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تقرير اقتصاديا الخرافي: «زين» حققت أداًء 

 في ٢٠١٨ بفضل التركيز 
ً
استثنائيا

على مجاالت النمو المربحة
«مهندسي البترول»... بين اختالل 

المعالجة وتحدي سوق العمل 

السوق األول يتجاوز 
٥٨٠٠ نقطة... والسيولة 

٣٣ مليون دينار 

أكــد وزيــر الخارجية األميركي 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــو أن اسـ ــيــ ــبــ ــومــ ــك بــ ــ ــايــ ــ مــ
ــات الــخــلــيــجــيــة لــيــس في  الـــخـــالفـ
مصلحة دول المنطقة والــعــالــم، 
 على ضرورة حلها بأسرع 

ً
مشددا

ــــي مـــواجـــهـــة  ــــاون فـ ــعـ ــ ــتـ ــ وقـــــــت، والـ
التهديدات المشتركة في المنطقة.
وأشـــاد بومبيو، خــالل مؤتمر 
صحافي عقده أمــس فــي الكويت 
مــــع نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الخارجية الشيخ صباح الخالد، 
بالمبادرات الكويتية ودورها فيما 
يتعلق بــقــضــايــا الــيــمــن وســوريــة 
 قيادة سمو أمير 

ً
والعراق، مثمنا

ــاح األحـــمـــد  ــبــ ــــالد الـــشـــيـــخ صــ ــبـ ــ الـ
للقضايا اإلنسانية في المنطقة.

من جهته، أعرب الشيخ صباح 

الخالد عن تقديره للدور األميركي 
ــل إيــــجــــاد حــــل لــلــخــالفــات  ــ مــــن أجـ
ــيــــة، ودعــــــــــم الــــــواليــــــات  ــلــــيــــجــ الــــخــ
الــمــتــحــدة لــمــســاعــي ســمــو األمــيــر 
 
ً
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، مــؤكــدا
ــل عــــن اســـتـــكـــمـــال تــلــك  ــديـ ــه ال بـ ــ أنـ

المساعي.
ـــ «صــفــقــة  ــ ــعــــرف بـ ــا يــ ــ وحـــــــول مـ
القرن»، قال الخالد إنه تحدث مع 
وزيــر الخارجية األمــيــركــي بشأن 
: «نــحــن 

ً
ــذا الــــمــــوضــــوع، مـــعـــقـــبـــا ــ هـ

نــثــق بـــأن واشــنــطــن لــديــهــا أفــكــار 
لمواصلة عملية الــســالم، ووضــع 
خطة تأخذ بعين االعتبار وضع 
ــح األطــــــــراف  ــالــ ــة، ومــــصــ ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ الـ

المختلفة في هذه القضية».

يوسف العبدالله

 الروضان على طريق 
«الثقة» واتهام «نيران 

صديقة» بالتحريض ضده

النواب يغيبون 
عن «إصالح الطرق 

وتطاير الحصى»!
ــــس األول  ــاء أمــ ــت تــــوالــــت مــــســ ــ فــــي وقــ
تصريحات بتجديد الثقة في وزير التجارة 
والــصــنــاعــة خـــالـــد الــــروضــــان، وجــــه عــدد 
مــن الــنــواب سهام االنــتــقــاد إلــى الحكومة 
باعتبار أن أحد وزرائها يحرض النواب 

على زميله الروضان.
 
ً
ــرا وقــــال الــنــائــب مــحــمــد هــايــف إن وزيــ

» حرض على الروضان في الجلسة، 
ً
«قديما

 فــي االستجواب 
ً
و«الــحــكــومــة كــانــت طــرفــا

 على ذلك بتركيبة 
ً
وزجت به»، مستشهدا

طالبي طرح الثقة. 
واتفق معه النائب عبدالوهاب البابطين 
 فــي الــحــكــومــة أطلق 

ً
ــرا ــ الـــذي ذكـــر أن «وزيـ

نيرانه من وراء ساتر لإلطاحة بزميله»، 
 على أنه لن يقبل أن يكون «حطبة 

ً
مشددا

دامــة» بيد تاجر يريد أن ينتقم 

خلت قاعة عبدالله السالم من النواب 
في أثناء استعراض وزيرة األشغال العامة 
وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون اإلســكــان د. جنان 
بوشهري إجراءات تنفيذ إصالحات الطرق 
المقرر انطالقها مطلع أبريل المقبل، إذ لم 

 من أصل ٤٩.
ً
يحضر سوى ١٦ نائبا

وخالل االستعراض، قالت بوشهري إن 
ات اشتملت على فحص مصانع  اإلجـــراء
األســـفـــلـــت فــــي الـــكـــويـــت مــــن جــــانــــب فـــرق 
الرقابة المشكلة في «األشغال»، الفتة إلى 
أن الوزارة سلمت للمصانع متطلبات فنية 
لــبــدء إنــتــاج الخلطة المحسنة، «وسيتم 

استبعاد أي مصنع ال يلتزم بها».
وذكرت أنه تم إرسال عينه من البتومين 
الــكــويــتــي إلـــى مــخــتــبــرات دولـــيـــة، وكــانــت 

النتائج إيجابية، إذ تبين خلو 
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«بريكست» خارج مجلس العموم في لندن أمس (أ ف ب) مؤيد لـ

ًالخرافي: «زين» حققت أداًءالخرافي: «زين» حققت أداء

 بفضل التركيز 

12

الخالد وبومبيو خالل المؤتمر الصحافي أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

ــم فــي  ــاكـ شـــهـــد الـــتـــحـــالـــف الـــحـ
، بعدما 

ً
 كــبــيــرا

ً
الــجــزائــر تــصــدعــا

انتقد ثاني أكبر حزب به مساعي 
ــزيــــز  ــعــ ــدالــ ــبــ ـــاء الـــــرئـــــيـــــس عــ ـــ ــقـ ـــ إبــ
بوتفليقة فــي السلطة، فــي وقت 
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــهــ ــبــ حــــــــذر حــــــــزب جــ
الحاكم من أن أي فــراغ في قيادة 
مــؤســســات الـــدولـــة ســـيـــؤدي إلــى 
الفوضى، بعد إرجاء االنتخابات 

الرئاسية ألجل غير مسمى.
وقـــبـــل 5 أســـابـــيـــع مـــن انــتــهــاء 
العهدة الرابعة للرئيس المعتل 
ــارز  ــ ــبـ ــ ، أكـــــــد الــــعــــضــــو الـ

ً
صــــحــــيــــا

ــة الـــتـــحـــريـــر» حــســيــن  ــهـ ــبـ فــــي «جـ
خــلــدون، فــي تصريحات لإلذاعة 
الـــرســـمـــيـــة، تــــخــــوف الــــحــــزب مــن 
حــدوث فوضى إذا دخلت البالد 
 أن حزبه 

ً
، موضحا

ً
 رئاسيا

ً
فراغا

«ينتظر تعليمات التخاذ القرار 
الصائب» بعدما شهد اجتماعه 

ــــس خــــالفــــات كــبــيــرة  أمــ

0707
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● فهد التركي ومحيي 
        عامر وعلي الصنيدح

في جلسته التكميلية أمــس، أقــر مجلس 
األمـــة تــقــاريــر لجنة الــمــيــزانــيــات والــحــســاب 
الختامي بشأن فتح اعتماد إضافي للسنة 
المالية الحالية، لميزانيات عدة وزارات بواقع 
 
ً
320 مليون دينار لوزارة الصحة، و53 مليونا

 
ً
لـ"التعليم العالي" مخصصة لالبتعاث، فضال
عن 900 مليون لوزارة النفط، على أن تؤخذ 

تلك المبالغ من االحتياطي العام للدولة.
 وقـــــــرر الـــمـــجـــلـــس ســـحـــب تـــقـــريـــر لــجــنــة 
الشباب والــريــاضــة بــشــأن تطوير الرياضة 
والخصخصة واالحتراف لمزيد من الدراسة، 
فــي حــيــن وافــــق عــلــى تــعــديــل قــانــون الهيئة 
العامة للغذاء في مداولته الثانية، وأحاله 

إلى الحكومة. 
كما أقر اعتماد تقديرات توجيه النفقات 
الرأسمالية بالباب الثاني، والمتعلق بشراء 
األصـــــــول غـــيـــر الـــمـــتـــداولـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
2020/2019 بمبلغ 3.271.687.000 ديــنــار، 
وهـــو مــا عــقــب عليه وزيـــر الــمــالــيــة د. نايف 
الحجرف بــأن هــذه هــي السنة الثالثة التي 
تــشــهــد إنــجــاز مــبــالــغ الــمــشــاريــع اإلنــشــائــيــة 

والصيانة.

تقرير اقتصادي

«مهندسي البترول»... بين اختالل 
المعالجة وتحدي سوق العمل 

03

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، تأجيل خروج 
بالدها من االتحاد األوروبي إلى آخر يونيو المقبل، وذلك بعد فشلها 

في الحصول على تصديق البرلمان على اتفاق االنفصال. 
وبعد نحو ثالث سنوات من تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج 
من االتحاد، ما زال الساسة البريطانيون يتجادلون بشأن كيف ومتى، 

بل، وما إذا كانت بالدهم، خامس أكبر اقتصاد في العالم، 
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سلة أخبار

األمير للمحافظين: بذل الجهود لدعم الوطن

ولي العهد: االرتقاء بالممارسة 
البرلمانية يحقق التقدم لوطننا

ً
 صينيا

ً
النائب األول استقبل علي الغانم ومسؤوال

استقباالت رئيس مجلس الوزراء

استقبل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد.

واستقبل سموه رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم، حيث قدم 
لسموه العضوين الجديدين النائبين بدر المال وعبدالله الكندري، 
وذلك بمناسبة فوزهما باالنتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية 

والثالثة.
وهنأ سموه النائبين وزودهما بتوجيهاته السامية ببذل الجهد 
والسعي في خدمة الوطن والمواطنين، ووضــع المصلحة العامة 
نصب أعينهما، لما يعود بالخير على الجميع، متمنيا سموه لهما 

كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز، واإلسهام في رفعته.
واستقبل سموه كذلك رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر 
المبارك، ثم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح، حيث قدم لسموه محافظ حولي الفريق أول م. 
الشيخ أحمد النواف، ومحافظ األحمدي الشيخ فواز الخالدـ ومحافظ 
العاصمة الشيخ طــالل الخالد، ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل 
الحمود، ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف، ومحافظ مبارك الكبير 

محمود بوشهري، وذلك بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة.
وزود سموه المحافظين بتوجيهاته السامية، وحثهم على العمل 
المستمر، وبذل المزيد من الجهود لدعم ما فيه خير ومصلحة الوطن 

والمواطنين.
كما استقبل سموه وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والــمــاء د. خالد 
الفاضل، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، والوفد المرافق وذلك 

بمناسبة زيارته للبالد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، بقصر بيان أمس، 
رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم، حيث قــدم إلــى سموه النائبين 
بدر المال وعبدالله الكندري، وذلك بمناسبة فوزهما في االنتخابات 

التكميلية بالدائرتين الثانية والثالثة.
 عن تمنياته لهما بالتوفيق والسداد 

ً
وهنأ سموه النائبين، معربا

في أداء مهامهما التشريعية والرقابية مع زمالئهما في المجلس، 
واالرتقاء بالممارسة البرلمانية "بما يحقق التقدم والنماء لوطننا 

العزيز، وتحقيق تطلعات شعبنا الكريم".
واستقبل سموه، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، 

ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح، حيث قدم لسموه محافظ حولي الفريق 
أول م. الشيخ أحمد النواف، ومحافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد، 
ومحافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد، ومحافظ الفروانية الشيخ 
فيصل الحمود، ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف، ومحافظ مبارك 
الكبير محمود بوشهري، وذلــك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم 

الجديدة.
وهنأ سموه المحافظين على هذه الثقة التي أوكلت إليهم، معربا عن 
تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، "والعمل على ضرورة 
تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المستمر معهم والمساهمة 

في دفع عجلة التنمية والبناء بوطننا الغالي".

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد في مكتبه بقصر بيان أمس، رئيس غرفة التجارة 
والصناعة علي الغانم والوفد المرافق له، وتم خالل اللقاء مناقشة أهم 
األمور والموضوعات ذات االهتمام المشترك وبحث الجوانب المتعلقة 

ضمن محور الزيارة .
واستقبل النائب األول نائب وزير هيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا 
والصناعة للدفاع الوطني في الصين شيوي تشان بينسيزور والوفد 
المرافق لــه، وذلــك بمناسبة زيــارتــه للبالد، وتــم خــالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ومناقشة أهم األمور والموضوعات ذات االهتمام 

المشترك بين البلدين الصديقين.

ــبــــل رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــقــ ــتــ اســ
ــيـــخ جــابــر  ــمـــو الـــشـ الــــــــــــوزراء سـ
الــمــبــارك، فــي قصر بــيــان أمــس، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون مجلس 
الــوزراء أنس الصالح، الذي قدم 
لسموه محافظ حــولــي الفريق 
ــيــــخ أحـــمـــد  أول مـــتـــقـــاعـــد الــــشــ
ــافـــظ األحـــمـــدي  الـــــنـــــواف، ومـــحـ
الشيخ فـــواز الــخــالــد، ومحافظ 
العاصمة الشيخ طــالل الخالد، 
ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل 
الحمود، ومحافظ الجهراء ناصر 
الحجرف، ومحافظ مبارك الكبير 
اللواء متقاعد محمود بوشهري، 
بمناسبة تعيينهم في مناصبهم 

الجديدة.
وقد هنأهم سموه على الثقة 
ــاحـــب الــســمــو،  الـــغـــالـــيـــة مــــن صـ
 أنها وســام شــرف عظيم 

ً
مؤكدا

ودافـــــع كــبــيــر لــمــزيــد مـــن العمل 
واالجتهاد.

ــال ســـمـــوه، إن للمحافظ  ــ وقـ
 فــي اإلشـــــراف على 

ً
 كــبــيــرا

ً
دورا

تنفيذ سياسة الدولة ومتابعة 
مشروعات خطة التنمية في إطار 

 إلــى ضــرورة 
ً
محافظته، مشيرا

التنسيق مــع مختلف الجهات 
الــحــكــومــيــة لــتــحــقــيــق النهضة 
المنشودة والوقوف على حاجات 

المواطنين والتماس مطالبهم.
واستقبل المبارك وبحضور 
ــر الــكــهــربــاء  ــ ــ ــر الـــنـــفـــط وزيـ ــ ــ وزيـ
والماء د. خالد الفاضل في قصر 
بيان وزير الكهرباء بجمهورية 
العراق الشقيق د. لؤي الخطيب 
والوفد المرافق له وذلك بمناسبة 

زيارته للبالد.

األمير يبحث مع بومبيو العالقات والتطورات اإلقليمية
• الخالد: ال بديل عن استمرار وساطة الكويت لحل الخالف الخليجي

• «صداقة واشنطن للكثير من الدول ستقود إلى نهاية مقبولة لعملية السالم»
استقبل صاحب السمو أمير 
ــبـــالد الــشــيــخ صـــبـــاح األحـــمـــد،  الـ
بقصر بيان أمس، بحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية الشيخ صباح الخالد، 
ووزير خارجية الواليات المتحدة 
األميركية مايكل بومبيو والوفد 
المرافق، بمناسبة زيارته للبالد، 
حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس 
األميركي دونالد ترامب وتمنياته 
لصاحب السمو بموفور الصحة 
والعافية، ولشعب الكويت بدوام 

التقدم والتطور.
ــوه تـــحـــيـــاتـــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ وحـــــمـــــلـــــه سـ
وتــــــقــــــديــــــره لــــلــــرئــــيــــس تـــــرامـــــب 
ــه بـــــــــدوام الــصــحــة  ــ وتـــمـــنـــيـــاتـــه لـ
والــــعــــافــــيــــة، ولـــشـــعـــب الــــواليــــات 
الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة الــصــديــقــة 

المزيد من التقدم واالزدهار.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ هـــــــــــــذا، وتـــــــــــم خـــــــــــالل الـ
استعراض العالقات التاريخية 
المميزة بين الكويت والواليات 
المتحدة األميركية الصديقة في 
جميع المجاالت، بما يعكس عمق 
العالقات الراسخة بين الشعبين 
الصديقين، كما تم التطرق إلى 
القضايا ذات االهتمام المشترك، 
ــاع في  ــ وآخــــر مــســتــجــدات األوضـ

المنطقة.

مباحثات ومؤتمر

وأجـــرى نائب رئيس مجلس 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــــــــــــــــــوزراء وزيـــــــــــــر الـ
وبومبيو جلسة مباحثات، عقدا 
فـــي خــتــامــهــا مــؤتــمــرا صحافيا 
مشتركا، قال الخالد خالله، إننا 
"نقدر جهود الــواليــات المتحدة 
فـــي ايـــجـــاد حـــل إلنـــهـــاء الــخــالف 
الخليجي، ودعمها الكامل لجهود 
الوساطة التي يقودها صاحب 
ــــالد لــتــقــريــب  ــبـ ــ ــر الـ ــيــ الـــســـمـــو أمــ
وجهات النظر"، مضيفا: "نعتقد 
أن هذا المسعى سيتواصل؛ حيث 
ال يوجد أي بديل اال استكمال هذا 

المسعى".
وقال "تشرفنا والوزير بومبيو 
بلقاء صاحب السمو أمير البالد، 
حيث استمعنا لتوجيهات سموه 
الحكيمة، ولنصائحه السديدة 
حول عدد من القضايا اإلقليمية 
والدولية، وإلــى كل ما من شأنه 
تعزيز العالقات المشتركة بين 
البلدين"، واصفا زيــارة بومبيو 
بــأنــهــا "بــالــغــة األهــمــيــة" لكونها 
األولى لوزير خارجية أميركي في 
إطــار عقد الحوار االستراتيجي 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، كما 
أنــــهــــا تــــأتــــي فــــي ظــــل مــتــغــيــرات 
دولية وظروف وتطورات إقليمية 

حرجة.

«صفقة القرن»

وردا عــلــى ســــؤال حـــول مــدى 
رغــــبــــة الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
دعــم مجلس التعاون الخليجي 
لــخــطــة الــــســــالم الــــقــــادمــــة، أو ما 
يعرف بـ"صفقة القرن"، قال الخالد 
"تــحــدثــنــا مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
األمــيــركــي حــول هــذا الموضوع، 
ــــي أن واشـــنـــطـــن  ــن نـــثـــق فـ ــحــ ونــ
ــار لــمــواصــلــة عملية  ــكـ لــديــهــا أفـ
السالم، ووضع خطة تأخذ بعين 
االعــتــبــار الـــوضـــع فـــي المنطقة، 

ومصالح األطراف المختلفة في 
هــــذه الـــقـــضـــيـــة"، مــشــيــرا إلــــى أن 
صداقة الواليات المتحدة للكثير 
ـــن الــــــــدول ســـتـــقـــود الـــــى وضـــع  مـ
نهاية مقبولة لألطراف جميعا، 
للوصول إلــى حل سياسي طال 

انتظاره.
وتـــابـــع الــخــالــد، إنــنــا "عــقــدنــا 
جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات ثـــنـــائـــيـــة مــع 
ــة األمــــيــــركــــي،  ــيــ ــارجــ ــخــ وزيـــــــــر الــ
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ ــا فـــيـــهـــا ســ ــنــ ــاولــ ــنــ تــ
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة، ومــنــاقــشــة 
ــم الـــمـــســـتـــجـــدات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــ أهـ
والدولية والقضايا ذات االهتمام 
الــمــشــتــرك"، مــســتــطــردا: "كــمــا أن 
األزمة اليمنية كانت حاضرة في 
مباحثاتنا، متشاطرين الــرؤى 
بأهمية وضــرورة الحل السلمي 
 للمرجعيات الثالث المتفق 

ً
وفقا

عليها، وهي المبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني، وقرارات مجلس 
االمن ذات الصلة، بما فيها القرار 

."2216

العالقات الخليجية اإليرانية 

وتــــابــــع: كــمــا بــحــثــنــا الــوضــع 
في سورية، والمأساة اإلنسانية 
التي يمر بها الشعب الــســوري، 
وضـــــرورة بــســط الــســالم واألمـــن 
ــة، وفــق  ــقــــرار فـــي ســــوريــ ــتــ واالســ
المرجعيات الدولية ذات الصلة، 
ــات  ــعــــالقــ ــا: "تــــنــــاولــــنــــا الــ ــ ــ ــردفـ ــ ــ مـ
الــخــلــيــجــيــة اإليــــرانــــيــــة، وجــهــود 
الــــبــــلــــديــــن فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
اإلرهاب، وتطورات مسيرة السالم 
في الشرق األوسط، وأكدنا أهمية 
مواصلة التنسيق بين البلدين 
ــال تــلــك  ــيــ ــــي مـــجـــلـــس األمـــــــن حــ فـ

القضايا".
وقـــــــال إن "الــــــوزيــــــر بــومــبــيــو 
يــــــــــتــــــــــرأس وفــــــــــــــد بـــــــــــــــــالده إلـــــــى 
اجتماعات الدورة الثالثة للحوار 
االســتــراتــيــجــي، ولــديــنــا أجــنــدة 
زاخــــــــــرة بـــالـــمـــواضـــيـــع الــمــهــمــة 
ــتــــم بـــحـــثـــهـــا بـــمـــشـــاركـــة  الــــتــــي يــ
23 جــهــة حــكــومــيــة، وبــحــضــور 
70 مــــــــن كــــــبــــــار الــــمــــســــؤولــــيــــن 
والــمــخــتــصــيــن فـــي الــبــلــديــن في 
مجاالت متعددة كالدفاع واألمن 
واالقتصاد والتعليم والجمارك 
والــطــيــران الــمــدنــي"، مشيرا إلى 
أن مــجــمــوعــات الــعــمــل المنبثقة 
عن الــحــوار االستراتيجي، التي 
تضم مسؤولين من كال البلدين 
ــتــــابــــعــــة تــــطــــويــــر الـــقـــضـــايـــا  لــــمــ
الــثــنــائــيــة، عــمــلــت طـــــوال الــســنــة 

الماضية دون توقف.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــــــــرب وزيــــــــر 
الخارجية األميركي عن سعادته 
بزيارة الكويت؛ حيث إنها األولى 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ أن تــولــى مهام 
ــارة  ــزيــ مـــنـــصـــبـــه، مـــشـــيـــرا إلـــــى الــ
التاريخية لصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد، التي 
وصــفــهــا بـــ"الــمــؤثــرة" فــي تــاريــخ 

العالقات الثنائية.
ــؤال حـــول مــدى   عــلــى ســ

ً
وردا

رغبة الواليات المتحدة في دعم 
مجلس التعاون الخليجي لخطة 
الـــســـالم الـــقـــادمـــة، أو مـــا يــعــرف 
بـ"صفقة الــقــرن" ووضــع القدس، 
والسياسة األميركية نحو الصفة 
الغربية والجوالن، وما إذا كانت 
تعتبرهما منطقتي محتلتين، 
قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
"ال يوجد أي تغيير في السياسة 

األميركية فيما طرحت".
 على سؤال حول زيارته 

ً
وردا

لقطر في يناير، وإذا كان تم بحث 
سبل حل األزمــة الخليجية على 
جــــدول مــبــاحــثــاتــه فـــي الــكــويــت، 
قـــــال بـــومـــبـــيـــو "تـــحـــدثـــنـــا كــثــيــرا 
بالتفصيل عن األزمة الخليجية، 
ــا لــيــســت في  واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى أنـــهـ
مـــصـــلـــحـــة الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، 
ونــحــتــاج إلـــى أن نعمل مــع دول 
الـــخـــلـــيـــج لــحــلــهــا بــــأســــرع وقـــت 
مــمــكــن، ونـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــة 
التهديدات المشتركة في المنطقة، 
ســواء كانت من قبل (داعــش)، أو 
إيـــران"، مشددا على ان الواليات 
الــمــتــحــدة قـــوى لــلــخــيــر فـــي هــذه 

المنطقة.
وحول التقارير التي تصدرها 

الخارجية األميركية، واالنتقادات 
ــال  ــكـــويـــت، قـ ــلـ ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا لـ الــ
بــومــبــيــو "لـــســـت مــتــأكــدا عـــن أي 
تــقــاريــر تـــم نــشــرهــا، وإذا كــانــت 
الــخــاصــة بــحــقــوق االنـــســـان، فــإن 
هـــذا التقرير يــكــون على أســاس 
الحقائق، والمخاوف المطروحة 
بشأن حقوق االنسان، ونأمل أن 
ــــدول بتحسين سجلها  تــقــوم الـ
في هذا الخصوص، ونحاول مع 

الكويت أن نجد حال".
ــد الــــعــــراقــــي،  ــيـ ــعـ وعــــلــــى الـــصـ
أوضـــــــح بـــومـــبـــيـــو أن واشـــنـــطـــن 
ــراق عـــلـــى تــحــســيــن  ــ ــعـ ــ تــشــجــع الـ

عالقاته مع الكويت.

