الساير :نمو «الوطني» يعكس ريادته
١٥+١٤
في األسواق التي يعمل بها

األحد

www.aljarida.com

 11مارس 2018م
 23جمادى اآلخرة 1439هـ
العدد  - 3711السنة الحادية عشرة
 40صفحة
السعر  100فلس

إيران تبدأ تصنيع صواريخ
بالستية داخل اليمن

اقتصاد

18

الحوثيون تدربوا على يد «حزب الله» في طهران واشتروا محركات من السوق السوداء
• تواجهها عقبة عدم توافر مواد معدنية لتحويل «سكود» إلى صاروخ فعال
طهران  -فرزاد قاسمي

أكـ ــد م ـص ــدر ف ــي الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي أن
العراقيل الكبيرة التي تواجه تهريب الصواريخ إلى
المتمردين الحوثيين الموالين لطهران في اليمن،
وخوف إيران من العقوبات الدولية عليها ،دفعتها
إل ــى االتـ ـج ــاه ل ـم ـســاعــدة ال ـم ـت ـمــرديــن ف ــي تصنيع
صــوار يــخ بالستية دا خ ــل اليمن مثلما فعلت في
لبنان وسورية.
وقـ ــال ال ـم ـصــدر ل ــ«ال ـج ــري ــدة» إن إي ـ ــران تـســاعــد
الحوثيين في هذا المجال من خالل توفير محركات
خ ــاص ــة ب ــال ـص ــواري ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة ،وتـكـنــولــوجـيــا

ً
صناعتها ،فضال عن تزويدهم بالوقود الجامد،
ً
ً
موضحا أن فرقا هندسية تابعة للحوثيين تلقت
تدريبات في طهران على أيدي مهندسين من «حزب
الله» ،خبراء في صناعة تلك الصواريخ وسط ظروف
مشابهة للموجودة في اليمن.
وأوضـ ــح أن الـحــوثـيـيــن اس ـت ـطــاعــوا الـحـصــول،
عـبــر ال ـســوق ال ـس ــوداء ،عـلــى ع ـشــرات مــن محركات
الصواريخ ،ومعظمها روسي الصنع أو من كوريا
الـشـمــالـيــة ،كـمــا أن مــواصـفــاتـهــا تـطــابــق تـلــك التي
ت ـس ـت ــورده ــا إيـ ـ ــران م ــن ه ــذي ــن ال ـب ـلــديــن لـصـنــاعــة

اقتصاديات

«الصناديق» منذ بداية
العام %5.56 :أعلى أداء
واألدنى %0.81
١٣

«الشؤون» :إحالة  7600ملف
مساعدات اجتماعية إلى النيابة

الخراز لــ ةديرجلا :.لصرفها  25مليون دينار دون وجه حق
●

جورج عاطف

كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية سعد الخراز
أن ال ـ ــوزارة أحــالــت  7600مـلــف خ ــاص بــالـمـســاعــدات
االجتماعية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما يشوبها
ً
من أخطاء في الصرف ،وعدم استحقاقها ،الفتا إلى أن
إجمالي تلك المساعدات المصروفة بغير حق يقارب
 25مليون دينار ،غير أن الوزارة نجحت في استرداد
وجار تحصيل بقية المبالغ بالطرق
 7ماليين منها،
ٍ
القانونية.
وق ــال الـخــراز لــ«الـجــريــدة» إن الـقــانــون «»1962 /24
الـصــادر بشأن األنــديــة وجمعيات النفع الـعــام ،خـ ّـول
وزارة ال ـش ــؤون اإلش ـ ــراف والــرقــابــة عـلــى الجمعيات
األهلية ،بما فيها الخيرية ،ومن هذا المنطلق تعمل

الوزارة على تحصين العمل الخيري من الدخالء ،والحد
مــن استغالله فــي تمويل الجماعات اإلرهــابـيــة ،عبر
إصدار القرارات واللوائح الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس
األمن المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأشــار إلــى أن ال ــوزارة أحالت مشروعات القوانين
الـخــاصــة بــاألحــوال الشخصية والـمـســاعــدات العامة
والعملين الـخـيــري والـتـطــوعــي إلــى مجلس ال ــوزراء،
ً
وت ـع ـكــف حــال ـيــا ع ـلــى إع ـ ــداد م ـشــروع ـيــن للجمعيات
ً
التعاونية واألهلية ،موضحا أنه «تم إدخال تعديالت
على قانون األح ــوال الشخصية لسد فــراغ تشريعي،
ً
ومعالجة أوضاع اجتماعية ساهمت سابقا في تفكيك
الــروابــط األســريــة ،حتى بــات من الـضــروري تعديلها،
وإدراجـهــا ضمن خطة عمل الحكومة ومنحها صفة
األولوية».
03

ً
صواريخها البالستية ،مشيرا إلى أن «فيلق القدس»
الـمـســؤول عــن العمليات الـخــارجـيــة فــي «الـحــرس
الثوري» دفع ثمن تلك المحركات وكلفة تهريبها.
ولـفــت إل ــى أن الحوثيين حـصـلــوا عـلــى الــوقــود
الالزم لتعبئة هذه الصواريخ عن طريق التهريب،
ً
م ــوض ـح ــا أن مـشـكـلـتـهــم ال ـف ـع ـل ـيــة أن ـه ــم ي ــري ــدون
استخدام هــذه المحركات مــع الـصــواريــخ اليمنية
القديمة ،الروسية الصنع من طــراز «سكود» التي
ب ـحــوزت ـهــم ،وال ـت ــي س ـي ـط ــروا عـلـيـهــا م ــن الـجـيــش
اليمني.

«الشال» :الكويت تحتاج
إلى استراتيجية للحد
من الفساد
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وأضاف« :بما أنهم يفتقرون إلى معامل لتصنيع
ً
أجسام الصواريخ ،فضال عن شبه استحالة تهريب
ً
هذه األجسام التي يصل طولها إلى  12مترا ،في ظل
الحصار المحكم حول اليمن ،فإن طهران وحلفاءها
ً
يعملون حاليا ،بشكل أو بآخر ،على محاولة تهريب
المواد المعدنية المطلوبة لصناعة تلك الصواريخ»،
والتي تمكنها من تحمل ضغط الخروج من الغالف
الجوي لألرض والعودة اليه.
وأشار المصدر إلى أن أجسام معظم الصواريخ
الموجودة في اليمن ال تتحمل تحويلها 02

 %3.3حصة المرأة
في مجالس إدارات
الشركات المدرجة!

١٩

«بيتك» :مذكرة تعاون
مع «كيبكو» لتمويل عمالء
«ضاحية حصة المبارك»

الثانية

النجار لـ ةديرجلا :.بدء
إجراءات مناقصة أجهزة
بصمة المدارس

محليات

تزايد جرائم تزوير الشهادات الدراسية
• بوجروة :على المواطنين عدم االستعانة بوسائط لنيل المؤهالت
• «زيادة البالغات ضد مسؤولين المتناعهم عن تنفيذ األحكام»
• «خفض الحبس االحتياطي غير مالئم ويتعارض مع مصلحة التحقيق»
●

حسين العبدالله

كشف المحامي العام األول
في النيابة العامة المستشار
س ـل ـطــان ب ــوج ــروة أن جــرائــم
التزوير في محررات رسمية
ً
ت ـعــد أك ـثــر ال ـج ــرائ ــم تحقيقا
في نيابة العاصمة ببلوغها
ً
 287من أصل  ،1233الفتا إلى
أن السنوات األخـيــرة شهدت

ً
تـ ـ ــزايـ ـ ــدا ف ـ ــي ج ـ ــرائ ـ ــم ت ــزوي ــر
ال ـش ـهــادات الــدراس ـيــة ،لكثرة
التحاق المواطنين بجامعات
و مـعــا هــد أجنبية وتقديمهم
إلـ ــى وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي
ش ـهــادات تـخــرج لمعادلتها،
ً
يـتـبـيــن أن ك ـث ـيــرا مـنـهــا غير
سليم.
ودع ـ ـ ــا بـ ـ ــوجـ ـ ــروة ،فـ ــي ل ـق ــاء
مــع «الـجــريــدة» ،المواطنين إلى

ال ـتــأكــد م ــن س ــام ــة شـهــاداتـهــم
وع ــدم االسـتـعــانــة ب ــأي وســائــط
لـلـحـصــول عـلـيـهــا ،أو مـحــاولــة
التدليس لمعادلة المزورة منها.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ـن ــاك زي ــادة
م ـل ـحــوظــة ك ــذل ــك ف ــي ال ـبــاغــات
ال ـم ـق ــام ــة ضـ ــد م ـس ــؤول ـي ــن فــي
ال ـ ــوزارات والـجـهــات الحكومية
المتناعهم عــن تنفيذ األ حـكــام
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي 02

07
افتتاح الجسر الشمالي
على «البدع» ...والجنوبي
نهاية أبريل

دوليات

ِّ
الحكومة اإلسرائيلية المصغرة تنعقد لبت «ضرب سورية»
ُ
• واشنطن تبقي على  2500من جنودها في إسرائيل • نصرالله يرغب في تحييد لبنان
●

القدس  -ةديرجلا

٣٤
ترامب يطالب كيم جونغ
أون بإجراءات ُويبقي
الضغوط عليه

•

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن الحكومة
اإلسرائيلية األمنية المصغرة (الكابينيت) ستبدأ
اليوم ،مع عــودة رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو
إلى البالد ،اجتماعات مفتوحة ،لبت موضوع شن
ضربة عسكرية كبيرة تستهدف الوجود اإليراني
في سورية.
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رياضة

األسد يحاصر دوما وإردوغان على باب عفرين
دخ ـ ـلـ ــت ال ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة م ــرح ـل ــة
مفصلية جــديــدة ،بـعــدمــا تمكنت قــوات
الــرئـيــس بـشــار األس ــد مــن تحقيق تقدم
ك ـب ـيــر ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـغ ــوط ــة ال ـم ـج ــاورة
لدمشق ،والتي كانت تعتبر أقوى جيب
لـلـمـعــارضــة بـحـكــم مــوقـعـهــا الـجـغــرافــي
ووج ــود تنظيمات مسلحة قــويــة فيها،

وذل ــك بـمـحــاصــرتـهــا مــديـنــة دوم ــا أكـبــر
مدن الغوطة.
ج ــاء ذل ــك بــالـتــزامــن مــع تـطــور جديد
في الشمال ،مع اقتراب األتراك من مركز
مدينة عفرين.
وب ــات ــت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة والـفـصــائــل
الـســوريــة الـمــوالـيــة لـهــا ،أمــس02 ،

36
جنود موالون للنظام في قرية أفتريس قرب سقبا بالغوطة أمس (أ ف ب)

الدور الثالث لـ «دوري
ڤيڤا» يستهل منافساته
بصراع القمة والقاع

ةديرجلا

الثانية

•

www●aljarida●com

العدد  / 3711األحد  11مارس 2018م  23 /جمادى اآلخرة 1439هـ

ً
«الصحة» :ال تجديد للوافدين العاملين بالمكافأة البالغين  65عاما
باسل الصباح« :واكاثون -أصدقاء القلوب» رسالة للتوعية والوقاية من األمراض
عادل سامي

عدم التعاقد مع غير
الكويتيين إال
في أضيق الحدود

االستعانة باألطباء
بتعاقد سنوي بحد
أقصى  5سنوات

أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
ً
الصباح قرارا يقضي بإنهاء خدمات
ً
ال ـم ـس ـت ـعــان ب ـه ــم ح ــال ـي ــا م ــن غـيــر
الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم
الــ 65عاما على بند المكافآت ،عدا
األطـ ـب ــاء ،وذلـ ــك بــانـتـهــاء عـقــودهــم
الحالية ،وال يتم تجديد االستعانة
لهم.
وج ـ ــاء ف ــي الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة من
القرار ،الذي حمل الرقم  ،61بأال يتم
طلب تجديد عقود الموظفين غير
الكويتيين الذين يبلغون  65عاما
أثناء عملهم بالوزارة ،سواء كانوا
على العقد الثاني ،أو بند االستعانة،
أو أي عقود أخرى عدا األطباء.
أمـ ــا الـ ـم ــادة ال ـثــال ـثــة م ــن ال ـق ــرار
ف ـت ـض ـم ـن ــت أن تـ ـت ــم االسـ ـتـ ـع ــان ــة
باألطباء العاملين بالوزارة ،الذين
ت ـجــاوزت أعـمــارهــم  65عــامــا ،وفق
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ـش ـ ــروط وال ـ ـضـ ــوابـ ــط،
وه ــي أن ت ـكــون ت ـقــاريــره السنوية
عـ ـ ــن الـ ـسـ ـنـ ـتـ ـي ــن األخ ـ ـيـ ــرت ـ ـيـ ــن مــن
خــدم ـتــه "امـ ـتـ ـي ــاز" ،وأن ي ـك ــون في
أحـ ــد ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـط ـب ـيــة الـتــي
تحتاج إليها الوزارة ،وأن يتم طلب
االستعانة من مركز العمل (رئيس
القسم) ،وبموافقة مدير المستشفى،
ومــديــر المنطقة ،وموافقة مجلس
األقسام المختص أو مدير اإلدارة

وزير الصحة يفتتح المعرض المصاحب لـ«واكاثون  -أصدقاء القلوب»
المعني ،مع إحالة الطلب من مجلس
األقسام المختص أو اإلدارة المعنية
بعد إبداء الرأي بالموافقة من عدمه
من وكيل الــوزارة ،واعتماد الوكيل
على الموافقة باالستعانة بالطبيب
وثبوت اللياقة الصحية للطبيب.
ً
وجــاء في الـقــرار أيضا أن تكون
االسـتـعــانــة سنوية بحد أقـصــى 5
سـنــوات ومــع بلوغ ســن السبعين،
وشدد على أال يتم التعاقد مع غير

الكويتيين إال في أضيق الحدود،
ً
ووفـقــا لحاجة العمل الفعلية ،مع
االلتزام بما ورد في قرارات مجلس
ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ب ـش ــأن تطبيق
سياسة اإلحالل.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أق ـي ـمــت ،أم ــس،
فعاليات النسخة التاسعة من سباق
المشي "واكاثون  -أصدقاء القلوب"
بــرعــايــة وح ـض ــور وزيـ ــر الـصـحــة؛
تـشـجـيـعــا ًألفـ ـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع على

مـمــارســة الــريــاضــة ،بغية الحفاظ
ع ـلــى ص ـح ـت ـهــم ،واتـ ـق ــاء لــإصــابــة
باألمراض السيما القلب.
وشـ ـه ــد الـ ـسـ ـب ــاق ،ال ـ ـ ــذي نـظـمــه
المستشفى الـصــدري على ساحل
منطقة الشويخ ،مشاركة العديد من
الجهات المعنية بالصحة العامة،
من بينها بنك الدم وجمعية القلب
الكويتية وجامعة الكويت ،فضال
عــن عــدد كبير مــن مختلف الفئات

النجار لـ ةديرجلا  :بدء إجراءات مناقصة «بصمة المدارس»
•

اللجنة المشتركة عقدت أول اجتماعاتها لبحث آلية التطبيق والمعوقات
قال وكيل قطاع المالية
بـ«التربية» يوسف النجار إن
القطاع سيبدأ إجراءات طرح
أجهزة
مناقصة شراء وتركيب
ً
البصمة في المدارس ،تمهيدا
لتطبيقها على العاملين فيها.

●

فهد الرمضان

أكد رئيس اللجنة المشتركة
ّ
ال ـم ـش ــك ـل ــة مـ ــن ديـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ووزارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
وال ـمــال ـيــة ،وك ـيــل ق ـطــاع الـمــالـيــة
ب ــ"ال ـتــرب ـيــة" ي ــوس ــف ال ـن ـجــار أن
اللجنة عقدت أول اجتماعاتها
لبحث موضوع تطبيق البصمة
ع ـل ــى ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـ ـم ــدارس،
موضحا أن اللجنة بحثت آلية
الـتـطـبـيــق وال ـح ـلــول الـمـطــروحــة
لـ ـلـ ـمـ ـع ــوق ــات ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ــواج ــه
بعض العاملين في المدارس أو
التواجيه الفنية.
وقــال النجار ،لـ"الجريدة" ،إن
الـقـطــاع الـمــالــي ب ــوزارة التربية
س ـي ـبــدأ إجـ ــراء اتـ ــه فـيـمــا يخص
طـ ــرح م ـنــاق ـصــة خ ــاص ــة ل ـش ــراء
وتوريد وتركيب أجهزة البصمة
ف ــي الـ ـم ــدارس بـ ــدء ا م ــن مــرحـلــة
ري ــاض األط ـف ــال حـتــى الـمــرحـلــة
الـثــانــويــة ،الفـتــا إلــى أن ال ــوزارة
مـلــزمــة بـتـطـبـيــق قـ ــرارات دي ــوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ،ال ـ ــذي يـصــر

يوسف النجار

عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـط ـب ـي ــق ن ـظ ــام
الحضور واالنصراف بالبصمة
االلكترونية على جميع العاملين
ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،ب ـمــن
ف ـي ـهــم ال ـع ــام ـل ــون ف ــي الـ ـم ــدارس
الحكومية.
وأض ـ ــاف أن ال ـم ـش ــروع يجب
أن يطرح كمناقصة ،السيما أن
تطبيق هذا النظام لن يتم العام
الــدراســي الـحــالــي ،الفـتــا إلــى أن

طــول ا ل ــدورة المستندية يحتم
على "التربية" بدء إجراء ات طرح
ً
الـمـنــاقـصــة ،ال ـتــي تـتـطـلــب وقـتــا
إلقرارها تمهيدا لبدء التطبيق
مستقبال.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـق ـط ــاع ال ـمــالــي
سـيـبــدأ خ ــال األس ـب ــوع المقبل
اج ـت ـمــاعــاتــه م ــع وزارة الـمــالـيــة
لبحث تسوية حساب العهد فيما
يـخــص الـمـبــالــغ الـمــرفــوعــة على
بند العهد ،الفتا إلى أن الوزارة
ستعمد إ لــى العمل بالميزانية
الـمــؤقـتــة اع ـت ـبــارا م ــن األول من
أ بــر يــل ،لحين اعتماد الميزانية
الرسمية من الجهات المختصة،
وإقــرارهــا فــي لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية،
واع ـت ـمــادهــا م ــن جــانــب مجلس
األ م ــة ،إذ يمكن أن تتأخر حتى
يوليو المقبل.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـق ـط ــاع وقــع
أخيرا عقدين للصيانة ،أحدهما
ل ـم ـن ـط ـقــة الـ ـجـ ـه ــراء الـتـعـلـيـمـيــة
بقيمة  5ماليين ديـنــار ،واآلخــر
لمنطقة مبارك الكبير التعليمية

بـقـيـمــة  4مــاي ـيــن دي ـن ــار ،وذل ــك
لعمل الصيانات الالزمة لجميع
ا ل ـمــدارس ا لـتــا بـعــة للمنطقتين،
وكذلك ديوان المنطقة ،مبينا أن
مدة كل عقد  3سنوات من تاريخ
التوقيع.

التعاقد المباشر
يذكر أن وزارة التربية كانت
طرحت فكرة شراء أجهزة بصمة
ع ـبــر ال ـت ـعــاقــد ال ـم ـبــاشــر بـقـيـمــة
ق ــارب ــت  890أل ــف ديـ ـن ــار ،وذل ــك
لمواجهة إصــرار ديــوان الخدمة
الـمــدنـيــة عـلــى تـطـبـيــق البصمة
على جميع العاملين في القطاع
الحكومي ،بمن فيهم العاملون
فــي مــدارس ال ــوزارة ،األمــر الــذي
أرب ـ ــك "ال ـت ــرب ـي ــة" ألن مــدارس ـهــا
غـيــر مـجـهــزة بــأج ـهــزة البصمة
االلكترونية ،وعددها يفوق 900
م ــدرس ــة م ــا ب ـيــن ريـ ــاض أط ـفــال
وابـ ـت ــدائ ــي وم ـت ــوس ــط وث ــان ــوي
موزعة على مناطق الكويت كافة.

 ...ومكرما أحد الفائزين بالـ«واكاثون»
ال ـع ـمــريــة ب ـح ـضــور ق ــدام ــى العـبــي
الكويت والشيخة أوراد الصباح.
وافتتح وزيــر الصحة المعرض
المصاحب للسباق.
وقال وزير الصحة ،إن "واكاثون
أصدقاء القلوب التاسع" ُيعد خطوة
ُ
فريدة تشكر عليها إدارة مستشفى
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـص ـ ــدري ـ ــة وال ـل ـج ـن ــة
المنظمة ،حـيــث يـسـعــون إل ــى رفــع
مستوى التوعية الصحية بمخاطر

أمراض القلب والشرايين ،والترويج
ألسلوب حياة صحي.
َّ
وبين أن "الواكاثون" يدخل ضمن
خطة "الصحة" لدعم مثل هذا النوع
مــن األنـشـطــة والـفـعــالـيــات ،إيمانا
منها بأهمية نشر الرسالة التوعوية
ال ـهــادفــة إل ــى رف ــع وع ــي المجتمع
لتعزيز الصحة.
وأض ــاف أن "الــواكــاثــون" يهدف
إل ــى تـعــزيــز الـعــاقــة بـيــن المرضى

والموظفين ،وتوعيتهم باألنشطة
الـصـحـيــة ،بــالـتـعــاون مــع الـجـهــات
الحكومية والقطاع الخاص ،وهو
ما يعكس العالقة الفعالة والمثمرة
بين القطاعين.
وأش ـ ـ ــاد ب ـم ـش ــارك ــة ال ـع ــدي ــد من
الرياضيين في الفعالية ،وبجهود
مديرة مستشفى األمراض الصدرية
د .ريـ ـ ــم الـ ـعـ ـسـ ـع ــوس ــي ،وال ـل ـج ـن ــة
المنظمة ،واإلعداد الجيد لها.

«نقابة التربية» :العازمي داعم لالختصاصيين
أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة ال ـعــام ـل ـيــن
بـ ــوزارة الـتــربـيــة ،صــالــح الـعــازمــي،
دع ــم وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،د .ح ـ ــام ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي،
ال ـكــامــل لـمـطــالــب نـقــابــة العاملين
بــال ـتــرب ـيــة ،ال ـتــي ت ـقــدمــت ب ـهــا الــى
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ،وف ـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا ك ـ ــادر
خاص لالختصاصيين النفسيين
واالجتماعيين وتسكين الوظائف
القيادية.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح

صحافي ،إن الوزير العازمي أعرب
خ ــال اسـتـقـبــالــه وف ــد الـنـقــابــة عن
تــأي ـيــده الـمـطـلــق لـمـطــالــب النقابة
خــاصــة أنـهــا تمس شريحة كبيرة
من اإلداريين.
وتضمنت المطالب صرف مكافأة
للعاملين في الديوان العام للوزارة
وال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة والـتـعـلـيــم
الخاص.
وأك ـ ــد ال ـع ــازم ــي أن مـعـظــم هــذه
الـمـطــالــب مستحقة مـنــذ س ـنــوات،

وسبق أن طالبنا بها ،وكانت هناك
وعود ،لكنها لم تكن بنفس الحماس
الذي تعهد به الوزير العازمي.
َ وقــال إن الوزير العازمي يحمل
نــف ـســا إص ــاح ـي ــا حـقـيـقـيــا لتغير
ال ـك ـث ـيــر م ــن األوض ـ ـ ـ ــاع ف ــي وزارة
التربية وإعطاء كل ذي حقه ،وهو
ما أكده خالل المقابلة بأنه ال يقبل
أن يظلم أي معلم او إداري في وزارة
التربية ،وأن أبوابه مفتوحة للنقابة.

موجهو «العاصمة» مستاؤون من فصلهم
أعلنت تواجيه المواد الدراسية في منطقة العاصمة
التعليمية استياءها الشديد من قــرار فصل التواجيه
الفنية عن إدارة الشؤون التعليمية ،ونقلها الى المبنى
الجديد للمنطقة ،فــي الــوقــت الــذي قــررت المنطقة نقل
التواجيه الفنية للمواد لمدارس منطقة الصوابر غير
الصالحة لالستغالل كبيئة عمل ،وتسكنها حاليا العمالة
السائبة والحيوانات الضالة.
وقــال الموجهون في كتاب تم توجيهه الــى المديرة
العامة لمنطقة العاصمة ،بدرية الخالدي" ،إن كان البد
من الفصل ليتم بقاؤنا في منطقتنا الحالية بالخالدية،
خــاصــة أن نـظــام فـصــل الـتــواجـيــه الفنية عــن الـشــؤون
التعليمية ثبت فشله فــي تـجــارب المناطق التعليمية

السابقة (حولي ،مبارك الكبير ،التعليم الخاص) ،حيث
أعاق العمل والتواصل التربوي والفني ،كما تسبب في
إرباك المراجعين وأولياء األمور والهيئة التعليمية على
حد ســواء .وأكــدوا أن معظم الغرف في المبنى الجديد
للمنطقة تــم استغاللها كمخازن لألنشطة التربوية،
إضافة الى كثرة عدد الغرف المبالغ في عددها ومساحتها
للسكرتارية والهيئة اإلداريـ ــة ،وأش ــاروا الــى أن الهيئة
اإلشرافية والقيادية في هيكل التواجيه الفنية يرى أن
ذلــك انتقاص من مكانته بشكل يضر به كتوجيه فني
يضم كوادر تربوية قيادية تحمل شهادات عليا ،وتسعى
إلى تطوير العملية التربوية في الدولة ،وتعتبر عصب
الشؤون التعليمية.

قوى سياسية :نرفض وصاية تيارات اإلسالم السياسي

الكويتية
إنجازات
تعرض
المرأة»
«شؤون
ً
غدا
المختصة
المتحدة
األمم
لجنة
أمام
«نعارض بشدة محاوالتها المتكررة للمساس بالطابع المدني للدولة»

تشارك الكويت ،ممثلة بلجنة شؤون المرأة ،التابعة
لمجلس الوزراء ،في أعمال الدورة الـ  62للجنة وضع
ال ـمــرأة بــاألمــم الـمـتـحــدة ،الـتــي ستعقد بمقر الهيئة
الدولية في نيويورك من  12إلى  23الجاري.
وقــالــت رئيسة اللجنة ،الشيخة لطيفة الفهد ،في
تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،إن وفــد الـكــويــت سيعرض
أم ــام األم ــم الـمـتـحــدة اإلن ـج ــازات والـمـكـتـسـبــات التي
حققتها الـمــرأة الكويتية خــال الـسـنــوات الماضية،
والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تمكين المرأة
فــي مختلف الـمـجــاالت ،ومساواتها ،وتعزيز دورهــا
في المجتمع.
وأضافت أن كلمة الكويت ستتضمن الخطوات
التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمستوى المرأة

الكويتية؛ اجتماعيا وصحيا وثقافيا ،والتشريعات
التي استحدثتها لتحقيق الرعاية الكافية ،وتوفير
ال ـح ـيــاة ال ـكــري ـمــة ،وإزال ـ ــة الـعـقـبــات ال ـتــي تعترض
طريقها ،أو تزيد من معاناتها.
ُّ
بتحمل مسؤولياته،
وطالبت المجتمع الدولي
والتضامن مع الـمــرأة في هــذه المناطق المنكوبة
بالحروب المدمرة والصراعات المسلحة ،والعمل
عـلــى وق ــف عـمـلـيــات ال ـن ــزوح الـجـمــاعــي والتهجير
القسري التي تتعرض لها المرأة ،وتوفير الرعاية
اإلنسانية المناسبة لها.
وأشارت إلى أهمية مشاركة الكويت التي تحظى
بــوجــود قــوي فــي الهيئة الــدولـيــة فــي أعـمــال لجنة
وضع المرأة باألمم المتحدة.

«اإلنمائي األممي» :اهتمام
خاص بتمكين المرأة في الكويت
ق ــال األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد لــأمــم الـمـتـحــدة والـمــديــر اإلقليمي
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مراد وهبة أمس ،إن البرنامج يولي
ً
ً
اهتماما خاصا بتمكين المرأة في الكويت.
وأضــاف وهبة في لقاء مع "كونا" ،أن البرنامج ال يقوم على ما
يتنافى مع الثقافة العامة للكويت أو أي دولة أخرى" ،فنحن نبحث
عن االستدامة التي ال تكون ضد المبادئ والقيم".
ً
وذكر أنه يعمل أيضا على تشجيع المرأة العربية في المجتمعات
ً
الناشئة على الدخول بخطى ثابتة في قطاع األعمال ،مؤكدا أن مكاتب
البرنامج اإلنمائي في دول الخليج العربي تتمتع بخصوصية.
وعــن زيــارتــه األول ــى للكويت ،أف ــاد بأنها مثمرة ونــاجـحــة بكل
ً
ً
المقاييس ،التقى خاللها عددا من المسؤولين ،الذين أبدوا استعدادا
ً
كبيرا للتعاون مع أعضاء مكتب البرنامج اإلنمائي.
وأكد أن الزيارة جاء ت لتقديم الشكر للكويت على استضافتها
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والدعم غير المحدود لألمم المتحدة
ومكاتبها ومواقفها العديدة في عمليات السالم الدولي واإلغاثة
ودعــم التنمية المستدامة في الــدول ،التي تمر بمرحلة حرجة من
تاريخها السياسي واإلنساني مثل سورية واليمن والعراق.
ولفت إلى دور دولة الكويت اإلنساني في األزمة السورية ووقوفها
إلــى جــانــب الشعب ال ـســوري مــن خــال استضافة ثــاثــة مؤتمرات
ً
للمانحين وأيضا موقفها تجاه العراق وحشدها العالم إلعادة إعماره
وسعيها الحثيث إلى المصالحة في اليمن.
وأشــاد بالدعم الكويتي ،الذي يقدم للدول المحتاجة ،باعتباره
ً
ً
ع ــام ــا أس ــاسـ ـي ــا ل ـن ـج ــدة ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي أزم ــاتـ ـه ــا ،الس ـي ـمــا الـ ــدول
المستضيفة لالجئين ،والتي تعاني هي األخرى صعوبات في التأقلم
مع األعداد الكبيرة منهم.

ق ــال ــت قـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة وم ــدنـ ـي ــة إن
هجمة تـيــارات اإلســام السياسي على
الحريات ومحاولتها فرض وصايتها
عـلــى ح ـيــاة ال ـن ــاس ،وآخ ــره ــا ضغطها
لـمـنــع اح ـت ـفــاالت مـخـتـلــف الـمــؤسـســات
ب ـي ــوم الـ ـم ــرأة ال ـعــال ـمــي ،لـيـســت غــريـبــة
على المجتمع الكويتي ،مشيرة الى أن
ت ـيــارات اإلس ــام الـسـيــاســي دأب ــت على
إعاقة أي جهد يهدف إلى تمكين المرأة
وتقدير دورها في الحياة العامة ،وفي
الــوقــت ذاتــه سعت هــذه الـتـيــارات دومــا
إلى إشغال المجتمع في قضايا جانبية،

إيران تبدأ تصنيع صواريخ...
إلى بالستية ،وبعضها اآلخر يجب تخفيف نسبة كبيرة من حمولته
المتفجرة ،وتعبئته بــالــوقــود كــي يصل إلــى هــدفــه ،مما يفقد هذه
ً
الصواريخ قدراتها التخريبية ويجعل أثرها إعالميا فقط.
ً
وذكر أن صواريخ الحوثيين تحتاج أيضا إلى رقاقات إلكترونية
ً
ً
لالختفاء من رادارات الدفاعات الجوية ،مؤكدا أن عددا من هذه الرقاقات
تم تهريبه إلى اليمن ،لكنه قليل.
وكانت روسيا استخدمت ،منذ قرابة أسبوعين ،في مجلس األمن
«الفيتو» إلحباط مشروع قرار بريطاني يدين تقاعس إيران عن منع
وصــول أسلحتها إلــى الحوثيين ،وإثــر ذلــك هــددت واشنطن بعمل
أحادي لمنع وصول تلك األسلحة .وقبل أكثر من شهر قدمت واشنطن
ً
ً
أدلة على أن صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون على الرياض كان من
صنع إيراني.

تزايد جرائم تزوير الشهادات...
يتحصل عليها بعض الموظفين أو المواطنين ضد تلك الجهات،
ً
ّ
المشرع ألغى قــانــون نيابة ومحكمة أمــن الــدولــة منذ
موضحا أن
عام  ،1995إال أن الجرائم المرتكبة من هذا النوع تحقق فيها نيابة
ً
العاصمة ،حيث بلغت العام الماضي  ،51وهو عدد ال يعتبر كبيرا
خالل عام كامل.
وأعــرب بوجروة عن رفضه فكرة تطبيق العقوبات المجتمعية
ً
ً
على المحكومين في القضايا الجزائية بدال من الحبس ،معلال ذلك

وحرف نظر المجتمع عن فساد السلطة
ون ـه ـج ـهــا غ ـي ــر ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وكـبـتـهــا
للحريات ،وسوء إدارتها لشؤون الدولة
وفشلها في حل المشكالت العامة.
وقالت في بيان مشترك" :نحن كقوى
مدنية نرفض محاوالت تيارات اإلسالم
السياسي فــرض وصايتها على حياة
الـ ـن ــاس ،وت ـض ـي ـي ـق ـهــا ع ـلــى خ ـيــارات ـهــم
الحرة ،وننبه إلى ا لــدور الخطير لهذه
ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات فـ ــي تـ ـك ــري ــس االنـ ـقـ ـس ــام ــات
الطائفية بين أبناء المجتمع الكويتي
ال ــواح ــد ،ون ـع ــارض ب ـشــدة مـحــاوالتـهــا

ال ـم ـت ـكــررة لـلـمـســاس بــالـطــابــع الـمــدنــي
للدولة وفرض مظاهر الدولة الدينية".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :نـ ـ ــرى كـ ـق ــوى م ــدن ـي ــة أن
المجتمع الكويتي يواجه اليوم تحديات
وضغوطا جــديــة ،ســواء مــن السلطة أم
من تيارات اإلسالم السياسي تستهدف
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاص مـ ـ ــن ح ـ ـقـ ــوقـ ــه وحـ ــريـ ــاتـ ــه
الديمقراطية ا لـتــي كفلها د سـتــور عام
 ،1962مـمــا يـتـطـلــب مـنــا ك ـقــوى مدنية
توحيد مواقفنا وتنسيق جهودنا في
الـتـصــدي لـهــذه التحديات والـضـغــوط،
و ض ــرورة المساهمة فــي ر فــع مستوى

بأن «من أمن العقاب أساء األدب ،وعلى َمن يخشى العقاب أن ينأى
بنفسه عن الجريمة».
وأكد أن تطبيق أحكام الشغل على المحكومين ،أمر يتطلب دراسة
ً
ضوابطها مع عدة جهات رسمية ،فضال عن الظروف األمنية التي
تسمح بانتقال السجناء للقيام بتلك األعمال خارج السجن.
أم ــا عــن تـعــديــات مـجـلــس األم ــة الـســابـقــة بـخـفــض م ــدة الحبس
ً
االحتياطي في قضايا الجنايات إلى  10أيام بدال من  ،21فرأى أنها
ً
لم تكن مالئمة ،لتعارضها مع مصلحة التحقيق ،فضال عن إعاقتها
عمل رجال األمن في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها ،لقلة المدة
التي ال تتناسب مع جرائم أمن الدولة والقتل والسرقات الخطيرة
واالتجار بالمخدرات.
١٠

الحكومة اإلسرائيلية المصغرة تنعقد...
المفتوح ،الــذي مــن الممكن أن يمتد إلــى الخميس ،سيناقش زيــارة
نتنياهو لواشنطن ومضمون المحادثات التي أجراها مع الرئيس
دونالد ترامب عن إيران.
ً
وكــانــت «ال ـج ــري ــدة» ن ـشــرت ،أم ــس ،ن ـقــا عــن م ـصــادر فــي الــواليــات
المتحدة ،أن واشنطن وتــل أبيب تقتربان من شن ضربات قد تكون
متزامنة في ســوريــة ،وتستهدف بشكل محدود نظام الرئيس بشار
األسد ،وبشكل أكبر الوجود اإليراني في سورية.
وقالت المصادر إن واشنطن أبقت على  2500جندي أميركي شاركوا
في مناورات «كوبرا جونيور» التي جرت في إسرائيل قبل أيام حتى
إشعار آخر ،بانتظار أي تطورات ،مضيفة أن إسرائيل تسلمت قنابل
ً
خارقة للتحصينات حتى  30مترا تحت األرض.

الوعي السياسي للمواطنين وتنبيههم
إلى مخاطر هذه التحديات والضغوط،
و ت ـش ـك ـي ــل رأي عـ ـ ــام ش ـع ـب ــي مـتـمـســك
بـ ـحـ ـق ــوق ــه ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة وبـ ـح ــري ــات ــه
الشخصية والعامة.
ّ
ووق ــع على البيان كــل مــن :التحالف
الوطني الديمقراطي ،الحركة الليبرالية
الكويتية ،التجمع العلماني الكويتي،
والحركة التقدمية الكويتية.

وتوقعت أن توافق الحكومة األمنية المصغرة على شن الضربة،
ً
وخـصــوصــا أنـهــا معنية بــإنـجــاز أم ـنــي ،مضيفة أن وضــع نتنياهو
ً
الــداخـلــي ،على خلفية الـتـطــورات باتهامه بالفساد ،قــد يسرع أيضا
بالضربة.
مــن ناحية أخ ــرى ،ذكــرت الـمـصــادر أن هناك خــافــات بين القيادة
العسكرية والسياسية في حزب الله حول أي مواجهة مرتقبة ،مضيفة
أن األمين العام للحزب حسن نصرالله أوصل معلومات عبر طرف ثالث
لواشنطن وتل أبيب بأنه لن يشارك في حرب جديدة بلبنان ،في إشارة
إلى رغبته في تحييد لبنان.
وأوض ـح ــت أن ح ــزب ال ـلــه س ـي ـشــارك م ــن مــواق ـعــه ف ــي س ــوري ــة بــأي
مواجهة ،متوقعة أن تشهد المعركة تبادل صواريخ من سورية إلى
إسرائيل ،والعكس.

األسد يحاصر دوما وإردوغان...
على بعد  3كيلومترات من عفرين ،وسط استمرار المعارك العنيفة
مع المقاتلين األكراد.
ووجه الرئيس التركي رجب إردوغان دعوة لحلف «الناتو» للقدوم
إلى سورية ،و«المساعدة في حماية الحدود التركية من اإلرهابيين»،
ً
متسائال« :أليست تركيا إحدى دول الناتو؟»
٣٣
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محليات
وكيل «الشؤون» لــ ةديرجلا  :إحالة  7600ملف
مساعدات شابتها أخطاء في الصرف إلى النيابة
•

« 25مليون دينار مديونية المساعدات نجحنا في استرداد  7ماليين منها»
كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية ،سعد الخراز ،عن «إحالة
 7600ملف خاص بالمساعدات االجتماعية إلى النيابة العامة،
للتحقيق فيما شابها من أخطاء بعملية الصرف التي جاءت
بالمخالفة للقانون ودون استحقاق» ،مشيرا إلى أن «إجمالي المبالغ
التي صرفت بغير حق بلغ ما يقارب  25مليون دينار ،تم استرداد 7
ماليين منها ،وجار تحصيل بقية المبالغ بالطرق القانونية».
وقال الخراز ،في حواره مع «الجريدة» إن «القانون 1962 /24
جورج عاطف

نعمل على
تحصين العمل
الخيري من
الدخالء والحد
من استغالله
في تمويل
الجماعات
اإلرهابية

 %100نسب
ميكنة بعض
الخدمات
التي تقدمها
الوزارة...
وأخرى بلغت
%90

رفع تعديالت
«األحوال
الشخصية»
و«المساعدات»
و«الخيري»
و«التطوعي»
إلى مجلس
الوزراء

الصادر بشأن األندية وجمعيات النفع العامّ ،
خول وزارة الشؤون
اإلشراف والرقابة على الجمعيات األهلية ،بما فيها ذات الطابع
الخيري ،ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على تحصين العمل
الخيري من الدخالء ،والحد من استغالله في تمويل الجماعات
اإلرهابية ،عبر إصدار القوانين والقرارات واللوائح التي من شأنها
تنفيذ قرارات مجلس األمن المتعلقة بمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب» .وفيما يخص الجمعيات التعاونية ،أوضح

ً
* منذ توليكم العمل وكيال لوزارة
ال ـش ــؤون ،مــا أب ــرز الـتـحــديــات التي
واجهتكم؟ وكيف استطعتم التغلب
عليها؟
 مـنــذ الـلـحـظــة األول ـ ــى لتولينامسؤولية العمل وكيال لـ"الشؤون"،
عـمـلـنــا ج ــاه ــدي ــن ،وب ــال ـت ـع ــاون مع
فريق الـ ــوزارة مــن وك ــاء مساعدين
وم ــدي ــري ــن ومــوظ ـف ـيــن ،ع ـلــى وضــع
خطة عمل واضحة نهدف من خاللها
إل ــى ت ـحــويــل الـ ـ ـ ــوزارة م ــن تقليدية
إل ــى ذك ـيــة ،تـقــدم الـخــدمــات لجموع
المواطنين والمقيمين بشكل ُم َّ
يسر،
وبكفاءة عالية .إلى جانب ذلك ،كانت
توجيهات وزيرة الشؤون االجتماعية
وال ـع ـم ــل ،وزي ـ ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون
االقـتـصــاديــة هند الصبيحَّ ،
جلية،
بضرورة تطبيق القانون بحذافيره
على الجميع ،والعمل وفقا للوائح
والـنـظــم المعمول بـهــا ،حتى يكون
ً
األساس صلبا ،والبناء ثابتا يصعب
هدمه ،السيما أن التأسيس الصحيح
أساس استمرارية النجاح.
وبــالـعــودة إلــى سؤالكم عــن أبــرز
التحديات التي واجهتنا خالل العمل،
ل ــم تــواجـهـنــا ،حـتــى اآلن ،تـحــديــات
ً
جسام ،أو عقبات عاتية تؤثر سلبا
على سير العمل ،خصوصا أن الوزارة
تسير بخطى ثابتة وفق منهج علمي
واضح وضع بواسطة متخصصين
فــي مـجــاالت ال ـشــؤون االجتماعية،
ن ـس ـعــى م ــن خ ــال ــه إل ـ ــى ال ـن ـهــوض
بــال ـخــدمــات كــافــة الـمـقــدمــة لجميع
الشرائح المتعاملة معنا.

 في إطار المستجدات التي طرأتعلى الهيكل التنظيمي لقطاع الرعاية
االجتماعية ،والـخــدمــات العريضة
التي تقدمها "الشؤون" لشرائح عدة
في المجتمع ،صار لزاما علينا إعادة
النظر فــي تطوير وتـعــديــل الهيكل
التنظيمي للوزارة ،بما يواكب هذه
الـمـسـتـجــدات .وم ــن ه ــذا المنطلق،
وبــال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـس ـبــق م ــع ديـ ــوان
الخدمة المدنية ،أصدرنا ،خالل الفترة
من مطلع يناير  2017حتى تاريخه،
قرارات عدة تقضي باستحداث وإلغاء
وض ــم بعض ال ــوح ــدات التنظيمية
ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة ،وج ـ ــاءت ك ــاآلت ــي :نقل
تبعية قسم السكرتارية من مراقبة
شؤون الموظفين إلى إدارة الشؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة ،ودمـ ــج إدارة الــرقــابــة مع
ً
التفتيش التعاوني ،فضال عن إلغاء
 4بيوت ضيافة ،وإلغاء قسم المتابعة
التربوية ،وإلحاق اختصاصاته بقسم
ش ــؤون األب ـنــاء فــي إدارة الحضانة
الـعــائـلـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى إل ـغ ــاء داري
مالحظة الفتيات والتقويم في إدارة
رعاية األحداث.
إلى جانب ذلك ،خاطبنا الديوان
ب ـت ـعــديــل اخ ـت ـص ــاص ــات ال ــوح ــدات
االجتماعية في إدارة الرعاية األسرية،
واستحدثنا  3وحدات اجتماعية في
مناطق األحمدي وإشبيلية وصباح
األحمد ،فضال عن إصدار قرار بنقل
تبعية مــركــز تنمية الـمـجـتـمــع في
منطقة صباح الناصر إلــى مراقبة
مراكز التنمية االجتماعية ،واعتماد
 5مراكز تنمية ،و 5حدات اجتماعية
جديدة في الهيكل التنظيمي لقطاع
التنمية االجتماعية ،وننتظر موافقة
الديوان بشأنها .ونشير إلى أنه نظرا
الزدواجـيــة تقديم الخدمات لبعض
ف ـئــات ذوي االح ـت ـيــاجــات الخاصة
م ــن ب ـعــض إدارات ق ـط ــاع الــرعــايــة
االجتماعية والهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلع ــاق ــة ،ات ـخــذنــا اإلج ـ ـ ــراءات
القانونية والتنظيمية بـشــأن نقل
تبعية  4إدارات مــن "ال ـش ــؤون" إلى
"اإلعاقة".

مشروعات الميكنة
* أيــن وصلت مشروعات ميكنة
إجراءات الوزارة ونسب إنجازها؟
 بلغت نسب إنجاز ميكنة بعضالخدمات التي تقدمها الوزارة  100في
المئة ،وهي :المساعدات االجتماعية،
قطاع التعاون (المرحلة األولى) ،دار
المناسبات لحجز صــاالت األفــراح،
إل ــى جــانــب أرشـفــة جميع الملفات،
وحماية األنظمة اآللية (المنظومة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة) ،ورب ـ ـ ــط مـ ــواقـ ــع ال ـ ـ ــوزارة
بـ"الفايبر" ،وإيصال خدمات اإلنترنت.
وفيما يخص مشروعات إنشاء
غرفة تحكم في جميع أنظمة الوزارة،
وتوفير بيئة بديلة عند حــدوث أي
خـلــل فــي ه ــذه األن ـظ ـمــة ،فـقــد بلغت
نسب إنجازها  90في المئة.
* ص ـ َّـرح ــت وزي ـ ــرة ال ـش ــؤون بــأن
الوزارة "سمينة" وتحتاج إلى "ريجيم"
عبر دمج بعض إداراتها ،فأين وصل
األمر؟

تقليص اإلنفاق
* مــا أوج ــه تقليص اإلن ـف ــاق في
الوزارة؟
 ت ـح ــرص الـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـن ــد إع ـ ــدادم ـ ـشـ ــروع ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـس ـن ــوي ــة أن
يكون وفقا لدراسة متأنية ودقيقة،
حـتــى ت ـتــوافــق م ـيــزان ـيــات إدارات ـه ــا
واحتياجاتها المالية الفعلية ،لتكون
كافية لسد حاجاتها األساسية ،بما
يضمن اسـتـمــراريــة الـخــدمــات التي

ً
الخراز متحدثا إلى الزميل جورج عاطف (تصوير عبدالله خلف)

الخراز ،أن «الوزارة أصدرت خالل العام الماضي  6قرارات عزل
أعضاء وحل مجالس إدارات جمعيات تعاونية 3 ،قرارات منها
صادرة بحل مجالس إدارات جمعيات الصباحية ،الوفرة ،كيفان ،كما
قرارات خاصة بعزل وتعيين أعضاء في مجالس إدارات،
صدرت ً 3
بواقع  13عضوا ،في تعاونيات سعد العبدالله ،مبارك الكبير،
القرين ،الجهراء ،أما الجمعيات المحالة إلى النيابة العامة فقد
بلغت  5جمعيات» ...وفيما يلي نص الحوار:

تقدمها .ونشير إلى أن القطاع المالي
واإلداري فــي الـ ـ ــوزارة يـتــابــع أوجــه
ال ـص ــرف ،عـبــر إح ـكــام الــرقــابــة على
أعمال اإلدارات ،للوقوف على مدى
حاجتها الفعلية .ونحن حريصون
على تطبيق قرارات مجلس الخدمة
المدنية الصادرة بشأن وقف الهدر
وتـقـلـيــص اإلن ـف ــاق غـيــر ال ـض ــروري
الــذي يمكن االستغناء عنه ،وكذلك
تنفيذ تعليمات الـجـهــات الرقابية
بهذا الشأن ،حيث تم خفض الكثير
من بنود الميزانية.

تسكين الشواغر
* أيـ ــن وصـ ــل م ــوض ــوع تسكين
الشواغر؟
 نـسـعــى جــاهــديــن إل ــى تسكينجميع الوظائف اإلشرافية الشاغرة
من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام،
حيث تم تسكين  50وظيفة شاغرة
وجار العمل
منذ تولينا المسؤولية،
ٍ
عـلــى تسكين بقية شــواغــر الهيكل
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ،ع ـق ــب إنـ ـج ــاز تـقــايـيــم
الكفاءة السنوية للموظفين ،وعمل
الـمـفــاضــات ال ــازم ــة فـيـمــا بينهم،
وفقا للضوابط واالشتراطات الواردة
في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
 25لسنة  ،2006الصادر بهذا الشأن.

 25مليون دينار مديونية
* مـ ــاذا ع ــن مـيـكـنــة ال ـم ـســاعــدات
االجتماعية ،واسترداد المبالغ التي
ً
صرفت بغير حــق؟ وكــم ملفا أحيل
إلى النيابة؟
 نجحنا في أرشفة معظم ملفاتالمساعدات االجتماعية ،وإدخالها
عبر النظام اآللي ،إذ تمت أرشفة قرابة
وجار العمل على أرشفة
 41ألف ملف،
ٍ
ً
البقية التي تصل إلى  339ملفا ،أما
فيما يخص المبالغ التي صرفت دون
حق فقد بلغت ما يقارب  25مليون
دينار ،تم اسـتــرداد  7ماليين منها،
وجار تحصيل بقية المبالغ بالطرق
ٍ
الـقــانــونـيــة ،أم ــا مــا يـخــص الملفات
المحالة إلــى النيابة فبلغت 7600
وجار
ملف شابها أخطاء في الصرف،
ٍ
التحقيق بـشــأنـهــا ،وشـكـلـنــا لجنة
لمتابعة هذه القضية المهمة.

مكافحة اإلرهاب
* ن ـ ــود م ـع ــرف ــة جـ ـه ــود الـ ـ ـ ــوزارة
كجهة حكومية مهمة فــي القضاء
على عمليات غسل األمــوال وتمويل
اإلرهاب؟
 ّخول القانون رقم  24لسنة ،1962
ال ـص ــادر بـشــأن األن ــدي ــة وجمعيات
النفع العام ،وزارة الشؤون اإلشراف
والرقابة على الجمعيات األهلية ،بما
فيها ذات الطابع الخيري ،ومن هذا
المنطلق تعمل الوزارة على تحصين
العمل الخيري من الــدخــاء ،والحد
من استغالله في تمويل الجماعات
اإلره ــابـ ـي ــة ،ع ـبــر إصـ ـ ــدار الـقــوانـيــن
والقرارات واللوائح التي من شأنها
تنفيذ قرارات مجلس األمن المتعلقة
بـمـكــافـحــة غ ـســل األم ـ ـ ــوال وتـمــويــل
اإلرهاب .كما تقوم الوزارة بعمل كل
ما يلزم لتنفيذ التوصيات الخاصة
بـمـجـمــوعــة الـعـمــل ال ـمــالــي (فــاتــف)

 6قرارات عزل أعضاء وحل مجالس «تعاونيات»

ُ
أكد الخراز أن «الوزارة ال تعادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية،
بل تسعى إلى مساعدتها وتوجيهها إلى التطبيق األمثل للقانون ،بما
يضمن المحافظة على مركزها المالي ،وعدم تعرض أموال المساهمين
للهدر ،ألنها أمانة في عنق الوزارة».
وأضاف «أنه بشأن اإلجراءات التي نتبعها قبل صدور قرار حل أي
مجلس إدارة ،فتتمثل أوال في تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة
أعمال وحسابات الجمعية ،تكون وفق القرارات المنظمة للعمل التعاوني
ولـيــس األه ــواء أو الـمــزاجـيــة ،وعـقــب انتهاء اللجنة مــن أعمالها ،نعد
تقريرا بالمخالفات المرصودة في الجمعية مؤيدة باألدلة والمستندات
التي تؤكد صحة كل مخالفة على حــدة ،ويكون هذا التقرير مشفوعا
برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها ،التي تقترح أو
توصي باإلجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات،
سواء كانت باإلنذار أو الحل أو عزل عضو أو أكثر أو اإلحالة إلى جهات
التحقيق المختصة وبعد ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا للبت
في أعمال لجنة المراجعة ،والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى
وزيرة الشؤون ،التي بدورها تتخذ القرار المناسب حيال المخالفات».

وذكر الخراز أن «الوزارة أصدرت خالل العام الماضي 6 ،قرارات عزل
أعضاء وحل مجالس إدارة جمعيات تعاونية ،منها  3قرارات صادرة
بحل مجالس إدارة جمعيات «الصباحية ،والوفرة ،وكيفان» ،و 3قرارات
ً
خاصة بعزل وتعيين أعضاء في مجالس إداراة ،بواقع  13عضوا ،في
تعاونيات «سعد العبدالله ،ومبارك الكبير والقرين ،والجهراء» ،أما بشأن
الجمعيات المحالة إلى النيابة العامة فقد بلغ عددها  5جمعيات».
وعن أبرز المخالفات المقترفة أوضح أنها «تتمثل في التعامل مع
الشركات الوسطية ،وعــدم تطبيق آلية الـشــراء المباشر للخضراوات
والفواكه ،ورصد أصناف يتم تسعيرها بالزيادة على سعر البيع في
ً
طلب الشراء ،فضال عن عدم توقيع المراقب المالي عن الشيكات ،وعدم
اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة عند إبرام عقود الصيانة واإلنشاءات،
إضافة إلى القرارات الفردية وعدم تفعيل اللجان ،وعدم الحصول على
موافقة مسبقة عند تعيين العاملين بالجمعية».
وأضاف أن «إجمالي إيرادات الجمعيات في  ،2017نحو  198مليون
ً
دينار ،والمصروفات  153مليونا ،في حين بلغ إجمالي عدد المساهمين
 375205مساهمين».

ألنها جزء من المجتمع الدولي ،ولها
عضوية في اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي
أن ــاط ــت ب ـهــا م ــراج ـع ــة مـ ــدى كـفــايــة
الضوابط المنظمة ألعمال المنظمات
غير الربحية ،واقتراح التعديالت التي
تتماشى والمعايير الدولية.

مشروعات التبرعات
* كـيــف تـقـ ّـيــم ن ـجــاح مـشــروعــات
جـ ـم ــع الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرع ـ ــات ،هـ ـ ــل بـ ـت ــراج ــع
المخالفات أم بتنامي اإليرادات؟
ً
 باالثنين مـعــا ،ألنهما يكمالنً
ً
بعضهما بعضا ،وخـصــوصــا اننا
حققنا طفرة غير مسبوقة في إجمالي
إيرادات تبرعات رمضان ،في المقابل
هـنــاك انخفاض ملحوظ فــي أعــداد
الـمـخــالـفــات الجسيمة ،الـتــي كانت
تقترف فــي السابق مــن الجمعيات
الخيرية واألفراد ،وهذا يعكس مدى
ثـقــة المتبرعين بالجمع الـخـيــري،
وي ــؤك ــد صـحــة ال ـ ـقـ ــرارات وال ـلــوائــح
الجديدة المنظمة للعمل الخيري.
إلى جانب ذلك ،استحدثنا بدائل

إلكترونية لجمع التبرعات إلفساح
المجال أمام المتبرع الختيار اآللية
التي تناسبه ،كما سمحنا للجمعيات
بــاالن ـت ـشــار ع ـلــى ن ـط ــاق أوس ـ ــع في
المحافظات كافة ،في المقابل هناك
مـتــابـعــة حثيثة م ــن جــانــب اإلدارة
المختصة ،لمواقع التواصل لرصد
ً
وإزالــة أي مخالفة فــورا ،ونشير إلى
أنــه من منطلق حــرص ال ــوزارة على
فــرض مزيد من الرقابة على العمل
الخيري ،وخصوصا جمع التبرعات،
قامت بإعداد مشروع قانون جديد
للعمل الخيري الجديد ،تناول عملية
تـنـظـيـمــه بـ ـص ــورة أوس ـ ـ ــع ،وف ــرض
عقوبات رادع ــة على المخالفين أو
ال ــذي ــن ي ـق ــوم ــون بـجـمــع الـتـبــرعــات
بالمخالفة ألحكامه.
* م ــاذا عــن مـشــروعــات القوانين
ً
ال ـت ــي ت ـع ـمــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة ح ــال ـي ــا على
إنـ ـج ــازه ــا؟ وعـ ـ ــدد ال ـق ــوان ـي ــن الـتــي
أنجزت؟
 أنجزت الوزارة ،ممثلة في القطاعالقانوني ،ثالثة مشروعات قوانين،
وتمت إحالتها إلى مجلس الــوزراء،
غير أن هناك ثالثة مشروعات أخرى

أحيلت إلى إدارة الفتوى والتشريع
لدراستها ،أما بشأن القوانين التي
أنجزت منذ تولي الوزيرة الصبيح
الـ ـ ــوزارة ،فـهــي ،الـقــانــون ()2014/22
بـ ـش ــأن دور ال ـح ـض ــان ــة ال ـخ ــاص ــة،
والـقــانــون ( )2015/21بـشــأن حقوق
الطفل ،والقانون ( )2015/111بشأن
رعاية األحــداث ،إضافة إلى القانون
( )2015/80بشأن الحضانة العائلية،
والقانون ( )2016/18بشأن الرعاية
االجتماعية للمسنين.

تعديالت القوانين
* هناك تعديالت وضعتها الوزارة
عـلــى قــوان ـيــن األح ـ ــوال الشخصية
والتعاون والمساعدات ،فما الهدف
منها؟
ً
 تسعى الــوزارة دائما إلى وضعبصمات إيجابية على القوانين التي
تخدم شرائح واسعة في المجتمع،
ومن هذا المنطلق أدخلنا تعديالت
ً
على القوانين الـمــذكــورة آنـفــا ،لسد
ف ــراغ تـشــريـعــي ،ومـعــالـجــة أوض ــاع
ً
اج ـت ـمــاع ـيــة س ــاه ـم ــت ،س ــاب ـق ــا ،في

تفكيك الــروابــط األســريــة ،حتى بات
مــن ال ـضــروري تعديلها ،وإدراجـهــا
ضمن خطة عمل الحكومة ومنحها
صفة األولوية ،ونشير إلى أن الوزارة
أحالت مشروعات قوانين ،األحــوال
الـشـخـصـيــة وال ـم ـس ــاع ــدات الـعــامــة
والعمل الخيري والعمل التطوعي إلى
ً
مجلس الــوزراء ،وتعكف حاليا على
إعداد مشروعي قانوني الجمعيات
التعاونية واألهلية.

األنظمة األساسية
* شكلتم لجنة لمراجعة األنظمة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات األه ـل ـي ــة
والخيرية فكم وصل عدد االجتماعات
الـتــي ع ـقــدت؟ وه ــل هـنــاك جمعيات
أهلية  -خيرية تمت مراجعة أنظمتها
األساسية؟
 عقدت اللجنة ،منذ قرار إشهارهاً
في مايو  ،2017ما يقارب  23اجتماعا
راجعت خاللها األنظمة األساسية
ل ـعــدد  25جـمـعـيــة ( 13أه ـل ـيــة و12
خـ ـي ــري ــة) وج ـ ـ ــار اس ـت ـك ـم ــال أع ـم ــال
المراجعة.
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برلمانيات
«المالية» توافق على الجمع بين الدراسة والوظيفة بـ«الخاص»
ةديرجلا
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رفضت زيادة أصحاب المشاريع الصغيرة بواقع  600دينار للجامعي و 500للدبلوم و 400للثانوي
فهد التركي

في حين أقرت اللجنة المالية
بمجلس األمة جواز الجمع بين
العمل والدراسة للمواطنين
هم في ًسن  21رفضت
لمن ً
مقترحا نيابيا بزيادة دعم
أصحاب المشروعات الصغيرة
بواقع  600د.ك للجامعي
و 500د.ك للدبلوم ،و400
د.ك للثانوي.

واف ـ ـ ـقـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالقتصادية على االقتراح برغبة المقدم
من النواب د .جمعان الحربش ،وشعيب
الـمــويــزري ،وأســامــة الشاهين ،وعبدالله
العنزي ،وماجد المطيري ،بشأن السماح
لموظفي الـقـطــاع ال ـخــاص بالجمع بين
ً
ال ــدراس ــة والــوظ ـي ـفــة ل ـمــن ب ـلــغ  21عــامــا
وما فوق.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـقـ ــرر الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة
ص ـ ــال ـ ــح ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــور ،إن رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ب ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة
آنـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ــذكـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 ،2017 /2 /19لـ ـ ـ ــدرا س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه و تـ ـ ـق ـ ــد ي ـ ــم
ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر بـ ـ ـش ـ ــأن ـ ــه ،وع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ً
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـ ـغـ ـ ــرض اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــا ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/1/7اطلعت فيه على االقتراح برغبة
الـمـشــار إل ـيــه ،ال ــذي ي ـهــدف إل ــى تشجيع
الموظفين على العمل في القطاع الخاص.
وأضـ ــاف ع ــاش ــور ،أن الـمـقـتــرح ينص

الدوسري :يجب التركيز
على إقرار القوانين المهمة
أشاد النائب ناصر الدوسري
بــروح التعاون بين السلطتين
ف ــي جـلـســة ال ـثــاثــاء الـمــاضــي،
التي اثمرت اقرار اربعة قوانين
وفـعــل المجلس خــالـهــا دوره
الـتـشــريـعــي الـ ــذي ك ــان غــائـبــا،
مطالبا بــاسـتـمــرارهــا مــن أجل
تـ ـع ــوي ــض م ـ ــا فـ ــاتـ ــه وان ـ ـجـ ــاز
المواضيع المدرجة على جدول
اعماله.
وقال الدوسري في تصريح
صحافي ان المجلس اقر اربعة
قوانين مهمة على رأسها قانون
تعارض المصالح ،الذي يساهم
ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز ال ـش ـف ــاف ـي ــة وس ــد
الفراغ التشريعي الــذي تسبب
فـ ــي ح ـف ــظ ق ـض ـي ــة االي ـ ــداع ـ ــات
المليونية.
واشـ ـ ـ ــار ال ـ ــدوس ـ ــري ال ـ ــى ان
المجلس تمكن من اقرار تعديل
ق ــان ــون ال ـج ـيــش ف ــي ال ـم ــداول ــة
الـثــانـيــة ال ــذي فـتــح ال ـبــاب امــام
اخ ــوانـ ـن ــا ال ـ ـب ـ ــدون لــال ـت ـحــاق

ناصر الدوسري

بالجيش ،متمنيا ان يستكمل
الـمـجـلــس اج ــراءات ــه لـحــل هــذه
الـقـضـيــة ح ــا ج ــذري ــا .وطــالــب
ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري االع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ن ــواب ــا
ووزراء باالستمرار في العمل
ب ـ ــذات روح الـ ـتـ ـع ــاون ،واق ـ ــرار
التشريعات المهمة.

على أنه بالنظر إلى تزايد أعداد البطالة
ً
بين الكويتيين ،وتطبيقا لنص ا لـمــادة
 16م ــن ال ــدسـ ـت ــور ،ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى أن
الـمـلـكـيــة ورأس ال ـمــال والـعـمــل مـقــومــات
أساسية لكيان الدولة االجتماعي والثروة
ً
الوطنية ،وهي جميعا حقوق فردية ذات
وظيفة اجتماعية ينظمها القانون ،وكذلك
المادة  20من الدستور ،التي تنص على
أن "االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي أســاســه الـعــدالــة
االجتماعية وقوامه التعاون العادل بين
النشاط العام والـخــاص ،وهدفه تحقيق
الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة وزي ـ ـ ــادة اإلن ـت ــاج
ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء
للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون".
وذكر أن اللجنة انتهت بعد المناقشة
وتـبــادل اآلراء إلــى الموافقة بإجماع آراء
أعضائها الحاضرين على االقتراح برغبة
المشار إليه.
من جهة أخرى ،رفضت اللجنة المالية

االقتراح برغبة بشأن زيادة دعم العمالة
ألص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة "ال ـبــاب
الـخــامــس" بحيث تـكــون ال ــزي ــادة مكافأة
تشجيع وظيفي بواقع  600د.ك للجامعي،
و 500د.ك للدبلوم ،و 400د.ك للثانوي،
وت ـك ــون ه ــذه ال ـم ـكــافــأة الـتـشـجـيـعـيــة مع
الراتب األساسي للباب الخامس فقط.
وقــال مقرر اللجنة صالح عــاشــور ،إن
رئيس مجلس األمة أحال االقتراح برغبة،
آنف الذكر ،إلى اللجنة بتاريخ 2017/2/9
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ً
وعقدت اللجنة بهذا الغرض اجتماعا
بـ ـت ــار ي ــخ  2018/1/7ا ط ـل ـع ــت ف ـي ــه عـلــى
االقتراح برغبة المشار إليه ،الذي يهدف
إل ــى دع ــم أص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
ً
الذين يمتلكون رخصا تجارية بأسمائهم،
وهم مسجلون لدى برنامج هيكلة القوى
وال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ــدول ــة ،لتنشيط
ا لـســوق بالشباب الكويتي وتشجيعهم

«المالية البرلمانية» في أحد اجتماعاتها
على العمل بالقطاع الخاص.
وأض ـ ــاف ع ــاش ــور أن ــه بـعــد الـمـنــاقـشــة
وت ـب ــادل اآلراء ،انـتـهــت الـلـجـنــة إل ــى عــدم
الموافقة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين

" "6-1على االقتراح برغبة المشار إليه ،ألنه
ً
متحقق في قانون دعم العمالة ،فضال عن
أنه سيحمل الميزانية أعباء اضافية.
وان ـب ـن ــى رأي األق ـل ـي ــة ع ـل ــى ض ـ ــرورة

تخفيف العبء المالي عن الــدولــة ،وذلك
بـتـشـجـيــع ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ع ـلــى ال ـع ـمــل في
القطاع الخاص ودعم أصحاب المشاريع
الصغيرة.

السلطات السودانية تنفي منح «البدون» جنسيتها
• الدمخي :لم أصرح بمنحهم الجنسية • فهاد :ليسوا للبيع ...واألمر لن يمر مرور الكرام
ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـي ـ ــن ن ـ ـف ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات
السودانية على لسان وزير داخليتها
ح ــام ــد مـ ـن ــان ص ـح ــة م ــا يـ ـث ــار عــن
منحها "الـ ـب ــدون" جـ ـ ــوازات السفر
السودانية ،قال رئيس لجنة حقوق
اإلنـ ـس ــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة ف ــي مجلس
األمة الكويتي عادل الدمخي ،إنه لم
يصرح بأن "الكويت تمنح «البدون»
الجنسية السودانية ،وإنما هي كذبة
روجوها وبلغت اآلفاق".
وقـ ـ ـ ــال الـ ــدم ـ ـخـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،إنه نقل "ما دار في اللجنة
من أفكار ومقترحات ،مع اعتراضنا
على إل ــزام «ال ـبــدون» بــأي جنسية ،
وكان الحديث (مع الجهاز المركزي
للمقيمين ب ـصــورة غـيــر قانونية)
حول من يرغب في تعديل وضعه.
من جانبه ،أبدى النائب عبدالله
فهاد أسفه لما وصلت إليه قضية
"الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدون" م ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ل ـ ــأوض ـ ــاع،
بسبب ممارسات الجهاز المركزي

الــاإنـســانـيــة ،وآخ ــره ــا الـحــل الــذي
قــدمــه بمنح ال ـبــدون جـ ــوازات سفر
ً
سودانية ،مؤكدا أن البدون ليسوا
للبيع ،وأن هذا األمــر لن يمر مرور
الكرام ،ال على الجهاز المركزي وال
الحكومة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـه ـ ــاد ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،أن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
ق ـضــى م ـنــذ تــأسـيـســه ح ـتــى ال ـيــوم
 7س ـن ــوات ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن أص ــول
الـ ـب ــدون وال ـك ـشــف ع ــن إثـبــاتــاتـهــم،
وف ــي كــل لـقــاء إعــامــي أو تصريح
ي ـصــدر م ــن ال ـج ـهــاز يــؤكــد فـيــه أنــه
يمتلك أدلــة ووثــائــق عــن جنسيات
ه ـ ــؤالء األص ـل ـي ــة ،ح ـتــى أن رئـيــس
الـجـهــاز أعـلــن فــي تـصــريــح رسمي
في مايو  2012أن الجهاز يملك أدلة
ووثــائــق دام ـغــة تـحــدد الجنسيات
الحقيقية لـ  67ألف فرد من البدون،
فأين هي هــذه المسندات ،ولـ َـم يتم
التخلي عنها والتعاقد مع الحكومة

السودانية لجلب جوازات سفر لهم؟
وأوضح أن خطة الجهاز المركزي
"التعسفية واإلجرامية" بحق إنسانية
ال ـبــدون تـقــوم على خـطــوات زمنية
ً
محددة ،وهي أوال التضييق عليهم
فــي حياتهم مــن خ ــال مـنــع صــرف
ال ـب ـطــاقــات األم ـن ـيــة ل ـع ــدة أس ـب ــاب،
م ـثــل وض ــع قــري ـنــة أو إش ـ ــارة على
الشخص ،بالتالي حرمانه من جميع
سـبــل ال ـح ـيــاة م ــن تــوظـيــف وع ــاج
ودراسـ ــة ويستمر التضييق عليه
لفترة طويلة ،ثم يأتي الجهاز بحل
الـجــوازات السودانية حتى يضطر
ال ـ ـبـ ــدون ل ـل ـق ـبــول ب ــه ل ـل ـخ ــروج من
المعاناة التي يضعهم فيها الجهاز.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـه ـ ــاد أن م ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــور
المستغربة مــن الـجـهــاز الـمــركــزي
"التعسفي" هو البحث عن الحلول
األسـ ــوأ لمعالجة الـقـضـيــة ،وكــأنــه
يرغب في معاقبة البدون ال معالجة
القضية" ،ففي فترة سابقة كان هناك

حديث لجلب جوازات من جمهورية
القمر ،واآلن الحديث عــن ج ــوازات
سودانية ،وكأنه يريد الحكم على
البدون بالتشتت والضياع  ،في حين
ُيمنع فيه البدون الذين يرغبون في
الهجرة إلى كندا وأستراليا من ذلك.
وك ــرر اإلش ـ ــارة إل ــى أن "الـجـهــاز
ال ـم ــرك ــزي يـبـحــث م ـنــذ أسـ ــس عــام
 2010حـتــى ال ـي ــوم ع ــن مـسـتـنــدات
وإثباتات عن أصول البدون ،وبعد
ه ـ ــذا ال ــوق ــت ال ـط ــوي ــل ي ــأت ــي بـحــل
الـ ـج ــوازات ال ـســودان ـيــة ،مـمــا يفتح
بــاب التساؤل :لماذا أنشئ الجهاز
مــن األس ــاس؟ ولـمــاذا صرفت عليه
ميزانية مليونية مــدة  7سـنــوات؟
ولــم تــم التجديد لــه مــدة  3سنوات
مقبلة إذا كان عمله وممارساته مدة
ً
 7سـنــوات لــم تقدم أو تؤخر شيئا
في القضية؟
بدوره ،قال النائب محمد هايف
ان لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية

المرداس :األولوية للمشاريع التوافقية
طـ ــالـ ــب مـ ــراقـ ــب م ـج ـل ــس االمـ ــة
ال ـن ــائ ــب ن ــاي ــف ال ـ ـمـ ــرداس زمـ ــاءه
االعـضــاء والحكومة بالعمل على
اقـ ــرار ال ـقــوان ـيــن ال ـم ـتــوافــق عليها
لـتـحـقـيــق االنـ ـج ــاز ال ـم ـن ـش ــود مــن
قبل المواطنين وارجاء المشاريع
المختلف عليها لـتــدرس بعناية
في لجان المجلس للظهور بنتيجة
توافقية تخدم المصلحة العامة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــرداس فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ان الـ ـعـ ـم ــل ال ـب ــرل ـم ــان ــي
والـحـكــومــي هــدفــه خــدمــة الصالح
العام وتحقيق الرفاهية للمواطنين
ومعالجة الـقــوانـيــن القائمة لبناء
مجتمع منتج وقـ ــادر عـلــى التقدم
واالزده ـ ـ ـ ـ ــار وي ـج ــب ع ـلــى الـجـمـيــع
العمل على وضع االولوية للمشاريع
التوافقية لتحقيق التقدم واالزدهار
المنشودين للمواطنين.
وأضـ ـ ـ ــاف ان ال ـم ـج ـل ــس لــديــه
كــم كبير مــن مـشــاريــع الـقــوانـيــن
واالقتراحات التي يتوافق عليها

«الداخلية والدفاع»:
نقاط تفتيش في
العبدلي وكبد والوفرة
وافـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
الداخلية والــدفــاع على االقتراح
بـ ــرغ ـ ـبـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم مـ ـ ــن الـ ـن ــائ ــب
د .ول ـ ـيـ ــد الـ ـطـ ـبـ ـطـ ـب ــائ ــي ،ال ـ ــذي
ي ـق ـضــي ب ــوض ــع ن ـق ــاط تفتيش
عـ ـن ــد مـ ــداخـ ــل مـ ـن ــاط ــق ال ــوف ــرة
وال ـع ـبــدلــي وك ـب ــد وم ـخــارج ـهــا،
وتوزيع نقاط تفتيش ثابتة في
الـطــرق الـخــارجـيــة ،واالستعانة
بــالـمـجـنــديــن ف ــي تــوف ـيــر ال ـقــوة
الالزمة لذلك.
وق ـ ــال م ـق ــرر لـجـنــة الــداخـلـيــة
والـ ـ ــدفـ ـ ــاع ن ــاي ــف ال ـ ـ ـمـ ـ ــرداس إن
"رئ ـيــس مجلس األم ــة أح ــال الى
اللجنة خالل العطلة البرلمانية
االقـ ـ ـت ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة ال ـم ـش ــار ال ـيــه
بـتــاريــخ 2017/8/16م ،لدراسته
وتـقــديــم تقرير بـشــأنــه ،ونظرته
اللجنة فــي اجتماعها المنعقد
بـ ـت ــار ي ــخ 2018/1/14م ،و ب ـعــد
البحث والدراسة رأت اللجنة ان
توزيع نقاط التفتيش في الطرق
الخارجية من صميم عمل وزارة
الداخلية وهو متحقق في الواقع
الـعـمـلــي وبــالـتــالــي ال يــوجــد اي
م ـبــرر لــاسـتـعــانــة بالمجندين،
ح ـيــث ان ف ـت ــرة تــدري ـب ـهــم الداء
الـ ـخ ــدم ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ق ـص ـيــرة ن ـس ـب ـيــا ،ومـ ــن ث ــم رأت
الـلـجـنــة االك ـت ـف ــاء بــالـبـنــد االول
ال ــوارد فــي نــص االق ـتــراح برغبة
المشار اليه".

نايف المرداس

كل من المجلس والحكومة وكان
مــن االول ــى العمل على اعطائها
االولـ ــويـ ــة ع ـل ــى ج ـ ــدول االع ـم ــال
للعمل على اقرارها ولكن لالسف
ان عدم تحديد االولويات بشكل
مناسب عطل الكثير من القوانين
والمشاريع التوافقية التي تصب
في مصلحة المواطنين.

عادل الدمخي

عبدالله فهاد

تسير بخطوات جيدة بشأن القضايا
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وخـ ــاصـ ــة مـ ــا يـتـعـلــق
بـمـشـكـلــة غ ـيــر م ـح ــددي الجنسية
"الـ ـب ــدون" بــاالضــافــة ال ــى السجون
وجميع القضايا اإلنسانية .وأضاف
هايف في تصريح صحافي :نلمس

وج ــود تـعــاون مــن وزارة الداخلية
ب ـش ــأن قـضـيــة الـ ـب ــدون ول ـي ــس من
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة،
ونــأمــل انـهــم يصلون الــى خطوات
فيها حلول جذرية للمشكلة.

محليات
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الرومي :البلدية مستعدة للربط اإللكتروني
مع الجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية

السلمان :نثمن دعم الوزير لمطالب الحد من ظاهرة تأجير المكاتب الهندسية
أكد الرومي استعداد البلدية
إلتمام الربط اإللكتروني مع
مختلف الجهات الحكومية،
وتسريع إصدار التراخيص،
وتقليص الدورة المستندية.

أب ــدى وزي ــر الــدولــة للشؤون
البلدية وزي ــر األش ـغــال العامة
حسام الرومي استعداد وزارته
إلت ـمــام الــربــط اإلل ـك ـتــرونــي مع
مـخـتـلــف ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة،
الف ـتــا إل ــى إمـكــانـيــة إت ـم ــام هــذا
الربط مع اإلدارة العامة لإلطفاء
لـتـســريــع إص ـ ــدار ال ـتــراخ ـيــص،
وتقليص ا لـ ــدورة المستندية،
ودعم التطبيق الكامل والسريع
الشتراطات السالمة في مختلف
المواقع الهندسية.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال
الـ ــرومـ ــي ،أمـ ــس األول ،رئ ـيــس
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـمـ ـك ــات ــب ال ـه ـنــدس ـيــة
وال ــدور االستشارية الكويتية
ب ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـق ــل
عـ ــن ال ـ ــروم ـ ــي دع ـ ـمـ ــه ل ـم ـطــالــب
االتـ ـح ــاد الـمـتـعـلـقــة ب ــاالس ــراع
في اصــدار كل التراخيص ذات
الـ ـصـ ـل ــة ب ــالـ ـبـ ـن ــاء وال ـت ـش ـي ـي ــد،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــد مـ ـ ــن ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة ت ــأج ـي ــر
البيوت االستشارية والمكاتب
الهندسية ،واتـخــاذ االج ــراء ات

local@aljarida●com

موظفو «أمانة البلدي» يتظلمون للوزير
●

علي حسن

أك ــدت م ـصــادر مـقــربــة مــن وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
البلدية حسام الــرومــي أن الــوزيــر اعتمد قبل أيــام
تدويرا شامال لكل قطاعات وإدارات االمانة العامة،
التابعة للمجلس البلدي ،بعد أن ازدادت التظلمات
من الموظفين ،خاصة فيما يتعلق بالتقييم السنوي.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إن الوزير سيشكل
لجنة خــال األي ــام القليلة المقبلة ،للنظر فــي تلك

التظلمات الواقعة على أكثر من  13موظفا وموظفة
تــاب ـع ـيــن ألم ــان ــة الـ ـبـ ـل ــدي ،الس ـي ـم ــا أن أغـ ـل ــب تـلــك
التظلمات اعتبرت أن مديريهم المباشرين اعطوهم
تقديرات ممتازة وجيدة جدا ،بينما تم تغيير تلك
التقييمات من قبل كبار المسؤولين في االمانة ،وهو
ما اشتكى منه المتظلمون.
وأعلنت أن بعض هــؤالء المتظلمين سيلجأون
إلــى رفــع قضايا مدنية في المحاكم الكويتية ،في
حال تجاهل تظلماتهم في مراكز عملهم.

العاملة» :النظر في رفع
«القوى
ً
«التغيب» اعتبارا من اليوم
المطوطح :خالل مدة أقصاها  22أبريل المقبل
●
الرومي خالل لقائه السلمان
القانونية حفاظا على المستوى
المطلوب للمهنة في البالد.
وقــال السلمان" :نثمن عاليا
ت ـ ـجـ ــاوب الـ ــوزيـ ــر الـ ــرومـ ــي مــع
م ـط ــال ــب االت ـ ـحـ ــاد إزاء هــاتـيــن
القضيتين" ،موضحا أن بلدية

ال ـكــويــت ب ـق ـيــادة ال ـمــديــر الـعــام
أحمد المنفوحي خطت خطوات
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق م ـي ـك ـنــة
عمليات إص ــدارات التراخيص
إلـكـتــرونـيــا ،ون ـجــاح تجربتها
ل ـلــربــط اإلل ـك ـتــرونــي م ــع وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء وال ـم ـكــاتــب
االستشارية ،وهذا يشكل خطوة
تطويرها واالستفادة منها.
وث ـمــن دع ــم ال ــروم ــي لـفــرض
ضبطية قضائية على المكاتب

الهندسية والــدور االستشارية
الكويتية التي يثبت تأجيرها
م ـ ــن الـ ـب ــاط ــن ألشـ ـ ـخ ـ ــاص غـيــر
مالكها أو غير ا لـمــر خــص لهم
بـ ـم ــزاول ــة ال ـم ـه ـنــة ال ـه ـنــدس ـيــة،
مشيرا إلــى أن هــذا االستغالل
رفــع عــدد الشكاوى والــدعــاوى،
وخاصة بين المواطنين وبين
هذه المكاتب.

