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ولي العهد:
االحتفاالت الوطنية
عكست الوجه المشرق
للكويت وعمق
عالقاتها
02

«الشؤون» تخضع للجمعيات الخيرية

محليات

الوزارة عادت إلى تشكيل اللجان لتغطية عجزها أمام القوة السياسية للمخالفين
ّ
● لم تغلق إال  %30من الفروع المخالفة ...وتقاذف المسؤولية مع «البلدية» عقد األمور
جورج عاطف

التـ ــزال وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة حــائــرة
فـيـمــا يـخــص قـضـيــة إغ ــاق ال ـف ــروع المخالفة
الـتــابـعــة للجمعيات الـخـيــريــة ،فـبـعــد سـنــوات
شهدت محاوالت عدة إلغالق هذه الفروع ،باءت
ً
جميعها بــالـفـشــل ،هــا هــي ت ـعــود م ـج ــددا إلــى
المربع األول ،عبر تشكيل لجنة برئاسة وكيلة
الوزارة لبحث إغالق تلك الفروع ووضع اآلليات
المناسبة لذلك.
وعلى مدى  5سنوات ،لم تنجح الوزارة إال في
إغالق قرابة  %30فقط من هذه الفروع المخالفة
المنتشرة في جميع المحافظات ،لتؤكد بذلك
ضعفها أمــام بعض الجمعيات ،وعجزها عن

ً
ات ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات ح ـيــال ـهــا ،خ ـصــوصــا أن هـنــاك
جمعيات ،إلى جانب عملها اإلنساني ،محسوبة
عـلــى ت ـيــارات ديـنـيــة لـهــا قــوتـهــا وتــأثـيــرهــا في
المشهد السياسي.
ً
ووفقا لمصادر "الجريدة" في "الشؤون" فإن
الهدف من تشكيل اللجنة الجديدة هو وضع
تصور لحل اإلشكالية ،مع دراسة كل حالة على
ً
حدة ،مشيرة إلى أن هذا الموضوع ظهر مجددا،
بعد توقفه فترة طويلة في مماطلة من الوزارة
ً
ً
كأنها تمنح تلك الجمعيات ترخيصا مبطنا
وفترة إضافية ألفرعها المخالفة.
وقالت المصادر إن الوزارة ،في عهد الوزيرة

الغانم :سنبحث اليوم في بغداد
الملفات الثنائية العالقة

ً
ً
السابقة هند الصبيح ،رفعت تقريرا مفصال
إل ــى مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،حـ ــددت خــالــه إجـمــالــي
ً
عدد الفروع المخالفة ،فضال عن إجمالي ما تم
ً
إغالقه فعليا ،إضافة إلى ما يجب غلقه ،مبينة
أن التقرير أشار إلى أن هناك جمعيات كبرى في
البالد ذات صيت وباع في العمل الخيري ،غير
متعاونة ،وال ترغب في إغالق أفرعها المخالفة،
رغم تحذيرات الوزارة الكثيرة لها بهذا الشأن.
وذكـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ــوزارة س ـبــق ل ـهــا أن خــاطـبــت
البلدية التخاذ اإلجراءات الالزمة حيال الفروع
المخالفة ،كقطع التيار الكهربائي عنها ،غير
ً
أنها لم تحرك ساكنا باتخاذ أي إجراء ،لتضيع

اقتصاديات

األمور بين تعنت الجمعيات وضعف الــوزارة،
ً
وتقاذف المسؤولية مع البلدية ،فضال عن عدم
ً
ً
اتخاذ مجلس الــوزراء قــرارا جذريا حيال هذه
الـقـضـيــة ،مـمــا أدى إل ــى بـقــاء الـمـخــالـفــات على
حــالـهــا تـحــت م ــرأى ومـسـمــع جميع مسؤولي
الدولة.
يذكر أن عدد الفروع غير المرخصة بلغ 141
لخمس جمعيات خيرية ،أغلقت "الشؤون" منها
ً
ً
 ،56ليصبح المتبقي  85فرعا مخالفا ،تتبع 3
جمعيات كبرى.

ً
الصناديق المحلية تؤسس خارجيا...
بمزايا وتسهيالت

03
الجاراهلل :التنمية
محور أساسي في
مساعدتنا لليمن

محليات

03

ً
العراقي»
البرلمان
من
لدعوة
وتلبية
● «بتوجيهات القيادة السياسية
ً
ً
● «ترتيبات إلنجاز قوانين متفق عليها سابقا في الجلسة المقبلة» السعودية ردا على ترامب :استقرار سوق النفط قبل كل شيء
10
ً
وتـل ـب ـيــة ل ــدع ــوة م ــن الـبــرلـمــان ثم سنحضر اجتماع االتحاد
● فهد التركي
ً
«أجيليتي» 200 :ألف
العراقي ،مبينا أنها «تستكمل الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،ال ـ ــذي
أع ـلــن رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة الـعــديــد مــن الــزيــارات السابقة س ـي ـع ـق ــد فـ ــي ع ـ ـمـ ــان ب ـع ـن ــوان
متر مربع من المخازن
م ـ ــرزوق ال ـغــانــم أن ــه سيتوجه لبعض المسؤولين وال ــوزراء ال ـق ــدس وال ـت ـح ــدي ــات الــراه ـنــة
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ــع وف ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــة في الحكومة ،وتأتي كذلك بعد في القضية الفلسطينية ،قبل
مع نهاية العام في
البرلمانية إلى بغداد ،في زيارة زيارة رئيس البرلمان العراقي اج ـت ـمــاع االتـ ـح ــاد الـبــرلـمــانــي
مدتها يــوم ،وستشمل العديد للكويت عدة مرات ،ونسأل الله الـــدولـــي فـ ــي الـــدوحـــة بــدايــة «المتحد» :توقعات ببدء  18.6مليون دوالر أرباح
11
السعودية
أبريل».
من الملفات الثنائية العالقة ،أن تكون موفقة».
ُ
ولفت إلى أن «رئيس
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ب ـ ـ ـعـ ـ ــد بـ ـ ـغ ـ ــداد
مجلسآل الفحص النافي للجهالة «الخليج المتحد» في
التي أحرز فيها بعض التقدم.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم ،أم ـ ـ ــس ،س ـن ـت ـج ــه إ لـ ـ ــى األردن ،حـيــث الشورى السعودي
عبداللهمــاع في مارس
ب ــأن ال ــزي ــارة تــأتــي ب ـنــاء على سـ ـن ــزور م ـخ ـي ـمــات الــاجـئـيــن الـشـيــخ أخـبــرنــي أن االجـتـ
 2018بنمو 13 %318
11
توجيهات سمو أمـيــر الـبــاد ،ال ـس ــوري ـي ــن والـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،الخليجي سيكون في
10

دوام الجهات الحكومية
بين  30و...%50
ومدارس بال طلبة

مؤتمرات

09

02

محام يستأجر «بلطجية»
ٍ
لخطف زميل المهنة
●

ً
قطار الموت 29 :قتيال في «محطة مصر»

22

الكويت في قلب مؤتمر دولي
عن تأثير التغير المناخي على
السياسة واألمن

محمد الشرهان

في واقعة غريبة على المجتمع الكويتي،
محام على استئجار  4وافدين بلطجية
أقدم
ٍ
م ــن جـنـسـيــة عــربـيــة لـخـطــف أح ــد زمــائــه،
ً
واالع ـتــداء عليه بــالـضــرب ،وفـقــا لما أعلن
المحامي «المخطوف».
وك ـشــف م ـصــدر أم ـنــي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن
ً
ً
المصادفة لعبت دورا رئيسيا في إحباط
عـمـلـيــة االخ ـت ـط ــاف ،وإلـ ـق ــاء ال ـق ـبــض على
ً
المتهمين األربـعــة ،الفتا إلــى أن المحامي
ً
ُ
الم ِّ
حرض ال يزال متواريا عن األنظار.
وأوض ــح الـمـصــدر ،أن إح ــدى الــدوريــات
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـم ــدي ــري ــة أم ــن 02

مسك وعنبر

٢١

«سيالة» للفنون اختتمت
معرض «الفهد ..روح
القيادة» في مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي

إطالق طراد كويتي دخل
خطأ المنطقة المشتركة
مع السعودية
أعلنت وزارة الداخلية أن الطراد الكويتي،
الذي تداولت مواقع التواصل االجتماعي مقطع
فيديو بشأن استيقافه من جانب دورية لحرس
ال ـح ــدود الـسـعــودي ،غــادر الـمـنـطـقــة الـبـحــريــة
المشتركة بين الكويت والسعودية.
وأض ــاف ــت «ال ــداخ ـل ـي ــة» ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ــس ،أن
على متن «الطراد» دخلوا
المواطنين الذين كانوا ً
المنطقة المشتركة خطأ ،ومــن دون تصاريح،
ً
الفـتــة إلــى أن ع ــددا مــن دوري ــات اإلدارة العامة
لخفر الـســواحــل الكويتية تــوجـهــت إلــى مكان
الواقعة ،وتم إعادة جميع إثباتاتهم الشخصية
التي كانت على متن الطراد.

دوليات

23
رجال إطفاء حول القطار المتفحم بعد إخماد النيران فيه (أ ف ب)

هل تندلع «حرب رابعة» بين باكستان والهند؟
تبادل إسقاط مقاتالت فوق كشمير ...وإسالم آباد تغلق أجواءها

طيار هندي بأيدي قــوات األمــن الباكستانية في كشمير
أمس (إنترنت)

ارت ـف ــع ،أمـ ــس ،مـنـســوب ال ـتــوتــر بين
الـهـنــد وبــاكـسـتــان ،بـعــد ت ـبــادل إسـقــاط
طائرات مقاتلة عبر الحدود في إقليم
كشمير المتنازع عليه ،وسط مخاوف
متصاعدة من انــدالع حــرب رابعة بين
الجارتين النوويتين.
وبـ ـ ـه ـ ــدف ن ـ ـ ــزع فـ ـتـ ـي ــل األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،دع ــا
عمران خان إلى
رئيس وزراء باكستان
ّ ً
مـحــادثــات مــع الـهـنــد ،م ـحــذرا فــي كلمة
لألمة ،من العواقب الكارثية المحتملة
في حال عدم «تحكيم المنطق».

وبينما ق ــال الـنــاطــق بــاســم الجيش
الباكستاني الجنرال آصــف غفور ،في
مؤتمر صحافي« :ال نريد التصعيد ،ال
ً
نريد الذهاب نحو الـحــرب» ،داعيا إلى
إجراء حوار مع نيودلهي ،أكدت وزيرة
الخارجية الهندية شوشما سواراج أن
ً
بــادهــا ال تــريــد «م ــزي ــدا مــن التصعيد
م ــع ب ــاك ـس ـت ــان ،وس ـت ــواص ــل ال ـت ـصـ ّـرف
بمسؤولية ،وبضبط النفس».
وذك ـ ـ ـ ــرت ب ــاكـ ـسـ ـت ــان أن ـ ـهـ ــا أس ـق ـطــت
مقاتلتين هنديتين في مجالها 02

ّ«الكويتية» تنضم إلى شركات
علقت رحالتها إلى باكستان
انضمت الخطوط الجوية الكويتية،
إل ــى نـظـيــراتـهــا ب ــاإلم ــارات وال ـس ـعــوديــة
والبحرين وتركيا ودول أخرى ،في تعليق
رحــاتـهــا المتجهة إل ــى مــديـنـتــي إســام

آباد والهــور الباكستانيتين عقب إعالن
الـسـلـطــات فــي بــاكـسـتــان إغ ــاق األج ــواء،
بعد تبادل إسقاط مقاتالت مع الهند فوق
منطقة كشمير المتنازع عليها.

ظريف يتراجع عن
استقالته ...وروحاني يدعو
مؤسسات النظام للتنسيق

دوليات

22
ترامب وكيم
يتبادالن اإلشادات
في قمة هانوي

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي الرئيس المصري بضحايا
حريق محطة القطارات بالقاهرة
ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس
الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح السيسي
ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وص ـ ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه
بـضـحــايــا ال ـحــريــق ال ــذي انــدلــع
فــي محطة الـقـطــارات الرئيسية
بميدان رمسيس فــي العاصمة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي أسـ ـ ـف ـ ــر عــن
وقـ ــوع ال ـع ـشــرات م ــن الـضـحــايــا
والـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ،سـ ــائـ ــا س ـم ــوه
الـ ـ ـم ـ ــول ـ ــى ت ـ ـعـ ــالـ ــى أن ي ـت ـغ ـمــد
ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ب ـ ـ ــواس ـ ـ ــع رحـ ـمـ ـت ــه
ومـ ـغـ ـف ــرت ــه وي ـس ـك ـن ـه ــم فـسـيــح
ج ـن ــات ــه ،وي ـل ـهــم ذويـ ـه ــم جميل
الصبر وحسن العزاء ،وأن يمن
على المصابين بسرعة الشفاء
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،وأن ي ـح ـف ــظ مـصــر
وشعبها من كل مكروه.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة
إلى رئيس جمهورية دومينيكان
ال ـ ـصـ ــدي ـ ـقـ ــة دانـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــو م ـي ــدي ـن ــا
سانشيز عـبــر فيها سـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال ــوطـ ـن ــي لـ ـ ـب ـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا لــه
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ولي العهد :االحتفاالت الوطنية عكست
الوجه المشرق للكويت وعمق عالقاتها

شكر المواطنين والمقيمين ودول «التعاون» بمناسبة عيدي الوطني والتحرير

دوام الصحة والـعــافـيــة وللبلد
الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ

ن ــواف األح ـمــد ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك ببرقيات مماثلة.

ّ
وجـ ـ ـ ــه سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد كلمة
شكر وتقدير إلى المواطنين
داخل الكويت وخارجها وإلى
المقيمين على أرضها ،الذين
أعــربــوا عــن خــالــص تهانيهم
الطيبة وصادق أمانيهم التي
جسدت روح األسرة الكويتية
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ،وذل ـ ـ ــك ب ـم ـنــاس ـبــة
الــذكــرى الـثــامـنــة والخمسين
للعيد الــوطـنــي ،وذك ــرى يــوم
التحرير ا لـثــا مــن والعشرين،
م ــن خـ ــال ب ــرق ـي ــات الـتـهــانــي
أو االتصاالت الهاتفية أو كل
أشكال التعبير األخرى.
وأع ــرب سـمــوه عــن تقديره
لما أبــدوه من مشاعر وطنية
نـ ـبـ ـيـ ـل ــة خ ـ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم
ً
ال ـف ـع ــال ــة ،م ـش ـي ــدا بــال ـج ـهــود
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ــذل ـ ــت مــن
كـ ــل الـ ـجـ ـه ــات وال ـم ــؤس ـس ــات

ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة واأله ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
والـ ـت ــي س ــاه ـم ــت ف ــي إن ـج ــاح
االحتفاالت الوطنية في البالد
م ـم ــا ع ـك ــس ال ــوج ــه ال ـم ـشــرق
لكويتنا الغالية.
كـ ـم ــا وج ـ ـ ــه س ـ ـمـ ــوه ال ـش ـك ــر
ل ـ ــأ شـ ـ ـق ـ ــاء فـ ـ ــي دول م ـج ـلــس
الـتـعــاون الخليجي لما أبــدوه
من مشاعر أخوية صادقة أثناء
مشاركتهم اخوانهم بالكويت
احتفاالتها باألعياد الوطنية
ً
مقدرا سموه تلك المشاعر ،التي
ت ـنــم ع ـمــا يــربـطـنــا م ــن أواص ــر
المودة والمحبة واإلخاء وعمق
ال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة الــراس ـخــة
والروابط التاريخية المتأصلة
بين دول وشعوب دول مجلس
ً
التعاون متمنيا سموه أن يديم
ع ـل ــى خ ـل ـي ـج ـنــا ال ـع ــرب ــي أم ـنــه
واستقراره والمزيد من التقدم
والرخاء.

واسـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر س ـ ـمـ ــوه ب ـه ــذه
المناسبة بكل فخر وا عـتــزاز
شهداء الكويت األب ــرار الذين
ضحوا بــأرواحـهــم فــي سبيل
الذود عن تراب الوطن العزيز
ً
ســا ئــا المولى العلي القدير
أن يتغمدهم بــوا ســع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته وأن
ً
ينزلهم منازل الشهداء .داعيا
ال ـل ــه ع ــز وجـ ــل أن ي ــدي ــم على
كويتنا الحبيبة األمن واألمان
والـمــزيــد مــن التقدم والــرخــاء
ً
وأن يوفقنا جميعا لـمــا فيه
ال ـخ ـي ــر ألج ـ ــل خ ــدم ــة وطـنـنــا
ال ـغ ــال ــي إلع ـ ــاء رايـ ـت ــه عــالـيــة
خفاقة في كل المحافل تحت
ظ ــل ق ــائ ــد م ـس ـيــرت ـنــا وراعـ ــي
نهضتنا صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.

احتفاالت سفاراتنا :تعزيز التكاتف لمواجهة التحديات
سفراء الكويت أكدوا أن «األعياد» تجسد الوالء والتحام الشعب بقيادته الرشيدة
اح ـت ـف ـل ــت سـ ـ ـف ـ ــارات ال ـك ــوي ــت
ل ــدى االم ـ ــارات وتــرك ـيــا ومــالـطــا
وأوكرانيا ورومانيا وسويسرا
وأستراليا وبروناي وبنغالدش
وقنصليتاها في كوانزو وميالنو
بالعيد الوطني الـ  58الستقالل
الكويت والذكرى الـ  28للتحرير
ومرور  13سنة على تولي سمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
مقاليد الحكم.
وف ـ ــي اب ــوظ ـب ــي ح ـض ــر حـفــل
االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر ال ـت ـس ــام ــح
االم ـ ــارات ـ ــي ال ـش ـي ــخ ن ـه ـي ــان بــن
مبارك آل نهيان ،ووزير شؤون
الـمـجـلــس االع ـل ــى لــات ـحــاد في
وزارة شؤون الرئاسة االماراتي
اح ـمــد ال ــزع ــاب ــي ،ووزيـ ــر الـعــدل
االمـ ــاراتـ ــي س ـل ـطــان ال ـظ ــاه ــري،
وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وك ـ ـبـ ــار
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
االماراتيين اضافة الــى رؤســاء
البعثات الدبلوماسية العربية
واالجنبية في الدولة.
وقال القائم باألعمال باإلنابة
في سفارة الكويت لدى االمارات
عبدالله السالم "ان االحتفاالت
الوطنية تعد احدى المناسبات
المهمة التي يمتزج فيها عبق
الـمــاضــي وام ـج ــاده التاريخية
بالحاضر وتطوراته وانجازاته
ال ـفــريــدة" ،مضيفا ان اجـمــل ما
ت ـج ـســده ت ـلــك االحـ ـتـ ـف ــاالت هي

مشاعر الوالء واالنتماء للوطن
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــام ال ـ ـش ـ ـعـ ــب بـ ـقـ ـي ــادت ــه
الرشيدة.
وف ـ ـ ـ ــي انـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ح ـ ـضـ ــر ح ـف ــل
االستقبال وزير التربية التركي
ضياء سلجوق ووزيرة التجارة
روه ـص ــار بـكـجــان وعـ ــدد كبير
من المسؤولين األتراك ورؤساء
وأعضاء البعثات الدبلوماسية
لدى أنقرة.
وق ـ ـ ــال س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
تركيا غسان الزواوي ،اننا نشهد
ه ــذا الـحـفــل ون ـحــن نتطلع الــى
االنجازات التي حققتها الكويت
تحت قـيــادة سمو أمـيــر الـبــاد،
داع ـ ـيـ ــا ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ال ــى
االلتفاف حــول القيادة وتعزيز
ال ـل ـح ـمــة وال ـت ـك ــات ــف ل ـمــواج ـهــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـه ــده ــا
المنطقة.
وفي فاليتا ،تصدرت رئيسة
م ــال ـط ــا مـ ـ ــاري ل ــوي ــس كــول ـيــرو
ب ـ ــريـ ـ ـك ـ ــا ك ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات ال ـم ـه ـن ـئ ـي ــن
ب ــاحـ ـتـ ـف ــاالت س ـ ـفـ ــارة ال ـك ــوي ــت
باألعياد الوطنية.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـسـ ـف ــارة ف ــي ب ـيــان
ان ال ـح ـف ــل ال ـس ـن ــوي ب ــاألع ـي ــاد
الوطنية حضره حشد كبير من
الشخصيات البارزة.
وف ــي كـيـيــف ،اسـتـقـبــل سفير
الكويت لــدى أوكرانيا الدكتور

وزير الخارجية األميركي:
نتمنى دوام االستقرار للكويت

ً
الخالد تلقى اتصاال من بومبيو هنأه باألعياد الوطنية
تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،اتصاال هاتفيا ،عصر أمــس األول ،من وزير
خارجية الواليات المتحدة األميركية مايك بومبيو الذي قدم
التهنئة للكويت بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد
االستقالل والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
وأعرب بومبيو خالل االتصال وفق بيان صحافي لوزارة
الخارجية الكويتية عن أطيب تمنياته بدوام األمن واالستقرار
ووافــر التقدم واالزدهــار ومزيد من الرفعة والتميز للكويت
وشعبها العزيز.

آيات التهاني والتبريكات لسمو
أمـيــر الـبــاد وسـمــو ولــي العهد
ولحكومة وشعب دولة الكويت.
وف ــي بـنـغــادش حـضــر حفل
االستقبال ممثال عن الحكومة
ال ـب ـن ـغــادش ـيــة وزي ـ ــر األراض ـ ــي
سـ ـي ــف ال ـ ــزم ـ ــان بـ ـج ــان ــب ك ـب ــار
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن وال ـش ـخ ـص ـي ــات
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
والنخب األخرى.

استقبال المهنئين

جانب من احتفال سفارة الكويت لدى سويسرا باألعياد الوطنية
راشــد الـعــدوانــي ضيف الشرف
وم ـم ـثــل ال ـح ـكــومــة األوك ــران ـي ــة
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بــاف ـلــو
روزينكو ورئيس غرفة التجارة
والصناعة غينادي جيشكوف
ورئـ ـ ـي ـ ــس ديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة
ف ــال ـي ــري يــاك ـي ـس ـتــان وال ـم ــدي ــر
الـ ـع ــام إلدارة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وإفريقيا ميروسالفا شيرباكوفا
والـمــديــر الـعــام إلدارة المراسم
أولـغــا تشوبريكوفا الــى جانب
عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـب ــرلـ ـم ــان
وك ـبــار الـمـســؤولـيــن فــي الــدولــة
بــاإلضــافــة الــى عــدد مــن رؤســاء

تهان وتبريكات
وف ــي رومــان ـيــا ،رف ــع السفير
ط ـ ـ ــال ال ـ ـهـ ــاجـ ــري خ ـ ـ ــال ح ـفــل
االستقبال اسمى آيات التهاني
والـتـبــريـكــات لـمـقــام سـمــو امير
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
والشعب الكويتي.
وف ــي اس ـتــرال ـيــا ،اقـ ــام سفير
ال ـك ــوي ــت م ـن ــذر ال ـع ـي ـســى حـفــل

ديك تشيني :واشنطن حصلت على االمتنان
واالحترام في حرب تحرير الكويت
أقــامــت الــراب ـطــة الــوطـنـيــة األمـيــركـيــة
لتخليد ذكرى عملية عاصفة الصحراء،
ً
أمس األول ،حفال في الموقع المخصص
لبناء النصب الـتــذكــاري لحرب تحرير
الكويت في العاصمة واشنطن ،بحضور
نــائــب الــرئـيــس األم ـيــركــي الـســابــق ديــك
تشيني ،وسفير ا لـكــو يــت الشيخ سالم
الـصـبــاح ،وع ــدد مــن كـبــار الشخصيات
وقـ ـ ــدمـ ـ ــاء الـ ـمـ ـح ــاربـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة.

الكويت :قلقون إزاء الوضع
اإلنساني في فنزويال
أعــربــت الـكــويــت عــن مشاطرتها المجتمع
الدولي القلق إزاء الوضع اإلنساني في فنزويال
الذي تسبب خالل السنوات القليلة الماضية
ب ـنــزوح م ـئــات اآلالف ال ــى دول ال ـج ــوار االمــر
الذي يشكل تحديا حقيقيا للدول المستضيفة
لتوفير الملجأ المناسب واآلمن لهم ويشكل
تهديدا لألمن والسلم اإلقليمي.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس
األمن حول فنزويال التي ألقاها مندوبها الدائم
لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي
مساء امس األول.
وث ـم ــن الـسـفـيــر الـعـتـيـبــي اس ـت ـضــافــة عــدد
م ــن دول أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ودول الـكــاريـبــي
لتلك االعـ ــداد الـكـبـيــرة ،داع ـيــا كــافــة األط ــراف
الـمـعـنـيــة إل ــى ال ـت ـعــاون وات ـخ ــاذ م ــا ي ـلــزم من
التدابير لضمان دخول المساعدات اإلنسانية
لمحتاجيها وفق المبادئ اإلنسانية المتعارف
عليها دون تمييز أو تفريق.
واكـ ــد االلـ ـت ــزام بـمـقــاصــد ومـ ـب ــادئ مـيـثــاق
األم ــم الـمـتـحــدة عـنــد الـتـعــاطــي م ــع الـقـضــايــا
المطروحة على جدول أعمال المجلس وعلى
أهمية الدبلوماسية الوقائية لمنع النزاعات
والتعامل مع األزمــات في وقت مبكر والعمل

وأعضاء البعثات الدبلوماسية
المعتمدة وثلة من األكاديميين
واإلعالميين.

استقبال بحضور نائب رئيسة
الـ ـب ــروت ــوك ــول ج ـي ـنــي كــارت ـيــل
وحشد كبير من اعضاء ومجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـع ـث ــات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة وال ـم ـن ـظ ـم ــات
الدولية ورجال االعمال.
وفـ ــي س ــويـ ـس ــرا ،أكـ ــد سـفـيــر
الكويت بدر التنيب خالل حفل
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ب ــال ـع ــاص ـم ــة ب ــرن
ع ـم ــق الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
الصديقين.
وف ـ ــي س ـل ـط ـنــة بـ ــرونـ ــاي دار
السالم رفع سفير الكويت لدى
السلطنة صالح المطيري أسمى

وفــي كــوانــزو ،ألـقــى القنصل
العام للكويت بالمدينة الصينية
خ ـل ـي ـفــة الـ ـخ ــراف ــي ك ـل ـمــة ب ـهــذه
الـمـنــاسـبــة خ ــال ال ـح ـفــل رحــب
فيها بجميع الحضور.
وفي ميالنو ،أحيت القنصلية
العامة للكويت بميالنو وشمال
اي ـط ــال ـي ــا االحـ ـتـ ـف ــال ب ــاألع ـي ــاد
الوطنية.
وق ــال ــت الـقـنـصـلـيــة ف ــي بـيــان
إن القنصل ا ل ـعــام عبدالناصر
بوخضور استقبل المهنئين من
الضيوف من كبار المسؤولين
ورؤ س ـ ـ ـ ـ ــاء و مـ ـمـ ـثـ ـل ــي االدارات
المحلية والشخصيات البارزة
وممثلي السلك الدبلوماسي في
ميالنو و شـمــال إيطاليا خالل
ح ـفــل اس ـت ـق ـبــال ح ــاش ــد بـفـنــدق
برنشيبى دي سافويا.

على معالجتها بالطرق والوسائل السلمية
وعن طريق الحوار.
وشدد على أهمية االحترام الكامل لسيادة
واستقالل الدول وسالمة أراضيها ومحورية
دور المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية في
الدبلوماسية الوقائية والوساطة سعيا لحفظ
السلم واألمن الدوليين وفقا للفصل الثامن من
ميثاق األمم المتحدة.
وأوض ـ ـ ــح ان ه ـ ــذه األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـعـيـشـهــا
فنزويال تتطلب مــن جميع الجهات الفاعلة
ذات الصلة تغليب المصلحة الوطنية على
الـمـصــالــح الشخصية أو الـحــزبـيــة واالل ـتــزام
بإجراء حوار سياسي شامل لمعالجة األزمة
الراهنة.
وحــث جميع ال ــدول األط ــراف على ضــرورة
ضـبــط الـنـفــس وخـفــض الـتــوتــر ونـبــذ العنف
وب ــذل كــافــة الـجـهــود لمنع وق ــوع الـمــزيــد من
أع ـمــال الـعـنــف ،مـعــربــا عــن دعـمــه ألي مسعى
يـكـلــف ب ــه األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم الـمـتـحــدة من
أجل التوصل إلى حل سياسي يكفل استقرار
االوض ــاع فــي فـنــزويــا بــأســرع وقــت ويجنب
المنطقة أزم ــة إنسانية واالن ــزالق فــي دوامــة
العنف وعدم االستقرار.

وأقيم االحتفال في "الموقع الوطني
ل ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى عـ ــاص ـ ـفـ ــة ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراء ودرع
الصحراء" ،وهو الموقع الذي خصصته
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـبـ ـن ــاء ال ـن ـص ــب
ال ـت ــذك ــاري ،ال ــذي يـخـلــد ان ـت ـصــار ق ــوات
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي والـ ـق ــوات المسلحة
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وت ـض ـح ـي ــات ـه ــا،
َ
واستذكار األهمية التاريخية لعمليتي
عاصفة الصحراء ودرع الصحراء وتكريم
من شارك فيهما.

الغانم :سنبحث اليوم...
جدة بتاريخ  27مارس المقبل ،وستكون هناك دعوة
موجهة إلى كل رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون
الخليجي».
وأكد الغانم أنه «بترتيب من الكويت والسعودية
واألردن ،قررت برلمانات هذه الــدول حضور مؤتمر
ً
ُيعقد في بغداد لرؤساء برلمانات دول الجوار» ،مبينا
أن «كل البرلمانات العربية متفقة على أال نترك أي فراغ
لــدول أخــرى تمأله ،بل على الــدول العربية التحرك،
وتأكيد المد العربي داخل العراق».
وعن جدول أعمال جلسة مجلس األمة المقبلة ،قال
ً
إن «هناك ترتيبا بأن يكون فيها إنتاجية جيدة من
خالل تمرير بعض القوانين التي تحظى بتوافق ،وأن
ً
ً
ننتهي من بعض البنود التي استغرقت وقتا طويال»،
ً
مؤكدا أنه «خالل شهر مارس المقبل سيأتي الترتيب،
الذي سبق أن ذكرته ،بثماره عبر إقرار مجموعة من
القوانين».

محام يتهم زميله باستئجار...
ٍ

ال ـفــروان ـيــة اشـتـبـهــت ف ــي مــركـبــة مـتــوقـفــة ب ــاإلش ــارة
الفاصلة بين تقاطع الفروانية والعمريةوالرحاب،
المقعد الخلفي
وبداخلها  4أ شـخــاص بينهم على
ُ
ُ
شخص غطي وجهه بكيسمن النايلون وق ِّيدت يداه
بـ «كلبشة» تخص رجال األمن.

وف ــي كلمته خ ــال الـحـفــل ،ش ــدد ديــك
تشيني ،ال ــذي ك ــان وزي ــرا لـلــدفــاع أثـنــاء
ح ــرب ت ـحــريــر ال ـك ــوي ــت ،ع ـلــى أن عملية
عــاصـفــة ال ـص ـحــراء كــانــت مـهـمــة حيوية
مقبولة لجميع األسباب.
وأش ـ ـ ـ ــار ت ـش ـي ـن ــي إلـ ـ ــى أن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة حصلت على شيء آخر في حرب
تحرير الكويت ،هو االمتنان واالحترام
ً
الذي حازتهما قواتها المسلحة ،مضيفا
أن "هذه الروح لم تتركنا منذ ذاك الحين".

«اإلعالم السعودية» احتفلت
بأعياد الكويت« :إخوة وسند»
أ ق ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــت وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ـ ــام
ً
الـ ـسـ ـع ــودي ــة حـ ـف ــا ب ـم ـنــاس ـبــة
الــذكــرى الـ ـ  58للعيد الوطني،
والــذكــرى الـ ـ  28لـيــوم التحرير
ل ــدول ــة الـ ـك ــوي ــت ،أمـ ــس األول،
ب ـع ـنــوان "إخ ـ ــوة وسـ ـن ــد" ،على
م ـســرح "م ـ ــدارس الـمـمـلـكــة" في
العاصمة الرياض.
وبدأت فعاليات الحفل بندوة
عــن ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة بين
ال ـس ـعــوديــة وال ـك ــوي ــت ،أدارهـ ــا
ح ـم ــد الـ ـق ــاض ــي ،وق ــدمـ ـه ــا مــن
ال ـكــويــت مـشـعــل ال ـنــامــي ،ومــن
ال ـس ـعــوديــة د .ف ـهــد الـعـتـيـبــي،
وتال ذلك عزف للسالم الملكي
ال ـس ـع ــودي والـ ـس ــام الــوط ـنــي
الكويتي.
وعــرضــت ال ــوزارة فيلما عن
العالقات السعودية  -الكويتية،
تـ ــاه ف ـق ــرة ش ـع ــري ــة ل ـل ـشــاعــرة
الدكتورة مناير الناصر ،وفقرة
شعرية للشاعر الدكتور عيسى

العميري ،كما قدمت األوبريت
الغنائي "إخوة وسند" بمشاركة
فرقة لمسة للفنون الشعبية.
واختتمت الفعاليات بحفل
غنائي قدمه الفنانون سلطان
ال ـ ـ ــراش ـ ـ ــد وس ـ ـ ـحـ ـ ــاب وف ـي ـص ــل
الـعـمــري وعـبــدالـلــه عبدالعزيز
ومحمد أوليا وتركي الجازع.
ً
وأقـ ــامـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـعــرضــا
ً
للصور مصاحبا لالحتفالية
ً
عرضت خالله صــورا تاريخية
تـجـمــع أم ـ ــراء ال ـكــويــت وم ـلــوك
السعودية.
ح ـض ــر ال ـح ـف ــل مـ ــن س ـف ــارة
الكويت في الرياض المستشار
خــالــد الــزعــابــي والدبلوماسي
ع ـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـم ـ ـطـ ــر وع ـ ـ ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر
مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
والسعوديين.

فنان قطري يرسم لوحة
من «العقيق» ألمير اإلنسانية
ّ
سطرت أنامل رسام الكاريكاتور القطري راشد الكواري لوحة
ّ
فنية كبيرة لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،عبر فيها
عن مشاعر الفخر واالعتزاز الذي يكنه الشعب القطري الشقيق
لمواقف سموه وحكمته.
وقدم الفنان اللوحة ،التي رسمت على حجر كريم من نوع
العقيق ،وبلغ ارتفاعها  50سم ،وعرضها  50سم ،ووزنها نحو
 60كيلوغراما إلــى سفير الكويت لــدى قطر حفيظ العجمي،
ّ
ودون على خلفها قصيدة للشاعر عبدالعزيز الخليفي مهداة
الى سمو أمير البالد.
وقال الكواري لـ"كونا" ،عقب تسليم اللوحة ،إن "سمو األمير
بالنسبة ّ
إلي شخصيا هو اإلنسانية ،وهو لقب يستحقه بكل
جدارة" ،مضيفا أن أيادي الكويت البيضاء يشهد لها الجميع،
"كـمــا لمسنا فــي مــوقـفــه ال ـصــارم وال ـح ــازم مــن وح ــدة مجلس
التعاون كــل معاني اإلنسانية والــوفــاء لخليج طالما نسبنا
انفسنا إليه كوطن واحد وشعب واحد".
وأوض ــح أن الـلــوحــة تجسيد للحظة علقت فــي وج ــدان كل
الشعب القطري ،وهي تفقد سمو أمير الكويت للعلم القطري في
القمة الخليجية األخيرة في الرياض ،مضيفا ان "لمسته للعلم
كانت بمنزلة تفقد لنا كلنا كشعب وبلد ،حيث شعرنا بلفتته
الحنونة علينا بشكل شخصي".
وذكــر أن سمو أمير الـبــاد بمنزلة الــوالــد لــي ولكل مواطن
قطري ،مبينا أن هذا األمر تجلى في حرصه على وحدة مجلس
التعاون ،وحبه لقطر وشعبها.

وأض ــاف أن الشخص الـ ُـمـقـ َّـيــد عمد إلــى الـصــراخ
ً
طالبا النجدة ،فأوقف رجال الدورية السيارة وأحالوا
َّ
ً
كــل َمــن فيها إلــى المخفر ،مشيرا إلــى أن الخاطفين
أف ــادوا خــال التحقيق األول ــي بــأن أحــد المواطنين
كلفهم خطف المجني عليه مقابل  1000دينار لكل
منهم.
وأشار إلى أن المحامي المخطوف ،الذي بدت عليه
بعض آثار الضرب ،أفاد خالل التحقيق بأن ُ
الم ِّ
حرض
َ
ً
على خطفه هو زميل له ،ألنه ق ِبل أن يكون وكيال عن
َّ
ُمطلقته أمام المحكمة.
وكانت «الداخلية أعلنت ،في بيان أمــس ،توقيف
ال ــواف ــدي ــن و«بـصـحـبـتـهــم م ــواط ــن مـعـصــوب الــوجــه،
وم ـك ـب ــل الـ ـي ــدي ــن مـ ــن خ ـ ــال ن ـق ـط ــة ت ـف ـت ـيــش أم ـن ـيــة
بالفروانية» ،موضحة أن «المضبوطين اعترفوا خالل
ً
التحقيق بــأن مــوا طـنــا كلفهم خطف المجني عليه
مقابل مبلغ من المال».
وأوض ـحــت أن الخاطفين اق ـت ــادوا المجني عليه
بالقوة إلى منطقة كبد ،واعتدوا عليه وأرغموه على
الرد على بعض األسئلة من ُ
الم ِّ
حرض ،حسب ادعاء
المحامي المخطوف ،الفتة إلى أنه تم تسجيل قضية
بالواقعة ،واستصدار اإلذن القانوني لضبط المحامي
المتواري عن األنظار.

هل تندلع «حرب رابعة»...
الجوي ،وأسرت طيارين ،قبل أن تعلن الهند خسارة

إحــدى مقاتالتها ،وإسـقــاط مقاتلة باكستانية في
اشتباك جــوي فــوق منطقة كشمير فــي الهيمااليا،
مما دفع بخروج هنود إلى االحتفال في أنحاء البالد.
وفــي إش ــارة إلــى ّ
تعمق األزم ــة ،أغلقت باكستان
مجالها الجوي «حتى إشعار آخــر» ،وأغلقت الهند
ً
ً
س ـتــة مـ ـط ــارات ع ـلــى األق ـ ــل ومـ ــدرجـ ــا ك ـب ـي ــرا شـمــال
نيودلهي أمام الطيران المدني ،في وقت دعت دول
غربية وآسيوية إلــى أن «يـســود التعقل ،وممارسة
ضبط النفس ،وتجنب التصعيد بأي ثمن».
يذكر أن باكستان والهند اقتسمتا إقليم كشمير
ذا األغـلـبـيــة الـمـسـلـمــة ،بـعــد نيلهما االسـتـقــال عن
بريطانيا عام  ،1947وخاضتا في إطار النزاع عليه
اثنتين من الحروب الثالث التي اندلعت بينهما أعوام
 1948و 1965و ،1971والتي أسفرت عن مقتل عشرات
اآلالف من الجانبين.
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محليات
الجارالله :التنمية محور أساسي في مساعدتنا لليمن
وصف مباحثاته مع مفوض االتحاد األوروبي ووزيرة التعاون اإلماراتية بـ «المثمرة والبناءة»
أكد خالد الجار الله أن الكويت
على استعداد للمساهمة في
الجهد التنموي باليمن حال
تحقيق انفراجة والوصول إلى
تهدئة ونهاية الصراع هناك.

أعــرب نائب وزيــر الخارجية
خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه ،ع ــن ام ـل ــه ان
يكون اي مؤتمر قادم عن اليمن
معنيا بالتنمية واعــادة اعمار
اليمن.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـجـ ـ ــارال ـ ـ ـلـ ـ ــه ف ــي
تـصــريــح لـ ـ «ك ــون ــا» اث ــر انـتـهــاء
فعاليات مؤتمر االمم المتحدة
للدعم االنساني لليمن «مؤتمر
االسـتـجــابــة االنـســانـيــة لليمن»
أن الـكــو يــت تنظر ال ــى التنمية

وب ـنــاء الـيـمــن كـمـحــور اســاســي
لـعـمـلـيــات ال ـم ـســاعــدة وه ــو ما
عملت عليه الكويت قبل النزاع
بفترة طويلة جدا.
وقال ان الكويت حريصة على
دعم اليمن وشعبه ووضع حد
لمعاناته السيما أن االوضــاع
المأساوية هناك ليست خافية
ع ـل ــى احـ ـ ــد ،وت ـن ــاول ـت ـه ــا االم ــم
المتحدة في تقاريرها المختلفة
ما حفز المجتمع الدولي للتبرع

الغنيم :ندرس مع المنظمات الدولية آليات الدعم
أكد مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف السفير
جـ ـم ــال ال ـغ ـن ـي ــم ،أم ـ ــس ،أن الـ ـك ــوي ــت س ـت ـبــادر
على ا لـفــور بالتباحث مــع المنظمات الدولية
االنسانية لدراسة أفضل وأنجع اآلليات لدعم
اليمن.
وأشاد السفير الغنيم في تصريح لـ «كونا»
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ن ـتــائــج مــؤت ـمــر االم ـ ــم الـمـتـحــدة
للدعم االنساني لليمن ،بالنتائج والمخرجات
االنسانية الـتــي أفــرزهــا اجـتـمــاع مؤتمر خطة
االستجابة االنسانية في اليمن.
واكد ان الكويت بوقوفها مع أشقائها الشعب
اليمني وعطائها االنساني الممتد الذي تجلى

خ ــال أع ـم ــال ذل ــك الـمــؤتـمــر تــؤكــد م ــرة أخ ــرى
ريادتها في دعم العمل االنساني العالمي .ولفت
الى االشادة التي حظيت بها كلمة الجارالله من
رؤوس الــوفــود المشاركة ورؤس ــاء المنظمات
الدولية االنسانية نظرا لما احتوته من مضامين
على الصعيد السياسي واألمني فيما يتعلق
بثوابت الكويت تجاه الوضع في اليمن الشقيق.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ان ال ـك ـل ـم ــة ح ـظ ـيــت بـتــرحـيــب
الوفود المشاركة نظرا لما تضمنته من تأكيد
قـبــول الـكــويــت اسـتـضــافــة الـجــولــة الـقــادمــة من
ال ـم ـشــاورات السياسية بين األط ــراف اليمنية
والتأكيد مجددا على استمرار مساعي الكويت
ودورها في دعم أشقائها في اليمن.

ل ـت ـم ــوي ــل الـ ـب ــرام ــج االن ـس ــان ـي ــة
هناك.
وا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت ع ـل ــى
استعداد للمساهمة في الجهد
التنموي في اليمن حال تحقيق
انـفــراجــة والــوصــول الــى تهدئة
ونهاية لهذا الصراع في اليمن
الشقيق.

مساهمات الكويت
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وصـ ــف
الجارالله مباحثاته مع مفوض
االت ـ ـحـ ــاد االوروبـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـش ــؤون
االنسانية واالزمات كريستوس
س ـت ـي ـل ـيــانــديــس ب ــأن ـه ــا ب ـن ــاءة
ومثمرة.
وقـ ــال ال ـج ــار ال ـل ــه اث ــر لـقــائــه
الـمـســؤول االنـســانــي االوروب ــي
على هامش فعاليات المؤتمر،
ان سـتـيـلـيــانــديــس اش ــاد خــال
االجـ ـتـ ـم ــاع بـ ــالـ ــدور االن ـس ــان ــي
الـكـبـيــر ال ــذي تـقــوم بــه الكويت
ومساهماتها في كل من اليمن
وس ـ ــوري ـ ــة ولـ ـص ــال ــح مـسـلـمــي
ميانمار.
واض ــاف ان الطرفين ناقشا
مـ ـخ ــرج ــات خ ـط ــة االس ـت ـج ــاب ــة
االن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـل ـي ـم ــن وك ـي ـف ـي ــة
ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ع ـل ــى ارض ال ــواق ــع

الجارالله خالل مباحثاته مع المفوض األوروبي للشؤون اإلنسانية
ب ـمــا يـضـمــن تـخـفـيــف االزمـ ــات
االنسانية لليمنيين بشكل فعال
ولفترات اطول.
وق ــال ال ـجــارال ـلــه ان الـكــويــت
اكـ ـ ـ ــدت لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤول االنـ ـس ــان ــي
االوروبي مشاركتها الفعالة في
هذا المؤتمر وكذلك تعزيز سبل
الـتـعــاون بين الـكــويــت االتـحــاد
االوروب ــي فــي مـجــال العمليات
االنسانية التي تحرص الكويت
على دعمها.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات الـ ـت ــي يـجــريـهــا
االتحاد االوروبي بشأن مؤتمر
المانحين حول سورية والمزمع
اق ــام ـت ــه ف ــي ع ــاص ـم ــة االتـ ـح ــاد

االوروبي في شهر مارس المقبل
في بروكسل.

مثمر وبناء
وعـلــى صعيد مـتـصــل ،قــال
نائب وزير الخارجية ان لقاءه
م ـ ــع وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
الـ ـتـ ـع ــاون الـ ــدولـ ــي االم ــارت ـي ــة
ري ـ ــم ال ـه ــاش ـم ــي ع ـل ــى هــامــش
اعـمــال مؤتمر االم ــم المتحدة
االنـ ـس ــان ــي ل ــدع ــم ال ـي ـم ــن ك ــان
مثمرا وبناء.
وا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا ل ـ ـجـ ــا ن ـ ـب ـ ـيـ ــن
ال ـك ــوي ـت ــي واالمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ت ـن ــاوال
مخرجات مؤتمر اليمن وآليات

دع ـ ـمـ ــه ب ــالـ ـشـ ـك ــل ال ـ ـ ـ ــذي ي ـل ـبــي
ت ـط ـل ـع ــات االش ـ ـقـ ــاء الـيـمـنـيـيــن
ويتعامل بشكل عملي مع تلك
االزمة.
وأوضـ ـ ــح ان هـ ــذا ال ـح ــوار
هـ ـ ـ ــام نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـ ـمـ ــا تـ ـ ـق ـ ــوم بــه
ابوظبي والرياض من برامج
لمساعدة االشقاء في اليمن
ودور متميز في هذا الصدد.
كـمــا تـنــاولــت المباحثات
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة  -االمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ل ـ ـ ـ ــوزراء
خــارج ـيــة ال ـ ــدول االســام ـيــة
الــذي ستستضيفه ابوظبي
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات االوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع فــي
المنطقة بشكل عام.

دوام الجهات الحكومية بين  30و ...%50ومدارس بال طلبة
مفارقات «التربية» حضور المعلمين وغياب الطلبة ...و«المرضيات» مددت اإلجازة حتى بداية األسبوع المقبل
فهد الرمضان
وسيد القصاص

 %٥٠نسبة حضور
موظفي
«الكهرباء»
و«األشغال»

ت ـ ـحـ ــت عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان «اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات
ال ـم ــرض ـي ــة» مـ ــدد ال ـع ــام ـل ــون في
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة إجـ ـ ـ ــازة
األع ـ ـيـ ــاد ال ــوط ـن ـي ــة ،وه ـ ــو األم ــر
ال ــذي اتضحت معالمه فــي عدد
كبير من الوزارت ،التي تراوحت
م ـع ــدالت ال ـغ ـيــاب فـيـهــا ب ـيــن 50
و 70ف ــي ال ـم ـئــة ،وف ــق ت ـقــديــرات
ديوان الخدمة المدنية ،في حين
ب ـلــغ ال ـغ ـيــاب نـسـبـتــه األك ـب ــر في
المدارس ،فكان الحضور في عدد
كبير منها صفر في المئة.
وواصــل طلبة الـمــدارس أمس
غيابهم عــن مقاعدهم الدراسية
حتى بعد انتهاء عطلة األعياد
ً
الوطنية ،التي انتهت رسميا يوم
الـثــاثــاء  26فـبــرايــر ،ليصل عدد
أيــام الــراحــة إلــى  9أيــام متصلة،
إذ لم يعد غريبا أن يصل الطالب
وب ـعــض الـمــوظـفـيــن األيـ ــام التي
تـسـبــق اإلجـ ـ ــازات بــالـتــي تليها،
ليحصلوا على إجــازة أطــول من
الرسمية.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،كـشـفــت
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
لـ»الجريدة» أن أغلبية المدارس
في مختلف المناطق التعليمية
سجلت نسبة غياب وصلت إلى
 100في المئة أمس ،موضحة أن
حـضــور المعلمين كــان بين 90
إلــى  95فــي المئة فــي الـمــدارس،

وزارة الكهرباء كما بدت أمس
الفتة إلى أن المعلمين حضورا
إل ـ ــى أعـ ـم ــالـ ـه ــم ،فـ ــي ظـ ــل غ ـيــاب
الطلبة.
وأضافت المصادر أن الوزارة
تقف مكتوفة األي ــدي تجاه هذه
الـمـشـكـلــة ،فـبــالــرغــم م ــن اعـتـمــاد
إج ـ ــراءات خـصــم ال ــدرج ــات على
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـغ ـي ـب ـيــن ،فـ ــإن ه ــذه
اإلجـ ـ ــراء ات ل ــم تـحـســم المشكلة
ومازالت المدارس تعاني بشأنها،
منوهة إلى أن المدارس لن تطبق
ال ـع ـق ــوب ــات العـ ـتـ ـب ــار أن جـمـيــع
الطلبة تغيبوا ،وبالتالي ال يمكن
تسجيهلم في سجل الغياب.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن دوام

«الشؤون» %72 :نسبة حضور الموظفين
●

جورج عاطف

بـ ـ ــدت مـ ـك ــا ت ــب إدارات وزارة ا ل ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية في مجمع الوزارات ،صباح أمس،
ً
ممتلئة نسبيا بالموظفين ،الذين حرصوا
على الحضور في المواعيد الرسمية ،عقب
ً
الـعــودة مــن عطلة األعـيــاد الوطنية ،تجنبا
للمساءلة أو توقيع العقوبات القانونية.
وكشف الوكيل المساعد للشؤون المالية
واإلداريـ ــة فــي «ال ـشــؤون» حمد الـعـنــزي ،في
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أن «ن ـس ـبــة دوام
موظفي الوزارة في جميع قطاعاتها الداخلية
والخارجية بلغت أمس قرابة  72في المئة»،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن «ال ـس ــواد األع ـظــم مــن حــاالت

ال ـغ ـي ــاب ،ه ــي إج ـ ـ ــازات دوريـ ـ ــة ســاب ـقــة قبل
حلول األعياد الوطنية وأعياد التحرير أو
مرضيات».
وشدد العنزي ،على أن «الــوزارة ستتخذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات وال ـع ـق ــوب ــات اإلداريـ ـ ـ ــة ال ــازم ــة
بحق المتغيبين دون عذر أو إجازة سابقة،
وفق قرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية
الصادرة بهذا الصدد ،إلى جانب الخصم من
ً
الــراتــب» ،مبينا أن «هــذه الـقــرارات واللوائح
ً
تطبق أيضا على العاملين بنظام النوبة،
ومـ ــع م ــراع ــاة ال ـمــوظ ـف ـيــن الـمـتـعــامـلـيــن مع
الحاالت اإلنسانية».

ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي ال ــدي ــوان ال ـعــام
للوزارة والمناطق التعليمية كان
طبيعيا ،حيث لم تسجل نسبة
عالية بين صـفــوف الموظفين،
إال أن بعضهم تغيب عــن عمله
ن ـت ـي ـجــة ح ـص ــول ــه ع ـل ــى إج ـ ــازة
دوريــة أو مرضية أو غيرها من
اإلج ــازات المسموح بـهــا ،الفتة
إل ــى أن الـعـمــل ك ــان يـسـيــر وفــق
وتيرته العادية أمس.

معدالت الغياب
وان ـخ ـف ـض ــت مـ ـع ــدالت دوام
العاملين في وزارتــي الكهرباء

والماء ،واألشغال العامة أمس،
إل ــى أق ــل م ــن  50ف ــي ال ـم ـئــة في
أول يوم دوام بعد انتهاء إجازة
األعياد الوطنية.
وأرجـ ـع ــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة،
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب إل ــى
اإلج ـ ـ ـ ــازات ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا أغ ـلــب
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوظ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا
«المرضية» ،الفتة إلى أن نسبة
الحضور ستعود إلى طبيعتها
م ــع ان ـت ـهــاء مــواع ـيــد اإلج ـ ــازات
بداية األسبوع المقبل.
من جانب آخــر ،بلغ إجمالي
كلفة استهالك محطات القوى
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وت ـق ـط ـيــر ال ـم ـيــاه

التابعة لـ «الكهرباء والماء» من
وقــود التشغيل والــزيــوت نحو
 1.267مليار دينار ،وذلك خالل
الفترة من  1أبريل  2018حتى
 31يناير الماضي خالل السنة
المالية الحالية.

نسبة اإلنفاق
و ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ت ـ ـقـ ــر يـ ــر وزارة
المالية األخير ،حول المتابعة
الشهرية لـلــوزارات والجهات
الحكومية ،فقد بلغت نسبة
اإلنفاق على هذا البند (السلع
والخدمات) المتمثل في قيمة

ال إجراءات جديدة في آلية الدوام بعد اإلجازات
●

محمد الجاسم

ذكرت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية أنه ال توجد
إجراءات جديدة بخصوص آلية الدوام ،خصوصا خالل الفترة
التي تعقب أو تسبق اإلجازات الرسمية للدولة.
وقــالــت الـمـصــادر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن «للموظفين فــي الجهاز
الحكومي حقوقا مكتسبة حسب قانون الخدمة المدنية ،بينها
االجازات الدورية والمرضيات ،وبالتالي فإن االجازات تعتمد
من المسؤول المباشر ،وحسب احتياج اإلدارة للموظفين ،وهنا
تقع المسؤولية على المسؤول المباشر في كل جهة».
وأضافت« :أما بالنسبة للمرضيات فيتم اعتمادها عن طريق
وزارة الـصـحــة ،مــن خــال الــربــط اآلل ــي بين الـ ــوزارة والــديــوان
للكشف عن المرضيات» ،الفتة الى ان الديوان يتطلع للتحقق من

المرضيات الصادرة من المستشفيات الخاصة أيضا .وأوضحت
ان الديوان خاطب الجهات الحكومية بعدم قبول المرضيات
التي يمضي عليها أسـبــوعــان ،وال ـصــادرة مــن المستشفيات
الخاصة« ،ونعمل على تقليص المدة أكثر ،كما هو الحال في
المستشفيات الحكومية ،التي ال يقبلها النظام بعد مضي أيام
معينة عليها.
وأشــارت المصادر الــى ان من الصعب معرفة نسبة الغياب
بشكل دقيق خالل يومي األربعاء والخميس ،إال أن المالحظ أن
نسبة اإلجازات المقدمة مرتفعة وسيتم حصرها.
وتوقعت أن تتجاوز نسبة الغياب  70فــي المئة فــي معظم
الجهات الحكومية ،وسيتم التعامل مع المتغيبين دون عذر
حسب الـبـنــود الـتــي حــددهــا قــانــون الـخــدمــة المدنية وق ــرارات
مجلس الخدمة المدنية المنظمة آللية العمل الحكومي.

«الصحة» :حركة تدوير جزئي لمديري إدارات ومناطق
●

عادل سامي

أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح
حــركــة ت ــدوي ــر جــزئــي ل ـعــدد م ــن مــديــري
المناطق الصحية واإلدارات الفنية.
وأعلنت الـ ــوزارة ،فــي بيان لها أمــس،
أن حركة التدوير هدفت إلــى ضــخ دمــاء
ج ــدي ــدة وإت ــاح ــة ال ـفــرصــة أمـ ــام ال ـم ــدراء
الـجــدد للمشاركة فــى تطوير الخدمات
الـصـحـيــة ،مــوضـحــة أن حــركــة الـتــدويــر

شملت تعيين د .مبارك العجمي مديرا
لمنطقة الصباح الطبية التخصصية ،ود.
وليد البصيري مديرا لمنطقة الفروانية
ال ـص ـح ـيــة ود .دالل ال ــودع ــان ــي م ــدي ــرة
لمنطقة العاصمة الصحية ،ود .ريماء
الصفي مديرة إلدارة خدمات المختبرات
ال ـط ـب ـيــة ،ود .فــاط ـمــة ال ـع ـســومــي مــديــرة
للمركز الوطني للمعلومات الصحية ،ود.
أحمد المطوع مديرا إلدارة منع العدوي،
ود .حمود الزعبي مديرا إلدارة الرعاية

الوقود والزيوت حوالي 81.6
في المئة ،لتصبح «الكهرباء»
أك ـبــر جـهــة حـكــومـيــة بـيــن 30
جـهــة ف ــي قـيـمــة الـمـصــروفــات
الفعلية على هــذا البند حتى
الـ ـم ــدة ال ـم ـش ــار إل ـي ـه ــا ،وقـبــل
إغ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـحــال ـيــة
بشهرين.
وأوضح التقرير أن المبالغ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدرة لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـب ـ ـنـ ــد فــي
الميزانية حوالي  1.554مليار
دينار ،أي أن المبالغ المتبقية
ضمن هذا البند نحو 286.59
مليون دي ـنــار ،مشيرا الــى أن
أعلى قيمة شهرية استهلكت
خاللها المحطات وقودا كانت
في أغسطس.
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ح ـ ـ ــدد الـ ـجـ ـه ــاز
المركزي للمناقصات العامة
 17مــارس المقبل آخــر موعد
لتقديم العطاءات من الشركات
ل ـم ـنــاق ـصــة ت ــوري ــد  200أل ــف
عداد كهرباء ذكي ،و 100ألف
عداد مياه ذكي.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـجـ ـه ــاز إلـ ـ ــى أن ــه
س ـ ـي ـ ـتـ ــم ت ـ ـس ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــاءات
وإح ــالـ ـتـ ـه ــا ال ـ ــى «الـ ـكـ ـه ــرب ــاء»
لــدراس ـت ـهــا وإعـ ـ ــداد ال ــدراس ــة
ال ـف ـن ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ـط ــاء،
والـ ـ ـت ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــرك ــة
األفضل عطاء.

الصحية األولية ،ود .ليلي العنزي مديرة
ل ـ ــإدارة الـفـنـيــة ،ود .مــوضــي الـمـطـيــري
مديرة إلدارة التخطيط والمتابعة ،ود.
رحــاب الــوطـيــان مــديــرة إلدارة العالقات
الصحية الدولية.
وفي موضوع منفصل ،تشارك وزارة
ال ـص ـحــة ف ــي ال ـق ـمــة الـ ــوزاريـ ــة الـعــالـمـيــة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـس ــام ــة الـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى ،والـ ـت ــي
تستضيفها المملكة العربية السعودية،
خالل الفترة من  2إلى  3مارس المقبل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية،
في بيان لها ،أن سالمة المرضى في مجال
ً
الرعاية الصحية باتت مثارا لقلق عالمي
بالغ فــي األع ــوام األخ ـيــرة ،ورغــم تفاوت
الـنـظــم الـصـحـيــة م ــن بـلــد إل ــى آخ ــر ،فــإن
ً
كثيرا من التهديدات تتماثل في أسبابها،
ً
ويمكن غالبا معالجتها بحلول متشابهة.
وأضافت أن القمة ستحظى بمشاركة
دولية واسعة لنخبة من الخبراء الدوليين
المختصين بسالمة المرضى ومتخذي

ال ـقــرارات السياسية ،ومــن خــال إشــراك
أصـحــاب الـعــاقــة الضالعين فــي تعزيز
ودعم الحراك العالمي لسالمة المرضى.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـنــت الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة
عـ ــن إقـ ــامـ ــة ف ـع ــال ـي ــات االحـ ـتـ ـف ــال ب ـيــوم
الطبيب الوطني ،مــن األحــد المقبل إلى
 7مــارس ،في كافة مستشفيات الكويت،
وس ـي ـص ــاح ــب هـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــات ت ــوزي ــع
الـهــدايــا على االطـبــاء فــي مــراكــز الرعاية
األولية.

سلة أخبار
الخضر استقبل قائد القيادة
العسكرية لمجلس التعاون

استقبل رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،في مكتبه
أمس ،قائد القيادة العسكرية
الموحدة لمجلس التعاون
الفريق الركن عيد الشلوي
والوفد المرافق له ،بمناسبة
زيارته للبالد ،وتم خالل
اللقاء مناقشة أهم األمور
والمواضيع ذات االهتمام
المشترك ،السيما المتعلقة
بالجوانب العسكرية.
حضر اللقاء نائب رئيس
األركان العامة للجيش
الفريق الركن عبدالله النواف،
ومعاون رئيس األركان
العامة لهيئة العمليات
والخطط اللواء الركن محمد
الكندري.

فعاليات «يوم المهندس»
تنطلق في األفنيوز اليوم

تطلق جمعية المهندسين
احتفالياتها «يوم المهندس
الكويتي» ،في العاشرة من
صباح اليوم ،من خالل
معرض خاص عن الهندسة
بالكويت ،وأبرز مشاريع
الدولة ،في مجمع األفنيوز.
وقال أمين الصندوق
المساعد وعضو مجلس
إدارة «المهندسين» ،حسين
ششتري ،إن االحتفالية
المركزية ستقام مساء
 7مارس على مسرح
عبدالحسين عبدالرضا
بالسالمية ،حيث سيتم
تكريم رواد العمل الهندسي.

تبرع الكويت لسورية ضمن
أهم أحداث األمم المتحدة

اختار اتحاد المراسلين
المعتمدين لدى االمم
المتحدة في جنيف (آكانو)
صورة تبرع الكويت
بأكبر دعم مالي لالجئين
السوريين ضمن اهم األحداث
والفعاليات االعالمية في
االمم المتحدة خالل سبعين
عاما.
وجاء اختيار اتحاد (آكانو)
هذه الصورة في اطار معرض
ينظمه حتى اليوم بمناسبة
الذكرى السبعين لتأسيسه
مستعرضا ابرز االحداث
التي شهدها المقر االوروبي
لألمم المتحدة خالل تلك
الفترة.
وبهذه المناسبة ،اعرب
مندوب الكويت الدائم لدى
االمم المتحدة والمنظمات
الدولية االخرى في جنيف
السفير جمال الغنيم امس
عن تقديره الختيار اتحاد
(آكانو) صورة تبرع الكويت.
وقال الغنيم في تصريح
لـ «كونا» ان هذه الصورة
تمثل احدى المراحل الهامة
في مسيرة الدعم االنساني
الذي تقدمه الكويت بشكل
عام ولصالح ضحايا االزمة
السورية.

محليات
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«المحاسبة» وهيئة التدقيق اليابانية يناقشان التعاون
الصرعاوي :جدول زمني تقني لرفع مستوى الموظفين حيال التقنيات المحاسبية
أعلن الصرعاوي استعداد
«المحاسبة» لتعزيز التعاون
مع الجهاز األعلى للرقابة
المالية في اليابان ليضيف إلى
الجهاز األعلى للرقابة المالية
والمحاسبة في الكويت.

دعم الكويت لليابان
في ترشيحها
لتمثيل «أسوساي»
في «أنتوساي»

ع ـ ـقـ ــد دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا رسـ ـمـ ـي ــا م ـ ــع هـيـئــة
التدقيق اليابانية امس لمناقشة
سبل التعاون بين الجانبين في
مختلف المجاالت.
وتـ ـضـ ـم ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ــذي
ع ـق ــد فـ ــي ط ــوك ـي ــو ط ـ ــرح رؤيـ ــة
الـكــويــت والـيــابــان حــول األمــور
المتعلقة بالمنظمات اإلقليمية
والدولية التي يشترك البلدان
في عضويتها.
وقال رئيس ديوان المحاسبة
بـ ــاالنـ ــابـ ــة عـ ـ ـ ــادل الـ ـص ــرع ــاوي
لـ «كــونــا» في ختام المحادثات
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـم ــرت ي ــوم ــا واح ـ ــدا
إن الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن ن ــاقـ ـش ــا س ـبــل
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي اط ـ ـ ــار الـمـنـظـمــة
اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا
(أســوســاي) والمنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة (إنتوساي).
واكــد خــال لقائه مع رئيسة
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة
الدكتورة ماري كوباياشي دعم
الكويت لليابان في ترشيحها
لتمثيل منظمة ا س ــو س ــاي في
منظمة مجلس إدارة إنتوساي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان الـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــات
شملت وضع جدول زمني تقني

للتعاون بين الجانبين السيما
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـت ــدقـ ـي ــق ال ـب ـي ـئــي
وتدقيق تكنولوجيا المعلومات
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـم ـه ـنــي الـمـسـتـمــر
لتطوير الموظفين الكويتيين
ورفـ ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــواه ــم ب ــاالض ــاف ــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
والتقنيات الجديدة للتدقيق.
وأوضح «قدمنا الدعم لخطة
«اسـ ـ ــوسـ ـ ــاي» االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ألن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا نـ ـمـ ـتـ ـل ــك
خـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرة ن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاس ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــع
«أراب ــوس ــاي» بشأن التخطيط
االستراتيجي» ،مشيرا الى أن
ديوان المحاسبة سيستضيف
م ـج ـلــس إدارة اسـ ــوسـ ــاي فــي
يوليو المقبل.
وأشــار إلــى أنــه أطلع رئيسة
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة
ك ــوب ــاي ــاش ــي ع ـل ــى ت ـح ـض ـيــرات
ال ـكــويــت إلع ـ ــداد جـ ــدول أع ـمــال
االجتماع القادم.
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــاوي
«ش ــرحـ ـن ــا أي ـ ـضـ ــا مـ ــا ن ـتــوق ـعــه
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــاز االع ـ ـلـ ــى ل ـلــرقــابــة
المالية والمحاسبة باليابان
ب ـشــأن ال ـج ــدول الــزم ـنــي الفني
لالجتماعات الثنائية» مضيفا
أن الجانبين سيجتمعان مرة

جانب من اجتماع «المحاسبة» و«التدقيق اليابانية»
أخرى في الكويت خالل عامين
لتغطية مواضيع أخرى.
كما اكــد الحاجة إلــى تعزيز
العالقات الثنائية في المستقبل
مشيدا بالعالقة التاريخية بين
الجهازين.
وأضـ ـ ــاف «ن ـح ــن مـسـتـعــدون
ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ـهــاز
األع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى لـ ـ ـل ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
والمحاسبة في اليابان ليضيف
إل ـ ــى ال ـج ـه ــاز األعـ ـل ــى ل ـلــرقــابــة
المالية والمحاسبة في الكويت.
نحن نعرف تجاربهم ونتطلع

إلى تعزيز عالقاتنا التعاونية».