الحوار االستراتيجي

ــو قـــــائـــــال  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــومــ ــ وتــــــــــابــــــــــع بــ
"استخدمنا الحوار االستراتيجي 
ــه الـــــثـــــالـــــثـــــة، لــــدعــــم  ــ ــتـ ــ ــولـ ــ فـــــــي جـ
ــنــــاحــــي  وتــــــعــــــزيــــــز مــــخــــتــــلــــف مــ
الــعــالقــات الــثــنــائــيــة السياسية، 
ــة،  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والــ
والــتــعــلــيــمــيــة، واألمــنــيــة، واألمـــن 
السيبراني"، الفتا إلى أن العالقات 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــديــــن عــ ــلــ ــبــ ــن الــ ــيــ بــ
الدفاع متميزة؛ حيث تستضيف 
الــــكــــويــــت االالف مـــــن الـــجـــنـــود 
األمــيــركــيــيــن عــلــى أرضـــهـــا، مما 
يعكس قــوة الــتــعــاون العسكري 
المثمر والمتميز بين البلدين، 
مــشــددا على "أن الــكــويــت شريك 
استراتيجي للواليات المتحدة 
في مواجهة االرهــاب، في إشارة 
إلى ما يسمى بتنظيم (داعش)".

ــر بـــومـــبـــيـــو،  ــ ــــوزيــ وأضـــــــــاف الــ

ــال األمــــن  ــاون فــــي مــــجــ ــعــ ــتــ أن الــ
السيبراني، أضحى ضرورة ملحة 
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات االقليمية 
والــــدولــــيــــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى الـــتـــزام 
الواليات المتحدة بأمن الكويت 

وسالمة أراضيها.

مبادرات الكويت

ــمــــبــــادرات الــكــويــت  وأشــــــــاد بــ
الـــقـــويـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا 
الــمــنــطــقــة فـــي الــيــمــن، وســـوريـــة، 
والــــعــــراق، مـــع الــتــنــســيــق الــكــامــل 
بين بعثتي البلدين في مجلس 
األمن، فيما يتعلق باألمن الدولي، 
كاشفا في الوقت نفسه ان الكويت 
ــيـــادة الــتــي  ــقـ تــظــهــر نـــوعـــا مـــن الـ
طـــالـــب بــهــا الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب مــن شــركــائــه في 
المنطقة والــعــالــم، مثمنا قيادة 
ــــو األمـــــــيـــــــر فـــي  ــمـ ــ ــــسـ ــب الـ ــ ــاحــ ــ صــ
القضايا االنسانية في المنطقة.

ــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــجــــولــــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الــثــالــثــة لــلــحــوار االســتــراتــيــجــي 
ــيــــن الــــبــــلــــديــــن، قـــــــال بـــومـــبـــيـــو  بــ
ــم فـــي  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ "وقـــــعـــــنـــــا مـــــــذكـــــــرة تـ
مـــجـــال تــشــجــيــع االســتــثــمــار في 
ريـــــــادة األعــــمــــال والـــمـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، الفــتــا 
إلى أنه تم اعالن برنامج لتعليم 
الــــلــــغــــة االنــــكــــلــــيــــزيــــة فــــــي اطــــــار 
التبادالت الثقافية، والتعليمية، 
واألكاديمية بين البلدين، مثمنا 
الجهود التي تقوم بها الكويت، 
لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة مـــع الـــواليـــات 

المتحدة.

األمير مستقبال بومبيو بحضور ولي العهد

صباح الخالد وبومبيو خالل المؤتمر الصحافي المشترك أمس  (تصوير نوفل إبراهيم)

 نحتاج 
لحل األزمة 

الخليجية في 
أسرع وقت 

لمواجهة 
تهديدات 

«داعش» وإيران
بومبيو

 الكويت شريك 
استراتيجي 
في مواجهة 

اإلرهاب... 
وملتزمون 

بأمنها وسالمة 
أراضيها

 وقعنا مذكرة 
تفاهم في 

تشجيع 
االستثمار 

وريادة األعمال 
والمشروعات 

الصغيرة

ـــس، جــلــســة الــمــبــاحــثــات  ــقـــدت، أمــ عـ
ــيـــن الـــكـــويـــت والـــــواليـــــات  ــيـــة بـ ــمـ الـــرسـ
المتحدة األمــيــركــيــة، وتـــرأس الجانب 
الكويتي نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، 
ــانـــب األمـــيـــركـــي  فــــي حـــيـــن تــــــرأس الـــجـ
ــة الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة  ــيـ ــارجـ وزيــــــر خـ
ــيـــة مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، وتـــنـــاول  األمـــيـــركـ
الجانبان أطر تعزيز العالقات الثنائية 
واالســتــراتــيــجــيــة المتينة الــتــي تربط 
الكويت والواليات المتحدة األميركية، 
واستعرضا كافة أوجه التعاون الوثيق 
بين البلدين الصديقين فــي مختلف 

المجاالت، وعلى كل المستويات.
كما تم تبادل وجهات النظر حيال 
الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة عــلــى الــســاحــتــيــن 
ــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــيـ ــدولـ اإلقــلــيــمــيــة والـ
مناقشة آلــيــات الــتــعــاون المشترك في 
ســيــاق عــضــويــة الــبــلــديــن فـــي مجلس 
 على بحث آخر ما آلت إليه 

ً
األمن، عالوة

األمور في سورية واليمن والمستجدات 
المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو 

إيجاد حل لألزمات في المنطقة.
ــاد الــخــالــد بــمــا يشهده  بـــــدوره، أشــ
التعاون الثنائي بين الكويت وأميركا 
من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف 

 الـــجـــهـــود الــفــاعــلــة 
ً
الـــمـــجـــاالت، مــثــمــنــا

لــــــإلدارة األمــيــركــيــة فـــي إرســـــاء آلــيــات 
ــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــتــــرك بــ ــاون الــــمــــشــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

الصديقين.
ومــن جانبه، أعــرب الــوزيــر بومبيو 
عن تطلعه باستمرار التعاون المتين 
ــن الـــصـــديـــقـــيـــن  ــديــ ــلــ ــبــ ــن الــ ــيــ الــــقــــائــــم بــ
ــــاالت وعــــلــــى كــل  ــــجـ ــمـ ــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـ
 بمستوى التعاون 

ً
المستويات، مشيدا

الثنائي في إطار عضوية البلدين في 
ــن، وبــالــجــهــود الــتــي تقوم  مجلس األمـ

بها الكويت فــي ترسيخ دعــائــم حفظ 
األمــن والسلم الدوليين فــي المنطقة، 
 الـــــتـــــزام الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

ً
مـــــؤكـــــدا

األميركية بحفظ أمن وسالمة الكويت 
واستقرارها.

 حضر جلسة المباحثات الرسمية 
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، 
وسفير الكويت لدى الواليات المتحدة 
األمـــيـــركـــيـــة الـــشـــيـــخ ســــالــــم الـــصـــبـــاح، 
ومـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون 
مــكــتــب نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الــمــحــمــد، ومــســاعــد وزيـ
لشؤون األميركتين ريم الخالد، وعدد 

من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
ــقــــدت الــجــلــســة  مــــن جــــانــــب آخـــــــر، عــ
االفــتــتــاحــيــة لـــلـــدورة الــثــالــثــة لــلــحــوار 
االستراتيجي بين الكويت والواليات 
المتحدة األميركية، تحت شعار "تعزيز 

الشراكة االستراتيجية".
ــالـــد إن   وقــــــال الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الـــخـ
الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي شــــارك فــيــه ٢٣ 

قطاعا مختلفا بين البلدين، مضيفا 
أنـــه تـــم الــتــوقــيــع عــلــى ١٠ وثـــائـــق بين 
ــذكــــرات تــفــاهــم، يــضــاف  اتــفــاقــيــات ومــ
إلــيــهــا أمـــس ٨ وثـــائـــق لــيــصــبــح الــعــدد 
١٨ وثيقة بين اتفاقية ومذكرة تفاهم 

وخطابات نوايا.
وأكد عزم البلدين على بلوغ مرحلة 
الشراكة االستراتيجية، والــذي تجلي 
 فـــي تــســمــيــة الــكــويــت حليفا 

ً
واضـــحـــا

استراتيجيا من خارج حلف الناتو.
وقـــــــال إن اجـــمـــالـــي االســـتـــثـــمـــارات 
ــي الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــة فـ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
األميركية ما يقارب ٣٨٠ مليار دوالر، 
ــادة حجم  مــســتــطــردا: ونتطلع إلـــى زيــ
هــذه االســتــثــمــارات لما يمثله السوق 
األميركي من فرص واعدة وآمنة، وبلغ 
الــتــبــادل الــتــجــاري بين البلدين بلغ ٨ 

مليارات دوالر عام ٢٠١٧.
وتــابــع الــخــالــد: نفخر اآلن بــوجــود 
أكــثــر مــن ١٢٫٧٠٠ ألـــف طــالــب وطــالــبــة 
كويتيين في مختلف الواليات المتحدة 
األميركية، بما يفوق ٥٠٪ من إجمالي 
أعــــداد الطلبة الكويتيين المبتعثين 
لــلــخــارج، مــردفــا: الــيــوم نجد أن معدل 
الكويتيين الزائرين للواليات المتحدة 

.
ً
يتجاوز ٦٥ ألف كويتي سنويا

جلسة الحوار االستراتيجي الثالثة تتوج بـ ٨ اتفاقيات ثنائية

الخالد وبومبيو يوقعان االتفاقيات
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ــة  افـــتـــتـــح رئـــيـــس مــجــلــس االمــ
مـــــــــرزوق الــــغــــانــــم الـــجـــلـــســـة امـــس 
االربــــعــــاء عــنــد الــســاعــة الــتــاســعــة 
والــنــصــف بــعــد ان رفــعــهــا نصف 
ــمـــال الـــنـــصـــاب،  ــتـ ســـاعـــة لـــعـــدم اكـ
وتال االمين العام اسماء االعضاء 
الحاضرين والمعتذرين والغائبين 

بدون إذن واخطار.
وقـــال د. خليل عــبــدالــلــه: اثني 
على الــشــبــاب العاملين فــي قناة 
المجلس لتغطيتهم لالنتخابات، 
فهي تغطية متميزة، وهذه الدقة 
تميزت بالنسبة للجميع، وأعرف 
الكلفة، ونرجو مكافأة العاملين 
خلف الــكــوالــيــس، ونشكر االمين 

العام.
وعلق مرزوق الغانم قائال: كلنا 
فخورون بهم وبتغطيتهم المميزة 

وضرورة مكافأتهم.

طلبات رفع الحصانة

وانـــتـــقـــل الـــمـــجـــلـــس لــمــنــاقــشــة 
تقرير التشريعية برفع الحصانة 
الــنــيــابــيــة عــن عسكر الــعــنــزي في 
الــقــضــيــة رقــــم (2017/354) جنح 

تيماء.
وقــــال خــالــد الــشــطــي: الــواقــعــة 
ان العضو حاز اطعمة من شركة 
الشامية، واللجنة رفعت الحصانة 
عن النائب، وباألمس قدم العضو 
لــلــجــنــة تــــنــــازًال مــــن قـــبـــل الــمــديــر 
المخول بالتوقيع للشركة الشاكية، 
بمعنى انه تم التنازل عن القضية 
مـــن الــشــركــة الــشــاكــيــة، والقضية 
هــي ديـــن مــدنــي، ويــجــب اال ترفع 
الحصانة عن العضو اال اذا كان 

فيها شق جنائي.
مــرزوق الغانم: من يوافق على 
رفــع الحصانة عن النائب عسكر 
العنزي يرفع يده، 12 من 39، عدم 
موافقة على رفــع الحصانة على 

النائب عسكري العنزي.
ــلـــس لــلــتــقــريــر  ــل الـــمـــجـ ــقــ ــتــ وانــ
الثاني للجنة عن رفــع الحصانة 
عن النائب شعيب المويزري في 
القضية (2019/260) حــق نيابة 

اعالم.
وقال الشطي: قرار اللجنة عدم 
ــع الــحــصــانــة،  ــ الـــمـــوافـــقـــة عــلــى رفـ
والــقــضــيــة مــرفــوعــة مـــن الـــوزيـــرة 

جنان بوشهري.
وقال شعيب المويزري: اطالب 
برفع الحصانة عني النها اتهامات 
بــتــرســيــة مــنــاقــصــات وعـــقـــود في 
عهدي وهذا لم يتم، وأوكد انه لم 

تتم ترسية اي مناقصة بعهدي.
وردت وزيــــرة االشـــغـــال قائلة: 

ــمـــويـــزري لــتــأكــيــده على  اشـــكـــر الـ
حــقــي فـــي الـــلـــجـــوء الــــى الــقــضــاء، 
وهو ما كفله لي الدستور، واؤكد 
ــه  ــ عــلــى حــقــه فـــي اســـتـــخـــدام ادواتـ
الدستورية وفــق االطــر السليمة، 
ومع كامل احترامي له فإنه وجه 
لي اتهامات مجرمة قانونا خرجت 
عــن ادائـــي السياسي والتنفيذي 
وطالت سمعتي، ولجوئي للقضاء 
لـــم يــكــن للنيل مـــن الـــمـــويـــزري او 
لتعطيل حق النائب في المساءلة 
الــســيــاســيــة، لــكــن مـــا بــيــن الطعن 
والتشكيك فــي الــذمــم خيط رفيع 
جـــدا، والــهــدف هــو اثــبــات سالمة 
مـــوقـــفـــي، واغـــلـــب مـــن فـــي الــقــاعــة 
استخدم هذا الحق نائبا او وزيرا 

.
ً
او مواطنا

وأضافت انه خيار ال املك غيره، 
وذلك للتأكيد على سالمي قراري 
وحــفــاظــا عــلــى سمعتي وسمعة 
أهلي، وجميل ان يدافع الشخص 
عن نزاهته وامانته، وهما ليسا 
محل للنقد او الطعن، وكل التقدير 

واالحترام لقراركم مهما كان.
ورد المويزري قائال: لم اطعن 
بــأخــالقــك، لكنك زيــفــت الحقائق، 
ــد مـــــــدى مــع  ــ ــعـ ــ وســــأبــــعــــد الـــــــى ابـ
تحفظي الكامل عما ورد بمذكرة 
الـــنـــيـــابـــة، وطــلــبــت مــنــهــا الــعــقــود 
وهــي تــحــاول تحويل الموضوع 
الى الموظفين، وانت دلست على 
النواب، وانــا ال اطعن في اخالقك 

او اخالق غيرك.
وأكد النائب بدر المال أنها حالة 
فريدة ان يرفع الوزير قضية على 
نائب بسبب ابـــداء رأيــه فــي ادانــة 

واحتاج الى شرح وجهة نظري.
ورفــــضــــت الــجــلــســة فـــتـــح بـــاب 
الــــــنــــــقــــــاش فــــــــي مــــــــوضــــــــوع رفـــــع 

الحصانة.
وبــيــن الشطي ان قـــرار اللجنة 
التشريعية عـــدم الــمــوافــقــة، ومــن 
حق الوزيرة الذهاب للنيابة ومن 
حــق النائب ان يــصــرح، وقلنا ان 
الــشــكــوى غــيــر كــيــديــة لــكــن رأيــنــا 
انه ليس من المناسب ان يصادر 
حق النائب بسبب ادانة ومن حقه 

التعبير بمثل هذه العبارات.
وقــال النائب بــدر المال ان حق 
اللجنة التشريعية يتوقف عند 

الشكوى كيدية او غير كيدية.
ورفض المجلس رفع الحصانة 
عن النائب المويزري بنتيجة 11 

من اصل حضور 39 عضوا.

بند األسئلة

وانتقل مجلس األمـــة الــى بند 

االســـئـــلـــة، وعـــقـــب الــنــائــب ريـــاض 
العدساني عن سؤاله لوزير النفط 
والكهرباء والماء عن مدى صحة 
تشكيل لجنة خاصة لدراسة تعرفة 

الكهرباء الجديدة.
وقال العدساني: نؤكد ونطالب 
بــشــدة الحكومة بــعــدم المساس 
بجيب المواطن، والحكومة تريد 
ــعـــض الـــقـــطـــاعـــات  خــصــخــصــة بـ
ــار  ــعــ ــــي االســ الــــعــــامــــة لــلــتــحــكــم فـ
والمتأثر هــو الــمــواطــن، وعندما 
أوقفنا وثيقة االصالح في مارس 
2017 تم ذلك ألن اكثر المتضررين 

اصحاب الدخول البسيطة.
وأضــاف: اي زيادة رسوم غير 
مبررة سيتحملها رئيس الوزراء 
ــوزراء الــمــعــنــيــون، وســأقــدم  ــ او الــ

استجوابا مباشرة،
وال يــــجــــوز اعـــــطـــــاء االربـــــــــاح 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص عـــلـــى حــســاب 
المواطن، ويجب االلتزام بقواعد 
الميزانية والنظم، وعدم الصرف 
خــارج ابـــواب العهد، والميزانية 
هــي االرقـــام الــمــقــدرة للمستقبل، 
والسياسة العامة يتحملها رئيس 

الوزراء، وهناك مخالفات وهدر.
ــدوره، عقب الــنــائــب عبدالله  بــ
فــهــاد عـــن ســـؤالـــه لـــوزيـــر الــدولــة 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء عــن  لـــــشـــــؤون مـــجـ
 الى ان السؤال 

ً
التوظيف، مشيرا

استفسر عن اسباب منع توظيف 
الــمــواطــنــيــن فـــي الـــوقـــت االخــيــر 

بحجة القيود االمنية.
ــــاف فــهــاد: دور مــحــوري  وأضـ
لفارس من فرسان المجلس هو 
جمعان الحربش الــذي رفــع لواء 
رفـــع الــقــيــود االمــنــيــة عـــن شباب 
الحراك وتعنت الحكومة، لكن نرى 
اليوم تسارعا حكوميا السقاط 
كل صــوت حر للقضاء على آخر 
معاقل الحرية، والكل يشيد بدور 
الــديــمــقــراطــيــة الــكــويــتــيــة، ونحن 
نعلم ان ما نتمتع به هو هامش 
الحرية، وفوضنا بحكم بمنع احد 
المرشحين مــن الــتــرشــح بسبب 
مشاركته في احــدى التظاهرات، 
وهذا توسع غير مبرر في توظيف 
الجرائم المخلة بالشرف واألمانة.
أمــا النائب يوسف الفضالة، 
ــؤاال اال ان  ــ ــ ــار سـ ــتــ فـــقـــال انـــــه اخــ
الـــوزيـــر غــيــر مـــوجـــود، لـــذا اطلب 
تــأجــيــل الـــســـؤال، وعــقــب الــنــائــب 
ــه  ــ ــؤالـ ــ عـــــــــــادل الـــــدمـــــخـــــي عـــــــن سـ
لــوزيــر الصحة عــن أســبــاب عدم 
افـــتـــتـــاح مــســتــوصــف الــســالــمــيــة 
ومـــســـتـــوصـــف ضـــاحـــيـــة مـــبـــارك 
 الى ان الــوزارة 

ً
العبدالله، مشيرا

افـــــتـــــتـــــحـــــت الــــمــــســــتــــوصــــفــــيــــن، 

المجلس يقر تعزيز ميزانيات «الصحة» و«التعليم» و«النفط» 
• رفض رفع الحصانة عن المويزري وعسكر وأقّر قانون هيئة الغذاء بالمداولة الثانية

محيي عامر وعلي الصنيدح

وافق مجلس األمة، في جلسته التكميلية أمس، على تقارير لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي المتمثلة في صرف اعتماد إضافي بميزانية الوزارات للسنة 

 لـ «التربية»، 
ً
المالية الحالية بواقع ٣٢٠ مليون دينار لوزارة الصحة، و٥٣ مليونا

مخصصة لالبتعاث، و٩٠٠ مليون لـ «النفط»؛ لتغطية العجز الفعلي، بعد 
 لتقييده على حساب العهد، للحد من تضخمه.

