م .الشيخ خالد الـجــراح ،أصدر
وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة الـفــريــق
ً
ع ـص ــام ال ـن ـهــام تـعـمـيـمــا بعقد
دورة ت ــدري ــب ل ـض ـبــاط الـصــف
من حملة المؤهالت الجامعية
ً
ت ـم ـه ـيــدا لـتــرقـيـتـهــم إلـ ــى رتـبــة
ً
م ـ ـ ــازم ،وذلـ ـ ــك وفـ ـق ــا ل ـل ـشــروط

ال ـ ـ ـ ـ ــواردة بـ ــال ـ ـمـ ــادة  71مـ ـك ــرر،
والمادة  3من القرار اإلداري رقم
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ودعا التعميم ضباط الصف
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـحــاص ـل ـيــن عـلــى
مؤهل جامعي أو ما يعادله إلى
الـتـقــدم ل ــإدارة الـعــامــة لشؤون
ق ـ ـ ــوة ال ـ ـشـ ــرطـ ــة خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
م ــن  16ال ـج ــاري حـتــى  27منه
مصطحبين معهم أصل شهادة
الجنسية وصورة منها ،وأصل
ش ـه ــادة الـجـنـسـيــة ل ــأب واألم
وصورة منهما ،وأصل المؤهل
ً
الجامعي باللغة العربية مبينا
بــه الـمـعــدل والـتـقــديــر الحاصل
عـلـيــه وص ـ ــورة م ـنــه .ويـشـتــرط
في جميع الحاالت أن يكون قد
مضى على بقاء ضابط الصف
خـمــس س ـن ــوات عـلــى األقـ ــل في
خدمة قوة الشرطة.

العقيل تجتمع بوزير العمل الفلسطيني
أش ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ن ـص ــري
أبوجيش ،بدعم الكويت لعمال فلسطين ،سواء
عبر القنوات الثنائية أو من خالل مواقف الكويت
المتميزة والداعمة لهم في المحافل الدولية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أبوجيش لـ «كونا»
إثر اجتماعه مع وزيرة الشؤون االقتصادية مريم
العقيل على هامش فعاليات أعمال مؤتمر العمل
الدولي بمقر األمم المتحدة في جنيف.
وأعــرب أبوجيش عن أمله في الحصول على
دع ــم ال ـكــويــت ب ــال ــدع ــوة ال ــى ع ـقــد مــؤت ـمــر دول ــي
للمانحين لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني،
السيما أن منظمتي العمل الدولية والعمل العربية
تدعمان هذا المؤتمر للعمل على مساعدة عمال
فلسطين.

وأضــاف أن االجتماع تطرق أيضا الــى إمكان
توظيف العمالة الفلسطينية المدربة والمؤهلة
فــي الكويت ،على أمــل أن تشمل قطاعات أخــرى
مثل الطب والهندسة والمهن التقنية ،بعد عودة
االستعانة بالمدرسين الفلسطينيين.
من جانبها ،قالت العقيل ،في تصريح لـ «كونا»،
أن اجتماعها مــع وز ي ــر العمل الفلسطيني كان
«مثمرا وبناء» ،حيث تناول العالقات الثنائية بين
الجانبين في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت دي ـ ـمـ ــومـ ــة دع ـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية إقليميا ودولـيــا ،مضيفة أن الوفد
الكويتي سيركز أثناء المؤتمر على المشكالت
والصعوبات التي يتعرض لها عمال فلسطين
على يد أصحاب األعمال من «الصهاينة».

الكويت تدعو بلغراد وبريشتينا إلى ضبط إصابة إطفائيين في حريق بالفنطاس
النفس وخفض التوترات
أكــدت الكويت أهمية استمرار المجتمع
ال ــدول ــي فــي ب ــذل الـجـهــود لـحــث بريشتينا
وبـلـغــراد على التوصل إلــى حلول توافقية
داعية الجانبين إلى ضبط النفس وخفض
التوترات بينهما.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة الـكــويــت الـتــي ألقاها
مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة السفير
منصور العتيبي خالل ترؤسه جلسة مجلس
األمن حول كوسوفو مساء أمس األول.
وقــال العتيبي« :نتابع بقلق استمرار
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ح ـ ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات بـ ـي ــن ب ـل ـغ ــراد
وبــري ـش ـت ـي ـنــا ،ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن تــؤثــر
على احتماالت استئناف الحوار المثمر
بـيــن الـطــرفـيــن ،ونحثهما عـلــى االمـتـنــاع
ع ــن ال ـب ـيــانــات الـتـحــريـضـيــة واإلجـ ـ ــراءات

االستفزازية التي قد تعوق إحراز تقدم».
ودعا كال من بلغراد وبريشتينا إلى ضبط
النفس واتـخــاذ جميع التدابير الضرورية
لـلـتـهــدئــة وخ ـفــض ال ـت ــوت ــرات وال ـع ـمــل على
تجاوز العقبات وإظـهــار اإلرادة السياسية
الالزمة وااللتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل
األم ـ ــر ال ـ ــذي ق ــد ي ـه ـيــئ الـ ـظ ــروف الـمــائـمــة
السـتـئـنــاف ال ـح ــوار والـعـمــل عـلــى التطبيع
الكامل للعالقات بين الطرفين.
وأضــاف العتيبي« :تابعنا بقلق آخر
التطورات التي حدثت في شمال كوسوفو
ً
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ب ـلــديــة زوب ـي ــن بــوتــوك
ً
بـشــأن تنفيذ شــرطــة كــوســوفــو أم ــرا من
المحكمة بالبحث والمراقبة لعدة مواقع
مـنـفـصـلــة ف ــي أنـ ـح ــاء ك ــوس ــوف ــو بـهــدف

محاربة الفساد والجريمة المنظمة».
وذكر أن ذلك أدى إلى اعتقال أحد موظفي
بـعـثــة األم ــم الـمـتـحــدة ل ـ ــإدارة الـمــؤقـتــة في
ك ــوس ــوف ــو وإعـ ـ ـ ــان ح ـك ــوم ــة ك ــوس ــوف ــو أن
الموظف األممي شخص غير مرغوب فيه.
وأك ــد العتيبي أهمية اح ـتــرام الحصانة
الدبلوماسية التي يتمتع بها موظفو األمم
ً
الـمـتـحــدة بـمــوجــب اتـفــاقـيــة «فـيـيـنــا» فضال
عن حيادية موظفي بعثات األمــم المتحدة
والتزامهم بواليتهم .كما أكد أن الحوار الرفيع
المستوى ال ــذي ييسره االت ـحــاد األوروب ــي
في بروكسل بين بلغراد وبريشتينا ال يزال
اإلطار األنسب لتسوية كل المسائل العالقة
بـيــن الـطــرفـيــن ،وأن ــه السبيل للتوصل الــى
حلول توافقية عادلة ومستدامة.

مشاركة
«المهندسين» :دعم ً
الكفاءات الكويتية عالميا

الـتـهــم حــريــق هــائــل  3شقق
سـكـنـيــة ف ــي مـنـطـقــة الـفـنـطــاس
وأدى إلـ ــى إص ــاب ــة إطـفــائـ َّـيـيــن
عولجا في مكان الحادث.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت إدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة
ل ــإط ـف ــاء أنـ ــه ورد بـ ــاغ مـســاء
أمس األول إلى مركز العمليات
في «اإلطفاء» باندالع حريق في
عمارة بالفنطاس ،وعلى الفور
تم توجيه مراكز إطفاء المنقف
والقرين ومشرف وعند وصول
ف ــرق اإلط ـفــاء تبين أن الحريق
في شقة بالدور الخامس وامتد
إلى منور العمارة ،مما أدى إلى
حريق شقتين بالدورين األول
والـثــانــي فــي عـمــارة تتكون من
 6ط ــواب ــق وم ـســاح ـت ـهــا 1000
متر مربع.
وأوض ـ ـح ـ ــت «اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء» أن ــه
عـلــى ال ـف ــور ق ــام رج ــال اإلط ـفــاء

آثار الحريق
بتشكيل فرقتين ،األولى لإلنقاذ
والثانية للمكافحة ،وتم إخالء
ال ـع ـم ــارة م ــن ال ـس ـك ــان ،وتـمـكــن
رجـ ـ ــال اإلط ـ ـفـ ــاء م ــن ال ـس ـي ـطــرة
عـ ـل ــى الـ ـح ــري ــق وإخ ـ ـ ـمـ ـ ــاده مــع

ضبط طراد بحشيش ومخدرات
تمكنت اإلدارة ا لـعــا مــة لخفر
ال ـس ــواح ــل ،مـمـثـلــة ب ـ ــإدارة األم ــن
الـ ـبـ ـح ــري ،م ــن إحـ ـب ــاط م ـحــاولــة
تـهــريــب كـمـيــة كـبـيــرة مــن ال ـمــواد
المخدرة إلى داخل البالد.
وأو ض ـ ـح ـ ــت اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة

الداخلية ،أن معلومات وردت إلى
اإلدارة ال ـعــامــة لـخـفــر الـســواحــل
أف ـ ــادت بـتـسـلــل طـ ــراد م ــن إح ــدى
الدول إلى المياه اإلقليمية لدولة
الكويت .وأبــرزت اإلدارة أنه بعد
تفتيش الطراد تبين أن كان على
م ـت ـن ــه ش ـخ ـص ــان و 5ص ـن ــادي ــق

محكمة اإلغالق ،وتم العثور فيها
على مواد مختلفة يشتبه في أن
تكون مخدرة منها  94قطعة من
الـحـشـيــش ،ول ـفــافــة صـغـيــرة من
الهيرويين ،وكيس صغير الحجم
بداخله مادة الشبو ،باإلضافة إلى
أدوات تعاط.

«النجاة»« :أمانة األوقاف» دعمت
«اللغة العربية» بـ  18.5ألف دينار
جانب من حفل التكريم
ك ــرم ــت ج ـم ـع ـيــة «ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن» ،ال ـم ـع ـمــاريــة
الـكــويـتـيــة غــالـيــة الـظـفـيــري ،واسـتـقـبـلـهــا كــل من
أمين السر فهد العتيبي وأمين الصندوق علي
الـفـيـلـكــاوي وع ـض ــوة مـجـلــس اإلدارة د .ش ــروق
الجاسر بالجمعية.
وأكـ ـ ـ ــد أمـ ـيـ ـن ــا ال ـ ـسـ ــر والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق وعـ ـض ــوة
مجلس اإلدارة ،وفــق بـيــان صـحــافــي للجمعية،
ح ـ ــرص «ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن» ع ـل ــى رع ــاي ــة ال ـم ــواه ــب
الهندسية الشابة ودعمها بمختلف المجاالت

والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات ،داع ـ ـ ـيـ ـ ــن كـ ـ ــل ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن
والمهندسات إلى المشاركة بفعاليات الجمعية
ً
ً
ومــؤت ـمــرات ـهــا وم ـســاب ـقــات ـهــا م ـح ـل ـيــا وعــال ـم ـيــا،
ً
وخصوصا المواهب الشابة كالمهندسة الظفيري
وغيرها من الكفاءات الهندسية الكويتية.
يذكر أن المهندسة الظفيري قد فازت بالجائزة
الذهبية للهندسة المعمارية من جامعة هاوارد
واشنطن لتصميم مشروع «المركز البيئي نسيم
ومحطة المترو المعلق بالكويت».

«المهندسين» األردنية ّكرمت
متفوقي الثانوية بالكويت

الدعيج ومسؤولو اللجنة األردنية خالل تكريم أحد المتفوقين
كــرمــت لجنة ارت ـبــاط نقابة المهندسين األردنـيـيــن فــرع الكويت،
وجامعة عمان األهلية ،متفوقي الثانوية العامة من أبناء المهندسين
األردنيين وأبناء الجالية األردنية في الكويت.
وشكر عضو اللجنة ،المهندس وائــل عيد ،جامعة عمان األهلية
على رعايتها الحفل ،كما شكر الكويت ممثلة بسمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد وحكومة الكويت على حسن رعايتها لألردنيين وتوفير
سبل الراحة والنجاح ألبنائهم.
وأكد مسؤول الجامعة ،ساري حمدان ،اهتمامها بمخرجات التعليم،
معلنا أنها قررت المساواة بين الطلبة في الرسوم الجامعية.
وتمنى حمدان للكويت دوام األمــن واألم ــان ،مثمنا مشاركة كبار
الشخصيات األردنية والكويتية ،وعلى رأسهم سفير الكويت السابق
لدى األردن حمد الدعيج.
أقيمت خالل الحفل مسابقات للحضور ،وتم تقديم الهدايا للفائزين.

ً
ً
تلقت جمعية النجاة الخيرية دعما مــاد يــا من
األمانة العامة لألوقاف بمبلغ  18.5ألف دينار لدعم
مـشــروع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،
وا ل ــذي يـشــرف على تنفيذه معهد كــا مــز للتدريب
ً
ً
التابع للجمعية ،وا لــذي يعد معهدا وقفيا يهتم
بتطوير وتنمية العمل ا لـخـيــري وا لــد عــوي دا خــل
الكويت وخارجها.
وفي هذا الصدد أشاد المدير العام للمعهد د.
عبدالله الكندري بالدعم الحثيث الذي قدمته أمانة
ً
األو ق ــاف ،معتبرا أ نــه يعكس حرصها على رعاية
أبناء الجاليات الوافدة ضيوف دولة الكويت ،كما

يساهم في نشر وتعليم العربية للناطقين بغيرها.
وقـ ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري إن مـ ـش ــروع ت ـع ـل ـيــم ال ـعــرب ـيــة
للنطاقين بغيرها الذي يرجع تاريخه إلى نهاية
سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ي ـه ــدف إلـ ــى تـعـلـيــم
المهتدين الجدد اللغة العربية ،وتنمية مهاراتهم
ً
فــي ق ــراءة وحـفــظ الـقــرآن الـكــريــم ،فـضــا عــن دعــوة
اآلخـ ــريـ ــن ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى ث ـق ــاف ــة وتـ ــاريـ ــخ ال ـع ــرب
المسلمين وعاداتهم وتقاليدهم ،عالوة على تعزيز
الـتــواصــل بين الــوافــد والـمــواطــن ،مما يساعد في
ســرعــة إن ـجــاز ال ـم ـهــام ،ويـعـمــل عـلــى نـشــر الثقافة
العربية واإلسالمية.

حديقة الصليبية العامة تشكو اإلهمال
هجرها الرواد بعد غياب االهتمام والنظافة والصيانة
أطلق سكان منطقة الصليبية
ال ـس ـك ـن ـيــة ص ــرخ ــة إل ـ ــى وزارة
األش ـ ـغـ ــال والـ ـبـ ـل ــدي ــة وال ـه ـي ـئــة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ،ل ـل ـع ـمــل إلـ ــى إعـ ــادة
ال ـ ــروح إل ــى حــديـقــة الصليبية
ال ـع ــام ــة ،ب ـعــد اإلهـ ـم ــال الـكـبـيــر
وعدم الصيانة ،مما حولها إلى
شبه مـهـجــورة ج ــراء التخريب
والتكسير في مرافقها.
وبحسب صرخة السكان ،فإن
«الـحــديـقــة منذ سـنــوات طويلة
أصبحت متهالكة بسبب عدم
وجـ ـ ـ ــود الـ ـنـ ـظ ــاف ــة والـ ـصـ ـي ــان ــة
للمرافق وألـعــاب األط ـفــال ،كما
ل ـي ــس هـ ـن ــاك أي اه ـت ـم ــام ب ــري
األشجار واألعشاب ،علما أنها
كانت يوما ما متنفسا جميال
ي ـق ـض ــي ب ـ ــه أه ـ ــال ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــة ب ــرفـ ـق ــة
أطفالهم».
وأوضـ ـ ــح ال ـس ـك ــان أن ــه «رغ ــم
م ـس ــاح ــة ال ـح ــدي ـق ــة ال ـشــاس ـعــة
فــإن ـهــا ال ت ـجــد أي اه ـت ـمــام من
المسؤولين ،وبالتالي أصبحت

وج ـ ـ ــود إص ــاب ـت ـي ــن مـ ــن جــانــب
رج ــال االط ـفــاء بسبب اإلجـهــاد
الحراري ،وتم نقلهما على الفور
إل ــى مـسـتـشـفــى الـ ـع ــدان لتلقي
ـار ال ـت ـح ـق ـيــق مــن
ال ـ ـعـ ــاج ،وج ـ ـ ـ ٍ

جانب مراقبة تحقيق الحوادث
لمعرفة أسباب الحادث .وحضر
إلى موقع الحريق نائب المدير
الـعــام لـشــؤون قطاع المكافحة
اللواء جمال البليهيص.

سلة اخبار

رماية تدريبية للقوة البحرية
تختتم الـقــوة البحرية فــي الجيش الـيــوم رمــايــة تدريبية
بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري.
وذكــرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمــس ،أن الرماية
ً
ً
ً
هي على مسافة  16.5ميال بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا
لـجــزيــرة ق ــاروه وبمسافة  6أمـيــال بحرية شــرق رأس الــزور
امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعت الوزارة مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر
وعدم االقتراب من هذه المنطقة في مواعيد الرماية.

القبض على آسيوي انتحل
صفة عامل نظافة للتسول

اآلسيوي المتسول
ذ كـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ـ ــام األم ـنــي
أنه فور انتشار مقطع فيديو
تـنــاقـلـتــه وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي ،ويتضمن قيام
واف ـ ــد م ــن ج ـن ـس ـيــة آس ـيــويــة
ب ـل ـبــاس عــامــل ن ـظــافــة بفتح
مركبة ويقودها إلى جهة غير
معلومة ،قامت اإلدارة العامة
ل ـل ـم ــرور «إدارة ال ـع ـم ـل ـيــات»
بـعـمـلـيــة ال ـب ـح ــث وال ـت ـح ــري
عن الشخص ،والقت القبض
عـلـيــه خ ــال س ــاع ــات ،وبـعــد
ال ـت ـح ـق ـيــق م ـع ــه اتـ ـض ــح أن ــه

ســائــق مـنــزل خ ــاص ينتحل
شخصية عامل نظافة ليقوم
بالتسول ،و تــم تحويله إلى
ج ـهــة االخ ـت ـص ــاص تـمـهـيــدا
إلبعاده عن البالد.
و أ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا إل د ا ر ة
ب ــال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
ض ــرورة االت ـصــال ف ــورا على
ه ــات ــف ال ـ ـطـ ــوارئ ( )112في
حالة رصد أي ظواهر سلبية،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن رجـ ـ ــال األمـ ــن
س ـي ــواج ـه ــون ب ـك ــل حـ ــزم أي
شخص يخرج عن القانون.

«أكاديمية النخبة» تبدأ
فعالياتها لفئة الشباب
جانب من مظاهر اإلهمال في حديقة الصليبية
مـهـجــورة مــن س ـكــان المنطقة،
فكل المرافق واأللعاب معطلة،
واألشـ ـ ـج ـ ــار م ـي ـت ــة ،وال وج ــود
لــإضــاءة واإلن ــارة والـمـيــاه في
الحديقة».
و بـيـنــوا أن الحديقة «تفتقد

أيـ ـض ــا الـ ـم ــداخ ــل والـ ـمـ ـخ ــارج،
وت ـ ـ ـغـ ـ ــزوهـ ـ ــا الـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــن ك ــل
ج ــان ــب ،ك ـمــا أن ـه ــا ب ــات ــت مكبا
للنفايات والمهمالت بداخلها،
وه ـ ــي ت ـت ـط ـلــب قـ ـي ــام ال ـج ـه ــات
المسؤولة بدورها ،والعمل إلى

إعــادة الــروح إلى هذه الحديقة
ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،الـتــي
تعتبر متنفسا جميال لألهالي».

بــدأت في جمعية إحياء الـتــراث اإلســامــي «فــرع القادسية»
بالتعاون مع الجمعية الكويتية فعاليات «أكاديمية النخبة»
لفئة الشباب في مرحلة االبتدائي ،ولتي تستمر الدراسة فيها
حتى  30يونيو الجاري.
وق ــال ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إن بــرنــامــج
ً
األكاديمية سيكون حافال بالعديد من األنشطة والفعاليات ،مثل
تعليم «حصن المسلم وتصحيح التالوة» ،والخطيب الصغير،
وورش الحرف اليدوية ،إضافة إلى األنشطة والفعاليات الثقافية
والعلمية والرياضية ،والرحالت الترفيهية والعلمية.

دلبلا
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

»اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻟـ  : Rﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮزﻳﻊ »اﺗﺤﺎد أﻣﻴﺮﻛﺎ« ﻟـ  : Rﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎدة
ﺷﻬﺎدات ﺧﺮﻳﺠﺎت »اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ« و»اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«! اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻲ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ«
r

r

ﺗﻮﻓﻴﺮ  ٨ﻣﻘﺮات ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑـ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻄﻠﺒﺔ "اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ﻣﺒﺎرك
اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي ،إن اﻻﺗﺤﺎد
ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞ
ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻬﺎدات
ﺧﺮﻳﺠﺎت "اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ"
و"اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ".

اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜــﺮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎم ﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ وﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﺑ ـ ــﻲ
اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟـﺘــﺪر ﻳــﺐ ﻣﺒﺎرك
اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳـ ـﺴ ــﺮي ،ﺗ ــﺄﺧ ــﺮ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ
ﺷـ ـﻬ ــﺎدات ﺧ ــﺮﻳ ـﺠ ــﺎت اﻟـﻔـﺼــﻞ
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺘﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ "ﺑﻨﺎت".
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮي ﻟ ـ ـ
"اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أﻣ ــﺲ ،إن اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻧﺘﻬﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ
ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ا ﻟـﺒـﻨـﻴــﻦ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺷﻬﺎدات
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت إﻟﻰ اﻵن ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ان اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﺎدة
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن
ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ.
وﻋﻦ دور اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،أوﺿﺢ
اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي ،أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إرﺷـ ــﺎد اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻠ ـ ــﻒ ﺗـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼـ ـ ـﺼ ـ ــﺎت
"اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ" ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا "اﻧ ـﻨ ــﺎ ﻻ
ﻧﻨﺴﻰ دور اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮص اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ
ﻹرﺷــﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت

اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ .وﻓﻲ ﻛﻞ
ﻋﺎم دراﺳــﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
ﻓ ــﻲ إرﺷـ ــﺎد اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻟﻢ
ﻳﺤﻀﺮوا ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺮض".
وﺑ ـﻴــﻦ أن اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﺳﻴﻮﻓﺮ
 8ﻣـ ـﻘ ــﺮات ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻟــﻼﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑــﺎﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
"وﺳﻨﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑـ ـﺘـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ أوﻗـ ـ ـ ــﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،وﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺮ
اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻣــﻦ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺸــﺮة
ﻇـ ـﻬ ــﺮا ،وﻣـ ــﻦ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋـﺼــﺮا
ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء".
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮات
اﻷﺧ ــﺮى ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣــﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء
ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ أﻳ ـ ـ ــﺎم اﻻﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع،
ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن أﻛـ ـﺜ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮات
ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟـﻨــﻮادي اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﺴ ـﻜ ــﻦ ﺑــﻪ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.

 18أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ
وﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ  18أﻟﻒ
ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ

ً
»ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ« :ﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ ﺗﻌﺎوﻧﺎ
ﻣﻦ ﻋﻤﺎدة »اﻟﻘﺒﻮل«!
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓ ـ ــﻲ اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
وﻣ ـ ـﺘـ ــﺪرﺑـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪر ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﻦ إن اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد
ﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺗﺨﺒﻂ ﻋﻤﺎدة
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﺗﻼﻋﺒﻬﺎ
ﺑﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـﻬ ـﻤ ــﻦ أن اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟﻢ
ﻳﻠﻤﺲ ﻣﻨﻬﺎ أي ﺗﻌﺎون ﻳﺬﻛﺮ،
ورﻏ ــﻢ اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻌــﺪدة
اﻟـﺘــﻲ اﻗـﺘــﺮﺣـﻬــﺎ اﻻﺗ ـﺤــﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟـﻌـﻤــﺎدة ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﻓ ــﺈن
اﻟﻌﻤﺎدة وﻛــﺄن ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﻦ
ﺗﺮى وﻻ اذن ﺗﺴﻤﻊ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ورﻏ ـ ـ ــﻢ
ﺗـﻌــﺎون اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد،
واﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻤــﺎ
ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑـ ــﻪ اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ،وإﺑـ ـ ــﺪاء

ﺣﻴﺪر ﺑﻬﻤﻦ

ﺗﻌﺎون ﻣﻠﻤﻮس ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﻓــﺈن ﻋﻤﺎدة
اﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﺗ ـﻐ ــﺮد
ﺧ ـ ــﺎرج اﻟـ ـﺴ ــﺮب ،وﺗ ـﺼ ــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺪ ﻳﺪ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺼﻔﺘﻪ
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲ واﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

وأوﺿﺢ أن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺸﻜﺮ إ ﻟــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ
ﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ أن اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﺞ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ ،وأﺑﺮزﻫﺎ
ﺗﻘﻠﻴﺺ وﺣﺪات اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻣﻦ
 ٩إﻟﻰ  ٨وﺣﺪات ،ﺣﻴﺚ ﺣﺮﻣﺖ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣــﻮاد أﻛﺜﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮج ،ﻛ ـ ــﻮن ﺗـﺨـﺼـﺼـﻬــﻢ
ﻳـ ـﻘـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ  ٣وﺣ ـ ـ ـ ــﺪات
ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎدة ،إﺿـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻌـ ــﺪم
اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎدة ﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ــﺮﻏ ـ ـﺒ ـ ــﺎت اﻹﺟ ـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪﻣ ـﻴــﻦ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ 10
أو  12رﻏﺒﺔ.

ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي

اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ـﻴ ــﻦ ،ﻗــﺎل
اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ـﺴ ــﺮي ،إن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺪد
ﻳﻌﻄﻲ ﻓــﺮ ﺻــﺔ ﺟـﻴــﺪة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻟــﻼﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑـﻜـﻠـﻴــﺎت وﻣـﻌــﺎﻫــﺪ
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟﻢ
ﺗ ـﺘ ــﺢ ﻟ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﻻﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق
ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﺣـﻴــﺚ اﺻ ـﺒــﺢ أﻣــﺎﻣـﻬــﻢ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟـﻴـﻜــﻮﻧــﻮا ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻮﻟـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋـ ــﻦ أﻣـ ـﻠ ــﻪ ﻗـ ـﺒ ــﻮل ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
واﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ــﺮاﻏـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟــﺪراﺳــﺔ
ﻓﻴﻬﺎ.

أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺒﻘﺎﻋﻴﻦ ﺣـﺼــﻮل اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﺠـﻴــﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وإﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻷﺷـ ـﻴ ــﺎء ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ
.2020
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أن ﻋﻘﺪ ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ
ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ دﻋــﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
واﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ
ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺟـﻌــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰا ﻟـﻠـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﻘ ـﻤ ــﺔ ﺳـﺘـﻌـﻘــﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺪى ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ ،وﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺪورة
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜـﻮﻳﺖ
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي أن ﻣـﺒــﺎدرة أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻷﻣـ ــﻦ اﻟـﺴـﻴـﺒـ ــﺮاﻧــﻲ ﺗـﻨـﻌـﻘــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣﻊ
ً
ﺷــﺮﻛــﺔ رﻳـﺜـﻴــﻮن ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺒﺘﺮول ﺣﺘﻰ  13اﻟﺠﺎري ،وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ 23
ً
ً
ﻃﺎﻟﺒﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ  15ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
وﺑـﻴــﻦ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي أن "ﻫ ــﺬا ﻳــﺆﻛــﺪ أﻫﻤﻴﺔ

اﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ،ورﻏـ ـﺒ ــﺔ ﻃ ــﻼﺑ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻷﻗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎم ﻓ ـ ــﻲ اﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎب ﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎرات اﻷﻣ ـ ــﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺻﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﻬﻨﻲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ،ﻟﻴﺪاﻓﻌﻮا
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل.

»ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ« :دورة ﻻﺧﺘﺒﺎر »اﻵﻳﻠﺘﺲ«
●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮض
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﺮع اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺗﻮﻓﻴﺮ دورة ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﻓــﻲ اﺧـﺘـﺒــﺎر "اﻻﻳـﻠـﺘــﺲ" ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ "اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟــﺪورة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
 16ﺣﺘﻰ  20اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﺣﺬر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋ ـﺒ ــﺮ "ﺗـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﺮ" ﻣـ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت

اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﻳﻠﺘﺲ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺪول
اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﻃﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  5وﻣﺎ
ﻓﻮق ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
وﻧ ـﺒ ــﻪ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﻤـﺴـﻤـﻴــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻜﺜﺮة ﻋﻠﻰ
اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﺷــﺢ أﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺪم ﺷﻬﺎدات اﻻﻳﻠﺘﺲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺧــﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓ ــﺮع اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺨــﻮﻳـﺘـﻴــﻢ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪة دراﺳ ــﺎت وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ أوﺿﺎع اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﻋــﻦ ﻃــﺮ ﻳــﻖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻲ،
وﻫﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮاه اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻄﻼب
وﻃﺎﻟﺒﺎت أﻣﻴﺮﻛﺎ.
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﺨــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﻢ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟـ ـ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،أن ذﻟ ــﻚ ﻳــﺄﺗــﻲ
اﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدا ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺣـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻖ
ودراﺳ ـ ــﺎت أﺟــﺮﺗـﻬــﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ
وﺗ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ  5دراﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
ﻟـﻠـﺠـﻬــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ،واﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت وﻛ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻟﻴﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
وﻛـﻠـﻴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ،وﺗــﻢ
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ،
وﻳﺴﻌﻰ اﻻﺗـﺤــﺎد إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿــﺎع
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﻌﺜﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ،
ﻓـﻬــﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟ ــﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل وﻣـﺴــﺎ ّﻋــﺪة ﺟﻤﻴﻊ ﻃــﻼب
وﻃــﺎﻟـﺒــﺎت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﺑـﻐــﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ اﺧـﺘــﻼف ﺟﻬﺎت
اﻻﺑـﺘـﻌــﺎث؛ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،أو دﻳ ــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،أو ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ،أو ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ،ﻓﺈن اﻻﺗﺤﺎد داﺋﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷول ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ.
وﺣﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل

دراﺳـﺘـﻬــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻗــﺎل اﻟﺨﻮﻳﺘﻴﻢ إن اﻟـﻴــﻮم اﻷول ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺷﻬﺪ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻧﺤﻮ  100ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻟ ــﻰ أن اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﻳ ـﺨــﺪم اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻜـﺘـﺒــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار
اﻟﺴﻨﺔ ،وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دوره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓـﻘــﻂ ،ﺑــﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ
وﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة،
ﻣﻬﻨﺌﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺮﻳﺠﻲ وﺧﺮﻳﺠﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وداﻋﻴﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻷﺳﺌﻠﺔ
واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺜﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻰ اﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺒﻮل.
وأﺿ ـ ــﺎف أن ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺐ اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎد أﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋ ـ ـﻴـ ــﺎ
ﻃـ ــﻮال ﻓ ـﺘــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻴــﻒ ،ﻟــﻺﺟــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ
اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ــﺎرات اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳـﻴــﻮﺟــﺪ
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ  british councilﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺤﺠﺰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺧﺘﺒﺎرات اﻵﻳﻠﺘﺰ،
واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.
وأﻛﺪ اﻟﺨﻮﻳﺘﻴﻢ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎد ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ واﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪة ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻫﻲ ﺟﻬﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
"ﻧﺪﻋﻮ ﺧﺮﻳﺠﻲ وﺟﺮﻳﺠﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻳﺘﻮﺟﻬﻮا اﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺑﺮج ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻷﺣﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ" ،وﻳﻌﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ.

اﻟﺒﻘﺎﻋﻴﻦ :ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

»رﻳﺜﻴﻮن« ﺗﻄﻠﻖ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ »أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ« ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ "رﻳﺜﻴﻮن" ،اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ
)اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺑــﺎﻟــﺮﻣــﺰ
 (RTNﻣﺆﺧﺮا ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ،اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة "أﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ــﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ" ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ
ﺣﺮم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ.
وﺟﺮى إﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﻮرﺷﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻬﺎرات
اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺮاﻧــﻲ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﺳﺪ
ﻓـﺠــﻮة اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑـﻬــﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ
"رﻳـ ـﺜـ ـﻴ ــﻮن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ" ﻏـ ـ ــﺎري ﻣ ـﻴ ـﻨ ــﻚ" :ﻧ ـﺤــﻦ
ﻣ ـﺘ ـﺤ ـﻤ ـﺴــﻮن ﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﻣ ـﺒ ــﺎدرة أﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺮاﻧــﻲ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ
ً
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ" ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺎ أﻧـ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺿــﻮء
ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وذﻛﺮ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ

ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدون ﺑﻤﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات

وﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﻮا ﺑـ ـﻔ ــﺮض رﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻠــﻚ
اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻤــﻮل وﺗــﻮﻫــﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑــﺎﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدات ﻓ ــﻲ "اﻟـﺘــﻮﻓــﻞ
واﻻﻳﻠﺘﺲ" دون ﺑﺬل ﺟﻬﺪ أو ﻋﻨﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺒﺎﻟﻎ زﻫﻴﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  ٩٠د.ك ،ﻣﺤﺬرﻳﻦ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم
اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﺘﻠﻚ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻷوﻗ ــﺎت ،ﻧﻈﺮا ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑــﺎﻟ ـﺒـﻌ ـﺜــﺎت اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
.٢٠٢٠-٢٠١٩

ﻫـﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺎت وﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎت
ﻗ ـﻴــﺎدﻳــﺔ وﺧـ ـﺒ ــﺮاء ﻋــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ إدارة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺎت وﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ ﺳ ـﻌ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟـﻠـﻌـﻠــﻮم واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ،وﻫــﻲ
ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ،
وﺗﻄﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ اﻻﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ،اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ودﻋﻢ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص
ﻟﻠﻘﻤﺔ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﺮ
ﺟـ ـﻬ ــﺪا ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﺪ ﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮن ﻣــﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻫﻤﻴﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻟـﻜــﻲ
ﻳ ـﻨ ـﻌــﻢ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻋــﺎل

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻴﻦ

ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟـﺘـﻄــﻮر وﻣﻮاﻛﺒﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﺒﻞ
أﻣ ــﺎﻣ ـﻬ ــﻢ وﻓ ـﺘ ــﺢ اﻵﻓـ ـ ــﺎق ﻹﻃ ــﻼق
ﻃ ــﺎﻗ ــﺔ اﻻﺑـ ـ ــﺪاع ﻓ ـﻴ ـﻬــﻢ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻃ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ.

ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ،ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ
م .ﺳـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻢ اﻷذﻳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ،أﻃـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ

ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻧ ـﺸ ــﺎء ﺷﺒﻜﺔ
اﺗ ـﺼ ــﺎﻻت اﻟـﺠـﻴــﻞ اﻟـﺨــﺎﻣــﺲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ.

زوايا ورؤى
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هجوم نصر الله على موقف
الحريري في قمتي مكة

هاجم حسن نصرالله رئيس ميليشيا حزب الله اللبناني
الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية على الموقف
الذي اتخذه في قمتي مكة العربية واإلسالمية ،حيث جاء موقف
الحكومة اللبنانية بــرئــاســة الــرئـيــس الـحــريــري فــي القمتين
ً
منسجما مــع الموقف العربي ال ــذي يــديــن تصرفات حكومة
طهران واعتداءاتها المتكررة على جيرانها.
م ــاذا يــريــد نـصــرالـلــه مــن الــرئـيــس ال ـحــريــري أن ي ـقــول في
القمتين؟ هل يريد منه أن يعترف بأن الحكومة اللبنانية هي
جزء من حكومة الماللي وتبارك اعتداءاتها وسلوكها اإلجرامي
في المنطقة؟ وهذا هو موقف نصرالله الذي أعلنه منذ سنوات
عندما اعترف أنه جندي في خدمة المرشد اإليراني يخضع
ألوامره ويحارب من أجل تحقيق أطماعه.
من الواضح أن دولة الماللي منذ نشأتها سعت إلى تأسيس
ميليشيات طائفية مسلحة في دول المنطقة والجوار ،وظنت
حكومة طهران أن تلك الميليشيات أصبحت بمثابة أذرع إيرانية
أو جـيــوش احـتــال إيــرانـيــة لتلك ال ــدول ،وعـلــى هــذا األســاس
سمعنا بعض قادة طهران يعلنون أن القرار في أربع عواصم
عربية أصبح بيد طـهــران ،وأن قيام اإلمبراطورية الفارسية
وعاصمتها بغداد قد اقترب.
ولدعم موقف الحريري عقد رؤساء حكومات سابقون وهم
نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سالم اجتماعا في دارة
الرئيس سالم ،وأثنوا على مقررات القمم الخليجية والعربية
واإلسالمية التي شهدتها مكة المكرمة ،وثمنوا الموقف الذي
تـكــون وأعـلــن عنه فــي الـبـيــانــات الـتــي ص ــدرت عــن تلك القمم.
وأكدت القمم أن الدول العربية تسعى إلى استعادة االستقرار
األمـنــي فــي المنطقة ،وهــو ال ــذي يتحقق فــي االل ـتــزام الكامل
بـمـبــادئ اح ـتــرام س ـيــادة جميع ال ــدول فــي المنطقة ولحسن
الجوار ،واالمتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها أو التدخل
فــي الـشــؤون الداخلية لـلــدول أو انتهاك سيادتها أو تسليح
الميليشيات والتنظيمات اإلرهــاب ـيــة ،واالمـتـنــاع عــن تغذية
النزاعات الطائفية والمذهبية.
وأك ــد رؤس ــاء الحكومات السابقون أهمية تضامن الــدول
العربية وتكاتفها في وجه االعتداء ات والتدخالت الخارجية
فــي الـشــؤون الداخلية لـلــدول العربية والخليجية ،وانتقدوا
المواقف التي عبر عنها حسن نصرالله المعترضة على حق
رئـيــس الحكومة اللبنانية فــي اإلع ــان عــن مــوقــف لبنان في
مؤتمري العربية واإلسالمية.
واسـتـنـكــروا مــا أدل ــى بــه نصرالله مــن مــواقــف تـفــرض على
لبنان االنحياز إلى تأييد موقف دولة غير عربية في مواجهة
اإلجماع العربي ،فإذا كان نصرالله يرضى على نفسه أن يكون
عميال لحكام طهران فليس من حقه أن يفرض هــذا الموقف
الـشــاذ وغير األخــاقــي على مــن يــريــدون أن يقفوا إلــى جانب
أمتهم في محنتهم وأزمتهم.
نـتـمـنــى أن ي ـك ــون ال ـمــوقــف ال ـشــريــف الـ ــذي وق ـف ــه الــرئـيــس
الحريري ورؤساء حكومات لبنان السابقون درسا لكل عميل
تحدثه نفسه بخيانة أمته ،فالخيانة ليست من شيم النبالء
بل من شيم اللئام.

●

بريطانيا وكندا تستضيفان أول مؤتمر وزاري عالمي عن حرية اإلعالم
سيستضيف وزيــر الخارجية البريطانية جيرمي هانت ووزيــرة
الخارجية الكندية كريستيا فريالند في لندن الشهر القادم أول مؤتمر
وزاري عــالـمــي عــن حــريــة اإلعـ ــام ،فهدفنا هــو تسليط ال ـضــوء على
االنتهاكات ومحاسبة أولئك الذين يعملون على إيــذاء الصحافيين
لقيامهم بمهام عملهم.
سيضم مؤتمر لندن وزراء خارجية وصحافيين وممثلين عن مهنة
اإلعــام وقــادة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ،حيث
نتطلع قدما إلى مشاركة عالمية واسعة بما في ذلك الكويت.
إن بريطانيا وكندا ملتزمتان بالترويج للحرية اإلعالمية في العالم
علما أن الحرية اإلعالمية هي عنصر مهم من أجل تحقيق االزدهــار
االقتصادي والتنمية االجتماعية والديمقراطية المرنة والصلبة.
وإن الحرية اإلعالمية هي حق التزمت به جميع الحكومات ،كما هو
منصوص عليه في المادة  19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والتي
تضمن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق
حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها
وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
لقد أشار األمين العام لألمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في فبراير
هــذا العام إلــى أن اإلع ــام أصبح أقــل حرية بشكل كبير في السنوات
األخيرة بما في ذلك التهديدات غير المسبوقة للصحافيين ووسائل
التحكم في وسائل اإلعالم.
اإلعالم ومحاوالت ً
إن هناك استهدافا لحرية اإلعــام حول العالم ،حيث طبقا لتقييم
إلى
منظمة "مراسلون ُبال حــدود" كانتً سنة ُ 2018األخطر بالنسبة ً
وسجن  348صحافيا
الصحافيين ،حيث قتل  99صحافيا على األقل
آخر ،باإلضافة إلى احتجاز  60صحافيا كرهائن.
لقد ًأوضــح مؤشر الحريات الصحافية العالمي األخير أن هناك
تناقصا في عدد البلدان التي تعتبر آمنة للصحافيين ،والتي يمكن أن
يعمل فيها الصحافيون في أمن كامل ،إن  9من بين كل  10قضايا تتعلق
بمقتل صحافيين ال تزال غامضة وبدون حل.
فالصحافيون يواجهون مخاطر على نحو خاص في مناطق الحرب
يواجهون أخطارا
على أيدي المتطرفين ،ولكن لألسف فإن الصحافيين
ً
تتجاوز الصراع والتطرف ،كما أن حرية اإلعالم تواجه تهديدا من الزيادة
في انعدام التسامح مع الصحافة المستقلة والفساد المنتشر والمتزايد
القانون والنظام.
وتداعي سلطة
ً
يجب أن نعمل معا لوقف الزيادة المثيرة للقلق في عدد الهجمات على
الصحافيين ووسائل اإلعالم ،وإن المؤتمر الذي سيعقد الشهر القادم هو
محطة مهمة في حملة حكومتينا الواسعة عن الحرية اإلعالمية ،وهذا
المؤتمر بمثابة استجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة "لحماية
الصحافيين والعاملين في وسائل اإلعــام وخلق الظروف المالئمة
ألداء مهام عملهم والتحقيق مع مرتكبي تلك الهجمات ومقاضاتهم".

إن كـنــدا والمملكة المتحدة تسعيان إلــى تجديد وتـعــزيــز الـتــزام
المجتمع الدولي بسالمة وحماية الصحافيين ،وسيسعى المؤتمر
إلى التوصل اللتزامات وتعهد مشترك على أساس المواضيع األربعة
الرئيسة التالية:
أوال ،المشاركون سيناقشون اإلجراءات لتعزيز سالمة الصحافيين
مع تركيز خاص على الصحافيات ،وتفعيل اآلليات الدولية ،وطرق إنهاء
اإلفــات من العقاب ،وذلــك من خالل المزيد من المالحقات القضائية
ألولئك ًالذين ينتهكون حقوق الصحافيين.
ثانيا ،سيناقش المؤتمر األطر القانونية والمهنية الوطنية لحماية
الصحافيين وتأمين الحرية اإلعالمية ،حيث نتوقع على وجه التحديد
إطالق ًاإلعالنات المشتركة من المقرر الخاص للحرية اإلعالمية.
ثالثا ،سيكون هناك تركيز على إعادة بناء الثقة في وسائل اإلعالم
ومكافحة التضليل.
ً
رابعا ،سننظر في ملكية وسائل اإلعالم وتأثيرها على االستقاللية
اإلعــامـيــة مــع إمكانية الـتــوصــل إل ــى تــوصـيــات تتعلق باالستدامة
اإلعالمية.
إن توقعاتنا المشتركة هي أن مؤتمر لندن سيلهم العمل المشترك
على مستوى العالم ،حيث ستتم دعوة جميع المشاركين لتقديم تعهدات
رسمية والتزامات محددة ،كما سيتم دعــوة البلدان لصياغة خطط
عمل وطنية تتعلق بسالمة الصحافيين بدعم من قوة مهام عالمية،
كما نخطط لعقد أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى مــن الخبراء
القانونيين في الحرية اإلعالمية ،وذلك بدعوة من الممثل الخاص لوزير
الخارجية البريطانية ،أمل كلوني وإطالق صندوق عالمي للدفاع عن
الحرية اإلعالمية.
وكما قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في أحد خطاباته
مؤخرا" :نحن نريد بناء تحالف من الحكومات الملتزمة برد دبلوماسي
أقوى عندما يتم الحد من الحرية اإلعالمية والتحقق من وجود دعم أكبر
عندما تعمل البلدان الشيء الصحيح ،وتزيل القيود وتعزز حرية التعبير،
فالحرية اإلعالمية ليست خيارا ثانويا أو قيمة غربية فقط ،بل تشكل
أحد أعمدة المجتمع المزدهر بحيث تفيد الناس في كل أرجاء العالم".
لقد ذك ــرت وزي ــرة الـخــارجـيــة الكندية كريستيا فــريــانــد" :ف ــي أي
ديمقراطية يجب على الصحافيين أن تكون لديهم القدرة على نشر
الحقائق بحرية ،والكشف عن الحقيقة والدفاع عنها بدون خوف من
االنتقام أو العنف أو السجن .ستدافع كندا عن هذا الحق دائما ونحن
سعداء باالستضافة المشتركة لهذا المؤتمر مع المملكة المتحدةـ،
ونتطلع قدما للترحيب بالمشاركين في لندن في الشهر القادم".
* مايكل دافنبورت السفير البريطاني لدى دولة الكويت ،ولوي-
بيير إيموند السفير الكندي لدى دولة الكويت.

روس كالرك*

انتصار «العمال» في بيتربورو يجب
أن يخيف المحافظين

ً
قد ترى أن نتائج حزب العمال محزنة حقا إلى أن تدرك أن
حصة المحافظين ًتراجعت من  %46إلى  ،%21ويستطيع
كوربين الوثوق تماما أننا سنشهد عشرات الحاالت مثل
بيتربورو في مختلف أرجاء البلد إذا ُعقدت انتخابات عامة قبل
إتمام عملية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ً
ً
يبدو عالم السياسة محيرا جــدا في الوقت ا لــراهــن ،ولكن
ثـمــة خــاصــة قــاتـمــة يـمـكـنـنــا أن نـسـتـنـتـجـهــا م ــن انـتـخــابــات
بيتربورو الفرعية :مع أن َ
حزبي العمال والمحافظين يفتقران
إلى الشعبية ،فإن أصوات العمال ما زالت أكثر والء ،مقارنة
بالمحافظين ،وستصمد بشكل أفضل في االنتخابات العامة.
ولكن من الصعب بالتأكيد أن ترى الوجه اإليجابي عندما
تـتــراجــع حـصــة حــزبــك مــن األصـ ــوات مــن  %48إل ــى  ،%31إذ
ُ
ً
ً
تعتبر بيتربورو إلى حد ما انتصارا صامتا لجيرمي كوربين.
ً
قد ترى أن نتائج حزب العمال محزنة حقا إلى أن تدرك أن
حصة المحافظين تراجعت مــن  %46إ لــى  ،%21ويستطيع
ً
كــوربـيــن الــوثــوق تـمــامــا أنـنــا سنشهد عـشــرات ال ـحــاالت مثل
ُ
بيتربورو في مختلف أرجاء البلد إذا عقدت انتخابات عامة
قـبــل إت ـمــام عملية خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االت ـحــاد األوروبـ ــي:
تقسيمات انتخابية حيث تراجعت حصة العمال من األصوات،
بيد أنها لم تنخفض بقدر حصة المحافظين.
فــاز نــواب حــزب العمال النائب تلو اآلخــر بفضل حصص
صـغـيــرة م ــن ال ـم ـج ـمــوع ال ـع ــام ل ــأص ــوات ،ف ــي حـيــن تـنــافــس
المحافظون وحزب "بريكست" على المرتبة الثانية.
لنواجه الواقع :ما كان حزب العمال يستطيع أن ينطلق في
حملة االنتخابات الفرعية هــذه فــي موضع أ ســوأ ،فقد دخل
ُ
نائبه السابق ،ا لــذي انتخب بأكثرية  607أ صــوات فقط قبل
ً
سنتين ،السجن .فضال عن ذلك ،لهذا الحزب زعيم شعبيته أكثر
ً
انخفاضا من شعبية تيريزا ماي نفسها ،أما حزبه البرلماني،
فيخضع لسيطرة نواب يبذلون قصارى جهدهم لعرقلة خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي ،مع أنهم كانوا ينافسون ضمن
قاعدة شعبية صوتت بقوة للخروج في عام .2016
رغم ذلك ،تمكن من الفوز .لماذا؟ ً ألنه عانى خسارة أصوات
أقل لمصلحة نايجل فاراج مقارنة بالمحافظين .قد ال يبدو
ً
هذا منصفا ،فرغم كل محاوالت تيريزا ماي الفاشلة لتمرير
مشروع قانونها ،يبقى المحافظون أكثر قدرة على ما يبدو
على تنفيذ عملية خروج ذات معنى ،مقارنة بحزب العمال.
ولكن يبدو أن حزب العمال يتمتع بدعم أ عــداد كبيرة من
األشخاص المستعدين للتصويت له ،مهما ارتكب من هفوات،
ً
ألن هذا ما قاموا به دوما وألنهم ال يستطيعون تخيل أنهم
ق ــد يـفـعـلــون م ــا يـخــالــف ذل ــك .بـصــريــح ال ـع ـبــارة ي ـقــوم ســاح
ً
ً
العمال السري على واقع أن ناخبيه أكثر تحفظا عاطفيا من
المحافظين أنفسهم ،ربما على هذين الحزبين تبادل اسميهما.
ً
مــن المستحيل أن تكون الرسالة أكثر و ضــو حــا بالنسبة
إلى المحافظين :يعتمد استمرارهم على إرجــاء االنتخابات
العامة إلى ما بعد إنجاز عملية الخروج من االتحاد األوروبي
ً
واالن ـت ـهــاء منها تـمــامــا .لــذلــك يبقى خـيــارهــم الــوحـيــد الـيــوم
ً
انتخاب قائد ملتزم بالمضي قدما بعملية الخروج من االتحاد
األوروب ـ ــي فــي ال ـح ــادي والـثــاثـيــن مــن أكـتــوبــر مــع صـفـقــة أو
بدونها ،وعلى كل نائب محافظ ال يستطيع تحمل ذلك التنحي
والعودة إلى منزله أو االنضمام إلى الديمقراطيين الليبراليين.
*«سبكتايتور»

روسيا وسورية!

مايكل دافنبورت ولوي  -بيير إيموند*

د .عبد المحسن حمادة
نتمنى أن يكون الموقف الشريف الذي وقفه الرئيس
الحريري ورؤساء حكومات لبنان السابقون درسا لكل عميل
تحدثه نفسه بخيانة أمته ،فالخيانة ليست من شيم النبالء
بل من شيم اللئام.

edhafat@aljarida com

أ .د .عبد المالك خلف التميمي
المهم عند جميع األطراف هو أن يبقى نظام األسد،
وأن تستمر في االحتالل والتقسيم ،مع الميليشيات التي
تصول وتجول وتقتل وتشرد وتدمر ،وكذلك يفعل النظام
السوري ،لذلك وجدت روسيا في عهد بوتين فرصتها
بالسيطرة ًعلى أجزاء من سورية ،ولن تخرج ما دام هذا
النظام قائما!
هل هناك تضامن بين النظامين الروسي والسوري ألن
الدولتين تحمالن األحرف نفسها أم أن القصة أكبر وأخطر؟
ً
إن لــدخــول روسـيــا ســوريــة أهــدافــا سياسية وعسكرية
تحت سيطرة بوتين الذي يريد روسيا قوة عظمى ،حتى
ال ينفرد األميركيون بالساحة الدولية ،ولكن ليس بحكم
وإمكانات االتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة حتى
نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ،كما أن روسيا وجدت
ً
فــي ســوريــة ســاحــة لتجربة أسلحتها وم ـجــاال لنفوذها
وإقامة القواعد البحرية والجوية؛ ألنها أصبحت مستباحة
ً
لآلخرين األقل شأنا مثل تركيا وإيران وإسرائيل وأميركا.
المهم لجميع األط ــراف هــو أن يبقى نظام األس ــد ،وأن
تستمر في االحتالل والتقسيم ،مع الميليشيات التي تصول
وتجول وتقتل وتشرد وتدمر ،وكذلك يفعل النظام السوري
نفسه كما يفعل حلفاؤه ،لقد وجدت روسيا في عهد بوتين
فرصتها بالسيطرة على أجزاء من سورية ،ولن تخرج ما
ً
دام النظام السوري قائما ،وما دامت القوى األخرى تحتل
ثالثة أرباع سورية!
ً
إن ال ـط ـيــران ال ـحــربــي ال ــروس ــي قـتــل أعـ ـ ــدادا كـبـيــرة من
الـســوريـيــن المدنيين دون أن يـحــرك ذل ــك الـقـتــل والــدمــار
ال ـش ـع ــور ال ـع ــال ـم ــي! وه ـ ــذا م ــا تـفـعـلــه الـ ـق ــوة وال ـم ـصــالــح،
فــاألمـيــركـيــون لـيــس لــديـهــم مــانــع مــن الـ ــدور ال ــروس ــي في
سورية ليختبروا قوته ،وألن هناك مصالح بين الطرفين
تتعلق بالنفط والغاز.
لقد تحالفت األضــداد والضحية الشعب السوري ،وال
حياة لمن تـنــادي ،فــإذا كانت هناك مـبــررات لتدخل دول
الـجــوار الـســوري فــي ســوريــة ،وهــو اعـتــداء على سيادتها
حتى لو كــان ذلــك بموافقة نظامها ،فما مـبــررات التدخل
الروسي واستخدام أسلحة الدمار ضد الشعب السوري؟
إن سورية اليوم مقسمة تتجاذب أوصالها تلك القوى،
وكــل يجد فرصته فــي قضم جــزء مــن أراضـيـهــا ،أو فرض
سيطرته وميليشياته بالقوة ،والنظام سعيد بذلك ألن
الجميع متفق على بقائه ما دامت سياساتهم ومصالحه
تتحقق ،فإيران الثورة تتمرد ،وتركيا الجارة تطمع في
األرض السورية ،وإسرائيل تعمل بمساعدة أميركا على
قضم األرض المحتلة ،وروسيا تصول وتجول ال تهمها
حـقــوق اإلن ـســان وال الـقــوانـيــن الــدولـيــة م ــادام لــديـهــا حق
الفيتو في مجلس األمن ،وأميركا القطب والقوة المنفردة
بالسياسة الدولية ،وسيكشف التاريخ بعد حين التنسيق
األميركي الروسي في سورية.
وب ـيــن الـحـيــن واآلخـ ــر ت ـطــرح بـعــض األط ـ ــراف الــدولـيــة
ً
ً
حلوال ووعودا تجاه سورية ،وهي غير جادة فيها ،ال بل
سعيدة بالمذابح التي تجري بحق الشعب السوري ،فمرة
يتحدثون عن تقسيم سورية بين الفرقاء الطامعين ،ومرة
عن الحلول السلمية والدستورية ،ومرة عن القمع في كل
مكان وفــي كل اتـجــاه ،وضحاياه آالف القتلى والجرحى
والمشردين والمعتقلين.
والـســؤال إلــى متى؟ ألــم يشبع أولئك من الــدمــاء؟! وألم
ُ
يصح الضمير العالمي؟ ولـمــاذا الـعــرب هــم المنكوبون؟
ويقولون لماذا التطرف واإلرهاب؟! فإذا كان كل ذلك يجري
فـمــاذا تتوقعون مــن شعب ال حــول لــه وال ق ــوة ،والغرباء
األجانب ال ينوون مغادرة سورية وفي مقدمتهم روسيا؟

إليزابيث درو*

هل نسحب الثقة أم ال؟
يتجاهل ترامب استنتاج
ميولر الذي ال لبس فيه بأن
روسيا تدخلت في انتخابات
 2016لمصلحة ترامب،
ومن الواضح أن قبول هذا
االستنتاج من شأنه أن
يقوض شرعية فوزه في
المجمع االنتخابي.