تعميق العالقات
مــن جانبها قــالــت كوباياشي
ل ـ «كــونــا» ان الـلـقــاء مـهــم ج ــدا في
ت ـع ـم ـيــق ع ــاق ــات الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
الجانبين.
واضــافــت «لقد أكــدنــا أن كال
الجانبين بوصفهما عضوين
فــي مجلس إدارة «أس ــوس ــاي»
سيعمالن معا لتطويرها من
خالل تبادل المعرفة والخبرات

م ـ ـ ـ ــع ب ـ ـع ـ ـض ـ ـه ـ ـمـ ــا ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض».
وأعـ ــربـ ــت ع ــن األمـ ـ ــل ان ت ـعــزز
ه ـي ـئ ــات ال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي ال ـب ـلــديــن
العالقات الثنائية وتبادل الخبرات
بشكل مشترك في اطار «اسوساي».
وتـ ـ ــرأس ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي الــى
الـيــابــان رئـيــس الــديــوان باالنابة
عادل الصرعاوي ومنسقة التعليم
المهني المستمر شريفة دشتي
وع ـ ــدد م ــن مــوظ ـفــي وخـ ـب ــراء في
مجاالت التدقيق والرقابة لالطالع
على التجربة اليابانية في مجال
التدقيق.

«الطرق» افتتحت المرحلة الثانية
من تطوير الدائري الخامس
●

سيد القصاص

افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ،بالتعاون مع اإلدارة
العامة للمرور ،المرحلة الثانية من تطوير الجزء الغربي من الطريق
الدائري الخامس ( ،)IC-1على تقاطع «الخامس» وطريق خلف األحمر
(بين المقبرتين) فجر أمس.
وأو ض ـحــت الهيئة أن المرحلة الثانية تشمل ا فـتـتــاح الجسر
العلوي باتجاه الجهراء فقط ،وإغالق بعض التحويالت المرورية
المؤقتة الموازية له في نفس االتجاه ،إضافة إلى إغالق االلتفافات
العكسية قبل التقاطع وبعده.
وأشــارت إلى أنها تشمل كذلك افتتاح الجسر العلوي باتجاه
السالمية مع إغالق بعض الطرق المؤقتة في التقاطع ( ،)IC-1مدة 5
ساعات فقط ،وذلك لتجهيزه وافتتاحه كامال قبل موعد الدوامات.
ودعت «الهيئة» و«المرور» مرتادي الطريق إلى توخي الحيطة
والحذر ،وااللتزام باإلرشادات والعالمات المرورية.

مهرجان «يوم رجل اإلطفاء»
ينطلق برعاية الصالح
اعلن مدير ادارة العالقات
العامة واإلعالم ورئيس لجنة
االحـ ـتـ ـف ــاالت ب ــال ـ ـ «االط ـ ـفـ ــاء»
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد خـ ـلـ ـي ــل االم ـ ـ ـيـ ـ ــر ان
مهرجان «يــوم رجــل االطفاء»
الـ 17ينطلق اليوم في «سوق
شــرق» تحت رعاية وحضور
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ويستمر
ثالثة أيام.
وق ـ ــال ال ـع ـم ـي ــد االم ـ ـيـ ــر ان
ال ـم ـه ــرج ــان ف ــرص ــة لـتـعــريــف
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
بــال ـج ـهــد وال ـت ـض ـح ـي ــة ال ـتــي
يبذلها رج ــال اإلط ـفــاء خــال
ت ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث
المختلفة سواء كانت متعلقة
بـ ــال ـ ـحـ ــرائـ ــق او اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ او
المساعدات االنسانية.
ولفت إلى تزامن االحتفال
بيوم رجــل االطـفــاء مع اليوم
ال ـعــال ـمــي لـلـحـمــايــة الـمــدنـيــة
ا لـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـصـ ـ ــادف األول مــن
مـ ـ ـ ـ ـ ــارس ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا ان شـ ـع ــار
المنظمة العالمية للحماية

خليل األمير

ال ـم ــدن ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام حـمــل
ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ح ـ ـمـ ــايـ ــة األطـ ـ ـف ـ ــال
مسؤوليتنا».
وذك ــر ان ــه لــذلــك خصصت
«االط ـف ــاء» للمهرجان بــرامــج
ومسابقات تتناسب مع الطفل
ستقام على المسرح الروماني
في «سوق شرق» لكي يستمتع
بها الجمهور الحاضر وفي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه س ـي ـتــم تـقــديــم
البرامج التوعوية للتقليل من
الحوادث.
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برلمانيات

النسخة المعتمدة في مراحلها النهائية والموعد المحدد لتطبيقه 2020
فهد التركي

قال وزير التربية وزير التعليم
العالي إن العام الدراسي
الحالي ()2019/2018
سيشهد تطبيق مشروع
تربوي بعنوان «معايير التقييم
الذاتي للمعلم» ،وسيكون
ذلك بصفة تجريبية على
عينات من المعلمين.

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
أن وزارة الـتــربـيــة مــاضـيــة في
إنجاز مشروع رخصة المعلم،
الفتا إلى أن نسبة إنجازه بلغت
 45.4في المئة حتى اآلن.
وق ــال ال ـعــازمــي ،فــي رده على
س ــؤال للنائب محمد الـ ــدالل ،إن
المركز الوطني لتطوير التعليم
ه ــو ال ـج ـهــة ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن هــذا
الـمـشــروع ،موضحا أنــه بالنظر
إل ــى ال ـت ـحــديــات الـمـخـتـلـفــة الـتــي
واجهت تنفيذه من مالية وإدارية
ي ـم ـكــن اإلش ـ ـ ــارة الـ ــى أن تـنـفـيــذه
ل ــم ي ـت ــأخ ــر ،الس ـي ـمــا أن الـمــوعــد
المحدد إلنجازه ثم تطبيقه هو
" ،2020/3/31وال تــو جــد نسخة
م ـع ـت ـمــدة م ــن ال ـم ـش ــروع حــال ـيــا،
فهي تحت المراجعة الفنية وفي
مراحلها النهائية".
وأضـ ـ ــاف أن ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم
ال ـ ـع ـ ــام بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة هــو
الـ ـجـ ـه ــة ال ـم ـخ ـت ـص ــة بـتـطـبـيــق
مشروع رخصة المعلم ،اضافة
إل ـ ــى قـ ـط ــاع ال ـ ـشـ ــؤون االداري ـ ـ ــة
وال ـت ـط ــوي ــر اإلداري م ــن جـهــة
اس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات الـمـتـقــدمـيــن
لوظيفة معلم ،ويـكــون ذلــك في
مرحلة التطبيق بعد أن ينتهي
"الوطني لتطوير التعليم" من
ً
إن ـجــاز ال ـم ـشــروع الف ـتــا إل ــى أن
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ب ـق ـط ــاع الـتـعـلـيــم
العام انتهوا من وضع النتائج
والتوصيات الخاصة بإصدار
رخصة تمهين المعلم.

المختصون
بقطاع التعليم
العام انتهوا
إلى نتائج
وتوصيات
دعم مهنة التعليم
إصدار شهادة
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي إل ـ ـ ــى ان
خ ـطــط وب ــرام ــج الـ ـ ـ ــوزارة لــدعــم
التمهين

م ـه ـنــة ال ـت ـع ـل ـيــم ودع ـ ــم الـمـعـلــم
بصفة عامة تتمثل من جانبها
التنفيذي حاليا فيما يأتي:
أوال :مشروع تطوير اإلدارات
التربوية والمدرسية وتحقيق
الـتـنـمـيــة الـمـهـنـيــة لـلـقـيــاديـيــن
وال ـع ــام ـل ـي ــن بــال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــام
وجميع أنواع التعليم األخرى،
وتـ ـشـ ـم ــل أه ـ ـ ــم إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ه ــذا
المشروع الخاصة بالمعلم أو
مهنة التعليم:
• تشخيص واق ــع إج ــراء ات
الـعـمــل عـلــى مـسـتــوى المناطق
التعليمية.
• مراجعة الوثائق والتقارير
وال ــدراس ــات الـســابـقــة الخاصة
باالحتياجات التدريبية المبنية
ع ـل ــى الـ ـ ـج ـ ــدارة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
المنطقة التعليمية.
• م ـ ـ ـ ــرا جـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة ا لـ ـ ـ ــو ثـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــق
وال ــدراس ــات الـســابـقــة للهياكل
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
المنطقة التعليمية.
• دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوى
العاملة على مستوى المناطق
لتحقيق التوازن.
• التنمية المهنية للعاملين
على مستوى المناطق.
• ربـ ـ ــط الـ ـمـ ـس ــار الــوظ ـي ـفــي
بالمسار التدريبي.
• إجراء دراسة لرصد وتقييم
النتائج بعد تطبيق المشروع.
ث ــانـ ـي ــا :م ـ ـشـ ــروع ال ـم ـعــاي ـيــر
الــوط ـن ـيــة لـلـتـعـلـيــم بــال ـت ـعــاون
م ــع ال ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي لـتـطــويــر
الـتـعـلـيــم (ال ـج ـه ــة ال ـم ـســؤولــة)،
وتضم إجراء اته إعــداد معايير
المعلم وإعــداد معايير القيادة
المدرسية.

حامد العازمي

ثـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــا :مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع رخـ ـص ــة
الـمـعـلــم ،بــالـتـعــاون مــع الـمــركــز
الوطني لتطوير التعليم (الجهة
الـمـســؤولــة) ،وتشمل إجــراء اتــه
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ـع ـل ــم أو مـهـنــة
التعليم:
• وضع الخطط المعلوماتية
واإلج ــرائ ـي ــة والـفـنـيــة لتطبيق
اختبار رخصة المعلم.
• إع ــداد الـبــرامــج التدريبية
الالزمة لالختبار وتواؤمها مع
مشروع رخصة المعلم.
• ت ـش ـك ـي ــل الـ ـ ـف ـ ــرق الـ ــازمـ ــة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى وض ـ ـ ـ ــع أسـ ـئـ ـل ــة
االختبار.
• إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد خ ـ ـطـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــال
والتسويق لتسويق المشروع
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
المختلفة.
• التطبيق الجزئي للنظام
وتقييمه.
• تطبيق النظام بشكل كامل.
وب ـ َّـي ــن أن ذل ــك يــأتــي إضــافــة
إل ــى الـجـهــود الـمـتــواصـلــة التي

وجــه النائب خالد العتيبي ســؤاال الــى وزير
الـعــدل وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األم ــة فهد
العفاسي عن الدعاوى القضائية ضد مواطنين
في قضايا تتعلق بالرأي.
وقال في نص السؤال :شهدت الفترة األخيرة
صــدور عدة احكام قضائية بدرجات التقاضي
المختلفة بـحــق مــواطـنـيــن فــي قـضــايــا تتعلق
بالرأي بسبب تغريدات لهم على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ومــواقــف اخ ــرى اب ــدى فيها هــؤالء
المواطنون آراءهم سواء بالقول أو الفعل ،وتمت
محاكمتهم بـعــد مخالفتهم ا لـقــوا نـيــن التالية:
الـقــانــون رقــم  19لسنة 2012م فــي شــأن حماية
الوحدة الوطنية ،والقانون رقم  63لسنة 2015م
ف ــي ش ــأن مـكــافـحــة ج ــرائ ــم تـقـنـيــة الـمـعـلــومــات،
والقانون رقم  3لسنة 2006م في شأن المطبوعات
والنشر ،والقانون رقم  35لسنة 2016م بتعديل
بعض أحكام قانون الجزاء والمحاكمات الجزائية

تـقــوم بها ال ــوزارة فــي تحسين
المسار المهني للمعلم ،والعمل
على تحقيق الــرضــا الوظيفي،
وإشـ ـ ــراكـ ـ ــه فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرارات ذات
الطابع الفني ،ودعم المتميزين
باألعمال الممتازة.
وق ــال الـعــازمــي إن "الـتــربـيــة"
مـمـثـلــة ب ـق ـطــاع الـتـعـلـيــم ال ـعــام
ت ـق ــوم بـتـقـيـيــم األداء الـمـهـنــي
ً
واألك ــاديـ ـم ــي لـلـمـعـلــم س ـنــويــا،
وذلـ ـ ــك ع ـب ــر ال ـن ـظ ــم الـمـتـكــامـلــة
لــديــوان الـخــدمــة المدنية ،ومن
جهة أخرى قامت بعمل دراسات
حول إمكانية ربط األداء المهني
واألكاديمي للمعلم بالمتطلبات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال قـ ـط ــاع
الـبـحــوث الـتــربــويــة والـمـنــاهــج،
ومن هذه الدراسات:

 مؤشر تقييم كفاءة معلميالـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ب ــالـ ـم ــرحـ ـل ــة
االب ـتــدائ ـيــة ،2018 -إل ــى جانب
م ــؤش ــري ــن م ـمــاث ـل ـيــن لـمـعـلـمــي
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام بــالـمــرحـلـتـيــن
المتوسطة والثانوية.

تيمز -بيرلز
وتــابــع بــأن مشاركة الكويت
فــي ال ــدراس ــات الــدولـيــة (تيمز-
بـ ـي ــرل ــز) تـ ــأتـ ــي ل ـل ـت ـع ــرف عـلــى
الـعــوامــل الـمـحــددة لـكـفــاءة أداء
المعلم مهنيا وأكاديميا ومدى
تأثيرها في التحصيل الطالبي،
حـ ـي ــث ت ــرتـ ـب ــط هـ ـ ــذه الـ ـع ــوام ــل
ب ـم ـعــاي ـيــر ومـ ــؤشـ ــرات عــالـمـيــة
لقياس أداء المعلم ،الفتا إلى أن
فرق العمل في المركز الوطني

ل ـت ـطــويــر ال ـتـع ـل ـيــم اسـتـخــدمــت
م ـثــل ه ــذه ال ـع ــوام ــل ف ــي إج ــراء
دراسة استطالعية حول تطبيق
التنمية المهنية بدولة الكويت،
ال ـت ــي أدت ب ــدوره ــا ال ــى وضــع
اإلط ــار الـعــام للتنمية المهنية
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـل ـم ـع ـلــم ،واإلطـ ـ ــار
المرجعي للمعلم بدولة الكويت،
وه ـمــا تـحــت الـمــراجـعــة الفنية
حاليا.

معايير التقييم الذاتي للمعلم
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـعـ ــازمـ ــي أنـ ـ ــه تــم
اعتماد مشروع تربوي بعنوان
"معايير التقييم الذاتي للمعلم"،
وي ـ ـتـ ــم ت ـط ـب ـي ـق ــه خ ـ ـ ــال الـ ـع ــام
الدراسي الحالي ()2019/2018
بصفة تجريبية على عينات من

الطبطبائي يستفسر عن صحة تسكين
شواغر «السكنية» من الخارج

العتيبي يسأل العفاسي عن الدعاوى
ضد مواطنين في قضايا الرأي
رق ــم  17لسنة 1960م ،وقــانــون ال ـجــزاء رق ــم 31
لسنة 1970م لتعديل قانون الجزاء رقم  16لسنة
1960م ،وال ـق ــان ــون رق ــم  1لـسـنــة  2007اإلع ــام
المرئي والمسموع.
وط ـلــب ت ــزوي ــده بــإحـصــائـيــة تـشـمــل إجـمــالــي
عــدد الــدعــاوى القضائية منذ تطبيق القوانين
المذكورة على أن تشمل هذه اإلحصائية االمور
التالية :األحكام النهائية الباتة المتعلقة بقضايا
الرأي ُ
والمغردين وإجمالي عدد سنوات الحكم
بــالـسـجــن واج ـمــالــي ال ـغ ــرام ــات ال ـمــال ـيــة ،وع ــدد
ال ـس ـج ـنــاء الـحــالـيـيــن ال ــذي ــن م ــازال ــوا بــالـسـجــن
واالخرين الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن
َ
ول ــم يتم تنفيذ تلك اال ح ـكــام بسبب تواجدهم
خ ــارج ال ـبــاد أو ل ـظــروف أخـ ــرى ،والـمــواطـنـيــن
الذين قاموا بتنفيذ العقوبة وخرجوا من السجن
وأسباب خروجهم فيما إذ كان عفوا أو انتهاء
مدة عقوبتهم.

العودة إلى المدارس ٢٠١٨

خالد العتيبي

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤاال الى وزيرة
االشـغــال العامة وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون اإلسكان
د .ج ـن ــان ب ــوش ـه ــري جـ ــاء ف ــي م ـقــدم ـتــه :اعـلـنــت
ً
ً
المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا داخليا
عن توفر شواغر لتولي وظيفة مدير إدارة ،وتقدم
لشغل هذه الوظائف عدد كبير من أبناء المؤسسة
المؤهلين الذين تنطبق عليهم شــروط الترشح
لـلــوظـيـفــة ،اال ان ــه بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن الـمـقــابــات
الـشـخـصـيــة فــوجــئ الـمــوظـفــون بــإب ـقــاء ع ــدد من
ً
مناصب مديري االدارات شاغرا بحجة عدم وجود
موظفين مؤهلين ،ما يثير تساؤالت حول قدرة
االدارة العليا في المؤسسة على إعــداد الكوادر
الشابة لشغل هذه الوظائف.
وطـلــب فــي ســؤالــه نسخة مــن الهيكل اإلداري
ال ـح ــال ــي ل ـل ـمــؤس ـســة واخ ـت ـص ــاص ــات ال ــوح ــدات
التنظيمية مع آخر دراسة تمت عليه وصورة من
القرارات الخاصة بإصدار ذلك ،ونسخة من إعالن
المؤسسة بشأن المناصب الشاغرة لوظيفة مدير
إدارة مع تحديد تاريخ فتح باب الترشح واألقفال

الرويعي والسبيعي يؤكدان
«محورية» القضية الفلسطينية
أك ــد ال ـنــائ ـبــان د .عـ ــودة الــروي ـعــي وال ـح ـم ـيــدي السبيعي
ا سـتـمــرار تمسك ا لـشـعــوب العربية بالقضية الفلسطينية
"الجوهرية االول ــى" وعــدم تخليها عن الشعب الفلسطيني
صاحب الحق في دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس.
جاء ذلك في تصريحات للنائب الرويعي والنائب السبيعي
أمس ،على هامش مشاركتهما ممثلين عن الشعبة البرلمانية
في أعمال اللجنة التنفيذية الـ  25لالتحاد البرلماني العربي
في العاصمة األردنية ّ
عمان.
ومن جانبه ،قال الرويعي إن اختيار االتحاد البرلماني
العربي عـنــوان "الـقــدس العاصمة األبــديــة لــدولــة فلسطين"
شعارا لمؤتمره الـ  29المقرر عقده األسبوع المقبل في عمان
يؤكد "محورية" القضية الفلسطينية للشعوب العربية.
وشدد على أن البرلمانات العربية الممثلة لشعوب دول
الـمـنـطـقــة مـسـتـمــرة فــي تـبـنــي قـضــايــا الـشـعــب الفلسطيني
ونصرتها بمختلف المحافل السيما العربية.
وأكــد في هذا الصدد عدم تخلي الكويت قيادة وحكومة
وشعبا عن القضية الفلسطينية ،الفتا إلى أن عودة الحق إلى
صاحبه وهو الشعب الفلسطيني ستتحقق عاجال أم آجال.
وعــن رأي ــه حــول الـمـشــاركــة الـســوريــة فــي مؤتمر االتـحــاد
البرلماني العربي المقبل ،قال الرويعي إن البرلمان السوري
سبق أن شارك إلى جانب البرلمانات العربية في اجتماعات
أكثر شمولية كاجتماع االتحاد البرلماني الدولي.
وأكد أحقية الشعب السوري بالدعم ونصرة قضاياه ،داعيا
إلــى احتواء القضية السورية عربيا ســواء من خــال القادة
والحكومات أو من خالل البرلمانيين العرب.
من جهته ،قال السبيعي إن اختيار عنوان "القدس عاصمة
فلسطين األبدية" شعارا لمؤتمر االتحاد البرلماني العربي
هو "األنسب" لهذه المرحلة التي تعيشها فلسطين والمنطقة.
وذكر أن القضية الفلسطينية "أساسية وجوهرية" لجميع
الكويتيين ،ويــأتــي فــي مقدمتهم سمو أمير الـبــاد الشيخ
صباح األحمد والسلطتان التنفيذية والتشريعية.
وأض ـ ــاف ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار "ن ــدف ــع ن ـحــو ال ـق ـضــاء ع ـلــى أي
محاوالت للتطبيع مع الكيان الصهيوني وبنظر الكويتيين
ونظر جميع الشرفاء القدس عاصمة لفلسطين ولــن نقبل
بديال عنها".
وحول نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية ،قال السبيعي
إن مــا تـمــت مـنــاقـشـتــه ودراس ـت ــه فــي جـلـســات عـمــل اللجنة
التنفيذية أثمر إعداد مقترحات وتعديالت سيتم النظر فيها
العتمادها بصورة نهائية ثم رفعها إلــى اجتماع االتحاد
البرلماني العربي.
وأوضح أن ما تم اقتراحه والتعديل عليه بلغ من التوافق
مستوى كبيرا ومتناسقا مع النظم الدولية وقــرارات األمم
الـمـتـحــدة والـمـنـظـمــات الـمـعـنـيــة ال سـيـمــا قـضــايــا مكافحة
اإلرهاب والمرأة والطفل والصحة.

ل ـل ـت ـقــدم ،وك ـشــف بــأس ـمــاء ال ـمــديــريــن الـحــالـيـيــن
بــال ـمــؤس ـســة ومـ ــن ف ــي م ـس ـتــواهــم م ــع تــوضـيــح
المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية وآخر شهادة
دراسية لكل منهم والسند القانوني لتوليهم ذلك.
كـ ـم ــا طـ ـل ــب ت ـ ــزوي ـ ــده ب ـك ـش ــف ي ـش ـم ــل أسـ ـم ــاء
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن والـ ـمـ ـسـ ـم ــى ال ــوظـ ـيـ ـف ــي الـ ـح ــال ــي
وش ـهــادات ـهــم وأسـ ـب ــاب م ــن ت ــم اس ـت ـب ـعــادهــم من
المقابلة ،وأسماء الوظائف التي وردت باإلعالن
األخير ومــن يشغلها حاليا بالندب او التعيين
وكذلك االدارات التي لم يتم شغلها وتركت شاغرة،
والسيرة الذاتية العضاء اللجنة المختصة بإجراء
المقابالت للمتقدمين لشغل ا لــو ظــا ئــف المعلن
عـنـهــا ،ومـسـمـيــاتـهــم الــوظـيـفـيــة وت ــاري ــخ انـتـهــاء
مراسيمهم لمن هم في درجة نائب مدير عام وما
فوق ،اضافة الى شهاداتهم الدراسية وتسلسلهم
الوظيفي بالمؤسسة ،وجميع محاضر اجتماعات
اللجنة اعاله منذ تاريخ ( )1/1/2018باإلضافة الى
مستندات تتعلق بتلك االجتماعات.

المعلمين قبل تعميمه ،الفتا الى
ُ
ضـعــت بناء
أن تلك المعايير و ِ
على األداء العالمي والمؤشرات
العالمية للمعلمين.
يــذكــر أن الـمـعــايـيــر الـســابــق
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـي ـ ـهـ ــا وال ـ ـخـ ــاصـ ــة
ب ـ ــرخـ ـ ـص ـ ــة م ـ ـ ـ ــزاول ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـهـ ـن ــة
ُ
ض ـع ــت ب ـنــاء على
للمعلمين و ِ
التوصية الثانية من توصيات
المؤتمر العاشر لوزراء التربية
والتعليم (عمان -ديسمبر)2016
بعنوان تجديد الدعوة بسرعة
إنجاز منح رخصة مزاولة مهنة
ال ـت ـع ـل ـيــم ب ـم ــا ي ـض ـمــن تـمـهـيــن
المعلم العربي ونموه الوظيفي.

عاشور إلقامة احتفال
شعبي ورسمي في
األعياد الوطنية
طـ ــالـ ــب الـ ـن ــائ ــب ص ــال ــح
عـ ــاشـ ــور ب ــإق ــام ــة اح ـت ـف ــال
ش ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــي ورسـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
االع ـي ــاد الــوطـنـيــة ب ــدال من
االحتفاالت العفوية.
وقال عاشور :فى الوقت
الذي نشكر ونحيي جهود
رجـ ــال الــداخ ـل ـيــة واالعـ ــام
ع ـلــى دوره ـ ــم بــإح ـيــاء يــوم
الـعـيــد الــوط ـنــي ،آن األوان
ل ــوض ــع حـ ــد ل ــاح ـت ـف ــاالت
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـفـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــوي ـ ــة
والعمل على إقامة احتفال
شـ ـعـ ـب ــي ورسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ي ـل ـي ــق
بـسـمـعــة ال ـك ــوي ــت ويـسـعــد
ويـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرح اه ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وضيوفها بمستواه الفني
والتنظيمي.

محليات
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سلة أخبار

«النجاة» تطلق حملة لتوفير المياه بإفريقيا
صـ ــرح رئ ـي ــس ق ـط ــاع ال ـ ـمـ ــوارد واإلع ـ ــام
بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني بأن
الجمعية سوف تطلق حملة كبرى للمياه في
 15مارس المقبل ،وسيتم تنفيذ هذه الحملة
ً
بالدول األشد احتياجا للمياه بقارة افريقيا.
وأكد الثويني حرص "النجاة" على اآلبار من

خ ــال تصميمها بطريقة هندسية مميزة
لضمان استخراج المياه الصالحة للشرب،
بجانب تركيب محطات تنقية وتحلية للمياه
مع توفير المولدات الكهربائية الضخمة التي
تعمل على ضــخ الـمـيــاه مــن أعـمــاق األرض،
وغيرها من االحتياجات األخرى.

local@aljarida●com

انتخابات «المعلمين» االثنين المقبل

تحرير  282مخالفة في احتفاالت «األعياد»

أعلنت جمعية المعلمين أن وزارة الشؤون االجتماعية حددت
ً
يوم األحد  3مارس المقبل موعدا لعقد جمعيتها العمومية و4
ً
مارس موعدا إلجــراء االنتخابات .وكانت "الشؤون" أرجــأت عقد
الجمعية العمومية ،التي كانت مقررة في  19فبراير الجاري لعدم
اكتمال الـنـصــاب .ويتنافس على انتخابات جمعية المعلمين
قائمتان ،هما قائمة جمعية المعلمين ،وقائمة معلمي التغيير.

نفذ الجهاز الرقابي بأفرع البلدية بالمحافظات العديد من الحمالت
الميدانية بالمواقع والشوارع التي شهدت االحتفاالت باالعياد الوطنية،
وأسفرت تلك الحمالت عن تحرير 278مخالفة بائع متجول ،و 4مخالفات
استغالل مساحة ،إلى جانب رفع  1350م 3من المخلفات الناتجة عن
االحتفاالت ،فضال عن إزالة معرض غير مرخص من قبل البلدية ،ورفع
وإزالة  7بقاالت ،ومصادرة  100عربة آيس كريم.

رحلة طالبية علمية إلى جزيرة فيلكا
●

فهد الرمضان

بمناسبة األعياد الوطنية المجيدة للكويت،
وبــرعــايــة الموجه األول لالجتماعيات محمود
التراكمة ،نظم التوجيه الفني للمادة في التعليم
ال ـخــاص زي ــارة طــابـيــة علمية لـتــاريــخ الكويت
وآثارها في جزيرة فيلكا ،تحت إشراف الموجه
الـفـنــي فــاح ال ـب ــرازي ،وبــالـتـعــاون مــع المجلس
الــوطـنــي للثقافة وال ـف ـنــون واآلداب ،حـيــث كــان
برفقة الطلبة ،من المجلس الوطني مراقب اآلثار

د .حامد المطيري الذي صحبهم لزيارة المواقع
ً
ابتداء من آثار العصر البرونزي ثم آثار
األثرية
ال ـف ـتــرة الـهـلـنـسـتـيــة وال ـع ـصــر اإلس ــام ــي كــآثــار
منطقة القرينية ،وختمت الجولة بزيارة للمتحف
الحربي ،ومتحف قصر الشيخ عبدالله السالم.
وأهـ ـ ــدى ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي إلـ ــى وفـ ــد وزارة
ً
التربية ع ــددا مــن المطبوعات القيمة ،كما قام
الموجه األول التراكمة بتكريم د .المطيري على
جهوده الكبيرة في تسهيل هذه الرحلة العلمية.

«العون» ِّ
تكرم الموظفين المتميزين
ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ــون
المباشر حفلها السنوي تحت
شـعــار "م ـب ــادري  ،"201احـتـفـ ً
ـاء
بموظفيها المتميزين ،وإيمانا
بــالــدور المهم الــذي يشغلونه،
وتقديرا لمسيرتهم المعطاءة.
وج ــرى خ ــال الـحـفــل تكريم
أعـ ـض ــاء أس ـ ــرة "ال ـ ـعـ ــون" الــذيــن
مضى على عملهم في الجمعية
أك ـثــر م ــن  15ع ــام ــا ،وب ـلــغ عــدد
سـ ـن ــوات ال ـع ـمــل لـبـعـضـهــم فــي
خــدمــة اإلن ـســان بإفريقيا أكثر
مــن  35عــامــا .كما شمل الحفل
تكريما لألقسام اإلداري ــة التي
تميزت بتحقيق وافر في الوقت
والـمــال بــاتـبــاع نظم التحسين
ال ـم ـس ـت ـمــر الـ ـ ــذي كـ ــان ل ــه األث ــر
ال ـك ـب ـيــر ف ــي تـحـقـيــق م ــؤش ــرات
هذا العام.
وخـ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه ف ــي ال ـح ـفــل،
شـ ـك ــر ر ئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة د .عـ ـب ــدا ل ــر حـ ـم ــن
المحيالن ،كل عضو في أسرة
"الـ ـع ــون" بــال ـكــويــت والـمـكــاتــب

تكريم أحد الموظفين
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـم ـ ــن بـ ـج ــده ــم
واج ـت ـه ــاده ــم تـسـتـمــر مـسـيــرة
الخير التي بدأها د .عبدالرحمن
السميط.
كما تقدم المدير العام لـ"العون
الـمـبــاشــر" د .عبدالله السميط،
خالل كلمته بالشكر لكل الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي س ــاه ـم ــت فــي

تيسير وتــذلـيــل الـصـعــاب على
كل من يخدم مسيرة الخير في
ال ـكــويــت ،ليظل الـعـمــل الخيري
واإلنساني رمزا لبلد اإلنسانية،
شاكرا جهود العاملين والفرق
ال ـت ـطــوع ـيــة ال ـت ــي ك ــان ل ـهــا دور
أسـ ـ ــاسـ ـ ــي فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم نـ ـج ــاح ــات
الجمعية بالسنوات الماضية.
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غياب طالبي تجاوز  %80بعد إجازة األعياد الوطنية
حضور خجول في كيفان ...وكليات «التطبيقي» خاوية
أحمد الشمري
وفيصل متعب

دارسو «التطبيقي»
قرروا تمديد
إجازتهم حتى
نهاية األسبوع

ل ــم ي ـك ـتــف ط ـل ـبــة ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
بـعـطـلــة األع ـي ــاد الــوطـنـيــة ب ــل أعلنت
نسبة كبيرة مــن الطلبة استمرارها
في الغياب الى نهاية االسبوع الجاري
فــي مختلف مــواقــع كـلـيــات الجامعة
الثالثة كيفان والخالدية والشويخ،
وكان أبرزها كيفان ،األمر الذي شجع
األساتذة في مختلف األقسام العلمية
عـلــى ع ــدم ال ـح ـضــور تـحـسـبــا لغياب
الطلبة.
وشـ ـه ــد م ــوق ــع كـ ـلـ ـي ــات ال ـخ ــال ــدي ــة
«الـ ـهـ ـن ــدس ــة وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول» و«الـ ـعـ ـل ــوم»
حضورا نسبيا للطلبة ،بحيث لم تكن
الكلية بكثافتها المعتادة ،التي كانت
تسفر عــن ازمــة مــروريــة فــي الـشــوارع
ال ـم ــؤدي ــة إل ـي ـهــا ،ف ـضــا ع ــن صـعــوبــة
الحصول على موقف لركن سيارات
الطلبة ،واستغالل الساحات الترابية
الـمـحــاذيــة للكلية أو مــواقــف السكن
الخاص القريبة من الحرم الدراسي.
وف ــي ال ـم ـقــابــل ك ــان ه ـنــاك حـضــور
مـلـحــوظ مــن اع ـضــاء هيئة الـتــدريــس
اثناء الــدوام الرسمي للجامعة امس،
ولكن بعضهم لم يركز على أخذ أسماء
المتغيبين.
وفـ ــي م ــوق ــع ك ـي ـف ــان ،وال ـ ـ ــذي يـضــم
ك ـل ـيــات ال ـتــرب ـيــة واآلداب وال ـشــري ـعــة

ً
 220طالبا في الجامعة تدربوا
على «»Office 365
أقام مركز نظم المعلومات في جامعة الكويت بالتعاون مع مركز
الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات بالجامعة مجموعة من
ورش العمل لـ  220طالبا وطالبة من طلبة مقررات بعض الكليات،
للتدريب على نظام « ،»Office 365والتعريف بمميزات تطبيقاته.
وق ــدم ــت ال ــورش ــة د .زي ـنــب ال ـم ـيــراج م ــن كـلـيــة ع ـلــوم وهـنــدســة
الحاسوب ،بتنسيق طلبتها األعضاء في نادي « »iscالتابع للكلية،
وهم عبدالله أنور الخليل ،وأيمن محمد ،وزهراء الغضبان ،ومنيرة
الحمدان ،ووضحة العنزي ،وريمان سويلم.
كما تم تنظيم أربع ورش عمل لطلبة الدكتورة فوزية العوضي
من كلية التربية لمقررين دراسيين في الكلية ،وهما مقرر تطور
فكر ،ومقرر أصول تربية.
وقال رئيس فريق « »Office 365األستاذ محمد صالح في بداية
ورشة «علوم وهندسة الحاسوب» ،ان النظام يعد إحدى الخدمات
االلكترونية المهمة التي حرصت الجامعة على توفيرها لجميع
منتسبيها من الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ،مؤكدا
االهتمام بالتوعية والتدريب والتسويق االعالمي لهذا البرنامج
وتطبيقاته المهمة ليستفيد منه جميع المستخدمين له.

والـ ــدراسـ ــات اإلس ــام ـي ــة ،ل ــم تـتـجــاوز
نسبة الـحـضــور  20فــي الـمـئــة ،حيث
كانت الطرق المؤدية الى كليات كيفان
هادئة ،وكانت مواقف السيارات شبه
خالية منذ الساعات األولى من الدوام
الــرسـمــي ،كـمــا كــانــت أع ــذار األســاتــذة
فــي ي ــوم ام ــس س ـيــدة ال ـمــوقــف ،حيث
ع ـل ـقــت ال ـع ــدي ــد م ــن االعـ ـ ـت ـ ــذارات على
أبـ ــواب ال ـم ـحــاضــرات ب ـعــدم الـحـضــور
واس ـت ـئ ـن ــاف ال ـم ـح ــاض ــرات االس ـب ــوع
القادم.
وبغياب شبه كامل كان الحال في
مــوقــع الـشــويــخ الجامعي ال ــذي يضم
كـلـيــات الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة والـعـلــوم
اإلدارية والحقوق ،حيث هجرت العديد
مــن الـقــاعــات الــدراسـيــة فــي يــوم امس
وخلت الممرات مــن دارسـيـهــا ،بينما
اقـتـصــر الـح ـضــور عـلــى ع ــدد مـحــدود
من الدارسين في كليات مركز العلوم
ال ـط ـب ـيــة ،وه ــي ال ـطــب وط ــب األس ـنــان
والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة.
من جانب آخــر ،لم تختلف األجــواء
ف ــي ك ـل ـيــات وم ـعــاهــد ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للتعليم ا لـتـطـبـيـقــي وا ل ـت ــدر ي ــب ،فقد
زادت نـسـبــة ال ـغ ـيــاب ال ـطــابــي ال ــذي
اص ـ ـبـ ــح شـ ـب ــه تـ ـ ـ ــام ،ب ـ ــإع ـ ــان ال ـط ـل ـبــة
ت ـم ــدي ــده ــم ع ـط ـلــة االع ـ ـيـ ــاد الــوط ـن ـيــة

معرض الملصق العلمي
في «التطبيقي»  6مارس
جاسم األنصاري :الهيئة تزخر بالكفاءات البحثية

جانب من األجواء الدراسية بعد إجازة األعياد الوطنية
ً
إل ــى نـهــايــة االسـ ـب ــوع ،وش ـهــد مــوقـعــا
ك ـل ـيــات ال ـعــارض ـيــة وم ــوق ــع الـشــويــخ
ً
ً
ً
ال ـت ـك ـنــولــوجــي غ ـي ــاب ــا ك ـب ـي ــرا ،فـضــا
ع ــن إعـ ــان أع ـ ــداد م ــن األس ــات ــذة عــدم
ح ـضــورهــم ل ـتــدريــس ال ـم ـق ــررات رغــم

حـضــور بعض الطلبة الــذيــن لــم يكن
عددهم كافيا لشرح األساتذة.
وشـهــدت الـطــرق الـمــؤديــة للمواقع
الدراسية انسيابية في الوصول إليها
دون ازدحام مروي.

ت ـ ـن ـ ـظـ ــم إدارة ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــوث
ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب معرض
ال ـم ـل ـص ــق ال ـع ـل ـم ــي ،ب ــرع ــاي ــة
وحضور المدير العام للهيئة
د .ع ـل ــي الـ ـمـ ـض ــف 6 ،مـ ــارس
المقبل ،في ديوان عام الهيئة
الجديد بمنطقة الشويخ.
وأكـ ــد نــائــب ال ـمــديــر ال ـعــام
للتعليم التطبيقي والبحوث
فـ ــي «ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي» د .جــاســم
األنصاري أن إقامة هذا النوع
م ــن األن ـش ـط ــة ت ـب ــرز مـسـتــوى
ون ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــر ال ـع ـل ـم ــي
ال ـس ـنــوي ل ــدى أع ـض ــاء هيئة
التدريس بكليات الهيئة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح د .األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري
أن الـهـيـئــة تــزخــر بــالـكـفــاء ات
الـبـحـثـيــة الـمـتـمـيــزة ،مضيفا
أن مجال البحث العلمي هو
إح ـ ـ ــدى الـ ــركـ ــائـ ــز األس ــاسـ ـي ــة
فــي اعـتـمــاد وجـ ــودة التعليم
والتنمية فــي مجال المعرفة
واالبتكار والتكنولوجيا.
وأض ــاف أن الـمـشــاركــة في
م ـ ـعـ ــرض ال ـم ـل ـص ــق وال ـن ـش ــر

جاسم األنصاري

العلمي فرصة إلبراز مستوى
األنشطة البحثية ونوعيتها،
وكــذلــك تحفز الباحثين على
تـقــديــم ال ـب ـحــوث وال ــدراس ــات
الـتــي تـثــري الـعـلــم والـمـعــرفــة،
بما يخدم المجتمع في شتى
المجاالت ،وبما يتماشى مع
خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة،
ويعود بالنفع على الباحثين
ورفــع تصنيف الهيئة كجهة
أكاديمية.

جامعة الكويت تكرم  200متفوق  4مارس
حسين األنصاري :نقدم دفعة جديدة من الخريجين للمساهمة في خدمة الوطن
تقيم جامعة ا لـكــو يــت حفل
ت ـك ــري ــم ال ـخــري ـج ـيــن مـتـفــوقــي
ال ــدف ـع ــة  48ل ـل ـعــام الـجــامـعــي
 ،2018/ 2017وذلك في الساعة
 10:30صباح االثنين  4مارس
الـمـقـبــل ،عـلــى مـســرح عبدالله
ال ـجــابــر ف ــي ال ـح ــرم الـجــامـعــي
بالشويخ ،وذل ــك تحت رعاية
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.
وس ـي ـش ـهــد ال ـح ـف ــل تـسـلـيــم
س ـم ــوه اإلجـ ـ ـ ــازات الـجــامـعـيــة
ألب ـ ـنـ ــائـ ــه الـ ـف ــائـ ـقـ ـي ــن ،ال ـب ــال ــغ
عــددهــم  200خــريــج وخريجة

م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم  10ح ـ ـص ـ ـلـ ــوا
ع ـ ـل ـ ــى درج ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوراه،
و 21خ ــريـ ـج ــا وخ ــريـ ـج ــة مــن
ح ـم ـل ــة الـ ـم ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر ،و169
خــري ـجــا وخ ــري ـج ــة م ــن حملة
ً
البكالوريوس ،تقديرا لتفوقهم
وجهودهم التي بذلوها طوال
ف ـ ـتـ ــرة دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ـجــام ـع ـيــة
بمساندة أساتذتهم وبعطاء
من جامعتهم.
وبينما قــال مدير الجامعة
د .حـ ـسـ ـي ــن األ نـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاري ،إن
"الـجــامـعــة تـقــدم دفـعــة جديدة
م ـ ـ ــن خ ــريـ ـجـ ـيـ ـه ــا ل ـي ـس ـه ـم ــوا

ً
الحبيني رئيسا للرابطة الدستورية بالجامعة
اع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة االداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
اال تـحــاد الوطني لطلبة جامعة الكويت
سعود الكندري اعتماد تشكيل الرابطة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة لـ ـلـ ـع ــام الـ ـنـ ـق ــاب ــي ال ـح ــال ــي
 ،2019/2018مـشـيــرا إل ــى اخـتـيــار احمد
ال ـح ـب ـي ـن ــي رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـل ــرابـ ـط ــة ،وع ـ ــوض
الرشيدي نائبا للرئيس ،وفهد المحيلبي
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أكاديميا

نائبا للرئيس للشؤون االدارية ،وعبدالله
البغيلي امينا للصندوق ،وعبدالرحمن
المضحي امينا للسر ،ومساعد الشيخ
رئيسا للجنة الطالبية ،وف ــواز الضاعن
رئيسا للجنة البرامج واالنشطة.
وذك ــر الـكـنــدري فــي تصريح صحافي
أمس ،أن التشكيل تم عرضه واعتماده من

قبل الهيئة االداريــة ،الفتا إلى ان اعتماد
تـشـكـيــل الــراب ـطــة يــأتــي ف ــي اطـ ــار حــرص
الهيئة عـلــى الـعـمــل عـلــى تــوطـيــد اواص ــر
التعاون بينهما وبين مختلف الكليات
والعمل على التواصل مع الطلبة اوال بأول
ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم.

بجهودهم في خدمة وطنهم"،
أك ـ ــد أم ـي ـن ـهــا الـ ـع ــام د .مـثـنــى
الــرفــاعــي ،أن "الـجــامـعــة تبذل
أقصى الجهود لتوفير البيئة
التعليمية المتميزة مــن أجل
ت ـخ ــري ــج ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات الـعـلـمـيــة
والمهنية المبدعة".
وفي كلمة له قبل أن توافيه
المنية في فبراير الماضي ،ذكر
عميد كلية الهندسة والبترول
ا ل ـ ـ ـ ــرا ح ـ ـ ـ ــل د .عـ ـب ــدا لـ ـلـ ـطـ ـي ــف
الخليفي ،أنه "بالرغم من نقص
ال ـ ـمـ ــوارد ومـ ـح ــدودي ــة الـسـعــة
المكانية فإن الكلية استطاعت

االستمرار في تقديم التعليم
الهندسي المميز".
ومن جهته ،قال عميد القبول
والتسجيل د .علي المطيري:
"شرف كبير أن يحظى الطلبة
المتفوقون بالتكريم من جانب
س ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ،وح ـضــور
سمو ولي العهد".
بـ ـ ـ ــدوره ،أشـ ـ ــار ع ـم ـيــد كـلـيــة
العلوم د .عبدالهادي بوعليان
الـ ــى أن هـ ــذا ال ـت ـف ــوق بـمـنــزلــة
وسـ ــام ش ــرف ودع ـ ــوة للطلبة
ل ـم ــواص ـل ــة الـ ـج ــد واالج ـت ـه ــاد
والمشاركة في تنمية الكويت.

ومن جهته ،قال عميد كلية
الصحة العامة د .هاري فاينيو،
إن "رعاية وحضور رمز الدولة
م ـم ـثــا ب ـص ــاح ــب ال ـس ـم ــو هــو
دالل ـ ــة واض ـح ــة ع ـلــى الـمــرتـبــة
وال ـم ـك ــان ــة الـ ـت ــي ي ـح ـظــى بـهــا
متفوقو جامعة الكويت".
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد ع ـم ـيــد
كـلـيــة ال ـع ـمــارة د .عـمــر خطاب
أن برنامج البكالوريوس في
ال ـع ـم ــارة ح ـصــل ع ـلــى تـجــديــد
االعـتـمــاد األكــاديـمــي المكافئ
من هيئة اعتماد برامج العمارة
األميركية .NAAB

حسين األنصاري
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األغلبية الصامتة:
صفر الحياء

خليل علي حيدر

لماذا قد يظهر «دواعش» جدد؟!
مــن الـمـشـكــوك فـيــه أن يتعظ الكثير مــن شباب
العالم اإلسالمي في مختلف دول العالم بما جرى
ويجري لفلول وتجمعات تنظيم «داعش» اإلرهابي،
أو أن يدرس هذا االنهيار المأساوي ما أسموه «دولة
الخالفة اإلسالمية ..في العراق والشام» أمال ربما في
امتداد هذه «الدولة» مع الوقت ،من إندونيسيا إلى
المغرب والسنغال ،وربما كذلك محاولة االمتداد
إلى كل زوايا المعمورة!
الكثير من الكتاب رأوا في «داعــش» وال يزالون
«صنيعة أميركية» أو «واجـهــة» شرقية أو غربية،
عربية أو إيرانية أو أي شــيء آخــر ،غير أن هــؤالء
يبنون تحليالتهم دائما على القرائن المؤيدة لرأيهم
وال يلتفتون إلى ما يعارض أحكامهم.
ال ي ـه ــم ،ف ـمــا ه ــو ج ــدي ــر بــال ـتــأمــل والـ ـ ــدرس أن
آالف الـ ـشـ ـب ــاب رج ـ ـ ــاال ونـ ـ ـس ـ ــاء ،الـ ـق ــدي ــم اإلس ـ ــام
واإليمان والذي دخل اإلسالم للتو ،تركوا حياتهم
وطموحاتهم الشخصية ،إيمانا أو اندفاعا خلف
مــال وتسهيالت ،والتحقوا بالتنظيم ،مهما كان
ي ـع ـنــي ذلـ ــك م ــن ال ـح ــرم ــان وال ـت ـع ــرض لـلـمــاحـقــة
والمحاصرة والموت ذات يوم.
هـنــاك بــا ري ــب أش ـيــاء كـثـيــرة غــامـضــة أو غير
مفهومة أو حتى مريضة أو موروثة دون تساؤل
ون ـقــاش ،فــي ثقافتنا السياسية والــديـنـيــة ،تدفع
المجتمعات العربية واإلسالمية ثمن استمرارها
وسـتـظــل .الـكـثـيــرون يـشـيــرون مـثــا إل ــى «م ــا فعله
بنا االستعمار» ،ولكن التسلط االستعماري شمل
الـكـثـيــر م ــن ال ـش ـعــوب األخ ـ ــرى ،دون أن تـظـهــر في
صفوفهم مثل هذه التنظيمات المتزمتة والعنيفة
واإلرهابية .ثم إن ما كان يفعله «داعش» و»القاعدة»
كان في معظمه تدمير مدن وقرى ومؤسسات العالم
وقتل ناسه وتفجير الكنائس ومساجد
اإلسالمي ّ
الشيعة والسنة على حد سواء!
لماذا يصدق «المسلم» المهاجر وحده دون غيره
في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ،أن «دولة» تقام في
بادية العراق وبــراري الشام وقــرى وبلدات الفرات
مثال ،مؤهلة ألن تحل مشاكل العالم اإلسالمي وأن
تنهض بدوله ومجتمعاته ،بل أن تتصدى فوق ذلك
إلسرائيل وأميركا والغرب والشرق؟
لماذا يتحكم النضج العقلي واإلدراك السياسي
وال ـتــوازن الـفـكــري بمعظم شـبــاب الـعــالــم فــي حين
يـ ـت ــوال ــى فـ ــي الـ ــوسـ ــط اإلس ـ ــام ـ ــي وحـ ـ ـ ــده ظ ـه ــور
الـتـنـظـيـمــات الـتـكـفـيــريــة وال ـج ـهــاديــة واإلرهــاب ـيــة؟
ولماذا يصدق كالمها هذا العدد الكبير من الشباب
اإلســامـيـيــن داخ ــل الـعــالــم اإلســام ــي نـفـســه ،وفــي

أميركا وأوروبا وكندا وأستراليا وإفريقيا وآسيا،
فيتركون حياتهم ودراستهم ومهنهم المستقبلية...
لاللتحاق بما يعتبرونه «جهادا» ،بل ميالدا جديدا
لدولة «الخالفة الحقيقية»؟
ولماذا يرون هذه الخالفة ترتكب أبشع الجرائم
وتحز الــرؤوس وتسرق األمــوال وتستعبد الرجال
وت ـغ ـت ـصــب ال ـن ـس ــاء وت ـض ـط ـهــد غ ـي ــر الـمـسـلـمـيــن
بــأســالـيــب وتـبــريــرات ال مـكــان لـهــا فــي أي مجتمع
متحضر ...وال يحرك كل ذلك في أجسادهم شعرة؟!
تسابق شباب المسلمين واإلسالميين في كل
مكان للعضوية في الجماعات المتطرفة واإلرهابية،
أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل ت ـع ــاط ــف ال ـك ـث ـي ــري ــن م ــع أف ـك ــاره ــا
وتحليالتها ال عالقة له بالضرورة ،وكما هو واضح،
بما عانوا من «فقر وحــرمــان» ،فهذه من األكاذيب
التي يروجها «اإلسالميون المعتدلون» دفاعا عن
مثل هذه الجماعات ،والجهاديون األوروبيون رجاال
ونساء من رعايا دول ديمقراطية مرفهة تراعي في
قوانينها ومحاكمها وانتخاباتها حقوق اإلنسان،
فــأيــن ه ــؤالء مـمــا عــايـشــه اإلســام ـيــون فــي الـعــالــم
العربي واإلسالمي من ظروف معيشية وسياسية؟
ولم تنجح حتى اآلن بين الجماعات اإلسالمية
نفسها أي ــة دع ــوة لــ»فـهــم اإلس ــام كـمــا ينبغي» أو
«معرفة اإلسالم الصحيح» أو «المواءمة بين اإلسالم
والعصر» أو «تجديد الدعوة» أو غير ذلك من دعاوى
وطموحات ،وأبسط أدلة اإلخفاق ما نرى من تعدد
وصراعات هذه الجماعات في كل مكان ومختلف
المذاهب.
وقد أظهر «الربيع العربي» إفالس ومغامرة حتى
«الجماعات المعتدلة» و»الحركات األم» ،فكادوا أن
يشعلوا حــربــا أهـلـيــة فــي مـصــر وتــونــس واألردن
ولبنان والدول الخليجية ،وأن يفتتوا العالم العربي
شذر مذر ،ولم تقدم الجماعات الشيعية في إيران
والعراق ولبنان نموذجها الذي بشرت به كتابات
السيد محمد باقر الصدر أو الثورة اإلسالمية أو
حزب الله وحزب الدعوة!
ورغ ــم ذل ــك يـظــل إغـ ــراء الـفـكــر الــديـنــي الـحــزبــي،
وكل ما يقدمه اإلسالم السياسي من سراب جذابا
لماليين المسلمين الذين في الحقيقة ال يكترثون
بواقع العصر والتوازنات االستراتيجية وحقائق
التقدم والتخلف وتطور تقنيات الحرب واألسلحة.
ولم تعد العمليات االنتحارية والتفجيرات واقتحام
المشاة على األرصفة وقتلهم بالسيارات تؤثر في
الـكـثـيــريــن وم ــا تـتــركــه مــن كــراهـيــة للمسلمين في
الكثير من دول العالم وحذر شديد منهم!

إبراهيم المليفي
وصار هذا «العناد الجهادي» والبحث عما هو
ال إنساني ومتوحش وواسع الدمار في العمليات
االن ـت ـح ــاري ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك م ــن ن ـســف لـلـمـجــالــس
وال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وال ـ ـم ـ ـطـ ــارات ،م ــوض ــع ف ـخ ــر وزه ـ ــو،
وأداة اس ـت ـق ـطــاب ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت آلالف «ال ـش ـبــاب
اإلسالميين» ،من عــرب وباكستانيين وفلبينيين
وأفارقة وأوروبيين!
الباحث السعودي فهد بن سليمان الشقيران يرى
فــي توقعات «نهاية داع ــش» حديث خــرافــة! علينا
أال ننخدع بكل ما نرى ونسمع ،إذ «لم تمض أيام
على االغتباط الدولي بالحديث عن نهاية داعش»،
يقول الباحث الشقيران« ،إال وضرب انتحاري بشكل
وحشي بالقرب من الجامع األزهر ،استهداف يفتح
النقاش على األحاديث المستعجلة الساذجة حول
نهاية هذا التنظيم أو ذاك» .من الطبيعي ،يضيف
الشقيران« ،أن تخسر التنظيمات اإلرهابية أراضي
سيطرت عليها ،وذلك من خالل القصف الجوي أو
المدد الميداني ،ولكن التنظيمات اإلرهابية ليست
دوال وال حكومات ،وبالتالي حين تطرد من العراق
ومناطق شاسعة في الشام فإنها تفر إلى مناطق
أخرى تستطيع أن تتمركز فيها وبخاصة المناطق
الهشة فــي الـســاحــل اإلفــريـقــي أو أج ــزاء مــن شمال
إفريقيا أو التغلغل في دول أوروبـيــة تمتلك فيها
حاضنة ومأوى مثل بلجيكا» ،هكذا كانت «القاعدة»
التي اعتبرها األمين العام لرابطة العام اإلسالمي
الشيخ د .محمد العيسى أشد خطورة من «داعش»،
وإن تكن الـقــاعــدة حاليا «فــي وضــع كمون ينتظر
ضعف المناعة لينشط من جديد» فـ»الهزيمة الكاملة
للتطرف العنيف والتطرف اإلرهابي ال تكون إال من
خالل تفكيك أفكاره».
(الشرق األوسط )2019 /2 /21
ورغم منطقية مطلب التفكيك والدحض الفكري
هذا ،فإنه لدى التنفيذ بالغ الصعوبة لسببين:
األول أن األفـكــار الرئيسة لـ»القاعدة» و»داعــش»
باستثناء «االعتماد المطلق» على العنف واإلرهاب،
ال ت ـخ ـت ـلــف ع ــن األس ـ ــس ال ـف ـك ــري ــة ل ـس ــائ ــر أحـ ــزاب
وجماعات اإلسالم السياسي السنية والشيعية ،بل
ً
ال ترى هذه األحزاب «المعتدلة» بأسا في اإلرهاب
الفكري ،وكذلك العنف والقتل عندما تكون موازين
الـقــوى لمصلحة الجماعة اإلسالمية «المعتدلة»،
ونرى هذه األحزاب تسارع إلى بناء شبكات حزبية
وميليشيات سرية فور صعودها وظهور شوكتها،
بما يستلزم ذلك من االستعانة بالنصوص الدينية
ً
وتفسيراتها ،وقد أشرنا مرارا إلى ما صرح به مفكر

إسالمي صديق لإلخوان أو للتيار الديني اإلسالمي
السياسي د .محمد عمارة الذي اعتبر اإلرهابيين
بمثابة «فصيل الناب والمخلب» لإلسالم المعتدل.
(ندوة وزارة األوقاف الكويتية عام  )1992وإن كان
د .عمارة قد تراجع عن هذه اآلراء بعد أعوام ،ربما
تحت ضغط قادة اإلسالم السياسي العلني»!
أم ــا الـسـبــب الـثــانــي لـصـعــوبــة تفكيك ودحــض
أفكار داعش والنصوص التي يوردها في بياناته
و مـنـشــورا تــه وتعليماته فيتعلق بالطبع بمكانة
الــديــن اإلســامــي ونـصــوصــه وشــرائـعــه والحماية
ً
القانونية التي تتوافر للدين ومقدساته عموما ،في
سائر أنحاء العالم اإلسالمي ،وفي مختلف األوساط
اإلســامـيــة ،وهــو مــا تقوم باستغالله التنظيمات
اإلرهابية كما تشاء ،وتقدم نفسها لرجال ونساء
العالم اإلسالمي في أبهى حلة ،وأقدرها على كسب
تعاطفهم واستقطابهم داخل التنظيم تحت ستار
الدين وإقامة دولة الخالفة أو «النظام اإلسالمي» أو
«الحكومة اإلسالمية».
ومــن الــواضــح أن الـعــالــم الـعــربــي أو اإلســامــي،
بمؤسساته ومفكريه ورج ــال الــديــن عــاجــزون عن
االس ـت ـجــابــة لـمـثــل ه ــذا ال ـت ـحــدي أو غ ـيــر راغـبـيــن
الخوض فيه أو ممنوعين عن ذلك!
كما أن النصوص قد تفهم على أوجــه مختلفة،
واإلفتاء ال مركز له ،والمفكرون عاجزون عن الحركة
ً
خــوفــا مــن الـحـكــومــات وم ــن بـطــش الـجـمـهــور .وال
تكتفي «الـقــاعــدة» و»داع ــش» وغيرهما باستغالل
ال ـن ـص ــوص ال ــدي ـن ـي ــة واالسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا لـتـبــريــر
تــوسـعـهــا وتـسـلـطـهــا ،ب ــل تـضـيــف إل ــى الـعـنــاصــر
الدينية مجموعة من األفكار الوطنية والنضالية
وعــداء الغرب والصليبية وإعطاء الشمس والقمر
وب ـق ـيــة ال ـك ــواك ــب ل ـل ـنــاس ودغ ــدغ ــة أح ــام ـه ــا ،في
«خلطة عـقــائــديــة» ال يفلح الـكـثـيــرون فــي اكتشاف
زيفها وإدراك خطورتها إال بعد فوات األوان ،وبعد
ً
ً
ً
أن «يجد الشاب» نفسه قتيال ،أو طريدا محاصرا
ً
ً
م ــري ـض ــا ج ــائ ـع ــا زائـ ــغ ال ـع ـي ـن ـيــن ،ك ــال ــدواع ــش في
ب ــوادي ال ـشــام وص ـح ــارى ال ـع ــراق ال ـي ــوم ،أو تحت
رحـمــة القنابل وطــائــرات األبــاتـشــي الـمــرعـبــة ،كما
جــرى في جبال «تــورابــورا» بأفغانستان قبل ربع
قــرن ،أو في أماكن أخــرى قد تتكرر بعد عقود في
تنظيمات الحقة.
ال ـكــل يـتـحــدث ع ــن حـتـمـيــة «ف ـهــم ج ــدي ــد» للدين
والنصوص والفتاوى والتشريعات ...ولكن ال شيء
يتغير وال أحد يتقدم أو يشير إلى أي فهم جديد...
فما الحل؟

أول شهر بعد تحرير
الكويت ١٩٩١

صفر الحضور هو نفسه صفر الحياء في الدفاع عن
الغشاشين والسراق والمتجاوزين وكل النماذج السيئة
في المجتمع ،صفر الحضور ليس سوى سوسة من جملة
السوس الذي ينخر في أساسات أي دولة ،وما حصل من
غياب جماعي ًعالجه لن يكون سهال بالتأكيد ولكنه ليس
مستحيال أيضا.
على ذمة المصادر التربوية التي كشفت للزميلة "الراي"
ف ــإن نـسـبــة ح ـض ــور الـطـلـبــة ص ـفــر ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي كـثـيــر من
الـ ـم ــدارس ،ه ــذا الـخـبــر وغ ـيــره الـكـثـيــر س ــواء عـلــى الصعيد
التعليمي والتربوي أو على كل ما يشير إلى جدية "االلتزام"
وحقيقة "اإلنتاجية" ،سيمر مرور الكرام ألن الفعل الجماعي
يتم داخل بيئة حاضنة مريحة ال يكدر صفوها سوى القلة
من "المجانين" الذين أخــذوا الشعارات "جــد" وطبقوها في
حياتهم اليومية.
ل ــم ن ـكــن لـنـحـتــاج إل ــى ت ـصــريــح م ـبــاشــر أو مـسـتـتــر لكي
نكتشف وجــود الفيل الــذي يشاركنا الغرفة الصغيرة ،فكل
المؤشرات تــدل على مضمون التصريح ،ومــن قبل أن تبدأ
إج ــازة األع ـيــاد الــوطـنـيــة ،فــإمــا ب ــاإلج ــازة أو بــدونـهــا سيتم
ترويض يومي األربعاء والخميس بالغياب ودون أن يسأل
أحد عن دوام األوالد ومستقبلهم الدراسي!! الشوارع خالية من
الزحمة المعتادة ونسبة الحضور في الوزارات والمؤسسات
الحكومية تحكي قـصــة ال ـمــدارس نفسها ألن الـتــامـيــذ لن
يسافروا إال برفقة آبائهم الموظفين.
هــذه الـظــاهــرة المتكررة مــن الـتــراخــي فــي االل ـتــزام ،كارثة
حقيقية إذا نظرنا إليها من عدة زوايا ألن محركات الغياب
أتــت مــن منابع المثل العليا ال مــن التالميذ الــذيــن يميلون
بحكم أعمارهم الصغيرة إلى اللعب والمرح ،ولكن ما الحل
إذا قــاد اآلب ــاء ثــورة الـغـيــاب؟ وكيف نتعامل مــع المدرسين
الــذيــن يطلبون مــن الـتــامـيــذ ع ــدم الـحـضــور؟ وكـيــف تسير
الدولة أعمالها وأصحاب شعارات حب الوطن ورفع الرواتب
يختفون مع أول هبة ريح؟
صـفــر الـحـضــور هــو نـفـســه صـفــر الـحـيــاء فــي ال ــدف ــاع عن
الغشاشين وال ـســراق والـمـتـجــاوزيــن وكــل الـنـمــاذج السيئة
في المجتمع ،صفر الحضور ليس سوى سوسة من جملة
الـســوس الــذي ينخر فــي أســاســات أي دول ــة ،ومــا حصل من
غياب جماعي عالجه لن يكون سهال بالتأكيد ولكنه ليس
ً
مستحيال أيضا ،فمن يتشطرون على القانون هنا نفسهم
يتحولون إلى أشخاص آخرين بمجرد نزولهم إلى أراضي
الدول التي ال تخلط الضحك واللعب والحب مع الجد.

من منا يعرف دعد؟

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

علي محمود خاجه

كانت أصعب مواقف بعد التحرير هي البحث عن األهل
والمعارف واألصحاب ممن انقطعت أخبارهم بالغزو سواء
من المغادرين ،وكم كانت الصدمات قاسية
من المرابطين أو ً
عندما يعلن أن فالنا شهيد أو أسير أو مفقود ال أثر له
فتختلط دموع وإحساسات فرحة التحرير بمشاعر وآهات
الفقد والخسارة والغياب.
األي ــام األول ــى الـتــالـيــة لتحرير الـكــويــت مــن ال ـغــزو الـعــراقــي
ً
ً
كانت فصال مثيرا في حياة الوطن ،خصوصا للصامدين في
الــداخــل ،إنـهــا فـتــرة يغفل عنها الـنــاس عند روايـتـهــم لتاريخ
الغزو والتحرير ،ويتجاوزونها بالرغم مما شهدته من أحداث
ًّ
مليا.
وتفاصيل تستحق الوقوف عندها
األي ــام األول ــى للتحرير شهدت غياب السلطة الحاكمة في
البالد قبل عودة الحكومة من الخارج ،واضطر الكويتيون إلقامة
النظام بأنفسهم عدة أيام بالتعاون مع قوات التحالف الداخلة
والجيش الكويتي ريثما تعود الحكومة وتباشر أعمالها ،ولما
عــاد الشيخ سعد العبدالله رئيس مجلس ال ــوزراء للوطن في
 1991-3-4أعلن الحكم العرفي في البلد (لثاني مرة في تاريخ
ً
الكويت) ،واتخذ من ديــوان "الشايع" في منطقة الشامية مقرا
للحكومة تدير أعمالها من خالله.
 ١٩٩١-٢-٢٨بعد التحرير بيومين محاولة اغتيال النائب
الوطني حمد الجوعان ،رحمه الله ،عندما أطلق عليه مجرم
مجهول الرصاص من مسدس كاتم الصوت في منزله في حادث
كئيب ألقى بظالل الشك والخوف على المجتمع.
األيام األولى شهدت انقطاع الكهرباء وشح المياه وانتشار
دخ ــان حــرائــق آب ــار الـنـفــط الـتــي فـجــرهــا ال ـغــزاة ،فـحــولــت نهار
الكويت إلى ليل دامس ،كما لوثت األجواء واختلطت باألمطار
التي كانت تهطل تلك الفترة فتصب علينا سوداء مدهنة أتلفت
السيارات والمنازل ومالبس الناس.
في تلك األيــام كانت المواد الغذائية نافدة ،ولم يتبق عند
الناس إال آخر ما ادخروه من أيام الغزو ،ثم فتحت لنا أبواب
ال ـ ـ ــواردات ال ـس ـعــوديــة فـغـمــرنــا الـخـيــر م ــن ك ــل ح ــدب وص ــوب،
ً
ً
واستعادت الجمعيات التعاونية عافيتها شيئا فشيئا مع
استمرار نشاط أبــرز شركتين في تاريخ الغزو (المطاحن و
.)KDD
في هذه األيــام كانت مخلفات الغزو من األسلحة والقنابل
وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات واألل ـ ـغ ـ ــام ت ـم ــأ ال ـ ـش ـ ــوارع وال ـ ـطـ ــرق وال ـ ـمـ ــدارس
والمؤسسات الحكومية وسواحل الكويت وصحراءها ،وظلت
ً
أسابيع وشهورا وسنوات حتى تم التخلص منها وتجميعها،
كما أن الوثائق العراقية ومستندات الغزو قد فاضت في كل مكان
حتى تجاوز ما ُجمع منها مئات اآلالف من األوراق والملفات
والخرائط.
كان الدخول للكويت بعد التحرير لغير العسكريين ولغير
ً
موظفي الحكومة الذين يتم استدعاؤهم صعبا ،وكذلك كان
ً
الـخــروج منها ممنوعا ،وإن لــم تخني الــذاكــرة فقد سمح لنا
بالخروج قبل رمضان الذي صادف  ١٨مارس  ،١٩٩١وقد أخذنا
ً
ً
مع بعض األصدقاء تصريحا مؤقتا للسفر من وزارة الداخلية
ً
التي اتخذت من نادي كاظمة مقرا لها بعد التحرير وسافرنا
إلى السعودية أياما قليلة ثم عدنا.
كــانــت أصـعــب مــواقــف بـعــد الـتـحــريــر هــي الـبـحــث عــن األهــل
والمعارف واألصحاب ممن انقطعت أخبارهم بالغزو سواء من
المرابطين أو من المغادرين ،وكم كانت الصدمات قاسية عندما
ً
يعلن أن فالنا شهيد أو أسير أو مفقود ال أثر له فتختلط دموع
وإحساسات فرحة التحرير بمشاعر وآهــات الفقد والخسارة
والـغـيــاب ،وخـفــف هــذه اآلالم وال ـجــراح ع ــودة آالف المعتقلين
الكويتيين مــن سـجــون الـعــراق بعد ثــورة الجنوب فــي مــارس
وأبريل .١٩٩١
في  ١٩٩١-٣-١٤الشيخ جابر األحمد ،رحمه الله ،يعود إلى
أرض الكويت لتكتمل أركــان القيادة السياسية ويبدأ الوطن
باسترداد عافيته قبل أن تحيط به األمراض الداخلية من جديد،
ويدخل في دوامة ما زلنا نعانيها إلى اليوم.
الغزو والتحرير راسخان في قلوب أهل الكويت وأذهانهم،
وك ـل ـمــا ت ـج ــددت ال ــذك ــرى ش ـكــرنــا نـعـمــة ال ـلــه سـبـحــانــه علينا
بالتحرير الكبير ،فالحمد لله أن أعاد لنا بالدنا وسلم لنا وطننا.
والله الموفق.

mulaifi70@gmail.com

a.m.khajah@gmail.com

هناك من قدم دمه فداء للكويت من مختلف األقطار
العربية وغير العربية ،فكل دول الخليج لها شهداء في
فترة الغزو ومن فلسطين واألردن وإيران ومصر ولبنان
أرواحهم حبا ً في الكويت ال أعرف
أيضا ،أبطال قدموا
ً
منهم سوى عدد محدود جدا جدا.