ً
استنفاد ما تم اعتماده؛ تفاديا

وأقر المجلس ميزانية المشاريع اإلنشائية، بمبلغ ٣ مليارات و٢٧٠ مليون دينار 
ثم أقر المداولة الثانية لتعديالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وكان المجلس رفض في بداية جلسته طلَبي النيابة العامة رفع الحصانة عن 
النائب عسكر العنزي في القضية المرفوعة من إحدى شركات التجهيزات 

الغذائية، وعن النائب شعيب المويزري في القضية المرفوعة من وزيرة 
اإلسكان وزيرة األشغال العامة جنان بوشهري، وسط مطالبة المويزري 

المجلس برفع الحصانة عنه في القضية التي اتهم الوزيرة فيها بتزوير 
اإلجابة عن سؤال برلماني.

واتحدث عن مشكلة متكررة هي 
االزدحام، وأن الخلل في مثل هذه 
االزدحامات بالمناطق المشتركة 
ــيـــن  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ ــــن الـ ــيـ ــ ــان بـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــالـ ــ بـ

والوافدين.
ــنـــائـــب صـــالـــح عـــاشـــور  أمـــــا الـ
فتحدث عن سؤاله لوزير التجارة 
ــائـــم  ــقـــسـ ــة بـــــشـــــأن الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ والـــــصـ
 الى ان قسائم 

ً
الصناعية، مشيرا

الــشــويــخ تــم تــأجــيــرهــا بالباطن 
بآالف الدنانير.

وبـــيـــن عـــاشـــور عــــدم تــنــاســب 
اســعــار االيــجــارات مــع االيــــرادات 
ويـــجـــب ان تـــكـــون هـــنـــاك جــديــة 
ــة بـــــدال مــــن الــتــفــكــيــر فــي  ــ ــدالـ ــ وعـ
فــرض ضرائب على المواطنين، 
واال تفكر الحكومة في الحصول 
على ضريبة من اصحاب الدخول 

المحدودة.
وطلب النائب اسامة الشاهين 
العودة الــى النظام القديم، وهو 
جلسة كــل اســبــوع ألنــه االفضل، 
ومتاح بتعديل قانوني، واحيل 
األمر الى مكتب المجلس التخاذ 
ــرار بـــشـــأنـــه، وأشــــــــدد عـــلـــى ان  ــ ــ قـ
سياسة االحـــالل ليست السبيل 
 اخــرى 

ً
الــوحــيــد ألن هــنــاك ســبــال

لتعيين الــكــويــتــيــيــن، فــالــقــانــون 
ألزم كل جمعية وصيدلية تجارية 

بتوظيف كويتيين.

وفاة الصواغ

ــه، تــــحــــدث الـــنـــائـــب  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
عبدالكريم الــكــنــدري عــن سؤاله 
لـــوزيـــر الــصــحــة بــشــأن االخــطــاء 
: الــــســــؤال مــنــذ 3 

ً
الــطــبــيــة قــــائــــال

ســنــوات عــن حــادث وفــاة الراحل 
 في 

ً
فالح الصواغ الذي كان رمزا

ــــرك لنا  ادائـــــه وحــتــى وفـــاتـــه، وتـ
قضية االخــطــاء الطبية، مشيرا 
ــردي الــخــدمــات الصحية،  الـــى تــ
وان كثرة االخــطــاء الطبية التي 
تسببت في الــوفــاة امــر محسوم 

ــاد فــي  ــ ــسـ ــ ــاك فـ ــ ــنــ ــ ــع، وهــ ــيـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الحكومة الكل يشعر به.

ــة عـــدم  ــيـ ــمـ ــدري اهـ ــنــ ــكــ واكـــــــد الــ
الــتــعــاقــد مـــع مـــدرســـيـــن مـــن دول 
مــعــيــنــة اقــــل مــنــا مــســتــوى واكــثــر 
، وقالوا انهم ال يستطيعون 

ً
فسادا

، وال يجوز 
ً
ألنــهــم ارخــــص ســـعـــرا

ذلك في التعليم والصحة، واطلبوا 
مــيــزانــيــة تــعــزيــز ابـــحـــاث علمية 
وتــطــويــر كـــوادر طبية، وبـــدال من 
«قط» االموال على الناس بالخارج 

قطوهم على الكويتيين.
: أؤكد 

ً
ورد وزيــر الصحة قائال

ــات طـــويـــلـــة مــع  ــاشــ ــقــ أنــــنــــا فـــــي نــ
مجلس الخدمة الستجالب اطباء 
بــمــعــاشــات اســتــثــنــائــيــة لتطوير 
الــخــدمــات، وبالنسبة للموضوع 
فقد ثبت وجــود خطأ وتم ارسال 
الملف للنيابة، ونحتاج ميزانية 
كبيرة لتطوير الخدمات الصحية، 
وهي جزء ال يتجزأ من المنظومة 

الصحية.
وعقب النائب احمد الفضل على 
ســؤالــه لــوزيــرة الــشــؤون عــن عدد 

جمعيات النفع العام المرخصة.
وقال ان السؤال جاء بناء على 
احصائية حصلت عليها، وهناك 
اكثر من 126 حالة حجز، وهناك 
12 الف حالة منع سفر، واكثر من 
3 االف ضبط واحضار مدين، فهل 
ساعدت هذه المبالغ التي تجمعها 
ــفــــع الـــــعـــــام هـــــذه؟  ــنــ جـــمـــعـــيـــات الــ
فوجئت بأرقام مهولة، فإجمالي 
مــا حصلت عليه مــن 2012 حتى 
2016 نــحــو 716 مــلــيــون ديــنــار 
90% منها صرفت خارج الكويت، 
وصــرف منها اكثر من 71 مليون 
دينار رغم حاالت البدون والعوز 
بـــالـــكـــويـــت والـــســـجـــن والــقــضــايــا 
المالية، وسألت عن الدور الرقابي 
للوزراء حول األمــوال التي دخلت 
الى هذه الجمعيات وهل ذهبت في 
مصارف ارهاب؟ فهل كانت هناك 

رقابة من الحكومة.

ــر عــلــى  ــ ــوزيـ ــ وشــــكــــر الـــفـــضـــل الـ
تجاوبه، مشددا على اننا نمارس 
العمل الخيري المنظم منذ اكثر 
من 50 سنة، ونحن مقبلون على 
الــعــمــل الـــخـــيـــري وارجـــــــوا الــربــط 
ــع الـــســـجـــن الــــمــــركــــزي لــتــوجــيــه  مــ
الصرف على السجناء من اصحاب 
الــمــديــونــيــات البسيطة وعــددهــم 

كبير.
ولفت النائب حمدان العازمي 
الـــى انـــه وجـــه ســـؤاال لكل الــــوزراء 
عــن المشروعات الــمــدرجــة ضمن 
الميزانية، وهناك وزراء تغيروا، 
وهـــنـــاك مــشــاريــع مــتــأخــرة، وهــي 

بسبب عدم تعيين الكويتيين.
وشدد العازمي على عدم وجود 
اي محاسبة بشأن تأخر المشاريع، 
ويـــســـتـــذبـــحـــون عـــلـــى الـــتـــجـــديـــد 

للمتسببين في تأخر المشاريع.

لجنة الميزانيات

ــى تــقــريــر  وانــتــقــل الــمــجــلــس الــ
لـــجـــنـــة الـــمـــيـــزانـــيـــات والـــحـــســـاب 
الختامي البرلمانية والذي تضمن 

االتي:
ــال  ــمــ ــلـــى جـــــــدول االعــ مـــــــدرج عـ
4 تــــقــــاريــــر لــلــجــنــة الـــمـــيـــزانـــيـــات 

والحساب الختامي بشأن:
1 - الــتــقــريــر االول عــن اعتماد 
تــــقــــديــــرات تـــوجـــيـــه (3) الــنــفــقــات 
الرأسمالية الــبــاب الثاني (شــراء 
االصول غير المتداولة في مشروع 
القانون بربط ميزانية الـــوزارات 
واالدارات الحكومية للسنة المالية 

.2020/2019
تقرير ديوان المحاسبة بشأن 
موضوعات الرقابة المسبقة والتي 
صــدر عنها الـــرأي بعد الموافقة، 
واحيلت الى مجلس الــوزراء وفق 
احكام المادة (13) من قانون ديوان 
المحاسبة رقــم (30) لسنة 1964 
خــــالل الــفــتــرة مـــن 2018/1/1 الــى 

.2018/12/31

أطالب برفع 
الحصانة 

عني ألنها 
اتهامات 
بترسية 

مناقصات 
وعقود في 

عهدي وهذا 
لم يحدث

المويزري

كلنا فخورون 
بنجاح قناة 

المجلس 
وبتغطيتهم 

المميزة والبد 
من مكافأتهم

الغانم

الحكومة 
تتحمل 

مسؤولية 
«الداو» ألنه 

عندما تم 
الضغط عليها 

تراجعت 
بسبب عجزها 

وخوفها
الرومي

أشكر المويزري 
لتأكيده حقي 

في اللجوء 
للقضاء وأؤكد 

حقه في 
استخدام أدواته 

الدستورية
وزيرة األشغال

(تصوير عبدالله الخلف) جانب من جلسة أمس 

عاشور والعازمي ومعامالت وزير التربيةخورشيد وفهاد وعبدالله الكندري

قرارات الجلسة
• رفــض المجلس طلب النيابة العامة رفع 
الحصانة عن النائب عسكر العنزي بعدم 
موافقة 27 عضوا وموافقة 12 عضوا من 
إجمالي الحضور البالغ عددهم 39 عضوا.
• رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة 
عن النائب شعيب المويزري بعدم موافقة 
28 عضوا وموافقة 11 عضوا من اجمالي 

الحضور وعددهم 39 عضوا.
• سحب تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن 

تطوير وخصخصة الرياضة واالحتراف 
لمزيد من الدراسة. 

• وافــق بـ 50 عضوا وعــدم موافقة 5 اعضاء 
على تقارير لجنة الميزانيات بشأن فتح 
اعــتــمــاد اضــافــي لكل مــن التعليم العالي 
بمبلغ 53 مليون دينار، والصحة بـ 319 

مليونا، والنفط بـ 900 مليون دينار.
• وافـــق عــلــى ســحــب تــقــريــر لجنة الداخلية 

والدفاع البرلمانية عن «قوة الشرطة». 

• وافق على النفقات الرأسمالية للدولة وشراء 
األصول المتداولة 2020/2019 بقيمة 3.7 

مليارات دينار.
• وافـــق على منح اللجنة االسكانية شهرا 
لدراسة تعديل المادة ٢٩ مكرر من قانون 

الرعاية السكنية.
• المجلس يوافق على تعديل قانون الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية في مداولته الثانية 

ويحيله إلى الحكومة.

المعتذرون

ــارك، ونـــاصـــر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــابــ جــ
ــبــــاح، وصــــبــــاح الـــخـــالـــد،  الــــصــ
وخالد الجراح، وفهد العفاسي.

الخراز: موافقة «الخارجية»
لتمرير أي مشروع خيري

أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل سعد 
ــراز ان تــبــرعــات الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــى  الـــخـ
الخارج تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر 

منظومة أمنية الكترونية لديها.
وأضاف الخراز في رده على سؤال برلماني 
بجلسة الــمــجــلــس التكميلية امـــس حـــول عــدد 
جمعيات النفع الــعــام المرخصة رسميا وفقا 
لقرار اشهار الجمعيات الخيرية وان لها الحق 
بتوجيه مبالغ التبرعات الخارجية أو الداخلية 
مؤكدا انــه «ال يتم تمرير أي مشروع خيري اال 

بــعــد مــوافــقــة وزارة الــخــارجــيــة وتــتــبــع مــا يتم 
صرفه».

وأشار الى ثناء وفود أوروبية وأميركية على 
جهود وزارتي الخارجية والشؤون وتعاونهما 
مــع الــبــنــك الــمــركــزي فــي شـــأن تنظيم األنشطة 
الخارجية الخاصة بالجمعيات الخيرية الفتا 
الى وجود تنسيق عال مع الجمعيات الخيرية 
بــمــا يــخــص الــتــبــرعــات الــداخــلــيــة وتــوجــيــهــهــا 

لمستحقيها.

وزير الصحة: زيادة العيادات
في المناطق ذات الكثافة السكانية

قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
ان الـــــوزارة تعمل عــلــى إيــجــاد حــل فــي المناطق 
السكنية التي بها كثافة سكانية عبر وضع عيادات 

في تلك المناطق وزيادة عددها.
جــاء ذلــك في مداخلة للصباح ردا على سؤال 
نيابي عن الحلول التي وضعتها وزارة الصحة 
للتسهيل على مراجعي المستوصفات في المناطق 

ذات الكثافة السكانية ضمن بند األسئلة.
وقال: صحيح ان هناك كثافة سكانية في بعض 
المناطق السكنية مثل منطقتي السالمية وحولي 

«ونـــحـــن نــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حـــل لــهــا فـــي الــقــريــب 
العاجل بوضع عيادات وزيادة عددها».

ــرارا الــصــيــف الــمــاضــي  ــ ــدر قــ ــ ــه أصـ ــح انــ ــ وأوضــ
يقضي بالسماح للمواطن بمراجعة مستوصفات 
أخــــرى تــابــعــة لــمــحــافــظــتــه الــســكــنــيــة بــعــد انــتــهــاء 

ساعات العمل الرسمي.
ــزا ذلـــك إلـــى حــاجــة طـــب الــعــائــلــة لمعالجة  وعــ
المرضى في المنطقة الصحية التابعة لهم لتكون 

هناك فكرة شاملة وكاملة عن الحالة المرضية.

الوزيران باسل الصباح وفهد الشعلة 
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2 - التقرير الثاني للجنة 
ــــات والــــحــــســــاب  ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الــخــتــامــي بــشــأن مـــشـــروع قــانــون 
ــــي بــقــيــمــة  ــافـ ــ ــمــــاد اضـ ــتــ بـــفـــتـــح اعــ
ــنـــار بــمــيــزانــيــة  319.500.000 ديـ
الـــــــــوزارات واالدارات الــحــكــومــيــة 
ــة 2019/2018  ــيــ ــالــ ــمــ ــنـــة الــ ــلـــسـ لـ

بميزانية وزارة الصحة.
ــقـــريـــر الـــثـــالـــث لــلــجــنــة  ــتـ 3 - الـ
الميزانيات والــحــســاب الختامي 
ــون بــفــتــح  ــ ــانــ ــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ بـ
ــيـــمـــة 900  ــقـ ــاد اضــــــافــــــي بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
مليون دينار بميزانية الـــوزارات 
واالدارات الحكومية للسنة المالية 
2019/2018 بميزانية وزارة النفط.
4 - الـــتـــقـــريـــر الـــــرابـــــع لــلــجــنــة 
الميزانيات والــحــســاب الختامي 
بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد 
اضافي بقيمة 53.195.000 دينار 
بــمــيــزانــيــة الـــــــــــوزارات واالدارات 
ــيــــة  ــالــ ــنــــة الــــمــ ــلــــســ الــــحــــكــــومــــيــــة لــ
2019 بـــمـــيـــزانـــيـــة وزارة  /2018

التعليم العالي.
وقــال رئيس لجنة الميزانيات 
عــــدنــــان عـــبـــدالـــصـــمـــد ان الـــهـــدف 
من اقــرار هــذا التقرير هو تمكين 
الحكومة من تنفيذ مشروعاتها 
االنشائية كالطرق والمستشفيات 
ودون اي تأخير، وهــي ال تتذرع 
بالتأخير في اقرارها في موعدها 

المقرر ابريل من كل عام.
وأضــــــــاف ان الـــلـــجـــنـــة تــالحــظ 
تــــســــجــــيــــل ديـــــــــــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة 
لمالحظة تأخر المشاريع خالل 
مرحلة التخطيط والتنفيذ نتيجة 
العتراضها وبلغت مصروفات هذا 
الباب نحو 3 مليارات و200 مليون 
دينار وعدد المشروعات االنشائية 

453 مشروعا.
وأكــدت لجنة الميزانيات على 
ــرورة اســـنـــاد مــشــاريــع الــطــرق  ــ ضـ
الــــى وزارة االشـــغـــال لـــعـــدم قـــدرة 
هيئة الطرق على ذلك، ونحن امام 
مشكلة، فهناك قانون اما ان يلغى 

او يعدل.
ــة تــقــدمــت  ــكـــومـ ــيــــن ان الـــحـ وبــ
بثالثة اعتمادات اضافية تخص 
التعليم العالي والنفط والصحة، 
جزء منها يخص عجوزات بالسنة 
الجارية، وتؤكد لجنة الميزانيات 
عــلــى اتـــخـــاذ االجــــــــراءات الــفــاعــلــة 
لتفادي هــذا مستقبال، ويجب اال 
تتوسع الحكومة في االعتمادات 
االضافية، وان يكون هناك تقدير 
ســلــيــم، وبــلــغــت اعــتــمــادات وزارة 
الــنــفــط 9 مــاليــيــن ديــنــار ضمنها 
319 مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار لــمــعــالــجــة 
ــاب الـــعـــهـــد، وهــــــذا لــــن يــؤثــر  حـــسـ
على االحتياطي العام، اما المبلغ 
الباقي فسيسحب منه وسببه عدم 

التقدير السليم للميزانية.
واشار عبد الصمد الى ان وزير 
 كبيرة للتحقق 

ً
الصحة بذل جهودا

ــود شــبــهــات فــــي الــعــالج  ــ مــــن وجــ
بـــالـــخـــارج، وهـــنـــاك مستشفيات 
تــحــذر مـــن أنـــه اذا لـــم يــتــم صــرف 
األمــــــوال الــمــســتــحــقــة فــلــن تكتفي 
بعدم استقبال مرضى جــدد لكن 
ســيــطــرد الــمــرضــى الـــمـــوجـــودون 
، ووافقنا على الميزانيات 

ً
حاليا

التعزيزية.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــمــــالــــيــــة نـــايـــف 
الحجرف: اشكر لجنة الميزانيات 
عـــلـــى الـــجـــهـــد الـــكـــبـــيـــر الـــمـــبـــذول، 
وللسنة الثالثة يتم اقرار المشاريع 
االنشائية وهي سنة حميدة حتى 
ال يكون هناك تأخر بهذا الجانب، 
وعـــقـــدت الــلــجــنــة 131 اجــتــمــاعــا، 

وهـــذا يــدل على الجهود الكبيرة 
المبذولة، واكرر شكري.