بعض التقارير
أفادت أن كبار
مسؤولي األمن
ُ
ط ِلب منهم
عدم التطرق
حتى إلى
موضوع تورط
روسيا أمام
ترامب

م ـ ــع ع ـ ـ ــودة الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي
م ــن إج ـ ـ ــازة م ــدت ـه ــا ع ـش ــرة أي ـ ـ ــام ،كــانــت
الـمـســألــة ح ــول مــا إذا ك ــان مــن الــواجــب
على مجلس النواب -الذي يسيطر عليه
الديمقراطيون -أن يـبــدأ رسميا عملية
سحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب
بسبب جرائم ارتكبها خالل فترة واليته-
وربما قبل ذلك -سببا في انقسام الحزب.
ن ـظ ــري ــا ،ي ـج ــب أن ي ـع ـقــب س ـح ــب الـثـقــة
مــن ِقـ َـبــل مجلس ال ـنــواب المحاكمة في
مجلس الشيوخ .لكن مجلس الشيوخ،
ال ــذي يسيطر عـلـيــه الـجـمـهــوريــون ،من
غير المرجح على اإلطالق أن يدين زعيم
الحزب ،ما لم يظهر كشف جديد مذهل
حول أفعاله ،وهو أمر ال يمكن استبعاده.
على الــرغــم مــن كــل االهـتـمــام مــن ِق َبل
الصحافة المكرس للعدد المتنامي من
الديمقراطيين في مجلس النواب الذين
يدعمون إطالق عملية سحب الثقة اآلن،
فــإن مجموعهم (أكثر من خمسين اآلن)
يمثل نحو ُ
خـمس األعضاء الديمقراطيين
فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ف ـ ـقـ ــط ،وال ـ ـنـ ــواب
الجمهوريون مخلصون تمام اإلخالص
لزعيمهم ترامب -أو خائفون من مواجهة
ت ـحــد رئ ـي ـســي ف ــي ع ــام  -2020ح ـتــى أن
نائبا واحدا فقط ،وهو جوستين أماش
من والية ميشيغان ،وهو تحرري حازم،
يدعم سحب الثقة ،وإن كان جمهوريون
آخرون يسعدهم على المستوى الخاص
أن يرحل ترامب.
تزعم رئيسة مجلس الـنــواب نانسي
بـيـلــوســي أن ـه ــا ت ـع ــارض س ـحــب الـثـقــة،
على األقل في الوقت الحالي ،لكنها تترك
السؤال مفتوحا جزئيا بالتلفظ بعبارات
مثل "لم نصل إلى هذا الحد بعد" ،وهي
ت ـقــول إن سـحــب الـثـقــة م ــن ت ــرام ــب ُيـ َـعــد
س ـيــاســة رديـ ـئ ــة ال ت ـصــب ف ــي مصلحة
حزبها ،ألنها من شأنها أن تزيد من قوة
ورســوخ الدعم الجمهوري له وأن تزيد
فجوة االنقسام في البالد اتساعا ،كما
تخشى أن يتسبب إطــاق عملية سحب
الثقة اآلن في تقويض أهدافها الرئيسة:
تجنب تعريض سيطرة الديمقراطيين
على مجلس النواب والتي جرى فرضها
بـشــق األن ـفــس لـلـخـطــر ،وتـعـظـيــم فــرص
الحزب في االنتخابات الرئاسية العام
المقبل.
الواقع أن بيلوسي وغيرها من زعماء
ال ـح ــزب ك ــان ــوا ي ـقــولــون إن ـهــم يفضلون
إقــامــة الــدعــوى فــي هــذا الـشــأن فــي وقت

االنتخابات الرئاسية في عام  ،2020وهم
يعتقدون ،لسبب وجيه ،أن أداء الحزب
الديمقراطي كان جيدا للغاية في مجلس
النواب في انتخابات التجديد النصفي
في عام  2018ألن مرشحيه أكدوا قضايا
ذات أه ـم ـيــة م ـب ــاش ــرة لـلـنــاخـبـيــن ،مثل
تغطية الرعاية الصحية وتكاليفها .ومع
ذلك ،يقول مسؤول انضباط األغلبية في
مجلس الـنــواب ،جيمس كــايـبــورن ،إنه
يعتقد أن ترامب سيعزل "عند مرحلة ما"،
ومثله كمثل بيلوسي ،يعتقد كاليبورن
ضرورة تقديم حجة قوية قبل اتخاذ أي
إج ــراء .مــن المفترض أن تعمل جلسات
االستماع المخطط لها من ِق َبل العديد
من لجان مجلس النواب على إقامة تلك
الحجة( .لم يساعد ترامب نفسه عندما
حـ ــاول م ـنــع ه ــذه ال ـل ـجــان م ــن الــوصــول
إل ــى الــوثــائــق وش ـه ــادة سـبــع معاونين
سابقين ،وحتى اآلن ،أصــدرت المحاكم
قــرارات ـهــا لمصلحة الــديـمـقــراطـيـيــن في
مجلس النواب).
ب ـ ــرغ ـ ــم أن بـ ـيـ ـل ــوس ــي تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ع ـلــى
ن ـطــاق واس ــع واحـ ــدة مــن أك ـثــر الـخـبــراء
االستراتيجيين في واشنطن ذكــاء ،فإن
موقفها المعلن ال يخلو من مشاكل ،فال
أ حــد يستطيع أن يتنبأ اآلن بالعواقب
ال ـس ـي ـئــة ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـل ــى س ـح ــب الـثـقــة
مـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب ،وح ـ ـتـ ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــور الـ ــذي
أس ــس لعملية سـحــب الـثـقــة كــواحــد من
ال ـضــوابــط ال ـتــي تـحـكــم س ـلــوك الــرئـيــس
بـيــن االنـتـخــابــات ال يـقــول أي ش ــيء عن
استخدام هذا الضابط فقط عندما يكون
مالئما من الناحية السياسية .عالوة على
ذلك ،وبالنظر إلى النتائج في عام ،2018
فربما يسعى قــادة الحزب الديمقراطي
إلــى تثبيط أي مـحــاولــة لجعل شخص
الرئيس القضية الرئيسة في االنتخابات
الـمـقـبـلــة .األم ــر األك ـثــر أهـمـيــة أن اتـخــاذ
القرار بعدم بدء عملية سحب الثقة من
تــرامــب ربما يشكل سابقة مــروعــة ،فــإذا
لم يعزل ترامب بسبب أفعاله اإلجرامية
العديدة وإساءته الستخدام السلطة ،فهل
تظل هذه العملية من الضوابط القابلة
للتطبيق لمنصب الرئاسة؟
ب ـ ــدت ب ـي ـل ــوس ــي غ ـي ــر م ـه ـت ـمــة ب ـهــذه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــألـ ـ ــة ،وإلثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء زمـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا م ــن
الــديـمـقــراطـيـيــن فــي مجلس ال ـنــواب عن
الدعوة إلى سحب الثقةَ ،تحذر بيلوسي
من أن ترامب يريد أن ُيعزل ،ألنه يعتقد
أن هذا سيصب في مصلحته السياسية،

ولكن ليس من الواضح على اإلطالق أن
األم ــر كــذلــك حـقــا ،فلن يــرحــب أي رئيس
بندبة العزل ،إذ يشير ترامب إلى "كلمة
ال ـعــزل" ،الـتــي وصفها األس ـبــوع الفائت
ب ــأن ـه ــا "ك ـل ـم ــة ق ـ ــذرة وب ــذيـ ـئ ــة وم ـث ـيــرة
لالشمئزاز" ،عــاوة على ذلــك ،ال تتعلق
مسألة سحب الثقة بالسياسة ،بل تتعلق
بمبادئ دستورية.
ُيقال إن ترامب أصابه انزعاج شديد
عندما خرج المستشار الخاص السابق
اآلن روب ــرت مـيــولــر عــن صمته الطويل
يــوم األربـعــاء الماضي ليعلن استقالته
ويقول" :لو كنا على يقين من أن الرئيس
لــم يــرتـكــب جــريـمــة بــوضــوح ،فــإنـنــا كنا
س ـن ـقــول ذلـ ـ ــك"( .الـ ــواقـ ــع أن م ـي ــول ــر ،في
ع ــزوف ــه ال ـت ــام ،وال ــائ ــق ،ع ــن ت ـج ــاوز ما
يقوله تقريره ،وعدم رغبته في تعريض
ن ـف ـســه ل ـل ـس ـيــرك الـ ـح ــزب ــي ،يـ ـق ــاوم اآلن
المطالبات من ِق َبل الحزبين الجمهوري
والديمقراطي بالظهور -على األقل علنا-
أمام لجنة تابعة للكونغرس).
لكن آخرين يرون قيمة عالية في حمل
ميولر ببساطة على توضيح ما يقوله
تقريره الذي يتألف من  448صفحة أمام
كاميرات التلفزيون .كان ترامب حريصا
على تصوير النتائج التي توصل إليها
التقرير على أنها تبرئه تماما ("ال تواطؤ،
وال إعاقة للعدالة") ،حتى برغم أن التقرير
ذكر صراحة أن هذه لم تكن الحال.
األمــر األشــد ســوءا من منظور ترامب
هــو أن مـيــولــر ال ــذي ن ــال اإلع ـجــاب على
نطاق واســع أوصــى فــي واقــع األمــر بأن
يتعهد الكونغرس بعملية سحب الثقة،
وقد أوضح ميولر أن سياسة وزارة العدل
المثيرة لـلـجــدال ،والـتــي كــان المقصود
مـ ـنـ ـه ــا م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ريـ ـتـ ـش ــارد
نيكسون ،تمنع توجيه االتـهــام لرئيس
حالي ،لكن هذا ليس في الدستور ،وهو
ل ـيــس ب ـق ــان ــون( .كـ ــان نـيـكـســون مـتــآمــرا
مشاركا غير مدان في التستر على عملية
السطو المسماة ووترغيت ،في حين كان
ترامب وحــده في قضية نيويورك التي
تنطوي على مشاركته في دفع مكافآت
قبل االنتخابات إلسكات سيدتين كان
ع ـل ــى ع ــاق ــة ج ـن ـس ـيــة ب ـه ـمــا ب ـع ــد ف ـتــرة
وجيزة من والدة نجله بارون).
بعد فترة وجيزة من نشر التقرير في
منتصف أبــريــل ،انـخــرط مـيــولــر ووزيــر
العدل األميركي ويليام بار ،وهما زميالن
سابقان وصديقان ،في جدال مهذب لكنه

شــرس حــول نتائج التحقيق ،وقــد أصر
بار ،الذي كان ذات يوم محاميا للمؤسسة
الجمهورية والذي كان صريحا إلى حد
غير عادي ،بصفته نائبا عاما ،في الدفاع
عــن الــرئـيــس ،على شــرح االستنتاجات
الرئيسة التي توصل إليها التقرير ،والتي
أســاء تفسيرها بشكل ثابت ،على نحو
أثار استياء ميولر.
يتجاهل ترامب استنتاج ميولر الذي
ال لبس فيه -والــذي يتفق مع ما توصل
إليه مجتمع االستخبارات في الواليات
المتحدة بالكامل -بــأن روسـيــا تدخلت
فــي انـتـخــابــات  2016لمصلحة تــرامــب.
من الواضح أن قبول هذا االستنتاج من
شأنه أن يقوض شرعية فوزه في المجمع
االنتخابي ،وقــد أف ــادت ُبعض التقارير
أن كبار مسؤولي األمن ط ِلب منهم عدم
التطرق حتى إلى موضوع تورط روسيا
أمام ترامب.
هــذا يجعل مــن غير المرجح إلــى حد
كبير أن يدعم ترامب أي محاولة حقيقية
لــدرء أي تدخل انتخابي مماثل -وربما
أكثر شدة ومن ِق َبل عدد أكبر من الدول-
في عام  ،2020بل ربما يرحب بالتدخل
األجنبي ،إذ قال مدير مكتب التحقيقات
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدرال ـ ــي ك ــريـ ـسـ ـت ــوف ــر راي -أحـ ــد
المسؤولين القالئل الــذيــن ال يتورعون
عــن مــواجـهــة تــرامــب علنا (سـيـكــون من
الـمـحــرج للغاية أن يقيل تــرامــب مــديــرا
ثانيا لمكتب التحقيقات الـفــدرالــي) -إن
روس ـ ـيـ ــا ك ــان ــت ن ـش ـط ــة فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
الـتـجــديــد الـنـصـفــي فــي ع ــام  2018ومــن
المرجح أن تزيد من جهودها في مسابقة
 ،2020وعلى افتراض أن ترامب ال يزال
في منصبه آنئذ ،فقد تكون االنتخابات
الرئاسية القادمة أشد قذارة وقبحا من
أي وقت مضى.
* صحافية مقيمة في واشنطن،
وأحدث مؤلفاتها كتاب بعنوان
"يوميات واشنطن :تقرير ووترغيت
وسقوط ريتشارد نيكسون".
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.917

6.496

٤.781

2.588 2.907 3.290

أزمة في تقاطع مواعيد باكتتابات الشركات العامة
ضعف التنسيق بين هيئتي الشراكة واألسواق في طرح «شمال الزور» و«البورصة»
عيسى عبدالسالم

«المقاصة» ضمن
تحالفات عدة
القتصار تقديم
خدمة اإليداع عليها

بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــح ضـ ـع ــف
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ح ـ ـيـ ــال ع ـم ـل ـيــات
إص ـ ـ ــدار األسـ ـه ــم ل ـمــواط ـن ـيــن،
أب ـ ــدت الـ ـش ــرك ــات ال ــراغـ ـب ــة فــي
إدارة اك ـت ـتــاب شــركــة بــورصــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة
مخاوفها من وجود أزمة عند
تقاطع مواعيد طرح االكتتابات
ال ـعــامــة لـكــل م ــن شــركــة شـمــال
ال ــزور األول ــى وشــركــة بورصة
ال ـكــويــت ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،ما
ينذر بحدوث أزمــة في عملية
إدارة اال ك ـ ـت ـ ـتـ ــا بـ ــات ا لـ ـع ــا م ــة،
كــالـتــي ش ـهــدت حـ ــاالت كبيرة
من التكدس في مرحلة ما بعد
عملية إصدار شهادات األسهم
ودمجها في اكتتابات سابقة،
ما جعلها تتطلب التنسيق بين
الجهات الحكومية المعنية.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـعــة،
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،إن مــن المتوقع
إط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـم ـل ـي ــة
االكتتاب الـعــام لشركة شمال
الـ ـ ـ ــزور األولـ ـ ـ ــى فـ ــي سـبـتـمـبــر
ال ـم ـق ـب ــل ،ف ــي ن ـف ــس ال ـتــوق ـيــت
«الجديد» الذي ترغب فيه هيئة
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال إنـ ـج ــاز عملية
طرح حصة الـ 50في المئة من

رأسـمــال شــركــة الـبــورصــة هي
األخـ ــرى لــاكـتـتــاب ال ـعــام قبل
نهاية العام الجاري.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
اقـتـصــار عملية ايـ ــداع األوراق
المالية على الشركة الكويتية

ل ـل ـم ـق ــاص ــة قـ ــد ي ـ ـنـ ــذر ب ــوج ــود
أزمة في عملية إدارة االكتتاب،
السيما بعد صــدور قــرار هيئة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـم ـنــح ال ـشــركــة
ا لـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـحـ ـف ــظ األوراق
المالية مهلة انتقالية أقصاها

أخبار الشركات
ً
«الكويت الدولي» يصدر صكوكا
بـ  300مليون دوالر

«ريم» تربح  16.93ألف دينار وتعود للتداول

أعلن بنك الكويت الدولي إصداره صكوكا بقيمة  300مليون
دوالر ضمن الشريحة األولى اإلضافية لرأسماله.
َّ
وقال البنك إنه تسلم متحصالت اإلصــدار ،وتم إدراجها في
ً
سوق أيرلندا لــأوراق المالية ،موضحا أن اإلصــدار سيساعد
البنك في تحسين المتطلبات الرقابية لرأس المال ومتطلبات
السيولة الطويلة األجل.
وفــي سياق منفصل ،قــال البنك فــي إفـصــاح آخــر ،إن دعــوى
بيع العقارات المحجوز عليها بالمزاد العلني لسداد مديونية
ً
أحد عمالء البنك ،التي كان ُمقررا النظر فيها باألمس ،تم الحكم
فيها بــإعــادة الــدعــوى للمرافعة ،وتــم تحديد جلسة  17يونيو
الجاري؛ للنظر فيها.

«هيئة األسواق» توافق على نشرة اكتتاب
زيادة رأسمال «كيبكو»
ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة م ـش ــاري ــع
ال ـكــويــت الـقــابـضــة «كـيـبـكــو»
عن موافقة هيئة أسواق المال
الكويتية على نشرة االكتتاب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ــزي ـ ــادة
رأسمال الشركة بنسبة 29.3
في المئة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت «ك ـ ـي ـ ـب ـ ـك ـ ــو» ،إن
مـ ــواف ـ ـقـ ــة «ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة» ج ـ ــاءت
ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار وطـ ـ ــرح أس ـهــم
رأسـ ـ ـم ـ ــال جـ ــديـ ــدة ل ـل ـشــركــة

وال ـ ُـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن
ُ
المسجلين في سجالت الشركة
بتاريخ االستحقاق الذي سيتم
ً
تحديده الحقا.
وأوضحت الشركة أن مجلس
اإلدارة سينعقد ا ل ـي ــوم؛ وذ لــك
لـتـحــديــد ف ـتــرة االك ـت ـتــاب الـعــام
وسعر طــرح أسهم زي ــادة رأس
المال.

بلغت أرباح شركة ريم العقارية
في الفترة المنتهية في  31مارس
 ،2019ن ـحــو  16.93أ لـ ــف د ي ـنــار
بــواقــع  0.16فلس للسهم ،مقابل
ً
تحقيقها أربــاحــا بقيمة 155.32
ألـ ــف ديـ ـن ــار ب ـم ـق ــدار  1.49فـلــس
للسهم بالربع األول من عام .2018
وعقب اعتماد مجلس اإلدارة
الـبـيـنــات الـمــالـيــة الـمــرحـلـيــة ،تم
إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل م ـج ـلــس اإلدارة،

«كابالت» تتسلم طلب شراء بـ  1.7مليون دينار
تسلمت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية طلب
شراء من جانب شركة مقاوالت محلية بمبلغ إجمالي قدره 1.74
مليون دينار .وقالت «كابالت» ،إن طلب الشراء يتعلق بتوريد
ك ــاب ــات ضـغــط مـنـخـفــض وم ـتــوســط ،مـتــوقـعــة تـحـقـيــق أرب ــاح
تشغيلية من العقد بنسبة تقديرية  3في المئة من قيمة الطلب.
وأفـ ــادت ب ــأن األث ــر الـمــالــي للصفقة سينعكس عـلــى فـتــرات
البيانات المالية للشركة خالل النصف الثاني من  2019والربع
األول من عام .2020

«عقار» :استقالة  3أعضاء
قالت شركة عقار لالستثمارات العقارية إن ثالثة أعضاء في
مجلس إدارة الشركة قــدمــوا استقاالتهم ،وهــم :بــدر العيسى،
ومــوســى أبــوطــالــب ،وسمير حـبــايــب ،موضحة أنــه تــم تحديد
اجتماع لمجلس اإلدارة لمناقشة االستقالة الثالثاء المقبل.

«أمازون» تتفوق على «أبل» و«غوغل»
أصبحت أعلى العالمات التجارية قيمة في العالم
تفوقت شركة التجارة اإللكترونية «أمازون»،
التي أسسها المليادير األكثر ثـ ً
ـراء في العالم
جـيــف ب ـي ــزوس ،عـلــى ك ــل م ــن «أب ـ ــل» و«غ ــوغ ــل»
لتصبح أعلى العالمات التجارية قيمة في العالم
دوالر ،مرتفعة  52في المئة عن
عند  315.5مليار ً
العام الماضي ،وفقا لقائمة «براندز».
وتقدم «براندز» قائمة أعلى  100عالمة تجارية
ـويــا ب ـنـ ً
قـيـمــة عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم سـنـ ً
ـاء على
دراسة تجريها شركة اإلعالنات «دبليو بي بي»
وشركتها ألبحاث السوق «كنتار» ،والتي تحلل
البيانات المالية للشركات وتعتمد على استبيان
شامل للمستهلكين للوصول إلى استنتاجاتها.
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة «ب ــران ــدز» ديفيد
روث :تــوسـعــت «أم ـ ــازون» فــي م ـجــاالت البقالة
والــرعــايــة الصحية وتوصيل األطعمة وحتى

بحيث يشغل شالش الحجرف
منصب الرئيس ،ويـنــوب عنه
فــي منصبه مـسـعــود الفهيد،
وفي العضوية ضرار الحميدي،
ووفاء القبندي ،وفهد المري.
ومـ ـ ــع إف ـ ـصـ ــاح «ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم» عــن
ب ـي ــان ــات ـه ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة ،أع ـل ـنــت
بورصة الكويت إعادة التداول
ً
فــي أسهم الشركة اعـتـبــارا من
اليوم.

أجهزة «أليكسا» ،وهذا يثبت أن اسمها يمتاز
«بعالمة تجارية كبيرة» عبر العديد من الفئات
المختلفة.
وخـ ـ ــال ق ــائ ـم ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ت ـف ــوق ــت شــركــة
التجارة اإللكترونية الصينية «علي بابا» التي
بلغت قيمة عالمتها ا لـتـجــار يــة  131.2مليار
دوالر ،عـلــى «تـنـسـنــت» ( 130.8مـلـيــار دوالر)
لتصبح أغلى العالمات التجارية الصينية قيمة.
وضمت القائمة إجمالي  15عالمة تجارية
صينية مــن بينها شركة الـجــواالت «شــاومــي»
بقيمة  19.8مـلـيــار دوالر ،و«هـ ـ ــواوي» – التي
ً
تواجه ضغوطا في الواليات المتحدة  -حيث
ارتفعت قيمة عالمتها التجارية بنسبة  8في
المئة في العام الماضي إلى  26.9مليار دوالر.
(أرقام)

أكثر العالمات التجارية قيمة على مستوى العالم لعام 2019
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 31دي ـس ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل لـحـفــظ
سـجــات المساهمين الحالية
فقط ،وذلك حتى يقوم مصدرو
األوراق المالية بنقل سجالت
المساهمين إلى وكالة مقاصة
مرخص لها من «الهيئة» ،إضافة

الــى عــدم قيام الشركة بتجديد
العقود القائمة أو توقيع عقود
جديدة لحفظ سجالت الشركات
غير المدرجة.
وبينت أن الشركات الراغبة
فــي المنافسة على إدارة طرح

«التجارة» %17 :ارتفاع
الصادرات الكويتية غير
النفطية في مايو
قالت وزارة التجارة والصناعة امــس إن
ال ـصــادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت
بنسبة  17في المئة خالل شهر مايو الماضي
مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضـحــت ال ــوزارة فــي بيان صحافي أن
إجمالي الصادرات للدول العربية واألجنبية
بلغ نحو  9.4ماليين دينار ( 31مليون دوالر
أمـيــركــي) فــي مــايــو الـمــاضــي مقابل ثمانية
ماليين دينار ( 26.5مليون دوالر) في نفس
الشهر من العام الماضي.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية
إلــى ال ــدول العربية باستثناء دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي بـلــغ  4.4مــايـيــن ديـنــار
( 14.5مليون دوالر) مقابل خمسة ماليين
د ي ـ ـنـ ــار ( 16.5م ـل ـي ــون دوالر) إ ل ـ ــى ا ل ـ ــدول
األجنبية.
وذكــرت أن الـصــادرات الكويتية إلــى دول
مجلس التعاون الخليجي بلغت  2.5مليون
دي ـنــار ( 8.3مــايـيــن دوالر) فــي شـهــر مايو
الماضي.
وب ـي ـنــت أن ال ـع ــراق ت ـصــدر قــائ ـمــة ال ــدول
العربية األكثر استيرادا لـصــادرات الكويت
تــاه األردن ثــم لبنان فالجزائر ثــم المغرب
فمصر ثم تونس ،مضيفة أن قطر حلت في
ا لـتــر تـيــب األول خليجيا تلتها ا لـسـعــود يــة
فاإلمارات ثم عمان وأخيرا البحرين.
أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول
العالم األخرى فأفادت بأن إيطاليا جاءت في
المقدمة ثم تركيا تلتها بلجيكا ثم بلغاريا
ففرنسا ثم البرتغال.

م ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االك ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاب ال ـ ـعـ ــام
لـشــركــة ال ـبــورصــة أب ــدت قلقها
فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أخـ ـ ـي ـ ــر لـ ـه ــا مــع
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال ب ـضــرورة
األخـ ـ ـ ــذ فـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ت ـحــديــد
م ــوع ــد ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـطـ ــرح بـشـكــل
ال ي ـت ـض ــارب م ــع إط ـ ــاق هيئة
الشراكة إجراءات طرح االكتتاب
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـش ــرك ــة ش ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ــزور
األولى ،خاصة أن توزيع جميع
األ سـهــم المخصصة لالكتتاب
ال ـع ــام بــال ـت ـســاوي ب ـيــن جميع
الكويتيين المسجلة أسماؤهم
فــي الهيئة العامة للمعلومات
ال ـم ــدن ـي ــة فـ ــي يـ ـ ــوم االكـ ـتـ ـت ــاب،
وس ــداد قيمة ه ــذه االكـتـتــابــات
مـ ــن ق ـب ــل ال ـم ــواط ـن ـي ــن لـلـهـيـئــة
وف ـق ــا لـ ــإجـ ــراءات وبــالـطــريـقــة
التي تحددها الهيئة ،دون أي
فــوائ ــد أو رس ـ ـ ــوم أو أي زي ــادة
فـ ـ ـ ــوق ســعر الـسـهــم فــي تــاريــخ
االكتتاب ،قد يستغرق  75يوما،
اذا ت ــم تـحــديــد مــوعـ ـ ــد أقـصـ ـ ــاه
اليوم الذي تنقضي في نهايته
 60ي ــوم ــا ،مـحـســوبــة بـ ــدء ا من
أول الشهر التالي للشهر الذي
سـيـتــم ف ـيــه دع ـ ــوة الـمــواطـنـيــن
لالكتتاب العام.
وتــوق ـعــت ال ـم ـصــادر تأجيل

ع ـم ـل ـيــة طـ ــرح االكـ ـتـ ـت ــاب ال ـع ــام
لشركة بورصة الكويت لألوراق
المالية الى الربع األول من عام
 ،2019ال س ـي ـم ــا أن ا ل ـش ــر ك ــات
ال ـم ـنــاف ـســة ع ـلــى إدارة ال ـطــرح
ط ــال ـب ــت ب ـت ـمــديــد فـ ـت ــرة إغ ــاق
عملية الطرح حتى تكون على
أه ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد ،إض ــاف ــة الــى
أن ه ـنــاك خـطــة إعــام ـيــة يجب
تقديمها الى هيئة أسواق المال
لـتـعــريــف الـمــواطـنـيــن بـجــدوى
عملية االكتتاب العام سواء في
شــركــة ش ـمــال الـ ــزور األولـ ــى أو
شركة البورصة.

تحالفات مع المقاصة
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـمـقــاصــة
قدمت استفسارات بخصوص
ت ـك ــرار وج ــوده ــا ف ــي تـحــالـفــات
إدارة عملية ا ل ـطــرح لالكتتاب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،كـ ــون ـ ـهـ ــا هـ ـ ــي ال ـج ـه ــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ل ــدي ـه ــا سـجــل
مساهمي شركة بورصة الكويت
ل ــأوراق المالية ،وهــي الشركة
ال ــوح ـي ــدة ال ـم ـخ ـت ـصــة بعملية
اإليـ ـ ــداع ون ـق ــل األس ـه ــم وحـفــظ
السجالت.

استقرار الدوالر واليورو وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صرف الــدوالر األميركي
م ـقــابــل ال ــدي ـن ــار ال ـك ــوي ـت ــي ،أم ـ ــس ،عند
مستوى  0.303دينار ،كما استقر اليورو
عند  0.343دينار ،مقارنة بأسعار صرف
االثنين.
   وق ـ ــال ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي فــي
نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني،
إن س ـع ــر صـ ــرف ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي
انخفض الــى مستوى  0.384ديـنــار ،في
ح ـيــن اس ـت ـقــر ال ـفــرنــك ال ـســوي ـســري عند
مستوى  0.306دينار ،وبقي الين الياباني
عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.
ً
وعالميا ،تماسك ال ــدوالر فــوق أدنــى
مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس،
في الوقت الذي زادت فيه الرهانات على
خ ـفــض مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي االت ـح ــادي
(ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي األمـ ـي ــرك ــي) ألس ـع ــار
الفائدة ،رغم أن المستثمرين قلقون من
البيع بقوة قبل قمة مجموعة العشرين
ُ
التي تعقد هذا الشهر.
وتضع األسواق في الحسبان احتماال
نسبته نحو  20في المئة لخفض أسعار
ال ـفــائــدة فــي يــونـيــو ،لكنها تـضــع في
االعتبار احتماال نسبته مئة في
المئة لخفض الفائدة في يوليو
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـع ـق ــد
«الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي األم ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــي»
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــه ال ـ ـق ـ ــادم
بـ ـش ــأن ال ـس ـي ــاس ــة
النقدية األسـبــوع
المقبل.
وم ـق ــاب ــل س ـل ــة مــن
العمالت األخرى ،استقر
الـ ـ ــدوالر ع ـنــد  ،96.80قــرب
المستوى المنخفض المسجل

في أواخر مارس البالغ  .96.46وتراجع
الدوالر واحدا في المئة منذ بداية الشهر
الجاري.
وعززت تصريحات تميل إلى التيسير
الـنـقــدي مــن جــانــب مـســؤولــي الـمــركــزي
األمـيــركــي وبـيــانــات اقتصادية ضعيفة
التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
لكن األسواق تتطلع أيضا إلى اجتماع
مجموعة العشرين في أوساكا باليابان
يومي  28و 29يونيو.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ــال ــد
ترامب ،أمس ،إنه مستعد لفرض المزيد
من الرسوم إذا لم تحرز المحادثات مع
الــرئ ـيــس الـصـيـنــي ش ــي جـيــن بـيـنــغ في
اجتماع مجموعة العشرين تقدما.
وتراجع الجنيه اإلسترليني مع بدء
التنافس على زعامة حزب المحافظين
الحاكم هذا األسبوع.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في
 5أشهر مقابل الجنيه االسترليني إلى
 89.32بنسا قبل صدور بيانات التوظيف
البريطانية.

مكاسب جديدة لمؤشري السوق األول والعام
السيولة  45مليون دينار ...ومعظم األسهم القيادية عند مستويات نفسية مهمة
●

علي العنزي

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية الثالثة تباينا
فــي تعامالت أمــس ،حيث ارتفع
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الـ ـع ــام  0.62في
المئة تعادل  36.43نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5917.37نـقـطــة،
وس ــط سـيــولــة بلغت  45مليون
دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة أس ـهــم مـتــداولــة
بلغت  192.6مليون سهم ،نفذت
من خالل  7810صفقات.
وك ــذل ــك ربـ ــح م ــؤش ــر ال ـس ــوق
االول  0.89فــي المئة هــي 57.61
نقطة ،مقفال على مستوى 6496.5
نقطة بسيولة بلغت  38.1مليون
دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة اس ـهــم مـتــداولــة
بلغت  87.2مـلـيــون سـهــم نفذت
عبر  4741صفقة.
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الرئيسي بنسبة  0.16في المئة،
تـســاوي  7.44نـقــاط ،ليقفل على
مستوى  4781.22نقطة بسيولة
بلغت  6.8ماليين دينار ،وبكمية
أسـ ـه ــم مـ ـت ــداول ــة ب ـل ـغ ــت 105.3
م ــاي ـي ــن س ـه ــم ن ـف ــذت م ــن خ ــال
 3069صفقة.

استمرار الشراء
للجلسة الثالثة على التوالي
ت ـس ـت ـم ــر ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـش ـ ــراء فــي

الـ ـس ــوق االول ،خ ـصــوصــا على
مـعـظــم األس ـه ــم الـنـشـيـطــة وذات
ال ـس ـي ــول ــة ،وتـ ـت ــرك ــز ك ــذل ــك بـيــن
االسهم وبحسب اوزان دخولها
فـ ـ ــي م ـ ــؤ ش ـ ــر  MSCIل ـ ــا س ـ ــواق
الـنــاشـئــة ،حـيــث إن أسـهـمــا مثل
الوطني وبيتك وزين وأجيليتي
ت ـس ـت ـحــوذ ع ـلــى س ـي ــولــة كـبـيــرة
دائ ـمــا ،وتـتـنــاوب السـتــام الدفة
بين جلسة وأخرى لتشكل معظم
س ـي ــول ــة ال ـ ـسـ ــوق ،وقـ ــد ت ـت ـجــاوز
في معظم االحـيــان  50في المئة
والسيولة االجمالية في بورصة
الكيوت.
وتتوزع بقية السيولة االخرى،
وهــي جـيــدة واعـلــى مــن معدالت
ه ــذا الـ ـع ــام ،ع ـلــى بـقـيــة االس ـهــم،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط مـ ـ ــن ج ـهــة
اخ ــرى عـلــى االس ـهــم التشغيلية
ف ــي ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي كـكــابــات
وب ــورت ــان ــد وسـ ـك ــب ك وال ـب ـنــك
المتحد وأالفـكــو وكذلك عقارات
الكويت.
وغاب خالل هذه الفترة سهم
اعيان الــذي كان يتصدر ودائما
م ـ ــا ن ـ ـجـ ــده ف ـ ــي ق ــائـ ـم ــة االسـ ـه ــم
االف ـض ــل ف ــي ال ـس ــوق الــرئـيـســي،
ب ـي ـن ـمــا لـ ــم ت ـك ــن تـ ـ ـ ـ ــداوالت ه ــذه
االس ـه ــم كــاف ـيــة ب ــإخ ــراج ال ـســوق
الرئيسي مــن المنطقة الحمراء
لـيـقـفــل ولـلـجـلـســة ال ـثــان ـيــة على
الـتــوالــي على خـســارة وان كانت

مـ ـح ــدودة ،بـيـنـمــا اس ـت ـمــر االول
والـ ـع ــام ف ــي االن ــدف ــاع ال ــى أعـلــى
مستوياتهما منذ اطالقهما قبل
عام و 3أشهر تقريبا.
خـلـيـجـيــا ،اس ـت ـمــرت ال ـق ـيــادة،
وكما هو وارد في تقارير MSCI
ل ـســوقــي ال ـك ــوي ــت وال ـس ـع ــودي ــة،
حـ ـ ـي ـ ــث إنـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدان
خــال الـفـتــرة المقبلة مــن عملي
ترقية األسـهــم ودخ ــول السيولة
للمرحلة االولى لهذين السوقين
وه ــي مـلـيــاريــة وك ـب ـيــرة للسوق
السعودي ،بينما للسوق الكويتي
فـ ـه ــي اق ـ ــل ن ـص ـي ـب ــا ومـ ـت ــوازي ــة
وكـ ـبـ ـي ــرة قـ ـي ــاس ــا عـ ـل ــى ال ـق ـي ـمــة
السوقية لالسهم الكويتية.
و تـ ـ ـب ـ ــا ي ـ ــن االداء ف ـ ـ ــي ب ـق ـي ــة
م ــؤش ــرات اسـ ـ ــواق دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،واق ـف ـل ــت
على تغيرات مـحــدودة ،واستمر
برنت على اللون االخضر ،لكنه
ل ــم ي ـس ـت ـطــع تـ ـج ــاوز  63دوالرا
للبرميل ،رغم تصريحات «أوبك»
بــأه ـم ـيــة وح ـت ـم ـيــة دعـ ــم أس ـعــار
ال ـن ـف ــط خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة
عـبــر ال ـعــودة م ـجــددا ال ــى طــاولــة
م ـفــاوضــات خـفــض اإلن ـت ــاج كما
حصل في عام .2017

أداء القطاعات
تلونت مــؤشــرات القطاعات

ب ــال ـل ــون األخ ـض ــر أم ـ ــس ،حيث
ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات  7قـطــاعــات
هي النفط والغاز بــ 32.9نقطة،
واتصاالت بـ 13.2نقطة ،وبنوك
بـ 10نقاط ،وصناعة بـ 7.3نقاط،
وتــأمـيــن بـ ــ 4.7نـقــاط ،وخــدمــات
مـ ــال ـ ـيـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــ 1.2ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،وسـ ـل ــع
استهالكية بـ 0.8نقطة.
وانـخـفـضــت مــؤشــرات ثالثة
قطاعات هــي عقار ب ــ 6.5نقاط،
وم ـ ــواد اس ــاس ـي ــة بـ ـ ــ 4.2ن ـقــاط،
وخ ــدم ــات اس ـت ـهــاك ـيــة بـ ـ ــ0.97
نـ ـقـ ـط ــة ،واس ـ ـت ـ ـقـ ــرت مـ ــؤشـ ــرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا
ورعاية صحية ومنافع وبقيت
دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم بـيـتــك قــائـمــة
األس ـ ـهـ ــم األك ـ ـثـ ــر قـ ـيـ ـم ــة ،حـيــث
ب ـل ـغــت ت ـ ــداوالت ـ ــه  7.2مــاي ـيــن
دينار ،بارتفاع بنسبة  0.43في
الـمـئــة ،ت ــاه سـهــم زي ــن بـتــداول
 5.6مــايـيــن وبــارت ـفــاع بنسبة
 2.1فــي الـمـئــة ،ثــم سهم وطني
ب ـ ـتـ ــداول  5.2م ــاي ـي ــن ،وبـنـمــو
بـنـصــف نـقـطــة م ـئــويــة ،وراب ـعــا
س ـه ــم أج ـي ـل ـي ـتــي بـ ـ ـت ـ ــداول 4.3
مــاي ـيــن ،وب ــأرب ــاح بـنـسـبــة 2.4
فــي الـمـئــة ،وأخ ـيــرا سـهــم أهلي
متحد بتداول  4.1ماليين وبقي
مستقرا دون تغير.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
األكثر كمية جاء اوال سهم اهلي

متحد ،حيث تداول بكمية بلغت
 15.9مليون سهم ،وبقي مستقرا
كما اسلفنا ،وجــاء ثانيا سهم
عـقــارات ك بـتــداول  14.7مليون
س ـهــم وب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة  2في
المئة.
وج ـ ـ ـ ــاء ثـ ــال ـ ـثـ ــا س ـ ـهـ ــم ب ـي ـتــك
ب ـ ـتـ ــداول  10.4م ــاي ـي ــن س ـهــم،
وبنمو بنسبة  0.43فــي المئة،
وحل رابعا سهم زين بتداول 9.7
ماليين سهم وبــأربــاح بنسبة
 2.1ف ــي ال ـم ـئــة ،وجـ ــاء خــامـســا
سهم ابيار بتداول  9.1ماليين
س ـهــم وب ـم ـكــاســب بـنـسـبــة 5.7
في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ارتفاعا سهم وثاق ،حيث ارتفع
بنسبة  25.5في المئة ،تاله سهم
ا لـعـيــد بنسبة  13.2فــي المئة،
ثم سهم حيات كــوم بنسبة 11
فــي الـمـئــة ،وراب ـعــا سهم مراكز
بنسبة  10.6في المئة ،واخيرا
سهم بيان بنسبة  9.7في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا
س ـهــم ي ــوب ــاك ،ح ـيــث انـخـفــض
بـنـسـبــة  18.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تــاه
سـ ـه ــم تـ ـم ــدي ــن ع ب ـن ـس ـب ــة 10
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم س ـهــم ق ـيــويــن أ
بـنـسـبــة  10ف ــي ال ـم ـئــة ،وراب ـعــا
سـهــم الـمـصــالــح ع بنسبة 9.7
فــي الـمـئــة ،واخ ـيــرا سهم الــراي
بنسبة  6.8في المئة.
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العيسى« :الوطنية للمسالخ» تدرس الفرص
االستثمارية المتاحة أمامها
جراح الناصر

قال العيسى إن إيراد
«الوطنية للمسالخ» الرئيسي
كان يعتمد على األنشطة
الرئيسية الخاصة باستثمار
الشركة المنتهي في سوق
األغنام والماشية والمسلخ
بمحافظة الجهراء.

كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
شركة الوطنية للمسالخ ،عماد
ا ل ـع ـي ـس ــى ،أن م ـج ـلــس اإلدارة
يـ ـ ـ ــدرس ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـح ــال ـي ــة
الفرص االستثمارية واألنشطة
ال ـم ـتــاحــة وال ـم ـط ــروح ــة أمــامــه
للبحث والدراسة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،خ ـ ـ ــال انـ ـعـ ـق ــاد
الجمعية العمومية ا لـعــاد يــة
للشركة أمس ،أن إيراد الشركة
ال ــرئ ـي ـس ــي ك ـ ــان ي ـع ـت ـمــد عـلــى
األ نـشـطــة الرئيسية الخاصة
بــاسـتـثـمــار الـشــركــة المنتهي
فــي س ــوق األغ ـن ــام والـمــاشـيــة
والمسلخ بمحافظة الجهراء،
بالتالي ال تــوجــد إيـ ــرادات أو
تـكــالـيــف تشغيل لـهــذا الـعــام،
وكانت المصاريف األساسية
تتمثل فــي األج ــور والــرواتــب
واإليجارات والكهرباء والماء
وال ـص ـيــانــة وال ـت ــأم ـي ــن ،كــذلــك
الدعاية والمطبوعات ،إضافة
إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــف ال ـت ـش ـغ ـي ــل
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــف اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والعمومية ،وبالتالي ال توجد
إيرادات تشغيلية.
و ب ـ ـ ّـي ـ ــن أن ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــرو فـ ــات
اإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـعــام

ً
مترئسا «العمومية»
العيسى
 2018بلغت  5.3آالف دينار،
وكان صافي الربح لهذا العام
 10.3آالف د ي ـنــار خ ــال عــام
 2018م ـق ــار ن ــة ب ـ ـ  16.7أ ل ـفــا
لعام  ،2017مبينا أن مجلس
اإلدارة أو صـ ـ ــى بــا س ـت ـخــدام
األرب ـ ـ ــاح ال ـم ـح ـق ـقــة بــال ـكــامــل
ّ
المرحلة.
إلطفاء الخسائر
وق ــد واف ـق ــت "ال ـع ـمــوم ـيــة"،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــود
الـ ــواردة فــي ج ــدول األع ـمــال،

والتي من أهمها عدم توزيع
أر ب ــاح عـلــى المساهمين عن
السنة المالية المنتهية في
 2018 /12 /31و ع ــدم تــوز يــع
مكافآت على أعضاء مجلس
اإلدارة ،كـمــا تـمــت ا لـمــوا فـقــة
على تفويض مجلس اإلدارة
بشراء أو بيع أسهم الشركة،
بما ال يتجاوز  10في المئة
مـ ـ ــن ع ـ ـ ــدد أس ـ ـه ـ ـم ـ ـهـ ــا ،وذلـ ـ ــك
ً
و ف ـق ــا ل ـل ـقــا نــون ر ق ــم  7لسنة

«أرزان المالية» ترعى حفل ذوي اإلعاقة
أع ـل ـنــت م ـج ـمــوعــة أرزان ال ـمــال ـيــة رعــايـتـهــا
الــذهـبـيــة لحفل ذوي اإلع ــاق ــة ال ــذي أقـيــم ثاني
أيـ ــام ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـب ــارك ف ــي ق ــاع ــة األن ــدل ــس
بـفـنــدق ك ــروان ب ــازا بــالـفــروانـيــة ،ال ــذي نظمته
شركة أدفانتج لتنظيم المؤتمرات والمعارض
والمعسكرات.
وقال مسؤول التسويق والعالقات العامة في
مجموعة أرزان المالية فواز المنيع في تصريح
ً
صحافي أمس ،إن رعاية هذا الحدث تأتي إيمانا
م ــن ال ـشــركــة بــالـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ل ــذوي
االحتياجات الخاصة ،وإظهار كيفية دمج ذوي
االحتياجات الخاصة في المجتمع ،وإزالة جميع
الحواجز من أمامهم.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـن ـيــع أن ال ـش ــرك ــة ت ـحــافــظ على
ً
ً
موقعها القيادي باعتبارها مؤيدا قويا يسعى
إلى إثراء المجتمع الكويتي من خالل المبادرات
القيمة وتــواصــل تضامنها مــن خــال مشاركة

«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف «كامكو»
عند « »BBBمع نظرة مستقبلية مستقرة

ذوي الهمم في سلسلة من البرامج واالنشطة
الترفيهية.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن س ـع ــادت ــه ب ــرع ــاي ــة هـ ــذا الـحـفــل
ال ــذي ســاعــد على تعزيز هــويــة وحـضــور ذوي
االحتياجات في المجتمع وتأكيد حقوق األفراد
على قــدم الـمـســاواة فــي المشاركة الكاملة بكل
جانب من جوانب الحياة االجتماعية والثقافية.
وأشاد باهتمام الشركة بشتى األنشطة التي
من شأنها اإلسهام في تنمية المجتمع من خالل
مساهمتها الفعالة في العديد من الفعاليات التي
تنظمها مؤسسات المجتمع المدني ومن شأنها
خدمة جميع قطاعات المجتمع سواء التعليمية
أو الثقافية أو الصحية أو التنموية أو التربوية
وغيرها وذلك بهدف تحقيق األثر اإليجابي الذي
يلمسه المواطن الكويتي.

فواز المنيع

 2010وا ل ــا ئ ـح ــة ا لـتـنـفـيــذ يــة
وتعديالتهما.
ك ـم ــا ان ـت ـخ ـبــت "ال ـع ـمــوم ـيــة"
مجلس إدارة جديدا للسنوات
الـ ـ ـث ـ ــاث ال ـم ـق ـب ـل ــة م ــؤلـ ـف ــا مــن
عماد العيسى ،وشركة عقارات
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
القابضة ،وشركة مــوارد األفق
لـلـتـجــارة ال ـعــامــة وال ـم ـقــاوالت،
و م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة أرزان ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
للتمويل واالستثمار.

أعلنت شركة كامكو لالستثمار ،أن وكالة
ال ـت ـص ـن ـيــف االئـ ـتـ ـم ــان ــي ال ــدولـ ـي ــة "ك ــاب ـي ـت ــال
ان ـت ـل ـي ـج ـن ــس" أك ـ ـ ــدت فـ ــي آخـ ـ ــر تـ ـق ــري ــر ل ـه ــا،
التصنيف طويل األ جــل الممنوح لـ "كامكو"
عند مستوى " ،"BBBوالتصنيف قصير األجل
عند " ،"A3مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ً
ووفقا للتقرير الصادر عن الوكالة ،يعزى
تصنيف "كامكو" لقوة أصولها المدارة ،ونمو
أ عـمــال االستثمارات البنكية ،واستحواذها
ً
مــؤ خــرا على حصة األغلبية فــي شــر كــة بيت
االستثمار العالمي (علوبل).
و بـلــغ إجـمــالــي قيمة األ ص ــول ال ـمــدارة من
"كامكو"  13.8مليار دوالر ،كما في  31مارس
 ،2019بـمــا فــي ذ ل ــك تــأ ثـيــر اال س ـت ـحــواذ على
حصة األغلبية في "غلوبل".
ً
وف ـض ــا ع ــن ال ـن ـمــو ال ـهــائــل الـ ــذي شـهــدتــه
األصول المدارة ،ساهمت عملية االستحواذ
فـ ــي ت ــوس ـع ــة الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ل ـل ـشــركــة،
وتعزيز إمكاناتها وقدراتها ،وما توفره من

عروض عبر صناديق االستثمار المختلفة.
ك ـم ــا أك ـ ـ ــدت "ك ــابـ ـيـ ـت ــال ان ـت ـل ـي ـغ ـن ــس" تـحـســن
مستويات السيولة ،وتميز "كامكو" بسجل مهني
حافل ومكانة رائدة في إدارة األصول.
وفــي سياق تعليقه على هــذا الـمــوضــوع ،قال
الرئيس التنفيذي لـ "كامكو" ،فيصل صرخوه" :إن
تأكيد كابيتال انتليغنس للتصنيف االئتماني
لكامكو يؤكد قــوة أداء الشركة ومتانة مركزها
المالي ،وما تتميز به من آفاق نمو واعدة".
وأضاف صرخوه "نؤمن بأن تصنيف كابيتال
انتليغنس يعكس مــدى قــوة فــريــق عمل كامكو
ومتانة أعمالها ،والتي نسعى دائما لتعزيزها
من خالل تطبيق استراتيجية النمو والتوسع".
وأكــد استمرار الشركة في مواصلة استغالل
مواردها التنظيمية على أكمل وجه ،مع االستفادة
مــن اقـتـنــاص الـفــرص الـجــديــدة فــي أس ــواق رأس
المال الناشئة على المستوى اإلقليمي لتحقيق
نتائج مستدامة لمساهميها.

«هواوي» 5 :مزايا مبتكرة لـ HUAWEI P30 Pro
يزخر سوق الهواتف الذكية اليوم
بألوان شتى من األجهزة المتنافسة،
الـتــي يـحــار الـمــرء م ــاذا يختار منها،
إال أن م ــا يـمـيــز ك ــل ج ـهــاز ع ــن غـيــره
التقنيات المبتكرة التي يقدمها ،وهذا
مــا تـتـفــرد بــه شــركــة هـ ــواوي فــي أهــم
هواتفها الرائدة المميزة.
وتمكنت الشركة مؤخرا مرة أخرى
من تحقيق معادلة تقديم أداء قوي مع
أروع الكاميرات دون التفريط بعمر
البطارية ،حين طرحت مؤخرا هاتفها
ا لـفــر يــد  ،HUAWEI P30 Proليتبوأ
م ـكــانــة رف ـي ـعــة ب ـيــن أق ـ ــوى ال ـهــواتــف
ال ــذكـ ـي ــة الـ ـمـ ـت ــوف ــرة ح ــالـ ـي ــا ،وي ـع ــزز
مـكــانـتـهــا ك ـشــركــة رائ ـ ــدة ف ــي ابـتـكــار
أفضل الهواتف الذكية.
لماذا تختار HUAWEI P30 Pro؟
إل ـيــك أه ــم خ ـمــس م ــزاي ــا ف ـيــه تجعله

ً
ً
ه ــاتـ ـف ــا فـ ــريـ ــدا
ً
فائقا:
 .1ق ـ ــوة األرب ـ ـعـ ــة:
سـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــرزوم ،س ــوب ــر
س ـ ـب ـ ـك ـ ـتـ ــروم ،زاويـ ـ ـ ــة
ً
تصوير عريضة جدا،
قياس العمق.
 .2عتاد قوي يقدم ً
أداء
ال مثيل له.
 .3بـطــاريــة قــويــة 4200
مللي أمبير ساعي مع شاحن
فائق  40واط.
 .4تقنية الشاشة السمعية مع
قارئ بصمة اإلصبع في الشاشة.
 .5طـيــف أل ــوان م ـتــدرج مستوحى
من الطبيعة.

«زين» تختتم حملتها «زين الشهور» الخاصة برمضان
ّ
الشركة مدت جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع خالل الشهر الفضيل

اختتمت شركة زيــن حملتها الرمضانية السنوية
"زي ــن الـشـهــور" ،والـتــي استقبلت الـشــركــة مــن خاللها
شـهــر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ه ــذا ال ـعــام بمجموعة كبيرة
مــن الـمـســاهـمــات الـخـيــريــة واإلنـســانـيــة واالجتماعية
والدينية والرياضية والترويحية على مــدار الشهر
الفضيل تزينت بالتعاليم اإلسالمية السمحة والقيم
الكويتية األصيلة.
وقالت الشركة في بيان صحافي إنها جددت حملة
"زي ــن ال ـش ـهــور" ه ــذا ال ـعــام بــالـعــديــد مــن الـمـســاهـمــات
واألنشطة التي ارتكزت حول نشر الخير والسالم في
ً
المجتمع ،انطالقا مــن استراتيجية "زيــن" المتوازنة
للمسؤولية االجـتـمــاعـيــة واالس ـت ــدام ــة ،حـيــث تسعى
الشركة جاهدة لخدمة مجتمعها وأف ــراده على مدار
العام وخالل الشهر الفضيل على وجه الخصوص لما
يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء
والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.

تقديم الماچلة الرمضانية
دشنت "زين" حملتها الرمضانية "زين الشهور" قبل
دخول الشهر الكريم ،حيث قدمت "الماچلة الرمضانية"
إلى مجموعة من شركائها االستراتيجيين من الجهات
غير الربحية ،وتم توزيعها على األسر المتعففة داخل
الـكــويــت لـلـتــزود بــاحـتـيــاجــاتـهــا مــن ال ـمــواد الـغــذائـيــة
التموينية األساسية للشهر المبارك ،حيث تقوم الشركة
ً
سنويا قبل قدومه بتجهيز وتوزيع صناديق تحتوي
مجموعة من المواد الغذائية التموينية األساسية ليتم
توزيعها على األ ســر المتعففة عبر شبكة شركائها
االستراتيجيين مــن الـجـهــات غـيــر الــربـحـيــة ،وارت ــأت
ً
الشركة هــذا الـعــام تــوزيــع القسائم الشرائية بــدال من
الصناديق لكي تعطي كل أسرة الفرصة الختيار المواد
التي تفضلها حسب احتياجاتها المختلفة.

تطبيق «زين» للقرآن الكريم

ً
ً
أص ــدرت "زي ــن" تـحــديـثــا جــديــدا لتطبيق الـقــرآن
الـكــريــم الـمـجــانــي ال ــذي تـهــديــه لعمالئها فــي شهر
رمضان المبارك من كل عام ،وهو التطبيق الذي قدم
أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على األجهزة
الذكية التابعة لنظام  iOSونظام  Androidوجهاز
 ،Apple Watchحيث يساعد المستخدم للحصول

فريق «زين» التطوعي في مسجد جابر العلي

أهمية الحركة لجسم اإلنسان خالل الصيام ،وتحفيز
الحضور للتمسك بـعــادة الرياضة حتى بعد انتهاء
شهر رمضان المبارك.

الزيارات االجتماعية

فريق ومسؤولو «زين» في دور الرعاية االجتماعية
على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم،
وذلـ ــك م ــن خ ــال تـصـمـيــم ع ـصــري وواج ـه ــة سهلة
االستخدام ،باإلضافة إلى عدد كبير من المميزات
الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.

