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«موعدها مرهون بصدور مرسوم بتحديد الدوائر االنتخابية وفقا لقانون البلدية»
فهد التركي

لدى إجابته عن سؤال نيابي
عدم تحديد
بشأن سبب ً
الحكومة موعدا لالنتخابات
البلدية ،قال الوزير الجبري إن
ذلك يرجع إلى عدم صدور
مرسوم بتحديد الدوائر العشر.

ً
كشفت الحكومة أن سبب عدم تحديدها موعدا النتخابات المجلس
ً
البلدي ،يرجع إلى عدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر االنتخابية ،وفقا
ألحكام المادة الرابعة من قانون البلدية.
وقالت الحكومة ،على لسان وزيــر البلدية وزيــر األوق ــاف والشؤون
اإلسالمية السابق محمد الجبري (وزير اإلعالم الحالي) ،في إجابته عن
ً
سؤال للنائب عادل الدمخي ،إنه نظرا إلى إلغاء القانون السابق رقم ()5
لسنة  2005بشأن البلدية ،فقد تم إلغاء جدول الدوائر االنتخابية المرفقة
به ،وعليه حتى تتم الدعوة النتخابات بلدية ،فإن األمر يستلزم صدور
مرسوم بتحديد الدوائر العشر ،ثم إعداد جداول ،وحيث إن هذا المرسوم
االنتخابات.
لم يصدر حتى اآلن ،لذا لم تتم الدعوة إلى ُ َ
وأضاف الجبري أن الجداول االنتخابية لم تنشر في فبراير الماضي،
ً
كما ينص القانون ( )35لسنة  1962بشأن انتخابات مجلس األمة ،نظرا
إلى عدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر العشر لـ «البلدي» ،بعد أن تم
ً
إلغاء جداول القانون السابق ،مبينا أن األمر ال يحتاج إلى صدور مرسوم
ً
خاص يعرض على مجلس األمة خالل  15يوما ،حيث تعد وزارة الداخلية
ً
تلك الجداول من خالل لجان يصدر الوزير قــرارا بتشكيلها ،وذلك بعد
ً
صدور مرسوم بتحديد الدوائر استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من
القانون ( )33لسنة .2016
وأكد الجبري أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب ،وإذا
ُحل وجب إجراء االنتخابات ومجيء مجلس جديد فيما ال يتجاوز 60
ً
ً
يوما ،على أن يدعى الجديد إلى االنعقاد وفقا ألحكام المادة ( )6من هذا
ً
القانون ،وفي حالة حل المجلس تطبيقا ألحكام الفقرة السابقة ،تتولى
اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس ال ــوزراء تصدر بمرسوم من ذوي
الخبرة ،وذلــك إلــى حين تشكيل المجلس الجديد ،وال تشمل 02

قطر تكتسح اليمن ...والعراق يتعادل مع البحرين

جانب من لقاء العراق والبحرين
أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ـ ـ ــي « خـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي »23
(تصوير نوفل ابراهيم)
٣١

«الشؤون التجارية واألموال العامة وأسواق المال واإلعالم»

الهاشم :ناصر الصباح متفهم لمطالب «المالية البرلمانية»

●

أصـ ـ ـ ــدر الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـس ـت ـش ــار ضـ ــرار
ً
العسعوسي تعميما تضمن أربعة قرارات بإعادة
اختصاصات نيابات الشؤون التجارية ،واألموال
العامة ،وأسواق المال ،واإلعالم.
وأك ــد العسعوسي ،فــي تعميمه ،أن تطبيق
هذه القرارات سيبدأ أول يناير المقبل بالنسبة
لـلـبــاغــات والـقـضــايــا ال ـتــي ت ــرد إل ــى الـنـيــابــات
ً
الجزئية اعتبارا من هذا التاريخ ،على أن يستكمل
أعضاء النيابات الجزئية التحقيق في البالغات
والقضايا المعروضة عليهم قبل هذا التاريخ.

اقتصاديات

إدارة ترامب تحقق في عرقلة أوباما
ملف تجارة «حزب الله» بالمخدرات
يـبــدو أن الطريقة الـتــي تعامل
ب ـهــا الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي الـســابــق
بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا مـ ــع م ـل ــف ات ـج ــار
«ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ب ــال ـم ـخ ــدرات آخ ــذة
فــي الـتـفــاعــل ،بعدما طلبت إدارة
الرئيس دونالد ترامب ،ممثلة في
وزيـ ــر ال ـع ــدل جـيــف سـيـشـنــز ،من
القضاء فتح تحقيق حول تدخله
في هذا الملف.
ويأتي هذا التحقيق بعد نشر
ً
موقع بوليتيكو اإلخباري تقريرا

النجم الصاعد
في شرق آسيا
سري مولياني إندراواتي*

كييف تحصل على معدات أميركية متطورة
حــذرت السلطات الروسية الداعمة لالنفصاليين بشرق أوكرانيا
الواليات المتحدة من أن قرارها األخير تزويد كييف بـ«قدرات دفاعية
مـتـقــدمــة» يمكن أن ي ــؤدي إل ــى «ح ـمــام دم» فــي الـمـنــاطــق االنفصالية
المتاخمة لروسيا.
وقــال نائب وزيــر الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ،في بيان،
إن «واشنطن تدفع بشكل واضــح السلطات األوكرانية باتجاه حمام
دم جديد».
وهاجم ريابكوف الحكومة األوكرانية الموالية للغرب التي تواجه
ً
ً
تمردا انفصاليا بمناطق تسكنها أغلبية ناطقة بالروسية02 ،

مسيحيو العالم يحتفلون بالميالد
وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة

٢٨

ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات م ـج ـمــوعــة ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ال ـس ـن ــوي ــة ،ال ـتــي
استضافتها مدينة واشنطن عاصمة الواليات المتحدة في شهر
ً
أكتوبر ،كان التفاؤل ملحوظا في ترقب طفرة تحسن ملموس في
االقتصاد العالمي ،إذ يتوقع أحدث تقارير آفاق االقتصاد العالمي
الصادر عن صندوق النقد الدولي َت ُ
سارع النمو العالمي إلى 3.6
في المئة في عام  ،2017ثم إلى  3.7في المئة في عام  .2018ولم
يكن من المستغرب أن تستمر الزيادة في االستثمار ،والتجارة،
واإلنتاج الصناعي ،وثقة قطاع األعمال والمستهلكين ،في العديد
من االقتصادات والمناطق الرئيسية.
وتعتزم إندونيسيا االستفادة بشكل كامل من هذه الطفرة ،ففي
ً
عام  ،2017سجلت باطراد معدل نمو محترما بلغ نحو  5في المئة
بفعل تزايد االستثمار
أفضل من أغلب االقتصادات الناشئةِ -ً
واالستهالك ،وتعافي الصادرات ،وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع
ً
أسعار السلع األساسية ،والواقع أن الصادرات أصبحت محركا
ً
ثالثا للنمو تستطيع البالد أن تعتمد عليه.
واألفضل من هذا أن مؤشرات االقتصاد الكلي في إندونيسيا
ً
ً
سليمة ،ف ــاآلن تشهد الـبــاد نـمــوا قــويــا فــي الــوظــائــف الجديدة
ً
واألجــور الحقيقية ،فضال عن معدل تضخم منخفض ومستقر
ً
ً
عند مستوى  4في المئة تقريبا ،وفضال عن ذلك كانت أسعار
المواد الغذائية ثابتة ،وثقة المستهلك قوية ،وأسعار 02

ً
غدا مقال «راغورام راجان»

إلى الحكومة لتتقدم بأفضل منه،
لـكـنـهــا ح ـتــى اآلن ل ــم تـبـعــث بــأي
رسالة لطلب سحبه من اللجنة.
وصــرحــت الهاشم لـ «الجريدة»
ب ـ ــأن ال ـل ـج ـن ــة أوض ـ ـحـ ــت لـ ــه أن ـهــا
مضطرة إلــى إع ــادة الـقــانــون «ألن
مـ ـ ــواده ي ـجــب أن ت ـ ــدرس ب ـصــورة
أفضل ،بحيث تكون مدينة الحرير
ق ــائـ ـم ــة بـ ــذات ـ ـهـ ــا ،عـ ـل ــى أن ت ـك ــون
تحت مظلة مجلس الــوزراء ،لعدم
خروجها عن الدولة» ،مشيرة إلى
أن الـلـجـنــة س ـتــدرس مع 02

«الشال» :البورصة مقبلة على
تطورات جوهرية ...وتعديل
تركيبة أسواقها مستحق
١٤

موسكو تحذر واشنطن
من «حمام دم» في أوكرانيا

وق ــال وزي ــر ال ـع ــدل ،فــي بـيــان،
إن الـتـحـقـيــق ال ـ ــذي أمـ ــر بفتحه
يرمي إلى «تقييم المزاعم بشأن
إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما
ينبغي ،ولضمان أن األمور جرت
ً
بالطريقة الصحيحة» ،مضيفا
أن «هـ ــذه مـســألــة مـهـمــة لحماية
األميركيين».
وأع ـ ـ ــرب س ـي ـش ـنــز ع ــن «أمـ ـل ــه»
أال تكون اإلدارة السابقة عرقلت
تحقيقات «دي آي إيه».
02

فهد الظفيري

ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـقـ ــد الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالقتصادية البرلمانية اجتماعها
ً
غدا لمناقشة قانون مدينة الحرير،
ب ـح ـضــور ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ناصر صباح األحمد ،قالت عضوة
ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ـب ــة ص ـف ــاء ال ـهــاشــم
إن اللجنة أخـبــرت الشيخ ناصر،
فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـتـ ـع ــارف ــي ال ـس ــاب ــق،
ب ـضــرورة إع ــادة مـشــروع القانون

«التجارة» :سحوبات
البنوك سليمة وتتم وفق
برمجيات دقيقة
١٣

١٢

يـفـيــد ب ــأن إدارة أوب ــام ــا عــرقـلــت
تحقيقات كانت الوكالة األميركية
لمكافحة المخدرات (دي آي إيه)
ت ـجــري ـهــا بـ ـش ــأن ش ـب ـكــة ل ـت ـجــارة
المخدرات تابعة للحزب اللبناني،
بسبب خشية الرئيس الديمقراطي
أن ت ــؤدي الـتـحـقـيـقــات إل ــى نسف
ال ـج ـه ــود الـ ـت ــي كـ ــان ي ـبــذل ـهــا فــي
حينه لحل أزمة البرنامج النووي
ً
اإليـ ــرانـ ــي ،وال ـت ــي أث ـم ــرت ات ـفــاقــا
ً
تاريخيا بين الدول الكبرى وإيران.

●

والـعـمــوالت على الـعـقــود الـتــي تبرمها الــدولــة،
ومخالفة قانون حماية الملكية العقارية ،إضافة
إلى جرائم المساس باالستقرار المالي وغسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وقضى التعميم بإعادة اختصاصات نيابة
أسواق المال ،السيما المتعلقة بهيئة األسواق
ً
وتـنـظـيــم األوراق ال ـمــال ـيــة ،م ـس ـنــدا إل ــى نـيــابــة
اإلعــام والمعلومات جميع جرائم المطبوعات
والنشر ،واإلعالم المرئي والمسموع ،والمعامالت
اإللـكـتــرونـيــة ،إل ــى جــانــب جــرائــم قــوانـيــن هيئة
تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات ،وتنظيم
اإلعالم اإللكتروني وحقوق المؤلف.
04

محتالو البورصة يعودون
بأدوات متطورة

«الوطني  -مصر» :مستمرون
في السياسة التوسعية
وتحقيق النجاحات وتعزيز
موقعنا بالسوق المصري

٠٨

العسعوسي يعيد اختصاصات  4نيابات
حسين العبدالله

١٦

محليات

مطالبة بقانون جديد لمدينة الحرير

وأس ـنــدت تـلــك ال ـق ــرارات إل ــى نـيــابــة الـشــؤون
التجارية التحقيق وإع ــداد القضايا للتصرف
ً
في  17نوعا من الجرائم والجنايات ،وأبرزها
ج ــرائ ــم ال ـش ـي ـك ــات وأع ـ ـمـ ــال الـ ـبـ ـن ــوك ،وج ــرائ ــم
تقنية المعلومات المرتبطة باألعمال البنكية
والبطاقات اإللكترونية ،إلــى جانب الجنايات
المنصوص عليها في قانون مقاطعة إسرائيل،
والجرائم المخالفة لمرسوم الرقابة على المعادن
الـثـمـيـنــة ،وق ــان ــون تـنـظـيــم ال ـص ـيــدلــة ،وقــانــون
الجمارك الخليجي الموحد.
ك ـمــا ح ــدد الـ ـق ــرار الـمـتـعـلــق بـنـيــابــة األمـ ــوال
العامة تحقيقها في جرائم حماية هذه األموال،

اقتصاد

مسيرة في احتفاالت عيد الميالد في مينسك بروسيا البيضاء أمس (رويترز)

«االئتمان» :تخريج الدفعة
األولى للمعينين الجدد

سيارات

25
تيرين 2018
عالم آخر من GMC

دوليات

٢٧

إيران تستعد لـ «قسد»...
و«الحشد» ينتشر
على حدود سورية

الثانية

األمير يهنئ إمبراطور
اليابان بذكرى ميالده

ةديرجلا

•
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الحكومة :ال انتخابات لـ «البلدي»...
اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة ،على أن تعرض قراراتها
ً
على المجلس الجديد خالل  15يوما من تاريخ أول اجتماع له.
ً
وأضاف أنه استنادا للمادة السالفة ،تم حل البلدي بموجب المرسوم
ً
( )240لسنة  ،2017وذلك نظرا إلى ترشح  5أعضاء النتخابات مجلس
ً
األمة في نوفمبر  ،2016واعتبارهم مستقيلين وفقا للمادة ( )13من
ً
الـقــانــون ( )33لسنة  ،2016فـضــا عــن تقديم  6أعـضــاء استقاالتهم،
وبــال ـتــالــي ت ـعــذر عـقــد الـجـلـســات ل ـعــدم اك ـت ـمــال ال ـن ـصــاب الـقــانــونــي،
ولمقتضيات المصلحة ا لـعــا مــة ،تــم تشكيل لجنة مؤقتة لممارسة
اختصاصات المجلس البلدي بموجب المرسوم  241لسنة .2017

مطالبة بقانون جديد...
الشيخ ناصر الصباح ،في هذا االجتماع الذي يعد األول من نوعه بعد
ً
توليه الحقيبة الــوزاريــة واإلش ــراف على هــذا الملف رسميا ،كل السبل
الخاصة بقانون المدينة.
وأوضـحــت أن اجتماع الغد سيبحث «إلــى أيــن وصلت الحكومة في
ال ـم ـشــروع ،ونـتــائــج االجـتـمــاعــات الـتــي عـقــدت بـيــن الـجـهــات الحكومية
المعنية ،وموعد تقديم المشروع الجديد ،والتوجه المطلوب من الحكومة
ً ً
على هذا الصعيد» ،مبينة أن الشيخ ناصر «كان متفهما جدا لما طرحته
على هذا الصعيد».
وأضــافــت« :كــانــت وجهة نـظــري ،التي طرحتها عليه أثـنــاء االجتماع
السابق ،هي ما حذرنا منه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق
الشيخ محمد العبدالله لدى طرح مشروع القانون بدور االنعقاد الماضي،
من أن هذا المشروع عبارة عن دولة داخل دولة ،لذلك تم رفضه ،ألن مواده
ً
لم تكن منطقية تماما».
إلى ذلك ،تناقش اللجنة في اجتماع الغد قانون المعاشات االستثنائية،
وسيحضر المناقشة من الجانب الحكومي وزير المالية د .نايف الحجرف.
بعث سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ،ببرقية تهنئة إلى
إم ـبــراطــور الـيــابــان أكيهيتو ،عـ َّـبــر فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه،
بمناسبة ذكرى ميالد اإلمبراطور ،متمنيا له موفور الصحة والعافية،
ولليابان كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

إدارة ترامب تحقق في عرقلة...
ب ــدوره ،أكــد المتحدث باسم مجلس األمــن القومي فــي عهد أوبــامــا،
إدوارد برايس ،أن «الرواية التي ُسردت في تقرير بوليتيكو ال تمت للواقع
ً
بصلة» ،مبينا أن «إدارة أوباما كــررت مرة تلو األخــرى أن المفاوضات
حول الملف النووي اإليراني كانت محصورة في هذه المسألة ،ونحن لم
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نتنازل في مسائل أخرى ،ولم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق،
بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات».
ً
وشــدد برايس على أن «المزاعم المناقضة غير صحيحة» ،مشيرا
إلى أن الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في «بوليتيكو»
ً
يعمل لمصلحة منظمات «تعارض عقائديا االتفاق النووي اإليراني»،
الذي يعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب خطأ يجب تصحيحه.
(عواصم  -وكاالت)

موسكو تحذر واشنطن...

ً
مضيفا أن «انتقاميي كييف يقصفون دونباس كل يوم ،وال يريدون
إجراء مفاوضات سالم ،ويحلمون بإزالة السكان العصاة ،والواليات
المتحدة قررت إعطاءهم أسلحة ليفعلوا ذلك».
وجاء التحذير الروسي غداة قرار واشنطن تزويد كييف بالمعدات
لمساعدتها على «بناء قدراتها الدفاعية على المدى البعيد من أجل
الدفاع عن سيادتها ،ووحدة أراضيها ،وردع أي اعتداء جديد» وهو ما
نظر إليه على أنه خطوة من شأنها تصعيد النزاع الذي أدى إلى مقتل
أكثر من  10آالف شخص منذ .2014
بــدوره ،رأى غريغوري كاراسين ،وهو نائب آخر لوزير الخارجية
الــروســي ،أن ق ــرار الــواليــات المتحدة سـيـقـ ّـوض الـجـهــود الـتــي تبذل
للتوصل إلــى حــل سياسي ألوكــرانـيــا عبر تطبيق اتـفــاقــات مينسك
الموقعة في .2015
وك ــرر مــوقــف مــوسـكــو الـتــي تــؤكــد أن ــه عـلــى الـسـلـطــات األوكــران ـيــة
الـتـفــاوض مــع المتمردين فــي «ح ــوار نزيه ومـبــاشــر» لتسوية النزاع
األوكراني الداخلي.
في هذه األثناء ،دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة
األلمانية أنجيال ميركل أطراف النزاع في شرق أوكرانيا إلى «تحمل
مسؤولياتهم ،وتطبيق االتفاقات المبرمة في أسرع وقت ممكن» ،في
مواجهة «االزدياد األخير النتهاك وقف إطالق اطالق النار» بالمنطقة.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو  4أيام من سحب موسكو عناصرها
الرسمية التي كانت موجودة بمركز لمراقبة اتفاق لوقف إطالق النار
بمنطقة تسيطر عليها السلطات األو كــرا نـيــة ،متهمة كييف بعرقلة
عملهم ومحملة إياها المسؤولية عن عواقب ذلك.
(موسكو ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

النجم الصاعد في شرق آسيا

ً
الفائدة منخفضة ،كما ظل سعر الصرف ثابتا ،وشهد االستثمار
ً
ً
المباشر المحلي واألجنبي ارتفاعا ملموسا ،بفضل زيادة اإلنفاق
على البنية األساسية.
ً
ً
وأضافت هذه االتجاهات اإليجابية زخما قويا لإلصالحات
الـجــاريــة ،وأفـضــل توقيت إلص ــاح سقف البيت عندما تكون
الشمس مشرقة ،ومــن هــذا المنطلق ال تدخر حكومة الرئيس
ً
جــوكــو وي ــدودو جـهــدا فــي اتـخــاذ التدابير األســاسـيــة الكفيلة
بإرساء األساس المتين الالزم لزيادة القدرة التنافسية في األمد
البعيد ،وإلى جانب اإلصالحات البنيوية ،نسعى إلى انتهاج
سياسات مالية ونقدية حصيفة ،في حين تتجاوز طموحاتنا
اآلفاق.
ويكمن الدليل على تقدم إندونيسيا في النتائج ،فقد اكتسبت
ً
ً
ً
إندونيسيا اعـتــرافــا دول ـيــا متناميا ،حيث أص ــدرت  3وكــاالت
ً
ً
ً
ً
تصنيف كـبــرى تصنيفا ائتمانيا اسـتـثـمــاريــا لـلـبــاد ،ووفـقــا
الستطالع أجرته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (غالوب)،
فــإن  80فــي المئة مــن مــوا طـنــي إندونيسيا يثقون بالحكومة
الوطنية ،وهي أعلى نسبة بين كل الدول التي شملتها الدراسة.
عـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك ارت ـف ــع تـصـنـيــف ال ـب ـنــك ال ــدول ــي «لـسـهــولــة
ً
ممارسة األعمال» في البالد إلى عنان السماء ،مسجال  34مرتبة
ً
ارتـفــاعــا منذ تولت الحكومة الحالية مهامها فــي عــام ،2014
ً
ونظرا لتحسن مناخ األعمال واالستثمار تحت قيادة الرئيس
جوكو وي ــدودو ،احتلت إندونيسيا مكانها بين أفضل عشر
ً
دول إصالحا.
ومع اقترابنا من نهاية عام  ،2017وافق البرلمان اإلندونيسي
على ميزانية وطنية قوية لعام  ،2018والتي تهدف إلى تعزيز
الثقة ،وزي ــادة اإلنتاجية ،وتحسين الـقــدرة التنافسية للبالد،
ً
وعلى مدار السنوات الثالث المنصرمة ،بذلت الحكومة جهودا
حثيثة لالستثمار في المستقبل من خالل إغالق فجوات البنية
األساسية ورأس المال البشري ،وستواصل الميزانية الجديدة
هذا العمل من خالل زيــادة االستثمارات في كال المجالين إلى
مستويات غير مسبوقة.
نحن نعتبر شعبنا أثمن األصول لدينا على اإلطالق ،فهو أثمن
حتى من مواردنا الطبيعية وموقعنا االستراتيجي ،وبوصفها
رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان ،تتمتع إندونيسيا بقوة
عمل كبيرة ونابضة بالحياة وشابة وقادرة على تغذية النمو
الـشــامــل فــي المستقبل ،والــواقــع أن جيل األلـفـيــة الـجــديــدة في
ً
ً
إندونيسيا أكثر ترابطا وإبداعا وثقة من أي جيل سابق .إنهم
رواد األعمال ،ومنشئو الوظائف ،والمهنيون ،وقادة المجتمع
ال ـمــدنــي ،وداف ـع ــو ال ـضــرائــب ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،وه ــم يتنافسون
بالفعل بقوة في االقتصاد الرقمي ،حيث ستستمر اإلبداعات
التكنولوجية في توفير فرص وتحديات جديدة.
يتعين على الجيل المقبل أن يـبــدأ الـيــوم اإلع ــداد لوظائف
وفرص المستقبل ،ولتحقيق هذه الغاية ركزت الحكومة بشكل
خاص على االستثمار في رأس المال البشري ،فخصصت أكثر من
 20في المئة من الميزانية الوطنية لعام  2018للتعليم والتدريب
المهني؛ ونحو  5في المئة أخرى للقطاع الصحي.
ً
وف ـضــا عــن ذل ــك تـقــدم الـحـكــومــة الــدعــم للمجتمعات األكـثــر
ً
ً
فقرا والفئات األشد ضعفا في البالد ،فمن خالل شبكات األمان
االجتماعي ،والتحويالت النقدية وبرامج النقد مقابل العمل،
وغير ذلك من اإلبداعات ،بات بوسعنا انتشال الناس من حلقة
الفقر المفرغة ،وسيضمن برنامج التعليم الــرائــد الــذي أقرته
الحكومة بعنوان «إندونيسيا بنتار» بقاء نحو  20.3مليون طفل
في سن المدرسة في مدارسهم ،كما تعمل المبادرة الصحية
«ص ـحــة إنــدونـيـسـيــا» عـلــى تــوسـيــع ال ـق ــدرة عـلــى ال ــوص ــول إلــى
ً
الخدمات الصحية األساسية للجماهير ،هذا فضال عن تقديم
برامج ائتمانية متناهية الصغر على نطاق واسع لدفع عجلة
االقتصادات المحلية.
تتألف إندونيسيا من أكثر من  17ألف جزيرة منتشرة على
ُ
َ
ثالث مناطق زمنية ،وعلى هذا فإنها ت َعد أكبر أرخبيل في العالم،
ومن حسن الحظ أن االستثمارات الجارية في مشاريع البنية
األساسية من شأنها أن تجعل البالد أكثر ترابطا من أي وقت
مضى ،ومع انخفاض التكاليف اللوجستية وتحسن الكفاءة ،من
المرجح أن نشهد نشوء مراكز نمو جديدة خارج الجزر الرئيسية.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ت ـع ـمــل ال ـح ـكــومــة ج ــاه ــدة ع ـلــى ت ـعــزيــز مــؤس ـســات
إنــدونـيـسـيــا ،وق ــد قــدمـنــا خـطــة إص ــاح ضــريـبــي شــامـلــة لجعل
تحصيل الضرائب أكثر فعالية وتوسيع القاعدة الضريبية،
ونـحــن نتخذ اآلن الـخـطــوات الــازمــة لضمان الـشـمــول المالي
وتحسين سياسات التجارة واالستثمار ،وكل من هذا سيعمل
على تعزيز القدرة التنافسية.
الــواقــع أن أي رجــل أعـمــال أو مستثمر يتجاهل إندونيسيا
يـجــازف بــإهــدار الـفــرص الـتــي تتيحها قصة نـجــاح اقتصادي
ُ
ً
عالمية ،وبوصفها عضوا في مجموعة العشرين ،ت َعد إندونيسيا
الدولة ذات االقتصاد األكير في جنوب شرق آسيا ،وهي على
الطريق الصحيح لكي تصبح صاحبة خامس أكبر اقتصاد في
َ
العالم بحلول عام  ،2030وعندما تزدهر إندونيسيا يستفيد
الجميع.
يقوم أهل إندونيسيا بدورهم في المساهمة في تعزيز دينامية
شرق آسيا ،ومع استمرار اقتصاد إندونيسيا في اكتساب المزيد
ً
من الزخم ،تتعاظم أيضا الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية
إلرساء أساس قوي للمستقبل.
* وزيرة المالية في إندونيسيا ،ورئيسة لجنة التنمية في
مجموعة البنك الدولي.
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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محليات

ً
 112ألف طالب يبدأون أداء اختبارات «الثانوية» غدا

3

العازمي :نطبق اللوائح وال تهاون مع «الغشاشين»  ...وإجراءات مشددة لضمان سير االختبارات بالشكل المطلوب
فهد الرمضان

قال الوزير العازمي إن «وزارة
التربية استعدت الستقبال
طالب المرحلة الثانوية ألداء
اختبارات الفترة الدراسية
األولى ،وانها لن تتهاون مع
الطلبة الغشاشين».

أكد وزير التربية وزير التعليم
العالي د .حامد الـعــازمــي إتمام
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
الستقبال الطالب ألداء اختبارات
نـهــايــة الـفـتــرة الــدراس ـيــة األول ــى
ل ـل ـمــرح ـلــة الـ ـث ــان ــوي ــة ،الـ ـت ــي مــن

غد االثنين،
المقرر ًانطالقها بعد ٍ
م ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة تـنـفـيــذ
القائمين على لجان االختبارات
من الهيئة اإلداري ــة والتعليمية،
ً
خصوصا المراقبين والمشرفين
على كل التوجيهات الداعية إلى

ً
ً
الوقيان مستشارا إعالميا لوزير التربية

ً
ً
ّ
شــكــل د .الـعــازمــي فــريـقــا إعــامـيــا بــرئــاســة المستشار اإلعــامــي
د .بركات الوقيان ،وعدد من اإلعالميين ،إلدارة كل ما يتعلق باألمور
اإلعالمية التي تخص الجهات التابعة له في كل من وزارة التربية،
ووزارة التعليم العالي ،والجامعة ،والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،ومعهد األبحاث ،واللجنة الوطنية لـ"اليونسكو" ،ومعهد
الفنون المسرحية ،ومعهد الفنون الموسيقية.
وفي هذا السياق ،أكدت مصادر تربوية رفيعة أن العازمي خاطب

«الخريجين» لتدخل تشريعي
حيال رفض اإلفراج عن المدانين
طالبت جمعية الخريجين بتدخل تشريعي ملزم لمعالجة النقص
الــذي يعتري بعض النصوص القانونية ،وبينها رفــض اإلف ــراج عن
المدانين ،الن الحرية أصل ،وتظل مقدمة حتى يتم استنفاد كل سبل
الطعن وصيرورة الحكم باتا.
وأعلنت الجمعية أنها تابعت بقلق بالغ التداعيات المؤسفة لقضية
دخول مجلس األمة ،واألحكام القضائية الصادرة عن محكمة االستئناف
بسجن مجموعة مــن الـمــواطـنـيــن ،والـتــي هــي بحكم الـقــانــون نهائية
وواجبة النفاذ ،علما أن قبول التمييز يعني إمكانية إلغاء أحكام السجن،
واستعادة قرينة البراءة لوجودها المتأمل.
فــي هــذا الـصــدد ،تــؤكــد الجمعية كــواحــدة مــن مؤسسات المجتمع
المدني عدة مسائل ،أهمها احترامها المطلق لحرية التعبير وإبــداء
الــرأي ،كما نصت عليه المادة  36من الدستور ،كما تؤكد ان "الكويت
اليوم في حاجة ماسة لتحقيق االستقرار الداخلي المفضي لخلق بيئة
صالحة ومحفزة للعمل واالستثمار ،وتنفيذ المشاريع الطموحة لبناء
مستقبل أفضل وسط بحر متالطم من األحداث الدولية المحيطة بنا،
وهذا االمر لن يتحقق اال في أجواء المصالحة العامة والتالقي حول
أهم التحديات التي تواجهنا كشعب ودولة".
وتجد جمعية الخريجين أن من المناسب في هــذه األيــام تسليط
األضواء على النقص الذي يعتري بعض النصوص القانونية ،وبينها
رفــض اإلف ــراج عــن المدانين الــذي ال يستند إلــى معايير مـحــددة مثل
الخشية من هروب المدان او الخشية على االدلة من أثر يحدثه المدان.
واضافت الجمعية" :لعل أصل هذا الوضع يرجع الى ان تنظيم الطعن
بالتمييز اتى في وقت الحق على تنظيم قواعد المحاكمات الجزائية
وتنفيذ االح ـكــام .األم ــر ال ــذي يجعلنا نطالب بتدخل تشريعي ملزم
لمعالجة هذا النقص الن الحرية أصل وتظل مقدمة حتى يتم استنفاد
كل سبل الطعن وصيرورة الحكم باتا" .وشددت على احترامها الكامل
لمرفق القضاء ،ودوره في استقرار المجتمع وصالبة أركانه ،كما تؤكد
حرصها على السلم االجتماعي واحترام دولة الدستور والقانون.

•

«طلبنا من وزارة األشغال فحص المصاعد والساللم وأنظمة السالمة والحريق»
طالب وكيل وزارة التربية
د .خالد الرشيد وزارة األشغال
بمخاطبة المتعهد لالنتهاء
من األعمال المتبقية في المبنى
الجديد لـ«التربية» ،مع اإلفادة
بالتواريخ المتوقعة لالنتهاء.

الجافور :تعزيز التعاون بين الهيئة و«العربي للتنمية البشرية»
جورج عاطف

تستعد الهيئة العامة للقوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة ،م ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي إدارة
ال ـت ـف ـت ـيــش ال ـم ــرك ــزي ــة ،لـتـنـفـيــذ
جـ ـ ـ ـ ــوالت م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة وح ـ ـمـ ــات
تفتيش موسعة خالل األسبوع
الجاري وحتى نهاية العام ،على
سوق العمل ستشمل محافظات
البالد كافة ،السيما ذات الكثافة
السكانية العالية والمجمعات
التجارية الكبرى ،للوقوف على
م ــدى ال ـت ــزام أص ـح ــاب األع ـمــال
والشركات بالقانون رقم  6لسنة
 ،2010الـ ـص ــادر ب ـش ــأن الـعـمــل
ف ــي ال ـق ـطــاع األه ـل ــي والـ ـق ــرارات
والوزارية واإلدارية المنفذة له.
ووفقا لمصادر "هيئة العمل"،
فإن "هذه الحمالت موجهة إلى
المجمعات التجارية في جميع
المحافظات ،للتأكد من مزاولة
ال ـم ـح ــات داخ ـل ـه ــا ألنـشـطـتـهــا
المثبتة فــي الــرخــص الـصــادرة
عن وزارة التجارة ،وأن العمالة
المسجلة على ملفاتها موجودة
ع ـل ــى رأس ع ـم ـل ـهــا ،وال تـعـمــل
لــدى الغير" ،الفتة إلــى أن "هذه
الحمالت تأتي في إطار جهود
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى تـنـظـيــم
س ــوق الـعـمــل ،وض ـبــط العمالة
ال ـهــام ـش ـيــة ال ـم ـخــال ـفــة ل ـقــانــون
اإلقامة ،أو التي تعمل لدى الغير
وإقاماتها مسجلة على أصحاب
عمل آخرين".

آالف العمالة المخالفة
وك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
"الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوالت الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة ال ـت ــي
ن ـفــذت ـهــا ال ـه ـي ـئــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
الـمــاضـيــة أت ــت بـثـمــارهــا ،حيث
ت ــم ض ـبــط اآلالف م ــن الـعـمــالــة

مبارك الجافور

ا ل ــوا ف ــدة الهامشية والمخالفة
ل ـق ــان ــون اإلق ـ ــام ـ ــة ،الـمـسـجـلـيــن
ع ـل ــى م ـل ـف ــات مـ ـئ ــات ال ـش ــرك ــات
الــوهـمـيــة" ،مــوضـحــة أن ــه "تمت
إحالة العمالة المضبوطة إلى
اإلدارة العامة لمباحث شؤون
اإلقـ ــامـ ــة ف ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
الت ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
بحقهم ،وإبعادهم عن البالد"،
مؤكدة أن "هــذه الحمالت تأتي
في إطار سعي الهيئة الجاد إلى
تطهير سوق العمل ،ومجابهة
تـ ـج ــار اإلق ـ ــام ـ ــات ،وقـ ـط ــع داب ــر
الشركات الوهمية ،التي أغرقت
الـ ـس ــوق بــال ـع ـمــالــة الـهــامـشـيــة،
وكانت سببا رئيسا في الخلل
الذي أصاب التركيبة السكانية".

منظومة القدرات
فــي مــوضــوع آخــر ،أكــد نائب
م ــدي ــر ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة لـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط
والـ ـمـ ـه ــارة ال ـم ـه ـن ـيــة د .م ـبــارك
الجافور "أهمية تعزيز وتطوير
م ـن ـظــومــة ال ـ ـقـ ــدرات الـتــدريـبـيــة
والمهارات اإلداريــة للعاملين"،

ً
ً
"الخدمة المدنية" لتعيين الوقيان مستشارا إعالميا في مكتب الوزير،
موضحة أن العازمي كلف الوقيان والفريق اإلعالمي بإدارة الحسابات
اإلخبارية الخاصة بالجهات التابعة للوزير ،واإلشراف على كل ما
ينشر في هذه الجهات ،إضافة إلى رصد ومتابعة كل ما يكتب عن
الوزارات والجهات التابعة له ،وتقديم تقرير مفصل عنها للمتابعة،
ومعالجة أي خلل يرصد.

الرشيد لـ ةديرجلا  :تنفيذ العقود اإللكترونية لمبنى «التربية»

«القوى العاملة» تنهي  2017بحمالت
تفتيش موسعة تشمل المحافظات الست
•

تهيئة األجــواء المالئمة ،لتأدية
جميع الـطــاب االخـتـبــارات على
أك ـم ــل وجـ ــه م ــن خـ ــال ال ـت ـعــامــل
ال ـت ــرب ـ ّ
ـوي ال ـس ـلــس ،وتــوف ـيــر كل
س ـبــل الـ ــراحـ ــة ،وبـ ــث روح الـثـقــة
والطمأنينة لديهم.

وقال د .العازمي ،في تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــا فـ ـيـ ـي ــن ،إن " 112160
طـ ــال ـ ـبـ ــا وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة مـ ـ ــن صـ ـف ــوف
ال ـمــرح ـلــة ال ـث ــان ــوي ــة بــالـقـسـمـيــن
العلمي واألدب ــي ،باإلضافة إلى
الصف الثاني عشر في التعليم

الديني يــؤدون اختبارات الفترة
األولـ ــى لـلـعــام ال ــدراس ــي الـحــالــي
 ،"2018/2017م ـش ـي ــرا إ ل ـ ــى أن
أن ع ــدد ط ــاب ال ـعــاشــر ،39636
وال ـ ـحـ ــادي ع ـشــر ال ـق ـســم األدبـ ــي
 ،13731والـ ـح ــادي ع ـشــر علمي
 ،20928أم ــا ع ــدد ط ــاب الـصــف
ال ـ ـ ـ ــ( 12عـ ـلـ ـم ــي) ف ـي ـب ـلــغ ،21686
وط ــاب األدب ــي بــالـصــف الثاني
عشر  ،14958فيما بلغ عدد طالب
الـ ــ 12فــي التعليم الــديـنــي 1221
ً
طالبا وطالبة.
ّ
وأوضح العازمي أن اختبارات
الصفين العاشر والحادي عشر
بــال ـق ـس ـم ـيــن ال ـع ـل ـم ــي واألدبـ ـ ـ ــي،
وك ــذل ــك اخ ـت ـب ــارات ال ـصــف الـ ــ12
بــالـقـســم األدب ـ ــي ،وال ـثــانــي عشر
بالتعليم الديني ستنتهي يوم
 8يناير المقبل ،في حين تنتهي

اختبارات القسم العلمي للصف
الـ 12بحلول  7من الشهر ذاته.
ودعا الطالب إلى بذل الجهد،
وأن يضعوا نصب أعينهم هدف
ّ
والتميز وحصاد
تحقيق التفوق
أفضل النتائج ال مجرد القناعة
بالحصول على النجاح فحسب،
وأن يبتعد كــل طــالــب عــن كــل ما
ي ـحــول دون قـيــامــه بــاالسـتـعــداد
الـكــامــل والـتـحـصـيــل ال ـتــام ألداء
االختبار.
وأك ــد الـعــازمــي أن ال ــوزارة في
كل خططها ّ تتطلع إلى مصلحة
الطالب وترقب تفوقهم ،وهي في
الوقت ذاته حريصة على تطبيق
الـنـظــم وال ـل ــوائ ــح الـمـعـمــول بها
بشأن محاوالت الغش أثناء َّتأدية
ً
االختبارات ،مشددا على أنه في
حال تم ضبط أي طالب في حالة

غش أو محاولة ذلك فإنه ستتخذ
ً
اإلجراءات القانونية بحقه ،مؤكدا
أنه لن يتم التهاون في هذا األمر.
إل ــى ذل ــك ،أش ــار ال ـعــازمــي إلــى
اتـخــاذ ال ــوزارة إج ــراءات مشددة
لضمان سير االختبارات بالشكل
المطلوب ،ووضع كل اإلرشادات
للطالب فــي هــذا الـشــأن ،وأنــه تم
اإليـعــاز لكل اإلدارات المدرسية
ومسؤولي الوزارة بتطبيق النظم
وال ـلــوائــح وال ـضــوابــط المعمول
بـ ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـص ــب فـ ــي مـصـلـحــة
الطالب.

مشيرا إلى أنه "من هذا المنطلق
ب ـح ـث ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة ال ـب ـش ــري ــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار أوج ـ ـ ــه ال ـت ـع ــاون
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك الـ ـت ــي ت ـم ـك ـن ـهــا مــن
الــوصــول بـهــذه المنظومة إلــى
المستويات الفنية المطلوبة،
السيما في ما يتعلق بمجاالت
ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ونـ ـق ــل
الخبرات".
ب ــدوره ،أش ــاد نــائــب الرئيس
الـعــام لـشــؤون الـتــدريــب ،رئيس
م ـك ـت ــب االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـع ــرب ــي فــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،س ـ ــام ـ ــة ال ـ ـغـ ــريـ ــب،
ب ــال ــدور الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه الهيئة
لــرفــع مستوى ق ــدرات كــوادرهــا
الوظيفية على مستوى التطوير
اإلداري وب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ـتـ ــدريـ ــب"،
مرحبا بالتعاون بين االتحاد
وال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي مـ ـج ــال الـتـنـمـيــة
ال ـب ـشــريــة واإلداري ـ ـ ـ ــة م ــن خــال
األنشطة التي يمارسها االتحاد،
الس ـي ـم ــا أن الـ ـف ــرص ــة ســان ـحــة
ل ـعــرض ب ـعــض أوجـ ــه ال ـت ـعــاون
خالل المؤتمر المقرر عقده في
أبريل  ،2018حول دور التنمية
الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق رؤي ـ ــة
ا ل ـك ــو ي ــت  ،2035 /2020معلنا
منح االتحاد العربي عضويته
الشرفية إلى الجافور.

•

فهد الرمضان

كشف وكيل وزارة التربية لقطاع
ال ـم ـن ـشــآت ال ـتــربــويــة والـتـخـطـيــط
د .خــالــد الــرش ـيــد ع ــن ب ــدء تنفيذ
العقود الخاصة بالمبنى الجديد
للتربية ،موضحا أن الوزارة ستبدأ
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــات
االلكترونية مــن أجـهــزة "داتــاشــو"
وشـ ـبـ ـك ــات "ن ـ ــت وورك" واجـ ـه ــزة
الـبـصـمــة ال ــازم ــة ل ـبــدء الـعـمــل في
المبنى.
وقــال الــرشـيــد ،لــ"الـجــريــدة" ،إنه
بصفته رئيس فريق اإلشراف على
تسلم المبنى الـجــديــد خــاطــب كل
القطاعات المعنية فــي "التربية"،
للتنسيق لعمل ز يـ ــارات ميدانية
لـلـمـبـنــى ،وإط ـ ــاع ك ــل ق ـطــاع على
األماكن المخصصة لهم ،ومعرفة
احتياجاتهم لـبــدء توفيرها بعد
االستماع إلى مالحظاتهم.
واض ــاف أن ــه تــم عـقــد اجتماع
مـ ـ ــع مـ ـمـ ـثـ ـل ــي وزارة اال شـ ـ ـغ ـ ــال
ال ـع ــام ــة وال ـم ـك ـتــب االس ـت ـش ــاري
للمشروع فــي  5ال ـجــاري ،وأفــاد
مـمـثـلــو الـ ـ ــوزارة ب ـعــدم االس ـتــام

خالد الرشيد

االبتدائي للمشروع كامال حتى
تــاريـخــه ،وع ــدم تشغيل األعـمــال
الكهروميكانيك ،وعدم فحصها،
مـ ـث ــل أج ـ ـهـ ــزة ان ـ ـ ـ ــذار وم ـك ــاف ـح ــة
ال ـح ــري ــق واعـ ـم ــال ان ـظ ـمــة ادارة
وال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـم ـب ـنــى واع ـم ــال
انظمة االمن والسالمة واالعمال
الخاصة بالدفاع المدني واعمال
التكييف والربط مع نظام ادارة
ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي ال ـم ـب ـن ــى واعـ ـم ــال
المصاعد والساللم الكهربائية

«الصحة» :ال حاالت انتظار
طويل بمواعيد الطب النووي
•

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة ،أن مواعيد الطب الـنــووي ال توجد بها
ح ــاالت انـتـظــار طــويــل ،النـتـشــار أق ـســام الـطــب ال ـن ــووي والـمــراكــز
المتخصصة فــي المستشفيات عـلــى مـسـتــوى ا لـكــو يــت بــأ حــدث
األجهزة والمعدات الطبية المتطورة عالميا.
وأش ـ ــارت الـ ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان ل ـهــا ،ردا عـلــى مــا تــداول ـتــه مــواقــع
التواصل االجتماعي عن تأخير في أشعة الطب النووي بمستشفى
الصدري ،إلى أن مستشفى الصدري يحتوي على خمسة أجهزة
أشعة يعمل منها اآلن أربعة أجهزة بصورة طبيعية ،وجهاز واحد
تحت الصيانة ،وهو جهاز التصوير البوزيتزوني ،الذي سيكون
جاهزا إلدخاله ضمن األجهزة المتوافرة خالل أسبوع.
وأكدت الوزارة أن "مواعيد الفحوص العادية تتم خالل أسبوع
واحد فقط .أما الحاالت الطارئة والمستعجلة ،فتتم خالل يومين".
وقالت الوزارة إن المستشفيات األخرى تعمل بصورة طبيعية
ومنتظمة ،حيث يوجد ترتيب وتنسيق بين المستشفيات إلعادة
توزيع الحاالت الطارئة عند الضرورة.
وتابعت" :أمــا إذا كــان هناك تأخير بسيط ،فيكون سببه عادة
أسباب فنية ،وتكون بصفة مؤقتة ،مثل الصيانة أو إعادة تأهيل
الجهاز ،مع الحرص على تأمين وتوفير جهاز بديل ،ألن الوزارة
تقوم بفحص األجهزة بصفة دورية ،للتأكد من جودة األجهزة".

«كان» :التوعية الصحية باألمراض
السرطانية أهم سبل الوقاية
ً
نظمت "ك ــان" معرضا توعويا
بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة ،وم ـحــاضــرة
توعوية بالتعاون مع شركة "كامكو
لالستثمار" للتوعية بسرطانات
الرأس والرقبة.
وصـ ــرح نــائــب رئ ـيــس مجلس
إدارة حملة "كان" استشاري األورام
خالد الصالح ،بأن المعرض كان
ضمن االحـتـفــال باليوم العالمي
لإليدز ،وتضمن تقديم محاضرات
عن االيدز في الصندوق الكويتي
للتنمية ،وقامت الحملة بتوعية
الجمهور بأضرار التدخين الذي
يـعــد أح ــد أبـ ــرز أس ـب ــاب اإلصــابــة
بـ ـس ــرط ــان ــات الـ ـ ـ ـ ــرأس وال ــرقـ ـب ــة،

ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى ت ــوزي ــع كـتـيـبــات
توعوية حول األمراض السرطانية
ب ــاخ ـت ــاف أن ــواع ـه ــا لـلـحــث على
الوقاية والكشف المبكر عنها.
وأكـ ـ ــد الـ ـص ــال ــح ،أن فـعــالـيــات
حملة التوعية بسرطانات الرأس
ً
والــرقـبــة تشهد ه ــذا ال ـعــام اقـبــاال
ً
ً
ً
كبيرا وتفاعال ملموسا مــن قبل
الجمهور والمؤسسات والهيئات
الحكومية وغير الحكومية ،مما
يؤكد الحرص على تكاتف الجهود
للتوعية بــاألمــراض السرطانية،
ً
مشددا على أن نشر التوعية يعد
أح ــد أه ــم سـبــل الــوقــايــة وأصـبــح
أداة التنبيه لــاكـتـشــاف المبكر
لألمراض السرطانية.

مبنى «التربية» الجديد قيد اإلنشاء
وأعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـظ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
والشبكات.
وأش ــار الــى أنــه تــم إب ــاغ وزارة
االشـ ـغ ــال بـ ــأن "ال ـت ــرب ـي ــة" م ــازال ــت
بانتظار فحص وتشغيل االعمال
الـ ـكـ ـه ــرومـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــام ــل
للمبنى ،حتى يتسنى لها استالمه
واستخدامه بصورة آمنة.
وأك ـ ـ ــد ال ــرشـ ـي ــد ضـ ـ ـ ــرورة ق ـيــام

االش ـ ـ ـغـ ـ ــال ب ـم ـخ ــاط ـب ــة ال ـم ـت ـع ـهــد
لــان ـت ـهــاء م ــن االعـ ـم ــال الـمـتـبـقـيــة
مــع االفـ ــادة بــالـتــواريــخ المتوقعة
لالنتهاء ،وتحديد موعد استالم
ابتدائي لالشغال ،ليتسنى لوزارة
الـتــربـيــة وفــريـقـهــا اإلعـ ــداد لتسلم
المبنى الجديد وعمل الالزم.
ول ـفــت إل ــى أن عـمـلـيــة انـتـقــال
إدارات وزارة التربية إلى المبنى

الجديد يتوقع أن تبدأ منتصف
العطلة الصيفية المقبلة ،وتأمل
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن عـمـلـيــة
االنتقال قبل بدء العام الدراسي
ال ـج ــدي ــد ،مـضـيـفــا أن ه ــذا االم ــر
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى س ــرع ــة اس ـت ـجــابــة
االشغال لتنفيذ المالحظات التي
تم ارسالها لها ،وسرعة تجاوب
المتعهد لها.

4
محليات
ً
العسعوسي يعيد اختصاصات  4نيابات بدءا من مطلع 2018
ةديرجلا
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تشمل «الشؤون التجارية» و«األموال العامة» و«أسواق المال» و«اإلعالم والمعلومات»
حسين العبدالله

في خطوة إلعادة تنظيم بعض
النيابات ،أصدر النائب العام
تعميما قضى بإعادة اختصاصات
نيابات الشؤون التجارية
واألموال العامة وأسواق المال
واإلعالم والمعلومات.

استمرار اختصاص
النيابات الجزئية
في التحقيق في
البالغات والقضايا
الواردة قبل 2018

أصدر النائب العام المستشار
ضرار العسعوسي أربعة قرارات
ب ــإع ــادة اخ ـت ـصــاصــات نـيــابــات
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـج ــاري ــة واألم ـ ـ ــوال
والعامة وأسواق المال واإلعالم.
وج ـ ـ ــاء ب ـ ـقـ ــرار ال ـع ـس ـعــوســي
بشأن نيابة الـشــؤون التجارية
أنها تعمل على التحقيق وإعداد
الـقـضــايــا لـلـتـصــرف ف ــي جميع
الجرائم التي تقع بكافة أنحاء
دولة الكويت اآلتي بيانها وهي:
 - 1جرائم الشيك المنصوص
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ال ـ ـمـ ــادة ( )237مــن
قانون الجزاء.
 - 2كــا فــة ا ل ـجــرا ئــم المتعلقة
بأعمال البنوك.
 - 3الجرائم المنصوص عليها
في القانون رقم  63لسنة 2015
في شــأن مكافحة جرائم تقنية
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،إذا م ــا ارت ـب ـطــت
بجريمة مــن الـجــرائــم المتعلقة
بأعمال البنوك.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار أن ن ـي ــاب ــة
الـ ـش ــؤون ال ـت ـجــاريــة تـحـقــق في
أ  -جرائم الدخول غير المشروع
على موقع أو نظام معلوماتي
مـبــاشــرة ،أو عــن طــريــق الشبكة
ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــو مـ ــا ت ـ ـيـ ــة أو ب ـ ــإ ح ـ ــدى
وس ـ ــائ ـ ــل ت ـق ـن ـي ــة الـ ـمـ ـع ـل ــوم ــات
بقصد الحصول على حسابات
عـ ـم ــاء ال ـم ـن ـش ــآت ال ـم ـصــرف ـيــة،
المنصوص عليها في المادة (3
فقرة  )1من القانون رقم  63لسنة
 2015سالف الذكر.
ب  -جرائم تزوير أو إتالف أو
استعمال مستند بنكي ،أو سجل
أو تــوق ـيــع إل ـك ـتــرونــي أو نـظــام
معالجة إلكترونية للبيانات أو
نظام إلكتروني مؤتمت ،أو موقع
أو ن ـظ ــام ح ـس ــاب آل ــي أو نـظــام
إلـكـتــرونــي ،المنصوص عليها
في المادة ( 3فقرة  )2من القانون
رقم  63لسنة  2015سالف الذكر.
ج  -جرائم استخدام الشبكة
المعلوماتية أوإحـ ــدى وســائــل
تقنية المعلومات للوصول دون
حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة
ائـتـمــانـيــة وم ــا ف ــي حـكـمـهــا من
البطاقات اإللكترونية للوصول
عن طريقها إلى أموال الغير أو
م ــا تـتـيـحــه ه ــذه ال ـب ـطــاقــات من
خدمات المنصوص عليها في
ال ـمــادة ( )5مــن الـقــانــون رقــم 63
لسنة  2015سالف الذكر.
 - 4ال ـج ـن ــاي ــات الـمـنـصــوص
عليها في القانون رقم  21لسنة
 1964في شأن القانون الموحد
لمقاطعة إسرائيل.

 - 5ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرا ئ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـق ــع
بالمخالفة للمرسوم بالقانون
رقـ ــم  10لـسـنــة  1979ف ــي شــأن
اإلشراف على االتجار في السلع
وال ـخــدمــات واألع ـم ــال الحرفية
وتحديد أسعار بعضها المعدل
بــال ـمــرســوم بــال ـقــانــون رقـ ــم 47
لسنة  1989والقانون رقــم 117
لسنة .2013
 - 6ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرا ئ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـق ــع
بالمخالفة للمرسوم بالقانون
رقـ ــم  23لـسـنــة  1980ف ــي شــأن
اإلشراف والرقابة على المعادن
الثمينة واألحجار الكريمة ذات
القيمة ،المعدل بالقانون رقم 5
لسنة .1995
 - 7ا ل ـ ـج ـ ـنـ ــا يـ ــات ا ل ـ ـتـ ــي ت ـقــع
بالمخالفة للمرسوم بالقانون
رقـ ــم  68ل ـس ـنــة  1980ب ــإص ــدار
ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـق ــوانـ ـي ــن
المعدلة له.
 - 8ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرا ئ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـق ــع
بالمخالفة للقانون رقم  2لسنة
 1995في شأن البيع باألسعار
المخفضة والدعاية والترويج
للسلع والخدمات.
 - 9ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرا ئ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـق ــع
بــال ـم ـخــال ـفــة ل ـل ـق ــان ــون رق ـ ــم 28
ل ـس ـنــة  1996ف ــي شـ ــأن تـنـظـيــم
مهنة الصيدلة وتــداول األدويــة
وال ـقــانــون رق ــم  38لـسـنــة 2002
ب ـت ـن ـظ ـيــم اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن الـ ـم ــواد
المتعلقة بالصحة.
 - 10ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـقــع
بــال ـم ـخــال ـفــة ل ـل ـق ــان ــون رق ـ ــم 56
ل ـس ـنــة  1996ف ــي شـ ــأن إصـ ــدار
قــانــون الصناعة والـقــانــون رقم
 22لسنة  2009في شأن الموافقة
عـلــى نـظــام التنظيم الصناعي
الموحد لــدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.

ضرار العسعوسي
 - 11ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـقــع
بالمخالفة للقانون رقم  10لسنة
 2003بــإصــدار قــانــون الجمارك
الموحد لــدول مجلس التعاون
ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة ،والـتــي
ً
تختص بها النيابة العامة وفقا
للقانون رقم  13لسنة  1980في
شأن الجمارك.
 - 12ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـقــع
بالمخالفة للقانون رقم  62لسنة
 2007فــي ش ــأن قـمــع الـغــش في
المعامالت التجارية.
 - 13ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـقــع
بالمخالفة ألحكام القانون رقم
 112لسنة  2013بإنشاء الهيئة
العامة للغذاء والتغذية.
 - 14ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـقــع
بالمخالفة ألحكام القانون رقم
 39لـسـنــة  2014ب ـشــأن حـمــايــة
المستهلك.
 - 15ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـقــع
بالمخالفة ألحكام القانون رقم
 1لـسـنــة  2016ب ــإص ــدار قــانــون
الشركات المعدل بالقانون رقم
 15لسنة .2017
 - 16ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـقــع

بالمخالفة ألحكام القانون رقم
 13لسنة  2016بتنظيم الوكاالت
التجارية.
 - 17ا لـ ـ ـج ـ ــرا ئ ـ ــم ا ل ـم ــر ت ـب ـط ــة
بالجرائم المتقدم ذكرها.

نيابة األموال العامة

ً
كما أصدر العسعوسي حكما
ب ـ ــإع ـ ــادة اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ن ـيــابــة
األمــوال العامة على أن تختص
بــال ـت ـح ـق ـيــق وإعـ ـ ـ ــداد ال ـق ـضــايــا
ل ـل ـت ـصــرف ف ــي جـمـيــع ال ـجــرائــم
ال ـت ــي ت ـقــع ب ـكــافــة أنـ ـح ــاء دول ــة
الكويت اآلتي بيانها:
 - 1كــافــة ال ـجــرائــم ال ـتــي تقع
بالمخالفة للقانون رقم  1لسنة

نيابة اإلعالم والمعلومات
قـ ـ ـض ـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـع ـ ـس ـ ـعـ ــوسـ ــي بـ ـ ــإعـ ـ ــادة
اخـتـصــاصــات نـيــابــة اإلعـ ــام والـمـعـلــومــات
على أن تختص بالتحقيق وإعداد القضايا
للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة
أنحاء دولة الكويت اآلتي بيانها:
 - 1الجرائم المنصوص عليها في القانون
رق ــم  3لـسـنــة  2006ف ــي ش ــأن الـمـطـبــوعــات
والنشر.
 - 2الجرائم المنصوص عليها في القانون
رقــم  61لسنة  2007بـشــأن اإلع ــام المرئي
والمسموع.

 - 3ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فــي
القانون رقم  20لسنة  2014بشأن المعامالت
اإللكترونية.
 - 4ال ـج ـن ــاي ــات ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
الـقــانــون رقــم  37لسنة  2014بإنشاء هيئة
تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات.
 - 5ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فــي
القانون رقم  63لسنة  2015في شأن مكافحة
جــرائــم تقنية الـمـعـلــومــات .ع ــدا مــا يرتبط
منها بــإحــدى الـجــرائــم الـمـنـصــوص عليها
فــي الـقــانــون رقــم  106لسنة  2013فــي شأن

مـكــافـحــة غ ـســل األمـ ـ ــوال وت ـمــويــل اإلرهـ ــاب
ً
طبقا للبند رقم ( )7من قرارنا رقم ()20/2017
بتحديد اختصاصات نيابة األموال العامة.
 - 6ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فــي
القانون رقــم  8لسنة  2016بتنظيم اإلعــام
اإللكتروني.
 - 7الجرائم المنصوص عليها في القانون
رقم  22لسنة  2016في شأن حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة.
 - 8الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم
ذكرها.

«أمانة األوقاف» تثمن رعاية ولي العهد ملتقاها
قدم األمين العام لألمانة العامة لألوقاف
م ـح ـم ــد ال ـج ــاه ـم ــة "أس ـ ـمـ ــى آي ـ ـ ــات ال ـش ـكــر
والتقدير لسمو و لــي العهد الشيخ نــواف
األحمد على رعايته للملتقى الوقفي الرابع
والـعـشــريــن ،ال ــذي اختتم أعـمــالــه األسـبــوع
ال ـمــاضــي ت ـحــت ش ـعــار (ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري...
نماء للعالقات الدولية) ،والشكر موصول
لـمـمـثــل راع ــي الـمـلـتـقــى وزي ــر ال ـع ــدل وزي ــر

 1993بـ ـش ــأن ح ـم ــاي ــة االم ـ ـ ــوال
العامة.
 - 2الجرائم المنصوص عليها
في القانون رقم  25لسنة 1996
في شأن الكشف عن العموالت،
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود ال ـتــي
تبرمها الدولة.
 - 3ا ل ـ ـجـ ــرا ئـ ــم ا ل ـم ـن ـص ــوص
عليها في القانون رقم  39لسنة
 2002ببعض األحكام المتعلقة
بحماية الملكية العقارية للدولة.
 - 4ا ل ـ ـجـ ــرا ئـ ــم ا ل ـم ـن ـص ــوص
عليها فــي ا لـمــر ســوم بالقانون
رقم  2لسنة  2009بشأن تعزيز
االستقرار المالي في الدولة.
 - 5الجرائم المنصوص عليها
في القانون رقم  106لسنة 2013

األوقاف والشؤون اإلسالمية الدكتور فهد
العفاسي على حـضــوره ورعايته الكريمة
للحفل ،وتكريمه رمــوز العمل الخيري في
الـكــويــت والـفــائــزيــن فــي مسابقتي أبـحــاث
الوقف العاشرة ،وتأليف قصص األطفال في
مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي في
دورتها الثالثة".
وق ــال الـجــاهـمــة فــي تـصــريــح صحافي:

"أهنئ جميع العاملين في األمــانــة العامة
لــأوقــاف بـنـجــاح الملتقى الــوقـفــي الــرابــع
والعشرين ،وأخص بالشكر رئيس اللجنة
التحضيرية صقر السجاري ،وجميع أعضاء
ً
اللجنة والفرق الفرعية والتطوعية" ،مؤكدا
أن "األم ــان ــة الـعــامــة ل ــأوق ــاف أول ــت العمل
الـخـيــري اهتماما بالغا فــي هــذا الملتقى،
وحــرصــت مــن خالله على عــرض تجاربها

وتجارب الجهات الخيرية األخــرى ،بهدف
تـشـجـيــع ال ـمــؤس ـســات واألف ـ ـ ــراد ع ـلــى بــذل
مزيد من الجهد في مجاالت العطاء والعمل
الخيري واإلنساني لمساعدة المحتاجين
في شتى أنحاء العالم".
وأثـ ـ ـن ـ ــى عـ ـل ــى "جـ ـ ـه ـ ــود كـ ــافـ ــة ال ـج ـه ــات
وال ـمــؤس ـســات واألف ـ ــراد وال ـم ـشــارك ـيــن في
الملتقى من داخل الكويت وخارجها".

في شــأن مكافحة غسل األمــوال
وتمويل اإلرهاب.
 - 6ال ـج ـن ــاي ــات الـمـنـصــوص
ً
عـلـيـهــا ف ــي ال ـم ــادة ( 35م ـك ــررا)
مــن المرسوم بالقانون رقــم 24
لسنة  1979في شأن الجمعيات
التعاونية المضافة بالقانون
رقم  118لسنة .2013
 - 7الجرائم المنصوص عليها
في القانون رقم  63لسنة 2015
في شــأن مكافحة جرائم تقنية
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،إذا م ــا ارت ـب ـطــت
ب ــإح ــدى ال ـج ــرائ ــم الـمـنـصــوص
عليها في القانون رقم  106لسنة
 2013ف ــي ش ــأن مـكــافـحــة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وع ـلــى األخ ــص جــرائــم غسل
األمـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ت ـق ــع ع ــن طــريــق
ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ـ ـيـ ــة أو
بــاسـتـخــدام وسيلة مــن وسائل
تقنية المعلومات المنصوص
عليها في المادة ( )9من القانون
رقم  63لسنة  2015المشار إليه.
 - 8الجرائم المرتبطة بجميع
الجرائم المتقدم ذكرها.

نيابة أسواق المال
وأضـ ـ ــاف ق ـ ــرار الـعـسـعــوســي
ب ـ ــإع ـ ــادة اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ن ـيــابــة
أسـ ــواق ال ـمــال عـلــى أن تختص
بــال ـت ـح ـق ـيــق وإعـ ـ ـ ــداد ال ـق ـضــايــا
ل ـل ـت ـصــرف ف ــي جـمـيــع ال ـجــرائــم
ال ـت ــي ت ـقــع ب ـكــافــة أنـ ـح ــاء دول ــة

الكويت اآلتي بيانها:
 - 1جميع الجنايات والجنح
المنصوص عليها في القانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء
ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال وتـنـظـيــم
األوراق المالية.
 - 2ج ـ ـ ـنـ ـ ــا يـ ـ ــات ا ل ـ ـتـ ــد ل ـ ـيـ ــس
المنصوص عليها في المادتين
( )236 ،235مــن قــانــون الـجــزاء،
التي تقع بقصد خداع الجمهور
لحمله على االكتتاب أو لحمله
ع ـل ــى ت ـس ـي ـلــم األمـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى مــن
ً
ك ــان قــائـمــا عـلــى إدارة مـشــروع
ت ـج ــاري أو صـنــاعــي أو زراع ــي
يتكون رأسـمــالــه كله أو بعضه
من اكتتابات الجمهور عن طريق
األسهم أو السندات أو أي نوع
آخر من األوراق المالية أو التي
تقع بقصد إيهام الغير بوجود
حق له في ذمة المشروع.
 - 3ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــرا ئـ ـ ــم ا لـ ـم ــر تـ ـبـ ـط ــة
بالجرائم المتقدم ذكرها.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوسـ ـ ــي أن
ق ــرارات النيابة الجديدة تطبق
اب ـتــداء مــن  2018/1/1بالنسبة
للبالغات والقضايا ،التي ترد
ً
إ لــى النيابات الجزئية اعتبارا
من هذا التاريخ على أن يستمر
اخ ـت ـص ــاص أعـ ـض ــاء ال ـن ـيــابــات
الـجــزئـيــة بــاسـتـكـمــال التحقيق
وإع ــداد القضايا للتصرف في
البالغات والقضايا المعروضة
عليهم قبل هذا التاريخ.

«إعانة المرضى» تكرم جهات الشراكات
أ شـ ــاد ر ئ ـي ــس إدارة ا ل ـع ـمــل ا ل ـط ـبــي بجمعية
ص ـن ــدوق إع ــان ــة ال ـمــرضــى د .م ـســاعــد الـسـعـيــد
"ب ـج ـهــود الـجـمـعـيــة ال ـتــي نــالــت ش ــرف الــوقــوف
على خــدمــة الـمــريــض داخ ــل الـكــويــت وخارجها
حتى غدت منارة للعمل اإلنساني حيث استمر
ً
عطاؤها قرابة االربعين عاما".
و قــال السعيد فــي حفل تكريم ا لـجـهــات التي
قــا مــت بعمل شــرا كــات ا جـتـمــا عـيــة مــع الجمعية
م ــن خـ ــال إدارة ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة والـ ــذي
ح ـضــره ع ــدد كـبـيــر م ــن األط ـب ــاء والـمـحــاضــريــن

واالخ ـت ـصــاص ـي ـيــن االجـتـمــاعـيـيــن والـمـنـسـقـيــن
للشراكة فــي أكثر مــن  40جهة رسمية وأهلية،
ان "الجمعية حققت إنجازات وتسجل نجاحات
منقطعة النظير ،ونحن اليوم نحتفل من خالل
ا ل ـشــرا كــات المجتمعية ا لـتــي ســا هـمــت إ ل ــى حد
كبير في هذه النجاحات ،إذ تم تنفيذ ما يقرب
من  120محاضرة توعية صحية في المدارس
والمساجد وما يقرب من  80نشاطا كانت عبارة
عــن فعاليات وأ يــام توعوية وملتقيات صحية
كخدمة للمجتمع".

انطالق اختبارات «دور القرآن»
انطلقت األسبوع الماضي اختبارات الفصل الدراسي األول الخريفي
بجميع مراكز دور القرآن الكريم ومعهد الــدراســات اإلسالمية (قسم
الدعوة وقسم القراءات) ومراكز األترجة.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال مــديــر إدارة ال ــدراس ــات اإلســام ـيــة ب ــوزارة
األوقاف مرزوق الهيت ،إن "جميع االستعدادات والتجهيزات تمت من
أجل نجاح سير عملية االمتحانات التي ستستمر إلى نهاية الشهر
الجاري" ،مشيدا "بالجهود التي بذلها العاملون في المراكز لتهيئة
األجواء المناسبة والمريحة لالختبارات ،وحث الدارسين والدارسات
ُّ
وتحمل المشاق في
على االهتمام والـحــرص على الــدراســة والصبر
هذه المرحلة.
وفــي مــوضــوع منفصل ،أعلن الهيت أن "اإلدارة افتتحت المخيم
الربيعي برعاية وكيل وزارة األوقاف فريد عمادي ،والذي دأبت على
ً
إقامته سنويا ،لتزاول مراكز الدور بعض أنشطتها.

ةديرجلا
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محليات

الكويت تواصل مساهماتها لتخفيف معاناة المنكوبين
واصلت الكويت تقديم مساهمات سخية في إطار
جهودها الحثيثة لتخفيف معاناة الماليين حول
العالم في ادراك واضح منها بواجبها اإلنساني في
محيطها اإلقليمي والدولي.
وفــي هــذا اإلط ــار ،أكــدت منظمة األمــم المتحدة
للطفولة (يونيسف) ان الـكــويــت تعتبر مــن أكبر
الجهات المانحة للمنظمة فــي جهودها لتقديم
المساعدة لألطفال المتضررين من األزمة السورية
حيث بلغ الدعم الكويتي  144مليون دوالر منذ
عام .2013

وأع ـل ـنــت الـمـنـظـمــة ان الـمـســاهـمــات الكويتية
"السخية" األخيرة بقيمة خمسة ماليين دوالر "مكنت
المنظمة من توسيع نطاق مساعداتها لألطفال
المتضررين من األزمة في سورية".
وفي اليمن سلمت حملة "الكويت الى جانبكم"
مشروع الخط الكهربائي االسعافي الخاص بحقل
مياه في محافظة حضرموت اليمنية بعد تطويره.
وذكرت الحملة في بيان لها ان هذا المشروع من
شأنه زيادة إنتاج الماء وتأمين االستقرار المائي
للمواطنين ضمن مشاريع الحملة في قطاع المياه.

ً ً
«الرحمة» استقبلت وفدا أمميا
اسـتـقـبــل األم ـي ــن ال ـع ــام للرحمة
العالمية التابعة لجمعية اإلصالح
االجتماعي يحيى العقيلي وفدا من
المفوضية السامية لألمم المتحدة
ل ـشــؤون الالجئين بــرئــاســة رئيس
مكتب المفوضية حنان حمدان.
وأثناء الزيارة قدم األمين المساعد
ل ـش ــؤون ال ــدع ــم ال ـف ـنــي وال ـعــاقــات
العامة واإلعالم عبدالرحمن المطوع
ً
ً
عرضا تعريفيا عن الرحمة العالمية

وم ـش ــروع ــات ـه ــا ومـ ــذكـ ــرة الـتـفــاهــم
التي عقدتها مع المفوضية العليا
لألمم المتحدة بشأن برنامج الغذاء
العالمي في أفغانستان.
بدوره ،أوضح العقيلي أن فلسفة
الرحمة في اإلغاثة تقوم على تقديم
األنـ ـف ــع ل ــأح ــوج م ــن خـ ــال خطط
إغاثية دوريــة تتفاعل مع أولويات
واحتياجات الالجئين والمنكوبين
في كل مرحلة لمواجهتها.

ً ً
 14طالبا يتيما بحاجة إلى من يكفلهم
ناشد مدير لجنة طالب العلم بجمعية النجاة الخيرية ،إبراهيم البدر ،أهل
الكويت المحسنين المساهمة في كفالة  14طالبا من شريحة األيتام الذين
ً
"يعيشون معنا على هذه األرض" ،مؤكدا أن من الطالب الذين كفلهم أهل الكويت
ً
ً
من أصبح وزيرا وآخر طبيبا يعالج المرضى ،ويخفف أوجاعهم ،وكذلك هناك
من تخرج في الهندسة وغيرها من الجامعات المرموقة ،وأصبحوا من أرباب
األعمال والمهن الجليلة .وقال إن االستثمار في الناشئة ،وتهيئة جيل علماء
المستقبل ،من أهم أولويات العمل الخيري ،كونه يساعد على تخريج طاقات
فعالة تكون ذات بصمة إيجابية مؤثرة في شتى ميادين العلم ،وتنقل أسرهم
من العوز والحاجة إلى العطاء واإلنتاج.

مساعدات لمتضرري فيضان ألبانيا
قــدمــت جمعية الـنـجــاة الخيرية
والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــإغ ــاث ــة
مساعدات عاجلة ،لدعم ومساندة
ال ـن ــاج ـي ــن مـ ــن ال ـف ـي ـض ــان ــات ال ـتــي
اجتاحت ألبانيا أخيرا.
وتــأتــي ه ــذه الـمـســاعــدات ضمن
فعاليات حملة "دفئا وسالما" ،التي
تطرحها "الـنـجــاة" حــالـيــا ،وتشمل
 6دول ،منها :دول اللجوء السوري،
ك ـ ــاألردن وتــرك ـيــا ول ـب ـنــان ،بجانب
اليمن وألبانيا وكوسوفا.

وقال مدير المشاريع اإلغاثية
بـ ـ ــ"الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاة" ،ثـ ــامـ ــر ال ـس ـح ـي ــب:
"نحرص على السرعة والمبادرة
ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـب ــرام ــج
ً
اإلغاثية ،واتساقا مع هذا الدور
قمنا بتوزيع مساعدات متنوعة
ألهلنا في ألبانيا ،شملت توزيع
مــواد غذائية استفاد منها أكثر
م ـ ـ ــن  32أ ل ـ ـ ـ ــف ش ـ ـخـ ــص ض ـم ــت
االح ـت ـيــاجــات ال ـض ــروري ــة ،كذلك
توزيع  1600بطانية".

وفي العراق باشرت الجمعية الكويتية لالغاثة
توزيع االف المقاعد المدرسية والسبورات على عدد
من مدارس مدينة الموصل العراقية في اطار حملة
(الكويت بجانبكم) لدعم الشعب العراقي.
وقــال مدير الجمعية الطبية العراقية الدكتور
احمد الهيتي لـ "كونا" ان الجمعية وزعت  864مقعدا
دراسيا و 500سبورة في الجانب االيمن من مدينة
الموصل وذلــك مــن بين خمسة االف مقعد و500
سبورة سيتم توزيعها في عموم المدينة الحقا.
ومن جانبها أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية

صرف الدفعة المالية الثالثة واالخيرة من المنحة
الكويتية لـ  560عائلة فلسطينية تضررت منازلها
فــي الـحــرب االسرائيلية األخـيــرة على قطاع غزة
األسبوع المقبل.
وفي زنجبار واصلت سفارة الكويت في تنزانيا
تقديم المساعدات والدعم لعدد من القطاعات حيث
تسلم النائب الثاني لرئيس الحكومة الثورية في
زنجبار سيف عيدي معدات ومستلزمات خاصة
لذوي االعاقة.

جانب من توزيع المقاعد على مدارس الموصل
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ستتعامل ًمع رسالة
«التشريعية»
:
ةديرجلا
لـ
الشطي
ً
ً
الدمخي وفقا للدستور ولن نبتدع شيئا جديدا

الدوسري :حل «البدون»
بالتعاون بين السلطتين

•

العدساني :حكم أول درجة قرر عدم توافر العناصر القانونية لجريمة التجمع داخل المجلس
فهد التركي

ذكر الشطي أن رسالة الدمخي
سترد إلى اللجنة التشريعية
وتتم مناقشتها« ،وسنسير وفق
والالئحة
القانون والدستور
ً
الداخلية ،ولن نبتدع شيئا
ً
جديدا ،فهذه األمور محكومة
ومحسومة».

ط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــو ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
التشريعية النائب خالد الشطي
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـ ــأن ت ـت ـف ــرغ بـشـكــل
اصيل لمشاريع التنمية التي
تساهم مساهمة فعالة في رفع
وت ـن ـش ـيــط االق ـت ـص ــاد الــوطـنــي
الكويتي.
وقال الشطي لـ «الجريدة» ان
«على الحكومة ان تسعى اليجاد
ف ــرص عـمــل ل ـل ـكــوادر الــوطـنـيــة
وال ـخــري ـج ـيــن الـكــويـتـيـيــن وان
تأخذ بعين االعـتـبــار الخطاب
االميري والنطق السامي الذي
ت ـ ـ ــاه س ـ ـمـ ــوه ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة دور
االنـعـقــاد الـثــانــي» م ـشــددا على
«ضـ ــرورة الـتــركـيــز عـلــى قضية
الوحدة الوطنية والعض عليها
بالنواجذ ،الن الوحدة الوطنية
هي سفينة الكويت التي تصل
بــالـكــويــت والـكــويـتـيـيــن ال ــى بر
االمان».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ــى
ممارسات مدنية في ال ــوزارات
واالدارات الحكومية من خالل
التشريعات والقوانين والقرارات
ويجب اال تكون مجرد اسبرين
لنظرات حادة ورؤى غير مدنية،
ف ــال ــرؤي ــة ال ـح ـكــوم ـيــة ي ـجــب ان
تكون واقعية وعملية ومدنية
من اجل ان هذه الصيغة المدنية
هي التي تبقى وتحمي الــدول
الحضارية».

«التعليمية» توافق على تسجيل أبناء
البدون في المدارس الحكومية
تقرير اللجنة أدرج على جلسة الثالثاء
رفع رئيس اللجنة التعليمية
البرلمانية د .ع ــودة الرويعي
إلــى المجلس الـتـقــريــر الثاني
للجنة الخاصة بتسجيل أبناء
ال ـب ــدون الـطـلـبــة ف ــي ال ـم ــدارس
الـحـكــومـيــة ،وال ــذي أدرج على
جـ ــدول أع ـم ــال جـلـســة مجلس
األمة بعد غد.
وق ــال الــرويـعــي ،فــي تقرير
الـلـجـنــة ،إن الـمـقـتــرح الـمـقــدم
مــن ال ـنــائــب فـيـصــل الـكـنــدري
يـ ـقـ ـض ــي «ب ـت ـس ـج ـي ــل ج ـم ـيــع
أبناء المقيمين بصورة غير
قانونية (البدون) في مدارس
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،بـمـخ ـت ـلــف
ال ـم ــراح ــل ال ــدراس ـي ــة ،إضــافــة
إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة ال ـم ـق ــاع ــد ألب ـن ــاء
هذه الفئة دون شرط أو قيود
فــي جامعة الـكــويــت والهيئة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والتدريب».

عودة الرويعي

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـع ــد
المناقشة وتبادل االالء انتهت
اللجنة باجماع اراء الحاضرين
من اعضائها الى الموافقة على
االق ـت ــراح بــرغـبــة الـمـشــار اليه
بعد التعديل.

وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب «بـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــوب قـ ـط ــار
ا ل ــدول الحضارية التي تطبق
القانون وتحيي فكرة العدالة
وال ـم ـســاواة ومـحــاربــة الفساد
واح ـ ـيـ ــاء الـ ـح ــري ــات الـ ـت ــي كـنــا
نتميز بها في السابق على دول
المنطقة لكن مع االسف الشديد
تــراجـعـنــا فــي ال ـف ـتــرة السابقة
اال ان ــه م ــن الـمـمـكــن ان تــراجــع
الحكومة الملفات التي تعثرت
ب ـس ـبــب عـ ــدم ك ـف ــال ــة ال ـح ــري ــات
ال ـش ـخ ـص ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة وع ـلــى
الحكومة خالل الفترة المقبلة
التفكير برؤية مدنية حقيقية
النـ ـ ـه ـ ــا تـ ـمـ ـث ــل ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة
للحكومات والبلدان في العالم».
وحول رسالة الدمخي التي
احــالـهــا الـمـجـلــس ال ــى اللجنة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة حـ ــول دس ـت ــوري ــة
وع ــدم دسـتــوريــة القبض على
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب فـ ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة دخـ ـ ــول
المجلس ،ذكر الشطي ان «هذه
الرسالة سترد الى اللجنة وتتم
مناقشتها وسوف نسير وفق
الـقــانــون والــدسـتــور والالئحة
ال ــداخ ـل ـي ــة ولـ ــن ن ـب ـت ــدع شـيـئــا
جــديــدا فـهــذه االم ــور محكومة
وم ـ ـح ـ ـسـ ــومـ ــة وال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــرة ل ـهــا
مـعــروفــة سلفا وف ــق الـقــوانـيــن
واللوائح المنظمة لذلك فهذه
الــرســالــة يـجــب الـتـعــامــل معها
كـ ـ ـ ــأي رسـ ـ ــالـ ـ ــة ت ـ ـصـ ــل ل ـل ـج ـنــة

خالد الشطي

رياض العدساني

الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة وسـ ـ ـ ــوف ن ـس ـيــر
بالطرق القانونية والدستورية
بشأنها».
وعن ابرز القوانين المنتظر
انجازها في اللجنة التشريعية
البرلمانية قــال انها القوانين
المختصة بالسلطة القضائية
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة ب ـ ـقـ ــانـ ــون ت ـن ـظ ـيــم
الـ ـقـ ـض ــاء وم ـخ ــاص ـم ـت ــه ف ـهــذه
الـقــوانـيــن فـيـهــا اح ـيــاء لـلــدولــة
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة وت ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق نـ ــزاهـ ــة
القضاء.

القانوني ،ووفق حيثيات حكم
«أول درج ـ ــة» ،ق ــررت المحكمة
«أن الجموع التي دخلت مبنى
المجلس ال يوجد عليهم دليل
مـعـتـبــر ،وال تـتــوافــر العناصر
ال ـقــانــون ـيــة ل ـجــري ـمــة الـتـجـمــع
داخل المجلس دون ترخيص،
السيما وأن و جــود المتهمين
داخـلــه كــان لـمــدة قصيرة ،بما
ال يستقيم معه القول بوجود
تجمع حصل دا خـلــه ،ويتعين
ازاء ذ لـ ـ ـ ــك ا لـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء بـ ـ ـب ـ ــراء ة
المتهمين مــن التهم المسندة
إليهم».
وقال العدساني ،في تصريح
صحافي ،إن الثابت أن ضابط
الواقعة أشــار بوضوح إلــى أن

براءة المتهمين
من جهته ،أكد النائب رياض
الـ ـع ــدس ــان ــي أن م ـ ــن ال ـج ــان ــب

ً
عــددا من المتهمين لم يكونوا
مــن بـيــن المقتحمين ،أو ممن
ق ــام ــوا ب ــإت ــاف قــاعــة عـبــدالـلــه
السالم.
وأضاف« :مع كامل احترامي
للقضاء وأج ـهــزة الــدولــة ،ورد
فــي صحيفة حكم االستئناف
صـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــة  :175و حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث إن
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة وقـ ـ ـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــت فــي
ق ـضــائ ـهــا ع ـلــى ن ـحــو م ــا تـقــدم
واج ـت ـه ــد ال ـق ـض ــاء ف ــي ح ــدود
مــا حوته األوراق ،فــإن كــان قد
أصـ ــاب ف ـلــه أج ـ ــران وإن أخـطــأ
فلها أجر واحد».
وت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدث عـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب
ً
ً
السياسي قائال « :كنت عضوا
في لجنة اإليداعات المليونية
بمجلس  2012المبطل األول،
وأث ـ ـ ــرت ال ـق ـض ـي ــة فـ ــي مـجـلــس
( 2016الحالي) ،وذكرت أسماء
ال ـنــواب الــذيــن تـقــاضــوا مبالغ
مـلـيــونـيــة ،واآلن بـعــد إثــارتـهــا
مــن جــد يــد تحت قبة البرلمان
في فبراير  2017تقدمت بقانون
تعارض المصالح لسد الفراغ
التشريعي ،إضافة إلى مطالبة
ج ـهــات االخ ـت ـصــاص بتوجيه
ً
ت ـه ـمــة ألح ـ ــده ـ ــم» ،مـ ــؤكـ ــدا أن ــه
م ـس ـت ـمــر ف ــي ك ـش ــف ال ـح ـقــائــق
وال ـم ـحــاس ـبــة الـحـقـيـقـيــة دون
تهاون.

أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ن ـ ــاص ـ ــر
الـ ــدوسـ ــري أن عـ ــدم مــوافـقــة
م ـج ـلــس األم ـ ــة ع ـلــى الـطـلــب
الذي تقدم به لتشكيل لجنة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون ال يـ ـعـ ـن ــي ت ـخ ـل ـيــه
عـ ـ ــن مـ ـت ــابـ ـع ــة ه ـ ـ ــذا ال ـم ـل ــف
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا ان
«المتابعة تأتي إيمانا منه
بــأن هـنــاك ظلما كبيرا وقع
عـلــى أب ـن ــاء ه ــذه الـشــريـحــة،
كما أن هناك جانبا إنسانيا،
فمن غير المقبول التضييق
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم وح ـ ــرم ـ ــانـ ـ ـه ـ ــم م ــن
حقوقهم المدنية».
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدوسـ ـ ـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح صحافي ،إنه يتابع
المقترحات التي قدمها في
الفصل التشريعي السابق
م ــع زم ــائ ــه م ــن الـ ـن ــواب في
لـجـنـتــي الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع
وحـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان لــدعـمـهــا
لـحـيــن إق ــراره ــا م ــن مجلس
األمة.

فشل ذريع
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن م ــن أه ــم
هذه المقترحات نقل تبعية
الـجـهــاز الـمــركــزي لمعالجة
أو ضـ ــاع المقيمين بـصــورة
غـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـ ــى وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة« ،حـ ـت ــى يـتـسـنــى
لـ ـن ــا م ـت ــاب ـع ــة هـ ـ ــذا ال ـج ـه ــاز
وتصويب عمله ،خصوصا
بـعــد الـفـشــل الــذريــع فــي حل
هــذا الـمـلــف ،وأيـضــا مقترح

ناصر الدوسري

م ـعــال ـجــة أوضـ ـ ــاع أص ـحــاب
الجوازات المزورة ،الذين تم
إجبارهم على شراء جوازات
مزورة للحصول على مكافأة
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ،وم ـق ـت ــرح
تجنيس ما ال يقل عن 2000
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن س ـنــويــا،
وغ ـيــر ذل ــك مــن الـمـقـتــرحــات
التي حرصنا على تقديمها
لمساعدة هذه الشريحة بعد
سنوات من تجاهلهم».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ح ــل هــذه
القضية يحتاج ا لــى تعاون
جاد من الحكومة مع مجلس
األمة ،مضيفا ان عدم إغالق
هذا الملف ستكون له عواقب
وخيمة على المجتمع خالل
السنوات المقبلة.