ووافــق المجلس على مناقشة 
تقارير لجنة الميزانيات مجتمعة، 
كما وافق على تخصيص 5 دقائق 
ــــدون تــمــديــد مع  لــكــل مــتــحــدث بــ
تثبيت التقارير بالمضطبة وقت 

تالوتها.
وأكد حمدان العازمي ان شرح 
عدنان عبدالصمد لم يكن وافيا 
بشأن تعزيز الميزانية، وقال انه 

وافق عليها وهو على نارين.
ــال عــبــدالــصــمــد: كــــل شــيء  ــ وقــ
موجود بالموجز والتقارير، وهو 
لم يسمع الكلمة ولم يقرأ الموجز، 

واسألوه: هل قرأت الموجز؟
وكــان اول المتحدثين النائب 
مــحــمــد الــــــــدالل، مـــتـــســـائـــال: كيف 
تقبل يا سيد عدنان بعد مناقشة 
الموضوع عدة اشهر ان نعرضه 
فــي يــوم واحـــد ويــتــم اقــــراره بهذا 
ــــم يــصــلــنــا  ــلــــق؟ فـــالـــتـــقـــريـــر لـ الــــســ
ســوى امـــس، واالخ وزيـــر المالية 
يــتــحــدث عــــن الــمــيــزانــيــة و%40 
هدر، وانا ال أقبل ان يناقش اليوم 
ألنـــه اســتــغــفــال لــنــا، ولـــن اقــبــل اال 

بالتأجيل.
ــد عــبــدالــصــمــد ان اللجنة  ــ وأكـ
ــل الــمــشــاريــع  ــتـــأخـــرة بــ لــيــســت مـ
الـــحـــكـــومـــيـــة وصــــلــــت مــــتــــأخــــرة، 
ولــيــس لــك الــحــق لتحميل لجنة 
ــرار المجلس  الــمــيــزانــيــات، الن قــ
هــو المناقشة الــيــوم وليس قــرار 
 للرئيس 

ً
اللجنة، وقـــدم اقــتــراحــا

بتأجيل المناقشة ليس اسبوعا 
بــل شــهــر او اثــنــان، فليس لدينا 

مانع.
ــدالل: انــا زعـــالن عليهم  ورد الــ
سيد، ونعلم جهدكم، لذا يجب ان 
يأخذ وقتا في المناقشة، فالتقرير 
مكتوب عليه 19 مارس، وسأقدم 

 بتأجيل المناقشة.
ً
طلبا

ــال الــنــائــب مــحــمــد المطير:  وقــ
نقدر عمل لجنة الميزانيات وكالم 
الدالل، والمشكلة من المجلس انهم 
يمشون اللي يبونه، ويعرضون 
الموضوع ويكروتونه ويصوتون 

عليه.
ــنـــــائـــــب عــلــي  بــــــــــــــدوره، قــــــــال الـــ
الـــدقـــبـــاســـي: اســـتـــغـــرب اســتــمــرار 

مــشــاكــل الــشــعــب الــكــويــتــي بــعــدم 
تـــوفـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــشــبــاب فــي 
ـــل شـــغـــل الــــوظــــائــــف لـــوافـــديـــن،  ظـ
ــودة والــحــبــل  ــ ــوجـ ــ والــــوظــــائــــف مـ
عــلــى الــــجــــرار، وانــــا اصـــــادق على 
الميزانيات ومستمر في ذلك، لكن 
ال يمكن ان أوافق في ظل استمرار 
مشاكل البطالة، مطالبا بالتشديد 
على االنفاق في القطاع النفطي في 

ظل عدم توظيف المواطنين به.
امــــا مـــقـــرر لــجــنــة الــمــيــزانــيــات 
والــحــســاب الــخــتــامــي فكشف عن 
اهـــمـــيـــة الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــتـــعـــزيـــزيـــة، 
ــه، ومـــن  ــقـ ومـــــن يـــعـــتـــرض فـــهـــو حـ
لــديــه اعــتــراض على امـــور تخص 
الـــمـــرضـــى والــمــبــتــعــثــيــن فليبين 
ــفـــه، ولـــجـــنـــة الـــمـــيـــزانـــيـــات ال  مـــوقـ
تتحمل المسؤولية، ومــن يــرد ان 
يرفض يرفض، ورئيس المجلس 
نسق مع مكتب المجلس مناقشة 

موضوع اليوم «امس».
ــائــــب عـــبـــدالـــلـــه  ــنــ ــــرض الــ ــتــ ــ واعــ
ــــي عـــلـــى ذكـــــر اســـــم هـــانـــي،  ــــرومـ الـ
مـــشـــددا عــلــى انــــه اذا كــــان يقصد 
بالوزير السابق هاني حسين فهو 

من خيرة الكفاءات.
ورد النائب عمر الطبطبائي: 
ــــدون، واالدارة  ــريـ ــ امــــدحــــوا مــــن تـ
السيئة والداو تشهد ولن نجامل 

احدا.
وعقب الرومي قائال: من يتحمل 
مسؤولية الـــداو الحكومة وليس 
هـــانـــي، النــــه عــنــدمــا تـــم الــضــغــط 
تراجعت الحكومة، والمسؤولية 
حــكــومــيــة بــحــتــة بــســبــب عــجــزهــا 
ــا واال كــــنــــت تـــــريـــــدون  ــ ــهـ ــ ــوفـ ــ وخـ

المناقشة.
ــن عـــمـــر الـــطـــبـــطـــبـــائـــي ان  ــيــ وبــ
الرومي ثبت كالمي الن هاني كان 

وزيرا وجزءا من الحكومة.
ورفع عيسى الكندري الجلسة 

ربع ساعة للصالة.

استئناف الجلسة

ــغـــانـــم الــجــلــســة،  ــتــــأنــــف الـ واســ
وقــــال عــمــر الــطــبــطــبــائــي: قــلــت ان 
وزيـــر النفط فــي صفقة الـــداو انه 
هاني، وأصحح انه كان مستشارا 

وليس وزيرا.

 لتعديل «الرعاية»
ً
• سحب تقرير خصخصة الرياضة للدراسة ومنح اللجنة اإلسكانية شهرا

اعتماد ٣ مليارات و٢٧٠ مليون دينار للمشاريع اإلنشائية

يجب عدم 
التعاقد مع 

مدرسين من 
دول معينة 

أقل منا 
مستوى وأكثر 

ً
فسادا

عبدالكريم الكندري

حق اللجنة 
التشريعية 

يتوقف عند 
الشكوى 

كيدية أو غير 
كيدية

بدر المال

الغانم والفضالة والوزير الفاضل على المنصة

المويزري والسبيعي والسويط والعتيبي والدمخي في جلسة أمس

 الروضان بعد االستجواب
ً
الجراح محييا

أسامة الشاهين وبدر المالوزير المالية وفريقه الحكومي

ــم: تــطــرق  ــانـ ــغـ بــــــــدوره، قــــال الـ
احــــــد الـــــنـــــواب الــــــى ان تـــقـــاريـــر 
الميزانيات فيها كروتة، واذا كان 
ال يعرف يسأل ونعلمه ان تقارير 
الميزانيات لها االولوية، وهناك 
طلب لتأجيل مناقشتها، ولكن 

يجب ان تقر قبل 11 ابريل.
ــال ســـعـــدون حـــمـــاد: هناك  وقــ
مصابون بالسرطان، وتم ايقاف 
ــم، ولــــيــــس مــــقــــبــــوال ان  ــهــ عــــالجــ
يتأخر، ومن ال يريد ان يصوت 

ال يصوت.
من جانبه، قــال الـــدالل: نقول 
عطونا فرصة للمناقشة، وهذا 

امر مهم.
وقال سعدون حماد: التقرير 

وصلنا قبل امس.
وقـــــــال الــــعــــدســــانــــي: ال نــريــد 
الـــــــدخـــــــول فــــــي مـــــخـــــاطـــــرة بــــان 
تــؤجــل الــمــنــاقــشــة، لــهــذا فهناك 
ــــالج  مــــســــتــــشــــفــــيــــات أوقـــــــفـــــــت عـ
مـــرضـــى الــــســــرطــــان، ومــيــزانــيــة 
الصحة والتعليم لماذا نؤجلها، 
والــتــعــطــيــل اتــــى مـــن الــحــكــومــة، 

والمرضى ليس لهم ذنب.
مـــن جــانــبــه، قــــال عــبــدالــكــريــم 
الكندري: ما ادري ليش كل هذا 
النقاش بشأن الميزانيات؟! لكنها 
اتسلقت سلق وهـــذه الميزانية 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تـــمـــس الـــنـــاس 
مـــبـــاشـــرة تــــبــــون تـــؤجـــلـــونـــهـــا؟! 

صوتوا وخلصوهم.
ــال الــســويــط: هناك  بـــــدوره، قـ
شكوى كثيرة من اكثر من شهر 

بعالج المواطنين بالخارج.
بــــــــدوره، قــــال احـــمـــد الــفــضــل: 
مــا وصلنا الــيــه نتيجة العالج 

السياسي.
ورفـــــــــض الـــمـــجـــلـــس تـــأجـــيـــل 
مناقشة تقارير الميزانيات الى 

اليوم الخميس.
وقــــال خــورشــيــد: هــنــاك 188 
ــــم وجــــود  مــــشــــروعــــا مــعــلــقــا رغــ
ميزانيتها ومــوافــقــة المجلس، 
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــاقــــض فــ ــنــ ــاك تــ ــ ــنــ ــ وهــ
الــــمــــشــــاريــــع، واالن هــــنــــاك 37 

مشروعا.
وأضاف خورشيد: هناك خلل 
ونــوع من الهدر في مصروفات 
الدولة، فال يجوز صرف ايجارات 

عــــلــــى بــــعــــثــــات دائـــــــمـــــــة، وهــــــذه 
مسؤولية وزارة الخارجية.

ــــى ان االدويــــــــة خــالل  ــفـــت الـ ولـ
السنوات االخيرة 21 مليون دينار، 
وهناك 6 شركات قاعد تلعب في 

االدوية.
بــــدوره، قـــال اســامــة الشاهين: 
أعترض على ما تعرضنا له اليوم، 
واعتبره ارهابا، اما ان توافق االن 
او انت ضد الميزانية، وهذا غير 

صحيح.
وقال إن النفقة الرأسمالية أكثر 
من 300 مليون لمشاريع ومنها 
طــــــرق، وقـــبـــل أن تـــعـــرف اســـبـــاب 
الحصى واالمــوال المصروفة في 
الــســنــوات الــســابــقــة، فنحن نريد 
اســتــعــجــال مـــا يــتــعــلــق بــالــطــلــبــة 

والعالج بالخارج.
وأضـــــــاف: ونـــجـــد أن الـــديـــوان 
األميري في الـ «توب تن» بالمرتبة 
الــرابــعــة، وقــبــل الــدفــاع، مــن حيث 
الميزانينة، فهل سيتسمر الديوان 
األميري في دور شركة مقاوالت؟! 
هذا ليس دوره، بل جهات أخرى، 
وعلينا أال نــوافــق على النفقات 
الراسمالية عــدا الطلبة والعالج 

في الخارج.
من جانبه، قال خليل عبدالله 
مــن الصبح ونــحــن نسمع لكلمة 
كــــــروتــــــة، ومــــنــــذ ســـــنـــــوات هـــنـــاك 
ممارسة، فاألولى ان نعطي مثل 
هـــذه الــتــقــاريــر وتـــرك الــمــهــاتــرات، 

والتقرير من الصبح موجود.
ولــــفــــت عـــبـــدالـــلـــه إلــــــى تــقــريــر 
النفقات الرأسمالية، وثالث جهات 
منها عليها مــالحــظــات، وهــنــاك 
«بـــالء» امــا فــي ديـــوان المحاسبة 
او وزارة الصحة، ولــدي رأي في 
ديوان المحاسبة وممارسة بعض 

المراقبين فيه.
ــقـــول لــــي وزارة  ــتـ وأضــــــــاف: «لـ
الــتــعــلــيــم الــعــالــي كـــم خــرجــت من 
الــطــلــبــة لتوظيفهم فــي مشاريع 
الصحة من المستشفيات، فدعونا 
نــــقــــدم الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي تــوظــف 
الــكــويــتــيــيــن، ومـــشـــاريـــع الصحة 
ليس لديها كوادر بشرية للتشغيل 

والبد أن توقف هذه الفوضى.
ورحب الغانم بوزير الكهرباء 
ــــؤي حــمــيــد الــخــطــيــب  ــي لـ ــراقـ ــعـ الـ

والـــوفـــد الــمــرافــق، وكــذلــك رحبت 
الحكومة بالوفد.

بـــدوره، قــال العدساني: أكدنا 
في اللجنة على ضرورة التدقيق 
على مصروفات العالج في الخارج 

وبند األدوية.
ــال:  ــ ــائــ ــ وعـــــــلـــــــق خـــــــورشـــــــيـــــــد قــ
ــفـــورت  ــكـ ــرانـ تــــــجــــــاوزات مـــكـــتـــب فـ
ــاوزت 700 مـــلـــيـــون يــــــورو،  ــ ــجــ ــ تــ
والــتــقــريــر مـــــدرج عــلــى الـــجـــدول، 
وهـــنـــاك شــخــص ادرج اكـــثـــر من 
1500 حـــالـــة لـــلـــعـــالج بـــالـــخـــارج 
لمصالح انتخابية، وال نناقش؟ 

هذا االمر ال يصح.
بــدوره قال بدر المال: يفترض 
ان تكون الحكومة شفافة، إال أننا 
نــجــد ان الــمــيــزانــيــة الــمــعــروضــة 
مــحــاولــة لــخــلــط الــحــالــة الــمــالــيــة 
للدولة، وهناك ميزانية تكميلية 
على الميزانية، وتم ادخال حساب 
بــاب العهد فيها، فوجدت مبالغ 
صــادمــة فــي حــســاب الــعــهــد، وانــا 
قبل اسبوع قلت سوف استجوب 
وزير المالية فيما يخص حساب 
الــــعــــهــــد، وســـــــــوف اقـــــــــدم اســـئـــلـــة 
بــرلــمــانــيــة، ولـــن انــتــظــر اكــثــر من 

المهلة المحددة.
وتقدم مجموعة اعضاء لتمديد 
الجلسة لحين االنتهاء من تقارير 

الميزانيات ووافق المجلس.
وقال النائب حمدان العازمي: 
ة تقرير لجنة  ــراء لــم اتمكن مــن قـ
الميزانيات النه لم يصل اال اليوم، 
واستغرب موافقة المجلس على 
تقرير الميزانية، وال احــد يذهب 
االن لــلــعــالج بـــالـــخـــارج، وكــــل ما 
يحدث هو تعزيز من اجــل سداد 
فواتير وزير صحة سابق، ونريد 
معرفة المبالغ وين راحت، وهناك 
ــة والــــخــــدمــــات  ــ ــــالدويــ تـــنـــاقـــص لــ

الصحية.
وقال النائب خليل عبدالله: كان 
هناك اتفاق بالمجلس على تعزيز 
الميزانية من اجل معالجة حساب 
الـــعـــهـــد، ومــــن يــعــرقــل الــمــيــزانــيــة 
والتطوير الوظيفي هو الحكومة.
وتحدث النائب عادل الدمخي 
قائال: الميزانيات التكميلية هي 
الـــبـــاب الــرئــيــســي حــتــى ال نــدخــل 
فــــــي خــــــالفــــــات حـــــســـــاب الـــعـــهـــد، 

ويجب ضبط تقديرات الميزانية، 
مطالبا بان يكون التصويت على 
الميزانيات المعروضة منفردا واال 

تكون مجتمعة.
في وقت قال النائب عبدالوهاب 
البابطين ان الوعود الحكومية ال 
تنفذ، والدليل ورد بتقرير لجنة 
الــمــيــزانــيــات بـــان هــنــاك مشاريع 
ــدت  ــ ــأخــــرة ال تـــنـــفـــذ، وأنــــــــا ايـ ــتــ مــ
عــدم الــتــعــاون مــع رئــيــس الـــوزراء 
ــدم  ــ ــهــــد وعــ ــعــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ بـــســـبـــب حـ
الــتــزام الــحــكــومــة، وثـــالث قضايا 
ال استطيع تأخيرها هي الصحة 

والتعليم واالمن.
وأكـــــد عـــدنـــان عــبــدالــصــمــد ان 
الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــلـــتـــزم بــمــوضــوع 
العهد، وكانت هناك زيادات بهذا 
البند، وفــي السابق كــانــت هناك 
اعــتــمــادات تكميلية فــي كــل بــاب 
وهـــذه الغيت بقانون ايـــام احمد 
السعدون واخــريــن، وتــم الغاؤها 
في كل االبواب، والحكومة تعهدت 
بأال تستخدم بند العهد وال تزيده، 
لكنها زادتــــه بحجة مــصــروفــات 
حتمية، وهناك مصروفات حتمية 
ــك،  ــات اخــــــرى غـــيـــر ذلــ ــروفــ ومــــصــ

وطلبنا تحديد مبلغ العهد.
ووافــق المجلس على النفقات 
الرأسمالية للدولة وشراء األصول 
المتداولة 2019 /2020 بقيمة 3.7 
مليارات دينار، كما وافق بتأييد 
50 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء 
عــلــى تــقــاريــر لــجــنــة الــمــيــزانــيــات 
بشأن فتح اعتماد اضافي لكل من 
«التعليم العالي» بمبلغ 53 مليون 
و«الصحة» 319 مليونا و»النفط» 

900 مليون دينار.
ووافق على سحب تقرير لجنة 
الشباب والرياضة بشأن تطوير 
وخصخصة الرياضة واالحتراف، 
لمزيد من الدراسة، وكذلك سحب 
تــقــريــر لجنة الــداخــلــيــة عــن «قــوة 
الشرطة»، ومنح اللجنة االسكانية 
 لــدراســة تعديل الــمــادة ٢٩ 

ً
شــهــرا

مكرر من قانون الرعاية السكنية.
ــى تـــقـــريـــر الــلــجــنــة  ــ وانـــتـــقـــل الــ
ــغــــذاء  الـــصـــحـــيـــة بــــشــــأن هـــيـــئـــة الــ
لـــلـــمـــداولـــة الـــثـــانـــيـــة، وقـــــال احــمــد 
ــــذي أمـــام  ــانـــون الــ ــقـ الــفــضــل إن الـ
الــمــجــلــس فــيــه تــغــلــيــظ عــقــوبــات 
وانا من قدمه، ولكن اللجنة عدلت 
على اقتراحي وهو تحديد الغرامة 
كحد ادنــى 100، وهي قليله أمام 
االطــعــمــة الــفــاســدة، والـــهـــدف من 
ــــردع، وأطــلــب اعــادتــهــا  الــغــرامــة الـ
 ادنى كعقوبة 

ً
الى ألف دينار حدا
لالطعمة الفاسدة.

في حين قــال عبدالله الرومي 
لــنــجــعــل اغــــالق الــمــنــشــأة تــقــديــرا 
ــر  ــع االمــ ــرجـ لـــلـــقـــضـــاة، حـــتـــى ال يـ
بــالــســلــب عــلــى الــهــيــئــة فـــي حــال 

اغالقها.
 وقال أسامة الشاهين: ضاعفنا 
الحد االعلى لكثير من العقوبات 
ــلــــت الـــــى 100 ألــــــف، ولــكــن  ووصــ
تخفيف الحد االدنـــى وتقديرها 
متروك للموظفين، اما فيما يتعلق 
بإغالق المنشاة لحين صدور حكم 
قضائي فليس نصا مستحدثا، 

بل هو قديم.
وانتقل المجلس الــى مناقشة 
تــقــريــر الــلــجــنــة الــصــحــيــة بــشــأن 
تــعــديــالت قــانــون الــهــيــئــة العامة 
لــلــغــذاء والــتــغــذيــة فـــي الــمــداولــة 
الثانية، وبعد مناقشات نيابية 
وافق المجلس على تعديل القانون 
فــي مــداولــتــه الثانية واحــالــه الى 

الحكومة. 

بوشهري والدالل في ساعة تطاير الحصى

حدث في الجلسة

بوشهري تخرج قبل التصويت

قبل تصويت المجلس على طلب رفع 
الحصانة عــن الــنــائــب شعيب الــمــويــزري، 
فــي القضية المرفوعة مــن الــوزيــرة جنان 
ــهـــري، خـــرجـــت بـــوشـــهـــري مـــن قــاعــة  بـــوشـ

عبدالله السالم.

عاشت
ــكــــان د. جــنــان  عــقــب انـــتـــهـــاء وزيــــــرة االســ
بوشهري من مداخلتها فيما يخص الشكوى 
المقدمة منها ضد شعيب المويزري وطلب 
رفـــع الــحــصــانــة، علقت صــفــاء الــهــاشــم على 
مداخلة الوزيرة قائلة: عاشت، وهي تصفق 

بيدها بحرارة للوزيرة.

الوزراء غضبانين... وينهم؟؟

ــلــــة، عـــلـــق عــبــدالــكــريــم  خـــــالل بـــنـــد االســــئــ
الكندري قبل اختيار السؤال المراد مناقشته 
قائال: الوزراء غضبانين، وينهم؟ ليستدرك 
بالقول: اختار اجابة وزارة الصحة بما ان 

وزيرها موجود.

حكومة شعبية 
علق الغانم على حديث عادل الدمخي من 
مقعد وزير الخارجية بقوله: مؤشر جيد يا 
بوعبدالرحمن، ورد الدمخي: من مقعد وزير 
الخارجية؟! هذا دليل على ان الحكومة القادمة 
حكومة شعبية، وقال الغانم: مرة واحدة عاد 
«الخارجية»! والحكومة الحالية شعبية، وعلق 

الفضل على حكومة شعبية: هي هيه.

صيدليات الشاهين
ضـــــرب الـــنـــائـــب اســــامــــة الـــشـــاهـــيـــن مــثــاال 
ــدم تــوظــيــف الكويتيين  خـــالل حــديــثــه عـــن عـ
بالجمعيات والــصــيــدلــيــات وااللــتــفــاف على 
ــانـــون بـــإنـــشـــاء صــيــدلــيــات بـــاســـم لــؤلــؤة  ــقـ الـ
الشاهين واحمد الشاهين واسامة الشاهين، 

وبالنهاية سلسلة صيدليات الشاهين.

مشكلة حمدان انه ما سمع وال قرأ

علق حمدان العازمي على كلمة عدنان عبدالصمد بانه وافق على الميزانية التعزيزية 
وهو بين نارين، ويرد عبدالصمد: حمدان شكله ما سمع وال قرأ التقرير.

ملفات ما في

حـــيـــن انـــتـــقـــل الـــمـــجـــلـــس الـــــى بـــنـــد رفـــع 
الحصانة، صعد رئيس اللجنة التشريعية 
للمنصة لــعــرض الــتــقــاريــر، وخـــالل مــرور 
النائب اسامة الشاهين على المنصة، علق 
الشطي قائال: ملفات ما في، وذلك بعد ان 
استعجل المجلس مناقشة التقارير بشأن 

االسئلة البرلمانية.

مغارة علي بابا

وصـــف عــلــي الــدقــبــاســي مــيــزانــيــة النفط 
بمغارة علي بابا ويجب ان تعالج.