جورج عاطف

ق ـ ــال ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة،
لقطاع حماية القوى العاملة،
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوط ـ ــح ،إن
"ال ـه ـي ـئ ــة ،مـتـمـثـلــة ف ــي إدارة
عـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،س ـت ـن ـظ ــر
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ف ــي
طلبات ر فــع بــا غــات التغيب
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة ب ـ ـحـ ــق الـ ـعـ ـم ــال ــة
ال ــواف ــدة م ــن ت ــاري ــخ  4يـنــايــر
 ،2016من خالل لجنة الفصل
فــي بــاغــات الـتـغـيــب ،ووفـقــا

العاصمة :تحرير  ٥٠٢مخالفة
بلدية
ً
و 49إنذارا خالل يناير الماضي
أعلنت إدارة العالقات العامة في
بلدية الكويت تحقيق العديد من
اإلنجازات لقسم إزالة المخالفات
بالعاصمة ،خالل فبراير الماضي
بمجموع  ٥٠٢مخالفة وتحصيل
إيرادات بلغت  1940دينارا.
وأوض ـ ـ ـ ــح رئ ـ ـيـ ــس قـ ـس ــم إزالـ ـ ــة
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ع ـب ــدال ـل ــه ج ــاب ــر أن
م ـفـت ـشــي ال ـق ـســم ق ــام ــوا بـتـحــريــر
 144مخالفة إع ــان ،وتوجيه 25
إنذارا وإزالة  25إعالنا مخالفا من
الشوارع والميادين.
وأشـ ــار جــابــر إل ــى أن إجـمــالــي
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـت ــي ت ــم تـحــريــرهــا
طبقا للقانون رقــم  9لسنة 1987
بلغ  74مخالفة ،وإزالة  3تعديات
على أمالك الدولة ،إلى جانب غلق
محل إداريا ،وفتح آخر ،وتحرير 8
مخالفات بناء ،وتوجيه  24إنذارا،

عبدالله جابر

مبينا ان إجمالي المخالفات التي
تم تحويلها إلى اإلدارة القانونية
 ،246إلى جانب تحصيل إيرادات
بلغت  1940دينارا.

بدوره ،ذكر مدير إدارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية في فرع
ب ـلــديــة حــولــي فــالــح الـعـتـيـبــي ان
إح ـ ــدى ح ـم ــات ال ـب ـلــديــة أس ـفــرت
عــن تـحــريــر  11مـحـضــر مخالفة،
تـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــت بـ ـ ـي ـ ــن إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إع ـ ـ ــان
خــاص بالنشاط بــدون ترخيص،
ومخالفة اشتراطات االعالن ،وعدم
تجديد ترخيص االعالن الخاص
بــال ـن ـشــاط ،وإق ــام ــة إع ــان خــاص
بالنشاط بدون ترخيص.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي أصـ ـ ـح ـ ــاب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأك ـ ـ ــد م ــن
تـ ــراخ ـ ـيـ ــص االعـ ـ ــانـ ـ ــات ،ت ـج ـن ـبــا
للمخالفة والغرامة ،خصوصا ان
البلدية سهلت إجـ ــراء ات تجديد
الـتــراخـيــص ،مــن خــال االنـتــرنــت،
وعــدم إقامة إعــان قبل الحصول
على ترخيص من البلدية.

ل ـ ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ـ ــراء ات وال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط
المعمول بها بهذا الصدد".
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـط ــوط ــح ،فــي
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أمـ ــس ،أن
"هذه الخطوة تأتي بالتنسيق
م ــع وزارة الــداخ ـل ـيــة ،بـهــدف
ت ـص ـح ـيــح أوض ـ ـ ــاع مـخــالـفــي
قــا نــون اإل قــا مــة العاملين في
الـ ـقـ ـط ــاع األه ـ ـ ـلـ ـ ــي" ،م ـن ــاش ــدا
"راغبي االستفادة من المهلة
ضـ ـ ــرورة الـ ـمـ ـب ــادرة ،وت ـقــديــم
ط ـل ـبــات رف ــع الـتـغـيــب للجنة
النظر في البالغات خالل مدة
أقصاها  22أبريل المقبل".

عبدالله المطوطح
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افتتاح الجسر الشمالي على «البدع» ...والجنوبي نهاية أبريل
الحصان  :إجراءات حازمة ضد أي مقاول يتهاون في تنفيذ األعمال
سيد القصاص

افتتح أمس الجسر الشمالي
لدوار البدع على أن يفتتح نهاية
أبريل المقبل الجسر الجنوبي،
وسط تأكيدات المدير العام
لهيئة الطرق اتخاذ إجراءات
حازمة حيال أي مقاول يتهاون
في تطبيق المشاريع.

اف ـت ـتــح ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
ال ـعــامــة لـلـطــرق أح ـمــد الـحـصــان
الجسر الشمالي أعلى دوار البدع
ً
أمس ،ويأتي تتويجا لإلنجازات،
التي تقوم بها هيئة الـطــرق من
خ ـ ــال خ ـط ـت ـهــا فـ ــي االسـ ـتـ ـف ــادة
من األجــزاء المنتهية والمنجزة
مــن الـمـشــاريــع ال ـتــي تـعـمــل على
تنفيذها بما يخدم حركة المرور،
ورفع معدالت األمان على الطرق.
وق ـ ــال ال ـح ـص ــان ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ،إن ــه
ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن إن ـش ــاء الـجـســر

«الداخلية» :تعاون لتسهيل المرور
قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد
الشويع" ،إن الوزارة ممثلة في اإلدارة العامة للمرور تتعاون بشكل
كبير مع الهيئة العامة للطرق والنقل في إنشاء وإنجاز المشاريع
الموكلة للهيئة ،من خالل الدعم الكامل ،الذي توفره اإلدارة لها،
ً
مؤكدا أن الخطة التي تعمل بموجبها الهيئة بالتنسيق مع المرور،
التي تهدف إلــى االسـتـفــادة مــن األج ــزاء المنتهية مــن المشاريع
وافتتاحها أمام مستخدمي الطريق ساهما بشكل كبير في تسهيل
حركة المرور.
وتمنى الشويع أن تساهم هذه المشاريع التي تنفذها الدولة
ممثلة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن تساهم في تطوير
وتحديث شبكة الطرق بما يتناسب والحاجة منها خالل المرحلة
ً
المستقبلية ،مــؤكــدا استعداد اإلدارة العامة للمرور بتقديم كل
الدعم إلنجاز هذه المشاريع ،التي تساهم في فك التشابك المروري
وتسهيل حركة السير على الطرق.

الـ ـشـ ـم ــال ــي بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ــذي
يـصــل بـيــن شــارعــي "ال ـبــاجــات"
و"التعاون" ،ما من شأنه تسهيل
حركة المرور في المنطقة.
وأضاف أن منطقة دوار البدع
تعد من أهــم المناطق الحيوية،
إذ إنـهــا تـقــع فــي نـهــايــة الطريق
الدائري الخامس ،وبين شارعي
"التعاون" و"البالجات" لذلك تعد
تـلــك الـمـنـطـقــة ذات كـثــافــة م ــرور
عالية  ،وكانت تمثل عقبة زمنية
لقائدي المركبات ،مما أدى إلى
وجـ ـ ــوب ت ــوف ـي ــر حـ ـل ــول لـتـجـنــب
كثافة المرور.
وأوض ــح أنــه مــن أجــل القضاء
ع ـلــى ظ ــاه ــرة ال ــزح ــام الـ ـم ــروري
فــي المنطقة جــاء هــذا المشروع
الـ ـحـ ـي ــوي ،ال ـ ـ ــذي ي ـس ـه ــل حــركــة
ً
الـسـيــر ،فـتــم فعليا إن ـشــاء جسر
ً
علوي بطول  670مترا على دوار
الـ ـب ــدع ل ــرب ــط ط ــري ــق ال ـب ــاج ــات
والتعاون  ،وهو جسر ذو حارتين
كـ ــل ح ـ ـ ــارة بـ ـع ــرض  3.7أمـ ـت ــار،
إضافة إلى حارة األمان.

الجسر الجنوبي
وأكد أن األعمال في المشروع
تسير وفق الخطة ،التي وضعتها
ال ـه ـي ـئــة لـتـنـفـيــذه بـحـيــث سيتم
افتتاح الـجــزء اآلخ ــر مــن الجسر
ف ــي ن ـهــايــة أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ال ــذي
تشكل المرحلة الثانية من الجسر

الحصان ومسؤولو «الطرق» و«الداخلية» يعاينون جسر «البدع» قبل افتتاحه أمس
لـلـقــاد مـيــن مــن المسيلة باتجاه
ال ـب ــاج ــات  ،ك ـمــا سـيـتــم تـطــويــر
التقاطع الــواقــع أم ــام مستشفى
السيف لرفع مستوى الحركة مع
إلغاء جزئي لإلشارة.
وقال الحصان" ،إن تعثر مقاول
الـمـشــروع السابق لــم يؤثر على
عملية اإلنجاز نتيجة قيام وزارة
ً
ً
األ شـغــال سابقا والهيئة حاليا

بـسـحــب ال ـم ـش ــروع م ــن ال ـم ـقــاول
وطــرحــه فــي م ـمــارســة عـلــى عــدة
شــركــات إلك ـمــال أع ـمــال التنفيذ
وفــق الخطة والـبــرنــامــج الزمني
ً
المعد للمشروع ،مــؤكــدا حرص
ال ـه ـي ـئ ــة ع ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات
حازمة مع أي مقاول قد يتهاون
أو يقصر في تنفيذ األعمال.
وش ـ ــدد ع ـل ــى اه ـت ـم ــام ال ــدول ــة

الكبير في تنفيذ مشاريع البنية
ً
التحية وتطوير الخدمات ،كاشفا
عن طلب الهيئة من وزارة المالية
اعتماد  500مليون دينار للصرف
على مشاريعها ضمن ميزانية
العام .2019/2018
وأع ـل ــن اس ـت ـع ــداد ال ـه ـي ـئــة مع
ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي اف ـت ـت ــاح
ال ـعــديــد م ــن ج ـســور ال ـم ـشــاة في

مـنــاطــق مختلفة كــذلــك مـشــروع
ش ــرق ال ـج ـهــراء وم ـش ــروع جسر
الـ ـشـ ـي ــخ جـ ــابـ ــر وط ـ ــري ـ ــق ج ـم ــال
ً
عبدالناصر والجهراء ،الفتا إلى
ً
أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ
ً
 23مـشــروعــا سيتم االنـتـهــاء من
أمالها وإنجازها مع نهاية العام
المقبل من أبرزها شارع الغوص.

راع بالتيني «تأديبية ًالمحاسبة» تقرر عدم اختصاصها بمحاكمة
«علي عبدالوهاب المطوع» ٍ
 28موظفا في «اإلعالم» عن مخالفات إدارية
لحملة «ساعد» إلنقاذ الحياة
أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــي
عبدالوهاب المطوع التجارية
رعــاي ـت ـهــا الـبــاتـيـنـيــة لحملة
"ساعد" الوطنية إلنقاذ الحياة،
والتي تقيمها كل من جمعية
ال ـق ـلــب الـكــويـتـيــة وأكــادي ـم ـيــة
العلوم الحياتية بهدف تدريب
األشخاص وتطوير مهاراتهم
حـ ـ ـ ـ ـ ــول اإلن ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاش ال ـ ـق ـ ـل ـ ـبـ ــي
وال ـ ــرئ ـ ــوي ،إذ س ـي ـتــم ت ــدري ــب
 1500ش ـ ـخـ ــص خـ ـ ـ ــال هـ ــذه
الحملة على مبادئ اإلنعاش
ال ـ ـق ـ ـل ـ ـبـ ــي وال ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ــوي بـ ـه ــدف
المساعدة في خفض معدالت
الوفيات الناجمة عن النوبات
القلبية فــي ا ل ـكــو يــت ،وسيتم
اختيار المتدربين من جميع
ال ـم ـنــاطــق وال ـه ـي ـئ ــات ال ـعــامــة
التي تتمتع بأعداد كبيرة من
الناس والجامعات والوزارات
والمجمعات التجارية وغيرها.
وقال رئيس مجلس اإلدارة،
الــرئـيــس التنفيذي فــي شركة
عـ ـل ــي عـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـم ـط ــوع
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ف ـي ـصــل ال ـم ـط ــوع:
"يشرفنا في الشركة أن نكون
من رعاة هذه الحملة الوطنية
ال ـت ــوع ــوي ــة الـ ـه ــادف ــة" ،مــؤكــدا

فيصل المطوع

الـ ـح ــرص "ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز م ـبــدأ
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة في
الـ ـش ــرك ــة ،وي ـن ـع ـكــس ذلـ ــك فــي
مشاركاتنا ودعمنا لمثل هذه
الحمالت الضرورية للحماية
وال ـت ـق ـل ـيــل م ــن ن ــوب ــات الـقـلــب
ً
الطارئة وأيـضــا رفــع مستوى
وعـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع بـ ـخـ ـط ــورة
أمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـق ـ ـلـ ــب واألوع ـ ـ ـيـ ـ ــة
الدموية وكيفية الوقاية منها".
يـ ــذكـ ــر أن ج ـم ـع ـي ــة ال ـق ـل ــب
الكويتية هي إحدى جمعيات
الـ ـنـ ـف ــع الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،

وأسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي  1أغـ ـسـ ـط ــس
 1982بهدف مكافحة أمراض
ال ـق ـل ــب ب ــال ــوس ــائ ــل الــوقــائ ـيــة
ّ
العلمية
والعالجية بما فيها
واإلع ــام ـي ــة ،فــي حـيــن تعتبر
أكــادي ـم ـيــة ال ـع ـل ــوم الـحـيــاتـيــة
أول أك ــاديـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ال ـك ــوي ــت
والخليج العربي متخصصة
في تدريب الكوادر الطبية من
الناحية الفنية واالكلينيكية
واإلداري ـ ـ ــة ،إذ قــامــت بـتــدريــب
أكـ ـث ــر م ــن  4000ش ـخ ــص مــن
مختلف التخصصات الصحية
خالل األعوام األربعة الماضية،
ً
وت ـح ــوز األكــادي ـم ـيــة اع ـتــرافــا
مـ ــن وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة و م ـع ـهــد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت لـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات
الطبية (كيمز) والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
وه ــي م ــرك ــز تــدري ـبــي معتمد
من جهات تعليمية وتدريبية
عالمية.

قبلت دفع المحامي العبدالله باختصاصها بالمخالفات المالية فقط
•

حسين العبداهلل

حسمت هيئة المحاكمة التأديبية
ف ــي ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،بــرئــاســة
المستشار صالح المسعد ،القضية
المقامة من رئيس ديوان المحاسبة
ضد  28موظفا وموظفة من وزارة
االعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ات ـه ــام ـه ــم
بحصولهم على رواتــب من الــوزارة
دون أن يكونوا موجودين في العمل،
ف ـض ــا عـ ــن عـ ـ ــدم ح ـص ــول ـه ــم عـلــى
موافقات مسبقة قبل العمل في بعض
الفضائيات واإلذاعات الخاصة.
وان ـ ـت ـ ـه ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى عـ ــدم
اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية
المقامة من رئيس ديوان المحاسبة،
ألن المخالفات الـمــدعــى بوقوعها
إداريـ ـ ـ ــة تـخـتــص بــالـتـحـقـيــق فيها
اإلدارات ب ــال ــوزارات ولـيــس دي ــوان
المحاسبة ،وذل ــك على أث ــر الــدفــاع
الذي اثاره دفاع اثنين من الموظفين
المحامي حسين العبدالله ،بعدم
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ب ـم ـحــاك ـمــة
الموظفين ،الن المخالفات المنسوبة
اداري ــة ،نتيجة ادع ــاء ال ــوزارة بعدم
قيام الموظفين بالعمل خالل فترات

ّ
«تعاونية الروضة» توقع عقدي تنفيذ
«المول» ومجمع «الخضار والفاكهة»

• الشراح :بتكلفة مالية بلغت  8.5ماليين دينار
• «المول» سيخدم أهالي وسكان ومرتادي المنطقة سنوات طويلة

مجلس إدارة «الروضة» عقب توقيع عقد المول

•

جورج عاطف

ع ـقــب ال ـت ــوق ــف ال ـ ــذي أصــابــه
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،أع ــاد مجلس
إدارة جمعية الــروضــة وحولي
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة إح ـ ـ ـيـ ـ ــاء م ـ ـشـ ــروع
تصميم وإشراف "مول الروضة"
بتوقيع عقد تنفيذه مــع مكتب
عـ ــذوب ال ـص ـبــاح لــاس ـت ـشــارات
الهندسية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ط ـ ــارق
الـشــراح ،إن "فكرة إنشاء المول
تعود إلى مجالس إدارة سابقة
مرت على الجمعية ،غير أنه عقب
الجهود المضنية المبذولة من

جــانــب مجلس اإلدارة الحالي،
حـ ـصـ ـلـ ـنـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــات
الالزمة من الجهات الحكومية،
ووقعنا عقد اإلنشاء ،بعد فض
المظاريف الخاصة بالمشروع
في وزارة الشؤون االجتماعية،
وال ـ ـ ــذي فـ ــاز ب ـت ـن ـف ـيــذه الـمـكـتــب
ً
المشار إليه سلفا".
وأوضــح الشراح أن "إجمالي
التكلفة المالية للمشروع بلغت
 6ماليين دينار ،في حين بلغت
قيمة أعمال التصاميم  18ألف
دينار" ،مشيرا إلى أن "مدة تنفيذ
المشروع سنة من تاريخ البدء"،
وأن "م ـســاحــة ال ـم ـش ــروع ،ال ــذي
سيكون محل المحالت القديمة

 ...وعقب توقيع عقد مجمع الخضار (تصوير عوض التعمري)
والـمــواقــف فــي قطعة ( ،)2تبلغ
 3100مـتــر مــربــع ،وي ـت ـكــون من
دور أرضي و 3سراديب".
وأك ــد ال ـش ــراح ،أن "الـمـشــروع
سيخدم أهالي وسكان ومرتادي
منطقة الروضة وحولي سنوات
ً
طــويـلــة قــادمــة ،وخـصــوصــا أنــه
ذات ط ــاب ــع اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،يـضــم
ســاحــات داخلية تلبي حاجات
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى أنــه
سيتم تصميمه بصورة عصرية
تضاهي األسواق الكبرى".

مجمع «الخضار»
إل ــى ذل ــك ،وق ــع مجلس إدارة

الجمعية مشروع هدم وتوسعة
وإعـ ـ ــادة ب ـن ــاء مـجـمــع الـخـضــار
والـ ـمـ ـح ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة فــي
السوق ( ،)1مع مكتب دار (ماك)
لالستشارات الهندسية.
وكشف الـشــراح ،أن "إجمالي
التكلفة المالية للمشروع بلغت
 2.5م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وس ـي ـكــون
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــا ح ـ ــة  1534م ـ ـتـ ــرا
مربعا ،ويضم محالت متنوعة،
السميا الخاصة بالخضراوات
والـفــاكـهــة" ،مشيرا إلــى أن "مــدة
تنفيذ المشروع قرابة  3سنوات
من تاريخ البدء".

معينة ،وال يختص ديوان المحاسبة
بالتحقيق فــي المخالفات االداري ــة
ع ـل ــى ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،وان ـ ـمـ ــا ي ـتــولــى
التحقيق في المخالفات المنسوبة
على الجهات الرسمية بالدولة ،مما
ينحسر اختصاص هيئة المحاكمات
التأديبية بنظر هذه المنازعة.
وقالت هيئة المحاكمات التأديبية
في أسباب قرارها الصادر الخميس
ال ـمــاضــي إن الـمـخــالـفــة المنسوبة
للمحالين وفقا لتكييفها القانوني
ال ـص ـح ـي ــح ه ـ ــي مـ ـح ــض م ـخــال ـفــة
اداري ــة قوامها مخالفة نظم العمل
وااللتحاق بعمل لدى جهات أخرى
قبل الحصول على إذن من السلطة
المختصة بالمخالفة لحكم المادة
 25/3من المرسوم بالقانون رقم 15
لسنة  1979بشأن الخدمة المدنية
المشار اليه ،فلم يقع من المحالين
ثمة فعل إيجابي أو سلبي يتعلق
بصرف رواتـبـهــم ،ولــم يترتب على
تـ ـص ــرف ال ـم ـح ــال ـي ــن ث ـم ــة م ـســاس
بمصلحة مالية ل ـلــوزارة ،ولــم يكن
من شأن المخالفة المنسوبة اليهم
المساس بتلك المصلحة في ضوء
ان الـ ـم ــوظ ــف ال دخ ـ ــل لـ ــه ب ـصــرف

رات ـب ــه أو ع ــدم ص ــرف ــه ،ول ــم يتقدم
بطلب لصرف الراتب أو يشارك في
تحرير استمارات استحقاق الراتب
أو إج ـ ــراءات تـحــويـلــه ال ــى حسابه
في البنك.
وبينت أنه ال يوجد ارتباط بين
وقـ ــوع الـمـخــالـفــة الـمــاثـلــة وص ــرف
الـمـحــالـيــن ال ـمــذكــوريــن لــرواتـبـهــم،
باعتبار أن المنسوب إلى المحالين
هــو اإلخـ ــال بـ ــأداء أع ـبــاء الوظيفة
واالل ـت ـح ــاق بـخــدمــة ج ـهــات أخ ــرى
بدون الحصول على أذن من الوزير،
وإن ك ــان ــت ه ـن ــاك مـخــالـفــة تتعلق
بصرف المحالين لرواتبهم خالل
ال ـف ـتــرة ال ـم ـحــددة بـتـقــريــر االت ـه ــام،
فالمسؤول عنها الموظفون بقسم
الــرواتــب ب ــاالدارة المالية بــالــوزارة،
باعتبار ان العاملين في هذا القسم
هم من ارتكبوا مخالفة صرف رواتب
المحالين دون وجــه حــق  -إن ثبت
ذلــك فــي حقهم  -مــن خــال تحقيق
قانوني صحيح ،وبناء على ما تقدم،
وبــذلــك تفقد المخالفة المنسوبة
الى المحالين خصائص المخالفة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وت ـ ـكـ ــون فـ ــي حـقـيـقـتـهــا
وجــوهــرهــا مـجــرد مخالفة إداري ــة،

صالح المسعد

وال تتوافر بشأنها إحــدى الحاالت
المنصوص عليها في المادة  52من
القانون  30لسنة  1964بإنشاء ديوان
المحاسبة المشار اليه ،وعلى ذلك
ينحسر اختصاص الهيئة الماثلة
ع ــن نـظــر تـلــك الـمـخــالـفــة وتختص
بتوقيع الـجــزاء عنها  -باعتبارها
مخالفة اداري ــة  -السلطة التأديبية
المختصة بوزارة االعالم.

«األوقاف» :لجنة لضبط أسعار حمالت الحج

•

محمد راشد

أعلن وزير العدل وزير األوقــاف والشؤون اإلسالمية
المستشار الدكتور فهد العفاسي أن "اللجنة العليا للحج
والـعـمــرة ق ــررت تشكيل لجنة لضبط ومــراقـبــة أسعار
حمالت الحج ،وذلك بهدف التحقق من عدم المغاالة في
أسعار الخدمات المقدمة".
وقال العفاسي ،في تصريح صحافي ،إن "لجنة ضبط
ومــراقـبــة أسـعــار حـمــات الـحــج ستكون بــرئــاســة مدير
مكتب شؤون الحج وعضوية موظفين اثنين من المكتب،
إضافة إلى ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ،وآخر عن
اتحاد الحمالت ،وذلك لضمان عدم المغاالة في أسعار
ً
حـمــات الـحــج ،وع ــدم تــرك المجال مفتوحا الستغالل
ضيوف الرحمن".
وأش ــار إلــى أن "اللجنة مفوضة بــاتـخــاذ اإلجـ ــراءات

ً
الالزمة بشأن اعتماد أسعار حمالت الحج وفقا لقائمة
الخدمات وقيمتها التقديرية التي تتناسب مع واقع أسعار
السوق المعتمدة ،وحسب الشرائح التي تم اعتمادها
ســواء كانت الشرائح المتعلقة بنظام سكن الفنادق أو
نظام سكن العمارات".
وأش ــار إل ــى أن "اللجنة المختصة ستقوم بــدراســة
مستفيضة بشأن األسعار والخدمات المقدمة ومقارنتها
بــواقــع أس ـعــار الـسـكــن والـعـمــالــة ووســائــل الـنـقــل داخــل
األراضي المقدسة ،لكي ال ُيظلم أحد من الجانبين سواء
أصحاب حمالت الحج أو الحجاج أنفسهم ،السيما أن
الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والرضا للجميع"،
مبينا أن "وزارة األوقــاف تعمل وفق منهجية واضحة،
وخطط مرسومة ،وسياسة الشفافية التي تتفاعل من
خاللها مع الجمهور ومالحظاته ،والشكاوى التي ترد
إليها".

محليات
سلة أخبار
إشهار أول مركز نسائي
تطوعي بالجهراء
أعلنت رئيسة املجلس اإلداري
ملركز التنمية التطوعي ،التابع
لقطاع الشؤون التنموية
في مجلس العمل النسائي،
التابع ملركز الجهراء لألمن
االجتماعي في محافظة
الجهراء ،حمدة العنزي ،إشهار
أول مركز نسائي من نوعه
بالجهراء في العمل التطوعي
لخدمة نساء وفتيات وأهالي
الجهراء خصوصًا ،وأهالي
الكويت عمومًا ،آمالت أن
تصل خدماتهن لجميع الدول
العربية واإلسالمية ،ومنها
إلى العاملية .حديث العنزي
جاء في مؤتمر صحافي
نسائي أوضحت خالله رؤية
ورسالة وقيم املركز وأهدافه
التي كانت فريدة وجديدة،
والتي يسعى بها إلى إيجاد
ثقافة جديدة ملفهوم العمل
التطوعي ،وخاصة أنه ال
يقتصر على املعونة املباشرة
وغير املباشرة ،فهو عمل
مؤسسي .وقالت إن رسالة
املركز هي تأصيل ثقافة العمل
التطوعي ،وتعميقها في
العنصر النسائي الجهراوي
بصفة خاصة ،وفي الكويت
بوجه عام ،عبر األنشطة
والبرامج التطوعية وتنمية
القدوة اإليجابية لدور املرأة
في العمل التطوعي.

«نماء» تختتم دورة
«فقه الزكاة»
اختتمت "نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية" بجمعية اإلصالح
االجتماعي الدورة التدريبية
السنوية املتخصصة في
الجوانب الشرعية والعملية
إلخراج الزكاة ،لـ 32من
موظفيها من الرجال والنساء
في فروع لجانها ،التي ُعقدت
بعنوان "مختصر فقه الزكاة".
وفي هذا الصدد ،قال مدير
إدارة الداعمني وتنمية املوارد
الخيرية ،مساعد الرخيص،
إن "الدورة تهدف إلى التوعية
بزكاة املؤسسات واألشخاص،
وكيفية حسابها بطريقة
دقيقة ،ورفع قدرات املشاركني
في الجانبني الشرعي
واملحاسبي ،واستفاد منها
املوظفون"َّ .
وبي أن املشاركني
في الدورة اكتسبوا عدة
مفاهيم ،منها :تعريف الزكاة،
وأهميتها ،وشرعيتها ،ومقدار
الزكاة ،وأنواعها ،وملن تجب؟
ومصارفها الشرعية.

ّ
«حماية البيئة» تحذر
من مخلفات التخييم
شددت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة على ضرورة
وقف تدهور البيئات
الطبيعية الناتج عن التعديات
والتجاوزات التي شهدها
موسم التخييم ،وتؤثر
بدورها على مكونات الحياة
الفطرية البرية والغطاء
النباتي الذي يحمي التربة.
وقالت األمينة العامة
للجمعية ،جنان بهزاد ،إن
الفرق واللجان التخصصية
بالجمعية رصدت خالل
متابعتها للحالة البيئية
البرية في موسم التخييم
العديد من صور التعديات
والتجاوزات تجاه عناصر
ومكونات الطبيعة وأحيائها
الحية والفطرية في محيط
مواقع التخييم ،مؤكدة أن البر
في الكويت يعاني ضيوفه في
كل سنة ،بسبب "التجاوزات
التي يستسهل الزوار ارتكابها
كترك النفايات دون تنظيم أو
في في األماكن غير املخصصة
لها ،أو حتى حرقها".

ةديرجلا
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محليات

الجبري :الكويت أولت الشباب جل اهتمامها

«المحاسبة» يطلق «أمانة أجيال» الطالبية

خالل الجلسة االفتتاحية للملتقى اإلعالمي العربي للشباب في دورته السابعة

للحفاظ على المال العام وترسيخ حسن استغالل الموارد

أعلن الجبري أن «استراتيجية
عمل الحكومة تستند الى التنمية
الشاملة والمستدامة ،التي تأخذ
في االعتبار الدور المهم المنوط
بالقطاعات الشبابية في قيادة
قاطرة الحاضر والمستقبل».

أك ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـح ـم ــد
ال ـج ـبــري ،أن «ال ـكــويــت أول ــت جل
اهتمامها للشباب بوصفهم بناة
المستقبل وحاملي مشعل التنمية
والتطور» ،مبينا أن «ذلك يتم بدعم
وتــوجــه مــن سمو أمير الـبــاد ،إذ
تــأس ـســت وزارة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـش ـب ــاب ف ــي ي ـن ــاي ــر  2013ألول
مــرة فــي تــاريــخ تشكيل ال ــوزارات
الكويتية».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـب ــري فـ ــي ال ـج ـل ـســة
االف ـت ـتــاح ـيــة لـلـمـلـتـقــى اإلع ــام ــي
العربي للشباب في دورته السابعة
ب ــرع ــاي ــة األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـجــامـعــة
الـعــربـيــة أح ـمــد أبــوال ـغ ـيــط ،تحت
عنوان «الشباب واعالم المستقبل»،
ان «الـ ـ ـ ــوزارة تــأخــذ ع ـلــى عــاتـقـهــا
تشجيع وإطالق االستراتيجيات
والسياسات والمبادرات والبرامج
المتكاملة ،لضمان تنمية مشاركة
ال ـش ـبــاب وتـمـكـيـنـهــم م ــن الـقـيــادة
والريادة اإلبداعية ،ونتيجة لذلك
فــازت الكويت بــأن تكون عاصمة
للشباب العربي عــام  2017حتى
أبريل العام الحالي».
وأش ــار إل ــى ان «استراتيجية
عمل الحكومة في الكويت تستند

جانب من الجلسة االفتتاحية للملتقى اإلعالمي العربي للشباب
الى التنمية الشاملة والمستدامة،
ال ـت ــي ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار الـ ــدور
ال ـ ـم ـ ـهـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــوط ب ــالـ ـقـ ـط ــاع ــات
الشبابية في قيادة قاطرة الحاضر
والمستقبل».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ان «ه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا ت ـق ــوم
بتنفيذه وزارة اإلعــام في مجال
ع ـم ـل ـه ــا ،وف ـ ــق أحـ ـ ـ ــدث ن ـظ ــري ــات
وا لـمـنــا هــج المعمول بها عالميا
في مجالي التدريب والتأهيل ،مع

االل ـت ــزام بـحــريــة الـ ــرأي والتعبير
التي كفلها الدستور الكويتي».
وأكد أننا «نفخر بزيادة أعداد
األجيال الشبابية الكويتية في كل
مفاصل العمل اإلعالمي الحكومي
والـ ـخ ــاص ،ال ـت ــي أث ـب ـتــت قــدرتـهــا
وجــدارتـهــا فــي قــوة تأثير اإلعــام
الكويتي على المستويين الداخلي
والخارجي» .وشدد الجبري «على
أهمية مواكبة الشباب لمتغيرات

العصر وتحديات المرحلة للتحرك
س ــري ـع ــا ب ـف ـعــال ـيــة ع ـل ــى ال ـســاحــة
اإلع ــامـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وت ـح ـس ـيــن
الصورة النمطية لإلعالم العربي
لــدى اآلخــريــن ،وتفعيل دوره في
مجابهة أ فـكــار العنف والتطرف
واالره ـ ـ ـ ـ ــاب» ،الف ـت ــا إلـ ــى ان «ه ــذا
األمـ ـ ــر ي ـس ـتــوجــب االل ـ ـتـ ــزام بـقـيــم
ومبادئ العمل اإلعالمي الحقيقي
ومواثيقه».

أعلن ديوان المحاسبة ،أمس،
إطـ ــاق حـمـلــة تــوعــويــة بـعـنــوان
«أم ــان ــة أجـ ـي ــال» ،ب ـه ــدف تــوعـيــة
طلبة مــدارس المرحلة الثانوية
بأهمية الحفاظ على المال العام،
وص ـي ــان ــة ال ـم ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ــام ــة،
بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة الـتــربـيــة
والهيئة العامة للشباب.
وقال رئيس فريق نشر الثقافة
ال ـم ـع ــرف ـي ــة فـ ــي «الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة»،
مـ ـم ــدوح ال ـع ـن ــزي ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إن رس ــال ــة ال ـح ـم ـلــة،
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـطـ ـل ــق خ ـ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
واع
الجاري ،تركز على بناء جيل ٍ
يحافظ على الممتلكات العامة،
وتستهدف تعريف الطلبة بديوان
الـمـحــاسـبــة ،ورســالـتــه وأهــدافــه،
ودوره في حماية المال العام.
ولفت إلــى أن «الحملة تسعى
لالرتقاء بسلوك الطلبة ،وحثهم
ع ـلــى ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـمـمـتـلـكــات
العامة ،ورفع الشعور باالنتماء،
وغــرس قيم المواطنة ،وترسيخ
مفهوم حسن استغالل الـمــوارد
والمحافظة عليها ،ضمن إ طــار
مسؤولية الديوان االجتماعية».

ممدوح العنزي
وأوضح أن فكرة الحملة تنبثق
م ــن ال ـم ـبــادئ الـمـنـصــوص عليها
ف ــي م ـع ـيــار « »ISSAI 12حـ ــول ما
ه ـ ــو مـ ـت ــوق ــع ب ـ ـص ـ ــورة أس ــاسـ ـي ــة
لــأجـهــزة الـعـلـيــا لـلــرقــابــة المالية
والمحاسبة فــي إح ــداث ف ــارق في
حياة المواطنين ،من خالل إظهار
أهـمـيـتـهــا الـمـسـتـمــرة للمواطنين
والبرلمان وأصحاب المصلحة.
و بـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ــن أن خ ـ ـط ـ ــة ا لـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــوان
االستراتيجية تتضمن في أهدافها؛

ت ـ ـطـ ــويـ ــر وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل،
وتشجيع تبادل وزيادة المعرفة
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ،مـ ــن خ ـ ــال تـفـعـيــل
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل م ــع أصـحــاب
الـمـنـفـعــة ،وتـلـبـيــة احتياجاتهم
وتوقعاتهم ،لالستفادة ،وتحقيق
المصلحة العامة.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه م ــن األه ــداف
أيـ ـ ـض ـ ــا؛ ن ـ ـشـ ــر قـ ـيـ ـم ــة الـ ـجـ ـه ــاز
ومنفعته بـيــن أ ف ــراد المجتمع،
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة لـلـعـمــل
الرقابي ،وإيصال رسائل الديوان
الــرقــاب ـيــة لـلـجـهــات الـمـسـتـفـيــدة
والمجتمع ،لتعزيز مفهوم شركاء
ورقباء.
وأوضح أن الفريق عقد لقاءات
تنسيقية مع المدير العام للهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـش ـبــاب ع ـبــدالــرح ـمــن
المطيري ،ووكيل وزارة التربية
د .هيثم األثــري ،ووكيل التعليم
العام فاطمة الكندري ،والوكيل
ال ـم ـس ــاع ــد لــأن ـش ـطــة ال ـتــربــويــة
باإلنابة يوسف النجار ،لبحث
سـبــل ال ـت ـعــاون واالس ـت ـف ــادة من
الخبرات والتجارب السابقة في
هذا الشأن.

التعليم العالي :ال تقليص ألعداد البعثات الخارجية «اتحاد طلبة أيرلندا» لـ ةديرجلا  :قرار توحيد
ُ
اختبارات القدرات للمتقدمين في «أيلتز الثقافي البريطاني» و«توفل أميديست» صرف العملة يقلل المخصصات
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أحمد الشمري

عـلـمــت «ا ل ـجــر يــدة» مــن م ـصــادر مطلعة
ف ـ ــي وزارة ا ل ـت ـع ـل ـي ــم ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــي عـ ـ ــدم ن ـيــة
ا لـ ــوزارة تقليص أ ع ــداد ا لـقـبــول فــي خطة
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـلـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي
 ،2019 /2018الفتة إلى أن الوزارة تعكف
حــال ـيــا ع ـلــى إعـ ـ ــداد خ ـطــة ال ـق ـب ــول لـلـعــام
ال ـم ـق ـبــل خ ــال ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،ويـتــوقــع
أن تظهر مالمحها في بداية شهر أبريل
المقبل ،ليتم إعالنها فور االنتهاء منها،
م ـب ـي ـن ــة أن ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـك ــون م ـش ــاب ـه ــة ل ـل ـع ــام
الماضي وفق الميزانية المرصودة لها.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن آ لـ ـ ـي ـ ــة قـ ـب ــول
ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ل ـل ـب ـع ـث ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
ا لـعــام المقبل تختلف تماما عــن األ عــوام

السابقة ،مبينة أن اجتياز اختبار قدرات
ا لـلـغــة ش ــرط أ ســا ســي لـلـقـبــول فــي البعثة
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـع ــام ال ـم ـق ـب ــل ،والفـ ـت ــة إل ــى
أن الـ ـ ـ ــوزارة ل ــن ت ـق ـبــل ن ـت ــائ ــج اخ ـت ـب ــارات
ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــدرات إال ل ـل ـم ـج ـت ــاز ي ــن ال خ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
«األ يـلـتــز» الدولية ا لـصــادرة مــن المجلس
الثقافي البريطاني ،أو «التوفل» من معهد
أمديست في دولة الكويت.
وأفـ ــادت ب ــأن اجـتـيــاز اخ ـت ـبــارات اللغة
شرط أساسي للقبول ،حتى إن كان الطلبة
حاصلين على معدالت مرتفعة في شهادة
الثانوية ا لـعــا مــة ،مشيرة إ لــى أن ا ل ــوزارة
توجهت لتطبيق هذه االختبارات للقضاء
على مشكلة التسرب الطالبي التي عاناها
كثير مــن الطلبة ،و تــو فـيــر للمخصصات
ال ـمــال ـيــة ،ومـبـيـنــة أن االخ ـت ـب ــارات تـطــرح

ط ـل ـبــة أكـ ـف ــاء ق ــادري ــن ع ـل ــى الـ ــدراسـ ــة فــي
ا لـبـعـثــة دون أي مـشـكــات تـصــاد فـهــم في
اللغة التي تأخذ وقتا.
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر أن ه ـن ــاك أع ـ ــدادا
كثيرة مــن الطلبة لــن يستطيعوا تجاوز
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـل ـغ ــة ،ألن أغـ ـل ــب م ـخــرجــات
الثانوية الحكومية يكون مستوى اللغة
أقـ ــل م ــن اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـل ـغــة ف ــي «األي ـل ـت ــز»
أو «ا ل ـ ـتـ ــو فـ ــل» ،م ـم ــا ي ـت ـط ـلــب م ــن ا ل ـط ـل ـبــة
التحضير و فــق دورات مكثفة قبل إ جــراء
االختبارات ،حتى يتمكنوا من اجتيازها
والقبول في البعثة ،متوقعة أن تقل أعداد
ال ـق ـب ــول ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ع ــن ال ـســابــق،
نتيجة ر ســوب عــدد كبير مــن الطلبة في
اختبارات اللغة.

«التطبيقي» :دعم ال محدود من األمير
للمؤسسات التعليمية
أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب باإلنابة م .حجرف الحجرف ،أن حرص سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد على لقاء أبنائه من
طلبة الهيئة في حفل تكريم الخريجين المتفوقين من
كلياتها ومعاهدها للعام الدراسي  ،2017/2016والذي
يقام غدا على مسرح الهيئة في يوم العلم والتعليم،
دليل على الدعم والرعاية الال محدودة التي يوليها
سموه للمؤسسات التعليمية في البالد ،وعلى رأسها
«التطبيقي» ،وتـقــديــرا لــدورهــا الــرائــد فــي دفــع عجلة
التنمية إلــى األم ــام ،وصـنــاعــة وتــأهـيــل أجـيــال تكون
قادرة على الحفاظ على مكتسبات الدولة ،وحمل رايتها
والدفاع عنها في كل المحافل الدولية.
وأض ــاف الـحـجــرف ،أن خريجي الهيئة لبنة قوية
ت ـضــاف ال ــى ب ـنــاء ال ــوط ــن ،فـهــم أم ـنــاء عـلـيــه ،ودعــائــم
راسخة لكويت المستقبل من خالل ابداعاتهم وعطائهم

ً
ال ـصــادق فــي س ــوق الـعـمــل ،متمنيا أن يسير الطلبة
المستمرون على درب زمالئهم المتفوقين.
وأوضــح ان تكريم سمو األمير للطلبة المتفوقين
يـعــد تـقــديــرا عظيما لـهــم عـلــى تـفــوقـهــم ،وداللـ ــة على
دعم سموه للعلم والمتعلمين ،وحافزا معنويا كبيرا
ل ـلــدارس ـيــن نـحــو ال ـمــزيــد م ــن الـتـمـيــز إلحـ ــراز الـتـفــوق
والتشرف بلقاء سموه ،كما يعد حافزا ودافعا لبذل
ال ـج ـه ــود ،وت ـح ـق ـيــق إن ـ ـجـ ــازات أك ـب ــر ل ـخــدمــة الــوطــن
واإلسهام في رقيه وضمان تقدمه ورفعته.
وأش ــار الحجرف إلــى أن الخريجين والخريجات
الذين سينالون شرف التكريم السامي من سمو األمير
خالل الحفل السنوي الذي سيقام غدا يبلغ عددهم 156
طالبا وطالبة من كليات ومعاهد الهيئة المختلفة.

«العلوم» تستضيف ملصق
الكليات العلمية األربعاء المقبل
ذكرت العميدة المساعدة لألبحاث وشؤون المختبرات في كلية العلوم
بجامعة الكويت د .دينا الميلم ،أن الكلية ستستضيف يوم الملصق العلمي
ً
للكليات العلمية األربعاء المقبل ،في الساعة  9:30صباحا بمبنى األستاذة
الدكتورة فايزة الخرافي.
وذكرت الميلم ،في تصريح صحافي أمس ،أن يوم الملصق لهذا العام
يضم خمس كليات علمية هــي الـعـلــوم ،والـهـنــدســة والـبـتــرول ،والعلوم
الحياتية ،وعلوم وهندسة الحاسوب ،والعمارة ،إلى جانب معهد الكويت
ً
لألبحاث العلمية ،وينظمه قطاع األبحاث بالجامعة سنويا ،بمشاركة
باحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة وطلبة
الدراسات العليا ،إلى جانب مشاركين من معهد األبحاث.
وأوضحت أنه سيتم تكريم الملصقات المتميزة من كل فئة لكل جهة
مشاركة ،وتكريم الملصقات الفائزة بالمراكز الثالثة األولى لكل فئة على
ً
مستوى الجهات المشاركة جميعا.

اجتماع المجلس األعلى التحاد
الكيميائيين العرب اليوم
يعقد المجلس األعلى التحاد
الكيميائيين ا ل ـعــرب اال جـتـمــاع
السابع والثالثين ،الـيــوم ،الــذي
تستضيفه الجمعية الكيميائية
الكويتية ،وتنظمه األمانة العامة
لالتحاد.
وي ـت ــزام ــن ه ــذا االج ـت ـم ــاع مع
إقــامــة مؤتمر الـكــويــت الخامس
للكيمياء تحت شعار «الكيمياء
لمستقبل أفضل» ،برعاية سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
م ــن  14-12ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ف ـنــدق
الريجنسي.
وأع ـل ــن األم ـي ــن ال ـع ــام التـحــاد
الـكـيـمـيــائـيـيــن ال ـع ــرب ،د .حـيــدر

بهبهاني ،مشاركة  15دولة عربية
مـنـظـمــة ل ــات ـح ــاد ف ــي فـعــالـيــات
الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـس ــاب ـع ــة وال ـث ــاث ـي ــن،
مـ ــن خ ـ ــال م ـم ـث ـلــي ال ـج ـم ـع ـيــات
وال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــات ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة فــي
الوطن العربي .وأوضح أن «هذا
االجتماع الدوري لألمانة العامة
الت ـ ـحـ ــاد ال ـك ـي ـم ـيــائ ـي ـيــن ال ـع ــرب
سيتم من خالله مناقشة العديد
مــن القضايا الخاصة باالتحاد
وشـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ـي ــن ع ـلــى
المستويين ا لـعــر بــي والعالمي،
كما سيتم انتقال رئاسة االتحاد
إلــى الكويت ،متمثلة بالجمعية
الكيميائية الكويتية».

●

حمد العبدلي

طالب أمين صندوق االتحاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت  -فــرع
أيـ ـ ــرل ـ ـ ـنـ ـ ــدا ،مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـظـ ــريـ ــس،
بـ ـض ــرورة إلـ ـغ ــاء ق ـ ــرار تــوحـيــد
صـ ــرف الـ ُـع ـم ـلــة ،ال ـ ــذي ق ـلــل من
ق ـي ـمــة ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـمــال ـيــة
ل ـل ـط ـل ـبــة م ـن ــذ م ـن ـت ـصــف ال ـع ــام
الـ ـم ــاض ــي دون سـ ــابـ ــق إنـ ـ ــذار
للطلبة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ل ــدي ـه ــم
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــات كـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،مـ ـنـ ـه ــا
ُ
اإليـ ـ ـج ـ ــارات ،والـ ـت ــي ت ـع ــد أكـبــر
عائق للطالب ،بسبب أسعارها
المرتفعة ،وكــذلــك المواصالت

حفل أوائل متفوقي الجامعة
 19الجاري
أكد العميد المساعد لألنشطة الطالبية في عمادة شؤون الطلبة
بجامعة الكويت د .ثقل العجمي إقامة حفل أوائل الطلبة المتفوقين
للعام الجامعي  2017/2016يوم  19الجاري ،برعاية وحضور وزير
التربية وزيــر التعليم العالي الرئيس األعلى للجامعة د .حامد
الـعــازمــي ،وحـضــور مدير الجامعة د .حسين األن ـصــاري ،وعميد
شؤون الطلبة د .علي النامي.
وأشار العجمي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إلى انتهاء اللجنة
ً
من ترشيح أسماء الطلبة المكرمين في الحفل ،الذي تنظمه سنويا
عـمــادة شــؤون الطلبة ،الفتا إلــى أن اللجنة اعتمدت األسـمــاء من
مختلف كليات الجامعة ،موضحا أن اختيار األسماء أتى ضمن
االلتزام بعدد من الشروط والمعايير المحددة ،حسب قرار وزير
التربية بشأن مكافآت طلبة الجامعة.
وشدد العجمي على ضرورة حضور الطلبة «بروفة» حفل أوائل
الطلبة المتفوقين يوم  15الجاري في العاشرة صباحا على مسرح
المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بمنطقة الشويخ.

ومصاريف الدراسة والمعيشة،
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة إع ـ ــادة
ال ـن ـظــر ف ــي هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار بشكل
فــوري ،حتى ال يتضرر الطلبة
بشكل أكبر.
ودع ــا الـظــريــس فــي تصريح
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إل ــى ض ـ ــرورة أن
يقر ديوان الخدمة المدنية بدل
الفيزا لطلبة أيرلندا المبتعثين
عن طريقه ،نظرا لغالء أسعار
الفيزا فــي أيــرلـنــدا ،وتجديدها
سنويا أمر مكلف على الطلبة،
ويجب مراعاة هذا الجانب من
المسؤولين.
وأض ـ ــاف أن ــه يـجــب م ـســاواة
مبتعثي ديوان الخدمة المدنية

بــإخــوانـهــم فــي ال ــدول األخ ــرى،
ورفع الظلم عنهم ،لما لذلك من
انعكاسات كبيرة على مستوى
ال ـط ـل ـب ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــادي ،ويـ ــزيـ ــد مــن
أعبائهم ا لـمــاد يــة بشكل كبير.
وبـ ـ َّـيـ ــن الـ ـظ ــري ــس أن مـبـتـعـثــي
«الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة» ي ـع ــان ــون
الكثير من المشاكل والـقــرارات
التي أصدرها الديوان ،وتحتاج
إل ــى إعـ ــادة الـنـظــر فـيـهــا بشكل
سـ ـ ــريـ ـ ــع ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن ال ـط ـل ـب ــة
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن يـ ـحـ ـت ــاج ــون إل ــى
تسهيل أمــورهــم ،ومساعدتهم
في استكمال تعليمية ،بدال من
إصدار قرارات تعوق مسيرتهم
التعليمية.

محمد الظريس

ً
«التقنية النسائية» نظمت مؤتمرا ليوم
المرأة العالمي في «الخليج»

نـظـمــت م ـج ـمــوعــة ص ـنــاعــة الـتـقـنـيــة الـنـســائـيــة،
بــال ـت ـعــاون م ــع مـنـظـمــة ن ـس ــاء عــرب ـيــات ف ــي تقنية
المعلومات فرع الكويت ،مؤتمرا تقنيا ليوم المرأة
العالمي ،وذلك مساء أمس األول في جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة مشرف ،بمشاركة
مجموعة مــن التقنيات الـكــويـتـيــات ،هــن د .زينب
المعراج ود .فاطمة بوجروة نائبة رئيس منظمة
نساء عربيات في تقنية المعلومات فرع الكويت ،ود.
لبنى القاضي رئيسة مركز دراسات وبحوث المرأة،
ومجموعة من المتخصصات في الشأن التقني.
وفي هذا السياق ،قالت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر
ي ــوم ال ـم ــرأة ال ـعــال ـمــي ،وه ــي م ــن مـجـمــوعــة صـنــاع
التقنية النسائية ،د .زينب المعراج ،إن الهدف من
المؤتمر هو الجمع بين البيئة التقنية والمهنية
مع جمعيات النفع العام لتقديم منصة يقدم فيها

التقنيون حلوال للمشاكل االجتماعية ،إضافة إلى
تسليط الضوء على أهمية توفير مناصب قيادية
ل ـل ـك ـفــاء ات الـتـقـنـيــة الـعــالـيــة وتـشـجـيـعـهــا لتطوير
اإلنـتــاج واإلب ــداع بمؤسسات ذات طابع تقني في
الدولة.
وب ـي ـنــت ال ـم ـع ــراج أن «الـمـلـتـقــى يـتـضـمــن ايـضــا
مسابقة البرمجيات على مدار  ١٢ساعة ،تدعو إلى
بـنــاء عــاقــات مهنية لتطوير الـمـهــارت ،واكتشاف
القدرات المحلية ،والتعرف على فرص عالمية في
مجاالت تقنية الكمبيوتر المتعددة ،وكذلك اكتساب
المهارات التقنية لدفع عجلة التقدم في بلدنا».
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محليات
المستشار بوجروة لـ ةديرجلا  :تنفيذ أحكام
«الشغل» في القضايا الجنائية يتطلب ضوابط
ةديرجلا
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ً
أكد أن سرعة الضبط والمحاكمة من أهم أسباب مكافحة الجريمة فضال عن تشديد العقوبات
قال المحامي العام األول في النيابة العامة المستشار سلطان
بوجروة إن جرائم التزوير في محررات رسمية تعد أكثر الجرائم
المحقق فيها بنيابة العاصمة ،بعدما بلغ عددها  270من
أصل  1233جريمة حققت فيها ،الفتا إلى أن عقوبة التزوير
هي السجن  10سنوات كحد أقصى ،وليست هناك حاجة
لتشديدها ،ألن العقوبة رغم أنها من أهم اسباب مكافحة
الجريمة ،فإن إجراءات التحقيق وضبط مرتكبيها وسرعة
انجازها والفصل فيها من المحكمة لها أهميتها القصوى
حسين العبدالله

ً
ال أوافق مطلقا
على نظام
العقوبات
البديلة عن
«الحبس» فمن
أمن العقاب
أساء األدب

تزوير
الشهادات
الدراسية ازداد
في السنوات
األخيرة وعلى
المواطنين
الحذر من
عقوباته

في تحقيق الردع العام .وكشف بوجروة ،في حديث خاص
لـ"الجريدة" عن تزايد جرائم تزوير الشهادات الدراسية في
السنوات االخيرة ،بسبب كثرة التحاق عدد من المواطنين
بجامعات ومعاهد أجنبية ويتقدمون الى وزارة التعليم العالي
بشهادات تخرجهم لمعادلتها ،ويتبين أنها غير سليمة،
موضحا أنه يتعين على المواطنين التأكد من شهادات
تخرجهم وعدم االستعانة بأي وسائط للحصول عليها ،او
محاولة التدليس لمعادلة الشهادات المزورة منها.

* من خــال إشرافكم على نيابة
العاصمة ،هل الحظتم تزايد جرائم
ال ـت ــزوي ــر ب ـه ــا ،وهـ ــل ت ـ ــرون زيـ ــادة
العقوبة عنها ،أو اتخاذ اي اجراءات
أخرى للحد من هذه الجرائم؟.
 جــرائــم الـتــزويــر فــي المحرراتالــرسـمـيــة كـثـيــرة نسبيا فــي نيابة
العاصمة بالمقارنة مــع النيابات
ال ـج ــزئ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،وذل ـ ــك بـسـبــب
وقـ ــوع مـعـظــم اإلدارات الحكومية
فـ ــي م ـحــاف ـظــة ال ـع ــاص ـم ــة وبـلـغــت
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي  ،287ولـ ـه ــذا فــإن
معظم جــرائــم الـتــزويــر تقع بــدائــرة
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـمـ ـك ــان ــي ل ـن ـيــابــة
العاصمة ،ولكن معدل جرائم التزوير
ً
عموما في الكويت ال يدل على وجود
زيادة كبيرة في أعداد هذه القضايا.
وعقوبة التزوير فــي المحررات
الــرسـمـيــة الـمـنـصــوص عـلـيـهــا في
قــانــون ال ـجــزاء هــي الحبس مــدة ال
تجاوز سبع سنوات مع جواز الحكم
بـغــرامــة مــالـيــة تـضــاف إل ــى عقوبة
الحبس ،وإذا ارتكبت الجريمة من
الموظف المكلف بإثبات البيانات
في المحرر الرسمي كانت العقوبة
ه ــي ال ـح ـب ــس مـ ــدة ال تـ ـج ــاوز (10
س ـنــوات) ،مــع ج ــواز الحكم بغرامة
مالية تضاف الــى عقوبة الحبس،
وأرى ان هذه العقوبة كافية لردع من
يرتكب جريمة التزوير وردع الكافة
لمنعهم من ارتكابها.
ولـيـســت ه ـنــاك حــاجــة لتشديد
هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة ،ألن ـه ــا ع ـلــى الــرغــم
مــن ان ـهــا مــن أه ــم اس ـبــاب مكافحة
الجريمة فإن إجــراءات تحقيق هذه
الجرائم وضبط مرتكبيها وسرعة
ان ـجــاز التحقيقات والـفـصــل فيها
من المحكمة المختصة له اهميته
الـقـصــوى فــي تحقيق ال ــردع العام
والـخــاص بالنسبة لهذه الجريمة
خ ــاص ــة ،وبــالـنـسـبــة ل ـكــل ال ـجــرائــم
بوجه عام.

تقييم وكالء النيابة

تجربة وكيالت
النيابة رائدة
وثبت نجاحها
وال مانع من
عملهن في كل
النيابات

* كيف يتم تقييم عمل الـســادة
وكالء النيابة العامة ،وهل يخضع
هـ ــؤالء ل ـ ــدورات تــأهـيـلـيــة لمتابعة
القوانين الجديدة وقواعد تطبيقها؟
 فيما يتعلق ب ــإع ــداد وتأهيلوك ـ ــاء ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة لـمـبــاشــرة
وظــائـفـهــم ،فــإن المرشحين للعمل
ف ـي ـهــا ي ـخ ـض ـعــون ق ـب ــل تـعـيـيـنـهــم
فــي ه ــذه الــوظـيـفــة ل ــدورة تدريبية
وت ــأهـ ـيـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
للدراسات القضائية والقانونية ،اذ
ينص قانون تنظيم القضاء على أن
يعين هؤالء اوال في وظيفة (باحث

قانوني) وال يعين منهم بعد ذلك في
درجة وكيل نيابة إال من يجتاز هذه
الدورة بنجاح.
وفضال عن ذلك فإن وكالء النيابة
الـعــامــة بـعــد انـتـظــامـهــم فــي العمل
عـ ــدة سـ ـن ــوات يـلـتـحـقــون ب ـ ــدورات
تأهيلية وورش عـمــل عـلــى سبيل
الـتـفــرغ أو بــاإلضــافــة ال ــى مباشرة
عملهم األص ـلــي لــدراســة القوانين
والموضوعات المهمة التي يجرى
االت ـف ــاق عليها بـيــن إدارة المعهد
وال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ،خــاصــة أن هــذه
ال ــدورات من المتطلبات األساسية
لـلـتــرقـيــة الـ ــى ال ــدرج ــة األعـ ـل ــى في
النيابة العامة.
أمــا فيما يتعلق بتقييم اعمال
وك ــاء الـنـيــابــة الـعــامــة ،ف ــإن قــانــون
تنظيم القضاء ينص على أن يخضع
ه ـ ــؤالء لـ ـ ـ ــدورات تـفـتـيـشـيــة يـجــرى
تنظيمها بمعرفة ادارة التفتيش
القضائي في النيابة العامة ،وفي
هذه الدورات تراجع جميع القضايا
والتحقيقات الـتــي بــاشــرهــا وكيل
النيابة خالل فترة معينة للوقوف
على درجة انتظام هذه التحقيقات،
ومدى صحة التصرفات التي انتهت
اليها ومــا يشوبها مــن مــآخــذ ،وال
يرقى وكيل النيابة الى درجة أعلى
اال بعد خضوعه لــدورة أو دورتين
من هذه الدورات التفتيشية.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ه ــذه ال ـ ــدورات
التفتيشية الدورية ،فليس هناك ما
يمنع من أن يخضع وكيل النيابة
للتفتيش المفاجئ ،إذ ما تبين من
متابعة العمل في النيابة الجزئية
التي يعمل بها أي خلل في انتظام
وإنجاز التحقيقات التي يباشرها.

تزايد الجرائم
* م ــا مــاح ـظــات ـكــم ع ـلــى تــزايــد
جــرائــم أمــن الــدولــة ،وجــرائــم تزوير
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ،وج ــرائ ــم
االمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاع عـ ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ األحـ ـ ـك ـ ــام
القضائية في السنوات األخيرة؟
 بالنسبة لـجــرائــم أم ــن الــدولــةالخارجي والداخلي ،فليست هناك
زي ـ ــادة م ـل ـحــوظــة ف ــي أعـ ــدادهـ ــا أو
أعداد المتهمين بارتكابها ،ويرجع
ذلــك بطبيعة الـحــال إلــى مــا تتمتع
به دولــة الكويت من األمــن واألمــان
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار والـ ـع ــاق ــات الـطـيـبــة
بمعظم ال ــدول العربية الخليجية
والعربية الشقيقة ،كما يرجع ذلك
إلى يقظة ونشاط األجهزة األمنية
المتخصصة ب ـشــؤون أم ــن الــدولــة
ال ـخ ــارج ــي وال ــداخـ ـل ــي ،وب ـل ــغ عــدد
ق ـضــايــا ج ــرائ ــم أم ــن ال ــدول ــة ،الـتــي
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سلطات اإلشراف على النيابات الجزئية
عــن الـسـلـطــة الـمـخــولــة فــي اإلشـ ــراف عـلــى الـنـيــابــات الـجــزئـيــة قــال
ب ــوج ــروة :يـنــص قــانــون تنظيم الـقـضــاء عـلــى اخـتـصــاصــات النيابة
العامة وتشكيلها .كما ينص صراحة على ان وظيفة النيابة العامة
يقوم بأدائها النائب العام وعــدد كــاف من المحامين العامين األول
والمحامين العامين ،وعمال بنص المادة ( )109من قانون اإلجراءات
يحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد
لجميع اعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتها ،وعمال بقرارات
النائب العام المعمول بها حاليا يختص المحامون العامون األول
والمحامون العامون بمتابعة سير العمل بالنيابات الجزئية ومراجعة
كشوفها الشهرية.
ويشمل ذلك االنتقال الى مقار تلك النيابات على فترات متقاربة
للوقوف على سير العمل فيها ،والتأكد من انتظام سير التحقيقات بها،
وانتظام السادة اعضاء النيابة العامة في أدائهم لواجبات وظائفهم،
ومــراجـعــة الكشوف الشهرية المتضمنة لبيانات القضايا الـتــي تم
التصرف فيها أو التي ما تزال رهن التحقيق ،مع موافاة النائب العام
بتقارير دورية عن ذلك ،وعما يتالحظ لهم من أوجه القصور او عدم
االنتظار في اعمال تلك النيابات ،ويتولى كل من السادة المحامين
العامين األول والمحامين العامين اإلش ــراف على عــدد مــن النيابة
الجزئية ،وبحسب توزيع العمل المعمول به حاليا أتولى أنا اإلشراف
على نيابتي العاصمة وسوق المال ،وعلى أي نيابة جزئية أخرى من
اختصاص اي محام عام يتغيب او ينشغل بأي عمل آخر.

مصادفة
روى المستشار بوجروة
واقـ ـع ــة لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،عــن
استقباله ألحد المحامين
في مكتبه ،وكان بصحبته
طفله الصغير ،قبل سنوات
ط ــويـ ـل ــة ،وشـ ــاهـ ــد ال ـ ــروب
َّ
ال ـم ـع ــل ــق بـ ـ ـج ـ ــواره ،وق ـبــل
ال ــذه ــاب ط ـلــب ال ـط ـفــل من
والـ ـ ـ ـ ــده أن ي ـح ـص ــل ع ـلــى
ن ـف ــس ال ـ ـ ـ ــروب .وب ــال ـف ـع ــل،
َّ
وبـعــد أي ــام ســلــم بــوجــروة
األب «روب» أ سـ ـ ــود عـلــى
مـقــاس الـطـفــل ،وق ــد كانت
الـمـصــادفــة الجميلة ،بعد
م ــرور س ـن ــوات ،أن أصبح
هذا الطفل أحد المحامين
ال ـ ـمـ ــرتـ ــديـ ــن ف ـ ـعـ ــا لـ ـ ــروب
المحاماة.

وأكد أن تنفيذ شق الشغل الوارد
باألحكام الجزائية ال يمنع من النظر
فيه ،شريطة إعداد ضوابط تدرسها
النيابة العامة باالشتراك مع الجهات الرسمية في
الدولة ذات الصلة لتنفيذها ،مع مراعاة الظروف األمنية
لكيفية نقل المحكومين لتنفيذ شق الشغل ،وطبيعة أحكام
الشغل ،واألحكام التي يتم تنفيذها ،بعد النظر إلى اإلمكانات
العملية ...وفيما يلي نص الحديث:
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وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإن الـنـيــابــة الـعــامــة
ت ـع ـطــي ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـق ـضــايــا
ً
ً
اهـتـمــامــا بــال ـغــا ،مــن حـيــث إسـنــاد
التحقيق مـبــاشــرة فيها إل ــى أكفأ
أع ـضــاء الـنـيــابــة الـعــامــة ،ولناحية
إشراف النائب العام والمحامي العام
األول المختص على هذه التحقيقات
ومتابعة إنجازها والتصرف فيها
في أقرب وقت ممكن.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـج ــرائ ــم ت ــزوي ــر
الـشـهــادات الــدراسـيــة ،فهي ظاهرة
تـ ـت ــزاي ــد فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة،
بسبب كثرة عدد المواطنين الذين
يلتحقون بــالــدراســة فــي جامعات
ومـعــاهــد أجـنـبـيــة ويـتـقــدمــون إلــى
وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي بـشـهــادات
تـخــرجـهــم لـمـعــادلـتـهــا ،وال تــوافــق
الوزارة على معادلة هذه الشهادات
إال ب ـعــد ال ـتــأكــد ع ــن ط ــري ــق وزارة
الخارجية من صحة هذه الشهادات،
وتتخذ النيابة العامة كل اإلجراءات
الالزمة لمعاقبة من يتقدم لمعادلة
مـثــل ه ــذه ال ـش ـهــادات ال ـم ــزورة ،لــذا
فإننا ننصح المواطنين بالتأكد
م ــن ش ـ ـهـ ــادات ت ـخ ــرج ــه م ــن وع ــدم
االستعانة بــأي وسائط للحصول
عـلــى ه ــذه ال ـش ـه ــادات ،أو مـحــاولــة
التدليس لمعادلة الشهادات المزورة
منها.

االمتناع عن التنفيذ
أما بالنسبة لجرائم االمتناع عن
تنفيذ األحـكــام النهائية الـصــدارة
ض ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ف ـ ــإن ه ـ ــذه الـ ـج ــرائ ــم
المستحدثة ذات طبيعة خــا صــة،
ألنها ال تقع إال من الموظف العام
المتخصص بتنفيذ حكم قضائي
صــادر ضد الجهة التي يعمل بها،
ً
ب ـش ــرط أن ي ـك ــون ال ـم ـت ـهــم مــوظـفــا
ً
عاما في إحدى الجهات الحكومية،
وليس من األشخاص العاديين أو
ممن هم في حكم الموظفين العامين
العاملين بالشركات والمؤسسات
ال ـتــي تـســاهــم ال ــدول ــة فــي أمــوالـهــا،
ً
وبشرط أن يكون هذا الحكم نهائيا
واجب التنفيذ ،بعد إنذار الموظف
عـلــى ي ــد م ـن ــدوب اإلع ـ ــان ومـضــى
ً
ثــاث ـيــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ إنـ ـ ــذاره،
وه ـن ــاك زي ـ ــادة مـلـحــوظــة ف ــي عــدد
البالغات المقدمة إلى النيابة العامة
عن هذه الجرائم بسبب عدم مراعاة
توافر الشروط الثالثة سالفة الذكر،
ً
علما أن هــذه الجريمة هي جريمة
تهديدية القصد منها حث الموظف
على تنفيذ الحكم القضائي النهائي،
ل ــذا ف ــإن الـمــوظــف إذا مــا ب ــادر إلــى
تنفيذ الحكم ،فإن الدعوى الجزائية
تنقضي فــي أي مرحلة تكون
ً
عليها ،عمال بصريح نص
القانون.
* ه ــل تـ ــؤيـ ــدون ف ـكــرة
إعادة إنشاء نيابة خاصة
ل ـت ـح ـق ـي ــق ج ـ ــرائ ـ ــم أم ــن
الدولة؟
 سبق إنشاء محكمةأمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،وإن ـش ــاء
نـ ـي ــاب ــة خـ ــاصـ ــة ألم ــن
الدولة بموجب القانون
رقـ ــم  26لـسـنــة 1969
المعدل بالقانون رقم
 10لسنة  ،1991وكان
مــن أب ــرز اإلج ـ ــراءات
االسـتـثـنــائـيــة ،التي
نـ ـ ــص ع ـل ـي ـه ــا هـ ــذا
الـقــانــون هــو جــواز
الحبس االحتياطي
المطلق وعدم جواز
الـ ـطـ ـع ــن ب ــاالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف أو
بالتمييز في األحكام النهائية
ّ
المشرع ألغى
الصادرة عنها ،لكن
محكمة أمن الدولة ونيابة أمن
الدولة بموجب القانون رقم 55
لسنة  1995ال ــذي أح ــال جميع
قضايا أمن الدولة إلى محكمة
الجنايات العادية وأجاز الطعن
ً
فيها وفقا لإلجراءات المعمول
بها بالنسبة لكافة الجرائم.
وبطبيعة الحال ،فإن أعضاء
النيابة الذين يباشرون تحقيق
هــذه القضايا والتصرف فيها
ً
يــولــون ه ــذه الـجــرائــم اهتماما
ً
خــاصــا وعـنــايــة فــائـقــة فجميع
ه ـ ـ ـ ــؤالء يـ ـسـ ـتـ ـم ــدون سـلـطـتـهــم
مــن قـ ــرارات الـنــائــب ال ـعــام الــذي
يندبهم لتحقيقها تحت إشراف
المحامي العام األول المختص.
كما أن محكمة الجنايات
العادية عندما تنظر في هذه

الجرائم ،فانها تعطي هذه الجرائم
ما تستحقه من االهتمام باعتبارها
من الجرائم المهمة شأنها في ذلك
شأن كافة الجرائم األخرى كجرائم
ً
القتل مثال.
كما تحرص النيابة العامة على
مـتــابـعــة ن ـظــر ق ـضــايــا أم ــن الــدولــة
أمــام محكمة الجنايات أو محكمة
االستئناف من خالل مرافعة وكيل
النيابة العامة فيها ،باعتبارها من
القضايا ذات األهمية الخاصة.

العقوبات البديلة
* هــل تــؤيــدون األخــذ بما تتجه
إليه بعض األنظمة القانونية للحد
ً
من عقوبة الحبس والحكم بدال منها
بإلزام الجاني باألعمال االجتماعية
أو الـ ـخـ ـض ــوع لـ ـت ــدابـ ـي ــر عــاج ـيــة
واحترازية على اعتبار أن الهدف من
العقوبة هو العالج وليس اإليالم؟
ً
 ال أواف ـ ـ ــق م ـط ـل ـقــا ع ـلــى نـظــامالعقوبات البديلة عن عقوبة الحبس،
ألن من أمن العقاب أساء األدب ،ومن
يخشى العقاب فإنه ينأى بنفسه عن
ارتكاب أي سلوك يجرمه القانون.
ً
ع ـل ـمــا أن ق ــان ــون الـ ـج ــزاء وق ــان ــون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية قد
تضمنا بدائل أخرى لعقوبة الحبس
إذا تبين للمحكمة أن المتهم جدير
بــالــرأفــة ه ــي االم ـت ـنــاع ع ــن النطق
بالعقاب أو وقــف تنفيذ العقوبة،
كما توجد بدائل أخــرى للتخفيف
م ــن تـنـفـيــذ ه ــذه ال ـع ـقــوبــة إذا كــان
حسن السيرة والسلوك ،هي
المتهم َّ
اإلفراج الشرطي عن المحكوم عليه
بـعــد ثــاثــة أربـ ــاع ال ـم ــدة أو العفو
األميري عن العقوبة المحكوم بها
أو استبدالها أو تخفيضها ،وهذه
ال ــوس ــائ ــل تـكـفــي لـلـحــد م ــن قـســوة
عقوبة الحبس بالنسبة للجرائم
البسيطة وال يحتاج األمر إلى إلغاء
العقوبة كلية أو استبدالها بعقوبات
كاألعمال االجتماعية أو التدابير
العالجية.

الترافع في القضايا الجزائية
* ه ــل ي ـجــب أن ي ـت ــراف ــع وك ــاء
النيابة العامة أم ــام المحكمة في
جميع القضايا الجزائية؟

 األصــل في الدعاوى الجزائيةهــو الـمــرافـعــة الـشـفــويــة ،س ــواء من
جانب النيابة العامة ،أو المتهم ،أو
محاميه ،على اعتبار أن المحكمة
ا لـجــزا ئـيــة تحكم بما يطمئن إليه
وج ــدان ـه ــا ،وذل ــك عـكــس ال ــدع ــاوى
المدنية والتجارية ،حيث يعتمد
على إبداء الدفاع كتابة في مذكرات
يتبادلها الخصوم ،على اعتبار أن
األدلة فيها محددة ومقيدة ،طبقا
لما ينص عليه القانون لإلثبات في
المواد المدنية والتجارية.
ومع ذلك ،فإن قانون اإلجراءات
الـ ـج ــزائـ ـي ــة وق ـ ــان ـ ــون ال ـم ــراف ـع ــات
المدنية والتجارية لم يــرد فيهما
أي ن ــص ُي ـل ــزم الـمـحـكـمــة بـسـمــاع
الـمــرافـعــة الـشـفــويــة ،أو بــاالكـتـفــاء
بما يتقدم به الخصوم من مذكرات
مـكـتــوبــة ،بــل يخضع ذل ــك لتقدير
الـمـحـكـمــة ،وف ــق طـبـيـعــة وظ ــروف
الدعوى ومدى أهميتها.
وبالنسبة للدعاوى الجزائية،
فإن النيابة العامة تتقدم للمحكمة
المختصة في كل قضية بصحيفة
االت ـه ــام ،وبـقــائـمــة بــأدلــة اإلث ـبــات،
التي تغني عن المرافعة الشفوية،
ول ـه ــذا تـكـتـفــي الـمـحـكـمــة بـ ــأوراق
الــدعــوى عــادة فــي قضايا الجنح،
وفـ ـ ــي قـ ـض ــاي ــا الـ ـجـ ـن ــاي ــات قـلـيـلــة
األه ـم ـي ــة ،وتـكـتـفــي ب ـس ــؤال وكـيــل
النيابة العامة الحاضر بالجلسة
عن طلبات النيابة العامة ،فيجيبها
بــأن النيابة العامة تكتفي بمواد
اإلح ـ ــال ـ ــة ،وال ـم ـق ـص ــود ب ــذل ــك هــو
اإلحالة إلى تقرير االتهام وقائمة
أدلة اإلثبات.
أمــا فــي القضايا المهمة ،مثل:
ق ـضــايــا أم ــن ال ــدول ــة ،أو جـنــايــات
القتل العمد ،أو غيرها من القضايا
التي تتابعها أجهزة اإلعالم ،ويهتم
بها الرأي العام ،فإن وكيل النيابة
الـحــاضــر بالجلسة يـحــرص على
إعــداد مرافعة شفوية يشرح فيها
وقــائــع ال ــدع ــوى ،وظ ــروف ارتـكــاب
الـتـهـمــة ،ويـسـتـعــرض منها األدلــة
على ثبوت ارتكابها ،وبيان مدى
خطورتها وإ خــا لـهــا بالمصلحة
العامة وبأمن المجتمع.
وال ي ـت ـســع ال ـم ـج ــال لـلـمــرافـعــة
الشفوية فــي جميع القضايا ،ألن
ذلك يستغرق وقتا طويال وجهدا
شــاقــا ال يـتـنــاســب م ــع ك ـثــرة عــدد
القضايا المتداولة أمام المحاكم.
* هــل يــوجــد تـعــاون دول ــي بين
النيابة الـعــامــة فــي الـكــويــت وبين
النيابات األخرى بالدول األجنبية؟
 ن ـ ـعـ ــم ،ه ـ ـنـ ــاك تـ ـ ـع ـ ــاون وث ـي ــقبـيــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة ف ــي الـكــويــت

وبين جميع دول الخليج ،والدول
ال ـعــرب ـيــة ال ـش ـق ـي ـقــة ،وغ ـي ــره ــا مــن
ً
ال ــدول األجـنـبـيــة ،عـمــا بما تنص
عليه اتفاقيات الـتـعــاون الثنائية
واإلقليمية والدولية التي ترتبط
بها الكويت مع غيرها من الــدول.
وح ـ ـتـ ــى ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـ ـل ـ ــدول ال ـت ــي
ال ت ــوج ــد ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن ال ـكــويــت
اتفاقيات للتعاون الــدولــي ،هناك
تعاون يتم وفقا لشروط المعاملة
بالمثل.
وه ــذا ال ـت ـعــاون ال ــدول ــي يشمل
تبادل المعلومات واألدلــة وتبادل
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ اإل عـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــات واألوراق
ال ـق ـضــائ ـيــة وت ـس ـل ـيــم الـمـجــرمـيــن
وتنفيذ األحكام الجنائية.

تعديالت مدد الحجز والحبس
االحتياطي في قضايا الجنايات
* م ــا رأي ـك ــم ف ــي ت ـعــديــات مــدد
الـ ـحـ ـج ــز والـ ـحـ ـب ــس االح ـت ـي ــاط ــي
الـمـعـمــول بـهــا حــالـيــا ف ــي قضايا
الجنايات؟
 منذ صــدور قانون اإلجــراءاتوالمحاكمات الجزائية كانت مدة
حجز المقبوض عليه  4أيام ،ومدة
الحبس االحتياطي  21يوما تجدد
لمدد ال تزيد فــي كــل مــرة على 15
يوما ،ســواء في قضايا الجنايات
أو الجنح.
واس ـت ـم ــر ال ـع ـم ــل بـ ـه ــذه ال ـم ــدد
عشرات السنين إلى أن عدل المشرع
بموجب القانون رقم  3لسنة 2012
مدة حجز المقبوض عليه إلى 48
ساعة بــدال مــن  4أي ــام ،وعــدل مدة
الـحـبــس االحـتـيــاطــي إل ــى  10أيــام
ب ــدال مــن  21يــومــا ت ـجــدد ل ـمــدد ال
تزيد في كل مرة على  10أيام بدال
م ــن  15ي ــوم ــا ،س ـ ــواء ف ــي قـضــايــا
الجنايات أو الجنح.
ولــم يكن هــذا التعديل مالئما،
لتعارضه مــع مصلحة التحقيق،
ف ـضــا ع ــن أنـ ــه كـ ــان ي ـع ــوق رج ــال
األمن والتحقيق عن إتمام أعمالهم
ع ـل ــى ال ــوج ــه األكـ ـم ــل ف ــي الـكـشــف
ع ــن ال ـج ــرائ ــم وض ـبــط مــرتـكـبـيـهــا،
لقلة الـمــدد المشار إليها ،التي ال
تتناسب مع بعض أنواع الجرائم،
ك ـجــرائــم ال ـق ـتــل ،وج ــرائ ــم الـســرقــة
ال ـخ ـط ـي ــرة ،وج ــرائ ــم االتـ ـج ــار فــي
ال ـم ـخ ــدرات ،وج ــرائ ــم أم ــن الــدولــة
الــداخـلــي والـخــارجــي .وقــد بــادرت
النيابة العامة من واقــع التطبيق
ال ـع ـم ـل ــي إل ـ ــى إبـ ـ ـ ــداء رأي ـ ـهـ ــا ب ـهــذا
ال ـخ ـصــوص فــي م ــذك ــرات رفعتها
إلى وزارة العدل ،للعمل على تعديل
هذه النصوص.

وأخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرا اق ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــرع
ب ــاالنـ ـتـ ـق ــادات الـ ـت ــي وجـ ـه ــت إل ــى
الـتـعــديــات ســالـفــة ال ــذك ــر ،فصدر
القانون رقم  35لسنة  ،2016الذي
أبقى على تعديل الـمــدد بالنسبة
لقضايا الـجـنــح ،وع ــاد إلــى المدد
ال ـت ــي كـ ــان م ـع ـم ــوال ب ـه ــا م ــن قـبــل
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـق ـض ــاي ــا الـ ـجـ ـن ــاي ــات،
فــأصـبـحــت م ــدة حـجــز الـمـقـبــوض
عليه في قضايا الجنايات ال تزيد
على  4أيام ،وفي قضايا الجنح ال
تــزيــد عـلــى  48س ــاع ــة ،وأصـبـحــت
مدة الحبس االحتياطي في قضايا
الـجـنــايــات ال تــزيــد عـلــى  21يوما
ت ـجــدد ل ـمــدد ال تــزيــد ف ــي ك ــل مــرة
على  15يوما ،وفي قضايا الجنح
ال تزيد على  10أيام تجدد لمدد ال
تزيد في كل مرة على  10أيام.
وأرى أن ه ــذا الـتـعــديــل األخـيــر
هو الذي يحقق مصلحة التحقيق،
ويتفق مع الرأي الذي أبدته النيابة
الـ ـع ــام ــة واسـ ـتـ ـج ــاب لـ ــه ال ـم ـش ـ ِّـرع
الكويتي.
* مــا رأيـكــم فــي تعيين عــدد من
اإلناث في وظائف النيابة العامة؟
وهل تصلح وكيالت النيابة العامة
للعمل في كل النيابات ،وفي جميع
أعـ ـم ــال الـتـحـقـيــق وال ـت ـص ــرف في
القضايا الجنائية؟
 تجربة التحاق اإلناث بالعملفــي الـنـيــابــة الـعــامــة رائـ ــدة ،وثبت
ن ـجــاح ـهــا ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـق ـضــائــي
الـكــويـتــي ،وفــي كثير مــن األنظمة
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـم ـقــارنــة ف ــي الـعــديــد
م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة واألج ـن ـب ـي ــة.
ول ـ ـيـ ــس ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــا ي ـم ـن ــع م ـ ــن أن
ت ـب ــاش ــر وكـ ـي ــات ال ـن ـي ــاب ــة جـمـيــع
أعـ ـم ــال الـتـحـقـيــق وال ـت ـص ــرف في
كــل النيابات ،السيما فــي نيابات
األح ـ ـ ـ ــداث واألحـ ـ ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة
واألمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـع ــام ــة ،وغـ ـي ــره ــا مــن
النيابات الجزئية العادية.
* هل هناك ما يمنع من تنفيذ
شق أحكام مع الشغل الذي تصدره
ال ـم ـح ــاك ــم ع ـل ــى ال ـم ـح ـكــوم ـيــن فــي
القضايا الـجــزائـيــة عندما تصدر
أحكام بالحبس مع الشغل والنفاذ؟
 ت ـن ـف ـيــذ شـ ــق ال ـش ـغ ــل ال ـ ـ ــواردب ــاألح ـك ــام ال ـجــزائ ـيــة ال يـمـنــع من
النظر فيه ،شريطة إعداد ضوابط
تدرسها النيابة العامة باالشتراك
مــع الـجـهــات الــرسـمـيــة فــي الــدولــة
ذات الصلة لتنفيذها ،مع مراعاة
ال ـ ـظ ـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة ل ـك ـي ـف ـيــة نـقــل
المحكومين لتنفيذ شــق الشغل،
وطبيعة أحكام الشغل ،واألحكام
التي يتم تنفيذها ،بعد النظر إلى
اإلمكانيات العملية.