«الميزانيات» :عقود االستعانة بغير الكويتيين تشوبها مآخذ
«المحاسبة» ّبين عدم مصداقية أكثر الكتب الموجهة من الحكومة لديوان الخدمة بشأن طلب الوظائف
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب
الـخـتــامــي الـعـقــود الحكومية الـتــي يتم
توقيعها مع القطاع الخاص والتي تم
االستعانة فيها بموظفين غير كويتيين
م ــن خ ـ ــارج الـ ـب ــاب األول ل ـل ـم ـصــروفــات
(ت ـع ــوي ـض ــات ال ـعــام ـل ـيــن) وب ـح ــث مــدى
إمكانية شغلها بموظفين كويتيين.
وق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب عــدنــان
عبدالصمد ان الميزانيات اجتمعت مع
وزارة المالية وديــوان الخدمة المدنية
ود ي ــوان المحاسبة و جـهــاز المراقبين
الماليين لمناقشة تلك العقود.
وأوضح عبدالصمد أن كثيرا من هذه
ً
استنادا الــى ما
العقود تشوبها مآخذ
تثبته الجهات الرقابية كما أن تكلفتها
في ارتفاع مطرد والتي بلغت تقديراتها
ما يقارب  91مليون دينار في ميزانية
السنة المالية الحالية .2018/2017
وأشـ ــار إل ــى أن االرت ـف ــاع فــي التكلفة
اسـ ـتـ ـم ــر رغـ ـ ــم أن ال ـ ـصـ ــرف ال ـف ـع ـل ــي لــم
يـتـجــاوز  27.5مـلـيــون دي ـنــار مــن جملة

 81مليون دينار في الحساب الختامي
األخير وفقا لبيانات وزارة المالية في
االجتماع.
واعتبر أن ذلــك يشير إلــى عــدم الدقة
الكافية لتقديرات وزارة المالية في هذا
الجانب إ ضــا فــة إ لــى تحميل الميزانية
بمبالغ كان من الممكن االستفادة منها
فــي أم ــور أخ ــرى كالتوظيف خــاصــة أن
طوابير البطالة في ارتفاع مستمر.
ولـ ـف ــت ع ـب ــدال ـص ـم ــد إل ـ ــى أن ك ــا مــن
دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة وج ـه ــاز الـمــراقـبـيــن
الـمــالـيـيــن أوض ـحــا فــي مالحظتهما أن
كثيرا من الوظائف التي تشملها العقود
الحكومية هــي وظــائــف مالية وإداري ــة
وه ـنــدس ـيــة وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
ويمكن إحاللها بالعنصر الوطني.
وأضاف أن بعض الجهات الحكومية
تقوم على إنهاء خدمات بعض موظفيها
ســواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين
ليلتحقوا بشركات في القطاع الخاص
برواتب أعلى مما يتقاضونه من جهة

ال ـع ـمــل الـحـكــومـيــة م ـقــابــل إب ـ ــرام عـقــود
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة مـ ــع ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات تـحــت
مبرر ضعف الرواتب الحكومية وندرة
الخبرات.
وأ ًك ــد عـبــدالـصـمــد أن ً ه ــذا األم ــر يعد
التفافا على القانون وفقا إلفادة ديوان
المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين،
وأن كثيرا من التخصصات العلمية التي
تتضمنها تـلــك ا لـعـقــود غـيــر مستحقة
وفقا لرأي وزارة المالية أثناء االجتماع.
وقــال إن دي ــوان المحاسبة بين عدم
مصداقية أكثر الكتب الرسمية الموجهة
من الجهات الحكومية لديوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة ب ـخ ـص ــوص ط ـل ـب ـهــا وظ ــائ ــف
معينة للكويتيين قبل لجوئها للتعاقد
م ــع ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي ظــل
اشتراطات معينة للتوظيف.
وأكــد عبدالصمد أن هــذا األمــر سبق
أن بينته اللجنة في تقاريرها السابقة
من اصطناع بعض الجهات الحكومية
ل ـع ــوائ ــق ل ـل ـتــوظ ـيــف ل ـي ـكــون ل ـهــا مـبــرر

الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ــوقـ ـي ــع هـ ـ ــذه الـ ـعـ ـقـ ــود مــع
الشركات خاصة أن بعض تلك العقود
أصـ ـبـ ـح ــت لـ ـه ــا صـ ـف ــة ال ــديـ ـم ــوم ــة دون
وجود حسم حقيقي لهذه الظاهرة على
مستوى الجهات الحكومية ككل.
وأشـ ـ ــار ع ـبــدال ـص ـمــد إلـ ــى أن الـلـجـنــة
انتهت إلى قرار يقضي بترتيب اجتماع
ف ـنــي األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ي ـضــم الـجـهــات
المعنية للتباحث حول كيفية معالجة
استمرار هذا الخلل في الميزانية العامة.
وأضــاف أن اللجنة سبق أن وضعت
ً
ً
ملزما في ميزانية العامة للدولة
قيد ا
للسنة الثانية على التوالي يحظر على
ا لـجـهــات الحكومية التعاقد فــي الباب
األول للمصروفات (مرتبات العاملين)
ألي وظ ـي ـف ــة ل ـغ ـيــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن يـمـكــن
إحاللها بالعنصر الوطني.
وأكد عبدالصمد أن هذا األمر انعكس
إيجابا على ز ًي ــادة نسبة التكويت في
الـتــوظـيــف وفــقــا إلف ــادة دي ــوان الخدمة
المدنية ووزارة المالية في هذا الشأن.

عدنان عبدالصمد

خفض سن الناخب وتصويت
العسكريين على جلسة الثالثاء
أدرج رئيس مجلس االمــة مــرزوق الغانم على جدول
أع ـم ــال جـلـســة بـعــد غ ــد ال ـثــاثــاء تـقــريــر لـجـنــة ال ـشــؤون
التشريعية والقانونية بشأن اقتراحين بقانونين بتعديل
قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة.
ويـتـكــون االق ـتــراح األول مــن أرب ــع م ــواد ،حيث نصت
الـمــادة األول ــى منه على تعديل ســن األهلية القانونية
لـمـمــارســة حــق االن ـت ـخــاب إل ــى ثـمــانـيــة عـشــر عــامــا بــدال
مــن واح ــد وعـشــريــن عــامــا ،أمــا ال ـمــادة الثانية منه فقد
ألغت أحكام المادة الثالثة من القانون رقــم ( )35لسنة
 1962المشار إليه والتي تقضي بحرمان العسكريين
من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق
االنـتـخــاب ،وج ــاء ت الـمــادة الثالثة منه بإلغاء أي حكم
يعارض أحكام هذا القانون والمادة الرابعة تنفيذية.
وي ـهــدف االق ـت ــراح بـقــانــون حسبما ورد فــي مذكرته
اإلي ـضــاح ـيــة إل ــى تـمـكـيــن ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـبـلـغــون سن
الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية واإلدالء
بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس األمة ،كما يهدف
إلى إزالة المخالفة الدستورية وذلك بمساواة العسكريين
الذين ينتمون للقوات المسلحة والشرطة بنظرائهم من
رجال الحرس الوطني وبقية المواطنين وذلك بالسماح
لهم بالمشاركة في العملية االنتخابية.
وي ـت ـكــون االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون ال ـثــانــي م ــن ث ــاث م ــواد،
إذ نـصــت ال ـمــادة األول ــى مـنــه عـلــى تـعــديــل ســن األهلية
القانونية لممارسة حق االنتخاب ليكون ثمانية عشر
عاما بدال من واحد وعشرين عاما ،ونصت المادة الثانية
منه على إلـغــاء أي حكم يـعــارض أحـكــام هــذا الـقــانــون،
والمادة الثالثة تنفيذية.
وي ـهــدف االق ـت ــراح بـقــانــون حسبما ورد فــي مذكرته
اإلي ـضــاح ـيــة إل ــى تـمـكـيــن ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـبـلـغــون سن
الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية واإلدالء
بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس األمة.
وب ـعــد الـمـنــاقـشــة وت ـب ــادل اآلراء انـتـهــت الـلـجـنــة إلــى
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون األول بــأغـلـبـيــة آراء
الحاضرين ،والموافقة باإلجماع على االقتراح بقانون
الثاني.
وأوضحت اللجنة أن فكرة االقتراحين بقانون نبيلة
وال تشوبهما شبهة مخالفة الدستور ورأت اللجنة ترك
مسألة المواءمات للجنة المختصة.

ةديرجلا
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برلمانيات

تقرير برلماني

إعادة هيكلة الجهاز اإلداري لتصويب المسار الحكومي
«مطلب أساسي لتحقيق اإلصالح والتنمية وتحسين مستوى الخدمات ومواجهة الفساد»
عيد الرميزان

تزايدت المطالبات النيابية
والحكومية بضرورة فض
التشابك بين الجهات
الحكومية ،باعتباره أحد
معوقات تطوير األداء ،ومن
أسباب تأخر التنمية والترهل
في أجهزة الدولة ،مؤكدة أن
معالجة هذا الوضع ستؤدي
إلى تحقيق اإلصالح ،وترشيد
اإلنفاق ،ومعالجة اختالالت
الهيكل التنظيمي للدولة.

يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح
االقـ ـتـ ـص ــادي واإلداري ومـعــالـجــة
االختالالت الهيكلية مــازال طويال،
رغم تأكيدات الحكومة أنها عازمة
عـلــى تـطــويــر األداء وال ـق ـضــاء على
الـ ــروت ـ ـيـ ــن ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إصـ ــاح
وتطوير االقتصاد الوطني.
وت ـم ـث ــل ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري لـ ـل ــدول ــة مـطـلـبــا
أساسيا لتحقيق اإلصالح والتنمية
االق ـت ـص ــادي ــة ،وتـحـسـيــن مـسـتــوى
الخدمات ،ومواجهة الفساد اإلداري،
إال أن إج ـ ــراءات الـحـكــومــة فــي هــذا
ال ـشــأن ت ـبــدو بـطـيـئــة ،او ان ـهــا غير
جـ ــادة ف ــي الـمـضــي بــات ـجــاه تنفيذ
هذا المطلب.
وتعتبر قضية التشابك والتداخل
ف ــي االخ ـت ـص ــاص ــات ب ـيــن الـجـهــات
الـحـكــومـيــة أح ــد م ـعــوقــات تـطــويــر
األداء ،ومــن أسـبــاب تــأخــر التنمية
والترهل في أجهزة الــدولــة ،وربما
هذا يفسر أسباب تزايد المطالبات
بضرورة اإلسراع في فض التشابك
بين الجهات الحكومية ،باعتباره
مــدخــا لتحقيق أه ــداف اإلص ــاح،
وترشيد االنفاق ومعالجة اختالالت
الهيكل التنظيمي للدولة.

تحديد االختصاصات
ولم تقتصر المطالبات بضرورة
تـ ـح ــدي ــد اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـج ـه ــات
الحكومية وف ــض الـتـشــابــك بينها
عـ ـل ــى أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ،بــل
دعت الجهات الحكومية أيضا الى
اإلسراع في تحقيق هذا المطلب.
وطالبت األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية ،في أحد
ت ـقــاريــر مـتــابـعــة الـخـطــة الـسـنــويــة،
بـ ـض ــرورة إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة األج ـه ــزة
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وت ـخ ـف ـيــض حـجـمـهــا،
وف ــك تـشــابــك االخـتـصــاصــات فيما
بينها ،مــن خــال تحديث الهياكل
التنظيمية.
وأجرى ديوان المحاسبة دراسة
تحليلية ألوض ــاع بعض الجهات
الحكومية التي تم إنشاؤها ،والنظر
في التداخل والتشابه في األهــداف

واالختصاصات فيما بينها ،بهدف
الحد مــن وجــود كيانات تنظيمية
ال مبرر لها ترشيدا لإلنفاق العام.
ورغ ـ ــم م ـ ــرور س ـنــة ع ـلــى إن ـجــاز
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـتـ ـش ــاب ــك
الحكومي م ــازال مــوجــودا ،وتنازع
االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات ب ـ ـيـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ق ــائ ـم ــا ،م ــا ي ــؤك ــد عــدم
وضــوح الــرؤيــة الحكومية فــي هذا
الشأن.

صورة واضحة
وت ـع ـكــس ح ــال ــة ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
لـ ـلـ ـط ــرق وال ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـب ـ ــري ص ـ ــورة
واض ـح ــة ع ــن ال ـت ـشــابــك وال ـتــداخــل
ف ــي االخ ـت ـص ــاص ــات ب ـيــن الـجـهــات
الحكومية ،وتبين ضعف إجــراءات
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ه ــذا
الموضوع.
ف ـق ـب ــل نـ ـح ــو  3سـ ـ ـن ـ ــوات ص ــدر
القانون رقم  115لسنة  2014بشأن
إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل
البري« ،إيمانا من الدولة بضرورة

إعـطــاء قطاع النقل اهتماما بالغا
عن طريق التوسع في شبكة النقل،
وإنشاء بنية تحتية لطرق جديدة
ووسائل نقل حديثة لتوفير سهولة
في عملية النقل ،وحل االختناقات
ال ـمــروريــة ،خــاصــة فــي ظــل الــزيــادة
الكبيرة في أعداد السيارات والنمو
السكاني وإنـشــاء الـمــدن السكانية
الجديدة».
وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت فـ ــإن «هـيـئــة
ال ـ ـط ـ ــرق» ،وه ـ ــي ه ـي ـئــة ع ــام ــة ذات
شـخـصـيــة اع ـت ـبــاريــة ل ـهــا مـيــزانـيــة
مـسـتـقـلــة ع ــن الـ ــدولـ ــة ،وت ـع ــد على
نمط الميزانيات التجارية ،ويشرف
عـلـيـهــا وزيـ ــر األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،لم
تمارس الــدور المنوط بها ،في ظل
تـنــازع اختصاصاتها بين جهات
حكومية عدة.
وشـ ـم ــل قـ ــانـ ــون إن ـ ـشـ ــاء «ه ـي ـئــة
ال ـطــرق» عــدة قـطــاعــات على أن يتم
نقلها من جهات أخــرى ،هي وزارة
األشغال ،ووزارة المواصالت ،وبلدية
الكويت ،واإلدارة العامة للمرور في
وزارة الداخلية ،لكن هذه الجهات لم

تنقل قطاعاتها إلى اآلن ،مما جعل
الهيئة متوقفة وعاجزة عن ممارسة
دورها وتحقيق أهدافها الواردة في
قانون إنشائها.
ً
وليس بعيدا عن هيئة الطرق ،فإن
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة ،والهيئة
العامة للقوى العاملة نموذج آخر
لحالة التشابه في االختصاصات
وبطء القرار الحكومي في هذا الشأن.
ورغ ــم أن مجلس ال ـ ــوزراء وافــق
في يناير الفائت على توصية لجنة
الشؤون االقتصادية بشأن مقترح
دمــج بــرنــامــج إع ــادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة،
وقرر اعتماد تاريخ األول من يونيو
ً
الفائت موعدا لبدء عملية الدمج لكن
هذا األمر لم يتحقق إلى اآلن.
وربما الجهة الحكومية الوحيدة،
التي تتداخل في االختصاصات مع
الجهات المعنية في قطاع الشؤون
اإلس ــام ـي ــة ،وات ـخ ــذ بـشــأنـهــا ق ــرار
ه ــي ال ـل ـج ـنــة االس ـت ـش ــاري ــة الـعـلـيــا

مازالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي
أسست وفقا للقانون رقم  115لسنة  2014تبحث
عــن قـطــاعــاتـهــا الـمـتــداخـلــة مــع ع ــدد مــن الـجـهــات
الحكومية.
وتهدف الهيئة الى إدارة منظومة طرق ونقل
بري حديثة آمنة ومتكاملة واقتصادية واإلشراف
عليها وصيانتها لتحقيق رؤ يــة ا لــدو لــة ،وتتمتع بجميع
الصالحيات واالختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية
االقتصادية المستدامة في مجالها.

ً
«استكمال الشريعة» ...إلغاء بعد  26عاما

جهات حكومية متداخلة باالختصاصات واألهداف
االتصاالت والمعلومات
ورغـ ـ ــم أن ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات
واالتصاالت تعتبر احد العوامل الرئيسة
فــي تشكيل االقـتـصــاد العالمي الجديد
وإحــداث تغييرات سريعة في المجتمع،
إذ بـ ــاتـ ــت م ـ ــن الـ ـمـ ـك ــون ــات الـ ـض ــروري ــة
وال ـع ــوام ــل الـمـهـمــة لـقـيــاس م ــدى تـطــور
االدارات ا لـ ـحـ ـك ــو مـ ـي ــة وا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة فــي
مختلف المجاالت ،فإن اعمال االتصاالت
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات ف ــي الـكــويــت
مـتـشــابـكــة وت ـت ــوزع عـلــى اك ـثــر م ــن جهة
منها وزارة المواصالت ،الجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات ،والهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات.

االستثمار
وتـ ـع ــد الـ ـك ــوي ــت مـ ــن الـ ـ ـ ــدول الـ ــرائـ ــدة
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط ف ــي إدارة وتـمــويــل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد الـمـحـلــي

الدعوة اإلسالمية
وصـ ـ ـ ــدرت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـش ــري ـع ــات
التي تهتم بتحقيق أهــداف نشر الدعوة
االسالمية واالهتمام بعلومها وأحكامها،
وكان في مقدمة هذه التشريعات المرسوم
األمـيــري الـصــادر في يناير  1979بشأن
انشاء وزارة االوقاف والشؤون االسالمية،
اال ان صدور عدد من التشريعات الالحقة
وال ـخــاصــة بــإنـشــاء جـهــات تهتم بعلوم
الدين ادى الى تداخل في االختصاصات
بين تلك الجهات بعضها ببعض ،مثل
وزارة األوقاف والشؤون االسالمة ،الهيئة

بيد أن ق ــرار إنـهــاء عمل اللجنة
لـ ــم ت ـك ــن لـ ــه ع ــاق ــة بـ ـم ــوض ــوع فــك
التشابك مع الجهات األخــرى ،إنما
ألن اللجنة «أنهت أعمالها وأنجزت
المهام الموكلة إليها» ،بعد مرور 26
ً
عاما على إنشائها ،فصدر مرسوم
بإلغائها.
ولم يتجاهل مجلس األمة حالة
الـتـشــابــك بـيــن الـجـهــات الحكومية
وأهمية اتخاذ قرار حكومي لمعالجة
ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع فـ ــي إط ـ ـ ــار اإلص ـ ــاح
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وم ــواجـ ـه ــة ال ـف ـس ــاد
اإلداري ،وبدأ هذا االهتمام النيابي
م ــن خ ــال ال ـت ـصــري ـحــات الـنـيــابـيــة
ً
المختلفة ،خصوصا من قبل لجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـح ـس ــاب الـخـتــامــي
البرلمانية ،التي استمرت بالمطالبة
ب ـ ـضـ ــرورة إعـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـج ـهــاز
اإلداري في الــدولــة وفــض التشابك

لم تتحقق إلى اآلن عملية الدمج بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة ،رغم ان مجلس الوزراء قرر أن تبدأ
اجراءات الدمج اعتبارا من االول من يونيو الفائت .وتأسس برنامج الهيكلة في عام
 1997بهدف تصحيح اختالالت سوق العمل المحلي ،ولتغيير مسارات التوظيف
لدى المواطنين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص.
أما هيئة «القوى العاملة» فأنشئت بالقانون رقم  109إعماال لحكم المادة 9
من القانون  6لسنة  2010في شأن العمل بالقطاع األهلي ،وهي هيئة عامة ذات
شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزيــر الـشــؤون االجتماعية
والعمل ،وتختص باالشراف على العمالة في القطاعين األهلي والنفطي.

ً
بعد مرور  26عاما على إنشاء اللجنة االستشارية العليا للعمل
على استكمال تطبيق احكام الشريعة االسالمية ،صدر مرسوم
بإنهاء اعمال اللجنة ،ليس ألنها تتداخل مع غيرها من جهات
معنية في الشؤون االسالمية ،ولكن ألن اللجنة «أنجزت المهام
الموكلة إليها» ،فقد أنشئت اللجنة بموجب المرسوم رقم  139لسنة
 1991وكلفت بأن« :تتولى وضع خطة لتهيئة االجواء الستكمال
تطبيق الشريعة االسالمية مع مراعاة واقــع البالد ومصالحها،
ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجاالت
واق ـت ــراح مــا ت ــراه بشأنها لـضـمــان تــوافـقـهــا مــع اح ـكــام الشريعة
االسالمية».

تتعدد الجهات الحكومية المتداخلة
ف ــي االخـ ـتـ ـص ــاص ــات وال ـم ـت ـش ــاب ـه ــة فــي
االهداف ،فثمة جهات متقاربة بالنشاط
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،واخ ـ ـ ـ ـ ــرى فــي
االستثمار ،وايضا في قطاعات الشباب
وال ـق ــوى الـعــامـلــة والـ ـش ــؤون االســامـيــة
وغيرها.

اهتمام نيابي

ومن دون شك ،فإن عملية إعادة
ه ـنــدســة ال ـه ـيــاكــل الـتـنـظـيـمـيــة في
الدولة أمر ضروري ال غنى عنه ألي
دول ــة مــن الـ ــدول ،إذ إن الـتــأخــر في
إ عـ ــادة الهيكلة بالشكل الصحيح
ت ـن ـتــج ع ـنــه آث ـ ــار ض ـ ــارة بــالـجـهــاز
اإلداري ليس أقلها عملية الترهل،
التي تحدث لذلك الجهاز من حين
آلخ ـ ـ ــر ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــؤدي ،إن لـ ــم تـتــم
معالجتها بالشكل الصحيح ،إلى
حالة من العجز اإلداري ،وفقدان ذلك
الجهاز لفعاليته اإلدارية.
وقال ديوان المحاسبة في دراسة
تحليلية ألوضاع التداخل والتشابك
في االختصاصات لبعض الجهات
الـحـكــومـيــة ،إن م ــا نـ ــراه لــديـنــا من
ت ــدن واض ــح فــي مـسـتــوى خــدمــات
الجهاز اإلداري العام (فــي التعليم
وال ـص ـح ــة واألمـ ـ ــن والـ ـم ــواص ــات
واالت ـص ــاالت واإلس ـك ــان والـمــرافــق
والبنى التحتية ...إلخ) هو انعكاس
لـمــدى الحاجة إلــى ض ــرورة إجــراء
عملية إعادة هيكلة للجهاز اإلداري

تفويض الصالحيات

أمر ضروري

وت ـ ـع ـ ـت ـ ـب ـ ــر عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــد
االخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــات وت ـ ـ ـفـ ـ ــويـ ـ ــض
ً
ً
الصالحيات أمرا مهما إذ إن عمليات
ً
إعادة الهيكلة ال تعدو كونها ضياعا
للجهد وال ـمــال ،إذا لــم يتم تحديد
اخ ـت ـص ــاص ــات واضـ ـح ــة لمختلف
وحدات ومستويات التنظيم ،واألهم
ً
م ــن ذل ـ ــك أيـ ـض ــا أن ي ـت ــم تـفــويــض
ال ـص ــاح ـي ــات الـ ــازمـ ــة ل ـم ـمــارســة
االختصاصات المحددة.
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن تـ ــرش ـ ـيـ ــد الـ ـجـ ـه ــاز
الحكومي المتضخم ،البــد أن يتم
ع ـبــر إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أه ـ ــم م ـ ـحـ ــاور إصـ ــاح
مؤسسات القطاع العام ويتضمن،
كما يقول ديوان المحاسبة ،إما إلغاء
وزارات أو دم ــج أو إن ـشــاء وزارات
وم ــؤس ـس ــات أو ت ـعــديــل مـسـمـيــات
لبعض اإلدارات أو إلغاء أقسام على
م ـس ـتــوى ك ــل إدارة أو دم ـج ـهــا مع
إدارات أخرى.

دمج «الهيكلة» و«القوى العاملة» ...لم ينفذ

«الطرق» ...تبحث عن قطاعاتها

والخارجي ،وأصبحت قبلة االستثمارات
األجنبية المباشرة في المنطقة العربية،
خ ــاص ــة ال ـخ ـل ـيــج ،بـفـضــل م ـج ـمــوعــة من
ال ـت ـشــري ـعــات ال ـت ــي أت ــاح ــت لـلـمـسـتـثـمــر
األجنبي العمل بأريحية في بيئة تساعد
على خلق فرصة االستثمار المريح ،مع
وجود ضمانات ومزايا وإعفاءات يتطلع
لها اي مستثمر.
غ ـي ــر ان ث ـم ــة ت ـش ــاب ـك ــا وتـ ــداخـ ــا فــي
الجهات المعنية بقطاع االستثمار ،ومن
هذه الجهات الهيئة العامة لالستثمار،
وه ـي ـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــار الـمـبــاشــر
وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،والجهاز الفني لبرنامج
التخصيص.

للعمل على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية.

والـتــداخــل فــي االخـتـصــاصــات بين
العديد من الجهات الحكومية.
وأك ــدت لجنة الـمـيــزانـيــات ،التي
اتخذت من الدراسة التحليلية ،التي
قام بها ديــوان المحاسبة ألوضاع
الـ ـت ــداخ ــل وال ـت ـش ــاب ــك فـ ــي أه ـ ــداف
واخـ ـتـ ـص ــاص ــات ب ـع ــض ال ـج ـه ــات
الحكومية بعد تكليف مجلس األمة
ً
بناء على طلب اللجنة ،مرجعا مهما
في إثبات وجود العديد من الجهات
الحكومية المتشابهة والمتشابكة
في اختصاصاتها ،وضرورة إصالح
هذا الخلل.
والح ـ ـظـ ــت ال ـل ـج ـن ــة أن ال ـج ـهــاز
الحكومي متضخم ومتشعب في ظل
وجــود عشرات الجهات الحكومية
ً
ف ـضــا عــن بــرامــج مـجـلــس الـ ــوزراء
والمكاتب واللجان المختلفة ،مؤكدة
أن إعادة الهيكلة اإلدارية في الدولة
يجب أن تـكــون بـمـبــادرة حكومية،
ألن ـه ــا أك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـلــى تشخيص
الوضع بما تمتلكه من إمكانات.

للدولة ،وإنه ما لم يتم إجراء إعادة
الهيكلة بشكل صحيح ،فإن النتيجة
الحتمية لذلك هي تدني مستويات
خ ــدم ــات ال ـج ـه ــاز اإلداري بشكل
عــام ،ومــا ينتج عــن ذلــك مــن ظهور
الفساد اإلداري وتأخر في التنمية
االقتصادية.
غير أن هناك بعض المتطلبات
األس ــاس ـي ــة ل ـن ـجــاح عـمـلـيــة إعـ ــادة
الهيكلة لعل مــن أهمها ،كما تقول
الدراسة ،عدم النظر إلى هذه العملية
بمعزل عن العملية اإلدارية ككل ،بل
ً
يجب أيـضــا األخ ــذ بعين االعتبار
عـنــاصــر مـهـمــة تــؤثــر م ـبــاشــرة في
إنجاح جهود إعــادة الهيكلة ،ومن
أهم هذه العناصر اإلداريــة تنسيق
الـعــاقــات بين الـجـهــات الحكومية
ف ــي الـتـنـظـيــم ،ل ـي ـكــون لـلـهـيـكـلــة أو
إعادتها معنى حقيقي إذ إن تشابك
االختصاصات في أي جهاز إداري،
يؤدي إلى ظهور الكثير من حاالت
الـصــراع في داخــل تلك الجهة ،مما
يـحــول دون الــوصــول إلــى األه ــداف
المنشودة.

ا لـعــا مــة للعناية بطباعة ا ل ـقــرآن الكريم
والسنة النبوية وعلومها ،األمانة العامة
لــأوقــاف ،واللجنة االسـتـشــاريــة العليا
للعمل على استكمال تطبيق الشريعة
االسالمية.

الشباب
وأنشأت الحكومة جهات عدة للعناية
ودعم وتشجيع الشباب وإتاحة وتسهيل
ف ــرص ن ـج ــاح م ـشــاري ـع ـهــم ،بــاع ـت ـبــار ان
فئة الشباب هــم اســاس تطور ونمو اي
مجتمع ،ولكن مالحظ ان هناك تداخال في
بعض االختصاصات ،وتكرارا وازدواجية
فــي بعض الخدمات المقدمة مــن بعض
هذه الجهات ،مما ال يخدم تحقيق الهدف
االساسي من انشائها.
ويتركز التداخل والتشابه في مجاالت
تشجيع وتنمية فئة الشباب ومجال دعم
المشاريع الشبابية ،ومن الجهات المعنية
بهذه الفئة :وزارة الدولة لشؤون الشباب،
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة،
والهيئة العامة للشباب.

العمالة
وت ـع ـت ـبــر ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ــدول ــة
وت ــوزي ـع ـه ــا م ــن أب ـ ــرز ال ـم ـه ــام ال ـم ـنــاطــة

بتنفيذ سياسة الدولة ،وفق رؤية ورسالة
لتحقيق اهداف الدولة الموضوعة ضمن
استراتيجيتها ،وذلك لمواجهة عدة أمور
مــن أهمها ،تكدس العمالة الوطنية في
االجهزة الحكومية وعزوف تلك العمالة
عن االنخراط في القطاع الخاص.
وال ي ـخ ـفــى أن ال ــرب ــط ب ـي ــن تـخـطـيــط
القوى العاملة والتخطيط االستراتيجي
فــي الــدولــة مـســألــة ضــروريــة فــي تنظيم
وتوجيه الموارد البشرية المستحقة في
العملية االنتاجية بشكل متناسق وفعال،
وب ـم ــوج ــب ب ــرم ـج ــة م ـت ـكــام ـلــة وم ـح ــددة
مسبقا للوصول الى افضل النتائج.
ون ـ ـظـ ــرا الخـ ـتـ ـص ــاص ــات الـ ـع ــدي ــد مــن
الـجـهــات فــي التخطيط وتــوزيــع الـقــوى
الـعــامـلــة فــي ال ــدول ــة ،مــن حـيــث التعيين
او الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ،ف ـ ــي كــل
القطاعات ،يظهر التشابك والتداخل في
االخ ـت ـص ــاص ــات ب ـيــن ع ــدد م ــن الـجـهــات
الحكومية مثل ديــوان الخدمة المدنية،
وبــرنــامــج اعـ ــادة هيكلة ال ـقــوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة ،وهيئة القوى
العاملة.

محليات
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«االئتمان» :تخريج الدفعة األولى للمعينين الجدد
بحضور المضف ونوابه وجميع مديري اإلدارات
يوسف العبدالله

المعينون
اجتازوا
بنجاح
البرنامج
التدريبي على
مدى  3أشهر

الخشتي

كشفت الناطقة لبنك االئتمان،
حباري الخشتي ،أن البنك احتفل
بـتـخــريــج الـمــوظـفـيــن الكويتيين
الـ ـج ــدد ال ــذي ــن ت ــم تـعـيـيـنـهــم فــي
سبتمبر الماضي ،بحضور نائب
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لـلـبـنــك ص ــاح ال ـم ـضــف ،ون ــواب ــه،
ومديري اإلدارات.
وقـ ــالـ ــت الـ ـخـ ـشـ ـت ــي ،فـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،إن الـمـعـيـنـيــن
حديثا خضعوا لبرنامج تدريبي
مـكـثــف ع ـلــى م ــدى ث ــاث ــة ش ـهــور،
تــم مــن خــا لــه تعريفهم بقوانين
ولــوائــح البنك الداخلية ،وقانون
اإلقراض بشكل تفصيلي.
وذكـ ـ ــرت أن الـمـعـيـنـيــن ال ـجــدد
تلقوا دورات سلوكية تساعدهم
ع ـل ــى االنـ ــدمـ ــاج ب ــال ـع ـم ــل ،وب ـن ــاء
عالقات الزمالة مع باقي الموظفين
والمسؤولين ،وإكسابهم المهارات
األساسية الالزمة إلنجاز األعمال
المكلفين بها.
وأوضحت أن البرنامج تضمن
دورات ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـم ــؤس ـس ــي،
وأســاسـيــات العمل اإلداري ،وفن
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ــزم ــاء ،وم ـه ــارات
اإلل ـ ـ ـقـ ـ ــاء وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ،فـ ـض ــا عــن
التدريب الميداني في إدارات البنك
المختلفة.

ً
متوسطا المعينين الجدد
المضف
واض ــاف ــت أن ال ـم ـشــارك ـيــن في
ال ـ ــدورة أث ـب ـتــوا جــديــة ف ــي العمل
وهـ ّـمــة عالية فــي اكتساب المزيد
م ــن الـ ـمـ ـه ــارات وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ،كـمــا
كشفت الدورة عن استعدادهم لبدء
مـسـيــرة الـعـمــل ال ـج ــاد ومــواجـهــة
تحدياته وصعوباته بصالبة.
وأشارت الخشتي إلى أن تكريم
الـمـعـيـنـيــن حــدي ـثــا يـعـكــس رؤي ــة

اإلدارة العليا للبنك ،الـتــي تؤكد
دوما االهتمام بالشباب ،وتقديم
ك ــل أشـ ـك ــال ال ــدع ــم ل ـه ــم ،وتــذل ـيــل
كل الصعوبات ،وإزالــة المعوقات
ال ـت ــي ت ـع ـت ــرض ط ــري ـق ـه ــم ،وف ـتــح
آف ـ ــاق ال ـع ـم ــل واإلب ـ ـ ـ ــداع وال ـت ـم ـيــز
أمامهم ،ال سيما العناصر الواعية
والمتسلحة بالعلم والمعرفة.
وأفادت بأن خريجي البرنامج

ال ـت ــدري ـبــي م ــن الـمـعـيـنـيــن كــانــوا
ع ـنــد ُح ـس ــن ال ـظ ــن ب ـه ــم ،وحـقـقــوا
نـتــائــج واع ــدة ومـبـشــرة ،متوقعة
أن ي ـكــونــوا إض ــاف ــة حـقـيـقـيــة إلــى
قوة العمل في البنك ،ورافعة قوية
لتنفيذ رؤ يـتــه لتحديث وتطوير
ال ـخــدمــات الـمـقــدمــة لـلـمــواطـنـيــن،
التزاما من البنك بسياسة إحالل
العمالة الوطنية ،إعماال للقانون

وتطبيقا للسياسة العامة للدولة.
وأش ـ ـ ــارت إل ــى أن ال ـب ـنــك حقق
نتائج قياسية بـهــذا الخصوص
خالل السنوات القليلة الماضية،
وال ي ــزال يــواصــل تطبيق النهج
ذاتــه ،وفــق برنامج زمني وخطط
مــرح ـل ـيــة ل ــإح ــال دون الـتــأثـيــر
على سير العمل ،وال على مستوى
الخدمة.

«المخترعين» تحتفل بعامها األول
وتعد بتحقيق المزيد من اإلنجازات
أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د .فاطمة
الثالب ،أن الجمعية ماضية في تحقيق أهدافها بخطى ثابتة،
م ـش ـيــرة إل ــى أن مـجـلــس اإلدارة ن ـجــح خ ــال ال ـع ــام الـمــاضــي
فــي تحقيق ا لـعــد يــد مــن اإل ن ـجــازات ا لـتــي تساعد المخترعين
الكويتيين على تحقيق المزيد من اإلنجازات ،وتذلل العقبات
أمامهم.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـصــريــح ل ـل ـثــاب بـمـنــاسـبــة مـ ــرور ع ــام على
تأسيس الجمعية ،معربة عــن الشكر لجميع اال ع ـضــاء على
جهودهم خالل هذه السنة ،مؤكدة أن مجلس اإلدارة لن يدخر
ً
جهدا في تحقيق كل ما يصب في صالح المخترعين الكويتيين
ويساهم في إبراز إنجازاتهم التي حققوها على مدار السنوات
الماضية وما سيتحقق خالل السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن من أبرز إنجازات الجمعية الحديثة العهد
تكريم وزير الصحة السابق جمال الحربي لـ ٣٣مخترعا كويتيا
حققوا إ نـجــازات في اختراعات لها عالقة بالمجال الصحي،
ووضــع جــداريــة تحمل أسماء هم وصــورهــم في مبني ديــوان
ً
عام وزارة الصحة تكريما لهم ،وتوقيع بروتوكول تعاون مع
الهيئة العامة للبيئة لمساندة المخترعين وتبني االختراعات
ذات العالقة بالشأن البيئي.
ً
وأوضحت أن من اإلنجازات أيضا تسجيل برنامج إذاعي
ي ــوم ــي م ــدت ــه  ٢٠دق ـي ـق ــة ي ـس ـت ـعــرض إن ـ ـجـ ــازات الـمـخـتــرعـيــن
الكويتيين ويذاع في إذاعة دولة الكويت.
ً
وأ شــارت إلى أن الجمعية لم تغفل أيضا االهتمام بجانب
المهارات الشخصية لدى المخترعين فيما يخص التواصل
والتعامل مع االختراعات والمؤسسات والشركات ذات الصلة
بــاخـتــراعــاتـهــم ،حـيــث نـظـمــت الـحـمـلــة ع ــددا مــن الـمـحــاضــرات
وا لــدورات التدريبية لتدريب وتأهيل المخترعين بما يصب
في صالحهم ،منها ور شــة عمل بعنوان "طموحات المخترع
الكويتي" ،ودورة لتدريبهم على التعامل السليم مع وسائل
اإلعالم.
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محليات

مواطنون لوزيرة اإلسكان :استمرار التوزيعات «كونا» تختتم دورة تدريب طلبة الجامعة
وتقليص مدة االنتظار إلى  5سنوات
ةديرجلا رصدت تطلعاتهم بشأن الملف اإلسكاني خالل المرحلة المقبلة
•

فيصل الحسيني

بدر العجمي

جزاع الظفيري

خالد الحاتم

يوسف العبدالله

رافعين مطالب بتقليص مدة االنتظار إلى  5سنوات واستمرار
التوزيعات ،استقبل عدد من المواطنين حقبة الوزيرة الجديدة
د .جنان بوشهري ،منادين بحلحلة الملف اإلسكاني في البالد.
ً
تزامنا مع تولي وزيرة الدولة
لـشــؤون اإلسـكــان وزي ــرة الــدولــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـخـ ــدمـ ــات د .ج ـن ــان
ب ــوش ـه ــري م ـن ـص ـب ـهــا ال ـ ـ ــوزاري
الـجــديــد ،استطلعت "الـجــريــدة"
آراء عدد من المواطنين مراجعي
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،ل ـم ـع ــرف ــة مـطــال ـب ـهــم
واحتياجاتهم من الوزيرة ،خالل
الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،حـيــث أجمعوا
على ضرورة استمرار التوزيعات
وتوفير السكن المالئم لهم ،مع
خفض مــدة االنتظار للحصول
على الوحدة السكنية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن فـ ـيـ ـص ــل
ا لـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي إن ا ل ـ ـتـ ــوز ي ـ ـعـ ــات
اإلسكانية الضخمة فــي البالد
ً
يـ ـ ـج ـ ــب أن ت ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ،م ـ ـش ـ ـيـ ــدا
بإنجازات الوزير السابق ياسر
ً
أب ــل ف ــي ه ــذا ال ـم ـلــف ،ومـطــالـبــا
ب ـضــرورة خـفــض م ــدة االنـتـظــار
للحصول على بيت العمر.
وق ـ ـ ــال ال ـح ـس ـي ـن ــي" :إن ش ــاء
ال ـلــه ال ــوزي ــرة تـسـهــل مـعــامــات
ً
الناس لتسير األمور" ،مستنكرا
فــي الــوقــت ذات ــه إح ــدى الـلــوائــح
اإلسكانية التي تجبره على ضم
أب ـنــائــه إل ــى ال ــوح ــدة للحصول
ً
ع ـل ــى سـ ـك ــن ،م ـع ـت ـب ــرا أن "ذلـ ــك
بــا قــانــون" .وت ـســاءل" :أيــن كان
تطبيق القانون على من حصل

ً
عـلــى ال ــوح ــدة الـسـكـنـيــة ســابـقــا
رغــم معيشته فــي إح ــدى الــدول
ال ـم ـجــاورة؟" ،معربا عــن تطلعه
إل ــى حـقـبــة بــوش ـهــري" :ل ـن ـ َـر من
األف ـ ـضـ ــل فـ ــي وزارة اإلس ـ ـكـ ــان،
الرجل أم المرأة؟".
م ــن ج ـه ـتــه ،وص ــف ال ـمــواطــن
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـه ـ ــادي جـ ـ ـ ـ ــراغ الـ ــوضـ ــع
اإلسـكــانــي بــأنــه "مـيـئــوس منه"،
وطالب الوزيرة بوضع حل ألزمة
االنتظار الطويلة للحصول على
ً
السكن ،مشيرا إلى أن "االنتظار
ً
إلـ ــى ن ـح ــو  20ع ــام ــا م ــرف ــوض،
ف ــال ـم ــواط ــن ي ــرض ــى ق ــد يــرضــى
ب ــاالن ـت ـظ ــار ن ـح ــو  5سـ ـن ــوات ال
أكثر".

االهتمام باألرامل
مــن جانبها ،دعــت المواطنة
أم بـ ــدريـ ــة ال ـ ــوزي ـ ــرة ب ــوش ـه ــري
إلــى االهتمام بالمرأة إسكانيا،
السيما االرامل وحل مشاكلهن،
مـبـيـنــة أن ه ـن ــاك ع ــراق ـي ــل أم ــام
االرام ـ ــل ب ـعــدم وض ــع اسمائهن
واالكتفاء بااليتام فقط.
وت ـم ـن ــت أم ب ــدري ــة أن ي ـكــون
لـ ـه ــن نـ ـصـ ـي ــب م ـ ــن الـ ـتـ ـح ــرك ــات
اإلسكانية للوزيرة المقبلة مع
تركيزها وتسهيلها اإلجــراء ات
عليهن ،مشيرة إلى انها دخلت

إلــى خضم مراجعات منذ نحو
الـ ـشـ ـه ــري ــن وغ ـ ــرق ـ ــت ف ـ ــي دورة
مـسـتـنــديــة ح ـكــوم ـيــة لـمــراجـعــة
مـ ـع ــامـ ـلـ ـتـ ـه ــا م ـ ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــن بـ ـل ــدي ــة
الكويت وبنك االئتمان الكويتي
والـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،م ـط ــال ـب ــة بـ ـض ــرورة
توفير مكان واحــد إلج ــراء هذه
المعامالت.
من جهتها ،طالبت المواطنة
وسمية مشعل بإنجاز المشاريع
اإلسكانية واستمرار التوزيعات
على المواطنين بمواقع قريبة
من المناطق الحضرية ومدينة
الـكــويــت ،مفيدة بــأن المشاريع
األخ ـيــرة ذات بعد جـغــرافــي عن
الحياة المعيشية للمواطنين.
وعن الشقق ،ذكرت أن الشقق
السكنية بال فائدة وهي مؤقتة
ويفضل أن يتم تــوزيــع البيوت
ً
الـجــاهــزة على المواطنين بــدال
من الشقق.

البر الخالي
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـم ــواط ــن ب ــدر
العجمي إن القضية اإلسكانية
يـجــب حـلـهــا وتــوف ـيــر الـمـســاكــن
ً
ا لـجــا هــزة للموطنين بعيدا عن
عـنــاء االنـتـظــار لسنوات طويلة
ً
ً
تصل إلى  20عاما ،مشيرا إلى أن
االبناء ال يستمتعون بحياتهم،
عند سكنهم سنوات طويلة في
شقق صغيرة.
ولـفــت العجمي إلــى أن هناك
مشاريع وهمية ،ومشروع غرب
عبدالله المبارك اآلن فضاء وبال
خــدمــات رغــم انـتـهــاء المؤسسة

ً
مــن تجهيزه ،واصـفــا المشروع
بـ"البر الخالي".
وأضاف أنه من سكان مدينة
ص ـبــاح األح ـم ــد م ـنــذ  ،2014إال
أن ــه لــم يـسـكــن مـنــزلــه حـتــى اآلن
ل ـعــدم ق ــدرت ــه عـلــى االن ـت ـهــاء من
ً
ب ـنــائــه ،م ـف ـيــدا ب ــأن ال ـمــدي ـنــة لم
تنته خدماتها العامة حتى اآلن،
ً
وهي غير مأهولة ،داعيا للوزيرة
بوشهري بالتوفيق في عملها
إلعادة النظر بالوضع الحالي.
وع ـلــى صـعـيــد اإلنـ ـج ــاز ،ذكــر
المواطن خالد الحاتم أن هناك
ً
ً
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرا واضـ ـ ـح ـ ــا مـ ـن ــذ ت ــول ــي
الـ ــوزيـ ــرة ب ــوش ـه ــري خـ ــال اي ــام
ً
فقط بالحد من الزحام ،داعيا لها
بالتوفيق في مهمتها الجديدة،
بـ ـ ـع ـ ــد ب ـ ـص ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ــواضـ ـ ـح ـ ــة
والسريعة في القضاء على زحام
المراجعين في وقت قصير.
بــدوره ،طالب المواطن جزاع
ال ـظ ـف ـي ــري ال ـ ــوزي ـ ــرة بــوش ـهــري
ب ـت ـق ـل ـي ــص طـ ـ ــول مـ ـ ــدة ان ـت ـظ ــار
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
ً
سكنهم ،مبينا أن االنتظار يجب
اال يـتـجــاوز  5س ـن ــوات .وطــالــب
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــوزي ــع
ال ـب ـي ــوت الـ ـج ــاه ــزة ال ال ـق ـســائــم
اإلسـكــانـيــة الـفـضــاء ،إلــى جانب
تحسين مستوى خدمة استقبال
المراجعين.
ونـ ـ ــادى ال ـظ ـف ـيــري ب ـض ــرورة
تـفـعـيــل دور ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلع ــام فــي المؤسسة العامة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة وال ـت ـعــامــل
م ـ ـ ــع الـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـع ـ ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــداولـ ــة
ً
إسكانيا على وسائل التواصل
االجتماعي بال أي مسؤولية.

«الداخلية» تطلق مخيم نزالء اإلصالحيات
أطلقت "الداخلية" األسـبــوع الفائت فعاليات
المخيم الربيعي السنوي لنزالء ونزيالت قطاع
المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام بالسجن
المركزي.
وقــد تخلل حفل االفتتاح نشاطات متنوعة،
شارك فيها النزالء وذووهم.
وتحدث الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات
اإلصــاحـيــة الـلــواء عبدالله المهنا بالمناسبة،
مؤكدا أن قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ
األحكام يعمل جاهدا لتهيئة النزالء بما يتوافق
مــع الـمـبــادئ األســاسـيــة لحقوق اإلن ـســان ،حتى

يعود النزالء صالحين لالنخراط في المجتمع
والمساهمة في عمليات البناء لتحقيق االزدهار
للجميع ،مؤكدا أن ذلك مرحلة أولى من العملية
اإلصالحية.
بـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة
للمؤسسات اإلصالحية ،العميد عادل اإلبراهيم،
أن افتتاح المخيم الربيعي ومعرض مشغوالت
النزيالت هو امتداد طبيعي لألنشطة االجتماعية
التي تقدمها المؤسسات اإلصالحية بمختلف
سجونها ،لما فيه من تقويم لسلوك النزالء ،وكذلك
تحقيق مضمون قوانين تنظيم السجون وإظهار

«بلدية العاصمة» :رفع 312
سيارة مهملة
●

علي حسن

أكـ ـ ــد م ــدي ــر إدارة ال ـن ـظــافــة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع
بلدية العاصمة مشعل العازمي
اس ـت ـمــرار ال ـح ـمــات عـلــى م ــدار
الساعة ،مشيرا إلى أن عمليات
التصدي للتجاوزات المتمثلة
بإشغاالت الطرق مستمرة على
مستوى السيارات المهملة في
الشوارع والساحات بالمحافظة
بهدف تطهير مختلف المناطق
من تلك المظاهر السلبية التي
ً
ً
ت ـش ـكــل تـ ـع ــدي ــا ص ــريـ ـح ــا عـلــى
الـمـمـتـلـكــات ال ـعــامــة ل ـلــدولــة أو
ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ب ـم ـخــال ـفــات ق ــان ــون
ال ـن ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة وإش ـ ـغـ ــاالت
الطرق.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــي أن
حمالت رفع السيارات المهملة

والسكراب من شوارع وميادين
ال ـم ـحــاف ـظــة سـبـقـتـهــا عـمـلـيــات
وض ــع إشـ ـع ــارات اإلن ـ ــذار على
الـ ـم ــركـ ـب ــات ال ـم ـه ـم ـلــة لــرف ـع ـهــا
مــن قـبــل أصـحــابـهــا خ ــال مــدة
ً
 24س ــاع ــة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن تلك
اإلش ـ ـع ـ ــارات ونـ ـق ــل ال ـمــرك ـبــات
الـمـهـمـلــة مــوثـقــة ل ــدى سجالت
البلدية.
وأكــد أن الحمالت الميدانية
الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا م ـف ـت ـشــو اإلدارة
خالل نوفمبر الماضي أسفرت
ع ــن رف ـ ــع  312سـ ـي ــارة مـهـمـلــة
وس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــا ،ووض ـ ـ ـ ـ ـ ــع 4149
ملصقا على السيارات المهملة
باإلضافة إلى تحرير  920تعهدا
و 780إنـ ـ ــذارا ،وشـمـلــت جميع
المناطق بمحافظة العاصمة
ون ـق ــل  6148م 3م ــن الـنـفــايــات
والنفايات البلدية واإلنشائية.

ً
 95مخالفة وإزالة  14تعديا
على أمالك الدولة بالفروانية
●

علي حسن

أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية ،أحمد الشريكة،
أن مفتشي النوبات الثالث قاموا خالل نوفمبر الماضي بتحرير
 95مخالفة إعالن.
وأوضح أن هذه المخالفات تمثلت في عدم تجديد الترخيص،
وعــدم وضــع الترخيص في مكان بــارز ،وفتح وإدارة محل قبل
الحصول على ترخيص من البلدية ،مؤكدا أنه تمت إزالة  14تعديا
على أمالك الدولة ،ورفع  40إعالنا مخالفا من الشوارع والميادين.

الجوانب اإلنسانية التي تنتهجها المؤسسات
اإلصــاحـيــة مــن خ ــال تطبيقاتها االجتماعية
لتأهيل النزالء وغرس الروح االجتماعية فيهم.
ثم افتتح المهنا واإلبراهيم معرض المشغوالت
الحرفية واليدوية للنزيالت ،الذي تضمن مجموعة
كبيرة من األعمال اليدوية التي صنعتها نزيالت
المؤسسات اإلصالحية بكفاءة وج ــودة عالية،
والتي تعكس الجانب اإليجابي من إشغال وقت
فراغ النزيالت بما هو مفيد ومثمر ،وتم توزيع
الجوائز والهدايا التذكارية وشهادات التكريم على
المشاركين والمشاركات في المعرض.

أك ـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــر ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
تحرير"كونا" سعد العلي أهمية
الـ ـتـ ـع ــاون الـ ـق ــائ ــم ب ـي ــن ال ــوك ــال ــة
وج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي تــرسـيــخ
الوعي بأهمية مساهمة اإلعالم
في بناء المجتمع وتطوره.
وق ـ ــال ال ـع ـلــي لـ ــ"ك ــون ــا" أم ــس،
بمناسبة ختام التدريب الميداني
لـعــدد مــن طلبة جــامـعــة الكويت
فــي قـطــاع التحرير فــي الــوكــالــة،

واس ـت ـمــر نـحــو ثــاثــة أش ـه ــر ،إن
ً
ذلك التعاون يعنى أساسا بإعداد
جيل إعالمي مهني ومتخصص
وفعال قــادر على مواكبة أحدث
التطورات.
ولفت إلى حرص "كونا" على
القيام بدورها في تعزيز اإلعالم
ال ـك ــوي ـت ــي واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـم ـس ـتــواه
مــن خ ــال صـقــل مــواهــب الطلبة
وإعدادهم لخوض غمار المجال
اإلعالمي بشتى تخصصاته.

وأضاف أن التعاون القائم بين
"ك ــون ــا" وال ـجــام ـعــة يـمـثــل إح ــدى
ثمار الشراكة بينهما والرامية إلى
صقل مــوا هــب طلبتنا اإلعالمية
ب ــال ـت ــدري ــب وت ـن ـم ـي ــة م ـه ــارات ـه ــم
وق ــدراتـ ـه ــم لـلـتـعــامــل األمـ ـث ــل مع
األدوات ال ـح ــدي ـث ــة ف ــي م ـج ــاالت
اإلعــام المختلفة ،السيما ضمن
م ـف ـه ــوم "اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـج ــدي ــد" عـبــر
االحتكاك بالمؤسسات والخبرات
اإلعالمية عن كثب.

وأوضح أن "كونا" باعتبارها
مــؤسـســة إعــام ـيــة رائـ ــدة أخ ــذت
ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــا م ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة تـ ـ ــدريـ ـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر
الوطنية الشابة في مجال اإلعالم
بمنهجية تدريب يتميز بالمهنية
واالحترافية وفق أحدث معايير
ال ـت ــدري ــب اإلع ــام ــي إلـ ــى جــانــب
غـ ــرس أخ ــاقـ ـي ــات ال ـم ـه ـنــة ل ــدى
الطلبة.
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أحيلوا مجرمي االستيطان
إلى محكمة الجنايات الدولية

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :حق العسكريين في االنتخاب بين تعزيز الديمقراطية وإبعادهم عن اللعبة السياسية!
ال أختلف مع اللجنة
التشريعية بمجلس األمة
في توسيع المشاركة
الشعبية لتعزيز نظام
الحكم الديمقراطي باعتباره
وسيلة الشعب لحكم نفسه
بنفسه ،وبقدر ما يحقق نظام
االنتخاب شمول االقتراع
العام بكل فئات الشعب
وأطيافه وألوانه بقدر ما يكون
ً
ً
ً
نظاما ديمقراطيا ودستوريا.

أقدر قرار
اللجنة
التشريعية
بمجلس
األمة خفض
سن الرشد
السياسي
إلى  18سنة
ً
باعتباره رافدا
من روافد
المشاركة
السياسية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس األمة
في األسبوع قبل الماضي في الكويت على
اقتراح بقانون بتصويت العسكريين ورجال
الشرطة في االنتخابات العامة ،في الوقت
ال ــذي كــانــت تـجــري فيه محاكمة عسكرية
في مصر لعقيد في الجيش المصري نشر
ف ـيــديــو ع ـلــى ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل ف ــي مـصــر،
قضت المحكمة العسكرية بحبسه لمدة
 6سنوات ،لمخالفته التعليمات واألوامــر
العسكرية ،حيث لم تكن قد قبلت استقالته
وقت نشر هذا الفيديو.
ولـئن كنت أتفق تماما مع هذا الحكم في
الحظر الـمـفــروض على رجــال الجيش في
العمل بالسياسة إال أنني كنت أتمنى لو
قبلت استقالة الضابط الـمــذكــور ،وقضت
المحكمة العسكرية بانقضاء الدعوة بعد
زوال صفته العسكرية ،ألن القانون يجب
أن يفسر روحه قبل نصه وأن الدستور فوق
كــل التعليمات بما أبــاحــه مــن حرية وحق
االنتخاب والترشح للرئاسة ،خصوصا مع
ما قد يثيره هــذا الحكم من أقــوال ومزاعم
تسيء إلى رئيس مصر ،وتنال من شرعية
االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي مـصــر الـمــزمــع
إج ــراؤه ــا ب ـعــد ش ـه ــور ،وأوج ـ ــه م ــن خــال
هذه الصفحة الى الرئيس نداء بالعفو عن
العقيد المذكور ،خصوصا وأنا على يقين
أن إتاحة الفرصة لكل من يريد الترشح لهذه
االنتخابات هو الذي سيكفل هذه الشرعية.

توسيع المشاركة الشعبية
وال أخ ـت ـل ــف مـ ــع ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
ب ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة فـ ــي ت ــوس ـي ــع ال ـم ـش ــارك ــة
الشعبية لتعزيز نظام الحكم الديمقراطي
باعتباره وسيلة الشعب لحكم نفسه بنفسه،
وب ـقــدر مــا يـحـقــق ن ـظــام االن ـت ـخــاب شمول
االقـتــراع العام بكل فئات الشعب وأطيافه
وألــوانــه بقدر مــا يكون نظاما ديمقراطيا
ودستوريا ،وبقدر ما يقعد عن تحقيق هذا
الهدف بقدر ما ينكص النظام الديمقراطي
وال ـن ـظــام ال ــدس ـت ــوري عـلــى عـقـبـيــه ،وأق ــدر
قــرارهــا خفض ســن الــرشــد السياسي إلى
 18سنة باعتباره رافدا من روافد المشاركة
السياسية والذي كان االعتراف بحق المرأة
في االنتخاب هو بدوره أحد روافده ،فإننا

نستميح اللجنة عذرا في أن نختلف معها
في قرارها بمنح العسكريين حق االنتخاب
أس ــوة ب ــرج ــال ال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ــذي ــن لم
يـشـمـلـهــم ال ـم ـنــع م ــن هـ ــذا ال ـح ــق بـمــوجــب
قانون االنتخاب ،وكم كنت أتمنى أن يعدل
هذا القانون ليشمل المنع الحرس الوطني
ً
أيضا.

االنقالبات العسكرية
وأخـ ـتـ ـل ــف مـ ــع مـ ــن ي ـ ــؤي ـ ــدون ت ـصــويــت
العسكريين في المناطق العربية أو العالم
الـثــالــث بــوجــه ع ــام ،عـلــى سـنــد مــن أن هــذا
ال ـح ــق م ـق ــرر ل ـهــم ف ــي الـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ألن
القياس هنا مع الفارق في الثقافة والوعي
السياسي ،فضال عن أن العالم الثالث هو
األرض األكثر خصبا لالنقالبات العسكرية
في العالم كله ،وتشير تجارب االنقالبات
العسكرية إلى فشلها في تحقيق أي حكم
دي ـم ـقــراطــي أو أي ت ـقــدم ف ـيــه ،بــالــرغــم من
األهــداف التي نقلتها هــذه االنقالبات بأن
هدفها هو تحقيق حكم ديمقراطي سليم
عجز المدنيون عن تحقيقه.
وكـ ـ ـ ــان ال ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـ ـ ــذي أحـ ــدث ـ ـتـ ــه ه ــذه
االنقالبات هو تغيير في الطبقة الحاكمة
دون أي مساس بجوهر النظام السياسي
واالج ـت ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،عـ ــدا بعض
ال ـ ـثـ ــورات وم ـن ـهــا ث ـ ــورة  23يــول ـيــو 1952
ال ـتــي أح ــدث ــت تـغـيـيــرا ج ــذري ــا ف ــي الـنـظــام
االجتماعي ،ولكنها لم تكفل له المؤسسات
الدستورية القادرة على حمايته بعد وفاة
زعـيــم ال ـث ــورة ال ــراح ــل جـمــال عـبــدالـنــاصــر،
فعاد النظام الرأسمالي متسما بالتوحش
والشراسة ،ولم نعد نرى من رجال األعمال
المعاصرين مثل من كانوا يبنون نهضة
مـصــر االقـتـصــاديــة مــن األبـ ــرار الوطنيين
أمثال طلعت حرب وغيره.

خطأ وقعت فيه مصر
ويعيدنا تصويت العسكريين بالذاكرة
إلـ ــى م ــا كـ ــان عـلـيــه األم ـ ــر ف ــي ظ ــل دس ـتــور
 1923في مصر من إعفاء العسكريين من
التصويت في االنتخابات العامة ،إلــى أن
قامت ثورة  23يوليو سنة  ،1952فأصدرت

القانون رقــم  73لسنة  ،1956الــذي اعترف
ألول مــرة بحق العسكريين في التصويت
في االنتخابات العامة ،وفاء لحق الجيش
الذي قام بالثورة.
وعند تطبيق هذا القانون في االنتخابات
ال ـعــامــة ال ـت ــي ج ــرت ب ـعــد ص ـ ــدوره ،قــدمــت
طـعــون انتخابية بسبب الـتــاعــب فــي فرز
األصوات الذي كان يتم داخل وحدات القوات
المسلحة ،وتأثيره في نتائج االنتخابات،
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها
بـجـلـســة  1976 /4 /19ف ــي أحـ ــد ال ـط ـعــون
االنتخابية ،الذي قضت فيه بإدانة طريقة
فرز األصوات في وحدات القوات المسلحة
وتأخير إعالنها إلى ما بعد إعــان نتائج
انـتـخــابــات الـمــدنـيـيــن ،وطــالـبــت المحكمة
بتعديل قانون االنتخاب بما يضمن سالمة
العملية االنتخابية.

حرمان العسكريين مرة أخرى
وقــد اسـتـجــاب الـمـشــرع لـنــداء المحكمة
وأصدر القانون رقم  76لسنة  1976بإعفاء
رجــال الـقــوات المسلحة والشرطة من حق
ً
االنتخاب ،معلال ذلك بما جاء في مذكرته
اإليـضــاحـيــة مــن أن ال ـقــوات المسلحة هي
درع ه ــذا ال ــوط ــن الـعـظـيــم ،وأن االن ـخ ــراط
في التنظيمات السياسية مع تنوع اآلراء
والعقائد والمفاهيم التي تدعو إليها أمر
بــالــغ الـخـطــر وعـظـيــم ال ـضــرر؛ إذا مــا امتد
أث ــره إل ــى داخ ــل ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة؛ مــع ما
يرتبه ذلك من تفرق في الرأي ،واختالف في
النظر ،بما يفتت وحــدة القوات المسلحة،
ويهدم تماسكها ،ويعرضها إلى فقد الهدف
والغاية ...وأنه لهذا ّ
نصت قوانين الخدمة
العسكرية على حظر اشتغال أفراد القوات
المسلحة بالسياسة.
وهذا النظر يتفق وطبيعة عمل القوات
ً
الـمـسـلـحــة ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـن ــأى ب ــه دوم ــا
عــن العمل الـسـيــاســي ،ومــا قــد يجلبه هذا
العمل من تطاحن وتنافر نتيجة الختالف
الـعـقــائــد وال ـم ـيــول الـسـيــاسـيــة .وأن أف ــراد
القوات المسلحة وكذلك ضباط وأفراد هيئة
الشرطة الذين تقتضي طبيعة عملهم السهر
على حماية الوطن واليقظة التامة في كل
وقت ،للقيام بهذا الواجب الوطني القوي،

األمر الذي يتعارض مع إدالئهم بأصواتهم
في االستفتاءات واالنتخابات ،بما يصرفهم
عن واجبهم.

بعد ثورة  25يناير
وك ــان ــت أول ح ـكــومــة شـكـلــت ب ـعــد قـيــام
ث ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر ،وال ـ ـتـ ــي ك ـ ــان ي ـتــرأس ـهــا
د .ع ـص ــام ش ــرف ف ــى م ـحــاول ـت ـهــا إلرض ــاء
المجلس األعـلــى لـلـقــوات المسلحة ،الــذي
تولى السلطة مؤقتا ،لحين وضع دستور
جديد للبالد وإجراء االنتخابات ،قد أعلن
مستشارها اإلعــامــي د .أحمد السمان أن
مجلس ال ــوزراء قــرر حــذف الفقرة األخيرة
من المادة ( )1من قانون مباشرة الحقوق
السياسية التي تعفي ضباط وأفراد القوات
المسلحة وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم
من الواجب االنتخابي ،إال أنه بعد أقل من
ساعة خرج عضو المجلس األعلى للقوات
الـمـسـلـحــة ال ـل ــواء م ـمــدوح شــاهـيــن لينفي
هــذا الـتـعــديــل ،وبـعــدهــا بــدقــائــق تــراجــع د.
السمان عن تصريحاته السابقة مؤكدا أن
المجلس ناقش األمر ،ولم يوافق عليه ،وأنه
لن تتم الموافقة على التعديل إال بعد طرحه
للنقاش المجتمعي.

مجلس الوزراء عسكري أكثر من العسكريين
وكتبت على هذه الصفحة مقاال في عدد
الـجــريــدة ال ـصــادر فــي  2011/5/6قلت فيه:
إن للخبر الـســابــق فــي رأي ـنــا دالل ــة أخــرى،
ه ــي أن ثـ ــورة  25يـنــايــر ل ــم ت ــؤت ثـمــارهــا،
حـتــى فــي الـحـكــومــة الـتــي شكلت مــن رحــم
الثورة في ميدان التحرير ،ذلك أن تصريح
المستشار اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء،
ونفي المجلس األعلى للقوات المسلحة ال
يحمالن ســوى معنى واح ــد ،هــو محاولة
من مجلس الوزراء إرضاء المجلس األعلى
للقوات المسلحة باءت بالفشل حين رفضها
هــذا المجلس ،إص ــرارا منه على أن يكون
رجــال الـقــوات المسلحة بمنأى عــن العمل
السياسي ،أي أن مجلس ال ــوزراء فــي هذا
الـمــوضــوع ك ــان ملكيا أكـثــر مــن الـمـلــك ،أو
عسكريا أكثر من العسكريين.

تحطيم امرأة
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

التماثيل والمنحوتات في وطننا العربي يتم تقييمها بثالث صور:
إعجاب بقيمتها الفنية ،أو كنز يجب سرقته وبيعه ،أو تحطيمها
ماض جاهلي.
ألنها من ٍ
أول العمود:
وز ي ــر الصحة ا لـســا بــق يتم تكريمه مــن ا لـنــاس عفويا
لجهوده ،والحكومة تقصيه من المنصب ...لماذا؟
***
امرأة عين الفوارة ،ذلك التمثال الذي حطم أجزاء منه
مواطن جزائري ذو مالمح "داعشية" بحجة خدشه للحياء،
ً
قالت بعض األخبار المحلية هناك إنه مختل عقليا ،وهو
ما أشك فيه لسبب بسيط أنه دائما ما يكون هذا الوصف
ً
جاهزا لتبرير حــوادث االعـتــداء ات على البشر والحجر،
كما أن حماس هذا المتشدد وشروعه في تكسير صدر
المرأة دليل وضوح رؤية ال اختالل!
لهذا التمثال قصة ،فهو مصنف ومحمي بموجب قانون
صدر عام  ،١٩٩٩وهو من عمل النحات الفرنسي الشهير
فرانسيس فيدال ،وتم تنصيبه في موقع النبع المائي عام
 ،١٨٩٨وحيكت حوله األساطير التي تناقلها كبار السن،
ومن بينها أن أهالي المدينة (سطيف) قبلوا بتنصيب
ً
التمثال بسبب أ نــه كــان مرتعا للمارة مــن ا لـقــوا فــل ،وما
يسببونه من إزعــاج بسبب مواشيهم في سابق الزمان،
إال أن قصص الغرام ال تفارق المكان الــذي شكله وجود
التمثال مع النبع ،فكثير من الزيجات التي تتم في المدينة
تجد وجهتها األولى بعد إتمام الزواج إلى عين الفوارة
اللتقاط الصور التذكارية ،وكما يقال :من يشرب من عين
ال ـفــوارة يــرجــع لـهــا ،وهــي مقولة مستنسخة مــن الخيال
المصري المرتبط بماء النيل.
وكما يبدو ويتكرر أن هناك جفاء بين المتزمتين في
بعض المجتمعات العربية وبين التماثيل في عمومها،
ربـمــا ألنـهــا تــذكــرهــم بعهد األص ـن ــام ،رغ ــم أن أضخمها،
كـ"أبوالهول" وثماثيل مدينة األقصر لم يتأثر بعد دخول
اإلسالم في مصر!
التماثيل والمنحوتات في وطننا العربي يتم تقييمها
بثالث صور :إعجاب بقيمتها الفنية ،أو كنز يجب سرقته
ماض جاهلي.
وبيعه ،أو تحطيمها ألنها من
ٍ
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ع ـج ــز الـ ـنـ ـح ــات الـ ـف ــري ــد وال ـم ـت ـم ـي ــز عــن
عــرض تمثاله للشيخ عبدالله ا لـســا لــم فــي ســا حــة عامة،
وه ـ ــو ي ـس ـت ـحــق ذل ـ ــك ل ـك ــون ــه ب ــان ــي الـ ــدولـ ــة ال ــدس ـت ــوري ــة
"أبواالستقالل" ،إال أنه ال يزال يتربع محتجبا عن الناس
فــي ساحة مبنى جــريــدة الــرأي الـعــام السابقة فــي شــارع
الصحافة منذ عام  ،١٩٧٢وأظن أن أحدا ال يريد الدخول
في جدل مع أصدقاء محطم امرأة عين الفواره الروحيين
هنا في الكويت ،ألنها معركة ال جدوى منها ،ولن تكون
معركة فنية ،بل ستعود بنا إلى تاريخ جاهلي قديم.
الطريف في األمر أنه في السنوات القاتمة التي عاناها
إخــوان ـنــا فــي ال ـجــزائــر فــي عـقــد الـتـسـعـيـنـيــات مــن الـقــرن
ً
ا لـمــا ضــي وا ل ـتــي راح ضحيتها آالف ا لـمــوا طـنـيــن ذ بـحــا
ً
ً
وقتال وتمثيال ،وتسمى في القاموس الجزائري بالعشرية
السوداء ،تعرض التمثال العتداء بقنبلة محلية الصنع في
عام  ،١٩٩٧واضطرت معه السلطات المحلية لترميمه ،وهو
األمر الذي يتكرر اآلن بعد اعتداء الرجل البدين المختل
عليه ،وكان أن قام متشددون في حادثة سابقة بتغطية
رأس وجسد "سيدة ا لـفــوارة" بقطعة قماش في محاولة
لتحجيبها عن المارة!
إن أحداثا كهذه تجد جذورا فيما ال ننتبه له في نظامنا
العام ،نجده في مناهج التعليم ،وسكوت بعض األنظمة
عــن تمدد المتشددين فــي مساجد ا لــدو لــة كما حــدث في
مـصــر وال ـكــويــت وال ـجــزائــر ودول أ ُخ ــرى ،والـتـعــامــي عن
خـطــابــات التكفير واإلق ـصــاء الـتــي نـ َـهـ ِّـون مــن مخاطرها
حتى حدث ما حدث في مسجد الصادق في نهار رمضان!!

د .مصطفى البرغوثي*
تلقت اإلدارة األمـيــركـيــة وإســرائ ـيــل صفعة مــدويــة في
أروق ــة األمــم المتحدة بسبب قــرارهــا المجحف االعـتــراف
بــال ـقــدس عــاصـمــة إلســرائ ـيــل ،ول ــم تـفـلــح ت ـهــديــدات كيلي
ورئيسها ترامب باستخدام االبتزاز المالي في تغيير نتائج
التصويت لمصلحة فلسطين.
وتجلت عزلة إدارة ترامب وإسرائيل بشكل جلي أوال
في تصويت مجلس األمن عندما وقفت الواليات المتحدة
وحيدة ومعزولة ضد جميع أعضاء مجلس األمن األربعة
عشر بما فــي ذ لــك حلفاء أميركا التقليديون كبريطانيا
وفــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا ،وثــان ـيــا ف ــي الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
المتحدة بتصويت  128دولة لمصلحة فلسطين مقابل سبع
دول فقط إلى جانب أميركا وإسرائيل ،أغلبها جزر صغيرة
ال تعني شيئا كمايكرونيزيا وجزر مارشال.
عزلة إدارة ترامب أظهرت مدى رعونة قراره حول القدس،
ولكنها كشفت أيضا نهاية حقبة القطب الواحد ،التي بدأت
عام  1990بعد انهيار االتحاد السوفياتي وسيطرت خاللها
الــواليــات الـمـتـحــدة ،ودخ ــول الـعــالــم حقبة جــديــدة تتميز
بتعدد األقطاب ،بكل ما يعنيه ذلك من تغيير في العالقات
الدولية ،وتعاظم النزعة االنعزالية في الواليات المتحدة.
غير أن األمر األهم بالنسبة إلينا كفلسطينيين هو كيفية
البناء على ما تحقق من إنجاز بفضل انتفاضة المقاومة
الشعبية المتصاعدة فــي فلسطين ،وبفضل النجاحات
الدبلوماسية في أروقة األمم المتحدة ،التي يجب اتباعها
بسلسلة مــن الـخـطــوات لتعميق عــزلــة سـيــاســة االحـتــال
اإلسرائيلية وتغيير ميزان القوى لمصلحتنا.
وحيث إن محكمة الجنايات الدولية قد أقــرت في هذا
الـشـهــر ،بعد طــول عـنــاء وانـتـظــار ،أن االسـتـيـطــان جريمة
حرب ،فقد فتح الباب على مصراعيه أمام منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلحالة مجرمي الحرب
اإلسرائيليين المشاركين في جريمة االستيطان إلى هذه
المحكمة فورا.
وتنطبق هذه اإلحالة على كل من تورط من المسؤولين
اإلسرائيليين في جريمة االستيطان من نتنياهو إلى وزير
حــربــه لـيـبــرمــان ،إلــى وزراء االسـتـيـطــان ومــديــري الــدوائــر
ومسؤولي المستوطنات ومجالس المستوطنات ،إلى وزير
المالية وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية اإلسرائيلية
واألجنبية التي تمول االستيطان.
وبغض النظر عن المدة التي ستأخذها المحكمة في
النظر في قضية كل متورط في جريمة االستيطان ،فإن
اإلحالة ستجعلهم في حالة ارتباك كامل فورا ،وستحرمهم
من السفر إلى معظم البلدان وتقيد حرية حركتهم ،وكأنهم
يتعرضون لنوع من االعتقال أو اإلقامة الجبرية ،وذلك شكل
من أشكال المقاومة السياسية التي تضع الخصم في حالة
حيرة كاملة ،وتساهم في تغيير ميزان القوى لمصلحة
الشعب الفلسطيني.
لقد قــررت اللجنة الوطنية لمتابعة مــو ضــوع محكمة
الجنايات اتخاذ إجراء ات اإلحالة إلى المحكمة منذ شهر
نوفمبر من العام الماضي  ،2016ولألسف تأخر تنفيذ ذلك
القرار كثيرا بحجج مختلفة وغير مقنعة.
واآلن وب ـعــد قـ ــرار مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات الــدول ـيــة اعـتـبــار
االستيطان جريمة حرب ،وبعد ما أقدمت عليه إدارة ترامب
بشأن القدس ،وبعد الوقاحة التي أبداها مندوب إسرائيل
في األمــم المتحدة بقوله "إن ق ــرارات الجمعية العمومية
مكانها سلة المهمالت" ،لم يعد هناك أي مبرر لتأخير أو
تأجيل إحالة مجرمي الحرب اإلسرائيليين إلــى محكمة
الجنايات الدولية.
ما شهدناه يــوم الجمعة الماضي من بطوالت شعبية
رائـ ـع ــة ب ـم ـشــاركــة اآلالف ف ــي ك ــل مـ ــدن ال ـض ـفــة وال ـق ـط ــاع،
وخصوصا في مدينة القدس الباسلة ،يؤكد أن انتفاضة
المقاومة الشعبية ال تتراجع بل تتصاعد ،وقد اكتسبت
فــي ه ــذا األس ـب ــوع زح ـمــا إضــاف ـيــا بـفـضــل نـجــاحــاتـنــا في
األم ــم الـمـتـحــدة ،وال بــد مــن إس ـنــاد ه ــذا الـعـطــاء الشعبي
النبيل الذي قدم حتى اليوم ثالثة عشر شهيدا وأكثر من
أربعة آالف جريح ،بخطوات ونهج سياسي حازم ومقدام،
وباستراتيجية وطنية بديلة.
وأف ـضــل ال ـمــؤشــرات عـلــى ذل ــك سـيـكــون حـســم مــوضــوع
م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات ال ــدولـ ـي ــة وإحـ ــالـ ــة م ـج ــرم ــي ال ـح ــرب
اإلسرائيليين وأعوانهم إليها.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ياسر عبد العزيز*

في مديح «القيصر»
بوتين يطرح قاعدة صالحة
لالختبار وهي" :يمكنك أن
ً
ً
تكون زعيما مستبدا،
ال تحترم سيادة الدول
وإرادة شعوبها ،ومع ذلك،
فإن ما تحققه من إنجاز،
عبر أداء رشيد وفعال،
سيقودك إلى النجاح".

بوتين أعاد
روسيا إلى
مركزها كأحد
األقطاب
العالمية
المؤثرة
والمحورية
في صنع
السياسات
الدولية

فــي مـقــابــل آالف ال ـم ـقــاالت واألخ ـبــار
الـ ـت ــي ت ـم ــأ اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـغ ــرب ــي ب ـه ـجــوم
م ـ ـتـ ــواصـ ــل عـ ـل ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ــوت ـ ـيـ ــن ،ال
يتوقف ا لــر جــل الملقب بـ"القيصر" عن
حصد اإلعجاب ،أو عن تعزيز مكانته،
ب ــوص ـف ــه أحـ ــد أهـ ــم زعـ ـم ــاء ال ـع ــال ــم فــي
ً
الوقت الراهن ،وأكثرهم قدرة وتأثيرا.
ال يمكن أن نتصور أن التقدير الذي
يـحـظــى ب ــه رج ــل روس ـي ــا ال ـق ــوي يـنـبــع
من اإلعجاب بأدائه األخالقي ،أو حتى
باتساقه مع مبادئ الحكم الديمقراطي،
واحترامه لسيادة الدول ،وامتناعه عن
ا لـتــد خــل فــي شــؤو نـهــا؛ إذ يـقــدم بوتين
ً
ً
ً
س ـجــا خ ــاو ي ــا ت ـقــر ي ـبــا ع ـنــد مــا يتعلق
األمر بهذه المناقب.
يستعد بوتين لخوض االنتخابات
ً
الرئاسية مـجــددا مطلع ا لـعــام المقبل،
وال يجد نقاده بين منافسيه المعلنين
مــن يمتلك نصف حظوظه ،و هــو األ مــر
الـ ــذي س ـي ـقــوده م ــرة أخـ ــرى إل ــى مــوقــع
ً
الــرئ ـيــس ،مـكــرســا سـلـطــة لــم تـشـبــع من
التمكين واإلدارة الشمولية.
أول أ م ـ ـ ــس ا لـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ك ـ ـ ــان ب ــو ت ـي ــن
ي ـت ـح ــدث ف ــي اج ـت ـم ــاع م ــوس ــع لـ ـ ــوزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة ،ح ـيــن أك ــد أن ق ــوات
ً
ً
بالده النووية "توفر ردعا استراتيجيا
يـمـكــن االع ـت ـمــاد ع ـل ـيــه" ،ق ـبــل أن يـعــود
ويعلن أن تلك ا لـقــوات " فــي حــا جــة إلى
مزيد من التطوير".
لقد كشف بوتين عن خطة التطوير
ت ـلــك ،لـيـتـضــح أن ـهــا تـتـعـلــق بــ"الـثــالــوث
الـنــووي"؛ أي طــرق إطــاق األسلحة من
الخزينة النووية االستراتيجية :قاذفات
الـقـنــابــل االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وال ـصــواريــخ
البالستية العابرة للقارات ،والصواريخ
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم إطـ ــاق ـ ـهـ ــا مــن
الغواصات.
ي ـع ـت ــزم ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ت ـجــديــد
تــر ســا نــة ب ــاده ا لـنــوو يــة بنسبة ،%90
ب ـح ـل ــول ا ل ـ ـعـ ــام  ،2021ك ـم ــا أ عـ ـل ــن أ ن ــه
ً
ً
سيطلق برنامج تسلح جديدا اعتبارا

م ــن مـطـلــع ال ـع ــام ال ـم ـق ـبــل؛ وه ــو إع ــان
ً
ً
سيمثل إزعاجا كبيرا للدوائر الغربية؛
إذ سيزيد مــن ا ل ـقــدرات االستراتيجية
الروسية ،بما يجعلها أكثر قدرة على
إدارة صــراعــاتـهــا ،وإن ـفــاذ إرادت ـهــا في
الكثير من الملفات التي يتزايد تأثيرها
فيها باتساع أقاليم العالم.
ً
ي ـعــد ه ــذا ب ـب ـســاطــة ش ــدي ــدة تـنـصــا
مــن آل ـيــات ال ـحــد مــن الـتـسـلــح ال ـنــووي،
ا لـتــي ا نـخــر طــت فيها رو سـيــا قـبــل أكثر
ً
مــن عـقــديــن ،وردا غـيــر مـبــاشــر عـلــى ما
ً
ً
اعتبرته موسكو "صلفا أميركيا" ،تمثل
ً
فــي رب ــط واش ـن ـطــن بـيــن الـمـضــي قــدمــا
فــي تـلــك اآلل ـيــات وبـيــن رف ــع الـعـقــوبــات
عن روسيا.
ً
يــر يــد بــو تـيــن إذا أن يـخـبــر خصومه
ً
و نـقــاده أ نــه سيمضي قــد مــا فــي تعزيز
القدرة االستراتيجية لبالده ،وأ نــه في
ً
سبيل ذلك لن يظهر التزاما بالتوافقات
ا ل ـت ــي أرادت وا ش ـن ـط ــن ب ـن ــاء سـلـطـتـهــا
العالمية على أساسها في ظل "روسيا
متعثرة وضعيفة".
يـحـظــى بــو تـيــن بشعبية كـبـيــرة بين
قطاعات مؤثرة من الجمهور الروسي
بطبيعة ا ل ـحــال ،أو ه ــذا عـلــى األ ق ــل ما
تخبرنا بــه استطالعات رأي موثوقة،
ون ـتــائــج ان ـت ـخــابــات ي ـف ــوز ب ـهــا الــرجــل
ً
باستمرار ،فضال عن تصدره الكثير من
االستفتاء ات اإلعالمية ألكثر األشخاص
ً
تأثيرا وجماهيرية ،سواء داخل بالده
أو خارجها.
ورغ ــم أن األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة في
روس ـيــا لـيـســت عـلــى مــا ي ــرام ،والـعـمـلــة
ً
الــوطـنـيــة تـعــانــي تــدهــورا أم ــام ال ــدوالر
األمـ ـي ــرك ــي ،وع ـج ــز الـ ـم ــوازن ــة م ـت ـفــاقــم،
ونسب البطالة والتخضم مرتفعة ،فإن
أي مقارنة بين تلك األوضاع ومثيالتها
قبل وصول بوتين إلى الحكم يصب في
مصلحته بكل تأكيد.
لـيـســت اإلنـ ـج ــازات االق ـت ـصــاديــة هي
أف ـضــل مــا يـمـكــن أن يـفـخــر بــه الــرئـيــس

بوتين حين يستعرض سجل خدمته
ً
خالل السنوات التي خدم فيها رئيسا
ً
ً
للوزراء ورئيسا للجمهورية اعتبارا من
نهاية التسعينيات الفائتة ،ومع ذلك،
فقد حافظ على قوام الدولة االقتصادي،
ً
و لــم يسمح بــا نـهـيــار هــا ،و حـقــق تقدما
ً
ً
ملموسا قابال للقياس.
لكن اإلنجازات الكبيرة التي ال يمكن
إن ـكــارهــا تـحـقـقــت فــي م ـجــال الـسـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وه ــي إنـ ـج ــازات ي ـم ـكــن أن
تمثل خسائر لدول أو أقاليم مختلفة،
كما يمكن تفسيرها على أنها انتهاكات
أو اع ـت ــداء ات عـلــى س ـيــادة دول أخــرى،
لكنها عـلــى أي حــال تـحـقــق المصلحة
الوطنية من وجهة النظر الروسية.
لقد أعاد بوتين روسيا إلى مركزها
كـ ــأحـ ــد األقـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة الـ ـم ــؤث ــرة
وال ـ ـم ـ ـحـ ــوريـ ــة ف ـ ــي صـ ـن ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــات
ً
الدولية ،وباتت موسكو في عهده العبا
ً
ً
رئيسا ورقما ال يستهان به في منازالت
ا لـسـيــا ســة ا لــدو لـيــة ،ر غــم تــراجــع الكتلة
الحيوية لها مقارنة بسلفها اال تـحــاد
السوفياتي السابق.
ق ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن ع ــام ـي ــن ب ـ ــدأ اإلع ـ ــام
ا لـغــر بــي فــي شــن حملة عــدا ئـيــة شديدة
ضد بوتين ،حيث اتهمه بكل االتهامات
التي يمكن أن توجه إلى حاكم.
ً
ال يـ ـب ــدو أن كـ ـثـ ـي ــرا مـ ــن اال تـ ـه ــا م ــات
التي وجهها اإل عــام الغربي والدوائر
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
و ب ـعــض دول أورو بـ ــا لـبــو تـيــن حقيقي
على أي حــال ،ور بـمــا يكون معظم تلك
ً
االت ـهــامــات مـصـطـنـعــا ب ـهــدف اإلض ــرار
بمركز ا لــر جــل و صــور تــه الذهنية ومن
ثم تقويض نفوذه وإضعاف تأثيره.
ل ـك ــن ت ـل ــك االتـ ـه ــام ــات واالنـ ـتـ ـق ــادات
ً
ت ـنــاس ـبــت ط ــرديـ ــا م ــع ص ـع ــود ال ـن ـفــوذ
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـك ــس فـ ــي ت ـعــزيــز
العالقات مع بعض دول العالم المهمة،
وإ ن ـ ـفـ ــاذ إرادة م ــو س ـك ــو ف ــي ا ل ـب ـل ـق ــان،
وسورية ،ووجودها الواضح والمعتبر

ف ـ ــي م ـع ـظ ــم ا لـ ـمـ ـشـ ـك ــات ذات ا ل ـط ــا ب ــع
الدولي.
لـكــن ا ل ـس ــؤال ا ل ــذي ي ـثــور اآلن :كيف
حـ ـق ــق ب ــو تـ ـي ــن هـ ـ ــذا ا ل ـ ـت ـ ـقـ ــدم م ـ ــن دون
ً
أن يـ ـك ــون د ي ـم ـق ــرا ط ـي ــا ع ـل ــى ا ل ـطــر ي ـقــة
األميركية أو البريطانية أو الفرنسية؟
وه ــل يـمـكــن أن يـتـحـقــق ال ـت ـقــدم خ ــارج
إطار الوصفة التقليدية للعالم الغربي؟
ل ـكــي ت ـتــم اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذا ال ـس ــؤال
يجب استعراض بعض تجارب التقدم
الـتــي شـهــدهــا الـعــالــم فــي نـصــف الـقــرن
ً
األ خ ـ ـيـ ــر ،ح ـي ــث س ـي ـظ ـهــر أن ع ـ ـ ــددا مــن
ه ــذه ال ـت ـج ــارب ازده ـ ــر ف ــي مـجـتـمـعــات
لم تعرف الطريقة الغربية في التنمية
ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،ول ــم تـتـبــع
النموذج الليبرالي الغربي بالضرورة
في خططها التنموية واإلصالحية.
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـغ ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وح ـ ـ ـ ــدث
ال ـن ـم ــو ،وت ـح ـقــق ال ـت ـق ــدم ف ــي مــال ـيــزيــا،
وسنغافورة ،وتركيا ،والصين ،من دون
ديمقراطية غربية ،و مــن دون مساندة
ومديح أميركيين في بعض األحيان.
ً
الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـيـســت ه ــدف ــا ف ــي حد
ذات ـهــا ،ولـكـنـهــا طــريـقــة إلدراك الـهــدف،
والحكم غير الديمقراطي ليس وصفة
فشل في كل األحوال ،لكنه أكثر قابلية
لـ ــزرع االس ـت ـب ــداد ،الـ ــذي يـخـفــي عـيــوب
األداء ،ويقود إلى السقوط.
ً
يـعـطــي بــوتـيــن مـثــا يـمـكــن أن يـكــون
ً
ملهما لكثير مــن قــادة العالم ،كما أنه
ي ـطــرح ق ــاع ــدة صــال ـحــة لــاخ ـت ـبــار ،أمــا
المثل فهو" :القدرة واإلرادة واإلصرار"،
وأ مــا القاعدة فتقول" :يمكنك أن تكون
ً
ً
زعـ ـيـ ـم ــا مـ ـسـ ـتـ ـب ــدا  ،ال تـ ـحـ ـت ــرم سـ ـي ــادة
ا لــدول وإرادة شعوبها ،و مــع ذ لــك ،فإن
مــا تحققه مــن إ ن ـجــاز ،عـبــر أداء رشيد
وفعال ،سيقودك إلى النجاح".
* كاتب مصري
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طلبة أميركا لـ ةديرجلا  :محدودية المقاعد في بعض
التخصصات الطبية عائق أمام استكمال دراستنا
•

أكدوا أن أبرز مشاكلهم المخصصات المالية وتغيير التخصص
حمد العبدلي

تساءل مجموعة من الطلبة
الكويتيين الدارسين في
الواليات األميركية عن المانع
من السماح للطالب بتغيير
التخصص في حال عدم اجتيازه
فترة التخرج المطلوبة.