صاالت إفطار الصائم
كعادتها كل عام ،قامت "زين" بتجهيز موائد إفطار
ً
ً
الصائم ،والتي تعتبرها رافدا أساسيا في برنامجها
الرمضاني السنوي ،حيث قامت بتقديم ما يقارب
 35ألف وجبة إفطار يومية على مدار الشهر الكريم
في صالتين مختلفتين في كل من جليب الشيوخ
والجهراء ،وذلــك لتؤمن وجبة اإلفطار اليومية في
ً
ً
ً
األماكن التي شهدت تواجدا سكانيا كثيفا من العمال
الذين يكونون في أمس الحاجة لهذه الوجبة بعد
يوم من العمل الشاق.

بوابة «زين الخير» اإللكترونية
قـبــل دخ ــول الـشـهــر الـمـبــارك لـهــذا ال ـعــام ،أطلقت
الـشــركــة بــوابــة "زي ــن الـخـيــر" اإللـكـتــرونـيــة الجديدة
( ،)khair.kw.zain.comوالتي أتاحت لجميع عمالء
الشركة  -ســواء من ذوي الدفع اآلجــل أو المسبق -
التبرع ألي جهة من الجهات الخيرية المتوفرة عبر

البوابة بأي مبلغ ما بين  80 - 1دينارا ،بحيث يمكن
للعميل اختيار الجهة المطلوبة ،ومــن ثــم اختيار
المشروع الذي يرغب في التبرع له ،وتحديد المبلغ
المطلوب عبر خـطــوات سهلة وبسيطة ،ليتم بعد
ً
ذلك إضافة مبلغ التبرع تلقائيا إلى فاتورة العميل
الشهرية أو رصيد الدفع المسبق.

حملة «يا باغي الخير أقبل» الثالثة
خالل الشهر الكريم أطلقت زين مبادرتها الخيرية
"يا باغي الخير أقبل" بنسختها الثالثة بالتعاون
مع جمعية العون المباشر ،حيث ستقوم الشركة
بــالـتـبــرع بـمـبـلــغ  500فـلــس مـقــابــل ك ــل ف ــات ــورة تم
سدادها من قبل عمالئها خالل شهر رمضان المبارك
عبر أي من قنوات الدفع اإللكترونية أو المباشرة.

حملة « 2000مشروع» الخيرية

ً
تعاونت زين هذا العام أيضا مع جمعية العون
ال ـم ـبــاشــر لــدعــم حـمـلــة " 2000مـ ـش ــروع" الـخـيــريــة،
والـتــي نجحت فــي جمع أكـثــر مــن  3ماليين دينار
من التبرعات في أقل من  12ساعة ،حيث هدفت إلى
استقبال التبرعات عن طريق القنوات اإللكترونية
الرسمية وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS

 ...ومع فريق رجيمي

التي قدمتها زيــن ،وسيذهب ريــع تبرعات الحملة
لـصــالــح  2000م ـشــروع خـيــري فــي إفــريـقـيــا بهدف
تحقيق تنمية حقيقية مستدامة للقرى النائية.

دورة الروضان

ً
وح ــول ال ـجــوانــب الــريــاضـيــة ال ـتــي تـشـهــد تــواجــدا
ً
س ـنــويــا لـلـشــركــة خ ــال الـشـهــر ال ـم ـبــارك ،رع ــت "زي ــن"
النسخة الـ ـ  40مــن دورة الـمــرحــوم عـبــد الـلــه مـشــاري
الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الرابعة على
الـتــوالــي ،وهــي ال ــدورة التي أتــت تحت رعــايــة سامية
من حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.

برنامج «رجيمي» الصحي
كانت "زين" هذا العام الشريك االستراتيجي لفعالية
"رجيمي" الصحية الرياضية ،والتي تعتبر أكبر تحد
صحي خالل الشهر الفضيل ،حيث شهدت الفعالية هذا
العام العديد من األنشطة الرياضية والصحية اليومية
في مول  ،360والتي مكنت المشاركين وزوار المجمع
مــن االسـتـمـتــاع بــريــاضــة الـمـشــي وس ـمــاع الـنـصــائــح
الصحية مباشرة مــن فريق "رجـيـمــي" ،والـتــي تهدف
بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على نشر الوعي حول

تـضـمـنــت مـ ـب ــادرات زي ــن لـشـهــر رم ـض ــان ال ـم ـبــارك
الزيارات التفاعلية التي نظمتها الشركة بشكل سنوي
لدور الرعاية واأليتام والمسنين وذوي االحتياجات
الخاصة واألطفال المرضى في المستشفيات ،والتي
قامت مــن خاللها بمشاركتهم فرحة الشهر الفضيل
وأجــواء القرقيعان من خالل الحفل الــذي رعته وسط
أجواء رمضانية مليئة بالسعادة بالتعاون مع الهيئة
ال ـعــامــة ل ـشــؤون ذوي اإلع ــاق ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى زي ــارة
أقسام األطـفــال في مستشفى زيــن التخصصي لرسم
البسمة على وجوههم من خالل تقديم الهدايا وأكياس
القرقيعان لهم ولعائالتهم وللهيئات التمريضية التي
تعتني بهم.

صالة القيام والعشر األواخر
كعادتها السنوية خالل العشر األواخــر من الشهر
ً
الفضيل وتـحــديــدا خــال صــاة الـقـيــام ،شــاركــت زيــن
األج ــواء الــروحــانـيــة للعشر األواخ ــر مــن خــال تقديم
خــدمــات الـضـيــافــة للمصلين أث ـنــاء ص ــاة الـقـيــام في
مسجد جابر العلي بمنطقة جنوب السرة.

البرامج الثقافية والترويحية
حرصت زين في شهر رمضان المبارك على تنوع
محتوى حملتها ليشمل البرامج والفقرات الثقافية
والترويحية ،حيث قامت زيــن برعاية برنامج "جبر
خ ــاط ــر" ال ـ ــذي ق ــدم ــه ال ـن ــاش ــط ف ــي وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي فهد البشارة ،والــذي عــرض على وسائل
التواصل ،وتناول فيه البشارة العديد من المواضيع
ح ــول م ـكــارم األخ ـ ــاق ،وص ـلــة األرح ـ ــام ،وق ـيــم الشهر
الفضيل ،وذلك بطريقة حديثة وسهلة تتميز بكونها
قريبة من قلوب المشاهدين وخاصة الشباب منهم.
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اقتصاد

بورصة الكويت األفضل ً
أداء في مايو على مستوى المنطقة بعائد %12.8
محمد اإلتربي

مستويات السيولة
ّ ً
تحسنا
تشهد
ً
وثباتا ...وتوقعات
بزيادة قياسية مع
تدشين األدوات
المالية

حققت مؤشرات سوق الكويت خالل مايو أفضل أداء
عـلــى مـسـتــوى دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وكــان
األفضل أداء في مايو الماضي.
وان ـع ـك ــس أداء الـ ـب ــورص ــة ع ـل ــى ع ــوائ ــد ال ـص ـنــاديــق
االستثمارية التي واصلت تحقيق أداء إيجابي وجيد في
منافسة شديدة بين مختلف الصناديق ،وذلك لالستئثار
بسيولة المستثمرين.
وتراوح أداء الصناديق االستثمارية المحلية العاملة
في السوق ضمن اإلحصائية الشهرية لـ "الجريدة" بين
 18.03في المئة لصندوق مصارف االستثماري و6.02
في المئة لصندوق الدارج.
ويتضح مــن خــال أداء الـصـنــاديــق دخ ــول صناديق
دائرة المنافسة بقوة أو العودة لألداء الجيد ،حيث ظهر
صندوق الوسم في الواجهة بأداء قياسي من بداية العام
وحتى آخــر مايو بنحو  17.88في المئة ،في حين عاد
صندوق كامكو إلى واجهة األداء الجيد.
يذكر أن مؤشر بــور صــة الكويت ا لـعــام حقق أداء
منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي ،بواقع
 12.8فــي المئة ،فــي و قــت حقق مؤشر ا لـســوق األول
 18.5في المئة ،وهو أداء مميز ،نتيجة استئثار تلك
السوق باألسهم الثقيلة والتشغيلية واألعلى توزيعا،

وتدفق كثير من السيولة اليه لتلك االعتبارات.
وبالرغم من األداء اإليجابي ألغلبية الصناديق ،تشير
مصادر استثمارية الى أنه متوقع أن يواصل التحسن
خــال المرحلة المقبلة ،حيث سيشهد النصف الثاني
طــرح األدوات المالية الجديدة ،فضال عن دخــول نظام
صــانــع ال ـســوق ،حيث الـنـفــاذ والتشغيل ،وكــذلــك ترقية
البورصة على مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة
 ،MSCIوهو ما سيجذب كثيرا من المستثمرين والسيولة
للبورصة كوجهة استثمارية مؤسسية.
وكما تمت اإلشارة سابقا ،يخطو أداء البورصة نحو
المؤسسية بشكل غير مسبوق ،كما أن مستويات السيولة
شهدت تحسنا وثباتا كبيرا يعكسان الثقة المستقبلية
بخصخصة البورصة وتركيبة مجلس اإلدارة الجديدة
التي لديها كثير من الطموحات والتطلعات ،ويرتجى
َ
منها الكثير ،وفي المقابل يعي مجلس اإلدارة ِعظم تلك
المهمة والمسؤولية.
وتبدي مصادر استثمارية ارتياحا كبيرا لمستويات
الـسـيــولــة فــي الـبــورصــة أكـثــر مــن األداء ،مـشـيــرة ال ــى أن
حجم السيولة يعكس ثقة كبيرة ،فــي حين أن االتجاه
الـتـصــاعــدي وال ـنــزولــي أم ــر طبيعي مــرتـبــط بتوجهات
المتداولين استثماريا.

إحصائية ةديرجلا• عن أداء الصناديق منذ بداية العام حتى مايو
العائد منذ بداية العام %
اسم الصندوق
العائد منذ بداية العام %
اسم الصندوق
صندوق كاب كورب المحلي
صندوق مصارف االستثماري
%8.35
%18.03
صندوق ثروة اإلسالمي
صندوق الوسم
%7.98
%17.88
صندوق الهدى اإلسالمي
صندوق كامكو االستثماري
%1.61
%15.17
اتصاالت
صناديق
صندوق الساحل
%14.20
صندوق األثير لالتصاالت
صندوق الوطنية االستثماري
%7.56
%13.67
صندوق زاجل لالتصاالت
صندوق الرائد
%7.30
%12.11
نقد وسندات
صناديق
صندوق وفرة االستثماري
%11.59
صندوق وفرة للسندات
صندوق ثروة االستثماري
%1.70
%10.86
صندوق الهالل اإلسالمي
صندوق الرؤية
%0.58
%10.8
عقار
صناديق
صندوق الكويت االستثماري
%7.87
صندوق كامكو العقاري
صندوق الدارج االستثماري
%1.38
%6.02
صناديق صناعة
الصناديق اإلسالمية والمتوافقة
صندوق موارد للصناعة والنفط
صندوق الفجر
%11.04
%9.42

«بيتك» 6 :مليارات دينار حجم معامالت البطاقات المصرفية

ً
بزيادة  %4سنويا خالل الربع األول
ق ـ ــال ت ـق ــري ــر ص ـ ــادر عـ ــن بـيــت
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي "بـ ـيـ ـت ــك" إن
ح ـ ـجـ ــم م ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات
المصرفية بلغ  6مليارات دينار
في الربع األول ( 2019سحب آلي
ونقاط بيع) تعكس قيمة بعض
العمليات المصرفية اإللكترونية
ً
الـتــي تشهد زي ــادة مـطــردة نظرا
لــانـتـشــار الـهــائــل فــي اسـتـخــدام
تكنولوجيا المعلومات والتطور
ال ـك ـب ـيــر ف ــي أمـ ــن وح ـم ــاي ــة نـظــم
المعلومات اإللكترونية.
ووف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،ت ـس ـت ـخ ــدم
ا لـبـطــا قــات المصرفية بأنواعها
المختلفة ،ا لـتــي تشمل بطاقات
االئ ـت ـم ــان وال ـب ـط ــاق ــات الـمــديـنــة
(بطاقات سحب آلي ،سابقة الدفع)
وكذلك بطاقات مصرفية تصدرها
بنوك أجنبية تستخدم في السوق
المحلي الكويتي ،سواء بالسحب
واإليداع من خالل أجهزة الصرف
اآللي ونقاط البيع.
فـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ووف ـ ــق آخ ــر
ب ـيــانــات ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
خ ـ ــال ا ل ـ ــر ب ـ ــع األول م ـ ــن 2019
ان ـخ ـف ــض إجـ ـم ــال ــي ال ـم ـع ــام ــات
بحدود  0.5في المئة عن قيمتها
في الربع الرابع  ،2018فيما زادت
على أساس سنوي  4في المئة.
ويالحظ استمرار االتجاه نحو
العمليات المصرفية اإللكترونية
مقابل الورقية ،ويصل رصيد عدد
العمليات اإللكترونية في أجهزة
السحب اآلل ــي ونـقــاط البيع إلى
 92.6مليون عملية في الربع األول
بــزيــادة  1.2فــي الـمـئــة عــن الــربــع
الرابع في حين ارتفعت  13.5في
المئة على أساس سنوي.
وت ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
الـمـصــرفـيــة الــورقـيــة متمثلة في
قيمة الشيكات المقدمة للبنوك

المحلية الكويتية إلى  13.3مليار
دينار من خالل  2.9مليون شيك
في النصف الثاني من عام 2018
مـقــابــل  14.8مـلـيــار دي ـنــار ألكثر
من  2.9مليون شيك في النصف
األول منه ،وفق آخر البيانات لكن
قيمتها زادت  9.5في المئة على
أس ـ ــاس س ـن ــوي وارتـ ـف ــع عــددهــا
 12.8في المئة ،مما يمثل جانب
المعامالت الورقية مع المصارف .
ويالحظ تفوق عدد العمليات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ــورقـ ـي ــة ل ـك ــن ق ـي ـمــة ال ـع ـم ـل ـيــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة م ـ ــازال ـ ــت أقـ ـ ــل مــن
الورقية ،أي إن أغلبية المتعاملين
يـ ـ ـفـ ـ ـضـ ـ ـل ـ ــون األنـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة
والتكنولوجيا على التعامالت
ً
ال ــورق ـي ــة ،غ ـيــر أن ب ـع ـضــا منهم
مــازالــوا يلجأون إلــى التعامالت
الــورقـيــة فــي تلبية احتياجاتهم
مع المصارف.
بالتالي وج ــود فــرصــة كبيرة
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات والبنوك في تطوير
أنـ ـظـ ـمـ ـتـ ـه ــا اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ك ــي
تـسـتــوعــب الـتـقــدم التكنولوجي
الهائل ،إذ تشكل قيمة العمليات
اإللكترونية من خالل أجهزة نقاط
البيع والسحب اآللي  69في المئة
فــي حين يمثل عــددهــا  96.6في
المئة من المعامالت المصرفية
ال ــورق ـي ــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة "سـحــب
آلي ونقاط بيع" خالل الربع األول
 2019مقابل  68في المئة لقيمتها
و  97.2في المئة لعددها في ذات
الفترة من .2018
وقـ ــد ت ـح ـســن عـ ــدد ال ـب ـطــاقــات
المصرفية السارية إلى أكثر من
 4.9مليون بطاقة سارية بنهاية
ال ــرب ــع األول ،ويـسـيــر ف ــي اتـجــاه
ً
تصاعدي واضــح ،مسجال زيادة

«الخليج» يعلن الفائز في السحب
الشهري الخامس لـ «الراتب»

الفائز يتسلم جائزته

أعلن بنك الخليج الفائز في السحب الشهري الخامس
لحساب الراتب لهذا العام.
وحالف الحظ وضحة نافع العتيبي ،إذ فازت بجائزة
نقدية تصل قيمتها إ لــى  12ضعف ا لــرا تــب .و تــم إ جــراء
ا ل ـس ـحــب ف ــي إذا ع ـ ــة ن ـبــض ا ل ـك ــو ي ــت  ( FM88.8بــر نــا مــج
ديوانية الياقوت واألنصاري) ،بحضور وإشراف ممثل
من وزارة التجارة والصناعة.
ويمنح حساب ا لــرا تــب العمالء ا لـجــدد ممن يقومون
بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول على
جــائــزة نقدية فــوريــة قــدرهــا  100ديـنــار أو قــرض بــدون
فوائد حتى  10.000د يـنــار ،شــرط أال يقل ا لــرا تــب ،الذي
يتم تحويله إلى البنك عن  500دينار.
وبإمكان العمالء الجدد الحصول على بطاقات فيزا
وماستركارد االئتمانية بدون رسوم سنوية في العام
األول ،مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى
 70.000ديـنــار وتـســديــده خــال مــدة  15سـنــة ،أو قرض
استهالكي تصل قيمته إلى  25.000دينار.
كما يوفر عرض حساب الراتب لعام  2019إلى جميع
العمالء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم
ً
إلى بنك الخليج ،فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات
ال ـش ـهــريــة ،وال ـف ــوز بـ ـ  12ض ـعــف ال ــرات ــب ،وف ــي الـسـحــب
السنوي على أ كـبــر جــا ئــزة لحساب ا لــرا تــب فــي الكويت
وهي  100ضعف الراتب.

ب ـ ـحـ ــدود نـ ـص ــف فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عــن
الربع الرابع ،في حين ارتفع 3.3
ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي،
ف ـي ـمــا ص ـ ــدرت  412ألـ ــف بـطــاقــة
مصرفية خالل الربع األول 2019
أق ــل ب ـح ــدود رب ــع ف ــي ال ـم ـئــة عن
المصدرة في الربع الرابع لكنها
أع ـل ــى بـنـسـبــة  6ف ــي ال ـم ـئــة على
أس ــاس سـنــوي .فيما يصل عدد
السكان إلى  4.8ماليين نسمة أي
بـمـعــدل بـطــاقــة مـصــرفـيــة ســاريــة
لكل ف ــرد ،ويبلغ إجـمــالــي القوى
العاملة  2.7مليون فرد أي بمعدل
 1.8بطاقة مصرفية ســاريــة لكل
فرد عامل ،وهو معدل أقل مقارنة
ببعض دول المنطقة.

عمليات السحب
ت ــراجـ ـع ــت أرصـ ـ ـ ـ ــدة ع ـم ـل ـيــات
السحب اآللي إلى نحو  3مليارات
دي ـنــار داخ ــل الـكــويــت وخــارجـهــا
فــي الــربــع األول  2019للبطاقات
الـمـصــرفـيــة ال ـم ـصــدرة مــن بنوك
تعمل فــي الـكــويــت ،بنسبة  2في
المئة عن الربع الرابع ،مع تراجع
ع ـم ـل ـي ــات ال ـس ـح ــب اآلل ـ ــي داخـ ــل
الـكــويــت  2فــي الـمـئــة فيما زادت
تـلــك العمليات خ ــارج الـكــويــت 3
في المئة ،وارتفع إجمالي عمليات
ال ـس ـح ــب اآلل ـ ـ ــي داخ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وخارجها  1في المئة على أساس
سنوي.
وزادت أرصدة مبيعات أجهزة
نقاط البيع عن  2.9مليار دينار
في الربع األول بنمو 1في المئة
عــن الــربــع السبق لــه ،مــع تحسن
طفيف لمبيعات نقاط البيع داخل
الكويت لــذات الفترة  ،في الوقت
الــذي زادت فيه خارجها بنسبة
 7فــي الـمـئــة ،بينما عـلــى أســاس

س ـن ــوي ارتـ ـف ــع رص ـي ــد مـبـيـعــات
نقاط البيع في الربع األول داخل
الكويت وخارجها  8في المئة.

عدد األجهزة
تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع
داخــل الكويت  60ألــف جهاز في
الربع األول  2019بزيادة  1.4في
ال ـم ـئــة ع ــن ال ــرب ــع ال ــراب ــع وتـصــل
الــزيــادة إلــى  13.4فــي المئة على
أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي ،وت ـ ـجـ ــاوز ع ــدد
معامالت نقاط البيع  68مليون
عملية في الربع األول بزيادة 2.2
في المئة عن الربع الرابع وتصل
إلــى  18.5فــي المئة على أســاس
س ـنــوي ،فــي الـمـقــابــل ارت ـفــع عــدد
أجـهــزة الـصــرف اآلل ــي إلــى 2460

ً
جـهــازا بــزيــادة  3.4فــي المئة عن
الربع الرابع و 22.1في المئة على
أساس سنوي ،برغم تراجع عدد
ال ـم ـعــامــات بــاس ـت ـخــدام أج ـهــزة
ال ـصــرف اآلل ــي إل ــى  24.5مليون
عملية بنسبة  1.5فــي المئة عن
الربع الرابع فيما تعد أعلى 1.6
في المئة على أساس سنوي.
ويسير االتجاه العام لحجم
ع ـم ـل ـيــات الـ ـص ــرف اآلل ـ ــي نـحــو
ا لـتــراجــع مقابل عمليات نقاط
البيع ،مع تراجع طفيف لحصة
ع ـم ـل ـيــات الـ ـص ــرف اآلل ـ ــي ال ـتــي
تـشـكــل  51ف ــي الـمـئــة م ــن قيمة
العمليات بالبطاقات المصرفية
في الربع األول ،أي أدنى بمقدار
 1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن حـصـتـهــا في
الربع الرابع وبمقدار  3في المئة

عن الربع األول العام الماضي.
فــي المقابل تستحوذ أجهزة
نقاط البيع على  49في المئة من
قـيـمــة الـعـمـلـيــات ال ـتــي تستخدم
البطاقات المصرفية للبنوك التي
تعمل فــي الـكــويــت ،أي أعـلــى من
حصتها التي شكلت  48في المئة
ف ــي ال ــرب ــع ال ــراب ــع وم ــن حصتها
التي مثلت  47في المئة في الربع
األول .2018
ويأتي ذلك بعد أن كانت أغلب
عـمـلـيــات ال ـب ـطــاقــات الـمـصــرفـيــة
ت ـس ـت ـخــدم ع ـب ــر ال ـس ـح ــب اآلل ـ ــي،
فمنذ  5سنوات فقط كانت تشكل
ً
أكثر من  60في المئة ،وذلك نظرا
ل ـل ـت ـطــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي الـكـبـيــر
لـ ـص ــال ــح أج ـ ـه ـ ــزة ن ـ ـقـ ــاط ال ـب ـي ــع
والـ ـنـ ـش ــاط الـ ـ ــذي ي ـش ـه ــده س ــوق

التجزئة والربط اآللي بينها وبين
ً
حساباتها المصرفية إلكترونيا.

إجمالي استخدامات بطاقات
البنوك المحلية
ت ـ ـش ـ ـت ـ ـمـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـب ـط ــاق ــات ال ـمــدي ـنــة
وبطاقات االئتمان ،والتي سيتم
ت ـن ــاول ـه ــا بــال ـت ـف ـص ـيــل إذ بـلـغــت
قيمة إ جـمــا لــي عمليات بطاقات
المصرفية للبنوك المحلية 5.8
مليارات دينار (عبر السحب آلي
ون ـق ــاط ال ـب ـيــع) ف ــي ال ــرب ــع األول
 2019م ـن ـخ ـف ـضــة ب ـ ـحـ ــدود 0.5
فــي الـمـئــة عــن قيمتها فــي الــربــع
ال ـســابــق ل ــه ،مـنـهــا  5.5مـلـيــارات
ديـ ـ ـن ـ ــار ل ـع ـم ـل ـي ــات تـ ـم ــت داخ ـ ــل

الكويت في كل من أجهزة السحب
اآللي ونقاط البيع .وعلى أساس
سنوي ارتفعت عمليات البطاقات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ـل ـب ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة
بنسبة قدرها  4في المئة لكنها
أدنى زيادة منذ بداية .2017

زيادة عمليات
البطاقات المصرفية
األجنبية الى 98.4
مليون دينار بنسبة
 %5بشكل ربع
سنوي
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قالت أماني الورع :يواصل
البنك التجاري رسالته
الهادفة إلى خدمة كل أطياف
المجتمع ،من خالل برنامج
اجتماعي وإنساني وخيري أعده
البنك خصيصا لشهر رمضان.

أماني الورع

أسـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري
الكويتي الستار على برنامجه
الــرمـضــانــي االج ـت ـمــاعــي ،الــذي
أطلقه مع بداية شهر رمضان،
والـ ـ ــذي هـ ــدف ف ــي مـجـمـلــه إلــى
إب ــراز روح التكافل والـتــواصــل
االجتماعي بين أفراد المجتمع،
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
النشاطات والمبادرات الخيرية
واإلنسانية واالجتماعية التي
استمرت طوال شهر رمضان.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ق ــال ــت
ن ــائ ـب ــة الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام -ق ـط ــاع
ال ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي -أمــانــي

توزيع وجبات اإلفطار في محافظة حولي
الورع« :يواصل البنك التجاري
رسالته الهادفة إلــى خدمة كل
أطـ ـي ــاف ال ـم ـج ـت ـم ــع ،م ــن خ ــال
بــرنــامــج اج ـت ـمــاعــي وإن ـســانــي
وخـيــري أع ــده البنك خصيصا
لشهر رم ـضــان ،والق ــى نجاحا
ك ـب ـيــرا ل ـم ـســه ال ـب ـنــك م ــن خــال
متابعيه على صفحات التواصل
االجتماعي ،حيث استهل البنك

الشهر الفضيل بتنظيم ز يــارة
لـ ـم ــرض ــى م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـ ـ ــرازي
ل ـت ـه ـن ـئ ـت ـه ــم بـ ـحـ ـل ــول الـ ـشـ ـه ــر،
والـمـســاهـمــة فــي رس ــم البسمة
على وج ــوه الـمــرضــى ،كما قام
ب ـت ــوزي ــع الـ ـه ــداي ــا ع ـل ــى األس ــر
المتعففة».
وبينت الورع أن البنك ،ومن
خ ـ ــال ب ــرن ــام ـج ــه االج ـت ـم ــاع ــي

جانب من مشاركة البنك في احتفالية محافظة مبارك الكبير بالقرقيعان
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان ،وللسنة
الــراب ـعــة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،واص ــل
ح ـم ـل ـت ــه «س ـ ـحـ ــوركـ ــم ع ـل ـي ـن ــا»،
الـ ـت ــي ش ـم ـلــت ت ــوزي ــع وج ـب ــات
الـسـحــور على عـمــال التنظيف
والبناء الموجودين في مواقع
عملهم ،وفي مختلف المناطق
والمحافظات ،بمشاركة موظفي
قطاع التواصل المؤسسى وعدد

من الموظفين المتطوعين.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
ال ـب ـن ــك وم ـح ــاف ـظ ــات ال ـك ــوي ــت،
أشارت الورع إلى تنوع األنشطة
والفعاليات الخيرية واإلنسانية
خــال شهر رمـضــان ،حيث قام
البنك برعاية حفل القرقيعان
ا ل ــذي نظمته محافظتا مبارك
ال ـك ـب ـيــر واألح ـ ـمـ ــدي ،ك ـمــا رعــى

ال ـب ـنــك ب ـطــولــة األحـ ـم ــدي لـكــرة
قـ ــدم ال ـ ـصـ ــاالت الـ ـت ــي نـظـمـتـهــا
المحافظة لقاطنيها.
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت« :أم ـ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـم ـحــاف ـظــة ح ــول ــي ف ـق ــد ســاهــم
البنك في مشروع إفطار صائم
الـ ـ ـ ــذي شـ ـم ــل ت ـ ــوزي ـ ــع وجـ ـب ــات
اإلفطار ،كما قام البنك برعاية
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـتــي

نـظـمـتـهــا مـحــافـظــة الـعــاصـمــة،
والـ ـت ــي سـيـعـلــن الح ـق ــا أس ـمــاء
الفائزين فيها وتوزيع الجوائز
ال ـم ــال ـي ــة ع ـل ـي ـهــم ،وف ـ ــي س ـيــاق
الـتـعــاون مــع محافظة الجهراء
رع ــى الـبـنــك بـطــولــة ك ــرة الـقــدم
التي نظمتها».

صورة لممثلي «التجاري» مع رجال «طيران الشرطة»

 ...ومع «العمليات المركزية» بوزارة الداخلية

توزيع هدية رمضان على رجال اإل طفاء بالتعاون مع محافظة الفروانية

«بوبيان» يطلق برنامج
التدريب الصيفي للطلبة
أع ـل ــن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان إط ــاق
ب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدري ــب ال ـص ـي ـفــي
ال ـم ـيــدانــي لـطـلـبــة ال ـجــام ـعــات
والكليات الحكومية والخاصة،
ً
وأيـضــا بالتعاون مع برنامج
إعـ ــادة هـيـكـلــة ال ـقــوى الـعــامـلــة
وال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
والمؤسسات التعليمية ابتداء
مــن هــذا األسـبــوع حتى نهاية
شهر أغسطس.
وقال المدير العام لمجموعة
الموارد البشرية في البنك عادل
الحماد فــي تصريح صحافي
أمــس ،إن بنك بوبيان مستمر
فـ ــي خ ـط ـط ــه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
وبرامجه المميزة بالتعاون مع
مختلف المؤسسات التعليمية
الحكومية والخاصة في سبيل
دعم الموارد البشرية الوطنية
وإمـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ــأفـ ـض ــل الـ ـ ـك ـ ــوادر
الوطنية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد أن
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـت ــدريـ ـب ــي
ال ـص ـي ـف ــي ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن فــرصــة
مـمـيــزة يمنحها بـنــك بــوبـيــان
للطالب والطالبات من شباب
الجامعات والكليات والمعاهد
بهدف دعــم وتدريب الكفاء ات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ت ــؤه ــل
المميزين منهم للحصول على
وظيفة فــي بنك بــوبـيــان الــذي
ً
يعتبر األ ك ـثــر جــذ بــا للشباب
الكويتيين.
وأك ـ ــد أن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان بــدأ
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ـ ــه بـ ـي ــن إدارات ـ ـ ـ ـ ــه
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ووض ـ ـ ـ ـ ـ ــع خ ـط ــة
ت ــدري ـب ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة ال ـم ــراح ــل
تـنــاســب جـمـيــع التخصصات
الدراسية ،والبدء في استقبال
مجموعات من الطلبة الذين تم
اختيارهم بعناية بعد اجتياز
المقابلة الشخصية وتتراوح
ً
أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  18و 22عــامــا

عادل الحماد

ً
بـ ــدءا مــن يــونـيــو وتـنـتـهــي في
أغسطس  ،2019وسيتم خاللها
ً
تدريب المشاركين عمليا على
العديد من األمور التى تتعلق
بالخدمات المصرفية باختالف
إدارات ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــن خ ـ ــال زي ـ ـ ــارات
ميدانية ومحاضرات وتدريب
عملي حقيقي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ـ ــه «خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــذا
الـتــدريــب نـحــرص ان يستفيد
منه الـطــالــب قــدر اإلم ـكــان وأن
يتولد لديه الشعور بالتأقلم
مع بيئة العمل المصرفية التي
ي ـتــواجــد فـيـهــا ال ـطــالــب داخ ــل
ً
بوبيان ويتعاون فيها يوميا
مع موظفينا الذين يحرصون
عـلــى نـقــل خـبــراتـهــم للمتدرب
ً
مما يشعره بــأنــه أصـبــح فــردا
من عائلة بوبيان وليس فقط
ً
متدربا».
من ناحية أخرى ،أكد الحماد
أن ب ــوبـ ـي ــان يـ ــولـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوارد
البشرية أهمية خــاصــة ســواء
ت ـلــك ال ـتــي تـلـتـحــق بــالـتــدريــب
ً
لديه أو موارده العاملة انطالقا
م ــن م ـســؤول ـي ـتــه االجـتـمــاعـيــة
وح ــرص ــه ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة في
التنمية على مستوى الكويت.

«سحوركم علينا» مع العمال

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٧
«الوطني» :النفط تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية
ةديرجلا
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«برنت» يتراجع بنسبة  %11ويسجل أسوأ أداء شهري في  7سنوات
سجل النفط تراجعات بسبب
تنامي توتر األسواق حيال
التأثير السلبي لتدهور العالقة
التجارية األميركية – الصينية
على النمو االقتصادي العالمي،
فقد عانت أسعار النفط في
 23مايو الماضي أكبر تراجع
لها في يوم واحد لهذه
السنة ،إذ تراجعت بنسبة
 %4.5بسبب المخاوف
التجارية وارتفاع المخزونات
األميركية ،وهما عامالن اعتبر
السوق أنهما ّأديا إلى تراجع
الطلب.

سجلت أسعار النفط أول تراجع شهري
ل ـهــا ف ــي  2019ف ــي ش ـهــر مــايــو ال ـمــاضــي،
إذ تــراجــع خــامــا «بــرنــت» و»مـتــوســط غرب
تكساس» ،بنسبة  11في المئة على األقل
ً
على أساس شهري إلى  64.5دوالرا للبرميل
ً
و 53.5دوالرا للبرميل عـلــى الـتــوالــي مع
ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ،وكـ ــان أداء أس ـع ــار الـنـفــط
في مايو هو األســوأ لهذا الشهر في سبع
سنوات.
وحـســب الـمــوجــز االق ـت ـصــادي الـصــادر
عن بنك الكويت الوطني ،سجل النفط ،إلى
جــانــب األسـ ــواق الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة بشكل
أشـ ـم ــل ،ت ــراجـ ـع ــات ب ـس ـبــب ت ـن ــام ــي تــوتــر
األسـ ــواق حـيــال الـتــأثـيــر السلبي لتدهور
العالقة التجارية األميركية – الصينية على
النمو االقتصادي العالمي.
في التفاصيل ،عانت أسعار النفط في
 23مايو من أكبر تراجع لها في يوم واحد
لـهــذه الـسـنــة ،إذ تــراجـعــت بنسبة  4.5في
المئة بسبب المخاوف التجارية وارتفاع
المخزونات األميركية ،وهما عامالن اعتبر
السوق أنهما ّأديا إلى تراجع الطلب.
وبعد اقتراب مايو من نهايته ،تراجعت
األسعار بسبب اإلعالن المفاجئ للرئيس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ن ـي ـت ــه ف ــرض
رس ــم جـمــركــي نسبتها  5فــي الـمـئــة على
ك ــل الـ ـ ـ ــواردات الـمـكـسـيـكـيــة إل ــى ال ــوالي ــات
ً
المتحدة بدء ا من  10يونيو (التي تراجع
ً
ع ـن ـهــا الح ـ ـقـ ــا) ،م ــن أجـ ــل زي ـ ـ ــادة الـضـغــط
عـلــى الـحـكــومــة المكسيكية لــوقــف تــدفــق
المهاجرين غير الشرعيين إلى أميركا.
وازدادت ا ل ـم ـخ ــاوف ب ـعــد أن خفضت
ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة تــوقـعـهــا لنمو
الطلب العالمي على النفط في  2019بعد
ً
المراجعة ،رغم أنه كان طفيفا.

ارتفاع المخاطر الجيوسياسية
انخفضت أسعار النفط في مايو على
الرغم من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية،
إذ أدى إنـهــاء أمـيــركــا فــي  2مــايــو اإلعـفــاء

الـمـمـنــوح لبعض أكـبــر مـسـتــوردي الـخــام
اإليراني إلى زيادة القيود على اإلمــدادات
العالمية ،ليضاف ذلــك إلــى اتـفــاق خفض
اإلنـ ـت ــاج ف ــي دول أوب ـ ــك وش ــرك ــائ ـه ــا ،مع
اسـ ـتـ ـم ــرار ان ـخ ـف ــاض اإلمـ ـ ـ ــداد م ــن بـعــض
منتجي النفط مثل فنزويال (التي تعاني
جراء وضع اجتماعي واقتصادي صعب،
إضافة إلــى خضوعها لعقوبات) ،وليبيا
(نــزاع مدني – عسكري) ،وكندا (الحد من
اإلنتاج) وروسيا (تلوث األنابيب).
ً
وب ـج ــان ــب ذل ـ ــك ،ارت ـف ــع أي ـض ــا احـتـمــال
حصول تأثير إيجابي على أسعار النفط
ب ـع ــد ت ـن ــام ــي الـ ـت ــوت ــرات اإلق ـل ـي ـم ـيــة عـقــب
ال ـت ـخــريــب ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف ن ــاق ــات نفط
مقابل ساحل الفجيرة في اإلمارات العربية
المتحدة ،وهجوم طائرة بدون طيار على
المنشآت النفطية السعودية.

وشركاؤها وخفض
«أوبك»
ً
اإلنتاج تدريجيا
مــن جهتها ،حققت «أوب ــك» وشركاؤها
ً
شـ ـه ــرا آخـ ــر م ــن االل ـ ـتـ ــزام بــأك ـثــر م ـمــا هو
مطلوب في أبريل ،إذ خفضت إنتاج الخام
تدريجيا للتخلص من الفائض في اإلمداد
في السوق.
وب ـل ــغ م ـج ـم ــوع اإلن ـ ـتـ ــاج  43.7مـلـيــون
ً
بــرمـيــل يــوم ـيــا ،وااللـ ـت ــزام اإلج ـمــالــي 150
فــي المئة ،وبالفعل ،كــان أبــريــل أول شهر
ً
في ستة عشر شهرا تلتزم فيه دول أوبك
وشــركــاؤهــا مــن الـ ــدول غـيــر األع ـض ــاء في
أوبك بالكامل باتفاق خفض اإلنتاج ،وبلغ
الـتــزام ال ــدول غير األعـضــاء فــي أوبــك 150
فــي الـمـئــة ويــرجــع ذل ــك بشكل رئـيــس إلــى
خفض اإلنتاج في كازاخستان بسب صيانة
الحقول النفطية.
وبلغ معدل التزام روسيا  80في المئة
ً
في أبريل ،وساعد في ذلك جزئيا تلوث خط
أنابيب دروجبا الروسي.
وتواصل السعودية لعب الدور المحوري
في خفض اإلنتاج ،إذ خفضت إنتاجها إلى

ً
 9.74ماليين برميل يوميا في أبــريــل ،أي
أقــل بمقدار  569ألــف برميل مــن حصتها
الرسمية (ال ـتــزام بنسبة  277فــي المئة)،
فيما سجلت ،الكويت واإلم ــارات العربية
المتحدة ،معدالت التزام بنسبة  132و112
في المئة على التوالي.
ومن بين كبار منتجي النفط في أوبك،
لم تلتزم العراق ( 16في المئة) ونيجيريا
( -153في المئة) باالتفاق بعد بالكامل.

المخزونات النفطية تتراجع
مع خفض اإلمداد
وب ـح ـس ــب ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة،
ت ــراجـ ـع ــت مـ ـخ ــزون ــات م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـع ــاون
االقتصادي والتنمية من الخام التجاري
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول – وه ـ ـ ــي م ـق ـي ــاس
ل ـل ـم ـخــزونــات الـنـفـطـيــة – لـلـشـهــر الـثــانــي
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ف ــي مـ ـ ــارس ب ـم ـق ــدار 25.8
م ـل ـيــون بــرم ـيــل لـتـصــل إل ــى  2.849مـلـيــار
بــرمـيــل ،أي أكـثــر بكثير مــن مـعــدل تراجع
السنوات الخمس المعتاد لتلك الفترة من
السنة والبالغ  4ماليين برميل ،إذ تغطي
ً
المخزونات العالمية حاليا ما يكفي لمدة
ً
 59.8يــومــا مــن الـطـلــب المستقبلي ،وهــو
المستوى األدنى منذ يوليو .2018

الطلب سيتجاوز العرض
بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة
الـخــاصــة بالطلب ونـمــو إنـتــاج ال ــدول من
خــارج «أوبــك» في  2019وتوقعاتنا بشأن
إنتاج «أوبك» من النفط الخام ،من األرجح
ً
أن يشهد السوق انخفاضا في المخزون

ً
النفطي بمعدل  0.63مليون برميل يوميا
فــي الــربـعـيــن الـثــانــي والـثــالــث مــن السنة،
بسبب عدم قدرة اإلنتاج على تلبية الطلب.
وفي الربع األخير من  ،2019سيتجاوز
العرض الطلب بشكل طفيف ،ليؤدي إلى
ً
زيادة المخزون قليال بمقدار  0.14مليون
ً
بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا .وب ــال ـط ـب ــع ،ي ـن ـطــوي هــذا
السيناريو على عدد من االفتراضات :منها
أن «أوبك» وشركاءها سيستمرون باتفاق
خفض اإلنتاج (مع بلوغ اإلنتاج مستويات
ً
أب ــري ــل ت ـقــري ـبــا) خ ــال ال ـج ــزء ال ـثــانــي من
السنة؛ وكذلك عدم حصول زيادة مفاجئة
في نمو إمداد الدول من خارج «أوبك» بدفع
من النفط الصخري األميركي ،وبقاء نمو
ً
الطلب النفطي جيدا.
وي ـش ـك ــل ت ــده ــور الـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة،
بسبب نــزاع الــرســوم الجمركية التجارية
ً
األميركية – الصينية ،حاليا الخطر األكبر
على االقتصاد العالمي ،مع احتمال انقالب
التوقع الحالي لنمو الطلب بشكل كبير
وبالتالي انخفاض أسعار النفط.
وف ــي م ــاي ــو ،خـفـضــت الــوكــالــة الــدولـيــة
للطاقة بالفعل توقعها لنمو الطلب في
 2019بمقدار  90ألف برميل ليصل إلى 1.3
مليون ،بسبب نمو الطلب بأقل من المتوقع
في البرازيل والصين واليابان في الربع
األول من .2019
ولكن الوكالة ذكرت أن هذا التراجع قد
ً
يكون محدودا بذلك الربع ،وأنه على الرغم
من التوترات التجارية العالمية ،فإن وتيرة
نمو الطلب قد تتسارع خالل باقي السنة.
ً
فمثال سيكون بــدء مــوســم الـقـيــادة في
أميركا ونصف الكرة الشمالي ،إذ يرتفع
ً
ً
الطلب ع ــادة على البنزين ،أم ــرا إيجابيا
بالنسبة للطلب على النفط.
وفي ظل هذه المتغيرات قبيل اجتماع
أوبـ ــك وشــركــائ ـهــا ال ـن ـصــف ال ـس ـنــوي هــذا
الشهر ،فإن التوقع سيكون ،بحسب توصية
الـسـعــوديــة ،أن يمتد على األرج ــح خفض
إنتاج أوبك وشركائها حتى نهاية السنة.

النفط يرتفع بفضل صعود
األسواق المالية

ً
البرميل الكويتي يصعد  60سنتا

ارتفعت أسعار النفط ،أمس ،مقتدية بصعود األسواق
المالية ومتلقية الدعم من توقعات بأن «أوبك» وحلفاءها
ُ
سيبقون على قيود اإلمدادات.
وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت
ً
لشهر أقرب استحقاق  62.71دوالرا للبرميل مرتفعة 42
سنتا أو  0.7في المئة مقارنة بسعر إغالق أمس األول.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غــرب تكساس الوسيط
ً
األميركي  53.85دوالرا للبرميل مرتفعة  59سنتا أو 1.1
في المئة مقارنة بسعر التسوية السابقة.
ونــزلــت األس ـع ــار نـحــو واح ــد فــي الـمـئــة فــي الجلسة
السابقة وتراجعت العقود اآلجلة للخام بنحو  20في
المئة مــن ذرى  2019الـتــي سجلتها فــي أواخ ــر أبــريــل،
منخفضة بفعل تراجع اقتصادي واسع النطاق بدأ في
التأثير على استهالك النفط.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  60سنتا
في تداوالت أمس األول ليبلغ  62.86دوالرا مقابل 62.26
ً
دوالرا للبرميل في تداوالت الجمعة الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ويـقــول متعاملون إن العقود اآلجـلــة للخام ارتفعت
أمس بفعل صعود األسواق المالية بصفة عامة وبعدما
خففت بكين قواعد تمويل لوقف تراجع االقتصاد.
وعلى جانب اإلنتاج ،قالت روسيا ،أمس األول ،إنها
قد تؤيد تمديد تخفيضات اإلمدادات السارية منذ يناير،
م ـحــذرة مــن أن أس ـعــار الـنـفــط قــد تهبط إل ــى  30دوالرا
للبرميل إذا ضخ المنتجون نفطا أكثر من الالزم.
وتـكـبــح منظمة ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول (أوب ــك)
و ب ـعــض المنتجين المستقلين بـمــا فــي ذ ل ــك رو س ـيــا،
المجموعة المعروفة باسم أوبك ،+اإلمدادات منذ بداية
العام لدعم األسعار.

«وربة» :فعاليات رمضان شملت كل الشرائح «الوطني» يطلق خدمة «»Go Business +
لعمالء الخدمات المصرفية لألعمال

أيمن المطيري

قــال بنك وربــة إن برنامجه
االجتماعي خالل شهر رمضان
ً
المبارك كان حافال بالعديد من
الفعاليات التي حرص خاللها
عـلــى ال ـتــواصــل م ــع المجتمع
ومـ ـش ــاركـ ـت ــه مـ ـع ــان ــي ال ـش ـهــر
ال ـك ــري ــم ال ــداع ـي ــة إلـ ــى ال ـعـطــاء
والتسامح.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أن هـ ــذه
الفعاليات انبثقت مــن صلب
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه لـلـمـســؤولـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـم ـب ـن ـي ــة عـلــى
اهتمامه العميق بكل شرائح
المجتمع ،وبناء عليه تنوعت
ف ـع ــال ـي ــات ال ـب ـن ــك خـ ــال شـهــر
رمضان لتشمل عدة نواح في
ال ـح ـيــاة ،إذ تـضـمـنــت حـمــات
ع ـ ـطـ ــاء ،وأخ ـ ـ ـ ــرى ل ـل ـم ـحــاف ـظــة
ع ـل ــى ص ـح ــة ال ـج ـس ــم وال ـع ـقــل
أثـنــاء الـصـيــام ،ونـشــر الثقافة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـب ـ ــر وس ـ ــائ ـ ــل
التواصل االجتماعي ...وفيما
يلي نـبــذة عــن تلك الفعاليات
خالل الشهر الفضيل:

التواصل والتراحم
انطالقا من إيمانه بأهمية
تحقيق التواصل االجتماعي
مــع مختلف الشرائح والعمل

الصورة الجماعية إلفطار الصائم
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ديـ ـنـ ـن ــا االسـ ــامـ ــي
الـ ـحـ ـنـ ـي ــف الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــث ع ـلــى
ال ـ ـت ـ ـقـ ــارب بـ ـي ــن ج ـم ـي ــع أفـ ـ ــراد
المجتمع؛ اسـتـهــل فــريــق بنك
وربــة التطوعي أول نشاطاته
خ ــال شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك
بــزيــارة ال ـنــزالء فــي دار رعاية
الـمـسـنـيــن بـقـسـمـيـهــا ال ــرج ــال
والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـ ـ ــوزارة
الـشــؤون االجتماعية والعمل
واألطـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض ـ ـ ــى ف ــي
المستشفى األميري لتهنئتهم
بـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـفـ ـضـ ـي ــل
واالط ـم ـئ ـن ــان ع ـلــى أح ــوال ـه ــم.
وخ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــارت ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ع ـم ــل
الفريق على تهنئة المسنين
واألطفال بحلول شهر رمضان،
ومشاركتهم الروح الرمضانية
السامية ،مقدمين إليهم الهدايا
التذكارية من وحي المناسبة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاركـ ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ــرص ـ ــوا
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل م ـع ـه ــم وب ــث
األمـ ــل والـ ـس ــرور ف ــي أنـفـسـهــم
ل ـك ــي ي ـع ـي ـش ــوا ب ــرك ــة ال ـش ـهــر

الـفـضـيــل وم ـعــانـيــه الـســامـيــة.

ف ــي م ـس ــاع ــدة األسـ ـ ــر الـمـتـعـفـفــة
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــة داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت
وخارجها.

ً
ع ـ ـم ـ ــا بـ ــال ـ ـ َحـ ــديـ ــث الـ ـنـ ـب ــوي
َ ْ َّ َ َ ً َ َ
ـائــمــا كــان
ـف« :م ــن فــطــر صـ ِ
َالـشــرْ ُيـ َ
لـ ُـه ِمثل أ ْج ـ ِـر ِه» ،تعاون بنك وربة
للسنة الثانية على ا لـتــوا لــي مع
البنك الكويتي للطعام واإلغاثة
ل ـت ــوزي ــع وجـ ـب ــات االف ـ ـطـ ــار عـلــى
الـ ـص ــائـ ـمـ ـي ــن ،حـ ـي ــث قـ ـ ــام ال ـب ـنــك
بتغطية عــدد أكـبــر مــن المناطق
فــي أنـحــاء دولــة الكويت وتقديم
عدد أكبر من الوجبات جاوزت الـ
ً
 1000وجبة يوميا.
يذكر أن «وربة» يتيح لعمالئه
من حاملي البطاقات االئتمانية
ً
ومـسـبـقــة ال ــدف ــع ش ـهــريــا الـقـيــام
بالتبرع الكلي أو الجزئي بقيمة
 1ف ــي ال ـم ـئــة ال ـت ــي يـسـتــردونـهــا
ً
نـ ـ ـق ـ ــدا م ـ ــن م ـش ـت ــري ــات ـه ــم داخ ـ ــل
الكويت وخارجها أثناء استخدام
البطاقات لبنك الكويتي للطعام
واإلغـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـل ـم ـســاه ـمــة

تطبيق Fayez

حملة إفطار صائم متنقل

وحرص بنك وربة خالل شهر
رمضان الفضيل على تعزيز ثقافة
الرياضة والمحافظة على الصحة
ب ـش ـكــل س ـل ـيــم م ــن خـ ــال تـنـظـيــم
سلسلة فعاليات تطبيق «»Fayez
للمشي في مجمع االفنيوز ،والتي
امـ ـت ــدت ع ـل ــى م ـ ــدار ع ـط ــل نـهــايــة
األسبوع األربعة في شهر رمضان،
ّ
ح ـيــث ت ـمــك ــن رواد ال ـم ـج ـمــع مــن
المشاركة في هذه المبادرة التي
أطلقها البنك رغبة منه في تحفيز
ع ـم ــوم الـمـجـتـمــع ع ـلــى مـمــارســة
الرياضة خالل الشهر الفضيل لما
لها من آثار إيجابية على سالمة
البدن ،وأيضا الفوز بجوائز عدة
مــن خ ــال الـسـحــب الـيــومــي الــذي
أجـ ـ ـ ــراه ال ـب ـن ــك ل ـت ـح ـف ـيــزهــم عـلــى
االستمرار في هذا النهج.

أط ـلــق بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي،
ً
ح ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـنـ ـ ــه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم
أحـ ـ ـ ــدث ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ً
لـعـمــائــه وأك ـثــرهــا أم ــان ــا ،خدمة
 Go Business +ب ــا لـ ـتـ ـع ــاون
م ـ ــع  Mastercardا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة،
الـ ـت ــي ت ــوف ــر ل ـع ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
المصرفية لألعمال خدمة متميزة
تـتـضـمــن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ــروض
ً
والخصومات ،الفتا إلى أنه البنك
األول في الكويت الذي يطلق هذه
الخدمة.
وقـ ـ ـ ــال «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ع ـ ـمـ ــاء ه
مـ ــن ح ــام ـل ــي ب ـط ــاق ــة ال ـخ ــدم ــات
المصرفية لألعمال يستفيدون من
هذه الخدمة التي تمنحهم فرصة
الحصول على مجموعة منوعة
ومميزة من العروض المقدمة من
كبريات العالمات التجارية حول
العالم ،وتشمل خدمات األعمال
األســاس ـيــة وال ـعــديــد مــن الـمــزايــا
الخاصة بالموظفين.
و تـ ـمـ ـث ــل «»Go Business +

«برقان» يعلن
الفائز الجديد
بـ «الثريا للراتب»

أع ـلــن بـنــك «ب ــرق ــان» فــوز
ح ـس ـي ــن م ـص ـط ـف ــى مـحـمــد
الـ ـفـ ـه ــد بـ ـسـ ـي ــارة «ن ـي ـس ــان
باترول» ذات الدفع الرباعي
خالل سحب حساب «الثريا
للراتب» الشهري ،وقد أعرب
الفائز عن سعادته بالفوز
بالسيارة.
وقـ ـ ــال الـ ـبـ ـن ــك ،ف ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـ ــه مــع
الـسـحــب ال ـش ـهــري ،يحصل
الـعـمـيــل عـلــى فــرصــة لــربــح
سيارة نيسان باترول ذات
ال ــدف ــع ال ــرب ــاع ــي ك ــل شـهــر
وم ـ ـقـ ــابـ ــل ك ـ ــل  10دن ــانـ ـي ــر
متوفرة في الحساب يحصل
العميل على فرصة واحدة.
وأوضـ ــح أن ــه يـمـكــن فتح
ح ـس ــاب «الـ ـث ــري ــا» ل ـل ــرات ــب،
بـ ــالـ ــدي ـ ـنـ ــار ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،أو
غـ ـي ــره م ــن الـ ـعـ ـم ــات ،وأن ــه
يـ ـمـ ـن ــح صـ ــاح ـ ـبـ ــه الـ ـع ــدي ــد
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــزات ،م ـن ـه ــا
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ق ـ ــرض أو
ب ـط ــاق ــة ائ ـت ـمــان ـيــة تـنــاســب
اح ـت ـي ــاج ــات ــه ،إض ــاف ــة إل ــى
ذلك ،االستفادة من العروض
والـ ـخـ ـص ــوم ــات ع ـل ــى م ــدار
العام.

مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـق ـ ــدمـ ـ ـه ـ ــا
 Mastercardلدعم رواد األعمال
وم ـســاعــدت ـهــم ف ــي ال ـتــرك ـيــز على
تنمية أعمالهم من خالل اختصار
الــوقــت والـجـهــد ال ــازم للوصول
إلى موردين للخدمات والتفاوض
مع عالمات التجارية رائدة.
ويـمـكــن لـعـمــاء بـنــك الـكــويــت
الــوطـنــي الــراغـبـيــن فــي الحصول
ع ـلــى ت ـلــك ال ـخــدمــة زي ـ ــارة مــوقــع
www.gobusinessplus.com/kw
وتسجيل الــدخــول لالطالع على
الـعــروض المتوفرة وطلبها من
خــال تحميل التطبيق الخاص
بالخدمة.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ق ــال ممثل
إدارة الـبـطــاقــات الـمـصــرفـيــة في
بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ن ــاص ــر
ال ـ ــدويـ ـ ـس ـ ــان« :لـ ــدي ـ ـنـ ــا عـ ــاقـ ــات
قــويــة ومـمـتــدة مــع Mastercard
ونتعاون بشكل مستمر من أجل
ت ـطــويــر ال ـخ ــدم ــات والـمـنـتـجــات
التي نقدمها لعمالئنا وذلــك في
إطار سعينا لتقديم أفضل خدمة

مصرفية لهم ،ولذلك قمنا بإطالق
خدمة « »Go Business +التي تم
تـخـصـيـصـهــا ل ـع ـمــاء ال ـخــدمــات
المصرفية لــأعـمــال ،لـمــا تــوفــره
تلك الخدمة مــن مــزايــا وعــروض
يـمـكـنـهــم االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا بكل
سهولة».
وش ــدد الــدويـســان عـلــى سعي
«ال ــوطـ ـن ــي» إلـ ــى تــوف ـيــر ال ـح ـلــول
ً
المصرفية األكثر تـطــورا لعمالء
الخدمات المصرفية لألعمال ،إذ
يهدف البنك إلى مساعدتهم في
إنجاز أعمالهم بسهولة وسرعة،
ب ـمــا ي ــوف ــر ل ـهــم ال ــوق ــت والـجـهــد
ويسهم في نجاحاتهم.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن إطـ ـ ـ ــاق تـلــك
الخدمة يأتي ضمن استراتيجية
«الوطني» التي تستهدف توفير
خدمات ومنتجات مصرفية تلبي
اح ـت ـيــاجــات ك ــاف ــة ال ـع ـمــاء على
اختالف شرائحهم.
من جانبه ،قال جيريش ناندا
المدير العام لـ « Mastercardإن
دعـ ــم ال ـش ــرك ــات لـتـحـقـيــق الـنـمــو

ناصر الدويسان

وجني األرباح على المدى الطويل
ي ـم ـثــل أول ــوي ــة رئ ـي ـس ـيــة لـشــركــة
 Mastercardفي الكويت وجميع
أنحاء المنطقة.
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الصين تهدد برد قوي على أي تصعيد أميركي
لقاء مرتقب بين الرئيسين األميركي والصيني في قمة العشرين قد يهدئ حدة التوتر
كانت المحادثات التجارية بين
الصين والواليات المتحدة
تعثرت الشهر الماضي ،إذ
ذكرت واشنطن أن بكين
انسحبت منها في اللحظة
األخيرة ،فيما قالت بكين إنها
مستعدة لمعركة طويلة.