ريان بيرغ*

كيفية إعادة الديمقراطية إلى فنزويال
منذ إعالن خوان غوايدو تسلمه منصب رئيس فنزويال ،بذلت
ُ
ّ
لتدعم قيادته وترغم الدكتاتور
الواليات المتحدة قصارى جهدها
نيكوالس مادورو على الخروج من السلطة .فقد تعاونت الخزانة
األميركية مع حلفائها لقطع العائدات عن شركة التوزيع األميركية
«سيتغو» التابعة لشركة «نفط فنزويال» التي تديرها الدولة ،كذلك
فرضت عقوبات مالية كي ّ
تجمد أصول القادة الفاسدين ،سحبت
تأشيرات الدخول األميركية من مسؤولي النظام ،واعترفت بمن
عينهم غــوايــدو سـفــراء الحكومة المؤقتة فــي كــاراكــاس ،ونشرت
الـمـســاعــدة اإلنـســانـيــة الـتــي تـبــدو فـنــزويــا بــأمــس الـحــاجــة إليها
على طــول الـحــدود الكولومبية والـبــرازيـلـيــة بغية إيصالها إلى
الفنزويليين اليائسين.
ً
ً
رغم ذلك ،يبدو مادورو راسخا في منصبه ،متحديا التوقعات
المتفائلة (على طريقة بشار األس ــد) عــن أن أيــامــه مـعــدودة ،ففي
هذه المرحلة تخطى عدد الــدول التي تعترف بغوايدو (أكثر من
 )50عدد المنشقين الرفيعي الشأن ،ولم نشهد حتى اليوم الثورة
العسكرية التي يأملها صانعو السياسات األميركيون .وتشير
التقارير األولية إلى أن واشنطن تواصلت مع عدد من الجنراالت،
إال أن مسؤولي إدارة ترامب أنكروا عالنية هذه االستراتيجية كي
ال ُيتهموا بالتدخل في القوى األمنية.
صــار الـجـنــرال المتقاعد هــوغــو كــارفــاخــال ،ال ــذي وجـهــت إليه
الواليات المتحدة تهما بتهريب المخدرات ،المسؤول األكثر أهمية
الذي انشق عن مادورو ،ولكن مع ّ
تقدم األحداث ،من الضروري أن
ً
ّ
تركز تكتيكات الواليات المتحدة خصوصا على جذب مسؤولين
ً
عسكريين فنزويليين يملكون جنودا مقاتلين تحت قيادتهم .كذلك
على واشنطن أن تضمن مقاومة سياسيي المعارضة ميلهم إلى
القبول بخوض حوار مثمر مع النظام.
من الواضح أن غوايدو من جهته يدرك الدور العسكري في إبقاء
مــادورو في السلطة أو تنظيم عملية انتقالية إلــى الديمقراطية.
لذلك عقدت الجمعية الوطنية اجتماعات سرية مع المسؤولين
ً
ً
العسكريين واألمنيين وعــرضــت عليهم عـفــوا شــامــا عــن معظم
الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق اإلنسان ،لكن العفو وحده قد ال
ً
ً
ّ
يشكل حافزا كافيا بالنسبة إلى َمن يعملون بدافع الخوف والجشع.
ً
صحيح أن الصف األول في الجيش يبدو مواليا لمادورو في
الظاهر ،إال أن هذا األخير يدرك أنه ال يمكنه التعويل على الجزء
األكبر من القوى المسلحة ،فبعدما تحدت تظاهرات في الشارع
َّ
نظام مادورو في َ
يتصد الجيش النظامي
عامي  2014و ،2017لم
ً
مطلقا للمتظاهرين ،حتى مع ظهور عالمات االستنفاد على قوى
الحرس الوطني .وبما أن مــادورو يدرك أنه ال يستطيع االعتماد
على الجيش ،ويستخدم عصابات مسلحة ووحدة شرطة خاصة،
وقوات المهمات الخاصة ،ليرعب المجتمعات :تنفيذ مداهمات من
ً
باب إلى باب ،وإطالق النار عشوائيا على الناس ،واعتقال َمن ُيشتبه
في مشاركتهم في التظاهرات ،وقد عانت األحياء الشعبية الفقيرة
ً
ً
ّ
على جانب التلة ،التي شكلت سابقا حصنا لدعم الشافزية ،الوقع
األكبر لعملية القمع هذه.

يعكس االعتماد على قوات المهمات الخاصة تفاقم عدم الثقة بين
مادورو وقواته المسلحة ،ففي معظم الدول الدكتاتورية التي تواجه
تظاهرات واسعة النطاق ،يأتي وقت ُيصدر فيه الحاكم المستبد
األمر بسحق المنشقين ،وهنا ينشأ السؤال :هل يستخدم الجيش
القوة المميتة ضد متظاهرين أبرياء أم ّ
يحول بنادقه ضد الحاكم
المستبد نفسه؟ في الوقت الراهن ،يعفي نجاح جماعات متشددة
ُ
شبه عسكرية تــدعــى «كوليكتيفوس» وق ــوات المهمات الخاصة
مادورو من االعتماد على الجيش للبقاء في السلطة ،فمن الممكن
ّ
ألي عملية عصيان جماعية في صفوف الجيش أن تشكل إشارة
إلى ضعف مميت وتحفز انتفاضة.
عــاوة على ذلــك ،تصطدم مساعي الــواليــات المتحدة لتحفيز
عمليات االنشقاق بصعوبة كبيرة بسبب حلقة المراقبة الكوبية
التي تحيط بالجيش الفنزويلي والتي تتجسس على الجنود في
أصغر الرتب إلى أعلى القيادات ،وتحمل أدنى محاولة لالنشقاق
كلفة شخصية عالية للجندي وعائلته .نتيجة لذلك يدفع هذا الواقع
ّ
كــل َمــن يفكر فــي االنشقاق إلــى إصــدار إش ــارات كــاذبــة والمراوغة
عالنية ،مما يعني أن على الواليات المتحدة التنبه إلى أن الجنراالت
ً
الفنزويليين قد يكونون أكثر انفتاحا على االنشقاق مما توحيه
تصريحاتهم العلنية.
ً
ينبغي للواليات المتحدة أيضا العمل مع غوايدو والمعارضة
الستهداف جنراالت محددين بدل االعتماد على محاوالت االستمالة
الـعــامــة مــن خــال وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وفــي سعيه إلى
تسهيل عــودة سريعة إلى الديمقراطية ،يمكن للتدخل األميركي
أن يـقـ ّـدم ضمانات على عــدم تجاهل المطالبات بعدالة انتقالية
بالحرص على مواجهة اللصوص ،ومهربي المخدرات ،ومنتهكي
ً
حقوق اإلنسان األكثر سوءا العدالة.
ّ
مــن المهم أن نتذكر أن عــام  2019يشكل السنة األخ ـيــرة التي
سيتلقى فـيـهــا مـعـظــم ال ـج ـنــراالت الـفـنــزويـلـيـيــن بـعــض الـتــدريــب
العسكري من نظرائهم األميركيين ،فبعد هذا العام ،لن يصل إلى
هــذه المناصب إال ضـبــاط دربتهم كــوبــا فحسب ،لــذلــك قــد يكون
ً
الجنراالت األكبر سنا الذين يملكون روابط مع الواليات المتحدة
ً
أكثر انفتاحا على االنشقاق ،في حين أن نظراء هم الذين دربتهم
ً
كوبا سيكونون أكثر ميال إلى رفض إغراء مماثل.
ّ
ال تشكل حملة الواليات المتحدة للحض على االنشقاق دعوة
إلــى تنفيذ انقالب عسكري ،كما وصفها بعض اليساريين .على
ً
ً
ً
ً
العكس تمثل اعترافا صريحا بأن الجيش يؤدي دورا أساسيا في
تحديد ما إذا كانت رئاسة غوايدو الدستورية ستنجح في تسهيل
عملية انتقال سلمية .لــن تساعد ا لــوال يــات المتحدة المعارضة
على االتخاذ من االنشقاق وسيلة لتحقيق النصر ،غير أن الجهود
الحثيثة الستمالة الجنراالت قد تزعزع الوضع القائم كفاية وتؤدي
ً
ً
دورا حاسما في دفع البلد نحو عملية انتقال إلى الديمقراطية ،فقد
ُ
خاطرت واشنطن بالكثير بوضع ثقتها في غوايدو ،لذلك ال يعتبر
ً
الفشل خيارا في هذه المرحلة.
* «ريل كلير ورلد»

في كل مناسبة أو ذكــرى مرتبطة بالوطن وتحديدا تلك
المتعلقة بالغزو العراقي والتحرير ،تجتهد وسائل اإلعالم
في تغطية الحدث واسـتــذكــاره من زوايــا مختلفة ،كتوثيق
األحـ ــداث الـسـيــاسـيــة مــن ش ـهــود عــاصــروهــا أو أدوا أدوارا
مختلفة خاللها ،أو من خالل التركيز على بطل أو مجموعة
أبطال قاوموا المحتل بمختلف الوسائل والطرق فتخلدت
أعمال بعضهم وتالشت بطوالت آخرين لألسف.
فــي كــل عــام وفــي كــل مناسبة وطنية تتكرر تلك الــزوايــا
اآلنف ذكرها إعالميا بإخراج جديد أحيانا وبإعداد مختلف
يعتمد على «شطارة» منتج العمل ومنفذيه ،وهو أمر مقدر
ومهم ومطلوب بال شك.
إال أن هناك زاوية ال أفهم لماذا يتم تجاهلها حين الحديث
عن تلك المحنة التي عاشتها الكويت ،وأعني هنا تحديدا
ً
أبـطــاال شهداء قدموا أرواحـهــم للكويت على الرغم من عدم
انتمائهم إلى الكويت بالجنسية إال أنهم خاطروا وغامروا
في مختلف االتجاهات خدمة للكويت وشرعيتها ودفاعا
عن حقها المغتصب.
م ــن الـبـطــولــي ج ــدا أن ي ـقــوم أب ـن ــاء ال ـكــويــت بــالــدفــاع عن
بلدهم الــذي ينتمون إليه ،فيحفزهم هذا األمــر على بذل ما
في وسعهم لحمايته والذود عنه بمختلف األشكال التي قد
تكلفهم حياتهم ،تلك بطولة بكل تأكيد ،لكن ما أعتبره أكبر
وأجمل هو أن يبذل ذلك العطاء نفسه شخص ال ينتمي إلى
الكويت بــاألوراق الرسمية ،وهو يعلم جيدا في تلك الفترة
وأعني فترة الغزو أنه ال يوجد أي مغريات شخصية تدفعه
لخدمة الكويت ،كل ما في األمر هو ٌ
حب خالص ألرض ليست
هــي أرض ــه حسب األوراق الرسمية إال أنــه ورغ ــم ذلــك يقدم
روحه فداء لها.
وأنا شخصيا وعلى الرغم من اطالعي واهتمامي المعقول
بكل من خدم الكويت في تلك الفترة فإني ال أعرف إلى اليوم
تحديدا عدد من قدموا أرواحهم للكويت من غير الكويتيين
أو أسمائهم إال عــددا محدودا جدا منهم ،وهو ما يعني أن
هناك خلال كبيرا في تسليط الضوء على هؤالء األبطال وعلى
عطائهم للكويت في تلك الفترة.
فهناك من قدم دمه فداء للكويت من مختلف األقطار العربية
وغير العربية ،فكل دول الخليج لها شهداء في فترة الغزو
ومن فلسطين واألردن وإيــران ومصر ولبنان أيضا ،أبطال
قدموا أرواحـهــم حبا في الكويت ال أعــرف منهم ســوى عدد
محدود جدا جدا.
أحمد محمود محمد الحطاب مصري الجنسية يبلغ من
العمر  ٢٨عاما ،قام بمقاومة المحتلين باإلضافة إلى تقديم
المساعدات للمرابطين في الكويت قبل اعتقاله ،واجه أقسى
يش بأحد ،عثر على رفاته في  ٢٠٠٣ودفن
أنواع التعذيب ولم ِ
في الكويت التي أصر على البقاء فيها.
دعد عمر أنيس الحريري لبنانية ساهمت في عمليات ضد
قوات االحتالل باإلضافة إلى نقل وتوزيع األسلحة ،عثر على
رفاتها عام  ٢٠٠٣وتبين لفرق البحث أنها أعدمت بطلقة في
الرأس ،فمن منا يعرف دعد؟
ه ــؤالء وغـيــرهــم أب ـطــال قــدمــوا أرواح ـه ــم لـلـكــويــت ونحن
ال نعرفهم رغــم كل ما بذلوه من أجــل الكويت ،وال نجد من
يذكرهم في مناسبات الوطن الــذي ضحوا ألجله وهــو أمر
غير مقبول أبدا.

ضمن نطاق التغطية:
لم أتطرق في هذا المقال للشهداء األبطال من غير محددي
الجنسية ألنني مقتنع تماما بأنهم بذلوا أرواحهم لوطنهم
الكويت الذي لم يعرفوا سواه وطنا ،فلذكراهم الخلود.

ةديرجلا
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مؤتمرات

الكويت في قلب مؤتمر دولي عن تأثير
التغير المناخي على السياسة واألمن
أزمة العراق وتبدل مستوى المتساقطات وتحلية المياه وتداعيات االنتقال إلى الطاقة المتجددة عناوين لمخاطر مقبلة
تحول التغير المناخي إلى عنوان أساسي على جدول أعمال صانعي القرار
حول العالم ،فالظواهر المناخية الغريبة التي نشهدها والمرشحة للتصاعد
باتت ضمن العوامل المحركة للمشهد السياسي ،وتطرح تحديات أمنية
على المجتمعات المعاصرة مواجهتها .هذا ما حاول المؤتمر الرابع لمبادرة
 ،planetary security conferenceالذي انعقد في الهاي ،بحضور
«الجريدة» ،اإلجابة ًعن بعض جوانبه من خالل اإلشارة إلى مصادر الخطر ،وما
يمكن فعله استباقيا للحد منه ثم في مرحلة أخرى التكيف معه.
الهاي ـــ شربل بركات

الخبراء يتوقعون
ُّ
تضرر عجلة
التنمية جراء ظاهرة
تبدل مستوى
المتساقطات إذا
لم تتوافر حلول
استباقية

ً
ً
يحتل مفهوم التغير المناخي ،يوما بعد يوم ،حيزا
ال بأس به في اللغة واألدبيات السياسية بعد أن انتقل
اهتمام الخبراء من محاولة استشراف المالمح البيئية
لهذا التغيير وتبين أنه أمر فائق الصعوبة والتعقيد،
ً
إلى محاولة رصد انعكاس ما نشهده فعال من ظواهر
مناخية غريبة بدأنا نتلمسها لمس اليد في كل مكان
عـلــى األوض ـ ــاع الـجـيــوسـيــاســة ،وإمـكــانـيــة أن يكون
ً
االضطراب المناخي في السنوات المقبلة عامال ،إن لم
نقل العامل األهم ،في إحداث اضطراب سياسي أو أمني
إلى جانب الضرر االقتصادي المؤكد.
هذا العنوان العريض كان موضوع المؤتمر الرابع
لمبادرة  ،planetary security conferenceالذي انعقد
في الهاي بهولندا ،بين  ١٩و ٢١فبراير ،برعاية وزارة
الخارجية الهولندية وبالتعاون مع عدة مؤسسات
دولية بينها مركز ،)KAS( Konrad Adenauer stiftung
االلماني الدولي ومقره بروكسل ،ولديه مكاتب وبرامج
إقليمية في آسيا وإفريقيا والشرق األوسط وأوروبا.

دعوة للتكيف
إلى جانب عدد واسع من الخبراء وعلماء البيئة،
والفعاليات األمنية والدبلوماسية والعسكرية بينها
قــائــد الـجـيــش ال ـهــول ـنــدي ال ـســابــق ،ومتخصصون
ومعنيون بالقطاعات المتشعبة لعنوان المؤتمر،
شــاركــت "الـجــريــدة" بــدعــوة مــن  KASكــواحــدة مــن 15
وسيلة إعالم دولية مدعوة إلى تغطية المؤتمر ،الذي
ألقت وزيــرة التجارة والتعاون الدوليين الهولندية
سيغريد كاغ كلمة مؤثرة ودقيقة في افتتاحه ،دعت
فيها إلى إبقاء زخم التحركات األممية لمحاولة تخفيف
حدة خطر التغير المناخي المحدق بالبشرية جمعاء،
واألهم من ذلك بدء التحرك للتكيف مع ما هو مقبل ولم
يعد باإلمكان إيقافه.

بغداد نقطة ساخنة
العراق أدرج في المؤتمر على الئحة صغيرة من
الدول التي صنفت من النقاط الساخنة عالية المخاطر
على المستوى الدولي فيما خص المناخ.
يعود ذلك إلى أزمة مياه متصاعدة ألسباب يؤكد
الخبراء أنها مرتبطة مباشرة بظاهرة التغير المناخي
والتصحر ،مضاف إليها تداعيات عقود من الحروب
دم ــرت الـبـنـيــة التحتية بشكل شـبــه ت ــام ،وضـغــوط
النازحين الفارين من محافظاتهم بعد حرب "داعش"
على المدن والبلدات التي فروا إليها ،كل ذلك في ظل
فشل سياسي ببناء مؤسسات قادرة على إدارة موارد
الدولة بفعالية.
وفــي مشهد يظهر جدية مــا يعانيه الـعــراق على
المستوى البيئي ،اعتذر وزير الموارد المائية العراقي
عن عدم حضور المؤتمر في اللحظة األخيرة لمعالجة
أزمة في سد الهويزة بالبصرة ،وتمثل بالسفير العراقي
بـهــولـنــدا هـشــام الـعـلــوي ال ــذي ألـقــى كلمة أق ــر فيها
بالوضع المائي والبيئي الخطير في البالد.

 ٤محاور تعني الكويت

حركة «السترات
الصفراء» في فرنسا
أظهرت بشكل
فاقع ُّ
تسبب التغير
المناخي وبعض
الحلول المقترحة
للحد منه في
أزمة العراق والمنافذ
اضطرابات سياسية
ألنها إحــدى النقاط المستقرة التي تمتلك موارد
ً

على الــرغــم مــن أن الكويت لــم تكن بين العناوين
الرئيسية لهذا المؤتمر ،فإنها حضرت فــي كلمات
المتحدثين وورش العمل المتنوعة ،ألسباب يمكن
تلخيصها بأربع محاور أو نقاط ،هي أزمة مياه العراق،
والـتــأثـيــر السياسي لتبدل مستوى المتساقطات،
وتحدي تحويل تحلية المياه إلى قطاع عامل بالطاقة
الـمـتـجــددة ،بــاإلضــافــة إلــى مخاطر االنـتـقــال للطاقة
المتجددة والمستدامة والنظيفة.

كبيرة ،ونـظــرا إلــى قربها من المحافظات
الـجـنــوبـيــة ال ـعــراق ـيــة،
تـجــد الـكــويــت نفسها
ف ــي ق ـلــب أزمـ ــة الـمـيــاه
العراقية.
كـيــف تنعكس هــذه
األزم ـ ـ ــة ع ـلــى ال ـكــويــت؟
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــات
الـمـطــروحــة تـتـفــاوت من
الكارثية إلى المتشائمة
ً
بحذر ،لكن أكثرها هدوءا
هــو السيناريو المشابه
لما حدث الصيف الماضي
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة ،عـ ـن ــدم ــا
أغـلــق محتجون عــراقـيــون
غاضبون من ارتفاع ملوحة
الـمـيــاه وان ـق ـطــاع الـكـهــربــاء
فــي عــز الـحــر ،منفذ سفوان
ف
ال ـحــدودي مــع الـكــويــت ،قبل
ي العراق األمط
عرضه الوفد ار تنخفض وال
ح
را
رة
ت
رت
فع
وفق جدول أن تتدخل الحكومة العراقية
الحكومي العر
اقي في المؤتمر

سيغريد كاغ وزيرة التجارة والتعاون الدوليين الهولندية في افتتاح المؤتمر
المركزية بسرعة قياسية لمنع ذلك ،لما يمثله من خطر
على البلدين.
أصحاب السيناريوهات الكارثية طرحوا تساؤالت
عن قدرة بغداد على التحكم بالمعابر الحدودية في
حال انفالت األزمة أو في حال حصول انهيار بيئي،
كذلك حول إمكانية انخفاض في قــدرة الكويت على
المبادرة بسخاء كما فعلت الصيف الماضي في تقديم
مساعدات عاجلة للعراقيين.
أما السيناريو األكثر سوداوية ،فهو تدفق نازحين
ً
عراقيين إلى الحدود بين البلدين ،نظرا إلى أن إيران
تواجه أزمــة مياه مشابهة بل قد تكون أكثر فداحة،
وتركيا في حالة استنفار عسكري دائمة على الحدود،
والـعــراقـيــون يشعرون أنـهــا معنية بأزمتهم بسبب
ً ً
تحكمها بالسدود ،وسورية ال تعتبر مــاذا آمنا أو
ً
منقذا لهؤالء ،كما يصعب عليهم الوصول إلى الحدود
السعودية أو األردنية حيث عليهم اجتياز مسافات
طويلة في قلب بادية األنبار الصحراوية الشاسعة
غير الـمــأهــولــة ،مما يجعل الكويت المنفذ الوحيد
المتاح لهم.
هذا السيناريو ،رغم أنه موغل في االفتراض كما في
التشاؤم ،يطرح تحديات أمنية وسياسية ودبلوماسية
وإنسانية هائلة على الكويت التي وضعت بالفعل
ً
خططا لمواجهة حاالت طارئة من هذا النوع لكن يبقى
السؤال إذا كانت هذه الخطط كافية أم ال؟

الصين وصلت إلى
قناعة بأن مكافحة
التغير المناخي
مسألة أمن قومي
توازي أهمية بناء
اقتصاد قوي

«تنظيف» تحلية المياه
الـكــويــت إح ــدى ال ــدول الـتــي تعتمد بشكل واســع
على تحلية المياه لتأمين اإلم ــدادات للسكان ،كذلك
ً
هــي واح ــدة مــن أكثر الـبـلــدان استهالكا للمياه على
مستوى الفرد.
موضوع التغير المناخي يطرح تحديات على عملية
تحلية المياه كما شرح د .جواد الخراز ،من مركز الشرق
األوسط ألبحاث تحلية المياه ،وهو مركز أبحاث دولي
مقره سلطنة عمان في محاضرة استضافتها منظمة
 KASفي إطار فعاليات المؤتمر.
ارت ـف ــاع مـسـتــوى الـبـحــر ،ونـقــص ال ــوق ــود ،وتـبــدل
مستوى المتساقطات هي بعض العوامل التي تؤثر
ً
على قطاع التحلية ،الــذي يعتمد حاليا بشكل كبير
على الطاقة المولدة من وقود أحفوري .يوصي الخراز
بعملية صعبة لكنها ضرورية لتحويل قطاع تحلية
المياه إلــى قطاع نظيف ومستدام قــادر على العمل
بالطاقة المتجددة في ظروف مناخية متنوعة.

المتساقطات كصاعق تفجيري
في نقاش بإحدى ورش العمل ،وضعت على مائدة
التشريح الـتــأثـيــرات السياسية المتوقعة لظاهرة
ت ـبــدل مـسـتــوى الـمـتـســاقـطــات ،وه ــي إح ــدى ظــواهــر
التغير المناخي تصيب
ً
خصوصا الدول الواقعة
على البحر مثل الكويت
ً
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـلـ ــك خ ـ ـطـ ــا
ً
ساحليا يصل إلى 500
كيلومتر.
وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات ال ـت ــي
شهدتها الكويت هذا
ال ـش ـت ــاء ك ــأح ــد األم ـث ـل ــة ،على
إمكانية أن تـضــاف الـعــوامــل المناخية على الئحة
القضايا "التفجيرية" أو "الـتــأزيـمـيــة" على الساحة
السياسية ،بين الحكومات والمعارضة ،أو كموضوع
شعبوي للتداول االنتخابي واالستقطاب أو االستغالل
والتجاذب ،بالتالي يمكن أن يتحول إلى صاعق قد
ً
يفجر أوضاعا سياسية أو اجتماعية متأزمة.
البحث تطرق إلى ضرورة أن تبدأ الدول المعرضة
لتبدل بمستوى تساقط األمطار ،بالتفكير في كيفية
تطوير بنيتها التحتية الستيعاب هذا التغير بهدف
التكيف معه.
لكن األمر ال يقتصر على تطوير البنية التحتية أو
حتى تصميمها من جديد ،فيجب إعادة النظر باألسس
والمبادئ الهندسية وراء تصميم المنازل والمشاريع
الصناعية والمباني الحكومية والمراكز الصناعية
والتجارية وضــرورة إعداد كادر بشري للتعامل مع
كل أوجه هذا المستجد.

التنمية والتجربة السنغافورية
هل يؤثر تبدل مستوى تساقط المطر على مشاريع
التنمية؟ الـخـبــراء الــذيــن شــاركــوا فــي ه ــذا المؤتمر
التحذيري ،توقعوا أن تتضرر عجلة التنمية بهذا
ً
القدر أو ذاك ،خصوصا إذا لم يسارع القطاع الحكومي
والقطاع الخاص إلى وضع هذا األمر على أجندتهم
وابتكار حلول استباقية.
الجانب اإليجابي ،أنه في حال تداركت الحكومات
المعنية موضوع تبدل مستوى المتساقطات وعملت

التراث والحلول المتفاوتة
رب ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـ ـكـ ـ ــون اله ـ ـ ــاي
المدينة األول ــى في العالم
الصديقة للبيئة وهولندا
ال ــدول ــة األك ـث ــر ري ــادي ــة في
مـ ـج ــال ال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـبــدي ـلــة
والمتجددة ،لكن كــان هناك
إجـمــاع فــي المؤتمر على أن
ال ـجــاهــزة وال ـم ــوح ــدة ليست
الـ ـحـ ـل ــول
كافية للتعامل مع هذا التحدي غير التقليدي ،وأنه
على كل دولة أن تقارب هذا الخطر من زاوية أولوياتها
وحساسياتها االجـتـمــاعـيــة والــديـنـيــة والسياسية
للتوصل لحلول مبتكرة.
المشاركون في المؤتمر اقترحوا باإلجماع ضرورة
توسيع النقاش العام إلبقاء موضوع التغير المناخي
في قمة جدول عمل صانعي القرار ،وضرورة أن تبادر
الحكومات المسؤولة إلــى رصــد ميزانيات لتمويل
مجموعات "الثينك تانك" ومؤسسات األبحاث المعنية
بالمناخ والطاقة واألمن واالجتماع.
العودة إلى التراث واستمداد الوحي منه ،قد يكون
أحــد الـمـســارات اإليجابية ،بالنظر إلــى أن األقدمين
تعلموا عبر سنوات طويلة كيفية التأقلم والتكيف مع
تقلبات المناخ وهكذا صمدوا .هذه المعرفة القديمة
الصديقة للبيئة يمكن تطويرها وإدخال مواد جديدة
وعصرية عليها وربما المضي بها خطوات أبعد من
خالل استخدام المعارف الحديثة لتعزيز وضمان أن
تكون منتجة وفعالة.

هناك قناعة بأن
فرض مزيد من
الضرائب ورفع
الدعوم الحكومية
الحل قد يكون مشكلة!
لدفع السكان إلى
التحديات التي يطرحها موضوع التغير المناخي
مزيد من المسؤولية كبيرة ومعقدة إلى درجة أن تقديم حل لمسألة محددة
قد يتسبب بعقدة في مسألة أخ ــرى .إحــدى ورشــات
هي سياسة عالية
المؤتمر بحثت المخاطر المحتملة لتبديل النظام
من استخدام الطاقة األحفورية إلى الطاقة المتجددة.
المخاطر

نحو سياسة بيئية مسؤولة في الكويت
تزامنت أعمال مؤتمر الهاي مع دخول محطة
الشقايا للطاقة المتجددة الخدمة بالكويت،
في إعالن كويتي جريء عن السعي نحو طاقة
المستقبل المتجددة.
بعض الخبراء العرب الذين التقتهم "الجريدة"
في كواليس المؤتمر أشادوا بهذه الخطوة ،لكنهم
دعــوا الكويت إلــى اعتماد مزيد من التشريعات
والـسـيــاســات البيئية الـمـســؤولــة ،خصوصا أن
الـمــؤشــرات الدولية ال ت ــزال تصنف الكويت من
الــدول المتوسطة والضعيفة في اعتماد الطاقة
المستدامة.
وخــال افتتاح الشقايا ،كشفت الحكومة عن
توجه إللزام المقاولين بتوفير الطاقة المتجددة
بما ال يقل عن  10في المئة من استهالك أي مبنى،

على فهمه من خالل الدراسات واالستشارات ،وتعاونت
مــع منظمات العمل البيئي كشريك أو حليف يجب
استمالته ال عزله ،يمكن أن تتحول هــذه النقمة إلى
نعمة.
جرى التطرق في هذا المجال إلى تجربة سنغافورة
التي رفعت شعار "التقاط كل قطرة ماء" بعد استقاللها
فــي ستينيات ال ـقــرن الـمـنـصــرم ،وأصـبـحــت مجمل
عملية الـبـنــاء مــن طــرقــات وشـبـكــات ص ــرف صحي
ومنازل وأبنية مصممة لتخدم هذا الشعار وفق أسس
توجيهية تضعها السلطات بالتعاون مع المجتمع
العلمي ،كما شرح بون كينغ وانغ ،مدير معهد كوان يو
للمدن المبتكرة ،في جامعة سنغافورة للتكنولوجيا
والتصميم في ورشة عمل استضافتها منظمة . KAS

وج ــددت االل ـتــزام ببلوغ نسبة  15فــي المئة من
الطاقة المتجددة بحلول  ،٢٠٣٠وهو ما حاز كذلك
إشادات في كواليس المؤتمر.
يبقى أنه على الكويت ،وفق نصيحة الخبراء،
أن تختار بين تسريع الخطوات نحو التحول إلى
بلد يعتمد سياسات بيئية مسؤولة ،وبين تحويل
ركيزة "بيئة معيشية مستدامة وبرنامج توظيف
الطاقات المتجددة" ،وهي إحدى الركائز السبع
لخطة التنمية ،إلى قلب وروح "الكويت الجديدة".
يقال إن "النقاش الوحيد المهم هــو النقاش
االقـ ـتـ ـص ــادي" ،وإذا ص ــح ذلـ ــك فـ ــإن االسـتـثـمــار
بالطاقة الـمـتـجــددة هــو استثمار مضمون في
طاقة المستقبل.

إحدى ورش العمل خالل المؤتمر

المخاطر تشمل اضـطــرابــات داخلية واجتماعية
وسياسية داخل كل دولة ،أو حتى صدام إقليمي كما
نــرى تصاعد التوتر المائي بين إيــران وأفغانستان
وباكستان والعراق ،وبين تركيا والعراق ،وكذلك بين
مصر وإثيوبيا والسودان.

«السترات الصفراء» والضرائب
ال ـم ـثــال ال ـفــاقــع لـلـحـلــول الـبـيـئـيــة ال ـتــي تتسبب
بمشكالت سياسية داخلية ربما أكبر من المشكلة
الرئيسية ،ظاهرة السترات الصفراء في فرنسا التي
رفعت بطاقة صفراء ثم حمراء للرئيس إيمانويل
ماكرون.
الرئيس الـشــاب ال ــذي هــزم اليسار واليمين في
االنتخابات الرئاسية ببرنامج تقدمي على الصعيد
ً
البيئي ،وجد نفسه مجبرا على التراجع عن فرض
ضــرائــب على الــوقــود األح ـفــوري ،وهــو كــان يعتبر
أحد البنود المهمة والسهلة على أجندته البيئية.
األمر لم يتوقف هنا ،اجبر المتظاهرون ماكرون
الذي يميل إلى كبح الدولة االجتماعية ،على االلتزام
بـتـقــديـمــات اجـتـمــاعـيــة إضــافـيــة فــي حـيــن وضعت
أجندته البيئية على الرف.
ّ
وف ــي دل ـيــل عـلــى جــديــة الـتـهــديــد ،ح ــذر مــاكــرون
خالل األزمة من حرب أهلية كما دعا متظاهرون إلى
إسقاط النظام العام.
في هذا اإلطار ،أجمع المؤتمرون على أن دعوات
ال ـج ـمــاعــات الـبـيـئـيــة ال ـم ـت ـشــددة ل ـفــرض مــزيــد من
ال ـضــرائــب عـلــى ال ــوق ــود األحـ ـف ــوري وع ـلــى ال ـمــواد
االستهالكية الضارة بالبيئة وإلغاء الدعم الحكومي
عن المياه والكهرباء والوقود لدفع السكان إلى الحد
مــن تـبــذيــرهــا ،هــي دع ــوات عالية المخاطر ويجب
دراسـتـهــا ومناقشتها بـهــدوء وفــق مـبــدأ كــل حالة
بحالتها ومن دون أي خلفيات آيديولوجية.

ضرورة إبقاء التعبئة
في كلمتها أمام المؤتمر شددت وزيرة التجارة
والتعاون الدوليين الهولندية سيغريد كــاغ على
عبارة/مفهوم أن "التغيير المناخي هو فعل ناتج
عن عمل اإلنسان".
يــرفــع الـخـبــراء هــذه الـعـبــارة بــوجــه المتشككين
بنظرية التغير المناخي ،وهم طيف واسع يتدرج
مــن شريحة المحافظين الدينيين الــذيــن يــرون أن
كل فعل إنما هو فعل الخالق وأن التغير المناخي
ً
إن ـمــا هــو إرادة إلـهـيــة يـجــب الـتـسـلـيــم ب ـهــا ،م ــرورا
بمستثمرين ومؤسسات اقتصادية عمالقة "تتنفس"
الوقود األحفوري وعمليات إنتاج متكاملة متمحورة
حول هذا الوقود المتهم األول بإثارة ظاهرة التغير
المناخي.
هذه الخالفات العميقة داخل المجتمع أوصلت
سياسيين رافضين لنظرية التغير المناخي مثل
الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى السلطة ،بينما
عمق النزاع الحزبي الهوة مما أثر باإلجمال على
درجــة الـتــزام الحكومات باتفاقية باريس الملزمة
التي وقعت في  ٢٠١٥وتهدف الى احتواء االحترار
العالمي ألقل من درجتين والسعي إلى ّ
حده في 1.5
ً
درجة ،خصوصا بعد انسحاب واشنطن منه.
لكن رغم العراقيل ،يبدو أن أوروبا ومعها الصين،
ّ
الملوث األكبر إلى جانب الواليات المتحدة وصاحبة
االقـتـصــاد الثاني فــي الـعــالــم ،سـتــواصــان التحرك
لمكافحة التغير المناخي.
وإذا كــانــت أوروب ــا تــرتـكــز فــي موقفها هــذا إلــى
تقاليد عريقة في حماية البيئة ،فالمثير هو تراجع
الواليات المتحدة عن التزامها البيئي مقابل تزايد
وعي الصين بأن مكافحة التغيير المناخي والمضي
بسياسات تحمي الكوكب ،إنما تعني حماية األمن
االجتماعي والصحي والعسكري والسياسي للصين
نـفـسـهــا ،وه ــو بــأهـمـيــة ب ـنــاء اق ـت ـصــاد ق ــوي يــؤمــن
حاجيات مليار و ٣٠٠ألف نسمة.
لكن واشنطن لم تدخل النفق المظلم بالكامل،
ً
ً
أخيرا عاد الحديث في العاصمة األكثر نفوذا على
المسرح الدولي ليرتفع عن التغيير المناخي بدفع
من مجموعات ديمقراطية من أعضاء الكونغرس
لتعيد سياسات الرئيس ترامب البيئية بما فيها
رفع الحظر عن استخدام الفحم الحجري إلى حيز
النقاش العام ،وذلك قبل نحو عام على قمة المناخ
التي ستنعقد هذه المرة على التراب األميركي في
نيويورك عام .٢٠٢٠
حتى موعد قمة نيويورك ستكون هناك زحمة
من المؤتمرات المعنية بالبيئة والتغير المناخي
ل ـص ـيــاغــة ق ــوائ ــم بــال ـم ـطــالــب ،ك ــذل ــك رسـ ــم سـقــوف
لـلـقـمــة ،وال ـكــويــت مــدعــوة إل ــى ع ــدد كـبـيــر مــن هــذه
المؤتمرات سواء من خالل وسائل إعالمها وخبرائها
و مـســؤو لـيــن حكوميين أو عـبــر ناشطين بيئيين
ومبدعين ومبتكرين في كل القطاعات.

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.275

5.538

4.791

ً
الصناديق المحلية تؤسس خارجيا ...بمزايا وتسهيالت
2.475 2.894 3.295

• األمر يستلزم إعادة النظر في متطلبات منح التراخيص وشروط التأسيس المحلي
• شركات استثمارية كويتية كبرى لديها استثمارات تتجاوز ملياري دوالر في جزر الكايمن
عيسى عبدالسالم

المنافسة على اجتذاب
الصناديق االستثمارية خالل
الفترة الحالية بدأت تزيد،
في الوقت الذي تسعى دول
مجاورة ،بما في ذلك البحرين
والسعودية ،إلى تطوير
قطاعاتها المالية.

اتـ ـجـ ـه ــت بـ ـع ــض ش ــرك ــات
االسـتـثـمــار ،خ ــال الـسـنــوات
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى ت ــأسـ ـي ــس
صناديق فــي دول مثل جزر
الـكــايـمــن ونـيـجــرســي ،أو في
دول أ خ ــرى دا خ ــل المنطقة،
ألنـهــا أق ــل سـهــولــة مــن حيث
الـشــروط واألط ــر التنظيمية
التي تسمح بإطالقها ،األمر
الذي يستلزم اعادة النظر في
مـتـطـلـبــات مـنــح الـتــراخـيــص
و ش ــروط تأسيسها محليا،
للدخول على خطة منافسة
مع هذه الدول ،وإقناع المزيد
م ــن ه ــذه ال ـص ـنــاديــق ف ــي أن
تتخذ من الكويت مقرا لها.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
لـ ـ ـ ـ "ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــر يـ ـ ــدة" إن ه ـي ـئ ــات
تنظيمية فــي دول بمنطقة
ً
الـخـلـيــج اتـجـهــت أخ ـي ــرا الــى
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ج ـ ــذب ال ـم ــزي ــد
مـ ـ ــن تـ ــأس ـ ـيـ ــس الـ ـصـ ـن ــادي ــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،فـ ــي مـسـعــى
إلقناع المزيد من الصناديق
ب ــأن ت ـت ـخــذ م ــن ال ـب ــاد مـقــرا
ل ـه ــا ،ف ــي م ــواج ـه ــة مـنــافـســة
على النشاط من دول أخرى
في المنطقة.

وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ع ـلــى
ضــرورة العمل على تسهيل
ع ـم ـل ـيــة تــرخ ـيــص ص ـنــاديــق
االس ـت ـث ـم ــار لـ ــدى ك ــل مـنـهــا،
ح ـت ــى ال ي ــواج ــه ال ـص ـن ــدوق
الـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ــرخـ ـي ــص
مــن جهة واح ــدة قـيــودا على
ال ـك ـي ـف ـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ـنــه بـهــا
الترويج والبيع فــي مناطق
ودول أخـ ـ ــرى ،م ـمــا يـتـسـبــب
في تباطؤ عملية التأسيس
وس ـ ـهـ ــولـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح وحـ ــريـ ــة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل داخـ ـ ــل
األسـ ــواق الـمـحـلـيــة ،مــادامــت
ت ـس ـت ـل ــزم ح ـ ـصـ ــول ش ــرك ــات
االسـتـثـمــار الـمــؤسـســة لهذه
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق عـ ـل ــى م ــوافـ ـق ــة
هيئة أسواق المال لتأسيس
صندوق في جزر الكايمن أو
سواها ،قبل تأسيسه بالفعل،
مشيرة الى أن هيئة األسواق،
ومن خالل األطر التنظيمية
ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة
الماضية ضمن القانون رقم
 7لعام  2010قطعت الطريق
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تلتف
على اإلج ــراء ات في الكويت،
بحجة أن عملية التأسيس

في الخارج اسهل من الداخل.
وتوقعت أن الفترة المقبلة
س ـت ـش ـهــد زيـ ـ ــادة ف ــي عـمـلـيــة
تأسيس صناديق االستثمار
في جزر الكايمن وغيرها من

ال ــدول ،األمــر الــذي يدفع الى
ضرورة العمل على تشجيع
الشركات األجنبية المرخصة
فـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
الــدول األخــرى على االنتقال

للعمل في السوق الكويتي.
وأشارت إلى أن المنافسة
عـ ـل ــى اجـ ـ ـت ـ ــذاب ال ـص ـن ــادي ــق
خ ــال الـفـتــرة الـحــالـيــة بــدأت
تزيد في الوقت الذي تسعى

ف ـيــه دول مـ ـج ــاورة ،ب ـمــا في
ذل ــك الـبـحــريــن وال ـس ـعــوديــة،
إل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر قـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــا
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر إصـ ــاحـ ــات
تنظيمية وخطوات اصالحية

مكاسب للبورصة ...والسيولة  26مليون دينار

أخبار الشركات
 1.99مليار دوالر رأسمال «األهلي
المتحد» بعد التعديل

استقالة الصالح من «أم
القيوين لالستثمارات»

أفاد البنك األهلي المتحد بأنه تم تعديل رأس
الـمــال الـصــادر والـمــدفــوع إلــى  1.99مليار دوالر،
وب ـل ــغ عـ ــدد األسـ ـه ــم ال ـ ـصـ ــادرة وال ـم ــدف ــوع ــة بـعــد
التعديل  7.97مليارات سهم ،استنادا الى موافقة
الجمعية العامة غير العادية للبنك والمنعقدة
بتاريخ  29مارس  ،2018والخاصة بإصدار 150
صاف بقيمة اسمية قدرها 25
مليون سهم عادي
ٍ
سنتا للسهم الواحد ،بغرض تخصيصها لنظام
شراء األسهم االجباري وشراء األسهم االختياري.

ذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــة أم
ا لـقـيــو يــن لالستثمارات
الـعــامــة أن عـبــدالــرحـمــن
ا لـصــا لــح قــدم استقالته
مـ ـ ــن ع ـ ـضـ ــويـ ــة م ـج ـل ــس
ادارة ا ل ـشــر كــة ،ا عـتـبــارا
من .2019/2/20

«أسمنت الخليج» تخسر
 2.7مليون دينار
بلغت خسائر شركة أسمنت الخليج 2.7
مليون دينار ،بمقدار  0.003فلس للسهم،
خــال الـفـتــرة المنتهية فــي ،2018/12/31
مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة  3.34ماليين
دينار بواقع  0.004فلس للسهم في .2017

أعلنت شركة أسمنت الكويت صدور حكم محكمة التمييز
فــي االستئناف ا لــذي تقدمت بــه على الحكم ا لـصــادر ضدها
لمصلحة الهيئة العامة للصناعة.
وقالت الشركة إن منطوق حكم «التمييز» جاء بقبول الطعن
ً
ش ـكــا وف ــي ال ـم ــوض ــوع بــرف ـضــه ،م ــع إلـ ــزام شــرك ـتــي أسـمـنــت
ال ـكــويــت وال ـشــويــخ لــأسـمـنــت بــالـمـصــاريــف وم ـقــابــل أتـعــاب
المحاماة.
ك ـم ــا أف ـض ــى ال ـح ـك ــم ب ـع ــدم أح ـق ـي ــة ال ـشــرك ـت ـيــن ب ــاس ـت ــرداد
مصروفات ورسوم الطعن ،وذلك لخسارتهما الدعوى.
وأو ضـحــت «أ سـمـنــت ا لـكــو يــت» أن األ ثــر المتوقع اإلجمالي
ً
لحكم التمييز يصعب حصره في الوقت الراهن؛ نظرا لوجود
د عــوى أ خــرى ُمقامة من الشركة ضد «الشويخ» و»الصناعة»
فـيـمــا يـخــص الـقـسـيـمــة مـحــل ال ــدع ــوى ،مــوضـحــة أن الــدعــوى
متداولة أمام محكمة أول درجة ولم يتم الفصل فيها حتى اآلن.

●

علي العنزي

أقفلت المؤشرات الرئيسية الثالثة لبورصة الكويت على ارتفاعات في
تعامالت جلسة أمس ،إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  0.47في المئة
تعادل  24.69نقطة ليقفل على مستوى  5275.76نقطة وسط سيولة بلغت
 25.9مليون دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت  97.4مليون سهم نفذت
من خالل  4678صفقة.
كذلك ربح مؤشر السوق األول بنسبة  0.67في المئة هي  36.63نقطة
ً
مقفال على مستوى  5538.96نقطة بسيولة بلغت  23.8مليون دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت  63مليون سهم نفذت عبر  3254صفقة ،في
ً
حين استقر مؤشر السوق الرئيسي على اإليجابية بـ  0.16نقطة مقفال
على مستوى  4791.25نقطة بسيولة بلغت  2.1مليون دينار ،وبكمية أسهم
متداولة بلغت  34.4مليون سهم نفذت من خالل  1424صفقة.

جولة إيجابية

«التمييز» تؤيد الحكم الصادر لـ «الصناعة» ضد «أسمنت الكويت»
وأشارت الشركة إلى أن الهيئة العامة للصناعة ،بموجب
حكم التمييز أ عــاه ،يحق لها سحب القسيمة محل الدعوى
دون االنتظار لصدور حكم في الدعوى األخرى التي لم ُيفصل
فيها بعد.
ويتلخص موضوع الدعوى في طلب تقدمت به «أسمنت
الكويت» إللغاء القرار اإلداري بسحب القسيمة ( )73قطعة ()7
بمنطقة صبحان ،عليها مباني للشركة ،مع أحقية الشركة
باالستمرار في استخدام القسيمة.
ً
وجاء حكم أول درجة بقبول الدعوى شكال وفي الموضوع
بــإ ل ـغــاء ا لـحـكــم ا ل ـص ــادر لـمـصـلـحــة ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للصناعة
بتاريخ  2سبتمبر  ،2009إال أن «الصناعة» تقدمت باستئناف
ع ـلــى ال ـح ـكــم وت ــم ق ـبــولــه وإلـ ـغ ــاء ح ـكــم أول درجـ ــة ،م ــع إل ــزام
«أسمنت» و»الشويخ» بأداء مبالغ لمصلحة الهيئة.

سجلت ت ــداوالت بــورصــة الكويت خــال جولتها األول ــى بعد عطلة
األعياد الوطنية والتي تتكون من جلستين فقط  ،أمس واليوم ،ارتفاعات
ً
ً
كبيرة وشهدت األسهم القيادية في قطاع البنوك نشاطا كبيرا ،كذلك كان
ً
ً
أداء بعض األسهم التشغيلية في السوق األول إيجابيا خصوصا سهم
أجيليتي وزين اللذين سجال مكاسب كبيرة ،بينما كانت التراجعات في
أسهم خارج نطاق البنوك عدا سهم الدولي الذي شارك في التراجع منها
المتكاملة ومباني وبعض األسهم األخرى.
ً
وفي المقابل ،تراجع النشاط في أسهم السوق الرئيسي خصوصا
األسهم النشيطة بحدة خالل تعامالت أمس ،ولم يظهر أي منها في قوائم
األسهم األكثر سيولة
ً
ونشاطا ،وتقدمت أسهم جديدة كان منها سهم مينا ،وكان أفضلها
لكن بتداوالت لم تتجاوز  4.5ماليين سهم فقط وهي أدنى كمية تداوالت
لألسهم الخمسة األنشط خالل عام  ،2019وانتهت الجلسة أمس ،على
ارتـفــاعــات لجميع الـمــؤشــرات كــان أفضلها للسوق األول الــذي ينتظر
إعــان الجمعيات العمومية كذلك دخــول سيولة "فوتسي راســل" خالل
الشهر المقبل.
ً
ً
خليجيا ،كان األداء متباينا في مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي في جلسة أمس ،إذ تراجع مؤشر السوق القطري وبحدة وبنسبة

فاقت  1في المئة كذلك رافقه مؤشر سوق دبي ومؤشر السوق السعودي
بثلث نقطة مئوية ،بينما ارتفعت بقية األس ــواق في مقدمتها السوق
الكويتي كذلك مسقط والبحرين وأبوظبي.
وكانت قد تراجعت أسعار النفط خالل تعامالت هذا األسبوع وفي
ً
وقت غياب السوق الكويتي ،لكن عادت واستقرت عند  65دوالرا لبرنت
وفي ترقب واضح في األسواق العالمية لما يحصل بين الجارين النووين
الهند وباكستان ،وبعد أن حصلت اشتباكات على مستوى القوات الجوية
ً
وكأنها بداية حرب إقليمية بين قوى قريبة جدا من أسواق النفط العالمية
ً
وأيضا مؤثرة على االقتصاد العالمي ،لذلك يرجح أن يترقب الكثير من
ً
المستثمرين تداعيات ما حصل أمس خصوصا بعد تدخل من الواليات
المتحدة لتهدئة الطرفين.

أداء القطاعات
مالت مؤشرات القطاعات إلى اللون األخضر إذ ارتفعت مؤشرات سبعة
قطاعات هي اتصاالت بـ  13.4نقطة وسلع استهالكية بـ  13.2نقطة والنفط
والغاز بـ  9.5نقاط وصناعة بـ  7.6نقاط وبنوك بـ  5.2نقاط وعقار بـ 2.5
نقطة وخدمات استهالكية بـ  0.12نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات ثالثة
قطاعات هي تأمين بـ  6.5نقاط وخدمات مالية بـ  4.1نقاط ومواد أساسية
بـ  3نقاط ،واستقرت مؤشرات ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم خليج ب قائمة األسهم األكثر قيمة إذ بلغت تداوالته
 5.1ماليين دينار وبارتفاع بنسبة  1.4في المئة تاله سهم زين بتداول
ً
 3.6ماليين دينار ومرتفعا بنسبة  1.9في المئة ثم سهم برقان بتداول
ً
ً
 3.6ماليين دينار ورابحا بنسبة  3.3في المئة ورابعا سهم وطني بتداول
ً
 3.3ماليين سهم وبنمو بنسبة  0.34في المئة وأخيرا سهم أهلي متحد
بتداول مليوني دينار وبارتفاع بنسبة  0.79في المئة.
ً
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء أوال سهم خليج ب إذ تداول
ً
بكمية بلغت  18.1مليون سهم وبارتفاع بنسبة  1.4في المئة وجاء ثانيا
ً
سهم برقان بتداول  11.7مليون سهم ومرتفعا بنسبة  3.3في المئة وجاء
ً
ثالثا سهم زين بتداول  8ماليين سهم وبارتفاع بنسبة  1.9في المئة وجاء
ً
رابعا سهم أهلي متحد بتداول  7.9ماليين سهم وبنمو بنسبة  0.79في
ً
المئة وجاء خامسا سهم الدولي بتداول  4.9ماليين سهم وبانخفاض
بنسبة  1في المئة.

ً
السعودية ردا على ترامب :استقرار سوق النفط قبل كل شيء

ً
«من الصعب حاليا التكهن بتمديد اتفاق أوبك لخفض المعروض»
اعتبر وزي ــر الطاقة والصناعة والـثــروة
الـمـعــدنـيــة ال ـس ـعــودي خــالــد الـفــالــح أن ــه من
الصعب حاليا التكهن بتمديد اتفاق "أوبك"
لخفض المعروض ،قائال" :الطلب سيتسارع
من الربع الثاني فصاعدا ،وان التزام أوبك
بخفض اإلنتاج سيتحسن".
وف ـ ــي رده ع ـل ــى دعـ ـ ــوة ت ــرام ــب ل ـ ــ"أوبـ ــك"
بتخفيف جـهــود هــا لتعزيز أ سـعــار النفط،
قال الفالح" :نأخذ األمور ببساطة ،واألولوية
الستقرار سوق النفط قبل كل شيء".
وك ــان الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
أب ــدى قـلـقــه ،االثـنـيــن ،بـشــأن أس ـعــار النفط،
ً
داعيا منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى
عدم رفع األسعار.
وق ــال تــرامــب فــي تـغــريــدة "أس ـعــار النفط
ترتفع أكثر مما ينبغي .أوبك ،رجاء استرخوا
وخــذوا األمــور ببساطة .العالم ال يستطيع
تحمل طفرة سعرية  -الوضع هش!".
وأكد الفالح أن النفط والغاز سيواصالن
الهيمنة على ساحة الطاقة العالمية لعقود
عديدة مع زيادة الطلب عليهما.
وأضـ ــاف أن "أرامـ ـك ــو" ب ــدأت تـتــوســع في
إمــدادات الغاز المحلية ،وتعمل على إقامة
نشاط غاز دولي رائد.
وتابع "إن زيادة إمدادات الطاقة التقليدية
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـت ـل ـب ـيــة ال ـط ـل ــب ت ـح ـت ــاج إل ــى
تريليونات الدوالرات ،لكن سياسات الطاقة

السواقها المالية ،الفتة الى
أن روت ـيــن إن ـشــاء الـصـنــدوق
مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ب ـ ـ ـ ــدول م ـ ـثـ ــل جـ ــزر
ال ـك ــاي ـم ــن او جـ ـ ــزر ال ـ ـعـ ــذراء
البريطانية طــو يــل ،حـيــث ال
تـسـتـغــرق عـمـلـيــة الـتــأسـيــس
هناك سوى ساعات قليلة.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن الـمـعــايـيــر والـتـسـهـيــات
التي وضعتها هيئة اسواق
المال على الشركات الكويتية
الراغبة في االستثمار المالي
في ا لـخــارج والحصول على
ت ــرخ ـي ــص إلنـ ـش ــاء ص ـن ــدوق
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري جـ ــديـ ــد لـلـعـمــل
خ ــارج الـكــويــت خــاصــة جــزر
الكايمن ،فــإن هـنــاك شركات
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال تـ ـ ـ ــزال ت ــرى
فرصا مربحة في االستثمار
ف ــي ج ــزر ال ـكــاي ـمــن ،ح ـيــث ال
توجد رقابة أو ضرائب.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر ال ــى ان
شركات استثمارية كويتية
كـ ـب ــرى ل ــديـ ـه ــا اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
تتجاوز الملياري دوالر في
جزر الكايمن ،وهناك توجه
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ال ــى
مضاعفتها.

ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـب ـل ــدان الـمـسـتـهـلـكــة تـقــوض
ً
تطوير النفط والغاز" ،وفقا لما نقلته وكالة
"رويترز".
وأضاف" :ان دول أوبك وغير أوبك تضطلع
بدورها في موازنة سوق النفط ،لكن مواصلة
ذلك تتطلب استثمارات في وقتها ومعروضا
موثوقا وطاقة فائضة مالئمة".
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ارتـفـعــت أس ـعــار النفط
ام ــس بـعــد تـقــريــر أف ــاد بـتــراجــع مـخــزونــات
الخام األميركية ،وفي الوقت الذي يبدو فيه
أن "أوبك" ستلتزم بتخفيضات اإلنتاج رغم
الضغوط التي يمارسها الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
وسـ ـج ــل خ ـ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
األم ـيــركــي  55.99دوالرا لـلـبــرمـيــل بحلول
الـســاعــة  0600بتوقيت غــريـنـتــش ،مرتفعا
 49سـنـتــا ،أو مــا يـ ــوازي  0.9فــي الـمـئــة عن
التسوية السابقة.
وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،مــرتـفـعــا  44سـنـتــا أو ما
يـ ـع ــادل  0.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ــن س ـع ــر اإلغ ـ ــاق
السابق.
وقال معهد البترول األميركي في تقريره
األس ـبــوعــي ال ـثــاثــاء ،إن م ـخــزونــات الـخــام
األميركية نزلت بمقدار  4.2ماليين برميل في
األسبوع المنتهي في  22فبراير إلى 444.3
مليون برميل.

ولقيت أس ــواق النفط بصفة عامة دعما
هــذا الـعــام مــن تخفيضات إم ــدادات منظمة
"أوبك" ،التي اتفقت مع منتجين من خارجها
مثل روسيا في أواخــر العام الماضي على
تقليص اإلن ـتــاج بــواقــع  1.2مـلـيــون برميل
يوميا لدعم األسعار.
وأشــار المنتجون إلى أنهم سيواصلون
كبح اإلمدادات رغم الضغوط التي مارسها
ترامب األسبوع الجاري لوقف تقييد اإلنتاج.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ,ق ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط
البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة،
إن بالده تجري محادثات مع شركات نفط
أميركية ذات خبرة في قطاع النفط الصخري
بشأن تطوير حقل ضخم للنفط والغاز جرى
ُ
اكـتـشــافــه ال ـعــام الـمــاضــي ،وتــأمــل أن تـبــدي
إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات اه ـت ـمــامــا ب ـح ـلــول نـهــايــة
العام الحالي.
وقـ ــالـ ــت ال ـب ـح ــري ــن فـ ــي أبـ ــريـ ــل ال ـمــاضــي
إنها حققت أكبر كشف للنفط والـغــاز منذ
عـ ــام  1932ق ـبــالــة ســاح ـل ـهــا ال ـغ ــرب ــي ،وإن
احتياطياته تقدر بما ال يقل عن  80مليار
برميل من النفط ُ
المحكم.
وأب ـلــغ ال ــوزي ــر "رويـ ـت ــرز" فــي مـقــابـلــة أنــه
تجري حاليا أعمال حفر بئر االختبار األول.
وأضاف "قد يتدفق (اإلنتاج) في غضون
شهر أو شهرين ،ربما بحلول نهاية شهر
أبريل ،على ما نعتقد".

وت ــاب ــع "نـ ـج ــري م ـح ــادث ــات م ــع شــركــات
نفط محتملة ...وقــد تبدي إحــدى الشركات
اهتمامها لنا ربما قرب نهاية العام الحالي،
نأمل ذلك".
والنفط المحكم هو نوع من الخام الخفيف
الموجود فــي الطبقات الصخرية العميقة
تحت سطح األرض ،ويـتــم اسـتـخــراجــه من
خالل التكسير الهيدروليكي باستخدام آبار
أفقية على أعماق.
وقــال آل خليفة إن معدل االستخراج في
المكامن الصخرية يتراوح بين خمسة و15
في المئة من االحتياطيات المتاحة.
وأض ــاف أن البحرين تستهدف شركات
النفط األميركية الكبرى والشركات المستقلة
ال ـت ــي لــدي ـهــا "قـ ـ ــدرات تـشـغـيـلـيــة ف ــي الـنـفــط
ال ـص ـخ ــري األمـ ـي ــرك ــي ،ألن ال ـن ـفــط الـمـحـكــم
ظاهرة أميركية كبيرة جدا اآلن".
وأشار إلى أنه لم يتم إلى اآلن توقيع اتفاق
بشأن مناطق النفط المحكم.
كــانــت شــركــة الـنـفــط اإليـطــالـيــة العمالقة
(إي ـنــي) وقـعــت فــي يناير مــذكــرة تفاهم مع
الهيئة الوطنية للنفط وا لـغــاز البحرينية
الستكشاف منطقة بحرية للنفط التقليدي
قبالة الساحل الشمالي للبالد.
ويـحـقــق الـبـلــد غـيــر الـعـضــو ف ــي منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ،وهو منتج
صغير للخام لديه احتياطيات مؤكدة تقدر

بنحو  124.6مليون برميل ،إيراداته النفطية
من حقلين هما حقل البحرين البري وحقل
أبــوسـعـفــة ال ـب ـحــري الـمـشـتــرك مــع المملكة
العربية السعودية.
وأنتج حقل البحرين نحو  50ألف برميل
يوميا في عام  ،2015وفقا إلدارة معلومات
الطاقة األميركية.
وتتقاسم البحرين والسعودية اإليرادات
السنوية من حقل أبوسعفة ،البالغ إنتاجه
 300ألف برميل يوميا .وتشرف شركة أرامكو
السعودية على هذا اإلنتاج.
وقـ ـ ــال آل خ ـل ـي ـفــة أي ـض ــا إن ش ــرك ــة نـفــط
البحرين (بابكو) الحكومية ال تفصلها سوى
"أســاب ـيــع قـلـيـلــة" عــن إغ ــاق تـمــويــل لــزيــادة
الطاقة اإلنتاجية في مصفاة سترة النفطية.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن خ ـمــس وكـ ـ ــاالت ائ ـت ـمــان
صـ ـ ــادرات م ــن ك ــوري ــا وإس ـبــان ـيــا وإيـطــالـيــا
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب بـ ـن ــوك عــال ـم ـيــة
وبحرينية ،ستقدم تمويال بأكثر من أربعة
مليارات دوالر.
وس ـت ــزي ــد ال ـتــوس ـعــة ال ـط ــاق ــة الـتـكــريــريــة
لـ"بابكو" إلــى نحو  400ألــف برميل يوميا
من نحو  270ألفا.
ويأتي نحو  88في المئة من الخام الذي
ت ـكــرره "بــاب ـكــو" مــن الـسـعــوديــة ال ـم ـجــاورة،
والكمية المتبقية من حقل البحرين ،بحسب
آل خليفة.

البرميل الكويتي
ينخفض
 2.09دوالر
انخفض سعر برميل
ا ل ـن ـف ــط ا ل ـك ــو ي ـت ــي 2.09
دوالر ،ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت
أمس األول ،ليبلغ 64.08
دوالرا مـ ـق ــا ب ــل 66.17
دوالرا ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت
االثـ ـنـ ـي ــن ،وفـ ـق ــا لـلـسـعــر
الـ ـمـ ـعـ ـل ــن م ـ ــن م ــؤس ـس ــة
البترول الكويتية.
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«أجيليتي» 200 :ألف متر مربع من المخازن
مع نهاية العام في السعودية

ارتفاع صافي الدين لدى الشركة إلى  135مليون دينار
أكد المدير المالي لمجموعة
«أجيليتي» التزامها بالهدف
المعلن في عام 2016
بتحقيق  800مليون دوالر من
األرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء.