غالء المعيشة
ً
يؤثر سلبا
في مردودنا
الدراسي

الدلماني

أك ـ ــدت مـجـمــوعــة م ــن الطلبة
الكويتيين الدارسين في الواليات
األميركية أن المخصصات المالية
وتحويل التخصص ومحدودية
المقاعد بالتخصصات الطبية،
من أبرز المشكالت والمعوقات،
التي تواجههم كطلبة مبتعثين
في أميركا.
وق ـ ـ ــال ال ـط ـل ـب ــة لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»
إن دراس ـ ـ ــة ال ـك ـث ـيــر م ــن الـطـلـبــة
فـ ـ ــي تـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ي ــرغـ ـب ــون
ً
ً
فيها تنعكس سـلـبــا جـ ــدا على
مستقبلهم الــوظـيـفــي وبـلــدهــم
ال ـك ــوي ــت ،إذ إن ب ـعــض الـطـلـبــة
يـ ــدرسـ ــون ف ــي ت ـخ ـص ـصــات هم
مجبرون عليها ألنهم رفضوا في
التخصصات التي يرغبون بها
بسبب تدني النسبة ومحدودية
المقاعد في بعض التخصصات.
وفي هذا الصدد ،أفاد الطالب
أسامة الريس بأن طلبة الكويت
المبتعثين في الواليات المتحدة
االميركية لديهم بعض المعوقات
والمشاكل التي تواجههم خالل
م ـس ـي ــرت ـه ــم ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،وم ــن
أبرزها السماح للطلبة بتحويل
تـخـصـصــه ل ـم ــرة واح ـ ـ ــدة فـقــط،
ً
علما أن الطالب قد يجد نفسه في
مجال آخر في عامه الثاني.
وتـ ـس ــاءل ال ــري ــس :م ــا الـمــانــع
م ــن ال ـس ـم ــاح ل ـل ـطــالــب بتغيير
التخصص في حال عدم اجتيازه
فـتــرة التخرج المطلوبة حسب
شروط االبتعاث ويجب السماح
بــأخــذ م ــواد فــي كلية المجتمع
()community college؟ ألنــه
ف ــي ب ـعــض ال ـم ـنــاطــق ال تــوجــد
جامعة أخرى للطالب الذي يرغب
بأخذ مواد إضافية إال في «كلية
مجتمع» فقد يضطر الطالب أن
ً
ً
يتأخر عاما كامال ،وهــذا يكلف
ً
الدولة مبلغا ليس بهين ،بسبب
عدم استطاعته أخذ مواد مهمة
ال تتوفر في جامعته قد تضمن
ع ــدم تــأخــر مــوعــد تـخــرجــه لكي
ً
يتخرج في الوقت المحدد علما
أن الملحقية تسمح بمادتين فقط
في كلية المجتمع.

نايف الدلماني

أسامة الريس

ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن الـمـتـطـلـبــات
ل ـ ـكـ ــل ت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ،ف ـ ـفـ ــي ب ـعــض
التخصصات مثل الطب البشري
وطـ ـ ـ ــب األسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان فـ ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
فـقــد يـعــانــي الـكـثـيــر م ــن الطلبة
المقبولين فيها بعض المشاكل
تجاه جهات االبتعاث المتمثلة
بــال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي وال ـم ـل ـحــق
الثقافي.
وأضـ ــافـ ــت ال ـف ـض ـلــي أن أكـبــر
مـشـكـلــة يــواج ـه ـهــا الـطـلـبــة هي
مـحــدوديــة المقاعد إذ إن هناك
ً
خمسة إلــى ستة مقاعد تقريبا
في كل جامعة ،ونرى أن هذا العدد
م ــن الـمـقــاعــد ال يـسـتــوعــب عــدد
الطالب والطالبات المقبلين على
دراسة هذا التخصص ،إذ يضطر
الطالب إلــى تغيير التخصص،
الــذي يطمح إليه إلــى تخصص
آخــر ال يجد نفسه فيه ،وعندما
نتمعن في هذه المشكلة وآثارها
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة أي فـ ــي ال ـم ـجــال
الوظيفي نرى أنها قد تؤدي إلى
وضع الشخص غير المناسب في
المكان غير المناسب ،مما يؤدي
إلى أقل إنتاجية وأقل جودة في
العمل.
ولفتت الفضلي إلى أن الكثير
من الشكاوى تدور حول المعاش
الشهري لطلبة طب األسنان إذ
إن ــه ال يـفــي بــال ـغــرض ،والطلبة
بحاجة إلــى مخصصات مالية
تغطي تكاليف األدوات الطبية.

مشاكل طب األسنان

مردود سلبي

لكن اإليمان واليقين التام بأن من
سـ ّـهــل لــك أول ــى خـطــوات مشوار
األلـ ـ ــف م ـيــل ه ــو الـ ـ ــذي سيبهج
ص ــدرك فــي نهاية هــذا الطريق،
ً
مــوض ـحــا أن أح ــد ال ـط ــرق الـتــي
يسلكها الكثير مــن ال ـنــاس في
سبيل تحصيل العلم هو طريق
االغ ـتــراب لـلــدراســة فالغربة زاد
للمتعلم ولـلـســاعــي فــي دربـهــا،
لكن مما ال يخفى عليكم فإنها
سالح ذو شعورين ،إما النجاح
أو ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى نـقـطــة الـصـفــر.
وذكر الدلماني أن من المعوقات
وال ـم ـع ـض ــات ،ال ـت ــي تــواجـهـنــا
ك ـط ـل ـب ــة مـ ـغـ ـت ــربـ ـي ــن ،ه ـ ــو غ ــاء
المعيشة وضعف المخصصات
ال ـم ــال ـي ــة ال ـش ـه ــري ــة ،م ـم ــا يــؤثــر
بــالـسـلــب ع ـلــى مـ ـ ــردود الـطــالــب
ً
دراسـ ـي ــا لـسـبــب بـسـيــط ذل ــك أن
وقت الطالب الذي يجب أن يكون
ً
م ـخ ـص ـصــا ألمـ ـ ـ ــوره ال ــدراسـ ـي ــة
سيقضيه ف ــي م ـحــاولــة إي ـجــاد
حلول تساعده في حل مشاكله
ال ـ ـمـ ــاديـ ــة ،الـ ـت ــي ف ــرض ــت عـلـيــه،
والكل يعلم أنه مع مرور السنين
األسـعــار فــي الــواليــات المتحدة
في تزايد كبير ،مما يزيد حجم
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ك ــاه ــل ال ـط ــال ــب،
وأسـ ــوة بــاألقــربـيــن ،ف ــإن الكثير
م ــن دول ال ـخ ـل ـيــج ق ــام ــت بــرفــع
الـمـخـصـصــات الـمــالـيــة للطلبة
بعد دراســة األوضــاع المعيشية
في الواليات المتحدة مما يثبت
نظرية تغير األوضـ ــاع الماديه
بشكل كبير عن سابق عهدها.

م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت الـطــالـبــة
لـطـيـفــة ال ـف ـض ـلــي ،إن االب ـت ـعــاث
فــرصــة يـحـظــى بـهــا الـكـثـيــر من
الـطــاب والـطــالـبــات ،السيما أن

ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـط ــال ــب نــايــف
الــدلـمــانــي ،إن طــريــق الـنـجــاح ال
يسلك بسهولة ألنه بكل بساطة
ال يخلو من العواقب والمعوقات،

«األسترالية» تنظم يوم «البيئة الخضراء»

رئيس الكلية واثنان من المشاركين مع السفير األسترالي
ف ــي إط ـ ــار بــرنــامــج الـمـســؤولـيــة
االجـتـمــاعـيــة الـ ــذي تـتـبـنــاه الكلية
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،قــامــت
إدارة الـصـحــة وال ـســامــة المهنية
ل ــدى الكلية بتنظيم فعالية « يــوم
الصحة» الرابع تحت شعار «البيئة
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء» .وعـ ـم ــل أف ـ ـ ـ ــراد أسـ ــرة
ً
«األس ـت ــرال ـي ــة» م ـع ــا إلل ـق ــاء ال ـضــوء
ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،وأث ــره ــا ع ـلــى صحة
اإلنسان .وكان في استضافة الكلية؛
الهيئة العامة للبيئة ،الهيئة العامة
لشؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية،
تــدويــر لمعالجة الـنـفــايــات ،شركة
نفط الـكــويــت – مجموعة عمليات
ال ـت ـصــديــر والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـســانــدة
لـلـعـمـلـيــات ال ـب ـح ــري ــة ،ومـجـمــوعــة
نستله .وسلطت الفعالية الضوء
ع ـل ــى م ــواض ـي ــع ت ـت ـع ـلــق بــالـبـيـئــة،
ش ـم ـل ــت :إدارة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،إع ـ ــادة
االسـتـخــدام وال ـتــدويــر ،آث ــار البيئة
على الكائنات الحية والحيوانات،
وغيرها .وأدى طالب إدارة األعمال
ل ــدى «األس ـتــرال ـيــة» دورا مهما في
تنظيم يــوم الصحة البيئية ،حيث
قام الطالب بدراسة إدارة الفعاليات
في هذا الفصل الدراسي ،واستفادوا
من هذه الفرصة في عرض مهاراتهم
وتطبيقها في الواقع العملي.

وتــولــى الـطــاب المسؤولية عن
ت ـخ ـط ـيــط وت ـن ـف ـيــذ عـ ــدد ك ـب ـيــر من
األنشطة لألطفال والـكـبــار ،إضافة
إلــى وضــع برنامج متنوع تضمن
ً
ال ـ ـعـ ــروض ال ـس ـح ــري ــة ،وع ـ ـ ــددا مــن
ال ــري ــاض ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة واأللـ ـع ــاب
ً
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ش ـعــار
الـفـعــالـيــة (ال ـب ـي ـئــة ال ـخ ـض ــراء) .أمــا
طالب كلية الهندسة ،فقد استضافوا
عـ ــرض إع ـ ــادة الـ ـت ــدوي ــر ،ف ــي إط ــار
دراساتهم بمجال التعليم التطبيقي.
ف ـ ـقـ ــد ق ـ ـ ــام ـ ـ ــوا ب ـ ـع ـ ــرض م ـن ـت ـج ــات
فــريــدة ومـبـتـكــرة ُ
وم ـع ــاد تــدويــرهــا
لـلـبـيــع ،وخ ـص ـصــوا جـمـيــع عــوائــد
البيع لألعمال الـخـيــريــة .وشملت
المشروعات صندوق إعادة التدوير
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام األل ـ ـ ـ ـ ــواح ال ـش ـم ـس ـيــة،
وصهاريج المياه للحيوانات األليفة
المصنوعة من مواد ُمعاد تدويرها،
ومـ ـق ــاع ــد م ـص ـن ــوع ــة مـ ــن إط ـ ـ ــارات
السيارات ،والعالقات واألنابيب.
وتمكنت الحملة الترويجية ليوم
الصحة خالل هذا الفصل الدراسي
من جمع مبلغ  1000دينار تم التبرع
به لحملة التوعية بالسرطان (كان)،
التي َّ
عبرت عن رضاها عن االلتزام
المستمر مــن جــانــب «األسـتــرالـيــة»
وتبرعاتها السخية.

«تدريس التطبيقي» :تكريم «عمادة
الدراسات التكنولوجية» الثالثاء
أعلن الناطق الرسمي رئيس اللجنة الثقافية واإلعالمية لرابطة أعضاء
هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د .أحمد الهيفي أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها للدورة النقابية
الجديدة لرسم اإلطار العام لخطة العمل ،بما يضمن تنوع األنشطة التي
ستقدمها للهيئة التدريسية خالل الفترة المقبلة .وأوضح د .الهيفي أنه
تم التوافق بين أعضاء اللجنة على التجهيز إلصدار عدد جديد من مجلة
صوت الرابطة ،وأال تقل إصدارات «رابطة نيوز» عن  2خالل العام الدراسي،
كما تم االتفاق المبدئي على التجهيز لتنظيم عدة نــدوات خالل الفترة
المقبلة .وأشار إلى أن اللجنة ستنظم حفل تكريم مساء الثالثاء المقبل،
في مقر الرابطة بالعديلية ،لتكريم عميد كلية الدراسات التكنولوجية
د .عبدالله المزروعي وأعضاء لجنة االعتماد االكاديمي بالكلية.،
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اقتصاد

الجالل لـ ةديرجلا « :التجارة» تدرس مشروع
قانون يعالج وينظم الشركات العائلية
جراح الناصر

الشؤون
القانونية
تسعى لميكنة
القطاع للبحث
عن القضايا
ً
إلكترونيا

أ ك ـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ال ـم ـســاعــد ل ـل ـشــؤون
ال ـقــانــون ـيــة د .مـحـمــد ال ـج ــال أن
الـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـ ــدأت دراس ـ ـ ــة م ـش ــروع
قـ ــانـ ــون يـ ـع ــال ــج ويـ ـعـ ـي ــد تـنـظـيــم
ال ـش ــرك ــات ف ــي ض ــوء مـسـتـجــدات
ً
األوضـ ــاع ،وخـصــوصــا الشركات
العائلية ،من خالل بحث جوانب
ا لـقــا نــون بشكل مستفيض حتى
يرى النور خالل العام المقبل.
وق ــال ال ـجــال ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن
ال ـق ــان ــون ي ـش ـكــل أه ـم ـيــة قـصــوى
لـتـطــويــر تـلــك ال ـشــركــات ،السيما
أن الـجـيــل الـثــانــي ألص ـحــاب تلك
ال ـش ــرك ــات بـ ــدأ ي ـتــولــى إدارتـ ـه ــا،
ويجب أن يحظى القانون بدراسة
جيدة ومستفيضة من قبل الوزارة
والجهات ذات الصلة ،حتى يظهر
إلى النور ويدخل مجال التطبيق،
بما ي ــؤدي إلــى حسن إدارة هذه
ً
ً
الشركات ،باعتبارها شكال جديدا
مــن أشـكــال الـشــركــات ،بما يسهم

٦.٤١٣

٤٠٠

٩١٢

2.٤٧١ 2.٧٨٣ 3.٣٠٢

وسط عدم التزام مدير التصفية بتقديم تقارير شهرية عنها
●

«يشكل أهمية قصوى ...فالجيل الثاني بدأ يتولى إدارة تلك الشركات»
في تحسين بيئة األعمال ،ويجعل
دول ــة الـكــويــت مــن ال ــدول الــرائــدة
والمتقدمة في هذا النوع من أنواع
الشركات.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـق ــان ــون س ــوف
يـ ـظـ ـه ــر إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور م ـ ـ ــن خـ ــال
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ت ـ ـجـ ــارب بـعــض
الـ ـ ــدول ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ـت ــي أخ ــذت
ً
بــه مـشـيــرا إل ــى أن ال ـ ــوزارة تضم
ع ـ ــدة م ـس ـت ـشــاريــن مــؤه ـل ـيــن مــن
ذوي ال ـخ ـب ــرات ،ف ــي ح ـيــن تعمل
"الشؤون القانونية" على مراجعة
األم ــور الفنية والـقــانــونـيــة لعدد
ً
من القوانين المعمول بها تمهيدا
القتراح تعديلها عبر اإلجــراء ات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ،وهـ ـ ــو مــا
ت ـع ـكــف ع ـل ـيــه ال ـل ـج ـنــة الـمـشـكـلــة
لتطوير التشريعات االقتصادية
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،ب ـ ـغ ـ ـيـ ــة ت ـس ـه ـي ــل
وتحسين بيئة األعمال المحلية،
من خالل التشريعات الالزمة لهذا
األمــر ،سواء بتعديل القائم منها

السعـري

الــوزنــي
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استثمارات طي الكتمان لمؤسسات حكومية

•

أو إصدار تشريعات جديدة.
وع ــن الـمـشــاريــع المستقبلية،
ذكــر أن القطاع القانوني يسعى
إل ــى مـيـكـنــة الـعـمــل ب ــه وتـحــويـلــه
للنظام اإللـكـتــرونــي ،بما يساهم
في تقليل الــدورة المستندية ،إذ
تتم مراجعة األمور القانونية عبر
ً
ً
ال ـن ـظــام لـتـشـكــل س ـجــا مــرجـعـيــا
يـسـهــل رج ــوع الـقــانــونـيـيــن إلـيــه،
ً
وأي ـض ــا ت ـع ـتــزم "ال ـت ـج ــارة" جعل
ً
البحث عن القضايا إلكترونيا.
ول ـفــت إل ــى أن وزارة الـتـجــارة
والصناعة عبر الشؤون القانونية،
أنجزت عدة أمور مهمة خالل عام
 2017منها توقيع مذكرة تفاهم
مـ ــع ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال خ ــال
ً
األســاب ـيــع ال ـمــاض ـيــة ،خـصــوصــا
بالتنسيق والتعاون بين الطرفين
فيما يتعلق بالجوانب الرقابية
المتشابكة ،والمذكرة تم التدقيق
عليها ومراجعتها من قبل قطاع
الشؤون القانونية لدى الوزارة ،إذ
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محمد الجالل

تأتي في إطار التنسيق والتعاون
المشترك بين الجهتين ،وتحديد
االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
الــرقــاب ـيــة عـلــى ال ـش ــرك ــات ،ضمن
دوره ـ ــا وسـعـيـهــا ن ـحــو تقليص
الدورة المستندية بين الجهتين.

عيسى عبدالسالم

ً
ان ـت ـب ـهــت م ــؤس ـس ــات ح ـكــوم ـيــة أخـ ـي ــرا إلــى
أن هـنــاك اسـتـثـمــارات معلقة لـهــا ،ولــم تعرف
مستجدات األمور ،التي طرأت عليها ،إذ اشتكت
إلى الجهات الرقابية عدم التزام هذه الوحدات
بتقديم تقاير وافية لها عن أعمال التصفية
بالمخالفة للمواد المحددة لها بقرار الجمعية
العمومية.
وقــالــت مـصــادر مطلعة لــ"الـجــريــدة" ،إن هناك
مؤسسات حكومية ساهمت فــي فـتــرات سابقة
بوحدات استثمارية وعقارية سواء كانت شركات
أو صناديق وتم اتخاذ قرار بتصفية الكيان ،ولم
يلتزم المصفي بالمهل المحددة ألعمال التصفية
سواء ألسباب تتمحور حول صعوبة التصريف
ً
والـتـخــارج مــن األص ــول مــن استثماراتها نظرا
إلى ظروف السوق ومعاناته من نقص السيولة
أو لــوجــود شبهة مماطلة مــن قبل مــديــري هذه
الوحدات التي تقع تحت حد التصفية .
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر أن ه ــذه الـمــؤسـســات
اشـتـكــت إل ــى هيئة أسـ ــواق ال ـمــال ع ــدم الـتــزام
المصفي بالبند الثاني مــن العقود المبرمة
بتقديم تقارير وافية شهرية ألعمال التصفية،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن إلـ ــزام ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة لها
واف عن كل الدفعات الموزعة
بتقديم تقرير
ٍ
على مساهمي هــذه الــوحــدات االستثمارية ،

التي تمت الموافقة على تصفيتها خالل الفترة
الماضية.
وذك ــرت أنــه تمت إحــالــة هــذه االستثمارات
إلــى التصفية بعدما تم فقد جــدوى استمرار
االستثمار فيها ،وعقب توجيه وزارة التجارة
والصناعة تلك الشركات لتعديل أوضاعها،
ً
وفـقــا للقانون رقــم  1لـعــام  2016وتعديالته
الجديدة.
وبينت أن عدم التزام مدير التصفية بتقديم
ت ـق ــاري ــر وافـ ـي ــة إلـ ــى ال ـج ـه ــات وال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ــن م ـص ـيــر ه ـ ــذه االس ـت ـث ـم ــارات
يـضـعـهــا ف ــي م ـ ــأزق أم ـ ــام "ت ـل ـس ـكــوب" تــدقـيــق
ديــوان المحاسبة ،ألنــه رصــد عــدة مالحظات
بـخـصــوص ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات ،وأن ــه لــم يتم
جديد بشأنها على الرغم من انقضاء المهل
المسموح لها بالتصفية دون إنجاز.
يــذكــر أن مــؤسـســات حكومية لـهــا ملكيات
مؤثرة في عدة شركات ،بحيث تزيد حصصها
ع ـل ــى  5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،غ ـي ــر أن ه ـ ــذه ال ـم ـل ـك ـيــات
تـجـ َّـمــدت فــي بعض الـشــركــات الـتــي شطبتها
هيئة األس ــواق ،إثــر تجاوز خسائرها  75في
المئة من رأس الـمــال ،إضافة إلــى عــدم تقديم
بعضها بياناتها المالية ،مشيرة إلى أن هناك
ً
فارقا بين التكلفة التقديرية لهذه الشركات،
واألسعار التي كانت تتداول عليها قبل شطبها
من السوق.

محتالو البورصة يعودون بأدوات متطورة
• هيئة األسواق تراقب التالعبات وتتخذ عقوبات ضد المخالفين
• سيطرة على مفاصل اإلدارة والجهاز التنفيذي و«شفط» للكاش واألصول الجيدة
●

محمد اإلتربي

تابعت أوس ــاط ســوق الكويت
لـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة ،فـ ــي األش ـه ــر
الماضية التغيرات الالفتة ،التي
تشهدها كثير مــن الملكيات في
الشركات المدرجة ،إذ شهد العديد
مـ ــن الـ ـش ــرك ــات ع ـم ـل ـي ــات ت ـحــول
جــذري في الملكية واإلدارة ،وتم
ض ــخ م ـئــات ال ـمــاي ـيــن ف ــي أسـهــم
كانت خاملة أو راك ــدة أو مهملة
ً
تـشـغـيـلـيــا رغ ــم أن بـعـضـهــا لــديــه
أصول جيدة.
ً
لـكــن مــن الــواضــح أن ع ــددا من
أصـ ـح ــاب ال ـس ـي ــول ــة ،ن ـحــو ثــاثــة
مـجــامـيــع أو أطـ ــراف اسـتـثـمــاريــة
م ـ ـ ـعـ ـ ــروف عـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـضـ ــاربـ ــات
ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوالت ،عـ ـ ــادت
بــأس ـلــوب جــديــد ه ــذه ال ـم ــرة إلــى
السوق ،بالسيطرة والدخول إلى
ع ـمــق ال ـشــركــة وت ـفــريــغ أصــولـهــا
ثــم الـبـحــث عــن ضـحــايــاهــم ببيع
الشركة والخروج منها.
فـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ك ـم ــا روت ـه ــا
م ـصــادر رقــابـيــة ل ــ"ال ـجــريــدة" فــإن
هـنــاك عمليات رص ــد دقـيـقــة لكل
التالعبات ،التي تتم ويتم تعقبها
ومتابعة هذه اإلجــراءات ،مشيرة
إلى أن كل العمليات تخضع إلى
التدقيق والتفتيش الميداني في
كثير من الحاالت.
ومن أبرز العمليات ،التي تحوم

حولها شبهات هنا وهناك مايلي:
 -1ت ـحــال ـفــات ت ـق ــوم بـعـمـلـيــات
دخــول مــن خــال حصص سيطرة
ت ـفــوق  30ف ــي الـمـئــة عـلــى رؤوس
أم ـ ــوال ب ـعــض الـ ـش ــرك ــات ،ث ــم يـتــم
تشكيل مجلس إدارة ،و بـعــد عدة
أسابيع يتم اإلعالن عن مزاد علني
للتخارج ،والـتـســاؤل ال ــذي يطرح
نفسه أين هي استراتيجية الدخول
بكمية كبيرة؟ فمن يقوم بالسيطرة
ً
على  30في المئة حتما لديه رؤية،
لكن من الواضح أن أحكام السيطرة
هو أحد األساليب الجديدة للدخول
إلـ ـ ــى عـ ـص ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــداخـ ـل ــي
والسيطرة على مفاصل القرارات،
بالتالي "شفط" األصول التي فيها،
سواء كانت عقارية أو استثمارات
فــي صناديق وغيرها فــي الداخل
والخارج أو وكاالت استثمار.
 -2ث ـم ــة م ـع ـل ــوم ــات وش ـب ـهــات
تـ ـ ـح ـ ــوم حـ ـ ـ ــول ت ـ ـصـ ــرفـ ــات ب ـعــض
المجاميع واألفراد المعروف عنهم
ً
تــاري ـخ ـيــا ال ـم ـضــاربــات وتـخــريــب
الـشــركــات ،ولـيــس الـبـنــاء ،إذ كيف
ي ـت ــم ال ـ ـشـ ــراء ب ــأس ـع ــار ع ــال ـي ــة فــي
الـ ـس ــوق ،ث ــم ال ـب ـيــع ب ــأس ـع ــار أق ــل،
وهنا تكشف مصادر رقابية ،بأن
ثمة معلومات وردت إلى الجهات
الــرقــابـيــة ب ــأن ه ـنــاك ات ـفــاقــات تتم
خ ــارج ن ـظــام ال ـس ــوق ،بـمـعـنــى أنــه
ً
يـتــم عـلـنــا أو خ ــال آل ـيــات الـســوق
االعتيادية االتـفــاق على سعر ،ثم

تـســديــد شـيـكــات خ ــارج الـبــورصــة
بين اطراف الصفقة.
 -3عمليات ت ـبــادل أدوار ،عبر
لعبة كراسي محكمة ،على قاعدة
" نفعني هـنــا وأنـفـعــك ه ـنــاك" في
إط ـ ــار اتـ ـف ــاق ،وع ـل ــى أس ــاس ــه يتم
اصطناع أسعار على أسهم شركات
تخارجات وسيطرة.
 - 4ث ـمــة م ـخــاطــر ك ـب ـيــرة عـلــى

ش ــرك ــات م ــدرج ــة وع ـلــى األصـ ــول،
ت ـت ـم ـثــل فـ ــي دخ ـ ــول ال ـم ـضــارب ـيــن
ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،وم ــن
ث ــم ي ـقــومــون بـتـعـيـيـنــات الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي والـتـحـكــم فــي مجالس
اإلدارات ،ث ــم ي ـقــومــون بـعـمـلـيــات
ت ـخ ـف ـيــض ل ـل ـم ـل ـك ـيــات ع ـل ــى م ــدار
أشهر دون أن يعلم المستثمرون
والمراقبون وباقي أوساط السوق

س ـبــب ع ـم ـل ـيــات خ ـفــض الـمـلـكـيــة،
ويستمرون في إدارة الشركة بأقل
ك ـم ـي ــة ،وي ـ ـبـ ــدأ ال ـع ـب ــث ب ــاألص ــول
والبيع يمنة ويسرة.
وبـحـســب م ـصــادر رقــاب ـيــة ،فــإن
عمليات العبث تتم في الشركات،
التي ال تنضوي تحت مستثمرين
رئ ـي ـس ـي ـيــن وواض ـ ـحـ ــي ال ـم ـع ــال ــم،
بمعنى أن الشركات ،التي ال تكون

محسوبة على مجموعة واضحة
ومـعــروفــة هــي الـتــي تـكــون عرضة
أكـثــر مــن غيرها للتالعبات ،وفي
الـ ـس ــوق ش ــرك ــات ع ـ ــدة ب ــا هــويــة
واضحة ،وكل عدة أشهر لها مالك
جديد.
ً
 -5ثـ ـم ــة سـ ـح ــب مـ ـب ــال ــغ نـ ـق ــدا
"كـ ـ ـ ـ ـ ــاش" وس ـ ـيـ ــولـ ــة فـ ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
بأساليب محترفة عبر بيع أصول

"مضروبة" في الخارج على الشركة
عبر تقيمها بأسعار عالية ،بالتالي
يتم سحب السيولة والتخلص من
أصل ثقيل ال قيمة له.
ً
 -6أي ـضــا مــن أب ــرز المخالفات
وال ـم ـم ــارس ــات ،ال ـت ــي ت ــم رصــدهــا
عمليات خفض ســر يــع للملكيات
ً
ومن ثم العودة للشراء أيضا زيادة
رأس أمــوال والــدخــول في صفقات

«نفط الهالل» :ضرورة تحقيق معدالت نمو النفط يصعد قبل عطلة عيد الميالد
على أداء القطاعات غير النفطية
هناك حاجة إلى قاطرة خليجية لمواجهة العجوزات المالية
تعتبر خطط التنويع االقتصادي والتحفيز
المالي من أهم العوامل التي توضح قوة وضعف
أداء القطاعات النفطية وغير النفطية ،حيث بات
من المؤكد صعوبة فك االرتباط بين أداء القطاع
النفطي وغير النفطي ،بعد توجه الدول إلى زيادة
التركيز على تعظيم القدرات اإلنتاجية للقطاعات
االقتصادية األخرى من خالل الدخول في المزيد
مــن خطط التنويع االسـتـثـمــاري ورف ــع معدالت
األرباح والعوائد المالية عبر التحفيز المالي.
وأوض ـ ـ ــح ال ـت ـقــريــر األس ـب ــوع ــي ل ـشــركــة نفط
"الهالل" ،أنه برغم استمرار الضغوط والعقبات
أم ـ ـ ــام ت ـح ـق ـيــق م ـ ـعـ ــدالت ن ـم ــو م ـس ـت ـهــدفــة ل ــدى
اقـتـصــادات المنتجين للنفط فــي المنطقة ،فإن
تحقيق مـعــدالت نمو على أداء الـقـطــاعــات غير
النفطية بات ممكنا ومطلوبا حاليا ،إضافة إلى أنه
أضحى من الصعب تحديد الخيارات األكثر تأثيرا
وإيجابية على األداء االقتصادي وخطط التنويع
الجاري تنفيذها ،ألن غالبية القطاعات االقتصادية
الرئيسة تخضع للتحفيز واختبار قدرتها على
االستجابة للظروف المحيطة بها ،حيث يتوقع
أن تشهد الفترة القادمة تركيزا استثماريا على
القطاعات األكثر كفاءة للمساهمة في رفع الناتج
المحلي اإلجمالي.
وكشف التقرير أن البيانات المتداولة تشير
إلى أن االقتصاد اإلماراتي استطاع تحقيق معدل

نمو على القطاعات غير النفطية بواقع  3في المئة
خالل العام الحالي ،فيما يتوقع أن ينمو الناتج
المحلي الكلي بواقع  1.6في المئة ،وذلك نتيجة
انكماش القطاع النفطي وانخفاض عوائده ،فيما
توضح مسارات االرتفاع المسجلة خالل الفترة
الحالية تحقيق نتائج إيجابية على األنشطة
االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة ،مع
األخذ في االعتبار التأثير المباشر الذي يسجله
األداء العام للقطاع العقاري على وتيرة النشاط
االقتصادي.
كـمــا تــوقــع ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي أن يحقق
القطاع غير النفطي السعودي معدل نمو يصل
إلى  7في المئة في نهاية العام الحالي ،إضافة
إلى انخفاض عجز المالية العامة خالل السنوات
ال ـقــادمــة ،فيما ي ـبــدو أن إجـ ـ ــراءات رف ــع الـكـفــاءة
االقتصادية لمنتجي النفط ستنعكس إيجابا على
األداء االقتصادي العام في حال استمر التحسن
على أسعار النفط وتجاوزها مستوى الـ  65دوالرا
للبرميل الواحد.
ول ـفــت ال ـت ـقــريــر إل ــى أن حــالــة الـتـحـســن على
أداء القطاعات غير النفطية تعود إلى التحسن
المسجل على أداء الـقـطــاع النفطي بــاألســاس،
ً
والذي غالبا ما يساهم في تخفيض التذبذبات
والمخاطر االستثمارية لدى القطاعات األخرى،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـس ــاه ـم ـت ــه فـ ــي رفـ ـ ــع م ـع ـنــويــات

ً
المستثمرين األف ــراد ،مما ينعكس إيجابا على
القرارات االستثمارية والسلوك االستهالكي على
مستوى المجتمعات كافة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن اس ـت ـم ــرار ح ــال ــة ال ـتــداخــل
واالرتـ ـب ــاط اإلي ـجــابــي لـلـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة
سيعمل على تجاوز التحديات والـخــروج بأقل
الخسائر ،حيث يبقى التحدي األكبر في كيفية
المحافظة على المكتسبات وتــأمـيــن الحماية
لــأصــول االستثمارية مــن الصدمات واألزم ــات
المتوقعة وغير المتوقعة.
وذكر التقرير أن اعتماد الموازنات لعام 2018
عند حافة سعرية بواقع  50دوالرا للبرميل الواحد
سيعمل على تخفيض العجوزات المتراكمة ،في
حين أن االعتماد على متوسط سعري  60دوالرا
للموازنات خــال العام القادم سيعمل على
المساواة بين اإليرادات والمصروفات في
أحسن الظروف ،األمر الذي من الممكن
أن يــدفــع بــاتـجــاه تــراكــم إضــافــي على
العجوزات.
فيما تبدو الصورة أكثر إيجابية إذا
ما تم اعتماد موازنات أكثر كفاءة واقترابا
من متوسط األسعار المتوقع مع الميل إلى
التحوط والتحفظ ،وذلــك ألن اعتماد مــوازنــات
متوسعة يحتاج إل ــى أس ــواق نفط أكـثــر كفاءة
واستقرارا ،وتنوع اقتصادي مؤكد ومتصاعد.

ارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط فــي
ت ـع ــام ــات خ ـف ـي ـفــة ،أمـ ــس األول،
لـتـبـقــى قـ ــرب أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا
منذ  2015مدعومة بتعهدات من
السعودية ،أكبر منتج في منظمة
أوب ــك ،وروس ـيــا ،أكـبــر المنتجين
خارج المنظمة ،بأن أي خروج من
اتفاق تخفيضات اإلنتاج سيكون
ً
تدريجيا.
وأن ـ ـهـ ــت عـ ـق ــود خ ـ ــام ال ـق ـي ــاس
الـ ـع ــالـ ـم ــي مـ ــزيـ ــج بـ ــرنـ ــت ألق ـ ــرب
استحقاق جلسة التداول مرتفعة
ً
 35س ـن ـتــا لـتـبـلــغ ع ـنــد الـتـســويــة
ً
 65.25دوالرا للبرميل ،وهو أعلى
مستوى إغالق منذ يونيو .2015
وص ـعــدت ع ـقــود خ ــام الـقـيــاس

األميركي غرب تكساس الوسيط
ً
ً
 11سنتا لتغلق عند  58.47دوالرا
لـلـبــرمـيــل .وع ـلــى م ــدى الـشـهــريــن
المنقضيين المس الخام األميركي
ً
أيضا مستويات لم يشهدها منذ
منتصف .2015
وتـ ـع ــاف ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط فــي
ً
االثني عشر شهرا الماضية بدعم
مــن تخفيضات فــي إنـتــاج الخام
تنفذها أوبك وروسيا ومنتجون
آخـ ـ ــرون ،م ـمــا ي ـســاعــد ف ــي تقليل
الفائض بالمخزونات العالمية.
وأب ـل ــغ وزيـ ــر ال ـطــاقــة الــروســي
أل ـك ـس ـن ــدر نـ ــوفـ ــاك "روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز" أن
"أوب ـ ـ ــك" وروسـ ـي ــا س ـت ـت ـخــارجــان
مــن تخفيضات اإلن ـتــاج بطريقة

ً
البرميل الكويتي يرتفع  15سنتا

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  15سنتا في تداوالت ،أمس األول ،ليبلغ 61.51
ً
ً
ً
دوالرا أميركيا مقابل  61.36دوالرا للبرميل في تداوالت يوم الخميس الماضي،
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس األول ،لتبقى قرب أعلى
مستوياتها منذ عــام  ،2015مدعومة بتعهدات مــن السعودية أكبر منتج في
منظمة "أوبك" ،وروسيا أكبر المنتجين خارج المنظمة بأن أي خروج من اتفاق
تخفيضات اإلن ـتــاج سيكون تــدريـجـيــا .وارت ـفــع سعر برميل نفط خــام القياس
العالمي مزيج برنت  35سنتا ،ليصل عند التسوية إلى مستوى 65.25
ً
دوالرا ،كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس األميركي غرب
ً
ً
تكساس الوسيط  11سنتا ،ليصل إلى مستوى  58.47دوالرا.

غير معلومة بقوة القرار الداخلي
للشركة ،التي تتم السيطرة عليها،
إضافة إلى أن بعض زيــادات رأس
المال تكون زي ــادات وهمية وغير
حقيقية أو عبر تأجير رأس المال،
من خــال شركات ناشطة في هذا
ال ـم ـج ــال ،ت ـتــولــى تــوف ـيــر الـمـبــالــغ
المطلوبة لــإ يــداع وتحصل على
عموالت "وفيز" نظير ذلك.

سلسة ،ربما بتمديد التخفيضات
ف ــي ش ـك ــل م ــا ل ـت ـف ــادي خ ـل ــق أي
فائض جديد.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ه ـي ـئــة
المسح الجيولوجي األميركية،
إن االحتياطي البترولي الوطني
فــي أالسـكــا يحتوي على حوالي
 8.7م ـل ـي ــارات بــرم ـيــل م ــن الـنـفــط
ً
القابل لالستخراج ،ارتـفــاعــا من
تقديرات بلغت نحو  1.5مليون
برميل في .2010
وتـظـهــر أح ــدث ال ـت ـقــديــرات أن
هناك  25تريليون قدم مكعبة من
ال ـغــاز الطبيعي فــي االحـتـيــاطــي
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرولـ ــي الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـل ــوالي ــة
والكائن في منطقة نورث سلوب
فــي أقـصــى شـمــال أالس ـكــا .وعلى
صعيد متصل ،قالت شركة بيكر
هيوز لخدمات الطاقة ،إن شركات
الطاقة األميركية أبقت على عدد
ال ـح ـفــارات الـنـفـطـيــة الـعــامـلــة بال
تغيير هــذا األس ـبــوع ،حتى رغم
ب ـق ــاء أسـ ـع ــار الـ ـخ ــام قـ ــرب أع ـلــى
مستوياتها منذ صيف .2015
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـح ـ ـف ـ ــارات
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو مـ ــؤشـ ــر أول ـ ــي
ً
ً
لإلنتاج مستقبال ،عند  747حفارا
ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي 22
ً
ديسمبر ،لكنه ما زال أعلى كثيرا
من مستواه قبل عــام عندما بلغ
ً
 523حفارا فقط.
(لندن -نيويورك -رويترز)

ةديرجلا

•
العدد  / 3634األحد  24ديسمبر 2017م  ٦ /ربيع اآلخر 1439هـ

economy@aljarida●com

«التجارة» :سحوبات البنوك سليمة وتتم وفق برمجيات دقيقة
آلية تعطي صاحب الرصيد البنكي األكثر أفضلية في فرصة الفوز
جراح الناصر

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ذات ص ـل ــة
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن وزارة ال ـت ـجــارة
والـصـنــاعــة تــواصـلــت مــع عــدد من
البنوك المحلية للتأكد من كيفية
إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـسـ ـح ــوب ــات ،مـ ــؤكـ ــدة أن
عمليات الفحص بينت أن إجراءات
الـ ـسـ ـح ــب س ـل ـي ـم ــة وت ـ ـتـ ــم ب ـش ـكــل
صحيح عبر برمجيات منتظمة.
وأفـ ــادت ب ــأن مـســؤولــي البنوك
أب ـ ــدوا اس ـت ـع ــداده ــم ل ـل ـت ـعــاون مع
فنيي ال ــوزارة للكشف عــن طريقة
إجـ ــراء الـسـحــب مستقبال وفــرص
ال ـ ـفـ ــوز ،ش ــري ـط ــة أال ي ـت ــم ان ـت ـهــاك
السرية المصرفية للعمالء ،حيث
تبين أن هناك آلية تعطي صاحب
الرصيد البنكي األكثر أفضلية في
فرصة فوزه.
وأشارت المصادر الى أن الوزارة
اجتمعت مع البنوك ،وتأكدت عبر
س ـح ــوب ــات ت ـجــري ـب ـيــة م ــن ســامــة
سير العملية ،إضافة الى ذلك تلزم
الــوزارة عبر القانون وجــود ممثل

لها فــي السحب لضمان العملية
الرقابية ،فــي حين رحبت البنوك
بالمراقبين من أجل سالمة عمليات
السحب مقدمة اليها المستندات
التي تثبت آلياتها.
وذكـ ــرت أن بـعــض الـسـحــوبــات
ت ـتــم ف ــي اإلدارة بـ ـ ــوزارة ال ـت ـجــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،م ــؤك ــدا أن الـعـمـلـيــة
مــازالــت تحت إشــراف ال ــوزارة ،في
حين بينت أن بعض الجوائز في
البنك ذاته تمر بعدة مراحل وثالث
من جهات ذات الصلة ،إضافة الى
مراقبة من التجارة.
على صعيد متصل ،رفعت اللجنة
المشكلة برئاسة د .محمد الفيلي
تقريرها النهائي الى الوزير لالطالع
عـلـيــه والـ ـخ ــاص بــأع ـمــال الـسـحــب
على الجوائز التي تمنحها بعض
البنوك وما انتهت اليه لجنة تقصي
الحقائق في الشكوى حــول شبهة
في أعمال السحب على الجوائز التي
تمنحها بعض البنوك.

وأوض ــح التقرير أن دور وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ع ـبــر قـطــاع
الــرقــابــة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك قــام
بـعـمــل مـهــم فــي ح ــدود اإلم ـكــانــات
الـمـتــاحــة أمــامــه ،وأوص ــت اللجنة
بأن يحصل هذا القطاع على تدريب
في أعمال البرمجيات ،وأن يسند
هذا القطاع بمختصين في مجال
ال ـبــرم ـج ـيــات ،خــاصــة أن عمليات
ال ـس ـح ــب ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى الـ ـك ــروت
والـبـطــاقــات الــورقـيــة تـكــاد تصبح
جزءا من الماضي.
وك ـش ــف ال ـت ـقــريــر أن م ــن ضمن
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـك ـل ـيــف ال ـم ـس ـت ـشــار
التقني بــالـتـجــارة بــالـتــواصــل مع
البنوك للوقوف على كيفية التعامل
اإللـكـتــرونــي مــع عمليات السحب
فــي كـيـفـيــة تـغــذيــة ال ـج ـهــاز الـقــائــم
بــال ـس ـحــب ب ـم ـع ـلــومــات وب ـي ــان ــات
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ــداخـ ـل ــة واألن ـظ ـم ــة
المستخدمة.
وكانت الوزارة قد بينت أن لديها
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تأهيل شركة رابعة إلزالة
إطارات «رحية»
●

برنامجا للسحوبات تم تصميمه
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ن ـظــم ال ـم ـع ـلــومــات
وم ـط ـب ــق ع ـل ــى ش ــرك ــات ال ـص ــراف ــة
واالتصاالت ،ويمكن تطبيقه على
السحوبات التي تجريها البنوك،
وأبـلـغــت «ال ـت ـج ــارة» الـبـنــوك بهذا
البرنامج ،إال أنها لم تقبل تطبيقه،
ل ـت ـعــارضــه م ــع ســريــة الـحـســابــات
البنكية.
يــذكــر أن ال ـقــانــون رق ــم  2لسنة

 1995ال ـ ــذي ي ـن ـيــط االخ ـت ـصــاص
بــالــرقــابــة عـلــى عـمـلـيــات الـسـحــب،
حيث تنص الـمــادة رقــم  1على أن
وزارة التجارة والصناعة تختص
بالتنظيم واإلشـ ــراف عـلــى جميع
أساليب البيع باألسعار المخفضة
وعلى عــروض الجوائز المجانية
وجـ ـمـ ـي ــع اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
بترويج السلع والخدمات.

اقتصاد

سند الشمري

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن مـصــدر
مطلع أن الهيئة العامة للصناعة
أه ـلــت شــركــة راب ـعــة لـلــدخــول في
األعمال الخاصة بإزالة اإلطارات
التالفة من منطقة «رحية».
وأشار المصدر الى أن الشركة
الــراب ـعــة ج ــاءت بــديــا عــن شركة
مـنـسـحـبــة ،لـيـكــون إج ـمــالــي عــدد
الشركات  ،4للمساهمة في تهيئة
ً
«رحية» ،تمهيدا إلزالة كل اإلطارات
التالفة في المنطقة المذكورة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للصناعة تسابق الزمن من أجل
إنجاز وتأهيل وتنظيف األرض،
وتسليمها إلى المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،حيث وضعت
الصناعة خطة مساندة إلزالة كل
اإلطارات في حال اكتشاف المزيد
منها ،عبر زيادة الطاقة اإلنتاجية
للشركات المشاركة بهذا العمل
البيئي الوطني.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر أن م ـن ـط ـقــة

«رح ـيــة» تستوعب مــا ي ـقــارب 31
أل ــف وح ــدة سكنية ،لــذلــك تكثف
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة جـ ـه ــوده ــا
لإلسراع فيها وانجازها ،موضحة
أن نسبة ا نـجــاز تأهيل المنطقة
وصلت حتى االن الى  70في المئة
ً
تقريبا.
وكـ ــانـ ــت «الـ ـصـ ـن ــاع ــة» أوقـ ـف ــت
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن مـ ـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي
استقبال مــردم «رحية» لإلطارات
أي إطار جديد ،حيث تحولت جهة
اإلطـ ــارات نـحــو موقعها الجديد
في منطقة السالمي ،التي ُجهزت
الستقبال اإلطـ ــارات ،وتــم تأهيل
عدد من الشركات إلعادة تدويرها.
يــذكــر أن مجلس ال ــوزراء كلف
«ال ـص ـن ــاع ــة» لـلـتـخـلــص م ــن هــذه
اإلط ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـت ــال ـف ــة وت ـحــوي ـل ـهــا
م ــن م ــادة ض ــارة ال ــى مـفـيــدة يتم
االس ـت ـف ــاده مـنـهــا ف ــي الـتـصـنـيــع،
حـيــث إن ه ـنــاك اهـتـمــامــا وطنيا
بهذه المشكلة البيئية من خالل
جهات حكومية وصناعية.

 25مليون سهم من «زين» خارج نطاق وقف التسييل
●

محمد اإلتربي

أربــك سهم «زيــن» األسبوع الماضي ســوق الكويت
ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة وح ـســابــات الـكـثـيــر مــن الـصـنــاديــق
والمحافظ االستثمارية وعدد من كبار المستثمرين
على خلفية توزيع خريطة تسييل كمية أسهم مرهونة
تخص عمالء.
وفي التفاصيل ،ذكرت مصادر في البورصة أن كمية
األسهم التي تم توزيعها وفق جدول بمعدل  14حصة
كل منها تبلغ  2.8مليون سهم أي بواقع  39.2مليون

سهم ،وحصة واحــدة تبلغ كميتها  2.680مليون أي
بإجمالي كمية أسهم تقدر بنحو  41.880مليون سهم.
في السياق ،قالت المصادر ،إن المديوينة المستحقة
على العميل تبلغ نحو  23مليون دينار لمصلحة أكبر
بنك كويتي «بنك الكويت الوطني» .لكن قبيل إغالقات
تعامالت األسبوع الماضي ،تفاجأ المستثمرون بقرار
وقــف تنفيذ البيع على نحو  6حصص مــن الجدول
المعد للتسييل أي بإجمالي كمية أسهم تبلغ 16.8
مليون سهم ،مما يعني أن هناك  25مليون سهم خارج
نطاق وقف التنفيذ.

ال مهل جديدة للصناديق لاللتزام
بالحد األدنى لرأس المال

ً
 11صندوقا أمام ضغوط السيولة أو مواجهة قرار التصفية
●

عيسى عبدالسالم

رفضت هيئة أسواق المال طلبات
ب ـعــض ال ـص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـمــاريــة
ً
بمنحها مهال جديدة بشأن زيادة
رؤوس أمــوال ـهــا إل ــى الـحــد األدن ــى
وال ـ ـم ـ ـحـ ــددة بـ ـ ـ  5م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار،
وات ـج ـه ــت إلـ ــى إلـ ـغ ــاء ال ـتــراخ ـيــص
الممنوحة لهذه الصناديق.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
لـ»الجريدة» ،إن هيئة أســواق المال
ً
ً
ألزمت  11صندوقا استثماريا تقل
رؤوس أمــوال ـهــا ع ــن ال ـحــد األدن ــى
الـمـسـمــوح ب ــه لـمـمــارســة الـنـشــاط،
على أساس أنه تم منحها موافقات
م ـب ــدئ ـي ــة ل ـل ـت ــأس ـي ــس الـ ـصـ ـن ــدوق
إبــان فترة اإلنشاء ،ولم تلتزم هذه
الشركات باستيفاء متطلبات كفاية
رأس المال خالل المهل الممنوحة،
ً
الفتة إلى أن هناك إلزاما على هذه
الصناديق بزيادة رؤوس أموالها
إل ــى ال ـحــد األدن ـ ــى ،س ــواء بالعملة
المحلية أو ما يعادلها بالعمالت
األجنبية.
وذكرت أن بعض هذه الصناديق
اتـ ـج ــه إلـ ـ ــى اس ـت ـك ـم ــال رأسـ ـم ــال ــه،
والـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ــر لـ ــم ي ـل ـت ــزم  ،فــي

حين تــواجــه صناديق استثمارية
ً
ض ـغ ــوط ــا ك ـب ـيــرة ب ـش ــأن مــواج ـهــة
عـمـلـيــات االس ـ ـتـ ــرداد ،عـلــى أس ــاس
أن ه ـنــاك طـلـبــات ج ــاري ــة لـلــدخــول
فـ ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات جـ ــديـ ــدة ت ـعــرف
ب ــالـ ـعـ ـم ــات االفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـت ــي
ً
ً
شـهــدت رواجـ ــا ك ـب ـيــرا ،عـلــى الــرغــم
من التحذيرات المستمرة للتعامل
بمثل هذه العمالت ،عالوة على أن
الهيئة العامة لالستثمار ضغطت
ع ـل ــى م ــدي ــري ب ـع ــض ال ـص ـنــاديــق
االس ـت ـث ـمــاريــة ،ال ـتــي تـســاهــم فيها
ب ـش ــأن اس ـت ـق ـط ــاب أم ـ ـ ــوال ج ــدي ــدة
لمعادلة النسب المحددة في رأس
ال ـمــال ،السيما أن مساهمتها في
بعض هذه الصناديق تجاوزت ما
نسبته  75في المئة ،في حين تشدد
الئحة هذه الصناديق على أن تكون
حصة الهيئة  50في المئة ،مقابل
نفس الحصة لبقية المساهمين.
وبينت أن مديري هذه الصناديق
أرجعوا السبب الرئيسي لطلب مهل
جديدة لاللتزام بالحد األدنى لرأس
ال ـمــال إل ــى أن هـنــاك هـيـئــات مالية
سمحت لهم بعدم االلتزام بالحدود
الدنيا لـ ٍـرأس الـمــال ،إضافة إلــى أن
تداعيات األزمة المالية التي انطلقت

عام  2008التزال تلقي بظاللها على
استثمار الشركات واألفــراد ،وعدد
واس ــع مــن ال ـشــرائــح االسـتـثـمــاريــة
المحتملة لالستثمار في صناديق
االستثمار القائمة ،مما يشير إلى
ً
أن قطاع الصناديق عموما أصبح
شبه عاجز عن االستمرار لوال قناعة
استمرار مساهمات الهيئة العامة
لالستثمار في تلك الصناديق .
وأض ــاف ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن هيئة
ً
أس ــواق ال ـمــال ،أج ــرت تدقيقا بناء
على شكوى قدمت إليها بأن هناك
دع ــوات ألنظمة استثمار جماعي
عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
للترويج للدخول فــي استثمارات
ع ـبــر ص ـن ــادي ــق اس ـت ـث ـمــاريــة دون
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص مـنـهــا،
ً
مما يـمــارس مــزيــدا مــن الضغوط،
مـبـيـنــة أن «ال ـه ـي ـئ ــة» ت ـع ـمــد خــال
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة إل ــى ســرعــة إق ــرار
بعض القوانين الخاصة بتجميع
أشكال توظيف أموال المستثمرين،
حسب أنظمة االستثمار الجماعي،
وف ــق ال ـق ــان ــون رق ــم  7ل ـعــام ،2010
وت ـع ــدي ــات ــه الـ ـج ــدي ــدة وال ــائ ـح ــة
التنفيذية الخاصة به.

ووفــق المصادر ،قد يكون تم االتفاق على تسوية
وهيكلة للمديونية أو تقديم استشكال عاجل لوقف
ً
التنفيذ تمهيدا إلفساح المجال أمام تسوية المديونية،
ً
خصوصا أن عملية التسييل تتم بسعر السوق ،وفي
ظل وجود كمية كبيرة بهذا الحجم ،فإنها تمثل عامل
ً
ضغط من جهة ،فضال عن عمليات التدافع ،التي تتم
نحو البيع مــن جانب عــدد مــن المستثمرين طويلي
ً
األجل خصوصا الصناديق والمحافظ إلعادة استرداد
السهم بأسعار أقل.
وعلى خلفية قرار وقف التنفيذ ،الذي صدر نهاية

األسبوع الماضي وشمل كمية  16.8مليون سهم فقط،
فإن هناك كمية أخــرى خــارج قــرار وقف التنفيذ ومن
غير المعروف مصيرها حتى اآلن مما سيمثل ربكة
إضافية متوقعة.
يذكر أن آلية تنفيذ بيع أسهم وزارة الـعــدل باتت
ً
تحتاج إلى تطوير وحسم خصوصا في ظل اإلرباكات
السلبية ،التي تعكسها على البورصة ،إذ إنه في حالة
«زين» تم توزيع األسهم على الوسطاء وتحديد جدول
البيع وفجأة يتم إلغاء التنفييذ ،مما يستوجب تطوير
اآلل ـيــة بحيث ال يـتــم اإلع ــان الـنـهــائــي عــن أي تنفيذ

بيع إال بعد حسم كــل اإلج ــراء ات القانونية الممكنة
ً
والحصول على إشعار من الدائن ،مثال أنه ال تراجع
عن التنفيذ ،وال حلول قائمة للتسوية ،واألمــر نفسه
للعميل المتعثر ،لتجنيب السوق مثل هذه المشاكل.
على صعيد متصل ،لوحظ أن سهم الشركة حظي
بقوة شرائية بمجرد
ً
إعــان وقــف التسيل تفاؤال بإمكان الحصول على
توزيعات نقدية إيجابية خالل فبراير المقبل كما هو
متوقع لجمعية الشركة .
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

البورصة مقبلة على تطورات جوهرية ...وتعديل تركيبة أسواقها مستحق
• السيولة بلغت  5.6مليارات دينار حتى  15الجاري مقارنة بـ  2.9مليار لعام 2016
• قوة الربط بين الملكية واإلدارة تكتسب أهمية كبرى
رغم أن بورصة الكويت
حظيت بسيولة عالية فيما ً
مضى من عام  ،2017بالغة
نحو  5.6مليارات دينار،
مقارنة بنحو  2.9مليار ،عام
 ،2016فإن سيولتها متدنية
ً
جدا مقارنة بما قبل األزمة
المالية العالمية.

قال التقرير األسبوعي لشركة
ال ـش ــال لــاس ـت ـشــارات ان ــه على
م ــا ي ـب ــدو أن ب ــورص ــة الـكــويــت
مقبلة على حقبة مــن تطورات
جـ ــوهـ ــريـ ــة ،ت ـش ـم ــل م ـل ـك ـي ـت ـهــا،
فهي بصدد التحول إلى شركة
قـطــاع خ ــاص ،وب ـصــدد تعديل
جوهري على تركيبة أسواقها،
وهو تغيير مستحق منذ زمن،
الخ ـت ــاف دور ال ـب ــورص ــة بعد
أزمة العالم المالية عما قبلها،
ً
والحقا أثر انحسار رواج سوق
النفط .فأثر المتغيرات الكلية
ع ـل ــى س ـيــول ـت ـهــا وال ـ ـهـ ــدف مــن
ً
اإلدراج فيها ،اختلفا جوهريا،
فـسـيــولــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت في
ع ــام  ،2007بلغت نـحــو 36.96
مـلـيــار دي ـنــار ،وع ــدد الـشــركــات
المدرجة حينها بلغ  196شركة،
أي بمعدل نصيب من السيولة
لكل شركة مدرجة فيها بحدود
 188.6مـلـيــون دي ـن ــار ،أو نحو
 620مليون دوالر ،وكانت معظم
الشركات سائلة .واحتاج األمر
إلــى بضع سـنــوات بعد األزمــة
اس ـت ـمــر م ـعــه ن ـهــج اإلدراج من
أج ــل اإلدراج لـتـحـقـيــق مـنــافــع
مالية مــن ت ــداول األسـهــم فقط،
وب ـس ـب ـبــه ب ـل ــغ عـ ــدد ال ـش ــرك ــات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة أق ـ ـصـ ــاه فـ ــي أب ــري ــل
 2011ع ـنــد  217ش ــرك ــة ،ولـكــن
شــح الـسـيــولــة أدى إل ــى تحول
اإلدراج من قيمة إلى عبء على
الشركات غير السائلة ،وبــدأت

مرحلة االنـسـحــابــات ،وأصبح
ً
العدد حاليا  157شركة.
وأضاف الشال :رغم أن بورصة
ا لـكــو يــت حظيت بسيولة عالية
فيما مضى من عام - 2017حتى
 15/12/2017-ببلوغ سيولتها

نحو  5.6مليارات دينار ،مقارنة
بـنـحــو  2.9مـلـيــار دي ـن ــار لكامل
ً
ع ــام  ،2016فــإنـهــا مـتــدنـيــة جــدا
مقارنة بسيولتها ما قبل األزمة.
ففي عام  ،2007أي عام كامل قبل
أزمة العالم المالية ،بلغت سيولة

البورصة نحو  37مليار دينار
لعدد  196شركة مدرجة بمعدل
سيولة للشركة الواحدة بحدود
 189مـلـيــون دي ـن ــار كـمــا ذكــرنــا،
ب ـي ـن ـمــا مـ ـع ــدل س ـي ــول ــة ال ـشــركــة
ال ــواح ــدة ف ــي  2017ب ـح ــدود 36

مليون دينار .يضاعف من تبعات
االنخفاض الـحــاد فــي السيولة،
انحراف توزيعها بين الشركات،
ً
فكما ذكــرنــا مـ ــرارا ،حـظــي  5في
ال ـم ـئ ــة م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
بنحو  95في المئة من السيولة

ح ـتــى  15ديـسـمـبــر  ،2017و10
شركات ضمنها حظيت بنحو 50
فــي المئة مــن سيولة البورصة،
بينما لم يحظ نحو  50في المئة
من الشركات المدرجة سوى على
 5في المئة من تلك السيولة.
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــال عـ ـل ــى اه ـم ـيــة
ال ـت ــذك ـي ــر ب ـب ـعــض األس ــاس ـي ــات
أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـخ ـص ـخ ـص ــة،
أحدها ،ضــرورة احترام المضي
فــي عملية التخصيص بأسرع
وق ـ ــت م ـم ـك ــن ،واحـ ـ ـت ـ ــرام ال ــوع ــد
ه ـ ــو رص ـ ـيـ ــد ص ــدقـ ـي ــة الـ ـش ــرك ــة
الــول ـيــدة ،فـشـعــار بــورصــة لندن
ً
مـثــا "كلمتي ميثاقي" ،والــوعــد
بـ ــإت ـ ـمـ ــام ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـيــص
تأخر .ثانيها ،هو احترام قواعد
وم ـت ـط ـل ـبــات أي اس ـت ـث ـمــار عند
التحضير لعملية التخصيص،
أي ضبط التكاليف والتخطيط
ً
سلفا لبناء بنود اإليــرادات عند
مستويات سيولة ليست عالية،
فالمستثمر ،والمدير ،يحتاجان
إلى وعد بتحقيق عائد منافس
من أجل اإلقبال على المساهمة،
ثم دعم الشركة الوليدة .وثالثها،
الحرص على أن يكون في الشركة
مساهم مؤثر بحصة كبيرة -20
ً
في المئة إلى  30في المئة مثال-
ي ـح ــرص ع ـلــى ح ـمــايــة مـلـكـيـتــه،
سواء كان مالكا مهتما أو شريكا
إستراتيجيا يتولى مهمة إدارة
الشركة واحترام هدف إنشائها
ب ــال ـت ــوف ـي ــق مـ ــا ب ـي ــن رب ـح ـي ـت ـهــا

وم ـت ـط ـل ـبــات أهـ ـ ــداف االق ـت ـصــاد
ال ـك ـل ــي .وب ـع ــض م ــا ي ـط ــرح اآلن
مـغــايــر ،وقــد ال يـكــون صحيحا،
وهو تفتيت لتلك الملكية ،فإلى
جانب الـ  50في المئة لالكتتـاب
ال ـعــام ،هـنــاك حـصــص  24-6في
ال ـم ـئــة ل ـمــؤس ـســات ع ــام ــة جــرت
الـ ـع ــادة أن ت ــأخ ــذ دور ال ـشــريــك
الـ ـص ــام ــت أو الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ،س ـ ــواء
تملكت الحد األدنى أو األقصى،
ث ــم ح ـص ــص ص ـغ ـي ــرة ل ـشــركــات
مــدرجــة ،ومشغل هـنــاك احتمال
أال يـمـلــك س ــوى  0.5ف ــي الـمـئــة،
ونعتقد بخطأ مثل هذه التركيبة
للملكيات.
وق ـ ــال الـ ـش ــال :ن ـحــن ال نـجــزم
ب ـ ـصـ ــواب رأيـ ـ ـن ـ ــا ،ول ـ ـكـ ــن ،ه ـنــاك
الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـج ــارب لـكـيــانــات
فشلت لـغـيــاب االهـتـمــام نتيجة
ً
هامشية المصلحة ،خصوصا أن
عمل البورصة الجديدة يبدأ في
زمن فيه انحسار كبير للسيولة
بتأثير من متغيرات كلية يصعب
ت ـغ ـي ـيــر مـ ـس ــاره ــا ع ـل ــى ال ـم ــدى
القريب إلى المتوسط .وتكتسب
قوة الربط بين الملكية واإلدارة
أهمية أكبر ،ألن البورصة مقبلة
على تغيير جوهري في تركيبة
أس ــواقـ ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـنــويــع
منتجاتها وتشجيع صناع سوق
لدعم عملها ،ذ لــك كله سيواجه
مـ ـص ــاع ــب إن كـ ــانـ ــت ب ــداي ـت ـه ــا
ضعيفة.

عزل الشركات السمينة عن الغثة سيخفض أثر المضاربة المقامرة
إعادة غربلة  157شركة مدرجة بسوق واحد على  3أسواق أمر صحي
رغم األهمية القصوى
لمعياري السيولة والقيمة
الرأسمالية ،فالبد من إضافة
معيار األداء التاريخي
وسالمة وجودة أصول
الشركة وتركيبتها المالية
وأدائها المحتمل كمعيار
رئيسي ثالث ،وهو يحتاج إلى
قدرات فنية عالية لدى فريق
البورصة إلصدار أحكامه.

أبدى «الشال» اعتقاده بصحة التوجهات المعلنة لدى
البورصة بالتعامل مع واقــع أفرزته متغيرات ال سلطة
وال تــأثـيــر لـهــا عـلــى معظمها ،واإلج ـ ــراء الـصـحـيــح هو
التركيز على تغيير ما هو في حدود سلطتها ،وهو ما
ً
تم اإلعالن عنه مرارا .ولعل أهمها هو إعادة غربلة 157
ً
شركة مدرجة في سوق واحد حاليا ،بتوزيعها على 3
أســواق ،سوق أول أو سوق النخبة ،وســوق رئيسي ،ثم
ســوق م ــزادات ،وستبقى معايير التقسيم مثل سيولة
ً
الشركة وقيمتها السوقية ووزن كال منهما ،مثار جدل
وتعديل ،وهو أمر صحي.
وأشار الشال الى ان بورصة الكويت فقدت الكثير من
سيولتها بسبب النزعة القوية إلى المتاجرة باألسهم
على حساب محتوى وأداء الشركة ،ذلك تسبب ويتسبب
ً
حاليا فــي انـحــراف سيولة الـســوق وتطرفها فــي الميل
إل ــى الـمـضــاربــة مــع أي ب ــادرة ن ـشــاط ،وب ـعــون كبير من

مــؤشــر سـعــري خــاطــئ وخ ـطــر ،لــذلــك ال ي ــدوم نشاطها.
وع ــزل السمين مــن الـغــث مــن الـشــركــات ،ســوف يخفض
ً
كثيرا من أثر المضاربة المقامرة على الشركات الجادة،
بما يعنيه من خفض مخاطر التداول في سوقها ،وربما
زيادة سيولته ،ولعل الهدف األهم ،هو احتمال تشجيع
شركات عائلية كبرى أو حتى حكومية على اإلدراج في
سوق مستقر .ومتطلبات اإلدراج في كل سوق ،ستكون
مختلفة ،وذلك يجعل تكلفة اإلدراج في األسواق األدنى
ً
ً
محتملة ،كما يضمن حدا مقبوال من التنظيم والرقابة
حتى في أدنــى األس ــواق ،وال يحرم شركاته من سيولة
التداول عند الحاجة .وتبقى الحركة بين األسواق خيارا
متاحا ،إلى األدنى ،متى ما فقدت إحدى الشركات بعض
معايير انضمامها إلى السوقين األعلى مرتبة ،أو العكس،
أي متى ارتقت شركة بمعاييرها إلى مستوى سوق أعلى،
كما في البطوالت الرياضية.

عنف األحداث الجيوسياسية سيدفع
المودعين إلى التحول نحو الدوالر
احتمال بدء رفع الفائدة على الدينار العام القادم
ذكر تقرير "الشال" أنه للمرة الثانية خالل العام
الحالي ،يخالف بنك الكويت المركزي حركة سعر
الفائدة األساس على الدوالر األميركي ،التي رفعها
الفدرالي األميركي ربع نقطة مئوية يوم  14ديسمبر
 ،2017وكـمــا ذكــرنــا فــي فـقــرة مــن تقرير ســابــق في
يونيو الفائت بأن مخالفة حركة سعر الفائدة بين
ال ــدوالر األميركي والدينار الكويتي ليست سابقة
تحدث ألول مرة.
وأض ــاف "فــي تــاريــخ تلك العالقة بين السعرين
منذ بداية األلفية الحالية ،خالفت حركة الفائدة على
الدينار حركتها على الــدوالر األميركي  11مرة في
حالة الزيادة ،و 11مرة في حالة الخفض ،من أصل
 48تغييرا على فائدة الدوالر األميركي ،كما
ً
تحرك "الكويت الـمــركــزي" منفردا مرة
واحـ ــدة فــي حــالــة ال ــزي ــادة و 5حــاالت
خفض".
وقال التقرير إن "البنوك المركزية
تستعمل حركة سعر الفائدة كــأداة
ً
فعالة تبعا لتقديرها الحتماالت
أداء االقتصاد الكلي ،فعندما يضعف
أداء االقتصاد ،أي في أحوال الركود
أو النمو الـهــش ،تتوسع السياسة
النقدية بخفض سعر الفائدة ،وعندما
ي ـنــذر أداء االق ـت ـصــاد بــانـتـعــاش تستبقه
السياسة النقدية االنكماشية ،حتى ال يدخل
االقتصاد حقبة تضخم تضعف تنافسيته".
وأضاف "في قرار الفدرالي األخير ،بداية قلق حول
التضخم ،رغم مستواه الحالي الضعيف البالغ  1.6في
المئة ،أي أدنى من مستوى  2في المئة المستهدف،
ولكن العمالة باتت شبه كاملة عند مستوى  4.1في
ً
المئة ،والنمو قد يبلغ  3في المئة سنويا ،ومؤشرات
أس ــواق األسـهــم تـكــاد تتضاعف عــن مستواها في
نهاية عام .2008
ّ
وبين الشال أن العكس صحيح في الكويت ،فالنمو
المتوقع كــان وفــق تقديرات صندوق النقد الدولي
في أبريل الفائت بالسالب  -0.1في المئة ،وبعد أزمة
دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الفائت،
أصبحت تقديرات النمو في تقرير أكتوبر للصندوق

بالسالب  -2.1في المئة ،وهو تطور سلبي كبير .وال
ً
ً
يمثل التضخم قلقا كبيرا في الكويت ،ألن المتوقع
له خالل عام  2017و 2018هو  2.5في المئة و 2.7في
ً
المئة على التوالي ،وفقا لتقديرات صندوق النقد
الدولي ،وأغلبيته تضخم مستورد.
ولفت إلى أن قلق بنك الكويت المركزي مختلف،
وم ـص ــدره أن تقلص الـفـجــوة بـيــن سـعــري الـفــائــدة
لصالح الــدوالر األميركي قد تدفع بالمودعين إلى
التحول إلــى ال ــدوالر األميركي ،وهــو تحول يدعمه
عنف األحداث الجيوسياسية في اإلقليم.
وأضاف "يحاول بنك الكويت المركزي أن يعوض
تبعات قراره بتثبيت سعر الخصم ،بزيادة تكلفة
سياسته البديلة على موارده المالية ،فهو يرفع
سعر الــريـبــو -خـصــم األوراق التجارية-
لكي يعوض البنوك عند حاجتهم إلى
األم ــوال ،ويدفع لهم فــارق ربع النقطة
المئوية ،مقابل إتاحة الفرصة لهم لرفع
الفائدة على ودائــع الدينار الكويتي.
ومــع تـطــورات النمو السالب منذ قــرار
يونيو الـفــائــت بتثبيت سعر الفائدة
ً
خالفا للفائدة على الــدوالر األميركي،
ً
ً
يبدو أنه اتخذ قرارا صحيحا حينئذ".
وازداد القلق على النمو بعدها بما
يبرر قــراره الحالي باالستمرار في تثبيت
سعر الخصم على الدينار عند مستوى  2.75في المئة.
وتشير التوقعات إلى أن االقتصاد الكويتي سينمو
ً
موجبا بتوقعات ت ــراوح مــا بين  2.7فــي المئة في
أدناها و 4.1في المئة في أعالها للعام القادم ،2018
كما تشير التوقعات إلى احتمال رفع أسعار الفائدة
على الدوالر األميركي في عام  2018ثالث مرات ،بربع
النقطة المئوية في كل مرة.
ورغم أن هامش الحركة للسياسة النقدية حينئذ
سيضيق ،فإنه يحسب للمركزي الكويتي أنه مؤسسة
مهنية قــادرة على اإلفــادة مما لديها من معلومات
التـخــاذ الـقــرار الصحيح ،ونميل إلــى االعتقاد بأن
رفع سعر الفائدة -الخصم -على الدينار سيبدأ العام
القادم.

وأض ــاف :تبقى معايير تصنيف الـشــركــات فــي غاية
األهـمـيــة ،ورغــم اعتقادنا باألهمية القصوى لمعياري
السيولة والقيمة الرأسمالية ،إال أننا نعتقد بضرورة
إضافة معيار األداء التاريخي وسالمة وجــودة أصول
الشركة وتركيبتها المالية وأدا ئـهــا المحتمل كمعيار
رئيسي ثــالــث ،واألخـيــر يحتاج إلــى ق ــدرات فنية عالية
ً
لدى فريق البورصة إلصدار أحكامه .ومازال الوقت مبكرا
لتحديد وزن كل معيار ،فتقدير األوزان يعتمد على الفرز
المبدئي للشركات ،إذ البــد أن يكون في كل ســوق عدد
مناسب مــن الـشــركــات فــي بــدايــاتــه على األق ــل ،وإن كنا
ً
نعتقد أن معيار السيولة سيكون األعلى وزنا .وسيولة
البورصة الكويتية متدنية بشكل استثنائي ،فرغم نشاط
الـبــورصــة فــي عــام  ،2017ظــل نصيب الشركة المدرجة
من تلك السيولة حتى  2017/12/15نحو  117.4مليون
دوالر ،مقابل  172مليون دوالر للشركة فــي أبوظبي،

و 242.6مليون دوالر للشركة في قطر ،و 478.2مليون
دوالر للشركة في دبــي ،و 1.18مليار دوالر للشركة في
ً
ً
السعودية ،ذلك يعني أن هناك هامشا واسعا لتحسن
سيولة الشركة المدرجة في الكويت مع أي تطوير داخلي
للبورصة ،ومع أي تحسن لألوضاع العامة.
وبين "الشال" أن عملية إدارة الوقت وترتيب أولوياته
تبقى عملية تحتاج إلى خارطة طريق معلنة ،فنحن ال
نـعــرف مــا إذا كــانــت اإلصــاحــات الـمـطــروحــة سابقة أو
الحقة إلتمام عملية التغير في ملكية شركة البورصة،
وال نعرف ما إذا كان تقديم المنتجات األخرى سابقا أو
الحقا لتقسيم األســواق ،ومثلها تقديم وتشجيع ولوج
ً
صانع السوق ،وربما تكون كلها مرتبة سلفا ،وحتى وإن
كانت ،البد من استعراضها وتلقي ردود فعل عليها مثلما
فعلت هيئة أسواق المال مع لوائحها.

ارتفاع جميع بنود اإليرادات التشغيلية في «وربة»
 % 48.1نمو الموجودات إلى  1.6مليار دينار في األشهر التسعة األولى من ٢٠١٧
كشف تقرير «الشال» أن
نسبة إجمالي المصروفات
التشغيلية إلى إجمالي
اإليرادات التشغيلية في
بنك وربة بلغت نحو 48.7
في المئة ،بعد أن كانت نحو
 73.1في المئة.

أعلن بنك وربة نتائج أعماله ،لألشهر التسعة األولى من
العام الحالي ،والتي تشير إلى أن صافي أربــاح البنك،
بـعــد خـصــم ال ـضــرائــب ،بـلــغ نـحــو  4.8مــايـيــن ديـنــار،
مقارنة بنحو  877ألفا للفترة ذاتها من عام  .2016أي
أن البنك استمر في أدائه الموجب ،وتحقيق نمو مطلق
في أرباحه بنحو  3.9ماليين دينار.
وذكر تقرير "الشال" األسبوعي ،أن الفضل في النمو
يعود إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات التشغيلية بقيمة أعلى
من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية ،حيث ارتفع الربح
التشغيلي للبنك بنحو  9.5ماليين
دينار ،وصوال إلى نحو  13.7مليونا،
م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو  4.2مــاي ـيــن لـنـفــس
الفترة من العام الفائت.
وفــي التفاصيل ،ارتـفــع إجمالي
اإلي ــرادات التشغيلية للبنك بنحو
 11.1مليون دينار ،وصوال إلى نحو
 26.8مليونا ،مقارنة مع نحو  15.7مليونا للفترة نفسها من عام
 ،2016وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود اإليرادات التشغيلية ،أهمها بند
صافي إيرادات تمويل بنحو  9.2ماليين دينار ،وصوال إلى نحو 20.7
مليونا( ،وتشكل نحو  77.1في المئة من إجمالي اإليرادات) ،مقارنة بنحو
 11.5مليون دينار ( 72.8في المئة من اإلجمالي).
ولفت إلى أن بند صافي إيرادات االستثمار ارتفع بنحو مليون دينار،
ً
وصوال إلى نحو  3.8ماليين ،مقارنة بنحو  2.8مليون .وارتفع ،أيضا
بند صافي األتعاب والعموالت بنحو  719ألف دينار ،وصوال إلى 1.7
مليون ،مقارنة بنحو  988ألفا.
وأشــار إلى أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بقيمة أقل من
ارتفاع إجمالي اإليــرادات التشغيلية ،إذ بلغ ارتفاعها نحو  1.5مليون
دينار ،وصوال إلى نحو  13.1مليونا ،مقارنة بنحو  11.5مليونا .وشمل
االرتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية ،ما عدا بند االستهالك،
الذي حقق انخفاضا بنحو  261ألف دينار.
وأوضح التقرير أن نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي
اإليرادات التشغيلية بلغت نحو  48.7في المئة ،بعد أن كانت نحو 73.1
في المئة .وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو  5.5ماليين دينار،
عندما بلغ نحو  8.8ماليين ،مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت،
عندما بلغ  3.3ماليين ،الفتا إلى أن ذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح
إلى نحو  17.7في المئة لألشهر التسعة األولى من العام الحالي ،مقارنة
بنحو  5.6في المئة للفترة نفسها من العام السابق.
وأفاد بأن البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الموجودات
سجل ارتفاعا بلغ قــدره  542.6مليون دينار ،ونسبته  48.1في المئة،
ليصل إلى نحو  1.670مليار دينار ،مقابل 1.127مليار دينار في نهاية

عام  .2016في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو  636.8مليونا،
أو ما نسبته  61.7في المئة ،عند المقارنة بالفترة نفسها من عام
 ،2016حين بلغ  1.033مليار دينار.
َّ
وبين التقرير أن بند مديني التمويل ارتفع بنحو  395.2مليون
ً
دينار ،أي نحو  47.7في المئة ،وصوال إلى نحو  1.223مليار
دينار ( 73.3في المئة من إجمالي الموجودات) ،مقارنة بنحو
 827.9مليون دينار ( 73.5في المئة من إجمالي الموجودات)
في نهاية عام  ،2016وارتفع بنحو  62في المئة ،أو نحو 468.2
مليون ديـنــار ،مقارنة بنحو  754.9مليونا ( 73.1فــي المئة من
إجمالي الموجودات) ،في الفترة نفسها من عام .2016
وذكـ ــر أن نـسـبــة إجـمــالــي مــديـنــي تـمــويــل إل ــى إجـمــالــي الــودائــع
ب ـل ـغــت ن ـحــو  82.5ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بـنـحــو 81
في المئة .وارتـفــع ،بند استثمارات متاحة للبيع
بنحو  37.4مليون دينار ،أي بنحو  37.4في المئة،
وصوال إلى  137.2مليونا ( 8.2في المئة من إجمالي
ال ـمــوجــودات) ،مقارنة بنحو  99.8مليونا ( 8.9في
المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام ،2016
وارتـفــع بنحو  65.1فــي المئة ،أي  54.1مليون ديـنــار ،مقارنة بالفترة
نفسها من عام  ،2016حين بلغ نحو  83.1مليونا ( 8في المئة من إجمالي
الموجودات).
وأوضــح أن األرقــام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب
إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا قيمته  464.4مليون دينار ،أي
ما نسبته  45في المئة ،لتصل إلى نحو  1.497مليار دينار ،مقارنة بنحو
ً
 1.032مليار بنهاية عام  .2016وحقق ارتفاعا بنحو  557.5مليون دينار،
أي بنسبة نمو  59.4في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك اإلجمالي
في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت ،عندما بلغ نحو  939.1ألف
دينار .وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو
 89.6في المئة ،بعد أن كانت نحو  90.9في المئة.
وكشف أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أ ســاس
ً
سـنــوي تشير إلــى أن جميع مــؤشــرات ربـحـيــة الـبـنــك سجلت ارتـفــاعــا،
مقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2016إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل
حقوق المساهمين الخاص للبنك (ROE) إلى نحو  6.6في المئة ،مقارنة
بنحو  1.3في المئة.
ولفت إلى أن مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ارتفع إلى
نحو  6.3في المئة ،مقارنة بـ  1.2في المئة .وارتفع ،أيضا مؤشر العائد
على معدل موجودات البنك (ROA) حين بلغ نحو  0.5في المئة ،مقارنة
بـ  0.1في المئة ،مشيرا إلى أن ربحية السهم (EPS) بلغتنحو  2.3فلس،
مقارنة بنحو  0.9فلس .وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية
( )P/Bنحو  2.6ضعف ،مقارنة بنحو  1.8ضعف.
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اقتصاد

«الدولة غير مشجعة على االستثمارات الخارجية ...وعلى الحكومة إزالة المعوقات»
قال تقرير «بيان» إن صعوبة
ممارسة األعمال في الكويت
في السنوات األخيرة جعلها
دولة غير مشجعة لالستثمارات
الخارجية منها وعلى األخص
االستثمار في الداخل.

ق ــال تـقــريــر صـ ــادر ع ــن شــركــة
بـ ـي ــان ل ــاس ـت ـث ـم ــار إن ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت واص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ت ـس ـج ـي ــل
المكاسب لمؤشراتها لألسبوع
ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،إذ أنـهــت
تــداوالت األسبوع الماضي على
ارتفاع بدعم من القوى الشرائية
ال ـ ـتـ ــي ش ـم ـل ــت بـ ـع ــض األس ـ ـهـ ــم،
وعـلــى رأسـهــا األسـهــم الصغيرة
والـخــامـلــة ،الـتــي ك ــان لـهــا ال ــدور
األبـ ــرز فــي تحقيق ال ـســوق هــذه
ال ـ ـم ـ ـكـ ــاسـ ــب ،وه ـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
انعكس على أداء المؤشر السعري
بشكل خــاص ،والــذي كان األكثر
ً
ارتـفــاعــا خــال األس ـبــوع مقارنة
بنظيريه الــوزنــي و«كــويــت ،»15
ـدوره ـم ــا من
ال ـل ــذي ــن اس ـت ـف ــادا ب ـ ُ
عمليات التجميع التي نفذت على
بعض األسهم الثقيلة.
وتمكن السوق من تحقيق هذه
المكاسب على الرغم من التذبذب
الــذي ميز أداء ه خــال التداوالت
اليومية من األسـبــوع ،إذ لوحظ
أنـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــال ب ـ ـعـ ــض الـ ـجـ ـلـ ـس ــات
ال ـيــوم ـيــة أن ال ـل ــون األح ـم ــر كــان
ً
م ـس ـي ـطــرا ع ـلــى أداء الـ ـس ــوق ،إال
أن عمليات الـشــراء التي تركزت

على بعض األسهم الخاملة في
اللحظات األخيرة أثناء تداوالت
المزاد تمكنت من تحويل مسار
السوق نحو المنطقة الخضراء،
وهــو األمــر الــذي يوضح أسباب
ت ـب ــاي ــن ن ـس ــب ارت ـ ـفـ ــاع ال ـم ــؤش ــر
السعري والمؤشرين الوزنيين،
ح ـي ــث ب ـل ـغــت م ـك ــاس ــب ال ـمــؤشــر
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــري ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى
األس ـبــوعــي  1.30فــي ال ـم ـئــة ،في
ح ـي ــن ل ــم ت ـت ـعــد ن ـس ـبــة مـكــاســب
الـمــؤشــريــن ال ــوزن ــي وكــويــت 15
نسبة  0.28في المئة.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد االقـ ـتـ ـص ــادي،
احتلت الكويت المرتبة األخيرة
ً
ً
خليجيا والـ 73عالميا في مؤشر
أف ـض ــل ال ـ ــدول ألن ـش ـطــة األع ـم ــال
بحسب تصنيف مجلة فوربس
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـع ــام  ،2018ال ـت ــي
أشارت إلى أن الكويت فشلت في
تنويع االقـتـصــاد ودع ــم القطاع
ال ـخ ــاص بـسـبــب ض ـعــف الـمـنــاخ
العام لألعمال ،إضافة إلى حجم
القطاع العام الكبير الذي يوظف
نحو  76في المئة من المواطنين،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن الـ ـع ــاق ــة ال ـم ـت ــوت ــرة
بـ ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة

والتنفيذية ،والتي عرقلت معظم
اإلصالحات االقتصادية ،مضيفة
ً
ً
أن الحكومة أحرزت تقدما ضئيال
ف ــي خـطــة الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة
التي تم إقرارها في عام .2010
ً
وأشـ ـ ــارت الـمـجـلــة أي ـض ــا إلــى
أنــه على الــرغــم مــن أن الحكومة
الكويتية تعتزم إنفاق ما يصل
إل ــى  104م ـل ـي ــارات دوالر خــال
أربــع سـنــوات لتنويع االقتصاد
وج ــذب مــزيــد م ــن االس ـت ـث ـمــارات
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ف ــي االق ـت ـص ــاد ،ف ــإن ال ـك ـث ـيــر من
المشاريع لم تتجسد على أرض
الواقع بسبب الوضع السياسي
غير المستقر أو التأخر في منح
العقود.
وال شك أن صعوبة ممارسة
األعمال في الكويت في السنوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ج ـع ـل ـت ـهــا دول ـ ـ ــة غـيــر
مشجعة لالستثمارات الخارجية
منها وعلى األخــص االستثمار
فــي ال ــداخ ــل ،بــل أضـحــت الــدولــة
طـ ــاردة للمستثمرين بـشـكــل ال
تخطئه العين؛ ويعكس احتالل
الـ ـك ــوي ــت مـ ــراتـ ــب مـ ـت ــأخ ــرة فــي
م ــؤش ــر أفـ ـض ــل ال ـ ـ ــدول ألنـشـطــة

األعمال استمرار تدهور المناخ
االقتصادي في البالد وصعوبة
البيئة االستثمارية التي يعمل
فـيـهــا ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،وال ــذي
يـلـقــى ب ـ ــدوره ت ـجــاهــا واض ـحــا
وغير مبرر من الحكومة ،األمر
ال ــذي دفــع ب ــرؤوس األم ــوال إلى
الـ ـهـ ـج ــرة ل ـ ـ ــدول أخ ـ ـ ــرى تـتـمـتــع
بـ ـمـ ـن ــاخ اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري م ـش ـج ــع،
م ـم ــا ح ـ ــرم االقـ ـتـ ـص ــاد الــوط ـنــي
مــن االس ـت ـفــادة مــن اسـتـثـمــارات
عـ ــديـ ــدة هـ ــو فـ ــي أش ـ ــد ال ـح ــاج ــة
إل ـي ـه ــا ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـسـتــوجــب
على الحكومة سرعة العمل على
إصــاح بيئة األعـمــال المحلية،
وإط ــاق حــريــة اقـتـصــاد السوق
وال ـم ـنــاف ـســة ال ـع ــادل ــة ب ـيــن قــوى
السوق المختلفة وإعطاء مزيد
من الحرية على سبيل المثال ال
الحصر في تجارة التجزئة من
خــال رفــع يــد الــدولــة أو القطاع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــي ع ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـك ــم ب ـهــا
وبأسعارها ،فال يوجد في وقتنا
الحالي إال دول قليلة جــدا مثل
كــوريــا الشمالية وكــوبــا ،وربما
قليل من الدول األخرى المتخلفة
الـتــي ال ت ــزال تـتــدخــل فــي حرية

السوق وأسعاره األمر الذي يكبل
من حد المنافسة العادلة وحرية
األسعار فيه.
وكـ ــذلـ ــك ي ـج ــب دع ـ ــم ال ـق ـط ــاع
الخاص بشكل حقيقي لما لذلك
مــن منافع عــدة تصب بالنهاية
في مصلحة االقتصاد الوطني
والمواطنين ،إذ إن دعم القطاع
الـ ـخ ــاص وازدهـ ـ ـ ـ ــاره م ــن شــأنــه
أن يساهم فــي تـطــور االقتصاد
ال ــوط ـن ــي ،وي ـع ـمــل ع ـلــى تــوفـيــر
العديد من فرص العمل وتخفيف
الـعــبء على الحكومة ،وخاصة
في ظل انخفاض إيرادات الدولة
وارتفاع مصروفاتها.
كما يستوجب على الحكومة
ً
أي ـ ـضـ ــا إزالـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـع ــوق ــات ال ـتــي
تصاحب المستثمرين و تــؤدي
إلـ ـ ــى ت ــأخ ــر ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع
التنموية ،كــالــدورة المستندية
ال ـط ــوي ـل ــة ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال،
وال ـب ـيــروقــراط ـيــة الـعـقـيـمــة التي
تميز العديد مــن أجـهــزة الدولة
المختلفة ،وهي المشكالت التي
أشارت إليها العديد من الجهات
االقتصادية المحلية والدولية
ً
كثيرا في تقاريرها ولم تلق إال

ع ــدم االه ـت ـم ــام وال ـت ـجــاهــل في
عالجها.
وبالعودة إلى األداء األسبوعي
ل ـبــورصــة ال ـكــويــت ،فـقــد سجلت
البورصة خالل الجلسات الخمس
المنقضية مكاسب سوقية بما
ي ــزي ــد ع ـلــى  140م ـل ـيــون دي ـن ــار،
إذ وص ـل ــت الـقـيـمــة الــرأسـمــالـيــة
إلج ـ ـم ـ ــال ـ ــي األس ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة
ف ــي ال ـس ــوق الــرس ـمــي م ــع نهاية
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي إلـ ــى 26.96
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،ب ــارت ـف ــاع نسبته
 0.54فــي ا لـمـئــة عــن قيمتها في
األس ـ ـبـ ــوع ق ـب ــل الـ ـس ــاب ــق ،حـيــث
بلغت آنــذاك  26.82مليار دينار.
أ مــا على الصعيد السنوي ،فقد
وص ـل ــت نـسـبــة م ـكــاســب الـقـيـمــة
الــرأسـمــالـيــة إلــى  6.11فــي المئة
مقارنة بقيمتها في نهاية العام
الماضي التي بلغت  25.41مليار
دينار.
من جهة أخرى ،شهد األسبوع
ال ـمــاضــي ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار نحو
ً
ً
 51سهما من أصــل  157سهما
ً
مـ ــدرجـ ــا ف ــي الـ ـس ــوق الــرس ـمــي،
وذل ــك مـقــارنــة بــاألس ـبــوع الــذي
سبقه ،في حين انخفضت أسعار
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 81سـهـمــا ،مــع ب ـقــاء  25سهما
بدون تغير.
وأظهرت حركة التداول خالل
األسبوع الماضي أن السوق شهد
أداء ات ـس ــم بــال ـتــذبــذب ال ـشــديــد،
وع ـلــى الــرغــم مــن ذل ــك تـمـكــن من
تحقيق نمو أسبوعي لمؤشراته
ال ـث ــاث ــة ،واس ـت ـط ــاع أن يــواصــل
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـمـ ـك ــاس ــب ل ــأس ـب ــوع
الثاني على التوالي ،إذ جاء ذلك
وس ــط دع ــم مــن عـمـلـيــات ال ـشــراء
االن ـت ـقــائ ـيــة ال ـتــي شـمـلــت بعض
األس ـ ـهـ ــم ال ـث ـق ـي ـل ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
المضاربات السريعة التي تركزت
على األسهم الصغيرة والخاملة،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــاء بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
تحسن مستويات التداول سواء
عـلــى صـعـيــد الـكـمـيــة أو القيمة.
وق ــد تـمـكــن ال ـس ــوق م ــن تحقيق
االرتفاع على الرغم من عمليات
جني األرباح التي شهدها خالل
جـلـســات األسـ ـب ــوع ،حـيــث مــالــت
المؤشرات الثالثة إلى االنخفاض
خـ ــال ب ـعــض ال ـج ـل ـس ــات ،إال أن
الـ ـس ــوق ت ـم ـكــن ف ــي ال ـن ـهــايــة من
تـحـقـيــق ال ـم ـكــاســب األس ـبــوع ـيــة
لمؤشراته الثالثة.