روب سلطان ...ليس كمثله روب!
حضر المحاكمات العرفية وأمن الدولة وقضية عالء حسين
روب سلطان بوجروة ليس كمثله
روب عرفته المحاكم في الكويت حتى
اآلن ،ف ـهــو َمـ ــن ح ـضــر الـمـحــاكـمــات
العرفية وأمن الدولة وقضايا الرأي
الـعــام الـتــي شهدتها الـكــويــت منذ
السبعينيات حتى وقتنا الحاضر.
ب ـمــراف ـعــاتــه ال ـتــي ارت ـ ــدى فيها
ُ
«روب العدالة» ،والتي لم تخل من
واق ـع ـيــة الـجــريـمــة وآث ــاره ــا على
المجتمع والوطن وتشدد القانون
والفقه عليها ،كان قريبا من نفس
«ال ـض ـح ـي ــة» ،والـ ـت ــي ب ـطــش بها
الجناة ،جراء ما أقدموا عليه وأسرته
من جراء هذه الفاجعة!
ي ـص ــرخ بــأع ـلــى ص ــوت ــه ،ص ــادح ــا بــالـحــق،
مناديا بتوقيع أقصى العقوبات ،نضاال ودفاعا
عن حقوق المجتمع ،التي َّ
تجرأ بعض الجناة
عـلــى انـتـهــاكـهــا والـتـنـكـيــل ب ـهــا ،فـهــو وزم ــاؤه
في النيابة العامة أقسموا بالدفاع عن حقوق
ال ـم ـج ـت ـمــع وت ـط ـه ـي ــره م ــن الـ ـج ــرائ ــم ومــاح ـقــة
المجرمين.
ومثلما كان نصيبه في تمثيل النيابة العامة
في كبرى القضايا المهمة كان حاضرا في الدور
الرابع بقاعة  16بدائرة محكمة الجنايات في
يناير عام  ،2000ممثال للنيابة العامة في قضية
محاكمة عالء حسين ،رئيس الحكومة المؤقتة
َّ
التي شكلها النظام العراقي البائد إبــان غــزوه
الكويت عام  ،1990مطالبا بتوقيع عقوبة اإلعدام
بحقه ،بعد ثبوت ارتكابه  6تهم تتعلق بالسعي
والتخابر مع النظام العراقي بعهد صدام حسين.
ورغـ ــم الـ ـه ــدوء الـ ــذي يـضـفـيــه أث ـن ــاء ح ـضــوره
جلسات المحاكمة ،يعترض في الوقت المناسب
على طلبات ا لــد فــاع التي يقدمها للمحكمة ،وال

يترك مجاال للدفاع في التشكيك بأدلة النيابة عندما
يتم استجواب الشهود أمام المحكمة ،بل يشارك في
سؤال الشهود ،إليضاح بيان الشهادة أمام المحكمة،
للتدليل على سالمة االتهام.
ُ
لم تخل مرافعات بوجروة من سرد معاناة أهالي
الشهداء واألس ــرى والضحايا ،ومــن وصــف بشاعة
الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي الغاشم على
الكويت عند غــزوه عــام  ،1990ومــن محاولة النظام
الـعــراقــي الفاشلة فــي إيـجــاد حكومة بــاســم الكويت
مـتـعــاونــة مـعــه عـنــدمــا اخ ـت ــار الـمـتـهــم ع ــاء حسين
لرئاستها.
ورغـ ـ ــم نـ ـج ــاح م ــراف ـع ــات ــه وب ــراعـ ـت ــه ف ــي ص ــد كــل
م ـح ــاوالت ال ــدف ــاع ع ــن الـمـحـكــوم ع ــاء حـسـيــن أم ــام
القضاء ،وبثبوت اإلدان ــة بحقه في جرائم التعاون
والتخابر التي ارتكبها ،وصدور أحكام من محكمتي
أول درجــة واالستئناف بإعدامه ،فإنه لم يحزن من
ص ــدور حكم التمييز بالحبس الـمــؤبــد بحق عــاء،
ألنه يعتبر ذلك من العالمات الفارقة التي يتمتع بها
الـقـضــاء ،وتتمتع بها الكويت بـصــدور هــذا ُ
الحكم،
فضال عن أن التخفيف لم يكن لخطأ أو قصور في
التحقيق ،إنما مسألة تعود إلى المحكمة نفسها.
محاكمة عــاء حسين هــي فعال عــامــة فــارقــة في
ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت ...مـتـهــم ي ـعــود إل ــى بـ ــاده ب ـعــد 10
سنوات من جريمة ارتكبها ،وال يعود إليها إال وهو
مؤمن بقضائها ،الذي سمح لدفاعه بسماع الشهود،
واالن ـت ـقــال إل ــى بعضهم فــي ل ـنــدن ،واالس ـت ـمــاع إلــى
شهادة العديد ممن وردت أسماؤهم في المحاكمة،
ثم تستخدم محكمة التمييز مبدأ التخفيف معه إلى
السجن المؤبد ،ألنه عاد إلى وطنه ينفذ عقوبته منذ
عام  2000وحتى اآلن ،وقد ال يخرج منه حتى وفاته،
ألن عقوبة السجن المؤبد تطول عمر المحكوم كله،
ً
ما لم ينل عفوا.

زوايا ورؤى
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الحرية

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :ال يجوز العفو عن العقوبة أو الجريمة إال بعد صدور حكم التمييز
لم َأر من المناسب أن
أخوض في موضوع
العفو أمام تيار وطني
كاسح يطالب بالعفو عن
المتهمين في القضية
المعروفة بقضية اقتحام
المجلس ،فالعفو عن
العقوبة أو عن الجريمة
وفقا لنصوص الدستور
ال يجوز قبل صدور حكم
نهائي ٍّ
بات في هذه القضية
من محكمة التمييز.

العفو حتى لو
كان يشمل كل
آثار الجريمة
ورد االعتبار
القانوني
للمتهمين فإنه
لن يرد اعتبارهم
األدبي

أهنئ الشعب الكويتي بالحكم الذي
أصدرته محكمة التمييز في تاريخ /18
 2018 /2بــو قــف تنفيذ الحكم ا لـصــادر
م ــن مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف ب ـت ــاري ــخ /27
 2017 /11بإدانة المتهمين في القضية
ال ـم ـعــروفــة بـقـضـيــة اق ـت ـحــام الـمـجـلــس،
وهي القضية التي برأت فيها محكمة
ا لـجـنــا يــات (أول در ج ــة) ا لـمـتـهـمـيــن من
االت ـ ـهـ ــامـ ــات ال ـم ـن ـس ــوب ــة إل ـي ـه ــم ف ـي ـهــا،
بالحكم ا لــذي أ صــدر تــه بـتــار يــخ /12 /9
 ،2013وا لـ ـ ـ ــذي ج ـ ــاء ح ــا ف ــا ب ــأ س ـب ــاب
ر ســخ فيها حرية ا لــرأي و حــق التعبير
عنه بكل ا لــو ســا ئــل ،و قــد أ مــرت محكمة
التمييز بإطالق سراح المتهمين.
كما أ طـلــق الحكم ســراح قلمي ا لــذي
ً
ً
كــان مـغـلــوال مـقـيــدا ،خــال الـفـتــرة التي
كــان المتهمون مقيدي الحرية ،فلم أرَ
مــن الـمـنــاســب أن أخ ــوض فــي مــوضــوع
العفو أ مــام تـيــار و طـنــي كــا ســح يطالب
ب ــال ـع ـف ــو ع ــن ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ،ف ــال ـع ـف ــو عــن
العقوبة أو عن الجريمة وفقا لنصوص
ال ــدس ـت ــور ال ي ـج ــوز ق ـبــل ص ـ ــدور حـكــم
نهائي ٍّ
بات في هذه القضية من محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز ،ون ـس ــوق لـلـتــدلـيــل ع ـلــى ذلــك
ما يلي:
أوال -إهدار أصل البراء ة في اإلنسان
فــاالت ـهــام الـجـنــائــي ال ــذي وج ــه إلــى
هـ ــؤالء ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ،ب ــارت ـك ــاب ال ـجــرائــم
ً
ً
المنسوبة إليهم قد خلق واقعا جديدا
يناقض افـتــراض الـبــراء ة فــي اإلنـســان،
وه ـ ــي ق ــري ـن ــة ت ــرت ـب ــط ب ــاإلنـ ـس ــان مـنــذ
مـ ـي ــاده ،إل ــى أن ي ـصــدر ح ـكــم قـضــائــي
ونهائي بـ ٌّ
ـات يتناقض و هــذه القرينة،
بــإدا نــة المتهم فــي إ حــدى ا لـجــرا ئــم ،من
واقع ما قدمته جهات التحقيق من أدلة

وبيانات ،ومن واقع ما حققته المحكمة
ّ
ومحصته من
بنفسها من وقائع االتهام
أدلة وأوجه دفاع المتهمين.
وقد ّ
جسد الدستور هذا المبدأ فيما
تـنــص عليه ا ل ـمــادة ( )34مــن ا لــد سـتــور
من أن "المتهم بري حتى تثبت إدانته
ف ــي مـحــا كـمــة قــا نــو ن ـيــة تــؤ مــن ل ــه فيها
الـضـمــانــات ال ـضــروريــة لـمـمــارســة حق
الـ ــدفـ ــاع" ،فــال ـع ـفــو ع ــن الـمـتـهـمـيــن قـبــل
صــدور حكم نهائي بـ ّ
ـات ينطوي على
إهــدار قرينة الـبــراء ة فــي اإلنـســان ،إلى
أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي،
وحق اإلنسان في الدفاع وفي محاكمة
منصفة وعادلة أمام قاضيه الطبيعي،
و هــو ما يقتضي أن يصدر العفو بعد
المحاكمة و صــدور حكم نهائي و بـ ّ
ـات
بإدانة المتهم.
إذ يـ ـظ ــل م ـ ــن ي ـش ـم ـل ـه ــم ا لـ ـعـ ـف ــو مــن
الـمـتـهـمـيــن مــوصــومـيــن ب ـعــار الـجــرائــم
ا لـتــي نسبت إ لـيـهــم ،و خـيــر شــا هــد على
ذلك ما ورد في منطوق الحكم الصادر
ب ــإدا ن ــة ا لـمـتـهـمـيــن فــي قـضــا ئــه بحبس
المتهمين الخامس والستين والسابع
وا ل ـس ـت ـيــن ل ـمــدة س ـنــة م ــع و ق ــف تنفيذ
الحكم ،وإلزامهما بتوقيع تعهد بعدم
العودة إلى اإلجرام مجددا.
فــال ـع ـفــو ح ـتــى ل ــو ك ــان ع ـف ــوا شــامــا
ل ـل ـج ــري ـم ــة يـ ـمـ ـح ــو ك ـ ــل آثـ ـ ــارهـ ـ ــا وي ـ ــرد
اعـ ـتـ ـب ــاره ــم الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــإنـ ــه ل ـ ــن ي ــرد
اعتبارهم األدبي ،ومنهم قامات رفيعة
يـ ّ
ـدر ســون طالبهم فــي جامعة الكويت،
وبعضهم لهم باع في العمل السياسي
والـبــرلـمــانــي ،ومــواط ـنــون شــرفــاء يــدرأ
عنهم االتهام بــاإل جــرام ،و هــو ما أثبته
ا لـحـكــم ا ل ـصــادر مــن محكمة الجنايات
(أول در جـ ـ ـ ــة) بـ ـت ــار ي ــخ 2013 /12 /9
بـ ـب ــراء تـ ـه ــم عـ ـن ــدم ــا قـ ـ ــرر ف ـ ــي أس ـب ــاب ــه

أن ا لـمـتـهـمـيــن ه ــم أ ص ـح ــاب رأي ،وأن
نـفــوسـهــم لـيـســت ك ـن ـفــوس الـمـجــرمـيــن،
فلم يقصد أي منهم االعتداء على أحد
ب ـع ـي ـنــه أو مـ ـج ــرد اإل ي ـ ـ ــذاء أو ت ـخــر يــب
الـمـمـتـلـكــات ال ـعــامــة أو ال ـخ ــاص ــة ،ولــم
ً
يـثـبــت إ ط ــا ق ــا لـلـمـحـكـمــة أن أي وا ح ــد
ً
ً
منهم يعتنق رأيا منحرفا أو يدعو إلى
الفتنة أو تـهــو يــن ا لـحـكــم فــي ا لـبــاد أو
أراد الكيد بالوحدة الوطنية ،أو حتى
بواعثه إجرامية.
ولهذا رفض المتهمون في الجناية
المعروفة بأحداث شارع محمد محمود
ف ــي م ـصــر ال ـع ـفــو ال ــذي أصـ ــدره رئـيــس
ا لـجـمـهــور يــة فــي حقهم بـتــار يــخ /1 /19
 ،2013وعندما أوقفت المحكمة السير
فــي الــدعــوى لـصــدور هــذا الـعـفــوّ ،
دوت
قاعة المحكمة بهتافات المتهمين ضد
الحكم ،ألن العفو يبقيهم مدانين بالعار
ال ــذي لـحــق بـهــم مــن ج ــراء ال ـجــرم الــذي
نسب إليهم ،مؤكدين براء تهم رافضين
قرار العفو الرئاسي.
ثانيا :حماية العدالة
ذل ــك أن م ــن ال ـض ـمــانــات ف ــي حـمــايــة
العدالة ما تنص عليه المادة ( )163من
أنه" :ال سلطان ألي جهة على القاضي
في قضائه ،وال يجوز بحال التدخل في
سير العدالة ،ويكفل القانون استقالل
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ويـ ـبـ ـي ــن ض ـ ـمـ ــانـ ــات ال ـق ـض ــاة
واألح ـك ــام ال ـخــاصــة بـهــم وأحـ ــوال عــدم
قابليتهم للعزل".
و صـ ـ ــدور ع ـف ــو ع ــن ا ل ـع ـق ــو ب ــة أو عــن
الـجــريـمــة بــإلـغــاء آثــارهــا يـنـطــوي على
ت ــدخ ــل ف ــي س ـي ــر الـ ـع ــدال ــة ،ويـتـمـخــض
عــدوانــا عـلــى اسـتـقــال الـقـضــاء ،ولـهــذا
نــص دس ـتــور فــرنـســا  1958فــي الـمــادة

د .مصطفى البرغوثي*
( )65فـقــرة ثالثة على وج ــوب أخــذ رأي
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء ،ويـ ـص ــدر
المجلس رأ يــه بناء على توصية وز يــر
العدل.
كما يجب أن يــو قــع ر ئـيــس الحكومة
ووزير العدل على قرار العفو إلى جانب
رئيس الجمهورية طبقا للقرار رقم /58
 1271الصادر بتاريخ .1958 /12 /22
وإذا كان دستور الكويت قد أقر العفو
عن العقوبة والعفو عن الجريمة مطلقا
م ــن ه ــذا ال ـق ـيــد الـ ــذي ف ــرض ــه الــدس ـتــور
ال ـف ــرن ـس ــي ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ح ــق الـعـفــو
فيما نصت عليه المادة  75من الدستور
مــن أن ــه "لــأمـيــر أن يعفو بـمــرســوم عن
ال ـع ـقــوبــة أو أن ي ـخ ـف ـض ـهــا ،أمـ ــا الـعـفــو
الشامل فال يكون إال بقانون وذ لــك عن
الـجــرائــم المقترفة قـبــل اق ـتــراح الـعـفــو"،
ف ـ ــإن الـ ـق ــاع ــدة فـ ــي ت ـف ـس ـيــر ال ـن ـص ــوص
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ه ـ ــي وجـ ـ ـ ــوب ت ـف ـس ـيــرهــا
بــاع ـت ـبــارهــا وحـ ــدة واحـ ـ ــدة ،ف ــا يـجــوز
اس ـت ـخ ــدام ح ــق ال ـع ـفــو ع ــن ال ـع ـقــوبــة أو
العفو ا لـشــا مــل عــن الجريمة فــي قضية
ال ت ـ ــزال م ـن ـظ ــورة أم ـ ــام ال ـم ـح ــاك ــم ،ولــم
ي ـف ـصــل ف ـي ـهــا ب ـح ـكــم ن ـهــائــي بـ ـ ـ ٍّ
ـات ،لـمــا
يـنـطــوي عـلـيــه ذل ــك مــن تــدخــل فــي سير
ا لـعــدا لــة وا لـمـســاس باستقالل القضاء،
وللحديث بقية في تفسير المادة  75من
الدستور التي قــررت سلطة هــذا العفو
وفقا لداللة عباراتها وألفاظها ومقاصد
المشرع الدستوري بنصها ،وهو تفسير
يتوافق وأحكام المادتين ( )34و()163
من الدستور في حماية العدالة وصون
حق المتهم في محاكمة منصفة عادلة،
فضال عن التوافق مع أحكام المادة 162
مما نصت عليه مــن أن شــرف القضاء،
ونزاهة القضاة وعدلهم ،أ ســاس الملك
وضمان للحقوق والحريات.

« ستراتفور»

من كوريا الشمالية إلى واشنطن ...دورك
اآلن
بموافقة كوريا الشمالية على عقد قمة مع أميركا بشأن السالح
النووي في مايو المقبل تكون قد مهدت الدرب أمام رد الواليات
المتحدة ،وستضغط كوريا الجنوبية بقوة الستئناف الحوار
وتخفيف التوتر بين الكوريتين كي تتمكن سيول من التركيز على
مشاكلها االقتصادية المحلية.
حــدد القائد الكوري الشمالي كيم يونغ أون أوا خــر
ً
شهر أبريل موعدا للقمة الثالثة بين الكوريتين التي
ُ
ستعقد في بانمنجوم ،كذلك أعلن كيم أنه مستعد لعقد
محادثات مع الواليات المتحدة بهدف تطبيع العالقات
ونـ ــزع األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة م ــن ش ـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة،
ً
وأ عــرب أيضا عن استعداده لتعليق التجارب النووية
ّ
والصاروخية البالستية خالل فترة الحوار ،وأكــد كيم
ّ
أن نزع األسلحة النووية شكل رغبة والده األخيرة قبل
ً
وفاته وأنه غاية يرغب فيها هو أيضا .
م ــن الـ ـض ــروري أن نـفـهــم م ــا ت ـقــولــه ك ــوري ــا الـشـمــالــي
وال تقوله ،فال يقتصر نــزع األسلحة النووية من شبه
ال ـج ــزي ــرة ال ـك ــوري ــة ع ـلــى إزال ـ ــة قـ ــدرة ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
ً
ا ل ـنــوو يــة ،بــل يشمل أ ي ـضــا بنية ا ل ـقــوات األ مـيــر كـيــة في
شـبــه الـجــزيــرة وربـمــا المظلة الـنــوويــة األمـيــركـيــة فــوق
كوريا الجنوبية ،باإلضافة إ لــى ذ لــك أعلن كيم أن نزع
أسلحة كــور يــا الشمالية ا لـنــوو يــة يرتبط بضمان أمن
حكومته وإزالة المخاطر التي تهدد الشمال ،لكن كوريا
ً
الشمالية تعتبر دوما القوات العسكرية األميركية في
ً
الجنوب خطرا يهددها .كذلك قد ال يشمل تعليق الشمال
التجارب النووية والصاروخية األنظمة القصيرة المدى
(قدمت كوريا الشمالية ما يبدو أنه نوع ّ
ّ
معدل من نظام
صواريخ إسكندر خــال عرضها العسكري األخير ،إال
أ نـهــا لــم تختبر بـعــد هــذه األ نـظـمــة) .كــذ لــك قــد ال يشمل
ً
هذا التعليق إطالق األقمار االصطناعية ،علما أن كوريا
الشمالية تدعي أن هذا من حقوقها الدولية.
نـجـحــت كــوريــا الـشـمــالـيــة بـخـطــوتـهــا ه ــذه فــي وضــع
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي مــوضــع ي ـفــرض عـلـيـهــا ات ـخــاذ
ا لـخـطــوة ا لـتــا لـيــة ،إذ سـبــق أن أ عـلـنــت كــور يــا الجنوبية
موافقتها على القمة ،مع أن بعض التقارير غير المثبتة
ي ـش ـيــر إ لـ ــى أن ا ل ـج ـن ــوب أ ب ـل ــغ ا ل ـش ـم ــال أن ا ل ـتــدر ي ـبــات
العسكرية المشتركة مع ا لــوال يــات المتحدة األميركية
ُ
ً
ا ل ـم ـق ــرر ع ـقــد هــا ف ــي ش ـهــر أ ب ــر ي ــل ل ــن ت ـل ـغ ــى .إذا  ،عـلــى
ً
واشنطن راهنا أن تحدد ما إذا كانت مستعدة الستئناف
الحوار مع الشمال ،وكانت الشروط األميركية الرسمية
حتى اليوم أن تتمحور المحادثات حول نزع األسلحة
النووية فــي كــور يــا الشمالية ،وأن تعرب هــذه األخيرة
ع ــن ص ــدق ـه ــا م ــن خ ـ ــال ت ـع ـل ـي ـق ـهــا الـ ـتـ ـج ــارب ال ـن ــووي ــة
والصاروخية.
ّ
قدمت بيونغ يانغ كال هذين الشرطين ،لكن واشنطن
مــا كــانــت تــريــد اسـتـئـنــاف ال ـح ــوار إل ــى أن تـبـلــغ كــوريــا
ً
الشمالية حالة أكثر سوء ا من جراء العقوبات والعزلة،
فال ترغب واشنطن في جولة أخرى من الحوار تقود بكل
بساطة إ لــى تأخير إ ضــا فــي ال يلحق ببرنامج أسلحة
كوريا الشمالية أي ضرر ،ويرجئ أي قرار أو صراع بدل
أن يحل المشكلة اليوم.
م ـ ّـه ــدت ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ال ـ ــدرب أمـ ــام رد ال ــوالي ــات
المتحدة ،وستضغط كوريا الجنوبية بقوة الستئناف
الحوار وللتخفيف من التوتر بين الكوريتين كي تتمكن
سيئول من التركيز على مشاكلها االقتصادية المحلية،
كذلك ستخرج الصين وروسيا عن صمتهما وستطالبان
ً
بأن يكون رد الواليات المتحدة إيجابيا .
لطالما شددت واشنطن على أنها تريد تنظيم حملة
من الضغط األقصى ،وحظيت في ذلك بتأييد حلفائها
األ ســا سـيـيــن ،بـمــا فيهم ا لـيــا بــان ا لـتــي تخشى أي تبدل
مفاجئ في موقف الواليات المتحدة ،ولكن إذا استأنفت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ح ــواره ــا مــع ال ـش ـمــال ال ـيــوم فــإنـهــا
تخاطر باالصطدام بنتائج مماثلة للجهود السابقة،
أم ــا إذا رف ـضــت ذل ــك ف ـت ـخــاطــر ب ـت ـقــويــض عــاق ـت ـهــا مــع
كوريا الجنوبية وبمواجهة تبدل في التعاون الدولي
ً
للمضي قدما في استراتيجية االحتواء .على غرار والده
وجده من قبله برهن كيم يونغ أون (في الوقت الراهن
على األقل) عن مهارة كبيرة في قراء ة الوضع الدولي،
وهــو يـبــذل قـصــارى جـهــده السـتـغــال هــذه االخـتــافــات
في المواقف بغية كسب الوقت والمساحة .ننتظر اآلن
الخطوة التالية من واشنطن.

ياسر عبد العزيز*

ُ
"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" .عبارة قالها
ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ،رضي الله عنه ،في دفاعه
عن مظلوم قبل نحو ثالثة عشر قرنا فذهبت مثال يستشهد به ،أما
غاندي فقال" :أنت ال تستطيع مصافحة يد مقيدة" ،في حين مارتن
ُ
لوثر كينغ قال" :إن الحرية ال تمنح طوعا ،بل تنتزع من الظالمين".
وما من مبالغة في القول إنه ما من شعب يعاني غياب الحرية
مثل الشعب الفلسطيني ،فما الحرية التي نناضل من أجلها ،والتي
دف ــع ع ـشــرات اآلالف حـيــاتـهــم ثـمـنــا لـلـحـصــول عـلـيـهــا ،وق ــدم مئات
اآلالف سنوات عمرهم في األســر لنيلها؟ هل هي حق الشعوب في
تقرير مصيرها دون إكراه؟ أم هي تحرر الشعب من قيود االحتالل
واضطهاده؟ أم هي حرية الالجئين في ممارسة حقهم في العودة إلى
ديارهم التي هجروا منها؟ أم هي حرية التنقل في وطننا من مكان
آلخر دون الخضوع لحواجز التفتيش ،وقيود الجدار ،أو المنع من
دخول مناطق شاسعة يحتلها المستوطنون المستعمرون؟
أم هــي حــريــة الـطــالــب فــي الــذهــاب إلــى أي جامعة يــريــد ،وحرية
المريض في تلقي العالج واختيار مكان عالجه؟ أم هي حرية أهل
غزة في الدخول والخروج إلى باقي مناطق فلسطين أو إلى أي مكان
يريدون السفر إليه؟ أليست هي حرية العبادة التي يحرم منها معظم
الشعب الفلسطيني؟ أم هي حقنا في الوصول إلى القدس المحاصرة؟
أم هي حق العامل في أن يتحرر مما تتعرض له كرامته من إهانات
على الحواجز ،وفــي مكان العمل ،وفــي معيشته؟ أم أنها الحق في
حرية التعبير واألقوال واألفعال سواء توافقت أم اختلفت مع الحكام
وأصحاب السلطة؟
أم هي حق كل فتى وفتاة في الحصول على التعليم المناسب،
وفرص العمل التي تناسب كفاءاتهم دونما حاجة للجوء للواسطة
أو المحسوبية؟ أم هي الحق في اختيار الــرأي واالتجاه السياسي
دونما خوف أو قلق؟ أم أنها حق الناس في انتخاب من يمثلونهم
ومن يحكمونهم دوريا ودون تأجيل أو تأخير؟ أم هي الحق في أن
يعيش اإلنسان بكرامة ،وأن يتعلم بكرامة ،وأن يعامل بكرامة؟
إنها كل ذلك وأكثر ،ولعلها المفتاح والمدخل الحقيقي لإلبداع
الـخــاق وال ـقــدرة على الـعـطــاء والـمـشــاركــة ،وهــي السبيل لتحقيق
السعادة اإلنسانية التي يحلم الناس بها ،غير أنه كما قال مارتن
لوثر كينغ "إن الحرية ال تمنح طوعا بل تنتزع انتزاعا من الظالمين"،
وما من شعب حقق حريته دون أن يناضل من أجلها.
وإذا كانت العبودية هي أسوأ أشكال الحرمان من الحرية ،فإن أشد
ً
َ
المستعبد لعبوديته ،وعدم معرفته
أنواع العبودية ذال ،هو عدم إدراك
بمعنى الحرية وطعمها ،وبالتالي عدم قدرته على الكفاح من أجلها،
ْ
والمستع ِبدين إال أولئك الذين يمتهنون،
وال يوجد أسوأ من الظالمين
من أجل مصالحهم ،تبرير االستعباد واالضطهاد والقمع ،ويدعون
للتعايش معه ،وكما قال أحد الكتاب فإن "هناك من يناضلون من أجل
الحرية ،وهناك من يطالبون بتحسين شروط العبودية" ،وينطبق ذلك
على من يحاولون الترويج لمشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية.
صحيح أن معارك بعض الشعوب كانت أسهل من غيرها ،ولكن
ذلك ال يغير حقيقة أنها جميعها ناضلت من أجل حريتها ،وليس
مصادفة أن أشد المتضامنين مع الفلسطينيين هي الشعوب التي
قاست أكثر من غيرها في النضال من أجل الحرية ،بعضها ناضل
لـلـتـحــرر مــن االس ـت ـع ـمــار ،وبـعـضـهــا نــاضــل لـلـتـحــرر مــن االح ـتــال،
وبعضها ناضل للتحرر من العبودية ،وبعضها ناضل للتحرر من
التمييز واالضطهاد العنصري ،وكثير منها ما زال يناضل للتحرر من
الفقر والعوز والتخلف التنموي واستغالل الدول األخرى لثرواتها.
ولذلك صدق قول نيلسون مانديال عندما قال "الحرية ال يمكن
ً
ً
أن تعطى على جرعات فإما أن يكون اإلنسان حرا أو ال يكون حرا".
في كل عقد ،وفــي كل عصر ،تبرز قضية شعب مناضل من أجل
حريته لتتصدر المشهد ،فتصبح قضية الضمير العالمي ،فكفاح
شعب الجزائر ضد االستعمار احتل ذلك الموقع في الخمسينيات،
وفي السبعينيات كانت فيتنام بنضالها ضد العدوان محط أنظار
العالم ،وفــي الثمانينيات جــذب نضال الشعب األيرلندي تعاطف
الـعــالــم ،كـمــا احـتــل نـضــال شـعــب جـنــوب إفــريـقـيــا ضــد األبــارتـهــايــد
موقع الصدارة.
وســواء أرادت إسرائيل أم لم تــرد ،وســواء أحــب ترامب ذلــك أم لم
يحب ،فإن قضية الشعب الفلسطيني هي اليوم قضية الحرية األولى
في العالم ،وما من قول أبلغ مما قاله نيلسون مانديال يوم تحررت
جنوب إفريقيا "إن حريتنا لن تكتمل بــدون حرية الفلسطينيين"،
وما أكده "بأن قضية فلسطين هي قضية الضمير اإلنساني األعظم
في عصرنا".
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ً
الشرق األوسط يتغير ثقافيا
كان تهافت قدرة اإلسالم السياسي
على تقديم رؤية صالحة للتفعيل في
ظل متغيرات العصر ،أحد العوامل
التي قللت النزعة المحافظة في
المنطقة ،وفتحت المجال أمام دعوات
الحداثة والعصرنة.
ال جــديــد فــي أن ال ـشــرق األوس ــط يـتـغـيــر ،إذا
كــان الـحــديــث يـجــري عــن الـتـحــوالت السياسية
الدراماتيكية التي ضربت المنطقة منذ اندلعت
ً
االن ـت ـف ــاض ــات ف ــي عـ ــام  ،2011ف ـقــوضــت دوال،
ً
وأشعلت حروبا أهلية في أخرى ،وغيرت أنظمة،
وتركت اإلقليم على فوهة بركان.
لكن هذا المقال ال ُيعنى بالتغيرات السياسية
الـ ـح ــادة ال ـت ــي ض ــرب ــت اإلق ـل ـي ــم ،ب ــل ي ــرك ــز على
مـ ــا ج ـ ــرى ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـث ـقــاف ـيــة
واالجتماعية؛ وهي تطورات ال تقل دراماتيكية
عما جرى على صعيد السياسة.
ل ـق ــد ط ـ ــرأت تـ ـح ــوالت ث ـق ــاف ـي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
جــوهــريــة عـلــى ع ــدد مــن دول اإلقـلـيــم الــرئـيـســة؛
مثل إيــران ،وتركيا ،والسعودية ،ومصر ،وهي
ً
ً
ت ـح ــوالت مــرتـبـطــة ارت ـب ــاط ــا واض ـح ــا بــالـتـطــور
ال ـس ـيــاســي ال ــراه ــن م ــن ج ــان ــب ،وم ـس ـت ـنــدة إلــى
تاريخ من المطالب واإلرهاصات ،التي تفاعلت
في الساحة المجتمعية لدول اإلقليم ،على مدى
أكثر من عقدين ،من جانب آخر.
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــور ال ـ ـفـ ــائ ـ ـتـ ــة ل ـ ــم تـ ـه ــدأ
االحتجاجات المناصرة لحقوق النساء في إيران،
بـعــدمــا اتـضــح أن أغـلـبـيــة مــن الـشـعــب اإليــرانــي
بــاتــت مـعـتــرضــة عـلــى ال ـقــوان ـيــن وال ـم ـمــارســات
التي تستهدف الحد من حرية النساء في قضية
الملبس.
ً
ظــل "ال ـت ـشــادور" النسائي التقليدي مــرادفــا
ً
شكليا للنسق السياسي الــذي اعتمدته الثورة
اإليرانية منذ وصلت إلى السلطة ،في عام ،1979
لكن هذا الحجاب المميز ،ذا الداللة السياسية
ً
التي ال تخفى على أحد ،لم يعد مقبوال من أكثرية
الشعب اإليراني كما يبدو.
في شهر فبراير الماضي ،حذر تقرير أصدره
مــركــز األبـحــاث االستراتيجية التابع للرئاسة
اإليرانية من اتساع نطاق االحتجاجات الرافضة
ً
لـسـيــاســات فــرض نـمــط مـحــدد للحجاب قـســرا،
ً
تجاوبا مع مطالب نسائية ،يدعمها قطاع واسع
من الــرجــال ،بإتاحة حرية اختيار غطاء الــرأس
الذي ترتديه المرأة اإليرانية.

ل ــم ت ـكــن ت ـلــك االح ـت ـج ــاج ــات ول ـي ــدة الـلـحـظــة
الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة الــراه ـنــة كـمــا يعتقد
ال ـب ـعــض ،لـكـنـهــا جـ ــاءت كـتـعـبـيــر ع ــن تـ ــراث من
االحتجاج والرفض من قبل قطاعات واسعة من
النساء لــإجــراء ات ذات الطابع القانوني ،التي
ً
ً
تفرض نمطا معينا للملبس.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن وك ــال ــة "إي ـس ـنــا"
اإليرانية ،فإن استطالعات رأي موثوقة تشير إلى
أن "أغلبية بين الشعب اإليراني تعتقد أن ارتداء
الحجاب من عدمه حق مبدئي من حقوق النساء،
ويجب أال تفرضه الدولة عليهن".
ويؤكد مدير مركز "إيسبا" اإليراني لألبحاث،
محمد أغــاســي ،أن استطالعات ال ــرأي تفيد أن
نحو ربع نساء إيران فقط ما زلن يؤيدن ارتداء
"التشادور" ،الذي انخفضت الرغبة في ارتدائه
ً
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وفي تركيا ،اندلعت االحتجاجات النسائية،
ف ــي م ــواك ـب ــة االحـ ـتـ ـف ــاالت ب ــذك ــرى يـ ــوم ال ـم ــرأة
العالمي ،حيث احتشد اآلالف من النساء في جادة
االستقالل ،باسطنبول ،وبينهن من طالب بمنح
ً
المرأة المزيد من الحريات ،وتمكينها مجتمعيا،
فــي حلقة مــن سلسلة طويلة مــن االحتجاجات
المتواترة في االتجاه ذاته.
تـخــوض الـمـعــارضــة الليبرالية مـعــركــة ضد
س ـيــاســات الــرئ ـيــس إردوغ ـ ـ ــان ال ـت ــي تـسـتـهــدف
إقــرار قوانين ذات طابع محافظ ،أو التي تدعو
النساء إلــى زي ــادة النسل ،أو تصريحاته التي
ً
يرى البعض أنها تعكس تصورا يليق بخالفة
وس ـل ـط ـنــة ،ول ـي ــس ب ــدول ــة عـلـمــانـيــة اسـتـهــدفــت
االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
وفي السعودية تجري التحوالت االجتماعية
غير المسبوقة بقيادة ولي العهد األمير محمد
بن سلمان ،بإيقاع مذهل ،وتحظى على ما يبدو
بقدر كبير من التأييد في قطاعات الشباب ،التي
تمثل أغلبية حاسمة بين الجمهور السعودي.
كانت قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارات،
وحـ ـض ــور مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ث ــم ال ـس ـمــاح
بالحفالت الغنائية ،تتوالى ،بمواكبة تحديثات
اقتصادية واجتماعية ،ضمن رؤية  ،2030التي
ترتكز على تمكين الشباب ،وإتاحة المزيد من
ال ـفــرص االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والعلمية
لهم .لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تحدث
تلك التطورات الجذرية في المجتمع السعودي
بتلك السالسة ،ورغــم عــدم وجــود استطالعات
رأي يمكن االستشهاد بها للتأكيد على قبول تلك
التحوالت ،فإن التقارير الصحافية التي تعدها
ً
وسائل اإلعالم الدولية المعتبرة تؤكد أن تأييدا
ً
واسعا لها يساندها ويسهل تفعيلها.

الموسوعة الدستورية
وفي مصر ،يمكن القول إن الفترة التي وصلت
فـي ـهــا تـ ـي ــارات اإلسـ ـ ــام ال ـس ـيــاســي ("اإلخـ ـ ـ ــوان"
وال ـس ـل ـف ـيــون) إل ــى م ـفــاصــل ال ـح ـك ــم -س ـ ــواء في
الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012
الملغى ،أو في برلمان "اإلخوان" المنحل ،ورئاسة
مــرســي -تــركــت المجتمع أكـثــر رغـبــة فــي تأييد
الـحــريــات االجتماعية ،وأق ــل مـطــاوعــة لــدعــاوى
المحافظة والتزمت الديني.
ثـمــة مــامــح رئـيـســة لـلـتـطــورات االجتماعية
والثقافية في بلدان منطقة الشرق األوسط؛ وهي
مالمح تتعلق بحرية المرأة ،ودورها ،وحضورها
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال الـ ـ ـع ـ ــام ،وت ـم ـك ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب عـلــى
المستويات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية،
وتراجع دور اإلسالم السياسي في تأطير الحالة
االجتماعية .تحدث تلك التطورات بإرادة ودعم
وقـ ــرارات تــأتــي مــن الـقـيــادة السياسية ،لكن ما
ً
يجعلها أك ـثــر ت ـج ــذرا ف ــي الـبـيـئــة االجـتـمــاعـيــة
والثقافية ،وأكثر قابلية لالستدامة ،أنها تحظى
بتأييد قطاعات عريضة من الجمهور .لقد أدت
ً
ً
وســائــل الـتــواصــل االجتماعي دورا رئـيـســا في
بلورة تلك التطورات؛ إذ أتاحت لقطاعات الشباب
ال ــواس ـع ــة ،وال ـن ـس ــاء ،ال ـت ـفــاعــل ،ورفـ ــع ال ـصــوت،
والتعبير عن الرأي ،وتصليب المواقف ،والمناداة
بــ"الـحـقــوق" .وبسبب التغيرات المتسارعة في
المجال االتصالي ،زاد اتصال الشباب والمرأة في
منطقة الشرق األوسط بالنسق الغربي الليبرالي،
عبر التعرض لمضامين إعالمية وفكرية وثقافية
ذات طابع عالمي.
باتت قطاعات الشباب ،التي تشكل الغالبية
العظمى من سكان المنطقة ،أكثر قدرة على فهم
األنساق االجتماعية األكثر حداثة ،وأكثر رغبة
في مقاربتها في مجتمعاتها.
ً
وبسبب ق ــدرة القطاعات األصـغــر سـنــا على
التواصل والتأثير ،راح المجتمع يصوغ مطالبه
الجديدة ،ويسندها بالحجج والذرائع ،ويتواصل
من أجل تفعيلها ،وهو أمر تمكن بعض القادة من
إدراكه .كان تهافت قدرة اإلسالم السياسي على
تقديم رؤيــة صالحة للتفعيل في ظل متغيرات
ال ـع ـصــر ،أح ــد ال ـعــوامــل ال ـتــي قـلـلــت م ــن الـنــزعــة
المحافظة فــي المنطقة ،وفتحت الـمـجــال أمــام
دعوات الحداثة والعصرنة.
ستكون هناك مقاومة من القوى المحافظة
ً
ف ــي الـمـنـطـقــة ب ـكــل تــأك ـيــد ،وخ ـص ــوص ــا عـنــدمــا
س ـت ـص ـطــدم س ـي ــاس ــات ال ـت ـحــديــث االج ـت ـمــاعــي
والـثـقــافــي بما تدعيه تلك الـقــوى مــن "ثــوابــت"،
وسـيـكــون منبع الـخـطــورة فــي ه ــذا االدع ــاء أنــه
ُيقدم للجمهور بوصفه "تعاليم دينية" أو "ركائز
هوية".
* كاتب مصري
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أول العمود:
 ١٢مـلـيــون دوالر هــي حصيلة مـبـيـعــات الـكـتــب فــي معرض
القصيم للكتاب الذي أقيم في فبراير الماضي ،هذا الرقم ينبئ
بأشياء كثيرة إيجابية ،ومن بينها وأهمها التغيير االجتماعي
الذي لم يغب يوما عن المجتمع السعودي.
***
من يتصفح كتاب "الموسوعة الدستورية" للباحث المثابر
عبدالله نجيب الـمــا ،الـجــزء األول ،ال يسعه إال أن يقدر بكثير
م ــن االم ـت ـن ــان ه ــذا ال ـم ـج ـهــود الـتــوثـيـقــي ال ـم ـف ـقــود ف ــي المكتبة
الكويتية ،وهو قد وعد بإتمام الجزأين الثاني والثالث من مسيرة
الديمقراطية الكويتية حدثا بحدث.
األس ـتــاذ عبدالله الـمــا ،مــن شـبــاب الـكــويــت الــواعـيــن بأهمية
الدستور والحكم الدستوري لتالزمه مع توفير الكرامة لإلنسان
وتحقيق العدالة والمساواة ومتطلبات غــرس حقوق اإلنسان،
وهذه الموسوعة التي أهداني مشكورا نسخة منها تضم ٧٣٤
صفحة مقسمة إلى  ٢٣موضوعا موثقا بشكل متقن مثل أسماء
المرشحين ،واألعضاء ،ومن نجح ومن لم يحالفه الحظ ،ونتائج
انـتـخــابــات ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة ،وت ـعــديــات الــائ ـحــة الــداخـلـيــة
للمجلس ،وميزانيات المجلس المالية ،وأحكام إبطال المجالس
وح ــاالت الـحــل ،واسـتـقــاالت ال ـنــواب وتعيين الـ ــوزراء المحللين
والـتـشـكـيــات ال ــوزاري ــة ،ون ـبــذة ح ــول رؤس ــاء الـمـجــالــس وبــاقــي
مناصب المجلس موثقة منذ عام  ١٩٦٣إلى .٢٠١٧
المبهر هنا أن جهد التجميع والـبـحــث واإلعـ ــداد والطباعة
تحمله الباحث وحيدا ،مستعينا بالطبع بمشورة المتخصصين
وأصحاب الخبرة والمعلومة ،وستكون هذه الموسوعة الرائعة
كنزا يغني الباحثين والمراقبين السياسيين ،ويختصر عليهم
الوقت في الحصول على المعلومة والحدث ،وما نتمناه أيضا
أن تكون المعلومات المكثفة عــن تــاريــخ العمل الــدسـتــوري في
الموسوعة التي بين أيدينا اليوم مجاال للتداخل وإبداء الرأي،
خصوصا أنها في جزئها األول ،وستكون بال شك معينا لكتابة
ّ
التحليالت الفكرية واإلحصائية من قبل الباحثين والكتاب.
والجميل أيضا أن الباحث استشعر منذ سنوات قليلة مضت
أهمية البيئة الرقمية للمعلومة ،وقام بتصميم برنامج (الدستور
الـكــويـتــي) عـلــى الـ ـ ــ App Storeجـمــع فـيــه مـعـلــومــات كـثـيــرة عن
الموضوع الذي نتحدث عنه ،فكل الشكر للباحث عبدالله المال،
وكذلك كل من َّ
سهل وساهم بوقته في إعانته ليخرج لنا هذا العمل
القيم والمبهر حقا ،ونحن بانتظار الجزء الثاني الذي سيكون
بين أيدينا في وقت قريب.
نتمنى أن يتم اإلع ــان عــن هــذا اإلص ــدار فــي احتفالية تليق
بوثيقة الدستور التي طالما قدمت للكويتيين طــوق نجاة من
عواصف سياسية عصيبة.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.778

410

950

2.404 2.705 3.329

الصناديق منذ بداية العام %5.56 :أعلى أداء واألدنى %0.81
موسم الجمعيات العمومية وضخ مئات الماليين من التوزيعات
رغم
•
ّ
• حالة ترقب تسيطر على القرارات االستثمارية والبديل الودائع المصرفية
محمد اإلتربي

ارتفع المؤشر الوزني بنهاية
فبراير  0.49في المئة ،صعودا
إلى مستوى  413.98نقطة،
مقارنة بإقفاله في يناير الماضي
عند النقطة .411.98

عكس أداء الصناديق االستثمارية مــن بداية
الـعــام ضعف التعامالت والـخـمــول الــذي يسيطر
على سوق الكويت لألوراق المالية من بداية العام
وحالة الترقب للمتغيرات عموما.
وكان أعلى أداء للصناديق منذ بداية العام 5.56
في المئة ،في حين كان أدنى أداء  0.81في المئة.
ورغم حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة من
بداية العام ،استنادا للعديد من النتائج النامية
والـتــوزيـعــات المرتقبة مــن كبريات الشركات،
فإنه سرعان ما تبخرت تلك اآلمال بسبب حالة
الترقب التي تسيطر على الصناديق والمحافظ
وكبار المضاربين الذين لديهم كميات كبيرة
مــن األسـهــم ،ومــع بــطء الـســوق لــم يتمكنوا من
عمليات التنقل و بـنــاء المراكز بسبب الترقب
لـمـلــف تـقـسـيــم ال ـس ــوق ،واالن ـط ـب ــاع ب ــأن ســوق
المزادات تحديدا سيكون عبئا كبيرا وعقبة أمام
تعامالتهم ،السيما أنه يضم شريحة كبيرة من
الشركات المدرجة.
وبالرغم من أن فترة التوزيعات النقدية تكون
األن ـش ــط خ ــال ال ـع ــام ،ف ــإن ال ــواق ــع غ ـيــر ال ـمــأمــول
خصوصا مع بدء البنوك بضخ مئات الماليين في
حسابات المستثمرين وهذه األموال دائما ما تجد
ضالتها الستثمار جزء منها في السوق.
وت ـجــدر اإلشـ ــارة ال ــى أن ــه ال شــركــات جــديــدة
دخلت لإلدراج ،كما أن األدوات التي كانت تجذب
المستثمرين مثل األجــل والبيوع تم إلغاؤها،
ول ــم يـتــم إت ــاح ــة بــديــل حـتــى اآلن ،وانـحـصــرت
التعامالت على ال ـتــداوالت النقدية المباشرة،
علما أن تحسين مستويات السيولة في السوق

تحتاج إلى أدوات مثل األجل وأدوات استثمارية
أخرى اليزال السوق يترقبها.
وت ـقــول م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة إن الـصـنــاديــق
حققت أفضل أداء لمساهميها في العام الماضي،
وتمكنت من تخطي حاجز الثقة النفسي الذي
ظل يالزمها منذ انــدالع األزمــة ،وجــذب سيولة
ك ـب ـي ــرة ،إال أن ظـ ــروف ال ـس ــوق ال ـع ــام ــة تـعــرقــل

خ ـط ــط وت ــوجـ ـه ــات وطـ ـم ــوح ــات ال ـص ـن ــادي ــق.
ورغ ـ ــم أن م ـس ـتــويــات األسـ ـع ــار ال ـع ــام ــة في
ا لـســوق منخفضة و قـيــا ســا للعوائد المحققة
التي ال تقل عن  8في المئة وأكـثــر ،فــإن غياب
المبادرات وعدم وضوح الرؤية عموما أجبرا
ق ــوى ال ـس ــوق عـلــى ال ـتــريــث وال ـت ــرق ــب ،وكــانــت
الودائع البديل اإلجباري للسيولة ،خصوصا

أن القطاع العقاري يمر بمرحلة ركود ،ال سيما
االستثماري الذي يعتبر أكثر القطاعات جذبا.
وكــان المؤشر العام للبورصة الكويتية قد
ارتفع بنهاية فبراير  1.27في المئة إلى النقطة
 6772.83بمكاسب بلغت  85.02نقطة ،حيث
أقفل المؤشر في يناير الماضي عند مستوى
 6687.81نقطة.

إحصائية ةديرجلا عن أداء الصناديق
•

العائد حتى نهاية
اسم الصندوق
فبراير 2018
%5.65
صندوق ثروة االستثماري
%4.8
صندوق غلوبل ألكبر  10شركات
%4.63
صندوق مصارف االستثماري
%4.37
صندوق الهدى اإلسالمي
%3.18
صندوق الوطنية االستتثماري
%3.1
صندوق األمان اإلسالمي
%2.80
صندوق كاب كورب المحلي
%2.79
صندوق الساحل
%2.70
صندوق األهلي الكويتي

العائد حتى نهاية
اسم الصندوق
فبراير 2018
%2.56
صندوق الكويت االستثماري
%2.23
صندوق كامكو االستثماري
%2.12
صندوق الفجر
%2.1
صندوق الرؤية
%2.04
صندوق ثروة اإلسالمي
%1.73
صندوق الوسم
%1.63
صندوق الدارج االستثماري
%1.60
صندوق برقان لألسهم
%1.27
صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي

اسم الصندوق

العائد حتى نهاية
فبراير 2018
%0.9
%0.9
%0.81

صندوق غلوبل المأمون
صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق وفرة
صناديق النقد
صندوق بوبيان للسوق النقدي
صندوق الهالل اإلسالمي
صناديق خليجية
صندوق األهلي الخليجي
صندوق المثنى للمصارف الخليجية

%0.269
( )%0.02 -
%4.81
%2.47

العائد حتى نهاية
اسم الصندوق
فبراير 2018
%1.78
صندوق نور الخليجي
%0.99
صندوق عوائد العقاري
%0.629
صندوق المجموعة العقاري
%0.40
صندوق كامكو العقاري للعوائد
صناديق اتصاالت
%5.86
زاجل لالتصاالت
%0.67
األثير لالتصاالت
%1.22
موارد للصناعة والخدمات النفطية
%0.05
بوبيان متعدد األصول القابض

كما ارتـفــع المؤشر الــوزنــي بنهاية فبراير
 0.49فــي المئة ،صـعــودا إلــى مستوى 413.98
ن ـق ـطــة ،م ـق ــارن ــة بــإق ـفــالــه ف ــي ي ـنــايــر ال ـمــاضــي
عند النقطة  ،411.98لتبلغ مكاسبه الشهرية
نقطتين.
وصعد أيضا مؤشر كويت  15إلــى النقطة
 958.03بـنـهــايــة ف ـب ــراي ــر ،م ـقــابــل إق ـفــالــه عند
مستوى  940.81نقطة في يناير الماضي ،بنمو
نسبته  1.83في المئة ،رابحا نحو  17.2نقطة.
يذكر أن األسهم الصغيرة والخاملة سيطرت
على التوجهات ،وبالتالي عكست أداء متواضعا
وسيولة ضعيفة هي ايضا متواضعة ،فعلى
م ــدى  17جلسة تــرواحــت الـسـيــولــة بـيــن أدنــي
من  9ماليين دينار في جلسة إلى أعلى من 19
مليونا في جلسة أخرى ،وسط تدالوالت شهدت
تركيزا على استثمارات االفراد قصيرة النفس،
وت ــراج ـع ــا لـلـصـنــاديــق واألم ـ ـ ــوال الـمــؤسـسـيــة
المتوسطة أو طويلة األمد.
ويـتـطـلــع كـثـيــر مــن الـصـنــاديــق ال ــى تحسن
األوض ـ ـ ــاع وم ــزي ــد م ــن ال ـس ـيــولــة م ــن ال ـج ـهــات
التي لديها فائض كبير ،وتقوم بإيداعها في
بنوك خارجية بأقل وأضعف عائد ،علما بأن
الـصـنــاديــق حققت أفـضــل نـتــائــج وعــوائــد في
العام الماضي .2017

«المقاصة» :تطبيق لـ «الطرف المركزي» في المرحلة الثالثة «التجارة» :لجنة لدراسة دمج
«الثانية» تشهد التأكيد المتأخر ألمناء الحفظ
األنشطة المتجانسة
●
عيسى عبدالسالم

قالـ ـ ـ ـ ــت مصـ ـ ـ ـ ـ ــادر مطلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لـ «الجريدة» إن المرحلة الثالثة
ل ـم ـن ـظ ــوم ــة مـ ــا بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــداول
ستشهد تطبيقا مبدئيا للعمل
ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف ال ـمـ ـق ــاب ــل
المركزي ،على أن تشمل تطبيق
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـعـمـلـيــة
التطبيق الكلي لهذا المشروع
المرحلة الرابعة واألخيرة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـمـقــاصــة
أع ـ ـ ــدت دراس ـ ـ ـ ــة ش ــامـ ـل ــة آلل ـي ــة
عمل الطرف المقابل المركزي،
وت ـ ـ ـ ــم ت ـ ـقـ ــدي ـ ـم ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـ ــى ه ـي ـئ ــة

أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ،وف ـ ــي ان ـت ـظــار
مناقشتها تمهيدا العتمادها،
وا ل ـع ـمــل عـلــى تطبيقها خــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ك ـم ــا قــدمــت
«المقاصة» مع شركة البورصة
إلـ ـ ــى «الـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة» خـ ـط ــة ال ـع ـم ــل
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـش ــروع ال ـمــرح ـلــة
الثالثة «  »MD3شاملة جميع
الـمـتـغـيــرات األخـ ــرى .وأش ــارت
ا لــى أن تطبيق مفهوم الطرف
ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــا بـ ــل ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر كـ ـ ــزي ()CCP
سيؤدي الى إحداث نقلة نوعية
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـم ـع ـم ــول ب ــه فــي
البورصة ،مشيرة الى أنه سيتم
منح عضوية ا لـتـقــاص لبنوك
وشركات استثمارية وشركات

وساطة لتطبيق المفهوم الكلي
لمشروع الوسيط المركزي.

قدرة أكبر
وأضافت أن المرحلة الثانية
ال ـت ــي س ـي ـتــم تـطـبـيـقـهــا مـطـلــع
أبريل المقبل «التأكيد المتأخر
ألمناء الحفظ» ،حيث تم العمل
بهذا النظام في المرحلة األولى
مــن مـنـظــومــة مــا بـعــد ال ـتــداول
وأصـبــح ألمـيــن الحفظ الـقــدرة
عـلــى رفــض االل ـتــزام بالصفقة
ع ـ ـ ــن ع ـ ـ ـمـ ـ ــائـ ـ ــه ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـت ـي ــح
لـلـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب ق ــدرة
أكبر على تنفيذ األوامر.

وأشـ ــارت ال ـم ـصــادر ال ــى أنــه
نظرا إلجراء ات عملية التأكيد
ع ـلــى ا ل ـص ـف ـقــات ا ل ـت ــي تتطلب
تـ ــداوالت عـمــاء أمـيــن الحفظ،
وك ــذل ــك وجـ ـ ــود م ـع ـظ ـم ـهــم فــي
أماكن جغرافية بفروق توقيت
كـبـيــرة عــن دول ــة الـكــويــت ،فقد
أص ـب ــح الزمـ ــا إت ــاح ــة ال ـفــرصــة
على التأكيد المتأخر لعمالء
الحفظ ،الفتة ا لــى أن المرحلة
الثانية ستتيح ا لـقــدرة ألمين
ال ـ ـح ـ ـفـ ــظ بـ ـت ــأكـ ـي ــد الـ ـصـ ـفـ ـق ــات
ت ــم رف ـض ـه ــا ف ــي ال ـس ــاب ــق قـبــل
الموعد المحدد من قبل الشركة
الكويتية للمقاصة وبموافقة
الوسيط المعني بالصفقة.

ولفتت الى أن الحد األقصى
لقبول أو ر فــض الصفقات من
قـبــل أمـيــن الـحـفــظ هــو الساعة
 12ظـ ـه ــرا فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــان ــي
بعد الـتــداول ( ،)t+2مع إمكان
التأكيد على التأخر بساعات
قليلة بعد هذا الوقت.

●

جراح الناصر

وضعت وزارة التجارة والصناعة لجنة مشكلة
لـ ــدراسـ ــة دمـ ــج األن ـش ـط ــة ال ـم ـت ـجــان ـســة ع ـل ــى ذات
الرخصة ،إذ بات بإمكان صاحب أي رخصة إضافة
أي نشاط عليها ،وإن كان في قطاع مختلف.
وأفادت مصادر لـ»الجريدة» بأن أي شخص يملك
رخصة يستطيع دمج نشاط آخر؛ شريطة أن يكون
ً
ً
بــذات السياق ومتجانسا ومكمال للنشاط األول،
ً
ويجب أن يقدم طلبا إلى اللجنة لدراسته والبت فيه.
وذكرت المصادر ،أن الوزارة تتلقى تلك الطلبات
في مجمع ال ــوزارات إلدخالها إلــى لجنة تصنيف
ً
األنشطة ،مبينة أن اللجنة تجتمع أسبوعيا للنظر
في تلك الطلبات.

ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة س ـه ـلــت ش ـ ــروط دمــج
الــرخــص ،إن ك ــان الـنـشــاط غـيــر مــوجــود لــدراسـتــه
واعتماد موافقة دمجه ،ويتم طلب اإلضافة بكتاب
رسمي ،ورؤية وجود جهات أخرى تشرف عليه أم
ال ،ألخذ الموافقة منها.
يذكر أن «التجارة والصناعة» تسعى إلى توسيع
ً
قــاعــدة األنـشـطــة الـمـعـمــول بـهــا ،إذ أدرج ــت أخـيــرا
 10أنشطة تجارية جديدة ،وأخــرى كانت موقوفة
ضمن قائمة األنـشـطــة ،الـتــي يـجــوز مــزاولـتـهــا في
الكويت ،ضمن توصيات لجنة توحيد التصانيف
التجارية لألنشطة االقتصادية ،إضــافــة إلــى ذلك
ً
ً
ً
بــاشــرت بإضافة  221نشاطا تجاريا جــديــدا إلى
قائمة األنشطة التي يسمح باستصدار تراخيص
تجارية لها من الوزارة.

دول الخليج تستثمر مليارات الدوالرات بمشاريع نفط آسيوية
مشتر للخام من دول المنطقة
«الهالل» :آسيا أكبر وأهم ٍ
ك ـش ـفــت الـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي شـهــدتـهــا
أس ــواق الـنـفــط وال ـغــاز العالمية خــال
الـسـنــوات األخ ـيــرة ،عــامــات فــارقــة في
ع ــاق ــات الـ ــدول ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــات
ضمان اإلمــدادات وآليات الحفاظ على
الحصص السوقية وفتح أسواق جديدة
مستهلكة لمشتقات الطاقة المنتجة،
وفقا للقدرات الحالية للدول المنتجة.
وب ــات ــت ال ـم ـت ـغ ـيــرات ال ـك ـث ـيــرة تـفــرض
نفسها على المنافسة نتيجة الزيادة
الـمـسـجـلــة ف ــي عـ ــدد الـ ـ ــدول الـمـنـتـجــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـتـ ـن ــوع الـ ـح ــاص ــل عـلــى
المنتجات النفطية ومصادرها.
وأوضــح التقرير األسبوعي لشركة
"ن ـفــط ال ـه ــال" ،أن الــافــت فــي عــاقــات
ا ل ــدول المنتجة والمستهلكة للنفط،
أنها باتت تتطور بشكل استراتيجي،
ل ـض ـم ــان ال ـح ـص ــص ال ـس ــوق ـي ــة ل ـك ـبــار
المنتجين ،حتى ان العالقة الخليجية
باتت تتوسع مع االقتصادات اآلسيوية
خالل السنوات القليلة الماضية بوتيرة
م ـت ـســارعــة لـتـعـكــس تـ ـط ــورات هيكلية
عميقة على العالقات التي تطورت من
مجرد عــاقــات استيراد وتصدير إلى

ش ــراك ــات واس ـت ـث ـمــارات مـشـتــركــة لــدى
ال ـق ـطــاعــات الــرئـيـسـيــة وف ــي مقدمتها
قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الصورة تبدو
أكثر وضوحا عند الحديث عن صعوبة
الـسـيـطــرة عـلــى مـسـتــويــات الـمـعــروض
والتأثيرات التي تظهرها المخزونات
لــدى كـبــار المستوردين للنفط والتي
غالبا ما تصب في مصلحة تلك الدول
ال ف ــي مـصـلـحــة األس ـ ــواق ومـســاراتـهــا
وإغ ــاق ــات ـه ــا ،ك ــذل ــك األمـ ــر الـ ــذي يــدفــع
باتجاه تطوير آليات التعاون والدخول
ً
ً
فــي مــزيــد مــن ال ـشــراكــات شــرقــا وغــربــا
ل ـل ـح ـي ـل ــول ــة دون ت ـس ـج ـي ــل انـ ــزالقـ ــات
إضــاف ـيــة ب ــأس ــواق ال ـط ــاق ــة ،وال ـح ـفــاظ
على النمو االقتصادي للدول المنتجة
للنفط وال ـغ ــاز ،بـجــانــب ض ـمــان تدفق
االس ـت ـث ـمــارات لـهــذه الـقـطــاعــات بشكل
مستدام.
يأتي تطور العالقات االستراتيجية
بين المنتجين والمستهلكين ،في الوقت
الذي تشكل إمدادات الطاقة أهمية كبيرة
للدول اآلسيوية ،إذ تستورد الهند على
سبيل الـمـثــال مــا يـقــارب  75فــي المئة

من احتياجاتها من دول المنطقة ،وما
نسبته  37في المئة من الغاز الطبيعي
ً
أي ـض ــا ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـطــور المسجل
على اتفاقات تخزين النفط الخام ،في
المقابل فقد شكلت االتفاقية الموقعة
بين "أدن ــوك" اإلماراتية وشركة النفط
وال ـ ـغـ ــاز ال ـه ـن ــدي ــة قـ ـف ــزة ن ــوع ـي ــة ب ـهــذا
االتـ ـ ـج ـ ــاه وال ـ ـتـ ــي ب ـم ــوج ـب ـه ــا حـصـلــت
الشركة الهندية على حصة  10في المئة
من امتياز حقل زاكوم البحري.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن ال ـم ـش ـه ــد الـ ـ ـع ـ ــام بـيــن
ال ـس ـعــوديــة والـ ـ ــدول اآلس ـي ــوي ــة يسير
بـنـفــس االتـ ـج ــاه ،وذلـ ــك ب ــال ــدخ ــول في
المزيد من الشراكات طويلة األجل مع
تـلــك الـ ــدول ،وبـشـكــل خ ــاص مــع الهند
والـصـيــن ،ليأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي
تـكـثــف فـيــه شــركــة أرام ـك ــو الـسـعــوديــة
جهودها االستثمارية في هذه المنطقة،
وذلك في إطار الحفاظ على حصصها
السوقية في مواجهة كبار المنتجين
وبـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ــاص روس ـ ـيـ ــا وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ،لتتسع األنشطة االستثمارية
لتشمل الـمـصــافــي وال ـتــي تـســاهــم في
تأمين الطلب وتعزيز الحصص ،إضافة

إلى استثمارات بمليارات الدوالرات في
مشاريع توريد النفط طويلة األجل مع
كل من إندونيسيا وماليزيا ،فيما تشهد
الـمـنــاقـشــات وخ ـطــط ال ـت ـعــاون الكثير
مــن ال ـفــرص فــي مـجــال مـنـشــأة تخزين
االحتياطيات النفطية االستراتيجية.
وأشــار التقرير إلى أهمية العالقات
االق ـت ـص ــادي ــة الـخـلـيـجـيــة – اآلس ـيــويــة
ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة ،م ــع اع ـت ـب ــار آسـيــا
أك ـب ــر وأه ـ ــم م ـش ـتـ ٍـر لـلـنـفــط الـ ـخ ــام من
دول الـمـنـطـقــة ،إضــافــة إل ــى متطلبات
ال ـح ـفــاظ عـلــى األس ـ ــواق اآلس ـيــويــة من
جانب دول المنطقة على المدى الطويل
ن ـظ ــرا التـ ـس ــاع حـ ــدة ال ـم ـنــاف ـســة ،وفــي
الـمـقــابــل تـسـجــل صـنــاعــة الـتـكــريــر في
آسـيــا ونظيراتها فــي الـشــرق األوســط
حــالــة مــن المنافسة وت ـســارع الجهود
للتطوير الدائم خالل السنوات القادمة
وبشكل خاص وجود سعي دائم من قبل
شركات إنتاج النفط الخام في الشرق
األوسط إلى إقامة شراكات استراتيجية
مع المصافي اآلسيوية والتي ستسمح
بزيادة حصتها السوقية من المنتجات
المكررة.

البرميل الكويتي
ً
ينخفض  28سنتا
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض س ـ ـعـ ــر ب ــرم ـي ــل
النفط الكويتي  28سنتا في
تـ ــداوالت ،أم ــس األول ،ليبلغ
 59.81دوالرا أميركيا مقابل
 60.09دوالرا لـلـبــر مـيــل في
ً
ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،وفـ ـق ــا
للسعر المعلن مــن مؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ــي األسـ ـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا
كـ ـبـ ـي ــرا ،أم ـ ــس األول ،وس ــط
توقعات بأن اجتماعا مزمعا
بين الرئيس األميركي والزعيم
ال ـكــوري الشمالي قــد يخفف
الـ ـت ــوت ــرات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
وب ـف ـعــل ب ـيــان ــات ق ــوي ــة حــول
الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة.
وارتفع سعر برميل نفط
خــام القياس العالمي مزيج
برنت  1.88دوالر ،ليصل عند
التسوية إلى مستوى 65.49
دوالرا ،كما ارتفع سعر برميل
نفط خــام الـقـيــاس األميركي
غــرب تكساس الوسيط 1.92
دوالر ،لـيـصــل ال ــى مـسـتــوى
ً
 62.04دوالرا.
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اقتصاد
الساير :نمو «الوطني» يعكس ريادته في األسواق التي يعمل بها
ً
ةديرجلا
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الجمعية العامة للبنك أقرت توزيع  %30نقدا و %5أسهم منحة على المساهمين

ً
الساير مترئسا الجمعية العمومية

●

محمد اإلتربي

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة بنك
الكويت الوطني ناصر الساير أن
م ـج ـمــوعــة ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوطـنــي
تمكنت خالل  2017من تحقيق أداء
قــوي فــي جميع مـجــاالت األعـمــال،
حيث شـهــدت المجموعة ارتفاعا
ملحوظا في معدالت الربحية ،مع
محافظة البنك على مركزه الريادي
في السوق المحلي ،ليؤكد مجددا
أن التزامه بتوفير حلول مصرفية
متكاملة لعمالئه في جميع أنحاء
الـعــالــم أص ـبــح أق ــوى مــن أي وقــت
م ـضــى ،مـبـيـنــا ان نـمــو «الــوط ـنــي»
ال ـم ـس ـت ـم ــر يـ ـعـ ـك ــس ري ـ ــادت ـ ــه فــي
األسواق التي يعمل بها.
جاء ذلك خالل كلمته التي القاها
في الجمعية العامة العادية وغير
ال ـع ــادي ــة ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ل ـع ــام  ،2017والـ ـت ــي ع ـق ــدت أمــس
ب ـن ـس ـبــة حـ ـض ــور ب ـل ـغ ــت 78.079
فــي الـمـئــة ،وواف ـق ــت عـلــى توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
بنسبة  30في المئة من قيمة السهم
االسمية (اي بــواقــع  30فلسا لكل
سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية
بــواقــع  5فــي المئة (خمسة أسهم
لكل مئة سهم).
وقـ ــال ال ـســايــر إن بـنــك الـكــويــت
الــوط ـنــي واصـ ــل ج ـه ــوده لـتـعــزيــز
مكانته ،مستفيدا من متانة الركائز
األس ــاس ـي ــة لــاق ـت ـصــاد ال ـكــوي ـتــي،
الــذي ال يــزال متأثرا إلــى حد كبير
بــاإلنـفــاق الـحـكــومــي ،حـيــث يلعب
بنك الكويت الوطني دورا محوريا
فــي دفــع عجلة النمو االقتصادي
داخ ــل ال ـبــاد ،مــن خــال مشاركته
في تمويل معظم مشاريع الدولة
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام
وال ـخــاص ،س ــواء فــي قـطــاع النفط
والغاز أو القطاعات األخرى.
وأوضح أن بنك الكويت الوطني

يحرص على تعزيز إسهاماته في
مسيرة التنمية االقتصادية التي
تـضـمـنـتـهــا رؤيـ ــة «ك ــوي ــت جــديــدة
 ،»2035و تـ ــر ج ـ ـمـ ــة ط ـم ــو ح ــا ت ـه ــا
وأه ــداف ـه ــا الـحـقـيـقـيــة ع ـلــى أرض
ال ــواق ــع ،مــؤكــدا أن الـكــويــت تعتبر
مـ ـ ــاذا اس ـت ـث ـم ــاري ــا آمـ ـن ــا ف ــي ظــل
التحديات االقتصادية والسياسية
التي تواجهها دول المنطقة ،وهو
ما تؤكده التصنيفات االئتمانية
ال ـس ـيــاديــة الـ ـص ــادرة ع ــن وك ــاالت
التصنيف العالمية ،مثل موديز
وستاندرد آند بورز وفيتش.

أداء قوي
وذك ــر الـســايــر أن الـبـنــك واصــل
أداء ه ال ـم ــال ــي الـ ـق ــوي خـ ــال ع ــام
 ،2017م ـح ـق ـقــا أربـ ــاحـ ــا صــاف ـيــة
بلغت قيمتها  322.4مليون دينار
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  ،2017ب ـن ـم ــو بـلـغــت
نسبته  9.2فــي المئة على أســاس
سنوي ،موضحا أن هــذه النتائج
تؤكد مجددا نجاح االستراتيجية
المتحفظة للبنك ،إضافة إلى إدارته
ال ـح ـص ـي ـفــة ل ـل ـم ـخــاطــر ،وال ـت ــزام ــه
ب ـت ـط ـب ـيــق أعـ ـل ــى ال ـم ـع ــاي ـي ــر عـلــى
مستوى قطاعات األعمال المختلفة.
وأضاف أن البنك واصل ريادته
للسوق المصرفي ،بفضل ما يتمتع
ب ــه م ــن م ـكــانــة مــال ـيــة ق ــوي ــة وفـهــم
عميق الحتياجات العمالء ،حيث
واصل بنك الكويت الوطني تقديم
المنتجات المبتكرة والمتنوعة،
كما حافظ على مــركــزه الـقــوي في
قيادة وتمويل المشاريع التنموية.
وفيما يخص إيرادات الخدمات
المصرفية اإلسالمية اضــاف انها
واصلت تحقيق نمو جيد في عام
 ،2017مما انعكس بشكل إيجابي
عـ ـل ــى م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا ف ـ ــي األرب ـ ـ ـ ــاح
الـمـجـمـعــة لـلـمـجـمــوعــة ك ـل ـهــا ،من
خالل بنك بوبيان ،وهو بنك كويتي

تــابــع لـلـمـجـمــوعــة يـتــولــى قـيــادتــه
فريق إداري على درجــة عالية من
الخبرة وااللتزام ،ويعمل بانسجام
تــام مــع الـثـقــافــة المؤسسية لبنك
الكويت الوطني ،وقد شهد إجمالي
مــوجــوداتــه نـمــوا بنسبة  14.0في
المئة عام .2017
وعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ،أوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه رغـ ــم
التطورات السياسية واالقتصادية
في المنطقة ،واستمرار التحديات
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
األسـ ـ ـ ــواق اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،فـ ــإن الـبـنــك
واصــل التركيز على تعزيز أوجــه
الـتـكــامــل واالن ــدم ــاج فـيـمــا يخص
العمليات الخارجية ،لترتفع بذلك
مساهمة الشركات التابعة والفروع
الخارجية في أرباح المجموعة إلى
 27.7فــي الـمـئــة« ،بـمــا يعكس قوة
سمعتنا وعالمتنا التجارية على
مستوى المنطقة والعالم».

النتائج المالية
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني ،عصام جاسم الصقر ،إن
«مجموعة ا لــو طـنــي حافظت على
أدائها القوي في مختلف مجاالت
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة الــرئ ـي ـســة
بــال ـكــويــت ،رغ ــم اس ـت ـم ــرار أس ـعــار
النفط المنخفضة ا لـتــي يشهدها
ال ـعــالــم ،األم ــر ال ــذي ع ــزز مكانتها
كــأفـضــل مــوفــر لـلـخــدمــات المالية
على مستوى الكويت» ،مشيرا إلى
أن «ق ــوة األرب ـ ــاح تـعـكــس الـنـشــاط
ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي ال ـح ـق ـي ـقــي ،ون ـم ــوذج
العمل المميز».
وأضاف الصقر أن هذه األرباح
تبقى األعلى بين جميع الشركات
الكويتية ،ومن األعلى بين البنوك
العربية كافة ،وهي تشكل مجددا
 40ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي أرب ــاح

ا لـقـطــاع المصرفي الكويتي لعام
 ،2017وما يقارب  43في المئة من
توزيعات القطاع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة
شهدت ارتفاعا في قيمة إجمالي
الموجودات بنسبة بلغت  7.4في
المئة ،مقارنة مع عام  ،2016حيث
وصلت قيمتها اإلجمالية إلى 26
مليار ديـنــار ( 86.3مليار دوالر)،
كما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة
 3.9ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لـتـصــل إل ــى 13.8
مليار ديـنــار ( 45.7مليار دوالر)،
وارت ـف ـعــت ال ـق ــروض والتسليفات
بنسبة  6.5فــي الـمـئــة ،لتصل إلى
 14.5م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ( 48.1مـلـيــار
دوالر).
وذكر أن صافي أرباح المجموعة
بـلــغ  322.4مـلـيــون دي ـنــار (1.068
مليون دوالر) خالل الفترة ،بزيادة
قدرها  9.2في المئة عن عام .2016
وشهد الفائض التشغيلي (صافي
الــدخــل الـتـشـغـيـلــي م ـطــروحــا منه
النفقات التشغيلية) نموا قويا على
وجه التحديد ،حيث ارتفع بنسبة
 13.0في المئة ،ليصل إلــى 557.2
مليون دينار ( 1.847مليون دوالر).
وأف ـ ـ ــاد ب ــأن ــه ف ــي إطـ ـ ــار ت ـنــويــع
مصادر اإليرادات ،حقق «الوطني»
ن ـمــوا ثــابـتــا ومـسـتـمــرا فــي أعـمــال
بـنــك بــوب ـيــان ،ال ــذي يـمـثــل ال ــذراع
المصرفية اإلسالمية للمجموعة،
ح ـي ــث ارت ـف ـع ــت أرب ـ ــاح «ب ــوب ـي ــان»
بنسبة  15.9في المئة ،لتصل إلى
 47.6مليون دينار ( 157.8مليون
دوالر).

العمليات الدولية
وأوضـ ـ ــح ال ـص ـقــر أن مـســاهـمــة
العمليات الدولية للبنك بلغت 27.7
فــي المئة مــن إيـ ــرادات عــام ،2017
مبينا أن البنك سـيــوا صــل العمل
على تنمية هذا الجزء من أعماله،

ناصر الساير

ً
• مجموعة بنك الكويت الوطني حققت أداء قويا في جميع مجاالت
األعمال خالل عام 2017
ً
ً
• «الوطني» يلعب دورا محوريا في دفع عجلة النمو االقتصادي
داخل البالد
ً
• نتائج البنك القوية تؤكد مجددا نجاح استراتيجيته المتحفظة
وإدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير
• «الوطني» يحرص على تعزيز إسهاماته في مسيرة
التنمية االقتصادية التي تضمنتها رؤية
«كويت جديدة »2035
• ندعم بنك بوبيان ونعمل على تعزيز موقعه
بسوق الصيرفة اإلسالمية مع المحافظة على
استقالليته في الوقت ذاته

البنك واصل
ريادته للسوق
المصرفي
وحافظ على
مركزه القوي في
قيادة وتمويل
المشاريع
التنموية

الساير

ً
نلعب دورا
ً
رئيسيا في
تمويل وترتيب
القروض
الخاصة ألكبر
المشاريع
الحكومية

البحر

تاريخ توزيعات األرباح
ً
سيتم توزيع األرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتبارا
من يوم االثنين الموافق  ،2018 /4/ 2وذلك للمساهمين المقيدين
في سجالت مساهمي البنك كما في نهاية يوم االستحقاق المحدد
له الخميس الموافق .2018 / 3/ 29

قــال الساير إن بنك الكويت الوطني يفخر بأنه في
مقدمة مؤسسات القطاع الخاص التي كرست مبادئ
المسؤولية االجتماعية من خالل المبادرات والبرامج
ً
االجتماعية واإلنسانية التي يلتزم بإطالقها سنويا،
وهو ما جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع
ً
الكويتي منذ تأسيسه قبل  65عاما ،وذلك بحرصه على
ترسيخ دوره في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليته
االجتماعية بصفته البنك الرائد واألول على مستوى
الكويت.
وأكد أن «الوطني» تصدر قائمة المؤسسات الكويتية
بمساهماته السنوية كأكبر مساهم على اإلط ــاق في
تنمية المجتمع الكويتي ،إذ استحوذت مساهماته على
 34في المئة من إجمالي تبرعات القطاع المصرفي ،كما
يعد أكبر داعم لبرنامج العمالة الوطنية بحصة تبلغ 37
في المئة من إجمالي مساهمات القطاع.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـب ـن ــك ي ـس ـعــى م ــن خ ـ ــال م ـســاه ـمــاتــه

كفاية رأس المال والتصنيفات
االئتمانية
وأشار الصقر إلى أن المجموعة
حافظت على قــوة رسملتها على
مدار العام ،حيث بلغت نسبة كفاية
رأس المال لدى مجموعة «الوطني»

عصام الصقر
• المجموعة عززت مكانتها كأفضل موفر للخدمات المالية في الكويت
• أرباحنا األكبر بين الشركات الكويتية ومن األعلى بين البنوك العربية
•  %7.4نمو قيمة إجمالي موجودات البنك إلى  26مليار دينار خالل 2017
•  %27.7مساهمة العمليات الدولية في إجمالي أرباح المجموعة
• المجموعة حافظت على قوة رسملتها بتحقيقها  %17.8لنسبة
كفاية رأس المال
• السوق المصري يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية للمجموعة
• نسعى لالستفادة من السوق السعودي بتأسيس
كيان جديد إلدارة الثروات
ً ً
• «الوطني» يبقى من األعلى تصنيفا عالميا وبين أكثر 50
ً ً
بنكا أمانا في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي

ً
 180مليون دينار من «الوطني» للمجتمع في  20عاما
المجتمعية إلى التركيز على أربعة أركان رئيسية هي:
التنمية االجتماعية ،ورعاية األطفال ،والصحة ،والتنمية
ً
البيئية ،الفتا إلى اهتمام البنك في الوقت ذاته بتكريس
مـفـهــوم الـتـطــوع ل ــدى موظفيه مــن خ ــال إشــراكـهــم في
المبادرات اإلنسانية واالجتماعية التي يطلقها.
وذكر الساير أن افتتاح البنك «وحدة العالج بالخاليا
الـجــذعـيــة» الـتــابـعــة لمستشفى بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
التخصصي لعالج سرطان األطفال في منطقة الصباح
الطبية ،يعد الـمـبــادرة األضـخــم على مستوى القطاع
الـخــاص المحلي ،فــي إطــار المساهمة فــي المسؤولية
االجتماعية.
وأوضح أن وحدة العالج بالخاليا الجذعية ستشكل
ً
ً
ً
معلما طبيا رائ ــدا بإمكاناتها ومواصفاتها العالمية
إلى جانب هندستها وتصميمها العصري ،إذ استعان
«الوطني» بخبرات فريق طبي متخصص من مستشفى
«غريت أرموند ستريت» في بريطانيا لتدريب فريق طبي

لتنويع مصادره ،وهو ما يحد من
المخاطر.
ولفت إلى أن النمو القوي الذي
ي ـح ـق ـق ــه الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي مـ ـص ــر ي ــؤك ــد
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ن ـج ــاح ــه ف ــي ت ـعــزيــز
موقعه بالسوق المصري ،والــذي
ي ـم ـث ــل أحـ ـ ــد أهـ ـ ــم أس ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـمــو
الرئيسة لمجموعة «الوطني» ،نظرا
لما يتمتع به هذا السوق من فرص
نمو واعــدة وآفــاق إيجابية ،حيث
حقق أرباحا صافية قدرها 1.503
مـلـيــار جنيه مـصــري حـتــى نهاية
عام  ،2017مقارنة مع  849مليون
جنيه فــي نهاية عــام  ،2016بنمو
هــو األعـلــى فــي القطاع المصرفي
ال ـم ـص ــري ،ب ـل ـغــت نـسـبـتــه 77.07
في المئة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن قـ ـ ـ ــوة أربـ ـ ـ ــاح
«الوطني – مصر» تأتي من كونها
أرباحا تشغيلية ناتجة عن تحسن
ب ـي ـئــة األعـ ـ ـم ـ ــال ،وه ـ ــو م ــا يـعـكــس
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ــوض ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
فــي م ـصــر ،مــؤكــدا أن اسـتـثـمــارات
م ـج ـم ــوع ــة «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فـ ــي مـصــر
استراتيجية طويلة األج ــل ،حيث
يعتبر «الــوطـنــي – مصر» مــن أهم
األف ـ ــرع ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لـهــا،
ك ـمــا تـمـثــل األرب ـ ــاح الـمـحـقـقــة من
أع ـمــال الـبـنــك فــي مـصــر مــا يـقــارب
ثـ ـل ــث أربـ ـ ـ ـ ــاح األفـ ـ ـ ـ ــرع ال ـخ ــارج ـي ــة
للمجموعة ،وهو ما يدل على صحة
ثقة مجموعة «الــوطـنــي» بالسوق
المصري ،ويجعلها متمسكة بشكل
كبير بالتوسع فيها.