قالت وزارة الخارجية الصينية ،أمس ،إن الحكومة سترد بعزيمة قوية إذ أصرت الواليات
المتحدة على تصعيد التوترات التجارة.
وأدلى قنغ شوانغ ،المتحدث باسم الوزارة ،بتلك التصريحات في إفادة صحافية يومية
في بكين.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلن ،أمس األول ،أن لقاء مع نظيره الصيني ،شي
ً
جينبينغ ،مقرر خالل قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي ،محذرا من أنه
ً
سيفرض رسوما جديدة في حال لم ينعقد.
ً
وردا على سؤال لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية بشأن ما إذا كان عدم حضور «شي»
إلى القمة المقررة في اليابان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة ،قال ترامب:
«نعم سيؤدي إلى ذلك» .لكنه تدارك أن اللقاء «تقرر» ،و»أعتقد أنه سيذهب».
ً
من جانبه ،قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ،إن «ال معلومات لديه حاليا»
عن محادثات بين ترامب وشي ،وفرض الرئيس األميركي ،الذي يدين باستمرار الفائض
ً
في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين ،رسوما جمركية عقابية على العديد من
السلع الصينية.
وكانت المحادثات التجارية بين الصين والواليات المتحدة تعثرت الشهر الماضي ،إذ
ذكرت واشنطن أن بكين انسحبت منها في اللحظة األخيرة ،فيما قالت بكين إنها مستعدة
لمعركة طويلة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر يوم األحد ،أن الصين استدعت شركات تكنولوجيا
عالمية إلجراء محادثات األسبوع الماضي ،بعدما حظرت الواليات المتحدة بيع التكنولوجيا
إلى هواوي تكنولوجيز الصينية.
ويأتي إدراج هــواوي ،وهي أكبر شركة منتجة لمعدات شبكات االتصاالت في العالم،
على القائمة السوداء لمنع الشركات األميركية من إمدادها بالعديد من السلع والخدمات،
بسبب ما تعتبره واشنطن اعتبارات أمن قومي ،مما قد يصبح ضربة قاصمة أدت لتصعيد
التوترات االقتصادية بين الواليات المتحدة والصين ،فيما تنفي هواوي أن تشكل معداتها
ً
ً
تهديدا أمنيا .وإثر القرار األميركي ،أعلنت بكين أنها ستصدر قائمة خاصة بها للكيانات
األجنبية «التي ال يعتمد عليها» ،كما لمحت إلى أنها ستحد من إمدادات المعادن النادرة
إلى الواليات المتحدة.

«وول ستريت» تصعد بعد التخلي
عن «رسوم المكسيك»
ارتفعت مــؤ شــرات األسهم األميركية خالل
تـ ـ ـ ـ ــداوالت ،أم ـ ــس األول ،م ــدع ــوم ــة بــال ـق ـطــاع
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ورغ ـ ــم ال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى ق ـطــاع
الطاقة ،وسجل «داو جونز» مكاسب للجلسة
الـســادســة على الـتــوالــي ،وهــي أط ــول سلسلة
مكاسب منذ مايو عام .2018
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3
في المئة أو  78نقطة إلى  26062نقطة ،وارتفع
«ناسداك» بنسبة  1في المئة أو  81نقطة إلى
 7823نقطة ،في حين ارتفع « »S&P 500بنسبة
 0.5في المئة أو  13نقطة إلى  2886نقطة.
وفتحت األسهم األميركية مرتفعة ،بعد أن
تـخـلــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عــن خـطــط لفرض
رسوم جمركية على البضائع المكسيكية.
ً
وتلقت بورصة وول ستريت دعما من تعزز
المعنويات أكثر باتفاق اندماج قيمته مليارات
الــدوالرات بين شركتي يونايتد تكنولوجيز
ورايثيون.
و كــان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد
ذكــر أنــه تــم التوصل إلــى اتـفــاق مــع المكسيك
بـ ـخـ ـص ــوص مـ ـل ــف الـ ـهـ ـج ــرة غـ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة،
ونتيجة لذلك فإنه تم وقف تنفيذ فرض رسوم
على المكسيك.
وت ــوق ــع م ـح ـل ـلــون أن يـنـعـكــس هـ ــذا ال ـق ــرار
ً
إيـ ـج ــاب ــا ع ـل ــى أسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة
ً
خصوصا في قطاع السيارات ،التي تتخذ من
ً
المكسيك فروعا لها ،إضافة إلى ترجيحات أن
يقوم البنك الفدرالي األميركي بخفض أسعار
الفائدة هذا العام.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ارتـ ـف ــع مــؤشــر
«ستوكس يوروب  »600بنحو  0.21في المئة
أو نقطة واحدة إلى  378نقطة.
وص ـع ــد م ــؤش ــر «ف ــوت ـس ــي» ال ـبــري ـطــانــي (+
 )43نقطة إ لــى  7375نقطة ،وار ت ـفــع المؤشر

الفرنسي «كاك» ( )18 +نقطة إلى  5382نقطة.
وفي آسيا ،ارتفعت األسهم اليابانية خالل
الـتــداوالت أمــس ،مع تراجع الين وسط عودة
التوترات التجارية بين واشنطن وبكين ،في
ظل ترقب قمة مجموعة العشرين.
وأشار الرئيس ترامب إلى احتمالية فرض
المزيد من التعريفات على سلع صينية في
ح ــال ل ــم يـحـضــر ن ـظ ـيــره الـصـيـنــي االج ـت ـمــاع
المقبل لمجموعة العشرين.
ً
وأغلق مؤشر «نيكي» الجلسة مرتفعا 0.3
في المئة إلى  21204نقاط ،كما صعد المؤشر
ً
األوس ــع نـطــاقــا «تــوبـكــس»  0.5فــي المئة عند
 1561نقطة.
وتراجعت العملة اليابانية  0.17في المئة
إلــى  108.63يـنــات مـقــابــل ال ــدوالر األمـيــركــي.
ً
أيضا ،ارتفعت األسهم الصينية خالل الجلسة
ً
على الــرغــم مــن تهديد تــرامــب مـجــددا بفرض
رسـ ــوم جـمــركـيــة ع ـلــى س ـلــع صـيـنـيــة ح ــال لم
يحضر نظيره الصيني المحادثات التجارية
خالل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا
الشهر في اليابان.
وع ـن ــد اإلغ ـ ـ ــاق ،ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر «شـنـغـهــاي
المركب»  2.5في المئة إلى  2925نقطة ،وكذلك
صعد مؤشر «شنتشن المركب»  3.7في المئة
عند  1538نقطة.
وقفزت األسهم الصينية المتعلقة بالبنية
األس ــاسـ ـي ــة مـ ــع ت ـش ـج ـيــع ب ـك ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــات
الـمـحـلـيــة عـلــى اس ـت ـخــدام ال ـس ـنــدات الـخــاصــة
و غـيــر هــا مــن أدوات ا لـتـمــو يــل المعتمدة على
السوق لدعم المشروعات الكبرى في محاولة
ً
لتعزيز الـنـمــو االق ـت ـصــادي ،وفـقــا لـمــا ذكــرتــه
وكالة «شينخوا».
وارتفعت العملة الصينية  0.2في المئة إلى
 6.9163يوان أمام الدوالر األميركي.

تراجع السيولة النقدية لدى
الشركات األميركية في ٢٠١٨
وجـهــت ال ـشــركــات األمـيــركـيــة الـكـثـيــر مــن الـسـيــولــة النقدية
لعمليات إع ــادة ش ــراء األس ـهــم وتــوزي ـعــات األربـ ــاح واإلن ـفــاق
الرأسمالي واالستحواذات في العام الماضي ،لتهبط حيازاتها
ً
النقدية إلى أدنى مستوياتها في ثالثة أعوام خالل  ،2018وفقا
لتقرير «موديز إنفستورز سيرفس».
وأظهر التقرير ،الذي يشمل  928شركة غير مالية ،أن الحيازة
النقدية واالستثمارات السائلة بلغت  1.69تريليون دوالر في
ديسمبر الماضي ،منخفضة  15.2في المئة من أعلى مستوياتها
على اإلطالق المسجل في الفترة نفسها من العام السابق عند
 1.99تريليون دوالر.
واستهلكت النفقات الرأسمالية الـجــزء األكـبــر مــن التدفق
النقدي خالل العام الماضي ،إذ ارتفعت  12في المئة إلى أعلى
مستوياتها عـلــى اإلط ــاق عـنــد  851مـلـيــار دوالر ،وارتـفـعــت
التوزيعات النقدية  6.7في المئة عند  412مليار دوالر ،وزاد
صافي إع ــادة شــراء األسـهــم بحوالي الضعف إلــى  467مليار
دوالر ،كما نما اإلنـفــاق على االسـتـحــواذات  14فــي المئة إلى
 405مليارات دوالر.
ويعد تراجع الحيازات النقدية لدى الشركات األميركية هو
األول منذ عام  2015ويأتي مع إسراع الشركات لالستفادة من
الضرائب المنخفضة على الدخل األجنبي.
وتصدرت شركات التكنولوجيا ترتيب الشركات األميركية
الغنية بالسيولة ،وجاء ت «أبل» في الترتيب األول مع سيولة
نقدية بقيمة  245مليار دوالر ،تلتها «مايكروسوفت» 127.9
مليار دوالر ،ثم «ألفابت» و»أمازون» و»فيسبوك».
وتتوقع «موديز» استمرار األرصــدة النقدية في االنكماش،
قــائـلــة ،إن تحسن الــوصــول إلــى النقد العالمي بعد اإلصــاح
الضريبي سيشجع الشركات الغنية بالسيولة النقدية على
سداد الديون المستحقة وإعادة المزيد من األموال للمساهمين.

ً
دعما من مخاوف «كفيك» %6.24 :انخفاض «»MSCI
الذهب يلقى
التجارة األميركية الصينية لألسواق الخليجية خالل مايو
تماسك الذهب أمس ،بعد أن سجل أكبر خسارة يومية
من حيث النسبة المئوية في شهرين في الجلسة السابقة
إذ نــالــت الـتـهــديــدات التجارية الـجــديــدة لواشنطن تجاه
الصين من تفاؤل المستثمرين ،الذي أنعشه اتفاق أميركي
مكسيكي.
وارتفع الذهب في التعامالت الفورية  0.1في المئة إلى
ً
 1328.83دوالرا لألوقية (األونصة) ،بينما زاد الذهب في
المعامالت اآلجلة في الواليات المتحدة  0.3في المئة إلى
ً
 1332.90دوالرا لألوقية.
وفقد الذهب أكثر من  1في المئة في الجلسة السابقة،
ً
ونــزل ألقــل مستوى خاللها عند  1324.50دوالرا بعد أن
ً
تلقت األسـ ــواق دع ـمــا مــن ات ـفــاق بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
والمكسيك لتجنب حرب رسوم أخرى في نهاية األسبوع
الماضي.
وق ــال دان ـي ــال هــايـنــز الـمـحـلــل ف ــي ايـ ـ ـ ــه.ان.زد« :تخفيف
حـ ــدة الـ ـت ــوت ــرات ال ـت ـج ــاري ــة (ب ـي ــن ال ـم ـك ـس ـيــك والـ ــواليـ ــات
المتحدة) ضغط على سوق الذهب ،أمس األول ،ولكن لم
يمح المخاوف بشأن المحادثات بين الواليات المتحدة
والصين».
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،إنه مستعد لفرض
جولة جديدة من الرسوم العقابية على واردات من الصين
إذ لــم يتمكن مــن إح ــراز تـقــدم فــي مـحــادثــات الـتـجــارة مع
الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين
أواخر هذا الشهر.
ً
وقال ترامب مرارا ،إنه يتوقع أن يلتقي مع شي في قمة
أوســاكــا فــي الـيــابــان يــومــي  28و 29يونيو ال ـجــاري ،لكن
ً
الصين لم تؤكد رسميا بعد عقد مثل هذا االجتماع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،كسبت الفضة 0.4
ً
في المئة إلى  14.72دوالرا لألوقية ،وارتفع البالتين 0.6
في المئة إلى  806.78دوالرات.
ً
ونزل البالديوم  0.3في المئة إلى  1378.50دوالرا لألوقية
بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1393.53
ً
دوالرا في الجلسة السابقة.

قــا لــت ا لـشــر كــة الكويتية للتمويل واالستثمار
ً
"كفيك" ،إن أسواق األسهم العالمية شهدت انخفاضا
خالل شهر مايو الماضي ،إذ تراجع مؤشر""MSCI
ل ــأس ــواق الـعــالـمـيــة بـنـسـبــة  6.08-ف ــي الـمـئــة مع
ت ـصــاعــد ال ـت ــوت ــرات ح ــول ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة بين
الواليات المتحدة األميركية والصين.
وأضافت الشركة ،في تقريرها لشهر مايو عن
األسواق المالية ،أن مؤشر  NIKKEI 225سجل أسوأ
أداء يليه مؤشر  CAC 40ومؤشر  .S&P 500وفي
الواليات المتحدة األميركية ،انخفض مؤشر S&P
 500بنسبة  6.58 -في المئة مع استمرار الحرب
التجارية مع الصين ،إذ أعلنت أميركا أنها ستزيد
الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية من 10
في المئة إلى  25في المئة بقيمة  250مليار دوالر،
وكردة فعل أعلنت الصين رفع الرسوم الجمركية
على بعض السلع األميركية بنسب تتراوح بين 5
و 25في المئة.
وفي المملكة المتحدة ،انخفض مؤشر FTSE 100
بنسبة  3.46-في المئة ،وسط المخاوف المستمرة
مــن خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،إذ
أعلنت رئيسة الــوزراء تيريزا ماي استقالتها من
منصبها فــي بــدايــة شهر يونيو الـجــاري وسيتم
انتخاب رئـيــس وزراء جــديــد بحلول نهاية شهر
يوليو المقبل.
وفي ألمانيا ،انخفض مؤشر  DAXبنسبة 5 -
في المئة ،إذ ارتفع معدل البطالة ألول مرة منذ عام
 2013إلى  5في المئة ،وفي اليابان ،سجل مؤشر
ً
 NIKKEI 2251انخفاضا بنسبة  7.45في المئة،
وذلك مع استمرار انخفاض األسهم األميركية وسط
مخاوف متزايدة بشأن االقتصاد العالمي والحرب
التجارية بين الواليات المتحدة األميركية والصين.
وفـ ـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ،ان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر Shanghai
 Compositeبنسبة  5.84 -في المئة مع استمرار
الحرب التجارية مع الواليات المتحدة األميركية.

وف ــي أسـ ــواق الـسـلــع ،اسـتـمــرت أس ـعــار الـنـفــط في
االنخفاض خالل الشهر.
إذ انخفض خــام غــرب تكساس بنسبة 16.38-
ً
في المئة ،ليغلق عند  53.5دوالرا للبرميل وتراجع
كــذلــك سعر خــام بــرنــت بنسبة  -13.24فــي المئة
ً
ليغلق عند  62دوالرا للبرميل.
ويعود انخفاض األسعار للمخاوف حول الحرب
التجارية ،مع ارتفاع مخزونات الخام األميركية
بــأســرع وت ـيــرة لـهــا مـنــذ ع ــام  2016ال ــذي زاد من
مخاوف زيادة المعروض.

األسواق الخليجية
انـخـفــض مــؤشــر " "MSCIلــأســواق الخليجية
بنسبة  6.24-في المئة خالل شهر مايو الماضي،
إذ سجل مؤشر تداول لألسهم السعودية أسوأ أداء
خالل الشهر ،وتاله مؤشر سوق دبي المالي ،في
حين سجل مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية
ً
ارتفاعا خالل الشهر.
من ناحية أخرى ،تراجع مؤشر تداول لألسهم
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـن ـس ـبــة  8.47 -ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وك ــان ــت
الـ ـقـ ـط ــاع ــات األسـ ـ ـ ــوأ أداء هـ ــي قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
االستهالكية بنسبة  10.86-في المئة ،وخدمات
االت ـص ــاالت بنسبة  10.70-فــي الـمـئــة ،والتأمين
بنسبة  9.65-في المئة.
وفــي دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة ،تراجع
مؤشر سوق دبي المالي بنسبة  5.30-في المئة،
بمساهمة سلبية من قطاع العقار بنسبة 7.01-في
المئة واالستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.12-
في المئة ،كما انخفض كذلك مؤشر سوق أبوظبي
ً
ل ــأوراق المالية بنسبة  4.84-فــي المئة متأثرا
بشكل أساسي من انخفاض أداء الخدمات المالية
بنسبة  11.90في المئة ،والبنوك بنسبة  6.61في
المئة والسلع االستهالكية بنسبة  6.49في المئة.

«رساميل» :مكاسب ألسواق األسهم العالمية خالل األسبوع الماضي
التوترات التجارية الرادع الرئيسي أمام ارتفاعها في اآلونة األخيرة
حققت أسواق األسهم العالمية
مكاسب خالل تــداوالت األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ،وذل ـ ــك ب ـع ــدم ــا أن ـهــى
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال
إنترناشيونال تداوالت األسبوع
على ارت ـفــاع بنسبة  4فــي المئة
ً
تقريبا.
وبـحـســب الـتـقــريــر األسـبــوعــي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن شـ ــركـ ــة رس ــام ـي ــل
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـ ــواق
األسهم األميركية ممثلة بمؤشر
 ،S&P 500إذ حـ ـق ــق ا ل ـم ــؤ ش ــر
مكاسب بنسبة  4.41فــي المئة.
ً
كـمــا ك ــان األس ـب ــوع إيـجــابـيــا في
أوروبــا حيث ارتفع مؤشرStoxx
 600ب ـن ـس ـبــة  2.49فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
وذلــك على خلفية الـكــام الناعم
الذي أطلقه مسؤولون في بعض
البنوك المركزية العالمية ،إضافة
إلــى الـتـفــاؤل بإمكانية التوصل
إل ــى ات ـفــاق ســريــع بـيــن الــواليــات
المتحدة والمكسيك حول الهجرة
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة وم ـخ ــاط ــر فــرض
إدارة الرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب تعريفات ورسوما جمركية
على الواردات المكسيكية في حال
ال ـف ـشــل ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى إت ـفــاق
يقضي ببذل السلطات المكسيكية
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـجـ ـه ــود مـ ــن أج ــل
الحد من المهاجرين من أميركا
الوسطى نحو الواليات المتحدة.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــويـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـش ــائـ ـم ــة
والتصحيح الــذي عرفته أســواق
األس ـ ـهـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــع ب ــداي ــة
ت ــداوالت األس ـبــوع الـمــاضــي فقد
عدلتها بشكل إيجابي تصريحات
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لالحتياطي
الفدرالي في سانت لويس جيمس

بوالرد التي قال فيها إن مجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ق ــد يـكــون
على صواب بالعمل على خفض
أسعار الفائدة في المستقبل.
وقد حصلت هذه التصريحات
على دعــم من رئيس االحتياطي
الـفــدرالــي جـيــروم بــاول الــذي أكد
ال ـث ــاث ــاء ال ـمــاضــي أن ال ـفــدرالــي
األميركي «سوف يتصرف حسب
االق ـ ـت ـ ـضـ ــاء ،وبـ ـم ــا هـ ــو م ـنــاســب
للحفاظ على النمو االقتصادي
في الواليات المتحدة» ،األمر الذي
ً
ُي ُّ
عد مؤشرا على احتمال اتخاذ
ً
الـمـجـلــس ق ـ ــرارا بـخـفــض أسـعــار
الفائدة في المستقبل باعتباره
أحــد الـحـلــول الممكنة لمواجهة
البيانات االقتصادية التي صدرت
ً
ً
ً
أخيرا وشكلت مؤشرا سلبيا على
وضع االقتصاد األميركي .ومنذ
تــاريــخ هــذه التصريحات حققت
مــؤشــرات األس ـهــم الرئيسية في
ً
الواليات المتحدة أداء إيجابيا.
وتــزايــدت قناعة المستثمرين
بإمكانية خفض أسـعــار الفائدة
ّ
وتعمقت ،وذلك على
يوم الجمعة
إث ــر ن ـشــر ت ـقــريــر ال ــوظ ــائ ــف غير
الــزراعـيــة فــي الــواليــات المتحدة
لـلـشـهــر ال ـمــاضــي وال ـت ــي ج ــاءت
سيئة ودون مستوى التوقعات.
ً
ووفقا للتقرير الذي نشرته وزارة
ال ـع ـمــل األم ـي ــرك ـي ــة ف ـقــد أضــافــت
المؤسسات والشركات األميركية
ما مجموعه  75ألف وظيفة فقط
وهو العدد الــذي يعد أقل بكثير
مقارنة بتوقعات المحللين.
وبــال ـعــودة إل ــى أداء مــؤشــرات
األس ـ ـهـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـق ــد أن ـهــى
مــؤشــر  Dow Jonesالـصـنــاعــي
ت ــداوالت األسـبــوع الماضي على

الـمـكـسـيـكـيــة ب ـش ــأن ال ـمــواض ـيــع
الـخــافـيــة .على صعيد تجاري
آخر ،فإنه من المرجح أن يجتمع
الرئيس األميركي ترامب ونظيره
الـصـيـنــي شــي جـيــن بـيـنــغ خــال
قـمــة مجموعة الـعـشــريــن المقرر
ع ـقــدهــا ف ــي وق ــت الح ــق م ــن هــذا
الشهر في اليابان .ويتوقع معظم
المحللين أن أي اتفاق باإلمكان
التوصل إ لـيــه بين الجانبين قد
يحدث خالل هذه القمة.

أوروبا

ارتـ ـف ــاع ب ـن ـس ـبــة  4.7ف ــي ال ـم ـئــة،
وه ــو األس ـب ــوع اإلي ـجــابــي األول
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـم ــؤش ــر بـعــدمــا
عانى خسائر على مدار األسابيع
الستة الماضية على التوالي .من
ج ـه ـتــه ،ح ـقــق م ــؤش ــر S&P 500
مـكــاســب بـنـسـبــة  4.4ف ــي الـمـئــة،
وه ـ ــي الـ ـمـ ـك ــاس ــب ال ـ ـتـ ــي ج ـ ــاءت
ً
أيضا بعد أربعة أسابيع متتالية
مــن الـخـســائــر .كما ارتـفــع مؤشر
ّ
 Nasdaqالمركب بنسبة  3.9في
المئة بعد تراجعه خالل األسابيع
األربعة الماضية.
وبهذه المكاسب يكون مؤشر
 Dow Jonesعلى ُبعد بنسبة 3.1
في المئة فقط من أعلى مستوياته

ال ـق ـيــاس ـيــة ال ـت ــي كـ ــان ق ــد وص ــل
إليها في شهر أكتوبر الماضي،
في حين ارتفع مؤشر S&P 500
بنسبة تجعله على ُبعد بنسبة
 2.5فــي المئة مــن أعـلــى مستوى
قياسي وصــل إليه في  30أبريل
الماضي.
وكانت أسهم الشركات الكبرى
ارت ـف ـع ــت بـ ـق ــوة خـ ــال األسـ ـب ــوع
ال ـمــاضــي ،إذ ارت ـفــع سـهــم شركة
 Appleعلى سبيل المثال بنسبة
 8.6فــي ال ـم ـئــة ،كـمــا ارت ـفــع سهم
شـ ــر كـ ــة Procter & Gamble
ً
بنسبة  5.7في المئة أيضا .وعلى
النقيض مــن ذل ــك ،فـقــد انخفض
الـعــائــد على الـسـنــدات أكـثــر بعد

ال ـتــراجــع ال ــذي عــانــاه عـلــى مــدى
األس ــابـ ـي ــع ال ـخ ـم ـس ــة ال ـمــاض ـيــة
على التوالي .وقد تراجع العائد
على سـنــدات الـخــزانــة القياسية
األميركية ألجــل  10سـنــوات إلى
 2.085في المئة بعد صدور تقرير
ال ــوظ ــائ ــف األمـ ـي ــرك ــي .وفـ ــي ظــل
تراجع نمو األرباح ،فإن العائدات
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة ت ـس ــاع ــد ف ــي جـعــل
ً
تقييمات األسهم جذابة نسبيا.
وال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة ه ـنــا إلــى
أن التوترات التجارية كانت هي
الـ ـ ـ ــرادع ال ــرئ ـي ـس ــي أمـ ـ ــام ارت ـف ــاع
األسـ ـ ـ ـ ــواق فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة.
ورغم استمرار الجمود التجاري
بـ ـي ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة مــن

جـهــة وال ـص ـيــن م ــن جـهــة أخ ــرى،
فـ ـ ــإن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي أع ـل ــن
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى ح ـســابــه على
موقع تويتر مع نهاية األسبوع
الـمــاضــي أن ال ــوالي ــات المتحدة
والـمـكـسـيــك تــوصـلـتــا إل ــى اتـفــاق
ي ـق ـضــي ب ـحــل م ـع ـظــم ال ـخــافــات
ال ـق ــائ ـم ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ع ـل ــى خـلـفـيــة
قضية المهاجرين إلــى الواليات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن أم ـيــركــا الــوسـطــى
ً
عبر المكسيك ،مشيرا في الوقت
نفسه إلى أن الرسوم والتعريفات
الجمركية التي هدد بفرضها على
الواردات المكسيكية «تم تعليقها
إلـ ــى أجـ ــل غ ـي ــر م ـس ـم ــى» بـفـضــل
التوصل إلى اتفاق مع السلطات

أمـ ــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،ف ـقــد حققت
مؤشرات األسهم مكاسب بنسبة
 2.49ف ــي ال ـم ـئــة خ ــال األس ـبــوع
الـ ـم ــاض ــي ،وكـ ـ ــان قـ ـط ــاع الـ ـم ــواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة األفـ ـض ــل ً
أداء ،فــي
حـيــن ك ــان ق ـطــاع ال ـع ـقــارات أكبر
الـ ـخ ــاس ــري ــن .أمـ ـ ــا عـ ـل ــى صـعـيــد
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ــال ـي ــة وال ـن ـقــديــة
ً
ف ـقــد كـ ــان الفـ ـت ــا خـ ــال األس ـب ــوع
الـمــاضــي ال ـكــام الـنــاعــم الـصــادر
عن المسؤولين في البنك المركزي
األوروب ــي ،وهــو الكالم الــذي كان
ً
األك ـثــر ه ـ ــدوءا م ـقــارنــة بــالـبـنــوك
المركزية العالمية األخــرى .وقد
ساهمت التصريحات الـصــادرة
عـ ــن الـ ـم ــرك ــزي األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ح ــول
خفض أسـعــار الـفــائــدة واعتماد
برنامج عمليات إعــادة التمويل
المستهدفة على المدى الطويل
الثالث في انتعاش األسواق.
ومـ ــع ذلـ ــك ل ــم ت ـت ـح ـســن رغ ـبــة
المستثمرين بالمخاطرة بسبب
ال ـب ـيــانــات ال ـخــاصــة بــاالقـتـصــاد
ال ـك ـلــي غ ـيــر الـمـشـجـعــة ال ـت ــي تم
إع ــانـ ـه ــا عـ ـل ــى مـ ـ ــدار األسـ ـب ــوع

ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي .وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن بـ ـي ــن
اإليجابيات القليلة في مؤشرات
االقتصاد الكلي التي تم نشرها
النمو الــذي حققه مؤشر مديري
ال ـم ـش ـت ــري ــات ل ـق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
ومـ ــؤشـ ــر مـ ــديـ ــري ال ـم ـش ـت ــري ــات
ّ
الـمــركــب ألكـبــر ال ــدول فــي منطقة
اليورو.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أظـ ـه ــرت
البيانات التي تم نشرها انكماش
م ـ ــؤش ـ ــر مـ ـ ــديـ ـ ــري الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات
الصناعي في جميع أنحاء منطقة
ال ـيــورو وف ــي دول ـهــا األك ـبــر .وقــد
ع ــاق ذل ــك االن ـت ـعــاش فــي أس ــواق
أسـ ـه ــم م ـن ـط ـقــة ال ـ ـيـ ــورو ب ـم ــا أن
األساسيات ال تزال تبدو ضعيفة.
أمـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد أخـ ـ ـب ـ ــار
الـ ـش ــرك ــات ،ف ـقــد ش ـهــد األس ـب ــوع
الـمــاضــي إع ــان مـجـمــوعــة فيات
كــراي ـس ـلــر اإلي ـطــال ـيــة األم ـيــرك ـيــة
سحب مقترح االندماج مع شركة
رينو لتشكيل ثالث أكبر مجموعة
لـصـنــاعــة ال ـس ـي ــارات ف ــي الـعــالــم.
وتم تعليل سبب سحب االقتراح
إ لــى المشهد الحكومي الصعب
في فرنسا.
وفي أخبار عمليات االندماج
واالس ـت ـحــواذ األوروب ـي ــة ،أعلنت
شركة Infineon Technologies
األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فــي
قطاع صناعة أشباه الموصالت
ً
ع ــن تـقــديـمـهــا ع ــرض ــا بـقـيـمــة 10
مليارات دوالر لالستحواذ على
شركة ،Cypress Semiconductors
التي تعتبر إحــدى أقــدم شركات
أشـبــاه الـمــوصــات فــي الــواليــات
المتحدة ،وذلك بسبب العديد من
ً
أوجه التآزر بين الشركتين وفقا
لما قالته الشركة األلمانية.
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تسهم الكاتبة تغريد
فياض في إثراء المشهد
الثقافي في مصر ،عبر
صالونها الذي يقرب بين
ً
العرب ،ويعقد شهريا.

21

عاد الفنان فاروق
الفيشاوي إلى المسرح
ً
مجددا في «الملك لير»،
التي يشارك في بطولتها
مع يحيى الفخراني.

٢٥
مسك وعنبر

25

أكد الفنان مشاري البالم
نظمت مكتبة الكويت
أن المسرح ساعده على
الوطنية حفل االفتتاح
التخلص من الخجل الذي
والمشاركة في اجتماع
خبراء المكتبات والمعلومات الزمه في بداياته.
العرب والصينيين.

بريتني سبيرز تستعيد نشاطها بصحبة
اإليراني أصغاري على شاطئ ميامي
يبدو أن النجمة بريتني سبيرز
ب ــدأت تستعيد نشاطها وحياتها
اليومية المستقرة ،بعد خروجها
من المصحة ،حيث رصدت عدسات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن س ـ ـب ـ ـيـ ــرز ب ـص ـح ـب ــة
صــديـقـهــا اإلي ــران ــي س ــام أص ـغــاري

على شاطئ ميامي ،حيث تستمتع
ب ــوقـ ـتـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ وت ــرك ــب
الــدراجــة الـمــائـيــة ،ويــأتــي ذلــك بعد
أ ي ــام قليلة على رصدهما معا في
جولة بالدراجات في الشوارع.
وقـ ــد ت ـك ــون الـمـغـنـيــة األم ـيــرك ـيــة

بريتني سبيرز مع سام أصغاري

تؤمن بنظرية المؤامرة ،خصوصا
بعد أن ظهرت بعض صورها مؤخرا
وهي ترتدي ثياب البحر "البكيني".
واتـ ـهـ ـم ــت سـ ـبـ ـي ــرز ،ال ـب ــال ـغ ــة 37
ع ـ ــام ـ ــا ،مـ ـ ـص ـ ــوري "الـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــارات ـ ــزي"
بالتالعب بصورها بواسطة برنامج
ف ــوت ــوش ــوب ،وم ـح ــاول ــة إظ ـهــارهــا
"سمينة" أو أقل لياقة.
وي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـصـ ــور لـ ــم ت ـنــاســب
س ـب ـيــرز ،وك ــان ــت أق ــل مـمــا تتوقعه
المغنية ،وردت عليها بنشر فيديو
على حسابها في "انستغرام" وهي
ت ــرت ــدي بـكـيـنــي شـبـيــه بــذلــك ال ــذي
ارتدته على الشاطئ.
وقـ ــالـ ــت فـ ــي الـ ـفـ ـي ــدي ــو" :ال ـك ـث ـي ــر
م ــن الـمـعـجـبـيــن ف ــي عــالـمـنــا ال ـيــوم
ينتقدون دائما األشخاص ،ويقولون
إن ال ـصــور ومـقــاطــع الـفـيــديــو التي
يـنـشــرونـهــا إم ــا لـيـســت ف ــي الــوقــت
المحدد أو أنها مزيفة ،لكن ال أحد
يسأل حقا :هــل التقط المصورون
صورا مزيفة؟ وهل يقوم المصورون
ب ـت ـع ــدي ــل الـ ـ ـص ـ ــور؟ وه ـ ــل األخـ ـب ــار
حقيقية بالفعل؟ إنها نظرية مؤامرة
أهتم بها فعال".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت" :ذه ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت (ام ـ ـ ـ ـ ــس)
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـبـ ــاحـ ــة ...أبـ ـ ـ ــدو وكـ ـ ـ ــأن وزن ـ ــي
زاد ن ـحــو  18ك ـي ـلــوغــرامــا ع ـمــا أنــا
عليه (الـ ـي ــوم) ...هـكــذا أنــا اآلن وأنــا
نحيفة مثل إبــرة .قولوا لي ما هو
الحقيقي؟".
وردت وكالة الصور "ميغا" ،التي
التقطت صــور سبيرز على شاطئ

مـيــامــي" ،نـعـتـقــد أن بــريـتـنــي تبدو
رائ ـع ــة ،لـكــن مــن الـمـثـيــر للسخرية
اإلشارة إلى أنه تم التالعب بالصور
أو ال ـف ـيــديــو ...لـقــد ص ــورن ــا آالف
ال ـصــور لـهــا خ ــال عطلة نهاية
األسـ ـب ــوع ،ون ـحــن س ـع ــداء جــدا
بـ ــال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـ ـهـ ــا بـ ـمـ ـش ــاه ــدة
الـمـلـفــات األصـلـيــة إذا رغبت
فــي ذلــك .كــان مــن الجيد أن
أراها سعيدة ومستمتعة
ونتمنى لها التوفيق".
يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن وا ل ـ ـ ـ ــد
سبيرز كان قد تقدم
ب ـ ـط ـ ـلـ ــب إلح ـ ـ ــدى
م ـحــاكــم مــديـنــة
لـ ــوس أنـجـلــس
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
م ــن أجـ ــل جعل
ال ــوص ــاي ــة عـلــى
اب ـن ـت ــه ص ــال ـح ــة فــي
 3والي ـ ــات أمـيــركـيــة
أخ ــرى تـحــرص على
زيارتها ،حسبما ذكر
موقع "."TMZ

بيلي بورتر

تصاميم غريبة يرتديها بيلي بورتر

بريتني سبيرز

بوراك أوزجيفيت

جاستن بيبر

أوزجيفيت وأفجين لقضاء عطلة ترفيهية بيبر لمنازلة كروز في «القتال المفتوح»

يسعى النجم العالمي بيلي بورتر إلى لفت االنتباه نحوه على السجادة
ً
الحمراء من خــال طريقة انتقائه لتصاميم مالبسه كي تأخذ حـ ّـيــزا في
اإلعالم وتثير الجدل بين المتابعين.
وفــاجــأ بيلي بــورتــر الجميع بإطاللته فــي حفل تــوزيــع جــوائــز "Tony
ً
 "Awardsلعام  ،2019إذ ظهر مرتديا مالبس جمعت البدلة وفستان الدانتيل
باللونين األحمر والوردي.

يستعد النجم التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته النجمة فهرية أفجين
ً
ً
لقضاء عطلة ترفيهية بعيدا عن ضغوط العمل ،إذ استأجر بوراك يختا
ً
بقيمة عشرة آالف ليرة تركية يوميا ،سيعبران من خالله في الجزر اليونانية
وجزر مرمريس.
وقال بوراك إنه وزوجته بحاجة لهذه اإلجازة الكتساب الطاقة اإليجابية
والتخلص من التوتر والقلق.

أعلن مغني البوب الشاب جاستن بيبر عن رغبته في خوض نزال أمام
النجم توم كروز على حلبة "بطولة القتال المفتوح".
ً
ً
وكان بيبر ،البالغ من العمر  25عاما ،ويصل طوله إلى  175سنتيمترا،
ً
قــد قــرر فجأة محاولة اجـتــذاب ك ــروز ،البالغ مــن العمر  56عــامــا ،إلى
مباراة لنزاله.

برات تزوج من كاثرين ابنة
شوارزنيغر في حفل سري
احتفل الممثل العالمي كريس برات بزواجه من كاثرين ابنة
ً
بشكل سري بعيدا عن اإلعالم
الممثل العالمي آرنولد شوارزنيغر ُ ّ
المفضل لــدى المشاهير ،وذي
وذل ــك فــي ن ــادي ســان يـسـيــدرو
الخمسة نجومُ ،
والمطل على المحيط األطلسي.
وعـلــى الـ ّـرغــم مــن خصوصية ال ـحــدث وع ــدم نـشــر أي ص ــور ٍة
ّ
رسـمـ ّـيـ ٍـة لــه بعد ،تمكنت عــدســات الـبــابــاراتــزي مــن التقاط عدد
من الصور أظهرت تفاصيل الحفل السيما إطاللة كل من برات
وكاثرين لحظة وصولهما.
ُيذكر ّأن كريس برات قد ّ
تقدم لخطبة كاثرين في شهر يناير

الماضي ،وقد ّ
قدم لها خاتم ألماس ّ
بقصة الكمثرى ،وصل سعره
إلى  400ألف دوالر .
ً
ونـشــرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ،ص ــورا مــن الزفاف
ً
الشهير ،إذ وصلت كاثرين 29 ،عاما ،إلى الزفاف متأبطة ذراع
والدها ،النجم أرنولد شوارزنيغر.
ً
وبدا "كريس برات" وسيما في بذلة عرسه ،وخيمت حالة من
السرية على ضيوف الحفل ،إذ وصل الضيوف فى حافلة ذات
نوافذ داكنة ،إلى المنتجع الذي احتضن فعاليات الزفاف.
كريس برات مع كاثرين شوارزنيغر
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الكاتبة اللبنانية تغريد فياض لـ ّةديرجلا :
ّ
الكويت انعكست على إبداعي وفتحت لدي الوعي الثقافي
•

ً
تعقد صالونها في القاهرة شهريا بانتظام منذ  4سنوات
تسهم الكاتبة والمترجمة اللبنانية تغريد فياض في إثراء المشهد الثقافي في مصر ،عبر صالونها الثقافي الذي ّ
يقرب بين العرب،
ً
ً
ويعقد شهريا منذ  4سنوات ،ويتنوع إبداعها بين الشعر والقصة والترجمة ،وتعكف حاليا على كتابة روايتها األولى.
ّ
نشأتها األولى في الكويت ،وكيف انعكست على إبداعها وتفتح وعيها
«الجريدة» التقتها في حوار تحدثت فيه عن سنوات ً
الثقافي ،قبل أن تنتقل إلى أميركا للدراسة ،وتستقر أخيرا في مصر.
وإلى نص الحوار:

تغريد فياض

تتوسط كاتبات إفريقيات في أمسية «األدب اإلفريقي» بصالونها الثقافي

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

• ك ـ ـيـ ــف سـ ــاه ـ ـمـ ــت س ـ ـنـ ــوات
الـ ـنـ ـش ــأة األولـ ـ ـ ــى ب ــال ـك ــوي ــت فــي
تشكيل وعيك الثقافي وذائقتك
اإلبداعية؟
 سنوات النشأة في الكويتك ـ ــان ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر م ـف ـص ـلــي عـلــى
تشكيل الذات والشخصية عندي،
خ ـص ــوص ــا أنـ ـن ــي ُول ـ ـ ــدت ف ـي ـهــا،
ون ـشــأت ودرسـ ــت فــي مــدارسـهــا
حـتــى أنـهـيــت ال ـثــانــويــة الـعــامــة،
وكـنــت أعـتـبــرهــا ب ـلــدي ،ولــم أكــن
ً
أع ــرف وقـتـهــا وط ـنــا لــي غيرها.
وك ـ ـ ـ ــان لـ ـلـ ـك ــوي ــت طـ ــابـ ــع خ ــاص
مـخـتـلــف ،ح ـيــث كــانــت اإلدارات
حريصة على تقوية اللغة العربية
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس مـ ـن ــذ ال ـم ــرح ـل ــة
االبتدائية وحتى الثانوية.
وكانت اللغة العربية والتربية
اإلســامـيــة مادتين أساسيتين،
وكل ذلك أضاف إلى ملكة الكتابة
عندي وأطلق التفكير والتحليل
ً
عـ ـل ــى نـ ـح ــو سـ ــاهـ ــم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا فــي
ً
كـتــابــاتــي الح ـقــا ،وال ـتــي ابـتــدأت
ّ
ف ــي س ــن م ـب ـكــرة .شـيـئــان آخ ــران
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس وق ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ص ـقــا
شخصيتي ،األول هــو االهتمام
بـ ـ ـ ـ ــاألن ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة

مترجم األدب
البد أن يكون
أديبًا ...وروايتي
األولى ستكون
مفاجأة

غالف مجموعة «ق

صص بابل المعلقة»

الـ ـم ــدرسـ ـي ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،والـ ـت ــي
كـنـ ُـت أش ــارك فيها منذ صغري،
وااله ـت ـم ــام بــال ـقــوم ـيــة الـعــربـيــة
وتقوية االعتزاز بها عند الطالب،
مما صقل توجهاتي في الحياة.
ً
وتابعت :كان ذلك متالزما مع
ك ــون الـكــويــت ملتقى لـعــدة دول
عربية ،آسيوية وأوروب ـيــة ،مما
َّ
ع ــزز التالقي مــع اآلخ ــر وتفهمه
ً
ومـ ـحـ ـب ــة اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـم ــوم ــا،
وأدين بكل تلك الصفات النبيلة
لـلـكــويــت الــرائ ـعــة ال ـتــي أعشقها
حتى اآلن ،وأعتبرها بلدي األول
قبل لبنان ا لـتــي هــي بلد آبائي
وأجدادي ،ومصر التي اخترتها
بلد المستقر ،فهي بعيدة عن كل
التعقيدات والتفاصيل الصغيرة
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ب ـع ــض الـ ـ ــدول،
ويستقبلك أهلها بدفء وطيبة،
فال تشعر بالغربة معهم.
• بعد الكويت جــاء ت محطة
إق ــام ــة ج ــدي ــدة ف ــي أم ـيــركــا قبل
االسـتـقــرار بمصر ...هــذا التنوع
الـبـيـئــي والـثـقــافــي إل ــى أي مــدى
ترك أثرا على كتاباتك؟
 ال ـس ـفــر إل ــى أم ـيــركــا أض ــافً
لـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا،
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث
االخ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاف
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــاري
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
وأميركا ،وكان
ً
ً
شيئا إيجابيا.
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ــورث
ك ــارولـ ـيـ ـن ــا ،فــي
شـ ــرق ال ــوالي ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــدة
لـ ـل ــدراس ــة ،وه ــي
مــدي ـنــة ص ـغ ـيــرة،

وأهلها كانوا طيبين ومتقبلين
لآلخر ،حيث كنت مختلفة عنهم
بكوني عربية ومسلمة ،وتعلمت
الـ ـلـ ـغ ــة هـ ـ ـن ـ ــاك ،قـ ـب ــل االلـ ـتـ ـح ــاق
بالجامعة ،فــي معهد كــان يضم
ً
طالبا من دول مختلفة ،مما أتاح
لي التعرف إلــى ثقافات جديدة،
إضافة إلى جمال الطبيعة الرائع
هناك من غابات وبحيرات ،مما
أضـ ــاف لـشـخـصـيـتــي اإلب ــداع ـي ــة
ً
كثيرا.
• تعقدين صــا لــو نــك الثقافي
بانتظام في القاهرة منذ سنوات..
ما أهم القضايا التي يتناولها؟
ُ
أقمت صالوني الثقافي قبل 4
سنوات ،بشكل شهري وساعدني
ف ــي إق ــامـ ـت ــه ك ــون ــي عـ ـض ــوة فــي
ّ
ات ـحــاد كــتــاب مـصــر مـنــذ ،2007
وكنت قبلها أقيم أمسيات شعرية
فــي ع ــدة أمــاكــن ثـقــافـيــة ،وكــانــت
ت ـس ـت ـق ـبــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـك ـت ــاب
واألد ب ـ ــاء والمهتمين بالثقافة،
ً
ً
م ـمــا ك ـ ـ َّـون ل ــي ج ـم ـه ــورا ك ـب ـيــرا،
ق ـب ــل ح ـت ــى أن أقـ ـي ــم ص ــال ــون ــي،
إض ــاف ــة إل ــى كــونــي ضـيـفــة شبه
دائـ ـم ــة ف ــي ال ـق ـن ــوات الـفـضــائـيــة
والـثـقــافـيــة الـمـصــريــة والـعــربـيــة،
حـيــث ن ـشــرت كـتـبــي األرب ـع ــة في
القاهرة ،وترجمت لوزارة الثقافة
المصرية ،أي على تـمــاس كبير
بــالـثـقــافــة ال ـم ـصــريــة وال ـعــرب ـيــة،
وكل ذلك منذ  2005حين حضرت
للقاهرة.
أه ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــي
بالموضوعات الثقافية واألدبية
م ـث ــل ق ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــراث ال ـع ــرب ــي،
والـ ـت ــرجـ ـم ــة ،واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ،والـ ـف ــن
وال ـس ـي ـن ـمــا ،ودور ال ـم ـث ـقــف في
االن ـت ـصــار عـلــى اإلره ـ ــاب ،ودور
اإل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،واألدب اإل ف ـ ــر يـ ـ ـق ـ ــي،
وروحانيات األدب الديني ،وكذلك
بـعــض الـمـنــاسـبــات االجتماعية

مثل يوم المرأة العالمي ،وقضايا
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،واألعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ال ـق ــوم ـي ــة
ال ـم ـص ــري ــة ،واألع ـ ـيـ ــاد الــوطـنـيــة
للبنان والكويت.
• م ـ ـ ـ ــا أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة
الصالونات الثقافية فــي زمننا
الحالي؟
 للصالونات الثقافية حاليادور مهم في دعم الثقافة العربية
وتنوعها ،و فــي تقريب وجهات
الـ ـنـ ـظ ــر بـ ـي ــن مـ ــواط ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ــدول
العربية ،لذا أحرص على مشاركة
م ـث ـق ـف ـيــن مـ ــن ع ـ ــدة دول عــرب ـيــة
وإفــري ـق ـيــة ف ــي جـمـيــع فـعــالـيــات
الـصــالــون ،فــاألهــداف األساسية
لصالوني هــي توطيد الصالت
الثقافية واألخوية بين مختلف
الدول العربية ،بما أنني عروبية
بشكل كبير ،مع االهتمام بجميع
ال ـق ـضــايــا اإلن ـس ــان ـي ــة ،وتــوطـيــد
المحبة بين البشر.
• «قـ ـص ــص ب ــاب ــل ال ـم ـع ـل ـقــة»
مجموعتك القصصية الجديدة،
م ــا س ــر ت ـحــولــك م ــن ال ـش ـعــر إلــى
عالم القصة القصيرة؟
 ن ـشــرت  3دواويـ ـ ــن شـعــريــة،ومـجـمــوعــة قصصية حـتــى اآلن
في القاهرة ،ومازال هناك ديوان
رابع ورواية تحت الطبع ،أما عن
ّ
تحو لي من الشعر للقصة ،فأنا
م ــازل ــت أك ـتــب ال ـش ـعــر ،ودي ــوان ــي
الـ ـ ــرابـ ـ ــع «م ـ ـي ـ ـنـ ــاء أخ ـ ـيـ ــر ل ـط ــائ ــر
ً
العنقاء» سيصدر قريبا ،إضافة
إلى أني أعمل على ديواني األول
باللغة اإلنكليزية ،وبدأت بكتابة
المقاالت الصحافية والقصص
ف ــي ع ـمــر ال ـثــال ـثــة ع ـشــرة عـنــدمــا
كنت في الكويت ،ونشرت وقتها
في جريدتي القبس والوطن .أي
أنني كتبت القصة قبل الشعر.

• مــا الــرســائــل الـتــي تحملها
قصص المجموعة؟
 ف ــي م ـق ــدم ــة «قـ ـص ــص بــابــلالمعلقة» ،كتبت« :لكل منا حدائقه
المعلقة في سماء روحــه» ،أي أن
ال ـب ـشــر ف ــي ك ــل الــدن ـيــا يحملون
ً
دوما الذكريات الجميلة والمؤلمة
فــي قلوبهم أينما ذهـبــوا ،وهــذه
ال ـ ــذك ـ ــري ـ ــات ق ـ ــد تـ ـع ــوقـ ـه ــم عــن
ً
المضي قدما في حياتهم ،لو لم
يتخلصوا منها بطريقة مناسبة،
ً
وق ـلــت أيـ ـض ــا« :ق ــال ــت ل ــي إح ــدى
الجنيات( :كي تمضي نحو القادم
من أحالمك ،البد أن تتخفف من
كل األرواح العالقة في فضائك»)،
ُ
أردت أن أسلط الضوء على
كما
وح ــدة الـمـشــاعــر اإلن ـســان ـيــة من
حب وكراهية ،وغيرها بين جميع
البشر.
• كمترجمة ،مــا المواصفات
ال ــواج ــب تــوافــرهــا ف ــي الـمـتــرجــم
األدبي؟
 أع ـت ـق ــد أن ـ ــه الب ـ ــد أن ي ـكــونً
أديـبــا ،حتى ينجح في التماهي
مـ ــع الـ ـك ــات ــب ال ـ ـ ــذي يـ ـت ــرج ــم ل ــه،
لكي يشعر أنــه فــي مكانه ،حتى
ي ـس ـت ـط ـي ــع أن يـ ـنـ ـق ــل مـ ـش ــاع ــره
وأفكاره بطريقة صحيحة.
• م ــا م ـشــروعــك األدبـ ــي ال ــذي
ً
تعكفين عليه حاليا؟
 مشروعي الحالي ،هو كتابةق ـص ــائ ــد ج ــدي ــدة ل ـل ـك ـتــاب ال ــذي
س ــأنـ ـش ــره ب ــال ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة،
والذي بدأت بكتابته منذ ،2002
إذ فـضـلـ ُـت آنـ ــذاك أن أب ــدأ بنشر
كتبي باللغة العربية ،إضافة إلى
عملي على كتابة روايتي األولى،
التي ستكون مفاجأة.

مؤتمر أدباء مصر يحتفي بالشاعر بيرم التونسي
خالل دورته الرابعة في ديسمبر المقبل
يكرم مؤتمر أدباء مصر
المقرر عقده في ديسمبر
المقبل الشاعر الكبير بيرم
التونسي.

يحتفي مــؤتـمــر أدب ــاء مصر
ف ــي دورتـ ــه الــراب ـعــة والـثــاثـيــن
بالشاعر الكبير بيرم التونسي،
أحـ ـ ــد أشـ ـه ــر ش ـ ـعـ ــراء ال ـع ــام ـي ــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،بـ ـع ــدم ــا اخـ ـت ــارت ــه
األمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـم ــؤت ـم ــر
شخصية الدورة لعام .2019
ومــن الـمـقــرر أن يـكــون هناك
محور ضمن جلسات المؤتمر
ح ــول أع ـم ــال ال ـشــاعــر ال ــراح ــل،
وذل ــك ضـمــن جـلـســات الـمـحــور
الـ ـع ــام ال ـ ــذي ع ـن ــوان ــه «الـ ـح ــراك
الـثـقــافــي وأزمـ ــة الــوعــي إبــداعــا
ّ
وتلقيا» ،كما سيتم عقد ندوات

بحثية عن سيرة وأعمال الراحل
على هامش المؤتمر.

ذلك خالل االجتماعات القادمة
لألمانة.

كتاب عن الراحل

ورثة الشاعر

كما ستطبع األمانة مع إدارة
النشر بالهيئة العامة لقصور
ال ـث ـقــافــة ك ـتــابــا ع ــن ال ــراح ــل لم
يتم االسـتـقــرار حتى اآلن على
محتواه ،سواء بأن يكون كتابا
يضم أعمال الراحل الكاملة ،أو
كتابا حول أعماله الشعرية ،أم
سيرة ذاتية ،أم مختارات شعرية
له ،على أن يتم االستقرار على

ك ـم ــا ت ـب ـح ــث األم ـ ــان ـ ــة خ ــال
االجتماعات المقبلة التواصل
مــع أح ــد ورث ــة الـشــاعــر الكبير،
لتكريمه على هامش المؤتمر
المقرر عقده في ديسمبر المقبل
بإحدى محافظات الجمهورية
(لم يتم تحديدها حتى اآلن).
ومن المقرر أن تعقد األمانة
اجتماعها المقبل يوم الثالثاء
 18الجاري ،الستكمال المحور
ال ـب ـح ـث ــي وإع ـ ـ ـ ــان ال ـم ـس ــاب ـق ــة
البحثية للمؤتمر ،إضــافــة إلى
اختيار المكرمين عن الوجهين
القبلي والبحري والشخصيات
العامة واإلعالميين.