الروضان :حريصون على توفير بيئة صحية لشباب الكويت ذوي األفكار التكنولوجية اإلبداعية
اختتمت شركة زيــن برنامجها
ا لـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــر Zain Great Idea
بنسخته الرابعة لتسريع المشاريع
التكنولوجية الناشئة ،وذلــك بعد
أن وصــل المشاركون إلــى المرحلة
النهائية ،وهي فعالية Zain Demo
 ،Dayال ـت ــي ال ـت ـقــى ف ـي ـهــا ُمـ ـب ــادرو
«زيـ ــن» مــع المجتمع االسـتـثـمــاري
في الكويت.
وذكرت الشركة في بيان صحافي
أن فعالية  – Zain Demo Dayوهي
الـمـحـطــة األخ ـي ــرة مــن الـبــرنــامــج –
هدفت إلى منح ُمبادري زين الـ 12
فرصة لقاء الشركات االستثمارية
ً
والـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي أب ـ ـ ــدت اه ـت ـم ــام ــا
بـمـشــاريـعـهــم ال ـنــاش ـئــة وأف ـكــارهــم
المبتكرة ،وذلك بحضور القيادات
التنفيذية في الشركة ،وفي مقدمتهم
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لــزيــن الـكــويــت
إيمان الروضان.
وخالل الكلمة التي ألقتها أثناء
ال ـح ـف ــل ،ق ــال ــت إيـ ـم ــان الـ ــروضـ ــان:
«أود أن أت ـقــدم بـجــزيــل الـشـكــر إلــى
ش ــرك ــائـ ـن ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ـي ــن فــي
مؤسسة  Brilliant Labومؤسسة
 ،Mind The Bridgeفـجـهــود هــم
الواضحة ودعمهم المميز كان لهما
األث ــر الكبير فــي إنـجــاح البرنامج
ووصــولــه إلــى مــا هــو عليه الـيــوم».
وأض ــاف ــت ال ــروض ــان « :عـلــى م ــدار
النسخ الثالث الماضية من برنامج
 Zain Great Ideaوحتى المحطة
األخـيــرة مــن النسخة الرابعة التي
تجمعنا اآلن ،كــان ومــا زال هدفنا
األساسي هو دعم االبتكار وريادة
األعمال في الكويت ،وذلك من خالل
توفير بيئة ّ
صحية ألصحاب األفكار
الـتـكـنــولــوجـيــة م ــن الـ ُـم ـبــدعـيــن من
ً
شباب الكويت وفقا ألعلى المعايير
العالمية» ،معربة عن فخر الشركة

بأنها «قــامــت باحتضان وتــدريــب
المئات من الشباب الذين يملكون
ً
أف ـ ـكـ ــارا إب ــداعـ ـي ــة ،ح ـي ــث ســاهـمــت
ف ــي ت ـســريــع مـشــاريـعـهــم الـنــاشـئــة
وتحويلها من أفكار على ورق إلى
أعمال تجارية تعمل في السوق».
وت ـقــدمــت بــالـشـكــر إل ــى «ك ــل من
ســاهـمــوا فــي نـجــاح هــذا المشروع
ال ـ ـ ــذي ن ـق ـط ــف ث ـ ـمـ ــاره اآلن ،وأود
ً
أن أش ـك ــر أي ـض ــا جـمـيــع ال ـشــركــات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة وال ـت ـمــوي ـل ـيــة ال ـتــي
ح ــرص ــت ع ـل ــى الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ّي ــوم،
وأهــالــي المبادرين الــذيــن يمثلون
الداعم األول لهم ،وكلنا أمل أن يكون
التوفيق مع كل من شــارك في هذا
المشروع».
ويـعـتـبــر بــرنــامــج Zain Great
 Ideaأح ــد أك ـث ــر الـ ـمـ ـب ــادرات الـتــي
ً
أطلقتها «زين» نجاحا في المجتمع
الكويتي كجزء من استراتيجيتها
المتكاملة لــدعــم االب ـت ـكــار وري ــادة
األعـمــال ،وعلى مــدى ثالثة مواسم
ن ــا جـ ـح ــة (  11 -2010و 14 -2013
و 16-2015قام البرنامج باحتضان
وتدريب واالستثمار بمئات الشباب
الـكــويـتـيـيــن الـمـبــدعـيــن م ـمــن لــدى
ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــم م ـش ــاري ــع صـغـيــرة
ومتوسطة ناجحة حتى اليوم».
واسـتـمــرت الـمــرحـلــة األول ــى من
البرنامج – وهي مرحلة المعسكر
التدريبي – ألكثر من أسبوعين في
ّ
تضمن
مـقـ ّـر زي ــن الــرئـيـســي ،حـيــث
مجموعة من ورش العمل
المعسكر ُ ّ
المكثفة التي حاضر فيها
ُوالدورات
نخبة مــن األكاديميين المحليين
وال ـعــال ـم ـي ـيــن ف ــي مـ ـج ــاالت ريـ ــادة
األع ـ ـمـ ــال مـ ــن كـ ـب ــرى ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم كـجــامـعــة
ستانفورد وIE Business School
وش ـ ــرك ـ ــات اس ـت ـث ـم ــاري ــة إق ـل ـي ـم ـيــة

وع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وبـ ـع ــده ــا تـ ــم اخ ـت ـي ــار
ً
ً
ُ 12مـ ـب ــادرا ُم ـت ـمـ ّـيــزا م ــن بـيــن 130
ً
ُم ـش ــارك ــا ل ـخــوض غ ـمــار الـمــرحـلــة
ال ـث ــان ـي ــة – وه ـ ــي ب ــرن ــام ــج إط ــاق
الـمـشــاريــع الـصـغـيــرة الـعــالـمــي في
سان فرانسيسكو ولندن وبرلين.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال رحـ ـ ـل ـ ــة اسـ ـتـ ـم ــرت
أس ـبــوع ـيــن ف ــي وادي الـسـيـلـيـكــون
ب ـســان فــرانـسـيـسـكــو وأس ـب ــوع في
ل ـ ـنـ ــدن ويـ ـ ـ ــوم ف ـ ــي ب ــرلـ ـي ــن ،ش ـ ــارك
المبادرون في مجموعة من ورش
ال ـع ـمــل وال ـم ـح ــاض ــرات وال ــزي ــارات
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ل ـ ـك ـ ـبـ ــرى ال ـ ـشـ ــركـ ــات
التكنولوجية في العالم ،وهو األمر
الــذي عــزز معلوماتهم وساهم في
تطوير أفكارهم ومشاريعهم بشكل
كبير ،وفي المرحلة األخيرة – وهي
 ،ZGI Demo Dayقامت زين بجمع
ُمبادريها مع المجتمع االستثماري
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـك ــي ي ـس ـت ـع ــرض ــوا
م ـش ــاري ـع ـه ــم أم ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
والشركات االستثمارية ويستفيدوا
من فرصة إطالق مشاريعهم بشكل
كامل في السوق.

من هم ُمبادرو «زين»؟
• خالد المطوع صاحب مشروع
StudentHub
منصة ُت ّ
 StudentHubهي ّ
قدم
ً
ّ
والخريجين فرصا وظيفية
للطلبة
ت ـت ـض ـم ــن الـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـ ـ ـ ــدوام ك ــام ــل،
ً
وال ـع ـمــل بـ ــدوام ُج ــزئ ــي ،ف ـضــا عن
برامج التدريب الميداني ،والفرص
التطوعية ،مما يمنح الطالب فرصة
لزيادة خبرته ُ
ومساعدته على بناء
سيرته الذاتية.
• مي الرزوقي صاحبة مشروع
My Dikaan
 MyDikaan.comه ـ ــو س ــوق

الروضان تتوسط القيادة التنفيذية في «زين»
إلـ ـكـ ـت ــرون ــي ي ـس ـت ـه ــدف أصـ ـح ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
مجال األزياء ،حيث يتيح ألصحاب
المشاريع المحلية بيع ُمنتجاتهم
واس ـت ـع ــراض مــواه ـب ـهــم ف ــي مـكــان
مميز واحد.
• نورة العسكر صاحبة مشروع
Nutribox
 Nutriboxه ـ ــو ا خ ـت ـص ــا ص ــي
التغذية الخاص بك في جيبك! هو
س ــوق إل ـك ـتــرونــي تـفــاعـلــي لـقـطــاع
التغذية يهدف إلــى تغيير مفهوم
ّ
الصحية في العالم العربي
التغذية
لكي ُيصبح السوق األكبر من نوعه
فــي المنطقة ،وذلــك مــن خــال نشر
رســالــة التمكين اإليـجــابــي التخاذ
نمط الحياة األكثر ّ
صحة.
• خالد العميري صاحب مشروع
Li3ib
 Li3ibه ــو م ـنـ ّـصــة لـلـحـجــوزات
الــريــاض ـيــة ت ـقــوم ب ـحــل ُمشكلتين
رئيسيتين ُ
للمستخدم الرياضي:

األول ـ ــى :أي ــن يـلـعــب؟ وال ـثــان ـيــة :مع
م ــن ي ـل ـعــب؟ ُي ـت ـيــح تـطـبـيــق Li3ib
للمستخدم اكتشاف مالعب جديدة،
واخ ـت ـيــار الــوقــت الـمـطـلــوب للعب،
ً
والدفع إلكترونيا ،ودعوة أصدقائه
بكل سهولة من خالل هاتفه الذكي.
• فهد الـنــوري صاحب مشروع
Yalfish
 Yalfishهو ّأول متجر إلكتروني
ُم ـت ـخ ـص ــص فـ ــي ت ــوص ـي ــل جـمـيــع
أصناف وأنواع المأكوالت البحرية
ال ـط ــازج ــة ،والـ ـ ــذي ُي ـت ـيــح لـلـعـمــاء
إم ـكــان ـيــة ال ــدف ــع ب ـكــل س ـهــولــة عن
طريق البطاقات البنكية واالئتمانية
من خــال استخدام خاصية الدفع
اإللكتروني ،أو أجهزة نقاط البيع،
أو الدفع النقدي عند التوصيل.
• محمد الدخيل صاحب مشروع
Scoot
 Scootهــو تطبيق تــم تطويره
لـتـسـهـيــل عـمـلـيــة وضـ ــع واس ـت ــام
الطلبات داخل المطاعم والمقاهي

«بوبيان تكافل» تشارك في
معرض «»Start A Business

الفارس في جناح بوبيان تكافل
شاركت شركة بوبيان للتأمين التكافلي في فعاليات المعرض الشبابي
الوطني ( ،)Start A Businessالذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي
على أرض المعارض الدولية بمشرف.
وأوض ـحــت «بــوبـيــان تـكــافــل» ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن مشاركتها في
المعرض ج ــاء ت انطالقا مــن استراتيجيتها وإيمانها بــدعــم الشباب
الكويتي ،وتشجيعهم على االستمرار في مشاريعهم ،التي تسهم بدفع
عجلة التنمية االقتصادية في شتى المجاالت.
وأشارت الشركة إلى أن فريق عملها ،الذي تواجد في جناح خاص طيلة
أيام المعرض ،الذي افتتحه الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص
التجارية في وزارة التجارة والصناعة ،أحمد الفارس ،قام باستعراض
أبرز وأهم الخدمات والبرامج التأمينية التي تطرحها «بوبيان تكافل»
أمام الزوار والمشاركين بهذا الحدث المهم.
وتعد الــدورة األولــى من هذا المعرض ،الذي أقيم تحت شعار ّ
«حدد،
ّ
خطط ،ابــدأ» ،بمشاركة أكثر من  100جهة ،منطلقا ومنصة جديدة من
شأنها توفير الدعم للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة ،السيما أنها
استقطبت العديد من الجهات التي تساعد الشباب المبتدئين على المضي
ً
ً
قدما بمشروعاتهم التجارية منذ انطالق فكرة المشروع ،مرورا بالتخطيط،
ودراس ــة الـجــدوى ،وطــرق التمويل ،واستخراج التراخيص الــازمــة من
الجهات الرسمية ،وصوال إلى افتتاح المشروع ومزاولة النشاط التجاري.
ً
تجدر اإلشارة إلى أن «بوبيان تكافل» تسعى دائما إلى تقديم مجموعة
شاملة من منتجات التأمين التكافلي ،الرامية إلــى دعــم استقرار وأمن
المجتمع في مختلف المجاالت والقطاعات.

من غير الحاجة للوقوف في طوابير
االن ـت ـظــار ،وذل ــك مــن خ ــال تطبيق
سهل االستخدام ُ
للعمالء والبائعين
ّ
ّ
مع توفر دعم فني لراحة بال العميل.
• نور العتيبي صاحبة مشروع
Day Out
 Day Outه ــو سـ ــوق ُم ـت ـكــامــل
يــرت ـكــز حـ ــول اح ـت ـي ــاج ــات ال ـط ـفــل،
وي ـم ـن ــح اآلب ـ ـ ــاء واألم ـ ـهـ ــات فــرصــة
الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن وح ـ ـجـ ــز ال ـف ـع ــال ـي ــات
واألن ـش ـطــة ألطـفــالـهـ ّـم بـكــل سهولة
وف ــي أي الــوقــت ُي ـفــض ـلــون .بهدف
تــوف ـيــر طــري ـقــة بـسـيـطــة ومــري ـحــة
للعائالت والشركات للتواصل مع
بعضهم البعض.
• نـ ــاصـ ــر الـ ـقـ ـط ــام ــي ص ــاح ــب
مشروع Orddr
 Orddr.comهو ّ
منصة الهيئات
والـشــركــات لقطاع التغذية ،والتي
تربط بين ّ
موردي األغذية الرائدين
مــع الفنادق والمطاعم والمقاهي.
ّ
المنصة بتقديم قيمة ُمضافة
تقوم

من خالل ّ
عدة خدمات تشمل إدارة
ّ
ُ
ال ـم ـب ـي ـعــات ،وال ـت ـح ـل ـيــل الــم ـعــمــق،
وإص ــدار التقارير للفواتير بشكل
سهل ُ
وم ّ
يسر.
• أحمد العبيد صاحب مشروع
Armada
 ARMADAهو ّ
منصة إلكترونية
ّ
توفر خدمات لوجستية عند الطلب
لتوصيل جميع أنواع السلع لألفراد
للقطاع
وال ـش ــرك ــات ،وه ــي مـجـ ّـمــع
ّ
اللوجستي تحت سقف واحد يوفر
للعميل سهولة االستخدام وسرعة
التوصيل من غير أي التزامات.
• عبدالوهاب الزنكوي صاحب
مشروع Swap
 Swapهــو تطبيق آ م ــن ،سهل،
وسريع لتحويل األموال بين األفراد.
• ي ـ ــوس ـ ــف الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارس ص ــاح ــب
مشروع Tic
ما الذي يدوم أكثر من الماراثون
نـفـســه؟ هــي الــذكــريــات ال ـتــي تبقى
ّ ُ
منصة تتيح
بعد انتهائه Tic .هو

ّ
لـ ُـم ـنــظ ـمــي ال ـس ـب ــاق ــات الــريــاض ـيــة
الفرصة لحفظ وتوثيق اإلنجازات
والـ ـ ـص ـ ــور الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ـ ـ ــاآلالف مــن
ُمشاركيهم واالحتفاظ بها إلى األبد.
• عـبــدالـلــه الـعـصـيـمــي صــاحــب
مشروع Displayed
 Displayedهــو الحل المتكامل
لـتـصـمـيــم شــاش ـتــك الــرق ـم ـيــة على
ً
السحابة بنماذج مختلفة .حاليا،
بــإم ـكــان أص ـح ــاب األعـ ـم ــال إن ـشــاء
مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات ُم ـ ـص ـ ـم ـ ـمـ ــة خ ــاص ــة
ل ـهــم بـسـهــولــة ت ــام ــة ،م ـثــل ال ـقــوائــم
وال ـك ـت ـي ـبــات الـتـســويـقـيــة م ــن غير
الحاجة إلــى مـهــارات التصميم ،أو
خبرة بالبرمجة.
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الصقر :البنك حقق آمال وطموحات المجموعة بشكل فاق توقعاتها عند اتخاذ قرار دخولها إلى سوق مصر عام 2007

فيصل العيار وطارق عبدالسالم وعدد من كبار رجال الدولة بمصر في صورة جماعية مع ناصر الساير وعصام الصقر وشيخة
البحر وصالح الفليج وسليمان المرزوق وجورج ريشاني وياسر حسن وعدد من أعضاء اإلدارة العليا للبنك

عصام الصقر خالل إلقاء كلمته في االحتفال

استثمارات
المجموعة في مصر
استراتيجية طويلة
األجل ومن أهم
األفرع الخارجية
التابعة لها

البنك سجل أكثر
ً
من  %383نموا في
صافي األرباح منذ
دخوله إلى مصر

استقرار الوضع
االقتصادي في مصر
ً
يخلق فرصا جديدة
للبنك ويعزز وضعه

االقتصاد المصري
من أكبر االقتصادات
العربية ويتمتع
بآفاق إيجابية للنمو
وقدرة هائلة على
مجابهة أي تطورات
قد تؤثر عليه

اح ـت ـفــل ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ب ـم ــرور  10س ـن ــوات عـلــى وج ــوده
فــي مـصــر ،حـيــث ك ــان دخــولــه إلــى
ال ـســوق الـمـصــري ع ــام  2007بعد
اس ـت ـح ــواذه ع ـلــى ال ـب ـنــك الــوطـنــي
ال ـم ـص ــري ،ف ــي واحـ ـ ــدة م ــن أنـجــح
عـمـلـيــات االس ـت ـح ــواذ ف ــي الـقـطــاع
المصرفي ،ليكون من أوائل البنوك
الخليجية التي تدخل إلى السوق
ً
المصري ،إيمانا من المجموعة األم
بأهمية هذا السوق وما يتمتع به
من آفاق إيجابية للنمو وما يمتلكه
من مقومات وأسس قوية.
حضر االحتفالية عدد من كبار
رجال الدولة والشخصيات العامة
وعمالء البنك واإلعالميين ،وكان
في استقبالهم رئيس مجلس إدارة
مـجـمــوعــة بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي،
ناصر الساير ،والرئيس التنفيذي
للمجموعة ،عصام الصقر ،ونائبة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـجـمــوعــة
شيخة البحر ،والرئيس التنفيذي
لبنك الـكــويــت الــوطـنــي  -الـكــويــت،
صـ ــاح ال ـف ـل ـيــج ،ون ــائ ــب الــرئ ـيــس
التنفيذي للبنك ،سليمان المرزوق،
والـمــديــر الـعــام لمجموعة الـفــروع
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة
لمجموعة بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي،
جورج ريشاني ،ومن مصر العضو
الـمـنـتــدب لـبـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
– م ـصــر ،د .يــاســر ح ـســن ،ونــائــب
العضو المنتدب ،ياسر الطيب ،مع
أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت
الــوطـنــي – مصر وأع ـضــاء اإلدارة
التنفيذية العليا للبنك.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،عـ ّـبــر عصام
ال ـص ـق ــر عـ ــن سـ ـع ــادت ــه بــال ـن ـجــاح
ال ــذى حققه بنك الـكــويــت الوطني
منذ دخــولــه إلــى الـســوق المصري
بصورة فاقت توقعات المجموعة
عند اتخاذها قرار العمل في مصر،
مما يؤكد ثقتها بذلك السوق الذي
ً
يمثل خ ـيــارا اسـتــراتـيـجـيــا طويل
األجل بالنسبة إليها.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـق ــر إن االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ي ـ ـب ـ ـق ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــن أكـ ـ ـب ـ ــر
االق ـت ـصــاديــات ال ـعــرب ـيــة ،ويتمتع
بـ ــآفـ ــاق إي ـج ــاب ـي ــة ل ـل ـن ـمــو وق ـ ــدرة
هــائـلــة عـلــى مجابهة أي تـطــورات
قـ ــد ت ــؤث ــر ع ـل ـي ــه ،ل ـي ـن ـهــض مـنـهــا

ً
ً
سريعا محافظا على كيانه القوي
المتماسك.
ل ــذا فـسـيـظــل ال ـس ــوق الـمـصــري
أحد أبرز األسواق التي تركز عليها
استراتيجية مجموعة بنك الكويت
الوطني الـخــارجـيــة ،لكونه سوقا
واعــدا يوفر سبال قوية للنمو في
ظــل ال ـفــرص االقـتـصــاديــة الهائلة
المتاحة به ،وارتفاع عدد السكان
ف ــي م ـصــر ألك ـث ــر م ــن  100مـلـيــون
نسمة ،وما يحتاجون إليه بطبيعة
الحال من خدمات مالية ومصرفية،
وهــو مــا يعد فــرصــة ألي مؤسسة
اقتصادية ترغب فــي زي ــادة حجم
أعمالها.

استقرار الوضع
وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني
– مصر وزيــادتـهــا عاما بعد عــام،
ً
بأكثر من  %383نموا في صافي
األرباح منذ دخوله إلى مصر ،تأتي
من أنها أرباح تشغيلية ناتجة عن
ّ
تحسن بيئة األعمال ،والسيما في
السنوات األخيرة ،وهو ما يعكس
اسـتـقــرار الــوضــع االق ـت ـصــادي في
م ـص ــر ،مـبـيـنــا أن ه ــذا االس ـت ـقــرار
س ـي ـخ ـلــق ف ــرص ــا جـ ــديـ ــدة لـلـبـنــك
(استثمارية وتمويلية) ستسهم في
تحسين مستوى تكامل المنتجات
بـيــن الـبـنــك والـمـجـمــوعــة ،وه ــو ما
يعزز وضعه في السوق المصري.
وأكـ ـ ــد ال ـص ـق ــر أن اس ـت ـث ـم ــارات
مجموعة بنك الكويت الوطني في
م ـصــر اس ـت ـث ـم ــارات اسـتــراتـيـجـيــة
طويلة األجل ،حيث يعتبر "الوطني
– مصر" من أهم األفــرع الخارجية
التابعة لـهــا ،موضحا أن أهميته
للمجموعة تزداد مع مرور الوقت،
ويتمثل ذلك من خالل نمو أرباحه
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ــرف ــع
نسبة مساهمته في إجمالي أرباح
المجموعة.
وأض ـ ــاف أن اس ــم بـنــك الـكــويــت
الــوطـنــي ارت ـبــط بــال ـجــودة والـثـقــة
واألم ــان مـنــذ تأسيسه عــام 1952
كأول بنك وطني وشركة مساهمة
في دولة الكويت ومنطقة الخليج
الـ ـع ــرب ــي ،وذل ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل ال ـت ــزام ــه
بــأرقــى مـعــايـيــر الـعـمــل المصرفي

ناصر الساير وعصام الصقر في حوار جانبي مع فيصل العيار

البنك يحقق
نجاحات
ونتائج جيدة
بفضل السياسة
الحكيمة التي
ينتهجها
كعضو في
مجموعة بنك
الكويت الوطني

ياسر حسن

وتقديم أفضل الخدمات لعمالئه،
وحرصه على بناء عالقات وطيدة
معهم أساسها الثقة تمتد من جيل
إلــى جيل محافظة على جوهرها
ومتانتها.
مــن جانبه ،قــال د .ياسر حسن
إن النجاحات ا لـتــي حققها البنك
في مصر على مدى  10سنوات منذ
انضمامه إلى مجموعة بنك الكويت
الوطني عــام  ،2007كــانــت نتيجة
ل ـم ــا ات ـب ـع ــه ال ـب ـن ــك ف ــي م ـص ــر مــن
العمل وفــق استراتيجية واضحة
الـمـعــالــم لتعزيز مـكــانــة الـبـنــك في
السوق المصري ،وتحقيق الرؤية
الـتــوسـعـيــة لـلـبـنــك ،وذل ــك بتنفيذ
خ ـطــة ط ـمــوحــة لـلـتـطــويــر وإعـ ــادة
الهيكلة شملت استقطاب كفاء ات
ج ــدي ــدة ،ك ـمــا ت ــم تـحـسـيــن ج ــودة
الـمـنـتـجــات الـمـقــدمــة ،إضــافــة إلــى
إعــادة تغيير الهيكل االستثماري
واإلداري للبنك بشكل كامل.
ومـ ـن ــذئ ــذ ،ي ـش ـهــد ال ـب ـن ــك ق ـفــزة
كبيرة في أدائه ونتائجه ويواصل
تحقيق معدالت نمو تفوق متوسط
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي الـ ـمـ ـص ــري،
والسيما في السنوات األخيرة.

مرونة ومواءمة

وأض ـ ـ ــاف أن ال ــوط ـن ــي – مـصــر
ي ـت ـب ـن ــى ن ـ ـم ـ ــوذج أع ـ ـم ـ ــال ي ـت ـســم
بالمرونة ،ويعتمد على المواء مة
ب ـيــن ال ــدراس ــة الـمـتـعـمـقــة لـلـســوق
ال ـم ـصــري واس ـت ـي ـعــاب ال ـت ـطــورات
العالمية وانعكاساتها من ناحية
واح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـم ــاء الـمـتـغـيــرة
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن
البنك حــرص ،منذ الوهلة األولــى
الن ـض ـم ــام ــه إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ،ع ـلــى االلـ ـت ــزام
بــال ـس ـيــر ع ـلــى خ ـطــى الـمـجـمــوعــة
األم من حيث تطبيق أرقى معايير
الـعـمــل الـمـصــرفــي وتـقــديــم أفضل
الخدمات لعمالئه ،والحرص على
بناء عالقات متينة معهم أساسها
الثقة ،إذ يسعى البنك دائما على
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر خ ــدم ــات ــه
الـ ـم ــوجـ ـه ــة ل ـ ــأف ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات
ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء ،وذلـ ــك م ــن خــال
تــوفـيــر الـحـلــول التمويلية وطــرح
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ــراق ـي ــة
وال ـم ـب ـت ـكــرة ال ـت ــي ت ـل ـبــي مختلف
احتياجاتهم الفعلية ،وتستند إلى
دراسـ ــة دقـيـقــة ومتعمقة لـلـســوق،
وذلك بما يتماشى مع مكانة بنك
الـكــويــت الــوطـنــي الــرائــدة إقليميا
وع ــال ـم ـي ــا ،ومـ ــا يـتـمـتــع ب ــه الـبـنــك
م ــن م ـت ــان ــة م ــرك ــزه ال ـم ــال ــي وق ــوة

ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.
وأشار حسن أيضا إلى أن نجاح
البنك في مصر يؤكد نجاح رؤية
ال ـم ـج ـمــوعــة ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلــي
المصري ،الــذي نهدف إلــى تعزيز
موقعنا فـيــه ،والـعـمــل عـلــى زيــادة
معدالت النمو خالل الفترة المقبلة،
وأضــاف أن أغلب اربــاح الوطني -
مصر تأتي من العمليات االئتمانية
م ــع ق ـطــاع ال ـش ــرك ــات ،ح ـيــث تضم
محفظة الـبـنــك االئـتـمــانـيــة تنوعا
كبيرا فــي الـشــركــات الـتــي يتعامل
ً
م ـع ـهــا ،وهـ ــو م ــا ي ـم ـثــل ان ـع ـكــاســا
لتنوع االقـتـصــاد الـمـصــري ،الفتا
إلـ ــى أن ال ـب ـنــك ي ـس ـعــى م ــن جــانــب
آخــر إلــى تعزيز موقعه فــي قطاع
ال ـت ـجــزئــة  -األف ـ ـ ــراد خـ ــال ال ـف ـتــرة
القادمة.
وأضاف حسن أن الفترة المقبلة
ستشهد مــزيــدا مــن تــوســع البنك
ب ـكــافــة ج ــوان ــب ال ـع ـمــل الـمـصــرفــي
الجـتــذاب مزيد مــن العمالء أفــرادا
وشركات لتنمية حجم أعماله من
نــاحـيــة ،ومـســانــدة الــدولــة والبنك
المركزي في الهدف الذي يسعيان
إل ـي ــه ،وه ــو نـشــر ال ـش ـمــول الـمــالــي
بين كافة فئات المجتمع من ناحية
أخرى.

ً
 43فرعا

وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :نـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ــادة
االن ـت ـش ــار ال ـج ـغــرافــي ع ـبــر زي ــادة
ش ـب ـكــة ف ــروعـ ـن ــا ،ح ـي ــث إن الـبـنــك
ً
لديه اآلن  43فرعا منتشرة بأفضل
الـ ـم ــواق ــع ال ـح ـي ــوي ــة ف ــى مـخـتـلــف
ال ـم ـحــاف ـظــات والـ ـم ــدن ال ـم ـصــريــة،
ون ـس ـعــى إل ــى زي ــادت ـه ــا إل ــى نحو
ً
 60فــرعــا بـحـلــول ع ــام  ،2020كما
يعد "الوطني  -مصر" من البنوك
القليلة داخل السوق المصري التي
لــديـهــا تــرخـيــص إســامــي بجانب
الترخيص التقليدي ،حيث يوجد
لــديــه فــرعــان إســامـيــان ،وهــو أمر
ي ـت ـيــح ل ـل ـب ـنــك ت ـق ــدي ــم ال ـم ـن ـت ـجــات
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،
إضافة إلى المنتجات التقليدية.
ويذكر أن بنك الكويت الوطني
– مـصــر ق ــد حـقــق نـتــائــج متميزة
وتطورات ملموسة على مدى عشر

● حضر االحتفال من الكويت رئيس
مجلس اإلدارة في شركة المشاريع
الكويتية القابضة فيصل العيار ووزير
المالية األسبق مصطفى الشمالي ورئيس
مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة
طارق عبدالسالم.
فيصل العيار وطارق عبدالسالم في صورة جماعية مع ناصر الساير وعصام الصقر وشيخة البحر وصالح
الفليج وسليمان المرزوق وجورج ريشاني والدكتور ياسر حسن وعدد من أعضاء اإلدارة العليا للبنك

ناصر الساير وعصام الصقر مع محمد بركات رئيس المصرف العربي وأسامة صالح وزير االستثمار السابق

● شاركت الفنانة أنغام في االحتفال الذي
أقامه البنك وسط تفاعل كبير من الحضور.

س ـنــوات مـنــذ دخــولــه إل ــى الـســوق
المصرية ،حيث حقق صافي ربح
قـ ــدره  1.16م ـل ـيــار جـنـيــه مـصــرى
ب ـن ـهــايــة ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث م ــن ال ـعــام
الـحــالــي ،مقابل نحو  240مليون
ج ـن ـيــه ح ـق ـق ـهــا ال ـب ـن ــك عـ ــام 2007
بنسبة أكثر من  376في المئة.
كـمــا ارت ـفــع حـجــم أص ــول البنك
مــن نحو  12.4مـلـيــارات جنيه في
ع ــام  2007ألكـثــر مــن  55.7مليارا
بنهاية سبتمبر الماضي ،بزيادة
قدرها  349في المئة.
كـمــا اس ـت ـطــاع الـبـنــك م ــن خــال
ف ــري ــق ال ـع ـمــل الـمـتـمـيــز والـ ـك ــوادر
الشبابية بقطاع االئتمان ،تكوين
محفظة قروض للعمالء من األفراد
والـشــركــات تــزيــد على ال ــ 25مليار
جنيه مقابل نحو  7مليارات جنيه
بنهاية عام  ،2007لترتفع إجمالي
المحفظة بأكثر من  257في المئة.
وزادت أي ـض ــا مـحـفـظــة ودائـ ــع
الـعـمــاء بنسبة أكـثــر مــن  300في
المئة ،ليصل حجم المحفظة إلى
 40مـلـيــار جـنـيــه ،مـقــابــل نـحــو 10
مليارات جنيه بنهاية عام ،2007
كما دعمت النتائج الجيدة للبنك
حقوق الملكية التي سجلت نحو
 4.3مـلـيــارات جنيه بنهاية الربع
الثالث من العام الحالي.

أهمية كبرى
ومـ ـ ـن ـ ــذ دخـ ـ ــولـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق
ال ـم ـصــري ع ــام  ،2007يـعـمــل بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي  -مـ ـص ــر عـلــى
االضطالع بمسؤوليته االجتماعية
لـخــدمــة الـمـجـتـمــع ال ـم ـصــري ،بما
ي ـقــدمــه م ــن ت ـبــرعــات ومـســاهـمــات
لـلـعــديــد مــن ال ـج ـهــات ،مــع تــركـيــزه
عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم ال ـ ـنـ ــواحـ ــي ال ـص ـح ـي ــة
والتعليمية ،تماشيا مع السياسة
ال ـع ــام ــة ل ـم ـج ـمــوعــة ب ـنــك ال ـكــويــت
الوطني ،إليمانه التام بما لهذين
الـنـشــاطـيــن م ــن أه ـم ـيــة ك ـبــرى في
تنمية الـمـجـتـمــع ،وال ــدف ــع بــه إلــى
مستقبل أفضل ألبنائه.
ومــن أهــم الجهات الـتــي حرص
الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى ت ــوجـ ـي ــه ت ـب ــرع ــات ــه
ومـ ـس ــاع ــدات ــه إل ـي ـه ــا ع ـل ــى سـبـيــل
المثال ال الحصر :جمعية األورمان
الخيرية الـتــي يــوجــه البنك إليها
تـبــرعــاتــه بـصـفــة مـسـتـمــرة ،س ــواء
عــن طــريــق الـتـبــرع الـمـبــاشــر لدعم
بـ ـع ــض أنـ ـشـ ـط ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة م ـثــل
مستشفى شـفــاء األورمـ ــان لعالج
األورام بــالـصـعـيــد ،أو ع ــن طــريــق
عقد بــروتــوكــوالت تـعــاون مشترك
ب ـي ــن ال ـب ـن ــك وال ـج ـم ـع ـيــة لـتـطــويــر
ب ـع ــض ال ـ ـقـ ــرى األك ـ ـثـ ــر اح ـت ـيــاجــا
وع ـمــل م ـش ــروع ــات لـبـعــض األس ــر
الفقيرة .وكذلك الحال مع مؤسسة
مصر الخير .كما قام البنك برعاية
مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة
من الصم وضعاف السمع بجمعية
أصداء في فعاليات عدة مسابقات
للروبوت ،والتي نتج عنها تأهلهم
للفوز في تلك المسابقات ،والسفر
إلى دولة كوستاريكا للمشاركة في
التصفيات النهائية لألولمبياد
الدولي للروبوت.

شيخة البحر وفيصل العيار مع نائب المحافظ في البنك المركزي المصري جمال نجم وحسن عبدالله رئيس البنك العربي اإلفريقي
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اقتصاد

عملة «تشاوشا» كسبت  %70000خالل شهرين
ذكر فايدمان أن وصف
عملة «بتكوين» بأنها «عملة
رقمية» مضلل.

ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـتـ ــذبـ ــذب ال ـك ـب ـي ــر
لعملة «بتكوين» االفتراضية،
حذرت سلطات الرقابة المالية
فــي ألمانيا مــن االستثمار في
العملة المشفرة.
وق ــال رئ ـيــس هـيـئــة الــرقــابــة
الـمــالـيــة فـيـلـيـكــس هــوف ـلــد ،في
ت ـص ــري ــح لـ ـ «ب ـي ـل ــد» األل ـم ــان ـي ــة،
«األمـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدور حـ ـ ــول ع ـم ـل ـيــات
م ـضــار بــة عــا لـيــة تـنـطــوي على
خـ ـط ــر الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة الـ ـش ــامـ ـل ــة»،
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
ت ـكــون ه ـنــاك تـ ـج ــاوزات ت ــؤدي
إلى خسائر فادحة.
ود ع ــا هــو فـلــد المستثمرين
إلى الحرص البالغ ،مشيرا إلى
أ نــه يتعين على المستثمر أن
يعلم «أن من الممكن أن يخسر
كل أمواله في أسوأ الحاالت».
وأ عـ ـل ــن أن ه ـي ـئ ـتــه سـتـتــا بــع
ا ل ـت ـطــورات عــن كـثــب ،موضحا
ف ــي ا ل ـم ـق ــا ب ــل أن ا ل ـه ـي ـئــة عـلــى
عاتقها اآلن مهمة تعلم كبيرة
لـفـهــم كـيـفـيــة الـتـعــامــل مــع هــذا
المجال.
تجدر اإلشارة إلى أن اثنين
مــن أكـبــر األس ــواق الـمــالـيــة في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ي ـت ــداوالن
حـ ــال ـ ـيـ ــا عـ ـ ـق ـ ــود آجـ ـ ـل ـ ــة ب ـع ـم ـلــة
البتكوين ،لتصبح بذلك العملة
االفتراضية متداولة في السوق
المالي التقليدي.
ومـ ـ ـن ـ ــذ بـ ـ ــدايـ ـ ــة هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ب ـ ـشـ ــدة قـ ـيـ ـم ــة ع ـم ـلــة
«بـ ـتـ ـك ــوي ــن» ،الـ ـمـ ـت ــداول ــة ع ـلــى
اإلنترنت ،حيث قفزت من نحو

أ لـ ــف دوالر إ لـ ــى م ــا ي ـق ــرب مــن
 20أ ل ـف ــا ،لـتـنـخـفــض ق ـبــل عـيــد
الـ ـمـ ـي ــاد (الـ ـك ــريـ ـسـ ـم ــاس) إل ــى
 12ألفا.
وكلما ارتفع سعر البتكوين
ت ـعــالــت األصـ ـ ــوات م ــن أوس ــاط
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وب ـ ـ ـنـ ـ ــوك م ــرك ــزي ــة
ب ــالـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـ ــوض ـ ــع قـ ــواعـ ــد
منظمة لتداول هذه العملة.
وكان رئيس البنك المركزي
األل ـم ــان ــي ي ـنــز ف ــاي ــدم ــان حــذر
م ـ ــؤخ ـ ــرا م ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـت ــي
تنطوي عليها عملة بتكوين،
حيث قال االثنين الماضي في
فرانكفورت« :إنها استثمارات
ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـضـ ــاربـ ــة ،مــن
الـمـمـكــن أن تـسـفــر عــن خـســارة
األموال».
وذ كـ ـ ــر ف ــا ي ــد م ــان أن و ص ــف
عـمـلــة « بـتـكــو يــن» بــأ نـهــا «عملة
رقمية» مضلل ،متابعا« :وسيلة
الدفع يتعين أن تبدي استقرارا
ل ـق ـي ـم ـت ـهــا .هـ ــذه ال ـس ـم ــات غـيــر
متوفرة في البتكوين».
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل،
ار ت ـف ـعــت ب ــور ص ــة «آي ب ــي إس
إ ي ــه» التشيلية بنسبة  32في
ال ـم ـئــة هـ ــذا الـ ـع ــام ،ل ـك ـن ـهــا أقــل
ب ـك ـث ـي ــر م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـم ـك ــاس ــب
ا لـتــي حققتها العملة الرقمية
« ت ـشــاو شــا» بـنـحــو  70000في
المئة خالل شهرين.
ُ
وط ـ ــورت الـعـمـلــة الــرق ـم ـيــة –
وهي ترجمة لكلمة «الفاصوليا
ا ل ـخ ـضــراء»  -فــي تـشـيـلــي على
خ ــوارزم ـي ــة «ل ـي ـت ـكــويــن» ،وب ــدأ

ال ـ ـتـ ــداول ع ـل ـي ـهــا ف ــي أك ـت ــوب ــر ال ـمــاضــي
مـقــابــل بـيــزو واح ــد ،وقـفــز سـعــرهــا اآلن
لـنـحــو  697ب ـيــزو ،وفـقــا ل ـ ـ ــ»»Orionx.io
وشهدت رحلة الصعود أسعارا تتراوح
بين  0.3و 1000بيزو.

وي ـبــدو أن «ت ـشــاوشــا» لــديـهــا الـقــدرة
على الحفاظ على قوتها ر غــم الهبوط
الحاد لنظيراتها من العمالت الرقمية
حول العالم ،وقال أحد مطوريها سيزار
فاسكيز ،لـ»بلومبرغ» ،إنه حتى اآلن تم

قهوة الالتيه ...مؤشر لقياس قيمة العمالت!
ُيستخدم الدوالر لتقييم أسعار السلع والخدمات
فــي أن ـحــاء ال ـعــالــم ،لـكــن مــا سـعــر ال ـ ــدوالر؟ اإلجــابــة
ليست سهلة ،ويرى خبراء أن سعر الدوالر يساوي
السلعة التي يمكن شراؤها به.
و لـهــذا السبب ،يلجأ كثير مــن التجار إ لــى حيلة
لتحديد قيمة عملة بلد ما ،وهي ببساطة استخدام
سـلـعــة عــالـمـيــة قـيــا سـيــة وتـحــديــد سـعــرهــا بعمالت
مختلفة.
على غرار «مؤشر بيغ ماك» ،الذي يتابعه خبراء
اال قـتـصــاد فــي أ نـحــاء العالم كــل عــام ،ابتكرت «وول
ستريت جورنال» قياسا شبيها هو «مؤشر الالتيه».
ومثل الكثير من القطاعات ،تتباين اآلراء بشأن
سعر عملة بلد ما بالنسبة إلى نظيراتها ،فالدوالر
األم ـيــركــي ،وه ــو أك ـثــر ال ـع ـمــات ت ــداوال فــي الـعــالــم،
وتتحدث أغلب اآلراء عن أنه مقيم بأعلى من قيمته
بـمــا ي ـتــراوح مــن ا ثـنـيــن و 11فــي ا لـمـئــة ،أ مــا الفرنك
السويسري ،الذي يوصف بأنه «أكثر عملة محيرة»
فيقول خبراء إ نــه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 13
في المئة ،ويقول آخرون إنه مقوم بأعلى من قيمته
بنسبة  21في المئة.
وه ــذا الـتـبــايــن فــي الـتـقــديــر يـجـعــل مــن الـصـعــب
ال ـخــروج ب ــأي إج ـمــاع شــامــل ،واألرقـ ــام الـتــالـيــة هي

قياس «مرح» يقرب القيمة النسبية للعمالت.

الالتيه بعد بيج ماك
 ا سـتـخــد مــت صـحـيـفــة «وول سـتــر يــت جــور نــال»«تكافؤ القوة الشرائية» للمقارنة بين تكلفة نفس

ارتفاع تجارة الصين مع كوريا
الشمالية في نوفمبر

أظهرت بيانات ارتفاع تجارة الصين مع كوريا الشمالية إلى 388
مليون دوالر في نوفمبر ،ولكنها مازالت قرب أدنى مستوى لها هذا
الـعــام ،فــي الــوقــت ال ــذي اسـتـمــرت فيه العقوبات الـصــارمــة فــي إبطاء
النشاط التجاري مع جارتها.
وذكرت بيانات نشرتها اإلدارة العامة للجمارك بالصين ان مجمل
حجم التجارة ارتفع  15.9في المئة من  344.89مليون دوالر في أكتوبر،
ولكنه أقل بكثير عن حجمه قبل عام عندما سجل  613.2مليون دوالر.
ورغــم أن هذه البيانات تظهر ارتفاعا شهريا ،فإن تجارة الصين
مع كوريا الشمالية شابها البطء منذ سريان أحدث عقوبات فرضتها
األمم المتحدة في الخامس من سبتمبر ،والتي حظرت على بيونغ يانغ
بيع الفحم والحديد الخام والرصاص والرصاص الخام والمأكوالت
البحرية للخارج.
واشترت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلعا بقيمة 100.18
مليون دوالر من كوريا الشمالية في الشهر الماضي ،بزيادة عن أكتوبر،
عندما اشترت سلعا بقيمة  90.75مليون دوالر ولكن أقل ،مقارنة بعام
مضى ،عندما اشترت بمبلغ  262.2مليونا.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات  287.84مليونا في نوفمبر بارتفاع
عن  244.2مليونا في أكتوبر .وتباطأت التجارة بين البلدين هذا العام،
والسيما بعد أن حظرت الصين شراء الفحم في فبراير .ولكن وتيرة
الهبوط تسارعت بعد أن أدت أحدث العقوبات إلى إلحاق ضرر بقدرة
بيونغ يانغ على بيع بعض من السلع المهمة لواحدة من شركائها
التجاريين الرئيسيين.
وقدرت األمم المتحدة أن أحدث حظر ،والذي فرضته بعد أن أجرت
كــوريــا الشمالية تجربتين إلطــاق صــاروخـيــن باليستيين عابرين
للقارات في يوليو سيقلص عائدات التصدير السنوية لكوريا الشمالية
التي تبلغ ثالثة مليارات دوالر بواقع الثلث.
(رويترز)

ال ـس ـل ـعــة «وهـ ــي ه ـنــا ال ــات ـي ــه» ف ــي ب ـل ــدان مـخـتـلـفــة،
ل ـت ـقــديــر أي ال ـع ـم ــات م ـق ــوم ــة ب ــأع ـل ــى م ــن قـيـمـتـهــا
وأيها أقل.
وراج ـعــت «وول سـتــريــت» سـعــر م ـشــروب «التـيــه
سـ ـت ــاربـ ـك ــس» فـ ــي  29م ــدي ـن ــة ب ــأنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،ثــم
حولت أسعار الالتيه إلى ا لــدوالر وقارنتها بسعر
استرشادي ،وهو سعر الالتيه في نيويوك ،ويبلغ
 3.45دوالرات وعلى سبيل المثال ،سعر الالتيه في
تورونتو بكندا يساوي  2.94دوالر أميركي ،وهو
بذلك أقل  14.8في المئة من السعر المعياري لالتيه
في نيويورك.
وأوضـ ــح الـمـســح أن أغ ـلــى الت ـيــه سـتــاربـكــس في
العالم يباع في مدينة زور يــخ السويسرية ،بينما
أرخـ ـ ــص التـ ـي ــه س ـت ــارب ـك ــس ف ــي ال ـع ــال ــم ي ــوج ــد فــي
إسطنبول وجوهانسبرغ والقاهرة ،ويقل سعره في
البلدان الـ 3عن دوالرين.
مــن أب ــرز ال ـمــدن صــاحـبــة الـسـعــر الـمــرتـفــع لالتيه
ه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ ،وبـ ـكـ ـي ــن ،وشـ ـنـ ـغـ ـه ــاي ،وب ــروكـ ـس ــل،
وبيروت ،ود بــي ،وجميعها يزيد فيها السعر على
أربعة دوالرات لالتيه.

تعدين  1.5مليون «تشاوشا» فقط من لحائزيها بشراء وبيع السلع باستخدام
العملة الرقمية التشيلية ،مشيرا إلى
حد أقصى يبلغ  123مليونا.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــو عـ ـ ــات عـ ـل ــى أنـهــا لـيـســت فـقــاعــة ،والــدل ـيــل عـلــى ذلــك
«ف ـي ـس ـبــوك» وغ ـيــرهــا م ــن الـمـجـمــوعــات تزايد عدد متداوليها يوما تلو اآلخر.
(د ب أ)
					
على وسائل التواصل االجتماعي تسمح

البالديوم يسجل أعلى مستوى في 17
ً
عاما ...والذهب يواصل الصعود
قفزت أسعار البالديوم أثناء تعامالت أمس
األول الجمعة إلى أعلى مستوياتها في حوالي
 17عاما ،بفعل طلب قــوي من مصنعي أجهزة
ت ـن ـق ـيــة الـ ـع ــادم ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات ،وهـ ــو م ــا ي ـعــزز
احتماالت نقص في السوق ،لكن من المتوقع أن
يكبح تباطؤ مبيعات السيارات مكاسب المعدن.
وواصل الذهب الصعود لسادس جلسة على
التوالي ،ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين
ونـ ـص ــف األس ـ ـبـ ــوع ب ـف ـعــل ب ـي ــان ــات اق ـت ـصــاديــة
أميركية ضعيفة.
وصعد البالديوم في المعامالت الفورية 0.2
بالمئة إلى  1042.50دوالرا لألوقية (األونصة)،
وهــو أعـلــى مـسـتــوى مـنــذ فـبــرايــر  2001قـبــل أن
ينهي الجلسة مستقرا عند  1037.75دوالرا.
و يـعـتـقــد مـحـلـلــون أن حــوا لــي  80بــا لـمـئــة من
ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي ع ـلــى الـ ـب ــادي ــوم ،الـ ــذي يـقــدر
بــأ نــه سيبلغ أ كـثــر مــن  10مــا يـيــن أو ق ـيــة ا لـعــام
ال ـم ـق ـبــل ،س ـيــأتــي م ــن م ـص ـن ـعــي أجـ ـه ــزة تـنـقـيــة
الـ ـع ــادم ف ــي ال ـس ـي ــارات ال ـتــي تـعـمــل بــالـبـنــزيــن،
والتي سيفضلها الكثيرون على السيارات التي
وقودها الديزل.

وتضاعفت أسعار البالديوم منذ يناير ،2016
بعد أن اعترف عمالق صناعة السيارات األلماني
فولكسفاغن فــي سبتمبر  2015بأنه استخدم
بــرمـجـيــات غـيــر قــانــونـيــة لـلـغــش فــي اخـتـبــارات
انبعاثات الديزل في الواليات المتحدة.
وصعد سعر الذهب في المعامالت الفورية
 0.63بالمئة إلى  1274.72دوالرا لألوقية ،بعد
أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1275.98
دوالرا ،وهــو أعـلــى مـسـتــوى مـنــذ الـخــامــس من
د ي ـس ـم ـبــر ،و م ـس ـجــا أ قـ ــوى أداء أ س ـبــو عــي منذ
منتصف أكتوبر.
وارتـ ـفـ ـع ــت الـ ـعـ ـق ــود األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ــذه ــب 0.7
بــا لـمـئــة ،لتبلغ عـنــد ا لـتـســو يــة  1278.80دوالرا
لألوقية.
وم ــن بـيــن ال ـم ـعــادن الـنـفـيـســة األخـ ــرى صعد
سعر البالتين ،الذي يستخدم في أجهزة تنقية
ال ـعــادم فــي س ـيــارات ال ــدي ــزل 0.26 ،بــالـمـئــة إلــى
 917.80دوالرا لألوقية.
وقفز سعر الفضة في المعامالت الفورية 1.5
بالمئة إلى  16.35دوالرا لألوقية.
(رويترز)
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فنزويال تسجل انكماشا اقتصاديا
بـ  %16.5في 2016
سجل االقتصاد الفنزويلي انكماشا بنسبة  16.5في
المئة في  ،2016وفق ما أبلغت الحكومة هيئة األوراق
المالية والبورصات األميركية.
وتطلب هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية
تقارير اقتصادية مفصلة من الحكومات التي تصدر
سندات ديونها في الواليات المتحدة.
وعزت كراكاس ،الغنية باالحتياطات النفطية ،االنهيار
االقتصادي إلى تقلص في القطاع النفطي نسبته  9.9في
المئة ،وبالقطاعات غير النفطية بنسبة  16.1في المئة.
وأشار التقرير ،الذي يتألف من  150صفحة ،إلى أن نسبة
التضخم بلغت  274.4في المئة ،فيما بلغت نسبة البطالة
 7.5في المئة عام .2016
ولفت إلى انخفاض حاد في الواردات الفنزويلية في
 ،2016وبلغ حجم المشتريات  16.4مليار دوالر ،أي نصف
ما ُسجل في العام السابق حين بلغ حجم المشتريات

 33.3مليار دوالر .وأفاد التقرير ،بأنه «منذ  2015تزايدت
االضطرابات السياسية واالجتماعية ،جراء النقص في
السلع االستهالكية األساسية الذي نتج عن تراجع إنتاج
المواد الغذائية محليا ،والحد من إمكانية االستفادة من
المواد المستوردة ،بسبب القيود المفروضة على العملة،
والتهريب ،واالدخار ،ومشاكل أخرى في التوزيع».
وكان تقرير صنف  11.3في المئة من السكان في خانة
«الفقر المدقع» في عام  ،2014وهي السنة األخيرة التي
توافرت أرقــام بشأنها ،بارتفاع  7.1بالمئة عن التقرير
الـســابــق ال ــذي صــدر عــام  .2012وتشهد فـنــزويــا أزمــة
اقتصادية خانقة اشتدت في  2014مع تدهور أسعار
النفط ،الذي يشكل  96في المئة من عائدات التصدير.
كذلك ،تشهد فنزويال نقصا حادا في األغذية واألدوية
ودوامة تضخم خارج عن السيطرة يقول خبراء إن نسبته
ستتخطى األلفين في المئة عام .2017

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

economy@aljarida●com

السبيعي :تطوير «البيع المباشر» لتعزيز ريادة
«بيتك» في سوق التجزئة

خالل برنامج تدريب متخصص لموظفين جدد يستمر أسبوعين
ذكـ ـ ـ ــر ن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ف ــي بيت
التمويل الكويتي ( بـيـتــك) خالد
الـسـبـيـعــي أن دور وحـ ــدة البيع
المباشر في خدمة العمالء خارج
أوق ـ ـ ــات ومـ ــواقـ ــع ال ـ ـفـ ــروع ي ـعــزز
جـهــود «بـيـتــك» لترسيخ ريــادتــه
ف ـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـتـ ـج ــزئ ــة بــال ـس ـعــي
الـمـتــواصــل إلــى توسيع حصته
الـســوقـيــة وتـقــديــم أف ـضــل خدمة
ممكنة لعمالئه في معظم االوقات
واالم ــاك ــن بــاس ـت ـخــدام ال ـطــاقــات
ال ـب ـشــريــة واإلمـ ـك ــان ــات الـتـقـنـيــة
وال ـف ـن ـيــة ،حـيــث تـتــوفــر الـفــرصــة
الستقطاب عمالء جدد من خالل
الوجود في عدة مواقع يرتادها
الجمهور.
وقـ ـ ـ ــال ال ـس ـب ـي ـع ــي ،فـ ــي كـلـمــة
خ ــال اف ـت ـتــاح بــرنــامــج تــدريـبــي
مـتـخـصــص يـسـتـمــر أسـبــوعـيــن،
وي ـش ـمــل  12م ــن مــوظ ـفــي الـبـيــع
ال ـم ـبــاشــر الـ ـج ــدد ،إن ال ـن ـهــوض
بـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي م ـجــال
البيع المباشر يمثل رسالة قوية
للسوق بأن «بيتك» حريص على

تطوير الخدمة وتوسيع مجاالت
االل ـت ـق ــاء بــال ـع ـمــاء ف ــي مختلف
ال ـظ ــروف ،وسـيـكــون مــع عمالئه
دائما ومستعدا لخدمتهم بأحدث
وافضل الطرق والقدرات البشرية
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ،م ـ ــا يـ ــوفـ ــر ل ـع ـم ــاء
«بـيـتــك» ارق ــى وســائــل الحصول
ع ـل ــى الـ ـخ ــدم ــة وفـ ـ ــق ال ـم ـعــاي ـيــر
والمقاييس العالمية المعتمدة
في المجال المصرفي.
واش ــاد بــروح ال ــوالء والعالقة
ال ـط ـي ـب ــة ال ـق ــائ ـم ــة ب ـي ــن «ب ـي ـت ــك»
وعـمــائــه ،داعـيــا الموظفين الى
العمل على ترسيخ هذه العالقات
القائمة منذ عـقــود ،حيث يجب
عـلــى ال ـمــوظــف أن ي ـكــون مبدعا
وم ـت ـجــددا ،يـضــع العميل نصب
ع ـي ـن ـي ــه ،وي ـع ـم ــل ع ـل ــى تـحـقـيــق
رضـ ــاه وتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــاتــه من
كــل المنتجات بكل ثقة وتمكن،
وذلـ ـ ـ ــك ال يـ ـت ــأت ــى اال م ـ ــن خ ــال
ت ــدري ــب م ـك ـثــف مـ ـت ــواص ــل عـلــى
أحـ ــدث م ــا وص ـل ــت ال ـي ــه وســائــل
اس ـت ـق ـطــاب ال ـع ـمــاء وال ـتــواصــل
معهم وخدمتهم ،وهذا ما يتوفر

خالد السبيعى يتوسط المتدربين
في البرنامج التدريبي الحالي.
و ش ــدد السبيعي على أهمية
ابــراز مقومات العالمة التجارية
القوية والمهمة التي يستحوذ
عـلـيـهــا «ب ـي ـت ــك» ،م ــن خـ ــال أداء
م ـه ـنــي رفـ ـي ــع وطـ ــاقـ ــات خ ــاق ــة،
وسعي متواصل نحو الكمال في
خدمة العمالء.
وأشار الى ان وجود فرق البيع

المباشر خــال الفترة الماضية
في بعض الهيئات والمؤسسات
وال ـ ـج ـ ـه ـ ــات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ك ـشــف
الحرص الكبير من قبل العمالء
وغيرهم على التعرف على «بيتك»
وطرحه المنهجي وأسلوب عمله
وسلة خدماته ودوره االقتصادي
والتنموي.
ودع ــا الـمــوظـفـيــن ال ــى االلـمــام

ال ـكــامــل بـمـنـظــومــة عـمــل «بـيـتــك»
ومـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه ،ومـ ـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــدمـ ــه مــن
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات وم ـ ــزاي ـ ــا
لعمالئه حتى يستطيعوا تقديم
شــرح واف ومبسط وج ــذاب عن
«بيتك» في كل مكان يتواجدون
فيه.

«الدولي» ينال جائزة «أفضل بنك إسالمي
في المسؤولية االجتماعية بالكويت»
ُمنحت له عن عام  ٢٠١٧من مؤسسة «سي بي آي فايننشال»

أسعار المعادن الثمينة والنفط

حـصــل بـنــك ال ـكــويــت الــدولــي،
نظرا لشمولية فعالياته وتنوع
أنشطته المجتمعية على مــدار
ال ـ ـعـ ــام ،م ــا ج ـع ـلــه م ـح ــط أن ـظ ــار
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ومـ ـث ــار
ت ـقــديــرهــا ،ع ـلــى ج ــائ ــزة «أف ـضــل
ب ـن ــك إس ــام ــي ف ــي ال ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة ف ــي ال ـكــويــت» لـعــام
 2017مـ ــن ق ـب ــل م ــؤس ـس ــة «س ــي
بي أي فايننشال» ،خــال الحفل
السنوي لتوزيع جوائز التمويل
والـ ـعـ ـم ــل اإلسـ ــامـ ــي ال ـ ـ ــذي عـقــد
مؤخرا في دبي.
ي ــذك ــر أن «الـ ــدولـ ــي» اسـتـطــاع
ال ـفــوز ب ـهــذا ال ـل ـقــب ،واسـتـقـطــاب
اهتمام جهة التقييم التي قررت
منحه هذه الجائزة ،تقديرا لدوره
البارز في المساهمة في مختلف
مجاالت المسؤولية االجتماعية،
وتعزيز المنافع المجتمعية عن
طــريــق دمـجـهــا بــأنـشـطــة الـبـنــك،
والتي تشمل المشاركة في دعم
ورعاية العديد من مشاريع العمل
التطوعي والــريــاضــي والثقافي
وال ـت ــرب ــوي وال ــدي ـن ــي والــوط ـنــي

واالق ـت ـصــادي والـمــالــي وغيرها
الكثير.

حفل خاص
وتسلم الجائزة نيابة عن البنك
نــائــب الــرئـيــس التنفيذي الرئيس
التنفيذي بالوكالة محمد السقا،
إل ــى جــانــب مــديــر وحـ ــدة االت ـصــال
المؤسسي نــواف ناجيا ،فــي حفل
خــاص أقامته المؤسسة فــي دبــي،
ب ـح ـضــور نـخـبــة م ــن الـشـخـصـيــات
ال ـم ــرم ــوق ــة م ــن مـمـثـلــي ن ـحــو 200
مصرف وشركة تمويل إسالمية من
مختلف أنحاء العالم.
وف ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ــرض تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه ع ـلــى
هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ،قـ ــال ال ـس ـقــا إن «مــا
يـحـصــده الــدولــي ال ـيــوم مــن تكريم
هو أكبر دليل على حرصه وسعيه
المستمر لتحمل مسؤولياته تجاه
ك ــل م ـكــونــات وش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع،
بــأسـلــوب منهجي وقــواعــد مهنية
م ـ ــدروس ـ ــة ،مـ ــا م ـك ـن ــه مـ ــن تـكـثـيــف
ب ــرام ـج ــه ال ـت ــوع ــوي ــة الـ ـه ــادف ــة فــي
مـجــاالت المسؤولية االجتماعية،

السقا وناجيا مع الجائزة
الس ـي ـم ــا ت ـل ــك ال ـم ــوج ـه ــة لـلـشـبــاب
وال ـط ـل ـبــة وال ـخــري ـج ـيــن وأص ـحــاب
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ،الـ ــذيـ ــن
نـ ــرى ف ـي ـهــم غ ــد ال ـك ــوي ــت ال ـم ـشــرق
ومـسـتـقـبـلـهــا ال ــواع ــد ،األمـ ــر ال ــذي
كان له صــداه القوي في المجتمع،
وت ــرج ــم إل ــى إنـ ـج ــازات ومـ ـب ــادرات
رائدة على مستوى الكويت».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـقـ ــا ان حـ ـص ــول

«الـ ــدولـ ــي» ع ـلــى هـ ــذه ال ـج ــائ ــزة لن
يـ ـع ــزز س ـم ـعــة ومـ ـك ــان ــة بــرنــام ـجــه
ال ــرائ ــد ل ـل ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ف ـح ـس ــب ،ل ـك ـنــه ي ـش ـيــر أيـ ـض ــا إل ــى
تميز أدائ ــه ودق ــة وســامــة خططه
واسـتــراتـيـجـيـتــه فــي ه ــذا الـمـجــال،
«م ــا يـضـعـنــا أم ــام مـســؤولـيــة أكـبــر
تـسـتــوجــب مـنــا مـضــاعـفــة الـجـهــود
وت ـك ـث ـي ـف ـهــا ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ه ــذا

اإلنـ ـ ـج ـ ــاز وت ـ ـ ـكـ ـ ــراره عـ ـب ــر إط ـ ــاق
المبادرة تلو األخرى ،السيما فيما
يخص برنامج نشر الثقافة المالية
الجديد الذي يهدف إلى غرس قيم
االدخــار ومهارات التوفير وأهمية
الـنـقــود واإلدارة الـمــالـيــة السليمة
فــي نـفــوس األط ـفــال والـشـبــاب منذ
عمر مبكر باعتبارهم الفئة األكثر
حضورا وفاعلية في صنع المشهد
االقتصادي المستقبلي للكويت».
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن مؤسسة
«سـ ـ ــي بـ ــي أي ف ــايـ ـنـ ـنـ ـش ــال» ت ـق ــوم
ب ـ ـ ــإدارة ج ــوائ ــز ال ـت ـمــويــل وال ـع ـمــل
اإلسالمي ،كما أنها تنشر عددا من
أهم المجالت المالية اإلسالمية في
العالم مثل مجلة بانكر ميدل إيست،
ع ـل ـمــا أن ق ـ ــراء ال ـم ـج ـلــة ي ـصــوتــون
الخ ـت ـيــار ال ـفــائــزيــن م ــن قــائ ـمــة من
الـمــرشـحـيــن ،تــم إع ــداده ــا مــن قبل
ه ـي ـئــة م ــن م ــؤس ـس ــات الـتـصـنـيــف
وال ـشــركــات االس ـت ـشــاريــة ،اعـتـمــادا
على أداء المؤسسات خــال السنة
الماضية.

 Ooredooتشارك األزرق فرحته
بـ «خليجي  »23بأغنية #شجع
بمشاركة عدد من نجوم التواصل االجتماعي

التزاما منها بدورها تجاه المجتمع ومشاركة أبناء الشعب
الكويتي فرحته ،أطلقت  Ooredooأغنية #شجع ،فكرة وإنتاج
شركة سينيار ،ومن أداء الفنان الكويتي الشاب إبراهيم دشتي،
وكلمات سعد المسلم ،وألحان فهد الناصر.
ومع لحنها الذي يحتوي على طابع مقارب لألغاني الهتافية
التي يغنيها الجماهير في مالعب كرة القدم ،تدعو كلمات األغنية
جماهير األزرق إلى تشجيع المنتخب الوطني في بطولة كأس
الخليج التي انطلقت أمــس األول فــي الـكــويــت ،وتــأتــي مشاركة
المنتخب الوطني الكويتي هذا العام بعد إيقاف استمر سنتين.
شارك في األغنية عدد من نجوم التواصل االجتماعي الشباب
ال ــذي ــن يـتـمـتـعــون بـجـمــاهـيــريــة ك ـب ـيــرة ف ــي األوسـ ـ ــاط الـمـحـلـيــة
والخليجية ،وهم عبودكا ،علي مبارك ،أريــج الطاحوس ،جوى
البحر ،زينة الحوطي ،محمد ميرزا ،فواز العيسى ،منيرة الكليب،
شاهين العلي ،وشاهين الشاهين ،كما يظهر في الفيديو الفنان
المسرحي محمد الحملي ،ومجموعة  Kuwait Drag 965لسيارات
السباق.
وأكدت شركة  Ooredooالكويت ،في بيان صحافي ،أن األغنية
إهداء للمنتخب الكويتي ولكل جماهير األزرق ،احتفاال بعودة
المنتخب الوطني رسميا إلــى الـمــاعــب ،مضيفة أنـهــا ملتزمة
بنهج مشاركة األعياد والمناسبات الوطنية ضمن سياستها
للمسؤولية االجتماعية المبنية على االهتمام والتواصل.

ثقافات
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توقعات

مزاج
{مجالس حكام الكويت}
للكاتبة شيماء المال يوثق
وصف الرحالة لدول الخليج
ً
متضمنا فصال كامال
للصور التاريخية.
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الفنانة المصرية سارة
عبدالرحمن تتحدث عن
دورها المميز في مسلسل
{سابع جار} ومشاريعها
المقبلة.
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مسك وعنبر

26

نظرة إلى توقعات عالم الفلك حصدت مسرحية «غفار الزلة»
لفرقة مسرح الخليج نصيب
محمد فرعون الذي يرى أن
األسد من جوائز مهرجان
مولود برج األسد سيكون
ً
الكويت المسرحي.
األكثر حظا خالل .2018

نجوم عالميون حطوا رحالهم
بمصر خالل 2017
شاركوا في مهرجانات فنية أو جاؤوا لزيارة أماكن أثرية
وضمت القائمة ،كذلك زيارة الممثل
ال ـعــال ـمــي ف ــوري ـس ــت وي ـت ـكــر لـحـضــور
فعاليات مهرجان الجونة السينمائي،
و ك ــرم ا لـمـهــر جــان ،فــي حفله الختامي
الممثل الحائز على جائزة األوسكار،
وذلك عن طريق منحه جائزة اإلنجاز
اإلب ــداع ــي ال ـت ــي سـلـمـتـهــا ل ــه الـمـمـثـلــة
بشرى.

حرصت على زيارة مصر برفقة صديقها
عارض األزياء الجزائري األصل يونس
بنجيما ،للقيام بجولة سياحية لزيارة
بعض المعالم األثرية.
وف ــي ال ـقــائ ـمــة ن ـجــد أي ـض ــا ،الـمـطــربــة
فانيسا ويليامز ،التي جاءت الى القاهرة
ل ـح ـضــور ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان ال ـجــونــة
السينمائي الذي عقد في مدينة الجونة،
إضــافــة إلــى الممثلة روزاري ــو داوســون
ال ـت ــي زارت م ـصــر ل ـح ـضــور فـعــالـيــات مهرجان القاهرة السينمائي
منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة
و ف ـ ــي ا ل ـ ـعـ ــام ذا ت ـ ـ ــه ،زارت ا ل ـم ـطــر بــة
شرم الشيخ ،وصممت الفنانة العالمية
األم ـيــرك ـيــة الـعــالـمـيــة غ ـلــوريــا غـيـنــور،
على زيارة األهرامات وأبوالهول.
مصر على متن ر حـلــة مصر للطيران
ال ـق ــادم ــة م ــن ن ـي ــوي ــورك ،إلح ـي ــاء حفل
جنوب سيناء
فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة .كـ ـم ــا ضـ ـم ــت ال ـق ــائ ـم ــة،
أ م ــا الممثلة ا لـعــا لـمـيــة هيلين هنت ،ال ـف ـنــانــة الـعــالـمـيــة إل ـيــزاب ـيــث هـيــرلــي،
فــزارت مصر لحضور فعاليات منتدى التي حضرت إلى مصر للمشاركة في
شـ ـب ــاب ال ـع ــال ــم الـ ـ ــذي ع ـق ــد ف ــي مــديـنــة فعاليات الحفل االفتتاحي لمهرجان
شــرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ،ا لـقــا هــرة السينمائي فــي دور ت ــه ا ل ــ،39
بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن  24نــوفـمـبــر ح ـتــى 30
وبمشاركة  3000شاب من  113جنسية .نوفمبر ،في حين حضر حفل الختام

شـهــد ع ــام  2017ز يـ ــارة ا ل ـعــد يــد من
النجوم العالميين لمصر ومشاركاتهم
فــي العديد مــن المهرجانات الدولية،
وسوف نتطرق خالل السطور التالية
ا ل ــى أ ب ــرز ا ل ـن ـجــوم ا ل ــذ ي ــن زاروا مصر
خالل العام.
البداية من الفنان العالمي ويل سميث،
الذي وصل الى القاهرة على متن طائرة
خ ــاص ــة ق ــادم ــا م ــن ال ـم ـغــرب ف ــي زيـ ــارة
سياحية قـصـيــرة ،حـيــث الـتـقــط صــورا
مع العاملين بالمطار ،وطلب فريق عمل
الفنان أن تكون الزيارة سرية ،من أجل
االستمتاع بإجازة هادئة ،يزور خاللها
منطقة األهرامات ،والعديد من المناطق
األث ــري ــة ف ــي الـعــاصـمــة ال ـم ـصــريــة ،قبل
السفر لمحافظتي األقصر وأسوان.

جولة سياحية
وفــي هــذه القائمة ،نجد كذلك نجمة
ت ـل ـف ــزي ــون ال ـ ــواق ـ ــع وم ـص ـم ـم ــة األزي ـ ـ ــاء
األمـيــركـيــة كــورتـنــي ك ــارداش ـي ــان ،التي

ك ــل م ــن نـ ـيـ ـك ــوالس كـ ـي ــج ،وهـ ـي ــاري
س ـ ـ ــوان ـ ـ ــك وأدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرودي وت ـ ــم
ً
منحهم جــا ئــزة فاتن حمامة تكريما
لمسيرتهم الفنية.

الساحل الشمالي
واس ـت ـغ ــل ال ـم ـط ــرب ال ـبــورتــري ـكــي
لويس فونسي ،النجاح الكبير الذي
حققته أغنية "ديسباسيتو" ،ليقوم
بجوالت غنائية في جميع أنحاء
ا لـعــا لــم ،كــا نــت مـصــر مــن ضمنها،
وأقام مطرب "ديسباسيتو" ،حفله
الغنائي األول في مصر بمنطقة
ا لـســا حــل ا لـشـمــا لــي ،حـيــث افتتح
فــو نـســي فـقــرا تــه بأغنيته األ كـثــر
استماعا في العالم بمصاحبة
فرقة استعراضية.

إليزابيث هيرلي

فيلم « »The Postينتصر لحقوق
المرأة وحرية الصحافة ونزاهتها

األوركسترا الملكية الفيلهارمونية تعفي
تشارلز دوتوا من إدارة الفرقة

تشارلز دوتوا

كيفانش تاتليتوغ

كيفانش تاتليتوغ يكشف
عن موهبة العزف على البيانو
ن ـشــر ال ـن ـجــم ال ـتــركــيك ـي ـفــانــش تــات ـل ـي ـتــوغ فـيــديــو
ً
جديدا له عبر حسابه الرسمي بأحد مواقع التواصل،
كشف لجمهوره من خالله عن موهبة جديدة يتمتع
بـهــا ،و هــي ا لـعــزف الموسيقي ،و هــو أ مــر جــد يــد على
محبيه.
ظـهــر مـهـنــد ي ـعــزف عـلــى ال ـب ـيــانــو ،وح ــاز الـفـيــديــو
إعـ ـج ــاب م ـتــاب ـع ـيــه ،ال ــذي ــن ط ــال ـب ــوه ب ـن ـشــر ال ـم ــزي ــد،
والتواصل معهم بصورة أكبر.

ألـ ـغ ــت جـ ـه ــات ع ـ ــدة عـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـح ـفــات
الموسيقية العالمية التي كــان سيقودها قائد
األوركـسـتــرا الشهير تـشــارلــز دوت ــوا ( 81عــامــا)،
بعد اتهامه بارتكاب العديد من حاالت التحرش
الجنسي.
ويـتـهــم دوت ـ ــوا ،ال ـمــولــود فــي ســوي ـســرا ،بقيامه
بمضايقات جنسية لمغنيات وعازفات موسيقى
كالسيكية في مدن الواليات المتحدة بين عامي
 1985و 2010داخـ ـ ــل أمـ ــاكـ ــن ،م ـث ــل :ال ـم ـصــاعــد
الكهربائية ،وقاعات ارتداء المالبس.
وقالت األوركسترا الملكية الفيلهارمونية ،أمس
األول ،في لندن ،والتي يقودوها دوتوا ،إن دوتوا
ُ
أعفي من اآلن وفورا من جميع التزاماته المبرمة
لـقـيــادة حـفــات موسيقية ،مشيرة إلــى ضــرورة

أمبير هيرد

استجالء أمر هذه االتهامات بصورة عاجلة.
وأضافت إدارة األوركسترا الملكية البريطانية:
"ت ـش ــارل ــز دوتـ ـ ــوا ي ـجــب أن ي ـن ــال ف ــرص ــة عــادلــة
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى اسـ ـتـ ـش ــارات ق ــان ــون ـي ــة ل ـلــدفــاع
ع ــن نـفـســه ت ـجــاه ه ــذه االتـ ـه ــام ــات" .كـمــا أوقـفــت
أوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرات أخ ـ ـ ــرى فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وأستراليا تعاونها مع دوتوا.
حـقــق دوتـ ــوا نـجــاحــات عظيمة عـلــى المستوى
العالمي كقائد لألوركسترا ،ومنها األوركسترا
السيمفوني في مونتريال ،واألوركسترا الوطنية
في كل من المكسيك وغوتيبورغ.
ويعيش دوتــوا مع زوجته الرابعة ،وهــي عازفة
موسيقى كندية ،ويقيم في عدة مدن بين العالم.
(د ب أ)

غادة عادل

أمبير هيرد تعود إلى إيلون غادة عادل تحصل على
جائزة أفضل ممثلة سينمائية
ماسك عقب قطيعة
عادت النجمة أمبير هيرد إلى حبيبها السابق إيلون
ماسك ،والتقطت عدسات الكاميرات صورا رومانسية
ً
لهما معا.
وكــانــت أمبير انفصلت عــن حبيبها رجــل األعـمــال
َّ
الشهير إيلون ماسك ،وعلق ماسك في وقت سابق على
انفصالهما ،قائال" :انفصلنا ،لكننا ما زلنا أصدقاء،
ونحب بعضنا ،عندما يكون للطرفين التزامات عمل
مكثفة ،تكون العالقة دائما صعبة".

منحت مؤسسة الدير جيست الفنانة غــادة عادل
ج ــائ ــزة أف ـض ــل مـمـثـلــة س ـي ـن ـمــائ ـيــة ،ف ــي ح ـيــن نــالــت
المطربة ابتسام تسكت جائزة أفضل مطربة شابة،
وأم ـي ــر طـعـيـمــة أف ـضــل شــاعــر غ ـنــائــي ،ونـ ــال جــائــزة
أفضل مــوزع أســامــة هـنــدي ،ومــي عمر أفضل ممثلة
شابة في السينما ،وأفضل سيناريست سينما فيلم
الخلية لصالح الجهيني ،وكرمت المؤسسة العديد
من النجوم.

ستيفن سبيلبرغ وميريل ستريب وتوم هانكس مع فريق العمل
نــال فيلم " ،"The Postأحــدث أعـمــال المخرج
األ مـيــر كــي الشهير ستيفن سبيلبيرغ ،ا لـثـنــاء،
باعتباره تذكرة جاءت في الوقت المناسب بحرية
الصحافة والديمقراطية والــوشــايــات وأكاذيب
الحكومات.
لكن ُصناع الفيلم أرادوا أن يكون قصيدة دفاع
عن حقوق المرأة يتردد صداها بقوة اليوم ،كما
كانت الحال في فترة السبعينيات ،حينما بدأت
األصوات تعلو دفاعا عن النساء.
ويدور الفيلم ،الذي بدأ عرضه في دور السينما
أم ــس األول ،ح ــول م ـعــركــة خــاضـتـهــا الـصـحــف
األميركية عام  ،1972وقادتها صحيفة نيويورك
تايمز ،لنشر وثائق مسربة من وزارة الدفاع.
وأظ ـهــرت الــوثــائــق أن الـحـكــومــات المتعاقبة
َّ
وسعت سرا حجم العمليات العسكرية األميركية
ف ــي فـيـتـنــام ،رغ ــم اق ـت ـنــاع الــزع ـمــاء األمـيــركـيـيــن
باستحالة تحقيق النصر.
ومن بين َمن تصدروا المعركة كاثرين غراهام،
ناشرة صحيفة نيويورك تايمز ،وتلعب دورها
النجمة ميريل ستريب ،التي رغم أنها كانت في
الخمسينيات مــن العمر فــي ذاك الــوقــت ،لكنها
كانت ال تزال تناضل لتنتزع لنفسها موطئ قدم
فــي عــالــم يهيمن عليه الــرجــال .وتــولــت غــراهــام
منصب ناشر الصحيفة ،بعد وفاة زوجها فيل
غراهام.
وأع ـطــت غــراهــام موافقتها عـلــى ق ــرار النشر
لرئيس التحرير بــن بــرادلــي ،ال ــذي يلعب دوره
تــوم هانكس ،متحدية أم ــرا مــن البيت األبيض
خالل عهد الرئيس ريتشارد نيكسون ،لتخاطر
بتعرضها للسجن.
ولــم يؤثر القرار على عائلة غراهام فقط ،بل
على مستقبل شركتها ،وكيف كانت ترى ذاتها.

جائزة األوسكار
وم ــن الـمـتــوقــع تــرشـيــح سـتــريــب ( 68عــامــا)

عن دورهــا في الفيلم لجائزة األوسكار للمرة
الحادية والعشرين في تاريخها الفني ،وهو
رقــم قياسي .وقــالــت ستريب إنــه ال يخالجها
أي ش ــك ف ــي أه ـم ـيــة الـفـيـلــم بــالـنـسـبــة للنساء
الالتي يخضن صراعا من أجل الحصول على
المساواة في مجالس إدارات الشركات ،بل في
هوليوود نفسها.
وأضافت" :أحاول أن أقول للشابات الالئي لم
يعشن في تلك الفترة كيف كان األمر مختلفا وال
يزال في دوائر القيادة هذه .صحيح أننا نشغل
الجزء السفلي من الهرم ،لكن أينما يتم اتخاذ
القرارات ال نحظى بفرص متكافئة .ال نقف على
مسافة قريبة حتى".
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال تـ ــوم ه ــان ـك ــس ع ــن ال ـع ـم ــل فــي
تقارير إعالمية" :أعتقد أنــه فيلم وطني جيد
جدا عن حالة أميركا ،والفيلم عن مكانة المرأة
والمساواة في مكان العمل .هو بالتأكيد عن
إرث ح ــرب ف ـي ـت ـنــام ،وم ــا فـعـلـتــه  40عــامــا من
السياسة للواليات المتحدة األميركية .وهو
أيضا عن النزاهة الصحافية ألناس يعتبرونها
ليست وظيفتهم ،لـكــن مسؤوليتهم ا لـخــروج
والحصول على الحقيقة".
واعتبر ستيفن سبيلبيرغ أن موضوع حرية
الـصـحــافــة يـتـجــاوز كــل الـحـكــومــات ،وأض ــاف:
"الجميع يمر بحرب مــع وســائــل اإلع ــام ومع
الصحافة ،فقد َّ
مر (الرئيس باراك) أوباما بها،
َّ
َّ
ومر بها الرئيس جورج بوش ،ومر بها الرئيس
ُّ
بيل كلينتون ،وتمر بها اإلدارة الحالية".
(رويترز)

ثقافات
٢٠
ِّ
«مجالس حكام الكويت» يوثق وصف الرحالة لدول الخليج
توابل ةديرجلا

•
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ً
ً ً ً
• صدر حديثا للكاتبة شيماء المال متضمنا فصال كامال للصور التاريخية

ً
صدر أخيرا عن دار {شيماء نبيل المال للنشر والتوزيع}
كتاب {مجالس حكام الكويت بعيون الرحالة الغربيين}،
وهو الطبعة األولى لمؤلفته وموثقته شيماء المال ،حيث
ِّ
ّتوثق أهم األحداث والدراسات التاريخية الحديثة التي
ركزت على كتابات الرحالة الغربيين الذين زاروا الخليج
والجزيرة العربية ،لما لهذا التوثيق من أهمية في
مختلف الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والجغرافية .فهؤالء الرحالة استقوا المعلومات

المال تتحدث عن
تأسيس شركة
الهند وكيف انتقل
نشاطها
إلى الكويت

والحقائق عبر المشاهدة الحية والتصوير المباشر،
ما جعلها غنية ومفيدة للمهتمين بالتاريخ ،لما يتصفون
به من صبر وأناة وموضوعية في وصف ونقل
مشاهداتهم وهم يجوبون الصحارى والسهول والجبال
جامعين هذه المعلومات لتوثيقها ضمن مؤلفاتهم
وكتبهم بطريقة علمية وواقعية .كذلك استخدموا
المقارنات
أدوات البحث ًالمتوافرة لديهم في عمل
ً
الالزمة ،وصوال إلى النتائج التي بين أيدينا راهنا.

كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب {م ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــس حـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ب ـ ـع ـ ـيـ ــون ال ـ ــرح ـ ــال ـ ــة ال ـ ـغـ ــرب ـ ـي ـ ـيـ ــن} نـ ــافـ ــذة
فـتـحـتـهــا الـكــاتـبــة والـمــوثـقــة شـيـمــاء المال
لتسليط ال ـضــوء عـلــى كـتــابــات ومــؤلـفــات
الــرحــالــة عــن الـخـلـيــج وال ـجــزيــرة العربية
ً
ً
عـ ـم ــوم ــا وع ـ ــن الـ ـك ــوي ــت خـ ـص ــوص ــا ،تـلــك
الـمــؤلـفــات ال ـتــي تـصــف مـجــالــس حكامها
وتــواضـعـهــم ،وطــريـقــة إكــرامـهــم ضيوفهم
وزائــري ـهــم مــن خ ــال تــوثـيــق مشاهداتهم
الـحـيــة وثـقــافـتـهــم وفـهـمـهــم ع ـ ــادات حـكــام
ال ـك ــوي ــت وت ـق ــال ـي ــده ــم ،س ـ ــواء كـ ــان ه ــؤالء
الغربيون رحالة ،أو وكــاء سياسيين ،أو
أطباء ،أو غيرهم من الشرائح ،ممن وثقوا
مؤلفاتهم وكتبهم بشروح وصور تاريخية
ً
ً
تصف مجالس حكام الكويت وصفا دقيقا
ً
ومقنعا.

أول مطبوعة غربية
في صدر الكتابّ ،
تحدثت الكاتبة شيماء
الـمــا عــن تأسيس شــركــة الهند الشرقية
اإلنكليزية ،وكيف انتقل مقرها ونشاطها
مـ ــن الـ ـبـ ـص ــرة إلـ ـ ــى الـ ـك ــوي ــت بـ ـي ــن ع ــام ــي
ً
1795-1793م ،م ــا أ ع ـط ــى ا ل ـك ــو ي ــت دورا
ً
مهما كمقر آمن ومركز تجاري في منطقة
الـخـلـيــج ،لتنقلنا بـعــد ذل ــك إل ــى الــرحــالــة
الــدنـمــاركــي كارستن نيبور ،أحــد أعضاء
البعثة العلمية التي أرسلها ملك الدنمارك
إلــى الـشــرق عــام 1761م ،وكيف جمع هذا
الرحالة معظم بياناته ليضع كتابه «وصف
الجزيرة العربية» الذي طبع عام  1772م،
والـ ــذي يـعــد أول مـطـبــوعــة غــربـيــة أوردت
الـكــويــت بــاسـمـهــا ه ــذا ،وي ـق ــول« :الـكــويــت
بلدة يبلغ عدد سكانها عشرة آالف نسمة،
لديهم  800سفينة ،يعيشون من التجارة،

أهلها طيبون مسالمون ،يتمتعون بكرم
الضيافة ،»...موثقة ذلك بالصور التاريخية
عن تلك الفترة.
وتواصل المال تسجيل وتوثيق كتابات
وم ــؤلـ ـف ــات هـ ـ ــؤالء ال ــرح ــال ــة ال ـغــرب ـي ـيــن عــن
ال ـخ ـل ـيــج والـ ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــن بـيـنـهــم
جـيـمــس بـيـكـنـغـهــام وزي ــارت ــه إل ــى الـخـلـيــج
العربي وإيران والعراق واألردن وفلسطين
وس ــوري ــة ،ث ــم ال ـكــويــت ع ــام 1816م حينما
وص ـف ـهــا بــأن ـهــا «م ـي ـنــاء عـظـيــم ف ــي الـشـمــال
الـغــربــي مــن الـخـلـيــج ،وأن أهـلـهــا يتكونون
فــي غالبيتهم مــن الـتـجــار الــذيــن يمارسون
جميع أنواع التجارة السائدة آنذاك من دون
استثناء» .وتنقلنا الكاتبة المال إلــى مؤرخ
حكومة الهند البريطانية «جي .ج .لوريمر»،
وكـتــابــه «دل ـيــل الـخـلـيــج» ال ــذي يـتـحـ ّـدث فيه
باألرقام عن إيرادات الكويت وصادراتها ،وعن
الرخاء الــذي كان يسودها بفضل السياسة
ال ـح ـك ـي ـم ــة الـ ـت ــي كــان ي ـن ـت ـه ـج ـهــا ح ـكــام ـهــا
آنذاك ،لتوثق بعد ذلك زيارة مساعد المقيم
البريطاني في بوشهر «إدمــونــدز» للكويت
عــام 1839م ثم زيــارة المقيم البريطاني في
الخليج «هنيل» عــام  1841م ،فزيارة السير
«لويس بيلي» 1863م  1865 -م ،واجتماعه
بحاكم الكويت الشيخ صباح بن جابر.

