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الكويت :اإلفالت من العقاب
بسورية أنتج أبشع االنتهاكات
● الجارالله :االنتصار على اإلرهاب لم يبدد خطره وسنسعى إلحياء مسيرة السالم بالمنطقة
● «الحل السياسي وفق قرارات مجلس األمن وبيان جنيف 1السبيل الوحيد لتسوية شاملة»
رأى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله
أن اإلفالت من العقاب في سورية كان له دور
كبير في استمرار أبشع االنتهاكات لقرارات
م ـج ـلــس األم ـ ــن وق ــوان ـي ــن ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
ً
م ـع ـت ـبــرا أن ت ـلــك األزم ـ ــة تـمـثــل "أك ـب ــر كــارثــة
إنسانية" ،بما أنتجته من دمار هائل ،تسبب
في عشرات اآلالف من القتلى والجرحى ،إلى
جــانــب أكـبــر عــدد مــن الالجئين والنازحين
في العالم.
وأكـ ــد ال ـجــارال ـلــه ،ف ــي كـلـمــة ال ـكــويــت أم ــام
ال ـ ــدورة ال ـ ــ 45لمجلس وزراء خــارجـيــة دول
مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي ف ــي بـنـغــادش
أم ــس ،أن "ال ـحــل الـسـيــاســي فــي ســوريــة هو
السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة
تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وفق
ق ــرارات مجلس األمــن ذات الصلة ،والسيما
ال ـق ــرار  2254وب ـي ــان جـنـيــف 1ل ـعــام ،"2012

ً
مجددا سعي الكويت بالتعاون مع بقية الدول
األعضاء في المجلس إلنهاء هذه الكارثة".
وأشار إلى أن "االنتصارات التي تحققت ضد
التنظيمات اإلرهابية لم تبدد خطرها الذي ال
ً
يــزال ماثال أمامنا يهدد أمننا والعالم أجمع،
ويقوض استقرارنا ومستقبل أجيالنا ،األمر
ا ل ــذي يتطلب ا س ـت ـمــرار مساعينا ومضاعفة
جهودنا بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء
على هذه اآلفة الخطيرة".
ودع ــا إل ــى "الـبـحــث فــي سـبــل تـعــزيــز عملنا
اإلسـ ــامـ ــي ال ـم ـش ـت ــرك ل ـن ـت ـم ـكــن م ــن مــواج ـهــة
التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية
ً
الـتــي يواجهها عالمنا اإلس ــام ــي" ،مبينا أن
"جسامة التحديات وعظم المخاطر يتطلبان
ً
ً
عمال وجهدا مشتركين لمواجهتهما".
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ل ـفــت ال ـجــارال ـلــه إل ــى أن
"مسيرة السالم مازالت متعثرة بسبب تعنت

إسرائيل وإصرارها على تحدي اإلرادة الدولية،
ً
وعدم تطبيق قرارات مجلس األمن" ،مشددا على
أن "الكويت ،من خالل عضويتها غير الدائمة
في مجلس األمــن ،تحمل على عاتقها السعي
الجاد بالتعاون مع بقية األعضاء إلحياء ذلك
الملف وتحريكه ،إليجاد تسوية شاملة تنهي
هذا الصراع ،وتعيد للعالم أمنه واستقراره".
وجدد إدانة الكويت واستنكارها الستهداف
الـسـعــوديــة ب ـصــواريــخ بالستية زعــزعــت أمــن
ً
المملكة وروعت اآلمنين فيها ،مشيدا بجهود
دول التحالف العربي بقيادة الرياض لمعالجة
األوضاع اإلنسانية في اليمن.
وت ـم ـن ــى الـ ـج ــارالـ ـل ــه لـ ـلـ ـع ــراق الـ ـنـ ـج ــاح فــي
ً
انتخاباته النيابية المقبلة ،آ م ــا أن تعكس
نتائجها تمثيل كل مكونات الشعب العراقي،
ً
صيانة لوحدته وتماسكه ،واستعدادا لمرحلة
إعادة البناء.
10

اقتصاديات

شركات االستثمار تجهز
ً
عروضا إلدارة محافظ
خارجية للمهتمين بالسوق

«الشال» :إلغاء المؤشر
السعري القديم
في البورصة إنجاز
18

«كوادر وطنية لحماية المحطات على مدار الساعة»
●

فهد الظفيري

كشف وزير النفط وزير الكهرباء
والماء بخيت الرشيدي أن الوزارة
وضعت ،بالتنسيق مع «الداخلية»،
ً
ح ـل ــوال لـمـنــع ال ـســرقــات ال ـتــي تتم
فـ ــي م ـح ـط ــات ال ـن ـق ــل ال ـك ـهــربــائــي
والخطوط الهوائية ،منها توفير
ح ـ ــراس ـ ــة ب ـ ـ ـكـ ـ ــوادر وطـ ـنـ ـي ــة ل ـت ـلــك
المحطات ،على مــدار الساعة ،في

ط ـ ــرق ال ـس ــال ـم ــي وب ـ ــر الـصـلـيـبـيــة
وكبد  -الوفرة ،إلى جانب التعاقد
مع شركات أمن للقيام باألمر نفسه.
وأضــاف الرشيدي ،في إجابته
عـ ــن سـ ـ ـ ــؤال ب ــرلـ ـم ــان ــي م ـ ـقـ ــدم مــن
النائب فيصل الكندري وحصلت
«ال ـجــريــدة» عـلــى نسخة مـنـهــا ،أن
ً
الـ ـ ـ ــوزارة أب ــرم ــت عـ ـق ــودا ل ـحــراســة
المحطات الرئيسية ،وأخرى إلقفال
ال ـم ـح ـطــات ب ـمــواص ـفــات ٠٤

اتفاق بشأنه بين «الهيكلة» و«الخدمة المدنية»
●

فهد التركي

أعـلـنــت وزيـ ــرة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح
ً
أن اتفاقا أبــرم بين برنامج إعــادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة
المدنية ،يقضي بـصــرف د عــم العمالة الوطنية
في الجهات غير الحكومية ،في موعد أقصاه 25
من كل شهر.

محليات

الجارالله مترئسا وفد الكويت في دورة
وزراء خارجية « التعاون اإلسالمي» أمس

محليات
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العفاسي :تسوية الخالف بين
رئيس وأمناء «مكافحة الفساد»
«الهيئة استأنفت عملها بانسيابية»
كشف وزير العدل وزير األوقاف
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة د .ف ـهــد
العفاسي أنه تمت تسوية الخالف
ال ــذي نـشــب بـيــن رئـيــس وأعـضــاء
مجلس األمناء في الهيئة العامة
ً
لمكافحة الفساد (نزاهة) ،مبينا أن
الهيئة استأنفت عملها بانسيابية،
عقب هذه التسوية.
وق ــال العفاسي ،فــي رده على
س ـ ـ ـ ـ ــؤال ل ـ ـل ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـمــر ٠٤

وقالت الصبيح ،في إجابتها عن سؤال للنائب
خالد العتيبي ،إنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة
المدنية فــي  11مــارس الماضي ،إلج ــراء مناقلة
إلتمام صرف الدعم المقرر لهذه الفئة ،مؤكدة عدم
وجود أي خطأ في صرفه.
وكشفت أن الدمج الفعلي بين برنامج إعــادة
الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة تم في 1
أبريل الماضي ،حيث تم دمج ميزانيتي الجهتين
للسنة المالية .2019-2018
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«حماية المنافسة» :جولة على مكاتب
الخدم بالمحافظات لكشف «االحتكار»

ناصر الصباح :الشباب بناة
المستقبل ومستعدون
لتذليل صعوباتهم

العازمي لـ ةديرجلا•:
حازمون في مواجهة
«الغش» ولن نتساهل

16

الرشيدي :شركات أمن لحراسة الصبيح 25 :من كل شهر أقصى موعد
الكيبالت الكهربائية
لصرف دعم العمالة الوطنية

٠٣

١٠

اتحاد العقاريين %8.2 :انخفاض «الوطني» :تراجع ترسية
العقود في الكويت
نسبة شغل «االستثماري»
خالل الربع األول
و %13.2في إيجاراته

١٦

محليات

ً
لبنان ينتخب للمرة األولى «نسبيا»
٣٢

العدواني لـ ةديرجلا•:
 9مسنين كويتيين في
«اإليواء» من بين  53ألفًا

سيارات

٢٧
إنفينيتي  QX80الجديدة...
ملكة الجمال والتفاصيل

العجمي :الجهاز حريص على الوقوف بالمرصاد ألي مخالفات
دوليات

أعلنت إدارة جـهــاز حماية المنافسة أن فــرق الضبطية القضائية
التابعة لها قامت على مدار  3أيام بجوالت على مكاتب الخدم بمختلف
ً
المحافظات ،وخصوصا في حولي والفروانية وجليب الشيوخ؛ للكشف
عن أي اتحادات احتكارية في سوق العمالة المنزلية.
وصرح رئيس مجلس إدارة الجهاز راشد العجمي ،بأن هذه الحملة
جاءت للتأكد من عدم إجراء تلك المكاتب أي اتفاقات فيما بينها لإلضرار
ً
بالمنافسين ،وعدم استغالل السوق المحلي؛ وذلك تفعيال لدور الجهاز.
وأوض ــح العجمي أن فــرق الضبطية نبهت أصـحــاب المكاتب إلى
ً
ضرورة التقيد بقوانين الدولة التي تنظم سوق العمالة ،الفتا إلى أن
ذلك يأتي في إطار تفعيل مواد القانون  2017/ 10بشأن حماية المنافسة،
التي من أجلها أنشئ الجهاز.
٠٤

تركيا ...تروي للعالم حكاية
الطبيعة الساحرة
٢٩

٣٣

أوروبا تحصل على
«أدلة نتنياهو» ...وماكرون
يحذر من حرب
ً
ً
انتخابيا في بيروت أمس (رويترز)
صندوقا
موظفتان لبنانيتان حكوميتان تتسلمان

واشنطن تعيد «أسطول الشمال» لمواجهة روسيا طارق صالح يتقدم على ضفة «المندب»
فــي خ ـطــوة ربـطـهــا مــراق ـبــون ب ـقــرار حلف
شمال األطلسي (الناتو) في فبراير الماضي،
تكليف واشنطن إعادة تشكيل قيادة موحدة
جديدة لشؤون الحلف ،لحماية النقل البحري
بين أوروب ــا وأميركا الشمالية فــي مواجهة
روسيا والصين ،أعلنت البحرية األميركية
إع ــادة إنـشــاء أسطولها الـثــانــي ،بعد نحو 7
س ـن ــوات م ــن تـفـكـيـكــه ،ف ــي وق ــت تـضــع وزارة
ً
الدفاع األميركية التصدي لموسكو محورا
الستراتيجيتها العسكرية.

وقـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـيـ ـ ــرال جـ ـ ــون ري ـ ـت ـ ـشـ ــاردسـ ــون،
ق ــائ ــد ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـب ـح ــري ــة ،أمـ ــس األول ،إن
«استراتيجيتنا الدفاعية تعلن أننا عدنا إلى
حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في
ً
ظل مناخ أمني يــزداد تعقيدا وينطوي على
تحديات كبيرة».
وأضاف ريتشاردسون أن «األسطول الثاني
سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات واإلدارة،
باستخدام السفن والـطــائــرات والـقــوات على
الساحل الشرقي وشمال المحيط األطلسي».

وف ــي  2011ت ــم تـفـكـيــك األس ـط ــول لتوفير
النفقات ،ألسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية،
ومـنــذ ذلــك تـبــدي روسـيــا الـمــزيــد مــن الـحــزم،
باستعراض قوتها العسكرية في صراعات
مثل أوكرانيا ،وسورية ،مما زاد التوتر بين
قطبي الحرب الباردة.
وقـ ــال ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ه ــذا الـ ـع ــام ،في
استراتيجية دفــاعـيــة جــديــدة ،إن «التصدي
لروسيا والصين سيكون أولوية ،في أحدث
مؤشر لتغير األولويات ،بعد أكثر من ٠٤

رياضة

37

تحشيد إماراتي في سقطرى يغضب الحوثيين وهادي
س ـي ـط ــرت ق ـ ـ ــوات مـ ــن ال ـج ـيــش
الـيـمـنــي ي ـقــودهــا الـعـمـيــد ط ــارق
صالح ،بدعم من قــوات إماراتية،
على سلسلة جبلية استراتيجية
وم ــواق ــع لـجـمــاعــة «أن ـص ــار ال ـلــه»
ال ـحــوث ـيــة بـمـحـيــط م ـفــرق الـمـخــا
وال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرح عـ ـ ـل ـ ــى ضـ ـ ـف ـ ــة م ـض ـي ــق

المندب ،وقطعت طرق اإلمداد عن
المتمردين بجنوب اليمن.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،تـ ـص ــاع ــد
التوتر الــذي يشوب العالقة بين
حكومة الرئيس هادي وأبوظبي،
ال ـح ـل ـيــف األس ــاس ــي ف ــي تـحــالــف
دعـ ـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة ،ع ـلــى ٠٤

الريال لتعكير موسم
برشلونة الخالي من الهزائم

ةديرجلا

•
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محليات

لتذليل صعوباتهم
ومستعدون
المستقبل
بناة
الشباب
الصباح:
ناصر
ً

التقى أعضاء اللجنة اإلشرافية لمشروع «كفو» وأشاد بتأسيس منصة كفاءات شبابية تماشيا مع «رؤية »2035

ً
ناصر الصباح متحدثا في اللقاء

خلق طاقة
ذاتية
ومتجددة
لدى الشباب
للدفع بهم
في مختلف
األنشطة

اإلبراهيم

اإلبراهيم يلقي كلمته

أكـ ــد ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ نــاصــر
الصباح أن الشباب الكويتيين هم بناة
ً
المستقبل ،ونـسـعــى دائ ـمــا إل ــى تذليل
الـصـعــوبــات كــافــة أمــامـهــم فــي مختلف
ً
المجاالت ،تنفيذا لتوجيهات سمو أمير
الـبــاد القائد األعـلــى للقوات المسلحة
ً
الشيخ صباح األحمد ،الذي يؤكد دائما
في خطاباته السامية أهمية دور الشباب
الكويتي وأنـهــم عصب الـبــاد والـثــروة
الحقيقة للكويت.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ل ـقــاء الـشـيــخ نــاصــر
الصباح في دار اآلثار اإلسالمية ،أمس،
أعضاء اللجنة اإلشرافية لمشروع "كفو"
الــذي يعتبر أحــد المشاريع الشبابية،
وذل ـ ــك ب ـح ـضــور وك ـي ـلــة وزارة ال ــدول ــة

لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح
ورئـيــس اللجنة اإلشــرافـيــة فــي مشروع
"كـفــو" المستشار فــي الــديــوان األمـيــري
الدكتور يوسف اإلبراهيم.
وقال النائب األول في كلمة باللقاء،
إن مـ ـ ـش ـ ــروع "كـ ـ ـف ـ ــو" وط ـ ـنـ ــي ش ـب ــاب ــي
ل ـتــأس ـيــس م ـن ـصــة تـ ـع ــرض ال ـك ـف ــاءات
الـشـبــابـيــة ف ــي بـلــدنــا ال ـكــويــت وتـطــور
وتـ ـس ــاع ــد األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي ال ـت ــواص ــل
ً
والـتـعــاون بينهم ،وتــأتــي تماشيا مع
رؤية الكويت الجديدة " "2035وأهدافها
ومحاورها ،السيما أن المشروع مبادرة
م ــن ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري بــال ـت ـعــاون مع
وزارة الدولة لشؤون الشباب لتحقيق
رؤيــة سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد في االهتمام بالكفاءات الشبابية

الوطنية وإشراكها في قيادة التنمية.
من جانبه ،ألقى اإلبراهيم كلمة شكر
خاللها النائب األول على رعايته ودعمه
ً
ا لـمـتــوا صــل للشباب ،مضيفا أن "كفو"
يعتبر ثمرة المشروع الوطني للشباب
ال ـ ــذي أطـ ـل ــق ع ـ ــام  ،2013وأن ال ـش ــاب
ً
الكويتيين يسعون دائما إلى إبداء الرأي
وتقديم المعلومات المتفاعلة سواء في
مجال الرياضة أو المشاريع الصغيرة.
وأم ــل اإلبــراه ـيــم أن يعمل الـمـشــروع
عـلــى خـلــق طــاقــة ذات ـيــة ومـتـجــددة لــدى
الشباب الكويتيين للدفع بهم باألنشطة
االقتصادية والعمل التطوعي وغيرها
مــن األنشطة ،التي لطالما تميزت بها
الكويت ،ليمكننا من تطوير المشروع
واألهداف المرجوة منه.

مداخالت شبابية خالل اللقاء

«االئتمان» %96 :من موظفي البنك كويتيون

«اإلعالم» :خطة لتغطية انتخابات «البلدي»

الخشتي :الشباب يمثلون  %81من العاملين و %58من شاغلي الوظائف اإلشرافية
●

يوسف العبدالله

أ كــد بنك اال ئـتـمــان الكويتي
حرص إدارته العليا على دعم
وتـشـجـيــع ال ـع ـمــالــة الــوطـنـيــة،
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق سـ ـي ــاس ــة اإلح ـ ـ ــال
ت ــرجـ ـم ــة لـ ـت ــوجـ ـه ــات م ـج ـلــس
ال ــوزراء ،وتنفيذا لقرار ديــوان
الخدمة المدنية رقم  11لسنة
 2017بشأن قواعد وإجــراء ات
تكويت الوظائف الحكومية.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت ال ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــة ب ــاس ــم
ال ـب ـنــك ،ح ـبــاري الـخـشـتــي ،في
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أن
ن ـس ـبــة ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة فــي
البنك بلغت  96فــي المئة في
م ـخ ـت ـل ــف األ فـ ـ ـ ــرع واإلدارات،
مـبـيـنــة أن نـسـبــة ال ـش ـبــاب من
العاملين في البنك (األ قــل من

 40عاما) بلغت  81في المئة،
ك ـ ـمـ ــا بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة ش ــاغ ـل ــي
الوظائف اإلشرافية من الفئة
ذات ـ ـهـ ــا  58فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وهـ ــذا
ترجمة للرؤية واالستراتيجية
التي وضعتها إدارة البنك في
السنوات األخيرة.
وأشارت إلى أن هذه المعدالت
جــاء ت ثمرة الجهود المخلصة
والـ ــدؤوبـ ــة ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا إدارة
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الماضية إلفـســاح الـمـجــال أمــام
ال ـخ ـبــرات وال ـك ـف ــاء ات الكويتية
الشابة والواعدة لشغل الوظائف
اإلشرافية والقيادية ،والتمكين
ل ـه ــم وت ــذلـ ـي ــل كـ ــل ال ـص ـع ــوب ــات
وال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ــواج ـه ـه ــم،
وت ـ ـش ـ ـج ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل
واإلنجاز.

وأكدت أن دعم وتعزيز دور
الشباب هو النهج الذي عملت
به اإلدارة وترجمته عمليا على
ال ـن ـحــو الـ ــذي أظ ـهــرتــه األرقـ ــام
ل ـق ـن ــاع ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــامـ ــة ب ـط ــاق ــات
ال ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي وقــدرات ـهــم
الـمـبــدعــة وال ـخــاقــة ،ويقينها
بــأن الشباب هم قاطرة البالد
ن ـ ـحـ ــو الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة وال ـ ـ ـسـ ـ ــواعـ ـ ــد
ا لـتــي ستبني نهضة الكويت
وتقدمها.
فـ ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،أع ـل ـنــت
الخشتي أن إدارة الجودة في
البنك أ جــرت استطالعا للرأي
ب ـي ــن م ــوظ ـف ــي ال ـب ـن ــك ،كـشـفــت
نـتــا ئـجــه أن  78ف ــي ا ل ـم ـئــة من
الموظفين " يـفـخــرون بعملهم
ف ــي ال ـب ـن ــك وب ــان ـت ـم ــائ ـه ــم ال ــى

رسم بياني لمؤشر رضا موظفي االئتمان
%19 %0
نعم
ال
إلى حد ما
عدم اإلجابة

%78

أسـ ـ ــرة ال ـعــام ـل ـيــن فـ ـي ــه" ،وأك ــد
 74فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة مـ ـنـ ـه ــم أ نـ ـه ــم
يحظون بالتشجيع الالزم من

ً
 39مليون دينار قروضا عقارية خالل أبريل
أعلن بنك االئتمان أنه قدم للمواطنين خالل أبريل الماضي
قروضا عقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة ،حيث صرف
بموجبها  39.204.910دنانير للقروض العقارية ،و 184ألف دينار
إلجمالي قروض المحفظة.
ً
وكشفت إحصائية حديثة للبنك أنه قدم للمواطنين قروضا
عـقــار يــة لبناء القسائم الحكومية بقيمة  26.051.786د يـنــارا،
وقروضا لبناء قسائم خاصة بقيمة  2.546.066دينارا ،وقروضا
لشراء بيوت بقيمة  4.420.091دينارا ،في حين قدم البنك قروضا

%3

لتوسعة وترميم سكن خــاص بقيمة  267.116ألــف ديـنــار ،الى
جانب قروض لتوسعة وترميم بيوت حكومية بقيمة 2.429.851
دينارا ،فضال عن تلبيته طلبات لمنح ذوي اإلعاقة بـ 3.470.000
دينار.
وعــن ق ــروض المحفظة ،أوضـحــت اإلحصائية أن البنك قـ ّـدم
قروضا للتوسعة والترميم بقيمة  147.052ألف دينار ،إلى جانب
قروض للترميم بـ  36.950ألفا ،في الوقت الذي لم يقدم البنك أي
قروض للتوسعة.

م ـســؤول ـي ـهــم ورؤس ــائـ ـه ــم فــي
العمل لتقديم أفضل ما لديهم،
فـيـمــا أك ــد  77ف ــي ال ـم ـئــة أنـهــم
يجدون التقدير المناسب لدى
المسؤولين.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن ن ـ ـتـ ــا ئـ ــج
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي تـ ـعـ ـك ــس
ح ــال ــة ال ــرض ــا الــوظ ـي ـفــي لــدى
الـعــامـلـيــن بــالـبـنــك ،الف ـتــة إلــى
أن ه ــذه الـنـتـيـجــة تــؤكــد تــوفــر
بيئة العمل اإلدار ي ــة المواتية
والـ ـج ــاذب ــة ف ــي ظ ــل مـنـظــومــة
من القواعد الثابتة والصلبة
أساسها االحتكام إلى الكفاء ة
والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة وإعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال م ـ ـبـ ــادئ
المساواة وتكافؤ الفرص.

ّ
«العدان»« :إيكمو» خفضت الوفاة «الصحة» :زيادة الوعي قلصت حاالت
بااللتهابات الصدرية %60
بتر القدم السكرية من  15إلى  6حاالت

أعلن مستشفى العدان نجاح خدمة الغشاء المؤكسج (إيكمو) في خفض
معدل الوفيات الناتجة عن االلتهابات الصدرية الحادة في العناية المركزة،
وتحسين معدل البقاء على قيد الحياة بنحو  60في المئة العام الماضي.
وقالت رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في المستشفى د .هدى
الفودري ،لـ"كونا" أمس بمناسبة إطالق إحصائية حديثة عن هذه الخدمة،
إن النتائج األولية لهذه الخدمة الخاصة بكبار السن ،والمستحدثة منذ أكثر
من عام ،ساهمت في خفض نسبة وفيات تلك الحاالت.
وأوضـحــت د .الـفــودري أن "الغشاء المؤكسج" عبارة عن رئــة صناعية
خارجية يتم توصيلها بجسم المريض عن طريق قسطرات وريدية دقيقة
يتم بواسطتها سحب دم المريض وضخه في جهاز اإليكمو الــذي يقوم
بدوره بضخ األوكسجين بالدم وإزالة مادة ثاني أوكسيد الكربون منه ،ومن
ثم إعادة الدم إلى جسم المريض.
وأفادت بأن تلك العملية شبيهة بجهاز غسيل الكلى ،مع اختالف مكان
وحجم القسطرات المستخدمة ،مبينة أن الجهاز يستخدم لمرضى الفشل
الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة االلتهابات الصدرية الحادة التي ال يمكن
عالجها بالطرق التقليدية عن طريق أجهزة التنفس الصناعية.
وذكــرت أن الفترة الزمنية المستغرقة للعالج عن طريق االيكمو تصل
إلى  4أسابيع لمرضى االلتهابات الصدرية الحادة ،في حين تصل الى عدة
أشهر لبعض المرضى ،مؤكدة إمكانية استخدام الجهاز لمرضى الحوادث
الصدرية وأزمات الربو الحادة.
وبينت د .الفودري أن معدل البقاء على قيد الحياة من متالزمة االلتهابات
الصدرية خالل الثلث األول من عام  2018بلغ  75في المئة ،مقارنة بـ 55في
المئة حين تم استخدام التقنية خالل الثلث األول من عام .2017
وأشارت الى ان إجمالي عدد الحاالت المرضية التي استخدمت الجهاز
خالل عام  2017بلغ  ،31في حين بلغ عدد الحاالت في الثلث األول من عام
 2018أكثر من .15

●

«األميري»
ومراكز
العاصمة
تستقبل 93
حالة قدم
ً
سكرية يوميا

غادة إبراهيم

عادل سامي

أكدت استشارية طب العائلة في وزارة الصحة ،رئيسة الرابطة الكويتية
لمعالجة الجروح والعناية بالقدم السكرية د .غادة إبراهيم أن زيادة الوعي
قلصت عدد حاالت بتر القدم بسبب داء السكري من  15حالة خالل عام
 2009إلى  6حاالت فقط العام الماضي.
وشــددت إبراهيم ،في تصريح صحافي على هامش اليوم التوعوي
الذي نظمته الرابطة صباح أمس بمجمع األفنيوز ،تحت شعار "تجربتك
بالجروح والقدم السكرية" ،على األهمية القصوى للعناية بالقدم لمرضى
السكري ،مضيفة أن عيادات الرعاية بالقدم السكرية في المستوصفات
التابعة لمنطقة العاصمة الصحية تستقبل نحو  43حالة يوميا ،كما أن
مستشفى األميري يراجعه نحو  50مريضا بالقدم السكرية يوميا بواقع
 35حالة خالل الفترة الصباحية و 15في الفترة المسائية.
ولفتت إلــى أن فريقا متكامال شــارك في الفاعلية من أطباء الجراحة
الموجودين في عيادات الرعاية بالقدم السكرية أو في المراكز الصحية،
إضافة إلــى فريق متكامل من الهيئة التمريضية ،قــام بفحص السكري
والضغط للمرضى الذين يعانون المرض ،وكذلك أطباء العظام وعدد من
جراحي التجميل الذين يتعاملون مع الحروق برئاسة د .قتيبة الكندري
رئيس قسم الحروق والتجميل بمستشفى البابطين ود .أبرار الحسيني
اختصاصي مختبر األوعية الدموية من مستشفى العدان ،وعدد من أطباء
العالج الطبيعي والتأهيل الصحي العاملين في وزارة الصحة.
من جانبه ،أكد المدير العام لشركة بدر سلطان ،وإخوانه الراعية للحدث،
عماد الزبن ،أن التوعية بالقدم السكرية تأتي بنتائج إيجابية وملموسة،
ً
"ولــذا فإننا دائما نسعى إلــى نشر التوعية في كل مكان بأرجاء الوطن
بهدف المشاركة الفعالة في خدمة هذا البلد".

بن ناجي لـ ةديرجلا  :حوارات مباشرة وتقارير مصورة حتى إعالن النتائج
•

●

محمد راشد

أك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد لـقـطــاع األخ ـب ــار والـبــرامــج
الـسـيــاسـيــة فــي وزارة اإلعـ ــام مـحـمــد بــن نــاجــي ،أن
"ق ـط ــاع األخ ـب ــار وال ـب ــرام ــج الـسـيــاسـيــة وض ــع خطة
متكاملة لتغطية انتخابات المجلس البلدي المقررة
ً
في يــوم السبت الـقــادم الموافق  12مــايــو" ،موضحا
أن "استعدادات القطاع بدأت منذ إعالن تحديد يوم
االنتخابات بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة
ووزارات الدولة األخرى ذات العالقة".
وبين بن ناجي في تصريح لـ"الجريدة" ،ان "الخطة
التي أعدها قطاع األخبار والبرامج السياسية تشمل
رصد أحــداث االنتخابات أوال بــأول من خالل القيام
بتغطية شــامـلــة تـبــدأ مــن الـســاعــة الـثــامـنــة صباحا
وتستمر حتى بعد اإلعالن الرسمي للنتائج النهائية".

ونـ ـ ــوه إل ـ ــى أن "الـ ـقـ ـط ــاع اس ـت ـع ــد لــان ـت ـخــابــات
باالستعانة بــ 150مندوبا ومراسال موزعين على
 102مدرسة مخصصة لالقتراع ،فضال عن تجهيز
 10س ـي ــارات نـقــل وس ـتــريــم ب ــوك ــس" ،الف ـتــا إل ــى أن
"التغطية الخاصة بهذه المناسبة ستستمر حتى
إعالن النتائج ،وذلك من خالل برنامج خاص ينطلق
من استوديو ."800
وق ــال بــن نــاجــي إن "الـقـطــاع انتهى مــن تصوير
الفالشات التوعوية التي ستبث طوال األيــام التي
تسبق يوم االقتراع ،باإلضافة إلى برنامج خاص
يتناول مسيرة المجلس منذ تأسيسه حتى اآلن"،
م ـنــوهــا إل ــى أن "ال ـق ـط ــاع أع ـل ــن ال ـث ــاث ــاء الـمــاضــي
اس ـت ـعــداده السـتـقـبــال مــرشـحــي الـمـجـلــس الـبـلــدي
الراغبين فــي تصوير إعــان مجاني يطرح خالله
المرشح برنامجه االنتخابي.
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أكدت غربلة بدالت موظفي «الرعاية» ...و«النوبة» للمستحقين فقط
االجتماعية ،في
أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية
ً
وزارة الشؤون االجتماعية شيخة العدواني أنه «تنفيذا لتوجيهات
مجلس الوزراء ،بشأن ترشيد اإلنفاق على مستوى وزارات وهيئات
ومؤسسات الدولة كافة ،بدأت الوزارة عملية غربلة لجميع الكوادر
والبدالت التي تصرفها لموظفيها ،للوقوف على مدى استحقاق
الصرف» ،مبينة أن تلك العملية كشفت صرف بدل النوبة لبعض
الموظفين غير المستحقين.
وقالت العدواني ،في حوار مع «الجريدة» ،إن «عملية الغربلة
جورج عاطف

قد نعاني
ً
قصورا في
الخدمة الطبية
عقب انتقال
المركز الطبي
وندرس بدائل
الفصل

* ما طبيعة عمل قطاع الرعاية
واإلدارات التي يضمها؟
 يعد قطاع الرعاية االجتماعية،أحــد أهــم قـطــاعــات وزارة الـشــؤون،
وه ـ ــو ي ـع ـن ــى ب ـت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
التأهيلية والنفسية واالجتماعية
كافة ،للحاالت المستفيدة ،سواء في
دور اإليواء أو بالمنزل ،والتي تضمن
توفير حياة كريمة لهم ،وتحيطهم
بجو اجتماعي طبيعي ،أمــا بشأن
إدارات القطاع ،فيضم ثالث إدارات
إيــوائـيــة هــي "الـحـضــانــة العائلية،
والمسنين ،األح ـ ــداث" ،إضــافــة إلى
إدارتين تقدمان الدعم اللوجستي،
وهما "التوعية واإلرشاد والبرنامج
واألنشطة" و"اإلرشاد النفسي".

قطاع طارد
* كم عدد موظفي القطاع؟ وهل
ً
اليزال طاردا للكوادر الوطنية؟
 يـ ـض ــم الـ ـقـ ـط ــاع قـ ــرابـ ــة 1650ً
م ــوظ ـف ــا وم ــوظ ـف ــة م ــوزع ـي ــن على
مـخـتـلــف إداراتـ ـ ـ ـ ــه ،وت ـح ـظــى إدارة
رع ــاي ــة الـمـسـنـيــن بــالـنـسـبــة األكـبــر
م ــن هـ ــذا الـ ـع ــدد ،أمـ ــا فـيـمــا يخص
عـ ــدم رغ ـب ــة ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة في
االلـتـحــاق بــالـقـطــاع ،فــا أعتقد أنه
ً
طـ ــارد ،خـصــوصــا فــي ظــل حصول
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـن ـف ـس ـي ـي ــن
واالجـتـمــاعـيـيــن عـلــى كـ ــادر مــالــي،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــرف بـ ـ ـ ــدل ن ــوب ــة
للمستحقين ،لمن تنطبق عليهم
الشروط.

 5بيوت
خارجية
للحضانة وما
يشاع عن طرد
األبناء منها
غير صحيح

ً
 37حدثا
ً
كويتيا من
ً
 58مودعا في
اإلدارة بتهم
مختلفة

صرف «النوبة»
* ه ـنــاك ش ـكــوى مــن الموظفين
بشأن صرف بدل النوبة.
ً
 ت ـن ـف ـيــذا ل ـتــوج ـي ـهــات مجلسالــوزراء ،بشأن ترشيد اإلنفاق على
مستوى وزارات وهيئات ومؤسسات
الــدولــة كــافــة ،ب ــدأت وزارة الـشــؤون
ع ـم ـل ـيــة غ ــرب ـل ــة ل ـج ـم ـيــع ال ـ ـكـ ــوادر
والبدالت التي تصرفها لموظفيها،
لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى م ـ ــدى اس ـت ـح ـق ــاق
الـصــرف ،والتي كشفت صــرف بدل
الـنــوبــة لبعض غـيــر المستحقين،
لذا نشير إلى أن "الغربلة" صحيحة
وت ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة الـمــوظـفـيــن
المتميزين الــذيــن ي ــؤدون أعمالهم
ب ـك ــل أمـ ــانـ ــة ،ك ـم ــا تـشـجـعـهــم أكـثــر
ع ـلــى بـ ــذل م ــزي ــد م ــن ال ـج ـه ــد ،كما
تحفز قرناءهم على االق ـتــداء بهم،
ونؤكد أن صرف بدل النوبة سيتم
فقط للمستحقين ،وفــق الضوابط
واالشتراطات المنظمة للمسألة.
* ما أبرز المشكالت التي تواجه
القطاع وكيفية التغلب عليها؟
 الت ـ ــزال مـشـكــات ال ـق ـط ــاع ،فياإلطــار المتعارف عليه ،ومعظمها
إداري ــة خاصة بالموظفين ،إضافة
ً
ً
إلى ذلك يعاني القطاع نقصا حادا
ف ــي الـ ـك ــوادر الـفـنـيــة المتخصصة
وال ـم ــؤه ـل ــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع الـ ـن ــزالء،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي إدارت ـ ـ ـ ــي األح ـ ــداث
والـ ـحـ ـض ــان ــة الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ال
تتناسب أعدادهم والنزالء ،لذا نعكف
ً
حاليا على حل هذه المشكلة ،عبر
زيادة محفزات العمل في اإلدارتين.

صحيحة وتصب في مصلحة الموظفين المتميزين الذين يؤدون
أعمالهم بكل أمانة ،وتشجعهم أكثر على بذل مزيد من الجهد،
كما تحفز قرناءهم على االقتداء بهم» ،مشددة على ضرورة صرف
«بدل النوبة فقط للمستحقين ،وفق الضوابط واالشتراطات
المنظمة للمسألة».
ً ً
الكوادر الفنية
وأوضحت أن «القطاع يعاني نقصا حادا في
ً
المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع النزالء ،خصوصا في إدارتي
األحداث والحضانة العائلية ،حيث ال تتناسب أعدادهم والنزالء،
إلى هيئة اإلعاقة ،أمر طبيعي في ظل
ُ
وجــود هيئة تعنى بكل مــا يخص
المعاقين ،غير أن هـنــاك سلبيات
ً
قــد نعانيها مستقبال ،السيما في
المركز الطبي ،الــذي يقدم خدماته
ً
حــال ـيــا ل ـل ـن ــزالء ،أم ــا ع ـقــب الـفـصــل
الفعلي فقد يحدث قصور في تقديم
ً
الرعاية الطبية ،خصوصا للحاالت
الـســريــريــة ل ـنــزالء إدارة المسنين،
ونشير إلــى أن ال ــوزارة تعكف على
دراسـ ــة بــدائــل وت ـص ــورات الفصل،
ح ـتــى يـتـسـنــى ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى هــذه
المشكلة قبل حدوثها ،إضافة إلى
ذلك نحن بصدد إجراء تعديل على
الهيكل التنظيمي إلدارة الخدمات
في ال ــوزارة ،لتقوم بأعمال خدمات
دور الرعاية عقب نقل تبعيتها.

طفرة إنشائية
* شـهــد الـقـطــاع طـفــرة انشائية
خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ...فما أبــرز
مالمحها؟
 ت ـحــرص ال ـ ـ ــوزارة عـلــى ترميموص ـيــانــة وت ـجــديــد جـمـيــع مباني
ً
ق ـطــاع الــرعــايــة ،خـصــوصــا القديم
منها ،وهناك قرابة  6عقود ترميم
وصيانة أبرمتها الوزارة ،معظمها
ت ـبــرع مــن أه ــل الـخـيــر ،فــي الـقـطــاع
الخاص والجمعيات األهلية ،وهي
تـجـسـيــد حـقـيـقــي ل ـم ـبــدأ ال ـشــراكــة
المجتمعية الحقة.
إل ــى جــانــب ذلـ ــك ،ت ـمــت توسعة
ن ــادي الـبــر لكبار الـســن فــي منطقة
مبارك الكبير ،واالنتهاء من تجهيز
آخر بمنطقة الرحاب سيتم افتتاحه
ً
في أكتوبر المقبل ،فضال عن انطالق
العمل في مشروع مجمع دور رعاية
األحداث الجديد ،الكائن في منطقة
الـصـلـيـبـيــة ،ال ـ ــذي ت ـق ــدر مساحته
اإلجمالية بنحو  56247مترا مربعا،
حيث حرصت الوزارة على أن يكون
تصميمه الـمـعـمــاري ال ـخــارجــي و
ال ــداخ ـل ــي ع ـلــى أحـ ــدث ط ـ ــراز ،ومــن
المتوقع االنتهاء منه وتسلمه نهاية
 ،2019من ثم نقل جميع النزالء من
دور الرعاية إليه.
إضافة إلى ذلك ،هناك  3وحدات
رعــايــة متنقلة جــديــدة للمسنين،
نعكف على إنجازها خالل المرحلة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ف ــي م ـنــاطــق ح ــول ــي (تــم
ً
ـار حــالـيــا إنـهــاء
تــوقـيــع الـعـقـ ُّـد ،وج ـ ٍ
إجـ ــراءات تسلم الـحــدود مــن بلدية
ال ـك ــوي ــت) ،وإشـبـيـلـيــة (ت ــم ترسيم
ال ـم ـنــاق ـصــة ،وف ــي ان ـت ـظــار مــوافـقــة
لجنة المناقصات) ،وشمال الجهراء
(ت ــم االن ـت ـهــاء مــن مـنــاقـصــة كــراســة
ال ـ ـش ـ ــروط ،وب ـ ـصـ ــدد ال ـ ـطـ ــرح عـلــى
ال ـم ـكــاتــب ال ـه ـنــدس ـيــة) ،ون ــؤك ــد أن
هذه الوحدات الثالث سوف تحدث
نقلة نوعية على مستوى الخدمات

ال ـم ـق ــدم ــة ،ك ــون ـه ــا م ـن ـش ــأة حـســب
الحاجة الفعلية.

االرتقاء بالنزالء والعاملين
* ماذا عن تدريب الكوادر العاملة
في القطاع وخطة االرتقاء بالنزالء؟
 فــي مـ ــوازاة للطفرة االنشائيةالتي يشهدها القطاع ،تعمل الوزارة
جاهدة على خطين متوازيين ،األول،
االرتقاء بالنزالء في شتى المجاالت،
وتطوير كل الخدمات المقدمة لهم،
واآلخـ ـ ــر ،ت ــدري ــب الـ ـك ــوادر الـعــامـلــة
معهم وتنمية مهاراتهم وتطويرها،
حتى يتسنى لهم توجيه النزالء إلى
الصواب ،ومساعدتهم على تحسين
سـلــوكـيــاتـهــم ،واك ـت ـشــاف قــدراتـهــم
ومهاراتهم الكامنة.
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وقـ ـ ـع ـ ــت
ال ـ ــوزارة ،خــال الـفـتــرة الماضية5 ،
بــروتــوكــوالت تـعــاون مــع المجتمع
الـمــدنــي ،وكــانــت هــذه رؤي ــة ورغبة
وزيــرة الشؤون هند الصبيح ،منذ
توليها المسؤولية ،بترسيخ الشراكة
المجتمعية ،لتكون جزءا من تقديم
الخدمات داخل مجمع دور الرعاية،
ً
ح ـي ــث ن ـع ـكــف ح ــال ـي ــا ع ـل ــى إع ـ ــادة
تقييم هذه البروتوكوالت الخمسة،
ً
خصوصا أن بعضها مفعل بنسبة
مئة في المئة ،ولــه مــردود إيجابي
أكـثــر مــن رائـ ــع ،واآلخـ ــر بنسبة 50
في المئة .غير أن هناك ما يحتاج
إلـ ــى إع ـ ــادة غــرب ـلــة وت ـع ــدي ــل ،مثل
ال ـب ــروت ــوك ــول ال ـمــوقــع م ــع جامعة
الكويت – كلية العلوم االجتماعية،
الذي يدخل عامه الرابع في يونيو
المقبل ،ويحتاج إلى تفعيل بعض
بـ ـن ــوده ،وال ـن ـظــر ف ــي ال ـحــاجــة إلــى
استمراريته من عدمها ،إضافة إلى
ذلك ،وقعت الوزارة بروتوكول تعاون
مع جمعية المنابر القرآنية  -معهد
ال ـب ـن ــاء ،ل ـت ــدري ــب وت ــأه ـي ــل األب ـن ــاء
لـلـتــوظــف ،وه ـن ــاك لـجـنــة مشتركة
نسعى من خاللها إلى التوسع في
التوظف وتسريع وتيرته.
* هل ستشهد المرحلة المقبلة
إدارة كــام ـلــة م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
أو المجمتع المدني إلحــدى الــدور
التابعة للقطاع؟
 ال ـقــانــون رق ــم  18لسنة ،2016الصادر بشأن الرعاية االجتماعية
للمسنين ،أج ــاز فــي إح ــدى م ــواده،
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء دور
خ ــاص ــة لـلـمـسـنـيــن ،وهـ ـن ــاك لجنة
مشتركة تضم وزارات الــدولــة ذات
ّ
الـعــاقــة ،مشكلة لــوضــع الضوابط
واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات ال ـ ــازم ـ ــة إلنـ ـش ــاء
مـثــل ه ــذه الـ ـ ــدور ،أم ــا عـلــى صعيد
ً
الجمعيات األهلية ،فال يوجد حاليا
ً
جمعية تدير مرفقا بصورة كاملة،
بــل هـنــاك شــراكــة فــي اإلدارة ،كتلك

نعاني
ً
ً
نقصا حادا
في الكوادر
المتخصصة
بـ«األحداث»
و«الحضانة
العائلية»

 3وحدات
رعاية متنقلة
جديدة
للمسنين
في حولي
وإشبيلية
وشمال
الجهراء

 6عقود
أبرمتها
الوزارة لترميم
وصيانة
وتجديد «دور
الرعاية»

ال ـحــادثــة ،على سبيل الـمـثــال ،بين
الـ ــوزارة وجمعية كـيــان ،التي تدير
الحضانة العائلية ،بصورة جزئية،
وهي شراكة أثبتت نجاحها ،وندرس
ً
التوسع فيها مستقبال.

الرعاية اإليوائية
* لـ ـم ــاذا ت ـت ـجــه "ال ـ ـش ـ ــؤون" إلــى
تقليص عمليات اإليواء؟ وهل الهدف
خفض النفقات؟
 إذا تحدثنا عن خفض النفقات،فتكلفة الــرعــايــة المتنقلة أضعاف
اإلي ــوائـ ـي ــة ،كــون ـهــا ت ـضــم ع ـشــرات
ال ـف ــرق الـطـبـيــة المتخصصة التي
تجوب المنازل لتقديم الخدمة ،لما
يــزيــد عـلــى  52ال ــف مـســن كــويـتــي،
ً
ممن تتجاوز أعمارهم  65عاما ،أما
الهدف من تقليص الرعاية اإليوائية
فهو خفض أعداد النزالء داخل الدور
مثل المسنين ،وذل ــك لحث ذويهم
على تقديم أوجه الرعاية لهم ،وهذا
ما حثنا عليه ديننا الحنيف ،ونحمد
الله أن إيداع اآلباء واألمهات في دور
اإليـ ــواء ليس ظــاهــرة على اإلط ــاق
ً
في المجتمع ،خصوصا أن هناك 27
ً
ً
نزيال ونزيلة في تلك الدور ( 12رجال
و 15سيدة) منهم  9كويتيين فقط،
ً
علما أن بالكويت  53ألف ُمسن ،وهذا
يحسب للمجتمع.

ً
 617محتضنا

* كم بلغت أعداد المحتضنين من
أبناء الحضانة العائلية؟
 بلغ إجمالي األبناء المحتضنينل ــدى األسـ ــر الـكــويـتـيــة ق ــراب ــة ،617
وهناك قائمة انتظار من الراغبين
فـ ــي االح ـ ـت ـ ـضـ ــان ،وه ـ ـ ــذا ي ـت ــم وف ــق
ضوابط واشتراطات محددة ،حيث
تسعى الــوزارة جاهدة إلى التوسع
فــي مشروعي األم البديلة ،واألســر
ً
الحاضنة ،بما ينعكس ايجابا على
تنشئة األبناء بطريقة سليمة ،أما
ً
بـشــأن األط ـفــال الـمــوجــوديــن حاليا
داخل دور اإليواء فهم ممن يعانون
مشكالت صحية أو من ذوي االعاقة.
الفرق المشكلة
* ًنود الحديث عن ِ
أخيرا لضبط الجرائم التي تقترف
بحق ُكبار السن.
ً
 شكلت هــذه الفرق وفقا للقرارالـ ـ ـ ــوزاري رق ــم "/18أ" لـسـنــة ،2018
بشأن تعيين المشرفين على رعاية
المسنين ،والذي يأتي تنفيذا للمادة
 22من القانون ( )2016 /18الصادر
بشأن الرعاية االجتماعية للمسنين،
التي َّ
خولت للوزير المختص "إصدار
ق ــرار بالموظفين الــذيــن يـحــق لهم
ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة
ألحكام القانون ،وتحرير المحاضر
بشأنها" ،وجاء هذا القرار بناء على

ب ـعــض ال ـس ـل ـب ـيــات ال ـت ــي رصــدتـهــا
اإلدارة المختصة ،في التعامل مع
كـبــار ال ـســن ،مثل االه ـمــال والعنف
وسـ ــوء ال ـم ـعــام ـلــة ،م ــاح ــدا بــوزيــرة
الشؤون إلــى إصــدار القرار السالف
ذكره ،لتوفير الحماية للمسنين.
ً
ً
* كم بيتا خارجيا يتبع اإلدارة؟
وما صحة طرد بعض النزالء وفسخ
عقود اإليجار المبرمة من أصحابها؟
 هـنــاك  5بـيــوت خــارجـيــة تتبعالحضانة العائلة ،ونؤكد أن ما يشاع
حـ ــول طـ ــرد ب ـعــض األبـ ـن ــاء قاطني
بعض الدور الخارجية ،غير صحيح
ً
جملة وتفصيال ،خصوصا أن مثل
هذا اإلجــراء أو فسخ عقود اإليجار
لم يتم اتـخــاذه ،ونشير إلــى أنــه في
حــال استنفاد كل الطرق القانونية
وغيرها في التعامل مع االبــن دون
رغبته في تعديل سلوكه ،قد تتخذ
الوزارة مثل هذا القرار.

الجنسية الكويتية
* مـ ـ ــاذا ع ــن ح ـص ــول مـجـهــولــي
الوالدين على الجنسية الكويتية؟
وه ــل يـحــق لـهــم م ـمــارســة الـحـقــوق
الممنوحة لنظرائهم المواطنين؟
والمبالغ المالية التي تمنح لألبناء
عقب بلوغهم السن القانونية؟
 جميع األب ـنــاء يحصلون علىال ـج ـن ـس ـيــة ويـ ـم ــارس ــون حـقــوقـهــم
الدستورية والقانونية ،كأي مواطن
كويتي ،أما عن المبالغ المالية التي
تمنح لألبناء فهناك ادخــار يوضع
لـهــم مـنــذ بــدايــة قـبــولـهــم فــي ال ــدور
التابعة ل ـ ــإدارة ،بــواقــع  50ديـنــارا
ش ـهــريــا ،إل ــى حـيــن بـلــوغـهــم الـســن
القانونية ( 21عــامــا) ،ويحق لالبن
أو االب ـنــة طلب مبالغ مــن إجمالي
المحفوظ لهم ،للحاجة مثل شــراء
سيارة ،وعقب بلوغه السن القانونية
يحق له الحصول على كامل المبلغ
الــذي يبلغ قرابة  14ألف دينار ،في
حالة لم يسحب منه شيء.
* م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن م ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـ ـ ــزواج
المشترك بين أبناء الحضانة وعدد
الحاالت وخطة الدمج في المجتمع؟
 تحرص ال ــوزارة على مساعدةاألبناء الراغبين في الزواج ،من خالل
البحث معهم عن الزوجة المناسبة إن
رغبوا ذلك ،كما تساعدهم في جميع
إجراءات الزواج ،حيث يصرف لالبن
 2000دينار مكافأة زواج ،إضافة إلى
 1500ديـنــار ع ــاوة ،أمــا مــن يرغب
فــي االستقاللية بعد بلوغه السن
ً
الـقــانــونـيــة ( 21ع ــام ــا) فـتـصــرف له
ً
ً
الوزارة مبلغا ماليا للتأثيث ،عالوة
ً
على مبلغ  200دينار شهريا لحين
الـحـصــول عـلــى الــرعــايــة السكنية،
ونشير إلى أنه في مــوازاة لمشروع
الزواج المشترك ،نسعى إلى تزويج

األبناء من خارج "الحضانة" ،وهناك
 8ح ـ ــاالت زواج ت ـمــت خـ ــال ال ـعــام
الماضي 5 ،منها من خــارج الــدور،
وهذا مؤشر إيجابي يشف عن مدى
تقبل المجتمع لهؤالء األبناء ،ونجاح
خطة الدمج المجتمعي ،وهو ُجل ما
نصبو إليه.

ً
 3360مسنا ومسنة

* كــم بلغت أع ــداد المستفيدين
من خدمات المسنين ،سواء في دور
اإليواء أو الخدمة المنزلية؟
 إجـ ـم ــال ــي أع ـ ـ ـ ــداد كـ ـب ــار ال ـســنالـمـسـتـفـيــديــن م ــن ال ـخ ــدم ــات الـتــي
ت ـقــدم ـهــا إدارة ال ـم ـس ـن ـي ــن ،سـ ــواء
فــي الــرعــايــة اإليــوائ ـيــة ،أو الخدمة
الـمـنــزلـيــة الـمـتـنـقـلــة 3387 ،مسنا
ومسنة ،موزعين على النحو التالي:
 3360مسنا يستفيدون من خدمات
اإلدارة في منازلهم؛  913من الذكور،
و 2447من اإلناث ،أما المستفيدون
من خدماتنا في دور اإليواء ،فبلغت
أعدادهم  27حالة فقط 12 ،من الذكور،
و 15من اإلناث.
* كــم بلغت أع ــداد الـفــرق الطبية
الـمـتـنـقـلــة؟ وهـ ــل ه ـن ــاك زي ـ ــادة في
أعدادها مسقبال؟
 إجمالي أع ــداد الفرق المتنقلة 22فريقا طبيا متكامال ،وتتكون
م ـ ــن ط ـب ـي ــب ومـ ـ ـم ـ ــرض وم ـم ــرض ــة
واخ ـ ـت ـ ـص ـ ــاص ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــاج ط ـب ـي ـعــي
وطبيب نفسي ،إضافة إلــى الفريق
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـك ــون مــن
اختصاصيين؛ اجتماعي ونفسي،
ومرشد ديني ،واختصاصي تغذية،
أما بشأن زيادة أعداد الفرق ،فنحتاج
ً
ً
قرابة  22فريقا إضافيا ،حتى يتسنى
ُ
تـقــديــم الـخــدمــة بــالـصــورة المثلى،
ونشير إلى أن هذه الفرق تعمل على
بند المكافأة بالشراكة المجتمعية
مع القطاع الخاص ،والهيئات غير
ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــن خـ ــال ال ـص ـنــدوق
الخيري لدور الرعاية االجتماعية.

ً ً
 37حدثا كويتيا

* مــاذا عن أع ــداد األح ــداث الذين
ترعاهم اإلدارة والمحولين من وزارة
الداخلية؟
 بلغ إجماليهم  58حدثا ،منهمً
 37كــويـتـيــا و 21غـيــر كــويـتــي ،أمــا
بشأن الصادر بحقهم أحكام قضائية
ً
فبلغت  313ح ــدث ــا ،ف ــي حـيــن بلغ
عــدد الــذيــن لديهم اختبار قضائي
 220حدثا.
* وما أبرز القضايا؟
 أب ــرزه ــا ق ـيــادة ال ـس ـيــارة بــدونرخـ ـص ــة ،والـ ـس ــرق ــة ،وال ـم ـش ــاج ــرة
واالع ـت ــداء ال ــذي أفـضــى إل ــى القتل،
والتعاطي.

«ال إفراط وال تفريط» مع أبناء «الحضانة»

«المركز الطبي»
* كيف تقيمون خــروج  4إدارات
من الوزارة إلى هيئة اإلعاقة؟
 نقل تبعية إدارات "المعاقين،والتأهيل المهني ،والمركز الطبي،
وخدمات دور الرعاية" من "الشؤون"

ً
لذا نعكف حاليا على حل هذه المشكلة ،عبر زيادة محفزات العمل
في اإلدارتين».
وذكرت العدوني أن إيداع اآلباء واألمهات في دور اإليواء ليس
ً
ظاهرة على اإلطالق في المجتمع ،بدليل أن هناك  27نزيال
ً
تلك الدور ( 12رجال و 15سيدة) منهم 9
ونزيلة فقط في ً
ُ
كويتيين فقط ،علما أن بالكويت  53ألف مسن ،وهذا يحسب
للمجتمع ...وفيما يلي نص الحوار:

العدواني متحدثة إلى الزميل جورج عاطف

العفاسي :تسوية الخالف بين...
الطبطبائي ،إ نــه تــم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بموجب ا لـقــرار
الوزاري  4لسنة  2017لبحث أوضاع سير العمل بالهيئة ،في ضوء عدة
ً
كتب من رئيسها وبعض أمنائها ،فضال عن التظلم المقدم من أمينها
العام السابق ،وما وصل إلى اللجنة من مستندات ،للوقوف على أي
معوقات أو ازدواجية أو تضارب في االختصاصات تحول دون تحقيق
أهداف الهيئة ،مع بيان موقف كل طرف ،واقتراح الحلول المناسبة.
وأض ــاف أن اللجنة قــدمــت تقريرها ُ
ور ِف ــع إلــى مجلس ال ــوزراء،
ً
وتمت تسوية الخالف ،مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون
بتعديل قانون إنشاء الهيئة ،وأرسلته إلى إدارة الفتوى والتشريع
ً
ً
لمراجعته وإخراجه في صيغة قانونية ،كما أعدت مشروعا مماثال
بشأن حق االطالع على المعلومات العامة ،وأرسلته إلى «الفتوى»
لنفس الغرض.

الرشيدي :شركات أمن لحراسة...
ســامــة عــالـيــة ،وعملت على زي ــادة أع ــداد موظفي األم ــن والـســامــة بها،
ً
كما نسقت مع اللجنة األمنية إلجراء دورات تدريب ،فضال عن استبدال
ً
األعمدة الحديدية بأخرى خشبية بوصالت ألومنيوم ،الفتا إلى توقيع
عقد الستبدال  120كيلو من األعمدة النحاسية.
ً
وأشار إلى أن «الكهرباء» كلفت أخيرا شركة أمنية لحراسة محطات النقل،

حول اتهام وزارة الشؤون بالقسوة في التعامل
مــع أبـنــاء «الـحـضــانــة» ،أك ــدت الـعــدوانــي أن «هــذا
ُ
االت ـهــام فـيــه ظـلــم بـ ّـيــن ل ـل ــوزارة ،وم ـجــاف تماما
للحقيقة ،وال يعكس الواقع الفعلي في التعامل مع
األبناء ،السيما أن اإلدارة المختصة لديها الئحة
تنفيذية مفصلة مستوحاة من قانون الحضانة
العائلية ،تستند إليها في التعامل مع األبناء،
دون أدنى مزاجية أو قسوة أو استخدام أسلوب
غير قانوني ،كما يردد البعض».
وقــالــت الـعــدوانــي إن «ال ــوزارة هــي المسؤولة
عــن تربية وتقويم سلوكيات األبـنــاء ،الــذيــن قد

ً
ً
«ونظرا النتهاء العقد فإنه يجرى حاليا العمل على إعداد مناقصة أخرى
سيتم طرحها في الفترة المقبلة ،وسيتم توقيع عقد لتركيب كاميرات
ً
أمنية لمراقبة المحطات» ،مؤكدا أن توفير الحراسة أدى إلــى انخفاض
معدل السرقات.
وبشأن المعدات أو القطع المسروقة ،أوضح أنها تنوعت بين أسالك
النيوترل ،وخطوط هوائية وضغط متوسط  11ك .ف ،إلى جانب أسالك
ً
نحاسية وأعمدة خشبية ،الفتا إلى أن الوزارة تحرص على استبدال القطع
المسروقة ،وإصالح األعطال؛ لتفادي تأثر الشبكة الكهربائية.
ّ
وبين أن القطاع الفني المختص ينسق مع اإلدارة القانونية بالوزارة
في تسجيل قضايا للسرقات التي تتم« ،غير أن معظم هذه القضايا يتم
ً
حفظه لعدم ضبط المتهمين أو المسروقات ،علما بــأن وزارة الداخلية
ً
أوقفت أخيرا عصابة متخصصة في سرقة كيبالت الكهرباء».
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«حماية المنافسة» :جولة...
وشدد على أن جهود «حماية المنافسة» تأتي في سياق دوره الرقابي،
وعدم السماح بالتالعب واالحتكار الذي قد يستغله البعض ،لإلضرار
ً
بالسوق واالقتصاد الكويتي ومصالح المواطنين والمقيمين ،موضحا
أن الجهاز ال يسمح ،في إطار مسؤولياته ،بإبرام اتفاقيات أو عقود أو
ممارسات أو قرارات تضر بالمنافسة الحرة ،ويتخذ إجراءات التحقيق
الفوري في أي واقعة من ذلك.
وأكــد أن الجهاز يحرص على متابعة المخالفات التي تمارس في

ً
يـكــون بعضهم مـتـمــردا أو صــاحــب سـلــوك غير
ً
س ــوي ،يــؤثــر سـلـبــا عـلــى إخــوانــه فــي الـ ــدور ،لــذا
وضعت العقوبات على المخالفين والمتجاوزين،
لحمايتهم وضمان عدم تعرضهم ألي مكروه ،كما
هو الحال في تربية األسر العادية ألبنائهم ،وهذا
قد يفسره البعض بقسوة التعامل».
وأكــدت أن «ال ــوزارة ترفع شعار «ال افــراط أو
تفريط» في التعامل مع أبناء الحضانة ،مع األخذ
بعين االعتبار األطفال غير القادرين على الدفاع
عن أنفسهم ،والمراهقين الذين يحتاجون إلى
توجيه ورعاية زائدة».

جميع القطاعات التي تمس المواطن ،ويقف لها بالمرصاد ،ويتخذ
ً
بشأنها ا ل ــردع ا لـمـنــا ســب ،مبينا أن نـطــاق عمله يمتد ليشمل جميع
القطاعات االقتصادية العامة والخاصة ،سواء كانت محلية أو أجنبية
ما دامت تعمل على أرض الكويت.

واشنطن تعيد «أسطول الشمال»...

ً
 15عاما من التركيز على مكافحة اإلسالميين المتشددين».
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أص ــدر أع ـض ــاء ج ـم ـهــوريــون بـمـجـلــس ال ـنــواب
األميركي تفاصيل عن مشروع قانون الدفاع السنوي (موازنة وزارة
الــدفــاع) بقيمة  717مليار دوالر ،تشمل جهود التنافس مــع روسيا
ً
والصين ،وإجراء وقف مبيعات األسلحة مؤقتا إلى تركيا.

طارق صالح يتقدم على...
خلفية حشود عسكرية لإلمارات بجزيرة سقطرى الواقعة جنوب اليمن
ً
بالمحيط الهندي األمر الذي اغضب ايضا الحوثيين.
ً
ً
وذكــرت وسائل اإلعــام اليمنية الرسمية أن وفــدا سعوديا ،يرأسه
القائد الـلــواء أحمد الشهري ،وصــل إلــى الجزيرة االستراتيجية أمس
ً
األول ،سعيا لتخفيف التوتر ،والتقى رئيس الــوزراء اليمني أحمد بن
دغر بحضور مسؤول إماراتي.
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الصبيح ٢٥ :من كل شهر موعد صرف دعم العمالة الوطنية

ً
• دمج «إعادة الهيكلة» و«القوى العاملة» تم فعليا منذ الشهر الماضي
•  5.8ماليين دينار إجمالي تبرعات الجمعيات الخيرية لحلب السورية
فهد التركي

أكدت الصبيح أن «الشؤون»
تقوم بحل أي جمعية نفع عام
أو مبرة ال تتالفى المالحظات أو
المخالفات التي تسجل ضدها.

أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الـصـبـيــح أن ــه ت ــم ت ـحــديــد مــوعــد
صـ ــرف ال ــدع ــم ال ـم ــال ــي لـلـعـمــالــة
الوطنية وفقا لالتفاق ،الــذي تم
بين برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنيفذي للدولة
وديــوان الخدمة المدنية ،ليكون
يوم  25من كل شهر كحد أقصى،
مشيرة الى انه تم في  11مارس
الماضي مخاطبة ديوان الخدمة
الـمــدنـيــة إلجـ ــراء مـنــاقـلــة إلتـمــام
ص ــرف الــدعــم الـمـقــرر للعاملين
في الجهات غير الحكومية ،إذ ال
وجود ألي خطأ عن صرف الدعم
في مارس .2018
وأكــدت الصبيح ،في إجابتها
عن سؤال للنائب خالد العتيبي،
«أن ن ـقــل تـبـعـيــة ب ــرن ــام ــج إع ــادة
هيكلة ال ـقــوى الـعــامـلــة والـجـهــاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ــدول ــة إلـ ــى الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ي ـعــود
ً
أس ــاس ــا إلـ ــى تـنـفـيــذ اإلج ـ ـ ــراءات
الداعمة لمسار اإلصــاح المالي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،الـ ـت ــي دع ـ ــت إل ــى
دمـ ــج أو إلـ ـغ ــاء ب ـعــض الـهـيـئــات
لترشيد اإلنفاق ،كما يؤول الدمج
إلـ ـ ــى ت ــوحـ ـي ــد ج ـم ـي ــع ت ـع ــام ــات
المواطن في جهة واحدة وتبسيط
اإلج ـ ـ ـ ــراءات م ــع ت ـحــديــد ال ـفــرص
الوظيفية وحصرها للمواطنين
ووضع استراتيجية واحدة لسوق
العمل ،ونود اإلحاطة بأن الدمج
الفعلي تم في أول أبريل الماضي.

«التعليمية» إلنشاء مدينة جامعية
متكاملة في «صباح األحمد»

اللجنة التعليمية في اجتماع سابق
وافقت اللجنة التعليمية البرلمانية على مقترح النائب حمود
الخضير ،الذي يقضي بإنشاء مدينة جامعية متكاملة ،تتضمن
جـمـيــع الـكـلـيــات والـمـعــاهــد بــالـقــرب مــن مــديـنــة ص ـبــاح األحـمــد
السكنية.
وق ــال مـقــرر اللجنة خليل عـبــدالـلــه ،إن «رئـيــس مجلس األمــة
أحال إلى اللجنة بتاريخ  2017/11/5االقتراح برغبة المشار اليه
لدراسته وتقديم تقرير عنه ،ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد
بتاريخ  ،2018/3/5وبعد المناقشة وتبادل اآلراء انتهت بإجماع
آراء الحاضرين من إنشائها إلى الموافقة عليه».

هند الصبيح

وايـ ـض ــا ت ــم ف ـعــا دمـ ــج مـيــزانـيــة
برنامج إعــادة الهيكلة بميزانية
الهيئة العامة للقوى العاملة عن
السنة المالية .»2019-2018
من جانب آخر ،أكدت الصبيح
أن «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون» تـ ـق ــوم بـ ـح ــل أي
جمعية نفع عام أو مبرة ال تقوم
بتالفي المالحظات أو المخالفات
التي تسجل ضدها.
وقــالــت الـصـبـيــح ،فــي اجابتها
عــن ســؤال للنائب صالح عاشور
بشأن افادته هل وجهت «الشؤون»
إنذارات اولية أو نهائية لجمعيات
وم ـب ــرات خـيــريــة ،إن «الـجـمـعـيــات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــرات تـ ـخـ ـض ــع مـ ـ ــن ح ـيــث
إن ـش ــائ ـه ــا وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا وادارت ـ ـهـ ــا
ل ــرق ــاب ــة واش ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـ ـ ــوزارة عـمــا
بــالـقــانــون  24لـسـنــة  1962بشأن
األن ــدي ــة وج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
وا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرار يـ ـ ــن /48أ لـ ـسـ ـن ــة 2015

بشأن إصــدار الالئحة التنظيمية
لـلـجـمـعـيــات ،و/49أ لـسـنــة 2015
بشأن إصــدار الالئحة التنظيمية
للمبرات».
وأضــافــت أنــه «فــي حــال اخــال
أي ج ـم ـع ـي ــة او م ـ ـبـ ــرة ب ــأ ح ـك ــام
ال ـقــانــون ،ت ـقــوم ال ـ ــوزارة بــاتـخــاذ
اإلج ـ ـ ــراءات الـكـفـيـلــة والـمـنــاسـبــة
تـجــاه كــل مخالفة ،وتتمثل هذه
اإلجـ ـ ـ ــراء ات ف ــي اس ـت ــدع ــاء ممثل
الجمعية وتوجيه اخطار لتالفي
المخالفة ،وفي حال عدم تالفيها
يتم حل الجمعية أو المبرة».
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه «إذا كــانــت
المخالفات أو االخـطــاء جسيمة
فــانــه ي ـجــوز لـلــوزيــر ات ـخــاذ قــرار
ب ـحــل ال ـم ـب ــرة أو الـجـمـعـيــة بعد
فــراغ اإلدارة المختصة بالوزارة
مــن التحقيق اتـبــاعــا لــإجــراء ات
ال ـضــروريــة الـ ــواردة فــي الـقــانــون
والقرارات المنظمة له».
وفي اجابتها عن سؤال للنائب
خالد الشطي ،بشأن تزويده بكشف
بأسماء اللجان الخيرية الحاصلة
على موافقة الوزارة على طلب جمع
ا لـتـبــر عــات للمنكوبين فــي مدينة
ح ـلــب الـ ـس ــوري ــة ،ق ــال ــت الـصـبـيــح:
«بلغ إجمالي التبرعات للمنكوبين
فــي مــديـنــة حـلــب الـتــي جمعت من
المتبرعين  5795538دينارا».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «الـ ـمـ ـب ــال ــغ يـتــم
ايصالها لمستحقيها بواسطة
ال ـت ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة م ــن خ ــال
وزارة الخارجية الكويتية لصالح
جهات خارجية معتمدة بقاعدة

الجمعيات الخيرية الحاصلة على موافقة الشؤون لجمع التبرعات
للمنكوبين في مدينة حلب السورية ومجموع التبرعات المتحصل عليها
اسم الجمعية

م

المبلغ بالدينار
610.509

1

جمعية احياء التراث اإلسالمي

2

جمعية اإلصالح االجتماعي

3

جمعية السالم لالعمال االنسانية والخيرية

172.197

4

جمعية النجاة الخيرية

574.141

5

الجمعية الكويتية للعلوم اإلنسانية

6

جمعية تراحم لألعمال الخيرية واالنسانية

7

الجمعية الكويتية لالغاثة

0

3.427.345

0

الشاهين :متفائل
ببراءة متهمي «دخول
المجلس»
أع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب أس ـ ــام ـ ــة
ال ـشــاه ـيــن ع ــن ت ـف ــاؤل ــه بحكم
«ال ـت ـم ـي ـيــز» الـ ـي ــوم ف ــي قـضـيــة
دخ ــول الـمـجـلــس ،مـشـيــرا إلــى
أنه يتطلع إلى أن يأتي الحكم
ب ـ ـ ـبـ ـ ــراءة ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب والـ ـشـ ـب ــاب
الكويتي في هذه القضية.
وقال الشاهين ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي« ،م ـت ـفــائــل قــانــونـيــا
ب ـب ــراءة كــامـلــة وتـكــريــم هــؤالء
االح ــرار» ،الفتا الــى ان الشعب
ينتظر هذا الحكم بكل تعاطف
وتضامن مع النواب والشباب
الــذيــن تـحــركــوا لـلـحـفــاظ على
أموال البلد والرشوة السياسية
واإليداعات المليونية.

34.994

8

جمعية العون المباشر

0

الدالل :نظام للرقابة
والجودة الصحية

9

الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني

0

10

جمعية الهالل األحمر الكويتي

0

11

جمعية الرعاية اإلسالمية

12

جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية

0

13

جمعية صندوق إعانة المرضى

0

14

جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية

15

جمعية اإلغاثة اإلنسانية

16
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انتقد النائب محمد الــدالل
األوضـ ــاع الصحية فــي الـبــاد
بعد تكدس مراجعات مستشفى
ال ـع ــدان ،خـطــاب وزي ــر الصحة
ً
قــائــا ،إن اإلشكالية المتعلقة
بطريقة تعاطي المستشفيات
وبـعــض األط ـبــاء مــع المرضى
غـ ـي ــاب ب ـع ــض األط ـ ـبـ ــاء وع ــدم
انـتـظــام ال ــدور ،تعتبر مــن أهم
ال ـم ـش ــاك ــل ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـت ــردي
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة واسـتـيــاء
المواطنين والمقيمين.
وط ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدالل الـ ــوزيـ ــر
د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح ب ـض ــرورة
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي هـ ــذه ال ـق ـضــايــا
والمشكالت ومن ثم وضع نظام
للجودة والرقابة.
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اإلجمالي
ب ـيــانــات وزارة ال ـخــارج ـيــة ،بعد
الحصول على موافقة الشؤون»،
مبينة أن «ا لـخــار جـيــة الكويتية
ت ـ ـتـ ــابـ ــع ع ـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق الـ ـمـ ـك ــات ــب

5.795.538
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـ ـس ـ ـفـ ــارة س ــام ــة
وصول هذه المبالغ لمستحقيها».
وتــاب ـعــت« :ن ــود االح ــاط ــة بــأن
الـ ـ ـ ــوزارة ل ــم ت ــرص ــد أي مـخــالـفــة

إداريـ ـ ـ ـ ــة أو م ــالـ ـي ــة م ـق ـت ــرف ــة مــن
الجمعيات المرخص لها بجمع
التبرعات للمنكوبين في مدينة
حلب السورية».

الرشيدي 3 :مليارات دوالر تعويضات بيئية ونفطية
●

فهد التركي

أكــد وزي ــر النفط وزي ــر الكهرباء والـمــاء بخيت الــرشـيــدي أن المبلغ
المخصص لبرنامج إعادة تأهيل البيئة الكويتية ،بناء على المطالبات
البيئية المعتمدة من لجنة األمم المتحدة للتعويضات البيئية UNCC
نحو  3مليارات دوالر ،موزعة بالتنسيق مع نقطة االرتباط الكويتية
لمشاريع البيئة على الجهات المختصة ،بما فيها شركة نفط الكويت.
وقال الرشيدي ،في رده على سؤال للنائب فيصل الكندري حول الوضع
البيئي في البالد وما تعانيه التربة من تلوث جراء حرق العدوان الغاشم
عام  1991أكثر من  600بئر نفطية ،إنه منذ تحرير الكويت في فبراير
 ،1991وإطفاء آخر بئر في نوفمبر من العام ذاته ،دأبت الحكومة ،ممثلة
في شركة نفط الكويت ،على معالجة آثار التلوث الناجم عن حرق اآلبار.
وأشار الى أن «المبالغ المعتمدة من لجنة االمم المتحدة للتعويضات
البيئية  UNCCنحو  3مليارات دوالر ،مقسمة بحسب المطالبات البيئية
المعتمدة على النحو التالي:
 المطالبة رقم  5000259بمبلغ وقدره  3.990.152دوالرا. المطالبة رقم  5000450/2بمبلغ وقدره  8.252.657دوالرا. المطالبة رقم  5000450/3بمبلغ وقدره  166.513.110دوالرات. المطالبة رقم  1.5000.454بمبلغ وقدره  000/1.975.985.58دوالرا.وبـيــن الــرشـيــدي أن ه ــذه الـمـشــاريــع ال تقتصر عـلــى عـقــود معالجة

بخيت الرشيدي

المعالجة
البيولوجية
للتربة لدى
شركة النفط
تعتمد على
توصيات األمم
المتحدة

التربة فحسب ،بل تشمل عقودا استشارية وعقودا الزالة األلغام وتحديد
خصائص التربة وإنـشــاء م ــرادم ودفــن التربة الملوثة ،مؤكدا ان الشركة
تحرص على تأهيل الشركات المتخصصة في معالجة التربة خصوصا،
والبيئة بوجه عام ،على ضوء سابقة أعمالها ومدى مالءتها المالية الفنية
في هذا المجال من واقع المستندات الدالة ،وفقا للشروط واالوضاع التي
شرعت لهذا الغرض.

وأوض ــح الــرشـيــدي أن مناقصات ومـمــارســات مشاريع شركة نفط
الكويت هي ضمن برنامج إعــادة تأهيل البيئة الكويتية وتطرح عن
طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،وفقا لإلجراءات ،وبالشروط
واألوضاع التي رسمها قانون المناقصات العامة رقم  49لسنة ،2016
والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  30لسنة  ،2017كما ان العقود
الناجمة عن هذه المناقصات والممارسات تخضع للرقابة المالية الالحقة
لديوان المحاسبة بحسب اختصاصاته في الرقابة المالية على الشركة،
وفقا لقانون إنشائه رقم  30لسنة  ،1964بينما ال تخضع هذه العقود
لرقابة جهاز المراقبين الماليين ،ألن الشركة غير خاضعة اصال للرقابة
المالية للجهاز ،وفقا لقانون إنشائه رقم  23لسنة .2015
أما فيما يتعلق بكيفية اجراء معالجة التربة علميا ،فاشار الرشيدي
الــى ان التربة الملوثة بالمركبات الهيدروكربونية تعالج بطرق عدة،
وفقا لما يستخدم في ذلك من تقنيات علمية متنوعة تعتمد على ظروف
التربة ومستويات تلوث التربة وانــواع المواد الكيميائية والفيزيائية
من الملوثات.
ّ
وبين ان المعالجة البيولوجية للتربة لدى شركة نفط الكويت تعتمد
على توصيات لجنة االمم المتحدة للتعويضات البيئية والتجارب الناجحة
مــع كــل مــن معهد الـكــويــت لــابـحــاث العلمية وشــركــة الـبـتــرول الوطنية
الكويتية ،ويلزم التأكيد في هذا الصدد ان جميع الشركات المتقدمة لهذه
المشاريع مؤهلة النجازها بالكفاءة الواجبة والمستوى المطلوب.

«المراقبين الماليين» :مكافآت «الصيفي» ألساتذة في «التطبيقي» ال يعملون
«يصعب حساب هدر الساعات الزائدة وتحميل المال العام  94مليون دينار قيمة بدالت ومكافآت مبالغ فيها»
●

فهد التركي

ك ـ ـشـ ــف ت ـ ـقـ ــريـ ــر «ال ـ ـمـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن
الـمــالـيـيــن» ،ال ـص ــادر عــن المكتب
الفني للجنة الميزانيات والحساب
الختامي البرلمانية ،عــن و جــود
مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،من خالل الصرف على
الـســاعــات ال ــزائ ــدة ألع ـضــاء هيئة
التدريس أو صرف مكافآت فصل
صيفي ألع ـضــاء هيئة الـتــدريــس
وال ـتــدريــب دون وج ــه ح ــق ،إذ لم
يعملوا خالل الفصل الصيفي ،وال
يوجد لديهم إشراف على مشاريع
الفصل الميداني.
ول ـفــت الـتـقــريــر ،ال ــذي حصلت
«الـجــريــدة» على نسخة مـنــه ،إلى
ارت ـفــاع تـقــديــرات مـيــزانـيــة السنة
ال ـمــال ـيــة ال ـج ــدي ــدة ع ــن ت ـقــديــرات
مـيــزانـيــة الـسـنــة الـســابـقــة بـ ــ 6في
المئة بمبلغ قدره  17مليون دينار
(المبلغ كامال  17.685.000دينار)
إذ سـجــل الـمـكـتــب الـفـنــي تحفظه
عن بعض تقديرات ميزانية السنة
المالية الجديدة والمتعلقة بالباب
األول لـلـمـصــروفــات (تـعــويـضــات
العاملين) لتضمنها مصروفات
تخص سنوات مالية سابقة ،وهي

مـخــالـفــة صــريـحــة لـقــواعــد تنفيذ
الميزانية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات
وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
سجلتها األج ـه ــزة الــرقــابـيــة قــال
الـ ـتـ ـق ــري ــر إن ج ـ ـهـ ــاز ال ـم ــراق ـب ـي ــن
الماليين ،سجل تلك المخالفات
المالية واالمتناعات على تنفيذ
ميزانية السنة المالية المنتهية
 2017-2016الـتــي انـتـهــت فــي 31
م ــارس  2017وأصـبـحــت تناقش
في هــذا التقرير كحساب ختامي
تمهيدا إلقرارها من مجلس األمة
ً
كما تم بيانه سلفا.
وس ـ ـج ـ ــل ج ـ ـه ـ ــاز الـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن
الماليين تلك المخالفات المالية
واالمتناعات على تنفيذ ميزانية
الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية -2017
 2018في نصفها األول فقط ،وقد
ً
انتهى العمل بهذه الميزانية أخيرا
ب ـت ــاري ــخ  31م ـ ــارس  2017ويـتــم
االسـتــرشــاد بها كمؤشر لسالمة
التقدير لميزانية السنة المالية
ً
الـجــديــدة تمهيدا العـتـمــادهــا من
ً
مجلس األمة كما تم بيانه سلفا.
ً
ووفقا لتقرير جهاز المراقبين
الماليين فإن الهيئة متعاونة لكن
هناك بعض المالحظات منها:
 - 1عدم توفير التعاميم لمكتب

جهاز المراقبين الماليين بالهيئة
ً
أوال بأول.
 - 2أن تعمل الهيئة على إصدار
تعليمات بـعــدم مــرا جـعــة ممثلي
النقابات لمكتب الـجـهــاز ،والتي
من شأنها تعزيز التعاون وتسيير
األعمال وانسيابها بفعالية.
وحول المالحظات على ميزانية
ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ق ــال
التقرير تمثلت باآلتي:
المالحظة :إدراج مسميات غير
واردة بالهيكل التنظيمي للهيئة
قـ ــدرت االع ـت ـم ــادات ف ــي الـسـنــة
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـب ــاب األول
للمصروفات بـ  177مليون دينار،
ويــرى جهاز المراقبين الماليين
فــي تقريره أن عــدم الـتــزام الهيئة
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـش ــؤون
التوظف أدى إلى صرف مبالغ غير
مستحقة ،وهي من مواطن الهدر
في هذا الباب.

تقرير الجهاز
وت ــرت ــب عـلــى ن ــدب الـمــوظـفـيــن
لهذه المسميات المخالفة صرف
امتيازات مالية شهرية والمتمثلة
ب ـ ـبـ ــدل اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف وصـ ــاح ـ ـيـ ــات،
ك ـ ـمـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـهـ ــم ض ـم ــن

مسميات ملغاة من ديوان الخدمة المدنية
يــؤكــد تـقــريــر ديـ ــوان المحاسبــة للسنة المالية
 2017 /2016ضرورة وقف الندب لمسميات (مساعد
نائب المدير العام) و(مساعدي نواب المدير العام)،
ألنها مسميات ملغاة من ديوان الخدمة المدنية ،وأن
استمرار الهيئة بمخالفتها لتعاميم ديوان الخدمة

المدنية وقيامها بندب وتمديد الندب لمجموعة من
موظفيها للمسميات سالفة الــذكــر ترتب عليه أنه
عند انتهاء العضو من تكليفه بالوظيفة اإلشرافية،
فإنه يسمح له إلدارة تفرغ علمي لمدة سنتين بمرتب
شامل ومنحة تعادل الراتب الشامل.