وقال الصقر إن «الوطني» يسعى
عبر نهجه الحكيم واالستراتيجي
إلى التعرف على األسواق الجديدة
والمربحة ،حيث ترجم ذلك خالل
عام  ،2017بتأسيسه ألعمال إدارة
الـ ـ ـث ـ ــروات ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،فـبـعــد
اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـح ـص ــول
عـلــى الـتــرخـيــص ،سـيـتــم تأسيس
كـيــان جــديــد خــاضــع لــرقــابــة هيئة
سـ ــوق الـ ـم ــال ال ـس ـع ــودي ف ــي ع ــام
 ،2018ح ـي ــث يـ ـه ــدف ا ل ـب ـن ــك مــن
خ ــال تــأسـيــس ه ــذا الـكـيــان ،الــذي
سـ ـيـ ـقـ ـت ــرن م ـ ــع خ ـ ــدم ـ ــات وح ـ ــدة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـخــاصــة
وشــركــة الــوطـنــي لالستثمار ،إلى
االستفادة من الفرص المتاحة في
أحد أكبر اقتصادات منطقة الخليج
العربي ،إلى جانب االستفادة من
األصول الهائلة القابلة لالستثمار
في المملكة.
كما لفت الصقر إلى أن «الوطني
– الـسـعــوديــة» حصل أيـضــا خالل
ع ــام  2017عـلــى مــوافـقــة مؤسسة
الـنـقــد الـعــربــي ال ـس ـعــودي (ســامــا-
 )SAMAعـ ـل ــى ا ف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ف ــر ع ـي ــن
ج ــدي ــدي ــن ل ـل ـب ـنــك ف ــي ال ـس ـعــوديــة
الــريــاض والــدمــام ،إلــى جانب فرع
البنك الرئيسي ،العامل حاليا في
مــديـنــة ج ــدة ،إضــافــة إل ــى توسعة
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،ب ــاف ـت ـت ــاح
ف ــرع جــديــد فــي شـنـغـهــاي ،لتلبية
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ـم ــوي ــل لـلـمـقــاولـيــن
الصينيين المشاركين في مشاريع
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ـض ـخ ـم ــة فــي
الكويت.

كويتي ،وتوظيف تجربته الفريدة على مستوى العالم
في تطوير خدمات المستشفى الجديد.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـم ـش ــروع ال ـج ــدي ــد يـعـتـبــر أي ـقــونــة
م ـســاه ـمــات ال ـب ـنــك وق ـي ـمــة م ـضــافــة أســاس ـيــة لـخــدمــات
مستشفاه لألطفال ألنــه الوحيد الــذي يوفر العالجات
التخصصية وزراعة النخاع الشوكي لألطفال في الكويت،
ً
موضحا أن رؤية هذا المشروع النور تمنح «الوطني»
ً
ً
داف ـع ــا ق ــوي ــا ل ـمــواص ـلــة ال ـت ــزام ــه بــواج ـبــه االجـتـمــاعــي،
والتمسك بقيمه التاريخية التي يعتز بها ،بموازاة الدور
المصرفي الريادي الذي لطالما ُعرف به.
وعلى الصعيد ذاته ،قال الرئيس التنفيذي للوطني
الكويت صالح الفليج ان البنك الوطني قدم  180مليون
دينار في  20عاما للمجتمع.

«الوطني» من منظور
وكاالت التصنيف العالمية
•  :Standard &Poor,sتصنيفات بنك الكويت الوطني
المرتفعة تعكس موقعه الــريــادي في الكويت ونموذج أعماله
ً
األكثر تنوعا من أقرانه وسجله الطويــل الحافل باألداء الجيد
والمستقر ،إضافة إلى استقـرار وخبرة الفريق التنفيذي.
•  :Moody,sتصنيفات بنك الكويت الوطني تعكس قوة
رب ـح ـي ـتــه وم ــؤش ــرات ــه ال ـمــال ـيــة وجـ ـ ــودة أص ــول ــه الـمــرتـفـعــة
والمستقرة ورسملته ونسب السيولة المريحة.
•  :Fitch Ratingsيعكس تصنيف الجدوى المالية
لـبـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي م ــرك ــزه ال ـق ــوي وح ـجــم شبكته
المصرفية ،إضافة إلى عالمته التجارية المرموقة ذات
االنـتـشــار االقـلـيـمــي وال ــدول ــي .اإلدارة التنفيذية لبنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ه ــي األك ـث ــر ك ـفــاءة
مـحـلـيــا وب ـي ــن األق ـ ــوى ف ــي الـمـنـطـقــة،
ً
وللبنك نموذج أعمال هو األكثر تنوعا
في الكويت.

ف ــي ن ـهــايــة عـ ــام  17.8ف ــي ال ـم ـئــة.
ويتماشى مستوى الرسملة هذا
مع مدى رغبة البنك في المخاطرة،
ويزيد بنسبة مريحة عن متطلبات
كفاية رأسـمــال المجموعة حسب
معيار «بازل  ،»3وفق ما قرره بنك
الكويت المركزي.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه رغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة
التشغيلية الصعبة ،فإن «الوطني»
واصل تميزه ،واحتفاظه بمكانته
ال ــري ــادي ــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي،
وه ـ ــو م ــا ي ـع ـك ـســه ح ـص ــول ــه عـلــى
أ عـلــى التصنيفات االئتمانية من
أبــرز المؤسسات العاملة في هذا
الـمـجــال ،وه ــي :مــوديــز ،وستاندر
آنـ ــد بـ ـ ــورز وف ـي ـت ــش ،والـ ـت ــي تـعــد
ضمن أعلى مستويات التصنيف
االئ ـت ـمــانــي ع ـلــى م ـس ـتــوى الـعــالــم
ومنطقة الشرق األوسط.
وب ـ َّـي ــن ال ـص ـقــر أن إج ـم ــاع هــذه
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ي ـ ـ ــدل عـ ـل ــى م ـت ــان ــة
مــؤشــرات الـبـنــك الـمــالـيــة ،وج ــودة
أصوله المرتفعة ،ورسملته القوية،
ووضـ ــوح رؤي ـت ــه االسـتــراتـيـجـيــة،
مـشـيــرا إل ــى أن «ال ــوط ـن ــي» واص ــل
محافظته على سمعته المرموقة
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات ،م ــن خ ــال
احتفاظه بموقعه المتميز كالبنك
الـكــويـتــي الــوح ـيــد ال ـم ــدرج ضمن
ً
ً
أكثر  50بنكا أمانا في العالم ،للمرة
الثانية عشرة على التوالي.

خطة التنمية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ن ــائ ـب ــة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـمــوعــة
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،شـيـخــة
البحر ،إنه «فيما يتعلق بالتنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،فـ ــإن ال ـب ـن ــك مـلـتــزم
ً
بــدعــم الـبــرنــامــج الـحـكــومــي ،وفـقــا
لرؤية (كويت جديدة  ،)2035حيث
ي ــواص ــل (ال ــوط ـن ــي) ال ـق ـي ــام ب ــدور
رائـ ــد ف ــي تـمــويــل ن ـطــاق كـبـيــر من
المشروعات الكبرى فــي الكويت،
بداية من الوقود البيئي ،ومــرورا
بمشاريع التعليم والبنية التحتية
واإلسكان».
وأضافت« :يتمتع البنك بتاريخ
ط ــوي ــل مـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ــة ب ـص ــورة
إي ـ ـجـ ــابـ ـيـ ــة فـ ـ ــي نـ ـمـ ــو االقـ ـت ـ ـصـ ــاد
المحلي ،ويسعى إلى مواصلة ذلك
في السنوات المقبلة» ،موضحة أن
«الــوطـنــي» حافظ على ريــادتــه في
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الصقر :قوة األرباح تعكس البحر« :الوطني» حافظ على الفليج :حصولنا على أعلى
التصنيفات االئتمانية يؤكد
النشاط التشغيلي الحقيقي ريادته في السوق المحلي
ونموذج العمل المميز
واالستفادة من التواجد الدولي وضوح رؤيتنا المستقبلية

«الوطني» يضخ  174.5مليون دينار للمساهمين

ال جزاءات مالية من «المركزي»

تقدر توزيعات البنك الوطني النقدية فقط والبالغة نسبتها
 30في المئة نقدا بنحو  174.5مليون دينار سيضخها البنك في
حسابات المساهمين.

خالل الجمعية العمومية ،أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني
ناصر الساير إلى أن «الوطني» لم يحصل خالل العام الماضي 2017
على أي جزاءات مالية من البنك المركزي.

الـســوق المحلي ،واالس ـت ـفــادة من
التواجد الدولي.
وذكرت أن وتيرة تطبيق خطة
التنمية الوطنية بــدأت تتسارع
خالل السنوات القليلة الماضية،
ح ـي ــث تـ ـب ــذل ال ـح ـك ــوم ــة ج ـه ــودا
حثيثة فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،بـعــد أن
أصبحت احتياجات الكويت أكثر
إلحاحا.
وأشارت البحر إلى أنه «نتيجة
لـ ــذلـ ــك ال ـ ـت ـ ـسـ ــارع ،كـ ــانـ ــت ف ــرص
تـمــويــل الـمـشــروعــات أكـثــر وفــرة
ف ــي الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـن ـف ـط ـيــة وغ ـيــر
النفطية ،حيث شهدت قطاعات
ال ـب ـن ــاء وال ـط ــاق ــة وال ـن ـف ــط أعـلــى
معدالت االستفادة ،مقارنة بباقي
القطاعات االقتصادية» ،معربة
عــن تفاؤلها بــاآلفــاق اإليجابية
لــاقـتـصــاد الـمـحـلــي ،بـفـضــل ما
تتمتع به الكويت من مكانة مالية
قــويــة ،إضــافــة إل ــى االحـتـيــاطــات
الضخمة ،وحجم الدين السيادي
المنخفض ،والقدرة العالية على
ط ـ ــرح أدوات دي ـ ــن ت ـم ـك ـن ـهــا مــن
ض ـم ــان اس ـت ـم ــراري ــة سـيــاسـتـهــا
المالية.
وقالت البحر «النزال متفائلين
ب ــاآلف ــاق اإلي ـج ــاب ـي ــة لــاقـتـصــاد
ال ـم ـح ـلــي ،بـفـضــل م ــا تـتـمـتــع به
الـكــويــت مــن مـكــانــة مــالـيــة قــويــة،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــات
الضخمة ،وحجم الدين السيادي
المنخفض ،والقدرة العالية على
ط ـ ــرح أدوات دي ـ ــن ت ـم ـك ـن ـهــا مــن
ض ـم ــان اس ـت ـم ــراري ــة سـيــاسـتـهــا
المالية» ،مؤكدة أن تأثير استمرار
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط يبقى
ً
محدودا على البيئة التشغيلية
في الكويت ،مع استمرار تأكيد
الـحـكــومــة عــزمـهــا عـلــى مواصلة
اإلنـفــاق الرأسمالي واالستثمار
في المشاريع التنموية الضخمة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن مـ ـجـ ـم ــو ع ــة
«الوطني» كان لها النصيب األكبر
فــي تمويل المشاريع التنموية
ا لـ ـمـ ـط ــرو ح ــة ف ـ ــي  ،2017حـيــث
ً
ً
لعبت دورا رئيسيا فــي تمويل
وترتيب القروض الخاصة ألكبر
الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ك ــان
مــن أهـمـهــا م ـشــروع بـنــاء القاعة
رقــم ( )2لتوسعة مـطــار الكويت
ا لــدو لــي بقيمة بلغت  1.3مليار
دينار ،ومشروع شركة البترول
الوطنية لبناء محطة استيراد
ا ل ـغــاز الطبيعي ا لـمـســال بقيمة
 2.9مليار.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «ال ــوط ـن ــي»
يعتبر إحدى المؤسسات المالية
ال ـق ـل ـي ـل ــة عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى

الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ال ـ ـتـ ــي ل ــديـ ـه ــا إدارة
متخصصة لتمويل المشروعات،
ويـعـمــل بـتـلــك اإلدارة مــوظـفــون
يـتـمـتـعــون ب ـخ ـب ــرات ك ـب ـيــرة في
م ـ ـجـ ــال تـ ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـش ــروع ــات،
ً
ويسعون دائما لتطوير وابتكار
خ ــدم ــات ج ــدي ــدة ل ـت ـت ــواك ــب مــع
وتيرة األعمال في هذا القطاع.
ونـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــت الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
«ال ــوطـ ـن ــي» ش ـ ــارك ف ــي عـ ــدد من
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـن ــوي ــع
مصادر التمويل في عام ،2017
والتي تعتبر أحد مصادر القوة
التنافسية للمجموعة بالفعل،
وم ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز تـ ـل ــك ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات،
ت ــأسـ ـي ــس بـ ــرنـ ــامـ ــج ل ـل ـس ـن ــدات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـت ــوسـ ـط ــة األجـ ـ ــل
بقيمة  3مـلـيــارات دوالر ،حيث
أصدرت المجموعة في إطار هذا
الـبــرنــامــج س ـنــدات مـمـتــازة غير
مـضـمــونــة بــاسـتـحـقــاق مــدتــه 5
سنوات بقيمة  750مليون دوالر،
بسعر فائدة ثابت قدره  2.75في
ً ُ
المئة سنويا تدفع نصف سنوي
على دفعات.
و بـ ـيـ ـن ــت أن إ صـ ـ ـ ـ ــدار أدوات
ً
ال ــدي ــن األخ ـي ــر ي ـعــد أك ـبــر دل ـيــا
على جــاذبـيــة اســم بنك الكويت
الوطني في أوساط المستثمرين
الـ ـع ــالـ ـمـ ـيـ ـي ــن ،كـ ـم ــا تـ ــؤكـ ــد ت ـلــك
الخطوة وص ــول «الــوطـنــي» إلى
األس ــواق العالمية وقــدرتــه على
توفير تمويل عالي الجودة متى
استدعت الحاجة لذلك.
ولفتت إلــى أن اإلص ــدار القى
ً
ً
إقـ ـب ــاال ك ـب ـي ــرا م ــن ق ـبــل ال ـس ــوق،
ح ـيــث ب ـلــغ ح ـجــم االك ـت ـت ــاب 2.2
ً
مـلـيــار دوالر م ـت ـجــاوزا  2.9مــرة
الـمـبـلــغ الـمـسـتـهــدف ،وتضمنت
المبادرات األخرى إطالق برنامج
شهادات إيداع متعددة العمالت
ف ــي «ال ــوطـ ـن ــي» ان ـتــرنــاش ـيــونــال

الصقر في الجمعية العمومية
(المملكة الـمـتـحــدة) ،إلــى جانب
إط ـ ــاق م ـج ـمــوعــة م ــن مـنـتـجــات
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ل ـل ـع ـم ــاء
الحاليين والجدد.
وأكــدت أن اهتمام المجموعة
بالصياغة الدقيقة لالستراتيجية
والتنفيذ الحكيم لها ،إلى جانب
االن ـض ـب ــاط والـ ـق ــوة ف ــي اإلدارة
الـ ـم ــالـ ـي ــة والـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــي إدارة
ال ـم ـخ ــاط ــر ،ي ـس ــاع ــد ف ــي ض ـمــان
تعزيز القيمة المضافة المحققة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن ،مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن
المجموعة تطبق سياسة تقوم
عـلــى االس ـت ـث ـمــار ب ــدرج ــة كبيرة
في التقنيات المتطورة والحلول
المبتكرة التي تعزز من تنافسية
البنك ،ورضــا العمالء والكفاء ة
التشغيلية.

وهو ما يمثل فرصة كبيرة للبنك
ً
هـ ـن ــاك ،خ ـص ــوص ــا م ــع ان ـخ ـفــاض
مـعــدل انـتـشــار الـبـنــوك فــي الــوقــت
الحالي.
وحول وجود البنك في األسواق
الدولية الرئيسية (لندن ونيويورك
وب ــاري ــس وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة) أشـ ــارت
ال ـب ـح ــر إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـتــدف ـقــات
القوية من رؤوس األموال والودائع
من ذوي الـمــاء ة المالية العالية،
وال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة ،وشــركــات
ال ـن ـف ــط ،والـ ـمـ ـص ــارف ال ـم ــراس ـل ــة،
والــوكــاالت الحكومية ،وجميعها
تسعى نحو ما يوفره بنك الكويت
الوطني من أمــن واسـتـقــرار ،حيث
يعمل على مواصلة االستفادة من
مكانته الريادية القوية إلى جانب
ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـم ــان ــي ال ـم ـم ـتــاز
الــذي يحظى به الستقطاب أموال
المستثمرين من األسواق الدولية.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن
«الوطني» واصل تعزيز وجوده
ف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة األخ ــرى
مــن خ ــال امـتــاكــه أوس ــع شبكة
م ـصــرف ـيــة دول ـ ـيـ ــة ،م ــع ال ـتــرك ـيــز
ً
إ قـلـيـمـيــا عـلــى المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
المتحدة ،إذ يركز «الوطني» في
مــا يعرضه فــي هــذيــن السوقين
بـ ـشـ ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
االق ـت ـص ــاد ال ـك ـلــي بـصـفــة عــامــة،
م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ب ـش ـكــل أك ـب ــر عـلــى
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الـشــامـلــة،
والـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ذات الـ ــوقـ ــت عـلــى
ب ـنــاء أواصـ ــر قــويــة فــي عــاقــاتــه
مع الشركات الكبرى والشركات
المتصلة بالحكومة.
ولفتت إلى أن مصر تعد ضمن
أكبر أسواق منطقة الشرق األوسط،
مع قاعدة اقتصادية جيدة التنوع،
وأكبر تعداد سكاني في المنطقة،

موقع ريادي

األسواق العالمية

من جهته ،أكد الرئيس التنفيذي
لبنك الـكــويــت الــوطـنــي – الكويت
صالح الفليج ،أن «الوطني» يواصل
ت ـص ــدره ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي على
م ـس ـتــوى ك ــل ال ـم ــؤش ــرات بـنـتــائــج
ً
تؤكد مجددا موقعه الريادي على
مـسـتــوى الـبـنــوك الـمـحـلـيــة ،حيث
يرتكز البنك على  6محاور رئيسية
ل ـض ـمــان االسـ ـت ــدام ــة ف ــي ال ــري ــاده
وهي :التنمية االقتصادية ،العمالء،
الحوكمة ،الموارد البشرية ،البيئة،
والمجتمع.

القطاع النفطي
وذك ـ ـ ــر ال ـف ـل ـي ــج أن «ال ــوطـ ـن ــي»
ا لـشــر يــك المصرفي األول للقطاع
الـنـفـطــي ،حـيــث ت ــم تـكـلـيــف البنك
للقيام بقيادة كثير من التحالفات

افتتاح فرع
جديد في
شنغهاي لتلبية
متطلبات
التمويل
للمقاولين
الصينيين
المشاركين في
مشاريع التنمية

الصقر

ال ـم ـصــرف ـيــة ،ل ـتــوف ـيــر ال ـت ـمــويــات
الـ ــازمـ ــة لـ ـع ــدد م ــن ال ـم ـش ــروع ــات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ت ــرت ـي ــب
ت ـمــويــل مـ ـش ــروع ال ــوق ــود الـبـيـئــي
ل ـشــركــة ال ـب ـت ــرول الــوط ـن ـيــة ،ال ــذي
يعد أ كـبــر تمويل بنكي بالدينار
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إلــى
ت ــوفـ ـي ــر ق ـ ــرض مـ ـمـ ـت ــاز ب ـق ـي ـم ــة 5
م ـل ـي ــارات دوالر ل ـشــركــة إي ـكــويــت
للبتروكيماويات ،لالستحواذ على
شــركــة إم آي غـلــوبــل ،لـكــي تصبح
من بين الشركات الرائدة المنتجة
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـعــالــم ،كـمــا يـعــد «الــوط ـنــي» أكبر
البنوك المشاركة في طرح االكتتاب
الـعــالـمــي لـسـنــدات شــركــة إيكويت
للبتروكيماويات.

عام من االبتكار
وبـ ّـيــن الـفـلـيــج أن الـبـنــك يتميز
بـ ـسـ ـج ــل ح ـ ــاف ـ ــل مـ ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
عـلــى صـعـيــد ال ـث ـبــات واالس ـت ـقــرار
والـتـحـفــظ ،ولـكــن هــذه السمعة لم
ً
ً
تكن يــومــا عائقا أمــام قــدرتــه على
ً
االبتكار ،مشيرا إلى نجاحه خالل
 2017في تحقيق تقدم ملحوظ على
صعيد تعزيز التقنيات واألنظمة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ت ـع ـم ـيــم
م ـن ـص ــات الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
الرقمية والذكية الرائدة في المجال،

عمومية العام المقبل في المقر الجديد
قال عصام الصقر إنه من المتوقع ان تكون الجمعية العمومية
المقبلة عــن الـعــام الحالي  2018فــي ايقونة «الــوطـنــي» الحديثة،
المقر الجديد للبنك ،الذي سيكون رمزا وتحفة معمارية فريدة من
نوعها في الكويت على صعيد اإلمكانات والخدمات والحداثة التي
يحتوي عليها المبنى الذكي وبما يليق بتاريخ المصرف األقوى
محليا وإقليميا.

وال ـتــي تـعــود بــالـفــائــدة المباشرة
ً
ع ـل ــى الـ ـعـ ـم ــاء ،مـ ــؤكـ ــدا أن الـبـنــك
ي ـح ــرص ع ـلــى م ــواص ـل ــة االب ـت ـكــار
ً
لالنطالق نحو آفــاق أكثر إشراقا،
ول ـض ـمــان اس ـت ـق ـطــاب ال ـمــزيــد من
العمالء والحفاظ عليهم في بيئة
ً
ً
تشهد تنافسا كبيرا.

تقنيات مصرفية
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى إن ـ ـج ـ ــازات ال ـب ـنــك
ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي فـيـمــا يخص
مجال تطوير التقنيات الداخلية،
وتحسين آلـيــات التحول الرقمي،
سواء في مكاتب األعمال المساندة
ل ـل ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف أو فــي
المكاتب األمامية لتقديم خدمات
جديدة للعمالء.
وبـيــن أن ــه فــي ع ــام  ،2017اتبع
ً
الـبـنــك نـهــج «الـهــاتــف الـنـقــال أوال»
في التعامل مع منصات الخدمات
الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة ،األمـ ــر ال ــذي
أدى إلى نمو خدمات الدفع بدون
ات ـصــال الـمـقــدمــة مــن خ ــال خدمة
« ،»NBK Tap & Payوالـتــي تتيح
للعمالء الدفع مقابل مشترياتهم
باستخدام سوار أو ملصق الدفع.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
الداخلي يواصل البنك العمل على
تطوير عــروض جــديــدة ومحسنة
إلدارة ال ـن ـقــد ،إل ــى ج ــان ــب تـعــزيــز
ال ـت ـضــافــر وال ـت ــراب ــط ب ـيــن فــروعــه
الـعــالـمـيــة ،لـتـعــزيــز ف ــرص تــرويــج
وبيع الخدمات والمنتجات للعمالء
ب ـيــن األسـ ـ ــواق وت ـطــويــر األع ـم ــال،
مما يسهم في توفير تجربة أكثر
شمولية للعمالء.
وأضــاف أن تنفيذ البنك لمزيد
من الحلول الرقمية المقرر تطبيقها
فــي عــام  2018سـيــواصــل الحفاظ
على ريادته اإلقليمية ،وتميزه عن
منافسيه من خالل تعزيز سهولة

االستخدام ،وتقديم حلول مالئمة
لجيل األلفية.

الموارد البشرية
وفيما يتعلق بالموارد البشرية،
ق ـ ــال ال ـف ـل ـيــج إن «ال ـب ـن ــك ي ـحــرص
على دعم موظفيه بشكل مستمر،
وتـمـكـيـنـهــم وتــأهـيـلـهــم عـبــر طــرح
الـبــرامــج التدريبية المتخصصة،
والمصممة وفق معايير منهجية
وع ـل ـم ـي ــة ت ـت ـن ــوع ب ـي ــن ال ـت ــدري ــب
والتطوير إلعداد كوادر على درجة
عالية مــن المهنية ،إذ و فــر البنك
ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ـ ــك ن ـخ ـبــة مـ ــن أف ـضــل
خـ ـب ــراء ال ـع ـم ــل ال ـم ـص ــرف ــي ال ــذي ــن
يـقــدمــون خـبــراتـهــم لتلك ال ـكــوادر،
ً
إدراكا منه ألهمية استقطاب أفضل
ً
الكفاءات واستبقائها حفاظا على
استمرارية نجاحه».
وأضاف أنه ،وفي السياق نفسه،
كــانــت حـمـلــة «أن ــا الــوط ـنــي» ،التي
أط ـل ـق ـهــا ال ـب ـنــك هـ ــذا الـ ـع ــام مـهـمــة
جــدا ،لترسيخ أهم قيم البنك لدى
ال ـمــوظ ـف ـيــن ودف ـع ـه ــم إلـ ــى تـحـمــل
المسؤولية عن جودة عملهم.
وذكـ ــر أن ال ـب ـنــك ق ــام بـتــوظـيــف
ً
 341موظفا خالل عام  ،2017وبلغ
عــدد ال ـكــوادر الوطنية منهم 267
ً
شابا وشابة من حديثي التخرج،
لـيـكــرس بــذلــك مــوقـعــه كــأحــد أكبر
ً
الجهات توظيفا للعمالة الوطنية
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص بنسبة 65.4
ً
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ــؤك ــدا أن «ال ــوط ـن ــي»
يفخر بأنه أحــد أكبر الجهات في
ً
القطاع ا لـخــاص توظيفا للعمالة
ً
الوطنية ،إذ يحرص البنك دائما
ع ـلــى وض ــع م ـب ــدأ االس ـت ـث ـمــار في
الكفاءات الوطنية الشابة في مقدمة
أولوياته.

شيخة البحر

صالح الفليج

• المجموعة لها النصيب األكبر في تمويل المشاريع التنموية المطروحة في 2017
• متفائلون باآلفاق اإليجابية للكويت ومواصلة اإلنفاق الرأسمالي
ً
• تأثير انخفاض أسعار النفط يبقى محدودا على البيئة التشغيلية
بالكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها مواصلة اإلنفاق
الرأسمالي واالستثمار في المشاريع التنموية الضخمة
• إصدار أدوات الدين األخير أكبر دليل على جاذبية اسم «الوطني»
في أوساط المستثمرين العالميين
• البنك يسعى لمواصلة االستفادة من
مكانته الريادية القوية والتصنيف االئتماني
الممتاز الستقطاب أموال المستثمرين من
األسواق الدولية

• «الوطني» واصل القيام بدور رائد في تمويل نطاق كبير من المشروعات الكبرى بالكويت
• الشريك المصرفي األول للقطاع النفطي
• تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التقنيات واألنظمة الداخلية
• «الوطني» أطلق منصات الخدمات المصرفية الرقمية والذكية الرائدة
والتي تعود بالفائدة المباشرة على العمالء
• البنك يواصل العمل على تطوير عروض جديدة ومحسنة إلدارة
النقد مع تعزيز فرص ترويج وبيع الخدمات والمنتجات
ً
• تنفيذ البنك مزيدا من الحلول الرقمية المقرر تطبيقها في 2018
سيعزز ريادته اإلقليمية وتميزه
ً
• «الوطني» أكبر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع
الخاص بنسبة %65.4

شكر وعرفان
توجه الساير بالشكر والتقدير ،نيابة عن البنك الوطني،
إل ــى سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،وسمو
ولي عهده األمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي
الكريم ،كما أشاد بجهود الجهات الرسمية والحكومية
وعلى رأسها بنك الكويت المركزي لدعمهم المتواصل
الستقرار االقتصاد الكويتي وتقدم القطاع المصرفي.
كما تـقــدم بالشكر لمساهمي البنك على والئهم
ودعـ ـمـ ـه ــم ال ـم ـس ـت ـم ــر وإي ـم ــان ـه ــم
ب ــ«ال ــوط ـن ــي» كـبـنــك رائـ ــد وأك ـبــر
م ــؤس ـس ــة م ــال ـي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
ً
مشيدا بالجهود الكبيرة التي
يبذلها الموظفون وعلى رأسهم
اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــة مـ ــن أ ج ــل
االرتقاء المتواصل بأعمال البنك
ً
ونـتــائـجــه ،م ـج ــددا الـعـهــد على
مواصلة الجهود للحفاظ على
مكانة البنك الرائدة.
جانب من الحضور
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الكويت تحتاج إلى استراتيجية للحد من الفساد
وجود  42ألف قضية للمال العام يعني إغراق القضاء والنيابة وأجهزة الرقابة بأعباء ال يمكن احتمالها
«الشال» أن القاعدة
ذكر
ّ
أصبحت «تخلف الكويت في
مؤشرات قواعد اإلصالح
ومعها بات
ّ
والتنمية»ً ،
التخلف متوقعا وال يثير
حمية رسمية لمواجهته،
بل مجرد بعض االنتظار حتى
يزول زخمه ،وذلك ال يحقق
استدامة وال تنمية،
بل يجعلهما مجرد سراب.

قـ ــال ت ـقــريــر م ــرك ــز "الـ ـش ــال"
االق ـت ـص ــادي األس ـب ــوع ــي ،إنــه
في عام  ،2016تخلفت الكويت
ً
 20مــر كــزا في مؤشر مدركات
الفساد ،أي من المركز  55إلى
ا ل ـمــر كــز  .75و ف ــي ع ــام ،2018
تخلفت  10مــرا كــز أ خ ــرى إ لــى
ا ل ـمــر كــز  85مـحـقـقــة  39نقطة
من أصل  100لتصبح خامسة
في مستوى الفساد على نطاق
دول الخليج العربي ،والثانية
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـع ــرب ــي ،في
خالصة يمثلها تقرير منظمة
الشفافية الدولية الصادر في
 22فبراير .2018
ول ـف ــت ت ـقــريــر "الـ ـش ــال" إلــى
تصريح رئيس إدارة الفتوى
وال ـت ـشــريــع ف ــي ال ـك ــوي ــت ،بــأن
اإلدارة تالحق  42ألف قضية
لسرقات المال العام ،معتبرا
أنه جهد ضخم ومقدر تشكر
ع ـل ـي ــه" ،ل ـك ـن ــه ل ـي ــس ال ـق ـض ـيــة
الذي يفترض التركيز عليها".
وف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل ت ـ ـقـ ــريـ ــر
"ال ـش ــال" ،ف ــإن تـخـلــف الـكــويــت
ً
 30مــر كــزا في مؤشر مدركات
الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي ثـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات،
ً
يعني أن الفساد لم يعد مرضا
يحتاج إلى مراجعة الطبيب،
ً
وإن ـم ــا وبـ ــاء م ـس ـت ـشــريــا ،وأن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ه ــو
الوقاية ،أو العمل االستباقي،
كـمــا فــي ح ــاالت الـتـطـعـيــم من
األوبـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة .فـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــدي ـه ــا
إ ل ـ ـ ــى جـ ــا نـ ــب إدارة ا لـ ـفـ ـت ــوى

والتشريع ،ديوان للمحاسبة،
هيئة لمكافحة الفساد -نزاهة-
المراقبون الماليون ،ولديها
لـجــان عــا مــة و خــا صــة لحماية
األمـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة ،ورغـ ــم ذل ــك،
يـسـتـفـحــل ال ـف ـس ــاد س ـنــة بـعــد
أخرى.
و ي ـع ـن ــي ذ ل ـ ــك أن ا ل ـك ــو ي ــت،
ربـ ـم ــا تـ ـك ــون ال ـب ـل ــد ال ــوح ـي ــد،
الذي ترتفع فيه تكلفة أجهزة
مـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد ال ـب ـش ــري ــة
وا لـمــا لـيــة ،فــي حـيــن تتصاعد
تكلفة الفساد بمعدالت أسرع،
واألسـ ــوأ ،هــو عــدم قـيــام جهة
حكومية بنفي ما ينسب لها
و ســط غياب أي استراتيجية
لمواجهة الفساد ،ويعني ذلك
غياب أي سياسة وقائية تحد
من استشرائه.
وو جـ ـ ـ ـ ــود  42أ ل ـ ـ ــف ق ـض ـيــة
خــاصــة لـســرقــات ال ـمــال الـعــام
ف ـق ــط ،ي ـع ـنــي إغـ ـ ــراق ال ـق ـضــاء
والـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة وال ـف ـت ــوى
والتشريع وكل أجهزة الرقابة
األخ ـ ــرى بــأع ـبــاء وض ـغ ــوط ال
ي ـم ـكــن ا ح ـت ـمــا ل ـهــا ،وال يـمـكــن
ت ـح ــت ه ـ ــذا ال ـض ـغ ــط تـحـقـيــق
ن ـتــائــج مــرض ـيــة م ــن ورائـ ـه ــا،
إلى جانب حاجة تلك الجهات
ل ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة بـ ـش ــري ــة
ضخمة ،ليس من أجل البناء،
ً
وإنـ ـم ــا ف ـقــط ل ـل ـحــد ق ـل ـيــا مــن
معاول الهدم.
وفــي ع ــودة إلــى مــا ذكــرنــاه
أكـ ـث ــر م ــن م ـ ــرة ،فـ ــإن ت ـكــال ـيــف

وب ـ ــاء ال ـف ـس ــاد ل ـي ـســت أهـم ـهــا
الخسائر المالية ،بــل سقوط
كـ ـ ــل م ـ ـ ــاع ـ ـ ــداه مـ ـ ــن م ـ ــؤش ـ ــرات
مـثــل الـشـفــافـيــة وسـهــولــة بــدء
األع ـ ـمـ ــال وال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ،فـهــي

ت ـت ـخ ـلــف ك ـل ـمــا زاد ا س ـت ـشــراء
ا لـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد .و م ـ ـع ـ ـهـ ــا ال ي ـم ـك ــن
اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وك ــل
ا لـحــد يــث عــن رؤى مستقبلية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت ال ت ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر هـ ـ ــا

األفراد مازالوا أكبر المتعاملين في البورصة
لكن نصيبهم إلى االنخفاض
«المؤسسات» استحوذ على  %24.2من األسهم المشتراة و %22.7من المبيعة
ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية
للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول
ً
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ــرسـ ـم ــي ط ـب ـق ــا لـجـنـسـيــة
ال ـم ـتــداول ـيــن" ع ــن ال ـف ـتــرة م ــن 2018/1/1
إلى  ،2018/2/28والمنشور على الموقع
اإلل ـك ـتــرونــي ل ـبــورصــة ال ـكــويــت ،وأظـهــر
أن األفراد مازالوا أكبر المتعاملين ،لكن
نصيبهم إلى االنخفاض ،إذ استحوذوا
عـلــى  46.6فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة
األس ـهــم الـ ُـم ـش ـتــراة 54.2( ،فــي الـمـئــة في
يناير وفبراير  ،)2017و 45.7في المئة من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المباعة 53.3( ،في
المئة في يناير وفبراير .)2017
وفــي التفاصيل ،اشترى المتعاملون
ً
األفـ ــراد أسـهـمــا بقيمة  250.668مليون
ً
دينار ،كما باعوا أسهما بقيمة 246.151
ً
ً
شراء،
مليونا ،ليصبح صافي تداوالتهم،
بنحو  4.518ماليين دينار.
وثــانــي أكـبــر المساهمين فــي سيولة
السوق هو قطاع المؤسسات والشركات،
واستحوذ على  24.2في المئة من إجمالي
قيمة األسهم ُ
المشتراة 18.2( ،في المئة
للفترة نفسها  )2017و 22.7في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 17.5في
المئة للفترة نفسها  )2017واشترى هذا
ً
الـقـطــاع أسـهـمــا بقيمة  130.218مليون
ً
ديـنــار ،في حين بــاع أسهما بقيمة 122
مليون دينار ،ليصبح صافي تداوالته،
ً
شراء ،بنحو  8.218ماليين دينار.
األكثر
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات
ال ـع ـمــاء (ال ـم ـحــافــظ) ،إذ اس ـت ـحــوذ على

 20.6في المئة من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة ( 22.4في المئة للفترة نفسها
 ،)2017و 19.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
قيمة األسهم ُ
المشتراة 21.4( ،في المئة
ً
ل ـل ـف ـتــرة ن ـف ـس ـهــا  ،)2017وب ـ ــاع أس ـه ـمــا
بقيمة  110.654ماليين دينار ،في حين
ً
اشترى أسهما بقيمة  107.328ماليين،
ً
ليصبح صــافــي ت ــداوالت ــه ،بـيـعــا بنحو
 3.326ماليين.
وآخ ــر الـمـســاهـمـيــن فــي الـسـيــولــة هو
قطاع صناديق االستثمار ،إذ استحوذ
ع ـلــى  11ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي قيمة
األسـهــم المبيعة ( 6.8فــي الـمـئــة للفترة
نفسها  ،)2017و 9.3في المئة من إجمالي
قيمة األسـهــم الـ ُـمـشـتــراة 6.2( ،فــي المئة
ً
للفترة نفسها  ،)2017وباع أسهما بقيمة
 59.452مليون ديـنــار ،فــي حين اشترى
ً
أس ـه ـمــا بـقـيـمــة  50.042م ـل ـيــون دي ـن ــار،
ً
ليصبح صــافــي ت ــداوالت ــه ،األكـثــر بيعا،
بنحو  9.410ماليين دينار.
ومـ ـ ــن خـ ـص ــائ ــص ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
اس ـت ـمــرار أن ـهــا بــورصــة مـحـلـيــة ،إذ كــان
المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين
ً
فـيـهــا ،وب ــاع ــوا أسـهـمــا بقيمة 455.889
مـلـيــون دي ـن ــار ،مـسـتـحــوذيــن بــذلــك على
 84.7في المئة من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة 90.8( ،في المئة للفترة نفسها
ً
 ،)2017فــي حين اشـتــروا أسهما بقيمة
 449.347مليون دينار ،مستحوذين بذلك
على  83.5فــي الـمـئــة ،مــن إجـمــالــي قيمة
األسهم المشتراة 89.2( ،في المئة للفترة

نفسها  ،)2017ليبلغ صافي تداوالتهم،
ً
األكثر بيعا ،بنحو  6.541ماليين دينار،
وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر
ال ـم ـح ـلــي إلـ ــى خ ـف ــض اس ـت ـث ـم ــارات ــه فــي
البورصة المحلية.
وبلغت حصة المستثمرين اآلخرين،
م ــن إج ـم ــال ــي قـيـمــة األس ـه ــم الـ ُـم ـش ـتــراة،
ن ـح ــو  10.8ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ( 7.7ف ــي ا ل ـم ـئــة
للفترة نفسها  ،)2017واشتروا ما قيمته
 58.378مـلـيــون دي ـن ــار ،فــي حـيــن بلغت
قـيـمــة أسـهـمـهــم الـمـبـيـعــة ،نـحــو 45.545
مليون دينار ،أي ما نسبته  8.5في المئة
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة6.7( ،
فــي المئة للفترة نفسها  ،)2017ليبلغ
صــافــي تــداوالت ـهــم( ،الــوح ـيــدون ش ــراء)،
بنحو  12.832مليون ديـنــار ،أي إن ثقة
المستثمر الـخــارجــي مــازالــت أعـلــى في
البورصة المحلية.
وب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ح ـصــة الـمـسـتـثـمــريــن
من دول مجلس التعاون الخليجي ،من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ،نحو 6.8
في المئة 2.5( ،في المئة للفترة نفسها
 ،)2017أي ما قيمته  36.823مليون دينار،
في حين بلغت قيمة أسهمهم ُ
المشتراة،
نحو  5.7في المئة 3.1( ،في المئة للفترة
نـفـسـهــا  ،)2017أي م ــا قـيـمـتــه 30.532
مليون ديـنــار ،ليبلغ صافي تداوالتهم،
ً
بيعا ،بنحو  6.291ماليين دينار.
ً
وتـغـيــر قـلـيــا ال ـتــوزيــع الـنـسـبــي بين
الجنسيات عــن ســابـقــه ،إذ أصـبــح نحو
 84.1في المئة للكويتيين و 9.7في المئة

للمتداولين من الجنسيات األخرى و6.3
فــي ا لـمـئــة للمتداولين مــن دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،م ـقــارنــة بـنـحــو 90
ف ــي ال ـم ـئــة لـلـكــويـتـيـيــن و 7.2ف ــي الـمـئــة
للمتداولين من الجنسيات األخرى و2.8
فــي ا لـمـئــة للمتداولين مــن دول مجلس
التعاون الخليجي للفترة نفسها ،2017
أي إن ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ظ ـلــت بــورصــة
محلية ،إذ كان النصيب األكبر للمستثمر
المحلي ،وكــان اإلقبال األكبر من جانب
المستثمرين غير الكويتيين من خارج
دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي ،يفوق
إقبال نظرائهم ،من داخل دول المجلس،
وغلبة التداول فيها لألفراد.
وان ـخ ـف ــض ع ـ ــدد ح ـس ــاب ــات الـ ـت ــداول
النشيطة بما نسبته  13-فــي المئة ،ما
بين نهاية ديسمبر  2017ونهاية فبراير
( ،2018مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 18
فــي المئة مــا بين نهاية ديسمبر 2016
ونهاية فبراير  )2017وبلغ عدد حسابات
التداول النشيطة في نهاية فبراير 2018
نحو  15504حسابات ،أي ما نسبته نحو
 4.1فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي الـحـســابــات،
مقارنة بنحو  16900حساب في نهاية
يناير  ،2018أي ما نسبته نحو  4.4في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي ال ـح ـســابــات للشهر
نفسه ،وبانخفاض بلغت نسبته  8.3-في
المئة خالل فبراير الماضي.

استراتيجية وقائية للحد من
الفساد ،لن يكتب لها النجاح،
وتلك حالة مثبتة في تجارب
النهوض حول العالم.
لـقــد أصـبـحــت ال ـقــاعــدة هي

أن تتخلف ا لـكــو يــت الجميلة
في مــؤ شــرات قواعد اإل صــاح
والتنمية ،ومعها بات التخلف
ً
م ـ ـتـ ــو ق ـ ـعـ ــا وال يـ ـثـ ـي ــر ح ـم ـي ــة
رسمية لمواجهته ،إنما مجرد

ب ـعــض االن ـت ـظ ــار ح ـتــى ي ــزول
زخمه ،وذلك ال يحقق استدامة
وال تنمية ،ويجعلهما مجرد
سراب.

متغيرات النفط و«الجيوسياسية»
ستؤثران على بورصات الخليج
ً
قال تقرير "الشال" إن أداء شهر فبراير كان سلبيا
ً
ً
ومعاكسا ألداء يناير الموجب ،حيث حقق  11سوقا
خـســائــر ،بعضها كـبـيــر ،بينما حـقـقــت  3أس ــواق
ً
ً
ً
فقط ً
أداء موجبا وطفيفا ،وكانت  12سوقا حققت
مكاسب في يناير ،بينما حقق سوقان فقط خسائر،
ً
الفتا إلى أن أداء أول شهر في السنة كان مشجعا،
ورغم أن التصحيح كان متوقعا خالل العام الحالي
ً
ً
ومستحقا ،فإنه جاء مبكرا وفي شهر فبراير ،خالفا
لتوقعاتنا ،وبدأ التصحيح من بورصة نيويورك
كما هي العادة ،ولكنها لم تكن أكبر الخاسرين مع
نهاية الشهر.
وأض ــاف أن "أكـبــر الخاسرين فــي شهر فبراير
كان السوق الصيني الــذي فقد مؤشره نحو 6.4-
في المئة ،كانت كفيلة بنقله من المنطقة الموجبة
في نهاية يناير إلــى المنطقة السالبة وبخسائر
بحدود  1.4-في المئة مقارنة بمستواه في نهاية
العام الفائت" ،مشيرا إلى أن "ثاني أكبر الخاسرين
كــانــت بــورصــة قـطــر الـتــي فـقــد مــؤشــرهــا نـحــو 6-
فــي المئة ،و هــي خسائر كبيرة يصعب تبريرها
إال بحساسيتها الـمـفــر طــة ألي ت ـطــورات سلبية،
مـثــل الـتـصـحـيــح ال ــذي أص ــاب األس ـ ــواق الـنــاشـئــة
وال ـنــاض ـجــة ،وب ــورص ــة قـطــر مـفـتــوحــة لتعامالت
األجانب".
وتابع "أما ثالث أكبر الخاسرين فكان السوق
األلماني بفقدان مؤشره نحو  5.7-في المئة في
شهر فبراير ،وكانت خسائر كفيلة بفقدانه لمكاسب
شهر يناير وانتقاله إلى المنطقة السالبة بخسائر
بحدود  3.7-في المئة مقارنة بمستواه في نهاية
ال ـع ــام ال ـف ــائ ــت .ول ــم ي ـكــن ال ـس ــوق األم ـي ــرك ــي أكـبــر
الخاسرين ،رغم أنه مصدر بداية ذلك التصحيح،
ً
والواقع أنه ظل رابحا في أول شهرين من السنة
بنحو  1.3في المئة ،وخسائر فبراير البالغة  4-في
المئة في فبراير لم تمسح مكاسب شهر يناير بعد".
وذكر أن أكبر الرابحين في فبراير كانت بورصة
الـبـحــريــن بـمـكــاســب بـنـحــو  1.4فــي ال ـم ـئــة ،تالها
المؤشر الوزني لبورصة الكويت بمكاسب بنحو
 0.5في المئة ،ثم بورصة مسقط بمكاسب طفيفة
ً
ج ــدا وب ـحــدود  0.1فــي الـمـئــة .وأداء شـهــر فبراير

السلبي جاء في مصلحة بورصات إقليم الخليج،
فــال ـبــورصــات ال ـث ــاث الــراب ـحــة كـلـهــا م ــن اإلقـلـيــم،
وإن ج ــاء ت مكاسبها طفيفة ،ونتيجة الخسائر
الكبيرة لــأســواق الناضجة والناشئة ،أصبحت
 5من أســواق اإلقليم ضمن األســواق الثمانية في
المنطقة الموجبة ،أي األسواق الرابحة منذ بداية
العام ،وباتت تلك األسواق تحتل المراكز الخمسة
األولى لألفضل أداء منذ بداية العام.
وق ــال التقرير إن "بــورصــة أبــوظـبــي ج ــاء ت في
صدارة األداء منذ بداية العام بمكاسب بنحو 4.5
في المئة ،تلتها بورصة الكويت بمؤشرها الوزني
بمكاسب بنحو  3.1في المئة ،ثم بورصة البحرين
بمكاسب بنحو  2.9في المئة ،وجاء بعدها كل من
بورصة السعودية وبورصة قطر".
وتابع "ظلت  6أسواق في المنطقة السالبة ،أكبر
الخاسرين كان السوق البريطاني بفقدان مؤشره
نحو  5.9-في المئة ،ثم سوق دبي بخسائر بنحو
ً
 3.7في المئة ،ومثلها للسوق األلماني أيضا ،وظلســوق مسقط فــي المنطقة السالبة رغــم مكاسبه
الطفيفة في شهر فبراير".
وم ــن ق ـ ــراء ة ت ــاري ــخ أداء ال ـب ــورص ــات ف ــي زمــن
تـصـحـيــح ك ـب ـيــر وم ـس ـت ـحــق ،ي ـف ـتــرض أن تـ ــراوح
فــي أدائـهــا بين االرتـفــاع واالنـخـفــاض فــي تذبذب
متصل ،ولكن الحصيلة النهائية مع نهاية العام
تكون في اتجاه تحقيق معظم األسواق الناضجة
والناشئة لخسائر ،لذلك من المفترض أن تعوض
تلك األسواق بعض خسائرها في شهر مارس ،ثم
تعاود الهبوط.
وأضاف "أما أسواق إقليم الخليج ،فإلى جانب
تأثرها بــأداء بورصات العالم ،والــذي يفترض أن
يخفت تأثيره بمرور الزمن ،إال أن متغيرات سوق
الـنـفــط واألح ـ ــداث الـجـيــوسـيــاسـيــة سـيـكــون لهما
الـتــأثـيــر األك ـبــر عليها ،فـمــن الـمـفـتــرض أن تحقق
بعض المكاسب إن اسـتـقــرت أسـعــار الـنـفــط ،ولم
تتطور أحداثها الجيوسياسية السيئة إلى األسوأ".

ً
جميع مؤشرات ربحية «األهلي المتحد» سجلت ارتفاعا

اإليرادات التشغيلية زادت  %8.1في  2017لتبلغ  120.1مليون دينار
بلغت نسبة إجمالي
المصروفات التشغيلية
إلى إجمالي اإليرادات
التشغيلية نحو ٪32
مقارنة بنحو  ٪30.5عام
.2016

أفاد تقرير "الشال" بأن البنك األهلي المتحد أعلن نتائج
أعماله للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017وأظهرت أن
ً
البنك حقق أرباحا ،بعد خصم الضرائب ،بلغت نحو 44.5
مليون دينار ،بارتفاع قدره  6.8ماليين دينار ،أي ما نسبته
ً
 18.1في المئة مقارنة مع نحو  37.6مليونا في  ،2016ويعزى
هذا االرتفاع إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.9
في المئة ،نتيجة ارتفاع إجمالي اإليرادات التشغيلية بقيمة
أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية ،وانخفاض جملة
المخصصات بنحو .%6.9
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية بنحو
ً
 9ماليين دينار  ،أو ما نسبته  8.1في المئة ،وصوال إلى نحو
ً
 120.1مليون دينار ،مقارنة بنحو  111.1مليونا ،وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 15.7
ً
ً
مليونا ،وصوال إلى نحو  104.1ماليين دينار  ،مقارنة بنحو
ً
 88.4مليونا عام  ،2016بينما انخفضت باقي بنود اإليرادات
ً
التشغيلية بنحو  6.7ماليين دينار ،وصوال إلى نحو 15.9
ً
ً
مليونا مقارنة بنحو  22.7مليونا.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل
من ارتفاع إجمالي اإليــرادات التشغيلية بنحو  4.5ماليين
ً
دينار ،أو ما نسبته  13.3في المئة ،وصوال إلى نحو 38.4
ً
مليونا ،مقارنة بنحو  33.9مليون دينار في نهاية عام .2016

وبلغت نسبة إجمالي
الـمـصــروفــات التشغيلية
إلـ ــى إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية نحو  32في
المئة مقارنة بنحو 30.5
فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـ ــام .2016
ب ـي ـن ـم ــا حـ ـقـ ـق ــت ج ـم ـلــة
ً
المخصصات انخفاضا
بلغ نحو  2.6مليون دينار أو ما نسبته  6.9في
المئة كما أسلفنا ،عندما بلغت نحو  34.9مليون دينار،
ً
مقارنة بنحو  37.5مليونا.
وعـلـيــه ارت ـف ــع هــامــش صــافــي ال ــرب ــح ،إل ــى نـحــو  37في
المئة ،بعد أن كــان نحو  33.9في المئة ،نهاية عــام .2016
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو  3.666مليارات دينار،
ً
بانخفاض بلغ نحو  26.6مليونا أو ما نسبته  0.7في المئة،
مقارنة بنحو  3.692مليارات دينار بنهاية عام .2016
ً
وسجل بند (مدينو تمويل) انخفاضا بنحو  33.2مليون
ً
دينار ،وصوال إلى نحو  2.673مليار دينار ( 72.9في المئة
من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو  2.706مليار (73.3
في المئة من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة مدينو تمويل إلــى إجمالي الــودائــع نحو

 85.2فــي المئة مقارنة بنحو  84.7فــي المئة ،بينما
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع ب ـ ـن ـ ــد عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ب ـن ـحــو 15
ً
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وصـ ــوال
ً
إل ــى نـحــو  38مـلـيــونــا (1
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
الموجودات) مقارنة بنحو
ً
 23.1مليونا ( 0.6في المئة
من إجمالي الموجودات).
وت ـش ـيــر األرق ـ ـ ــام إل ــى أن
م ـط ـل ــوب ــات ال ـب ـن ــك (م ـ ــن غـيــر
ً
احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضا بلغت قيمته
 48.5مليون دينار ،أي ما نسبته  1.5في المئة ،لتصل إلى
نحو  3.198مليارات مقارنة بنحو  3.246مليارات بنهاية
عام  .2016وبلغ إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
نحو  87.2في المئة مقارنة بنحو  87.9في المئة في عام
.2016
وتظهر نتائج تحليل البيانات المالية أن جميع مؤشرات
ً
الربحية سجلت ارتفاعا مقارنة مع نهاية عام  ،2016إذ ارتفع
مؤشر العائد على معدل رأس المال ( )ROCإلى نحو 24.7
في المئة ،مقارنة بنحو  22.8في المئة.

وارت ـف ــع مــؤشــر الـعــائــد عـلــى مـعــدل حـقــوق المساهمين
الخاص بمساهمي البنك ( )ROEإلى نحو  11.2في المئة،
ً
قياسا بنحو  10.9في المئة.
ً
وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل الموجودات (،)ROA
إلى نحو  1.2في المئة مقارنة بنحو  1في المئة.
وبلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك ( )EPSنحو
ً
ً
 24.4فلسا ،مقابل  24فلسا عام  .2016وبلغ مؤشر مضاعف
السعر /ربحية السهم ( )P/Eنحو  14.3مرة ،أي تحسن ،مقارنة
مع نحو  17.1مرة ،نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو  1.7في
المئة مقارنة بتراجع للسعر السوقي وبحدود  14.9في المئة.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو 1.4
مرة بعد أن كان  1.6مرة في نهاية عام .2016
وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة  13في المئة
ً
من القيمة االسمية للسهم ،أي ما يعادل  13فلسا لكل سهم،
وتوزيع  5في المئة أسهم منحة ،مما يعني أن السهم حقق
ً
ً
عــا ئــدا نـقــد يــا بلغت نسبته نحو  3.7فــي المئة على سعر
ً
اإلقفال في نهاية ديسمبر  ،2017والبالغ نحو  349فلسا.
وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت نحو  12في المئة عن
عام  ،2016و 8في المئة أسهم منحة.
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ً
أوروبا ترد على رسوم ترامب :الحل ليس سهال
رسوم الجمارك على الحديد واأللمنيوم تشعل مخاوف حرب تجارية
بروكسل  -فرانس برس

أعلن ترامب ان الواليات
المتحدة تعمل على اعفاء
حليفتها استراليا من الرسوم
الجديدة على صادراتها من
الصلب واأللمنيوم.

ي ـن ـت ـظ ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى «ت ــوضـ ـيـ ـح ــات»
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــي فــرض ـهــا
الرئيس األميركي دونالد ترامب
ع ـلــى واردات بـ ــاده م ــن الـصـلــب
واأللمنيوم ،وذلــك خــال اجتماع
حاسم في بروكسل بين الممثلين
الـتـجــاريـيــن لــات ـحــاد األوروبـ ـ ــي،
والواليات المتحدة ،واليابان.
وقـ ــال جـيــركــي كــاتــايـنــن نــائــب
رئـيــس المفوضية األوروب ـي ــة «ال
تـتــوقـعــوا حــل كــل ش ــيء .إن ــه أحــد
االج ـت ـمــاعــات ،ولـيــس االجـتـمــاع»
الوحيد.
وأض ـ ـ ـ ــاف «إن ـ ـنـ ــا ب ـح ــاج ــة إل ــى
تــوض ـي ـحــات» وإلـ ــى ب ــدء «حـ ــوار»
م ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة لتجنب
ال ـت ـص ـع ـي ــد ن ـح ــو ن ـ ـ ــزاع ت ـج ــاري
عالمي.
وكان هذا االجتماع مقررا منذ
وق ــت ط ــوي ــل ،ق ـبــل إع ـ ــان تــرامــب
فرض تلك الرسوم.

اليابان
وسيضم االجـتـمــاع فــي مبنى
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة كـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـم ـم ـث ــل
التجاري للواليات المتحدة روبرت
اليتايزر ،ووزير االقتصاد الياباني
هيروشيغي سيكو ،والمفوضة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـت ـجــارة سيسيليا
مالمستروم .وينبغي أن يتواصل
االجتماع خالل غداء عمل.

ويـ ــرى األوروب ـ ـيـ ــون أن ــه يجب
إعـفــاؤهــم مــن الــرســوم الـتــي تبلغ
 25فــي الـمـئــة عـلــى الـصـلــب ،و10
في المئة على األلمنيوم ،وقالوا
إن ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد التـ ـخ ــاذ
إج ــراءات إذا لــزم األم ــر .كما قالت
ال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ،الـ ـحـ ـلـ ـي ــف اآلسـ ـ ـي ـ ــوي
الرئيسي للواليات المتحدة ،إنها
ستطلب من واشنطن أن تتيح لها
االستفادة من اإلعفاءات الممنوحة
ل ـك ـن ــدا وال ـم ـك ـس ـي ــك ،وإال فــإن ـهــا
ستتخذ «اإلجراءات المناسبة».
وقـ ـ ــال ك ــات ــاي ـن ــن إن «ال ـطــري ـقــة
التي ستسير بها آلية اإلعفاء (من
ال ــرس ــوم) ليست واض ـحــة كثيرا،
مضيفا «آم ــل أال يتوقع أحــد منا
ت ـق ــدي ــم ت ـ ـنـ ــازالت ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بقضايا التجارة».

تسوية
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع «ال ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق األمـ ـ ـ ــر
بمفاوضات تجارية .مــا نتحدث
ع ـنــه ع ـمــل أحـ ـ ــادي ض ــد ال ـقــواعــد
الدولية .نريد تسوية هذا قبل أن
يصبح مشكلة حقيقية».
أم ــا مــالـمـسـتــورم فـتــوقـعــت أن
يـ ـك ــون ال ـس ـب ــت ي ــوم ــا «طـ ــويـ ــا»،
وقالت «نأمل الحصول على تأكيد
بأن االتحاد األوروبــي معفى» من
الرسوم.
وفي حال حصل العكس ،هناك
تدابير مضادة جاهزة ،أولها قابل

للتطبيق خالل  3أشهر ،ويتمثل
بفرض ضرائب قوية على بعض
الـمـنـتـجــات األمـيــركـيــة الـشـهـيــرة،
مثل الجينز ،والــدراجــات النارية،
وزبـ ــدة ال ـفــول ال ـس ــودان ــي ،والـتــي
ّ
أعدت بروكسل الئحة بها.
كما يخطط االتحاد األوروبــي
لتطبيق ما يسمى تدابير «حماية»
صناعته من الواردات األجنبية من
الصلب واأللمنيوم.
وق ـ ــال ـ ــت م ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــورم «ن ـح ــن
أصدقاء .ال يمكن أن نشكل تهديدا
لألمن القومي للواليات المتحدة».

أستراليا
وأع ـ ـلـ ــن تـ ــرامـ ــب ان الـ ــواليـ ــات
المتحدة تعمل على اعفاء حليفتها
اس ـتــرال ـيــا م ــن ال ــرس ــوم الـجــديــدة
على واردات الواليات المتحدة من
الصلب واأللمنيوم.
وكتب على تويتر «تحدثت مع
رئيس الــوزراء األسترالي مالكوم
تورنبول ،وهو مصمم على اقامة
عــاقــة عسكرية وتـجــاريــة عــادلــة
وتبادلية» مع الواليات المتحدة.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ــرئـ ـي ــس االم ـي ــرك ــي
«نعمل على اتفاق في اقرب االجال
كي ال نضطر الى ان نفرض على
حليفتنا األمة األسترالية العظيمة
رسوما» على الصلب وااللمنيوم،
م ـ ــن دون ان ي ـ ـقـ ــدم الـ ـم ــزي ــد مــن
التفاصيل.

«برقان» يدعو عمالء «بريميير» إلى حضور «»Tomb Raider
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ــع
« غــرا نــد سينماز» إ تــا حــة الفرصة لعمالء
«بريميير» لحضور العرض األول من فيلم
« ،»Tomb Raiderحيث إنه يمكن لعمالء
«بريميير» ،مشاهدة الفيلم بالمجان في
أف ـخ ــم دار عـ ــرض س ـي ـن ـمــائ ـيــة ،ف ــي قــاعــة
( )VIPفي «غراند سينماز» بمركز الحمراء
للتسوق يوم الخميس  15الجاري.
وأوضــح البنك أنــه خصص  3عروض
ً
حصريا لعمالء «بريميير» في « بــر قــان»،
حـيــث بــإ مـكــان كــل عميل حـجــز تذكرتين
م ـجــان ـي ـت ـيــن ل ـم ـش ــاه ــدة أح ـ ــد الـ ـع ــروض
ً
ال ـث ــاث ــة ،ك ـمــا خ ـصــص رقـ ـم ــا السـتـقـبــال
اال ت ـصــاالت مــن عـمــاء «بريميير» لحجز

الـمـقــاعــد الـمـجــانـيــة ،إذ يـتــوجــب عليهم
االتصال على الرقم ( )22988405من الـ9
ً
ً
صباحا إلى الـ 5عصرا.
وأكـ ــد ال ـب ـنــك ال ـت ــزام ــه ب ـم ـكــافــأة عـمــاء
«بريميير» بالعروض الحصرية ،ومنحهم
مــزايــا وفــوائــد مـمـيــزة تــم تصميمها من
ً
أجلهم ،فضال عن توفير أرقى مستويات
الخدمة والمنتجات لعمالئه على الدوام.
ول ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد حـ ـ ـ ــول خـ ــدمـ ــات
«بريميير» المميزة والمزايا المخصصة
لهم ،يمكن للعمالء ز يــارة أ قــرب فــرع من
ف ــروع «ب ــرق ــان» ،أو االت ـص ــال عـلــى الــرقــم
(.)1804080
للمزيد من المعلومات ،يمكن للعمالء

زيارة الموقع اإللكتروني (www.burgan.
 ،)comأو إر سـ ــال بــر يــد إ ل ـك ـتــرو نــي على
(.)premierbanking@burgan.com
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«بيتك» :مذكرة تعاون مع «كيبكو» لتمويل عمالء «ضاحية حصة المبارك»
الناهض :حلولنا التمويلية تناسب احتياجات العمالء وطموحاتهم

استكملنا
البنية التحتية
للمشروع
وسنبدأ البناء
ً
قريبا

خشنت

وق ــع بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي
"بيتك" مذكرة تعاون مع مجموعة
شركة مشاريع الكويت القابضة
"كيبكو" ،للعمل على توفير حلول
تمويلية إسالمية لعمالء مشروع
"ضاحية حصة المبارك" العقاري،
الــذي يعد درة مشاريع التطوير
الـعـمــرانــي لـلـشــركــة ،وأب ــرز وأهــم
المشاريع العقارية بالعاصمة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لمجموعة "بيتك" مازن الناهض،
في تصريح صحافي عقب توقيع
ال ـمــذكــرة ،دع ــم الـبـيــت للشركات
الكويتية وتـطــويــر خــدمــاتــه في
مجال تمويل األف ــراد ،ومساندة
الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـكـ ـب ــرى ذات األثـ ــر
ً
التنموي ،خصوصا ،التي تمثل
عالمة مهمة في مجالها.
وقال الناهض ،إن "بيتك" يضع
إمكانياته وخبراته إلنجاح هذه
ً
ال ـم ـش ــاري ــع تـ ـق ــدي ــرا ل ـم ــردوده ــا
االقـتـصــادي والـتـنـمــوي ،وأثــرهــا
ً
االجتماعي المهم ،ويوفر أيضا

التمويل الــذي يحتاجه العمالء
األف ــراد لـشــراء وح ــدات المشروع
بـمــوجــب ال ـمــذكــرة الـمــوقـعــة ،مع
إتاحة بعض المزايا التفضيلية
لـعـمــاء "بـيـتــك" ضـمــن مجموعة
من التسهيالت المشجعة لجميع
الراغبين في الشراء من المشروع.
وشـ ــدد ع ـلــى أن "ب ـي ـتــك" لــديــه
من المنتجات التمويلية لألفراد
مــا يمكنه مــن تلبية احتياجات
العمالء المشترين في المشروع،
من خــال صيغ شرعية متعددة
المزايا ،مثل اإلجــارة والمرابحة
وال ـت ـمــويــل مـقــابــل ض ـمــان مــالــي
و غـيــر هــا ،مما يجعلها مناسبة
ل ـكــل ظـ ــروف وإم ـكــان ـيــات عـمــاء
مشروع "ضاحية حصة المبارك"،
عـ ـ ـل ـ ــى اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف م ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم
التمويلية.
ولفت إلى أن "بيتك" يستطيع
أن يـ ـ ــو فـ ـ ــر لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـي ــل خ ـ ــد م ـ ــات
تمويلية تبدأ من عملية الشراء
ث ــم ال ـت ـش ـط ـيــب وح ـت ــى الـتــأثـيــث

أسعار صرف العمالت العالمية

مـ ـ ــع خـ ـ ــدمـ ـ ــات اس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة مــن
مجموعة متميزة من الموظفين
ذوي الـخـبــرة فــي مــراحــل البناء
والتشطيب حتى السكن بشكل
نهائي.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن "ب ـي ـت ــك" ي ــرى
مشروع "ضاحية حصة المبارك"
ع ــاوة عــن أن ــه اسـتـثـمــار عـقــاري
متميز ،فإنه يحمل فكرة ودعوة
للمواطنين للسكن بالعاصمة،
ويتبنى مفهوم السكن العمودي
في مجمع متكامل الخدمات ،مما
ً
يجعله نموذجا نأمل له النجاح،
وأن يـشـجــع عـلــى تـبـنــي األف ـكــار
ال ـم ـت ـط ــورة لـلـمـســاهـمــة ف ــي حل
األزمة اإلسكانية ،وإضافة لمسة
جمالية وحـضــاريــة إلــى مناطق
العاصمة المختلفة.
وذكر الناهض أن مدى أعمال
"بيتك" واسع وممتد من السوق
المحلي إل ــى األسـ ــواق العالمية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،ومـ ـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة إ لــى الكبيرة لشركات

مـلـيـئــة وذات خ ـب ــرة ،م ـمــا يــؤكــد
تنوع ومالءمة الحلول التمويلية
التي يوفرها "بيتك" مع مختلف
المشاريع والعمالء.
وبين أن "بيتك" وقع قبل أيام
صفقة مشاركة في تمويل مبنى
الــركــاب الـجــديــد لـمـطــار الكويت
ال ــدول ــي" ،وال ـي ــوم يــوقــع اتفاقية
لتمويل عمالء مشروع "ضاحية
ح ـص ــة الـ ـمـ ـب ــارك" ،ك ـم ــا ي ــواص ــل
تـ ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة
للشباب ويستحوذ على الحصة
األكبر على مستوى السوق.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاه ــض ،إن "ب ـي ـت ــك"
ي ـع ـمــل ف ــي الـ ـس ــوق م ــن مـنـطـلــق
ال ـشــراكــة وال ـت ـع ــاون ويـسـتـهــدف
خدمة االقتصاد الوطني وتحريك
عجلة اإلنتاج ودعم قدرات األفراد
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى اح ـت ـيــاجــات ـهــم،
مقدما الشكر للذين عملوا على
تــرت ـيــب وإع ـ ـ ــداد ه ــذه االت ـفــاق ـيــة
المهمة.
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي

لعمليات المجموعة فــي شركة
مشاريع الكويت سامر خشنت:
"ي ـ ـسـ ــرنـ ــا ف ـ ــي شـ ــركـ ــة مـ ـش ــاري ــع
الـ ـك ــوي ــت ،ب ــاع ـت ـب ــارن ــا ال ـم ـط ـ ّـور
الرئيسي لضاحية حصة المبارك،
الـعـمــل مــع الـمــؤسـســات المالية
المرموقة من أجل توفير خيارات
تمويل متنوعة لسكان الضاحية
في المستقبل".
وأضاف خشنت "أننا من خالل
م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم ه ـ ــذه ،سنعمل
مــع بيت التمويل الكويتي على
وضـ ــع ه ـي ـكــل ت ـمــوي ـلــي مـنــاســب
يتيح لــأفــراد فــرصــة االستفادة
م ــن ح ـل ــول ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي
ال ـش ـخ ـص ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـعـ ـق ــارات
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة أو الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة فــي
الضاحية".
وتابع" :أعلنا في وقت سابق
اسـتـكـمــال أع ـمــال تـطــويــر البنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة ف ـ ــي ض ــاحـ ـي ــة حـصــة
ال ـم ـب ــارك ف ــي ن ـهــايــة ع ــام ،2017
وهــي األعـمــال الـتــي تــم تنفيذها

تبادل الوثائق
وف ـ ــق أعـ ـل ــى وأحـ ـ ـ ــدث ال ـم ـعــاي ـيــر
ً
انطالقا مــن حرصنا على تمتع
المقيمين والــزائــريــن للضاحية
ف ــي الـمـسـتـقـبــل ب ــأس ـل ــوب حـيــاة
فريد من نوعه".
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع أن ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ شـ ــركـ ــات
التطوير العقاري ،ومنها بطبيعة

الحال شركة العقارات المتحدة
ش ــرك ـت ـن ــا الـ ـن ــاشـ ـط ــة فـ ــي ق ـط ــاع
التطوير العقاري ،بأعمال البناء
في القسائم الخاصة بهم بمجرد
استكمال تسليم المرافق العامة
للجهات الحكومية المختصة.

«التجاري» يطلق حملة «يا زين تراثنا» للعام السابع

ً
الورع :إحياء التراث الكويتي بات جزءا من برامج المسؤولية االجتماعية للبنك

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعـلــن البنك الـتـجــاري الكويتي
إطالق حملة "يا زين تراثنا" للسنة
السابعة على التوالي ،والتي تهدف
إلى إحياء التراث الكويتي القديم،
وت ــذك ـي ــر ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد ب ـمــآثــر
األجــداد واآلبــاء والرعيل األول من
أهل الكويت.
وتأتي هذه الحملة للعام السابع
لتؤكد من جديد حرص البنك على
إحياء التراث الكويتي والموروث
ال ـش ـع ـب ــي الـ ـق ــدي ــم ،ض ـم ــن ب ــرام ــج
المسؤولية المجتمعية المبتكرة
الـ ـت ــي ي ـت ـب ـنــاهــا ال ـب ـن ــك ال ـت ـج ــاري
الكويتي من ناحية ،ولتسطر من
جديد صفحة جديدة لجهود البنك
في إحياء التراث الكويتي القديم،
ً
إدراكا منه بأن التراث الكويتي غني
بالعديد من المعاني والعبر التي
يجب أن تبقى محفورة في األذهان
يستقي منها الجيل الجديد العبر
العظيمة.
وف ـ ـ ــي ت ـع ـق ـي ـب ـه ــا عـ ـل ــى إط ـ ــاق
ال ـب ـن ــك ل ـح ـم ـلــة "يـ ــا زيـ ــن ت ــراث ـن ــا"،
قالت مساعدة المدير العام ،إدارة
اإلعالن والعالقات العامة بالبنك،
أم ــان ــي ال ـ ــورع" :ن ـح ــن س ـع ــداء في
الـبـنــك الـتـجــاري الـكــويـتــي إلطــاق

أماني الورع

حملة يا زين تراثنا للسنة السابعة
على التوالي ،بهدف إحياء التراث
وال ـعــادات الكويتية القديمة ،وما
تجسده من عبق الماضي القديم،
إدراكا من البنك بضرورة المحافظة
عليه ،حتى ال يذهب طي النسيان
وتغيبه عجلة الزمان".
وبينت ال ــورع أن النجاح الــذي
حققته الحملة في األعوام الماضية،
والتجاوب الكبير من الجمهور مع
الفعاليات التي نظمها البنك على
ص ـف ـحــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،

وال ـ ــزي ـ ــارات ال ـت ــي قـ ــام ب ـه ــا فــريــق
العالقات العامة في البنك لعدد من
ال ـمــدارس كــانــت القاسم المشترك
ال ـ ـ ــذي دف ـ ــع ال ـب ـن ــك إل ـ ــى م ــواص ـل ــة
تنظيم هذه الحملة للعام السابع
على التوالي.
وكشفت أن حملة "يا زين تراثنا"
لـهــذا الـعــام ستتضمن العديد من
الـفـعــالـيــات ،إضــافــة إل ــى الــزيــارات

التي تهدف إلى التعريف بالتراث
الكويتي ،والمفاجآت التي سيتم
إع ــان ـه ــا ف ــي ح ـي ـن ـهــا ،ف ـض ــا عــن
المسابقات التي سيتم تنظيمها
على صفحات التواصل االجتماعي،
بـ ـه ــدف ت ـش ـج ـيــع ال ـج ـم ـه ــور عـلــى
التجاوب مع فعاليات هذه الحملة.
واوض ـ ـحـ ــت أن إحـ ـي ــاء الـ ـت ــراث
الكويتي القديم بات جزءا ال يتجزأ

«وربة» يعلن أسماء الرابحين في سحب «السنبلة»
أج ــرى بـنــك ورب ــة سـحــوبــاتــه الـشـهــريــة ،الـتــي تتضمن سحب
حساب السنبلة الشهري األسبوعي السادس لحساب السنبلة؛ وقد
تم إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسـبــوعــي ال ـســادس ،فقد تــوج  5رابحين مــن عـمــاء بنك وربــة
حصل كل منهم على  1000دينار ،وهم ياسين فالح عواد العنزي،
ومحمد موسى خليل الدلو ،ونادرة عبدالكريم محمد قوار ،وسرور
عايض سرور العتيبي ،وطالل يوسف عبدالرحمن العبدالجادر.

ً
«األهلي المتحد» 26 :فائزا
انضموا إلى «الحصاد اإلسالمي»
أجرى البنك األهلي المتحد في الـ 7من مارس الجاري السحب
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي ،وهو برنامج الجوائز
األول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،والذى
يقدم أكبر قيمة جوائز ألكبر عدد من الفائزين ،حيث يتيح لعمالء
حساب الحصاد اإلسالمي الدخول في السحب على  26جائزة
أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة  25ألف دينار ،إضافة
إلى  25جائزة قيمة كل منها  1000دينار ،فضال عن  4جوائز ربع
سنوية بقيمة  250ألف دينار للرابح الــذى يمكنه تحقيق حلم
العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتالك المنزل والسيارة
التي طالما حلم بها.
وبـهــذه المناسبة ،أوض ــح البنك األهـلــي المتحد" :إنـنــا بهذا
السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد اإلسالمي
 26رابحا جديدا ،ليصل بذلك عدد العمالء الفائزين إلى أكثر من
 1300فائز سنويا".
وأسفر السحب األسبوعي عن حصول ميالد سامي بيطارعلى
الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة  25ألف دينار.
وإضــافــة إلــى حـصــول  25فــائــزا على  1000ديـنــار لكل رابــح،
وهم :إلهام حامد إسماعيل ،هوما أسلم ،نواف أحمد العدواني،
إقبال صالح حسين ،شروق حمدان ،بدرية راشد الشبيب ،ايمان
محمد جابر ،عواطف أحمد الصبيح ،سعود صالح ماجد ،يوسف
أحمد الخميس ،دهله محمد مـنــاور ،حسن يعقوب علي ،عامر
محمد الدخيل ،صقر صالح العنزي ،هبة هندي الهندي ،علي
إبراهيم أشكناني ،عزيزة جمعة سليمان ،دانة محمد بن صفر،
وليام هندركس ،حميدة حميد الحلواجي ،حسين جعفر المينو،
محمد أحمد يوسف ،عبدالله صالح علي ،علي محسن دشتي،
وفايزة محمد الشويخ.
وتـتـلـخــص شـ ــروط االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـس ـحــوبــات عـلــى جــوائــز
برنامج الحصاد اإلسالمي في فتح الحساب بقيمة  100دينار،
علما بأن عمالء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلين
للمشاركة فــي سـحــوبــات الـحـصــاد على الـجــوائــز وفـقــا لشروط
وأحكام البرنامج.
وأضاف البنك" :هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت
بانتظار عمالئنا الحاليين ،وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد
اإلســامــي ل ــدى الـبـنــك األه ـلــي المتحد والـمـضــاف إل ــى برنامج
الجوائز لالستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك
األهلي المتحد.

وبذلك يكون بنك وربة زاد عدد الرابحين في حساب السنبلة
إلى  24فائزا بالشهر ،كما زاد إجمالي قيمة الجوائز الشهرية من
 30الى  50الف دينار شهريا ،أما فيما يتعلق بفرص الربح فيحق
لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل  10دنانير في الحساب.
الجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق حديثا وديعة السنبلة التي
تعد المودعين بعوائد متوقعة عالية تصل الى  3في المئة ،كما
يحصلون أيضا على فرص ربح شهرية وأسبوعية في سحوبات
السنبلة.

من برامج المسؤولية االجتماعية
للبنك التجاري الكويتي ،بــل وان
اســم البنك ارتـبــط ارتـبــاطــا وثيقا
ب ــإح ـي ــاء ال ـ ـتـ ــراث ،إمـ ــا ع ــن طــريــق
حملة "يا زين تراثنا" ،أو من خالل
رزنــامــات التجاري التي أصبحت
مرجعا للمهتمين بالتراث الكويتي
القديم ،مؤكدة أن جهود البنك في
هذا المضمار مستمرة ومتواصلة.

ةديرجلا
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اقتصاد

 %3.3حصة المرأة في مجالس إدارات
الشركات المدرجة!
●  38سيدة من أصل  1141عضو مجلس إدارة في  186شركة
●  %18من الشركات المدرجة لديها عضوة في مجالسها
عيسى عبدالسالم

يستهدف التنوع بين الجنسين
في الشركات تعزيز التنوع
المهني والعلمي وتنوع
الخبرات والمعرفة ووجهات
النظر واألفكار الجديدة،
ً
وإيجاد حلول إبداعية فضال
عن القدرات الالفتة في مجال
االبتكار.

قطاع البنوك ضم
ثالث نساء بنسبة
٪3.2

أظهرت إحصائية لـ «الجريدة» تناولت تمثيل
ا ل ـم ــرأة ف ــي م ـجــا لــس إدارة ا ل ـش ــر ك ــات ،أن عــدد
النساء العضوات في مجالس إدارات الشركات
المدرجة في بورصة الكويت لــأوراق المالية
ب ـلــغ  38ا مـ ــرأة م ــن أ ص ــل  1141ع ـضــو مجلس
إدارة ،يشكلن بذلك ما نسبته  3.3في المئة.
وبـ ـحـ ـس ــب ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة،
الموجودة على مواقعها اإللكترونية الرسمية،
فــإن نسبة مشاركة ا لـمــرأة في مجالس إدارات
تلك الشركات بلغت  18في المئة ،إذ بلغ عدد
الشركات ،التي يشغل مجالس إداراتها عنصر
نـســا ئــي نـحــو  33شــر كــة مــن أ ص ــل  186شــر كــة
مدرجة.
ً
ً
و ح ـجــزت ا ل ـمــرأة نـحــو  19مـنـصـبــا تنفيذيا
ف ــي اإلدارات ا لـتـنـفـيــذ يــة ل ـل ـشــر كــات ا ل ـمــدر جــة،
واختلفت تلك المناصب بين الرئاسة التنفيذية
ومديرة إدارة ثــروات ،ومديرة إدارة الخدمات
المساندة ،و مــد يــرة مالية للمجموعة ،إضافة
إل ــى رئـيـســة تـنـفـيــذيــة لـلـحــوكـمــة ،وأمـيـنــة لسر
م ـج ـل ــس اإلدارة ،عـ ـ ــاوة ع ـل ــى مـ ــد يـ ــرة إلدارة
التسويق وتطوير األعمال.
وبينت اإلحصائية أن عــدد أ عـضــاء مجلس
اإلدارة فــي ا ل ـشــر كــات وا ل ـمــؤ س ـســات وا لـبـنــوك
المالية يعد األكبر ،إذا ما تمت المقارنة بباقي
الشركات المدرجة ،إذ وصلت في بعضها إلى
 10أعضاء مقارنة بشركات أ خــرى لم يتجاوز
فيها عدد األعضاء ا لـ  4في حين كانت نسبة
مشاركة ا لـمــرأة منخفضة فــي مجالس إدارات
هــذه الشركات ،وأن الحد األقصى لم يتعد 3
عضوات في مجلس اإلدارة الواحد.
ً
ً
وأشارت إلى أن المرأة تشكل رقما متواضعا
ً
ً
جدا بين أعضاء مجالس اإلدارة قياسا بالرجل،
ً
هــذا إن لــم يـكــن و جــود هــا شكليا فـقــط ،إذ يتم
اختيارها وتعيينها في مجلس اإلدارة نيابة
عن مساهمين أوضمن تحالفات.
فـفــي قـطــاع الـبـنــوك ،ال ــذي ضــم  10بـنــوك ما
ً
بين تقليدية وإسالمية ومن  93عضوا ورئيس
م ـج ـلــس إدارة ،ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك إال ث ــاث نـســاء
بنسبة  3.2في المئة.
ً
وف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـق ــار ،م ــن أص ــل  282ع ـضــوا
ورئيس مجلس إدارة ،فإن  10نساء فقط مثلن
فــي هــذا ا لـقـطــاع بنسبة تمثيل بلغت  3.5في
المئة وقطاع الخدمات المالية ،الذي ضم 207
أعضاء ورئيس مجلس إدارة ،فقد ضم  11امرأة،
أي بـنـسـبــة  5.3فــي الـمـئــة ،أم ــا ق ـطــاع الـتــأمـيــن
ً
فضم  52عـضــوا ور ئـيــس مجلس إدارة بينهم
ا م ــرأة وا ح ــدة فـقــط ،أي بنسبة  1.9فــي ا لـمـئــة،
أما باقي القطاعات فجاء ت مشاركة العنصر

الـنـســائــي عـلــى اسـتـحـيــاء بـنـســب الت ـت ـجــاوز 3
في المئة.