الوزيرة العقيل تترقب شاشة المجلس



وقعت األمانة العامة لألوقاف وجمعية 
الـــراســـخـــون فـــي الــعــلــم الــخــيــريــة اتــفــاقــيــة 
تأسيس وقفية "الــراســخــون"، الــتــي يوجه 
ريــعــهــا لتعليم الــقــرآن والــعــلــوم الشرعية، 
ودعـــــم وتــنــســيــق الـــجـــهـــود الـــدعـــويـــة الــتــي 
تساعد على حسن تلقي النشء والشباب 

للقرآن الكريم وعلومه.
حــضــر الــتــوقــيــع األمـــيـــن الـــعـــام لــألمــانــة 
العامة لــألوقــاف محمد الجالهمة، ونائب 
األمــيــن الــعــام للمصارف الوقفية منصور 
الصقعبي، ومدير إدارة الصناديق الوقفية 
لينا الــمــطــوع، وعـــن جمعية "الــراســخــون" 
رئــيــس مجلس اإلدارة د. يــاســر النشمي، 
ــيـــس مــجــلــس اإلدارة د. خــالــد  ــائــــب رئـ ونــ

الحبشي، والمدير العام أنس الخليفة.
وحــول أهــم مجاالت وقفية "الراسخون" 
قال النشمي: "تضم الوقفية 9 مجاالت: إعداد 
نخبة متميزة حافظة لكتاب فقيهة به عاملة 
بما فيه، وتقديم علم شرعي متميز إبداعي 
معاصر، وتدريس العلوم األولية المؤهلة 

لفهم القرآن، ونشر ثقافة فهم القرآن وتفسير 
أحكامه بأسلوب ممتع هادف مبتكر، وعقد 
مجالس سماع الحديث النبوي الشريف، 
وتنظيم المسابقات في حفظ القرآن الكريم 
ومــتــون عــلــم الــشــريــعــة، وعــقــد الــمــؤتــمــرات 

والـــنـــدوات والـــــدورات فــي أحــكــام الــعــبــادات 
والـــمـــعـــامـــالت، والــعــنــايــة بــتــحــقــيــق ونــشــر 
وتــرجــمــة كتب الــتــراث اإلســالمــي، وإصـــدار 
المطبوعات والبرامج العلمية واإلعالمية".

أعلن مدير مركز المعلومات في 
بيت الــزكــاة محمد عبدالمعطي، 
أن "الــبــيــت يــولــي أهــمــيــة خــاصــة 
الســتــخــدام تــقــنــيــات المعلومات 
في إدارة أعماله، وكان بيت الزكاة 
ــاقــا فــي إنــجــاز جميع أعماله  ســبَّ
ومراسالته اإلدارية آليا، كما حقق 
نــقــلــة كــبــرى فـــي تــطــويــر أنظمته 
وخدماته اإللكترونية المتوافرة، 
من خالل بوابة البيت اإللكترونية".
ــعـــطـــي، فــي  ــمـ ــدالـ ــبـ وأضــــــــــاف عـ
تصريح لــه، أن بيت الــزكــاة يمثل 
نموذجا يدعو للفخر بين جميع 
الـــهـــيـــئـــات والــــمــــؤســــســــات الـــتـــي 
تعمل فــي مــجــال العمل الخيري 
واإلنساني، وذلك بتطويع آليات 
تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات فــــي تسيير 
أعماله، وتقديم خدماته، وتوطيد 

ــه، وكـــذلـــك  ــعـ ثـــقـــة الــمــتــعــامــلــيــن مـ
ثقة مؤسسات التدقيق المحلية 
ــمـــال  ــيــــة فــــي بـــيـــانـــات وأعـ والــــدولــ

وأنظمة البيت.

● علي حسن
أعــلــن الــمــديــر الــعــام لبلدية 
الكويت، م. أحمد المنفوحي، 
ــار سعيها  أن الــبــلــديــة فـــي إطــ
الــمــتــواصــل لــمــواكــبــة الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي واإللـــكـــتـــرونـــي 
لتيسير الخدمات التي تقدمها 
للمواطنين والمقيمين، أطلقت 
تــطــبــيــق جــنــائــز الـــكـــويـــت، من 
خالل نظام األبستور وأجهزة 
األنــــــدرويــــــد الــــخــــاص بـــــــإدارة 

شؤون الجنائز بالبلدية.
وأوضـــــــح الـــمـــنـــفـــوحـــي، فــي 
تصريح له، أن نظام األبستور 
الـــذي سيتم تطبيقه يحتوي 
عــلــى أســمــاء الــوفــيــات يوميا، 
مــــع مــــوعــــد الــــدفــــن وعـــنـــاويـــن 
الــــــــــعــــــــــزاء، عـــــبـــــر أمــــــــــر الـــــدفـــــن 
الـــــــذي تـــتـــلـــقـــاه إدارة شــــؤون 

ــا أنــــــــه يــشــمــل  ــمــ الــــجــــنــــائــــز، كــ
إرشـــادات وتوجيهات ألهالي 
المتوفين، من خــالل احتوائه 
عــلــى مـــراكـــز الــعــمــل والــمــقــابــر 
الــعــامــلــة ومــواقــعــهــا والمقابر 
غير العاملة والتاريخية في 
الــكــويــت وأمــاكــنــهــا وصــورهــا 
ونبذة عنها، كما يشتمل على 
أخبار وإنجازات إدارة شؤون 
الــجــنــائــز، وكــيــفــيــة الــتــواصــل 

معها.
وأكــــــد الـــمـــنـــفـــوحـــي أن هـــذا 
التطبيق يتميز بسرعة نشره 
ألســــمــــاء الـــوفـــيـــات وعـــنـــاويـــن 
وأرقـــــــــــام الـــــــعـــــــزاء، وتــســهــيــلــه 
الـــوصـــول إلــــى أمـــاكـــن الـــعـــزاء، 
 ،google map مــــــن خــــــــالل 
إلـــــى جــــانــــب تـــيـــســـيـــره ســرعــة 
الـــتـــواصـــل مــــع جــمــيــع مـــراكـــز 
إدارة شؤون الجنائز، بوجود 

رســـائـــل جـــاهـــزة لــلــتــعــزيــة عن 
طريق النسخ واللصق، كما أنه 
يسهل عملية دفع رسوم الكفن 
اخــتــيــاريــا، عبر رابـــط مستقل 

ــة  ــ ــافـ ــ ــع الــــبــــلــــديــــة، وإضـ ــمــــوقــ لــ
إشعارات العوائل واالقتراحات 

والمالحظات.

ــدة" أن "الــهــيــئــة  ــريـ ــجـ عــلــمــت "الـ
ــلـــة تــعــمــل  ــلـــقـــوى الـــعـــامـ الـــعـــامـــة لـ
عــــلــــى قـــــــــدم وســـــــــــاق الســـتـــكـــمـــال 
تطبيق قـــرار مجلس الــــوزراء رقم 
614 لسنة 2018، الــقــاضــي بنقل 
االختصاصات الواردة في القانون 
رقم 68 لسنة 2015، بشأن العمالة 
المنزلية من وزير الداخلية إليها، 

والمقرر مطلع أبريل المقبل".
 لمصادر "القوى العاملة" 

ً
ووفقا

لــ"الجريدة" فإنه "تم االستقرار على 
أن تتبع إدارة الــعــمــالــة المنزلية 
قــطــاع حماية الــقــوى العاملة في 
الهيئة، ويكون مقرها في منطقة 
الرميثية بـــدًال مــن إدارة العمالة 
الوطنية التي ستنقل إلى قطاعها 
 عن 

ً
في مبنى إعادة الهيكلة، فضال

نقل إدارة االستخدام، الموجودة 
فــي ذات الــمــبــنــى، إلـــى إدارة عمل 

محافظة األحمدي".
وأوضـــحـــت الــمــصــادر أن "ثمة 
اجــتــمــاعــات تنسيقية عـــدة جــرت 
ــلــــة ووزارة  ــامــ ــعــ ــــوى الــ ــقــ ــ ــيــــن الــ بــ
الداخلية بشأن آلية تطبيق القرار 
السالف ذكره، تم خاللها مناقشة 
الـــجـــوانـــب كـــافـــة الــمــتــعــلــقــة بنقل 
االخــتــصــاصــات"، مــشــيــرة إلـــى أن 
"الهيئة في انتظار اعتماد الهيكل 
ــن ديــــــــوان الــخــدمــة  الــتــنــظــيــمــي مــ
ــبــــدء عــمــلــيــة تــســكــيــن  ــة لــ ــيـ ــدنـ ــمـ الـ
الــوظــائــف مــن خــاللــه"، مبينة أنه 
"تـــم االنــتــهــاء مــن تــدريــب موظفي 

الهيئة، مــن قبل وزارة الداخلية، 
الذين سيعملون في إدارة العمالة 
المنزلية، على آليات العمل داخل 

اإلدارة".
ــر الـــهـــيـــئـــة أحـــمـــد  ــ ــديـ ــ وكـــــــــان مـ
الموسى أكد لـ"الجريدة" أنه "فيما 
يــــخــــص الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن 
العاملين في اإلدارة الذين يتبعون 
ــة، الـــراغـــبـــيـــن في  ــيـ ــلـ وزارة الـــداخـ
االنتقال للعمل بالهيئة، فهم مرحب 

بهم إذا أرادوا ذلك".

دعم العمالة

فــي مــوضــوع آخــر، قالت نائبة 
مدير الهيئة لشؤون قطاع القوى 
العاملة الوطنية إيمان االنصاري، 

إنه "تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 
(1439/ 2018) لن يتم قبول طلبات 
صرف دعم العمالة الوطنية لحملة 
المؤهل المتوسط، إال لمن لديه 
دورة مدتها سنة، وأخــرى مدتها 
سنتان لمن هم دون المتوسط، أو 
مدة خبرة مسجلة لدى المؤسسة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
تعادل مدة الــدورات المشار إليها 

."
ً
سلفا

وأوضــــــحــــــت األنــــــــصــــــــاري، فــي 
تصريح صحافي أمس، أن "المادة 
 
ً
الثانية من الــقــرار وضعت شرطا
ــم لــحــمــلــة  ــ ــدعـ ــ ــرف الـ  لــــصــ

ً
ــدا ــ ــديــ ــ جــ

المؤهل المتوسط وما دونه، على 
أن يبدأ العمل به الشهر المقبل، مع 
ضرورة الحصول على دورة مدتها 

ســنــة لحملة الــمــؤهــل المتوسط، 
وأخــــرى مدتها سنتان لمن دون 
الــمــؤهــل الــمــتــوســط مــعــتــمــدة من 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والــتــدريــب، حتى يتم صــرف دعم 
العمالة لهم"، مشيرة إلى أن "القرار 
استثنى من ذلك أصحاب الخبرة 
في القطاع األهلي التي تعادل مدة 

الدورات".
ــة الـــــــمـــــــؤهـــــــالت  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وعـــــــــــــن حــ
المتوسطة ومــا دون ذلـــك، الذين 
 قبل العمل 

ً
يصرفون الدعم حاليا

بــــالــــقــــرار، أكـــــــدت األنــــــصــــــاري، أن 
"الــقــرار استثنى المستفيدين من 
دعم العمالة وقت صدوره، على أن 
يستمر الصرف لهم ما لم تنقطع 
عــالقــة الــعــمــل، مــبــنــيــة أن "أحــكــام 
المادة الثانية تطبق على من ينتقل 
من جهة عمل إلى أخرى، أو حتى 
ذات الجهة بعد العمل بالقرار، في 
حال تبين وجود فترة تأمينية غير 

مؤمن عليها بين جهتي العمل".
ولفتت االنصاري إلى أن "القرار 
ــدر فــــي 15 أكـــتـــوبـــر الــمــاضــي  ــ صـ
 للعمل 

ً
وتحدد أبريل المقبل موعدا

به، وروعي منح مهلة لتلك الفئات 
تقارب 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم 
تــنــتــهــي مــطــلــع الـــشـــهـــر الــمــقــبــل"، 
 
ً
مؤكدة أن "الهيئة ال تدخر جهدا

في إعادة التوازن إلى سوق العمل 
لرفع مهارة العاملين ودفعهم نحو 

تنمية قدراتهم الذاتية".

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة 
الــرســمــيــة للهيئة الــعــامــة للقوى 
الــعــامــلــة، مـــديـــرة إدارة الــعــالقــات 
الــعــامــة واإلعـــــــالم، أســيــل الــمــزيــد، 
أن الــهــيــئــة عــمــلــت مــنــذ ديسمبر 
الــمــاضــي عــلــى أن يــكــون تجديد 
 دون شرط 

ً
العمالة الوطنية تلقائيا

المراجعة لإلدارة المختصة، وذلك 
 عــلــى العمالة 

ً
 وتخفيفا

ً
تسهيال

الــوطــنــيــة، على أن يتم استقطاع 
رسم التجديد الحقا في حال عدم 
وجــود أي تغير، وتــم العمل فقط 
بإشعار تسجيل العمالة الوطنية 
أول مــرة، مؤكدة أن هــذه الخطوة 
من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة 
الــوطــنــيــة، وتــحــّد مــن أي عمليات 
وقف صرف دعم العمالة ألغراض 
المراجعة أو ما شابه ذلك، ويأتي 
ذلــك مــن حــرص الهيئة على عدم 
وقف المخصصات المالية للعمالة 
الــوطــنــيــة، تــحــت أي ظـــرف طالما 

العمالة على رأس عملها.
ــه يــتــم  ــ ــأنـ ــ ــــد بـ ــزيـ ــ ــمـ ــ وأفـــــــــــــادت الـ
استقبال المراجعين من أصحاب 
األعــمــال فــي مقر الهيئة بمنطقة 
الرقعي، والمناديب بمراكز الخدمة 
ات  التابعة للهيئة، وذلـــك إلجـــراء
إشعار تسجيل العمالة الوطنية 
ــمـــؤهـــل  ألول مـــــــرة أو تـــغـــيـــيـــر الـ
الــــدراســــي أو إلـــغـــاء تــســجــيــل إذن 

العمل.
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الجالهمة والنشمي خالل توقيع االتفاقية

المنفوحي خالل إطالق التطبيق

سلة أخبار

النجار: حماية تأمينية لمواطني دول «التعاون»

«الحرس الوطني» و«الداخلية» بحثا التنسيق األمني

«السالمة المرورية» للتأكد من جودة األسفلت

مؤتمر الخليج لبيئة المباني يوصي بتطوير كود الزالزل

مهرجان ربيع األحمدي ينطلق غدًا

مكتب العمالة الوافدة يستأنف أنشطته

«العمالة المنزلية» إلى «حماية القوى العاملة» مطلع أبريل
 دون شرط مراجعة اإلدارة

ً
تجديد العمالة الوطنية تلقائيا

● سيد القصاص
برعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد 
الفاضل، يقام اليوم االحتفال باليوم العالمي للمياه 
2019، بعنوان "لن نترك أحدا يتخلف عن الركب"، في 
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي، ويهدف هذا العام 

إلى تأكيد أن "الماء حق للجميع".
 وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري 
إن الكويت تحتفل سنويا باليوم العالمي للمياه في 22 

مارس، وحدد هذا اليوم من قبل األمم المتحدة ليكون 
حدثا سنويا لالحتفال بالمياه، حيث يسلط الضوء 
في ذلك اليوم على موضوع مختلف في مجال المياه. 
 وأضاف بوشهري، في تصريح صحافي، ان شعار 
ن المياه حق للجميع كائنا من 

ٔ
هذا العام يركز على ا

يـــا كــان المكان الــذي يعيش فيه، فالماء حق 
ٔ
كــان، وا

من حقوقه اإلنسانية، مؤكدا أن الكويت تحرص على 
المشاركة فــي تلك االحتفالية العالمية لما لها من 
دور توعوي وفرصة لتوضيح دور وزارة الكهرباء 

والماء بشكل خاص ومٔوسسات الدولة المعنية في 
مجال المياه.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفــــــادت مـــصـــادر "الــكــهــربــاء" 
لـ"الجريدة" بأن الـــوزارة لديها العديد من المشاريع 
الخاصة بالمياه، والتي بدأت العمل بها منذ عام 2017، 
والتي تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية واستفادة أكبر 

من المياه المنتجة من محطاتها. 
ولفتت المصادر إلى أن من تلك المشاريع مشروع 
إنشاء وإنجاز وصيانة محطة تعبئة المياه العذبة 

بمنطقة الصليبية واألعمال الملحقة بها، والتي تهدف 
إلى رفع سعة التشغيل في المحطة من 10 مصبات 
تعبئة إلى 20، لتوفير المياه العذبة لمنطقة الصليبية 

والمناطق المجاورة لها. 
وأضــافــت أنــه جــار أيضا إنشاء وإنــجــاز وصيانة 
محطة تعبئة المياه العذبة بالعبدلي، والتي تهدف إلى 
رفع سعة التشغيل من 4 مصبات لتعبئة المياه إلى 
16، لتوفير المياه العذبة لمزارع العبدلي والمناطق 

المجاورة لها.

ً
«البلدية»: عقوبات مشددة المنفوحي: إطالق تطبيق جنائز الكويت إلكترونيا

على مخالفي أنظمة البناء
ذكــر نائب المدير الــعــام للبلدية لــشــؤون محافظتي العاصمة 
والــجــهــراء فيصل الجمعة، أن البلدية خطت خــالل فترة قصيرة 

خطوات حثيثة وسريعة نحو التطوير.
وقال الجمعة، خالل كلمته التي القاها في افتتاح ورشة عمل 
تنمية مهارات مفتشي البناء، إنه "يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق العقارات المخالفة".
واختتم الجمعة حديثه قائال إنه "يتم تفعيل المادة 39 من قانون 
البلدية، التي تتضمن معاقبة من تثبت مسؤوليته من أصحاب 
الــمــكــاتــب، أو الــــدور االســتــشــاريــة الــهــنــدســيــة، أو المهندسين، أو 
المشرفين، أو المقاولين عن إقامة مبان بدون ترخيص، أو اإلشراف 
على تنفيذها، أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة ال تقل عن 5 آالف 
دينار وال تجاوز 10 آالف، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي، 
 
ً
وإيقاف تصنيف المقاول، وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا

 عن البالد".
ً
إداريا

 وشدد على تفعيل المادة 40، التي تتضمن عند امتناع صاحب 
المخالفة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه إزالة المخالفة 
 للسكن الــخــاص، و100 ديــنــار للسكن 

ً
ويــغــرم 10 دنــانــيــر يــومــيــا

التجاري واالستثماري والصناعي والخدمي.

ال تعديل لبيانات بطاقة من لديه ملصق إقامة صالح
ــــال الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــهــيــئــة الــعــامــة  قـ
لـــــلـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الــــــمــــــدنــــــيــــــة مــــســــاعــــد 
الـــعـــســـعـــوســـي، إنـــــه ال حــاجــة لــتــعــديــل 
بـــيـــانـــات الــبــطــاقــة الــمــدنــيــة لــلــوافــديــن 
المقيمين الذين تحمل جوازات سفرهم 
 بإقامة صالحة ويمكنهم السفر 

ً
ملصقا

والعودة إلى الكويت.
ــح أدلـــــــــى بــه  ــريــ ــي تــــصــ ــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
العسعوسي لـــ"كــونــا" أمــس، استعرض 
ات التي يتوجب  فيه الحاالت واإلجـــراء
مــراعــاتــهــا واتــبــاعــهــا عــلــى ضــــوء قـــرار 
وزارة الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
بشأن إلغاء ملصق بيانات اإلقامة من 
جــــوازات سفر الــوافــديــن واالستعاضة 

عــنــه بالبطاقة الــمــدنــيــة عــلــى أن تكون 
سارية المفعول.

وأوضــح أنه وفق هذا القرار ستكون 
الــبــطــاقــة الــمــدنــيــة وتــاريــخ صالحيتها 
 عــلــى صــالحــيــة اإلقـــامـــة، وعليه 

ً
إثــبــاتــا

لن يسمح بدخول الــوافــد إلــى البالد أو 
الــخــروج منها مــا لــم يحمل جــواز سفر 

ساري المفعول وبطاقة مدنية سارية.
وقـــــال الــعــســعــوســي، إن مـــــن يفقد 
بــطــاقــتــه الــمــدنــيــة بــالــخــارج فيمكنه 
مـــراجـــعـــة ســــفــــارة الـــكـــويـــت فــــي بــلــده 
ليحصل عــلــى شــهــادة فيها بيانات 
اإلقامة ليتمكن من العودة إلى البالد 
مـــرة أخــــرى، عــلــى أن يــقــوم بمراجعة 

الهيئة إلصدار بطاقة بدل فاقد.
وأشـــــــار إلـــــى أن مــــــن لـــديـــه خـــطـــأ فــي 
ــات الـــمـــطـــبـــوعـــة عـــلـــى الــبــطــاقــة  ــانـ ــيـ ــبـ الـ
المدنية كاالسم أو رقم الجواز أو المهنة 
يقوم بمراجعة وزارة الداخلية لتعديل 
الــبــيــانــات ومــن ثــم الــدخــول على موقع 

الهيئة إلصدار بطاقة جديدة.
لكنه أكـــد أن مــن لــديــه ملصق إقــامــة 
صالح وقام بنقل المعلومات على جواز 
سفر جديد فيتوجب عليه إصدار بطاقة 

مدنية جديدة قبل مغادرة البالد.
ــــن يـــقـــوم بـــإجـــراء اإلقـــامـــة  ــر أن مـ ــ وذكـ
في مكاتب الهجرة ويتسلم اإليصال ال 
يحتاج إلى مراجعة الهيئة إنما يحتاج 

ــى مــتــابــعــة الــتــعــلــيــمــات الــــــــواردة في  إلــ
الرسالة النصية أو الدخول على موقع 

الهيئة إلستكمال إصدار البطاقة.
ــا الــعــســعــوســي الــمــقــيــمــيــن إلــى  ــ ودعـ
الـــتـــحـــقـــق مــــن صـــحـــة بـــيـــانـــات اإلقـــامـــة 
 االســــم بــالــلــغــة اإلنكليزية 

ً
وخــصــوصــا

ورقم الجواز خالل ثالث مراحل للتحقق 
مــن صــحــة الــبــيــانــات وهـــي عــنــد تقديم 
الطلب وعند استالم اإليصال من وزارة 
الداخلية وعند استالم رسالة من الهيئة. 
ــواع اإلقـــامـــات  ــ ــاف أن جــمــيــع أنـ ــ وأضـ
ستصدر دون ملصق، ما عدا اإلقامات 

المؤقتة كالمادة (14).