ف ـئ ــة اإلش ــراف ـي ـي ــن ع ـن ــد إي ـف ــادهــم
بــالـمـهـمــات الــرسـمـيــة بالمخالفة
للتعاميم المنظمة لذلك كما هو
وارد في تقرير ديوان المحاسبة.
و تـ ـسـ ـتـ ـم ــر ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة دون حــق
بصرف البدالت والمكافآت المقررة
ل ـش ــاغ ـل ــي ال ــوظ ــائ ــف ال ـه ـنــدس ـيــة
وال ـم ــال ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة لـبـعــض
شاغلي الــوظــائــف اإلشــرافـيــة في
الوحدات غير المعتمدة بالهيكل
التنظيمي ،مما يتعين عليها وقف
صرفها واستردادها وفق الــوارد
في تقرير ديــوان الخدمة المدنية
لكن الهيئة ال ترد على المخالفات
المذكورة.
وقــال التقرير إنــه سبق للجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات أن انـتـهــت إل ــى عــدم
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى م ـيــزان ـيــة الـهـيـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
وال ـت ــدري ــب ف ــي ك ــل م ــن السنتين
الماليتين  ،2018-2017والسنة
المالية  2017-2016التي لم تقبل
آنــذاك إال بتعهد حكومي ،وكانت
م ــاحـ ـظ ــة اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ـن ــاص ــب
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي
دون اعتماده من مجلس الخدمة
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة أحـ ـ ـ ــد األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب عـ ــدم
الموافقة ،وعليه يتبين أن تقديرات
ال ـ ـبـ ــاب األول ل ـم ـي ــزان ـي ــة الـهـيـئــة
ً
بحاجة إلى إعادة نظر ،وخصوصا
فيما يتعلق بالعالوات والبدالت
والمقدر بـ  94مليون دينار.
وحـ ــول ال ـس ــاع ــات ال ــزائ ــدة عن
ال ـن ـص ــاب ،ق ــال ال ـت ـقــريــر :ق ــدر في
ميزانية السنة المالية الجديدة
م ـب ـلــغ  32م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار سـيـتــم
توجيهها لمكافأة الساعات الزائدة
ع ــن ال ـن ـصــاب وال ـف ـصــل الصيفي
للقائمين بالتدريس والتدريب من
أعضاء الهيئة.
ويتحفظ المكتب الفني للجنة

عــن ت ـقــديــرات مــا تــم اع ـت ـمــاده في
ميزانية السنة المالية الجديدة
النوع المشار له بالعالمة النجمية
الحمراء ،لتضمنه مبلغ  14مليون
دينار تخص سنوات مالية سابقة،
وف ــق مــا هــو مــذكــور فــي الـمــذكــرة
اإليضاحية لألسباب اآلتية:
 يـ ـع ــد ت ـح ـم ـي ــل أي م ـي ــزا ن ـي ــةب ـم ـصــروفــات تـخــص سـنــة مالية
ســابـقــة مخالفة واض ـحــة لقواعد
تنفيذ الميزانية ،ولو أقرت ميزانية
الهيئة للسنة المالية 2019 /2018
عـلــى ه ــذا الـنـحــو ،ف ــإن ذل ــك يعني
امتناع جهاز المراقبين الماليين
عن تمريرها في حال صرفها من
الهيئة.
 وفـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو م ـ ـث ـ ـبـ ــت ف ــياجتماعات اللجنة وتسجيالتها،
لــم يعد للهيئة أي مبالغ تخص
س ـن ــوات مــال ـيــة ســاب ـقــة ،وه ــو ما
يثير ا لـشــك المهني للمكتب عن
كيفية نشوء هــذه المبالغ بقيمة
 14مليون دينار دفعة واحدة ،ومن
ضمن هذه الشكوك أن استحقاقات
هـ ـ ــذه ال ـم ـب ــال ــغ وق ـ ـعـ ــت ،ومـ ـ ــن ثــم
وضعت وزارة المالية أمــام األمر
ال ــواق ــع لـتــدبـيــر االع ـت ـمــاد الـمــالــي
لـتـغـطـيــة ص ــرف ـه ــا ،وهـ ــي وسـيـلــة
جديدة بــدأت الجهات الحكومية
ت ـن ـت ـه ـج ـهــا بـ ـع ــد وضـ ـ ــع ال ـل ـج ـنــة
قيودا تقضي بعدم الصرف على
الـعـهــد واالل ـت ــزام بـمــا هــو معتمد
بالميزانية.

مصروفات مستحقة
وقـ ـ ـ ـ ــال :مـ ـم ــا يـ ــؤكـ ــد ال ـش ـك ــوك
المهنية للمكتب الفني أن التقرير
األول للجنة الميزانيات والحساب
الختامي الصادر في دور االنعقاد
الـ ــرابـ ــع م ــن ال ـف ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي

ال ــراب ــع ع ـشــر والـ ـخ ــاص بتعديل
االع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ف ـي ـم ــا ب ـي ــن أب ـ ــواب
مـيــزانـيــة الـهـيـئــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 2016 /2015بمبلغ  10ماليين
دينار كان أساسا لتغطية المبالغ
ال ـتــي ت ــم صــرفـهــا بــال ـت ـجــاوز عن
االعتمادات المالية المقدرة آنذاك
ل ـل ـســاعــات ال ــزائ ــدة ع ــن الـنـصــاب
ل ـكــون ـهــا مـ ـص ــروف ــات مـسـتـحـقــة،
واالنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ه ـ ــذه ال ـمــاح ـظــة
بوضع القيد المشار اليه سابقا
مـنــذ تـلــك الـسـنــة الـمــالـيــة وحـتــى
تاريخه ،وإقفال الصرف على باب
العهد نهائيا ،وإرفاق تقييم ديوان
المحاسبة في التقرير المشار اليه
أن الهيئة بدأت باتخاذ إجراء ات
جـ ـ ـ ـ ــادة لـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ـم ــاحـ ـظ ــات
المتعلقة بالساعات الــزائــدة عن
النصاب.
ومما يؤكد هــذا الشك المهني
للمكتب الـفـنــي م ــا أورده دي ــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ف ــي ت ـق ــري ــره لـلـسـنــة
الـمــالـيــة  2017 /2016وم ــن قـيــام
الهيئة بتحميل المال العام بمبالغ

إضــاف ـيــة نـتـيـجــة ع ــدم مــراعــاتـهــا
الضوابط بشأن تعديل النصاب
الـتــدريـســي ،ال ــذي يقضي بـجــواز
زيادة العبء التدريسي لمواجهة
ظروف استثنائية ولفترة محددة
بحد أقصى  4ساعات.

صور الهدر
وقـ ـ ــد ب ـ ّـي ــن جـ ـه ــاز ال ـم ــراق ـب ـي ــن
الماليين ،في تقريره ،أنه يصعب
تحديد مبالغ الهدر بالصرف على
ال ـس ــاع ــات ال ــزائ ــدة ع ــن ال ـن ـصــاب،
وفيما يلي بعض صورها:
 عـ ـ ـ ــدم إرفـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــداتاألصلية المؤيدة لصرف الساعات
ال ــزائ ــدة ع ــن ال ـن ـصــاب لمجموعة
مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئ ـت ــي الـ ـت ــدري ــس
والتدريب.
 صـ ـ ــرف سـ ــاعـ ــات زائ ـ ـ ـ ــدة عــنال ـن ـص ــاب ل ـع ـضــو ه ـي ـئــة ت ــدري ــب
بالمعهد الـصـنــاعــي دون وجــود
ال ـمــزاولــة ،وع ــدم إرفـ ــاق مــا يثبت
أن جميع أ عـضــاء هيئة التدريب

بقسمه الــذي قــام بالتدريس فيه
قد أخذوا الحد االدنى من النصاب.
 وجــود أكثر من شعبة لنفسالـمـقــررات وبنفس األي ــام والوقت
بعدد يقل عن الحد االدنى للشعبة
الواحدة ،وعدم دمج هذه الشعب
بعد انتهاء عملية التسجيل.
 قيام الهيئة بصرف ساعاتزائــدة عن النصاب بمبلغ يجاوز
الـمـبـلــغ الـمـخـصــص بــالـمـيــزانـيــة
للكليات والمعاهد.
 صـ ـ ــرف مـ ـك ــاف ــأت زائ ـ ـ ـ ــدة عــنال ـن ـص ــاب ل ـش ـعــب دراس ـ ـيـ ــة فـيـهــا
أقل من  7طــاب ،وصــرف مكافآت
للتدريب الـمـيــدانــي ألع ــداد تصل
ال ــى  5طـ ــاب ،ف ــي ح ـيــن أن الـحــد
األدنـ ــى وف ــق ضــوابــط الـهـيـئــة 25
طالبا.
 صـ ــرف م ـك ــاف ــآت ع ــن الـفـصــلالصيفي ألعـضــاء هيئة التدريب
لــم يـقــومــوا بــالـتــدريــس بالصيف
ول ـيــس لــدي ـهــم طـلـبــة م ـيــدان ـيــون،
وإنما تم تكليفهم بأعمال اإلشراف
على المشاريع اإلنشائية.
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ً
نجاة  11عسكريا من القوة البحرية بعد غرق زورقهم
ً
• رئاسة األركان فتحت تحقيقا في الحادث ...واألضرار مادية فقط
• الزورق من نوع « »SKومخصص لعمليات الدورية والحماية
محمد الشرهان

تعرض قارب تابع للقوة البحرية
لحادث غرق ،وتم انتشال جميع
أفراد طاقمه ،في حين يجري
التحقيق في الحادث لمعرفة
األسباب.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو للزورق خالل إنقاذه

الحادث وقع
في المنطقة
الفاصلة بين رأس
األرض واألبراج

ً
أنقذت العناية اإللهية  11عسكريا من
ض ـبــاط وأف ـ ــراد ال ـقــوة الـبـحــريــة بالجيش
مـ ــن مـ ـ ــوت م ـح ـق ــق إثـ ـ ــر غـ ـ ــرق زورق ك ــان
ي ـق ـل ـهــم بــال ـم ـن ـط ـقــة ال ـب ـح ــري ــة ال ـم ـح ــاذي ــة
ل ـن ــادي رأس األرض ،م ـســاء أم ــس األول،
ولم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد
القوة البحرية ،الذين تمكنوا من النجاة،
واقتصرت األض ــرار على ال ــزورق الــذي تم
ً
انتشاله ،قبل أن يغرق كليا.

بيان األركان
وأعلنت رئاسة األركان العامة للجيش،

فـ ــي بـ ـي ــان رسـ ـم ــي أم ـ ـ ــس ،تـ ـع ــرض أح ــد
الـقــوارب التابعة للقوة البحرية لحادث
غ ــرق ،وت ــم انـتـشــال جميع أفـ ــراد طاقمه
دون وقوع إصابات بشرية عدا األضرار
المادية ،هذا ويجري التحقيق في الحادث
لـمـعــرفــة األسـ ـب ــاب ،ال ـتــي أدت إل ــى غــرق
القارب.
مـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر أم ـن ــي
عسكري لـ «الجريدة» إن القارب العسكري
الذي تعرض للغرق من نوع « »SKويطلق
عليه زورق حماية أو زورق دورية ،وكان
ً
متوجها من قاعدة رأس األرض باتجاه
نادي ضباط الجيش قرب منطقة األبراج

ً
وك ـ ــان ي ـقــل  11ع ـس ـك ــري ــا ،وغ ـ ــرق بشكل
ً
مفاجئ ،مشيرا إلى أن جميع العسكريين
تمكنوا من السباحة والنجاة.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن زوارق اإلن ـقــاذ
التابعة إلدارة اإلطفاء البحري بــاإلدارة
العامة لالطفاء توجهت على الفور إلى
م ــوق ــع الـ ـح ــادث وس ــاه ـم ــت ف ــي ان ـت ـشــال
العسكريين وسحب الزورق قبل أن يغرق
ً
ً
كليا ،مشيرا إلى أن قيادة القوة البحرية
شرعت في فتح تحقيق بالحادث للوقوف
على أسباب غرق الزورق.

«الداخلية» :تطوير الخدمات اإللكترونية
ومواكبة التطورات التكنولوجية
الجابر :إطالق خدمة «ساعدوني» اليوم
أ ك ـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت الشيخ
مشعل الـجــابــر أن ال ـ ــوزارة ممثلة
ب ــاإلدارة العامة لنظم المعلومات
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت مـ ـ ــن ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـم ــرحـ ـل ــة
الثانية مــن تطبيقها اإللكتروني
(وزارة الداخلية – الكويت) (MOI-
 )KUWAITوإ طـ ــا قـ ــه لـلـجـمـهــور
ً
اعـتـبــارا مــن الـيــوم لمواكبة تطور
األج ـهــزة الــذكـيــة مــن خــال إضافة
العديد من الخدمات اإللكترونية
التي تهم المستخدم أخــذت بعين
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ال ـس ــري ــة وخ ـصــوص ـيــة ال ـب ـيــانــات
ً
الشخصية للمستخدمين ،مشيرا
إلــى حــرص ال ــوزارة على مواصلة
تطوير خدماتها اإللكترونية ،بما
يتالءم مع التطورات التكنولوجية
الحديثة.
وقــال الشيخ مشعل الجابر ،إن
أهم الخدمات التي تمت إضافتها
في هذه المرحلة خدمة (ساعدوني)
التي تمكن المستخدم من الحصول
على المساعدة في حاالت الطوارئ
بشكل سريع لمجرد الضغط على
زر (ساعدوني).
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ذل ـ ــك ج ـ ــاء ب ـع ــد أن
ط ـ ـ ـ ـ ــورت «ش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـمـعـلــومــات واالت ـص ــاالت» أنظمة
تلقي البالغات لدى اإلدارة العامة

ل ـل ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ــرك ــزي ــة ب ـح ـيــث تــم
تسهيل عملية الـتــواصــل وتـبــادل
ال ـم ـع ـل ــوم ــات األس ــاسـ ـي ــة م ــا بـيــن
الـمـسـتـخــدم ومـتـلـقــي ال ـبــاغ ليتم
التعامل معه بشكل سريع وفعال
ل ـض ـمــان س ــرع ــة االس ـت ـجــابــة لــدى
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة وال ـت ـع ــام ــل مــع
البالغات من خــال تطبيق أفضل
الممارسات األمنية.
ً
وذكر أيضا أنه تم تطوير خدمة
اإلشعارات التي تشمل اإلشعارات
ال ـخ ــاص ــة إذ ي ـتــم إرسـ ـ ــال رســائــل
تــذ ك ـيــر يــة و تـنـبـيـهـيــة للمسجلين
ب ــالـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ل ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــد انـ ـتـ ـه ــاء
م ـس ـت ـنــدات ـهــم ال ـث ـبــوت ـيــة وإرس ـ ــال
إشعار لهم عند تسجيل المخالفة
المرورية .وذكر أن هناك إشعارات
عامة وتخص بإعالنات وإشعارات
اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمني للتواصل مع الجمهور عبر
إرسال رسالة عامة وإشعارات تهم
المستخدمين.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك خ ــدم ــة
االستعالم الشخصي عن بيانات
ج ـ ـ ـ ــواز الـ ـسـ ـف ــر وب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـق ـي ــد
االنـتـخــابــي للكويتيين وبـيــانــات
ال ـ ـتـ ــأش ـ ـيـ ــرات ورخ ـ ـ ـ ــص الـ ـقـ ـي ــادة
وتـ ــراخ ـ ـيـ ــص الـ ـم ــركـ ـب ــات إض ــاف ــة
إلـ ــى ت ـفــاص ـيــل م ـخــال ـفــات ال ـم ــرور
وب ـ ـيـ ــانـ ــات مـ ـن ــع الـ ـسـ ـف ــر وت ـن ـف ـيــذ
األح ـكــام وتــراخـيــص الـســاح ،كما

مشعل الجابر

تمت إضافة خدمة االستعالم عن
األشخاص ذوي الصلة لألبناء دون
سن  18والمكفولين للتعرف على
صالحية إقامتهم ورخص القيادة
ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــم وك ــذل ــك صــاحـيــة
جـ ـ ـ ـ ــوازات سـ ـف ــره ــم ،ويـ ـتـ ـي ــح ه ــذا
التطبيق إمكانية الدفع اإللكتروني
للمخالفات المرورية بصورة سهلة
وسريعة وآمنة.

آسيوي يسرق كيبالت في وضح النهار
استنفرت األجهزة األمنية في محافظة العاصمة،
أمــس األول ،إثــر بــاغ ورد إلــى غــرفــة عمليات وزارة
الداخلية من حارس حديقة منطقة الشويخ السكنية،
أفاد من خالله بوجود شخص داخل الحديقة يقطع
التمديدات الكهربائية الموجودة بها.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» ،إنه فور تلقي البالغ
توجه رجــال أمن مخفر الشامية إلى الموقع ،وألقوا
القبض على آسـيــوي أثـنــاء انهماكه فــي عملية قطع
وسرقة التوصيالت الكهربائية بالجرم المشهود في
وضح النهار.
وأشار المصدر إلى أن رجال األمن ألقوا القبض على
اآلسيوي وبحوزته أدوات القطع ،وكمية من الكيبالت
ً
التي عمل على قطعها ،الفتا إلى أن رجال األمن أحالوا
المتهم إلى جهات التحقيق.

اآلسيوي بعد ضبطه

ّ
المرور نفذ حمالت لضبط المستهترين والمخالفين

ً
أسفرت عن تحرير  96مخالفة وحجز  39مركبة وإحالة  28مخالفا إلى «النظارة»

رصد سباق مركبات
نفذت إدارة العمليات باإلدارة العامة للمرور عددا
من حمالت المرور لليوم الثاني على التوالي لضبط
المتسابقين والمستهترين ،بتعليمات مــن وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور باالنابة،
اللواء فهد الشويع ،وبإشراف ميداني من مدير إدارة
العمليات العقيد يوسف الخدة.
وأعلنت اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
األم ـنــي أن تـلــك الـحـمــات ب ــدأت مـســاء أم ــس األول،
واستمرت حتى الساعات األولــى من صباح أمس،
واستهدفت شارع الخليج العربي ،والطريق الدائري
الـثــانــي ،وش ــارع دمـشــق ،وطــريــق المغرب السريع،

وطريق إبراهيم المزين ،وطريق الجهراء العام.
وشارك في الحمالت  20دورية مدنية و 9دوريات
عسكرية ،و 51من ضباط وضباط صف ،وأسفرت عن
تحرير  96مخالفة مرور و 39حجز مركبة وإحالة
 28مخالفا إلى نظارة المرور.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت اإلدارة أن ا لـ ـحـ ـم ــات م ـس ـت ـم ــرة عـلــى
جميع ا لـطــرق الرئيسة والفرعية بتيسير الحركة
ال ـمــروريــة ،والـتـصــدي ألي مـحــاولــة لـلـخــروج على
القانون ،وضبط المخالفين والمستهترين ،وأهابت
بالمواطنين والمقيمين إلى االلتزام بقواعد وقوانين
المرور ،حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

ً
ً
األمن العام يضبط  38مطلوبا و 25مخالفا لإلقامة
في حمالت مستمرة شملت مختلف المحافظات
●

محمد الشرهان

واصـ ـ ــل قـ ـط ــاع األمـ ـ ــن ال ـع ــام
بوزارة الداخلية ،بتعليمات من
وكيل الوزارة المساعد لشؤون
األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ب ــاإلن ــاب ــة الـ ـل ــواء
إبراهيم الطراح ،شن الحمالت
ع ـلــى مـخــالـفــي ق ــان ــون اإلقــامــة
والـمـسـتـهـتــريــن والـمـطـلــوبـيــن،
لليوم الرابع على التوالي ،في
الـمـحــافـظــات ال ـســت ،وأس ـفــرت
ع ــن ض ـبــط  38مـطـلــوبــا أمـنـيــا
وجنائيا ،و 25مخالفا لقانون
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،وتـ ـح ــري ــر
 414م ـخ ــال ـف ــة مـ ـ ـ ــرور ،وح ـجــز
 31مــركـبــة ،وضـبــط  15قضية
مخدرات.
وفي التفاصيل ،التي رواها
م ـصــدر أم ـنــي لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،ان
ال ـ ـلـ ــواء ال ـ ـطـ ــراح ك ـل ــف م ــدي ــري

جانب من الحمالت
أمــن المحافظات مواصلة شن
الـ ـحـ ـم ــات ،وفـ ـ ــرض ال ـس ـي ـطــرة
األمـنـيــة وضـبــط المستهترين

وم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــي قـ ـ ــانـ ـ ــون اإلق ـ ــام ـ ــة
وال ـم ـت ـعــاط ـيــن ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الـتـعـلـيـمــات ن ـفــذت ع ـلــى أرض

الــواقــع ،وأشــرف على تنفيذها
م ــدي ــرو األمـ ـ ــن ،واس ـت ـم ــرت من
مساء أمس األول إلى فجر أمس.
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الجارالله :االنتصارات على اإلرهاب لم تبدد خطره على دولنا
«الحل السياسي في سورية هو السبيل لتسوية شاملة ...واإلفالت من العقاب تسبب في أبشع االنتهاكات»
أكد الجارالله أن االنتصارات
على المجاميع والتنظيمات
اإلرهابية لم تبدد خطرها
ً
الذي "ال يزال ماثال يهدد
أمننا ومستقبل أجيالنا ،األمر
الذي يتطلب استمرار مساعينا
ومضاعفة جهودنا بالتعاون
مع المجتمع الدولي للقضاء على
هذه اآلفة الخطيرة".

سنسعى إلى
إحياء مسيرة
السالم إليجاد
تسوية شاملة
تنهي صراع
الشرق األوسط
وتعيد للعالم
أمنه

أعلن نائب وزير الخارجية ،خالد
ال ـج ــارال ـل ــه ،أن "االنـ ـتـ ـص ــارات على
المجاميع والتنظيمات اإلرهابية
لم تبدد خطرها الــذي اليــزال ماثال
أمامنا يهدد أمننا والعالم أجمع،
ويـ ـق ــوض اسـ ـتـ ـق ــرارن ــا ومـسـتـقـبــل
أجيالنا ،األمر الذي يتطلب استمرار
م ـس ــاع ـي ـن ــا وم ـض ــاع ـف ــة ج ـه ــودن ــا
بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
للقضاء على هذه اآلفة الخطيرة".
وقــال في كلمة أمــام ال ــدورة الــ45
لمجلس وزراء خارجية دول منظمة
ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي فــي العاصمة
الـبـنـغــادشـيــة دكـ ــا" :اليـ ـ ــزال ديننا
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ال ـح ـن ـي ــف ب ـت ـعــال ـي ـمــه
ال ـس ـم ـح ــة يـ ــواجـ ــه ت ـش ــوي ـه ــا غـيــر
مسبوق من قبل مجاميع إرهابية
توشحت بردائه ومارست أعمالها
اإلجــرامـيــة البشعة ،مضيفا" :أننا
مطالبون الـيــوم بالبحث فــي سبل
تعزيز عملنا اإلســامــي المشترك،
لـنـتـمـكــن م ــن م ــواج ـه ــة الـتـحــديــات
السياسية واألمنية واالقتصادية
الـتــي يواجهها عالمنا اإلســامــي،
فجسامة التحديات وعظم المخاطر
تتطلبان عمال وج ـهــدا مشتركين
لمواجهتها".
وأك ــد أن الكويت ستعمل خالل
ع ـضــوي ـت ـهــا داخـ ـ ــل م ـج ـلــس األم ــن
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـل ـع ــام ـي ــن 2019-2018
"بكل جهد" إليــاء هواجس العالم

ً
الجارالله مترئسا وفد الكويت في الدورة الـ  ٤٥لوزراء خارجية «التعاون اإلسالمي»
اإلسالمي أهمية خاصة ،مضيفا أن
"الكويت التي حظيت بتأييد دول
العالم االسالمي لنيل مقعدها غير
الــدائــم فــي مجلس األم ــن ستعمل،
بكل جهد ،إليــاء هــواجــس عالمنا
اإلسالمي أهمية خاصة بإعطائها
األولـ ــويـ ــة لـمــواجـهـتـهــا بــالـتـعــاون
مــع ال ــدول الصديقة فــي المجلس،
فــي مسعى يـهــدف إل ــى تبديد تلك
ال ـه ــواج ــس وم ــواج ـه ــة الـتـحــديــات
وتعزيز دور مجلس األمن في صيانة
األمن والسلم الدوليين".
وأش ــار إلــى أن االجتماع ينعقد
"ومحيطنا اإلسالمي يواجه أحداثا
م ـت ـص ــاع ــدة وت ـ ـحـ ــديـ ــات جـسـيـمــة
وأزمات وكوارث طاحنة تتطلب منا

بحثا مستفيضا ونقاشا موسعا
لمواجهتها".
وفـيـمــا يتعلق بـقـضــايــا الـشــرق
األوس ــط ،قــال الجارالله إن "مسيرة
السالم مازالت متعثرة بسبب تعنت
إســرائ ـيــل وإص ــراره ــا عـلــى تحدي
اإلرادة الدولية وعدم تطبيق قرارات
مجلس األمن ،وندعو في هذا الصدد
إل ــى ض ـ ــرورة حـمــل إس ــرائ ـي ــل على
القبول بالسالم وإقامة الدولتين وفق
ق ــرارات الشرعية الــدولـيــة ومـبــادرة
السالم العربية".
وشدد على أن "دولة الكويت ومن
خ ــال عضويتها غـيــر الــدائـمــة في
مجلس األم ــن ،تحمل على عاتقها
الـسـعــي ال ـجــاد بــالـتـعــاون مــع بقية

األعضاء إلحياء ذلك الملف وتحريكه
فــي مسعى إليـجــاد تسوية شاملة
تنهي هذا الصراع وتعيد إلى العالم
أمنه واستقراره".
وبشأن الملف السوري ،قال "تدخل
أكبر كارثة إنسانية يشهدها عالمنا
اليوم عامها الثامن ممثلة باألزمة
السورية بما سجلته كأكبر مجتمع
الجئين ونازحين في العالم وعشرات
اآلالف من القتلى والجرحى ،فضال
عن الــدمــار الهائل الــذي لحق بذلك
البلد الشقيق".

اإلفالت من العقاب
وأض ـ ــاف" :لـقــد ك ــان لــإفــات من

ال ـع ـقــاب دور كـبـيــر ف ــي االس ـت ـمــرار
بممارسة أبشع االنتهاكات لقرارات
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن وقـ ــوان ـ ـيـ ــن ح ـقــوق
اإلنسان".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه "ان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا مــن
مسؤولياتنا الــدولـيــة واإلســامـيــة
واإلن ـســان ـيــة ،فـقــد عملنا مــن خــال
عضويتنا غير الدائمة في مجلس
األمـ ـ ـ ـ ــن ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع الـ ـس ــوي ــد،
الستصدار القرار  2401الذي يهدف
إل ـ ــى ح ـم ــاي ــة ال ـمــدن ـي ـيــن وإيـ ـص ــال
المساعدات اإلنسانية لهم ،وإنهاء
ال ـح ـص ــار ،وسـيـسـتـمــر عـمـلـنــا في
ال ـم ـج ـلــس ح ـتــى نـتـمـكــن بمشيئة
ال ـلــه م ــن الـمـســاهـمــة بــالـتـعــاون مع
بقية الــدول األعضاء في إنهاء هذه
الكارثة".
وأضـ ـ ـ ــاف" :أؤك ـ ـ ــد ه ـنــا أن الـحــل
السياسي فــي ســوريــة هــو السبيل
الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة
تـحـقــق تـطـلـعــات الـشـعــب ال ـســوري
الشقيق وفــق ق ــرارات مجلس األمن
ذات الصلة ،وال سيما القرار 2254
وبيان جنيف 1لعام ."2012
وحول الوضع في اليمن قال" :أود
أن أؤكــد إدانــة الكويت واستنكارها
السـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـقــة ب ـص ــواري ــخ
بالستية طالت قبلة المسلمين مكة
الـمـكــرمــة ،وزعــزعــت أم ــن واسـتـقــرار
المملكة الـعــزيــزة ،وروع ــت اآلمنين

فيها ،مشيدا في هذا الصدد بجهود
دول التحالف العربي بقيادة المملكة
العربية السعودية لمعالجة األوضاع
اإلنسانية في اليمن الشقيق".
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـع ــراق ،ق ــال:
"نتمنى لألشقاء في العراق النجاح
في انتخاباتهم النيابية المقبلة التي
ستعقد الشهر الجاري ،متمنين أن
تعكس نتائجها تمثيل كافة مكونات
الـشـعــب ال ـعــراقــي صـيــانــة لــوحــدتــه
وتماسكه استعدادا لمرحلة إعــادة
البناء ،حيث سعدنا في دولة الكويت
بتنظيم مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق ،الــذي نجح في حشد
الدعم الدولي إلنجاح هذه العملية".
وفيما يتعلق بأقلية الروهينغا
المسلمة في ميانمار أعرب الجارالله
عــن بــالــغ الشكر إل ــى األص ــدق ــاء في
بنغالدش على ما يبذلونه من جهود
لدعم وإغاثة الجئي الروهينغا "الذين
يواجهون اعتداءات وحشية وتصفية
عرقية".
وأضـ ــاف" :أؤك ــد فــي هــذا الصدد
دعـ ـ ــم الـ ـك ــوي ــت ألش ـق ــائ ـن ــا الج ـئــي
الروهينغا ،حيث بــادرنــا من خالل
عضويتنا غير الدائمة في مجلس
األمن بتنظيم زيارة للمجلس برئاسة
مشتركة بـيــن الـكــويــت وبريطانيا
وبـيــرو لـلــوقــوف على أوض ــاع هذه
األقلية المنكوبة ،وتسليط الضوء
على معاناتها".

العازمي لـ ةديرجلا  :حازمون في مواجهة «الغش» ولن نتساهل
•
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فهد الرمضان

ينطلق قطار اختبارات نهاية
العام الدراسي الحالي ٢٠١٨/٢٠١٧
صـبــاح ال ـيــوم ،بانتظام 189781
طالبا وطالبة في مقاعدهم ألداء
اخ ـت ـب ــارات ـه ــم وفـ ــق ال ـخ ـطــة الـتــي
وضعتها وزارة التربية لتنظيم
سير االختبارات ومنع المظاهر
السلبية الـتــي كــانــت تــواكــب هذه
االخ ـت ـب ــارات ع ــادة مــن م ـحــاوالت
الـ ـغ ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إلـ ـ ــى وس ــائ ـل ــه
اإلل ـك ـتــرون ـيــة والـتـقـلـيــديــة ،حيث
تـعـتــزم الـ ـ ــوزارة تـطـبـيــق الـلــوائــح
والـضــوابــط بـشــأن الـغــش ،والتي
تعول عليها كثيرا إلحــداث نقلة
فــي عمليات مراقبة االخـتـبــارات،
وض ـب ـط ـه ــا بـ ـم ــا ي ـم ـن ــع ح ـص ــول
الـ ـط ــاب ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج ال تـعـكــس
واقعهم التعليمي الحقيقي.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ق ــال وزي ــر
ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
د .حــامــد الـعــازمــي ،ل ـ "الـجــريــدة"،

إن ا لـ ـ ــوزارة ستعمل عـلــى تنفيذ
الخطط الموضوعة لسير عملية
اختبارات نهاية العام الدراسي،
التي من المقرر أن تنطلق اليوم
ل ـل ـط ـل ـب ــة م ـ ــن ال ـ ـخـ ــامـ ــس وح ـت ــى
ال ـح ــادي ع ـشــر ،فــي حـيــن تنطلق
اختبارات الصف الثاني عشر في
 20الـجــاري ،موضحا أن ال ــوزارة
سـتـعـمــل ع ـلــى تـطـبـيــق الـ ـق ــرارات
واللوائح الخاصة بمحاربة الغش
ومنع استخدام وسائله في لجان
االختبارات ،وسيكون هناك حزم
في مواجهة هذه الظاهرة السلبية،
ولـ ــن ي ـت ــم ال ـت ـس ــاه ــل م ــع الـطـلـبــة
"الـ ـغـ ـش ــاشـ ـي ــن" ،حـ ـي ــث سـتـطـبــق
ال ـ ـلـ ــوائـ ــح والـ ـنـ ـظ ــم ب ـح ــذاف ـي ــره ــا
ع ـل ــى م ــن ي ـض ـب ـط ــون مـتـلـبـسـيــن
فــي ح ــاالت الـغــش ،مضيفا" :ألنــه
م ــن غ ـيــر الـمـنـطـقــي أن يـتـســاوى
ال ـطــالــب الـمـجـتـهــد وال ـم ـثــابــر مع
الطالب الــذي يعتمد على الغش
ف ــي ن ـج ــاح ــه" ،م ـس ـتــدركــا" :إال أن
الوزارة ستراعي كذلك المحافظة

حامد العازمي

على األجواء المريحة للطلبة ألداء
اختباراتهم".

تطبيق اللوائح
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،كـشـفــت
مصادر تربوية رفيعة لـ "الجريدة"
أن "التربية" بصدد تفعيل وتطبيق

الجبري :الكويت نجحت في احتضان
المبدعين خالل «عاصمة الشباب العربي»
أكد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري أن الكويت نجحت في احتضان شباب العرب
المبدعين إبان استضافتها احتفالية "الكويت عاصمة
الشباب العربي  ،"2017التي استمرت عاما ،وتختتم
اليوم وسط مشاركة شبابية عربية واسعة.
وقال الجبري ،في بيان أمس ،بمناسبة ختام هذا
ال ـح ــدث الـشـبــابــي ال ـعــربــي الـكـبـيــر ،الـ ــذي سـيـقــام في
الـمـســرح الــوطـنــي بـمــركــز جــابــر األح ـمــد الـثـقــافــي ،إن
البرامج التي نظمتها الوزارة والهيئة العامة للشباب
اهتمت بالقضايا الشبابية الملحة ،وعملت على تلبية
طموحات الشباب العربي وإبراز إبداعاتهم.
وأضاف أن جائزة العمل اإلنساني للشباب العربي،
التي كانت ضمن األنشطة التي نظمتها الهيئة العامة
للشباب في هذا التجمع الشبابي العربي ،أسهمت في
إبراز الوجه الحضاري واإلنساني للكويت ،وتشجيع
الشباب العربي على الــولــوج فــي األعـمــال اإلنسانية
والتطوعية ،الفتا إلى أنه سيتم إعالن الفائزين فيها
بالحفل الختامي.
وأوضح أن هذا الحدث تضمن أيضا إقامة مهرجان

مسرح الشباب العربي ،والملتقى الثقافي الشبابي
العربي ،والملتقى اإلعالمي الشبابي ،وهذه الفعاليات
أبرزت إبداعات الشباب العربي في المجاالت الثقافية
والفنية واإلعــامـيــة ،فــي ظــل توجه الشباب إلــى هذه
المجاالت المميزة.
وذكر أن هذه االحتفالية الشبابية تضمنت أيضا
إقامة ملتقى القيادات الشابة ،وملتقى ريادة األعمال،
ومـلـتـقــى الــوسـطـيــة الـتــي هــدفــت ب ــدوره ــا إل ــى تنمية
الـشـبــاب فــي مـجــاالت الـقـيــادة وال ــري ــادة المجتمعية،
مبينا أن الشباب الكويتي مــن خــال تنظيمهم هذه
الفعاليات اكتسبوا خـبــرات مهمة فــي تنظيم وإدارة
األحداث الكبرى.
وأش ــار الجبري إلــى أن هيئة الشباب أعــدت حفال
م ـم ـيــزا يـلـيــق ب ـخ ـتــام ه ــذا ال ـح ــدث ال ـش ـبــابــي الـعــربــي
الكبير ،ليكون مسك ختام له ،إذ سيتم عرض الملحمة
المسرحية العربية الشبابية "شــروق الشمس" ،كما
سيتم تقديم "نشيد الـشـبــاب الـعــربــي" للمرة األولــى
فــي تــاريــخ هــذا الـحــدث الـعــربــي ،إضــافــة إلــى عــدد من
الفقرات المميزة.

القرارات واللوائح الخاصة بلجان
سير االختبارات بشكل حازم هذا
العام ،وذلك لمنع أي من محاوالت
ال ـغــش ال ـتــي يـلـجــأ إلـيـهــا الطلبة
الذين يستسهلون الحصول على
الــدرجــات دون بــذل مجهود يذكر
في المذاكرة والمراجعة لدروسهم
طوال العام الدراسي ،الفتة إلى أن
قرار فصل اختبارات الصف الثاني
عـشــر عــن بقية صـفــوف المرحلة
ال ـثــانــويــة أع ـط ــى ال ـ ـ ــوزارة فــرصــة
أكبر في تحقيق الرقابة ،من خالل
توفير عدد أكبر من المراقبين في
لجان االختبارات.
إلى ذلك ،حددت وزارة التربية
م ــواع ـي ــد اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـط ـل ـبــة فــي
ش ـهــر رمـ ـض ــان الـ ـمـ ـب ــارك ،بحيث
تـ ـ ـب ـ ــدأ فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة صـ ـب ــاح ــا،
السيما اختبارات الصف الثاني
ع ـشــر بـقـسـمـيــه الـعـلـمــي واألدبـ ــي
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــديـ ـن ــي ،وذلـ ـ ــك ب ـنــاء
ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـمـ ـي ــم ديـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
المدنية ال ــذي يقضي بـبــدء دوام

العاملين بـ "التربية" عند التاسعة
والـنـصــف صـبــاحــا ،الفـتــة إل ــى أن
الـ ــوزارة اسـتـعــدت كــذلــك بتجهيز
سيارات النقل التي ستنقل أوراق
االخـتـبــارات من المطبعة السرية
في الوزارة إلى لجان االختبارات،
ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ــم نـ ـقـ ـلـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـه ــاء
االختبارات إلى الكنترول المركزي
إلجراء عمليات التصحيح ،حيث
سـيـتــم الـتـصـحـيــح كــالـمـعـتــاد في
الـ ـكـ ـنـ ـت ــرول مـ ــن م ـع ـل ـم ــي الـ ـم ــواد
المتخصصين.
وفي سياق متصل ،من المقرر
أن تنطلق اختبارات طلبة الصف
الـ ـث ــان ــي ع ـ ـشـ ــر ،الـ ـب ــال ــغ ع ــدده ــم
االجـمــالــي  37846طالبا وطالبة
ب ــواق ــع  22093بــال ـق ـســم الـعـلـمــي
و 15753بالقسم األدبي صباح يوم
األحد  20الجاري ،حيث من المقرر
أن يتم إعــان نتائج الطلبة في 4
يونيو المقبل ،وذل ــك فــي مؤتمر
صحافي بحضور الوزير العازمي
وقياديي الوزارة.

«المعلمين» تجدد رفضها
تدوير مديري «الثانوي»
أكـ ـ ـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
رفضها لتدوير مديري ومديرات
الثانوي خالل فترة االختبارات،
مشددة على أهمية الدور الكبير
الـ ــذي ال ب ــد أن ت ـمــارســه وزارة
التربية مع بدء اختبارات الفترة
الثانية التي ستبدأ اليوم.
وذك ــرت الـجـمـعـيــة ،فــي بيان
لها ،أن ثقتها ستبقى كبيرة في
الــدور الــذي ستقوم به اإلدارات
ال ـمــدرس ـيــة وأهـ ــل ال ـم ـي ــدان من
معلمين ومعلمات لضمان سير
االمتحانات بالشكل المنشود،
مشيرة إلى أن دورهم اإليجابي
في التعامل مع الطلبة.
وط ــالـ ـب ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة وزارة
التربية ب ـضــرورة أن تضع في
اع ـت ـبــارهــا أن مـعــالـجــة ظــاهــرة
الغش تتطلب أن ينظر إليها من

جميع االتجاهات ،ووفق أسس
ومعايير مدروسة ومستوفاة،
وتراعي كل المتطلبات دون أن
تكون مرهونة على اجتهادات
فردية ،أو بموجب ردود أفعال
على حاالت ضيقة.
وأشارت إلى أنه ينبغي على
الــوزارة أن تضع ثقتها الكاملة
ب ـمــديــري وم ــدي ــرات الـ ـم ــدارس،
دون الحاجة إلــى التشكيك في
نزاهتهم ودورهم ومكانتهم.

تنظمه «نوف إكسبو» تحت شعار «مسيرة حياة»
ي ـن ـط ـلــق غـ ــدا "م ـل ـت ـقــى ال ـكــويــت
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم" ف ـ ــي دورت ـ ـ ـ ـ ــه األول ـ ـ ـ ــى،
تـ ـح ــت شـ ـع ــار "ال ـت ـع ـل ـي ــم م ـس ـيــرة
ح ـ ـيـ ــاة" ،ب ــال ـت ـع ــاون ب ـي ــن وزارت ـ ــي
التربية والتعليم العالي وجامعة
الـكــويــت والهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي ،وبمشاركة مجموعة من
المؤسسات المحلية والخارجية
المعنية بالتعليم.
وأفاد بيان صحافي صادر عن
ش ــرك ــة "نـ ــوف إك ـس ـب ــو" ،الـمـنـظـمــة
للملتقى أم ــس ،ب ــأن ه ــذا الـحــدث،
الذي يقام تحت رعاية وزير التربية
وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .حــامــد
الـعــازمــي ،يجسد اهـتـمــام القيادة
السياسية بالتربية والتعليم.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن الـمـلـتـقــى
يبرز أيضا االهتمام الكبير الذي
ت ــول ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة وال ـم ــؤس ـس ــات

التعليمية فيها للتربية والتعليم،
ويـعـكــس اإلي ـمــان ب ــأن التعليم لم
ي ـع ــد وظ ـي ـف ــة مـ ـح ــددة تـ ـق ــوم بـهــا
المدرسة أو الجامعة ،بل أضحى
عملية تعليمية وتربوية مستمرة
داخل البيت وخارجه وداخل أسوار
المؤسسات التربوية وخارجها.
وأشـ ــار إل ــى أن الـمـلـتـقــى ،ال ــذي
يـسـتـمــر  3أي ـ ــام ،وي ـق ــام ف ــي فـنــدق
ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت،
يتناول واقــع التعليم في الكويت،
ويستعرض اإلنجازات والتحديات،
وما تقوم به الجهات المعنية في
تطوير تقنياتها وإمكاناتها الفنية
وأجهزتها البشرية لتحقق أهدافها
المنشودة.
وأضــاف أن الملتقى يهدف إلى
الخروج برؤية تربوية وتعليمية
ش ــامـ ـل ــة ت ـ ـتـ ــوالهـ ــا الـ ـم ــؤسـ ـس ــات

فــي عـصــر مجتمع المعلوماتية،
ويتحدث فيها عميد كلية التربية
بجامعة الكويت د .بدر العمر وعدد
من االكاديميين من داخل الكويت
وخارجها.
وذكــر أن جلسات عمل الملتقى
سـتـنــاقــش ع ــددا مــن أوراق العمل
ال ـت ــي ت ـخ ـتــص بــأســال ـيــب تـطــويــر
التعليم في العصر الحاضر ،منها
"أث ـ ــر اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــة ب ــان ــورام ــا
الفصل في تعزيز دور المدرس في
التعليم" ،وطــرح األفـكــار الجديدة
المتعلقة بمفهوم ورسالة التعليم
فــي ظــل ال ـت ـطــورات التكنولوجيا
الحديثة.

أق ــام ــت جـمـعـيــة ال ـش ــرق ال ـت ـعــاون ـيــة حفال
كــرمــت خــالــه الـطـلـبــة الـمـتـفــوقـيــن م ــن أبـنــاء
المساهمين للعام الــدراســي  2018/2017في
جميع المراحل ،بحضور رئيس مجلس اإلدارة
ونــائـبــه واألع ـض ــاء وال ـمــديــر ال ـعــام والـمــديــر
المالي ومديري األفرع.
وف ــي ب ــداي ــة ال ـح ـفــل ،أل ـقــى رئ ـيــس مجلس
اإلدارة عبدالله المطيري كلمة هنأ فيها الطلبة
على تفوقهم ،وتمنى لهم المزيد من النجاح،
وحثهم على الجد واالجتهاد في طلب العلم
ً
لرفع شأن الكويت عاليا" ،التي تستحق منا
ً
جميعا بذل الغالي والنفيس من أجل خدمتها
ورفع مكانتها بين الدول".
وأضاف المطيري أن مجلس اإلدارة يحرص
على تقديم كل ما يهم المساهمين من خدمات
اجتماعية ،وعلى رأسها االستعداد الستقبال
شـهــر رم ـض ــان ،وت ـقــديــم ال ـع ــروض الـخــاصــة
للمساهمين ورواد الجمعية ،وكذلك تقديم
ا لـخــد مــات الخاصة لمساجد المنطقة اثناء
صالة التراويح والقيام خالل الشهر المبارك.

جــانــب مــن تـكــريــم متفوقي ابـنــاء
مساهمي جمعية الشرق
يذكر أنــه تــم االنتهاء مــن المرحلة األولــى
السـتـخــراج مخطط الجمعية الجديد وجــار
اف ـت ـت ــاح أك ـث ــر م ــن  15ف ــرع ــا م ـع ـت ـمــدا حسب

األنشطة المعتمدة من وزارة الـشــؤون ،وفي
المرحلة الثانية سيتم االفتتاح الكامل.

ق ـ ــال م ــرش ــح ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـثــان ـيــة
النتخابات المجلس البلدي ،2018
مـصـطـفــى ال ـج ـع ـفــر ،إن بــرنــامـجــه
االنتخابي ينبع من االحتياجات
الـمـلـحــة واألفـ ـك ــار ال ـج ــديــدة الـتــي
ً
لمسها من أهالي دائــرتــه ،مشددا
على أن اإلنجاز الحقيقي ينطلق من
أساس الواقع ال من أطياف الخيال
وكالم اإلنشاء الذي يمكن أن يركبه
البعض مطية للوصول إلى أهداف
شخصية وآنـيــة بعيدة كــل البعد
عن آمال المواطنين واحتياجاتهم.
وأض ــاف الجعفر ،فــي تصريح،
أن تـحـسـيــن ال ــواق ــع ال ـخــدمــي في
الكويت يحتاج إلى كثير من اإلبداع
واالبتكار والفكر وبعض التمويل،
بـ ـش ــرط وجـ ـ ــود ال ــرغ ـب ــة واإلرادة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ـت ـيــن ل ـل ـع ـمــل واإلن ـ ـجـ ــاز
ومتابعة سير العمل خطوة بخطوة
لضمان اإلنجاز وسد أي ثغرات قد

يقيم المعهد األميركي
للخرسانة فرع الكويت حفل
توزيع جوائزه السنوي
للعام  ،2018 – 2017بحضور
ورعاية وزير األشغال
العامة وزير الدولة لشؤون
البلدية حسام الرومي ،في
الثامنة مساء غد بمكتبة
الكويت الوطنية .وقال
رئيس المعهد بالكويت
عزيز ماموجي" :إنه انطالقا
من التزام المعهد بأداء
دوره المجتمعي برفع
مستوى الوعي ،وتعزيز
التنمية والمعرفة بالتقنيات
الخرسانية ،فإننا نقيم هذا
العام حفلنا السنوي لتكريم
شخصية فاعلة في تعزيز
دور المعهد.
وأضاف أن الحفل سيشمل
أيضا إعالن المشروع الفائز
بجائزة المعهد ،للعام
الماضي ،كأفضل مشروع
انجز على مستوى عال في
المفاهيم المعمارية.

نقابة «األشغال» نظمت
رحلة عمرة لمنتسبيها
نظمت نقابة العاملين
بوزارة األشغال رحلة عمرة،
ضمت أكثر من  ١٦٠معتمرا
من منتسبي النقابة.
ترأس الوفد نائب رئيس
مجلس إدارة النقابة،
نائب رئيس االتحاد
العربي للبناء واألخشاب،
محمد العجيري ،الذي
أكد أن النقابة في عهدها
الجديد ستنظم العديد من
األنشطة والبرامج الثقافية
واالجتماعية والدينية التي
تهدف الى تقوية أواصر
العالقات بين الزمالء ،وزيادة
صالت المحبة والتواصل
االجتماعي بينهم .وفي
ختام العمرة ،قام العجيري
والوفد المرافق له من أعضاء
مجلس اإلدارة بتوزيع هدايا
تذكارية على أعضاء النقابة.

عقدت جمعية علي صباح
السالم (أم الهيمان) التعاونية
اجتماعا لها ،تم خالله
انتخاب  5أعضاء جدد بدل
الذين انتهت عضويتهم،
وفاز كل من عيد العازمي
بـ  378صوتا ،تاله مفلح
العازمي بـ  361صوتا ،ثم
رفاعي الدوسري بـ 359
صوتا ،ورابعا سعد العنزي
بـ  353صوتا ،وخامسا عيد
الدماك بـ  343صوتا .وفي أول
اجتماع لمجلس اإلدارة جرى
تشكيل المجلس برئاسة
حسن الدوسري ،وسعد
العنزي نائبا للرئيس ،وعيد
العازمي أمينا للسر ،وفالح
العجمي أمينا للصندوق،
ومحمد مسفر العجمي رئيسا
للمشتريات ،وحمزة العازمي
رئيسا للجنة االجتماعية،
ومفلح العازمي رئيسا للجنة
المالية واإلدارية ،ورفاعي
الدوسري رئيسا للجنة
المشروعات الصغيرة ،وعيد
الدماك عضوا.

«زكاة األندلس» :هدية
رمضان سلة غذائية

«تعاونية الشرق» تحتفل بأبناء المساهمين المتفوقين الجعفر :برنامجي تحسين الواقع الخدمي
تعترض الـطــريــق ،إلــى جانب حل
المشاكل الوقتية في حينها.
وأكد أن الشباب عنصر أساسي
ف ــي عـمـلـيــة الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة؛
ألنهم يحملون طاقات وإمكانات
وأفـ ـك ــارا هــائـلــة وج ــدي ــدة ،ويجب
االستفادة منها باالستماع إليهم
تشجيعهم ودع ـم ـهــم وإعـطــائـهــم
الفرص الكاملة للتعبير عما يدور
ً
ف ــي عـقــولـهــم وق ـلــوب ـهــم م ـع ــا ،ألن
ال ـع ـمــل اإلبـ ــداعـ ــي ه ــو م ــزي ــج بين
عنصرين؛ مادي ملموس ومعنوي
محسوس.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ح ــرص ــه ال ـشــديــد
ع ـلــى خــدمــة أه ــل ال ـكــويــت م ــن أي
مكان يكون فيه ،ألن خدمة الناس
واالن ـت ـمــاء والــوطـنـيــة واإلخ ــاص
أم ــور ال ترتبط بمكان أو منصب
أو وظ ـي ـفــة أو م ـه ـمــة ،ب ــل ه ــي في
ً
ق ـلــب اإلن ـ ـسـ ــان ،داعـ ـي ــا الـنــاخـبـيــن

«األميركي للخرسانة»
يكرم الفائز بجائزته

ً
الدوسري رئيسا لجمعية
«أم الهيمان»

ً
ملتقى الكويت األول للتعليم ينطلق غدا
ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ــال ـك ــوي ــت ب ـق ـطــاع ـي ـهــا
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص ،وبــال ـت ـعــاون مع
أول ـيــاء األم ــور وهـيـئــات المجتمع
المدني ،لتحقيق األهداف المرجوة
وال ـن ـهــوض بــالـعـمـلـيــة التعليمية
في البالد.
وقــال البيان إن الملتقى يهدف
كــذلــك إل ــى إتــاحــة ال ـفــرصــة لطلبة
ال ـكــويــت ل ــاط ــاع عـلــى م ــا تقدمه
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ـخ ـ ـتـ ــارة م ـ ــن أف ـض ــل
الجامعات والمؤسسات التعليمية
ب ــال ـك ــوي ــت وخ ــارجـ ـه ــا ،لـمـتــابـعــة
دراستهم الجامعية بما يتفق مع
رغ ـبــات ـهــم وتــوج ـهــات ـهــم ف ــي بـنــاء
مستقبلهم المهني.
واوضـ ــح أن الـمـلـتـقــى سيشهد
ح ـل ـقــة ن ـق ــاش ـي ــة ي ـت ــرأس ـه ــا وك ـيــل
وزارة ال ـتــرب ـيــة د .هـيـثــم األثـ ــري،
تتناول موضوع مستقبل التعليم

سلة أخبار

مصطفى الجعفر

والـنــاخـبــات مــن أه ــل الـكــويــت إلــى
اخ ـت ـيــار األف ـض ــل واألنـ ـس ــب لـهــذه
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـح ـس ــاس ــة م ــن ت ــاري ــخ
الكويت ،والتي توقفت فيها عجلة
التنمية فترة طويلة.

ناشد مدير لجنة زكاة
األندلس التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،الشيخ بدر
الشراح ،أهل الخير دعم
مشروع هدية رمضان ،الذي
تسعى اللجنة من خالله إلى
إدخال السرور والسعادة على
األسر والعوائل المستفيدة
داخل الكويت ،وتتضمن
الهدية المواد الغذائية
الضرورية التي تحتاج إليها
األسرة ،وتبلغ قيمتها 10
دنانير .وتابع :حرصنا في
هذه األيام المباركة على
توفير أهم احتياجات األسر
التي تعيش معنا ،فكثير
منها ال تستطيع المشاركة
في مشروع والئم إفطار
الصائم ،حيث إن لديها نساء
وعجائز وشيوخا وأطفاال،
ومن خالل هدية رمضان
يساهم المتبرع في إفطار
أسرة كاملة.

ةديرجلا

•
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«تدريب الكليات» :العازمي أنصف
المدربين بشأن شكاواهم
كشف نائب رئيس رابطة أعضاء
هيئة التدريب بالكليات التطبيقية
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب راشد الهيم عن استجابة
وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حــامــد الـعــازمــي لطلب الــرابـطــة،
وإنصافه المدربين بشأن الشكاوى
التي تقدم منهم ،والتي يتعين أن
يـتــم تشكيل لجنة تحقيق للنظر
فيها ،إعـمــاال لنص الـمــادة  88من
فصل الـتــأديــب مــن الئحة توظيف
أعضاء هيئة التدريس والتدريب
رقم .1987/537
وقــال الهيم ،فــي تصريح أمــس،
إن شكاوى المدربين في السنوات

ال ـ ـث ـ ــاث الـ ـم ــاضـ ـي ــة ك ـ ـ ــان م ـص ـيــر
معظمها اإلهمال في األدراج ،لكن
الرابطة ومع العهد الجديد ،سواء
بالوزارة أو بإدارة الهيئة ،لديها ثقة
بالوزير العازمي ،واإلدارة الجديدة
للهيئة ممثلة في مديرها العام د.
علي المضف ،لحل جميع القضايا
العالقة ،وتحقيق العدل واإلنصاف
بين كل منتسبي الهيئة.
وت ـق ــدم بــالـشـكــر وال ـت ـقــديــر إلــى
الوزير د .حامد العازمي ،والمدير
العام الهيئة لتفاعلهما مع مطالب
الــراب ـطــة ،وحــرصـهـمــا عـلــى تذليل
ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي ت ــواج ــه أعـضــاء
هيئة التدريب بالكليات التطبيقية.
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أكاديميا

«مستقلة بريطانيا» تشكل
هيئتها التنسيقية
أعلنت القائمة المستقلة في المملكة المتحدة ،في بيان لها ،تشكيل
ً
هيئة التنسيق للعام النقابي  ،2019 /2018باختيار حمود الدبوس منسقا
ً
ً
ً
عاما لها ،وإبراهيم الكندري نائبا له ،وعبدالعزيز العنزي أمينا للسر،
ً
ً
وعبدالعزيز الهاجري أمينا للصندوق ،وفيصل بوخشبة رئيسا للجنة
القطاعات والشعب ،وناصر العسالوي رئيسا للجنة األكاديمية ،إضافة
إلى عبدالرحمن بوحمد رئيسا للجنة المستجدين ،وغنيمة المطوع رئيسا
للجنة اإلعالمية ،وإيمان العبيدلي رئيسة للجنة الطالبات.
وفي هذا الصدد ،ثمن العنزي ثقة زمالئه الطالب والطالبات منتسبي
القائمة المستقلة في المملكة المتحدة الختيارهم من خــال الجمعية
العمومية ،حيث كــان لدعمهم الـخــروج بـهــذا التشكيل المتناسق الــذي
يصب في مصلحة الطلبة .وكشف العنزي عن عدد من الخطط خالل الفترة
الصيفية ستنفذها القائمة لمصلحة الطلبة في المملكة المتحدة ،منها
التعاقد مع مكاتب معتمدة لتقديم وتنوير الطلبة على أفضل الجامعات
البريطانية.
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تطورها الفكري والتاريخي ١٩٨١-١٩٥٠م...

(الحلقة الثامنة)

ُّ
الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت
يرصد د .علي الزميع في هذا الكتاب الذي أنجزه باللغة اإلنكليزية
بين عامي  1985و1988م وحصل به على الدكتوراه في جامعة
إكستر بالمملكة المتحدة ،مسيرة القيادات اإلسالمية السنية
والشيعية ،وتطور حركاتهم على الساحة الكويتية بين عامي
 1950و1981م.
ً ً
فهذه التيارات أدت ،ومازالت ،دورا مؤثرا في حراك المجتمع
الكويتي االجتماعي والسياسي والثقافي ،وذلك في حقبة تاريخية
ترجمة :د .بدر ناصر المطيري

المصادقة على
الدستور َّ
غيرت وضع
الشيعة في الكويت
َّ
وقوت دورهم في
الحياة العامة

في انتخابات 1963
ظهر للمرة األولى
بتاريخ الكويت
قادة سياسيون من
الشيعة أصبحوا
حلقة وصل بين
طائفتهم والحكومة
والقوى السياسية
األخرى

في عام ُ 1975ع ِّين
ضمن التشكيلة
الوزارية ألول مرة في
الكويت وزير شيعي
هو عبدالمطلب
الكاظمي

الكويت كانت
ً
دوما منطقة تأثر
بجيرانها ومحيطها
ً
اإلقليمي فكريا
ً
وسياسيا ُّ
للسنة
والشيعة على السواء

مثلت إحدى أهم حقب تكوين المجتمع الكويتي.
وهذا الكتاب ينشر بعد مرور ربع قرن على إنجازه ،مما يعني أن
هناك تساؤالت قد تواجه القارئ بشأن وجود تباين بين ما توصل
إليه من نتائج وبين الواقع الراهن.
جاء الكتاب في  6فصول ،الثالثة األولى قدمت دراسة وصفية
لمختلف الحركات وأغراضها ومؤسساتها وتفاعلها مع محيطها
االجتماعي ،وردود أفعال النظام السياسي والقوى الفكرية

السياسية األخرى ومواقفها من تلك الحركات .وفي الفصل الرابع
قدم خلفية للمجتمع الكويتي بين عامي ( 1963و ،)1981وفي
«الخامس» استقصى الوجود السني وتفاعالته من الفترة نفسها،
وفي «السادس» تناول الوجود الشيعي في الفترة ذاتها ،ممثال
بحزب الدعوة والشيرازية ،واختتم البحث بعرض لمسيرة التفاعل
االجتماعي والسياسي للحركة اإلسالمية في الكويت .وفيما يلي
تفاصيل الحلقة الثامنة.
المؤلف د .علي فهد الزميع

تغير وضع الشيعة
يرجع التغير في وضع الشيعة
بــالـكــويــت إل ــى ع ــدة ع ــوام ــل ،منها
الظروف السياسية المتغيرة التي
أدت إلــى تـقــويــة الشيعة ودوره ــم
في الحياة العامة ،خصوصا بعد
ال ـم ـصــادقــة عـلــى ال ــدس ـت ــور ،وب ــدء
العمل به في عام  ،1963والذي أزال
الفوارق والتمايز ومنح المواطنين
كــا فــة حقوقا سياسية متساوية،
وت ـم ـك ــن الـ ـم ــواط ــن ال ـك ــوي ـت ــي مــن
تأكيد كيانه الـخــاص ودوره عبر
م ـمــارســة حـقــة فــي الـتـصــويــت ،ما
جعل كل المنظمات السياسية في
البلد تسعى إلــى رضــائــه وكسبه
في صفها ،وكي ال يستخدم صوته
بطريقة قد تضر بهم.
َّ
تـ ـج ــل ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة مــن
خــال ممارسة حقهم في الترشح
واالن ـت ـخــاب ،مــا أدى إلــى انتخاب
بعض األعضاء الشيعة في مجلس
األمـ ـ ـ ــة ،ف ـظ ـهــر ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فــي
ت ــاري ــخ ال ـكــويــت قـ ــادة سـيــاسـيــون
م ـ ــن الـ ـشـ ـيـ ـع ــة أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوا ح ـل ـق ــة
ال ــوص ــل ب ـيــن طــائـفـتـهــم م ــن جهة
وال ـح ـك ــوم ــة وال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن ج ـهــة
َّ
أخـ ــرى ،وت ـمــكــن ه ــؤالء ال ـق ــادة من
ت ـح ـق ـيــق عـ ــدة م ـك ــاس ــب ألنـفـسـهــم
وللطائفة الشيعية بشكل عــام ،إذ
دخلوا لعبة الـتــوازن والتحالفات
السياسية لمصلحة الحكومة وضد
المعارضة ،واختاروا هذا المسار،
ألن السلطات هــي الـقــوة الوحيدة
التي دعمتهم في الماضي.
تـمـتـلــك ال ـح ـكــومــة الـ ـق ــدرة على
منح تسهيالت كثيرة وامتيازات
ل ـل ـش ـي ـع ــة ،م ـث ــل زي ـ ـ ـ ــادة حـصـتـهــم
ف ــي ال ــوظ ــائ ــف ال ـع ــام ــة ال ـق ـيــاديــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالقتصادية واإلداري ــة ،وقــد نتج
عن ممارسة هــذه السياسة زيــادة
عــدد المواطنين الشيعة فــي هذه
ال ـم ــؤس ـس ــات ،وب ـل ـغــت قـمـتـهــا في
مـنـتـصــف الـسـبـعـيـنـيــات ،بتعيين
وزير شيعي ألول مرة في الكويت
ض ـمــن الـتـشـكـيـلــة الـ ــوزاريـ ــة لـعــام
( 1975عبدالمطلب الكاظمي) ،وزيرا
للنفط ،وتمكنوا من المشاركة في
كل مجال.
ً
كما استفاد الشيعة سياسيا ،
من خالل الدعم غير المباشر الذي
تلقوه من الحكومة في االنتخابات
النيابية من عملية توزيع الدوائر
االنـتـخــابـيــة ،واس ـت ـف ــادوا مــن ثقل
ً
ال ـح ـكــومــة أح ـي ــان ــا لـمـصـلـحـتـهــم،
ضمن عملية التوازنات السياسية،
كما تطلعوا إلى ترخيص الحكومة
بناء مساجد وحسينيات وممارسة
شـعــائــرهــم بـشـكــل أوسـ ــع ،وكــانــت
أك ـ ـثـ ــر ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات ـ ـهـ ــم ه ـ ــي ح ـق ــوق
ال ـمــواط ـنــة األص ـل ـيــة ال ـتــي ُحــرمــوا
ً
م ـن ـهــا س ــاب ـق ــا ،ب ـس ـبــب ال ـف ــروق ــات
الـ ـم ــذهـ ـبـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــرق ـ ـيـ ــة ،وغـ ـي ــاب
القوانين والــدسـتــور ،وبـعــد إقــرار
الـ ــدس ـ ـتـ ــور أمـ ـك ــن مـ ـم ــارس ــة ه ــذه
الحقوق بغطاء قانوني رسمي.
وعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ َّـور الـ ـ ــوضـ ـ ــع
االق ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادي لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة فـ ــي
الخمسينيات والستينيات حقق
الشيعة مكاسب مباشرة و قــو يــة،
َّ
لــوجــودهــم ال ـمــركــز والـمـكـثــف في
الحقل االقتصادي ،فامتلكوا نفوذا
ً
ضخما ،واحتفظوا بموقع قوي في
ه ــذا ال ـم ـيــدان ،تمثل فــي ملكيتهم
شركات ومؤسسات تجارية كثيرة،
ووجودهم في بعض البنوك.

عبدالله دشتي

ً
في النجف تشهد أحداثا وتطورات
حاسمة في تاريخ الشيعة ،سيكون
لها تبعات في كل المنطقة ،ضمنها
ال ـكــويــت ،تـمـثـلــت ه ــذه ال ـت ـطــورات
في ظهور األيديولوجية الشيعية
الـحــديـثــة فــي عـقــد الخمسينيات،
وال ـت ــي ل ــم تـشـهــد الـ ـح ــوزة مثلها
ً
مـ ـطـ ـلـ ـق ــا ،حـ ـ ــدث ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى أيـ ــدي
بعض بعد العلماء اإلصالحيين
ال ــذي ــن يـسـمــون أنـفـسـهــم «جـمــاعــة
العلماء» ،وترأسهم السيد محمد
بــاقــر ال ـص ــدر ،وه ــو أح ــد الـعـلـمــاء
الشباب المتحمسين إلحداث قفزة
إص ــاح ـي ــة ف ــي الـ ـح ــوزة الـعـلـمـيــة
ونشاط الشيعة اإلسالمي.
عام  1958بدأ الصدر ،بالتعاون
مــع مجموعة مــن العلماء الشيعة
فـ ــي ال ـ ـح ـ ــوزة ال ـع ـل ـم ـي ــة ،تـشـكـيــل
خـلـيــة ل ـن ـشــاط تـنـظـيـمــي مـتـكــامــل
مبني على وسائل تنظيم الحزب
ال ـح ــدي ــث ،ف ــأس ــس ذلـ ــك ع ـلــى فكر
إســامــي شـيـعــي حــديــث ،ك ــان هو
نفسه الداعية الرئيس إليه ،فكتب
عـ ــدة ك ـتــب ع ــن الـ ـم ــوض ــوع ،منها
كـتــابــا «اقـتـصــادنــا» ،و«فلسفتنا»،
وكان يرى أن هذا الحزب يجب أن
يتبع ويرتبط بالمصادر الشرعية
وسلطات الحوزة العلمية.
ي ـم ـكــن ال ـ ـقـ ــول إن ال ـ ـصـ ــدر ك ــان
ً
متأثرا بشدة باإلخوان المسلمين
وتجربتهم الفكرية والسياسية،
واسـتـفــاد مـنـهــا ،وات ـضــح ذل ــك من
خالل األهداف والهيكل التنظيمي
ل ـح ــزب ال ــدع ــوة ،الـ ــذي ك ــان يمثل
جماعة اإلخوان ،باستثناء التمايز
المذهبي بين االثنين.
وحدد الصدر هدف حزبة بإعادة
اإلس ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ــى حـ ـي ــاة ال ـم ـس ـل ـم ـيــن
وت ـح ـك ـيــم ال ـش ــري ـع ــة ع ـب ــر إحـ ــداث
عملية تغيير اجتماعي وسياسي
وثقافي على المستوى التنظيمي،
فكان لهذا التطور ونتائجه الفكرية
والسياسية المذكورة أثــر مباشر
على الساحة الكويتية المجاورة
للعراق ،فقد كانت البيئة الشيعية
الكويتية مرشحة لتلقي هذا الفكر
ال ـجــديــد ،لـنـقــص األف ـك ــار الــديـنـيــة
التجديدية لدى الكويتيين الشيعة
في ذلك الوقت.
وقـ ــد بـ ــدأ ف ـكــر «ح ـ ــزب ال ــدع ــوة»
بـ ــاخ ـ ـتـ ــراق صـ ـف ــوف ال ـش ـي ـع ــة فــي
الكويت خالل منتصف الستينيات،
فالعامل الرئيسي ال ــذي أدى إلى
تقبل فكر حزب الدعوة ،وتأسيس
منظمة مرتبطة به في الكويت ،هو
قــدوم الشيخ علي الكوراني ،وهو
عالم لبناني شاب في الثالثينيات
من عمره ،درس في النجف ،وكان
خـطـيـبــا ب ــارع ــا ذا تـعـلـيــم حــديــث
ووعي سياسي.

عبدالمحسن جمال

زار الكوراني الكويت عام ،1967
ً
بــاعـتـبــاره ع ـضــوا فــي وف ــد أرسـلــه
السيد محسن الحكيم ،أحد مراجع
الـشـيـعــة الرئيسيين بــال ـعــراق في
ذلك الوقت ،الفتتاح مسجد النقي،
بدعوة من عائلة النقي التي أنشأت
المسجد ،وكانوا من مقلدي السيد
الحكيم ،ورأس الوفد باقر الحكيم،
ا بــن السيد محسن الحكيم ،ا لــذي
ً
ك ــان مــرت ـب ـطــا ب ـحــزب ال ــدع ــوة في
ذلك الوقت.
بدأت الحركة اإلسالمية الشيعية
الحديثة في الكويت بمقدم الشيخ
علي ال ـكــورانــي ،ال ــذي اسـتـفــاد من
ً
ص ـف ـت ــه وك ـ ـيـ ــا الث ـن ـي ــن مـ ــن أبـ ــرز
علماء ومراجع الشيعة في المنطقة
وال ـع ــال ــم ،وه ـم ــا مـح ـســن الـحـكـيــم
وال ـس ـيــد ال ـخــوئــي ،وأخـ ــذت أفـكــار
«حزب الدعوة» تنتشر بسرعة بين
الشيعة ،خصوصا بين الشباب،
وأصـ ـ ـب ـ ــح مـ ـسـ ـج ــد ال ـ ـن ـ ـقـ ــي ي ـعــج
ب ــال ــدروس الـيــومـيــة بـعــد صـلــوات
الـفـجــر وال ـظ ـهــر وال ـم ـغ ــرب ،وعـقــد
أعضاء المسجد الشباب اجتماعات
وم ــؤتـ ـم ــرات ،ودعـ ـ ــوا أص ــدق ــاء ه ــم
إل ــى ال ـكــورانــي وأنـش ـطـتــه ،وم ــدوا
أنشطتهم إلى المدارس الثانوية ،ال
سيما ثانويتي الجاحظ والدعية،
اللتين تقعان في مناطق يكثر فيها
الشيعة ،وقــد استقطب الـكــورانــي
ال ـع ــدي ــد م ــن ج ـمــاع ـتــي الـشـيـخـيــة
واإلخبارية إلى أنشطته ،وأقنعهم
باالنضمام إلى جماعته األصولية.
واخ ـت ــرق شـبــاب مسجد النقي
جـمـعـيــة ال ـث ـقــافــة ،حـتــى أصـبـحــوا
يـمـثـلــون غــالـبـيــة أع ـضــائ ـهــا ،دون
أن ي ـس ـت ـث ـي ــروا ان ـت ـب ــاه األعـ ـض ــاء
المؤسسين الذين كانوا يعوقون
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،وكـ ـ ـ ـ ــان مــن
بـ ـي ــن ه ـ ـ ــؤالء األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـش ـب ــاب
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن ج ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وحـ ـس ــن
حجي ،وأكمل الشباب سيطرتهم،
وأحكموا قبضتهم على الجمعية
بعد انتخابات  1973 /1972حين
فازوا بكل مقاعد مجلس اإلدارة.

فكر جمعية الثقافة
أخذ ينتشر خارج
نطاقها على عموم
الشيعة بسبب قدوم
عدد من العلماء
والشخصيات
الملتزمة بحزب
الدعوة في العراق
إلى الكويت

أعضاء «الثقافة»
لم يقصروا نشاطهم
على الجامعة بل
استمروا في إطالق
نشاطاتهم النقابية
في أكثر من مؤسسة
كجمعية المعلمين
واتحادات العمال

أنشطتهم وتفاعلهم تجاه المجتمع
بشكل ع ــام ،بــدال مــن حصرها في
ً
دائ ــرة طائفتهم ،وحـقـقــوا نجاحا
ً
ً
جــزئـيــا فــي ذل ــك ،فــات ـخــذوا موقفا
ً
تقدميا كبيرا في رفضهم وإدانتهم
للسياسة اإليرانية في ذلك الوقت،
خ ـصــوصــا ع ـنــدمــا اح ـت ـلــت إيـ ــران
الجزر العربية في الخليج.
فمثلت هذه التوجهات انعطافة
رئيسة في سياسة الحركة الشيعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت تـتـجـنــب
االن ـخــراط فــي مثل هــذه المسائل،
وت ـع ـت ـب ــره ــا خـ ـ ــارج اه ـت ـمــامــات ـهــا
وشــؤونـهــا ،كما اتـخــذت الجمعية
الـ ـت ــوج ــه ن ـف ـس ــه فـ ــي ب ــرن ــام ـج ـه ــا
ال ـث ـق ــاف ــي ال ــداخـ ـل ــي ،ل ــذل ــك كــانــت
غالبية محاضراتها ذات طبيعة
ثـقــافـيــة إســام ـيــة ع ــام ــة ،لـكــن هــذا
ً
الخط لم يستمر طويال ،فبدأ التغير
التدريجي والــرجــوع إلــى التركيز
على الجوانب الطائفية والمذهبية
ً
في فكرهم ،خصوصا ما يقدم منها
في أنشطتهم الداخلية.

األنشطة العامة لجمعية
الثقافة االجتماعية

الشيرازي اعتبر
ً
حزب الدعوة ابتداعا
ً
ً
وانحرافا خطيرا
عن اإلسالم رغم
أنه تبنى أهداف
الحزب نفسها

االنفتاح على المجتمع
وج ـ ـ ــد ش ـ ـبـ ــاب مـ ـسـ ـج ــد ال ـن ـق ــي
أن ـف ـس ـه ــم ي ــواجـ ـه ــون ال ـم ـج ـت ـمــع،
فـتـكـ َّـونــت ألول م ـ َّـرة مـجـمــوعــة من
الكويتيين الشيعة يعتنقون فكرا
شموليا تؤثر في جماعة الشيعة
وسائر الـنــاسَّ ،
فكونوا تنظيمهم
ال ـش ـع ـبــي ال ـ ــذي ي ـس ـت ـط ـي ـعــون مــن
خ ــال ــه ت ـقــديــم أف ـك ــاره ــم ،وبـ ــدؤوا
ب ــال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ال ـف ـك ــر ال ـش ـي ـعــي
المذهبي الضيق ،ليفسحوا المجال
لطرح أوسع وأكثر شموال ،يالمس
كــل مناحي الـحـيــاة ،لـهــذا صـ َّـوبــوا

عبدالمطلب الكاظمي

السيد محمد
باقر الصدر كان
ً
متأثرا بشدة
باإلخوان المسلمين
وتجربتهم الفكرية
والسياسية واستفاد
منها

ب ــدأت مـجـمــوعــة مـسـجــد النقي
ب ــالـ ـتـ ـح ــرك والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ن ـط ــاق
أوسع خارج دائرة طائفة الشيعة.
حدث كل ذلك بطريقة غير معتادة
لـلـشـيـعــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،فــالـقـضـيــة
لـ ـيـ ـس ــت م ـ ـج ـ ــرد ن ـ ـش ـ ــاط الـ ـش ـي ــخ
ال ـك ــوران ــي وت ــام ـي ــذه ،ب ــل ال ـطــرح
المتميز واألف ـك ــار ال ـجــديــدة التي
ي ـت ـب ـن ــون ـه ــا ويـ ـ ــروجـ ـ ــون لـ ـه ــا فــي
صفوف الشيعة من خالل جمعية
الثقافة وأنشطتها.
وأخذ فكر جمعية الثقافة ينتشر
خــارج نطاقها على أوســاط عموم
ال ـش ـي ـع ــة ،ب ـس ـبــب قـ ـ ــدوم ع ـ ــدد مــن
الـعـلـمــاء والـشـخـصـيــات الملتزمة
بـ ـح ــزب الـ ــدعـ ــوة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق إل ــى
الكويت ،فكان من بين الشخصيات
البارزة التي قدمت إلى الكويت من
َّ
إيـ ــران :محمد اآلص ـفــي ،ال ــذي حــل
محل الكوراني في مسجد النقي،
وأش ــرف عـلــى أنشطته ع ــام 1976
بـعــد م ـغ ــادرة ال ـك ــوران ــي الـكــويــت،
ألسـ ـ ـب ـ ــاب ص ـح ـي ــة وبـ ـضـ ـغ ــط مــن
الحكومة ،وقدم عالم مشهور آخر
كذلك من العراق ،هو الشيخ محمد
ً
ب ـحــر ال ـع ـل ــوم ،الـ ــذي ع ـمــل قــاضـيــا
ً
ً
جعفريا ،وكان متحمسا للمشاركة
ف ــي األن ـش ـطــة اإلس ــام ـي ــة ال ـعــامــة،
وأقـ ـ ــام ف ــي الـ ـك ــوي ــت ح ـت ــى مـطـلــع
الثمانينيات.
أخ ــذت الـمــؤسـســات واألنـشـطــة
الجديدة التي تحمل توجه حزب
الــدعــوة أشـكــاال عــدة ،لوحظ منها

وصل إلى الكويت في عام 1972
عالم دين شيعي من كربالء اسمه
آي ــة الـلــه محمد مـهــدي الحسيني
ال ـ ـش ـ ـي ـ ــرازي ،وكـ ـ ـ ــان ه ـ ــذا ال ـش ـيــخ
اإليراني الجنسية في الخمسينيات

محمد باقر الصدر

محمد بحرالعلوم

محمد مهدي الحسيني الشيرازي

التيارات الشيعية الحديثة
يـبــدو أن الـحـمــاس ال ــذي اج ـتــاح المجتمع
إل ن ـشــاء جمعيات أ هـلـيــة ثقافية واجتماعية
بـ ـع ــد ص ـ ـ ــدور الـ ــدس ـ ـتـ ــور أص ـ ـ ــاب قـ ـط ــاع ــا مــن
الشيعة الذين أخذهم الحماس ،وقدموا طلبا
ً
رس ـم ـي ــا إلشـ ـه ــار جـمـعـيــة س ـمــوهــا «جـمـعـيــة
الـثـقــافــة االجـتـمــاعـيــة» ،تــأسـســت فــي  5يناير
 ،1963وسعت إلــى تحقيق عــدد مــن األهــداف
الــدي ـن ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وهــي
القيام بالتوجيه واإلرشاد الديني ،ومساعدة
المحتاجين مــاديــا ومـعـنــويــا ،ونـشــر الــوعــي
االج ـت ـمــاعــي ب ـيــن ال ـمــواط ـن ـيــن ،وغ ـ ــرس روح
ال ـت ـســامــح والـ ـتـ ـع ــاون ،وت ـج ـنــب الـ ـخ ــاف مع
اآلخ ــري ــن ،ورف ــع الــوعــي الـثـقــافــي فــي صفوف

خصوصا تأسيس دار نشر في عام
ُ 1976 1975سميت «دار التوحيد
لـ ـلـ ـنـ ـش ــر» ،ت ـخ ـص ـص ــت ف ـ ــي ن ـشــر
األيديولوجية والثقافة الشيعية
الحديثة والتقليدية.
وكــان مــن الــواضــح أثــر النشاط
السياسي على المجتمع بكامله،
بـشـقـيــه؛ الـ ُـسـنــي والـشـيـعــي ،فكان
النشاط السياسي والنقابي جديدا
ج ــدا بالنسبة للشيعة ،ا ل ــذي بــدأ
بعد االسـتـقــال بطريقة مـحــدودة
ً
ً
جدا ،وكان اهتمامهم مقصورا على
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة بالمناطق
التي كــانــوا فيها أغلبية عديدية.
أما االتحادات والنقابات ،فأولوها
عناية جزئية في عقد السبعينيات،
عندما شــارك الـطــاب الشيعة في
انتخابات اتحاد الطلبة بالجامعة،
فقدم الطالب من أعضاء «جمعية
الـ ـثـ ـق ــاف ــة» أن ـف ـس ـه ــم عـ ـب ــر قــائ ـمــة
مرشحين أسموها «قائمة الشباب
المسلم» ،وفي السنة التالية اتحدت
هـ ــذه ال ـقــائ ـمــة م ــع قــائ ـمــة شيعية
أخ ـ ــرى تـسـمــى «ال ـق ــائ ـم ــة ال ـح ــرة»،
التي تمثل خط جماعة الشيرازي،
وت ـك ـ َّـون ــت قــائ ـمــة م ــوح ــدة ُسـمـيــت
«القائمة اإلسالمية الحرة» ،وهكذا
َّ
تكونت جبهة شيعية موحدة ،لكن
لم يحقق مرشحو جمعية الثقافة
أي نـجــاح فــي االنـتـخــابــات العامة
الت ـح ــاد ال ـط ـل ـبــة ،رغ ــم ف ــوزه ــم في
أواخر السبعينيات في قيادة بعض
الجمعيات العلمية ألقسام علمية.
ه ـ ــذه الـ ـب ــداي ــة غ ـي ــر ال ـنــاج ـحــة
ل ـل ـقــائ ـمــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة لـجـمـعـيــة
ال ـث ـق ــاف ــة ت ـس ـب ـبــت ف ـي ـه ــا ظـ ــروف
عديدة ومتنوعة منها :خوفهم من
فقدان القدرة على تمثيل الشيعة
بالجامعة ،مقابل تأثير جماعة
الـ ـشـ ـي ــرازي ــة ،ال ــذي ــن رك ـ ـ ــزوا عـلــى
الطرح الديني الطائفي ،واستحالة
الظهور في أي شكل آخر.
لـ ــم ي ـق ـص ــر أع ـ ـضـ ــاء «ج ـم ـع ـيــة
ال ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة» ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط ـ ـ ـهـ ـ ــم عـ ـل ــى
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،بـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـم ـ ــروا فــي
إط ـ ـ ـ ــاق نـ ـش ــاط ــاتـ ـه ــم ال ـن ـق ــاب ـي ــة
ف ــي أك ـث ــر م ــن م ــؤس ـس ــة ،وم ـنـهــا:
جـمـعـيــة الـمـع ـل ـم ـيــن ،واتـ ـح ــادات
العمال ،والجمعيات التعاونية،
ً
ً
وحـ ـقـ ـق ــوا نـ ـج ــاح ــا ب ـس ـي ـط ــا فــي
بـعــض اتـ ـح ــادات ال ـع ـمــال ،وعـلــى
ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي الـمـبــاشــر
كانت انتخابات مجلس األمة أهم
مجال متاح للحركات الفاعلة في
المسرح السياسي ،وكان هذا هو
الشكل الشرعي الرئيس للشيعة
لـمـمــارســة الـسـيــاســة ،وه ــو الــذي
كان منذ االستقالل أحد العوامل
التي غــذت الـصــراع الطائفي في
المجتمع ،بسبب التنافس على
المقاعد بين الشيعة ُ
والسنة.