فرض «كوتا»
ت ـت ـفــاوت نـسـبــة تـمـثـيــل ال ـم ــرأة ف ــي مـجــالــس
إدارات ا لـ ـش ــر ك ــات ا ل ـم ـس ــا ه ـم ــة فـ ــي ا ل ـم ـن ـط ـقــة
م ــن دولـ ــة إل ــى أخ ـ ــرى ،لـكـنـهــا تـعـتـبــر ضـعـيـفــة
ً
ج ــدا مـقــارنــة بــالــدول الـمـتـقــدمــة ،بــالـتــالــي ثمة
اقتراحات بفرض «كوتا» للسيدات في مجالس
إدارات الشركات ،كما هو الحال في بعض الدول
األوروبية.
ودع ـمــت الـقــوانـيــن الـمــؤسـســاتـيــة فــي بعض
ً
ا ل ــدول أ خـيــرا ثـبــات خـطــوات ا لـمــرأة وتمثيلها
في أعضاء مجالس إدارات الشركات ،إذ ألزمت
بعض قوانين الدول العربية الشركات المدرجة
في البورصة بتعيين سيدة في مجالس إدارة
ً
شركاتها ،وأ خــرى وضعت حــدا أد نــى لاللتزام
بنسبة تعيين للمرأة  ٢٠في المئة في مجالس
إدارة الشركات المدرجة.

مشاركة فعالة
ً
وأخـ ـي ــرا ب ــدأ اه ـت ـمــام كـبـيــر بـتـمـكـيــن ال ـمــرأة
بشكل أكبر في الكويت لخوض السباق للقمة
والمشاركة الفاعلة في دعم االقتصاد الوطني،
وه ـن ــاك م ــؤش ــرات إيـجــابـيــة عـلــى ق ــدرة ال ـمــرأة
الكويتية على تحمل المسؤولية والمشاركة
ف ــي ص ـنــاعــة الـ ـق ــرار ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــات الـمــالـيــة
والشركات المدرجة ،وخير دليل على ذلك تولي
ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة مـنــاصــب ق ـيــاديــة وتـنـفـيــذيــة
حـســاســة فــي مــراكــز صـنــاعــة ال ـق ــرار س ــواء في
المناصب السياسية أو االقتصادية.
ويـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع بـ ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن فــي
ال ـش ــرك ــات ت ـعــزيــز ال ـت ـن ــوع ال ـم ـه ـنــي وال ـع ـل ـمــي
وت ـن ــوع ال ـخ ـبــرات وال ـم ـعــرفــة ووج ـه ــات الـنـظــر
ً
واألفكار الجديدة ،وإيجاد حلول إبداعية فضال
عــن ال ـق ــدرات الــافـتــة فــي مـجــال االب ـت ـكــار ،مما
يساهم في تفعيل الدور ،الذي يؤديه المجلس
ويعزز كفاء ته في ظل العالقة التكاملية وليست
التنافسية بين الرجال والنساء.

٢٢
اقتصاد
«بيان»« :استدامة» نسخة عن خطة «اإلصالح» ...بثوب مختلف
ً
ً
ةديرجلا
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الحكومات السابقة أطلقت عددا ال بأس به من الخطط لكنها ظلت حبرا على ورق وحبيسة األدراج
يأتي األداء الضعيف ،الذي
شهدته البورصة خالل
األسبوع المنقضي وسط
عزوف العديد من المتداولين
عن الشراء نتيجة عدم ظهور
محفزات جديدة.

عدد الشركات التي
أعلنت نتائجها
المالية عن 2017
مع نهاية األسبوع
المنصرم بلغ 80
شركة من أصل 156

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر ع ــن شــركــة
"بـ ـي ــان" لــاس ـت ـث ـمــار ،إن بــورصــة
الكويت شهدت األسبوع الماضي
ً
ً
ً
أداء ضـ ـعـ ـيـ ـف ــا و بـ ــا ه ـ ـتـ ــا د ف ـع ـه ــا
إل ـ ــى ت ـس ـج ـيــل خ ـس ــائ ــر م ـت ـبــاي ـنــة
لـ ـم ــؤش ــراتـ ـه ــا الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،ف ـ ــي ظــل
استمرار ضعف معدالت السيولة
النقدية في السوق ووصولها إلى
مستويات متدنية ،إذ وصلت قيمة
التداول في إحدى جلسات األسبوع
إلى  7.58ماليين دينار فقط ،وهو
ثاني أدنى مستوى لها خالل العام
الحالي ،منذ أن بلغت حوالي 5.59
ماليين دينار في الجلسة األولــى
من العام.
ووفــق التقرير ،اتسمت تــداوالت
األسبوع الماضي بالطابع السلبي
وغياب الرغبة الشرائية من العديد
من المستثمرين ،إضافة إلى نشاط
الـمـضــاربــات السريعة على بعض
األس ـه ــم الـصـغـيــرة ال ـخــام ـلــة ،التي
كـ ــان ل ـهــا دور واض ـ ــح ف ــي تــذبــذب
ً
أداء الـمــؤشــر ال ـس ـعــري ،ف ـضــا عن
ً
فتور الـتــداوالت نسبيا على بعض
األسهم القيادية من جهة ،وتعرض
البعض اآلخر لعمليات جني أرباح
مــن جهة أخ ــرى ،مما انعكس على
أداء كل مؤشرات السوق ودفعها إلى
إنهاء تعامالت األسبوع في المنطقة
الحمراء.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،بـلـغــت نسبة
خسائر المؤشر السعري مع نهاية
األس ـبــوع  0.44فــي المئة ،فــي حين
وصلت نسبة الخسارة األسبوعية
للمؤشرين "ال ــوزن ــي" و"كــويــت "15

إلى  0.95في المئة و  0.76في المئة
على التوالي.
وي ــأت ــي األداء ال ـض ـع ـيــف ،ال ــذي
شـهــدتــه ال ـبــورصــة خ ــال األسـبــوع
المنقضي وسط عــزوف العديد من
المتداولين عن الشراء نتيجة عدم
ظـهــور مـحـفــزات جــديــدة تشجعهم
على زيادة استثماراتهم في السوق،
ً
فضال عن حالة الترقب السائدة في
ً
ال ـبــورصــة حــال ـيــا وان ـت ـظــار دخ ــول
المرحلة الثانية من مشروع تطوير
السوق حيز التنفيذ ،التي تتضمن
تقسيم ال ـس ــوق إل ــى ثــاثــة أس ــواق
واستحداث مؤشرات جديدة لقياس
أدائ ـ ــه ،إضــافــة إل ــى إعـ ــادة تصنيف
قطاعات السوق المختلفة وتوزيع
الـشــركــات الـمــدرجــة عليها بحسب
نـشــاطـهــا التشغيلي ،مـمــا يساعد
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ع ـل ــى م ـق ــارن ــة أداء
الشركات ذات األنشطة المتشابهة
بشكل شبه دقيق ثم اتخاذ قــرارات
استثمارية سليمة ،مما قــد يسهم
في زيادة معدالت السيولة النقدية،
والتي تعتبر وقود السوق.
ً
وي ــأت ــي ه ــذا األداء أي ـض ــا وســط
ترقب المتداولين النتهاء الشركات
المدرجة من اإلفصاح عن نتائجها
ً
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن ال ـم ـه ـلــة
الـقــانــونـيــة الـمـخـصـصــة لــإفـصــاح
شارفت على االنتهاء ،إذ ستنتهي
بنهاية الشهر الحالي ،ورغــم ذلــك،
فإن نحو نصف الشركات المدرجة
في السوق الرسمي لم تفصح بعد
عن بياناتها السنوية.
ووصل عدد الشركات ،التي أعلنت

نتائجها المالية عن عــام  2017مع
نـهــايــة األس ـب ــوع الـمـنـصــرم إل ــى 80
شــركــة فـقــط م ــن أص ــل  156شــركــة،
ً
محققة نحو  1.77مليار د.ك أرباحا
صافية ،بنمو نسبته  8.43في المئة
ع ــن نـتــائــج ذات ال ـشــركــات ف ــي عــام
 ،2016التي بلغت  1.64مليار د.ك.
من ناحية أخرى ،تكبدت بورصة
الكويت األسبوع الماضي ما يزيد
عـلــى  250مليون د.ك .خسائر من
قـيـمـتـهــا ال ــرأس ـم ــال ـي ــة م ـق ــارن ــة مع
األسـبــوع قبل الـمــاضــي ،إذ وصلت
بنهاية األسبوع المنصرم إلى حوالي
ً
 27.29مليار د.ك مقابل  27.54مليارا
في األسبوع الذي سبقه ،أي بخسارة
نسبتها  0.92في المئة.
وبــذلــك تقلصت مكاسب القيمة

السوقية لبورصة الكويت منذ بداية
العام الجاري لتصل إلى حوالي 350
مليون دينار ،أي بنمو نسبته 1.30
في المئة مقارنة مع قيمتها نهاية
عام  ،2017التي بلغت آنــذاك 26.94
مليار دينار( .ملحوظة :يتم احتساب
القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة
ف ــي ال ـس ــوق الــرس ـمــي ع ـلــى أس ــاس
متوسط عدد األسهم القائمة بحسب
آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
اعترفت الحكومة على لسان وزير
الدولة لشؤون مجلس ال ــوزراء أن
الـسـيــولــة الـنـقــديــة ال ـتــي تمتلكها
ال ـب ــاد س ــوف تـنـضــب ف ــي م ــارس
 2020إذا ب ـق ـي ــت أ س ـ ـعـ ــار ا ل ـن ـفــط
ً
متدنية كما هي عليه اآلن ،واصفا

وضــع صـنــدوق االحتياطي العام
للدولة بالمتدهور.
وجـ ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال اس ـت ـع ــراض
الحكومة أمام مجلس األمة اإلطار
العام للبرنامج الوطني لالستدامة
االقـتـصــاديــة والـمــالـيــة (اسـتــدامــة)
ً
الــذي يعد بــديــا لوثيقة اإلصــاح
االقتصادي ،وفي هذا الشأن ،صرح
وزي ــر الـمــالـيــة ب ــأن ه ــذا الـبــرنــامــج
يستهدف سد العجز المالي الذي
ال يـتـجــاوز  3م ـل ـيــارات دي ـنــار في
ً
 ،2021/2020م ـب ـي ـنــا أن ا ل ـعــد يــد
من النفقات الحكومية في حاجة
إلــى إع ــادة ضـبــط ،وكــذلــك ترشيد
النفقات غير الضرورية.
كـ ـم ــا أشـ ـ ـ ـ ــارت وزيـ ـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة إل ـ ــى أن

الـ ـب ــرن ــام ــج ي ـس ـت ـه ــدف أن يـشـكــل
الـقـطــاع الـخــاص  58فــي المئة من
الـنــاتــج المحلي فــي ،2021/2020
م ــؤك ــدة تــرك ـيــزه ع ـلــى االسـتـثـمــار
األج ـن ـبــي وت ـنــويــع ال ـق ـطــاعــات في
جميع االستثمارات.
ومــا أكثر الـبــرامــج االقتصادية
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــط الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة والـ ـ ـ ـ ــرؤى
المستقبلية التي نسمع عنها منذ
س ـنــوات دون أن ن ــرى أي تطبيق
ف ـع ـل ــي ي ــذك ــر لـ ـه ــا ،ف ـل ـق ــد أط ـل ـقــت
ً
الحكومات السابقة عــددا ال بأس
ب ـ ــه م ـ ــن الـ ـخـ ـط ــط والـ ـمـ ـش ــروع ــات
ً
التنموية لكنها ظـلــت حـبــرا على
ورق و ح ـب ـي ـس ــة األدراج نـتـيـجــة
عــدم الـجــديــة فــي التنفيذ واكتفاء
الحكومة بالتصريحات اإلعالمية
فقط.
وأمـلـنــا كـبـيــر ،أال يـكــون مصير
بــرنــامــج "اسـتــدامــة" ال ــذي عرضته
الحكومة على مجلس األمــة خالل
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ن ـفــس مصير
سابقيه ،فما هو إال نسخة أخرى
ع ــن خ ـط ــة اإلص ـ ـ ــاح االق ـت ـص ــادي
لكن بثوب مختلف ،إذ إن الصورة
السلبية التي تركتها الحكومة في
أذهان الجميع فيما يخص تنفيذ
وعودها ال تدعو إلى التفاؤل على
اإلطـ ـ ــاق ،وال ـف ـشــل ال ـم ـت ـكــرر ال ــذي
صاحب الحكومات المتعاقبة أدى
إلــى اهـتــزاز ثقة المواطنين بشأن
ق ـ ـ ــدرة ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ال ـن ـه ــوض
بــاالقـتـصــاد الـمـحـلــي ،وســاهــم في
تفاقم األزمة التي يمر بها إلى اآلن.
إن ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــط وال ـب ــرام ــج

«داو جونز» يزيد مكاسبه إلى  440نقطة

ً
ً
ً
«ناسداك» يحقق إغالقا قياسيا جديدا بعد تقرير الوظائف الشهري
حقق «داو جونز» مكاسب بنسبة
 ،٪3.3كما سجل «»S&P
مكاسب بنسبة  ،٪3.5في
حين حقق «ناسداك» مكاسب
أسبوعية بنسبة .٪ 4.2

خام «نايمكس»
األميركي ارتفع
بنسبة  %3.2إلى
ً
 62.04دوالرا للبرميل
وحقق مكاسب
أسبوعية بنحو
%1.3

نمو تضخم األسعار
في الصين
أظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات
م ـ ــن ال ـم ـكـ ـت ــب ال ــوط ـن ــي
ل ــإ حـ ـص ــاء ،أن تـضـخــم
أسعار المستهلكين في
الصين نما فــي فبراير
الماضي ،بأسرع وتيرة
على أساس سنوي منذ
نوفمبر .2013
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
فـ ـ ـ ـ ــإن م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر أس ـ ـ ـعـ ـ ــار
المستهلكين ارتفع إلى
 2.9فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة ا ل ـش ـهــر
ً
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،مـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزا
ت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـيـ ــن ،ال ـت ــي
كــا نــت تشير إ لــى ز يــادة
قـ ــدر هـ ــا  2.5فـ ــي ا ل ـم ـئــة
ً
ومتسارعا من نمو بلغ
 1.5في المئة في يناير.
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق هـ ــذا
األسـ ـبـ ــوع أن ـه ــا ح ــددت
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــه لـ ـتـ ـضـ ـخ ــم
أس ـ ـعـ ــار ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن
ل ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــا م  2 0 1 8ع ـ ـنـ ــد
"ح ــوال ــي  3ف ــي ال ـم ـئــة"،
وهـ ــو ن ـف ــس ال ـم ـس ـتــوى
ا ل ــذي ا سـتـهــد فـتــه للعام
الماضي.
(رويترز)

ارتفعت األسهم األميركية خالل تــداوالت أمس األول ،بدعم من
تقرير الوظائف الشهري ،الذي سجل بيانات قوية ،وعززت مكاسبها
وســط تـفــاؤل بعد إع ــان إمكانية عقد قمة بين الــرئـيــس دونــالــد
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون ،وحققت المؤشرات
الرئيسية مكاسب أسبوعية.
وارتفع "داو جونز" بنسبة  1.7في المئة أو  440نقطة إلى 25335
نقطة ،كما ارتفع "ناسداك" بنسبة  1.8في المئة أو  133نقطة إلى
 7561نقطة ،وهو أول إغالق قياسي يحققه المؤشر منذ  26يناير،
في حين ارتفع " "S&Pبنسبة  1.7في المئة أو  47نقطة إلى 2786
نقطة.
وعلى الصعيد األسبوعي ،حقق "داو جونز" مكاسب بنسبة 3.3
في المئة ،كما سجل " "S&Pمكاسب بنسبة  3.5في المئة ،في حين
حقق "ناسداك" مكاسب أسبوعية بنسبة  4.2في المئة.
وفــي األســواق األوروبـيــة ،ارتفع مؤشر "ستوكس يــوروب "600
بنحو  0.4فــي المئة إ لــى  378نقطة ،مسجال مكاسب أسبوعية
بنحو  3.1في المئة.
وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني  21نقطة إلى  7224نقطة،
وانخفض مؤشر "داكس" األلماني  9نقاط إلى  12346نقطة ،وارتفع
المؤشر الفرنسي "كاك"  20نقطة إلى  5274نقطة.
وفــي الـيــابــان ،ارتـفــع مــؤشــر "نـيـكــي"  0.5فــي المئة عند 21469
نقطة ،كما صعد مؤشر "توبكس" األوسع نطاقا  0.3في المئة إلى
 1715نقطة.
من ناحية أخــرى ،ارتفعت العقود اآلجلة للذهب تسليم أبريل
بنحو  2.30دوالر أو  0.2في المئة إلى  1324دوالرا لألوقية ،وسجل
المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بأقل من  0.1في المئة أو 60
سنتا.
وفي أسواق النفط ،ارتفع خام "نايمكس" األميركي بنسبة  3.2في
المئة إلى  62.04دوالرا للبرميل ،وحقق مكاسب أسبوعية بنحو
 1.3في المئة ،في حين ارتفع "برنت" بنسبة  3في المئة عند 65.49
دوالرا للبرميل ،محققا مكاسب أسبوعية بنسبة  1.7في المئة.
وفـيـمــا يـتـعـلــق بــالـبـيــانــات االق ـت ـصــاديــة ،أعـلـنــت وزارة العمل
األميركية إضافة االقتصاد  313ألف وظيفة في فبراير ،وهي أكبر
زيادة شهرية منذ منتصف عام  ،2016واستقر معدل البطالة عند
 4.1في المئة دون تغيير ،بينما ارتفع متوسط دخل الفرد في الساعة
بنسبة  0.1في المئة.

ال ـت ـن ـمــويــة يـتـطـلــب رغ ـب ــة وإرادة
حكومية جــادة وجريئة وحقيقية
فــي الـنـهــوض وال ـت ـطــور وتحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ابـ ـت ــداء مــن
إصــاح التعليم ،الــذي يساهم في
تنمية العنصر البشري وثانيهما
االقتصاد وإع ــادة هيكليته ،الــذي
ي ـع ـط ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص دوره
األســاســي فــي التنمية ،عندئذ قد
تظهر جدية الحكومة في تحقيق
أهــداف ـهــا ومـعــالـجــة قـصــورهــا في
تنفيذ الخطط التنموية السابقة.
وب ــال ـع ــودة إل ــى أداء الـبــورصــة
خـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـم ـن ـق ـضــي ،فقد
ع ـ ـ ــادت م ــؤش ــراتـ ـه ــا الـ ـث ــاث ــة إل ــى
االجتماع مــرة أخــرى في المنطقة
الحمراء ،بعد األداء اإليجابي الذي
شهدته في األسبوع قبل الماضي،
وجاء ذلك وسط الضغوط البيعية
وعمليات المضاربة ،التي تركزت
بشكل كبير على األسهم الصغيرة،
الس ـي ـمــا األسـ ـه ــم ال ـخ ــام ـل ــة ،الـتــي
ً
ً
أدت دورا وا ض ـ ـحـ ــا فـ ــي ت ــذ ب ــذب
أداء الـمــؤشــر الـسـعــري عـلــى وجــه
الخصوص خالل أغلب الجلسات
الـيــومـيــة م ــن األسـ ـب ــوع .كـمــا تــأثــر
الـســوق خــال األسـبــوع المنقضي
بعمليات جني األرباح التي شملت
ً
بعض األسهم القيادية ،خصوصا
التي سجلت مكاسب متفاوتة في
األســابـيــع الـمــاضـيــة ،مما انعكس
ً
سلبا على أداء المؤشرين الوزني
و"ك ــوي ــت  "15ال ـلــذيــن كــانــا األكـثــر
ً
تراجعا على المستوى األسبوعي
مقارنة مع المؤشر السعري.

«إنتل» تدرس االستحواذ
على «برودكوم»
قــال مصدر لصحيفة "وول
س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال" إن "إن ـت ــل
كورب" ( )INTCتدرس صفقات
اسـ ـتـ ـح ــواذ م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ردة
ف ـعــل ع ـلــى س ـعــي "بـ ــرودكـ ــوم"
إلى االستحواذ على "كوالكوم"
فــي صفقة تقدر بحوالي 117
مليار دوالر.
وأضاف المصدر ،أن "إنتل"
تــراقــب عــن كثب هــذه الصفقة
المحتملة وتتمنى فشلها إذ إن
اندماج "كوالكوم" و"برودكوم"
س ـي ـن ـت ــج عـ ـن ــه ك ـ ـيـ ــان ي ـش ـكــل
تهديدات تنافسية شديدة في
صناعة الرقائق اإللكترونية.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدو ،فـ ـ ــإن
"ب ــرودك ــوم" تـقـتــرب مــن إتـمــام
اسـتـحــواذهــا على "كــوالـكــوم"،
م ـ ـمـ ــا س ـ ـيـ ــدفـ ــع "إن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــل" إلـ ــى
اتخاذ خطوات تستهدف بها
تـقــديــم ع ــرض اس ـت ـحــواذ على
"برودكوم".
وتناقش "إنتل" هذه الخطوة
م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي
م ــع م ـس ـت ـشــاريــن ف ــي ال ـس ــوق
وسط تكهنات بعدم نجاحها
فـ ــي ش ـ ـ ــراء "ب ـ ـ ــرودك ـ ـ ــوم" ال ـتــي
تقدر قيمتها السوقية حاليا
بحوالي  104مليارات دوالر.
وحـ ـ ـ ــال ف ـش ـل ـه ــا ف ـ ــي ش ـ ــراء
"بــرودكــوم" ،ربما تتجه "إنتل"
لتنفيذ صفقات استحواذ على
شركات أصغر بهدف مواجهة
الـكـيــان المحتمل عــن انــدمــاج
"برودكوم" و"كوالكوم".
(رويترز)
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 10.3ماليين دينار أرباح «االستثمارات الوطنية»
العميري :استراتيجية الشركة قائمة على التوزيع الجغرافي األمثل لالستثمارات
ذكر حمد العميري أن فريق
عمل اإلدارة التنفيذية استطاع
تحقيق تخارجات بجميع
األنشطة االستثمارية تناهز
 30مليون دينار بمتوسط عائد
على االستثمار يتجاوز .%16

أع ـلــن رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة
االستثمارات الوطنية ،حمد العميري،
النتائج المالية للشركة لعام ،2017
حيث شهد العام المنصرم العديد من
التغيرات والتقلبات الجيوسياسية
ا لـتــي كــان لها التأثير المباشر على
األســواق المالية المحلية واإلقليمية
والعالمية على حد سواء.
وأفاد العميري بأن مجلس اإلدارة
واإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ي ــة م ـ ــا ض ـ ــون فــي
سياستهم التحفظية والقائمة على
ال ـ ـتـ ــوازن ال ـم ـب ـنــي ب ـيــن ال ـم ـصــروفــات
واإليـ ــرادات ،وذلــك بعد المخصصات
االحترازية التي تم أخذها لمواجهة
انخفاض القيمة في بعض األصــول،
عـمــا بـمـبــدأ الـشـفــافـيــة ال ـتــي نهجها
مجلس اإلدارة ،األمر الذي يعكس مدى
متانة المركز المالي للشركة القادر
ع ـلــى مــواج ـهــة الـ ـظ ــروف وال ـت ـغ ـيــرات
ف ــي ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،مـمــا
يجعلها قادرة على استيعاب األحوال

االق ـت ـص ــادي ــة غ ـيــر ال ـم ـس ـت ـقــرة .وبـلــغ
إج ـمــالــي م ــوج ــودات أصـ ــول الـشــركــة
 193.595مليون دينار مقابل إجمالي
حقوق المساهمين للشركة األم التي
تـقــدر بـ ـ  173.912مـلـيــونــا ،علما بــأن
ال ـش ــرك ــة اس ـت ـط ــاع ــت ت ـح ـق ـيــق أربـ ــاح
تـشـغـيـلـيــة ت ـق ــدر ب ـ ـ ـ ـ ــ 13.713مـلـيــونــا،
ل ـي ـص ـب ــح صـ ــافـ ــي األرب ـ ـ ـ ـ ــاح 10.307
ماليين دينار بعد أخذ المخصصات
االحترازية والتحوطية.
وعـلــى مــا تـقــدم مــن نتائج متميزة
للعام الحالي ،أوصــى مجلس اإلدارة
ب ــرف ــع تــوص ـيــة لـلـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـعــاديــة بـتــوزيــع أربـ ــاح نـقــديــة  7في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـق ـي ـمــة االس ـم ـي ــة لـلـسـهــم،
وبلغ إجمالي اإليــرادات نحو 20.839
مليون ديـنــار ،فــي حين بلغ إجمالي
ال ـم ـص ــروف ــات وال ـم ـخ ـص ـصــات نحو
 9.828ماليين.
وأفـ ــاد الـعـمـيــري ب ــأن أداء الـشــركــة
اإليجابي في ظل الظروف االقتصادية

ال ـص ـع ـبــة دلـ ـي ــل واضـ ـ ــح ع ـل ــى مـنـهــج
التوازن االيجابي التي اتخذته الشركة
الـتــي تسعى مــن خــالــه إلــى أن تعمل
عـلــى تـحــويــل األصـ ــول وال ـمــوجــودات
إلــى ن ــواة أســاسـيــة تساهم فــي زيــادة
األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة واألربـ ـ ـ ـ ـ ــاح
المستدامة.
واسـ ـتـ ـط ــرد ق ــائ ــا إن ف ــري ــق عـمــل
اإلدارة التنفيذية استطاع بكل اقتدار
تحقيق تـخــار جــات بجميع األنشطة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ت ـنــاهــز الـ ـ ـ  30مـلـيــون
دينار ،بمتوسط عائد على االستثمار
يتجاوز الـ  16في المئة.
وحول التوجه المستقبلي للشركة،
أفاد العميري بأننا مراقبون جيدون
للسوق اإلقليمي والعالمي ،حيث تكون
استراتيجيتنا قــائـمــة عـلــى الـتــوزيــع
الجغرافي األ مـثــل الستثماراتنا ،مع
اق ـت ـنــاص ال ـف ــرص واألصـ ـ ــول ال ـم ــدرة
للدخل التي من شأنها المساهمة في
تحسين األداء في الفترة المقبلة.

«إنفينيتي البابطين» تعلن الفائزين بمسابقة
فريق المبيعات وخدمات ما بعد البيع
ضمن فعاليات مسابقة المهارات اإلقليمية للسنة الرابعة على التوالي

فريق المبيعات في الشركة يكرم الفائزين
ن ـظ ـمــت ش ــرك ــة ع ـبــدال ـم ـح ـســن عـبــدالـعــزيــز
البابطين ،الوكيل المعتمد لسيارات إنفينيتي
في الكويت ،مسابقة فريق المبيعات وخدمات
ما بعد البيع ( )2018في معرضها بالري.
وت ـهــدف الـمـســابـقــة الـسـنــويــة إل ــى تسليط
الضوء على مهارات المبيعات التي يمتلكها
فريق العمل المحلي ،واختيار الفائز بينهم
للمشاركة فــي مسابقة المبيعات ا لـتــي تقام
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـن ـط ـقــة ،وال ـت ــي م ــن الـمـقــرر
إقامتها في دبي.
وتبحث إنفينيتي عن سفيرها من المنطقة،
فــي إط ــار مسابقة ال ـم ـهــارات اإلقليمية التي
تقام للسنة الرابعة على التوالي .وسيتنافس
ال ـم ـش ــارك ــون م ــن ال ـكــويــت م ــع أف ـض ــل س ـفــراء
مـبـيـعــات ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة والـمـنـتـجــات
وخ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء وال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـع ــام ــة عن
السيارات.
وشـمــل الـحــدث مجموعة مــن االخـتـبــارات،

وجلسات «مواجهة المدرب» وجلسات «لعب
األدوار» و«اختبار الفريق» ،واختبارات كتابية
مكثفة ،وجولة حول السيارات ومسابقة العلبة
الغامضة .وتشمل المسابقة اختبارات مهارات
البيع والعالمة التجارية ومعلومات عامة عن
قطاع السيارات وخدمة العمالء.
وحظي كل من رامي عادل هوراني ،الفائز
في مسابقة فريق المبيعات ،وماجو توماس،
ال ـفــائــز ف ــي مـســابـقــة خ ــدم ــات م ــا بـعــد الـبـيــع،
ب ـفــرصــة االن ـت ـق ــال إلـ ــى دب ـ ــي ،ل ـل ـم ـشــاركــة في
مسابقة المهارات اإلقليمية.
وشهدت المسابقة حضور أعضاء اإلدارة
الـعـلـيــا لـمـجـمــوعــة الـبــابـطـيــن ،وع ـلــى رأسـهــم
الرئيس التنفيذي للمجموعة صالح البابطين،
ورئيس إدارة الموارد البشرية عبدالمحسن
البابطين ،والمدير العام للشركة لوران بيرنيه،
وممثلو «نيسان الخليج» ،نائب المدير العام
للمبيعات والـتـســويــق فــي «نـيـســان الخليج»

«دار القرار» يطلق «شهادة
احترافية» في التحكيم البحري
يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
«دار القرار» ،في إطار توجهه نحو طرح شهادات تخصصية في
مجال التحكيم التجاري ،إلطالق برنامج الشهادة االحترافية في
التحكيم البحري في كل من البحرين وعمان.
وقال األمين العام لـ«دار القرار» أحمد نجم ،إن «المركز استطاع
منذ بدأ مزاولة نشاطه عام  1995إلى اليوم تأهيل العديد من أبناء
دول مجلس التعاون والمقيمين ،فيها ليكونوا محكمين معتمدين
سواء في قوائم المركز أو في قوائم وزارات العدل الخليجية ،وبرزت
ً
منهم أسماء أصبحت أعالما في فضاء التحكيم».
وأضاف نجم أنه «خالل السنوات األخيرة رصد المركز وجود
حــا جــة لتطعيم قــوا ئــم المحكمين المعتمدين فــي دول مجلس
ً
التعاون بمحكمين أكثر تخصصا في مجاالت مهمة ،لعدة أسباب
أهمها رفــع كـفــاء ة المحكمين الـمــوجــوديــن وزي ــادة ثقافتهم في
مجاالت تخصصية أكثر ،كذلك نــدرة وجــود محكمين معتمدين
في بعض المجاالت المهمة والحيوية ،كالنقل البحري والوسائل
البديلة لفض المنازعات الناشئة عن اإلخــال بالعقود في هذا
المجال».
وبين أن المركز ،نظم خالل الفترة السابقة ورشــة تخصصية
مصغرة فــي مجال «التحكيم فــي المنازعات البحرية والتأمين
ً
البحري» شهدت حضورا فاق التوقعات ،مما يدل على حاجة السوق
إلى مثل هذه النوعية من الورش والبرامج التخصصية ،لذلك أرسى
ً
المركز تعاونا مع مركز اإلمارات للتحكيم البحري إلعادة تنظيم
الورشة خالل الفترة  3-2مايو .2018
ولـفــت إل ــى أن الـمـشــاركـيــن فــي كــا الــورشـتـيــن الـتــي عـقــدت في
البحرين وكذلك التي ستعقد في اإلمارات سيتم اعتبارهم أنهوا
المرحلة األولى من البرنامج ألن محتوياتها تتطابق مع المرحلة
األولى من برنامج الشهادة االحترافية في مجال التحكيم البحري
وعليهم فقط حضور المرحلة الثانية من البرنامج الذي سيعقد في
الربع األخير من العام الحالي ،ليمكنهم التقييد في قوائم المركز
كمحكمين معتمدين في مجال التحكيم البحري.
ويتكون برنامج الشهادة االحترافية في مجال التحكيم البحري
من مرحلتين هما المرحلة األولى :االتفاقيات الدولية لعقود النقل
الـبـحــري وال ـمــوانــئ ،والـمــرحـلــة الـثــانـيــة :قــواعــد فــض الـمـنــازعــات
البحرية.
وسيعقد البرنامج في مملكة البحرين خالل شهر نوفمبر المقبل
في حين سيعقد في سلطنة عمان خالل شهر أكتوبر المقبل.

فاطمة زيناجي ،والمدير العام لقسم خدمات
مــا بعد البيع فــي «نـيـســان الخليج» هرميت
سينغ.
وص ـ ــرح رئ ـي ــس إدارة ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـشــريــة
عبدالمحسن الـبــابـطـيــن ،ب ــأن «تـقــديــم خدمة
عالية الجودة أمر حتمي في إدارة عملنا ،ومثل
هذه الفعاليات تساهم في تسليط الضوء على
مهارات الموظفين لدى (البابطين) ،وتحفزهم
على تحقيق نتائج إيجابية في مكان العمل».
وأضــاف أن «البابطين» تعمل على تطوير
الـمــوظــف وصـقــل م ـهــاراتــه وخ ـبــراتــه ،لتالئم
احتياجات السوق المحلي ،معربا عن فخره
ب ــأن ي ـكــون جـ ــزءا م ــن «ال ـبــاب ـط ـيــن» ،وإي ـمــانــه
برؤيتها الثابتة لدوام التميز في كل عام.
تجدر اإلشارة إلى أن «إنفينيتي البابطين»
فازت بجائزة سيرفيس هيرو المرموقة لبيع
الـسـيــارات الـجــديــدة ،وجــائــزة التميز لخدمة
السيارات عام .2017

حمد العميري
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اقتصاد

«المركزي» يستضيف االجتماع
الـ  69لمحافظي «المركزية الخليجية»
ً
تستضيف الكويت ممثلة في بنك الكويت المركزي غدا
االجتماع الـ  69للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك
المركزية الخليجية برئاسة د .محمد الهاشل محافظ
«المركزي» وحضور د .عبداللطيف الزياني األمين العام
لمجلس التعاون الخليجي.
ويأتي اجتماع لجنة المحافظين في الكويت رئيسة
الـ ــدورة الـحــالـيــة للمجلس األع ـلــى ل ـ «ال ـت ـعــاون» ليجسد
ً
مجددا الــدور المهم ،الــذي تضطلع به البنوك المركزية
الخليجية في دفــع مسيرة العمل االقتصادي المشترك
نحو المزيد من اإلنجازات في مجاالت السياسات النقدية
المعززة لالستقرار النقدي واألجــواء المالئمة لترسيخ
دعامات النمو والتطور االقتصادي ،إلى جانب السياسات
والبرامج الرقابية لترسيخ االسقرار المالي ومتانة أوضاع
الجهاز المصرفي والمالي في دول المجلس ،بما في ذلك
تطوير البنى التحتية ألنظمة الدفع والتسوية في دول
المجلس.
وإضافة إلى ذلك ،يجسد اجتماع محافظي مؤسسات
النقد والبنوك المركزية لدول المجلس في الكويت اللحمة
ً
األخ ــوي ــة ،ال ـتــي ت ـ ــزداد صــابــة وت ـمــاس ـكــا لـمــا فـيــه خير
وازدهار دول المجلس وشعوبها في ظل القيادة الحكيمة
والتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس.

ثقافات
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مسك وعنبر

مزاج
منح جائزة {محمود كحيل}
للكاريكاتير والرسوم في
بيروت لفنانين من لبنان
ومصر وتونس وفلسطين
والجزائر.
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لينا خوري تكشف في
مسرحيتها «حكي ّرجال»
واقع المجتمع المعلب في
التقاليد والمعلوماتية.

٣٢
مسك وعنبر

٣٢

أحيا الفنان الشعبي المصري شهد ملتقى الفن السابع
ً
ً
حكيم حفال جماهيريا أمس السينمائي جلسة حوارية
بعنوان "الفيلم الكويتي
األول بأرض المعارض في
لألوسكار :متى وكيف؟".
منطقة مشرف.

 3أغنيات جديدة بمناسبة عيد األم

شارون ستون

إيهاب توفيق وأشرقت أحمد

كيم كارداشيان

كيلي بروك

شارون ستون احتفلت
بعيد ميالدها الـ 60

ك تستجم في تايلند
كيلي برو 
برفقة أصدقائها

كيم كارداشيان :أمي تمنحني
طاقة إيجابية

احتفلت النجمة شارون ستو ن بعيد ميالدها الـ  ،60وقررت
إثبات أن السن َّ
مجرد رقم ،وال يعوق طريقها ،فنشرت صورة
لـهــا تحمل ذات إطــالـتـهــا ع ــام  1992فــي فيلمها الشهير
"بازيك".
وبدت ستون في غاية األناقة والرشاقة ،وحازت صورتها،
التي نشرتها عبر حسابها الخاص بأحد مواقع التواصل،
إعجاب آالف المتابعين.
َّ
ُيذكر أنفيلم بازي ك شكل ضجة حينها في هوليوود ،وبدت
ستون مميزة بأدائها وجمالها ،فهي إحدى أهم النجمات
العالميات .ورغــم ُّ
تقدمها فــي العمر بقيت محافظة على
رشاقتها وجماهيريتها.

أمضت النجمة العالميةكيلي بروك إجازة ممتعة برفقة
أصدقائها على شــواطــئتايلند ،حيث التقطت عدسات
البابارتزي صورا عدة لها وهي تستجم ومستمتعة بأجواء
الطبيعة الخالبة في البلد اآلسيوي.
ُيــذكــر أن كيلي ب ــروك مــن مــوالـيــد نوفمبر  1979بمدينة
روشيستر في إنكلترا ،ودرست المسرح بجامعة إيطاليا
كونتي .وفي السادسة عشرة من عمرها اشتركت في مسابقة
للجمال ،وفازت بالمرتبة األولى ،فأدخلها هذا الفوز إلى
عالم اإلعالنات وعرض األزياء.
وفي عام  ،2005اتجهت إلى تقديم برامج تلفزيونية عدة،
من بينها ،Celebrity Love Island :ثم اتجهت إلى السينما.

شـكــرت نجمة تـلـفــزيــون ال ــواق ــع،كـيــم ك ــارداش ـي ــان ،والــدتـهــا،
لدورها َّ
الفعال والكبير الذي أوصلها وأخواتها إلى الشهرة
والتألق ،وبتن يتمتعن بنسب متابعة عالية بمواقع التواصل
االجتماعي.
وأعربت كيم خالل تصريحات إعالمية لها عن محبتها الكبيرة
لوالدتها ،وقالت إنها كانت بمثابة مدرسة في الحياة.
كما وصفت كيم أمها بالدؤوبة والحريصة ،إذ إنها تحاول
زرع الحماس في بناتها ،وتعطيهن طاقة إيجابية تمنحهن
السعادة واألملُ .يذكر أن كيم وأخواتها يتمتعن بشعبية عالية
في العالم ،وتحظى صورهن بــآالف اإلعجابات عبر مواقع
التواصل االجتماعي.

نجوم هوليوود يكرهون أدوارهم
بالترو ورينولدز وكريغ وفورد وألبا تراجعوا عن تصريحاتهم

●

القاهرة – هيثم عسران

بمناسبة عيد األمِّ ،
يقدم عدد من المطربين
أغنيات خاصة بهذا التكريم العالمي لـ"ست
الـحـبــايــب" .واألغ ـن ـيــات الـتــي سيتم إهــداؤهــا
للفضائيات المصرية والعربية للعرض على
شاشاتها خالل الفترة المقبلة ،هي" :أمي يا نور
بيتنا" للفنان عمرو مصطفى ،و"ما شوفتش
زي أمي" للفنان إيهاب توفيق والطفلة أشرقت
أحمد ،و"واقفة جانبي" للفنان رامي جمال.
وبهذا الصدد ،يعود الفنان عمرو مصطفى
للتعاون مــع مجموعة األط ـفــال الــذيــن قدموا
ً
أغنية "شكرا يا أمــي" العام الماضي ،وحققت
نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل االجتماعي
والمحطات الفضائية التي قامت بعرضها،
حيث ط ــرح قبل أي ــام قليلة أغنيته الجديدة
معهم (أم ــي يــا نــور بيتنا) ،والـتــي ِّ
قدمها مع
إحدى الشركات .ويعود الفنان إيهاب توفيق
لتقديم أغنية جــديــدة فــي عيد األم ،وهــي "ما

شوفتش زي أمــي" ،والتي اختار فيها الطفلة
أشرقت أحمد ،التي وصلت للمرحلة النهائية
في الموسم األخير من برنامج ،The Voice Kids
حيث سجلت أشرقت األغنية الجديدة مع إيهاب
ً
في أحد االستديوهات أخيرا.
األغنية الجديدة كتب كلماتها عوض بدوي،
َّ
ولحنها وليد سعد ،وقام بتوزيعها خالد نبيل،
َّ
وسيتم عرضها مصورة على الشاشات قبل
عيد األم .وتعد أول أغنية تقدمها أشرقت بعد
خروجها من البرنامج وحصولها على إشادات
نقدية وجماهيرية بموهبتها الغنائية.
أما الفنان الشاب رامــي جمال ،فانتهى من
تـصــويــر وتـسـجـيــل أغـنـيـتــه ال ـجــديــدة (واق ـفــة
جانبي) ،والتي يهديها إلى والدته ،ويعود من
خاللها لألغاني المنفردة بعد غياب ،علما بأن
األغنية التي تنتجها شركة نجوم ريكوردز كتب
كلماتها محمد عاطفَّ ،
ولحنها مدين ،وقام
بتوزيعها أحمد عبدالسالم.

أيتن عامر :أجيد الطبخ وأشتري
مستلزمات المنزل بنفسي

ً
نجوم هوليوود أناس طبيعيون أحيانا يقولون أشياء ال يجب عليهم قولها ،ويبدو لنا أنهم يستطيعون تغيير
رأيهم فيما قالوه ،فيقولون إنهم ال يريدون التمثيل في أحد األفالم ،وأداء هذه الشخصية أو تلك ،وفي النهاية
تجدهم يفعلون ألسباب متباينة ربما ألسباب إنتاجية أو مادية أو غيرهما.
وفي التقرير التالي نستعرض أشهر  5نجوم صرحوا بكراهيتهم لألدوار التي يلعبونها في سلسلة أفالم معينة،
ثم تراجعوا عن رأيهم وعادوا ألداء الشخصية ذاتها ،وفيما يلي التفاصيل:

أيتن عامر

●

هاريسون فورد
حسب تقارير إخبارية ،صرحت النجمة غوينيث
بــا ل ـتــرو قــا ئ ـلــة" :ال أ ع ـت ـقــد أ ن ـنــي أ ح ــب دوري هــذا
بعد اآلن" ،عندما كانت شخصيتها غائبة بشكل
وا ضــح في كل من "،"Avengers: Age of Ultron
و" ،"Captain America: Civil Warوأكــدت بشكل
يغيب عنه الحماس أنه تم التعاقد معها لتكرار
دور ه ــا ،حيث قــا لــت" :أ عـتـقــد أن العقد كــان عــن ذا
أفينغرز أو كابتن أميركا ،واحد منهما" ،ولكنها
ف ــي خ ـطــوة غ ـيــر مـتــو قـعــة ظ ـهــرت ف ــي دور قصير
مفاجئ في نهاية ""Spider-Man: Homecoming
وب ــدت بـشـكــل ج ـيــد ،كــأنـهــا تـحـظــى بــالـمــرح خــال
تصوير "."Avengers 4
وتبدو تصريحاتها ال تتطابق مع الواقع ،فتارة
تـجـنــح إل ــى اسـتـهـجــان إح ــدى شـخـصـيــاتـهــا الـتــي
لعبتها في السابق ،وعندما تعرض عليها الشركة
المنتجة استكمال تقديم جزء آخر من العمل ترحب
بذلك بال اكتراث بما صرحت به سابقا ,إنها مسألة
ً
ع ــرض وط ـلــب ،ول ـيــس ض ــروري ــا أن ت ـكــون مـســألــة
اإلقتناع بشكل تام.
ً
ل ــم ي ـك ــن ال ـن ـج ــم ري ـ ــان ريـ ـن ــول ــدز ب ـع ـي ــدا ع ــن ه ــذه
ً
األجـ ـ ــواء ،ول ـيــس ه ـنــاك ش ــك أن ريـ ــان م ـل ـتــزم ج ــدا
بأدائه لشخصية "ديدبول" ،فقد تم تطوير فيلمه
الناجح ،الذي صدر في  2016على مدى عقد كامل،
لكن هــذا ال يعني أ نــه استمتع بـظـهــوره فــي فيلم
" "X-Men Origins: Wolverineفــي سـنــة ،2009
ً
حـيــث أك ــد ق ــائ ــا" :ل ـقــد كــانــت تـجــربــة تـبـعــث على
ً
ً
ً
الغضب حقا .كنت متعلقا جدا بشخصية ديدبول
وفكرة فيلمه الخاص ،فقد كان ريان يرفض عمل
الـشـخـصـيــة ،ولـكـنــه فــي الـنـهــايــة قــدمـهــا فــي فيلم
منفصل ،وهو ما يؤكد رجوعه في كالمه".

دانيال كريغ
وضـمــن الـسـيــاق ذات ــه ،عـنــدمــا سـئــل النجم
دانـ ـي ــال ك ــري ــغ إذا ك ــان ي ــري ــد ت ـصــويــر جــزء
آخر من سلسلة جيمس بوند قال" :اآلن؟ أفضل
كسر هذا الكأس وشق معصمي ،ليس اآلن .لقد
تـ ـج ــاوزت ذل ــك اآلن وك ــل م ــا أري ـ ــده ه ــو الـمـضــي
ً
قــد مــا " ،ولكن في الحقيقة تم تأكيد أ نــه سيعود
ً
في فيلم جيمس بوند الجديد ،وقد صرح قائال:
ً
ليس هناك جدوى من تبرير ما قلته سابقا  ،لكن
تــم ســؤا لــي ذ لــك ا لـســؤال بعد يومين مــن انتهائي
من التصوير ،ذهبت مباشرة إ لــى المقابلة وقام
أ حــد هــم بسؤالي عما إذا كنت أر يــد تصوير فيلم
آخر ،فما كان مني إال أن قلت ال ،وبدال من تقديم
إجابة بأسلوب جيد قدمت إجابة غبية".
حتى ا لـفـنــان هــار يـســون فــورد لــم يكن بمنأى عن
ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ،ف ـعــاقــة فـ ــورد م ــع شـخـصـيــة
"هان سولو" في سلسلة "حرب النجوم" هي عالقة
ً
م ـع ـقــدة ،وق ــد ت ـك ـلــم ك ـث ـيــرا ع ــن م ــدى تـعـقـيــد هــذه
ً
العالقة مسبقا  ،وصرح أنه كان يريد لشخصيته
أن تموت في الثالثية األصلية ،ولكن تم استدعاء
ه ـ ــاريـ ـ ـس ـ ــون ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى بـ ــاقـ ــي ال ـم ـم ـث ـل ـيــن
المساعدين للمشاركة مرة أخيرة في فيلم "Star
."Wars: The Force Awakens
أم ــا ال ـف ـنــان إدريـ ــس أل ـبــا فـقــد أب ــدى انــزعــاجــه من
إعادة تصوير بعض مشاهد فيلم " "Thorالثاني،
فاعترض قائال" :هذا نوع من التعذيب ،ال أريد فعل
هذا!" ،لكن مدير أعماله أخبره أنه يجب عليه فعل
ذلك فهو جزء من العقد.
غوينيث بالترو

القاهرة – هيثم عسران

قالت الفنانة أيتن عامر إن أسرتها هي رقم
واحد في حياتها دائما ،مشيرة إلى أنها ترفض
أي عمل يتعارض مع ارتباطاتها العائلية أو
مصالح العائلة بشكل عام.
وأضافت أيتن خــال ظهورها كضيفة في
برنامج "تعشب شاي" ،مع الفنانة غادل عادل،
أمــس األول ،أنها اضطرت لالعتذار عن عمل
درامــي مهم ُ
سيعرض خــال رمضان المقبل،
رغم إعجابها بتفاصيله وبدورها ،وتأكدها
من النجاح الــذي سيحققه ،بسبب ارتباطها
بعمل تلفزيوني آخ ــر ،وفيلمين ،وشعورها
فإنها لن تستطيع
بأنها في حال تقديم العمل،
َّ
القيام بواجباتها المنزلية ،لذا فضلت االعتذار
عنه بشكل كامل.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ـهــا تـفـضــل ق ـضــاء وقتها
بالمنزل والجلوس في هــدوء ،وليس السهر

والحياة الصاخبة ،بل االستماع إلى الموسيقى
الهادئة خالل وجودها بالمنزل ،وتجيد أيضا
ً
الطبخ بشكل جيد جــدا ،إضافة إلى حرصها
على شراء مستلزمات المنزل بنفسها.
واعـتــرفــت أيـتــن خ ــال الحلقة ،ب ــأن مواقع
التواصل االجتماعي والتفاعل معها تحتل
مكانا كبيرا في حياتها ،وخاصة مع اهتمام
الجمهور بالتواصل معها ،وردودهم عليها.
أيتن عامر أكــدت أن الشخصية التي تريد
ُ
تقديمها على الشاشة لم تعرض عليها حتى
اآلن ،خصوصا أن جميع األدوار التي قدمتها
بالسينما والتلفزيون بعيدة عنها بشكل كامل.
وعن مشاريعها الجديدة ،قالت إنها انتهت
من تصوير دورها في فيلم "بيكا" ،الذي تعود
من خالله للتعاون مع محمد رجب ،فيما تباشر
تصوير دورها بمسلسل "أيوب" مع مصطفى
شعبان ،والمقرر عرضه في رمضان.

شيرين عبدالوهاب سقطت في دبي
سقطت المطربة المصرية شيرين
عبدالوهاب على المسرح ،مساء
أمس األول خالل حفلها في القرية
العالمية بمدينة دبي.
وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد
الحضور لحظة سقوط شيرين،
بينما كانت مندمجة في الرقص
على أنغام الموسيقى ،وسط تفاعل
كبير من الجمهور.
ُ
ولم تصب شيرين بأذى وأكملت
حفلتها ،بعدما تداركت األمر
ً
سريعا.
ولم تكن هذه المرة األولى التي
تسقط فيها ،حيث سقطت على
األرض أثناء اعتالئها خشبة مسرح
"ذا فويس" .وغنت في الحفل باقة
متنوعة من أجمل أغانيها.
يذكر أن شيرين صدر ضدها حكم
بالحبس وتغريمها  10آالف جنيه،
من محكمة جنح المقطم ،المنعقدة
بمجمع محاكم جنوب القاهرة
بالسيدة زينب ،بتهمة اإلساءة
لمصر ،في القضية المعروفة
إعالميا بـ "تصريحات البلهارسيا".

شيرين عبدالوهاب

ثقافات
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توابل ةديرجلا
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«جائزة محمود كحيل» لفنانين من لبنان ومصر وتونس وفلسطين والجزائر
• الكاريكاتير السياسي لشريف عرفة والرسوم التصويرية والتعبيرية لترايسي شهوان
ِّ
تكرم «جائزة ًمحمود كحيل» رسام الكاريكاتير اللبناني الراحل (-1936
 ،)2003فاتحة الباب إزاء الجيل الشاب إلبراز مواهبه في الكاريكاتير
ّ
المصورة (الكوميكس) باللغة العربية .مبادرة ً «معتز ورادا
والشرائط
ّ
الصواف للشرائط المصورة العربية»ُ الراعية أعلنت أخيرا أسماء
الفائزين بهذه الجائزة العربية التي تمنح عن فئات الشرائط المصورة،
التصويرية ،والرسوم التصويرية والتعبيرية ،والكاريكاتير
والروايات ً
السياسي ،فضال عن رسوم األطفال.

بيروت  -ةديرجلا

•

جائزة الروايات
التصويرية
للتونسي سيف
الدين ناشي

ّ
المصري شريف عرفة بـجائزة
فاز الفنان
{مـ ـحـ ـم ــود كـ ـحـ ـي ــل} عـ ــن فـ ـئ ــة ال ـك ــاري ـك ــات ـي ــر
السياسي ،وهي إحدى الجوائز التي تمنحها
{م ـ ـبـ ــادرة م ـع ـتــز ورادا ال ـ ـصـ ـ ّـواف لـلـشــرائــط
ّ
المصورة العربية} .وينشر عرفة رسومه في
صحيفة االتحاد {اإلماراتية} منذ عام ،2011
بعدما عمل في مجلة وجريدة {روزاليوسف}
المصرية بين  1999و.2010
أمــا الـ ّ
ـرســام التونسي سيف الدين ناشي
ّ
فحصد جــائــزة الــروايــات التصويرية ،فيما
حـصــل الـمـصــري محمد صــاح عـلــى جــائــزة
ّ
المصورة .وذهبت جائزة الرسوم
الشرائط
ّ
والتعبيرية إلى اللبنانية ترايسي
التصويرية
شـهــوان ،فــي حين كــانــت جــائــزة رس ــوم كتب
األطفال من نصيب المصري وليد طاهر.
ّ
ّ
المصورة
تــولــت مــديــرة مـبــادرة الشرائط
الـعــربـيــة لينة غيبة إع ــان أس ـمــاء الفائزين
بــال ـجــائــزة خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ُع ـقــد في
ً
الجامعة األميركية ببيروت أخيرا.

ّ
متقدمون

وك ــان ت ـقـ ّـدم إل ــى مـخـتـلــف ف ـئــات الـجــائــزة
فنانون من معظم الــدول العربية ،من بينها
مـصــر ،ولـبـنــان ،واألردن ،والمملكة العربية
الـسـعــوديــة ،وســوريــة ،وفلسطين ،وال ـعــراق،
والكويت ،واليمن ،والجزائر ،وليبيا ،وتونس،
ً
والـمـغــرب ،وال ـس ــودان ،بأكثر مــن  737عمال
ً
فنيا.
ً
وض ـ ـمـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال  270ع ـ ـمـ ــا ف ـ ــي ف ـئــة
الكاريكاتير السياسي ،و 174في فئة الرسوم
ال ـت ـص ــوي ــري ــة وال ـت ـع ـب ـي ــري ــة ،و 140ف ــي فـئــة
الـشــرائــط ال ـم ـصـ َّـورة ،و 13فــي فئة القصص
َّ
المصورة ،و 140في فئة رسوم كتب األطفال.
ّ
وتأهل إلى المرحلة النهائية عن مختلف
الفئات ،إضافة إلى الفائزين ،كل من :السوري
فـ ــارس ق ــره ب ـيــت واألردنـ ـ ـ ــي أس ــام ــة حـ ّـجــاج
عـ ــن ال ـك ــاري ـك ــات ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــي ،وال ـم ـص ــري
مصطفى يوسف والمغربية دينا محمد عن
ّ
التصويرية ،واللبنانية كارن كيروز
الروايات
وال ـتــون ـس ـيــة عـبـيــر ال ـقــاس ـمــي ع ــن ال ـشــرائــط

من المؤتمر الصحافي
ّ
والتعبيرية ،واللبنانية منى يقظان واألردني
ّ
حسان مناصرة عن رسوم كتب األطفال.
ًّ
ّ
ّ
وض ــم ــت ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ك ـ ــا م ــن رسـ ــام
الكاريكاتير السياسي في صحيفتي {غارديان}
و{ديلي ميرور} البريطانيتين مارتن راوسن،
مؤس َسات
ومؤرخة الفن الدنماركية (إحــدى ِ
الدنماركي للرسوم الكاريكاتيرية)
المتحف
ّ
ل ــوي ــز الرس ـ ـ ــن ،وفـ ــنـ ــان الـ ـش ــرائ ــط ال ـم ـص ـ ّـورة
ّ
اللبناني جــورج خــوري (جــاد) ،وفنان رسوم
كتب األطفال العراقي علي مندالوي ،وكاتبة
ّ
المصورة وفنانة السرد الغرافيكي
القصص
لـيـنــا مــرهــج ،وفـنــانــة الـكــومـيـكــس الـجــزائــريــة
ريم مختاري.

ناجي العلي و{فيبدا}
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــكُ ،مـ ِـنـ َـحــت جــائــزة {قــاّعــة
المشاهير إلن ـجــازات الـعـمــر} الـفـخـ ّ
ـريــة لفنان
الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي،
ُ
ً
وهي تمنح تقديرا لمن أمضى ربع قرن أو أكثر
ّ
في خدمة فنون الشرائط المصورة والرسوم
التعبيرية والكاريكاتير السياسي.
ُيشار إلى أن العلي ،الذي اغتيل في لندن عام
 1987واشتهر بشخصية {حنظلة} التي كان
ّ
يوقع بها رسومه ،عمل في صحف كويتية ّ
عدة،
من بينها {الطليعة} و{السياسة} و{القبس}،
وفي {السفير} اللبنانية.
أمـ ــا ج ــائ ــزة {راعـ ـ ــي ال ـش ــرائ ــط ال ـم ـص ـ ّـورة}
ُ
ً
ً
الـفـخـ ّ
ـريــة أي ـضــا ،وال ـتــي تـمـنــح ت ـقــديــرا للذين
ّ
ي ــدعـ ـم ــون ال ـ ـشـ ــرائـ ــط ال ـ ـم ـ ـصـ ــورة والـ ــرسـ ــوم
الكاريكاتيرية فــي العالم العربي على نطاق
واس ــع ،مــن ثــم يـسـهـمــون فــي ال ـتــراث الثقافي
للمنطقة ،فذهبت إلى مهرجان الجزائر الدولي
للشريط الـمــرســوم {فـيـبــدا} الــذي تــأســس عام
 ،2008بشخص مديرته دليلة نجم.

من أعمال وليد طاهر

 ...ومن أعمال ترايسي شهوان

 ...وسيف الدين ناشي

المصورة العربية
مبادرة معتز ورادا الصواف للشرائط
ّ

محمود كحيل أحد أبرز ّ
رواد الكاريكاتير في العالم العربي،
ّ
وتندرج جائزته ضمن {مـبــادرة معتز ورادا الـصــواف للشرائط
ال ـم ـصـ ّـورة الـعــربـيــة} .وه ــذه ال ـم ـبــادرة الـتــي أنـشـئــت ع ــام ،2014
هيئة أكــاديـمـيــة مـقـ ّـرهــا الجامعة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،تهدف
إلى تشجيع فن الشرائط المصورة في العالم العربي عبر تقدير

كاريكاتير شريف عرفة

المواهب الغنية واإلنجازات اإلبداعية لفناني الشرائط المصورة
والكاريكاتير والرسم التعبيري في المنطقة ،وإلى تعزيز البحوث
المتعددة التخصصات عن الشرائط المصورة العربية ،وتشجيع
إنتاجها ودرسها وتعليمها ،وتكوين مخزن لمنشورات الشرائط
المصورة العربية.

ّ
المصورة ،واللبنانية مايا فداوي والمصري
ّ
مـحـمــد مـصـطـفــى ع ــن ال ــرس ــوم الـتـصــويــريــة

«آرام خاتشاطوريان» األرمنية عزفت لكبار الموسيقيين العالميين

في حفل نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون بالتعاون مع سفارة أرمينيا
فضة المعيلي

أحيت الفرقة الرباعية
الكالسيكية «آرام
خاتشاطوريان» المكونة
من عازفي الكمان Merry
Margaryan
وHayk Vardanyan
وعازف التشيللو Aram
 Talalyanوعازف
الكمان المتوسط Vache
ً
 Hovhannisyanحفال
ً
ً
موسيقيا استثنائيا على
عبدالحسين عبدالرضا
مسرح
ً
شهد حضورا جماهيريا
ً
كثيفا.

نظم المجلس الوطني للثقافة
والـفـنــون واآلداب بــالـتـعــاون مع
ال ـس ـف ــارة األرم ـن ـي ــة ف ــي الـكــويــت
ً
ً
حفال موسيقيا للفرقة الرباعية
الكالسيكية "آرام خاتشاطوريان"
م ـســاء أم ــس األول ،عـلــى مـســرح
عبدالحسين عبدالرضا بحضور
جـمــاهـيــري كـبـيــر تـقــدمــه األمـيــن
العام المساعد لقطاع الفنون د.
بدر الدويش وسفير أرمينيا لدى
الكويت مانويل بادييان ولفيف
من أعضاء السلك الدبلوماسي.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ـ ــال د.
ال ـ ــدوي ـ ــش ،إن ال ـف ــرق ــة األرم ـن ـي ــة
ع ـ ــرف ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ب ــال ـن ــاح ـي ــة
الثقافة والفنية ألرمينيا ،وهذا
التعاون بين المجلس والسفارة
يــأ تــي تحت بند يسمى التبادل
ال ـث ـقــافــي ،بـغـيــة إت ــاح ــة الـفــرصــة
أمام الشعوب للتعرف على فنون
ً
بعضها بعضا.
من جانبه ،أكد السفير األرمني
لــدى البالد مانويل بادييان ،أن
الـ ـح ــوار ال ـث ـقــافــي أف ـضــل منصة
ً
للتفاهم المتبادل بين األمم ،الفتا

مشاركتان من جمهورية أرمينيا باللباس التقليدي

وقف عاريًا،
مثلما ينبغي
ٍّ
لظل أن يكون

فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

وأنا أتصفح الكتب الجديدة في معرض الدار البيضاء،
ً
ت ــوق ـف ـ ُـت ع ـنــد عـ ـن ــوان "يـ ـخ ــرج مــرت ـج ـفــا م ــن أع ـم ــاق ــه" (دار
المتوسط  ،)2018لشاعرة اسمها آالء حسانين (أو شاعر؟)،
ً
فالناشر لم يقدم تعريفا للمؤلف ،و"آالء" يصح على الذكر
ً
واأل نـثــى .حتى إن القصائد تتحدث أحيانا كثيرة بلسان
فتى ال فتاة.
ً
ُ
ُ
استسلمت لقصائد ،لم تترك
قرأت أبياتا  ،ثم فقرات ،ثم
فرصة العتماد معيار نقدي للتقويم .فهذا الصوت الشعري
ً
ً
يخرج مرتجفا ،حقا ،من أعماقه ،بفعل ألم وخوف يقدحان
بي ،وبقارئ مثلي ،شعلة األلم والخوف الذي صاحب الشعر
ً
منذ "جلجامش" .أخـ ُ
ـذت الكتاب بغبطة قــارئ وجد شاعرا
يخاطبه ويحاوره.
ً
مصمم الغالف جعل كلمة "مرتجفا" في العنوان مرتجفة،
ً
وحسنا فعل .وإهداء الكتاب إلى "طبيبي النفسي ،الذي كان
بال فــائــدة ،"...واإلهــداء اآلخــر إلى عصبة من أصدقاء "آالء"
يلوحون كظالل أو أشباح في " غــاب الليل" ،أو "ليل
الذين
ٌ
الروح" .عتمة قد تبدو للعين القاصرة تمتد بين الغالفين،
ّ
غير أن البصيرة تنعم بإضاء ة تولدها هذه النباهة الشعرية
التي ال نفاد لها ،تخرج عفوية من ينابيع األلم والخوف التي
ال نفاد لها هي األخرى .إضاء ة ألفناها مع شاعر الضعف
ُ
واألنا الكسيرة .الشاعر الذي "تلمح خلف ابتسامته عذابات
كثيرة" .لذلك ،ما من عتمة شعرية في قصيدة الخوف واأللم،
إذا ما كانا حقيقيين ،وصادقين .العتمة الشعرية يولدها
الـهــرب مــن المعترك الــداخـلــي إلــى المعترك مــع اآلخ ــر ،إلى
اللعب اللغوي ،إلى األنا المتورمة.
وقــد تبدو ارتـجــافــة األلــم والـخــوف ،منذ الوهلة األولــى،
ذات جذور سيكولوجية ،إذ ثمة أكثر من إشارة إلى طفولة
َ
ُمغتصبة ،مقموعة ،أو ضحية إغفال ،وأكثر من إشارة إلى
ُ
رغبة باالنتحار ،أو محاولة له" :رأيت الغزالن وهي تنتحر
في عينيه /وراقبت معصمه وهو ينزف في الرواق البارد/
ُ
رفعت جسدي بصعوبة؛ ألشير إليه /سألته عن شكل
وحين
جنازته /فهمس بأنه يريد أن ينزف حتى يموت /حتى تذهب
ً
اللحظات التعيسة كلها بعيدا ( "...ص ،)79وإ لــى مخاطبة
النفس كظل لجثة "في القبر الرخامي" ،أو كظل "ال يذكر َّ
أي
َ
ً
ً
ً
شيء كانه" من قبل" :وقف أمام المرآة عاريا ...عاريا تماما،
َ
كلها /...صار
مثلما ينبغي لظل أن يكون /أخذ يقلد األشياء
ْ
ً
كرسيا ،وقال :ال أذكر رائحة الخشب القديم ...لم أكنه /.صار
ً
ً
مشجبا وأ خ ــذت المعاطف تتدلى مــن ر قـبـتــه /.صــار بــا بــا ،
َ
َّ
وأخذ ُيغلق كل حين ّ ،دون أسباب واضحة /...صار ستائر
ً
َ
الدرج ويختفي
ال تمنع الليل ّمن التدفق /...صار ليال يهبط ْ ْ
لم أكنها"( َ.راجع
في العتمة /،جرب األشياء كلها ،وقال :ال...
القصيدتين المكتنزتين ص  13و .)81مــا مــن مناشدة أو
ّ
استعانة أو تطلع إلى أفق مضاء .حتى العصبة الوفيرة من
ُ
األصدقاء إنما تحيط به كأشباح راحلين ،والحب بينهم ال
ينتسب لزمننا هذا.
أقول رغم هذا الجذر السيكولوجي ،الذي ُيفترض أن يكون
ً
مرضيا  ،فالصوت الشعري يتعالى على جــذره ،ويتعافى،
ً
ً
ُليصبح رؤيا ،ويتسع بعيدا عن جذره ،ليصبح احتضانا.
ّ
إنــه يــذكــر بـصــوت األمـيــركــي أدﮔار آلــن ﭘو .لكن مــا إن تحل
القطيعة بين هــذا الصوت الشعري وبين جــذره الداخلي،
جذر األلم والخوف ،حتى تأخذ النصوص بالترهل ،لتصبح
م ـشـ َ
ـاركــة مــع الـهــاجــس الــوطـنــي أو اإلن ـســانــي ال ـع ــام .وهــو
ً
هاجس يتماهى مع أكثر الهواجس العامة شيوعا في شعر
المشاركة الجماعية تحت ا لــرا يــة الملتزمة .أنظر قصيدة
ً
"أيتها الـثــورة" ( ،)165أو "دائـمــا هناك وقــت" (" ،)170حتى
(ص ،)17ومثيالتها.
ال نظهر كندبة على جبين ا لـعــا لــم"...
ُ
قارئ آالء سيفتقد ،في هذه القصائد ،تلك "الندرة" الشعرية،
الـطــالـعــة مــن ن ــدرة الـخـبــرة الــداخـلـيــة الـتــي احـتـفــى بـهــا في
قصائدها عامة.
ً
المجموعة فــي  300صفحة ،تضم  52نصا مــن قصائد
النثرَّ ،
مبوبة على ستة أقسام .كنت أود لو لم تلتزم الشاعرة
ً
بتفتيت الفقرة في القصيدة إلى أبيات بالغة القصر ،أحيانا،
دون ضــرورة واضحة ،إال المتعة البصرية التي هي متعة
إيهامية ،كما يفعل جميع َمن يكتب قصيدة النثر هذه األيام،
فتبدو األنفاس متقطعة.

إصدار

«زهور تأكلها النار»

الفرقة األرمنية آٔرام خاتشاطوريان خالل الحفل
إلى أن فرقة "آرام خاتشاطوريان"
من أفضل الفرق الموسيقية في
أرمينيا.
و بـمـقـطــو عــات متميزة وبلغة
مــوسـيـقـيــة غـيــر م ـع ـقــدة ،وصـلــت
إلـ ـ ــى ال ـم ـت ـل ـق ـي ــن ب ــأريـ ـحـ ـي ــة ق ــدم
أع ـض ــاء ال ـفــرقــة األربـ ـع ــة بـقـيــادة
فــاجــي هوفيان لــوحــة موسيقية
متناغمة ضمت أجمل المعزوفات
الكالسيكية الـغــربـيــة واألرمـنـيــة
أبـ ــرزهـ ــا ل ـل ـم ــوس ـي ـقــار ال ـعــال ـمــي
بيتهوفن.
وام ـ ـ ـتـ ـ ــاز الـ ـحـ ـف ــل ب ــإيـ ـق ــاع ــات
موسيقية عكست مــدى التناغم
والتمازج المستمر منذ سنوات
بـيــن الموسيقيين األرب ـع ــة ،مما
ً
ش ـكــل ع ـن ــوان ــا ل ـح ـفــات ـهــم ،الـتــي
يقدمونها على أ شـهــر المسارح
العالمية.
واستعرض العازفون مواهبهم

وم ـهــارات ـهــم ف ــي تـقــديــم وص ــات
الـ ـنـ ـغ ــم ال ـم ـف ـع ـم ــة بــال ـمــوس ـي ـقــى
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي اخ ـت ـل ـف ــت
اتجاهاتها وقوالبها بين الهادئة
والسريعة وقدمت الفرقة مجموعة
من المقطوعات الموسيقية الثرية
لمؤلفين أرمن وعالميين ،بينهم
" "l.V Beethovenإذ كان بيتهوفن
ً
ً
مـلـحـنــا وعـ ــازف بـيــانــو ألـمــانـيــا،
وإحــدى الشخصيات البارزة في
ّ
الكالسيكية التي تسبق
الحقبة
الــرومــانـسـيــة؛ ويعتبر مــن أعظم
ع ـب ــاق ــرة ال ـمــوس ـي ـقــى ف ــي جميع
ً
تأثيراَ ،
وأبدع
العصور وأكثرهم
ً
أعماال موسيقية خالدة.
ً
وعزفت الفرقة أيضا للملحن
وع ــال ــم ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى""Komitas
الذي ولد في  26سبتمبر 1869
فـ ــي ك ــوت ــاه ـي ــا ب ــاإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،وي ـع ـت ـبــر م ــن أشـهــر

ال ـع ـبــاقــرة الـمـبــدعـيــن ف ــي تــاريــخ
الموسيقى الشرقية.
ون ـ ــال ـ ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة اس ـت ـح ـس ــان
الجمهور عندما عزفت مقطوعة
لـ " "Vard Manoukyanوتميزت
برشاقة مثيرة للوجدان ،إذ أثبتت
الفرقة حضورها لتضيف نكهة
في التنوع الثقافي.
وم ـ ــع ت ــواص ــل فـ ـق ــرات الـحـفــل
ع ـ ــزف ـ ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة مـ ـ ــن م ــوس ـي ـق ــي
األرجنتيني ""Astor Piazzolla
الذي ولد في  11مارس عام 1921
في مدينة مار ديل بالتا وتوفي
في العاصمة بيونس آيرس عام
ّ
نوعية
 ،1992وأحدث ثورة ونقلة
لموسيقى التانغو ،عبر مزجها
ّ
الموسيقية عناصر
في مؤلفاته
من موسيقى الجاز والموسيقى
الكالسيكية بموسيقى التانغو
التقليدية.

ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام ،خـ ــرجـ ــت
الفرقة مــن إطــار المسرح مع
التصفيق الشديد ،وعادت من
جديد لتقدم فقرتها األخيرة
للمؤلف األرجنتيني Carlost
.Gardel
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن الـفــرقــة
تـ ـشـ ـكـ ـل ــت عـ ـ ـ ــام  1982و هـ ــي
ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا وغـ ـي ــر
ع ــادي ــة ف ــي أدائـ ـه ــا ،وشــاركــت
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن االح ـت ـف ــاالت
الرئيسية في أرمينيا ،وتضم
موسيقيين على درجــة عالية
من الموهبة ،مما أهلها لتلقي
دعـ ـ ــوات ل ـل ــزي ــارة ،إذ ســافــرت
إل ــى ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول منها
أميركا ،وأوروبا ،ودول الشرق
األوسـ ـ ــط ،وإفــري ـق ـيــا لـتـشــارك
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن الـ ـمـ ـح ــاف ــل
الموسيقية.

صدرت عن دار {الساقي} الطبعة الثانية من رواية {زهور
تأكلها النار} ألمير تاج السر ،وكانت صدرت الطبعة األولى
عام  .2016في نبذة عنها جاء{ :من والدتها اإليطالية ورثت
الجمال ،ومن والدها الثراء .كانت تخطو إلى العشرين حين
عــادت من مصر حيث درســت علم الجمال فأشرق حسنها
على مدينتها {السور} بمجتمعها المتنوع.
تـظـهــر ف ـجــأة ع ـلــى الـ ـج ــدران ك ـتــابــات لـجـمــاعــة {ال ــذك ــرى
والتاريخ} التي أعلنت الثورة على الكفار مستبيحة المدينة
ً
ً
ً
قتال وذبحا وسبيا باسم الشريعة.
اقتيدت النساء إلى مصيرهن أدوات متعة ألمراء الثورة
ً
الدينية ،زهورا ملونة تأكلها النيران.
إنها مدينة السور يا خميلة ،إنه الوطن كله} ،يهتف لها
خطيبها.
اآلن انتهى زمن وابتدأ زمن ،وخميلةّ الجميلة التي صار
ّ
سبية تنتظر أن تزف إلى أمير من أمراء
اسمها نعناعة باتت
ّ
الثورة لعله المتقي نفسه}.
ُ
يـشــار إل ــى أن أمـيــر ت ــاج الـســر روائ ــي س ــودان ــي ،ترجمت
أعماله إلى اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية.
وصــدر له في الــروايــة عن دار الساقي {منتجع الساحرات،
وإيبوال  ،76واشتهاء ،ومهر الصياح ،وصائد اليرقات} (في
القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية .)2011
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مزاج

لينا خوري «تمسرح» الـ «أنا الذكورية» وتكشف معاناتها المتشعبة
• {حكي رجال} واقع المجتمع المعلب في التقاليد والمعلوماتية

ثالثة من
الشمال

بعد  10سنوات على مسرحية {حكي نسوان} ،تحاول المخرجة
لينا خوري الدخول إلى عالم الرجال لتكتشف أسرارهم ،رغباتهم،
أفكارهم ،أوجاعهم وهواجسهم .ما الذي ُيخفونه وراء صمتهم؟ هل
ً
الرجال هم فعال أسياد هذا المجتمع الذكوري أم هم ضحيته؟
أسئلة كثيرة تطرحها خوري في مسرحيتها الجديدة {حكي رجال}
تعرض على خشبة مسرح المدينة في بيروت لتبحث لها عن إجابات
التي ّ
مقنعة ،علنا نكشف أنفسنا أمام أنفسنا بصدق.
بيروت -كلود أبو شقرا

لينا خوري
في المسرحية
منحازة إلى
اإلنسان
ومعاناته بغض
النظر عما إذا كان
ً
رجال أو امرأة

عندما بــدأت لينا خــوري رحلة البحث
عن أجوبة ،برزت المعاناة ،فاألجوبة كانت
بعيدة ،غامضة ،وغـيــر مـتــوافــرة .لـمــاذا ال
يتكلم الرجال؟ هل هذه طبيعتهم أم انهم
ّ
ي ـخ ـفــون م ـشــاك ـل ـهــم خ ـلــف س ـت ــار م ــرك ــب؟
ّ
استمر البحث والمقابالت والكتابة حوالي
خمس سنوات استعانت فيها بالممثلين
ً
فؤاد يمين ورامي الطويل حتى بلغوا معا
الصيغة التي تطرحها اليوم علها تكشف
حال اإلنسان اللبناني بصدق.
من يتابع مسرح لينا خوري منذ بدايته
ً
ً
يلمس أن ثمة تسلسال وترابطا في طرح
ً
ً
القضايا ،وأن ثمة هما اجتماعيا يراودها
وتود أن تحث أهل االختصاص على إيجاد
حلول له.
لـيـســت مـســرحـيــة {ح ـكــي رجـ ــال} تكملة
لمسرحية {حكي نسوان} ،بل هي غوص في
عمق ما هو مسكوت في المجتمع ،ال سيما
أن ما يسمى {الذكورية} ،لديها محرمات
ً
أيضا ،كما المحرمات التي تطال المرأة.
منذ اللحظة األولى النطالق المسرحية
تختلط الخشبة مع الجمهور ،حتى لكأن
هذا األخير هو جزء من اللعبة المسرحية،
ويسرح الممثلون بينه ،كيف ال والمسرحية
تـ ـت ــوج ــه إل ـ ـ ــى ك ـ ــل ش ـ ـخـ ــص ،وتـ ـعـ ـب ــر عــن
مكنوناته العلنية والمخبأة في داخله.

اختبار الذات
وس ــط إضـ ــاء ة خــاف ـتــة ،ت ـت ـحـ ّـول خشبة
المسرح إلى مكان إلجراء اختبار التمثيل،
ً
وي ـت ــوال ــى عـلـيـهــا ت ـبــاعــا خـمـســة ممثلين
لكل منهم شخصيته الـفــريــدة ،وأس ــراره،
وهواجسه ،فيتحفظ كل منهم في البداية
في اإلفصاح عن داخله ،لكن مع استمرار
الـلـعـبــة الـمـســرحـيــة يـجــد كــل مـمـثــل نفسه
ً
منساقا إلى التحدث عما يجول في فكره
كرجل ،سواء في عالقته مع المرأة الصديقة
أو ال ـ ــزوج ـ ــة ،أو ف ــي ت ـعــام ـلــه م ــع ع ـ ــادات
المجتمع وتقاليده ،ضمن أسلوب فيه كثير
من السخرية المبكية.

ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

مشهد من {حكي رجال}

تـكـمــن أه ـم ـيــة ال ـم ـســرح ـيــة ف ــي أن لينا
ً
خــوري تضع الممثلين وجها لوجه أمام
تحد لـ{األنا
كاميرا صامتة ،فينجرفون ًفي ٍ
الذكورية} ،ما يدفعهم قسرا إلى الحديث
عن قضايا المرأة والمساواة مع الرجل...
ليس هدف لينا خوري في مسرحيتها
إبـ ــراز م ـســاوئ الــذكــوريــة وإظ ـه ــار ال ـمــرأة
كأنها ضحية لها ،بل على العكس ،أرادت
إلقاء األضواء على ناحية مهمة في حياة
ً
الــرجــل هــي أنــه يعاني ب ــدوره ،وكـثـيــرا ما
يـخـفــي مـعــانــاتــه فــي داخ ـلــه وال يخرجها
إل ــى ال ـع ـلــن .م ــن ه ـنــا ظ ـهــرت لـيـنــا خ ــوري
أنها منحازة إلى اإلنسان ومعاناته بغض
ً
النظر ما إذا كان رجال أو امرأة ،وهنا تكمن
أهمية المسرحية التي وإن كــان عنوانها
يدل على أنها ذكورية الطابع ،إال أنها في
ً
ً
الحقيقة تحمل مضمونا شامال أبعد من
قضية الـجـنــس (ذك ــر أو أن ـث ــى) ،يتمحور
ً
حول مفهوم إنساني شامل ،يذهب بعيدا
في محاولة فهم جذور المعاناة المتشعبة
األطراف ،والتي تعود إلى المراحل العمرية
المختلفة ابتداء من الطفولة.

تنوع الحاالت
الرجل والمرأة كالهما ضحية ،هكذا

لينا خوري
يستخلص المتفرج ،ال سيما أن الرجل
تــربـيــه أم ــه وه ــي ام ــرأة وت ــزرع فـيــه منذ
ال ـص ـغــر ال ــرج ــول ــة وال ـن ــزع ــة ال ــذك ــوري ــة.
ولمزيد من االنــدفــاع في عالم الــذكــورة،
يظهر على المسرح {عزيز} وهو شخص
افـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي يـ ـط ــل عـ ـل ــى شـ ــاشـ ــة وس ــط
الـمـســرح ،يعطي تفاصيل حــول مفهوم
الــذكــورة يغلب عليها الطابع اآلل ــي في
إ ش ــارة إ لــى المعلوماتية المعلبة التي
تسيطر على الحياة اليوم.
ال شك في أن تعدد األصوات والحاالت
في المسرحية :ناطور بنك ،ثــري ،شاب
يقع ضحية استغالل المرأة ،رجل تخونه
زوجته ،مثلي ...كلها نماذج في المجتمع
ل ـه ــا م ـعــانــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة ال ـن ــاب ـع ــة مــن
ظروفها ووضعها االجتماعي ،فيدخل

ك ــل واحـ ــد ف ــي حـ ــوار م ــع نـفـســه لـيـخــرج
للمرة األولــى ربما ما يعتمل في داخله
مــن ازدواجـ ـي ــة وت ـنــاقــض فــي الـمـشــاعــر،
حتى لتخال أن من يقف أمامك ليس هذا
الجبروت القائم على الكبرياء والعناد
والـغــرور ،بل كتلة من األحاسيس تنوء
تحت ثقل الـقـهــر ،ومــن قــال إن الــرجــل ال
يبكي ،ومــن قــال إن ال ـمــرأة ال تظلم؟ كل
ذلك يدور في المسرحية ضمن كوميديا
س ــوداء تــدفــع الـمـتـفــرج إل ــى الـبـكــاء على
نفسه.

طاقم المسرحية
غبريال ّ
يمين

فؤاد ّ
يمين

انطلق عرض مسرحية {حكي رجال}
على خشبة مسرح المدينة ،منذ األول
مــن م ــارس ال ـج ــاري ،تـمـثـيــل :غـبــريــال
يمين ،فؤاد ّ
ّ
يمين ،طارق تميم ،طوني

معلوف ،جوزيف زيتوني ،لينا خوري.
ك ـت ــاب ــة :ف ـ ــؤاد ي ـم ـ ّـي ــن ،رام ـ ــي ال ـطــويــل،
غابريال ّ
يمين ولينا خــوري .إخــراج:
لينا خوري.