«الزكاة»: استخدام تقنيات 
المعلومات في إدارة أعمالنا

«األوقاف» و«الراسخون» وقعتا اتفاقية وقفية

● فهد الرمضان
أكـــد الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــشــؤون الــمــالــيــة بــــوزارة التربية، 
يوسف النجار، أهمية بحث سبل تطوير العالقة والتعاون 
المشترك بين وزارة التربية في الكويت، والمؤسسة العامة 

للتقاعد في السعودية، بما يحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خالل استقبال النجار، في مكتبه، أمس، وفدا من 
السعودية، تابعا للمؤسسة العامة للتقاعد، والمكون من مدير 
إدارة مد الحماية التأمينية متعب المهيني، ومدير اإلدارة 
العامة لإليرادات والتحصيل أحمد المازني، وباحثة تأمين 

بإدارة مد الحماية التأمينية بشاير الجعد.
وأوضـــح الــنــجــار أن االجــتــمــاع أســفــر عــن مناقشة النظام 
الموحد لمد الحماية التأمينية وفق أحكام القانون 44 لسنة 
2007 لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم 
بأي دولة عضو في المجلس، إضافة إلى المستندات المطلوبة 

عند التسجيل وإنهاء الخدمة، وكيفية سداد االشتراكات.
وأكد أن اللقاء تكلل بالنجاح، حيث أجاب عن جميع األسئلة 
من الطرفين، وتم توضيح النقاط كافة، وتعريف الوفد على 
قطاعات الوزارة، كما تمت مناقشة خطة ورش العمل القادمة 
والموجهة للمشتركين السعوديين الخاضعين لنظام مد 
الحماية التأمينية، لشرح النظام والرد على استفساراتهم، 
منوها بأن عدد الموظفين السعوديين بـ"التربية" يتجاوز 

2000 موظف.

عقد المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء 
الركن فالح شجاع، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الداخلية، 
لبحث التنسيق حول كيفية تلقي البالغات في المنشآت النفطية 

بالمنطقة الوسطى، التي تولى الحرس تأمينها أخيرا.
ــــر شـــجـــاع أن االجـــتـــمـــاع تـــنـــاول االســـتـــفـــادة مـــن خــبــرات  وذكـ
ات الصحيحة والمتبعة فــي حال  «الــداخــلــيــة» ومعرفة اإلجــــراء
ورود بالغات أو حــدوث حــاالت طــوارئ في المنطقة الوسطى، 
بهدف تحقيق التكامل مع المؤسسات األمنية في البالد، وفق ما 
أقرته الوثيقة االستراتيجية للحرس الوطني 2020 (األمن أوال).

ــن رئــيــس الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لــلــســالمــة الــمــروريــة عضو  ثــمَّ
المجلس األعــلــى للمرور د. بــدر المطر، اهتمام رئيس مجلس 
الـــــوزراء ســمــو الــشــيــخ جــابــر الــمــبــارك، خـــالل اجــتــمــاعــه األخــيــر، 
باالطالع على االستعدادات الحكومية للبدء في خطة صيانة 

الطرق المتضررة ومعاقبة المتسبب.
ــــودة الــطــرق  ــح الــمــطــر، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن جـ ــ وأوضــ
وصيانتها بشكل مستمر تعزز السالمة المرورية، محذرا من 
استخدام الخلطة االسفلتية ذاتها في إصالح الشوارع، السيما أن 
الخلطات المستعملة ال تتوافق مع معايير وشروط ومواصفات 

سفلتة الطرق المعتمدة.
ــــودة ونـــوعـــيـــة الــطــبــقــة  ــدد عـــلـــى ضـــــــرورة الـــتـــأكـــد مــــن جــ ــ وشــ
المستخدمة، تفاديا لحدوث المشكلة مرة أخــرى، ما من شأنه 
توفير أموال طائلة على الدولة، والحفاظ على سالمة مرتادي 

الطرق ومركباتهم.

أكد رئيس مؤتمر الخليج 
لبيئة المباني المستدامة، 
د. علي بــومــجــداد، مشاركة 
400 بــــاحــــث ومــتــخــصــص 
ــر الـــــــــذي أقـــيـــم  ــمــ ــمــــؤتــ فـــــي الــ
ــة مـــؤســـســـة الــكــويــت  ــايـ ــرعـ بـ
ــلـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي. وتـــوجـــه  لـ
فــي خــتــام المؤتمر بالشكر 
ــئـــة  ــيـ ــــس مــــــــشــــــــروع بـ ــيــ ــ ــرئــ ــ لــ
المباني المستدامة د. أورال 
بـــيـــوكـــوزتـــورك، إضـــافـــة إلــى 

جميع المشاركين.
ــبــــه، قــــــال عــضــو  ــانــ ــــن جــ مـ

اللجنة التوجيهية للمؤتمر 
ــال: إنـــــــــه تـــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــن كـ ــــسـ د. حـ
عـــرض ونـــقـــاش أثـــر الــــزالزل 
على أداء األبـــراج والمباني 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ ــة، والــ ــيــ ــالــ ــعــ الــ
أهــمــيــة تــطــويــر كـــود الـــزالزل 
للكويت، وتطبيقه في تطوير 
المشاريع اإلنشائية والبنية 
الــتــحــتــيــة للخطة التنموية 
للدولة، وأخذه باالعتبار في 
التطور الحضري بالكويت.

ــور  ــ ــــضـ ــت رعـــــــايـــــــة وحـ ــ ــحـ ــ تـ
محافظ األحمدي الشيخ فواز 
 مهرجان 

ً
الخالد، ينطلق غــدا

ــمــــدي األول 2019  ربـــيـــع األحــ
في متنزه األحمدي، بمشاركة 
العديد مــن الجهات الرسمية 

واألهلية والتطوعية.
ــال  ــاق، قــ ــيـــ ــســـ وفـــــــي هـــــــذا الـــ
مـــديـــر إدارة الـــمـــكـــتـــب الــفــنــي 
بالمحافظة إبراهيم الفودري، 
إن الــمــهــرجــان يــمــثــل الــجــانــب 
السياحي والترفيهي العائلي 
ألحــــــــد الــــــمــــــســــــارات الـــخـــمـــس 
الــرئــيــســة لــلــمــشــروع التنموي 
ــمــــــدى «مـــحـــافـــظـــتـــي  ـــ بـــعـــيـــد الـ
أجـــمـــل»، الــــذي أطــلــقــه محافظ 

األحمدي مطلع عام 2015.
ــى أن الــمــهــرجــان  ــ ولـــفـــت إلـ
يمثل أحد الروافد االجتماعية 

للم شمل العائلة بكل أفرادها 
ــي مـــكـــان واحــــــد ضـــمـــن يـــوم  فــ
ترفيهي مفتوح يضم فعاليات 
ــدة، مــنــهــا عـــــروض فنية  ــديــ عــ
ــزة، وأخـــــــــــــرى لـــفـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـ
الــطــائــرات الــورقــيــة، ومشاركة 
متميزة لفريق كويت دراج 965 

للدراجات النارية.

ــام  ــعــ ــن الــــســــكــــرتــــيــــر الــ ــ ــلـ ــ أعـ
المساعد لالتحاد العام لعمال 
الـــكـــويـــت عــبــيــد الــعــجــمــي، أن 
االتـــــحـــــاد الـــــعـــــام، بـــالـــتـــعـــاون 
مــع مركز التضامن واللجان 
الــعــمــالــيــة لــبــعــض الــجــالــيــات 
الـــوافـــدة فــي الــكــويــت، ومنها 
اتحاد عمال نيبال (جيفونت) 
ومنظمة سانديغان الفلبينية، 
قام باستئناف أنشطة مكتب 
العمالة الوافدة لديه، لخدمة 
ــالـــة الـــــوافـــــدة،  ــالـــح الـــعـــمـ مـــصـ
ـــا  ـــاهـ ــايـ والــــــــــدفــــــــــاع عــــــــن قــــضــ
 
ً
ا ومطالبها فــي الــكــويــت، بــدء

من االثنين الماضي.
وأكـــد العجمي أن االتــحــاد 
ــي تـــكـــريـــس كــل  ــ ســـيـــســـتـــمـــر فـ
ــم مـــطـــالـــب  ــ ــدعـ ــ ــه لـ ــاتــ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ

الــعــمــالــة الـــوافـــدة الــمــشــروعــة، 
ــتـــب الـــعـــمـــالـــة  ــكـ مـــعـــلـــنـــا أن مـ
الــوافــدة يفتح أبــوابــه لجميع 
مــمــثــلــي الــجــالــيــات الــعــمــالــيــة 
الوافدة، بجميع فئاتها، لتلقي 
ــي االثـــنـــيـــن  ــومــ ــاوى، يــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الـ
واألربعاء من كل أسبوع خالل 

الفترة المسائية. 

فواز الخالد«الكهرباء»: «الماء حق للجميع» شعارنا باليوم العالمي للمياه



ماي تطلب تأجيل...

الجزائر: انشقاق في «الجبهة...

الروضان على طريق «الثقة»...

النواب يغيبون عن «إصالح...

من أجل مصالحه، أو بيد ذلك الوزير.
فــي الــســيــاق، ذكـــر الــنــائــب عــــادل الــدمــخــي أنـــه حـــذر الـــروضـــان من 
 في 

ً
الــنــيــران الــصــديــقــة فــي الــجــانــب الــحــكــومــي، «وهــــذا مــا حـــدث فــعــال

 أن «هــنــاك مستفيدين مــن هــذا االســتــجــواب، مع 
ً
االســتــجــواب»، مبينا

احترامي للمستجِوبين».
بدوره، قال النائب عبدالله الكندري إنه لن ينجرف مع استجواب 
 في الوقت ذاته تشكيل لجنة تحقيق 

ً
«تفوح منه تدخالت التجار»، مؤيدا

في توزيع القسائم الصناعية بمنطقة الشدادية.
إلى ذلك، أعلن النواب: راكان النصف، وصالح خورشيد، ود. عودة 
الرويعي، وطالل الجالل، ومحمد الدالل، وأحمد الفضل، وخليل الصالح، 
وماجد المطيري، ويوسف الفضالة، وأسامة الشاهين، وسعد الخنفور 

وفيصل الكندري، تأييدهم للوزير الروضان.

المنتج من أي خلل، كاشفة في الوقت ذاته عن استبعاد مادة الرمل من 
مكونات الخلطة، وفق المعايير والمقاييس الدولية.

وأوضــــحــــت أن «األشــــغــــال» حــصــلــت عــلــى مـــوافـــقـــة وزارة الــمــالــيــة 
لتخصيص اعــتــمــاد مــالــي يــســتــخــدم وقـــت الـــضـــرورة فــي إصــالحــات 
الطرق، إضافة إلى موافقة ديوان المحاسبة لبدء العملية، الفتة إلى 
أن الصيانة ستبدأ بالطرق السريعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع 

إغالق الحارات ١٢ ساعة، حسب االشتراطات الدولية للرصف.
وبينما أكدت أن المحاسبة ستشمل القياديين والمقاولين، كاشفة 
عــن رفــع دعـــاوى مدنية ضــد المتسببين فــي قضية تطاير الحصى؛ 
 على المال العام، قدمت بوشهري االعــتــذار للشعب الكويتي 

ً
حفاظا

عن اإلطالة في إصالح الطرق، مشيرة إلى أن العمل وفق أسس سليمة 
يتطلب بعض الوقت.

ستنفصل عن االتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.
وعــنــدمــا حـــددت مـــاي، قــبــل عــامــيــن، مــوعــد الــخــروج فــي 29 مــارس 
 إلى المادة 50 المتعلقة باالنفصال، أعلنت أنه «ال 

ً
الجاري، استنادا

عودة إلى الــوراء»، لكن رفض البرلمان التصديق على اتفاق الخروج 
الذي تفاوضت عليه مع االتحاد أدخل حكومتها في أزمة. واآلن كتبت 
ــــي تطلب فيه   لــدونــالــد تــوســك رئــيــس المجلس األوروبـ

ً
مـــاي خــطــابــا

التأجيل إلى 30 يونيو.
وقــالــت إنها تعتزم مطالبة البرلمان بــإجــراء تصويت ثالث على 
اتفاقها للخروج، الــذي رفضه النواب مرتين بالفعل، لكنها لم تذكر 

متى سُيجرى هذا التصويت.
وقال حزب العمال المعارض، إن ماي، باختيارها لتأجيل قصير 
األمد، تجبر النواب البريطانيين على االختيار بين قبول االتفاق، الذي 

رفضوه مرتين، والخروج من «األوروبي» بدون اتفاق.
ويعارض المؤيدون لـ «الخروج» من أعضاء حزب المحافظين، الذي 

وانشقاقات. ووسط تنامي الخالفات داخل الحزب الحاكم، أعلن منسق 
هيئة تسيير «جبهة التحرير» معاذ بوشارب دعم الحزب لـ «الحراك 
الشعبي»، وهو ما يناقض موقفه الذي أعلنه مع انطالق أولى تظاهرات 

الحراك ضد العهدة الخامسة، ووصفه لمطالب التغيير بـ «الحلم».
ومساء أمس األول، انضم حزب «التجمع الوطني» لمسؤولين من 
الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجــال أعمال كبار في التخلي عن 
بوتفليقة في األيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من االحتجاجات 

الجماهيرية غير المسبوقة ضد النظام.
وقال المتحدث باسم الحزب صديق شهاب إن «قوى غير دستورية 
سيطرت على السلطة في األعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون 

الدولة خارج اإلطار القانوني».
وبعد مطالبة قوى معارضة الجيش وأجهزة األمن بعدم الوقوف 
أمام خيارات الشعب، قال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح 
إن «الشعب عبر عن أهداف نبيلة خالل أسابيع المظاهرات المطالبة 
بتنحي بوتفليقة»، في أقــوى إشــارة حتى اآلن إلــى أن الجيش ينأى 

بنفسه عن الرئيس.
وذكر صالح أن «هذا الشهر شهد أفعاًال تنم عن نوايا خالصة عّبر 
من خاللها الشعب الجزائري بوضوح عن قيمه ومبادئ العمل الصادق 

الخالص لله والوطن».
وفــي وقــت الحــق، أعلن نائب رئيس الحكومة رمطان لعمامرة أن 
تخب بعد االتفاق 

ُ
بوتفليقة سيسلم السلطة الرئاسية إلــى من سين

 عن أمله أن يحدث هذا االنتقال دون أي 
ً
على الدستور الجديد، معربا

صــراع بين مختلف األطـــراف، «وأي حلول يجب أن تضمن استمرار 
الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها».

(الجزائر ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 اقترحته رئيسة الوزراء في وقت 
ً
 أطول أمدا

ً
تنتمي إليه ماي، تأجيال

سابق هذا األسبوع، إذ يخشون أن ذلك يعني أن االنفصال عن االتحاد 
قد ال يحدث على اإلطالق.

وقــال «األوروبـــي»، إن أي تمديد يجب أن يكون إلــى 23 مايو فقط، 
أو أن يمتد «فــتــرة أطـــول بكثير» مما يتطلب مشاركة بريطانيا في 
االنتخابات األوروبية المقررة في مايو، لكن ماي قالت، إنه ليس من 

مصلحة بريطانيا المشاركة في هذه االنتخابات.
رت المفوضية األوروبية، أمس، من أن أي إرجاء 

ّ
وفي بروكسل، حذ

لموعد «بريكست» إلى 30 يونيو سيحمل «مخاطر قانونية وسياسية 
شديدة» لالتحاد، وذلك في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس 

برس عشية قمة لـ «األوروبي». 
وكــان رئيس «المفوضية» جــان كلود يونكر قــال، إنــه ال يتوقع أن 
يتوصل االتحاد إلى أي قرار جديد بشأن «بريكست» خالل قمته هذا 
 إلى أنه قد يتحتم عقد اجتماع جديد في بروكسل 

ً
األسبوع، مشيرا
األسبوع المقبل. 

أمــا كبير المفاوضين األوروبــيــيــن ميشال بارنييه، فــحــذر، أمس 
األول، من أن أي تمديد لمحادثات «بريكست» سيكون له «ثمن سياسي 

واقتصادي» على باقي دول االتحاد الـ27.
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األمير يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الحجرف
الجراح: المواطنة الحقة توفر الحياة اآلمنة الخالية من التعصب والتطرف والعنصرية

تحت رعاية صاحب السمو 
ــشـــيـــخ صـــبـــاح  ــــالد الـ ــبـ ــ ــر الـ ــيــ أمــ
ــاء أمــــس  ــ ــسـ ــ ــم مـ ــ ــيـ ــ األحـــــــمـــــــد، أقـ
األول، الحفل الختامي لتكريم 
الفائزين بجائزة فــالح مبارك 
الـــحـــجـــرف لـــألعـــمـــال الــوطــنــيــة 
تـــــحـــــت رؤيــــــــــــة «تــــــعــــــزيــــــز قـــيـــم 
المواطنة والتسامح واالنتماء 
للمجتمع الكويتي» في دورتها 
الــثــانــيــة، وذلــــك بــمــركــز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي.
ــاب عـــن ســـمـــوه وزيـــر  ــد نــ وقــ
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي الــجــراح لحضور الحفل، 

ــام بــتــكــريــم الــفــائــزيــن  ــ حـــيـــث قـ
بالجائزة.

وألقى الجراح كلمة جاء فيها 
أن «قــيــم الــمــواطــنــة الحقة تعد 
أحــد أهــم أركــان بناء المجتمع 
وذلـــــــــك لـــــــدورهـــــــا الــــكــــبــــيــــر فــي 
تعضيد أواصر المجتمع ودعم 
ترابط مكوناته وتوفير أسباب 
العيش الكريم والحياة اآلمنة 
الـــخـــالـــيـــة مــــن آفــــــات الــتــعــصــب 
والتطرف والعنصرية أيا كان 
 أن هذه الجائزة 

ً
شكلها»، مبينا

ــة «تــعــزيــز قيم  تــأتــي تــحــت رؤيـ
المواطنة والتسامح واالنتماء 

لــلــمــجــتــمــع والـــكـــويـــت» لتضع 
الجهد األهــلــي الــصــادق جنبا 
إلى جنب مع الجهود الرسمية 
الــهــادفــة لترسيخ مــبــادئ حب 
الــــوطــــن والـــــــــوالء لــــه ومــــبــــادئ 
ــاء الــشــعــب  ــنـ الــتــســامــح بــيــن أبـ
الــكــويــتــي اســتــكــمــاال لــمــا جبل 
عــلــيــه أهـــل الــكــويــت مــنــذ الــقــدم 
ــيــــث ســــــطــــــروا أروع أوجــــــه  حــ

التكافل والتآخي والتسامح.
ــثــــل صــــاحــــب  ــمــ وأضـــــــــــــاف مــ
ــاب الـــكـــويـــت  ــ ــبـ ــ الـــســـمـــو أن «شـ
حــظــوا باهتمام كبير مــن قبل 
صاحب السمو، فجل اهتمامه 

ــيـــن شـــبـــاب  ــكـ ــة وتـــمـ ــ ــايـ ــ ــو رعـ ــ هـ
الوطن وبناته على حد سواء، 
وطالما ردد سموه أن أغلى ما 
تملك الكويت من ثروة وأفضل 
ما تحرص عليه من استثمار 
هم الشباب الذين بسواعدهم 
يـــرســـم الــمــســتــقــبــل، لــــذا علينا 
تــنــمــيــة قـــدراتـــهـــم ومـــهـــاراتـــهـــم 
وصـــــقـــــل مــــواهــــبــــهــــم وحـــثـــهـــم 
عــلــى الـــتـــزود بــالــعــلــم ومــنــاهــل 
المعرفة ليكونوا أكثر نضجا 
ووعـــيـــا وتــحــصــنــا مـــن األفــكــار 
الضالة والسلوك المنحرف، مع 
دفعهم لبذل المزيد من العطاء 

والمشاركة في تنمية وطنهم 
ورقيه».

نبذ التعصب

من جهته، ألقى رئيس مجلس 
ــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء  اإلدارة، رئـ
الـــجـــائـــزة فـــهـــد الـــمـــعـــجـــل، كــلــمــة 
أشـــــاد فــيــهــا بـــالـــرعـــايـــة األبـــويـــة 
لهذا الحفل الكريم وللدعم الذي 
أواله صاحب السمو أمير البالد 
لــجــائــزة فـــالح مـــبـــارك الــحــجــرف 
باعتبارها مبادرة وطنية أهلية 
ســامــيــة تــهــدف لــبــث روح االلــفــة 
والمحبة بين أبناء الوطن ونبذ 
جميع اشكال التعصب والفرقة 

البغيضة.
ــدم  ــقــ ــل: «تــ ــجــ ــعــ ــمــ وأضـــــــــــاف الــ
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى جـــــوائـــــز هــــذا 
الموسم 231 مشاركة بواقع 94 
مشاركة في مسابقة الرسم و74 
فــي القصة و38 فــي الشعر و25 
في مسابقة الفيلم»، مشيرا إلى 
أنــــه «تــــم فــــرز وتــقــيــيــم وتــحــكــيــم 
األعمال المشاركة بأسلوب اتسم 
بــالــمــهــنــيــة والـــحـــرفـــيـــة الــعــالــيــة 
عــلــى يــد نــخــبــة مــن المختصين 
الكويتيين والـــرواد في مجاالت 
األدب والشعر والفن والسينما».

كرم ممثل األمير، الفائزين 
بجائزة الدورة الثانية من 

مسابقة فالح مبارك الحجرف 
لألعمال الوطنية التي تحمل 

رؤية «تعزيز قيم المواطنة 
والتسامح واالنتماء للمجتمع 

الكويتي»، وذلك بمركز الشيخ 
جابر األحمد الثقافي.