عقدت شركة أجيليتي للمخازن
ال ـع ـم ــوم ـي ــة م ــؤت ـم ــر ال ـم ـح ـل ـل ـيــن
الماليين للتعليق على النتائج
الـسـنــويــة ل ـعــام  ،2018بحضور
المدير المالي للمجموعة إيهاب
ع ـ ــزي ـ ــز ،وم ـ ــدي ـ ــر إدارة ع ــاق ــات
المستثمرين سوريانا برجاس.
وقـ ــال عــزيــز إن صــافــي الــديــن
لـ ــدى ال ـش ــرك ــة ب ـل ــغ  135مـلـيــون
دينار ،إذ وصل صافي الدين إلى
األرب ـ ــاح ق ـبــل اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
عند  0.9مرة ،وهو معدل منطقي
وي ـم ـكــن ال ـس ـي ـطــرة عـلـيــه تـمــامــا،
اذ تــم اعتماد عــدة تسهيالت مع
شركاء في الخدمات المصرفية،
تتألف من بنوك دولية وإقليمية
وكويتية ،وهي على قدر كبير من
التنوع والكفاءة.
ولفت إلى أن تلك البنوك "قدمت
ً
ال ــدع ــم إلـ ــى ال ـش ــرك ــة س ــاب ـق ــا في

أوقات الشدة والرقابية ،ومع تلك
التسهيالت المعتمدة نملك القدرة
عـلــى دف ــع ه ــذه الـتـسـهـيــات إلــى
مستويات أعلى إذا دعت الحاجة،
ونحن مستعدون تماما ،ولدينا
قــدرة كبيرة لــزيــادة نطاق الدين
إذا لزم األمر".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ن ـ ـحـ ــن م ـل ـت ــزم ــون
بــال ـهــدف الـمـعـلــن ف ــي ع ــام 2016
بتحقيق  800مـلـيــون دوالر من
األرب ـ ــاح ق ـبــل اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء،
ون ـ ـح ـ ــن نـ ـسـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـط ــري ــق
الصحيح لتحقيق ذلك ،ولكن ربما

نتجاوز المدة الزمنية عام ،2020
ومــع ذلــك فــإن اإلدارة التنفيذية
ملتزمة ومكرسة جهدها لتحقيق
هذا الهدف خالل الفترة الزمنية
المحددة".
وت ــوق ــع عــزيــز زيـ ــادة إجـمــالــي
األص ـ ــول ف ــي ع ــام  2019بنسبة
 5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وزي ـ ـ ـ ــادة إج ـمــالــي
المطلوبات بنسبة  12في المئة،
ً
مستبعدا أي تأثير على حقوق
ً
الملكية ،ومتوقعا ارتفاع األرباح
قبل احتساب الفوائد والضريبة
واالسـ ـتـ ـه ــاك واإلط ـ ـفـ ــاء بـنـسـبــة
 16في المئة ،وهــذا مجرد تأثير

محاسبي ،وأن تزداد األرباح قبل
خصم الفوائد والضرائب بنسبة
 2ف ــي ال ـم ـئــة ،ويـنـخـفــض صــافــي
ال ــرب ــح ب ـن ـس ـبــة  2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إذ
سيكون للمعيار الــدولــي إلعــداد
الـتـقــاريــر الـمــالـيــة رق ــم  16تأثير
ضئيل أو معدوم على التدفقات
النقدية.
ورج ــح أن يـكــون لــدى الشركة
ن ـح ــو  200أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع مــن
المخازن مع نهاية العام الحالي
فــي الـسـعــوديــة ،إضــافــة إلــى 150
ألـ ــف م ـتــر م ــرب ــع م ــع ن ـهــايــة عــام
ً
 2020فــي إفريقيا ،وتـحــديــدا في
أربــع دول ،هــي :غانا وموزمبيق
وساحل العاج ونيجيريا.
وحـ ـ ــول مـ ـش ــروع ال ــري ــم م ــول،
قال عزيز إن "أعمال البناء تسير
بصورة ممتازة ،وسنحقق هدفنا
باالنتهاء من بناء المجمع بحلول
عام ."2020

ّ
السلطان« :المحاسبة» صنف «نفط الكويت» ضمن
الجهات الجادة في التعامل مع مالحظاته
أك ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــرك ــة نـفــط
ال ـكــويــت ع ـمــاد ال ـس ـل ـطــان ،ح ــرص الـشــركــة
ً
على االلتزام بالقانون والعمل وفقا للنظم
والـ ـل ــوائ ــح الـ ـس ــاري ــة ف ــي ج ـم ـيــع أع ـمــال ـهــا
وتصرفاتها ،الفتا إلى أن ديوان المحاسبة
صنف الشركة ضمن الجهات الـجــادة في
التعامل مع مالحظاته.
وقال السلطان ،في كلمة داخلية للعاملين
ب ــال ـش ــرك ــة ،إن ذلـ ــك يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا عـلــى
عالقة الشركة مع مختلف الجهات الرقابية
فــي ال ــدول ــة ،وال ـتــي يــأتــي عـلــى رأس ـهــا وفــي
صدارتها "المحاسبة" المنوط بــه ،بحسب
اختصاصه وفقا للقانون ،الرقابة على أعمال
وحـســابــات الـشــركــة ،وذل ــك حسبما تظهره
بجالء ووضــوح جدية الشركة في معالجة
ً
مالحظاته ،والعمل على تالفيها أوال بأول
مع اتخاذ كل ما يلزم من اإلجراءات والتدابير

الكفيلة بمنع تكرارها في المستقبل.
وأشــار إلى ما شهد به "المحاسبة" ذاته
بـشــأن تصنيف الـشــركــة ،كما قيمها بأرفع
الـمـسـتــويــات وأع ـل ــى ال ــدرج ــات م ــن الـقـبــول
وال ــرض ــا ع ـلــى ت ـعــاون ـهــا م ـع ــه ،وذل ـ ــك على
مستوى القطاع النفطي كله سواء في العام
الماضي أو األعوام التي سبقته.
وأوض ــح أن "نفط الكويت" تؤمن إيمانا
عـمـيـقــا بـ ــأن "ال ـم ـحــاس ـبــة" ش ــري ــك ل ـهــا قبل
أن يـكــون رقـيـبــا عليها ،األم ــر ال ــذي ك ــان له
أبلغ األثــر فيما وصلت إليه عالقة الشركة
م ــع ال ــدي ــوان م ــن مـسـتــويــات غـيــر مسبوقة
مــن التعاون الـصــادق والجدية الكاملة في
التعامل مع مالحظاته.
وتابع أن "هذا لم يكن ليتحقق لوال تضافر
الجهود المخلصة لمديريات ومجموعات
وفــرق العمل المختلفة بالشركة وتعاونها

التام فيما بينها لمساعدة الديوان على أداء
ً
دوره وتأدية مهامه على خير وجــه ،فضال
ً
عما أظهره العاملون جميعا على اختالف
مستوياتهم الوظيفية من جد واجتهاد إلزالة
كل المعوقات وتذليل جميع الصعوبات التي
تحول دون مباشرة الديوان الختصاصاته
الرقابية".
ودع ــا الـسـلـطــان الـعــامـلـيــن إل ــى مواصلة
جـهــودهــم المخلصة وعملهم الـ ــدؤوب في
َّ
معالجة مالحظات الديوان التي سطرها في
تقريره األخير للسنة المالية ،2018/2017
واتخاذ كل ما يلزم من اإلجراءات والتدابير
الكفيلة بتالفيها والحيلولة دون تكرراها
ً
مستقبال  ،مــع تسهيل مـهــام أ ع ـضــاء فريق
"المحاسبة" لــدى الشركة والتعاون معهم،
وذل ــك بـمــا يـســاعــدهــم عـلــى إن ـجــاز أعمالهم
على أكمل وجه.

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار
أمس عند مستوى  0.303دينار ،في حين
ارتفع اليورو إلى مستوى  0.345دينار،
م ـق ــارن ــة ب ــأس ـع ــار صـ ــرف الـخـمـيــس
الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي ،في

نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن
سعر صرف الجنيه االسترليني ارتفع إلى
مستوى  0.401دينار ،بينما انخفض الفرنك
السويسري إلى مستوى  0.302دينار ،وبقي
الـيــن الـيــابــانــي عـنــد مـسـتــوى  0.002ديـنــار
دون تغيير.

الذهب مستقر
بفعل تراجع الدوالر
استقر الذهب أمس مع تداول
ال ـ ـ ــدوالر قـ ــرب أدن ـ ــى مـسـتــويــاتــه
فــي ثــاثــة أســابـيــع ،بعد أن أعــاد
ج ـ ـيـ ــروم بـ ـ ـ ــاول ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
االح ـت ـي ــاط ــي االت ـ ـحـ ــادي (ال ـب ـنــك
المركزي األميركي) ،التأكيد على
أن الـمـجـلــس سـيـتــوخــى الـصـبــر
ف ــي رفـ ــع أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ،فيما
حــوم الـبــاديــوم قــرب مستويات
 1550دوالرا.
وف ــي ال ـس ــاع ــة  7:41بـتــوقـيــت
غــري ـن ـتــش ،ك ــان ال ـس ـعــر ال ـف ــوري
للذهب منخفضا  0.1فــي المئة
ع ـنــد  1327.26دوالرا لــأو ق ـيــة
(األون ـ ـصـ ــة) ،ف ــي ح ـيــن اسـتـقــرت
ع ـقــود الــذهــب األمـيــركـيــة اآلجـلــة
عند  1329دوالرا.
واس ـت ـقــر مــؤشــر ال ـ ــدوالر عند
 ،96.117بعد أن فقد  0.4في المئة،
أم ــس ،مسجال أدن ــى مستوياته
منذ  5فبراير عند .95.948
وقال مارك تو ،مدير األبحاث
لـ ـ ــدى "وي ـ ـنـ ــغ فـ ــونـ ــغ" ل ـل ـم ـع ــادن
النفيسة في هونغ كونغ" :الذهب
ع ـث ــر ع ـل ــى دعـ ــم ج ـي ــد جـ ــدا عـنــد
 1300دوالر ،وخاصة بعد موقف
مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي .فــي الــوقــت
ال ـحــالــي اآلراء ش ــدي ــدة الـتـبــايــن
بشأن مسار مجلس االحتياطي،
لـكـنــه يـتــوخــى ال ـص ـبــر ،ويعتمد
أكـ ـث ــر ع ـل ــى الـ ـبـ ـي ــان ــات ،وهـ ــو مــا
س ـي ـك ــون جـ ـي ــدا لـ ـل ــذه ــب1300 .
إلــى  1400دوالر سيكون نطاقا
معقوال جدا للسعر هذا العام".
ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ــراجـ ــع
ا ل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد يـ ـ ـ ــوم  0.5فـ ـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة
بالمعامالت الفورية إلى 1551.89
دوالرا لألوقية ،بعد أن صعد إلى
ذروة قياسية عند  1565.09دوالرا
في الجلسة السابقة.
ونــزلــت الفضة  0.7فــي المئة،
لتسجل  15.83دوالرا لــأوقـيــة،
في حين صعد البالتين  0.7في
المئة إلى  861.94دوالرا لألوقية،
بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ
أوائــل نوفمبر عند  862.5دوالرا
في وقت سابق من الجلسة.

عماد السلطان
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«المتحد» :توقعات ببدء الفحص
النافي للجهالة في مارس
لالندماج مع «بيتك» بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية

توقع نائب الرئيس التنفيذي
للمجموعة المالية والتطوير
االستراتيجي في البنك األهلي
ال ـم ـت ـحــد -ال ـب ـحــريــن ،سنجيف
بايجال ،أن تبدأ عملية الفحص
الـ ـن ــاف ــي ل ـل ـج ـهــالــة ب ـخ ـصــوص
االن ـ ــدم ـ ــاج مـ ــع ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
ال ـكــوي ـتــي ف ــي م ـ ــارس الـمـقـبــل،
بعد تسلم الموافقات الرقابية
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ــه
تـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم ك ـ ــل اإلف ـ ـصـ ــاحـ ــات
الـضــروريــة لبورصتي الكويت
والبحرين.
وأوضح بايجال ،في مؤتمر
ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن الـ ـم ــالـ ـيـ ـي ــن ،ال ـ ــذي
عـقــده البنك عبر اإلنـتــرنــت ،أن
مجموعة "المتحد" نجحت في
تنفيذ استراتيجيتها بنجاح
وفــاعـلـيــة لـنـمــوذج أعـمــالـهــا ،إذ
لم تزد نسبة مساهمة أي سوق
م ــن أس ـ ـ ــواق أع ـم ــال ـن ــا ع ـل ــى 20
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ص ــاف ــي األربـ ــاح
الـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــدة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـعــد
الضريبة.

وعن تراجع ودائع حسابات
التوفير والـحـســابــات الجارية
وانخفاضها بما يزيد على 20
فــي المئة فــي الــربــع األخـيــر من
عام  ،2018قال رئيس المجموعة
ال ـم ــال ـي ــة س ـ ــري ن ـي ـف ــاس ــان ،إن
حسابات التوفير والحسابات
الـ ـج ــاري ــة ظ ـل ــت ع ـل ــى مـسـتــوى
يقترب من  30في المئة ،وتمثل
ال ـح ــرك ــة فـيـهــا ب ــال ــرب ــع األخ ـيــر
م ـج ــرد تــدف ـقــات ن ـقــديــة مــؤقـتــة
مــن ع ـمــاء مــؤسـســاتـيـيــن ،مما
ال يؤثر على استقرار األم ــوال،
منوها بأنها تحركات مؤقتة،
وال ت ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـل ــى صــافــي
هامش الفائدة.
من جانبه ،قال نائب الرئيس
التنفيذي للمجموعة للمخاطر
والشؤون القانونية واالمتثال
في البنك ،كيث غيل ،إن القروض
الـ ـمـ ـشـ ـط ــوب ــة قـ ـل ــت بـ ـنـ ـح ــو 20
فــي الـمـئــة عــن ال ـعــام الـمــاضــي،
وبالتالي ال يعد حجم القروض
المشطوبة في  2018استثنائيا،

وتعتبر القروض غير المنتظمة
أقل بنحو مليون دوالر عن عام
 ،2017وتبقى النسبة مقبولة
عند  1.9في المئة من إجمالي
القروض والسلف.
وتــوقــع غـيــل صـعــود صافي
هامش الفائدة بالنسبة ألعمال
البنك فــي الـســوق الـمـصــري ،إذ
إن هناك نموا فــي كــل قطاعات
االق ـت ـص ــاد ال ـم ـص ــري ،ويــوجــد
تـحـســن ف ــي ال ـس ـيــاحــة ،وزي ــادة
تحويالت العملة األجنبية من
المصريين المغتربين ،وزيادة
في الصادرات.
وأرجع غيل سبب االنخفاض
ف ــي مـحـفـظــة الـ ـق ــروض بــالــربــع
ال ــراب ــع مــن ع ــام  ،2018مـقــارنــة
بــالــربــع الـثــالــث مــن نفس العام
أســاســا إلــى بعض التسديدات
الكبيرة في ديسمبر .2018

«كامكو» و«غلوبل» :مذكرة تفاهم
بخصوص االندماج
أعلنت شــركــة كامكو لالستثمار (الــدامـجــة)
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق أول ــي بـشــأن االن ــدم ــاج مع
ش ــرك ــة ب ـي ــت االس ـت ـث ـم ــار ال ـع ــال ـم ــي (غ ـل ــوب ــل)-
المندمجة.
وقــالــت "كــامـكــو" وقـعــت مــذكــرة تفاهم بشأن
االندماج بين الشركتين ،حيث أعلنت الشركتان
استعدادهما دخول عملية االندماج.
وأعلنت "كامكو" ،في إفصاح منفصل ،توصية
مـجـلــس إدارة "غ ـل ــوب ــل" ال ـتــاب ـعــة لـلـمـجـمــوعــة،
للعمومية غير العادية ،بالموافقة على االندماج

مع "كامكو" بطريق الضم ،حيث تمت الموافقة
على استشارة مستشار االستثمار المستقل،
والمتضمنة تقرير تقويم األصول ُ
المعد بواسطة
مقيم األصول المستقبل.
وذكرت "كامكو" أن مجلس إدارة "غلوبل" وافق
على معدل تبادل األسهم المحدد من مستشار
االستثمار ،البالغ  0.75522821سهم من أسهم
"كامكو" ،مقابل كل سهم في "غلوبل".
وقــرر مجلس إدارة "غلوبل" بدء بحث بنود
مذكرة التفاهم مع "كامكو" بخصوص االندماج.
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«الوطني» يحتفل باألعياد مع أطفال مستشفاه «بيتك» 1.6 :مليون مشاهدة إلعالن
«الكويت حلوة بأهلها»

جانب من الزيارة
زارت أسرة بنك الكويت الوطني
مستشفاه التخصصي لألطفال
ووحدة العالج بالخاليا الجذعية
في منطقة الصباح الطبية ،بهدف
مشاركة األطفال والفريق الطبي
فــرحــة األع ـي ــاد الــوطـنـيــة وقـضــاء
ب ـع ــض األوقـ ـ ـ ـ ــات ال ـط ـي ـب ــة مـعـهــم
بمناسبة عيدي الوطني والتحرير.
وشـ ـ ـ ــارك األط ـ ـفـ ــال ف ــي تــزيـيــن
حلوياتهم المفضلة بــألــوان علم
الـكــويــت ،كما تولى البنك تزيين
مـ ـبـ ـن ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ب ـ ــاألع ـ ــام
الوطنية وشعار "الوطني" وحمل
األطفال األعــام ووضعوا قبعات
ملونة بــألــوان األس ــود واألخضر
واألبيض واألحمر.
ويـ ـ ـح ـ ــرص ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ــوطـ ـن ــي

عـلــى تـنـظـيــم ن ـشــاطــات وزي ـ ــارات
دوري ــة إلــى المستشفى من خالل
بــرنــامــج س ـنــوي تــرفـيـهــي خــاص
بــالـمـسـتـشـفــى ،ومـنـهــا االحـتـفــال
بــال ـع ـيــد ال ــوطـ ـن ــي .ك ـم ــا ي ـحــرص
البنك على مشاركة الفريق الطبي
فــي المستشفى بهذه النشاطات
لـلـتــأكـيــد ع ـلــى الـ ـ ــروح الـمـعـنــويــة
الـعــالـيــة واألواص ـ ــر ال ـقــويــة ،التي
تربط المرضى بالفريق المعالج
ً
وتعتبر جــزءا ال يتجزأ من خطة
العالج.
وفيما يتعلق باحتفاالت العيد
الــوط ـنــي ،أعـ ــدت أسـ ــرة الـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـتـ ــواصـ ــل فـ ــي ال ـب ـنــك
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـن ـش ــاط ــات ل ـهــذا
ال ـي ــوم م ــن خ ــال تــزي ـيــن المبنى

بــاأللــوان الوطنية وإع ــداد نشاط
خــاص لألطفال تضمن تحضير
الحلوى وتزيينها باستخدام ألوان
علم الكويت ،وقــد تفاعل األطفال
وأبدوا فرحهم بزيارة أسرة البنك،
وبالنشاطات المسلية خالل اليوم
التي طغت عليها أج ــواء األعياد
الوطنية.

برنامج متكامل
ول ــدى البنك الــوطـنــي برنامج
مـتـكــامــل ألط ـف ــال المستشفى تم
تـصـمـيـمــه وف ــق مـعــايـيــر تضمن
ت ــوف ـي ــر أفـ ـض ــل رعـ ــايـ ــة لــأط ـفــال
وذويـ ـ ـه ـ ــم ك ـم ــا أنـ ـه ــا ت ــرك ــز عـلــى
دمج الفريق الطبي والمعالج في

هذه النشاطات للتعبير عن روح
العائلة الــواحــدة ،وهــذه المعايير
ت ـع ـك ــس مـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـبـ ـن ــك ك ــذل ــك
كمؤسسة مالية رائدة.
وي ـق ــدم ال ـب ـنــك ض ـمــن بــرنــامــج
ال ـف ـعــال ـيــات ال ـس ـنــويــة ،مجموعة
نـ ـش ــاط ــات م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ـل ــى مـ ــدار
الـعــام تتضمن مشاهدة أفالمهم
الـ ـمـ ـفـ ـضـ ـل ــة ف ـ ـ ــي صـ ـ ــالـ ـ ــة عـ ــرض
مخصصة وركــن قــراءة ومطالعة
ح ـيــث وفـ ــر ال ـب ـنــك الـمـسـتـلــزمــات
كافة التي يتطلبها هذا البرنامج
من كتب وصالة العرض وأدوات
ترفيه ومقاعد ووسائل دعم بما
يلبي تطلعات األطفال ويدفعهم
لالستمتاع بهذه النشاطات على
اختالفها.

بلغ عدد المشاهدات إلعالن بيت التمويل
الكويتي (بيتك) ،بمناسبة احتفاالت الكويت
الوطنية ،بعنوان "الكويت حلوة بأهلها"،
 1.6مليون مشاهدة ،ما يؤكد جودة وتميز
اإلع ـ ــان الـ ــذي اطـلـقــه "ب ـي ـتــك" ،وي ـبــث على
"يوتيوب" ،كــأول بنك يبادر للمشاركة في
هذه االحتفاالت.
وي ــدع ــو اإلعـ ـ ــان إلـ ــى ال ـم ـحــاف ـظــة على
الكويت درة ثمينة وحمايتها ،ليظل علمها
خ ـف ــاق ــا ،وع ـط ــاؤه ــا ف ـي ــاض ــا ،وإل ـ ــى تـقــديــر
نعمة األمن واالمان التي تعيشها ،وحكمة
قيادتها التي جعلتها عنوانا لالنسانية،
كما يبرز اإلعالن الذي كان باكورة مجموعة
م ــن األن ـش ـط ــة وال ـف ـع ــال ـي ــات ض ـم ــن حـمـلــة
متكاملة نظمها "بيتك" احتفاال بهذه األيام
الخالدة في تاريخ الكويت ،أهمية الشباب
الكويتي في رفعة الوطن ودوره المحوري،
ضمن جهود واسعة تبذل للتنمية في كل
المجاالت.
ويــؤكــد االعـ ــان دور الـشـبــاب الكويتي
المبادر صاحب الهمة ،باعتباره مستقبل
الوطن وعماد تطوره ،وعلى جهود رجال
األمـ ـ ـ ــن م ـ ــن الـ ـش ــرط ــة والـ ـجـ ـي ــش ك ـض ـمــان
لالستقرار ،ويسلط الضوء على قيم العلم
والـ ـمـ ـث ــاب ــرة وال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري وال ـت ــراب ــط
األس ــري والـعــاقــات االجتماعية والــوحــدة
بين الكويتيين ،كـعــا مــات مهمة ومميزة
لـحـيــاة المجتمع ال ــذي جـبــل عـلــى العطاء
وتقدير العمل واالبداع ،المؤمن بقدرة ربه،

«ماراثون القراءة الخيري» الخامس
«بوبيان»:
ً
يستقطب مزيدا من القراء في «مول »360
بـ ـع ــد ال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات األرب ـ ـعـ ــة
الـتــي حققها "مــاراثــون الـقــراء ة
الـخـيــري" فــي استقطاب الـقــراء
منذ بدء نشاطه عام  ،2017أقيم
الـمــاراثــون للمرة الخامسة في
ً
"مول  ،"360مسجال المزيد من
النجاح في أعــداد زواره القراء،
وف ــي حـجــم ق ــراءات ـه ــم ،والــذيــن
بلغ عددهم قرابة  1500شخص
ق ـ ـ ــرأوا م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  75أل ــف
صفحة ستساهم في تعليم أكثر
من  100طالب معسر.
وقــالــت مـســؤولــة االتـصــاالت
والعالقات المؤسسية في بنك
بوبيان في مجبل المطوع إنه
بعد النجاح الكبير الذي حققه
ماراثون القراء ة الخيري خالل
دوراته االربع الماضية ،جاء ت
فـ ـك ــرة االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي إطـ ــاق
الماراثون للمرة الخامسة ،ولكن
بصورة أكبر ،إلمكانية الوصول
إلـ ــى شــري ـحــة أك ـب ــر م ــن محبي
ال ـق ــراء ة ،والـنـجــاح فــي تحقيق
أهــداف أوســع كان يهدف إليها
الماراثون منذ دورته األولى.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت" :تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ف ـك ــرة
الماراثون ،الذي أقيم هذه المرة
فــي مجمع  360يـ َ
ـومــي الجمعة
وال ـس ـبــت  15و 16ف ـب ــراي ــر ،من
قيام كل من بنك بوبيان وعيادة
كلينكا بالتبرع بدينار مقابل
كـ ــل  10ص ـف ـح ــات يـ ـق ــرأه ــا أي

مــن زائ ــري المجمع خــال فترة
الماراثون التي تمتد  12ساعة
يوميا".
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ـح ـم ــد
العتابي ،من مكتبة تكوين ،إن
المكتبة تساهم في الماراثون
م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ن ـش ــاط ــه ال ـث ـقــافــي
الـ ـخـ ـي ــري ،ح ـي ــث ت ـت ــرك ــز ف ـكــرة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاط فـ ـ ـ ــي دمـ ـ ـ ـ ــج الـ ـعـ ـم ــل
االجتماعي والتطوعي بالعمل
الـثـقــافــي ،حـيــث ي ـقــدم ري ــع هــذا
الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب غ ـيــر
الـ ـق ــادري ــن ع ـل ــى دف ـ ــع تـكــالـيــف
تعليمهم.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـتــابــي أنـ ــه بعد
نـ ـج ــاح الـ ـم ــاراث ــون ــات األربـ ـع ــة
الـمــاضـيــة ،اق ـتــرح بـنــك بوبيان
إقــامــة ال ـمــاراثــون الـخــامــس في
م ـجـمــع تـ ـج ــاري ل ـن ـشــر الـمــزيــد
مــن الــوعــي لــدى الـعــامــة ،ولهذا
أقيم في "مول  ،"360ونجح في
اس ـت ـق ـطــاب ال ـمــزيــد م ــن ال ـق ــراء،
وساهم في تحقيق فكرة تحويل
القراءة من سلوك شخصي إلى
عادة اجتماعية ،ومن ترف إلى
سلوك حياتي.
بدورها ،أعربت مديرة إدارة
التسويق في "مول  "360كالوديا
لوبوشينسكيا عــن سعادتها
بــاسـتـضــافــة ال ـمــول لـ ـ "مــارثــون
الـ ـ ـق ـ ــراءة الـ ـخـ ـي ــري" ال ـخ ــام ــس،
م ـض ـي ـف ــة" :لـ ـق ــد ق ـم ـنــا بـتـهـيـئــة

في المطوع

محمد العتابي

ال ـم ـك ــان وال ـم ـن ــاخ الـمـنــاسـبـيــن
لتشجيع الـ ــرواد عـلــى ال ـقــراء ة،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي تـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـثـ ـق ــاف ــة
والمعرفة لدى أفــراد المجتمع،
وتعزيز قيمة العطاء ،وخاصة
بعدما تقلص وقت القراء ة في
بالدنا في ظل تطورات التقنية
الـ ـس ــريـ ـع ــة وع ـ ــال ـ ــم اإلنـ ـت ــرن ــت
وألعاب الفيديو".
وعبرت كالوديا عن سعادتها
ب ـ ـح ـ ـجـ ــم اإلقـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
الـمــاراثــون ،وبالتنظيم المتقن
لتلك الفعالية من جانب مكتبة
تـكــويــن ،وبـنــك بــوبـيــان ،ومركز
كلينكا ،متطلعة إ لــى "مشاركة
مــول  360في المواسم المقبلة
لتقديم كــل مــا يخدم المجتمع

في المجاالت الثقافية والفنية
والـخـيــريــة ال ـتــي ت ـعــود بالنفع
على مجتمعنا".

«وربة» يجري سحب «السنبلة» اليوم
يـ ـ ـج ـ ــري ب ـ ـنـ ــك وربـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـحـ ــب ال ـس ـن ـب ـل ــة
األسبوعي التاسع فــي الحادية عشرة من
ظهر اليوم ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي البنك.
ويـمـثــل حـســاب السنبلة الـخـيــار األمـثــل
لكل الراغبين في توفير األم ــوال ،وتحقيق
عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت
نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته في تطوير وتحديث
خدماته وحلوله المصرفية ،بما يتوافق مع
تحقيق المصلحة والفائدة األكبر لعمالئه،
ً
ونـظــرا لتنامي قــاعــدة عمالئه ،والتجاوب
الـكـبـيــر ال ــذي ل ـقــاه ال ـح ـســاب ،يـعـيــد "ورب ــة"
ّ
إ ط ــاق "السنبلة" بحلة جــد يــدة ومتطورة
في  2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية

وخ ــال اسـتـطــاع ل ــرأي عدد
م ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،قـ ــال حـسـيــن
الـ ـمـ ـط ــوع ،وه ـ ــو ن ــاق ــد وك ــات ــب
رواي ـ ـ ـ ــات م ـن ـهــا "رواي ـ ـ ـ ــة ت ـ ــراب"
ً
و"قصة طفل" ،وهــو أيضا أحد
أعـ ـ ـض ـ ــاء فـ ــريـ ــق ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن
فــي تنظيم فـعــالـيــات "مــارثــون
الـ ـق ــراءة ال ـخ ـيــري" ال ـم ـكــون من
 15م ـت ـطــوعــا ،إن ع ـمــل الـفــريــق
الـتـطــوعــي مـ ــوزع ع ـلــى أف ـ ــراده،
ك ــل حـســب إم ـكــانــاتــه وق ــدرات ــه،

الذي يجعل من حب الخير -بعد فضل الله-
مصدات من كل سوء وشر.
وتعتمد الــرســالــة االعــانـيــة عـلــى إب ــراز
مواطن الجمال وعناصر القوة في الكويت
وطنا وشعبا ،ومواقف الخير ،في صورة
جمالية رائعة ،تشدد على ضرورة الحفاظ
عـلــى جـمــال ال ـبــاد وشـعـبـهــا ،وتـظـهــر علم
الكويت ورمزها ،يشع نورا فوق سارية ،أو
مركز ضوء يعلو جبل ،بينما تكسو البالد
حلة مــن الـفــرح يجمعها البهاء والبهجة،
لتعمق أجـ ــواء الــرضــا وال ـس ـعــادة والـفـخــر
واالعتزاز بهذا الوطن ،مع لقطات متحركة
من أماكن عدة تبرز جهود ابناء الوطن في

كل مكان ،ليظل الدعاء يتردد بأن يحفظ الله
الكويت من كل شر ،ويحمي أرضها وشعبها
من كل سوء" ،الكويت ،الرب حاميها ،حامي
أراضيها".
كـمــا يــدعــو اإلعـ ــان إل ــى تـعــزيــز الـعـطــاء
المجتمعي وتنمية الروابط والتكاتف بين
أبناء الوطن ،وتأكيد أن الكويت ثابتة في
مواقفها وعطائها ،ويحمل دعوة إلى مزيد
مــن الجهد وا لـعـمــل ،حتى تستمر مسيرة
التنمية والخير ،وتغطي كل نواحي الحياة،
ليسعد الجميع ،وتظل الكويت محفوظة
برعاية الله ،ومحمية بفضله ،ثم بحرص
أهلها على أمنها ورخائها.

«المتحد» يكرم موظفيه المتميزين لـ 2018
مجموعة من قيادات وموظفي البنك خالل الحفل

أقام البنك األهلي المتحد حفله السنوي لتكريم
مــوظـفـيــه الـمـتـمـيــزيــن ل ـعــام  ،2018بـحـضــور كـبــار
المسؤولين في اإلدارة التنفيذية للبنك ،حيث تم
تــوزيــع الـشـهــادات التقديرية والـهــدايــا التذكارية
على الموظفين ذوي الخدمة الطويلة الذين أظهروا
درجة عالية من االلتزام والتفاني ،تقديرا لجهودهم
المستمرة في خدمة البنك ،والتي أصبحت مصدرا
إللهام العديد من الموظفين الذين التحقوا بالبنك
فـيـمــا ب ـع ــد ،ك ـمــا ش ـهــد ال ـح ـفــل ت ـكــريــم الـمــوظـفـيــن
واإلدارات الذين حصلوا على جوائز دولية مرموقة
خالل عام .2018
واسـتـهــل الـحـفــل ،ال ــذي أقـيــم فــي فـنــدق مــاريــوت
كورت يارد بالكويت" ،بتالوة آيات من القرآن الكريم،
كما شهد الحفل العديد من الفعاليات والمسابقات
وتوزيع الجوائز القيمة على الموظفين".
وكرم الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك األهلي
ال ـم ـت ـحــد طـ ـ ــارق م ـح ـم ــود اإلدارات وال ـمــوظ ـف ـيــن
المتميزين ،وأثـنــى على نتائج أدائ ـهــم خــال عام
 ،2018مشيرا إلــى اإلن ـجــازات والتطور والتحسن
الملحوظ الذي يشهده البنك عاما بعد عام.
وأكد محمود أن الدعم الذي قدمه البنك من خالل
خدماته لألفراد ومؤسسات األعمال بالكويت ،والتي
انعكست باإليجاب على النمو االقتصادي للبالد،
ال يقل أهمية عن األرقام المالية التي يحققها البنك.

وفي إطار هذا النجاح حصل البنك على العديد من
الجوائز الدولية المرموقة خالل .2018
وفي ختام الحفل شكر محمود موظفي البنك،
وأث ـنــى عـلـيـهــم ،بــاعـتـبــارهــم الـسـبــب الــرئـيـســي في
تحقيق هذه اإلنجازات ،مؤكدا أن "عام  2019يحمل
فرصة رائعة للنمو واإلسـهــام في تحقيق المزايا
المتنامية لعمالئنا ومجتمعنا الذي نعد جزءا منه".
من جانبه ،أكد المدير العام للموارد البشرية في
البنك األهـلــي المتحد نقيب أمـيــن" :ان هــذا الحفل
يعكس الروح التي يتمتع بها موظفو البنك ،ويؤكد
أن البنك يقدم نموذجا لبيئة عمل متميزة تتضح
من خالل قدرة إدارة البنك على االحتفاظ بالعديد
مــن الموظفين الــذيــن يعتبرون ال ـثــروة الحقيقية
للبنك ألعوام تزيد على  30عاما".
وتـمـنــى أمـيــن للموظفين الـمـكــرمـيــن مــزيــدا من
التقدم والنجاح ،آمال أن يكون هذا التكريم حافزا
لهم ولكل موظفي البنك على بذل المزيد من الجهود
لالرتقاء بأداء البنك.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة ع ــاق ــات وخ ــدم ــات
الموظفين في البنك األهلي المتحد مريم المضف:
"ن ـحــرص عـلــى تـطــويــر ه ــذا الـحـفــل الـسـنــوي الــذي
نـعـتـبــره وسـيـلــة للتعبير عــن تـقــديــر إدارة البنك
للجهود المبذولة من قبل الموظفين ،لإلسهام في
صنع النجاح المتحقق".

«التجاري» يزور أطفال مركز «سالم العلي»
أعلن فائزي «النجمة» األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»

وعـيـنـيــة أك ـب ــر ،ح ـيــث ق ــام بـتـعــديــل وت ـيــرة
الـسـحــوبــات والـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة للجوائز
ال ـن ـقــديــة وال ـع ـي ـن ـيــة ال ـت ــي ي ـح ـصــل عليها
العمالء ،لتصل إلى أكثر من مليون دينار.

«برقان» :فرع المطار يعمل  24ساعة
طوال أيام األسبوع
أعلن فائزي حساب «يومي»
حرصا على ضمان خدمة عمالئه في جميع
األو قــات ،أعلن بنك برقان أن فرعه في المطار
سيعمل عـلــى م ــدار  24ســا عــة ،سبعة أ ي ــام في
األسبوع ،ابتداء من  3مارس .2019
وا ل ـخــد مــة ف ــي ف ــرع ا ل ـم ـطــار مـتــا حــة لجميع
ال ـع ـم ــاء ال ـحــال ـي ـيــن وال ـ ـجـ ــدد ،ح ـيــث يـمـكـنـهــم
تنفيذ عملياتهم ،واال ط ــاع عـلــى حساباتهم
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات
وال ـخ ــدم ــات ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ي ـطــرح ـهــا ال ـب ـنــك،
حيث سيكون موظفو فــرع المطار على أهبة
االستعداد لخدمة العمالء في جميع األوقات
وتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في سحب
حساب يومي ،بمناسبة األعياد الوطنية في
فبراير ،و فــاز كل وا حــد منهم بجائزة قيمتها

استطالع للرأي

يـجـمـعـهــم إيـ ـم ــان قـ ــوي بـفـكــرة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي وخـ ــدمـ ــة
الـمـجـتـمــع ،وق ــد شـجـعـهــم على
مــواص ـلــة تـطــوعـهــم م ــا لمسوه
من نتائج تعود بالفائدة على
المجتمع.
وأب ـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـط ــوع س ـع ــادت ــه
ب ـح ـجــم الـ ـ ـق ـ ــراء ،وخ ــاص ــة تـلــك
األسـ ــر ال ـت ــي اصـطـحـبــت معها
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـت ـش ـج ـي ـع ـه ــم ع ـلــى
القراءة.
د .ج ـم ـعــان الـ ـع ــازم ــي ،ال ــذي
اصطحب معه عائلته للمشاركة
ف ــي الـ ـ ـق ـ ــراءة ،قـ ــال إنـ ــه ي ـش ــارك
ألول مــرة فــي مــاراثــون الـقــراءة
الخيري ،وقد عرف عن تنظيمه
مصادفة أثناء وجوده في مول
.360
وشكر العازمي القائمين على
ً
تنظيم الماراثون ،مبديا إعجابه
ب ـن ـجــاح هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،وخــاصــة
أ نــه يجمع بين التشجيع على
القراءة وبين العمل الخيري.
كذلك شاركت فاطمة العجمي
ألول مــرة في "مــاراثــون القراء ة
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري" بـ ـع ــدم ــا ق ـ ـ ـ ــرأت عــن
تنظيمه في صفحة بنك بوبيان
على "إنستغرام" ،موضحة أن ما
لفت نظرها حجم إقبال القراء
على هذا الماراثون.

لقطة من اإلعالن

 10آالف دينار ،والفائزون هم :عبدالله محمد
العنزي ،كافي شالل العنزي ،غسان محمد زين،
فيفي ماهر النبراوي ،وعصام مساعد الميلم.
وكــافــأ «بــرقــان» عـمــاء حـســاب يــومــي ،وقــدم
للفائزين ضعف مبلغ الجائزة العادية النقدية،
ا ل ـب ــا ل ـغ ــة  5آالف د ي ـ ـنـ ــار ،ا حـ ـتـ ـف ــاال ب ــاأل ع ـي ــاد
الوطنية.

قــام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك
التجاري الكويتي ،بالتعاون مع إدارة مركز
الشيخ سالم العلي لعالج السمع والنطق،
بتنظيم زي ــارة لــأطـفــال مــراجـعــي المركز،
بهدف مشاركتهم فرحة األعياد الوطنية،
وتوزيع الهدايا عليهم ،بمناسبة االحتفال
بالعيد الوطني وذكرى التحرير.
وج ــاءت ه ــذه الـخـطــوة فــي إط ــار برامج
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ،وب ـمــا
ي ـع ـك ــس ح ــرص ــه ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل مـ ــع كــل
شرائح المجتمع ،ورسم البسمة على وجوه
المرضى والتخفيف عنهم ،وتأكيد مفهوم
التكافل االجتماعي.
وبهذا الصدد ،قالت نائبة المدير العام
لقطاع التواصل المؤسسي أماني الــورع:
«نحرص في البنك التجاري على مشاركة
األطفال مراجعي المراكز الصحية ونزالء
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات االحـ ـتـ ـف ــال بــال ـم ـنــاس ـبــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ـه ــدف م ـشــارك ـت ـهــم ال ـف ــرح ــة،
ورسم البسمة على وجوهم ،وهو ما يؤكد
مــدى التزام البنك بواجبه تجاه المجتمع
بمختلف فئاته».
ً
ً
والق ــت هــذه الــزيــارة ترحيبا كـبـيــرا من
األطفال ،مراجعي مركز الشيخ سالم العلي
وذوي ـهــم ،وال ـكــادريــن الطبي واإلداري به،
حيث أعــربــوا عــن سعادتهم بــزيــارة أســرة
البنك التجاري للمركز.
ويسعى «الـتـجــاري» دوم ــا إلــى تكريس
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة تـ ـج ــاه ال ـم ـج ـت ـمــع م ــن خ ــال
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـن ـش ــاط ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
واإلنـســانـيــة الـتــي تجسد مـفـهــوم التكافل
والترابط االجتماعي.
مــن جــانــب آخ ــر ،أج ــرى البنك التجاري
السحب األسـبــوعــي على حـســاب النجمة،
والسحب على حملة "راتبك وفوقه كاش"،
بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة
عبدالعزيز أشكناني .وجاءت نتائج السحب
على النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة األسبوعي،
جائزة بقيمة  5000دينار ،كانت من نصيب

جانب من زيارة المركز
محفوظ الرحمن وحيد الرحمن.
ثانيا :السحب األسبوعي لحملة "راتبك
وفــوقــه ك ــاش" ،جــائــزة بقيمة  1000دينار،
كانت من نصيب حسين يد الله فتح الله.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـن ــك أن ج ــوائ ــز "ال ـن ـج ـمــة"
أص ـب ـحــت م ـم ـيــزة بـحـجــم م ـبــالــغ ال ـجــوائــز
المقدمة ،إضافة إلى تنوعها طوال السنة.
وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة
 5000دينار ،وشهرية بقيمة  20.000دينار،
ونصف سنوية بنصف مليون دينار ،إضافة
إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب
مصرفي ،والتي حصــل البنك بموجبها على
شهــادة غينيس لألرق ــام القياسيــة ،والبالغـ ــة
 1.500.000دينار.
وعن آلية فتح "النجمة" والتأهل لدخول
السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،كشف
البنك أن ذلك بإيداع  100دينار ،وأن يكون
فــي الـحـســاب مبلغ ال يـقــل عــن  500ديـنــار
لدخول جميع السحوبات على كل الجوائز
التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص الـفــوز ،فإنه كلما زاد
المبلغ المحتفظ في الحساب زادت فرص

فــوز العميل ،حيث إن كــل  25ديـنــارا توفر
فــرصــة واح ـ ــدة ل ـل ـفــوز ،فـضــا ع ــن الـمــزايــا
اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل
العميل على بطاقة سحب آلي ،وعلى بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،إضافة إلى جميع
الخدمات المصرفية من "التجاري".
وبالنسبة لحملة "راتبك وفوقه كــاش"،
الموجهة للموظفين الكويتيين والوافدين
في القطاعين الحكومي والخاص ،وكذلك
المتقاعدين ،والمستمرة حتى  31ديسمبر
 ،2019وعن آلية االنضمام إلى هذه الحملة
واالستفادة من المزايا التي توفرها ،أوضح
الـبـنــك أن ــه بــاسـتـطــاعــة أي مــوظــف كويتي
راتبه يزيد على  500دينار ،سواء تم تعيينه
ً
حديثا أو فــي الخدمة الفعلية مــن سنين،
القيام بتحويل راتبه إلى البنك ،واالستفادة
من مزايا هذه الحملة ،والحصول على هدية
نقدية فورية مضمونة بقيمة  250دينارا ،أو
قــرض بــدون فائدة بقيمة خمسة أضعاف
الراتب ،وبحد أقصى  10.000دينار ،إضافة
ً
إلى الدخول تلقائيا في السحب األسبوعي
على جائزة مقدارها  1000دينار.

أمـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن،
الــذيــن ي ـنــدرجــون تـحــت حـســاب الـخــدمــات
المصرفية الشخصية (،)Premier Banking
والمخصص للرواتب من  1700دينار وما
فــوق ،فسوف يتمكنون من الحصول على
هدية نقدية فورية.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـم ـت ـقــاعــديــن ال ــذي ــن
يحصلون على معاش قدره  1000دينار وما
فــوق ،فبمجرد تحويل معاشهم التقاعدي
عـلــى "ال ـت ـج ــاري" سيحصلون عـلــى هدية
ً
فورية بقيمة  150دينارا ،والدخول تلقائيا
في السحب األسبوعي على جائزة مقدارها
 1000دي ـن ــار ،واالس ـت ـفــادة مــن مــزايــا هــذه
الحملة التي تم تصميمها خصيصا بصورة
تناسب الموظفين الكويتيين والوافدين
العاملين في القطاعين الخاص والحكومي
وال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن ،كــون ـهــا أي ـض ــا ت ــوف ــر لهم
فرصة الحصول على العديد من المميزات
اإلضافية ،والتمتع بالعديد من الخدمات
المتطورة والمنتجات الفريدة والمتميزة
الـتــي يــوفــرهــا "ال ـت ـجــاري" لعمالئه لتلبي
احتياجاتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم.
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الشركة
مستعدة
لمزيد من
نمو األعمال
وتحسين
القيمة المقدمة
للمساهمين
حيات

أعـلـنــت شــركــة الـخـلـيـ ــج الـمـتـحــد الـقــابـضــة
نـتــائـجـهــا ال ـمــال ـي ـ ــة لـلـسـنــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
ديسمبر  ،2018أمس ،كاشفة عن أنه تم تحقيق
صــافــي رب ــح عــائــد إل ــى مساهمي الـشــركــة األم
بمبلغ  18.6مليون دوالر العام الماضي.
وجاءت أهم النتائج المالية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2018على النحو التالي:
• ارتفع الربح الصافي العائد إلى مساهمي
الشركة األم بنسبة  318في المئة ليبلغ 18.6
مليون دوالر (وكــان في عام  4.5 2017ماليين
دوالر).
• ارت ـ ـفـ ــع الـ ــربـ ــح الـ ـص ــاف ــي مـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــات
المستمرة الـعــائــد إلــى مساهمي الـشــركــة األم
بنسبة  143في المئة ،ليبلغ  18.2مليون دوالر
( 7.5 :2017ماليين دوالر).
• ارتفع الربح الصافي الموحد بنسبة 382
في المئة ليبلغ  24.5مليون دوالر (5.1 :2017
ماليين دوالر).
• بلغ إجمالي (الخسائر) /األربــاح الشاملة

 56.4مليار دوالر خسائر صندوق
الثروة النرويجي العام الماضي
سـ ـ ـج ـ ــل ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
ال ـس ـي ــادي ال ـنــروي ـجــي خـســائــر
ً
خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،مـتــأثــرا
بضعف األســواق ،لكنه استفاد
من اضطراب األسواق العالمية
واشترى المزيد من األسهم.
وخسر أكبر صندوق سيادي
ف ــي ال ـعــالــم  485م ـل ـيــار كــرونــة
( 56.4مليار دوالر) خالل العام
ً
ً
الماضي ،إذ حقق عائدا سالبا
 6.1في المئة ،وأوضح أن أسوأ
استثماراته ً
أداء في  ،2018هي
شــركــة األدوي ــة األلمانية «باير
إيه جي» و«فيسبوك».
ً
واش ـتــرى الـصـنــدوق أسهما
بـقـيـمــة  185م ـل ـيــار ك ــرون ــة في
الربع الرابع من العام الماضي،
م ـمــا ي ـع ــادل  2.2ف ــي ال ـم ـئــة من
قيمته السوقية.

وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـص ـنــدوق ي ـنــج ســايـنـسـتــاد:
ً
ً
« 2018كــان عاما متناقضا مع
توقعات النمو والمخاوف بشأن
ت ــأث ـي ــرات ال ـح ــواج ــز ال ـت ـجــاريــة
المتزايدة»« ،تراكمت المخاوف
ح ـ ــول ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
الـ ــربـ ــع ال ـ ــراب ـ ــع ،م ـم ــا دف ـ ــع إل ــى
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض فــي
أسعار األسهم ،بما في ذلك في
الواليات المتحدة».
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق كــل
خسائر العام الماضي في أول
ش ـهــريــن م ــن  ،2019إذ أوض ــح
سالينستاد ،أن قيمة الصندوق
تبلغ  8.81تــريـلـيــونــات كــرونــة
(تريليون دوالر) األربعاء مقارنة
م ــع  8.26ت ــري ـل ـي ــون ــات ك ــرون ــة
بنهاية .2018

انخفاض عدد مليارديرات الصين
في  2018مع تراجع األسهم
تراجع عــدد المليارديرات في الصين الكبرى ،التي تضم تايوان
وهونغ كونغ ،بمقدار  161شخصا في  ،2018تأثرا بانخفاض األسهم
الصينيةً ،
بناء على أحدث تقارير شركة أبحاث الثروة «هورون».
وبالعام المنتهي في  31يناير ،هبط عدد المليارديرات الصينيين
مــن  819إل ــى  658م ـل ـيــارديــرا ،ورغ ــم االن ـخ ـفــاض ،ف ــإن ع ــدد أصـحــاب
المليارات في الصين ال يــزال يزيد على نظيره بالواليات المتحدة،
البالغ  584شخصا.
وخالل العام الماضي ،تراجعت الثروات في الصين مع انخفاض
أسهم البالد بأكثر من  25في المئة ،بسبب مخاوف من تباطؤ نمو
االقتصاد الصيني والحرب التجارية مع الواليات المتحدة ،إلى جانب
انخفاض اليوان .ومن بين أكبر األثرياء الخاسرين في الصين ،المدير
التنفيذي لشركة اإلنترنت «تنسنت» ،إذ انخفضت ثروة الملياردير ما
هواتنغ 19 ،في المئة إلى  38مليار دوالر ،كما تراجع صافي ثروة أحد
أثرياء الصين ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «داليان واندا غروب»،
وانج جيان ليان 37 ،في المئة إلى  17مليارا.
بينما بفضل ارتفاع قيمة «آنت فاينانشال» ،وهي وحدة المدفوعات
عبر اإلنترنت التابعة لشركة «علي بابا» ،نمت ثــروة مؤسس شركة
التجارة اإللكترونية «جــاك ما» بأكثر من  20في المئة إلى  39مليار
دوالر ،ليصبح األكثر ً
ثراء في الصين.

« »KIBيطلق حملة «بفبراير
دينارك بـ  »500للبطاقات

أطـ ـل ــق ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
( )KIBأح ـ ــدث ح ـمــاتــه لـحــامـلــي
ب ـطــاقــاتــه االئ ـت ـمــان ـيــة (ب ـف ـبــرايــر
ً
دي ـ ـنـ ــارك ب ـ ـ  ،)500ت ـم ــاش ـي ــا مــع
الـتــزامــه المستمر بتقديم فوائد
وم ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت مـ ـص ــرفـ ـي ــة م ـم ـي ــزة
لعمالئه.
ويـمـكــن لـلـعـمــاء ال ــدخ ــول في
السحب الشهري مقابل كل دينار
ي ـتــم إن ـفــاقــه داخـ ــل ال ـكــويــت عبر
جـمـيــع ن ـقــاط ال ـب ـيــع ،وم ــن خــال
المواقع اإللكترونية أيضا ،علما
أن ــه طـ ــوال ف ـتــرة الـحـمـلــة ،والـتــي
تمتد من  5فبراير إلى  5مارس،
سيحصل العمالء مقابل كل دينار
ينفقونه بــا سـتـخــدام بطاقاتهم
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث ف ــرص
لدخول السحب الشهري للفوز بـ
 500دينار ،حيث سيتم اختيار 10
فائزين محظوظين.
وتـعـكــس حـمـلــة  KIBاألخ ـيــرة
ال ـتــزام الـبـنــك المستمر بمكافأة
ع ـمــائــه الـمـخـلـصـيــن ،م ــن خــال
تـ ـ ــزويـ ـ ــدهـ ـ ــم بـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزات وف ـ ــوائ ـ ــد
فريدة ،لتعزيز رضاهم وثقتهم.
فـ ـب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـح ــوب ــات

الشهرية ،يتمتع حاملو بطاقات
« »KIBأيضا بمجموعة من المزايا،
منها :دخول بعض أفخم قاعات
االن ـت ـظ ــار ف ــي مـخـتـلــف م ـط ــارات
ال ـعــالــم ،وم ـيــزة اس ـتــرجــاع  3في
المئة من قيمة المشتريات ،إلى
ج ــان ــب تــأم ـيــن ال ـس ـفــر الـمـجــانــي
لحاملي البطاقات وعائالتهم.
وبهذه المناسبةَّ ،
صرح المدير
العام لــإدارة المصرفية لألفراد
فــي البنك ،عثمان توفيقي ،بأنه
«ك ـ ـجـ ــزء مـ ــن الـ ـت ــزامـ ـن ــا ب ـت ــزوي ــد
عـ ـم ــائـ ـن ــا بـ ــأف ـ ـضـ ــل ال ـ ـع ـ ــروض
والـمـنـتـجــات األك ـث ــر اب ـت ـكــارا في
الـســوق ،أطلقنا حملة البطاقات
االئتمانية الجديدة ،إلضافة قيمة
مميزة إلى حلول االئتمان لدينا،
وت ـقــديــم خ ــدم ــات ع ـلــى مـسـتــوى
عــال ـمــي .ول ـف ـتــرة م ـح ــدودة فـقــط،
سيتم منح عمالئنا فرصة فريدة
للدخول في سحب شهري بقيمة
 500دينار لكل دينار يتم إنفاقه.
ً
وبناء على ذلك ،تلبي هذه الحملة
احـتـيــاجــات جـمـيــع عـمــائـنــا ،ما
يـتـنــاســب م ــع أســال ـيــب حـيــاتـهــم
المتنوعة».
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( 36.1مليون دوالر) ( 8.2 :2017ماليين دوالر)
بسبب التغيرات في االحتياطي.
• بلغ العائد األساسي للسهم الواحد 2.35
ً
ً
سنتا أميركيا ( 2.13 :2017سنت).
• ارتفع إجمالي األصول بنسبة  13في المئة
ليبلغ  3.4مليارات دوالر ( 3.0 :2017مليارات
دوالر).
• بلغ إجمالي حقوق الملكية  548.5مليون
دوالر ( 541.6 :2017مليون دوالر).
وسجلت شركة الخليج المتحد القابضة في
أول سنة مالية كاملة من عملياتها صافي ربح
عائد إلى مساهمي الشركة األم بلغ  18.6مليون
دوالر ،والذي ارتفع بنسبة  318في المئة (:2017
 4.5ماليين دوال) ،وارتفع إجمالي الدخل قبل
الفوائد والمصاريف األخــرى بنسبة  364في
المئة ليبلغ  208.0مليون دوالر ( 31ديسمبر
 44.8 :2017مليون دوالر).
وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى أن الربع
الرابع من عام  2017كان أول ربع كامل لعمليات

«الـخـلـيــج الـمـتـحــد ال ـقــاب ـضــة» بـعــد تأسيسها
وإدراجها في البورصة.
وارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي أص ـ ــول ش ــرك ــة الـخـلـيــج
المتحد الـقــابـضــة مــن  3.0مـلـيــارات دوالر في
 31ديسمبر  2017إلــى  3.4مليارات دوالر في
 31ديسمبر  .2018كما ارتفع إجمالي حقوق
المساهمين من  541.6مليون دوالر إلى 548.5
مليونا ،في حين ارتفع إجمالي األصول المدارة
من  10.8مليارات دوالر في  31ديسمبر 2017
إلى  12.6مليارا في  31ديسمبر .2018
ولــن يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع
أرباح عن السنة المنتهية في .2018
وتعليقا على النتائج ،قــال رئـيــس مجلس
اإلدارة مسعود حيات« :جنت الشركة الحصيلة
الـمــرجــوة مــن عملية إع ــادة تنظيم العمليات
التي حدثت خالل عامي  2016و 2017والنتائج
المتوقعة للعام المالي  ،2018ألنها أول سنة
كاملة لعمليات الشركة ،والتي تعتبر شهادة
ل ـك ــل م ــن ش ــرك ــة ال ـخ ـل ـي ــج ال ـم ـت ـح ــد ال ـقــاب ـضــة

وبنك الخليج المتحد التابعة والمملوكة لها
بالكامل».
وأضـ ــاف ح ـيــات أن الـنـهــج ال ـمــركــز ال ــذي تم
تطبيقه من خالل إعادة تنظيم العمليات بشركة
الخليج المتحد القابضة ساعد على تحقيق عام
قياسي آخــر مــن حيث الربحية ،وأيـضــا وضع
المنصة المالئمة للنمو المستقبلي.
وأش ــار إلــى أنــه «خ ــال ال ـعــام ،أكملت شركة
كامكو لالستثمار ،التابعة لـلشركة ،استحواذها
ع ـل ــى ح ـص ــة ب ـن ـس ـبــة  71فـ ــي ال ـم ـئ ــة فـ ــي بـيــت
االس ـت ـث ـمــار ال ـعــال ـمــي ،ال ـكــويــت وال ـت ــي ستوفر
إمكانية الوصول إلى األسواق الجديدة ،وتعزز
قدرتنا على توليد إي ــرادات الــرســوم المتكررة
مجرد اكتمال االستحواذ عليها».
وتابع أن «عملية االستحواذ نتج عنها زيادة
فــي أص ــول المجموعة تـحــت اإلدارة إلــى 12.6
مليار دوالر ( 10.8 :2017مليارات دوالر) .مع
الزيادة الصحية في قاعدة حقوق المساهمين
والتي تساهم في االحتفاظ باألرباح ،فإن الشركة

اقتصاد

مسعود حيات
عـلــى أت ــم االس ـت ـع ــداد لـمــزيــد م ــن نـمــو األع ـمــال
وتحسين القيمة المقدمة للمساهمين على الرغم
من الظروف الصعبة والمتوقعة في السوق».

اقتصاد
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«الخطوط الكويتية» تحتفل باألعياد الوطنية « »VIVAتعلن خدمات « »5Gفي الكويت
قال رئيس مجلس إدارة
بالتعاون مع «هواوي» خالل 2019
«الكويتية» يوسف الجاسم

إن «الشركة تسعى إلى
تقديم أفضل ما لديها من
خدمات تضمن من خاللها
راحة العمالء ،وتلبي رغباتهم
واحتياجاتهم».

احتفلت الخطوط الجوية الكويتية
باألعياد الوطنية للكويت مع عمالئها
من مبنى الركاب  ،Terminal 4من خالل
استقبال الرحالت القادمة إلى الكويت
على مدار يومي  25و 26فبراير ،بحضور
رئيس مجلس اإلدارة يوسف الجاسم،
ومشاركة موظفي دائرة العالقات العامة
واإلعالم ودائرة الخدمات األرضية ،الذين
قــامــوا باستقبال وتــوديــع المسافرين،
وتقديم أعالم الكويت والهدايا التذكارية
لهم ،إضــافــة إلــى إقــامــة رقصة العرضة
الـشـعـبـيــة فــي ســاحــة الـمـبـنــى ،وتــزيـيــن
المبنى بكل جوانبه.
وبهذا الشأن ،تقدم الجاسم بالنيابة
ع ــن أ عـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة واإلدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
«الكويتية» بالتهاني والتبريكات إلى
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جــابــر ال ـم ـب ــارك ،وال ـح ـكــومــة ،والـشـعــب
الـكــويـتــي ،بـمـنــاسـبــة األع ـي ــاد الــوطـنـيــة
للكويت ،داعيا المولى عز وجل أن يحفظ
الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
وق ــال الـجــاســم« :أعـ ِّـبــر عــن سعادتي،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة االح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ــذكـ ــرى ال ـع ـيــد
الــوط ـنــي ال ـثــامــن وال ـخ ـم ـس ـيــن ،وذك ــرى
عيد التحرير الثامن والعشرين ،واللتين
سـتـصــادفــان ح ـلــول ال ــذك ــرى الـخــامـســة
والـسـتـيــن لتأسيس (الـكــويـتـيــة) ،ولعل
تلك المناسبات تكون دافعا لنا جميعا
لشحذ المهم للمزيد من العطاء والتفاني
ف ــي ال ـع ـم ــل ،ولـتـحـقـيــق ت ـق ــدم شــركـتـنــا
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـ ــرائ ـ ــدة ،وإن ـ ـجـ ــاز أه ــداف ـن ــا

لقطة جماعية مع يوسف الجاسم
الــرئـيـســة الـمــأمــولــة بـجـعــل (الـكــويـتـيــة)
فــي طليعة شــركــات ال ـط ـيــران؛ إقليميا
وعالميا ،واحتاللها مراكز الصدارة في
ميادين خدمة العمالء بشتى فروعها».
وأضـ ـ ــاف« :بــاسـتـقـبــالـنــا وتــوديـعـنــا
لـلــركــاب الـمـســافــريــن عـلــى مـتــن رحــات
(ال ـك ــوي ـت ـي ــة) م ــن خـ ــال م ـب ـنــى ال ــرك ــاب
ً
 Terminal 4تؤكد الشركة دائما قربها
من عمالئها عبر التواصل معهم بشكل
م ـب ــاش ــر ،سـ ـ ــواء ق ـب ــل الـ ـمـ ـغ ــادرة وب ـعــد
ال ــوص ــول ،أو مــن خ ــال الـخــدمــات التي
تقدمها على متن طائراتها».
وأك ــد أن «الـشــركــة تسعى إلــى تقديم
أفضل ما لديها من خدمات تضمن من
خاللها راحــة العمالء ،وتلبي رغباتهم
واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ،ح ـتــى ي ـك ــون الـعـمـيــل
راض ـي ــا تـمــامــا ع ــن ال ـخــدمــة ال ـتــي تـقــدم
ل ــه .م ــا زل ـنــا مـلـتــزمـيــن بـمـبــادئـنــا الـتــي
وعــدنــا ركــابـنــا بتحقيقها ،وه ــي أعلى

معدالت السالمة واألمان ،وأعلى معدالت
انضباط المواعيد».
َّ
ووجه الجاسم الشكر لإلدارة العامة
للطيران المدني ،وعلى رأسها الشيخ
سلمان الحمود ،على ما يقدمونه من
دعم متواصل لـ «الكويتية» ،في سبيل
إن ـج ــاح تـشـغـيـلـهــا م ــن مـبـنــى الــركــاب
رق ــم  ،4كـمــا تـقــدم بالشكر لمسؤولي
شركة إنشين الكورية إلدارة المطارات
على التعاون الملموس خــال الفترة
السابقة.
كما شكر جميع منتسبي «الكويتية»،
عـلــى م ــا لـمـســه جـمـيــع م ــن يـتـعــامــل مع
الشركة من تطور في الخدمات ،وتحقيق
ن ـق ــات نــوع ـيــة م ـل ـمــوســة ف ــي مـخـتـلــف
المجاالت ،متطلعا لمزيد من اإلنجازات
المتوجب تحقيقهاً ،
بناء على العناصر
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـعــديــدة الـمـهـيـئــة «لعملنا
كشركة طيران».

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
« ،»VIVAإنشاء مركز « »5Gلالبتكار،
بهدف استكشاف وتطوير وإطــاق
حـ ـ ــاالت اسـ ـتـ ـخ ــدام  5Gج ــدي ــدة فــي
الكويت بحلول عام .2019
وق ــال ــت « »VIVAف ــي ب ـي ــان أم ــس،
إنها تعمل بالفعل على إطالق شبكة
« »5Gعلى مستوى البالد مع أكثر من
 1000موقع « »5G NRيدعمها نظام
بيئي ضخم لألجهزة ألكثر من 100
ألــف جهاز ،بما في ذلــك «،»5G CPEs
مما يجعلها واحــدة من أكبر خمس
شركات اتصاالت في العالم.
ويأتي مركز االبتكار « »5Gلتنفيذ
استراتيجية  5Gلألعمال في «،»VIVA
وسيفتح الـبــاب أم ــام نـمــاذج أعمال
ً
جــديــدة مثل النطاق العريض جــدا،
وإنترنت األشياء ،وخدمات المدينة
الذكية ،ويجعل من « »VIVAرائدة بال
منازع في حقبة الـ«.»5G
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس ضـ ـ ـ ـ ــرار
خ ـ ـ ــان ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـق ـطــاع
ً
التكنولوجيا في « »VIVAقائال« :قبل
شهرين ،احتفلت « »VIVAبالذكرى
السنوية العاشرة لتأسيسها ،قمنا
خ ــال ـه ــا ب ـتــوف ـيــر أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات
ل ـع ـمــائ ـنــا ،واس ـت ـث ـمــرنــا ف ــي أح ــدث
التقنيات المتطورة ،وعــززنــا ريــادة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي عـ ـص ــر ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات واالت ـص ــاالت .ومــن اآلن
ً
ف ـ ـصـ ــاعـ ــدا ،نـ ـعـ ـت ــزم وضـ ـ ــع «»VIVA

رئيس مجلس إدارة  VIVAورئيس مجلس إدارة هواوي يحضران حفل التوقيع
ك ـم ـش ـغ ــل أول فـ ــي الـ ـع ــال ــم ل ـت ـقــديــم
تجربة « »5Gالحقيقية ،مع التغطية
المخططة على المستوى الوطني،
وس ـي ـت ــاح ل ـع ـمــائ ـنــا الـ ــوصـ ــول إل ــى
شـ ـبـ ـك ــات « »5Gوتـ ـج ــرب ــة خ ــدم ــات
جديدة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف خـ ـ ـ ـ ــان« ،سـ ـيـ ـس ــاع ــدن ــا
إنشاء مركز االبتكار « »5Gعلى دفع
التكنولوجيا الرقمية عبر القطاعات

األســاسـيــة ،إذ سـتــزدهــر الصناعات
من الطبابة عن بعد إلى المدن الذكية
إلى السالمة العامة بدعم من البنية
التحتية لشبكة الجيل الخامس «،»5G
وسـتـتـيــح الـشـبـكــات تــدفــق إيـ ــرادات
جديدة ،وتعزيز الكفاء ة التشغيلية،
وخـ ـ ـف ـ ــض ال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف ،واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء
بمستوى المعيشة في جميع أنحاء
الكويت.

«التجارية العقارية» تقيم الفعالية التربوية «أسيكو المجموعة» تشارك في معارض
الفرص الوظيفية بجامعة الكويت
األولى في حديقة بوليفارد
ت ـحــت ش ـع ــار «ن ـح ــن ن ـه ـتــم»،
ومـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ون ـظ ــرا لـلـنـجــاح
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه م ـب ــادرة
«ازرع شـ ـج ــرة ف ــي وطـ ـن ــي ،»3
أقـ ـ ــامـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
العقارية ،بالتعاون مع مدارس
منطقة حولي التعليمية ،فعالية
تــربــويــة ل ـلــزراعــة والـ ـق ــراءة في
حديقة بوليفارد.
ح ـضــر ال ـف ـعــال ـيــة ع ــدد كبير
مـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــدارس م ـن ـط ـق ــة ح ــول ــي
التعليمية ،ومنها مدرسة سهلة
ب ـنــت س ـع ــد ،م ــدرس ــة ال ــردي ـف ــة،
مــدرســة حــومــة ،مــدرســة فاطمة
بنت اليمان ،التي قدمت عروضا
وفـ ـع ــالـ ـي ــات خ ــاص ــة ب ــاألع ـي ــاد
الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة تتمثل في
ح ــب أب ـنــائ ـنــا ال ـط ـل ـبــة لـبـلــدهــم
الغالي الكويت.
وت ــوجـ ـه ــت مـ ــديـ ــرة م ــدرس ــة
فاطمة بنت اليمان وفاء العريعر
بالشكر إ لــى الشركة التجارية
العقارية ،ممثلة برئيس مجلس
إدارت ـ ـهـ ــا ع ـبــدال ـف ـتــاح م ـعــرفــي،
وشركة السالمية جروب لتنمية
المشاريع ممثلة برئيس مجلس
إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدوان ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي،

طالبات يشاركن في الفعالية
والمدير العام للمركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية
د .ن ـ ـ ـ ــادر م ـ ـعـ ــرفـ ــي ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
الفرصة التي اتاحت للمدارس
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه الـفـعــالـيــة
لما لها من أهمية كبيرة ،حيث
تقاس ثقافة االمــم وحضارتها
من أجيالها المهتمة بالقراء ة
والزراعة.
كما عبر د .نــادر معرفي عن
«امتنانه لمثل هــذه الفعاليات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـب ــث فـ ــي أبـ ـن ــائـ ـن ــا حــب
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ــال ـب ـي ـئ ــة وأه ـم ـي ــة

الـ ــزراعـ ــة ،وم ــا ت ـع ــود عـلـيــه من
فوائد جمة على بلدنا الحبيب
الكويت».
وأض ـ ـ ــاف« :ال ـن ـب ــات ــات نعمة
يجب أن نحافظ عليها ،ونحن
في أيام االحتفال بأعياد الكويت
نريد أن نــزرع بــذرة سعادة لنا
ول ــوط ـن ـن ــا الـ ـغ ــال ــي ،مـ ــن خ ــال
النباتات التي نزرعها اليوم».
وب ـع ــد ذل ـ ــك ،ك ــرم ــت ال ـشــركــة
الـتـجــاريــة الـعـقــاريــة المعلمات
المتميزات والطالبات الفائقات
على جهودهن الحثيثة.