محافظة مطروح

من جلسات النسخة الماضية

ي ــذك ــر أن الـ ـ ـ ـ ــدورة األخـ ـي ــرة
ل ـم ــؤت ـم ــر أدبـ ـ ـ ــاء م ـص ــر أق ـي ـمــت
فــي محافظة مـطــروح ،برئاسة
رئ ـيــس مـكـتـبــة اإلس ـك ـنــدريــة د.
مصطفى الفقي ،وأمانة الشاعر
مـحـمــد ع ــزي ــز ،ح ـيــث ت ــم إع ــان
المحافظة أول عاصمة للثقافة

talrefai1@yahoo.com

كما للسينما العالمية مواسم ،كأعياد الميالد ُ
والعطل ،فإن
للقراءة مواسم في أوروبا وأميركا وكندا ودول أميركا الجنوبية،
ً
وربما دول شرق آسيا ،وتحديدا اليابان وبعض مقاطعات الصين.
وأحد أهم مواسم إطالق الكتب ،وعلى رأسها الروايات والمجاميع
القصصية ودواوين الشعر ،هو موسم إجازة الصيف.
فصحيح أن إجازة الصيف ّ
تخص الطلبة بالدرجة األولى ،لكن
ّ
وتمس جميع أفراد العائلة ،وبالتالي
الصحيح أيضا ،أنها تؤثر
يأتي موسم السفر ،ويجلب معه موسم القراءة.
في الكويت ،ومنذ أيام ،ارتفعت أصوات الشكوى بحلول موسم
ً
الحر .حر الكويت الذي حقق أرقاما قياسية ،حيث أشارت الزميلة
«القبس» على صدر صفحتها األولى يوم األحد  9الجاري ،إلى أن
«حرارة الكويت هي األعلى في العالم» ،ودون شك ألقى هذا الجو
وسيلقي بظالله على مختلف نواحي الحياة.
ً
تخرجت في جامعة الكويت ،حامال شهادة الهندسة المدنية،
وعملت سنوات طويلة جاوزت العقد ونصف العقد في مواقع العمل
اإلنشائية ،مع العامل والنجار والحداد وسائق خالطة الخرسانة
والكهربائي ،وغيرهم من الوظائف التي تمارس أعمالها تحت
أشعة الشمس المباشرة.
ّ
ً
ً
ً
كنا نعمل بــاكــرا ،بــدءا من الخامسة صباحا ،لكن ما إن يحل
الضحى ،وترتفع الحرارة ،حتى يصبح الحر هو سيد الموقف.
الم ّ
وقتها كانت درجة الحرارة في الظل ُ
هوى تتجاوز الخمسين
درجــة مئوية ،بينما تحت أشعة الشمس المباشرة كانت تصل
ً
ً
أحيانا إلــى حــدود السبعين .وهــذا الوضع ما زال قائما ،وربما
ُ
أصـبــح  -بالنظر إلــى التغيرات المناخية  -أس ــوأ ،لكنه لــم يعق
العمل ،وال تسبب في إيقاف أي مشروع إنشائي .فليس أدل على
عظمة اإلنسان من قدرته على ّ
التكيف .لذا فإن اإلنسان الذي يعيش
ً
ً
صغيرا من دون كهرباءّ ،
كيف نفسه
في الكويت ،ومنذ كانت بلدا
ً
وظرفه الشخصي للعيش في الجو الحار ،الذي يمتد أحيانا مدة
ً
قد تصل إلى ستة أشهر ،منذ بداية الشهر الرابع (أبريل) ،وصوال
إلى نهاية شهر سبتمبر.
ومــؤكــد ليس كالظل مهرب مــن ح ــرارة الـجــو ،خاصة أن الظل
ً
ً
ّ ً
مكيفا؛ بــدءا بالسيارة ،م ــرورا بأماكن العمل في
الكويتي صــار
ً
مختلف وزارات الــدولــة ومؤسساتها ،وص ــوال إلــى المجمعات
التجارية واألسواق المركزية.
ً
نعم ،درجة الحرارة في الكويت قد تكون األعلى عالميا ،لكنها
تقسو على ّ
عمال الطريق ،وعلى الذين أجبرهم ظرفهم المعيشي
الصعب على العمل في البيئات الخارجية ،كأولئك الذين يعملون
على الحدود ،أو في حقول ومصافي البترول ومحطات الوقود،
أو فئات كثيرة غيرهم .فهؤالء دون غيرهم يتحملون حرارة الجو
القاسية ،ويجهدون للهروب منها بطرقهم الخاصة.
أم ــا بقية فـئــات المجتمع ،فلهم معاناتهم مــن ح ــرارة الجو،
لكنها معاناة مختلفة ،معاناة أرحم وألطف ،وهي ومعاناة أمكن
ترويضها .فمن يستيقظ في بيت يعمل به التكييف المركزي،
ّ
ويركب سيارة باردة ،ويصل إلى مكان عمل َّ
مكيف ،ويقضي جل
ً
ً
يومه في مكان بارد ،يكون وقع الصيف عليه محتمال ،خالفا ألولئك
الذين يواجهون أشعة الشمس وهواء الفرن الذي يحرق وجوههم
مثلما يحرق أنفاسهم ونفسياتهم.
ً
كنا أطفاال نطفئ حرارة الصيف بهروبنا إلى السباحة ،لكن ما
لبثت األندية الصيفية أن لفتت انتباهنا وأنستنا حرارة الصيف،
وسط المكتبة والقراءة والمسرح والموسيقى والرياضة الداخلية
والسينما.
ً
نعم ،لقد كان لألندية الصيفية التي ترعاها وزارة التربية دورا
ً
ً
كبيرا ومهما فــي استيعاب أبـنــاء الكويت خــال فصل الصيف.
لكن الوضع ّ
تغير مع األسف ،وفقدت األندية الصيفية حضورها
ً
المهم ،ولم يأت ما ّ
يعوض غيابها .وربما وحده الكتاب ،وتحديدا
ً
ً
كتب األدب ،يجب أن تلعب دورا مهما لتأثيث إج ــازات الصيف
مهما كان طقسها.
ّ
حبذا لو أن اآلباء واألمهات أوصلوا ألبنائهم فكرة أن «الكتاب
ً
يطفئ نار الصيف» ،وحبذا لو أن كل أسرة اتخذت لنفسها جدوال
لمجموعة من الكتب األدبية الرائجة ،لتكون حاضرة على مائدة
ّ
سيمر صيف الكويت،
حدثها اليومي طوال فصل الصيف .وقتها
ً
تحت بــرودة المكيفات ،وقريبا من عوالم الكتب ،ومؤكد أنــه لن
ً
ً
يكون حارا وقاسيا.

إصدارات

طبعات جديدة لروايات
محمد عفيفي
بـ ـ ــدأت «دار الـ ـ ـش ـ ــروق» فــي
م ـص ــر ن ـش ــر أع ـ ـمـ ــال ال ـك ــات ــب
م ـح ـمــد ع ـف ـي ـفــي ،والـ ـت ــي كــان
معظمها ضمن سلسلة كتاب
أو روايات الهالل.
ومـ ـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــي تــم
ن ـشــرهــا الـطـبـعــة ال ـثــان ـيــة لـ
«ت ــرانـ ـي ــم فـ ــي ظـ ــل ت ـ ـمـ ــارا»،
وكـ ــانـ ــت ط ـب ـع ـت ـهــا األولـ ـ ــى
ص ـ ـ ــدرت ع ـ ــام  ،1984كـمــا
نشرت الدار من قبل أشهر
من
أ
عم
ال
م
ح
ـة
أعـ ـم ــال ــه وهـ ـ ــي «ال ـت ـف ــاح ـ
مد
عفيفي
والجمجمة».
ولد محمد عفيفي في فبراير  1922في قرية الزوامل
بمحافظة الشرقية (شـمــال شــرق الـقــاهــرة) ورحــل فــي ديسمبر
 ،1981وهو كاتب مصري ساخر ،حصل على ليسانس الحقوق
عام  ،1943ودبلوم الصحافة عام .1945
وم ــن أش ـه ــر أع ـم ــال ــه« :ت ــائ ــه ف ــي لـ ـن ــدن»« ،أنـ ـ ـ ــوار»« ،ال ـت ـفــاحــة
والجمجمة»« ،بنت اسمها مرمر»« ،ترانيم في ظل تمارا».

ترجمة «صحراء البحر» للشاعر
المكسيكي خوان أرماندو خو

بيرم التونسي
المصرية لعام  ،2019كما تمت
طـ ـب ــاع ــة ك ـ ـتـ ــاب ع ـ ــن م ـحــاف ـظــة
مطروح؛ المحافظة المستضيفة
ل ـل ـمــؤت ـمــر ،ب ـع ـن ــوان «ال ـم ـش ـهــد
اإلب ــداع ــي والـخــريـطــة الثقافية
بـ ـمـ ـط ــروح» يـ ـتـ ـن ــاول ال ـ ـعـ ــادات
وال ـت ـق ــال ـي ــد وال ـ ـتـ ــراث ال ـث ـقــافــي
للمحافظة.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح خ ـ ــال ـ ــه عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـم ـع ــارض الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة،
من بينها معرض الكتب لهيئة
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـص ــري ــة ،وم ـع ــرض
الفنانين التشكيليين بمطروح،
ومعرض مراسم سيوة وورش
فنون الحرف اليدوية بمطروح،

الكتاب يطفئ
حرارة الصيف طالب الرفاعي

كـ ـم ــا قـ ــدمـ ــت ف ـ ـ ــرق مـ ـط ــروح
للفنون الشعبية عروضها
الفنية.
وج ـ ـ ـ ـ ــرى خ ـ ــال ـ ــه ت ـن ـظ ـي ــم
أم ـس ـيــات شـعــريــة وعـ ــدد من
الـجـلـســات الـبـحـثـيــة وورش
الـعـمــل والـ ـن ــدوات وع ــدد من
جلسات المائدة المستديرة،
تناولت أهم وأبــرز المشاهد
ال ـث ـقــاف ـيــة واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ،إل ــى
جانب تناول المشهد الثقافي
لمحافظة مطروح ،من شعر
وأدب وفنون البادية كالحكي
والسرد وغيرهما.

ً
صـ ــدر أخ ـ ـيـ ــرا ف ــي ال ـق ــاه ــرة
عن منشورات بتانة الثقافية
للنشر والتوزيع ،ترجمة ديوان
«صـ ـ ـح ـ ــراء الـ ـبـ ـح ــر» ل ـل ـشــاعــر
المكسيكي خوان أرماندو خو،
وترجمة عبير عبدالحافظ.
وي ـ ـعـ ــد خ ـ ـ ـ ــوان أرم ـ ــان ـ ــدو
خ ــو (الـ ـم ــول ــود عـ ــام )1968
مـ ـ ــن األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـشـ ـع ــري ــة
ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـم ـع ــاص ــرة فــي
أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وص ــدر
له ثمانية دواوين شعرية،
تتصدر أغلبها موتيفات
الهوية والطبيعة واألرض
والسيرة الذاتية.
غالف الديوان

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

فاروق الفيشاوي :سعيد بالمشاركة في «الملك
لير» ...وشهادة سميحة أيوب وسام لنا
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مزاج

أخبار النجوم

غادة عادل سعيدة بإيرادات
فيلم «كازابالنكا»

«من المهم وجود أعمال درامية طوال العام ال في رمضان فقط»
ً
عاد الفنان فاروق الفيشاوي إلى خشبة المسرح مجددا
من خالل مسرحية «الملك لير» التي يشارك في
بطولتها مع الفنان يحيى الفخراني.
القاهرة – هيثم عسران

• كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ــم تـ ــر ش ـ ـي ـ ـحـ ــك
لمسرحية "الملك لير"؟
 م ــن خـ ــال ال ـم ـخ ــرج تــامــرح ـم ــزة ،وه ــو م ـخــرج مـســرحــي
موهوب ،وسبق أن تعرفت عليه
قبل أكثر من عام على الشروع
ف ــي ت ـح ـض ـيــرات "ال ـم ـل ــك ل ـيــر"،
حيث ذهبت برفقة أحمد ابني
إل ــى الـمـســرح الـقــومــي مــن أجــل
مشاهدة عرض مسرحي ،وكان
تــامــر ه ــو م ـخــرجــه ،والحقيقة
ً
أنني وجــدت مستوى فنيا من
اإلخ ـ ــراج ،وأش ــدت بــه وأبلغته
برغبتي في أن أعمل معه ،ألنه
مخرج متميز ،ومر الوقت حتى
فوجئت به يحدثني عن "الملك
لـ ـ ـي ـ ــر" ،وسـ ـ ـع ـ ــدت جـ ـ ــدا بــأن ـنــي
س ــأك ــون ف ــي ه ــذه الـمـســرحـيــة،
وخاصة أنها ملحمة مسرحية
مهمة.

تامر حمزة
مخرج مسرحي
موهوب

• الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة اس ـت ـق ـب ـل ــت
ب ـت ـفــاعــل ك ـب ـيــر م ــن ال ـج ـم ـهــور،
وخـ ــاصـ ــة أن الـ ـحـ ـف ــات كــانــت
ً
تقريبا كاملة الـعــدد ،مــاذا كان
شعورك؟
 بالتأكيد كنت سعيدا جدا،وش ـ ـعـ ــرت بـ ـع ــبء ال ـم ـســؤول ـيــة
ال ـم ـل ـقــاة ع ـلــى عــات ـق ـنــا ،فنحن
كفريق عمل للمسرحية أسعدنا
التفاعل الكبير مــن الجمهور،
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـشـ ــاهـ ــدة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،ف ـ ـتـ ــذاكـ ــر ال ـ ـعـ ــروض

وفي دردشته مع «الجريدة» تحدث فاروق عن المسرحية
وكواليسها ،إضافة إلى حالته الصحية وسر غيابه عن
السباق الرمضاني ،وفيما يلي التفاصيل:
نفدت حتى قبل انطالق عرض
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،وال ـح ـق ـي ـق ــة كـنــا
حــر ّيـصـيــن عـلــى أن نـبـقــى عند
ت ــوق ــع ال ـج ـم ـهــور م ـمــا ن ـقــدمــه،
لذا كانت هناك بروفات مكثفة
وتحضيرات عديدة خالل الفترة
التي سبقت العرض ،فكنا نعمل
ً
ساعات طويلة يوميا من أجل
إنجاز العرض.
• ال ـب ـعــض ي ــرى ف ــي "الـمـلــك
ّ ً
ً
موجها للنخبة أكثر
لير" عمال
منه للجمهور؟
 ال أخـفــي قلقي فــي البدايةم ــن ه ــذا األم ـ ــر ،ل ـكــن اسـتـقـبــال
الـجـمـهــور إلع ــان الـمـســرحـيــة،
ج ـع ــل هـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــاوف تـتـبــدد
بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ـ ــام ـ ـ ــل ،وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة أن
ال ـع ـمــل ج ـي ــد ،وع ـن ــدم ــا واف ـقــت
ع ـلــى الـمـســرحـيــة راه ـن ــت على
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـم ـت ـع ـط ــش ل ـل ـفــن
الراقي الهادف ،وهو ما نقدمه
في المسرحية ،فالعرض يعتبر
م ــن أه ــم األعـ ـم ــال ال ـت ــي كتبها
شكسبير في المسرح العالمي،
وسعيد بأنني جــزء مــن فريق
عمله.
• كيف وج ــدت الـتـعــاون مع
الفنان يحيى الفخراني؟
 ال ـف ـخ ــران ــي ص ــدي ـق ــي مـنــذسـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،وال ـع ـم ــل في

المسرحية جعلنا أسرة واحدة،
ح ـيــث نـقـضــي س ــاع ــات طــويـلــة
ً
م ـع ــا ،وه ـن ــاك حــالــة م ــن الـحــب
واأللفة في الكواليس بين جميع
الممثلين.
• مــا أبــرز ردود الفعل التي
وصلتك؟
 ثـ ـم ــة إشـ ـ ـ ـ ــادات وص ـل ـت ـنــيبــال ـعــرض ،لـكــن تبقى اإلش ــادة
األهم من وجهة نظري ما قالته
لـ ــي سـ ـي ــدة الـ ـمـ ـس ــرح ال ـع ــرب ــي
س ـم ـي ـح ــة أيـ ـ ـ ــوب عـ ــن الـ ـع ــرض
ب ـع ــد م ـش ــاه ــدت ــه ،ح ـي ــث قــالــت
لنا كفريق عـمــل" :أعــدتــم هيبة
الـمـســرح" ،فـهــذه الـعـبــارة منها
ً
كــانــت م ـصــدرا لـسـعــادة جميع
الممثلين ،وخاصة أنها سيدة
م ـعــروف عنها ع ــدم المجاملة
فـ ــي آرائـ ـ ـه ـ ــا الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،الس ـي ـمــا
المسرحية ،فشهادتها بمنزلة
وسام لنا.
• هل المسرح سبب غيابك
عن الدراما الرمضانية؟
 غ ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــاً
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ل ـي ــس م ـق ـص ــودا،
وليست له عالقة بالمسرح على
اإلطالق ،ولكنني لم أجد الدور
الذي يناسبني كي أعود به إلى
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة بالفعل،
فـ ــاألمـ ــر ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــي ارتـ ـب ــط
بالسيناريو والدور ،وليس بأي
اع ـت ـبــارات أخـ ــرى ،وف ــي الــوقــت
الـحــالــي هـنــاك م ـشــروع درام ــي
أعـمــل عليه ،وســأبــدا تصويره
ً
قريبا ،لكن ال أرغب في الحديث
ع ـنــه إال ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن كل
الـتـحـضـيــرات وت ـحــديــد مــوعــد
التصوير بشكل نهائي.
• ه ـ ـ ـ ــل أ ص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت تـ ـمـ ـي ــل
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي األعـ ـم ــال الـتــي
تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــاق
الرمضاني؟

الفيشاوي في أحد أعماله

 مــن الـمـهــم أن تـكــون هناكأعمال درامية طوال العام ال في
رمضان فقط ،وأعتقد ان النظرة

غادة عادل

فاروق الفيشاوي
إل ــى وج ــود األع ـم ــال المتميزة
في رمضان فقط تغيرت بشكل
ً
كامل ،وأخيرا شاهدنا أكثر من
تجربة درامـيــة ناجحة للغاية
عـ ـب ــر عـ ـ ــدة ش ـ ــاش ـ ــات ،وق ــدم ــت
خارج رمضان ،فالمهم أن تقدم
ع ـمــا جـ ـي ــدا ،وم ــوع ــد ال ـعــرض
يـ ـخـ ـض ــع ل ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات عـ ــديـ ــدة
مــرتـبـطــة بــالـمــوضــوع والجهة
ال ـم ـن ـت ـج ــة وق ـ ـ ـنـ ـ ــوات الـ ـع ــرض
وغ ـيــرهــا م ــن الـتـفــاصـيــل الـتــي
ال يـ ـك ــون ل ـل ـم ـم ـثــل دخ ـ ــل فـيـهــا
بالغالب.
• لـ ــديـ ــك فـ ـيـ ـل ــم س ـي ـن ـمــائــي
بعنوان "جوز أمي" ،ماذا عنه؟
 بــالـفـعــل ال ـم ـش ــروع الي ــزالقائما ،و"جوز أمي" فيلم ينتمي
لـنــوعـيــة األعـ ـم ــال الـكــومـيــديــة،
وأحـ ـبـ ـب ــت دوري ف ـي ــه ب ـش ــدة،
لكن العمل تم تأجيل تصويره
أكثر من مــرة ،وال أعــرف موعد
ت ـصــويــره بـشـكــل نـهــائــي حتى
اآلن ،ويفترض أن يخرجه أحمد
ع ـبــدال ـلــه ،وه ــو م ـخــرج نشيط
وأحب أعماله ،والكتابة لمحمد
حفظي ،وأشارك فيه مع محمد
ممدوح ودرة ،وأتمنى ان يرى
المشروع النور قريبا ،خاصة
أنـ ــه م ـك ـتــوب ب ـطــري ـقــة مـشــوقــة
ومختلفة.

• ثمة أخبار متضاربة بشأن
حالتك الصحية ،خاصة بعدما
أعلنت اكتشاف إصابتك بمرض
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،ن ــري ــد أن نـطـمـئــن
عليك؟
 الحمد لله حالتي الصحيةجـيــدة لـلـغــايــة ،وأتـلـقــى الـعــاج
خــال الفترة الحالية بانتظام
ب ـح ـس ــب ت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـط ـب ـيــب
المعالج ،والعالج ال يمنعني من
ممارسة عملي ،بدليل وجودي
في العرض المسرحي بانتظام،
كذلك أقــوم بممارسة الرياضة
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة مـ ــدة 3
ً
ً
ساعات يوميا تقريبا ،وليست
هناك أي مضاعفات أو مشكالت
حتى اآلن.

حالتي
الصحية جيدة
للغاية وأتلقى
العالج خالل
الفترة الحالية
بانتظام

السقا وهنيدي وحلمي يشغلون بالتوهات التصوير

أعــربــت النجمة غ ــادة ع ــادل عــن سعادتها البالغة بــردود
األفعال اإليجابية التي تلقتها حول دورها في فيلم "كازابالنكا"،
مشيرة إلى أنها تتابع األصداء من خارج مصر ،حيث تقضي
إجازة العيد بأوروبا.
وأكــدت غادة أنها تشكر الله على اإليــرادات الضخمة التي
يحققها الفيلم منذ اليوم األول لطرحه في دور العرض وتمكنه
من كسر الرقم القياسي ألعلى إيراد يومي في تاريخ السينما
المصرية ،متوقعة المزيد خالل األيام المقبلة.
فيلم "كازابالنكا" من تأليف هشام هالل وإخراج بيتر ميمي
وبطولة أمير كــرارة ،وغــادة عــادل ،وعمرو عبدالجليل ،وإياد
نصار ،ولبلبة ،ومحمود البزاوي ،وأحمد داش ،والنجم التركي
خالد أرغنتش وعدد من ضيوف الشرف.

مي عز الدين تقضي إجازتها
في الساحل الشمالي وأوروبا

مي عزالدين

قررت الفنانة مي عز الدين الحصول على اجازة تقضيها بين
الساحل الشمالي واحدى الدول االوروبية خالل الفترة المقبلة
دون ان تحسم اي مشاريع فنية جديدة.
مي قررت السفر بعد االنتقادات الكثيرة التي تعرضت لها في
مسلسل "البرنسيسة بيسه" حيث اضطرت إلى غلق التعليقات
عبر صفحتها على انستغرام بوقت اتهمت فيه لجان إلكترونية
بأنها السبب في تصاعد حدة الهجوم عليها.
والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ،وبطولة:
مي عز الدين ،بوسي ،ليلى عز العرب ،ومحمد أنور ،ومن إخراج
أكرم فريد.

تقرير

حضور ضعيف لمسلسالت رمضان
في العرض الثاني

مسلسل «لمس أكتاف»

أحمد السقا

القاهرة – محمد قدري

يدخل عدد كبير من نجوم
السينما المصرية مواقع
التصوير خالل أيام قليلة
من اآلن لبدء تصوير
أقوى عدد من األعمال
السينمائية التي تصور
في الوقت نفسه ،والتي
يقوم ببطولتها عدد من
نجوم الصف األول ،وتتميز
بضخامة اإلنتاج.

ال ـب ــداي ــة س ـت ـكــون م ــع الـفـيـلــم
الجديد لنجم األكشن المصري
أحمد السقا "العنكبوت" ،الذي
ً
تـعــاقــد عليه أخ ـيــرا مــع المنتج
ولـيــد ص ـبــري ،والـمـخــرج أحمد
ن ـ ـ ــادر ج ـ ــال والـ ـم ــؤل ــف مـحـمــد
ن ــاي ــر ،وه ـ ــو ع ـم ــل ي ـن ـت ـمــي إل ــى
نوعية أفــام األكشن التي تميز
بها السقا خالل الفترة الماضية.
وي ـف ـك ــر ال ـم ـن ـتــج ص ـب ــري فــي
ط ـ ــرح ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي م ــوس ــم عـيــد
األض ـ ـ ـحـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم فـ ـ ــي ح ــال ــة
االن ـت ـهــاء مــن ت ـصــويــره ،ويضع
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج أحـ ـ ـم ـ ــد نـ ـ ـ ـ ــادر جـ ــال
اللمسات النهائية على العمل
وتجهيزاته لسرعة االنتهاء من
اختيار طاقم العمل والديكورات،
ومن المقرر أن يستغرق تصوير
الفيلم من  5إلى  6أسابيع.

«رجالة حمزة»

السينما
تفتح أبوابها
ألضخم
األعمال
السينمائية

وخـ ــال أيـ ــام قـلـيـلــة سـيــدخــل
النجم محمد رمضان لوكيشن
تصوير فيلمه الـجــديــد "رجــالــة
حـمــزة" ،مــن تأليف محمد ناير
وإخراج هادي الباجوري.
وانتهى المخرج من معاينة
أمـ ـ ــاكـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ب ـم ـن ــاط ــق
مـتـفــرقــة م ــن ال ـق ــاه ــرة ،ويـخـتــار
ح ــا ل ـي ــا األدوار ا لـ ـث ــا ن ــو ي ــة مــن
الفنانين الكـتـمــال طــاقــم العمل
الذي يدور في إطار من األكشن

أحمد حلمي

محمد هنيدي
والرومانسية بين ثالثة أبطال
ه ـ ــم مـ ـحـ ـم ــد رم ـ ـض ـ ــان وم ــاج ــد
الكدواني وبطلة العمل ياسمين
رئيس ،وفي حالة انتهاء تصوير
الفيلم وانتهاء عمليات ما بعد
التصوير من مونتاج ومكساج
سيكون الفيلم حاضرا في موسم
عيد األضحى القادم.

عودة عز
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود الـ ـنـ ـج ــم أح ـ ـمـ ــد عــز
مجددا عقب انتهاء إجازته التي
بدأها قبل أيــام لتصوير فيلمه
الـمـتــوقــف مـنــذ ف ـتــرة "ال ـع ــارف"
مــع الـفـنــان الـشــاب أحـمــد فهمي
بعدة مناطق بالقاهرة والجيزة
وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ــديـ ـ ـك ـ ــورات
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وي ـس ـت ـك ـمــل ال ـفــريــق
ال ـت ـص ــوي ــر ب ـع ــد ت ــوق ــف الـفـيـلــم
خالل الفترة الماضية لمشكالت
إنـتــاجـيــة ورقــابـيــة حـتــى تدخل
المنتج تامر مرسي للمشاركة
فــي اإلن ـت ــاج وح ــل كــل مشكالت
العمل وأصبح جاهزا للتصوير.
وم ــن الـمـقــرر أن ي ـصــور الـطــاقــم
 3ا ســا بـيــع بمصر ثــم يتجهون
للسفر الخارجي للتصوير في
رومانيا وأوكرانيا وتحدد خالل
الفترة القادمة بعد االتفاق بين
مخرج العمل أحمد عالء الديب
وش ــرك ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج .ك ـم ــا ان ـت ـهــى
المخرج محمد سيد بشير من

كـتــابــة الـسـيـنــاريــو تـمــامــا خــال
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،وي ـش ــارك في
العمل الجديد محمود حميدة
والـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ك ــارم ــن
بصيبص وركـيــن سعد وأحمد
خالد صالح وفتحي عبدالوهاب
وأحمد خالد صالح.
ويناقش الفيلم فكرة الحروب
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ح ـ ــرب
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الشعوب من خاللها.

هنيدي والكوميديا
وي ــدخ ــل ال ـن ـج ــم ال ـك ــوم ـي ــدي
مـ ـحـ ـم ــد هـ ـنـ ـي ــدي إل ـ ـ ــى ت ـج ــرب ــة
كوميدية ضخمة جديدة قريبا
مــن خــال فيلمه الـجــديــد "عقلة
اإلصبع" ،الذي سيقدم ليناسب
ف ـئــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـج ـم ـهــور بين
األطفال والكبار.
الفيلم قــام بكتابته الكاتب
والسيناريست عمر طاهر ليعيد
ال ـت ـع ــاون م ـج ــددا بـيـنـهـمــا بعد
فيلمهما األول بوم مالوش لزمة،
ورصدت الشركة المنتجة للفيلم
موازنة مالية ضخمة جدا ،حيث
سـتـسـتـعـيــن ب ـش ــرك ــات عــالـمـيــة
للتنفيذ واإلشراف على عمليات
الـ ـم ــونـ ـت ــاج والـ ـمـ ـكـ ـس ــاج ال ـت ــي
تـنـفــذ ب ـعــدد مــن االسـتــديــوهــات
العالمية.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة

الـتـصــويــر الفعلي عـقــب انتهاء
ع ــروض هـنـيــدي الـمـســرحـيــة "٣
أي ــام ف ــي ال ـســاحــل" ال ـتــي بــدأهــا
في إجــازة العيد ،ومــن المتوقع
أن يـتــم ط ــرح الـفـيـلــم فــي موسم
رأس السنة وإجازة نصف العام
الدراسي الجديد.

«لص بغداد»
ويعود النجم الصاعد بقوة
محمد إمــام الستكمال تصوير
ف ـي ـل ـمــه الـ ـج ــدي ــد "ل ـ ــص بـ ـغ ــداد"
بـ ـع ــدم ــا تـ ــوقـ ــف خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـص ــوي ــر
مسلسله الــرمـضــانــي الـمــاضــي
"هـ ـ ــوجـ ـ ــان" ،ويـ ـخـ ـت ــار ال ـم ـخ ــرج
أح ـ ـمـ ــد خـ ــالـ ــد مـ ــوسـ ــى م ــواق ــع
التصوير النهائية فــي أوروب ــا
على أن يسافر طاقم العمل خالل
أسبوعين فقط لسرعة االنتهاء
من التصوير خاصة أن الشركة
المنتجة قــررت طــرح الفيلم في
موسم عيد األضحى القادم.

«خيال مآتة»
ويـ ـب ــدأ ال ـن ـجــم أح ـم ــد حلمي
تصوير فيلمه المنتظر "خيال
مآتة" هذه األيام بعد سلسلة من
التأجيالت ،حيث يطمح المنتج
ولـ ـي ــد صـ ـب ــري إل ـ ــي ال ـم ـنــاف ـســة
بــه خ ــال مــوســم عـيــد األضـحــى

ال ـق ــادم ،بـعــدمــا غ ــاب حلمي عن
المنافسة منذ سنوات.
والـفـيـلــم انـتـهــى الـكــاتــب عبد
الرحيم كمال من كتابته تماما
قـ ـب ــل شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان وان ـت ـه ــى
المخرج خالد مرعي من معاينة
ك ـ ــل األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــي س ـي ـص ــور
ب ـهــا ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن يستغرق
التصوير  ٥أســابـيــع ،وسـتــدور
األحـ ــداث بـيــن زمـنـيــن ،ويـشــارك
في البطولة النجمة منة شلبي
والـفـنــان لطفي لبيب وع ــدد من
نجوم الكوميديا.

تعاقدات جديدة
وفــي سرية ،تعاقدت الفنانة
ال ـشــابــة يــاسـمـيــن ص ـبــري على
فيلم جديد ،وستعود من رحلتها
بـيــن ل ـنــدن ودب ــي لــاتـفــاق على
تفاصيله النهائية عقب نجاحها
فــي بطولتها األولـ ــى مــن خــال
مسلسل "حكايتي" في رمضان
الماضي .وسيحدد الفنان ياسر
جــال موقفه مــن السينما هذه
األي ـ ــام وم ــا إذا ك ــان سـيـخــوض
ال ـت ـجــربــة أم س ـي ـت ـفــرغ ل ـلــدرامــا
التلفزيونية .وسيعود الفنانان
أحمد السقا ومصطفى شعبان
لتصوير الفيلم المتوقف باسم
ت ــران ـي ــم إب ـل ـيــس ب ــالـ ـت ــوازي مع
الفيلم اآلخر العنكبوت ،ويشاركه
في البطولة منى زكي.

بــدأت القنوات الفضائية المصرية إذاعــة خريطتها الدرامية
الجديدة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ،وكان الالفت للنظر
ً
للمرة األولى منذ سنوات وجود حضور ضعيف جدا للمسلسالت
المنتهية قبل أيام ولجوء القنوات الفضائية إلى مسلسالت قديمة
وكالسيكية أو مــن مــواســم سابقة مــع وج ــود حـضــور ضعيف
للمسلسالت الجديدة.
وكان من بين المسلسالت التي أعادت القنوات عرضها مسلسل
"هوجان" من بطولة النجم الشاب محمد عادل إمام على شبكة
تلفزيون الحياة التابعة للمجموعة المتحدة .
واكتفت شبكة قنوات "سي بي سي" بمسلسل واحد جديد وهو
"لمس أكتاف" من بطولة النجم ياسر جالل.
ً
وخلت شبكة قنوات النهار تماما من أي مسلسل حديث ولجأت
إلى خريطة قديمة على رأسها مسلسل الكبير أوي ألحمد مكي
واســم مؤقت للفنان يوسف الشريف والــزوجــة الرابعة للفنانة
مصطفى شعبان والمسلسل الهندي "حــب غير مقصود" كما
تعرض الشبكة مسلسل ريح المدارم للفنان أحمد فهمي.
واستعانت قنوات دي إم سي بمسلسل واحد حديث وهو "بدل
الحدوتة تالتة" ،واعتمدت على خريطة هائلة من المسلسالت
الكالسيكية وجاء مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة
الراحل نور الشريف على رأس القائمة ،وتعرض الشبكة المسلسل
الرومانسي االجتماعي "قصة حــب" ،وتعرض الشبكة مسلسل
"ليالي الحلمية وعوالم خفية وغراند أوتيل والميزان.
واسـتـعــانــت ق ـنــوات أون بمسلسل "ق ـمــر هـ ــادي" مــن بطولة
ً
ً
النجم هاني سالمة بعد تحقيقه نجاحا كبيرا وتعرض القنوات
مسلسالت كالسيكية مهمة مثل أم كلثوم ورقم مجهول وأفراح
ً
ً
القبة الذي القى قبوال هائال على مواقع التواصل االجتماعي كما
تعرض الشبكة مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" ومسلسل الخروج.
واكتفت شبكة قنوات إم بي سي مصر بمسلسل الفنان كريم
محمود عبدالعزيز "شقة فيصل" للعرض في الــدورة البرامجية
ً
الجديدة بعد تحقيقه نجاحا ،كما تعرض الشبكة مسلسالت مثل
أبو البنات وسجن النسا.بينما اكتفت شبكة قنوات القاهرة والناس
وصدى البلد والمحور ودريم بالمسلسالت القديمة ولم تعرض
تلك القنوات أي مسلسل واحد من مسلسالت الموسم الحالي.
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العلي :إدخال جهاز «الفيبروسكان» لقياس
ً
ّ
نسبة تليف الكبد في «رويال حياة» قريبا
توابل ةديرجلا

•
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«قسم الجهاز الهضمي لدينا يضم خبرات عالجية وتشخيصية وأجهزة متطورة»
عادل سامي

كشف استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مستشفى «رويال
حياة»  ،د .فؤاد العلي ،سعي المستشفى إلى إضافة تقنيات جديدة في
القسم ،مثل إدخال جهاز "الفيبروسكان" لقياس نسبة تليف الكبد من
دون إجراء ّعينة.
وقال العلي ،في حواره لـ "الجريدة" ،إن سرطان البنكرياس مرض نادر
الحدوث على مستوى الكويت والعالم ،وليس من السرطانات الشائعة.

تشحم الكبد
هو الوباء
القادم وهو
المسبب
ّ
األول لتليف
وسرطان
الكبد ...وسببه
السمنة

التوعية
ليست كافية
لمكافحة
السمنة...
ويجب أن
يصاحبها
تشريع

* ب ��داي ��ة ،م ��ا ال �خ ��دم ��ات ال�ت��ي
ت � �ق� ��دم � �ه� ��ا ع� � � �ي � � ��ادة ال� �ب ��اط� �ن� �ي ��ة
والمناظير في مستشفى "رويال
حياة"؟
 ال� � �ق� � �س � ��م ي� � �ض � ��م خ� � �ب � ��راتت�ق��دم خ��دم��ات ف��ي م�ج��ال ع�لاج
وت �ش �خ �ي��ص أم � � ��راض ال �ج �ه��از
الهضمي والكبدي والبنكرياس.
وت� � � �ت � � ��راوح أم � � � � ��راض ال� �ج� �ه ��از
الهضمي بين ارت�ج��اع المريء
ال �ن��ائ��ج ع ��ن ارت� �ج ��اع أح �م��اض
المعدة وقرحة المعدة وجرثومة
المعدة ،وتشمل أيضا أم��راض
ال� �ق ��ول ��ون ال �ع �ص �ب��ي وال �ت �ه��اب
ال � �ق� ��ول� ��ون ال� �ت� �ق ��رح ��ي وم � ��رض
"ك � � ��رون � � ��ز" وم � � � ��رض ال� �س� �ل� �ي ��اك
وأمراض الكبد؛ سواء فيروسات
الكبد أو الكبد الدهني وأمراض
البنكرياس الحاد والمزمن.
ومن األهمية القول إن وحدة
الجهاز الهضمي في مستشفى
"روي � � � � ��ال ح� � �ي � ��اة" ال ت �س �ت �ط �ي��ع
تقديم خدماتها من دون توافر
العناصر األساسية للتشخيص
م��ن مناظير ال�م�ع��دة وال�ق��ول��ون
والمنظاير الخاصة بالقنوات
المرارية.
وي � � ��دع � � ��م وح� � � � � ��دة ال � �ج � �ه� ��از
ال � �ه � �م � �ض� ��ي وح � � � � � ��دة األش� � �ع � ��ة
وال � �س� ��ون� ��ار وم� �ع� �ظ ��م أم� � ��راض

وذكر أن قسم الجهاز الهضمي في المستشفى يضم خبرات تقدم خدمات
في مجال عالج وتشخيص أمراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس،
مشددا على أن وحدة الجهاز الهضمي في مستشفى "رويال حياة" ال
تستطيع تقديم خدماتها من دون توافر العناصر األساسية للتشخيص
من مناظير المعدة والقولون والمناظير الخاصة بالقنوات المرارية ،إضافة
إلى مختبر األنسجة . .والتفاصيل في نص الحوار التالي:

ال�ج�ه��از ال�ه�م�ض��ي وال�ك�ب��د يتم
ت �ش �خ �ي �ص �ه ��ا وع �ل��اج � �ه � ��ا ف��ي
مستشفى "رويال حياة".
كما أن القسم يضم أجهزة
حديثة مثل المناظير وأجهزة
التعقيم ،فضال عن أن الطاقم
ال �ت �م��ري �ض��ي ال� �م ��ؤه ��ل ل��دع��م
األطباء ومساعدتهم.
ل � ��دي� � �ن � ��ا أي� � � �ض � � ��ا م� �خ� �ت� �ب ��ر
األن � �س � �ج� ��ة ،وه� � ��و ج� � ��زء م �ه��م
ج��دا ف��ي التشخيص .ونعتز
ب��وج��ود د .رائ��د الظفيري في
القسم ،وهو استشاري الجهاز
ال �ه �ض �م��ي وم �ت �خ �ص��ص ف��ي
القنوات المرارية والبنكرياس،
وهو تخصص نادر .وسعداء
ج ��دا ب��وج��وده ض�م��ن ال�ف��ري��ق
العامل في القسم.
ون � �ح� ��ن ف � ��ي ال� �ق� �س ��م ن �ق��وم
ب� ��إزال� ��ة ال �ل �ح �م �ي��ات وإي� �ق ��اف
ال �ن��زي��ف م ��ن خ�ل��ال ال �م �ن �ظ��ار
ال� �ت� �ش� �خ� �ي� �ص ��ي وال � �ع�ل��اج� ��ي،
وه� �ن ��اك ال �م �ن �ظ��ار ال �ج��راح��ي
ون �ح� ّ�ول ال �ح��ال��ة إل ��ى ال��زم�لاء
ال �ج��راح �ي��ن ال �ت��اب �ع �ي��ن لقسم
ال�ج�ه��از الهضمي ،وه��م على
مستوى عال جدا من الكفاء ة
ومدربون في أميركا الشمالية،
وإذا وج� ��د س ��رط ��ان ي �ج��رون
عمليات جراحية الستئصال
الورم.

*ه� � � � ��ل ه � � �ن� � ��اك إح � � � �ص � � ��اءات
الن �ت �ش��ار ف �ي��روس "ب" أو "س"
في الكويت؟
 النسب قليلة ج��دا ،ووفقاآلخر إحصائية قبل سنتين أو
 3سنوات ،فإن انتشار فيروس
"س" أ ق� � ��ل م � ��ن  4ف � ��ي األ ل� � ��ف،
وم��ع دخ��ول األدوي ��ة الجديدة
لفيروس س��ي انخفضت هذه
األرق� � � ��ام ك� �ث� �ي ��را ،وأص� �ب ��ح م��ن
ال � �ن� ��ادر ج� ��دا أن ي� �ك ��ون ه �ن��اك
م��ري��ض مصابا ب�ه��ذا المرض
حاليا ،لكن تظل هناك جيوب
خفية لهذا المرض ،ألنه مرض
صامت.
وهناك برامج على مستوى
ال� ��دول� ��ة ل�ل�ت�ش�خ�ي��ص ال�م�ب�ك��ر
ومعرفة المصابين باألمراض
المعدية ،مثل برنامج الفحص
الطبي قبل ا ل ��زواج للمقبلين
ع�ل��ى ال � ��زواج وم�ت�ب��رع��ي ال ��دم،
وأولئك الذين يتم فحصهم قبل
التوظيف ،واألعداد التي تظهر
م ��ن خ�ل��ال ه� ��ذه اإلح � �ص� ��اءات
قليلة جدا .بشكل عام  4باأللف
م � ��ن ال� �م ��واط� �ن� �ي ��ن م� �ص ��اب ��ون
ب� �ف� �ي ��روس "س" ،وواح � � ��د م��ن
ك � ��ل  10آالف ش � �خ� ��ص دون
س��ن ال�خ�م�س�ي��ن م �ص��اب ب�ه��ذا
ال�م��رض .ولكن دخ��ول األدوي��ة

ال� �ح ��دي� �ث ��ة وال� �م� �ت� �ط ��ورة أدى
إل ��ى ان �خ �ف��اض ك�ب�ي��ر وس��ري��ع
ج��دا ألع� ��داد ال�م�ص��اب�ي��ن بهذا
المرض.
وه� � �ن � ��اك ف � �ئ ��ة األش � �خ � ��اص
ال ��ذي ��ن ي �س �ت �خ��دم��ون األدوي � ��ة
ال �م �خ��درة ،وه ��م ي�م�ث�ل��ون فئة
مهمة النتشار المرض ،وهناك
م � �ح� ��اوالت ل� �ل ��وص ��ول إل �ي �ه��م،
لكنهم فئة قليلة جدا ،ولكنها
مهمة ألنها قد تنقل العدوى،
وعالج هؤالء األشخاص مهم
جدا.
ويمكن ال�ق��ول إن��ه منذ عام
ّ
 2014ق� ��ل� ��ت األ ع� � � � ��داد ب�ش�ك��ل
كبير ج��دا ،أما ال��واف��دون فيتم
ف �ح �ص �ه��م ق �ب��ل دخ��ول �ه��م إل��ى
الكويت.
*ذك � � � � � ��رت أن � � �ك � ��م ت � �ق� ��وم� ��ون
ب �ف �ح��ص ال� �ب� �ن� �ك ��ري ��اس ،وم ��ن
ال �م �ع��روف أن ه �ن��اك ان �ت �ش��ارا
وب��ائ �ي��ا ل �م��رض ال �س �ك��ري في
ال�ك��وي��ت ،ف��إل��ى أي م��دى هناك
ان�ت�ش��ار ل�س��رط��ان البنكرياس
في الكويت؟
 سرطان البنكرياس مرضن� ��ادر ال �ح ��دوث ع�ل��ى مستوى
ال �ك��وي��ت وال �ع��ال��م ،ول �ي��س من
السرطانات الشائعة ،ومرض

ال � �س � �ك� ��ري ل� �ي� �س ��ت ل � ��ه ع�ل�اق ��ة
بإصابة البنكرياس بالسرطان،
ول� �ك ��ن ت� �ن ��اول ال �ك �ح ��ول ي��زي��د
إصابة البنكرياس بالسرطان.

الرياضة
* ما أهمية ممارسة الرياضة
وتناول األغذية الصحية للوقاية
من السمنة؟
 السمنة عالجها سلوكيف ��ي ال �م �ق��ام األول ،وال �ن �ش��اط
ال��ري��اض��ي وال � �غ ��ذاء ال�ص�ح��ي
مهمان في تغيير هذا السلوك.
وم�ع�ظ��م ال ��دول الغنية وعلى
رأس � �ه� ��ا ال � ��والي � ��ات ال �م �ت �ح��دة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة وأوروب � � � � ��ا ودول
الخليج تعاني مرض السمنة
ب �س �ب ��ب وف � � ��رة ال� � �غ � ��ذاء وق �ل��ة
النشاط الحركي.
وم � � � ��ن خ � �ل� ��ال ال� � � ��دراس� � � ��ات
ال �ع �ل �م �ي��ة ،ف� ��إن ن �ج��اح تغيير
نظام الحياة محدود وال يزيد
على  10في المئة ،ومع األسف
ال ت ��وج ��د أدوي� � ��ة ت �ع �م��ل ع�ل��ى
إنقاض الوزن ،وحتى عمليات
السمنة ،س��واء تكميم المعدة
أو ت�ح��و ي��ل ا ل �م �س��ار تكلفتها
الصحية والمالية عالية ،وال

تعتبر الحل األمثل لمكافحة
السمنة.
ول� � ��ذا ي �ج��ب ت �ك �ث �ي��ف ح �م�لات
التوعية الداعية إلى أهمية مارسة
النشاط البدني وتناول األغذية
الصحية ،إلى جانب التشريعات
ووض � � ��ع ال� �ق ��وان� �ي ��ن م� �ث ��ل ف ��رض
ضرائب على السكر ،وعدم إدراج
النشويات مثل السكر والطحين
واألرز على التموين ،واستبدالها
بمواد غذائية صحية تكون فيها
الدهون والنشويات أقل.
ويجب تأكيد أن التوعية فقط
ليست كافية ،ويجب أن يصاحبها
ت�ش��ري��ع لمكافحة ال�س�م�ن��ة ،وم��ن
ب �ي��ن االق� �ت ��راح ��ات أي �ض��ا ت��وف�ي��ر
األج� �ه ��زة ال��ري��اض �ي��ة ف ��ي أم��اك��ن
العمل مثل المدارس والجامعات
ل � ��زي � ��ادة ال� �ن� �ش ��اط ال� �ب ��دن ��ي ب�ي��ن
المجتمع.
* ه� ��ل ال� �ك ��وي ��ت ب �ح ��اج ��ة إل ��ى
إنشاء مركز متخصص في زراعة
الكبد؟
 ح �ت��ى اآلن وخ �ل�ال ع ��ام تمإج ��راء  6عمليات زراع ��ة للكبد
بنجاح ف��ي مركز هيا الحبيب
التابع لمستشفى مبارك الكبير،
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ف��ري��ق ج��راح��ي
ب��ري �ط��ان��ي وأط � �ب� ��اء وج ��راح ��ي

الجهاز الهضمي في مركز هيا
الحبيب.
وما يحد من التوسع في إجراء
مثل هذه العمليات هو عدم توافر
األع �ض��اء م��ن ال�م�ت�ب��رع�ي��ن ،حيث
ي��ؤخ��ذ ج��زء م��ن الكبد حاليا من
متوفين.
* ما هي خططكم المستقبلية
لتطوير العمل في القسم؟
 نسعى إل��ى إض��اف��ة تقنياتج��دي��دة ف��ي ال�ق�س��م ،م�ث��ل إدخ��ال
ج �ه��از "ال �ف �ي �ب��روس �ك��ان" لقياس
نسبة تليف الكبد من دون إجراء
ع� ّ�ي �ن��ة .ك �م��ا ن�س�ع��ى إل ��ى ت��وع�ي��ة
ال �م �ج �ت �م��ع ب � ��أم � ��راض ال �ج �ه ��از
الهضمي المختلفة ،وعلى رأسها
ال �ت �ش �خ �ي��ص ال �م �ب �ك��ر ل �س��رط��ان
القولون ،حيث إنه خالل العشرين
سنة الماضية تضاعفت اإلصابة
ب��أورام القولون  5أضعاف .كما
أن ال �ت��وج��ه ال �ع��ال �م��ي ي��دع��و أي
شخص يصل عمره إلى  45عاما،
س� ��واء ك ��ان رج �ل�ا أو ام � ��رأة إل��ى
إجراء منظار القولون ،حتى وإن
لم يكن يعاني أي أع��راض ،وهو
ب��رن��ام��ج تتبعه وزارة ال�ص�ح��ة،
ون�ع�م��ل ع�ل��ى إدخ��ال��ه للمرضى
في مستشفى "روي��ال حياة" في
القريب العاجل.

فحص جهد القلب ...سلبياته وإيجابياته
يساهم فحص الجهد
الحركي التدريجي (Cardiac
exercise stress
 )testingفي تحديد مخاطر
القلب .ولكن يحتاج
مرض
ً
المريض غالبا إلى الخضوع
لفحوص إضافية للتأكد من
صحة النتائج.

اع � �ت� ��اد األط� � �ب � ��اء ف� ��ي ال �م��اض��ي
أي رجل في متوسط العمر
إخضاع ًّ
أو أكبر سنا لفحص الجهد الحركي
ال�ت��دري�ج��ي س �ن� ًّ
�وي��ا للتأكد م��ن أن
ق�ل�ب��ه م ��ا زال ب�ص�ح��ة ج� �ي ��دة .لكن
إرش ��ادات الخبراء ال�ي��وم م��ا ع��ادت
تشجع على ذلك.
ول� � �ك � ��ن ه� � ��ل ه� � � ��ذه م � ��وج � ��ة ض��د
إخ �ض ��اع ال ��رج ��ال ال�م�ت�ق��دم�ي��ن في
ال � �س� ��ن ل� �ف� �ح ��ص ال � �ج � �ه� ��د؟ س��أل �ن��ا
ال��دك�ت��ور دي �ب��اك ب �ه��ات ،ب��روف�س��ور
في كلية الطب في جامعة هارفارد
ورئ�ي��س قسم القلب ف��ي نظام VA
 Bostonل �ل��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ،عما
ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ف �ح��ص ك�ش�ف��ه وم ��ا ال
يستطيع إخبارنا به عن القلب .ال
ت��زال ه��ذه العملية ،رغ��م شوائبها،
ً
ت� ��ؤدي ً
دورا ب � ��ارزا ف��ي تشخيص
األعراض المقلقة ،مثل آالم الصدر،
خ� � �ص � � ً
�وص � ��ا ف� � ��ي ح � ��ال � ��ة ال � ��رج � ��ال
المسنين المعرضين لمرض القلب.
ي��ذك��ر ال��دك�ت��ور ب�ه��ات« :صحيح ًأن
فحص الجهد الحركي ليس دقيقا
 ،% 100ش ��أن ��ه ف ��ي ذل� ��ك ش� ��أن أي
ف �ح��ص ط �ب��ي .إال أن ��ه ي �س��اه��م في
تحديد الخطوة التالية التي يجب
ُ
أن تتخذ».

تعريفه

اختبار الجهد
الحركي يجعل قلبك
يعمل بقوة أكبر

تسير في اختبار الجهد الحركي
ال �ت��دري �ج��ي ع�ل��ى آل ��ة م�ش��ي تجعل
ق�ل�ب��ك ي�ع�م��ل ب �ق��وة أك �ب��ر ت��دري� ً�ج��ا.
يراقب جهاز تخطيط كهرباء القلب
( )ECGأن �م��اط ق�ل�ب��ك ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة.
ك��ذ ل��ك يقيس الطبيب ضغط دمك
ويراقب ما إذا كنت تعاني أعراض
م�ث��ل ال�ت�ع��ب أو ش �ع��ور ب��االن��زع��اج
في الصدر ،وقد يشير أي خلل في
ضغط الدم ،كهرباء القلب ،نبضه،
أو أي أع��راض جسدية مقلقة إلى
اإلصابة بمرض الشريان التاجي:
تراكمات دهنية (لويحات) ّ
تحد من
تدفق الدم الغني باألوكسجين إلى
عضلة القلب.
ً
ل ��و ك� ��ان ف �ح��ص ال �ج �ه��د دق �ي��ق��ا
لخضع له الجميع بانتظام،
% 100
ّ
لكنه ال يشخص ب��دق��ة ح��االت داء
ال �ش��ري��ان ال�ت��اج��ي ك��اف��ة .ح�ت��ى إن��ه
في بعض الحاالت يشير خطأ إلى
وجود هذا المرض .يوضح الدكتور
بهات« :ال شك في أن نتائج الفحص
ال تكون بحد ذاتها حاسمة ،لكنها
ُ
تستخدم لتقييم احتمال اإلصابة

بمرض الشريان التاجي :فإما نزيد
االحتمال أو تخفضه .إال أن الفحص
ال ي �س �ت �ط �ي��ع أن ي �ن �ف��ي اإلص ��اب ��ة
بالمرض أو يؤكدها بشكل قاطع».

يهدف فحص الجهد لمعرفة ما إذا كان أحد الشريانين التاجيين اللذين يغذيان القلب يحتوي على تراكمات دهنية (لويحات) تسد هذا الوعاء
الدموي بنسبة  % 70أو أكثر .ولكن يحتاج المريض عادة إلى الخضوع لمزيد من الفحوص للتأكد من النتيجة.

إن كنت تعاني األعراض

نتائج الفحص

مدلوالتها

ما قد يحدث رغم ذلك

الخطوة التالية

تزيد نتائج فحص الجهد غير
الطبيعية احتمال اإلصابة بمرض
الشريان التاجي في حالة الرجال
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون أع� ��راض ،م�ث��ل آالم
ال �ص��در ع�ن��د ال�ق�ي��ام ب�ن�ش��اط م��ا أو
ص�ع��وب��ة ف��ي التنفس غ�ي��ر م�ب��ررة.
لكن المخاوف ترتفع إن كان الرجل
ي�ع��ان��ي ع��وام��ل خ�ط��ر أخ� ��رى ،مثل
ال �ت �ق��دم ف ��ي ال� �س ��ن ،زي� � ��ادة ال � ��وزن،
وارتفاع معدل الكولسترول في الدم.
يذكر الدكتور بهات« :تشير النتائج
عندئذ بقوة إل��ى اإلص��اب��ة بمرض
ٍ
الشريان التاجي» .في هذه الحالة،
على المريض الخضوع لمزيد من
الفحوص للتأكد من النتائج».
إن ك�ن��ت ت�ع��ان��ي األع � ��راض ،بيد
أن نتائج الفحص جاء ت طبيعية،
عندئذ احتمال اإلصابة
ينخفض
ٍ
ب �م��رض ال �ش��ري��ان ال �ت��اج��ي .ي�ق��ول
ال ��دك �ت ��ور ب� �ه ��ات« :ي� �ك ��ون اح �ت �م��ال
إص � ��اب � ��ة ه � � ��ذا ال� �ش� �خ ��ص ب �م��رض
الشريان التاجي أقل» .رغم ذلك ،قد
يطلب منه الطبيب الخضوع لمزيد
من الفحوص.
م ��ن ال �م �ه��م أن ن �ف �ه��م أن ن�ت��ائ��ج
تلغي
فحص الجهد الطبيعية ال
ً
احتمال أن تتمزق اللويحات الحقا
وت�ع�ي��ق ت��دف��ق ال ��دم ف��ي ال �ش��ري��ان،
ً
فكثيرا ما نسمع عن رجال حصلوا
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج م��ذه�ُل��ة خ�ل�ال فحص
ال �ج �ه��د ،إال أن �ه��م أص �ي �ب��وا ب�ن��وب��ة
قلبية بعد أس �ب��وع .ي�ح� ِّ�دد فحص
متضيقة ًّ
ّ
جدا
الجهد وجود شرايين
( % 70أو أك�ث��ر) ألنها تكون سبب
األع� � ��راض .ل �ك��ن ال �ن��وب��ات القلبية
ً
تحدث غالبا نتيجة تخثر الدم أو
ّ
ّ
تضيق أقل.
تمزق

طبيعية

ق� ��د ال ي� �ع ��ان ��ي ال� �م ��ري ��ض ح��ال��ة
م �ت �ق ��دم ��ة م� ��ن م� � ��رض ال� �ش ��ري ��ان
التاجي (انسداد الشريان بنسبة
 % 70أو أكثر).

ق ��د ي �ع��ان��ي ن ��وب ��ة ق �ل �ب �ي��ة ح�ت��ى
ل��و ك��ان��ت نسبة االن �س��داد أدن��ى
(أقل من  )% 70نتيجة تمزق أو
تخثر الدم.

قد يرغب الطبيب في إجراء مزيد
م��ن ال�ف�ح��وص إن ك��ان ال�م��ري��ض
يعاني عوامل خطر تثير القلق.