أهم ميناء في الخليج
ت ـت ــاب ــع الـ ـم ــا سـ ـ ــرد وت ــوثـ ـي ــق م ــؤل ـف ــات
وكـتــابــات الــرحــالــة ضمن كتابها الوثائقي
ال ـ ــذي ي ـعــد إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـك ـت ـبــة الـعــربـيــة
الـتــاريـخـيــة ،فـتــدون مــا كتبه الــرحــالــة وليم
بــال ـغــريــف ع ــن ال ـكــويــت ع ــام 1863م بــأنـهــا
أهــم ميناء فــي الخليج الـعــربــي ،وحاكمها
يتمتع بشهرة فائقة في بلده وفي الخارج

شيماء المال
بفضل حـســن إدارتـ ــه وسـيــاسـتــه الحكيمة،
ثم تسجل بالشرح والصور زيــارة الرحالة
األمـيــركــي لــوشــر عــام 1868م ،وكـيــف صعد
حاكم الكويت الشيخ عبد الله الثاني إلى
الباخرة «بيناك» وعاينها ،وأعـجــب بغرفة
القيادة والقاعة وعنابر المسافرين .كذلك
ِّ
توثق المال زيارة السفينة الحربية اليابانية
«هيني» والبعثة اليابانية لمنطقة الخليج
العربي يوم  5أبريل 1880م برئاسة يوشيدا
م ـ ــاس ـ ــاه ـ ــارو ،الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــف فـ ــي ك ـت ــاب ــات ــه
ووثــائ ـقــه مــديـنــة ال ـكــويــت وحــاكـمـهــا آن ــذاك
الشيخ عبد الله الثاني بن صباح الصباح
(1866م 1892 -م) ،إذ يقول« :كان الحاكم قوي
البنيان ،يرتدي على رأسه الغترة المصنوعة
م ــن ق ـمــاش الـكـشـمـيــر ال ـم ـطــرز بـخـيــوط من

ً
الذهب ،وكان ثوبه طويال وبأكمام واسعة».
وتأخذنا الكاتبة إلى زيــارة القنصل العام
أللـ ـم ــانـ ـي ــا س ـت ـم ــري ــخ فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول إل ــى
الـكــويــت عــام 1900م لكسب مــوافـقــة الشيخ
م ـبــارك الـصـبــاح ح ــول م ـشــروع خــط السكة
الحديد (برلين  -بغداد  -كاظمة) ،ومقابلته
الـشـيــخ م ـبــارك ال ــذي رف ــض ال ـم ـشــروع ألنــه
كان يدرك مدى أخطاره على الكويت إذا ما
وصل األلمان والعثمانيون إلى أراضيها.
ت ـصــف ال ـم ــا ب ـعــد ذلـ ــك زيـ ـ ــارة الـسـفـيـنــة
ال ــروس ـي ــة «غ ـي ـل ـي ــاك» إل ــى ال ـك ــوي ــت ،وال ـت ــي
تـعــد مــن أوائ ــل الـسـفــن الــروسـيــة الـتــي زارت
مـيـنــاء ال ـكــويــت ،حـيــث ك ــان ف ــي استقبالها
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح الـ ـ ـ ـ ــذي أحـ ـس ــن
ومعاونوه استقبال البحارة الروس.

سيف من الذهب

ّ
توثق الكاتبة رسائل علي بــن غلوم (الوكيل اإلخـبــاري
لبريطانيـ ـ ـ ـ ــا في الكوي ـ ـ ـ ـ ــت 1904-1899م) ،كمـ ـ ـ ـ ــا أورده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أ .د .عبد الله يوسف الغنيم :أخبار الكويت  -مركز البحوث
والدراسات الكويتية 2007م ،مرفقة بصور تاريخية للشيخ
مـبــارك .ثــم تأخذنا إلى تفاصيل ووثــائــق زي ــارة اإلدمـيــرال
السير إيدموندبيرس ،قائد السفينة الحربية البريطانية
ً
بـيــرسـيــس إل ــى حــاكــم الـكــويــت ع ــام 1901م ،وتــوثــق أيـضــا
زيارة الطراد الروسي فارباغ للكويت عام 1901م ومقابلة
مدير القنصلية العامة {أوسينكو} الشيخ جابر المبارك
نيابة عن والده الشيخ مبارك الصباح ،معرجة بعد ذلك إلى
زيارة الطراد البحري بوريان الروسي عام  ،1903ثم تتوقف
ً
طويال عند زيارة اللورد كيرزون والوفد الرسمي المرافق
إلى الشويخ ،حيث استقبلهم بحفاوة الشيخ مبارك الصباح
وأبناؤه ورجاله ،ودارت مباحثات بين الجانبين ثم أهدى

ّ
ً
اللورد كيرزون الشيخ مبارك سيفا من الذهب ،وقلده وشاح
الهند ومنحه لقب {سير}.
ّ
ويسلط الكتاب الضوء على مجموعة من الرحالة والكتاب
والمسؤولين ،وهم األلماني هيرمان بوركهارت ،والقنصل
البريطاني كرو ،والصحافي البريطاني لوفات .ج .فريزر،
والمبشر الدكتور آثربينت طبيب المستشفى األميركي في
الكويت ،ود .ستانلي ماليري ،والرحالة الدنماركي باركلي
رونكيير ،ود .الـيــانــور كالفرلي والــرحــالــة الهندي ســي.أم.
كرستجي.
ً
ً
وخصصت الكاتبة فصال كامال للصور التاريخية التي
ّ
جمعتها ووثقتها عن الكويت القديمة وبعض حكامها .ولم
ً
تنس ذكر مصادر الكتاب العربية واألجنبية وفقا لحقوق
المؤلفين وما تقتضيه أمانة النقل.

ً
ً
ً ً
مهرجان القرين يقدم مزيجا فنيا ثقافيا متنوعا
غالف اإلصدار

دورته الـ  24تشهد منارة للتشكيلي الراحل حميد خزعل
تنطلق فعاليات مهرجان
القرين الثقافي في الـ  10من
يناير المقبل ،حيث تتضمن أكثر
من  50فعالية فنية وثقافية.

●
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بشأن الجاذبيتين:
الذاكرة والمخيلة
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فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

ب ــادرة األم ــل فــي مثقف رواي ــة ف ــاح رحـيــم (ح ـبــات الــرمــل...
عميقا بالمأزق .أحس بالخلخلة في
حبات المطر) ،أنه أحس
ً
التوازن المطلوب بين الذاكرة والمخيلة .في معرض الحديث
عن الشاعرين الرومانتيكيين وردزورث وكوليرج قرأت ألحد
النقاد قوله إن المخيلة بالنسبة إليهما ُتحضر البهجة إلى
القلب ،والذاكرة قلعة حصينة للروح .وهذا الرأي تؤكده الخبرة
الشخصية.
إن المخيلة خيار بالغ األهمية ،لكن الذاكرة ضرورة .يصح
هــذا على اإلنـســان الـعــادي ،وعلى مبدع الكتابة .الــذاكــرة دون
تسجيليا ،والمخيلة دون ذاكرة تصبح
تاريخا
مخيلة تصبح
ً
ً
ولفظيا.
ذهنيا
تهياما
ً
ً
ً
مقطوعا
الغربيين
واألدب
الفكر
بمسرات
ينعم
الذي
العقل،
إن
ً
ثقافيا عن فاعلية الذاكرة الشخصية أو الجمعية ،م َّ
عرض لفقدان
ً
ُ
أبدا في ابتعاد ،حتى لو
التوازن ،فهو أشبه ببالونة دخان ملونة ً
كان صاحبها يمسك بها بخيط .مع أن العقل الذي ينعم بغنى
الذاكرة فيما هو شخصي من حياته ،وفيما هو ثقافي من تراثه،
توازنا ،حتى لو انفرد بذلك ،ألن الذاكرة الغنية ،هذه
قد يحقق
ً
القلعة الحصينة ،ستزدحم باإليحاءات الخيالية.
قلت إن بطل فالح رحيم وعى ذلك ،لكنه عجز عن إيجاد الحل،
ألن هذا البطل عاش حياة داخل عتمة السلطة القمعية ،ومعرضة
للهالك .فهو ال يملك أن يكون دائم التفرغ ،وبطمأنينة ،للغرق
في بحران بالونة الدخان الزاهية ،أو في سحر إكسير الحب
اإليهامي ،الذي كان ُيلهمنا في الستينيات من داخل الشاشة
الفضية عبر األفالم الغربية .مع أننا كنا ،حين نترك السينما،
وظمأ
تعركنا فيها المظالم،
نخرج إلى حياة قاحلة ،بالمقارنة،
ُ
ُ
الحب والرغائب .لكن هذه المفارقة لم تكن مفتاح بصيرة ووعي،
كما يمكن ألحد أن يتوقع ،بل كانت حاضنة لشيزوفينيا ثقافية
مثيرة للرثاء.
عدد كبير من نتاجات الستينيين آنــذاك ،وحتى اليوم ،ظل
يزخر بزبد هذه الشيزوفرينيا الثقافية :أعيش حياة أرضية،
مــع النفس واآلخ ــر ،أو داخــل حياة المنفى البعيد ،ال تمسها
أظفر ،ويغرق عقلي وروحي ،أو هكذا
الحضارة الغربية بلمسة ُ
أتــوهــم ،فــي بـحــران ثقافة غــربـيــة ،هــي ولـيــدة حـضــارة حديثة
بـعـيــدة ،ال ح ــدود لـغـنــاهــا .جـسـ ٌـد واح ــد يـنـطــوي عـلــى كيانين
حفزت كثيرين على الكتابة
متعارضين ،متنافرين .هذه الحالة ّ
وعطلت كثيرين عن الكتابة .أستثني من هذا المصير
اإليهاميةّ ،
ُكـتــا بـ ًـا كــا نــت حياتهم الثقافية معبأة بــذا كــر تـهــم الشخصية،
وبتراثهم الثقافي.
كتابا
أخيرا،
قل،
م
ستيني
وهو
هادي،
عباس
أصدر فاضل
ً
ُ
بعنوان "لمسات ّ
(شـ ّـبــر للطباعة ،لندن
ـوى"
ـ
ه
ـ
ل
ا
فرنسي
اق
ور
ُ
 ،)2017قد يبدو لكثيرين بالغ الغرابة ألهوائه المتطرفة ،لكنه
لم يكن كذلك بالنسبة لي .فقد شغلني الجيل الستيني العراقي
والعربي منذ مرحلة مبكرة ،وضم هذا الشاغل أكثر من كتاب
نـقــدي (ث ـيــاب اإلم ـبــراطــور ،يــومـيــات نـهــايــة ال ـكــابــوس ،تهافت
الستينيين ،إضاءة التوت وعتمة الدفلى ،شاعر المتاهة وشاعر
الراية ،ومئات من المقاالت في الصحافة الثقافية) .فاضل في
شخصه وكتابه عينة دا ل ــة على هــذه القطيعة الستينية مع
الذاكرة ،األمر الذي عطله عن الكتابة حتى الخامسة والسبعين
َ
ـان منه ،ليس إال
من العمر .وكتابه هــذا ،وفاضل ي ِعد بجزء ثـ ٍ
بيانا يعرض فيه هذه القطيعة ،ويكشف بعض ثمارها .وهو
ً
ُ
شخصه صديق وديــع هــادئ الطبع ،من الـنــادر أن ألتقيه
في

"وراقا" ،كما
ويلتقيه غيري ممن أعرف .يحب الكتب ،وقد عمل
ً
يحب أن يصف نفسه ،في مكتبة بباريس وأخرى بلندن ،ويحب
الفوتوغراف .وهو ُيحسن اللغتين الفرنسية واإلنكليزية ،بدأهما
في وقت مبكر بالناصرية ،مدينة مولده ونشأته األولى .أقام في
عاما ،وفي فرنسا قبله ،وفي بيروت قبلهما.
هذا البلد قرابة 35
ً
يقيم في بيت منحته إياه البلدية في قلب لندن ،وله ،شأن أي
مواطن ،راتب تقاعدي يسد الحاجة .مواصفات يحسدها عليه
كل مثقف عربي ،أو عراقي ،يقيم في المنفى أو في بلده .لكنك
موضوعا
لم تقع له على كتاب من تأليفه في شؤون الثقافتين،
ً
شعريا مــن إبــداعــه ،على هذه
نثريا أو
كتابا
مترجما ،أو
أو
ً
ً
ً
الخلفية ً ّ
الثرة من التجربة ،وال على معرض فوتوغرافي ،وال على
خبرته بهذا التنوع والطول .أين يكمن السبب؟
ما تجتهد به
ُ
كتابه هذا يجيب عن ذلك دون لبس ،وإن بصورة غير واعية.

إصدار

{طوكر – حكاية مائة وألف قمر}

الفي الشمري

يطلق المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب ،فــي  10يناير
المقبل على مسرح متحف الكويت
الوطني ،أنشطة ال ــدورة ال ــ 24من
م ـهــرجــان ال ـقــريــن ال ـث ـقــافــي ،الـتــي
تستمر حتى  29من الشهر ذاتــه،
وسـيـشـهــد حـفــل االف ـت ـتــاح تكريم
الفائزين بجوائز الدولة التقديرية
والتشجيعية لعام .2017
وتتضمن فعاليات المهرجان
ندوات ثقافية ومعارض تشكيلية
وعروضا مسرحية وعروض أفالم،
وأم ـس ـي ــات غـنــائـيــة ومــوسـيـقـيــة،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـع ــرض إلصـ ـ ــدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.
وس ـي ـش ـهــد الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي مــن
ال ـم ـه ــرج ــان  3ف ـع ــال ـي ــات؛ األولـ ــى
م ـع ــرض ح ـكــايــة أبـ ـ ــواب ف ــي بــرج
ال ـح ـم ــراء ،وح ـفــل ت ـكــريــم الـشــاعــر
ال ـغ ـنــائــي يــاس ـيــن ال ـح ـس ــاوي في
مـســرح عبدالحسين عـبــدالــرضــا،
في حين يستضيف بيت السدرة
"اح ـت ـف ــال ـي ــة ال ـ ـسـ ــدو فـ ــي مـخـيـلــة
الحداثة".
وفي لمسة وفاء وتقدير لعطاء
المبدعين يقدم المهرجان منارة
ثقافية للراحل حميد خزعل الذي
يعد من التشكيليين المميزين في
ال ـكــويــت ،وم ـن ــارة أخ ــرى للشاعر
فـهــد بــورسـلــي ،ومـعــرضــا للفنان
الراحل علي المفيدي يضم عددا
من الصور التي تختصر مسيرة
الـ ـفـ ـن ــان الـ ـن ــاجـ ـح ــة وال ـم ــرص ـع ــة
بالجوائز ،إضافة إلى عرض بعض
مقتنياته الخاصة.

الندوة الرئيسية
وتـ ـحـ ـم ــل نـ ـ ـ ــدوة الـ ـمـ ـه ــرج ــان
الــرئ ـي ـســة ع ـن ــوان "اق ـت ـصــاديــات

من أجواء افتتاح الدورة السابقة لمهرجان القرين الثقافي
الثقافة الـعــربـيــة ...دور الكويت
ال ـث ـقــافــي ف ــي ت ـنـم ـيــة ال ـم ـعــرفــة"
على مدار يومين في  15و 16من
يناير المقبل.
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
وال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ،س ـي ـق ــدم ال ـم ـه ــرج ــان
ع ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـحـ ـف ــات ال ـغ ـنــائ ـيــة
والموسيقية ،ومــن الـفــرق التي
س ـ ـت ـ ـشـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ ــ24
الفرقة الموسيقية السيمفونية
ال ـ ـكـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـفـ ــرقـ ــة
الموسيقية الـنـمـســاويــة وفــرقــة
أخرى من جنوب إفريقيا وفرقة
ديفيد هانرز وفرقة روح تريو،
كما يستضيف المهرجان أمسية
م ــوس ـي ـق ـي ــة شـ ـب ــابـ ـي ــة ل ـش ـي ـخــة
ال ــوتـ ـي ــد ،وسـ ـيـ ـك ــون ال ـج ـم ـهــور
على موعد مع أمسية موسيقية
ألمانية ،ثم ستقدم فرقة الرندي

ً
للموسيقى الشعبية ألــوانــا من
الفنون التراثية.

صناعة السفن
وف ـ ـ ــي  22م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر ذات ـ ـ ــه،
ستقدم ستكون هناك محاضرة
عن "المجوهرات الهندية" ودورة
صـنــاعــة الـسـفــن "مـهـنــة ال ـقــاف"،
يحاضر فيها إبراهيم الفيلكاوي
وفي اليوم الــذي يليه ،سيقدم
د .عصام كامل محاضرة بعنوان
االستشراق واألدب العربي".
سيحتضن مسرح عبدالحسين
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرض ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس
والـعـشــريــن ،أمـسـيــة "ب ـيــن الـقــاف
والـ ـك ــاف" وت ــأت ــي ه ــذه الـفـعــالـيــة
بالتنسيق بين المجلس الوطني
وم ــؤس ـس ــة ل ــوي ــاك .ك ـمــا سـيـقــدم

المهرجان أمسية للجاز للفنان
نواف الغريبة.
وفي مجال التشكيل والــورش
الفنية ،سيقدم المهرجان معرض
ال ـ ـقـ ــريـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي الـ ـش ــام ــل،
ومـ ـع ــرض ال ـش ـب ــاب الـتـشـكـيـلــي،
إل ــى جــانــب م ـعــرض وم ـحــاضــرة
"عوالم خيالية" للفنان الياباني
ك ــوب ــاي ــاش ــي ،ومـ ـع ــرض ال ـخ ــزف
ا ل ـص ـي ـنــي ،و م ـع ــرض للتشكيلي
ال ـعــراقــي حـيــدر الــزع ـيــم ،وورش ــة
الرسم اليدوي للعوالم الخيالية،
فضال عن ورشة التمثيل الحركي
"بانتومايم" وورشة قراءة قصص
تمثيلية لألطفال.
وخ ـ ـ ــال أن ـش ـط ــة ال ـم ـه ــرج ــان،
ستقدم الــروائـيــة بثينة العيسى
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "م ـ ـه ـ ــارات
الـ ـت ــألـ ـي ــف والـ ـصـ ـي ــاغ ــة األدب ـ ـيـ ــة

ل ـ ـ ـلـ ـ ــروايـ ـ ــة" ،وم ـ ـع ـ ــرض ل ـل ـك ـت ــاب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــل وم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة عــن
ال ـم ـج ــوه ــرات ال ـقــدي ـمــة ،وورش ــة
فـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة ومـ ـح ــاض ــرة "رؤى
وتجليات" للمحاضر أحمد علي
الزين.
كما ستكون السينما حاضرة
في المهرجان عرض فيلم إيطالي
"الي ــف إز بيوتفل" وع ــرض فيلم
ب ـع ـن ــوان "حـ ـل ــم" ل ـل ـم ـخــرج اك ـيــرا
كرواساوا.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح،
سيستضيف ا لـمـهــر جــان "نهيق
األسود" والعرض الفائز بجائزة
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ب ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـك ــوي ــت
المسرحي.
وستحل الفنانة العراقية فريدة
ضيفة على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا في حفل الختام.

{طوكر – حكاية مائة وألف قمر} ( 578صفحة من القطع المتوسط)
ً
واحدة من أحدث الروايات التي أصدرتها أخيرا {دار العين} للنشر في
القاهرة ،وهي الرواية األولى لكاتبها األستاذ الجامعي عمرو شعراوي،
وقــد أهــداهــا إلــى {عساكرنا الـبــواســل الــذيــن ضحوا بأنفسهم مــن أجل
هذا البلد}.
تتمحور حــول ح ــوادث سنة  ،1884حينما ذهــب جــزء مــن الجيش
المصري لمحاربة تمرد {المهديين} في السودان ،وكان الجيش المصري
آنذاك تحت قيادة الضباط اإلنكليز ،إبان فترة االحتالل اإلنكليزي لمصر
( ،)1952-1882وقد حفرت هذه الحوادث في وجدان الشعب المصري عبر
المثل الشعبي الشائع ُ{رحنا في طوكر}.
من أجواء الرواية}:
ً
{هل يركد الماء خوفا من المصير الذي ينتظره على الجانب اآلخر
من حافة الشالل؟ قد يتلكأ وينشغل باللحظة اآلنية أو يدور في دوامات
وتيارات ضحلة متقاطعة ،ال تــدرك القطرات الراكدة على مشارف هذا
الشاطئ عنفوان النهر الهادي على الجانب اآلخر من الصخور التي تعوق
ً
ً
سريانه ،الخوف يخلق ساترا ثقيال يفصلنا عن واقعنا ،في ظله نلجأ
ً
إلى ركننا الهادي بعيدا عن صخب النهر الذي يشق طريقه نحو المصب،
أنشد مكاني اآلمــن في هــذا الحوش الــذي أقطنه في القرافة ،استراحة
الـمــدفــن تغلب عليها رائـحــة غـبــار تـشــرب بـهــا سـجــاد فــرش أرضيتها
لسنوات متواصلة ،تتكون االستراحة من مبنى أنيق له سلم رخامي
يصعد إلى شرفة أمامية تظللها تندة من الحديد المشغول على هيئة
ً
سيقان نباتية ،هذه الشرفة ،المأخوذة غالبا من أنقاض سراي قديمة،
احتضنت مكان جلوسي المفضل خاصة وقت الغروب}.
الـمــؤلــف عـمــرو ش ـع ــراوي ،أس ـتــاذ الـفـيــزيــاء فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
بالقاهرة ،أكمل دراسته الجامعية في {جامعة القاهرة} عام .1978

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3634األحد  24ديسمبر 2017م  6 /ربيع اآلخر 1439هـ

culture@aljarida●com

21

مزاج

سارة عبد الرحمن« :سابع جار» ال يفرض رسالة على الجمهور
المخرجات اتفقن على رؤية واحدة
كانت إطاللتها الفنية األولى قبل ثماني سنوات من خالل فيلم «ألف مبروك» ،ورغم الغياب فإنها نجحت في أن
ّ
جار».
«سابع
مسلسل
في
المميز
دورها
عبر
المشاهدين
قلوب
في
متميزة
مكانة
تحتل
ً
ً
إنها الفنانة المصرية سارة عبدالرحمن التي لفتت األنظار بخفة ظلها ولكونها جسدت قطاعا واسعا من أبناء
جيلها الذين يحيط بهم التخبط والملل واإلحباط.
«الجريدة» التقت الفتاة «اللمضة» أو هبة في «سابع جار» في هذا الحوار.
القاهرة – ليلى حسن

ّ
تعلمت من
الممثلين
الشباب
التلقائية
في األداء

أين اختفيت بعد فيلم «ألف مبروك»؟
كنت أدرس فــي الجامعة األميركية في
القاهرة ،واحتجت وقتها إلى أن أتوقف عن
تقديم أية أعمال أخرى ألتمكن من التركيز
في دراستي وأتخرج ،وبعدها قامت ثورة
 25يناير فتوقف اإلنتاج فترة ،من ثم كان
ابتعادي اضطراريا.
ً
هــل يـعـنــي ذل ــك أن ــك لــم تتلقي عــروضــا
ألية أدوار بعد عودة صناعة السينما عقب
الثورة؟
انشغلت آنــذاك بتقديم فيديوهات على
اإلنـتــرنــت مــع ث ــورة التكنولوجيا وحــريــة
التعبير وظهور برامج «األون اليــن» .كنت
أقـ ــدم م ـقــاطــع سـيــاسـيــة بـطــريـقــة ســاخــرة.
بــاخ ـت ـصــار ،كـنــت شـغــوفــة بــال ـبــرامــج عبر
اإلنترنت.
هل لدراستك الجامعية عالقة بالتمثيل؟
ً
درســت في الجامعة صحافة ومسرحا،
ومــن خــال ذلــك شاركت في أدوار صامتة
باستثناء مسرحية وحيدة قدمت خاللها
ً ً
ً
دورا صغيرا جدا.

شخصية هبة
كيف جاء اختيارك لدور هبة في «سابع
جار»؟

الزمتني
حالة الضيق
ً
طويال بعد
أداء مشاهد
البكاء

أعرف هبة يسري مؤلفة العمل ومخرجته
ً
شخصيا ،ووقت اإلعداد للمسلسل حدثتني
عن الدور ،فيما قرأت أنا السيناريو ،وهي
شــاهــدت فـيــديــوهــاتــي عـلــى اإلن ـتــرنــت ،من
ثــم وقــع اختيارها عـلـ ّـي ألنـهــا كــانــت تريد
شخصية «بنوتة» خفيفة الظل.
ه ــل تـجــربـتــك ف ــي ت ـقــديــم ال ـف ـيــديــوهــات
أفادتك في التمثيل؟
على العكس لم تفدني في التمثيل ،ولكن
أكثر من قناة عرضت علي العمل فيها ،لكن
لظروف السفر خارج مصر اعتذرت.
كيف كانت تحضيراتك للشخصية؟
ً
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت وقـ ـ ـت ـ ــا فــي
الـتـحـضـيــر وتـجـمـيــع أب ـع ــاد الـشـخـصـيــة،
وع ـنــدمــا ب ــدأن ــا ف ــي الـتـمــريـنــات صدمني
رأي الـمـخــرجــات بــأن رؤيـتــي للشخصية
ت ـت ـع ــارض ورؤيـ ـتـ ـه ــن ع ـن ـه ــا .ول ـك ــن عـبــر
النقاش المستمر تمكنا من الوصول إلى

الرؤية المطلوبة التي ظهرت على الشاشة
ً
راهنا.
هل شخصية هبة واقعية بمعنى أنها
موجودة في نموذج في حياتك؟
ال أستطيع الجزم بأنها تشبه شخصية
واحـ ــدة ،لـكــن هـبــة خليط بـيــن شخصيات
كثيرة في حياتي من أصدقائي وعائلتي
وزمــائــي فــي الـجــامـعــة .هــي تشابهت مع
الكل ،وأهــم ما يميز الممثل أن يكون قوي
الـمــاحـظــة ،فبطبيعتي أالح ــظ وأرك ــز في
ال ـت ـف ــاص ـي ــل .ل ــذل ــك اس ـت ـج ـم ـعــت أكـ ـث ــر مــن
شخصية في حياتي ألخرج هبة.
هل تشبهك هبة؟
ثـ ـم ــة اخـ ـ ـت ـ ــاف ك ـب ـي ــر ب ـي ـن ــي وب ـي ـن ـه ــا،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي بـ ــطء إي ـق ــاع ـه ــا ،ف ـي ـمــا أن ــا
سريعة فــي األم ــور كــافــة ،وأفـكــر فــي الكالم
قبل أن أ قــو لــه على عكس هبة جريئة وال
تخشى أي أمر.

ظهور وردود فعل
ك ـ ــان ظـ ـه ــورك ف ــي ال ـم ـس ـل ـســل م ــن دون
تقبلت الفكرة؟
مكياج .كيف
ِ
كان لدى المخرجات إصرار على أن يكون
ً
المسلسل كله واقعيا وأن تكون األولوية
ل ــأداء والـمــوضــوع الــذي تطرحه األحــداث
وليس للشكل.
كيف كانت ردود الفعل على المسلسل
والشخصية؟
ك ــان ــت إي ـجــاب ـيــة ،وب ـص ــراح ــة ل ــم أتــوقــع
النجاح الذي حققه العمل .كذلك أسعدني
رأي جـمـهــور كـبـيــر وج ــد أن هـبــة تشبهه،
ً
تحديدا في تلقائيتها ،وردودها السريعة.
لكن البعض رأى أن المسلسل ممل وأنه
ال يتضمن ذروة في األحداث؟
مــع اح ـتــرامــي لـ ــآراء كــافــة ،ول ـكــن األهــم
ً
ً
فــي ال ـفــن أن ي ـكــون حقيقيا وص ــادق ــا ،وال
ً
ً
بد من أن تشهد الــدرامــا تنوعا بعيدا عن
أعمال الحركة والتشويق .كذلك المسلسل
ال يفرض رسالة محددة على الجمهور وال
يقدم عبرة ،ومن البداية أردنــا تقديم عمل
ّ
ً
جيد ومختلف وصادق حتى لو حلق بعيدا
عما يريده الجمهور ،أو السائد في السوق.
للحقيقة ،ط ــرح المسلسل شخصياته
ب ـص ــدق ،ف ــأن ــا نـفـســي بـقـيــت ف ـت ــرة طــويـلــة

األدب األصغر

nalzafiri@hotmail.com

سارة عبد الرحمن
عاطلة عن العمل وكنت أتخبط وال أعرف
ماذا أريد ،وأتصور أن المشروع رصد بدقة
حالة اإلحباط العامة التي يعانيها الشباب
ً
والـتــي يــرجــع سببها إلــى أن أح ــدا لــم يعد
يستمع إلى اآلخر ،وثمة تشتت بين إرضاء
نفسك أو أهلك ،والخوف من مرور العمر من
دون تحقيق أي هدف.

مغامرة
غالبية أبطال المسلسل شباب بعضهم
يخوض تجاربه األولى ،هل أثرى ذلك العمل
أم كانت مغامرة غير محسوبة؟
لم أفكر بهذه الطريقة .عن نفسي كنت
على ثقة كبيرة في مخرجات العمل وفي
رؤي ـت ـهــن ،والـسـيـنــاريــو أعـجـبـنــي .يضاف
إلى ذلك أن معظم األدوار لشباب في مقتبل
العمر ،من ثم جــاء ت االختيارات متوافقة
مــع الشخصيات الـتــي أسـنــدت إلـيـهــم .من
ّ
أتصور أنهم نجحوا في تجسيد
جانبهم،
أدوارهم بشكل جيد.
ثالث مخرجات في عمل واحد ،هل أفادك
ً
ذلك أم كان سببا في التشتت؟
على العكس ،أفــادنــي ألنهن اتفقن على

ً
تؤكد سارة عبد الرحمن أنها لم تتلق أي عرض بعد ألعمال أخرى ،خصوصا أنهم
ً
ً
ً
ما زالوا يصورون المسلسل وهو ُيعرض راهنا .وتتابع« :شخصيا ،أحب السينما جدا،
وأي عمل سيعرض ّ
علي سأدرسه وأفكر فيه قبل قبوله».

أعمال جديدة ّ
تتنوع بين الكليبات والمسلسالت وتصوير برامج،
تحفل بها روزنامة النجوم في نهاية  ،2017وهي تتميز
بخطوات جديدة يحرص كل نجم على تحقيقها ّ
ليطل على
الجمهور بحلة تبهره وتنال إعجابه.
بيروت  -ةديرجلا

•

رزان مغربي
تستعد
لتصوير
{رسايل} مع
مي عز الدين
وخالد سليم

لألشخاص الذين أحبوا أغنيتها،
وه ـ ــي م ــن ك ـل ـم ــات م ـه ــى ب ـي ــرق ــدار،
وألحان زوجها باسم رزق وتوزيعه،
وت ـس ـج ـي ــل اسـ ـت ــودي ــو جـ ــو كـ ــاب،
وميكس شارل شالال.
الكليب من إخــراج ســارة خوري،
وتسيطر عليه أجـ ــواء األل ـفــة التي
ت ـخـ ّـيــم ف ــي األع ـ ـيـ ــاد ،ت ـق ــول كـلـمــات
األغنية:
بـهــالـعـيــد بـحـمــل ال ـش ـمــع بــإيــد/
والحب بتأني إيد /عجبيني الوطن
م ـ ــرس ـ ــوم /وجـ ـ ــه ان ـ ـطـ ــوى م ـه ـم ــوم/
الـحــريــة حـلــم /والـمـحـبــة وه ــم /بس
األمل ما بعمرو انكسر /عم شوف…
عــم شــوف ع مـ ّـد النظر /أرواح اللي
غابوا بالصبح بكير /والزنود اللي
بقيت بوجه الخوف /ترتفع رايــات/
ّ
وترف ع وجه طفل صغير /بهالعيد
بحمل الشمع بــإيــد /والـحـ ّـب بتاني
إيدّ /
ضوي الشمع بإيد /ورش الحب
بتاني إيد /بهالعيد.

وردالخال مغنية

رزان ممثلة

أطلقت ورد الخال كليب أغنيتها
الجديدة {بهالعيد} ،على صفحتها
على أحد مواقع التواصل االجتماعي،
وأرفـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــه ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة شـ ـك ــر ع ـف ــوي

تستعد رزان مـغــربــي لتصوير
{رســايــل} مــع مــي عــز الــديــن وخالد
سليم ،وتعقد جلسات عمل مكثفة مع
فريق عمل المسلسل ،الذي يعيدها

مايا دياب
إلى الدراما بعد فترة غياب منذ آخر
أعمالها {حكاية حياة}.
من المتوقع أن تبدأ رزان تصوير
مشاهدها منتصف الشهر المقبل،
ويشارك في البطولة :طــارق لطفي،
وأحمد زاهــر ،وروجينا ،ومي عمر،
وس ـم ـيــرة مـحـســن ،ومـجـمــوعــة من
الفنانين .ومن المتوقع عرضه على
شاشة رمضان .2018

رسالة طارق
بعد مشاركته في مسلسل {الحب
ً
الحقيقي} الــذي ُيعرض راهنا على
شاشة المؤسسة اللبنانية لإلرسال،
وتحقيقه ردود فعل إيجابيةّ ،
وجه
الممثل والكاتب طارق سويد ،رسالة
إلى جمهوره عبر حسابه على أحد
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي جــاء
فيها{ :أخ شو حلو التعب الحلو...
شو حلو لما مبادئك بالحياة تمزجا
بشغلك ...شو حلو لما تاخد فرصتك
من بعد ما تنضج كإنسان ...شو حلو
لما تغمض عيونك تبتسم ،وتذكر
حالك كل دقيقة إنو اللي كان حلمك،
ّ
يتحول لواقع ...أخ شو حلو التعب
عم
الحلو»...

عاصي الحالني :انتظروني

ورد الخال

ً
رؤية واضحة للشخصيات ،ما ينفي تماما
فكرة أن أي عمل تجتمع فيه فتيات أو نساء
يشهد اختالفات كثيرة ،فالثالث استفدن من
ً
بعضهن بعضا في هذه التجرية.
ماذا عن أصعب مشاهدك في المسلسل؟
بـعــد أداء أي مشهد يـتـضـ ّـمــن بـكــاء كانت
حالة الضيق التي تنتابني تستمر إلى ما بعد
التصوير مثل مشهد بكاء هبة بعد مصارحة
ً
خطيب شقيقتها بــإعـجــابــه بـهــا ،فـضــا عن
ً
المشاهد التكنيكية أثناء القيادة مثال ووضع
ً
كاميرا أمامي ،خصوصا أن التصوير كان في
شوارع حقيقية مزدحمة بالناس.
ما أكثر مشهد مميز بالنسبة إليك؟
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدي ك ـ ــاف ـ ــة مـ ـ ــع ص ــديـ ـقـ ـت ــي فــي
المسلسل نرمين وشقيقتي دعاء أعتز بها،
فرغم أننا لم نلتق قبل تصوير المسلسل
فإنني سعدت بمعرفتهما.
من أكثر شخص في العمل أفادك؟
شــرف كبير أن أقــف إلــى جانب ممثالت
بحجم دالل عبد العزيز ،وشيرين ،ومحمود
البزاوي ،وهناء الشوربجي ،فمع كل مشهد
ّ
أتعلم منهم وأستمتع بمشاهدتهم ،كذلك
ّ
تـعــلـمــت مــن الممثلين ا لـشـبــاب التلقائية
في األداء.

عروض وسينما

مايا دياب مختلفة في «هي دي الدنيا» وورد الخال مغنية
ِّ
هكذا يودع النجوم  2017ويستقبلون 2018
بعدما صـ ّـورتـهــا فــي حفلة عيد
ميالدها منذ فترة ،أطلقت الفنانة
م ــاي ــا دي ـ ـ ــاب أغ ـن ـي ـت ـهــا الـ ـمـ ـص ـ ّـورة
ً
الجديدة {هــي دي الدنيا} حصريا
عبر موقعها اإللكتروني الرسمي،
وهي من كلمات أمير طعيمة ،وألحان
رام ــي ج ـمــال ،وإخـ ــراج جــو بوعيد،
وظـ ـه ــرت م ــاي ــا ف ــي ال ـك ـل ـيــب بشكل
مختلف .يذكر أنها جددت موقعها
اإللكتروني ليكون مساحة تواصل
مع متابعيها.
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،تـسـتـقـبــل مــايــا
دياب العام الجديد في القاهرة قبل
أن تـتـ ّ
ـوجــه فــي  11يـنــايــر إل ــى دبــي
للمشاركة في حفالت مهرجان دبي
للتسوق ،وذلك في غاليري {ال فاييت}
في {دبي مول}.
ً
ّ
وكــانــت مــايــا حــلــت ضـيـفــة على
بــرنــامــج {حكايتي مــع ال ــزم ــان} مع
اإلعالمية منى أبو حمزة في حلقة
مرتقبة عبر تلفزيون دبي ،ستكشف
فيها هواجسها ونظرتها إلى التقدم
بالسن .كــذلــك ،شــاركــت فــي برنامج
 Car Poolبنسخته الـعــربـيــة التي
ً
تنطلق في العالم العربي قريبا ،من
خالل إطاللة مميزة تسيطر عليها
روح الدعابة والمرح ،باإلضافة إلى
مشاركتها الغناء مع مقدم البرنامج
هشام الهويش.

ناصر الظفيري

نشر فارس األغنية العربية عاصي الحالني ،صورة له برفقة الفنان اللبناني
م ــروان خ ــوري ،عبر حسابه على أحــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،وأرفقها
ً
بتعليق{ :انتظروني قريبا في حلقة مميزة من برنامج {طرب مع مروان خوري}
العربي}.
على التلفزيون
ّ
يحضر عاصي الحالني لعمل ّ
فني جديد يجمعه بالشاعر
على صعيد آخر،
نــزار فرنسيس والملحن عــادل العراقي والـمــوزع طوني سابا ،على أن تطلق
األغنية مع بداية العام الجديد بعد حفالت الحالني بمناسبة رأس السنة.

في دراسات األدب األقالني أو األصغر يلتفت النقاد في الغالب إلى اللغة
التي يستخدمها الروائي عادة في وسط ال يتكلم هذه اللغة .وفي دراسة
لجيل دولــوز وفيلكس غــاتــاري حــول كافكا ،الــذي كــان ينتمي إلــى أقلية
يهودية ويكتب بلغة ألمانية في محيط براغ التشيكي ،حاول الباحثان
ترسيخ المصطلح عبر تناول المفاهيم التي َّ
حولت هذا األدب إلى ثورة
حقيقية وسط األدب المؤسس.
ما أطرحه هنا ،ويقدمه أيضا الباحثان ،هو أن اللغة ليست بالضرورة
هي المؤشر على مفهوم أدب األقالني أو األصغر .قد يكتب األقلية بذات
اللغة التي يكتب بها األدب المؤسس ،وقد ينتمي إلى ذات المجتمع؛ تاريخا
وديانة وانتماء ،لكنها فئة تختلف عنه في الوضع السياسي كعالمة فارقة
بين أديب الفئة األكبر وأديب الفئة األصغر.
يقدم كاتب األقلية نفسه ككاتب ينتمي للمجموعة األم ،رغم رفضها له
رسميا ،وأحيانا شبه شعبيا ،فهو ليس عضوا في مؤسساتها الرسمية
التي تعنى باألدب والكتابة ،وهو ليس ضمن لوائح كتابها الذين لهم الحق
في تمثيلها؛ محليا أو خارجيا .وهو كذلك غير َّ
مرحب به في الوسط الثقافي
غير الرسمي ،ويلجأ أحيانا إلى تكوين دائرة من أعضاء هذه األقلية التي
تقاسمه ظروفه السياسية ،ويفشل غالبا وهو يواجه مؤسسة رسمية ال
ترحب بأطروحاته األدبية.
ُ
في الكويت تنقسم الحركة الثقافية إلى فئتين :الفئة األكبر ،وتضم الكتاب
الذين يحملون جنسية البلد ،والفئة األصغر ،التي ال تحمل جنسية البلد.
الفئتان هما نتاج اجتماعي وثقافي واحد ،لكن المؤسسة الرسمية ال تعترف
باألقلية التي تتناول ذات الفعل اإلبداعي؛ اجتماعيا وسياسيا .هذه الفئة
األصغر ال تقدمها المؤسسة الرسمية في المحافل األدبية ،وال تعترف بها
ككيان ينتمي ،أدبيا وليس سياسيا ،لها .وال تعترف بها المؤسسة شبه
الرسمية والمكونة من مجاميع أدبية شكلت كيانات أدبية تعنى بنشر ثقافة
الوطن ،محليا أو خارجيا .فحين اتفقت جهة أدبية ،على سبيل المثال ،تحت
رعاية أحدهم باالتفاق مع مجلة أجنبية لنشر أنثولوجيا قصصية ونقدية
ُ
لكتاب من الكويت ،تم استثناء جميع القصاصين البدون من هذه الترجمة.
المتابع لوسائل التواصل االجتماعي يالحظ أن االهتمام بكتب الزمالء
البدون يأتي دائما من الخليج والوطن العربي ،وليس من كتاب الفئة األكبر،
عدا استثناءات تعد على األصابع .هذا التجاهل الذي يالحظه الجميع ليس
مرده فقط رفض الفئة األصغر ألن المؤسسة الرسمية ترفضها ،إنما محاولة
مساعدة الجهة الرسمية على هذا اإلقصاء المجحف .ربما سأجد ردودا
من بعض الزمالء لتقديم شهادات عن مشاركة اإلخوة البدون كتاباتهم.
أصبحت الفئة األصغر تعاني ظروفا تعليمية صعبة وحياة معيشية
أصعب ،والوفرة الكتابية في الثمانينيات كانت نتيجة المساواة في التعليم
في العقود التي سبقتها .في تلك الفترة التي تفوقت فيها الفئة األصغر
شعريا تراجعت اليوم ،وسط هذه الظروف المعيشية القاسية ،والتي ال
نستطيع من خاللها أن نخرج بأكثر من صوت هنا وصوت هناك.
ما يقدمه القارئ في الخليج والوطن العربي وبعض المتضامين من
الفئة األكبر لكتاب هذه الفئة هو دعم يستحقون عليه الثناء ،وسط هذا
ً
التجاهل الكبير ألبناء الوطن ً
قراء وكتابا .وأعرف أن الحقيقة ُم َّرة وحامضة،
لكن علينا أن نقولها ونعيدها علنا نواجه هذا الوضع العنصري البغيض.
ُ
التكامل األدب ــي بين كتاب البلد ال عالقة له بالوضع السياسي ،وال
يخضع إال للمعيار األدبي واألخالقي ،إذا كنا فعال نمتلك هذين المعيارين.
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افتتاح منتجع «ذا أوشن كلوب» الكاريبي األسطوري
في جزر البهاما تحت إدارة «فورسيزونز»
توابل ةديرجلا
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البهاما «ذا أوشن كلوب» ،المنتجع الشاطئي األكثر شهرة في
يدعو منتجع «فورسيزونز» في جزر ً
العالم ،الضيوف إلى تجربة جديدة كليا ،ذلك بعدما أصبحت هذه الوجهة ،التي تمتاز بتوفير أقصى
درجات الخصوصية على امتداد خمسة أميال ( 8كيلومترات) من الشواطئ البكر برمالها البيضاء
التي تعانق زرقة البحر والسماء الصافية اآلسرة ،تخضع إلدارة مجموعة «فورسيزونز».

أجواء من االسترخاء
بطابع جزر
الكاريبي الفريد

يشتهر منتجع «ذا أوشن كلوب» بأنه وجهة مفضلة للمشاهير ونخبة
المسافرين في منطقة البحر الكاريبي حيث يستمتعون بالخصوصية
ً
ً
ويمضون أجمل األوقات .تحيط بالمبنى  35فدانا ( 14هكتارا) من الحدائق
ّ
الغناء التي تحظى بعناية فائقة ،ومجموعة من وجهات تناول الطعام
والسبا والمرافق الرياضية والترفيهية عالمية المستوى.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال فينس ب ــاروت ــا ،رئـيــس الـعـمـلـيــات الـفـنــدقـيــة في
األميركيتين لــدى فــورسـيــزونــز« :يـعــد منتجع «ذا أوش ــن كـلــوب» إضــافــة
مثالية إلى محفظتنا اآلخذة في التنامي بصورة مطردة ،ويمثل أحد أرقى
ً
المنتجعات الشاطئية في أنحاء العالم ،وهو اآلن يبلغ آفاقا جديدة من
الفخامة والترف مع اللمسات التخصيصية التي يشتهر بها فورسيزونز.
كذلك يسعدنا بهذه المناسبة أن نعلن استمرار جون كونواي بالترحيب
بكم في هذا المنتجع الفريد في منصب المدير العام».
وكــان كــونــواي ،الخبير المخضرم فــي مجال الضيافة ،التحق بأسرة
ً
منتجع «ذا أوشن كلوب» في  ،2013جالبا معه ثالثة عقود من الخبرة ،ذلك
بعد مسيرة مهنية حافلة أمضاها في عدد من منتجعات جزيرة «بارادايس»
ً
الحالمة ،فضال عن عشر سنوات مع عالمة تجارية فندقية فاخرة أخرى
في الواليات المتحدة وآسيا.

عرض أطول إقامة
ك ـ ـ ــو ن ـ ـ ــوا ضـ ـ ـم ـ ــن أول م ــن
ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرون م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــع «ذا
أوش ـ ـ ــن ك ـ ـلـ ــوب» ت ـح ــت مـظـلــة
فورسيزونز .يرحب المنتجع
بــال ـض ـيــوف ال ــذي ــن ي ـع ــودون
ً
لزيارته مجددا ،ويدعو أولئك
الـ ــذيـ ــن يـ ـ ــزورونـ ـ ــه ألول م ــرة
لالستفادة من عرض اإلقامة
األطول ،والذي يتيح لهم ليلة
ليال
رابعة مجانية لكل ثالث
ٍ
م ـت ـتــاب ـعــة م ــدف ــوع ــة .ويـمـكــن
إج ــراء الـحـجــوزات عــن طريق
االت ـ ـصـ ــال بـ ــالـ ــرقـ ــم)954( +1
 ،809-2716أو عبر اإلنترنت.
ويمكن الوصول إلى جزيرة
«بارادايس» ،التي تبعد
عــن نـيــويــورك نحو
ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرة،
م ــن خ ــال مـطــار
ن ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـل ـ ــى
ب ـع ــد  40د ق ـي ـقــة
فـ ـ ـق ـ ــط م ــن

منتجع «ذا أوشن كلوب» عبر
عـ ــدد م ــن الـ ـن ــاق ــات ال ـجــويــة
م ــع الـ ـعـ ـش ــرات م ــن ال ــرح ــات
المباشرة اليومية من أميركا
الشمالية ،أو ا لــر حــات التي
ً
يتم التوقف فيها مؤقتا في
ميامي للمسافرين من أنحاء
العالم.

إقامة فاخرة
ِّ
يقد م منتجع فورسيزونز
«ذا أوشــن كـلــوب» مستويات
استثنائية من الترف مع 107
وحدة إقامة فاخرة عبر عدد
من المباني المنخفضة التي
تمتاز بــإ طــاالت خالبة ّ على
ال ـب ـحــر وال ـح ــدائ ــق ال ـغ ــن ــاء ة.
وت ـ ـت ـ ـس ـ ـلـ ــل نـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــم الـ ـبـ ـح ــر
المنعشة إ لــى غــرف وأجنحة
المنتجع التي تتسم بالطراز
الـتـقـلـيــدي لـلـجــزيــرة مــن بين
أش ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـنـ ـخـ ـي ــل الـ ـ ــوارفـ ـ ــة
وأصـ ـ ـ ـ ــوات أمـ ـ ـ ــواج ال ـم ـح ـيــط
التي تبعث على االسترخاء.
كذلك ُي ّ
خصص أحد موظفي
ا لـخــد مــة ا لـشـخـصـيــة بتقديم
أرقـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ال ـخ ــدم ــة
لـ ـك ــل ثـ ـ ــاث فـ ـل ــل ط ـ ــوال
فترة اإلقامة .ويشرف
م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 200
مـ ـ ــن عـ ـ ـم ـ ــال ال ـب ـس ـت ـن ــة
على العناية بالحدائق التي
ت ـح ـم ــل الـ ـط ــاب ــع ال ـف ــرن ـس ــي،
وت ـش ـم ــل ديـ ــر أوغ ـس ـت ـي ـن ـيــان
الذي يعود إلى القرن الثاني
عشر ،وا لــذي أعيد تصميمه
بعناية فائقة بأدق التفاصيل
ً
فــي ا لـمــو قــع ،ليشكل مسرحا

أجواء من الراحة بطابع كاريبي

ّ
ً
وقــال كونواي« :يتطلع فريقنا المتفاني ،وكثيرون منه يعرفهم جيدا
ً
ضيوفنا األوفياء من الذين يعودون عاما بعد عام ،إلى الترحيب بالزوار
الــذيــن يقصدون جــزر البهاما الـســاحــرة لتمضية العطالت وســط أجــواء
استثنائية من حفاوة الضيافة والعناية بأدق التفاصيل».
ً
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــا السـ ـتـ ـض ــاف ــة
ال ـف ـع ــال ـي ــات والـ ـتـ ـق ــاط ص ــور
الزفاف.

مطاعم فاخرة
وتـنـتـظــر الـضـيــوف تجربة
ت ـنــاول ط ـعــام اسـتـثـنــائـيــة مع
مطعم ومقهى «ديون» للشيف
ال ـحــائــز نـجـمــة مـيـشــان جــان
جـ ــورج فــونـغــريـتـشــن ،وال ــذي
يقدم أشهى أطباق المطبخين
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي واآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي مــع
ن ـ ـف ـ ـحـ ــة م ـ ـ ــن أل ـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــارات
والـتــوابــل الكاريبية ،ومطعم
«أوشــن» الــذي يقدم المشاوي
الـبـحــريــة ال ـطــازجــة م ــن صيد
الجزيرة ،باإلضافة إلى مطعم
«فيرسايلس تيراس».
ومـ ـ ــع غ ـ ـيـ ــاب الـ ـشـ ـم ــس فــي
األفـ ـ ـ ــق ،ي ـ ـقـ ـ ِّـدم م ـق ـهــى ورده ـ ــة
«مـ ـ ــارت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي» ال ـ ـم ـ ـشـ ــروبـ ــات
والعصائر الطازجة المتنوعة
المستوحاة من أنحاء العالم،
وتـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ـح ـمــل الـبـصـمــة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ل ـل ـج ــزي ــرة .وعـلــى
الــرغــم مــن إقــامـتــه فــي منطقة
معزولة خاصة تتسم بالهدوء،
ف ــإن الـمـنـتـجــع يـقــع عـلــى بعد
دقــائــق فقط مــن أبــرز وجهات
ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول ال ـ ـط ـ ـعـ ــام والـ ـتـ ـس ــوق
والترفيه في جزيرة أتالنتس.

مرافق رياضية وترفيهية
وي ـ ـعـ ــد شـ ــاطـ ــئ ال ـم ـن ـت ـجــع
الـفـسـيــح فــي ال ـجــزء الشمالي
الـهــادئ لجزيرة «بــارادايــس»،
ً
ً
م ـكــانــا م ـثــال ـيــا لــان ـطــاق في

ن ــزه ــات روم ــان ـس ـي ــة حــال ـمــة،
واالسـتـمـتــاع بأشعة الشمس
الذهبية واللعب فــوق الرمال
البيضاء الناعمة .كذلك يمكن
ل ـع ـش ــاق الـ ـمـ ـغ ــام ــرة تـمـضـيــة
أوق ـ ـ ـ ــات م ـف ـع ـم ــة بــال ـح ـمــاســة
م ـ ــع م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
ال ــري ــاض ــات ال ـمــائ ـيــة .ويـمـكــن
لـ ـل ــذي ــن ي ـف ـض ـل ــون ال ـس ـب ــاح ــة
واالسـ ـت ــرخ ــاء ب ـج ــوار حــوض
ال ـس ـبــاحــة االخ ـت ـي ــار م ــن بين
ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواض :ال ـ ـحـ ــوض
المخصص للعائالت ،وحوض
آخر للكبار فقط ،وحوض ثالث
بجوار المحيط ،حيث يسعد
طاقم «فورسيزونز» بتزويدكم
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــرطـ ـ ـب ـ ــات وال ـ ـع ـ ـصـ ــائـ ــر
الطازجة والمناشف الناعمة.
وباإلضافة إلــى الرياضات
المائية الشيقة ،يمكن للزوار
الذين يفضلون أسلوب الحياة
النشط االختيار من بين ستة
م ــاع ــب كـ ــرة م ـض ــرب مـغـطــاة
بــالـطـيــن األخ ـضــر ()Har-Tru
واالستمتاع بممارسة رياضة
الغولف في ملعب أوشن كلوب
الخاص المجاور الذي ّ
صممه
توم ويسكوبف .أما للضيوف
الـصـغــار ،فـيـقـ ِّـدم ن ــادي أطفال
لجميع المواسم Kids for All
ً
ً
 Seasonsبــرنــام ـجــا مـتـنــوعــا
مــن األنـشـطــة اإلبــداع ـيــة تحت
إشـ ـ ـ ــراف كـ ــامـ ــل ،ك ــذل ــك يـمـكــن
االستفادة من خدمة مجالسة
األطفال عندما يرغب الضيوف
فــي االستمتاع بتناول عشاء
هادئ أو تمضية بضع ساعات
في ملعب الغولف أو السبا.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـب ــا الـ ـ ـه ـ ــادئ،

فتعتمد نخبة من المعالجين
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرة أح ـ ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات
العالمية ،مع استخدام أجود
ال ـ ـم ـ ـكـ ــونـ ــات مـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة،
ل ـي ـق ــدم ــوا ل ـل ـض ـيــوف تـجــربــة
ت ـج ـمــع ب ـي ــن أقـ ـص ــى درج ـ ــات
االس ـتــرخــاء وأف ـضــل النتائج
من خالل فلل السبا الثماني.
ً
وي ـ ـ ـضـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــع أيـ ـ ـض ـ ــا
ً
ص ــال ــون ــا لـتـصـفـيــف ال ـش ـعــر،
وآخـ ـ ـ ــر ل ـل ـع ـن ــاي ــة بـ ــاألظ ـ ـفـ ــار،
ً
ـزا للياقة البدنية ِّ
يقدم
ومــركـ
جـ ـلـ ـس ــات ت ــدريـ ـبـ ـي ــة فـ ــرديـ ــة،
وذل ــك تـحــت إشـ ــراف مدربين
شخصيين على درجــة عالية
من التأهيل.
وي ـق ــدم مـنـتـجــع «ذا أوش ــن
ً
ك ـلــوب أي ـض ــا م ــراف ــق داخـلـيــة
وخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
وإق ـ ــام ـ ــة الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات ت ـم ـتـ ّـد
ً
ع ـلــى م ـســاحــة  11،250قــدمــا
ً
ً
مربعة ( 1,045مـتــرا مــربـعــا)،
إل ــى جــانــب فــريــق متخصص
فـ ـ ــي تـ ـخـ ـطـ ـي ــط الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات
وت ـن ـف ـي ــذه ــا ،مـ ــا ي ـج ـع ــل مـنــه
ً
ً
خـ ـ ـي ـ ــارا م ـث ــال ـي ــا ل ـم ـنــاس ـبــات

واجتماعات مؤسسات األعمال
واالحتفاالت العائلية وإقامة
حفالت الزفاف.

وجهة مفضلة
فـ ـت ــح م ـن ـت ـج ــع «ذا أو ش ـ ــن
ك ـل ــوب» أب ــواب ــه ألول م ــرة في
عام  ،1962وسرعان ما أصبح
الوجهة المفضلة للمسافرين
الذين يبحثون عن الفخامة في
رحالتهم ،مع واجهته الخالبة
المطلة على المحيط وشاطئه
البكر وما يقدمه من مستويات
الـخــدمــة االسـتـثـنــائـيــة .وعلى
مـ ـ ــر الـ ـسـ ـنـ ـي ــن الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدت
تطورات عدة ،حصد المنتجع
ً
جــوائــز دولـيــة وألـقــابــا كثيرة،
واأله ـ ــم م ــن ذلـ ــك ،أن ــه اكتسب
قـ ــاعـ ــدة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـع ـمــاء
الـمـخـلـصـيــن .وف ــي ال ـس ـنــوات
األخـ ـي ــرة ،ح ـصــد مـنـتـجــع «ذا
ً
ً
أوشن كلوب» اهتماما عالميا،
وذ ل ــك عند تصوير المشاهد
الرئيسة لفيلم «كازينو رويال»
فـ ـي ــه ،ن ـس ـخ ــة ع ـ ــام  2006مــن

سـلـسـلــة أفـ ــام جـيـمــس بــونــد
الكالسيكية.
أ مـ ـ ـ ــا اآلن ،و تـ ـ ـح ـ ــت إدارة
فورسيزونز ،فــإن منتجع «ذا
ً
أوش ــن ك ـلــوب» يستهل فصال
ً
ج ـ ــدي ـ ــدا مـ ــن ك ـت ــاب ــة ت ــاري ـخ ــه
العريق ،وذلك باالنضمام إلى
المحفظة العالمية المتنامية
مـ ــن الـ ـفـ ـن ــادق وال ـم ـن ـت ـج ـعــات
التاريخية الـتــي تــدخــل تحت
م ـظ ـل ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـض ـي ــاف ــة
ال ـف ــاخ ــرة ،بـمــا ف ــي ذل ــك فـنــدق
غـ ـ ـ ــرا نـ ـ ـ ــد هـ ـ ــو ت ـ ـ ـيـ ـ ــل دو كـ ـ ــاب
فـ ـي ــرا ف ـ ــورسـ ـ ـي ـ ــزون» ،وف ـن ــدق
فورسيزونز جــورج الخامس
ف ــي بـ ــاريـ ــس ،وف ــورس ـي ــزون ــز
جريشام باالس في بودابست،
وفــورس ـيــزونــز دي ب ـيــرج في
جنيف ،وفورسيزونز بيفرلي
ويـلـشــايــر ف ــي بـيـفــرلــي هيلز،
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــع فـ ــورس ـ ـيـ ــزونـ ــز ذا
بالتيمور سنتا باربرا ،وفندق
فورسيزونز ذا سيرف كلوب
ف ــي س ـي ــرف س ــاي ــد ف ـل ــوري ــدا،
وغيرها من فنادق ومنتجعات
تحتويها مبان أيقونية.

أشجار النخيل الوارفة تزين املنتجع

نبذة عن فنادق ومنتجعات فورسيزونز:

غرف املنتجع تتميز بطراز الجزيرة التقليدي

ً
ً
تـسـلـمــت أخـ ـي ــرا مـنـصـبــا ف ــي الـعـمــل
يشمل القيام برحالت متكررة إلى خارج
ً
البلد ،تدوم عادة أربعة إلى خمسة أيام،
وتشمل اجتماعات عمل كثيرة .أخشى
اضطراب اختالف التوقيت وتأثيره في
ً
ً
قــدر تــي على البقاء متيقظا عقليا  .هل
مــن طــرائــق للوقاية مــن هــذا االضـطــراب
أو ّ
الحد منه؟
من الجيد أن تفكر في تفادي اضطراب
اخ ـتــاف الـتــوقـيــت قـبــل أن تـســافــر بــدل
ُ
أن ت ـض ـطــر إل ــى ال ـت ـعــامــل م ـعــه عـنــدمــا
تـبـلــغ وج ـه ـتــك .ثمة

تواصل مجموعة فورسيزونز
ال ـعــال ـم ـيــة ،م ـنــذ تــأسـيـسـهــا في
عـ ــام  ،1960ص ـيــا غــة مستقبل
ال ـض ـي ــاف ــة الـ ـف ــاخ ــرة م ــن خ ــال
لمساتها االبتكارية والتزامها
ال ـت ــام بــأع ـلــى مـعــايـيــر ال ـجــودة
وتـ ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل مـ ـسـ ـت ــوى مــن
الـ ـخ ــدم ــة ال ـف ـن ــدق ـي ــة ال ـم ـم ـي ــزة.
وتــديــر مـجـمــوعــة فــورسـيــزونــز
ً
حاليا  107فنادق ومنتجعات
و 33وحدة سكنية في قلب
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدن

نصائح لسفر مريح
خ ـط ــوات ع ــدة تـسـتـطـيــع ات ـخــاذهــا قبل
أن تنطلق فــي رحلتك لتخفف مــن هذا
االضطراب.
للجسم ساعة داخلية أو نظم يوماوي
ي ـحـ ِّـدد مـتــى عليك االسـتـيـقــاظ وال ـنــوم.
وينشأ اضطراب اختالف التوقيت ألن
ّ
ساعتك الداخلية تظل مضبوطة وفق
المنطقة الزمنية التي تعيش فيها ،ال
المنطقة التي تسافر إليها .وكلما ازداد
عدد المناطق الزمنية التي تعبرها ،نما
اح ـت ـمــال أن تـعــانــي اض ـط ــراب اخـتــاف
التوقيت.
بــاإلضــافــة إلــى مشاكل
النوم ،يؤدي اضطراب

اخ ـت ــاف الـتــوقـيــت إل ــى أعـ ــراض أخ ــرى
تـعــوق رحـلـتــك .فـقــد يسبب اإلف ــراط في
ً
الـنــوم خــال النهار والـتـعــب ،فضال عن
صعوبة في التركيز أو العمل بالمستوى
المعتاد .كذلك قد تصاب باضطرابات
في الجهاز الهضمي ،كالتلبك المعوي،
أو اإلسهال ،أو اإلمساك .أو ربما تعاني
ال ـصــداع ،وتـبــدالت فــي ال ـمــزاج .ويشعر
ً
البعض أحيانا بانزعاج عام غير محدد
جراء هذا االضطراب.
للحد من اضطراب اختالف التوقيت،
ابدأ قبل بضعة أيام من رحلتك بتغيير
جدولك ليقترب من توقيت الوجهة التي
تقصدها .على سبيل المثال ،إذا قررت
ً
السفر شرقا واالنتقال إلى منطقة زمنية
تسبق المنطقة التي تعيش فيها ،فاخلد
إلى النوم في وقت أبكر من المعتاد خالل
أي ــام قليلة قبل مـغــادرتــك .أمــا إذا كنت
ً
تخطط للسفر غربا واالنتقال إلى منطقة

زمنية مختلفة عن المنطقة التي تعيش
ً
فـيـهــا ،فــاخـلــد إلــى الـنــوم مـتــأخــرا طــوال
بضعة أيــام .كذلك عـ ّـدل جــدول وجباتك
وفق التوقيت الجديد .واحرص على أن
ً
ً
تنال قسطا وافيا من الراحة قبل سفرك
ألن بدء رحلة وأنت تفتقر إلى النوم يزيد
ً
اضطراب اختالف التوقيت سوءا.
ان ـت ـق ــل إل ـ ــى جـ ـ ــدول ي ـ ـتـ ــاءم مــع
وجهتك ما إن تغادر المنزل .اضبط
ساعتك و فــق التوقيت الجديد ما
إن تـصـعــد إل ــى ال ـط ــائ ــرة ،واعـتـمــد
عليها في تحديد نشاطاتك .على
ّ
سبيل المثال ،إذا كان الليل حل في
المنطقة التي تقصدها ،فنم على
متن الطائرة .احمل معك سداداتي
ً
أذنين ،وقناعا للعينين ،وسماعة
أذن كي تحجب الضجيج والضوء
ّ
وتسهل على نفسك الـنــوم .أمــا إذا
كــانــت الشمس ال ت ــزال مشرقة في

ال ـك ـبــرى وال ـم ـن ـت ـج ـعــات ف ــي 45
دولة ،كما أن لديها أكثر من 50
ً
مشروعا قيد اإلنشاء .وتحصل
س ـل ـس ـلــة ف ـ ـنـ ــادق ف ــورس ـي ــزون ــز
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـ ـل ــى ت ـص ـن ـي ـفــات
رفيعة بين أفضل فنادق العالم
وأرق ـ ـ ــى الـ ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
فــي اسـتـفـتــاءات ال ـقــراء وآراء
المسافرين ،كذلك حازت جوائز
م ـ ـ ــرم ـ ـ ــوق ـ ـ ــة عـ ـ ــدة

َ
المنطقة التي تتوجه إليها ،فابق
ً
مستيقظا خ ــال ا لــر حـلــة .وعندما
تصل ،التزم بالجدول المحلي.
عالوة على ذلك ،يزيد الجفاف أعراض
ً
اض ـ ـطـ ــراب اخـ ـت ــاف ال ـت ــوق ـي ــت س ـ ــوءا.
لــذلــك ال تـنـ َـس أن تكثر مــن ش ــرب الـمــاء
والمشروبات األخرى خالل الرحلة على
متن الطائرة .ولكن َ
تفاد الكافيين ألنه
يفاقم الجفاف ويؤثر في النوم.
كــذلــك يـســاعــد تـعــرضــك ل ـضــوء قــوي
عـنــدمــا تـصــل إل ــى وجـهـتــك جـسـمــك في
ت ـعــديــل نـظـمــه ال ـي ــوم ــاوي ل ـي ـتــاءم مع
جدولك الجديد .على سبيل المثال ،إذا
ً
شرقاّ ،
فتعرض لنور الشمس أو
سافرت
أي ضوء قوي آخر في الصباح ألن هذا
ً
ّ
يسهل عليك التأقلم .أما إذا انتقلت غربا،
ً
مساء.
فابحث عن الضوء
ولكن عليك توخي الحذر مع خطوة
مماثلة إذا كنت تخطط للسفر مسافات

ُ
تـمـنــح للمؤسسات المتميزة
في عالم الضيافة.

طــوي ـلــة .إذا ك ـنــت ت ـنــوي ع ـبــور ثـمــانــي
مناطق زمنية أو أكثر ،فقد يخلط جسمك
ب ـي ــن ض ـ ــوء الـ ـصـ ـب ــاح وض ـ ــوء ال ـم ـســاء
والعكس صحيح ،ما يفاقم اضطرابات
الـ ـن ــوم .ل ــذل ــك ،إذا ق ـ ــررت اج ـت ـي ــاز أكـثــر
ً
َ
فتفاد
من ثماني مناطق زمنية شــرقــا،
ً
الضوء القوي صباحا .في المقابل ،حاول
التعرض لنور الشمس قــدر المستطاع
بعد الـظـهــر .أمــا إذا أردت اجـتـيــاز أكثر
ً
من ثماني مناطق زمنية غربا ،فتجنب
نـ ــور ال ـش ـمــس ق ـبــل س ــاع ــات قـلـيـلــة مــن
حلول الظالم.
ول ـكــن إذا بـلـغــت وج ـه ـتــك وواج ـهــت
صعوبة في النوم في الوقت المناسب،
فقد تعود عليك األدوي ــة المنومة التي
ال تـحـتــاج إل ــى وصـفــة طبية بــالـفــائــدة،
مثل  Tylenol PMأو  .Advil PMكذلك
ت ـب ـي ــن أن لـ ـتـ ـن ــاول جـ ــرعـ ــة مـنـخـفـضــة
ً
نسبيا من الميالتونين تبلغ نحو 0.5

مليغرام (إحدى الجرعات المتوافرة من
دون الـحــاجــة إلــى وصـفــة طبية) بعض
ً
ال ـفــوائــد .وتـسـتـطـيــع أي ـضــا االسـتـعــانــة
بأدوية منومة مثل ،Ambien، Lunesta
وغيرهما .ولكن الجأ إلــى هــذه األدويــة
ك ـحــل أخ ـيــر ألن ـهــا تـسـبــب ال ـن ـعــاس في
اليوم التالي.
ً
أخيرا ،إذا كنت تخطط الجتماع بالغ
األهمية وتعلم أن من الضروري أن تكون
ً
متيقظا بالكامل خالله ،فحاول الوصول
قبل بضعة أيــام إذا أمكنك ذلــك .وهكذا
يتسنى لجسمك الوقت الكافي للتأقلم
مع التوقيت الجديد ،ما ّ
يحد من احتمال
أن تشعر بـتــأثـيــرات اض ـطــراب اختالف
الـتــوقـيــت عـنــدمــا تـحـتــاج إل ــى مـقــدراتــك
العقلية حادة ومتيقظة.

د .رضوان سهيل

23

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3634األحد  24ديسمبر  2017م  6 /ربيع اآلخر  1439هـ

ّ
توقعات عالم الفلك ًمحمد فرعون لعام :2018
«األسد» األسعد حظا وعلى «الحوت» الحذر
القاهرة – هيثم عسران

«الجريدة» عن توقعات
المصري محمد فرعون إلى
تحدث عالم الفلك
ً
ً
األبراج في  ،2018معتبرا أن العام الجديد سيكون مليئا بالحوادث،

توقعات

ّ
وهو عام مولود برج األسد الناري .وأكد فرعون أن من سيتأخر في
اتخاذ القرار ستضيع فرصه باالستفادة من أية حظوظ مستقبلية.
محمد فرعون

الحمل
ّ
مواليد الحمل محظوظون في  .2018سيحققون
م ـكــاســب ك ـث ـيــرة ون ـج ــاح ــات ع ـ ــدة ،وحـظــوظـهــم
ستكون جيدة ال سيما فــي السفر خــارج البالد
ً
ً
واالرتـ ـب ــاط .مهنيا وعـمـلـيــا ،لــديـهــم فــي األشـهــر
ً
الـثــاثــة األولـ ــى ان ـفــراجــة كـبـيــرة ،خـصــوصــا في
إت ـمــام الـصـفـقــات والـمـكــاســب الـمــالـيــة ،وعليهم
ات ـخ ــاذ ق ــرارات ـه ــم ب ـســرعــة ،وال ـح ــذر م ــن ال ـت ــردد،

والنقل من العمل سيكون في صالح كثير منهم.
ُينصح مواليد الحمل بالخروج من أيــة مشكلة
بينهم وبـيــن زمــائـهــم أو شركائهم فــي العمل،
ً
خصوصا في ظل وجود شراكة بين مشروع ما،
كي ينطلقوا نحو النجاح وجني ثمار ما زرعوه.
ولـمــن يـضــاربــون فــي الـبــورصــة أو مــن يعملون
في القطاع الخاص عليهم بالشراكة والمغامرة

الثور

وال ـم ـجــازفــة ألن ـهــا سـتـعــود عـلـيـهــم بالمكاسب
المالية.
ً
ً
نفسيا وصحيا ،عليهم الحذر من المرور بأزمات
ً
تنعكس على حالتهم النفسية سلبا وتجعلهم
مكتئبين .وأفضلهم من سيخرج من هذه األزمة
بسرعة وتـكــون على األرج ــح بين شـهــري مايو
ويونيو .كذلك على المرضى ممارسة الرياضة.

الجوزاء
مواليد برج الجوزاء على موعد مع البشارات الجيدة واألخبار السارة
ً
والسعيدة والعلو فــي المكانة واعـتــاء المناصب واألرب ــاح ،فضال عن
السفر والــزواج واإلنـجــاب والتصالح مع الخصوم ...ذلــك كله وأكثر في
الـ .2018
يأخذ الجوزاء الحظ العالي من صديقه األسد ،وتكون العشرية الثانية
صاحبة أقوى الحظوظ وتأتي بعد ذلك العشرية األولى ثم الثالثة .ولكن
ً
عموما مواليد البرج كلهم محظوظون وفي علو وازدهار ،ويتفوق منهم

السرطان

من يجتهد في عمله ويكون كثير السعي ،فيما يخسر من يتكاسل وينام
حتى يضيع الحظ منه.
ً
أم ــا ع ــن االرتـ ـب ــاط وال ـ ـ ــزواج ،فـهـمــا ف ــي ان ـت ـظــار كـثـيــر مـنـهــم ،خـصــوصــا
الـفـتـيــات .يــدخــل الـبـعــض قـصــة حــب تنتهي بــاالرت ـبــاط ،وم ــن ك ــان على
خطوبة فيجتازها إلى الزواج .أما المتزوجون فينعمون بالحب والغرام،
إال القليل منهم تتصاعد المشاكل بينهم وبين الشريك حتى تكاد تصل
إلى االنفصال ال قدر الله ،واعلموا أن الفتن موجودة في هذا العام.

األسد
السنة لمواليد برج األسد البشرى
تحمل هذه ّ
السعيدة .تتحقق أهدافهم في أعمالهم كافة
والـ ـصـ ـفـ ـق ــات ف ـي ـج ـن ــون ال ـم ـك ــاس ــب ال ـمــال ـيــة
ال ـك ـب ـي ــرة وضـ ــربـ ــات الـ ـح ــظ غ ـي ــر ال ـم ـتــوق ـعــة
والترقيات ،ويعتلون المناصب ،وينجحون
في عمليات البيع والـشــراء ،كذلك في الــزواج
واالرتـ ـب ــاط ...ذل ــك كـلــه مــن الـمـتــوقــع أن يكون
ل ـمــولــود ب ــرج األسـ ــد الـ ـن ــاري ،صــاحــب أعـلــى
الـحـظــوظ فــي ع ــام  ،2018ذل ــك أن ــه المسيطر
والـشـمــس هــي رم ــز ال ـعــام بـمــا تتمتع بــه من
ق ــوة ون ـشــاط وســرعــة وع ـنــاد ون ـجــاح وعـلــو
ً
والسعي دائما إلى المقدمة ،فهي رمز الحياة،

ً
ما ينعكس حظوظا على مواليد برج األسد
كلهم ،في أمور حياتهم كلها.
حظوظهم العملية والمهنية عالية ،ف ــ2018
يحمل لهم مـفــاجــآت س ــارة كـثـيــرة .مــن منهم
كان يبحث عن عمل يوفق في الحصول على
ً
وظيفة مناسبة ،ويكون األجر المالي مجزيا،
وال ـب ـع ــض يـنـتـقــل م ــن ع ـمــل إل ــى آخ ــر أفـضــل
بـكـثـيــر ،وتـحـمــل ك ــل خ ـطــوة الـخـيــر ل ـهــم .أمــا
بالنسبة إلى من يعملون في القطاع الخاص،
فـيـنـجــزون صـفـقــات ج ــدي ــدة ع ــدة يحصلون
منها على مكاسب مالية كبيرة ،فيما يدخل
بـعـضـهــم ف ــي ش ــراك ــة نــاج ـحــة م ــع أش ـخــاص

ً
تعرفوا إليهم حــديـثــا .كــذلــك يسافر البعض
ل ـل ـع ـمــل خ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد وي ـ ـعـ ــود بــال ـم ـكــاســب
ً
ويكون موفقا في سفره.
العاملون فــي الـقـطــاع ال ـعــام ،يصادفهم حظ
قوي يجعلهم في المقدمة ومن الناجحين في
كل ما يسند إليهم من أعمال وترقيات ،وتكون
ّ
التقدم في المكانة أو
العالوات متتالية ،كذلك
الترقية إلى مناصب قيادية .بالنسبة إلى من
يخوضون غمار التجارة ،فتكون صفقاتهم
ً
مربحة والتوسع فيها أكيدا ،ومن يدخل في
شراكة جديدة تكون المكاسب في انتظاره.

يحمل برج العقرب لمواليده في  2018البشرى السعيدة ،ويكون الحظ
إلى جانبهم بقوة ويهديهم المكاسب المالية ويساعدهم على تحقيق
ً
أهدافهم .عليهم االستعداد لذلك نظرا إلى وجــود كوكب المريخ الذي
ينعكس على أبـنــاء بــرج الـعـقــرب بالحظ الـعــالــي واألخ ـبــار السعيدة،
فتتغير حالهم إلى األفضل .كذلك يحظون بتطورات كبيرة في النواحي
الخاصة بعملهم ،كذلك على الصعيد األسري.
ً
ً
أما عمليا وماليا ،فالباحث منهم عن عمل يوفق بأمر الله ويحصل
على وظيفة مناسبة ،وما عليه إال بذل قصارى جهده كي يحقق النجاح
فـيـهــا ويـثـبــت قــدمـيــه .تنتظر الـعــامـلــون فــي األع ـم ــال ال ـحــرة والـقـطــاع
الخاص المكاسب المالية الكبيرة ،واألرباح ألصحاب المشاريع تكون
مـتــوافــرة وال خــوف عليهم مــن شــراكــة أو سفر ،فالكل رابــح لــو اجتهد

القوس

الحظ والتألق والتغيرات الكبيرة نحو األفضل
فــي انـتـظــار مــوالـيــد بــرج الــدلــو فــي الـ ــ،2018
ً
فهنيئا لهم التفوق والنجاح وحظوظهم
الـ ـق ــوي ــة .أفـ ـض ــل ش ــري ــك ل ـه ــم هـ ــو ب ــرج
األس ــد ،وتـكــون

ال ـح ـظــوظ إل ــى جــانـبـهــم طـ ــوال ال ـع ــام وت ـســاعــدهــم في
تخطي الـعــراقـيــل والـصـعــوبــات ،وتغير حياتهم على
األصعدة كافة ،وفي هذا العام يتفوقون على غيرهم
م ــن مــوال ـيــد األب ـ ــراج األخ ـ ــرى ،وتــأتـيـهــم الـمـكــاســب
واألرباح من الجهات كافة.

وأخلص النية في عمله .يتوسع البعض في أعماله ،فيما ينجز اآلخرون
ً
خطوات تأخروا فيها كثيرا في األعوام السابقة ،ويكونون على موعد
مع النجاح فيها ،ويطلب البعض منهم المشاركة في مشاريع كبيرة.
ً
ً
عموما ،على مواليد العقرب اقتناص الفرص .يكسب البعض ماليا من
ومشتر ،وعليه أال ينزعج إن تــوتــرت أمــوره
خــال وساطته بين بائع
ٍ
بـعــض ال ـشــيء وتـعــرقـلــت ،فـســرعــان مــا تستقيم األمـ ــور .الـعــامـلـيــن في
القطاع العام ،تكون خطواتهم جيدة وينالون محبة رؤسائهم ،وتكون
المكافأة أو الترقية في انتظارهم الجتهادهم .أما بيت المال فيمتلئ
خالل العام  2018بالمكاسب واألرباح ،ويكون المدخول أكثر بكثير من
ً
النفقات ،والكثير منهم يربح أمواال بطرائق عدة ،كذلك يكسب البعض
قضايا كان لديه فيها نزاع.

الجدي

غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـت ــزوجـ ـي ــن
عـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــة
ً
وتسبب لهم توترا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا وت ـعــرق ـل ـهــم
ع ـ ـ ـ ـ ــن أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
ً
م ـه ـم ــة ،خـ ـص ــوص ــا ت ـل ــك ال ـتــي
ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ــال ـ ـ ــزواج .ل ـ ـ ــذا ع ـل ـي ـهــم
الـ ـ ـح ـ ــذر م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وال ـن ـظ ــر
إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل .أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـم ـتــزوج ـيــن ،فـيـمـ ّـر الـبـعــض مـنـهــم بمشاكل
كثيرة مع الشريك ،فمنهم من يجتازها ومنهم
من يتعرقل وتتصاعد المشاكل حتى تصل إلــى حد
االنفصال.

الدلو

حظوظ العذراء في  2018متوسطة وجيدة لدى البعض ،وعلى
مواليد هذا البرج السعي إلى أهدافهم ،والنشاط الزائد مطلوب
منهم في العام الجديد ليكملوا نجاحاتهم التي بــدأوهــا في
العام السابق ويحافظوا على المستوى الــذي يعيشون فيه.
ال ــدخ ــول ف ــي ش ــراك ــة يـجــب أن تـسـبـقــه دراسـ ــة دق ـي ـقــة ،وينجز
ً
ً
البعض صفقات ناجحة ،ويكون السفر مفيدا ومربحا لكثيرين
ً
منهم وتأتيهم األم ــوال ،ولكن ليس بقدر احتياجهم .عموما،
العام مليء بالحوادث ،السعيدة منها وغير السعيدة.
على صعيدي المال واألعمال ،يكون عدم تغيير العمل والثبات
فــي الوظيفة أفضل لكثيرين منهم ،ال سيما مــن يعملون في
القطاع الخاص ،وعليهم أال يتسرعوا في الدخول في شراكة
أو عمل جديدين ،فال بد من أن يكونوا حذرين في التعامل مع

األشخاص الذين يدخلون حياتهم في هذا العام ألن بعضهم
سيتعرض لخسارة بسبب أصدقاء جدد ،فيما يحصل البعض
منهم عـلــى أم ــوال مــن م ـيــراث أو مكسب بــالـحــظ كمسابقة أو
عمولة من عملية بيع ،وثمة من يبيع قطعة أرض أو شقة أو
سيارة أو شركة.
المتخصصون في الفن ،ينالون عروض أعمال معقولة يكون
ً
النجاح فيها بحسب االختيار واالجتهاد ،وكل وفقا لقدراته
الـخــاصــة .وعلى مواليد الـبــرج عــدم المغامرة والمجازفة في
األموال أو بالعمل ،إذ سيعود عليهم ذلك بالخسارة الفادحة.
ولمن يضاربون في البورصة عليهم توخي الحيطة والحذر
وعدم المغامرة باألموال.

العقرب

تلك المكاسب هو الــرابــح ،أمــا من يتعامل
ً
معها باستهتار فيكون خــاســرا ،ويـسـ ِّـدد
ً
ال ـب ـعــض م ـن ـهــم دي ــون ــا ك ــان ــت مستحقة
عـلـيــه .أم ــا مــن يـضــاربــون فــي الـبــورصــة
ف ـ ـي ـ ـجـ ــدون فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــازفـ ــة بـ ـ ــاألمـ ـ ــوال
مكاسب كبيرة ،لذا أقدموا وال تترددوا
في أية خطوة .ولمن يعملون في القطاع
الخاص واألعمال الحرة فجميع األبواب
مفتوحة لهم وما عليهم إال أن يستغلوها
وي ـت ـق ــدم ــوا وال ي ـ ـتـ ــرددوا ب ـف ـتــح م ـشــاريــع
جديدة.

يـبـقــى ال ـحــظ إل ــى جــانــب مــوال ـيــد ب ــرج ال ـق ــوس خــال
ع ــام  ،2018ويـســاعــدهــم عـلــى تغيير حـيــاتـهــم إلــى
األف ـ ـضـ ــل ،وي ـس ـت ـم ــدون ذلـ ــك م ــن بـ ــرج األس ـ ـ ــد ،وي ــا
ً
ليتهم يستطيعون أن يغيروا بعضا مــن عيوبهم
ً
الـتــي كـثـيــرا مــا تعرقل نجاحهم كــالـتــردد والــوصــول
إلى الهدف متأخرين ،مما يؤخر نجاحهم ويقلل من
مكاسبهم.
يكمن الحظ هذا العام في برج ناري وعنيد وصدامي
ً
هــو األس ــد ،لــذا فــإنــه لــن ينتظرهم طــويــا ،إذ تأتي
الفرص وسرعان ما تختفي ،من ثم ال وقت للتردد
ً
أو االنتظار ،فمن يصل أوال يكون الرابح ،وعليه
تعويض ما فاته والتعلم من أخطاء الماضي.
بالنسبة إلــى الـحــب والـ ــزواج ،تـعــود إلــى حياة

كان  2017عام مواليد برج السرطان ،وحمل معه
الحظوظ العالية والسعيدة لهم .أما بالنسبة إلى
عــام  2018فحظوظهم فيه قليلة ،وتحتاج منهم
إل ــى الـتــأنــي والـتــريــث وع ــدم الــدخــول فــي أي ــة أعـمــال
جــديــدة ،وأن يبذلوا قصارى جهدهم كي ال تكون
خسارتهم كبيرة ،وال تتراكم عليهم الديون .إياهم
ً
والمغامرة والمجازفة ،خصوصا باألموال.

أما بالنسبة إلى العشريات ،فالعشرية الثالثة تكون
ً
األك ـث ــر ح ـظ ــا ،ذل ــك لـقــربـهــا م ــن ب ــرج األسـ ــد ،ث ــم تــأتــي
العشرية األولــى ،بينما يكون أبناء العشرية الثانية
أصحاب الحظ األقل ،وال يعني هذا أنها ليست سنة
جيدة ،ولكن ال بد من االنتباه كي ال يعاني البعض
ً
خسائر أو فشال في عمل أو مهنة.

العذراء

الميزان
ً
يعود الحظ القوي مجددا إلى مواليد برج
ال ـم ـي ــزان ويـمـنـحـهــم ال ـن ـجــاح وال ـت ــأل ــق في
كــل مــا يــدخـلــون فيه مــن أعـمــال أو عالقات
فــي عــام  ،2018فيحصلون على المكاسب
ً
المالية ويسددون بها ديونا كانت تراكمت
على البعض منهم خالل األعــوام السابقة،
فـيـمــا ي ـش ـتــري ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر عـ ـق ــارات أو
يغير سيارته ،وذلــك في النصف األول من
العام.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ب ـي ــت ال ـ ـمـ ــال ،ف ـت ــدخ ــل إل ـيــه
األم ــوال الكثيرة ،ومــن يحسن التعامل مع

حظوظ مواليد الثور متوسطة ،وعليهم أن يستغلوا الوقت لتعزيزها،
ويكثفوا جهدهم ليستفيدوا من كل فرصة .وإن شعروا بأن الحظ ليس
في صالحهم ،عليهم أن يتوقفوا وال يقدموا على اتخاذ أية خطوة ربما
يكون مصيرها الفشل أو الخسارة ال قدر الله.
ً
ً
أم ــا مهنيا وعـمـلـيــا ،فـمــن األف ـضــل االس ـت ـمــرار فــي الـعـمــل والـثـبــات فيه،
ً
ُ
وينصح كثير منهم بعدم الدخول في شراكة جديدة ،خصوصا مواليد
العشرية الثانية .في شهري أبريل ومايو يبرم البعض منهم أكثر من

صفقة أو يحظى بعمولة أو مكاسب مالية مــن ضــربــة حــظ ،والبعض
ً
منهم ِّ
يسدد جزءا من ديونه ،وثمة من يدخل نفسه في مشاكل مع بعض
الزمالء في العمل كان في غنى عنها وتعود عليه بالخسارة ،من بينها
التأخر في الترقية أو الخروج من شراكة.
وعــن بيت ال ـمــال ،الـمــدخــول لــدى مــوالـيــد الـثــور يـكــون أقــل مــن النفقات،
فتتفاقم الديون لدى البعض .أما من يضاربون بأموالهم في البورصة
فعليهم الحذر من المغامرة والمجازفة ،من ثم لن تكون خسارتهم كبيرة.