وفي نهاية الفعالية ،توجهت
جـمـيــع الـطــالـبــات ومعلماتهن
لـمـحـطــة ال ـق ـط ــار رقـ ــم  ،1حيث
قمن بزراعة أكثر من  100شتلة
مختلفة في الحديقة ،واختتمت
الفعالية بــاال حـتـفــال بالكويت
ع ـلــى أن ـغ ــام األغ ــان ــي الــوطـنـيــة
المحببة ،وتوزيع قصة تربوية
تهتم بالزراعة وأهميتها ،تأليف
د .نـ ـ ــادر م ـع ــرف ــي ع ـل ــى جـمـيــع
الطالبات الموجودات.

فـ ــي إط ـ ـ ــار جـ ـه ــوده ــا ل ــدع ــم ال ـم ــواه ــب
الكويتية الشابة وحديثي التخرج ،شاركت
«أسيكو المجموعة» مؤخرا في معرضين
ل ـل ـف ــرص ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ب ـج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت،
ق ـ ــام بـتـنـظـيـمـهـمــا ال ـج ـم ـع ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة
ل ـل ـم ـه ـنــدس ـيــن ال ـم ــدن ـي ـي ــن ب ــال ـش ــراك ــة مــع
كلية الهندسة والبترول ،وكلية الهندسة
المعمارية.
وأق ـ ـيـ ــم الـ ـمـ ـع ــرض ــان فـ ــي ح ـ ــرم جــام ـعــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،س ـع ـي ــا إلـ ـ ــى تـ ـع ــري ــف الـ ـط ــاب
الكويتيين الشباب والمقبلين على التخرج
بمختلف الفرص الوظيفية التي تنتظرهم
بعد إنهاء دراساتهم ،وتسليط الضوء على
وافر الفرص الوظيفية المتاحة للشباب في
قطاعي الصناعة والبناء بالكويت.
وصرحت رئيسة إدارة الموارد البشرية
والتواصل في «أسيكو المجموعة» مريم
الدوري« :لطالما آمنا في أسيكو المجموعة
بأنه من مسؤوليتنا كشركة كويتية بارزة
المساهمة في تمكين المواهب الكويتية
ال ـشــابــة» .وأض ــاف ــت الـ ـ ــدوري« :تـمـثــل هــذه
األج ـ ـي ـ ــال الـ ـش ــاب ــة م ـس ـت ـق ـب ــل ص ـنــاع ـت ـنــا
وم ـس ـت ـق ـبــل بـ ــادنـ ــا كـ ـل ــه ،ل ــذل ــك ف ــإن ــه مــن
ال ـضــروري أن نـتــواصــل معهم فــي مرحلة
مبكرة لنقدم لهم ا لــد عــم والتوجيه ا لــذي
يحتاجون إليه للنجاح فــي المهنة التي
يختارونها ويبدعون في أدائها».
وتــابــع« :مــن المهم أيـضــا بالنسبة لنا

«الفطيم» :األعمال في
«سيتي سنتر مصدر»
تسير وفق الجدول
ت ـ ـع ـ ـتـ ــزم شـ ـ ــركـ ـ ــة «مـ ــاجـ ــد
الفطيم» ،افتتاح «ماي سيتي
سنتر مصدر» ،الذي يعد أول
م ــرك ــز ت ـس ــوق ت ــاب ــع ل ـهــا في
العاصمة أبوظبي ،وذلك في
الربع الثاني من عام .2019
وأعلنت الشركة ،في بيان
أم ــس ،أن األعـمــال اإلنشائية
لــوج ـهــة ال ـت ـس ــوق وال ـتــرف ـيــه
المجتمعية في مدينة مصدر،
التي ُينتظر أن تصبح أكبر
مركز تسوق مجتمعي تابع
ل ـه ــا ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات واألولـ ـ ــى
مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإلماراتية ،تسير وفق الجدول
الزمني المحدد لها وبتكلفة
تبلغ  300مليون درهم.
ُ
وي ـن ـت ـظــر أن ي ـمـ ّـهــد «م ــاي
سيتي سنتر مصدر» الطريق
إل ــى ازده ـ ــار ق ـطــاع الـتـجــزئــة
ذات ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـسـتــدامــة
الرفيقة بالبيئة في أبوظبي،
واستحدث هذا المشروع أكثر
من  1500وظيفة خالل مراحل
الـبـنــاء والـتـشـيـيــد ،فــي حين
ُيتوقع أن يتيح أكثر من 2000
وظـيـفــة دائ ـمــة عـنــد افتتاحه
المرتقب خالل النصف األول
من العام الحالي.
وقال غيث شقير ،الرئيس
التنفيذي لمراكز التسوق لدى
«ماجد الفطيم العقارية» ،إن
تـشـيـيــد «م ــاي سـيـتــي سنتر
مصدر» ،الذي يعد أول مركز
تـســوق تــابــع لـمــاجــد الفطيم
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي،
يؤكد الـتــزام الشركة بتعزيز
قطاع التجزئة في العاصمة
اإلمــاراتـيــة بما يتماشى مع
«أه ـ ـ ــداف االس ـت ــدام ــة طــويـلــة
األجـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ــرمـ ـ ــي إل ـ ــى
ت ـح ـق ـي ـق ـهــا م ــديـ ـن ــة مـ ـص ــدر،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن دول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات
العربية المتحدة».

جناح «أسيكو» في المعرض
أن نعزز الوعي بين هذه األجيال الناشئة
حول أهمية قطاعي الصناعة واإلنشاءات،
وكيفية تمكينهم في لعب دور محوري في
تطوير هذين القطاعين ،باعتبارهما من
القطاعات الرئيسية في البالد».
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى ال ـج ـه ــود ال ـت ــي تـبــذلـهــا
«أسـ ـيـ ـك ــو الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة» لـ ـج ــذب ال ـش ـب ــاب
الكويتيين الموهوبين ،وتزويدهم بفرص
عـ ـم ــل ق ـي ـم ــة ت ـت ـي ــح لـ ـه ــم تـ ـط ــوي ــر وص ـق ــل

م ــا لــدي ـهــم م ــن مـ ـه ــارات مـهـنـيــة وعـمـلـيــة،
وتـ ـس ــاع ــده ــم ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ت ـط ـل ـعــات ـهــم.
وذكرت« :أبوابنا مفتوحة دائما للمواهب
الشابة الطموحة وللخريجين الجدد ،الذين
يتطلعون إلى بناء مستقبل مهني ألنفسهم
في قطاعي الصناعة واإلنشاء ،حيث إننا
ن ــؤم ــن إي ـم ــان ــا راسـ ـخ ــا بــأن ـهــم أهـ ــم ث ــروة
نمتلكها كدولة ،والمكون الرئيسي لضمان
نجاحنا وتطورنا على المدى الطويل».

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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حوار مع األديب المصري
أحمد رجب شلتوت حول
كتابيه األخيرين «رشفات
من النهر» و{فن البحث عن
اإلنسان».
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لقاء مع الممثلة والكاتبة قدمت فرقة "سيالة"
السعودية للفنون الشعبية
اللبنانية نيبال عرقجي
احتفالية خاصة في مركز
حول فيلمها {مطلوبين}
الذي يعالج رسائل إنسانية جابر الثقافي بمناسبة عيد
تحرير الكويت.
حول كبار السن.
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صور الفنان التشكيلي صالح
النقيدان مالمح الحياة القديمة
على شكل لوحات فنية في
معرضه الثامن.

لينا هيدي تكشف لعائلتها بالخطأ أحداث الموسم
األخير لمسلسل «»Game Of Thrones
كشفت نجمة مسلسل الـفــانـتــازيــا واإلث ـ ــارة الشهير
" "Game of Thronesلينا هيدي ،أنها أخبرت عائلتها
عن طريق الخطأ عن أحداث الموسم األخير من المسلسل
الــذي تجسد خالله شخصية سيرسي النيستر والــذي
س ــوف ي ـعــرض فــي  14شـهــر أبــريــل الـمـقـبــل عـلــى شبكة
قنوات .HBO
يذكر أن أبطال العمل وجميع فريق التمثيل صرحوا
قبل ذلك بأنهم يشعرون بالحزن بسبب انتهاء المسلسل
في موسمه الثامن واألخير ،وأكدوا أن جميع المشاهدين
سوف يصدمون من نهاية هذا الموسم وأنها سوف تكون
نهاية حزينة للجميع.
ومن المعروف أن مخرج الفيلم ديفيد ناتر كان أكد أن
الموسم الثامن واألخير سيرضي الجمهور ،لكن نهايته
ً
حزينة جدا.
وأض ــاف أن جميع حـلـقــات الـمــوســم المقبل ستكون
مدتها أكثر من ساعة ،وستكون من ست حلقات.
وقــالــت الممثلة الـبــريـطــانـيــة الـشـهـيــرة جويندولين
كــريـسـتــي عـنــد ســؤالـهــا عــن نـهــايــة مسلسل "Game of

وودي آلن

" :"Thronesستحتاجون إلى عالج نفسي بعد مشاهدة
الحلقة األخـيــرة من الموسم الثامن مسلسل Game of
."Thrones
يذكر أن " ،"Game Of Thronesمسلسل فنتازيا ملحمي
تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز ،وتدور أحداثه في
قارتين خياليتين ،هما ويستروس وإيسوس في نهاية
ً
صـيــف طــويــل ام ـتــد ع ـقــدا مــن ال ــزم ــن؛ حـيــث تـتـصــارع 7
عائالت للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع.
ويتنامى الخطر عليها مــن جهة ا لـشـمــال المتجمد
وتـ ـجـ ـس ــده م ـخ ـل ــوق ــات خ ـي ــال ـي ــة ،ويـ ـتـ ـن ــاول الـمـسـلـســل
بشخصياته الغامضة قضايا عــد يــدة ،منها الطبقات
االجتماعية والدين والحرب األهلية والجنس والجريمة
وعقابها والوالء والعدالة.
وانتهى الموسم السابع من السلسلة الشهيرة بابتعاد
"جيمي" عن "سيرسي" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه
اتـجــاه الشمال للمحاربة فــي صفوف جيوش الستارك
والتايجريان أمام جيوش الموتى ،ومن جانب آخر تقارب
عالقات "سيرسي" و"تيريون" مرة أخرى ،والتي حجبتها

كارمن سليمان

الـكــامـيــرات فــي مشهد إقناعها بــإعــان تحالفها والتي
سيكشف عن تفاصيلها الموسم المقبل ،مما فتح المجال
لتحقيق النظرية والـنـبــوء ة لـكــره "سـيــرســي وتـيــريــون"
ً
لبعضهما بعضا.
من جانب آخر ،انتقد العديد من رواد مواقع التواصل
االجتماعي النجمة لينا هيدي ،لظهورها األخير دون
مكياج أثناء نشرها فيديو لترويج فيلمها الجديد على
حسابها الرسمي بموقع إنستغرام .وقامت لينا بشن
هجوم على متابعيها ا لــذ يــن انتقدوها بطريقة سيئة،
إذ إنها نشرت فيديو آخــر لها تظهر فيه بــدون مكياج
مــوضـحــة" ":الملك الجيد يعرف متى ينقذ قوته ومتى
يدمر أعداءه".
ولـفـتــت ه ـيــدي ف ــي تـعـلـيـقـهــا إل ــى أن ذل ــك سيدفعها
للظهور كــل مــرة بــا مـكـيــاج ،على عكس مــا طلب منها
أحد المتابعين ،وتفاعل مع تعليقها العديد من النجوم
الذين شاركوها بطولة مسلسل "،"Game of Thrones
مثل إيمليا كالرك وغويندولين كريستي ،حسب ما ذكر
موقع "يو إس أيه توداي".

إينياريتو

وودي آلن يصور فيلمه
الجديد في إسبانيا

كارمن سليمان تتعاون
مع الشاعر محمد فتحي

المخرج المكسيكي إينياريتو
يترأس لجنة تحكيم «كان»

يعتزم الـمـخــرج األمـيــركــي وودي آلــن تصوير فيلمه
الجديد في إقليم الباسك بإسبانيا خالل الصيف المقبل،
وفق ما أبلغت شركة ميديابرو ،المنتجة للعمل.
وقال ناطق باسم الشركة إن "ميديابرو ستنتج الفيلم
الجديد لــوودي آلــن .المشروع ما زال في مرحلة أولية،
وبالتالي ال يمكننا تقديم تفاصيل".
وذكر مصدر مطلع ،أن آلن ( 83عاما) يصور الفيلم في
سان سيباستيان ،عاصمة إقليم الباسك ،الواقع شمال
غرب البالد.

تتعاون المطربة كارمن سليمان مع الشاعر محمد
فتحي ،ألول مــرة ،فــي أغنية جــديــدة لــم يتم اختيار
اسـمـهــا حـتــى اآلن ،وه ــي مــن أل ـحــان ط ــارق شمس،
وتوزيع أسامة سامى ،ومــن المقرر أن يتم طرحها
في مارس المقبل.
وهناك أغنية أخرى تتعاون فيها مع الشاعر سامي
علي ،ألحان زوجها مصطفى جاد بعنوان "بصاتك"،
وم ــن الـمـقــرر أن تـصــورهــا بـطــريـقــة الـفـيــديــو كليب،
لتعرض نهاية الشهر المقبل.

أعـلــن منظمو مـهــرجــان "ك ــان" أن الـمـخــرج المكسيكي
ً
أليخاندرو غونزاليس إينياريتو " 55عاما" الحائز عدة
جوائز أوسكار سيرأس لجنة التحكيم في الدورة الثانية
والسبعين من  14إلى  25مايو المقبل.
ً
ً
وأراد المهرجان باختياره للمرة األولى فنانا مكسيكيا
لترؤس لجنة التحكيم "االحتفاء بكل السينما المكسيكية".
وكان المخرج المكسيكي نال جائزة اإلخراج في مهرجان
"كان" عام  2006عن فيمله "بابل" .ومن أفالم إنياريتو "ذا
ريفننت" و"بيردمان" الحائزان جوائز أوسكار.

«»How to Train Your Dragon
يتصدر شباك التذاكر
تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "How
"to Train Your Dragon: The Hidden World
إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع
األسبوع ،محققا  55مليون دوالر.
وتدور قصة الفيلم في الوقت الذي يحقق فيه
"هيكوب" حلمه بإنشاء يوتوبيا للتنانين تنعم
بالسالم ،يتسبب االكتشاف غير الفاعل في رسم
ليلة مليئة بالغضب ،وعندما يتصاعد الخطر
في الداخل ،ويخضع عهد هيكوب كرئيس للقرية
لالختبار يصبح على كل من التنين والفارس
اتخاذ قرارات مستحيلة إلنقاذ نوعهم.
ويـشــارك فــي األداء الصوتي للفيلم النجوم
كيت بالنشيت وكريستين ويج وتي جيه ميلر
وجيرارد بتلر وجونا هيل وكريستوفر مينتز
بالز وجاي باروتشل ودجيمون هونسو وأمريكا
فيريرا وكاريج فيرجسون وإف موراي ابراهام
وكيت هارينتجتون وغيرهم.
وت ــراج ــع فـيـلــم ال ـم ـغــامــرة وال ـحــركــة "Alita:
 "Battle Angelمــن الـمــركــز األول إل ــى المركز
الثاني هذا األسبوع بإيرادات بلغت  12مليون
دوالر في أسبوعه الثاني (بلغ مجموع اإليرادات
 61فــي أسـبــوعـيــن) ،وت ــدور قـصــة الـفـيـلــم حــول
شخصية خيالية اسمها "ألـيـتــا" ،وهــو بطولة
روزا ساالزار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي،
ومن إخراج روبرت رودريجيز.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "The Lego
 "Movie 2: The Second Partمن المركز الثاني
إلى المركز الثالث هذا األسبوع ،محققا إيرادات
بـلـغــت  10مــاي ـيــن دوالر (م ـج ـمــوع اإليـ ـ ــرادات
 83.3مليونا في ثالثة أسابيع) ،ويقول موقع
"هــولـيــوود ريـبــورتــر" إن هــذا الـجــزء األخـيــر من
سـلـسـلــة أفـ ــام لـيـغــو "ف ـق ــد الـكـثـيــر م ــن عنصر
المفاجأة التي وجدت في الفيلم األساسي".

لقطة من فيلم «»Dragon
وشارك في هذا الفيلم مرة أخرى عبر تقديم
أصــواتـهــم ،الممثلون كــريــس ب ــرات وإليزابيث
بانكس وويل أرنيت ،إضافة إلى تيفاني هاديش
ومايا رولدولف للمرة األولــى ،ويتناول الفيلم
قصة تحكي عن الحب والفوضى واالنتقام خالل
حقبة قاتمة من تاريخ "أرض الدمى".
وصعد الفيلم الكوميدي "Fighting with My
 "Familyمن المركز األربعين إلى المركز الرابع
هــذا األسـبــوع ،محققا إي ــرادات بلغت  8ماليين
دوالر ،وهو بطولة فلورنس بوج ولينا هيدي
ونـيــك فــورســت وج ــاك لــوديــن ،وإخ ــراج ستيفن
ميرشانت.
وتراجع الفيلم الكوميدي ""Isn't It Romantic
مــن ال ـمــركــز ال ـثــالــث إل ــى ال ـمــركــز ال ـخــامــس هــذا
األسبوع ،بإيرادات بلغت  7.5ماليين دوالر (حقق
إيــرادات  33.4في أسبوعين فقط) ،وهو بطولة

ريبل ويلسون وليام هيمسوورث وآدم
ديفين وبريانكا شــوبــرا ،ومــن إخــراج
تود ستراوس شولسون.
أم ــا بقية الـمــراكــز فـهــي كالتالي:
المركز السادس فيلم "What Men
 "Wantبإيرادات بلغت  5.2ماليين
دوالر ،والـمــركــز الـســابــع "Happy
 "Death Day 2Uب ـ ــ 4.9مــايـيــن،
والمركز الثامن ""Cold Pursuit
بـ ـ ـ ـ ـ ــ 3.2مـ ــاي ـ ـيـ ــن ،والـ ـم ــرك ــز
الـتــاســع ""The Upside
بـ 3.2ماليين ،والمركز
ال ـع ــاش ــر "Run the
 "Raceبـ 2.2مليون.
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أحمد رجب شلتوت :أكتب
عن روايات منحتني المتعة

أيامك
األجمل
يا وطن

ناصر الظفيري
nalzafiri@hotmail.com

كل عام يحتفي أحبابك بأعيادك ،يلبسونك أثواب فرحك،
وينشدون لك أغانيك التي تحب .كل عام ،في مثل هذا الوقت
من العام ،تزدهي بجمال يليق بك ونعيش أيامك األجمل
يــا وط ــن .الـفــرق بيننا وبينك هــو أنـنــا نحبك لما يحقق
فرحنا الخاص منك ،ونختلف فيما بيننا كيف ننظر إلى
هــذا الحب فيك ،وتحبنا جميعا دون أن تلتفت لخالفنا
حولك .تحب أبناءك المحبين والطامعين فيك والغاضبين
منك ،تجمعهم تحت جناحك ،تربت على أكتافهم وكأنهم
لم يغضبوك.
نـعـلــم أن ــك تـغـضــب ط ــوال ال ـعــام علينا ألس ـبــاب كثيرة
ومختلفة ،ونستمر في ّ
غينا ،نغضبك ونثور في وجهك،
وترضى حين نقدم لك وردة أو قصيدة ونتوسد ذراعيك
وكأن شيئا لم يكن .يغضبك أن يكون خصامنا حول كيف
نـحـبــك ،يغضبك س ــوء نــوايــانــا وم ــا ينهشه الـبـعــض من
كتفك ،ولكنك دائما أكبر من عبثنا ،تتسامى على جرحك
وتنسى وتسامح.
كنت أتساءل هذا العام .كيف سيحتفل األحباب في أيامك
األجمل؟ ال شــيء ،كما يبدو ،يليق بــك ،وعلينا أن نعيش
ذكرياتنا التي عشناها معك .نحن الجيل الذي عاش أيام
مسيراتك البسيطة ،قبل أن تمنحنا التقنيات الحديثة
فرصة لتطوير هذا االحتفال .ننتظر ثالثي العمل الوطني
الذي كرس جهده طوال السنة إلنتاج عمل استثنائي .فبين
كلمات عبدالله العتيبي وألحان الموسيقار غنام الديكان
وحنجرة شادي الخليج الجبارة كنت تردد صدى أصواتهم
وهم يتنقلون بين فنون البحر والصحراء.
ليس هذا فحسب ،فما يفعله البعض هو عمل ال يمكن أن
تتقبله ال في أيامك العادية وال في أجمل أيامك .هذا االعتداء
السافر في شوارعك على المحتفلين بك يغضبك بالتأكيد.
ويزعجنا أننا فشلنا في خلق نشء يفهم ما تعنيه لنا في
أعـيــادك .لم نكن نحن هكذا في يــوم ما وال نعلم أي جيل
أنتجت لنا ال ـحــروب .هــذه البثور الـتــي تـحــاول أن تشوه
جبينك ستزول حتما وسينتصر لك محبوك ويذهب هؤالء
الذين لم يعرفوا معنى حبك.
في أجمل أيامك يا وطن ال نملك سوى أن نحبك أكثر،
أن تكبر بحبنا ونكبر بحبك دون أن تشيخ .ال نملك سوى
أن نلتف حــولــك وأن نعلم أبـنــاء نــا أن ــك الــوطــن ،الحضن
والتاريخ الــذي لم ننجح في الهروب منه .ال أجد سعادة
بعد هذا العمر أكثر من حبك دون أمل فيك سوى أن تبقى
من
عزيزا وكريما كما أنت .سألوم من أساء لك ،وأخاصم ّ
خاصمني فيك ،ولكني أخرجك من صراعنا ألنك أكبر منا
معا.
الـجـمـيــع ي ـعــرف أن ــك س ـت ـعــود بـهـيــا ورائـ ـ ــدا ك ـمــا كـنــت،
والجميع يعرف كيف ،ولكن الجميع ال يريد أن يتحرك.
جميعنا نعلم أنك ستعود رائــدا في الفكر والثقافة التي
كنت سيدها ،وفــي الفن والمسرح والرياضة واالقتصاد
والسياسة ،جميعنا نعلم هذا الطريق وليس لنا العذر في
تخاذلنا .نحبك في أجمل أيامك ،ولكن هذا الحب ال يكفي.
علينا أن نعمل ،ال سبيل آخر ،لنعيد البهاء إلى صباحاتك.

ً
صدر أخيرا في القاهرة كتابان لألديب المصري أحمد
رجب شلتوت ،يقدم في األول قراءات في عدد من
ً
أصداء طيبة ،وفي الثاني
الروايات المهمة التي أحدثت
ينتصر للرواية كفن أدبي« .الجريدة» التقت شلتوت في
هذا الحوار وناقشته في الكتابين.
القاهرة  -أحمد الجمال
ك ـتــابــك ال ـجــديــد «رشـ ـف ــات من
النهر» هل ُيعد قراءة بعين ناقد
ً
أم رصدا لعوالم إبداعية تحيط بك
ً
دوما من واقع الكتب التي تزدحم
بها مكتبتك؟
ب ــداي ــة أن ـ ــا ل ـس ــت ب ـن ــاق ــد ،أن ــا
قارئ ،يأخذ بنصيحة غوستاف
فلوبير ،حين قــال« :ال تقرأ مثل
األطفال من أجل المتعة ،وال مثل
الطموحين بغرض التعلم ،اقــرأ
كي تعيش» ،فأنا أقرأ كي أعيش،
لذا أقرأ ما يعجبني بعين محب،
ً
وأكـ ـت ــب ت ـع ـب ـيــرا ع ــن هـ ــذا الـحــب
ً
وبوحا به .وما بين دفتي الكتاب
مــن مــراجـعــات لكتب بـعــض هــذا
البوح ،لذا فأغلبها متعلق باألدب
وفنونه ومبدعيه.
تأرجحت في اختياراتك بين
ُ
أدباء كثر .من أي منطلق جاء ت
اختياراتك لتكتب عن هذه الكتب
بعينها؟
اخ ـت ـي ــارات ــي ل ـمــا قـ ــرأت كــانــت
عشوائية ،ربـمــا بحسب وصــول
الكتاب إلى يدي ،ولكن الكتابة ال
تكون إال عن كتاب منحني متعة
ً
وفائدة فأشرت له امتنانا.
تحدثت في مقدمة الكتاب عن

أول كتاب قرأته في حياتك .كيف
ألول كتاب أن يخرج األديب الذي
في داخل كل إنسان؟
ً
«ال شيء قادرا على التأثير في
القارئ أكثر من الكتاب األول الذي
ً
يلمس قلبه حقا» ،أعتقد أن الروائي
اإلسباني كارلوس زافون لم يبالغ
في تلك المقولة ،فأول كتاب قرأته
فــي طفولتي ،هــو «بـســاط الــريــح»
لكامل كيالني ،والقصة تحكي عن
ذلك البساط السحري القادر على
الطيران بمن يعتليه .لم يفتنني
الكتاب لمجرد أن القصة راقتني،
بـ ــل ألن إع ــاقـ ـت ــي ت ــرب ــط ج ـســدي
بالمكان ،بينما البساط السحري
حـ َّـرر خيالي وأطلقه في الفضاء.
وتلك هي غايتي التي كنت أنشدها
كلما قرأت أو كتبت.

فن البحث
في كتابك الثاني «فــن البحث
ً
ع ــن اإلن ـ ـسـ ــان» ت ـن ــاول ــت ســري ـعــا
قضية الرواية ودافعت عن بقائها
وص ـمــودهــا .كـيــف ت ــرد عـلــى من
يقول بموت الرواية؟
أع ـت ـقــد أن أب ــا ال ـب ـشــر سـيــدنــا
آدم ك ــان ال ــروائ ــي األول ،وأظـنــه
ً
حـ ـك ــى كـ ـثـ ـي ــرا ألمـ ـن ــا حـ ـ ــواء عــن
م ـك ــاب ــدات ال ـت ـيــه خ ـ ــارج ال ـج ـنــة،
وعذابات الفقد وعناء البحث عن
ابنة ضلوعه ،تلك كانت الرواية
األول ـ ـ ـ ـ ــى ،وقـ ـ ــد راف ـ ـقـ ــت الـ ــروايـ ــة
اإلن ـســان ط ــوال رحـلـتــه وستظل
مالزمة له حتى يرث الله األرض
ومن عليها ،فالرواية لن تموت
ألن ح ــاج ــة اإلنـ ـس ــان إل ـي ـهــا لن
تنقضي ،وألن ا ل ــروا ي ــة نفسها
تتمتع ب ـق ــدرات النـهــائـيــة على
استيعاب لتقنيات وإمكانات
الـ ـفـ ـن ــون كـ ــافـ ــة ،وعـ ـل ــى ات ـخ ــاذ
أشكال دائمة التجدد ،قد يخبو
وهجها في فترة مــا ،وقــد ّ
تمر
ً
بأزمة ،ولكنها دائما تولد من

أحمد رجب شلتوت
رمادها .فالرواية تشبه اإلنسان
في قدرته على التطور والتجدد
واالسـتـمــرار ،لذلك تمنح نفسها
ً
دائما حيوات جديدة.
ما أبرز الموضوعات/الروايات
ال ـتــي تـنــاولـتـهــا بــالـنـقــد فــي «فــن
البحث عن اإلنسان»؟
ً
أقـ ــرأ دائـ ـم ــا ،وأك ـت ــب ع ــن كتب
تـنـجــح فــي إث ــارت ــي .وف ــي كتابي
هذا كتبت عن  20رواية ،لم أخطط
ً
ل ـل ـك ـتــابــة ع ـن ـهــا م ـس ـب ـق ــا ،وإن ـم ــا
ً
تراكمت الكتابات عشوائيا على
مـ ــدى سـ ـن ــوات ،وح ـي ـن ـمــا ألـقـيــت
عليها نظرة للمراجعة اكتشفت
ً
أن ثمة خيطا ينتظمها ،ويعبر
عــن رؤى وأف ـكــار مؤلفيها حــول
اإلن ـ ـسـ ــان ،وك ــان ــت قـ ــراء تـ ــي لـهــا
محاولة للوقوف على تلك الرؤية
ومحاولة لفهمها.

ّ
تنوع ونقد

ي ـت ـنــوع إب ــداع ــك ب ـيــن الـقـصــة
والــروايــة والمسرحية والكتابة
للطفل ،بخالف ممارستك النقد
األدبـ ــي ...أي هــذه األع ـمــال أقــرب
إلى قلبك ولماذا؟

ك ــان ــت م ـســرح ـي ـتــي ال ـطــوي ـلــة
الــوح ـيــدة «أرض ال ـن ــادي» دعــوة
ل ـ ــرف ـ ــض الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع مـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــدو
وم ـقــاومــة الـتـغـلـغــل الصهيوني
في مصر ،يومها كان تقديري أن
المسرح أنسب األشكال للتعبير
ع ــن ف ـك ــرت ــي ،ورغ ـ ــم فـ ــوز ال ـنــص
بجائزة مسابقة قصور الثقافة
ً
منذ  20عاما ،لم أسع إلى تكرار
ً
ُ
الـتـجــربــة .كــذلــك كـتـبــت نـصــا من
ف ـصــل واحـ ــد اس ـتــوح ـيــت فـكــرتــه
م ــن ال ـت ــاري ــخ ال ـم ـص ــري ال ـقــديــم،
ً
استثناء ،كانتا مجرد
ولكنه ظل
تجربتين للمرور بــأرض ليست
أرضي .كذلك كتبت للطفل بعدما
ً
أصبحت أبا.
هـ ــل انـ ـتـ ـه ــى زمـ ـ ــن الـ ـنـ ـق ــد ،أو
باألحرى تراجع دوره؟
زمــن النقد ودوره لن ينتهيا،
فالنقد صنو اإلبداع ،ولكنه يشهد
ً
تــراجـعــا لتقاعس الـنـقــاد ،إال من
رحم ربي ،عن القيام بدورهم في
متابعة اإلبداع الجيد والمتميز،
ً
وهــم أيـضــا مطالبون بــأن يكون
معيار تناولهم األعمال اإلبداعية
ً
ً
جماليا بحتا.

مشروعات مقبلة
حول المشروعات األدبية والنقدية التي يخطط لها
فــي الـفـتــرة المقبلة ،يـقــول أحـمــد رجــب شـلـتــوت« :لـ ّ
ـدي
أك ـث ــر م ــن مـ ـش ــروع .ث ـمــة روايـ ـ ــة ع ــن األن ــدل ــس خـطـطـ ً
ـت
ل ـهــا م ـنــذ سـ ـن ــوات ،ول ـكــن أت ـق ــدم فـيـهــا ب ـبــطء سلحفاة
ً
لعدم استطاعتي التفرغ لها .لـ ّ
ـدي أ يـضــا مجموعتان
قصصيتان جــاهــزتــان للنشر ولـكــن لـيــس ثـمــة نــاشــر،
وثمة مراجعات لكتب أعايشها بشكل شبه يومي ،ربما
أجمع البعض منها في رشفات أخرى من نهر المعرفة».

«عناقيد الزئبق» ...عندما تثمر اآلالم
قصائد شغف بالحياة والوجود

ارتطام!
مسفر الدوسري
يـحــدث أن يصطدم القلب ب ـجــدار األخـ ــاق ،حينئذ
وموجعا وشديد األلم ،إنه أشبه
داميا
يصبح االرتطام
ً
ً
ما يكون بارتطام آنية من زجاج مرهف بصخرة صلدة
صـمــاء والنتيجة الحتمية لــذ لــك هشيم مبعثر للقلب
يستحيل جمع أشتاته أو إعادة التئامه ،ويصبح الحب
وليمة للغربان وحفلة لزار نعيقها ،فتلبس الشمس ثوب
حدادها ويلتف القمر بعباءة من السواد ويصيب أعين
النجوم العمى ،إذ ليس هناك أكثر حزنا من مشهد حب
يلفظ أنفاسه وقلوب محطمة بغير حول منها وال قوة.
قد ال نملك أحيانا قرار االختيار بين أن ننحاز لنصرة
قلوبنا أو أن ننحاز لمصلحة التزامنا األ خــا قــي ،إذ
يحدث االص ـطــدام بينهما فجأة وب ــدون صــافــرة إنــذار
تمنحنا الوقت الكافي للتفكير بخياراتنا ،وفي هذا ربما
بعض العذر من قلوبنا وبعض العزاء لنا فيما آل إليه
نحمل مشيئة الحظ وزر جروحنا وقد
مصير الحب ،قد
ّ
نمسح بمنديل الرضا مشيئة القدر ،وقد نحظى ببعض
مسكنا لبعض األلم ،أو بتذكير لنا
كلمات نتناولها دواء
ً
بقلة حيلتنا يشفي أسانا من بعض الندم ،عندما يحدث
هذا االصطدام بين عاطفة قلوبنا وما تمليه عليه مبادئ
أخالقنا بدون خيار منا يكون هناك فسحة من العزاء لنا
ومساحة من المواساة ألنفسنا وثقب يتسرب منه ماء
طاهر نغتسل منه لنتبرأ من خطيئة قلوبنا ومن ذنب
وجها لوجه أمام خياراتنا
نزيفها ،ولكن عندما نوضع
ً
لنتخذ القرار ونحدد مصير عاطفتنا بأنفسنا إما أن
نخون قلوبنا أو أن نخون أخالقنا ،يترك القدر لنا حق
االختيار فنصبح نحن القضاة والجالدين والضحايا
في ذات الوقت ،وكأنما ذلك نوع من العقاب المضاعف
وليس دليال على المبالغة من القدر في تدليلنا ،إن منح
حــق االخـتـيــار بين عــذابـيــن أكـثــر إيــامـ ًـا مــن سلب ذلك
أحيانا حجم الذنب ،حيث
الحق ،وعقوبة أشد تتجاوز
ً
ال مجال للوم أحد على ما قد نعانيه سوانا ،وال مشجب
نرمي عليه ثوب وجعنا سوى مشجب اختياراتنا ،وال
شماعة نعلق عليها جسد أحزاننا سوى شماعة قراراتنا
التي لن ننجو بــأي حــال من األح ــوال من فخ سعيرها
بد من االختيار في
عندما نوضع بين نارين ليس لنا ّ
الوقوع في إحداهما لنفاضل بين رماد أخالقنا أو رماد
قلوبنا ،ولكن ما هو المعيار أصــا الــذي نستطيع أن
نضعه أســاسـ ًـا للمفاضلة بين أن نخون قلوبنا أو أن
نخون أخــاقـنــا؟! هــل هــو األل ــم؟! إن األلــم فــي الخيارين
كفتي ميزان الوجع ،هل المعيار هو
يكاد يتساوى في ّ
مدى ما يصيب انسانيتنا من تلف؟! إن الضرر الناتج
إلنسانيتنا بسبب خيانتنا لقلوبنا ال يقل بــأي حال
من األحــوال عما قد يصيبها بسبب خيانتنا عن عمد
لمبادئنا األخالقية ،هل راحــة الضمير تصلح معيارا
للمفاضلة بين ا لـخـيــار يــن؟! قطعا كــا ،فلن يشعر ذو
ضمير حي بأي راحة باختيار خيانة أي من الخيارين
ولن يحظى بإغفاء ة جفن ما شاء العذاب ،ولن ُيمحى
عن جبينه ختم الخيانة وتهمة الغدر ووصمة العار ،إنه
أشبه بقاتل نفسه وخاسر الدارين ،إذ لم يربح الحياة
الدنيا ولن ينجو كذلك من نار اآلخرة!

حصاد

«وش قهوة» يجذب عشاق زمن
الفن الجميل بالقاهرة

خاشعة تدخل نهاد الحايك محراب الشعر في ديوانها
الجديد {عناقيد الزئبق} (دار سائر المشرق) ،تبحث عن أسئلة
تائهة في ممرات الوجود.
بيروت  -ةديرجلا

•

{ع ـن ــاق ـي ــد الـ ــزئ ـ ـبـ ــق} ،م ـج ـمــوعــة
ً
ً
ق ـ ـصـ ــائـ ــد أي ـ ـن ـ ـعـ ــت حـ ـ ـب ـ ــا وشـ ـغـ ـف ــا
بــالـحـيــاة وبـكــل مــا فيها مــن عمق
اآلالم وإيـ ـم ــان ب ــال ــرج ــاء ،وال ـحــب،
وال ـعــدالــة ،وحـضــور ال ـمــرأة القوي
والـ ـف ــاع ــل فـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ...تــرفــع
ً
ال ـ ـصـ ــوت ع ــالـ ـي ــا فـ ــي وج ـ ــه ال ـظ ـلــم
واغتصاب الحق وفــي وجــه القهر
من أي جهة أتى...
أسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة وجـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة تـ ـط ــرحـ ـه ــا
الشاعرة نهاد الحايك في ديوانها
الجديد ،لكأنها في كل تجربة تمر
ب ـهــا يــرت ـســم أم ــام ـه ــا س ـ ــؤال حــول
كينونتها ،حول حضورها كامرأة
ً
ال ــذي أرادت ـ ــه ف ــاع ــا ف ــي المجتمع
وكشخص ضمن جماعة يشارك في
صنع األحداث ،ال ينتظر وال يتلقى
وال يكتفي بدور سلبي...
في قصائد الشاعرة نهاد الحايك
ً
تـ ــؤدي ال ـث ـنــائ ـيــة دورا ف ــي إع ـطــاء
أبعاد للصور الشعرية التي تزدان
ب ـه ــا :عـتـمــة وأن ـ ـ ــوار ،ظ ـلــم وظـ ــام،
م ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــادرة ودخـ ـ ـ ـ ـ ــول،
هروب ولجوء ،بحر
وي ـ ـ ــابـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة ،حـ ــريـ ــة

وعـ ـب ــودي ــة ...ف ـتــدفــع ب ــال ـق ــارئ إلــى
ً
الغوص عميقا في حنايا الحاالت
ال ـتــي تــرسـمـهــا ال ـشــاعــرة بيراعها
وتطاول شغاف فكره ،إذ ال بد من
أن ّ
تمسه هذه الحالة أو تلك سواء
عاشها هو أو أحد المقربين منه.
الـ ـق ــدر ،ال ــوق ــت ،الـ ـ ـم ـ ــرآة ...ثــاثــة
أق ــانـ ـي ــم ،إذا جـ ــاز ال ـت ـع ـب ـيــر ،تـقــف
عندها نهاد الحايك في قصائدها،
مـحـ ّـولــة إيــاهــا إلــى أص ــداف تخبئ
في داخلها أســرار الزمان وثواني
ً
العمر الهارب وفصوال من حكاية
ألم وانتظار...

بوح وغربة
إذا كان القسم األول من الديوان
ً
ً
{قـطــاف} ثــورة وت ـمــردا وبحثا في
م ـعــانــي ال ـع ــدل والـ ـس ــام...
فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـق ـ ـسـ ــم الـ ـث ــان ــي
{بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح} يـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض
ً
ش ـغ ـفــا بــال ـحــب ال ــذي
خ ـض ـب ـت ــه ال ـه ـج ــرة
إلـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك
باخضرار الحياة

سارة مدحت
نهاد الحايك
وحـ ـم ــرة ال ـش ـفــق ال ـب ـع ـيــد ورح ـيــق
أزهار الحنين.
لـ ـلـ ـعـ ـش ــق ع ـ ـنـ ــد نـ ـ ـه ـ ــاد الـ ـح ــاي ــك
ش ـ ـ ــرارات {ن ـ ــار ون ـ ـ ــور} ،إنـ ــه زورق
ن ـج ــات ـه ــا م ـ ــن الـ ـخـ ـيـ ـب ــات ،خـشـبــة
خالصها من لجة اليأس والغربة
واالن ـ ـك ـ ـسـ ــار ،الـ ـمـ ـص ــدر والـ ـغ ــاي ــة،
الـ ـث ــاب ــت والـ ـمـ ـتـ ـح ــول ...هـ ـك ــذا هــو
ال ـ ـح ـ ـب ـ ـيـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي صـ ــورتـ ــه
ب ـع ـط ــش ش ــوق ـه ــا وأل ـ ـ ــوان
أحـ ــام ـ ـهـ ــا ون ـ ـ ـ ــار ق ـل ـب ـه ــا،
فأضحى في قصائدها
ً
ً
ً
كــائ ـنــا م ـشــرقــا داف ـق ــا
بــال ـح ـنــان والـ ـ ــدفء،
مـ ـ ـح ـ ــور وج ـ ــوده ـ ــا
هـ ــو الـ ـب ــداي ــة وه ــو
الالنهاية...
{غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة}
عـ ـن ــوان الـقـســم
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــث م ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
(سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات

ن ـ ـيـ ــويـ ــورك) ،فـ ــي م ـس ـت ـه ـلــه كـتـبــت
الـ ـش ــاع ــرة{ :ع ـ ــدت م ــن ال ـغ ــرب ــة إلــى
ال ـ ــوط ـ ــن ،وه ـ ــا أن ـ ــا أقـ ـي ــم ف ـي ــه مـنــذ
ً
سـنــوات .ولكن ،لماذا أشعر غالبا
أ ن ـ ـنـ ــي ال أزال ف ـ ــي ا ل ـ ـطـ ــر يـ ــق و ل ــم
أصـ ــل إل ـي ــه ب ـ ـعـ ــد!!} ،هـ ــذه الـكـلـمــات
تختصر قـســاوة الـغــربــة ووجعها
عندما يشعر بها المرء في وطنه،
فالشاعرة عاشت تجربة السفر إلى
نـيــويــورك سـنــوات طــويـلــة ،وهناك
عــاشــت م ـعــانــي ال ـغــربــة وتـجــرعــت
آالم الحنين إلى الوطن إلى حضن
األم واألخـ ــوة والـعــائـلــة ،وسجنت
في طوق من العزلة ،ولكي تخفف
مــن وط ــأة مـعــانــاتـهــا راح ــت ترسم

ف ــي ح ـنــايــا ك ـل ـمــات ـهــا م ـشــاهــد مــن
طبيعة لـبـنــان ر سـخــت فــي ذهنها
في طفولتها وتطير بيراعها فوق
ا لـغـيــوم محلقة فــي س ـمــاء وطنها
وطبيعته وبيتها الوالدي...
ك ــم ه ــو ســاحــر ه ــذا ال ـق ـلــم ال ــذي
ً
ً
يحلق بعيدا بعيدا ليسترجع أجمل
الـصــور والــذكــريــات .كــم هــو جــذاب
هـ ــذا ال ـح ـلــم ال ـ ــذي ي ـن ـقــل ال ـشــاعــرة
إلى أرضها التي سطرت أبجديات
المجد.

الشهادة والشهداء
في القسم األخير من الديوان {رحيق} (الشهادة والشهداء) ،تحية إلى
شهداء الحرب التي عصفت بلبنان على مدى سنوات طويلة ،هؤالء
ً
الذين أقدموا إلى النار ألنهم تاقوا إلى النور{ ،ليظلوا ذخرا يحمينا من
السقوط ،فذكراهم تهزم الخيبات التي تغزو دروب الحقيقة ،والموت
الذي يلغي كل المعاني يصبح المعنى األسطع في الشهادة}...

القاهرة -محمد الصادق
يجتذب أتيليه القاهرة للفنون بوسط القاهرة عشاق
زمن الفن الجميل ،بمعرض تشكيلي يستلهم أجواء حقبتي
الخمسينات والستينات ورمــوزهــا الفنية بعنوان «وش
قهوة» للفنانة سارة مدحت.
ّ
يضم المعرض مجموعة من اللوحات رسمتها الفنانة
بحبات القهوة ،للداللة على الـهــدوء والرومانسية التي
وسمت العصر الذهبي للفن ،باحثة عن مساحة بين أطيافه،
نفتقدها في عصرنا الحالي.
تقول ســارة عن معرضها« :وش قهوة ...أول رشفة إلى
عالم ه ــادئ ،إنــه الـمــزاج الــذي ال أعــرف كيف أصفه بلون،
صور ذهنية فقط ...رموز ووجوه تمأل الخيال ،وترتسم لي
ً
ً
من ألوانها ورائحتها أشكاال تأخذني دوما من الفنجان
إلــى حيث يعجبني كــل ش ــيء ،وي ــروق لــي العالم بـهــدوء،
ترجمتها للوحات في {وش قهوة} بألوان القهوة المختلفة
وه ــي أنـســب أل ــوان للحنين لـكــل قــديــم ،حـيــث الـحـيــاة بال
صخب بال نشاز}.
سبق أن شاركت الفنانة ببعض لوحاتها في معرض
فيينا الــدولــي بالنمسا عــام  ،2017وفــي معرض بلجيكا
الدولي عام  ،2018ومعرض نساء تحت الـ  35التابع لوزارة
الـثـقــافــة الـمـصــريــة ع ــام  ،2017وم ـعــرض الــربـيــع الـقــومــي
الجماعي بساقية الصاوي عام  .2016وهي حاصلة على
بكالوريوس فنون تطبيقية بجامعة حلوان ،وعضو نقابة
الفنون التشكيلية.

توابل ةديرجلا

•
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نيبال عرقجي« :مطلوبين» عمل إنساني

أخبار النجوم

«قصة حب» لرامي عياش
تحصد مليون مشاهدة في  4أيام

«مطلوبين» فيلم المنتجة والممثلة والكاتبة اللبنانية نيبال عرقجي الرابع بعد «قصة ثواني» و{يال عقبالكن}
و{يال عقبالكن شباب} .واختارت الكاتبة هذه ّ
المرة أبطالها مسنين متحدثة بطريقة طريفة عن اهتماماتهم
وقضاياهم .عن فيلمها الجديد والتحديات تحدثت إلى «الجريدة».
بيروت -مايا الخوري

لماذا اخترت معالجة موضوع عن كبار
ّ
السن في {مطلوبين}؟
ً
ً
ّ
لم ّ
يقدم أحد سابقا فيلما عن كبار السن،
لذا أحببت التحدث عنهم كونهم منسيين.
الحظنا رسائل إنسانية عدة من خالل
أحداث الفيلم.
ّ
أح ـب ـبــت ت ـصــويــر ك ـبــار ال ـس ــن بطريقة
ّ
إي ـج ــاب ـي ــة .أشـ ـخ ــاص ن ـش ـي ـطــون ي ـحــبــون
الحياة ،مرحون ،ال يعيشون على هامش
الحياة في انتظار الموت.

مواقع التواصل
االجتماعي
ّ
تحرك الشارع

ّ
عادة يتكلون على نجوم شباب للترويج
لفيلم سينمائي ،لكنك اعتمدت على صورة
األبطال األربعة.
إنهم أبطال الفيلم لذا من الطبيعي أن
ّ
يتصدروا إعالناته .إنها مخاطرة كبيرة
ً
وتحد خضته ونجحت.
حتما
ٍ

تحديات
ما هي التحديات التي واجهتك؟
ّ
شــكــل الـفـيـلــم تـجــربــة ج ــدي ــدة وصعبة
ف ــي آن ،ألن هـ ــؤالء الـمـمـثـلـيــن ال ـك ـبــار في
ً
ّ
السن لم يكونوا أقل نشاطا من الممثلين
الشباب وبـقــوا ســاعــات طويلة فــي موقع
الـتـصــويــر ،إنـمــا هــم ال يتمتعون بسرعة
بديهة كسواهم في حفظ ّ
ّ
والتحرك
النص
واألداء .لكنني فــرحــة بتقديم هــذا الفيلم
ال ــذي أعـتـبــره أكـثــر عـمــل إنـســانــي خضته
في حياتي.

«الله يستر» بعد
«مطلوبين»

أضـ ـ ـ ــأت عـ ـل ــى دور مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي في تحريك الشارع.
برأيي تسهم مواقع التواصل االجتماعي
في إيصال الصوت الصارخ في كل أصقاع
ً
األرض ،وهي تؤدي دورا في تحريك الشارع
ً
ً
وإيجابا على ّ
حد سواء.
سلبا
ث ـم ــة دور ع ـج ــزة ال ت ـل ـيــق بــاسـتـقـبــال
المسنين فلم لم تضيئي على هذا الجانب
ً
علما بأن صاحبة الدور شريرة؟
لم أرغب في تسليط الضوء على قضايا
ً
هؤالء المسنين بقالب تراجيدي ،خصوصا

ّ
أنني ّ
تحدثت عن المسنة الموعودة بزيارة
ً
أوالدها وتنتظرهم يوميا إزاء باب الدار،
ّ
وعن المسن المشتاق إلى حفيده ومحروم
م ــن رؤي ـت ــه وغ ـيــرهــا م ــن قـصــص حــزيـنــة.
لــذا لم أرغــب في إضافة قالب درامــي على
تلك القصص بتصوير مــأوى يفتقر إلى
ّ
المقومات الحياتية ،بل على العكس
أبسط
ّ
ّ
متطور وجميل ومريح في
صورتهم في دار
الشكل وإن كانت صاحبته شريرة معهم.

رامي عياش

لطالما تحدثت عن قضايا اجتماعية
وإنسانية.
إن ــه أسـلــوبــي الـفـ ّنــي ال ـخــاص المعتمد
فــي كــل أعـمــالــي .أفــضــل معالجة القضايا
االجتماعية واإلنسانية وتسليط الضوء
عليها.
ً
كـيــف اس ـت ـعــددت للتصوير خـصــوصــا
أن غالبية فــر يــق العمل ال تتمتع بخبرة
في التمثيل؟
نخوض تمارين مكثفة قبل بدء تصوير
أي عمل ،إذ أعطي توجيهاتي للممثلين،
بغض النظر مــا إذا كــانــوا مخضرمين أم
ّ
ال ،فنصل إلى يوم التصوير متمكنين من
النص واألداء.
شــارك هذا الفيلم في مهرجان القاهرة
السينمائي ،فكيف كانت ردود الفعل؟
ً
ً
بــدا يــة ال يمكن تصنيفه فيلما خاصا
بالمهرجانات أسوة بفيلمي األول «قصة
ثواني»ّ .أما ردود الفعل فكانت رائعة ألن
الفيلم إنساني بالدرجة األولى فال ّ
بد من
مشاهد معه ويتفاعل مع
أن يتماهى أي ّ
ً
قضيته ،ألن لكل منا أهال مسنين ،كما أننا
ً
ّ
سنكبر أيضا في السن وال نريد أن نصبح
مـهـمـلـيــن .ف ــي رأي ـ ــي ،ال هــويــة اجـتـمــاعـيــة
للقضايا اإلنسانية التي يمكن أن تحصل
في أي مجتمع غربي أو شرقي ،وبالتالي
ال يمكن اعتبار موضوع ما لبناني ،بل أحد
المواضيع التي يمكن أن تحصل في لبنان.

نيبال عرقجي
المواضيع المطروحة ،ومع ّ
تقدم الخبرة
تأتي هي إلينا بدال من أن نبحث عنها.
بــرأ يــك ،استطعت الجمع بين الفيلمين
التجاري والهادف في آن؟
أح ــاول التوفيق بين االثـنـيــن .لــم يحقق
«قصة ثواني» نسبة مشاهدة مرتفعة كونه
فيلم مـهــرجــانــات ،لــذا حــاولــت بـعــده تقديم
كوميديا هــادفــة ،أي فيلم ّأوج ــه مــن خالله
ّ
رسائلي الخاصة وفي الوقت نفسه يسلي
الجمهور.
ّ
أي منهما تفضلين؟
ّ
ّ
ّ
ال يتعلق األمر بما أفضل بل بما يفضل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ال ـ ـ ــذي ال ي ــرغ ــب ب ــدف ــع ال ـم ــال
لـمـشــاهــدة فـيـلــم درامـ ــي بــل يــريــد التسلية
واالبتعاد عن همومه اليومية.

ال ش ـ ـ ـ ـ ــيء .ال يـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب بــل

هل تؤسس الحركة السينمائية األخيرة
للصناعة؟
ثمة وفــرة في األعمال السينمائية التي
ً
ّ
تقدم سنويا مقارنة مع السنوات السابقة،
ّ
كل ،من الجيد
إنما المستوى متفاوت ،على ٍ
االستمرار في حركة تصوير نشيطة.

ً
شاركت أيضا في فيلم ألماني.
أؤدي دور خــالــة البطلة األســاسـيــة .إنه
مشروع ضخم ُص ّور في بلدان أوروبية ّ
عدة
ً
وفي أميركا أيضا.

في مقارنة بين اإلنتاجين اللبناني واألوروب ــي ،تقول نيبال عرقجي{ :يعتمد
األلمان على نظام ّ
معين في تصوير األفالم السينمائية فضال عن ميزانية مرتفعة
ً
ً
ّ
في اإلنتاجّ .أما اإلنتاج اللبناني فيواجه مشكالت عدة بدءا من الميزانية ومرورا
بعدم االلتزام بالوقت وغياب االحترافية».

«أهو ده اللي صار»

تقدم ريهام حجاج بطولتها المطلقة
األولى في الدراما التلفزيونية من خالل
{كـ ــارمـ ــن} ال ـ ــذي ي ـبــث ع ـلــى ش ـب ـكــة {ســي
ً
ً
بي ســي} وهــي خصصت له وقتا مميزا
ً
مساء) ،وبــدأت مشاهداته تزيد
(الثامنة
ً
ي ــوم ــا ب ـعــد ي ــوم ح ـتــى وص ــل إل ــى نسبة
مميزة خالل األيام الماضية.
وت ـح ـق ــق ال ـح ـل ـق ــات ع ـل ــى {ي ــوتـ ـي ــوب}
مشاهدات تتراوح بين  500ألف مشاهدة

«طلعت روحي»
اع ـت ـب ــر ال ـج ـم ـه ــور {طـلـعــت
روحي} الذي يعرض عبر {سي
بي سي} الوجبة الترفيهية من
خالل الكوميديا فيه ،وتتابعه
ً
ف ـئــة ال ـش ـبــاب خ ـصــوصــا منذ
بــدايــة عــرضــه الـمـفـتــوح األول
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ع ـ ـ ــرض ق ـ ـبـ ــل أشـ ـه ــر
عـلــى شــاشــة إح ــدى الشبكات
المشفرة.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرون عـ ـل ــى
الديكورات المميزة في العمل
الذي يتشابه إلى حد كبير مع
مسلسل {هـبــة رج ــل ال ـغــراب}،
والـ ــذي شـ ــارك فـيــه ع ــدد كبير
مــن طــاقــم الـمـسـلـســل الـحــالــي،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى أن {ط ـل ـع ــت
روحي} تتخلله كوميديا بعيدة
ع ــن االب ـ ـتـ ــذال واالس ـت ـخ ـف ــاف

أو اإلي ـح ــاء ات الجنسية التي
تصدر عن بعض الفنانين.
وأعرب الجمهور عن إعجابه
بــإنـجــي وج ــدان فــي تجربتها
األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـب ـط ــول ــة ال ـم ـط ـل ـقــة،
باإلضافة إلى وجــود انسجام
مع البطل نيكوال معوض ،كذلك

ّ
خص وليد توفيق جمهوره على مواقع التواصل االجتماعي
بـصــور تجمعه مــع زوج ـتــه جــورجـيـنــا رزق فــي حفلة جــائــزة
 The luxury networkفــي دب ــي ،حـيــث ســرقــت ملكة جمال
الكون السابقة األنظار بجمالها ومالمحها الفاتنة وسحرها
وإطاللتها البهية.
التعليقات المميزة انهالت على الصور من المتابعين الذين
تمنوا لهما دوام الحب.
ُيذكر أن آخر أعمال توفيق كليب {بغار عليك} من إنتاج {اليف
ستايلز ستوديوز} ،وإخــراج زياد خوري ،واألغنية من كلمات
أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.

راغب عالمة وزوجته
على دراجة

راغب عالمة

م ـشــاهــدة /بــاإلضــافــة إل ــى ف ــواص ــل إعــان ـيــة تصل
ً
أح ـيــانــا إل ــى  30دقـيـقــة ،وه ــي فـتــرة كـبـيــرة مقارنة
ً
بمدة المحتوى ،ويوميا يتابع الجمهور الحلقات
ويـتـنــاقــل بـعــض الـمـشــاهــد الـحـيــاتـيــة عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي.

حـقــق {أه ــو ده الـلــي ص ــار} الـنـجــاح المتوقع
منه مــن الحلقة األول ــى واعـتـبــره البعض هدية
ً
ل ـل ـج ـم ـهــور بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن االزدح ـ ـ ـ ـ ــام ال ـك ـب ـي ــر فــي
الـمــوســم الــرمـضــانــي بـعــد تــأجـيــل عــرضــه الـعــام
ً
الماضي ،خصوصا أن طابعه خاص ومختلف
عــن المسلسالت األخ ــرى ،إذ يتناول فــي معظم
الـحـلـقــات حـقـبــة ب ــداي ــة ال ـق ــرن الـعـشــريــن وفـتــرة
الحرب العالمية األولى وما بعدها حتى الوقت
ً
الحاضر ،مركزا على فكرة إهدار التراث والمباني
األثرية.
وحققت مشاهد بطلة العمل روبي ،باإلضافة
إلــى كــل مــن محمد فــراج وأحـمــد داود وسوسن
بدر ،مشاهدات عالية؛ تصل على {يوتيوب} إلى
مليون مشاهدة للحلقة ،كذلك الفواصل اإلعالنية
على المسلسل وقت عرضه مميزة.

وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق

«كارمن»

القاهرة -محمد قدري
يــواصــل مسلسل {أب ــو الـعــروســة} نجاحاته من
خالل الجزء الثاني من العمل على شاشات قنوات
{دي إم سي} ،وهو من بطولة سيد رجب وسوسن
ب ــدر ووالء ال ـشــريــف وم ـح ـمــود ح ـج ــازي ،وتـحـقــق
الحلقة على {يوتيوب} بين مليونين وثالثة ماليين

جورجينا رزق تخطف األنظار في دبي

ً
هو مختلف جدا عن أفالمي السابقة في
المواضيع المطروحة إنما سيكون أسلوبه
ً
ً
كوميديا هادفا.

الموسم الدرامي الشتوي في مصر ينجح...
 4مسلسالت تخوض المنافسة
المصرية ضمن موسم الدراما الشتوي،
الشاشات ً
تتنافس أربعة مسلسالت جديدة على ً
والالفت في األمر أنها كلها تحقق نجاحا ملحوظا في التلفزيون حيث وصلت الفواصل
اإلعالنية إلى  30دقيقة لبعضها ،في مقابل  30دقيقة مدة الحلقة ،كذلك حقق عدد من
الحلقات ماليين المشاهدات على {يوتيوب}.

بعد أربـعــة أيــام فقط ،حصد الفنان اللبناني رامــي عياش
مليون مـشــاهــدة لفيديو كليب أغنيته الـجــديــدة {قـصــة حب}
عـبــر يــوتـيــوب .وحـصـلــت األغـنـيــة عـلــى الـمــرتـبــة  12فــي قائمة
الفيديوهات األكثر مشاهدة عبر هذا الموقع.
وبدوره نشر الفنان اللبناني صورة عبر حسابه على مواقع
ّ ً
معبرا عن فرحته بهذا النجاح الذي يحققه
التواصل االجتماعي،
الكليب والذي ّ
ّ
ميكانيكي
يتميز بقصته الجديدة إذ تحكي عن
أغرم بفتاة لم يقبل أبوها به ألنه فقير وملطخ بالشحم.

ّ
ستقدمينه فــي فيلمك
مــا الـجــديــد ال ــذي
المقبل {الله يستر}؟

مقارنة

مسيرة
ما الــذي ّ
تغير في مسيرتك منذ «قصة
ثواني» إلى «مطلوبين»؟
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ومليون مشاهدة ،وهي مشاهدات مميزة
لمسلسل أب ـطــالــه مــن ال ـن ـجــوم الـشـبــاب،
وهم والء الشريف ومحمد مهران وعمر
ً
ال ـش ـن ــاوي وم ـح ـمــد ك ـيــانــي ،ف ـض ــا عن
بعض النجوم الكبار أمثال شيرين وأحمد
حالوة.

ّلبى السوبرستار راغــب عالمة وزوجـتــه مصممة الجواهر
جيهان عالمة دعــوة رجل االعمال والمنتج عــادل معتوق إلى
مأدبة عشاء في مطعمه {لو غراي} في باريس.
والالفت كان وصول راغب وجيهان على دراجة إلى المطعم
في مشهد فريد من نوعه بالنسبة إلى نجم في العالم العربي.
ً
ونشر معتوق بعض ا لـصــور للزوجين متمنيا أن يقتدي
الفنانون الصاعدون بتواضع السوبرستار .وكتب{ :عزيزي
راغ ــب ،تشرفت بحضورك على العشاء أنــت وزوجـتــك جيهان
ع ــام ــة ،ال ت ـت ـصــور ك ــم أض ـح ـك ـنــي وأع ـج ـب ـنــي ف ـيــك الـبـســاطــة
والطبيعية عند وصولك انت وزوجتك على الدراجة على أمل بأن
تكون عبرة للفنانين الصاعدين قبل أن يضرب فيهم الغرور}.
ويتواجد راغب عالمة وزوجته في باريس حيث يستمتعان
ً
بوقتهما بعيدا عن ضغط العمل .ونشر السوبرستار بعض
الصور من مدينة الحب وعاصمة الموضة باريس وهو يمارس
ريــاضـتــه المفضلة رك ــوب الــدراجــة الـهــوائـيــة الـتــي تـهــدف إلى
المساهمة في الحفاظ على البيئة.

ّ
ليا مخول تبدع في Redfest 2019

رأي النقد
أح ـمــد فــريــد ،وتـحـقــق الحلقة
ن ـح ــو م ـل ـي ــون م ـش ــاه ــدة عـلــى
ً
{ي ــوت ـي ــوب} ،م ــا يـعــد نـجــاحــا
ً
أيضا بعدما شاهده الجمهور
على بعض المواقع قبل أشهر.

القاسم المشترك بين المسلسالت أنها
جــذبــت ال ـج ـم ـهــور والـمـعـلـنـيــن ك ـمــا تــؤكــد
األرقام ،ما يثبت نجاح الموسم على عكس
الـمــواســم الـمــوازيــة فــي األع ــوام الماضية،
إذ ن ـجــح ب ـعــض ال ـم ـس ـل ـســات فـيـمــا م ـ ّـرت
مـسـلـســات أخـ ــرى مـ ــرور الـ ـك ــرام م ــن دون
تحقيق أي تأثير يذكر.
ت ــرى ال ـنــاقــدة الـفـنـيــة نــاهــد ص ــاح ،أن
ه ــذا ال ـمــوســم م ـفــاجــأة وهــديــة للجمهور،
وخـصـصــت أك ـبــر ج ــزء مــن حــديـثـهــا حــول
{أه ــو ده الـلــي ص ــار} مــن بطولة روب ــي ،إذ
رأت أنه يعمل على تنظيف الفكر والخيال
والوجدان بما يحمل من مظاهر جمالية،
ً
بدءا بالديكور المميز للقصر الذي يحتضن
ً
معظم المشاهد ،مرورا بمالبس الفنانين،
ً
وصوال إلى الحوار بين الشخصيات الذي
صــا غــه المؤلف الكبير عبدالرحيم كمال.

ً
وأشارت إلى أن عرض المسلسل بعيدا عن
ّ
صب في صالحه فاستمتع
زحام رمضان
ً
ال ـم ـشــاهــد ب ـم ـشــاهــدتــه ب ـع ـيــدا ع ــن سـبــاق
المسلسالت األخرى.
ك ــذل ــك أثـ ـن ــت صـ ـ ــاح عـ ـل ــى أداء روبـ ــي
ً
والنجمة الكبيرة سوسن بــدر ،مــؤكــدة أن
ً
ً
ً
األ خـيــرة تشكل قاسما مشتركا وعنصرا
ً
رئ ـي ـس ــا ف ــي ن ـج ــاح {أه ـ ــو ده ال ـل ــي ص ــار}
و{أب ــو الـعــروســة} مــن خــال تقديمها دور
األم الـمـصــريــة األصـيـلــة الـتــي ت ـحــاول حل
مشكالت عائلتها ،وقد ظهر ذلك في ارتباط
الجمهور بالعملين على مواقع التواصل
االجتماعي .ورأت أن {طلعت روحي} تجربة
شبابية مميزة تستحق اإلشادة ،مؤكدة أن
ثمة تجارب لبعض شركات اإلنتاج كـ {بي
ً
لينك} تستحق اإلشــادة نظرا إلــى المنتج
الذي تقدمه في أروع صورة.

ّ
ليا مخول في Redfest 2019
ّ
شــاركــت نجمة الـبــوب لـيــا مــخــول فــي  Redfest 2019وهــو
ّ
موسيقي في دبي ،أقيم على مسرح مدينة دبي
أضخم مهرجان ّ
ّ
عالميين.
لإلعالم ،بحضور فنانين
كانت ليا بدأت التحضيرات للمهرجان ،الذي أطلق بنسخته
األولــى عــام  ،2014منذ شهر ديسمبر بحيث شاركت ُم ّ
حبيها
ّ
ّ
الخاصة عبر مواقع التواصل
بالتفاصيل كافة على صفحاتها
ّ
االجتماعي.
ً
ّ
تفاعلية على هامش
من جهة أخرى ،حضرت ليا أيضا جلسة
ّ
نظمها ال ـ ــ ،Virgin Radioإذ ّ
ّ
ُ
وجهت
المحلية الـتــي
المسابقة
ً
ّ
ُ
نصائح ُللمشتركين بناء على تجربتها الشخصية في المجال
الفني وختم اللقاء بأغنية ّقدمتها مع الفائز ُ
ّ
بالمسابقة.

fitness
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َ
أ ِكثر من المواد الكيماوية النباتية

ال تقتصر فوائد اتباع نظام غذائي متنوع من األطعمة النباتية الملونة
على قوة الفيتامينات والمعادن.