جماعة الشيرازي

فكر حزب الدعوة اإلسالمية
في الكويت
كانت الكويت دوما منطقة تأثر
بـجـيــرانـهــا ومـحـيـطـهــا اإلقـلـيـمــي؛
فكريا وسياسياُ ،
للسنة والشيعة
ع ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــواء ،ل ـ ــذا ك ـ ــان ل ـل ـصــراع
والتفاعل الفكري واالجتماعي في
المنطقة أثــره الواضح بالمجتمع
الكويتي ،ال سيما في وسط طائفة
الشيعة ،فكانت «الحوزة العلمية»

علي الكوراني

من غفل عن التطور الثقافي ،وتشجيع الطلبة
مــاديــا ومـعـنــويــا ،وتــوفـيــر تـصــور واض ــح عن
ً
الـ ــدراسـ ــات الـعـلـمـيــة واألدب ـ ـيـ ــة ،وأخـ ـي ــرا دعــم
ومساعدة الطلبة الموهوبين.
وأبرز من أسس الجمعية هم :شعبان حاجية
غضنفري ،عبدالله دشتي ،قاسم علي أسيري،
ح ـمــزة مـحـمــد ال ـس ـل ـمــان ،يــوســف عـلــي كـمــال،
عـبــد عـلــي بـهـمــن ،وم ـح ـمــود حـسـيــن حــاجـيــة،
وكــان أعـضــاء الجمعية يتصفون بشكل عام
بغلبة العناصر التقليدية ذات األصل اإليراني
المنتمين إلى الجماعة األصولية ،التي يتمتع
أفرادها بوعي وقدرة تفوق الجماعات الشيعية
األخرى.

يوسف علي كمال

من عمره يتسم بالذكاء الحاد ،وقد
ان ـحــدر مــن أس ــرة مـعــروفــة بالعلم
الديني ،وكــان العديد من أفرادها
علماء دين يقيمون قرب المقامات
الشيعية في العراق.
ك ــان ي ـع ــاون ال ـش ـي ــرازي بعض
أقربائه الذين كانوا علماء أيضا،
وأتـبــاع آخــرون هم وكــاء لــه ،ومن
ب ـي ـن ـهــم ث ــاث ــة م ــن أبـ ـن ــاء إخ ــوات ــه
هـ ـ ـ ــادي ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي الـ ـ ـ ــذي أص ـب ــح
وكـيــا لــه فــي البحرين ،ثــم أصبح
وكيال للخميني ،وكان هو من قاد
أول اضطرابات حدثت هناك بين
الـشـيـعــة وح ـكــومــة الـبـحــريــن بعد
ال ـثــورة اإليــران ـيــة ع ــام  ،1979وتــم
ترحيله مــن البحرين فاستقر مع
أخويه عباس وتقي في إيران ،حيث
يـقــودون منظمة العمل اإلسالمي
ومـحـمــد تـقــي وع ـب ــاس الـمــدرســي
وع ــال ــم آخـ ــر ه ــو ق ــاس ــم األسـ ـ ــدي،
تبعوه كلهم واستقروا في الكويت.
ً
ً
كــان الـشـيــرازي مؤلفا ب ــارزا لعدد
من الكتبُ ،
ويقال إنه كتب أكثر من
 300كتاب وكتيب حول موضوعات
م ـخ ـت ـل ـف ــة .دع ـ ـ ــا الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرازي إل ــى
استئناف طريق الحياة اإلسالمية
وف ــق الـنـهــج اإلس ــام ــي ،المتمثل
ب ـح ــرك ــة ت ـس ـمــى «ح ــرك ــة ال ـف ـق ـهــاء
المراجع» ،التي يمكنها قيادة األمة
فــي مـعــالـجــة الـقـضــايــا اإلســامـيــة
المعاصرة ،وهو أحد العلماء الذين
هاجموا الفكر اإلسالمي الشيعي
الـحــديــث ،المتمثل بـحــزب الــدعــوة
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،واس ـت ـم ــر ف ــي حــربــه
عليهم ،عندما وصل إلى الكويت،
ضد الكوراني ومجموعته ،واعتبر
ً
ال ـش ـيــرازي ح ــزب ال ــدع ــوة ابـتــداعــا
ً
ً
وانحرافا خطيرا عن اإلسالم ،رغم
أن ــه تبنى األهـ ــداف نفسها ،وكــان
ً
يرى أن األحزاب اإلسالمية عموما
م ـج ــرد نـسـخــة مـطــابـقــة ل ــأح ــزاب
الديمقراطية ،حتى لــو استعاروا
ما يستطيعون من تعاليم اإلسالم.
واستمر الشيرازي في الترويج
لهذه األفـكــار فــي الـكــويــت ،وسعى
ل ـط ــرح ـه ــا ون ـ ـشـ ــرهـ ــا ،وقـ ـ ــد حـقــق
ً
بعض النجاح في مسعاه ،ونظرا
لوجود امتداد لفكر حزب الدعوة
في الكويت ،ممثال بجمعية الثقافة
والـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـكـ ــورانـ ــي ،ف ـق ــد سـعــى
الـشـيــخ ال ـش ـيــرازي ل ـطــرح توجهه
الفكري ضــدهــا ،وهــو بهذا ينتفع
م ــن ك ــل خ ـصــوم جـمـعـيــة الـثـقــافــة،
إض ــاف ــة إل ــى الـعـنــاصــر التقليدية
الذين تبنوا رأيه في هذه المسألة.
ً
وهـكــذا ،أصبح الـشـيــرازي رمــزا
ً
وق ـ ــائ ـ ــدا ل ـت ــوج ــه ش ـي ـعــي كــوي ـتــي
ج ـ ــدي ـ ــد ،واتـ ـ ـخ ـ ــذ م ـس ـج ــد ع ـب ــاس
ميرزا حسين في بنيد القار مقرا
له ،وفي عام  1973وبعد عام على
قدومه إلــى الكويت أســس مدرسة
شيعية هي األولــى من نوعها في
تــاريــخ الـكــويــت ،أسماها «مــدرســة
ال ــرس ــول األع ـظ ــم» ،وع ـيــن مجلسا
ل ــإش ــراف عـلـيـهــا وت ـمــوي ـل ـهــا من
ال ـت ـب ــرع ــات ال ــدي ـن ـي ــة ،وقـ ــد مـثـلــت
المدرسة خطة وبرنامجه العقائدي
والتنظيمي ،وافتتح معهدا دينيا
ً
شيعيا تقليديا كبيرا يحوي مرافق
تعليمية لـلـعــديــد م ــن الـطـلـبــة ،لم
ً
يسمع بمثله فــي الـكــويــت سابقا،
وض ـ ــم ال ـم ـع ـه ــد  100طـ ــالـ ــب مــن
ال ـكــويــت وال ـس ـع ــودي ــة والـبـحــريــن
وباكستان والهند وعمان وإفريقيا
وجنوب شرق آسيا.
وه ـك ــذا ،انـتـشــرت سمعته عند
القاصي والداني ،بسبب االحترام
الكبير الــذي يوليه معظم الشيعة
لعلمائهم الشرعيين والمجتهدين
والمراجع.

الجزء الثاني من الدراسة يغطي ًالفترة
ما بين  ١٩٨١و( ٢٠١٨ينشر الحقا)

جمعية الثقافة من الداخل

إحياء ذكرى النكبة في جمعية الثقافة

كــان أحــد أكـبــر شــواغــل شـبــاب الجمعية
زيـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ــدد األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ،ف ـ ـكـ ــاد األع ـ ـضـ ــاء
المنضمون في السنة األولى يساوون عدد
المنضمين للجمعية خالل األعوام الثمانية
الماضية ،وتــوالــت الــزيــادة فــي الـعــام الــذي
ي ـل ـيــه ،وص ــاح ــب ذل ــك زي ـ ــادة ف ــي األنـشـطــة
الداخلية للجمعية ،وانتلقت الجمعية من
مـقــرهــا الـســابــق فــي بنيد ال ـقــار إل ــى مبنى
أفضل في المنصورية ،وصار المقر الجديد
الحقا أصغر مــن أن يتسع لكل أعضائها،
ً
فأنشاوا مقرا جديدا في حولي.
وفي الجانب االجتماعي ،تحقق للجمعية
الثقافية عــدة إن ـجــازات على هيئة أنشطة

ً
عديدة ومتنوعة ،وكانت الرياضة نشاطا
ً
رئ ـي ـســا إلش ـب ــاع تـطـلـعــات هـ ــؤالء الـشـبــاب
الذين مثلوا العمود الفقري للجمعية ،وكان
هناك برنامج لــرحــات سنوية ومخيمات
ربيعية تم إنشاؤها في الصحراء لتستمر
عدة أسابيع.
وعـنــدمــا نستعرض األنـشـطــة والـبــرامــج
الداخلية لجمعية الثقافة نالحظ التشابه
الكبير بينها وبين البرامج التي تطبقها
جـمـعـيــة اإلص ـ ــاح االج ـت ـمــاعــي ،فــالـبــرامــج
التنظيمية للجمعيتين تكاد تكون متطابقة،
وكان لهذه البرامج أثر عظيم على األعضاء
الشباب لجمعية الثقافة.
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مخاطر «صفقة القرن»
وبؤس التطبيع

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :المثالب الدستورية في «تعارض المصالح» ()4
قد يطول العقاب في
قانون "حظر التعارض"
عقود امتياز المرافق
العامة ،وهي المرافق التي
تديرها الدولة بطريق
غير مباشر ،من خالل
هذه العقود التي تعهد
بها الدولة إلى شركات
ومؤسسات بتقديم
خدماتها للمواطنين.

ً
ً
في تناولنا لهذا القانون الذي أثار جدال كبيرا في األوساط
القانونية منذ مقالنا المنشور على هــذه الصفحة يــوم 25
ً
م ــارس الـمــاضــي تـحــت ع ـنــوان "جـعـلــونــي م ـجــرمــا" ،وم ــرورا
بالدراسة التي أفسحت لها "الجريدة" صفحاتها في الحلقات
الثالث ( )1و( )2و( ،)3التي نشرت في أعدادها الصادرة أيام
ً
( )1و( ) 2و( )22أبريل الماضى ،ونظرا للكم الهائل للعيوب
الفنية التي شابت صياغة هذا القانون ،فأوقعته في حومة
من المخالفات الدستورية ،األمر الذي رأيت معه استكمالها
ً
في مقالي األسبوعي بــدء ا من اليوم بالداللة الثالثة للمادة
( )32من الدستور.
بعد أن انتهينا من الداللتين األولى والثانية للمادة (،)32
وهــي تــؤســس لمبدأ شرعية التجريم والـعـقــاب فــي ركيزته
األساسية ،وداللته األولــى هي أنــه "ال جريمة وال عقوبة إال
بنص تشريعي" ،وداللته الثانية ،وهي "عدم رجعية النصوص
العقابية" والـلـتــان تناولناهما فــي الحلقة الثالثة مــن هذه
الدراسة.

الداللة الثالثة :الركن المادي للجريمة

كان من
مقتضى إلغاء
عقد خيران وما
ترتب عليه من
ُ
آثار أن تنزع
عن المواطنين
ملكيتهم في هذا
المشروع

فيما نصت عليه المادة ( )32من الدستور من أنه" :ال عقاب
إال على األفعال".
فـبـعــد أن عــانــت ال ـب ـشــريــة ك ـث ـيــرا م ــن ع ـصــور غ ــاب ــرة كــان
التجريم والعقاب يطوالن أفكار الناس ومعتقداتهم ونواياهم
وضـمــائــرهــم وســرائــرهــم ،إل ــى أن أصـبــح الــركــن ال ـم ــادي في
الجريمة ركنا أساسيا في الضمير اإلنساني.
وق ــد اسـتـقــر الـفـقــه وال ـق ـضــاء ،كـمــا اس ـت ـقــرت الـتـشــريـعــات
العقابية بــوجــه عــام فــي كــل ال ــدول المتحضرة على أن لكل
جريمة ركنا ماديا ال قوام لها بغيره ،يتمثل أساسا في فعل
أو ا مـتـنــاع عــن فعل و قــع بالمخالفة لنص عقابي مفصحا
بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجزائي ابتداء هو مادية
الفعل المؤاخذ على ارتكابه ،إيجابا كان هذا الفعل أم سلبا،
مــؤاخــذا عليه قانونا وداخ ــل فــي دائ ــرة التجريم( .المحكمة
الــدسـتــوريــة فــي الـكــويــت -جلسة  1988- /11 /10الطعن رقم
 8/1988دستوري).وأن كل ما يركن إليه قانون الجزاء في زواجره ونواهيه ،وما
يبسط عليه عقوباته ،هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه
إيجابا أو سلبا ،وأن محور الجريمة هو األفعال ذاتها ،في
عالماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية( .المحكمة الدستورية
في مصر -جلسة  1994 /12/2ق 105سنة  12قضائية).
وقد تميز دستور الكويت وبعض الدساتير بأنها ترقى
بالركن المادي للجريمة من كونه ركنا أساسيا في الجريمة
ف ــي ال ـت ـشــري ـعــات الـعـقــابـيــة إل ــى أن يـصـبــح رك ـنــا دس ـتــوريــا
للجريمة.
فــأصـبــح الــركــن ال ـمــادي فــي الـجــريـمــة -بـهــذا ال ـنــص -ركنا
دستوريا يقيد السلطة التشريعية فيما تسنه مــن قوانين

د .مصطفى البرغوثي*

عقابية ،ألن الدستور ال يتصور أن توجد جريمة في غياب
ركنها المادي.

المذكرة اإليضاحية تبين منطلقات القانون
وهــو ما عبرت عنه المذكرة اإليضاحية للقانون رقــم 13
لسنة  2018في شــأن حظر تعارض المصالح في استهالل
إيضاحاتها لمنطلقات القانون ،بأن منطلقه األول ما تنص
عليه المادة ( )19من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
والتي صــدر القانون رقــم  47لسنة  2006بنفاذها في دولة
الكويت ،والتي تنص على أن "تنظر كل دولة طرف في اعتماد
ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخــرى لكي تجرم
تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظيفته أو موقعه ،أي
قيامه أو عدم قيامه بفعل ما ،لدى االضطالع بوظائفه ،بغرض
الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص
أو كيان آخر مما يشكل انتهاكا للقوانين".
فقد كان خطاب هذه المادة إلى أطراف االتفاقية ،باتخاذ
تدابير تشريعية تجرم أفعال الموظف العام التي يشوبها
إساءة استعمال السلطة ،وهي الركن المادي للجريمة ،دون
االكتفاء ب ــإرادة الفعل ذاتــه وهــو القصد الجنائي الـعــام ،بل
البد أن تكون هذه األفعال قد اقترفت بقصد جنائي خاص
هو غرض الحصول على مزية غير مستحقة.

القانون يخرج على مطلقاته
إال أن قانون حظر تعارض المصالح تنكب هذه المنطلقات
فيما يجرمه أو يعاقب عليه ،فجرم حاالت ال ترتبط بأفعال
تكون محال للتجريم ،وهو ما سنتناوله في هذا المبحث ،كما
جــرم أفعاال ال يرتبط بها قصد جنائي ،وهــو ما سنتناوله
في المبحث الــرابــع في المخالفات الدستورية للمادة ()34
من الدستور ،وما يتصل بها من نصوص دستورية أخرى.

تجريم القانون حاالت مجردة من أفعال
مــن الـمـقــرر فــي أح ـكــام الـقـضــاء الــدس ـتــوري وال ـجــزائــي أن
إدانــة الشخص تقوم عن فعل محدد يكون مادة الجريمة أو
موضوعها ،وال تقوم على مجرد حالة ال تنشئها أو تتصل
بها أفعال مادية قام الدليل عليها يعبر بها الجاني عن إرادته
الواعية الجازمة متوسال بها إلى بلوغ النتيجة اإلجرامية التي
يبتغيها( .جلسة  2من يناير سنة  1993في القضية رقم ." 3
ويرزأ قانون حظر التعارض بتجريم حاالت والعقاب عليها
دون أن تقترن بأفعال تكون محل الجريمة والركن المادي فيها،
وال نحتاج في التدليل على ذلك ألي عناء ،وقد أنصف القانون
الحقيقة مــن ذاتــه عندما اعـتــرف فــي أول نصوص التجريم
الواردة فيه بأنه يجرم حاالت فيما نصت عليه مادته الرابعة

من أنه "يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة
فساد في إحدى الحالتين اآلتيتين".
وي ـعــود الـقــانــون لـيــؤكــد اعـتــرافــه ســالــف الــذكــر فــي مــادتــه
الخامسة بالنص على أنه "في حالة قيام إحدى حاالت تعارض
المصالح يتعين على الخاضع اإلفصاح عن هذه الحالة وفقا
للضوابط المبينة فــي هــذا الـقــانــون ،ولــه فــي ذلــك إزال ــة هذا
التعارض إما بالتنازل عن المصلحة إو ترك المنصب أو ترك
الوظيفة العامة .وفي كل األحــوال عليه اتخاذ كل اإلجــراءات
الالزمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة".
ثم يؤكد القانون ذلك مرة أخــرى فيما تنص عليه المادة
( )11من عقاب الشخص الخاضع ألحكامه الذي يخالف أحكام
المادتين ( 4و )5من القانون واللتين تتضمننان حــاالت ال
أفعاال.

نورد بعض هذه الحاالت فيما يلي:
 - 1حالة امـتــاك الشخص (الخاضع للقانون) أي حصة
أو نسبة من عمل في أي نشاط ،له تعامالت مالية مع جهة
عمله (مادة .)4/2
وقد تناولنا هذه الحالة بالتفصيل في هذه الدراسة منذ
مقالنا المنشور بتاريخ  2018 /3 /25على صفحات الجريدة
"جعلوني مجرما في قانون تعارض المصالح".
 – 2مــا قــررتــه الـمــادة ( )11مــن قــانــون حظر التعارض من
"إلغاء اإلجراء الذي شارك الخاضع للقانون في اتخاذه وما
ً
يتبعه من آثار" .وسواء كان هذا اإلجراء قرارا إداريا أو عقدا
إداريــا ،فان إلغاء اإلجــراء ،معناه أن يعاقب من أفــاد بمنفعة
مشروعه مــن الـقــرار أو مــن العقد ولــو لــم يكن لــه أي دور في
اتخاذ القرار أو إبرام العقد أو المشاركة فيهما.
وق ــد يـطــول الـعـقــاب عـقــود امـتـيــاز الـمــرافــق الـعــامــة ،وهــي
المرافق التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر ،من خالل هذه
العقود التي تعهد بها الدولة إلى شركات ومؤسسات بتقديم
خدماتها للمواطنين ،والعقد شريعة المتعاقدين ،وأخطر ما
في هذا النص ما اقترن به من إلغاء ما ترتب على هذا اإلجراء
من آثار ،وأستعيد من الذاكرة أن عقد "خيران" الذي كان محال
الستجواب ،وكان محور االستجواب هو إلغاء هذا العقد ،إال
أنه كان هناك اتفاق بين خبراء المجلس ومستشاريه على
أنه ال يجوز إلغاؤه ولو بقانون ،عندما لوح بعض األعضاء
بعزمهم على إقرار قانون بإلغاء العقد ،وقد تأيد هذا الرأي
من المستشار والفقيه الدستوري رئيس المحكمة الدستورية
األسبق الراحل الدكتور عوض المر في مذكرة أعدها في سياق
هذا الموضوع ،فقد كان من مقتضى إلغاء عقد خيران وما
ُ
ترتب عليه من آثار أن تنزع عن المواطنين ملكيتهم في هذا
المشروع وهم حسنو النية ،وأذكر أيضا التعويضات الكبيرة
التي دفعتها الدولة نتيجة إلغاء عقد الداو.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

«عافية» هل هي خدمة أم
سبيل المرحوم؟!
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

حكومتنا دفعت للتأمين الصحي «عافية»  ٨٢مليون دينار
الجديد رسا على شركة جديدة
ألف متقاعد ،والعقد ً
لـً ١٠٠
بـ ٩٧مليونا ،أي بزيادة  ١٥مليونا على خزينة الدولة،
فهل تحسنت الخدمة الطبية؟ وهل خف العبء عن
مستشفياتها؟
أول العمود:
م ــا ق ـيــل ع ــن جـمـعـيــة "ال ـث ـق ـل ـيــن" ال ـخ ـيــريــة ف ــي جـلـســة
اال سـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ي ـ ــؤ ك ـ ــد -و فـ ـ ــي ك ـ ــل مـ ـن ــا سـ ـب ــة -أن دخ ـ ــول
الـسـيــاسـيـيــن فــي ه ــذا الـنـشــاط الـخـيــري يـشــوهــه ويثير
الشكوك حول شفافيته.
***
ما إن تم تطبيق نظام "عافية" للتأمين الطبي حتى
تحولت مهمة طبيب المستشفى المعالج إلى ُ"مرعب"
يمارس طقوس "التخروعة" على متلقي العالج ،يدخل
مــريــض اإلن ـف ـلــونــزا حـتــى ي ــرى نـفـســه ف ــي قـســم األشـعــة
والتحاليل! وما إن يزور طبيبا لكتابة حبوب الضغط
حـتــى ي ـخــرج مـنــه حــامــا ج ـهــاز مــراقـبــة ضــربــات القلب
( )Holter Monitorعلى جسده مع تحليل دم واختبار
مجهود!
طبعا ،وبسبب أن مستشفيات الحكومة تقوم بتقديم
عالجات وعمليات ال يستطيع القطاع الخاص القيام بها
فالسؤال هنا :لماذا تم اعتماد النظام أصال؟ اإلجابة هنا
ال تخرج عن كونها تنفيعا للقطاع الخاص ألن المؤمن
عليه ال ي ــزال يــرا جــع جميع ا لـمــرا كــز الصحية بنوعيها
" بــو بــاش" و" بــو فـلــوس"؛ أل نــه يبحث عــن ضالته وهي
العالج ،فال المستشفى الحكومي قل الضغط عليه ،وال
مستشفيات الخاص طورت خدماتها لتنافس خدمات
الحكومة.
حكومتنا دفعت لشركة التأمين السابقة  ٨٢مليون
دي ـنــار قـيـمــة تــأمـيــن  ١٠٠أل ــف مــواطــن مـتـقــاعــد ،والـعـقــد
ً
الجديد رسا على شركة جديدة بـ ٩٧مليونا أي بزيادة
ً
 ١٥م ـل ـي ــون ــا ع ـل ــى خ ــزي ـن ــة ال ـ ــدول ـ ــة ،وأصـ ـبـ ـح ــت مـهـمــة
المستشفيات الخاصة شفط المبلغ كما تشفط الدهون
من أجسام المرضى.
السؤال هنا :هل قامت وزارة الصحة بدور رقابي على
هذا المشروع؟ وهل قامت اللجنة الصحية البرلمانية
بمتابعة أ ثــر تطبيق هــذا التأمين على الصحة العامة
والمال العام بصفة أن نواب األمة هم من شرع القانون؟
وهل هناك حاالت تالعب في تقديم العالجات الوهمية؟
وما مدى رضا الناس على نظام التأمين الجديد الذي
يـبــدو أ نــه شكل مــن أ شـكــال تبديد ا ل ـثــروة؟ و لـمــاذا مثال
تدخل فئة المتقاعدين من القطاع النفطي المؤمن عليهم
من جهات عملهم إلى نظام "عافية"؟
ميزانية وزارة الصحة تقارب ملياري دينار ،وهي في
َّ
ازدياد ألنها ُمكلفة بالقيام بالدور ذاته حتى مع نظام
التأمين الجديد ،كما أنها تخضع البتزاز نواب البرلمان
فيما يسمى "ملف العالج بالخارج" الذي يكلف سنويا
ما ال يقل عن  ١٥٠مليون دينار ،وهو تحت نظر وضمير
من انتخبهم الشعب للحفاظ على ثروته!
م ــن ال ــواض ــح أن ه ــذا ال ـم ـلــف -ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي -لن
يـلـتـفــت ل ــه أح ــد خ ــال س ـنــواتــه األولـ ــى ألن ــه ُي ـن ـظــر إلـيــه
ك ـهــديــة ق ــدم ــت ل ـل ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وال ـم ـت ـقــاعــديــن بـسـبــب
إهمال الحكومة لهم بعد ترك وظائفهم وعدم االستفادة
من خبراتهم ،خصوصا بعد مذبحة التقاعد اإلجباري
التي نالت الكثير من المؤسسات .نعم هي هدية ،ومن
أصول اإلهداء ّعدم التتبع والترصد والمحاسبة ألنها
ستتحول إلى ِمنة.
مـطـلــوب مــن ا لـلـجـنــة ا لـصـحـيــة ا ق ـتــراح تكليف د ي ــوان
المحاسبة درا ســة هــذا ا لـمــو ضــوع مــن الناحية المالية
واإلدار ي ــة ،فالمطلوب تقديم خــد مــة صحية حقيقية ال
هدايا.

ُ
تسرب الصحف اإلسرائيلية من حين آلخر بعض معالم ما تسميه
"صفقة القرن" ،وآخــر هذه التسريبات ما نشرته صحيفة معاريف
اإلسرائيلية ،التي ادعــت أن اإلدارة األميركية أبلغت ليبرمان وزير
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي أن "الـصـفـقــة" تتضمن فـصــل أح ـيــاء شعفاط،
والعيسوية ،وأبو ديس عن مدينة القدس.
والمكبر،
ُ
وقبل ذلك نشرت شائعات عن نوايا إسرائيلية لفصل منطقة كفر
عقب عن بلدية القدس بهدف سحب هويات سكانها المقدسيين.
وط ــال ـم ــا كـ ــرر ل ـي ـبــرمــان ن ـف ـســه ت ـصــري ـحــات م ـت ـك ــررة ع ــن فـصــل
الفلسطينيين بمن فيهم أهالي  1948وسحب الجنسية منهم:
األمــر األول الجامع بين هــذه األفكار هو الترويج لضم وتهويد
القدس ،والمس بحق الفلسطينيين في أن تكون عاصمتهم.
أما األمر الثاني فهو محاولة تنفيذ عملية تطهير عرقي عنصري
للقدس من خــال سحب الهويات المقدسية من نحو  130ألفا من
المقدسيين مــن سكان األحـيــاء الـمــذكــورة ،بهدف تعديل التركيبة
السكانية لمدينة القدس لمصلحة اليهود اإلسرائيليين.
أما األمر الثالث فهو محاولة التحضير والترويج للفكرة الخبيثة
والمرفوضة باستبدال مدينة القدس كعاصمة لفلسطين بأحياء أو
بلدات في محيطها مثل بلدة أبو ديس ،والعمل في الوقت نفسه على
إخماد المقاومة الشعبية في هذه األحياء والتي تميزت بالتصاعد
والبسالة منذ سنوات.
وإذا كــانــت مــا تـسـمــى "صـفـقــة ال ـق ــرن" تـخـطــط فـعــا لتبني هــذه
األفـكــار فــا بــد مــن الـقــول إن ذلــك يمثل إثباتا جــديــدا على أن خطة
الـســام األميركية ليست ســوى نسخة عــن المطالب والمخططات
اإلسرائيلية ،بل إنها نسخة تفتقر لإلبداع والتجديد ،ولو على سبيل
حفظ ماء الوجه.
وي ـتــرافــق ذل ــك م ــع ات ـض ــاح مــامــح الـنـهــج ال ــذي ي ـح ــاول الـفــريــق
األميركي تمريره ،بتكرار نمط "اتفاق أوسلو" الــذي سبب للشعب
الفلسطيني خسائر ال توصف بسبب طابعه الذي اتسم بالجزئية،
والمرحلية ،واالنتقالية ،مع تأجيل القضايا الجوهرية كالقدس،
والالجئين ،والحدود ،واالستيطان ،ودون وقف اإلجراءات اإلسرائيلية
التي تغير معالم كل واحدة من هذه القضايا.
التجزئة والتأجيل ليسا سوى وصفة لقتل القضايا أو شطبها،
وكما أثبتت الحياة فإن أي مفاوضات ستجري في ظل االختالل في
ميزان القوى لن تكون سوى غطاء لعملية فرض الحقائق من جانب
واحد ،أي من جانب إسرائيل.
ودون الخوض في تفاصيل أكثر لعل من المفيد أن يتذكر الجميع
حقيقتين أساسيتين:
األولـ ـ ــى ،أن ف ـك ــرة ال ـح ــل ال ــوس ــط ب ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وال ـحــركــة
الصهيونية قد فشلت ،ألن هذه الحركة وحكومات إسرائيل لم ،وال،
ولن تريد حال وسطا ،وكل ما أرادته من اتفاق أوسلو كان تحييد آثار
االنتفاضة الشعبية ،وكسب الوقت الستكمال عملية الضم والتهويد،
وإحداث انقسام عميق في الساحة الفلسطينية.
أما الحقيقة الثانية فهي أننا لسنا في مرحلة حل مع إسرائيل،
بــل فــي مرحلة كفاح ونـضــال لتغيير مـيــزان الـقــوى ،وكــل المقدرات
النضالية والسياسية والدبلوماسية الفلسطينية يجب أن توجه
نحو هذا الهدف.
ُ
وإذا كانت هناك نية لتنفيذ ما أعلن في المجلس الوطني األخير
من قرارات كإحالة مجرمي الحرب اإلسرائيليين إلى محكمة الجنايات
الدولية ،واالنضمام للمؤسسات الدولية المهمة التي ال تريد الواليات
المتحدة أن ننضم لها كمنظمة الملكية الفكرية ،والصحة العالمية،
فإن أفضل موعد مناسب للتنفيذ سيكون يوم الرابع عشر من أيار
(مايو) عندما تنقل الواليات المتحدة سفارتها للقدس ،وسيمثل ذلك
اختبارا ملموسا لمدى الجدية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني
بهذا الشأن ،ومؤشرا لما سيتم تنفيذه من قرارات أخرى.
ومن المؤسف ،والمحزن ،أن التسريبات اإلسرائيلية حول "صفقة
القرن" ترافقت مع حدث تطبيعي ال يجوز القبول به ،وهو مشاركة
فرق عربية ،قيل إنها من البحرين واإلمارات فيما يسمى سباق طواف
إيطاليا لـلــدراجــات الــذي ينظم فــي إســرائـيــل فــي الــذكــرى السبعين
للنكبة المؤلمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ،وما أدت إليه
من تطهير عرقي مشين.
ال أدري إن كان الذين قدموا للمشاركة في هذا السباق ،يدركون
مــدى فــداحــة الـجــرم الــذي يرتكبونه بالتطبيع مــع مرتكبي جريمة
فادحة بحق إخوتهم الفلسطينيين ،ولكن إن كانوا ال يدركون ،فقد
كان من واجب مسؤولي أنديتهم وفرقهم ،ردعهم عن هذه المشاركة
في بؤس التطبيع المذكور.
وبغض النظر عن ذلك ،وعن مساعي التطبيع اإلسرائيلية التي
تعثرت ،فإن العامل الحاسم الذي أوقف "صفقة القرن" حتى اليوم،
وأحـبــط توجهاتها التطبيعية ،كــان ومــا زال الموقف الفلسطيني
الجماعي الرافض بحزم لها والذي يجب أن يستمر ،ويتعزز ،ويترجم
الى قرارات جريئة بمواجهتها.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ياسر عبد العزيز*

اإلعالم ...ومعضلة الموضوعية
بات الجمهور العربي المنشغل بمتابعة التطورات السياسية في المنطقة
ً
ً
منهكا ومرتابا ،في ظل هذا التضارب والتدافع اإلعالمي غير المسبوق،
والذي بسببه تخفق القطاعات الغالبة في هذا الجمهور في معرفة الحقائق،
وتحليلها ،وتكوين الرأي ،واتخاذ القرار.
ثمة أسباب عديدة تضافرت لتخلق هذا الوضع؛ بعضها يتعلق بملكية
وسائل اإلعــام ،التي بات معظمها في أيــدي الحكومات أو رجــال األعمال
المؤيدين لها ،وبعضها اآلخ ــر يتعلق بتراجع االل ـتــزام المهني ،وغياب
الموضوعية في تناول القضايا والموضوعات ذات االهتمام.
هل كانت وسائل اإلعالم العربية موضوعية في طريقة تغطيتها لألحداث
المثيرة التي شهدتها بلدان العالم العربي منذ اندلعت االنتفاضات في
ً
عام  ،2011أم أنها أدت أدوارا سياسية وتثويرية وتحريفية غير مهنية،
وضللت الجمهور؟
يفترض السائل عادة أن الموضوعية هي إحدى آليات صناعة اإلعالم التي
يمكن ضمان وجودها في أي ماكينة إعالمية أو االستغناء عنها برمتها،
ً
أو هدف محدد واضح يمكن إدراكه بالكامل أو التخلي عنه تماما ،أو سمة
من سمات العمل اإلعالمي التي تتحلى بها وسائل إعالم معينة ،وتفتقدها
ً
تماما وسائل إعالم أخرى.
يمتلك الكثير من المثقفين والمتابعين رؤية مغلقة ال تقبل الجدل؛ مفادها
أنه "ال توجد أي وسيلة إعالم موضوعية أو محايدة على اإلطالق؛ إذ تعمل كل
وسيلة على تحقيق أهداف مالكها ،وحتى تلك الوسائل الغربية التي تتسيد
المشهد اإلعالمي العالمي ،فليست إال أدوات سياسية في أيدي مالكيها ،ال
ً
تحقق الموضوعية وال ترجوها أصال".
يجب أال يطرح ســؤال الموضوعية على هذا النحو ،بل يجب أن يطرح
بطريقة أخرى؛ مفادها :إلى أي مدى اقتربت تلك الوسيلة من الموضوعية
أو ابتعدت عنها في تغطيتها لحدث ما؟
فثمة اتـجــاهــان إزاء الموضوعية فــي العمل اإلعــامــي ،أولهما يــرى أن
"الموضوعية خرافة ،وأنه قد آن األوان ألن يصبح القائلون بالموضوعية
ّ
أكثر واقعية ،وأن يعترفوا بأنها شيء ال وجود له ،إال في أذهانهم فقط ،فإذا
كانت الموضوعية تتطلب أن تكون المواد اإلعالمية أمينة؛ ونزيهة؛ وناطقة
بالحق ،فأين هي هذه التقارير؟ فال يوجد مراسل صحافي يعرف الحقيقة كل
ً
الحقيقة ،ومن ثم فليس بمقدوره أن يكتب تقريرا يضاهي الواقع بكل أبعاده".
أما االتجاه الثاني إزاء الموضوعية ،فيرى أصحابه أنها "هــدف يمكن
ً
تحقيقه ،ويمكن لإلعالمي أن يكون موضوعيا إذا أراد ،وسعى من أجل ذلك،
وهو وإن لم يصل إلى الشكل الدقيق للموضوعية ،الذي يتحدث عنه أصحاب
االتجاه األول ،فإنه يستطيع الوصول إلى درجة من الموضوعية ،تثبت أن
الموضوعية مفهوم ذو معنى ،وليست خرافة على اإلطالق".
والسؤال األساسي ،الذي يطرحه أصحاب هذا االتجاه المؤيد إلمكانية
العمل من أجل تحقيق الموضوعية هو :ما موقف المراسل ،تجاه تقريره
ً
اإلخباري ،وتجاه جمهوره؟ هل يريد أن يكون محايدا؟ هل يسعى إلى تفادي
ً
االنحيازات والتزام التوازن واإلنصاف؟ فالموضوعية ،يمكن أن تكون مفهوما
ً
واقعيا ،في وسائل اإلعالم ،على الرغم من كل العقبات التي تعترضها.
ً
تبقى الموضوعية هدفا صعب التحقيق في العمل اإلعالمي ،ألنها تستلزم

توافر عدد من اآلليات؛ مثل :اإلحاطة الكافية والالزمة بالموضوع ،ومراعاة
الدقة إلى أقصى درجة ممكنة ،وتحقيق اإلنصاف والحياد والتوازن.
وتستلزم الموضوعية كذلك وضــوح الرسالة ،حتى في أوقــات الخطر،
وشمولية المعالجة ،وعدم إهمال السياق ،وإسناد اآلراء والمعلومات لمصدر
موثوق؛ وذا صلة ،والعمل لمصلحة الحقيقة ،وليس ألي جهة أو اعتبار آخر.
وتقبل الموضوعية عــدم الـقــدرة على إقـصــاء األيديولوجيا فــي بعض
األحيان ،لكنها تلزم بضرورة اإلحاطة برأي الطرف اآلخر على الدوام ،وتنادي
بعدم االقتصار على نقل آراء األطراف المنخرطة في القصة ،ولكن كذلك آراء
ً
هؤالء الذين يملكون رأيا فيما يحدث.
ً
وبذلك تصبح الموضوعية في العمل اإلعالمي "نوعا من المعالجة المهنية
والثقافية واألخالقية للمادة اإلعالمية ،بحيث تتوافر فيها أبعاد الموضوع
كلها ،واالتجاهات المطروحة حياله ،بطريقة متوازنة ،تستند إلى حجج
منطقية ،وتتميز بالدقة ،واإلنصاف في العرض .وتفصل اآلراء عن العناصر
الخبرية ،وتنسبها بوضوح وصراحة إلى أصحابها ،وتتجرد من األهواء
والمصالح الخاصة ،وذلك في إطار من التعمق والشمولية ،يراعي السياق،
وعالقة الخاص بالعام ،وربط الجزء بالكل ،شرط أن تعكس المادة اإلعالمية
أولويات االهتمام عند الجمهور".
يضع التعريف السابق معظم وسائل اإلعالم العربية التي انخرطت في
تغطية التطورات السياسية التي وقعت في السنوات الثماني األخيرة في
ً
بلداننا في موقف صعب للغاية ،خصوصا أنها تحولت في معظمها إلى
وسائل تتبنى التعتيم واإلنكار ،أو التهوين والتقليل ،أو الكذب والتضليل،
ً
أو المبالغة والتثوير والتأجيج ،كما بات أغلبها جزءا من مواقف األطراف
وإحدى أدوات الدعاية بل صنع السياسة.
ال يبدو أن ثمة وسيلة إعالمية استطاعت أن تتصدى لتغطية التطورات
السياسية العربية التي جرت في السنوات الثماني الفائتة على النحو األمثل
فيما يتعلق باستيفاء متطلبات الموضوعية وآلياتها ،لكن هناك بعض
وسائل اإلعالم العربية وغير العربية التي استطاعت أن تقترب بتغطيتها
من هذا المفهوم ،وأن تستوفي بعض تلك اآلليات.
تظل المنافسة بين وسائل اإلع ــام ذات التركيز التحريري السياسي
متعلقة باتساع التغطية وتواترها وعمقها من جهة ،وبدقتها وحيادها
وموضوعيتها من جهة أخــرى؛ لذلك فإن الجمهور العربي الذكي لم يكن
ليقبل بتسليم نفسه لوسيلة واحدة من الوسائل مهما امتلكت من المهارة
والقدرة ليتزود من خاللها باألخبار والتحليالت عن التطورات الحادة التي
تقع في بلد تلو اآلخر ،بل عمل على "موازنة" انحيازات بعض القنوات عبر
مشاهدة انحيازات قنوات أخرى .وإلى أن نمتلك وسيلة إعالم عربية قادرة
على استيفاء القدر األكبر من آليات الموضوعية ،سنبقى مضطرين للتنقل
بين عدد من االنحيازات اإلعالمية للوصول إلى تقييم أكثر موضوعية لما
يحدث حولنا ،أو اللجوء لبديل أجنبي ناطق بالعربية ،وال يزال أكثر قدرة
من وسائلنا على االقتراب من مفهومي الموضوعية والحياد.
الموضوعية ليست خرافة ،لكنها هدف يستحق أن نسعى من أجل تحقيقه،
وال يعني إخفاقنا في ذلك أن نغرق في االنحيازات.
* كاتب مصري

سهراب أحمري*

ترامب ينصف أوكرانيا
ســدد دونــالــد تــرامــب ،الــرئـيــس الــذي ُيـفـتــرض أن بوتين
أوصله إلى البيت األبيض ،لتوه ضربة قاضية إلى جهود
ّ
الحرب الروسية في أوكرانيا ،فأكدت الحكومة األميركية
تسليم مجموعة من األسلحة الدفاعية المميتة إلى الحكومة
في كييف بغية مساعدتها في التصدي لالعتداء الروسي
في شرق أوكرانيا ،هذا ما أعلنته إذاعة أوروبا الحرة (إذاعة
ال ـحــريــة) ،ال ـتــي أفـ ــادت أن الـشـحـنــة سـتـضــم  210صــواريــخ
ً
جافلن مضادة للدروع ،فضال عن  37قاذفة جافلن ،وبكلمات
ّ
أخرى أنصف ترامب أوكرانيا ،وفي المقابل حد سلفه من
عملية تسليح أوكرانيا حتى آخر يوم في واليته.
ً
إذا كان ترامب تابعا للكرملين ،فال شك أنه التابع األكثر
ً
تمردا على اإلطالق ،وستلحق صواريخ جافلن على األرجح
ً
أذى كبيرا بموسكو ،بما أنها ستسمح لألوكرانيين بإنزال
خسائر كبيرة في صفوف "ا لـثــوار" الذين تدعمهم روسيا
(هــم فــي الــواقــع جـنــود فــي الجيش الــروســي مـتـنـكــرون) في
الشرق ،من المؤكد أن الرئيس األوكراني بترو بوروشنكو
كان يأمل الحصول على المزيد من هذه األسلحة ،فعندما
ً
ُ
أجريت مقابلة معه في عام  ،2015طالب بـ 1240صاروخا ،أي
ما يوازي عدد الرؤوس الحربية النووية التي تخلت عنها
أوكرانيا بعد الحرب الباردة مقابل ضمان الواليات المتحدة
وبــريـطــانـيــا ،وروس ـيــا سـيــادة أراضـيـهــا ،ورغ ــم ذلــك ُيعتبر
وضع أوكرانيا اليوم أفضل مما كان عليه خالل عهد أوباما،
الذي لم ِّ
يقد م لكييف إال مساعدة غير مميتة شمل مركبات
ً
هامفي ،ونظارات للرؤية ليال ،ووجبات جاهزة لألكل.
ال ش ــك أن تـسـلـيــح أوك ــران ـي ــا س ـيــاســة ج ـي ــدة ،ب ـمــا أنـهــا
تعيد تأكيد التزام الواليات المتحدة بالوقوف إلى جانب
أصــدقــائـهــا والــدفــاع عــن أط ــراف أوروب ــا الـشــرقـيــة فــي وجــه
االعـ ـت ــداء ات ال ــروس ـي ــة ،كــذلــك ت ـ ّ
ـوج ــه ه ــذه ال ـخ ـطــوة رســالــة
مفادها أن موسكو ال تستطيع أن تبتلع أرا ضــي أوروبية
ً
ذات سيادة من دون أن تدفع الثمن .أخفق أوباما مرارا في
توجيه رسالة مماثلة إلى موسكو ،مما ّ
شجع روسيا على
ً
المضي قدما في اعتداء اتها التي شملت محاولة الكرملين
التدخل في االنتخابات األميركية عام  ،2016إال أن ترامب
يعكس اليوم هذا الذل ،ولكن ال تتوقعوا من الديمقراطيين
وا لـمـنــا هـضـيــن لـتــرا مــب بـشــدة أن ي ـقــروا بفضله فــي كــل ما
أنجزه ،فيملكون روايتهم المحمومة ويلتزمون بها ،مهما
تبدلت الوقائع.
*«كومانتري»

ةديرجلا
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السوق العام
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«البورصة» و«التجارة» في المراحل النهائية
لتفعيل الربط اإللكتروني بينهما

شركات االستثمار تجهز عروض إدارة محافظ
خارجية للمهتمين بالبورصة

لالطالع على البيانات والمعلومات للشركات المساهمة

في محاولة لتعويض تراجع األصول من أسواق إقليمية وعالمية

عيسى عبدالسالم

أب ـل ـغــت م ـص ــادر مـطـلـعــة «الـ ـج ــري ــدة» أن شــركــة
بورصة الكويت لألوراق المالية وصلت إلى مرحلة
متقدمة مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص
عمل ربط إلكتروني بينهما على سجالت الشركات
المساهمة لدى األخيرة.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن الـهــدف مــن عملية الربط
اإللكتروني بين الجهتين من شأنه دعــم االطــاع
الدائم والسريع على جميع المعلومات المتعلقة
ب ـب ـي ــان ــات ال ـم ـســاه ـم ـيــن فـ ــي رأس ـ ـمـ ــال ال ـش ــرك ــات
المساهمة ،السيما مع دخول السوق المالي مرحلة
الترقية إلى نادي األسواق الناشئة.
وأضــافــت أن عملية الــربــط اإللـكـتــرونــي تحقق
ً
أي ـ ـضـ ــا االنـ ـسـ ـج ــام وال ـت ـك ــام ــل فـ ــي آل ـ ـيـ ــات ال ـع ـمــل
وإجراءاته بين الطرفين ،وتخفيف األعباء اإلجرائية
على جمهور المتعاملين في هذا المجال ،ويأتي
ً
ً
تحقيقا لــرقــابــة فــاعـلــة ،وضـمــانــا إلنـجــاز األعـمــال
على أكـمــل وج ــه ،بما يكفل الــوضــوح والشفافية
واالنضباط.

ولـفـتــت إل ــى أن هـنــاك عمليات رب ــط إلكتروني
أخرى بين «المقاصة» والهيئة العامة للمعلومات
المدنية بشأن تحديد هوية محددة لكل عميل على
حدة من خالل تحديد رقم موحد لكل تعامالته.
وذكــرت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة
لديها كل المعلومات الخاصة بسجالت الشركات
المساهمة ،التي يمكن من خاللها الحصول على
ك ــل ال ـم ـع ـلــومــات وال ـب ـيــانــات الـمـتـعـلـقــة بــال ـتــداول
فــي بــورصــة الـكــويــت لـ ــأوراق الـمــالـيــة ،مبينة أن
اق ـت ــراب الـعـمــل فــي مـنـصــة األس ـهــم غـيــر الـمــدرجــة
يستدعي االنتهاء من عملية الربط لالطالع على
كل المعلومات والبيانات الخاصة بسجالت هؤالء
المساهمين.
وقالت إن الشركة لديها خطوات جادة لتطبيق
أفضل النظم والتقنيات بغرض ترقية األنظمة اآللية
والبنى التحتية لتقنية المعلومات لكل عملياتها،
رغبة منها لتكون متوائمة ومتوافقة مــع أفضل
ً
النظم المعمول بها عالميا.

●

محمد اإلتربي

قالت مصادر مالية ،إن شركات االستثمار
فــي الـســوق المحلي ب ــدأت تجهيز عــروض
للتوجه بها إلى األسواق الخارجية وكبار
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ف ـ ــردي ـ ــة ،وذلـ ــك
لتحسين حجم األصــول تحت إدارتها بعد
أن تراجعت خالل السنوات الماضية بشكل
حاد.
وكشفت مصادر استثمارية أن شركات
االسـتـثـمــار تعتزم توجيه طلب إلــى هيئة
أس ـ ــواق ال ـم ــال الصـطـحــابـهــا ف ــي ال ـجــوالت
الخارجية لتسويق البورصة ،وتوسيع دائرة
التسويق والترويج للسوق ،من خالل عقد
ً
ن ــدوات لتشمل مستثمرين أف ــرادا ،بجانب
المؤسسات التي يتم تقديم تعريفات لها.
ً
ووفق المصادر فإن كثيرا من المؤسسات
والمستثمرين أصـحــاب الـمــاء ة يفضلون

التعامل في مثل األسواق الناشئة من خالل
شركات استثمار محلية ذات خبرة.
ولفتت إلــى أن العديد مــن شــركــات االستثمار
ً
لديها عمالء أجانب ،شركات وأفرادا ،واألمر نفسه
بالنسبة لألسواق العالمية ،التي يتم االستثمار
فـيـهــا مــن خ ــال ب ـنــوك مـثــل «إت ــش إس بــي ســي»،
وحضر الكثير من تلك البنوك العديد من الجمعيات
العمومية وتحفظت على كثير من البنود نيابة عن
مستثمرين أجانب.
وأوضحت مصادر استثمارية ومالية أن الفترة
الحالية يجب أن يكون فيها لشركات االستثمار
دور محوري ،إذ إن تدفق األمــوال المنتظرة على
أس ـ ــاس ت ــرق ـي ــة الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ض ـم ــن مــؤشــر
ً
«ف ــوت ـس ــي» ل ــن ت ـكــون كــام ـلــة أم ـ ــواال م ـب ــاش ــرة ،بل
سيكون هناك جــزء مــن خــال محافظ وصناديق
وأمــوال من خالل تكليف بعض الشركات المالية
وتخصيص مبالغ للسوق عبر وكيل استثمار.
وتـشـيــر ال ـم ـصــادر إل ــى أن فــي ال ـبــورصــة نحو

ش ــرك ــات مــال ـيــة ك ـب ــرى ب ـ ــدأت تـحـضـيــر ع ــروض
تنافسية ،إضــافــة إلــى بعض شــركــات االستثمار
التابعة للبنوك المحلية ،وهذه التنافسية ستصب
في مصلحة البورصة.
على صعيد متصل ،أكــدت المصادر أن بعض
شــركــات االستثمار ستبدأ التحرك بمفردها في
تسويق خدماتها مـبــاشــرة فــي ج ــوالت خليجية
ً
وإقليمية لجذب سيولة ومحافظ جديدة استنادا
إلى مستقبل ووضع السوق.
وأضافت أن الشركات تعي أن تحسن السيولة
ً
من مصلحتها خصوصا أن هذا الملف سيضمن
تــدفــق م ـبــالــغ ك ـب ـيــرة إل ــى ال ـب ــورص ــة ،الس ـي ـمــا أن
ً
كثيرا مــن المستثمرين يتحفظون على صعوبة
التخارجات رغم قناعتهم بالعوائد اإليجابية لنحو
أكثر من شركة مدرجة.
على صعيد متصل ،طالبت شركات االستثمار
بسرعة إتاحة األدوات االستثمارية والمشتقات
لتلبية تطلعات ورغبات المستثمرين األجانب.

نسبة شغل القطاع االستثماري
تراجع
%8.2
العقاريين:
اتحاد
ً

ً
•  %13.2انخفاض متوسط إيجاراته شهريا إلى  242دينارا
•  75ألف شقة تحتاج إلى استيعاب من السوق وقد يستغرق ذلك ما بين  4و 5سنوات
سند الشمري

ذكر «المرشد العقاري» أن
قطاع ً المكاتب اإلداريةً شهد
تحسنا وحقق ً
أداء جيدا في
السنوات القليلة الماضية ،ومن
المتوقع أن يستمر هذا التحسن
في األداء خالل العامين
المقبلين ،في حين بلغت نسب
َّ
%95.6
المكاتب
في
غل
الش
ً
للمساحات الموجودة حاليا،
َوتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة
شغل تم تحقيقها في السنوات
األخيرة وربما للمرة األولى منذ
عام .2008

نسبة النمو
السنوي المركب
في منطقة الشعب
البحري بلغت
 ٪6.4للمستثمرين
وما يعادل ٪5.2
في شقق مناطق
الشعب ،والسالمية
والجابرية

أصدر اتحاد العقاريين نهاية
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ال ـت ـقــريــر
ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـم ــرش ــد ال ـع ـق ــاري
لعام  ،2017بدعم من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي وشركة
وفرة العقارية.
وق ــال األمـيــن الـعــام لالتحاد
أحـمــد الــدويـهـيــس ،فــي مؤتمر
صحافي ،إن المرشد العقاري،
الــذي أعــده االتـحــاد لعام 2017
أظهر العديد من التغييرات على
صعيد المؤشرات العقارية ،مما
يــدعــو مــاك الـعـقــار والراغبين
ف ــي االس ـت ـث ـم ــار ال ـعـ ـق ــاري إلــى
ض ــرورة االخ ــذ بعين االعـتـبــار
تلك المتغيرات ،التي من شأنها
التأثير في جدوى استثماراتهم.
وتـطــرق «الـمــرشــد العقاري»
إلى مختلف القطاعات العقارية
االستثمارية والتجارية ،فعلى
صعيد العقارات االستثمارية،
اش ـت ـمــل ال ـم ـســح ع ـلــى عـيـنــات
تضمت  162576شقة في 5695
ً
ً
عقارا في  19موقعا في الكويت.
واتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــح م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ذل ـ ــك
المسح أن هـنــاك  49130شقة
خالية و 26466شقة أخرى قيد
اإلنشاء ،مما يشير إلى وجود
مـ ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  75أل ـ ــف شـقــة
تحتاج إلى استيعاب من جانب
ال ـســوق ،وهــو مــا قــد يستغرق
بـ ـي ــن  4و 5سـ ـ ـن ـ ــوات م ـق ـ َّب ـلــة،
فــي حـيــن بلغت نسبة الشغل
بانخفاض 8.2
 86.8في المئة
َّ
ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ن ـســب الــش ـغــل،
ال ـتــي كــانــت تـحـقــق عـلــى مــدى
ال ـس ـنــوات الـخـمــس الـمــاضـيــة،
والتي كانت تبلغ  95في المئة،
كـمــا تــراجــع مـتــوســط اإلي ـجــار
ً
الشهري وفقا لتلك البيانات من
ً
ً
 278.9ديـنــارا إلــى  242دينارا
ً
شهريا بنسبة  13.2في المئة.
وذكر أنه تم تتبع نحو 875
ً
عـقــارا فيها  26.466ألــف شقة
قيد اإلنشاء في جميع مناطق
ال ـكــويــت ،إضــافــة إل ــى 13.353
ألف عقار قائم ،إذ بلغت نسبة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـ ـج ــدي ــدة  6.6فــي
ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي ال ـع ـقــارات
ً
المعروضة حاليا ،والتي يتوقع
االنتهاء منها ودخولها السوق
كمخزون معروض جديد خالل
العامين المقبلين.
وأشـ ــار «ال ـمــرشــد الـعـقــاري»
إلـ ــى مـ ـع ــدالت ال ـن ـمــو لـلـسـكــان
الوافدين ،الذي كان بلغ  4.8في
المئة خــال السنوات الخمس
الماضية ،في حين تراجع خالل
عام  2017إلى نحو  2في المئة
ف ـق ــط ،م ــع ت ــوق ـع ــات بـتــراجـعــه
إلــى نحو  1.5فــي المئة خالل
السنوات الخمس المقبلة.

شقق التمليك

نسب الشغل لجميع
المساحات في جميع
المراكز التجارية
بدولة الكويت
بلغت ٪84.0

وعلى صعيد شقق التمليك،
ت ـت ـ ّـب ــع ف ــري ــق إعـ ـ ـ ــداد ال ـم ــرش ــد
العقاري عدة آالف من معامالت
وصـفـقــات شـقــق الـتـمـلــك الحر
ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ع ـلــى م ــدار
السنوات الثماني الماضية ،إذ
كان عدد المعامالت يزيد على
ألف معاملة عام  2007و 2008
وبعد األزمة المالية انخفضت
المعامالت ألدنى نقطة وصلت
إ لـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــام  ،2012فـ ــي حـيــن

أحمد الدويهيس

اس ـت ـعــاد ال ـس ــوق عــافـيـتــه بعد
ً
ذ ل ــك ليسجل ار ت ـفــا عــا بمعدل
 973معاملة في عام .2015
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت
ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــات عـ ـ ـ ــام  2017إذ
ب ـلــغ إج ـم ــال ــي ال ـم ـعــامــات في
ال ـس ـن ــة ك ــام ـل ــة  671م ـعــام ـلــة،
وتـغـيــرت أسـعــار منطقة بنيد
ال ـق ــار م ــن  603دنــان ـيــر للمتر
الـمــربــع ع ــام  2007إل ــى 1.237
ألــف ديـنــار للمتر الـمــربــع عام
 ،2015وانخفضت إلــى 1.071
أل ــف دي ـنــار فــي ع ــام  ،2017أي
ً
ً
ً
مــا يمثل ن ـمــوا سـنــويــا مركبا
ب ـن ـس ـب ــة  5.9فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ه ــذه
ال ـف ـتــرة ،وه ــي أق ــل نـسـبــة نمو
مقارنة بأي منطقة أخرى بدولة
الكويت.
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـن ـ ـمـ ــو
ال ـس ـنــوي ال ـمــركــب ف ــي منطقة
الشعب البحري  6.4في المئة
للمستثمرين ومــا يـعــادل 5.2
فـ ــي ال ـم ـئ ــة فـ ــي ش ـق ــق م ـنــاطــق
الشعب ،والسالمية والجابرية،
إذ تم تسجيل أقل مستوى من
النمو بنسبة  4.9في المئة و3.9
ً
في المئة سنويا على التوالي،
وسجلت منطقة حولي معدل
نمو أعلى بنسبة  6.5في المئة
ً
سنويا على مدار  10أعوام.
وبـ ـ ـل ـ ــغ ال ـ ـن ـ ـمـ ــو فـ ـ ــي أس ـ ـعـ ــار
عـقــارات منطقة الفروانية 6.9
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــي ح ـي ــن سـجـلــت
أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ف ــي منطقة
صباح السالم أعلى مستويات
الـ ـنـ ـم ــو بـ ـي ــن جـ ـمـ ـي ــع م ـن ــاط ــق
دولــة الكويت بنسبة  10.8في
ً
المئة وسنويا على الرغم من
التحسن الملحوظ في األسعار
في عام .2017
وب ـي ــن «ال ـم ــرش ــد ال ـع ـق ــاري»
أن األسـعــار في منطقة صباح
ال ـســالــم مــرش ـحــة لــانـخـفــاض
بسبب ضعف قيمة اإليجارات
ف ــي ال ـس ــوق ،أم ــا ف ــي محافظة
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي فـ ـسـ ـجـ ـل ــت م ـع ـظــم
الـ ـمـ ـن ــاط ــق مـ ـع ــدل نـ ـم ــو أع ـل ــى
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ف ــي
المحافظات األخ ــرى؛ فقد بلغ
نمو أسعار العقارات في منطقة
ً
أبوحليفة  6.0في المئة سنويا
للمستثمرين ،وبلغ نمو أسعار
العقارات في منطقة الفنطاس
 6.8فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وفـ ـ ــي مـنـطـقــة
المنقف  7.2في المئة ومنطقة
المهبولة  7.9في المئة وبصفة
عــامــة ك ــان م ـعــدل نـمــو الطلب
على شقق التمليك في مختلف
المناطق  7.6في المئة.

قطاع المكاتب اإلدارية

أمـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ق ـ ـطـ ــاع
المكاتب اإلداريـ ــة ،فقد تحسن
ً
وحقق ً
أداء جيدا في السنوات
القليلة الماضية ،ومن المتوقع
أن ي ـس ـت ـمــر هـ ــذا ال ـت ـح ـســن فــي
المقبلين،
األداء خالل العامين
َّ
ف ــي ح ـيــن بـلـغــت ن ـســب الــشـغــل
ف ــي ال ـم ـكــاتــب  95.6ف ــي الـمـئــة
ً
للمساحات الـمــوجــودة حاليا،
وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة
شغل تم تحقيقها في السنوات
 8 7األخـ ـ ـي ـ ــرة ورب ـ ـمـ ــا ل ـل ـمــرةاألول ـ ـ ــى م ـن ــذ عـ ــام  ،2008فـفــي
عــام  2011كــانــت نسبة الشغل

مصروفات بعض
العقارات عالية
الجودة بلغت
 2 -1دينار للمتر
المربع

ً
منخفضة جدا بنسبة  59.4في
المئة ،ومن هذا المستوى حقق
ً
ً
هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ان ـت ـع ــاش ــا ك ـب ـيــرا
بـنـسـبــة ش ـغــل بـلـغــت  95.6في
المئة عام .2017
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت ق ـي ـمــة
ً
ً
اإليجارات نموا متناسقا خالل
تلك الفترة ،ويبلغ اتجاه النمو
فــي الــوقــت الحالي  7.8دنانير
ل ـل ـم ـتــر ال ـ ـمـ ــربـ ــع ،ونـ ــاحـ ــظ أن
معدل قيمة اإليجارات ال تشمل
مصروفات المناطق المشتركة
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات
ال ـم ـش ـتــركــة ،ألنـ ــه ال ت ــوج ــد أي
اتفاقيات واسعة النطاق خاصة

بــال ـســوق تـتـعـلــق بـمـصــروفــات
المساحات المشتركة.
وب ـل ـغ ــت مـ ـص ــروف ــات بـعــض
ال ـع ـقــارات عــالـيــة ال ـج ــودة 2 1-
ديـ ـن ــار لـلـمـتــر ال ـم ــرب ــع وكــانــت
بعض العقارات األخــرى بدون
ُ
أي ر سـ ـ ـ ـ ــوم تـ ـ ـح ـ ـ َّـص ـ ــل ع ـل ـي ـهــا
ً
واسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى ن ـس ـبــة الـشـغــل
ومـ ـت ــوس ــط ق ـي ـم ــة اإليـ ـ ـج ـ ــارات
ح ـق ـقــت ج ـم ـيــع هـ ــذه ال ـع ـق ــارات
البالغ عددها  415عقار إيرادات
بقيمة  127.7مليون دينار من
إيرادات اإليجارات السنوية.
إذا افترضنا أن معدل الفائدة
األساسي  7في المئة ،فإن القيمة

القطاع الصناعي ...ارتفاع هامشي
بالنسبة إلى القطاع الصناعي ،أعد فريق
ً
«الـمــرشــد ال ـع ـقــاري» مـسـحــا للمستودعات
الصناعية في ثماني مناطق بدولة الكويت،
ً
خصوصا أن المعروض من المستودعات
الصناعية ينحصر ضمن مناطق صناعية
ً
قليلة بدولة الكويت نظرا إلــى أن معدالت
التأجير تظهر على شكل قيم تتراوح بين
حد أدنى وحد أقصى ،ال يمكن معها تقدير
نسبة التغير الدقيقة بين الربع الثاني من
عام  2015والربع الرابع من عام  ،2017لكن
مــن المالحظ أن مـعــدالت التأجير ارتفعت
بشكل هامشي في المواقع المختارة.
فنجد أنه في منطقة الشويخ الصناعية،

ا لـتــي تـعــد المنطقة الصناعية الرئيسية،
ارتـفـعــت م ـعــدالت الـتــأجـيــر بالمتر المربع
لـلـمـسـتــودعــات الـصـنــاعـيــة ذات ارتـ ـف ــاع 4
أمـتــار بشكل هامشي فــي األدوار السفلي؛
وكما ذكرنا بصفة متكررة فإن هذه المنطقة
ت ـت ـط ــور ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر كـمـنـطـقــة لـلـمـحــات
التجارية الخاصة بقطع الغيار وا ل ــورش
والمفروشات وغيرها ،إذ يصل فيها معدل
ً
سعر إيجار المتر المربع إلى  40دينارا في
المناطق المختارة.
كما ارتفع متوسط معدالت التأجير في
منطقة الضجيج ،التي تراوحت ما بين  2.5و
 5.5دنانير للمتر المربع خالل الربع الثاني

من عام  2015إلى ما بين  2.5و 5.8دنانير
للمتر المربع في الربع الرابع من عام ،2017
ويـتــراوح ارتـفــاع المخازن والمستودعات
ً
في هذه المنطقة ما بين  9إلى  11مترا في
منطقة ال ــري ،حـيــث بـلــغ مـتــوســط مـعــدالت
التأجير  9.5دنانير للمخازن والمستودعات
الـصـنــاعـيــة ،الـتــي يبلغ ارتـفــاعـهــا  7أمـتــار،
التي تضم وحدات تكييف لمناطق تجميد
األغذية.

المجمعة لجميع هذه العقارات
تكون  1.82مليار دينار.

وحدات التجزئة
وعلى صعيد قطاع وحــدات
الـتـجــزئــة ،بـلـغــت نـســب الشغل
لجميع الـمـســاحــات فــي جميع
الـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة بـ ــدولـ ــة
ال ـك ــوي ــت  84.0ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بما
في ذلك نسب شغل المعروض
م ــن الـ ـعـ ـق ــارات ت ـحــت اإلنـ ـش ــاء،
ً
ويمثل ذلك انخفاضا عن الفترة
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي بـلـغــت الـنـسـبــة
فـيـهــا  94.6ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي عــام
 ،2015ح ـي ــث ال ت ـم ـث ــل نـسـبــة
شغل المعروض الحالي مشكلة
مــع م ـعــدل نـمــو مــرتـفــع بنسبة
 98.7فــي المئة ،ومــع ذل ــك ،فإن
السبب الحقيقي للمخاوف هو
أن المعروض تحت اإلنشاء قد
توسع بشكل كبير للغاية حتى
ً
ً
بلغ  346.046مترا مربعا ،وكان
ً
م ـع ــدل ال ـش ـغــل ه ـنــا مـنـخـفـضــا
ً
ج ـ ـ ــدا ب ـن ـس ـبــة حـ ــوالـ ــي  50فــي
المئة فقط.
وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدالت ق ـي ـم ــة
ً
اإليـ ـج ــارات ال ـســائــدة انـخـفــاضــا
ً
عاما ،ومع وجــود جزء كبير من
إمدادات التجزئة ،التي تصل إلى
ال ـســوق خ ــال ال ـس ـنــوات القليلة
المقبلة ،فمن المحتمل أن تظل
نـ ـس ــب ق ـي ـم ــة اإلي ـ ـ ـج ـ ـ ــارات تـحــت
ضغط.

ةديرجلا
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عطل فني في شبكات «كي.نت» ال قرصنة

●

محمد اإلتربي

نـ ـف ــى مـ ـص ــدر م ـ ـسـ ــؤول فــي
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "كـ ـ ـ ـ ــي.نـ ـ ـ ـ ــت" ت ـ ـعـ ــرض
ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة أ مـ ـ ـ ــس ،ألي ع ـم ـل ـيــة
قرصنة ،نتيجة العطل الفني
المفاجئ ،ا لــذي أ صــاب بعض
أنظمة الشركة وواجه العديد
ً
م ــن ع ـم ــاء م ـص ــاع ــب وق ـط ـعــا
ً
مـ ـف ــا جـ ـئ ــا ل ـل ـخ ــد م ــة أدى إ ل ــى
تعطل بعض الخدمات.
وأف ــادت الـشــركــة بــأن هناك
هـجـمــات مـسـتـمــرة م ــن بعض
ال ـق ــراص ـن ــة ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـح ـســابــات ال ـب ـن ـك ـيــة ،وكــذلــك
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت كـ ـثـ ـي ــرة ي ـت ـل ـق ــاه ــا
مواطنون ومقيمون من أطراف
ي ــد ع ــون أ ن ـهــم يـمـثـلــون بعض
ا ل ـب ـنــوك و يـبـلـغــو نـهــم ببعض

الجوائز إال أن أنظمة الحماية
ال ــذكـ ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـس ـت ـي ـعــن بـهــا
البنوك تحول دون أي نجاح
لتلك المحاوالت.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدر ،أن
ً
بـ ـن ــوك ــا ت ـس ـت ـي ـع ـيــن ب ـشــركــات
ت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ــب
"سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرف ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا" وت ـ ـت ـ ـع ـ ـقـ ــب
ً
أي ت ـ ـعـ ــا مـ ــات و تـ ـ ـق ـ ــوم فـ ـ ــورا
بــاالتـصــال بــالـعـمـيــل مـبــاشــرة
عند أي شبهات في أي معاملة
تتم على الحساب.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أكـ ــدت
شركة "كي.نت" أن العطل فني
ودا خ ـ ـلـ ــي وال ع ــا ق ــة لـ ــه ب ــأي
هجمات " "DOS ATTACKلكن
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ط ـل ـبــت ال ـشــركــة
ً
أي ـضــا مــن كــل الـعـمــاء الـقـيــام
ب ـع ـم ـل ـيــة م ــراج ـع ــة م ــن صـحــة

17

«األمان» تربح  831ألف دينار خالل الربع األول

ن ــت" يـجــب تـجـنــب ع ــدم تـكــرار
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت فـ ـ ــي م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ومـ ـت ــابـ ـع ــة م ــواق ــع
ا لـ ـش ــر ك ــة إذ تـ ـق ــوم ب ـتــو ض ـيــح
الــوضــع إذا مــا ك ــان ه ـنــاك أي
خلل من عدمه.
يـ ــذ كـ ــر أن أ نـ ـظـ ـم ــة ا ل ـش ــر ك ــة
انقطعت عــن عــدد مــن البنوك
فقط و لــم تسقط بالكامل عن
ك ــل ال ـب ـنــوك ،ف ـه ـنــاك م ـصــارف
اس ـت ـمــرت فــي الـعـمــل مــن دون
أي مشاكل فنية.

أظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة ل ـشــركــة األمـ ــان
لــا س ـت ـث ـمــار ار ت ـ ـفـ ــاع أر بـ ـ ــاح ا ل ــر ب ــع األول مــن
الـ ـع ــام الـ ـج ــاري  108ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ح ـيــث بـلـغــت
أرباح الفترة  831.960د.ك مقابل أرباح بنحو
 400.421د.ك للربع األول من عام .2017
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوسف
الـغــانــم أن "األم ــان" حــافـظــت عـلــى مـســار ثابت
للربحية في الربع األول ،بفضل استراتيجية
األع ـم ــال ال ـحــال ـيــة ،م ـعــربــا ع ــن س ـعــادتــه بـهــذه
ا لـنـتــا ئــج ا لـمــا لـيــة ا لـتــي تحققت خــال األو ق ــات
ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا أس ـ ــواق رأس ال ـمــال
وصناعة الخدمات االستثمارية في المنطقة.
وأ ض ــاف ا لـغــا نــم " :عـلــى ا لــر غــم مــن التقلبات
والصعوبات فقد تمكنا من استقطاب أ مــوال
جــد يــدة إ ضــا فــة ا لــى تحقيق ار ب ــاح تشجيعية
لـثــانــي سـنــة عـلــى الـتــوالــي فــي ظــل اسـتـمــرارنــا
بتحقيق األرباح".
وق ـفــزت ربـحـيــة الـسـهــم فــي الــربــع األول من
ا لـعــام ا ل ـجــاري  120فــي ا لـمـئــة ،مــن  2.10فلس

في الربع األول من عام  ،2017إلى  4.62فلوس
ف ــي ا ل ـف ـتــرة ا لـمـمــا ثـلــة م ــن ع ــام  ،2018و بـلـغــت
اإل يــرادات التشغيلية  1.384.232د.ك ،ووصل
إجمالي الموجودات إلى  21.579.953د.ك في
الربع األول من العام الجاري.
وأ عـ ــادت ا لـشــر كــة ار ت ـفــاع األر بـ ــاح الفصلية
إلـ ــى ن ـق ــص ف ــي ال ـخ ـس ــائ ــر غ ـي ــر ال ـم ـح ـق ـقــة مــن
االستثمارات بالقيمة العادلة في بيان الدخل،
و كــذ لــك نقص فــي خسائر ا نـخـفــاض فــي قيمة
االستثمارات المتاحة للبيع بإجمالي 1.051
مليون دينار.
وأش ـ ـ ــار الـ ـغ ــان ــم إل ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة
لـلـشــر كــة وا ف ـق ــت ف ــي  ١٢ا ب ــر ي ــل ا ل ـمــا ضــي على
تخفيض رأس المال الى  ١٥مليون دينار ،وتم
ا خــذ الموافقات ا لــاز مــة من الجهات الرقابية
ً
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن آخـ ــر يـ ــوم ل ـح ـيــازة
اال سـهــم هــو  ،٢٠١٨/٥/١٠و تــار يــخ االستحقاق
س ـي ـكــون  ،٢٠١٨/٥/١٥بـيـنـمــا ت ــار ي ــخ ا ل ـتــوز يــع
.٢٠١٨/٥/١٧

بـفـتــرة الــربــع األول مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،فـقــد تم
التطرق إلى أبرز المالمح على النحو التالي:
* بلغ مجموع الموجودات في نهاية الربع األول
 19.74مليون دينار ،مقارنة بنهاية الربع األول
من عام  2017بمبلغ  29.11مليونا ،أي بانخفاض
نسبته  32في المئة ،وتركزت الموجودات بشكل
رئيسي في الموجودات المتداولة ،حيث بلغت
بنهاية الــربــع األول مــن عــام  2018مبلغ 13.47
مليونا ،مقارنة بنهاية الربع األول من عام 2017
بـ ـ ــ 24.89مـلـيــونــا ،أي بــانـخـفــاض نسبته  46في
المئة ،وكان لشراء عقارات مدرة للدخل من خالل
ش ــرك ــة تــاب ـعــة خ ــال ع ــام  2017ال ـح ـصــة األك ـبــر
من هذا التغيير ،نتيجة تحولها من موجودات
متداولة إلى موجودات غير متداولة.
* بلغ بند حقوق الملكية الخاصة بمساهمي
ا لـشــر كــة األم بنهاية ا لــر بــع األول  12.37مليون
دينار ،مقارنة بنهاية الربع األول من عام 2017

حيث بلغ  13.57مليونا ،أي بانخفاض نسبته 9
في المئة ،بسبب توزيعات األرباح النقدية.
* أما فيما يتعلق بالتغير الذي طرأ على حجم
مـطـلــوبــات الـشــركــة فـقــد بـلــغ مـجـمــوع مطلوبات
الشركة بنهاية الربع األول من عــام  2018مبلغ
 7.370.239د.ك ،مقارنة بنهاية الــربــع األول من
عام  2017بمبلغ  15.533.928د.ك ،أي بانخفاض
نـسـبـتــه  53ف ــي ال ـم ـئــة ،وذلـ ــك نـتـيـجــة اسـتـبـعــاد
تـجـمـيــع شــركــة تــابـعــة ضـمــن ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
بشكل رئيسي.

بفارق قدره  12فلسا أقل من فترة المقارنة ،وذلك
بما نسبته  9في المئة.
وأضاف النوري ان ربحية السهم الواحد لفترة
األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس  2018بلغت
 6فـلــوس إج ـمــاال ،مـقــارنــة بـفـتــرة األش ـهــر الثالثة
المنتهية في  31مارس  ،2017حيث بلغت الربحية
 3.5فلوس للسهم ،بزيادة قدرها  2.5فلس للسهم.
وبلغ العائد على األص ــول خــال فترة األشهر
الثالثة المنتهية في  31مارس  2018للشركة 2.9
في المئة ،مقارنة بفترة األشهر الثالثة المنتهية
في  31مارس  2017حيث بلغت  1.2في المئة ،أي
بفارق مقداره  1.7في المئة.
كما بلغ العائد على حقوق الملكية (المساهمين)
خالل فترة األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس
 2018للشركة نسبة  4.6في المئة ،مقارنة بفترة
األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس  ،2017حيث
بلغ  2.6في المئة ،أي بفارق مقداره  2في المئة.

المبالغ التي يتم خصمها قبل
إدخ ــال الــرقــم ال ـســري ،وكــذلــك
ً
ا ل ـتــأ كــد ال ح ـق ــا م ــن أي عـمـلـيــة
تتم بنجاح.
وبـيـنــت م ـصــادر مـعـنـيــة أن
أنظمة البنوك و" كــي .نــت" تتم
مراقبتها على مــدار الساعة،
مـ ـ ـح ـ ــذرة م ـ ــن أي تـ ـ ـع ـ ــاون مــن
ج ــا ن ــب أي ع ـم ـيــل ي ـت ـل ـقــى أي
ا تـصــال س ــواء مـبــا شــر أو عبر
اي تطبيقات.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه عـ ـل ــى كــل
عميل عــدم تــزو يــد أي متصل
بـ ــأي ب ـي ــان ــات ت ـخــص األرق ـ ــام
ال ـســريــة أو أرقـ ــام الـحـســابــات
الخاصة بالعميل ألي متصل.
ون ـب ـهــت ال ـم ـصــادر إل ــى أنــه
فـ ــي ح ـ ــال م ــواجـ ـه ــة م ـصــاعــب
ف ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام أنـ ـظـ ـم ــة "ك ــي
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«أسس» 567 :ألف دينار أرباحا ألول  ٣أشهر من العام الحالي
ُ
أفاد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس
الـقــابـضــة أس ــام ــة ال ـجــارال ـلــه ب ــأن مـجـلــس اإلدارة
اعتمد المعلومات المالية عن الفترة المنتهية في
 31مارس  ،2018في اجتماعه المنعقد الخميس
الماضي.
ُ
وأوضــح الجارالله أن "مجموعة أســس" حققت
ربحا صافيا عن الربع األول من عام  ،2018بواقع
 566842دي ـن ــارا ،مـقــارنــة ب ــذات الـفـتــرة مــن الـعــام
السابق ،الذي بلغ به صافي الربح  346800دينار،
أي بزيادة بلغت  63في المئة ،مضيفا أن حصة
اإليــرادات غير المحققة من تغيير القيمة العادلة
من االستثمارات بالقيمة العادلة بيان الدخل بلغت
 65في المئة تقريبا من إجمالي إيرادات الشركة.

المركز المالي
أمــا من جانب المركز المالي للشركة مقارنة

القيمة الدفترية
ُ
وأفــاد الرئيس التنفيذي في "مجموعة أسس"
المهندس خالد النوري بأن القيمة الدفترية للسهم
كما في  31مارس  2018بلغت  124فلسا ،مقارنة
بـ 31مارس  ،2017حيث بلغت  136فلسا للسهم ،أي

«الخليج» يرعى جائزة «أفضل شركة طالبية» بمسابقة «إنجاز»
شارك فيها  ٢٠٠طالب وطالبة من الثانوية والجامعة
رعى بنك الخليج مؤخرا جائزة
"أفضل شركة طالبية" في مسابقة
جمعية إنجاز الكويتية لـ"برنامج
الشركة" لعام  ،2018والتي أقيمت
فـعــالـيــاتـهــا  21أب ــري ــل الـمــاضــي،
فــي قاعة سلوى صباح األحمد،
بحضور ممثلي الجمعية ولجنة
الـتـحـكـيــم ال ـخــاصــة بــالـمـســابـقــة،
وع ـ ــدد م ــن ال ـج ـه ــات وال ـش ــرك ــات
ال ــداعـ ـم ــة والـ ــراع ـ ـيـ ــة لـلـجـمـعـيــة،
والمتطوعين ،إلى جانب معلمي
وإداريي المدارس المشاركة.
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة هـ ـ ــذا
الـعــام تـقــدم  21شــركــة طالبية،
بمشاركة  200طالب وطالبة من
المرحلة الثانوية والجامعية،
ل ـل ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ل ـق ــب "أف ـض ــل

أفضل شركة طالبية برعاية بنك الخليج
شركة طالبية لعام ."2018
وقدمت المديرة العامة للموارد
البشرية في بنك الخليج سلمى
ال ـح ـجــاج ج ــائ ــزة "أف ـض ــل شــركــة
طالبية" للفرق الفائزة ،حيث فاز

بها فريق ُ"كن" عن فئة الجامعات،
وفريق "ري-اول" عن فئة المرحلة
الـ ـث ــان ــوي ــة ،وشـ ــاركـ ــت م ـســاعــدة
المديرة العامة للموارد البشرية
لـ ــدى ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ج ـنــة الـمـطــر

في لجنة التحكيم المشاركة في
ال ـم ـســاب ـقــة ،م ــن خـ ــال تقييمها
لـ ـلـ ـش ــرك ــات الـ ـط ــابـ ـي ــة ع ـ ــن ف ـئــة
المرحلة الثانوية.
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ص ــرح ــت

البرميل الكويتي
يرتفع  7سنتات
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر ب ــرم ـي ــل
النفط الكويتي  7سنتات
في تــداوالت ،أمس األول،
لـ ـيـ ـبـ ـل ــغ  6 9 . 0 1د و ال ر ا
أ م ـي ــر ك ـي ــا م ـق ــا ب ــل 68.94
دوالرا ل ـ ـل ـ ـبـ ــر م ـ ـيـ ــل ف ــي
ت ـ ـ ــداوالت يـ ــوم الـخـمـيــس
ً
الـ ـم ــاض ــي ،وفـ ـق ــا لـلـسـعــر
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــن م ـ ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية
ت ــراج ـع ــت أس ـع ــار الـنـفــط
الخام في تعامالت ،أمس
األول ،و س ـ ـ ـ ــط ب ـ ــوا ع ـ ــث
قـ ـل ــق فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ب ـش ــأن
المخاطر الجيوسياسية
ا ل ـم ـح ـت ـم ـل ــة ،إذا فــر ضــت
ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات
جديدة على إيران.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت الـ ـعـ ـق ــود
اآلجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ل ـ ـبـ ــرم ـ ـيـ ــل ن ـف ــط
خ ـ ــام الـ ـقـ ـي ــاس ال ـع ــال ـم ــي
م ــز ي ــج ب ــر ن ــت  25س ـن ـتــا،
لتصل عند التسوية إلى
مستوى  73.37دوالرا ،في
ح ـيــن انـخـفـضــت الـعـقــود
اآلجلة لبرميل نفط خام
ال ـق ـيــاس األم ـي ــرك ــي غــرب
ت ـ ـك ـ ـسـ ــاس الـ ــوس ـ ـيـ ــط 15
سنتا لتصل إ ل ــى 68.28
ً
دوالرا.