ّ
تباشر خريطتها
وmbc
عات
المنو
في
تقتصد
المصرية
الفضائيات
ّ
• وقف برنامج سمر يسري ...و{ستار أكاديمي» مهدد

"وقت المصائب الكويتي والبدون واحد .تعالوا قاتلوا
من أ جــل وطنكم ،وعندما تنقشع الغمة ،يبصقون علينا،
أنتم د خــاء ،أنتم م ــزورون" ،عن شخصية في روا يــة خالد
تركي (ثالثة من الشمال).
ليسمح لي القارئ أن أستعير من أجل هذا المقال عبارة
م ــن "ال ـم ـس ـطــر" ،ع ـلــى ل ـســان إح ــدى ال ـش ـخ ـص ـيــات" .األقـ ــدار
مــرهــونــة بــالـصــدف الـمـحـضــة .الــذيــن استسلموا ألقــدارهــم
هم أولئك الذين تركوا فرصهم تمر دون أن ينتبهوا لها.
ً
عليهم أال يتهموا أحدا سوى أياديهم التي ألقت بمفاتيح
أغاللهم في البحر".
ه ــذه رواي ـ ــة أولـ ــى ل ـكــاتــب ش ــاب م ــن الـ ـب ــدون ،ســأعـتـبــره
ً
مــن الـجـيــل ال ـثــانــي أدب ـي ــا ،وأع ـت ـقــد أن ـنــا أم ــام جـيــل يحمل
هـ َّـم قضيته ،وسيتبعه جيل وأ جـيــال يكتبون لــأدب أوال،
وللتاريخ ثانيا .ليس كما يظن البعض لعدم قدرته األدبية
على الخروج من قلق الهوية ،إنما إخالصا لقضيته ،ولو
في عمل أو أكثر .ما يحدث َّ هنا هو ما حدث ألدباء القضية
الفلسطينية مثال ،التي مثلها الشعر عند ازد هــار الشعر،
وتمثلها الرواية اليوم عند نمو الجنس الروائي ،ويحدث
كذلك للرواية السورية.
وبالتأكيد ستفشل ا لــروا يــة التي تفتقد موهبة الحكي
وتدفق اللغة وخيال الكاتب ،لكنها هنا حققت مجتمعة لهذا
النص نجاحه .هذا ٌّ
نص أول لشاب في أوائل العشرينيات
من العمر ،بدا فيه مقتدرا واثقا من عمله ومن قدرته الفائقة
عـلــى اإلم ـســاك بـخـيــوط الـحـكــايــة .أثــث الــروائــي الـمـكــان في
بداية الرواية "كانت تيماء أو الشعبيات في رواية أخرى،
مـنـطـقــة ال ـف ـق ــراء ،شـيــاطـيــن ال ـشـعــر فـيـهــا ب ـعــدد س ـكــان ـهــا...
تتخالط فيها األحياء الغنية بالفقيرة ،وتجاور قصورها
الـشــاهـقــة ب ـيــوت الـصـفـيــح األب ـيــض ال يـفـصــل بـيــن بؤسها
وغناها ســوى شــارع وا حــد" .هــذه المشهدية التي تذكرنا
بالصورة الشهيرة عن تيماء للمصور المبدع بالل الفضلي
أحد أبنائها.
بـعــد تــأثـيــث ال ـم ـكــان وتـفــاصـيـلــه وعــاقــة سـكــانــه ب ــه ،تم
تشكيل الشخصيات ،معتمدا على حاالتها النفسية تحت
ضغط غياب الهوية ومعاناة العيش .أكثر هذه الشخصيات
تأثيرا شخصية سعود ،شقيق فارس ،الشخصية المحورية
في العمل .سعود شخصية لم تمارس الحياة في الرواية إال
عن طريق فارس الشقيق .سعود الذي التحق بـ"داعش" كان
يوحي لنا في مطلع الرواية بأنه شخص متشدد ومؤمن
بفكرة "داعش" ،وحين عثر فارس على مذكراته اكتشف أنه
مثقف شيوعي يخفي الكتب الحمراء في سرداب مستأجر
مع رفاق له ،ألغراض منافية لألخالق .سعود رحل لـ"داعش"،
ليس إيمانا بالفكرة ،إنما بحثا عن الموت.
"سألني أبونصار ،من أنت وماذا تريد؟ أجبته بال مواربة،
أن ـنــي أريـ ــد ال ـج ـهــاد ،ســأل ـنــي ،تــريــد ن ـصــرة ال ــدي ــن وإقــامــة
الخالفة؟ أجبته بأنني أريد الموت فحسب".
هذا اليأس الذي دفعه الختيار قدره بهذه الجرأة أوقف
فــارس عاجزا مترددا عن اتخاذ طريق الخالص .لم يؤمن
تماما بفكرة نهب ممتلكات اللجان الخيرية ،لكنه نفذها،
وحين حاول اآلخرون إقناعه بمغادرة البالد ،والتي رتبوها
مــع شــرطــي فــاســد ،تــوقــف فــي منتصف الـطــريــق ،وطـلــب أن
يعود إلى بؤسه ويعيشه حتى النهاية .فارس أحد كثيرين
رفضوا فرص الخالص ،وتوقفوا في منتصف الطريق .رفض
كــل ش ــيء ،ور م ــى مفاتيح أ غــا لــه ا ل ــذي جلس على شاطئه
وهو يرددّ :
"رب أنت تعلم كم خسرتها (حبيبته مريم التي
رفضها) ،وخسرت كل شــيء ،وا لــدي ،فرصتي األ خـيــرة في
الرحيل ،وطني الذي لم أربحه يوما ،خسرت ذاتي وروحي".
َّ
تنو عت شخصيات ا لــروا يــة ،كما يــرى أر سـطــو ،بنماذج
بعضها أكبر من قدرة الناس والبيئة المحيطة بها ،كمرزوق
وسعود ،وأخرى قدرتها ال تفوق قدرة بقية الناس وكانت
واحدة منا كفارس .وربما كل شخصية تحتاج إلى دراسة
نفسية مستقلة ال يفيها المقال حقها.
خالد تركي ،هنيئا لنا بك ،وال تعليق أكثر!

أخبار النجوم

هبة طوجي تحتفل بيوم المرأة العالمي

ّ ً
تراجع محطات فضائية مصرية عدة خريطة برامج المنوعات والترفيه ،متجهة إلى الحد من ميزانياتها.
ورغم تحديد غرفة صناعة اإلعالم أقصى أجر يحصل عليه النجم ًعن ظهوره في أي برنامج بـ  250ألف
جنيه ،فإن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل بعد ،خصوصا فيما يتعلق بالبرامج الحوارية.
هبة طوجي

القاهرة – هيثم عسران
تــدرس القنوات المصرية خريطتها للبرامج
الترفيهية ،وفي مقدمها مجموعة قنوات «سي بي
سي» التي حصلت في أوقات سابقة على حقوق
عرض «ستار أكاديمي» على شاشتها مواسم عدة،
ً
فيما رفضت أخيرا الدخول في مفاوضات حول
شراء الموسم المقبل من البرنامج.
ويتوقع انطالق البرنامج في أكتوبر المقبل،
في حين أن قرار «سي بي سي» ربما ِّ
يهدد خروجه
إلى النور بعد توقفه خالل الفترة الماضية ،بسبب
عدم وجود قناة مصرية شريكة في البث واإلنتاج.

هبة األباصيري

ّ
أكــدت القناة المصرية أن دراساتها كافة من
الـنــاحـيــة الـمــالـيــة تــؤكــد اسـتـحــالــة قــدرتـهــا على
تعويض ما قد ُينفق على البرنامج في الموسم
الجديد ،ذلك بسبب فــارق العملة وتغيير سعر
صــرف الجنيه إزاء ال ــدوالر .ولــم تــدرج المحطة
أي برنامج ترفيهي غنائي على شاشتها مكتفية
ً
ّ
تضم ثالثة
بالخريطة الموجودة راهنا ،والتي
برامج منوعات اجتماعية هي« :صاحبة السعادة»
إلسعاد يونس ،و{معكم» لإلعالمية منى الشاذلي،
و{أبلة فاهيتا» ،وهو البرنامج الهزلي الساخر
الذي ّ
تقدمه الدمية الشهيرة.
ً
شـمـلــت خــريـطــة الـمـحـطــات الـمـصــريــة أيـضــا
ً
ً
ت ـغ ـي ـيــرا واضـ ـح ــا ف ــي ق ـن ــاة «دي أم س ــي» الـتــي
اعـتـمــدت عـنــد إطــاقـهــا قـبــل أك ـثــر مــن ع ــام على
برامج النجوم واستضافة أكبر عدد من الفنانين
على شاشتها.
القناة اتجهت إلى ترشيد النفقات والميزانيات
التي تذهب إلــى أجــور النجوم عبر تقليل البرامج
المنتجة باإلضافة إلى تقليص أيام بعضها ،ال سيما
«تعشب شاي» الذي تقدمه غادة عادل وبات ُيعرض
ً
ً
ً
يوما ُواحدا أسبوعيا ،بعدما كان يذاع عبر حلقتين،
كذلك قلصت فترة ظهور الفنانين لضمان حصولهم
على أجر أقل.
ً
تراجعت شبكة القنوات أيضا عن تقديم أية
برامج ترفيهية جديدة أو السعي إلى استقطاب
االكتفاء
نجوم جدد للظهور على شاشتها مع
ِّ
ببرنامجي غادة عادل وأنوشكا ،وهو ما يمثل
ً
ً
تراجعا كبيرا في المحتوى الترفيهي الذي كانت
ً
ً
تقدمه سابقا علما بأن ميزانية الجزء الثاني من
«قعدة رجالة» الذي انطلق عرضه خالل األسابيع
الماضية أقل بأكثر من  %60من ميزانية الجزء
األول ،مــا انـعـكــس عـلــى طبيعة ال ـن ـجــوم الــذيــن

لجنة تحكيم برنامج {أراب غوت تالنت}
يحضرون كضيوف ،حتى أن بعضهم لم يتقاض
أي أجور مادية.

«الحياة» و{أون»
ِّ
التراجع امتد إلى الخريطة المبدئية التي تحضرها
شبكة قنوات «الحياة» لالنطالق في شكل جديد .بخالف
ِّ
تعثر البرنامج الذي كان يفترض أن ّ
يقدمه عمرو دياب
خالل أكتوبر المقبل ،ذلك بسبب الميزانية وانشغال
النجم المصري بحفالت وتحضيرات أللبومه الجديد،
أبلغت القناة اإلعالمية هبة األباصيري بعدم قدرتها
على إطــاق برنامج فني منوع لها بسبب الميزانية
التقديرية الكبيرة التي وصلت إلى  30مليون جنيه.
برنامج هبة األباصيري الذي استقرت األخيرة على
تفاصيله قبل توقيعها التعاقد نهاية العام الماضي،

الخريطة ،ما دفعها إلــى اتخاذ
ألغي بشكل كامل من
ّ
ً
قرار بالرحيل عن القناة .ووقعت األعالمية تعاقدا مع
محطة خليجية للظهور على شاشتها بعدما طلبت
ً
فسخ تعاقدها وديا مع «الحياة» ،رافضة الظهور بشكل
ً
شرفي ضمن فقرات «الحياة اليوم» الــذي يــذاع يوميا
ويعرض الحوادث السياسية.
وقبل ايقاف برنامج المذيعة سمر يسري ،فإن اإلدارة
خفضت بشكل كبير مـيــزانـيــة الـبــرنــامــج والـمـكــافــآت
ُ
التي تصرف للنقاد الذين يظهرون على شاشة القناة،
ضمن خطة تخفيض ميزانية البرنامج ،فيما استغنت
سمر عن نجوم لبنانيين كانت ترغب في استضافتهم
واضطرت إلى االستعاضة عنهم بفنانين من الصف
الثاني ،باإلضافة إلى فنانين بأجور أقل بشرط عدم
مـهــاجـمـتـهــم ،عـلــى عـكــس مــا ح ــدث فــي حـلـقــة الفنانة
وفاء عامر.

Mbc
باشرت قنوات  mbcإعداد خريطتها لبرامج الترفيه بشكل اعتيادي ،إذ بدأت بالتخطيط
لتصوير مواسم جديدة من {أراب غوت تالنت} و{أراب آيــدول} بعد شهر رمضان للعرض
على شاشتها خالل الربع األخير من العام الجاري وبداية العام المقبل ،باإلضافة إلى موسم
ً
جديد من {توب شيف} و{بروجيكت ران واي} ،فيما يعرض راهنا الموسم الجديد من {أحلى
صوت} الذي ينتهي قبل بداية رمضان.

ّ
في مناسبة يوم المرأة العالمي ،أهدى كل من هبة طوجي وأسامة
ً
ّ ً
ً
مصورا جديدا ألغنية {مين اللي بيختار}،
الرحباني المرأة كليبا
بدأ عرضه في الثامن من مارس الجاري عبر القنوات اإللكترونية
الخاصة بطوجي ،ال سيما على {يوتيوب} وتطبيق {أنغامي}  ،وعبر
القنوات التلفزيونية.
ّ
ينقل الكليب الذي يحمل توقيع نادر موصلي بطريقة شاعرية
تجريدية ّ
معبرة ،صــراع الـمــرأة مع محيطها وقــد حرصت طوجي
على تنفيذه بوقت قياسي خالل وجودها القصير في بيروت ليكون
ً
جــاهــزا فــي يــوم الـمــرأة العالمي وقـبــل سفرها إلــى تركيا لمتابعة
عروض مسرحية {نوتر دام دو باري}.
تتضمن كلمات األغنية التي كتبها غدي الرحباني رسالة ّ
ّ
معبرة
ً
عن القوة الكامنة داخل كل امرأة وتوثيقا لصراعها في سعيها إلى
تحقيق أحالمها ومكانتها التي تطمح إليها.

كاريس بشار و{حدوتة حب}
ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــدت ك ـ ـ ــاري ـ ـ ــس
ب ـش ــار ع ـلــى ب ـطــولــة إح ــدى
خماسيات مسلسل {حدوتة
ح ــب} وي ـشــارك ـهــا الـبـطــولــة
زياد برجي.
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـخ ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــة
فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي
الـمـقـبــل ،وي ـبــدأ تصويرها
فــور االنـتـهــاء مــن خماسية
بشار
كاريس
الرحبي
كاريس بشار ورهف
{شهر عسل} التي يتشارك
في بطولتها كل من إيميه
صياح ووسام صليبا.
من ناحية أخرى ،تشارك كاريس بشار في بطولة مسلسل {هارون
ً
الرشيد} الذي سيعرض في الشهر الفضيل أيضا ،وهو عمل تاريخي
من بطولة :قصي خولي ،وكندة حنا ،وعابد فهد (سيطل في  3حلقات
فقط) ...من إخراج عبد الباري أبو الخير ،وكتابة عثمان جحى.
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ّ
التردد البولي ...أسبابه لدى الرجال والنساء

ً
يعاني المريض ّ
الترد ًد البولي عندما يواجه صعوبة في بدء دفق البول والحفاظ عليه .صحيح أن هذه الحالة أكثر انتشارا بين
ّ
الرجال المسنين نظرا إلى تضخم البروستات ،إال أنها قد تصيب الرجال والنساء في أي سن .ومن الضروري أن يزور المريض
الطبيب الستبعاد أية أسباب كامنة.
ً
نعرض فيما يلي أسباب ّ
التردد البولي لدى الرجال والنساء ،فضال عن السبل إلى عالجه والوقاية منه.
ُ
تعتبر صعوبة الـبــدء بدفق الـبــول أو الحفاظ
ّ
عليه ع ــارض ال ـتــردد الـبــولــي الــرئـيــس .قــد تجعل
ب ــداي ــة ه ـ ــذه ال ـح ــال ــة ال ـت ــدري ـج ـي ــة م ــاح ـظ ــة ه ــذا
االض ـطــراب أكـثــر صعوبة إلــى أن يفقد المريض
القدرة على إفراغ المثانة بالكامل.
عندما يعجز المريض عن إفراغ مثانته بالكامل،
ُي ـص ــاب ب ـمــا ُي ـع ــرف بـحـصــر الـ ـب ــول .وق ــد ي ــؤدي
ه ــذا أي ـضـ ًـا إل ــى ت ـ ّ
ـورم الـمـثــانــة وش ـعــور المريض
ً
ّ
باالنزعاج ،فضال عن أنه يشكل حالة طبية طارئة.
ّ
ينجح البعض في اكتشاف التردد البولي قبل
ّ
ّ
وتحوله إلى حصر بول .في هذه الحالة،
تطوره
ّ
قد يواجه المريض صعوبة في بدء عملية التبول
أو في الحفاظ على دفق بول مستمر بعد بدئه.
مــن الـضــروري أن يستشير َمــن يعاني الـتـ ّ
ـردد
ال ـبــولــي الـطـبـيــب ف ــي ال ـح ــال إذا عــانــى األع ــراض
التالية:
ّ
التبول.
• العجز الكامل عن
• الحمى.
• الرعشة.
• ألم في أسفل الظهر.
• نوبات برد.
• تقيؤ.

األسباب

إذا استمرت
األعراض فمن
الضروري
استشارة
الطبيب

ثمة مجموعة كبيرة من األسباب المحتملة التي
ّ
التردد البولي .يصيب بعضها الرجال
تؤدي إلى
والنساء على حد سواء ،في حين يقتصر بعضها
اآلخر على أحد الجنسين.
ً
تشمل األسباب األكثر شيوعا ما يلي:
• التلف العصبي نتيجة حادث ،أو سكتة
دماغية ،أو الداء السكري ،أو تلف الدماغ.
• التخدير عند الخضوع لجراحة.
• حصى الكلى أو المثانة.
• الجراحة في أي جزء من الجهاز البولي.
• أدوية مثل مضادات االحتقان.
ً
• األخماج المنتقلة جنسيا.
• ورم سرطاني يسبب االنسداد.
• حاالت نفسية.
• اضطرابات عضالت المثانة.
• خلل في إفراغ المثانة.

أسباب خاصة بالرجال
تشمل أسباب ّ
التردد البولي الشائعة بين الرجال
ّ
ُ
السبب
تـضــخــم الـبــروسـتــات الـحـمـيــد .يعتبر ه ــذا
ّ
ً
األكثر انتشارا بين الرجال المسنين .لكن تضخم
ً
ً
البروستات يصيب أيضا الرجال األصغر سنا.
ال ـبــروس ـتــات غ ــدة تقتصر عـلــى ال ــرج ــال تحيط
األنبوب الذي ينقل البول إلى خارج
باإلحليل ،وهو ّ
ال ـج ـســم .م ــع تـضــخــم ال ـبــروس ـتــات ب ـم ــرور الــوقــت،
ّ
فيصعب الضغط المتنامي
تضغط على اإلحليل.
عـلــى ال ــرج ــل ب ــدء عـمـلـيــة ال ـت ـبــول أو ال ـح ـفــاظ على
تدفق البول.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـعــانــي ال ــرج ــال ال ـت ـهــاب
ً
البروستات الذي يعود غالبا إلى عدوى .فيضغط
االل ـت ـهــاب عـلــى الـمـنـطـقــة الـمـحـيـطــة بــاإلح ـل ـيــل ،ما
ّ
يصعب على الرجل التبول.

أسباب خاصة بالنساء
ّ
للتردد البولي بقدر الرجال.
النساء لسن عرضة
ولـكــن قــد ُيصبن بـهــذه الـحــالــة خــال الحمل وبعد
الوالدة ،ال سيما إذا عانين ما يلي:
• استمرار المرحلة الثانية من المخاض
ً
طويال.
• بضع المهبل.
ّ
• تمزق العجان.
• استعمال الملقط أو أداة الشفط أثناء
الوالدة.
• استعمال التخدير حول الجافية.
• إنجاب طفل يتخطى وزنه أربعة
كيلوغرامات.
بــاإلضــافــة إلــى ذلــكُ ،يعتبر ال ـتـ ّ
ـردد البولي بعد
ً
شائعا بسبب صدمة ّ
تتعرض لها األعصاب
اإلنجاب
المحيطة بالمثانة والجهاز البولي.
لكن الرعاية المالئمة بالمثانة بعد الوالدة ،بما
تسهم
فيها إفراغها مرة على األقل كل ست ساعاتّ ،
في تفادي الـتــردد البولي بعد اإلنـجــاب أو تخفف
من حدته.
ً
ً
ً
ّ
تشكل أخماج الجهاز البولي أيضا سببا شائعا
ّ
آخر للتردد البولي بين النساء.

العالج

باإلضافة إلى ذلك ،قد يطلب الطبيب من المريض
ً
الخضوع لفحوص بحثا عن أية أسباب كامنة .فقد
يأخذ عينة مــن بــول المريض .وفــي حالة الــرجــال،
ً
يـخـضــع ال ـمــريــض غــال ـبــا لـفـحــص ال ـبــروس ـتــات أو
ً
ت ـصــويــرهــا .وت ـش ـمــل االخـ ـتـ ـب ــارات األخ ـ ــرى أي ـضــا
فحص بول.
يعتمد العالج على أسباب التردد البولي الكامنة،
ويشمل بعض العالجات المتبعة:
• مضادات االلتهاب لمعالجة العدوى.
• أدوية لتضخم البروستات.
• جراحة لتخفيف االنسداد الناجم عن
البروستات.
• عمليات لتوسيع اإلحليل.
• إزالة الندوب في األنسجة داخل اإلحليل.

ً
ً
ال ي ـشـ ّـكــل الـ ـت ـ ّ
ـردد ال ـبــولــي ال ـعــابــر غــال ـبــا سـبـبــا
للقلق .ولكن إذا استمرت األعراض أو تكررت ،فمن
الضروري أن يستشير المريض الطبيب.
قبل الـبــدء بــالـعــاجُ ،يخضع الطبيب المريض
على األرجح لمعاينة طبية ويطرح عليه أسئلة عن
أعراضه ،قد تشمل:
ً
ّ
التردد البولي فجأة أم تدريجيا؟
• هل ظهر
ً
• هل يعاني أعراضا أخرى مثل الحمى
أو األلم؟
• متى بدأت األعراض؟
• هل تدفق البول ضعيف؟
• هل من مسائل تجعل األعراض أفضل
أو أسوأ؟

عالجات منزلية
ثمة عالجات عدة يستطيع المريض اتباعها في
المنزل بغية التخفيف من التردد البولي .ال تتطلب
ً
ً
ً
هذه الخطوات غالبا جهدا كبيرا ومن الممكن اللجوء
إليها إلى جانب العالج الطبي.
تشمل عالجات التردد البولي المنزلية:
• االستحمام بماء فاتر.
• وضع قنينة ماء ساخن أو وسادة تدفئة
على البطن.
• تدليك منطقة المثانة.
• االحتفاظ بسجل عن أنماط التبول بغية
تحديد المحفزات.

مضاعفات

ّ
يؤدي تجاهل أعراض ضعف تدفق البول أو صعوبة بدء عملية التبول
ً
إلى تفاقم هذه الحالة ،وإن لم تكن حادة .فقد يقود التردد البولي إلى
حصر البول ،ما يحول دون إفراغ المريض المثانة بالكامل.
ُيعتبر حصر البول الحاد أو عجز المريض بالكامل عن التبول فجأة

حالة خطيرة تتطلب رعاية طبية فورية ،بما أنها تــؤدي إلى مشاكل
ُ
صحية خطيرة إن لم تعالج.
َ
كذلك من الضروري أن يتنبه من يعاني التردد البولي ألية إشارات
إلى إصابته بعدوى ،كاأللم أو الحمى.

مستقبل الدماغ مسؤول عن الكآبة
ِ
ً
مستقبال
كشف بحث جديد أن َ ِ
يعاني
في الدماغ قد يوضح لم ً
البعض اضطراب كآبة حادا بعد
حدث مجهد ،بخالف البعض
اآلخر.

ً
ّ
رك ــز أخ ـيــرا ع ــدد مـتــزايــد مــن ال ــدراس ــات على
األسباب العصبية للكآبة ،تلك الحالة النفسية
الـتــي تصيب مــايـيــن إضــافـيــة ح ــول الـعــالــم كل
سنة .قبل بضعة أشهر ،أشارت إحدى الدراسات
إلى أن الكآبة تنشأ من مناطق في الدماغ ترتبط
بالذاكرة والمكافأة .وقبل أيــام ،وضعت دراســة
أخـ ــرى خ ــارط ــة ال ــدم ــاغ الـكـهــربــائـيــة الـمــرتـبـطــة
بالكآبة التي قد تتوقع َمن قد ُيصاب بهذه الحالة.
أمـ ـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ،فـ ـت ـ ّ
ـوص ــل ب ــاحـ ـث ــون مـ ــن مـعـهــد
سـكــريـبــس لــأبـحــاث فــي ف ـلــوريــدا عـلــى األرج ــح
إلى هدف جديد يمكن استهدافه باألدوية بغية
عالج الكآبة.

ّ
رك ـ ــز ع ـل ـم ــاء ب ـق ـي ــادة ك ـيــري ــل م ــارت ـم ـي ــان ــوف،
ب ــروف ـس ــور ي ـش ــارك ف ــي رئ ــاس ــة ق ـســم األع ـصــاب
مستقبل
فــي مـعـهــد سـكــريـبــس لــأب ـحــاث ،عـلــى
ِ
فــي الــدمــاغ ُيــدعــى  ،GPR158بعدما الحـظــوا أن
ً
معدالت بروتين  GPR158مرتفعة جدا في حالة
مرضى الكآبة.
لذلك ّ
تفحص مارتميانوف وزمالؤه سلوك هذا
المستقبل في دماغ فئران تعرضت إلجهاد مزمن.
ِ
وقد نشر العلماء اكتشافاتهم في مجلة .eLife

إجهاد مزمن لدى الفئران

ّ
المستقبل وأخرى ال .فالحظوا أن تعريض الفئران
تفحص الباحثون قوارض تتمتع بهذا
ِ
التي امتلكت  GPR158إلجهاد مزمن رفع معدالت هذا البروتين في قشرة دماغها الجبهية
األمامية.
كذلك اكتشف مارتميانوف وزمالؤه أن معدالت  GPR158المفرطة قادت إلى
إشــارات سلوكية تدل على الكآبة لدى الفئران ،كانعدام التلذذ (عجز مفاجئ
ً
عن التمتع بنشاطات كانت ممتعة سابقا) وردود فعل نفسية شبيهة بالقلق.

القلق يساعدك في النجاة من النوبة القلبية؟
األرجح هذه الدوامة من الشعور المزعج .تشمل الطرائق الفاعلة للخروج منها تذكير نفسك بفوائد
إن كنت تعيش مع القلق ،فأنت تألف على ً
ّ
القلق .في هذا المجال ،سلط بحث جديد أخيرا الضوء على إحدى هذه الفوائد :يزيد القلق فرص نجاتك بعد التعرض لنوبة قلبية.
كم من المريع القلق حيال
الشعور بالقلق نفسه ،فهي
ح ــال ــة ق ــد ت ــدف ــع الـ ـم ــرء إل ــى
الـغــرق فــي نــوبــة ح ــادة منه.
خالل أوقات مماثلة ،يعتبر
ا ل ـ ـب ـ ـعـ ــض أن مـ ـ ــن ا ل ـم ـف ـي ــد
التركيز على فوائد القلق.
ك ــون ــوا ع ـل ــى ث ـق ــة ف ــي أن
ل ـل ـق ـل ــق ف ـ ــوائ ـ ــد .مـ ــن وج ـه ــة
ّ
التطورية على األقل،
النظر
ّ
ّ
تطور القلق ليشكل رد فعل
ً
م ـف ـيــدا ت ـجــاه ذل ــك الـحـيــوان
ال ـ ـ ُّم ـ ـف ـ ـتـ ــرس الـ ـ ـك ـ ــام ـ ــن ب ـي ــن
الشجيرات.
أش ــار عــدد مــن الــدراســات
السابقة إلى أن القلق يساعد
الـ ـن ــاس ف ــي اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرارات
أفضل ،وتقديم أداء الفت عند
الـتـعـ ّـرض ل ـظــروف مجهدة،

ويقود حتى إلى نمط حياة
ً
أكثر فائدة للصحة عموما.
ج ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـحـ ــث ال ـ ـجـ ــديـ ــد
ليطيل الئحة الفوائد هذه،
لـمــا ك ــان َم ــن يقلقون حيال
صحتهم يطلبون المساعدة
ال ـط ـب ـيــة ب ـســرعــة أك ـب ــر بعد
التعرض لنوبة قلبيةُ ،فإن
ّ
تتحسن .نشر
فرص نجاتهم
ه ـ ــذا االكـ ـتـ ـش ــاف ف ــي مـجـلــة
«األبحاث السريرية في طب
القلب».
لكن هذا ال يعني بالتأكيد
أن ال ـع ـي ــش مـ ــع ال ـق ـل ــق أم ــر
سـ ـه ــل ،أو أن ه ـ ــذه ال ـحــالــة
ليست خطيرة.
اض ـ ـطـ ــراب ال ـق ـل ــق الـ ـع ــام،
ً
ً
ال ــذي ي ـكــون غــال ـبــا مــوهـنــا،
حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة نـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة تـ ـصـ ـي ــب

ً
الماليين حول العالم ،علما
ّ
يترددون
بأن كثيرين منهم
ف ــي طـلــب ال ـم ـســاعــدة ألنـهــم
يشعرون أن حالتهم ليست
«حقيقية» إن لــم تسبب أية
أعراض جسدية.
ً
ولكن إذا كنت أكثر ميال

فرص النجاة
اعتمد بحث جديد قاده البروفسور كارل-هاينز لودفيغ من الجامعة
التقنية في ميونخ بألمانيا على بيانات من دراسة ميونخ لفحص
التأخر لدى مرضى يعانون احتشاء عضلة القلب الحاد (نوبة قلبية
حادة).
ً
درس الفريق معلومات  619مريضا عانوا نوبة قلبية وقوبلوا
ً
جميعا كجزء من دراسة ميونخ لفحص التأخر لدى مرضى يعانون
احتشاء عضلة القلب الحاد .أخذ الباحثون في االعتبار تفاصيل مثل
وقت وصول المرضى إلى المستشفى وكيفية تطور حالتهم.
ً
من بين المرضى الــ 619في الدراسة ،عانى  %12أيضا اضطراب
القلق العام .وكشفت الدراسة أن هؤالء المرضى تفاعلوا بسرعة أكبر
مع نوبتهم القلبية ووصلوا إلى المستشفى في وقت أبكر.
بلغت النساء اللواتي يعانين اضطراب القلق المستشفى في غضون
 112دقيقة كمعدل بعد بدء النوبة القلبية ،في حين احتاجت النساء
ً
اللواتي ال يعانين هذا االضطراب وقتا أطول بساعتين لطلب المساعدة

إل ـ ــى ال ـق ـل ــق وت ــؤن ــب نـفـســك
بـ ـسـ ـب ــب ذل ـ ـ ـ ــك ،فـ ـق ــد ت ـج ـنــي
ّ
بعض الـفــوائــد فــي تــذكــر أن
ً
القلق يكون أحيانا صديقك
عندما ّ
تمر المرة المقبلة في
مرحلة عصيبة.

ً
الطبية .أما في حالة الرجال ،فكانت فوائد القلق واضحة أيضا ،مع
أنها لم تكن بارزة كما في حالة النساء .فقد تلقى الرجال الذين يعانون
اضطراب القلق العالج قبل  48دقيقة كمعدل.
ُ
يوضح البروفسور لودفيغ أن كل نصف ساعة تعتبر بالغة األهمية
للنجاة عقب النوبة القلبية .لكن المفارقة تكمن في أن معاناة القلق
ً
تزيد أيضا خطر اإلصابة بأمراض قلبية وعائية في المقام األول.
ُ
يضيف« :يعتبر مرضى اضطراب القلق أكثر عرضة لخطر اإلصابة
ً
بنوبة قلبية ،إال أن فرص نجاتهم تكون أكبر أيضا .كشفت بياناتنا
ً
ً
ً
عامال مهما :يتفاعل َمن يعانون اضطراب القلق غالبا بعقالنية أكبر
مع حاجاتهم الصحية».
ً
يختم الــدكـتــور لــودفـيــغ« :مــن ال ـضــروري أن يــأخــذ األط ـبــاء دومــا
ً
مخاوفهم على محمل الجد .كذلك ُيعتبر هؤالء المرضى أكثر حزما
في قبول المساعدة .وبهذه الطريقة ،يسهم مرض ما في الحماية من
مرض خطير آخر».
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ــامـ ـب ــاالة م ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ف ـت ـقـ ّـرر
مفاتحتهم بالموضوع.
ّ
ً
عاطفيا :مــن أهــم األشـيــاء فــي حياتك أن تتعلم كيف
ّ
تحب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ه ــذه ال ـف ـتــرة ه ــي األف ـض ــل ل ــك ف ـب ــادر إلــى
االرتباط.
رقم الحظ.2 :
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كلمات متقاطعة

10

روبل

كلمة السر

– من الطيور.
 - 5ح ــرف عـطــف – ح ــروف
متشابهة – والدة.
 - 6ظهر الهالل – حذرني.

 - 7مأل (م) – إجابة – محن.
 - 8نصف (قــوانـيــن) – لقب
زعيم فرنسي راحل.
 - 9أزال – ذكران الدجاج.

 - 10مـصـطـلــح أط ـلــق على
الكتابة المصرية القديمة.

ً
مهنيا :يبعث بــرجــك إلـيــك بــذبــذبــات إيجابية ويـقـ ّـدم
لك الحلول.
ً
ً
عاطفيا  :إذا أحببت شخصا فاتركه يــر حــل وإن عاد
إليك فهو لك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ن ــزاع عــائـلــي قــديــم يـجــد تـســويــة ويحمل
ً
اليك انفراجا.
رقم الحظ.7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تقدم على عملك بثقة بنفسك ولكن ال تهمل
المستجدات.
ً
عاطفيا :عالقتك بالشريك مثالية ما يثير غيرة
المحيطين بك.
ً
اجتماعيا  :تتلقى كلمات مجاملة فقد أصبحت
ً
ً
نجما اجتماعيا.
رقم الحظ.4 :

sudoku

 - 1مـ ـمـ ـث ــل عـ ــر بـ ــي ش ـ ــارك
فـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــل «حـ ـ ـ ـ ـ ــرب
الجواسيس».
 - 2شاعر عباسي – حيوان
قطبي.
 - 3ف ـي ـل ــم لـ ـم ــاج ــدة ونـ ــور
الشريف (م).
 - 4ثلثا (نهر) – صديق (م)

ً
مـهـنـيــا :تطلق الـمـشــاريــع مــن دون خ ــوف أو وج ــل وال
تمنعك العراقيل.
ً
عــاط ـف ـيــا :إن ك ــان ال ـحــب س ـع ــادة ال ــرج ــل ف ـهــو الـحـيــاة
بالنسبة إلى المرأة.
ً
اجتماعيا :تتصاعد شعبيتك وتفرح بلقاءات اجتماعية
تنسيك همومك.
رقم الحظ.6 :

األسد

4
3
9
5
6
8
7
1
2

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

 23يوليو  22 -أغسطس

8
5
1
7
3
2
6
4
9

( - 1جــاســم )...فنان كويتي
بطل مسلسل «سماء ثانية».
 - 2مـتـشــا بـهــان – يرطبهم
بالماء (م).
 - 3عودة – مادة تستخرج
من بطن الحوت.
 - 4ديـ ـكـ ـت ــات ــور روس ـ ـ ــي –
للتخيير.
 - 5طـ ــر يـ ــق تـ ـ ـج ـ ــاري ب ـيــن
أف ـغــان ـس ـتــان وبــاك ـس ـتــان –
باكر (م).
 - 6قنوط – يتوعد.
 - 7ناعم – يود (مبعثرة).
 - 8بركان في اليابان (م).
 - 9حب – والدة – جبال في
أميركا الشمالية.
 - 10قـبـطــان – ج ــزي ــرة في
البحر المتوسط.
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ً
أفقيا:

3
8

الحمل

الحلول
5
1
4
2
7
3
8
9
6

وحدة
أمارة
صور
دعم
خالد
حدث
عمر
تجارة
مطرب
تكساس
ظرف
اسطورة
مصرف
إصالح
نقود
مدينة
سلع
هدف
قيادة

sudoku

من  4أحرف وهي اسم العملة الرسمية المتداولة
في روسيا.
ح
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :توظف طاقاتك إلنجاح مشروعك وقد اجتزت
نصف الدرب.
ً
عــاطـفـيــا :ي ــوم واع ــد يحمل إلـيــك مـفــاجــآت س ــارة من
الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـ ـ ــزودك أح ــد األق ــرب ــاء ب ـن ـصــائــح تـفـيــدك
لتحسين أجواء المنزل.
رقم الحظ.10 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ينصحك الفلك بــالـهــدوء وع ــدم التسرع في
عقد االتفاقات.
ً
ً
عاطفيا :عالقتكما تشوبها أحيانا فترات من الروتين
فتداركا األمر.
ً
ً
اجتماعيا :توقع أخبارا عائلية تريحك وتفرح قلبك
بعد طول قلق.
رقم الحظ.15 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تصادف تسهيالت ّ
جمة وتكثر االتصاالت بك.
ً
عاطفيا :عندما تلتقي الحبيب تنسى الهموم وترى
الحياة جميلة.
ّ
ً
اجتماعيا :إذا أزعجك ّ
تصرف أحدهم فغض النظر
عنه وال تنفعل.
رقم الحظ.18 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :تـتــراجــع عــن ق ــرار أو تنسحب مــن شــركــة لم
تجلب الخير لك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ج ــوه ــر ال ـح ــب ل ـيــس ال ـغ ـي ــرة ب ــل الـتـفــاهــم
واالحترام.
ً
اجتماعيا :تسيطر على األجواء في المنزل بعد طول
اضطراب.
رقم الحظ.17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
تضطر إلى مراجعة
مهنيا :تواجه معاناة مالية وقد
حساباتك.
ً
عــا طـفـيــا  :الكلمات ا لـتــي فــي قلبك أسمعها للحبيب
ليفرح بها.
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى خبرا ينهي القلق لديك أو الشعور
بالذنب.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ينصحك الفلك بالتحفظ والتكتم ويتوقع لك
ً
ً
تغييرا جذريا.
ً
عاطفيا :تعيش مع الشريك فترة استثنائية لم ّ
تمر
ً
بمثلها سابقا.
ً
اجتماعيا :تناقش قضية ّ
مر عليها الزمن وتحسمها
ً
نهائيا.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تشعر بــأنــك فــي الـمـكــان المناسب وتـمــارس
واجباتك بمهارة نادرة.
ً
ً
عاطفيا :تعرف أن أحدهم ّ
يحبك عندما يكون خائفا
أن يخسرك.
ً
ً
اجتماعيا :تجد ما كان ضائعا منك أو تلتقط فرصة
سريعة.
رقم الحظ.5 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تقوم بعملية شراء جيدة وتربح من خاللها
بعض المال.
ً
ّ
تحس
عاطفيا :ال يمكنك إغالق قلبك فالمشاعر التي
بها حقيقية.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـقـضــي أوق ــات ــا س ـع ـيــدة وس ــط العائلة
وتتنمى أال تنتهي.
رقم الحظ.13 :
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انطالق معرض اليت إكسبو 2018
بالتزامن مع احتفاالت اليوم العالمي
للمرأة ،أقيم معرض اليت اكسبو 2018
في أرض المعارض بمشرف ،وتخللته
مستلزمات رمضانية متنوعة ،شارك
في تقديمها مجموعة من أصحاب
المشاريع الكويتية والخليجية.
وقالت منظمة المعرض أمل الوزان إن
فكرة هذا المعرض السنوي تقوم على
دعم صاحبات المشاريع الكويتية
الصغيرة ،وبناء مجتمع تجاري
من خالل التعاون وتبادل األفكار،
معربة عن فخرها "بدعم المشاركات
والمشاركين الموهوبين ،إيمانا
منا بدور المرأة في تحقيق النمو
االقتصادي ،ونهضة المجتمع".
أمل الوزان منظمة المعرض

مصنوعات يدوية

عبدالعالي الجري

لجنة المرأة الدولية تحتفل بالتراث السريالنكي
اح ـت ـف ـل ــت ل ـج ـن ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ــدول ـي ــة
بـ ــال ـ ـتـ ــراث الـ ـس ــري ــانـ ـك ــي ب ــإق ــام ــة
يـ ـ ـ ــوم مـ ـتـ ـمـ ـي ــز ،ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة أب ـ ـنـ ــاء
الـجــال ـيــة ال ـســريــان ـك ـيــة ،ف ــي فـنــدق
ك ــراون ب ــازا ،وال ــذي أقـيــم بعنوان
"س ـ ــري ـ ــان ـ ـك ـ ــا مـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاي"،
ت ـخ ـل ـل ــه عـ ـ ــرض ت ـ ــراث ـ ــي وثـ ـق ــاف ــي
واجتماعي ،إضافة إلى استعراض
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األزيـ ـ ـ ـ ــاء ال ـم ـح ـل ـيــة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة الـ ـت ــراثـ ـي ــة ال ـمــرت ـب ـطــة
ب ـح ـفــات ال ــزف ــاف ف ــي ســريــان ـكــا.

صورة جماعية

استعراض األزياء التقليدية لحفالت الزفاف

رقصة تراثية سريالنكية

صورة جانبية للحضور

لوحة راقصة لفتيات مشاركات في الحفل

يوسف فتال
يحتفل بعيد
ميالده العاشر

يوسف فتال

احـ ـتـ ـف ــل ي ــوس ــف فـ ـت ــال بـعـيــد
مـ ـ ـي ـ ــاده ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ب ـم ـش ــارك ــة
أسرته وأصدقائه الذين تمنوا
له العمر المديد ...كل عام وأنت
بألف خير يوسف.
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«الفن السابع» يتساءل :متى يصل الفيلم الكويتي لألوسكار؟
خالل جلسة حوارية شهدها الملتقى بحضور خسروه والعنزي وإيراج والكاظمي
محمد جمعة

شهد ملتقى الفن السابع
السينمائي جلسة حوارية
بعنوان "الفيلم الكويتي
لألوسكار ...متى وكيف؟"

األوسكار
يعتمد على
 3نقاط...
التسلية
والنجوم
والقصة
التخديرية

العنزي

ب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة
السينمائية ومد جسور التواصل
م ــع مـخـتـلــف م ـك ــون ــات الـمـشـهــد
السينمائي في الكويت ،انطلقت
ف ـعــال ـيــات مـلـتـقــى ال ـف ــن ال ـســابــع
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ف ـ ــي مـ ـق ــر ال ـف ــرق ــة
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى بـجـلـســة
حوارية بعنوان "الفيلم الكويتي
لــأوسـكــار ...متى وكـيــف؟ ،وذلك
ب ـح ـضــور م ــدي ــر الـمـلـتـقــى مــديــر
الـ ـف ــرق ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة األولـ ـ ـ ــى،
ال ـم ـخــرج رم ـض ــان خ ـس ــروه ،ود.
علي العنزي ،والفنان أحمد إيراج،
والفنان عصام الكاظمي ،ولفيف
من المهتمين بالشأن السينمائي.
ك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة مـ ــع ال ـم ـخ ــرج
خسروه الــذي قــال "اليوم نفتتح
ف ـعــال ـيــات مـلـتـقــى ال ـف ــن ال ـســابــع
والمعني بالشأن السينمائي في
ال ـكــويــت ون ـق ــاش أب ــرز الـقـضــايــا
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات عـ ـل ــى ال ـم ـش ـهــد
الـفـنــي ،وم ــن خ ــال ه ــذا النقاش
سـنـسـتـفـيــد بـتـطــويــر ال ـع ـمــل في
الـحـقــل الـسـيـنـمــائــي ،ولتنشيط
جميع أطــراف المعادلة من نقاد
وصحافيين وممثلين لنتبادل
اآلراء واألفكار ،وانتهزنا الفرصة
اليوم لنواكب حفل توزيع جوائز
األوس ـ ـ ـكـ ـ ــار ف ـ ــي دورت ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ،90
ونتناقش حول متى وكيف يصل
فيلم كويتي إلى هذا المهرجان،
السـيـمــا أن ه ـنــاك دوال ع ــدة في
محيطنا اإلقليمي استطاعت أن
تصل إلى هناك.
ومن ثم تابع الحضور فيديو
مدته  7دقائق حول أهم األعمال
الـ ـت ــي رشـ ـح ــت ل ـل ـم ـنــاف ـســة عـلــى
ج ــوائ ــز أكــادي ـم ـيــة ف ـنــون وعـلــوم
السينما ،التي حصدت الجوائز
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم أس ـ ـمـ ــاء

الفائزين وأهم مالمح الدورة الـ90
من األوسكار.
وعقب الفيلم استعرض الفنان
عـ ـص ــام ال ـك ــاظ ـم ــي ع ـب ــر شــاشــة
العرض تاريخ السينما الكويتية،
وأه ـ ــم ال ـم ـح ـط ــات ،م ـت ـطــرقــا إلــى
الـ ـب ــداي ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ع ـ ــام 1939
عندما أخرج آالن فليير أول فيلم
وثائقي في الكويت بعنوان "أبناء
السندباد" ،أعقبه تجربة محمد
حسين قبازرد  1941عندما صور
ال ـك ــوي ــت ال ـقــدي ـمــة فــوتــوغــراف ـيــا
ثــم سينمائيا ،وهــو أول مخرج
وثـ ــائ ـ ـقـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـف ـي ـلــم
"الكويت بين األمس واليوم".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي إلـ ـ ـ ــى أن
أول ج ـ ـهـ ــاز س ـي ـن ـم ــا دخـ ـ ــل إل ــى
الـكــويــت ع ــام  ،1936مستعرضا
تــاريــخ الكويت مــع الـفــن السابع
وصـ ـ ــوال إل ـ ــى أول ف ـي ـلــم روائ ـ ــي
طــويــل (الـعــاصـفــة) ،ثــم أش ــار إلى
الفيلمين ا ل ـلــذ يــن تـقــد مــت بهما
الكويت لألوسكار وهما "بس يا
بحر" عام  ،1972و"عــرس الزين"
ع ـ ــام  ،1978ومـ ـض ــى ال ـكــاظ ـمــي
مستعرضا أه ــم ال ـت ـجــارب التي
أنتجتها السينما الكويتية خالل
السنوات األخيرة.
وع ــرض عـصــام مجموعة من
اإلحصاءات التي وصل إليها من
خــال البحث الــذي أج ــراه ،حيث
اسـتـعــرض الـمـشــاركــات العربية
واإلسالمية في األوسكار واألفالم
التي قدمت والتي رشحت والتي
حصلت على جوائز.
بدوره ،قال الفنان أحمد إيراج:
"أنـ ــا م ــن مـحـبــي الـسـيـنـمــا ،ومــن
أحد أفالمي تمنيت أن نمتلك في
الكويت سينما منافسة ،السيما
أن ل ــديـ ـن ــا األفـ ـ ـك ـ ــار والـ ـع ــاق ــات

المشاركون في الجلسة الحوارية
والـمـقــومــات ،وكــذلــك اإلمـكــانــات،
وم ــن خ ــال تـجــاربــي مــع العديد
من صناع السينما ما بين هواة
ومحترفين وصلتنا مالحظات
عــدة وانـتـقــادات أيـضــا ،وسعدت
بـهــا ج ــدا وف ـخ ــور بـكــونــي ج ــزءا
مــن ه ــذه الـعـمـلـيــة ،وأرى نفسي
على الشاشة الفضية مــع زمــاء
نقدم رســالــة" ،الفتا إلــى أنــه قدم
أيضا تجربة كمؤلف سينمائي،
مشيدا بتجربته األ خ ـيــرة تحت
ل ــواء الـفــرقــة السينمائية األولــى
م ــع ال ـم ـخــرج رم ـض ــان خ ـس ــروه،
ومتمنيا أن تكون تلك الخطوة
عـ ـ ـل ـ ــى درب ا ل ـ ـم ـ ـنـ ــا ف ـ ـسـ ــة ع ـل ــى
األوسكار.
واس ـت ـش ـه ــد د .ع ـل ــي ال ـع ـنــزي
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآراء مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ك ـ ـبـ ــار

المخرجين العالميين وأهم نقاد
ال ـس ـي ـن ـمــا ون ـظ ــرت ـه ــم لـلـسـيـنـمــا
األميركية وعالقتها باألوسكار،
الفتا إلى أن قيم نجاح السينما
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـم ــردود
الـ ـم ــادي م ــن األف ـ ـ ــام ،وأن أغـلــب
المثقفين في الواليات المتحدة
األميركية ال يستطيعون مناقشة
المنتجين ،كما استعرض العنزي
ب ـع ــض وجـ ـه ــات ن ـظ ــر ال ـن ـج ــوم،
والسيما الممثل العالمي دانيال
دي لويس الذي قال إن النجومية
ال تعني له الكثير ،وإنــه ال يريد
أن تـتـجــه مـهـنـتــه ن ـحــو الـمـســار
ال ـ ـهـ ــول ـ ـيـ ــودي ،وق ـ ـ ــال فـ ــي خ ـت ــام
حديثه إن "هوليوود" واألوسكار
تعتمدان على  3نقاط؛ التسلية
وال ـن ـجــوم وال ـق ـصــة الـتـخــديــريــة،

الفرصة األخيرة لـ «لعنة كارما»
للحاق بالعرض الرمضاني
●

القاهرة  -هيثم عسران

ق ــرر الـمـنـتــج م ـمــدوح شاهين
حـ ـس ــم ال ـ ـمـ ــوقـ ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي مــن
مسلسل "لعنة كارما" ،الذي تقوم
ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء
وهـ ـب ــي ،ب ـغ ـض ــون أي ـ ـ ــام ،لـلـحــاق
بــالـعــرض الــرم ـضــانــي ،وخــاصــة
أن العمل لم يبدأ تصويره حتى
اآلن ،بسبب مشاكل متالحقة ،رغم
الحديث عن مشروع منذ حوالي
شهرين تقريبا.
ومنح شاهين المخرج الكبير
خيري بشارة فرصة أسبوع واحد
الستكمال فريق العمل ،خصوصا
ب ـعــد رغ ـب ــة بـ ـش ــارة ،الـ ــذي تــولــى
اإلخراج بديال للمخرج إسماعيل
فـ ـ ـ ــاروق ب ـع ــد اعـ ـ ـت ـ ــذاره ل ـظ ــروف
مرضية ،تغيير ترشيحات فاروق،
ومن بينها شخصيات رئيسة في
العمل ،منهم :الفنانة واإلعالمية
نجوى إبراهيم ،التي وافقت على
العمل في وقت سابق ،إضافة إلى
غياب الفنان الــذي سيقوم بدور
البطولة أمام هيفاء.
الـ ـمـ ـخ ــرج خ ـ ـيـ ــري ب ـ ـشـ ــارة لــم
يعد يتواجد فــي الـقــاهــرة ،حيث
س ــاف ــر إل ـ ــى األق ـ ـصـ ــر ،الرت ـب ــاط ــه
الـمـسـبــق ب ــورش ــة إن ـت ــاج االف ــام
القصيرة التي تنظم على هامش
المهرجان ،فيما يباشر اتصاالت
مــع ع ــدد مــن الفنانين للموافقة
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ،ح ـي ــث ي ــرس ــل لـهــم
م ـل ـخ ــص الـ ـفـ ـك ــرة عـ ـل ــى ال ـب ــري ــد
اإلل ـك ـت ــرون ــي بــان ـت ـظــار مــوقـفـهــم
النهائي.

الفتا إلى أن نتاج ذلك أن الكاميرا
ستصبح آلة للفبركة ،وهو ما ال
يستسيغه.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـخ ــرج
خـســروه "ليستطيع المخرج أن
يـسـتـمــر ف ــي م ـش ــروع ــه ي ـجــب أن
يكون لديه مردود مادي لتغطية
الكلفة اإلنتاجية" ،مشيرا إلى أن
ه ــذا الـ ـم ــردود ال يــأتــي فـقــط عن
ط ــري ــق ش ـب ــاك ت ــذاك ــر الـسـيـنـمــا،
فهناك طرق عديدة تجعل الفيلم
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي م ـه ـم ــا ل ـل ـج ـم ـهــور
والمحطات التلفزيونية وغيرها
مــن النوافذ التي تجلب مــردودا
للصناعة ،ومن أهم تلك األشياء
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
بــالـفـيـلــم الـسـيـنـمــائــي مـشــاركـتــه
بالمهرجانات ،السيما مهرجان

األوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار لـ ـم ــا ل ـ ــه م ـ ــن ش ـه ــرة
وس ـم ـعــة ك ـب ـيــرة ل ــدى الـجـمـهــور
الـسـيـنـمــائــي ،مــؤكــدا أن ــه يتطلع
لصناعة فيلم بــه كــل المقومات
التي تمهد الطريق للمشاركة في
األوسكار.
من جانبه ،قال الناقد شريف
ص ــال ــح إن ج ــائ ــزة أف ـض ــل فـيـلــم
أج ـن ـب ــي فـ ــي األوسـ ـ ـك ـ ــار واح ـ ــدة
تتنافس عليها أعـمــال أكـثــر من
 150دولـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ب ـعــض
ال ـح ـس ــاب ــات األخ ـ ـ ــرى الـمـتـعـلـقــة
بــالـتــرشــح لــأوس ـكــار ،مــؤكــدا أن
ص ـنــاعــة الـسـيـنـمــا تـعـتـمــد على
جوانب عدة مثل الشق التجاري.
وقد شهدت األمسية مداخالت
عدة من الكاتب محمد المحيطيب
والمخرج الشاب فادي راغب.

«إيفان» السلوفيني يحصد جائزة
مهرجان شرم الشيخ السينمائي

مـ ــؤل ـ ـفـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ،ع ـب ـي ــر
سليمان ،أوشـكــت على االنتهاء
من كتابة الحلقات ،حيث يتبقى
لها آ خــر  7حلقات لالنتهاء من
الـمـسـلـســل ب ــال ـك ــام ــل ،ف ـي ـمــا قــرر
بـ ـش ــارة أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك وح ــدة
تصوير إضافية دورها الرئيسي
إنـ ـج ــاز ن ـح ــو  35ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
األحداث ،وسيتم االستقرار على
مـخــرجـهــا م ــع ب ــداي ــة الـتـصــويــر،
فـيـمــا يـ ــدرس اخـ ـت ــزال الـمـشــاهــد
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن األح ـ ـ ـ ـ ــداث
تتضمنها في دبي وجورجيا.
أزمـ ــات الـمـسـلـســل ل ــم تتوقف
على ضيق الوقت المتبقي على
الـ ـع ــرض خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـك ــري ــم،
ل ـك ـن ـهــا امـ ـت ــدت أي ـض ــا لـمـتــابـعــة
أزم ــة عــدم حـصــول بطلة العمل،
هـ ـيـ ـف ــاء وه ـ ـبـ ــي ،عـ ـل ــى ت ـصــريــح
م ــن ن ـق ــاب ــة ال ـم ـم ـث ـل ـيــن بــال ـع ـمــل،
على خلفية أز مـتـهــا مــع المنتج
م ـح ـمــد ال ـس ـب ـك ــي ،والـ ـت ــي ق ــررت
النقابة منعها من التمثيل على
إث ــره ــا ،لـحـيــن ال ـتــزام ـهــا ب ـســداد
المستحقات المالية التي قررتها
اللجنة لمصلحة السبكي ،ومن
بـيـنـهــا ع ــرب ــون تـعــاقــدهـمــا على
ف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي وك ـل ـف ــة يــومــي
تصوير ،وهو ما لم تقم به هيفاء
حتى اآلن.

جانب من أجواء حفل ختام المهرجان

●

محمد قدري

انتهت أمــس األول فعاليات ال ــدورة الثانية من مهرجان شــرم الشيخ
السينمائي ،والتي امتدت من  3إلى  9الجاري ،بمشاركة  69فيلما من 28
دولة حول العالم ،وبحضور فني كبير ،وطالب المعهد العالي للسينما،
وطالب كلية اإلعالم باألكاديمية العربية.
وبدوره ،تحدث الكاتب الصحافي جمال زايدة ،رئيس المهرجان ،وشكر
كل الموجودين ،وكل من ساعده في الوصول به إلى ِّبر األمان ،كما َّ
وجه
شكره للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ،ورئيس شرف المهرجان
النجمة ليلى علوي ،واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وحصد جائزة أفضل فيلم طويل الفيلم السلوفيني (إيـفــان) ،إخــراج
يانيز برجر ،لتعبيره ُ
المحكم عن العالقة الملتبسة بين الوضع الداخلي
في وطنه وشخصيات العمل ،ونجاحه في تقديم سرد مثير وغير متوقع،
وخاصة في ُّ
َّ
المرحب به.
تحول العالقة بين األم وطفلها غير
ومنحت لجنة تحكيم مسابقة األفــام الطويلة بالمهرجان جائزتها
الخاصة للفيلم الـعــراقــي (الــرحـلــة) إخ ــراج محمد الــدراجــي ،فيما ذهبت
جائزة العمل األول للفيلم المغربي (حياة) ،إخراج محمد رؤوف الصباحي.
َّ
وضمت مسابقة األفــام الطويلة  11فيلما ،وتشكلت لجنة التحكيم
برئاسة الناقدة السويدية إيفا آف جايرستام ،وعضوية المخرج األلماني
آندي سيج ،والمخرج المصري مجدي أحمد علي ،والممثلة المصرية رانيا
يوسف ،والمنتج التونسي محمد علي بن حمراء.
وفي مسابقة األفالم القصيرة ،التي َّ
ضمت  18فيلما ،فاز فيلم "ليلى"
من البوسنة ،إخراج ستيجن بوما ،بجائزة أفضل فيلم ،فيما ذهبت جائزة
لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "أريا" من قبرص ،إخراج ميرسيني اريستيدو.

هيفاء وهبي

حكيم مزج القديم بالجديد على أرض المعارض خالل  ٢٤أغنية

ً ً
أحيا حفال غنائيا حضره جمهور غفير
●

محمد جمعة

أحـيــا الـفـنــان الـشـعـبــي الـمـصــري حكيم
ح ـف ــا ج ـم ــاه ـي ــري ــا ،أمـ ــس األول ،ب ــأرض
المعارض في منطقة مشرفُ .وكــان هناك
حضور غفير َّ
غص به المسرح ،قدر باآلالف،
السيما أن الفنان المصري لم يزر الكويت
منذ فترة ،كما أنه يحظى بشعبية كبيرة.
وق ـ ـ َّـدم حـكـيــم خ ــال ال ـح ـفــل ،الـ ــذي امـتــد
لساعتين ،ما يقارب  24أغنية من أرشيفه
المتخم باألعمال المميزة.
حضر الحفل لفيف مــن أ عـضــاء السلك
الدبلوماسي ،وشخصيات عامة .وبعد أن
اعتلى الفنان الشعبي وفرقته الموسيقية
َّ
توجه بالشكر للكويت؛ حكومة
المسرح،
ُ
وشعبا ،على حسن الضيافة ،وقال" :الشكر
مــوصــول للجمهور ،ال ــذي أثـبــت لــي اليوم
َّ
المميز".
مقدار حبه ،بحضوره

اللون الشعبي
واختار حكيم برنامجا مميزا جمع فيه

بين أغنيات تركت أثرها بنفوس الجمهور،
وعرف كيف ينتقي الكلمة المؤثرة ،واللحن
ال ــذي يثبت مــع الجمهور ،حتى أصبحت
َّ
تتصدر المشهد الغنائي في مصر،
أغنياته
خصوصا خالل فترة التسعينيات ،قبل أن
يركز على األغنيات السنغل ،حيث كان آخر
ألبوماته "يا مزاجو" عام .2011

«السالم عليكم»
وكـ ـ ــان واض ـ ـحـ ــا م ـن ــذ ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى
بالحفل االنسجام بين حكيم والجمهور،
إذ حرص الفنان المصري على مداعبتهم،
وإشراكهم في أداء بعض األغنيات ،فكان
الـ ـحـ ـض ــور ي ـس ـب ـقــه تـ ـ ـ ــارة ،ف ـي ـش ـيــر حـكـيــم
للفرقة بالتروي ،ليستمع للجمهور ،قبل
أن يـشــاركـهــم ال ـغ ـنــاء ،فـيـمــا خـ َّـيــم الصمت
ل ـل ـح ـظــات ،آث ــر فـيـهــا م ـح ـبــوه االسـتـمـتــاع
بـصــوتــه ،قـبــل أن تنهمر كـلـمــات اإلعـجــاب
وصيحات التشجيع ،ليمضي في برنامجه
مدفوعا بحب الحضور.
وكانت البداية مع أغنية "السالم عليكم"،

ثم "كله يرقص" .ويستثمر حكيم التفاعل
الكبير ،ويـشــدو بــ"هـبــوســه" ،ثــم "اسـتــر يا
ال ـلــي بـتـسـتــر" .وك ــان ال ـف ـنــان الـشـعـبــي من
الذكاء ،بحيث اختار مجموعة من األغنيات
المشهور بها ،ثم عاد قليال للوراء ،ليشدو
بـ"افرض" ،وأعقبها بموال "ساعة التالقي".
ولم ِّ
يفوت حكيم فرصة الحماس ،فشدا
بـ"تالكيك" ،و"آه يا قلبي" ،و"بيني وبينك".
وتعالت أصوات الجمهور عند سماع مطلع
أغـنـيــة "كـ ــام ب ـك ــام" .وك ــان ــت أغـنـيــة فيلم
"حالوة روح" واحدة من أبرز مما َّ
قدم حكيم
في هذا المساء.
واستمر الفنان الشعبي فــي برنامجه،
َّ
فقدم على التوالي "تسلم األيادي" ،وأغنيته
الجديدة (أبوالرجولة) ،و"يا هو" ،و"يا عم
سالمة" .ولم ِّ
يفوت الفرصة ،ليغني واحدة
من أبرز أعماله (نار).
واختتم حكيم الحفل وقد ترك أثرا طيبا
ف ــي ن ـفــوس ك ــل م ــن ت ـكـ ِّـبــد ع ـنــاء الـحـضــور
لـيـسـتـمـتــع بــأغ ـن ـيــاتــه ،م ـتــوج ـهــا بــالـشـكــر
للقائمين على هذه األمسية.

المغني الشعبي حكيم

خبريات
سميرة سعيد افتتحت
مهرجان وسط البلد

أحيت الفنانة سميرة
سعيد حفل افتتاح
مهرجان وسط البلد
للفنون املعاصرة "دي
كاف" ،والذي أقيم داخل
حديقة األزهر بارك،
بالتزامن مع احتفاالت
يوم املرأة العاملي.
واعتلت الفنانة املغربية
املسرح على أنغام
أغنيتها الشهيرة "هوا
هوا" ،التي رددها معها
الحضور ،لتقدم وصلة
غنائية مميزة مزجت
فيها بني أغانيها القديمة
والحديثة ،وسط تفاعل
قوي من الجمهور.
ورافق سميرة سعيد
نجلها شادي الذي ظهر
في الكواليس مع عدد من
أصدقائه.

«الكاثوليكي للسينما»
ِّ
يكرم ياسمين الخيام

قال مدير املركز
الكاثوليكي للسينما،
األب بطرس دانيال ،إن
إدارة املركز اختارت
الفنانة املعتزلة ياسمني
الخيام ،لتكريمها ضمن
فعاليات «يوم العطاء»،
املقرر إقامته باملركز في
 20الجاري ،حيث َّ
تمت
دعوتها لتسلم تكريمها،
ورحبت بالحضور.
وأضاف األب بطرس
دانيال لـ»الجريدة» ،أن
«إدارة املركز ستعلن
عن تكريم مجموعة
من الشخصيات الفنية
والعامة والسياسية،
وأيضا مواطنني عاديني
في احتفالية يوم العطاء،
التي يتم تنظيمها
كل عام» ،الفتا إلى أن
االحتفالية هذا العام
ستشهد أيضا تكريم
عدد من الفنانني ،منهم
الفنانة التونسية لطيفة.
وأشار إلى أن من بني
َّ
املكر مني من الوسط
الفني؛ وفاء سالم ونهال
عنبر ،فيما سيتم تكريم
رائد زراعة الكلى د.
محمد غنيم ،تقديرا
لعطائه في املجتمع.

محمد نور يغني مع طالب
الجامعة البريطانية

أحيا الفنان محمد نور
حفال غنائيا لطالب
الجامعة البريطانية في
أحد األندية الخاصة،
حيث َّ
قد م وصلة غنائية
استمرت حوالي ساعتني،
وسط أجواء من املرح بني
الطالب ،الذين حرصوا
على دعوته اللتقاط
صور سيلفي خالل
الغناء أكثر من مرة.
َّ
وقد م نور مجموعة
من أغانيه القديمة
والحديثة ،كما قام
بدعوة اثنني من شباب
الجامعة للصعود معه
على املسرح والغناء
وسط تفاعل وهتافات
تشجيعية.
وقد دعا نور الطالب
إلى التركيز بدراستهم،
بجانب رعاية موهبتهم،
مؤكدا أهمية إدراك
الشخص للموهبة التي
يتمتع بها وتنميتها.
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دوليات
األسد يحاصر أهم مدن الغوطة ...وإردوغان على باب عفرين
• الرئيس التركي يدعو «الناتو» إلى القدوم لسورية لدعم قواته • بوتين :ال أدلة على «الكيماوي»
دخلت الحرب السورية في
مرحلة مفصلية جديدة ،بعد
أن تمكنت قوات الرئيس بشار
األسد من تحقيق تقدم كبير
في منطقة الغوطة المجاورة
لدمشق ،التي كانت تعتبر أقوى
جيب للمعارضة بحكم موقعه
الجغرافي ووجود تنظيمات
مسلحة قوية فيه .جاء ذلك
بالتزامن مع تطور جديد في
الشمال ،مع اقتراب األتراك
من مركز مدينة عفرين.

ع ــزل ــت ق ـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
الموالية لنظام الرئيس بشار األسد،
أمس ،مدينة دوما عن بقية الغوطة
الشرقية الـمـحــاصــرة ق ــرب دمشق،
إثر تقدم جديد حققته على حساب
الفصائل المعارضة ،وفق ما أفاد به
المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وأوض ـ ــح مــديــر ال ـمــرصــد ،رام ــي
عبدالرحمن ،لوكالة فرانس برس أن
عزل دوما ،أبرز مدن الغوطة الشرقية،
يأتي بعد "سيطرة قوات النظام على
ً
الطريق التي يربطها بحرستا غربا
وعلى مدينة مسرابا إلــى الجنوب
م ـن ـهــا" .وت ـع ــد مــدي ـنــة دوم ـ ــا معقل
ً
فصيل "جيش اإلسالم" األكثر نفوذا
في الغوطة الشرقية.
وأشار عبدالرحمن إلى أن "قوات
الـنـظــام تمكنت السبت مــن تقسيم
الغوطة الشرقية إلــى ثالثة أج ــزاء:
دوما ومحيطها شماال ،حرستا غربا،
وبقية المدن والبلدات التي تمتد من
الوسط إلى الجنوب".
وأف ـ ـ ــاد م ــراس ــل "فـ ــرانـ ــس ب ــرس"
فــي مــديـنــة دوم ــا عــن قـصــف جــوي
ومــدف ـعــي اس ـت ـهــدف الـمــديـنــة التي
يختبئ سكانها في األبنية وبدت
شوارعها خالية من الحركة.
ومن شأن هذا التقدم أن يضيق
الـ ـ ـخـ ـ ـن ـ ــاق أكـ ـ ـث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـفـ ـص ــائ ــل
المعارضة ،كما على عـشــرات آالف
المدنيين المحاصرين في الغوطة
الشرقية منذ عام .2013
ً
وت ــدور اشتباكات عنيفة أيضا
بـيــن ق ــوات الـنـظــام وفـصـيــل "فيلق
الرحمن" قرب بلدات حمورية وسقبا
وافتيريس (جنوب).
ُ
وت ـع ــد ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة إح ــدى
ب ــواب ــات دم ـشــق ،وتـشـكــل مـنــذ عــام
 2012معقل الفصائل المعارضة قرب
العاصمة ،مما جعلها هدفا دائما
لقوات النظام ،التي باتت في إطار
حملة عسكرية مستمرة منذ ثالثة
أسابيع تسيطر على أكثر من نصف
مساحتها.
ومع انتشال المزيد من الضحايا
من تحت األنقاض ،ارتفعت حصيلة
القتلى منذ بدء قوات النظام حملته
العسكرية ضد الغوطة الشرقية في
ً
 18فبراير إلــى أكثر من  975مدنيا
بينهم مئتا طفل.

عفرين

واشنطن وأنقرة
تجريان مفاوضات
حول منبج وشرق
الفرات

على جبهة أخــرى ،باتت القوات
التركية والفصائل السورية الموالية
لها ،أمس ،على بعد أربعة كيلومترات
من مدينة عفرين في شمال سورية،
وس ــط اس ـت ـمــرار لـلـمـعــارك العنيفة
مع المقاتلين األك ــراد ،وفــق ما أفاد

سوريان يسيران وسط الدمار في حمورية بالغوطة أمس (أ ف ب)
المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ويأتي ذلك غداة تصريح للرئيس
التركي رجب طيب إردوغان قال فيه
إن قواته تستطيع أن تدخل "في أي
لحظة" مدينة عفرين ،في إطار عملية
"غ ـصــن ال ــزي ـت ــون" الـعـسـكــريــة التي
تشنها أنقرة وفصائل سورية موالية
لها منذ نحو شهرين ضد المنطقة
ذات الغالبية الكردية.
وقـ ــال رامـ ــي عـبــدالــرحـمــن أم ــس:
"ب ــات ــت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ع ـلــى بعد
أربعة كيلومترات من مدينة عفرين
من الجهة الشمالية الشرقية ،حيث
تــدور معارك عنيفة يرافقها قصف
جوي ومدفعي".
وأوضــح أن "معارك عنيفة تدور
على جبهات أخرى في محاولة من
الـقــوات التركية والفصائل تحقيق
المزيد من التقدم بهدف محاصرة
المدينة".
وكانت القوات التركية قد حققت
تقدما ملحوظا الخميس بسيطرتها
على بلدة جنديرس االستراتيجية
في جنوب غرب عفرين.

وأشار عبدالرحمن إلى "مخاوف
كـبـيــرة" ل ــدى الـمــدنـيـيــن فــي مدينة
عفرين ،التي ليس لديها سوى معبر
واحـ ــد يـ ــؤدي إل ــى مـنــاطــق سيطرة
قوات النظام في شمال حلب.

إردوغان
ووجــه إردوغ ــان دعــوة لـ "الناتو"
ل ـل ـقــدوم إل ــى س ــوري ــة ،والـمـســاعــدة
ف ــي ح ـمــايــة ال ـ ـحـ ــدود ال ـتــرك ـيــة من
"اإلره ــابـ ـيـ ـي ــن" ،ال ـت ــي أك ـ ــدت أن ـقــرة
مرارا أنها بمنزلة الحدود المتقدمة
للحلف.
وق ــال إردوغـ ــان فــي خطاب ألقاه
أمـ ــس أم ـ ــام أنـ ـص ــار حـ ــزب ال ـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـح ــاك ــم فـ ــي مـحــافـظــة
مرسين" :أخاطب الناتو ،أين أنتم؟،
تعالوا إلى سورية ،لماذا ال تأتون،
أليست تركيا إحدى دول الناتو؟"
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :دع ـ ــوت ـ ـم ـ ــون ـ ــا إلـ ــى
أفـغــانـسـتــان وال ـصــومــال والـبـلـقــان
فلبينا الـ ـن ــداء ،واآلن أن ــا أدع ــوك ــم:
تعالوا إلى سورية ...لماذا ال تأتون؟"

وح ـ ــول أهـ ـ ـ ــداف ع ـم ـل ـيــة "غ ـصــن
الزيتون" ،قــال إردوغ ــان" :لسنا قوة
احتالل ،هدفنا فقط تطهير حدودنا
مع سورية من اإلرهابيين ،سنطهر
عفرين من اإلره ــاب ،ومــن ثم نطهر
منبج وتــل أبيض والقامشلي وكل
حدودنا من اإلرهابيين" ،في إشارة
إلــى المقاتلين األك ــراد المتمركزين
في المنطقة.
وأضـ ــاف" :بـلــغ ع ــدد اإلرهابيين
الذين تم تحييدهم في إطار عملية
غصن الزيتون 3213 ،إرهابيا ،وتم
تـطـهـيــر  900كـيـلــومـتــر م ــرب ــع من
اإلرهابيين" ،مشددا على أن الجيش
التركي يواصل الزحف نحو مركز
مدينة عفرين.

بوتين
وأعرب الرئيس الروسي فالديمير
بوتين عــن اقتناعه بــأن االتهامات
ال ـم ــوج ـه ــة إل ـ ــى ال ـج ـي ــش ال ـس ــوري
ب ــاس ـت ـخ ــدام األس ـل ـح ــة الـكـيـمــاويــة
مـ ـفـ ـب ــرك ــة ،وت ـ ـصـ ــب ف ـ ــي مـصـلـحــة

اإلرهابيين .وأشار الرئيس الروسي،
في مقابلة أجرتها معه الصحافية
األميركية ميغين كيلي من قناة "إن
بي سي" ،إلى أن الحكومة السورية
أتلفت ترسانتها الكيماوية ،مؤكدا
علم موسكو بتخطيط المسلحين
لتزييف هجمات كيماوية من قبل
الجيش ،على غرار االستفزازات التي
حدثت فــي الـمــاضــي ،الستخدامها
الحـ ـق ــا ك ـح ـجــة ل ـتــوح ـيــد ال ـج ـهــود
الدولية في محاربة الرئيس السوري
بشار األسد.
وانتقد بوتين التحقيق األممي في
حاالت استخدام األسلحة الكيماوية
ف ــي س ــوري ــة وال ـ ــذي يـحـمــل دمـشــق
وتنظيم "داعش" المسؤولية عن هذه
الهجمات ،قائال إن هذا التحقيق لم
يكن جديا.
ّ
وذكـ ـ ــر بــوت ـيــن ب ـس ـقــوط الـعــديــد
مــن الضحايا بين المدنيين جــراء
ق ـصــف ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي بـقـيــادة
واشنطن لمدينتي الــرقــة السورية
والموصل العراقية ،في إطار عمليتي
ت ـحــريــره ـمــا م ــن تـنـظـيــم "داع ـ ـ ــش"،

ناصحا الواليات المتحدة بالتحقيق
في هذه الكوارث أيضا.

اتفاق
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر
الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،أن بالده اتفقت مع الواليات
المتحدة ،على تحقيق االستقرار في
مدينة منبج ،ومدن شرق نهر الفرات،
في سورية.
وقال أوغلو ،في حديث لصحيفة
"دي ت ـســايــت" األل ـمــان ـيــة" :أسـسـنــا
مـ ـجـ ـمـ ــوعـ ــة ع ـ ـمـ ــل م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل هـ ــذا
األمـ ـ ــر ،وفـ ــي  19الـ ـج ــاري سألتقي
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ريكس
تيلرسون" ،مضيفا أن تركيا تأمل "أن
تتوقف الواليات المتحدة عن تقديم
الدعم للمنظمات اإلرهابية".
وشــدد أوغلو على ض ــرورة عدم
تهديد واشنطن لتركيا ،قائال" :على
الواليات المتحدة أال تهددنا ،فنحن
حليفان في الناتو" ،مضيفا أن تركيا
ترفض أسلوب التهديد.

انتخابات لبنان :الحريري يعلن اليوم لوائح المالكي ال يمانع تولي العامري الحكومة

«شبابية» ...األمر لي

لندن والرياض تدعوان إلى تمكين الحكومة ونزع سالح «حزب الله»
•

بيروت  -ةديرجلا

•

ي ـع ـلــن رئـ ـي ــس تـ ـي ــار "ال ـم ـس ـت ـق ـبــل" رئ ـيــس
الحكومة سعد الحريري اليوم أسماء مرشحي
ت ـيــاره إل ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة اللبنانية
ال ـم ـنــوي إج ــراؤه ــا ف ــي  6مــايــو ال ـم ـق ـبــل ،في
احتفال ضخم في مجمع "الـبـيــال" .ويتزامن
إعالن الترشيحات مع بدء حسم التحالفات
ً
تمهيدا إلعالن اللوائح (آخر مهلة  26مارس
الجاري) وهي الخطوة األخيرة قبل حصول
االنتخابات".
وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"،
إن حفل األحد (اليوم) سيكون بمنزلة رد من
موقع القوة على ما ّ
مر به الحريري منذ مطلع
نوفمبر الماضي (أزمــة إعــان االستقالة من
الرياض)" ،مضيفة أن "خطاب زعيم المستقبل
سيؤكد أن األمر له في تياره ،الذي هو حجر
الزاوية في الشارع السني".
وقالت إن "الحريري سيرسم الطريق ،التي
سيسير عليه التيار خــال الـسـنــوات األربــع
الـمـقـبـلــة" ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه "س ـي ـشــدد عـلــى 4
ّ
التمسك بالعيش المشترك ،االلتزام
نقاط هي:
ّ
باتفاق الطائف ،النأي بالنفس عن صراعات
ُ
المنطقة وصــون التسوية الـتــي تـظــل العهد
منذ انطالقته".
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر ع ــن "وجـ ـ ــوه شـبــابـيــة
ج ــدي ــدة سـيــرشـحـهــا ال ـح ــري ــري مـنـهــا ط ــارق
ً
المرعبي ( 30عاما) عن المقعد السني في عكار
ً
وسامي فتفت ( 28عاما) عن المقعد السني في
الضنية ،إضــافــة إلــى وجــوه شبابية جديدة
وإمرأة من آل الطبش في دائرة بيروت الثانية".
واعتبرت المصادر أن "الحريري يريد كتلة
ً
لــه بكل مــا للكلمة مــن معنى خصوصا بعد
ال ـكــام خ ــال الـسـنــوات الـمــاضـيــة عــن وجــود
أجنحة داخــل تيار المستقبل تقاسم رئيس
تيار على الطبق المستقبلي".
في مــوازاة ذلك ،رد رئيس "التيار الوطني
الحر" وزيــر الخارجية جبران باسيل ،أمس،

أثارت دعاية انتخابية للرئيس الروسي فالديمير بوتين وضعت قرب مدينة صور
ً
علما بأن هناك جالية روسية متوسطة الحجم تعيش في
جنوب لبنان االستغراب
لبنان (أ ف ب )
ً
على كالم وزير المال علي حسن خليل قائال:
"االنتشار تسمم ألنهم ادخلوا السياسة عليه
ّ
ّ
وقسموه...االنتشار مسمم ونحنا عم نعملو
 ،"detoxوس ــأل" :كـيــف يمكن أن يفاخر أحد
بــأنــه خــرب مؤتمر لــاغ ـتــراب؟" وأض ــاف" :لم
ً
ندع أبدا بأن مؤتمر الطاقة االغترابية يتحدث
باسم االنتشار" .وعــن االستفادة السياسية
من مؤتمر الطاقة االغترابية ،قال باسيل في
دردشة مع اإلعالميين في استراليا أمس" :نعم
لدي أجندة سياسية ،فأين المشكلة؟".
وكــان الوزير حسن خليل قد غـ ّـرد مساء
ً
أمــس األول على "تــويـتــر" ق ــائ ــا":ال يكتفي
أعجوبة البلد في تسميم عقول اللبنانيين
ف ــي ال ــداخ ــل ،ب ــل ي ــوس ــع م ـســاحــة أكــاذي ـبــه
الممجوجة لبالد االغتراب عله يحصد ما
يعوض فشله المستمر ،وآخره في إفريقيا."..
ً
وأضاف" :خفف من كهربتك واسمع مجددا
انني افتخر بتوقيف صفقاتك المفتوحة

العهد".
التي ستنهي مصداقية
َ
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،ح ــض ــر ل ـب ـن ــان فــي
المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي
م ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ،وان ـع ـكــس
ـان مـشـتــرك بـيــن الـطــرفـيــن صــدر
ذل ــك ف ــي ب ـي ـ ٍ
ف ــي خ ـت ــام زي ـ ــارة األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن سـلـمــان
لـبــريـطــانـيــا ،إذ ع ـ ّـبــر ال ـب ـل ــدان ع ــن "دعـمـهـمــا
لـلـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة وأه ـ ّـم ـي ــةِ تمكينها من
بسط سيطرتها على كامل األراضي اللبنانية
ّ
والتصدي
ونــزع ســاح ميليشيا حــزب الله،
لدورها المزعزع لالستقرار" .وبحسب البيان
ّ
الــذي وزعته "وكــالــة األنـبــاء السعودية" ،فإن
ّ
أن َّ
أي ح ــل سـيــاســي
ال ـب ـل ــدي ــن "ات ـف ـق ــا ع ـل ــى
يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات األمنية
للمملكة العربية السعودية ،والدول اإلقليمية
األخرى ،وشحنات البحر األحمر ،إضافة إلى
إنهاء الدعم اإليراني للميليشيات وانسحاب
العناصر اإليرانية وحزب الله من اليمن".