الكيماويات
النباتية تسهم
في محاربة
السرطان ومرض
القلب

عندما تقضم تفاحة حمراء غنية
بالعصارة أو تمأل فمك بالخضراوات
المورقة الخضراء الداكنة المقرمشة،
ال تستهلك الفيتامينات ،والمعادن،
ً
واأللياف فحسب ،بل تحصل أيضا
ع ـل ــى ق ـض ـمــة غ ـن ـيــة بـ ـم ــواد نـبــاتـيــة
ُ
تــدعــى الـكـيـمــاويــات النباتية .قــد ال
ُ
تعتبر هذه المواد ضرورية للصحة
كما الفيتامينات والمعادن ،إال أنها
ً
ً
تــؤدي دورا مهما فــي الحفاظ على
صحتنا.
تذكر ديبي كريفيتسكاي ،مديرة
ق ـس ــم ال ـ ـغـ ــذاء ال ـك ـي ـم ــاوي ف ــي مــركــز
الوقاية من األمراض القلبية الوعائية
في مستشفى ماساشوستس العام
ال ـت ــاب ــع ل ـجــام ـعــة ه ـ ــارف ـ ــارد« :ب ــدأن ــا
ن ـت ـع ــرف إل ـي ـه ــا لـ ـت ــون ــا ،وم ـ ــا زالـ ــت
االكتشافات العلمية تتوالى في هذا
الـمـجــال .لكنها تسهم على األرجــح
في محاربة السرطان ومرض القلب».

ماهيتها
ً
ّ
تتشكل الكيماويات النباتية فعليا
من مواد كيماوية تنتجها النباتات:
مركبات في النباتات (الفاكهة،
وال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــراوات ،وال ـ ـح ـ ـبـ ــوب
الكاملة ،والجوزيات ،والبذور،
ً
والبقول) تؤدي دورا في لونها،
ومذاقها ،ورائحتها .على سبيل
الـمـثــال ،تمنح هــذه المركبات
الجزر لونه البرتقالي الزاهي،
وملفوف بروكسل طعمه المر،
والـفـلـفــل ال ـحــار نكهته الــاذعــة.
ت ـتــوافــر ال ـك ـي ـمــاويــات الـنـبــاتـيــة
فــي كــل أج ــزاء النبتة الصالحة
ً
لألكل ،خصوصا قشرتها.

قوى خارقة
يـ ـ ـق ـ ـ ّـدر الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء أن

عـ ــدد ال ـك ـي ـمــاويــات ال ـن ـبــات ـيــة يـفــوق
الخمسة آالف .وبدأنا لتونا معرفة
المركبات التي تعود بالفائدة على
صـحــة اإلن ـس ــان .يــوضــح إري ــك ريــم،
بروفسور متخصص في علم األوبئة
والغذاء في كلية ت .هـ .تشان للصحة
العامة في جامعة هارفارد« :تشمل
الكيماويات النباتية التي خضعت
على األرجــح ألكبر قدر من الدراسة
الكاروتينويدات ،من البيتا كاروتين
إل ــى الـلـيـكــوبـيــن ف ــي ال ـط ـمــاطــم .وال
ّ
ننسى الفالفونويدات ،التي شكلت
مــوضــوع كثير مــن الــدراســات خالل
السنوات العشر الماضية».
تـشـيــر األدلـ ــة حـتــى ال ـيــوم إل ــى أن
الكيماويات النباتية تحمل فوائد
واعدة .على سبيل المثال:
• الـكــاروتـيـنــويــدات فــي النباتات
ال ـح ـمــراء ،والـبــرتـقــالـيــة ،وال ـص ـفــراء،
والـ ـخـ ـض ــراء (ال ـط ـم ــاط ــم ال ـم ـط ـهــوة،
وال ـج ــزر ،وال ـق ــرع ،وال ـبــروكــولــي) قد
تـ ـع ــوق ن ـم ــو الـ ـس ــرط ــان واألم ـ ـ ــراض
ال ـق ـل ـب ـيــة ال ــوع ــائـ ـي ــة وت ـ ـعـ ــزز ج ـهــاز
المناعة.
• ال ـف ــاف ــون ــوي ــدات ف ــي الـعـنـبـيــة،
وال ـت ـفــاح ،والـحـمـضـيــات ،والـبـصــل،
وفــول الصويا ،والقهوة قد تحارب
االلتهاب ونمو األورام.
• األنـثــوسـيــانـيـنــات فــي العنبية
ترتبط بتراجع ضغط الدم.
• ال ــريـ ـسـ ـفـ ـي ــرات ــرول فـ ــي ال ـع ـنــب،
وال ـ ـشـ ــوكـ ــوالتـ ــة ال ـ ــداكـ ـ ـن ـ ــة ،وال ـ ـفـ ــول
السوداني يرتبط بالحياة المديدة
في حالة بعض الحيوانات.
• الـ ـ ـب ـ ــروانـ ـ ـث ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــانـ ـ ـي ـ ــديـ ـ ـن ـ ــات
والفالفانوالت في العنب ،والتفاح،
ّ
بتحسن وظــائــف
وال ـكــاكــاو تــرتـبــط
بطانة الشرايين وتراجع ضغط الدم.
• ال ـك ـبــري ـت ـيــدات والـ ـثـ ـي ــوالت في
البصل ،والثوم ،والكراث ،والزيتون،
والبصل األخضر تسهم في الحد من
الكولسترول «السيئ».
• اإل يـ ـ ـ ــزو ث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــات
(ال ـســول ـفــوراف ـيــن) ف ــي ال ـخ ـضــراوات
ال ـ ـص ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــة مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـ ـبـ ـ ــروكـ ـ ــولـ ـ ــي،
وال ـ ـم ـ ـل ـ ـفـ ــوف ،وال ـ ـكـ ــالـ ــي ت ـس ـه ــم فــي
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حمايتنا مــن ال ـســرطــان واألمـ ــراض
القلبية الوعائية.
• الـ ـكـ ـي ــرسـ ـيـ ـتـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاح،
والبصل ،والحمضيات يساعد في
الحد من االلتهاب ويخفض ضغط
الدم.
• ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــرب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــرز
والـ ـحـ ـمـ ـضـ ـي ــات ت ـس ـه ــم ف ـ ــي إبـ ـط ــاء
نمو الخاليا السرطانية ومحاربة
الفيروسات.
• ال ـلــوت ـيــن والــزيــاك ـســان ـث ـيــن في
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات الـ ـم ــورق ــة ال ـخ ـض ــراء
الداكنة يرتبطان بصحة العينين.
لم نتثبت بعد بشكل حازم من هذه
الفوائد ألنها لوحظت نتيجة روابــط
بين أنظمة الناس الغذائية ونتائجهم
ال ـص ـح ـيــة (مـ ــا ي ـع ـنــي أن ال ـع ـل ـم ــاء لــم
سببية مباشرة)
يتوصلوا إلى عالقة
ُ
وف ــي دراس ـ ــات مـخـبــريــة أج ــري ــت على
خاليا بشرية أو حيوانات في المختبر
ً
(تبين ،مثال ،أن الريسفيراترول يسهم
في الحماية من السرطان ومرض القلب
في فئران المختبر ،إال أننا نحتاج إلى
استهالكه بمعدالت أعلى بكثير مما
يتوافر في النظام الغذائي البشري).
نـحــن عـلــى يـقـيــن م ــن نـقـطــة واح ــدة
بـشــأن الـكـيـمــاويــات الـنـبــاتـيــة« :تظهر
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد ف ـ ــي م ـع ـظ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ع ـنــد
اس ـت ـهــاك ال ـك ـي ـمــاويــات الـنـبــاتـيــة في
األط ـع ـم ــة ال أخ ــذه ــا ب ــواس ـط ــة ح ـبــة»،
وفق ريم.

ما عليك فعله؟
مــع كثرة الكيماويات النباتية ،قــد يصعب عليك اختيار المركبات
المحددة التي يمكنك اختبارها لحماية صحتك .ولكن ال داعي ألن تحتار.
ً
يحتوي كــل مــن الـمــأكــوالت النباتية عموما على عـشــرات الكيماويات
النباتية (على سبيل المثال ،يضم الجزر أكثر من مئة مركب كيماوي).
ً
ً
ً
ولكن من الضروري أن تتبع نظاما غذائيا متنوعا .تنصح كريفيتسكاي
بتناول «ألوان قوس القزح» (أصناف كثيرة من الفاكهة ،والخضراوات،
والبقول ،والجوزيات ،والبذور الملونة) بغية الحصول على أكبر قدر
ممكن من الكيماويات النباتية المتنوعة .تضيف« :لكل منها دور مختلف،
ً
وتكمل بعضها بعضا .على سبيل المثال ،قد تعوق إحداها مادة تسبب
السرطان ،في حين تعرقل أخرى تكاثر الخاليا السرطانية».

ً
توصي كريفيتسكاي أيضا بالسعي إلى استهالك على األقل خمس
ً
إلى تسع حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا.
وما العمل إن كنت ال تحب التفاح األحمر أو العنبية الحمراء؟ «اختر
ً
نوعا آخر من األطعمة الحمراء ،مثل البطيخ أو الفليفلة الحمراء» ،حسبما
ّ
فجرب
تقترح كريفيتسكاي .تتابع« :إن كنت تكره البروكولي أو الكالي،
الخس أو األرضي شوكي .ابحث عن أطعمة من كل فئات األلوان واختر
ً
واحدا من كل فئة .وكلما أكثرت من هذه األطعمة ،تعزز الفوائد المحتملة
التي تجنيها».

اكتشاف آلية دفاع جديدة مضادة للبكتيريا في األنف
ً
ّ
المرض ،إال أن
من
تحمي
الضمنية
الدفاعات
من
عددا
يضم جسم اإلنسان
ُ
ً
ً
ً
عددا من هذه العمليات ما زال لغزا .وكشف بحث أجري أخيرا معلومات
البكتيريا.
جديدة عن كيفية عمل مجاري األنف لحمايتنا من
ً
ّ
طور فريق من مركز ماساتشوستس للعين واألذن بحثا نشر تقريره في
مجلة «األرجية وعلم المناعة السريري».

اكتشف الباحثون أن الخاليا تفرز
ً
أك ـي ــاس ــا ص ـغ ـيــرة م ـم ـل ــوءة بــالـســائــل
ُ
تدعى اإلكسوزمات (حويصالت خارج
خلوية) عندما نتنشق البكتيريا .وعند
إفرازها ،تهاجم هذه الحويصالت في
ُ
ً
الحال البكتيريا وترسل أيضا جزيئات
مضادة للميكروبات إلى مناطق قريبة
في األنف.

أراد ف ـ ــر ي ـ ــق بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ا لـ ــد ك ـ ـتـ ــور
ب ـن ـج ــام ـي ــن ب ـل ـي ـي ــر ،جـ ـ ـ ــراح ج ـي ــوب
أن ـف ـي ــة ف ــي م ــرك ــز مــاســات ـشــوس ـتــس
لـلـعـيــن واألذن وب ــروف ـس ــور مساعد
مـتـخـصــص ف ــي ط ــب األذن واألنـ ــف
في كلية الطب في جامعة هارفارد،
تــوسـيــع االكـتـشــافــات الـســابـقــة التي
الحـ ـظ ــوا ف ـي ـهــا أن ال ـب ــروت ـي ـن ــات في
ً
خاليا الجيوب األنفية تنتشر أيضا
في مخاط اإلنسان األنفي.

كيفية عمل اإلكسوزمات
رغب الباحثون في اكتشاف كيفية
ان ـت ـق ــال اإلك ـ ـسـ ــوزمـ ــات م ــن ال ـخــايــا
إلــى الـمـخــاط .لتحقيق هــذا الـهــدف،
ً
مخاطا من المشاركين ّ
ونموا
جمعوا
خ ــاي ــاه ــم م ــن ع ـي ـنــة ف ــي الـمـخـتـبــر.
وب ـغ ـي ــة ت ـح ــدي ــد م ــا يـ ـح ــدث ع ـنــدمــا
تحتك هذه الخاليا بالجراثيم ،حاكوا
التعرض للبكتيريا ،ثم احتسبوا عدد
اإلكسوزمات المفرزة.
أ ظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــا ئـ ـ ــج أن عـ ـ ــدد
اإلكسوزمات «ارتفع بحدة» :تضاعف
بعد التعرض للبكتيريا ،شأنه في
ذلــك شــأن عــدد الجزيئات المضادة
للبكتيريا.
يذكر الدكتور بليير ،الذي أشرف
ع ـلــى ت ـقــريــر الـ ــدراسـ ــة« :ت ـش ـبــه هــذه
العملية ركل عش زنابير .يطلق األنف
مـلـيــارات اإلك ـســوزمــات فــي المخاط
ع ـن ــد أول إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـب ـك ـت ـيــريــا،

ّ
فيقتلها ويسلح الخاليا في مجرى
الهواء بدفاع طبيعي فاعل».
أجـ ــرى ال ـفــريــق ب ـعــد ذل ــك ت ـجــارب
ً
مـ ـعـ ـتـ ـم ــدا عـ ـل ــى مـ ــرضـ ــى واك ـت ـش ــف
أن اإلكـ ـ ـس ـ ــوزم ـ ــات الـ ـن ــاجـ ـم ــة تـقـتــل
البكتيريا بنجاح ،حتى إنها تضاهي
بفاعليتها المضادات الحيوية.
يوضح د .بليير« :يبدو كما لو ّ أن
هــذا الحشد مــن اإلك ـســوزمــات يلقح
الخاليا ،التي تقع في مواقع متقدمة
من مجرى الهواء ،ضد ميكروب قبل
أن يتسنى لها حتى رؤيته».
ً
كشف الباحثون أيـضــا أن خاليا
أخ ـ ــرى ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ام ـت ـصــت هــذه
اإلكسوزمات ،ما أتاح لهذه األخيرة
م ـش ــاط ــرت ـه ــا ج ــزئ ـي ــات ـه ــا ال ـم ـض ــاد
للبكتيريا .وكــان هــذا الـجــواب الــذي
سعى وراءه الفريق.
تستطيع اإل ك ـســوز مــات مساعدة
الخاليا في الجهة الخلفية من األنف
فــي االسـتـعــداد لمحاربة البكتيريا،
ً
ّ
حتى قبل أن تبلغها ،ما يشكل نوعا
ً
مـمـيــزا مــن تـعــزيــز دف ــاع ــات جسمنا
األولية يشبه التلقيح.

المخاط مهم
ثمة وسيلة دفــاع طبيعية أخــرى
داخل المجاري األنفية ال نفكر فيها
ً
غالبا .وعندما نفكر ،ال يروقنا ذلك
على األرجح.
َّ
يتحول المخاط إلى مشكلة عندما

نعاني الرشح أو األرجيات ،وقد
نشعر بأنه مصدر إزعاج .لكنه
ّ
ي ـش ــك ــل إحـ ـ ــدى الـ ـط ــرائ ــق ال ـتــي
يتعاطى من خاللها الجسم مع
الممرضات ويزيلها قبل أن تسبب
لنا المرض.
ُيـنـتــج جـســم اإلن ـس ــان بــاسـتـمــرار
المخاط ،الذي يغطي نحو  400متر
مربع من مساحة السطح داخل جسم
ك ــل ب ــال ــغ ،أي م ــا ي ـضــاهــي مـســاحــة
ملعب كرة سلة.
تـ ـشـ ـم ــل الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـتــج
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاط ال ـ ــرئـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ،وال ـ ـج ـ ـهـ ــاز
الهضمي ،والجهاز البولي ،والجهاز
التناسلي ،والعينين ،واألنف.
ي ـس ـه ــم الـ ـمـ ـخ ــاط ف ـ ــي اح ـت ـج ــاز

الممرضات التي تنجح في التفلت
مــن أح ــد مــداخــل الـجـســم ،فيساعد
فــي قتل البكتيريا أو احتجازها.
أما بالنسبة إلى األنف ،فيستطيع
اإلن ـســان إخ ــراج الـجــراثـيــم بالنفخ
في محرمة.

اإلكسوزمات
تساعد البحوث األخيرة بشأن اإلكسوزمات العلماء في فهم جهاز المناعة
ً
بشكل أفضل قليال ،وقد تقود إلى طريقة جديدة إليصال الدواء.
في المستقبل ،قد تؤدي هذه البحوث إلى تطوير أدويــة تستغل عملية
ً
النقل الطبيعية هذه التي يتبعها جسمنا أساسا.
ً
لما كانت مجموعة من الخاليا تستطيع نقل األجسام المضادة نزوال في
مجرى الهواء كي تبعد الهجمات في مواضع لم تبلغها البكتيريا بعد ،قد
ً
يكون ممكنا استغالل هذا النظام الطبيعي لنقل األدوية على طول المسار
ذاته.
ً
يختم الدكتور بلييرّ :
«يقدم األنــف فرصة فريدة لدراسة مباشرة جهاز
المناعة في كامل مجرى الهواء في الجسم ،بما فيه الرئتان».

موجات دماغك ...كيف تتيح التفكير المبدع؟
ً
يعني اإلبداع غالبا سلوك الدرب
الذي قلما يسلكه اآلخرون.
ِّ
ويحدد بحث جديد اآللية
العصبية التي تتيح لنا التوصل
إلى روابط غير متوقعة وأفكار
مبتكرة.
ً
ّ
رك ــزت أخ ـيــرا م ـحــاوالت العلماء
فـ ــك شـ ـف ــرة ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـص ـب ـيــة،
التي توضح اإلبــداع ،على ما ُيدعى
موجات ألفا في الدماغ.
تـكــون مــوجــات ألـفــا قــويــة عندما
تدخل القشرة البصرية في الدماغ
في مرحلة راحة .على سبيل المثال،
ع ـنــدمــا ي ــرت ــاح اإلنـ ـس ــان ويـغـمــض
عينيه ،يصبح نشاط مــوجــات ألفا
أع ـل ــى .وح ـيــن يـفـتــح عـيـنـيــه ،ت ــؤدي
هذه الخطوة إلى تراجع نشاط ألفا.
ً
افترض العلماء أخيرا أن موجات

ً
أل ـف ــا ق ــد ت ـ ــؤدي دورا ف ــي تـثـبـيــط
مناطق في القشرة المخية عندما
ال نـحـتــاج إل ـي ـهــا ،حـتــى إن بعض
ً
العلماء اقـتــرح أن ثمة رابـطــا بين
قوة هذه الموجات وبين االبتكار.
يـ ـق ـ ّـدم ال ـب ـحــث ال ـج ــدي ــد الـمــزيــد
م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ع ــن دور مــوجــات
أل ـف ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــة االبـ ـتـ ـك ــار .ق ــادت
الــدكـتــورة كارولين دي بيرناردي
لوفت من جامعة الملكة ماري في
ً
لندن بالمملكة المتحدة فريقا من
الباحثين اكتشف أن ارتفاع نشاط
م ــوج ــات أل ـف ــا ف ــي ال ــدم ــاغ يــرتـبــط
بـقــدرة اإلنـســان ًعلى التوصل إلى
ً
أفكار أقل بديهية أو أكثر تعقيدا.
ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت لـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــت وزم ـ ـ ـ ــاؤه ـ ـ ـ ــا
اك ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــة
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روابط غير اعتيادية
ً
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون ت ـ ـي ـ ــارا
ً
ك ـه ــرب ــائ ـي ــا بـ ـه ــدف ت ـح ـف ـيــز ال ـج ــزء
ال ـج ـب ـهــي األيـ ـم ــن م ــن ال ــدم ــاغ وفــق
وتيرة ألفا ،فيما انهمك المشاركون
في مجموعة من المهام اإلبداعية.
بـ ـغـ ـي ــة تـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاغ ،ل ـجــأ
ال ـبــاح ـثــون إل ــى عـمـلـيــة غـيــر غــازيــة

ُ
تدعى تحفيز الدماغ عبر الجمجمة
ً
بالتيار الـمـتــردد .اسـتـعــانــوا أيضا
ب ـت ـخ ـط ـيــط ك ـه ــرب ـيــة الـ ــدمـ ــاغ بـغـيــة
مراقبة تأثير عملية التحفيز هذه في
موجات الدماغ المختلفة .وشملت
ال ـم ـهــام ال ـتــي ق ــام بـهــا الـمـشــاركــون
ربط الكلمات.
عندما يحتاج الدماغ إلى التوصل
إلى كلمات ترتبط إحداها باألخرى،
ً
يبدأ عادة بالروابط األقوى واألكثر
ً
ً
ش ـيــوعــا ث ــم يـنـتـقــل تــدري ـج ـيــا نحو
ً
الروابط األقل وضوحا.
على سبيل المثال ،إذا بدأنا بكلمة
«هر» ،قد نربطها بادئ األمر بكلمات
مـثــل «ك ـل ــب» ،و{حـ ـي ــوان» ،و{ح ـيــوان
ً
ألـيــف» قبل أن ننتقل تدريجيا إلى
ً
مـفــاهـيــم أك ـثــر ب ـعــدا مـثــل «إن ـس ــان»،
و{أشخاص» ،و{عائلة».
ط ـ ّـب ــق م ـع ــدو الـ ــدراسـ ــة ب ـعــد ذلــك
اكـتـشــافــات بـحــث ســابــق واع ـت ـبــروا
الـ ـ ـ ـ ــروابـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدة االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال
ً
مــؤشــرا إلــى االبـتـكــار .عندما امتلك
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون مـ ـ ـع ـ ــدالت أع ـ ـلـ ــى مــن
مــوجــات ألفا فــي المنطقة الجبهية
الـيـمـنــى م ــن ال ــدم ــاغ ،تــوص ـلــوا إلــى
ً
ً
روابط أكثر بعدا وأقل توقعا.
ي ـع ـلــق ج ــوي ــدي ــب ب ـه ــات ــاش ــاري ــا،
باحث شارك في إعداد تقرير الدراسة
وبروفسور في مركز غولدسميث في

جامعة لندن ،على هذه االكتشافات،
ً
ق ــائ ــا« :ك ـت ــب روبـ ـ ــرت ف ــروس ــت في
َ
تشعب الطريق
قصيدته الشهيرة:
ُ
فاخترت ذاك
إلى دربين في الغابة،
ال ــذي قلما يسلكه ال ـنــاس .وأح ــدث
ً
ً
خياري هذا فارقا كبيرا».
يضيف بهاتاشاريا« :يكون سلوك
ال ـ ــدرب الـ ــذي قـلـمــا ي ـخ ـتــاره ال ـنــاس
ً
ً
عـمــومــا ض ــروري ــا للتفكير الـمـبــدع.
وتقدم اكتشافاتنا بعض األدلة على
كيفية حدوث ذلك في دماغنا».
ً
ت ــوض ــح أي ـ ـضـ ــا ال ـب ــاح ـث ــة ،ال ـتــي
ّ
أشــرفــت على الــدراســة ،كيف تسلط
هذه االكتشافات الضوء على طبيعة
االبتكار وكيف تسهم موجات ألفا
في تثبيط طرائق التفكير المعتادة
لتعزز الطرائق غير المتوقعة األكثر
عبقرية.
تذكر لــوفــت« :إذا أردن ــا أن نطور
استخدامات بديلة للكوب ،فعلينا
ً
أوال أن ن ـث ـبــط ت ـجــرب ـت ـنــا الـســابـقــة
التي تدفعنا إلى التفكير في الكوب
كوعاء .تكمن أهمية دراستنا في أنها
تبرهن أن تـمــاوجــات ألفا الجبهية
اليمنى تشكل آلية عصبية أساسية
لتخطي تلك التماوجات الواضحة».
تـ ـخـ ـت ــم« :ك ـ ـ ــي ن ـف ـه ــم ال ـع ـم ـل ـي ــات
الكامنة وراء تطوير أفكار مبتكرة
ومــائ ـمــة ،م ــن الـ ـض ــروري أن نفكك

ّ
مشرحين
العمليات التي تؤلفها،
ً
أوال االبـ ـتـ ـك ــار قـ ــدر ال ـم ـس ـت ـطــاع،
لـنـحـلـلـهــا ب ـعــد ذلـ ــك ف ــي إط ــاره ــا
ً
قبل أن نعيد جمعها معا لنفهم
العملية برمتها».

لفهم العمليات الكامنة وراء تطوير أفكار مبتكرة
من الضروري تفكيك العمليات التي تؤلفها

tawabil@aljarida●com

مدينة
عام
مصادر
تجارة

مقهى
لوم
عمل
فكرة

اتحاد
موسم
منصب
حول

انتشار
انتاج
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.

كلمات متقاطعة

الحلول
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كلمات متقاطعة
أودي

كلمة السر

 -6للنفي – بعير (م) -01 .حروف متشابهة –
للتفسير.
 -4تجدها في (وائلون)  -7ض ـم ـيــر ال ـغ ــائ ــب – مركبة فضاء أميركية.
– الظبي األبيض (م) .عملة جزء من الدينار.
 -5زيزفون (مبعثرة) –  -8لعن (م) – ما يتداوى
به.
حرف تعليل.

6
1
2
3
8
5
9
7
4

 - 1قـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر أ ط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــه
الـســوفـيـيــت العـتــراض
األقمار الصناعية.
 -2نال نصيبه – ( كرمة 2
 ).....حــد ي ـقــة لـلـشــا عــر
أحمد شوقي (م).
3
 -3هــزات أرضية (م) –
عائالت (م).
4
 -4م ـم ـث ـل ــة أ م ـي ــر ك ـي ــة
شهيرة (م).
5
 -5ش ـج ــر ع ـن ــب (م) –
بنيا.ســاهـمــا بــالـمــال – 6
 -6يـ
ثلثا
(وبر)(.مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) 7
 -7يـ ـمـ ـت ــد
– ن ـ ـ ـهـ ـ ــر إ يـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ل ـ ـ ــي –
8
للتخيير.
 -8م ـت ـش ــا ب ـه ــان – مــا
9
يتفاءل به.
 -9ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا س ـ ـ ــد (م) –
للتعريف.
10
 ( -١٠ال )....م ــؤ ل ــف
لـ ـلـ ـش ــاع ــر الـ ــرومـ ــانـ ــي
فرجيل -علو.
ومصطفى شعبان.
 -2خـ ـ ــاف « وارد» –
ً
عموديا:
تبعث.
( -3شــارلــز  ).....روائــي
 -1ف ـي ـل ــم ل ـم ـن ــى زك ــي وأدي ــب إنكليزي (م) –
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من  ٤أحرف وهي اسم إحدى الشركات األلمانية التي تنتج سيارات
فاخرة.
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كلمة السر:
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـب ــدو واث ــق ــا ول ـك ــن ح ــاذر
ً
العمليات االستثمارية راهنا.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :كـ ـسـ ـب ــت ثـ ـق ــة الـ ـش ــري ــك
واحترامه فحافظ عليهما.
ً
ً
حمال كبيراً
اجتماعيا :يرفع الفلك
عن كاهلك فتشعر بالراحة.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :ل ـقــاء مـهــم يــؤثــر فــي عملك
ويوجهه نحو األفضل.
ً
عاطفيا :تصرفك مع الشريك صريح
لكنه يخلو من الرفق.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أع ـصــابــك تـحـتــاج إلــى
ً
ترفيه فحاول أن ترتاح قليال.
رقم الحظ.7 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ابتعد عن األوهــام في كل ما
يتعلق بالتوظيفات المالية.
ً
عــاطـفـيــا :ضــع ح ـ ًـدا لــإشــاعــات حــول
الحبيب باستخفافك بها.
ً
اجتماعيا :تشعر بالفرح واالنطالق
وتفتح ذراعيك للحياة.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تتأخر في طلب نصيحة
تتعلق بتحسين وضعك.
ً
عــاطـفـيــا :تـحـتــاجــان فــي حياتكما
المشتركة إلى تنظيم األولويات.
ً
اجتماعيا :عليك واجبات عائلية قد
أهملتها منذ زمن بعيد.
رقم الحظ.15 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تحتاج إلى إعادة نظر ببعض
االرتباطات وإلغائها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـضـطــر ل ـل ـع ــودة ع ــن ق ــرار
ّ
اتخذته بحق الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ص ــرف األم ـ ــوال ف ــي غير
ً
مكانها سيزيد األوضاع سوءا.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :منافسة فــي عملك للوصول
إلى مركز تتطلع إليه.
ً
عاطفيا :ال تجعل الشريك يشعر بأنك
تهمل رأيه عند الحاجة.
ً
ً
اجتماعيا :تجري اتصاال يأتيك من
خالله خبر جيد.
رقم الحظ.11 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـس ـ ّـوي ق ـضــايــا عــال ـقــة في

عملك لتتمكن من متابعته بارتياح.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـج ــد ض ــال ـت ــك ف ـت ـتــأجــج
مشاعرك وترغب في االرتباط.
ً
اجتماعيا :إيجابيات على الصعيد
العائلي تخفف وطأة المسؤولية.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
م ـه ـن ـيـ ًـا :ك ــن ح ـ ـ ً
ـذرا وال ت ـت ـسـ ّـرع في

اتخاذ قرارات تتعلق بعملك.
ً
عــاطـفـيــا :يعاتبك الـشــريــك مــن فرط
محبته وغيرته عليك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـ ـحـ ــاول أح ـ ــد ال ــرف ــاق
استفزازك لكنك تتغلب عليه بهدوء.
رقم الحظ.8 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :لدى اإلدارة احترام لشخصك
ً
علما بأن طلباتها ال تتوقف.
ً
ع ـ ــاط ـ ـف ـ ـي ـ ــا :تـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم م ـ ـ ــع الـ ـحـ ـبـ ـي ــب
ّ
بموضوعية عند أي مشكلة قد تقع.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـبــدأ مــرحـلــة جــديــدة في
ً
صداقاتك تستفيد منها كثيرا.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال تتردد في تنفيذ ما تحضره
وضع ثقتك في نفسك.
ً
عاطفيا :مواقفك مع الشريك تحتاج
إلى بعض الوضوح.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى استشارة األهل
في موضوع عائلي.
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :انـطــاقــة جــديــدة فــي ميدان
عملك سوف تتكلل بالنجاح.
ً
عاطفيا :للشريك مالمة عليك ألنك
تهمله هذه األيام.
ً
ّ
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :خـ ـف ــف م ـ ــن تـ ـس ــرع ــك
باألحكام على المعارف والزمالء.
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح حـ ـلـ ـيـ ـف ــك إذا
استمريت في المثابرة على عملك.
ً
عــا طـفـيــا  :بــح للحبيب بما يقلقك
فربما يتمكن من مساعدتك.
ً
ً
منطقيا في عالقاتك
اجتماعيا :كن
باآلخرين وال تبنها على العاطفة.
رقم الحظ.1 :
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«لولو هايبرماركت» يطلق
عرض «الكويت تحتفل»
أطلق "لولو هايبرماركت" عرضه الشهري الخاص باحتفاالت
التسوق "هال فبراير" ،تحت شعار "الكويت تحتفل" ،بمناسبة
االحتفاالت التي تشهدها البالد بمناسبة اليوم الوطني وعيد
التحرير.
وافتتح المذيع التلفزيوني الكويتي صالح الراشد هذا الحدث
بفرع لولو هايبرماركت في "القرين" ،بحضور اإلدارة العليا
للسلسلة التجارية ،إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة
المستوى وممثلي وسائل اإلعالم وحشد كبير من المهنئين.
وكجزء من االحتفاالت بالعيد الوطني للبالد رافق الحفل برنامج
ثقافي خاص أثار استحسان الحضور ألداء الفنانين وعروضهم
التي جسدت تقاليد الدولة وثقافتها.

قطع كعكة الحفل

قص شريط االفتتاح

أطفال مشاركون يلوحون باألعالم

جانب من المسابقات والفقرات الترفيهية لألطفال

مشاركة فرقة الدبكة أثناء الحفل

يوم مفتوح إلدارة تنمية المجتمع
أقامت إدارة تنمية
المجتمع بالتعاون مع
لجنة المرأة الدبلوماسية
"اليوم المفتوح" بحضور
وكيلة وزارة الشؤون
باإلنابة الوكيلة المساعدة
للتنمية االجتماعية هناء
الهاجري ،وزوجات السفراء
المعتمدين لدى الكويت
وعدد كبير من المشاركين.

وتخلل اليوم المفتوح
عروض تراثية من
مجتمعنا الكويتي ،وورش
فنية ،ومعرض مصغر
لألسر المنتجة الكويتية،
ومعرض تراثي.

عزيزة الكندري

هناء الهاجري والوزيرة السودانية د .إحسان والفنان التشكيلي فهد الفدغم

مشاركة من الفريق الكويتي لتربية طائر البوم

صورة جماعية

جولة الهاجري وعضوات اللجنة على المعرض التراثي

« »GUSTتحتفل بأعياد الكويت الوطنية
نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «»GUST
احتفاالت بمناسبة أعياد الكويت الوطنية ،وأقيمت الفعاليات
في الحرم الجامعي في مشرف ،وحضرتها األسرة الجامعية
من طلبة وإدارة وأعضاء هيئة تدريس وضيوفهم ،من بينهم
سفير الواليات المتحدة لورانس سيلفرمان ،وشخصيات
ُاجتماعية.
ن ِظمت االحتفاالت عن طريق مكتب حياة الطالب ،بالتعاون مع
رابطة طلبة الجامعة.
واستقبلت إدارة الجامعة مدرسة جون الكويت النموذجية
االبتدائية للبنات ،التي قدمت طالباتها "أوبريت" ،في
الجامعة.
وضمن االحتفاالت أقيم معرض للصور واأللعاب وللرسامين،
الى جانب محاضرة نظمتها رابطة طلبة الجامعة عن "أبطال
المقاومة الكويتية".

افتتاح الفرع الرابع لمعهد
بيو سفير سبا

مها القالف ووالء عوض وزينب الحساوي

صورة جماعية

استقبلت رئيسة مجلس إدارة شركة الوالء العالمية والء محمود
عوض المدعوات من سيدات المجتمع والمهتمات بمجال
التجميل والعناية بالجسم ،بمناسبة افتتاح معهد «بيو سفير
سبا» الصحي الرابع.
ً
ورحبت عوض بالحضور ،وقدمت شرحا عن تطور «بيو سفير
سبا» ،ليأخذ مكانه بين رواد العناية بالجسم والجمال.
ُ
وأوضحت أنه "فرع الرقعي افتتح تلبية لطلب شريحة كبيرة
من العميالت ،ووفرنا خدمات مختلفة ذات تقنية حديثة
متخصصة بشكل كامل للجمال والراحة".

السفير لورانس سيلفرمان يشارك في كتابة كلمة

صورة جماعية

تقديم فقرة راقصة للطلبة
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٢١

مسك وعنبر

«سيالة» للفنون اختتمت معرض «الفهد ..روح القيادة»
أقيمت االحتفالية في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

خبريات
أنغام تحتفي بألبومها
الجديد  17مارس

قدمت فرقة «سيالة»
السعودية للفنون الشعبية
احتفالية خاصة في مركز جابر
الثقافي بمناسبة عيد تحرير
الكويت.

من فقرات فرقة «سيالة» السعودية للفنون الشعبية

المعرض حظي
باهتمام واسع
بعد افتتاحه
في  11فبراير الجاري

اختتم معرض (الفهد..روح القيادة) فعالياته،
أم ــس األول ،بــاحـتـفــالـيــة خــاصــة قــدمـتـهــا فــرقــة
(سـيــالــة) الـسـعــوديــة للفنون الشعبية فــي مركز
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي بـمـنــاسـبــة عيد
تحرير الكويت.
وعني المعرض بتقديم تاريخ الملك الراحل
ً
فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله مسلطا
الضوء على دوره الكبير والمحوري في تحرير
الكويت ومساندة قيادتها الشرعية ،وشعبها إبان
ً
ً
فترة الغزو العراقي الغاشم وسجل حضورا كثيفا
وصل إلى  31ألف زائر.
وحظي المعرض باهتمام واســع في الكويت
ً
خصوصا أنه افتتح في  11فبراير الجاري تحت

الشاعر علي الهويريني
ضيف «بالعربي مع غالب»

المفرج :أعمال النقيدان جعلتنا نستذكر الماضي الجميل

يستضيف البرنامج التلفزيوني «بالعربي مع غالب» بعد
غد الشاعر السعودي علي الهويريني عبر حوار يغوص في
ٍ
أعماق شخصيته وحياته وجوانب فكرية وقضايا عامة.
ويناقش مقدم البرنامج غالب العصيمي ،الهويريني حول
نشأته وتعليمه وانخراطه في مجال الهندسة اإلذاعية ،إلى
جانب ذهــابــه إلــى هوليوود وأم ــور أخــرى تتعلق بالتفكير
والفلسفة.
وخــال فـقــرات البرنامج ،يتطرق الهويريني إلــى ظــروف
انتقاله من القرية إلى المدينة وتأثير هذا االنتقال على حياته،
مسلطا الضوء على بعض المهن التي زاولها في بداية حياته،
ثم انخراطه في وظائف أخرى.
ويتناول الهويريني ظروف بعثته إلى الواليات المتحدة،
وحصوله على شهادة في السينما من هوليوود.
ويتحدث الهويريني عن ال ــدورات التي حصل عليها في
األدب وغيرها من التخصصات.
و ح ــول الفلسفة ،يسلط الهويريني ا لـضــوء على قضايا
فكرية متنوعة ،كما يتحدث عن السينما العربية الخليجية،
ثم يتطرق إلى الحركة الفنية في الكويت.
ويحتوي البرنامج على فقرات متنوعة لمزيد من التنويع
وكسر الرتابة الناتجة من الحديث المتشعب.

محمد حماقي أجرى عملية
جراحية لقدمه اليسرى

معرضه الثامن تضمن  40لوحة حول التراث الكويتي والسعودي

●

علي الهويريني وغالب العصيمي

رعــايــة سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحمد،
وحضور وتشريف سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد األوبريت الغنائي المميز المعنون (أخوة
راسخة) وحكى عن العالقات الراسخة والقوية بين
البلدين الشقيقين.
وتناول المعرض في فعالياته معالم القيادة
التي تجسدت بالملك الراحل فهد بن عبدالعزيز
رح ـم ــه ال ـل ــه وامـ ـت ــداده ــا ال ـت ــاري ـخ ــي م ــن ال ــدول ــة
السعودية األولــى ثم الثانية فالمملكة العربية
السعودية تحت قيادة مؤسسها الملك عبدالعزيز
آل سعود طيب الله ثراه وحضور الملك فهد بن
عبدالعزيز في المشهد السياسي.
ً
وتضمن المعرض  14جناحا روت مسيرة أكثر

ً
من خمسين عاما شارك فيها الملك فهد في بناء
ً
ً
ً
دولته داخليا وخارجيا ومعززا عالقاتها الدولية
ً
ً
ً
ش ــرق ــا وغ ــرب ــا مـنـطـلـقــا م ــن عـقـيــدتــه اإلســام ـيــة
وإدراكـ ـ ـ ــه ل ـم ـكــانــة ب ـ ــاده ف ــي ال ـعــال ـم ـيــن الـعــربــي
واإلسالمي.
كما اشتمل المعرض على بــرامــج ونشاطات
منها ندوتان تناولتا العالقات التاريخية بين
السعودية والكويت ،ونــدوة فنية تناولت تأثير
ال ـت ـعــاون الـفـنــي ال ـس ـعــودي الـكــويـتــي وأثـ ــره في
الـســاحــة الـفـنـيــة الخليجية ،إضــافــة ال ــى أمسية
شعرية لألمير سعود بن عبدالله.
وتم توجيه المعرض للجيل الحالي من الشباب
الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك

وال ـق ــادة وال ـظ ــروف الـتــي عــاشــوهــا واإلن ـج ــازات
ً
التي قدموها لشعوبهم كذلك تم توجيهه أيضا
لألطفال من خالل تخصيص جناح بعنوان (الطفل
والتنشئة القيادية) بإشراف اختصاصيات في
رياض األطفال.
وشكل المعرض الــذي أشــرف عليه فريق من
أب ـن ــاء ال ـس ـعــوديــة وال ـك ــوي ــت ت ـظــاهــرة سـعــوديــة
كويتية تاريخية وثقافية ومعرفية تؤصل وتوثق
عمق العالقات بين قيادتي البلدين وشعبيهما
وتستذكرها األجيال في الحاضر والمستقبل.
(كونا)

تحيي النجمة أنغام أول
حفالت ألبومها الجديد
«حالة خاصة جدا»  17مارس
المقبل ،في أحد الفنادق
الكبرى باإلسكندرية ،ليكون
الحفل هو األول لها بعد طرح
ألبومها.
ويضم األلبوم  14أغنية ،هي
«ياريتك فاهمني»« ،هتقول
لربنا ايه»« ،حبايبنا»« ،على
حسك في أيامي»« ،وال دبلت»،
«بقول نسياك»« ،نزوة»،
«بتوصفني بتكسفني»،
«هدنة»« ،أساميك الكتيرة»،
«متطمنة»« ،ليلى»« ،هبدأ من
اآلخر»« ،حالة خاصة جدا».
وأعلنت أنغام أمس بشكل
رسمي زواجها من الموزع
الموسيقي أحمد إبراهيم،
بعد أيام من التزام الصمت
حول األخبار التي خرجت
حول زواجهما ،لكنها
اضطرت إلى إعالن الزواج
بعد تسريب رسالة بخط
يدها لزوجها أحمد إبراهيم،
في أول عيد ميالد له بعد
زواجهما.

فضة المعيلي

اف ـت ـت ــح ال ـف ـن ــان ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ال ـس ـع ــودي
صالح النقيدان معرضه الشخصي الثامن
ب ـع ـن ــوان «ال ـك ــوي ــت ف ــي ع ـي ــون سـ ـع ــودي»،
بقاعة أحمد العدواني في َ ضاحية عبدالله
ال ـس ــال ــم ،ب ـح ـضــور ال ـف ـنــان ـيــن عـبــدالـعــزيــز
المفرج وسامي محمد ،وجمع من الفنانين
والمهتمين.
وبـهــذه المناسبة ،قــال الـفـنــان المفرج:
«سعيد جدا بوجودي في افتتاح المعرض.
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـ ـن ـ ـق ـ ـيـ ــدان أض ـ ـ ـ ــاف إل ـ ـ ــى ب ـه ـجــة
االحتفاالت باألعياد الوطنية ،بهجة افتتاح
معرضه في يوم التحرير .أعماله جعلتنا
ن ـس ـتــذكــر ال ـم ــاض ــي ال ـج ـم ـيــل ف ــي الـكــويــت
وال ـس ـع ــودي ــة ،وال ـم ـع ــرض جـ ــدد ذاكــرت ـنــا
بعاداتنا وتقاليدنا األصيلة».
من جانبه ،أوضح النقيدان أن المعرض
يضم  40لوحة تشكيلية ،بواقع  25لوحة
ع ــن تـ ــراث ال ـك ــوي ــت ،و 15لــوحــة ع ــن ت ــراث
ال ـس ـع ــودي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ك ـت ــاب ي ـق ــع فــي
 170صـفـحــة ع ــن تـ ــراث ال ـك ــوي ــت ،وقـ ــراءة
عن األعمال ،والسيرة الذاتية للفنان ،وتم
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات م ــن س ـف ــارة
الكويت بالسعودية.
وتــابــع« :حـبــي للكويت وأهـلـهــا دعاني
لتقديم هذا المعرض والكتاب ،وال أنسى من
ساعدني على المضي في هذا المشروع؛ م.
ناصر العبيسان ،وأشكر الفنان عبدالعزيز
المفرج ،وأخــص بالذكر جمال اللهو ،كما
أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب .شـكــرا لـلـكــويــت ،إلتــاحــة الفرصة
إلقامة مثل هذا الحدث العزيز على نفسي»،
الفتا إلى أن المعرض يستمر  6أيام.

المفرج وسامي والنقيدان أثناء جولتهم في المعرض
وعــن كتابه (الكويت بعيون سعودي)،
ق ــال الـنـقـيــدان إن ــه يـحـتــوي عـلــى تفاصيل
دقيقة عما كان عليه اآلبــاء واألجــداد الذي
صنعوا تاريخا جميال يفخر به كل عربي
ومسلم ،مضيفا« :الفنان له رؤية أكثر دقة
مــن ال ـكــام عـمــا يـحـســه ويـحـيــط ب ــه ،فلغة
البصر أبلغ من كل كالم ،لذا رأى أن يصور
بعض مــامــح الـحـيــاة القديمة على شكل
ل ــوح ــات فـنـيــة ،لـتـعـ ِّـبــر ع ــن ت ــراث األجـ ــداد،
ومــا كــانــوا عليه مــن شظف الـعـيــش ،وقلة
اإلم ـك ــان ــات ،لـكـنـهــم اس ـت ـطــاعــوا ب ـنــاء هــذا
الكيان العظيم».

لوحات
وم ــن ل ــوح ــات ال ـم ـعــرض واح ـ ــدة بــاســم
«أبـ ــراج الـكــويــت» اسـتـخــدم فيها النقيدان
األس ـ ـلـ ــوب ال ــواقـ ـع ــي ،بـ ــألـ ــوان اإلك ــري ـل ـي ــك
ب ـن ـه ــاي ــات زيـ ــت ع ـل ــى الـ ـقـ ـم ــاش ،وعـكـســت

اللوحة أبــرز معالم الكويت ،وهــي األبــراج
الثالثة ،التي أضفت على الخليج العربي
حـلــة جـمـيـلــة ،فـضــا ع ــن انـعـكــاسـهــا وقــت
ال ـغــروب ،فـهــي تعطي مـنـظــرا خــابــا يلهم
الفنانين والشعراء.
وقــد تضمنت لوحة «الــدكــات الطينية»
مــدخــا ألح ــد األح ـي ــاء الـقــديـمــة الجميلة،
مـبـيـنــة روع ـ ــة الـ ـط ــراز ال ـع ـم ــران ــي ال ـقــديــم،
وبساطة البناء ،مع وجــود بعض الرجال
والـجـلـســات ،الـتــي تنم عــن تــآلــف الجميع.
وفي لوحة «عمل القوارب البحرية» َّ
جسد
النقيدان شيخا يعمل على نجارة قــوارب
الـ ـصـ ـي ــد ،ه ـ ــذه ال ـم ـه ـن ــة ال ـع ــري ـق ــة الـ ـت ــي ال
يستغني عنها أهل الكويت ،ألهميتها ،نظرا
العـتـمــاد الـكــويــت قديما على الصيد قبل
النفط ،فكانت من التراث الكويتي الجميل
الــذي ال يــزال يفتخر به كل خليجي .فيما
جــاء ت لوحة «تــرابــط» بأسلوب تجريدي،
َّ
صور من خاللها النقيدان قوة الترابط في

كل شيء ،واأللفة الزوجية ،والتعايش مع
اآلخر ،والتفاهمُ ،
وحسن الجوار.
فيما تميزت لوحة «الصقر» بأسلوبها
السوريالي ،حيث َّ
صور الفنان جمال الصقر
العربي بأسلوب التلقائية المدروسة .وفي
لوحة «الراية» ،اتبع النقيدان أيضا األسلوب
الـتـجــريــدي التلقائي ال ـم ــدروس ،وهــو من
األس ــالـ ـي ــب الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي اس ـت ـخــدام ـهــا
بــأع ـمــالــه ،وف ــي ه ــذا الـعـمــل اخ ـت ــار الخيل
والفارس الحامل لراية «ال إله إال الله» ،علم
السعودية.
وف ــي ل ــوح ــة «ق ـص ــر دسـ ـم ــان» اسـتـخــدم
األلـ ـ ــوان الــزي ـت ـيــة ع ـلــى ق ـم ــاش ،وه ــي ذات
أس ـلــوب واق ـعــي ص ـ َّـور فـيــه مــدخــل القصر
قديما مع وجود الحرس األميريَّ .
وجسدت
لــوحــة» الـلــؤلــؤ» حصول الغواصين عليه،
وفرحتهم بما جنوا من خيرات الله ،وكانت
ت ـج ــارة ال ـلــؤلــؤ رائ ـج ــة بـمـنـطـقــة الـخـلـيــج،
خصوصا في الكويت.

أجرى النجم محمد حماقي
عملية جراحية في قدمه
اليسرى ،في أحد مستشفيات
مصر الجديدة ،حيث تعرض
لكسر في القدم أثناء لعب كرة
القدم مع أصدقائه ،االثنين
الماضي ،ومن المقرر أن يظل
حماقي مالزما للفراش لمدة
شهر ،وهو األمر الذي يدفعه
لتأجيل حفالته المقبلة لحين
التعافي من اإلصابة.
وكان من المفترض أن يقدم
حماقي حفال غنائيا على
مسرح إحدى الجامعات
الخاصة بالتجمع الخامس
 8مارس المقبل ،بمصاحبة
األردني عزيز مرقة.
وطرح حماقي مؤخرا ألبومه
«كل يوم من ده» ،الذي يضم
 10أغنيات ،منها «يزلزل»،
و«كل يوم من ده» ،و«ليلى»،
و«عيوني سهرانة» ،و«صور»،
و«وأعمل إيه» ،و«بقيت معاه»،
و«يا غربة» ،و«م البداية» ،و«يا
ستار».

«قبل أن يعود أبي» يفوز
بجائزة «أسوان»

الرويشد :سعيد بمشاركتي في ليلة أبوبكر سالم الفنان عيسى المنصور ...يودع الدنيا
تحييها نخبة من نجوم الغناء الخليجي اليوم
●

فادي عبدالله

في ليلة تجتمع فيها نخبة
ال ـف ــن ال ـس ـع ــودي والـخـلـيـجــي
في حفل تكريم الفنان القدير
أب ــوب ـك ــر س ــال ــم ،ي ـل ـت ـقــي فـيـهــا
الـ ـح ــب وال ـ ــوف ـ ــاء م ــع تـقـنـيــات
«الـ ـ ـه ـ ــول ـ ــوغ ـ ــرام» ،ت ـن ـط ـلــق فــي
الـســاعــة الـثــامـنــة مـســاء الـيــوم
ليلة في حب أبو أصيل ،بمركز
الملك فهد الثقافي .وسينقل
ال ـح ـفــل ع ـلــى الـ ـه ــواء مـبــاشــرة
عـلــى ق ـنــوات ونــاســة وروتــانــا
خليجية وروتانا موسيقى.
وصـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان الـ ـق ــدي ــر
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ــروي ـ ـ ـشـ ـ ــد بـ ـه ــذه
ً
ال ـم ـنــاس ـبــة ق ــائ ــا« :يـسـعــدنــي
أن أشـ ـ ــارك إخ ــوان ــي ل ـي ـلــة في
ح ــب أب ــو أص ـي ــل ،ه ــذا الـفـنــان
واألسـتــاذ والمدرسة والوالد،
ك ـ ــل الـ ـشـ ـك ــر ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للترفيه ،والمستشار تركي آل
الشيخ ،على تكريم هذه القامة
والمدرسة الفنية أبوبكر سالم
بلفقيه رحمه الله».
ف ـي ـمــا ق ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـيــر
ع ـب ــادي ال ـج ــوه ــر« :إن تـكــريــم
الـفـنــان الــراحــل أبــوبـكــر سالم،
رحمه الله ،مبادرة جيدة ،من
هـيـئــة ال ـتــرف ـيــه وع ـل ــى رأس ـهــا
تـ ــركـ ــي آل ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،وتـ ـك ــري ــم

عبدالله الرويشد
أبــوب ـكــر إن ــه أق ــل م ــا يـمـكــن أن
ن ـق ــدم ــه ،ل ــه ولـ ـمـ ـش ــواره لفني
الكبير والجميل والرائع ،وما
قدمه من روائع األعمال الفنية،
في تكريم يليق بهذه القامة،
ً
وسأكون موجودا ضمن كوكبة
كبيرة من الفنانين للمشاركة
في هذا التكريم».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان
ال ـقــديــر أح ـم ــد ف ـت ـحــي« :هـيـئــة
ً
ً
ا لـتــر فـيــه تقيم حـفــا تكريميا
ل ـل ـف ـنــان أب ــوب ـك ــر س ــال ــم ال ــذي
وهــب حياته ،لفنه وللمعاني
السامية والراقية ،يستحق هذا

التكريم واالعتناء واالهتمام
به ،رحمه الله ،الصديق العزيز
ً
أب ــوب ـك ــر س ــال ــم ،شـ ـك ــرا لهيئة
الترفيه فــي المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ،وش ــرك ــة روت ــان ــا
المنظمة لالحتفالية ،والشكر
موصول للمستشار تركي آل
الشيخ».
وقـ ـ ــال ال ـف ـن ــان رابـ ـ ــح ص ـقــر:
«ت ـ ـشـ ــرف ـ ـنـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
ح ـفــل ت ـكــريــم وال ــدن ــا أب ــو بكر
سالم رحمه الله تحت رعاية
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئــة
العامة للترفيه تركي آل الشيخ،

هــذه الـمـبــادرة الجميلة وغير
المستغربة منه ،وهــي أقــل ما
يـمـكــن أن ن ـقــدمــه ل ـقــامــة فنية
أثرت الوسط الفني».
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ف ــؤاد
عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد« :أت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف
بالمشاركة بكل فخر في حفل
تكريم العمالق الفنان الراحل».
ي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه م ـ ــن خ ــال
تقنية «الهولوغرام» االحترافية
س ـي ـطــل الـ ــراحـ ــل أبـ ــو ب ـكــر في
الحفل على محبيه على خشبة
المسرح ،وهي التقنية نفسها
التي استخدمت في حفل ملك
البوب الراحل مايكل جاكسون.
ويحضر الحفل العديد من
الشخصيات ال ـبــارزة ،ونخبة
م ــن ن ـج ــوم ال ـف ــن ،إض ــاف ــة إلــى
محبي الفنان الراحل من أهل
الـمــوسـيـقــى واإلع ـ ــام واألدب
والفكر والمجتمع ،وسيشارك
ف ـيــه ك ــل م ــن الـفـنــانـيــن الـكـبــار
والـ ـشـ ـب ــاب :عـ ـب ــادي ال ـجــوهــر،
ود .عبدالرب إدريس ،وعبدالله
ال ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــد ،وعـ ـب ــدالـ ـمـ ـجـ ـي ــد
عبدالله ،ورابــح صقر ،ونبيل
شعيل ،وراشد الماجد ،وماجد
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،وأح ـ ـمـ ــد ف ـت ـحــي،
وأصـ ـي ــل أبـ ــو ب ـك ــر ،وع ـل ــي بن
مـ ـحـ ـم ــد ،وم ـ ـطـ ــرف الـ ـمـ ـط ــرف،
وفؤاد عبدالواحد.

شقيق منصور وعبدالعزيز ومحمد وحسين
●

فادي عبدالله

ت ـ ـ ــرج ـ ـ ــل عـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـه ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
والديكوريست عيسى المنصور ،بعد صراع
مــع الـمــرض ،إذ وافـتــه المنية وهــو فــي رحلة
الـعــاج بأحد المستشفيات فــي روم ــا ،وجــار
االنتهاء من اإلجراءات الرسمية لنقل جثمانه
إلى الكويت ،ومن ثم إعالن موعد الدفن ومكان
العزاء.
والراحل من أسرة المنصور العرفج الفنية،
وأشقاؤه الراحالن منصور ،المخرج ومؤسس
فرقة مسرح الخليج العربي ومؤسس مسرح
الطفل ،وعبدالعزيز ،المخرج التلفزيوني وأول
ماكيير كويتي ،رحمهما الله ،والفنان المبدع
محمد والفنان حسين.
وعيسى المنصور عضو فــي فرقة مسرح
الخليج العربي ،وشارك في العديد من األعمال
المسرحية ،س ــواء على الصعيد اإلداري في
التنظيم أو تنفيذ الديكور.
ي ــذك ــر أن ن ـجــل ش ـق ـيــق ال ــراح ــل د .سـعــود
المنصور العرفج أعلن وفاة عمه على «تويتر»:
«ان ـت ـقــل ال ــى رح ـمــة ال ـلــه تـعــالــى عـمــي عيسى
المنصور العرفج الــذي وافته المنية صباح
الـيــوم  26فبراير  ،2019خــارج الـبــاد إنــا لله
وإنا إليه راجعون».
وقــدم عدد من النجوم التعازي للشقيقين
الفنانين محمد وحسين المنصور ،ومن بينهم
الفنان طــارق العلي« :عظم الله أجــر أســرة آل
المنصور العرفج الكرام بوفاة شقيقهم الغالي

عيسى المنصور
عيسى المنصور ،نسأل الله عز وجل أن يرحمه
ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».
وذ ك ــرت الفنانة البحرينية شيماء سبت،
في حسابها على أحــد مواقع التواصل« ،إنا
ل ـلــه وإن ـ ــا إل ـي ــه راجـ ـع ــون ان ـت ـقــل إلـ ــى رحـمـتــه
تعالى عيسى عبدالله المنصور العرفج ،عظم
الله أجركم الغاليين النجم محمد المنصور
وحـسـيــن الـمـنـصــور ف ــي أخ ــوك ــم الـفـقـيــد الـلــه
يرحمه».
وأض ـ ــاف ـ ــت سـ ـب ــت« :ال ـغ ــال ـي ـي ــن ون ـجــوم ـنــا
وأساتذتي الذين أكن لهم كل الود واالحترام
أتـقــدم بــالـتـعــازي لــأســاتــذة والـنـجــوم محمد
المنصور وحسين المنصور وأخوي عبدالله
المنصور في فقيدهم عيسى المنصور».
عظم الله أجــركــم آل المنصور العرفج في
فقيدكم الغالي عيسى ،تغمد الله الفقيد بواسع
رحمته وأسكنه فسيح جناته ،وألهمكم الصبر
والسلوان.

فاز الفيلم الوثائقي «قبل
أن يعود أبي» (بيفور فازر
جتس باك) للمخرجة ماري
جولبياني من جورجيا
بجائزة أفضل فيلم طويل
في مهرجان أسوان الدولي
ألفالم المرأة ،الذي أسدل
الستار على دورته الثالثة
أمس األول.
وفازت بجائزة أفضل ممثلة
لولي بيتري عن دورها
في الفيلم اليوناني «هولي
بوم» ،بينما فاز جورج
بوشوريشفيلي من جورجيا
بجائزة أفضل ممثل عن دوره
في فيلم «هورايزون».
وذهبت جائزة أفضل
سيناريو إلى ماريا الفي
وإيلينا ديميتراكوبولو عن
فيلم «هولي بوم» ،بينما
فاز الزلو نيميس من المجر
بجائزة أفضل إخراج عن
فيلم «صن ست».
ومنحت لجنة التحكيم
جائزتها الخاصة للفيلم
اليمني «عشرة أيام قبل
الزفاف» للمخرج عمرو
جمال ،وفي مسابقة الفيلم
المصري فاز فيلم «بين
بحرين» للمخرج أنس طلبة
بجائزتي أفضل فيلم يدعم
قضايا المرأة وأفضل إخراج.
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دوليات

ّ
ً
جرار قطار مسرع يقتحم «محطة مصر» ويخلف  29قتيال
• السيسي ّ
يوجه إلى محاسبة المتسببين • وزير النقل يستقيل • مدبولي :عصر التقاعس انقضى
ّ
• رواية تتحدث عن تحرك الجرار دون سائق بعد شجار مع عامل ...و«الهيئة» عن فقد السيطرة بعد الصيانة

ً
مصطدما بالرصيف داخل «محطة مصر» أمس (رويترز)
جرار القطار

القاهرة ــ رامي ابراهيم

شهدت محطة القطارات
الرئيسية بميدان رمسيس ً
وسط القاهرة أمس حادثا
ً
مروعا ًتسبب في مقتل 29
شخصا وإصابة  50إثر
انفجار جرار قطار مسرع بعد
اصطدامه بالرصيف رقم .6

ً
ل ـق ــي  29ش ـخ ـص ــا حـتـفـهــم
داخـ ـ ــل م ـح ـطــة م ـص ــر لـلـسـكــك
ال ـح ــدي ــدي ــة ف ــي ق ـلــب ال ـقــاهــرة
أمـ ـ ــس ج ـ ـ ــراء اصـ ـ ـط ـ ــدام جـ ــرار
ق ـطــار م ـســرع بـنـهــايــة رصيف
رك ــاب وانـفـجــار خ ــزان الــوقــود
الملحق به.
وأعلنت هيئة السكة الحديد
ال ـم ـص ــري ــة ف ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،أن
ّ
جرار وردية قطار "أبوغاطس"
اص ـط ــدم بـ ـص ــدادة خــرســانـيــة
على رصيف  6بمحطة مصر،
مـ ــا أدى إلـ ـ ــى انـ ـفـ ـج ــار خـ ــزان
السوالر واشتعال النيران في
مبنى إداري بـ"محطة مصر"
لـلـقـطــارات الـتــي تعد مــن أكثر
األماكن ازدحاما في العاصمة.
واس ـت ـب ـعــدت هـيـئــة الـسـكــك
ال ـحــديــديــة ،فــرض ـيــة اإلرهـ ــاب
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ،الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـبــب

شاب أنقذ حياة  4مصابين
قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر،
بعمل بطولي كبير خالل الحادث المأساوي.
وأظـهــر شريط فيديو تــم تــداولــه على نطاق واســع الشاب
وهو ينقذ  4أشخاص من االحتراق باستخدام المياه ،عقب
ً
إصابتهم في االنفجار بينما فر آخرون هلعا.
وظهر الشاب في الفيديو ممسكا بوعاء من المياه ،ويقوم
بإطفاء النار المشتعلة في مجموعة من األشخاص.

فــي انـهـيــار أج ــزاء مــن المبنى
اإلداري ،وأخ ـلــت ق ــوات األمــن
الـمـحـطــة مــن ال ــرك ــاب ومنعت
الدخول إليها.
وقررت "هيئة السكك" إيقاف
ح ــرك ــة الـ ـقـ ـط ــارات بــالـمـحـطــة،
ً
ت ــزام ـن ــا م ــع وص ـ ــول ن ـحــو 20
س ـيــارة اط ـفــاء للسيطرة على
الحريق ،الذي أسفر عن وقوع
عــدد من الوفيات واإلصــابــات
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن تـ ـفـ ـح ــم عـ ـ ـ ــدد مــن
الجثث.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة إن ال ـج ــرار
خـ ـ ـ ــرج لـ ـلـ ـتـ ـج ــرب ــة مـ ـ ــن ورش
الصيانة ،وأن السائق فوجئ
ب ـ ــأن الـ ـس ــرع ــة ع ــال ـي ــة وأنـ ـ ــه ال
يستطيع التحكم فــي العربة
وأن الـ ـف ــرام ــل ال ت ـع ـمــل فـقـفــز
م ــن ال ـع ــرب ــة ق ـبــل اص ـطــدام ـهــا
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدات ال ـ ـخـ ــرسـ ــان ـ ـيـ ــة
الموجودة عند المحطة .وألقت
الشرطة بعد ذلك القبض على
السائق.

شجار وسقوط
ً
والح ـقــا ،أف ــادت مـصــادر بأن
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات األول ـ ـيـ ــة أظ ـه ــرت
مفاجأة كبيرة تناقض الرواية
المتداولة عن فقد سائق القطار
السيطرة عليه ،وذكرت المصادر
أن بعض عمال ورشة الصيانة
ق ــال ــوا إن ال ـســائــق ت ـشــاجــر مع

عناصر من الشرطة أمام القاطرة المحترقة أمس (أ ف ب)
زميله عــامــل الــورديــة بعد بدء
الجرار في التحرك فسقطا منه
حيث انطلق بسرعة دون سائق.

عزاء واستقالة
وت ــوج ــه الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،بـ ـخ ــال ــص الـ ـتـ ـع ــازي
ألس ــر ضـحــايــا ال ـح ــادث ،وتمنى
للمصابين الشفاء .وقال السيسي،
قبيل انطالق المؤتمر الصحافي
مـ ـ ــع ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره األلـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ـق ـصــر
االتحادية" :أصــدرت توجيهاتي
للحكومة بالتوجه الفوري لموقع
ا ل ـحــادث ومحاسبة المتسببين
فـ ـي ــه ،بـ ـع ــد إج ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
الالزمة ،ورعاية المصابين".
من جانبه ،قال رئيس الوزراء
المصري مصطفى مدبولي الذي
تفقد موقع الحادث" :انتهى عهد
الـتـقــاعــس ،ومــن يهمل فــي حياة
أى مــواطــن م ـصــري فـسـيـعــاقــب".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ــدب ـ ــول ـ ــي أن هـ ـن ــاك
لجنة فنية ستعمل مــع النيابة
ال ـع ــام ــة ل ـت ـحــديــد ال ـم ـس ــؤول عن
الحادث ،ووجه إلى توفير أقصى
مـسـتــويــات الــرعــايــة للمصابين،
والوقوف على األسباب الرئيسية
للحادث.
وأشار رئيس الوزراء المصري
إلــى أنــه تلقى مكالمة مــن رئيس
الجمهورية ،لتحديد المتسبب في
تلك الحادثة لتحمل المسؤولية،

في وقت انتقل فريق من النيابة
العامة إلى مكان الحريق إلجراء
م ـع ــاي ـن ــة ت ـص ــوي ــري ــة وم ـنــاق ـشــة
ع ــدد مــن شـهــود الـعـيــان وتفريغ
ك ــامـ ـي ــرات الـ ـم ــراقـ ـب ــة ،.ك ـم ــا أم ــر
الـنــائــب ال ـعــام بفتح تحقيق في
هــذا ال ـحــادث على ال ـفــور ،وأعلن
مجلس الوزراء أنه تلقى استقالة
من وزير النقل هشام عرفات وأن
مدبولي قبلها.

أنهم شاهدوا المواطنين يفرون
بعد اشتعال النيران بهم وقاموا
بإطفاء بعضهم بينما لم يتمكنوا
من نجدة اآلخرين.
وقال شهود عيان إن عربة جر
القطار جاءت من ورش التجهيز
والتشغيل اليومي بشكل مباشر
تـ ـج ــاره ال ــرصـ ـي ــف ،ع ـل ــى ســرعــة
نـحــو  80كـيـلــومـتــرا فــي الـســاعــة،
وهي سرعة مرتفعة جدا بالنسبة
لدخول المحطة ،مؤكدين أنه لم
يكن هناك سائق للقطار.