غير طبيعية

قد يعاني المريض حالة متقدمة
م � ��ن م� � ��رض ال � �ش� ��ري� ��ان ال �ت ��اج ��ي
(ان �س��داد ال�ش��ري��ان بنسبة % 70
أو أكثر).

النتائج غير الطبيعية
قد ًتكون ً
ُ
إنذارا خاطئا ،وهذا ما قد تظهره
الفحوص اإلضافية.

إن لم تكن تعاني أي أعراض
ّف� ��ي ش� �ه ��ر ي ��ول� �ي ��و ع� � ��ام ،2012
حض فريق الخدمات الوقائية في
ال��والي��ات المتحدة (هيئة مستقلة
تصدر التوصيات لألطباء) األطباء
ع�ل��ى أال ُي�خ�ض�ع��وا َم��ن ال يعانون
األع��راض أو يملكون عوامل خطر
تعرضهم لمرض الشريان التاجي

ل� �ف� �ح ��وص ج� �ه ��د دوري � � � ��ة .وت ��دع ��م
م �ج �م��وع��ات األط� �ب ��اء ،م �ث��ل الكلية
األميركية للقلب ،هذه التوصية.
ل �ك��ن ال� �ق ��رار األخ� �ي ��ر ي �ع��ود إل��ى
الطبيب ال��ذي ي�ع��رف ج�ي� ً�دا وضع
ال�م��ري��ض .ي��وض��ح ال��دك�ت��ور بهات:
«ت�ت��رك ه��ذه التوجيهات ال �ق��رارات
األه� � � ��م ل �ل �ط �ب ً�ي��ب ألن � �ن� ��ا ن �ج��د
أنفسنا أحيانا في منطقة
�ادي��ة ،حيث ال نعرف
رم� ً
يقينا م��ا ه��و األفضل
للجميع».
ص � � � � �ح � � � � �ي� � � � ��ح أن
التوجيهات تشجع
ع � �ل� ��ى ع � � ��دم إج � � ��راء
فحص الجهد لرجال
أ ص�ح��اء قلقين على
صحة قلبهم ،إال أنها
ت � ��وص � ��يً ب� � ��ه ل� �ل ��رج ��ال
األكبر سنا الذين يعيشون
ً
خاليا من النشاط،
نمط حياة
إال أنهم يودون االلتحاق ببرنامج
من التمارين المكثفة .يذكر بهات:
«ف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة أن �ص��ح ب��إج��راء
اختبار جهد».

ً
ي� � �ج � ��ري ال � �ط � �ب � �ي ��ب م � � ��زي � � ��دا م��ن
الفحوص للتأكد من اإلصابة بداء
الشريان التاجي.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4140األربعاء  12يونيو 2019م  9 /شوال 1440هـ

tawabil@aljarida●com

تاريخ
بلد
لغز
كرة

مراهق
رابطة
هواية
شركة

هدف
موسم
خدمة
العب

م
ز
ب
ة
ة
ا
ل
ل
د

7

9
8
4

7

5
8
5

1

1
3

6
7

3
7

9

6
4

5
2

9
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كيليان مبابي

كلمة السر

 - 6تسللوا (مبعثرة) – – شدد العداوة.
– زبدة.
حـ ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظ ـ ـيـ ــن
 - 4ريـبــة – (الـكـسـنــدر )..اكتمل.
 - 9نهيل عليه التراب – البريطاني.
 - 7إ م ـ ـ ـ ـ ـ ــارة عـ ــر ب ـ ـيـ ــة – للتفسير.
شاعر روسي.
 - 1 0ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ك –
 ( - 5تقي الدين )...مؤرخ اهتمام.
 - 8تجدها في (مناديب) (مـ ـ ــارجـ ـ ــريـ ـ ــت )...رئ ـيــس
إسالمي.
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ً
عموديا:
 - 1راب ـط ــة دول جـنــوب
ش ـ ــرق آسـ ـي ــا – مـ ــا بـيــن
الكتفين (م).
 - 2نـحــاس (مـبـعـثــرة) –
اإلجابة (م).
 - 3سـيـبــويــه (مـبـعـثــرة)

7

الحلول

1

 - 1وكالة أنباء عالمية.
 - 2حافر الخيل –حليب.
 - 3سوستة – (نلسون)..
زعيم جنوب إفريقيا (م).
 - 4الحسوب (مبعثرة) –
نهر في سويسرا.
 - 5ف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم لـ ـمـ ـحـ ـم ــد
ع ـبــدالــوهــاب وسميحة
سميح.
 - 6جادله (م) – عبر.
 - 7أرش ــد (م) – هـجــم –
الرقيق.
 - 8يسهله (م) – ذراع.
 - 9المنتزه (مبعثرة) –
متشابهان.
 - 10صار – بحر – منزل.
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sudoku

2

كلمة السر:

ً
من  11حرفا وهي اسم العب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم
مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا لكرة القدم.
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يثير برجك قضية حامية
تتعلق بشراكة شخصية او مهنية.
ً
ً
عاطفيا :تلعب احدى النساء دورا
ّ
العاطفية.
في تراجع عالقتك
ً
اجـتـمــاعـيــا :اذا اردت االسـتـعــانــة
ً
باحد فاختر فردا من العائلة.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :تـتـيــح ل ــك االفـ ــاك مـجــاالت
جــديــدة لتوظيف مــواهـبــك فالتقط
الفرصة.
ً
عاطفيا :عالقة عاطفية جديدة تنشأ
على اثر برودة في عالقتك السابقة.
ً
اجتماعيا :يعفيك برجك من تأثيراته
ً
السلبية وتكون حرا في التحرك.
رقم الحظ.15 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :ان ــت فــي مــوقــع لـلــدفــاع عن
نفسك بسبب انجاز فشلت به.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :الـ ـح ــوار ب ـعــد ال ـح ــب هو
االس ــاس فــي عالقتكما فــا تتخلى
عنه.
ً
اجتماعيا :تجنب اثارة اي موضوع
شائك مع االصدقاء في هذا اليوم.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد تطرا تغييرات تتعلق بنوع
عالقتك بالمسؤولين وتكون ايجابية.
ً
عاطفيا :قلبك مرتاح واكثر سعادة من
السابق بفضل شريك عمرك.
ً
اجتماعيا :مواعيد متنوعة واتصاالت
ع ــدي ــدة ولـ ـق ــاءات اج ـت ـمــاع ـيــة تبشر
بالخير.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ح ـ ـ ـ ــاذر م ـ ــن ت ـ ـض ـ ــارب ب ـيــن
مـصــالـحــك وم ـصــالــح االخ ــري ــن وكــن
ً
فطنا.
ً
عاطفيا :انتبه من االلسنة التي تبغي
اثارة النعرات بينكما.
ً
اجتماعيا :ال تهمل التمارين الرياضية
ً
ً
فهي تفيدك جسديا ومعنويا.
رقم الحظ.12 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يــدعــوك الفلك الخــذ الحذر
والحرص فثمة من يريد ايقاعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :آف ــاق ــك الـعــاطـفـيــة رائ ـعــة
واجواؤك تدعوك الى الفرح والحب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر بــاح ـبــاط قــوي
يؤثر على اهلك وجميع من يحيط
بك.
رقم الحظ.7 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـعــرض م ـســألــة قــانــونـيــة
ش ــائ ـك ــة وت ـ ــواج ـ ــه اح ـ ــد ال ـش ــرك ــاء
بانزعاج.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ه ــدي ــة ص ـغ ـي ــرة تـلـطــف
ّ
وتقرب الحبيب.
االجواء بينكما
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتلقى عــرضــا لرحلة
ّ
استجمامية انت بحاجة اليها.
رقم الحظ.13 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :اذا اردت التفوق على زمالئك
ً
فكن مواظبا على انجاز عملك.
ً ّ
عــاط ـف ـيــا :فــكــر بـتـقــديــم هــديــة ولــو
صغيرة للحبيب فانها تفرح قلبه.
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا :ت ـ ـ ــزده ـ ـ ــر ع ــاقـ ـت ــك
االج ـت ـمــاع ـيــة وت ـت ــوال ــى الـمــواعـيــد
وحضور المناسبات.
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :بعد دراستك اوضاع العمل
تجد انك تحتاج الى قرض مالي.
ً
حام مع شريك
عاطفيا:
ينشأ نقاش ٍ
ّ
فيتطور الى االسوأ.
حياتك
ً
اجتماعيا :منذ زمن ال تهتم بامور
ّ
صحتك وال بنظامك الغذائي.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـج ــن ــب فـ ــي هـ ـ ــذه االثـ ـن ــاء
ً
المجازفات المالية وكن حكيما في
تصرفك.
ً
عاطفيا :تمارس سحرك وتستقطب
قلب شريك حياتك من جديد.
ً
اجتماعيا :تهبك االقدار مفاجاة حلوة
ً
ّ
تسر بها علما بأنك كنت تنتظرها.
رقم الحظ.10 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنياّ :
تقدم نصيحة مهمة للمسؤولين
ً
وتحاورهم بعيدا عن التحديات.
ً
عاطفيا :ينتظرك شريك العمر كل مساء
ً
بلهفة وتدخل عابسا.
ً
اجتماعيا :الوضع في المنزل غير مريح
النك ال تخصص له الوقت الضروري.
رقم الحظ.16 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :تبدو جريئا في طلباتك
وعروضك النك فعال تستحقها.
ً
ً
عاطفيا  :قد تعرف ً
لقاء عاطفيا
ً
مهما يستدرجك الى لقاء آخر.
ً
اجتماعيا  :ا نــت تتمتع باشغال
قلوب االخرين وجعلهم يسعون
اليك.
رقم الحظ.3 :

مجتمع
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حفل تكريم خريجي مبادرة
«في بيتنا قائد»
ّ
كرم وكيل قطاع التنمية للشباب في الهيئة العامة
للشباب ،مشعل السبيعي ،خريجي مبادرة في بيتنا
قائد ،برعاية مدير الهيئة عبدالرحمن المطيري ،وذلك
على مسرح مركز ابن الهيثم التابع لهيئة التعليم
التطبيقي والتدريب.
وأكد السبيعي أهمية الشراكة المجتمعية مع
مؤسسات المجتمع المدني ومع ذوي الخبرة والشباب
في ّ
تنوع مشاريع الشباب التي تخدم مختلف
المجاالت.
عريفة الحفل د .فاظمة بوفتين

تكريم شيخة العنزي

تكريم ليلى الفضلي

تكريم منال المكيمي

صورة جماعية

األكاديمية البريطانية
للرياضة تختتم نشاطها
في ختام نشاطها الرياضي ،أقامت األكاديمية
البريطانية للرياضة (باس) حفلها السنوي
للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨م ،للعام الخامس
على التوالي ،بمشاركة أولياء أمور الطالب،
وحضور  250من رياضييها في التكريم،
ً
الختيار أفضل  83رياضيا من الذكور
ً
واألناث من أصل 2000؛ ممن سجلوا أرقاما
إنجازات خالل منافساتهم في كرة السلة،
أو
ٍ
وكرة القدم ،والتزلج على الجليد ،والجمباز،
وركلة المالكمة ،والسباحة ،والتنس،
والكراتيه ،والزومبا.

تكريم فائزتين

فقرة الزومبا تقدمها بعض الطالبات

«األكوا بارك» استقبلت
روادها طوال أيام العيد
احتفل العديد من العائالت بمهرجان العيد الذي اقيم في
مدينة االلعاب المائية االكوا بارك ،وأعدت ادارة المدينة
مجموعة من االنشطة الترفيهية والمسابقات ،وخصصت
فقرات للمشاركين من مقدم البرامج مصطفى النجار.
وقال المدير العام عضو مجلس االدارة محمد عبدالرضا
خورشيد :نحرص دائما على تقديم كل جديد من الفعاليات
والمفاجآت لرواد االكوا بارك ،وهذا العام خصصنا برامج
مختلفة تتشارك من خاللها العائلة في المسابقات الجديدة او
مهرجان العيد الذي ضم عالما مختلفا من الفعاليات المميزة.
عبدالرضا خورشيد

جانب من فعاليات العيد

دعاء نعمة تفوقت في دراستها
تـلـقــت ال ـطــال ـبــة دعـ ــاء حـسـيــن ن ـع ـمــة ،من
م ــدرس ــة األكــادي ـم ـيــة ال ـعــرب ـيــة الـحــديـثــة،
أجمل التهاني والتبريكات مــن أسرتها

وصديقاتها بعد حصولها على نسبة
 95.15في المئة بالصف الثاني عشر في
القسم العلمي.

المتفوقة دعاء نعمة مع أسرتها وبعض المهنئين

حسين علي تفوق
في «أسرار القبندي»
تلقى الخريج حسين علي احمد التبريكات وباقات
الورد بمناسبة تخرجه بالدفعة الخامسة  2019في
مدرسة الشهيدة أسرار القبندي ثنائية اللغة .ألف
مبروك.

الخريج حسين علي
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َّ
مشاري البالم :المسرح خلصني من الخجل

٢٥

مسك وعنبر
خبريات

ّثمن ردود األفعال الطيبة تجاه مسرحية «شبح األوبرا» بمعية الحملي والدري وإيراج
للفنان مشاري البالم حضور مؤثر في المشهد
الفني المحلي والخليجي ،وترك بصمة من خالل
العديد من األدوار المميزة ،الشرير ذو الحس
الكوميدي الساخر ،والجاد صاحب األداء المتزن،
والزوج الذي يعاني من زوجته ،كلها قوالب
محمد جمعة

درامية تعامل معها مشاري بحرفية.
البالم في لقائه مع «الجريدة» أكد أنه في الحياة
خجول ،وأن المسرح ًساعده في بدايته ليتمرد
على هذا الخجل ،مثمنا ردود األفعال الطيبة
التي واكبت مسلسالته الثالثة التي أطل بها

• سجلت حضورك الدرامي
خ ـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان بـثــاثــة
أعمال؟
 نعم «عــذراء» و«العاصفة»و«مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي» ل ـ ـكـ ــن ك ــل
عـمــل مـنـهــا ل ــه طــابــع مختلف
وقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــص م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،وكـ ـ ــل
ش ـخ ـص ـي ــة لـ ـه ــا خ ـ ــط درام ـ ـ ــي
يميزها ،وأصارحك القول إلى
اآلن لم أحسم أيها األقرب إلى
قلبي ،مازلت أرصد ردود أفعال
الجمهور.
ً
• ه ـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــودا
مـشــاركـتــك فــي ه ــذا ال ـعــدد من
المسلسالت؟
 ال على اإلط ــاق ،فقد كانمـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـع ــرض
«ع ـ ـ ــذراء» و«ال ـع ــاص ـف ــة» خ ــارج
م ــوس ــم رمـ ـض ــان ،ل ـكــن ش ــاءت
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف أن يـ ـنـ ـضـ ـم ــا إلـ ــى
السباق الرمضاني ،وال ننسى
أن الفضائيات اآلن أصبحت

طلبت إدخال
بعض
التعديالت
على
شخصيتي
في «مني
وفيني»

• لـكــن االن ـت ـقــال بـيــن ثــاث
شخصيات على هذا القدر من
ً
التناقض أمر ليس سهال؟
 ب ــال ـف ـع ــل ،ل ـك ـن ـنــي اع ـت ــدتعـ ـل ــى ت ـق ـم ــص ك ـ ــل شـخـصـيــة
خ ــال الـتـصــويــر فـقــط وم ــا إن
ينتهي المخرج من التصوير
أعـ ـ ــود ال ـ ــى ن ـف ـســي وح ـي ــات ــي،
لذلك ّ
لدي القدرة على التعاطي
مــع أي عــدد مــن األدوار خالل
فترة قصيرة على العكس مع
الجمهور ،الــذي يعرف الفنان
ب ـش ـخ ـص ـي ــة قـ ـ ــد تـ ـبـ ـق ــى م ـعــه
س ـنــوات وعـلــى سبيل المثال
إل ــى اآلن ه ـن ــاك م ــن يـحــدثـنــي
عن دوري في مسلسل «جرح
الـ ـ ــزمـ ـ ــن» ب ـش ـخ ـص ـي ــة مـ ـب ــارك
األصم.

خالل شهر رمضان «مني وفيني» و«عذراء»
و«العاصفة» وتوقفنا معه عند تجربته المسرحية
األخيرة في «شبح األوبرا» التي مازالت تعرض
وتفاصيل أخرى حول رأيه في العديد من
القضايا الفنية.

• هل تختلف شخصيتك في
الواقع عن تلك التي نشاهدها
في أعمالك المختلفة؟
ً
 تختلف تماما ،في الحياةالعادية بطبعي خجول وهذا
األم ــر سبب لــي مشكالت عدة
في بداياتي ،لكن تغلبت على
ه ــذا ال ـخ ـجــل بــال ـم ـســرح ال ــذي
فجر طاقاتي وأصبحت انطلق
بالحديث.
• تجربتك العام الماضي
م ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ــة ح ـ ـيـ ــاة ال ـف ـه ــد
ف ــي «مـ ــع ح ـص ــة قـ ـل ــم» كــانــت
مختلفة وأنت ظهرت بصورة
مغايرة؟
 ألنـ ــه ع ـنــدمــا ي ـس ـنــد إلــىا لـ ـفـ ـن ــان دور بـ ـه ــذا ا ل ـح ـجــم
والتأثير يكون الممثل أمام
اخـ ـتـ ـب ــار ح ـق ـي ـقــي وي ـت ـط ـلــب
مـنــه األم ــر أن يـبــذل قـصــارى
ج ـه ــده ،ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال
في المشاهد التي جمعتني

مع سيدة الشاشة الخليجية
ح ـيــاة الـفـهــد سـمـحــت لــي أن
أضـيــف مــن عـنــدي وهــي ثقة
كبيرة مــن فنانة لها تاريخ
أقدره وأعتز بالعمل معها.

قوة الدور
• م ـ ـ ــا مـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــار ت ـق ـي ـي ـم ــك
لألعمال التي تشارك فيها؟
 قوة الدور ومدى تأثيرهب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ـم ـقــابــل
ا ل ـم ــادي ،هـنــاك أدوار مثلما
نـقــول «تـنـشــرى» وفــي بعض
األحيان أقبل الــدور من باب
المجاملة؟
• هل تجامل على حساب
عملك؟
 ال ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــابً
عملي وإ نـمــا مجاملة نــزوال
عـنــد رغ ـبــة مـنـتــج أو مـخــرج
أو فنان يحدثني من منطلق
عالقة الصداقة التي تجمعنا
لذلك أقبل.
ً
• دائـ ـم ــا م ــا ي ـ ــردد بـعــض
الـفـنــانـيــن أن ـنــا نـعــانــي أزم ــة
كتابة؟
 ل ـ ـي ـ ـسـ ــت أز مـ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـت ــا ب ــةبالمعني الحرفي ،بل فقدنا
ً
حــالـيــا الـكــاتــب ال ــذي يفصل
ال ـ ــدور ع ـلــى ال ـف ـن ــان ويـكـتــب
لـ ـه ــذا ا ل ـم ـم ـث ــل أو ذاك و ف ــق
قــدرات كــل فنان وإمكانياته
ً
لذلك يخرج العمل متناغما.

التواصل مع المؤلف
• هـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى
الحديث مع المؤلف؟
 نعم أتحدث إليه ،أتشاورم ـ ـ ـعـ ـ ــه ،أسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع إل ـ ـ ـ ــى رأي ـ ـ ــه
وأناقشه في رأي.

مع نجوم مسرحية « شبح األوبرا»

سامي باي طرح كليب «خودي قلبي»
ط ـ ــرح الـ ـفـ ـن ــان سـ ــامـ ــي ب ــاي
ً
ً
«سينغل» غنائيا جديدا بعنوان
«خ ــودي قـلـبــي» خ ــال األسـبــوع
األول من شهر يونيو ،واألغنية
من كلمات وألحان الفنان زكرياء
ريحي ،وتوزيع حمزة الغازي ،أما
الميكساج فلسفيان آمال ،األغنية
التي أصدرها سامي على طريقة
ال ـف ـيــديــو كـلـيــب ت ــم تـصــويــرهــا
بجمهورية التشيك ،تحت إدارة
المخرج طوماس ليتزكا.
و«خـ ـ ـ ـ ـ ــودي قـ ـلـ ـب ــي» ت ـنــاقــش
قـصــص ال ـحــب الـمـفــاجـئــة الـتــي
تـحــدث مــن أول نـظــرة فــي حياة
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،م ـ ــن غـ ـي ــر ت ــوق ــع
مـنـهــم أو س ــاب ــق إن ـ ـ ــذار ،وال ـتــي
تجعل الشخص المحب يصنع
المستحيل من أجــل إسعاد من
يحبه.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن أغ ـن ـيــة
«خـ ـ ـ ــودي ق ـل ـب ــي» ت ـع ـت ـبــر ثــانــي
سـ ـيـ ـنـ ـغ ــل غ ـ ـنـ ــائـ ــي ف ـ ــي مـ ـس ــار
ســامــي ب ــاي ،بـعــد أغـنـيـتــه «ولــد
الـحــال» التي أطلقها منذ فترة

ً
كثيرة وتطلب أعــدادا أكبر من
المسلسالت ،وال أبلغ على ذلك
من الزخم الذي تشهده الساحة
ً
الفنية حاليا.

وجيزة ،والتي القت استحسان
الجمهور هي وعدد من األغاني
التي أعادها سامي باي بصوته
وح ـق ـقــت مــاي ـيــن ال ـم ـشــاهــدات،
كأغنية «بـخـتــة» وأغـنـيــة «حتى
ن ـتــي ط ــوال ــو جـنـحـيــك» لـلـشــاب
خــالــد و«ب ـنــت الـصـحــرا» للفنان
رشيد طه والفنان أحمد خليفي،
وأ غ ـ ـن ـ ـيـ ــة « »Va Beneل ــر ض ــا
الطلياني.

مشاري البالم
ً
• ل ـ َـم لــم نـعــد نـشــاهــد ع ــددا
ً
ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـن ـج ــوم ف ــي عـمــل
واحـ ــد مـثـلـمــا ك ــان ي ـحــدث في
السابق؟
 بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاع أجـ ـ ــرالـنـجــوم وف ــي بـعــض األحـيــان
ال ـ ـف ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــات تـ ـ ـف ـ ــرض ع ـلــى
المنتجين أسماء بعينها ،لذا
ق ــد يـكـتـفــي الـمـنـتــج بـنـجــم أو
اثنين في العمل الواحد ،ولذا
ً
أي ـضــا تـجــدنــا نظهر فــي عــدد
م ــن الـمـسـلـســات ث ــم نختفي،
مما ترتب عليه ظلم الكثير من
المواهب.
• دعنا نوقف على تجربة
«مني وفيني»؟
ً
 اس ـت ـم ـت ـع ــت ج ـ ـ ـ ــدا خ ــالً
تصوير هذا العمل خصوصا
ف ـ ــي الـ ـل ــوكـ ـيـ ـش ــن السـ ـيـ ـم ــا أن
ج ـم ـيــع الـمـمـثـلـيــن أصــدقــائــي
ول ــم أل ـتــق ب ـهــم ف ــي ع ـمــل فني
منذ فترة وجاء «مني وفيني»
ل ـي ـج ـم ـع ـنــا ،ك ـن ــت أذه ـ ـ ــب إل ــى
التصوير بحماس ،وأصدقك
القول صمود رغم صغر سنها
لكنها استطاعت إدارة العملية
اإلنتاجية بحرفية عالية حتى
ع ـنــدمــا ط ـل ـبــت إدخـ ـ ــال بعض
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ع ـلــى شخصيتي
رحبت بذلك.

مدينة إنتاج
• مــا ينقصنا فــي الكويت
كي ال يلجأ البعض لتصوير
أعمالهم بالخارج؟
 م ــدي ـن ــة إن ـ ـتـ ــاج تـحـتـضــنالـمـبــدعـيــن وع ـنــدمــا شــاهــدت
مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «دف ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة»
تـســاء لــت ل ـ َـم ال نمتلك مدينة
إنتاج تتيح لنا التصوير هنا
بالكويت ،فمنتجو المسلسالت
التراثية التي تقع أحداثها في

فـتــرات زمنية سابقة يعانون
ويـ ـ ـضـ ـ ـط ـ ــرون ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج إلـ ــى
ً
دول أ خ ــرى للتصوير تفاديا
لألخطاء لــذلــك خــرج مسلسل
«دفعة القاهرة» بهذا المستوى
المتميز.
• كيف وجدت تجربتك في
«شبح األوبرا»؟
 مسرحية مميزة من تأليفوإخراج محمد الحملي يشارك
في البطولة هبة الدري وأحمد
إيراج وحمد العماني وشيماء
سليمان والعديد من الفنانين
ردود األفعال أثلجت صدورنا
عبر مختلف مواقع التواصل
االجتماعي ومازالت العروض
مستمرة.

العاصفة
• «ال ـعــاص ـفــة» م ــن األع ـمــال
التي عرضت في رمضان كيف
وجـ ــدت ت ـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور مع
المسلسل؟
 نوعية مختلفة من الدرامات ـح ـتــاج إلـ ــى تــرك ـيــز وتــدق ـيــق
وف ـ ـ ـهـ ـ ــم وق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت م ـ ـ ــن خ ــال ــه
شخصية مـغــايــرة وأعـتـقــد أن
الـعـمــل سـيــأخــذ حـقــه بـصــورة
ً
أف ـض ــل ع ـنــد الـ ـع ــرض م ـج ــددا
الفترة المقبلة.
• ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ــن م ـس ـل ـس ــل
«عذراء»؟
 أحببت هذا العمل السيماأنـ ـ ــه ج ـم ـع ـن ــي م ـ ــع ن ـخ ـب ــة مــن
ال ـف ـن ــان ـي ــن بـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ـخ ــرج
محمد القفاص ،اجتهدنا لنقدم
ت ـجــربــة مـخـتـلـفــة ع ــن الـســائــد
وأت ـم ـن ــى أن يـلـقــى الـمـسـلـســل
استحسان الجمهور.

علي دوحان 3 :نصوص في رمضان المقبل
●

سامي باي

مارسيل خليفة يفتتح
مهرجان بعلبك الدولي

عزة إبراهيم

صرح المؤلف علي دوحان أنه
يستعد لرمضان المقبل بـ 3أعمال
درامية جديدة ،انتهى فعليا من
كتابة اثنين منهم ،ومــن المقرر
أن يشرع في كتابة الثالث خالل
الشهر المقبل ،بعد النجاح الكبير
الذي حققه مسلسله األخير «وما
أدراك ما أمي».
وكـشــف دوح ــان عــن قليل من
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى ات ـف ــاق
الجهات المنتجة التي اشترطت
ع ـ ـ ــدم اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح ع ـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل
الـمـسـلـســل قـبــل االن ـت ـهــاء تماما
م ــن إعـ ــداد ال ـطــاقــم ،مــوضـحــا أن
مسلسله األول من بطولة الفنانة
إلـ ـه ــام ال ـف ـضــالــة وال ـن ـج ـمــة هيا
الشعيبي ،وإنـتــاج الفنان باسم
عبداألمير ،بعد نجاح تجربتهما
معا في مسلسل «مع حصة قلم»
ل ـل ـف ـنــانــة ح ـي ــاة ال ـف ـهــد وال ـف ـنــان
محمد جابر.
وأ ض ــاف أن مسلسله الثاني

بعنوان «يجيب الله مطر» ،وهو
عمل درامي اليت كوميدي ،إنتاج
شركة «جولدن جروب» في تكرار
للتعاون بعد  3أ عـمــال ناجحة،
وهـ ــي م ـس ـل ـســات «ج ـ ــار ال ـق ـمــر»
و«كالوس» و«بين الكناين».
وأش ــار إل ــى أن الـعـمــل الثالث
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ــع ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج م ـن ــاف
عبدالله ،حيث طلب من دوحــان
إعداد نص لمسلسه الجديد ،وهو
ما سيعكف على كتابته لالنتهاء
م ـنــه ق ـبــل نــوفـمـبــر الـمـقـبــل لـبــدء
تـصــويــره قبل الـمــوســم الــدرامــي
المقبل في رمضان  ،2020مؤكدا
أنه سيطل العام المقبل بأعماله
الثالثة خالل نفس الشهر.
وح ــول تــركـيــز ال ـع ــرض خــال
ش ـهــر رمـ ـض ــان ،أكـ ــد دوحـ ـ ــان أن
مسلسله األخـيــر «وم ــا أدراك ما
أم ــي» ســاعــده فــي ال ـفــوز بمكانة
متميزة بين األعمال المعروضة،
مـضـيـفــا أن الـمـسـلـســل اسـتـطــاع
أن يحقق التميز و ج ــذب انتباه
ال ـم ـشــاهــديــن وس ــط ه ــذا الــزخــم

على دوحان مع إلهام الفضالة في كواليس «وما أدراك ما أمي»
الدرامي المقدر بعشرات األعمال
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ،ل ـي ـح ـت ــل ال ـم ـس ـل ـســل
تـقــديــرا مـتـقــدمــا وس ــط الخمسة
أعمال األكثر مشاهدة خالل شهر
رمضان ،وهــو ما يعتبر نجاحا
كبيرا لكل المشاركين في العمل.
وأردف« :الـمـسـلـســل م ــا كسر
الدنيا ولكنه احتل المركز الثالث

عـبــر مــواقــع ال ـســوشـيــال مـيــديــا،
وهــو نجاح غير متوقع ،إضافة
إلى عرضه على  5قنوات عربية
في نفس الشهر».
ورغم تعبير دوحان عن رضاه
بنسبة المشاهدة والحفاوة بآخر
أعماله ،فإنه حرص على التعبير
عن انزعاجه لحدوث تحريف في

نهاية المسلسل ،ووقوع العديد
م ــن الـ ـتـ ـج ــاوزات ع ـل ــى مـسـتــوى
ال ـنــص ،وخـصــوصــا فــي الحلقة
الـثــاثـيــن ال ـتــي ش ـهــدت نـهــايــات
الـشـخـصـيــات ول ـكــن بـشـكــل غير
متفق عليه مع المخرج أو شركة
اإلنتاج ،ما أسفر عن ضعف أهم
حلقة في العمل.
وش ــدد عـلــى أن ــه رغ ــم تـقــديــره
وس ـعــادتــه بــالـعـمــل مــع الـمـخــرج
المتميز حسين الحليبي ،وشركة
إنتاج المجموعة الفنية ،إال أنه
عاتبهما بسبب تغيير النهاية
دون الرجوع إليه.
ول ـفــت إل ــى اس ـت ـمــرار تـعــاونــه
على مستوى اإلعداد مع الفنانة
ه ـي ــا ال ـش ـع ـي ـبــي ،ب ـع ــد ال ـت ـع ــاون
م ـ ــن خـ ـ ــال بـ ــرنـ ــامـ ــج «فـ ــانـ ــوس
هـيــونــة» هــذا ال ـعــام ،موضحا أن
العام المقبل سيقدمان برنامج
م ـن ــوع ــات ق ــري ـب ــا م ــن «ه ـي ــون ــة»،
لكن بمسابقات جديدة وضيوف
جدد ،وفي ثوب جديد سيحظى
بإعجاب الجمهور.

يستعد الموسيقار اللبناني
الكبير مارسيل خليفة لوضع
بصمته الموسيقية الخاصة
في افتتاح فعاليات النسخة
الجديدة من مهرجان بعلبك
الدولي في لبنان ،عبر حفل
موسيقي ضخم ،في الثامنة
والنصف مساء الجمعة 5
يوليو.
ويخطف مارسيل قلوب
جمهوره اللبناني والعربي
في أولى فعاليات الموسم
الجديد ألعرق المهرجانات
اللبنانية الممتد ألكثر من
 6عقود ،بتوليفة من أشهر
أعماله الموسيقية والغنائية،
مثل «إني اخترتك يا وطني»
و»يا نسيم الريح» و«ريتا»،
في سفح معبد باخوس
التاريخي في بعلبك ،بمرافقة
األوركسترا الفيلهارمونية
اللبنانية بقيادة المايسترو
لبنان بعلبكي وبمشاركة
جوقة جامعة سيدة اللويزة
بقيادة األب خليل رحمة.

روال سعد تعود للغناء
بـ «دا على ماما يا بابا»

انتهت المطربة اللبنانية
روال سعد من تسجيل أغنية
«سينغل» جديدة ،بعنوان «دا
على ماما يا بابا» ،كلمات
وألحان تومي ،وتوزيع عمرو
الخضري ،وهندسة صوتية
خالد رؤوف.
وقال الخضري إنه سعيد
بالتعاون مع روال سعد ألول
مرة ،موضحا أن األغنية
شعبية باللهجة المصرية،
بشكل جديد ومختلف عن
أعمال روال الغنائية التي
قدمتها من قبل.
وأشار إلى أن روال مطربة
تستطيع غناء جميع ألوان
األغنية ،ولديها قدرة كبيرة
على اختيار ما يناسبها
حتى يليق على صوتها،
ومن المقرر أن يتم تصويرها
بشكل فيديو كليب في الفترة
المقبلة.
يذكر أن آخر أعمال روال
سعد هو المسلسل اللبناني
«مجنون فيكي» ،مع المطرب
يوري مرقدي ،مي صايغ،
تاتيانا مرعب ،جو طراد،
انطوانيت عقيقي ،البان
خوند ،جوانا كركي ،شيرين
الحاج ،علي عمار ،روزي
الخولي وعدد من الفنانين
اآلخرين ،ومن تأليف فراس
جبران ،وإخراج رندلي قديح.

نيللي قسيس تغني مع
هشام خرما في األوبرا

العبدالجليل :الكويت منفتحة على حضارات الدول العظمى وثقافاتها
خالل افتتاح الدورة الثالثة الجتماع خبراء المكتبات والمعلومات العرب والصينيين
●

فضة المعيلي

ن ـظ ـمــت م ـك ـت ـبــة ال ـك ــوي ــت الــوط ـن ـيــة،
التابعة لألمانة العامة للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،بالتعاون مع
األمانة العامة لجامعة الــدول العربية،
حفل االفتتاح والمشاركة في فعاليات
الدورة الثالثة الجتماع خبراء المكتبات
والمعلومات العرب والصينيين الذي
يقام في الكويت من  10الى  12الجاري،
فـ ــي إط ـ ـ ــار ت ـن ـف ـيــذ ت ــوصـ ـي ــات م ـن ـتــدى
التعاون العربي الصيني على مسرح
الـمـكـتـبــة ص ـبــاح أم ــس ،وس ــط حـضــور
غفير.
و بـهــذه المناسبة أ لـقــى كلمة ممثل
الحفل وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،م ـح ـمــد ال ـج ـب ــري،
المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية،
كامل العبدالجليل ،التي قــال فيها "إن
اجتماعنا الهادف والبناء يعقد في إطار
تنفيذ تــوصـيــات الـبــرنــامــج التنفيذي
ل ـم ـن ـتــدى ال ـت ـع ــاون ال ـع ــرب ــي الـصـيـنــي
لـتــوطـيــد روابـ ــط ال ـعــاقــات الـمـتـمـيــزة،
وتـعــزيــز آف ــاق العمل الـعــربــي الصيني
المشترك ليحقق إنـجــازات فعالة على

أرض الواقع نتيجة التقارب في اآلراء
والتواصل في األفكار والتفاهم المشترك
وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات والـمـعـلــومــات لدعم
جـهــود التنمية الـشــامـلــة والمستدامة
التي تنشدها ،وتعمل من أجلها الدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـنـهـضــة
الكبيرة والـنـمــاء الـمــزدهــر لجمهورية
الصين على جميع الصعد وفي العديد
من الميادين".
وتابع العبدالجليل أن "الكويت من
الـ ـ ــدول الـمـفـضـلــة ع ـلــى امـ ـت ــداد طــريــق
التجارة البري من الصين إلى الكويت
عبر آسيا الــوسـطــى ،ومنها إلــى شرق
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ل ـم ــوق ـع ـه ــا ال ـم ـه ــم وق ــدرت ـه ــا
وم ــاء ت ـه ــا الـتـمــويـلـيــة ال ـعــال ـيــة لـقـيــام
المشاريع االستراتيجية ذات العوائد
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـجــديــة ف ــي مختلف
القطاعات االقتصادية والخدمية ،الفتا
الى أنه هنا تبرز أهمية التبادل المعرفي
والثقافي ،حيث إن الكويت تنظر بجدية
وتحرص بشدة على التعاون واالنفتاح
على حضارات وثقافات الدول العظمى
مثل الصين ،فالثقافة رديف مهم وعامل
رئيسي في تدعيم العالقات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية بين الدول
والشعوب ،وفي تالقي المصالح وقبول

الـتـعــدديــة الثقافية ،وبـنــاء جـســور من
ال ـت ـعــاون واالع ـت ـمــاد ال ـم ـت ـبــادل وخـلــق
الحوار البناء ،وهذا يؤدي إلى تعظيم
فوائد مشروع الحزام والطريق الصيني،
وتوفير مقومات وضمانات نجاحه".
من جانبه ،قال مدير مكتبة الصومال
ال ــوط ـن ـي ــة ،م ـح ـمــد إب ــراهـ ـي ــم ش ـي ــل ،ان
الدورة الثالثة الجتماع الخبراء العرب
وال ـص ـي ـن ـي ـي ــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ـم ـك ـت ـبــات
والمعلومات على أرض الكويت الشقيقة
جاءت في وقت تزداد عالقات التعاون
بـيــن الـ ــدول الـعــربـيــة وال ـص ـيــن ،مشيرا
الى أنه ال شك في أن هذه الدورة فرصة
م ـه ـمــة ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن الـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة وال ـص ـي ــن ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـبــادل
االقتصادي واالجتماعي ،لذا فإن أهمية
فــرص التعاون المعلوماتي والثقافي
واالجتماعي واالستفادة من المزايا لكل
جانب يجب أن تحظى بأهم أولوياتنا
فــي هــذه المرحلة بما يحقق المنفعة
المتبادلة.

مؤسسات المكتبات
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــر إدارة
المعلومات والتوثيق باألمانة العامة

ً
العبد الجليل متحدثا خالل حفل االفتتاح
ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ال ــوزي ــرة
ال ـم ـف ــوض ــة ه ــال ــة ج ـ ــاد ،إنـ ــه ان ـطــاقــا
م ــن أن مــؤس ـســات الـمـكـتـبــات تشكل
ً
م ـص ــدرا مـهـمــا م ــن م ـص ــادر ال ـتــاريــخ
ومـقـيــاســا لتحضر األم ــم والـشـعــوب،
فقد اتفق الشركاء العرب والصينيون
عـلــى ض ـ ــرورة تـعـمـيــق ال ـت ـعــاون بين

المكتبات العربية والصينية لتحقيق
ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي مـ ـج ــال ال ـم ـك ـت ـبــات
والمعلومات ،وتــم ضخ دمــاء جديدة
ف ــي ال ـت ـع ــاون ال ـمــؤس ـســي الـمـشـتــرك
من خــال إطــاق آلية ُ
قوامها معرفي
مـعـلــومــاتــي ،لتنضم بــذلــك ال ــى قطار
م ـن ـتــدى ال ـت ـع ــاون ال ـعــربــي الـصـيـنــي،

مـشـيــرة ال ــى أن ــه تـنـفـيــذا ل ـهــذه اآللـيــة
الجديدة شهدت أروقــة جامعة الدول
العربية في عام  2015االجتماع األول
للخبراء العرب والصينيين في مجال
المكتبات والـمـعـلــومــات ال ــذي وضــع
اللبنة الرئيسة للتعاون المشترك في
هذا المجال.

تستعد المطربة نيللي
قسيس إلحياء أحدث
حفالتها الغنائية في القاهرة،
بمشاركة الموسيقار هشام
خرما ،الذي يحتضنه المسرح
المكشوف بدار األوبرا
المصرية ،في الثامنة مساء
االثنين المقبل.
وتعد نيللي قسيس من
أبرز األصوات الواعدة في
مجال الموسيقى المصرية
البديلة ،وبدأ شغفها بالغناء
في سن التاسعة من عمرها،
وانطلقت شهرتها من منصة
الساوند كالود بتقديمها
«كوفرز» ألشهر األغاني
األجنبية والفرنسية مع
توليفة لروائع فيروز وماجدة
الرومي وليلى مراد ،وتفرغت
لحبها األساسي للغناء
والمزيكا منذ قرابة  4سنوات
رغم بعد مجال دراستها
األصلي لإلرشاد السياحي
بالفرنسية ،وتبدأ حاليا
انطالقة غنائية جديدة في
رحلتها.

ةديرجلا
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موسكو :دول خليجية وافقت على «عدم االعتداء» مع إيران
ً
• آبي يتلقى اتصاال من ترامب وسيلتقي خامنئي • واشنطن تذكر بـ «الشروط الـ »12

أكدت موسكو أن بعض دول
مجلس التعاون تؤيد مقترحا
روسيا بإبرام معاهدة عدم
اعتداء مع إيران ،بينما بحث
الرئيس األميركي دونالد
ترامب مع رئيس الوزراء
الياباني شنزو آبي الوضع
في المنطقة ،قبل يوم من
قيام األخير بزيارة تاريخية
للجمهورية اإلسالمية،
بهدف احتواء التوتر
المتصاعد.

عشية قـيــام رئـيــس وزراء اليابان
ش ـنــزو آب ــي ب ــزي ــارة تــاريـخـيــة إلي ــران
ف ــي مـهـمــة وس ــاط ــة الحـ ـت ــواء الـتــوتــر
المتصاعد في المنطقة بين واشنطن
وط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،ك ـش ــف وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الــروســي سيرغي الف ــروف أن بعض
دول مجلس التعاون الخليجي وافقت
على مقترح إبرام معاهدة عدم اعتداء
مع طهران.
وقـ ــال الفـ ـ ــروف ،خ ــال مـنـتــدى في
موسكو أم ــس" ،روس ـيــا تعتبر إبــرام
معاهدة عدم االعتداء بين إيران والدول
العربية سيكون مفيدا".
وأوضح" :ربما ،منذ  18 - 17عاما،
وألول م ــرة ،اقـتــرحــت بــادنــا تطوير
مفهوم ضمان األمــن فــي الخليج من
خالل إقامة حوار بين مجلس التعاون
من جهة ،وجمهورية إيران اإلسالمية
من ناحية أخرى".
واض ــاف" :بعض ال ــدول الخليجية
اب ــدت اسـتـعــدادهــا للعمل مــع مفهوم
روسيا لتوفير األمن في الخليج ،لكن
لم يتم التوصل إلى حل مشترك".
وجاء حديث الفــروف بعد أن طرح
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف خالل زيارته األخيرة لبغداد،
مبادرة لتوقيع دول الخليج معاهدات
ع ــدم اع ـت ــداء م ــع إي ـ ــران ت ـبــدأ اوال من
الكويت وقطر وعمان وكذلك العراق
وباكستان ،على أن تشمل في مرحلة
الحقة السعودية واالمارات والبحرين.
وأجـ ـ ـ ــرى ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإليراني عباس عراقجي جولة شملت
ع ـمــان وال ـك ــوي ــت وق ـط ــر ،ش ــرح فيها
"مـ ـش ــروع ظ ــري ــف" ال ـ ــذي ي ـه ــدف الــى
تخفيف التوتر في المنطقة.

االتفاق النووي
من جانب آخــر ،برر الفــروف زيادة
إيران معدل تخصيب اليورانيوم ،ردا
على عدم التزام األوروبيين بواجباتهم
المنصوص عليها فــي االت ـفــاق رغم
العقوبات االميركية ،قائال إن طهران

بدأ ولي عهد أبوظبي ،الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،أمس
زيارة للعاصمة األلمانية برلين
تستغرق يومين .واستقبل
الرئيس األلماني فرانك فالتر
شتاينماير ولي عهد اإلمارة في
قصر الرئاسة ببرلين.
ومن المخطط أن يلتقي ولي
العهد المستشارة أنجيال
ميركل في ديوان المستشارية
على مأدبة عشاء اليوم،
يسبقها بزيارة مع عمدة
برلين ،ميشائيل مولر ،للنصب
التذكاري "دير ريس" في ميدان
برايتشايدبالتس ،إلحياء ذكرى
ضحايا الحادث اإلرهابي الذي
وقع في برلين في ديسمبر عام
.2016

باستهداف إسرائيل
تنديد
ً
ً
مقرا فلسطينيا
لم تصل بعد إلى مستويات تخصيب
تنتهك المعاهدة المبرمة في .2015
وطالب الفروف االوروبيين بتفعيل
آلـ ـي ــة "انـ ـسـ ـتـ ـك ــس" ،الـ ـت ــي اق ـتــرحــوهــا
لاللتفاف على العقوبات األميركية.

وساطة اليابان
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ذكـ ــر الـمـتـحــدث
باسم الحكومة اإليرانية علي ربيعي
أن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـيــابــانــي شينزو
آب ــي سيلتقي خ ــال زيــارتــه لطهران،
الـتــي تـبــدأ ال ـي ــوم ،وتـسـتـغــرق  3أي ــام،
المرشد األعلى علي خامنئي ،فضال

ع ــن م ـحــادثــاتــه الــرسـمـيــة م ــع رئـيــس
الجمهورية حسن روحاني.
وأضاف ربيعي ان زيارة آبي ،الذي
ت ــرب ـط ــه ص ـ ــات وث ـي ـق ــة م ــع الــرئ ـيــس
األميركي دونالد ترامب ،لطهران تجري
فــي إط ــار الـعــاقــات التقليدية طويلة
األمــد بين البلدين ،ومــن أجــل تطوير
العالقات الثنائية والمحادثات حول
القضايا ذات االهتمام المشترك.

آبي وترامب
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أفـ ــادت الحكومة
اليابانية بأن رئيس الوزراء والرئيس

إيران ليقول إنه ال يمكن ألوروبا أن تطبق أي
شيء دون الموافقة األميركية لكن ال يمكنها
كــذلــك الـقـبــول بــرفــض إيـ ــران تطبيق بعض
التزاماتها".
ّ
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ذك ـ ــرت صـحـيـفــة "ك ـي ـهــان"
المحافظة بتورط شركات ألمانية في تقديم
م ــواد استخدمها نـظــام الــرئـيــس الـعــراقــي
السابق ّ
صدام حسين لتطوير أسلحة دمار
شــامــل اسـتـخــدمــت فــي ال ـحــرب بـيــن إي ــران
والعراق (.)1988-1980
وقالت "كان على ألمانيا بصفتها واحدة من أبرز
مزودي ّ
صدام بأسلحة الدمار الشامل ( )...أن تعتذر
ً
إليران وتعيد النظر في سياستها بدال من التعبير

عن قلقها حيال ق ــدرات إي ــران الدفاعية" في إشــارة
إلــى إعــان مــاس رفــص ألمانيا وأوروب ــا للبرنامج
الباليستي اإليراني.

زكا :إطالقي أوقف الكثير مما كان سيصيب المنطقة
بيروت  -ريان شربل

مع عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد
الحريري ،فجر أمس ،إلى بيروت من المتوقع
أن ينصرف إلى لملمة وضع بيته الداخلي
بعد التصدعات التي أصابته جراء "طعنات"
المقربين منه.
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده م ـس ــاء في
الـســراي الحكومي ،أكــد الحريري أن موقفه
في مؤتمر مكة "هو قمة االلتزام بقرار النأي
بالنفس الذي شكلت على أساسه الحكومة،
وال يجوز إدخــال البلد بأي إشكال مع دول
الخليج ،وتحديدا السعودية ،والوالء للبنان
قبل الوالء ألي أحد".
وأضــاف أن "الغضب الــذي حكي عنه في
الــوســط السني حقيقي ،ونــاتــج عــن مواقف
س ـيــاس ـيــة م ــن ش ــرك ــاء س ـي ــاس ـي ـي ــن ،وك ـنــت
ً
ً
م ـنــزع ـجــا جـ ــدا م ــن ك ــام (وزيـ ـ ــر الـخــارجـيــة
جبران) باسيل ،والتحليالت التي رافقته ،ويا
ً
ليت النفي جاء سريعا ّقبل ارتــدادات الكالم
الكبيرة في الوسط السني" .وقال الحريري:
ّ
"ال ـســنــة ح ــراس ال ـشــراكــة الــوطـنـيــة حـتــى لو
تخلى بعض الشركاء عنها".
وأضاف" :ال أحب المزايدات وال المناكفات
الطائفية ،ولو كنت أحبها لكنتم رأيتم البلد
ً
في مكان آخــر كليا ،ال يمكننا السكوت عن
الخطأ وعن أي كالم يمس الكرامات ويتجاوز
الخطوط الحمر والدستور واألعراف ،والبلد
ال يـ ــدار بـ ــزالت ل ـســان وال ـب ـه ــورة ،ول ــن أقـبــل
بعد الـيــوم أن يــزايــد أحــد ّ
علي أو على تيار
المستقبل ،كما أنه من غير المقبول ان يكون
هـنــاك قــاض فــاتــح على حسابه حملة على
قيادة قوى األمن الداخلي".
وق ــال" :الـحـمــد لـلــه عـلــى ســامــة طرابلس
التي افتدتها الـقــوة األمنية بأربعة أبطال،
وطرابلس ستبقى مدينة االعتدال رغم أنف
المشككين".
وقال" :صالحيات رئاسة الحكومة بخير،
وأدعـ ــو ت ـيــار المستقبل إل ــى ع ــدم االن ـجــرار

ً
مستقبال زكا في القصر الجمهوري أمس (رويترز)
الرئيس اللبناني
الى السجاالت ،وعلينا أن نحمي أمن البلد
وكرامته ،ونمنع الحريق السوري من الدخول
الى لبنان".
إلى ذلك ،قال رجل األعمال اللبناني ،الذي
يحمل إقــامــة فــي الــواليــات المتحدة (غرين
كارد) ،إن مبادرة اإلفراج عنه "من أولها إلى
آخرها ولــدت في لبنان ،والـيــوم تنتهي في
لـبـنــان" ،فــي رد على تقارير عــن صفقة بين
واشنطن وطهران حول إطالق سراحه ،لكنه
أك ــد أن "ال ـم ـبــادرة ك ــان لـهــا نـتــائــج إيجابية
إق ـل ـي ـم ـيــة ،وأوق ـ ـفـ ــت ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ــذي ك ــان
سيصيب المنطقة".
و فــي مؤتمر صحافي ،بعد لقائه رئيس
الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون
في القصر الرئاسي ببعبدا ،الذي وصل إليه،
أمس ،برفقة المدير العام لألمن العام اللواء
ً
عـبــاس إبــراهـيــم قــادمــا مــن طـهــران قــال زكــا:
ً
"أمضيت  1362في المعتقل بعيدا عن عائلتي
ً
ً
وأصــدقــائ ـي ،مــازلــت قــويــا ص ــام ــدا ،ورأس ــي
م ــرف ــوع ،وم ــا تغير بــي إال زيـ ــادة شراستي
فيحرية التعبير ،والوصول إلى اإلنترنت".
وأكــد زكا أنه تعرض للخطف واالعتقال،

األم ـيــركــي نــاقـشــا الــوضــع فــي الـشــرق
األوسط.
وقـ ــال كبير أم ـنــاء مجلس ال ـ ــوزراء
يوشيهيدي ســوجــا إن آب ــي وتــرامــب
تبادال خالل محادثة هاتفية استمرت
 20دقيقة وجهات النظر حول األوضاع
اإلقليمية والوضع في إيــران ،مضيفا:
"وسط التوترات المتزايدة في الشرق
األوس ــط نعتزم تشجيع إيـ ــران ،وهي
قوة إقليمية على المضي قدما لتخفيف
التوترات في اجتماعات كبار الزعماء".
وأفــادت تقارير بأن آبي قد يعرض
ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس ح ـســن روحـ ــانـ ــي عقد
لقاء مع ترامب في االجتماع السنوي
للجمعية العامة لألمم المتحدة بمقر
المنظمة الدولية في نيويورك
في سبتمبر المقبل.

تمسك أميركي

الحريري :ال يجوز إدخالنا بإشكال مع دول الخليج
●

ولي عهد أبوظبي
يزور ألمانيا

جنود أميركيون على متن بارجة «أرلينغتون» خالل عبورها قناة السويس أمس األول

صحف إيران تهاجم برلين
هاجمت صحف إيرانية محافظة ،أمــس ،أوروبــا
وموقفها من االتفاق النووي ،في معرض تعليقها
على زيارة وزير الخارجية األلماني هايكو ماس إلى
طهران الذي وجهت إليه اتهامات بهذا الشأن.
ومـ ــن ذل ـ ــك ،ن ـش ــرت صـحـيـفــة "ج ـ ـ ــوان" اإليــران ـيــة
ً
المحافظة المتشددة على صفحتها األولــى رسما
ً
ً
كاريكاتوريا يظهر مــاس مــرتــديــا ربطة يــد عليها
ً
ً
ً
صليبا معكوفا وشــاربــا كشارب هتلر وهــو يؤدي
التحية النازية.
وأرفـقــت الرسم بمقال جــاء فيه "تتجلى رواســب
النازية والفاشية العفنة في روح أوروبــا األضعف
في التاريخ".
وأضافت أن االتحاد األوروبي "أرسل مندوبه إلى

سلة أخبار

ووجهت إليه تهم بطالة في محاكمة صورية
ً
مــن قبل إي ــران ،مضيفا" :أن ــا ذهـبــت بدعوة
ً
رسمية إلــى بلد وتــم خطفي .لــم أتعد يوما
على أحد ...ال عمالة وال عمولة".
وت ــوج ــه بــالـشـكــر إل ــى ع ــون ق ــائ ــا" :نـحــن
وعائلتي مدينون لك مدى الحياة من جيل
إلى جيل ،وأعرف أنه رغم العالقة الشخصية
التي تربطني بك أنت طلبت تحريري فقط،
ألنني مواطن لبناني مظلوم ،وأنت المظلة
ال ـتــي تـحـمــي ك ــل ل ـب ـن ــان" ،ك ـمــا ش ـكــر رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ،ووزيــر الخارجية
جبران باسيل ،الــذي وصفه بأنه "الصديق
واألخ".
من ناحيته ،أكد المدير العام لألمن العام
ال ـل ــواء عـبــاس إبــراه ـيــم ،أن إط ــاق زك ــا جــاء
"نتيجة رســالــة الــرئـيــس ع ــون إل ــى الرئيس
اإليراني حسنحسن روحاني".
ونفى عباس تقرير "وكالة فــارس" ،الذي
قال إن زكا سيسلم إلى "حزب الله" ،وان إطالق
ســراحــه جــاء فقط تلبية لطلب أمينه العام
حسن نصرالله ،وقال" :السيد نصرالله دعم
لكن األساس هو طلب الرئيس عون".

ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــدت
ال ـم ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
األميركية مورغان أورتيغوس،
أمس األول ،أن الحل الوحيد مع
إي ـ ــران ه ــو ات ـف ــاق جــديــد يشمل
وقف كل التهديدات التي تشكلها،
معتبرة أن ال ـشــروط الـ ــ 12التي
أعـلـنـهــا ال ــوزي ــر م ــاي ــك بومبيو
تشكل أساسا لهذا االتفاق ويجب
تطبيقها قبل رفع العقوبات عن طهران.
وق ـ ــال ـ ــت أورتـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــوس إن "ح ـم ـلــة
الضغط األميركية القصوى على إيران
ستستمر" ،مشددة على أنه ال تهاون من

قبل واشنطن أو حلفائها بشأن إمكانية
حصول طهران على سالح نووي.
ولـفـتــت إل ــى أن ه ـنــاك تــواف ـقــا بين
واشنطن وحلفائها على "التهديد الذي
يمثله برنامج الصواريخ الباليستية
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة وأنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة
وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان" ،مضيفة
أن االجتماعات األخيرة لوزير الخارجية
في أوروبا بهذا الشأن كانت مشجعة.
في موازاة ذلك ،تعهد رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم
السماح إليران بتطوير أسلحة نووية
"تهدد وجودنا وتعرض العالم أجمع
ل ـل ـخ ـط ــر" ،م ـت ـه ـمــا وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليرانية بـ"الكذب" ،بعد تصريحه عن
"التهديد اإلسرائيلي" إليران.
ً
وقال نتنياهو ،ردا على التصريحات،
إن "ظريف يكذب مرة أخرى .إيران هي
التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير دولة
إسرائيل" ،الفتا إلى أن "إيران تستمر في
التموضع عسكريا في سورية ،واليوم
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن
إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي".
وكــان ظريف صــرح ،في مؤتمر مع
نظيره األلماني هايكو ماس أمس األول،
ب ــأن مشكلة ال ـش ــرق األوس ـ ــط سببها
"السياسات العدوانية من قبل الكيان
الصهيوني والدعم األميركي الالمحدود
له" ،مضيفا ان إسرائيل تملك السالح
النووي ،وان نتنياهو يهدد بالقضاء
على إيران.
(طهران ،طوكيو ـ ـ إرنا ،كونا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

«البنتاغون» توقف تدريب الطيارين
األتراك على F35
ً
تنفيذا للتهديدات األميركية بإنهاء
مشاركة أنقرة في برنامج طائرة F35
ال ـم ـقــات ـلــة ال ـم ـت ـطــورة بـسـبــب الـخـطــط
الـتــركـيــة ل ـشــراء ن ـظــام  S400الــروســي
لـ ـل ــدف ــاع الـ ـ ـج ـ ــوي ،أع ـ ـلـ ــن مـ ـس ــؤول ــون
أميركيون أن تدريب الطيارين األتراك
عـلــى مـقــا تــات  F35ا لـمـتـطــورة توقف
ع ـل ــى ن ـح ــو أس ـ ــرع م ــن ال ـم ـت ــوق ــع ،فــي
قاعدة لــوك الجوية األميركية بوالية
أريزونا.
و جــاء ت هذه الخطوة بعد أيام من
قــول وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي بــاإلنــابــة
باتريك شاناهان لنظيره التركي إن
بإمكان الطيارين األتراك الموجودين
بالفعل في الواليات المتحدة أن يبقوا
بها حتى نهاية يوليو .وكان من شأن
ً
ذلك أن يتيح وقتا لمزيد من التدريب
ً
وأ يـضــا لتركيا كــي تعيد التفكير في
خططها لشراء المنظومة الروسية.
وق ـ ــال ال ـل ـف ـت ـنــانــت كــولــون ـيــل مــايــك
آ نــدروز المتحدث باسم وزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون)" :ا لــوزارة على
علم بــأن الطيارين األ ت ــراك فــي قاعدة
ّ
لوك الجوية لن يحلقوا" .وأضاف" :ما
لم يحدث تغيير في السياسة التركية،
فسنواصل العمل عن كثب مع حليفنا
ال ـت ــرك ــي ب ـش ــأن إنـ ـه ــاء م ـش ــارك ـت ــه فــي
برنامج ."F35
وص ـ ـ ــرح م ـ ـسـ ــؤول أمـ ـي ــرك ــي ثـ ـ ــان ل ـ
"روي ـ ـتـ ــرز" ،شــري ـطــة ع ــدم ذك ــر اس ـمــه،
ً
بأن قائدا في قاعدة لوك قرر األسبوع
الماضي وقف تدريب الطيارين األتراك
وطـ ــواقـ ــم ال ـص ـي ــان ــة ب ـس ـبــب م ـخ ــاوف
تـتـعـلــق بــالـســامــة ،وأض ــاف أن هـنــاك
ج ــوان ــب مـسـتـمــرة م ــن ت ــدري ــب طــواقــم
ال ـص ـيــانــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي ق ــاع ــدة إغـلـيــن
الجوية بفلوريدا.
و يـقــول خـبــراء إ نــه إذا تــم استبعاد
ً
تركيا نهائيا من برنامج مقاتالت F35

فسيكون هــذا أكبر صــدع فــي العالقة
م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـتــاريــخ
الحديث.
فــي الـمـقــابــل ،ان ـت ـقــدت "الـخــارجـيــة"
التركية ،أمس ،اعتماد مجلس النواب
ً
األميركي قــرارا حمل عنوان "التعبير
عن المخاوف حيال التحالف األميركي
 التركي".و قـ ــا لـ ــت "ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة" إن "ا ل ـ ـقـ ــرار
ال ي ـ ـتـ ــوا فـ ــق م ـ ــع ع ـ ــا ق ـ ــات ا ل ـت ـح ــا ل ــف
والصداقة العميقة بين البلدين ،ومن
غير الممكن قبول ما ورد فيه من بنود
تتعلق بالسياسة الخارجية لتركيا
وبنظامها القضائي".
ودان ا لـ ـ ـق ـ ــرار ا ل ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــادق ع ـل ـيــه
ا ل ـ ـنـ ــواب ،أ مـ ــس األول ،ت ـم ـ ّـس ــك تــر ك ـيــا
بـ ـ ـش ـ ــراء  S400ود عـ ـ ــا هـ ـ ــا ا ل ـ ـ ــى إ لـ ـغ ــاء
الصفقة.
في سياق متصل ،أعلن البنتاغون
أن ــه تــوصــل إل ــى ات ـفــاق ـيــة شـفـهـيــة مع
شــركــة "لــوكـهـيــد م ــارت ــن" عـلــى خفض
س ـعــر  F35ا ل ـت ــي ت ـع ـت ـبــر أ غ ـل ــى ن ـظــام
أسلحة في تاريخ الواليات المتحدة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـسـ ــاعـ ــدة وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع
المسؤولة عن المشتريات إلين لورد،
إن ا لــوزارة ستحصل على دفعة أولى
مــن  157طــا ئــرة بتخفيض فــي السعر
مقداره  8.8في المئة و 321طائرة في
العامين القادمين مع تخفيض بمقدار
 15في المئة.
وفي حال موافقة الكونغرس تصل
الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة لـلـطــائــرات إل ــى 34
مليار دوالر.
و قــا لــت لــورد " هــذه لحظة تاريخية
بــالـنـسـبــة لـمـشــروع  F35ويـمـثــل أكـبــر
طلبية شراء في تاريخ الوزارة".
(واشنطن  -وكاالت)

ّنددت وزارة الخارجية
الفلسطينية ،أمس ،باالعتداء
اإلسرائيلي على مقر جهاز األمن
الوقائي ،في مدينة نابلس،
شمالي الضفة الغربية .وقالت
"الخارجية" ،إن "االعتداء دعوة
صريحة للفوضى األمنية
والسياسية لتهيئة مناخات
مناسبة لتمرير خطة السالم
األميركية في الشرق األوسط
والمعروفة بصفقة القرن".
وأطلق الجيش اإلسرائيلي ،فجر
أمس ،النار على مقر جهاز األمن
الوقائي في مدينة نابلس بعد
محاصرته ساعات ،مما أسفر
عن إصابة عسكريين بجراح.

اإلعدام لضباط كبار
بالمخابرات الجزائرية

قضت محكمة عسكرية جزائرية
باإلعدام بحق  3ضباط كبار
عملوا في جهاز المخابرات
الخارجية الجزائري .وأكدت
تقارير جزائرية أمس أن
المحكمة حكمت على مستشار
رئيس المخابرات الخارجية
السابق بسبب تسريب أسرار
الدولة .كما أدين رئيس مصلحة
المعلومات والتنصت ،بتهمة
"تسريب معلومات والتخابر
مع جهات أجنبية" .وجاء الحكم
الثالث بحق شخص يحمل رتبة
عميد ،ويعمل نائبا لرئيس
المخابرات الخارجية ،بتهمة
"التآمر ضد الدولة والتخابر
وتسريب األسرار".

أكراد سورية يطلبون
مساعدة لوقف الحرائق

ّ
وجه مسؤول كردي في شمال
شرق سورية طلب مساعدة
للتحالف الدولي الذي تقوده
الواليات المتحدة ّ
ضد
الجهاديين ،بهدف السيطرة
على نيران تلتهم حقول قمح
حيوية في المنطقة .وقال
الرئيس المشترك لهيئة
االقتصاد والزراعة في اإلدارة
الذاتية سلمان بارودو" :التهمت
الحرائق مئات الهكتارات من
محصول القمح في مدينة
تربسبية( ،القحطانية) باللغة
العربية ،وما ّزالت الحرائق
ّ
مستمرة" .وحذر من أن ما
ً
ً
ّ
يحصل "يشكل خطرا كبيرا على
ّ
المنطقة ،ألن النيران تقترب من
اآلبار والمحطات النفطية".
ّ
وقال شاهد إن اعمدة الكهرباء
المنتشرة بين الحقول التهمتها
النيران.

ةديرجلا
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ّ
مجلس األمن يتبنى قرار الكويت حول مفقودي الحروب
الخالد ترأس الجلسة و«الصليب األحمر» يشيد بـ «النص الصلب»

دوليات
سلة أخبار
ترامب يكلف «البنتاغون»
توسيع إنتاج «درون»

كلف الرئيس األميركي
دونالد ترامب وزارة الدفاع
(البنتاغون) توسيع إنتاج
الطائرات من دون طيار (درون).
وفي رسالة إلى لجنة الخدمات
المالية بمجلس النواب
واللجنة المصرفية بمجلس
الشيوخ ،أوضح ترامب أن
«البنتاغون سيتخذ إجراءات
لتطوير وتوسيع القدرة
اإلنتاجية ألنظمة الدرون».

أخو كيم جونغ أون
غير الشقيق مخبر لـ CIA
أعضاء مجلس األمن يصوتون أمس لمصلحة القرار الكويتي

في خطوة تعزز مواصلة
الكويت خالل عضويتها
في مجلس األمن تسليط
الضوء على القضايا اإلنسانية،
تبنى ًمجلس األمن أمس
قرارا قدمته الكويت بشكل
منفرد أصبح أول قرار حول
المفقودين والنزاعات المسلحة
في المجلس.

في جلسة ترأسها نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،اعـتـمــد
مجلس األمــن الدولي ،باإلجماع،
أمــس ،مـشــروع قــرار كويتي حول
األشخاص المفقودين في النزاعات
المسلحة ،يهدف إلى دعم وتعزيز
سبل حماية المدنيين في النزاعات
المسلحة.
والقرار هو الوحيد الذي قدمته
الكويت بشكل منفرد ،ونابع من
تجربة الكوبت المريرة إبان الغزو
ال ـعــراقــي ع ــام  ،1990وم ــا تسبب
ف ـيــه م ــن وج ـ ــود م ــأس ــاة األسـ ــرى
والـمـفـقــوديــن ،ويـعـكــس مواصلة
الـ ـك ــوي ــت خ ـ ــال ع ـضــوي ـت ـهــا فــي
مجلس األمن تسليط الضوء على
القضايا اإلنسانية.
ورأت الكويت أن القرار سيشكل

(موقع األمم المتحدة)

لبنة أساسية في كيفية التعاطي
م ـ ــع م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن فــي
ً
ال ـنــزاعــات الـمـسـلـحــة ،عـلـمــا بأنه
سيكون أول قرار حول المفقودين
والـنــزاعــات المسلحة فــي مجلس
األمن.
ويدعو الـقــرار ،الــذي حمل رقم
( ،)2019/ 2474أط ــراف النزاعات
ال ـم ـس ـل ـح ــة إلـ ـ ــى «اتـ ـ ـخ ـ ــاذ جـمـيــع
التدابير المناسبة ،للبحث بنشاط
عن األشخاص المبلغ عن فقدهم،
وال ـت ـم ـك ـي ــن مـ ــن إعـ ـ ـ ــادة رف ــات ـه ــم،
ومعرفة مصير األشخاص المبلغ
عن فقدهم دون تمييز سلبي».
وي ــدع ــو ك ــذل ــك إلـ ــى «م ـن ــع فقد
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ن ـت ـي ـجــة ل ـل ـن ــزاع ــات
ال ـم ـس ـل ـحــة م ــن خـ ــال تـيـسـيــر لم
ش ـم ــل األس ـ ـ ــر ال ـم ـش ـت ـتــة نـتـيـجــة
ال ـن ــزاع ــات ال ـم ـس ـل ـحــة ،وال ـس ـمــاح

بتبادل األخبار العائلية» ،ويطالب
بـ ــ«إي ــاء عـنــايــة ق ـصــوى لـحــاالت
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال» ،و«تـ ـسـ ـجـ ـي ــل وإب ـ ــاغ
التفاصيل الشخصية لألشخاص
المحرومين من حريتهم المنتمين
إلــى الـطــرف الـمـعــادي ،بمن فيهم
أس ــرى ال ـحــرب نتيجة للنزاعات
المسلحة ،والسماح لهم بالتراسل
مع أسرهم».

تدابير لتحقيقات نزيهة
كـمــا يــدعــو إل ــى ات ـخــاذ تدابير
لضمان «إج ــراء تحقيقات وافية
وع ــاجـ ـل ــة ون ــزيـ ـه ــة وفـ ـع ــال ــة فــي
الـجــرائــم المرتبطة بــاألشـخــاص
المفقودين ،ومالحقة مرتكبيها
ً
قضائيا ،وفـقــا للقانون الوطني
والدولي».

ً
الخالد مترئسا جلسة مجلس األمن أمس
وي ـ ـح ـ ــث أط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات
المسلحة على «البحث عن قتلى
الـ ـن ــزاع ــات ال ـم ـس ـل ـحــة ،وال ـت ـق ــاط
جثثهم ،وتحديد هويتهم بطرق،
منها تسجيل جميع المعلومات
المتاحة ،وتحديد أمــاكــن مواقع
الدفن».
ويحث جميع أطراف النزاعات
المسلحة على «السماح بوصول
آم ــن ودون عــوائــق للعاملين في
ال ـم ـج ــال اإلنـ ـس ــان ــي ،ب ـم ــن فـيـهــم
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــث عــن
المفقودين أو رفاتهم ،والتعرف
عليهم فــي أق ــرب وق ــت تسمح به
الظروف».
ويؤكد القرار أن معرفة مصير
األش ـخ ــاص ال ـم ـف ـقــوديــن ،نتيجة
ل ـل ـن ــزاع ــات ال ـم ـس ـل ـحــة ،ي ـم ـكــن أن
تكون عنصرا من عناصر تصميم

(موقع األمم المتحدة)

وت ـن ـف ـيــذ مـ ـف ــاوض ــات وات ـف ــاق ــات
السالم وعمليات بناء السالم.
ويــؤكــد أن ال ـخ ـطــوات الـ ــواردة
ف ــي ه ــذا الـ ـق ــرار يـمـكــن أن تسهم
في عملية بناء الثقة بين أطراف
النزاعات المسلحة ،وفي تسريع
مـ ـف ــاوض ــات الـ ـس ــام وال ـت ـســويــة
وع ـم ـل ـي ــات الـ ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة
وال ـ ـم ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــام
والحفاظ عليه.
ويـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار م ـ ــن األمـ ـي ــن
ال ـع ــام ل ــام ــم ال ـم ـت ـحــدة أن ي ــدرج
ف ــي ال ـت ـقــاريــر المتعلقة بحماية
المدنيين كبند فرعي ،بشأن مسألة
األشـ ـخ ــاص ال ـم ـف ـقــوديــن نتيجة
لـلـنــزاعــات المسلحة ،بـمــا يشمل
ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي اتـخــذتـهــا أط ــراف
النزاعات المسلحة ،تنفيذا ألحكام
هذا القرار ،وأن يطلع مجلس األمن

كــل  12ش ـهــرا عـلــى تنفيذ ال ـقــرار
ضـمــن اإلح ــاط ــة الـسـنــويــة بـشــأن
حماية المدنيين.
ورح ـ ـ ـبـ ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
لـلـصـلـيــب األحـ ـم ــر ب ـه ــذا «ال ـنــص
ً
الصلب حـقــا» .والصليب األحمر
ه ـ ــو إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـف ــاع ـل ــة
الرئيسية بقضايا المفقودين في
النزاعات .واعتبر الصليب األحمر
أن مــن الـصـعــب إخ ـفــاء أشـخــاص
عندما يتم تحديدهم وتسجيلهم
ً
آمال أن ّ
يطبق القرار
كمحتجزين،
الـمـعـتـمــد عـلــى األرض .ومـســألــة
المفقودين حساسة بالنسبة الى
الكويت منذ غــزو الـعــراق لها في
ً
 .1990وب ـعــد نـحــو  30ع ــام ــا من
نهاية ال ـحــرب ،الي ــزال هـنــاك 369
ً
مفقودا.
(نيويورك  -كونا)

القاهرة تتوقع عودة قوش لصدارة المشهد في السودان

ذكرت صحيفة «وول ستريت
جورنال» ،أمس ،أن كيم جونغ
نام ،األخ غير الشقيق لزعيم
كوريا الشمالية كيم جونغ
أون ،الذي اغتيل في ماليزيا
ً
عام  ،2017كان مخبرا يتعاون
مع وكالة االستخبارات
المركزية األميركية  .CIAونقلت
الصحيفة عن «شخص مطلع
على المسألة» ان كيم جونغ
نام اجتمع مع عمالء في CIA
مرات عدة .وتوفي كيم جونغ
نام ،الذي كان يعد في الماضي
وريثا محتمال للسلطة في
كوريا الشمالية ،بعد تعرضه
لغاز األعصاب المحظور «في
إكس» أثناء انتظاره في مطار
كوااللمبور.

«نيويورك تايمز» تتخلى
عن الكاريكاتير السياسي

«العسكري» يتمسك بالسلطة والمعارضة تتفق على ممثليها في «مجلس السيادة» ...وموفد أميركي إلى الخرطوم
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

تداولت أوساط مطلعة في القاهرة معلومات
بأن رئيس جهاز المخابرات السودانية السابق
الفريق أول صالح قوش سيكون أحد الالعبين
األساسيين في المشهد السوداني خالل الفترة
المقبلة ،وأوضح مصدر لـ«الجريدة» ان «قوش
ربـمــا يصبح رجــل المرحلة فــي ال ـســودان إذا
استمرت األزمة الحالية دون حل».
وكان قوش تقدم باستقالته من منصبه ومن
عضوية «المجلس العسكري» مع الفريق عوض
بن عوف في اليوم التالي لإلطاحة بالرئيس
الـســابــق عـمــر الـبـشـيــر ،بسبب رف ــض الـشــارع
هذه المجموعة.
وأوضح المصدر أن فقدان الثقة بين طرفي
المعادلة السياسية في السودان ،وهما قيادات
ال ـم ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري وق ـ ــوى إع ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير ،ربما يشجع قوى دولية وإقليمية
على المراهنة على قوش الذي يرتبط بعالقات
خــارجـيــة واسـعــة منذ أن نجح فــي ربــط قوى
األمــن السودانية بالجهود الدولية لمكافحة
اإلرهاب.

وكشف المصدر أن قوش ما زال على تواصل
وثـيــق بـعــدة عــواصــم مــؤثــرة ،بينها الـقــاهــرة.
وأشــار إلى أن هناك خيبة أمل عربية وغربية
تجاه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق
حميدتي ،ال ــذي يعتبر الــرجــل األق ــوى حاليا
اعتمادا على ميليشيات الدعم السريع التي
يقودها.
وف ــي خـطــوة تظهر تمسكه بالسلطة ،أكد
الـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي ال ـح ــاك ــم في
السودان ،أمس ،أنه لن يتنازل عن السلطة قبل
«تحقيق األمن واالستقرار والتوافق السياسي»
في البالد.
وأوض ـ ـ ــح «الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ،ف ــي بـ ـي ــان« ،يــؤكــد
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـمـ ـض ــي قـ ــدمـ ــا ف ـ ــي االض ـ ـطـ ــاع
بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني،
حتى تبلغ غاياتها في تحقيق األمن واالستقرار
والتوافق السياسي».
وتـقــدم البيان ب ـ «الشكر والتقدير للشعب
بـفـئــاتــه المختلفة ،والـعــامـلـيــن فــي الـشــركــات
والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات
األخــرى لرفضهم الدعوات الرامية إلى تعكير
صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس،

والتعدي على حقوقهم األساسية وحرمانهم
من الخدمات».
يأتي ذلك في وقت دخل العصيان المدني،
ال ــذي دع ــا إل ـيــه تـحــالــف «ق ــوى إع ــان الـحــريــة
والتغيير» لدفع «المجلس العسكري» إلى تسليم
السلطة للمدنيين ،يومه الثالث.
ولـلـيــوم الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،ظـلــت أب ــواب
المحال التجارية مغلقة في الخرطوم ،وغيرها
م ــن الـ ـم ــدن ،م ــع م ــازم ــة ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـس ـكــان
منازلهم.
وبدأ العصيان المدني األحد الماضي ،بعد
أسبوع من فض اعتصام المحتجين أمام مقر
القيادة العامة للجيش بالخرطوم ،والذي خلف
عشرات القتلى.
وفي موقف الفت ،أقر «المجلس العسكري»
ب ـحــدوث ت ـج ــاوزات مــن قـبــل ض ـبــاط بــالـقــوات
النظامية خالل عملية فض اعتصام القيادة التي
أودت بالعشرات االثنين الماضي.
وأبلغ رئيس اللجنة السياسية في «المجلس»
الفريق شمس الدين كباشي صحيفة «االنتباهة»
اإللكترونية ،أن «المجلس االنتقالي شكل لجنة
برئاسة لواء حقوقي للتحقيق في التجاوزات»،

مشيرا الى أن «الضباط والعسكريين المعتقلين
سيتم تقديمهم لمحاكمات خالل  72ساعة».
وك ــان «الـمـجـلــس الـعـسـكــري» أك ــد فــي بيان
أوردت ـ ــه وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـســودان ـيــة الــرسـمـيــة
(سونا) مساء أمس األول ،انه «تم تشكيل لجنة
تحقيق مشتركة ،باشرت مهامها فور تكوينها،
وتــوصـلــت إل ــى بـيــانــات مـبــدئـيــة فــي مــواجـهــة
عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم
وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات
العدلية بصورة عاجلة».
وكشف كباشي ،في الوقت ذاته ،أن «اإلنترنت
لن يعود في الوقت الــراهــن ،ألنــه مهدد لألمن
القومي».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،رف ـ ــض «ت ـج ـم ــع الـمـهـنـيـيــن
ال ـس ــودان ـي ـي ــن» الـ ـمـ ـع ــارض امـ ـ ــس ،م ــا طــرحــه
«ال ـع ـس ـكــري» ب ـشــأن لـجـنــة الـتـحـقـيــق ف ــي فض
اعتصام الـقـيــادة ،قائال إن «الـتــرويــج ألكذوبة
لجنة التحقيق محاولة للتملص من الجريمة
وكسب الوقت وامتصاص الغضب» ،وأكد مجددا
تمسكه باالستمرار في «تنفيذ وتفعيل العصيان
المدني الشامل واإلضراب السياسي العام حتى
تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية».

وأش ـ ـ ــار «ت ـج ـم ــع ال ـم ـه ـن ـي ـيــن» الـ ــى وج ــود
توافق كبير بين تحالف «قوى إعالن الحرية
والتغيير» على المرشحين لمجلس السيادة
ورئاسة ال ــوزراء ،الفتا إلى أن «اإلعــان عنها
سيكون في الزمان المناسب ووفق تطورات
األحداث».
وك ـش ــف ق ـي ــادي ف ــي «ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر»
أن المعارضة تنوي ترشيح ثمانية أسماء
لعضوية المجلس االنتقالي ،كما سترشح
اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة.
ونقلت «رويترز» عن قيادي في المعارضة
أنها تنوي ترشيح عبدالله حمدوك ،األمين
التنفيذي السابق للجنة االقتصادية إلفريقيا
التابعة لألمم المتحدة رئيسا للوزراء.
وف ــي واش ـن ـطــن ،أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة
األميركية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون
افريقيا تيبور ناج سيزور الخرطوم خالل أيام
للدعوة إلى «استئناف» الحوار بين المجلس
العسكري الحاكم وقادة الحركة االحتجاجية،
وس ـيــدعــو «الـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري» إل ــى وقــف
الهجمات على المدنيين.
(الخرطوم  -وكاالت)

ّ
عائلة البارزاني تعزز قبضتها على السلطة بكردستان العراق

ّ
عالوي يجدد الدعوة للتحقيق بسقوط الموصل ...واحتجاجات في ديالى ضد «المسلحين»
عزز وصول نيجرفان بارزاني
إل ــى رئــاســة إقـلـيــم كــردس ـتــان ثم
ً
تسمية ابــن عمه مـســرور رئيسا
للوزراء ،أمس ،حكم عائلة بارزاني
في إقليم كردستان العراق التي
تتقاسم النفوذ فيها منذ عقود
مع منافستها عائلة طالباني.
وبـ ـ ـغ ـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر عـ ـ ـ ــن ع ـ ــدم
ّ
ً
ً
ً
توليه منصبا حكوميا رسميا ،
ووجود ابنه وابن أخيه في رأس
السلطة ،يتوقع أن يؤدي القيادي
المخضرم رئيس اإلقليم السابق
م ـس ـعــود ب ــارزان ــي دور «الــزع ـيــم
الحقيقي» لكردستان.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ّـرس وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ابـ ـ ـن ـ ــي
الـ ـع ــم ال ـم ـن ـت ـم ـي ـيــن إل ـ ــى ال ـح ــزب
الديمقراطي الكردستاني ،الذي
أسـ ـس ـ ُـه ج ــده ــم ال ــزع ـي ــم ال ـك ــردي
ال ـت ــاري ـخ ــي مـصـطـفــى ب ــارزان ــي،
هـيـمـنــة ع ـشــائــريــة ع ـلــى ال ـحــزب
وهيمنة كاملة على المؤسسات
العامة لإلقليم.
وي ـ ـت ـ ـق ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوذ ع ـل ــى
ك ــردس ـت ــان م ـنــذ ع ـقــود ال ـحــزبــان
الـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــان ،ال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراط ـ ــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة عــائ ـلــة
ب ـ ـ ــارزان ـ ـ ــي واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
الكردستاني الــذي تهيمن عائلة
طالباني عليه.
وشغل جالل طالباني منصب
رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة الـ ـع ــراق بين
عــامــي  2006و .2014وك ــان ابنه
قوباد يشغل منصب نائب رئيس

وزراء حـكــومــة إقـلـيــم كــردسـتــان.
وكـ ــان مـسـعــود ب ــارزان ــي وج ــال
ط ــالـ ـب ــان ــي خ ـص ـم ـي ــن م ــري ــري ــن
ً
لعقود من الزمن ،وخاضا حربا
أهلية في منتصف التسعينيات
خلفت آالف القتلى قبل أن يوقعا
معاهدة سالم.

الحكومة المركزية
وع ـل ــى ال ـم ـق ـلــب اآلخ ـ ـ ــر ،أع ـلــن
«تـحــالــف الـفـتــح» بــزعــامــة هــادي
العامري ،أمس ،عن جمع تواقيع
لـجـعــل ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ً
مباشرا من الشعب .وقال النائب
ع ــن ال ـت ـحــالــف مـحـمــد ال ــدراج ــي،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي بـمـبـنــى
ال ـبــرل ـمــان« ،ثـمــانـيــة أش ـهــر مــرت
ولم يتم استكمال وزارات مهمة،
وه ــذا الـفـشــل سـبـبــه ع ــدم وجــود
وض ـ ـ ــوح ب ــال ــرؤي ــة ب ـي ــن أق ـط ــاب
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،وهـ ــذا كــان
ً
سـبـبــا فــي ع ــدم تحقيق التغيير
المنشود طيلة السنوات السابقة،
وقــد شخصنا السبب بأنه خلل
دستوري».
وأضـ ـ ــاف الـ ــدراجـ ــي« :جـمـعـنــا
ت ــواق ـي ــع إللـ ـغ ــاء ال ـ ـمـ ــادة  76فــي
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،وت ـت ـض ـم ــن ال ـ ـمـ ــادة
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ٧٦
واس ـت ـب ــدال ـه ــا ب ـمــا ي ـل ــي :أن يتم
ان ـت ـخــاب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء بشكل
مباشر مــن الشعب ويـحــدد مدة

ً
 ٣٠ي ــوم ــا لـتـقــديــم حـكــومـتــه وأن
ي ـتــم إصـ ـ ــدار م ــرس ــوم جـمـهــوري
مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة خ ــال
ً
( ١٥ي ـ ــوم ـ ــا) ل ـت ـن ـص ـي ــب رئ ـي ــس
ال ـ ــوزراء ووزرائ ـ ــه بـعــد تقديمهم
من قبله والتصويت عليهم وأن
ي ـتــم ال ـت ـصــويــت ع ـلــى بــرنــامـجــه
ً
الحكومي خالل  ٣٠يوما ،ومعناه
ً
أن يـبـقــى ال ـن ـظــام بــرلـمــانـيــا لكن
التعديل جزئي وغايته التخلص
من قضية المحاصصة والكتلة
األكبر».

أفغانستان :تحرير 47
من سجنين لـ «طالبان»

حررت قوات الكوماندوز
األفغانية  47سجينا من
سجنين تابعين لحركة
طالبان في إقليمي باغالن
وقندوز .وأعلنت وزارة الدفاع
انه خالل مهمة اإلنقاذ ،التي
جرت في باغالن ،تم تحرير
 34شخصا ،بينهم أفراد من
القوات األفغانية ومدنيون،
مضيفة انه في نفس الوقت،
جرى اإلفراج عن  13سجينا
من سجن آخر تابع للحركة
المتطرفة في منطقة اكتاش في
إقليم قندوز.

البرلمان اليوناني
حل ً
تمهيدا النتخابات مبكرة

انتخابات واحتجاجات
في مؤتمر مماثل ،أعلن رئيس
كتلة «ســائــرون» حسن العاقولي
عـ ــن ت ـب ـن ــي نـ ـظ ــام األغ ـل ـب ـي ــة فــي
ً
االنـتـخــابــات الـمـحـلـيــة ،موضحا
أنـ ـ ــه «ي ـت ـض ـم ــن حـ ـص ــول ال ـف ــائ ــز
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء ع ـل ــى
أعـ ـل ــى األصـ ـ ـ ـ ــوات ب ـغ ــض ال ـن ـظــر
ع ــن أح ــزاب ـه ــم وق ــوائ ـم ـه ــم ،وذل ــك
لتحقيق العدالة وإتاحة المنافسة
الحقيقية».
وفــي حـيــن ،أف ــاد مـصــدر أمني
ب ـم ـحــاف ـظــة ن ـي ـن ــوى ع ــن ال ـع ـثــور
ً
على رفــات  19شخصا معظمهم
مــن الـنـســاء فــي إح ــدى قــرى غرب
ً
الموصل ،شهدت ديالى احتجاجا
ع ـلــى ت ـ ــردي ال ــوض ــع األم ـن ــي في
قريتي أبو خنازير والمخيسة.
وقالت عضو مجلس المحافظة

أعلنت صحيفة «نيويورك
تايمز» األميركية تخليها
عن نشر رسوم كاريكاتيرية
سياسية في نسختها الدولية،
بعد شهر على بدء سجال
حول كاريكاتير اعتبر معاديا
للسامية .وفي نهاية أبريل ،أثار
نشر كاريكاتور في النسخة
الدولية ،يمثل رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
على هيئة كلب إرشاد يرتدي
قالدة لنجمة داود ،والرئيس
األميركي دونالد ترامب ،الذي
يبدو كفيفا ،ويضع على رأسه
قلنسوة ،ضجة تجاوزت
المجتمع اليهودي.

عراقيون يعبرون نهر دجلة على متن قارب لتجنب اختناقات المرور في بغداد أمس
أس ـم ــاء ك ـم ـبــش ،إن «مـيـلـيـشـيــات
مـسـلـحــة غـيــر مــرتـبـطــة بالحشد
الشعبي تـحــاول العبث بــاألمــن»،
مــؤكــدة أن الـمـجــامـيــع المسلحة
ً
التي تخرق األمن معلومة سابقا
لدى الجهات الحكومية واألمنية
العليا.

سقوط الموصل
إلى ذلك ،طالب رئيس «ائتالف

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» أي ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــاوي أم ــس
ب ــإج ــراء تـحـقـيــق ش ــام ــل بـشــأن
ً
سقوط الموصل ،مؤكدا أن الحل
ً
ك ــان وم ــا زال وسـيـبـقــى عــراقـيــا
ً
ً
داخـ ـلـ ـي ــا خ ــالـ ـص ــا ألن «ح ـل ــول
الخارج أثبتت فشلها وساهمت
في تعميق االنقسام».
وك ـتــب عـ ــاوي ،ف ــي تـغــريــدة،
«ت ــداع ـي ــات هـ ــروب الـمـتـطــرفـيــن
م ــن ال ـس ـجــون أدت إل ــى احـتــال
داع ــش لثلث ال ـع ــراق ،وم ــا زلنا

لألسف لم نبحث األسباب التي
أدت إل ــى م ــا ن ـحــن عـلـيــه ال ـيــوم
ومـ ــازالـ ــت ال ـع ــوام ــل ال ـم ـســاعــدة
ً
لإلرهاب قائمة» ،مضيفا« :ونحن
إذ نعيش ذكــرى نكبة الموصل
وما أعقبها من جراح ومصائب،
ف ــإن ـن ــي أدعـ ـ ــو ل ـت ـح ـق ـيــق شــامــل
ومراجعة وطنية حقيقية تناقش
أسباب ما حصل وتضع خارطة
طــريــق صـحـيــة وط ـن ـيــة ل ـتــدارك
ً
مــا حصل بـعـيــدا عــن التهميش

(أ ف ب)
واإلق ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاء وال ـ ـم ـ ـحـ ــاص ـ ـصـ ــة
وغيرها».
مــن جـهــة أخ ــرى ،نـفــى مجلس
ال ـق ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى ،أمـ ـ ــس ،وج ــود
صفقة بين الحكومتين العراقية
والفرنسية حول تخفيض عقوبة
اإلع ــدام بحق عناصر من تنظيم
«داع ـ ــش» دي ـن ــوا ف ــي ب ـغ ــداد بعد
نقلهم من سورية.
(بغداد ،أربيل ،أ ف ب،
السومرية ،رووداو)

وافق الرئيس اليوناني
بروكوبيس بافلوبولوس
رسميا على حل البرلمان
بطلب من رئيس الوزراء ،في
خطوة أولى تسبق إجراء
االنتخابات التشريعية
المبكرة في  7يوليو .ويأتي
قرار االنتخابات المبكرة بعد
الضربة التي تعرض لها حزب
رئيس الوزراء أليكسيس
تسيبراس «سيريزا» (يسار) في
االنتخابات األوروبية في 26
مايو ،والمحلية في  2يونيو.

دوليات 28
مصر :ال مساس بـإيجار السكن القديم ...وقرض حسن للموظفين
ةديرجلا
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القاهرة  -رامي ابراهيم

وافقت لجنة اإلسكان والمرافق بمجلس النواب المصري ،خالل
اجتماعها أمس ،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «بعض
األحكام الخاصة بإيجار األماكن لغير غرض سكني» ،على أن يطبق
على األشخاص االعتبارية والطبيعية.
وقال رئيس اللجنة عالء والــي« :إنه ال مساس باإليجار السكني
في قانون اإليجار القديم» ،مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعا
يراعي األوضاع االجتماعية واالقتصادية.
ورف ــض وال ــي مـنــاقـشــة بـعــض االق ـت ــراح ــات الـمـقــدمــة مــن ال ـنــواب

بخصوص قانون اإليجار السكني القديم ،الذي صدر في ستينيات
القرن الماضي ،مؤكدا أن هذا األمر غير قابل للنقاش.
وشدد على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون اإليجار
السكني القديم «حتى لو قدمته الحكومة» ،موضحا أن اإليجار القديم
يمس قطاعا كبيرا من المواطنين ،وتعديله «أمر غير جائز».
وتابع« :من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بال حلول بعد
إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية ،واضطرارهم اللجوء للمحاكم
وتحميلهم أعباء كبيرة» ،مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة اإلسكان
بأن هناك  2.9مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم.
وأعلنت وزارة األوقــاف المصرية منح جميع العاملين بالدولة

foreigndesk@aljarida●com

قروضا ّ
ميسرة بحد أقصى  10آالف جنيه ،دون أي فوائد على أصل
القرض.
وأعلنت الوزارة الشروط التي يجب توافرها لكى يستفيد العاملون
ً
من القرض على النحو التالي :أوال أن يتم سداد القرض على  5سنوات
ً
بخصم ربع الراتب شهريا .ثانيا ،منح القرض دون أي فائدة ،ثالثا
أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله  3سنوات ،رابعا،
تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بـ "األوقاف".
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تحركت
مع وزارة اآلثار لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك الفرعوني
توت عنخ آمون في صالة مزادات كريستيز بلندن في  4يوليو المقبل.

إلى ذلك ،وفي ضوء خطتها لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات
بأنواعها المختلفة ،أعلنت الحكومة المصرية أنها انتهت من المرحلة
األولى الخاصة بالتأشيرة اإللكترونية المخصصة لمصر.
وأشــارت الخارجية المصرية ،في بيان ،إلى أن هذه التسهيالت
هدفها تشجيع حركة السياحة الوافدة ،وكذلك تيسير إجراءات دخول
رجال األعمال للبالد لزيادة حركة التجارة وتدفقات االستثمار.
وأوض ـحــت أنــه يـتــم اإلع ــداد حــالـيــا إلط ــاق الـمــرحـلــة الـثــانـيــة من
التأشيرة اإللكترونية العام الجاري ،والتي ستشمل تطبيق منظومة
التأشيرة اإللكترونية بعدد  12بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية
في الخارج.

ةديرجلا
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رياضة

«عمومية» اللجنة األولمبية اليوم تحدد موعد االنتخابات
تعتمد النظام األساسي الجديد ...وتختار اللجنة المشرفة
حازم ماهر

تحدد الجمعية العمومية
للجنة األولمبية الكويتية في
السابعة من مساء اليوم في
اجتماعها غير العادي موعد
انتخابات مجلس اإلدارة.

النظام األساسي
الجديد يتضمن
هيئة التحكيم
ومكافحة
المنشطات
واللجنة المشرفة
على االنتخابات

يعقد في الساعة السابعة من مساء
اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير
الـعــاديــة للجنة األولـمـبـيــة الكويتية
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب أع ـض ــاء الـعـمــومـيــة
(االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ال ــري ــاضـ ـي ــة) ،وي ـش ـهــد
االجـتـمــاع اعـتـمــاد الـنـظــام األســاســي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـ ـع ــدي ــات
الالزمة عليه ،مع تحديد موعد إجراء
ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس إدارة ال ـل ـج ـنــة،
واخ ـت ـيــار لـجـنــة إلدارة االنـتـخــابــات
واإلشـ ـ ــراف عـلـيـهــا ،عـلــى أال يترشح
أعضاؤها لالنتخابات.
وتأتي "عمومية" اليوم في
إطار المرحلة الثالثة واألخيرة
م ــن خــري ـطــة ال ـطــريــق الـمـتـفــق
عليها بـيــن ا لـحـكــو مــة ،ممثلة
ب ــال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة
والـلـجـنــة األول ـمـبـيــة الــدول ـيــة،
مــن أج ــل رف ــع تعليق النشاط
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ع ـلــى
ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـخ ــارج ــي بـشـكــل
نهائي وبال رجعة.
وتعقد "العمومية" بإشراف
ال ـل ـج ـنــة ال ـس ــداس ـي ــة الـمـكـلـفــة
اإلشـ ــراف عـلــى تنفيذ خريطة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـض ـ ــم ف ــي
عضوياتها  3أعضاء من جهة
ال ـح ـكــومــة ،ومـثـلـهــم م ــن جهة
اللجنة األولمبية الدولية.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر إجـ ـ ــراء
انـتـخــابــات الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
بعد اعتماد نظامها األساسي

الـجــديــد خــال شهر مــايــو الماضي،
لكن عددا من االتحادات عملوا بقوة
م ــن أج ـ ــل إفـ ـش ــال خ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق،
وإجهاض جميع محاوالت رفع تعليق
ال ـن ـشــاط ال ــري ــاض ــي ،م ــن أج ــل إع ــادة
األزم ــة الرياضية إلــى نقطة البداية،
وذل ــك وفـقــا لـتــوجـيـهــات المنتفعين
ال ــذي ــن أفـ ــل ن ـج ـم ـهــم ت ـم ــام ــا ،لـكـنـهــم
مــازالــوا يتمسكون ببريق األم ــل في
الـعــودة إلــى السيطرة على مجريات
األمور ،ووضع الرياضة والرياضيين

فــي وج ــه ال ـمــدفــع ،وتـعـلـيــق الـنـشــاط
مرة أخرى!!

الترشيح لـ  6أندية
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال أم ـي ــن ســر
االت ـحــاد قــايــد الـعــدوانــي ،عقب
االج ـت ـمــاع" :الـتــرشـيــح سيكون
مقتصرا على  6أندية فقط من
أعضاء الجمعية العمومية غير
الـمـمـثـلـيــن ف ــي مـجـلــس اإلدارة
ال ـح ــال ــي ،وه ــي أن ــدي ــة الـعــربــي
والقادسية والشباب والقرين
وخيطان وبرقان".
وبين العدواني أنه "ال يحق
للنادي السابع ،وهو اليرموك،
ترشيح أي من أعضائه ،وذلك

جانب من اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد
ً
طبقا للنظام األساسي الجديد
لـ ــات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـنـ ــص ع ـلــى
عـ ــدم أح ـق ـي ــة ال ـ ـنـ ــادي ال ـ ــذي لــم
ي ـق ــدم مــرشـحـيــن لــانـتـخــابــات
األساسية في تقديم مرشحين
لالنتخابات التكميلية".

المكتب التنفيذي
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي إل ـ ــى أن
م ـج ـلــس اإلدارة شـ ـك ــل ،خ ــال
االج ـت ـمــاع ،الـمـكـتــب التنفيذي
لــاتـحــاد ،وال ــذي يـتـكــون مــن 6
أعضاء تنفيذيين في المجلس،
وهم الرئيس ناصر بومرزوق،
ونـ ــائ ـ ـبـ ــه شـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـهـ ــاجـ ــري،
وأم ـي ــن ال ـســر قــايــد ال ـعــدوانــي،
ونائبه عبدالله الذياب ،وأمين
الصندوق فيصل باقر ،ونائبه
مشعل القبندي ،مشيرا إلى أنه

السنوسي الهادي ثاني
صفقات العربي
●

عبدالرحمن فوزان

أع ـلــن ال ـن ــادي ال ـعــربــي ،عـبــر مــوقـعــه الــرس ـمــي ،ت ـعــاقــده مع
المحترف الليبي السنوسي الهادي ،لتدعيم صفوف الفريق
األول لـكــرة الـقــدم بــالـنــادي خــال منافسات الـمــوســم الـكــروي
المقبل.
ولم يتم ذكر تفاصيل التعاقد بين الطرفين ،وتؤكد مصادر
خاصة انه ال يقل عن موسمين.
ويشغل الهادي مركز العب خط الوسط (صانع العاب) ،ويبلغ
من العمر  25عاما ،وسبق له اللعب في فريق االتحاد الليبي قبل
االنضمام إلى فريق الجبلين السعودي ،وتم استدعاؤه لصفوف
المنتخب الليبي خالل هذا العام.
ويعتبر الليبي ثاني صفقات األخضر خالل الصيف الحالي
بعد التعاقد مع صانع األلعاب السوري يوسف قلفا القادم
من القادسية السعودي مقابل  650الف دوالر مدة  3مواسم.
ويسعى العربي إلى إبرام  3صفقات أخرى على مستوى
الالعبين المحترفين ،أحــدهـمــا مــدافــع ،واالخ ــر مهاجم
صريح ،بينما سيتم ترك تحديد مركز وهوية المحترف
ال ـخــامــس ل ـل ـمــدرب ال ـجــديــد ،وال ـ ــذي س ـي ـكــون بــرتـغــالــي
الجنسية ،وسيتم إعالن هويته فور االتفاق على عقده.

وتعيد التعديالت ا لـتــي ستجرى
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ل ـل ـج ـنــة
األول ـم ـب ـيــة الــدول ـيــة ب ـنــاء عـلــى طلب
أعضاء الجمعية العمومية (االتحادات
الرياضية) التي جرت بإشراف اللجنة
السداسية ،وبموافقة مــن األولمبية

وم ــن بـيــن الـتـعــديــات التي
أجريت على النظام األساسي
الموافقة على القرارات بموافقة
نـ ـ ـص ـ ــف أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية  +صوت ،أي بموافقة
 11صوتا من أصل 20ـ ،بينما
في السابق كان يتم الموافقة
عـلــى ال ـق ــرارات بــاألغـلـبـيــة ،أي
موافقة  14صوتا.

محمد عبدالعزيز

ّ
أجـ ــل تـشـكـيــل ال ـل ـجــان الـعــامـلــة
فــي االت ـح ــاد إل ــى حـيــن اكتمال
مجلس اإلدارة عقب االنتخابات.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي "تـ ــم
ترشيح نــائــب الــرئـيــس شبيب
الـ ـه ــاج ــري ل ـع ـض ــوي ــة ال ـل ـج ـنــة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة لـ ـك ــرة الـ ـي ــد ل ــدول
مجلس التعاون الخليجي خالل
الفترة المقبلة".
ً
واخـ ـتـ ـت ــم ت ـص ــري ـح ــه ق ــائ ــا
"أ تـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى أن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون م ـش ـك ـل ــة
اإليقاف الرياضي انتهت بغير
رجـعــة ،ونـحــن اآلن نسير على
الـ ـط ــري ــق ال ـص ـح ـي ــح مـ ــن أج ــل
العودة لموقعنا الطبيعي سوء
اإلقليمي أو الدولي".

تفعيل دور الجمعيات العمومية

أبرز التعديالت

المجلس شكل المكتب التنفيذي ورشح الهاجري لعضوية اللجنة التنظيمية
فتح مجلس إدارة اتحاد كرة
اليد باب الترشيح لالنتخابات
الـتـكـمـيـلـيــة اع ـت ـب ــارا م ــن أمــس
األول حـ ـت ــى  14مـ ـ ــن ا ل ـش ـه ــر
ال ـج ــاري ،عـلــى أن يـكــون موعد
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة "غ ـي ــر
الـ ـع ــادي ــة" الن ـت ـخ ــاب عـضــويــن
للمقعدين المكملين لمجلس
اإلدارة المكون من  11عضوا في
 25من الشهر الجاري.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال االج ـت ـمــاع
األول لمجلس إدارة اال ت ـحــاد،
مـ ـ ـس ـ ــاء أ مـ ـ ـ ــس األول ،ب ـم ـق ــره
بـ ــالـ ــدع ـ ـيـ ــة ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـف ــري ــق
مـ ـتـ ـق ــاع ــد نـ ــاصـ ــر بـ ـ ــومـ ـ ــرزوق،
وح ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــور ن ـ ـ ــائـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه شـ ـبـ ـي ــب
ال ـه ــاج ــري ،وأم ـي ــن ال ـس ــر قــايــد
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ،ون ــائـ ـب ــه ع ـبــدال ـلــه
الذياب ،وأمين الصندوق فيصل
بــاقــر ،ونائبه مشعل القبندي،
وع ـ ـ ـضـ ـ ــوي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس م ـح ـمــد
الحميدي ومحمد المطيري.

«الفنية» اجتمعتً ...و«المسابقات»
تجتمع اليوم استعدادا للموسم المقبل

الجبري يهنئ
القالف بـ«ذهبية
مسيسيبي»

التعديالت على النظام
األساسي تهدف إلى تفعيل
دور الجمعيات العمومية
والحد من دور الرئيس
الذي استأثر بالسلطة

االنتخابات التكميلية لـ «اليد»  25الجاري
●

الدولية األمــور إلــى نصابها السليم
وال ـص ـح ـي ــح ،ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـس ـن ــوات
الماضية.
وتهدف التعديالت إلى تفعيل دور
الجمعية العمومية للجنة األولمبية
الـكــويـتـيــة بـمــا يـتـمــاشــى مــع مطالب
اللجنة األولمبية الدولية واالتحادات
الرياضية القارية والدولية بمنحها
دورا فعاال في إدارة دفة األمور ،وعدم
تــرك جميع السلطات فــي يــد رئيس
"األول ـم ـب ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة" ،ع ـل ــى غ ــرار
السنوات الماضية ،التي غاب
فيها دور أعـضــاء الجمعيات
الـعـمــومـيــة ت ـمــامــا ،عـلـمــا بــأن
ال ـن ـظــام ال ـســابــق ت ــم تــوظـيـفــه
لحماية شخص الرئيس فقط
واستمراره في منصبه دورة
تلو األخــرى ،دون الوضع في
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار م ـص ـل ـحــة ال ـح ــرك ــة
الرياضية والرياضيين.

كما سيتم منح الجمعية
العمومية الحق في الدعوة
إلى عقد االجتماعات داخل
اللجنة األولمبية ،مع تحديد
مواعيد االنتخابات ،بينما
ك ــان الـنـظــام الـســابــق يمنح
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
ال ـس ـل ـطــة كــام ـلــة ،س ـ ــواء في
تحديد موعد االنتخابات،
أو حتى توجيه الدعوة إلى
عـقــد اج ـت ـمــاعــات الجمعية
العمومية.
كما شهد النظام الجديد
تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ش ـ ـ ـ ــروط ع ـض ــوي ــة
اللجنة األولـمـبـيــة ،على أن
يتضمن مكافحة المنشطات
وهيئة التحكيم ،بما يتوافق
مع القانون  87لعام ،2017
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ل ـج ـن ــة
اإلش ــراف على االنتخابات،
وال ـ ـتـ ــي س ـت ـك ــون م ـس ــؤول ــة
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة تـ ـ ــامـ ـ ــة ،ع ـكــس
ال ـن ـظــام ال ـســابــق الـ ــذي كــان
يمنح الرئيس حق اإلشراف
والمتابعة بشكل مطلق.

مجلس اإلدارة ناصر بومرزوق:
"أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
العمومية لالتحاد على ثقتهم
ال ـغ ــال ـي ــة ب ــأعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس،
وك ــذل ــك أش ـك ــر ال ـقــائ ـم ـيــن على
حل مشكلة الرياضة الكويتية
ل ـل ـعــودة لـلـمـنـظــومــة الــدول ـيــة"،
ً
آمــا أن "يكون التوفيق حليفا
ل ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ـج ــدي ــدة
ب ــاالت ـح ــاد م ــن أجـ ــل ال ـن ـهــوض
ً
باللعبة مجددا".

ثقة الجمعية العمومية
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس

أرسل مجلس إدارة اتحاد كرة
ال ـقــدم كـتــابــا إل ــى الـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـل ــري ــاض ــة ي ـت ـض ـم ــن ت ـفــاص ـيــل
تطبيق تقنية الفيديو للقرارات
الـتـحـكـيـمـيــة ال ـت ــي ت ـث ـيــر ال ـجــدل
( ،)VARم ــن أجـ ــل تـطـبـيـقـهــا في
الـ ـم ــوس ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،مـ ــع ت ـحــديــد
الميزانية المخصصة لـهــا ،وما
تحتاجه من إمكانيات.
م ــن جــانـبـهــا ،تـكـلـفــت الـشــركــة
ا لـتــي سـتـقــوم بتطبيق التقنية،
فــي ح ــال مــوافـقــة الـهـيـئــة عليها،
ب ــإح ـض ــار س ـيــارت ـيــن خــاصـتـيــن
بـتـطـبـيــق الـتـقـنـيــة ،ع ـلــى أن يتم
إخ ـضــاع جميع الـحـكــام لــدراســة
نظرية أخرى في وقت الحق.
إلــى ذلــك ،اعتمد مجلس إدارة
االتحاد ،في اجتماعه الذي عقده
مساء أمس األول ،إقامة معسكر
خــارجــي للحكام فــي أذربـيـجــان،
من  28يوليو حتى  18أغسطس
المقبلين.
وكـ ــان مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
اعـتـمــد تـشـكـيــل ال ـل ـجــان الـعــامـلــة
باالتحاد ،والتي لم تشهد جديدا

مع جميع مدربي المراحل السنية،
ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع لـ ـه ــم ول ـم ـط ــال ـب ـه ــم،
وم ـن ــاق ـش ـت ـه ــم ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
األمور ،ووضع تصورات للمرحلة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ال ـت ــي ت ـش ـهــد م ـشــاركــة
المنتخبات الوطنية في العديد
من االستحقاقات.

والهمالن اليوم

خالد الشمري

بــاس ـت ـث ـنــاء إسـ ـن ــاد م ـه ـمــة لجنة
ال ـم ـســاب ـقــات إل ــى ع ـضــو مجلس
اإلدارة ف ـهــد ال ـه ـم ــان ،وإس ـن ــاد
مهمة اللجنة الفنية إ لــى عضو
مجلس اإلدارة خالد الشمري.

الشمري يجتمع مع المدربين
وباشر خالد الشمري مهمته
رسميا مساء أمس ،بعقد اجتماع

الهيئة توقف التعيينات
تلقى اتحاد كرة القدم كتابا من الهيئة العامة للرياضة،
يفيد بــإيـقــاف جميع التعيينات بــاالتـحــاد ،وذل ــك إلــى حين
االنتهاء من أعمال المراجعة والتفتيش على الحسابات المالية
الخاصة باالتحاد.
وعلمت "الـجــريــدة" ،أن جــدول أعـمــال اجتماع أمــس األول
شهد تعيين مدير للجنة المسابقات لقاء راتب شهري ،علما
بأن قرار الهيئة جاء بناء على كتب سابقة تلقتها من االتحاد
للمطالبة ببعض التعيينات باللجان العاملة.

ك ـ ـمـ ــا يـ ـع ـ ـقـ ــد ف ـ ـهـ ــد الـ ـهـ ـمـ ــان
اجـتـمــاعــه األول ال ـيــوم مــع لجنة
المسابقات ،لمناقشة العديد من
األم ـ ــور ،مـنـهــا ع ــدد الـمـحـتــرفـيــن
الــذيــن يـحــق لـكــل ن ــاد قـيــدهــم في
قائمته ا لـمــو ســم المقبل ،وكذلك
مناقشة الروزنامة التي أصدرتها
لجنة المسابقات السابقة ،وإجراء
تغييرات عليها أو اإلبقاء عليها
كما هي دون تغيير.
وأكـ ـ ــد أن ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
سـ ـتـ ـشـ ـه ــد عـ ـ ـ ــدة ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات فــي
ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،ك ـم ــا س ـي ـت ــم إس ـن ــاد
مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة مـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة إلـ ـ ــى
ش ـخ ـص ـيــة ري ــاض ـي ــة ل ـه ــا خ ـبــرة
كبيرة بالمسابقات ،مضيفا أن
الـ ـق ــادم س ـي ـكــون أف ـض ــل ف ــي ظــل
االستعدادات للموسم المقبل.
وأوضـ ـ ـ ــح أن اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـي ــوم
سيشهد رفع توصية إلى اجتماع
مجلس إدارة االتحاد فيما ستتم
م ـن ــاق ـش ـت ــه ،ب ـي ـن ـمــا س ـي ـت ــم عـقــد
اج ـت ـمــاع آخ ــر م ــع م ــدي ــري الـفــرق
ل ــاس ـت ـم ــاع إل ـ ــى آرائـ ـ ـه ـ ــم ب ـشــأن
العديد من األمور ،وعلى األرجح
سيعقد االجتماع الخميس أيضا.