ً
• العبادي يحذر دوال تحاول فرض ًمصالحها على حساب العراق
• تقرير محلي« :داعش» موجود علنا في عدة أقضية

نفت النائبة العراقية زينب البصري عن ائتالف
دولة القانون ،الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية
نــوري المالكي أمــس ،اعتراض األخير على ترشح
أم ـيــن ع ــام منظمة "بـ ــدر" ه ــادي ال ـعــامــري لــرئــاســة
الوزراء.
وقــالــت الـبـصــري فــي بـيــان ،إن "الـمــالـكــي لــم ولن
يعترض على تولي الحاج العامري رئاسة الوزراء"،
مبينة أن "صندوق االقتراع ورغبة الجمهور هما من
يحدد رئيس الوزراء المقبل".
وأضافت ،أن "الجيوش اإللكترونية بدأت التحرك
إلشعال الفتنة بين القيادات السياسية".
وال ـع ــام ــري م ــرش ــح مـحـتـمــل لــرئــاســة الـحـكــومــة
وه ــو يـتــزعــم تـحــالــف "ال ـف ـتــح الـمـبـيــن" ال ــذي يضم
فصائل عسكرية موالية إليران منضوية في الحشد
الشعبي .ويعتقد مراقبون ،أن العامري قد ينال دعم
إيــران لتولي رئاسة حكومة جديدة في حال حقق
تحالفه الــذي يضم عشائر سنية نتائج جيدة في
االنتخابات .لكن مصادر تقول إن العامري يفضل
ً
ب ـقــاء األوض ـ ــاع عـلــى م ــا ه ــي عـلـيــه ،خ ـصــوصــا أنــه
نسج عالقات إيجابية مع السعودية بعد الزيارت
المتوالية لوزير الداخلية قاسم األعرجي المقرب
منه إلى الرياض.
وتعتقد هذه المصادر أن العامري ال يريد تشكيل
حكومة مواجهة مــع الـجــوار الـعــربــي ،وأن تتحول
حكومته تلك إلى رأس حربة إليران في مواجهتها
اإلقليمية ،لذلك يرغب في بقاء العبادي بمنصبه.
أم ـ ــا ال ـم ــال ـك ــي ف ـي ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات بــائـحــة
مستقلة بعد أن قرر حزب الدعوة اإلسالمية الذي
يشغل منصب أمينه العام ترك الحرية ألعضائه في
االنتخابات لالختيار بين المالكي ورئيس الحكومة
الحالي حيدر العبادي.
على صعيد آخر ،أكد العبادي أمس ،أن "اإلرهاب
ً
انـتـهــى عـسـكــريــا فــي ال ـع ــراق ،ويـجــب الـقـضــاء على
أفكاره ومنهجه الطائفي التكفيري".
وقال العبادي في كلمته بمعرض األمن والدفاع
في بغداد ،إن "السالح الذي نريده اآلن ليس من أجل
الحرب ،وإنما من أجــل السالم وعمليات اإلعمار".
وأض ــاف ،أن "اإلمـكــانــات العراقية كشفت عــن قــدرة
عسكرية متطورة في محاربة اإلرهاب على مستوى
العالم".

وق ــال رئـيــس ال ـ ــوزراء إن حـكــومـتــه تــريــد بناء
"عــراق قوي ال يعتدي على اآلخرين ،وأن يعيش
بسالم مع جيرانه".
وحـ ــذر "الـ ـ ــدول األخ ـ ــرى م ــن أن ت ـح ــاول فــرض
مصالحها على حساب مصلحة العراق" ،مجددا
الدعوة لحصر السالح بيد الدولة ،بعد اعتراض
بعض فصائل الحشد على إعالن دمجها بالقوات
األمنية.
وفــي مقابل كــام العبادي ،أشــار تقرير كردي
ً
الــى أن تنظيم "داعــش" اليــزال نشيطا في حدود
محافظات كركوك ،نينوى ،وصالح الدين،
وال ت ــزال العمليات ،ا لـتــي تستهدف التنظيم
م ـس ـت ـمــرة ،والـ ـمـ ـخ ــاوف م ــن اس ـت ـع ــادة الـتـنـظـيــم
عافيته قائمة.
ويـقــول التقرير ،الــذي أعــدتــه شبكة "رووداو"
ً
الـكــرديــة نـقــا عــن م ـصــادر عسكرية رسـمـيــة ،إن
مـسـلـحــي داع ـ ــش مـ ــوجـ ــودون ف ــي م ـنــاطــق غــرب
كركوك ،صالح الدين ،ونينوى ،ومقراتهم مازالت
ً
ً
قائمة و"يشكلون خطرا مستمرا".
ويـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى ظ ـهــور عـلـنــي لمسلحي
داع ــش فــي ح ــدود قـضــاء الــدبــس وقـضــاء داقــوق
وسلسلة جبال حمرين ،وتنفيذهم هجمات يومية
على الـقــوات األمنية العراقية ،وبـصــورة خاصة
على قــوات الحشد الشعبي ،إلــى جانب انتشار
لهؤالء المسلحين في قضاء الحويجة ونواحي
الرشاد والعباسي والزاب والرياض.
ويـقــول مدير شرطة أقضية ونــواحــي كركوك
العميد سرحد قــادر ،إن "هناك مسلحين أجانب
في صفوف هؤالء ،يتولون تدريبهم ،كما أن خاليا
داعــش النائمة لها قــدرات ال يستهان بها داخل
مدينة كركوك".
َ
كذلك يحتفظ داعش بقوات له في وادي زركة،
وه ــو ع ـبــارة عــن منطقة مـتــرامـيــة األط ـ ــراف بين
داق ـ ــوق وط ــوزخ ــورم ــات ــو ،إل ــى جــانــب مسلحين
ي ـن ـت ـمــون إلـ ــى الـ ـق ــاع ــدة ،ال ـن ـق ـش ـب ـنــديــة ،وجـيــش
الراشدين.
(بغداد  -وكاالت)

سلة أخبار
قرقاش يدعو أنقرة
إلى مراعاة السيادة العربية

طالب وزير الدولة اإلماراتي
للشؤون الخارجية أنور
قرقاش تركيا بمراعاة السيادة
العربية.
وقال قرقاش ،في تغريدة
على "تويتر"" :ال يخفى على
المراقب أن العالقات العربية
التركية ليست في أحسن
حاالتها ،ولعودة التوازن،
على أنقرة أن تراعي السيادة
العربية ،وأن تتعامل مع
جوارها بحكمة وعقالنية".
وأضاف أن "التعرض للدول
ّ
الرئيسية ،ودعم
العربية
حركات مؤدلجة تسعى لتغيير
األنظمة بالعنف ال يمثل
توجها عقالنيا نحو الجوار،
وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة
الدول العربية واحترامها".
وذكر أن "العالم العربي لن
يقاد من جواره ،وظروفه
الراهنة لن تبقى دائمة،
وعلى دول الجوار أن ّ
تميز
في التعامل مع العرب بين
الحقائق واألساطير".
جاء ذلك ،بينما كتب موقع
صحيفة "ييني شفق" التركية
ً
مقاال يتهم ولي عهد ابوظبي
محمد بن زايد بدعم حزب
العمال الكردستاني ،وبلعب
دور في االنقالب الذي شهدته
تركيا العام الماضي.

ال ضغوط عربية على عباس
للقبول بـ «صفقة القرن»

نفى عضو اللجنة المركزية
في حركة فتح الفلسطينية
عزام األحمد محاولة
بعض الدول العربية إقناع
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس بقبول "صفقة القرن"
لحل الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي.
وقال األحمد ،أمس ،إن الرئيس
عباس طرح في مجلس األمن
رؤية حول عملية السالم مع
إسرائيل ،والتي تتمسك فيها
القيادة الفلسطينية بالثوابت
الوطنية وقرارات الشرعية
الدولية ،مضيفا أن القيادة
الفلسطينية تدعو إلى عقد
مؤتمر دولي تحت سقف األمم
المتحدة.

أموال القذافي المجمدة
«بأمان»

أعلنت المؤسسة الليبية
لالستثمار ،بعد الجدل حول
األموال الليبية المجمدة
في البنوك البلجيكية ،من
حسابات الرئيس الليبي
الراحل معمر القذافي ،أنها
"ال تزال على حالها وتحت
المراقبة الدائمة".
وقالت المؤسسة ،في بيان
أمس ،ردا على "الشائعات
واألخبار المضللة والصادرة
عن جهات غير رسمية،
وتناقلتها وسائل إعالم
بلجيكية عن خبر اختفاء
 10مليارات يورو تابعة
للقذافي في الفترة بين 2013
و ،2017من مجموع نحو 16
مليار يورو" ،إنها أخبار غير
حقيقية وعارية عن الصحة.
وأوضحت أنه بموجب قرارات
مجلس األمن ال يمكن بأي
حال من األحوال التصرف
أو الوصول إلى هذه األموال
دون الرجوع إلى مجلس
األمن وبقرارات صادرة من
المؤسسة والدولة الليبية،
وكذلك ال يمكن المساس بها
إما بسحبها أو تحريكها من
الحسابات الموجودة بها الى
أي حسابات أخرى.
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ُ
ترامب يطالب كيم جونغ أون بإجراءات ويبقي الضغوط عليه

ّ
صمت في بيونغ يانغ حيال «قمة مايو» ...وترحيب صيني وروسي وتحفظ أوروبي وياباني
أكدت إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب أنها حازمة بما
فيه الكفاية مع زعيم كوريا
الشمالية ،كيم جونغ أون ،وذلك
بعد ردود فعل دولية متفاوتة
على قبول ترامب مبادرة لقاء
من الزعيم الشمالي ،في خطوة
تاريخية قد تسهم في حل نزاع
دولي مزمن له طابع نووي في
شبه الجزيرة الكورية.

قــال البيت األب ـيــض ،أم ــس ،إن القمة التاريخية
الـمــرتـقـبــة بـيــن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لن تحدث
ما لم تتخذ بيونغ يانغ "إجراء ات ملموسة" ،وذلك
بعد ردود فعل دولية متفاوتة على القمة التي القت
ً
ً
ً
ً
ترحيبا روسـيــا وصينيا واس ـعــا ،وح ــذرا مــن قبل
األوروبيين واليابان ،إضافة الى خصوم ترامب في
الداخل األميركي.
ولتهدئة المخاوف من الحديث عن لقاء من دون
شروط قد يمنح الزعيم الشيوعي الشمالي شرعية
دولية ،قالت السكرتيرة اإلعالمية للبيت األبيض
سارة ساندرز أمس األول" :لن نعقد هذا اللقاء حتى
نرى إجراءات ملموسة تتناسب مع كلمات وخطاب
كوريا الشمالية" ،مشددة على أن الواليات المتحدة
لم تقدم "أي تنازالت" ،في حين قدمت كوريا الشمالية
"وعودا كبيرة" بنزع السالح النووي ووقف التجارب
ال ـن ــووي ــة وال ـص ــاروخ ـي ــة ،وق ـب ــول إج ـ ــراء م ـن ــاورات
عسكرية منتظمة بين الــواليــات المتحدة وكوريا
الجنوبية.
وتابعت ساندرز أن ترامب متفائل بإمكان إحراز
مــزيــد م ــن ال ـت ـق ــدم ،وف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،ل ــن تـتــراجــع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ع ــن ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى الـتــي
فرضتها على كــور يــا الشمالية إل نـهــاء برنامجها
النووي.
ويمكن أن يمثل االجتماع بين الواليات المتحدة
وال ـقــادة الكوريين الشماليين انـفــراجــة مذهلة في
الـجـهــود ال ـتــي اسـتـمــرت ع ـقــودا طــويـلــة السـتـعــادة
السالم في شبه الجزيرة الكورية.
ورأى نــائــب الــرئـيــس األم ـيــركــي ،مــايــك بـنــس ،أن
استراتيجية عــزل كــوريــا الشمالية "تــؤتــي ثـمــارا".
وشــدد بنس على أن هذه العقوبات ستظل سارية
"حـتــى تتخذ كــوريــا الـشـمــالـيــة إج ـ ــراء ات ملموسة
ودائ ـمــة ،ويمكن التحقق منها مــن أجــل وضــع حد
لبرنامجها النووي".
ولم تسرب أي تفاصيل عن القمة التي ستكون إذا
جرت ،أول قمة بين رئيس اميركي في منصبه وزعيم
لكوريا الشمالية ،التي تقودها أسرة كيم بقبضة من
حديد منذ توقف الحرب في شبه الجزيرة الكورية
في .1953
وقال شونغ ايو يونغ مستشار الرئيس الكوري
الجنوبي لألمن القومي الذي زارة بيونغ يانغ وحمل
رسالة زعيمها الى ترامب إن اللقاء سيعقد "بحلول
مايو" .ومازال يجب تحديد مكان اللقاء وطرق عقده.

الصين وروسيا

الرئيس األميركي
يقوم بجولة التينية
الشهر المقبل...
واحتمال لقائه
مادورو ليس
ً
مستبعدا

وأمس األول جرى اتصال بين الرئيس األميركي
ونظيره الصيني شي جينبينغ إلبقاء الضغط على
كوريا الشمالية .وأعلن البيت األبيض أن الرئيسين
األم ـيــركــي والـصـيـنــي اتـفـقــا عـلــى "إب ـق ــاء الـضـغــوط
والعقوبات إلى أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات
ملموسة نحو نزع كامل وقابل للتحقق ،وال رجعة
فيه لألسلحة النووية" .ودعا الرئيس الصيني ترامب
وكـيــم ال ــى ب ــدء مـحــادثــات "ف ــي أس ــرع وق ــت ممكن"،
وأشاد بـ "التطلعات اإليجابية" للرئيس األميركي.

جنود كوريون شماليون يراقبون نظراءها الجنوبيين في المنطقة المنزوعة السالح بين الكوريتين
ورحبت روسيا بما وصفتها باإلشارات الجديدة
اإليجابية .وشاركت روسيا لسنوات في المحادثات
الـســداسـيــة األط ــراف لحل األزم ــة الـتــي كــانــت تعقد
بين الحين واآلخر ،وتضم أيضا الواليات المتحدة
والكوريتين واليابان والصين.

سيول وطوكيو
في المقابل ،قال الرئيس الكوري الجنوبي ،مون
غاي ،إن األنباء عن عقد القمة التي أعلنها مستشاره
الرئيس لألمن القومي خــال زي ــارة الــى واشنطن،
"أ شـبــه بمعجزة" .لكن الحكومة اليابانية التزمت
الحذر في رد فعلها .وقــال رئيس الــوزراء الياباني
شينزو آبي إنه أكد في محادثات هاتفية مع ترامب
على ضرورة مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية
في جميع أنحاء العالم.
وف ــي ات ـص ــال ب ـيــن ت ــرام ــب وال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
إيمانويل مــاكــرون ،رحــب األخير باللقاء المرتقب،
لـكـنــه ش ــدد عـلــى ضـ ــرورة إب ـقــاء ال ـض ـغــوط .وقــالــت
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إن أنباء عقد
اجتماع محتمل أعطت مبررا للشعور باألمل تجاه
األوضاع في كوريا.

ً
الحرية" ،وفقا لما جــاء في مذكرة موقعة من
مسؤول كبير في "البنتاغون".
وينبغي أن يتم تنفيذ ا لـعــرض العسكري
م ــا ب ـي ــن ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض وال ـك ــاب ـي ـت ــول "م ـقــر
الكونغرس" المفصولين بخط مستقيم يبلغ
 1،8كلم ،وسيضم ممثلي جمعيات محاربين
قدامى .وسيجلس البعض منهم بجانب ترامب
على منصة رسمية في الكابيتول.
وسيتم تسيير مركبات خالل العرض ،لكن
لن تكون هناك دبابات ،بهدف تجنب األضرار،

التي قد تلحق بالبنية التحتية ،على أن يكون
الختام بعرض جوي.
ً
ً
وسـيـشـكــل ال ـعــرض أي ـضــا تـكــريـمــا للنساء
الـ ـل ــوات ــي ي ـخ ــدم ــن ف ــي ال ـج ـي ــش م ـن ــذ ال ـح ــرب
ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة .وال ت ـش ـم ــل م ـع ـل ــوم ــات
"البنتاغون" تفاصيل حول الميزانية المخططة
للعرض العسكري ،غير أن بعض وسائل اإلعالم
ً
األميركية نقلت سابقا عن البيت األبيض ،أن
تكلفة تنظيم العرض قد تتراوح بين  10و30
مليون دوالر.

• خامنئي :العدو ال يمكنه ارتكاب حماقة ضدنا •  5ماليين دوالر إلعادة أميركي

خامنئي يحيي تجمعا للشباب في طهران أمس (ارنا)
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة اإليــرانـيــة
ل ــأنـ ـب ــاء أن ال ـم ـه ــاج ـم ـي ــن ك ــان ــوا
ً
يـ ـحـ ـمـ ـل ــون سـ ـك ــاكـ ـي ــن وع ـ ـص ـ ـيـ ــا،
ات ـهــم رئ ـيــس لـجـنــة األم ــن الـقــومــي
والسياسة الخارجية فــي مجلس
الـ ـ ـش ـ ــورى اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـ ــاء ال ــدي ــن
ب ــروج ــردي ،ال ـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة
بالتواطؤ وإعطاء موافقة أو غض
ال ـط ــرف لتسهيل تـنـفـيــذ االع ـت ــداء
على السفارة.
وح ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة مـســؤولـيــة
م ــا وص ـفــه ب ــ"ال ـخ ــرق األم ـن ــي ضد
ً
السفارة االيرانية" ،معتبرا ما قامت
"عناصر من الفرقة الشيرازية مجرد
استعراض دعائي أمام الرأي العام".
وكـ ــانـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات اإلي ــرانـ ـي ــة
أل ـق ــت ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ن ـج ــل الـسـيــد
الصادق في اآلونة األخيرة بتهمة
إهانة الزعيم األعلى اإليراني علي
خامنئي.

إلــى ذل ــك ،وفــي وقــت تـلــوح في
األفــق بــوادر عــودة أجــواء التوتر
والمواجهة بين واشنطن وطهران
على خلفية رفض األخيرة مطالبة
األولى بـ"تشديد االتفاق النووي"
ووضـ ــع ح ــد ل ـبــرنــامــج تسلحها
الباليستي وأنشطتها "الضارة"
بالمنطقة ،سعى المرشد اإليراني
إلـ ـ ــى ط ـم ــأن ــة ال ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام عـبــر
التأكيد على أن "العدو وكما في
األعوام األربعين السابقة ال يمكنه
ارت ـك ــاب أي حـمــاقــة ضــد الشعب
االيراني".
وق ـ ـ ــال خ ــام ـن ـئ ــي أم ـ ـ ــام تـجـمــع
لـلـشـبــاب فــي ط ـه ــران ،إن "ال ـقــوى
ال ــدول ـي ــة أش ـع ـلــت حـ ــرب األع ـ ــوام
الـثـمــانـيــة ،بـيــن إيـ ــران والــرئـيــس
الـعــراقــي األس ـبــق ص ــدام حسين،
ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـثـ ــورة
اإلس ــام ـي ــة ،ال ـت ــي الق ــت تــرحـيــب
ال ـش ـعــوب اإلس ــام ـي ــة ف ــي الـعــالــم

أمــا المحللين فقد انقسموا بشأن الطرف الذي
سيكون المستفيد األكبر من اللقاء .وقــال جيفري
لويس من معهد ميدلبوري للدراسات االستراتيجية
إن "كيم ال يدعو ترامب الى لقاء لتسليمه األسلحة
الكورية الشمالية ،بل ليثبت أن استثماره في القدرات
النووية والبالستية أجبرا الواليات المتحدة على
التعامل معه الند للند".
لكن المبعوث الكوري الجنوبي أوضح في إعالنه
االستثنائي أن كيم جونغ أون تعهد "بإخالء (شبه
ال ـجــزيــرة ال ـك ــوري ــة) م ــن األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة" ووع ــد
باالمتناع عن "أي تجربة نووية أو صاروخية" خالل
مفاوضات محتملة.
مــن جهته ،أشــار تــرامــب فــي تغريدة الــى أن كيم
تحدث عن "نــزع أسلحة" ،وليس عن "تجميد" فقط
للنشاطات النووية.

صمت في بيونغ يانغ
وت ـصــدرت الفـتــات مفاجئة أبــداهــا زعـيــم كوريا
الشمالية كيم جونغ أون لواشنطن عناوين األخبار
في كل دول العالم تقريبا ،إال في كوريا الشمالية.
وأشارت وسائل اإلعالم هناك إلى زيارة وفد رفيع

من كوريا الجنوبية األسبوع الماضي ،لكنها لم تفرد
مساحة واسعة للقمة بين ترامب و"الزعيم" ،وأيضا
لم تشر الى القمة المقررة بين زعيمي شطري كوريا.
وق ــال شـيــن ب ـيــوم -تـشــول األس ـتــاذ باألكاديمية
الدبلوماسية الكورية في سول "في كوريا الشمالية
لن تقرر القيادة نشر ذلــك لوسائل اإلعــام ،إلــى أن
تعلم يقينا أن القمتين ستنعقدان".
في سياق آخــر ،أعلن البيت األبيض أن الرئيس
األميركي دونالد ترامب سيجري الشهر المقبل اول
جولة له في أميركا الالتينية يشارك خاللها بقمة
األميركتين في البيرو .وفي ختام القمة سيتوجه
الــرئـيــس األمـيــركــي ال ــى بــوغــوتــا بكولومبيا .ومــن
ال ـمــرت ـقــب أن تـهـيـمــن األزمـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـعـمـيـقــة
بفنزويال على قمة األميركتين التي تعقد يومي 13
و 14أبريل في ليما ،وتضم رؤساء حوالي  30بلدا.
ف ــي أواخـ ــر ف ـبــرايــر ،اق ـت ــرح الــرئ ـيــس الـفـنــزويـلــي
نـيـكــوالس مـ ــادورو عـلــى ت ــرام ــب ،عـبــر "تــوي ـتــر" ،أن
يقابله في كــراكــاس أو واشنطن بهدف بــدء حــوار.
وت ــأت ــي س ـيــاســة ال ـي ــد ال ـم ـم ــدودة هـ ــذه ،م ــن جــانــب
الرئيس الفنزويلي ،الــذي يقترب مــن التحول الى
دكتاتور في وقت بلغت العالقات بين البلدين أدنى
مستوياتها.

«وعكة» صحية تلغي أنشطة تيلرسون في نيروبي

لندن تحتجز  4من مقتحمي السفارة اإليرانية
وطهران تتهمها بالتواطؤ
مع تواصل االحتجاجات بعدة
مدن إيرانية وعراقية ،في مقدمتها
كـ ـ ــربـ ـ ــاء ،ض ـ ــد اع ـ ـت ـ ـقـ ــال س ـل ـط ــات
طهران نجل المرجع الديني السيد
ال ـ ـصـ ــادق ال ـح ـس ـي ـنــي الـ ـشـ ـي ــرازي،
اح ـت ـجــز أربـ ـع ــة أشـ ـخ ــاص بـعــدمــا
اعتلوا شرفة الطابق األول للسفارة
اإلي ــران ـي ــة ف ــي ل ـن ــدن ،أم ــس األول،
ول ــوح ــوا بــأعــام لــاحـتـجــاج على
قمع السلطات اإليرانية.
وأف ــادت متحدثة بــاســم شرطة
لـ ـ ـن ـ ــدن بـ ـ ـ ــأن األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة اح ـ ـت ـ ـجـ ــزوا
لــاش ـت ـبــاه ب ـتــورط ـهــم ف ــي أضـ ــرار
جنائية ولــوجــودهــم بـصــورة غير
قانونية في مقر دبلوماسي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ،قـ ـ ـ ــال
مـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة
ّ
البريطانية في بيان" :إن لسالمة
وأم ــن الــدبـلــومــاسـيـيــن والـبـعـثــات
الدبلوماسية في بريطانيا أهمية
قصوى".
ولـ ـ ــم ي ـص ــب أحـ ـ ــد ب ـ ـ ــأذى خ ــال
الــواق ـعــة واحـتـجــز األرب ـع ــة بعدما
ً
ن ـ ــزل ـ ــوا ط ـ ــوع ـ ــا بـ ـع ــد نـ ـح ــو ث ــاث
ســاعــات ،لكن السفير اإليــرانــي في
لندن حميد بعيدي نجاد قال على
"تويتر" ،إنهم من "أنصار الطائفة
ال ـش ـي ــرازي ــة" وإنـ ـه ــم ب ــدل ــوا الـعـلــم
اإليراني بعلم طائفتهم.
وأعـ ــرب نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
عباس عراقجي عن احتجاج بالده
على ا لـحــادث للسفير البريطاني
ف ــي طـ ـه ــران ،وقـ ــال إن "بــريـطــانـيــا
مسؤولة عن سالمة الدبلوماسيين
اإليرانيين".
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة

تحقيقات في العنف
ضد المسلمين في سريالنكا

أعلن الرئيس السريالنكي
مايثريباال سيريسينا ،أمس،
رفع حظر التجول ،وفتح
تحقيق في أعمال العنف
المناهضة للمسلمين التي
وقعت في وسط الجزيرة،
ودفعت السلطات إلى إعالن
حالة الطوارئ في أنحاء
البالد .وأفاد بيان صادر عن
مكتب الرئاسة بأن لجنة
من ثالثة قضاة متقاعدين
ستحقق في األعمال
المخالفة للقانون والنظام
العام ،التي شهدها منتجع
كاندي .وقتل ثالثة أشخاص
وأصيب  20بجروح ،فيما
تضرر أكثر من  200متجر
ومنزل مملوكين للمسلمين،
وتم تدمير  11مسجدا خالل
أربعة أيام من أعمال العنف
التي شنتها عصابات من
العرقية السنهالية.

عرض عسكري بال دبابات في  11نوفمبر
تلبية لرغبة تــرامــب ،أعلنت وزارة الــدفــاع
األميركية "البنتاغون" أمــس األول ،أنــه سيتم
إج ـ ــراء ع ــرض ع ـس ـكــري ف ــي واش ـن ـطــن ف ــي 11
نــوفـمـبــر ،ال ــذي يـتــم فـيــه إح ـيــاء ذك ــرى قــدامــى
المحاربين.
وال ـ ـع ـ ــرض الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ال ـم ـس ـت ــوح ــى مــن
الـعــرض العسكري الـفــرنـســي ،ال ــذي ينظم في
الرابع عشر من يوليو ،سيركز على" إسهامات
قدامى المحاربين منذ حرب االستقالل وحرب
عام  1812حتى اليوم ،مع التشديد على ثمن

سلة أخبار

وف ــي الـ ــدول ال ـتــي يـتــولــى الحكم
فيها رؤساء عمالء ألميركا".
وأعلنت الواليات المتحدة ،في
وقـ ــت م ـتــأخــر م ـس ــاء أمـ ــس األول،
وضع مكافأة بقيمة خمسة ماليين
دوالر أميركي لقاء الحصول على
معلومات تساعد فــي الكشف عن
م ـكــان وجـ ــود ال ـمــواطــن األمـيــركــي
روبــرت ليفنسون ،بمناسبة مرور
 11عــامــا عـلــى اخـتـفــائــه وه ــو في
إيران.
يــذكــر أن لـيـفـنـســون ،ال ــذي كــان
يعمل كمقاول لوكالة االستخبارات
المركزية األميركية "ســي آي أيــه"
شوهد آخــر مــرة فــي جــزيــرة كيش
بإيران عام  2007وتعهدت الحكومة
اإليرانية بالتعاون مع المسؤولين
األميركيين في إعادة ليفنسون إلى
بــاده ،لكن لم يتم إحــراز أي تقدم
في هذا الشأن حتى اآلن.
(لندن ،طهران  -وكاالت)

ألغى وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون،
الذي يقوم بجولة في إفريقيا برنامجه أمس ،في
نيروبي بعد إصابته بوعكة صحية ،بحسب ما
أعلن الوفد األميركي.
وأعـلــن مساعده ستيف غولدستين أن "وزيــر
الخارجية ال يشعر بأنه على ما يرام ،بعد يومين
طويلين عـمــل خاللهما عـلــى مـســا ئــل مهمة مثل
كوريا الشمالية وألغى برنامجه لليوم".
وكان من المقرر أن يشارك تيلرسون في حدث
ضمن إطار برنامج المساعدات األميركي "بيبفار"

لمرضى اإليدز في إفريقيا ،وأن يشارك في مراسم
بمناسبة ا لــذ كــرى السنوية العشرين للهجمات
اإلرهــاب ـيــة عـلــى سـفــارتــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
ن ـي ــروب ــي ودار الـ ـس ــام ال ـع ــاص ـم ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ً
لتنزانيا ،وأوقـعــت  224قتيال ،وأكـثــر مــن خمسة
آالف جريح في  7أغسطس .1998
وكان وزير الخارجية وصل األربعاء إلى إثيوبيا
وتوجه صباح الجمعة إلى جيبوتي ووصل بعد
ظهر ذلك اليوم إلى كينيا .ومن المقرر أن يتوجه
االثنين إلى تشاد والثالثاء إلى نيجيريا.

بوتين لن يعدل الدستور للبقاء في السلطة
أكد أنه يفكر منذ عام  2000في خلفه بعد 2024
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،المتوقع فوزه
بوالية رابعة في االنتخابات المرتقبة ،أنــه ال يخطط
إلجراء تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في الكرملين
إلى ما بعد .2024
وردا على س ــؤال لشبكة "إن بــي ســي" التلفزيونية
األميركية ،عما اذا كان سيحذو حذو الرئيس الصيني
شي جينبينغ ،الــذي يسعى لرئاسة مــدى الحياة ،أكد
بوتين أنه ليس لديه مثل تلك النوايا.
وقال بوتين ،في المقابلة التي نشر الكرملين محتواها
أمس" ،لم أغير الدستور قط ،لم أفعل ذلك ليتوافق معي،
وليس لدي أي مخططات للقيام بذلك اليوم".
ورفض تلميحات عن عدم تخليه عن السلطة ،ألن ذلك
سيعرضه للخطر قائال إنــه سمع "الكثير من الهذيان
حول الموضوع" ،متسائال" :لماذا تظنون أنه من بعدي
سـيـتــولــى الـسـلـطــة ف ــي روس ـي ــا ب ــال ـض ــرورة أشـخــاص
مستعدون لتدمير كل ما فعلته في السنوات الماضية؟".
وأشــار إلى انه يفكر منذ  2000في خلفه المحتمل،
مشددا على أن "التفكير ال يؤذي ،لكن القرار في نهاية
األمر هو للشعب الروسي".
وي ـنــافــس بــوتـيــن ف ــي االن ـت ـخــابــات  7مــرشـحـيــن ،ال
يشملون المعارض الرئيسي له اليكسي نافالين الممنوع
من الترشح بسبب إدانــة قضائية يقول مــؤيــدوه إنها
عقاب له على الترشح بوجه الرجل القوي.
ورفض بوتين تأكيد ما إذا كان سيمنح نافالني عفوا،
وقال" :يمكن منح عفو ألي شخص إذا كان يستحق ذلك".
وأشــار الرئيس الروسي ،الذي لم يناد أبدا نافالني
بــاالســم علنا ،إلــى السياسي البالغ  41عاما بـ"بعض
القوى السياسية" ،وقال" :ما الذي يعجبني في المبدأ؟
يعجبني انهم يعرضون مشكالت وهذا جيد ،فعال هذا
الشيء الصحيح".
وأضاف" :هذا غير كاف للتطور اإليجابي للبالد ،غير
كاف على اإلطــاق ،ألن تركيز االنتباه على المشكالت
ليس غير كاف فحسب ،بل خطير ألنه يمكن ان يؤدي
إلى دمار معين ونحن بحاجة لإلبداع".
ويتهم المنتقدون بوتين ،الذي انتخب رئيسا للمرة
األولــى في  ،2000ويسعى لوالية رابعة في انتخابات
 18مــارس ،بإخفاء نوايا للبقاء في السلطة لفترة غير
محددة.
وكثيرا مــا تباهى بوتين بــاحـتــرام الــدسـتــور ،الــذي
يمنعه من أن يشغل الرئاسة أكثر من واليتين متتاليتين.

ماكرون في الهند
ً
سعيا لميثاق قوي

بدأ الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون أمس،
زيارة دولة إلى الهند ،سعيا
لعقد "ميثاق قوي" مع أكبر
دول جنوب آسيا عدديا،
والتي تود باريس أن تصبح
أبرز شركائها في أوروبا.
وأعلن ماكرون للصحافة
خالل حفل االستقبال
الرسمي ،أن زيارته األولى
إلى الهند تهدف إلى
"إبرام ميثاق قوي بين
ديمقراطيتينا للعقد القادم،
حول األمن المشترك،
خصوصا في المنطقة،
والعالقات التجارية
والثقافية والتربوية
واألكاديمية ،والرابط بين
شعبينا ،السيما الشباب
فيهما".

كتالونيا تؤجل
تشكيل حكومة

أجل برلمان إقليم كتالونيا
اإلسباني جلسة تشكيل
حكومة جديدة في اإلقليم،
والتي كان مقررا لها غدا ،إلى
أجل غير مسمى.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه
البرلمان ،الذي يسيطر عليه
االنفصاليون ،مشيرا إلى
أن روجر تورينت ،رئيس
البرلمان ،هو من اتخذ هذا
القرار.

حزب ًلوبن ًيبدأ
مؤتمرا مهما

بوتين يــزور مصنع مخبوزات فــي منطقة
سامارا قبل أيام (أي بي أيه)
وفي  2008تولى بوتين رئاسة الحكومة ،لكنه بقي
ممسكا بالسلطة ،بينما تــولــى ديـمـتــري ميدفيديف،
المقرب منه ،الرئاسة حتى  ،2012عندما عــاد بوتين
إلى الكرملين في مواجهة احتجاجات معارضة كبيرة.
الى ذلك ،قال بوتين في مقابلة أجرتها معه الصحافية
األميركية ميغين كيلي من قناة " ،"NBCردا على سؤال
بخصوص أهمية أن يخلق رئيس دولة انطباعا القوة:
"األهم ليس خلق انطباع القوة ،بل امتالكها في الواقع،
ومن المهم ما نقصده بهذه الكلمة ،ألن القوة ليست في
الضرب على المكتب أو الصراخ".
وتابع الرئيس الــروســي" :أعتقد أن لــدى القوة عدة
أبعاد ،أوال ينبغي أن يكون الشخص (القوي) مقتنعا
بمصداقية ما يفعله ،وثانيا يجب عليه أن يكون جاهزا
إلكمال مسيرته ،بغية تحقيق األهــداف التي يطرحها
أمام نفسه".
(موسكو  -أ ف ب)

عقد حزب الجبهة الوطنية
الفرنسي اليميني المتطرف
الذي تتزعمه مارين لوبن
مؤتمرا أمس ،بهدف تغيير
اسمه ،سعيا لتخطي نكسة
االنتخابات الرئاسية،
في حضور ستيف بانون
المستشار الواسع النفوذ
السابق للرئيس األميركي
دونالد ترامب.
ومن المؤكد إعادة انتخاب
لوبن لوالية جديدة على
رأس الحزب ،لعدم وجود
منافسين لها.
وتسعى ابنة مؤسس
"الجبهة" ،جان ماري لوبن،
الى تغيير اسم الحزب،
وستقترح تسمية جديدة
اليوم ،وتعتزم طرحها الحقا
على الناشطين للتصويت
عليها عبر البريد.

ةديرجلا

•
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دوليات

أخبار مصر

ً
سباق على دعم السيسي ...ومنافسه يتوقع تصويت  30مليونا
«الخارجية» تستنفر في السفارات ...وتوزيع القضاة على لجان الداخل ينتهي األسبوع الجاري
القاهرة  -رامي إبراهيم

دعا المرشح الرئاسي المصري
موسى مصطفى موسى ،أمس،
المصريين إلى النزول والمشاركة
بكثافة في االنتخابات الرئاسية
التي يتنافس فيها مع الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،وتنطلق
في خارج مصر الجمعة المقبل،
على أن تنطلق في الداخل يوم
 26الجاري ،وهي المنافسة التي
يتوقع المصريون أن يحسمها
السيسي بسهولة ،من الجولة
األولى.

ف ــي مــواج ـهــة ال ـع ــزوف الـمـتــوقــع
من غالبية المصريين لالنتخابات
الرئاسية المقررة أيام  26و 27و28
ال ـج ــاري ،بسبب ضـعــف الـتـنــافــس،
دعا المرشح الرئاسي ،رئيس حزب
«الـ ـغ ــد» م ــوس ــى مـصـطـفــى مــوســى،
المنافس الوحيد للرئيس عبدالفتاح
الـسـيـســي ،المصريين جميعا إلــى
النزول والمشاركة في االنتخابات،
متوقعا أن يشارك نحو  30مليون
مصري في االقتراع ،وهو رقم يبدو
شديد التفاؤل ،خاصة أن المصريين
عـلــى يـقـيــن ب ــأن الــرئ ـيــس السيسي
سـيـحـســم الـتـنــافــس بـسـهــولــة أم ــام
منافسه شبه المجهول لمعظمهم.
وع ــرف ــت ح ـم ـلــة م ــوس ــى نـشــاطــا
م ـك ـث ـف ــا خ ـ ــال س ـ ــاع ـ ــات أمـ ـ ـ ــس ،إذ
ع ـق ــدت الـحـمـلــة م ــؤت ـم ــرا صـحــافـيــا
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر ح ـ ـ ــزب «ال ـ ـ ـغـ ـ ــد» ب ــوس ــط
ال ـقــاهــرة ظـهــر أمـ ــس ،قـبــل أن تـقــوم
ب ـم ـس ـيــرة ل ـتــأي ـيــد الـ ـم ــرش ــح ،ال ــذي
قــال في كلمته بالمؤتمر إنــه فخور
ب ـق ــرار تــرش ـحــه ال ـ ــذي جـ ــاء بـبــاعــث
وطني خالص ،مطالبا المصريين
بالنزول والمشاركة في االنتخابات
الرئاسية بكثافة ،متوقعا أال يقل عدد
المشاركين عن  30مليون مصري،
وأضاف« :مصر تتعرض لهجوم من
دول وجماعات إرهابية ،وعلى رأسها
اإلخـ ـ ــوان ،اس ـت ـهــدافــا لــانـتـخــابــات،
وسعيا إلفسادها».
وقــال المتحدث الرسمي لحملة
مــوســى الــرئــاس ـيــة ،ع ــادل عصمت،
إن الـبــرنــامــج االنـتـخــابــي لمرشحه
ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى فـ ـك ــرة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
الوطنية ،ومشاركة الشباب ،والعمل
على رفع القدرة التصديرية للمنتج
المصري من أجــل تخفيف الضغط
عــن الجنيه المصري أمــام ال ــدوالر،
وقال إن السيسي وموسى ابنا ثورة
واح ــدة هــي ث ــورة  30يونيو ،2013
وإنهما يعمالن على دعم المشاركة
الوطنية ،لــذا يعتبران االنتخابات
بمنزلة «تنافس بين شركاء وليس
تناحرا بين فرقاء» ،وأضاف عصمت:
«نتعهد أم ــام ال ــرأي الـعــام ،فــي حال
فوز مرشحنا ،بأن نحافظ على كل
المكتسبات واإلنجازات التي حققها
الرئيس السيسي في السنوات األربع
الماضية».
ب ـ ــدوره ،ق ــال نــائــب رئ ـيــس حــزب
ال ـغــد ،أي ـمــن ح ـســن ،خ ــال المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ،إن مــرشـحــه اسـتـجــاب
ل ـم ــا ف ــرض ـت ــه األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ــراهـ ـن ــة،

حملة دعائية للسيسي في أحد شوارع القاهرة أمس األول (أ ف ب)
وإن ــه تـقــدم بملف ترشحه مــن أجل
المصلحة الوطنية لمصر ،وتابع:
«هناك مؤامرة خارجية على مصر
ب ــدأت فــي عــام  ،2010ثــم ظـهــرت مع
اختطاف ثورة  25يناير  ،2011مما
اسـتــدعــى تــدخــل الــرئـيــس السيسي
إلنقاذ الثورة في  30يونيو» ،مشددا
على أن ترشح موسى أفشل الكثير
من المؤامرات والخطط ضد مصر.

قرار تاريخي
وكان موسى قد وجه رسالة إلى
الشعب المصري مساء أمس األول،
قـبــل نـتــائــج االنـتـخــابــات الرئاسية
التي تنطلق بعد أيام قليلة ،إذ قال
«إن العمل الوطني والمخلص لهذا
الوطن ،هو ما تمنيته طوال حياتي
السياسية التي لم تخل من محاوالت
مستمرة لتأكيد د فــا عــي المستمر
عن مصرنا الحبيبة ،ولم أتأثر بكل
الهجوم والنقض الــذي استمر منذ
 2005والصراعات المستمرة منذ هذا

ً
طالب جامعي تسوق إلكترونيا فوقع في فخ عصابة إجرامية
●

القاهرة  -ةديرجلا

كـشـفــت وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـم ـصــريــة أمـ ــس ،عن
غموض مقتل طالب جامعي بعد خروجه لتسلم
«الب ت ـ ــوب» اش ـ ـتـ ــراه ع ـبــر أحـ ــد م ــواق ــع ال ـت ـســوق
اإللكتروني ،إال أنه تم العثور على جثته األسبوع
الـمــاضــي ،بـعــد مــا وق ــع فــي كمين عـصــابــة أرادت
ســرق ـتــه وع ـن ــدم ــا ق ـ ــاوم ق ـت ـل ــوه ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ــار
مخاوف على مواقع التواصل االجتماعي من غياب
الرقابة على مواقع التسوق اإللكتروني بما يسمح
باستغاللها في أعمال إجرامية.
«الــداخ ـل ـيــة» قــالــت فــي ب ـيــان رس ـمــي إن أجـهــزة
البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تمكنت من
كشف ظروف ومالبسات العثور على جثة محمد
عبدالعزيز ،الطالب بكلية الهندسة جامعة بنها،
الذي عثر على جثته بإحدى الحدائق بدائرة قسم
شــرطــة الـنــزهــة وبـهــا عــدة إصــابــات قاتلة نتيجة
لطعنات نافذة في الظهر والبطن.
وأكدت الداخلية أن التحريات أثبتت بالتوازي
مــع أفـ ــادت بــه والـ ــدة الـقـتـيــل أن األخ ـيــر خ ــرج من
مسكنهما لشراء «الب تــوب» من أحــد األشخاص
غير معلوم لديها ،تـعــرف عليه عبر أ حــد مواقع

تأجيل ًمحاكمة 17
«أهالويا» لـ  14أبريل

قررت محكمة جنح أمن الدولة
طوارئ بقصر النيل المصرية،
أمس ،تأجيل أولى جلسات
ً
محاكمة  17عضوا برابطة
«أولتراس األهلي» ،إلى جلسة
 14أبريل المقبل ،في اتهامهم
بالتجمهر أمام مقر النادي
بحي الزمالك وسط القاهرة،
أثناء محاولتهم الدخول
بالقوة لمشاهدة مباراة كرة يد
العام الماضي.
وكان النائب العام المصري
أمر األسبوع الماضي
بالتحقيق في وقائع شغب
األولتراس ،في أعقاب مباراة
األهلي المصري مع فريق
مونانا الغابوني باستاد
القاهرة األسبوع الماضي ،ما
أسفر عن اشتباكات مع قوات
األمن ،فضال عن خسائر في
االستاد قدرت بنحو  650ألف
جنيه.

كشف تفاصيل جريمة «الب توب» النزهة
•

سلة أخبار

التواصل اإللكتروني الشهيرة ،واتفقا على التقابل
ب ــإح ــدى ح ــدائ ــق مـنـطـقــة مـســاكــن ش ـيــراتــون ومــع
الـمـجـنــي عليه مبلغ  25أل ــف جنيه (نـحــو 1200
دوالر).
وكشفت الداخلية أن وراء الجريمة كل من أحمد.
م وحسين .ع (كالهما فــي ســن  ،)18ويقيمان في
منطقة عين شمس بالقاهرة ،ونجحت قوات األمن
فــي إل ـقــاء الـقـبــض عليهما وب ـح ــوزة األول ســاح
أبيض «مطواة» ،والثاني معه سالح أبيض «سكين»،
والمستخدمان في واقعة قتل طالب الهندسة.
واع ـتــرف المتهمان بــارتـكــاب الجريمة بقصد
السرقة بسبب مرورهما بضائقة مالية ،إذ خطط
الـمـتـهــم األول السـ ـت ــدراج أح ــد األشـ ـخ ــاص عقب
إيهامه برغبته في بيع «الب توب» من خالل موقع
تـســوق إلـكـتــرونــي ،وســرقــة متعلقاته الشخصية
ً
كــرهــا تحت تهديد األسـلـحــة ،وبالفعل نجح في
خــداع المجني عليه واسـتــدراجــه ،وفــور وصوله
قاما بتهديده بقصد االستيالء على ما بحوزته
مــن مـبــالــغ مــالـيــة إال أن ــه قــاومـهـمــا فـتـعــديــا عليه
باألسلحة البيضاء فخر صريعا ،فيما استولى
المتهمان على المبلغ الذي كان بحوزته وهاتفه
المحمول والذا بالفرار.

التاريخ» .ووجــه موسى الشكر إلى
أفراد أسرته وأعضاء حزبه «الذين لم
يترددوا للحظة واحدة في مساندة
قراري في خوض أصعب انتخابات
تمر بها مصر ،وهم على يقين بحجم
المخاطرة التي اتخذتها لكي تعبر
مصر بر األمان» ،مضيفا« :مصر هي
هدفنا ،وخوض المخاطر من أجلها
هــو مــا يتبقى لنا فــي الحياة ،وأنــا
واثــق بــأن الجميع لديه هــذا الحس
الوطني».
وقــال« :أحب أن أوكد لكم جميعا
أني فخور بقراري الذي سيفخر به
كل مصري محب لوطنه في يوم من
األيـ ــام ،وأتـمـنــى ن ــزول الجميع إلــى
صناديق االقتراع إليقاف ما يخطط
ويتربص له أعداء هذا الوطن».

سيل منهمر
وبــدا الرئيس السيسي ،الــذي لم
يقم بــأي جــوالت انتخابية أو يعقد
مؤتمرا دعائيا حتى أمس ،في غير

حــاجــة إل ــى أي نـشــاط انتخابي مع
تسابق شرس بين أحــزاب وحركات
س ـيــاس ـيــة وقـ ـ ــوى بــرل ـمــان ـيــة لـعـقــد
مؤتمرات للدعاية له ،إذ نظمت أحزاب
«المصريين األحــرار» و«حماة وطن»
و«مستقبل وطن» و«الوفد» وائتالف
األغـلـبـيــة الـبــرلـمــانـيــة «دع ــم مـصــر»،
فضال عن حركات غير رسمية ،مثل
«كلنا معاك من أجل مصر» ،مؤتمرات
دعــائ ـيــة لمصلحة الـسـيـســي غطت
معظم المحافظات المصرية.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ح ــزب
«المصريين األحــرار» ،عصام خليل،
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي لـ ـل ــرد عـلــى
«الشائعات واألكاذيب الدولية» ضد
مصر ،إن هناك حمالت توعية في
المحافظات لحث المصريين على
الـنــزول للمشاركة فــي االنتخابات،
واخـتـيــار الــرئـيــس السيسي لفترة
رئاسية ثانية إقرارا وتأييدا لجهوده
خ ــال ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع الـمــاضـيــة،
مؤكدا أن الحزب يواصل جهود دعم
الرئيس السيسي بشكل مستمر.

اإلعدام لـ  10والمؤبد
لـ  5في «خلية إمبابة»
أفاد مصدر قضائي بأن محكمة مصرية أصدرت
ً
أمس أحكاما باإلعدام على  10أشخاص ،وبالسجن
ً
 25عاما على  5آخرين ،بعد إدانتهم بتأسيس جماعة
غير قانونية ،واالعتداء على قوات األمن ومسيحيين،
في القضية المعروفة إعالمية بـ«خلية إمبابة».
وتعود القضية إلى أعمال العنف التي تلت عزل
الــرئـيــس األسـبــق محمد مــرســي فــي يوليو ،2013
وتـصـنـيــف جـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان الـمـسـلـمـيــن «منظمة
إرهابية» في نهاية العام نفسه.
وأوق ــف المتهمون ،الــذيــن يبلغ عــددهــم  ،16في
ً
 .2015ودانت المحكمة هؤالء بتأسيس جماعة خالفا
للقانون تهدف إلى االعتداء على مؤسسات الدولة،
واسـتـهــداف المسيحيين ،واالع ـت ــداء على الـقــوات
المسلحة ،فضال عن حيازة أسلحة نارية.
وصدرت أحكام اإلعدام على ثمانية من المدانين
ح ـضــوريــا ،وع ـلــى اثـنـيــن آخــريــن غـيــابـيــا .وقضت
الـمـحـكـمــة بـسـقــوط ال ــدع ــوى ض ــد أح ــد المتهمين
بـسـبــب وف ــات ــه .وم ـنــذ ع ــزل مــرســي ت ـخــوض ق ــوات
الجيش والشرطة المصرية مواجهات شرسة ضد
إسالميين مسلحين ،خصوصا في محافظة شمال
سيناء ،حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة
اإلسالمية «داعش».

وبـيـنـمــا أع ـلــن ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
حملة «يال سيسي» ،محمد الجارحي،
أن الـحـمـلــة تـكـثــف نـشــاطـهــا دعـمــا
للرئيس السيسي في  18محافظة،
توجه وفــد الدبلوماسية الشعبية،
بقيادة رئيس تيار االستقالل ،أحمد
الـفـضــالــي إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية ،أمس ،للدعاية للسيسي
فـ ــي أوس ـ ـ ــاط الـ ـج ــالـ ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة
بأميركا.

استعدادات رسمية
وت ـن ـط ـل ــق انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـخ ــارج
الـجـمـعــة الـمـقـبــل ،وتـسـتـمــر  3أي ــام،
وأع ـل ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة حــالــة
االسـتـنـفــار فــي مختلف الـسـفــارات
والقنصليات المصرية ،للتسهيل
عل مصريي الخارج عملية المشاركة
والـ ـتـ ـص ــوي ــت ،إذ ي ــوج ــد ن ـح ــو 10
ماليين مواطن خــارج مصر ،بينما
واص ـ ـلـ ــت وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة لـلـهـجــرة
وشـ ـ ــؤون ال ـم ـصــري ـيــن ف ــي ال ـخ ــارج

جوالتها الخارجية للقاء الجاليات
الـ ـمـ ـص ــري ــة إلقـ ـن ــاعـ ـه ــم ب ـ ـضـ ــرورة
المشاركة في عملية التصويت ،إذ
زارت كندا أمس.
ويحق ألي مصر موجود خارج
مـصــر وق ــت إج ــراء االنـتـخــابــات في
الـ ـخ ــارج أن ي ــدل ــي ب ـصــوتــه طــالـمــا
ك ــان اس ـمــه مـقـيــدا ب ـقــاعــدة بـيــانــات
ال ـنــاخ ـب ـيــن ،وي ـح ـمــل ب ـطــاقــة الــرقــم
القومي أو جواز السفر ،على أن يكون
في فترة الصالحية.
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال م ـصــدر قضائي
إن الهيئة الــوطـنـيــة لالنتخابات،
س ـت ـن ـت ـه ــي م ـ ــن ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـق ـض ــاة
المشرفين على اللجان الفرعية في
االنتخابات الرئاسية داخل مصر،
بنهاية األسبوع الجاري ،في اللجان
التي يبلغ عددها  367لجنة عامة،
ونحو  14ألف لجنة فرعية ،تحتاج
إل ــى مــا ال يـقــل عــن  17أل ــف قــاض،
الفتا إلــى وجــود قوائم احتياطية
ح ــال اعـ ـت ــذار أي م ــن ال ـق ـضــاة ألي
سبب كان.

مصر تتصدر قائمة مستوردي
األسلحة األلمانية
صـ ــادقـ ــت ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،الـ ـت ــى تـ ـم ــارس م ـهــام ـهــا مـنــذ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي سـبـتـمـبــر
ال ـم ــاض ــي ،ع ـلــى صـ ـ ــادرات أس ـل ـحــة بنحو
ملياري يورو.
وجاء في رد وزارة االقتصاد األلمانية
على طلب إحاطـ ـ ــة من الكتـ ــلة البرلماني ــة
لـ «حزب الخضر» أن الملياري يورو تتعلق
بـقـيـمــة ص ـ ـ ــادرات األس ـل ـح ــة ال ـت ــي منحت
حكومة تصريف األعمال تصاريح بشأنها
خالل الفترة من أكتوبر  2017حتى نهاية
فبراير الماضي.
ووفــق الــرد الــذي حصلت وكالة األنباء
األلمانية على نسخة منه أمس ،فإن مصر
تأتي في المرتبة األولى في قائمة صادرات
األسلحة األلمانية ،بقيمة تبلغ نحو 285
مليون يورو.
وج ــاء ت الـجــزائــر فــي المرتبة الثانية،
ح ـي ــث ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة ص ـ ـ ـ ــادرات األس ـل ـح ــة
األلمانية إليها  261مليون يــورو .وحلت
في المرتبة الثالثة الواليات المتحدة بقيمة
صادرات بلغت نحو  167مليون يورو.

وش ـم ـلــت ال ـت ـص ــاري ــح ال ـت ــي أصــدرت ـهــا
حكومة تصريف األعمال األلمانية ،خالل
تلك ا لـفـتــرة ،تصدير أسلحة بقيمة 67.5
م ـل ـيــون ي ـ ــورو ل ـق ـطــر ،و 66م ـل ـيــون ي ــورو
لباكستان.
ولم يوضح الرد على نحو محدد نوعية
األسلحة التي أصدرت الحكومة تصاريح
بتصديرها.
وذكرت الوزارة في ردها أن من مهمات
التسليح التي صــدرت بشأنها تصاريح
أسلحة ومواد تمويه وأجهزة متخصصة
في إزالة األلغام لحماية المدنيين وعتاد
لـمـهــام األم ــم الـمـتـحــدة لحفظ ال ـســام في
مناطق التوتر مثل باكستان أو أفغانستان
أو لبنان.
وأشارت الوزارة إلى أن قرارات الحكومة
األل ـم ــان ـي ــة ب ـش ــأن ت ـصــديــر األس ـل ـح ــة يتم
اتخاذها في ضوء قواعد تعود لعام ،2000
التي تنص على أن يكون لمراعاة حقوق
اإلن ـس ــان اعـتـبــار خ ــاص عـنــد ات ـخــاذ مثل
هذه القرارات.

«الخارجية» تتابع مقتل
مصريين بجنوب إفريقيا

أصدرت سفارة مصر في
جنوب إفريقيا ،بيانا أمس
األول ،حول واقعة مقتل
مواطنين مصريين في الدولة
الواقعة في أقصى جنوب
القارة السمراء 3 ،الجاري،
متقدمة بخالص العزاء
ألسرتي القتيلين.
وقالت السفارة إن «الجريمة
التي وقعت في العاصمة
بريتوريا ضد تامر أحمد (18
سنة) ،ومحمد عبدالستار
( 38سنة) ،أثناء تحصيلهما
أقساط تجارتهما ،إذ يعمالن
في تجارة اللوحات والسجاد،
وأن السفارة تقدمت بطلب
رسمي إلى سلطات جنوب
إفريقيا ،لالطالع أول بأول على
مسار التحقيق في الجريمة،
وأنها ستتابع التحقيقات
حتى القبض على الجناة
ومحاكمتهم.

«الصحة» تعلن حصيلة
حمالت «األغذية فاسدة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان
المصرية ،أمس ،إعدام 227
طنا و 610كيلوغرامات من
األغذية المتنوعة ،و 22ألفا
و 356لتر مشروبات وعصائر
ومياه معدنية غير صالحة
لالستهالك اآلدمي ،وذلك في
حمالت للوزارة بمحافظات
الجمهورية خالل شهر فبراير
فقط.

عمود مرنبتاح شاهد االنتصار على الليبيين يزين المتحف الكبير استئناف توزيع الوجبات المدرسية
صاحب النص الوحيد عن «القبائل اإلسرائيلية» يعود للواجهة
الحكومية بعد توقف سنة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ن ـج ـح ــت أج ـ ـهـ ــزة وزارة اآلثـ ـ ــار
ال ـم ـص ــري ــة فـ ــي ن ـق ــل عـ ـم ــود ال ـم ـلــك
الفرعوني مرنبتاح أمس إلى مكان
ع ــرض ــه ال ــدائ ــم ف ــي ال ـب ـهــو الـعـظـيــم
للمتحف المصري الكبير ،غير بعيد
عن هضبة أهرامات الجيزة الشهيرة،
تمهيدا لالفتتاح الجزئي للمتحف
نهاية العام الجاري.
وي ـعــد ع ـمــود مــرن ـب ـتــاح القطعة
األثرية الضخمة الثانية التي تنقل
إلى مكان عرضها في مدخل المتحف
الكبير ،بعد نقل تمثال والد مرنبتاح
الـفــرعــون الشهير رمسيس الثاني
للمكان ذاته في  25يناير الماضي.
والقطعة األثــريــة المنقولة أمس
عـ ـب ــارة ع ــن عـ ـم ــود م ــن ال ـجــران ـيــت
الوردي ،يبلغ طوله  5.5أمتار ،عثرت
عليه مصلحة اآلث ــار المصرية في
منطقة المطرية ،التي كانت تعرف

قديما باسم «أون» ،شمالي القاهرة
نهاية الستينيات ،ونقل بعدها إلى
قلعة صــاح الــديــن األيــوبــي إلجــراء
عمليات ترميم له ،وظل هناك حتى
تمت عملية نقله إلــى مقره األخير
بالمتحف الكبير.
الـ ـعـ ـم ــود ال ـض ـخ ــم س ـج ــل عـلـيــه
ال ـف ــرع ــون مــرن ـب ـتــاح ،اب ــن ال ـفــرعــون
الشهير رمسيس الثاني ،انتصاراته
خــال فترة حكمه ( 1213إلــى 1203
ق.م) ،فــي وق ــت كــانــت مـصــر مــركــزا
إلمبراطورية ضخمة تشمل أجــزاء
واسـعــة مــن ال ـســودان وجـنــوب بالد
ال ـشــام ،وسـجــل الـفــرعــون المصري
ان ـت ـصــاراتــه ت ـحــديــدا عـلــى القبائل
الليبية.
وي ـع ــد ال ـف ــرع ــون مــرن ـب ـتــاح أحــد
أك ـث ــر م ـل ــوك م ـصــر ال ـقــدي ـمــة إثـ ــارة
للجدل ،بسبب لوحة أخرى مرتبطة
بالعمود المنقول ،سجل عليها بقية
انتصاراته على القبائل اإلسرائيلية،

بمشاركة «الزراعة» وبرنامج الغذاء العالمي ...واستبعاد مخالفين

شاحنة تنقل عمود مرنبتاح تدخل بهو المتحف المصري الكبير في الجيزة أمس (دي بي أيه)
ما اكسبه شهرة عالمية ،إذ يعد أول
وآخـ ــر أث ــر م ـص ــري فــرعــونــي يــذكــر
ص ــراح ــة ب ـنــي إس ــرائـ ـي ــل ،م ــا جعل
بعض المهووسين بقصة فرعون
الـ ـخ ــروج يـعـتـقــد أن مــرن ـب ـتــاح هو
فــرعــون موسى الــذي ورد ذكــره في
التوراة والقرآن.

وتعتزم وزارة اآلثار نقل نحو 43
تمثاال كبيرا تمثل عصور الحضارة
المصرية القديمة المختلفة لتزين
البهو العظيم في المتحف الكبير،
إذ س ـي ـت ــم نـ ـق ــل ع ـ ــدة ت ـم ــاث ـي ــل تــم
انتشالها من مياه مدينة اإلسكندرية
الـســاحـلـيــة ،فـضــا ع ــن نـقــل القطع

ال ـض ـخ ـمــة م ــن ال ـم ـت ـحــف ال ـم ـصــري
بـمـيــدان الـتـحــريــر بــالـقــاهــرة ،وبعد
اف ـت ـتــاح الـمـتـحــف الـكـبـيــر سـيـكــون
أضخم متحف في العالم من حيث
الـ ـحـ ـج ــم واألك ـ ـب ـ ــر مـ ــن حـ ـي ــث ع ــدد
القطع المكرسة للحضارة المصرية
القديمة.

أعـلـنــت الـسـلـطــات ال ـم ـصــريــة ،أمـ ــس ،أن ـهــا بـصــدد
استئناف توزيع الوجبات المدرسية الحكومية ،بعد
نحو عام من التوقف ،إثر ظهور حاالت تسمم بسببها
في عدة محافظات.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية ،أحمد خيرى،
إنه «تم اتخاذ العديد من اإلجراءات والمراجعات لكل
منظومة الوجبة المدرسية».
وأشار خيري ،في بيان ،إلى أن «الوزارة ستعطى غدا
إشارة البدء بإرسال خطابات توجه لجميع المديريات
التعليمية لبدء توزيع الوجبات».
ووفــق البيان« ،ستتولى إنتاج وتــوزيــع الوجبات
المدرسية  3جهات من ضمنها وزارة الزراعة ،وبرنامج
الغذاء العالمى ،إضافة إلــى الشركات التي راجعتها
الهيئة القومية لسالمة الغذاء».
وكشف أنه «تم استثناء شركات كثيرة من المنظومة؛
لعدم صالحيتها ،وعدم تطبيق شروط السالمة».
وأكد المتحدث أن «الوجبة يتم توفيرها من ميزانية

الــدولــة» ،دون تقديرات لتكلفتها .وفــي مــارس ،2017
أصدر وزير التعليم ،طارق شوقي ،قرارا بوقف توزيع
وجـبــات التغذية الـمــدرسـيــة ،فــي الـبــاد ،على خلفية
حاالت تسمم جماعية طالت  4محافظات في يوم واحد
ً
فقط ،وأصيب على إثرها حوالي  350طالبا وطالبة.
وقرر الوزير ،آنذاك ،مصادرة كل الوجبات الموجودة
في مخازن المدارس.
وف ــي  15أغ ـس ـطــس  ،2017طــال ـبــت «ال ـخــارج ـيــة»
الـمـصــريــة بــرنــامــج األغ ــذي ــة الـعــالـمــي ال ـتــابــع لــأمــم
المتحدة بـ «زيادة مستويات تمويل البرامج المنفذة
في البالد».
ولــم يــوضــح البيان الحكومي ال ـصــادر أمــس عدد
المستفيدين من وجبة التغذية المدرسية والمدارس
والمحافظات المستهدفة ،غير أن تقريرا لصحيفة
األه ــرام «الرسمية» قــدر أعــداد التالميذ المستفيدين
بنحو  11مليونا.
(القاهرة  -األناضول)
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الدور الثالث لـ «ڤيڤا» يستهل
منافساته بصراع القمة والقاع
الكويت وكاظمة في مواجهة السالمية والتضامن
حازم ماهر

يلتقي اليوم التضامن مع كاظمة
الساعة  5:10مساء ،والسالمية
مع الكويت الساعة  7:35مساء،
في افتتاح الدور الثالث لـ«دوري
ڤيڤا» لكرة القدم.

ت ـن ـط ـل ــق ال ـ ـيـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
الـ ــدور ال ـثــالــث ل ـ ـ ــ"دوري ڤـيـڤــا"
لـكــرة ا لـقــدم ،بــإ قــا مــة مباراتين
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـ ـ  15لـلـبـطــولــة،
حـ ـي ــث ي ـل ـت ـق ــي الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
كاظمة الساعة  5:10مساء على
استاد الكويت ،والسالمية مع
ا ل ـكــو يــت ا ل ـســا عــة  7:٣٥مـســاء
على استاد الصداقة والسالم.
ً
ف ـي ـم ــا ت ـ ـقـ ــام غـ ـ ـ ــدا مـ ـب ــارات ــا
النصر مع الجهراء على استاد
صباح السالم ،ثم العربي مع
ال ـقــادس ـيــة ف ــي "دي ــرب ــي ال ـكــرة
الكويتية" على استاد صباح
السالم ،ضمن الجولة ذاتها.
وتـ ـ ـق ـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـ ـ ــدور
ا لـثــا لــث مــن "دوري ڤيڤا" على
مـ ــاعـ ــب مـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــدةُ ،
وي ـ ـشـ ــرف
ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى األم ـ ـ ــور
التنظيمية ،علما بأن االتحاد
أص ـ ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ب ـ ـ ـ ــأن دخ ـ ـ ــول
م ـبــاريــات ه ــذا الـ ــدور سـيـكــون
م ـ ــدف ـ ــوع ال ـ ـث ـ ـمـ ــن ،حـ ـي ــث ت ـمــت
طباعة تذاكر جميع المباريات
بقيمة  3و 2و 1دينار.

السالمية والكويت
من المؤكد أن األندية الثمانية
الـمـشــاركــة فــي البطولة ستلعب
م ـب ــاري ــات الـ ـ ــدور ال ـث ــال ــث ب ــروح
م ـب ــاري ــات الـ ـك ــؤوس ،ف ـكــل نقطة
سيكون ثمنها غاليا ،و مــن بين
هــذه الفرق؛ الكويت والسالمية،
طــرفــا هــذه الـمـبــاراة المهمة ،في
ظــل مـطــاردة السماوي لألبيض
على القمة ،بعد أن تقلص الفارق
في الجولة الماضية إلى  6نقاط
فقط.

مباراتا اليوم
المباراة
التضامن × كاظمة
السالمية × الكويت

التوقيت
5.10
7.35

االستاد
استاد الكويت
الصداقة والسالم

ي ـت ـص ــدر الـ ـك ــوي ــت ال ـق ـم ــة ب ـ
 30نـ ـقـ ـط ــة ،ويـ ــدخـ ــل مـ ـب ــارات ــه
الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـ ـيـ ــوم تـ ـح ــت قـ ـي ــادة
ال ـمــدرب محمد عـبــدالـلــه ،الــذي
تمت االستعانة بــه ،بعد إقالة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب األردن ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه
أبــوزمــع ،ويسعى عبدالله إلى
تحقيق الفوز األول ،بعد تعادله
بصعوبة مع كاظمة في الجولة
الماضية.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
والالعبون أن الخسارة ،أو حتى
ال ـت ـعــادل ،ي ـهــددان الـقـمــة ،لذلك
ي ـضــع الـجـمـيــع ف ــي اعـتـبــارهــم
ضـ ـ ــرورة ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز ،رغــم
صعوبة المهمة.
في المقابل ،يسعى السالمية،
ال ــوصـ ـي ــف بـ ـ ـ ــ 26ن ـق ـط ــة ،إل ــى
اسـتـكـمــال مـغــامــرتــه تحت
قيادة مدربه عبدالعزيز
ح ـمــادة ،ال ــذي تحدث
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ــن
العقالنية والمنطق
عـ ــن ال ـم ـن ــاف ـس ــة عـلــى
اللقب ،لذلك فالروح المعنوية
لالعبين مرتفعة ،وهــم سعداء
بالدخول في أجــواء المنافسة
بشكل فعلي.
ومن البديهي أن حمادة على
علم بكل إيجابيات وسلبيات
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ل ـ ـيـ ــس ل ـ ـكـ ــونـ ــه قـ ــام
بتدريبه قبل  3مواسم ،بل ألنه
ال يــوجــد مــا يخفيه "األبـيــض"
عن منافسه ،والعكس صحيح.
ُ
ويـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع ال ـ ـسـ ــوري
أحمد ديب الغائب الوحيد عن
صفوف "السماوي" ،لإلصابة.

التضامن وكاظمة
مـ ـب ــاراة كــاظ ـمــة والـتـضــامــن
ال تـ ـق ــل أهـ ـمـ ـي ــة عـ ــن الـ ـمـ ـب ــاراة
السابقة ،مع اختالف الظروف،
كونهما مـهــدديــن بـقــوة ،ســواء
بــال ـه ـبــوط بـشـكــل م ـبــاشــر إلــى
دوري الدرجة األولى ،أو احتالل

ً
 38العبا في قائمة األزرق
علمت "الجريدة" أن  38العبا وقع عليهم اختيار
الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم،
بقيادة المدرب الصربي رادي ،وستتم تصفيتهم
ع ـقــب ال ـج ــول ــة الـ ـ ـ ــ ،15ومـ ــن ث ــم إع ـ ــان ال ـقــائ ـمــة في
ال ـعــاشــرة م ـســاء غ ــد ،حـيــث سـتـضــم  23الع ـبــا ،من
بينهم الـحــراس مصعب الـكـنــدري وحميد القالف
وسليمان عبدالغفور.
وهناك استقرار من الجهاز الفني على الـ 23بالفعل،
لكن التأني في إعــان القائمة يأتي تحسبا لظروف
اإلصــابــات أو ظــروف أخ ــرى ،علما أن الجهاز الفني

يمني النفس بمشاركة بــدر المطوع ،الذي
اعتذر عن عدم االنضمام إلى القائمة ،بسبب
ظروف عمله ،خصوصا أن فهد العنزي
تأكد غيابه كونه تعرض لإلصابة مع
الكويت من قبل.
وتـشـهــد الـقــائـمــة مـشــاركــة العــب
كاظمة عمر الحبيتر للمرة األولى،
إض ــاف ــة إل ــى الع ــب الـتـضــامــن يــوســف
الـعـنـيــزان ،ال ــذي سيصاحب زميله هــداف
الدوري فيصل عجب للمرة األولى أيضا.

«فاصلة» بين األبيض والسماوي
على لقب دوري يد الشباب
•

محمد عبدالعزيز

انـتــزع فريق الكويت لكرة اليد (تحت  19سنة)
فوزا مهما من نظيره السالمية بنتيجة  ،25-27في
الـمـبــاراة الـتــي جمعت بين الفريقين ،أمــس األول،
على صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية ،في
ختام منافسات األسبوع األخير من المسابقة .وكان
الشوط األول انتهى لمصلحة الكويت (.)10-13
وبهذه النتيجة تساوى الفريقان؛ الكويت (األول)،

وال ـســال ـم ـيــة (ال ـث ــان ــي) بــرص ـيــد واحـ ــد ( 16نـقـطــة)،
ُ
وستقام مباراة فاصلة بينهما ستحدد فيما بعد،
لتحديد هوية اللقب هذا الموسم.
ف ــي ح ـيــن ح ـســم ف ــري ــق ال ـع ــرب ــي ال ـم ــرك ــز الـثــالــث
بالبطولة ،عقب فوزه على اليرموك .28-33
وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة األخيرة
من الــدوري عن فوز خيطان على التضامن ،24-46
والقرين على الصليبيخات  ،14-32وكاظمة على
الفحيحيل .22-28

جانب من لقاء السالمية والكويت في دوري الشباب تحت  19سنة (تصوير جورج رجي)

جانب من لقاء سابق بين السالمية والكويت
المركز السابع ،ومن ثم خوض
مباراة فاصلة ،لتحديد الفريق
الهابط ،والمشاركة في "دوري
ڤيڤا" بالموسم المقبل.
ل ــذل ــك ،ف ــال ـم ـب ــاراة بــالـنـسـبــة
لـ ـلـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن حـ ـ ـي ـ ــاة أو مـ ـ ــوت،
والنقاط الـثــاث سترفع كثيرا
م ــن أسـهـمـهـمــا ف ــي ال ـن ـجــاة من
الهبوط بالجوالت المقبلة.
م ــن جــان ـبــه ،يـسـعــى كــاظـمــة،
ال ـس ــادس بـ ـ  16نـقـطــة ،بـعــد أن
رجـ ـح ــت األه ـ ـ ـ ــداف ك ـف ـت ــه عـلــى
النصر ،إلــى حسم نقاط اللقاء
الـ ـثـ ــاث ل ـم ـص ـل ـح ـتــه ،مـ ــن أج ــل
ال ـت ـم ـســك ب ــاألم ــل ،ال س ـي ـمــا أن
مجلس إدارة النادي لم ِّ
يقصر
فــي دع ــم الـفــريــق والـتـعــاقــد مع

مــدرب مـعــروف ،هو البرتغالي
ت ــون ــي أول ـي ـف ـي ــرا ،ال ـ ــذي ي ـعـ ِّـول
ك ـث ـي ــرا ع ـل ــى ال ــاع ـب ـي ــن نــاصــر
الفرج وعمر الحبيتر ومشاري
ال ـع ــازم ــي ف ــي قـ ـي ــادة زمــائ ـهــم
لتحقيق الهدف المنشود.
ويفتقد كاظمة اليوم جهود
فـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـ ـح ـ ـ ـشـ ـ ــاش ل ـ ــإص ـ ــاب ـ ــة،
وفيصل دشتي والبرازيلي ليما
لإليقاف ،فيما يعود السنغالي
ع ـم ــر دي ــاكـ ـي ــه ،الـ ـ ــذي غ ـ ــاب فــي
الجولة السابقة لإلصابة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ال بـ ــديـ ــل أم ـ ــام
التضامن إال تحقيق الفوز ،أو
التعادل على أقل تقدير ،إذا أراد
االحتفاظ بآماله ،فالفريق يأتي
في المركز األخير بـ  10نقاط،

وه ــو أم ــر ي ــدرك ــه ج ـيــدا مــدربــه
ال ـص ــرب ــي رادي ،الـ ـ ــذي شــاهــد
ال ـم ـب ــاري ــات األخـ ـي ــرة لـكــاظـمــة،
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط الـ ـق ــوة
والضعف في صفوفه.
ويدخل التضامن لقاء اليوم
ب ـص ـفــوف مـكـتـمـلــة ،بــاسـتـثـنــاء
حـمــد أمـ ــان ،الـغــائــب مـنــذ فترة
طويلة.

البحريني عيسى إلدارة «القمة»
وطالب لـ «الديربي»
كلف االتحاد البحريني التحاد كــرة القدم الحكم الدولي عيسى
عبدالله والمساعدين سيد جالل وصالح جناحي ،إدارة مباراة الكويت
والسالمية ،بناء على كتاب تلقاه االتحاد من لجنة التسوية أخيرا.
وكان ناديا الكويت والسالمية تقدما بطلب إلى لجنة الحكام ،التي
يترأسها عارف أبل ،بإسناد مهمة إدارة اللقاء لحكم خليجي ،لتقوم
اللجنة بدورها بتحويل الكتاب إلى لجنة التسوية.
في المقابل ،اختارت اللجنة الحكم علي طالب إلدارة مباراة العربي
ً
والـقــادسـيــة الـتــي ستقام غ ــدا ،وهــي الـمـبــاراة الـتــي تحظى باهتمام
جماهير الناديين ،كونها بطولة في حد ذاتها ،بغض النظر عن مركز
الفريقين في البطولة.

باب التسجيل في بطولة الدعيج للرماية يغلق الثالثاء

رادي

أعلن نادي الرماية تنظيم كأس المغفور له الشيخ
فيصل الدعيج ،من  15الى  17الجاري ،في مسابقات
رمايات السكيت والتراب والدبل تراب ،لفئات الرجال
والسيدات والناشئين.
وقال األمين العام لالتحادين الكويتي والعربي
للرماية عبيد العصيمي إن البطولة تنظم سنويا
تقديرا وعرفانا لشخصية وطنية أثرت في رياضة
الرماية الكويتية ،من خالل مشاركتها ضمن أول
فريق وطني للرماية في الكويت ،حيث مثل الكويت
في البطولة التي أقيمت بالسعودية.
وذكر العصيمي ان الدعيج كانت له مساهمات
ع ــدي ــدة وم ـت ـنــوعــة ف ــي ن ـشــر ري ــاض ــة ال ــرم ــاي ــة بين

كؤوس متنوعة لمتسابقي الدراجات
المائية في بطولة اإلمارات
واصل منتخبنا الوطني للدراجات المائية مشوار تألقه في
الجولة الخامسة لبطولة اإلم ــارات الدولية للدراجات المائية،
التي اختتمت أمس على "كورنيش كاسر األمواج" في أبوظبي،
تحت شعار "عــام زاي ــد" ،خــال حصده  7كــؤوس ،واستطاع من
خاللها المتسابق محمد جاسم الباز استكمال مشوار تألقه في
فئة الجالس (جي بي  )1لكبار المحترفين ،بفوزه بكأس المركز
األول للمرة الرابعة على التوالي ،ليتصدر بذلك الترتيب العام
لهذه الفئة ،في حين حقق محمد إبراهيم بوربيع كأس المركز
الثالث في الفئة ،لتنحصر بذلك فرصة المنافسة على اللقب بينه
وبين زميله الباز.
وواصل عبدالرحمن العمر مشوار صدارته في البطولة ،عقب
فــوزه بكأس المركز الثالث في فئة (جــي بي  ،)2ليتصدر بذلك
الترتيب العام للفئة دون أي منافس.
ومن جانبه ،عاد المتسابق نواف الفرحان بقوة إلى منصات
التتويج ،عقب فــوزه بكأس المركز الثاني فــي فئة (جــي بــي )2
 ،skiوحقق المتألق يوسف الخلفان كأس المركز الثاني في فئة
(جي بي  ،)4في حين استطاع المتسابق الواعد أحمد الخضاري
تسجيل أول فــوز لــه فــي البطولة بكأس المركز الثالث فــي فئة
(جي بي  ،)4وحقق عبدالعزيز مطر كأس المركز الثالث في فئة
فري ستايل.
كما حقق المتسابق راشد الدواس كأس المركز األول في هذه
الجولة في فئة (جي بي  )4وحافظ على صــدارة الترتيب العام
للنقاط .
في حين لم يحالف الحظ بقية المتسابقين يوسف العبدالرزاق،
الــذي يشارك في فئة (جي بي  ،)1وعبدالعزيز النجدي وحمود
المضيان في فئة (جــي بي  )2بتحقيق أحــد المراكز المتقدمة،
لتعرض دراجاتهم المائية ألعطال فنية.

ال ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي ،م ــن خ ــال إن ـشــائــه أول مـيــدان
رماية أولمبي في الكويت لرماية األطباق الطائرة،
ومشاركته في تأسيس أول لجنة للرماية الكويتية.
وأشار إلى أن البطولة تشمل الرمايات األولمبية
لفئات الــرجــال والـسـيــدات والـنــاشـئـيــن ،وستشهد
مشاركة كبيرة من رماة وراميات النادي واالتحاد
الرياضي للحرس الوطني.
وأض ــاف أنــه سيتم إغــاق بــاب التسجيل مساء
الثالثاء المقبل ،حتى يتسنى للجان الفنية توزيع
المجموعات وعمل القرعة بين المشاركين ،مؤكدا
جاهزية الميادين والحكام المكلفين بإدارة مسابقات
البطولة.

عبيد العصيمي

الخرافي والنعيمي بطال «قفز المسيلة»
توج الفارس علي الخرافي من
نادي الكويت بلقب بطولة نادي
الـمـسـيـلــة لـقـفــز ال ـح ــواج ــز للفئة
المتقدمة على ارتـفــاع  130سم،
بعد نجاحه في تخطي الحواجز
دون أخ ـ ـطـ ــاء ،وت ـح ـق ـيــق أف ـضــل
األزم ـ ـنـ ــة ،وج ـ ــاء الـ ـف ــارس بــافـيــل
فــورن ـكــو م ــن م ــرك ــز ال ـكــويــت في
الـمــركــز الـثــانــي ،واح ـتــل الـفــارس
عبدالله العوضي المركز الثالث.
وف ــي بـطــولــة الـفـئــة المتقدمة
على ارتفاع 120ســم فاز الفارس

يوسف النعيمي بالمركز األول،
وبافيل فورنكو ثانيا ،والفارسة
فاطمة الغانم بالمركز الثالث.
وخطفت الفارسة روان الدريس
لقب الفئة المتوسطة على ارتفاع
110سم ،وجاء محمد موسي في
المركز الثاني ،وعبدالله العوضي
في المركز الثالث.
أمــا في ختام منافسات الفئة
الـمـبـتــدئــة عـلــى ارت ـف ــاع 100س ــم،
ف ـفــازت ال ـفــارســة غ ــاده المزيني
ب ــا لـ ـم ــر ك ــز ي ــن األول وا ل ـ ـثـ ــا نـ ــي،

وال ـفــارســة زيـنــة الـعـلــي بالمركز
الثالث.
وف ــي بـطــولــة الـفـئــة المبتدئة
نجح أكثر من  25فارسا وفارسة
في تخطي الحواجز دون أخطاء
التي شارك من أصل  62مشاركا.

االبطال على منصة التتويج
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ً
كاظمة يقدم مستوى مميزا ...والصليبيخات اكتفى بالصعود للممتاز
أظهرت مباراتا الجولة األولى للدوري الممتاز لكرة اليد األسبوع الماضي ،مدى تطور الفرق
المتنافسة وطموحاتها ،وكذلك استعداد كل فريق للدفاع عن حظوظه خالل مشوار المنافسة
على لقب البطولة ،وظهر ذلك جليا في المباراة األولى التي نجح خاللها السماوي في تخطي برقان
بصعوبة بالغة ،مما يؤكد ارتفاع مستوى األخير بشكل كبير.
وكشفت المباراة الثانية ،التي فاز فيها كاظمة على الصليبيخات بسهولة ،عن سعي األول إلى
مواصلة طريقه في المنافسة رغم العثرات التي تعرض لها ،وتوقف طموح األخير في الصعود
بين الخمسة الكبار« ...الجريدة» تسلط الضوء على أهم النقاط الفنية في مباراتي الجولة األولى من
الدوري الممتاز.
محمد عبدالعزيز

اثبتت المباراة األولى ،التي
فاز فيها السالمية على برقان
بنتيجة  ،25-26أن السماوي
مـسـتـمــر فــي طــريـقــه الـصـعــب،
وس ـي ـق ــات ــل ب ـك ــل ش ــراس ــة مــن
أجـ ــل ال ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى ال ـل ـقــب
ه ــذا ال ـمــوســم ،خـصــوصــا في
ظل الدفعة المعنوية الكبيرة
التي حصل عليها بعد تعادله
مع الكويت في ختام الدوري
العام ،خاصة في ظل امتالكه
عددا من الالعبين المميزين.
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال اإلج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي
عــانــى مـنــه أغـلــب العـبـيــه بعد
ن ـهــايــة الـ ـ ــدوري الـ ـع ــام لـظـهــر
بـمـسـتــوى أ ف ـضــل بـكـثـيــر مما
ق ــدم ــه أمـ ــام ب ــرق ــان الـ ــذي أكــد
أيضا رغم خسارته أنه صعد
ب ـيــن الـخـمـســة ال ـك ـبــار بــاحـثــا
عــن إ نـجــاز جديد يضاف إلى
سجله ،وانه يتطور من مباراة
ألخرى تحت قيادة جهاز فني
يتمتع بقدرات جيدة بقيادة

الجزائري محمد مسعودان.