المطر" :بالنيابة عن بنك الخليج،
أود أن أهنئ جميع الفائزين في
برنامج الشركة لهذا العام ،وكذلك
فريق جمعية إنجاز الكويتية على
نـجــاح هــذه المسابقة السنوية،

ونـ ـتـ ـمـ ـن ــى لـ ـلـ ـف ــرق الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزة كــل
التوفيق والنجاح في المسابقة
االقليمية السنوية".
وتــاب ـعــت" :ت ـع ــود ش ــراك ــة بنك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج م ـ ــع ه ـ ـ ــذه ال ـم ــؤس ـس ــة
ال ـع ــري ـق ــة ودعـ ـم ــه ل ـه ــا إلـ ــى زم ــن
بعيد ،حيث يحرص البنك على
دعم البرامج التعليمية الموجهة
ل ـل ـش ـب ــاب ،وحـ ــث مــوظ ـف ـيــه عـلــى
التسجيل كمتطوعين في برامج
إنجاز التطوعية".
وأعربت عن فخرها واعتزازها
بــالـتـكــريــم ال ــذي حـظــي بــه البنك
من قبل جمعية إنجاز الكويتية
باعتباره داعما رئيسيا لبرامج
إن ـ ـجـ ــاز ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ول ـب ــرن ــام ــج
الشركة على وجه الخصوص.

أسامة الجارالله
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إلغاء المؤشر السعري القديم في البورصة إنجاز
السوق األول حظي بـ  %71.5من السيولة في أبريل
ّبين «الشال» أن ًشهر أبريل
حقق أداء مختلطا ،فالنشاط
شمل سيولة البورصة
وكمية أسهمها المتداولة
وعدد صفقاتها ،وتلك
شملت نشاط  175شركة
ضمنها  13شركة ال تدخل
ضمن مؤشرات البورصة
الجديدة .لكنه نشاط فشل
في دعم قيم مؤشراتها التي
انخفضت جميعها.

مازالت توجهات
السيولة منذ بداية
العام تشير إلى أن
نصف الشركات
المدرجة لم تحصل
إال على  ٪١.٤فقط
من تلك السيولة

قــال التقرير األسـبــوعــي لشركة
«الـشــال» لالستشارات ،إن بورصة
ال ـك ــوي ــت ب ـ ــدأت حـقـبــة ج ــدي ــدة مع
بداية الربع الثاني من عام  ،2018مع
إطالق مشروع تطوير السوق ،وكان
تقسيمه إلى  3أسواق هدف رئيسي
في محتوى التطوير ،واألسواق هي
«األول» و«الرئيسي» ،و«الـمــزادات»،
ً
وفـ ـق ــا لـلـنـظــم ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا على
مؤشرات «فوتسي راسل».
ووفق «الشال» ،تم إلغاء مؤشرات
السوق القديمة ،واستبدالها بثالثة
جــديــدة ،هــي ،مؤشر السوق األول،
ومؤشر السوق الرئيسي ،ومؤشر
السوق العام ويشمل السوقين األول
والرئيسي ،فــي حين يعتبر إلغاء
ً
المؤشر السعري القديم ،إنجازا.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ح ـق ــق شـهــر
ً
أبريل ً
أداء مختلطا ،فالنشاط شمل
سيولة الـبــورصــة وكمية أسهمها
الـمـتــداولــة وع ــدد صفقاتها ،وتلك
شملت نشاط  175شركة ضمنها
 13شركة ال تدخل ضمن مؤشرات
الـبــورصــة الـجــديــدة .ولكنه نشاط
فشل في دعــم قيم مؤشراتها التي
انخفضت جميعها ،ففقد مؤشر
السوق األول نحو  4.4 -في المئة،
وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو
  3.3في المئة ،وفقد المؤشر العاموهو حصيلة أداء السوقين نحو 4 -
في المئة.
وبدأت جميع المؤشرات السابقة
بــال ـق ـي ـمــة األس ــاسـ ـي ــة ع ـن ــد 5000
نقطة مع بداية شهر أبريل .2018
وحقق شهر أبريل مستوى سيولة
بحدود  240.8مليون دينار ،بمعدل
لقيمة التداول اليومي بحدود 11.5
مـلـيــون دي ـنــار أو أعـلــى بنحو 5.9
في المئة ،عن معدل قيمة التداول
اليومي لشهر م ــارس البالغ نحو
 10.8مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،لـكـنــه أدن ــى
بـنـحــو  7.7 -ف ــي الـمـئــة ع ــن مـعــدل

قيمة الـتــداول اليومي للربع األول
من السنة الجارية.
وب ـل ــغ ح ـجــم س ـيــولــة ال ـبــورصــة
ف ــي أرب ـع ــة أش ـهــر (أي ف ــي  82يــوم
ع ـمــل) نـحــو  998.3مـلـيــون دي ـنــار،
وبلغ معدل قيمة الـتــداول اليومي
ً
ً
نحو  12.2مليونا ،منخفضا بنحو
  46.9ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بمعدلقيمة ال ـت ــداول الـيــومــي لـكــامــل عــام
ً
 ،2017ومـنـخـفـضــا بـنـحــو 68.6 -
فــي المئة عــن مـعــدل قيمة الـتــداول
اليومي لألشهر األربعة األولى من
عام .2017
ومازالت توجهات السيولة منذ
ب ــداي ــة ال ـع ــام تـشـيــر إل ــى أن نصف
الشركات المدرجة لم تحصل سوى
ع ـلــى  1.4ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط م ــن تلك
السيولة ،ضمنها  50شركة حظيت
بنحو  0.2فــي المئة فقط مــن تلك
السيولة ،و 10شركات من دون أي
تداول.
أما الشركات السائلة ،فقد حظيت
 15شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.4
فــي المئة فقط مــن قيمة الشركات
المدرجة ،على نحو  16.2في المئة
من سيولة البورصة ،ذلك يعني أن
نشاط السيولة الكبير مازال يحرم
نحو نصف الشركات المدرجة منها،
وعلى النقيض ،يتوجه بشدة إلى
شركات قيمتها ضئيلة.
أمــا توزيع السيولة خــال شهر
أبريل  2018على األســواق الثالثة،
فكانت كالتالي-:

ال ـب ــورص ــة ،بـيـنـمــا حـظـيــت نصف
شركاته األخ ــرى على مــا تبقى أو
نحو  16.1في المئة من سيولته.
وبـلــغ مـعــدل تــركــز السيولة فيه
مـ ـع ــدل م ــرتـ ـف ــع ،حـ ـي ــث ح ـظ ـي ــت 4
ش ــرك ــات ض ـم ـنــه ع ـلــى ن ـحــو 65.2
في المئة من سيولته ،ونتوقع أن
يـكــون تركيز السيولة فــي السوق

ً
ً
األول الحـقــا أكـثــر ارتـبــاطــا ب ــاألداء
الفصلي لكل من شركاته منه إلى
أي متغيرات أخرى.

السوق الرئيسي
حظي بنحو  68.5مليون دينار،
أو نحو  28.5في المئة من سيولة

سوق المزادات
ح ـظــي ب ـن ـحــو  8.8آالف دي ـنــار
فقط أو نحو  0.004فــي المئة من
ً
سيولة البورصة ،وذلــك أيضا في

السوق األول
حظي بنحو  172.3مليون دينار
كويتي ،أو ما نسبته  71.5في المئة
م ــن س ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة ،وضـمـنــه
حظيت  50فــي الـمـئــة مــن شركاته
عـلــى  83.9فــي الـمـئــة مــن سيولته
ونحو  60في المئة من كامل سيولة

السوق الفرنسي أكبر الرابحين الشهر الماضي
و«السعودي» منذ بداية العام
ق ــال «الـ ـش ــال» إن أداء شـهــر أب ــري ــل كــان
موجبا ،خالفا ألداء شهر مــارس السالب،
حققت  9أسواق خالله مكاسب ،غالبيتها
مـكــاســب ،كـبـيــرة ،بينما حـقـقــت  5أس ــواق
خ ـســائــر ،شــام ـلــة ال ـمــؤشــر ال ـع ــام الـجــديــد
لبورصة الكويت .ولـكــن ،مــازالــت حصيلة
أداء ال ـش ـهــور األربـ ـع ــة األول ـ ــى م ــن الـسـنــة
ال ـحــال ـيــة ألس ـ ــواق ال ـع ـي ـنــة س ــال ـب ــة ،حـيــث
مــازالــت  8أس ــواق خــاســرة فــي أدائ ـهــا منذ
بداية الـعــام ،بينما عــدد األس ــواق الرابحة
 5أس ــواق ،وظـلــت بــورصــة الـكــويــت رابحة
بقياس مؤشرها الوزني القديم ،وخاسرة
بمؤشرها الـعــام الـجــديــد ال ــذي ال يتعدى
عمره شهرا واحدا.
وب ـيــن «الـ ـش ــال» أن أك ـبــر الــراب ـح ـيــن في
شـهــر أبــريــل ك ــان ال ـســوق الـفــرنـســي ،الــذي
حقق مكاسب في شهر واحــد بحدود 6.8
في المئة ،كانت كفيلة باالرتقاء بترتيبه
إلى المركز الرابع في المكاسب ،منذ بداية
العام ،محققا نحو  3.9في المئة ،بينما ظل
السوق السعودي أكبر الرابحين منذ بداية
العام بمكاسب في حــدود  13.6في المئة،
رغــم أنــه س ــادس أكـبــر الــرابـحـيــن فــي شهر

البورصة ،وضمنه حظيت  20في
الـمـئــة م ــن شــركــاتــه عـلــى  85.6في
المئة من سيولته ،بينما اكتفت 80
فــي المئة مــن شركاته بنحو 14.4
في المئة من سيولته ،وال بأس من
التذكير بأن ضعف سيولة شركاته
كان العامل األساسي في تصنيفها
ضـ ـم ــن ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،وه ــو

تصنيف قــابــل للتطور مــع ارتـفــاع
سيولة أي شركة ضمنه.

حدود المتوقع ،فالهدف األساس
هــو إعـطــاء تلك الشركات نافذة
منظمة للسيولة حـتــى وإن لم
يتحقق ألي منها ت ــداول سوى
على فترات متباعدة.

أبريل بتحقيق مكاسب بنحو  4.3في المئة.
ثاني أكبر الرابحين كان السوق الهندي،
ال ــذي حقق مكاسب بنحو  6.6فــي المئة،
وهــي مكاسب نقلته من المنطقة السالبة
إلى المنطقة الموجبة في أدائه منذ بداية
العام ،بمكاسب بنحو  3.2في المئة.

أفضل األسواق
وثـ ــالـ ــث أكـ ـب ــر ال ــرابـ ـحـ ـي ــن ك ـ ــان ال ـس ــوق
البريطاني بمكاسب بنحو  6.4في المئة،
ولكن ،رغم أدائه اإليجابي في شهر أبريل،
ظل السوق البريطاني في المنطقة السالبة
بخسائر بنحو  2.3 -في المئة.
ويــذكــر أن الـســوق البريطاني كــان أكبر
الخاسرين منذ بداية العام الحالي وحتى
نهاية شهر مارس الفائت.
وأشار الى أن أكبر الخاسرين في أبريل
كانت بورصة البحرين ،التي فقدت نحو
  4.6في المئة ،لتبلغ خسائر أدائها منذبــدايــة ال ـعــام نـحــو  5.5 -فــي الـمـئــة ،تلتها
بورصة الكويت بمؤشرها الجديد ،فاقدة
نحو  4 -في المئة ،وثالث أكبر الخاسرين

فــي أبــريــل كــان الـســوق الصيني الــذي فقد
نحو  2.7 -في المئة ،ليبلغ مجمل خسائره
منذ بداية العام نحو  6.8 -في المئة.
المفارقة األولــى في أداء أســواق العينة
تأتي من أن أفضل ثالثة أســواق أداء منذ
بداية العام ،كانت أسواق من إقليم الخليج،
وهي إلى جانب السوق السعودي ،السوق
القطري الذي حقق مكاسب بنحو  6.9في
المئة ،وسوق أبوظبي بمكاسب في حدود
 6.2في المئة ،بينما أسوأ سوقين أداء هما
ســوق دب ــي ،ال ــذي فقد نحو  9 -فــي المئة،
ً
مخالفا تماما أداء سوق أبوظبي ،ثم سوق
مسقط بخسائر بنحو  7.3 -في المئة.

أداء طبيعي
والمفارقة الثانية هي تباعد أداء كل من
السوقين الفرنسي واأللـمــانــي منذ بداية
العام ،رغم أنهما يتأثران بنفس المتغيرات،
فالسوق الفرنسي في المنطقة الموجبة،
كما ذكرنا ،بمكاسب بنحو  3.9في المئة،
ً
بينما السوق األلماني ظل خاسرا نحو -
 2.4في المئة.

الثالثة ،وإن لم تكن مفارقة ،هي صعوبة
الحكم على أداء بورصة الكويت ،فرغم أنها
ظلت رابحة حتى نهاية شهر مارس ،خسر
مؤشرها العام الجديد نحو  4 -في المئة
في أبريل ،ونعتقد أنه أداء طبيعي بسبب
الضبابية التي تــازم كل تغيير تنظيمي
جــوهــري ،ورغ ــم أنـهــا ضبابية قــد تستمر
لبضعة أش ـهــر ،فــإنـهــا ال تـثـيــر قـلـقــا ،وفــق
تقديرنا.
وأشار «الشال» الى أنه التنبؤ بمستقبل
األداء ل ـت ـل ــك األسـ ـ ـ ـ ــواق اليـ ـ ـ ــزال فـ ــي غــايــة
الصعوبة ،ونعتقد أن التذبذب بين األداء
الموجب والسالب سيكون هو السيناريو
الـ ـم ــرج ــح ل ـم ـع ـظــم ال ـس ـن ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،كـمــا
حـ ــدث ب ـيــن أداء ش ـه ــري م ـ ــارس وأب ــري ــل.
والحصيلة النهائية في تقديرنا ستكون
الغلبة لــأســواق الـخــاســرة ،وبهبوط آمن
لمجموعة األس ــواق الناشئة والناضجة،
وغلبة لألسواق الرابحة في إقليم الخليج
إن ظلت متغيرات ســوق النفط واألح ــداث
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة دون ت ـغ ـي ـيــر ك ـب ـيــر فــي
االتجاهين.

 1.4مليار دينار إيرادات نفطية
حققتها الكويت في أبريل
أفاد «الشال» بأنه مع انتهاء
شـ ـه ــر أ بـ ــر يـ ــل  ،2018ا ن ـق ـضــى
الشهر األول من السنة المالية
الحالية  ،2019-2018وبلغ معدل
س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط الـكــويـتــي
ً
لشهر أبريل ،نحو  66.9دوالرا
للبرميل ،وهو يزيد بنحو 16.9
ً
دوالرا للبرميل ،أي مــا نسبته
نحو  33.8في المئة ،عن السعر
االفتراضي الجديد المقدر في
ال ـمــوازنــة الـحــالـيــة والـبــالــغ 50
ً
ً
دوالرا للبرميل ،وأ ي ـضــا يزيد
ً
بـنـحــو  21.9دوالرا ع ــن مـعــدل
سعر البرميل االفتراضي للسنة
ً
المالية الفائتة البالغ  45دوالرا.
وكانت السنة المالية الفائتة
 ،2018 -2017ا ل ـ ـتـ ــي ا ن ـق ـضــت
بـنـهــايــة ش ـهــر م ـ ــارس ال ـفــائــت،
حققت ،لبرميل النفط الكويتي،
مـ ـع ــدل سـ ـع ــر ،ب ـل ــغ ن ـح ــو 54.5
ً
دوالرا ،وم ـعــدل سـعــر البرميل
لشهر أبريل  2018أعلى بنحو
 22.8في المئة عن معدل سعر
البرميل للسنة المالية الفائتة،
لكنه أدنى بنحو  -8.1دوالرات

ل ـل ـب ــرم ـي ــل مـ ــن س ـع ــر ال ـت ـع ــادل
ل ـل ـمــوازنــة ال ـحــال ـيــة ال ـبــالــغ 75
ً
ً
دوالرا وف ـق ــا ل ـت ـقــديــرات وزارة
ال ـمــال ـيــة وب ـع ــد اق ـت ـط ــاع الـ ـ ـ 10
فــي المئة لمصلحة احتياطي
األجيال القادمة.
واف ـتــرض «ال ـش ــال» أن تكون
الـ ـك ــوي ــت قـ ــد ح ـق ـق ــت إيـ ـ ـ ــرادات
ن ـف ـط ـيــة ف ــي ش ـه ــر أبـ ــريـ ــل ،بـمــا
قيمته نـحــو  1.4مـلـيــار ديـنــار،
وإذا ا فـ ـ ـت ـ ــر ضـ ـ ـن ـ ــا ا سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
مستويي اإلنتاج واألسعار على
حاليهما -وهــو افـتــراض ،قد ال
يتحقق -فمن المتوقع أن تبلغ
جملة اإليرادات النفطية لمجمل
الـسـنــة الـمــالـيــة الـحــالـيــة ،نحو
 16.8مليار ديـنــار ،وهــي قيمة
أع ـلــى بـنـحــو  3.5م ـل ـيــارات عن
تلك المقدرة في الموازنة للسنة
المالية الحالية ،والبالغة نحو
ً
 13.3مليارا ومــع إضــافــة نحو
 1.7مليار ،إيرادات غير نفطية،
ستبلغ جملة إيرادات الموازنة،
للسنة الـمــالـيــة الـحــالـيــة ،نحو
 18.5مليار دينار.

وق ــارن «الـشــال» هــذا الرقم
ب ــاعـ ـتـ ـم ــادات ال ـمـ ـص ــروف ــات
ً
الـبــالـغــة نـحــو  21.5م ـل ـيــارا،
ف ـم ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن تـسـجــل
الـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـس ـنــة
ً
الـمــالـيــة  2019-2018عـجــزا
قـ ـيـ ـمـ ـت ــه  3م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،ل ـكــن
شهر واح ــد ال يصلح سوى
ً
السـ ـتـ ـخ ــدام ــه م ـ ــؤش ـ ــرا عـلــى
ال ـح ـج ــم االفـ ـت ــراض ــي لـعـجــز
الـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة ،ويـ ـبـ ـق ــى ال ـع ـجــز
ً
ً
الفعلي متغيرا تابعا لحركة
أسعار وإنتاج النفط خالل ما
تبقى من السنة المالية.

َ
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ارتفاع المصروفات التشغيلية  ...%10.7وانخفاض «إيرادات استثمارات» %69
تراجع مؤشر العائد على
معدل حقوق المساهمين
الخاص بمساهمي البنك
الدولي (ROE) إلى نحو
 ،%11.9مقارنة بنحو ً
 ،%12.1وانخفض أيضا
مؤشر العائد على معدل ً
الموجودات بالبنك انخفاضا
ً
طفيفا إلى نحو ،%1.59
مقارنة مع نحو .%1.62

أع ـل ــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي نـتــائــج
أعماله للربع األول مــن الـعــام الحالي،
وتشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد
خصم الضرائب) بلغ نحو  7.7ماليين
دي ـ ـنـ ــار ،ب ــارتـ ـف ــاع م ـ ـقـ ــداره  116أل ـف ــا،
ومـسـجــا ارتـفــاعــا بلغت نسبته نحو
 1.5في المئة،مقارنة بنحو  7.6ماليين
للفترة ذاتها من عام .2017
وي ـع ــزى ه ــذا االرتـ ـف ــاع ف ــي مستوى
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـص ــافـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة بـقـيـمــة أع ـل ــى م ــن ارت ـف ــاع
المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل ،حسب تقرير الشال
ارت ـفــع إج ـمــالــي اإلي ـ ـ ــرادات التشغيلية
للبنك بنحو  1.4مليون دينار أو بنسبة
 8.9فــي الـمـئــة ،وص ــوال إلــى نحو 17.3
مليونا ،مقارنة مع نحو  15.9مليونا
لـلـفـتــرة نـفـسـهــا م ــن ع ــام  ،2017وذل ــك
نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع ب ـنــد ص ــاف ــي إيـ ـ ــرادات
التمويل بنحو  2.3مليون ،أو بنحو 20.6
في المئة ،وصوال إلى نحو  13.6مليونا
(أي نحو  78.3في المئة من اإلجمالي)،
مقارنة بنحو  11.2مليونا (أي نحو 70.7
في المئة من اإلجمالي).
وارتفع أيضا بند صافي الربح الناتج
من صرف العمالت األجنبية بنحو 314

ألف دينار ،وصوال إلى  503آالف دينار،
مقارنة بنحو  189ألفا .بينما انخفض
ب ـنــد إي ـ ـ ــرادات اس ـت ـث ـم ــارات بـنـحــو 1.4
مليون دينار ،وصوال إلى نحو  607آالف
دينار ،مقارنة بنحو مليوني دينار ،أي
بما نسبته  69في المئة.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات
التشغيلية بنحو  719أ لـفــا أو بنسبة
 10.7فــي الـمـئــة ،وص ــوال إلــى نحو 7.5
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة م ــع ن ـحــو 6.7
ماليين للفترة نفسها من عام .2017

انخفاض هامش الربح
وقد تحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع
بنود المصروفات التشغيلية ،أهمها،
بند تكاليف موظفين الذي ارتفع بنحو
 376أل ـفــا ،حـيــن بـلــغ نـحــو  4.4ماليين
دينار ،مقارنة مع نحو  4ماليين ،وارتفع
ً
أيضا ،بند مصاريف عمومية وإداريــة
بنحو  241أل ــف دي ـن ــار ،حـيــن بـلــغ 2.5
مليون ،مقارنة بنحو  2.3مليون دينار.
وبلغ إجمالي المخصصات نحو 1.8
مليون دينار ،أي بارتفاع بلغت نسبته
 47.2في المئة ،أو نحو  568ألفا ،مقارنة
بنحو  1.2مليون .وذلك يفسر انخفاض

ه ــام ــش صــافــي
الربح ،حيث بلغ
ن ـح ــو  37.6فــي
الـ ـمـ ـئ ــة ،ب ـع ــد أن
ك ـ ــان ع ـن ــد نـحــو
 45.4ف ــي الـمـئــة
خالل الفترة المماثلة من عام .2017
وتشير البيانات المالية للبنك إلى
أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا
بلغ قدره  59.7مليون دينار ،ونسبته
 3.1في المئة ،ليصل إلــى نحو 1.976
مليار دينار ،مقابل نحو  1.916مليار
في نهاية عام  ،2017وارتفع بنحو 65.2
مليونا أو ما نسبته  3.4في المئة عند
المقارنة بالفترة نفسها من عام ،2017
حين بلغ نحو  1.911مليار دينار.
وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو
 50.2مـلـيــون دي ـنــار ،أي نـحــو  3.9في
المئة ،وصــوال إلــى نحو  1.355مليار
دي ـن ــار ( 68.6ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الـ ـم ــوج ــودات) ،م ـقــارنــة بـنـحــو 1.304
م ـل ـيــار ( 68.1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الـ ـم ــوج ــودات) ف ــي ن ـهــايــة ع ــام ،2017
وارتـفــع بنحو  4.4فــي المئة ،أو نحو
 56.6م ـل ـيــونــا ،م ـقــارنــة بـنـحــو 1.298
م ـل ـيــار ( 67.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي

الموجودات) في
ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا
من عام .2017
وبلغت نسبة
إجمالي «مدينو
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــل» إلـ ـ ــى
إجمالي الــودائــع نحو  81.8فــي المئة،
مقارنة بنحو  80.8في المئة.

النقد واألرصدة
وارتفع بند النقد واألرصــدة الدائنة
لدى البنوك بنحو  16.3مليون دينار،
أو نحو  83.6في المئة ،وصوال إلى 35.7
مليون دينار ( 1.8في المئة من إجمالي
الموجودات) ،مقارنة بنحو  19.5مليونا
( 1في المئة من إجمالي الموجودات) في
نهاية عام  ،2017لكنه انخفض بنحو
 19.3مـلـيــون دي ـنــار أو نـحــو  35.1في
المئة ،مقارنة بنحو  55مليونا ( 2.9في
المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة
نفسها لعام .2017
ب ـي ـن ـم ــا انـ ـخـ ـف ــض بـ ـن ــد ال ـم ـس ـت ـحــق
م ــن ب ـن ــوك ب ـن ـحــو  7.7م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
أو بـنـحــو  1.9ف ــي ال ـم ـئــة ،وصـ ــوال إلــى
نحو  395.2مليونا ( 20فــي المئة من

إجمالي الموجودات) ،مقارنة مع نحو
 402.9مليون ( 21في المئة من إجمالي
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات) ف ــي ن ـهــايــة عـ ــام ،2017
وارتفع بنحو  1.5في المئة ،أي نحو 5.9
ماليين دينار ،مقارنة بالفترة نفسها من
عام  ،2017حين بلغ نحو  389.4مليونا
( 20.4في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك
(مــن غير احتساب حقوق الملكية) قد
سجلت ارتفاعا بلغ  61.2مليون دينار،
أي ما نسبته  3.7في المئة ،لتصل إلى
نحو  1.713مليار دينار ،مقارنة بنحو
 1.652مليار بنهاية عام .2017
وحققت ارتفاعا بنحو  55.9مليونا،
أي بـنـسـبــة ن ـمــو  3.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،عند
المقارنة بما كــان عليه ذلــك اإلجمالي
في نهاية الربع األول من العام الفائت.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إج ـمــالــي الـ ـم ــوج ــودات ن ـحــو  86.7في
المئة ،مقارنة بنحو  86.8في المئة.

أداء مختلط
وت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل ال ـب ـيــانــات
المالية المحسوبة على أساس سنوي
إلــى أن مــؤشــرات ربحية البنك سجلت

أداء مختلطا ،مقارنة مع الفترة نفسها
من عام  ،2017إذ انخفض مؤشر العائد
على معدل حقوق المساهمين الخاص
ب ـم ـســاه ـمــي ال ـب ـن ــك (ROE) إل ـ ــى نـحــو
 11.9في المئة ،مقارنة بنحو  12.1في
المئة .وانخفض أيضا ،مؤشر العائد
على معدل الموجودات بالبنك ()ROA
ً
ان ـخ ـفــاضــا طـفـيـفــا إل ــى نـحــو  1.59في
المئة ،مقارنة مع نحو  1.62في المئة.
ب ـي ـن ـمــا ارت ـ ـفـ ــع الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى م ـعــدل
رأس ـمــال الـبـنــك (ROC) إل ــى نـحــو 29.8
في المئة ،مقارنة بنحو  29.4في المئة،
وكذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى
نحو  8.25فـلــوس ،مقارنة بنحو 8.13
فـلــوس ،وبلغ مؤشرمضاعف السعر/
الربحية (P/E) نحو  7.0مــرات ،مقارنة
مع نحو  7.3مرات (أي ّ
تحسن) .وتحقق
ذلــك نتيجة انخفاض السعر السوقي
للسهم بنسبة  2.9فــي ا لـمـئــة ،مقارنة
بمستوى سعره في نهاية مارس ،2017
مقابل ارت ـفــاع لربحية السهم الــواحــد
(EPS) بنحو  1.5في المئة عن مستواها
فــي نـهــايــة م ــارس  .2017وب ـلــغ مؤشر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية ()P/B
نحو  0.9مرة ،مقارنة مع  1.0مرة للفترة
نفسها من العام السابق.
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اقتصاد

اجتذاب األجانب يتوقف على معالجة المشكالت التي أدت الى إحجام المستثمرين المحليين
ذكر تقرير «بيان» ،أن البورصة
لألسف ًتعاني منذ سنوات
ً
نقصا حادا في السيولة النقدية،
جاء نتيجة تخارج الكثير من
المستثمرين وتوقفهم عن
ضخ أموالهم في السوق ،إثر
الخسائر الكبيرة التي تكبدوها،
ً
خصوصا بعد األزمة المالية
العالمية ،التي ال يزال االقتصاد
الوطني يعانيها حتى ًاآلن رغم
مرور عشر سنوات تقريبا.

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر ع ــن شــركــة
«بـ ـي ــان ل ــاس ـت ـث ـم ــار» ،إن بــورصــة
الـكــويــت أنـهــت تـ ــداوالت األسـبــوع
المنصرم على تباين لجهة إغالقات
م ــؤش ــراتـ ـه ــا الـ ـث ــاث ــة ،إذ ت ــراج ــع
المؤشران األول والعام تحت تأثير
ال ـض ـغــوطــات الـبـيـعـيــة وعـمـلـيــات
جني األرب ــاح ،التي شملت بعض
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة والـتـشـغـيـلـيــة
ذات الـ ــوزن الـثـقـيــل ،السـيـمــا بعد
االرتـ ـف ــاع ــات ،ال ـت ــي حـقـقـتـهــا تلك
األسهم في األسبوعين السابقين.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ووف ـ ــق ال ـت ـقــريــر،
ت ـم ـكــن م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي
م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق بـ ـع ــض ال ـم ـك ــاس ــب
األسبوعية ،في ظل عمليات الشراء
االنتقائية التي استهدفت بعض
األس ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة،
إض ــاف ــة إل ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـم ـضــاربــة
التي عادت للظهور مرة أخرى في
ً
السوق وإن جزئيا.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،أن ـهــى مــؤشــر
ال ـس ــوق األول تـ ـ ــداوالت األس ـبــوع
المنقضي على تراجع نسبته 0.39
في المئة ،في حين سجل المؤشر
ال ـع ــام خ ـس ــارة نـسـبـتـهــا  0.05في
المئة ،بينما أنهى مؤشر السوق
الرئيسي ت ــداوالت األس ـبــوع على
ارتفاع نسبته  0.56في المئة.
على صعيد آخر ،أقامت بورصة
ً
ال ـكــويــت أخـ ـي ــرا جــولــة تــرويـجـيــة
دول ـيــة فــي الـعــاصـمــة البريطانية
«لـ ـن ــدن» ب ـم ـشــاركــة ه ـي ـئــة أسـ ــواق
المال وعدد من البنوك والشركات
الـ ـم ــدرج ــة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـلــي،
بالتعاون مع مؤسسة «غولدمان
ساكس» األميركية ،التي تعمل في
الـخــدمــات الـمــالـيــة واالسـتـثـمــاريــة
وغيرها من المجاالت المختلفة.
وهدفت تلك الجولة إلى تعزيز
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
األجنبية والمستثمرين األجانب
بالفرص االستثمارية المتوافرة
فــي الـســوق الكويتي ،وفــي الوقت
ن ـف ـســه م ـع ــرف ــة م ـت ـط ـل ـبــات هـ ــؤالء
المستثمرين وآرائـهــم بخصوص

التقدم الذي يشهده مشروع تطوير
السوق الكويتي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة إل ـ ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــات
والبنوك التي رافقت البورصة في
تلك الجولة تلقت بعض األسئلة
عــن مــدى اهـتـمــام الحكومة بشأن
دعم السوق المالي ،والدفع بعجلة
ً
االقتصاد عموما.
وتــرويــج ال ـفــرص االستثمارية
ُ
ولفت اهتمام المستثمرين األجانب
نحو السوق المحلي تعد من األمور
ال ـم ـه ـم ــة وال ـم ـط ـل ــوب ــة ألي س ــوق
م ــال ــي ،السـيـمــا ب ــورص ــة الـكــويــت،
ال ـ ـتـ ــي ت ـف ـت ـق ــد م ـع ـظ ــم الـ ـش ــرك ــات
المدرجة فيها للعديد من عناصر
الــدعــم وب ــال ــذات الــدعــم الحكومي

مؤشرات القطاعات
س ـج ـلــت س ـت ــة م ــن ق ـط ــاع ــات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ً
ت ــراجـ ـع ــا ف ــي م ــؤش ــراتـ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ن ـم ــت م ــؤش ــرات
أرب ـعــة قـطــاعــات أخـ ــرى ،مــع ب ـقــاء قـطــاعــي الــرعــايــة
الصحية والتكنولوجيا بــدون تغير يذكر .وعلى
صعيد القطاعات المتراجعة ،فقد تصدرها قطاع
االتـصــاالت ،حيث أقفل مؤشره عند  820.09نقطة
ً
م ـس ـجــا خ ـس ــارة نـسـبـتـهــا  2.76ف ــي ال ـم ـئــة .تبعه
قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع انخفاض
مــؤشــره بنسبة  2.02فــي المئة بعد أن أغـلــق عند
 958.23نقطة.
في حين شغل التأمين المرتبة الثالثة بعد أن
سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 1.48
ً
فــي المئة ،منهيا ت ــداوالت األسـبــوع عند مستوى
ً
 924.40نقطة .أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع

السلع االستهالكية والذي أغلق مؤشره عند 896.55
ً
نقطة مسجال خسارة نسبتها  0.11في المئة.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة ،فقد تصدرها
ق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات االس ـت ـهــاك ـيــة ،إذ أن ـهــى مــؤشــره
ً
تداوالت األسبوع مسجال مكاسب نسبتها  3.99في
ً
المئة مغلقا عند مستوى  1.057.22نقطة ،في حين
شغل قـطــاع الـبـنــوك المرتبة الثانية بعد أن أغلق
مــؤشــره عند مستوى  979.33نقطة ،بنمو نسبته
 0.45في المئة ،وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة
بعد أن بلغت نسبة ارتفاع مؤشره  0.21في المئة،
ً
منهيا تداوالت األسبوع عند مستوى  963.06نقطة.
ً
هذا وكان قطاع الصناعية هو أقل القطاعات ارتفاعا
خــال األسـبــوع الـمــاضــي ،حيث أغلق مــؤشــره عند
مستوى  977.57نقطة ،بنمو نسبته  0.19في المئة.

الواجب نحو بورصة الكويت ،مما
أفقدها جاذبيتها على الــرغــم من
المحاوالت العديدة لتطويرها.
كما أن هــذا الـتــرويــج قــد يسفر
عن العديد من المكاسب للبورصة
المحلية والشركات المدرجة فيها
ً
ولــاقـتـصــاد الـكــويـتــي عـمــومــا في
ح ــال ت ــم تـقــديــم ال ــدع ــم الـمـطـلــوب،
السـيـمــا أنــه قــد يـســاهــم فــي زيــادة
التدفقات المالية نحو البورصة
بـعــد أن ش ـهــدت م ـع ــدالت ال ـت ــداول
ً
مستويات متدنية جدا ،إضافة إلى
أن ذلك الترويج من شأنه أن يساهم
ً
في تحسين صــورة البالد عالميا
بشكل أو بآخر.
ول ـك ــن ال ب ــد أن ن ـش ـيــر إلـ ــى أن
ن ـ ـجـ ــاح ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ف ـ ــي اج ـ ـتـ ــذاب
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األجـ ــانـ ــب يـتــوقــف
ً
أوال على معالجة المشكالت ،التي
أدت إل ـ ــى إحـ ـج ــام الـم ـس ـتـثـمــريــن
المحليين عن التداول فيها سواء
كــانــوا مـجـمــوعــات اسـتـثـمــاريــة أو
ً
أف ـ ـ ــرادا أو ص ـن ــادي ــق ،فــالـبــورصــة
ً
لألسف تعاني منذ سنوات نقصا
ً
ح ــادا فــي الـسـيــولــة الـنـقــديــة ،وهــو
ما جــاء نتيجة تخارج الكثير من
المستثمرين و تــو قـفـهــم عــن ضخ
أموالهم في السوق بسبب الخسائر
ً
الكبيرة التي تكبدوها ،خصوصا
ب ـع ــد األزمـ ـ ـ ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
ال ـتــي ال يـ ــزال االق ـت ـص ــاد الــوطـنــي
يعانيها حتى اآلن رغم مرور عشر
ً
سنوات تقريبا ،تلك األزمة التي لم
تعالج تداعياتها بالشكل ا لــازم
مــن الـحـكــومــة ،مـمــا أص ــاب البيئة
ً
االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي ال ــدول ــة عـمــومــا
ً
وب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت خـ ـص ــوص ــا

باختالالت عديدة نتج عنها شح
واض ــح فــي الـفــرص االستثمارية،
إضافة إلــى هجرة رؤوس األمــوال
الكويتية إلى أسواق أخرى تتمتع
بجاذبية أكبر من السوق المحلي.
وبالعودة إلى األداء األسبوعي
ل ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ،ف ـق ــد ت ـك ـبــدت
الـبــورصــة خسائر بما يــزيــد على
 26مليون دينار إذ وصلت قيمتها
الــرأس ـمــال ـيــة م ــع ن ـهــايــة األس ـبــوع
الـمــاضــي إلــى  25.97مليار دينار
ً
مقابل  25.99مليارا في األسبوع
قـبــل الـســابــق ،أي بـتــراجــع نسبته
 0.10في المئة.
وب ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع الـ ـقـ ـيـ ـم ــة
الــرأسـمــالـيــة للبورصة منذ بداية
تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد
ً
بمقدار  1.88مليار دينار تقريبا،
أي بتراجع نسبته  6.76في المئة.
(م ـل ـحــوظــة :يـتــم اح ـت ـســاب القيمة
الــرأس ـمــال ـيــة ل ـل ـشــركــات ال ـمــدرجــة
في السوق على أســاس المتوسط
ال ـم ــرج ــح ل ـع ــدد األسـ ـه ــم ال ـقــائ ـمــة
بحسب آخر بيانات مالية رسمية
متوفرة).
من جهة أخرى ،تشهد البورصة
ح ــال ــة ع ــام ــة م ــن ال ـت ــرق ــب لـنـتــائــج
الشركات المدرجة فيها عن فترة
ال ــرب ــع األول م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي،
وسط آمال كثيرة بأن تساهم هذه
النتائج في تنشيط تداوالت السوق
وزي ــادة معدالت السيولة النقدية
التي تشهد مستويات متدنية منذ
فترة طويلة.
وأن ـ ـه ـ ــت ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ت ـ ـ ـ ــداوالت
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ع ـل ــى ت ـبــايــن
لـجـهــة إغ ــاق مــؤشــراتـهــا الـثــاثــة،

إذ سجل الـمــؤشــران األول والـعــام
خسائر محدودة على إثر تعرض
الـعــديــد مــن األس ـهــم الـقـيــاديــة إلــى
عمليات بيع بهدف جني األرباح،
خ ــاص ــة بـ ـع ــد االرتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــات ال ـت ــي
حققتها تلك األسهم في الجلسات
الـســابـقــة لــأس ـبــوع ال ـمــاضــي .في
حـ ـي ــن اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الرئيسي أن يسبح عكس التيار،
وتمكن من إنهاء تداوالت األسبوع
ً
ً
مسجال بعض المكاسب ،مدعوما
م ــن عـ ــودة ال ـم ـضــاربــات الـســريـعــة
ً
فــي الظهور م ـجــددا ،وســط تركيز
المضاربين على األسهم الصغيرة
كالعادة .وشهد السوق هذا األداء
فــي ظــل ارت ـفــاع إجـمــالــي السيولة
النقدية فيه مـقــارنــة مــع األسـبــوع

قبل السابق ،إذ وصلت إلى 58.49
مليون دينار بارتفاع نسبته 11.30
فــي المئة ،فيما بلغ إجمالي عدد
األسـ ـه ــم ،ال ـتــي ت ــم ت ــداول ـه ــا خــال
األسبوع المنقضي نفس مستواه
ً
في األسبوع السابق تقريبا ،حيث
بلغ حوالي  340مليون سهم.
وش ـ ـه ـ ــد األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
ً
ت ــداول نحو  140سهما مــن أصل
ً
ً
 175سهما مدرجا في السوق ،إذ
ً
تراجعت أسـعــار  72سهما مقابل
ً
نمو أسعار  56سهما ،مع بقاء 47
ً
سهما دون تغير.
وأقـفــل مــؤشــر الـســوق األول مع
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي عـنــد
ً
مستوى  4.791.84نقطة ،مسجال
خ ـس ــارة نـسـبـتـهــا  0.39ف ــي المئة

عــن مستوى إغ ــاق األس ـبــوع قبل
ال ـمــاضــي ،فــي حـيــن سـجــل مؤشر
ً
السوق العام انخفاضا نسبته 0.05
في المئة بعد أن أغلق عند مستوى
 4.800.65ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـمــا مــؤ شــر
الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ع ـنــد مـسـتــوى
 4.815.54نـقـطــة بــارت ـفــاع نسبته
 0.56في المئة.
وعلى صعيد مؤشرات التداول
خـ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،بـلــغ
متوسط عدد األسهم المتداولة 68
مليون سهم ،بنمو نسبته 0.003
في المئة ،مقارنة مع األسبوع قبل
الماضي ،في حين ارتفع متوسط
قيمة التداول بنسبة بلغت 11.30
في المئة ليصل إلى  11.70مليون
د.ك.

تداوالت القطاعات
شـغــل ق ـطــاع ال ـخــدمــات الـمــالـيــة ال ـمــركــز األول
لـجـهــة حـجــم الـ ـت ــداول خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي،
إذ بلغ عــدد األسـهــم الـمـتــداولــة للقطاع 111.31
ً
مليون سهم تقريبا شكلت  32.76فــي المئة من
إجـمــالــي تـ ــداوالت ال ـســوق ،فــي حـيــن شـغــل قطاع
البنوك المرتبة الثانية ،إذ تم تــداول نحو 69.55
مليون سهم للقطاع أي ما نسبته  20.47في المئة
من إجمالي تــداوالت السوق .أما المرتبة الثالثة
فكانت مــن نصيب قطاع العقار ،إذ بلغت نسبة
حجم تــداوالتــه إلــى السوق  18.37في المئو بعد
أن وصل إلى  62.41مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول ،فقد شغل قطاع البنوك
المرتبة األولى ،إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى
السوق  45.59%بقيمة إجمالية بلغت  26.66مليون

ً
دينار تقريبا ،وجاء قطاع الصناعية في المرتبة
الثانية ،إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق
 15.84فــي الـمـئــة ،وبـقـيـمــة إجـمــالـيــة بلغت 9.26
ً
ماليين دينار تقريبا.
أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع االتصاالت،
إذ بلغت قيمة األس ـهــم الـمـتــداولــة للقطاع 8.11
ماليين دينار شكلت  13.86في المئة من إجمالي
تداوالت السوق.

أسعار النفط ترتفع  %2.4خالل أسبوع
س ـج ـل ــت أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاق ــدات
ً
ً
اآل ج ـلــة للنفط ار ت ـفــا عــا ملموسا
ف ــي ال ـت ـعــامــات األم ـيــرك ـيــة مـســاء
أم ــس األول ،ك ـمــا سـجـلــت زي ــادة
مـلـحــوظــة م ـقــارنــة ب ـم ـس ـتــواه في
ختام األسبوع الماضي.
وارتفع سعر خام غرب تكساس
الــوس ـيــط ،وه ــو ال ـخ ــام الـقـيــاســي
للنفط األمـيــركــي خــال تعامالت
ً
ال ـج ـم ـع ــة ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا بـ ــواقـ ــع 1.29
دوالر أي بـنـسـبــة  1.9ف ــي الـمـئــة
ً
إلى  69.72دوالرا للبرميل تسليم
 /يونيو المقبل .في الوقت نفسه
زادت أسعار النفط خالل أسبوع
التعامالت المنتهي بنسبة  2.4في
المئة مقارنة باألسبوع الماضي.
يأتي ذلك في حين أظهر تقرير
اقتصادي أسبوعي نشرته شركة
ب ـي ـكــر ه ـي ــوز ل ـل ـخ ــدم ــات الـنـفـطـيــة
ال ـج ـم ـع ــة اسـ ـتـ ـم ــرار ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدد
منصات النفط العاملة في الواليات

المتحدة لألسبوع الخامس على
الـتــوالــي ،فــي ظــل اسـتـمــرار أسـعــار
الـ ـنـ ـف ــط ال ـم ــرت ـف ـع ــة فـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إذ وص ـل ــت إلـ ــى أع ـلــى
مستوى لها منذ أكثر من  3سنوات.
وذكرت «بيكر هيوز» في تقريرها
أن ع ـ ــدد ال ـم ـن ـص ــات ارتـ ـف ــع خ ــال
األسـبــوع المنتهي أمــس ،بــواقــع 9
مـنـصــات ،ليصل إلــى  834منصة،
وهــو أعلى مستوى له منذ مارس
 ،2015فــي الــوقــت ال ــذي تــزيــد فيه
شـ ــركـ ــات ال ـن ـف ــط ع ـ ــدد ال ـم ـن ـصــات
الـ ـع ــامـ ـل ــة ب ـ ــاط ـ ــراد خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
األخ ـ ـيـ ــرة ،إذ زاد عـ ــدد الـمـنـصــات
خالل  /أبريل المنصرم ككل بواقع
 28منصة بـعــد أن ك ــان قــد تــراجــع
خ ـ ــال  /م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي ب ــواق ــع
منصتين فقط.
ورغـ ـ ـ ـ ــم زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـن ـف ــط
الـصـخــري فــي الــواليــات المتحدة،
فإن أسعار الخام تواصل ارتفاعها

وسط المخاوف من انهيار صناعة
الـنـفــط فــي فـنــزويــا أح ــد مـصــدري
النفط الرئيسيين في العالم.
وك ـ ــان صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
هدد ،أمس األول ،بطرد فنزويال من
عضويته بسبب غـيــاب الشفافية
المالية لديها.

وذكـ ــر ال ـص ـنــدوق ف ــي ب ـيــان أن
«المجلس (الـتـنـفـيــذي) أش ــار إلى
أن توافر البيانات المناسبة يعد
خطوة جوهرية أولى لفهم حقيقة
األزم ـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـف ـنــزويــا
وتحديد الحلول المحتملة».
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« 48مليون دينار من البنك لبيت الزكاة في  7سنوات»
ذكر الناهض أن البنوك
المحلية لديها فوائض مالية
تبحث عن فرص وعوائد
مجدية قد يتحقق بعضها
عبر االستثمارات المتعلقة
بالتنمية في مجال البنية التحتية
والبيئة ،إذ ًيمكن ًأن تتحمل
البنوك جزءا كبيرا من تبعات
خطة التنمية وتمويل القطاع
الخاص.

توقيع
اتفاقيات مع
«الهالل األحمر
الكويتي»
ومفوضية
شؤون
الالجئين

قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،مــازن الناهض إن البنك
ي ـ ـسـ ــاهـ ــم ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ـ ــي م ـس ـي ــرة
التنمية المجتمعية المستدامة
بمختلف األنـشـطــة والـمـبــادرات
االجتماعية في مجاالت الصحة
وال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـشـ ـب ــاب وال ـب ـي ـئــة،
وتعزيز روح التكافل االجتماعي،
ودعم ذوي االحتياجات الخاصة
وغ ـي ــره ــا ،الف ـت ــا إل ــى أن أنـشـطــة
ومـ ـب ــادرات "ب ـي ـتــك" االجـتـمــاعـيــة
أرسـ ــت رك ــائ ــز ال ــري ــادة والـتـمـيــز
والتنمية المجتمعية المستدامة،
وق ــد كــانــت ج ـهــوده مـحــل تقدير
جهات عالمية ومحلية مرموقة.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه
بـ ــال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـم ــؤتـ ـم ــر
المسؤولية االجتماعية للقطاع
الخاص في دعم حقوق اإلنسان
ال ـ ــذي ع ـقــد ب ــرع ــاي ــة ن ــائ ــب وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة خـ ــالـ ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه،
بالتعاون مع المفوضية السامية
لحقوق اإلنسان.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــض أن
"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" يـ ـلـ ـت ــزم ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــرهـ ــا ،إذ
ي ـ ـ ـصـ ـ ــدر س ـ ـنـ ــويـ ــا ت ـ ـق ـ ــري ـ ــرا ع ــن
المسؤولية االجتماعية ليضع
ت ـج ــرب ـت ــه الـ ـح ــافـ ـل ــة ب ــاألن ـش ـط ــة
والمبادرات االجتماعية الشاملة
أمـ ـ ــام ال ـج ـم ـيــع ل ــاط ــاع عـلـيـهــا
ً
واالسـتـفــادة منها لتكون حافزا
ل ـخــدمــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ال ـب ـنــك ي ـســاهــم بـفــاعـلـيــة في
إنجاح المشروع التنموي العام
لـلــدولــة ،والـمـشــروعــات الكبيرة،
وك ــذل ــك ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة.
وف ـ ــاق إج ـم ــال ــي الـمـســاهـمــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـ ـ "ب ـي ـتــك" ف ــي آخــر
ع ـق ــدي ــن م ـب ـل ــغ الـ ـ ـن ـص ــف م ـل ـيــار
دوالر (نحو  506ماليين دوالر)،
منها  48مليون دينار من "بيتك"
لـ ـ ـب ـيــت الـ ــزكـ ــاة ف ـق ــط فـ ــي آخ ـ ــر 7

س ـ ـنـ ــوات ،ض ـم ــن إط ـ ــار ال ـح ــرص
ع ـلــى دعـ ــم أواصـ ـ ــر ال ـت ـع ــاون مع
"ال ـ ـب ـ ـيـ ــت" ،ل ـم ـع ــاون ـت ــه فـ ــي أداء
رسالته السامية مــن خــال دعم
مشاريعه االجتماعية واإلنسانية
المتنوعة.

اتفاقيات شراكة
ولفت إلى أن "بيتك" وقع اتفاقية
تعاون وشراكة مع جمعية الهالل
األحـ ـ ـم ـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ـ ـهـ ــدف دع ــم
جـهــود أع ـمــال االغــاثــة االنسانية
وخدمة المجتمعات ،كما وقع مع
المفوضية السامية لألمم المتحدة
لـ ـش ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن ف ــي ال ـكــويــت
اتـفــاقـيــة مـنـحــة بقيمة تـبـلــغ 540
ألف دوالر تهدف إلى إغاثة 3.794
عائلة من الالجئين الروهينغا في
بنغالدش ،في اتفاقية تعد األولى
األولى من نوعها مع بنك إسالمي
على مستوى الكويت والمنطقة،
مـ ــؤكـ ــدا ان "بـ ـيـ ـت ــك" يـ ـت ـ ّ
ـوس ــع فــي
دوره االجتماعي ليشمل محيطه
ال ـخ ـل ـي ـج ــي وال ـ ـعـ ــربـ ــي والـ ـع ــال ــم،
ويتبنى مشاريع وأنشطة تخدم
مختلف الشعوب لتعم اإلنسانية
كلها.
وأوض ــح أن الـبـنــوك المحلية
لديها فوائض مالية تبحث عن
فرص وعوائد مجدية قد يتحقق
بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ع ـ ـبـ ــر االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الـمـتـعـلـقــة بــالـتـنـمـيــة ف ــي مـجــال
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،إذ
يـمـكــن أن تتحمل الـبـنــوك ج ـ ً
ـزء ا
ً
كـبـيــرا مــن تبعات خطة التنمية
وتمويل القطاع الخاص ،مؤكدا
وجود نماذج عدة لتمويل البنوك
اإلسالمية للمشروعات في هذا
المجال ،فقد تــم تمويل مشروع
ايكويت ،وتمويل مشروع الوقود
البيئي الــذي تقدر قيمته بنحو
 1.2مليار ديـنــار ،وكــانــت حصة
البنوك االسالمية فيه  500مليون
دينار.

«وربة» يحصد  4جوائز من «سي بي آي»
حصد بنك ورب ــة جــوائــز مــن مجلة "ســي بــي آي
فايننشال" ،تقديرا لتفوقه في قطاع تمويل الشركات،
وتحقيقه نتائج مميزة على الصعيد التمويلي،
وعلى صعيد الخدمات المبتكرة ،التي يقدمها في
هذا المجال.
واختارت المجلة بنك وربة ليفوز بجائزة "أفضل
بـنــك اسـتـثـمــاري فــي ال ـكــويــت" لـلـمــرة الـثــالـثــة على
الـتــوالــي ،و"أفـضــل مؤسسة استشارية للشركات"،
وهـ ــذا ع ـلــى الـصـعـيــد ال ـم ـح ـلــي ،وال ـت ــي ت ــأت ــي بعد
النجاحات الكبيرة التي حققها البنك اخيرا.
و بـنــت المجلة تقييمها على األداء والصفقات
النوعية التي أقامها البنك في الفترة األخيرة ،كما
اختير البنك على مستوى منطقة الشرق األوسط
ليفوز بجائزتين نوعيتين هما "البنك األسرع نموا
في منطقة الشرق األوسط" و"أفضل بنك استثماري
في منطقة الشرق األوسط".
وحــول هــذا اإلنـجــاز ،قــال الرئيس التنفيذي في
بنك وربة شاهين الغانم" :نتشرف بالحصول على
هــذه الجوائز المرموقة من نوعها ،والتي تضاف
إلــى سجل بنك وربــة الــذهـبــي ،وتــؤكــد مــرة جديدة
مكانة بنك وربة في السوق الكويتي بوصفه الخيار
األف ـضــل لـلـعـمــاء ،س ــواء كــانــوا أفـ ــرادا أو شــركــات،

وهي نتائج مشرفة ألداء البنك في الفترة الماضية،
والتي يبني عليها لتحقيق المزيد من اإلنجازات
في المرحلة المقبلة".
وأضاف الغانم" :إننا نفخر بالنتائج التي حققها
بـنــك ورب ــة خ ــال مـسـيــرتــه الـقـصـيــرة كــأحــدث بنك
إســامــي فــي ال ـســوق الـكــويـتــي ،األم ــر ال ــذي يعكس
الـنـشــاط الـمـتـنــامــي للبنك ،وسـعـيــه الــدائــم لتلبية
اح ـت ـيــاجــات ال ـع ـمــاء ،وال ـب ـحــث ع ــن ف ــرص جــديــدة
ومـجــديــة بــوســائــل وخــدمــات مبتكرة ،السيما في
قطاع تمويل الشركات وتوفير متطلباتهم التمويلية
ب ــأس ـل ــوب ع ـص ــري م ـت ــواف ــق م ــع أحـ ـك ــام الـشــريـعــة
اإلسالمية".
وتابع" :تمكن بنك وربة من االستحواذ على ثقة
عمالئه من فئة الشركات ،وأصبح وجهتهم األولى
لـلـحـصــول ع ـلــى ال ـت ـمــويــات ال ـمــال ـيــة ف ــي مختلف
الـمـجــاالت أو الـخــدمــات المصرفية الـمـمـيــزة التي
يمتلكها ،نظرا للتسهيالت الكبيرة التي يقدمها
البنك ،وسرعة إنجاز المعامالت ،وكنتيجة لذلك،
نجح بنك وربــة فــي قـيــادة قـطــاع تمويل الشركات
وعقد صفقات كبيرة في السوق الكويتي".

تكريم الناهض خالل المؤتمر
وذكــر أن "بيتك" قــام بالعديد
من الجهود في مجال استقطاب
شريحة المشروعات المصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة  SMEsم ــن خ ــال
إن ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـحـ ـ ـفـ ـ ـظ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
المشروعات بالتعاون مع البنك
الـ ـصـ ـن ــاع ــي ب ـق ـي ـم ــة  5م ــاي ـي ــن
ديـ ـن ــار ،ث ــم ارت ـف ـع ــت لـتـصــل إلــى
 10مــا ي ـيــن ،مـبـيـنــا أن محفظة
ال ـت ـم ــوي ــل فـ ــي "بـ ـيـ ـت ــك" ت ـت ـعــامــل
مــع أكـثــر مــن  1000عميل ضمن
تصنيف المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وتقدم لهم الخدمات
ف ــي ال ـف ــرع الــرئـيـســي وفـ ــرع آخــر
مخصص للتعامل معهم .ومن
خالل "بيتك – البحرين" تم تمويل
ع ــدد م ـش ــروع ــات وص ــل إل ــى 46
ً
م ـش ــروع ــا بـحـجــم ت ـمــويــل يصل
إل ــى  10مــايـيــن دي ـنــار بحريني
عبر برنامج تمكين ،وبمشاركة
حكومية حصتها  5.8في المئة
من جانب بنك التنمية البحريني.

 15مركز إسعاف
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــض ت ـ ـ ـنـ ـ ــوع
المساهمات االجتماعية لـ"بيتك"

لتشمل الصحة كبناء مستشفى
عالج اإلدمان بتكلفة  4.5ماليين
دينار ،والتبرع إلنشاء  15مركز
إس ـ ـع ـ ــاف لـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
الـطـبـيــة ،وإطـ ــاق حـمـلــة عالمية
مستمرة لمكافحة مرض السكري
في الكويت بالتعاون مع منظمة
السكر العالمية  ،IDFكما تشمل
التعليم كالمشاركة الفاعلة في
نـقــل ا لـخـبــرة المصرفية للطلبة
وال ـم ـج ـت ـمــع ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،ودع ــم
م ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة،
وأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة طـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
والمعاهد.
أم ـ ـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـشـ ـب ــاب،
ف ـي ــول ــي ال ـب ـن ــك أه ـم ـي ــة ق ـصــوى
ل ـ ـهـ ــم مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال رعـ ـ ــايـ ـ ــة ودعـ ـ ــم
اصحاب االختراعات والمبدعين،
وخ ـص ــوص ــا م ـش ــاري ــع ال ـت ـخــرج
لطلبة كلية الـهـنــدســة ،وتــدريــب
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـج ــامـ ـعـ ـيـ ـي ــن ،ودعـ ـ ــم
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادريـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب
المشروعات الصغيرة ،وإطــاق
بــرنــامــج "ان ـت ــم ف ـخــرنــا" لـتـكــريــم
اصحاب االنجازات.
وفي مجال ذوى االحتياجات
الخاصة ،أوضح أن "بيتك" ساهم

تـ ـش ــارك ش ــرك ــة م ـطــاحــن ال ــدق ـي ــق وال ـم ـخــابــز
الكويتية كــل ع ــام فــي مـعــرض ال ـغــذاء واألوان ــي
الــرمـضــانــي ،وف ــى ه ــذا الـعــام ك ــراع رئـيـســي ،فقد
حجزت الشركة أكبر وأضخم جناح بالمعرض
المزمع إقامته خالل الفترة من  3إلى  15الجاري
في قاعة  6بأرض المعارض بمشرف.
وتنوي الشركة تقديم عرض شامل لألصناف
المختلفة لمنتجاتها الوطنية المتميزة ،التي
تلبي احتياجات المستهلكين خالل شهر رمضان
المبارك.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ،مطلق الزايد،
أنه نظرا إلى اإلقبال الجماهيري الكبير لزيارة
جناح الشركة كل عــام ،فــإن الشركة تواصل هذا
العام تقديم إطــاق منتجاتها الجديدة (خليط
البيتزا وميني كب كيك التمر بحشوة الكراميل
المالح) ،كما سيكون رواد المعرض على موعد
مع تجربة تذوق منتجها الجديد (خليط البيتزا)
عبر عــروض حية تقام يوميا أمــام ال ــرواد أثناء
فـعــالـيــات مطبخ الـمـطــاحــن ،حـيــث تـقــام فعالية
"مطبخ المطاحن" داخــل أروق ــة المعرض ،ويتم
فيه إعداد وصفات مبتكرة ومتنوعة مطهية على

تطبق استراتيجية حديثة لمواكبة تطورات األسواق
يسعى مجلس إدارة «كي
جي إل» إلى االستمرار
في تطوير أعمال الشركة
وتعظيم قدراتها التنافسية،
عبر تطبيق استراتيجية
تواكب احتياجات السوقين
المحلي واإلقليمي ،وتلبي
كل متطلبات عمالء الشركة
المتزايدة.

مجلس اإلدارة
أوصى بتوزيع %5
ً
نقدا و %15منحة

بطاقة الخير
ولفت الناهض إلى أن "بيتك"
ي ـ ـص ـ ـمـ ــم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ذات أب ـع ــاد اجـتـمــاعـيــة كــأقـســام
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،الـ ـت ــي س ــاهـ ـم ــت فــي
تكوين ك ــوادر نسائية مصرفية
وطنية ،إضافة إلى جذب مدخرات
ال ـس ـيــدات ال ــى داخ ــل المنظومة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة الق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــة،
والتمويل العقاري ،حيث استطاع
"بيتك" أن يوفر المسكن المناسب
لنحو  30أل ــف أس ــرة بتمويالت
وصلت إلى نحو  4مليارات دوالر
خ ــال الـثــاثـيــن عــامــا الماضية،
ف ـضــا ع ــن ب ـطــاقــة ال ـخ ـيــر ،وهــي
ب ـطــاقــة م ـصــرف ـيــة ي ـت ـبــرع الـبـنــك
بـ ـج ــزء مـ ــن ع ــائ ــد اس ـت ـخ ــدام ـه ــا

دعم العمالة
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــض ان
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالنسانية للبنوك الكويتية في
الفترة من  2015-1992بلغت نحو
 550م ـل ـيــون دي ـن ــار تـشـمــل دعــم
العمالة ود عــم مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي.
وت ــاب ــع" :ب ـ ــدأت ال ـش ــرك ــات في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،مطلع
هذا القرن بقبول وتبني مفهوم
المسؤولية االجتماعية للشركات،
وأدت ال ـب ـنــوك االس ــام ـي ــة دورا
بـ ـ ــارزا ف ــي تـحـقـيــق الـمـســؤولـيــة
االجتماعية ،خصوصا ان هنالك
ارتـ ـب ــاط ــا ك ـب ـي ــرا ب ـي ــن ال ـت ـمــويــل
والـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة لتحقيق
أهداف التنمية االفتصادية.
ويمكن تـصــور قــواعــد شراكة
ب ـي ــن ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص "خ ــاص ــة
البنوك" ومبادئ وأســس حقوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام
بـ ـضـ ـم ــان أن تـ ـ ـ ــؤدي الـ ـخ ــدم ــات

الشريعة اإلسالمية
وقـ ـ ـ ــال الـ ـن ــاه ــض ان ال ـب ـن ــوك
االسالمية تمارس دورا كبيرا في
مـجــال المسؤولية اإلجتماعية،
مـشـيــرا ال ــى ان "دي ـن ـنــا الحنيف
شدد على هذه المسؤولية وعلى
ض ــرورة الـعـنــايــة بــاآلخــريــن كما
نعتني بأنفسنا ،كما أن البنوك
اإلس ــامـ ـي ــة ل ـه ــا دور ك ـب ـيــر فــي
المسؤولية اإلجتماعية من خالل
اإلستثمار في المؤسسات التي
تعمل و فــق الشريعة اإلسالمية
أو من خالل اتخاذ خطوات جدية
ف ــي ه ــذا ال ـم ـج ــال ،وذلـ ــك لـفــائــدة
المجتمع ككل".
ولفت إلى أن هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية
اإل سـ ــا م ـ ـيـ ــة ( )AAOIFIأ ج ـ ــرت
درا سـ ــة مسحية ت ـهــدف لمعرفة
مــدى تطبيق البنوك اإلسالمية
لـ ـلـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا
ه ـي ـئــة ال ـم ـح ــاس ـب ــة وال ـم ــراج ـع ــة
للمؤسسات المالية اإلسالمية،
وا ل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـغ ـ ـطـ ــي  13عـ ـنـ ـص ــرا
للمسؤولية اإلجـتـمــاعـيــة ،وهــي
االعمال الخيرية ،واالستثمارات
المسؤولة ،وإدارة الوقف والزكاة،
واالن ـش ـط ــة اال ـب ـي ـئ ـيــة ،ومـتــابـعــة
الـ ـعـ ـم ــاء ،ودرج ـ ـ ــة ث ـق ــة ال ـع ـمــاء
والتعامالت الموثوقة.

«المطاحن» راع رئيسي لمعرض الغذاء الرمضاني
أيدي طهاة محترفين ،باستخدام منتجات الشركة.
ومن منطلق رؤية الشركة في تعزيز قدراتها
وتطوير منتجاتها بصفة دائمة الستكمال مسيرة
التطوير ،الــى جــانــب الـتــوســع فــي إنـتــاج وطــرح
منتجات تتمتع بالحس العالي لمتذوقي الطعام،
فقد حصلت الشركة على شهادة "" FDAالخاصة
بالسماح لدخول منتجات الشركة الى الواليات
المتحدة األميركية.
وم ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ت ـقــدم ال ـشــركــة مختلف
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ذات الـ ـج ــودة الـعــالـيــة
للمستهلك حريصة على تطبيق شروط الجودة
فــي كــل مـجــاالتـهــا ،فــالـشــركــة حــاصـلــة عـلــى أهــم
شهادات االعتمادات الدولية في جــودة صناعة
الـ ـغ ــذاء :ك ـش ـهــادة ( ،)ISO 9001:2008وش ـهــادة
( ،)ISO22000:2005وشهادة (،)FSSC 22000:2005
وأخيرا كان أبرز جديدها حصولها بكل فخر على
شهادة  AOECSالخاصة بالمنتجات الخالية من
الجلوتين.
وبـهــذه المناسبة ،صــرح الــزايــد بــأن الشركة
توفر نوعية نقية ممتازة من المكونات والمفاهيم
الغذائية ومشاركتها في المعرض يأتي في إطار

«كي جي إل» تدرس توسعات جديدة ألعمالها بالمنطقة
ا ج ـت ـمــع م ـج ـلــس إدارة ش ــر ك ــة را ب ـطــة
الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) يوم
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،واع ـت ـمــد الـبـيــانــات
المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2017وأ قــر البيانات المالية السنوية
ل ـل ـعــام ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــث ب ـل ـغــت إي ـ ــرادات
الشركة مبلغا قدره  64.8مليون دينار،
وبلغ إجمالي المصروفات  52.1مليونا،
وح ـق ـقــت ال ـشــركــة ص ــاف ــي أرب ـ ــاح قــدرهــا
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ك ـم ــا ت ـم ــت ال ـت ــوص ـي ــة إل ـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية بـتــوز يــع أر ب ــاح نـقــد يــة بقيمة
 5ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،و تـ ـ ــوز يـ ـ ــع أ س ـ ـهـ ــم م ـن ـحــة
م ـجــان ـيــة ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة
ف ــي  2017/12/31بـنـسـبــة  15ف ــي ا لـمـئــة
عن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع
بواقع  15سهما لكل  100سهم.
ً
وتعليقا على هذه النتائج ،قال رئيس
مجلس إدارة الشركة مــا هــر معرفي ،إن
"مجلس االدارة يسعى إلى االستمرار في
تطوير أعمال الشركة وتعظيم قدراتها
الـتـنــافـسـيــة ،عـبــر تـطـبـيــق اسـتــراتـيـجـيــة
ت ــواك ــب اح ـت ـيــاجــات ال ـســوق ـيــن الـمـحـلــي
واإلقليمي ،وتلبي كــل متطلبات عمالء
ال ـشــركــة ال ـم ـتــزايــدة وال ـم ـت ـنــوعــة ،بـهــدف
م ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــم
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
المتغيرة في قطاع محوري ،وهو النقل
واإلمداد والدعم اللوجستي ،مستخدمة
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة
والصديقة للبيئة ،السيما فــي األعمال
التشغيلية المدرة لألرباح بقطاع النقل
واإلمداد والتخزين".
وأ ض ــاف أن "ا لـشــر كــة تمتلك مــا يزيد
ً
على  62عاما من الخبرة في هذا المجال،

ب ــإن ـش ــاء شــال ـي ـهــات لـ ـن ــزالء دور
ا لــر عــا يــة بمنطقة ا لـ ــزور بتكلفة
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ع ـل ــى م ـس ــاح ــة 7
آالف متر مربع ،وتوفير الخدمات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـت ــواف ــق مــع
مـتـطـلـبــات ذوي اإلع ــاق ــة ،ودع ــم
األن ـش ـطــة الــريــاض ـيــة والـثـقــافـيــة
والعلمية للمبدعين منهم.

ل ـم ـســاعــدة غ ـيــر الـ ـق ــادري ــن على
الحج والعمرة.
وحـ ـ ـس ـ ــاب "ج ــامـ ـعـ ـت ــي" ال ـ ــذي
يساعد أولياء االمور على توفير
تكاليف تعليم أبنائهم ،من خالل
االدخ ـ ــار الـمـنـتـظــم وه ــى القيمة
المهمة التي يعمل" بيتك" بشكل
دائم على ترسيخها في المجتمع،
وإطـ ـ ـ ـ ــاق "ت ـ ـقـ ــریـ ــر االس ـ ـتـ ــدامـ ــة"
لـ"بیتك" للعام الرابع على التوالي
ً
وف ـقــا إلرشـ ـ ــادات االس ـتــدام ــة في
مـجــال المسؤولية االجتماعية،
كـمــا واص ــل "ب ـي ـتــك" ج ـه ــوده في
نشر الثقافة المالية والمصرفية
من خالل إصداراته االقتصادية
والعقارية ،وتوسيع قاعدة النشر
اإللكتروني من خالل موقع البنك
على اإلنترنت ووسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ،وال ـت ـعــاون فــي هــذا
المجال مع وكالة تومسن رويترز.

ً
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـصــرف ـيــة دورا
ً
إيـ ـج ــابـ ـي ــا فـ ــي الـ ـمـ ـس ــاع ــدة عـلــى
تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
للمساهمة في رفاهية المجتمع،
وااللتزام بأفضل الممارسات في
مجال عمل المؤسسة المختلفة
وبالشكل الذي يكفل الموازنة بين
مصالحها ومصالح المجتمع،
وال ـق ـن ــاع ــة ب ـ ـضـ ــرورة أن يـ ــؤدي
ً
القطاع المصرفي دورا أكبر في
المساعدة على دعم قضية حقوق
اإلنسان".

ماهر معرفي
ً
ً
الذي أصبح قطاعا ضخما بفضل مكانة
وموقع الكويت الجغرافي في المنطقة".
وذكر معرفي أنه خالل الفترة المقبلة
"سنسعى جاهدين إلكمال مسيرة شركة
الرابطة بزيادة حجم الثقة المتبادلة مع
ال ـج ـيــش األم ـيــركــي ف ــي الـمـنـطـقــة ،حيث
فازت شركتان تابعتان ،هما كي جي ال
النقل ،و كــي جي ال للخدمات الغذائية،
بعقود تفوق ملياري دوالر ،أي ما يعادل
 600مليون دينار مع الجيش األميركي،
للقيام بأعمال المورد الرئيسي لخدمات
ال ـن ـق ــل واإلمـ ـ ـ ـ ــداد والـ ـتـ ـخ ــزي ــن ب ـم ـنــاطــق
الخليج العربي والعراق واألردن.
وأعلن تجديد شركة تابعة" ،كي جي
ال" لخدمات نقل الركاب ،عقدها مع هيئة
الطرق وا لـمــوا صــات في إ مــارة الشارقة
بدولة اإلمــارات مــدة  10سـنــوات ،بهدف
تطوير ورفع كفاء ة النقل العام ودعمها

ً
بحافالت جــد يــدة ،سعيا مــن الجانبين
في تطوير وتشجيع استخدام وسائل
ا لـنـقــل ا لـجـمــا عــي ،حـســب أ ع ـلــى معايير
األمن والسالمة والتكنولوجيا المتبعة
ً
ً
دو ل ـي ــا  ،تــزا م ـنــا مــع ب ــدء أ ع ـمــال تشييد
مـحـطــات ال ــرك ــاب الـمـكـيـفــة ،وال ـتــي تعد
ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي الـ ـم ــواص ــات ال ـعــامــة
بإمارة الشارقة.
وأو ضـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـش ــر ك ــة م ـس ـت ـم ــرة فــي
ا يـجــاد حلول متكاملة فــي مجال النقل
والـ ـتـ ـخـ ـلـ ـي ــص الـ ـجـ ـم ــرك ــي والـ ـتـ ـخ ــزي ــن
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ل ـ ـع ـ ـمـ ــائ ـ ـهـ ــا ،ض ـ ـمـ ــن اعـ ـل ــى
ا لـمــوا صـفــات والمقاييس العالمية في
األسواق المحلية واإلقليمية والدولية.
وأ ضـ ــاف م ـعــر فــي أن مـجـلــس اإلدارة
حــر يــص ع ـلــى تـحـقـيــق م ـعــاد لــة تضمن
للشركة التنمية التنافسية المستدامة،
للمحافظة على تحقيق األرباح المرجوة
ل ـم ـص ـل ـحــة م ـســاه ـم ـي ـهــا ،ع ـب ــر مــواص ـلــة
تنويع األ نـشـطــة وا لـخــد مــات والحصول
ع ـل ــى عـ ـق ــود ن ـق ــل وتـ ـخ ــزي ــن لــوج ـس ـتــي،
باإلضافة إلى تطوير مناطق تخزينية
فـ ــي ا لـ ـك ــو ي ــت ودول م ـج ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي ،خصوصا في المملكة العربية
السعودية.
واختتم حديثه عن بعض التوجيهات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـل ـشــركــة،
ً
مؤكدا أن مجلس اإلدارة الجديد ،واإلدارة
التنفيذية ،والقياديين فيها ملتزمون
بدعم رؤية الشركة ،لتصبح أكبر مزود
للخدمات اللوجستية في المنطقة.

توفير أصناف متنوعة تسد احتياجات األسر،
السيما مــع قــرب حلول شهر رمـضــان الفضيل،
إضافة إلى تعريف الرواد بمنتجاتها المبتكرة.
وأوض ــح أن الشركة تتحدى كل الصعاب في
م ـجــال صـنــاعــة الـ ـغ ــذاء ،وت ـب ــدع ف ــي منتجاتها
لتلهم اآلخرين للقيام بصناعات غذائية أساسها
منتجات الشركة المتنوعة.
وواصل قائال إن مشاركة الشركة في المعرض
يجدد حرصها المتزايد في تعزيز دورها لخدمة
االقتصاد الوطني ومساهمتها في تعزيز الناتج
المحلى ،عبر تقديم أصـنــاف شاملة ومتنوعة
للمواطن والمقيم.
وأك ــد أنــه اسـتـعــدادا الستقبال شهر رمضان
الـفـضـيــل ،تــم تجهيز طــواقــم اإلن ـتــاج للعمل 24
ساعة يوميا ،ورفــع الطاقة اإلنتاجية للمصانع
والمخابز لتوفير جميع المنتجات المفضلة لدى
المستهلكين بـصــورة كافية ،السيما منتجات
ال ــرق ــاق بـنــوعـيــه األب ـي ــض واألسـ ـم ــر وال ـهــريــس
والـ ـج ــري ــش والـ ـشـ ـع ــري ــة وخ ـل ـي ــط ال ـم ـع ـج ـنــات
واللقيمات والتوست والبقسماط ،وغيرها من
المنتجات األساسية إلعداد الفطور خالل رمضان.

مطلق الزايد

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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نظم مجلس الـخــدمــات المالية
اإلس ــامـ ـي ــة الـ ـمـ ـح ــاض ــرة ال ـع ــام ــة
العاشرة حول السياسات المالية
واالستقرار المالي ،بتاريخ  1مايو
ال ـج ــاري فــي مــديـنــة ال ـكــويــت ،وقــد
عـقــدت هــذه الـمـحــاضــرة بالتزامن
مع االجتماعات السنوية للمجلس
لـلـعــام ال ـحــالــي ،حـيــث يستضيف
بنك الكويت المركزي االجتماعات
السنوية للمجلس للعام الحالي.
وق ــد أل ـق ــى ال ـم ـحــاضــرة األول ــى
ال ـت ــي ح ـم ـلــت عـ ـن ــوان «االس ـت ـق ــرار
المالي والتمويل اإلسالمي» ،أستاذ
التمويل واالقتصاد اإلسالمي في
كلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة
ح ـم ــد بـ ــن خ ـل ـي ـفــة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
القطرية الدوحة د .منذر قحف.
وقد تطرق د .قحف إلى أسباب
عــدم االستقرار المالي ،واالرتـفــاع
في أسعار الفائدة ،وزيــادة حاالت
عدم اليقين ،والضعف في الميزانية
العمومية ،والقصور التنظيمي.
كـ ـم ــا أشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن اسـ ـتـ ـق ــرار
التمويل اإلســامــي يعود إلــى أنه
ق ــائ ــم ع ـلــى أص ـ ــول ح ـق ـي ـق ـيــة ،كما
لخص خالل محاضرته العناصر

ال ـتــي تـســاعــد الـتـمــويــل اإلســامــي
عـلــى االس ـت ـق ــرار ،وه ــي الــواقـعـيــة،
وااللـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ب ـ ـ ــاألص ـ ـ ــول  /ال ـس ـل ــع
الحقيقية ،والتقليل من المضاربات
ف ــي ال ـع ـمــات واألسـ ـ ــواق األخـ ــرى،
والنهج التنموي ،والشمولية.
واخ ـت ـت ــم د .ق ـحــف مـحــاضــرتــه
باقتراح التطورات الالزمة للبنية
التحتية ،والقانونية ،والتنظيمية،
وكذلك المالية للتمويل اإلسالمي
لـتـحـقـيــق ال ـم ــزي ــد م ــن أه ــداف ــه في
تأليف نظام مالي يتصف بالعدالة
والشمولية واالستقرار.