الفائزون: الجائزة حافز للشباب نحو اإلبداع
أكد عدد من الفائزين بجائزة فالح 
مـــبـــارك الـــحـــجـــرف لـــالعـــمـــال الــوطــنــيــة 
الثانية ان هــذه الجائزة تشكل حافزا 
كبيرا للشباب الكويتيين لتقديم المزيد 
مـــن الــتــمــيــز واالبـــــــداع، كــمــا تــســهــم في 

تعزيز قيم المواطنة.
وحقق المركز األول عن فئة القصة 
ناصر البراعصي، والمركز الثاني علي 

اشكناني وأسماء االبراهيم، في حين 
حــاز المركز الثالث فهد القعود، وعن 
فئة الفيلم حصل امــيــر شــيــرانــي على 
الــمــركــز األول، وعــثــمــان الــجــعــفــر على 

الثاني وبدر باعيسى على الثالث.
ــارة  ــ ــم حـــصـــلـــت سـ ــ ــرسـ ــ وعــــــن فـــئـــة الـ
الصالح وفــي الفيلكاوي على المركز 
ــاء يـــعـــقـــوب إبـــراهـــيـــم  ــ األول، بــيــنــمــا جـ

وزينب حسين في المركز الثاني، أما 
الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فــحــصــلــت عــلــيــه دالل 

العجالن وأمل إسماعيل.
وعن فئة الشعر، حصلت على المركز 
األول نـــدى األحــمــد، والــثــانــي عبدالله 
ــــراز وضــحــى  ــــخـ ــنـــزي والـــــحـــــارث الـ ــعـ الـ
الرشيدي، اما المركز الثالث فكان من 
نصيب ايمان النبهان وناصر البريكي.

وفيما يخص الجائزة التشجيعية 
لطلبة التربية فقد حقق سمير مبارك 
الـــمـــركـــز األول لــفــئــة الـــشـــعـــر، وعـــطـــور 
الــعــجــمــي الـــمـــركـــز األول لــفــئــة الــفــيــلــم، 
ومــشــاري الخبيزي المركز األول لفئة 
الرسم، كما جاءت عنان الريحان األولى 

في فئة القصة.

ممثل األمير والمعجل خالل الحفل الختامي لتكريم الفائزين بجائزة الحجرف

«اإلعاقة»: «ميكنة» القطاع التعليمي 
● جورج عاطف

كشف نائب مــديــرة الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعـــاقـــة للقطاع التعليمي والتأهيلي 
أنــــور األنـــصـــاري عـــن تفعيل ميكنة الــقــطــاع، 
لتسهيل عملية تسجيل الــطــلــبــة، فــضــال عن 
ميكنة البيانات الخاصة بهم، وربطها باللجان 
التعليمية المختصة، لضمان دقة المعلومات 
وسرعة صدور القرارات وحفظ المستندات في 

نظام األرشفة الخاص بالهيئة.
وأكد األنصاري، في تصريح أمس، «أهمية 
الـدمج فــي مساعدة األشــخــاص ذوي اإلعاقة 

على تلقي التعليم مع قرنائهم الطبيعيين، وفق 
برامج تعليمية جيدة تضمن تحقيق المساواة 
في شتى المجاالت، وتوفير الفرص لهذه الفئة 
ألداء دورها وتنمية طاقاتها وإبداعاتها ضمن 

مبدأ تكافؤ الفرص».
واستعرض أبرز الخطوات التي تم اتخاذها 
لتفعيل عملية الدمج، ومنها توجيه الطلبة إلى 
الجهات التعليمية، وفق مستوى الطالب في 
اختبارات الذكاء، ودعم المحولين إلى فصول 
الدمج التي تقدم فيها المدرسة دعما تعليميا 
للطالب مــن ذوي اإلعــاقــة بحصص مساندة 
خالل اليوم الدراسي حتى ال تكون هناك فجوة 

بين مستويات الطلبة من الناحية التعليمية».
وذكر األنصاري أن الهيئة أصدرت القرارات 
والتعاميم التي تدعم تنظيم عملية دعم الطلبة 
فــي فــصــول الــتــقــويــة وتــكــون مــســانــدة، بهدف 
تمكينهم من االستمرار في التعليم، مبينا أن 
ثمة تعاونا قائما بين وزارة التربية والهيئة، 
من خالل إضافة أعضاء من الوزارة إلى اللجان 
التعليمية والتأهيلية بالهيئة ممثلة في لجان 
دراسة الحاالت الخاصة والزيارات والمقابالت 
والمتابعة والــرقــابــة، خصوصا أن «التربية» 

الجهة المعنية بالتعليم والتأهيل.

 سلة أخبار

السفير خلف يلتقي رئيس وزراء سانت لوسيا

«مكافحة الفساد»: تضمين مفاهيم 
النزاهة في مناهج «التربية»

شارك سفير الكويت لدى 
كــوبــا مــحــمــد خــلــف بتمثيل 
ــكــــويــــت بـــمـــنـــاســـبـــة الــعــيــد  الــ
الوطني لدولة سانت لوسيا، 
باعتباره سفيرا محاال لديها، 
وذلــــك بــالــحــفــل الــكــبــيــر الــذي 
أقـــيـــم الســـتـــقـــبـــال ولـــــي عــهــد 

بــريــطــانــيــا األمـــيـــر تــشــارلــز.
ــلــــف الـــحـــاكـــم  ــــى خــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الــعــام ورئــيــس الـــــوزراء آلين 
شــاســتــانــيــت، مهنئا ونــاقــال 
إليه تحيات وتهاني صاحب 
الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد الــشــيــخ 

صباح األحمد.

● فهد الرمضان
عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة توعوية 
بعنوان «العدالة من أجل التعليم»، بالتعاون مع مكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات، ضمن جهود الهيئة لمساندة 
وزارتــــي التربية والتعليم الــعــالــي، لترسيخ ثقافة النزاهة 
لدى األجيال القادمة، بحضور المنسقة العالمية للمستوى 
االبتدائي في مبادرة «التعليم من أجل العدالة» لولوة أسعد، 
والمنسق العالمي للمستوى الجامعي في المبادرة بيانكا 

كوب، وجمع من التربويين واألكاديميين.
ــال األمــيــن الــعــام الــمــســاعــد لــلــوقــايــة فــي «نـــزاهـــة» سالم  وقـ
ــادرة تــعــمــل لــتــضــمــيــن مــفــاهــيــم الـــنـــزاهـــة  ــبــ ــمــ ــلـــي، إن «الــ الـــعـ
والمواطنة الواعية، وسيادة القانون في كل المناهج التربوية 
والتعليمية»، موضحا أن برامج األمم المتحدة تعنى بإدراج 
مبادئ منع الجريمة وسيادة القانون في جميع مستويات 
التعليم، بهدف ممارسة دور أكبر في توعية وتثقيف الطالب 
ــانـــون، ومـــنـــع الــفــســاد  ــقـ بــالــمــفــاهــيــم ذات الــصــلــة بــســيــادة الـ

والجريمة والنزاهة واألخالقيات.
من جانبها، أكدت لولوة أسعد أن المبادرة هدفها تعزيز 
التعليم القائم على القيم وبناء مهارات األطفال، لمنع العنف 
والجريمة والفساد، وذلك عبر تعزيز السلوك اإليجابي في 
األطفال منذ المراحل التعليمية األولى، وعدم انسياقهم وراء 

تجربة الغش في االختبارات.

السفير خلف خالل لقائه آلين شاستانيت

المبادرة 
الوطنية 

السامية تهدف 
إلى بث روح 

األلفة والمحبة 
بين أبناء الوطن
المعجل
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إبراهيم: معرض «قبول 
التربية» يرشد طالب «الثانوية»
أكــد العميد المساعد للشؤون الطالبية بكلية التربية في جامعة 
الكويت د. علي إبراهيم، أن معرض القبول المقام بالكلية تحت شعار «من 
، يهدف إلى إرشاد وتوعية طالب المرحلة 

ً
هنا نبدأ» الذي يعقد سنويا

الثانوية، المتوقع التحاقهم بالجامعة العام المقبل، بأهم الخدمات 
واألنشطة التي تقدمها كل جهة مشاركة في المعرض للطالب خالل 
دراسته الجامعية. جاء ذلك خالل افتتاح د. علي إبراهيم لمعرض القبول 
 الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨- ٢٠١٩ أمــس، برعاية عميد كلية التربية 

د. بدر العمر.
ومن جهتها، ذكرت مديرة مركز التوجيه واإلرشاد أنفال العجيان، أن 
المعرض يساهم في زيادة توعية وإرشاد الطلبة ومساعدتهم لتحقيق 
أهدافهم، وتجنب المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم خالل الدراسة.

                         رأي طالبي

التلوث البيئي
نــعــانــي الــيــوم مــن جـــراء مشكلة الــتــلــوث الــشــديــد للبيئة، 
وهو من أخطر أنواع التلوث، والسبب في ذلك اإلنسان، وهو 

المتضرر كذلك إلى جانب الكائنات الحية األخرى.
 فـــي الــبــيــئــة الـــتـــي تحيط 

ً
ــلـــوث الـــــذي يـــحـــدث تـــغـــيـــرا ــتـ والـ

بالكائنات الحية، له أنواع عدة، منها: تلوث الهواء، وتلوث 
الــنــفــايــات، وتــلــوث الـــمـــاء، وتــلــوث الــتــربــة، وتــوضــح األرقــــام 
 مــســؤوًال عــن ٧٠ فــي المئة مــن إجمالي 

ً
أن خمسة عشر بــلــدا

الغازات الدفينة.
 بالمحيط البيئي، إلى جانب زيادة 

ً
ويحدث التلوث أضرارا

األمــطــار الحمضية، وخـــرق طبقة األوزون، كــمــا يـــؤدي إلــى 
االحتباس الحراري، وعدم استقرار المناخ، ويمكننا الحد من 
التلوث البيئي من خالل تطوير أساليب مكافحته، وتطوير 
وسائل التخلص من القمامة، والقيام بعمليات التشجير، 
وإقامة المحميات الطبيعية، فحياتنا غالية، وعلينا أال نلوثها 

ونعرضها للخطر.
الطالبة: فاطمة عباس كرم
كلية التربية جامعة الكويت

«GUST» طلبة ٣٠ مدرسة ثانوية يتعرفون على برامج
الكاظمي: الزيارات تتيح لهم فرصة تحديد مسارهم الوظيفي الصحيح

نظم قسم االستقطاب في جامعة الخليج 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا (GUST) يــومــا 
مفتوحا الستضافة أكثر مــن 30 مدرسة 
ثانوية مختلفة من جميع أنحاء الكويت، 
إلتاحة الفرصة لهم للتعرف على الجامعة 
وكلياتها وبرامجها، والمشاركة في العديد 
مــن األنشطة داخــل الــحــرم الجامعي على 

مدار يومين.
وقـــالـــت عــمــيــدة شــــؤون الــطــلــبــة د. رغــد 
الــكــاظــمــي إن الــجــامــعــة دائـــمـــا تــولــي هــذه 
ــا تــتــيــح  الـــــزيـــــارات اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا، ألنـــهـ
لــهــم فـــرصـــة تــحــديــد مـــســـارهـــم الــوظــيــفــي 
الصحيح، والتعرف عن كثب على البرامج 

والتخصصات المهتمين بها.
وأضافت الكاظمي: «كما وفرت الجامعة 
للطلبة فرصة لقاء أعضاء هيئة التدريس 
ــل مـــعـــهـــم، وحـــــضـــــور الـــفـــصـــول  ــاعــ ــفــ ــتــ والــ
الــدراســيــة لتكوين فــكــرة أوضـــح عــن مدى 
توافق البرامج مع اهتماماتهم الخاصة، 

واالطالع على الخيارات المتاحة، والخبرات 
التي يمكن اكتسابها أثناء دراستهم في 
الجامعة»، معربة عن سرورها لرؤية طلبة 
المرحلة الثانوية المتحمسين لاللتحاق 

بالجامعة في الحرم الجامعي.
وبدأ الطلبة زيارتهم بالترحيب بهم من 

رئيس الجامعة د. وليد بوحمرا، ود. رغد 
الكاظمي، ثم قدم عرض قصير عن الجامعة، 
وأتيحت للطلبة الفرصة في المشاركة في 
نــشــاطــات عــديــدة أعــدهــا طــلــبــة الــجــامــعــة، 
منها عرض موسيقي وورشة في فن الخط 
الياباني، كما تلقوا هدايا تذكارية، وتمت 

ضيافتهم بــقــهــوة ومـــأكـــوالت خــفــيــفــة، ثم 
قاموا بجولة تعرفوا خاللها على مرافق 

الحرم الجامعي.
ــارة لمكتبة  ــ كــمــا تــضــمــنــت الـــجـــولـــة زيــ
ــه الـــــــرفـــــــاعـــــــي، وقــــــســــــم الــــفــــنــــون  ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
والــــمــــوســــيــــقــــى، واســــتــــديــــوهــــات اإلذاعـــــــة 
والــتــلــفــزيــون، وصــالــة األلــعــاب الرياضية، 
ــة، والــــمــــســــرح ومـــركـــز  ــبــــاحــ ــام الــــســ ــ ــمـ ــ وحـ

المؤتمرات الخاص بها.
كما التقى الطلبة مجموعة من موظفي 
وأعضاء هيئة تدريس الجامعة من كلية 
إدارة األعمال، وكلية اآلداب والعلوم، ومركز 
حياة الطالب، ومركز ساعد، وقسم النشاط 
ــقـــبـــول والــتــســجــيــل،  ــم الـ الــــريــــاضــــي، وقـــسـ
وحـــصـــلـــوا عــلــى أجـــوبـــة الســتــفــســاراتــهــم 
العديدة والمتعلقة بالجامعة والــدراســة 

األكاديمية.

 الكاظمي متحدثة إلى الطلبة

األنصاري: الملصق 
يعزز التواصل بين 

الباحثين 
أكد مدير جامعة الكويت، 
د. حـــــســـــيـــــن األنـــــــــــصـــــــــــاري، 
أن فـــعـــالـــيـــة يـــــــوم الـــمـــلـــصـــق 
الـــعـــلـــمـــي لــلــكــلــيــات الــعــلــمــيــة 
ومـــعـــهـــد الـــكـــويـــت لـــألبـــحـــاث 
العلمية توفر فرصة لتعزيز 
الــتــواصــل والــعــمــل المشترك 
بــيــن الــبــاحــثــيــن مـــن مختلف 
التخصصات العلمية لعرض 
نـــتـــائـــج األبـــــحـــــاث ولـــتـــبـــادل 
اآلراء والـــخـــبـــرات الــبــحــثــيــة، 
وإلبراز الجهود العلمية ودور 

الباحثين. 
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل تــنــظــيــم 
ــــاع األبــــــحــــــاث الـــفـــعـــالـــيـــة  ــــطـ قـ
للعام األكاديمي 2018/ 2019 
برعاية وحضور د. األنصاري، 
ــة كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــافـ ــتـــضـ بـــاسـ

الحياتية.  

 الجارالله لـ ª.: االزدحام المروري وعدد 
المراقبين أبرز التحديات أمام «التقييم والقياس»

ــات الــتــي  ــديـ ــتـــحـ ــا أبــــــرز الـ ● مــ
تواجه المركز؟ 

- أبــرز التحديات التي تواجه 
الــمــركــز، خــالل وقــت االخــتــبــارات، 
هو االزدحام المروري، فإننا نجد 
اخــتــنــاقــات مـــروريـــة تــحــدث على 
الدائري الرابع والثالث والثاني، 
وحـــاولـــنـــا الــتــنــســيــق مــــع وزارة 
الداخلية في هذا الشأن، ووجدنا 
ــكـــن  ــــرا، ولـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــا مـ ــ ــــاونـ ــعـ ــ مـــنـــهـــا تـ
مــــازالــــت االخـــتـــنـــاقـــات الـــمـــروريـــة 
ــذي نــتــج عنه  ــر الــ مـــوجـــودة، األمــ
أن هــنــاك الــعــديــد مـــن الــطــلــبــة لم 
يــقــدمــوا االخــتــبــارات بسبب عدم 
وصولهم إلى االختبار في الوقت 

المحدد له.
ــا آخــــر،  ــنــــاك تـــحـــديـ ــا أن هــ ــمـ كـ
خالل فترة االختبار، وهو أعداد 
 ألعـــداد الطلبة 

ً
الــمــراقــبــيــن، نــظــرا

الكبيرة، وأن االختبارات توضع 
في يوم عطلة وهو السبت، ولكن 
تم العمل على حل هذه المعضلة 
لـــــالعـــــداد، وهـــــي خـــطـــة لــتــحــويــل 
االختبار إلى إلكتروني، وبالتالي 
يتوفر االختبار طوال العام دون 
ربطه بيوم وتاريخ محدد، األمر 
الذي يغني عن توفير عدد كبير 

من المراقبين. 

● حدثينا عن دور المركز. 
- الـــــدور يــنــقــســم إلـــى قسمين 
ــداد اخــتــبــار  ــ رئــيــســيــن، األول إعــ
ــدرات لــلــطــلــبــة الــراغــبــيــن في  ــقــ الــ
دخــــول جــامــعــة الـــكـــويـــت، بينما 
الثاني هو تقييم األداء التدريسي 
ــاء هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس فــي  ــ ــــضـ ألعـ
ــررات  ــقــ ــمــ ــم الــ ــيـ ــيـ ــقـ الــــجــــامــــعــــة وتـ
الدراسية من وجهه نظر الطلبة. 

ــارات الــتــي  ــبــ ــتــ ● مــــا هــــي االخــ
يقدمها المركز؟

ــارات  ــبــ ــتــ - هــــنــــاك خـــمـــســـة اخــ
تقدم ثالث مرات في العام (اللغة 
ــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة،  ــغـ ــلـ ــة، والـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
والــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، والـــــكـــــيـــــمـــــيـــــاء، 
والرياضيات)، عدا اختبار اللغة 
الفرنسية يقدم مرتين في السنة. 

اختبارات جديدة

ــه إلضـــافـــة  ــاك تـــوجـ ــنـ ● هــــل هـ
اختبارات جديدة في المركز؟ 

- حـــالـــيـــا ال تـــوجـــد أي فــكــرة 
ــتــــبــــارات الــجــديــدة  إلضـــافـــة االخــ
ــلـــى اخــــتــــبــــار الــــــقــــــدرات، ولــكــن  عـ
هــنــاك نــيــة بــتــطــويــر آلــيــة تقديم 
االخــــــتــــــبــــــارات وتــــطــــويــــرهــــا مــن 

حــيــث الــفــتــرة الــزمــنــيــة وســاعــات 
ــنــــاك  ــارات، وهــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــم االخـ ــديــ ــقــ تــ
ــن يـــــدوي إلــى  خــطــة لــتــحــويــلــه مـ
االلــكــتــرونــي، وســيــتــم تجربتها 
فــي االخــتــبــار الـــقـــادم عــلــى عينة 
بسيطة، وإن القت النجاح فسوف 
يتم اعتمادها خالل االختبارات 

المقبلة. 

● هــل تــم رصــد حـــاالت للغش 
في اختبار القدرات؟

- إن مـــــن أولــــــويــــــات الـــمـــركـــز 
ــلــــى جــــــــودة ســلــم  الـــمـــحـــافـــظـــة عــ
االخـــــتـــــبـــــارات والــــنــــتــــائــــج، فــمــن 
أجــــل ذلــــك تـــم اعـــتـــمـــاد 3 نــمــاذج 
لالختبارات، وهي تختلف تماما 
عـــن نـــمـــاذج الــطــلــبــة الــجــالــســيــن 
بعضهم قــرب بعض، وتــم فصل 
الموجات الخاصة باالتصاالت 
في الجامعة بوقت االختبارات، 
وكــذلــك إخــضــاع الطلبة للمسح 
االلـــكـــتـــرونـــي لــتــحــديــد األجـــهـــزة 
االلــكــتــرونــيــة، الــتــي مـــن خــاللــهــا 
يستطيع الطلبة نقل المعلومات 
ــتــــي  بــــــهــــــا، وحــــــــــــــاالت الــــــغــــــش الــ
رصدناها خالل االختبار السابق 
كـــــانـــــت أضــــــعــــــاف االخـــــتـــــبـــــارات 

السابقة.

● حدثينا عن مستوى األسئلة 
التي توضع في االختبارات؟

- جــمــيــع أســئــلــة االخـــتـــبـــارات 
تأتي من منهج الثانوية العامة 
بشكل رئيسي ومــبــاشــر، وليس 
هناك أسئلة تأتي خارج منهجها، 
واألمر يتم بالتعاون الوثيق بين 
مــركــز التقييم والــقــيــاس ووزارة 
التربية، بحيث يتم االطالع على 
كــــل نــتــيــجــة اخـــتـــبـــار مــــن جــانــب 
الموجهين فــي الـــــوزارة، للتأكد 
من أن جميع األسئلة التي وجد 
ــة هــــي مــن  ــعـــوبـ ــا الـــطـــلـــبـــة صـ ــهـ بـ
ضمن المنهج ومتوائمة مــع ما 
هو موجود من مناهج «التربية».

● ما هي أكثر االختبارات طلبا 
من الطلبة؟

- اخـــتـــبـــار الـــلـــغـــة االنــكــلــيــزيــة 
أكثر الكليات تطلبه، كما يعتبر 
مطلبا ضمن أولوياتها، فهو أكثر 

اختبار يقبل عليه الطلبة. 

● ومـــاذا عــن اختبار األيلتس 
ــز الـــتـــقـــيـــيـــم  ــ ــركـ ــ ــه مـ ــدمــ ــقــ الـــــــــذي يــ

والقياس؟ 
- المركز يعتبر جهة حاضنة 
لــــالخــــتــــبــــارات الـــعـــالـــمـــيـــة، مــثــل 

األيتلس والتوفل، ونحن نوفرها 
كخدمة للمجتمع.