ً
وفي وقت تعاني مصر ضعفا
فـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـسـ ــامـ ــة ع ـلــى
طرقاتها وفي خطوط القطارات،
تـ ـ ـ ـ ـ ــداول ن ـ ـش ـ ـطـ ــاء ع ـ ـلـ ــى مـ ــواقـ ــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـيــديــو
يوضح اللحظة التي اصطدم فيها
قطار محطة رمسيس بالرصيف.
وي ـظ ـهــر ال ـف ـيــديــو ال ـم ــأخ ــوذ من
كــامـيــرات مــراقـبــة ،قـطــارا مسرعا
يـصـطــدم بــرصـيــف الـمـحـطــة ،في
الوقت الذي يختفي تماما كل من
كان يسير على رصيف المحطة
من سيدات ورجال جراء االنفجار
الكبير.
وأكــد شهود عيان مــن محطة
قطار القاهرة الرئيسية ،أن حادث
القطار كان مفاجئا .وقال أصحاب
األكشاك على رصيف  6الذي وقع
الحادث فيه ،إن صوت االصطدام
كان عاليا ومفاجئا لهم ،وأكدوا

تحركات برلمانية

صور الحادث

ترامب وكيم يتبادالن اإلشادات في «قمة هانوي»
الرئيس األميركي لن يتراجع عن مطالب نزع «نووي» كوريا الشمالية
اجتمع الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون أمس ،في ثاني قمة تجمع بينهما،
ً
وهما ِّ
يعوالن على عالقة شخصية يأمالن أن تكسر جمودا
يكتنف مسألة إزالــة األسلحة النووية في كوريا الشمالية
ً
وإنهاء عداء قائم منذ أكثر من  70عاما.
وع ـبــر الــرئ ـيــس األم ـيــركــي والــزع ـيــم ال ـك ــوري الـشـمــالــي،
في مؤتمر صحافي قصير في مستهل قمتهما في فندق
"سوفيتيل ليجند ميتروبول" في العاصمة الفيتنامية هانوي،
عن تفاؤل بتحقيق نتائج بعد ثمانية أشهر على لقائهما
التاريخي في سنغافورة.
وبعدما تصافح كيم وترامب وابتسما لفترة قصيرة أمام
صف من أعالم بلديهما في الفندق ،توقع ترامب قمة "ناجحة
ً
جــدا" معربا عن أمله في أن يكون هــذا اللقاء الثنائي الذي
سيركز على مسألة نزع االسلحة النووية لكوريا الشمالية
"مماثال أو حتى أفضل من اللقاء السابق".
ً
وأشاد الرئيس األميركي مجددا بـ "اإلمكانيات االقتصادية
الهائلة" لكوريا الشمالية ،وتوجه الى كيم قائال" ،بلدك لديها
إمكانيات اقتصادية هائلة ،ال تصدق وغير محدودة".
وذكر ترامب ،قبل أن يغادر الزعيمان الفندق متوجهين
لالجتماع المغلق المباشر بينهما "اتطلع لمشاهدة ذلك
يحدث والمساعدة في أن يحدث ".
وأضاف "إنه لشرف لي أن أكون مع الزعيم كيم وإنه لشرف
أن نكون معا في فيتنام".
وأبلغ ترامب الصحافيين أنه يعتقد أن المحادثات ستكون
ناجحة للغاية .وعندما سئل إن كان سيتراجع عن مطلب نزع
السالح النووي أجاب بالنفي .وعندما سئل إن كان سيعلن

«طوارئ الجدار» إلى «الشيوخ»
ّ
صوت مجلس النواب األميركي ،الذي يهيمن عليه
الديمقراطيون بأغلبية كبيرة ،على مشروع قانون يلغي
حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد
ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية ،بهدف
ّ
السرية من المكسيك إلى بالده.
وقف الهجرة
وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي إلى إلغاء حالة
الطوارئ الوطنية ،السارية بموجب مرسوم رئاسي ،إلى
مجلس الشيوخ ،حيث األغلبية في أيدي الجمهوريين،
ولكن لديه مع ذلك حظوظ كبيرة بإقراره.

مصافحة بين ترامب وكيم في هانوي أمس (رويترز)
نهاية رسمية للحرب الكورية ،وهو أمر لطالما دعت إليه
بيونغ يانغ أجاب" :سنرى".
ً
من جهته ،أعلن كيم متوجها لترامب "أنا متأكد من أننا
ً
سنخرج بنتيجة هــذه المرة يرحب بها الجميع" ،مضيفا
"سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".
ووص ــف زعيم كــوريــا الشمالية ق ــرار تــرامــب لبدء حــوار
بين البلدين بأنه "قرار شجاع" ،وأشاد كيم أيضا بحقيقة أن
الزعيمين اجتمعا مرة أخرى ،تلك المرة في هانوي ،قائال إن
"جهودا مضنية كانت ضرورية وكان هناك حاجة للصبر".
وبعد لقائهما في "سوفيتيل ليجيند ميتروبول" تناول
ترامب وكيم العشاء معا.
والرئيس االميركي الذي يرغب بتحقيق نجاح حيث فشل
الرؤساء االخرون يتعرض لضغوط لتوضيح مضمون بيان
القمة االولى التي عقدها مع كيم في سنغافورة في يونيو
الماضي وال ــذي بقي تفسيره مبهما فــي مــا يتعلق "بنزع
االسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".
ولم يعط ترامب وال كيم أي مؤشرات واضحة على ما يمكن
أن يتم اعالنه في اليوم الثاني واالخير للمقة اليوم.
ويـخـشــى مـنـتـقــدو الــرئ ـيــس االم ـيــركــي ان ي ـقــدم الكثير
مــن الـتـنــازالت العـطــاء انطباع بتحقيق "ن ـجــاح" وتحويل
االنتباه عما يحصل فــي واشنطن حيث يستعد محاميه

الشخصي السابق مايكل كوهين لالدالء بافادته امام لجنة
في الكونغرس.
وقبل ساعات من القمة ،شدد الرئيس االميركي على نموذج
فيتنام ،الدولة الشيوعية التي اعتمدت الرأسمالية وطوت
صفحة المواجهة مع الواليات المتحدة.
ّ
وقال ترامب إن "فيتنام تزدهر بطريقة ال مثيل لها إال في
أماكن قليلة في العالم .يمكن لكوريا الشمالية أن تفعل األمر
نفسه وبسرعة كبيرة إذا ّقررت نزع سالحها النووي".
كما أشاد ترامب خالل لقاءاته مع السلطات الفيتنامية
حيث اجتمع مع الرئيس نغوين بو ترونغ وهو رئيس الحزب
الشيوعي أيضا ،بالتقدم االقتصادي "االستثنائي" في فيتنام.
وتم توقيع سلسلة عقود في هذه المناسبة مع شركات
أميركية بقيمة إجمالية تصل الــى  21مليار دوالر حسب
البيت االبيض.
ورد تــرامــب على االنـتـقــادات الكثيرة لـعــدم اح ــراز تقدم
ملموس في هذا الملف ،طالبا من خصومه الديمقراطيين
التوقف عن القول له ما يجب القيام به.
عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي
وكان ترامب وكيم ّ
فــي سنغافورة حيث وقـعــا على اتـفــاق مبهم إلخ ــاء شبه
الجزيرة الكورية من السالح النووي.
(هانوي  -أ ف ب)

وفي أول رد فعل من البرلمان
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ،طـ ـ ــالـ ـ ــب الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد كـ ـم ــال ،بــاس ـتــدعــاء
وزيـ ــر ال ـن ـقــل والـ ـم ــواص ــات ،في
اجتماع طارئ بالبرلمان ،للوقوف
على أسباب وتداعيات الحادث.
وت ـســاءل ك ـمــال ،فــي بـيــان عاجل
موجه إلى رئيس مجلس الوزراء،
ع ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذت
للتطوير ،في الوقت الذي نسمع
فـيــه عــن وج ــود خـطــط وحـصــول
وزارة النقل على منح وقــروض
تقدر بالمليارات من أجل تطوير
السكك الحديدية.
وطــالــب كـمــال ،بتقرير وبيان
كـ ــامـ ــل حـ ـ ــول م ــابـ ـس ــات حـ ــادث
محطة سكة حديد مصر بالمحطة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة بـ ــرم ـ ـس ـ ـيـ ــس ،الـ ـت ــي

ً
تستقبل القطارات ذهابا وعودة
ً
من جميع المحافظات ،خصوصا
أن هذا الحادث المؤسف أدى إلى
س ـق ــوط ع ــدد م ــن حـ ــاالت ال ــوف ــاة
وعدد كبير من المصابين.

حقد إردوغان
ً
إلى ذلك ،وجهت مصر توبيخا
إلــى الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغـ ـ ـ ــان ب ـعــدمــا ان ـت ـقــد زع ـمــاء
االتحاد األوروبي لحضورهم قمة
استضافتها مصر ،بعد أيام من
إعدام تسعة أشخاص في قضية
مقتل النائب العام المصري .وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية
المصرية أحمد حافظ ،في بيان:
"ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ي ـط ــل عـلـيـنــا
مرة أخــرى بأحاديث حول مصر
وق ـي ــادت ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة تـنـطــوي
ب ـش ـكــل ج ـل ــي ع ـل ــى ح ـق ــد وتـعـبــر
عــن مواصلة احتضانه لجماعة
اإلخوان اإلرهابية".
ووج ـ ــه ح ــاف ــظ اتـ ـه ــام ــات إل ــى
أنـقــرة فــي مـجــال حـقــوق االنـســان
بأن هناك  70ألف معتقل سياسي
في تركيا ،مشيرا إلى سجن 175
ً
صحافيا وفصل  130ألف موظف
ً
ح ـك ــوم ــي ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن ه ــذا
السرد إنما يوضح عدم مصداقية
ما يروج له الرئيس التركي.

السودان :مقتل طفل في تظاهرة
أعلنت لجنة أطـبــاء الـســودان المركزية ،أمــس ،مقتل طفل دهسا
بسيارة تقودها قوات فض التظاهرات بمدينة بحري شمال الخرطوم.
وأكدت اللجنة أن سيارة دفع رباعي ،تتبع القوات النظامية ،عملت
على دهس الطفل مؤيد ياسر جمعة ( 5أعوام) بجانب شقيقه محمد
( 3أعوام) ،مشيرة إلى أن األول توفي فجر أمس متأثرا بجراحه ،بينما
الثاني أصيب بإصابات خطيرة في الصدر سببت له نزيفا بالرئتين.
وحـســب شـهــود ع ـيــان ،ف ــإن س ـيــارة األم ــن اخـتــرقــت ج ــدار منزل
الـطـفـلـيــن ف ــي وق ــت م ـتــأخــر م ــن ل ـيــل أم ــس األول ،أث ـن ــاء مــاحـقــة
المتظاهرين داخــل الحي بمنطقة الــدروشــاب ،ودهست الطفلين
وهما نائمان قرب الجدار.
وشهد حــي الــدروشــاب خــروج تظاهرات ليلية ضمن عــدد من
أحياء الخرطوم ،في تحد لقرار الرئيس عمر البشير بفرض حال
الطوارئ وحظر التظاهرات.
ودان "تجمع المهنيين" ،و هــو تحالف نقابات مستقلة تقود
االحـتـجــاجــات ،حــادثــة الــدهــس بـشــدة ،ودع ــا مــؤيــديــه إلــى تنظيم
"مواكب التحدي" اليوم ،في العاصمة والــواليــات ،في إشــارة إلى
تحدي حال الطوارئ التي أعلنتها الحكومة.
(الخرطوم  -د ب أ)

ً
ً
 326عسكريا فنزويليا
«ينشقون» إلى كولومبيا
ً
ً
أعلنت سلطات الهجرة الكولومبية أن  326جنديا وشرطيا
من قوات األمن الفنزويلية هربوا من الخدمة وعبروا الحدود إلى
كولومبيا ،منذ أن أعلنت المعارضة الفنزويلية إطالق عملية إلدخال
المساعدات اإلنسانية إلى البالد السبت الماضي.
في المقابل ،نفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،أن يكون
مسؤولون في نظام حليفه الرئيس االشتراكي نيكوالس مادورو
لجأوا إلى تركيا.
ً
وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو ،الذي ّ
نصب نفسه رئيسا
بالوكالة واعترفت بشرعيته نحو  50دولــة ،ليست بينها تركيا،
ّ
أعلن السبت أن "مسؤولين رفيعي المستوى غادروا إلى تركيا".
وف ــي ن ـيــويــورك ،اعـتـبــر السفير الــروســي ل ــدى األم ــم المتحدة،
فاسيلي نيبنزيا ،خالل اجتماع بمجلس األمن ،محاوالت إدخال
المساعدات اإلنسانية إلــى فنزويال ،لتخفيف النقص الحاد في
الغذاء والــدواء هناك ،بأنها بمنزلة "تغذية قسرية" ،وهو أسلوب
يستخدم غالبا مع السجناء المضربين عن الطعام.
وقال نيبنزيا" :قررت الواليات المتحدة ممارسة التغذية القسرية
ً
بحق دولة كلها" ،مؤكدا تأييد موسكو لما يقوله مادورو بأن خطط
المساعدات األميركية جزء من مؤامرة لإلطاحة به.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
بن سلطان :القذافي
حاول تجنيدي ضد الخليج

كشف رئيس االستخبارات
السعودية األسبق األمير
بندر بن سلطان ،في حوار
مع "اإلندبندنت" العربية،
عن مفاجآت ووقائع سرية،
أكثرها خطورة تأكيده أن
زعيم ليبيا الراحل معمر
القذافي حاول تجنيده
لإلطاحة بأنظمة الخليج.
وقص األمير ،الذي عمل
سفيرا لبالده لدى الواليات
المتحدة لسنوات طويلة
أيضا ،أن القذافي طلب من
القيادة السعودية ،خالل
تفجر أزمة لوكربي بين ليبيا
والدول الغربية ،االجتماع
مع مسؤول سعودي ،فأرسل
بندر إلى طرابلس .وسرد
سلطان تفاصيل حوار مثير،
وقال إن القذافي قال له" :في
الحقيقة ،طرأت على بالي
فكرة ،أنت تعرف انه ما دام
القادة العرب الموجودون
اآلن على كراسيهم ،فلن
تتحرر فلسطين ،واالستعمار
سيظل" ،متابعا" :لهذا نحتاج
ألشخاص مثلك ،وأنا مستعد
أن أحتضنهم وأدربهم ،ونعمل
خاليا سرية لقلب نظام
الحكم ،وأفضل مكان نبدأ فيه
هو دول الخليج".

دعوة الفيصل إللغاء
وزارات اإلعالم تتفاعل

القت دعوة رئيس
االستخبارات السعودية
األسبق األمير تركي الفيصل
إلى إلغاء وزارات اإلعالم في
المملكة ودول المنطقة ،تفاعال
بين النشطاء السعوديين،
على مواقع التواصل ،الذين
رحب غالبيتهم بالطرح،
بينما دعا آخرون إلى اإلبقاء
على الوزارة ،لكن مع إشراك
الشباب في إدارتها .وكان
الفيصل ،قال في كلمة بمنتدى
مسك لإلعالم بالرياض ،أمس
األول ،إن "وزارات اإلعالم لم
تعد لها فائدة ،بل إنها في
بعض األحيان ربما تكون
عائقا لما يمكن أن يؤدي إلى
المصلحة العامة".

فرنسا تدعو للشفافية
في انتخابات الجزائر

دعت فرنسا أمس إلى
"الشفافية الكاملة" فيما
يتعلق باالنتخابات الجزائرية
المزمعة ،معبرة عن أملها
إجراء االنتخابات في أفضل
ظروف ممكنة .ويخوض
الرئيس الجزائري عبدالعزيز
بوتفليقة االنتخابات سعيا
لوالية خامسة ،وتمديد حكمه
المستمر منذ  20عاما ،لكن
احتجاجات حاشدة خرجت
رفضا لذلك.

انهيار جزئي بالجدار
الفاصل في القدس

تسبب سقوط األمطار الغزيرة
بمدينة القدس في انهيار
جزء من الجدار الفاصل الذي
أقامته إسرائيل .وأدت األمطار
إلى انزالق أرضي في الموقع،
وبالتالي انهيار جزء من
الجدار المقام على المنحدرات.

ةديرجلا
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نصرالله :عيناي دمعتا لصورة «اإلمام القائد» واألسد
• واشنطن :عناق القتلة • بيان روسي  -سوري يدعو أميركا لالنسحاب • باريس تدرس إرسال قوات
موسكو ودمشق
أصدرت ً
ً
بيانا مشتركا يدعو القوات
األميركية إلى الرحيل عن
سورية والسماح لهما بإجالء
الالجئين من مخيم الركبان
على المثلث الحدودي مع
األردن والعراق.

ق ـ ـ ــال األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـح ــزب
ال ـل ــه ال ـل ـب ـنــانــي ال ـم ـت ـحــالــف مع
إي ـ ـ ــران ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه خ ــال
لـقــاء داخـلــي وخ ــاص عـقــده مع
الهيئات النسائية في حزب الله
بمناسبة والدة السيدة فاطمة
الزهراء« ،عيناي دمعتا عندما
رأي ــت ص ــورة اإلم ــام الـقــائــد مع
الرئيس بشار األسد» في إشارة
إلــى الـلـقــاء ال ــذي جمع المرشد
األعـلــى اإليــرانــي علي خامنئي
م ــع األسـ ــد ف ــي ط ـه ــران االثـنـيــن
الماضي.
وب ـح ـس ــب م ــوق ــع «ل ـي ـبــانــون
دي ـبــايــت» لــم يـتـنــاول نصرالله
م ــواض ـي ــع س ـي ــاس ــة خـ ــال ه ــذا
ال ـل ـقــاء ،ال ــذي عـقــد أم ــس األول،
لكنه «استعرض أمام الحاضرين
بـعــض ال ـن ـمــاذج م ــن م ـحــاوالت
حـ ـص ــار ح ـ ــزب الـ ـل ــه مـ ــن خ ــال
فرض العقوبات عليه».
وقـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـصـ ــرال ـ ـلـ ــه ل ـل ـن ـس ــاء
الـحــاضــرات :إن «العنوان األول
لـلـمـعــركــة ال ـقــائ ـمــة ه ــو اإلف ـق ــار
وال ـت ـجــويــع وال ـح ـصــار الـمــالــي
للضغط على بيئة المقاومة».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ا ل ـ ـغ ـ ــا ي ـ ــة ه ــي
إضعافنا بنية السيطرة علينا»،
ً
مشيرا إلى أنه «يجب أن تكون
لدينا إرادة تحدي».
ورد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـنــواب اللبناني السابق فريد
م ـ ـك ـ ــاري عـ ـب ــر «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» ع ـلــى
ً
عبارة أمين عام حزب الله قائال
»:نصر الله قال إن عينيه دمعتا
ل ـص ــورة خــامـنـئــي واألسـ ـ ــد .يا
س ـ ّـي ــد حـ ـس ــن :ل ـب ـن ــان ـي ــون كـثــر
أبكاهم النظامان المتعانقان:
أهــالــي الـشـهــداء الــذيــن سقطوا
ب ـ ــال ـ ــراج ـ ـم ـ ــات وال ـ ـت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات
واالغ ـت ـيــاالت ،والمعتقلون في
س ـج ــون ال ـم ـخ ــاب ــرات ،وال ـن ــاس
ال ــذي ــن دمـ ــرت حـيــاتـهــم ح ــروب
األجندات اإلقليمية .هذه صور
بشعة وحــدهــا تستحق دمــوع
األلم».

عناق القتلة

نتنياهو يبحث
التموضع اإليراني
ً
مع بوتين و 40ألفا
فروا من آخر جيب
لـ «داعش»

ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـ ـش ــر ف ــري ــق
الـ ـت ــواص ــل ال ـت ــاب ــع لـلـخــارجـيــة
األمـيــركـيــة عـلــى «تــويـتــر» أمــس
ص ــورة األس ــد وخامنئي تحت
ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ع ـ ـ ـنـ ـ ــاق ال ـ ـق ـ ـت ـ ـلـ ــة ،وال
ع ـ ــزاء ف ـيــه لـلـشـعـبـيــن ال ـس ــوري
واإليراني».
ح ـ ـمـ ــل الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإليرانية المسؤولية عن «إنفاق
ثروات الشعب على دعم اإلرهاب
العالمي واألنظمة القمعية في

قذائف ومتفجرات عثرت عليها قوات النظام في درعا أمس
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة» ،م ـت ـه ـمــا الـسـلـطــات
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ب ـ ــ»ق ـ ـتـ ــل وتـ ـش ــوي ــه
وت ـش ــري ــد ال ـم ــاي ـي ــن م ــن أب ـن ــاء
سورية».

بيان سوري  -روسي
في بيان غير مسبوق ،دعت
موسكو ودمشق أمس ،الواليات
المتحدة إلى سحب قواتها من
س ــوري ــة «وعـ ــدم إع ــاق ــة» خ ــروج
الـمــدنـيـيــن م ــن مـخـيــم الــرك ـبــان
في منطقة التنف على الحدود
مع األردن.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
الــروس ـيــة ال ـســوريــة المشتركة
ال ـم ـع ـن ـي ــة بـ ـ ـع ـ ــودة ال ــاج ـئ ـي ــن
ال ـ ـسـ ــوري ـ ـيـ ــن ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ص ــدر
بـ ـم ــوسـ ـك ــو« :نـ ــدعـ ــو واش ـن ـط ــن
إلــى سحب قــواتـهــا مــن سورية
وعدم وضع عراقيل أمام خروج
الــاج ـئ ـيــن م ــن مـخـيــم الــرك ـبــان
الواقع في منطقة التنف وضمان
حقهم في العودة إلى ديارهم».
ووصـ ـ ــف الـ ـبـ ـي ــان ال ـم ـش ـتــرك
«ادعاءات» واشنطن بأن القوات

الـســوريــة والـشــرطــة العسكرية
الروسية تمنع وصول اإلمدادات
اإلنـســانـيــة إل ــى مخيم الــركـبــان
ب ــأنـ ـه ــا «شـ ــائ ـ ـعـ ــات مـ ـغ ــرض ــة»،
ً
م ـت ـه ـمــا ال ـس ـل ـط ــات األم ـيــرك ـيــة
«بتضليل الرأي العام من خالل
نشر افتراءات».
وطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي مـنـطـقــة الـتـنــف
«ب ـ ـ ـ ـ ــاإلف ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ـ ــن الـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن
المحتجزين بالقوة فــي مخيم
الركبان وعدم إرغامهم على دفع
فدية بالدوالر مقابل خروجهم
ً
منه» ،مشيرا إلى أن «المسلحين
ال يسمحون لالجئين بمغادرة
المخيم».
من جانب آخر ،وإذ استبعد
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
إردوغ ـ ـ ـ ــان اس ـ ـتـ ــرداد واش ـن ـطــن
األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ــاع ـ ــات
الكردية في سورية ،أعلن وزير
الخارجية الفرنسي جــان إيف
ً
لودريان أن باريس تنتظر مزيدا
م ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ع ــن ال ـج ـنــود
الذين ستبقي عليهم الواليات
المتحدة في المنطقة اآلمنة قبل

ظريف خالل مشاركته بمراسم استقبال رئيس وزراء أرمينيا في طهران أمس
مواصلة مسيرته «بقوة وشجاعة
ودراية».
وك ـ ـ ــان ظـ ــريـ ــف ،ال ـ ـ ــذي ي ـتــولــى
منصبه منذ  ،2013أعلن استقالته
م ـ ـسـ ــاء االث ـ ـن ـ ـيـ ــن عـ ـل ــى ح ـس ــاب ــه
ع ـلــى «ان ـس ـت ـغ ــرام» ب ـ ــدون تـقــديــم
توضيحات ،لكنه دعا أمس األول
إلى أن تستعيد وزارته «مكانتها
ف ــي ق ـي ــادة الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
للبالد».
في غضون ذلك ،أكد قائد «فيلق
القدس» ،التابع لـ»الحرس الثوري»،
ال ـ ـلـ ــواء ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،ال ــذي
حضر لقاء ين للرئيس السوري
بــالـمــرشــد األع ـلــى عـلــي خامنئي
ونظيره اإليراني ،أن ظريف «هو
فعليا مسؤول السياسة الخارجية
للبالد».

ً
اتصال هاتفي عوضا عن «اللقاء الممنوع»

بعد أن «منع» وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف من لقاء الرئيس السوري بشار األسد
خالل زيارته لطهران ،يبدو أن الهاتف كان الوسيلة
المسموحة لظريف لمتابعة الزيارة التي تسببت
في استقالته التي عاد عنها فيما بعد.

نيبال :مقتل  7بينهم
وزير بتحطم مروحية

تركيا تطلق أكبر مناورات
بحرية في تاريخها

سليماني :وزير الخارجية يحوز دعم المرشد وغيابه عن استقبال األسد غير مقصود

اإللكتروني« ،أعتقد أن استقالتك
تتعارض مع مصالح البالد وأنا
ال أقبلها» ،وقــال« :إنكم وبحسب
قــول قائد ال ـثــورة ،الــرجــل األمين
واألبـ ـ ـ ــي والـ ـشـ ـج ــاع وال ـم ـت ــدي ــن،
وفـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــط األول ل ـم ــواج ـه ــة
الضغوط األميركية الشاملة» ضد
الجمهورية اإلسالمية.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :أنـ ـ ــا مـ ـ ــدرك تـمــامــا
ل ـل ـض ـغ ــوط الـ ـت ــي ي ـت ـع ــرض لـهــا
الجهاز الدبلوماسي في البالد،
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة وحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس
الـجـمـهــوريــة الـمـنـتـخــب م ــن قبل
الشعب» ،وشدد على كل السلطات
والمؤسسات الحكومية أن «تنسق
مــع وزارة الخارجية بما يتعلق
بالعالقات الدولية ،كما تم اإليعاز
به عدة مــرات» ،داعيا ظريف إلى

سلة أخبار

أكدت وزارة الداخلية في
نيبال أن سبعة أشخاص،
بينهم وزير السياحة
والطيران المدني ،رابيندرا
ادهيكاري ،لقوا مصرعهم
أمس ،جراء تحطم مروحية
شرق البالد .وذكر المتحدث
باسم الداخلية ،رام كريشنا
سيبيدي ،أن أفراد اإلنقاذ
عثروا على جثث ركاب
المروحية المنكوبة في موقع
تحطمها بمنطقة تابليغونغ،
الواقعة على بعد  300كلم
عن العاصمة كاتماندو قرب
حدود الهند .ومن المرجح
أن يكون سبب الحادث
المأساوي الظروف الجوية
السيئة.

(أ ف ب)
أن ت ـقـ ّـرر مــا إذا كــانــت سترسل
قوات لحماية األكراد.
ً
وقــال لــودريــان ،تعليقا على
عدول واشنطن عن سحب كامل
ً
جنودها وعددهم ألفا وقرارها
اإلبقاء على مئتين خالل األشهر
المقبلة« ،ما ّ
يهم هو العمل على
ت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذه ال ـف ــرص ــة وع ـلــى
شـ ـ ـ ــروط ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ،وع ـن ــدم ــا
نحصل على كل هذه المعلومات
ً
يصبح بإمكاننا أن نتخذ قرارا».
بـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ــرة
ّ
الخارجية األسترالية إن بالدها،
التي تطالبها الواليات المتحدة
بـ ــإرسـ ــال ق ـ ــوات إلـ ــى ال ـم ـنــاطــق
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة األك ـ ـ ــراد،
ً
تنتظر «مــزيــدا مــن التفاصيل،
وسنعمل مع زمالئنا وشركائنا
وحلفائنا بصورة تدريجية».

معركة «داعش»
إلى ذلك ،أكد المتحدث باسم
ق ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
(قـســد) مصطفى بــالــي مـغــادرة
نحو  40ألــف مــدنــي آخــر بقعة

يسيطر عليها تنظيم «داعش»،
ً
موضحا أن الرقم يضم نازحين
من بلدة هجين على نهر الفرات
وق ـ ــري ـ ــة ال ـ ـبـ ــاغـ ــوز ال ـ ـم ـ ـجـ ــاورة
المحاصرة بالكامل.
ووسـ ــط ت ــراق ــب ال ـق ــوات ذات
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـك ــردي ــة ال ـمــدعــومــة
ً
أميركيا النتهاء عملية اإلجالء
لـشــن ه ـجــوم ال ـحــاســم ،ينقسم
مـقــاتـلــو الـتـنـظـيــم بـيــن راغـبـيــن
ً
بالقتال حتى الموت ،دفاعا عن
«الخالفة» ،وآخرين يميلون إلى
خ ـيــار االس ـت ـس ــام أو مـحــاولــة
الفرار من مصير محتوم.

نتنياهو وبوتين
فــي م ــوازاة ذلــك ،أبلغ رئيس
الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامين
نتنياهو أمس ،الرئيس الروسي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن ب ـ ــأن إي ـ ــران
تـعـتـبــر أك ـب ــر ت ـهــديــد ع ـلــى أمــن
المنطقة وإســرائـيــل ستواصل
جـهــود هــا لمنعها مــن تنفيذه،
ً
ً
م ــؤك ــدا أن ـه ــا «ت ـق ــول ع ـل ـنــا بــأن
هــدفـهــا تــدمـيــر إســرائـيــل وإنـنــا

سـنـتـصــدى ل ـم ـحــاولــة تــرسـيــخ
وجودها في سورية».
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ب ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ــي
الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن ،بـ ـع ــد ظـ ـه ــر أمـ ــس،
نـتـنـيــاهــو ف ــي أول ل ـقــاء مـطــول
بينهما منذ  17سبتمبر حين
أس ـق ـط ــت ال ــدف ــاع ــات ال ـس ــوري ــة
طائرة روسية عن طريق الخطأ
خــال عملية جوية إسرائيلية،
ً
مـ ــا أدى ل ـم ـق ـت ــل  15ع ـس ـك ــر يــا
ً
روس ـ ـيـ ــا وت ـ ــوت ـ ــرات ال ـع ــاق ــات،
ووض ـ ـ ــع ح ــري ــة الـ ـتـ ـح ــرك ال ـتــي
تريدها إسرائيل موضع تساؤل.
وقبل مغادرته برفقة رئيس
مجلس األمن القومي مائير بن
شــابــات ورئـيــس االستخبارات
الـعـسـكــريــة تــامـيــر ه ـي ـمــان ،قــال
نتنياهو« :بالتأكيد سنتحدث
ً
تـفـصـيـلـيــا م ــع الــرئ ـيــس بوتين
ع ـ ــن ك ـي ـف ـي ــة ت ـن ـس ـي ــق ال ـج ـي ــش
الروسي مع القوات اإلسرائيلية
لمنع االحتكاكات والمواجهات
ً
بينهما» ،مضيفا« :هــذا الهدف
الرئيسي من سفري إلى موسكو،
باإلضافة ألهداف أخرى».
(عواصم  -وكاالت)

ظريف يتراجع عن استقالته ...وروحاني لبنان« :حزب الله» لن يضحي بالتوافق
الحكومي في «معركة الفساد»
يدعو مؤسسات النظام للتنسيق
تراجع وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف عن استقالته
ال ـت ــي ت ـق ــدم ب ـهــا م ـس ــاء االث ـن ـيــن
الـمــاضــي ،واسـتــأنــف عمله أمس
بالمشاركة في مراسم استقبال
رئـيــس ال ــوزراء االرمـيـنــي نيكول
باشينيان بطهران.
وش ـك ــر ظ ــري ــف «ال ـم ـســؤول ـيــن
والشعب والنخب للتقدير الكبير
الــذي عـبــروا عنه تجاهه منذ أن
ت ــول ــى م ـه ــام ــه ،وخ ـص ــوص ــا فــي
الساعات الثالثين األخيرة» بعد
تقديم استقالته ،قائال إنه ملتزم
دائما بخدمة البالد.
وأضـ ــاف ظ ــري ــف ،ف ــي منشور
على «انستغرام»« :بصفتي خادما
متواضعا ،لم أهتم قط إال بإعالء
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة وم ـكــانــة
وزارة الخارجية» ،متابعا« :آمل أن
تتمكن وزارة الخارجية ،بدعم من
المرشد األعلى والرئيس وتحت
إشــراف ـه ـمــا ،م ــن االض ـط ــاع بكل
مسؤولياتها في إطــار الدستور
وقوانين البالد».
جــاء ذلــك بعد أن جــدد رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة حـ ـس ــن روحـ ــانـ ــي
أمـ ــس رف ـض ــه اس ـت ـقــالــة ال ــوزي ــر،
الــذي رفض استبعاد وزارتــه عن
تنسيق زي ــارة مفاجئة وخاطفة
دبرها «الحرس الثوري» اإليراني
لـلــرئـيــس الـ ـس ــوري ب ـشــار األس ــد
ل ـط ـهــران االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي ،ولــم
يـعـلــم بـهــا ظــريــف إال بـعــد عــودة
الضيف إلى دمشق.
وكتب روحاني ،في رسالة إلى
ظــريــف ،نشرها مــوقــع الحكومة

دوليات

في هذا السياق ،أعلنت وكالة األنباء السورية
الرسمية (سانا) أن نائب رئيس مجلس الــوزراء
السوري ،وزير الخارجية وليد المعلم أجرى ،أمس،
ً
ً
اتصاال هاتفيا من ظريف لمتابعة نتائج «الزيارة
التاريخية» لألسد لطهران االثنين الماضي.

(إرنا)

وق ـ ــال س ـل ـي ـمــانــي إن ظــريــف
«كـ ـ ــان خـ ــال ف ـت ــرة مـســؤولـيـتــه
فــي وزارة الـخــارجـيــة وال يــزال
مــدعــومــا مــن كـبــار المسؤولين
فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام خ ــاص ــة ال ـم ــرش ــد
األعلى» ،مضيفا« :خالل الزيارة
األخـيــرة الـتــي قــام بها الرئيس
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ولـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
روح ــان ــي ،يـبــدو أن ــه ك ــان هناك
بعض عدم التنسيق في مكتب
رئاسة الجمهورية ،ما أدى إلى
غياب وزير الخارجية عن اللقاء،
وبــال ـتــالــي ع ـتــابــه ال ــاح ــق» في
إشارة إلى االستقالة.
ولفت إلى أنه «لم يكن هناك أي
نية متعمدة الستبعاد ظريف عن
اللقاءين» ،مشددا على أن «الحدث
الناشئ عن سوء اإلدارة لن يؤثر
ع ـلــى ن ـظ ــام وإرادة الـجـمـهــوريــة
ومسيرتها نحو تحقيق أهدافها
ومصالح األمة وانتصاراتها على
جبهات المقاومة».
إلى ذلك ،عين المرشد اإليراني
أم ــس الـشـيــخ مـصـطـفــي محامي
ممثال لــه فــي محافظة سيستان
وب ـلــوج ـس ـتــان ،وخـطـيـبــا لـصــاة
الجمعة في زاهدان.
(طهران  -إرنا ،فارس،
رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

جلسة تشريعية تلوح في األفق ّ
وبري ال يرى إهانة بالتحقيق مع وزير
●

بيروت  -ريان شربل

ت ـت ـج ــه األن ـ ـظ ـ ــار إل ـ ــى جـل ـســة
مجلس الــوزراء اللبناني ،اليوم،
ال ـتــي تـعـقــد فــي أجـ ــواء تــوا ُّفـقـيــة،
مسحوب منها فتيل التشنجات
الـسـيــاسـيــة ع ـلــى خـلـفـيــة مـلـفــات
الـ ـن ــزوح وال ـت ـط ـب ـيــع م ــع ســوريــة
وحـ ـلـ ـق ــات م ـس ـل ـســل االتـ ـه ــام ــات
المتبادلة بين القوى السياسية
ً
التي لم تنته فصوال.
ّ
وخيم على األجواء السياسية،
أمس ،ملف مكافحة الفساد ،الذي
طرحه «حزب الله» ،من بوابة الـ 11
مليار دوالر الضائعة بين عامي
ّ
مسجلة
 1993و 2013وهبات غير
أو مستخدمة فــي غير وجهتها
األصلية.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن م ـ ــواق ـ ــف الـ ـح ــزب
ت ـس ـت ـه ــدف «ت ـ ـيـ ــار ال ـم ـس ـت ـق ـبــل»
ورئـيــس الحكومة الـســابــق فــؤاد
السنيورة اللذين التزما الصمت
بــرهــة ،لكنهما بعد أن تــأكــدا من
إصـ ـ ــرار الـ ـح ــزب ع ـلــى وضـعـهـمــا
ف ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـش ـ ـب ـ ـهـ ــات ،خ ــرج ــا
ع ــن ص ـم ـت ـه ـمــا خـ ــال ال ـس ــاع ــات
الماضية.
ً
فالسنيورة الذي يعقد مؤتمرا
ً ً
صحافيا غدا للرد على «ادعاءات
ال ـحــزب» ،اعـتـبــر أن «مــن سخرية
الـ ـق ــدر أن ال ـم ــرت ـك ــب يـ ـح ــاول أن
يتهم اآلخــريــن بما تفنن هــو في
ارتكابه».
أما كتلة «المستقبل» ،فوجدت
فـ ــي «بـ ـع ــض ال ـم ـط ــال ـع ــات ال ـتــي
ً
استفاقت أخيرا على وجود هدر
وفـ ـس ــاد ف ــي اإلدارة الـلـبـنــانـيــة،
اف ـت ــراء لــن يـمــر لــاقـتـصــاص من
ال ـن ـه ــج ال ـ ــذي س ــاه ــم ف ــي إع ـم ــار
البلد وتطوير االقتصاد وتوفير
مـقــومــات االسـتـقــرار االجتماعي
في البالد» ،مضيفة «لعل األجدر
بمن يرشحون أنفسهم لمكافحة
الـفـســاد ،أن يـســألــوا أنفسهم عن
كـلـفــة ال ـهــدر ال ــذي كــانــوا شــركــاء
ف ـيــه ،وع ــن كـلـفــة تـعـطـيــل الــدولــة
ً
والمؤسسات فضال عن األكــاف
ال ـب ــاه ـظ ــة لـ ـلـ ـح ــروب والـ ـمـ ـع ــارك

أطلقت تركيا أمس أكبر
مناورات بحرية في تاريخها.
ووفقا لوكالة «األناضول»
التركية ،فإن «مناورات الوطن
األزرق  »2019انطلقت في كل
من البحر األسود وبحر إيجة
وشرق البحر المتوسط،
بمشاركة  103سفن .وتشارك
في المناورات وحدات من
القوات البرية والبحرية
التركية.

نيجيريا :فوز بخاري
بوالية رئاسية ثانية

فاز الرئيس النيجيري
محمد بخاري بوالية ثانية
في االنتخابات التي جرت
السبت ،متقدما بفارق شاسع
يناهز  5ماليين صوت على
أقرب منافسيه نائب الرئيس
السابق عتيق أبوبكر ،كما
أعلنت مفوضية االنتخابات.
وأوضحت المفوضية أن
عمليات فرز األصوات انتهت
في سائر واليات البالد
باستثناء والية واحدة ،لكن
التقدم الكبير الذي أحرزه
بخاري على أبوبكر يجعل
من المستحيل على األخير
اللحاق به حتى لو فاز
بأصوات هذه الوالية ،ما
يعني فوز بخاري بوالية
ثانية .والحقا ،أعلن أبوبكر
( 71عاما) رفضه االعتراف
بنتيجة االنتخابات ،مشددا
على أنه سيطعن عليها
بالسبل القانونية ،وكتب
على «تويتر»« :من الواضح
أنه كانت هناك مخالفات
واضحة ومعدة مسبقا في
واليات عدة».

تايلند تنفي حل
المجلس العسكري

ّ ً
الحريري متلقيا لوحة هدية عن زراعة
التبغ في السراي أمس (داالتي ونهرا)
المتنقلة في الداخل والخارج».
لـكــن م ـص ــادر سـيــاسـيــة أك ــدت
أن «حزب الله لن يخوض معركة
سـيــاسـيــة ض ـ ّـد ت ـيــار المستقبل
ً
وال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة» ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ــى أن
«الحزب لن يتوقف عن كشف كل
المستندات والــوثــائــق المتعلقة
بشبهات الفساد ،واإلضاءة عليها
أمام القضاء لفتح الملفات على أن
يأخذ القانون مجراه».
ولفتت المصادر إلى أن «حزب
ال ـلــه لـيــس فــي وارد ال ــدخ ــول في
م ـعــارك سياسية أو طائفية مع
أي حزب أو ّمسؤول أو فرد وإنما
هــو فقط ينفذ و عــد أمينه العام
حسن نصرالله الــذي طالب قبل
أيام بإحالة ملف حسابات الدولة
على القضاء والمجلس النيابي
لمحاسبة السارقين والمخالفين».
وبينما لفت وزيــر الـمــال علي
حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح لــه
عقب لقاء األربعاء النيابي ،أمس
ً
تـعـلـيـقــا عـلــى ال ـس ـجــال الـحــاصــل
ّبموضوع الحسابات المالية ،إلى
أنــه« :عــم يحكوا ومــا حــدا فهمان

ش ــو ص ــاي ــر» خ ـت ـمــت ال ـم ـص ــادر
بــالـقــول« :ح ــزب الـلــه لـيــس بــوارد
خربطة المزاج الحكومي الذاهب
نحو التوافق».
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أع ـلــن عضو
كتلة «التنمية والتحرير» النائب
ع ـلــي بـ ــزي ،ب ـعــد ل ـق ــاء «األربـ ـع ــاء
النيابي» فــي عين التينة ،أمــس،
أن «رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بــري بـصــدد الـتـشــاور مــع رئيس
الحكومة سعد الحريري من أجل
عقد جلسة نيابية تشريعية في
النصف األول من مارس المقبل،
وفــي النصف الـثــانــي مــن الشهر
نـفـســه سـيــدعــو إل ــى عـقــد جلسة
محاسبة».
وف ــي مـســألــة الـتـعـيـيـنــات ،قــال
بـ ــزي« :ال ــرئ ـي ــس ب ــري اع ـت ـبــر أنــه
لـمــواجـهــة الـفـســاد هـنــاك آلـيــة تم
اال ت ـف ــاق عليها و ع ـلــى الحكومة
االلتزام بها ،ألن المحاصصة هي
جزء من الفساد الذي يحصل في
البلد» ،وأكــد أنه «ال يوجد إهانة
إذا طلب من وزير ما الذهاب إلى
التحقيق».

نفى رئيس الوزراء التايلندي
برايوت تشان-أوتشا امس،
حل المجلس العسكري
المعروف محليا بالمجلس
الوطني للسالم والحفاظ على
النظام قبل تشكيل حكومة
جديدة بعد االنتخابات
المرتقبة في  24مارس المقبل.
وقال تشان أوتشا ،الذي
يترأس المجلس العسكري
أيضا ،في بيان ،إن اجتماع
المجلس الوطني للسالم
والحفاظ على النظام ،الذي
عقد أمس األول ،لن يكون
األخير حسبما ادعته تقارير
إعالمية محلية ودولية.
وأشار إلى أنه بموجب
الدستور الجديد يتم حل
المجلس بمجرد أن تؤدي
الحكومة الجديدة اليمين
الدستورية ،مضيفا أن
المجلس تأسس لضمان
األمن والسالم في البالد قبل
تسليم السلطة للحكومة
القادمة.
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باكستان والهند تتبادالن إسقاط المقاتالت
يثير تفاقم األوضاع بين
الهند وباكستان الكثير
من القلق الناجم عن كون
البلدين يملكان ترسانة نووية
وصاروخية كبيرة ،إضافة إلى
العداوة التقليدية ،التي ظهر
انعكاسها في  3حروب كبرى
بينهما.

الجيش الباكستاني
ً
ً
يعرض طيارا هنديا
ً
أسيرا ...وشركات
ُ ّ
طيران تعلق رحالتها

فـ ـ ــي تـ ـصـ ـعـ ـي ــد خـ ـطـ ـي ــر وجـ ـ ــديـ ـ ــد ب ـيــن
الجارتين النوويتين ،أعلنت الهند أنها
أس ـق ـطــت م ـقــات ـلــة بــاكـسـتــانـيــة ف ــي إقـلـيــم
كشمير الـمـتـنــازع عـلـيــه ،فــي حـيــن أكــدت
إس ـ ـ ــام آب ـ ـ ــاد أنـ ـه ــا أسـ ـقـ ـط ــت م ـقــات ـل ـت ـيــن
هنديتين عبرتا المجال الجوي.

نيودلهي
وأف ــاد الناطق بــاســم وزارة الخارجية
ال ـه ـن ــدي ــة راج ـ ـيـ ــش كـ ــومـ ــار ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي أمس ،بأن "الطائرة الباكستانية
ُ
اســت ـهــدفــت أث ـن ــاء مـشــاركـتـهــا ف ــي عملية
ل ـض ــرب م ـن ـش ــآت ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـجــانــب
ال ـه ـن ــدي" ،مـضـيـفــا" :رص ـ ــدت قـ ــوات بــريــة
الطائرة الباكستانية أثناء سقوطها من
الجو في الجانب الباكستاني .وفــي هذا
االشتباك ،خسرنا لألسف طائرة ميغ .21
فقد الطيار ،وقالت باكستان إنها تعتقله".
مــن ناحيتها ،أكــدت وزي ــرة الخارجية
الهندية شوشما سواراج ،خالل زيارة إلى
ً
ّ
الصين ،أمــس ،أن بــادهــا "ال تريد مزيدا
مــن التصعيد مــع بــاكـسـتــان ،وستواصل
ّ
التصرف بمسؤولية وبضبط النفس".
وقالت إن بالدها ضربت ،أمــس األول،
ً
ً
"ه ــدف ــا مـ ـ ـح ـ ــدودا ،ه ــو مـعـسـكــر تــدري ـبّــي
ّ
لتنظيم جيش محمد" المتشدد الذي تبنى
ً
ً
قبل أسبوعين هجوما انتحاريا قتل فيه
ً
ً
 41عسكريا هنديا في الشطر الهندي من
كشمير.
ّ
سواراج على اإلشارة إلى أن
وحرصت
ّ
"الغارات التي شنتها المقاتالت الهندية،
األراضي الباكستانية لم
أمس األول ،في
ّ
تكن عملية عسكرية ،ألنها لم تستهدف
منشآت عسكرية باكستانية".
وأخ ــذت ال ــوزي ــرة الـهـنــديــة عـلــى إســام
آب ــاد تجاهلها دع ــوات المجتمع الــدولــي
لها للتحرك ضـ ّـد "جيش محمد" .وقالت:
"ف ــي مــواجـهــة رف ــض بــاكـسـتــان المستمر

االع ـ ـتـ ــراف والـ ـتـ ـص ـ ّـرف ضـ ـ ّـد ال ـج ـمــاعــات
اإلرهابيةّ ،
قررت الحكومة الهندية العمل
بشكل وقائي".

إسالم آباد
وكان الناطق باسم الجيش الباكستاني
ال ـج ـن ــرال آص ــف غ ـف ــور ،أع ـل ــن ف ــي مــؤتـمــر
صحافي في روالبيندي ،أمــس ،أن إسالم
آباد "ال تريد المضي نحو حرب" مع الهند،
ً
مشيرا من جانب آخر الى توقيف طيارين
هنديين واقتياد أحدهما الى المستشفى.
وقـ ــال إن ال ـطــائــرت ـيــن أسـقـطـتــا ب ـعــد ان
قامت طائرات حربية باكستانية في وقت
ســابــق بـخــرق خــط الـمــراقـبــة ،ال ــذي يفصل
بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه،
باتجاه الجانب الـهـنــدي ،فــي عــرض قــوة،
وق ـص ـف ــت أهـ ــدافـ ــا غ ـي ــر ع ـس ـك ــري ــة بـيـنـهــا
مخازن مؤن .وأضاف الحقا أن الطائرتين
الـ ـهـ ـن ــديـ ـتـ ـي ــن خ ــرقـ ـت ــا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال الـ ـج ــوي
لباكستان.
وأكــد أن "ســاح الجو الباكستاني كان
على أهبة االستعداد وتصدى لهما ،ووقع
اشتباك .ونتيجة لذلك تم إسقاط الطائرتين
الـهـنــديـتـيــن وس ـقــط ح ـطــام إح ــداه ـم ــا في
جانبنا ،في حين سقط حطام األخرى في
جانبهم".
وبث الجيش الباكستاني ،أمس ،مقطع
فيديو يظهر طيارا هنديا قال إنه تم أسره،
وذل ــك بعد ســاعــات مــن إسـقــاط مقاتلتين
هنديتين وأسر طيارين ،أحدهما مصاب.
وظهر في مقطع الفيديو الذي بثته قناة
"جيو" الباكستانية أحد الطيارين اللذين تم
أسرهما وهــو يقول" :اسمي قائد الجناح
اب ــي ن ــان ــدان .رق ــم خــدمـتــي  27981وأعـمــل
طيارا وديانتي الهندوسية".
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الباكستاني شاه محمود قرشي إنه ينبغي
ع ـلــى ال ـه ـنــد "إعـ ـم ــال ال ـع ـقــل بـشـكــل أك ـبــر"،

محذرا نيودلهي من تحدي بالده ،وأكد أنه
يتعين "على األمة أال تقلق بشأن التصرف
الهندي ،ألن المدافعين عن البلد مستعدون
تماما للرد على أي مغامرة غير محسوبة".
وأغ ـل ـق ــت بــاك ـس ـتــان م ـجــال ـهــا ال ـجــوي
"حتى إشعار آخر" ،في حين أغلقت الهند
ً
 ٥مطارات ومدرجا.
وع ـل ــى الـ ـف ــور ،أع ـل ـنــت ش ــرك ــات ط ـيــران
"االتحاد" اإلماراتية و"طيران الخليج" في
البحرين والطيران السعودي ،أمس ،تعليق
رحالتهم إلى مطارات باكستان.

ردود الفعل
ّ
وفي ردود الفعل ،حض وزير الخارجية
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،ال ـج ــارت ـي ــن
النوويتين ّاللدودتين ،على "ممارسة ضبط
ً
النفس وتجنب التصعيد بأي ثمن" ،مشيرا
إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندي
وال ـبــاك ـس ـتــانــي ف ــي الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري
األخير بين دولتيهما.
كما أعربت رئيسة ال ــوزراء البريطانية
المحافظة تيريزا مــاي عن قلقها العميق
من التوتر بين الهند وباكستان.
وفـ ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،أعـ ـل ــن م ــدي ــر الـ ــدائـ ــرة
اآلسـ ـي ــوي ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسية ،زامير كابولوف ،أن بــاده قلقة
م ــن تـ ـب ــادل ال ـ ـغـ ــارات ال ـج ــوي ــة ب ـيــن الـهـنــد
وب ــاك ـس ـت ــان ،م ـع ـب ــرا ع ــن أم ـل ــه بــالـتـهــدئــة
السريعة في المنطقة.
وفـ ــي ك ــاب ــول ،ح ـ ــذرت ح ــرك ــة "ط ــال ـب ــان"
األفغانية ،أمس ،من أن االشتباكات الدائرة
بين الهند وباكستان ستؤثر على عملية
السالم في أفغانستان ،وطالب ذبيح الله
مجاهد الناطق بــاســم الـحــركــة ،فــي بيان،
الهند بالتوقف عــن أي عمليات عسكرية
أخ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــد غـ ـ ــارة ج ــوي ــة ع ـل ــى مـعـسـكــر
للمتشددين داخل باكستان ،أمس.
(عواصم  -وكاالت)
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«كأس األمير لقفز الحواجز» تنطلق اليوم
بمشاركة  300فارس وفارسة من األندية المحلية

نتشرف
بإقامة وإدارة
أهم حدث
رياضي
في الفروسية

حصة الفهد

تنطلق في الثالثة عصر اليوم منافسات كأس
حضرة صاحب السمو أمير البالد لقفز الحواجز،
وهي مسك ختام مهرجان نادي الفروسية لقفز
ال ـح ــواج ــز ل ـهــذا ال ـم ــوس ــم ،وال ـ ــذي يـنـظـمــه ن ــادي
الفروسية برئاسة الشيخة حصة الفهد الدعيج.
وسوف تقام فعاليات المهرجان على مضمار
القفز بنادي الصيد والفروسية بمشاركة كبيرة
تبلغ  300ف ــارس وفــارســة مــن األنــديــة المحلية
وبعض الفرسان الدوليين.
وتعد البطولة أكبر مسابقة للموسم الحالي
 2020-2019م ــن ح ـيــث ال ـج ــوائ ــز ال ـمــال ـيــة حيث
يبلغ مجموع الجوائز المالية المقدمة للفائزين
بالمراكز األولى  50ألف دينار مقسمة على ثالثة
أيام.
وقالت راعية البطولة ورئيسة اللجنة المنظمة
الشيخة حصة الفهد" :نتشرف بإقامة وإدارة أهم
حدث رياضي في الفروسية وبطولة تحمل أسمى

األلقاب وأهم الكؤوس بطولة أبينا الغالي الشيخ
صباح األحمد والد الجميع ،لقد حرصنا كلجنة
منظمة على أن تظهر البطولة بمظهر يليق باسم
حضرة صاحب السمو وتمت إضافة فئات عمرية
فــي بعض األش ــواط للمرة األول ــى هــذا الموسم
لتسليط الضوء على الشباب ودعمهم".
وت ـت ـخ ـلــل ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـعــال ـيــات
لـل ـج ـم ـهــور م ــن س ـح ــوب ــات يــوم ـيــة ع ـلــى جــوائــز
نقدية وفرق شعبية باالضافة إلى مقاه ومطاعم
وأنشطة وفعاليات خاصة باألطفال من ألعاب
وركوب الخيل طوال أيام البطولة.
وتـ ـب ــدأ ف ـعــال ـيــات الـ ـي ــوم األول ب ـش ــوط الـفـئــة
المتوسطة على ارتـفــاع  105سم يتبعه أشــواط
على ارتفاعات  115و 125و 135ســم .وتستكمل
فعاليات البطولة في الساعة التاسعة صباح الغد،
على أن تختتم السبت بشوط الجائزة الكبرى
الذي يبلغ مجموع جوائزه  15ألف دينار ،ويبلغ

أزرق الشباب يواجه البحرين اليوم
في ختام البطولة الودية

مارين :القادسية يحتاج لالنسجام
في المباريات المقبلة!
●

ً
عدد أشــواط البطولة  14شوطا يتخللها
شوط الفرق والفئات العمرية.
ويدير منافسات البطولة طاقم تحكيم
دولــي برئاسة الحكم االمــاراتــي خليل
حسن إلى جانب الدوليين الكويتيين
نبيلة العلي وآالء ا لـسـلـطــان ،وتضم
اللجنة كال من :ندى العوضي ورغد
الدبوس وخالد األنـصــاري ،ويتولى
تصميم المسلك الدولي البريطاني
فيليب بيواتر ،ويساعده عبدالرحمن
الفزيع وعبدالله المهنا ،وتترأس
ال ـح ـك ــم الـ ــدولـ ــي ل ـي ــن ال ــرض ــا مــن
االم ـ ــارات ح ـكــام الـســاحــة ومعها
زيـ ـن ــب ب ـه ـم ــن وغـ ــديـ ــر نـعـمـتــي
وع ــادل الحنبلي وأبـ ــرار جــراغ
وتاال بركات ،وشهد عوض في
ميدان اإلحماء.

أحمد حامد

أرجــع المدير الفني لفريق القادسية لكرة القدم الروماني إيــوان
مارين نتيجة التعادل التي حققها فريقه أمام مضيفه العهد اللبناني
إلــى عــدم قــدرة األصـفــر على ترجمة الـفــرص التي الحــت لــه طــوال
المباراة.
وكان القادسية قد سقط في فخ التعادل من دون أهداف أمام
العهد اللبناني ،في المباراة التي جمعت بينهما أمس األول
على ملعب كميل شمعون بالمدينة الرياضية ببيروت
ضمن منافسات الجولة األول ــى للمجموعة الثالثة
بكأس االتحاد اآلسيوي.
وقال مارين في المؤتمر الصحافي بعد المباراة
إن فريقه قدم ً
أداء تكتيكيا عاليا خالل الشوط األول ،وهو ما كان
يشعره بالرضا عن الالعبين وقدرتهم على حسم المباراة لصالحهم
في الشوط الثاني.
وأضاف ان العبي األصفر لم يكونوا بنفس االنضباط في الشوط
الثاني ،ولم يوفقوا في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم ،مشددا
على حاجة القادسية لمزيد مــن المباريات لتحقيق االنسجام
المطلوب.
والقت تصريحات مارين فيما يخص حاجة األصفر إلى مزيد
من المباريات لتحقيق االنسجام ،استهجانا كبيرا من جماهير
األصـفــر ،على اعتبار أن الموسم قــارب نهايته فــي الــوقــت الــذي
ال يــزال يبحث فيه مــدرب الفريق عــن االنـسـجــام .وطــالــب عــدد من
جماهير القادسية إدارة النادي باتخاذ موقف ضد المدرب النقاذ
موسم األصفر الذي شارف على نهايته من دون انجازات ملموسة.
وكان القادسية قد عاد مساء أمس قادما من بيروت ،حيث من المقرر
ان يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الفحيحيل في الدوري الممتاز.

●

حازم ماهر

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة
ا لـقــدم تحت  19سنة شقيقه البحريني
في الخامسة من مساء اليوم الخميس
بالعاصمة الـمـنــامــة ،وذل ــك فــي الجولة
الثالثة والختامية مــن البطولة الودية
الدولية التي ينظمها االتحاد البحريني.
وشهدت الجولة األولى فوز المنتخب
اإلمــاراتــي على منتخب البلد المضيف
(البحرين) ،بنتيجة هدفين مقابل هدف،
فــي حـيــن ت ـعــادل منتخبنا الــوطـنــي مع
األبيض بهدف لكل منهما ،ليرتفع رصيد

األب ـيــض إل ــى أرب ــع ن ـقــاط ،مـقــابــل نقطة
لألزرق ،وال شيء لألحمر.
الحسابات تؤكد أن منتخبنا يمكنه
حـ ـص ــد الـ ـلـ ـق ــب ف ـ ــي حـ ــالـ ــة فـ ـ ـ ــوزه عـلــى
البحرين اليوم بفارق هدفين (-2صفر،
 )2-4 ،1-3أو أكثر ،أو حتى بفارق هدف
واح ـ ــد ( 3-4 ،2-3وأك ـ ـثـ ــر) ،إذ سـيـكــون
ً
األفضل هجوما من األبيض ،أما فوزه
ب ـهــدف ـيــن م ـقــابــل هـ ــدف واحـ ـ ــد ،فسيتم
حسم اللقب بإجراء القرعة بين األزرق
واألبيض اإلماراتي ،أما التعادل فيعني
االكتفاء بمركز الوصافة.
من جانبه ،يدخل المنتخب البحريني

األولمبي بال العبي  3أندية
يجري منتخبنا األولمبي لكرة الـقــدم تدريبه فــي الرابعة مــن عصر اليوم
ً
على الملعب الفرعي الستاد جابر األحمد الدولي ،مفتقدا جهود العبي كاظمة
ً
والسالمية والتضامن ،حيث يتدرب هؤالء الالعبون مع أنديتهم اليوم استعدادا
لخوض منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز ،على
أن يشاركوا في التدريب الجماعي لألزرق الذي سيجرى عصر بعد غد السبت.
ً
يذكر أن المنتخب األولمبي سيحصل على راحة من التدريبات غدا الجمعة.

«قوى المعاقين» يحصد  4ميداليات في بطولة فزاع
ح ـص ــد م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوط ـن ــي
للمعاقين ،أم ــس 4 ،مـيــدالـيــات
مختلفة فــي ثــالــث أي ــام بطولة
ف ـ ــزاع ال ــدول ـي ــة أللـ ـع ــاب ال ـقــوى
المقامة في دبي.
وقــال رئيس الوفد المشارك
ش ــاف ــي الـ ـه ــاج ــري ،إن ال ــاع ــب
أح ـمــد ال ـم ـط ـيــري ح ـقــق ذهـبـيــة
الجري على الكراسي المتحركة
لمسافة  100متر فئة "ف ،"33
فيما حصد الالعب ضاري بطي
فضية دفــع الجلة فئة "ف ،"37
والالعب عبدالله الصالح فضية
فئة "ف  "46لنفس اللعبة.

وأضـ ــاف أن الــاعـبــة باسمة
نجم حققت الميدالية البرونزية
في دفع الجلة فئة "ف ،"34ليكون
إجـ ـم ــال ــي مـ ــا تـ ــم ت ـح ـق ـي ـقــه فــي
البطولة حتى اآلن  6ميداليات
متنوعة.
ُي ــذك ــر أن ال ـب ـط ــول ــة تـخـتـتــم
ال ـي ــوم ،وه ــي الـبـطــولــة الـثــانـيــة
على التوالي التي يشارك فيها
منتخب الكويت للمعاقين ،عقب
مـشــاركـتــه فــي بـطــولــة الـشــارقــة
الدولية أللعاب القوى األسبوع
الماضي.
(كونا)

ابطال المعاقين بعد التتويج

عفو «الكرة» يعيد
«القادسية والفحيحيل»
للمربع األول!

اللقاء بعدما ذهبت آماله في المنافسة
على اللقب أدراج الرياح ،بعد الخسارة
م ــن اإلمـ ـ ـ ــارات .وي ــدخ ــل ال ـف ــري ــق م ـب ــاراة
ال ـيــوم بحثا عــن ال ـفــوز ب ــأي نتيجة من
أجل الحصول على مركز الوصافة ،أما
في حال التعادل فسيحصل على المركز
الثالث واألخير.
ومن المؤكد أن الفوز باللقب أو حتى
احتالل أي من المركزين الثاني أو الثالث
يأتي في مرتبة تالية بالنسبة إلى أهداف
الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي
راجـ ـيـ ـك ــو م ــاجـ ـي ــك ،الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـع ــى إل ــى
الوصول بالالعبين إلى المستوى الفني
والبدني المأمول ،وكذلك الوصول بهم
إلى حالة جيدة من االنسجام والتناغم،
إذ يخوض الفريق التصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا للشباب ،والتي تقام
منافساتها خالل شهر أكتوبر المقبل.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ،أن ي ـل ـعــب الـمـنـتـخــب
مواجهة اليوم بنفس التشكيل الذي بدأ
به لقاء اإلم ــارات ،في ظل تألق أكثر من
العـ ــب ،عـلـمــا ب ــأن مــاجـيـكــو وض ــع يــديــه
على مكامن القوة والضعف في المنافس
مــن خــال مشاهدة مـبــاراتــه فــي الجولة
االفتتاحية مع المنتخب اإلماراتي.

ق ـ ــرر م ـج ـلــس إدارة اتـ ـح ــاد ال ـك ــرة
إصــدار عفو عن الالعبين الموقوفين
ب ـب ـط ــاق ــات م ـل ــون ــة حـ ـم ــراء وصـ ـف ــراء،
وذلــك بمناسبة العيد الوطني ويوم
التحرير ،ومن ثم سيشارك الالعبون
الموقوفون في الجولة الخامسة عشرة
م ــن م ـنــاف ـســات دوري ڤ ـي ـڤــا ل ـلــدرجــة
الممتازة.
وعلمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن
مجلس إدارة القادسية بصدد إرسال
كتاب إلى اتحاد الكرة يلغي فيه طلبه
إقامة مباراة األصفر مع الفحيحيل في
موعدها المحدد سلفا السبت المقبل،
وذلك بحجة إرهاق وإجهاد الالعبين،
مؤكدة أن لجنة المسابقات ستوافق
ً
على قرار التأجيل مجددا.
ً
وكــان نــادي القادسية أرســل كتابا
لطلب تأجيل اللقاء ،وتمت الموافقة
عليه بالفعل ،لكنه عاد وطالب بإقامة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة فـ ــي م ــوع ــده ــا فـ ـ ــور عـلـمــه
ب ـت ـع ــرض ال ــاع ـب ـي ــن ن ــاص ــر يــوســف
وال ـ ـسـ ــوري ح ـمــويــة ل ــإي ـق ــاف ،وذل ــك
لـضـمــان مـشــاركـتـهـمــا أمـ ــام الـكــويــت،
ثم تغير الموقف مرة ثالثة بعد قرار
العفو ،ليطالب المجلس بتأجيل اللقاء!

الخليفي :العمل مع البراعم صعب
أكد مدرب منتخب براعم الكويت ،طارق الخليفي،
أن الـعـمــل ف ــي ق ـطــاع ال ـبــراعــم أص ـعــب م ــن الـمــراحــل
األخرى ،ألنه يحتاج إلى عملية تأسيس.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـخ ـل ـي ـف ــي خـ ـ ــال ل ـق ــائ ــه فـ ــي ب ــرن ــام ــج
"ع ــال ـم ـك ـش ــوف" اإلذاعـ ـ ـ ــي ،ال ـ ــذي أح ـ ــرز م ــع منتخب
بــراعــم "األزرق" بـطــولــة اسـبــايــر الــدولـيــة بـعــد فــوزه
عـلــى فــريــق أكــاديـمـيــة اسـبــايــر ال ــذي يـمـثــل منتخب
قطر ،وفريق دينامو كييف األوكراني ،أن المشاركة
في البطولة جــاء ت بعد توأمة قام بها اتحاد الكرة
مــع نـظـيــره ال ـق ـطــري ،الفـتــا إل ــى أنـهــا "حـقـقــت فــوائــد
كثيرة لمنتخبنا ،الذي يحتاج إلى وجود مثل هذه
األكاديمية".
وأش ــار إلــى أن بيئة العمل حاليا فــي الـكــويــت ال

«يد» الكويت يبدأ حملة دفاعه عن اللقب أمام برقان

تساعد على العمل مــع الـفـئــات األخ ــرى ،ألنــه يحب
االحترافية.
وأوض ــح الخليفي أن بعض األنــديــة فــي الكويت
ت ـه ـتــم ب ـق ـط ــاع الـ ـب ــراع ــم ،مـ ـث ــل :الـ ـك ــوي ــت وال ـع ــرب ــي
والقادسية وكاظمة والجهراء والنصر ،فيما بقية
األندية تحتاج إلى عمل كبير.
ولفت إلى أن "الكويت تمتلك الكثير من المواهب
الــذيــن يحبون الفانيلة الــزرقــاء ،لكن هــذه المواهب
ستقف عند نقطة معينة ،فنحن نحتاج إلى العمل
بــاح ـتــراف ـيــة ،كـمــا ه ــو مـعـمــول ف ــي ق ـطــر ،خصوصا
بأكاديمية اسباير".