فجوة التمويل
وألقى المحاضرة الثانية التي
حملت عنوان «سياسات التمويل
اإلس ــام ــي ...اآلث ــار المترتبة على
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـف ــاعـ ـل ــة ف ـ ــي ص ـن ــاع ــة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة»،
رئـيــس مــركــز التميز فــي التمويل
اإلسالمي في معهد إدارة األعمال،
المحافظ األسـبــق لبنك باكستان
المركزي ،د .إشرت حسين.
وس ـلــط د .إشـ ــرت ال ـض ــوء على

جانب من اجتماع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
أس ـب ــاب األزمـ ــة الـمــالـيــة الـعــالـمــي،
مـبـيـنــا ن ـق ــاط ال ـق ــوة ف ــي الـتـمــويــل
اإلس ــام ــي فــي اس ـت ـخــدام األص ــول
الحقيقية مقابل األوراق المالية،
ً
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـه ـن ــدس ــة م ــال ـي ــا
المستخدمة في األعمال المصرفية
التقليدية.
وعـ ـل ــق عـ ـل ــى فـ ـج ــوة ال ـت ـم ــوي ــل
الحالية لتحقيق أ ه ــداف التنمية

المستدامة لألمم المتحدة (،)SDGs
م ـم ــا ج ـ ــذب االنـ ـتـ ـب ــاه إل ـ ــى ف ــوائ ــد
االس ـت ـث ـم ــارات طــوي ـلــة األج ـ ــل في
تقديم الــدعــم أثـنــاء فـتــرات الــركــود
االقتصادي.
كما ركز على تشجيع االستثمار
طــويــل األجـ ــل م ــن خ ــال الـتـمــويــل
اإلسالمي (تمويل البنية التحتية
بـشـكــل أس ــاس ــي) ،وك ــذل ــك تـمــويــل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ــزراع ـ ــة واإلسـ ـ ـك ـ ــان
منخفضة التكلفة ،حـيــث إن هــذه
المبادرات ســوف تزيد مستويات
اإلنتاجية ،مما سيؤدي إلى ارتفاع
الدخل وارتفاع مستويات المعيشة
في االقتصادات التي تضم التمويل
اإلسالمي.
واخ ـت ـتــم د .إشـ ــرت مـحــاضــرتــه

«الوطني» و«بوبيان» يشاركان في اجتماع مجموعة
االمتثال لمكافحة الجرائم المالية
مشاركة
«الوطني»
تنسجم مع
ريادته في
تطبيق أفضل
الممارسات في
إدارة المخاطر
وليد السيوفي

المشاركة تأكيد
اللتزام «بوبيان»
بأفضل المعايير
وتعزيز عالقاته
مع البنوك
الكبرى
نديم صفا

اقتصاد

ش ـ ــارك ك ــل م ــن ب ـنــك ال ـكــويــت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وب ـ ـنـ ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان فــي
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـم ــوع ــة االمـ ـتـ ـث ــال
لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ال ـم ــال ـي ــة
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
و شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال إ ف ـ ــر يـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا (MENA
 )FCCGمع مجموعة ولفسبيرغ
( )Wolfsberg Groupفي باريس،
الذي يهدف إلى توحيد الجهود
في مجال مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
كما هدف االجتماع إلى زيادة
الثقة بقطاع المؤسسات المالية
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وشمال إفريقيا ،وذلك من خالل
مشاركة أفضل الممارسات في
مجال االمتثال للمعايير الدولية
ومتطلبات مكافحة غسل األموال
وت ـمــويــل اإلرهـ ـ ــاب ،إض ــاف ــة إلــى
تـبــادل اآلراء حــول العالقات مع
البنوك المراسلة ،وتأكيد التزام
المؤسسات المصرفية بالحفاظ
على المصداقية والنزاهة والثقة
في النظام المالي.
حضر االجتماع مجموعة من
ال ـض ـيــوف ،حـيــث شـ ــارك رئـيــس
اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف الـ ـع ــربـ ـي ــة،
الـشـيــخ مـحـمــد ال ـج ــراح ،ونــائــب
محافظ البنك المركزي اللبناني،
د .مـحـمــد ب ـعــاص ـيــري ،ورئـيــس
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــع ال ـق ـط ــاع
الـخــاص فــي الــواليــات المتحدة
والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقـ ـ ـ ـ ــد أتـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ب ـن ــك

«األهلي المتحد» يطلق خدمة
سداد فواتير االتصاالت

أعلن البنك األهلي المتحد إطــاق خدمة ســداد الفواتير الخاصة
بجميع شركات االتصاالت الكبرى العاملة في الكويت (زين – أوريدو
– فيفا) ،حيث تتيح هذه الخدمة لجميع مشتركي شركات االتصاالت
المحلية من عمالء البنك األهلي المتحد إمكان شحن الرصيد ودفع
الفواتير الخاصة بهواتفهم المحمولة فــي أي وقــت ومــن أي مكان،
عن طريق الخدمة المصرفية اإللكترونية عبر اإلنترنت والهواتف
المحمولة.
تعد هذه الخدمة هي المرحلة األولي التي تدخل حيز التطبيق من
اتفاقية التعاون المبرمة أخيرا مع شركة شبكة الخدمات اآللية «إي
نت» ،التي تمكن البنك ،إضافة إلى ما سبق من القيام بتوسيع خدماته
المصرفية اإللكترونية كسداد أقساط الشركات التمويلية والمدارس
وش ــراء بـطــاقــات الـتـســوق عبر اإلنـتــرنــت ،والـحـصــول على الخدمات
الترفيهية المختلفة كاالشتراك في القنوات التلفزيونية المختلفة
وباقات الترفيه وخدمات الدفع اإللكتروني ،إلى جانب شراء مجموعة
متنوعة من األلعاب اإللكترونية.
ً
وتعقيبا على هذه الخدمة الجديدة ،قال نائب الرئيس التنفيذي
في البنك األهلي المتحد طارق محمود :تأتي هذه الخدمة الجديدة
تماشيا مع استراتيجيتنا في االستثمار بالخدمات الرقمية لتوفير
أفضل تجربة مصرفية لعمالئنا الكرام».
وأضــاف محمود أن عالم اليوم قائم على االتصاالت ،لذا يجب أن
تكون عملية ســداد الفواتير في متناول اليد ،وبفضل هــذه الخدمة
الجديدة ،أصبح بإمكان عمالء البنك سداد فواتير هواتفهم المحمولة
بكل سهولة وأمان.
كما تعتبر هذه الخدمة دليال على حرصنا على توفير أفضل الحلول
الرقمية لعمالئنا ،وأحب هنا أن أتقدم بخالص الشكر إلى شركة إي
نت لتعاونها الوثيق معنا لتحقيق هذا اإلنجاز.

وليد السيوفي

نديم صفا

الـكــويــت الــوطـنــي وبـنــك بوبيان
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـم ــذك ــور ل ـكــون
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـي ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
المؤسسين للمجموعة.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ق ــال نائب
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـمـجـمــوعــة إدارة
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ولـ ـي ــد
الـسـيــوفــي« :يـعــد ه ــذا االجـتـمــاع
ً
حــدثــا ب ــارزا فــي مـجــال التعاون
بـيــن أك ـبــر ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة
العالمية ومثيلتها فــي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ح ـ ـيـ ــث يـ ـ ـع ـ ــزز ق ـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـبـ ـن ــوك
األعضاء في مواجهة التحديات
التي تواجه القطاع المصرفي،
كما يسهم في تطوير العالقات
مـ ــع الـ ـبـ ـن ــوك ال ـ ـمـ ــراس ـ ـلـ ــة» .كـمــا
تنسجم هذه المشاركة مع ريادة
ال ـب ـنــك ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة
فــي تطبيق أفـضــل الـمـمــارســات

ال ـم ـت ـع ــارف عـلـيـهــا عــال ـم ـيــا في
مجال إدارة المخاطر.

استراتيجية صارمة
وأوض ــح أن توقيت االجتماع
ي ــأت ــي ف ــي ظ ــل م ــا ت ـت ـعــرض إلـيــه
الـعــديــد مــن الـمــؤسـســات العاملة
ف ــي ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي والـمــالــي
لتحديات كبيرة في مجال مكافحة
غـســل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب،
مؤكدا تبني البنك الستراتيجية
صارمة للحد من المخاطر التي
ق ــد ت ـح ـيــط ب ــأن ـم ــاط ال ـن ـشــاطــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ـيـ ــه ،حـ ـي ــث ت ـه ــدف
هــذه االستراتيجية إلــى التركيز
عـلــى نــوعـيــة الـعـمــاء والـخــدمــات
والمنتجات المصرفية المتميزة
المقدمة لهم ،مع توفير الحماية
القصوى للبنك في الوقت ذاته.

وبـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــوفـ ــي أنـ ـ ـ ــه ع ـلــى
الــرغــم مــن وج ــود الـبـنــك الوطني
على أوســع نطاق بشبكة محلية
وعالمية تمتد عبر  4قــارات ،وما
ي ـصــاحــب ذل ــك م ــن ت ـعــدد عــوامــل
الـمـخــاطــر ال ـتــي قــد يـتـعــرض لها
الـ ـبـ ـن ــك ن ـت ـي ـج ــة الخ ـ ـتـ ــاف بـيـئــة
العمل فــي تلك ال ــدول ،فــإن البنك
اس ـت ـط ــاع إدارة اآلثـ ـ ــار الـسـلـبـيــة
لمختلف أن ــواع الـمـخــاطــر ،وذلــك
من خالل تبنيه سياسات تتماشى
م ــع أف ـضــل ال ـم ـمــارســات الــدولـيــة
المعمول بها.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال رئ ـي ــس إدارة
االلـ ـت ــزام ف ــي بـنــك بــوب ـيــان ،نــديــم
صـ ـف ــا ،إن الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـم ــذك ــور هــو
األول من نوعه ألعضاء مجموعة
ولـ ـفـ ـسـ ـب ــورغ مـ ــع م ـم ـث ـلــي ب ـنــوك
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط ،وه ـ ــو م ـقــدمــة
ل ـمــزيــد م ــن الـتـنـسـيــق وال ـت ـشــاور
م ــع ت ـلــك ال ـم ـج ـمــوعــة ،الف ـت ــا إلــى
أن عقد اجتماعات دوري ــة أخــرى
تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـس ـه ـي ــل وتـ ـع ــزي ــز
الـتـعــامــات المصرفية مــع بنوك
تلك المجموعة ا لـتــي تضم أكبر
وأه ـ ـ ــم الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـم ــراسـ ـل ــة عـلــى
مستوى العالم.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح صـ ـف ــا أن م ـش ــارك ــة
«بوبيان» تأتي تجسيدا لتطلعات
البنك في تعزيز وتطوير عالقاته
مع البنوك الكبرى وتأكيد التزامه
بــأفـضــل الـمـعــايـيــر والـمـتـطـلـبــات
الدولية المرتبطة بمكافحة كافة
أنواع الجرائم المالية.

ب ـ ـطـ ــرح ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـت ــي مـ ــن شــأن ـهــا
ن ـق ــل ص ـن ــاع ــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة
اإلســامـيــة إل ــى مرحلتها التالية
من التطور ،وتعزيز قوة الصناعة
فــي بيئة اجتماعية ،واقتصادية،
ً
وتكنولوجية أكثر تحديا وحيوية.
وشملت هذه التوصيات تعزيز
ال ـن ـظــام ال ـمــالــي م ــن خ ــال تطوير

بيئة قانونية ،وإدارية ،وتنظيمية
مالئمة ،إضافة إلى تحسين كفاءة
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وت ـخ ـف ـي ــض ت ـكــال ـيــف
مـ ـع ــام ــاتـ ـه ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اتـ ـس ــاق
التفسيرات الشرعية وتوحيدها
ع ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول .وق ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت
االج ـت ـم ــاع ــات ال ـس ـنــويــة لمجلس
الخدمات المالية اإلسالمية للعام
الـ ـح ــال ــي ،ب ــان ـع ـق ــاد م ــؤت ـم ــر بـنــك

الكويت المركزي ومجلس الخدمات
المالية اإلســامـيــة حــول «المالية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ...أطـ ــروحـ ــة عــال ـم ـيــة»
بتاريخ  2الجاري ،وكذلك االجتماع
ال ـ ـ  32لـلـمـجـلــس األع ـل ــى لمجلس
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة،
والجمعية العمومية الـ  16لمجلس
الخدمات المالية اإلسالمية بتاريخ
 3الجاري أيضا.

«التجاري» يرعى مسرحية «افتح يا سمسم»
في مدرسة دسمان ثنائية اللغة

مشهد من مسرحية «افتح يا سمسم»
فــي إ ط ــار حــرص ا لـبـنــك ا لـتـجــاري الكويتي
ع ـلــى ت ـقــد يــم ا لــر عــا يــة لـلـفـعــا لـيــات التعليمية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،قـ ــدم ال ـب ـنــك ال ــرع ــاي ــة لـمـســرحـيــة
«افـ ـت ــح ي ــا س ـم ـس ــم» ،الـ ـت ــي ن ـظ ـم ـت ـهــا م ــدرس ــة
دس ـمــان ثـنــائـيــة الـلـغــة لـتــامـيــذ الـمــدرســة في
مرحلة الروضة ،بحضور أولياء األمور وعدد
مــن أ ع ـضــاء ا لـهـيـئــة ا لـتــدر يـسـيــة والتعليمية
بالمدرسة.
وجاء ت رعاية «التجاري» لهذا الحدث في
شكل جــوا ئــز كــا نــت عـبــارة عــن فتح «حسابي
األول» وإ يـ ــداع مـبـلــغ فــي ا ل ـح ـســاب ل ـعــدد من
الـتــامـيــذ الــذيــن حــالـفـهــم ال ـحــظ ،وك ــان ــوا من
الفائزين في السحب الذي تم تنظيمه بنهاية
المسرحية فــي أ ج ــواء حماسية ساهمت في

رسم البسمة على وجوه التالميذ.
و مـ ــن ا لـ ـمـ ـع ــروف أن « ح ـس ــا ب ــي األول» هــو
ً
حساب توفير مصمم خصيصا لألطفال حتى
 14س ـن ــة .وي ـع ــد ه ــذا ال ـح ـســاب ه ــو الـطــريـقــة
الـمـثـلــى لــآبــاء واألم ـهــات الــذيــن يــرغـبــون في
تأمين مستقبل أفضل ألبنائهم ومساعدتهم
ع ـلــى ادخ ـ ــار األم ـ ــوال ف ــي مــراح ـل ـهــم الـعـمــريــة
المبكرة.
وفي ختام الحدث توجهت إدارة المدرسة
بالشكر الجزيل للبنك التجاري على رعايته
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة وح ـ ــرص ـ ــه عـ ـل ــى مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
الفعاليات التي تساهم في دعم الحس الفني
والثقافي للتالميذ منذ نعومة أظفارهم.

اقتصاد
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«الوطني» :تراجع ترسية العقود في الكويت خالل الربع األول
تراجعت وتيرة ترسية العقود في الكويت خالل الربع
األول من  ،2018إثر تأجيل مواعيد الترسية لفترة أخرى
خالل العام.
وبلغت قيمة العقود المرساة  614مليون دينار خالل
الربع األول من  ،2018متراجعة إلى ما دون متوسط الربع
سنوي للعام الماضي البالغ مليار ديـنــار ،وفــق بيانات
صادرة عن "ميد" للمشاريع.
وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني فيما يخص بقية عام
 ،2018أن يتراجع نشاط ترسية العقود بصورة طفيفة إلى
ما دون المستوى المحقق في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون لقطاع البناء والتشييد النصيب
ً
األكبر من المشاريع ،مضيفا ما قد يصل إلــى  1.8مليار
دينار كويتي ،بينما من المحتمل أن يشهد قطاع النقل
ً
والـمــواصــات ،على عكس الـتــوقـعــات ،تــأخـيــرا فــي نشاط
ً
ترسية العقود ،نظرا للعمل على دراســة وإعــادة تشكيل
سياسات وهيكلة الهيئة العامة للطرق والنقل البري ،التي
ستكون الجهة المعنية بترسية تلك المشاريع.
وأضاف التقرير" :ظهرت مؤشرات التعافي على نشاط
قطاع النقل والمواصالت في الربع األول من  ،2018بدعم
من مشاريع الطرق وأعمال البنية التحتية ،فبعد أن شهد

ً
القطاع ركودا في الربع الرابع من العام  ،2017انتعش خالل
الربع األول من  2018على إثر ترسية المشاريع الثانوية
التابعة لمشروعي الطرق اإلقليمية من طريق العبدلي إلى
التقاطع المستقبلي والتي بلغت قيمتها  139مليون دينار".
وذكــر "قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بترسية
ثالثة عقود للقيام بأعمال البنية للقسائم السكنية في
جنوب المطالع وجنوب عبدالله المبارك.
وقال التقرير" :يواجه قطاع النقل والمواصالت بعض
الصعوبات في األرباع القادمة من السنة ،بسبب احتمالية
إعادة تشكيل هيكلة وسياسات الهيئة العامة للمواصالت

ً
وال ـن ـقــل ال ـب ــري ،إذ ت ـقــوم وزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة حــالـيــا
بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصالت ،وفق قرار التكليف
الذي أصدره مجلس الوزراء".
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـتــم تــرسـيــة ع ـقــود فــي ق ـطــاع النقل
والـمــواصــات فــي الفترة القادمة تصل قيمتها إلــى 780
مليون دينار ،حيث من المتوقع أن تقوم وزارة األشغال
العامة بترسية خمسة عقود قد تكون في األغلب متعلقة
بالجزأين الشمالي والجنوبي من مشروع الطريق اإلقليمي،
ً
والتي ّ
تمر حاليا بمرحلة تقديم العطاءات ،كما أن هنالك
ً
أيضا مشاريع أخرى من المتوقع ترسيتها تابعة لشركة

نفط الكويت ،وجامعة الكويت ،والهيئة العامة للرعاية
السكنية.
وأكد التقرير تسارع نشاط المشاريع في قطاع البناء
ً
والتشييد في الربع األول من  ،2018محققا قيمة تجاوزت
 160مليون دينار ،وذلك للمرة األولى منذ  9أشهر الماضية،
فقد تمت ترسية سبعة عقود في هذا القطاع  3منها تابعة
للهيئة العامة للرعاية السكنية ،واثنان لــوزارة األشغال
العامة ،والبقية تابعة لشركات من القطاع الخاص ،ولكن
معظم هذه العقود كانت صغيرة الحجم ،إذ تجاوزت قيمة
اثنين منها فقط  30مليون دينار.

ثقافات
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مزاج
قراءة في كتاب «حياة
ّ
يضم مقاالت
الكتابة» الذي
نخبة من الروائيين
ً
يستعيدون فيها جانبا من
اشتغالهم بالكتابة.
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ِّ
في لقاء معه يؤكد المخرج
اللبناني جورج بو عبدو أن
التكاليف الباهظة ال تصنع
ً
ً
وحدها كليبا ناجحا.
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مسك وعنبر
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يسجل الفنان جمال الردهان
تواجه الناجيات من
حضوره خالل شهر رمضان
سرطان الثدي خطر
اإلصابة بداء القلب جراء هذا العام عبر مسلسل «عبرة
تأثيرات العالج الكيماوي .شارع» ،وفي الدراما اإلذاعية
بـ«اإلمام الشافعي».

جونز بطلة أول مسلسل بارز تنتجه «فيسبوك»
تــؤدي الممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز
دور البطولة في العمل الكوميدي "كوين أميركا"،
وهو أول مسلسل كبير تنتجه "فيسبوك" ،الساعية
إلى حجز مكان مهم لها في سوق المسلسالت عبر
المنصات اإللكترونية التي تشهد منافسة قوية.
وأكدت الممثلة ،البالغة  48عاما ،والحائزة جائزة
أوسكار عام  2003عن دورها في فيلم "شيكاغو"،
هــذه المعلومات الـتــي نشرها مــوقــع "ديــديــايــن"
المتخصص في رسالة عبر "فيسبوك".
وكتبت زيتا جونز ،عبر "فيسبوك"" ،أنا متحمسة
جدا إزاء مشروعي المقبل .أظن أنكم ستحبونه".
ويدخل "كوين اميركا" إلى عالم مسابقات الجمال
في الواليات المتحدة ،وتؤدي جونز دور المدربة
الجريئة فيكي ايليس التي تتلقى طلبات كثيرة من
الفتيات والنساء الطامحات لنيل لقب ملكة جمال
الواليات المتحدة.
وينطلق عرض المسلسل ،المؤلف من  10حلقات،
مدة كل منها نصف ساعة ،عبر منصة "فيسبوك"
ال ـج ــدي ــدة ألع ـم ــال ال ـف ـيــديــو "ووتـ ـ ــش" وف ــق مــوقــع
"ديدالين".
وهذا ليس المسلسل األول من إنتاج "فيسبوك"،
فـفــي سبتمبر ب ــدأت الـشـبـكــة االجـتـمــاعـيــة عــرض
"س ـتــري ـن ـغــرز" ،وب ـعــدهــا ف ــي نـهــايــة اب ــري ــل أطلقت
مـسـلـســل "س ـك ــام اوس ـت ــن" الـمـقـتـبــس م ــن بــرنــامــج
ن ــروي ـج ــي ،وس ـت ـن ـتــج ك ــذل ــك مـسـلـســا م ــن بـطــولــة
الممثلة األميركية اليزابيث اولسن.
لكن التعاون مع كاثرين زيتا جونز يشكل نقطة
تـحــول فــي جـهــود الشبكة االجتماعية األكـبــر في
العالم لتقديم مضامين خاصة لمستخدميها البالغ
عددهم  2مليار.
من جانب آخر ،جسدت النجمة كاثرين زيتا جونز
في أحدث أعمالها السينمائية شخصية واحدة من

أشهر تجار الكوكايين بكولومبيا في فيلم "عرابة
الكوكايين" ،وأدت من خالله دور غريسيلدا بالنكو،
التي اشتهرت باسم "ملكة الكوكايين" في كولومبيا
بالسبعينيات والثمانينيات.
وساعدت في تلك الفترة على شحن عدة أطنان
من الكوكايين من كولومبيا إلــى ميامي ،وكانت
العقل المدبر ،وفقا لعدد من المحققين ،لجرائم قتل
ال تعد وال تحصى ،ولها ارتباطات بزعيم تجارة
المخدرات المشهور بابلو أسكوبار.
وفي عام  ،1975اتهمت بالنكو في ميامي بالتآمر
لتصنيع وتهريب وتوزيع الكوكايين في الواليات
الـمـتـحــدة .وع ـلــى م ــدى الـعـقــد الــاحــق عــاشــت في
كولومبيا ،باستخدام أ سـمــاء مستعارة ووثائق
لالختباء من السلطات.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات األميركية من
القبض على بالنكو في والية كاليفورنيا عام ،1985
وأدينت وحكم عليها بالسجن  6سنوات.
يشار إلى أن كاثرين زيتا جونز من مواليد 25
سبتمبر  1969في مدينة سوانزي بويلز ،وبدأت
التمثيل مــن خ ــال الـمـســرح مـنــذ أن كــانــت طفلة،
ثــم عــر ضــت عليها أدوار تلفزيونية ،أ هـمـهــا دور
"ميريات" في المسلسل البريطاني The Darling
 Buds of Mayعــام  ،1991وبـعــدهــا حصلت على
دور ف ــي مـسـلـســل The Young Indiana Jones
 Chroniclesعام .1992
وبعد ذلك شاركت زيتا جونز في أفالم سينمائية
لم تحقق نجاحا ملحوظا ،وفي عام  1998نالت أول
دور بطولة في فيلم سينمائي ضخم اإلنتاج وهو
"."The Mask of Zorro
(أ ف ب)

كاثرين زيتا جونز

«غانز ان روزز» تطرح نسخة جديدة من ألبومها
األول «ابيتايت فور ديستراكشن»
أعلنت فرقة "غانز ان روزز" أمس األول
عــن نسخة مــوسـعــة مــن ألـبــومـهــا األول
"أبيتايت فور ديستراكشن" ،الصادر في
 ،1987ويتضمن أغنيات لم تنشر سابقا،
ونسخا غير مكتملة تظهر تطور العمل
على األغنيات المختلفة.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـن ـس ـخــة ال ـج ــدي ــدة من
"أب ـي ـتــايــت ف ــور دي ـس ـتــراك ـشــن" ،ال ــذي ال
يزال أكثر األلبومات الموسيقية األولى
مبيعا على اإلط ــاق ،فــي وقــت تحصد
الفرقة التي عاشت مراحل اضطرابات
فــي الـســابــق ث ـمــار جــولــة تــدخــل عامها
الثالث ،وتضم جميع األعـضــاء ،بعدما
كانت تبدو مستحيلة فيما مضى.
ه ــذه الـنـسـخــة ال ـجــديــدة ال ـتــي تطرح
للبيع في  29يونيو ،ستعرض بأنساق
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ب ـي ـن ـه ــا ق ـ ــرص ـ ــان م ــدم ـج ــان
وص ـن ــدوق مــن أرب ـعــة أقـ ــراص مــدمـجــة،
إضافة إلى أسطوانة بتقنية "بلوراي"،

«غانز ان روزز»
وك ـتــاب ص ــور مــن  96صـفـحــة للمغني
اكسل روز.
ومـ ــن أب ـ ــرز األعـ ـم ــال ف ــي الـمـجـمــوعــة

الـ ـنـ ـسـ ـخـ ـت ــان ال ـم ـس ـج ـل ــة والـ ـمـ ـب ــاش ــرة
ألغـنـيــة "ش ـ ــادو اوف ي ــور ل ـ ــوف" ،وهــي
م ــن األغ ـن ـي ــات األول ـ ــى ل ـفــرقــة "غ ــان ــز ان

روزز" ،لكنها لم تجد طريقها إلى ألبوم
"ابيتايت".
وت ـضــم الـمـجـمــوعــة الـغـنــائـيــة أيـضــا
أغ ـن ـي ـت ـيــن غ ـي ــر م ـن ـجــزت ـيــن ب ــاس ــم "ذي
بــايــغ" و"نـيــويــورك تـيــون" ،إضــافــة إلى
نسخ مجددة ألغنيات معروفة ،بينها
"هارتبريك هوتيل" لملك الــروك الفيس
بريسلي ،ونسختين تجريبيتين ألغنية
"نوفمبر رايــن" ،التي صدرت في ،1992
وال ت ــزال أكـثــر األع ـمــال اسـتـمــراريــة في
سباق األغنيات المنفردة العشر األولى
في الواليات المتحدة.
وبعد االنفصال في  1993باألرجنتين
إث ــر جــولــة عــالـمـيــة اتـسـمــت بــالـفــوضــى
بعد سنوات من الشائعات ،التأم شمل
"غــانــز ان روزز" م ـجــددا فــي  ،2016في
إطار مهرجان كواتشيال الموسيقي في
كاليفورنيا.
(أ ف ب)

«جزيرة الكالب» يعرض في صاالت
السينما الكويتية  10الجاري
تستقبل صاالت السينما في
الـكــويــت مــن  10مــايــو الـجــاري
فيلم الرسوم والدمى المتحركة
( Isle of Dogsجزيرة الكالب)،
الذي قام بابتكاره عدد من أهم
ال ـم ـبــدع ـيــن ف ــي ع ــال ــم ال ــرس ــوم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــرك ــة ،وأخ ـ ــرج ـ ــه وي ــس
أنـ ــدرسـ ــون ،ال ـش ـه ـيــر بــأعـمــالــه
الرائعة في مجال األفالم.
وت ـ ـ ــدور ق ـص ــة ال ـف ـي ـلــم ح ــول
انـتـشــار إنـفـلــونــزا بـيــن الـكــاب
ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،م ـمــا ي ـ ــؤدي إلــى
اتـخــاذ قــرار بوضع كــل الكالب
في الحجر الصحي على جزيرة
ب ـع ـيــدة .وي ـق ــوم ب ـعــدهــا صبي
(ي ـ ــؤدي صــوت ــه الـمـمـثــل كــويــو
ران ـك ـيــن) بــرحـلــة إل ــى الـجــزيــرة
إلنقاذ كلبه "سبوتس" (صوت
لـ ـي ــف ش ـ ــرايـ ـ ـب ـ ــر) ،والـ ـحـ ـص ــول
ع ـل ــى م ـس ــاع ــدة م ــن مـجـمــوعــة
مـ ــن ال ـ ـكـ ــاب غ ــري ـب ــة األطـ ـ ـ ــوار،
الـمــوضــوعــة أيـضــا فــي الحجر
الصحي على تلك الجزيرة.

مصدر إلهام

إليزابيث ديبيكي

ساندرا بولوك

ليندسي لوهان

ليندسي لوهان تحترم
بدء تنفيذ الجزء الثاني من ساندرا بولوك تكشف
مسلسل « »Peter Rabbitتفاصيل تعرضها للتحرش المرأة العربية وتحبها
أعلنت شركة سوني لــإنـتــاج ،بــدأ العمل على جزء
ثان من فيلم الرسوم المتحركة الشهير ،Peter Rabbit
ولكن لم تذكر أي تفاصيل عن موعد العرض أو تفاصيل
الفيلم.
ويـشــارك في بطولة الفيلم كل من النجوم مارغوت
روب ــي وإلـيــزابـيــث ديبيكي ودي ــزي ريــدلــي وروز بيرن
وجيمس كوردن وسيا وغيرهم.

خرجت الممثلة العالميةساندرا بولوك عن صمتها،
وكشفت تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي.
وقالت بولوك ،عبر تقارير إعالمية" ،حدثت الواقعة
وأنا في عمر الـ ،16وتساء لت هل سيصدقني أحد؟ في
ذلك الوقت كانت اإلجابة ال".
وأضافت" :حتى وقت قريب كانت الضحية هي التي
تتعرض للوم وليس الجاني".

تحدثت النجمةليندسي لوهان عن حياتها في دبي،
وعن المرأة العربية ،وشهررمضان.
وكـشـفــت لــوهــان ،فــي تـقــاريــر إعــامـيــة ،عــن مــدى حبها
واحـتــرامـهــا للمرأة العربية ،نـظــرا لثقافتها االجتماعية
والدينية.
وأشارت إلى أن المرأة العربية تلتزم الحشمة ،وال تظهر
مفاتنها ،لكنها تظهر بأجمل صورة ممكنة.

وتشكل الــرحـلــة ،الـتــي يقوم
بها الصبي ،مصدر إلهام لعدد
من محبي الكالب ،للكشف عن
م ــؤام ــرة ت ـق ــوم ب ـهــا الـحـكــومــة،
وم ــن بـيــن الممثلين الـبــارزيــن
الــذيــن شــاركــوا بأصواتهم في
الفيلم برايان كرانستون ،إدوارد
نورتون ،بيل موري ،سكارليت
جوهانسون ،تيلدا سوينتون،
بــوب بــاالبــان ،غريتا غيرويغ،
يوكو أونو.
وت ـب ــرز خ ــال الــرح ـلــة ،الـتــي
ي ـق ــوم ب ـهــا ال ـص ـبــي ،مـجـمــوعــة
متعددة من األحداث والعواطف،
ف ـه ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـف ـكــاهــة
وال ـحــركــة والـتـشــويــق ،وتظهر
الـ ـص ــداق ــات الـ ـق ــوي ــة ،وي ـج ــري
التركيز على أهميتها.
من جهة أخرى ،تظهر براعة
السينما اليابانية وجماليتها،
كـ ـم ــا ت ـ ـبـ ــرز ال ـ ـعـ ــاقـ ــة الـ ـق ــوي ــة
والمتميزة التي تجمع الكالب
مــع بـنــي الـبـشــر ،والـ ــوالء الــذي
تـتـمـتــع ب ــه ه ــذه ال ـك ــاب تـجــاه
أصحابها.
ويسلط الفيلم الضوء على
األمــل الــذي يتمتع بــه الصغار
وغـ ـي ــره ــم مـ ــن الـ ــذيـ ــن ي ـت ــم فــي
العادة إغفالهم أو عدم االهتمام
بهم ،مــع التشديد على أهمية
ن ـبــذ ال ـف ــرق ــة وع ـ ــدم ال ـت ـســامــح،

ملصق فيلم «جزيرة الكالب»
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى إظـ ـ ـه ـ ــار الـ ــرابـ ــط
الـمـتـيــن ب ـيــن ال ـص ـبــي والـكـلــب
الــذي أدى إلــى خــوض عــدد من
المغامرات المثيرة.

شيء من المستقبل
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال م ـخ ــرج الـعـمــل
وي ـ ــس أنـ ـ ــدرسـ ـ ــون" :أردن ـ ـ ـ ــا أن
ن ـص ـنــع ش ـي ـئــا م ــن الـمـسـتـقـبــل
نوعا مــا ،وأردنــا مجموعة من
الـ ـك ــاب ال ـم ـم ـيــزة ال ـت ــي كــانــت
تتمتع ب ــروح الـقـيــادة ،وأردن ــا
أن تعيش في أرض مخصصة
ل ـل ـن ـف ــاي ــات ،أمـ ــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بالطابع الياباني فهو بسبب
السينما اليابانية .نحن نحب
اليابان ،وأردنا أن نفعل شيئا
م ـس ـت ــوح ــى حـ ـق ــا م ـ ــن األفـ ـ ــام
الـيــابــانـيــة ،لــذلــك انـتـهــى األمــر
بـمــزج فيلم عــن ال ـكــاب وفيلم
عن اليابان معا".
و ي ـع ــد فـيـلــم Isle of Dogs
مختلفا ومتميزا عن غيره من
أفالم الرسوم والدمى المتحركة
ســواء بطبيعته أو بصناعته،

وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـم ـن ـت ــج ج ـيــري ـمــي
داوس ـ ـ ـ ـ ــون أن ال ـف ـي ـل ــم يـجـمــع
مختلف العناصر التي تجعل
األف ــام رائـعــة ،مثل الموضوع
واللقطات والعواطف المختلفة
وروح المغامرة ،لتجعل من Isle
 of Dogsرب ـمــا الـفـيـلــم األب ــرز
واألكـ ـث ــر ط ـمــوحــا ال ـ ــذي يـقــوم
أندرسون بإخراجه حتى اليوم.
وتــابــع داوس ـ ــون" :بـ ــدءا من
الـ ــدمـ ــى ال ـم ـت ـح ــرك ــة ال ـم ـع ـقــدة
وصـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
الدقيقة التي تظهر في الفيلم،
يبرز عالم نابض بالحياة يضم
م ـغ ــام ــري ــن ش ـغــوف ـيــن ويـمـكــن
التعاطف مباشرة مع المشكلة
ال ـتــي يـعــانــونـهــا ،واإلح ـس ــاس
العام مشابه ألسطورة غريبة،
لكن األســاس هو في المشاكل
الــرئ ـي ـس ـيــة ،ص ـغ ـيــرة كــانــت أو
كـ ـبـ ـي ــرة ،الـ ـت ــي ن ــواجـ ـهـ ـه ــا فــي
حـيــاتـنــا الـعـصــريــة :ال ـصــداقــة،
الـعــائـلــة ،مستقبل اإلنـســانـيــة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة ت ـضــافــر
الجهود لحل مشاكلنا".

ثقافات ٢٤
ُ
{حياة الكتابة} ...شهادات الروائيين عن طبخة النص األدبي
توابل ةديرجلا

•
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ما الذي أفقد
بفقدان
الموسيقى؟

ُ
ً
ُ
خالفا لما َ
المنهج البنيوي بضرورة عزل النص األدبي عن المؤثرات الخارجية ودراسته بوصفه
طالب به دعاة
وحدة لغوية ،بل مضوا أبعد عندما أعلنوا موت المؤلف بمعنى أن عملية القراءة والحفر في طبقات النص ُ
يجب
َّ ُ
أن تكون خارج محور ُ
يتطلعون لمعرفة طبخة َالنص األدبي وشخصية صاحبه،
فإن القراء
الم ِنتج...
وذلك ُ
ً
النظرية بقدر ما ُيفتش
التعقيدات
بالنسبة إلى من ال تهمه
يعني استحالة االلتزام بالمنهج البنيوي ،خصوصا
ً
ً
ُ
عن عنصر ُ
الم ًتعة في العالم الموازي .وما انفكت حياة الكتاب والمبدعين تشكل جزءا أساسيا من اهتمامات
القارئ ،وكثيرا ما يكون ُ
الرد على سؤال حول حياة الروائي َّأن سيرته متناثرة في أعماله وكل شخصية روائية
ً
ُ
تمثل جانبا من حياته.
كه يالن محمد

يان مارتل يذكر
 ٣عناصر أساسية
في الكتابة :اإللهام
والعمل الجاد
والتأثر

مــن الـمـعـلــوم أن ن ــواة بـعــض األع ـمــال
األدبية ليست إال تجارب حياتية لكاتبها
فـ ــي الـ ـق ــال ــب الـ ـ ـس ـ ــردي م ـث ــل «ال ـم ـق ــام ــر»
لــدوي ـس ـتــوي ـف ـس ـكــي ،وم ـ ــا ق ــدم ــه ك ــل مــن
تشارلز بوكوفسكي ومحمد شكري في
األعمال الروائية ال َي ُ
خرج من هذا اإلطار
أيـضـ ًـاْ .
زد على ذلــك أن الــدافــع وراء فعل
ُ
ال ـك ـتــابــة ه ــو م ــا ي ــري ــد الـ ـق ــارئ مـعــرفـتــه،
ً
خـ ـص ــوص ــا ل ـ ــدى مـ ــن احـ ـت ــرف ــوا صـنـعــة
الرواية.
م ــن ه ـن ــا ت ــأت ــي أه ـم ـي ــة ك ـت ــاب «ح ـي ــاة
ً
ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة» ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر حـ ــدي ـ ـثـ ــا م ـ ــن «دار
مـسـيـكـلـيــانــي -ت ــون ــس» ،وي ـض ـ ُـم مـقــاالت
نخبة مــن الــروائـيـيــن الــذيــن يستعيدون
ً
جانبا من اشتغاالتهم في مجال الكتابة،
مشيرين إلى البدايات والقدر الذي قادهم
نحو هذا المصير .تلفت االنتباه أكثر في
هــذا السياق شهادتا الــروائــي الياباني
هاروكي موراكامي والروائية التشيلية
إي ــزاب ـي ــل ال ـل ـي ـنــدي ف ــي اك ـت ـش ــاف مسلك
الــروايــة ،إضــافــة إلــى مــا يـســرده الــروائــي
التركي أورهان باموك عن تفاصيل تأليف
عمله المعنون «متحف البراءة» ،إذ قضى
ً
ص ــاح ــب «غ ــراب ــة ف ــي ع ـق ـلــي» ش ـط ــرا من
ً
َ
يصبح روائيا.
حياته في الرسم قبل أن
كذلك استنكهت مواطنته أليف شافاك
سرائر قصص جدتها عقب قراءة ماركيز.

ُ
المنقذ

ُ
يتصدر الكتاب بعد مقدمة مترجمه
عبد الله الزماي مقال إدواردو غاليانو
َّ
الـ ـ ــذي ي ـف ـص ـ ُـح بـ ـ ــأن الـ ـه ــدف م ــن تــألـيــف
رائعته «ك ــرة الـقــدم فــي الشمس والـظــل»
تـحـقـيــق الـتـصــالــح بـيــن مـحـبــي ال ـق ــراءة
َّ
وبين ُمعجبي الكرة ،غير أن هذا الكتاب

ينقذ حياة شخصية سياسية إذ ينقل
مؤلف «ذاكرة النار» عن فيكتور كونتانا
ّ
بأنه وقع في  1997بيد القتلة المأجورين
ً
وإنـهــالــوا عليه ضــربــا وبينما هــو على
َّ
مـشــارف الـمــوت تناهى إلــى سمعه بــأن
أفـ ـ ــراد ال ـع ـصــابــة ي ـت ـحــدثــون ع ــن ال ـك ــرة،
ً
فــإذا به يشارك في النقاش مدليا برأيه
ْ
ولم تكن معلوماته إال ما قرأه في كتاب
ُ
إدواردو غاليانو .وبذلك تركوه مبلغين
َّ
إياه بأنه في مأمن.
ومــن الـطــريــف مــا يـســرده غاليانو أن
ك ـتــابــه «ال ـش ــراي ـي ــن ال ـم ـف ـتــوحــة ألمـيــركــا
الالتينية» الــذي رشــح لجائزة «كــازا دي
الس أمـيــركــا» فــي كــوبــا حظر فــي معظم
بلدان أميركا الالتينية وأحرقته السلطات
العسكرية .لكن في بلده األوروغواي كان
َّ
الكتاب ُيتداول بحرية بين السجناء ألن
الــرقـبــاء زعـمــوا بــأنــه مــن الكتب الطبية.
ُ
ً
ويـسـتــرســل غــالـيــانـ ُـو مسترجعا ملهمة
إح ــدى قصصه فــي مجموعة «الـمــرايــا»،
ً
ُ
تنتحر احتجاجا
وهي ماتيلدا الندا التي
على سلطة فرانكو في أسبانيا .أكثر من
ُ
ذلــك ينقل عن الشخص الــذي حضر في
أمسيته في أورينس اإلسبانية رأيه عن
ً
أسلوبه قــائــا لــه «مــن الصعب أن تكتب
ُ
يشير
بهذه البساطة» وفي الفقرة األخيرة
غاليانو إلى معايشته مع عمال المناجم
فــي الالغ ــو ورغبتهم فــي االسـتـمــاع إلى
قصص البحر .وبــدورهــا تعود الكاتبة
التركية أليف شافاك إلى مرحلة الطفولة
َ َ
الـ ُـمــلــف ـعــة ب ـغــال ال ـح ــزن ،وك ـيــف اهـتــدت
ُ
إل ــى أرض الـقـصــص وصــاحـبــت الــعـقــاء
وال ـم ـجــان ـيــن ف ــي ع ــال ــم ال ـك ـتــب وف ــارق ــت
أجـ ــواء الـبـيـئــة الـ ُـمـحــافـظــة الـتــي هيمنت
عليها السلطة البطريريكية ،و لــم يعد
يشغلها سوى ما هو طي الكتب وتبدد

الـشـعــور بــالــوحــدة فــي أس ــرة مكونة من
ثالثة أشخاص .كانت ُ
األم تعمل معالجة
تساعد الناس وهي التي شجعتها على
ً
الكتابة عندما اشترت لها دفترا فيروزي
َ
اللون لتسجل فيها يوميات فتاة صغيرة.
َّ
إذ تؤكد مؤلفة «بنات حواء الثالث» بأن
ال ـك ـتـ َـب غـيــرتـهــا وأن ـقــذت ـهــا وأق ــام ــت لها
ً
ً
عالما خاليا من الرتابة والملل.

رحلة استشفاء

ما تحكيه الكاتبة التشيلية إيزابيل
ال ـل ـي ـنــدي ع ــن تـجــربـتـهــا ف ــي اخ ـت ـيــار
ال ـك ـتــابــة ه ــو م ـل ـمـ ُـح آخ ــر م ــن سلسلة
قـ ـص ــص ال ــروائـ ـيـ ـي ــن حـ ـ ــول احـ ـت ــراف
ُ
تستشهد صاحبة «مــا وراء
مهنتهم.
الشتاء» بما كتبه إدواردو غاليانو في
«المعانقات» عن العجوز ُ
كتاب ُ
المتكتم
ً
الـ ــذي ظ ـنــه ال ـل ـصــوص غ ـن ـيــا فـسـطــوا
على بيته حيث عثروا على صندوق
اعتقدوا أنــه كنز ،لكن األخير لم يكن
ً
ذهبا إنما مجموعة من الرسائل .هؤالء
بدورهم أعادوا إليه تلك الرسائل عبر
ســاعــي ال ـبــريــد ،وبــذلــك ك ــان يستقبل
ال ـع ـجــوز ك ــل أس ـب ــوع م ــا يـحـمـلــه إلـيــه
سـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري ـ ـ ــد
بسعادة كبيرة.
ت ـع ـت ـقـ ُـد شـ ـه ــرزاد
أمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــا
ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة
بـ ـ ــأن م ـهـنــة

culture@aljarida●com

ً
األدب ش ـب ـي ـه ــة تـ ـم ــام ــا بـ ـم ــا قـ ـ ــام بــه
ً
ً
ال ـل ـص ــوص ،أن ت ــأخ ــذ ش ـي ـئــا واق ـع ـيــا
حــريــة ت ـحــولــه إلـ ــى شــيء
وب ـح ـي ـلــة س ـ ْ
َّ
جـ ــديـ ــد .أض ـ ـ ــف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك أن مــؤل ـفــة
«اب ـنــة ال ـحــظ» ت ـسـ ُ
ـرد حـكــايــة روايـتـهــا
األول ــى «بـيــت األرواح» .عـنــدمــا كانت
مـنـفـيــة ف ــي ك ــاراك ــاس تـتـلـقــى مكالمة
ت ـخ ـبــرهــا بـ ــأن ال ـج ــد ي ـح ـت ـضــر ،ولـمــا
ك ــان ــت الـ ـع ــودة إلـ ــى تـشـيـلــي ل ـتــوديــع
ال ــراح ــل مستحيلة فـعــوضــت ُبـ ْـعــدهــا
بالكتابة إلى جدها رغم قناعتها بأنه
لــن يقرأ مــا تكتبه .وبــذلــك تتوالد من
ُالخبر المؤلم والبعد روايــة ُمتكاملة.
ث ـ َّـم تـنـصــرف إل ــى رواي ــة «بـ ــاوال» التي
ج ــاء ت مـتــرصــدة لما مــرت بــه ابنتها
م ــن م ـع ــان ــاة ُم ـه ـل ـك ــة ،إذ رقـ ـ ــدت عـلــى
السرير مدة سنة قبل أن تتوفى .هنا
تبدو الكتابة والسفر رحلة استشفاء
ً
م ــن حـ ــزن ُمـ ـب ــرح .ف ـض ــا ع ـمــا أسـلــف
اإلش ـ ــارة إل ـيــه ،ف ــإن إيــزاب ـيــل الليندي

تبوح بالحميمية التي تربطها باللغة
اإلسبانية ومناخ األسرة التي نشأت
فيها وإخفاقاتها في الزواج وأسفارها،
ُ
وم ـ ــا ُيـ ـشـ ـك ــل ال ـث ـي ـم ــة األس ــاسـ ـي ــة فــي
رواي ـت ـه ــا .وي ـت ـنــاول م ــاري ــو فــارغــاس
يوسا محاوالته للتغلب على الخوف
م ــن الـتـحـلـيــق ب ـق ــراء ة ال ـك ـتــب ،ويــذكــر
عـنــاويــن روائ ـي ــة رافـقـتــه فــي رحــاتــه.
وي ـف ـ ُ
ـرد الـكــاتــب الـبــريـطــانــي مــن أصــل
ياباني كــازو إيشغور خطته لكتابة
«بـ ـق ــاي ــا الـ ـنـ ـه ــار» وانـ ـقـ ـط ــاع ــه عـ ــن كــل
ً
ش ــيء تـحـضـيــرا النـطــاقــة الـمـشــروع،
ً
ُم ــوضـ ـح ــا أن ال ـف ـي ـل ــم الـ ـ ــذي ش ــاه ــده
فــي الـسـبـعـيـنــات ألـهـمــه بـطـلــه بنحت
شـخـصـيــة «سـتـيـفـنــز» ،رئ ـيــس الـخــدم
فــي «بـقــايــا ال ـن ـهــار» .وي ـبــدي رأي ــه عن
ً
توقيت الكتابة مقتنعا بأن البدء في
الوقت المبكر قد يسبب القدر نفسه من
ً
الضرر الناجم عن البدء متأخرا للغاية.
ويدلي هاروكي موراكامي بشهادته

أليف شافاك تؤكد
َّ
أن الكتب غيرتها
ّ
وأنقذتها وشكلت
ً
ً
لها عالما خاليا من
الرتابة والملل

ً
في صفحات متحدثا عن التحول من
ً
صاحب المقهى إلى الكتابة ،الفتا إلى
فضيلة الكتابة باإلنكليزية .ويذكر
الكاتب التشيلي روبرتو بوالنيو في
ُ
ورق ـتــه أن الـكــاتــب هــو مــن ال يتخبط
م ـث ــل ال ـس ـم ـكــة داخـ ـ ــل ال ـس ـج ــن أو فــي
المنفى بل تنمو لديه أجنحة وخياله
ُ
يكون أكثر حدة .وماذا تفعل إذا ساقك
القدر إلى تلك التجارب وأنت ال تجيد
ُ
يشرح يان مارتل
الكتابة؟ من جانبه،
عن ثالثة عناصر أساسية في الكتابة:
ً
اإللهام ،والعمل الجاد ،والتأثر ،عارضا
العناصر هذه في خطوط رواية «حياة
ُ
ويطالب أورهان باموك بإنشاء
باي».
المتحف الضام لممتلكات عامة وحياة
عادية مثلما تفعل ذلك الرواية.
تتوصل في نهاية هذه األوراق إلى
َّ
أن الكتابة هواية ورغبة بقدر ما هي
ّ
ً
ً
صناعة تتطلب مجهودا وصراعا مع
الكلمة.

صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني يحتفي بالمرأة العربية
• تناول في دورته الـ  ٢٠بالقاهرة كفاح النساء في سورية وفلسطين

فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

ً
ُ
جئت الموسيقى محكوما بالطبع ،وهذا يحدث مع مرحلة
ً
الصبا .ولكني تعلمت أن أصحبهاّ ،طوال سنوات العمر ،طمعا
في الخبرة والمعرفة .وهما اللذان حفزاني لكتابة عدد من الكتب
فيها ومـئــات مــن الـمـقــاالت .ولكني أشعر أن وراء هــذا الحافز
للكتابة حافزا للسؤال :ما الذي كان يمكن أن أفقده بفقدانها؟
ولقد انتشر هذا السؤال في كل ما كتبت ،موجها إلى النفس
ّ
ً
حينا ،وإلــى الكتاب اآلخــريــن معظم األحـيــان .مــا الــذي فقدوه
بفقدان الموسيقى كمصدر من مصادر معارفهم وخبراتهم؟
ً
طبعا ،ما من أحد سيستشعر هذا الفقدان ،ما دامت الموسيقى
ليست لغة الكتابة والقراءة ،أداة تعاملهم األولى واألخيرة.
ٌ
نعم ،هناك وفرة من الموسيقى الشعبية في حياتهم العامة.
ول ـكــن ه ــذه ال ــوف ــرة ،كــوفــرة الـطـعــام ال ــذي يـســد غــائـلــة الـجــوع
ً
الفيزيائي ،ال تشكل مصدرا من مصادر المعرفة والخبرة في
يتطلبه
عالمهم ،عالم الكاتب .ثمة مستوى أعلى في الفكر والفن ُ
عالم الكاتب هذا ،حتى في خضم اإلنتاج اللغوي الذي خص
ً
ً
ً ً
به ،حين تصبح اللغة شعرا ،فنا نثريا ،أو فكرا .إنه ال يستطيع
أن يتعامل مع مستوى الخبرة والمعرفة كما يتعامل االنسان
ً
العادي .إنه يتطلب شيئا يتسم بالعمق.
ً
ً
ما الذي يجعل ّشاعرا مثل ريلكة يخاطب الموسيقى ُ قائال:
ُ
"الموسيقى :تنفس المنحوتة .صمت اللوحة /.اللغة حيث
تتوقف اللغات.
ٍّ
ٌ
وألي تتغير؟ إلى مناظر مسموعة.
مشاعر لمن؟
كم غريبة أنــت ،أيتها الموسيقى .يا قلبنا الــذي تجاوزنا/.
ياذاتنا األكثر داخلية ،التي تتجاوزنا ،أيتها الوداع المقدس/:
اآلن ما هو داخلي يحيط بنا ،وبممارسة أكثر ،كالجانب اآلخر
ً
من الهواء :صاف /،هائل لم يعد صالحا للسكنى".
الـمــوسـيـقــى هـنــا ت ـت ـجــاوز بـنــا حـ ــدود ت ـصــورات ـنــا الـمــاديــة
ً
المعتادة ،إلى ما هو روحي يفلت من قوانين الفيزياء ،تماما
مثل تجاوزها في التصوف االسالمي ،وريلكة عميق التأثر به.
ُ
هنا تتنفس المنحوتة ،وتسمع المناظر الطبيعية.
هــذه حاجة ّ
لفن
ملحة عند ريلكة،
وعند كل شاعر وكاتبٍ ،
ّ
يتمتع بهذه القدرات الجدية .إنه فن جدي ،شأن الرواية الجدية،
ٌ
مصادر ال غنى
والسينما الجدية ،والرسم الجدي .وهذه الفنون
عنها في حقل المعرفة والخبرة.
واآلن أعود إلى تساؤلي األول :ما الذي فقده هؤالء بفقدان
الموسيقى؟ إن مصادر المعرفة والخبرة لديهم تبدو في الظاهر
كافية دونها .كافية ألن تجعلنا نكتب بغنى وبرضا .ولكن ثمة
شيء غير مباشر وملموس مفتقد في عملية الكتابة هذه .بذلك
توسوس لي خبرتي الشخصية مع الموسيقى .شيء يومض
ً
كاجتهاد ،يكاد يكون يقينا.
أعرف أن الموسيقى ،باإلضافة إلى أنها الفن الوحيد الذي ال
يعتمد وسيلة مادية في التأليف شأن الكلمة ،اللون ،الحجر...
إلخ ،ذات خصيصة خاصة أخرى ،هي أنها محض رموز موات ،ال
حياة فيها إلى أن تلتقطها األذن من الحنجرة واآللة الموسيقية،
ُ
فتبعث حية .هذا األمر ال يتم مع الكتابة ،والتشكيل ،والنحت.
ُ
وهذا يعني أن الموسيقى هي الفن الوحيد الذي يبعث ويحيا
ُ
وجودها
بالتواصل؛ بالتماس الفيزيائي مع اإلنسان المتلقي.
ُ
وأذن تصغى .وهذا التماس
يتحقق مع حنجر ٍة أو آلةٍ تعزف،
ٍ
الذي يبعث الحياة ،وينقل التجريد الذهني إلى ملموس حي
يعتمل داخل مشاعر الكائن اإلنساني ،البد من أن تنتقل عدواه
إلى الشاعر والكاتب ،الــذي اعتاد تحويل المحسوسات ،عبر
الكلمات ،إلى رموز أو صور (أطفال وسواعد الرجال في قصائد
ً
ً
ً
كثير مــن الـشـعــراء ليسوا بــالـضــرورة وج ــودا أرضـيــا حـيــا بل
ّ
قــد يكونون محض كلمات مـجــردة رمــزيــة) .بمعنى آخــر ،عله
ً
يكون أكثر وضــوحــا ،أن الشاعر حين يكتب قد ال يشغله أمر
التواصل مع اإلنسان القارئ قدر ما تشغله قصيدته على الورق.
ً
تواصال مع إنسان ّ
حي
الموسيقي يحتاج ،لكي يؤلف ،أن يتمثل
االستجابة ،والذي سيتحقق لحظة العزف.
الـشــاعــر وال ـكــاتــب يـفـقــد ،بــافـتـقــاده الـمــوسـيـقــى ،اإلحـســاس
بـضــرورة تــواصــل كهذا مــع الـقــارئ كــإنـســان .إنــه يملك القدرة
على تحويله إلى أداة رمزية لعملية القراءة .ولذلك يبدو اللعب
اللفظي ،والمخاتلة واالحتيال فاعلية مشروعة ،حين َّ
توجه إلى
تجريد ال حياة فيه.

حصاد

 40لوحة ِّ
تجسد رحلة العائلة
المقدسة إلى مصر

ً
المصرية أخيرا بعنوان
عقد «صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني» دورته العشرين في دار األوبرا
ً
«المرأة أسطورة وطن» ،بمشاركة وحضور نخبة من أساتذة األدب واإلعالم ،ملقيا الضوء على نضاالت
المرأة في العالم العربي ،ال سيما في سورية وفلسطين.
القاهرة -محمد الصادق

الصالون شهد فقرات
شعرية وفنية لشعراء
وفنانين من الدول
العربية

استعرض المشاركون فــي «صالون
تغريد فياض الثقافي اللبناني» كفاح
ون ـ ـضـ ــال الـ ـ ـم ـ ــرأة الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي ربـ ــوع
ً
الــوطــن الـعــربــي ،خصوصا فــي سورية
وفـلـسـطـيــن ،مــؤكــديــن أن ال ـم ــرأة ليست
فحسب تلك الجميلة التي تعرف كيف
تختار مالبسها وتتأنق ،بل إنها قادرة
ً
أيضا على حمل السالح والــوقــوف في
وجــه كــل مــن تـســول لــه نفسه النيل من
أرض ـهــا وك ــرام ــة شـعـبـهــا .كــذلــك أثبتت
قدرتها على الصمود في وجه التحديات
واالنتهاكات التي تعرضت لها .وإزاء
واجباتها ومسؤولياتها تلك لم تغب عن
القيام بدورها في المدارس والجامعات
والمؤسسات وفي أي موقع كانت فيه.

حتى إلى جانب الرجل في فلسطين أو
فــي صـفــوف الجيش ال ـســوري تخوض
ً
الـمـعــارك جنبا إلــى جنب معه وقائمة
الشهداء من النساء ال تحصى.
وقـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـل ـب ـنــانــي حـســن
فـيــاض إن «ال ـمــرأة تتماهى مــع األرض
والــوطــن ،ولــدى اإلنسان العربي قناعة
راسـ ـخ ــة ب ـ ــأن األرض وال ـ ـعـ ــرض أغ ـلــى
مــا فــي ال ــوج ــود ،فــال ـمــرأة هــي األس ــاس
وإليها تنسب األش ـيــاء ،الــوطــن األم ،أم
المعارك ...إلخ».
وأض ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـيـ ــاض أن ثـ ـم ــة ع ــام ــات
مضيئة وبارزة لشخصيات نسائية منذ
فجر التاريخ ،تركن بصمتهن في تاريخ
الـحـضــارات البعيدة ،ومــا زال التاريخ
يذكرهن مثل بلقيس ،وزنوبيا ،وعشتار،
وشجرة الدر ،وحتشبسوت ،ونفرتيتي،
وهدى شعراوي ،وفاطمة ابنة الخديوي
إسماعيل ،وغيرهن كثيرات».
وأعربت مديرة المركز الثقافي اليمني
بالقاهرة الدكتورة عائشة العولقي عن

الفنانون المشاركون في الملتقى

القاهرة  -أحمد الجمال

جانب من صالون تغريد فياض
حــزن ـهــا وأس ـف ـهــا ل ـل ـحــال ال ـتــي وصـلــت
إليها الـنـســاء ،ليس فــي اليمن وحدها
وإنما في سورية والعراق وليبيا ،داعية
إلى النهوض ببالدنا لما لنا من تاريخ
عريق ،وازده ــار حضاري ومعرفي في
الــوطــن ال ـعــربــي ،شـهــدتــه ح ـض ــارات ما
قبل التاريخ.
وتــابـعــت« :لــأســف الـشــديــد التراجع

الذي تعيشه المرأة العربية ،هي ضلع
فيه ،فما زلنا نربي أوالدنا على أن قيمة
البنت ُأقل من قيمة الولد ،ونكرس لديها
أنـهــا خلقت للمطبخ والـمـنــزل وخدمة
الرجل ،رغم أن المرأة تبدع وتعمل داخل
البيت وخارجه».

ً
شهدت محافظة المنيا بصعيد مصر أخـيــرا ،افتتاح معرض نتاج
ُ
ُ{ملتقى دير جبل الطير الدولي األول} ،وذلك في قاعة العرض الملحقة
بمبنى كلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا التي كانت استضافت
الملتقى بين  14و 24أبريل الفائت .وشهد االفتتاح حضور محافظ المنيا
عصام البديوي ،ورئيس جامعة المنيا جمال أبوالمجد ،وقوميسير عام
الملتقى الفنان إبراهيم غزالة ،وكوكبة من الفنانين التشكيليين على
رأسهم الفنان أحمد شيحة.
ً
شارك في هذه الــدورة التأسيسية للملتقى  20فنانا من دولة الهند
واألرجنتين وإيطاليا ومقدونيا وتتارستان وليتوانيا وتونس إلى جانب
ً
الدولة المضيفة مصر ،وعرض الفنانون  40لوحة تأتي استلهاما من
ً
رحلة العائلة المقدسة هروبا إلى مصر ،ومروا خاللها على  20منطقة
َّ
من مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء وحتى دير المحرق في مدينة
أسيوط بصعيد مصر ،إلى جانب منطقة {دير جبل الطير} الواقعة على
ضفاف نهر النيل.
وعكست اللوحات مشاهد للنهر الخالد وتنوعت بين أبجديات مقابر
{بني حسن} ورسومها ،وعبقرية المكان في أعمال تجمع بين التجريدية
التعبيرية والرمزيةُ ،
ويعد ُ
الملتقى رسالة ســام إلــى العالم من مصر
المحبة والسالم واألمن واألمان.

مخاطر مواقع التواصل

جانب من الفعالية

حذرت حفيدة هدى شعراوي ،الدكتورة ليلى إسماعيل،
مــن مخاطر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،قــائـلــة« :نعاني
اإلنترنت واألفـكــار الدخيلة علينا ،هــذه األفكار أشـ ّـد فتكا
ً
من السرطان ،وال نعرف عنها شيئا ،فإنها سرطان فكري
وثـقــافــي ،يــدخــل فــي عـقــر بـيــوتـنــا ،وعلينا أن نـتـصــدى له
ونحاربه من خالل الثقافة والعلم ،فنحن في حالة حرب،
ليس على الجبهات العربية و فــي سيناء فحسب ،وإنما

ً
أيـضــا وصلت هــذه الـحــرب إلــى بيوتنا ،لــذا على كــل أم أن
تراقب أوالدها وتقربهم إليها ،وتشاركهم في اهتماماتهم
لتضعهم على الطريق الصحيح».
شهد الصالون فقرات شعرية وفنية لشعراء وفنانين
من مصر وغيرها من الدول العربية شاركت فيها اإلذاعية
نهلة الشافعي والكاتبة أمل رزق واألديبة أنغير دينغ من
جنوب السودان.

إحدى اللوحات

توابل ةديرجلا

•
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ً ً
جورج بو عبدو :التكاليف الباهظة ال تصنع وحدها كليبا ناجحا
أكد أن نقوال األسطا في {مش هيك بيحبو} جريء وواقعي
جورج بو عبدو ،مخرج لبناني شاب برز اسمه في مجال الكليبات واألفالم الوثائقية في لبنان والعالم
العربي ،وتعاون مع معظم الفنانين على الساحة الغنائية ،فكانت له بصمة مميزة ورؤية تركز على
الفنان وكلمات األغنية واأللحان أكثر من بقية عناصر الكليب التي تعتبر تفاصيل ،كاالستعانة
بعارضين وعارضات أو التصوير في أكثر من بلد ،أو االعتماد على أحدث التقنيات البصرية ،لذا تنبض
كليباته بأجواء عابقة باالنفعاالت والمواقف اإلنسانية.
آخر أعماله كليب {مش هيك ّ
بيحبو} لنقوال األسطا ،و«يعيشني على كيفو} للفنان جورج زغيب،
وثالثة كليبات لحسنا مطر.
بيروت  -ةديرجلا.

تهمه الفكرة
في الطليعة وأن
تكون التفاصيل
في الكليب في
خدمتها ال
العكس

أثـ ـ ـ ــار ك ـل ـي ــب ن ـ ـقـ ــوال األسـ ـط ــا
{م ــش هـيــك بيحبو} ردود فعل
إيجابية ،ذلك أن الفنان اللبناني
ظـهــر فـيــه ب ـصــورة مختلفة عن
ك ـل ـي ـب ــات ــه الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وق ـ ــد أراد
المخرج جورج بو عبدو من وراء
ذلــك أن يبين أن الـفـنــان إنسان
تنتابه مشاعر متناقضة ،يفرح
و يـحــزن ويغضب وينفعل ،لذا
حــرص على أن تتضمن القصة
حركة ودراما تتوزع بين الحب
والخيانة ،وما يستتبع ذلك من
تصرفات.
نقوال األسطا في الكليب ،كما
صـ ـ ّـوره ج ــورج بــو ع ـبــدو ،رجــل
يعيش الواقع
المهمات الصعبة،
َ
بأبعاده كلها ولم يخش إظهار
ً
جــان ـبــا م ــن شـخـصـيـتــه يجهله
الجمهور.
حـ ــول هـ ــذه اإلطـ ــالـ ــة لـنـقــوال
األس ـط ــا ي ـقــول ال ـم ـخــرج ج ــورج
بو عبدو{ :تجمعني به صداقة،
ً
وب ـنــاء عليها تـنــاقـشـنــا طــويــا
حول القصة واإلطاللة ،فأعجبته
ال ـصــورة الـتــي اقترحتها عليه
وهـ ـ ــي أن ي ـظ ـه ــر كـ ـم ــا ه ـ ــو ّفــي
الواقع من دون تمثيل أو تصنع،
واقـتـنــع بـهــا ،وخ ــال التصوير
نفذ الفكرة كاملة ،فالقى الكليب
ً
ً
إق ـب ــاال وإع ـج ــاب ــا وح ـقــق نسبة
مشاهدة عالية}.
بــالـنـسـبــة إل ــى كـلـيــب ج ــورج
زغ ـيــب {يـعـيـشـنــي عـلــى كـيـفــو}،

فـ ـق ــد ص ـ ـ ـ ـ ّـوره الـ ـمـ ـخ ــرج جـ ــورج
بــو عـبــدو بشكل واقـعــي وأراده
ً
نموذجا للشاب الــذي تتنازعه
ف ـ ــي م ـس ـت ـه ــل شـ ـب ــاب ــه م ـشــاعــر
متناقضة بين الحب والرغبة في
إشباع شهواته .وكان بو عبدو
تعاون مع زغيب في كليب {شو
حلوي إنــت} ،إال أنــه في الكليب
األخـ ـي ــر حـ ــرص ع ـلــى أن تـكــون
القصة دراماتيكية ،يوضح في
هــذا الـمـجــال{ :استلهمت فكرة
الكليب من الواقع الذي يعيشه
كـ ــل ش ـ ــاب فـ ــي ال ـث ــام ـن ــة ع ـشــرة
م ــن ع ـم ــره وفـ ــي طـ ــور ال ـت ـعــرف
إلــى الحياة ،وصــورت المشاعر
الـمـتـنــاقـضــة ال ـتــي تـنـتــابــه بين
حبه لفتاة هي ابنة الحي الذي
تربى فيه وانقياده وراء ملذاته
مـ ــع فـ ـت ــاة هـ ــي ب ــائـ ـع ــة ه ـ ـ ــوى...
بــال ـط ـبــع راف ـ ــق ذلـ ــك ك ـلــه حـيــرة
وق ـل ــق وغ ـض ــب وح ـ ـ ــاالت نـجــح
جورج زغيب في ترجمتها كما
أردتها ،فعكست بواقعية حاالت
ّ
يمر بها كل شاب}.
أمــا بالنسبة إلــى كليب حسنا
مطر {عيدك مبارك يا كردستان}
فهو خاص بالشعب الكردستاني
لمناسبة أعياد النوروز .األغنية
م ــن أل ـح ــان ال ـمــوس ـي ـقــار ال ـك ــردي
ه ـل ـكــوت زاه ـ ــر وك ـل ـم ــات الـشــاعــر
العراقي كريم العراقي .حول هذا
الكليب يقول المخرج جــورج بو
عـبــدو{ :صــورنــاه فــي قلعة أربيل

جورج بو عبدو
التاريخية ،وهو يزخر بالتهليل
والفرح ويعطي صورة عن الشعب
الكردي الذي يعشق الحياة}.

سوق العمل
ي ـع ـت ــرف الـ ـمـ ـخ ــرج جـ ـ ــورج بــو
ع ـبــدو ب ــأن س ــوق ال ـع ـمــل صـعــب،
لكنه فــي الــوقــت نفسه ال يتنازل
عن معايير ومبادئ يعتمدها في
عمله أهمها أن يكون ثمة تناغم
بينه وبين الفنان الذي يقصده كي
ً
ينفذ له كليبا ،وأن يتاثر بكلمات
األغنية وألحانها لتحفزه على
ابتكار أفكار جديدة وقصة تظهر
ال ـف ـنــان بــأف ـضــل ص ـ ــورة .يــوضــح
فــي هــذا المجال{ :تهمني الفكرة
في الطليعة وأن تكون التفاصيل
ف ــي الـكـلـيــب ف ــي خــدمـتـهــا ولـيــس
الـعـكــس .مــن هنا ال أرك ــز على أن
ي ـت ـض ـمــن ال ـك ـل ـي ــب عـ ــارضـ ــات أو
فـتـيــات جـمـيــات ،وال يهمني أن
أص ــور الكليب فــي بـلــدان كثيرة،
بل اعتمد تفاصيل محددة تخدم
الفكرة}.
ي ـض ـي ــف{ :ف ـ ــي ل ـب ـن ــان م ـنــاظــر
طبيعية رائـعــة ومناطق جميلة،
ف ـل ـمــاذا الـسـفــر إل ــى ب ـل ــدان أخ ــرى
ل ـت ـصــو يــر ا ل ـك ـل ـي ــب؟ إال إذا أراد

ال ـف ـن ــان أن ي ـص ــرف عـلـيــه ب ـبــذخ،
عندها أنـفــذ لــه مــا يــريــد لكن من
دون اقـتـنــاع كـلــي م ـنــي} .ويشير
إلى أن ثمة كليبات صرفت عليها
م ـب ــال ــغ ب ــاه ـظ ــة مـ ــع ذل ـ ــك جـ ــاءت
سطحية وفارغة من أي مضمون،
م ــا ي ـع ــزز ق ـنــاع ـتــه بـ ــأن األول ــوي ــة
للفكرة وليس للبهرجة.
ي ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـك ـل ـي ــب ي ـم ـ ّـر
بـمــراحــل عــدة قـبــل أن يــرى الـنــور
ً
بدءا من مناقشة الفكرة مع الفنان
ً
وتحضيره للتمثيل وصــوال إلى
العمل على إطــالـتــه ،لــذا يتطلب
ً
ً
التحضير أحيانا أشهرا .وبما أن
العصر اليوم هو عصر الصورة،
ف ـي ــول ــي ب ــو ع ـب ــدو ش ـك ــل ال ـف ـنــان
وإطاللته أهمية من دون أن يطغى
ذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـم ـض ـم ــون بــال ـط ـبــع،
{اإلطاللة الجميلة تخترق القلوب
مـ ـب ــاش ــرة} ،يـ ـق ــول{ ،وك ـ ــي ينجح
الكليب يجب أن تتكامل عناصره
ك ــاف ــة ،وال ي ـخ ـفــى ع ـل ــى أح ـ ــد أن
مواقع التواصل االجتماعي اليوم
تفضح أي خلل في الكليب إن وجد
وتثير ضجة تسبب في فشله}.

ً
ال ـم ـخــرج جـ ــورج ب ــو ع ـبــدو أفــامــا
وثائقية لبنانية وعربية من بينها
فيلم وثائقي حــول مــركــز التجارة
ف ــي ال ـكــويــت ( ،)2012وآخـ ــر حــول
شارع الضحى في الرياض (،)2014
وأفالم حول مدن وبلدات لبنانية...
ال ـق ــاس ــم ال ـم ـش ـتــرك بـيـنـهــا حــرص
المخرج على إبــراز خصوصية كل
ّ
يصورها والتعريف بأبرز
منطقة
معالمها ،لــذا نجح فــي استقطاب
جمهور واســع وفي إيصال رسالة
ً
مهمة وهي أن في كل زاويــة جماال
ً
ً
ظــاهــرا أو مخفيا ،وأنــه يحل محل
عـيــن الـمـشــاهــد ف ــي اك ـت ـشــاف هــذه
الجماليات وتصويرها...
كذلك ّ
صور مجموعة من األفالم
ال ـق ـص ـي ــرة وت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ف ـن ـيــة فــي
بيروت...
بالنسبة إلى األفالم السينمائية،
ُ
فهو بصدد درس فكرة طرحت عليه
وهي تحويل كتاب تلقاه من أميركا
إلى فيلم سينمائي ،وثمة مناقشات
جارية في هذا السياق.

أفالم وثائقية وفيلم سينمائي
إلى جانب تصوير الكليبات نفذ

رحـلــة ج ــورج بــو عـبــدو مــع الـكــامـيــرا ب ــدأت في
ً
الـســابـعــة مــن ع ـمــره عـنــدمــا أهـ ــداه والـ ــده كــامـيــرا،
فـشـغــف ب ـهــا ون ـمــا تـعـلـقــه بــالـتـصــويــر واإلخ ـ ــراج
واألف ــام ،وعندما أنهى مرحلة الــدراســة الثانوية
دخل إلى الجامعة اللبنانية وتخصص في اإلخراج
الذي أصبح في ما بعد مهنته وكل حياته .من ثم
نال الماستير في اإلخراج السينمائي والتلفزيوني
في جامعة األلبا.

أول كليب أخرجه كان للفنان جاد نخلة (،)2008
ثم ّ
كرت سبحة الكليبات مع فنانين لبنانيين وعرب
مــن بينهم :غـســان خـلـيــل ،وج ــورج ف ــرح ،والـيــاس
نــاصــر ،ون ـقــوال األس ـط ــا ،وجـ ــورج زغ ـيــب ،ورام ــي
عـيــاش ،ونـغــم ،وجــويــل س ـعــادة ،وهــانــي العمري،
وغابريال عبد النور ،وروني الحاج،
ودينا حايك،
ّ
وضومط خوري ،وأنا ،ورواد نجم ،ومارلين يونس،
وحسنا مطر ،ووئام فخري...

دور شقيق النجم ...ضمان النجاح خالل رمضان
تجسد مجموعة من الممثلين دور أشقاء أبطال األعمال الدرامية المنتظرة
في رمضان المقبلّ ،ما يضمن لهم فرصة الظهور في مشاهد عدة تجمعهم
بالنجوم ،من ثم تسلط األضواء عليهم ،وهم يجتهدون لتحقيق النجاح
والشهرة .من خالل هذا التقرير نشير إلى الفنانين الشباب وأدوارهم.
القاهرة -محمد قدري
ع ـ ّـب ــرت م ــي ال ـغ ـي ـطــي ف ــي تـصــريـحــات
ع ــن س ـعــادت ـهــا بــال ـم ـشــاركــة ف ــي «ط ــاي ــع»
من بطولة عمرو يوسف ،وصبا مبارك،
وعمرو عبد الجليل ،وقالت إن دورها هذا
ً
العام مختلف تماما عن أدوارها السابقة،
إذ تجسد شخصية شقيقة البطل التي
تـتـحــدث الـلـهـجــة الـصـعـيــديــة وتـقــف إلــى
جــانـبــه فــي مـشــاهــد ك ـث ـيــرة ،ال سـيـمــا أن
خطها الــدرامــي يرتبط بخطه باإلضافة
إلى خطوط أخرى.
وي ـم ـتــد دور ال ـغ ـي ـطــي ع ـلــى مـســاحــة
كبيرة هذا العام بخالف أدوارها السابقة،
و هــي تستغل عالقتها الطيبة بيوسف
ب ـعــد ظ ـهــورهــا م ـعــه ف ــي «غ ــران ــد أوت ـيــل»
ً
ً
لتستفيد فنيا أيضا.
ِّ
والالفت أن توني ماهر يقدم شخصية
شقيق البطل فــي عملين خــال الموسم
الــرمـضــانــي فــي «رح ـيــم» مــع يــاســر جالل
و{فوق السحاب» مع هاني سالمة.
وحـ ــول ه ــذا ال ـم ــوض ــوع ي ـق ــول مــاهــر:
«محظوظ هــذا العام بــأدائــي دور شقيق
البطل .أقــدم دور شاب من نزلة السمان،
المنطقة الشعبية فــي «ف ــوق الـسـحــاب»،
وشقيق «ماندو» الشخصية الرئيسة في
العمل التي يتوالها لهاني سالمة .أجسد
شخصية الشاب الشعبي ولكن بطريقة
ً
جديدة تماما ،وأظهر في مشاهد عدة»،
ً
مؤكدا أهمية هذا الحضور لتعزيز وجوده
في ذاكرة الجمهور.
ً
وي ـض ـيــف أن ــه ي ـق ــدم أي ـض ــا شخصية
شقيق البطل في «رحيم» مع ياسر جالل،
ً
ً
ً
موضحا أنه يعتمد أسلوبا مختلفا تماما
فــي هــذا الــدور وهــو لشاب يعيش وسط

عائلة ثرية ورجال أعمال ويسكن القصور
ً
ويقود أفخم السيارات ،متمنيا أن يحقق
الدور مشاهدات ونجاحات.
كــارول ـيــن عــزمــي ب ــدوره ــا ت ـش ــارك في
«منطقة محرمة» حيث تؤدي دور شقيقة
اإلعـ ــامـ ــي ب ـط ــل ال ـع ـم ــل خ ــال ــد ال ـن ـب ــوي،
وتـ ـح ــاول االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هـ ــذه ال ـفــرصــة
بعدما ظهرت في دور شقيقة والء الشريف
ف ــي «أب ـ ــو الـ ـع ــروس ــة» ال ـ ــذي ان ـت ـهــى قبل
أسابيع قليلة وحقق نجاحات واسعة،
ولـفـتــت شخصيتها «ه ــاج ــر» كـثـيــريــن ،
ً
ً
خصوصا لتضمنها خطوطا تراجيدية.
وي ـج ـس ــد الـ ـفـ ـن ــان والـ ـمـ ـط ــرب مـحـمــد
كـيــانــي دور شـقـيــق الـنـجـمــة غ ــادة عبد

مي الغيطي
ال ــرازق فــي «ضــد مجهول» المنتظر بعد
أيام ،ويظهر إلى جانبها في مشاهد عدة.
ويبدو أنه اختار دوره هذا العام بعناية،
فالنجمة المصرية كانت من بين األعلى

مشاهد كثيرة
تـتـعــاون سـهــر الـصــايــغ مــع عـلــي ربـيــع فــي مسلسله
الكوميدي الجديد «سك على إخواتك» حيث تجسد دور
شقيقته ،وتنشأ بينهما عالقة كوميدية طوال األحداث،
ً
خصوصا مع تغير األوضاع من الفقر إلى الثراء ،وهي
تظهر في دور كبير تقف فيه إلى جانب شقيقها بدرجة
كبيرة فتتحول إ لــى كوميديانة بشكل جــد يــد بخالف
أدواره ــا السابقة وتسعى إلــى جــذب شريحة األطـفــال
في العمل.
ويدخل باسل الزارو بقوة إلى الساحة المصرية من
خالل دوره في مسلسل «نسر الصعيد» من بطولة النجم
الشعبي محمد رمضان الذي يعد األعلى مشاهدة بعد
الزعيم عادل إمام .يجسد الفنان األردني دور شقيق درة
التي تؤدي دور زوجة رمضان وهو يتزوجها على غير
ً
رغبة العائلة ،خصوصا شقيقها الــذي يسعى إلى فك

أخبار النجوم

«أول حبيب» آلدم تحصد النجاحات
ب ـعــد أس ـبــوع ـ ِّيــن ع ـلــى إط ــاق
{أول حبيب} ،تحقق أغنية الفنان
ً
ً
آدم ن ـجــاحــا ك ـب ـي ــرا ،إذ احـتـلــت
ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة ض ـمــن قــائـمــة
{الـ ـي ــوتـ ـي ــوب} ،وت ـخ ـط ــت ثــاثــة
ماليين مشاهدة على قـنــاة آدم
الرسمية على الموقع نفسه.
كذلك حققت النجاح ذاته عبر
تـطـبـيــق {أن ـغ ــام ــي} ح ـيــث نــالــت
أكثر من مليون استماع .وعلى
آدم
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
تداولها المستخدمون ،معبرين
عن إعجابهم بها.
ب ــدوره ،شكر آدم الجمهور على محبته لــه وإعجابه بأعماله
ً
الفنية وبأغنية {أول حبيب} ،وكتب على صفحته على تويتر{ :شكرا
ً ّ
ّ
لمحبتكم وثقتكم ،شكرا لكل كلمة صادقة ّ تكتبونها لي
من القلب
ولتعليقاتكم ورأيكم بأغنية {أول حبيب» ،التي تحقق النجاحات
ّ
في معظم الدول العربية ،وهذا كله بفضلكم».
األغنية من كلمات أحمد ماضي ،وألحان صالح الكردي ،وتوزيع
عمر ّ
صباغ.

رزان مغربي تغني «شو حلو»

عالقة مع الكاميرا

مشهد من {مش هيك بيحبوا}
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مزاج

م ـش ــاه ــدة خ ــال رم ـض ــان ال ـف ــائ ــت ،وهــو
ما زال حديث العهد في مجال التمثيل،
ول ـعــل دوره فــي «ون ـ ــوس» أه ــم مــا قـ ّـدمــه
خالل مشواره.

ً
وفعال ّ
يتم الطالق بينهما.
هذا االرتباط
أما إيناس عز الدين فتؤدي دور ابنة شقيقة جمال
سليمان خــال الجزء الثاني من المسلسل الصعيدي
«أفــراح إبليس» ،وتتقرب إلى خالها عقب وفاة زوجها
وتظهر في مجموعة من المشاهد معه.
محمد سالم يجسد شخصية شقيق مصطفى خاطر
ِّ
ويقدم
في المسلسل الكوميدي الجديد «ربــع روم ــي»،
معظم مشاهده إلــى جانبه ومــع والدهما الــذي يــؤدي
دوره الفنان الكوميدي بيومي فؤاد.
ويؤدي المطرب الشعبي محمود الليثي دور شقيق
هيفاء وهبي في مسلسلها الجديد «لعنة كارما» ،بعدما
تعاقد على بطولة العمل فــي األي ــام األخـيــرة ،ويسعى
ً
ممثال بعدما ّ
قدم نفسه بطريقة قوية
إلى إثبات نفسه
كمطرب شعبي خالل السنوات الماضية.

ن ـش ــرت رزان م ـغــر ب ـي مقطع
فـيــديــو عـبــر حسابها عـلــى أحــد
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ت ــؤدي فيه أغنيةزي ــاد بــرجـي «
ش ــو ح ـل ـو» ،وع ـل ـقــت« :ش ــو حلو
حبيبي ،شو حلو هالقمر شوفوا
ما أجمله ..دي كانت هديتي ليك
ً
يا  ،ziadbourjiشكرا على هذه
األغنية الحلوة التي أغنيها في
كل وقت وكل مناسبة وتجعلني
سعيدة .مبروك وننتظر األغنية
رزان مغربي
المقبلة}.
ُيذكر أن رزان تواصل تصوير
مشاهدها في مسلسل {رسايل} ،الذي سيخوض السباق الرمضاني
المقبل.

إليسا تحتفل بتسجيل ألبومها
احتفلت إ لـيـسـا بانتهائها
م ــن تـسـجـيــل أغ ــان ــي ألـبــومـهــا
الجديد الذي يتضمن  16أغنية
ً
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ط ــرح ــه ق ــري ـب ــا.
ونشرت الفنانة اللبنانية عبر
ص ـف ـح ـت ـهــا ع ـل ــى أح ـ ــد م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي صــورة
جمعتها بـعــدد مــن األصــدقــاء
خالل االحتفال وصورة أخرى
إليسا
ل ـ ـعـ ــدد م ـ ــن ق ـ ــوال ـ ــب الـ ـحـ ـل ــوى،
ّ
وعلقت« :نحن نحتفل والسبب
هو ...تسجيل األلبوم الجديد
ً
انتهى أخ ـيــرا!  16أغنية جميلة جــديــدة ال أستطيع االنتظار
ً ً
لمشاركتها معكم قريبا جدا».