كانت حظوظ أبناء برج الجدي ممتازة في  ،2017وتتواصل معهم
في  ،2018لكنها ستكون أقل من المعدل المتوسط ،وهو عام زراعة
ال حصاد ،وواجب على مواليد الجدي أن يأخذوا الحيطة والحذر
قبل اإلقدام على أي جديد كي ال يكون مصيرهم الفشل والخسائر.
ً
ولـمــا كــان الـحــظ مــوجــودا فــي بــرج ن ــاري ،فاألخير يحمل لغيره
ً
ً
حظوظا لن تبقى طويال وعلى مواليد األبراج األخرى االستفادة
ً
ً
منها سريعا لتحقيق أهــدافـهــم ،ولكن يبقى األمــر مختلفا لدى
مــوالـيــد ب ــرج ال ـجــدي ،فالمطلوب ال ــدراس ــة الـجـيــدة قـبــل الــدخــول
في بيع أو شــراء أي شيء أو النقل من مكان إلى آخر أو عقد أية
صفقات أو الــدخــول فــي عالقة وارت ـبــاط وزواج أو شــراكــة .كذلك
عليهم الحذر من التسرع ،إذ ستختلف الحظوظ على حسب ميالد
ً
الشخص وموقعه في العشريات الـثــاث .مثال ،مولود العشرية
الثالثة تكون حظوظه أفضل من مولود العشرية األولى ،رغم أن

ً
األخير سيكون أفضل من المولود في الثانية ،وهو األقل حظا.
ً
ً
أما ماليا وعمليا ،فيحظى باالستقرار في العمل من يتعاملون بهدوء
مــع األم ــور ويـبـعــدون أنفسهم عــن الـضـغــوط والـتــوتــر والـعـصـبـيــة ،أو
صراعات مع الزمالء والرؤساء في العمل .ومن بين مواليد هذا البرج
ً
من سيحققون نجاحات كبيرة في عملهم ويجمعون أمواال كثيرة ،وهم
األشخاص المجتهدون الذين يحسنون استعمال حظوظهم والقادرون
على تحويل تلك الحظوظ إلــى أمــور تسعدهم وهــم كثر ممن ينتمون
إلى برج الجدي فهم محبون للعمل وقادرون على النجاح مهما قابلهم
من عقبات وصعوبات.
ً
اجتماعيا ،لن تخلو سنة بعض مواليد الجدي من مواجهات عنيفة
مع األخــوة وبعض األصــدقــاء ،ربما تتطور إلــى قطيعة وخصام .على
المتزوجين االبتعاد عن الدخول في نقاشات ومجادالت مع الشريك كي
ال تتصاعد األمور بينهم.

الحوت
مواليد برج الحوت المائي هذا العام على موعد مع الحظوظ المتوسطة .مطلوب منهم
الحيطة والحذر قبل اإلقدام على أي تغيير وتجديد في حياتهم ،ويبقى الثبات في المكان
ً
نفسه األكثر أمانا بالنسبة إليهم إن كان في العمل أو في االرتباط ،وفي نواحي الحياة
كافة.
ً
ً
ماليا وعمليا ،الثبات في الوظيفة نفسها وعــدم تغييرها أفضل للعاملين في القطاع
الخاص حيث تكون نسبة األمــان كبيرة ،فال يخاطرون في االنتقال إلــى عمل جديد لن
يستمروا فيه .أما الشراكة فال يلجأون إليها إال في أضيق الحدود ،وإن كان ال بد منها

فعليهم أن يحسنوا اختيار الشريك ،والبعض منهم يتفق على أكثر من صفقة تجارية.
كذلك عليهم أال يسافروا ويكونوا حذرين عند الموافقة ،والبعض تأتيه المكاسب المالية
من خالل التوسط في عملية بيع أو شراء.
ً
ً
نفسيا وصحيا ،يشعر البعض بالتوتر والضيق في أوقات متفرقة من السنة ،والبعض
اآلخر يعزل نفسه أو يختفي عن الناس .ولكن كثيرين يخرجون من تلك الحالة بسرعة،
ً
فيما يتعرض البعض اآلخــر لوعكات صحية بسيطة .عموما ،على مواليد برج الحوت
ممارسة الرياضة ،وعلى المرضى منهم مراجعة الطبيب كل ستة أشهر.
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كلمات متقاطعة

ً
مـهـنـيــا :تميل إل ــى تضخيم بـعــض األم ــور
وهذا ليس في مصلحتك.
ً
عاطفيا ّ :
تحبب إ لــى شريك عمرك بكالمك
ّ
اللطيف وتلبية رغباته الملحة.
ً
اجتماعياّ :
يعم االزدهار حياتك االجتماعية
فتمتلىء بمناسبات جميلة.
رقم الحظ11 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـتـ ـض ــاي ــق م ـ ــن بـ ـع ــض ال ـم ـش ــاك ــل
والتعقيدات على صعيد العمل.
ً
عاطفيا :قد تصطدم بالحبيب ألسباب عائلية
ً
محض فكن متزنا.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــم بــواجـبــك تـجــاه أهـلــك ليوفقك
الله في حياتك.
رقم الحظ6 :

الدلو

كلمة السر

 -9أسـ ـ ـ ــوي وأصـ ـ ـل ـ ــح –
يقذف.
 -10ذن ــب (م) – بــالــي –
قتال.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 20يناير  18 -فبراير

ديزني الند

10

ً
مهنيا :أنت سعيد في عملك وهذا ما يجعلك
ً
ً
ومنفتحا.
ناجحا
ّ
ً
يخف التشنج العاطفي الذي ّ
تمر به
عاطفيا:
ويعود الوئام إلى عالقتكما.
ّ
ً
ّ
تتعرض إلساءات من دون حق من
اجتماعيا:
شخص قريب لك.
رقم الحظ4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتخذ قرارات استثمارية للمدى البعيد
بعد نجاحك على المدى القصير.
ً
عاطفيا :يدخل أحد من الطرف اآلخر حياتك
من دون استئذان.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :رب ـم ــا تـخـشــى ع ـلــى ص ـحــة أحــد
الوالدين ألنه ّ
يمر بوعكة صحية.
رقم الحظ12 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّ
بالتروي واالهتمام
مهنيا :ينصحك الفلك
باألمور التي تعنيك.
ً
عــاطـفـيــا :شــريــك حـيــاتــك يــدعـمــك بـكــل قــواه
ً
ً
ويثق بك وثوقا شديدا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـه ـتـ ّـم بـقـضـيــة إرث م ـع ـقــدة أو
ّ
تراثية.
باقتناء أشياء
رقم الحظ5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :انتبه من خطأ قد تقترفه في وظيفتك
ً
قد يكلفك غاليا.
ً
ً
عاطفيا :دع للصلح مكانا فأنت ال تقوى على
فراق الحبيب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـب ــدأ ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى وضـعــك
العائلي بعد إهمالك الطويل.
رقم الحظ3 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنياّ :
يزودك الفلك بأفكار براقة فتتضح
أمامك دروب النجاح.
ً
عــاطـفـيــا :مـشــاحـنــة الـشــريــك أم ــام الـغــربــاء
بهجرك.
تزعجه
ويفكر ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــنــب ال ـنــزاعــات وال تخالف
القوانين واألنظمة ألنك مستهدف.
رقم الحظ19 :

8

ا ك د

م ح

8

 9س ا

م

ص ر ي ر

7

التالوة.
 -6الـجـمــع مــن «ق ـمــة» –
مخلص.
 -7شهر هجري – (منى
 )....ممثلة سورية.
 -8القيادة والرياسة (م)
– قط (م).

 10ب ر ج خ ل ي ف هـ

6

ت

ب

 -1رمـ ــز ري ــاض ــي (م) –
األرباح.
 -2المولود حين والدته
– من الحيوانات (م).
 -3م ـهــرب (م) – تخلط
الشيء في الشيء.
 -4للنداء – استمرا (م).
 -5ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل – يـ ـج ــود

1

مـهـنـيـ ًـا :ال تـتـفـ ّـوه ب ـ ّ
ـأي مـعـلــومــات عــن سرية
مهنتك كي ال تنعكس عليك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ك ــن عـلــى ق ــدر ن ـظــرة ال ـشــريــك إلـيــك
ً
ً
احتراما وتقديرا.
ً
اجتماعيا :استوعب مزاج أحد األصدقاء كي
ال تفتعل مشكلة معه.
رقم الحظ15 :

 23يوليو  22 -أغسطس

1
2
7
8
3
9
6
5
4

ً
عموديا:

1

2

3

4

5

6

7

8

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

الحلول

4
8
2
1
7
5
3
6
9

 -1ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــي –
مسؤوليات وأعمال.
 -2الــذي يشق ويفلق –
حسن الخلق.
 -3بحر – حطماها.
 -4ف ـ ـعـ ــل مـ ـنـ ـك ــر – مــن
أسماء الله الحسنى.
 -5م ـ ــن أ ق ـ ــار ب ـ ــي (م) –
إحسان.
 -6أنعم – أسد.
 -7جـمـهــوريــة إفــريـقـيــة
عاصمتها ياموسوكرو.
 -8عاصمة بنجالديش
(م) – رأى (م ـب ـع ـثــرة) –
صفار بيض.
 -9االب ــن األك ـبــر للنبي
نوح – صوت القلم.
 -10م ــن م ـع ــال ــم إم ـ ــارة
دبي.

ً
م ـه ـن ـيــا :تـشـعــر بــأنــك ت ـمـ ّـر بـمــرحـلــة مـمـيــزة
ً
ستنعكس على عملك إيجابيا.
ً
عاطفيا :يستلطفك اآلخــرون فتشتعل غيرة
الحبيب ويجادلك في األمر.
ً
اجتماعيا :ال تـبــذر مــالــك بـشــراء ل ــوازم غير
ضرورية لبيتك.
رقم الحظ14 :

4

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

3
7
5
9
4
6
8
1
2

منتزه
عالم
دمار
توقيت
شمعة

عبور
تاريخ
حطام
وفاة
طير

خير
طقس
درجة
كذب
حوار

فلك

sudoku

من  9أحرف وهي اسم مدينة ألعاب افتتحت ألول
مرة في عام . 1955
ر

tawabil@aljarida●com
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9
1
3
8
2
5
4
7
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ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـت ــأخ ــر ع ــن ت ـس ـل ـيــم أع ـم ــال ــك فــي
مواعيدها الصحيحة.
ً
عاطفيا :يحقق شريك عمرك األرباح عن طريق
استثمار عقاري.
ً
اجتماعيا :ال تخالف القوانين العامة مهما
ّ
كانت األسباب وتمسك بالنظام.
رقم الحظ7 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ينبغي لك البحث بأمور مالية قبل
أن تتراكم عليك.
ً
عاطفيا :يتحمل الشريك الكثير من تصرفاتك
غير المسؤولة فانتبه.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تنسى موعدا اجتماعيا وتضطر
إلى االعتذار من صاحبه.
رقم الحظ18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :حاذر الفوضى في عملك وال تعمد
إلى البلبلة بين الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :تبدوان متحمسين تماما لمشروع
يتعلق بمستقبل حياتكما.
ً
ً
اجتماعيا  :من األفضل لك البقاء وحيدا
على مجالسة شخص سيئ.
رقم الحظ17 :
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سيارات

تيرين 2018
ع
ا
ل
م
آ
خ
ر
م
ن GMC

يوسف العبدالله

ً
في عالم آخر من  ،GMCتأتي تيرين  2018الجديدة كليا
بمواصفات عالية األداء ،وغير مسبوقة ،لتقارع منافساتها بكل قوة
وعزم ،بمحركي توربو  4سلندرات ،وناقل حركة أوتوماتيكي  9سرعات،
بنكهة عائلية وشبابية مليئة بالتفاصيل" .الجريدة" تسلط الضوء اليوم عليها ،من خالل
صفحة السيارات األسبوعية ،للحديث عنها ،بعد تجربة قيادتها ،بدعوة خاصة من شركة
محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ،الوكيل الحصري لها في البالد.

تمنحك مجموعة
من تقنيات مساعدة
السائق واألمان
لتتمكن من التنقل
بكل ثقة في جميع
االتجاهات

فــي فـصــل جــديــد مــن عــالــم  GMCاألمـيــركـيــة،
جاء ت لغة التصاميم الخاصة بعالمة "جي إم
سي" بتصميم هندسي ذكي يحدد هوية عالمة
السيارات الرياضية المدمجة الشهيرة.
ج ـ ــاء ت ج ــي إم س ــي ت ـيــريــن الـ ـج ــدي ــدة ،بعد
إطالقها من شركة محمد صالح ورضا يوسف
بهبهاني في البالد ،بمواصفات حديثة وغير
مسبوقة.
فـبـعــد  7سـ ـن ــوات م ــن إط ــاق ـه ــا ال ـن ــاج ــح في
األس ـ ـ ــواق األم ـيــرك ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة وف ــي منطقة
الخليج ا لـعــر بــي ،يتم تصنيع تيرين الجديدة
في أميركا الشمالية .وتكتسب النسخة الجديدة
مــن س ـيــارة ال ـك ــروس أوف ــر الـمــدمـجــة تصميما
جــديــدا بشكل كــامــل مــن الــداخــل وال ـخ ــارج ،مع
ِّ
يجسدان معالم القوة
توافرها بمحركي تيربو
والديناميكية فيها ،وناقل حركة أوتوماتيكي
معزز الكفاء ة بــ 9ســرعــات ،وهــذا التطبيق هو
األول من نوعه لمجموعة طرازات "جي إم سي".

سرعة وأداء
وتـتــوافــر سـيــارة تيرين الـجــديــدة بمحركين
جديدين؛ أحدهما محرك توربو بسعة  1.5لتر
بقوة  170حصانا ،والثاني محرك توربو بسعة
 2.0لتر بقوة  252حصانا ،وكالهما يتطابق
مــع ناقلي ا لـحــر كــة األوتوماتيكيين الفريدين
الجديدين بتسع ســرعــات .ويوفر محرك سعة
 2.0لـتــر تــوربــو ســرعــة أق ــوى ودرج ــة أعـلــى من
األداء ،مقارنة بمحرك توربو اآلخر بسعة  1.5لتر.
ويـتـمـيــز نــاقــل ال ـحــركــة اإلل ـك ـتــرونــي الــدقـيــق
بحدة التحكم ،ويــوفــر مساحة أكبر للتخزين،
من خالل استبدال مقبض ناقل الحركة التقليدي

بمصابيح أمــامـيــة بتقنية  ،LEDوعـجــات من
ً
األلمنيوم ملمعة آليا بقياس  19بوصة ،والتي
تعد قياسية في طراز دينالي.
وت ـت ـم ـيــز ج ـم ـيــع الـ ـ ـط ـ ــرازات األخـ ـ ــرى بـمـيــزة
ا لـمـصــا بـيــح بتقنية  LEDو ب ـمــزا يــا المصابيح
الخلفية .وتعد المصابيح األ مــا مـيــة ،الثنائية
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ،والـ ـع ــالـ ـي ــة الـ ـكـ ـث ــاف ــة ( )HIDمــن
المواصفات القياسية في طرازي  SLEو.SLT
وتــأتــي الـعـجــات بـقـيــاس  17بــوصــة بشكل
قـيــاســي ف ــي طـ ــراز  ،SLEفـيـمــا ت ـكــون الـعـجــات
ب ـق ـيــاس  19ب ــوص ــة اخ ـت ـيــاريــة ف ــي طـ ــراز ،SLE
وقياسية في طراز .SLT

األمان واالتصال
(تصوير جورج ريجي)
بناقل للحركة إلكتروني يتكون من أزرار سهلة
االستخدام.
وتأتي تيرين الجديدة بمواصفات قياسية
مع نظام "جــي إم ســي" المميز للتحكم بالدفع
من السائق وفق ظروف القيادة .وتعتبر بعض
الـعـنــاصــر كـنـمــط االس ـت ـجــابــة لـنـظــام الـتـســارع
مثالية لنماذج القيادة.

تصميم مختلف
ويرمز الشكل الخارجي الجريء لسيارة تيرين
الـجــديــدة إل ــى فـصــل جــديــد فــي لـغــة التصاميم
الخاصة بعالمة "جي إم سي" ،ما يدعم سلسلة
الـتـمـيــز ال ـت ــي اش ـت ـهــرت ب ـهــا ه ــذه ال ـعــامــة مع

شبك جريء
مع وجود ثالثة خيارات ،يتميز كل طراز بالشبك
ً
ً
الـخــاص بــه ،ليترك انطباعا أوال يصعب نسيانه،
ول ـي ـت ـخــذ م ـك ــان ــة ي ـت ـف ــرد م ــن خ ــال ـه ــا بـتـصـمـيـمــه
الخارجي بين جميع المركبات األخرى.

مصابيح خلفية

إضاءة مميزة بشكل حرف C
ت ـســاعــد اإلض ـ ـ ــاءة الـمـمـيــزة
ب ـش ـكــل حـ ــرف  Cع ـل ــى تـحــديــد
مالمح القوة في واجهة تيرين،
فـيـمــا تـمـنـحــك مـصــابـيــح HID
األم ــام ـي ــة إضـ ـ ــاءة م ـثــال ـيــة في
الظالم أو الضباب.

ُ
تكمل اإلضاءة الخلفية مع مصابيح
 LEDالمميزة تصميم تيرين الجريء من
األمام كما من الخلف.

تجربة ةديرجلا.

قيادة مريحة على الطريق وثابتة رغم السرعة!
بعد تجربة "الـجــريــدة" لألميركية  GMCتيرين 2018
ً
الجديدة كليا ،عقب قيادتها في شوارع البالد ،أثبتت بكل
جدارة أنها ثابتة على الطريق ،رغم سرعاتها العالية.
وك ــان للتجربة طــابــع الــراحــة فــي الـقـيــادة ،ففي تجربة
تيرين الجديدة هدوء داخلي بعيد كل البعد عن ضوضاء
ً
الطريق ،وذات متانة واضحة مختلفة تماما عن الكثير من
المركبات األميركية ،التي غالبا ما تكون عكس ذلك ،لكنها
أتت بتصور مختلف ،وأداء غير مسبوق.

ً
مجهزة بمحركين توربو أقواهما  252حصانا
بسعة  2.0لتر وناقل حركة  9سرعات

ولعل الحديث عن الفرامل أمر مهم ،حيث بعد تجربتها
كــانــت الـمـفــاجــأة ،بتزويد تيرين الـجــديــدة بأنظمة فرامل
متطورة وقوية تواكب أداءها الجميل.
كما َّ
تميزت برحابتها ووسع داخليتها ،فتم تصميمها
بداخلية متطورة وعصرية ،وشاشة خلفية ذات وضوح
ـال ،وسـمــاعــات ذات أنظمة مـتـطــورة ،وصــوت ذي أبعاد
عـ ٍ
ً
سينمائية ،فضال عن تزويدها بمقاعد مريحة جدا تعكس
اهتمام األميركية  GMCبها.

عناصر أكـثــر قــوة وجــاذبـيــة وتـنــاسـقــا ،ومثال
ع ـلــى ذل ــك م ـي ــزات ال ـش ـبــك األم ــام ــي واإلضـ ـ ــاءة.
ً
وتم تطوير شكل السيارة ،ليمنحها انخفاضا
ً
مميزا يتناسب مع اندفاع الهواء بكفاءة وهدوء
مثاليين.
ويتميز التصميم الجديد المطور لسيارة جي
ً
إم سي تيرين دينالي الجديدة كليا عن الطرازات
األخرى ،من خالل شبك أمامي مصقول وملمع
من الكروم ،ومواصفات خاصة ،ضمنها :لوحة
أجهزة البيانات بلون الهيكل الخارجي ،مقاعد
منخفضة ،سكك من الكروم على السقف ،مقابض
ل ــأب ــواب ،أغـطـيــة لـلـمــرايــا الـجــانـبـيــة وشــرائــح
جانبية للهيكل.
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن ه ــذه ال ـس ـيــارة م ــزودة

تمنحك مركبة األداء الرياضي تيرين الجديدة
ً
كـلـيــا مـجـمــوعــة مــن تـقـنـيــات مـســاعــدة الـســائــق
واألمــان ،لتتمكن من التنقل بكل ثقة في جميع
ُ
االت ـج ــاه ــات ،وال تـغـنــي مــواص ـفــات األمـ ــان عن
مسؤولية السائق في تشغيل السيارة بطريقة
ً
سليمة وآمنة .على السائق أن يبقى متنبها إلى
حركة المرور ،والمحيط ،وجميع ظروف الطريق
في كل األوقات.
وتــم تصميم نظام المعلومات والترفيه في
ً
تيرين ،ليكون بسيطا وسهل االسـتـخــدام .مع
الشاشة الملونة قـيــاس  8إنـشــات ،الـتــي تعمل
باللمس وتقنية  ،Bluetooth3تبقيك تيرين
ً
ً
ا لـجــد يــدة كليا متصال بعالم مــن المعلومات،
ً
والتواصل والترفيه ،أيا كانت رحلتك.

محرك  xمحرك
محرك توربيني
 I-4بسعة  2.0لتر

ً
قوة  252حصانا وعزم دوران
 353نيوتن متر
● ّ
يقدم ً
أداء واستجابة استثنائيين
● قياسي في  SLEموديالت الدفع الرباعي،
و SLTودينالي
● ناقل حركة أوتوماتيكي بـ  9سرعات
● تقنيات إيقاف /تشغيل متطورة
●  13.6كيلومترا /لتر مشترك
● فتحة تعبئة وقود دون غطاء
● نظام دفع رباعي

محرك توربيني
 I-4بسعة  1.5لتر

ً
قوة  170حصانا وعزم دوران
 273نيوتن متر
● ّ
يقدم ً
أداء واستجابة استثنائيين
● قياسي في  SLEموديالت الدفع الرباعي
● ناقل حركة أوتوماتيكي بـ  9سرعات
● تقنيات إيقاف  /تشغيل متطورة
●  15.9كيلومترا /لتر مشترك
● فتحة تعبئة وقود دون غطاء
● نظام دفع أمامي
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«غفار الزلة» تكتسح الجوائز ...و«الرحمة» أفضل عرض متكامل
في ختام مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 18

محمد جمعة

حصدت مسرحية «غفار الزلة»،
لفرقة مسرح الخليج ،نصيب
األسد من جوائز مهرجان
الكويت المسرحي ،في حين
نالت فرقة المسرح الكويتي
بعرض «الرحمة» جائزة أفضل
عرض متكامل.

مرزاق بقطاش يفوز بجائزة
آسيا جبار للرواية
من ثم دعا خليفة وحسن رئيس
ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ال ـف ـن ــان جــاســم
النبهان إللقاء كلمة لجنة التحكيم،
وال ـك ـشــف ع ــن أبـ ــرز ال ـتــوص ـيــات،
حيث قال" :نفخر بوصول مهرجان
الكويت المسرحي إلى دورته الـ،18
وهي بمثابة استمرار ألول دورة
لهذا المهرجان ،الذي ُبذل من أجله
الكثير من الجهود إلقامته في ذلك
الــوقــت ،تأكيدا لــدور المسرح في
ه ــذا المجتمع الـمــدنــي المتطور
واإلن ـس ــان ــي ال ـكــوي ـتــي الـمـتـنــور،
ولــن ننسى رفـقــاء الطريق الذين

وضعوا األساس لهذا المهرجان".
وأضاف النبهان" :من خالل هذا
المهرجان ،حقق المسرح في الكويت
بـيــن أقــرانــه مــن الـمـســارح العربية
التميزِّ ،
لنغير الصورة المطبوعة،
بـ ــأن ال ـم ـس ــرح لــدي ـنــا يـنـتـمــي إلــى
اإلن ـســان ال ـب ــدوي ،ال ــذي ال تتعدى
ثقافته الخيمة والجمل".
وتابع" :لكن هذه الصورة َّ
تغيرت
الـ ـي ــوم ،وأصـ ـب ــح ب ـعــض الـفـنــانـيــن
الكويتيين أو الخليجيين منافسين
بإبداعهم عالميا ،مــن خــال إبــراز
الصورة الحقيقية لإلنسان الكويتي،

وكـ ــل ذلـ ــك ب ــدع ــم م ــن الـمـســؤولـيــن
والحكومة ،التي تعي دور المسرح
في هذا المجتمع المتطور والمتقبل
والمتواصل بثقافة اآلخرين ،وفي
النهاية ال يسعني إال أن أحييكم
ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،لـ ـحـ ـض ــورك ــم وت ـف ــاع ـل ـك ــم
اإليجابي مع ما قدم لكم من إبداعات
مسرحية في هذه الدورة".
وأوجز النبهان أهم النقاط التي
الحظتها اللجنة فيما يلي:
أوال :غ ـ ـيـ ــاب ال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا
ف ــي م ـع ـظــم الـ ـع ــروض الـمـســرحـيــة
بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـلــى مـبــدأ

ال ــوح ــدة الـعـضــويــة بـيــن العناصر
المختلفة للعرض المسرحي.
ث ــانـ ـي ــا :ال ـج ـم ــع ب ـي ــن وظـيـفـتــي
ال ـم ــؤل ــف وال ـم ـخ ــرج ف ــي كـثـيــر من
عــروض المهرجان ،ما ترتب عليه
تحجيم إعمال الخيال على مستوى
اإليقاع المرئي والمسموع ،وعالقته
بالتركيب الدرامي.
ثــالـثــا :طـغـيــان األداء الـخــارجــي
ع ـلــى ب ـعــض الـمـمـثـلـيــن بــال ـصــورة
التي ترسي من قيم الشكالنية في
األداء دونما االعتماد على األفعال
الداخلية.
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أعلن أعضاء لجنة التحكيم تباعا جوائز
المهرجان ،التي جاءت على النحو التالي:
جــائــزة أفضل عــرض متكامل :مسرحية
«الرحمة» لفرقة المسرح الكويتي.
ج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـخ ــرج (ج ــائ ــزة ال ــراح ــل
منصور المنصور) :د .عبدالله العابر عن
مسرحية «غفار الزلة» لفرقة مسرح الخليج
العربي.
ج ــائ ــزة أف ـض ــل مـمـثــل دور أول (ج ــائ ــزة
الــراحــل كـنـعــان ح ـمــد) :عـلــي الحسيني عن
مسرحية «الرحمة» لفرقة المسرح الكويتي.
جائزة أفضل ممثلة دور أول :سماح عن
مسرحية «صالحة» لفرقة مسرح الشباب.

ج ــائ ــزة أف ـضــل مـمـثــل دور ث ــان :مـشــاري
المجيبل عن مسرحية «غفار الــزلــة» لفرقة
مسرح الخليج العربي.
ج ــائ ــزة أف ـضــل مـمـثـلــة دور ثـ ــان :لــولــوة
المال عن مسرحية «صالحة» لفرقة مسرح
الشباب.
جــائــزة أفـضــل مــؤلــف مـســرحــي :فطامي
العطار عن مسرحية «ليلة ربيع وعين قمراء»
لشركة المهندز لإلنتاج الفني.
جــائــزة أف ـضــل أزي ـ ــاء :د .فـهــد ال ـمــذن عن
مسرحية «غفار الزلة» لفرقة مسرح الخليج
العربي.
جائزة أفضل مؤثرات صوتية :عبدالله

البلوشي عن مسرحية «غفار الزلة» لفرقة
مسرح الخليج العربي.
جائزة أفضل ديكور :فيصل العبيد عن
مسرحية «الرحمة» لفرقة المسرح الكويتي.
جائزة أفضل إضاءة :عبدالله النصار عن
مسرحية «غفار الزلة» لفرقة مسرح الخليج
العربي.
جائزة أفضل ممثل واعد :مهدي القصاب
ع ــن م ـســرح ـيــة «ال ــرحـ ـم ــة» ل ـفــرقــة ال ـم ـســرح
الكويتي ،والتي تقدمها جريدة األنباء.
جائزة أفضل ممثلة واعــدة :دانة حسين
عــن مـســرحـيــة «مــوعــد م ــع» لـفــرقــة الـمـســرح
الشعبي ،والتي تقدمها جريدة األنباء.

راب ـع ــا :الـخـلــط بـيــن مصطلحي
الموسيقى من جانب ،والمؤثرات
الصوتية من جانب آخر في الئحة
العمل بالمهرجان.
خ ــامـ ـس ــا :عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود ج ــائ ــزة
للماكياج.
وأعلن رئيس لجنة التحكيم عن
توصيات اللجنة للدورة الـ ،18قائال:
"استحداث جائزة للسينوغرافيا،
واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث جـ ــائـ ــزة ل ـل ـمــاك ـيــاج،
وتعديل مسمى الجائزة من مؤثرات
ص ــوتـ ـي ــة إلـ ـ ــى أفـ ـض ــل مــوس ـي ـقــى،
والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات
بالحصول على الجوائز الفردية"،
متوجها بالشكر إلى مقرر اللجنة
عبدالعزيز صفر على جهده إلنجاح
هذا المهرجان.

مراسم التكريم
ب ـعــد ذل ــك ج ــرت م ــراس ــم تـكــريــم
ال ـل ـج ــان ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ال ـم ـهــرجــان
واإلعــان عن الجوائز ،حيث صعد
خشبة المسرح م .علي اليوحة ،ود.
بدر الدويش ،وأحمد التتان ،كما قام
األمين العام لوزارة الثقافة األردنية
هزاع البراري بتقديم درع للمهندس
علي اليوحة.
وتم تكريم رئيس لجنة التحكيم
الفنان جاسم النبهان ،واألعضاء:
د .سكينة مراد من الكويت ،وشادية
زيتون من لبنان ،ود .جمال الياقوت
من مصر ،وجمال سالم من اإلمارات.

ً
ميس العثمان ضيفة على نادي أعماق غدا إمام بدأ تصوير «عوالم خفية» في استديو النحاس

ً
يستضيف نادي أعماق الروائية ميس العثمان غدا في فندق كوستا ديل
سول في الساعة السابعة مساء ،للحديث عن روايتها "ثؤلول".
ً
ً
وقدمت العثمان في عملها السردي الروائي التاسع عمال أدبيا قيما،
لكن فرحتها لم تكتمل بهذا اإلنجاز األدبي الجميل ،إذ منع من التداول في
الكويت .ومن أجواء الرواية" :كنت طفلة لبست ثياب السيدات على عجل،
ب ــل ...على حين سقطة! فكيف ألهو بالدمى الشقراء بينما يركلني ابن
الغريب وينبهني غيرة؟ كبيرة رغما عني ،غبية ،منبوذة بشكل ال أفهمه،
فكيف لهم أن يحملوني مسؤولية مــا حــدث كله ،بينما غــابــوا/ تالشوا
جميعهم عن اللحظة األكثر قهرا وتعبا ،وانتبهوا في اللحظة ذاتها من
مصيبتي  /مصيبتهم؟".
يشار إلى أن رواية "ثؤلول" تقع في  217صفحة ،وهي صادرة عن دار
العين للنشر -جمهورية مصر العربية.

ميس العثمان

انطلق تصوير أول مشاهد مسلسل "عوالم
خفية" للزعيم عــادل إ مــام باستديو النحاس،
أمس ،فى أول تجربة للزعيم مع مؤلفين شباب
جدد ،هم أمين جمال ومحمد محرز ومحمود
حمدان من انتاج وإخراج رامي إمام.
وشـ ـه ــد اس ـ ـتـ ــوديـ ــو الـ ـنـ ـح ــاس األس ـب ــوع ـي ــن
الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن حـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ،م ـ ــن أج ــل
ب ـنــاء الــدي ـكــور األس ــاس ــي ال ـض ـخــم لـلـمـسـلـســل،
وسيصور معظم مشاهد العمل باالستوديو
ا لــذى يحتله ا لــز عـيــم خــال ا لـفـتــرة المقبلة ،ما
منع بعض األعمال من التصوير فيه ،خاصة

أن ال ــزع ـي ــم أصـ ـب ــح ي ـت ـف ــاء ل ب ـت ـصــويــر مـعـظــم
مسلسالته الماضية به.
"عــوالــم خـفـيــة" ي ـشــارك فــى بـطــولـتــه بجانب
الــزعـيــم ع ــادل إم ــام حـتــى اآلن دال ـيــا الـبـحـيــري
وص ـ ــاح ع ـب ــدال ـل ــه ومـ ــي س ـل ـيــم وه ـب ــة م ـجــدي
وأحمد مالك.
ي ـشــار إ ل ــى أن آ خ ــر أ ع ـم ــال ا لــز ع ـيــم مسلسل
"ع ـفــاريــت عــدلــي عـ ــام" ،والـ ــذي ت ــم عــرضــه فى
شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته كل
من غادة عادل وهالة صدقي ومي عمر وكمال
أبورية وأحمد حالوة وآخرون.

عادل إمام

أصالة تستذكر أبوبكر سالم وتشدو بكل اللهجات
قدمت  17أغنية خالل حفلها بمركز جابر األحمد الثقافي
شدت الفنانة السورية أصالة
نصري بـ 17أغنية متنوعة من
أرشيفها خالل حفلها الذي
أقيم مساء أمس األول بمركز
جابر األحمد الثقافي.

●

ً
عمر خيرت يقدم حفال
مميزًا في أوبرا دبي
أحيا املوسيقار عمر خيرت
حفال مميزا في أوبرا دبي،
أمس األول ،وشهد الحفل
إقباال جماهيريا كبيرا.
وقدم خيرت مجموعة
متنوعة من مقطوعات
موسيقية تفاعل معها
الجمهور على مدى ثالث
ساعات.
وعزف خيرت بصحبة فرقته
املوسيقية" :تيمة الحب"
و"هويد الليل" و"عارفة"
و"أنت املصري" و"زي الهوا"
و"العرافة" و"فيها حاجة
حلوة" ،وتضمنت املقطوعات
تترات مسلسالت وموسيقى
تصويرية لدراما تلفزيونية
وسينمائية ،ومنها" :وجه
القمر" و"ليلة القبض على
فاطمة" و"صابر يا عم صابر"
و"مكان في القلب" و"عم
أحمد" و"البخيل" و"مسألة
مبدأ".

الفائزون في مهرجان الكويت المسرحي
أســدل الستار ،أمــس األول ،على
فعاليات الــدورة ال ــ 18من مهرجان
الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـس ــرح ــي ،ال ـ ـ ــذي أق ـيــم
بــرعــايــة رئـيــس الـمـجـلــس الوطني
لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب وزي ــر
اإلعــام محمد الجبري ،وبحضور
ممثل الوزير األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب م.
علي اليوحة ،ورئيس اللجنة العليا
للمهرجان األمـيــن الـعــام المساعد
لـقـطــاع الـفـنــون وال ـم ـســارح د .بــدر
الــدويــش ،واألمـيــن الـعــام المساعد
لقطاع الثقافة محمد العسعوسي،
وم ـ ــدي ـ ــر إدارة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح وم ــدي ــر
المهرجان أحمد التتان.
ك ـمــا ح ـضــر لـفـيــف م ــن ضـيــوف
الكويت ،والعديد من نجوم الساحة
ال ـف ـن ـيــة ،ومـمـثـلــو وس ــائ ــل اإلع ــام
المحلية ،فيما ق ــدم ف ـقــرات الحفل
المذيع طالل خليفة والفنانة أحالم
حسن.
كانت البداية مع فيلم تسجيلي
قـصـيــر أخ ــرج ــه حـسـيــن الـمـفـيــدي،
وتـنــاول أبــرز فعاليات المهرجان،
ولـقــاءات من الضيوف من الخليج
والــوطــن الـعــربــي ،إلــى جــانــب كلمة
مسجلة للفنان محمد جابر ،الذي
أشــاد بهذا الحدث الفني الثقافي،
فـضــا ع ــن وق ـف ــات م ــع ال ـعــديــد من
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـع ــام ــة ،وكــوال ـيــس
حفل االفتتاح ،الذي شهد مشاركة
الفنانة هيفاء عادل والفنان إبراهيم
الحربي.

خبريات

محمد جمعة

ج ــزء أص ـيــل مــن ن ـجــاح حـفــل أي مطرب
أن يعرف المزاج العام للجمهور الذي يقف
ِّ
ويطوع أمسيته ،ليساير أهواء محبيه،
أمامه،
ويقطع الفنان نصف الطريق نحو إتمام
هذه المهمة إذا كان أرشيفه عامرا بالعديد
مــن األل ــوان الموسيقية ،وبشتى اللهجات
العربية .أصالة األغنية العربية واحدة ممن
تتمتع بالذكاء ،وتستند إلى مكتبة مكدسة
بالعشرات من األعمال ،أينما تحط الرحال
تنتقي ما يروي ظمأ محبيها ،وقفت مساء
أمس األول في حفلها بالكويت ،الذي سجل
الـعــامــة الـكــامـلــة مــن حـيــث ع ــدد الحضور
بمركز جابر األحمد الثقافي ،واثقة ،تداعب
الجمهور ت ــارة ،وتشركهم فــي الغناء تــارة
أخ ــرى ،وتستمد منهم الـطــاقــة اإليجابية،
وتستلهم مــن حماسهم ال ـقــوة ،وتبادلهم
التحية بأحسن منها.
أصالة الكلمة ،وعذوبة اللحن ،والصوت
الهادر ،صنع كل ذلك الفارق في هذا المساء،
الذي أشرق بضياء الفنانة السورية أصالة
نصري على المسرح الوطني ،بمعية فرقتها
الموسيقية تحت قـيــادة المايسترو وليد
فــايــد ،لـتـطــرب أصــالــة الـقـلــوب قـبــل اآلذان،
وتشجي الحضور ،وتعيد األذهان إلى أيام
الصبا وذكــريــات الـشـبــاب ،وتلهب حماس
األجيال الجديدة عندما تنقلت برشاقة بين
مختلف األلوان واللهجات واألعمال.
ومــا بين القديم والـجــديــد كانت الغلبة
للخليجي في أغنيات أصالة التي قدمتها،

ولم َ
تنس اللون المصري ،وأبت أن يمر الحفل
دون أن تسجل تحية لبالد األرز عندما شدت
باللهجة اللبنانية.

مين فينا
كانت أغنية "مين فينا" ،التي طرحتها
أصــالــة قـبــل فـتــرة "دي ــو" مــع الـفـنــان محمد
الشرنوبي ،ومن كلمات خميس عز العرب،
هــي المصافحة األول ــى بينها والجمهور،
ال ــذي استقبلها بكلمات الحب وصيحات
اإلعـجــاب ،لتبادلهم التحية بأفضل منها،
وتؤكد عشقها للكويت ،وتثني على ذائقة
جمهور الديرة ،قبل أن تنتقي من أرشيفها
الخليجي أغنية "أشكرهم" ،من كلمات سعد
المسلم ،وألحان عبدالقادر الهدهود.
وتمضي أصالة على درب الخليجي ،وقد
استوعبت سريعا المزاج العام للجمهور،
فـتـعــود قـلـيــا إل ــى ال ـ ــوراء ،وت ـخ ـتــار أغنية
"شوف عذر" من كلمات سعود بن عبدالله،
وألحان سهم ،ومن ألبومها األخير أطربت
الجمهور بـ"يوم الرحيل" ،واحدة من األعمال
الرومانسية التي تضرب على وتر االشتياق،
فتثير في األنفس الشجون ،وهي من كلمات
أحمد قطوط ،وألحان أحمد زعيم.
ويـمـطــر الـجـمـهــور أصــالــة بــالـعــديــد من
أسـمــاء األغـنـيــات المقترحة ،قبل أن تعلن
نجمة األمسية أغنيتها المقبلة "أبشر وتم"،
مــن كلمات األمـيـ ّـر بــدر بــن محمد ،وألـحــان
عبدالعزيز المعنى ،ثــم تذهب إلــى منطقة
أخرى َّ
تميزت فيها ،وهي تترات المسلسالت،

فاز الكاتب مرزاق بقطاش
بجائزة آسيا جبار للرواية
في دورتها الثالثة ،التي
أعلنت نتائجها الخميس
املاضي ،في حفل أقيم باملركز
الدولي للمؤتمرات بالجزائر
العاصمة.
وفاز بقطاش ( 72عاما)
بالجائزة في فرع الرواية
العربية عن روايته (املطر
يكتب سيرته) الصادرة عن
مؤسسة أناب.
وذهبت الجائزة في فرع
الرواية األمازيغية للكاتب
مصطفى زعروري عن
روايته (هذا أملي) ،فيما
حصل عليها في فرع اللغة
الفرنسية الكاتب نور الدين
سعدي عن روايته (شارع
الهاوية) الصادرة عن دار
البرزخ.
تنظم الجائزة املؤسسة
الوطنية للنشر واإلشهار،
بالتعاون مع املؤسسة
الوطنية للفنون املطبيعة،
وتحمل اسم الكاتبة
واألكاديمية واملخرجة
الجزائرية الراحلة آسيا جبار
( ،)2015-1936وتقتصر على
األعمال األدبية الجزائرية.
(رويترز)

«فرانس موزيك» تدشن قاعة
حفالت عبر اإلنترنت
دشنت "فرانس موزيك"،
أمس األول ،قاعة للحفالت
املوسيقية عبر اإلنترنت
ستسمح لعشاق املوسيقى
بمتابعة حفالت مباشرة،
على ما أعلنت إذاعة فرنسا.
ويوفر موقع فرانس موزيك
االستماع مباشرة إلى أكثر
من ألف عمل موسيقي
بالصوت أو بالصورة
مأخوذة من حفالت
موسيقية تقام في فرنسا
وأوروبا وبرامج "فرانس
موزيك".
ويتضمن املعرض أيضا؛
برامج مصورة ،وأخبارا
عن أوساط املوسيقى،
ومحتويات مسلية تتعلق
باملوسيقى الكالسيكية
والجاز.
وسيتوافر املوقع بنسخة
إنكليزية أيضا في الفصل
األول من عام .2018
(أ ف ب)

شاروخان :ما كنت أعرف أني
سأمضي  25عامًا في مومباي

أصالة
حـيــث سجلت أغـنـيــة "ال ـح ــب" مــن مسلسل
"ح ـتــى ال تـطـفــئ ال ـش ـمــس" نـسـبــة اسـتـمــاع
عالية على موقع يــوتـيــوب ،فاستحقت أن
تكون حاضرة في برنامج الفنانة السورية،
واألغنية من كلمات أمير طعيمة ،وألحان
مدين.

«حوبتي»
وتعود نصري إلى درب الخليجي مجددا،
لتمطر الحضور بخمس أغنيات خليجية،
لتلهب حماس الجمهور بـ"حوبتي" ،من ثم
"عقوبة" ،وكلتاهما من كلمات قوس ،وألحان
عـ ــزوف ،قـبــل أن تنتقل إل ــى "ال ـج ــرح ع ــادة"
للشاعر سعود البابطين ،وألحان عزوف.
وتتوقف أصالة قبل "يا حبيبة" ،لتداعب
زميلتها سـمـيــرة سـعـيــد ،قــائـلــة" :ف ــي هــذه

األغـنـيــة س ــوف أح ــذو أس ـلــوب سـمـيــرة في
اآله ــات" ،لتطلق لصوتها العنان ،وتشدو
من كلمات وألحان الثنائي قوس وعــزوف،
وتختم الخماسية الخليجية لهذه الفترة
مــن الحفل بــ"كــان يهمني" ،مــن كلمات فهد
المساعد ،وألحان عزوف.
وتعود الفنانة السورية إلى الوراء قليال،
وت ـحــديــدا ع ــام  ،2015وتـخـتــار واحـ ــدة من
أبــرز األغنيات التي ِّ
تعبر عــن وجــع المرأة
وكبريائها عندما تـشــدو بأغنية "خــانــات
الذكريات" من كلمات نور الدين مصطفى،
وألحان مصطفى العسال.
وتطلب نصري من المايسترو وليد فايد
أن يشرك الجمهور في أغنية "سواها قلبي"،
للشاعر خالد المريخي ،والملحن سهم.
ولم ِّ
تفوت أصالة فرصة هذا الحفل قبل أن
تسجل رسالة شكر إلى جمهورها في لبنان،

قائلة" :أشكر لبنان ،وأحبتي هناك ،على ما
قدموه لي" ،وأهدتهم أغنية.
وتسجل أصالة لمسة وفاء للفنان الراحل
أبوبكر سالم ،الذي وصفته باألب الروحي،
وت ـشــدو مــن أعـمــالــه بــأغـنـيــة "م ــا علينا يا
حبيبي" ،من كلمات وألحان الراحل أبوبكر
سالم.
وتسير النجمة السورية بخطى ثابتة
واث ـق ــة ن ـحــو ال ـخ ـت ــام ،مــدفــوعــة بصيحات
الـثـنــاء وآهـ ــات الــرضــا عـمــا قــدمــت فــي هــذا
المساء ،وتختار أن تختتم حفلها بأغنيتين
خليجيتين ،ه ـمــا" :ال ت ـخ ــاف" م ــن كلمات
العالية وألحان سهم ،و"ذاك الغبي" للشاعر
تركي والملحن طارق محمد ،قبل أن تودع
الجمهور وقد ارتسمت على وجهها عالمات
الرضا عما قدمت ،في ظل تفاعل الحضور
معها على مدار ساعات الحفل.

قالشاروخانإن العمر
الحقيقي لإلنسان إحساس
داخلي ال يعترف بعدد
السنوات ،كاشفا أنه يبلغ
من العمر  50عاما ،عمل
منها  25عاما في صناعة
السينما.
وحصل شاروخان
من جوائز ZEE CINE
 AWARDSعلى جائزة
الستكماله  25عامًا في
بوليوود ،التي تزامنت مع
االحتفال باليوبيل الفضي
للجائزة.
وعندما تسلم الجائزة
قال شاروخان" :بصراحة،
عندما جئت إلى مومباي،
فكرت في العمل هنا مدة
عامني والعودة إلى دلهي،
ولكن بعد ذلك بدأت أفالمي
بشكل جيد ،وفي غمضة
عني انتهت  25عامًا".

ةديرجلا

•
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دوليات
إيران تستعد لـ «قسد» ...و«الحشد» ينتشر على حدود سورية
● بوغدانوف :تشكيل لجنة دستورية خالل مؤتمر سوتشي ● النظام يفتح جبهتين قرب دمشق وفي إدلب
طهران  -ةديرجلا

•

مع إرسال ميليشيا «الحشد
الشعبي» العراقية تعزيزات
كبيرة إلى الحدود ،دخل ما يزيد
على  10آالف مقاتل من إيران
إلى سورية عبر طريق ًطهران-
بغداد -دمشق ،تمهيدا
إلطالق الحرس الثوري عملية
ضد حلفاء واشنطن.

كشف مصدر في الحرس الثوري
ل ــ«ال ـجــريــدة» أن مــا يــزيــد عـلــى 10
آالف مقاتل وصلوا إلى سورية من
إي ــران عبر طــريــق ط ـهــران -بـغــداد-
دمشق ،وقامت وحدات من الحشد
الشعبي العراقية ،خصوصا حركة
«الـنـجـبــاء» ،و«ح ــزب الـلــه» بتأمين
سـفــر ه ــؤالء عـبــر مــرافـقـتـهــم خــال
األسبوعين الماضيين.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـص ــدر أن نـصــف
ه ـ ـ ــؤالء ال ـم ـق ــات ـل ـي ــن س ـي ـس ـت ـقــرون
على تخوم مدينة دمشق ومنطقة
الزينبية لتأمينها ،والنصف اآلخر
س ـي ــدع ـم ــون ال ـ ـقـ ــوات األخ ـ ـ ــرى فــي
الـشـمــال وال ـج ـنــوب ال ـس ــوري أمــام
قــوات سورية الديمقراطية (قسد)
ً
المدعومة أميركيا.
ً
ووفق المصدر فإن أعدادا أخرى
تعادل هذه األعداد من القوات يتم
تجهيزها إلرســالـهــا إلــى ســوريــة،
للمشاركة في عملية محتملة ضد
«قسد» ،حيث انهم ينتظرون القرار
الـسـيــاســي لـلـقـيــام ب ـهــذه العملية
فقط.

الحدود السورية

طهران تعلن أن
الظروف مواتية
لعودة الزوار
اإليرانيين لسورية
ً
مجددا

فــي الـسـيــاق ،أكــد قــائــد عمليات
فصائل «الحشد الشعبي» لمحور
غ ـ ــرب األن ـ ـبـ ــار ق ــاس ــم م ـص ـل ــح ،أن
الـفـصــائــل ان ـت ـشــرت عـلــى ال ـحــدود
السورية لدعم قوات حرس الحدود
العراقية ،بعدما تعرضت إلطالق
نــار من داخــل سورية خــال األيــام
الثالثة الماضية.
ول ــم ت ــرد أن ـب ــاء بـعــد ب ـشــأن من
فتح الـنــار مــن األراض ــي السورية،
لكن القوات المحتشدة ضد تنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق وسـ ــوريـ ــة
تـ ـت ــوق ــع أن ي ـل ـج ــأ ال ـت ـن ـظ ـي ــم إل ــى
ح ــرب ال ـع ـصــابــات ،بـعــد خـســارتــه
معاقله الحضرية في وقت سابق
هــذا الـعــام .وق ــال مصلح فــي بيان
«ب ـع ــد ت ـع ــرض ن ـق ــاط عـ ــدة تــابـعــة
لحرس الحدود العراقية للقصف
بصواريخ موجهة ،وتأخر اإلسناد
م ــن ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة ،ت ــم إرس ـ ــال
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات لـ ـ ـ ــواء  13ف ـ ــي ال ـح ـش ــد
الشعبي ،وبادر باستهداف مصادر

إطالق الصواريخ .قيادة العمليات
ولــواء الطفوف موجودة اآلن على
الـ ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة -ال ـس ــوري ــة في
ن ـق ــاط حـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود ،ل ـص ــد أي
تعرض أو تحرك للعدو» .وأضاف
أن «ت ـل ــك ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـي ـســت ضـمــن
مـســؤولـيــة الـحـشــد الـشـعـبــي ،لكن
واجبنا يقتضي إسناد القطاعات
األمنية».

تنسيق كامل
وأك ــد مـتـحــدث عـسـكــري عــراقــي
نشر هــذه الفصائل ،ولكن العميد
يحيى رســول اعتبر أن هــذا إجــراء
ً
مــؤقــت و«طبيعي ج ــدا ،ألن واجــب
ق ـ ــوات ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي م ـســانــدة
القوات الحكومية».
ونـ ـف ــى رسـ ـ ـ ــول أن دعـ ـ ــم ح ــرس
ً
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدود تـ ـ ــأخـ ـ ــر ،مـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرا أن
«المسؤولية األساسية عن الحدود
ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ــق ح ـ ــرس الـ ـح ــدود
وال ـج ـيــش» .وأش ــار إل ــى أن الـقــوات
العراقية تنسق مع كل من الجيش
السوري المدعوم من روسيا وإيران،

وتحالف الفصائل الكردية والعربية
ال ـمــدعــوم م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وال ـم ـع ــروف بــاســم «قـ ــوات ســوريــة
الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـس ــد) الـمـعــارضــة
للرئيس بشار األسد.

زوار إيران
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد رئ ـي ــس «مـنـظـمــة
إعمار المزارات المذهبية» في إيران
السيد حسن بالرك بدء إعادة إعمار
م ـق ــام ال ـس ـيــدة زي ـن ــب ف ــي س ــوري ــة،
وتــرم ـيــم م ـبــان السـتـضــافــة ال ــزوار
في محيط المقام الستقبال الزوار
ً
اإليرانيين مجددا.
وقال بالرك ،في لقاء مع عدد من
الصحافيين فــي مكتبه بـطـهــران،
إن م ـقــات ـلــي «داعـ ـ ـ ــش» اس ـت ـطــاعــوا
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى م ـس ــاف ــة  100مـتــر
مــن المقام ،وقــامــوا بقصف المقام
بـ ـق ــذائ ــف الـ ـ ـه ـ ــاون واآلربـ ـ ـ ـ ــي ج ــي،
وأمطروا المبنى والمباني المحيطة
بــه بــالــرصــاص ،ومــؤسـسـتــه بــدأت
بترميم المقام منذ عام وتحضيره
ل ـع ــودة ال ـ ـ ــزوار اإلي ــران ـي ـي ــن ،ولـكــن

دمشق وإدلب
من جهتها ،شنت قــوات النظام
ً
ال ـس ــوري ه ـجــومــا عـلــى جبهتين،
قرب العاصمة دمشق وفي محافظة
إدلــب فــي الشمال الغربي ،بحسب

المرصد السوري لحقوق اإلنسان،
ال ــذي أوض ــح أن الجيش الـســوري،
ّ
بعدما ركــز جهوده في الشرق في
األشـهــر الماضية فــي قتال تنظيم
ّ
«داعش» عاد لينظم قواته لمهاجمة
الفصائل المعارضة.
والـجـبـهــة األول ـ ــى ال ـتــي يـحــاول
الـ ـتـ ـق ــدم ف ـي ـه ــا ت ـق ــع جـ ـن ــوب غ ــرب
دمشق ،حيث يسعى إلنهاء وجود
قوات المعارضة هناك .وتتركز هذه
العملية في قرية بيت جن الخارجة
ع ـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة دم ـ ـشـ ــق مـ ـن ــذ أرب ـ ــع
سـنــوات .أمــا الجبهة األخ ــرى فهي
محافظة إدلب ،حيث يحقق الجيش
ّ
تقدما تحت غطاء عسكري روسي
على حساب هيئة «تحرير الشام»
ال ـتــي تسيطر عـلــى أجـ ــزاء واسـعــة
مــن المحافظة ،وبحسب المرصد
تضع قــوات النظام نصب عينيها
السيطرة على بلدتين مواليتين له
في إدلب هما كفريا والفوعة ،ومطار
أبوالضهور العسكري ،إضافة إلى
تأمين الطريق الــواصــل بين حلب
ودمشق.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـل ـ ــن ج ـ ـيـ ــش ال ـ ـعـ ــزة

الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـج ـيــش الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـحــر
المعارض ايقاف القصف المدفعي
والصاروخي خالل احتفاالت اعياد
الـمـيــاد فــي محافظة حـمــاة وسط
سورية.

ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،رجـ ـ ــح ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي ،مـيـخــائـيــل
بــوغــدانــوف ،أن يـتــم خ ــال مؤتمر
الحوار الوطني السوري في سورية
تشكيل لجنة دستورية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــوغـ ـ ــدانـ ـ ــوف ل ــوك ــال ــة
«س ـب ــوت ـن ـي ــك»« ،أع ـت ـق ــد أنـ ــه سيتم
تـشـكـيــل لـجـنــة دس ـت ــوري ــة تحصل
على تفويض عام من الشعب ،لذلك
سـيـكــون ه ـنــاك بـيــن  1500و1700
م ـش ــارك ،ومـمـثـلــي الـشـعــب بــأســره
ً
يعتبرون مصدرا للتشريع حول كل
المسائل ،لما في ذلــك بــدء إصالح
دستوري وتحضير الدستور».
وأشـ ــار إل ــى أن ــه «سـيـتــم تشكيل
مجموعات عمل خاصة ،ويمكنها
ً
االجتماع الحقا في جنيف».

انفصاليو الجنوب يختارون رئيسا لبرلمانهم تمهيدا لتشكيل حكومة ...والجيش ينتزع «أجاشر الجوف»
وس ــط تــوق ـعــات ب ـظ ـهــور مــوجــة ج ــدي ــدة م ــن وبـ ــاء الـكــولـيــرا
في اليمن ،اتهم المتحدث باسم تحالف دعــم الشرعية بقيادة
السعودية ،العقيد تركي المالكي ،الميليشيات الحوثية بإعاقة
توزيع اللقاحات ،ونهب المساعدات الطبية والغذائية.
وقال المالكي إن الميليشيات المتمردة ال تنفك عن مواصلة
عرقلتها وص ــول الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة إلــى الشعب اليمني،
ضاربة بعرض الحائط بكل القوانين اإلنسانية.
وأضاف المتحدث أن إعالن اللجنة الدولية للصليب األحمر
وصول عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن إلى
مليون هو تقرير مبالغ فيه.
واعتبر المالكي أن من المستحيل «الجزم بأن الحاالت مصابة
بالكوليرا وليست مصابة بحالة إسهال عادية».
وأكد أن الميليشيات الحوثية تتشكك في حمالت التطعيم ،وال
تسمح بوصول المساعدات وال دخول عمال اإلغاثة إلى مناطقهم،
كما ينهبون الطعام واإلمدادات الطبية.
وجاء ذلك بالتزامن مع تقديم «مركز الملك سلمان» لإلغاثة
 47شاحنة مساعدات غذائية ،تمهيدا إلرسالها إلى تعز ،ضمن
مشروع توزيع  76ألف سلة غذائية تستهدف مديريات المحافظة.

انتفاضة محافظ
في سياق آخــر ،تلقت الميليشيات الحوثية ضربة جديدة،
بـعــدمــا أع ـلــن ه ــال ال ـصــوفــي ،الـمـعـ ّـيــن مــن قـبــل «أن ـص ــار ال ـلــه»،
محافظا لحجة ،انقالبه على الجماعة المدعومة من إيران ،داعيا
المواطنين إلى الوقوف في وجه الجماعة المتمردة التي أصبحت
تشكل خطرا على الحاضر والمستقبل.
وقدم الصوفي ،الذي ُعين قبل أيام في منصب محافظ حجة،

استقالته من منصبه ،بسبب «تصرفات الحوثيين الميليشاوية
بحق المواطنين من نهب وابتزاز واعتقاالت تعسفية».
ودعا إلى وقفة سلمية صباح أمس ،للمطالبة بسحب عناصر
الميليشيات من المرافق الحكومية وإنهاء العبث بمؤسسات
الدولة ،والمطالبة باإلفراج عن األسرى والمعتقلين السياسيين
من أبناء المحافظة .وأضاف أنه «حاول التعايش مع الحوثيين،
إال أنهم أبوا إال أن يتعاملوا معه كملحق لمشرف وليس كمحافظ
للمحافظة» .ومثلت انتفاضة الصوفي امـتــدادا لفض الرئيس
الراحل علي صالح شراكته مع «أنصار الله» ،قبل أن تقدم على
قتله ومالحقة أنصاره من أتباع حزب «المؤتمر».
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد مؤشرات إمكان عودة
أحمد صالح نجل الرئيس الراحل إلى الحياة السياسية لقيادة
«المؤتمر» أكبر أحزاب البالد في مواجهة «أنصار الله».

تحرير األجاشر
مــن جـهــة ثــانـيــة ،تمكنت ق ــوات الـجـيــش مــن تـحــريــر معسكر
األجــاشــر ومنطقة المقردعة والـفــراصــي شـمــال منطقة اليتمة

بمديرية خب الشعف شمال محافظة الـجــوف ،ما مثل «قسمة
لـظـهــر االنـقــابـيـيــن الـحــوثـيـيــن» وق ـطــع إمــدادات ـهــم ال ـقــدامــة من
معاقلهم الرئيسة بمحافظة صعدة.
وس ـي ـطــرت قـ ــوات ال ـج ـيــش ،ل ـيــل الـخـمـيــس  -ال ـج ـم ـعــة ،على
المعسكر وعــدة مواقع بمحيطة ،وعثرت على مخازن أسلحة
وعتاد عسكري متنوع بدعم من مقاتالت التحالف.

برلمان انفصالي
إلــى ذلــك ،اختار ما يعرف بـ «المجلس االنتقالي الجنوبي»
فــي اليمن ،أمــس ،محافظ حضرموت السابق أحمد بــن بريك،
رئيسا لهيئة برلمانية تمثل المحافظات الجنوبية ،تمهيدا
لتشكيل حكومة.
وقال ياسر اليافعي ،عضو الهيئة السياسية للمجلس الساعي
إلى انفصال جنوب اليمن ،إن المجلس اختار بن بريك رئيسا لما
يسمى «الجمعية الوطنية العمومية» ،مع اختيار أنيس لقمان،
وهو شخصية ناشطة من أبناء عدن ،نائبا له.
(الرياض  -أ ف ب ،يمن برس ،األناضول)

مساع لحل أزمة «دورة عون»« ...ال غالب وال مغلوب»
لبنانٍ :
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ً
د خ ــل لـبـنــان عمليا عطلة عيد
الـ ـمـ ـي ــاد ال ـم ـم ـت ــدة إلـ ـ ــى مـ ــا بـعــد
انتهاء عيد رأس السنة ،مع بداية
الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد ب ـف ـعــل س ـف ــر ع ــدد
كـبـيــر م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن لتمضية
األعـ ـي ــاد ف ــي الـ ـخ ــارج .وف ــي حين
ت ـتــرقــب األوس ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة ما
قد تتمخض عنه مشاركة رئيس
الجمهورية ميشال عون في قداس
ً
عيد الميالد غدا في بكركي ،الذي
يشكل مناسبة لجمعة سياسية،
وخلوة يعقدها عون مع البطريرك
الـمــارونــي الكاردينال مــار بشارة
ب ـط ــرس الـ ــراعـ ــي ت ـت ـن ــاول مـلـفــات
الـســاعــة ،تستمر االت ـصــاالت على
خط بعبدا – عين التينة – لمحاولة
إيجاد تسوية لمعضلة إعطاء سنة
أقدمية لضباط «دورة عون» .وفي
حين ينشط كل من عضو «اللقاء
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ال ـنــائــب وائـ ــل أبــو
فاعور والمدير العام لألمن العام

ال ـلــواء عـبــاس إبــراه ـيــم ومـســؤول
وح ـ ــدة االرت ـ ـبـ ــاط وال ـت ـن ـس ـيــق في
«ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» وفـ ـي ــق صـ ـف ــا ،بـيــن
طــرفــي األزم ـ ــة ،لـلـتــوصــل إل ــى حل
وسـطــي على قــاعــدة «ال غــالــب وال
مـغـلــوب» لـلـنــزاع ال ـحــاصــل ،أكــدت
مصادر متابعة أن «أي خرق لم يتم
تسجيله حتى الساعة .وفي انتظار
ما ستحمله المساعي التوفيقية»،
واضافت أن «أحد المخارج التي تم
اقتراحها في الساعات الماضية،
ي ـق ـض ــي ب ـم ـن ــح دورة  1995فــي
الـجـيــش ،أقــدمـيــة مماثلة لضباط
دورة عون ،بما يقطع الطريق على
إخالل التوازن الميثاقي والطائفي
في المؤسسة.
وف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،اجـتـمــع
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد
الـحــريــري ظـهــر أم ــس فــي الـســراي
الحكومي مع وزير الطاقة والمياه
سيزار أبي خليل ووفــد من نقابة
عـ ـ ـم ـ ــال ومـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــي م ــؤس ـس ــة
ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ــرئ ــاس ــة الـنـقـيــب

شــربــل صــالــح ،وت ـنــاول االجتماع
البحث في موضوع اإلضراب ،الذي
تنفذه النقابة على خلفية تطبيق
سلسلة «الرتب والرواتب» .ويأتي
اجتماع الحريري أمس ،بعد إقدام
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـنــازحـيــن
معين المرعبي ،أمــس األول ،على
ك ـس ــر الـ ـب ــاب الـ ـخ ــارج ــي لـمـحـطــة
الكهرباء في حلبا (شمال لبنان)،
وفتحه مــن أ جــل توفير الكهرباء
ل ـل ـب ـلــدات وال ـق ــرى ال ـم ـحــرومــة من
ال ـت ـيــار م ـنــذ  ٣أيـ ــام ف ــي مـحــافـظــة
ع ـكــار بـفـعــل إض ـ ــراب الـمــوظـفـيــن،
األمر الذي ّأدى إلى جرح يده خالل
ّ
عملية التكسير .وأك ــد المرعبي،
أم ـ ــس ،أن «أزم ـ ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـتــي
ً
يـشـهــدهــا الـبـلــد ال تتعلق حـصــرا
بالذل المفروض على اللبنانيين
بسبب عدم حصولهم على الطاقة
الكهربائية بصورة مقبولة ،وإنما
ل ـع ــدم االك ـ ـتـ ــراث وع ـ ــدم االه ـت ـمــام
واألخ ـطــاء الهائلة التي أظهرتها
عملية تطبيق السلسلة الجديدة،

الحريري في صورة تذكارية مع
أط ـف ــال يـتــامــى يـحـتـفـلــون بعيد
الميالد في بيروت أمس (أ ف ب)
م ـ ــول ـ ــدات ك ــال ـت ــي ت ــؤم ــن ال ـط ــاق ــة
لمنازل الرؤساء والوزراء والنواب
ً
والفالسفة والمنظرين ،وخصوصا

الــذيــن خــدشــت عــدالـتـهــم محاولة
تأمين الطاقة لفقراء عكار .بينما
ّ
لم تخدش مشاعرهم كل المظالم

أثار قرار منع سفر التونسيات
على متن رحالت طيران
اإلمارات ،موجة غضب كبيرة
في تونس ،رغم التراجع عن
القرار في وقت الحق .وذكرت
وكالة تونس إفريقيا لألنباء،
أن شركة الطيران اإلماراتية
منعت تونسيات باستثناء
المتحصالت على اإلقامة،
أو صاحبات جواز السفر
الدبلوماسي من السفر إلى
اإلمارات وعبرها دون تقديم
األسباب .وقالت الخارجية
التونسية في بيان لها إنها
استدعت السفير اإلماراتي سالم
عيسى القطام الزعابي لطلب
توضيحات بخصوص القرار.

فتح أول ممر إنساني
بين ليبيا وإيطاليا

وصلت مجموعة من 162
الجئا ظروفهم صعبة جدا
كانوا مقيمين في مخيمات في
ليبيا إلى روما على متن طائرة
عسكرية إيطالية ،في سابقة في
هذا البلد .وقال وزير الداخلية
اإليطالي ماركو مينيتي ،لدى
استقبالهم في المطار العسكري
في روما "إنه يوم تاريخي.
إنها المرة األولى التي ُيفتح
فيها ممر إنساني من ليبيا إلى
أوروبا" .وأضاف "إنها ّ
مجرد
بداية .سنواصل العمل مع
مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين".

الجزائر تقرر احتكار
«الصفقات العمومية»

ً
الحريري يلتقي وفدا من كهرباء لبنان بعد إقدام المرعبي على كسر باب «محطة» في حلبا
بل بفرض هيمنة مافيا الكهرباء
التي تحاول فــرض ظــروف قاهرة
وظــالـمــة ال يمكن احـتـمــالـهــا على
المواطنين» .وأشار المرعبي إلى
أن ــه «م ــن ال ـم ـع ـلــوم وف ــي ال ـقــانــون
بـحــال اإلضـ ــراب ،عـلــى الموظفين
والعمال االلتزام بالدوام والتواجد
داخ ــل مــراكــز عملهم والمحافظة
عـ ـل ــى الـ ـم ــرف ــق ال ـ ـعـ ــام وت ـس ـي ـي ــره
واألمور
وتأمين الحاالت الطارئة
َّ
االسـتــراتـجـيــة والـحـيــاتـيــة ،لكننا
فوجئنا يوم أمس (األول  -الجمعة)
بعدم وجود أي موظف داخل دوائر
عكار ومحطة كهرباء حلبا».
وأضــافّ :
«تبين لنا أن األبــواب
مــو صــدة ومقفلة بالجنازير مما
يحمل هــؤالء الموظفين التبعات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،م ـمــا
اضـطــرنــي إل ــى الـقـيــام بـمــا فعلته
للدخول وقطع الكهرباء لحماية
الـعــامـلـيــن عـلــى إص ــاح الخطوط
الـ ـت ــي تـ ـغ ــذي مـ ــا ي ــزي ــد عـ ـل ــى 20
ق ــري ــة وب ـ ـلـ ــدة م ـم ــن ل ـي ــس لــدي ـهــم

منع تونسيات من السفر
لإلمارات يثير غضبًا

مؤتمر سوتشي

لقاحات الكوليرا ...ومحافظ حجة ينتفض
بنهب
الحوثي
يتهم
«التحالف»
ً
ً
ويأتي مشروع التوزيع امتدادا ألكثر من  166مشروعا نفذها
المركز في جميع محافظات اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء
األزمة التي يعيشونها.
وكــانــت ق ـيــادة الـتـحــالــف أعـلـنــت األرب ـع ــاء الـمــاضــي السماح
باستمرار فتح ميناء الحديدة ،الخاضع لسيطرة االنقالبيين،
الستقبال المواد اإلغاثية والمستلزمات التجارية لمدة  30يوما
لتطبيق مقترحات مبعوث األمين العام الخاص لليمن بشأن
ً
الميناء .والقت خطوة التحالف ترحيبا من حكومات غربية عدة
بينها بريطانيا وواشنطن.

إردوغان يجري جولة
تشمل السودان وتونس

أعلن المركز اإلعالمي بالرئاسة
التركية أمس ،أن الرئيس
رجب إردوغان سيجري جولة
ً
خارجية غدا إلى قارة إفريقيا،
تشمل كال من السودان وتشاد
وتونس .وقال المركز إن
إردوغان سيبحث خالل الجولة
الرسمية ،التي تستمر أربعة
أيام ،مع قادة الدول الثالث
العالقات الثنائية ،وسبل
التعاون بجميع المجاالت.
وأكد أهمية الزيارة التاريخية
ً
ً
التي تضم وفدا كبيرا من الوزراء
والمسؤولين ورجال األعمال إلى
كل من السودان وتشاد ،لكونها
األولى على مستوى رئاسة
الجمهورية من أنقرة إلى هذين
البلدين.

مقاتل من الجيش الحر يصب الشاي في بلدة دعال أمس األول (رويترز)
األوضاع األمنية حالت دون إمكان
إرس ــالـ ـه ــم ،ول ـك ــن الـ ـي ــوم ال ـظ ــروف
ً
باتت مواتية إلرسال الزوار مجددا.
وطلب رئيس منظمة اعمار المزارات
المذهبية من اإليرانيين المساعدة
ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة إع ـ ـم ـ ــار ال ـ ـم ـ ـقـ ــام ع ـبــر
ً
تبرعاتهم ،مــؤكــدا أن اآلالف قاموا
بالتسجيل للسفر ،وان رحالتهم
ستبدأ قريبا ،ولكنهم لن يستطيعوا
اإلقامة في أماكن فاخرة بل عليهم
أن يبيتوا في مراكز ضيافة حتى
يتم تحضير أماكن مناسبة لهم.
وقال بالرك ان فتح طريق طهران
بـغــداد -دمشق البري يسهل سفرالــزوار اإليرانيين عبر البر ،وتقوم
مؤسسة الحج والــزيــارة اإليرانية
بتحضير رحالت عبر هذه الطريق
قريبا.

سلة أخبار

التي لحقت بأهلنا طــوال خمسة
أيام متتالية من االنقطاع المتعمد
للكهرباء والماء».

أعلن رئيس الوزراء الجزائري
أحمد أويحيى ،أمس ،أن
الحكومة قررت "حجز" (احتكار)
الصفقات العمومية لمصلحة
ً
الشركات المحلية ،حفاظا على
األموال بالعمالت األجنبية،
في ظل األزمة المالية التي
تشهدها البالد بسبب انخفاض
أسعار النفط .وقال أويحيى
ً
إنه "تنفيذا لهذا القرار ،ألغت
شركة سوناطراك النفطية
صفقة دولية بقيمة  400مليون
دوالر لمصلحة شركات محلية
وأبرمت الصفقات األولى
األسبوع الماضي" .وأضاف أن
الحكومة ستستمر في اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لـ"مواجهة
األزمة المالية.
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مسيحيو العالم يحتفلون ...وفرنسا تنشر  100ألف عسكري

ّ
• طرود مريبة في بون • مسلمو إندونيسيا لحماية الكنائس • اعتقال جندي أميركي سابق خطط العتداء
يحتفل المسيحيون بعيد
الميالد في دول عدة وسط ً
تدابير أمنية مشددة ،خصوصا
بعدما ازداد التوتر في الدول
ذات األغلبية المسلمة ودول
الشرق األوسط على نحو خاص
بعد إعالن الرئيس األميركي
دونالد ترامب اعتزامه نقل
سفارة بالده في إسرائيل إلى
مدينة القدس ،مما أثار حنق
الكثير من المسلمين.

تـقــام ال ـص ـلــوات فــي الكنائس
وي ـح ـت ـف ــل ال ـم ـس ـي ـح ـي ــون بـعـيــد
الميالد في بلدان عدة مساء غد،
ت ـحــت أنـ ـظ ــار ح ـ ــراس مسلحين
وأمام عدسات كاميرات المراقبة
األمنية ،بعدما هاجم إرهابيون
مــن تنظيم "دا ع ـ ــش" كنيسة في
باكستان لحظة بدء قداس األحد
الماضي.
وفـ ــي ب ــاري ــس ،أع ـل ـنــت وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،أن مــا
ي ـ ـق ـ ــارب م ـ ــن مـ ـئ ــة أل ـ ـ ــف ع ـن ـصــر
ً
أمـ ــن س ـي ـن ـت ـشــرون ال ـي ــوم وغ ـ ــدا،
لـلـمـحــافـظــة عـلــى األم ــن ف ــي عيد
ً
الـمـيــاد ،خصوصا فــي المواقع
السياحية والكنائس.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي بـ ـي ــان ص ـ ـ ــادر عــن
وزي ــر الــداخـلـيــة جـيــرار كولومب
"للمحافظة على األمن في الرابع
والعشرين والخامس والعشرين
مــن ديـسـمـبــر ،سينتشر  54ألــف
ً
ع ـن ـص ــر شـ ــرطـ ــة ،و 36أل ـ ـفـ ــا مــن
الدرك ،وسبعة آالف عسكري ()...
ً
ً
أي ما مجموعه  97ألفا" ،علما أن
العدد كــان أقــل بستة آالف العام
الماضي.
ّ
ويحل عيد الميالد السنة فيما
ً
"التهديد اإلرهابي ما زال مرتفعا"
حـســب ال ــوزي ــر ،ال ــذي أض ــاف أن
"سالمة الفرنسيين كما السياح
ّ
تشكل أولوية مطلقة".
 ،2015أو قـ ـع ــت
و م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ــام ّ
ّ
متطرفون
الهجمات ،التي شنها
ً
 241قتيال في فرنسا.
وأوضـ ـ ــح الـ ــوزيـ ــر ،أن الـ ّخـطــر
الـقــائــم هــو مــن عمليات ينفذها
"أفراد معزولون بوسائل بدائية،
لكنها يمكن أن تكون خطرة".

طرود مريبة
وفي بون ،تسببت عدة طرود
م ــري ـب ــة ف ــي إخ ـ ــاء ج ــزئ ــي ألح ــد
أســواق عيد الميالد في المدينة
األلمانية في مساء الجمعة.
وأعلنت الشرطة صباح أمس،
أنه اتضح في النهاية أن الطرود
كانت تحوي عقاقير.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات ف ــي
ً
معظم الــواليــات األلمانية ،قــرارا
باإلفراج المبكر عن مئات عدة من
السجناء لمناسبة العيد.
وأل ـمــان ـيــا م ــا زالـ ــت ف ــي حــالــة
تأهب قصوى بعد مرور عام على
ً
مقتل  12شخصا في هجوم نفذه

استعدادات عسكرية لالنتشار في جاكرتا أمس (أ ف ب)
تــونـســي اس ـتــولــى عـلــى شاحنة
ودهس بها متسوقين في سوق
لعيد الميالد في برلين.

تأهب إسالمي
وف ـ ــي إن ــدون ـي ـس ـي ــا ،أكـ ـب ــر دول ــة
إســامـيــة فــي ع ــدد ال ـس ـكــان ،تأهب
متطوعون مسلمون لتوفير المزيد
مــن األم ــن .وع ــززت الشرطة تدابير
األمـ ـ ــن ح ـ ــول ال ـك ـن ــائ ــس وال ـم ــواق ــع
ال ـس ـيــاح ـيــة ،إذ ال ت ـ ــزال ت ـع ـلــق في
األذهان ذكرى هجمات شبه متزامنة
عـلــى كـنــائــس فــي ال ـبــاد وق ــت عيد
الـ ـمـ ـي ــاد أودت ب ـح ـي ــاة ن ـح ــو 20
ً
شخصا.
وفي ماليزيا ،قال هارون المفتش
ال ـع ــام ف ــي ال ـشــرطــة مـحـمــد فـ ــوزي:
"يساورنا القلق ،ليس فقط على أمن
ً
الكنائس ودور العبادة ،لكن أيضا
من أي تهديدات من قبل داعش أو أي
تهديد أمني آخر بعد مسألة القدس".
وفي مصر ،أكدت وزارة الداخلية،
أن الشرطة تجري عمليات تمشيط
م ـن ـت ـظ ـم ــة ل ـ ـل ـ ـش ـ ــوارع ال ـم ـح ـي ـط ــة
بالكنائس قبل احتفال األقباط بعيد

للمسلمين وعاصمة إنسانية ألحرار العالم
وما نشاهده ليست انتفاضة فلسطينية،
وإن ـم ــا ان ـت ـفــاضــة عــرب ـيــة وص ـلــت إل ــى كل
مكونات األمة".
من ناحيته ،كشف وكيل وزارة الخارجية
الفلسطينية ،تيسير جــرادات ،أن السلطة
الفلسطينية بصدد و ضــع خطط جديدة
في شأن القدس.
وأك ـ ــد أن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن سـيـطــالـبــون
الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف
ً
ً
بدولة فلسطين عضوا كامال ،وعاصمتها
ال ـقــدس الـشــرقـيــة ،حـســب قـ ــرارات مجلس
األمن.
وفي عمان ،قال وزير الخارجية األردني
أيمن الصفدي ،إن اللجنة الوزارية العربية
الـمـنـبـثـقــة ع ــن اج ـت ـمــاع وزراء الـخــارجـيــة
ً
الخاص بالقدس ستجتمع قريبا لبلورة
ً
"خــريـطــة طــريــق" للتحرك دول ـيــا للتأكيد
على أن القدس أرض محتلة ومن قضايا
الحل النهائي.
وق ـ ـ ــال إن ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة "األردن
وفلسطين والسعودية واإلمــارات ومصر
والمغرب وأمين عام جامعة الدول العربية"
س ـت ـج ـت ـمــع لـ ــدراسـ ــة الـ ـخـ ـط ــوات الـمـقـبـلــة

«عبدة الشيطان» يهاجمون
مقر «الحرس الثوري» بكرمان
ّ
ش ــن ــت ع ـنــاصــر ج ـمــاعــة إي ــران ـي ــة ت ــدع ــى "ري اسـ ـت ــارت"
ً
هجوما على مقر "الحرس الثوري" في مدينة كرمان بقنابل
المولوتوف ليلة الجمعة -السبت ،فــي وقــت كانت وحــدات
خاصة مــن الـحــرس تقوم بتمشيط مدينة طـهــران ،العتقال
اتباع المجموعة المعروفة بـ"عبدة الشيطان".
وأعلنت القوى األمنية أنها استطاعت اعتقال اثنين من
زعماء مجموعة "ري استارت" في طهران ،وقامت بمداهمة
"حفلة تحت األرض" ألتباع المجموعة ،وأوقفت  230شابا
وش ــاب ــة ف ــي ف ـيــا ب ـش ـمــال ال ـعــاص ـمــة ،ب ـعــد حـصــولـهــا على
اعترافات ومعلومات من زعماء المجموعة.
وأكد مصدر أمني لـ"الجريدة" أن الموقفين كانوا في حالة
سكر أو تحت تأثير حبوب هلوسة ،وعدد منهم كانوا يرتدون
مــابــس فاضحة ،ويـقــومــون بتأدية يعتقدون أنـهــا ترضي
الـشـيـطــان ،وكــانــوا قــد وشـمــوا ش ـعــارات الـيـهــود والشيطان
على أجسامهم".
و"ري استارت" مجموعة بدأت بنشر أفكارها وتوجهاتها
عبر شبكات التواصل االجتماعي في إيران ،وبدأت تستقطب
العديد مــن المنتسبين إليها خــال الـعــام الماضي بسرعة
ً
كبيرة جــدا ،وهــي تــروج لـ"تعاليم عبدة الشيطان لمواجهة
األيدولوجيا اإلسالمية" التي تحكم البالد .وتعتبر الجماعة
أن التوجهات الدينية سلبتهم حريتهم ،وهي بهذه الطريقة
تعكس معارضتها لسلب الحريات.
وتصل عقوبة شرب الكحول في إيران إلى  80جلدة ،لكن
السنوات األخيرة شهدت توجها إلى تغريم من يقومون بذلك
بدال من الجلد.
ومن المعروف أن شرطة األخالق في الفارسية تسمى إرشاد،
وتتضمن مهامها متابعة التزام النساء بـ"اللباس اإلسالمي".

بوتين يلعب الهوكي
في الساحة الحمراء

خاض الرئيس فالديمير
بوتين مساء أمس األول ،مباراة
ودية نظمها دوري "الهوكي
الليلي" على حلبة الجليد
العامة المخصصة لهواة
التزلج في أحد أركان الساحة
الحمراء في موسكو .الكرملين،
الذي أورد نبأ مباراة بوتين ،لم
ّ
يسم فريق الهوكي الذي لعب
الرئيس في صفوفه ،لكنه أشار
إلى أن بوتين خاض المباراة
إلى جانب كل من وزير الدفاع
سيرغي شويغو ،والموسيقار
إيغور بوتمان ،والعب الهوكي
المخضرم فياتشيسالف
فيتيسوف ،الذين جرت العادة
على خوضهم مباريات الهوكي
إلى جانب بوتين.

الميالد في السابع من يناير المقبل.
وفــي القدس نفسها ،أفــاد ناطق
ب ــاس ــم ال ـش ــرط ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة بــأن
السلطات لن تفرض إجراءات جديدة،
لكنها ستنشر قوات كالمعتاد حول
األمــاكــن المسيحية المقدسة ومن
بينها كنيسة القيامة كما ستؤمن
قوافل المصلين القادمين من مدينة
ب ـي ــت ل ـح ــم والـ ـت ــي ت ـخ ـضــع إلدارة
السلطة الفلسطينية.

هجمات إرهابية
وفي الجزائر ،أفاد تقرير إخباري،
أمس ،بأن األمن الجزائري اعتقل يوم
األربعاء الماضي ،خمسة إرهابيين،
كــانــوا يخططون لتنفيذ هجمات
إرهابية عشية رأس السنة الجديدة،
بوالية تلمسان غربي البالد.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة "الـ ـ ــوطـ ـ ــن"
الناطقة بالفرنسية ،إن مصالح
م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب ت ـش ـت ـبــه فــي
ان ـ ـت ـ ـمـ ــاء الـ ـم ــوق ــوفـ ـي ــن ل ـت ـن ـظ ـيــم
"داعــش" ،موضحة أنها تحفظت
على العديد مــن ج ــوازات السفر
ال ـب ـي ــوم ـي ـت ــري ــة م ـخ ـت ــوم عـلـيـهــا

تأشيرات نحو تركيا واإلمارات،
ووثائق الدعاية الدينية ،وهواتف
مـ ـحـ ـم ــول ــة ،وأق ـ ـ ـ ـ ــراص م ــدم ـج ــة،
وسـيــوف ،وتــذاكــر سفر ،ومبالغ
مالية كبيرة بالعملة الجزائرية
والليرة التركية.
ووجـهــت الشرطة األسترالية
ل ـل ــرج ــل ال ـم ـت ـه ــم ب ـت ـع ـمــد ده ــس
متسوقي عيد الميالد في شارع
مزدحم بمدينة ملبورن 18 ،تهمة
بالشروع في القتل وتهمة واحدة
ب ــان ـت ـه ــاج سـ ـل ــوك ع ـ ــرض ح ـيــاة
الناس للخطر.
وأك ــدت الـشــرطــة أنـهــا وجهت
اتـهــامــات إل ــى سعيد ن ــوري (32
عاما) وهو الجئ أفغاني سابق
بـعــد أن اسـتـجــوبـتــه رسـمـيــا في
شأن الهجوم المتعمد.

مشاة البحرية
في سياق متصل ،اعتقل عمالء من
مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي
ً
ً
آي" عنصرا سابقا في سالح مشاة
البحرية األميركية (المارينز) بتهمة
التخطيط لشن اع ـتــداء مستوحى

هنية :واشنطن تستعد لالعتراف بيهودية القدس
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة
"حماس" إسماعيل هنية ،إن حركته لديها
معلومات من جهات معنية (لــم يذكرها)
بأن "اإلدارة األميركية تقدم على االعتراف
ب ـي ـه ــودي ــة الـ ــدولـ ــة وضـ ــم ال ـم ـس ـتــوط ـنــات
ل ـل ـق ــدس ،وش ـط ــب ح ــق الـ ـع ــودة لــاجـئـيــن
الفلسطينيين".
وأض ـ ـ ـ ــاف هـ ـنـ ـي ــة" :نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة إل ــى
م ــراج ـع ــة شــام ـلــة ل ـكــل م ـس ـيــرة الـتـســويــة
وتــرت ـيــب الـبـيــت الـفـلـسـطـيـنــي ورفـ ــع الـيــد
عــن الـمـقــاومــة" .وتــابــع" :الـسـلـطــة مطالبة
بموقف واضح فيما يخص اتفاقية أوسلو
والتنسيق األمني مع االحتالل (إسرائيل)".
ً
ً
وأكد أن قرار ترامب لن يمر أبدا ،مضيفا:
"لــدي ـنــا م ـخــزون اسـتــراتـيـجــي هــائــل ،وأن
القدس واحدة موحدة ال شرقية وال غربية
هي عاصمة فلسطين األبدية".
أض ـ ـ ـ ــاف" :ال ي ـم ـك ــن أن نـ ـت ــرك الـ ـق ــدس
أو ن ـغ ــادره ــا ( )...م ـس ـت ـمــرون ف ــي مـعــركــة
القدس حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من
تضحيات ،وكــل ما يقوم به االحـتــال في
ال ـقــدس بــاطــل وزائـ ــل ،وال يمكن لــأمــة أن
تـتـنــازل عــن ال ـقــدس ( )...ال ـقــدس عاصمة
سياسية لدولة فلسطين وعاصمة دينية

سلة أخبار

مسن وحفيده خالل تشييع محمد محيسن
الذي قتل برصاص إسرائيل في غزة أمس
ً
والتحرك دوليا للتأكيد على عروبة القدس
ورفـ ــض م ــا ي ـس ـت ـهــدف هــوي ـت ـهــا الـعــربـيــة
اإلسالمية والمسيحية.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ت ــوف ــي الـفـلـسـطـيـنــي
ً
ً
شــريــف الـعـبــد ش ــاش ( 28ع ــام ــا) مـتــأثــرا

بـجــروح أصـيــب بها خــال مــواجـهــات مع
الجيش اإلسرائيلي شــرق جباليا شمال
قطاع غزة األحد الماضي.
(عواصم  -وكاالت)

من تنظيم "داعــش" في عيد الميالد
على معلم سياحي كبير فــي سان
فرانسيسكو.
واعترف ايفيريت آرون جيمسون
ً
( 26عاما) الذي يعمل سائق شاحنة
بــأنــه ك ــان يـنــوي اسـتـهــداف منطقة
"بير  "39التي تقصدها حشود من
الزوار والسياح للمحالت والمطاعم
الموجودة فيها وموقعها على البحر.
ووجـهــت إلــى جيمسون التهمة
ً
رسميا بمحاولة تقديم دعــم مادي
لتنظيم إرهابي أجنبي ما يعرضه
ً
لعقوبة السجن عشرين عاما.
وأوض ـ ّـح المتهم لعمالء "أف بي
آي" مـتـخــفـيــن أن ــه يــريــد اسـتـخــدام
مـتـفـجــرات لمهاجمة الـحـشــود في
تلك المنطقة خالل األسبوع الممتد
بين  18و 25ديسمبر ال ـجــاري ألن
"عيد الميالد هو اليوم األمثل لتنفيذ
اعتداء".
وذكر العنصر الخاص في الـ"إف
ب ــي آي" كــري ـس ـتــوفــر مــاك ـي ـنــي في
المحضر أن المشتبه فيه اختار هذا
المعلم السياحي الذي يزوره عشرة
ماليين شخص في السنة ،ألنه "سبق

له أن زاره وهو يعلم أنه مكان تكون
فيه الحشود كبيرة".