 ...و«البحرين» يتوج بـ «فبراير للشباب»

كاظمة يواجه العربي في الجولة األولى من الدوري الممتاز
●

محمد عبدالعزيز

يستهل فــريــق الـكــويــت حملة دفــاعــه
عن لقبه في ال ــدوري الممتاز لكرة اليد
ف ــي نـسـخـتــه الـ ـ ــ ،52والـ ــذي يـحـتـكــره في
آخــر  6مــواســم ،بمواجهة نظيره برقان
فــي الخامسة مـســاء ال ـيــوم ،ويليها في
الـســادســة م ـبــاراة لــن تقل أهمية تجمع
كاظمة والعربي ،في الجولة االفتتاحية
للمسابقة.
وك ــان فــريــق الـكــويــت تـصــدر ال ــدوري
ال ـع ــام ،وح ـصــل عـلــى  3ن ـقــاط أفـضـلـيــة،
وحصل كاظمة على نقطتين ،بعدما حل
ثانيا بفارق المواجهات المباشرة عن
العربي الثالث ،الذي حاز نقطة واحدة،
بـيـنـمــا ج ــاء ال ـســال ـمـيــة رابـ ـع ــا ،وب ــرق ــان
خامسا بدون نقاط.

الكويت وبرقان
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،يتطلع الكويت
إل ــى تـحـقـيــق ب ــداي ــة قــويــة ف ــي الـبـطــولــة،
عـلــى حـســاب بــرقــان الـســاعــي للتصدي
ل ـط ـمــوحــات األبـ ـي ــض وت ـع ــوي ــض ف ــارق
النقاط.

ويملك الكويت األفضلية الميدانية
ب ـ ــوج ـ ــود ك ـت ـي ـب ــة م ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز ال ــاع ـب ـي ــن
الـمـحـلـيـيــن ،إض ــاف ــة ل ـج ـهــاز ف ـنــي جيد
بقيادة الجزائري سعيد حجازي ،الذي
سيعمل جاهدا لتكرار الفوز على برقان
بعد تغلبه عليه فــي ال ــدوري الـعــام -33
 ،25طمعا فــي المحافظة على مسيرته
الناجحة محليا ،وكــذلــك اإلعــداد
ا لـجـيــد للبحث عــن اللقب
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي الـ ـ ــذي
ي ـس ـت ـض ـيــف
ب ـ ـ ـطـ ـ ــول ـ ـ ـتـ ـ ــه
أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
المقبل.
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك
ال ـج ــزائ ــري
مـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد
م ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودان،
مـ ـ ـ ــدرب بـ ــرقـ ــان،
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة
اللقاء ،لذلك سيحاول

ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل م ــا ل ــدي ــه ،م ــرت ـك ــزا عـلــى
صفوفه المكتملة خصوصا عبدالعزيز
نـ ـجـ ـي ــب وس ـ ـعـ ــد سـ ــالـ ــم وحـ ـسـ ـي ــن ك ــرم
والحارسين سلمان مزعل وفهد كرم.

كاظمة والعربي
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يتجدد
ال ـ ـص ـ ــراع بـ ـي ــن ال ـغ ــري ـم ـي ــن
كاظمة والعربي
للظفر بنتيجة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
واالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب
خـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــوة م ـ ــن
المنافسة على
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب ،ع ـل ـمــا
أن م ـبــارات ـه ـمــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم
ا أل و ل ش ـ ـهـ ــد ت
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث شـ ـغ ــب
مؤسفة بين العبي
كاظمة ورجال األمن،
وتـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرت وجـ ـهـ ـتـ ـه ــا
أكـثــر مــن مــرة حتى أنهاها
البرتقالي لمصلحته.

وي ــأم ــل م ــدرب الـبــرتـقــالــي ال ـجــزائــري
رابـ ــح غ ــرب ــي تـغـيـيــر الـ ـص ــورة الـســابـقــة
وتـ ـك ــرار ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـع ــرب ــي ،مستغال
حالة عدم االستقرار الفني لخصمه بعد
تغيير المدرب ،وكذلك طموح فريقه في
المنافسة على اللقب المحلي ،واإلعداد
الجيد للبطولة اآلسيوية.

مرحلة حساسة
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ي ـس ـعــى م ــدرب
ال ـعــربــي الـسـلــوفـيـنــي ب ــورا مــاجـيــك إلــى
تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها مع
الفريق في الموسم السابق ،مستفيدا من
جاهزيته هذه المرة ،بعد توليه المهمة
خلفا للمصري عمرو الجيوشي ،الذي
نجح في الصعود بالفريق بين الخمسة
الكبار قبل إقالته.
ويعلم ماجيك جيدا أن الجميع ينتظر
منه الكثير ،ســواء اإلدارة أو الجماهير
العرباوية ،لتبرير التعاقد معه في هذه
الـمــرحـلــة الـحـســاســة مــن الـمــوســم ،لذلك
س ـي ـح ــاول اس ـت ـغ ــال خ ـب ــرت ــه ال ـســاب ـقــة
بالالعبين طمعا فــي تخطي أول عقبة
في مشواره بين الكبار.

منتخب البحرين للشباب المتوج بلقب البطولة
ت ــوج منتخب الـبـحــريــن بلقب بـطــولــة فبراير
الــدولـيــة الــوديــة للشباب لـكــرة الـيــد ،بعد تغلبه
على منتخبنا الوطني بنتيجة  24-26في المباراة
النهائية التي جرت أمس األول ،على صالة مجمع
ارينا مول الرياضي ،بينما حل منتخب السعودية
ً
ثالثا بتغلبه على نظيره اإلماراتي .20-27
وعـقــب الـمـبــاراة النهائية ،قــام راعــي البطولة
أحمد الشحومي ،وعضو اللجنة المؤقتة لالتحاد
مبارك القحطاني ،بتسليم كأس البطولة لقائد
الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي بـحـضــور رؤسـ ــاء الــوفــود
المشاركة ،وتــوزيــع الميداليات التذكارية على
الالعبين.
وفـ ــي ل ـق ــاء اس ـت ـع ــراض ــي أق ـي ــم ق ـبــل ال ـم ـب ــاراة

النهائية بين الالعبين الـقــدامــى ،استطاع جيل
بـطــل آس ـيــا  2000ال ـف ــوز عـلــى جـيــل آس ـيــا 1995
بنتيجة .10/5

غلوم :نواة لمنتخب المستقبل
وأعرب مدرب منتخبنا خالد غلوم عن رضاه
التام عن المستوى الذي ظهر عليه الالعبون خالل
ً
البطولة ،مؤكدا أنها حققت العديد من المكاسب،
أبرزها التعرف على امكانيات الالعبين ،وكشف
العناصر االساسية التي سيتم االعتماد عليها
ً
مستقبال ك ـنــواة إلع ــداد المنتخب ال ــذي يجري
تجهيزه لبطولة آسيا .2020
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دي ماريا يقود سان جرمان
لنصف نهائي كأس فرنسا
تأهل باريس سان جرمان
حامل اللقب لنصف نهائي
كأس فرنسا لكرة القدم بفضل
ثنائية أحرزها أنخيل دي
ماريا في االنتصار  -3صفر
على ديجون في مباراة مليئة
بالفرص في دور الثمانية
للمسابقة.

قـ ــاد األرج ـن ـت ـي ـن ــي أنـ ـخ ــل دي
ماريا فريقه باريس سان جرمان
ح ــام ــل ل ـق ــب الـ ـم ــواس ــم األربـ ـع ــة
الماضية ،إلى بلوغ الدور نصف
الـنـهــائــي لمسابقة ك ــأس فرنسا
في كرة القدم ،بتسجيله هدفين
ف ــي الـ ـف ــوز ع ـلــى ض ـي ـفــه دي ـجــون
 -3صفر الثالثاء.
وش ـكــل ال ـج ـنــاح األرجـنـتـيـنــي
محور الحركة فــي مـبــاراة هيمن
عليها فريق العاصمة الفرنسية،
وح ـ ـسـ ــم ن ـت ـي ـج ـت ـه ــا ع ـم ـل ـي ــا مــن
ال ـشــوط األول بـهــدفـيــه ( 8و،)28
قبل أن يضيف البلجيكي توما
مــون ـي ـيــه ال ـث ــال ــث ( ،)77ف ــي ظــل
م ـ ـح ـ ــاوالت ق ـل ـي ـل ــة مـ ــن ديـ ـج ــون
ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز ال ـت ــاس ــع عـشــر
قـبــل األخ ـيــر فــي ال ـ ــدوري ،بـفــارق
 48نقطة عن سان جرمان حامل
اللقب ومتصدر الترتيب حاليا.
وخـ ـ ـ ــاض ال ـ ـم ـ ــدرب األلـ ـم ــان ــي
توماس توخل المباراة بتشكيلة
ع ـ ـمـ ــادهـ ــا الع ـ ـب ـ ــون أس ــاسـ ـي ــون
م ـثــل حـ ــارس ال ـمــرمــى اإلي ـطــالــي
جانلويجي بوفون والقائد قلب
الــدفــاع الـبــرازيـلــي تياغو سيلفا
والعب خط الوسط ماركو فيراتي،
ب ـي ـن ـمــا أبـ ـق ــى ال ـن ـج ــم ال ـم ـهــاجــم

كيليان مبابي على مقاعد البدالء،
في ظل تواصل غياب زميليه في
خ ــط ال ـه ـجــوم ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار
واألوروغوياني إدينسون كافاني
بسبب اإلصابة.
وضـ ـ ـغ ـ ــط سـ ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان مــن
الـ ـب ــداي ــة ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه بـ ـ ــارك دي
ب ــران ــس ،وافـتـتــح التسجيل قبل
انقضاء الــدقــائــق العشر األولــى،
ع ـن ــدم ــا ان ـ ـفـ ــرد دي مـ ــاريـ ــا بـعــد
تمريرة متقنة في العمق من وسط
الـمـلـعــب ع ـبــر األل ـم ــان ــي يــولـيــان
دراكسلر ،فتقدم بها ،ورفعها قبل
عبوره خط منطقة الجزاء ،ساقطة
"لــوب" رائعة في الزاوية البعيدة
لمرمى حارس ديجون األيسلندي
رونار رونارسون.
وواصــل سان جرمان الضغط
بعد ال ـهــدف ،وأتـيـحــت لــه فرصة
عبر تسديدة قــويــة مــن مهاجمه
الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-
موتينغ ( ،)20فــي مقابل فرصة
ل ــديـ ـج ــون عـ ـب ــر رأس ـ ـيـ ــة رومـ ـ ــان
أمالفيتانو ( )22عالية عن المرمى.

دي ماريا يسجل الثاني
وبـ ـع ــد سـ ــت دقـ ــائـ ــق مـ ــن ه ــذه

فرحة العبي سان جرمان بعد انتهاء المباراة
المحاولة ،سجل دي ماريا الهدف
الثاني بعد هجمة قادها بنفسه،
م ــرر خــالـهــا ال ـكــرة ال ــى تشوبو-
مــوت ـي ـنــغ داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ،لـكــن
أمالفيتانو قطعها قبل وصولها
ال ـ ــى الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي ،ل ـت ـع ــود ال ــى
األرجـنـتـيـنــي فـيــودعـهــا بسهولة
فــي الـمــرمــى الـخــالــي مــن حارسه
رون ــارس ــون الـ ــذي ك ــان ق ــد خــرج
لمحاولة قطع التمريرة األولى.
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،32أت ـي ـحــت
لـ ــدي ـ ـجـ ــون أخ ـ ـطـ ــر فـ ــرصـ ــة فــي

ال ـ ـشـ ــوط األول ،ع ـن ــدم ــا ان ـســل
جــولـيــو تــافــاريــش (م ــن ال ــرأس
األخـ ـض ــر) ف ــي ال ـج ـهــة الـيـســرى
لمنطقة س ــان جــرمــان ،وتمكن
بـ ـم ــراوغ ــة واح ـ ـ ــدة م ــن تـخـطــي
ا ل ـم ــدا ف ــع بــر يـسـنــل كيمبيمبي
والحارس بوفون ،وحول الكرة
من زاوية ضيقة لتعبر بعرض
المرمى الى جانب الخط ،قبل أن
ترتد من القائم األيسر البعيد.
و كـ ـ ـ ـ ـ ــاد دي مـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ــا ي ـك ـم ــل
الــ"هــاتــريــك" قبل نهاية الشوط

ً
«يويفا» يتهم راموس رسميا بتعمد نيل اإلنذار

َّ
وجه االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) االتهام رسميا إلى
قائد فريق ريال مدريد اإلسباني سيرخيو راموس ،بتعمد نيل
صفراء ،في المباراة ضد أياكس أمستردام الهولندي في
بطاقة
ُ
ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري األبطال.
وكان قلب الدفاع الدولي ألمح بعد المباراة ،التي انتهت بفوز
فريقه  ،1-2إلى أنه تعمد نيل البطاقة ،ليغيب بالتالي بسبب تراكم
اإلنذارات ،عن مباراة اإلياب على ملعب سانتياغو برنابيو ،بدال
من المخاطرة بنيل إنذار في اإلياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور
ربع النهائي ،في حال تأهل فريقه.
ورغم مسارعة الالعب بعد ذلك إلى نفي التعمد ،فتح "يويفا"
إجــراء تأديبيا بحقه األسبوع الماضي ،انتهى بتوجيه االتهام
رسميا له .وأعلنت الهيئة القارية ،أن راموس متهم "بنيل بطاقة
صفراء بشكل متعمد" ،وأنه سيتم النظر في القضية اليوم ،قبل أقل
من أسبوع على مباراة اإلياب بين الفريقين في  5مارس بمدريد.
ويفرض اإليقاف لمباراة واحدة على الالعبين الذين يجمعون
ثالث بطاقات صفراء ،لكن سبق لالتحاد أن ضاعف العقوبة على
العبين لتعمدهم نيل اإلنــذار ،مثل زميل رامــوس في ريــال داني
كارفاخال ،الذي أوقف مباراتين .وكان راموس دخل مباراة الذهاب
ببطاقتين صفراوين من مباريات سابقة ،ما يعني أن البطاقة
الثالثة ستؤدي إلى إيقافه مباراة واحــدة .وحصل رامــوس على
اإلنذار ضد أياكس قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة ،بعد عرقلة
قاسية بحق المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ ،وبعدما سجل
زميله ماركو أسنسيو الهدف الثاني (.)87

ً
راموس بعد نيله إنذارا أمام أياكس

إطالق سراح مشروط لروسيل
قررت المحكمة الوطنية اإلسبانية ،أمس،
منح رئيس نادي برشلونة السابق ،ساندرو
ً
روسيل ،إطالق سراح مشروطا بعدما قضى
عامين في الحبس االحترازي بتهمة غسل
أمــوال تقدر ب ــ 20مليون يــورو من االتحاد
البرازيلي لكرة القدم.
وقبل بدء الجلسة ،التي قدم فيها المتهم
أقواله ،أعلنت المحكمة أنها ستمنح روسيل
إطالق سراح مشروطا هو ومحاميه جوان
بيسولي.
ويـقـبــع روس ـيــل وبـيـســولــي فــي الحبس
االحتياطي على صلة بهذه القضية منذ 25
مايو  2017وتطالب النيابة بسجنهما 11
و 10أعوام على الترتيب.
وأوض ـح ــت المحكمة أنـهــا ات ـخــذت هــذا
ال ـق ــرار عـقــب األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن كال
المتهمين قدما أقوالهما في القضية ،كما
أنهما اقتربا من استنفاد الحد األقصى من
مــدة الحبس االحتياطي التي يسمح بها
القانون وتصل إلى عامين.
ورغم ذلك ،سيكون االثنان مجبرين على

بوردو يقيل البرازيلي ريكاردو
أعلن نــادي ب ــوردو الفرنسي إقــالــة البرازيلي
ريكاردو من منصبه كمدير عام لفريق كرة القدم،
والذي يتولى عمليا مهام المدرب ،بعد سلسلة من
"النتائج المخيبة" ،السيما في الدوري المحلي.
وذكر النادي" :بعد مالحظتهم للنتائج المخيبة
لـلـفــريــق الـمـحـتــرف ،ق ــرر ال ـم ـســؤولــون فــي نــادي
بوردو ،باالتفاق مع ريكاردو رايموندو غوميش،
إنهاء خدماته كمدير عام في النادي".
وأت ــى االعـ ــان الــرسـمــي بـعــد وق ــت قصير من
تصريح رئـيــس الـنــادي جــو داغ ــروزا لشبكة "أر
أم سي سبور" التلفزيونية بأن "ريكاردو لم يعد
مــدربــا لـبــوردو ،لقد أعفيناه مــن مهامه" ،مؤكدا
بذلك تقارير نشرتها وسائل إعــام فرنسية في
وقت سابق ،تتقدمها صحيفتا "ليكيب" و"سود-
أويست".
وأض ــاف داغ ــروزا" :النتائج على األرض دون
ط ـمــوحــاتــه وط ـم ــوح ــات ـن ــا ،هـ ــذا ال ـم ــوس ــم معقد
بالنسبة إليه .اعتبرنا أن الفريق بحاجة الى نفس
جديد ،وأن الوقت حان إلجراء تغيير ما".
ودفع ريكاردو ،الذي يشرف على الفريق خلفا
لألوروغوياني غوستافو بوييت منذ سبتمبر
الماضي ،ثمن النتائج الهزيلة لصاحب المركز
الثالث عشر حاليا في ترتيب الــدوري المحلي،
وآخ ــره ــا ال ـخ ـس ــارة األح ـ ــد أم ـ ــام مـضـيـفــه نــانــت
صفر 1-في المرحلة السادسة والعشرين ،بحسب
الصحيفتين.

وسبق لرئيس النادي أن أعرب علنا في أواخر
يناير الماضي عن استيائه من نتائج الفريق.
وب ـح ـس ــب م ـص ــدر م ـق ــرب م ــن ال ـ ـنـ ــادي ،أم ـهــل
الرئيس ريكاردو "ثالث مباريات" لتصحيح نتائج
الفريق الــذي خــرج أيضا مــن مسابقات الــدوري
األوروبي (يوروبا ليغ) وكأس فرنسا وكأس رابطة
األندية الفرنسية المحترفة.
وع ــاد ري ـكــاردو ( 54عــامــا) ،ال ــذي أش ــرف على
ب ــوردو بين  2005و ،2007مـجــددا فــي سبتمبر،
ونـظــرا ألنــه ال يحمل الـشـهــادات الــازمــة لتولي
منصب الـمــدرب ،تــم تعيينه فــي منصب المدير
الـعــام ،بينما يحمل إري ــك بيدويه رسميا صفة
المدرب خالل مباريات الفريق.

دل بوسكي :ميسي أفضل من كريستيانو

ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق
حضور جميع جلسات المحاكمة مع تحديد
َ
إقامتهما وسحب جوازي سفرهما ،إضافة
إل ــى إلــزامـهـمــا بــالـمـثــول أم ــام المحكمة أو
القسم الشرطي األقرب لهما ،كل أول وثالث
يوم اثنين من كل شهر.
ونفى روسيل أن يكون قد أخفى حصوله
على عموالت مقابل حقوق بث  25مباراة

األول ،عندما سدد مونييه كرة
قوية من داخل المنطقة أبعدها
رونارسون ،فعادت لألرجنتيني
الذي سددها نحو المرمى لكنها
أبعدت عن الخط (.)43
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ــوق ـ ــع "أوب ـ ـ ـتـ ـ ــا"
لالحصاء ات الرياضية ،ساهم
دي م ــاري ــا ف ــي عـ ـش ــرة أه ـ ــداف
فــي الـمـبــاريــات التسع األخـيــرة
لفريقه في مختلف المسابقات
(سجل  6وصنع أربع تمريرات
حاسمة).

وبـقـيــت ال ـم ـبــاراة فــي شوطها
الثاني مفتوحة من الفريقين.
ونـفــذ األرجـنـتـيـنــي لـيـنــاردو
باريديس ركلة حرة بعيدة قوية
أبـعــدهــا رون ــارس ــون بأعجوبة
قـبــل اخـتــراقـهــا ال ــزاوي ــة العليا
اليسرى لمرماه ( ،)46قبل فرصة
أخ ــرى لـتــافــاريــش عـنــدمــا قطع
الكرة في منتصف ملعب سان
جــرمــان بـعــد خـطــأ مــن الـمــدافــع
األلماني ثيلو كيهرر ،وتقدم الى
منطقة الجزاء وسدد كرة قوية

تصدى لها بوفون (.)57
واخـ ـتـ ـت ــم م ــون ـي ـي ــه سـلـسـلــة
األهداف اثر هجمة بدأها بنفسه
عــن الجهة اليمنى ومــرر الكرة
الى تشوبو-موتينغ الذي راوغ
داخـ ــل الـمـنـطـقــة ،قـبــل إعــادتـهــا
لـلـبـلـجـيـكــي ف ـس ــدده ــا م ــن بين
ثـ ــاثـ ــة م ــدافـ ـعـ ـي ــن ال ـ ـ ــى ش ـب ــاك
رونارسون.

ودي ـ ــة لـلـمـنـتـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
وا صــا فــا بـ"الخاطئة والملفقة" االتهامات
الموجهة إليه من النيابة التي تقدر حصول
الرئيس السابق لبرشلونة على ما ال يقل
عن  6.5ماليين من هذه العملية.
(إفي)

قال المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا،
فيسنتي دل بوسكي ،إن برشلونة أفضل قليال في
الوقت الحالي من ريال مدريد ،وذلك قبل موقعة
الفريقين مساء أمــس في كالسيكو إيــاب نصف
نهائي كــأس الملك بملعب سانتياغو برنابيو،
مـشـيــدا بـمـهــاجــم ال ـفــريــق ،األرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي ،الذي اعتبره األفضل ،مقارنة بالبرتغالي
كريستيانو رونالدو.
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع إذاع ـ ـ ــة " "RAC 1الـمـحـلـيــة
بمناسبة الكالسيكو ،قال دل بوسكي ( 68عاما)
إن "برشلونة متفوق قليال على ريال مدريد ،ولكن
ال ــري ــال ال ي ــزال يـنــافــس فــي ك ــأس الـمـلــك ودوري
األبـطــال ،رغــم فــارق النقاط في ال ــدوري" ،مشيدا،
في الوقت نفسه ،بما يقدمه فريق أتلتيكو مدريد
و"اقترابه من الفريقين الكبيرين".
ً
وأكد أن "ميسي يلعب دائما بشكل جيد ،هناك
ً
ً
ال عـبــون ال يقدمون مستوى سيئا مطلقا  ،لديه
ثبات مستوى مثير لإلعجاب؛ لقد تخطى مرحلة
تصنيفه ،إنه العب عظيم".

وبخصوص المقارنة األبدية مع كريستيانو
ً
رونالدو ،قال" :أنا أختار ميسي ،بعيدا عن الفريق
الذي يلعب فيه ،أراه العب كرة قدم أكثر طبيعية،
ويقدم كرة أقرب إلى كرة الشارع ،ومع ذلك ،فإن
كريستيانو لديه قيمة كروية استثنائية ،ويتمتع
بإمكانات بدنية وتكتيكية لهداف كبير ،لكنني
سأختار ميسي".
وبسؤاله عن تأثير غياب رونالدو عن الملكي،
أجاب" :انه العب لديه القدرة على إحراز العديد من
األهداف التي يصعب على الريال تسجيلها اآلن".
ً
وعن رأيه في جيرارد بيكيه ،المعتزل دوليا،
خالل الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب
ً
اإلسـبــانــي ،قــال دل بوسكي إنــه "ك ــان ملتزما
ً
دائـ ـم ــا وي ـت ـص ــرف بــاح ـتــراف ـيــة ،وال يمكننا
الحديث عن حبه أو كرهه للشعار أو العلم.
كل شخص له الحق فيما يحب ويكره ،أما من
ناحية االحترافية ،فقد دافع عن ألوان منتخب
إسبانيا بفخر".
(إفي)

التعادل يخيم على مواجهة التسيو وميالن في كأس إيطاليا

جانب من مباراة التسيو وميالن

ّ
خيم التعادل السلبي على مباراة التسيو مع
ضيفه مـيــان ،أمــس األول ،فــي ذهــاب ال ــدور قبل
النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.
َ
وف ـشــل التـسـيــو فــي اسـتـغــال عــامــلــي األرض
والجمهور لتحقيق أفضلية قبل مـبــاراة اإليــاب
على أرض الفريق الـلــومـبــاردي ،لتتكرر نتيجة
مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور ذاته لنسخة
الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا على ملعب
ميالن في  24أبريل المقبل.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي
مع الفائز من المواجهة األخرى في المربع الذهبي
بين فيورنتينا وأتاالنتا.
وب ــدأت ال ـم ـبــاراة وس ــط حــالــة مــن الـتــرقــب من
جانب الفريقين ،إذ لم يندفع أي منهما هجوميا
ً
فــي الــدقــائــق األول ـ ــى؛ خــوفــا مــن اسـتـقـبــال هــدف
مباغت قد يعقد المهمة.
وج ــاء ت أول فــرصــة فــي اللقاء بعد مضي 17
دقيقة ،عندما سدد تيموي باكايوكو كرة قوية
من خارج منطقة الجزاء ،لكن دفاع التسيو وقف
لــه بالمرصاد ،وكــاد شيرو إيموبيلي أن يتقدم

بهدف لالتسيو في الدقيقة  28عبر تسديدة قوية
مــن على حــدود منطقة الـجــزاء لكن الـكــرة ضلت
طريقها للشباك.
والحت فرصة أخرى لفريق التسيو عندما سدد
لوكاس ليفا كرة قوية من مسافة بعيدة ،لكن أحد
مدافعي ميالن وضع قدمه في اللحظة األخيرة،
وأبعد الخطر عن مرماه.
وت ــوال ــت ال ـف ــرص ال ـضــائ ـعــة ل ـفــريــق التـسـيــو،
ولعل أبرزها محاولة خطيرة عن طريق سيرجي
ميلينكوفيتش سافيتش لكنه عجز عن هز الشباك
في اللمسة األخيرة.

دوناروما ينقذ ميالن
وأنقذ جيانلويجي دونــارومــا حــارس ميالن،
فريقه من هدف مؤكد قبل خمس دقائق من نهاية
الشوط األول ،وتصدى لمحاولة خطيرة عن طريق
لوكاس ليفا.
ورد مـيــان بهجمة سريعة انتهت بتسديدة
قوية من البديل هاكان تشالهان أوغلو الذي شارك
بــدال مــن فــرانــك كيسي الـمـصــاب ،ولـكــن تــومــاس

ستراكوشا حارس التسيو وقف له بالمرصاد.
ومرت الدقائق األخيرة دون أن تشهد جديدا،
لينتهي شوط المباراة األول بالتعادل السلبي.
وك ــان بــإمـكــان شـيـشـتــوف بـيــونـتــك أن يفتتح
التسجيل لميالن بعد مضي خمس د قــا ئــق من
بــدايــة الـشــوط الـثــانــي ،لكنه لــم يحسن استغالل
ال ـف ــرص ــة ال ـخ ـط ـيــرة ال ـت ــي الح ــت ل ــه أمـ ــام مــرمــى
أصحاب األرض.
ورد التسيو بهجمة سريعة انتهت بتمريرة
إلى ميلينكوفيتش داخل منطقة الجزاء ليقابلها
بـضــربــة رأس ق ــوي ــة ،لـكــن ال ـك ــرة ضـلــت طريقها
للشباك.
وبمرور الوقت اقتسم الفريقان السيطرة على
مجريات المباراة ،لكن دون أن ينجح أي منهما
في هز شباك اآلخر.
وكثف ميالن ضغطه الهجومي فــي آخــر ربع
ســاعــة ،أم ــا فــي خـطــف ه ــدف ال ـفــوز لـكـنــه قوبل
باستبسال دفاعي من العبي التسيو.
ول ــم ي ـحــدث أي جــديــد ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخ ـيــرة
لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
(د ب أ)
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جلس بريندان رودجرز مدرب
ليستر سيتي الجديد في
المدرجات لمتابعة فوز الفريق
 1-2على برايتون آند هوف
ألبيون في الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم أمس
األول.

رح ــب لـيـسـتــر سـيـتــي بـمــدربــه
الجديد األيرلندي الشمالي برندن
رودجـ ـ ــرز بــال ـفــوز ت ـحــت نــاظــريــه
بنتيجة  1-2على ضيفه برايتون
فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــام ـنــة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم أمس األول.
وفـ ــي األم ـس ـي ــة ،ال ـت ــي شـهــدت
ً
إعـ ــان تـعـيـيـنــه خ ـل ـفــا للفرنسي
كلود بويل ،شهد رودجرز المدرب
ال ـســابــق لـسـلـتـيــك االسـكـتـلـنــدي،
تحقيق فريقه الجديد على ملعب
كينغ باور ستاديوم ،فوزه األول
فــي ال ــدوري منذ األول مــن يناير
الماضي عندما تغلب يومها على
إيفرتون بهدف نظيف.
وف ــي ال ـم ـبــاريــات ال ـســت ،التي
خــاض ـهــا ف ــي الـ ـ ـ ــدوري م ـنــذ ذلــك
ً
ً
الحين ،حقق ليستر تعادال واحدا
وخمس هزائم آخرها السبت ضد
كــري ـس ـتــال بـ ــاالس ( ،)4-1دفـعــت
المالكين التايلنديين للفريق إلى
إقالة المدرب بويل.
ورس ـ ـ ـ ــم ل ـي ـس ـت ــر ب ـس ـم ــة ع ـلــى
وجه الحاضرين في ملعب كينغ
بــاور سـتــاديــوم ،والــذيــن تقدمهم
وردجرز ،بهدفين لديماري غراي
( )10وجايمي فــاردي ( )63ضمن
بهما ال ـفــوز عـلــى بــراي ـتــون ،على
الــرغــم مــن تسجيل العــب األخير
ال ـه ــول ـن ــدي دي ـف ــي ب ــروب ــر ه ــدف
تقليص الفارق في الدقيقة .66
وف ـش ــل ب ــراي ـت ــون ف ــي تحقيق

الـفــوز فــي آخــر سبع مـبــاريــات له
فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،وتجمد
رصيده عند  27نقطة في المركز
السادس عشر ،بينما رفع ليستر
رصيده إلى  35نقطة في المركز
الحادي عشر.
وكان ليستر قد أعلن في وقت
ســابــق الـثــاثــاء تعيين رودج ــرز
ً
مدربا حتى يونيو  ،2022ليكون
رابــع مــدرب للفريق منذ تتويجه
بلقب ال ــدوري فــي مــوســم -2015
 2016لـلـمــرة األول ــى فــي تاريخه
بـ ـ ــإشـ ـ ــراف اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي كـ ــاوديـ ــو
ران ـي ـيــري ال ــذي رح ــل بـعــد أشهر
ً
وح ــل ب ــدال مـنــه كــريــغ شكسبير،
حتى أكتوبر  2017عندما أوكلت
المهمة لبويل ال ــذي أقـيــل نهاية
األسبوع الماضي لسوء النتائج.

نيوكاسل يهزم بيرنلي
وفي مباراة أخرى الثالثاء ،فاز
نيوكاسل يونايتد -2صـفــر على
ً
ضـيـفــه بـيــرنـلــي ،مـنـهـيــا سلسلة
األخير من ثماني مباريات دون
خسارة في الدوري.
وافـتـتــح نـيــوكــاســل التسجيل
عـبــر تـســديــدة بـعـيــدة ال ـمــدى من
ال ـســوي ـســري فــاب ـيــان ش ــار (،)24
قبل أن يعزز زميله الشاب شون
ً
لونغستاف ( 21عــامــا) النتيجة
بهدف ثان ،هو األول له مع فريق
المدرب اإلسباني رافايل بنيتيز.

سولشاير :فريد يجب أن يستغل الفرصة
قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر
يونايتد المؤقت ،إن البرازيلي فريد ربما يشارك
لـل ـمــرة األول ـ ــى مـنــذ أك ـثــر م ــن شـهــر واحـ ــد عند
مواجهة كريستال باالس األربعاء ويحتاج إلى
استغالل الفرصة للتألق وترك بصمة.
وأصبح فريد خامس أغلى العب في يونايتد
عندما انضم في يونيو الماضي
لكنه عانى للتأقلم مع الدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ودخـ ـ ـ ــل ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
األســاس ـيــة سـبــع م ــرات ط ــوال
الموسم.
وأل ـم ــح ســول ـشــايــر إل ــى أن
الالعب البرازيلي ربما يدخل
الـتـشـكـيـلــة األســاس ـيــة للمرة
الـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ـق ــط مـ ـن ــذ تــول ـيــه
ال ـم ـســؤول ـيــة ف ــي ديـسـمـبــر،
عقب إصابة ثنائي الوسط
أن ــدي ــر ه ـيــريــرا ونـيـمــانـيــا
ماتيتش.
وق ـ ــال س ــول ـش ــاي ــر ،إن
فريد يحتاج إلى "اللعب
بشكل رائع عندما ينال
ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة ويـ ـ ــواصـ ـ ــل
المران بجدية ويواصل
العمل بـجــد يــة ،نملك في
خط الوسط الثالثي هيريرا

و(بــول) بوغبا وماتيتش وظهروا بشكل رائع
معا ،أنا متأكد أن فريد سيستغل الفرصة عندما
يحصل عليها وربما يحدث ذلك أمام باالس".
وخ ــرج يــونــايـتــد م ــن ال ـمــربــع الــذهـبــي
عقب الـتـعــادل دون أهــداف
مع ليفربول المتصدر
في الجولة الماضية.

سولشاير

هارفي بارنز نجم ليستر في محاولة أمام مرمى برايتون
ورفع نيوكاسل بالفوز الثامن
ل ــه ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم (مـ ـق ــاب ــل سـبــع
ت ـعــادالت و 13خ ـســارة) ،رصيده
إلــى  31نقطة فــي الـمــركــز الثالث
عشر.

وفـ ــي ال ـم ـبــارات ـيــن األخ ــري ـي ــن،
ت ـل ـقــى كـ ــارديـ ــف س ـي ـتــي خ ـس ــارة
قاسية على أرضــه أمــام إيفرتون
ب ـ ـهـ ــدفـ ــي اآليـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدي غ ـي ـل ـفــي
س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــورد سـ ـ ـ ــون (  41و )66

وج ــه االتـ ـح ــاد األم ـي ــرك ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
الــدعــوة إل ــى كــل مــن االت ـح ــادات الوطنية
العشرة للعبة في قارة أميركا الجنوبية
إلق ــام ــة ب ـط ــول ــة ك ـ ــرة الـ ـق ــدم لـمـنـتـخـبــات
ات ـحــادي أمـيــركــا الجنوبية "كونميبول"
وكونكاكاف "أميركا الشمالية والوسطى
وال ـك ــاري ـب ــي" ف ــي عـ ــام  2020وفـ ــي نفس
توقيت إقــامــة فعاليات بطولة كــأس أمم
أوروبا "يورو ."2020
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"
األميركية في عددها الصادر مساء أمس
ً
ً
األول ،أن ال ـعــرض يـشـمــل ضـمــانــا مــالـيــا
للمنتخبات المدعوة واتحاداتها الوطنية
بقيمة  200مليون دوالر.
ووجه كارلوس كورديرو رئيس االتحاد
األمـيــركــي للعبة هــذه الــدعــوة فــي خطاب
أرس ـل ــه ال ـث ــاث ــاء إل ــى ك ــل م ــن االتـ ـح ــادات
العشرة األعضاء بالكونميبول.
وكان مسؤولو كرة القدم في األميركتين
ن ــاق ـش ــوا الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي إق ــام ــة بـطــولــة
تضم منتخبات من اتحادي الكونميبول
والكونكاكاف وتـقــام بصفة منتظمة كل
أربع سنوات ،لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق
مـمــا دف ــع االت ـحــاد األمـيــركــي إل ــى توجيه
هذه الدعوة من أجل ملء الفراغ في جدول
مباريات منتخبات القارتين.

أط ـلــق االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب ال ـق ــوى أمــس
األول نظامه الجديد للتصنيف العالمي الخاص
ب ــال ــري ــاض ـي ـي ــن ،وال ـ ـ ــذي ي ــأم ــل أن ي ـس ـت ـخــدم فــي
التصفيات المؤهلة للبطوالت الكبرى.
وي ـم ـن ــح نـ ـظ ــام ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـع ــال ـم ــي ن ـقــاطــا
ل ـلــريــاض ـي ـيــن ح ـســب تــرتـيـبـهــم وال ـن ـت ــائ ــج الـتــي
ي ـح ـق ـقــون ـهــا فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات حـســب
أهميتها ،بموجب آلية تشبه تلك المستخدمة من
قبل رابطة العبي كرة المضرب المحترفين ،ومن
المفترض أن تسمح هذه اآللية بإقامة مقارنة بين
الرياضيين المشاركين في مختلف المنافسات
(القفز والرمي والجري).
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ال ـبــري ـطــانــي
سيباستيان كــو" :للمرة األول ــى فــي تــاريــخ هذه
ال ــري ــاض ــة ،سـيـكــون ل ــدى الــريــاضـيـيــن ووســائــل
اإلعالم والمشجعين وسيلة واضحة لفهم تراتبية
ألعاب القوى ،من البطوالت الوطنية الى البطوالت
الدولية".
وأضـ ـ ــاف كـ ــو" :س ـي ــؤث ــر ال ـت ـص ـن ـيــف الـعــالـمــي
لالتحاد الدولي بشكل كبير على نظام البطوالت

مقر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم
وأوضــح كورديرو ،في خطابه ،وجود
ض ـمــان ل ـكــل مـنـتـخــب واتـ ـح ــاده الــوطـنــي
بماليين الـ ــدوالرات نظير الـمـشــاركــة في
البطولة ومـكــافــآت للفريق عــن كــل نقطة
يحصل عليها في مبارياته بالبطولة.
ً
وط ـب ـقــا ل ـل ـخ ـطــاب ،يـسـتـطـيــع الـفــائــز
بــالـلـقــب الـحـصــول عـلــى مبلغ إجمالي

الــدولـيــة ،خصوصا مــا يتعلق بالمشاركين في
البطوالت الكبرى المقبلة ،ويتيح للجميع معرفة
م ــن ه ــو الـمـصـنــف أوال ف ــي مـخـتـلــف الــريــاضــات
مجتمعة".
ويأخذ هذا النظام باالعتبار المنافسات التي
تقام فــي آخــر  12شهرا ( 18شهرا بالنسبة الى
سـبــاق  10آالف وسـبــاقــات الـطــريــق ف ـقــط) ،ويتم
التصنيف على أســاس متوسط أفضل  5نتائج
تحققت خالل هذه الفترة ( 3نتائج بالنسبة الى
5000م و3000م موانع ومعظم سباقات الطريق،
ونتيجتان بالنسبة الى 10000م والماراثون).
وبحسب هذا التصنيف ،تأتي العداءة الكينية
بياتريس تشبكويتش ،صاحبة الرقم القياسي
لسباق 3000م موانع ،في الصدارة أمام االميركي
نواه اليلز االختصاصي بسباق 200م والمصنف
أوال في فئة الرجال.
ولن يستخدم التصنيف العالمي كنظام للتأهل
لبطولة العالم  2019في الدوحة (من  27سبتمبر
ال ــى  6أك ـتــوبــر) ،خــافــا لـمــا ك ــان يـعـتــزم االتـحــاد
الدولي ،لكن سيتم اعتماده في المستقبل.

نيشيكوري إلى الدور الثاني من «دبي»

نيشيكوري

تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف أول للدور
الثاني لــدورة دبــي الدولية في كــرة المضرب
بفوزه أمس األول على الفرنسي بونوا بير
 4-6و 3-6فــي ســاعــة و 21دقـيـقــة ،بينما
أقصى الفرنسي غايل مونفيس الكرواتي
مارين تشيليتش الثالث.
ويـلـتـقــي أف ـض ــل الع ــب في
آس ـيــا والـمـصـنــف ســادســا
عــالـمـيــا فــي ال ــدور المقبل
م ـ ــع ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــدي ه ــوب ــرت
ه ــورك ــات ــش الـ ـف ــائ ــز عـلــى
الفرنسي كورنتان موتيه
الـصــاعــد مــن التصفيات
 6-3و.7-5
ون ـ ـجـ ــح ن ـي ـش ـي ـكــوري
ف ــي إن ـق ــاذ ث ـمــانــي فــرص
ل ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــر إرسـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
المجموعة األولى ،وكسر
إرسال منافسه مرتين في
المجموعة الثانية فــي طريقه إ لــى تحقيق الفوز
الثامن على بير في  10مواجهات مباشرة جمعت
بينهما.
وحقق مونفيس فــوزه الــرابــع على سيليتش

ودومينيك كالفرت  -لوين (،)2+90
ً
ً
بينما حقق هادرسفيلد فوزا قاتال
على ضيفه ولفرهامبتون -1صفر.
وسـجــل مــونــي هــدف الـمـبــاراة
الــوح ـيــد فــي الــدقـيـقــة األولـ ــى من

ً
الوقت المحتسب بدال من الضائع
للمباراة.
ورفـ ــع هـيــديــرسـفـيـلــد رصـيــده
إلـ ـ ـ ـ ــى  14ن ـ ـق ـ ـطـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز
العشرين األخير ،وتوقف رصيد

وول ـفــرهــام ـب ـتــون ع ـنــد  40نقطة
في المركز الثامن بفارق األهداف
خلف واتفورد.
ك ـمــا ت ـق ــام ال ـي ــوم مـ ـب ــاراة بين
ساوثمبتون وضيفه فولهام.

دعوة إلقامة بطولة لمنتخبات األميركتين في 2020

ً
اتحاد ألعاب القوى يطلق نظاما للتصنيف العالمي

سيباستيان كو

رياضة

فــي راب ــع مواجهة بينهما ،وذل ــك بنتيجة  3-6و6-4
و -6صفر في ساعة و 45دقيقة.
أما مونفيس فيواصل البناء على أدائــه الجيد في
الفترة الماضية ،والذي توج بلقب روتردام الهولندية
في  17فبراير ،األول له منذ نحو عام.
ويلتقي مونفيس فــي ال ــدور الثاني مــع القبرصي
ماركوس بغداديس الفائز على المصري محمد صفوت
 6-4و 3-6و.4-6
وفاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس
والمتوج األحد الماضي بدورة مرسيليا الفرنسية ،على
األسترالي ماتيو إيبدن  4-6و 6-3و ،3-6وضرب موعدا
في الدور الثاني مع البيالروسي إيغور جيراسيموف
الذي هزم الهولندي روبن هازه  )2-7( 6-7و.)5-7( 6-7
وت ـخ ـطــى الـتـشـيـكــي ت ــوم ــاس بــردي ـتــش بصعوبة
البيالروسيي إيليا ايفاشكا بثالث مجموعات وشوط
فاصل  4-6و 6-4و.)4-7( 6-7
ويلعب برديتش فــي ال ــدور المقبل ضــد الكرواتي
بورنا تشوريتش السادس الفائز على الكازخستاني
ميخائيل كوكوشكين  5-7و 6-3و.)4-7( 6-7
وتغلب الالتفي ريكارداس بيرانكيس على الروسي
دانييل مدفيديف الثامن  3-6و ،3-6وسيقابل في الدور
التالي األميركي دينيس كــودال الفائز على االيطالي
ماتيو بيريتيني  6-2و 5-7و.5-7

يصل ألكثر من  11مليون دوالر.
ودع ـ ــا كـ ــورديـ ــرو م ـس ــؤول ــي ات ـح ــادات
الكونميبول لالجتماع في ميامي األسبوع
المقبل من أجل مناقشة االقتراح.
وتشبه البطولة المقترحة في شكلها
ونظامها النسخة المئوية لبطولة كأس
أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أميركا" التي

ً
استضافتها الواليات المتحدة أيضا عام
 2016بمناسبة مــرور  100عــام على أول
نسخة من بطوالت كوبا أميركا إذ شاركت
فيها جميع المنتخبات العشرة األعضاء
في الكونميبول إضافة لستة منتخبات
من الكونكاكاف.
(د ب أ)

يسقط أوكالهوما
دنفر ِ
ق ــاد ال ـصــربــي نـيـكــوال يــوكـيـتــش فــريـقــه دنـفــر
ناغتس لتحقيق فوزه الخامس تواليا في دوري
ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن ،وذلـ ــك على
حساب ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر ،في حين
ألحق تورونتو رابتورز خسارة قاسية بضيفه
بوسطن سلتيكس.
وفي المباريات الثالث ،التي أقيمت أمس األول،
فاز دنفر على أوكالهوما  ،112-121في حين تفوق
تورونتو على بوسطن  ،95-118وكانت النتيجة
الثالثة فوز نيويورك نيكس على ضيفه أورالندو
ماجيك .103-108
ويــديــن دنـفــر ثــانــي تــرتـيــب المنطقة الغربية
خلف بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت
ووري ــرز ،بالفوز إلــى الصربي العمالق ( 2.13م)
الذي أنهى المباراة مع  36نقطة وتسع متابعات
و 10تمريرات حاسمة ،ليقود الفريق إلى تحقيق
خــامــس فــوز تــوالـيــا وال ـحــادي عشر فــي آخــر 14
مباراة.
وإض ــاف ــة إل ــى ت ـفــوق ثــانــي تــرتـيــب المنطقة
الغربية ،حقق ثاني ترتيب الشرقية تورونتو
ف ـ ــوزه ال ـ ـ ــ 45م ـقــابــل  17خـ ـس ــارة ،ل ـي ـق ـتــرب من

ال ـم ـت ـص ــدر م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس ( 46فـ ـ ــوزا و14
خسارة).
وأت ــى ف ــوز تــورون ـتــو صــريـحــا عـلــى بوسطن
صاحب المركز الخامس في المنطقة الشرقية،
وي ــدي ــن ب ــه ال ــى ال ـكــام ـيــرونــي بــاس ـكــال سـيــاكــام
وك ــاوه ــي ل ـي ـنــارد ،إذ سـجــل األول  25نـقـطــة مع
ثماني متابعات ،وأضاف الثاني  21نقطة مع ست
متابعات وأربع تمريرات حاسمة.
وفي المباراة الثالثة التي أقيمت أمس ،حقق
نيويورك نيكس صاحب المركز الخامس عشر
األخير في المنطقة الشرقية ،فوزه الـ 13فقط هذا
الموسم (مقابل  13خـســارة) ،وذلــك بتغلبه على
أورالنــدو ماجيك تاسع المنطقة نفسها ،والذي
تلقى خسارته الـ 34في  62مباراة.
ّ
وفرط أورالنــدو في مباراة كانت في متناوله،
إذ تـقــدم مـنــذ بــدايـتـهــا حـتــى الــربــع األخـيــر الــذي
بدأه متفوقا بنتيجة  ،78-90إال أن نيويورك قلب
المعادلة في المراحل األخيرة من اللقاء ،وعادل
النتيجة للمرة األولــى ( )100-100بكرة ساحقة
"دنك" لالعبه ميتشل روبنسون قبل أربع دقائق
من النهاية.

نادال يهزم ميشا زفيريف في أكابولكو
استهل اإلسباني رافائيل ن ــادال ،المصنف الثاني
عالميا ،مشواره في بطولة أكابولكو المكسيكية ،ذات
الـ 500نقطة ،بانتصار ُعلى األلماني ميشا زفيريف
 3-6و ،3-6ليبلغ الدور ثمن النهائي.
ورغم معاناته في البداية مع اإلرسال ،فإن
نـ ــادال اس ـت ـعــاد ق ــوة ت ـســديــداتــه م ــع م ــرور
ال ــوق ــت أم ـ ــام زفـ ـي ــري ــف ،ال ـ ــذي كـ ــان ي ــداف ــع
بشكل جيد.
وحسم الالعب ،المتوج بـ 17لقبا لـ"غراند
سالم" المجموعة األولى ،بعد كسره إلرسال
منافسه بالشوط الرابع ،في  39دقيقة.

نادال

و فــي المجموعة الثانية ،عــاد نــادال ليكسر إر ســال
األلماني في الشوط السابع ،ليؤكد تفوقه ،ويحسم
المصنف  76عالميا.
اللقاء على حساب
ُ
وسيواجه نادال في ثمن النهائي األسترالي
نيك كيريوس ،ا لــذي تراجع للتصنيف 72
عالميا.
ويسعى نادال للتتويج بلقب أكابولكو
للمرة الثالثة بعد  2005و ،2013كما خسر
النهائي قبل عامين أ مــام األميركي سام
ك ــوي ــري ،وانـسـحــب ال ـعــام الـمــاضــي قبل
انطالق البطولة لإلصابة.
وقبل المباراة ،كان المرشح الثاني
لـلـقــب ،األل ـمــانــي ألـكـسـنــدر زفـيــريــف،
شقيق ميشا ،قد فاز على األسترالي
أليكسي بوبرين  3-6وُ .3-6
وسـ ـ ـي ـ ــواج ـ ــه زف ـ ـيـ ــريـ ــف فـ ـ ــي ثـ ـم ــن
ال ـن ـهــائــي اإلس ـب ــان ــي دي ـف ـيــد ف ـي ــري ــر ،ال ـ ــذي أط ــاح
األميركي تينيز ساندجرين  )5-7( 6-7و.)3-7( 6-7
كما تخطى األ مـيــر كــي جــون إيسنر عقبة الفرنسي
أدر يـ ـ ـ ــان م ــا ن ــار يـ ـن ــو  3-6و  6-4و  .3-6و ب ــا ل ـم ـث ــل ف ــاز
األرجنتيني دييجو شفارتزمان ،المرشح الرابع ،على
الروماني ماريوس كوبيل  3-6و 6-4و.1-6
(إفي)
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 60سنة...
حرام يا جماعة!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

يــا عيني عـلــى الـهـنــد وبــاكـسـتــان .يا
عـيـنــي عـلــى الـخـيـبــة ال ـتــي هــم فـيـهــا .ما
ي ـح ــدث ه ــذه األي ـ ــام ه ـن ــاك يــذكــرنــا بما
كنا نسمعه عن حروب القبائل في شبه
الجزيرة العربية فيما بينها ،في سالف
األزمان ،بسبب خالفات على آبار المياه
أو الـمــراعــي ...تعتدي قبيلة على قبيلة
ً
أخرى ،فتقتل منها عددا من الشبان ،ثم
تحتفل بـ"إنجازاتها البطولية" ،عبر نظم
قصائد التفاخر ،على وقع االستعراض
بالسيوف والبنادق.
وفي صباح اليوم التالي ،وقبل زقزقة
العصافير ،وقبل أن تغني فيروز ،وقبل
أن تــولــد بـمـئــات الـسـنـيــن ،أو فــي حلكة
الليل ،تقوم مجموعة من شبان القبيلة
الثانية ،أي المعتدى عليها ،بالهجوم
ً
على القبيلة األول ــى وتقتل منها عــددا
أك ـب ــر م ــن ق ـتــاهــا ه ــي ،ق ـبــل أن تنطلق
حـ ـن ــاج ــر شـ ـع ــرائـ ـه ــا ب ـق ـص ــائ ــد ال ـف ـخــر
والـبـطــوالت ،وقبل أن يتالعب أبناؤها
بالسيوف والبنادق بين الصفوف.
وفــي صباح الـيــوم الــذي يليه ،أو في
لـيـلــة ذل ــك ال ـي ــوم ،ت ـقــوم الـقـبـيـلــة األول ــى
بالهجوم على القبيلة الثانية ،وهكذا
وهكذا وهكذا...
و ك ــان بــإ مـكــان القبيلتين العربيتين
الـتـحــالــف والـتـعــاضــد وت ـبــادل المنافع
واالس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخ ـي ــرات بالتنسيق
ـب ،ف ـت ـن ـمــو الـ ـتـ ـج ــارة بـيـنـهـمــا
وال ـت ــرت ـي ـ ُ
وتزدهر ،وتحقن دماء شبان القبيلتين،
وما إلى ذلك ...لكنه الجهل.
وما يحدث اآلن في شبه القارة الهندية
ً
مطابق تماما لما كــان يحدث في شبه
ال ـجــزيــرة ال ـعــرب ـيــة؛ الـقـبـيـلــة األول ـ ــى ،أو
الدولة األولى تقتل مجموعة من شبان
الدولة الثانية ،ثم تحتفل وتضرم النيران
وترقص حولها ،فتهجم القبيلة الثانية
في اليوم التالي وتثأر لضحاياها بقتل
عدد أكبر من الدولة األولــى ،ثم تحتفل
بالرقص والغناء ،وهكذا وهكذا وهكذا...
يـبــدو أن الــروزنــامــة توقفت فــي شبه
القارة الهندية منذ أربعمئة سنة وأكثر.

معالجة الجلطة الدماغية تبدأ من الجو
ع ـن ــدم ــا هـ ــرع كــري ـس ـت ـيــان م ـي ـج ــرالي ــن ،كـبـيــر
األط ـب ــاء فــي مستشفى ريـشـتــس دي ــر إيـ ــزار في
مـيــونـيــخ ،للهليكوبتر ،كــانــت كــل دقـيـقــة مهمة،
إذ أص ـي ـب ــت ام ـ ـ ــرأة ل ــم ت ـتـ ـج ــاوز  39ع ــام ــا ،فــي
مستشفى مدينة روزنـهــايــم ،على بعد نحو 70
كيلومترا من ميونيخ ،بسكتة دماغية شديدة،
"لقد أصيبت بشلل نصفي كامل ،كان من الواضح
أنه إذا لم نفعل شيئا فإن المخ سيتعطل بشكل
ال يمكن إصالحه".
واطلع اختصاصي األشعة العصبية بالفعل
على صور األشعة المقطعية المحوسبة الخاصة
بالمريضة ،وكان يعلم مكان التخثر في المخ.
ولم تمض سوى  35دقيقة على انطالق الطائرة
ال ـع ـمــوديــة م ــن مـيــونـيــخ ،حـتــى أص ـبــح الطبيب
ال ـج ــراح مـسـتـعــدا إلس ـعــاف الـمــريـضــة فــي غرفة
الـعـمـلـيــات بمستشفى روزن ـه ــاي ــم ،حـيــث كانت
المريضة بالفعل تحت تأثير التخدير ،مما يعني
أن باستطاعة الطبيب بدء الجراحة العاجلة.
ونجح الطبيب باستخدام قسطرة في استبعاد
الـتـخـثــر ال ــدم ــوي مــن مــخ الـمــريـضــة ،وع ــاد الــدم
للتدفق إلى المخ.
وك ــان ــت ه ــذه ال ـمــري ـضــة واحـ ـ ــدة م ــن ب ـيــن 60
مريضا حتى اآلن ،أسعفهم فريق السكتة الدماغية

ال ـطــائــر ،ال ـتــابــع لمستشفى ريـشـتــس دي ــر إزار
الجامعي ومستشفى ميونيخ هارالخينج.
ويطير هــؤالء األطـبــاء بمروحيتهم منذ عام
للمرضى بمستشفيات في مدن مجاورة بوالية
بافاريا.
وتبين التحليالت األولـيــة أن عملية اإلنـقــاذ

سرقة رأس رجل عمره  800سنة
سرق مخربو قبور رأس جثة
محنطة تعود إلى  800عام تعرف
بـ "الصليبي" من ســرداب كنيسة
في دبلن.
وقــال ديفيد بيربوينت كاهن
كنيسة ســانــت مـيـشــان أم ــس إن
ا ل ــرأس يمكن أن يتحلل بسرعة
ب ـم ـجــرد ت ـعــرضــه ل ـل ـهــواء الـطـلــق
ً
ودعــا إلى إعادته بسرعة ،مبينا
ً
أن اللصوص كسروا أيضا "عظام

وجـلــد" جثمان راهـبــة يـعــود إلى
ً
 400سـ ـن ــة .وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن د ل ـي ــا
ً
سـيــاحـيــا أبـلـغــه األم ــر ف ـنــزل إلــى
ً
ً
السرداب ليكتشف "منظرا مروعا"،
في "واحدة من تلك الفظائع التي
ال تــوصــف وال ـت ــي تـسـمــع عنها،
ولسوء حظي ُ
كنت أول من رآها"،
ً
واص ـف ــا ال ـســرقــة بــأنـهــا "خ ـســارة
كبيرة للرعية والمدينة وللبالد".
وق ـ ـ ــال أس ـ ـقـ ــف دب ـ ـلـ ــن م ــاي ـك ــل

استغرقت  56دقيقة في المتوسط منذ انطالق
عملية اإلنقاذ وبــدء التشخيص وحتى التدخل
ال ـ ـجـ ــراحـ ــي ،فـ ــي حـ ـي ــن أنـ ـ ــه إذا نـ ـق ــل ال ـم ــرض ــى
لــاخ ـت ـصــاص ـي ـيــن ف ــي م ـي ــون ـي ــخ ف ـ ــإن الـعـمـلـيــة
تستغرق  166دقيقة في المتوسط.
(د ب أ)

عبدالمحسن جمعة

دخلت متجره في قلب العاصمة  -شارع فهد السالم،
في ليلة باردة من ليالي فبراير ،شهر األفراح واألعياد
ً
في الكويت ،كان مبتسما ،ويظهر عليه مظهر الوقار،
وترتسم على مالمح وجهه مظاهر السنين الطويلة
التي َّ
مرت عليه ،والتي ربما جاوزت خمسة وثمانين
ً
عــامــا ،كما أن دي ـكــورات متجره تعكس ثقل السنين
عليها.
أشـ ــار ألح ــد عـمــالــه ب ــأن يـنـجــز حــاجـتــي بــالــورشــة
الصغيرة الملحقة بمتجره ،وجلست أنتظر على مقعد
صغير بجانبه ،ال أعرف كيف بدأ الحوار بيننا ،لكن
في جزء منه َّ
تطرق للشكوى من حال الركود واإلهمال
لـشــارع فهد السالم ،وتــزاحــم الباصات فيه ،وإهمال
بعض بناياته ،ورغم ذلك فإن أسعار إيجارات المحالت
فيه ترتفع بشكل كبير ،مما يهدد أصحاب التجارة
والمهن ،والذين غادر معظمهم المكان.
ذلــك الـحــوار أعــاد ذكــريــاتــه ،فذكر لــي أنــه دخــل هذا
ال ـب ـلــد الـجـمـيــل وال ـم ـع ـط ــاء ،ك ـمــا يـسـمـيــه ،ف ــي يـنــايــر
 ،1959وبدأ مشوار كفاحه ،الذي جعله فيما بعد رجل
ً
َّ
عال من العلم
أعمال ،وربى أبناء وبنات على مستوى ٍ
والكفاءة ،لكن الشيء الغريب أن هذا الرجل بعد ستين
ً
عاما قضاها في الكويت ال يستطيع أن يكفل نفسه،
ً
والبد أن يكون موظفا في شركة ليحصل على اإلقامة!
وأنـ ـ ــا أس ـت ـم ــع إل ـ ــى وصـ ـف ــه ل ـل ـكــويــت ال ـق ــدي ـم ــة فــي
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أحسست
بعبق أهلنا وكبارنا الذين رحلوا عنا ،فكيف يعامل
مثله بهذا الشكل؟! بل المطلوب أن يكرم ،ألن إخواننا
العرب الذين شاركوا في خلق المهن والحرف العصرية
بــال ـكــويــت ه ــم جـ ــزء أس ـ ــاس م ــن ال ـن ـه ـضــة الـكــويـتـيــة
الحديثة.
لــذلــك أتمنى أن تتم مراجعة قــانــون اإلقــامــة ،الــذي
حذفت منه مــادة كانت تسمح لبعض رجــال األعمال
والـمـقـيـمـيــن ل ـمــدة طــويـلــة فــي الـبـلــد بـكـفــالــة أنفسهم
بضمان مصالحهم ومتاجرهم ،وأن نكون ،كعهدنا
ككويتيين ،أوفياء ومحبين لجميع َمــن عــاش وعمل
معنا ،ففي الغرب تكرم البلديات المحلية أو الغرف
التجارية والصناعية َمن يعيش ضمن محيطها من
كبار السن الذين قاموا بخدمة المجتمع مهما كانت
ً
جنسيتهم ،وبالطبع هــذا األمــر يتم غالبا هناك ،ألن
الشخص يدفع الضريبة ،فيساهم في تطوير مجتمعه
وبلده ككل ،أما في الكويت ،فال توجد عندنا ضرائب،
لكننا من الناحية اإلنسانية التي ُجبلنا عليها علينا
أن نكرم من عاش معنا هذه السنين الطويلة وأصبح
ً
جزءا من مجتمعنا.

أم وابنتها تقتالن أفراد عائلتهما
وجـهــت إلــى أم وابنتها فــي واليــة بنسلفانيا
األميركية اتهامات قضائية بقتل خمسة أفراد من
عائلتهما ،بينهم ثالثة أطفال ،في مجزرة أرادتا
تمريرها على أنها انتحار جماعي.
ووقعت المأساة في شقة في مدينة موريسفيل
الـتــي تضم أقــل مــن عـشــرة آالف نسمة على بعد
حوالي مئة كيلومتر جنوب نيويورك.
وق ــد وج ــه إل ــى كــل مــن األم شــانــا دي ـكــري (45
عاما) وابنتها دومينيك ديكري ( 19عاما) خمس
تهم بالقتل العمد وتشكيل عصابة أشــرار ،على

جاكسون" :أناشد المسؤولين (عن
هذه السرقة) مراجعة ضمائرهم
وإعادة الرأس إلى مكانه".
وي ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأس
اس ـ ــم "ال ـص ـل ـي ـب ــي" ألن صــاح ـبــه
توفي خــال مشاركته فــي حملة
للسيطرة على مدينة القدس أو
بعدها بوقت قليل ،وبسبب طوله،
كسرت ِرج ــاه وطويتا لتناسبا
النعش في السرداب( .أ ف ب)

ما ورد في بيان المدعي العام في منطقة باكس
التي تتبع لها موريسفيل.
وتتهم المرأتان بقتل ولدين لشانا ديكري هما
ابنة في الخامسة والعشرين من العمر وابن في
الثالثة عشرة ،فضال عن شقيقة شانا البالغة 42
عاما وابنتيها التوأمين البالغتين تسع سنوات.
وعثر على الجثث االثنين الماضي خالل زيارة
قامت بها عناصر من هيئة الخدمات االجتماعية
إلى الشقة التي كانت تقطن فيها العائلة.
(أ ف ب)

وفيات

شتاء بريطانيا الدافئ يحرق «بريتها»

محمد أحمد عبدالنبي جعفر

 60عاما ،شيع ،الرجال :حسينية البلوش ،الجابرية ،النساء:
ً
حـسـيـنـيــة أم ال ـب ـن ـيــن ،الــرم ـي ـث ـيــة (ال ـ ـعـ ــزاء عـ ـص ــرا فـ ـق ــط) ،ت:
66601986

فاطمة غريب غلوم شهاب

أرملة رجب فرج عيسى
 79عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد الوزان ،غرب مشرف ،النساء:
الرميثية ،ق ،2شارع جمعان الحريتي ،جادة  ،20م ،4حسينية
ً
أم خالد (العزاء عصرا فقط) ،ت25657880 ،98020304 :

حطاب نافل حطاب الهيفي

 63عاما ،شيع ،الرحاب ،ق ،2ش ،102م ،24ت99970366 :

فاطمة تاج الدين طالب عبدالكريم الكندري

أرملة علي محمد الكندري
 83عاما ،شيعت ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،ق ،4ش،40
م ،10النساء :النزهة ،ق ،2ش ،21م ،4ت96969926 ،66657117 :

حصة سليمان الغصوني

أرملة صالح مهدي صالح الغيص
 88عــامــا ،تشيع الـيــوم بعد صــاة الـعـصــر ،الــرجــال :كيفان،
ق ،4شــارع عــرفــات ،م ،51الـنـســاء :كيفان ،ق ،7ش ،72م ،3ت:
91111551

مواعيد الصالة
كافح رجال اإلطفاء إلخماد سلسلة
م ــن ال ـحــرائــق الـهــائـلــة ف ــي بــريـطــانـيــا
أم ـ ـ ــس ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا ح ــري ــق ك ـب ـي ــر فــي
م ـســاحــة ك ـب ـيــرة م ــن األرض الـخــالـيــة
خـ ـ ـ ــارج م ــديـ ـن ــة م ــان ـش ـس ـت ــر ب ـش ـمــال
إن ـك ـل ـت ــرا ،ح ـي ــث ت ـش ـهــد الـ ـب ــاد أك ـثــر
ً
فصول الشتاء دفئا على اإلطالق.
وب ـ ـ ــدأ الـ ـح ــري ــق فـ ــي م ـن ـط ـقــة ت ــال

سادلويرث مور ،وهي مقصد معروف
لهواة المشي ،وامتد الحريق بعد ذلك
إلى منطقة تبلغ مساحتها نحو 1.5
كيلومتر مربع.
ٌ
شهود الوضع بـ "الكارثي"،
ووصف
إذ شوهدت ألسنة لهب كبيرة تتصاعد
من جانب التل.
وق ـ ــال ـ ــت ل ـ ـ ـ ــورا ب ـ ــوك ـ ــوك مـ ـس ــؤول ــة

الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة إطـ ـ ـف ـ ــاء غ ــرب
يوركشاير لهيئة اإلذاعــة البريطانية
(ب ــي ب ــي س ــي) ،أم ــس ،إن ــه "واحـ ــد من
أك ـبــر ح ــرائ ــق ال ـم ـنــاطــق ال ـبــريــة الـتــي
واجهناها".
وحــاولــت خمسة من أطقم اإلطفاء
ووحدتان متخصصتان في مكافحة
حرائق المناطق البرية إخماد الحريق،

ولــم تــرد تـقــاريــر عــن أي إصــابــات ،أو
يصدر أي تعليق من مسؤولي اإلطفاء
عن سبب اندالع الحريق.
ويأتي هذا الحريق بعدما شهدت
بــري ـطــان ـيــا أع ـل ــى درج ـ ــة حـ ـ ــرارة منذ
بداية الشتاء ،وسجلت درجة الحرارة
في كيو جاردنز في لندن  21.2درجة
مئوية.

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 :

وفي الصيف الماضي اندلع حريق
فــي ســادلــويــرث مــور استدعى تدخل
الجيش ،واستغرق إخـمــاده أكثر من
ثالثة أسابيع.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:57

العظمى 23

الشروق

06:16

الصغرى 10

الظهر

12:01

العصر

03:18

المغرب

05:46

العشاء

07:03

التوزيع:

ً
أعلى مد  07:35صب ــاحـ ـ ــا
 05:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  12:57صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:12ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