زياد برجي يغني في صيدا للمرة األولى
يفتتح الفنان زياد برجي صيف  2018في حفلة غنائية في
ً
مدينة صيدا بجنوب لبنان وتحديدا في مطعم Ward Gardens
 ،وذلك مساء السبت  12مايو الجاري ،يقدم خاللها مجموعة
من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي نالت إعجاب الجمهور
ً
وصوال إلى أغنيته األخيرة {وين بدك تروح}.
يذكر أن التحضير للحفلة بدأ منذ أشهر ،ال سيما أن الفنان
زياد برجي يغني للمرة األولى أمام الجمهور الصيداوي.
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عالج سرطان الثدي يلحق الضرر بالقلب
ً
التمرن ،قد ّ
خصوصا ّ
تحد من المخاطر.
صحيح أن عالج سرطان الثدي يلحق الضرر بالقلب ولكن المراقبة واإلستراتيجيات األخرى،

ثمة أطباء
يوصون
بخضوع
الناجيات من
السرطان لصورة
صوتية للقلب
كل ثالث إلى
خمس سنوات

ي ـس ـهــم ت ـح ـ ّـس ــن ع ـ ــاج س ــرط ــان
ال ـث ــدي ف ــي ت ــزاي ــد ع ــدد الـنــاجـيــات
مــن هــذا ال ـمــرض .لـكــن تـلــك النساء
ي ــواج ـه ــن ت ـفــاقــم خ ـطــر إصــابـتـهــن
ب ــداء الـقـلــب ج ــراء تــأثـيــرات الـعــاج
ال ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــاوي والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاج ب ــاألشـ ـع ــة
المسيئة للقلب ،حسبما يشير بيان
صــدر عن جمعية القلب األميركية
ُ
ونشر في عدد  20فبراير الفائت من
مجلة «الدورة الدموية».
لطالما عــرف األط ـبــاء أن بعض
أدوي ـ ـ ــة الـ ـس ــرط ــان يـ ـح ـ ّـد م ــن ق ــدرة
ً
الـ ـقـ ـل ــب عـ ـل ــى الـ ـ ـض ـ ــخ ،خ ـص ــوص ــا
الدوكسوروبيسين ()Adriamycin
وال ـتــراس ـتــوزومــاب (،)Herceptin
وه ـمــا عــاجــان شــائـعــان لـســرطــان
الثدي.
ً
ف ـض ــا ع ــن ذلـ ــك ،تـخـضــع نـســاء
ك ـث ـي ــرات ل ـل ـعــاج ب ــاألش ـع ــة ،ال ــذي
ً
ي ـس ـبــب نـ ــدوبـ ــا ف ــي ن ـس ـيــج الـقـلــب
ويـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـي ـب ـس ــه ،م ـ ــا ي ـق ــود
عـلــى األرجـ ــح إل ــى اض ـط ــراب ــات في
الـ ـصـ ـم ــام ــات ،أو مـ ــرض ال ـش ــري ــان
ال ـتــاجــي ،أو مـشــاكــل قلبية أخ ــرى.
لكن الخبراء المتخصصين في إبقاء
ً
القلب سليما خالل عالج السرطان
وب ـ ـعـ ــده ُ(ي ـ ــدع ـ ــون أط ـ ـبـ ــاء األورام
ال ـق ـل ـب ـي ـيــن) ي ـق ـ ّـدم ــون لـلـمــريـضــات
إستراتيجيات لتفادي تضرر القلب
جراء عالج السرطان ومداواته.

التركيز على الوقاية
ع ـمــل أطـ ـب ــاء األورام الـقـلـبـيــون
ً
ســابـقــا عـلــى مـ ــداواة َم ــن يـصــابــون
بـ ـ ـ ـ ــأعـ ـ ـ ـ ــراض م ـ ــرتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــة ب ــالـ ـقـ ـل ــب
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء عـ ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــان .ل ـك ــن
ً
ال ــوض ــع اخ ـت ـل ــف راهـ ـ ـن ـ ــا .يــوضــح
د .ت ــوم ــاس ن ـي ــان ،مــديــر بــرنــامــج

عـلــم األورام القلبي فــي مستشفى
م ــاس ــات ـش ــوس ـت ــس ال ـ ـعـ ــام ال ـت ــاب ــع
لـجــامـعــة هـ ــارفـ ــارد« :ي ـط ـلــب ال ـيــوم
عدد أكبر من الناس مساعدة أطباء
األورام ا لـقـلـبـيـيــن قـبــل خضوعهم
لعالج السرطان».
تـشـبــه ه ــذه الـخـطــوة مــا يــدعــوه
األطباء اإلذن بالخضوع لجراحة،
حين ّ
يقيم طبيب عام أو طبيب قلب
صحة ا لـمــر يــض القلبية الوعائية
ق ـب ــل الـ ـخـ ـض ــوع لـ ـج ــراح ــة ك ـب ــرى.
يكون الهدف في الحالتين التوصل
إلــى طــرائــق للحد مــن الخطر الــذي
يواجهه المريض.
ع ـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـث ـ ــال ،ع ــاي ــن
السادسة
الدكتور نيالن امــرأة في
ّ
والـ ـسـ ـتـ ـي ــن م ـ ــن عـ ـم ــره ــا ش ــخ ــص
ً
األطـبــاء أخـيــرا إصابتها بسرطان
ُ
ّ
الـ ـ ـث ـ ــدي .يـ ـخـ ـب ــر« :بـ ـ ــدلـ ـ ــت أدويـ ـ ــة
ارتـفــاع ضغط الــدم التي تتناولها
ل ـت ـش ـم ــل دواء أق ـ ـ ـ ــوى يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ل ـهــا
فائدة إضافية تحمي قلبها خالل
ال ـع ــاج ال ـك ـي ـمــاوي» .وبـغـيــة تتبع
أي تـغـيـيــرات محتملة ف ــي قلبها،
ً
عـلـيـهــا أي ـض ــا أن تـخـضــع ل ـصــورة
للقلب بالموجات ما فوق الصوتية
ً
بـحـثــا عــن أي خـلــل فــي الـقـلــب قبل
بدئها بتناول الدوكسوروبيسين
و بـعــد انتهائها منه بستة أشهر.
وتنصح توجيهات عالج السرطان
بخضوع معظم المريضات اللواتي
يـ ـتـ ـن ــاول ــن ال ــدوكـ ـس ــوروبـ ـيـ ـسـ ـي ــن
ُ
واألدوي ـ ــة الـمـشــابـهــة ،ال ـتــي تـعــرف
باألنثراسيكلينات ،لبرنامج مراقبة
ُ
مماثل .باإلضافة إلــى ذلــك ،تعالج
ً
 %30تقريبا من مريضات سرطان
الثدي بالتراستوزومابُ .
ويفترض
ً
بـ ـه ــن أيـ ـ ـض ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع لـ ـص ــورة
بالموجات فــوق الصوتية مــرة كل

ثــاثــة أش ـهــر خ ــال ال ـع ــاج .يسهم
التشخيص والعالج المبكران عند
تضرر القلب وضعفه (قصور القلب)
في تحسين فرص النجاة.
في حالة معظم مريضات سرطان
الثديُ ،يعتبر خطر اإلصابة بقصور
ال ـق ـل ــب ج ـ ـ ــراء ال ـ ـعـ ــاج ال ـك ـي ـم ــاوي
ً
ً
مـنـخـفـضــا نـسـبـيــا :أق ــل م ــن %0.5
ً
س ـ ـنـ ــويـ ــا .لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــاج ب ــاألش ـع ــة
يــرفــع خـطــر الـنــوبــة القلبية بنحو
ً
ً
 %1س ـن ــوي ــا وي ــزي ــد أيـ ـض ــا خـطــر
اإلص ــاب ــة بـقـصــور الـقـلــب .وبـمــا أن
نساء كثيرات يخضعن للعالجين
ً
مـعــا ويـسـتـمــررن على قيد الحياة
لعقد من الزمن أو أكثر بعد العالج،
تـتـجـمــع ت ـلــك ال ـم ـخــاطــر الـسـنــويــة
ً
ً
ّ
المنخفضة لتشكل خطرا تراكميا
أعلى ،وفق الدكتور نيالن.

ما الحل؟
تشمل اإلستراتيجيات المفيدة
الـ ـتـ ـم ــرن ،وأخ ـ ـ ــذ ال ـس ـت ــات ـي ـن ــات،
وال ـخ ـضــوع لـنـظــام ص ــارم بغية
ضبط ضغط الدم .يؤكد الدكتور
نـيــان« :نحصل باستمرار على
ُ
بيانات تظهر أن النشاط الجسدي
ال ي ـحـ ّـســن فـحـســب ف ــرص نـجــاة
مريضات سرطان الثدي ،بل يحد
ً
أي ـض ــا م ــن خ ـطــر ت ـض ـ ّـرر قلبهن
جــراء عالج هذا السرطان» .لذلك
ينصح بالتمرن مــدة  30إلــى 45
ً
دق ـي ـقــة يــوم ـيــا خ ـمــس مـ ــرات في
األس ـب ــوع عـلــى األقـ ــل .بــاإلضــافــة
إلى ذلك ،تشير األدلة األولية إلى
أن الـسـتــاتـيـنــات (ال ـت ــي تــوصــف
ً
ع ـ ـمـ ــومـ ــا ل ـخ ـف ــض خـ ـط ــر م ــرض
الـقـلــب) تـسـهــم فــي الـحـفــاظ على

وظـ ــائـ ــف ال ـق ـل ــب ع ـن ــد ت ـنــاول ـهــا
خالل العالج الكيماوي .ويترأس
ً
ال ــدكـ ـت ــور ن ـي ــان راه ـ ـنـ ــا تـجــربــة
سريرية هدفها إجــراء اختبارات
إضــافـيــة تـثـبــت ه ــذه الـمــاحـظــة.
كــذلــك ،ي ــؤدي الـسـعــي إل ــى بلوغ
ضغط الــدم ،التي ُح ّدثت
أهــداف
ُ
ً
أخيرا والتي خفضت إلى 130/80
ً
ً
ً
م ـل ـي ـم ـت ــرا زئ ـب ـق ــا أو أقـ ـ ــل ،دورا
فــي حـمــايــة الـقـلــب خ ــال الـعــاج
الكيماوي والعالج باألشعة ،وفق
هذا الطبيب.

خ ــال تـحــدثــه إل ــى مريضاته،
ً
تـكــون رســالـتــه إيجابية عموما.
يـقــول« :نستغل النجاح المذهل
ال ــذي يحققه علم األورام» .لذلك
إذا شـ ـخ ــص ط ـب ـي ـب ــك إص ــاب ـت ــك
بالسرطانِّ ،
يشدد الدكتور نيالن
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـق ــوم ــي بـمــا
ينصحك به طبيب األورام .أما ما
يحدث مــن وجهة النظر القلبية
ً
ال ــوع ــاي ــة ،ف ـم ــن ال ـم ـم ـك ــن غــال ـبــا
معالجته.
خضعت منذ سنوات
ولكن إذا
ِ

لعالج سرطان الثدي (أو أي نوع
آخـ ــر م ــن الـ ـس ــرط ــان) ،ف ـهــل يـلــزم
ً
أن ت ـجــري دوري ـ ــا ص ــورة للقلب
بــال ـمــوجــات م ــا ف ــوق الـصــوتـيــة؟
ال يـ ـمـ ـل ــك ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون ل ــأس ــف
ً
ب ـيــانــات كــافـيــة لـيـقــدمــوا جــوابــا
ً
حاسما .لكن بعض أطباء األورام
ال ـق ـل ـب ـي ـيــن ،ب ـمــن ف ـي ـهــم الــدك ـتــور
ن ـيــان ،يــوصــون ب ــإج ــراء صــورة
م ـمــاث ـلــة ل ـب ـعــض ال ـن ــاج ـي ــات من
الـســرطــان بـعــد ث ــاث إل ــى خمس
س ـن ــوات ،ذل ــك وف ــق ن ــوع الـعــاج

الــذي تلقينه وغـيــره مــن مخاطر
مرتبطة بالقلب التي يواجهنها.
عالوة على ذلك ،من الضروري
أن يـ ـتـ ـنـ ـب ــه ك ـ ـ ــل ال ـ ـنـ ــاج ـ ـيـ ــن مــن
ال ـســرطــان ألي أعـ ــراض مرتبطة
ب ــالـ ـقـ ـل ــب ق ـ ــد يـ ـع ــان ــونـ ـه ــا خ ــال
العالج وبعده ويطلعوا طبيبهم
عليها في الحال .تشمل األعراض
الشائعة ضيق النفس ،والضعف،
ونـ ـب ــض ال ـق ـل ــب الـ ـس ــري ــع وغ ـيــر
المنتظم.

تأثيرات جانبية مفاجئة الستخدام التكنولوجيا
أتقنت فن توجيه الرسائل النصية ،وكتابة
الرسائل اإللكترونية ،وتصفح اإلنترنت على
هاتفك الــذكــي وجـهــاز الكمبيوتر .ولكن إلى
جانب هــذه المهارة الرقمية ،عرضت نفسك
لتأثيرات جانبية غير متوقعة.
تــذكــر الــدك ـتــورة تــامــارا روزن ـت ــال ،جــراحــة
عـ ـظ ــام م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي اض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـي ــد،
وال ـم ـع ـصــم ،وال ـم ــرف ــق ف ــي مــركــز ديـكــونـيــس
ً
الطبي التابع لجامعة هارفارد« :عاينت عددا
من المرضى الذين تعرضوا إلصابات جراء
نشاطات مماثلة».

آالم اليد
ت ــؤدي ال ـحــركــات ال ـم ـت ـكــررة ج ــراء كتابة
ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة وال ـط ـبــاعــة إل ــى أل ــم في
ً
اليد عموما نتيجة حالة كامنة من الفصال
العظمي (تـلــف الـغـضــروف فــي الـمـفــاصــل).
«ال يسبب استعمال هــذه األجـهــزة الفصال
الـعـظـمــي .لكنها تـفــاقــم األعـ ــراض ،إذا كنت

عرضة لهذا المرض» ،وفق الدكتورة روزنتال.
يؤدي اإلفراط في استخدام اإلبهام لتدوين
الــرســائــل الـنـصـيــة إل ــى إصــابــات فــي األوت ــار
الممتدة مــن المعصم إلــى اإلبـهــام تنجم عن
ُ
اإلجهاد واإلفراط في االستعمال (حالة تدعى
مـتــازمــة دي ك ــورف ــان) .تـشـمــل أعـ ــراض هــذه
ً
الحالة ألما في الجهة المحاذية لإلبهام من
ً
المعصم يظهر تدريجيا أو فجأة ويمتد إلى
الساعد.
يؤدي الضغط على األزرار بأصابعك إلى
الـتـهــاب ح ــول األوتـ ــار وال ـب ـكــرات الـتــي تتيح
لــأصــابــع االنـحـنــاء ،مــا يــزيــد خطر اإلصــابــة
ب ــاإلصـ ـب ــع الـ ــزنـ ــاديـ ــة (الـ ـتـ ـه ــاب غ ـم ــد ال ــوت ــر
المضيق) .تشمل أع ــراض هــذه الحالة األلــم،
وصوت فرقعة ،واإلحساس بأن اإلصبع عالقة
عندما تثنيها أو تمدها.

خدر ووخز في اليد
من الخطأ االعتقاد أن الطباعة على لوحة

مفاتيح جـهــاز كمبيوتر مكتبي أو محمول
تسبب متالزمة النفق الــرسـغــي ،وهــي حالة
ي ـن ـض ـغــط ف ـي ـهــا ال ـع ـص ــب ال ـم ـت ــوس ــط أث ـن ــاء
ُ
عـ ـب ــوره ف ـت ـحــة ض ـي ـقــة ف ــي ال ـم ـع ـصــم ت ــدع ــى
النفق الرسغي .لكن الدكتورة روزنتال تؤكد
أن الطباعة تـبــرز أع ــراض هــذه الـحــالــة ،مثل
األلم ،والوخز ،والخدر في اإلبهام ،والسبابة،
والوسطى ،والجهة الداخلية من البنصر.
ع ـلــى ن ـحــو م ـمــاثــل ،ي ـفــاقــم االس ـت ـن ــاد إلــى
المرفقين متالزمة النفق المرفقي ،وهي حالة
ينضغط فيها العصب الــزنــدي أثناء عبوره
ً
نسيجا قــرب المرفق ُيــدعــى النفق المرفقي.
تـشـمــل أعـ ــراض ه ــذه ال ـحــالــة األلـ ــم ،وال ـخــدر،
والوخز في الخنصر أو البنصر.

األلم في العنق والظهر
ً
يسبب النظر طويال إلى أسفل إلى أجهزة
إلكترونية األلم في العنق والظهر.
يوضح الدكتور أندرو وايت ،جراح عظام

ي ـشــارك فــي إدارة مــركــز الـعـمــود الـفـقــري في
مــركــز ديـكــونـيــس ال ـط ـبــي« :ت ـمــط الـعـضــات،
واألربـطــة ،واألوت ــار في عنقك وأعلى ظهرك.
ُ
تعتبر وضعية الجسم والوقت الذي تمضيه
في هذه الوضعية األهم».
يضيف الدكتور وايت أن هذا النوع من األلم
مؤقت وأنه ال يسبب مشاكل دائمة في الظهر
ً
أو العنق« .لكنه مزعج .وقد يؤدي أيضا إلى
تهيج العصب القذالي حيث يتصل العمود
الفقري بقاعدة الجمجمة ،ما يسبب الصداع»،
وفق هذا الجراح.

عالج لليد والمعصم
تشمل عــاجــات حــاالت اليد والمعصم
أخـ ـ ــذ اس ـ ـتـ ــراحـ ــة مـ ــن الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـمـ ـس ــيء،
واالستعانة برباط ،وتناول مسكنات ألم
ال تتطلب وصفة طبية مثل اإليبوبروفين
( )Advilواألسيتامينوفين ( )Tylenolلفترة
م ـحــدودة ،ومـمــارســة تمارين مــط األوت ــار،

ً
وأحيانا اللجوء إلى حقن الستيرويد.
ً
ّ
عليك أي ـضــا أن ت ـبــدل طــريـقــة استخدامك
األجهزة اإللكترونية .على سبيل المثال ،إذا
كان تدوين الرسائل النصية بإبهاميك يسبب
لك األلمَ ،
فلم ال تستعين بأصابعك األخرى في
الطباعة أو بقلم للكتابة الرقمية؟
تنصح الدكتورة روزنتال« :إذا كنت تعاني
ً
ً
ألـمــا أو تشوها فــي الـيــد ،فاستخدم األوام ــر
الـصــوتـيــة أو اسـتـعــن بـقـلــم عــريــض للكتابة
ال ــرق ـم ـي ــة ك ــي ت ـخ ـفــف اإلج ـ ـهـ ــاد ع ــن مـفـصــل
اإلبهام».
لـلـتـخـفـيــف م ــن أل ــم ال ـنـفــق الــرس ـغــي ،ع ـ ّـدل
وض ـع ـي ــة طـ ــاولـ ــة ع ـم ـل ــك ل ـت ـص ـبــح س ــاع ــداك
موازيتين لألرض ،ومعصماك مستقيمين وفي
خط واحد مع ساعديك ،ومرفقاك مسترخيين
ومنحنيين بزاوية  90درجة عند خصرك.
«بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،يـخـفــف اسـتـخــدامــك
الفأرة العمودية الضغط واإلجهاد عن يدك.
واحرص على إبقاء هذه الفأرة أمامك ال على
جانبك» ،حسبما تنصح الدكتورة روزنتال.

رادار
الوقوف ...فقدان الوزن وتراجع أمراض القلب
ً
م ـق ــارن ــة بــال ـج ـلــوس ،ي ـح ــرق ال ــوق ــوف ب ـعــض ال ـس ـعــرات
اإلضــافـيــة ،بمعدل  0.15سـعــرة كــل دقيقة .لكن ســرعــان ما
ً
يتراكم هــذا االخـتــاف الضئيل :ذكــر الباحثون أخـيــرا في
«المجلة األوروبية لطب القلب الوقائي» أن الشخص الذي
ً
يزن  65كيلوغراما قد يحرق  54سعرة إضافية في اليوم من
خالل الوقوف بدل الجلوس لست ساعات.
إذا افترضنا أنه تابع استهالك العدد نفسه من السعرات
ً
يوميا ،يعني ذلك أنه سيخسر نحو كيلوغرامين ونصف
كـيـلــوغــرام مــن وزن ــه بعد سـنــة .تشتق هــذه الـتـقــديــرات من
بيانات مأخوذة من  46دراسة مختلفة.
حللت دراســة منفصلة فيها أكثر من  2600شخص في
عمر الستين وما فوق تأثير قلة الحركة في خطر اإلصابة
بأمراض القلب .ذكر المشاركون مدة جلوسهم (في منتصف
األسبوع وفي أحد أيام العطلة) في بداية الدراسة ثم بعد
مرور سنتين .تابع الباحثون هؤالء األشخاص طوال تسع
ً
ً
سنوات تقريبا واكتشفوا أن الراشدين األكبر سنا الذين
ً
اعـتــادوا الجلوس ثــاث ساعات كحد أقصى يوميا كانوا
أقل عرضة للوفاة بسبب أمــراض القلب واألوعية الدموية

بنسبة ُ 33%من أولئك الذين جلسوا طــوال سبع ساعات
ً
يوميا .نشرت الدراسة في «المجلة األميركية للطب الوقائي»
في مارس .2018

تخفيف الرجفان األذيني بالحمية والرياضة
بالنسبة إلى المصابين بالرجفان األذيني ،قد يسمح فقدان جزء من
ال ــوزن ومـمــارســة التمارين الجسدية بتحسين أعــراضـهــم وفــق مراجعة
نشرتها «المجلة األميركية ألمراض القلب» في  7فبراير .2018
يشير الرجفان األذيني إلى اضطراب شائع في إيقاع ضربات القلب.
تترافق الحالة مع ارتعاش أو خفقان في القلب ،ما ُي ّ
سبب الدوار وضيق
ً
التنفس .تبرز أعراض أخرى أيضا ،من بينها التعب والضعف واإلغماء.
رصد الباحثون  10دراســات حللت استراتيجيات تهدف إلى التحكم
بالرجفان األذينيُ .و ِجدت أقوى األدلة في ثالث دراسات حول فقدان الوزن
وأربع دراسات أخرى حول التمارين الجسدية .شملت استراتيجيات فقدان
الــوزن حميات قليلة السعرات وتمارين معتدلة وارتبطت بتراجع حدة
نوبات الرجفان األذيني ومدتها .برز التحسن بشكل خاص لدى األشخاص
الذين خسروا  01%من وزنهم على األقل.
شملت ال ــدراس ــات الـمــرتـبـطــة بــالـتـمــاريــن الـجـســديــة خ ـطــوات متعددة
تتراوح بين المشي السريع والركض ألوقات متنوعة وبوتيرة مختلفة.
المحصلةّ ،
ّ
تبين أن ممارسة تمارين معتدلة أو مكثفة بانتظام ترتبط
في
بتحسين نــوعـيــة الـحـيــاة وت ــراج ــع أعـ ــراض الــرج ـفــان األذي ـن ــي .استنتج
الباحثون أن فقدان الوزن والرياضة يمكن أن ُي ّ
كمال عالجات أخرى للرجفان
األذيني ،بما في ذلك األدوية والجراحات.

توابل ةديرجلا

•
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سيارات

إنفينيتي  QX80الجديدة...

ملكة الجمال والتفاصيل

ةديرجلا .جربتها بدعوة من «البابطين»
يوسف العبدالله

جاء الجيل الثاني لعام  2018من إنفينيتي
 QX80الجديدة بتفاصيل جريئة شملت التصميم
األمامي والخلفي ،عالوة على تفاصيل حديثة
في مقصورتها الداخلية مليئة بالتحسينات
الجذابة أبرزها المرآة الذكية وغيرها من التقنيات
األخرى ،و«الجريدة» اختارتها لكم اليوم
إللقاء الضوء عليها من خالل صفحة السيارات
األسبوعية ،بعد دعوتها من شركة عبدالمحسن
عبدالعزيز البابطين ،الوكيل المعتمد والموزع
الوحيد لها ﻓﻲ الكويت.

بـ ـع ــد طـ ـ ــول ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ،وص ـل ــت
إنـفـيـنـيـتــي  QX80إلـ ــى ال ـكــويــت
لتعزز الوجود الرائد إلنفينيتي
فـ ــي ف ـئ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ــري ــاض ـي ــة
الفاخرة ومتعددة االستخدامات
( )SUVبالحجم الكامل.
وتنطلق إنفينيتي  QX80بلغة
التصميم "األناقة الساحرة" في
اتـ ـج ــاه ج ــدي ــد وج ـ ـ ــريء ،لـتــرســم
مالمح جمالية قوية ومعاصرة
ومهيمنة.
ُصـنــع ال ـطــراز الـجــديــد لتلبية
اح ـت ـيــاجــات م ـش ـتــري ال ـس ـيــارات
ال ـفــاخــرة ال ـي ــوم ،وي ـقــدم تفسيرا
أكثر حداثة للرفاهية والفخامة
لـ ـفـ ـئ ــة الـ ـ ـم ـ ــركـ ـ ـب ـ ــات الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدامـ ـ ــات.
وس ـ ـي ـ ـع ـ ـجـ ــب ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة
المشترون مــن أصـحــاب المالء ة
ال ـمــال ـيــة واإلن ـ ـجـ ــازات الـتـجــاريــة
ورواد األعـمــال ،ومعظهم لديهم
عائالت ويرغبون في االستفادة
من المساحة الفسيحة والنواحي
الـعـمـلـيــة ال ـمــرنــة وجـ ــودة القطع
ال ـم ـص ـنــوعــة ي ــدوي ــا والـتـصـمـيــم
ا لـ ـح ــد ي ــث واألداء ا ل ـم ـم ـيــز عـلــى
الطرقات.

 8سلندرات
تـ ـتـ ـمـ ـي ــز إ نـ ـفـ ـيـ ـنـ ـيـ ـت ــي QX80

بـمـقـصــورتـهــا الــداخـلـيــة الــراقـيــة
والــرح ـبــة مــن خ ــال م ــواد عالية
ال ـجــودة ،ولـمـســات صـنــع يــدويــة
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــات م ـت ـق ــدم ــة ل ـم ـس ــاع ــدة
ال ـس ــائ ــق .وع ـب ــر ن ـظ ــام الـتـعـلـيــق
القوي والمصمم لتعزيز الراحة،
إض ــاف ــة إل ــى األداء ال ـم ـت ـقــدم من
ال ـ ـم ـ ـحـ ــرك بـ ـثـ ـم ــان ــي س ـ ـل ـ ـنـ ــدرات
س ـعــة  5.6لـ ـت ــرات ،تـمـنــح QX80
الجديدة للسائقين شعورا مؤكدا
بالتحكم والـثـقــة أث ـنــاء الـقـيــادة،
فضال عن تزويدها بناقل حركة
أوتوماتيكي من  7سرعات.
وت ـم ــت تــرق ـيــة ن ـظ ــام ال ـتــرف ـيــه
ف ــي الـ ـج ــزء ال ـخ ـل ـفــي م ــن ،QX80
حـ ـي ــث ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـشـ ــاشـ ــات عــال ـيــة
الوضوح واجهة ألجهزة االتصال
والترفيه ،كما يدعم النظام حاليا
 31لغة ،مقارنة بثالث لغات في
الطراز السابق من .QX80

وجهتك وتعزيز رحلتك بأكملها
مــع مــزايــا الـمــاء مــة الـتــي تعينك
على القيادة بكل سهولة.

(تصوير جورج ريجي)

«البابطين»

تقنيات حديثة
تتوافر  QX80اآلن بمجموعة
ُ
من التقنيات التي تعلم السائق
ب ـحــالــة م ـح ـي ـطــه ،وت ـس ــاع ــده في
تـ ـجـ ـن ــب الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة
وتـخـفـيــف تــأثـيــر رتــابــة الـقـيــادة
ف ــي ظـ ــروف مـعـيـنــة .تـشـمــل هــذه
ال ـت ـق ـن ـي ــات :ن ـظ ــام ال ـت ـح ــذي ــر مــن
م ـ ـغـ ــادرة حـ ـ ــارة ال ـس ـي ــر وم ـن ـعــه،

والتقنية الذكية لتثبيت السرعة،
وتقنية التحكم لترك مسافة آمنة،
ون ـظ ــام ال ـت ـحــذيــر ال ـت ـن ـبــؤي قبل
االصطدام األمامي ونظام الفرملة
ال ـ ـطـ ــارئـ ــة ف ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت الـ ـت ــوج ــه
األمـ ــامـ ــي ون ـ ـظـ ــام ال ـت ـح ــذي ــر فــي
المناطق العمياء  /نظام التدخل

السيارة شملت تغييرات
في التصميم
شاشات مدمجة
الخارجي األمامي
ت ـ ـ ــأ ت ـ ـ ــي  QX80بـ ـش ــا شـ ـتـ ـي ــن
والخلفي...
م ـ ــزدو جـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن  QHDق ـ ـ ـيـ ـ ــاس 8
ومقصورتها الداخلية
بوصات مدمجة بنظام إنفينيتي

ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـع ـم ـي ــاء ون ـظ ــام
التدخل لمنع التصادم الخلفي.

الشبك األمامي
بالقوس المزدوج
ي ـ ـ ـجـ ـ ــذب الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــك األمـ ـ ــامـ ـ ــي
بــالـقــوس ال ـمــزدوج األكـثــر طوال
وعرضا االنتباه بفضل الكروم
وأس ـ ـ ـلـ ـ ــوب الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــات ث ــاث ـي ــة
األب ـعــاد .انطلق بسالسة أكبر،
حيث يلتقي التصميم المعاصر
بأعلى معايير الراحة في رحلتك.

تجربة ةديرجلا.

بمحرك  8سلندرات
بسعة  5.6لترات
وناقل حركة
أوتوماتيكي  7سرعات

™ InTouchل ـ ـمـ ــزا يـ ــا ا ل ـم ــا ح ــة
والمالء مة واألم ــان والترفيه في
نظام متقدم في لوحة التجهيزات
المركزية.
وتعزز خدمات المالءمة عملية
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة الـ ـقـ ـص ــوى مـ ــن وق ــت
القيادة ،حيث تقدم لك إنفينيتي
 ™InTouchالعديد من التطبيقات
داخ ــل ال ـس ـيــارة ،مــع ال ـق ــدرة على
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــك بـ ـت ــذك ــر
إعدادات المقاعد والموسيقى.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـن ـ ـظـ ــام إن ـف ـي ـن ـي ـت ــي
™  InTouchأن ي ـ ـسـ ــا عـ ــدك فــي
العثور على العناوين واألمــاكــن
ذات األه ـم ـي ــة ،وتــوج ـي ـهــك نحو

وفــي الحديث عــن "البابطين"،
فقدأﺳﺴت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ البابطين ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  1948ﺑﻬدﻑ ﺗقديم ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻟذﻱ ﻳﺤﺘذﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍالﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤطﻠﻖ ﻭﻛﺴب ﺳﻤﻌﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟكــوﻳت وﻓﻲ ﻣﻨطقة
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳط.
اليوم تظلل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ البابطين
ا لـ ـع ــد ي ــد ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋدﺓ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘل ـ ــف ال ـق ـطــاعــات ،وتـمـتــد
ﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ الواليات المتحدة
األميركية وحتى ﻣﻨطﻘﺔ الشرق
ﺍﻷﻗﺼﻰ.
وم ـنــذ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ قـبــل أﻛﺜﺮ منذ
 ٧٠ع ــا م ــا ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ا لـبــا بـطـيــن
ال تــدخــر ج ـهــدا لـتـحـقـيــق أفـضــل
اإلنجازات بفضل استراتيجيتها
ال ـ ـمـ ــرنـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،وا ل ـ ـتـ ــي
تشمل  -ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ،تكنولوجيا
المعلومات ،االستثمار والعقارات،
والـ ـتـ ـم ــوي ــل والـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــع ،حـيــث
يعتبر قطاع السيارات ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ والمحببة
بشغف فــي الـكــويــت ،إﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.
ﻭﺗﻔﺨﺮ ش ــرك ــة عـبــدالـمـحـســن
ع ـبــدال ـعــزيــز الـبــابـطـيــن ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﺄنها الوكيل المعتمد
ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ا ل ــو ح ـي ــد ﻓﻲ ا ل ـكــو يــت
للعديد ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ،
مـ ـ ـث ـ ــل" :ﻧﻴﺴﺎﻥ ،وإ نـ ـفـ ـيـ ـنـ ـيـ ـت ــي"
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ م ـثــل" :ﺭﻳﻨﻮ
ﻭﺳﺘﺮﻭﻳﻦ".

مساند الرأس النشيطة

دع مساند الرأس النشيطة للمقاعد األمامية
تدعمك إلــى أبعد مــدى .وفــي حــال وقــوع حــادث،
يمكن لـهــذه المساند الـتـحــرك نحو األم ــام فــورا
إلعـطــاء دعــم إضــافــي لــرأســك والـحــد مــن التأثير
على رقبتك.

أحزمة المقاعد

ثقة ...وغرور على الطريق
ً
لــم يكن حــاضــرا فــي تجربة قـيــادة إنفينيتي QX80
الجديدة ،وبعد وصولها الى الكويت سوى استفهامات
كثيرة وراء قـيــادة هــذه المركبة الـتــي يسبق جمالها
تفاصيلها المليئة بالحكايات ،والتي سرعان ما تدخل
قلب قائدها لذكائها وجمالها التي سرعان ما تفرض
على المارة قبل ضيوف مملكتها بالثقة الكاملة لتبدو
مغرورة بكمالها على الطريق.
ففي قيادة إنفينيتي  QX80الجديدة وبدعوة خاصة
من شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين ،الوكيل
المعتمد ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻉ الوحيد لها ﻓﻲ الكويت ،هو بال شك
الـحــديــث عــن ال ـقــوة والـهـيـبــة وال ـث ـبــات بـكــل مــا تحمله
الحروف من معان لتلك الصفات التي تكون أقرب للذهن
أثناء قيادتها ،فعلى الرغم من تجهيزها بمحرك شرس
وقوي ،إال أن هيبتها تجعل لقائدها مساحة للتواضع
مــع مــركـبــات الـطــريــق والـشـعــور بالشفقة عليهم ،بعد
تزويدها بمحرك سريع جــدا يتجاوز سرعة الوصول
الى  100كلم في ثوان تصل الى نحو  3فقط.
ولعل الحديث عن استهالكها للوقود أمر مهم ،فعلى
الرغم من الخروج بها خالل  3أيام بخزان كامل للوقود،
ً
فإن ذلك لم يكن سببا في استهالكها للوقود! بل كانت
ذات اسـتـهــاك اق ـت ـصــادي ،رغ ــم ق ــوة محركها وأدائ ـهــا
الشرس على الطريق.

استعد لكل االحتماالت مع أفضل ما أنتجته
تكنولوجيا السالمة .إذا اكتشفت  QX80فرملة
طارئة أو الخاصية الذكية لتعزيز المكابح ،تشد
أحــزمــة الـمـقــاعــد مــع خــاصـيــة اسـتـشـعــار مــا قبل
االصطدام ،لتحسن تحكمك ولتجعلك مستعدا.

المرآة الذكية

يمكن رؤي ــة مــا وراء الــركــاب واألمـتـعــة وظلمة
الليل بمنظر واضح عند رجوعك للخلف .وبلمسة
على زر التبديل تتحول المرآة الداخلية إلى شاشة
 LCDمــدمـجــة تمنحك مـنـظــرا م ـعــززا مــن كــامـيــرا
خلفية عالية الدقة بزاوية عريضة.
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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

10

بابلو إسكوبار

كلمة السر

 - 5قط (م) – تجدها في (النجوم).
 - 6العيب (مبعثرة) – صديق.
 - 7شهر سيرياني يقابل يوليو
– يبذل ما في وسعه.

 - 8فنانة ومطربة راحلة أفالمها
تحمل اسمها .
 - 9يعادل – أرفض .
 - 10مـتـشــابـهــان – ال ـل ــوح ال ــذي

كتب عليه أسـمــاء أصـحــاب أهل
الكهف.

ً
مهنيا :كل مشروع تفكر فيه يحتاج إلى وسائل تنفيذ
إلنجازه.
ً
عاطفيا :يسمح لــك غياب الحبيب بــإعــادة النظر في
عالقتكما.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـمــتــع بـشـعـبـ ّـيــة وت ـت ــاح ل ــك ف ــرص غير
اعتيادية.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :الحظ يحالفك في مختلف أعمالك فاستفد
من الفرصة.
ً
عاطفياّ :
تحول جذري في عالقتك مع الشريك قد
ً
يكون إيجابيا.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ــواج ــه ن ـف ــورا م ــن أح ــد األهـ ــل لكنك
تستوعبه بحكمتك.
رقم الحظ.9 :

sudoku

 - 1فنانة سورية (م).
 - 2فيلم لشكري سرحان وتحية
كاريوكا.
 - 3أرج ــع إل ــى الـخـلــف – الجمع
من «هانم».
 - 4لـعــرض األف ــام فــي السينما
– للنداء.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

6
9
4
7
1
8
3
5
2

ً
عموديا:

ً
مهنيا :تضعف أمامك مكانة الفريق المنافس وتنطلق
بقوة.
ً
ّ
عاطفيا :أجواء مربكة بينكما ولن تتغير إال بالمصارحة
ّ
والتفهم.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تترك أث ــرا طيبا أينما حللت ألنــك تصغي
لآلخرين.
رقم الحظ.8 :

ً
مهنيا  :نمط عملك يـفــرض نفسه عليك لكنك تغيره
نحو األفضل.
ً
عــاطـفـيــا :يحصل لـقــاء يحملك إل ــى الـغـيــوم ويجعلك
ً ً
حالما جدا.
ً
ً
اجتماعيا :تنتمي إلى ّ
تجمع قد يكون سياسيا وتكون
فاعال فيه.
رقم الحظ.2 :

7
3
5
9
2
6
4
8
1

 - 1ممثلة سورية قدمت مسلسل
«أشواك ناعمة» .
 - 2أبــو األنـبـيــاء ( عليه الـســام)
– حب .
 - 3شاتم (مبعثرة) – الجمع من
«ولد».
 ....( - 4ج ــا س ــم) ن ـج ــم ا ل ــدرا م ــا
القطرية.
 - 5للنفي – فسر – عندنا .
 - 6التي يوجه إليها اتهام (م) –
متشابهان.
 - 7ج ـلــود بـعــض ال ـح ـيــوانــات –
قلب نخلة.
 - 8ح ـ ـ ــروف م ـت ـشــاب ـهــة – ن ـفــاذ
بشدة .
 - 9يشرب (م) – يفاخر (م).
 - 10عابر – مديد (مبعثرة).

 21مارس  19 -أبريل
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مليار
شهرة
مجلة
تصنيف
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ترويج
في
زعيم
عملية
فرار
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زرع
حقل
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فلك

sudoku

ً
من  12حرفا وهي اسم أكبر تاجر مخدرات راحل
في العالم.
ة
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القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :تبدو متحمسا فــي اتـخــاذ الـقــرارات مــا يضر
بمصلحتك.
ً
عاطفيا :يحمل الفلك إليك هدايا ولقاء ات عذبة تفرح
قلبك.
ً
ّ
وتصرح عن آرائك بصدق.
اجتماعيا :تتخطى المخاوف
رقم الحظ13. :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :قد تواجه نتائج مخيبة إن لم تقم بمجهود
كاف في عملك.
ً
ٍ ً
عاطفيا :تسعد كثيرا في هذه األيــام ألن الحبيب إلى
جانبك.
ً
ّ
بجدية
اجتماعيا :مصالح عائلية تحتاج إلى أخذها
واهتمام.
رقم الحظ.16 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
مهنياٌ :
فتضطر إلى الخضوع
أمر ما يعاكس برجك
إلرادة خارجية.
ً
عــاطـفـيــا :تستريح مــن ضـغــط كبير بـعــد أن تتفاهم
مع الشريك.
ً
اجتماعيا :تنسى المشاكل الماضية وتــرى الحياة
بإيجابية.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا :أمورك إلى انفراج وتبشر بالخير والنجاح.
ً
عاطفيا :المواجهة مع الشريك انتهت وحــان الوقت
للمصالحة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـل ـ ّـم أح ـ ـ ــداث ب ـم ـقــرب ـيــن وت ـس ـع ــى إل ــى
مساعدتهم.
رقم الحظ3. :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

مـهـنـيـ ًـا :ال ـتــواصــل مــع زبــائـنــك أم ــر م ـهـ ّـم كــي يـتـطـ ّ
ـور
عملك ويزدهر.
ً
عاطفيا :ثمة ضــرورة إلعــادة ترتيب أوضاعكما قبل
اتخاذ قرار.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :يـ ـض ــاع ــف األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء اه ـت ـم ــام ـه ــم بــك
ويحيطونك بعناية.
رقم الحظ.17 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يساعدك الفلك على حلحلة تعقيدات واالنطالق
ّ ً
مجددا.
ً
ً
ّ
تضطر إلى التأقلم راهنا مع الظروف التي
عاطفيا:
تواجه الحبيب.
ً
اجتماعيا :يحاول أحد األصدقاء التسلط عليك بآرائه
لكنك تمنعه.
رقم الحظ.19 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :بلبلة في أمور مالية ينبغي توضيحها من
دون تأخير.
ً
ّ
ويتحول إلى
عاطفيا :يترجم أمامك بعض األحــام
واقع ملموس.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـســاعــدك ال ـظــروف على تسوية نــزاعــات
مع األهل.
رقم الحظ.6 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
نقاشات حول أمور إدارية تؤخر العمل.
مهنيا:
ّ
ً
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :تــوقــع ل ـقــاء ج ــدي ــدا أو ت ـقــاربــا مــع شخص
تميل إليه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـقــدم عـلــى تـســويــات عائلية بـكــل محبة
ومن دون ّ
تردد.
رقم الحظ.11 :
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٢٩

سفاري

تركيا...

تروي للعالم حكاية الطبيعة الساحرة

المشبعة لنهم السائحين وشغفهم
قبلة سياحية تزخر بالجمال ومن أفضل الوجهات ِ
آمال أبو غنية

إسطنبول تجمع
الغرب والشرق
وتمثل حلقة وصل
بين آسيا وأوروبا

أزمير تمتاز
بطابعها الريفي
الرائع ومعالمها
وفنادقها وأسواقها
الحية المزدحمة

ً
بهويتها الخاصة ،وموقعها الفريد جسرا بين
أوروبا وآسيا ،وطبيعتها الخالبة وسبل الترفيه
الــرائـعــة الـتــي تمأل أرجــاء هــا ،تتربع تركيا على
قائمة الـبــاد السياحية ،الـتــي ذاع صيتها بين
الكثير من محبي السفر والترحال ،إذ تزخر بعدد
ً
من المدن الساحلية المهمة ،نظرا إلــى موقعها
على ساحل البحر المتوسط والبحر األسود ،إلى
جانب البحار التي تمر بها.
ً
ً
ً
وتبقى تركيا خـيــارا صــائـبــا دوم ــا لمن يريد
العيش في أجــواء تاريخية تربطه بفترة زمنية
مـهـمــة كــانــت فـيـهــا إسـطـنـبــول عــاصـمــة للخالفة
اإلســام ـيــة بـمــا تــركـتــه مــن آث ــار خــالــدة وقـصــور
ف ـ ــاخ ـ ــرة ،وت ــربـ ـط ــه ك ــذل ــك ب ــال ـت ـم ــدن والـ ـح ــداث ــة
ال ـح ـض ــاري ــة ،ال ـت ــي اكـتـسـبـتـهــا ال ــدول ــة الـتــركـيــة
ً
ً
وتطورها اقتصاديا وسياسيا بحكم أنها جزء
من أوروبا وآسيا في آن واحد.
بدعوة من شركة الخطوط الجوية التركية،
بــالـتـعــاون مــع شــركــة  ،١Allinoneسـبــرنــا أغ ــوار
هــذا البلد الساحر ،ومناطقه الخالبة ،في رحلة
سياحية ترويجية ،اتسمت بدقة التنظيم وحسن
الــرعــايــة ،واالسـتـضــافــة ،لننقل إلــى العالم جمال
تركيا ،بصفتها إحدى أشهر الوجهات السياحية
ً
ً
ً
العالمية ،ومكانا محببا لماليين السياح سنويا،
إذ تمتاز بطقسها المعتدل اللطيف ومناظرها
الطبيعية الـخــابــة ،إضــافــة إلــى الـفـنــادق واآلثــار
والـقـصــور والمتاحف الـتــي تجمع فـنــون الشرق
ً
والغرب ،فضال عن جمال مدنها وعمارتها المميزة
ومـطـبـخـهــا الـغـنــي بـشـتــى األط ـب ــاق والـحـلــويــات
وال ـمــأكــوالت ،كما تعد وجـهــة سياحية مناسبة
لرحالت األفراد واألزواج والعائالت.
وص ـل ـنــا إل ــى م ـطــار أت ــات ــورك ف ــي إسـطـنـبــول،
المدينة األسطورية التي ينبغي أن تبدأ حكاية
الـسـيــاحــة الـتــركـيــة الـخــرافـيــة مـنـهــا ،فـهــي تجمع
لزائرها الغرب والشرق ،وتمثل حلقة وصل بين
آس ـي ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وتـمـتـلــك

أزمير

وجهة الكويتيين للسياحة واالستثمار
غدت تركيا قبلة للكويتيين الراغبين في االستمتاع بأجوائها ومعالمها وتاريخها
ً
وتراثها ،فضال عن أنها صارت مالذهم اآلمن لالستثمار من األفراد واألسر والشركات،
في ظل تزايد االضطرابات في دول مثل مصر وسورية ولبنان ،والتي كانت تمثل في
السابق ،إلى جانب دبي ،وجهات تقليدية ألهل الكويت.
ً
وتسعى تركيا لتحقيق زيادة مطردة في أعداد القادمين إليها سنويا ،وتركز بشكل
ً
خاص على دول الخليج النفطية التي يفضل كثير من أسرها السفر إلى تركيا ،عوضا
ً
عن دول أوروبا والواليات المتحدة ،نظرا إلى القرب الجغرافي وتشابه العادات والتقاليد.
وكشف تقرير سياحي ،العام الماضي ،عن ارتفاع عدد السياح الكويتيين إلى تركيا
بنحو  20.5في المئة في النصف األول من  2017مقارنة بـ.2017
ً
كنوزا سياحية ال تقدر بثمن ،جعلتها على الئحة
أكـثــر الــوجـهــات السياحية المحببة ،الـتــي تلقى
ّ
ً
ً
إقـبــاال واسـعــا من المسافرين ،ويتجلى جمالها
ّ
في بناء "آيا صوفيا" الذي تــدرج من كنيسة إلى
جامع إلى متحف ،ليختزل رسومات المسيحية
ولوحاتها المبهرة مــع هيبة الـمــآذن اإلسالمية
ً
وبــاقــة مــن الـفــن ال ــذي يستحق أن يـكــون متحفا
يقصده القاصي والداني ،لتصبح واحدة من أجمل
التحف المعمارية في الشرق.

أزمير
ث ــم انـتـقـلـنــا بــال ـط ـيــران ال ــداخ ـل ــي إل ــى منطقة
أزمير الكائنة على الساحل الغربي لتركيا ،وهي
من أهم وأكبر المدن في البالد ،وتمتاز بالطابع
الــريـفــي الــرائــع ،ومعالمها وفـنــادقـهــا وأســواقـهــا
ُ
ال ـح ـي ــة ال ـم ــزدح ـم ــة ،وتـ ـع ــد م ـن ـط ـقــة ال ـكــورن ـيــش
"ك ـ ــوردون ب ــوي ــو" أك ـبــر مــركــز لـتـجـمــع ال ـعــائــات
للتنزه واالستجمام ،وتحيطه المطاعم والمقاهي
والـفـنــادق ذات اإلطــالــة الـســاحــرة على البحر،
ويـقــع فيه ال ـبــازار الـقــديــم أو مــا يـعــرف بسوق
"كـيـمـيــرالـتــي" ،ال ــذي يـضــم ع ـشــرات الـمـحــات،
التي تبيع المجوهرات واالكسسوارات وأسواق
الخضار والسمك والـبـهــارات والمصنوعات
اليدوية ،كما تنتشر فيه عشرات المطاعم التي
تنبعث منها رائحة الكباب التركي اللذيذ.
وك ــان مـمــا زاد روع ــة الــرح ـلــة أن ـنــا نزلنا
فــي فندق سويس أوتـيــل غــرانــد (Swissotel
 ،)Grandالذي يوفر إطاللة على بحر إيجة،
ً
وي ــوف ــر غ ــرف ــا م ــع أج ـه ــزة تـلـفــزيــون حديثة
وسبا ،مع مسابح داخلية وخارجية ،كما
يوفر لراحة الضيوف صالة عصرية ُم ّ
جهزة
بمرافق لألعمال واألثاث ذي الجودة العالية.
ـوي غــرفــه ال ـع ـصــريــة ع ـلــى نـظــام
وت ـح ـتـ ّ
تكييف ودشات وأجهزة تلفزيون مع قنوات
فـضــائـيــة ،وخــدمــة ال ــواي ف ــاي المجانية،
ويصنف المكان على أنه األفضل قيمة في
إزمير ،فضيوفه يحصلون على مزايا أكثر
مقابل ما يدفعونه ،مقارنة مع أماكن إقامة
أخرى في المدينة.

بودروم
ث ــم ان ـت ـق ـل ـنــا بــال ـحــاف ـلــة إلـ ــى مـنـطـقــة
بــودروم ،ويمتاز الطريق إليها بالطبيعة
الـ ـس ــاح ــرة وال ـج ـب ــال،
وال ـب ـي ـئ ــة ال ـســاح ـل ـيــة
ح ـ ــول ه ـ ــذه ال ـج ـب ــال،
ون ــزل ـن ــا ف ــي مـنـتـجــع
البازار المصري

 Mandarin Orientalالمذهل الذي يطل على بحر
إيجه بودروم حيث األحالم تتحقق.
ويعتبر هــذا الفندق الفاخر مــن فئة الخمس
ً
نـ ـج ــوم م ـ ـ ــاذا م ــع شــاط ـئ ـيــن خ ــاص ـي ــن وم ــراف ــق
ترفيهية ممتازة ،إذ يدعو نــزالء ه إلى االستلقاء
واالسترخاء وتذوق اللحظة ،ومع موقع شاعري
ً
ً
في  ،Paradise Bayيقدم الفندق مزيجا جذابا من
األناقة والصفاء والراحة من فئة الخمس نجوم.

فندق شنغري  -ال بوسفور
ومــن "بـ ــودروم" عــدنــا أدراج ـنــا إلــى إسطنبول
ب ـط ـيــران داخـ ـل ــي ،ونــزل ـنــا ه ــذه ال ـم ــرة ف ــي فـنــدق
شنغري -ال بوسفور ،Shangri-La Bosphorus
ً
وهو فندق عريق جدا يقع على الساحل األوروبي
لـلـبــوسـفــور بـيــن قـصــر دول ـمــة بـهـجــة والمتحف
ً
ً
البحري ،ويضم مسبحا داخليا و"سبا  ،"CHIكما
ً
يقدم غرفا مزينة بأناقة مع وسائل راحة عصرية،
وتتميز بديكور عصري مع لمسات آسيوية.
وي ـت ـض ـمــن س ـبــا  CHIال ـم ــوج ــود ف ــي ال ـف ـنــدق
ً
ً
ً
ً
مسبحا داخـلـيــا ُمــدفــأ ،وســاونــا وحـمــامــا تركيا
ً
تقليديا ،وحوض استحمام ساخن وغرف بخار،
كما تتوافر أجنحة "سبا" خاصة.

ً
الــذه ـبــي وب ـحــر م ــرم ــرة ،ال ــذي ك ــان م ــرك ــزا لحكم
السالطين العثمانيين طــوال مئات من السنين،
ً
وص ــوال إلــى قصر دولـمــة بهجة ،ال ــذي ُيـقــال إنه
أفـخــم وأغـلــى القصور فــي الـعــالــم ،حيث يمكنكم
الغوص في عالم األبهة والذهب والثريات الفخمة
وال ــديـ ـك ــورات ال ـمــزرك ـشــة ف ــي قـسـمــي الـحــرمـلـيــك
والسالمليك.

تقسيم
كما زرنا ساحة تقسيم الشهيرة ،حيث يمكن
االنطالق إلى عالم التسوق في شارع االستقالل
الــذي ُيـعــد أشـهــر ش ــوارع إسطنبول ،ويحيط به
عشرات الفنادق والمطاعم والمقاهي الملتحفة
بالمباني القديمة األثــريــة .وك ــان لنا مــوعــد مع
ال ــرح ــات ال ـب ـحــريــة ال ــرائـ ـع ــة ،ح ـيــث اصـطـحـبـنــا
ال ـم ـن ـظ ـمــون ع ـلــى ي ـخ ــوت رائـ ـع ــة ،وت ـجــول ـنــا في
"البوسفور" الــذي يلتقي هو ومضيق الدردنيل
َ
قاسمين بذلك تركيا إلى قسمين
مع بحر مرمرة،
أوروبي وآسيوي.

باقة ورد
بــا قــة ورد يستحقها و ك ـيــل التسويق
ب ــالـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة يــاس ـيــن
سلجوكلو ،والرئيس التنفيذي في شركة
 Allinone1ميليس إيكين ،ومدير عمليات
الشركة عبدالله عرين ،على جهودهم في
تسهيل مـهـمــة الــوفــد اإلع ــام ــي ،وتــوفـيــر
اإلمكانات الالزمة ألداء عملهم على أكمل
وجه.

شنغري  -ال بوسفور

البازار المصري
ً
واشتمل برنامجنا أيـضــا على زي ــارة الـبــازار
الـمـصــري ،وال ـســوق الـمـغـلــق ،ومنطقة السلطان
أح ـ ـمـ ــد ،وه ـ ــي الـ ـح ــي ال ـ ـ ــذي ي ــوص ــف ب ــأن ــه قـلــب
إس ـط ـن ـبــول ال ـن ــاب ــض ،وي ـض ــم عـ ـش ــرات ال ـف ـنــادق
والمحالت والمطاعم ومحالت الشاورما التركية
الـلــذيــذة ،وينقلكم فــي أزقـتــه المرصوفة الضيقة
وس ــال ـم ــه األث ــري ــة وأب ـن ـي ـتــه األن ـي ـق ــة إلـ ــى رحـلــة
استكشاف لمعالم إسطنبول الشهيرة ،كما يمكن
ً
الذهاب مشيا على األقدام باتجاه جسر غالطة أو
الجامع األزرق المهيب بمآذنه األنيقة المضاء ة
ّ
ً
لـيــا ،أو إلــى قصر تــوب كابي المطل على القرن

الخطوط الجوية التركية
هي شركة طيران وطنية تركية ،يقع مقرها الرئيسي
في إسطنبول ،أكبر المدن التركية ،وتتخذ من مطار
ً
أتاتورك الدولي مركزا لعملياتها.
وتقدم الخطوط التركية خدماتها ألكثر من 290
وجهة في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية،
ً
كما تعد عضوا في تحالف ستار العالمي.
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«اليسرة فاشن» افتتحت  6محال جديدة في «الكوت»
ً
انسجاما مع استراتيجية النمو التوسع التي تتبعها
الشركة في السوق اإلقليمي ،أعلنت "اليسرة فاشن" ،إحدى
ً
إقليميا
الشركات الرائدة في مجال األزياء وبيع التجزئة
التي توفر أكثر من  60عالمة تجارية فاخرة من األزياء
واألحذية واالكسسوارات ،افتتاح  6محال جديدة في مجمع
الكوت خالل شهر أبريل للعالمات التالية :أون تايم ،فوسيل،
 ،DKNYكول هان ،كومفورت زون وتريومف.
ً
وتعليقا على ذلك ،قال المدير العام لقطاع الكويت بالل الزر:
ً
"نحن فخورون جدا بإطالق عالماتنا التجارية في مجمع
الكوت الذي يتميز بموقع حيوي لتوفير تجربة تسوق
ممتعة للعمالء من خالل تقديم أفضل العروض والمنتجات
وخدمة العمالء وتصميم المحال.
من جهتها ،قالت الرئيسة التنفيذية للشركة ،أسيل عطار:
ً
دائما على توفير تجربة تسوق رائعة للعمالء ،ومن
"نحرص
خالل افتتاح محال جديدة في مجمع الكوت سنكون أقرب
إليهم أكثر.
افتتاح متجر كومفورت زون

افتتاح متجر كول هان

بالل الزر ونيكول دويمنز وأسيل عطار يفتتحون متجر DKNY

صورة جماعية

جانب من معروضات DKNY

نيكول دويمنز وأسيل عطار أثناء قص شريط متجر فوسيل

قص شريط متجر تريوف

أسيل عطار تتوسط فريق عمل «كومفورت زون»

دار العثمان ّ
تكرم حفظة القرآن الكريم
أقامت دار العثمان حفل تكريم طالب دورة
ال ـم ــرح ــوم ع ـبــدال ـلــه عـبــدالـلـطـيــف الـعـثـمــان
لتحفيظ القرآن الكريم السابعة ،برعاية وزير

الـعــدل وزي ــر األوق ــاف رئـيــس مجلس إدارة
الهيئة ا لـعــا مــة لـشــؤون القصر المستشار
د .فهد العفاسي.

تكريم عمر وبدر عبدالله العثمان

أمل وشيخة الطيب

طالبات االبتدائي والمتوسط

بدر العطوان

وقــد نــاب عــن الــوزيــر الـمــديــر الـعــام للهيئة
بــراك الشيتان ،وشــارك في الــدورة أكثر من
 100طالب وطالبة.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ً
ً ً
جمال الردهان :في «عبرة شارع» سأكون مختلفا شكال ومضمونا

ً ً
يسجل حضورا مهما عبر أثير اإلذاعة من خالل مسلسل «اإلمام الشافعي»
محمد جمعة

يسجل الفنان جمال الردهان حضوره خالل شهر
رمضان هذا العام عبر مسلسل «عبرة شارع»،
وفي الدراما اإلذاعية بـ«اإلمام الشافعي» ،بينما
مازال يفكر في إطاللته المسرحية بعيد الفطر.

ينتظر الفنان جمال ا لــرد هــان الموسم الرمضاني
للوقوف على ردة فعل الجمهور تجاه إطاللته الدرامية
من خالل مسلسل "عبرة شارع" ،بمعية الفنانة القديرة
سعاد عبدالله ،ونخبة من النجوم.
وسـجــل الــردهــان حـضــوره عبر أثـيــر إذاعــة
ال ـكــويــت ف ــي الـمـسـلـســل ال ـتــاري ـخــي "اإلم ــام
الـشــافـعــي" ،وي ــدرس عــروضــا مسرحية
ع ـ ـ ــدة ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى إطـ ــال ـ ـتـ ــه خ ــال
ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـق ـبــل ،ال ــرده ــان تـحــدث
إ لــى "ا لـجــر يــدة" عــن نشاطه وفيما يلي
التفاصيل.

الدراما
بـ ــدأ الـ ــردهـ ــان ح ــدي ـث ــه ع ــن م ـش ــروع ــه ال ــدرام ــي
الرمضاني ،السيما مع اللوك الــذي سيطل به،
قائال" :حرصت على أن أتعايش مع الشخصية
ليس فقط من ناحية األداء ،ولكن أيضا على
صعيد الشكل ،ويتطلب الدور هذا اللوك".
وأضاف ان "النخبة التي تشارك في عبرة
شارع للمرة األولى منذ فترة طويلة لم
ي ــأت تجمعها مــن ف ــراغ،
وإنـمــا

جمال الردهان

إيمان بما كتبه المؤلف المميز د .حمد الرومي الذي
صاغ أحداث العمل بحرفية عالية".
وتابع" :شهد العمل منافسة راقية يظلها الحب بين
نخبة من الزمالء الذين اعتز بالتعاون معهم جميعا،
وحرص كل فنان على أن يتعايش مع الشخصية التي
يجسدها ،وكانت النتيجة كم االبداع الذي سيفيض من
(عبرة شارع) خالل شهر رمضان".
واردف" :هــذا الكم من النجوم في العمل كان حافزا
لتقديم االفضل ،فقط كنا نتنافس في األداء المتقن"،
مشيرا إلى أن الخالصة من دوره في العمل تأكيد أن
وراء كل رجل عظيم امرأة.
يذكر أن "عبرة شارع" تأليف د .حمد الرومي ،وإخراج
منير الزعبي ،وبطولة النجوم سعاد عبدالله ،ومحمد
الـمـنـيــع ،وداوود حـسـيــن ،وج ـمــال ال ــرده ــان ،وباسمة
حـ ـم ــادة ،وع ـبــدال ـلــه ال ـ ـبـ ــارون ،وه ـبــة الـ ـ ــدري ،وفــاطـمــة
الصفي ،وعبدالمحسن القفاص ،وعبدالله الـطــراروة،
وليلى عبدالله ،ولولوة المال ،وأسامة المزيعل ،ونواف
العلي ،وأميرة النجدي ،وسعود بوعبيد ،ونورا ،وغرور،
وحسن الشماسي ،وأحمد عبدالنبي.

ومـحـمــد الـعـلــوي ،إلــى جــانــب مجموعة مــن الفنانين
ا لـشـبــاب ،و مــن تأليف الكاتب المصري السيد عامر،
وإخراج يوسف الحشاش".
واستطرد" :يتناول العمل سيرة اإل مــام الشافعي،
تلك الشخصية التي لها ثقلها في التاريخ اإلسالمي،
وأجـســد إح ــدى الشخصيات ضمن الـسـيــاق الــدرامــي
للعمل ،وسـعـيــد بــالـتــواجــد عـبــر أثـيــر إذاع ــة الـكــويــت،
السيما أن اإلذاعــة بيتنا األول الذي انطلقنا منه الى
الساحة الفنية لنقدم عدة أعمال درامية".
وتابع" :داخل هذا الصرح تتلمذنا على أيدي أساتذة
كـبــار ،لــذلــك أجــد متعة فــي المشاركة بــأعـمــال إذاعـيــة
السـيـمــا خــال شـهــر رم ـضــان" ،متوجها بالشكر إلــى
الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد المبارك
لدوره في تنشيط اإلذاعة.
امــا عــن جــديــده المسرحي مــع اق ـتــراب مــوســم عيد
الفطر ،فقال" :بين يدي مجموعة من العروض ما زلت
أفكر فيها ،ولم أحسم أمــري بعد ،والشــك أن المسرح
مهم لكن أيضا انتقاء المناسب وما يرضي طموحي".

دور اإلذاعة
ومن الدراما إلى اإلذاعــة ،حيث يشارك الردهان في
بطولة المسلسل التاريخي "اإلم ــام الشافعي" ،وثمن
الدور الذي تلعبه اإلذاعة في إثراء الفكر وفتح
آفاق المستمعين على عوالم جديدة.
وعن هذه الخطوة قال" :العمل من بطولة
الفنانين سليمان الياسين ،وأحمد مساعد،
وعـبـيــر ال ـج ـنــدي ،ود .فـهــد الـعـبــدالـمـحـســن ،وسـمــاح،

أشاد بنص الكاتب حمد الرومي
وبالتعاون مع نخبة من النجوم
في إطاللته الرمضانية

«كلمتين وبس» تستذكر بوعدنان ...الصوت الذي لن يغيب
أشادت الفنانة سعاد عبدالله
بالعرض المسرحي "كلمتين
وبس" ،ممتدحة أداء الممثلة
شيرين حجي.

العمل توليفة
كوميدية ودرامية
وغنائية من تأليف
السقاف وإخراج
الشطي

ُ
واب ـت ـســام ـت ـنــا ال ـم ـخ ـت ـل ـطــة ك ـل ـمــا ذك ــر
اسـمــه" ،مثنية بشكل خــاص على أداء
"ال ـمــوه ـبــة غـيــر الـمـصـطـنـعــة" شيرين
حجي.
كـمــا أث ـنــى ال ـكــاتــب أح ـمــد ال ـصــراف
عـلــى الـمـســرحـيــة ،قــائــا" :أح ـيــي فيكم
ه ـ ــذه ال ـ ـ ــروح ال ـم ـع ـط ــاء ل ـت ـقــديــم عـمــل
مـتـكــامــل أع ـطــى ال ــراح ــل عبدالحسين
حقه ،وجعلنا نستذكره وكأنه أمامنا
على المسرح".

طالب أكاديمية لوياك
العمل عـبــارة عــن توليفة كوميدية
ودرام ـيــة وغنائية ،احـتــواهــا المخرج
الــواعــد رازي الـشـطــي ،وه ــو أول عمل
إخراجي لــه .وإلــى جانب األداء األكثر
من رائــع والصادق ألحمد ايــراج الذي
ً
أتقن تجسيد الراحل صوتا وأداء ،قدم
طــاب أكــاديـمـيــة لــويــاك ،وهــم شيرين
ح ـجــي ،وإبــراه ـيــم الـشـطــي ،وعـبــدالـلــه
البلوشي ،عناصر جوهرية في قالب
العمل جعلت من أدائهم إكماال للصورة
الباهرة بإشراف رئيس قسم الدراما في
"البا" رسول الصغير.
وزي ـ ـ ـنـ ـ ــت األغ ـ ـ ــان ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي ق ــدمـ ـه ــا

حكاية هاري وميغان
تتحول إلى فيلم تلفزيوني

هرع مسؤولو شبكة "اليف
تايم" التلفزيونية األميركية
إلى العمل بمجرد إعالن
خطبة األمير البريطاني
هاري والممثلة األميركية
ميغان ماركل في نوفمبر
الماضي .وفي غضون
أسبوعين ،كتبت النسخ
األولى من سيناريو فيلم
"هاري وميغان ...إيه رويال
رومانس" ،الذي يحكي في
سياق درامي قصة التودد
بين الحبيبين ،وسيعرض
للمرة األولى  13مايو
الجاري ،في ختام أسبوع
من البرامج الخاصة التي
أعدتها الشبكة التلفزيونية
قبل حفل الزفاف الملكي في
إنكلترا  19مايو.
وسيقوم الممثل موراي
فريجر بدور هاري،
وستجسد الممثلة باريسا
فيتز-هينيلي دور ماركل،
ويستند الفيلم إلى ما هو
معروف عن تفاصيل قصة
الحب التي بدأت بين هاري
وماركل قبل عامين.
(رويترز)

حاتم العراقي في مبادرة
ّ
«صناع األمل »2018

مسرحية عرضتها أكاديمية لوياك للفنون األدائية في الدسمة
أع ـ ـ ــادت أك ــادي ـم ـي ــة ل ــوي ــاك لـلـفـنــون
األدائية (البا) عرض مسرحية "كلمتين
وبس" ،بعد النجاح الجماهيري الذي
حققه العرض األول في مارس الماضي،
وذلك أيام الثالث والرابع والخامس من
الشهر ال ـجــاري على مـســرح الدسمة،
وس ـ ـ ــط ح ـ ـشـ ــد كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
المتعطش للفن النوعي الهادف ،وكذا
كبار الفنانين والمؤثرين في المجتمع
الكويتي الذين شدوا على يد القائمين
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ل ـج ـه ــوده ــم ف ــي "إحـ ـي ــاء
صــوت لــن يغيب" ،كما سطرت مؤلفة
الـعـمــل الــرئـيـســة وال ـع ـضــوة المنتدبة
لمركز لوياك ،فارعة السقاف ،في كتيب
المسرحية.
ً
وتـ ـ ـك ـ ــررت جـ ـمـ ـل ــة" :شـ ـ ـك ـ ــرا إلحـ ـي ــاء
عبدالحسين عـبــدالــرضــا (بــو عــدنــان)
ع ـل ــى خ ـش ـبــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح" ،ع ـل ــى ل ـســان
الحضور الذي اختلطت دموعه بكلماته
بـعــد ان ـت ـهــاء كــل ع ــرض لـفــريــق العمل
عامة ،والفنان أحمد إيراج خاصة.
وم ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن حـ ـض ــروا
الفنانة القديرة سعاد عبدالله ،التي
أشادت بالقائمين قائلة" :أشيد بشدة
بنجاحهم أمام هذا التحدي ...سنذكر
وسـ ـيـ ـكـ ـت ــب الـ ـكـ ـثـ ـي ــر عـ ـن ــه ودم ــوعـ ـن ــا

خبريات

سعاد عبدالله وفارعة السقاف وأحمد إيراج مع المشاركين في العرض
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـس ـبــاح ال ـع ـمــل بنكهة
ً
خاصة زادت الجمال إبداعا.

أرباح مادية
تحكي "كلمتين وبس" عن كاتبة شابة
طموحة وذات مبادئ يطلب منها منتج

جشع كتابة نــص مسلسل تـجــاري عن
عبدالحسين عبدالرضا ،بغرض تحقيق
أربــاح مادية ضخمة ،مستغال تاريخه
واسمه .فيظهر عبدالحسين عبدالرضا
ك ـص ــوت ض ـم ـيــرهــا ،وي ـج ـع ـل ـهــا تـطــرح
أسئلة محورية عن المصداقية واألمانة
الفنية والتحدي أمام مغريات الشهرة

والمال .فهل ينتصر صوته على الجشع؟
"كلمتين وبس" تأليف فارعة السقاف،
وإشراف رسول الصغير ،وإخراج الشاب
رازي ال ـش ـط ــي ،وب ـط ــول ــة أح ـم ــد إيـ ــراج
وش ـي ــري ــن حـ ـج ــي ،وإب ــراهـ ـي ــم ال ـش ـطــي،
وعبدالله البلوشي .والفرقة الموسيقية
بقيادة المغني عبدالعزيز المسباح.

«معركة من أجل سيفاستوبول»
في ختام أسبوع األفالم الروسية

يحتفل الفنان حاتم
العراقي بتتويج الفائزين
في مبادرة "صناع األمل
 ،"2018من خالل مشاركته
في الحفل الختامي
للمبادرة ،الذي سيقام
 14الجاري بمدينة دبي
لالستوديوهات ،ومن
المتوقع أن يحضر الفعالية
الكبيرة إلى جانب نخبة
من الشخصيات الثقافية
واإلعالمية واإلنسانية
المؤثرة من مختلف أقطار
الوطن العربي.
واعتبر حاتم العراقي
مشاركته في هذا الحدث،
من خالل تقديم وصلة
غنائية بهذه المناسبة
اإلنسانية الكبيرة والمهمة،
فخر له ،مضيفا" :أشكر
القائمين على المبادرة لما
تقدمه من خدمة إنسانية
قدمتها اإلمارات للعالم
العربي ،بهدف نشر صورة
مشرقة لغد فيه التقدم
واالزدهار واألمل".

انسحاب جونو دياز من
مهرجان سيدني للكتاب

لقطة من فيلم «معركة من أجل سيفاستوبول»

●

فضة المعيلي

اختتمت فعاليات "أسبوع األفــام الروسية" ،الذي
يقام في المكتبة الوطنية تحت مظلة المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،بالتعاون مع سفارة روسيا
االتحادية في الكويت.
ففي يوم الجمعة عرض فيلم "السائر في الفضاء"
في المكتبة الوطنية ،وهــو فيلم روســي درامــي مدته
 140دقيقة ،للمخرج دميتري كيسيليف ومــن إنتاج
عام  .2017تقع أحداث الفيلم في الستينيات من القرن
الماضي ،وفي خضم الحرب الباردة ،حيث التنافس
الشديد بين الــواليــات المتحدة األميركية واالتـحــاد
السوفياتي في سباق الوصول إلى الفضاء.

يــروي الفيلم قصة الطيارين العسكريين أليكسي
لـيــونــوف وبــافـيــل بيلييف ،والـصـعــاب الـتــي كابدها
كالهما في الوصول إلى الفضاء.
أما فيلم "معركة من أجل سيفاستوبول" قدم عرضا
خــاصــا ظ ـهــر أم ــس بـمـقــر س ـف ــارة ج ـم ـهــوريــة روس ـيــا
االتحادية لدى الكويت ،ومدة الفيلم  118دقيقة ،إنتاج
عام  ،2015وهو فيلم دراما حربية من إخراج سيرغي
موكريتسكي .ويحكي الفيلم عن قصة حب تحت وابل
ال ينتهي من النيران المعادية ،ويستند إلى السيرة
الحقيقية للقناصة السوفياتية األسطورية لودميال
بافليتشينكو ،ا لـتــي ك ــان ا لـجـنــود يهتفون باسمها
أثناء تقدمهم للقتال ،حيث نظم األلمان حملة شرسة
الصطيادها في ساحات المعارك.

جناح رسمي للسينما الفلسطينية للمرة
األولى في مهرجان كان
سيكون للفلسطينيين جناح تمثيلي رسمي للمرة
األولى في مهرجان كان للفيلم ،الذي ينطلق بعد غد ،ما
يشكل فرصة للترويج للسينما الفلسطينية.
وسبق أن شاركت أفالم فلسطينية مرات عدة في هذا
المهرجان ،الذي يعد األهم في العالم ،لكنها المرة األولى
التي سيكون فيها للسينمائيين الفلسطينيين جناح.
وأوضــح السينمائي مهند يعقوبي ،أحد مؤسسي
"مؤسسة الفيلم الفلسطيني"" ،يختار مهرجان كان كل
سنة تقريبا فيلما فلسطينيا ،لكن حتى اآلن لم يكن
لدينا تمثيل رسمي" ،مضيفا" :من المهم جدا أن تكون

لدينا هيئة تمثل السينما الفلسطينية وتقيم اتصاالت
وعالقات" .وتمول وزارة الثقافة الفلسطينية جزءا كبيرا
من كلفة الجناح .ولم تشأ الوزارة إعطاء تفاصيل حول
االموال المستثمرة في هذا االطار.
وفــي عــام  ،2017فــاز فيلم "اصـطـيــاد أش ـبــاح" ،حول
معتقلين سابقين في السجون اإلسرائيلية ،بجائزة
أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين الــدولــي ،وفي
عــام  ،2002نــال فيلم "يــد الهية" ،للمخرج الفلسطيني
ايليا سليمان ،جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان.
(أ ف ب)

انسحب المؤلف جونو
دياز من مهرجان سيدني
للكتاب ،وسط اتهام
بارتكاب سلوك غير الئق
وعدواني تجاه النساء،
حسبما قال منظمو
المهرجان.
واعترف كاتب العديد من
الروايات الناجحة ،بما في
ذلك الرواية الفائزة بجائزة
بوليتزر لعام " 2008حياة
أوسكار واو الرائعة" ،في
مقال نشر مؤخرا ،بأنه
عانى من اعتداء جنسي،
وألحق األذى بالنساء.
وكان دياز يتحدث في
ندوة ،عندما سألته
المؤلفة زينزي كليمونز
عن المقال ،واتهمته
بارتكاب سلوك مسيء
وغير الئق.
وقدمت كليمونز المزيد من
التفاصيل في وقت الحق
على "تويتر" ،قائلة" :طلبت
من دياز التحدث في ورشة
عمل جامعية ،حينما
كنت طالبة شابة واسعة
العينين ،واستخدم هذا
كفرصة لدفعي إلى ركن
ّ
وقبلني بالقوة".
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

ً
لبنان ينتخب للمرة األولى «نسبيا» ...وتخوف من فراغ حكومي

ً
ً
• 597مرشحا يتنافسون على  128مقعدا • «هجمات باسيل» تطغى على الصمت االنتخابي

بيروت  -ريان شربل

ينتخب لبنان اليوم للمرة
األولى في تاريخه مجلس
النواب ،وفق القانون النسبي،
في ًتجربة ال يتوقع أن تغير
كثيرا في المشهد السياسي،
ّ
مع تمكن األحزاب السياسية
التقليدية من نسج تحالفات
غريبة ومتناقضة للحفاظ على
هيمنتها ،إال أن نتائج االقتراع
ستعكس موازين القوى بين
هذه األحزاب داخل اللعبة
السياسية.

ينتخب لبنان ا لـيــوم مجلس
نــوابــه للسنوات األرب ــع المقبلة
ف ــي ظ ــل ق ــان ــون ان ـت ـخــاب جــديــد
يعتمد النسبية في تجربة هي
األول ـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ف ــي ت ــاري ــخ
لبنان.
وت ـف ـت ــح صـ ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع
ً
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة صـ ـب ــاح ــا
أب ــواب ـه ــا أم ـ ــام ن ـحــو 3746483
ً
ً
نـ ــاخ ـ ـبـ ــا مـ ـسـ ـج ــا عـ ـل ــى ل ــوائ ــح
وزارة الداخلية اللبنانية ،منهم
ً
 353414ناخبا في دائرة بيروت
الثانية ،التي تشهد أم المعارك
االنتخابية.
والالفت أن  86سيدة لبنانية
يـخـضــن االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
إلــى جانب  511مــن المرشحين
ال ــذك ــور (م ـج ـم ــوع الـمــرشـحـيــن
والمرشحات  )597للتنافس على
ً
ً
 128مقعدا نيابيا.
ويتوجه الناخبون الختيار
ممثليهم فــي المجلس النيابي
بعد  9أعوام على آخر انتخابات
برلمانية شهدتها البالد ،وبعد
انتظار امتد خمس سنوات عن
ً
الموعد الذي كان محددا النتهاء
والية البرلمان الذي انتخب عام
 ،2009بسبب عدم التوافق على
قــانــون انـتـخــابــي جــديــد ،وســط
تجاذبات وتباينات بين مختلف
القوى السياسية بشأن مضمون
الـقــانــون ،والتقسيمات اإلداري ــة
للدوائر االنتخابية.

وزراء خارجية «التعاون
اإلسالمي» يجتمعون في دكا

فـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن مـ ـسـ ـي ــرات
سيارة للمواطنين رافعين أعالم
األحزاب التي ينتمون إليها.

لوائح الشطب
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ل ـ ـ ــوائ ـ ـ ــح الـ ـشـ ـط ــب
(قــوائــم الناخبين) التي أعلنتها
وزارة الــداخـلـيــة الـلـبـنــانـيــة ،فــإن
ع ــدد الـنــاخـبـيــن فــي لـبـنــان هــو 3
ً
ً
ماليين و 746ألفا و  483ناخبا،
مدعوون اليوم إلى االختيار بين
ً
 597مــرش ـحــا (ت ــوزع ــوا عـلــى 77
الئحة مقفلة وبينهم  86مرشحة)
ً
ي ـت ـن ــاف ـس ــون عـ ـل ــى  128م ـق ـع ــدا

ً
بــرل ـمــان ـيــا يـتـقــاسـمـهــا مـنــاصـفــة
المسيحيون والمسلمون.
ويتوزع هــؤالء على الطوائف
وفق اآلتي:
ً
 2.391.94مسلما (1.085.146
ّ
س ـ ـ ــن ـ ـ ــة و  1 . 0 6 8 . 2 7 4ش ـي ـع ــة
ً
و  206.894درز يـ ـ ـ ـ ـ ــا و 31.629
ً
علويا) بنسبة  63.85فــي المئة،
و 1.334.510مسيحيين بنسبة
 35.62فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ( 725.535
ً
ً
مــارون ـيــا 257.713 ،أرثــوذكـسـيــا
ً
و 172.450كاثوليكيا ،و87.679
م ــن أرمـ ـ ــن أرثـ ــوذكـ ــس و19.566
ً
أرمن كاثوليك و 19.016إنجيليا
ً
و 30.681سريانيا و 21.870من

حمية ينسحب بعد تهديدات
أعلن محمد سلمان حمية ،المرشح في دائرة البقاع الثالثة دائرة بعلبك-
الهرمل عن المقعد الشيعي ضمن الئحة "الكرامة واالنماء" المدعومة من
"القوات اللبنانية و"تيار المستقبل" ،في بيان ،مساء أمس األول ،انسحابه
ً
من االنتخابات النيابية بسبب تعرضه لتهديدات و"درءا لفتنة".

حجوزات سفر «انتخابية بامتياز»
انتهت عملية الحجوزات في مكاتب السياحة والسفر على إقبال الفت
واستثنائي في هذه الفترة ،بنسبة المست الـ  15في المئة ،بسبب االنتخابات
النيابية المقررة اليوم.
وأوضح نقيب مكاتب السياحة والسفر جان عبود ،أن "الحركة انتخابية
ً
ً
ّ
بامتياز ،ألن شهري مارس وأبريل ال يشكالن عادة موسما للحجوزات ،لكن
ورفع نسبة الحجوزات
االستحقاق االنتخابي خلق حركة في سوق الطيرانً ،
في الشهرين المذكورين بين  12و 15في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من
العام الفائت ،بعدما اشترت المكاتب الحزبية بطاقات السفر لمناصريها
اآلتين من الخارج ،فكان أن ّ
عدلت نتائج سوق قطع التذاكر بزيادة تراوحت
بين  12و 15في المئة".