وصيته ورغباته
وح ـس ــب وث ــائ ــق ق ـضــائ ـيــة ،قــال
المتهم انه "مستعد للموت" .ودهم
عمالء من الشرطة الفدرالية األربعاء
الماضي منزله في موديستو على
بعد  130كلم شرق سان فرانسيسكو
فــي كــالـيـفــورنـيــا ،فـعـثــروا فـيــه على
وصيته ورغباته األخيرة وكمية من
األسلحة والذخائر.
وكـ ـش ــف ال ـم ـت ـه ــم عـ ــن مـخـطـطــه
هــذا لعميل في "أف بي آي" متخف
ً
ً
كــان يظنه قياديا كبيرا في تنظيم
"داعش" ،فأكد له أنه يجب أن يقع في
الواليات المتحدة "هجوم آخر مثل
نيويورك أو سان برناردينو".
وحـســب ال ــدع ــوى ،الـتــي رفعتها
الشرطة الفدرالية ضد المتهم أمام
محكمة فدرالية في كاليفورنيا ،فقد
"اعتنق المتهم معتقدات متشددة
وكتب بنفسه رسائل تدعم اإلرهاب
على مواقع التواصل االجتماعي".
(عواصم -وكاالت)

تركيا تطلق اسم «حاكم المدينة»
على شارع سفارة اإلمارات
أفــادت وكالة األنــاضــول التركية أمــس أن أنقرة تعتزم إطــاق اسم
القائد العثماني فخر الدين باشا على الشارع الذي توجد فيه سفارة
اإلم ـ ــارات ،بـعــدمــا أث ــارت الشخصية الـتــاريـخـيــة خــافــا دبلوماسيا،
بسبب تغريدة على "تويتر" أعاد وزير الخارجية اإلماراتي عبدالله
بن زايد نشرها.
وذكرت الوكالة أن رئيس بلدية العاصمة أنقرة أمر بإجراء تحضيرات
لتغيير اسم الشارع ،الذي تقع فيه البعثة الدبلوماسية اإلماراتية ،ليحمل
اسم القائد العثماني السابق الذي تولى منصب حاكم المدينة المنورة.
وأعــاد وزيــر الخارجية اإلمــاراتــي األسبوع الماضي نشر تغريدة،
تتهم قوات عثمانية بقيادة فخر الدين بنهب أموال ومخطوطات من
المدينة المنورة عام  ،1916خالل الحرب العالمية األولى ،أثناء خضوع
المدينة السعودية للحكم العثماني.
ولم يذكر الرئيس التركي رجب إردوغان الوزير اإلماراتي باالسم في
معرض رده على الخالف .وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية إن
القائم باألعمال اإلماراتي استدعي للوزارة بهذا الشأن.
وتعتبر اإلمارات ،وهي حليف مقرب للواليات المتحدة ،أن حزب "العدالة
والتنمية" التركي الحاكم ،ذا الجذور اإلسالمية ،والذي يتزعمه إردوغان،
مقرب من قوى إسالمية تعارضها اإلمارات في أنحاء العالم العربي.
كما تصاعد التوتر في العالقات بسبب دعــم أنقرة لقطر ،بعد أن
فرضت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر قيودا عليها في يونيو
الماضي ،بسبب اتهام الــدول األربــع الدوحة بدعم اإلره ــاب ،وهــو ما
تنفيه قطر.
(إسطنبول  -رويترز)

وثيقة بريطانية :مجزرة أوقعت  10آالف قتيل في الصين
بـ ـع ــد  28عـ ــامـ ــا عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـيـ ــان آن
مـيــن ،كشفت وثـيـقــة أرش ـيــف بريطانية عن
وقــائــع مــروعــة أودت بـحـيــاة مــا ال يـقــل عن
 10آالف ش ـخ ــص ب ـع ـض ـهــم ق ـض ــى سـحـقــا
ت ـح ــت ال ـ ـمـ ــدرعـ ــات والـ ـبـ ـع ــض اآلخـ ـ ــر أج ـهــز
عليه بــالـحــراب لــدى قمع الجيش الصيني
التظاهرات في هذه الساحة الواقعة بوسط
بكين.
وقال السفير البريطاني في الصين آنذاك
آالن دونالد أن "تقديرات الحد األدنى للقتلى
ال ـمــدن ـي ـيــن ه ــي  10آالف" ،مـخـتـتـمــا بــرقـيــة
ســريــة وجـهـهــا إل ــى ل ـنــدن فــي ال ـخــامــس من
يونيو  ،1989غداة القمع الدموي لتظاهرات
كــانــت مـسـتـمــرة م ـنــذ  7أســاب ـيــع للمطالبة
بالديمقراطية في الصين.
وي ـ ـفـ ــوق ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم الـ ـ ـ ـ ــوارد فـ ــي وث ـي ـقــة
المحفوظات الوطنية البريطانية التي أزيلت
عنها السرية ،بنحو  10أضعاف التقديرات
الـتــي تــم اإلق ــرار بها فــي ذلــك الحين ،والتي
تــراوحــت بين مـئــات القتلى وأكـثــر مــن ألف
قتيل.
وكان النظام الصيني الذي يحرم التطرق
إلى تلك األحداث ،أكد في نهاية يونيو 1989
أن حملة قمع "أعمال الشغب المعادية للثورة"
أوقعت مئتي قتيل من المدنيين و"عشرات"
القتلى في صفوف قوات حفظ النظام.
وي ـســرد آالن دونــالــد فــي تـقــريــره شـهــادة
م ــروع ــة لـلـعـنــف الـ ــذي م ــارس ــه ال ـج ـيــش ليل
الثالث إلــى الرابع من يونيو ،حين باشرت

قواته التقدم لوضع حد لسبعة أسابيع من
ال ـت ـظــاهــرات فــي ال ـســاحــة الـشــاسـعــة ،القلب
الرمزي للسلطة الشيوعية.
وأورد أنه أثناء تقدمها "فتحت مدرعات
نقل الجند التابعة للجيش الصيني السابع
والـعـشــريــن ال ـنــار عـلــى الـحـشــد ( )...قـبــل أن
تسحقه" ،مستندا في سرده إلى مصدر أخفى
اس ـمــه حـصــل عـلــى مـعـلــومــاتــه م ــن "صــديــق
مـقــرب هــو حاليا عضو فــي مجلس الــدولــة
(الحكومة)".
وروى دونالد أنه بعد وصول العسكريين
إلى ساحة تيان آن مين "فهم الطالب أن لديهم
ساعة إلخالء المكان ،لكن بعد  5دقائق فقط،
شنت المدرعات هجومها".
وق ــال إن ال ـطــاب "شـبـكــوا أذرع ـه ــم ،لكنه
تــم حـصــدهــم بـمــن فيهم ج ـنــود ،ثــم دهست
ال ـمــدرعــات أج ـســادهــم ع ــدة م ــرات لسحقهم
وقامت جرافات بجمع األشالء التي تم حرقها
ثــم تصريفها بــواسـطــة خــراطـيــم الـمـيــاه في
شبكة الصرف الصحي".
وأضاف السفير أن "أربعة طالب مصابين
بجروح كانوا يتوسلون الجنود أال يقتلوهم
طـعـنــوا بــال ـحــراب" ،مـشـيــرا إل ــى أن سـيــارات
إسعاف عسكرية "تعرضت إلطالق نار حين
حاولت التدخل".
ونسبت هذه التجاوزات بصورة رئيسة
إلى الجيش السابع والعشرين المؤلف من
ج ـن ــود ي ـت ـح ــدرون م ــن مـحــافـظــة شــانـكـســي
(شـمــال) وهــم "أمـيــون بنسبة  60فــي المئة،

صورة أرشيفية للمواجهات خالل أحداث تيان ان مين
ويــوصـفــون بالهمجية" .وكــانــت هــذه القوة
ب ـق ـي ــادة ي ــان ــغ ت ـش ـي ـن ـهــوا ابـ ــن ش ـق ـيــق يــانــغ
شانكون ،رئيس الجمهورية الشعبية في ذلك
الحين (منصب فخري).
ولفتت الوثيقة إلى أن حملة القمع أثارت
توترا في صفوف الجيش ،إذ رفــض القائد
ال ـع ـس ـكــري لـمـنـطـقــة ب ـك ـيــن تــأم ـيــن ال ـط ـعــام
وال ـث ـك ـنــات لـلـجـنــود ال ـقــادم ـيــن م ــن األقــالـيــم
إلعادة فرض األمن ،وقال السفير البريطاني
إن "بعض أعضاء الحكومة اعتبروا أن هناك
حربا أهلية وشيكة".

النمسا تمنع ّ
المدرسات
من ارتداء الحجاب

وقال الزعيم الطالبي السابق شيونغ يان
الذي يحمل اليوم الجنسية األميركية معلقا
على تـقــد يــرات السفير البريطاني السابق
لعدد القتلى "أعتقد أنها موثوقة".
كـمــا رأى الـخـبـيــر الـفــرنـســي فــي الـشــؤون
ال ـص ـي ـن ـيــة ج ـ ــان بـ ـي ــار كــاب ـي ـس ـتــان أن ه ــذه
الحصيلة جديرة بالثقة ،مذكرا بأن وثائق
رفـعــت الـســريــة عنها فــي الـسـنــوات األخـيــرة
بــالــواليــات الـمـتـحــدة خلصت إل ــى حصيلة
مماثلة .وقال "لدينا مصدران مستقالن إلى
حد بعيد يقوالن األمر نفسه".

قال هاينز فسمان ،وزير
التعليم في حكومة اليمين
المتطرف الجديدة في
النمسا ،إنه يقف إلى جانب
مفهوم الدولة العلمانية ،وإنه
ّ
المدرسات عدم
ينبغي على
لبس الحجاب .جاء ذلك في
تصريحات أدلى بها فسمان،
حول خطة اإلجراءات التي
سيتم اتخاذها خالل الفترة
ً
المقبلة ،بدءا من مدارس
الحضانة وانتهاء بالجامعات.
ووشدد فسمان على ضرورة
تعلم الطالب األجانب القادمين
إلى البالد ،في بادئ األمر
ً
اللغة األلمانية ،مبينا أنه بعد
وصول الطلبة إلى مستوى
معين من التعليم ينبغي أن
يواصلوا دراستهم في صفوف
ً
مختلطة بدال من استمرارهم
في صفوف خاصة باألجانب.

ارتفاع عدد مساجد
الدنمارك إلى 170

أظهر بحث أجرته البروفسورة
في جامعة "آرهوس"
الدنماركية ،لينا كوهلي،
ارتفاع عدد المساجد في
ً
البالد من  115مسجدا عام
ً
 2006إلى  170مسجدا عام
 .2017وأجري البحث بناء على
طلب من أحزاب "فينيسترا"
الليبرالي و"الديمقراطي
االجتماعي" ،و"الشعب
الدنماركي" اليميني المتطرف
و"الشعب" المحافظ ،لتحديث
بيانات البحث الذي أجري
عام  2006لعدد المساجد في
البالد .ويشير البحث إلى أن
ارتفاع عدد المساجد ،سببه
الرئيسي زيادة عدد المسلمين
في البالد.

ماكرون يتعهد بهزيمة
إرهابيي «الساحل»

أشاد الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون بالقوات
الفرنسية في النيجر التي
تحارب اإلرهابيين والمهربين
في المنطقة منذ ،2013
ً
قائال إن بالده لن تتخلى عن
شبر واحد من األرض في
الساحل والصحراء اإلفريقية.
وأضاف ،أن قوة الساحل،
التي تضم قوات من خمس
ً
دول في المنطقة ستزيد عددا
وستضمن أمن المنطقة في
المستقبل .وعقد الرئيس
الفرنسي اجتماعات من
نظيره رئيس النيجر محمد
إيسوفو لمناقشة تمكين قوة
الساحل .وشارك الرئيس
الفرنسي ،مساء أول من أمس،
في عاصمة النيجر نيامي
في عشاء ميالدي مع مئات
الجنود الفرنسيين.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

السيسي ال يخشى أي تهديد ...ومؤشرات إيجابية مع تركيا

ً
• افتتح عددا من المشروعات التنموية شرق القناة • شكري يطالب باحتواء التصعيد العسكري في اليمن

سلة أخبار
ً
 10سنوات سجنا
لمتهم باغتيال بركات

القاهرة – نانسي عطية وأمنية اليمني وشيماء جالل

وسط مؤشرات إيجابية حول
العالقة مع تركيا ،شدد الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي على
أنه ال يخشى أي تهديد خارجي،
وال يخاف إال من المصريين في
حال افتقدوا وحدة الصف ،في
وقت تمكنت قوات األمن من
السيطرة على األوضاع بالجيزة
بعد مناوشات بين مسلمين
ومسيحيين بسبب مبنى كنسي.

األمن يمنع
االعتداء
على منزل كنسي
في أطفيح

فـ ــي أول ت ـع ـل ـيــق مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
المصري عبدالفتاح السيسي على
ت ـطــورات األوض ــاع الـتــي شهدتها
ً
سيناء مؤخرا ،خصوصا المتعلقة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــداف «مـ ـ ـط ـ ــار الـ ـع ــري ــش
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي،
بالتزامن مــع تفقد وزي ــري الدفاع
وال ــداخ ـل ـي ــة قـ ــوات إن ـف ــاذ ال ـقــانــون
في سيناء ،قــال السيسي« :سيناء
أرضنا ،والـقــوات المسلحة تواجه
اإلرهاب بكل عنف ،ونموت كلنا وال
يقترب أحد من أرضنا» ،وتابع« :أنا
مبخافش من أي تهديد خارجي...
أنا مش بخاف غير من المصريين
ً
وع ـل ـي ـهــم» ،ض ــام ــا قـبـضــة ي ــده في
إشارة إلى دعوة المصريين.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي طـ ـم ــأن ــة
ً
المصريين قــائــا« :أنــا عــارف انكم
مش خايفين دا انتوا تخوفوا الدنيا
كلها ،إحنا مستعدين كلنا نضحي
وأنا أولكم» .وأضاف« :والله العظيم
وال حــد ِّ
يمسك يــا مصر وال يمس
أرض ــك ط ــول مــا إحـنــا مــوجــوديــن،
والله ما حد يقدر يمس أرضها وال
شعبها بس إحنا نفضل مع بعض
ودايـمــا نبقى كتلة واح ــدة ونبقى
واثقين في الله وفــي أنفسنا وفي
جهدنا».
وع ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاريـ ــع اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان فــي
م ـحــاف ـظــة اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة قـ ــال إن ــه
ف ـ ــي  30ي ــو نـ ـي ــو  2018س ـن ـك ــون
جـ ــاهـ ــزيـ ــن ل ـت ـس ـك ـي ــن الـ ـ ـن ـ ــاس فــي
الوحدات السكنية في منطقة شرق
ً
اإلسماعيلية ،مشيرا إلى أنه كلف
وزارة اإلسكان والهيئة الهندسية
لـلـقــوات المسلحة ب ـشــأن مـشــروع
قومي للتخطيط العمراني المتكامل
في سيناء بتكلفة  100مليار جنيه،
وأن الـ ـمـ ـش ــروع س ـي ـن ـت ـهــي خ ــال
سنتين أو ثالث.
ولـ ـف ــت ال ــرئ ـي ــس إل ـ ــى أن ه ـنــاك
 52أل ــف وحـ ــدة سـكـنـيــة ف ــي شــرق
اإلسماعيلية الـجــديــدة ،تستوعب
مــن  200إلــى  250ألــف أس ــرة ،وقد
تصل بالخدمات الموجودة فيها
الستيعاب  300ألف مواطن .وتابع:
«أنا قلتلكم قبل كده مش هنبيع لكم
الوهم ،إحنا ماشيين كويس جدا،
ووعدتكم قبل كده هنقدم اللي نقدر
عليه في  30يونيو».
ووسـ ـ ــط إجـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـي ــة غـيــر
ع ــادي ــة ،اف ـت ـتــح ال ـس ـي ـســي ،صـبــاح

قضت محكمة جنايات القاهرة،
أمس ،بمعاقبة متهم بالسجن
المشدد  10سنوات ،بعد إعادة
إجراءات محاكمته ،في قضية
اغتيال النائب العام المستشار
الراحل هشام بركات ،وهي
ً
القضية التي تضم  67متهما
من عناصر «اإلخوان» ،وتشمل
وقائع االتهام فيها التخابر مع
منظمة مقرها خارج البالد حركة
«حماس» .كما أصدرت محكمة
ً
جنايات الجيزة أحكاما بالسجن
والسجن المشدد ،تراوحت ما
بين  5حتى  10سنوات بحق 26
ً
متهما ،إلدانتهم بارتكاب جريمة
حرق (نقطة شرطة المنيب)
يناير .2014

البرلمان ِّ
يصوت
على «تنظيم السجون»
السيسي يشارك في افتتاح أحد المشروعات في سيناء أمس (الجريدة)
ً
أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات
التنموية ،شملت  3كباري عائمة،
تستهدف تخفيف مدة العبور من
ش ــرق قـنــال الـســويــس إل ــى غربها،
وأط ـل ــق عـلـيـهــا اس ـمــي الشهيدين
الـعـقـيــد أح ـمــد الـمـنـســي وأب ــان ــوب
ج ــرج ــس ،وم ـ ـشـ ــروع «االس ـ ـتـ ــزراع
السمكي واألحـيــاء المائية» ،بعدد
ً
ً
أحواض تبلغ  4440حوضا سمكيا،
إلى جانب تدشين سفينة الخدمات
ً
البترولية «أحمد فاضل» ،تمهيدا
لعملها فــي حـقــل «ظ ـهــر» ،وشــاهــد
الـسـيـســي عـمـلـيــات تـبـطـيــن أنـفــاق
ال ـس ـي ــارات أس ـف ــل ق ـن ــال الـســويــس
بـ ـك ــل م ـ ــن ش ـ ـمـ ــال اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة
وجنوب بورسعيد لتكون شرايين
حـيــاة جــديــدة ،تسهل حــركــة النقل
والتجارة من وإلى سيناء.

تصريحات شكري
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،وض ــع وزي ــر
الخارجية المصري سامح شكري
ال ـن ـقــاط ع ـلــى الـ ـح ــروف إزاء كثير
من القضايا ،بينها ترحيب بالده

بالزيارة المرتقبة للعاهل المغربي
الـمـلــك مـحـمــد ال ـس ــادس لـلـقــاهــرة،
وت ــاب ــع خ ــال مـقــابـلــة أج ــراه ــا مع
صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية،
ً
ردا عـلــى م ــا ت ــردد ب ـشــأن وســاطــة
ً
روسية بين القاهرة وأنقرة ،قائال:
«العالقات مع تركيا مازالت على ما
هي عليه ،ولدينا رغبة في تجاوز
أي توتر لكن على أساس االحترام
الـمـتـبــادل وع ــدم اإلس ـ ـ ــاءة» ،ولفت
إلى أن التالسن التركي ضد مصر
ل ــم ي ـعــد ب ـ ــذات ال ــوت ـي ــرة ال ـســاب ـقــة،
ً
ونستمع حاليا لرغبات من بعض
المسؤولين األتراك بشأن التقارب
معنا.
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مـ ـ ــع اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة رف ــض
القاهرة إعالن ترامب نقل السفارة
األميركية إلى القدس ،قال شكري:
«م ـصــر تـعــامـلــت م ــع ال ـق ــرار نيابة
عن المجموعة العربية باعتبارها
الممثل العربي في مجلس األمن»،
ً
مؤكدا أن الرؤية المصرية والعربية
جاءت متسقة مع المجتمع الدولي،
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـح ـم ــاي ــة وض ـع ـيــة

ُ
«الكريسماس» ينعش السياحة في غياب الروس
●

القاهرة  -نانسي عطية

بعد نحو عامين من تراجع عائدات قطاع
ال ـس ـيــاحــة ال ـم ـص ــري ــة ،ع ـلــى خـلـفـيــة أحـ ــداث
ً
إرهابية ،توقع خبراء أن يشهد القطاع تحسنا،
وصفوه بـ«االنتعاشة» ،مع اقتراب احتفاالت
«عـ ـي ــد الـ ـمـ ـي ــاد» وح ـ ـلـ ــول ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـي ــادي
ً
الجديد ،خصوصا في ليلة «الكريسماس»،
ليل األحد -االثنين ،متوقعين أن تصل أعداد
السياح القادمين إلى مصر نهاية  2018إلى
 10ماليين سائح.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن خـ ـس ــارة م ـصــر ن ـحــو 3
ً
ماليين ســائــح روس ــي سـنــويــا ،منذ أكتوبر
 ،2015بعد تحطم طائرة ركــاب روسية فوق
سيناء ،عقب إقالعها من مطار شــرم الشيخ
بنحو  20دقيقة ،ومقتل جميع ركابها الـ،224

فإن خبراء السياحة قالوا إن حجوزات الطيران
المدني ارتفعت خــال الشهرين الماضيين،
ح ـيــث ت ــواف ــد ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـن ـس ـيــات على
رأسها ألمانيا ،وإنكلترا ،وكرواتيا ،والتشيك،
وبولندا ،خصوصا إلى مدينتي شرم الشيخ،
والغردقة.
نـقـيــب الـسـيــاحـيـيــن بــاســم حـلـقــة ،ق ــال إن
نسب اإلشغال خالل احتفاالت «الكريسماس»
زادت بنسبة تراوحت بين  50في المئة إلى
ً
 70في المئة ،الفتا إلــى أن الــزيــادة تجاوزت
الـ ــ 30فــي المئة مـقــارنــة بنفس التوقيت من
العام الماضي.
وأض ـ ــاف ب ــاس ــم لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»« :رغـ ــم عــدم
استئناف السياحة الروسية إلى مصر ،فإن
منتصف موسم شتاء  ،2018 - 2017والــذي
يشمل أشهر يناير وفبراير ومارس المقبلة،

الـ ـق ــدس ،وال ـع ـمــل ع ـلــى أال يـتــرتــب
على أي قــرار أحــادي إعاقة عملية
التفاوض السلمي ،وإنهاء الصراع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي -اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـلــى
أساس حل الدولتين.

العربية السعودية جزء ال يتجزأ من
األمن القومي المصري ،إال أنه أكد
ض ــرورة اح ـتــواء العمل العسكري
ً
في اليمن ،حفاظا على شعبه ،وأن
يكون هناك تصرف ومسار سياسي
ي ـخــرج األزم ـ ــة م ــن ه ــذا التصعيد
العسكري.

وعـ ـ ــن ق ـض ـي ــة م ـق ـت ــل ال ـب ــاح ــث
اإلي ـطــالــي جــولـيــو ريـجـيـنــي ،قــال
ال ــوزي ــر« :ال ـق ـض ـيــة م ــازال ــت محل
اهتمام من النائب العام للوصول
إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــاة ول ـ ـهـ ــا أه ـم ـي ـت ـه ــا،
لتأثيرها على العالقة المصرية-
اإليطالية».
وبشأن أزمــة سد النهضة ،قال
ش ـك ــري« :إث ـيــوب ـيــا ل ــم تـتـخــذ ق ــرار
مــلء السد أو حتى تخطرنا بذلك،
ً
وال ـم ـســار الـفـنــي اليـ ــزال مـتـعـثــرا»،
ً
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن ب ـ ـ ـ ــاده ل ــدي ـه ــا
حساسية خاصة فــي ملف المياه
بــاعـتـبــار الـنـيــل ال ـم ــورد األســاســي
لمصر.
وبــالـنـسـبــة ل ـلــوضــع ف ــي الـيـمــن
ّ
شدد على أن األمن القومي للمملكة

مبنى كنسي

قضية ريجيني

ً
سيشهد حراكا غير متوقع في رحالت الطيران
وإشغاالت الفنادق في البحر األحمر وجنوب
سيناء».
الـخـبـيــر وع ـضــو غــرفــة الـسـيــاحــة ،مجدي
البنودي ،قال إن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع
تدريجي في نسب اإلشغال للوفود السياحية،
خصوصا القادمة من إيطاليا ،تلك التي كانت
ً
تراجعت وفودها بشكل كبير ،مؤكدا أن موسم
صيف  2018ستالمس فيه السياحة المصرية
ما يقرب من  10ماليين سائح.
وأضــاف لـ«الجريدة»« :محافظة األقصر،
س ـي ـكــون ل ـهــا نـصـيــب كـبـيــر ف ــي اح ـت ـفــاالت
ً
أعـيــاد الميالد الحالية ،حيث تشهد إقباال
من الوفود السياحية الصينية ،بنسبة 60
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي الــوفــود الـقــادمــة من
جنسيات مختلفة».

إل ــى ذلـ ــك ،تـمـكـنــت قـ ــوات األم ــن
المصرية ،أمس ،من السيطرة على
األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة ف ــي قــريــة «كـفــر
الواصلين» بمركز أطفيح ،التابع
لـمـحــافـظــة ال ـج ـيــزة ،بـعــدمــا ح ــاول
ع ــدد مــن المسلمين -يعتقد أنهم
م ـت ـش ــددون -االعـ ـت ــداء ع ـلــى مـنــزل
قـبـطــي يـعـتـبــره مـسـيـحـيــو الـقــريــة
ً
دارا للعبادة.
م ـط ــران ـي ــة «أطـ ـفـ ـي ــح» ق ــال ــت فــي
بيان لها «إن كنيسة األمير تادرس
فــي قــريــة كفر الواصلين تعرضت
لالعتداء من قبل مئات األشخاص،
الـ ــذيـ ــن ت ـج ـم ـه ــروا أم ـ ـ ــام ال ـم ـب ـنــى
بـعــد ص ــاة الـجـمـعــة ،أم ــس األول،

مرددين هتافات عدائية ،مطالبين
بهدم الكنيسة ،ثم قاموا باقتحام
المكان ،وتدمير محتوياته ،بعد أن
تعدوا بالضرب على المسيحيين
الموجودين به».
مصادر كنسية قالت لـ«الجريدة»،
إن المكان المعتدى عليه تقام فيه
ال ـص ـل ــوات م ـنــذ م ــا ي ـق ــرب م ــن 15
ً
ع ــام ــا ،وب ـعــد صـ ــدور ق ــان ــون بـنــاء
ً
الكنائس تقدمت المطرانية رسميا
لتقنين وضعه ككنيسة ،لكن األمر
لم يحسم بعد.
الشرطة المصرية ألقت القبض
على عــدد من المتهمين للتحقيق
مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ع ـض ــو
المجلس القومي لحقوق اإلنسان
ج ـ ــورج إس ـ ـحـ ــاق ،أن ق ـ ــوات األم ــن
تــركــت الــوضــع دون أي تــدخــل في
ً
ال ـب ــداي ــة ،الف ـت ــا إل ــى تــأخــر ص ــدور
الــائـحــة التنفيذية ل ـ «قــانــون بناء
الكنائس» .وأض ــاف« :رغــم موافقة
الـطــوائــف المسيحية الـثــاث على
مشروع القانون فإنه قانون كارثي
يضع معوقات أمــام األقباط لبناء
الكنائس».

قاطرة جديدة للكشف عن البترول
خـطــت هـيـئــة ق ـنــاة ال ـســويــس الـمـصــريــة خـطــوة
نــوعـيــة م ــع إع ــان ان ـت ـهــاء تـصـمـيــم الـسـفـيـنــة الـتــي
تحمل اسم الرئيس السابق للهيئة ،الفريق أحمد
فاضل ،لتكون قاطرة جديدة الكتشافات حقول الغاز
والبترول في البحر المتوسط.
وتتركز أهمية السفينة الجديدة في كونها أكبر
وحدة متعددة األغراض وإمدادات ودعم لوجستي
في الشرق األوسط ،وواحدة من أكبر سفن خدمات
شركات ومنصات البترول ،والتي تعمل بنظام DP2
الذي يضمن تثبيت الوحدة في نقطة محددة بالبحر
دون الحاجة إلــى رمــي مخاطيف وقــدرة ماكينات
 9800كيلوواط.
االستفادة من «السفينة فاضل» تتجاوز نطاق
هـيـئــة ال ـس ــوي ــس ،ل ـت ـعــود بــالـنـفــع ع ـلــى االق ـت ـصــاد
المصري ،عبر المساعدة في العمل بحقول الغاز
والـ ـبـ ـت ــرول ف ــي ال ـب ـح ــر ال ـم ـت ــوس ــط ،الس ـي ـم ــا بـعــد

االكتشافات األخـيــرة فــي حقول الـغــاز ،والمقرر أن
تجعل مصر من الدول المصدرة له.
بناء السفينة تم في ترسانة «غوانزو» الصينية،
ً
ً
وي ـب ـلــغ طــول ـهــا  90مـ ـت ــرا ،وع ــرض ـه ــا  18.8م ـت ــرا،
ً
وحمولتها الكلية  4744طـنــا  ،والسفينة مجهزة
ً
بــو نــش رئيسي حمولة  75طـنــا ويعمل بخاصية
ً
 ،AHCمــا يسمح بحمل أثـقــال تصل إلــى  40طنا،
وتثبتها في نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق
 2000متر.
من جانبه ،قال قائد السفينة ،الربان سامر أحمد
فؤاد ،لـ»الجريدة» إنه تم تصميمها لحمل غواصات
الكشف والتحكم فــي خطوط البترول  ROVتحت
س ـطــح ال ـب ـحــر ع ــن ب ـع ــد ،وهـ ــي واحـ ـ ــدة م ــن أح ــدث
الـمـعــدات الـمـتـطــورة لتكنولوجيا تنفيذ عمليات
تشغيل وصيانة آبار البترول والغاز ألعماق تصل
إلى  3آالف متر.

ُ
فاروق لـ ةديرجلا  :األرشيف السوداني حجة تثبت مصرية حاليب
•

مستشارة ترسيم الحدود :القاهرة َّفوتت فرصة مقاضاة الشركة اإليطالية المنفذة لسد إثيوبيا
القاهرة  -عادل زناتي

أكدت مستشارة ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية ،عضوة
الجمعية الجغرافية المصرية ،هايدي فاروق ،امتالكها وثيقة
حصلت عليها من األرشيف المركزي السوداني تؤكد مصرية مثلث
حاليب وشالتين ،الذي تزعم الخرطوم سودانيته ،وأضافت فاروق
خالل مقابلة مع «الجريدة» أن مصر فوتت فرصة مهمة لمقاضاة
شركة «ساليني» اإليطالية ،المنفذة لسد النهضة اإلثيوبي المقام
على مجرى نهر النيل .وفيما يلي نص المقابلة:
• كيف يمكن الرد على مطالبات السودان بمثلث
حاليب وشالتين؟
 مثلث حــايــب وشــاتـيــن ،مـصــري بالتاريخوالــوثــائــق ،ففي عهد المماليك كــان هناك ميناء
مصري اسمه ميناء «عيذاب» جنوب حاليب ،وكان
أحد دروب الحج المصرية الرئيسة ،حيث كانت
مصر تعاني هجمات «قبائل البجة» السودانية

هايدي فاروق

لـهــذا الميناء ،وج ــاء السلطان قنصوه الـغــوري،
بحسب حجة رسمية في دار الوثائق القومية في
«سجل أمراء وسالطين» ،وقام بتأديبهم ،وخالل
الحكم العثماني كان هذا المثلث جزءا من العمق
المصري وليس على الحدود بين البلدين ،حيث
كانت حدود مصر حتى سنار على النيل األزرق
وس ــط الـ ـس ــودان ،وف ــي يـنــايــر  1899ح ــدث وفــاق

بين الحكومتين المصرية والبريطانية ،مكتوب
باللغتين اإلنكليزية والفرنسية ،وتم توقيعه من
قبل اللورد كرومر وبطرس غالي الجد ،والترجمة
العربية تم تحريفها عمدا من قبل من له مصلحة
في االستيالء على هذا المثلث المصري ،وأصل
النص يقول ُ«يطلق لفظ السودان في المادة األولى
على جميع األراضي الواقعة جنوب خط العرض
 22بشكل مواز» ،أي بشكل مستقيم ،وتم تحريف
النص بما أخل بالمعنى.
• ماذا عن خط الحدود اإلداري عام  1902الذي
يستشهد به السودان؟
 اتفاقية  1902مؤرخة في شهر نوفمبر ،أماالموجودة في دار الوثائق المركزية في الخرطوم
فمؤرخة في يونيو ،وأنا ّ
لدي نسخة طبق األصل
من االثنتين ،وفي حين جاءت الديباجة واحدة ،إال
أن البنود المدعى بها على مصر غير موجودة في
األصل المصري ،لكنها موجودة في دار الوثائق
الـمــركــزيــة فــي الـخــرطــوم ،فــالـمــادة الثانية تقول:
«صــار توزيع عربان البشارية الموجودين على
األراضي المصرية ويتبعون حكومة السودان،»...
وهذا اعتراف بمصرية حاليب وشالتين ،وبالتالي
فاألرشيف المركزي السوداني حجة على السودان

فــي مصرية حاليب وشــاتـيــن ،كما أن الدستور
ال ـســودانــي ال ــذي ج ــاء عـقــب مـنــح ال ـخــرطــوم حق
تقرير المصير عــام  1953نص على أن األراضــي
السودانية هي تلك التي شملها الوفاق الودي عام
 ،1902وحينما منح السودان استقالله عام 1956
أكد الدستور الدائم للسودان األمر ذاته ،فإذا تكلمنا
عن الحدود المصرية فإن اتفاقية  1899تعطينا ما
هو أبعد ،لكنهم عبثوا بالتاريخ من خالل العبث
بذاكرة األمة ،ويعتقدون أن األرشيف اختفى ،ألن
ً
ً
هناك أرشيفا أهليا عالوة على األرشيف الرسمي،
وع ـنــدمــا ظـهــر ل ـل ـســودان خـطــأ م ــا ي ــدع ــون قــالــوا
إن حاليب وشالتين جــزء من «الــوقــف السناري»
وهــو وقــف العتقاء ،والسناري كــان معتوق أحد
الـبــاشــوات فــي مـصــر ،وهــو علي بــك المنشاوي،
وأعطاه مجموعة من الممتلكات التي أوقفت عليه،
منها أراض في مكة المكرمة ،فهل هــذا يعني أن
مكة سودانية!
• ب ــرأي ــك كـيــف يـمـكــن ح ــل أزمـ ــة س ــد النهضة
اإلثيوبي؟
ً
 كان باإلمكان التحرك دوليا صوب المحاكمالداخلية اإليطالية قبل عامين ،من خالل دعوى
قضائية لوقف أعمال شركة «ساليني» اإليطالية

المنفذة لسد النهضة ،لكننا فوتنا الفرصة ،إال أن
ً
مصر لديها حلول بشأن أزمة السد ،فوفقا للوثائق
خالل ديسمبر  2000وقعت إثيوبيا وإريتريا على
ً
ما ُعرف الحقا بـ «اتفاقية الجزائر» برعاية األمم
المتحدة ،وجعلوا اإلطار الوحيد الذي تلجأ إليه
الدولتان لترسيم الحدود بينهما وإنهاء النزاع
المسلح هــو االتفاقية التي وقعت فــي  15مايو
 ،1902وبموجب ذلــك ُعــدلــت الـحــدود اإلثيوبية
 اإلريترية ،على حساب األراضــي المصرية في«بني شنجول» ،ونــص االتـفــاق في بنده الثاني
على« :يتعهد ميلنك الثاني بعدم القيام أو السماح
بقيام أي مشروعات دون موافقة الحاكم المصري
الـعــام لـلـســودان» ،وه ــذا اتـفــاق أزل ــي يمنع إقامة
سد أو أي أعمال دون موافقة صريحة من مصر،
والممارسات السابقة واالتفاقات الالحقة أكدت
أن هذا الحق لمصر وليس للسودان ،وفي 1906
ُ
توفي ميلنك الثاني فاجتمعت الدول الثالث فرنسا
وبريطانيا وإيطاليا ،وأكــدت امتداد االلتزامات
التي وقعها ميلنك الثاني لمن يخلفه على عرش
الحبشة ،وفي  1925تم التوقيع على اتفاق ثنائي
بريطاني  -إيطالي ،نص على أن «حق االتفاق هو
حق لمصر».

يعقد البرلمان المصري اليوم
ثالث جلسات لعموم النواب
ً
بخالف نحو  15اجتماعا
لعدد من اللجان النوعية،
وعلى رأس أجندة أعمال
البرلمان التصويت النهائي
على تعديالت «قانون تنظيم
السجون» ،والبدء في أولى
المناقشات حول «إنشاء وكالة
الفضاء المصرية» ،وطرح 36
طلب إحاطة حول عدم تعيين
العمالة المؤقتة ومشكالت
التوظيف .كما تستأنف
اللجان النوعية اجتماعاتها
بمناقشة العديد من طلبات
اإلحاطة ،ومشروعات القوانين،
والحساب الختامي لموازنة
الدولة ،ومناقشة الخسائر
التي تعانيها الهيئة الوطنية
لإلعالم (الهيئة القومية
التحاد اإلذاعة والتلفزيون
ً
سابقا) ،خصوصا عن
الحساب الختامي العام المالي
.2016/2015

مصرع وإصابة 21
في حادث سير

ً
لقي  13شخصا مصرعهم
وأصيب  8آخرين ،أمس ،في
حادث تصادم سيارتين هما
«ميكروباص ونقل ثقيل» على
الطريق الصحراوي الشرقي
«الجيش» ،بالقرب من نفق
أبوصالح في محافظة «بني
سويف» شمال الصعيد ،بسبب
الشبورة المائية الكثيفة
والسرعة الزائدة.
انتقلت  12سيارة إسعاف
من بني سويف وحلوان إلى
موقع الحادث ،لنقل المتوفين
والمصابين إلى مستشفى بني
سويف العام وناصر المركزي.

َّ
سرقة هواتف نقالة
بنصف مليون جنيه

تمكن لصوص من اقتحام مقر
إحدى شركات االتصاالت ،في
أحد شوارع مدينة «بنها»،
في محافظة القليوبية شمال
القاهرة ،عبر «تحطيم» جزء
جدار إحدى الشقق المجاورة،
بهدف سرقة هواتف محمولة
تقدر بقيمة نصف مليون جنيه
مصري (نحو  28ألف دوالر).
كان مدير أمن القليوبية تلقى
ً
إخطارا بسرقة فرع الشركة،
وبالفحص تبين أن الجناة
دخلوا مقر الفرع عن طريق شقة
مالصقة للمقر بعد تحطيم
أحد الجدران ،وتعطيل أجهزة
كاميرات المراقبة ،وتحرر محضر
بالواقعة وتكثف األجهزة األمنية
جهودها لضبط الجناة.
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«األزرق» يطوي صفحة السعودية ويستعد المتحان عمان
• بونياك يؤكد ثقته بجميع الالعبين ...ويطالب بمواصلة الدعم • نجوم الكرة الكويتية :كان باإلمكان أفضل مما كان
أحمد حامد

ما بين الفرحة بوجود سمو أمير البالد مع أبنائه في استاد جابر،
وعودة الروح إلى المالعب الكويتية بعودة «األزرق» إلى الميدان،
والحزن على الخسارة من المنتخب السعودي في افتتاح «خليجي
 ،»23مضت ليلة أمس ،على العبي «األزرق» ومحبي منتخب الكويت،
لكن الجميع تعاهدوا على مواصلة العمل من أجل االستعداد
المتحان عمان الفارق في مشوار الكويت في البطولة.
طوى «األزرق» صفحة الخسارة
من «األخضر» السعودي في مستهل
مشواره في «خليجي  ،»23وواصل
تــدري ـبــاتــه م ــن دون راحـ ــة ف ــي مقر
ف ـنــدق اإلق ــام ــة ،حـيــث ج ــرت حصة
استشفائية للعناصر األســاسـيــة،
وعلى استاد عبدالله الخليفة لبقية
ً
الالعبين ،استعدادا لمواجهة عمان
ً
ال ـم ـقــررة غـ ــدا ف ــي ال ـجــولــة الـثــانـيــة
لمنافسات المجموعة األولى.
وكان الجهاز الفني في منتخب
الـكــويــت بـقـيــادة الـصــربــي بــوريــس
بــونـيــاك قــد مـنــح الــاعـبـيــن فرصة
الخروج من المعسكر المغلق ،على
أن يعودوا قبل الحصة التدريبية،
التي جرت أمس.
وي ـ ـ ــدرك ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي مـنـتـخــب
الكويت أن مواجهة األحمر العماني
ه ــي ال ـفــرصــة األخـ ـي ــرة ،لـلـبـقــاء في
دائرة المنافسة على اللقب ،أو على
أق ــل ت ـقــديــر ال ـص ـعــود إل ــى الـمــربــع
الذهبي.
ومنذ نهاية المباراة ،التي جمعت
«األزرق» ونظيره السعودي ،أمس
األول ،والعمل قائم داخــل صفوف
األزرق ،فــي مـحــاولــة لـتـجــاوز آثــار
ال ـخ ـس ــارة ،ال ـت ــي ج ـ ــاءت بـحـضــور
 70ألــف متفرج داخــل استاد جابر
الدولي.
وعـقــد الـجـهــاز الفني للمنتخب
ً
اجتماعا مع الالعبين ،شدد خالله
م ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـص ــرب ــي
بونياك على ثقته بجميع
ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ،وط ــالـ ـبـ ـه ــم
بمواصلة العمل من أجل
مباراة عمان.
وق ــال بــونـيــاك ،إن ــه لم
ً
يـحـمــل أيـ ــا م ــن الــاعـبـيــن
الـمـســؤولـيــة ،بــل يدعمهم
بقوة ويثق فيهم ،ويرى عن
قناعة تامة أن المستقبل
أمـ ـ ــام «األزرق» ل ـل ـعــودة
بصورة أفضل.
وب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
«األزرق» أن الحديث
خـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر
ال ـ ـص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ب ـع ــد
مـ ـب ــاراة ال ـس ـعــوديــة
لـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوز س ــوى
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف ب ـ ـنـ ــدرة
الـ ـمـ ـه ــاجـ ـمـ ـي ــن فــي
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ول ـي ــس
ف ــي ال ـكــويــت فـقــط،
ً
م ـطــال ـبــا الـجـمـيــع
بدعم األزرق وعدم
االلتفات ،لما قد
ي ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــوش مـ ــن
أفكار الالعبين
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
الحالية.

متابعة عمان

بونياك

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا وع ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــف
ب ــونـ ـي ــاك وال ـج ـه ــاز
المعاون على دراسة
المنتخب العماني،
وتدوين مالحظات
مباراته مع نظيره

سلفي لالعبي األزرق قبل لقاء السعودية
اإلمـ ــاراتـ ــي ،ال ـتــي انـتـهــت بـخـســارة
العمانيين بهدف من دون رد ،على
أن يـقــوم بالعمل مــع العـبــي األزرق
االستفادة من هذه المالحظات.

األفضل قادم
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ات ـفــق ع ــدد من
نجوم الكرة الكويتية على ضرورة
دع ـ ــم «األزرق» ،م ــع االنـ ـتـ ـب ــاه إل ــى
األخطاء ،التي وقع فيها في مباراة
السعودية االفتتاحية ،مؤكدين أنه
ك ــان بــاإلم ـكــان تـقــديــم األف ـض ــل في
ً
مواجهة األخضر ،وأنه كان متاحا،
لـكــن ع ــدة أس ـبــاب ،أدت إل ــى ضياع
ثالث نقاط ثمينة.

األمل موجود
فــي الـبــدايــة ،أكــد مــدرب «األزرق»
ال ـســابــق ،وال ـعــربــي الـحــالــي محمد
إبراهيم أن دعم المنتخب واالبتعاد
عن السلبيات هو الواجب والمطلوب
ً
في الوقت الحالي ،معربا عن ثقته
ف ــي رج ـ ــال األزرق وق ــدرت ـه ــم على
تجاوز الصعوبات.
وقال إبراهيم :ال يوجد مستحيل
في كرة القدم ،ورغم صعوبة المهمة
ً
يبقى األمل قائما ،في مواجهة عمان،
ومن ثم في مواجهة اإلمارات .وأشاد
مــدرب المنتخب السابق بما قدمه
منتخب الكويت في الشوط الثاني،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـفــرص الـمـتــاحــة كانت
كفيلة بتحقيق نتيجة إيجابية في
المباراة ،واعترف بأن األزرق موجود
في المجموعة األصعب.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ،وقـ ـ ــدرتـ ـ ــه عـ ـل ــى ق ـلــب
ال ـتــوق ـعــات ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـصــب في
مصلحة الكويت ،كما أشاد بمستوى
مـبــاريــات الـيــوم األول مــن الناحية
الفنية ،والحضور الجماهيري.

تأثرنا باإليقاف
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف ن ـج ــم

م ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت الـ ـس ــاب ــق عـلــي
مـ ــروي ،بـصـعــوبــة مـهـمــة «األزرق»،
في مواصلة المشوار نحو األدوار
النهائية في خليجي .23
وأضــاف مــروي أن «األزرق» ّفرط
ف ــي ف ــرص ــة ال ـظ ـه ــور الـ ـق ــوي ،وب ــدا
ً
مـ ـت ــأث ــرا ب ــاإليـ ـق ــاف ،الـ ـ ــذي اسـتـمــر
ً
عامين ،الفتا إلى أن االعتماد على
الكرات الطويلة ،وتباعد الخطوط،
منح السعودية ،فرصة االستحواذ
عـلــى ال ـم ـب ــاراة ،وال ـخ ــروج بـهــا لبر
األمان.
وأش ــار إل ــى أن السبيل الوحيد
للبقاء في المنافسة بات في تجاوز
المنتخبين العماني واإلماراتي.

أداء متواضع
من جانبه وصف العب المنتخب
السابق والنادي العربي محمد كرم
أداء األزرق في المباراة االفتتاحية
ً
ب ــأن ــه ك ـ ــان بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ال ـم ـس ـتــوى
ً
المأمول ،مشيرا إلى أن فرصة بلوغ
ً
الـمــربــع الــذهـبــي بــاتــت صعبة جــدا
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،لـكـنـهــا ليست
مستحيلة.
ودعا كرم مدرب المنتخب بونياك
إلى ضرورة معالجة األخطاء وإعادة
النظر فــي إش ــراك بعض الالعبين،
واالعتماد على أكثرهم جاهزية.

الفرصة قائمة
واع ـت ـب ــر العـ ــب األزرق ال ـســابــق
ون ـ ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة م ـح ـمــد بـنـيــان
مدافع األزرق أن الخسارة األولى ال
ً
تعني الخروج من البطولة ،مؤكدا
أن المباراة شهدت بعض األخطاء
للمنتخبن التي يمكن تجاوزها في
المباراة المقبلة.
وشدد بنيان على ضرورة العمل
ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة ع ـلــى إي ـجــاد
ح ـل ــول ه ـجــوم ـيــة ،وع ـ ــدم ال ــرك ــون
إلى الدفاع المبالغ فيه ،السيما أن
الفوز هو السبيل الوحيد للتقدم
في البطولة.

مهمة األزرق
للتقدم في
«خليجي
 »23ليست
مستحيلة

محمد إبراهيم

االعتماد على
الكرات الطويلة
وتباعد
الخطوط منح
السعودية الفوز
علي مروي

العبو المنتخب :القادم أفضل
تقدم عدد من العبي منتخب الكويت بالشكر إلى جماهير األزرق
لدعمهم لهم في المباراة االفتتاحية أمام السعودية ،والتي خسرها
األزرق بهدف مقابل هدفين فــي افتتاح منافسات «خليجي ،»23
مؤكدين أن القادم أفضل.
وقال قائد الفريق بدر المطوع على حسابه في «تويتر»« :اللهم
ً
لك الحمد ،قــدر الله ومــا شــاء فعل ،شكرا لجماهيرنا الوفية على
حضورهم ،ومساندتنا في المباراة االفتتاحية».
وأش ــار المطوع إلــى أن الـهــدف كــان إسـعــاد الجماهير بتحقيق
ً
نتيجة إيجابية ،إال أن الحظ تخلى عــن الفريق ،مــؤكــدا أن القادم
أفضل ،مشيدا بما قدمه الالعبون بعد غياب أكثر من عامين من
اإليقاف.
بدوره ،شدد مهاجم المنتخب محمد سعد على ضرورة مواصلة
الدعم الجماهيري لالعبين ،قائال« :الحمد لله دائما وأبدا ...نعدكم
باألفضل ،وما لنا غنى عنكم».
ً
وقال العب المنتخب رضا هاني« :شكرا لجماهيرنا الوفية على
ً
حضورها ومـســانــدتـهــا» ،واع ــدا إيــاهــم بإسعادهم فــي المباريات
القادمة.

معالجة
األخطاء
وإعادة النظر
في إشراك
بعض الالعبين

محمد كرم

إيجاد حلول
هجومية
ضرورة ...وخط
الوسط مطالب
بالمزيد

محمد بنيان
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رياضة

العنابي يستهل حملة دفاعه عن اللقب برباعية في شباك اليمن
استهل منتخب قطر حملة
دفاعه عن لقبه في كأس الخليج
العربي لكرة القدم بقوة إثر
تغلبه على نظيره اليمني برباعية
نظيفة ،أمس ،في أولى مباريات
الفريقين بالنسخة الـ  23من
البطولة الخليجية المقامة في
الكويت.

ح ـ ـقـ ــق الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـقـ ـط ــري
انطالقة قوية على طريق الحفاظ
على لقب كأس الخليج العربي
لكرة القدم وتغلب على نظيره
اليمني  - 4صفر أمس ،في أولى
مباريات الفريقين بالمجموعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـن ـس ـخــة ال ـثــال ـثــة
والعشرين من بطولة (خليجي
 )23المقامة في الكويت.
وان ـ ـهـ ــار ال ـم ـن ـت ـخــب الـيـمـنــي
ً
مبكرا على ملعب استاد الكويت
بـعــد أن اه ـت ــزت شـبــاكــه بثالثة
أه ــداف خــال أقــل مــن  20دقيقة
فــي بــدايــة ال ـم ـبــاراة ،واسـتـمــرت
سـ ـيـ ـط ــرة ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـق ـط ــري
ع ـلــى م ـجــريــات ال ـل ـعــب وأح ـبــط
كل محاوالت العودة من جانب
نظيره اليمني ،ثم أضاف الهدف
ال ــراب ــع ق ـبــل خ ـمــس دق ــائ ــق من
النهاية.
وافتتح أكرم عفيف التسجيل
ل ـق ـط ــر ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ال ـث ــان ـي ــة،
ليكون األس ــرع لقطر فــي سجل
مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة
الخليجية ،ثــم أ ض ــاف المهدي
علي الهدف الثاني في الدقيقة
الخامسة والمعز علي عبدالله
الـهــدف الـثــالــث فــي الدقيقة ،18
واختتم بيدرو ميغيل التسجيل
بالهدف الــرابــع فــي الدقيقة 85
ليرتفع رصيد قطر من األهداف
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة إلـ ــى 123
ً
هـ ـ ــدفـ ـ ــا ،وح ـ ـصـ ــد ن ـ ـقـ ــاط الـ ـف ــوز
الثالثة ،بينما سجل المنتخب
ـال م ــن االن ـت ـصــارات
الـيـمـنــي خـ ـ ٍ
فــي ثــامــن مـشــاركــة لــه فــي كــأس
الخليج ،إذ كــا نــت هزيمة أمس
هـ ــي ال ـ ـ ـ  20لـ ــه م ـق ــاب ــل ثـمــانـيــة
تعادالت.

بداية سريعة
بــدأت المباراة بإيقاع سريع

الهدف القطري األول في مرمى اليمن (تصوير جورج رجي)
وضـ ـغ ــط هـ ـج ــوم ــي مـ ــن ج ــان ــب
المنتخب الـقـطــري ال ــذي ترجم
ً
تـفــوقــه ســريـعــا مــن خ ــال هــدف
التقدم في الدقيقة الثانية عبر
أكرم عفيف بتسديدة برأسه إثر
عرضية من إسماعيل محمد.
وفــي الدقيقة الخامسة ،مرر
عفيف كــرة عالية انقض عليها
الـمـهــدي علي بــرأســه ليسكنها
ً
ف ــي ال ـش ـبــاك مـعـلـنــا ت ـق ــدم قطر
 - 2صفر.

وكـ ــاد الـمـنـتـخــب الـيـمـنــي أن
يرد في الدقيقة العاشرة ،عندما
تـ ـلـ ـق ــى مـ ـحـ ـم ــد ف ـ ـ ـ ــؤاد ع ــرض ـي ــة
ع ــالـ ـي ــة وسـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـك ـ ــرة ب ــرأس ــه
ل ـك ـن ـه ــا مـ ـ ــرت فـ ـ ــوق الـ ـع ــارض ــة.
وت ــواص ــل ان ـه ـيــار المنتخب
اليمني فــي الدقيقة  18عندما
أضــاف المنتخب القطري ثالث
أهـ ــدافـ ــه ،إذ ت ـل ـقــى ال ـم ـع ــز عـلــي
عبدالله عرضية مــن إسماعيل
محمد وسدد الكرة بقوة لترتطم

بيد الحارس وتسكن الشباك.
واهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزت شـ ـ ـب ـ ــاك ق ـ ـطـ ــر فــي
الدقيقة  40حيث تلقى المهاجم
اليمني محسن قــراوي عرضية
وس ـ ـ ـ ــدد بـ ـ ـق ـ ــوة ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـح ـ ــارس
تصدى للكرة وارتدت إلى أحمد
ع ـبــدال ـح ـك ـيــم الـ ـ ـس ـ ــروري ،ال ــذي
تابعها بـتـســديــدة فــي الـشـبــاك،
ً
لكن الحكم لــم يحتسبها هدفا
ب ـ ــداع ـ ــي الـ ـتـ ـسـ ـل ــل ،ول ـ ـ ــم ت ـس ـفــر
ال ــدق ــائ ــق الـمـتـبـقـيــة ع ــن جــديــد

لـيـنـتـهــي الـ ـش ــوط األول بـتـقــدم
قطر -3صفر.

سيطرة قطرية
وواصل المنتخب القطري تفوقه
فــي السيطرة والـهـجــوم مــع بداية
الشوط الثاني لكنه وجد صعوبة
أكبر في الوصول إلى الشباك كما
تـصــدى ال ـحــارس الـيـمـنــي ببراعة
لكرة خطيرة من ضربة حرة.

قاس
ميراتو :النتيجة درس ٍ

سانشيز :البداية حسمت اللقاء
قال المدرب اإلسباني للمنتخب القطري
سانشيز ،إن بداية المباراة القوية للمنتخب
القطري حسمت اللقاء لمصلحة العنابي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار سـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــز ،خـ ـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الصحافي الذي عقده مباشرة بعد المباراة
التي ضمت فريقه ونظيره اليمني إلى أن
خطته مبنية على الحسم خالل العشرين
دقـيـقــة األولـ ــى« ،وه ــو مــا تـحــدثــت فـيــه مع
الالعبين قبل المباراة».
ولفت سانشيز إلى أن المباريات المقبلة
ستكون أصعب وأقــوى ونأمل االستمرار
بنفس المستوى ،السيما أن الفريق يجمع
ً
خـلـيـطــا بـيــن عـنـصــري الـخـبــرة والـشـبــاب،
وأن البقاء مع المنتخب الوطني سيكون

ل ــأف ـض ــل خ ـ ــال االس ـت ـح ـق ــاق ــات الـمـقـبـلــة
وت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـع ـن ــاب ــي خ ـ ــال ال ـم ـب ــارات ـي ــن
المقبلتين.
ً
وق ــال إن ه ــذه ال ـم ـبــاراة تعتبر تقييما
ً
حقيقيا للبعض من الالعبين ،ألن مثل هذه
المباريات في البطوالت الخليجية تعطي
العديد من الخبرة لالعبين.
وذكر أن مباراة المنتخب القطري المقبلة
مع المنتخب العراقي ستكون أقوى بحكم
ً
خبرة المنتخب العراقي وعراقته ،موضحا
ً
أ ن ــه منتخب مختلف تـمــا مــا عــن منتخب
اليمن ،ويحتاج إلى العديد من التخطيط
والدراسة للتعامل معه في المباراة المقبلة.

جانب من المؤتمر الصحافي

ّ
كرار يجنب العراق الهزيمة أمام البحرين
أفلت المنتخب العراقي من الهزيمة أمام
نـظـيــره الـبـحــريـنــي ،بـعــد تـعــادلــه مـعــه 1 - 1
في مواجهة مثيرة أمس السبت على استاد
الكويت ،ضمن الجولة األولــى من مباريات
دور ال ـم ـج ـمــوعــات ب ـب ـطــولــة ك ــأس الـخـلـيــج
العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي
 )23المقامة بالكويت.
وظ ــل ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي قــائـمــا طـ ــوال 78
دق ـي ـق ــة ،ث ــم اف ـت ـتــح ج ـم ــال راش ـ ــد الـتـسـجـيــل
للبحرين ،لكن البديل مهند عبدالرحيم كرار
خـطــف ه ــدف ال ـت ـعــادل ل ـل ـعــراق ف ــي الــدقـيـقــة
 ،88ليحصد كال الفريقين نقطة واحــدة في
المجموعة الثانية التي تصدرها المنتخب
ال ـق ـطــري ب ـف ــوزه أم ــس عـلــى نـظـيــره اليمني
 - 4صفر.
وكـ ــان الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي ف ــي طــريـقــه
إلى االحتفال بخوض المباراة رقم  100في
سـجــل مـشــاركــاتــه بـبـطــوالت ك ــأس الخليج،
لكن المنتخب العراقي تمسك باألمل حتى
أدرك الـتـعــادل فــي الــوقــت الـقــاتــل عــن طريق
العبه البديل كرار ،ليكون التعادل الثالث بين
الفريقين في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة
الخليجية.
وكان منتخب العراق األكثر سيطرة على

الكرة في أغلب فترات شوطي المباراة وقدم
أداء هجوميا مقنعا لكنه لم يجد سبيال إلى
هز الشباك لفترة طويلة في ظل استعراض
المنتخب البحريني تماسكه الدفاعي الهائل
مع اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة.
وازدادت اإلثــارة في المباراة خالل دقائقها
األخـيــرة حيث تقدم األحـمــر البحريني قبل
 11دقـيـقــة مــن الـنـهــايــة ،لـكــن منتخب أســود
الرافدين هاجم بشراسة حتى أدرك التعادل
في الدقيقة .88
ول ــم تشهد ال ـم ـبــاراة مــرحـلــة جــس نبض
وإنما بدأت هجومية منذ الدقيقة األولى من
الجانبين ،حيث أبدى كال الفريقين طموحا
حقيقيا في التقدم المبكر.
ولم يتمكن أي من الفريقين من السيطرة
على وسط الملعب ،حيث تبادال المحاوالت
الهجومية لكن الحذر الدفاعي كــان العامل
المشترك بين الجانبين.
وعزز المنتخب العراقي استحواذه على
الكرة بشكل أكبر ،لكن المنتخب البحريني
واصــل تماسكه الــدفــاعــي ،ونجح فــي إبعاد
الخطورة عن مرماه بشكل كبير.
واستمرت السيطرة العراقية ،لكنه وجد
صعوبة في الوصول إلى الشباك البحرينية،

وكاد المنتخب اليمني يسجل
عــن طــريــق أحـمــد ال ـســروري في
الدقيقة  60إذ ســدد كــرة زاحفة
قوية لكن الحارس القطري سعد
الدوسري تصدى لها.
وتعاطف القائم مع الحارس
اليمني في الدقيقة  74إذ تصدى
لكرة خطيرة سددها إسماعيل
محمد.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  85أخـ ـف ــق
الـ ــدفـ ــاع ال ـي ـم ـن ــي فـ ــي ال ـت ـعــامــل

بــال ـش ـكــل ال ـم ـط ـلــوب م ــع ضــربــة
ركنية لينقض المدافع القطري
بيدرو ميغيل على الكرة برأسه
ً
ويسكنها الشباك معلنا تقدم
قطر  - 4صفر ولم تأت الدقائق
المتبقية بجديد لينتهي اللقاء
بفوز قطر برباعية نظيفة.
(د ب أ)

في حين اعتمد المنتخب البحريني بشكل
كبير على الهجمات المرتدة ،مستغال سرعة
عناصره.
وتواصلت معاناة المنتخب العراقي في
مواجهة صالبة الدفاع البحريني ،لكنه كاد
أن يباغته بهدف في الدقيقة  ،43حيث أفلت
مهند علي كاظم من مصيدة التسلل ببراعة
لدى تلقيه طولية عالية ،وكاد أن يسكن الكرة
فــي الـشـبــاك ،لـكــن الــدفــاع البحريني واصــل
تــأل ـقــه ،وت ـع ــاون م ــع ال ـح ــارس ف ــي اإلطــاحــة
ب ــال ـك ــرة لـيـنـتـهــي الـ ـش ــوط األول بــال ـت ـعــادل
السلبي.
وب ـ ــدأت اإلث ـ ــارة ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي منذ
الــدق ـي ـقــة األول ـ ــى ،ح ـيــث ان ـط ـلــق الـبـحــريـنــي
جعفر م ــدن ،وتــوغــل داخ ــل منطقة ال ـجــزاء،
متحديا المطاردة الدفاعية ،لكنه سدد الكرة
في النهاية ضعيفة ليتصدى لها الحارس
العراقي جالل حاجم.
وأن ـقــذ ال ـحــارس حــاجــم شـبــاك المنتخب
العراقي من هدف محقق في الدقيقة  ،58حيث
تصدى لكرة مباغتة خطيرة سددها مهدي
عبدالجبار وسط ارتباك في منطقة الجزاء،
ثم شتتها الدفاع قبل أن تتجاوز خط المرمى.
وم ــع مـ ــرور أول رب ــع س ــاع ــة م ــن ال ـشــوط

ال ـث ــان ــي ،ك ـثــف الـمـنـتـخــب ال ـع ــراق ــي ضغطه
ال ـه ـجــومــي بـشـكــل ك ـب ـيــر ،وح ــاص ــر نـظـيــره
البحريني عند منطقة الجزاء لدقائق ،لكن
م ـعــانــاتــه اس ـت ـمــرت أمـ ــام الـتـكـتــل الــدفــاعــي
للبحرين والتمركز الجيد لالعبين.
وفي الدقيقة ّ ،79
وجه المنتخب البحريني
ضــربــة مــوج ـعــة لـنـظـيــره ال ـع ــراق ــي وافـتـتــح
التسجيل عندما مرر البديل عبدالله يوسف
ال ـكــرة إلــى سـيــد رضــا عيسى ليهيئها إلــى
جمال راشد الذي أسكنها الشباك.
بعدها هاجم المنتخب العراقي بقوة بحثا
عــن ال ـت ـعــادل ،لـكــن الـفــريــق الـبـحــريـنــي كثف
تركيزه بشكل كبير على الجانب الدفاعي.
وفي الدقيقة  ،88أدرك المنتخب العراقي
الـتـعــادل حيث حصل على ضــربــة حــرة من
نقطة خطيرة ،وقابل البديل مهند عبدالرحيم
ك ــرار ال ـكــرة بـتـســديــدة بــرأســه إل ــى داخــل
الشباك معلنا تعادل العراق .1-1
وهـ ــاجـ ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـحــري ـنــي
بقوة في الدقائق المتبقية ،كما قدم
المنتخب الـعــراقــي مـحــاولــة خطيرة
لكن جميع الـمـحــاوالت ب ــاء ت بالفشل،
لينتهي اللقاء بالتعادل .1-1
(د ب أ)

أكد المدرب االثيوبي للمنتخب اليمني
اب ــره ــام م ـي ــرات ــو ،أن اس ـت ـع ــداد منتخب
ً
بالده كان لعشرة أيام فقط ،مشيرا إلى أن
الالعبين في إجــازة وال يوجد دوري ّفي
اليمن منذ يناير عام  2015وهذا األمر أثر
ً
على الالعبين كثيرا باستثناء اجتهادات
البعض منهم من خالل التدريبات الفردية.
وق ـ ـ ــال م ـ ـيـ ــراتـ ــو ،خـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،إن
ً
المنتخب اليمني استقبل أهدافا مبكرة،
وهـ ــذا األمـ ــر أث ــر عـلــى نـفـسـيــة الــاعـبـيــن،
مما جعل المنتخب اليمني يظهر بهذه
الصورة على الرغم من المستوى الجيد
الـ ــذي ق ــدم ــه ،وكـ ــان األف ـض ــل ف ــي ال ـشــوط
الثاني من المباراة.

وأشــار إلى أن المنتخب اليمني مازال
يملك مباراتين« ،وسأسعى إلى تصحيح
األخطاء وتجهيز الالعبين بشكل أفضل
ً
ً
نـفـسـيــا لـلـمـبــاراة الـمـقـبـلــة» ،مــوضـحــا أن
ً
ً
ً
النتيجة كانت درســا قاسيا له شخصيا
قبل أن تكون لالعبين.
وب ـي ــن أن ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـق ـط ــري أف ـضــل
مــن المنتخب اليمني« ،إذ قــدمــوا مباراة
ً
جـيــدة واسـتـحـقــوا عليها ال ـفــوز» مـشــددا
على ضرورة أن يكون منتخبه على حذر
شديد خالل المباراتين المقبلتين ،السيما
ً
أن ــه اسـتـفــاد شـخـصـيــا لمعرفته ببعض
مستويات الالعبين.

صراع على الكرة من أجل االستحواذ في مباراة العراق والبحرين أمس (تصوير نوفل إبراهيم)
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هتان باهبري يلتحق بالمنتخب السعودي
ال ـ ـت ـ ـحـ ــق الع ـ ـ ــب ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب هـ ـت ــان
بــا هـبــري بالمنتخب ا لـسـعــودي ا لـمـشــارك
في "خليجي  ،"23ووصل مساء أمس إلى
مقر إقامة األخضر بالكويت.
وكان كورنوسالف يورسيتش ،المدير
ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـسـ ـع ــودي ،اس ـتــدعــى
باهبري ،لتعويض خروج هزاع الهزاع من
قائمة المنتخب ،بعد إصابته بقطع في
ال ــرب ــاط ال ـص ـل ـي ـبــي خ ــال ال ـشــوط
األول م ــن ا ل ـم ـب ــاراة اال فـتـتــا حـيــة
لـ ـبـ ـط ــول ــة كـ ـ ـ ــأس الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ب ـي ــن
الكويت والسعودية أمس األول،
والتي انتهت بفوز األخيرة .1-2
واستقبل محيسن الجمعان،
ا لـ ـ ـم ـ ــد ي ـ ــر اإلداري ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
السعودي ،لدى وصوله إلى مقر
بعثة المنتخب السعودي.
من جانبه كتب هتان ،عبر حسابه
على "تويتر"" :أشكر إخواني الالعبين،
وا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز ا لـ ـفـ ـن ــي واإلداري بـ ـن ــادي
ال ـش ـب ــاب ،والـمـحـبـيــن ال ــذي ــن يـتـمـنــون
الخير لــي ،الذين ساعدوني أن أكون
ضمن تشكيلة المنتخب السعودي،
وبإذن الله ّ
أبيض الوجه".
ويـلـتـقــي الـمـنـتـخــب الـسـعــودي مع
نظيره اإلماراتي يوم غد على استاد
جـ ــابـ ــر األح ـ ـمـ ــد ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي ث ــان ــي
مباريات الفريقين بالبطولة.

sports@aljarida●com

ً
العراق يطلب استضافة «خليجي  »24بدال من قطر
االتحاد الخليجي يجتمع  30الجاري التخاذ القرار
قال وزير الشباب والرياضة
العراقي عبدالحسين
عبطان إن الحديث جرى مع
المسؤولين في قطر ،لترك
المجال للعراق الستضافة
والقى
ً ،»24
«خليجي ً
األمر ترحيبا شديدا
منهم.

قرر االتحاد العراقي لكرة القدم ،برئاسة عبدالخالق
مسعود ،التقدم بطلب رسمي الستضافة النسخة رقم 24
من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ،رغم أنه من
المقرر إقامتها في قطر.
ويـعـقــد االت ـح ــاد الـخـلـيـجــي ل ـكــرة ال ـقــدم اجـتـمــاعــا في
 30الجاري ،على هامش منافسات بطولة "خليجي "23
المقامة حاليا فــي الـكــويــت .وي ــدرس االتـحــاد خالل
اجتماعه الطلب العراقي ،التخاذ القرار
ب ـ ـشـ ــأن م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـن ـس ـخــة
المقبلة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ــات ـح ــاد،
ب ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ
حـ ـم ــد ب ـ ــن خ ـل ـي ـفــة،
وافقت على الطلب
ال ـم ـقـ َّـدم مــن قطر
للحصول على
حق استضافة
ب ـط ــول ــة ك ــأس
ال ـخ ـل ـي ــج فــي
نـ ـ ـسـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
ال ـ ــ ،24بعدما
ت ـنــازلــت
قطر

هتان باهبري

الجنيبي :المشاركة في «خليجي »23
لها جوانب إيجابية تفوق الفنية
أك ــد عـبــدالـلــه الـجـنـيـبــي نائب
رئ ـيــس االت ـح ــاد اإلم ــارات ــي لكرة
الـ ـق ــدم ،رئ ـي ــس ب ـع ـثــة الـمـنـتـخــب
اإلم ــارات ــي ال ـم ـشــارك ف ــي بطولة
( خ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي  )23ان ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
ن ـج ـح ــت فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ال ـب ـط ــول ــة،
ً
الفتا إلى أن "مشاركة المنتخب
اإلماراتي في هذه النسخة تأتي
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـت ــزام ـه ــا بــالـعـمــل
الخليجي الـمـشـتــرك والــريــاضــة
أحــد مكوناته ،فضال عــن الـتــزام
الدولة تجاه شعوب دول مجلس
التعاون الخليجي ،التي يجمعها
التاريخ والمصير الواحد".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "ا لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار ك ـ ــة
اإلمــاراتـيــة لها جــوانــب إيجابية
وف ــوائ ــد ت ـف ــوق ال ـن ـتــائــج الـفـنـيــة
للمنتخب ،ومساهمة في تدشين
أول حـ ــدث ري ــاض ــي ك ـب ـيــر يـقــام
على أرض الكويت ،احتفاال برفع
الحظر عــن كــرة الـقــدم الكويتية
وعودتها إلــى النشاط اإلقليمي
والقاري والدولي".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــي ،ف ــي
تصريحات إلى صحيفة "االتحاد"
اإلم ــارات ـي ــة" :اإلم ـ ــارات دائ ـمــا ما

عبدالله الجنيبي

ت ـ ـكـ ــون عـ ـل ــى ق ـ ــدر ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
اإلقليمية والدولية في مختلف
الـ ـمـ ـح ــاف ــل واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،وم ـن ـهــا
المحافل الرياضية ،وهو ما كان
وراء ســرعــة ق ــرار الـمـشــاركــة في
البطولة".
(د ب أ)

الطوخي :بكيت لدى دخول «األزرق» االستاد
قــال مــدرب األزرق السابق طه
الطوخي" :لقد بكيت حال دخول
العبي األزرق أرضية استاد جابر،
وذلــك للقاء المنتخب السعودي
ً
في االفتتاح" ،مضيفا" :لم أتمالك
ن ـف ـســي وأنـ ـ ــا أش ــاه ــد الــاع ـب ـيــن
بــالـقـمـيــص األزرق ،حـيــث عــادت
ً
ب ــي ال ــذاك ــرة إل ــى  ٤٨ع ــام ــا إب ــان
ال ــدورة األولــى التي تمكنا فيها
من الفوز ،وكانت الــدورة األولى
بطولة تاريخية بكل مــا تحمله
الكلمة من معنى".
واعتبر أن وجوده في "خليجي
 "٢٣بدعوة من اللجنة المنتظمة،
ه ــو "ش ـه ــادة تـقــديــر م ــن اإلخ ــوة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــذي ـ ــن غ ـم ــرون ــي
بالمودة والمحبة ،ودليل على أن
اللحظات الحلوة ال تنسى ،حيث
إنني مازلت أحتفظ بالمرة التي
فزنا فيها في المباراة النهائية،
وتحمل تواقيع العبي الكويت".
وعـ ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ـي ــن م ـس ـتــوى
الـكــرة فــي الماضي وهــذه األيــام،
قــال الـطــوخــي" :كـنــا نلعب تحت
ظ ـ ـ ــروف ص ـع ـب ــة ل ـل ـغ ــاي ــة ،حـيــث
أغلب المالعب كانت رملية ،وكان
ال ــاع ــب ي ـبــذل ج ـهــده ألج ــل اســم

الطوخي مع شيخ المعلقين خالد الحربان
ً
بلده حبا فــي اللعبة ،إذ لــم تكن
ه ـنــاك م ـغــريــات كــالـتــي تـمــر بها
الكرة حاليا ،ومع ذلك فالشك أن
ً
ً
هناك تطورا كبيرا في عالم الكرة،
ُ
وهذه هي طبيعة وسنة الحياة".
ً
وع ــن مـسـتــوى األزرق حــالـيــا،
قـ ـ ــال" :ل ـل ـع ـلــم ال ــاع ــب ال ـكــوي ـتــي

العماني اكتفى بتمرين صباحي ومحاضرة لفيربك
فيربك :قدمنا مباراة قوية والحظ لم يحالفنا

جانب من المحاضرة
ّأدى مـنـتـخــب ع ـم ــان تـمــريـنــا صـبــاحـيــا أم ــس،
وفــضــل ال ـمــدرب بيتر فـيــربــك االكـتـفــاء بالتمرين
ال ـص ـب ــاح ــي ،الـ ـ ــذي اش ـت ـم ــل ع ـل ــى ت ــدريـ ـب ــات لـفــك
العضالت وأخرى خاصة باإلحماء ،بعد  ٢٤ساعة
من مباراة المنتخب العماني أمام نظيره اإلماراتي،
في اطار الجولة األولــى من منافسات المجموعة
الثانية ،وشارك في تدريبات األحمر كل الالعبين،
وركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة فيربك على
المحاضرة الفنية ،حيث أوضــح السلبيات التي
رافقت أداء المنتخب أمام اإلمارات ،الفتا إلى توجيه
التركيز في اللقاء المرتقب امام الكويت ،والذي ال
يحتمل القسمة على اثنين.
وطالب الجهاز الفني الالعبين بضرورة االلتزام
بالتعليمات الفنية طوال المباراة ،مشيرا إلى نقاط
القوة والضعف في المنتخب الكويتي ،كما أفرد
ً
الجهاز الفني جزءا من محاضرته بتوجيه رسائل

مباشرة إلى عدد من العبي الوسط والمقدمة.
وشدد على ضرورة استغالل انصاف الفرص
خالل المباراة إذا ما اراد المنتخب المحافظة على
حظوظه في المنافسة على التأهل.
مــن ناحيته ،قــال الـهــولـنــدي بيم فيربك مــدرب
المنتخب ُ
العماني لكرة القدم ،إن "فريقه قدم أداء
قويا أمام نظيره اإلماراتي ،إال أن الحظ لم يحالفه"،
مضيفا "كنا نستحق نتيجة أفضل من ذلك ،وركلة
الـجــزاء التي حصلوا عليها جــاء ت بسبب نقص
الخبرة".
وأوض ـ ــح أن ال ـت ـبــديــات ال ـتــي أج ــراه ــا ل ــم تكن
بسبب سوء األداء ،قائال "علينا الفوز على الكويت
لالستمرار في المنافسة ،فما زالت أحالمنا قائمة".
وأض ـ ــاف "ق ـ ــرار ال ـح ـكــم ك ــان قــاس ـيــا ،وال أحــب
الحديث عن أداء الحكام".
(د ب أ)

موهوب بالفطرة ،وقد تمكن أبناء
األج ـيــال السابقة فــي ستينيات
وسبعينيات القرن الماضي من
ً
أن يــورثــوا أج ـيــاال ال تقل كفاء ة
وم ـه ــارة ،ول ـكــن ال ـكــرة الكويتية
تــأثــرت بمشاكل إداري ــة ،ال فنية،
وستعود إلى سابق عهدها".

عــن استضافتها لـ"خليجي  "23إلــى الكويت ،عقب رفع
اإليقاف عن األخيرة من االتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
وقــال وزيــر الشباب والــريــاضــة العراقي عبدالحسين
عبطان ،في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية من الكويت،
إن الحديث جرى مع المسؤولين في قطر لترك المجال
لـلـعــراق لتستضيف الـنـسـخــة الـمـقـبـلــة ،وق ــد الق ــى األمــر
ترحيبا شديدا منهم ،في ظل العالقات القوية التي تربط
البلدين ،مشيرا إلى اتخاذ الطرق الرسمية للتقديم على
طلب استضافة "خليجي  ،"24وبالتحديد في االجتماع
المقبل لالتحاد الخليجي بالكويت.
وأوضح عبطان أن القطريين كان لهم موقف إيجابي
للغاية مــع الـعــراق فــي الفترة الماضية ،ودعـمــوا جهود
رفع الحظر عن العراق ،وقال" :سنزور قطر قريبا ،لتوقيع
بروتوكول تعاون مع اتحاد الكرة هناك .جــرى االتفاق
مسبقا على إقامة بطولة رباعية على األراضي العراقية
في مارس المقبل ،بمشاركة منتخبات الكويت وتونس
وقطر والعراق".
وأش ــار إلــى أن "ال ـعــراق بــات جــاهــزا أكـثــر مــن أي وقت
مـضــى السـتـضــافــة ه ــذا ال ـحــدث الـكـبـيــر ،ويــرحــب كثيرا
بجميع األشقاء الخليجيين" ،مضيفا أن العراق يمتلك
العديد من المالعب والمنشآت الجاهزة لمباريات النسخة
المقبلة في مدن بغداد وكربالء والبصرة والنجف وفي
شمال العراق بمدن زاخو والسليمانية أيضا ،إضافة إلى
مالعب التدريب الالزمة أيضا.
وأوضح" :آن األوان ليستضيف العراق كأس الخليج .في
السابق ،كانت هناك بعض المخاوف ،لكنها زالت جميعا
اآلن .أقولها بصراحة وشجاعة إننا على قدر المسؤولية
لهذه االستضافة".
وأكد عبطان ثقته الكبيرة في قدرة "أسود الرافدين"
على المنافسة بقوة على لقب كأس الخليج ،وقال:
"سنعود من الكويت بلقب وباستضافة النسخة
المقبلة ،إن شاء الله".
(د ب أ)

السعودية تكسر عقدة تاريخية
في افتتاح كأس الخليج
كتب المنتخب السعودي صفحة جديدة في تاريخه ،بفوزه على
مضيفه الكويتي  1-2في افتتاح بطولة "خليجي ."23
وتصدر األخضر المجموعة األولى في البطولة برصيد  3نقاط ،إلى
جوار اإلمارات المنتصرة على ُعمان بهدف نظيف.
وحقق المنتخب السعودي عدة أرقام ،نرصد  6منها ما يلي :ألول
مرة تفوز السعودية على الكويت في ملعبها ،بعد  5مواجهات سابقة
عجزت فيها عن ذلك ،إذ خسرت  3مرات ،وتعادلت في مناسبتين ،كما
حقق المنتخب السعودي فوزه العاشر في مبارياته االفتتاحية عبر
تاريخ مشاركاته الــ 22بكأس الخليج ،مقابل  8هزائم ،و 4تعادالت،
وانتزع منتخب األخضر أفضلية المواجهات المباشرة اإلجمالية مع
ً
األزرق ،بعد أن سجل انتصاره الـ ،14مقابل  13للكويت ،و 12تعادال في
 39مباراة ،كما يعد هذا الفوز هو األول للسعودية على الكويت منذ
 ،2012بعد الفوز في كأس العرب برباعية نظيفة ،ويعتبر فوز األخضر
هو الخامس له ضد الكويت في  21مواجهة بينهما بكؤوس الخليج،
مقابل  9انتصارات لألزرق ،و 7تعادالت ،كما يحمل هذا الفوز الرقم
 54في تاريخ المنتخب السعودي ،خالل  104مباراة خاضها ببطوالت
كأس الخليج ،مقابل  25خسارة،
ً
و 25تعادال.

«الكالسيكو» يعدل موعد تدريب اإلمارات
زاكيروني :لم نكن األفضل في المباراة لكننا حققنا  3نقاط
تسبب لقاء الكالسيكو ،الذي أقيم أمس
بين ريــال مــدريــد وبرشلونة ،فــي تعديل
موعد تدريب المنتخب اإلمــاراتــي ،حيث
خ ــاض حـصـتــه الـتــدريـبـيــة ص ـبــاح أمــس،
إلتــاحــة الفرصة لالعبين لمشاهدته في
قــاعــة خــاصــة بفندق الجميرا مقر إقامة
ال ــوف ــد ،وقـســم م ــدرب اإلم ـ ــارات اإليـطــالــي
ألبيرتو زاكيروني الالعبين في مران أمس
إلى مجموعتين.
وخضع الــاعـبــون الــذيــن شــاركــوا في
ل ـقــاء ع ـمــان لـتــدريــب خـفـيــف فــي الـفـنــدق،
وهـ ـ ــم :خ ــال ــد ع ـي ـســى إس ـم ــاع ـي ــل أح ـم ــد،
ومهند سالم ،وخليفة مبارك اسماعيل،
وعلي سالمين ،ومحمد ف ــوزي ،ومحمد
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ،وعـ ـل ــي مـ ـبـ ـخ ــوت ،وع ـم ــر
عـبــدالــرحـمــن ،ومـحـمــد الـمـنـهــالــي ،وري ــان
الجابري ،في حين خاض بقية الالعبين
الـتــدريــب االع ـت ـيــادي ،ال ــذي اشـتـمــل على
الـ ـن ــواح ــي ال ـب ــدن ـي ــة وال ـف ـن ـي ــة ،وتـجـهـيــز
ً
أحمد خليل ،استعدادا للدفع به في لقاء
ً
السعودية غدا.
ويخوض األبيض تدريبه األخير اليوم،
ً
استعدادا لمالقاة نظيره السعودي غدا في
لقاء فض االشتباك على صدارة المجموعة
األولــى في "خليجي  ،"23بعد أن فازا في
جولتهما األولى في المسابقة.
واتسمت األجواء داخل الوفد اإلماراتي
بالفرحة والسعادة بعد الفوز على عمان
ب ـه ــدف ل ــاش ــيء ،وط ـل ــب زاكـ ـي ــرون ــي من
الالعبين الحذر من المنتخب السعودي،
الـ ـ ــذي ي ـع ــد م ــن أفـ ـض ــل ال ـم ـنــاف ـس ـيــن فــي
ال ـب ـطــولــة ،وي ـضــم تــولـيـفــة م ــن الــاعـبـيــن
أصحاب الخبرة والشباب.
وأشــاد زاكيراني بالروح القتاية التي
ظهر بها الالعبون للمحافظة على الفوز،
والسيما أن البطولة رغم أهميتها ،تأتي
ف ــي إط ـ ــار تـجـهـيــز اإلمـ ـ ـ ــارات لـمـنــافـســات
كأس آسيا.
وأك ــد ألـبــرتــو زاك ـيــرونــي ،أن فــريـقــه لم

يـكــن األف ـض ــل ،لـكـنــه ح ـقــق ال ـث ــاث نـقــاط
فــي مـبــاراتــه مــع ع ـمــان ،فــي أول مـبــاراة
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن ب ــال ـن ـس ـخ ــة ال ـث ــال ـث ــة
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ك ــأس
ً
الخليج العربي المقامة حاليا
في الكويت ،والتي انتهت
ل ـم ـص ـل ـح ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
بهدف نظيف.
وقال زاكيروني في
ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي،
الذي عقده بعد المباراة،
إن "العـ ـب ــي مـنـتـخــب اإلمـ ـ ــارات
(األبيض) في طريقهم الستيعاب
كــل مــا يصبون الـيــه ،السيما ان
البطولة رغم أهميتها ،تأتي في
إطار تجهيز اإلمارات لمنافسات
كأس آسيا .2019
وأشـ ــاد زاك ـي ــرون ــي بالعبي
األب ـي ــض ،مــؤكــدا أنـهــم تميزوا
بــالــروح الـعــالـيــة ،كما أش ــاد بما
ق ــدم ــه ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـ ُـع ـم ــان ــي فــي
المباراة.
وانتزع المنتخب اإلماراتي أول
ثالث نقاط له في البطولة ،واحتل
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ف ــي الـمـجـمــوعــة
بـ ـف ــارق األه ـ ـ ــداف ال ـم ـس ـج ـلــة فقط
خلف نظيره السعودي ،الذي افتتح
فعاليات البطولة بالفوز على نظيره
الـكــويـتــي  1 /2فــي وق ــت ســابــق يــوم
الجمعة.
(د ب أ)

زاكيروني

سلة خليجية
بطاقات لقدامى الالعبين

أعلن االتحاد الكويتي لكرة
القدم استعداده إلصدار
بطاقات لقدامى الالعبين
الذين مثلوا منتخب الكويت
لكرة القدم ،وذلك لتسهيل
حضورهم فعاليات بطولة
الخليج الثالثة والعشرين
لكرة القدم ،ويتمنى االتحاد
من الالعبين المعنيين إرسال
صورهم الشخصية لالتحاد
إلصدار البطاقات الخاصة
بهم في أسرع وقت ممكن.

ّ
المشعل تفقد المركز
اإلعالمي

تفقد نائب رئيس اتحاد كرة
القدم نائب رئيس اللجنة
المنظمة لـ "خليجي ،"23
الشيخ فواز المشعل ،المركز
اإلعالمي بفندق الشيراتون،
وأعرب عن ارتياحه الشديد
للخدمات والتسهيالت التي
تقدم لالعالميين الذين
حضروا لتغطية فعاليات
البطولة من مختلف الدول
العربية والخليجية.
كما أعرب المشعل عن
سعادته لنجاح حفل
االفتتاح الذي شرفه حضور
سمو أمير البالد وسمو ولي
العهد وسمو رئيس مجلس
الوزراء.
وعن خسارة األزرق أمام
شقيقه السعودي ،قال
المشعل :هذه حال كرة القدم،
فوز وخسارة ،قدم العبو
األرزق مباراة كبيرة ،رغم
غيابهم عن الساحة الدولية
مدة عامين بسبب اإليقاف.
وقال :مازالت الفرصة
سانحة ،وأملنا بالعبينا
كبير ،وأتمنى أن يتأهل
األزرق الى الدور الثاني.