طارق القالف

هنأ وزيــر اإلعــام وزير
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
م ـح ـم ــد ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ،أم ـ ــس،
المبارز طارق القالف على
تحقيقه ميدالية ذهبية في
منافسات ســاح "السابر"
ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة م ـس ـي ـس ـي ـبــي
الدولية لمبارزة الكراسي
المتحركة.
وأشاد الجبري بالمبارز
القالف ،مضيفا أنــه "يقدم
دائ ـمــا أفـضــل المستويات
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـبـ ـط ــوالت،
مـ ـت ــوج ــا ذلـ ـ ـ ــك بـ ـصـ ـع ــوده
لمنصات التتويج والظفر
بالميداليات الملونة".
وأكــد الــوزيــر أن القالف
يعد مــن أب ــرز الرياضيين
من فئة ذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة ف ــي الـ ـب ــاد ،ولــه
مسيرة حافلة باإلنجازات
ل ـمــا ي ـقــدمــه م ــن نـجــاحــات
ط ــوال مسيرته الرياضية
الـتــي تـعــد فـخــرا للرياضة
الكويتية.

 ...والدباغ على أعتاب السالمية وغاني في الطريق
●

أحمد حامد

بـ ـ ـ ــات العـ ـ ـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ف ـل ـس ـط ـيــن
وهالل القدس لكرة القدم عدي الدباغ
عـلــى أع ـت ــاب نـ ــادي الـســالـمـيــة ،حيث
وص ـ ـلـ ــت ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات م ـ ــع ال ــاع ــب
لخط النهاية بنجاح ،ليكون الالعب
رابــع المحترفين في صفوف الفريق
استعدادا للموسم الجديد.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ـ ــدد عـ ـق ــود
األردنـ ـيـ ـي ــن ع ـ ــدي ال ـص ـي ـفــي وط ـ ــارق
خ ـط ــاب ،بـيـنـمــا يـمـتــد ع ـقــد ال ـســوري
ف ـ ـ ــراس ال ـخ ـط ـي ــب ل ـن ـه ــاي ــة ال ـم ــوس ــم
المقبل.
ويجيد الدباغ ،وهو من مواليد 3
ديسمبر  ،1998في خط الوسط ،وبرز
م ــع فــريـقــه ه ــال ال ـق ــدس والمنتخب
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي تـسـجـيــل األه ـ ــداف
وصناعتها.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـع ـلــن الـســالـمـيــة

رسميا صفقة الالعب ،على أن يكون
ال ـح ـض ــور إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ب ــداي ــة فـتــرة
اإلعداد ،والمقررة في األسبوع الثاني
من يوليو المقبل.
وفي نفس السياق اقترب السالمية
من التعاقد مع العب غاني يجيد في
وسـ ــط ال ـم ـل ـعــب ،ح ـيــث س ـبــق لــاعــب
التواجد في أحد األندية اإليطالية في
فترة سابقة.
ويسابق السالمية الزمن من أجل
تجهيز الفريق مبكرا ،وقبل الدخول
ف ــي ف ـتــرة اإلعـ ـ ــداد ،ليتسنى للجهاز
الفني ،بقيادة الفرنسي مليود حمدي،
الترتيب للمشاركات المحلية والقارية.
وت ـل ـقــى ال ـس ـم ــاوي ،ث ــال ــث الـ ــدوري
الممتاز في الموسم المنقضي ،دعوة
رسمية من أجل المشاركة في البطولة
العربية ،إلى جانب الكويت ،والعربي،
ب ـي ـن ـمــا ال تـ ـ ــزال م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ك ــأس
االت ـحــاد اآلس ـيــوي غير واض ـحــة ،في

انتظار القرار النهائي بشأن تواجد
الكويت في دوري األبطال.

شكوى فابيانو
من جهة أخرى ،قدم البرازيلي باتريك
فابيانو العب السالمية السابق شكوى
ضد السالمية في االتحاد الدولي لكرة
القدم فيفا للمطالبة بمستحقاته.
وك ــان ال ــاع ــب غ ــادر الـســالـمـيــة في
فترة االنتقاالت الشتوية الماضية،
حـيــث أرج ــع الـسـبــب وقـتـهــا لتلقيه
عـ ــرضـ ــا مـ ـمـ ـي ــزا م ـ ــن أح ـ ـ ــد أن ــدي ــة
البرازيل.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـ ـق ــرب ــة مــن
ال ـ ــاع ـ ــب إن ـ ـ ــه ي ـم ـت ـل ــك ع ــرض ـي ــن
للعودة لمنطقة الخليج ،إال أنه
أجـ ــل ح ـســم قـ ـ ــراره ح ـتــى ان ـت ـهــاء
مشواره مع فريقه البرازيلي نهاية
الشهر الجاري.

عدي الدباغ
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حققت إسبانيا فوزها الرابع
في أربع مباريات لتتصدر
مجموعتها في تصفيات
بطولة أوروبا لكرة القدم
 2020بعدما تغلبت على
السويد -3صفر عقب تفوقها
على الفريق الزائر في الشوط
الثاني بهدفين من ركلتي
جزاء وهدف متأخر من ميكل
أويارسابال.

رغم استمرار غياب المدرب
لويس أنريكي "ألسباب عائلية
قاهرة" ،حققت إسبانيا فوزها
الرابع من أصــل أربــع مباريات
خـ ــاض ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
ال ـســادســة مــن تـصـفـيــات كــأس
أوروبا  ،2020وجاء على حساب
مالحقتها السويد -3صفر امس
االول عـلــى ملعب "سانتياغو
برنابيو" في مدريد.
وتدين إسبانيا التي تواصل
عملية البناء بعد خيبة الخروج
مــن ثـمــن نـهــائــي ك ــأس أوروب ــا
 2016ومونديال  ،2018بفوزها
الــرابــع وابـتـعــادهــا فــي صــدارة
المجموعة بـفــارق  5نقاط الى
سـيــرخـيــو رامـ ــوس والبديلين
ألـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارو م ـ ـ ـ ــورات ـ ـ ـ ــا ومـ ـيـ ـكـ ـي ــل
أويـ ــارسـ ــابـ ــال الـ ــذيـ ــن س ـج ـلــوا
األهـ ـ ـ ـ ــداف ،ب ـي ـن ـهــا ه ــدف ــان مــن
ركلتي جزاء.
وخـ ـ ــاض "ال روخ ـ ـ ــا" ال ـل ـقــاء
م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار غـ ـي ــاب إنــري ـكــي
الـ ـ ـ ــذي ابـ ـتـ ـع ــد ع ـ ــن ال ـم ـن ـت ـخــب
م ـن ــذ ش ـه ــري ــن ونـ ـ ــاب ع ـن ــه فــي
ال ـم ـب ــاري ــات الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة،
ضـ ـ ــد مـ ــال ـ ـطـ ــا (-2صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــر) فــي
 26م ـ ــارس وج ـ ــزر ف ـ ــارو ()1-4
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة والـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــد الـ ـ ـي ـ ــوم،
م ـ ـسـ ــاعـ ــده روبـ ـ ــرتـ ـ ــو م ــوري ـن ــو
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ـ ــاده اللـ ـ ـح ـ ــاق
ال ـه ــزي ـم ــة األولـ ـ ـ ــى بــال ـض ـيــوف
ال ـس ـك ـنــدنــاف ـي ـيــن وحـ ـس ــم أول
مواجهة بين المنتخبين منذ
دور المجموعات لكأس أوروبا
( 2008فازت اسبانيا  1-2بهدف
في الوقت القاتل لدافيد فيا).
وخ ــاض ــت إس ـب ــان ـي ــا ال ـل ـقــاء
بثمانية تـعــديــات مـقــارنــة مع

الـمـبــاراة الماضية جــزر فــارو،
مع اإلبقاء على حارس تشلسي
اإلنـكـلـيــزي كـيـبــا أريـســابــاالغــا
أس ــاس ـي ــا ع ـلــى ح ـس ــاب داف ـيــد
دي خيا.
وفــرض "ال روخــا" أفضليته
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة وكـ ــان قــري ـبــا من
اف ـت ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل بـتـســديــدة
رائـ ـع ــة م ــن مـ ـش ــارف الـمـنـطـقــة
ع ـ ـبـ ــر ف ـ ــابـ ـ ـيـ ــان رويـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ــذي
ك ــان ي ـخــوض م ـب ــاراتــه األول ــى
أس ــاس ـي ــا م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ،لكن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي بـ ـ ــورن
أولسن تألق وأنقذ بالده (،)13
ثــم تــدخــل مـجــددا لـلــوقــوف في
وجــه محاولة بعيدة مــن دانــي
بــاريـخــو ( )15ال ــذي اعـتـقــد أنــه
اف ـت ـت ــح ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـع ــد ث ــوان
لكن الحكم ألغى الهدف بداعي
التسلل (.)16
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر اإلس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــان ف ــي
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاص ـ ـ ــرة ضـ ـ ـي ـ ــوفـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
منطقتهم لكن دون فعالية أمام
مــرمــى أول ـس ــن الـ ــذي نـجــح في
اإلبقاء على نظافة شباكه حتى
نهاية الشوط األول رغم الفرص
الـعــديــدة ألبـطــال أوروب ــا ثالث
مرات ،آخرها رأسية لرودريغو
مورينو (.)45

فرحة العبي المنتخب اإلسباني بالهدف الثالث في مرمى السويد
داخ ــل منطقة ال ـجــزاء ،فانبرى
لها سيرخيو رام ــوس بنجاح
على يمين بورن ،مسجال هدفه
الــدولــي العشرين فــي مباراته
ال ـ ــ 165مــع "ال روخ ــا" (يتخلف
بـ ـ ـف ـ ــارق م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن فـ ـق ــط عــن
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي الـ ــذي يحمله
زميله السابق في ريال مدريد
الحارس إيكر كاسياس).
وض ـم ـنــت إس ـبــان ـيــا الـنـقــاط
الـ ـث ــاث ع ـن ــدم ــا ن ـج ــح ألـ ـف ــارو
موراتا ،بديل ماركو أسينسيو،
في انتزاع ركلة جزاء من فيليب

راموس يفتتح التسجيل
ولـ ـ ـ ــم يـ ـتـ ـغـ ـي ــر الـ ـ ــوضـ ـ ــع فــي
ال ـش ــوط ال ـثــانــي م ــع م ـحــاوالت
إس ـبــان ـيــة دون ف ـعــال ـيــة ،وذل ــك
ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  64ح ـي ــن ج ــاء
ال ـف ــرج م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء تسبب
بـ ـه ــا س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان الرس ـ ـ ــون
ب ـعــدمــا ارتـ ـ ــدت الـ ـك ــرة م ــن يــده

هيالندر نفذها بنفسه بنجاح
عـ ـل ــى ي ـم ـي ــن ال ـ ـح ـ ــارس اي ـض ــا
( ،)85موجها الضربة القاضية
للضيوف الذين اهتزت شباكهم
بهدف ثالث رائع للبديل اآلخر
ميكل أويارسابال الذي وصلته
ال ـك ــرة ع ـلــى م ـش ــارف المنطقة
ف ـســددهــا ف ــي ال ــزاوي ــة اليمنى
األرضية (.)87

الفوز الثاني لرومانيا
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ذات ـ ـهـ ــا،

البرازيل تتدرب في ساو باولو
خــاض المنتخب البرازيلي،
أمس األول ،مرانه األول بمدينة
ســاو بــاولــو بعد يــوم مــن فــوزه
الـكــاســح على ه ـنــدوراس ()0-7
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا الن ـ ـطـ ــاق مـ ـش ــواره
في بطولة "كوبا أميركا" ،التي
يـسـتـضـيـفـهــا ،فـجــر الـسـبــت (ت
ج) أم ـ ــام بــولـيـفـيــا ع ـلــى ملعب
مورومبي.
وفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب أديـ ـ ـن ـ ــور
ليوناردو باتشي "تيتي" ،المدير
الـفـنــي لــ"الـسـيـلـيـســاو" ،اإلب ـقــاء
على مجموعة من الالعبين في
ف ـنــدق اإلق ــام ــة مــن أج ــل خــوض
بعض التدريبات االستشفائية،
ب ـي ـن ـمــا ت ـ ـ ــدرب س ـب ـع ــة الع ـب ـيــن
قــرابــة الـســاعــة ونـصــف الساعة
داخل ملعب "باكايمبو" الخاص
بفريق بالميراس ،حيث أجروا
فقرات بدنية ،وتدريبات بالكرة
فـ ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات م ـ ـص ـ ـغـ ــرة مــن
الملعب.
وشـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ه ـ ــذه ال ـح ـصــة

جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي
كــل مــن ج ــواو مـيــرانــدا وفاغنر
وألـ ـيـ ـك ــس س ـ ــان ـ ــدرو ول ــوك ــاس
ب ــاك ـي ـت ــا وروبـ ـ ــرتـ ـ ــو ف ـيــرم ـي ـنــو
وإيـ ـف ــرت ــون ،مـطـعـمـيــن ببعض

العبي فريق دون  20عاما .كما
أجرى الحراس تدريبات منفردة
تحت أعين تيتي الذي كان يوزع
المهام على مساعديه.

ول ـ ـ ــم يـ ـ ـش ـ ــارك الع ـ ـ ــب وس ــط
برشلونة اإلسباني ،آرثر ميلو،
ف ــي الـ ـم ــران بـعــدمــا
أص ـ ـيـ ــب ب ـك ــدم ــة

ريال مدريد يقدم لوكا يوفيتش اليوم
س ـي ـكــون ال ـم ـهــاجــم الـصــربــي
الواعد لوكا يوفيتش أول العب
يقدمه ريال مدريد لموسم -2019
 ،2020وسيجري تقديمه اليوم
في  13:00ت.م 11:00( .ت.ج) في
مـ ـقـ ـص ــورة ال ـ ـشـ ــرف فـ ــي مـلـعــب
سانتياغو برنابيو.
وأعلن الريال ،في بيان ،تقديم
يوفيتش ،الذي يصل إلى النادي
ال ـم ـل ـكــي ق ــادم ــا م ــن آي ـن ـتــراخــت
ف ــران ـك ـف ــورت ف ــي ص ـف ـقــة بقيمة
 50مليون ي ــورو ،ع ــاوة على 5
ماليين محتملة أخرى في صورة
متغيرات.
وسيخضع المهاجم الصربي
ال ـ ـشـ ــاب ( 21عـ ــامـ ــا) ال ـ ـيـ ــوم فــي
البداية لفحص طبي ،ثم سيقوم
بإمضاء عقد يمتد ستة أعوام مع

لوكا يوفيتش

رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وفــي الساعة  13:00سيجري
ت ـقــديــم يــوفـيـتــش ف ــي مـقـصــورة

ال ـشــرف فــي الـبــرنــابـيــو ،قـبــل أن
يـنــزل على أرض الملعب للمرة
األول ـ ـ ـ ــى وهـ ـ ــو يـ ــرتـ ــدي قـمـيــص
ري ــال مــدريــد ،وسـيـظـهــر الحقا
في مؤتمر صحافي بالقاعة
اإلعالمية.
وأع ـ ـل ـ ــن ري ـ ـ ـ ــال م ــدي ــد
ب ـش ـك ــل رس ـ ـمـ ــي ف ـ ــي 4
يـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــو الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــع
ي ــوفـ ـيـ ـت ــش ،ل ـك ـنــه
ل ـ ــم يـ ـتـ ـمـ ـك ــن مــن
ت ـ ـقـ ــديـ ــم العـ ـب ــه
الجديد بسبب
ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
الدولية.
(إفي)

sports@aljarida●com

نيمار

ف ــي ال ــرك ـب ــة ال ـي ـس ــرى أجـبــرتــه
على ترك المباراة منذ الدقيقة
 ،30وبـ ــدأ فـ ــورا ف ــي بــرنــامـجــه
ال ـ ـعـ ــاجـ ــي ،وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن
يخضع الــاعــب لفحص طبي
ال ـث ــاث ــاء ل ـلــوقــوف ع ـلــى مــدى
قدرته في المشاركة في المران،
أو االس ـت ـم ــرار ف ــي الـجـلـســات
التأهيلية.
ذكـ ــر أن الـ ـب ــرازي ــل ستقص
شــريــط الـبـطــولــة فـجــر السبت
ا لـمـقـبــل (ت ج) أ مـ ــام بوليفيا
على ملعب مورومبي بمدينة
ساو باولو.
ويسعى "الـكـنــاري" لحصد
ال ـل ـق ــب ال ـت ــاس ــع ف ــي ت ــاري ـخ ــه،
والـغــائــب عــن خــزائـنــه منذ 12
ع ــام ــا ،ع ـنــدمــا ت ــوج ب ــه لـلـمــرة
األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي فـ ـن ــزوي ــا عـلــى
ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـغـ ــريـ ــم ال ـت ـق ـل ـي ــدي
األرجنتين بثالثية نظيفة.
(إفي)

حققت رومانيا فوزها الثاني
وج ــاء على حـســاب مضيفتها
ال ـم ـتــواض ـعــة مــال ـطــا بــربــاعـيــة
نظيفة ،لتصبح على المسافة
ذاتها من السويد ولكل منهما
 7نقاط ،مقابل  5للنرويج التي
حققت فوزها األول وجاء على
ح ـســاب مضيفتها ج ــزر فــارو
-2صفر.
وعلى غــرار إسبانيا ،عززت
كل بولندا وأوكرانيا صدارتها
للمجموعتين السابعة والثانية
ت ــوال ـي ــا ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا حققت

األول ـ ــى ف ــوزه ــا ال ــراب ــع تــوالـيــا
وج ــاء على حـســاب مالحقتها
إسرائيل -4صفر لتبتعد عنها
ب ـف ــارق  5ن ـق ــاط ،بـيـنـمــا رفـعــت
الثانية رصيدها الى  10بفارق
 6عن أقرب مالحقيها بتغلبها
على لوكسمبورغ -1صفر.
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة،
عززت أيرلندا صدارتها بفارق
 5ن ـق ــاط ع ــن أقـ ــرب مــاحـقـيـهــا
ب ـعــد ف ــوزه ــا ع ـلــى ج ـبــل ط ــارق
 -2صفر ،فيما صعدت الدنمارك
الى المركز الثاني بفارق نقطة

أمام سويسرا الغائبة عن هذه
ال ـجــولــة النـشـغــالـهــا األس ـبــوع
الماضي بنصف نهائي دوري
األمم األوروبية ،وذلك بفوزها
الكبير على جورجيا .1-5
وفي األولــى ،بقيت تشيكيا،
بـ ـف ــوزه ــا ع ـل ــى مــون ـت ـي ـن ـي ـغــرو
-3صـ ـ ـف ـ ــر ،ث ــان ـي ــة ب ـس ــت ن ـقــاط
خلف إنكلترا التي تملك نفس
عدد النقاط لكنها تتقدم عليها
بفارق األهداف كما أنها لعبت
مباراة أقل منها.

برشلونة يتوصل التفاق
لضم دي ليخت
كشفت تقارير إخبارية أمس عن توصل نادي برشلونة إلى
اتفاق بشأن التعاقد مع قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتيس
دي ليخت المحترف بصفوف أياكس أمستردام.
وذك ــرت إذاع ــة "راديـ ــو كـتــالــونـيــا" أن الـنــادي
بطل إسبانيا سيدفع  75مليون يورو مقابل
الحصول على خدمات الالعب صاحب الـ19
ربـيـعــا ،وال ــذي تــألــق محليا وأوروب ـي ــا مع
أياكس الموسم الماضي ،وكــان قريبا من
قـيــادتــه للتأهل إل ــى نـهــائــي دوري أبـطــال
أوروبا.
وأشارت إلى أنه يتبقى فقط الحصول
عـلــى مــوافـقــة نـهــائـيــة مــن ال ــاع ــب ،الــذي
ك ــان ي ــدرس أكـثــر مــن ع ــرض فــي الفترة
الماضية من كبرى أندية أوروبا لحسم
مستقبله.
وح ــال إتـمــام الصفقة سيكلف دي
ل ـي ـخــت إدارة ب ــر ش ـل ــو ن ــة  11مـلـيــون
يورو أقل من صفقة ضم العب الوسط
فرينكي الدولي دي يونغ.
(إفي)

دي ليخت

ّ
نيمار يبلغ باريس رغبته في الرحيل
كشفت تـقــاريــر إخـبــاريــة أن المهاجم
البرازيلي نيمار دا سيلفا ،المحترف
في باريس سان جرمان ،أبلغ
إدارة ا لـ ـ ـن ـ ــادي ا ل ـفــر ن ـســي
رغ ـب ـت ــه ف ــي ال ــرح ـي ــل ه ــذا
الـصـيــف ،مـشـيــرة إل ــى أن
نــاديــه الـســابــق برشلونة
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظ ـ ــر فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح ب ـ ـ ــاب
الـ ـتـ ـف ــاوض ل ـم ـحــاولــة
إعادته إلى صفوفه.
ونشرت صحيفة
س ـبــورت الرياضية
ال ـك ـتــالــون ـيــة أم ــس،
في غالفها الرئيسي،
ع ـ ـنـ ــوان "ط ـ ـ ــاق بـيــن
بي إس جي ونيمار"،
مبينة أن هناك إمكانية

كبيرة لرحيل المهاجم الدولي البرازيلي
هذا الصيف ،بعدما أبلغ إدارة النادي في
مــايــو الماضي بـعــدم رغبته فــي الـعــودة
إلى باريس.
وأوضحت أن الالعب البالغ  27عاما،
والـ ــذي عــانــى ط ــوال عــامـيــه ف ــي بــاريــس
م ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات ،وي ــواج ــه حــال ـيــا تهمة
اغـتـصــاب ،وتـعــرض لــإيـقــاف فــي نهاية
الموسم لالعتداء على أحد المشجعين،
يشعر بــاإلحـبــاط بسبب تـلــك الـمــواقــف،
التي يضاف إليها فشل النادي أوروبيا.
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه يـقــر بــارتـكــاب خطأ
حين رحل عن صفوف البرشا في صيف
 ،2017بعدما لجأ للشرط الـجــزائــي في
عقده البالغ  222مليون يــورو ،ليصبح
صــاحــب أغـلــى صفقة انـتـقــال فــي تاريخ
كرة القدم.

وأضــافــت أن مــدرب الـفــريــق ،األلماني
توماس توخيل ،لن يعارض رحيل نيمار،
خاصة أنه يرغب في إعادة تنظيم الفريق
عـبــر الـتـعــاقــد مــع العـبـيــن شـبــاب لديهم
ظمأ للتتويج باأللقاب ،ويشعر بالسأم
من المشكالت التي يثيرها نجوم الفريق.
وأشارت إلى أن برشلونة ينتظر فتح
ب ــي إس ج ــي ال ـب ــاب أم ــام ال ـت ـفــاوض من
أجل شراء الالعب ،وال يرغب في العودة
لــاش ـت ـبــاك م ــع م ـس ــؤول ـي ــه ،وأب ـ ـ ــرزت أن
اهتمام الـنــادي بطل فرنسا بضم العب
ال ــوس ــط ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو،
الـمـحـتــرف ف ــي ص ـفــوف ال ـب ـلــوغــرانــا ،قد
يساعد في إتمام العملية.
(إفي)

بييرهوف :عودة ساني إلى البوندسليغا إضافة كبيرة للمسابقة
أبدى أوليفر بييرهوف مدير
المنتخب األلماني لكرة القدم
ترحيبه باحتمال عودة ساني
نجم مانشستر سيتي ًإلى
الدوري األلماني ،مؤكدا أن نجم
خط الوسط سيشكل إضافة
كبيرة للبطولة.

ساني نجم مانشستر سيتي

قال أوليفر بييرهوف مدير المنتخب األلماني
لكرة القدم أمس األول ،إن العودة المحتملة لليروي
ساني إلى الدوري األلماني (بوندسليغا) ستشكل
إضافة هائلة للمسابقة.
وأبدى بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليغا،
رغ ـبــة ف ــي ض ــم ســانــي مـهــاجــم مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنـكـلـيــزي ،رغــم أن أولــي هوينيس رئـيــس بايرن
قال إن التعاقد "ليس مرجحا" نظرا للتكلفة العالية
للصفقة.
وقال بييرهوف في تصريحات لموقع "شبورت
بازر" األلماني "إذا كان العب مثل ليروي ساني هنا،
فإن هذا سيصب بالطبع لمصلحة البوندسليغا".
وبدأ ساني ( 23عاما) مسيرته االحترافية ضمن
صـفــوف شالكه قبل أن ينتقل فــي عــام  2016إلى
مانشستر سيتي حــامــل لقب ال ــدوري اإلنكليزي
الممتاز.
وقال بييرهوف إنه سعيد جدا بالالعبين الشبان
في المنتخب األلماني ،الذين أدوا دورا بــارزا في
الفوز على بيالروسيا 2-صفر يوم السبت الماضي
ف ــي الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس األم ــم
األوروبية المقبلة (يورو  ،)2020وينتظر مشاركتهم
في المباراة المقررة أمام استونيا بمدينة ماينز.

وأضاف" :إنه أمر مبهج أن نرصد مدى التطور
السريع لبعض الالعبين ،وذلك عندما نقارن بين
المستويات الحالية لليروي أو جوليان براندت أو
سيرج جنابري ومستوياتهم في الفترة السابقة
لكأس العالم ( 2018بروسيا)".
وأضـ ــاف" :إن ـهــم الع ـبــون وض ـعــوا بصمة معنا
حقا رغم أنهم اليزالون في أوائل العشرينيات من
أعمارهم .ما نحن بحاجة إليه اآلن هو االستمرارية".
وب ــات ــت الـعـنــاصــر ال ـشــابــة بـمـثــابــة كـلـمــة الـســر
الجديدة للمنتخب األلماني ،خالل المرحلة الجديدة
التي شهدت استبعاد توماس مولر وماتس هاميلز
وجيروم بواتينغ ،وذلك في أعقاب الخروج المبكر
والصادم للمنتخب األلماني من كأس العالم 2018
بروسيا.
ويرى بييرهوف أن براندت اتخذ القرار المناسب
بانتقاله مؤخرا إلى بوروسيا دورتموند قادما من
باير ليفركوزن ،وهــو مــا سيتيح لــه على األرجــح
المشاركة بشكل منتظم ضمن األساسيين.
وقــال بييرهوف "يمكنه التقدم خطوة جديدة
مع دورتموند ،بدال من االنتقال إلى برشلونة أو
ريال مدريد".
(د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة

«كوبا أميركا» في متناول
الجميع لكن الجماهير قلقة
ستكون بطولة كوبا أميركا
لكرة القدم محط أنظار العالم
في الفترة المقبلة ،إال أن نظام
البطولة سيتغير بعد العام
المقبل ،إذ ستقام كل أربع
سنوات.

التحاد أميركا الجنوبية في فضيحة فساد االتحاد
الــدولــي (الفيفا) ونقل نهائي كــأس ليبرتادوريس
العام الماضي إلى مدريد بعدما هاجمت جماهير
ريفر بليت حافلة فريق بوكا جونيورز .وتسببت هذه
الوقائع في توجيه لطمات قوية لمصداقية المنظمة.
ولــم يساعد أيـضــا ق ــرار ضــم الـيــابــان وقـطــر إلى
"كــوبــا أمـيــركــا" ه ــذا ال ـعــام فــي زي ــادة الـثـقــة بقيادة
المنظمة ،إذ تضم البطولة في المعتاد دول أميركا
الجنوبية العشر ،إضافة إلى فريقين يشاركان بدعوة
خاصة لكن هذه الفرق تكون في المعتاد من مناطق
أخرى في األميركتين.
لكن مهما كان السبب ،فإن المنظمين والجماهير
سيأملون أن تحصل كرة القدم على كل االهتمام في
دولة تضم منشآت تم تحديثها أو شيدت من أجل
كأس العالم .2014
ورغم استبعاد نيمار بسبب اإلصابة ،فإن العبين
مـثــل ليونيل ميسي وسـيــرجـيــو أجــويــرو وثنائي
أوروغ ــواي إدينسون كافاني ولويس ســواريــز من
بين األفضل في العالم.
وي ـصــل كــل ه ــؤالء إل ــى ال ـبــرازيــل لـلـمـشــاركــة في
واحدة من أكثر البطوالت التي تعد فيها المنافسة
مفتوحة تماما.
ولم تفز البرازيل بكأس كوبا أميركا منذ 2007
ويحتاج المدرب تيتي ألداء جيد بعد مسيرة مخيبة
لآلمال في كأس العالم في روسيا ،حيث خرج أبطال
العالم خمس مرات من دور الثمانية.
وتتوق األرجنتين أيضا للفوز بــأول لقب كبير
منذ "كوبا أميركا  "1993لتمنح ميسي أخيرا لقبا
دوليا يضاف إلى عشرات األلقاب التي حققها على
مستوى األندية.
ولم تعد تشيلي قوية مثلما كانت حيت نالت لقب
آخر نسختين من البطولة في  2015و 2016لكن ال
يمكن استبعادها بجانب كولومبيا وأوروغ ــواي
وبيرو فنزويال من المنافسة.

ستكون كأس كوبا أميركا لكرة القدم ،التي تنطلق
هذا الشهر ،الثالثة في أربع سنوات ،لكن بالنسبة
لهؤالء الذين يعانون جرعة مفرطة من بطولة أميركا
الجنوبية فإن النهاية أصبحت على مرمى البصر،
لكن ليس اآلن.
والبطولة التي تنطلق فــي ســاو بــاولــو يــوم 14
يونيو سيعقبها نسخة أخــرى مــن "كــوبــا أميركا"
الـعــام المقبل ،رغــم أن الــدولـتـيــن اللتين تشتركان
في االستضافة تفصلهما آالف الكيلومترات وهما
كولومبيا واألرجنتين .لكن بعد ذلك قال منظمون إن
هذا يكفي وستقام البطولة كل أربع سنوات.
وي ــأت ــي ال ـ ـقـ ــرار ض ـم ــن ع ـم ـل ـيــة ت ـج ــدي ــد واس ـع ــة
النطاق يقودها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم،
(الكونميبول) حتى تتماشى كل بطوالته مع النظام
األوروبي ،وستقام "كوبا أميركا" كل أربع سنوات في
نفس عام بطولة أوروبا.
وعلى مستوى األندية ،سيتخلص الكونميبول
م ـ ــن ن ـ ـظـ ــام ال ـ ــذه ـ ــاب واإلي ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي نـ ـه ــائ ــي ك ــأس
ليبرتادوريس وكأس سودامريكانا ،ويحل محلهما
مباراة نهائية واحدة في مالعب محايدة.

الجماهير غير راضية
وقوبلت التغييرات بمقاومة من الجماهير التي
تقول إن من الظلم أن يحتاج المشجعون في واحدة
من أفقر مناطق العالم السفر آلالف الكيلومترات من
أجل مشاهدة المباريات الكبيرة.
كما قوبلت ق ــرارات منح "فـيـسـبــوك" حـقــوق بث
بـعــض الـمـبــاريــات فــي ك ــأس لـيـبــرتــادوريــس ،التي
ت ـعــادل دوري األب ـطــال فــي أمـيــركــا الجنوبية،
ً
بخيبة أمل حول القارة التي تعاني انقطاعا
ً
مـتـكــررا فــي اإلنـتــرنــت .وتــأتــي التغييرات
مــع محاولة الكونميبول تـجــاوز سنوات
الفساد والفوضى.
ووجهت اتهامات إلى آخر ثالثة رؤساء

ً
البرتغالي فونسيكا مدربا لروما

ع ـي ــن ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ــاول ــو
ً
ف ــون ـس ـي ـك ــا مـ ـ ــدربـ ـ ــا ل ــروم ــا
اإليطالي بعقد مدته سنتان
ً
ً
قابلة للتجديد عاما إضافيا،
ك ـم ــا أع ـل ــن نـ ـ ــادي ال ـعــاص ـمــة
اإليـطــالـيــة فــي بـيــان رسمي
أمس.
ون ـق ــل ال ـب ـيــان ع ــن رئـيــس
ال ـ ـن ـ ــادي ،األمـ ـي ــرك ــي جـيـمــس
بالوتا" :باولو هو شــاب وطموح
يملك خبرة عالمية وعقلية فائزةُ .يشهد
له اعتماده على كرة هجومية وشجاعة
وال ش ــك ب ــأن ذل ــك سـيـجـعــل أن ـصــارنــا
متحمسين".
أمــا فونسيكا فـقــال" ،أن ــا متحمس
لمواجهة هذا التحدي الذي ينتظرنا

فونسيكا

وأتطلع بفارغ الصبر للتواجد في روما
ومقابلة أنصار الفريق وبدء العمل .أعتقد
ً
أنه باستطاعتنا القيام بعمل جيد معا".
وكـ ــان رومـ ــا الـ ــذي بـلــغ نـصــف نهائي
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا ع ــام  ،2018عــاش
ً
ً
مــو سـمــا مخيبا  ،واستغنى عــن خدمات
مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس
ً
الماضي وعين بــدال منه بصورة موقتة
كالوديو رانييري.
وبعد ان حــاول التعاقد مــع أنطونيو
كونتي ال ــذي انتقل لــإشــراف على إنتر
ميالن ،ومع جيان بييرو غاسبيرني الذي
جدد عقده مع أتاالنتا المتأهل الى دوري
أبـطــال أوروب ــا ،لجأ روم ــا إلــى فونسيكا
ال ـ ـ ـ ــذي أش ـ ـ ـ ــرف عـ ـل ــى ت ـ ــدري ـ ــب ش ــاخـ ـت ــار
دانييتسك األوكراني في المواسم الثالثة

أعـ ـ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــدي الـ ـ ــدولـ ـ ــي روب ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي ،مهاجم بــا يــرن ميونيخ
بطل الدوري األلماني لكرة القدم ،عن أمله
أن يتعاقد فريقه مع مهاجم آخر من أجل
الموسم المقبل.
وق ـ ــال ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي لـمـجـلــة "كـيـكــر
ش ـ ـبـ ــورت" ،أم ـ ــس" :إذا كـ ــان ل ــدي ــك خـيــار
ال ـم ـهــاجــم ال ـثــانــي ف ـهــذا أف ـضــل لـلـفــريــق،
وكذلك بالنسبة إلي".
وي ـ ـعـ ــد ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي ( 30ع ــام ــا)
الـمـهــاجــم الـصــريــح الــوحـيــد فــي صفوف
الـ ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري ب ـعــد رح ـي ــل س ــان ــدرو
فــاجـنــر إل ــى تيانغين تـيــدا الصيني في
يناير الماضي.
وبإمكان نيكو كوفاتش ،المدير الفني
للبايرن ،االعتماد على سيرجي نابري

استهلت الـيــابــان ،بطلة  2011ووصـيـفــة ،2015
مشوارها في نهائيات مونديال السيدات لكرة القدم
المقام في فرنسا حتى السابع من يوليو المقبل،
بتعادل سلبي مخيب مع األرجنتين أمس األول على
ملعب "بارك دي برانس" في باريس ،ضمن الجولة
األولى من منافسات المجموعة الرابعة.
وكانت اليابان ،التي أصبحت أول منتخب آسيوي
يحرز اللقب العالمي عام  2011بفوزها على الواليات
الـمـتـحــدة بــركــات الـتــرجـيــح قـبــل أن ت ــرد األخ ـيــرة
اعـتـبــارهــا فــي النسخة التالية عــام  2015بفوزها
الـكـبـيــر  ،5-2مــرشـحــة ف ــوق ال ـع ــادة لـحـســم الـنـقــاط
الثالث لمصلحتها ضد منتخب يخوض النهائيات
للمرة األولى منذ  2007ولم يسبق له أن تجاوز دور

المجموعات في مشاركتيه السابقتين.
وت ـ ـصـ ــدرت إن ـك ـل ـت ــرا ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـع ــد ف ــوزه ــا
األحــد الماضي  2-1على اسكتلندا التي تلعب في
الجولة الثانية الجمعة ضد اليابان ،على أن تلتقي
األرجنتين مع إنكلترا.
وفي المجموعة الخامسة ،بدأت كندا مشاركتها
السابعة على التوالي في النهائيات (أفضل نتيجة
حلولها رابعة عام  ،)2003بالفوز على الكاميرون
بهدف وحيد سجلته كاديشا بوكانان في الدقيقة
األخيرة من الشوط األول ،مانحا بالدها الصدارة
مؤقتا بانتظار مباراة نيوزيلندا مع هولندا التي
أقيمت أمس.

ً
ً
 15ناديا إيطاليا تعارض تعديالت دوري األبطال

ليفاندوفسكي يلمح إلى أهمية
التعاقد مع مهاجم آخر
وتــومــاس مولر مكان ليفاندوفسكي أو
خلفه.
كما يمتلك كوفاتش خيارا
آخ ــر يتمثل فــي ي ــان فيتي
ارب ( 19ع ــا م ــا) ا لـ ـق ــادم
م ــن ص ـفــوف هــامـبــورغ
الـ ـمـ ـن ــاف ــس ب ــال ــدرج ــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــدءا م ــن
الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل.
ك ـمــا ي ـضــم بــايــرن
بين صفوفه كذلك
الـ ـجـ ـن ــاح ال ـص ــاع ــد
ال ـف ــون ـس ــو دي ـف ـيــز،
الذي يأمل الصعود
إلى الفريق األول.
(د ب أ)

األخـيــرة ونجح في قيادته إلــى الثنائية
المحلية في كل موسم.
وس ـي ـخــوض رومـ ــا ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي
الثاني لمسابقة الدوري األوروبي (يوروبا
ل ـي ــغ) وق ــد يـسـتـغـنــي ع ــن ب ـعــض العـبـيــه
االســاس ـي ـيــن ألس ـب ــاب اق ـت ـصــاديــة أمـثــال
المهاجم البوسني إدين دزيكو ،المدافع
ال ـي ــون ــان ــي كــوس ـتــان ـت ـي ـنــوس م ــان ــوالس
وال ـظ ـه ـي ــر األي ـ ـسـ ــر الـ ـص ــرب ــي أل ـك ـس ـنــدر
كوالروف.
يذكر أن آخر مدرب أجنبي لروما كان
الفرنسي رودي غــارسـيــا ال ــذي أقـيــل من
منصبه في يناير عام  2016بعد مكوثه
سنتين ونصف على رأس الجهاز الفني
للفريق.

اليابان تستهل مشوارها بتعادل
مخيب في مونديال السيدات

ليفاندوفسكي

ً
عـ ـ ـ ــارض  15نـ ـ ــاديـ ـ ــا م ـ ــن الـ ــدرجـ ــة
األولى اإليطالية اإلصالحات الجدلية
لرابطة األنــديــة األوروب ـيــة المقترحة
ع ـلــى مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
فــي كــرة الـقــدم ،التي يدعمها
يوفنتوس بطل الــدوري في
آخر ثماني سنوات ،بحسب
ما أشارت تقارير صحافية.
وكـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس ي ــوف ـن ـت ــوس
وراب ـ ـطـ ــة األنـ ــديـ ــة األوروب ـ ـيـ ــة
أندريا أنييلي ،دافع األسبوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ع ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــات
ً
المقترحة ،مؤكدا أنها تهدف
إلى حماية األندية الصغيرة
من سطوة البطوالت الخمس
الكبرى لألندية.
وتم إجراء تصويت االثنين

م ــن راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي بـشــأن
ّ
نص مشترك معارض للمشروع ،فكان
يــوف ـن ـتــوس ال ـم ـع ـتــرض ال ــوح ـي ــد ،في
حين امتنعت أندية روما ،انتر ،ميالن
وفيورنتينا عــن الـتـصــويــت ،بحسب
صحيفة "ال غازيتا ديلو سبورت".
وتقترح رابطة األندية األوروبية
نـ ـظ ــام مـ ـس ــابـ ـق ــات بـ ـمـ ـش ــارك ــة 128
ً
ن ــادي ــا م ــوزع ــة ع ـلــى ث ــاث ب ـطــوالت
ً
ً
(عوضا عن بطولتين حاليا) بغرض
ً
اعتمادها بدءا من عام .2024
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـصـ ـيـ ـغ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
س ـي ـك ــون دوري األب ـ ـطـ ــال م ــن أرب ــع
مجموعات من ثمانية فرق في الدور
ً
األول ،ب ـ ــدال م ــن ال ـص ـي ـغــة الـحــالـيــة
لثماني مجموعات مــن أربـعــة فــرق،
بحيث تـتــأهــل ال ـفــرق الـسـتــة األول ــى

مــن كــل مجموعة إلــى النسخة
الـمـقـبـلــة ،ب ـصــرف الـنـظــر عن
ت ــرتـ ـيـ ـبـ ـه ــا ف ـ ــي ب ـط ــوالت ـه ــا
الوطنية ،ما قد يقلص بشكل
كبير أهمية تلك البطوالت.
ورأت األن ــدي ــة االي ـط ــال ـي ــة الـ ـ ـ 15
ً
ال ـم ـعــارضــة أن خ ـط ـطــا م ـمــاث ـلــة قد
تـخـفــض  35فــي الـمـئــة مــن إيـ ــرادات
الدرجة األولى.
ً
وال تالقي التعديالت رواجا لدى
ً
بعض البطوالت وخصوصا رابطة
ال ــدوري اإلنكليزي التي عارضتها
باإلجماع.
وعـ ــارضـ ــت اإلص ـ ــاح ـ ــات سـبـعــة
أنــديــة إسـبــانـيــة ،لــم يكن العمالقان
ريــال مــدريــد وبرشلونة مــن بينها،
إلــى جانب أندية ال ــدوري األلماني،

ً
ف ـي ـمــا وقـ ــف  17ن ــادي ــا م ــن ال ــدرج ــة
األولى الفرنسية في وجه المشروع
وامتنع عن التصويت كل من باريس
سان جرمان وليون ومرسيليا.
وستبحث رابطة األندية واالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم وراب ـ ـطـ ــة
الدوريات التي تضم مئات األندية،
الـتـعــديــات الـمـقـتــرحــة فــي اجـتـمــاع
يعقد في  11سبتمبر.

ووريرز ينعش آماله في نهائي الـ «»NBA
بانتصار مثير على رابتورز
ان ـتــزع غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز فــرصــة تــوديــع أقــدم
ملعب في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين (،)NBA
بإرجائه حسم اللقب بعد فوزه ،أمس األول 105-106 ،على
تورونتو رابتورز في معقل األخير ،فارضا مباراة سادسة
مقررة الخميس في قاعته "أوراكــل أرينا" مع األمــل في
مباراة سابعة حاسمة األحد في ملعب منافسه الكندي.
ومـ ــع ان ـت ـق ــال ووريـ ـ ــرز ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل الـ ــى ســان
فرانسيسكو وملعبه الجديد الذي كلفهم مليار دوالر،
ستكون المباراة السادسة الخميس األخيرة للفريق في
الملعب الذي بني قبل  53عاما ،والذي اعتمده غولدن
ستايت معقال له منذ .1971
ويــأمــل فــريــق ال ـمــدرب ستيف كـيــر أن يـعــوض على
جمهوره خيبة المباراتين السابقتين اللتين خاضهما
ف ــي ه ــذه الـسـلـسـلــة عـلــى "أوراكـ ـ ــل أريـ ـن ــا" ،حـيــث خسر
األسبوع الماضي  123 -109ثم  ،105 -92لتأجيل الحسم
الى األحد ومحاولة الفوز بلقب ثالث تواليا ورابع في
خمسة مواسم.

الملعب الذي بني في بادئ األمر الستضافة مباريات
الوافد الجديد الى الدوري الوطني للهوكي كاليفورنيا
سيلز بـيــن  1967و 1976قـبــل انـتـقــال رخـصــة الفريق
الى كليفالند ،كان مسرحا لـ  66حفال موسيقيا لفرقة
موسيقى الروك "غرايتفول ديد" ،التي استخدمت هذا
الملعب أكثر من أي منشأة أخرى خالل مشوارها الفني.

عالقة ووريرز بالملعب
وبالنسبة لعالقة ووري ــرز بـهــذا الملعب ،فقد توج
الـفــريــق بــالـلـقــب مــرتـيــن حـيــن ك ــان فــي فـيــادلـفـيــا قبل
االنتقال الى كاليفورنيا والفوز بلقبه األول على "أوراكل
أري ـنــا" ع ــام  ،1975وص ــوال ال ــى الـحـقـبــة الـحــالـيــة التي
شهدت تتويجه ثالث مرات في المواسم األربعة األخيرة،
وخوضه النهائي الخامس تواليا.
هذا المبنى لالعب الفريق درايموند غرين الذي لعب
دورا مفصليا في الفوز بالمباراة الخامسة بعد اعتراضه
محاولة ثالثية لكايل الوري فــي الثانية األخـيــرة من

اللقاء ،كان "رائعا علينا .كان رائعا علي شخصيا وعلى
جميع الشبان الذين لعبت معهم ،ومن المؤكد أننا نريد
توديعه بالطريقة المناسبة ،وأن نعلق الفتة (األبطال)
أخرى قبل أن نخرج منه".
وبدوره ،عاد أندريه إيغووداال الذي نال لقب أفضل
العب في نهائي  ،2015بالذاكرة الى سلسلة المباريات
السبع التي خاضها ووريرز في الدور األول من "بالي
أوف" عــام  2014وخسرها أم ــام ج ــاره لــوس أنجليس
كليبرز ،متحدثا عن اللحظات المفضلة لديه في هذا
الملعب ،السيما التشجيع الصاخب من الجمهور.
وعاد المدرب ستيف كير بالذاكرة الى أيامه كالعب
عندما كان يحل ضيفا على "أوراكــل أرينا" إن كان مع
فينيكس صنز ،كليفالند كافالييرز ،أورالندو ماجيك،
شيكاغو بولز ،سان أنتونيو سبيرز أو بورتالند ترايل
باليزرز.
وقال ابن الـ 53عاما ،الفائز بلقب الدوري كالعب أربع
مــرات مع شيكاغو ومــرة مع سان أنتونيو ،إن "الكثير

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

دي ماركوس نجم ووريرز يسجل في سلة رابتورز
من ذكرياتي المفضلة هنا كانت من أيامي كالعب حين
كنت معجبا جدا بالطاقة الموجودة في هذا المبنى،
الطاقة القادمة من جمهور لم يكن لديه الكثير لتشجيعه
بكل صراحة".
وتابع" :مر ووريرز بفترة جفاف طويلة (دون ألقاب
أو حتى مشاركات في البالي أوف الذي شارك فيه مرة
واحدة بين  1994و ،)2012ومع ذلك كنت تأتي الى هنا

اإلعالنات:

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

وترى هذه األجواء ،الطاقة التي يمكن أن تشعر بها".
هذا األمر يجعل الرحيل عن "أوراكل أرينا" وأوكالند
صعبا على شون ليفينغستون الذي وصف ما يشعر به
بـ"الحلو المر ...هناك الكثير من التاريخ هنا ،التقاليد،
والالعبين الفخورين جدا .نحن نلعب لجمهورنا هنا"،
مضيفا" :يعني لنا الكثير أن نكون قادرين على اللعب
أمام هذه المدينة".

الشكاوى والتوزيع:

•

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

َّْ
 ...ورد ...غطاها

الله بالنور

«القوى العاملة»:

فرض غرامات على الكنيسة الكاثوليكية
لعدم التزامها بتشغيل عمالة وطنية
رغم استحالة توافر رجال دين مسيحيين
كويتيين للعمل فيها

د .ناجي سعود الزيد

رجاء ...دعوا األمر ألهله

حتى لو فكرنا في االستيراد فإن القانون يمنع
تجنيس غير المسلمين! كما ال يقبل القساوسة أن
يقوم بمهامهم "المؤذن الوافد"! وال تقبل الكنيسة
عمالة وهمية مقابل دعم العمالة! لتصبح هذه
الغرامات أحد أشكال دفع الجزية باسم القانون
وفي ظل الدولة المدنية!

طفل يعلق بالجب  ٤أيام
أعلنت السلطات الهندية أمس
ال ـع ـثــور ع ـلــى ط ـفــل ف ــي الـثــانـيــة
ميتا ،بعدما علق أكثر من  4أيام
داخ ــل بـئــر ،مما فـ ّ
ـجــر تظاهرات
للتنديد بتأخر فرق اإلغاثة في
أداء مهماتها.
وك ــان فــاتــح فير سينغ سقط
الخميس الماضي في بئر بعمق
 33م ـتــرا ،و ق ـطــر  23سنتيمترا
عـنــدمــا ك ــان يـلـعــب ف ــي الـحـقــول
ال ـم ـجــاورة لـمـنــزلــه فــي مقاطعة
ســان ـغــرور فــي الـبـنـجــاب شمال
ال ـه ـن ــد ،وهـ ـ ــذه ال ـب ـئ ــر ك ــان ــت قــد
حـفــرتـهــا عــائـلـتــه ل ــري حقولها
لكنها خ ــارج الـخــدمــة مـنــذ عــام
.1991
وق ـ ــال ال ـع ـضــو ف ــي الـجـمـعـيــة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ب ــوالي ــة ال ـب ـن ـجــاب
فيجاي إ يـنــدر سينغال ،لوكالة
ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس" ،ال ـ ـط ـ ـفـ ــل ف ـ ــارق
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة .لـ ـق ــد سـ ـح ــب ع ـنــاصــر

اإلغـ ــاثـ ــة ج ـث ـتــه ع ـن ــد ال ـخــام ـســة
صباحا".
ونـقـلــت ط ــواف ــة طـبـيــة الـطـفــل،
الذي ُمد بأنبوب أكسجين ،لكن
دون أي م ــأك ــل أو مـ ـش ــرب ،إلــى
م ــدي ـن ــة ش ــان ــديـ ـغ ــارغ ،وأع ـل ـنــت
وفاته في المستشفى.
وتظاهر قرويون غاضبون في
مكان الحادثة ،وأطلقوا شعارات
مـنــاهـضــة لـلـحـكــومــة الـمـحـلـيــة،
وك ــذل ــك عــاقــت ت ـظــاهــرات حــركــة
المرور في أحد الطرق الرئيسية
قبل أن تعيد الشرطة فتحه.
(أ ف ب)

وفيات
محمد حسين أحمد الشمالي

 57عاما ،شيع ،الرجال :الدعية ،ق ،4شارع
ح ـم ــزة ب ــن ع ـبــدا ل ـم ـط ـلــب ،م ،18حسينية
الشمالي ،النساء :القرين ،ق ،3ش ،4م،47
ت98033390 ،60606080 :

عبدالله عدنان عبدالله الشتيل

 39عاما ،شيع ،الرجال :العدان ،ق ،2ش،81
م ،5ال ـن ـســاء :ال ــرح ــاب :ق ،2ش ،2م ،59ت:
99270722 ،55055213

بجاد سيف بجاد المطيري

 54عاما ،شيع ،الرجال :خيطان ،ق ،10ش،5
م ،4النساء :الزهراء ،ق ،1ش ،111م ،15ت:
66181855 ،94188889

رقية دخيل الرشيد

 87عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،ال ـ ــرج ـ ــال :ال ـخ ــال ــدي ــة،
ق ،3ش ـ ــارع س ــال ــم ب ــوقـ ـم ــاز ،م ،22مـقــابــل
نـ ــادي ال ـف ـتــاة ،دي ـ ــوان ال ـس ــرح ــان ،الـنـســاء:
الخالدية ،ق ،3شــارع سالم بوقماز ،م،20
ت69099931 :

مواعيد الصالة
وليد علي سعود البطاح

 66عــامــا ،شيع ،الــرجــال :ديوانية جمعية
الشعب ،النساء :الشعب ،ق ،6شارع عبدالله
الرومي ،م ،9ت50322668 ،60001984 :

عبدالرحيم عبدالنبي عوض بهبهاني

 67عاما ،شيع ،الرجال :مبارك العبدالله،
مسجد الوزان ،النساء :صباح السالم ،ق،5
ال ـش ــارع األول ،ج ،2م ،13ت،99054599 :
60602266

خلدة عشبان محمد المطيري

زوجة حسين مروي المطيري
 49عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر،
صـ ـ ـب ـ ــاح ا لـ ـ ـن ـ ــا ص ـ ــر ،ق  ،4ش  ،32م  ،6ت:
55067660 ،97787598

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

03:13
04:48
11:48
03:22
06:48
08:20

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

44
28
ً
 07:44صب ــاحـ ـ ــا
 07:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:52صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:40ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا

َ
ومح ّد
َ يمكن مـ ّـر عليكم الخبر مــرور الـكــرام،
ث ّب ْت ،لكن عجزت وأنا أفكر بهذا الخبر "الفلتة"
الذي نشرته "السياسة" على الصفحة األولى يوم
االثنين الماضي.
على كـ ٍّـل الخبر يـقــول" :الـقــوى العاملة ّ
تغرم
الكنيسة الكاثوليكية لـعــدم تعيين قساوسة
كــويـتـيـيــن" ،ويـسـتــرســل الـخـبــر لـيـقــول "فــرضــت
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة غ ــرام ــة 100
دينار على إقامات رجــال الدين والعاملين في
الكنيسة الكاثوليكية لعدم التزامها بتشغيل
نسبة العمالة الكويتية الوطنية المطلوبة ،رغم
استحالة تــوافــر رج ــال ديــن مسيحيين للعمل
في الكنيسة".
وكان تعليق الكنيسة على ذلك أن الكويت ال
يوجد بها رجال دين كويتيون سوى واحد فقط،
فمن أين نأتي بمواطنين كويتيين للعمل كرجال
ً
دين في الكنيسة؟ ،معتبرة تطبيق قانون العمالة
ً
الوطنية على الكنيسة الكاثوليكية ضربا من
الخيال لصعوبة تحقيقه"!!
أنا اآلن ّ
بودي أن أفهم ،هل هناك في الحكومة
ً
َمــن يفهم فـعــا طريقة اختيار القساوسة وما
هي مهامهم؟ وبعدين من قال إن هناك كويتيين
مسيحيين مؤهلين لشغل هذا المنصب ،وما هي
مؤهالت القساوسة الدارسين للعلوم الدينية
والالهوت؟!
يعني أن الضجة التي أثيرت قبل فترة عن عدم
استحقاق المسيحي للجنسية الكويتية لو كانت
ُ
صحيحة ،فكيف تجبر الحكومة الكنيسة على
تعيين ّ
قس كويتي ...ما هذا التناقض؟!
ّ
رج ـ ـ ـ ــاء ...ف ــك ــون ــا م ــن ال ـت ــدخ ــل ب ـش ــأن خ ــاص
باألديان األخرى وتعييناتها ،وبعدين تقولون
القساوسة الكويتيين حصلوا على شهاداتهم
بالتزوير ،ألن وزارة التعليم العالي سترفض
معادلتها.
رجـ ـ ـ ـ ــاء ...ف ـبــال ـع ـقــل وال ـم ـن ـط ــق ي ـج ــب إع ـف ــاء
ً
ال ـك ـن ــائ ــس ج ـم ـي ـعــا م ــن شـ ــرط ن ـس ـبــة ال ـع ـمــالــة
الوطنية ،ألن مثل هذه األمور لها خصوصيتها،
ّ
والتميز والتعيين،
ولها أسلوبها في االختيار
ف ـه ــي ل ـي ـســت وظ ـي ـف ــة عـ ــاديـ ــة ،ول ـه ــا شــروط ـهــا
وأحـ ـك ــامـ ـه ــا ،وهـ ـن ــاك أف ـ ـ ــراد م ــؤهـ ـل ــون لـلـحـكــم
واالختيار في مثل هذه األمور.