ً
ً
الكويت تحبط بيانا أميركيا يدين
عباس في مجلس األمن
إسرائيل تتخلى عن السعي إلى عضوية المجلس
اعترضت الكويت ،أمس األول ،على نص بيان سعت
الــواليــات المتحدة إلــى تمريره في مجلس األمــن ،من
أجل إدانــة تصريحات أدلــى بها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس عن اليهود ،واعتبرت أنها "غير مقبولة"،
وتحتوي على "إهانات قاسية معادية للسامية".
ورفض ممثل الكويت ،العضو غير الدائم في مجلس
ً
األمــن ،نص البيان األميركي باعتباره متحيزا ،وقال
ّ
إن عباس قدم اعتذاره .وحال االعتراض الكويتي دون
صدور قرار اإلدانة الذي يحتاج إلى تبني جميع أعضاء
المجلس الـ 15له.
وجاء تصدي الكويت للبيان األميركي بعد أن أعاقت
واشنطن مرتين صدور بيانات كان يفترض أن يعبر
المجلس فيها عــن قلقه إزاء أعـمــال العنف فــي قطاع
غ ــزة ،حـيــث قـتــل نـحــو  50شخصا بــرصــاص الـقــوات
اإلسرائيلية خــال "مـسـيــرات ال ـعــودة" الـتــي تتواصل
حتى منتصف مايو الجاري.
بدورها ،قالت السفيرة األميركية في األمم المتحدة
ّ
نيكي هايلي ،إن فشل المجلس في الموافقة على البيان:
"يزيد تقويض مصداقية األمــم المتحدة في معالجة
النزاع اإلسرائيلي -الفلسطيني".
وأض ــاف ــت" :الـتـصــريـحــات ال ـمـعــاديــة لـلـســامـيــة من
جانب القيادة الفلسطينية تقوض احتماالت السالم
في الشرق األوسط".
واقـتــرح البيان على مجلس األمــن أن ُيـبــدي "قلقه
ال ـع ـم ـي ــق" ح ـي ــال م ــاح ـظ ــات عـ ـب ــاس ،ال ـت ــي تـتـضـمــن

"افتراءات وضيعة معادية للسامية ونظريات تآمرية
ال أساس لها ،وال تخدم مصالح الشعب الفلسطيني
وال السالم في الشرق األوســط" .ودعــت المسودة "كل
األطـ ــراف إل ــى االم ـت ـنــاع عــن االس ـت ـف ــزازات ال ـتــي تزيد
صعوبة استئناف مفاوضات السالم".
ً
وأث ــارت مــاحـظــات عـبــاس غـضـبــا عـلــى المستوى
ّ
العالمي ،بعد أن قال إن العداء تجاه اليهود في أوروبا
ال عالقة له بعدم التسامح الديني انما بسبب "مكانتهم
االجتماعية وعملهم في قطاع البنوك والتعامل بالربا".
في غضون ذلك ،احتفى وزير الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي أمس بإعالن إسرائيل ،مساء أمس األول،
انسحابها من السباق على مقعد غير دائــم بمجلس
األمن أمام ألمانيا وبلجيكا ،باعتباره نصرا دبلوماسيا
للفلسطينيين بمواجهة "دولة االحتالل".
وقال المالكي في بيان شكر فيه المجموعة العربية
على جهودها ،إن إسرائيل ايقنت استحالة النجاح
في مساعيها للحصول على مقعد غير دائم لألعوام
 2019و ،2020لكن برلين سارعت إلى طمأنة تل أبيب
التي تخلت عن أول محاولة لها لنيل عضوية المجلس
الدولي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية األلمانية ماريا
اديبار ،إن "قرار إسرائيل االنسحاب يعتبر بالنسبة لنا
ً
تحفيزا على أننا سندافع عن مصالح وأمن أصدقائنا
اإلسرائيليين" ،مؤكدة دعم ألمانيا في المستقبل ترشح
إسرائيل في هيئات األمم المتحدة.

تونس تقترع في أول
انتخابات بلدية حرة

يصوت التونسيون اليوم في
أول انتخابات بلدية حرة ،في
خطوة أخرى باتجاه التحول
الديمقراطي الصعب الذي تشوبه
خيبة األمل من نقص الوظائف
والفرص االقتصادية في الدولة
العربية الواقعة في شمال إفريقيا.
والقت تونس إشادة لكونها
قصة النجاح الوحيدة في «ثورات
الربيع العربي» ،إذ أطاحت
رئيسها السلطوي الذي حكمها
طويال ،زين العابدين بن علي،
دون أن يتسبب ذلك في كثير من
العنف أو حرب أهلية أو العودة
إلى الحكم االستبدادي.
لكن رغم املتاعب االقتصادية ،يرى
بعض التونسيني أن االنتخابات
البلدية فرصة طال انتظارها
لتحسني الخدمات العامة املتردية
وحل املشكالت املحلية.

موظف حكومي لبناني خالل تسليم صندوق اقتراع
مخصص لألقلية اليهودية في بيروت أمس (أ ف ب)
ول ـك ــن الـ ـق ــوى ال ـت ــي اخـتـلـفــت
على شكل قانون االنتخاب عادت
واتفقت على التمديد للبرلمان
ثالث مرات متتالية ،على الرغم
م ــن م ـع ــارض ــة ب ـعــض األحـ ـ ــزاب،
أبرزها "التيار الوطني الحر".
وع ـلــى ض ــوء ال ـتــوق ـعــات بــأن
يـتـمـكــن «حـ ــزب ال ـل ــه» وح ـل ـفــاؤه
م ــن تـشـكـيــل أغ ـل ـب ـيــة بــرلـمــانـيــة
للمرة األولى منذ خروج الجيش
السوري من لبنان ،بعد اغتيال
رئـيــس الحكومة الـســابــق رفيق
ُ
الحريري في  ،2005بدأت ترسم
س ـي ـن ــاريــوهــات تـسـمـيــة رئـيــس
الحكومة المقبلة.
وب ـع ــد مــوق ـفــي «ح ـ ــزب ال ـل ــه»،
و«القوات اللبنانية» المتريثين
ف ـ ـ ــي تـ ـسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس س ـع ــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،يـ ـتـ ـخ ــوف ال ـب ـعــض
م ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــرار سـ ـيـ ـن ــاري ــو رئ ــاس ــة
الجمهورية فــي رئــاســة مجلس
الـ ـ ــوزراء ،أي أن ي ـفــرغ المنصب
فترة معينة ،حتى يتمكن الطرف
ال ــراب ــح ،أي «ح ــزب ال ـلــه» ،حسب
الـتــوقـعــات ،مــن تشكيل حكومة
تناسبه.
وان ـت ـش ــر ال ـج ـي ــش الـلـبـنــانــي
وب ـم ــواك ـب ــة م ــن الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
في مختلف األراضــي اللبنانية
ً
اسـتـعــدادا لالنتخابات ،لتكون
بــذلــك كــل االس ـت ـعــدادات األمنية
ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة
االنتخابية .كما شهدت الشوارع

سلة أخبار

األقليات) ،إضافة إلى  4.704يهود
ً
و( 15.326مختلفا).

باسيل

قبل دقــائــق مــن مرحلة "الصمت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي" ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
اش ـت ـع ـلــت ال ـج ـب ـهــات ب ـيــن "ال ـت ـيــار
الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"،
واألول وح ــرك ــة "أمـ ـ ــل" ،س ــرع ــان ما
ترجم االشتباك الكالمي بوابل من
التغريدات والبوستات من أنصار
األطـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،وذلــك بعد تصريحات
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران بــاسـيــل
األخيرة ضمن برنامج "آخــر كالم"،
ق ــال ف ـي ــه" :س ـم ـيــر جـعـجــع يعترف
ف ــي الـمـجــالــس ال ـخــاصــة أن الـتـيــار
ال دخــل لــه فــي ملفات الـفـســاد ،وقد
ً
ق ــال ـه ــا لـ ــي شـ ـخـ ـصـ ـي ــا" ،وأض ـ ـ ــاف:
"دائ ــرة المناقصات ليس لها دخل
بملف الفساد وقد أحلناه إلى دائرة
المناقصات بناء على طلب القوات
وق ـ ــد ح ــول ــوه ــا الن ـت ـص ــار وه ـم ــي،
إن ـه ــم يـسـتـعـمـلــون م ـلــف ال ـبــواخــر
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ل ـل ـغ ــرض االن ـت ـخــابــي
فـقــط ال غ ـي ــر" .واع ـت ـبــر أن "ال ـق ــوات
ال ي ــري ــدون الـتـحــالــف وث ـمــة اتـفــاق
ضمني بالتبادل باللوائح بينهم
ً
وبين الكتائب والمردة وخصوصا
في منطقتنا ،ولماذا ال تسألون كيف
أن الـقــوات والـمــردة والمستقلين ال
ً
يهاجمون بعضهم بعضا في حين ال
يتوقفون عن مهاجمة التيار الوطني
ً
ال ـح ــر؟" ،ورأى أن "ه ـنــاك تحضيرا
النقالب على العهد ،وإذا لم نخرج
أقوياء فسنرى هجمة غير مسبوقة
على العهد".

أمــا عن تصريحات لوزير المال
علي حسن خليل ،فقال" :أكبر شهادة
لي بأن يتهمني أحد مثل الوزير علي
حسن الخليل بأنني لص فهذا يؤكد
ً
براءتي وخصوصا بعد قرار مجلس
الــوزراء األخير .ال أحد يستطيع أن
ينكر الشعبية التي يمثلها الرئيس
ّ
بري والخيار باالختالف معه يكلف
الكثير ،ولكن ال يمكن أن نقبل بمنطق
اآلمر".
ّ
ورد خ ـل ـيــل فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـلــى
"تويتر"" :تعابير لص العهد تشبهه
ً
تماما هو الــذي (يهوش) وال يعود
ً
مدركا حدوده .أقزام السياسة وتجار
الطائفية لــم ي ـعــودوا يستطيعون
أن يغرروا بالرأي العام .مرة أخرى
يصيب عهد رئيسه قبل أن يصيب
ً
اآلخــريــن .أصبح لــزامــا على رئيس
الجمهورية إذا كان يريد لعهده أن
ً
يبقى قويا كما يقول ،أن يحجر على
هذا الموتور".
أما الدائرة اإلعالمية في "القوات
اللبنانية" ف ــردت عـلــى بــاسـيــل في
ب ـي ــان أمـ ــس األول ق ــال ــت ف ـي ــه" :مــن
ً
المؤسف جدا أن يعمد الوزير جبران
باسيل إلى استغالل آخر ساعة قبل
الصمت اإلعالمي االنتخابي ليجري
مقابلة يضمنها مجموعة كبيرة
ً
وكبيرة جــدا من المغالطات إذا لم
نقل األكــاذيــب والتشويه وتحوير
الوقائع" .كما رد عضو كتلة "القوات
الـلـبـنــانـيــة" ال ـنــائــب أن ـط ــوان زه ــرا،
قائال" :الجريمة الموصوفة يا معالي
الــوزيــر هــي جريمة اغـتـيــال تفاهم
معراب ،التي تحرصون على ارتكابها
ً
يوميا بلحسكم توقيعكم وتناسي
ّ
ّ
وعودكم والتنكر لتعهداتكم".

انعقدت في دكا ،عاصمة
بنغالدش ،أمس ،فعاليات املؤتمر
الـ 45لوزراء خارجية أعضاء
منظمة التعاون اإلسالمي لبحث
مجمل القضايا التي تواجه العالم
اإلسالمي ،وفي مقدمتها القضية
الفلسطينية ،ومعاناة أقلية
الروهينغا .وقال األمني العام
ملنظمة التعاون اإلسالمي ،يوسف
العثيمني ،في كلمته االفتتاحية،
إن املساحة الواسعة التي تمثلها
املنظمة تفرض عليها مسؤوليات
جسام لقضايا وملفات عديدة
يأتي أبرزها التنسيق املستمر مع
الحكومتني األفغانية والسعودية
لعقد مؤتمر دولي للعلماء حول
أفغانستان في السعودية ،لوضع
أسس للسالم واالستقرار في
البالد الواقعة بوسط آسيا.

السودان :ارتفاع كبير
في سعر المحروقات

ارتفعت أمس أسعار املحروقات
في السوق السوداء في مدن
سودانية عدة من جراء نقص
في الديزل والبنزين ،ما أجبر
املواطنني على االنتظار في
صفوف عدة ساعات خارج
محطات الوقود.
وبدأ النقص في الوقود مطلع
أبريل املاضي وتركز يومها
في العاصمة الخرطوم ،مع
تصريحات للمسؤولني بقرب
انتهاء األزمة.

العراق :انطالق خطة تأمين االنتخابات من دون «الحشد»
• توزيع  %72من بطاقات االقتراع اإللكترونية • الصدر ألنصاره :ممنوع انتخاب «المجرب شلع قلع»
أعلنت وزارة الداخلية العراقية
ان ـط ــاق الـخـطــة األم ـن ـيــة الـخــاصــة
بانتخابات مجلس النواب ،المقررة
ف ــي  12الـ ـج ــاري .وقـ ــال الـمـتـحــدث
باسم وزارة الداخلية ،اللواء سعد
معن" :تم االنتهاء من وضع الخطة
األم ـن ـي ــة ال ـخ ــاص ــة بــاالن ـت ـخــابــات
وانـطـلـقــت ال ـي ــوم ،وال ـق ــوة الـجــويــة
وطيران الجيش سيكونان على أهبة
االستعداد للحماية بيوم االقتراع،
وسـتـكــون ال ـق ــوات األمـنـيــة جــاهــزة
إلتمام االنتخابات".
وأض ـ ـ ــاف أن "الـ ـخـ ـط ــة وض ـعــت
بإشراف لجنة أمنية عليا بعضوية
كل األجهزة األمنية واالستخبارية،
وب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق م ـ ـ ـ ــع مـ ـف ــوضـ ـي ــة
االنتخابات".
وأكدت قيادات في هيئة "الحشد
ال ـش ـع ـب ــي" أن قـ ـ ــوات "الـ ـحـ ـش ــد" لن
تشارك في تأمين االقتراع ،وأعلنت
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ال ـم ـس ـت ـق ـلــة
لالنتخابات الـعــراقـيــة ،أن عناصر
الـحـشــد ال ي ـجــوز أن يـقـتــرعــوا مع
م ـن ـت ـس ـبــي األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،فــي
 10ال ـ ـجـ ــاري ،ب ــل م ــع ال ـمــواط ـن ـيــن،
بــاس ـت ـث ـنــاء الـمـعـيـنـيــن ف ــي أمــاكــن
حدودية.

من جهته ،أكد رئيس المفوضية
العليا المستقلة لالنتخابات في
ال ـعــراق ،معن الهيتاوي ،أن عملية
التصويت الخاص باألجهزة األمنية
والقوات العسكرية ستشمل مشاركة
نحو مليون ونصف المليون ناخب
الـخـمـيــس الـمـقـبــل ،م ــع الـتـصــويــت
ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـس ـج ـن ــاء الـ ــذيـ ــن تـقــل
محكوميتهم عــن خـمــس س ـنــوات.
وأعلنت المفوضية ،أم ــس ،توزيع
 72فــي المئة مــن بطاقات الناخب
اإللكترونية ،التي تمنح حامليها
حق التصويت.
وقال حازم الرديني عضو مجلس
المفوضية إن مهلة التسلم ستنتهي
غـ ــدا ،م ـش ــددا ع ـلــى أن الـمــواطـنـيــن
ّ
المتخلفين ع ــن تـســلــم بطاقاتهم
سـ ـيـ ـح ــرم ــون م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
التصويت ،باستثناء النازحين في
المخيمات .يشار إلى أن البطاقات
ت ـضــم ش ــرائ ــح إل ـك ـتــرون ـيــة تـحــوي
مـعـلــومــات الـنــاخـبـيــن الشخصية،
بما فيها بصمات األصابع والعين.
ويـ ـتـ ـن ــاف ــس ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
المرتقبة  7376مــرشـحــا ،يمثلون
 320حــزبــا وائـتــافــا وقــائـمــة ،على
 328م ـق ـع ــدا فـ ــي ال ـب ــرل ـم ــان الـ ــذي

أنصار الصدر يحملون صورة للسيستاني في ساحة التحرير ببغداد أمس األول (رويترز)
ي ـتــولــى ان ـت ـخــاب رئ ـي ـســي الـ ـ ــوزراء
والجمهورية .ويـحــق ل ـ  24مليون
عراقي اإلدالء بأصواتهم ،من أصل
 37م ـل ـي ــون ن ـس ـمــة إج ـم ــال ــي ع ــدد
السكان.
الـ ــى ذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ــدر زع ـي ــم ال ـت ـيــار
الـ ـ ـص ـ ــدري م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر أم ــس
األول ع ــددا مــن التعليمات ألتباع

تياره بشأن األداء بأصواتهم يوم
االنـتـخــابــات ،أبــرزهــا التحذير من
تزوير "األحزاب والميليشيات".
وفــي كلمة ألقاها ممثل الصدر،
إبراهيم الـجــابــري ،أمــام اآلالف من
أتـ ـب ــاع ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري ،وال ـت ـيــار
الـمــدنــي فــي حفل للترويج لقائمة
"ســائــرون" االنتخابية التي تجمع

الـصــدريـيــن مــع ال ـحــزب الشيوعي
وشخصيات ليبرالية وملكية جرت
في ساحة التحرير وسط بغداد.
ك ـم ــا ح ـ ــذر ال ـ ـصـ ــدر مـ ــن حـ ــدوث
ع ـم ـل ـيــات "إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة" ،ت ــزام ـن ــا مــع
االنـتـخــابــات ،وش ــدد عـلــى ض ــرورة
"عدم انتخاب المجرب شلع قلع".

ةديرجلا
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أوروبا تحصل على «أدلة نتنياهو» ...وماكرون يحذر من حرب
انهيار االتفاق النووي يعزز «حرب األجنحة» في إيران ويقوي «الحرس الثوري» على روحاني
بدأت إسرائيل عرض الوثائق
التي قالت إنها حصلت عليها
من أرشيف البرنامج النووي
اإليراني في طهران على
أجهزة استخبارات أوروبية
إلثبات اتهام إيران بخرق
االتفاق النووي ،في حين يواجه
الرئيس ًالمعتدل حسن روحاني
ضغوطا متزايدة قد تؤدي إلى
تهميشه لمصلحة المتشددين،
مع احتمال نسف واشنطن
للمعاهدة وإعادة فرض
عقوبات.

ف ــي م ـحــاولــة الس ـت ـمــالــة حـلـفــاء
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي أوروب ـ ــا
لتبني سياسة أكثر صرامة تجاه
إيران ،كشف مسؤول إسرائيلي أن
مسؤولين استخباريين من فرنسا
والمملكة المتحدة وألمانيا زاروا
إســرائـيــل فــي األي ــام األخ ـي ــرة ،وتــم
إطالعهم على النتائج اإلسرائيلية
التي تم الحصول عليها من خالل
مـجـمــوعــة مــن الــوثــائــق اإليــران ـيــة،
التي قالت تل أبيب ،إنها نجحت في
االستيالء عليها من طهران وتظهر
سعيها لتطوير قنبلة نووية.
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول ،الـ ــذي ل ــم تتم
تسميته ،للقناة العاشرة للتلفزيون
اإلسرائيلي ،إن جميع المواد التي
حصلت عليها إسرائيل في عملية
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة ج ــريـ ـئ ــة س ـت ـقــدم
األسبوع المقبل إلى الدول الثالث،
كذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التابعة لألمم المتحدة.
وأوض ــح الـمـســؤول الــرفـيــع ،في
التصريحات التي أوردهــا الموقع
االلكتروني لصحيفة «تايمز أوف
إسرائيل» أمس ،إن تل أبيب نسقت
كشفها عــن الــوثــائــق ال ـنــوويــة مع
«البيت األبيض».
ي ـش ــار إلـ ــى أن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
بنيامين نتنياهو كشف االثنين
الماضي أن جواسيس إسرائيليين
هــربــوا إلــى خــارج إي ــران نحو 100
ألف وثيقة وملفات مؤرشفة تعرض
بالتفصيل طـمــوحــات ط ـهــران في
ً
مجال األسلحة الـنــوويــة وأبحاثا
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة لـتــوقـيــع
االتفاق المبرم بين إيران والواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وف ــرنـ ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا
وال ـص ـي ــن وروسـ ـي ــا وأل ـمــان ـيــا في
.2015
وي ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــزوي ـ ـ ـ ــد إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل
األوروبيين بالوثائق قبل أيام من
الثاني عشر من مايو الجاري ،وهو
الموعد المحدد ليعلن فيه الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب مــوقـفــه
ب ـشــأن تـمــديــد رف ــع ال ـع ـقــوبــات عن
إيران أو االنسحاب من المعاهدة.

تحذير فرنسي
وفي وقت سابق ،حذر الرئيس
الفرنسي ،إيمانويل مــاكــرون ،من
أن إق ـ ــدام ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي ،على
االنسحاب من االتفاق مع إيران ،قد
يؤدي إلى نشوب حرب حقيقية.

●

أكــد مصدر مطلع في مكتب المرشد اإليــرانــي األعلى
علي خامنئي أن المرشد قرر إجراء تغييرات شاملة في
مراكز قيادية بالحرس الثوري ،اضافة الى مندوبيه في
المحافظات بسبب تقارير وصلت اليه عن استغالل هؤالء
لمناصبهم.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن ال ـم ــرش ــد أمـ ــر ق ـبــل عـ ــام جـهــاز
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ،بـتـشـكـيــل لـجـنــة ســريــة
لـلـتـحـقـيــق ف ــي مـمـتـلـكــات عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـشـخـصـيــات
المرتبطة به ،إضافة الى ضباط الحرس الثوري.
وق ــدم ــت ه ــذه الـلـجـنــة أخ ـي ــرا تـقــريــرهــا ال ــى الـمــرشــد،
وتـضـمــن مـخــالـفــات كـبـيــرة مــن بينها قـضــايــا استغالل
للمنصب والسم المرشد.

إيراني في عربة قديمة يمر أمام قلعة كريم خان في مدينة شيراز (ارنا)
وذكـ ــر م ــاك ــرون ،أن ات ـخ ــاذ هــذا
ً
القرار سيعني اندالع حرب ،مضيفا
ً
أنه ال يعتقد أن ترامب يريد حربا.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي ،دعــا
إل ــى ب ــدء م ـفــاوضــات ب ـشــأن اتـفــاق
ً
جديد مع إيران يفرض قيودا على
اختباراتها الصاروخية وتدخالتها
ف ــي ش ــؤون دول ال ـش ــرق األوس ــط،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـع ــال ـج ــة مـسـتـقـبــل
تخصيبها لليورانيوم بعد .2025

اقتتال وتهميش
ويــرى مسؤولون ومحللون ،أن
المحافظين فــي إي ــران يستعدون
لـ ــزيـ ــادة ال ـض ـغ ــوط ع ـل ــى الــرئ ـيــس
المعتدل حسن روحاني إذا ما قرر
ترامب إلغاء االتفاق النووي.
وق ــال مـســؤولــون إيــران ـيــون ،إن
نسف المعاهدة يمهد الطريق أمام
ع ــودة «االقـتـتــال السياسي» داخــل
الهيكل المعقد للسلطة في إيران.
وإلـ ـغ ــاء االتـ ـف ــاق يـجـعــل م ـيــزان
السلطة في مصلحة المتشددين،

الذين يسعون لتقييد قدرة روحاني
ً
المعتدل نسبيا على االنفتاح على
الغرب.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول إيـ ــرانـ ــي كـبـيــر،
ً
طالبا عدم نشر اسمه ،إن األضواء
سـ ـتـ ـتـ ـسـ ـل ــط ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ال ـ ــذي
س ـي ـت ـخ ــذه تـ ــرامـ ــب لـ ـك ــن س ـي ـكــون
هناك اسـتـعــراض لــوحــدة الموقف
في طهران.
وأضـ ـ ــاف« :ل ـكــن ع ـنــدمــا تنتهي
األزمـ ـ ـ ـ ــة سـ ـيـ ـح ــاول ال ـم ـح ــاف ـظ ــون
إضعاف الرئيس وتهميشه».
وذكـ ـ ـ ـ ــر أحـ ـ ـ ــد أقـ ـ ـ ـ ـ ــارب الـ ـم ــرش ــد
األعـلــى علي خامنئي إنــه ال يمكن
للرئيس أن يتوقع أي ضعف في
نـظــام حكم رج ــال الــديــن فــي إيــران
نتيجة للغموض المحيط باالتفاق
ال ـن ــووي ،مـمــا يعني أن «روحــانــي
سيكون في وضع الخاسر».
والـ ـمـ ـخ ــاط ــر ك ـب ـي ــرة بــال ـن ـس ـبــة
لروحاني .وإذا انهارات المعاهدة
ً
فإنه قد يصبح ضعيفا من الناحية
السياسة ،ألنــه روج لالتفاق الذي
أدى إلى رفع العقوبات االقتصادية

م ـق ــاب ــل ك ـب ــح ط ـ ـهـ ــران بــرنــام ـج ـهــا
النووي ،في وقت يتوقع أن تتالشى
أي آمـ ـ ـ ــال ل ـل ـت ـح ــدي ــث ف ـ ــي الـ ـب ــاد
المحافظة خالل المستقبل القريب.
لـكــن األم ــر يـنـطــوي عـلــى ت ــوازن
ح ـ ـسـ ــاس .ف ـخ ــام ـن ـئ ــي ال ـ ـ ــذي مـنــح
ً
ً
روح ــان ــي دعـ ـم ــا ح ـ ــذرا لــانـفـتــاح
واح ـت ـف ــظ ب ـن ـف ــوره م ــن واش ـن ـطــن،
يــدرك أن اإليرانيين ،الذين تظاهر
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون م ـن ـه ــم فـ ــي ال ـ ـشـ ــوارع
احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء،
ال يمكنهم تحمل ضغوط اقتصادية
كبيرة.

ضعف واستكمال
غير أن المؤسسة ال تريد الكثير
مـ ــن االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى ال ـ ـغـ ــرب رغ ــم
ال ـف ــوائ ــد االق ـت ـصــاديــة الـمـحـتـمـلــة.
وقال مسؤول كبير آخر ،إن روحاني
الضعيف غير القادر على تطبيق
مثل هذه السياسات سيكمل على
األرج ـ ــح ف ـتــرتــه ال ـت ــي تـنـتـهــي في
عام .2021

وبناء على التقرير عزل خامنئي عددا من أئمة الجمعة،
أشهرهم امام جمعة مدينة تبريز ،إضافة إلى عدد آخر
من مندوبيه في المحافظات خالل االسابيع الماضية.
وأص ـ ــدر ال ـمــرشــد ق ـ ــرارا يـمـنــع جـمـيــع قـ ــادة وض ـبــاط
الحرس الثوري وعائالتهم من المشاركة في اي تعامالت
اقـتـصــاديــة ،وشـكــل لجنة بـصــاحـيــات واس ـعــة لمراقبة
تنفيذ القرار.
ويحق لهذه اللجنة أن تقتحم وتفتش منازل ومكاتب
هذه الشخصيات دون الحاجة الى اذن قضائي مسبق،
ومصادرة أي اموال تعتبر مشبوهة ،واالحالة الى المحاكم
القضائية العسكرية بعد استكمال التحقيقات السرية.
وق ــال الـمـصــدر إن الـمــرشــد ق ــرر احــالــة ع ــدد مــن قــادة
الحرس الثوري الى التقاعد او تغييرهم اثر التقارير التي
وردت اليه من هذه اللجنة ،الفتا إلى أنه يتريث إلى ما بعد

اعالن الرئيس دونالد ترامب قراره بشأن االتفاق النووي
في  12الجاري ،وما سوف تؤول اليه الظروف السياسية
واالمنية كي يعلن قراراته التي يمكن ان تصل الى حد دمج
الحرس والجيش ،وهو المشروع الذي كان من المقرر أن
ينفذ بعد نهاية الحرب االيرانية العراقية ،لكنه تأجل.
وكشف المصدر أنــه إثــر الكشف عن هــذه التحقيقات
أصدر العميد حسين سالمي نائب القائد العام للحرس
الـثــوري ق ــرارا يمنع قــادة الـحــرس وعائالتهم مــن القيام
ب ــأي عـمــل يمكن أن يوصمهم بــالـفـســاد ،واص ــدر الئحة
ً
بـ 12محظورا.
وأشار إلى أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد
ّ
سلم إلى المرشد الئحة بمخالفات ضباط الحرس الثوري،
ً
مضيفا أن قسما كبيرا منها شمل «لواء القدس» بقيادة
قاسم سليماني.

روسيا :تظاهرات معارضة عشية تنصيب بوتين
ألقت الشرطة الروسية ،أمس،
القبض على المعارض اليكسى
ن ــاف ــال ـن ــي خ ـ ــال احـ ـتـ ـج ــاج ضــد
ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن فى
موسكو.
ونظم االحتجاج عدة آالف من
الـمـعــارضـيــن ال ـ ــروس ف ــي وســط
مدينة موسكو ،وفــق مــا أوردتــه
وسائل اإلعالم الروسية.
وألـقــت قــوات الشرطة القبض
على  200شخص في عموم البالد
خالل المظاهرات.
وت ـ ــأت ـ ــي االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات قـبــل
يــومـيــن م ــن م ــراس ــم أداء بوتين
ال ـي ـم ـي ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــة بـ ـص ــورة
رسمية.
وترفع التظاهرات شعار «إنه
ليس قـيـصــرنــا!» ،فــي إش ــارة الى
بوتين.

سلة أخبار
جيبوتي :الصين تنفي مهاجمة
مقاتالت أميركية بالليزر

نفت وزارة الدفاع الصينية
توجيه القاعدة الصينية في
جيبوتي أشعة ليزر نحو
طائرات عسكرية أميركية
هناك ،قائلة إن ذلك «مخالف
تماما للحقيقة» ،مؤكدة أنها
أوصلت هذا الموقف الى
واشنطن من خالل قنوات
رسمية.
جاء ذلك تعقيبا على اتهام
وزارة الدفاع األميركية،
عسكريين صينيين بتوجيه
الليزر باتجاه ربابنة طائرات
أميركية أثناء هبوطهم في
مطار القاعدة األميركية في
جيبوتي بواسطة أشعة ليزر
عسكري موجهة إليهم من
القاعدة البحرية الصينية
التي تبعد كيلومترات قليلة
عن نظيرتها األميركية.

خامنئي ُيعد لتغييرات واسعة بين قيادات «الحرس»
طهران  -فرزاد قاسمي

دوليات

وقــال الـمـســؤول« :عــزلــه سيكون
عالمة على ضعف النظام .سيضر
بشرعيته في الخارج .لكن سيلقى
ً
عـلـيــه ال ـل ــوم وس ـي ــواج ــه ضـغــوطــا
بسبب الضائقة االقتصادية».
وعـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــد
باالنسحاب إذا وأد ترامب االتفاق،
فـ ــإن م ـس ــؤول ـي ــن إي ــران ـي ـي ــن ق ــال ــوا
إنـ ــه «ط ــال ـم ــا ل ــم تـسـتـبـعــد ط ـهــران
مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـم ــال ــي والـ ـتـ ـج ــاري
العالمي» ،فإنها قد تفكر في االلتزام
بالمعاهدة.

تقوية الحرس
وت ـح ـجــم الـكـثـيــر م ــن ال ـشــركــات
األجنبية عن االستثمار في إيــران
لـقـلـقـهــا م ــن ال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة
أحــاديــة الجانب على الجمهورية
اإلسالمية بسبب انتهاكات حقوق
اإلنسان واإلرهاب وهيمنة «الحرس
الثوري» على اقتصاد البالد.
وه ـ ـ ـ ــذه نـ ـقـ ـط ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـع ــرض
روحــانــي للخطر .وسعى الرئيس

اإلي ــران ــي دون ن ـجــاح يــذكــر لكبح
أنـشـطــة ال ـح ــرس االق ـت ـصــاديــة من
أج ــل ج ــذب االس ـت ـث ـمــار األج ـن ـبــي،
لكن الحرس الــذي يقوده خامنئي
تجاهل مـحــاوالت الحكومة للحد
من تدخله.
وإذا انهار االتفاق النووي ،فإن
أي سلطة يملكها روحــانــي للحد
من التدخل ستتقلص بشكل أكبر
مـمــا سـيـعـطــي دف ـعــة للمحافظين
يريدون كبح سلطات الرئيس.
الذين ُ
وإذا أع ـ ـيـ ــد ف ـ ــرض ال ـع ـق ــوب ــات
نتيجة النهيار االتفاق ،فإن الحرس
الـثــوري فــي وضــع جيد لتفاديها.
وأدت المخاوف بشأن عمل عسكري
إســرائ ـي ـلــي مـحـتـمــل ض ــد مـنـشــآت
إي ـ ـ ــران الـ ـن ــووي ــة إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ق ــوة
«الحرس» المسؤول عن األمن داخل
البالد وخارجها.

جنود استخبارات إسرائيليون
يغنون بالفارسية
فــوجــئ مستخدمو مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بمقطع
فيديو انتشر بشكل واسع ،يظهر نحو  50جنديا إسرائيليا
يؤدون أغنية عشق إيرانية شعبية باللغة الفارسية.
وأوضح الجيش اإلسرائيلي ،على لسان المتحدث باسمه،
أن هــذا الفيديو ُس ّجل أثناء حفلة خاصة أقيمت في إحدى
ً
قواعده العسكرية من قبل والد أحد الجنود ،نشره الحقا في
ً
الشبكة العنكبوتية دون أي نية مبيتة ،خالفا لمعايير األمن
المعلوماتي ،وحذفه فور مطالبته بذلك.
وفي التسجيل ،يؤدي جنود بزي عسكري أغنية «سلطان
الـقـلــوب» اإليــران ـيــة ،وهــم ينتمون ،حسب «الـقـنــاة الـعــاشــرة»
اإلسرائيلية ،إلــى وحــدة استخباراتية ،وج ــاء ت الحفلة في
إطار دراسة اللغة الفارسية.

كتالونيا تسمح لبوغديمون
المنفي برئاسة الحكومة

وافق برلمان كتالونيا على
قانون أمس األول يجيز ألي
مرشح رئاسي بأال يكون
موجودا بالبرلمان من أجل
انتخابه ،وذلك في محاولة
تمهد الطريق أمام كارلوس
بوغديمون المنفي أن يكون
الزعيم القادم لإلقليم.
ومنذ انتخابات كتالونيا
الماضية في ديسمبر عام
 ،2017فشلت  4محاوالت
لتشكيل حكومة ،بسبب
وجود المرشحين للرئاسة
إما في المنفى االختياري،
أو كونهم رهن االحتجاز.
ومن بين هؤالء ،بوغديمون
المحتجز في ألمانيا ،انتظارا
لصدور قرار بشأن طلب
إسبانيا لتسليمه إليها.

اآلالف يتظاهرون
ضد ماكرون

تظاهر اآلالف في وسط
باريس أمس في «أجواء
ً
مرحة وساخرة» ،احتجاجا
على إصالحات الرئيس
الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وانتشر نحو ألفي عنصر أمن
بينهم قوات مكافحة الشغب،
بعدما تجمع المشاركون في
مسيرة تحت شعار «حفلة
ً
لماكرون» ،اعتبارا من الظهر
في ساحة األوبرا ،بمناسبة
مرور عام على تولي الرئيس
ً
البالغ من العمر  40عاما
الحكم في فرنسا.

أنقرة تلغي جواز سفر
زعيم حزب «الشعوب»
متظاهر روسي في موسكو أمس

(رويترز)

بومبيو يدافع عن دبلوماسية قوية تغني عن الرصاص
دافع وزير الخارجية األميركي الجديد مايك
بومبيو أمس األول عن «دبلوماسية قوية» تهدف
إلى «حل المشاكل سلميا ،من دون الحاجة إلى
إطالق رصاصة واحدة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــو أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن
الدبلوماسيين األميركيين في وزارة الخارجية:
«نـمــر فــي أوق ــات عصيبة ،وتــوجــد مطالب بأن
تكون هناك قيادة قوية ،ومن الضروري أن يقف
فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة».
وأضــاف« :لحسن الحظ ،لدينا رئيس يؤمن
أي ـضــا بــالــدبـلــومــاسـيــة ال ـقــويــة ال ـتــي تستخدم
بالكامل كل أدوات القوة الوطنية للدفاع قبل كل
شيء عن مصالح الواليات المتحدة وقيمها».
ووفقا لبومبيو ،فإن دبلوماسية كهذه «تزيد

م ــن فــرص ـنــا ل ـحــل ال ـم ـشــاكــل سـلـمـيــا ،م ــن دون
االضطرار إلى إطالق رصاصة واحدة».
وتحدث خصوصا عن «الجهد الدبلوماسي
الضخم إلبقاء الضغط على كوريا الشمالية»
لدفعها نحو التفاوض من أجل «القضاء بنجاح
على تهديد الترسانة النووية لكيم جونغ -أون»
الزعيم الكوري الشمالي الذي ُيفترض أن يلتقي
الرئيس األميركي دونالد ترامب قريبا في قمة
تاريخية.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ب ــومـ ـبـ ـي ــو« :ن ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى ج ـه ــود
ً
دبلوماسية قــويــة» فــي الـشــرق األوس ــط ،أيضا
«لـكـبــح س ـلــوك إيـ ــران ال ـمــزعــزع لــاس ـت ـقــرار في
سورية واليمن والمنطقة» ،وذلــك في وقــت من
المقرر أن يعلن ترامب في األيام المقبلة موقفه

حيال مصير االتفاق النووي الذي وقعته الدول
العظمى مع إيران.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ب ـح ــث م ـس ـت ـشــار األمـ ـ ــن ال ـقــومــي
االميركي جــون بولتون مــع مدير مكتب األمــن
الوطني في كوريا الجنوبية تشنغ يوي يونغ
القمة المرتقبة بين زعيم كوريا الشمالية كيم
جونغ أون والرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقال البيت االبيض في بيان مساء امس األول إن
تشنغ أطلع بولتون على تفاصيل قمة الكوريتين
التي عقدت في  27ابريل الماضي.
واتـفــق الجانبان على مواصلة الـمـشــاورات
والتنسيق بين واشنطن وسيول في االسابيع
المقبلة لالعداد لزيارة رئيس كوريا الجنوبية
مون جيه-إن للبيت االبيض في  22مايو الجاري.

ذكر حزب «الشعوب
الديمقراطي» التركي الكردي
اليساري أن السلطات
التركية ألغت جواز سفر
سيزاي تيميلي أحد رئيسيه،
ومنعته من مغادرة البالد.
ويعتزم الرئيس السابق
المسجون للحزب ،صالح
الدين دميرتاش ،خوض
انتخابات الرئاسة التركية
من زنزانته بالسجن،
منافسا للرئيس اإلسالمي
المحافظ رجب طيب
إردوغان.
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أخبار مصر

«الكونغرس» يوصي بتعليق  300مليون دوالر مساعدات للقاهرة
●تعهد إثيوبي باستكمال دراسات تأثير سد النهضة ● معارضة وزير التعليم تنتقل للقضاء والبرلمان والشارع
القاهرة  -رامي إبراهيم

تتابع القاهرة بترقب
توصية أصدرها مسؤول
رفيع المستوى بالكونغرس
األميركي تقضي بتعليق 300
مليون دوالر من المساعدات
العسكرية لمصر ،في وقت
عقدت اللجنة الفنية في
مفاوضات سد النهضة
اجتماعها أمس في إثيوبيا،
التي حصلت على منفذ بحري من
خالل ميناء بورسودان.

قال مصدر دبلوماسي مصري
رفيع المستوى إن القاهرة تتابع
ب ــدق ــة ت ــأثـ ـي ــرات ت ــوص ـي ــة نــائــب
رئيس لجنة المخصصات المالية
ب ـم ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ اﻷمـ ـي ــرك ــي،
السيناتور باتريك ليهي ،بتعليق
 300مليون دوالر من المساعدات
الـعـسـكــريــة لـمـصــر ،حـتــى تلتزم
القاهرة ببعض الشروط.
وأوضح المصدر ،لـ«الجريدة»،
أن مـ ــن ت ـل ــك ال ـ ـشـ ــروط «ت ـغ ـط ـيــة
المصرية نفقات عالج
الحكومة
ُ
مواطنة أميركية أ صيبت أثناء
ه ـجــوم بــالـخـطــأ نـفــذتــه طــائــرات
ع ـس ـك ــري ــة م ـص ــري ــة ع ـل ــى قــاف ـلــة
سياحية فــي الـصـحــراء الغربية
فــي  ،2015وأس ـفــر عــن مقتل 12
ً
خصوص أن الطائرات
شخصا،
المستخدمة أمـيــركـيــة الـصـنــع»،
و»إل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـج ـم ـع ـي ــات
اﻷهلية الـجــديــد» ،و»إل ـغــاء إدانــة
 43أميركيا ومصريا عملوا في
منظمات مجتمع مدني ودانتهم
م ـح ـك ـم ــة مـ ـص ــر ي ــة ف ـ ــي ،»2011
إضافة إلى «إجراء تحقيق محايد
بخصوص مقتل الطالب اﻹيطالي
جوليو ريجيني في القاهرة أوائل
عام .»2016
وأضاف أن قانون المساعدات
يمنح وزارة الخارجية األميركية
ال ـح ــق ف ــي إصـ ـ ــدار ق ـ ــرار بــإع ـفــاء
ال ـق ــاه ــرة م ــن الـ ـش ــروط وإرس ـ ــال
ال ـم ـع ــون ــات ال ـع ـس ـكــريــة إذا كــان
ذلـ ــك ل ــ»م ـص ـل ـحــة األم ـ ــن ال ـقــومــي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي» .وت ـ ـل ـ ـتـ ــزم اإلدارة
األميركية وقتها بتقديم تقرير
لـلـكــونـغــرس األم ـيــركــي بــأسـبــاب
ذلك اإلجراء ،لكن اﻹدارة اﻷميركية
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ال ـتــزمــت ب ـقــرار
الكونغرس السابق.
و ك ـ ــا ن ـ ــت اﻹدارة اﻷ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
ق ـ ـ ــررت فـ ــي أغ ـس ـط ــس ال ـم ــاض ــي
إل ـغــاء مـبـلــغ  95.7مـلـيــون دوالر
من المنح والمساعدات المقدمة
لمصر ،إضافة إلى تأجيل صرف
 195مليون دوالر ضمن برنامج
ال ـم ـســاعــدات الـعـسـكــريــة ،بسبب
«فشل مصر فــي إح ــراز تقدم في
احترام حقوق اإلنسان والمعايير
الــديـمـقــراطـيــة» ،وكــانــت هــذه هي
ً
تاريخيا التي تقتطع
المرة األولى
ً
فيها اإلدارة األميركية قسما من
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـعـسـكــريــة لمصر
بسبب شكاوى انتهاكات حقوق
اإلنسان.

إثيوبيا في بورسودان
ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار سـ ـع ــي إث ـي ــوب ـي ــا
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تـ ـسـ ـب ــب ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،بـ ـع ــد ت ـع ــوي ــم
الجنيه المصري ،في ظهور الفتة على أبواب
وواج ـهــات عــدد مــن شــركــات الـسـيــاحــة للمرة
األو ل ــى ،مكتوب عليها « يــو جــد لدينا ر حــات
حج وعمرة بالتقسيط» ،وحرصت الشركات
عـ ـل ــى ا لـ ـت ــأ كـ ـي ــد ل ـع ـم ــا ئ ـه ــا أن هـ ـ ــذا ا ل ـن ـظ ــام
يتوافق مع الشريعة االسالمية وفق الفتاوى
المعتمدة إلتاحة الفرصة لغير القادرين ألداء
الفرائض والسنن.
وقـ ـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـع ــرب ـي ــة
واإلسالمية بجامعة األزهر عوض إسماعيل،
لــ»ا لـجــر يــدة» ،إن ا لـحــج أو ا لـعـمــرة بالتقسيط
أو عبر القرض الحسن جائز شرعا ،بحسب
إ جـمــاع العلماء ،مضيفا أن ا لـحــج أو العمرة
إذا ك ــان ــا ب ـق ــرض ح ـســن ي ـع ـلــم ال ـح ــاج قــدرتــه

تأييد أحكام السجن
بقضية بورسعيد

جانب من حصاد القمح في البحيرة شمال القاهرة الخميس الماضي (رويترز)
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى مـ ـن ــاف ــذ عـلــى
البحر األحمر ،وقع أمس االول
(الجمعة) رئـيــس وزرائ ـهــا أبي
أحمد ،والرئيس السوداني ،عمر
البشير ،اتفاقية ،تتيح إلثيوبيا
ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـي ـن ــاء
بورسودان  -الميناء الرئيسي
ً
للسودان– فضال عن الحق في
إدارته ،وعملية اتخاذ القرارات
وتحديد أسعار الخدمات.
وب ـي ـن ـمــا ي ـ ــري م ــراقـ ـب ــون أن
عملية االن ــدم ــاج االقـلـيـمــي في
م ـن ـط ـقــة الـ ـقـ ــرن اإلف ــريـ ـق ــي تـتــم
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـق ــاه ــرة ،وبــرعــايــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــوى دولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة وإقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة،
لـتـحــويــل الـمـنـطـقــة ال ــى مــدخــل
رئ ـي ـســي إلفــري ـق ـيــا م ــن نــاحـيــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــن االط ـ ـ ـل ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــي
والـهـنــدي وبـحــر ال ـعــرب ،أكــدت
م ــدي ــر وحـ ـ ــدة إف ــري ـق ـي ــا بـمــركــز
االهـ ــرام ل ـلــدراســات السياسية
واالستراتيجية ،أماني الطويل،
أن هذه االتفاقية لن تؤثر على

ً
التحسن الــذي طــرأ أخـيــرا على
العالقات المصرية السودانية،
ألن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك تـ ـفـ ـهـ ـم ــا مـ ـص ــر ي ــا
للعالقات اإلثيوبية ـ ـ السودانية
بشرط أن تأخذ السودان بعين
االعتبار المصالح المصرية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــل،
لــ»الـجــريــدة» ،أن هــذه االتفاقية
تـ ـ ــأتـ ـ ــي ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـن ــاف ــس
الـم ـصــري ـ ـ ـ اإلث ـيــوبــي ال ــذي لم
يحسم بعد ،ورغبة أديس أبابا
فــي الحصول على منافذ على
ال ـب ـح ــر االحـ ـم ــر م ـن ــذ ف ـقــدان ـهــا
إريتريا ،ورغبتها في أن تكون
الـ ـف ــاع ــل اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي األول فــي
مـنـطـقــة ح ــوض ال ـن ـيــل وال ـق ــرن
اإلفريقي.

سد النهضة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت
العاصمة االثيوبية أديس ابابا
أم ــس اجـتـمــاع أع ـضــاء اللجنة

على ســداده ال حـقــا ،أو أن يـســدده بالتقسيط
لـشــر كــة بعينها تتحمل هــي تكاليف السفر،
فال حرج في ذلك.
بدوره ،ذكر أستاذ الفقه عميد كلية أصول
الــديــن بـجــامـعــة األزه ــر عـبــدالـفـتــاح ال ـعــواري،
لـ»الجريدة» ،الحج فرض والعمرة من السنن
المؤكدة ،فإذا أراد المسلم تأدية تلك الفرائض
بــال ـت ـق ـس ـيــط فـ ــإن هـ ــذا ل ـي ــس ب ــه حـ ــرج شــرعــا
وجائز ،ألن هذه الخدمة التي تؤدى من قبيل
المنفعة.
وش ـ ـهـ ــد مـ ــوسـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــرة ،الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ أول
ر جــب ا لـمــا ضــي ،انخفاضا ملحوظا فــي عدد
ال ـم ـص ــري ـي ــن ال ـم ـع ـت ـم ــري ــن ،ب ـس ـب ــب ت ـضــاعــف
التكلفة مقارنة بالعام الماضي.

●

الفنية الثالثية لخبراء لمصر
وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان وإثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وه ــو
االجتماع الذي تعتبره القاهرة
«الفرصة األخيرة» أمام اثيوبيا
إلب ــداء حـســن الـنــوايــا فــي ملف
سد النهضة ،قبل أن تتجه مصر
للتحرك في المنظمات الدولية
باستخدام القانون الدولي.
ويـهــدف االجـتـمــاع للتوصل
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــة مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة
للمالحظات الخاصة بكل دولة
على التقرير االستهاللي المقدم
من المكاتب االستشارية.
وفـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة لـ ـ ــه ب ــال ـج ـل ـس ــة
االفـتـتــاحـيــة أم ــس ،أع ــرب وزيــر
المياه والري اإلثيوبي ،سليشي
ب ـ ـق ـ ـلـ ــي ،عـ ـ ــن أمـ ـ ـل ـ ــه أن ي ـب ـحــث
االج ـت ـمــاع الـقـضــايــا الـخــافـيــة
بــروح إيجابية بغية الوصول
إل ــى مـخــرجــات تــوافـقـيــة .وقــال
بـقـلــى إن اال ج ـت ـم ــاع سيستند
إلـ ـ ــى ت ــوجـ ـيـ ـه ــات ق ـ ـ ــادة الـ ـ ــدول
الـثــاث واتـفــاق إعــان المبادئ

القاهرة  -رامي إبراهيم

ظهرت عقبات تعرقل مساعي ائتالف «دعم
م ـصــر» صــاحــب األغ ـل ـب ـيــة الـبــرلـمــانـيــة في
مصر للتحول إلــى حــزب سياسي ،تتمثل
في موانع دستورية وقانونية ،مما تسبب
في إرجاء تنفيذ القرار حتى انتهاء دراسته
ً
قانونيا.
الفقيه الدستوري ،عصام اإلسالمبولي،
قــال ل ـ «الـجــريــدة» إن «تـحــويــل ائـتــاف دعم
مصر إلى حزب سياسي يصطدم بالدستور
ً
والقانون» ،مشيرا إلي أن القانون والدستور
يمنعان النائب البرلماني من تغيير صفته
الحزبية بعد انتخابه ،وإذا فعل ذلك تسقط
عنه العضوية ،فالمادة ( )110من الدستور
والمادة ( )6من قانون البرلمان تحظر على
النائب تغيير صفته السياسية ،سواء كان
ً
عضوا في حزب أو ترشح بشكل مستقل.
وأضاف اإلسالمبولي أنه «حتى في حال

مبارك يحتفل بعيد ميالده التسعين
في عيد ميالده التسعين،
أطـ ـ ـ ــل ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـص ــري
األس ـ ـ ـبـ ـ ــق حـ ـسـ ـن ــي م ـ ـبـ ــارك
بصورة عائلية التقطت له
خالل احتفال األســرة بعيد
ميالده الذي يوافق  4مايو.
وظ ـهــر م ـبــارك فــي ال ـصــورة
بـصـحــة ج ـي ــدة ،وف ــي كــامــل
أنــاق ـتــه ،ك ـمــا ظ ـهــر ب ـجــواره
ابـنــه األك ـبــر ع ــاء ،وحفيده
عمر عالء مبارك.
وأثــارت الـصــورة إعجاب
قسم مــن المصريين ،حيث
كتبوا تعليقات كثيرة تبارك
المناسبة.
وي ـ ـق ـ ـيـ ــم م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ح ــال ـي ــا
م ــع أس ــرت ــه بـمـنـطـقــة مصر
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،بـ ـع ــد ح ـص ــول ــه
على البراء ة في قضية قتل
المتظاهرين.

القبض على
«داعية لإللحاد»

ذكرت تقارير حقوقية أن سلطات
األمن املصرية ألقت القبض على
ناشط يدعى شريف جابر ،اشتهر
بتسجيالت على مواقع التواصل
تدعو إلى اإللحاد ،متوقعة أن يتم
توجيه تهمة ازدراء األديان إليه.
وأوضحت أن جابر كان في مطار
القاهرة يستعد للسفر للخارج حني
تم توقيفه ،ويبدو أنه كان يرغب
في اللجوء إلى إحدى الدول الغربية
بعد تقديم عدة بالغات ضده،
لتهكمه على مقدسات دينية.

الموقع بينها في مارس ،2015
مؤكدا التزام بــاده باستكمال
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـف ـن ـي ــة الـمـتـعـلـقــة
بالسد.

اتساع المعارضة لوزير التعليم
ً
مـحـلـيــا ،انـتـقـلــت الـمـعــارضــة
ل ـقــرار وزي ــر الـتــربـيــة والتعليم،
طـ ـ ـ ـ ــارق رش ـ ـ ــوق ـ ـ ــي ،بـ ــ«تـ ـع ــري ــب
التعليم في الـمــدارس الرسمية
للغات» ،والمعروفة بالمدارس
ال ـ ـت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ،إلـ ــى آف ـ ــاق جــديــدة
بتنظيم أمهات عدد من التالميذ
تظاهرة مساء أمــس األول أمام
الـ ــوزارة ،وب ــدء الـقـضــاء اإلداري
نظر دعــوى تطلب إلـغــاء القرار
وإع ـ ــان ق ـي ــادي بــرل ـمــانــي عــدم
رضاه عن سياسة الوزير.
ووف ـ ـ ــق ت ـص ــري ـح ــات ال ــوزي ــر
سـيـتــم ت ــدري ــس م ــادت ــي الـعـلــوم
والــريــاضـيــات باللغة العربية،

بــدال مــن اإلنـكـلـيــزيــة ،فضال عن
إلغاء منهج المستوى المتقدم
للغة اإلنكليزية ،على أن تستمر
تلك المدارس في نفس مناهجها
الـتـعـلـيـمـيــة خـ ــال الـمــرحـلـتـيــن
اإلعدادية والثانوية ،وسيدخل
هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من
العام الدراسي بعد المقبل.
وتظاهر عشرات من األطفال
وأم ـه ــات ـه ــم ض ــد ال ـ ـقـ ــرار ،وق ــال
ج ـ ـمـ ــال شـ ـيـ ـح ــة رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
الـتـعـلـيــم بـمـجـلــس الـ ـن ــواب ،إنــه
ي ــرف ــض س ـيــاســة األوام ـ ـ ــر الـتــي
ً
يستخدمها الوزير ،مطالبا في
جلسة استماع للمعلمين بمقر
نقابتهم بطرح الخطة للحوار
المجتمعي.
وفـ ـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ح ــدد
مجلس الــدولــة جلسة  3يونيو
المقبل لنظر دعوى أقامها عدد
مــن أول ـيــاء األم ــور تطلب إلـغــاء
قرار تعريب التعليم بالمدارس
التجريبية.

«فتوى» تبيح تقسيط تكلفة الحج والعمرة عقبات تعترض تشكيل «حزب األغلبية»
•

سلة أخبار

تغيير الئحة مجلس النواب لن يكون ذلك
ً
دستوريا».
«إئ ـ ـتـ ــاف دعـ ــم مـ ـص ــر» الـ ـ ــذي ي ـب ـلــغ ع ــدد
أعـضــائــه  417عـضــوا مــن إجـمــالــي  590هم
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ،ع ـق ــد األسـ ـب ــوع
ً
الماضي ،اجتماعا تم بموجبه تشكيل لجنة
قانونية لدراسة الوضع بالكامل فيما يخص
حالة الجدل الدائر حول إسقاط العضوية في
حالة تغيير الصفة.
وأك ــد الـقـيــادي بــاالئـتــاف ،صــاح حسب
الله ،لـ «الجريدة» ،أن الهدف من إنشاء حزب
ً
سياسي هو مــلء الفراغ السياسي ،مشددا
ع ـل ــى أن االئ ـ ـتـ ــاف ي ـن ـت ـظــر ت ـق ــري ــر الـلـجـنــة
القانونية التي تــم تشكيلها فــي االجتماع
األخير.
ويــري الخبير البرلماني بمركز االهــرام
للدراسات السياسية ،يسري العزباوي ،أن
ال ـهــدف مــن ه ــذه الـتـحــركــات وال ــدع ــوات هو
تأسيس حزب يكون ظهيرا سياسيا يدعم

ً
الرئيس ،مستبعدا أن يترأس السيسي حزبا
ً
سياسيا  ،خــال فترة حكمه ،لمخالفة ذلك
نص المادة ( )140من الدستور التي تنص
على أ نــه «ال يـجــوز لرئيس الجمهورية أن
يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وأضــاف العزباوي :هناك معضلة أخرى
تواجه تأسيس الحزب ،وهي وجود خالفات
حول االندماج بين األحزاب التي تتحالف في
ائتالف برلماني مع استمرار وجود كل حزب
ككيان مستقل عن اآلخرين ،في ظل التنافس
بين قيادات األحزاب على المناصب ،ورفض
قواعد هذه األحزاب للخطوة.
ويتخطى عــدد األح ــزاب فــي مـصــر ،وفق
تقديرات ،مئة حزب ،يبلغ عددها في البرلمان
ً
 19حـ ــزبـ ــا ،ي ـت ـص ــدره ــا ح ـ ــزب ال ـم ـصــري ـيــن
األح ــرار الليبرالي ب ـ  65عـضــوا ،يليه حزب
ً
مستقبل وطن ،بخالف  12مقعدا لحزب النور
السلفي ،والباقي موزع بين عدد من األحزاب
والمستقلين.

منع األجانب من التملك في سيناء
ن ـشــرت ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ال ـم ـصــريــة ف ــي عــددهــا
الصادر ،أمس ،تعديال لبعض أحكام قرار القائد العام
لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ل ـعــام  2012ب ـشــأن تـحــديــد قــواعــد
وضوابط التملك وحق االنتفاع بشبه جزيرة سيناء.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم  66لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة
رقم  203لسنة .2012
واستبدل نص المادة الثانية ،من القرار رقــم 203
لسنة  ،2012بنص جديد ،فيما يلي تفاصيله:
«يـسـمــح بالتملك فــى منطقة شـبــه جــزيــرة سيناء
لألشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية
وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ،ومن أبوين
مصريين ،وللشخصيات االعتبارية المصرية المملوك
رأس ـمــال ـهــا بــال ـكــامــل لـلـمـصــريـيــن حــام ـلــي الجنسية
المصرية وحدها دون غيرها من الجنسيات األخرى،
وم ــن أبــويــن مـصــريـيــن ،وذل ــك ب ـهــدف ال ـق ـيــام ببعض
المشروعات الموضحة بالقرار الجديد».
يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ذكر
ق ـبــل أي ـ ــام ،أن ــه رف ــض ع ــرض ــا م ــن الــرئ ـيــس الـمـصــري
المعزول محمد مرسي يحصل بموجبه الفلسطينيون
على أراض تمنح لهم في سيناء.
وأضــاف عباس ،خالل كلمته أمام جلسة المجلس

الوطني الفلسطيني في رام الله« :في وقت حكم مرسي،
عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ،ولكننا
رفضنا» .وتداولت وسائل إعالم في السنوات األخيرة
أخبارا تتحدث عن «صفقة القرن» أو مشروع «غيورا
أيالند» لتوطين الفلسطينيين في سيناء ،وهو ما نفته
السلطات المصرية مرارا وتكرارا ،واصفة الفكرة بأنها
غير واقعية وغير مقبولة.
وقد أثارت وزيرة المساواة االجتماعية اإلسرائيلية،
جيال جملئيل ،هــذه المسألة من القاهرة بالتحديد،
حـيــث قــالــت فــي شـهــر نوفمبر  2017إن أفـضــل مكان
للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء.
وأوضحت جملئيل حينها أنه ال يمكن إقامة دولة
فلسطينية إال في سيناء ،وقد القت تلك التصريحات
اس ـت ـه ـجــانــا م ــن «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ال ـم ـص ــري ــة ،ح ـي ــث رد
وزيرها سامح شكري على ما جاء على لسان الوزيرة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،م ـش ــددا رف ـض ــه الـ ـت ــداول ب ـش ــأن مصر
والحديث عن األراضــي المصرية ،أو الخوض في أي
مــوضــوع مــن شأنه االنـتـقــاص مــن سـيــادة مصر على
أراضيها.
وأشــار الوزير المصري ،في ذلك الوقت ،إلى أنه ال
يمكن التنازل عن أي ذرة من تراب سيناء ،التي رويت
بدماء المصريين.

أيدت محكمة النقض األحكام
الصادرة بالسجن املؤبد واملشدد،
بحق  45متهمًا في أحداث
االشتباكات والعنف والشغب التي
جرت بمحافظة بورسعيد في يناير
 ،2013ومحاولة اقتحام سجن
بورسعيد العمومي ،حيث رفضت
املحكمة الطعون املقدمة منهم،
لتصبح األحكام الصادرة بإدانتهم
نهائية وباتة.
وجرت أحداث القضية في أعقاب
صدور قرار محكمة جنايات
بورسعيد بإحالة أوراق عدد من
املتهمني بقضية مجزرة استاد
بورسعيد -في املحاكمة األولى
لهم -إلى مفتي الديار املصرية،
الستطالع الرأي الشرعي بشأن
إصدار حكم بإعدامهم.

السعودية تدرس إنشاء
منطقة صناعية

كشفت السفارة السعودية لدى
القاهرة ،أن اململكة تدرس إنشاء
منطقة صناعية في مصر .وقالت
السفارة عبر حسابها الرسمي
بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)،
أمس ،إن "أولى ثمار اجتماعات
اللجنة املشتركة بني البلدين في
الرياض :دراسة إنشاء منطقة
صناعية سعودية في مصر،
ومشاركة اململكة في الصندوق
السيادي املصري ،وبروتوكول
إلعارة املعلمني املصريني للعمل في
اململكة ،وكذلك مشاركة سعودية في
عمليات البحث عن الغاز بحقول
البحر األحمر

افتتاح تطوير
بحيرة قارون

افتتحت أمس املرحلة األولى من
مشروع تطوير بحيرة قارون،
وأكد وزير الزراعة عبداملنعم
البنا أن خطة التطوير تستهدف
زيادة العائد واملردود االقتصادي
للبحيرة ،وتحسني البيئة البحرية
واملائية والطبيعة األيكولوجية
للمسطح املائي للبحيرة ،وزيادة
سرعة وسعة وحركة التيارات
املائية لجميع أجزاء البحيرة ،ما
ساهم في تقليل حدة امللوثات،
وزيادة الناتج الكلي اإلجمالي
للبحيرة من األسماك.
وأشار الوزير إلى أنه تمت زيادة
املخزونات السمكية باملسطح
املائي بالبحيرة ،حيث تمت
تنميتها بنحو  70ألف وحدة
ً
زريعة جمبري ،فضال عن أمهات
أسماك املوسى.
وأوضح أن بحيرة قارون تعد من
أهم البحيرات في مصر ،حيث
يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 55
ألف فدان ،ومتوسط عمقها يتراوح
بني  2.5متر و 7.5متر ،الفتا إلى أن
البحيرة كانت تعاني قبل التطوير
مشكالت التلوث ،ونقص ضخ
املياه ،والصيد املخالف ،وافتقار
الخدمات.
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رياضة

ّ
العربي دشن استعداداته لنهائي كأس األمير دون توقف

ّ
مطر :إهدار الفرص صعب مهمتنا أمام السماوي

عبدالرحمن فوزان

دخل الفريق األول لكرة القدم بالنادي
العربي أجواء المباراة النهائية لبطولة
ك ــأس س ـمــو األم ـي ــر ال ـت ــي ي ــواج ــه فيها
ال ـكــويــت م ـس ــاء ال ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـبــل ،على

المكافآت تنهال على الالعبين
انهالت المكافآت على العبي العربي بعد الفوز على السالمية ،إذ
قدم رئيس النادي جمال الكاظمي مكافآت مجزية لالعبين ،وكذلك فعل
نجاله طالل وعلي ،كما قدم علي ،نجل حارس األخضر الراحل سمير
سعيد ،مكافآت مجزية لهم ،وكذلك شاهين الربيع.

عقلة :الكويت يتطلع إلى تعديل
األخطاء قبل مواجهة األخضر
أكــد نائب رئيس جهاز الكرة
في الكويت عادل عقلة ،أن فريقه
يسعى إلى تعديل األخطاء التي
وق ــع فـيـهــا الع ـب ــوه ف ــي مــواجـهــة
الـنـصــر ،قبل لقائه أم ــام العربي
بعد غد في نهائي كأس األمير.
وك ـ ـ ـ ــان األبـ ـ ـي ـ ــض ق ـ ــد تـ ـج ــاوز
الـنـصــر فــي الـ ــدور قـبــل النهائي
ب ـه ــدف م ــن دون رد ،لـيـعـقــوب
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراروة ،لـ ـيـ ـح ــاف ــظ ع ـلــى
حظوظه بالحفاظ على اللقب
ال ـ ــذي يـحـمـلــه م ـنــذ الـمــوســم
الماضي.
وق ــال عقلة إن مواجهة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــر لـ ـ ـ ــم ت ـك ــن
سهلة ،في ظل
قراءة جيدة
ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب
العنابي

ظاهر العدواني للمباراة ،مشيرا
ان الجهاز الفني بقيادة محمد
ع ـبــدال ـلــه سـيـعـمــل ع ـلــى تـعــديــل
األوضاع قبل المباراة النهائية.
واعـ ـت ــرف أن ال ـن ـصــر ل ــم يكن
يستحق الـخـســارة فــي مواجهة
الكويت ،السيما أنه قدم مستوى
مميزا طــوال المباراة،
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان نـ ـ ـ ـ ــدا قـ ــويـ ــا
ل ــأب ـي ــض ،كــاشـفــا
عن إمكانية دخول
الفريق في معسكر
م ـغ ـلــق اس ـت ـع ــدادا
ل ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــي ك ـ ـ ــأس
األمير.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــريـ ـ ــق
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ق ــد
واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
تدريباته من
دون انقطاع،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
ل ـم ــواج ـه ــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي
بعد غد.

عادل عقلة

استاد جابر األحمد ،وذلك عقب تخطيه
عقبة السالمية في الدور نصف النهائي
بركالت الترجيح بثالثة أهــداف لهدف،
بعد انتهاء الشوطين األول واإلضافي
بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله.
وقــرر الجهاز الفني ،بقيادة المدرب
محمد إبراهيم ،مواصلة الفريق تدريباته
دون تــوقــف ،نـظــرا لضيق الــوقــت ،إذ إن
ال ـف ــاص ــل ال ــزم ـن ــي ب ـيــن ل ـق ــاء الـســالـمـيــة
والكويت  3أيام فقط.
وكانت جماهير العربي عاشت ليلة
سعيدة احتفلت خاللها بتأهل األخضر
ً
للدور النهائي ،وأشادت كثيرا بالجهاز

الفني والالعبين ،ال سيما نجم مباراة
الفريق مــع السالمية الـحــارس المتألق
سـلـيـمــان عـبــدالـغـفــور ال ــذي تــألــق بقوة
س ــواء فــي الــوقــت األص ـلــي أو اإلضــافــي
أو ركـ ــات ال ـتــرج ـيــح ،وأكـ ــد أن ــه ح ــارس
كفء وقدير.

مطر :فوز مستحق
من جانبه ،أشاد مساعد مدرب العربي
فــاضــل مـطــر بـبـلــوغ األخ ـض ــر ال ـم ـبــاراة
النهائية لكأس سمو األمـيــر ،مؤكدا أن
تأهله كان مستحقا ،قياسا على أحداث

الـ ـمـ ـب ــاراة ،وأف ـض ـل ـي ـتــه ال ـم ـط ـل ـقــة ط ــوال
مجرياتها.
وقـ ــال م ـطــر إن األخ ـض ــر ق ــدم م ـب ــاراة
ج ـي ــدة ،وكـ ــان ال ـط ــرف األف ـض ــل واألم ـتــع
فيها ،وخلق العديد من الفرص المحققة
والسانحة للتسجيل ،والتي كانت كفيلة
بـخــروجــه بنتيجة مــريـحــة مـنــذ الـشــوط
األول ،ولكن مسلسل إهدار الفرص حال
دون ذلك.
الفرص
من
العديد
ـا
ـ
ن
ـدر
ـ
ه
"أ
ـاف:
وأضـ
ّ
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـش ــوطـ ـي ــن ،وه ـ ــو مـ ــا عــقــد
مهمتنا ،وجعل المباراة أصعب مما كانت
تبدو ،إذ كنا في طريقنا النتصار سهل".

وتــابــع" :بـعــد تـقــدمـنــا بـهــدف نظيف،
ك ـج ـه ــاز ف ـن ــي طــال ـب ـنــا ال ــاع ـب ـي ــن ب ـعــدم
التراجع للدفاع ،ولكن كان تراجعهم رغبة
منهم في الحفاظ على النتيجة ،وهو أمر
مكتسب من حماسة المباراة وأجوائها
التنافسية ،ولكن في نهاية المطاف بانت
رغبتهم فــي الـعــودة مـجــددا ،والسيطرة
عـلــى وس ــط الـمـلـعــب ،إض ــاف ــة إل ــى تــألــق
الجميع ،والحارس سليمان عبدالغفور
الــذي تصدى لركالت الجزاء ،وكذلك من
سدد من فريقنا".
وأش ـ ــار م ـطــر إل ــى أن ال ـج ـه ـ ّـاز الـفـنــي
بقيادة المدرب محمد إبراهيم فضل عدم

السالمية يستهل مشواره في «العربية»  18الجاري

ً
حمادة :قدمنا مستوى الئقا في الموسم الحالي بحدود المتاح

فريق السالمية

●

أحمد حامد

يستهل فريق السالمية لكرة القدم مشواره
فــي التصفيات المؤهلة ل ــدور الـ ــ 32بالبطولة
ال ـعــرب ـيــة  18الـ ـج ــاري ،م ــع ال ـفــريــق ال ـفــائــز من
التصفيات األولية ،والذي سيحدد الحقا ،على
أن تـقــام الـمـنــافـســات فــي ج ــدة ،اعـتـبــارا مــن 15
حتى  25الجاري.
وتلقى السالمية جدول مبارياته في البطولة،
وكــل ما يخص مشاركته في الملحق المؤهل،
حيث سيستهل الفريق مشاركاته في البطولة
مع الفائز من التصفيات في  18الـجــاري ،على
أن يواجه االتحاد السكندري  21مايو ،وفي 24
سيواجه السالمية فريق اتحاد الفتح المغربي،

على أن يتأهل األول من كل المجموعة لدور .32
وتقرر أن تضم قائمة كل فريق  23العبا ،على
أن يتحمل االت ـحــاد الـعــربــي اإلقــامــة واإلعــاشــة
لـعــدد  11غــرفــة مــزدوجــة ،و 9غــرف فــرديــة ،إلى
جانب غرفة عالج طبيعي ،على أن يتحمل كل
ناد األعداد الزائدة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي لـلـســالـمـيــة
عبدالعزيز حمادة إن االستعداد للبطولة العربية
سيبدأ بعد غد ،حيث تم منح الالعبين راحة 72
ساعة ،عقب مواجهة العربي في نصف نهائي
كأس األمير.
وكان السالمية خسر بركالت الترجيح أمام
العربي ،ليودع الموسم الخالي بوصافة الدوري
الممتاز ،كإنجاز وحيد في الموسم الحالي.

وقال حمادة" :قدمنا موسما الئقا في حدود
الـمـتــاح" ،مشيرا الــى ان اإلصــابــات والغيابات
الـتــي ط ــاردت الــاعـبـيــن اث ــرت عـلــى الـفــريــق في
بعض المباريات.
وأبــدى رضاه عما قدمه الفريق في مواجهة
العربي ،مؤكدا ان المباراة جاءت متكافئة ،وهو
ما ظهر من خالل الوصول الى ركالت الترجيح.
وشكر الالعبين ،وكل من عمل مع الفريق في
الموسم الحالي ،مشيدا بالجهد المبذول منذ
أغسطس الماضي وحتى اآلن ،وشــدد على ان
السالمية سيخوض الملحق المؤهل للبطولة
العربية بكل جــديــة ،مــن أجــل الــدخــول فــي دور
الـ ،32اعتبارا من أغسطس المقبل.

منح الالعبين أي راح ــة مــن التدريبات
عقب نصف النهائي ،وأجرى مساء أمس
تمارين استشفاء لهم ،على أن يبدأ من
ال ـيــوم اإلع ـ ــداد لـمــواجـهــة الـنـهــائــي أمــام
الكويت.
وأوضح إن اإلعداد للمباريات النهائية
ً
ً
ً
ي ـكــون ذه ـن ـيــا ونـفـسـيــا أك ـثــر مـنــه فـنـيــا،
السيما أنها مباريات العبين ،وتحتاج
إلى تركيز عال ،ورغبة كبيرة ،الفتا إلى
أن الفريقين يتقاسمان ترشيحات الفوز
باللقب.

العدواني :األفضلية كانت
لالعبي العنابي أمام األبيض
أك ـ ــد ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
ن ـ ــادي ال ـن ـص ــر رئ ـي ــس ج ـهــاز
كــرة الـقــدم خالد الـشــريــدة ،أن
الــاع ـب ـيــن ظـ ـه ــروا بـمـسـتــوى
رائـ ــع أمـ ــام ال ـك ــوي ــت ،مضيفا
أنـ ـه ــم لـ ــم يـ ـقـ ـص ــروا فـ ــي أداء
مهمتهم ،والتزموا بتعليمات
الجهاز الفني.
وأشار إلى أن الكويت تفوق
ف ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـس ـب ــع األولـ ــى
ف ـ ـقـ ــط ،ث ـ ــم دان ـ ـ ـ ــت األف ـض ـل ـي ــة
لمصلحة العبي النصر بشكل
واضح ،الفتا إلى أن الهجمات
الـتــي ج ــاءت تـبــاعــا لــم تتم
ترجمتها إلى أهداف.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــدة إن
"الالعبين المحترفين
الـ ـث ــاث ــة ال ـب ـحــري ـنــي
سـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،

واإلي ـف ــواري ـي ــن بــوكــو وروب ــن
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرون مـ ــع الـ ـنـ ـص ــر فــي
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ،ب ـي ـن ـمــا لــم
يـتــم حـســم مـصـيــر الـمـحـتــرف
البرازيلي توريس".
ً
واخـتـتــم تصريحه ،مــؤكــدا
أن "استمرار ظاهر العدواني
مــع العنابي ليس محل شك،
وجهاز الكرة بصدد االجتماع
معه للوقوف على طلباته في
الموسم المقبل".

خالد الشريدة

رادي يضم العب النصر مشعل فواز إلى قائمة األزرق
بينما قرر الجهاز الفني للمنتخب
الوطني األول لكرة القدم ضم
مشعل فواز إلى قائمة مباراتي
فلسطين ومصر ،تقرر تأجيل
إعالن ضم العبي الكويت
والعربي للقائمة ،حتى انتهاء
كأس سمو األمير.

●

حازم ماهر

قــرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني
األول لكرة القدم بقيادة المدرب الصربي
رادي ضــم العــب النصر مشعل ف ــواز إلى
قائمة مـبــارا تــي فلسطين ومـصــر المقرر
لهما يومي  11و 25مايو الجاري.
فيما قــرر المنتخب إرج ــاء إع ــان ضم
العـبــي الـكــويــت والـعــربــي للقائمة إلــى ما
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ن ـهــائــي كـ ــأس س ـمــو األم ـيــر
ا لــذي سيجمعهما مساء الثالثاء المقبل
ً
على استاد جابر األحمد الدولي ،تحسبا
ً
لـلـظــروف ،خـصــوصــا اإلص ــاب ــات الـتــي قد
يتعرض لها أي من العبي الفريقين.
وتـقــرر أن يعلن الجهاز الفني القائمة
ع ـق ــب انـ ـتـ ـه ــاء ال ـن ـه ــائ ــي مـ ـب ــاش ــرة ،عـلــى
أن ي ـن ـخــرط ال ــاع ـب ــون ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
ً
(األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء) ف ــي الـ ـت ــدريـ ـب ــات ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
لمواجهة فلسطين.
من ناحية أخرى ،ينتظر الجهاز اإلداري
رد المحترفين سـلـطــان الـعـنــزي (الـخــور

ال ـق ـطــري) ،وفـهــد األن ـص ــاري (ات ـحــاد جــدة
السعودي) ،ومن المنتظر وصول الالعبين
إل ــى ال ـكــويــت ،بـعــد ان ـت ـهــاء مهمتهما مع
نادييهما ،حيث ال يحق لهما االنضمام
إلى األزرق بشكل رسمي ،ألن المباراتين
وديتان ال ضمن "الفيفا داي".
إلــى ذل ــك ،يــواصــل المنتخب تدريباته
في السادسة من مساء اليوم على ملعب
المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة،
وذل ـ ــك ت ـحــت إشـ ـ ــراف رادي ،ال ـ ــذي وضــع
ب ــرن ــام ــج إع ـ ـ ــداد لــاع ـب ـيــن ف ـن ــي وب ــدن ــي،
لتجهيزهم للمباراتين ،بينما سيخوض
العبو الكويت والعربي عقب انضمامها
إلـ ــى ب ــرن ــام ــج اس ـت ـش ـفــائــي ت ـحــت إشـ ــراف
رئيس اللجنة الطبية الدكتور عبدالمجيد
البناي.
ورغ ــم عــدم اكـتـمــال صـفــوف المنتخب،
ً
فإن رادي بدأ اعتبارا من أمس التركيز على
التدريبات الفنية والتكتيكية ،مــن خالل
متابعته لمنتخب فلسطين في مباريات
ً
مسجلة حديثا.

جانب من التدريب األول لألزرق
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الرشيدي :أتطلع لرفع علم الكويت في «طوكيو »2020
الرماية الكويتية تحظى بدعم على أعلى مستوى
أشاد الرامي األولمبي عبدالله طرقي
الــرش ـيــدي بــالــدعــم الـكـبـيــر ال ــذي توليه
ال ـح ـك ــوم ــة ،مـم ـثـلــة ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـلــريــاضــة ،لـلــرمــايــة ،إضــافــة ال ــى ال ــدور
الـكـبـيــر ال ــذي ي ـقــوم بــه رئ ـيــس وأع ـضــاء
م ـج ـلــس إدارة نـ ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة لـتــذلـيــل
العقبات أمــام الــرمــاة ،ومحاولة تطوير
مـسـتــواهــم وال ـع ـمــل ال ـج ــاد والمستمر
فــي سبيل االرت ـق ــاء بــالـلـعـبــة ،وهــو
ما لمسه الجميع في السنوات
االخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ح ـ ـ ـتـ ـ ــى بـ ــاتـ ــت
الــرمــايــة اللعبة

طرقي الرشيدي

األكثر تحقيقا لإلنجازات على مستوى
الرياضة الكويتية.
وثمن الــرشـيــدي ،فــي تصريح صحافي،
ال ـ ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـي ــر وال ـم ـس ـت ـم ــر مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـف ـخ ــري لـ ـن ــادي ال ــرم ــاي ــة ال ـش ـيــخ سـلـمــان
الحمود ،وحرصه التام على التواصل معهم
واال طـمـئـنــان بشكل مستمر عـلــى مستوى
الــرمــاة ،السيما انــه من وضــع حجر أساس
انجازات الرماية بالكويت.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح
أ ن ر ئـ ـ ـي ـ ــس
االت ـح ــادي ــن
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي
وال ـك ــوي ـت ــي
للرماية دعيج
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي يـ ــواصـ ــل
الـ ـعـ ـم ــل لـ ـي ــا ون ـ ـ ـهـ ـ ــارا ل ـض ـم ــان
استمرارية إنجازات الرماية ،حيث إنه
عـلــى عـلــم بحجم الـمـســؤولـيــة الملقاة
على عاتقه ،وحــرص من اليوم االول
لــه على أن يــواصــل مسيرة العطاء
واإلن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاز ،وضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ت ـ ــواج ـ ــد
الرماية الكويتية على منصات
التتويج ،وهــو مــا نجح فيه
ب ــال ـف ـع ــل ب ـف ـض ــل ال ـت ـع ــاون
الكبير مع أعضاء مجلس
اإلدارة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــي
األولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــن وض ـ ــع
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
االستراتيجيات والخطط
الفنية ،إضافة إلى توفير
الــدعــم الـمـطـلــوب لـلــرمــايــة،
لضمان المشاركة الناجحة

فـ ــي م ـخ ـت ـلــف االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات االق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية وعلى رأسها االولمبياد.
وعـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ،قـ ــال
ال ــرش ـي ــدي ان ــه يـعـتــز ك ـث ـيــرا بــأنــه اول رام
عربي يحقق بطولة العالم ،وهو ما يحسب
بــالـتــأكـيــد لـلــرمــايــة الـكــويـتـيــة بـشـكــل عــام،
ودليل على الدعم الكبير الــذي يحظى به
وتأهيله لهذه المنافسات العالمية.
واكد حرصه التام بالتواجد والمنافسة
بشكل قــوي في أولمبياد "طوكيو ،"2020
والتي يستعد لها من اآلن من أجل تحقيق
آمال وطموحات الرماية الكويتية ،ويحلم
بأن يرفع علم الكويت في مسابقة عالمية
ك ـب ــرى م ـثــل االولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد ،ال ـ ــذي تـ ــوج فيه
بميدالية برونزية وتحديدا في أولمبياد
ريو دي جانيرو.
وأفاد بأن نادي الرماية يهتم بالمراحل
السنية المختلفة ،و يـحــرص على تكوين
ق ــاع ــدة مـمـيــزة ل ـلــرمــاة وال ــرامـ ـي ــات ،تـكــون
امـ ـ ـت ـ ــدادا ل ـل ـم ــوج ــودي ــن ح ــال ـي ــا وض ـمــانــا
لمواصلة النجاح في المستقبل ،مضيفا ان
ما يتوفر في الرماية الكويتية من الصعب
أن ي ـت ــواج ــد ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن االت ـ ـحـ ــادات
الـعــالـمـيــة االخ ـ ــرى ،وه ــو دل ـيــل عـلــى مــدى
ال ـت ـط ــور وال ـن ـج ــاح ع ـلــى م ـس ـتــوى الـبـنـيــة
التحتية وايضا البشرية.
ولـفــت الــرشـيــدي الــى ان الـكــويــت لديها
جيل جديد قــادر على تحقيق االنـجــازات،
ورف ــع علم الـكــويــت فــي المحافل الــدولـيــة،
فـمـثــا مـنــافـســات الـسـكـيــت تـمـلــك الـكــويــت
بطال قادما بقوة وهو منصور الرشيدي،
واي ـضــا عـبــدالـعــزيــز الـسـعــد وات ــوق ــع لهما
مستقبال كبيرا.