كاظمة والصليبيخات
أما المباراة الثانية ،التي فاز
فيها كاظمة على الصليبيخات
بنتيجة  ،20-26فالموقف فيها
م ـخ ـت ـلــف ،فــال ـبــرت ـقــالــي يـسـعــى
جاهدا إلــى مواصلة طريقه في
البطولة بشكل جيد ،والظهور
ب ـم ـس ـتــوى أفـ ـض ــل م ــن الـ ـ ــدوري
ال ـع ــام ،رغ ــم خـســارتــه أح ــد أبــرز
العبيه وهو فيصل واصل بداعي
اإلصابة.
وظـ ـ ـه ـ ــر ذلـ ـ ـ ــك بـ ـ ــوضـ ـ ــوح مــن
ال ـتــول ـي ـفــة ال ـت ــي اع ـت ـم ــد عـلـيـهــا
م ــدرب ــه ال ـج ــزائ ــري رابـ ــح غــربــي
خالل اللقاء ،بعدما منح بعض
الالعبين الشباب الفرصة كاملة
إلثبات أنفسهم وقدموا مستوى
جيدا.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ل ــم
يـقــدم الصليبيخات المستوى

جانب من لقاء كاظمة والصليبيخات
المنتظر ،حيث عانى الفريق عدم
فاعلية الهجوم وغياب الحلول،
وتــواضــع مستوى الــدفــاع ،مما
يؤكد أن طموحات العبي الفريق
انـتـهــت بــالـتــأهــل بـيــن الخمسة

ال ـك ـبــار وف ــق إم ـكــانــات ـهــم ،حيث
ي ـع ـت ـمــد ال ـف ــري ــق ع ـل ــى عـ ــدد مــن
الع ـب ــي ال ـخ ـب ــرة ب ـجــانــب بعض
الـشـبــاب الـصــاعــد ،ويعتبر هذا
إنجازا بال شك مقارنة بظروف

االتفاق يوقف تقدم الهالل ويعزز موقف األهلي
واصــل االتفاق تألقه بقيادة
المدرب الوطني سعد الشهري،
وأضاف ضيفه الهالل المتصدر
إلى قائمة ضحاياه بفوزه عليه
 ،1-2أم ــس األول ،عـلــى اسـتــاد
األمير محمد بن فهد بالدمام،
فــي اف ـت ـتــاح الـمــرحـلــة ال ـ ــ 24من
الدوري السعودي لكرة القدم.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل ل ـ ــاتـ ـ ـف ـ ــاق م ـح ـم ــد
الكويكبي ( ،)57والسلوفاكي
ف ـي ـل ـي ــب كـ ـي ــس ( 86م ـ ــن رك ـل ــة
جزاء) ،وللهالل محمد الشلهوب
(.)4+90
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد االت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاق عـ ـلـ ــى
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات الـ ـ ـم ـ ــرت ـ ــدة ،ون ـج ــح
فــي التسجيل مــن إح ــداه ــا عن
طريق عبدالرحمن العبود ،لكن
حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي
التسلل (.)20
وشهدت بداية الشوط الثاني
تـحـسـنــا ف ــي اداء ال ـه ــال ال ــذي
ض ـغ ــط وس ـن ـح ــت لـ ــه ال ـفــرصــة
م ــرت ـي ــن ،ل ـكــن ت ــدخ ــل ال ـح ــارس
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري رايـ ـ ـ ــس م ـبــول ـحــي
والـ ـ ــدفـ ـ ــاع حـ ــرمـ ــه م ـ ــن اف ـت ـت ــاح
التسجيل.
وق ـ ــاد ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـبــود
هجمة مرتدة ومرر الكرة ألحمد

اح ـ ــداه ـ ــا ،وحـ ـص ــل ع ـل ــى رك ـلــة
جــزاء نفذها السلوفاكي كيس
بنجاح (.)86
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ــرابـ ـع ــة مــن
الـ ــوقـ ــت بـ ـ ــدل ال ـ ـضـ ــائـ ــع ،قـلــص
ال ـم ـخ ـض ــرم م ـح ـمــد ال ـش ـل ـهــوب
الفارق ،ليتوقف رصيد الهالل
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ع ـن ــد  49نـقـطــة
مقابل  33لالتفاق الخامس.

والعـ ـ ـب ـ ــي عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن ف ــرق
البطولة.
وي ـح ـس ــب لـ ـلـ ـم ــدرب ال ـصــاعــد
ف ـي ـص ــل ص ـ ـي ـ ــوان ،الـ ـ ـ ــذي تـمـكــن
ف ـ ــي أول تـ ـج ــرب ــة ل ـ ــه ف ـ ــي ع ــال ــم

التدريب من أن يحجز مكانا له
بين الخمسة الكبار بالعناصر
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي الـ ـف ــري ــق ،ول ـعــل
ال ـخ ـب ــرة الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ف ــي بـعــض
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،مـ ـث ــل م ـح ـم ــد ف ــاح

وحــامــد مــزعــل ويــوســف صيوان
وجـ ــراح خ ـيــرال ـلــه ،ك ــان لـهــا دور
أساسي فيما وصل اليه الفريق.

الدحيل يتوج بلقب الدوري القطري
للمرة السادسة

فوز األهلي

جانب من مباراة الهالل واالتفاق
الشيخ ،الذي ناولها على طبق
م ــن ذه ـ ــب ل ـم ـح ـمــد ال ـكــوي ـك ـبــي
فــي مواجهة الحبسي ،وسجل

الهدف األول ألصحاب األرض
(.)57
وف ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ان ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ـهـ ــال

لتعديل النتيجة ،استمر االتفاق
ف ــي ال ـه ـج ـمــات ال ـم ــرت ــدة ،وق ــاد
الظهير األ يـســر حسين السيد

وصبت النتيجة في مصلحة
األه ـ ـلـ ــي الـ ـث ــان ــي ،ال ـ ـ ــذي قـلــص
الفارق الى نقطة واحدة ،وأنعش
آماله بالمنافسة على اللقب بعد
ف ــوزه عـلــى مـضـيـفــه الـقــادسـيــة
-1صفر سجله معتز هوساوي
في الدقيقة  55من زمن اللقاء.
وساهمت الخسارة في تأزيم
مــوقــف الـقــادسـيــة ال ــذي توقف
رص ـيــده عـنــد  22نـقـطــة وب ــات،
مـطــالـبــا بــال ـفــوز ف ــي مـبــاريــاتــه
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ل ـض ـم ــان ال ـب ـق ــاء فــي
الدرجة األولــى ،خصوصا ُ بعد
ف ــوز ال ــرائ ــد عـلــى مضيفه أحــد
.1-3
(أ ف ب)

العبو الدحيل يحتفلون
توج الدحيل بطال للدوري القطري في كرة القدم
بفوزه على مضيفه الخريطيات -5صفر ،وخسارة
مطارده السد أمام مضيفه أم صالل  ،2-1أمس األول،
في افتتاح المرحلة العشرين.
ورفـ ــع الــدح ـيــل رص ـي ــده ال ــى  54ن ـق ـطــة ،وضـمــن
اللقب للمرة السادسة في تاريخه قبل المرحلتين
األخيرتين من البطولة ،بعد ان توقف رصيد السد
عند  46نقطة.
فــي الـمـبــاراة االول ــى ،سجل محمد موسي (،)25
واسماعيل محمد ( ،)37والمغربي يوسف العربي

( ،)56وال ـت ــون ـس ــي ي ــوس ــف ال ـم ـســاك ـنــي ( 82و)84
األهداف.
ورفع العربي رصيده الشخصي الى  24هدفا في
صدارة الهدافين بفارق هدف أمام المساكني.
وتـ ــوج الــدح ـيــل بــالـلـقــب لـلـمــرة الــراب ـعــة بـقـيــادة
مــدربــه ال ـجــزائــري جـمــال بلماضي ( 2011و2012
و 2017و ،)2018فيما قاده البلجيكي اريك غيريتس
( ،)2014والدنماركي ميكايل الودروب ( )2015الى
اللقبين األخرين.
(أ ف ب)

عمرو جمال يشد الرحال إلى هلسنكي الفنلندي «كهربا» ممنوع من هجوم «الفراعنة» بأوامر كوبر
أصـبــح مهاجم األهـلــي الـمـصــري عـمــرو جـمــال ،الـمـعــار لبيدفيست
الجنوب افريقي ،على أبــواب االنتقال إلــى نــادي هلسنكي الفنلندي،
الذي طلب الحصول على خدماته بشكل رسمي خالل الفترة الماضية.
واستقر عمرو جمال على التنازل عن مستحقاته مع النادي الجنوب
إفريقي من أجــل الرحيل عنه مطلع أبريل المقبل ،واالنضمام لنادي
هلسنكي.
وع ـقــد ج ـمــال جـلـســة خــاصــة م ــع عـبــدالـعــزيــز عـبــدالـشــافــي الـمــديــر
الرياضي باألهلي عضو لجنة الكرة ،وحصل على الموافقة بإعارته
للنادي الفنلندي ،لكن بشرط أن يقوم المهاجم الدولي بتسوية أموره

ً
مع بيدفيست أوال ،ومــن ثم يكون االتـفــاق بشكل مباشر بين األهلي
وهلسنكي على األمور المالية للصفقة.
ووضع األهلي  3شروط لالستغناء عن عمرو جمال ،األول الحصول
على مبلغ مليون و 500ألف يورو ،أي ما يعادل  35مليون جنيه مصري،
والثاني الحصول على نسبة  20في المئة من عائد بيع المهاجم الدولي
ً
ً
مستقبال ،والثالث إنهاء الالعب عالقته مع بيدفيست بعيدا عن األهلي
ودون أن تتحمل الخزينة الحمراء أي مبالغ.
ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة يوم االثنين المقبل ،سواء بإعالن
انتقال جمال للدوري الفنلندي بشكل رسمي.

رفض المدير الفني لمنتخب مصر ،هيكتور
ك ــوب ــر ،االع ـت ـم ــاد ع ـلــى م ـح ـمــود عـبــدالـمـنـعــم
"كهربا" ،المحترف بصفوف نادي اتحاد جدة
السعودي ،في مركز المهاجم الصريح خالل
المباراتين الوديتين أمام المنتخب البرتغالي
يوم  23ومنتخب اليونان  27مارس.
وقرر كوبر ضم مهاجمين صريحين ،حيث
يفاضل بين أكثر من مهاجم محلي ،الختيار
أحدهما ،لمعاونة أحمد حسن كوكا ،مهاجم
فريق سبورتنغ براغا ،في مواجهتي البرتغال

والـيــونــان ،ومــن ثم االستقرار على المهاجم
األساسي في مونديال روسيا.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـط ـيــر ب ـع ـثــة الـمـنـتـخــب
المصري إلــي سويسرا في  20الـجــاري لبدء
المعسكر السويسري.
ُيــذكــر أن كــوبــر سيعقد مــؤتـمــرا صحافيا
في  19الجاري ،للحديث عن تفاصيل معسكر
"الفراعنة" بسويسرا.
إلــى ذلــك ،قــال مدير منتخب مصر ،إيهاب
لهيطة ،إن األخير سيلعب مباراة ودية أخيرة

ً
األهلي يواجه إنبي بحثا عن حسم اللقب ...الليلة
يخوض األهلي مباراة إنبي في
الجولة الـً 29للدوري المصري ً
الممتاز ،رافعا شعار «الفوز بحثا
عن التتويج باللقب».

ً
يدخل األهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الكويت اختبارا
ً
قويا ،عندما يواجه إنبي في الجولة الـ 29للدوري المصري الممتاز.
ً
ً
ويخوض األهلي مباراة إنبي رافعا شعار "الفوز بحثا عن التتويج
ً
باللقب إكلينيكا" ،حيث إنه سيفوز بالدوري لو حصد نقاط المباراة
ً
اليوم ،ثم تعادل أو خسر المصري غدا أمام اإلنتاج الحربي ،أما إذا فاز
الفريق البورسعيدي فسيكون المارد األحمر على ُبعد "نقطة واحدة"
ً
من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري للمرة الـ 40في تاريخ النادي.
ً
ُ
األهلي يدخل اللقاء متربعا على القمة برصيد  72نقطة ،وحقق
الفوز في  23مباراة ولم يخسر سوى لقاء وحيد أمام المقاصة.
أوراق األهلي في مباراة الليلة معروفة ،إذ يعتمد حسام البدري
المدير الفني على وليد أزارو هداف الفريق ،ومروان محسن ،وأجايي،
وعلي معلول ،وأحمد فتحي ،وعمرو السولية ،ومعهم عبدالله السعيد
نجم الفريق ،وان كــان األخير تعرض لإلصابة في وجــه القدم ،ولم
يتحدد موقفه من لقاء اليوم قبل مثول الجريدة للطبعُ ،
ويدافع عن
عرين الفريق محمد الشناوي الذي ُيقدم عروضي جيدة هذا الموسم.
في المقابل ،يسعى إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ،واستمرار
األداء الجيد له هــذا الموسم ،حيث يحتل المركز الخامس برصيد
 40نقطة.
من جانبه ،قال خالد متولي مدرب إنبي لـ"الجريدة" إنه يعد الجميع
بمباراة كبيرة أمام المارد األحمر.
وأضــاف" :طلبت من الالعبين القتال في الملعب ،وبذل كل جهد،
وأن نكافح من أول إلى آخر دقيقة في المباراة ،واألهــم أن نستمتع
باألداء ونخوض المباراة كأنها لقاء كأس ،حتى إن كان وجودنا في
ً
المربع الذهبي أصبح صعبا".

جانب من مباراة سابقة لألهلي أمام إنبي

أمــام كولومبيا فــي األول مــن يونيو المقبل
بمدينة ميالنو اإليطالية ،موضحا أنه لن يتم
التفاوض مع فريق آخــر من أجــل إقامة لقاء
جديد قبل المشاركة في المونديال.
وأض ــاف" :اتفقنا على مـبــاراة كولومبيا،
وهـ ــي ال ـخ ــام ـس ــة الـ ـت ــي س ـن ـخــوض ـهــا وديـ ــا،
وسنكتفي بهذه المباريات ،التي تأتي أمام
ال ـبــرت ـغــال وال ـي ــون ــان وال ـكــويــت وكــولــومـبـيــا
وبلجيكا".

مكافآت لـ «طائرة األحمر»
بعد الفوز بالدوري
قــرر مجلس إدارة ال ـنــادي األهـلــي الـمـصــري برئاسة
محمود الخطيب صــرف مكافآت خاصة لالعبي فريق
ال ـكــرة الـطــائــرة "رجـ ــال" ،بـعــد الـنـجــاح فــي حـســم بطولة
الدوري ،عقب الفوز على سموحة بثالثة أشواط نظيفة،
في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس األول.
وفــاز األحـمــر بالشوط األول بنتيجة  ،15/25وحسم
الشوط الثاني بنتيجة  ،21/25وجــاء ت نتيجة الشوط
الثالث .20/25
مــن جــان ـبــه ،أب ــدى مـحـمــد مـصـيـلـحــي ،ال ـمــديــر الفني
لفريق األهلي للكرة الطائرة ،سعادته بحسم لقب الدوري
وعودته من جديد للقلعة الحمراء بعد غياب  3سنوات.
وق ــال مصيلحي إن "الـتـتــويــج بلقب الـ ــدوري يعتبر
إنجازا يحسب لمنظومة األهلي كلها ،بعد أن تضافرت
ً
ال ـج ـهــود ف ــي ال ـف ــوز بــال ـل ـقــب" ،مـضـيـفــا أن ــه ي ـهــديــه إلــى
الجماهير.
وأضاف أن عودة اللقب للقلعة الحمراء أمر طبيعي ،في
ظل إصرار الالعبين والروح التي كان لها دور في الفوز
بكل المباريات ،مشيرا إلى أن التتويج باللقب المحلي
ً
ً
سيكون دافعا قويا لالعبين قبل المشاركة في بطولة
إفريقيا ،التي ينظمها النادي ويستهدف الظفر بلقبها.
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ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎرﻛﻮس راﺷﻔﻮرد
ﺳﺠﻞ ﻣﺎرﻛﻮس راﺷﻔﻮرد
ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻟﻴﻘﻮد ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ إﻟﻰ اﻧﺘﺼﺎر ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
اﻟﻤﻤﺘﺎز.

ﻋﺰز ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪوري
اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم،
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺣ ـﻘ ــﻖ اﻧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎرا ﺛـﻤـﻴـﻨــﺎ،
وﺗ ـﻐ ـﻠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـﻴ ـﻔ ــﻪ ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل
 ١-٢أﻣــﺲ ،ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل
ﺧﻼل ﺳﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻟﺪوري.
ورﻓﻊ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ ٦٥
ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﺑﻔﺎرق
 ١٣ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻠﻒ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻟﻤﺘﺼﺪر ،اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺘﻮك ﺳﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎء ﻏﺪ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗـﺠـﻤــﺪ رﺻـﻴــﺪ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋﻨﺪ  ٦٠ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وأﻧـ ـﻬ ــﻰ ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ
اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻷول ﻣـﺘـﻘــﺪﻣــﺎ ﺑـﻬــﺪﻓـﻴــﻦ
ﺳ ـﺠ ـﻠ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣـ ــﺎرﻛـ ــﻮس راﺷـ ـﻔ ــﻮرد
ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ـﻴــﻦ  ١٤و ،٢٤ﺛ ــﻢ رد
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺑﻬﺪف وﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺳﺠﻠﻪ إﻳﺮﻳﻚ ﺑﺎﻳﻠﻲ ﻣﺪاﻓﻊ
ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﻄــﺄ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻣــﻰ
ﻓﺮﻳﻘﻪ.
ورﻏ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮق ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﻓــﻲ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻮاذ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣ ـ ـ ــﺪار ﺷ ــﻮﻃ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ،ﻧـﺠــﺢ
ﻣــﺎﻧـﺸـﺴـﺘــﺮ ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ ﻓ ــﻲ إﺑ ـﻄــﺎل
ﻗ ــﻮﺗ ــﻪ اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺤـ ــﺪ ﻣــﻦ
ﺧﻄﻮرة ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻤﺼﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ،واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ روﺑﺮﺗﻮ
ﻓـ ـﻴ ــﺮﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮ ،وﻛـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ ﺗـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮات

ﺷﺮﻳﻜﻬﻤﺎ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ.
وﺑ ــﺪأت اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ﺑــﺈﻳـﻘــﺎع ﻟﻌﺐ
ﺳــﺮﻳــﻊ ،وﻓ ــﺮض ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل ﺗﻔﻮﻗﻪ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة ﺧﻼل
اﻟــﺪﻗــﺎﺋــﻖ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳـ ـﺘ ــﺪ رﻛ ـ ـ ــﺰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻀ ـﻴ ـﻴــﻖ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻤﻠﻌﺐ ،وﻟﻢ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄي ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﺎه.
و ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ــﺪ ﻗـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ  ١٤ﺑـ ــﺎ ﻏـ ــﺖ
ﻣ ــﺎﻧـ ـﺸـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ ﻳـ ــﻮﻧـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ــﺪ ﺿ ـﻴ ـﻔــﻪ
ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﺑ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻠﻘﻰ راﺷﻔﻮرد ﻛﺮة ﻃﻮﻟﻴﺔ ،وراوغ
ﺗﺮﻳﻨﺖ أﻟﻜﺴﻨﺪر أرﻧــﻮﻟــﺪ ﺑﺒﺮاﻋﺔ،
ﺛﻢ ﺻﻮب ﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ راﺋﻌﺔ ﺳﻜﻨﺖ
ﺷﺒﺎك اﻟﺤﺎرس ﻟﻮرﻳﺲ ﻛﺎرﻳﻮس
ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ -١ﺻﻔﺮ.
وأﺷﻌﻞ اﻟﻬﺪف أﺟﻮاء اﻟﻤﺒﺎراة،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻋ ـ ـ ــﺰز ﻟـ ـﻴـ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﺿ ـﻐ ـﻄــﻪ
اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮﻣ ــﻲ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ،ﻟـﻜــﻦ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰه
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ أﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح
وروﺑﺮﺗﻮ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ.
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٢٣ﺗﻠﻘﻰ روﺑﺮﺗﻮ
ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،ﻛﺮة
ﻃ ــﻮﻟ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـﻄ ـﻴ ــﺮة داﺧ ـ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاء ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻟ ــﻮﻳ ــﺲ أﻧ ـﻄــﻮﻧ ـﻴــﻮ
ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ أﺣﺒﻂ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺒﺮاﻋﺔ،
ﺛﻢ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓﺎن دﻳﻚ ،ﻻﻋﺐ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ،اﻟﻜﺮة ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺔ رﻛﻨﻴﺔ
وﺳ ـ ــﺪدﻫ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺮأﺳـ ــﻪ ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﺮت
ﺑﺠﻮار اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﺗﻐﺮﻳﻢ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ  ٢٠أﻟﻒ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻏ ـ ّـﺮم اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻻﻧـﻜـﻠـﻴــﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ،أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ
ﺟـ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ــﺐ ﻏـ ـ ـ ـ ــﻮاردﻳـ ـ ـ ـ ــﻮﻻ ﻣ ـ ــﺪرب
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ،ﻣﺘﺼﺪر اﻟﺪوري
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ،ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ  20أﻟ ــﻒ ﺟﻨﻴﻪ
إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )ﻧﺤﻮ  28أﻟــﻒ دوﻻر(
ﺑﺴﺒﺐ وﺿــﻊ ﺷــﺎرة ﺻﻔﺮاء ﺗﺮﻣﺰ
إﻟﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻴﺎﺑﻪ.
وﻛــﺎن اﻻﺗـﺤــﺎد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﺘﺢ
إﺟ ــﺮاء ﺗــﺄدﻳـﺒــﻲ ﺑـﺤــﻖ ﻏــﻮاردﻳــﻮﻻ
ﻓﻲ  23ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎم
ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻮﺿﻊ
ﺷﺮﻳﻂ أﺻﻔﺮ اﻟﻠﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة
وﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ دﻋـﻤــﺎ ﻷرﺑـﻌــﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﺴﺠﻮﻧﻴﻦ
ﻓ ــﻲ إﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ،وأﻣ ـﻬ ـﻠــﻪ ﺣ ـﺘــﻰ

ﺟﻮﺳﻴﺐ ﻏﻮاردﻳﻮﻻ

اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣـ ــﺲ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎرس ﻟ ـﻴ ـﺸ ــﺮح
أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ.

وﺟـ ــﺎء رد ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ
ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺗ ـﻬ ــﺎم اﻟـﻤــﻮﺟــﻪ اﻟﻴﻪ
ﺑﺸﺄن رﻣﺰ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ،ﻣﻦ دون
ان ﻳﻌﺘﺬر ﻋﻦ ذﻟﻚ.
وأﻣـﻀــﻰ ﻏ ــﻮاردﻳ ــﻮﻻ ،اﻟﻤﻮﻟﻮد
ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑـ ــﺪور ﻓ ــﻲ ﻛـﺘــﺎﻟــﻮﻧـﻴــﺎ،
ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗــﻪ ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ وﻣ ــﺪرﺑ ــﺎ
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ،ﻋــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻻﻗـﻠ ـﻴــﻢ
اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ.
وﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻤ ــﺪرب ﺳـﻴـﺘــﻲ وﺿــﻊ
اﻟﺸﺎرة ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت دوري اﺑﻄﺎل
اوروﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻻرﺑﻌﺎء ﺿﺪ ﺑﺎزل
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻓﻲ اﻳﺎب ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،
ﻷن ذﻟـ ــﻚ ﻻ ﻳ ـﻌــﺪ ﺧ ــﺮﻗ ــﺎ ﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﺎري ﻟﻠﻌﺒﺔ.

وﻣـ ــﻦ ﻫ ـﺠ ـﻤــﺔ ﻣ ــﺮﺗ ــﺪة ﺳــﺮﻳ ـﻌــﺔ،
أﺿ ــﺎف راﺷ ـﻔــﻮرد اﻟـﻬــﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٢٤ﺣﻴﺚ
ﺗﻠﻘﻰ ﺧــﻮان ﻣﺎﺗﺎ "ﻃﻮﻟﻴﺔ" داﺧــﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠــﺰاء وأرﺟــﻊ اﻟﻜﺮة إﻟﻰ
راﺷـ ـ ـﻔ ـ ــﻮرد اﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ــﺪدﻫ ــﺎ ﺑ ـﻘــﻮة
إﻟ ــﻰ داﺧـ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎك ﻣـﻌـﻠـﻨــﺎ ﺗـﻘــﺪم
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ -٢ﺻﻔﺮ.
وﺗ ــﻮاﻟ ــﺖ ﻣ ـﺤ ــﺎوﻻت ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل،
ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ وﺟـ ــﺪ ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓﻲ
اﺧ ـ ـﺘـ ــﺮاق دﻓ ـ ــﺎع ﻣــﺎﻧ ـﺸ ـﺴ ـﺘــﺮ ،وﻟ ــﻢ
ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮرة اﻟ ـﻜ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻬــﺰ
اﻟﺸﺒﺎك.
وﻛﺎد ﻣﺎﺗﺎ ﻳﺤﺮز ﻫﺪﻓﺎ ﺳﺎﺣﺮا
ﻟﻤﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٣٨ﺣﻴﺚ
ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﻋ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺔ وﺳـ ـ ـ ــﺪد ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ
ﻣﺰدوﺟﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮة ﻣﺮت ﺑﺠﻮار
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻛ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻒ ﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮل ﺿ ـﻐ ـﻄ ــﻪ
اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮﻣ ــﻲ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﻼل
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮط اﻷول،
ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ ﺑﺎء ت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ،
ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻘﺪم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
-٢ﺻﻔﺮ.
وﻛﺎد ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓﺎن دﻳﻚ ﻳﺴﺠﻞ
ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٤٨ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ اﻟـ ـﻜ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺿ ــﺮﺑ ــﺔ رﻛ ـﻨ ـﻴــﺔ
وﺻ ــﻮﺑ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺮأﺳـ ــﻪ ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ــﺮت
ﻓــﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وواﺻــﻞ
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ،
وﺿﻐﻄﻪ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ،وﺻﻨﻊ ﺻﻼح
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻋــﺎﻧــﻰ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ.

راﺷﻔﻮرد ﻧﺠﻢ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺪ إﺣﺮازه اﻟﻬﺪف اﻷول
وﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٦٢أﺟﺮى ﻳﻮرﻏﻦ
ﻛ ـﻠــﻮب اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل
أول ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ،وأﺷــﺮك
أدم ﻻﻻﻧﺎ ﻣﻜﺎن أﻟﻴﻜﺲ أوﻛﺴﻠﻴﺪ
ﺗﺸﺎﻣﺒﺮﻟﻴﻦ.
وﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘـﻴــﺔ  ،٥٦اﻧـﺘـﻌـﺸــﺖ
آﻣـ ــﺎل ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻊ
اﻫﺘﺰاز ﺷﺒﺎك ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ،

ﺣـﻴــﺚ ﻣ ــﺮر اﻟـﻨـﺠــﻢ ﺳ ــﺎدﻳ ــﻮ ﻣــﺎﻧــﻲ
ﻋﺮﺿﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺮﻣﻰ ،ﺣﺎول إﻳﺮﻳﻚ
ﺑﺎﻳﻠﻲ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ،اﻟﺘﺼﺪي
ﻟ ـﻬــﺎ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ وﺟـﻬـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﺨـﻄــﺄ إﻟــﻰ
داﺧ ـ ـ ــﻞ ﺷـ ـﺒ ــﺎك ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻪ ،ﻟـﻴـﺼـﺒــﺢ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ .١-٢
و ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ــﺪ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ  ،٧٠ﺷ ـ ـ ــﺎرك
ﻣﺮوان ﻓﻴﻼﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺒﺪﻻء

ﺿـﻤــﻦ ﺻـﻔــﻮف ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻣﻜﺎن
راﺷ ـﻔــﻮرد ،وﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨٠دﻓﻊ
ﻛـ ـﻠ ــﻮب ﺑ ــﺎﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﺟ ـﻴــﻮرﺟ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮ
ﻓــﺎﻳ ـﻨــﺎﻟــﺪوم ﺑ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ أرﻧ ــﻮﻟ ــﺪ ،ﺛﻢ
أﺷ ــﺮك دوﻣـﻴـﻨـﻴــﻚ ﺳــﻮﻻﻧـﻜــﻲ ﺑــﺪﻻ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ أﻧﺪري روﺑﺮﺗﺴﻮن ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨٤ﻓــﻲ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻬﺠﻮم.

وواﺻ ـ ــﻞ ﻟ ـﻴ ـﻔــﺮﺑــﻮل ﻣ ـﺤــﺎوﻻﺗــﻪ
اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ وﺗــﺄﻟــﻖ ﺳــﺎدﻳــﻮ ﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة،
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎوﻻت ﺑـ ــﺎءت
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟـﻤـﺒــﺎراة ﺑﻔﻮز
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ .١-٢
)د ب أ(

ﻣﻴﺴﻲ ﻳﺮزق ﺑﺼﺒﻲ ﺛﺎﻟﺚ

روﻳﺲ ﻳﻤﺪد ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ

رزق اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ وزوﺟﺘﻪ أﻧﺘﻮﻧﻴﻼ روﻛﻮﺗﺴﻮ ﺑﺼﺒﻲ
ﺛﺎﻟﺚ أﺳﻤﻴﺎه ﺳﻴﺮو ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻧﺠﻢ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻏﺎب
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﻠﻘﺎ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ.
وﻋﻠﻖ ﻣﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "ﻓﻴﺴﺒﻮك" ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻳﻤﺴﻚ
ً
ً
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ" :أﻫﻼ وﺳﻬﻼ ﺳﻴﺮو!!! ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺳﺎرت
ً
ً
اﻷﻣﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺘﺎز .ﻫﻮ وواﻟﺪﺗﻪ ﺑﺤﺎل ﺟﻴﺪة ﺟﺪا .ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﻛﺜﻴﺮا!!!".
وﻛﺎن اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻨﺒﺄ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﻟﻴﻨﻀﻢ ﺳﻴﺮو
إﻟﻰ ﺷﻘﻴﻘﻴﻪ ﺗﻴﺎﻏﻮ ) 5أﻋﻮام( وﻣﺎﺗﻴﻮ )ﻋﺎﻣﺎن(.
ً
واﻟﺘﻘﻰ ﻣﻴﺴﻲ ) 30ﻋــﺎﻣــﺎ( وزوﺟـﺘــﻪ ﻓﻲ روزارﻳ ــﻮ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻲ  1996ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺪ أن ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺪأت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات،
وﺗﺰوﺟﺎ ﻋﺎم  2017ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ.
ووﻟﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺣﻴﺚ وﺻﻞ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻣﺮاﻫﻘﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،وﺧﺎض ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
ﺣﺘﻰ اﻵن .وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻻدة ،أﻋﻠﻦ ﻣﻴﺴﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ رﺣﻠﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ إﻟﻰ
ﻣﻠﻘﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪوري اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻟﻨﺎدي ﺻﺒﺎح أﻣﺲ.

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،أﻣــﺲ اﻷول ،أﻧــﻪ ﻣــﺪد ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺎرﻛﻮ روﻳﺲ
ﺣﺘﻰ .2023
وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺮوﻳﺲ ) 28ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019
وﻗﺎل روﻳﺲ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دورﺗﻤﻮﻧﺪ" :ﻣﻨﺬ 2012
وأﻧﺎ أرﺗﺪي ﻗﻤﻴﺺ ﺑﻮروﺳﻴﺎ ،وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ وﻓﺨﻮر ﺟﺪا ﺑﺄن
أﻋﻠﻦ اﻟﻴﻮم أﻧﻲ ﺳﺄﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ارﺗﺪاﺋﻪ".
وأﺿ ــﺎف" :ﻣﻨﺬ أن ﻛﻨﺖ ﺻﻐﻴﺮا ،ﻛﻨﺖ أﺣﻠﻢ ﺑــﺎرﺗــﺪاء
اﻟ ـﻘ ـﻤ ـﻴــﺺ اﻻﺻـ ـﻔ ــﺮ واﻻﺳـ ـ ـ ــﻮد" اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﺑ ـﺒــﻮروﺳ ـﻴــﺎ
دورﺗﻤﻮﻧﺪ.
وﻳﺘﻤﺘﻊ رو ﻳ ــﺲ ﺑﻤﻮﻫﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺮض
ﻻﺻﺎﺑﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،وﻫﻮ اﻻن ﻓﻲ ذروة
ﻣﺴﺘﻮاه ،وﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن اﺣﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺪرب ﻳﻮاﻛﻴﻢ ﻟﻮف ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل  2018ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.

زﻳﺪان ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻴﻨﻮﺗﻲ :ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﻮدة ﻧﻴﻤﺎر إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻐﺎ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم

ﻧﻴﻤﺎر

ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳــﺎم ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ اﻹﻗﺼﺎء
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ ﻟ ـﺒــﺎرﻳــﺲ ﺳ ــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن،
ﺑـ ـﻄ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻜ ــﺮة
اﻟـﻘــﺪم ،ﺑــﺪأت اﻟﺼﺤﻒ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻟﻬﺪاف
اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﻧـﻴـﻤــﺎر إﻟ ــﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،
ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﻴﻦ واﻟــﺪه
وﻧﺎدي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺪرب
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟــﺪﻳــﻦ
زﻳﺪان رﻓﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ "ﻋﻦ ﻻﻋﺐ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ".
وأوﺿﺢ زﻳﺪان ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ اﻧ ــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺘﺤﺪث
ﻋﻦ ﻻﻋــﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻳﻘﻪ"،
ﻣـﻠـﻤـﺤــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗ ـ ــﻪ اﻟـ ــﻰ اﻧـ ــﻪ ﻟﻦ
ً
ﻳﻔﺎﺟﺄ أﺑﺪا ﺑﺤﺼﻮل ﻋﺮض ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻛﻬﺬا
ﻳـﺼــﻞ اﻟ ــﻰ  400ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳ ــﻮرو ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم اﻟــﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮه
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ.

وﻗﺎل زﻳﺪان "ﻟﻦ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻻﻋﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻲ.
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ أي ﻧﺎد ﻷﻧﻪ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪرب اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ــﻲ ﺑــﺎﺑ ـﺘ ـﺴــﺎﻣــﺔ
ﻏﺎﻣﻀﺔ "دﻓـﻌــﻮا )ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳــﺎن ﺟــﺮﻣــﺎن( 222
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو )ﻟﻀﻢ ﻧﻴﻤﺎر( ،اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ .اﺗﺬﻛﺮ
اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻧﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ )ﻓﻲ ،(2011
دﻓﻊ  72ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ .ﺑﺪا اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻼ ﺟﻨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ ،وﺑﻌﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة
أﻋﻮام وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ  222ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ" ،ﻣﺆﻛﺪا "ﺑﻌﺪ
 10ﺳﻨﻮات ،ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺒﻠﻎ  400ﻣﻠﻴﻮن...
أو ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ".
ﻛـ ـﻤ ــﺎ رﻓـ ـ ــﺾ ﻣـ ـ ـ ــﺪرب ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ ارﻧ ـﺴ ـﺘ ــﻮ
ﻓ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺮدي اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋ ـﻤــﺎ ورد ﻓ ــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ
ً
اﻹﻋﻼم ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ذﻟﻚ "ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ".
ً
وﻗــﺎل ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي ردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺣﻮل ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ "ﺗﺒﺪو ﻟﻲ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ
اﻳ ــﻦ ﻇـﻬــﺮت وﻻ اﻳ ــﻦ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻟــﻦ
ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﺮف اﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ".

ﻗﺎل اﻟﻤﺪرب اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺰار ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻴﻨﻮﺗﻲ إن ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ "ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺨﺎﻣﺲ" ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأوﺿﺢ ﻣﻴﻨﻮﺗﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﻛﻤﺪرب ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ
 1978ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ" :ﻣﻴﺴﻲ ﻫﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺨﺎﻣﺲ" ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻠﻮك اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻫﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ دﻳﻴﻐﻮ
ﻣﺎرادوﻧﺎ ،واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﻟﻔﺮﻳﺪو دي ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ ،واﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻳﻮﻫﺎن ﻛﺮوﻳﻒ ،واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﺑﻴﻠﻴﻪ.
وﻗﺒﻞ  3أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻻت
ﻛــﺄس اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ روﺳـﻴــﺎ ﻣــﻦ  14ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟــﻰ 15
ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻗــﺎل ﻣﻴﻨﻮﺗﻲ إن اﻟـﻤــﺪرب ﺧــﻮرﺧــﻲ ﺳﺎﻣﺒﺎوﻟﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎدة
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮد ﻣﻴﺴﻲ ،وآﻧﺨﻞ دي ﻣﺎرﻳﺎ ﻧﺠﻢ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﻏﻮﻧﺰاﻟﻮ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ )راﻗﺼﻮ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ(.
وﻗـ ــﺎل ﻣ ـﻴ ـﻨــﻮﺗــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ إذاﻋ ـ ــﺔ "رﻳـ ـﻔ ــﺎدا" ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﻳﻨﺲ آﻳﺮس" :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ راﺋﻊ،
ﻣﻦ اﻵن وﻋﻠﻰ ﻣﺪار  3أﺷﻬﺮ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرب أن ﻳﻮﺣﺪ ﺟﻬﻮد ﻣﻴﺴﻲ
)د ب أ(
ودي ﻣﺎري وﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ".

روﻧﺎﻟﺪو ﻳﻨﻘﺬ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺦ إﻳﺒﺎر
أﻧ ـﻘ ــﺬ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﺒــﺮﺗـﻐــﺎﻟــﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻓﺮﻳﻘﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺦ ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﻪ اﻳ ـﺒ ــﺎر
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻔــﻮز  ١-٢أﻣــﺲ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻣﻨﺢ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ  ،٣٣ﻟ ـﻜــﻦ اﻳ ـﺒ ــﺎر ﻧ ـﺠــﺢ ﻓﻲ
إدراك اﻟـﺘـﻌــﺎدل ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،٥٠ﻗﺒﻞ ان
ﻳﻌﻮد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻫﺪف
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨٤راﻓﻌﺎ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ
 ١٨ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻬﺪاﻓﻴﻦ.
وﻫـ ــﻮ اﻟـ ـﻔ ــﻮز اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻨ ــﺎدي اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺳ ـﻘ ــﻮﻃ ــﻪ اﻣـ ــﺎم
اﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﻮل ،ﻓ ـﻌــﺰز ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﺑــﺮﺻـﻴــﺪ  ٥٧ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻣﻨﻲ
اﻳـﺒــﺎر ﺑﺨﺴﺎرﺗﻪ اﻟـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋﺸﺮة وﺑﻘﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ.
وﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟ ــﺬي ﺣﺠﺰ ﺑــﻪ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟــﻰ اﻟ ــﺪور رﺑﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ دوري اﺑﻄﺎل اوروﺑﺎ
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ،١-٢رﻏﻢ

ﻋﻮدة ﻧﺠﻤﻴﻪ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ
واﻷﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ﻃ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ــﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
ودﻓـ ــﻊ اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴــﻲ زﻳ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ زﻳ ــﺪان
ﺑــﺎﻟــﻮﻳـﻠــﺰي ﻏــﺎرﻳــﺚ ﺑــﺎﻳــﻞ اﺳــﺎﺳـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺴــﺎب اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻛــﺮﻳــﻢ ﺑـﻨــﺰﻳـﻤــﺔ ،اﻟــﺬي
ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
ﻣــﺎرﻛــﻮ اﺳـﻴـﻨـﺴـﻴــﻮ وﻟ ــﻮﻛ ــﺎس ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ،
ﺣﻴﺚ ﻓﻀﻞ اﺷﺮاك اﻳﺴﻜﻮ.
واﺿـ ـﻄ ــﺮ زﻳ ـ ـ ــﺪان إﻟـ ــﻰ اﺟ ـ ـ ــﺮاء ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
اﺿ ـﻄ ــﺮاري ﺑــﺈﺻــﺎﺑــﺔ اﻟـﻤــﺪاﻓــﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
راﻓــﺎﻳــﻞ ﻓ ــﺎران ﻓــﻲ رأﺳ ــﻪ ﻓــﺪﻓــﻊ ﺑﻨﺎﺗﺸﻮ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ).(٢٨
واﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺮ رﻳـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ اﻟ ــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ٣٤
ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ روﻧﺎﻟﺪو
ﻛﺮة ﺧﻠﻒ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﻓﻬﻴﺄﻫﺎ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪره وﺗﻮﻏﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﺳ ـ ــﺪدﻫ ـ ــﺎ ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ــﺎه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳـﻤـﻴــﻦ
اﻟﺤﺎرس اﻟﺼﺮﺑﻲ ﻣﺎرﻛﻮ دﻣﻴﺘﺮوﻓﻴﺘﺶ.
وﻛﺎد روﻧﺎﻟﺪو ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﻛ ـ ــﺮة ﺧ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻣــﻦ
ﻣــﺎرﺳ ـﻴ ـﻠــﻮ ،ﻓ ـﺘــﻼﻋــﺐ ﺑــﺄﺣــﺪ اﻟـﻤــﺪاﻓـﻌـﻴــﻦ
وﺳﺪدﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﺴﺮاه اﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺤﺎرس
دﻣﻴﺘﺮوﻓﻴﺘﺶ إﻟﻰ رﻛﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺜﻤﺮ ).(٤٢

وأدرك اﻳﺒﺎر اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻀﺮﺑﺔ رأﺳﻴﺔ
ﻹﻳﻔﺎن راﻣﻴﺲ اﺛﺮ رﻛﻠﺔ رﻛﻨﻴﺔ ).(٥١
وأﻫﺪر ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺪاﻓﻊ وﺗﻮﻏﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺪد
ﺑﺠﻮار اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﻤﻦ ).(٥٦
وأﻧﻘﺬ اﻟﺤﺎرس دﻣﻴﺘﺮوﻓﻴﺘﺶ ﻣﺮﻣﺎه
ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺪف ﻣ ـﺤ ـﻘــﻖ ﺑ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺎده ﻛـ ــﺮة ﻗــﻮﻳــﺔ
ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ رﻛﻨﻴﺔ
ﻛﺎد اﻟﻮﻳﻠﺰي ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﺎﻳﻞ ،ﻳﺘﺮﺟﻤﻬﺎ اﻟﻰ
ﻫﺪف ﺑﻀﺮﺑﺔ رأﺳﻴﺔ ﻣﺮت ﺑﺠﻮار اﻟﻘﺎﺋﻢ
اﻷﻳﺴﺮ ).(٦٢
ودﻓـ ـ ـ ــﻊ زﻳ ـ ـ ـ ــﺪان ﺑ ـﺒ ـﻨ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ وﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎس
ﻓﺎﺳﻜﻴﺰ ﻣﻜﺎن ﻛﺮوس واﻳﺴﻜﻮ ).(٧١
وﻣﻨﺢ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﻔﻮز ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺑﻀﺮﺑﺔ رأﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ،
اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ داﻧﻲ ﻛﺎرﻓﺎﺧﺎل
).(٨٤
وﺗ ـﺨ ـﺘ ـﺘــﻢ اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﻠ ـﻘــﺎءات
اﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﻮل ﻣ ـ ــﻊ رﻳ ـ ـ ـ ــﺎل ﺳ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻴ ــﺪاد،
واﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﻊ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ ،وﻻس
ﺑﺎﻟﻤﺎس ﻣﻊ ﻓﻴﺎرﻳﺎل ،واﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو ﻣﻊ
ﻟﻴﻐﺎﻧﻴﺲ.

ﻣﻴﺴﻲ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
4:30

أرﺳﻨﺎل  -واﺗﻔﻮرد

beINSPORTS HD2

7:00

ﺑﻮرﻧﻤﻮث  -ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
2:30

ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ  -ﺑﻴﻨﻔﻴﻨﺘﻮ

beINSPORTS HD4

5:00

ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ  -اﺗﺎﻻﻧﺘﺎ

beINSPORTS HD12

5:00

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس  -اودﻳﻨﻴﺰي

beINSPORTS HD4

5:00

ﻛﺎﻟﻴﺎري  -ﻻﺗﺴﻴﻮ

beINSPORTS HD8

8:00

ﺟﻨﻮى  -ﻣﻴﻼن

beINSPORTS HD4

10:45

إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن  -ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ

beINSPORTS HD4

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

روﻧﺎﻟﺪو ﻧﺠﻢ اﻟﺮﻳﺎل ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ

6:15

اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ – ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ

beINSPORTS HD3

8:30

ﻻس ﺑﺎﻟﻤﺎس  -ﻓﻴﺎرﻳﺎل

beINSPORTS HD3
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اقتنص روما ثالث نقاط ثمينة
بعدما أكرم ضيافة تورينو
بثالثية نظيفة أمس األول
على ملعب «األوليمبيكو» ،في
مستهل الجولة الـ 28بدوري
الدرجة األولى اإليطالي لكرة
القدم «السيري آ».

ف ــاز روم ــا عـلــى ضـيـفــه تــوريـنــو
 - 3صـفــر أم ــس األول ف ــي افـتـتــاح
الـمــرحـلــة الـثــامـنــة وال ـع ـشــريــن من
الدوري االيطالي لكرة القدم ،وضمن
االحتفاظ أسبوعا اضافيا بالمركز
الثالث.
وبعد شوط اول متكافئ وسلبي
الـنـتـيـجــة ،نـجــح رومـ ــا ف ــي افـتـتــاح
التسجيل اثــر ركنية وصلت منها
ال ـكــرة ال ــى الـجـهــة اليمنى فرفعها
التشيكي بــاتــريــك شـيــك أم ــام بــاب
المرمى ارتقى لها المدافع الدولي
الـ ـي ــون ــان ــي ك ــوسـ ـت ــاس م ــان ــوالس
وتــاب ـع ـهــا ب ــرأس ــه ف ــي ال ـش ـبــاك من
مسافة قريبة (.)56
وح ـص ــل رومـ ــا ع ـلــى رك ـل ــة حــرة
ثانية نـفــذت على رأس البلجيكي
راديـ ــا نــاي ـن ـغــوالن ،ثــم وص ـلــت الــى
دانييلي دي روسي فتابعها بيمناه
في الشباك (.)73
وفــي الدقيقة الثالثة من الوقت
بـ ــدل الـ ـض ــائ ــع ،اخ ـت ـت ــم لــورنـتـســو
بـيـلـيـغــريـنــي ال ـثــاث ـيــة إث ــر هجمة
مرتدة قادها البلجيكي ناينغوالن
ن ـف ـس ــه ،ومـ ـ ــرر الـ ـك ــرة الـ ــى ال ــدول ــي
االيطالي الذي تابعها في الشباك.
ورفع روما رصيده الى  56نقطة
من  28مـبــاراة بفارق  12نقطة من
 26ع ــن يــوفـنـتــوس ال ـثــانــي وبـطــل
المواسم الستة األخيرة ،و 13نقطة
عن نابولي المتصدر.
وكان روما أنزل في افتتاح تلك
المرحلة السابعة والعشرين السبت
ق ـبــل ال ـم ــاض ــي بـمـضـيـفــه نــابــولــي
خ ـس ــارة قــاس ـيــة ه ــي ال ـثــان ـيــة هــذا
الموسم للمتصدر (.)2-4
وتـ ـ ـ ــم تـ ــأج ـ ـيـ ــل م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ت ـلــك
المرحلة ،والتي كانت مقررة األحد

الماضي ،بعد وفاة المدافع الدولي
لنادي فيورنتينا دافيدي استوري
ال ـ ــذي ف ـ ــارق ال ـح ـيــاة ع ــن  31عــامــا
بسبب «ب ــطء فــي ضــربــات الـقـلــب»،
حسب ما اثبت التشريح الذي اجري
لـلـجـثــة .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،بـقــي رصـيــد
تورينو  36نقطة في المركز التاسع.

قمة نابولي واإلنتر
من جانبه ،يبدو نابولي مطالبا
بـ ـ ــرد ف ـع ــل س ــري ــع بـ ـع ــد خ ـس ــارت ــه
الموجعة ام ــام روم ــا ،عندما يحل
على انتر الخامس ،في حين يبحث
يــوف ـن ـتــوس الـمـنـتـشــي م ــن تــأهـلــه
االوروبي لالنقضاض على الصدارة
عندما يستقبل أودينيزي الحادي
عشر اليوم.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـب ـحــث إن ـت ــر عن
البقاء على مسافة قريبة من المراكز
المؤهلة لدوري االبطال ،بعد فوزه
مرتين في آخر  3مباريات.
وبـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ف ــري ــق الـ ـم ــدرب
ل ــوت ـش ــان ــو س ـبــال ـي ـتــي ف ــي طليعة
«سـ ـي ــري آ» ح ـتــى دي ـس ـم ـبــر ،اذ لم
يخسر فــي اول  16م ـبــاراة وتغلب
ع ـلــى م ـي ــان وتـ ـع ــادل م ــع نــابــولــي
ويوفنتوس ،تعرض لالنهيار الحقا
ولم يفز في  8مباريات ،واصبح على
بعد  18نقطة من المتصدر.
ويخوض انتر اللقاء بعد تأجيل
مواجهته المنتظرة ضد ميالن في
ديربي المدينة ،ليخوض مباراته
االولى منذ  24فبراير الماضي.
لكنه فاز مرة يتيمة في آخر 10
مواجهات ضد نابولي ( 4تعادالت
و 5خسارات) ،وفشل في هز شباكه
في آخر  3مباريات.

موناكو يبتعد بالمركز الثاني
ابتعد موناكو (حامل اللقب) بالمركز الثاني في
بطولة فرنسا لكرة القدم ،بفوزه السهل على مضيفه
ستراسبورغ  1-3السبت ،في افتتاح المرحلة التاسعة
والعشرين.
ورفــع موناكو رصيده إلى  63نقطة ،بفارق سبع
نـقــاط أم ــام مرسيليا الـثــالــث ال ــذي يحل ضيفا على
تولوز اليوم في ختام المرحلة.
ولم يخسر موناكو منذ نهاية نوفمبر الماضي،
لكنه تعثر في المرحلة السابقة بتعادله مع تولوز .3-3
ويشارك األول والثاني مباشرة في دوري ابطال
اوروب ـ ـ ــا ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ،بـيـنـمــا ي ـخ ــوض ال ـثــالــث

التصفيات التمهيدية المؤهلة لــدور المجموعات.
وبكر موناكو في افتتاح التسجيل عبر المونتينيغري
ستيفان يوفيتيتش فــي الدقيقة ا لـخــا مـســة ،وأدرك
ستراسبورغ التعادل بواسطة الكاميروني ستيفان
باهوكين في الدقيقة التاسعة عشرة.
ل ـك ــن ف ــرح ــة سـ ـت ــراسـ ـب ــورغ لـ ــم ت ـ ــدم طـ ــويـ ــا ،الن
البرتغالي روني لوبيش اعاد االفضلية الى موناكو
بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.
وعزز البرازيلي فابينيو النتيجة بإضافة الهدف
الثالث لحامل اللقب قبل نهاية الشوط االول بأربع
دقائق.

مانوالس نجم روما يحرز هدفه في مرمى تورينو
كـمــا أن نــابــولــي ال ــذي سـجــل له
ل ــورن ـت ـس ــي ان ـس ـي ـن ـيــي ف ــي آخ ـ ــر 3
م ـب ــاري ــات ،ل ــم يـخـســر ف ــي آخ ــر 26
مباراة خارج ملعبه في الدوري (رقم
قياسي للنادي).
ويـ ـخ ــوض ن ــاب ــول ــي ال ـمــواج ـهــة
بعد حلول يوفنتوس ،حامل اللقب
في المواسم الستة الماضية ،على

بـ ــدأت تـبـعــات ال ـخ ــروج المبكر
ل ــاع ـب ــة ال ـت ـن ــس ال ــروسـ ـي ــة م ــاري ــا
شارابوفا من بطولة «إنديان ويلز»
لألساتذة في الظهور ،حيث أعلنت
ال ــاع ـب ــة ان ـف ـصــال ـهــا ع ــن ال ـم ــدرب
الهولندي زفن غرونفيلد بعد فترة
طويلة من التعاون بينهما.
وسـقـطــت شــارابــوفــا المصنفة
األولـ ـ ــى ع ـل ــى ال ـع ـل ــم س ــاب ـق ــا أم ــام
ال ـي ــاب ــان ـي ــة نـ ــاومـ ــي أوس ـ ــاك ـ ــا فــي

أكد نجم كليفالند كافالييرز ،وصيف بطل دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،ليبرون
جيمس ،أمــس األول ،انــه لم يفكر بعد في مستقبله ،في حين انــه سيترك في يوليو فريقه
الحالي ،وان لوس انجلس ليكرز يشكل الفريق المثالي بالنسبة اليه.
وصرح «الملك» جيمس «سأكون حرا في نهاية الصيف .اعرف ان هذا األمر يحدث كثيرا
من التشويق واإلثارة».
وأضاف «عندما يحين الوقت ،سأفكر في األمر ،لكن هدفي اآلن هو تحضير فريقي لمباراة
الليلة ،واعمل على ان يستمر في تحسين أدائه».
وحسب موقع «دي رينغر» المتخصص ،حدد جيمس اربع مدن لمتابعة مسيرته هي لوس
انجلس ،وفيالدلفيا ،وهيوستن ،وكليفالند .وتابع افضل العب في الدوري اربع مرات
ً
والفائز باللقب ثالث مرات «لن أتحدث عن هذا األمر كثيرا .سأنكب على هذا
الملف الحقا ،لكن افهم ان السيناريو (االنتقال الى ليكرز) يثار كثيرا في
الوقت الراهن ،ألنهم يملكون المصادر المالية».
ويتضمن عقد جيمس ( 33عاما) بندا يتيح له ،اعتبارا من يوليو،
ترك فريق بداياته في دوري المحترفين الذي انضم اليه عام ،2003
وعاد اليه في  2014بعد اربعة مواسم متتالية مع ميامي (-2010
 )2014وتوج معه مرتين باللقب.
وكان اللقب الثالث لجيمس مع كليفالند ( )2016الذي حل وصيفا
مرتين أيضا ( 2015و.)2017

سقوط روكتس وغولدن ستايت في أمسية مخيبة
عــاش كـبــار دوري كــرة السلة
األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن أمـسـيــة
مخيبة ،أمس األول ،حيث توقفت
ال ـس ـل ـس ـلــة ال ــرائـ ـع ــة لـهـيــوسـتــن
روكتس من  17انتصارا متتاليا،
بخسارته أمام مضيفه تورونتو
را بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورز  ،108 -105و س ـق ــط
غولدن ستايت حامل اللقب أمام
مضيفه بورتالند ترايل باليزرز
.125-108
و خـســر كليفالند كافالييرز،
ال ــوص ـي ــف ،أمـ ــام مـضـيـفــه لــوس

الـمـتــأهـلـيــن إل ــى «ال ـب ــاي أوف»،
كايل الوري بـ 30نقطة ،وقاده إلى
الفوز الـ 48في  65مباراة.
وهي الخسارة األولى لهيوستن
روكتس منذ  26يناير الماضي.
وأهــدر غولدن ستايت ووريــرز،
حامل اللقب ،فرصة انتزاع صدارة
الـمـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة م ــن هـيــوسـتــن
روك ـتــس ،بخسارته أم ــام مضيفه
بورتالند ترايل باليزرز .125-108
وخاض غولدن ستايت ووريرز
الـمـبــاراة فــي غـيــاب نجمه ستيفن
كــوري ،المصاب في كاحله األيمن
منذ الخميس الماضي ،وسيغيب
عـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـغ ــد أم ـ ـ ــام مـضـيـفــه
مينيسوتا تمبروولفز.
وكـ ـ ـ ــان ك ـي ـف ــن دوران ـ ـ ـ ـ ــت أف ـض ــل
مسجل فــي ال ـم ـبــاراة ،بــرصـيــد 40
نقطة ،وأضاف كالي طومسون 25
نقطة ،بيد أن الـبــدالء تخلفوا عن
الموعد ،على غير عادتهم ،واكتفوا
بتسجيل  18نقطة فقط.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،تـ ــألـ ــق دام ـ ـيـ ــان
ل ـيــارد وس ــي ج ــاي مــاكــولــون في
صفوف بورتالند ترايل باليزرز،
بتسجيلهما  30و  28نقطة على
التوالي.
وهو الفوز التاسع على التوالي
لبورتالند ترايل باليزرز ،الذي عزز
موقعه في المركز الثالث بالمنطقة
الغربية ،فيما ُمني غولدن ستايت
بخسارته الخامسة عشرة في 66
مباراة.

كليبيرز يهزم كافالييرز
ديروزان نجم رابتورز وهاردن نجم هيوستن

ول ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـلـ ـيـ ـف ــان ــد

اوديـنـيــزي الجريح لخسارته آخر
 3مباريات.
ويـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوض ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
مــاسـيـمـيـلـيــانــو ال ـي ـغــري ال ـم ـبــاراة
منتشيا بـعــد تــأهـلــه المميز لربع
نهائي دوري ابطال اوروبــا ،بقلبه
تـ ـع ــادل ــه ذهـ ــابـ ــا عـ ـل ــى ارضـ ـ ـ ــه مــع
توتنهام االنـكـلـيــزي  ،2-2الــى فوز

ثـمـيــن  1-2االربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي في
لندن.
وفاز يوفنتوس  9مرات في آخر
 12مــواجـهــة ضــد أودي ـن ـيــزي ،كما
حصد النقاط في مبارياته السبع
في .2018
وت ـت ــرك ــز االنـ ـظ ــار ع ـلــى م ـب ــاراة
ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا الـ ـع ــاش ــر مـ ــع ضـيـفــه

ب ـي ـن ـي ـف ـي ـن ـتــو االخـ ـ ـي ـ ــر ،ل ـك ــن لـيــس
ألس ـب ــاب فـنـيــة ،وذلـ ــك بـعــد الــوفــاة
الصادمة لقائده استوري.
وبعد تحقيقه ستة انتصارات في
سبع مباريات ،يحل ميالن السابع
على جنوى الثالث عشر.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد م ـ ـيـ ــان مـ ــع م ــدرب ــه
الـ ـج ــدي ــد الع ـ ــب وس ـ ـطـ ــه ال ـس ــاب ــق

جينارو غاتوزو األمل في المنافسة
على احدى بطاقات دوري األبطال،
إذ لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته
الـ 13األخيرة في جميع المسابقات.

شارابوفا تنفصل عن مدربها الهولندي

جيمس لم يفكر بعد في مستقبله

أنجلس كليبرز  ،116-102ونيو
أورلـيــانــز بيليكانز أم ــام ضيفه
واشنطن ويزاردز .116-97
ووف ـ ـ ــت الـ ـقـ ـم ــة ال ـ ـنـ ــاريـ ــة بـيــن
متصدري المنطقتين الشرقية
وال ـغــرب ـيــة ب ــوع ــوده ــا ،وش ـهــدت
مـهــرجــانــا هـجــومـيــا ،ك ــان بطله
جـيـمــس هـ ــاردن نـجــم هيوستن
روك ـتــس ،ال ــذي سجل  40نقطة،
دون أن يجنب فريقه الخسارة
الرابعة عشرة هذا الموسم ،فيما
َّ
رد ع ـل ـيــه ن ـج ــم ت ــورونـ ـت ــو ،أول

رياضة

كــافــالـيـيــرز ،الــوص ـيــف ،أف ـضــل من
هيوستن روكتس وغولدن ستايت
ووريرز ،وخسر أمام مضيفه لوس
أنجلس كليبيرز .106-102
وفرض «الملك» ليبرون جيمس
نفسه نجما للمباراة ،بتسجيله 25
نقطة ،لكن  6العبين مــن صفوف
صاحب الضيافة سجلوا  14نقطة
على األقــل ،كــان أفضلهم توبياس
هــاريــس ،صــاحــب  23نـقـطــة ،ودي
أندريه دوردان والبديل مونتريزل
هاريل ( 20لكل منهما).
وأوق ـ ـ ـ ـ ــف واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ــزاردز
سـلـسـلــة  10ان ـت ـص ــارات مـتـتــالـيــة
لمضيفه نيو أور لـيــا نــز بيليكانز
عندما تغلب عليه .97-116
ُ
ويدين واشنطن ويــزاردز ،الذي
فــرض أفضليته مــن الـبــدايــة حتى
ال ـن ـهــايــة ،ووسـ ــع الـ ـف ــارق إل ــى 27
نقطة فــي إح ــدى فـتــراتـهــا ،بـفــوزه،
إلى أوتو بورتر صاحب  19نقطة
في  26دقيقة ،وماركييف موريس
صاحب  17نقطة.
وفـ ـ ــي ب ــاق ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ــاز
ساكرامنتو كينغز على أورالنــدو
مــاج ـيــك  ،88-94ودنـ ـف ــر نــاغـتــس
على لوس أنجلس ليكرز ،116-125
ويــوتــا جــاز على مضيفه ننفيس
غريزليز  ،78-95وميلووكي باكس
عـلــى ن ـيــويــورك نـيـكــس ،112-120
وديترويت بيستونز على شيكاغو
بولز  ،83-99وإنديانا بايسرز على
أتالنتا هوكس .87-112

الـ ـ ـ ـ ــدور األول ل ـب ـط ــول ــة «إن ـ ــدي ـ ــان
ويلز» .وتسعى شارابوفا ،الفائزة
بخمسة ألقاب في بطوالت «غراند
سالم» األربع الكبرى ،إلى استعادة
مستواها العالي بعد عودتها إلى
ال ـمــاعــب ف ــي أب ــري ــل  ،2017عقب
انتهاء فترة إيقافها التي امتدت 15
شهرا بسبب خرق قواعد مكافحة
المنشطات.
وع ــان ــت ش ــاراب ــوف ــا ( 30عــامــا)

الـمـصـنـفــة  41عــالـمـيــا م ــن إصــابــة
في ال ــذراع خــال األسابيع القليلة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،واضـ ـ ـط ـ ــرت بـسـبـبـهــا
إلـ ــى االن ـس ـح ــاب م ــن ب ـطــولــة دبــي
المفتوحة في فبراير الماضي.
وذكرت شارابوفا على موقعها
ب ــاالن ـت ــرن ــت« :ب ـع ــد أربـ ـ ــع س ـن ــوات
نــاج ـحــة ات ـس ـمــت ب ــال ـت ـح ــدي ،أود
ت ــوجـ ـي ــه الـ ـشـ ـك ــر إل ـ ـ ــى زف ـ ـ ــن ع ـلــى
إخــاصــه ال ــرائ ــع وعـمـلــه الـ ــدؤوب،

واألهـ ـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى الـ ـص ــداق ــة
التي جمعت بيننا والتي
ستستمر بعد فسخ هذه
الشراكة في العمل».
وأض ــاف ــت« :رغ ــم اتفاقنا
ً
معا على انتهاء عالقة العمل
ب ـي ـن ـنــا ،ك ـن ــت م ـح ـظــوظــة ل ــوج ــود
قائد مثله يشرف على تدريبي في
السنوات األربع الماضية».
(د ب أ)

شارابوفا

ةديرجلا
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آخر كالم
بروزوا كلمات
الكندري

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

اسكتوا الله يخليكم

عبدالمحسن جمعة

لــم يسبق لــي أن التقيت النائب د .عبدالكريم
الكندري ،كما أن فارق السن بيننا يستبعد فرضية
أن نكون قد تزاملنا في أي مراحل دراسية أو عمل،
إضافة إلى أن التوجه السياسي للنائب الكندري
يميل إلى النهج اإلسالمي السياسي ،كما أسمع
من بعض األصدقاء ،وهو يخالف توجهي ،لكن
عمق وشمولية وتشخيص النائب الكندري في
كلماته و طــر حــه فــي مجلس األ م ــة ال يضاهيها
أي سياسي في الحقبة الحالية ،وخاصة كلمته
األخ ـيــرة فــي اسـتـجــواب الــوزيــر ع ــادل الـجــارالـلــه
الخرافي.
ً
شخصيا عاصرت أهم رموز العمل السياسي
الكويتي والمفوهين في فنون الخطابة ،واستمعت
ً
إلى مئات من خطبهم حضوريا في قاعة البرلمان
والـنــدوات العامة ،من د .حمد الجوعان وسامي
الـمـنـيــس ود .أح ـمــد الــرب ـعــي وج ــاس ــم الـقـطــامــي
وحتى مسلم البراك ود .عبيد الوسمي ،ولكن ما
يعرضه ويشخصه د .عبدالكريم الكندري لواقع
البلد وأمراضه في خطبه هي كما السهل الممتنع،
الــذي يجمع بين الــرؤيــة األكاديمية والممارسة
السياسية الفعلية ،والتي توجه أصبع االتهام
ً
مباشرة إلى مواقع الخلل ،كما كانت كلمته أيضا
عند مناقشة ورقــة الحكومة أو رؤيتها للتنمية
المستدامة واالقتصادية األسبوع الماضي.
صراحة كلمات د .الكندري يجب أن تبروز في
إطارات للشعب الكويتي ليعرف حقيقة مشاكله،
وف ــي قــاعــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم لـيـعــي الـ ـن ــواب علل
ً
ممارساتهم وسبب مشاكل البلد ،وتراجعها أيضا
الحكومة والسلطة إذا كانت تريد حقيقة أن تصلح
حــال البلد وت ـطــوره ،وتــوقــف نــزيــف اإلخـفــاقــات،
وحالة اإلحباط المستشرية بين الناس.

موسيقى مستخدمي «فيسبوك» على ذوقهم
أعلنت "فيسبوك" إبــرام اتفاق ترخيص
مع "وورنــر ميوزيك" ،ثالث كبرى شركات
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـم ــوس ـي ـق ــي الـ ـت ــي ت ـت ـع ــاق ــد مــع
شبكة التواصل االجتماعي ،بغية تقديم

مجموعات موسيقية مكيفة بحسب ذوق
المستخدمين.
وس ـي ـتــاح لـمـسـتـخــدمــي الـشـبـكــة الـبــالــغ
عـ ــددهـ ــم مـ ـلـ ـي ــاري م ـس ـت ـخ ــدم الـ ـنـ ـف ــاذ إل ــى

***
أق ــر مـجـلــس األم ــة بـشـكــل مستعجل األس ـبــوع
الماضي قانون تضارب المصالح ،الذي يقع في
أكـثــر مــن  150صفحة ،وأعـتـقــد أنــه بعد عشرات
القوانين ،التي أقرت على مدى الـ 26سنة الماضية
لمحاربة الفساد ،بداية من قانون حماية األموال
العامة  1993وحتى قانون هيئة مكافحة الفساد
 ،2012مـ ــازالـ ــت ق ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد تـ ـت ــزاي ــد دون
عقاب لمسؤول كبير واحــد ،وقـيــادي التأمينات
ً
االجتماعية فهد الرجعان مازال هاربا ،وشبهات
تحوم حول عشرات الصفقات المدنية والعسكرية
والمناقصات العامة ،كما أن ترتيبنا الوطني في
مؤشرات ومدركات الفساد العالمية يكاد يقول لنا
في وجوهنا "أنتم فاسدون" ،لذا لم يعد للقوانين
فائدة في مكافحة الفساد بالكويت ،بل نحتاج إلى
محاكم تفتيش لتعالج هذا المرض المزمن الذي
تمكن من كل مفاصل الدولة.

األلمان يفضلون إلقاء موتاهم في البحر
رص ـ ـ ــد مـ ـتـ ـعـ ـه ــدو ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ً
ألمانيا إقباال متزايدا من األلمان
على د فــن جثامينهم فــي البحر
عند الوفاة.
وب ـح ـســب ت ـق ــدي ــرات االت ـح ــاد
األلـمــانــي لمتعهدي الــدفــن ،بلغ
عدد األفراد الذين تم دفن رفاتهم
ف ــي ب ـح ــري ال ـش ـم ــال والـبـلـطـيــق
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ن ـح ــو  20أل ــف
شخص.

ً
مجموعة "وورن ـ ــر" ،الـتــي تتضمن أعـمــاال
لكبار الفنانين ،مثل برينس وإد شيران
و"كولدبالي" وجوني هاليداي.
وق ـ ـ ــال أول ـ ـ ــه أوب ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ،ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عــن
المنتجات الرقمية فــي "وورن ــر" ،أمــس ،إن
"شراكتنا مع فيسبوك من شأنها أن تساعد
على تطوير تقنية البث التدفقي للموسيقى،
ّ
وتدر عائدات إضافية على الفنانين".
وشددت "وورنر" على نيتها التوصل إلى
"أفضل اتفاق ممكن" مع "فيسبوك" ،لتبرير
تــأخــرهــا ع ـلــى مـنــافـسـيـهــا "يــون ـي ـفــرســال"
و"س ـ ــون ـ ــي" ال ـل ــذي ــن س ـب ــق أن ت ـع ــاق ــدا مــع
شبكة التواصل االجتماعي خالل األشهر
الماضية.
وأوض ـ ـحـ ــت "ف ـي ـس ـب ــوك" أنـ ـه ــا ت ــري ــد أن
ت ـقـ ّـد م لمستخدميها تـجــر بــة مكيفة و فــق
حاجاتهم تسمح لها بعرض الموسيقى
ً
على "ماسنجر" و"إنستغرام" مثال.
ّ
وت ـشــكــل ه ــذه االت ـف ــاق ــات ال ـتــي تبرمها
"فـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك" مـ ـ ــع م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
ال ـم ــوس ـي ـق ــي وسـ ـيـ ـل ــة ل ـش ـب ـك ــة الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي لتعويض تأخيرها في مجال
ً
البث التدفقي اآلخذ في النمو ،وخصوصا
مقارنة بالعمالقين "آبل" و"غوغل".
(أ ف ب)

الحكومة لم تنصع ولم تخضع لتهديدات النواب المطير والطبطبائي
وهايف بمساء لة وزيــر الشباب والرياضة خالد الــروضــان ،بعد مسايرته
لطلبات هــؤالء النواب بمنع قرع جرس البورصة من قبل امــرأة ،بمناسبة
يوم الدعوة للمساواة في الحقوق مع الرجل ،وتحويل الحفل الغنائي في
حديقة الشهيد إلى مهرجان غنائي بالمارش الوطني" ،هذه الكويت صل على
النبي" كما يتصور عدد من الزمالء .الحكومة (وأقصد هنا السلطة بمعنى
حكومة الحكومة أي الحكومة الفعلية المكونة مــن الشيوخ فـقــط) ،كانت
منسجمة مع نفسها ومع قناعاتها بالمزايدة أو مسايرة التيار اإلسالمي
ً
ً
طالما ظل مشروع الحكم سليما بعيدا عن صــداع هذا التيار ،أما مشروع
الدولة ومستقبلها فليس هذا من أولويات السلطة ،فهو التيار اإلسالمي
ً
الذي يضفي شرعية الحكم على السلطة ،وهو حليفها "أحيانا" حين يظهرها
بالشكل الديمقراطي الـصــوري ،الــذي تتجاوب معه في مثل تلك القضايا
البعيدة عن التهديد بشرعية الحكم ،والتي هي في النهاية أفضل وسيلة
إلشغال الجمهور وتسخيف وعيهم السياسي وتسطيحه.
ماذا يعني أن تمارس الحكومة الرياء ،وتدعي أنها قرعت جرس البورصة
بصورة شكلية ،وتقلب الحفل الغنائي إلى حفل وطني ،فهذه أو تلك لم تكن
قضايا أساسية حسب ثقافة الحكم ،مثلما لم يكن تشويهها وجه الدولة
ً
وكيانها مــن ثمانينيات الـقــرن الـمــاضــي ،وإظـهــارهــا "شـكــا وري ــاء" بدولة
التقوى واإليمان ،فأحالت روح الدولة إلى مسخ "كافكا" بغياب الفرح والبهجة
حين منعت المهرجانات واالحتفاالت العامة ،وانحصرت بطوالتها في منع
عــازف عود بصالة فندق ،وتوزيع المباحث في الفنادق ،لنهر أي شخص
ً
لو تمايل طربا في حفل عام ،وبدأ سيل مهرجانات مسابقات حفظ القرآن
الكريم ،وأحيلت معارض الكتاب إلى فترينات كتب الطبخ وإطاعة الزوج من
أبواب اإليمان ،ودخلت حكومتها في سباق التنافس على مضمار الشرعية
الدينية مع القوى اإلسالمية المحافظة ،بعد أن تآكلت الشرعية الدستورية
من منتصف ستينيات القرن الماضي ،وبزغت بعدها دعوات الجهاد ضد
تدخل الكافر السوفياتي في أفغانستان ،وكان يجري تجنيد الشباب "على
عينك يــا تــاجــر" ...المهم أن تظهر الكويت نفسها بــدولــة التقوى واإليـمــان
ً
الروحيين ولو شكال ومواربة.
بماذا اختلف وضع الوزير خالد الروضان حين ساير إمالءات وتهديدات
النواب المطير والطبطبائي وهايف عن غيره من وزراء سابقين تقدميين،
وجدوا أنفسهم مجبرين على البصم لقرارات حكومة الحكومة ،حين تساير
وتزايد على التيار المحافظ ،في عام  96وقع وزير التربية الراحل د .أحمد
ً
الربعي على قــانــون منع االخـتــاط فــي التعليم العالي ،كــان أحمد رافضا
ً
ومعارضا للمشروع ،لكنه وقع في النهاية ،فكان رأي "حكومة الحكومة"،
الذي فرض على الراحل ،هو أن تكسب السلطة وتساير التيار الديني طالما
ً
ظل هذا التيار يدرك حدوده ،لم يستقل أحمد احتجاجا على موقف الحكومة،
ً
وكتبت حينها مقاال "في عهدك يا حضرة الوزير".
لماذا نعترض اآلن ،وننتقد النائب وليد الطبطبائي أو النائب محمد
ً
المطير ومحمد هايف ،فهم في النهاية يدركون تماما هذه الحكومة ونهجها
وعجزها المتأصل فيها ،وهم منسجمون مع قواعدهم االنتخابية وقناعاتهم،
ً
النائب وليد مثال يدرك بعمق قدرات وحدود الحكومات المتعاقبة للدولة،
فمن يستطيع أن يختلف معه حين يقول "حكومة عاجزة عن توزيع شنط
المسافرين في المطار بسرعة ،تتحدث عن تحويل الكويت إلى مركز مالي...
ً
ونستجوب وزير اإلعالم كي يخرج من الوزارة ويعين مديرا للطيران ...فهذا
ولدنا !!"...يبقى السؤال األخير :ماذا عن بقية نواب األمة ،لم يتكلم ولم يتحدث
أحد منهم ولو بكلمة واحــدة ،وللمفارقة لم يجد "ليبرل" اليوم من يتحدث
عنهم غير النائبين أحمد الفضل وخالد الشطي !...هل لنا أن نتحدث بعدها
عن قضايا حقوق اإلنسان والحريات السياسية والشخصية بكل أبعادها!
اصمتوا الله يخليكم.

مدرسو فلوريدا ...مسلحون

وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لــاتـحــاد،
شتيفان نويسر ،في تصريحات
لــوكــالــة األن ـب ــاء األلـمــانـيــة أمــس،
ً
إن "هناك تزايدا في الطلب على
ً
الدفن البحري" ،مرجحا أن يكون
السبب الرئيسي وراء ذلك تزايد
ً
التنقل بين السكان ،موضحا أن
ميزة الدفن البحري عدم الحاجة
إلى العناية بالمقابر.
(د ب أ)

وق ــع حــاكــم والي ــة ف ـلــوريــدا ريــك
سكوت ،الليلة قبل الماضية ،مشروع
قـ ــانـ ــون يـ ــؤيـ ــده ضـ ـح ــاي ــا مـ ـج ــزرة
إطالق نار في مدرسة في باركالند،
ويفرض قيودا على حيازة األسلحة
النارية ،ويمهد الطريق أمام تسليح
بعض الـمــدرسـيــن .ويــرفــع القانون
ال ـس ــن األدنـ ـ ــى لـ ـش ــراء أي نـ ــوع من
األسـلـحــة مــن  18إلــى  21عــامــا ،في
تــدبـيــر واج ــه مـعــارضــة واس ـعــة من

وفيات
الجمعية الوطنية لألسلحة النارية
(إن آر إيه) ،لوبي األسلحة األميركي
الواسع النفوذ.
ويتضمن أيضا "برنامج حراس"
ط ــوع ــي يـحـمــل اس ــم الـ ـم ــدرب آري ــو
فيس الذي قتل في المجزرة .ويسمح
البرنامج "بالمساعدة فــي منع أو
تخفيف الـهـجـمــات أث ـنــاء حدوثها
في حرم المدارس" ،بالسماح لبعض
المدرسين بحمل سالح.

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 :

 45عاما ،شيع ،رجال :الصليبية ،ق ،1ش ،6م ،16نساء :الصليبية ،ق،2
ش ،27م ،9ت60614004 :

سلطان محمد لفتة الشمري

 23عاما ،شيع ،رجال :العدان ،ق ،2ش ،11م ،22نساء :القرين ،ق ،4ش،5
م ،44ت52559955 :

صالح عبدالله خليفة الحليل

 68عاما ،شيع ،رجال :كيفان ،ق ،7ش ،74م ،1نساء :الزهراء ،ق ،2ش،203
م ،28ت66426600 ،96955800 :

عبدالله إبراهيم علي اليوسف

 12عاما ،شيع ،رجــال :صباح السالم ،ق ،5ش األول ،م ،10ج ،9نساء:
الزهراء ،ق ،8ش ،813م ،25ت25241860 ،66446330 :
 60ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،رج ـ ــال :حـسـيـنـيــة آل يــاس ـيــن ،ال ـم ـن ـصــوريــة ،ن ـســاء:
المنصورية ،حسينية الزهراء ،ت55558337 ،66222310 :
فاطمة محمد إبراهيم حسين أرملة حسن علي خباز
 82عاما ،شيعت ،رجال :القرين ،ق ،3ش ،17م ،22نساء :عبدالله المبارك،
ق ،2ش ،5م ،36ت99136616 ،99763783 :

ناصر محمود إبراهيم الهويدي

ً
وأضافت" :نظرا ألنهم بدأوا يجعلوننا ندفع
ثمن األكـيــاس ،فإننا لم نعد نستخدم الكثير
مـنـهــا .لـقــد اشـتــريــت حقيبة مــن الـقـمــاش،
وأسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا بـ ـك ــل م ـ ـ ــرة أذهـ ـ ـ ــب ف ـي ـهــا
للتسوق".
وانخفض عدد األكياس البالستيكية
الـمـتــداولــة فــي كولومبيا بنسبة  10في
المئة منذ أن بــدأت الحكومة فــي إجبار
المستهلكين على دفــع ثمن األكياس في
ً
يوليو الماضي ،وفقا لما ذكره مسؤولون.
وخ ـ ــال األشـ ـه ــر ال ـس ـتــة ال ـم ــاض ـي ــة ،بــدأ
منتجو األكياس البالستيكية بالفعل في
تـصـنـيــع أك ـي ــاس أك ـبــر وأقـ ـ ــوى ،م ــا شجع
الـمـسـتـهـلـكـيــن ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام عـ ــدد أق ــل
لفترة أطول .وانخفضت كمية البالستيك
المستخدم من جانب المنتجين بنسبة 27
في المئة.
(د ب أ)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

علي حمود منصور حمود

فاضل علي يوسف بوعباس

بالستيك كولومبيا ...قماش
هناك شيء مثير لالهتمام يحدث في المتاجر
الكبيرة (السوبر ماركت) في كولومبيا ،حيث كان
من الطبيعي رؤية الناس يخرجون وهم يحملون
األكياس البالستيكية ،غير أن هذا المشهد أصبح
غير معتاد على نحو متزايد.
ويمكن اآلن رؤية الكولومبيين يتسوقون وهم
يحملون حقائب من القماش تبيعها لهم المتاجر
الكبيرة ،إضــافــة إلــى الـســال وحقائب التسوق
ذات العجالت.
وفي بلد غير مشهور بمستوى الوعي البيئي
حكومية مستمرة ضد
الـعــالــي ،يـبــدو أن حملة
ُ
ً
األكـيــاس البالستيكية بــدأت تحدث تغييرا في
نمط التفكير.
وتحدد المتاجر الكبيرة اآلن  20بيزو (01.0
ً
دوالر) ثمنا لكل كيس من البالستيك ،وسيرتفع
ً
السعر بمقدار  10بيزو سنويا ،حتى يصل إلى
 50بيزو.
وقالت إليانا ،التي تعمل سكرتيرة" :أعتقد أن
اإلرغام على دفع ثمن األكياس البالستيكية أمر
جيد ،ألن ُّ
تكبد تكلفة مالية يدفع الناس إلى أن
ً
يكونوا أكثر وعيا بضرورة حماية البيئة".
ً
وذكرت تيريزا أفيندانو ( 52عاما)" :كنت آخذ
األكياس البالستيكية المختلفة ألدوات النظافة
والمواد الغذائية والحلويات ومنتجات المطبخ،
ومع هذه الممارسة الجديدة (دفع ثمن األكياس)،
يدرك المرء أنه ليس هناك حاجة ألكياس كثيرة".

حسن العيسى

 27عاما ،شيع ،رجال :الجابرية ،ق ،10ش ،13م ،14نساء :مبارك الكبير،
ق ،1ش ،7م ،44ت99624417 ،69995530 ،60005233 ،90905245 :
منيرة مبارك سلطان العاوي زوجة فهيد حمد الهاشمي
 87عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،مقبرة صبحان ،رجال :العزاء في
المقبرة فقط ،نساء :المنقف ،ق ،1ش ،166م ،21ت99655359 ،99050516 :
بدرية إبراهيم البصيري أرملة عيسى عبدالعزيز الخضير
 93عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :العزاء في المقبرة فقط،
نساء :كيفان ،ق ،2ش صالح زيد النمش ،م ،5ت99623816 ،66586030 :

عبدالسالم صالح هزاع الهزاع

 82عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :بيان ،ش ،14ق ،2م،149
نساء :جابر العلي ،ق ،2ش ،12م ،27ت90906840 ،66867616 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:44

العظمى

25

الشروق

06:03

الصغرى

13

الظهر

11:58

أعلى مد

ً
 07:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 05:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:54

ً
أدنى جزر  01:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:10

ً
 12:08ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