الجمهور العماني أشعل
المدرجات و«المباركية»

أشعل جمهور سلطنة عمان
مدرجات استاد جابر ،أمس
األول ،أثناء مباراة منتخب
بالده أمام نظيره اإلماراتي،
التي خسرها العماني بهدف
نظيف.
وهتفت الجماهير العمانية
بأسماء العبي منتخب
بالدها والشيالت العمانية
طوال فترة الـ 90دقيقة،
وتجمعت في أسواق
المباركية التي اعتبرتها
نقطة االنطالق قبل أن
تذهب الى استاد جابر
لمؤازرة منتخب بالدها.
وتفاعل األهالي مع
جمهور السلطنة خالل
نقطة التجمع في المباركية،
حيث تغنت رابطة مشجعي
منتخبها بحب الكويت
وشعبها ،إلى جانب
الشيالت الخاصة بالخليج.
وكانت حافالت خاصة من
االتحاد العماني لكرة القدم
نقلت الجماهير العمانية من
نقطة التجمع في المباركية
الى استاد جابر.
"برافو" لمشجع سعودي
ولفت مشجع سعودي
األنظار بعد مباراة منتخب
بالده مع منتخبنا الوطني،
التي انتهت بفوز السعودي
بهدفين لهدف ،إذ قام
المشجع بتنظيف مقاعد
جماهير بالده المخصصة
لهم في استاد جابر ،التي
أخذت نحو نصف ساعة،
بعد نهاية المباراة.
وأعلن االتحاد السعودي
تكريم هذا المشجع ،الذي
يعكس مدى ثقافة الجمهور
السعودي وانعكاسه على
باقي الجماهير.
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ّ
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــك ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــون
الكويتيون من الظفر بالمراكز
األول ـ ـ ــى ف ــي ب ـط ــول ــة ال ـب ـحــريــن
ل ـس ـب ــاق ــات الـ ـس ــرع ــة ال ـ ـ ـ ـ ــ(دراغ.
ريس) ،التي اختتمت فعالياتها
بالعاصمة البحرينية المنامة،
أ م ـ ـ ــس األول ،عـ ـل ــى ص ـع ـي ــدي
السيارات والدراجات النارية.
فعلى صعيد السيارات وفي
فـئــة الـ ـ (ب ــروم ــود) حـقــق المركز

األول المتسابق الشيخ دعيج
الصباح ،ونال المركز الثالث في
الفئة نفسها زميله المتسابق
جابر المغربي ،وفي فئة  4.5حل
ثانيا المتسابق أحمد الجميل،
وف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث أح ـم ــد
الــزعــابــي ،وف ــي فـئــة ال ــ(ســوبــر.
ستريت) حل المتسابق محمد
ق ــاس ــم أوال ،فـيـمــا ظ ـفــر زمـيـلــه
تركي الحميدي بالمركز الثاني.

جعفر يحرز لقب الكويت لـ «الموتوكروس»
أش ــاد رئ ـيــس ال ـن ــادي الـكــويـتــي لـلـسـيــارات
والدراجات اآللية الشيخ أحمد الداود بما قدمه
المتسابقون المشاركون في بطولة الكويت
للموتوكروس للدراجات التي نظمها النادي
على حلبة الشيخ جابر األحمد أمس.
وق ـ ــال الـ ـ ـ ــداود ،ع ـق ــب خـ ـت ــام ال ـب ـط ــول ــة ،إن
ً
المتسابقين قدموا مستوى الفتا وسط أجواء
تنافسية عــا لـيــة ،و فــي ظــل تنظيم ا حـتــرا فــي
ً
حظي بإشادة الجميع ،موضحا أن المتسابق
م ـح ـمــد ج ـع ـفــر ن ــال ال ـم ــرك ــز األول ف ــي الـفـئــة
المفتوحة تاله المتسابق مشاري أبو شيبة
ثانيا ،في حين حقق المتسابق عبدالوهاب

العسكر المركز األول في فئة المبتدئين.
وذكــر أن لهذه الرياضة قــاعــدة جماهيرية
ً
كبيرة ،مبينا أن تسليط الضوء عليها يأتي
من خالل اهتمام الهيئة العامة للرياضة بها
"بصورة مميزة".
وأع ـ ـ ــرب ع ــن شـ ـك ــره وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام عـلــى
تـغـطـيـتـهــا م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــوالت ،ول ـت ــواج ــد
وزارة الصحة ،ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية
في البطولة "مــا ساعدنا في إظهار البطولة
بالصورة التي نتمناها ،ويتطلع إليها شباب
الكويت المشاركون".
(كونا)

وفي فئة (ستريت  8سلندر)
نــال الـمــركــز الـثــالــث المتسابق
م ـح ـمــد س ـل ـي ـم ــان ،وفـ ــي ف ـئ ــة 6
سلندر (آوت.لو) حل المتسابق
ي ــوس ــف ال ـشــاه ـيــن ف ــي الـمــركــز
الـثــالــث ،وف ــي فـئــة  9.5ج ــاء في
المركز األول يوسف الفيلكاوي،
و ف ـ ـ ــي فـ ـئ ــة  10.5ج ـ ـ ــاء ث ــا ن ـي ــا
المتسابق سليمان العريعر.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ــدراجـ ـ ــات
النارية وفي فئة (برو.بايك) نال
المركز األول المتسابق مشعل
الـ ـصـ ـب ــر ،وح ـ ــل زم ـي ـل ــه مـحـمــد
بوراشد في المركز الثالث في
الفئة نفسها.
وفـ ــي ف ـئ ــة (س ــوب ــر.س ـت ــري ــت.
بـ ـ ــايـ ـ ــك) ح ـ ـقـ ــق ال ـ ـمـ ــركـ ــز األول
الـ ـمـ ـتـ ـس ــاب ــق م ـس ـف ــر ال ـم ـس ـف ــر،
ون ـ ــال ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث يـعـقــوب
الـ ـعـ ـل ــي ،وفـ ـ ــي الـ ـفـ ـئ ــة األخـ ـي ــرة
فـ ـ ــي فـ ـئ ــة ال ـ ــ(س ـ ـتـ ــريـ ــت.بـ ــايـ ــك)
ظفر المتسابقون الكويتيون
بالمركز الثالثة األول ــى ،حيث
حل أوال مسفر المسفر ،وثانيا
خــالــد ال ـ ـفـ ــوزان ،ف ــي ح ـيــن جــاء
زميلهم أحمد العرفج في المركز
الثالث.
(كونا)

ّ
االتفاق يفجر مفاجأة بتغلبه على النصر

ّ
فجر فريق االتفاق مفاجأة كبيرة
ب ـت ـغ ـل ـبــه ع ـل ــى ال ـن ـص ــر  2-3خ ــال
الـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـت ــي جـمـعـتـهـمــا أم ــس
األول ،في الجولة الخامسة عشرة
من الــدوري السعودي لكرة القدم،
والتي شهدت أيضا تعادل الباطن
مع أحد .1-1
وس ـجــل أهـ ــداف االت ـف ــاق محمد
مـ ـ ــرزوق ال ـكــوي ـك ـبــي (ه ــدف ـي ــن) في
الدقيقتين  41و ،70وحامد الغامدي
في الدقيقة  ،53فيما سجل هدفي
النصر محمد فــوز يــر فــي الدقيقة
 ،56ووليام جيبور في الدقيقة .72
ي ــذك ــر أن م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـ ــدور األول
التي جمعت بين الفريقين انتهت
بالتعادل .2-2
ورف ــع االت ـفــاق رص ـيــده إل ــى 14
ن ـق ـطــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث عـشــر
ق ـ ـبـ ــل األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،وتـ ـ ــوقـ ـ ــف رصـ ـي ــد
النصر عند  24نقطة فــي المركز
ال ـث ــال ــث ،مـتـفــوقــا ع ـلــى الـفـيـصـلــي
فــي الـمــواجـهــات الـمـبــاشــرة ،حيث
فاز النصر في مباراة الدور األول

جانب من مباراة االتفاق والنصر

رياضة

المتسابقون الكويتيون المشاركون في بطولة البحرين لسباقات السرعة

الجواد سفيان بطل مهرجان الفروانية
 1-3وتعادال  1/1في الدور الثاني.
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،خـيــم
ال ـت ـعــادل  1-1عـلــى ال ـم ـب ــاراة الـتــي
جمعت الباطن بمضيفه أحد.
وتـ ـق ــدم ال ـب ــاط ــن ب ـه ــدف سـجـلــه
يــوســف الـشـمــري فــي الــدقـيـقــة ،72
وت ـ ـعـ ــادل ع ـم ــر م ـح ـمــد ه ــوس ــاوي
ألحد في الدقيقة  ،82ورفع الباطن
رصـيــده إلــى  20نقطة فــي المركز
الـ ـس ــادس ،ك ـمــا رف ــع أح ــد رص ـيــده
إل ــى  14نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي
ً
عشر ،متوفقا على االتفاق بفارق
المواجهات المباشرة حيث تغلب
عليه  -1صفر.
ي ـ ــذك ـ ــر أن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل هــو
ال ـخ ــام ــس ل ـل ـبــاطــن ه ـ ــذا ال ـمــوســم
مـقــابــل ال ـفــوز فــي خـمــس مـبــاريــات
والخسارة في مثلها ،فيما يعد هذا
التعادل الخامس ألحد هذا الموسم
م ـقــابــل ال ـف ــوز ف ــي ث ــاث م ـبــاريــات
والخسارة في سبع.
(د ب أ)

الديحاني والجنفاوي يسلمان الكاس
في مهرجان كبير احتفاال بتنظيم الكويت خليجي
 ٢٣شارك فيه أكثر من  ٨٠جوادا وفرسا بنادي فروسية
الفروانية ،توج الجواد سفيان إلسطبل القني بقيادة
ناصر بطال لكأس خليجي  ٢٣المخصصة للمجموعة
الثالثة على مسافة ١٠٠٠م بزمن  ١:٣:٤٣ق ،وقام مبارك
الــديـحــانــي رئـيــس فــروسـيــة ن ــادي الـفــروانـيــة ونائبه
الجفناوي بتكريم إسطبل القني وتهنئته بالفوز.
كما فــاز الـجــواد الـهــوم إلسطبل العضيلة بقيادة

جيفري بالكاس الثاني المخصص للكالس الثاني على
مسافة ١٦٠٠م ،وقطع المسافة في ١:٤٥:٩٧م ،وحصد
كأس خليجي  ٢٣أيضا ،وقــام الديحاني والجنفاوي
بتسليم الكأس وتهنئة الجميع باحتفاالت الكويت
بتنظيم خليجي  ٢٣وحضور قائد العمل اإلنساني
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد واألشقاء من
دول مجلس التعاون حفل االفتتاح.

اتحاد الجبالية يدرس إقامة مواجهة ودية أمام الكويت األهلي في أزمة بسبب تجديد عقد السعيد
يدرس اتحاد الكرة المصري ،برئاسة هاني أبوريدة،
إقامة مباراة ودية لمنتخب الفراعنة أمام الكويت خالل
المرحلة المقبلة ،في إطار االستعدادات لخوض غمار
كأس العالم  2018بروسيا ،والتي تأهلت إليها مصر
بعد غياب  28سنة ،منذ كأس العالم  1990في إيطاليا،
وتتواجد في مجموعة روسيا وأوروغواي والسعودية.
يــذكــر أن الـمـنـتـخــب ال ـم ـصــري سـيـخــوض مـبــاراتـيــن
وديـتـيــن أم ــام الـبــرتـغــال وال ـيــونــان فــي م ــارس المقبل،
اس ـت ـع ــدادا ل ـل ـمــونــديــال ،وف ــي ح ــال ــة مــواج ـهــة الـكــويــت
فستكون خارج األجندة الدولية.
من جانب آخر ،دخل صالح محسن مهاجم إنبي دائرة
اهتمامات الجهاز الفني للفراعنة ،بقيادة هيكتور كوبر،
لضمه خالل معسكر الفراعنة مارس المقبل ،بعد تألقه
مع ناديه في الموسم الحالي بالدوري ،فضال عن حالة
النقص الحاد في المهاجمين ،وهو ما يعانيه كوبر في
ظل ابتعاد باسم مرسي عن مستواه ،وعدم عودة مروان
محسن مهاجم األهلي منذ إصابته بقطع في الرباط
الصليبي ،حيث يعتمد كوبر بشكل أساسي على الثنائي
عمرو جمال وأحمد حسن كوكا فقط.

مؤتمر صحافي اليوم

بريزنتيشن الراعية للكرة المصرية ،في  12ظهر
اليوم ،مؤتمرا صحافيا بأحد الفنادق الكبرى
بالقاهرة ،إلعالن التفاصيل الخاصة بمباراة
الـســوبــر المحلي بـيــن األه ـلــي بـطــل ال ــدوري
والكأس والمصري وصيف بطولة كأس مصر،
على ملعب هزاع بن زايد باإلمارات.
على صعيد متصل ،خاطب
اتحاد الكرة المصري ولجنة
ال ـح ـك ــام ال ــرئ ـي ـس ـي ــة  7دول
أوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،هـ ـ ــي إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا
وإسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا
وفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــا وال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان
وألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وال ـ ـم ـ ـجـ ــر،
لـتــرشـيــح طــاقــم حـكــام
إلدارة مـبــاراتــي القمة
بين األهـلــي والزمالك،
 8يـ ـن ــاي ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،فــي
الجولة األخيرة للدور األول
من بطولة الدوري ،وكذلك السوبر
المصري بين األهلي والمصري
 12من الشهر نفسه.

هاني أبوريدة

عـلــى جــانــب آخـ ــر ،يـعـقــد االت ـح ــاد ال ـم ـصــري وشــركــة

رفـ ــض العـ ــب األهـ ـل ــي ع ـب ــدال ـل ــه الـسـعـيــد
التفاوض معه بشأن تجديد عقده مع النادي
خ ــال الـفـتــرة الـحــالـيــة ،حـيــث طـلــب الــاعــب
تأجيل الحديث في هذا األمر لما بعد انتهاء
مباريات الدور األول للدوري ،بسبب ضغط
ً
المباريات ،وكذلك إلمكانية تلقيه عرضا من
أحد األندية الخارجية خالل فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة.
ّ
وكــان مجلس إدارة الـنــادي األهـلــي كلف
س ـيــد عـبــدالـحـفـيــظ مــديــر ال ـك ــرة بــالـتـحــدث
مــع الع ـبــي الـفــريــق الــذيــن تنتهي عـقــودهــم
بـنـهــايــة ال ـمــوســم الـ ـج ــاري ،م ــن أج ــل حسم
ملف التجديد معهم ،وهم :شريف إكرامي،
وليد سليمان ،وأحمد فتحي ،وأحمد عادل
عـبــدالـمـنـعــم ،وعـبــدالـلــه الـسـعـيــد ،وحـســام
عاشور.
وقال مصدر داخل األهلي إن عبدالحفيظ
تحدث مع السعيد ،لكن األخير طلب تأجيل
مسألة التفاوض ،فيما ّ
رحب حسام عاشور
بفكرة تجديد عـقــده ،وإن كانت هناك عدة
تفاصيل ستحسم خالل التفاوض الرسمي.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـص ــدر أن م ــدي ــر ال ـ ـكـ ــرة لــم
يتحدث حتى اآلن مع الرباعي اآلخر ،فتحي،

ً
وإكــرامــي ،وسليمان ،وأحـمــد ع ــادلُ ،مشيرا
إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات في
هذا الملف الشائك ،الــذي يرغب األهلي في
ً
إنهائه سريعا ،للحفاظ على تركيز الفريق
واستقراره.
إلى ذلك ،جدد حسام البدري المدير الفني
لألهلي ر فـضــه الشديد لفكرة التفريط في
مؤمن زكــريــا جناح األحـمــر ،رغــم العروض
التي وصلت إلى النادي الستعارة أو شراء
الالعب في فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة،
خصوصا من نادي اإلمارات اإلماراتي ،الذي
عرض  300ألف دوالر على القلعة الحمراء،
للظفر بجهود الالعب الدولي مدة  6أشهر.
على جانب آخر ،تعقد لجنة الكرة بالنادي
نهاية األسـبــوع الـجــاري أول اجتماعاتها،
لمناقشة عــدة ملفات خــا صــة بفريق الكرة
األول وكذلك قطاع الناشئين.
وكــان مجلس إدارة األهـلــي قــرر تشكيل
اللجنة يترأسها محمود الخطيب رئيس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،وعـ ـض ــوي ــة كـ ــل مـ ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
عبدالشافي (زيزو) ،وعالء عبدالصادق.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،يـخـتـتــم األهـ ـل ــي اس ـت ـع ــدادات ــه
الجادة لمالقاة وادي دجلة في الجولة الـ15

عبدالله السعيد

للدوري ،وعقد حسام البدري جلسة مطولة
مع العبي األهلي ،شرح فيها بعض األمور
الفنية والتكتيكية و قــام بتصحيح أخطاء
الفترة الماضية.

بتروجيت يواجه األسيوطي
وسموحة يستضيف اإلنتاج

مجلس الزمالك لنيبوشا :الفوز على األهلي فرصتك األخيرة

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة
من عمر مسابقة الــدوري المصري ،حيث يلتقي بتروجيت مع
ً
األس ـيــوطــي فــي ال ـ ــ 3.45ع ـص ــرا ،بـتــوقـيــت ال ـكــويــت ،عـلــى اسـتــاد
السويس الجديد في مباراة متكافئة.
ويتطلع الفريق البترولي إلى استعادة توازنه بعد الخسارة من
المقاولون العرب بثنائية في الجولة الماضية ،والتي تسببت في
توقف رصيده عند  17نقطة في المركز العاشر بجدول المسابقة،
فيما يطمح األسيوطي إلى استعادة عروضه الجيدة وسط الكبار
وتصحيح المسار ،بعد خسارته من وادي دجلة بثنائية نظيفة
في الجولة األخيرة ،وهي التي تسببت في توقف سلسلة العروض
القوية بالمسابقة ،وتجمد رصيده عند  16نقطة في المركز الـ11
بجدول الدوري.
ً
مساء
ويستضيف سموحة نظيره اإلنتاج الحربي في السادسة
على استاد اإلسكندرية في تحد قوي لطلعت يوسف مع الفريق
السكندري ،الذي يبحث عن تحقيق فوزه األول مع سموحة منذ
توليه المسؤولية بعد خسارته من األسيوطي واألهلي في أولى
المباريات تحت قيادته الفنية ،وتسببت في توقف رصيده عند
 19نقطة في المركز الثامن بجدول المسابقة.
في حين يتطلع اإلنتاج الحربي إلــى استمرار صحوته بعد
فــوزه األخير على طنطا لتحسين ترتيبه ،حيث يحتل المركز
التاسع برصيد  19نقطة في جدول الدوري.
ً
ً
وضمن منافسات الجولة ذاتها ،حقق إنبي فــوزا ثمينا على
المصري بهدفين مقابل هــدف ،في المباراة التي جرت بينهما
مساء أول أمــس ،وسجل هدفي إنبي الالعب صالح محسن في
الدقيقتين  11و ،43فيما جاء هدف المصري من خطأ ذاتي لالعب
عبدالرحمن عامر مدافع إنبي في مرماه في الدقيقة .56
وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى  24نقطة ،فيما تجمد
المصري عند  27نقطة.

اشترط نادي الزمالك على
المدير الفني لفريق الكرة
المونتينغري نيبوشا ،مواصلة
االنتصارات في المباريات
الثالث المقبلة ،وكذلك
غريمه التقليدي األهلي
إلغالق ملف رحيله بشكل
نهائي.

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى
منصور ،شرطا للموافقة على استمرار المونتينغري
نيبوشا المدير الفني للفريق على رأس القيادة الفنية
حتى نهاية الموسم ،وهو مواصلة النتائج الجيدة في
المباريات الثالث المقبلة أمام المقاولون واألسيوطي
و طــا ئــع ا لـجـيــش عـلــى ا لـتــر تـيــب ،ليضع ا لـفــر يــق قدما
نـحــو الـمـنــافـســة عـلــى لـقــب بـطــولــة الـ ــدوري الـمـصــري،
وكذلك الفوز على األهلي ا لــذي سيكون بــ 6نقاط في
سباق المنافسة على بطولة الدوري ،وحال حدوث ذلك
سيستمر المدير الفني للفريق ويغلق النادي بشكل
نهائي ملف رحيله ،ورغم التأكيد للمدرب أن النادي
ً
األبيض ال يتفاوض مع مدربين حاليا  ،فإن مسؤولي
ميت عقبة حرصوا على تأمين ذلك الملف بمعرفة كل
متطلبات المرشحين لخالفة نيبوشا ،و كــان آخرهم
فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الترجي التونسي.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،أصـ ـب ــح ب ــاس ــم م ــرس ــي م ـهــاجــم
الزمالك ،مهددا بعدم اللحاق بمواجهة األهلي ،المقرر
إقامتها يوم  8يناير المقبل ،في الدوري الذي سيقام
ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالبطولة ،بعد
مواصلة الالعب المعاناة من اإلصابة التي لحقت به
فــي الـعـضـلــة األمــام ـيــة ي ــوم  2ديـسـمـبــر الـمــاضــي أمــام
الرجاء في ا لــدوري ،وتحدث باسم مرسي مع الجهاز
الطبي للزمالك ،عن آماله بالوصول للجاهزية الكاملة
قبل قمة ا لــدوري الممتاز ،ليوضح له الجهاز الطبي
للفريق إن أمامه أسبوعا ،وسيكون جاهزا للمشاركة
في التدريبات الجماعية ،أي قبل نهاية الشهر الجاري.
فـيـمــا كـشــف بــاســم مــرســي لـجـهــاز الــزمــالــك الـطـبــي،
إن اآلالم مـ ــازا لـ ــت ت ـ ـطـ ــارده ل ـي ــو ض ــح ل ــه ا ل ـج ـه ــاز أ ن ــه

سيخضع الختبار طبي عقب نهاية التأهيل الحالي
لتحديد إمكان مشاركته في التدريبات من عدمه بعد
األسبوع ا لـجــاري ،ويرغب باسم مرسي في الوصول
لـلـجــاهــزيــة قـبــل مــواجـهــة طــائــع الـجـيــش الـمـقــرر لها
يوم  3يناير المقبل المؤجلة من األسبوع
ال ـعــاشــر ب ــال ــدوري ،ح ـتــى ي ـش ــارك كـبــديــل
للعودة إلى حسابات الجهاز الفني قبل
القمة المقبلة.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،يــواصــل الــزمــالــك
بقيادة نيبوشا استعداداته لمواجهة
المقاولون العرب ،بعد غد الثالثاء،
ب ـع ــد اس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـت ــدريـ ـب ــات أم ــس،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـم ـب ــاراة الـ ـت ــي س ـت ـقــام
على استاد القاهرة الدولي ،ضمن
منافسات الجولة الخامسة عشرة
بالدوري الممتاز.
واسـتـقــر نـيـبــوشــا عـلــى اسـتـمــرار
ال ـغــانــي بـنـجــامـيــن أش ـي ـم ـبــونــغ في
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة خـ ـ ــط هـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ف ــي
مــواج ـهــة ذئـ ــاب ال ـج ـبــل ،ب ـعــد تــألـقــه
في المباراة الماضية أ مــام االتحاد
السكندري ،وتسجيله هدفي الفوز
فـ ــي شـ ـب ــاك زعـ ـي ــم الـ ـثـ ـغ ــر ب ــال ـج ــول ــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة مـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـ ـ ــدوري
الممتاز.
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سواريز وميسي يوجهان
ضربة شبه قاضية للريال
في المرحلة السابعة عشرة
من الدوري اإلسباني ،وجه
لويس سواريز وليونيل ميسي
ضربة شبه قاضية آلمال ريال
مدريد في االحتفاظ باللقب،
بقيادتهما برشلونة للفوز على
غريمه في معقله «سانتياغو
برنابيو» -3صفر.

وجـ ــه األوروغـ ــويـ ــانـ ــي لــويــس
س ــواري ــز واألرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي ضربة شبه قاضية آلمال
ريال مدريد في االحتفاظ باللقب،
بقيادتهما برشلونة المتصدر
لـلـفــوز عـلــى غــريـمــه ري ــال مــدريــد
في معقله "سانتياغو برنابيو"
-3ص ـ ـف ـ ــر أم ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
الـ ـس ــابـ ـع ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـح ـ ــال ،ات ـج ـهــت
األن ـ ـ ـظـ ـ ــار إلـ ـ ــى الـ ـم ــواجـ ـه ــة بـيــن
مـيـســي ون ـجــم ريـ ــال الـبــرتـغــالــي
كريستيانو رونــالــدو ،الــذي كان
يمني النفس فــي أن يشكل لقاء
الـ"كالسيكو" نقطة انطالق جديدة
له في الــدوري ،لكن رصيده بقي
ً
مـتــواضـعــا هــذا الـمــوســم بأربعة
أهداف في  12مباراة ،بينما عزز
ميسي صدارته لترتيب الهدافين
ً
بـ 15هدفا.
وبـ ـ ــدأ زي ـ ـ ـ ــدان الـ ـلـ ـق ــاء بـتـغـيـيــر
م ـف ــاج ــئ ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ،إذ زج
بالعب الوسط الدفاعي الكرواتي
ماتيو كوفاسيفيتش منذ البداية
على حساب الهجومي ايسكو ،الذي
جلس على مقاعد البدالء على غرار
الويلزي غاريث بايل.
وف ـ ــي ال ـج ـه ــة ال ـم ـق ــاب ـل ــة ،خـلــت
تشكيلة فالفيردي من المفاجآت إذ
أشرك البلجيكي توماس فيرمايلن
ف ــي ق ـل ــب الـ ــدفـ ــاع ب ـس ـبــب إص ــاب ــة
الفرنسي صامويل اومتيتي ،فيما

ل ـعــب ال ـبــرازي ـلــي بــاولـيـنـيــو خلف
ثنائي الهجوم ميسي وسواريز.
ً
وكما كان متوقعا ،استهل ريال
ً
ً
ال ـل ـق ــاء ض ــاغ ـط ــا ب ـح ـثــا ع ــن هــدف
مـبـكــر واعـتـقــد ألن ــه حـقــق مبتغاه
عندما حول رونالدو الكرة برأسه
إلى الشباك بمساعدة العارضة إثر
ركـلــة ركنية لـلـنــادي الملكي ،لكن
الحكم ألـغــاه بــداعــي التسلل على
النجم البرتغالي (.)2
ثم فوت رونالدو فرصة ذهبية
الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل عـنــدمــا أخفق
بشكل غير مألوف في تسديد الكرة
مــن نقطة ال ـجــزاء إثــر عرضية من
األلماني توني كروس (.)10
وانتظر برشلونة حتى الدقيقة
 15لكي يحصل على فرصة تبادل
ال ـك ــرة ب ـيــن الع ـب ـيــه ع ـلــى م ـشــارف
منطقة ري ــال لـكــن دون أي تهديد
فعلي عـلــى مــر مــى الكوستاريكي
كيلور نافاس.
وب ـ ـ ــدأ ب ــرش ـل ــون ــة فـ ــي دخـ ــول
ً
أجـ ـ ــواء ال ـل ـق ــاء ت ــدري ـج ـي ــا وك ــان
ً
قريبا من افتتاح التسجيل في
الدقيقة  30عبر باولينيو ،الذي
وصلت إليه الـكــرة بعد تمريرة
أمامية رائعة من ميسي ،فأطلقها
"طائرة" لكن نافاس تألق وأنقذ
ف ــري ـق ــه ،ث ــم ان ـت ـق ــل ال ـخ ـط ــر إل ــى
الـجـهــة الـمـقــابـلــة عـبــر رون ــال ــدو
الــذي توغل فــي الجهة اليسرى
قبل أن يـســدد مــن زاوي ــة ضيقة
ل ـك ــن اصـ ـط ــدم ب ـت ــأل ــق ال ـح ــارس

فرحة العبي برشلونة بهدف ميسي
األلماني مارك-اندريه تر شتيغن
(.)32
واضـ ـط ــر ن ــاف ــاس إلـ ــى ال ـتــدخــل
بـبــراعــة لـلــوقــوف فــي وج ــه رأسـيــة
خ ـط ـيــرة لـبــاولـيـنـيــو إث ــر عــرضـيــة
من ميسي ( ،)39ثم تحول الخطر
إلــى مرمى برشلونة ،الــذي كــاد أن
ً
ينهي ا لـشــوط األول متخلفا لكن
ال ـحــظ أسـعـفــه بـعــدمــا ن ــاب الـقــائــم
األيسر عن الـحــارس وصــد رأسية
ب ـنــزي ـمــة إث ــر عــرض ـيــة لـلـبــرازيـلــي
مارسيلو (.)43
وتبادل الفريقان الهجمات في

بداية الشوط الثاني دون خطورة
فعلية على المرميين حتى الدقيقة
 53عندما مــرر آنــدريــس انييستا
ال ـكــرة إل ــى جـ ــوردي أل ـبــا الـمـنــدفــع
فـ ــي الـ ـجـ ـه ــة ال ـ ـي ـ ـسـ ــرى ،فـعـكـسـهــا
األخير إلى سواريز ،الذي سددها
أرضية لكن نافاس كان في المكان
المناسب.

هدف التقدم
ل ـكــن ال ـم ـهــاجــم األوروغ ــوي ــان ــي
عـ ــوض هـ ــذه ال ـف ــرص ــة ب ـع ــد ث ــوان
ووضـ ـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي ال ـم ـقــدمــة

إث ــر هـجـمــة م ــرت ــدة م ـت ـق ـنــة ،ب ــدأت
م ــن مـنـطـقــة الـ ـن ــادي ال ـكــاتــالــونــي
عـبــر سيرجيو بوسكيتس ،ا لــذي
مـ ــرر الـ ـك ــرة إلـ ــى الـ ـك ــروات ــي إي ـفــان
راكـيـتـيـتــش ،فعكسها األخـيــر إلــى
س ـي ــرج ـي ــو روبـ ــرتـ ــو ع ـل ــى ال ـج ـهــة
اليمنى ليحضرها إلــى ســواريــز،
ً
الـ ــذي تــابـعـهــا أرض ـي ــة ب ـع ـيــدا عن
ً
متناول نافاس ( ،)54مسجال هدفه
الشخصي الـخــامــس ضــد الـنــادي
الملكي.
ً
وكان سواريز قريبا من تعقيد
مهمة ريــال بهدف ثــان لكنه سدد

ال ـكــرة فــي الـشـبــاك الـجــانـبـيــة بعد
ت ـم ــري ــرة م ــن م ـي ـســي ع ـلــى الـجـهــة
اليمنى (.)58
ً
وتـ ـعـ ـق ــدت م ـه ـم ــة ري ـ ـ ــال ك ـث ـي ــرا
عـنــدمــا تـسـبــب دان ـي ــال كــارفــاخــال
بركلة جزاء وطرد على إثرها بعدما
لعب دور الحارس وصد الكرة بيده
إثر فرص متتالية لبرشلونة ،وقائم
لسواريز.
وانـ ـب ــرى مـيـســي لــرك ـلــة ال ـجــزاء
وسددها بنجاح في شباك نافاس
ً
( ،)64م ـ ـعـ ــززا صـ ــدارتـ ــه لـتــرتـيــب
الهدافين وسجله كأكثر الالعبين

فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي
ً
ً
تسجيال في مرمى ريال بـ 17هدفا.
وح ــاول زي ــدان ت ــدارك الموقف،
فـ ــزج ب ـب ــاي ــل ومـ ــاركـ ــو اسـيـنـسـيــو
ً
ون ــات ـش ــو ف ــرن ــان ــدي ــز ،ل ـك ــن شـيـئــا
لــم يتغير مــن حيث النتيجة رغم
الفرص العدة للنادي الملكي ،الذي
ً
تلقت شباكه هدفا ثالثا في الوقت
بــدل الـضــائــع عـبــر الـبــديــل اليكس
فيدال إثر تمريرة عرضية ومجهود
مميز لميسي (.)3+90

ً
زيدان :سأواجه انتقادات بسبب الخطة فالفيردي :لم أتفوق تكتيكيا في المباراة
قــال م ــدرب ري ــال مــدريــد الفرنسي زيــن الدين
زيدان إنه يعلم أنه سيواجه انتقادات شديدة في
الصحف الرياضية ،بسبب الخطة التي اعتمدها
في موقعة الكالسيكو أمام برشلونة.
وصرح المدرب ،عقب المباراة" ،لست نادما
على شيء ،أنا هنا الختيار واتخاذ القرارات.
لن أندم على شيء .في الشوط األول ،لو كنا
نجحنا في تسجيل أهداف لكانت المباراة
سـتـخــرج مـخـتـلـفــة .أع ـلــم أن ـهــم سيصبون
غضبهم علي ،لكن هذه هي كرة القدم".
وتابع" :ما حدث لن يغير من طريقتي
ف ــي الـتـفـكـيــر ،ه ــذا ك ــان ق ـ ــراري وأتـحـمــل
عــواق ـبــه كــام ـلــة .نـحــن م ـس ـتــاؤون ألنـهــا

ه ــزي ـم ــة ت ــؤل ــم ل ـل ـغ ــاي ــة ،ل ـك ـن ـنــا لـ ــن ن ـغ ـي ــر شـيـئــا
وسنواصل العمل ،اآلن علينا الراحة والتفكير في
االستمتاع مع أسرنا وبعدها سنعود أكثر قوة".
وأض ـ ــاف" :ل ــن أع ـطــي ت ـف ـس ـيــرات ،أن ــا م ــن اتـخــذ
الـ ـق ــرارات ك ــإش ــراك مــاتـيــو فــي الـمـلـعــب ،وإج ــاس
إيسكو على الدكة .بعدها لم أستطع إشراك إيسكو،
كنت أريد القيام بهذا ،لكني لم أستطع عقب الطرد.
أدخـلــت ناتشو ،لكن الـمـبــاراة تغيرت مــع النقص
العددي ،بعدها قمت بتغييرين (بيل وأسينسيو)،
أنا هنا المدرب".

قال إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة،
إن لقب الليغا "لم يحسم بعد" على الرغم من فارق
النقاط الكبير الذي يبتعد به الفريق الكتالوني عن
ً
منافسيه ،مضيفا أنه لم يتغلب خططيا على نظيره
الفرنسي زين الدين زيدان.
وق ــال ال ـم ــدرب الـبــاسـكــي ،فــي تـصــريـحــات عقب
المباراة ،إن لقب الليغا "لم يحسم بعد ،نعم نمتلك
أفضلية على المنافسين ،ولكننا ال نركز على هذا
ً
األمر ،نريد حصد النقاط والنظر إلى األمام" ،مشددا:
"ما زالت هناك مباريات كثيرة ،أريد أال يتمكن أي
ً
خصم من هزيمتنا ،ولكن هذا ما سيفكر فيه أيضا
الريال وأتلتيكو ،اللذان خسرا هذه الجولة".
وح ــول م ـبــاراة "الـكــاسـيـكــو" ،أوض ــح فالفيردي

ً
نابولي يعزز صدارته وإنتر يسقط مجددا
في المرحلة الثامنة عشرة من
مسابقة الدوري اإليطالي
لكرة القدم ،عزز فريق نابولي
موقعه في صدارة الدوري
اإليطالي لكرة القدم عبر الفوز
على ضيفه سامبدوريا 2 /3
أمس.

ع ــزز ف ــري ــق نــابــولــي مــوق ـعــه ف ــي ص ــدارة
الدوري اإليطالي لكرة القدم ،عبر الفوز على
ضيفه سامبدوريا  2/3في المرحلة الثامنة
عشرة من المسابقة.
واك ـ ـت ـ ـسـ ــح التـ ـسـ ـي ــو ض ـي ـف ــه ك ــروت ــون ــي
 /4صفر ،ليعزز موقعه في المركز الخامس،
في حين سقط إنتر ميالن على ملعب مضيفه
ساسولو صفر.1/
وفي بقية المباريات فاز اودينيزي على
فـيــرونــا  / 4صـفــر وج ـنــوة عـلــى بينيفينتو
 /1صفر ،وتعادل سلبا مع تورينو .2/2
وعلى ملعب سان باولو نجح نابولي في
تحويل تأخره بهدف إلى الفوز  ،2/ 3ليحصد
 3نقاط غالية.
وبــادر سامبدوريا بالتسجيل بعد مرور
دقيقتين فقط من بداية المباراة عن طريق
جاستون راميريز ،ولكن آالن ماريز لوريرو
أدرك التعادل لنابولي في الدقيقة .16
وأعــاد فابيو كوالياريال سامبدوريا إلى
المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة
 27من ضربة جزاء.
وأدرك لورنزو إنسيني التعادل لنابولي في
الدقيقة  ،33وبعد  6دقائق فقط أحرز القائد
ماريك هامسيك هدف الفوز ألصحاب األرض.
ورفــع الفوز رصيد نابولي في الصدارة

أن فريقه استحق الفوز بجدارة،
غـيــر"أنـنــي ال أعـتـقــد أن ـنــي فــزت
ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة أمـ ــام
زيدان ،هذه اللعبة تعتمد على
التفاصيل الصغيرة ،أو لحظة
حاسمة ،ومن ثم تأتي النتيجة".
وتابع" :عندما يخسر فريق ،فالجميع يشعر
بالخطر ،أقولها عن تجربة ،مثلما حدث في
كــأس السوبر اإلسباني األخـيــر" ،مثنيا على
أداء حارسه األلماني مارك -أندريه تير شتيغن
ً
الذي كان حاضرا بتصديات حاسمة حافظت
لفريقه على التفوق.
(إفي)

إشبيلية يقيل مدربه بيريزو

فرحة العبي نابولي بالفوز
إل ــى  45ن ـق ـطــة ،ب ـف ــارق  4ن ـقــاط أمـ ــام أق ــرب
مالحقيه يوفنتوس ال ــذي يلتقي فــي وقت
الحق اليوم مع روما ،فيما يحل إنتر ميالن
فــي الـمــركــز الـثــالــث ،بعد أن تجمد رصيده
عند  40نقطة.
وسـقــط إنـتــر مـيــان لـلـمــرة الـثــانـيــة على
التوالي ،بعد أن خسر في الجولة الماضية

ع ـلــى ي ــد أودي ـن ـي ــزي  ،3/1وس ـج ــل ديـيـجــو
فــالـتـشـيـنـيـلــي ه ــدف ال ـف ــوز ل ـســاســولــو في
الدقيقة  34ليرفع الـفــريــق رصـيــده إلــى 20
نقطة في المركز الرابع عشر.
وعلى ملعب األوليمبيكو انتهى الشوط
األول من المباراة بالتعادل السلبي ،بعد أداء
فاتر من الفريقين ،ولكن التسيو أمطر شباك

ضيفه برباعية نظيفة في الشوط الثاني،
ل ـيــرفــع رص ـي ــده إل ــى  36نـقـطــة ف ــي الـمــركــز
الخامس ،بعدما حقق الفوز األول له في آخر
 3مباريات من المسابقة فيما تجمد رصيد
كروتوني عند  15نقطة في المركز السادس
عشر ،بعدما مني بالهزيمة الخامسة له في
آخر  6مباريات خاضها بالمسابقة.

أقال نادي إشبيلية اإلسباني
م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم
إدواردو ب ـي ــري ــزو ،أمـ ــس األول،
بـ ـع ــد أن حـ ـق ــق الـ ـف ــري ــق ن ـتــائــج
سيئة مع بداية هذا الموسم ،بعد
أسـبــوع فقط مــن عــودتــه للفريق
عـ ـق ــب ن ـ ـجـ ــاح ج ـ ــراح ـ ــة س ــرط ــان
البروستاتا.
وأقيل المدرب األرجنتيني من
منصبه وا لـفــر يــق يحتل المركز
ال ـخ ــام ــس ،وت ــأه ــل ل ـ ــدور الـسـتــة
عشر بدوري أبطال أوروبا.
وذكر النادي في بيان" :اتخذت
اإلدارة ق ــرار إقــالــة المدير الفني
للفريق األول ،بسبب األداء السيئ
للفريق .وبدأ إشبيلية محادثات
للتعاقد رسميا مع مدرب جديد،
يـتــوقــع أن ي ـبــدأ م ـهــام عـمـلــه مع
الفريق األول عقب إج ــازة أعياد
الميالد".
وتــم استئصال ال ــورم بنجاح
فــي عملية أ جــر يــت  29نوفمبر،
وعاد إفى الدكة للمرة األولى 15
ديسمبر ،عندما تعادل فريقه مع
ليفانتي سلبيا.
وكـ ــان الـ ـم ــدرب ت ــول ــى تــدريــب
الفريق في يونيو خلفا لخورخي
سامبولي ،لكن الخسارة الكبيرة
أم ــام بلنسية وري ــال مــدريــد في

بيريزو

الـ ــدوري اإلس ـبــانــي ســاهـمــت في
سـ ـق ــوط ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
الخسارة أمام سبارتاك موسكو
الروسي في دوري األبطال.
وك ـ ــان ـ ــت آخـ ـ ــر م ـ ـب ـ ــاراة ت ــول ــى
ف ـي ـه ــا بـ ـي ــري ــز ت ـ ــدري ـ ــب ال ـف ــري ــق
انتهت بالخسارة  1-3أمام ريال
س ــوس ـي ــداد األرب ـ ـعـ ــاء ال ـمــاضــي،
وهــي الهزيمة السادسة للفريق
في  17مباراة خاضها بالدوري.
(د ب أ)

السيتي يواصل انتصاراته وإيفرتون يفرمل تشلسي
في المرحلة التاسعة عشرة من
المسابقة ،عزز فريق مانشستر
سيتي رقمه القياسي لعدد
االنتصارات المتتالية في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
وتغلب على ضيفه بورنموث
/4صفر أمس.

عزز فريق مانشستر سيتي رقمه القياسي
لـ ـع ــدد االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـم ـت ـتــال ـيــة ف ــي الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه
بورنموث / 4صفر ،أمس ،في المرحلة التاسعة
عشرة من المسابقة.
وس ـج ــل مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ف ـ ــوزه ال ـســابــع
عشر على التوالي ،ليعزز رقمه القياسي الذي
ينفرد به.
وتـ ـق ــدم ال ـم ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي سـيــرخـيــو
أجويرو بهدف لسيتي في الدقيقة  ،26ثم أضاف
رحيم ستيرلينج الهدف الثاني في الدقيقة ،53
ثم عاد اجويرو وسجل الهدف الثاني له والثالث
لفريقه في الدقيقة  80قبل أن يختتم البرازيلي
البديل دانيلو التسجيل في الدقيقة .85
الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 55
نقطة ،وتجمد رصيد بورنموث عند  16نقطة
في المركز الثالث من القاع.
فــي م ـبــاراة أخ ــرى ،تــابــع ايـفــرتــون صحوته
ونتائجه الجيدة بقيادة مــدربــه الجديد سام
االرداي ــس وفرمل ضيفه تشلسي حامل اللقب
بإرغامه على التعادل السلبي.

وهو التعادل الثاني اليفرتون في  6مباريات
دون خسارة بقيادة االردايس خليفة الهولندي
رون ــال ــد ك ــوم ــان ،ف ـح ــرم ال ـف ــري ــق ال ـل ـنــدنــي من
مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على
التوالي واللحاق بمانشستر يونايتد الى المركز
الثاني ولو مؤقتا.
وعانى تشلسي كثيرا بسبب غياب مهاجمه
الدولي االسباني الفارو موراتا بسبب االيقاف،
وف ـشــل مــدربــه االي ـطــالــي انـتــونـيــو كــونـتــي في
رهانه على الدفع بنجمه البلجيكي ادين هازار
في مركز قلب الهجوم ،ألن االخير بقي معزوال
ولم يسدد سوى مرتين على المرمى.
وكان الفريق اللندني صاحب االفضلية من
الـبــدايــة وحـتــى الـنـهــايــة ،لكنه لــم يـهــدد مرمى
جيمس بيكفورد سوى مرتين في الشوط االول
وكــانــت االولـ ــى فــي الــدقـيـقــة ال ـســادســة عندما
ابعد المدافع فيل جاغييلكا الكرة مرتين من
باب المرمى اثر محاولتين للفرنسي تييمويه
باكايوكو والبرازيلي ويليان ،في حين تدخل
بيكفورد ببراعة في الدقيقة  35البعاد تسديدة
قوية لالسباني بدرو رودريغيز.

وكـ ــان ال ـش ــوط ال ـثــانــي نـسـخــة طـبــق االص ــل
لــاول ،ضغط للضيوف الذين ســددوا  24مرة
باتجاه المرمى دون ج ــدوى ،فــي حين اعتمد
اصحاب االرض الذين غاب عن صفوفهم القائد
الـمـخـضــرم واي ــن رون ــي بـسـبــب ال ـم ــرض ،على
الهجمات المرتدة دون خطورة ايضا.
وكــاد المدافع الويلزي اشلي وليامز يمنح
التقدم لتشلسي عندما حاول ابعاد كرة برأسه
فارتطمت بالعارضة (.)73
وعـ ــزز تـشـلـســي مــوقـعــه ف ــي ال ـمــركــز الـثــالــث
بــرصـيــد  39نـقـطــة مـقــابــل  26نـقـطــة اليـفــرتــون
التاسع.
وف ــي ب ــاق ــي ال ـم ـب ــاري ــات ف ــاز س ـت ــوك سيتي
على وست بروميتش البيون  1 /3ونيوكاسل
يونايتد على مضيفه ويستهام يونايتد 2 /3
وبرايتون على ضيفه واتفورد  /1صفر ،وتعادل
إيفرتون مع ضيفه تشيلسي حامل اللقب سلبا،
وساوثهامبتون مع ضيفه هيديرسفيلد تاون
 1 /1كـمــا ت ـع ــادل س ــوان ــزي سـيـتــي م ــع ضيفه
كريستال باالس .1/1

احتفال أغويرو وستيرلنغ بهدف السيتي األول
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اعتبرت المحكمة االتحادية في
بروكلين األميركية ،أن الرئيس
السابق لالتحاد البرازيلي لكرة
القدم خوسيه ماريا مارين
مذنب بـ 6من أصل التهم السبع
الموجهة له.

دانت هيئة محلفين أميركية،
أمــس األول ،في نيويورك اثنين
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن الـ ـك ــرويـ ـي ــن
السابقين في أميركا الجنوبية،
ب ـت ـه ــم الـ ـت ــآم ــر وغـ ـس ــل األم ـ ـ ــوال
واالحتيال ،في محاكمة مرتبطة
بفضيحة ا لــر شــى ا لـتــي عصفت
ب ــاالتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(الفيفا) منذ .2015
وبعد ستة أيام من المداوالت
ب ــالـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ف ــي
بـ ـ ــروك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــن ،اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت ه ـي ـئ ــة
المحلفين ،أن ا لــر ئـيــس السابق
لــاتـحــاد ال ـبــرازي ـلــي ل ـكــرة الـقــدم
خوسيه ماريا مارين ( 85عاما)
مذنب بـ 6من أصل التهم السبع
الموجهة له.
أم ــا الــرئـيــس الـســابــق التـحــاد
باراغواي خوان أنخل نابوت (59
عاما) ،الذي شغل أيضا منصب
رئيس اتـحــاد أميركا الجنوبية
(كونميبول) ،فوجدت الهيئة أنه
مذنب بثالث مــن التهم الخمس
الموجهة له.
و تـصــل العقوبة الناجمة عن
هــذه التهم إلــى السجن لمدة 20
ع ــام ــا ك ـح ــد أقـ ـص ــى ،وس ـت ـصــدر
القاضية باميال تشين حكمها في
األسابيع القليلة المقبلة.
لكن اللجنة المكونة من 12
عـضــوا لــم تتوصل إلــى توافق
فــي ال ــرأي بـخـصــوص الرئيس
الـســابــق التـحــاد بـيــرو مانويل
بـ ـ ــورغـ ـ ــا ،ال ـ ـ ـ ــذي وجـ ـ ـه ـ ــت إل ـي ــه
تهمة واحــدة تتعلق باالبتزاز،
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــود إلـ ـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف

ال ـمــداوالت الـثــاثــاء بعد عطلة
عيد الميالد.
وي ـ ــأت ـ ــي حـ ـك ــم إدانـ ـ ـ ـ ــة م ــاري ــن
ونـ ــابـ ــوت ،ب ـعــد الـ ـق ــرار ال ـص ــادر
أيضا عن "فيفا" الشهر الماضي
ب ــاإلي ـق ــاف ل ـم ــدى ال ـح ـيــاة ثــاثــة
مسؤولين كرويين سابقين ،أقروا
بتهم فـســاد موجهة إليهم أ مــام
القضاء األميركي.

اإليقاف مدى الحياة
وش ـم ـل ــت ع ـق ــوب ــات "اإليـ ـق ــاف
مدى الحياة عن جميع األنشطة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ـك ــرة الـ ـق ــدم مـحـلـيــا
ودولـيــا" ،والتي أصدرتها لجنة
األخ ــاقـ ـي ــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ــ"ف ـي ـف ــا"،
ريتشارد الي رئيس اتحاد غوام
وعضو لجنة التدقيق في "فيفا"
س ــاب ـق ــا ،خــول ـيــو روشـ ـ ــا ،رئـيــس
اتحاد نيكاراغوا السابق ،ورافايل
اس ـك ـي ـف ـي ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
لالتحاد الفنزويلي.
وك ـ ـ ـ ــان روش ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـسـ ـ ــؤوال عــن
تـطــويــر اللعبة فــي "فـيـفــا" ،فيما
كـ ــان اسـكـيـفـيـيــل نــائ ـبــا لــرئـيــس
ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد أم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة
(كونميبول).
وهـ ـ ـ ــؤالء ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ــاري ــن
ون ــاب ــوت وب ــورغ ــا ،ه ــم م ــن بين
 42م ـس ــؤوال و م ــد ي ــرا تسويقيا
متهمين بــدء ا من عــام  2015من
قبل القضاء األميركي ،بفضائح
فساد كبيرة.
و غــا لـبـيــة المتهمين بالرشى
واالختالس من أميركا الجنوبية،

َ
محامي ْين بعد مغادرة المحكمة
خوسيه مارين إلى جانب
لكن هناك أيضا أميركيين مثل
ت ـ ـشـ ــاك بـ ـ ــايـ ـ ــزر ،األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
السابق التحاد كونكاكاف الذي
توفي في يوليو الماضي.
ولــم يحاكم ســوى ثالثة فقط،
بـعــدمــا اع ـت ــرف اآلخ ـ ــرون بأنهم

مذنبون ،وينتظرون حكمهم أو
محاكمتهم في بالدهم ،أو تمكنوا
من تجنب تسليمهم إلى الواليات
المتحدة ،مثل :نائب رئيس "فيفا"
السابق الترينيدادي جاك وورنر،
أو رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـب ــرازي ـل ــي

فيار يستأنف ضد قرار إقالته
أع ـلــن أنـخـيــل م ــاري ــا ف ـيــار أنــه
س ـي ـس ـت ــأن ــف ضـ ــد ق ـ ـ ــرار إق ــال ـت ــه
م ــن م ـن ـص ـبــه ك ــرئ ـي ــس لــات ـحــاد
اإلس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،ال ـصــادر
مــن محكمة التحكيم الرياضي،
والــذي يعتبره "العقوبة األخطر
ضـ ـ ــد أي رئـ ـ ـي ـ ــس ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد م ـنــذ
إنشائه" و"ستترتب عليه الدعوة
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاسـ ـي ــة ج ــدي ــدة"
لالتحاد.
وكان فيار أكد في تصريحات
سابقة لـ"إفي" ،قبل قرار المحكمة
ب ــإق ــال ـت ــه ،أن ـ ــه س ـي ـس ـتــأنــف ضــد
ال ـق ــرار ال ـص ــادر بــداعــي انتهاكه
قــانــون الــريــاضــة خ ــال العملية
االنتخابية األخيرة ،بعدما ترأس
اللجنة المسيرة ألعمال االتحاد

بينما كان يعتزم الترشح لفترة
جديدة.
وجاء فتح التحقيق ضد فيار
في سبتمبر الماضي بطلب من
الـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــريــاضــة في
إس ـب ــان ـي ــا ،بـيـنـمــا أوض ـ ــح دف ــاع
ال ـم ـس ــؤول ال ــري ــاض ــي أن مــوكـلــه
طـلــب مــن اللجنة الـمـشــرفــة على
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إن ـ ـشـ ــاء ح ـســابــات
شخصية على مــوا قــع التواصل
خالل فترة االنتخابات ،وهو ما
سمحت به اللجنة.
ي ــذك ــر أن م ـح ـك ـمــة ال ـت ـح ـك ـيــم
الرياضي قررت اليوم إقالة فيار
م ــن م ـن ـص ـبــه ك ــرئ ـي ــس لــات ـحــاد
اإلسباني ،بعد إيقافه عن مزاولة
مـ ـه ــام م ـن ـص ـبــه م ـ ــدة عـ ـ ــام ،عـلــى

رياضة

خلفية رئاسته للجنة المسيرة
ألعمال االتحاد خالل االنتخابات
األخيرة بينما كان يعتزم الترشح
لفترة جديدة.
ووفقا لتأكيدات مصادر مقربة
من محكمة التحكيم لـ (إفي) ،أيد
أعضاء المحكمة اقـتــراح مراقبة
الـمـلــف الـمـفـتــوح ضــد فـيــار لهذا
الـ ـسـ ـب ــب ،ب ـط ـل ــب مـ ــن ال ـم ـج ـلــس
األعلى للرياضة في إسبانيا في
سبتمبر الماضي.
وح ـس ـب ـمــا ت ــؤك ــد كــريـسـتـيـنــا
ب ـي ــدروس ــا ،مــراق ـبــة ال ـم ـلــف ،فــإن
تـ ـص ــرف فـ ـي ــار ي ـع ـت ـبــر ان ـت ـهــاكــا
لـ ـلـ ـم ــادة ( 76الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة)
م ــن ق ــان ــون ال ــري ــاض ــة ،ووصـفـتــه
بـ"الخطير للغاية" كــو نــه انتهك

فيدال يطالب جماهير تشيلي بمزيد
من االحترام
قال آرتورو فيدال ،نجم بايرن ميونيخ األلماني ومنتخب
تشيلي لكرة القدم ،أمس األول ،إنه ال يحظى بالتقدير الكافي
في بالده.
وأعـ ــرب ف ـيــدال عــن ش ـك ــواه ،ل ــدى وصــولــه إل ــى مطار
"آرتورو ميرينو بينيتيز" الدولي في سانتياغو عاصمة
تشيلي ،وقال" :هنا في تشيلي ،لم يسبق لهم أن قالوا
بشكل مباشر إنني أفضل العــب فــي الـعــالــم .إنه
أمر مؤسف .لكنني ما زلت أكافح وأبذل قصارى
جهدي .عندما أعتزل ،سيرون ما قدمته من
إنجازات".
وسافر فيدال إلــى سانتياغو لقضاء
عطلة نهاية العام وعياد الكريسماس
برفقة أفراد عائلته.
وأصـ ـب ــح فـ ـي ــدال م ــن أب ـ ــرز العـبــي
منتخب تشيلي ا ل ــذي أ ح ــرز لقب
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا
أميركا) للمرة األولى في تاريخ
بالده وكان هذا في نسخة ،2015
ثم أتبعها الفريق بلقب النسخة
الـ ـمـ ـئ ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا
الواليات المتحدة في .2016

حــالـيــا م ــارك ــو بــولــو دي ــل نـيــرو،
ال ــذي أوق ـفــه "فـيـفــا" مــؤقـتــا لمدة
 90يوما.
وظـ ـه ــرت ال ـف ـض ــائ ــح ف ــي مــايــو
 ،2015ع ـن ــدم ــا أوق ـ ـفـ ــت ال ـش ــرط ــة
السويسرية في أحد فنادق مدينة

زيوريخ الفخمة ،سبعة مسؤولين
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد الـ ـ ــذي ك ـ ــان يـسـتـعــد
إلعادة انتخاب السويسري جوزيف
بالتر رئيسا ،بناء لطلب أميركي،
بـعــد تـحـقـيــق كـشــف وج ــود فـســاد
مستشر يمتد لحوالي  25عاما.
ٍ

وأدت إل ــى اإلط ــاح ــة ب ــرؤوس
كبيرة في الفيفا ،يتقدمها بالتر
الذي تولى رئاسة االتحاد لمدة
 17عــامــا ،وانـتـخــب السويسري
جاني إنفانتينو خلفا له مطلع
عام .2016

رفض إطالق سراح رئيس برشلونة السابق

واجب الحيادية المفترض اتباعه
من قبل اللجنة المسيرة ألعمال
االت ـحــاد والـمـنـصــوص عليه في
نظام االنتخابات.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ك ــريـ ـسـ ـتـ ـيـ ـن ــا ،فــي
مـقـتــرحـهــا إلق ــال ــة ف ـي ــار ،إل ــى أنــه
"بـ ـمـ ـج ــرد ال ـ ــدع ـ ــوة الن ـت ـخ ــاب ــات
االتحاد اإلسباني في  13فبراير

ً
ليل يعلن رسميا
تعاقده مع جالتييه
أعلن نادي ليل الفرنسي أمس
األول أنه توصل إلى اتفاق مبدئي
م ــع كــري ـس ـتــوف جــالـتـيـيــه خلفا
لألرجنتيني مارسيلو بييلسا
فــي تــدريــب الـفــريــق ،بــدءا مــن 29
الجاري.
و لــم يكن جالتييه ( 51عاما)
مرتبطا بـتــدريــب أي فــريــق منذ
رحيله عن سانت إيتيان بنهاية
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ،وهـ ــو العــب
سابق بالفريق خــال الفترة من
(.)1990-1987
وس ـت ـكــون الـمـهـمــة الــرئـيـسـيــة
لـلـمــدرب الـفــرنـســي ،وف ـقــا لبيان
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـف ــري ــق عـلــى
الـ ـط ــري ــق ال ـص ـح ـي ــح وت ـح ـس ـيــن
وضعه في جدول الترتيب ،حيث
يـقـبــع ف ــي ال ـمــركــز ال ـ ــ 18برصيد
 19نقطة.
وك ــان ــت إدارة الـ ـن ــادي ق ــررت
فــي  22نوفمبر الـمــاضــي إبـعــاد
األرجنتيني بييلسا عن تدريب
الفريق ،بعد سلسلة من النتائج
ال ـس ـل ـب ـيــة أب ـق ـت ــه داخـ ـ ــل مـنـطـقــة
الخطر بجدول الترتيب.

 2017ع ــن طــريــق رئ ـي ـســه آن ــذاك
(ف ـ ـيـ ــار) ،ان ـت ـقــل األخـ ـي ــر لــرئــاســة
اللجنة المسيرة .وكــونــه رئيسا
لهذه اللجنة استفاد من منصبه
ف ــي أع ـم ــال م ــن شــأنـهــا الـتــرويــج
وإعالن ترشحه لرئاسة االتحاد
لفترة جديدة".

رف ـ ـضـ ــت ق ــاضـ ـي ــة الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ــوط ـن ـي ــة
اإلسبانية ،كارمن المينا ،إطالق سراح رئيس
نادي برشلونة اإلسباني السابق ،ساندرو
روسيل ،المتهم في قضية غسل أموال ،مقابل
دفع غرامة قدرها  400ألف يورو ،بداعي أن
هناك خطورة في إمكانية هروبه ومحاولة
طمس األدلة في القضية.
وعرض دفاع رئيس "البالوغرانا" السابق
دفع هذه القيمة ،بعدما فتحت الدائرة الثالثة
جنايات في حكمها السابق بسجنه ،الباب
أمام دفع غرامة عندما أكدت إمكانية تغيير
موقفه إذا ما عرض دفع مبلغ من المال كدليل
على تعاونه في القضية.
وإزاء هذا التأكيد ،عاد روسيل للمطالبة
ب ــإط ــاق س ــراح ــه م ـقــابــل دف ــع ال ـم ـب ـلــغ ،لكن

القاضية اعتبرت أنه ما زالــت هناك أسباب
عــديــدة تــدفــع لــإبـقــاء عليه داخ ــل محبسه،
الموجود به منذ  25مايو الماضي ،بسبب
ضلوعه فــي قضايا غسل أم ــوال ،واالنتماء
لمنظمة إجرامية.
وي ـج ــري الـتـحـقـيــق م ــع روس ـي ــل تـحــديــدا
فيما يتعلق بحصوله على  6.5ماليين يورو
مقابل الحقوق السمعية والبصرية لمباريات
المنتخب البرازيلي.
وتؤكد الميال ،أثناء عرضها ألسباب رفض
طـلــب إط ــاق ال ـس ــراح ،أن روس ـيــل "يـجــب أن
يظل داخــل السجن" ،واعتبرت أنه إذا كانت
المحكمة ترغب في فرض غرامة عليه "كانت
ستقرر هذا األمر من البداية بتقدير المبلغ
الذي تراه مناسبا".

نيشيكوري يغيب عن بطولة برزبين
قال القائمون على تنظيم بطولة برزبين
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـت ـنــس ،أول ـ ــى بـ ـط ــوالت ال ـمــوســم
ال ـجــديــد ،إن الـيــابــانــي كــي نـيـشـيـكــوري قــرر
االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن ال ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــام فــي
أسـتــرالـيــا ،لـعــدم اكـتـمــال تعافيه مــن إصابة
في المعصم.
وكان نيشيكوري ( 27عاما) يحتل المركز
ال ـت ــاس ــع عــال ـم ـيــا ع ـن ــدم ــا تـ ـع ــرض إلص ــاب ــة
أنهت موسمه مبكرا في بطولة سينسناتي
لألساتذة في أغسطس الماضي.
وبعدما غاب عن البطوالت مدة تزيد على
أرب ـعــة أش ـهــر تــراجــع لـلـمــركــز  22فــي قائمة
التصنيف الدولي لمحترفي اللعبة.
َّ وفي الشهر الماضي ،قال نيشيكوري إنه
فضل الخضوع للعالج وإعادة التأهيل بدال
مــن الـجــراحــة ،وإنــه يتوقع الـعــودة للمالعب
في بطولة برزبين التي خسر في مباراتها
الـنـهــايــة فــي وق ــت ســابــق مــن ال ـعــام الـحــالــي،
وال ـت ــي تــأتــي ف ــي إطـ ــار االس ـت ـع ــداد لبطولة
أستراليا المفتوحة ،أولــى البطوالت األربع
الكبرى للموسم الجديد.
ون ـق ــل ال ـم ــوق ــع ال ــرس ـم ــي ل ـل ـب ـطــولــة عـلــى

اإلن ـتــرنــت ع ــن نـيـشـيـكــوري ق ــول ــه" :أشـعــر
بـخـيـبــة أمـ ــل ك ـب ـيــرة ل ـغ ـيــابــي ع ــن بـطــولــة
بــرزبـيــن هــذا ال ـعــام .فقد شـهــدت البطولة
طوال سنوات أول مشاركة لي في الموسم
الجديد ،ودائما كنت أشعر بارتياح كبير
هناك".
واضـطــرت اإلصــابــة أيـضــا ع ــددا مــن كبار
العبي التنس إلنهاء الموسم مبكرا ،ومنهم:
البريطاني آنــدي م ــوراي ،والصربي نوفاك
ديــوكــوفـيـتــش ،والـســويـســري ستانيسالس
فافرينكا.
وس ـت ـغ ـي ــب عـ ــن ال ـن ـس ـخ ــة ال ـن ـســائ ـيــة
لـ ـبـ ـط ــول ــة بـ ــرزب ـ ـيـ ــن أي ـ ـضـ ــا ال ــاع ـب ــة
األميركية سلون ستيفنز بطلة أميركا
المفتوحة ،بسبب إصابة في الركبة.
وأوضح منظمو البطولة ،التي تقام
في مركز كوينزالند للتنس ،عبر "تويتر":
"تحتاج سلون ستيفنز ألسبوع إضافي من
العالج الطبيعي وإعادة التأهيل ،للتعافي
م ــن إص ــاب ــة ف ــي الــرك ـبــة ،م ــا يـعـنــي أن ـهــا لن
تشارك في بطولة برزبين الدولية .نتطلع
لمشاركتك في العام المقبل يا سلون".

جيمس هاردن يدخل التاريخ بجانبيه السلبي واإليجابي
سقط هيوستن روكتس مرتين
على التوالي للمرة الثانية فقط
هذا الموسم ،بخسارته أمام
ضيفه لوس أنجلس كليبرز
 128-118رغم تألق نجمه
جيمس هاردن ،الذي سجل 51
نقطة أمس األول في دوري كرة
السلة االميركي للمحترفين.

هاردن نجم هيوستن خالل مواجهة كليبرز

دخل جيمس هاردن التاريخ بجانبيه السلبي
واإليجابي بعدما دك سلة لوس أنجلس كليبرز
بــ 51نقطة ،لكن دون أن يجنب فريقه هيوستن
روكتس الخسارة  128-118أمس األول في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
وعكر كليبرز على هاردن إنجاز أن يكون أول
العــب فــي تــاريــخ هيوستن يسجل  50نقطة أو
أكثر لمباراتين على التوالي ،واألول في الدوري
يحقق هذا األمر منذ أن سطر نجم لوس أنجلس
ليكرز السابق كوبي براينت هذا اإلنجاز في أربع
مباريات متتالية خالل مارس .2007
لـكــن ال ـن ـقــاط ال ـ ــ 51ال ـتــي سجلها هـ ــاردن في
مباراتين على التوالي ،ترافقت مع الخسارة لفريقه
الذي سقط األربعاء أمام لوس أنجلس ليكرز ،جار
كليبرز ،وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية
عند  14مباراة.
وأص ـبــح ه ــاردن ثــانــي الع ــب فقط فــي تاريخ
الدوري يخسر فريقه مباراتين على التوالي رغم
وصوله فيهما إلى حاجز الخمسين نقطة أو أكثر،
بعد ويلت تشامبرالين خالل موسم .1963-1962
وسجل هاردن نقاطه الـ 51خالل لقاء األربعاء
ضد ليكرز في  43دقيقة ،فيما حقق هــذا الرقم
الجمعة في  41دقيقة قبل أن يترك أرضية الملعب
في آخر  26ثانية بسبب ارتكابه لخطئه الشخصي

السادس الذي اتبعه بخطأ فني بسبب اعتراضه
على قرار الحكم.
ويدين كليبرز بفوزه الثالث عشر في  31مباراة
إلــى أوستن ريـفــرز ،الــذي اكتفى بست نقاط في
الشوط األول ،لكنه أخذ بنصيحة زمالئه الذين
قالوا له خالل استراحة الشوطين "أوستن ،يجب
أن تكون أكثر شراسة" ،وتألق في النصف الثاني
من اللقاء بتسجيله  30نقطة ( 36بالمجمل).
ً
ً
ولـعــب لــو ولـيــامــز دورا أســاسـيــا فــي إسقاط
الفريق ،الذي تخلى عنه الصيف المنصرم لكليبرز
ضمن صفقة ضم كريس بول ،بتسجيله  32نقطة،
فيما تألق دياندري جوردن تحت السلة بتحقيقه
 20متابعة مع  15نقطة.

 33نقطة لدورانت
وعلى ملعب "أوراك ــل ارينا" في أوكــانــد ،قاد
كـيـفــن دوران ـ ــت غــولــدن سـتــايــت ووري ـ ــرز حامل
اللقب لفوزه الحادي عشر على التوالي والسادس
والعشرين في  32مباراة ،وجاء على حساب ضيفه
وجاره ليكرز .106-113
وس ـج ــل دوران ـ ــت  33نـقـطــة م ــع  7مـتــابـعــات
ومثلها تمريرات حاسمة و 4اعتراضات دفاعية
"بلوك شات" ،وأضاف "المبتدىء" جوردن بل 20

نقطة مــع  10مـتــابـعــات وع ــوض غـيــاب ستيفن
كوري المصاب ،فيما حقق داريموند غرين عودة
موفقة بعد غيابه عن خمس من المباريات الست
األخـيــرة بسبب إصــابــة فــي كتفه ،بتسجيله 13
نقطة مع  11متابعة و 7تمريرات حاسمة.
وأكــد غولدن ستايت تفوقه على أرضــه ضد
جاره بالفوز عليه للمرة العاشرة على التوالي رغم
ما قدمه الثالثي كايل كوزما ( 27نقطة) ولونزو
بول ( 24بينها  5ثالثيات) وجوليوس راندل (.)21
كما قــاد راســل وستبروك أوكالهوما سيتي
ثاندر للفوز على ضيفه أتالنتا هوكس 117-120
بتسجيله ثالثية فــي آخــر  1.7ثانية مــن اللقاء
ال ــذي أنـهــاه ب ــ 30نقطة مــع  15تـمــريــرة حاسمة
و 7متابعات ،فيما ساهم كارميلو انتوني بـ24
نقطة وبــول جــورج بــ 17وستيفن ادامــز بــ 16مع
 10متابعات.
وفاز ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس
 ،101-104ونيو أورليانز بيليكنز على اورالندو
ماجيك  ،97-111وبروكلين نتس على واشنطن
وي ـ ــزاردز  ،84-119وم ـيــامــي هـيــت عـلــى داالس
مــافــريـكــس  ،101-113ومـلـيــووكــي بــاكــس على
تشارلوت هورنتس  ،104-109ودنفر ناغتس على
بورتالند ترايل باليزرز .85-102
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آخر كالم
السعادة الكورية...
والتكافل اإلماراتي!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ماذا نتوقع منك
يا شيخ؟

عبدالمحسن جمعة

بثت قناة "سي إن بي سي-عربية" وقنوات أخرى عالمية
ً
ذات مصداقية مهنية عالية ،خبرا مفاده أن حكومة كوريا
الجنوبية قررت إسقاط الديون عن مواطنيها التي مضت
عـلـيـهــا عـشــر س ـن ــوات ،وذل ــك مــن خ ــال ص ـنــدوق الـسـعــادة
الوطني ،بمناسبة بداية العام الجديد ،فيما أعلن أكثر من
بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل األسبوعين
الـمــاضـيـيــن قــوائــم بــأسـمــاء آالف الـمــواطـنـيــن تــم إعـفــاؤهــم
من ديونهم لدى تلك البنوك ،في خطوة ِّ
تعبر عن التكافل
االجتماعي ،ومساندة األسرة اإلماراتية.
فــي كــوريــا واإلم ـ ــارات م ـ َّـر الـخـبــران بــالـتــرحـيــب الشعبي
والمساندة ،و لــم تصدر بيانات من جمعيات فــان وعالن
َّ
المسيسة ،لتشق الجيوب وتلطم ا لـخــدود على أن الدولة
ستفلس ،أو يطل متفيهق دستوري ،ليصرخ عبر الشاشة:
هـ ــذه م ـخــال ـفــة دسـ ـت ــوري ــة ،أيـ ــن الـ ـع ــدال ــة والـ ـمـ ـس ــاواة بـيــن
المواطنين؟ ...بينما هو مستشار في عشر جهات حكومية
وخاصة ،ويقبض رواتب ومكافآت تساوي معاشات عشرة
ً
مـتـقــاعــديــن .ولــم يطلب أي ـضــا ك ــوري أو إمــاراتــي أن يضع
أسـمــاء مــن سيعفون مــن قــروضـهــم على قــوائــم س ــوداء في
"ساينت" تمنع عنهم أي تمويل لمدة سنوات طويلة مقبلة.
و لــم يخرج في كوريا السيد كيم وقلبه مشحون بالحسد
ليقول إن نظيره السيد سونغ الذي سيسقط عنه القرض أخذ
ً
قــرضــا وســافــر بــه أو اشـتــرى سـيــارة "كـشـخــة" .وفــي اإلم ــارات
ً
لــم يذبح القهر السيد منصور طــوال الليل ،ليخرج صباحا
ً
صارخا" :ليش تسقطون القرض عن ميحد ،فهو ماخذ قرض
ومركب في بيته رخام ليش ما حط كاشي الصناعات"!
الحقيقة إنها شعوب تعيش في سعادة ،وإن غابت عنها
تصنعها الدولة لهم ،وتحس أن الثروة الوطنية توزع بعدالة
ً
عـلـيـهــا ،وتـحــب بعضها بـعـضــا ،ولـيــس كــالـبـعــض عـنــدنــا؛
يعتقدون أنهم في سباق لتقاسم ثروة البلد ،وكأنه كيان
مؤقت ،ومن قرف المليارات من الديرة مازالت عينه فارغة،
ويـبـحــث عــن ال ـف ـتــات ،ويـحــرمــه عـلــى غـيــره مـمــن لــم يجنوا
ً
شـيـئــا  .فــي كــور يــا صــا حــب المناقصة والصفقة والعمولة
يدفع ضريبته ،وإن َّ
قصر في السداد يكون مصيره كمصير
رئيسة ب ــاده السابقة ا لـتــي ذ هـبــت للسجن ،أل نـهــا وظفت
صديقة لها ،واستغلت منصبها ،وصاحب المال الكوري
ً
ال ــذي يـســدد الضريبة لــم يعترض ويـمــأ الــدنـيــا صــراخــا،
ألن ضريبته ستذهب إلسقاط ديون عن مواطنين آخرين.
تـصـ َّـورت أن مثل هــذا االق ـتــراح ُعــرض فــي الـكــويــت ،بعد
التضخم الكبير الذي شهدته البالد في األسعار منذ عقد
من الزمن أو أكثر ،واحتكار األراضــي ،الــذي رفع أسعارها
بشكل خيالي ،و طــول مــدة االنتظار اإلسكاني ،وقلة سعة
ً
ال ـجــام ـعــة الـحـكــوم ـيــة ،م ــا اض ـطــر أسـ ــرا ك ـثـيــرة لــاقـتــراض
ألسباب مختلفة.
ُ
أتخيل لو أن مثل هذا االقتراح قــدم هنا مــاذا سيحدث؟
وكيف سيكون مستوى الحسد والقهر؟ ولكم أن تتساء لوا؛
لماذا أصبحنا في الكويت كذلك؟ ولماذا قست القلوب ،وزاد
نهم القوي لالستحواذ ...وطغى الحسد؟!

مضيفة تجاوز عمرها الثمانين
حـطــت الــرحـلــة رق ــم  2160الـتــابـعــة لشركة
"أم ـي ــرك ــان إي ــرالي ـن ــز" ف ــي واش ـن ـطــن آت ـيــة من
بوسطن ،فهبت بيتي ناش البالغة من العمر
ً
 81عاما لمساعدة الركاب على النزول منها.
ّ
في قمرة الركاب في الطائرة يقبلها ركاب
ويلتقطون الصور معها ويشكرونها ...كما
هي الحال في كل رحلة تقوم بها.
ب ـع ــد س ـت ــة عـ ـق ــود أم ـض ـت ـهــا ف ــي األجـ ـ ــواء
ال تـ ـ ـ ــزال م ـض ـي ـف ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ه ـ ـ ــذه ت ـح ـت ـفــظ

بــأس ـلــوب ـهــا ال ـم ـت ـقــن وب ـح ـيــوي ـت ـهــا ال ـك ـب ـيــرة
وبسمتها الدائمة ،محققة شهرة واسعة ،وقد
أعربت الراكبة ،كندرا تايلور ،عن سعادتها
ألنها تمكنت من التقاط صورة "سيلفي" مع
المضيفة الثمانينية ،قائلة" :عندما رأيتها
قـلــت فــي نـفـســي :يــا إلـهــي لـقــد شــاهــدتـهــا في
برنامج تلفزيوني األسبوع الماضي.
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ي ـن ـب ـغ ــي عـلــى
الطيارين التقاعد في سن الخامسة والستين،

أما مضيفات الطيران فال ...ويرجح أن تكون
بيتي ناش عميدة سن المضيفات في العالم،
تمشي بيتي بسرعة في أروقــة المطار جارة
حقيبتها وراءها ،مثيرة إعجاب الجميع.
و تـقــول المضيفة المقيمة فــي فيرجينيا:
"أستيقظ عند الساعة  02.10صباحا ،لدي
ً
منبهان ،وعندما يدقان أنزل من السرير فورا"،
ليكون لديها الوقت الكافي لتحضير الطعام
البنها الــوحـيــد الـمـعــوق ال ــذي تهتم بــه بعد
عودتها إلى األرض.
وهي تصل في زينتها قبل بزوع الشمس
إلــى مطار رونــالــد ريغان الوطني ،ورحلتها
ً
المفضلة هي بين واشنطن وبوسطن ذهابا
ً ُ
وإيــابــا ،وتعطى األولــويــة الختيارها بسبب
أقدميتها التي ال مثيل لها في ميدان عملها.
كــانــت فــي ســن الـحــاديــة والـعـشــريــن ،خالل
عهد الرئيس دوايت أيزنهاور ،عندما وظفتها
شركة "إيسترن إيرالينز".
تـقــول بيتي ،ا لـتــي تحتفل بعيد ميالدها
الثاني والثمانين في  31الـجــاري" :لــن أعمل
حتى سن التسعين" ،مضيفة بشأن تقاعدها:
"ال أريد التفكير في ذلك!".
(أ ف ب)

بطاقات ميالد أسوأ السائقين ...سوداء حريق يغلق حديقة حيوانات لندن
أرس ـل ــت ال ـشــرطــة اإلسـتــونـيــة
 700بطاقة عيد ميالد إلى أسوأ
الـســائـقـيــن ف ــي ال ــدول ــة الــواق ـعــة
ً
بمنطقة الـبـلـطـيــق ،أم ــا فــي أن
تـغـيــر ص ــور حـ ــوادث الـسـيــارات
وإح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات حـ ـ ـ ــوادث الـ ـط ــرق،
م ـ ــن س ـ ـلـ ــوك مـ ـعـ ـت ــادي ارت ـ ـكـ ــاب
المخالفات.
وي ـ ـ ـتـ ـ ــم إرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات
للسائقين الــذيــن سجلت لهم 5

جرائم قيادة أو أكثر خالل العام،
ومعظمها سرعة زائدة أو قيادة
تحت تأثير مخدر.
وك ـتــب عـلــى الـبـطــاقــة ال ـتــي ال
تحمل تحية شخصية "شهد هذا
العام حتى اآلن أكثر من  40حالة
وفاة على الطرق".
وت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــوم
بـ ــال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــى
والمصابين البالغ عددهم أكثر

من  1300شخص على السائقين
الذين يتجاهلون قواعد المرور،
وت ـحــث المتلقين عـلــى ب ــذل كل
م ــا ف ــي وس ـع ـهــم ل ـل ـح ـفــاظ على
سالمة الطرق ،مضيفة" :صدقنا،
عائلتك وأصدقاؤك يرغبون في
األمر نفسه".
(رويترز)

أغ ـل ـق ــت ح ــدي ـق ــة حـ ـي ــوان ل ـنــدن
أبوابها أمس ،بعدما اندلع حريق
ف ــي م ـق ـهــى وم ـت ـج ــر ب ــالـ ـق ــرب مــن
منطقة الحيوانات األليفة.
وتم استدعاء  10عربات إطفاء،
و 72رجل إطفاء ،وضباط لمكافحة
الحريق ،الذي قالت إدارة المطافئ
في لندن إنــه تمت السيطرة عليه
بعد ثالث ساعات تقريبا.
وق ــال ــت حــدي ـقــة الـ ـحـ ـي ــوان ،في

بيان ،إن العاملين الذين يعيشون
في الموقع بــدأوا نقل الحيوانات
إلى مناطق آمنة ،مضيفة أن عددا
من عاملي الحديقة يعالجون من
استنشاق الدخان والصدمة.
وأفـ ـ ـ ــادت ال ـح ــدي ـق ــة بـ ــأن ه ـنــاك
ح ـيــوانــا م ــن ن ــوع خـنــزيــر األرض
مفقود ،وأضافت على "تويتر" انها
ستغلق أبوابها اليوم حتى إشعار
(د ب أ)
		
آخر.

نتوقع من الشيخ ناصر صباح األحمد الكثير كنائب أول لرئيس
ال ــوزراء ووزي ــر لـلــدفــاع ،بعد عـقــود مــن الـيــأس المستقر فــي النهج
السياسي في الدولة ،وأن يفتح نافذة في قضية الحريات السياسية،
ً
ً
فقد شهدت الدولة في السنوات األخيرة اختناقا رهيبا عبر عدة
تشريعات وممارسات قمعية ،تمت من خالل قفازات القانون وببصمة
مجالس نيابية وتشكيالت حكومية متعاقبة ،تلك الممارسة صادرت
حريات الكثيرين من الشباب الواعي والمهموم بقضية وطنه ،ودخول
المجلس أحد تجلياتها ،سينتظر أهالي المحكوم عليهم قرار وحكم
محكمة التمييز ،وبعد ذلك سيكون هناك مكان لــإرادة السياسية
ً
لتفتح بابا لالنفراج السياسي بين المعارضين وسلطة الحكم.
ً
يتوقع مــن الشيخ ناصر أن "يـفــرمــل" قليال وبـقــدر مــا يمكن من
سرعة دوالب عجلة الفساد اإلداري والسياسي ،ولعل قرار مجلس
الوزراء تحويل ملف صفقة المروحيات إلى النيابة ومكافحة الفساد
ً
بشارة خير ،لكن من الطبيعي هــذا ليس كافيا ،ففساد "مــا تشيله
البعارين" ينخر في عظام مؤسسات الدولة وهو إمبراطورية متكاملة
مترسخة في أعماق الدولة والمجتمع ،ويتقبله الكثيرون من أفراد
هذا الوطن كأمر معتاد لن ينتهي ،ولن يقف عند حد إحالة لهيئة
مكافحة الفساد أو دي ــوان المحاسبة أو النيابة ،القضية تحتاج
إلى خلق مؤسسات دولة حكم القانون مستقرة ومتقدمة ،ونزاهة
من يتم اختيارهم للمنصب العام ،وال يكون هذا إال بسحق طقوس
المحسوبيات و"التوسطات" في عالم "هــذا ولدنا" وهــذا محسوب
علينا وهذا يمثل مصالحنا ...التي هيمنت على إدارة الدولة منذ
لحظة والدة الدولة الكويتية الحديثة.
يتوقع من الشيخ ناصر سرعة التحرك في موضوع الجزر ومدينة
الحرير ،وتحقيق رؤية سمو األمير المستقبلية (كويت  )2035إليجاد
رافــد جديد للدخل ،بعد تآكل مصدر برميل النفط ،الــزمــن يجري
بسرعة وليس في مصلحتنا ،فمعظم دول الخليج ،إن لم يكن كلها،
سبقتنا في عالم االنفتاح التجاري وبناء المدن االستثمارية ،وهنا
ً
مازلنا نقدم قدما ونتراجع عشر أقدام ،لماذا؟ رغم أن موقع الكويت
الـجـغــرافــي والـبـنـيــة التحتية ووج ــود مــؤسـســات حـمــايــة قانونية
وتاريخ الكويت كميناء كبير يؤهلها أكثر من شقيقاتها لتتصدر...
لكن هذا لم يحدث بسبب المماحكات واالسترضاء ات السياسية،
وبقيت الحكومات المتعاقبة ال تعرف من أين تبدأ وأين تنتهي...؟
وهنا لنقف ونتساءل عن حكومة مازالت عاجزة في قضية بحجم
الخطوط الجوية الكويتية وحسمها ،كيف لها أن تمهد الطريق
لموضوع بحجم تطوير الجزر ومدينة الحرير وميناء مبارك؟ ولو
فتحنا أبواب الحديث عن الخراب والمماطلة والتسويف في ملفات،
مثل تدهور التعليم والصحة والطرق وحيرة الحكومات التوارثية
في طيها لما انتهينا.
في النهاية سيجد كل من يحاول اإلصالح االقتصادي والسياسي
ً
أعــدادا ضخمة من رؤوس الفساد الكبير والصغير وأربــاب الجهل
الذين سيحيكون الدسائس والمكائد وسيشرعون في فتح أبواب
إعالم القيل والقال حتى تتم عرقلة وقبر أي محاولة للتغيير ،فلهم
مصالح ضخمة في ديمومة الحال المائل ،ولكي تبقى إمبراطوريتهم
االستغاللية ومصالحهم على وضعها القديم حتى آخر قطرة من
دم الوطن ...فماذا سيفعل الشيخ ناصر مع هذا الركام الضخم وهذه
التركة الثقيلة؟!

وفيات
لبيبة منصور قاسم الصراف

 80عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
الدسمة ،ق ،4ش ،40م ،11ديوان
آل باقر ،النساء :الرميثية ،ق،4
ش ،44حسينية أم صادق ،ت:
60016000

هدى بدر ناصر محمد
البليهيص

 56عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
ا ل ـ ـسـ ــام ،ق ،1ش  ،119م،21
ال ـن ـســاء :ال ـي ــرم ــوك ،ق ،4ش،5
م ،24ت97655007 ،99622235 :

زوج ــة صــالــح يــوســف صالح
الورع

مها نوري سلطان

«تمبين» ...القاتلة والماحية!

أرملة حمود مفضي الشمري

فاطمة أحمد العليوي

زوجة طارق يعقوب الشاهين

ً
لـقــي أكـثــر مــن  130شـخـصــا حتفهم ،ج ــراء العاصفة
االستوائية "تمبين" ،التي تضرب منذ الجمعة الماضي
جنوب الفلبين ،ال سيما جزيرة مينداناو ،في وقت تستمر
فرق اإلنقاذ في البحث عن عشرات المفقودين.
وتشير آخر األرقام التي نشرتها الشرطة إلى انتشال
 36جثة من نهر سالوغ في مينداناو ،الذي فاضت مياهه.
وتسببت العاصفة في فيضانات مفاجئة وانزالقات
في التربة.
وقال مسؤول في شرطة مدينة ساباد إن الجثث التي

تم انتشالها من النهر تعود لسكان قرية سلفادور .من
جهتها ،أعلنت السلطات المحلية انتشال  17جثة أخرى.
وت ـقــع قــريـتــا س ــاب ــاد وس ـل ـف ــادور ف ــي مـحــافـظــة الن ــاو
ً
دل نــورتــي فــي شمال غــرب الـجــزيــرة ،األكـثــر تـضــررا من
العاصفة "تمبين".
ً
ً
وتشهد الفلبين سنويا نحو عشرين عاصفة وإعصارا،
لكن مينداناو ،الجزيرة الجنوبية الكبرى ،البالغ عدد
ً
سكانها نحو  20مليون نسمة ،غالبا ما تبقى بمنأى
منها.

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
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

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

 79عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
الصباحية ،خيمة عند مدرسة
عـ ـف ــراء ب ـن ــت ع ـب ـي ــد ،ال ـن ـس ــاء:
الـصـبــاحـيــة ،ق ،3ش ،6م،337
ت99844437 :
 74عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
ال ـخــالــديــة ،دي ـ ــوان الـشــاهـيــن،
ق ،1ش البرجس ،م ،1النساء:
الفنطاس ،ق ،4ش ،16م ،24ت:
98809660

سليمان عمران أحمد القالف

 78عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
حـسـيـنـيــة بــوع ـل ـيــان الــدع ـيــة،
النساء :الشهداء ،ق ،4ش،410
م ،49ت55030010 ،66664667 :

عبدالله عبدالوهاب خليفة
المسلم

 87عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،الـ ـ ــرجـ ـ ــال:
الـ ـش ــوي ــخ ال ـس ـك ـن ـي ــة ،ديـ ـ ــوان
القناعات ،النساء :بـيــان ،ق،3
ش ،4م ،9ت99026225 :

مواعيد الصالة

ً
وأج ـبــرت العاصفة االسـتــوائـيــة أكـثــر مــن  12ألـفــا من
سكان الجزيرة على إخالء منازلهم.
ً
وأعلنت الشرطة أن  19شخصا قضوا في قرية داالما
الجبلية القريبة من قرية توبود.
وقال جيري بارامي ،من شرطة توبود ،لـ"فرانس برس":
"لـقــد فــاض الـنـهــر ،وج ــرف معظم الـمـنــازل (فــي تــوبــود).
القرية لم تعد موجودة".
(أ ف ب)

حسن العيسى
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ً
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ً
أدنى جزر  09:40صب ــاحـ ـ ــا
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