بقاء الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

ً
ضـمــن فــريــق ال ــرائ ــد رس ـم ـيــا ال ـب ـقــاء في
الــدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم،
ب ـعــد أن جـ ــدد ف ـ ــوزه ع ـلــى ال ـك ــوك ــب بـهــدف
دون مقابل في لقاء اإلياب لملحق الهبوط
والصعود من وإلى المسابقة ،الذي جمعهما
مساء أمس األول على ملعب نادي الشعلة
بمدينة السيح.
وأح ـ ــرز ه ــدف ال ــرائ ــد الــوح ـيــد مهاجمه
أديسون تراباي عند الدقيقة ,67وكان الرائد
ف ــاز فــي لـقــاء الــذهــاب ال ــذي أقـيــم األسـبــوع

الماضي فــي بــريــدة بأربعة أه ــداف مقابل
ه ــدف ،ليضمن بــذلــك البقاء فــي المسابقة
لـلـمــوســم ال ـم ـق ـبــل ،فـيـمــا ب ـقــي ال ـكــوكــب في
منافسات دوري األمير محمد بن سلمان
ألندية الدرجة األولى.
ومن جهة أخرى ،صعد فريق أبها لدوري
األمير محمد بن سلمان إلى أندية الدرجة
األولى لكرة القدم بفوزه على فريق الوطني
بهدف دون مقابل في لقاء اإليــاب لملحق
الـهـبــوط والـصـعــود ،ال ــذي جمعهما مساء

أمس األول على ملعب مدينة األمير سلطان
بن عبدالعزيز الرياضية في أبها ،وسجل
ألبها عبدالله ناصر عند الدقيقة .59
وك ــان لـقــاء اإلي ــاب ال ــذي جمع الفريقين
األسبوع الماضي في مدينة تبوك انتهى
ب ــال ـت ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي  ،1-1لـيـهـبــط فــريــق
الوطني إلى منافسات دوري الدرجة الثانية.

المصري يواجه بطل موزمبيق
اليوم في «الكونفدرالية»
●

حسام حسن
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●

محمد عبدالعزيز

ات ـف ـقــت إدارة ن ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة م ــع م ــدرب
الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي التونسي
م ـح ـمــد ك ـع ـب ــار ع ـل ــى عـ ــدم ت ـج ــدي ــد ع ـق ــده فــي
ال ـمــوســم ال ـجــديــد بــالـتــراضــي بـيــن الـطــرفـيــن،
ً
وتـتـفــاوض اإلدارة حاليا مــع م ــدرب أوروب ــي
من المدرسة الصربية لقيادة طائرة األصفر
في الفترة المقبلة.
بدوره ،أعرب المدرب كعبار في تصريح
لـ «الجريدة» عن شكره العميق لكل
م ــن ع ـمــل م ـعــه خـ ــال ال ـمــواســم
األربـعــة السابقة مــن إداريـيــن
وف ـن ـي ـيــن والعـ ـبـ ـي ــن ،وخ ــص
بــالـشـكــر جـمــاهـيــر األص ـف ــر،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا انـ ـ ــه يـ ـك ــن لـ ـه ــم كــل
ً
احـ ـت ــرام وت ـق ــدي ــر ،مـتـمـنـيــا
الـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق ل ـ ـل ـ ـفـ ــريـ ــق ف ــي
المرحلة المقبلة.

الصربي رادوفان
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد مــديــر
ال ـل ـع ـبــة حـسـيــن ال ـق ـب ـنــدي،
أن إدارة اللعبة د خـلــت في
مـفــاوضــات ج ــادة مــع مــدرب
ال ـفــريــق والـمـنـتـخــب الــوطـنــي
ال ـس ــاب ــق ال ـص ــرب ــي رادوف ـ ـ ــان،
وهناك مــدرب صربي «شــاب»
آخر على طاولة المفاوضات،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن الـ ـص ــورة لم
ً
ت ـت ـضــح ح ــال ـي ــا حـ ــول هــويــة
المدرب الجديد.
وعــن اسـتـعــادة الفريق لخدمات
نجمه عامر السليم ،قال القبندي ،إن

ً
«إعارة السليم لنادي الكويت انتهت رسميا
بنهاية الموسم المنقضي ،ألن عقد إعارته كان
لموسمين ،ومن المفترض أن يعود الالعب إلى
صفوف الفريق في الموسم الجديد ،وال توجد
أي مخاطبات رسمية حتى اآلن
ح ــول تـجــديــد إع ــارت ــه لـنــادي
الكويت».
وأشـ ـ ـ ــار ال ـق ـب ـن ــدي إل ـ ــى أن
إدارة الفريق تسعى جاهدة
ل ـ ــدع ـ ــم صـ ـف ــوفـ ـه ــا ب ــاع ـب ـي ــن
ً
مميزين« ،خصوصا في المراكز
ً
ً
التي نعاني فيها نقصا» ،كاشفا
أنه يعمل في الوقت الحالي
عـلــى اس ـت ـعــادة المخضرم
م ــوس ــي ب ـ ـحـ ــروه ،لـيـكــون
ب ـ ـجـ ــانـ ــب عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــزي فـ ـ ـ ــي مـ ــركـ ــز
المعد.
وذكر أن القادسية
دعـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوف
بـ ـلـ ـيـ ـب ــرو ال ـ ـنـ ــادي
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــي
رمضان على سبيل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـ ــدة مـ ــوسـ ــم واح ـ ـ ــد،
ً
م ـت ـم ـن ـي ــا فـ ــي خـ ـت ــام ك ــام ــه أن
ي ـظ ـهــر ال ـق ــادس ـي ــة ب ـش ـكــل الئ ــق
في الموسم المقبل ،وان يتمكن
مــن اسـتـعــادة مــوقـعــه الطبيعي
على قمة الفرق المتنافسة على
األلقاب المحلية.

محمد كعبار

«اآلسيوي» يكشف الشكل الجديد للكأس
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
لـكــرة الـقــدم ،الشيخ سلمان آل خليفة،
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص جـ ـ ــوائـ ـ ــز مـ ــال ـ ـيـ ــة م ـق ــدم ــة
لـلـمـنـتـخـبــات ال ـم ـشــاركــة ف ــي نـهــائـيــات
ك ــأس آسـيــا  2019تـقــدر ب ـ ــ 14.8مليون
دوالر ،ويحصل الفائز بالمركز األول
وكـ ـ ــأس ال ـب ـط ــول ــة ع ـل ــى ج ــائ ــزة مــالـيــة
قيمتها  5ماليين دوالر ،وهو ما يحدث
ألول مـ ــرة ف ــي ت ــاري ــخ هـ ــذه ال ـب ـطــولــة،
ويحصل الوصيف على  3ماليين دوالر،

والمنتخبات التي تصل إلى الدور قبل
النهائي ستحصل على مليون دوالر
لكل منها.
ك ـم ــا ت ـح ـص ــل ج ـم ـي ــع ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
المشاركة في النهائيات الـ 24على مبلغ
 200ألف دوالر.
وكشف االتحاد أمس األول عن الشكل
الجديد لـكــأس بطولة األمــم اآلسيوية
التي ستقام في اإلم ــارات خــال الفترة
م ــن  5يـنــايــر وح ـتــى األول م ــن فـبــرايــر

المقبلين .كما كشف عن
ت ـم ـي ـم ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وه ــي
ع ـل ــى ش ـك ــل ص ـق ــر ،إض ــاف ــة
إلى الكرة الرسمية الجديدة
للبطولة.
ج ــاء ه ــذا ع ـلــى ه ــام ــش حفل
سحب قرعة بطولة كاس األمم
اآلسيوية التي أقيمت بمدينة
دبي اإلماراتية.
(د ب أ) كاس آسيا الجديد

اإلسماعيلي يرصد  100ألف جنيه للفوز بكأس مصر
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

رصـ ــد م ـج ـلــس إدارة ال ـن ــادي
اإلسـمــاعـيـلــي ،بــرئــاســة إبــراهـيــم
عـثـمــان 100 ،أل ــف جنيه مكافأة
لكل العب حال الفوز بلقب كأس
مصر خالل الموسم الحالي.
و طــا لــب مجلس اإلسماعيلي
بالتركيز خــال مـبــاراة الزمالك،
الـمـقــررة غ ــدا ،فــي نـصــف نهائي
الكأس ،حتى يصعد الفريق إلى
النهائي ،والسعي وراء تحقيق
ه ـ ــدف الـ ـف ــوز ب ــال ـب ـط ــول ــة ل ـل ـمــرة
الثالثة في تاريخ النادي.
من جانبه ،قــال المدرب العام
لإلسماعيلي محمد أبوجريشة
إن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ،بـ ـقـ ـي ــادة
البرتغالي بيدرو بارني ،حرص
خــال اليومين الماضيين على
عقد جلسات مكثفة مع الالعبين،
لتأكيد أهمية الفوز على الزمالك،
م ـ ــن أج ـ ـ ــل إسـ ـ ـع ـ ــاد ال ـج ـم ــاه ـي ــر،
والتقدم خطوة كبيرة نحو حصد
اللقب.
وأضاف أبوجريشة أن مباراة

•

ي ـخ ــوض ف ــري ــق ال ـم ـصــري ال ـبــورس ـع ـيــدي ف ــي ال ـعــاشــرة
م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،بـتــوقـيــت ال ـك ــوي ــت ،مــواج ـهــة ق ــوي ــة حين
يستضيف نظيره سونجو بطل موزمبيق ،في أولى
مباريات الفريق الساحلي بدور المجموعات ببطولة
الكونفدرالية اإلفريقية.
ويسعى المصري ،تحت قيادة مدربه حسام حسن،
للفوز أمام بطل موزمبيق ،وانتزاع ثالث نقاط مهمة في
بداية دور المجموعات حتى تكون حافزا قويا لالعبين
نـحــو اسـتـكـمــال م ـشــوار الـحـصــول عـلــى الـلـقــب ،ويتسلح
بحضور جماهيري كبير في ملعبه.
وصعد المصري إلــى دور المجموعات للمرة األولــى في
تاريخه ،بعدما تغلب على فريق مونانا الغابوني في دور الـ32
اإلضافي بمجموع المباراتين بنتيجة .3-2
ويعتمد المصري في مباراة اليوم على حماس وسرعة العبيه
بجانب خبرة بعض العناصر ،أمـثــال أحمد جمعة وأحـمــد شكري
وبانسيه ومحمد كوفي.
ومن المنتظر أن يخوض الفريق البورسعيدي لقاء الليلة بنفس
التشكيل المعتاد له ،سواء في بطولة الدوري الممتاز أو الكونفدرالية،
ويتكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى ،وأمامه إسالم صالح
ومحمد كوفي ومحمد حمدي ومحمد شطه وفريد شوقي وعمرو
موسى ،وأمامهم إسالم عيسى وأحمد شكري وأحمد جمعة وبانسيه.

طائرة القادسية أنهت عقد كعبار
وتفاوض رادوفان

جانب من تدريبات اإلسماعيلي

الــزمــالــك ف ــي ال ـك ــأس ه ــذه الـمــرة
صعبة ج ــدا ،وسـتـكــون مختلفة
ب ـكــل الـمـقــايـيــس ع ــن مــواجـهـتــي
الفريقين بــالــدوري ،موضحا أن
ال ـف ــوز ع ـلــى األب ـي ــض ف ــي الـ ــدور
األول وال ـث ــان ــي ل ـيــس م ـع ـنــاه أن
ال ـف ــوز سـهــل م ـج ــددا ،خصوصا
أن مـبــاريــات الـكــؤوس لها طابع
خاص في المنافسة ،إضافة إلى
أن المنافس يعيش حالة جيدة
في الفترة السابقة بعد فوزه على
األهلي ،والصعود إلى هذا الدور
بالبطولة.

ً
األهلي يتعادل سلبيا مع الترجي في افتتاح دور المجموعات اإلفريقي
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
م ـش ــواره فــي الـمـجـمــوعــة األول ــى
لـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـج ـم ــوع ــات ب ــأب ـط ــال
إفــريـقـيــا بــال ـت ـعــادل أمـ ــام ضيفه
الترجي التونسي بدون أهداف،
في المباراة التي جمعت بينهما
مساء أمس األول على استاد برج
العرب باإلسكندرية.

البدري يهاجم
الحكم السنغالي
شن المدير الفني لألهلي حسام البدري هجوما عنيفا على
الـحـكــم الـسـنـغــالــي ال ــذي أدار الـلـقــاء ،قــائــا" :ح ــق فــريـقــي ُيـهــدر،
بسبب السكوت عن األخطاء التحكيمية ،وأطالب وسائل اإلعالم
بالتصدي لتلك السقطات في التحكيم اإلفريقي ،خصوصا بعد
أن تعمد حكم مباراة الترجي عدم منحنا حقوقنا وتحديدا في
هدف مروان محسن الصحيح الذي ألغاه بداعي التسلل".
وأضاف البدري أن الترجي اعتمد على الكرات الطويلة والدفاع
ال ـقــوي وإهـ ــدار الــوقــت ،لـكــن األه ـلــي ك ــان األف ـضــل ط ــوال أح ــداث
المباراة ،رغم معاناته من أزمات كبيرة بسبب الغيابات المؤثرة
لإلصابة ،مثل وليد أزارو وأجاي وعلي معلول.

ول ـ ــم ت ـس ـت ـغــرق م ــرح ـل ــة جــس
ال ـن ـبــض ط ــوي ــا ،ب ـعــد أن ضغط
األهـ ـل ــي ع ــن ط ــري ــق الع ـب ــه ولـيــد
س ـل ـي ـم ــان الـ ـ ـ ــذي مـ ـ ــرر كـ ـ ــرة إل ــى
الجنوب إفريقي بــا كــا بالدقيقة
الرابعة من ناحية اليمين لينفرد
ع ـلــى أث ــره ــا ،ل ـكــن ب ــاك ــا ســددهــا
بغرابة فوق العارضة.
وأشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـحـ ـك ــم ال ـس ـن ـغ ــال ــي
ب ـطــاقــة ص ـف ــراء لــول ـيــد سـلـيـمــان
فــي الــدقـيـقــة  12لـلـخـشــونــة ،قبل
أن ينال كوليبالي ،العب الترجي
ب ـط ــاق ــة ص ـ ـفـ ــراء ل ـل ـخ ـش ــونــة مــع
ع ـم ــرو ال ـس ــول ـي ــة ،ال ـ ــذي أص ـيــب،
وحـ ـ ــاول ب ـعــدهــا ال ـت ـحــامــل على
نفسه واستكمال اللقاء لكن دون
ج ــدوى ،فــاضـطــر الـجـهــاز الفني
لألحمر إلى إجراء تغيير بنزول
محمد هاني بدال منه ،مع تغيير
مركز أحمد فتحي للعب في خط
الــوســط ب ـجــوار ح ـســام عــاشــور،
وسـ ـيـ ـط ــر عـ ـل ــى ب ـق ـي ــة م ـج ــري ــات
ال ـشــوط األول لـكــن دون ج ــدوى،
بـ ـع ــدم ــا ظـ ـه ــر واض ـ ـحـ ــا اف ـت ـق ــاد
األحمر «اللمسة األخيرة» إلى أن
انتهى الشوط بالتعادل السلبي.
وجاءت أحداث الشوط الثاني
ح ـم ــاس ـي ــة ،ع ـب ــر هـ ـج ــوم مـكـثــف
م ــن ج ــان ــب األهـ ـل ــي لـلـبـحــث عــن

الهدف األول ،وأهــدر باكا فرصة
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة
 ،61ب ـع ــدم ــا انـ ـف ــرد ب ــالـ ـح ــارس،
لكنه تباطأ ولم يمررها لمروان
محسن ،فضاعت فرصة خطيرة.
بـ ـع ــده ــا ألـ ـغ ــى الـ ـحـ ـك ــم ه ــدف ــا
س ـج ـلــه م ـ ـ ــروان م ـح ـســن ب ــداع ــي
التسلل ،وخــرج باكا في الدقيقة
 67وش ــارك إس ــام م ـحــارب بــدال
م ـنــه ،ونـ ــال أي ـمــن أشـ ــرف بطاقة
صفراء ،ليتأكد غيابه عن المباراة
ال ـم ـق ـب ـل ــة أمـ ـ ـ ــام كـ ـمـ ـب ــاال سـيـتــي
األوغندي 15 ،الجاري ،في ثاني
جوالت الفريق بهذه المجموعة.
ودفـ ـ ــع األهـ ـل ــي ب ــآخ ــر أوراقـ ـ ــه
ب ـن ــزول ص ــاح مـحـســن ب ــدال من
ول ـيــد سـلـيـمــان ،وحـ ــاول األحـمــر
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل هـ ـ ـ ــدف فـ ـ ــي الـ ــدقـ ــائـ ــق
األخيرة ،لكن دون جدوى لينتهي
اللقاء بدون أهداف.
بهذه النتيجة ،حصد األهلي
وال ـت ــرج ــي ن ـق ـطــة ،إال أن األخ ـيــر
اح ـت ــل ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد أن
ت ـصــدر فــريــق تــاونـشـيــب رول ــرز
البوتسواني المجموعة األولــى،
ع ـقــب فـ ــوزه ع ـلــى ضـيـفــه كـمـبــاال
سيتي األوغندي ،بهدف نظيف،
في المباراة التي جمعت الفريقين
مساء أمس األول أيضا.

جانب من مباراة األهلي والترجي

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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الريال لتعكير موسم
برشلونة الخالي من الهزائم
يدخل «كالسيكو» الغريمين
ريال مدريد وبرشلونة في
تحدي «الشرف» ،مثلما
أطلقت الصحف عليه ،حيث
يرغب الريال في رد خسارته
المذلة على أرضه ،وتعكير
سعي برشلونة إلنهاء
الموسم دون خسارة.

انتهى موسم كرة القدم اإلسبانية عمليا :برشلونة حسم
ثنائية الدوري والكأس ،وريال مدريد يركز على لقب ثالث
تواليا في دوري أبطال أوروبا ،إال أن "كالسيكو" الغريمين
الـيــوم يــأتــي بتحدي "ال ـشــرف" :رغـبــة ري ــال فــي رد خسارته
المذلة على أرضه ،وتعكير سعي برشلونة إلنهاء الموسم
دون خسارة.
"كالسيكو الشرف" هو
العنوان الذي اختارته
صحيفة "مــاركــا"
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة
ل ـل ـم ـب ــاراة الـتــي
تعد مــن األب ــرز في
روزنامة كرة القدم
كل موسم.
وعـ ـ ـلـ ـ ــى م ـل ـع ــب
كـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــو ف ــي
ب ـ ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــة
سـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدد
الـ ـم ــواجـ ـه ــة بـيــن
ال ـ ـن ـ ــادي ال ـم ـل ـكــي
ون ـج ـمــه الـبــرتـغــالــي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو،
والـ ـن ــادي الـكـتــالــونــي ونجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي ،ضمن
المرحلة الـ 36من "الليغا".
الالعبان اللذان تقاسما في األعــوام العشرة
األخيرة جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في
العالم ،يختصران المواجهة الدائمة بين فريقين
ال تنحصر المنافسة بينهما على أرض الملعب،

بل تتعداها الــى العالقة الدائمة االضـطــراب بين الحكومة
المركزية وكتالونيا ،والتي ساءت في األشهر الماضية بعد
استفتاء اإلقليم على االستقالل.
وبعد الخسارة القاسية التي تلقاها في سانتياغو برنابيو
(ص ـفــر )3-فــي نهاية الـعــام الـمــاضــي ،يسعى الــريــال الــى رد
االعتبار في كامب نو ،مدفوعا بأدائه الالفت هذا الموسم
أيضا في المسابقة المحفوظة باسمه ،دوري األبطال ،مع
بلوغه المباراة النهائية للمرة السادسة عشرة في تاريخه
لمواجهة ليفربول اإلنكليزي ،باحثا عن تعزيز رقمه القياسي
الحالي ( 12لقبا).
أمــا برشلونة ،الــذي سـيــودع فــي نهاية الموسم الحالي
قــائــده الـتــاريـخــي أنــدريــس انييستا ،فلم يتمكن مــن عكس
هيمنته المحلية على الصعيد القاري ،إذ خرج بشكل مفاجئ
من الــدور ربع النهائي للمسابقة األوروبية األم ،بخسارته
إيــابــا أم ــام روم ــا (ص ـفــر )3-بعد تقدمه الـمــريــح ذهــابــا على
ملعبه .1-4
ورغم احتفاله الصاخب باستعادة لقب الدوري الذي حمله
غريمه المدريدي الموسم الماضي ،لم يتمكن برشلونة من
إخفاء خيبة الخروج األوروبي المبكر نسبيا ،وهو ما عكسته
تصريحات لمدربه إرنستو فالفيردي.
وقال فالفيردي" :اإلقصاء من دوري أبطال أوروبا يؤلمنا
ألنه كان غير متوقع ( )...لكن هل من الصعب ان نقوم بما قمنا
به ،وان نواصل ما نريد القيام به؟ نحن نحاول".
المحاولة في هذا المجال تتعلق بسعي برشلونة النهاء
الموسم للمرة األولى من دون خسارة ،ويصبح ثالث فريق
في تاريخ البطولة يحقق ذلك ،واألول منذ ريال مدريد في
موسم ( 1932-1931علما أن الموسم في حينه كان يتألف من
 18مباراة فقط بدال من  38حاليا).
وق ـبــل م ـب ــاراة ال ـي ــوم ،حـقــق ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي  26فــوزا

وثمانية تعادالت في  34مباراة من  38هذا الموسم.
ولم يكتف برشلونة بذلك ،فهو أول فريق إسباني في القرن
الحالي يحسم لقب البطولة قبل  4مباريات من نهاية الموسم.
وخالل هذا المسار ،بات برشلونة حامل الرقم القياسي في
عدد المباريات المتتالية دون خسارة ( 34حاليا ،مقابل 32
لريال سوسييداد في عام .)1980
ومكن هذا األداء النادي الكتالوني من حسم لقبه الخامس
والعشرين في الليغا (الثاني من حيث عــدد األلـقــاب خلف
ري ــال مــع  ،)33وف ــي ح ــال تمكنه مــن ت ـفــادي الـخـســارة أمــام
مدريد ،تبدو مهمة إنهاء الموسم دون خسارة غير صعبة،
إذ تنتظره مواجهات سهلة نسبيا ضد فياريال ،ليفانتي،
ريال سوسييداد.

رفض تكريم البرشا
مـســألــة "ال ـش ــرف" فــي ه ــذه الـمــواجـهــة طــرحــت فــي أبــريــل،
عندما أكد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيــدان أن فريقه
لن يكرم برشلونة في حال كان متوجا باللقب عندما يحين
موعد "الكالسيكو".
وقال زيــدان ،مطلع الشهر الماضي" ،لن نصطف كحرس
الشرف لهم" ،مضيفا" :هــذا قــراري ،ال شيء أكثر من ذلــك .ال
أفهم كل هذه المسألة بشأن حرس الشرف .لن نقوم بها".
وأشــار إلــى أن برشلونة كسر هــذا التقليد عندما رفض
القيام بذلك في أعقاب تتويج ريال بكأس العالم لألندية ،قبل
أيام من "الكالسيكو" األول في الدوري هذا الموسم في مدريد.
وأعاد قائد الفريق سيرخيو راموس تأكيد هذا
الموقف في تصريحات سبقت مباراة اإلياب ضد
بــايــرن مـيــونـيــخ األل ـمــانــي فــي إي ــاب الـ ــدور نصف
الـنـهــائــي ل ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا فــي ك ــرة ال ـقــدم هــذا

األسبوع (تأهل الريال بعد التعادل  ،2-2في ظل فوزه ذهابا
في ميونيخ .)1-2
وقـ ــال رام ـ ـ ــوس ،ف ــي ت ـصــري ـحــات نـقـلـتـهــا وس ــائ ــل إع ــام
اسبانية" ،مــا يقوله زي ــدان هــو ُمـنــزل بالنسبة إلينا .تثار
ضجة كبيرة حول هذا األمر .برشلونة أحرز اللقب ،هذا ما
أرادوه ،لكن لن نصطف كحرس الشرف ،ونقطة على السطر".
اال ان ا لـتـقــار يــر الصحافية
االس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة أث ـ ـ ـ ـ ــارت فــي
األيام الماضية احتمال
ان ي ـ ـص ـ ـطـ ــف ال ع ـ ـبـ ــو
الـ ـ ـف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــن ك ـ ـحـ ــرس
شــرف النييستا الــذي
سيخوض "الكالسيكو"
األخـ ـي ــر ف ــي م ـس ـيــرتــه،
رغم ان ذلك لم يتم تأكيده
من الناديين.

٩:45م

برشلونة

زيدان يواصل تصريحاته
المستفزة
واصل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان
تصريحاته المستفزة لجماهير نــادي برشلونة،
بسبب الممر الشرفي في مباراة الكالسيكو المقبلة
اليوم في "كامب نو".
وق ــال زي ــدان فــي تـصــريـحــات تنقلها صحيفة
اس اإلسبانية" :لــن نقف كممر شرفي في مباراة
برشلونة ،ألنهم رفضوا فعل األمر من قبل لنا".
وتابع" :لم أكن أريد تغيير أي شيء ،وقد شرحت
ما حدث هناك ،وقد انتهى في الوقت الحالي".
وأنهى تصريحاته" :نحن ال نستطيع أن نقول ان ريال مدريد قد
كسر هذا التقليد في الدوري اإلسباني ،ألن هذا األمر غير حقيقي".

فاران يعود للمران الجماعي
شارك الفرنسي رافائيل فاران ،أمس ،في مران فريقه ريال
مــدريــد األخـيــر قبل مـبــاراة الكالسيكو أمــام برشلونة في
ملعب "كامب نو" ،في حين بدأ إيسكو التدريبات الجماعية
قبل أن يستكمل منفردا عملية تعافيه من التواء في الكتف.
وعــاد فــاران للتدريبات الجماعية بعدما تعرض آلالم
عضلية في إيــاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا أمام
بايرن ميونيخ الثالثاء الماضي ،أما إليسكو فكان قد غاب
عن تلك المباراة لتعرضه اللتواء في الكتف بلقاء الذهاب.
وع ــن حــالــة إيـسـكــو وفـ ـ ــاران ،ق ــال ال ـمــديــر الـفـنــي لــريــال
مــدريــد زيــن الــديــن زي ــدان ،فــي مؤتمر صـحــافــي" ،هـمــا في
حالة تسمح لهما بالسفر ،اليوم سنرى ماذا سنفعل ...قد
تحدث تغييرات ولكن ليس مع إيسكو وفاران فقط بل مع
آخرين أيضا".
وغاب عن المران داني كارفاخال الذي يتعافى من إصابة
في عضلة الفخذ األيسر الخلفية.
(إفي)

إشبيلية يستعيد نغمة االنتصارات
استعاد إشبيلية نغمة االنتصارات بفوزه الصعب
عـلــى ضيفه ري ــال ســوسـيـيــداد -1ص ـفــر فــي افتتاح
المرحلة السادسة والثالثين من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وسجل األرجنتيني إيفر بانيغا هدف المباراة
الوحيد في الدقيقة  47من ركلة جزاء.
وهو الفوز الخامس عشر إلشبيلية ،واألول بعد
 4هزائم وثالث تعادالت ،فرفع رصيده إلى  51نقطة،
وارتقى مؤقتا إلى المركز السابع المؤهل لمسابقة
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل ،علما

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
3.30

مانشستر سيتي × هيديرسفيلد beIN SPORTS HD 2

 6.30م

تشيلسي × ليفربول

beIN SPORTS HD 2

 6.30م

آرسنال × بيرنلي

beIN SPORTS HD 5

الدوري اإلسباني
 1.00م

ماالقا × أالفيس

beIN SPORTS HD 3

 5.15م

أتلتيكو مدريد × إسبانيول

beIN SPORTS HD 3

 7.30م

الس بالماس × خيتافي

beIN SPORTS HD 3

 9.45م

برشلونة × ريال مدريد

beIN SPORTS HD 3

الدوري اإليطالي
 1.30م

أودينيزي × انتر ميالن

beIN SPORTS HD 4

 4.00م

التسيو × أتالنتا

beIN SPORTS HD 8

 4.00م

نابولي × تورينو

beIN SPORTS HD 4

 7.00م

ساسولو × سامبدوريا

beIN SPORTS HD 4

 9.45م

كالياري × روما

beIN SPORTS HD 4

ريال مدريد

إسبانيا تمنح إنييستا الوسام الملكي
منح مجلس الــوزراء اإلسباني ،أمــس ،الوسام الملكي لالستحقاق الرياضي
لقائد فريق برشلونة ،أندريس إنييستا ،وهو أعلى وسام تمنحه الحكومة في
مجال الرياضة ،ونــال ذلك الوسام عدة رياضيين من قبل ،من بينهم تشافي
هرنانديز وإيكر كاسياس وفيسينتي ديل بوسكي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة ،وزير التعليم والثقافة والرياضة ،إنييجو
مينديز ،ذلك القرار من خالل المجلس األعلى للرياضة ،تقديرا لمجهودات
إنييستا ،الذي أحرز هدف فوز إسبانيا ببطولة كأس العالم  2010بجنوب
إفريقيا في شباك المنتخب الهولندي.
وقــال مينديز في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس" :أنهى
إنييستا مسيرته الرياضية في برشلونة بعد تحقيقه البطولة الـ،32
وارتدى الالعب قميص المنتخب الوطني في مناسبات عديدة بجميع
الفئات العمرية" .وبتلك الجائزة انضم إنييستا لزمالئه بالمنتخب الذين نالوا
ذلك الوسام من قبل ،مثل إيكر كاسياس وتشافي هرنانديز ،وأيضا مدرب المنتخب
(إفي)
			
الوطني األسبق فيسينتي ديل بوسكي.

سيميوني يحرم من نهائي «يوروبا ليغ»

بأنه يملك مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد.
وهو الفوز األول إلشبيلية بقيادة مدربه الجديد
خــواكـيــن ك ــاب ــاروس ،ال ــذي سـبــق لــه اإلشـ ــراف على
النادي بين  2000وُ ،2005
وع ّين عقب إقالة اإليطالي
فينتشنزو مونتيال بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه.
وضمن بيتيس المشاركة في المسابقة القارية
الثانية من حيث األهمية بغض النظر عن نتائجه
في مبارياته الثالث األخيرة ،في حين ال يزال الصراع
مفتوحا عـلــى البطاقتين األخــريـيــن بـيــن فـيــاريــال
وإشبيلية وخيتافي وجيرونا.

أوقفت لجنة االنضباط في االتحاد االوروبي
لكرة القدم االرجنتيني دييغو سيميوني مدرب
نــادي اتلتكيو مدريد االسباني أربــع مباريات،
إلهــان ـتــه الـحـكــم ف ــي الـ ــدور نـصــف ال ـن ـهــائــي ،ما
سيؤدي الى حرمانه من الوجود في مقاعد فريقه
في النهائي ضد مرسيليا الفرنسي.
وكـ ــان الـ ـم ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي ط ــرد م ــن أرض
ال ـم ـل ـعــب خـ ــال م ـ ـبـ ــاراة الـ ــذهـ ــاب ض ــد أرسـ ـن ــال
االن ـك ـل ـي ــزي األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي والـ ـت ــي انـتـهــت
بالتعادل  1-1على استاد االمارات في لندن.

وتابع سيميوني مباراة االياب الخميس في
مدريد من على المنصة الرئيسية لملعب أتلتيكو
الذي فاز -1صفر وبلغ النهائي ،لمالقاة مرسيليا
في مدينة ليون الفرنسية في  16مايو الجاري.
وأتــى طرد سيميوني في  26أبريل بعد قيام
الحكم الفرنسي كليمون توربين بطرد المدافع
الكرواتي سيم فرساليكو في الدقيقة  10لنيله،
إن ــذارا ثانيا (االول كــان في الدقيقة األول ــى) ،ثم
أكمل نادي العاصمة اإلسبانية اللقاء دون مدربه
سيميوني الذي طرد بعد دقائق العتراضه على

قــرارات الحكم .وأعلن االتـحــاد األوروب ــي للعبة،
ام ــس األول ،إي ـقــاف سيميوني أرب ــع مـبــاريــات،
وهو لن يكون بالتالي قادرا على توجيه العبيه
مــن أرض الملعب خــال الـمـبــاراة النهائية ضد
مرسيليا.
وإلــى جانب غيابه عن المباراة النهائية ،لن
يتمكن سيميوني ،الذي عوقب أيضا بغرامة مالية
قدرها  10آالف يورو ( 12ألف دوالر) ،من الجلوس
على مقاعد الفريق خالل أول مباراتين قاريتين
لفريقه في الموسم المقبل.

صراع إيطالي للتمسك بالمقاعد األوروبية
تشهد المرحلة السادسة والثالثون من
الدوري اإليطالي لكرة القدم عودة للتركيز
ال ـك ــام ــل ع ـلــى الـ ـص ــراع ال ـم ـح ـلــي ،للتمسك
بالمقاعد المؤهلة للبطوالت األوروبية.
وكـ ـ ــان رومـ ـ ــا آخ ـ ــر م ـم ـث ـلــي اي ـط ــال ـي ــا فــي
ال ـم ـس ــاب ـق ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة لـلـمــوســم
الحالي ،وقد خرج األربعاء
مــن نصف نهائي

دوري األبطال على يد ليفربول اإلنكليزي
بمجموع المباراتين (الذهاب  5-2في لندن،
واإلياب  2-4في روما).
ويحل روما ضيفا على كالياري السادس
عشر اليوم في آخر مباريات المرحلة ،ويبدو
مصمما على تكريس نفسه العبا اساسيا
ودائما في دوري االبطال.
وعكس تصريح المدافع فيديريكو فاتسيو
بعد صافرة نهاية مباراة اإلياب مع ليفربول
هــذا التصميم ،حيث قــال "علينا ان نكرس
االسـتـمــراريــة فــي الـسـنــوات المقبلة .علينا
التفكير في الموسم المقبل واالستفادة من
االخ ـطــاء .هــذا يجب اال يـكــون ســوى بــدايــة،
وعلينا االستمرار على هذا النحو".
لـكــن روم ــا لـيــس وح ـيــدا فــي ه ــذه الحلبة
بــوجــود جــاره التسيو الــرابــع ،وال ــذي يملك
نفس الرصيد ( 70نقطة) ،وهما المرشحان
االوفر حظا لحجز المقعدين اآلخرين بعد ان

وسعا الى اربع نقاط الفارق مع انتر ميالن.
ويخوض التسيو مباراة صعبة مع ضيفه
اتاالنتا السادس ( 58نقطة) الباحث عن مقعد
في الدوري االوروبي (يوروبا ليغ) ،فيما يحل
انتر ميالن ضيفا على اودينيزي الرابع عشر.
ويتأهل فريقان مباشرة للدوري االوروبي:
بطل مسابقة الكأس المحلية وصاحب المركز
الخامس في الدوري ،واذا كان بطل الكأس من
بين األربـعــة األوائ ــل فــي ال ــدوري يحل محله
صاحب المركز السادس.
وفي الحالة األخيرة ،يلعب صاحب المركز
ال ـس ــاب ــع ف ــي اث ـن ـي ــن م ــن األدوار الـتــأهـيـلـيــة
للمسابقة األوروبية الثانية.
وانحصر لقب بطل الكأس بين يوفنتوس
ومـيــان اللذين يخوضان النهائي األربـعــاء
المقبل على الملعب االولمبي في روما.
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جانب من تدريبات ليفربول

 ...وآخر تدريب سابق لتشلسي
ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة
والثالثين قبل األخيرة من بطولة
إن ـك ـل ـتــرا ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،تــدخــل قمة
ل ـي ـفــربــول وتـشـلـســي ب ـق ــوة ،فيما
يسعى مانشستر سيتي المتوج
ب ـل ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،وال ـ ـبـ ــاحـ ــث عــن
تحطيم عدد من األرقــام القياسية
في البطولة ،إلى مواصلة مشواره
عندما يلتقي هيدرسفيلد اليوم.
وض ـ ـم ـ ــن سـ ـيـ ـت ــي وي ــون ــايـ ـت ــد
ب ـطــاق ـت ـيــن م ــن  4م ــؤه ـل ــة لـ ــدوري
اب ـط ــال اوروبـ ـ ــا ال ـمــوســم الـمـقـبــل،
وي ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول الـ ـث ــال ــث

وتـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع وت ـش ـل ـس ــي
الخامس على البطاقتين األخريين.
يـ ـتـ ـص ــدر م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
برصيد  93نقطة ،وتوج قبل اكثر
من اسبوعين بطال للمرة الخامسة
في تاريخه.
ولـكــن المحطة األب ــرز فــي هــذه
ال ـمــرحـلــة ،سـتـكــون قـمــة لـيـفــربــول
المنتشي بإنجاز التأهل لنهائي
دوري اب ـط ــال اوروب ـ ـ ــا ،ومـضـيـفــه
تـشـلـســي ب ـطــل ال ـ ـ ــدوري ال ـمــوســم
الـمــاضــي والـســاعــي الــى تعويض
بمقعد في البطولة األوروبية.

محرز يسحب طلب انتقاله من ليستر
أكــد الــدولــي الـجــزائــري ريــاض محرز انــه سحب
ط ـل ــب ان ـت ـق ــال ــه م ــن ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي ب ـط ــل الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم في الموسم قبل الماضي ،بعد
فشل مـفــاوضــات انضمامه الــى مانشستر سيتي
ً
المتوج بطال في النسخة الحالية ،تاركا الشكوك
تحوم حول مستقبله.
وطــالــب مـحــرز نــاديــه بــاالنـتـقــال الــى سيتي في
ي ـنــايــر ،وغ ــاب نـحــو  10اي ــام "حـ ـ ــردا" ،لـكــن ليستر
تمسك به اكثر.
ً
وق ـ ــال م ـح ــرز ردا ع ـلــى س ـ ــؤال ل ـش ـب ـكــة "س ـكــاي
سبورتس نيوز" البريطانية ،أمس األول "لقد انقضى

األمر .كان ذلك في يناير في فترة االنتقاالت الشتوية.
اآلن ،انا باق هنا وال أريد التفكير في أمور كثيرة".
وأضــاف محرز البالغ  27عاما "فــي ذلــك الوقت،
كنت اريد االنتقال ألني تلقيت عروضا من مانشستر
سيتي ،وكانت لدي الرغبة في الرحيل .لكن ،اآلن انا
باق مع ليستر".
وتابع "معي ،بشكل خــاص ،ال يمكنك ان تعرف
أبــدا مــاذا يحصل .كلما أردت الذهاب تراني باقيا
هنا .في الواقع ،ال أريد الحديث عن متى أذهب أو
متى أبقى .أريد اآلن انهاء المباريات الثالث األخيرة
(في الدوري) وبعد ذلك لكل حادث حديث".

ً
ستيفن جيرارد مدربا لرينجرز
أعلن رينجرز االسكتلندي
لكرة القدم ،أمس األول ،تعاقده
م ـ ــع الع ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط الـ ــدولـ ــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـس ــاب ــق سـتـيـفــن
جيرارد ،لإلشراف على فريقه
بعقد يمتد إلى أربعة أعوام.
وكتب الـنــادي على موقعه
الـ ــرس ـ ـمـ ــي "يـ ـسـ ـع ــد ريـ ـنـ ـج ــرز
ال ـتــأك ـيــد أن سـتـيـفــن ج ـي ــرارد
وافــق على أن يصبح المدرب
ً
ال ـج ــدي ــد ف ــي الـ ـ ـن ـ ــادي" ،خـلـفــا
لـ ـغ ــري ــام مـ ــورتـ ــي ال ـ ـ ــذي أق ـيــل
الثالثاء اثر الخسارة الفادحة
امــام غريمه التقليدي سلتيك
بـخـمــاسـيــة نـظـيـفــة األحـ ــد ،ما
سـمــح لــاخـيــر ب ــإح ــراز اللقب
السابع تواليا.
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـن ـج ــم
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي لـ ـيـ ـف ــرب ــول
"أفخر بأني سأصبح المدرب
المقبل لرينجرز .أكن احتراما
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وب ـلــغ لـيـفــربــول بـقـيــادة مــدربــه
األل ـمــانــي يــورغــن كـلــوب االرب ـعــاء
ن ـه ــائ ــي دوري اب ـ ـطـ ــال اوروبـ ـ ـ ــي،
لـمــواجـهــة ري ــال مــدريــد االسـبــانــي
بطل النسختين الماضيتين في
كييف فــي  26مــايــو الـحــالــي ،بعد
سيناريو مثير على حساب روما
اإليطالي.
ت ـ ـقـ ــدم لـ ـيـ ـف ــرب ــول عـ ـل ــى ارض ـ ــه
ذهابا -5صفر قبل ان تهتز شباكه
بـ ـه ــدفـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق ال ـع ـش ــر
االخـ ـي ــرة .وك ــان رومـ ــا عـلــى وشــك
تكرار انجازه حين عوض خسارته
 4-1امــام برشلونة االسـبــانــي في
"ك ــام ــب نـ ــو" ب ـف ــوز -3صـ ـف ــر ايــابــا
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة االيـ ـط ــالـ ـي ــة ،لـكـنــه
انـهــى م ـبــاراة اإلي ــاب ام ــام الفريق
االنكليزي .4-2
وهــي الـمــرة الثامنة التي يبلغ
فـيـهــا ل ـي ـفــربــول ن ـهــائــي الـبـطــولــة
االوروب ـيــة الـمـتــوج فيها بخمسة
القاب.
وب ـ ـ ـ ــات لـ ـيـ ـف ــرب ــول اول ف ــري ــق
انكليزي يبلغ ا لـمـبــاراة النهائية
ل ـل ـم ـســاب ـقــة ال ـ ـقـ ــاريـ ــة االه ـ ـ ــم مـنــذ
تشلسي ع ــام  ،2012عـنــدمــا تــوج
االخ ـيــر بـطــا عـلــى حـســاب بــايــرن
ميونيخ بركالت الترجيح.
ل ـك ــن ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى ال ـن ـهــائــي
واح ــراز اللقب ال يـخــول ليفربول

ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـبـطــولــة الـمــوســم
المقبل ،ولذلك يتعين عليه ضمان
احدى البطاقتين المتبقيتين من
ال ــدوري الـمـمـتــاز ،وهــو مــا يجعل
م ـ ـبـ ــاراتـ ــه م ـ ــع ت ـش ـل ـس ــي ب ـم ـنــزلــة
"نهائي" آخر ،خصوصا ان النادي
الـلـنــدنــي يـتـمـســك بـفــرصـتــه حتى
النهاية ،وفوزه سيعزز فرصته في
المرحلتين االخيرتين.

رقم قياسي للسيتي
م ــن ج ـه ـتــه ،يـسـعــى مانشستر
سيتي الى االنفراد بالرقم القياسي
لعدد االنتصارات في موسم واحد
عندما يستضيف هادرسلفيد.
وكان سيتي عادل رقم تشلسي
فــي ع ــدد االن ـت ـص ــارات فــي موسم
واحد ،بعد ان حقق الفوز الثالثين
في المرحلة الماضية ضد وست
هام (.)1-4
كما يبتعد سيتي نقطتين فقط
عن الرقم القياسي ألكبر عدد من
النقاط في موسم واحد ( )95والذي
س ـج ـلــه ت ـش ـل ـســي بـ ــالـ ــذات مــوســم
.2005-2004
وب ــإم ـك ــان سـيـتــي تـحـطـيــم رقــم
قـيــاســي آخ ــر لتشلسي أيـضــا من
حيث عدد األهداف في موسم واحد
الـتــي حققها الـفــريــق اللندني في

موسم  ،2014-2013بعد ان عادله
في المرحلة الماضية (.)102
وعلق مــدرب مانشستر سيتي
اإلس ـب ــان ــي جــوس ـيــب غ ــواردي ــوال
ب ـع ــد ت ـح ـق ـيــق هـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام عـقــب
الفوز على وست هام "لدينا فرصة
ألن نكون أفضل فريق فــي تاريخ
ان ـك ـل ـتــرا م ــع ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـن ـقــاط.
سنحاول القيام بذلك يــوم االحــد
القادم (ضد هادرسفيلد)".
وأضــاف "يجب أن تلعب دائما
مــن أج ــل ش ــيء م ــا .بـمـجــرد فــوزنــا
بــالــدوري الممتاز ،أصبح الهدف

ه ــو األرق ـ ـ ــام .لــدي ـنــا فــرصــة لكسر
ً
األرقام ،لكن األمر ليس سهال ،يجب
أن نلعب بشكل جـيــد .مــن الجيد
أن نقاتل".
وسـ ـتـ ـك ــون الـ ـف ــرص ــة م ـنــاس ـبــة
لتوتنهام لتعزيز رصيده وللتقدم
ال ــى الـمــركــز ال ـثــالــث ،عـنــدمــا يحل
ضيفا اليوم على وست بروميتش
ال ـب ـي ــون األخـ ـي ــر ال ـ ــذي ه ـب ــط ال ــى
الدرجة االولى.
واس ـ ـت ـ ـع ـ ــاد تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام ن ـغ ـمــة
االنتصارات في المرحلة الماضية
عندما تغلب على ضيفه واتفورد

-2ص ـفــر ،وذل ــك بـعــد خ ـســارة امــام
مانشستر سيتي  3-1وتعادل مع
برايتون  1-1في الدوري ،باإلضافة
ال ـ ـ ــى سـ ـق ــوط ــه ام ـ ـ ـ ــام مــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد  2-1ف ــي دور االربـ ـع ــة
لمسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي.
ويستضيف ارسـنــال السادس
بيرنلي السابع في مواجهة صعبة
لحسم الـتــأهــل الـمـبــاشــر لـلــدوري
األوروب ـ ــي "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" .يـشــارك
ال ـس ــادس ف ــي ال ـب ـطــولــة م ـبــاشــرة،
ويخوض السابع التصفيات.

غوارديوال :توريه سيرحل عن السيتي
أكد اإلسباني جوسيب غوارديوال مدرب نادي
مانشستر سيتي بطل الدوري اإلنكليزي الممتاز
لـكــرة الـقــدم ،ان العــب خــط الــوســط العاجي يايا
تــوريــه سيرحل فــي نهاية الموسم الحالي بعد
ثمانية أعوام ناجحة في صفوفه.
وأك ـ ــد غـ ــوارديـ ــوال ان ت ــوري ــه "لـ ــن ي ـب ـقــى بعد
هــذا الموسم ( .)...مـبــاراة برايتون ستمنحه ما
يستحقه ،في أجمل حفلة وداع يمكن لالعب ان
يحصل عليها".
وس ـت ـكــون ال ـم ـب ــاراة ال ـمــؤج ـلــة ض ــد بــراي ـتــون
األربعاء المقبل ،األخيرة لسيتي على أرضه هذا

الموسم .أما آخر مبارياته فستكون عندما يحل
ضيفا على ساوثمبتون في  13مايو ،في اليوم
األخير من الــدوري االنكليزي ،وهــو اليوم الذي
يتم فيه توريه عامه الـ.35
وشـكــل الـعــاجــي عنصرا أســاسـيــا فــي صعود
سيتي الــى مـصــاف األنــديــة الـكـبــرى فــي انكلترا
واوروبا بعد انتقال ملكيته الى الشيخ اإلماراتي
منصور بن زايد آل نهيان في عام  .2008وينتهي
عقد الالعب في نهاية الموسم الحالي ،وكما كان
متوقعا ،لم يقدم له غوارديوال عقدا جديدا.

بيليكانز يكبح ووريرز ...وروكتس يقسو على جاز

هــائــا لـهــذا ال ـنــادي وتاريخه
وتقاليده .أتطلع بفارغ الصبر
لـهــذه الـمـغــامــرة ال ـجــديــدة مع
رينجرز ،ونتطلع معا للبناء
على النجاحات العديدة التي
حققها هذا النادي".

كبح نيو أور لـيــا نــز بيليكانز ،في
ع ــودت ــه الـ ــى م ـل ـع ـبــه ،انـ ــدفـ ــاع حــامــل
اللقب غولدن ستايت ووريرز ،ليقلص
الفارق معه في الدور الثاني من "بالي
أوف" دوري كـ ــرة ال ـس ـل ــة األم ـي ــرك ــي
للمحترفين ،والــذي شهد ردا قاسيا
من هيوستن روكتس على خسارته
أمام يوتا جاز.
وفي المباراة الثالثة من أصل سبع
مـمـكـنــة ،اسـتـغــل نـيــو أورل ـي ــان ــز على
أكمل وجه أمس األول انتقال مباريات
سلسلته ضد غولدن ستايت ووريرز
إلى ملعبه ،ليفوز  ،100 -119ويقلص
الـفــارق مــع حامل اللقب الــى  .2-1أما
هيوستن ،فثأر بشكل مثالي لخسارته
المباراة الثانية على أرضــه ،وتغلب
على يوتا في أول مباراة ضمن هذه
السلسلة يستضيفها األخير ،بنتيجة
قاسية .92 -113
ودخـ ـ ــل غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت ال ـم ـتــوج
باللقب عامي  2015و 2017ووصيف

 ،2016متقدما بنتيجة  -2صـفــر بعد
ف ــوزه فــي الـمـبــاراتـيــن األول ـي ـيــن على
أرضـ ــه ض ـمــن "بـ ــاي أوف" المنطقة
الغربية .إال أنه وجد نفسه بعد نتيجة
ال ـج ـم ـعــة ،يـسـتـعــد ل ـل ـم ـبــاراة الــراب ـعــة
ال ـتــي يستضيفها بـيـلـيـكــانــز األح ــد،
متقدما .1-2
وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـلـ ـع ــب ي ـ ــوت ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاز ،ل ـقــن
ه ـيــوس ـتــن روكـ ـت ــس م ـض ـي ـفــه درس ــا
قاسيا في ثالث مباريات سلسلتهما،
ليتقدم بنتيجتها .1-2
ورد هيوستن بشكل مثالي على
الخسارة غير المتوقعة التي تلقاها
عـلــى ملعبه األرب ـع ــاء ( )116-108في
ثاني مباريات الدور الثاني.
وكعادته ،لم يتخلف نجم هيوستن
جيمس ه ــاردن عــن الـمــوعــد ،فسجل
 25نقطة ،وأضاف  12تمريرة حاسمة
خالل  30دقيقة أمضاها في الملعب.
وأضــاف زميله إيريك غــوردون 25
نـقـطــة ،ليشكل الــاع ـبــان رأس حربة

ع ـ ـ ــرض هـ ـج ــوم ــي ب ـ ــا رح ـ ـمـ ــة ق ــدم ــه
هيوستن الــذي أنهى الــدور المنتظم
متصدرا للمنطقة الغربية مع  65فوزا
(أفضل سجل في المنطقتين) ،وبلغ
ال ــدور الـثــانــي مــن "ال ـبــاي أوف" بعد
تخطيه مينيسوتا تـمـبــروو لـفــز 1-4
في الدور األول.
وقال هاردن" :لم نستسلم على أي
ك ــرة ( )...نافسنا عـلــى كــل تـســديــدة"،
مـشــددا على ان فريقه دخــل المباراة
بذهنية هجومية بعد "مباراة ثانية
أملوا (العبو يوتا) فيها علينا االيقاع
( )...وجهوا لنا صفعة ،وأردنــا نقوم
باألمر نفسه ،وقمنا بذلك".
ول ـ ــم ي ـم ـنــح ه ـيــوس ـتــن أي فــرصــة
لمضيفه يوتا في المباراة األولى التي
يخوضها على أرضه في الدور الثاني،
وبـ ــدا ع ــازم ــا م ــن ال ـب ــداي ــة ع ـلــى ال ـثــأر
لخسارته ،فحسم الشوط األول 40-70
(الربع األول  22-39والثاني .)18-31
واستعاد يوتا بعض التماسك في

الشوط الثاني ،فأنهى الربع الثالث
بنتيجة  ،23-25والربع األخير بفارق
سبع نقاط  ،20-27إال أنــه لــم يتمكن
م ــن االقـ ـت ــراب أك ـثــر م ــن ضـيـفــه ال ــذي
صنع في بعض مراحل المباراة فارقا
وص ــل إل ــى  38نـقـطــة ،وأراح في
الربع األخير عددا من العبيه
األساسيين.
وك ـ ـ ــان روي ـ ـ ــس أون ـي ــل
األفـ ـض ــل لـ ــدى ي ــوت ــا مــع
 17نقطة و  5متابعات،
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي
رودي غوبير  12نقطة و9
مـتــابـعــات ،إال أن الـفــريــق الــذي
ال يــزال يفتقد العبه ريكي روبيو
ب ـس ـبــب اإلصـ ــابـ ــة ،ق ــد يـتـلـقــى نكسة
إض ــاف ـي ــة ب ـعــد خ ـ ــروج الع ـب ــه ديــريــك
فايفروز في الربع الثالث مصابا في
الكاحل.

برشم وسيمينيا يخطفان األضواء في لقاء الدوحة
في الجولة األولى من الدوري
الماسي أللعاب القوى في
الدوحة ،خطف القطري
معتز برشم والعداءة الجنوب
إفريقية كاستر سيمينيا ،أمس
األول ،األضواء في لقاء
الدوحة ،بتسجيل كل
منهما أفضل رقم هذا
الموسم.

خـطــف الـقـطــري معتز بــرشــم ،وال ـعــداءة
الـجـنــوب افريقية كاستر سيمينيا ،أمس
األول ،األضـ ــواء فــي لـقــاء ال ــدوح ــة ،الجولة
األولــى من الــدوري الماسي أللعاب القوى،
بتسجيل كل منهما ألفضل رقم هذا الموسم.
وحسم برشم بطل العالم وصاحب ثاني
أفضل رقم في تاريخ مسابقة الوثب العالي
( 2.43م) خلف الكوبي خافيير سوتومايور
( 2.45م) ،الـمــركــز األول ،أم ــس األول ،أمــام
مشجعيه بـفـقــزه  2.40م ،وه ــو أفـضــل رقــم
هذا العام.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ب ـ ــرش ـ ــم سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـلــى
الـمـســابـقــة ،بـعــدمــا ك ــان حــل صيفا في

بطولة العالم داخل قاعة في مدينة برمنغهام
اإلنكليزية قبل شهرين ،عندما اكتفى بـ2.33م
خلف الروسي دانيل ليسنكو ( 2.36م).
وتـقــدم برشم على الـســوري مجد الدين
غزال ( 2.33م) ،والباهاماسي دونالد توماس
( 2.30م).
وفـجــر مــواطـنــه الـمــولــود فــي السعودية
ع ـبــدالــرح ـمــن ســام ـبــا م ـف ــاج ــأة م ــن الـعـيــار
الثقيل بإحرازه المركز االول في سباق 400م
حــواجــز مسجال  47.57ثانية ،وهــو أفضل
رق ــم شخصي وآسيوي وكذلك في الدوري
الماسي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

سامبا "الفوز في بلدي شعور رائع خصوصا
تـحـطـيــم جـمـيــع هـ ــذه األرق ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة"،
م ـض ـي ـفــا" :ل ـ ــدي ش ـع ــور بـ ــأن هـ ــذا ال ـمــوســم
سيكون رائعا بالنسبة لي ،وكل ما أريده هو
أن أركض بسرعة".
م ــن جـهـتـهــا ،سـجـلــت سـيـمـيـنـيــا أفـضــل
ت ــوق ـي ــت ف ــي س ـب ــاق 1500م هـ ــذا ال ـمــوســم
بقطعها المسافة في زمن  3.59:92دقائق.
ولم تبد البطلة األولمبية مرتين في سباق
800م والتي حققت الثنائية (800م و1500م)
في دورة العاب الكومنولث ،متأثرة بالقرار
األخير لالتحاد الدولي أللعاب القوى بشأن
الرياضيات اللواتي يعانين إفراطا في إفراز

األندروجين ،والذي يفرض اعتبارا من األول
من نوفمبر المقبل تحديد المستوى األقصى
لمعدل هــرمــون التستوستيرون الــذكــوري
عند عداءات المسافات المتوسطة من 400م
الى الميل.
وان ـ ـت ـ ـظـ ــرت س ـي ـم ـي ـن ـيــا الـ ـلـ ـف ــة األخـ ـي ــرة
الس ـت ـعــراض قــوتـهــا وح ـســم ال ـمــركــز االول
بسهولة ،محققة افضل توقيت هــذا العام
ومحطمة الــرقــم القياسي الجنوب افريقي
للمسافة.
ولدى سؤالها عقب السباق عن القانون
الجديد لالتحاد الدولي أللعاب القوى ،قالت
سيمينيا مقاطعة "ال أتحدث عن التفاهات".

تعديالت في بطولة العالم لـ «القوى» بقطر
أعـلــن االتـحــاد الــدولــي أللعاب
الـ ـق ــوى ،أم ــس األول ،ت ـعــديــات في
جدولة إقامة منافسات بطولة العالم  2019التي
تستضيفها قطر ،تهدف بشكل أساسي إلى التأقلم مع
الطقس الحار والرطب ،الذي سيكون سائدا في الدولة
الخليجية.
وتشمل التعديالت على وجه الخصوص عدم إقامة
م ـنــاف ـســات خ ــال ال ـن ـهــار ،وإق ــام ــة س ـبــاق م ــاراث ــون في
منتصف الـلـيــل ،ومـنــافـســات ليلية فــي سـبــاقــات الـبــدل

400×4م ،وغيرها من السباقات الليلية ،وذلك في البطولة
التي تستضيفها قطر بين  28سبتمبر والـســادس من
أكتوبر .وعلى سبيل المثال ،سينطلق سباق الماراثون
وسباقات المشي في الساعة  23.30بالتوقيت المحلي.
وقال رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى البريطاني
سيباستيان كــو ،إن "هــذه التعديالت ستكون "جديدة
ومثيرة" ،وذلك خالل وجوده في الدوحة التي تستضيف
المرحلة األولى من الدوري الماسي لهذه السنة.
وأض ـ ــاف "بــإم ـكــان ـنــا ان نـتـعـلــم ون ـتــأق ـلــم ،اس ـت ـعــدادا

لطوكيو  ،"2020في اشــارة الــى دورة األلعاب الصيفية
المقبلة التي تستضيفها العاصمة اليابانية.
وسيستعيض منظمو بطولة العالم أللـعــاب القوى
 2019فــي قـطــر عــن الـمـنــافـســات ال ـن ـهــاريــة ،بمنافسات
مسائية تفصل بينها ساعة استراحة.
وتستعد قطر الستضافة كأس العالم  2022في كرة
القدم ،والتي ستفرض الظروف المناخية الحارة اقامتها
خارج موعدها المعتاد صيفا ،انما في الفترة بين نوفمبر
وديسمبر.

وأض ــاف ــت "األمـ ــر األك ـثــر أهـمـيــة ك ــان هو
النزول تحت الحاجز السحري لألربع دقائق.
لقد كان سباقا جيدا واألمر االكثر أهمية كان
هو النهاية".
بدورها ،سجلت العداءة العاجية ماري-
جوزيه تا لو افضل توقيت في سباق 100م
بـقـطـعـهــا ال ـم ـســافــة  10.85ث ـ ــوان مـتـقــدمــة
ع ـلــى الـنـيـجـيــريــة بـلـيـسـيـنــغ اوك ــاغـ ـب ــاري-
ايغوتيغيونور ( 10,90ث) والبطلة األولمبية
مرتين الجامايكية ايلين تومسون ( 10.93ث).
وأحـ ــرز الـبــاهــامــاســي ستيفن غــارديـنــر
المركز االول في سباق 400م بأفضل توقيت
هذا العام  43.87ثانية امام القطري عبداالله
هارون ( 44.50ث).

تألق اليليس
ونــال األميركي الواعد نــواه اليليس (20
عاما) المركز االول في سباق 200م ،مسجال
 19,83ثــان ـيــة ام ـ ــام ال ـت ــري ـن ـي ــدادي جـيــريــم
ريـ ـتـ ـش ــاردز وب ـط ــل ال ـع ــال ــم ال ـت ــرك ــي رام ـيــل
غولييف ،فيما لم تتكلل عودة الكندي اندري
دي غراس صاحب  3ميداليات اولمبية في
اولـمـبـيــاد ري ــو دي جــان ـيــرو ال ــى الحلبات
بالنجاح بعد غياب  9اشهر بسبب اإلصابة،
حيث حل سادسا ،وهو الذي تنبأ له الجميع
قبل االصــابــة بــأن يـكــون خليفة األسـطــورة
الجامايكي اوساين بولت.
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دخول المجلس…
أبل ويندوز
ا ل ـيــوم تـصــدر محكمة التمييز حكمها
في قضية "دخــول المجلس" ،المتهم فيها
مجموعة كبيرة من المواطنين المهتمين
ب ــال ـش ــأن ال ـم ـح ـلــي ،م ـن ـهــم ن ـ ــواب ســاب ـقــون
وحاليون ،ومنهم غير ذلك.
والكتابة قبل نطق الحكم بساعات نوع
من العذاب األليم ،فال أنت ،ككاتب ،تستطيع
ال ـح ــدي ــث ب ـحــريــة ع ـمــا ي ـج ــول ف ــي ص ــدرك
مــن أف ـكــار ،ومــا يـصــول فــي رأس ــك مــن آراء،
ً
خـصــوصــا أن ال ـمــوضــوع مــرتـبــط بجهات
"م ـم ـنــوع االقـ ـت ــراب وال ـت ـص ــوي ــر" ،وأهـمـهــا
القضاء .وال أنت تستطيع الحديث عن أي
موضوع آخر ،بينما العيون كلها شاخصة
ً
في اتجاه "قصر العدل" ،وعقلك أنت أيضا
ً
شاخص بدوره في االتجاه ذاته .خصوصا
ً
أن "المتهمين" ،الذين تعرف غالبيتهم جيدا،
زمــرة فاخرة من خيرة أبناء الشعب ،ومن
قطفته األولى الشهية.
يقول صديقي الجالس إلى جواري ،أثناء
حديثنا عن الكتابة في وضع كهذا" :بسيطة،
اكـ ـت ــب عـ ــن ق ـض ــاي ــا أخـ ـ ـ ــرى؛ عـ ــن م ـش ــاري ــع
الحكومة التي أصبحت كالغول والعنقاء،
أو عــن تشجيع الشباب على االنتقال إلى
القطاع الخاص ،أو أهمية اعتمادهم على
أنفسهم في مشاريع صغيرة مبتكرة ذكية،
أو أي شيء من هذا القبيل".
قلت" :أن أكتب عن أغنيات نانسي عجرم
وإليسا وبقية مغنيات الـ أبل ويندوز ،أهون
ً
ً
عندي من أتناول شأنا محليا غير قضية
ُ
دخول المجلس ،إذ أصبح كمن يتحدث عن
جمال وردة في بستان يحترق .من ذا الذي
سيلتفت إل ــى حــديـثــه مــن دون أن يضربه
بـقـبـضــة يـ ــده ع ـلــى ع ـي ـنــه ال ـي ـس ــرى ،لـفــرط
جنونه وخيانته ألصحابه .أهون عندي أال
ً
أكتب حرفا ،وأن ألتزم الصمت المطبق ،من
ً
أن أكتب بعيدا عن موضوع هذه القضية".
قـلــت ذل ــك ،وأض ـف ــت" :دع عـنــك مقالتي،
وارف ــع يــديــك معي بــالــدعــاء كــي ت ــزول هذه
الـغـمــة ،ون ـفــرح ب ـب ــراءة ال ـشــرفــاء ،وتستقر
الـ ـ ــديـ ـ ــرة بـ ـع ــد ه ـ ـ ــذه الـ ـع ــاصـ ـف ــة الـ ـحـ ـم ــراء
المصطنعة".

«سواريه استجوابات» ...وقبلية وطائفية!
ج ـل ـســة الـ ـف ــات ــح م ــن م ــاي ــو أو ج ـل ـســة "س ــواري ــه
االس ـت ـجــوابــات" الـمــاضـيــة ،كــانــت مــؤل ـمــة ،وتعصر
قلب كــل وطني محب للكويت ،بسبب مــا تخللتها
مــن أح ــداث وتكتيكات بمرجعيات قبلية وطائفية
وفئوية ،لألسف كل ما ُحذر منه منذ سنوات طويلة
مــن خـطــورة غــوص الكويت فــي وحــل االصطفافات
الفئوية على حساب الوطن تحقق ،وال تخطئه عين
الـمــراقــب ذي الخبرة بتاريخ األمــم والـشـعــوب التي
انزلقت إلى السقوط واالندثار.
صور مؤلمة ،فــذاك نائب يهدد بأنه إذا أسقطتم
وزيــر قبيلتنا فسنسقط وزيــرة الصفوة المخملية
التابعة لـكــم ،ووزي ــرة تكشف بعد أشـهــر وسـنــوات
عن معلومات خطيرة متصلة بصميم أمــن الدولة،
تتعلق بتهريب أم ــوال صــدقــات محلية إلــى جهات
غير معلومة ،ربما تكون مرتبطة بالمشروع اإليراني
ومـحـطــاتــه الـمـتـعــددة فــي ال ـعــراق والـيـمــن وســوريــة
ولبنان وتنزانيا.
م ـش ـهــدنــا ال ـس ـيــاســي مـ ـق ــارب أو م ـطــابــق لشكل

كوريا الشمالية تتقدم نصف ساعة
أعلنت كوريا الشمالية أنها
قـ ــدمـ ــت ت ــوقـ ـي ــت س ــاعـ ـتـ ـه ــا 30
دق ـي ـق ــة ،ل ـي ـت ـطــابــق م ــع تــوقـيــت
كـ ــوريـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،فـ ــي إطـ ــار
حـ ـمـ ـل ــة دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـك ـث ـفــة
إلحالل السالم في شبه الجزيرة
الكورية.
ووا ف ـق ــت الجمعية الشعبية
العليا للدولة الشيوعية ،الليلة
قبل الماضية ،على قرار تعديل

توقيت الساعة ،وفقا لما ذكرته
وكالة األنباء المركزية الكورية
الرسمية.
وأفـ ـ ـ ــادت ال ــوك ــال ــة أمـ ــس ب ــأن
"إعادة ضبط الوقت هي الخطوة
العملية األولى التي اتخذت بعد
اجتماع القمة التاريخي الثالث
بين الشمال والجنوب ،لتسريع
ال ـع ـم ـل ـي ــة مـ ــن أجـ ـ ــل أن يـصـبــح
الشمال والجنوب واحدا".

ي ــذك ــر أن كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
سبق أن أقــرت تأخير توقيتها
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي ن ـ ـصـ ــف س ـ ــاع ـ ــة فــي
أغ ـس ـط ــس  ،2015وذلـ ـ ــك أث ـن ــاء
االح ـت ـف ــال ب ــال ــذك ــرى الـسـبـعـيــن
ل ـه ــزي ـم ــة ال ـ ـيـ ــابـ ــان فـ ــي الـ ـح ــرب
العالمية الثانية.
(د ب أ)

عبدالمحسن جمعة

ال ـبــرل ـمــان الـلـبـنــانــي ف ــي ب ــداي ــة سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
الماضي ،وقبل وقوع الحرب األهلية هناك ،فهو مكون
مــن تنظيمات ذات ارتـبــاطــات خارجية ،إضــافــة إلى
بقايا اإلقطاعيين والبرجوازيين الذين يعتاشون على
تناقضات وصراعات تلك التنظيمات ،حتى انفجرت
ل ـب ـنــان بــال ـق ـتــال ،وأص ـب ـحــت س ــاح ــة ل ـكــل الــاعـبـيــن
الدوليين واإلقليميين ،ومازالت تعاني من ذلك الواقع
الذي أنهى سيادة الدولة.
في الكويت كانت جلسة الثالثاء الماضي اإلعالن
الرسمي عن فشل الدولة في مواجهة الخراب الطائفي
والقبلي فــي البلد ،وتقاعسها عــن مواجهة الدولة
الطائفية والقبلية الموازية ،بعد أن استخدمت قانون
منع االنتخابات الفرعية في اللعبة السياسية تطبقه
وقتما تـشــاء ،واخـتــراق قــانــون الجمعيات الخيرية
بشكل فج وصــريــح ،وتفشي حكم المال في الحياة
النيابية والسياسية.
ول ـن ـق ــول ـه ــا بـ ـص ــراح ــة إن الـ ـع ــدي ــد م ـم ــن بـيـنـنــا
ً
وخصوصا السياسيين متورطون في مشاريع ذات

امتدادات إقليمية ،وخاصة اإلسالم السياسي بشقيه
السني والشيعي ،ورغم محاوالت مريرة على مدى
ً
الثالثين عاما الماضية ،لتخليهم عن تلك المشاريع،
ً
مازالوا متصلين بها ،ولكن نود أن نسألهم سؤاال
ً
مـهـمــا :هــل لــو نـجــح م ـشــروع ال ـقــاعــدة أو داع ــش أو
مشروع دولــة واليــة الفقيه سيكون حاله أفضل من
وطنكم ال ـكــويــت؟ ...ولـمــن ينفخ فــي نـعــرات القبيلة
نسأله :هل عندما انتصرت القبائل في الصومال عام
 ،1989وسقطت الدولة الصومالية عادت الصومال
ً
ً
دولــة مــرة أخــرى ،أو حتى مكانا صالحا للسكن؟...
ً
ونسأل أيضا المحتكرين وأصحاب المال السياسي:
عندما تحالف الجشعون والفاسدون مع األجنبي
والـشــركــات متعددة الجنسيات فــي فنزويال ،وأدى
ذلك إلى دفع المتشددين اليساريين للسلطة وانتهت
فنزويال باإلفالس وتبخرت ثرواتهم ،هل تريدون ذلك
لديرتكم؟ ...بربكم ارحـمــوا وطنكم الكويت ،فمازال
هناك متسع من الوقت لمشروع إنقاذ وطني سريع
وحاسم.

"التاريخ ال يعيد نفسه ،إال أنه يحدث مرة كمأساة والثانية كملهاة"،
عـبــارة مــاركــس ،الــذي صــادف أمــس ذكــرى مــرور مئتي عــام على ميالده،
ً
تصدق اليوم على واقعنا بمثل ما صدقت تاريخيا في ذكــرى استيالء
نابليون األول على حكم فرنسا بعد الثورة الفرنسية ،وكانت تلك المأساة،
ثم عاد التاريخ نفسه كملهاة حين وصل نابليون الثالث إلى حكم فرنسا.
في المقابل ،مأساة واقعنا كانت ترويج إدارة الرئيس بوش االبن مقولة
أن عــراق صــدام يملك أسلحة الــدمــار الشامل ،ثــم حــدث غــزو الـعــراق عام
 ،2003لنعرف بعدها كذبة أسلحة الدمار الشامل ،وتكاد الحكاية ذاتها
تكرر مع إيران اليوم ،والتخطيط للتخلص من االتفاق النووي من جانب
إدارة ترامب حسب رغبة وإلحاح حكومة نتنياهو ،واستعراض األخير
أدلــة تزعم بأن إيــران مازالت تعمل وتحتفظ بصورة سرية من مقومات
صنع أسلحة نووية.
ويستشهد الـكــاتــب سعيد كمالي ديـغــان فــي عــدد جــريــدة الـغــارديــان
اإلنكليزية الـصــادر فــي  3مايو بعبارة الدكتور ستيفان وول ــت ،أستاذ
العالقات الدولية بـ "هــارفــارد" ،أن ترويج حكاية امتالك الـعــراق أسلحة
ً
الدمار الشامل من إدارة بوش االبن كان أكثر إقناعا مما تروجه اليوم إدارة
ترامب لنقض االتفاق النووي مع إيران!
ويستطرد الكاتب بذكر تاريخ قضية "النووي اإليراني" مع الواليات
المتحدة ،وأنه كلما الحت هناك فرصة لالنفراج النسبي في إيران ،سرعان
ما تتهاوى عندما تظهر الواليات المتحدة تشددها ورفضها قــراء ة أي
تغيرات للسياسة اإليرانية ،والنتيجة ردة فعل إيرانية متشددة تظهر
نفسها في االنتخابات ،فلم يكن لوصول الرئيس محمد خاتمي المعتدل
لرئاسة الجمهورية ردة فعل مناسبة من إدارة بوش االبن ،فإيران كانت أحد
محاور الشر عند األخير ،والنتيجة أنه وصل إلى الحكم بعد ذلك أحمدي
نجاد المتشدد ،الذي أنكر "الهولوكوست" ،مثل سياسة ترامب نحو إيران
التي تبدو غير مفهومة مع مشروع التفاهم الكوري ،رغم امتالك كوريا
ً
ً
ً
الشمالية السالح والصواريخ النووية ،ستجلب تيارا إيرانيا متشددا ،وال
نعرف عندها أين سيقود المنطقة.
ويناقش الكاتب سياسة إيران التي كانت تظهر نفسها على أنها مع
المظلومين ،إال أنـهــا وقـفــت مــع ظــالــم مثل األس ــد بتدخلها فــي ســوريــة،
غير أن الباحث فالي ناصر فــي "ف ــورن أفـيــرز" يــرى أن التدخل اإليــرانــي
في سورية أملته سياسة "الدفاع االستباقي" إليران ،بعد أن شهدت هذه
الدولة ّ
تغير الخريطة العربية بعد احتالل العراق ،وتهاوي دول المنطقة
العربية ،وما قد تجر إليه األمور بعد ذلك ،وهي حجة يصعب قبولها بكل
األحوال ،فهناك من يرى أن الجمهورية اإليرانية تتصرف كدولة بتطلعات
استراتيجية وليست كثورة.
أيــن ستصل األم ــور فــي المنطقة؟ فطبول الـحــرب تـضــرب اآلن بقوة،
وكيف ستتصرف دول المنطقة الخليجية حين تجد نفسها في وسط
المعمعة المدمرة؟
دولنا تتسابق لصفقات سالح كبرى مع الواليات المتحدة ودول أوروبا
لجلب بركات الحماية واسترضاء دولها ،صفقات سالح فلكية تلتهم معظم
الزيادة في دخول هذه الدول ،بعد زيادة أسعار النفط األخيرة ،المستفيد
في كل األحوال هي الواليات المتحدة مع فرنسا والمملكة المتحدة.
إدارة ترامب تضغط على دول المنطقة لمزيد من صفقات السالح حتى
آخر دوالر في ميزانية دولنا مقابل حماية مزعومة ،رغم أنها هي التي
ً
خلقت هذا الرعب تاريخيا في المنطقة .هل لدينا من يقرأ التاريخ وكيف
ً
يعيد نفسه أحيانا كملهاة؟ وهل هناك ملهاة أكثر مما يحدث اليوم؟

اليابانيات والثيران ...حبايب في الميدان
أعلن منظمو مسابقات مصارعة الثيران في اليابان رفــع الحظر
المفروض على دخول النساء ميدان هذه المواجهات التي تتصارع
فيها هذه الحيوانات الضخمة.
وعـلــى غ ــرار الــوضــع فــي ج ــوالت مـصــارعــة الـســومــو ،تمنع النساء
ً
تقليديا من دخول ميدان "توغيو" ،وهي مساحة يتم تطهيرها بالملح
ومشروب الساكيه قبل المسابقات.
غير أن المنظمين سمحوا ،أمس ،لمربية الثيران يوكي أراكي بقيادة
حيوانها إلى ميدان المصارعة في قرية ياماكوشي بشمال غرب جزيرة
هونشو ،كما يفعل مالكو الثيران الذكور ،وذلك بمناسبة انطالق موسم
(أ ف ب)
				
هذه المسابقات.

ضربت سلسلة من الزالزل الجديدة ،بما في
ذلــك زلــزاالن قــادران على إحــداث أضــرار كبيرة،
الـلـيـلــة قـبــل ال ـمــاض ـيــة ،ج ــزي ــرة بـيــغ آي ــان ــد في
هـ ــاواي ،حـيــث ك ــان بــركــان كـيـلــوا يـقــذف الحمم
على مناطق سكنية ،مما أدى إلى إجالء مئات
السكان.
وذكــرت هيئة المسح الجيولوجى األميركية
أن أحــدث هــزة أرضـيــة وقعت فــى الساعة 2332
بتوقيت غرينتش ،وبلغت قوتها  5.8درجات.
وقالت وكالة الدفاع المدني بمقاطعة هاواي،
إن "الــزلــزال الــذي وقــع على اليابسة بالقرب من

ً
ا لـبــر كــان لــم يكن كـبـيــرا بما يكفي للتسبب في
حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)".
ً
ويقع مــركــزه على بعد  19.3كيلومترا جنوب
غرب ليالني استيتس ،وهي واحدة من المناطق
التي تتسرب فيها الحمم من الشقوق أو الفتحات
ً
التي ظهرت حديثا في األرض.
وأفــادت "الدفاع" في رسالة نصية ،بأن
ً
ً
"شقا جــديــدا ظهر قبيل الهزة األخيرة
يــوم الجمعة ،مما يجعل اإلجمالي
 4ش ـق ــوق ظ ـه ــرت ح ـتــى اآلن في
المناطق السكنية".

وفيات
نوار ناجي العقيلي

ً
 29عاما ،شيع ،رجال :الروضة ،ق ،2شارع سليمان بوكحيل ،صالة
دسمان ،نساء :كيفان ،ق ،4ش ،43م ،20ت97976660 ،90001312 :

غانم مرضي تركي عياش الشمري

ً
 45عاما ،شيع ،سعد العبدالله ،ق ،8ش ،802م ،1244مقابل ق،1
ت55118000 :

زبيدة غلوم حاجي مقيم زوجة حسن علي حسن صفر
ً
 80عاما ،شيعت ،الجابرية ،حسينية البلوش ،ق ،11ش ،108العزاء
ابتداء من اليوم ،ت50809997 ،60062088 :
فاطمة حسن محمد القطان زوجة محمد عبدالله محمد القطان
ً
 69عاما ،شيعت ،رجال :الشامية ،ق ،8ش ،85م ،1نساء :السالم،
ق ،5ش ،515م ،91ت90066649 :

هاواي ...أرض مشقوقة وسماء نارية
وق ــال ــت الـهـيـئــة ع ـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي إن
الـ ـ ـب ـ ــرك ـ ــان ،وه ـ ـ ــو واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن  5فــي
ال ـج ــزي ــرة ،بـ ــدأ ي ـث ــور يــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ب ـعــد

حسن العيسى

سلسلة من الــزالزل على مــدار األسبوع الماضي.
ً
وبــدء ا من الساعة  11صباح أمــس األول ،شهدت
الجزيرة موجة زالزل ،وبلغت أكبر قــوة مسجلة
 5.8درجات.
وأوضـ ـح ــت "الـ ــدفـ ــاع" أن "ال ـس ـك ــان ف ــي لـيــانــي
استيتس والنيبونا غــارد نــز ،التي يسكنها نحو
 1700شخص ،تلقوا أوامر إجالء".
ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى
أو مصابين حتى اآلن.
(رويترز)

حصة سعد عيسى العربيد أرملة عبدالعزيز طالب الكندري
ً
 67عــامــا ،تشيع التاسعة من صباح الـيــوم ،رجــال :الـعــدان ،ق،7
ش ،16م ،24مقابل المسايل ،ديوان العربيد ،نساء :العمرية ،ق،2
ش ،3م ،15ت99835044 ،99089940 :

نبأ حسين علي القطان

ً
 14عاما ،شيعت ،رجال :حسينية األئمة ،المنصورية ،ق ،1ش،14
النساء :حسينية األنـصــار ،الدعية ،ق ،4شــارع خليفة الرومي،
م ، 32ت66046463:

فيصل شبيب خميس العجمي

ً
 73عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،بمقبرة صبحان ،هدية،
ق ،1شارع الكسائي ،ج ،107ت99878655 :

عقيل حسن علي بوحمد

ً
 79ع ــام ــا ،يـشـيــع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة الـعـصــر ،الــدع ـيــة ،حسينية
آل بوحمد ،ق ،2شارع البخاري ،م ،8ت67066887 ،99760279 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:36

العظمى

36

الشروق

05:02

الصغرى

23

الظهر

11:45

أعلى مد

ً
 04:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 02:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:26

ً
أدنى جزر  09:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:51
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ـاء
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