تواصل وتعاون

● هــل هــنــاك تــواصــل وتــعــاون 
بين المركز والجامعات الخارجية؟ 
- هــنــاك تـــواصـــل واطـــــالع بين 
الــمــركــز والــجــامــعــات لــمــعــرفــة ما 
وصـــلـــت إلـــيـــه فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، 
ولكن جامعة الكويت هي الجهة 
الــتــي تــضــع االخـــتـــبـــارات، ولــيــس 
ــال  ــا تــــــعــــــاون فــــــي مـــجـ ــنــ هـــــنـــــاك لــ
وضــع االختبارات، ولكن يربطنا 
تعاون مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والــتــدريــب فــي اعتماد 
اخــتــبــار الــلــغــة االنــكــلــيــزيــة لدينا، 
بــحــيــث نـــجـــد هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الــطــلــبــة يـــأتـــون لــتــصــديــق نتائج 
اخــتــبــار الــلــغــة االنــكــلــيــزيــة الـــذي 

قدموه لدينا. 

● ما دور العاملين بـ «التقييم 
ــــي تــنــظــيــم عــمــلــيــة  ــــاس» فـ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ

االختبار؟ 
ــار الــــــقــــــدرات لــلــفــصــل  ــبــ ــتــ - اخــ
الـــــــــــدراســـــــــــي االول كـــــــــــان عــــــدد 
الـــمـــخـــتـــبـــريـــن 13 الــــــــف طــــالــــب، 

ــان عــددهــم  ــار الــثــانــي كــ ــبـ ــتـ واالخـ
ــالـــب، وهــنــاك  ـــ 9 آالف طـ ــ ــة ال ــرابـ قـ
توقع ان يصل الى 9 االف طالب في 
، وبكل تأكيد 

ً
االختبار المقبل أيضا

هــنــاك حــاجــة لــوجــود جــهــاز فني 
متكامل من المشرفين والمراقبين 
والــفــنــيــيــن يــعــمــلــون عـــلـــى إدارة 
االخــتــبــار فــي هـــذا الـــيـــوم. وخــالل 
فترة األسبوعين الماضيين بدأنا 
فــي االســتــعــداد لالختبار الــقــادم، 
ــم الــمــركــز  ــاقـ ــد ان جــمــيــع طـ ونـــجـ
متعاون حتى يسري االختبار دون 

عراقيل او عقبات تذكر. 

● متى سيتم االعالن عن موعد 
االختبار المقبل؟

- ســيــكــون فـــي تـــاريـــخ 4 مــايــو 
ــــك عـــن طــريــق مــوقــع  الــمــقــبــل، وذلـ
kuweb. ــي ــرونــ ــتــ ــكــ ــمــــركــــز اإللــ الــ
ku.edu.kw/coem، والتسجيل 
مــفــتــوح حــتــى تـــاريـــخ 31 مـــارس، 
ــل يــــشــــمــــل الـــطـــلـــبـــة  ــيــ ــتــــســــجــ ــالــ فــ
الــمــتــأخــريــن والـــذيـــن لــم يسجلوا 
بالفترة األولى، بحيث هناك فترة 
تــســجــيــل مــتــأخــر وســتــكــون على 
مدى ثالثة أيام تبدأ من تاريخ 1 

إلى 3 أبريل المقبل. 

أكدت مساعدة نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس في جامعة 
الكويت د. رواء الجارالله، أن أبرز التحديات التي تواجه مركز 

التقييم والقياس، خالل وقت االختبارات، هي االزدحام المروري 
واالختناقات التي تحدث في الدائري الرابع، وعدد المراقبين، في 

ظل أعداد الطلبة الكبيرة.
وقالت الجارالله، في لقاء مع «الجريدة»، إن أهم أولويات المركز 

هي المحافظة على جودة سلم االختبارات والنتائج، ولذا تم 
اعتماد ٣ نماذج مختلفة لالختبارات، توزع على الطلبة الجالسين 

بعضهم قرب بعض، وفصل الموجات الخاصة باالتصاالت في 
الجامعة، وقت أداء االمتحانات.

وذكرت أن عدد المختبرين في «القدرات» للفصل الدراسي األول 
كان ١٣ ألف طالب، واالختبار الثاني كان قرابة ٩ آالف طالب، 

.
ً
متوقعة أن يصل عددهم في االختبار المقبل إلى ٩ آالف أيضا

وأضافت أن جميع أسئلة االختبارات تأتي من منهج الثانوية 
العامة بشكل رئيسي ومباشر، وليس هناك أسئلة تأتي من 

خارجه، موضحة أن ذلك يتم بالتعاون الوثيق بين المركز ووزارة 
التربية... وإلى التفاصيل:

فيصل متعب

حاالت الغش 
التي رصدناها 
خالل االختبار 

األخير كانت 
أضعاف 

االختبارات 
السابقة

موعد االختبار 
المقبل 4 مايو 

والتسجيل 
مفتوح حتى 

31 الجاري

عدد 
المختبرين 
في الفصل 

األول بلغ 13 
ألف طالب 

والثاني قرابة 
9 آالف

«تدريس الجامعة»: ضياع حقوق 
األساتذة في ظل اإلدارة الحالية

● حمد العبدلي
أكـــــد رئـــيـــس جــمــعــيــة أعـــضـــاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت 
ــمـــود، أن هــنــاك  ــم الـــحـ ــيـ ــراهـ د. إبـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــعـــوبـــات يئن 
منها أعضاء هيئة التدريس خالل 
الفترة الزمنية التي تولت فيها 
اإلدارة الجامعية الحالية زمــام 
األمور طوال 4 سنوات، و«لمسنا 
فيها التأخر والمزيد من ضياع 

االمتيازات والحقوق». 
 وأشــــار إلـــى أن هــنــاك الكثير 
من الملفات التي ظهر فيها ضرر 
مثل ملف الترقيات «إال أننا نرى 
فــي كــل يــوم المزيد مــن التعسف 
فــي مخالفة القوانين والــلــوائــح، 
وأصــــبــــحــــت مــــســــألــــة الـــتـــرقـــيـــات 
تــحــكــيــمــيــة، فـــهـــنـــاك مــــن يــتــرقــى 
خالل 4 أشهر، ومنهم من يترقى 
ــدد الــحــمــود،  بــعــد 13 عــامــا». وشـ

ــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه  خـ
الجمعية فــي مقرها ظهر أمــس، 
على ضرورة دعم ملف المهمات 
العلمية واألبحاث العلمية، حيث 
أصبحت شبه مستحيلة ألعضاء 
هيئة التدريس، وأصبحت مسألة 
«كوتة»، ما يعد مخالفة صريحة 
وواضـــحـــة لــمــزايــا أعـــضـــاء هيئة 

التدريس.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص مــــــوضــــــوع 
ــل الـــصـــيـــفـــي،  ــفــــصــ ــــي والــ ــافــ ــ اإلضــ
ــيــــات  ــلــ ــكــ ــعـــــض الــ ــ قـــــــــال «بـــــــــــــدأت بـ
تــبــتــدع أمــــورا مــن تــلــقــاء نفسها، 
ووضــعــت اشــتــراطــات لمن يرغب 
بالتدريس فــي الفصل الصيفي، 
فـــي  مخالفة واضــحــة وصريحة 
للوائح والقوانين مــع أحقيتهم، 
وهو يعتبر مكافأة لهم كاألعمال 
الممتازة المستحقة، أسوة بباقي 
موظفي الدولة، وحرمانهم من هذا 
 في التضييق عليهم».

ً
يعد مزيدا

: االزدحام المروري وعدد 
المراقبين أبرز التحديات أمام «التقييم والقياس»
«المركز يعتمد ٣ نماذج الختبارات القدرات ونفصل موجات االتصاالت في وقت أداء االمتحان»



جاءت جولة مجلس إدارة معهد دول الخليج 
الــعــربــيــة فـــي واشــنــطــن «AGSIW» إلــــى الــكــويــت 
عشية وصـــول وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك 
ــارة مؤجلة  ــ بــومــبــيــو إلــيــهــا، أمـــس األول، فـــي زيـ
منذ شهر يناير الماضي، بمنزلة افتتاح للحوار 
االستراتيجي األميركي - الكويتي الثالث، لتطرح 
على الطاولة األسئلة الصعبة الضرورية النطالق 
ورشــة جديدة في عملية البناء الدائمة لتعزير 
عالقة توصف بأنها أكثر من مميزة بين الكويت 

والواليات المتحدة. 
ــاء مــجــلــس إدارة  فــــي الـــكـــويـــت، أجــــــرى أعــــضــ
«AGSIW»، مجموعة لقاءات وندوات واجتماعات، 
تـــركـــزت حــــول الـــعـــالقـــات األمــيــركــيــة- الــكــويــتــيــة، 
واألميركية - الخليجية وكيفية تعزيزها، عبر 
صقلها باستمرار، ومعالجة أي ثغرات تعتريها، 
ــعــــودة عــلــى الــــــدوام إلــى  وتــمــتــيــن روابـــطـــهـــا، والــ
أساسها الصلب: تعاون غير محدود قائم على 
المصالح المشتركة في األمن والتنمية واالزدهار 

االقتصادي. 
والــتــقــى أعــضــاء وفــد «AGSIW» الــنــائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر 
صــبــاح األحــمــد، وحــضــروا جلسة مجلس األمــة 
أمــس األول، قبل أن يجتمعوا برئيس المجلس 

مرزوق الغانم.
أعضاء الوفد زاروا كذلك سمو الشيخ ناصر 
المحمد، وغرفة التجارة والصناعة، حيث كان 
باستقبالهم رئــيــس مجلس الــعــالقــات العربية 
ــوا فـــي نـــدوة  ــاركــ ــيـــة مــحــمــد الــصــقــر، وشــ والـــدولـ
بمعهد ســعــود الــنــاصــر الــصــبــاح الدبلوماسي، 
وقابلوا فعاليات مجتمعية واقتصادية وأكاديمية 

كويتية.
وباستضافة الوزير السابق يوسف اإلبراهيم 
عــضــو مــجــلــس إدارة الــمــعــهــد، الــــذي أســـس عــام 
2015، عــقــد مــجــلــس إدارة «AGSIW» اجتماعه 
الــســنــوي بحضور أعــضــائــه، وهــم مجموعة من 
الباحثين األكاديميين والخبراء والدبلوماسيين 
 ،

ً
السابقين الذين يعرفون الكويت وتعرفهم جيدا

مثل السفير األميركي السابق في الكويت إدوارد 
غنيم، والــدبــلــومــاســي ورجـــل األعــمــال األميركي 
فرانك وايزنر رئيس مجلس إدارة المعهد الذي 
تــولــى الــمــفــاوضــات بــيــن إدارة الــرئــيــس السابق 
باراك أوباما والرئيس المصري السابق حسني 
مبارك خالل أحداث يناير ٢٠١١، ورئيسة المعهد 
السفيرة األميركية السابقة في اإلمارات مارسيل 
وهــبــة الــتــي عملت كــذلــك مــســتــشــارة أولـــى لــدول 
مجلس التعاون الخليجي، والصحافي والكاتب 
والباحث رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم» 
عــبــدالــمــنــعــم ســعــيــد الــرئــيــس الــشــرفــي والــمــديــر 
المؤسس للمعهد، والكاتب واألستاذ الجامعي 

العضو في «بوش سكول» غريغوري غوز.
والى جانب من سبق ذكرهم يضم مجلس إدارة 
المعهد، خالد سفري، وفاطمة الشامسي، ونبيل 

حبايب وبرنارد هيكل وفاطمة الجابر، وابتسام 
الكتبي، والسفير تــومــاس بيكرنغ وجــروج 

سالم ومحمد العارضي وإبراهيم المهنى.  

«رواية غير مسموعة» 

فــــي الــــعــــادة يــعــقــد مــجــلــس إدارة 
«AGSIW» اجــتــمــاعــيــن ســنــويــيــن، 
األول في أكتوبر ويلتئم عادة في 

الواليات المتحدة، والثاني يعقد 
مــداورة في إحــدى دول مجلس 

التعاون الست.
وفــــي حــيــن كــــان الـــــدور هــذا 

الــعــام عــلــى الــكــويــت، قـــال غــريــغــوري 
غــوز لـ»الجريدة»: «وجــودنــا في الكويت له 

معنى خــاص، لقد أردنــا أن نكون هنا، 

ألننا نعتقد أن رواية الكويت أو مقاربة الكويت 
 أو باألحرى ليست مفهومة 

ً
ليست مسموعة جدا

بالقدر الكافي في واشنطن، وبما أن المعهد 
يعمل في واشنطن، وهدفه خلق جسور من 
التفاهم بين دول الخليج والواليات المتحدة، 

لقد اعتقدنا أنه أمر خاص أن نأتي إلى الكويت 
ألنه حقيقة... ال نعتقد أن صوت الكويت مسموع 
في واشنطن بالقدر نفسه لدول أخرى في مجلس 

التعاون». 

الرؤية من واشنطن 

حجم التساؤالت التي قوبل بها وفد المعهد 
ــدور األمــيــركــي فـــي منطقة  ــ فـــي الــكــويــت حـــول الـ
الخليج وفي الشرق األوســط يبدو أنه لم يشكل 
، بسبب االلتباسات 

ً
مفاجأة كبيرة، بل كان متوقعا

الكبيرة التي تحيط بأداء الرئيس دونالد ترامب 
نفسه. 

بـــهـــذا الــمــعــنــى، يـــقـــول عــبــدالــمــنــعــم ســعــيــد لـ 
«الــجــريــدة»، إن خــطــاب الــرئــيــس تــرامــب وبعض 
العناوين في سياساته ال تساعد على تبديد حالة 
 
ً
ا واضحين وصريحين جدا

ّ
عدم اليقين، لكن «كن

اتنا مع المسؤولين الكويتيين، وبحثنا  خالل لقاء
معهم دور الكويت في المنطقة، كذلك االقتراحات 
 
ً
األميركية للشرق األوســط، وكنا حريصين جدا

على إيصال الصورة واضحة لمضيفينا، وبالفعل 
رسم السفراء والدبلوماسيون أعضاء المجلس، 
صــــورة وافـــيـــة لــلــمــوقــف فـــي واشــنــطــن ولــلــرؤيــة 
من العاصمة األميركية ولما تريده أميركا في 
المنطقة، واستمعنا فــي الــمــقــابــل لــوجــهــة نظر 

الكويت حول االقتراحات األميركية». 

إيران وحدود الضغط

إيــران التي باتت العنوان األميركي األول في 
 مع بدء 

ً
المنطقة، تحضر في النقاش، خصوصا

جولة وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو 
الثالثية التي تشمل الى جانب الكويت إسرائيل 
ولبنان. بهذا الخصوص، يقول د. غــوز: «جميع 
الــتــقــاريــر تشير إلــى أن إيـــران ستكون فــي أعلى 
أجندة الوزير بومبيو، وهذا يعكس رؤية إدارة 
 وتريد 

ً
ترامب للمنطقة. هي تعتبر إيران تهديدا

تنظيم الحلفاء واألصدقاء في المنطقة في جبهة 
واحدة ضدها». 

لــكــن هـــل هــنــاك مــطــالــب أمــيــركــيــة مـــحـــددة من 

الكويت بخصوص إيران؟ يلفت غوز إلى أن «من 
المثير لالهتمام أنه بين الدول التي تشملها جولة 
 إلى إيران 

ً
بومبيو، الكويت هي األقرب جغرافيا

وعــلــيــهــا أن تــتــعــايــش مــعــهــا كــجــار. وعلى 
 
ً
 تاما

ً
الرغم من أن الكويتيين يدركون إدراكا

 
ً
أن إيران هي تهديد، فإن بعضهم يعتبرها واقعا
يجب التعامل معه، ولــذلــك قسم مــن الكويتيين 
يشدد على أن إيران تهديد، وقسم آخر على أنها 
واقــع علينا التعامل والتحاور معه، واعتقد أن 

 في وجهات النظر». 
ً
هناك اختالفا

 
ً
هذا االختالف الذي تحدث عنه غوز ليس أمرا

، وهذا ما كانت 
ً
 بل يميل إلى أن يكون صحيا

ً
شاذا

تسير عليه األمور داخل إدارة ترامب قبل تخلص 
الــرئــيــس مـــن ريـــكـــس تــيــلــرســون وجـــيـــم مــاتــيــس 

واتجاهه نحو نهج أحادي. 
في المقابل، يقول د. سعيد، إن بومبيو سيثير 
بالتأكيد فــي الــكــويــت مــوضــوع الــعــقــوبــات على 
 
ً
طــهــران، لكنه فــي الــوقــت نفسه سيكون حاضرا

 لما يمكن أن تفعله الكويت 
ً
لسماع أن هناك حدودا

بهذا الشأن». 
وإذا ما أضيفت جهود الكويت األمنية والمالية 
المواكبة للضغوط األميركية على طهران، والتي 
يبدو أن آخرها كان توقيف شخصيات لها عالقة 
بحزب الله وبدمشق، يظهر أن واشنطن والكويت 
 على المناورة، وأن الملف اإليراني 

ً
قادرتان تماما

ال يبدو أنه يشكل بؤرة توتر حقيقية على مسار 
العالقة بينهما.

أزمة قطر  

فــي رد على ســؤال إلــى متى يمكن أن يستمر 
«الستاتيكو» القائم في أزمة قطر، يجيب د. غوز 
»، ويضيف: «قطر لديها أحــد أعلى 

ً
 جــدا

ً
:«طــويــال

ناتج محلي في العالم، ويمكنها أن تصمد أمام 
إجراءات الرباعي». 

ويعقب د. سعيد: «ليس هناك تهديد عسكري 
على سبيل المثال، وبالتالي هذه األزمــة ليست 
أولوية على أية أجندة ال في الواليات المتحدة 

وال في غيرها». 
ال يعني هــذا أن الــواليــات المتحدة ستتوقف 
عن المطالبة بإنهاء الخالف الخليجي، وال يعني 
كــذلــك أنــهــا ال تـــقـــّدر مـــبـــادرة الــكــويــت لــحــلــه. في 
الحقيقة موقف الكويت مبدئي لناحية التمسك 
ــذي كـــان مــثــاًال  بــمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، الــ
عــلــى قـــدرة دول المنطقة عــلــى الــتــعــاون متعدد 
المستويات والــســيــر بــخــطــوات تكاملية وربما 
الوصول إلى اتحاد على الطريقة األوروبية. بهذا 
المعنى حتى طرفي األزمة الخليجية يعترفان 
بضرورة اإلبقاء على هذا التكتل اإلقليمي، وقد 
نجحت جهود الكويت مضافة إلى التجاوب 
العقالني من دول المجلس، في الحفاظ على 
حد مقبول من العمل الخليجي المشترك.  

 «
ً
«ال ناتو عربيا

ــنــــطــــن تـــجـــدد  وبـــيـــنـــمـــا ال تــــــــزال واشــ
دعوتها الى تشكيل التحالف االستراتيجي 
ــــط الــمــعــروف بــــ «الــنــاتــو  لــــدول الـــشـــرق األوسـ
العربي»، تتعامل دول المنطقة ببرودة مع هذا 

المقترح، الذي تلفه التساؤالت من كل جانب. 
ــقـــول د. ســعــيــد: «مــــن وجـــهـــة نـــظـــري هــذا  ويـ
 ألنـــه مــوجــود 

ً
الــتــحــالــف لــيــس ضـــروريـــا

 بين السعودية ومصر واإلمارات والبحرين. 
ً
فعال

هــذا الرباعي يحاول التقارب مع اْالردن وكذلك 
منذ فترة قصيرة جرت مناورات عسكرية مصرية 
كــويــتــيــة، ولــذلــك الــهــدف مــن هـــذا الــتــحــالــف غير 

مفهوم والتوضيح يقع على عاتق واشنطن».

«صفقة القرن» 

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــســتــعــد إدارة الــرئــيــس 
ترامب إلعــالن طــال انتظاره عن خطتها للسالم 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، أو ما يسمى 
 بعد االنتخابات 

ً
«صفقة القرن»، وقد ضربت موعدا

اإلسرائيلية المبكرة المقررة في 9 أبريل المقبل. 
ــه مــن شــبــه الــمــؤكــد فـــوز زعــيــم «لــيــكــود»  وبــمــا أنـ
بنيامين نتنياهو بوالية جديدة فعلى األرجــح 
ستلتزم واشنطن بهذا الموعد. يقول د. سعيد 
لـ «الجريدة»، إن القاهرة شهدت بالفعل جوالت 
استطالع أميركية بشأن الصفقة، ويتابع أن وزير 
الخارجية األميركي سيستطلع بالتأكيد موقف 
الكويت ورد فعلها المحتمل مــن الخطة، ألنها 
تقترح تحقيق السالم بين الدول العربية أوًال ثم 

بعد ذلك الفلسطينيين.
وبالنظر إلى مبدأ «الكويت هي آخر بلد يطبع 
مع إسرائيل» الثابت في الدبلوماسية الكويتية، 
، فإن «صفقة 

ً
الذي جددت الكويت التزامها به أخيرا

الــقــرن» ستكون فــي الــفــتــرة المقبلة أحــد عوامل 
الضغط على العالقات األميركية -الكويتية. 

استدارة إلى الشرق... ولكن

 شطر الصين؟ 
ً
هل يممت الكويت وجهها شرقا

: «بالطبع»، ويشرح : 
ً
يجيب غــوز بسرعة جــازمــا

«ليست الكويت وحدها، دول الخليج كلها باتت 
تنظر باتجاه بكين المشتري األكبر للنفط، هذا 

 إنه اتجاه عمره سنوات». 
ً
ليس جديدا

هل يهدد ذلك أميركا؟ وهل تهدد شراكة الكويت 
مع الصين في مبادرة الحزام والطريق واشنطن؟ 
، اهتمام واشنطن بالكويت 

ً
يقول غوز: «ليس فعال

 مــن حجم الــمــداوالت التجارية بين 
ً
ليس نابعا

البلدين. الــواليــات المتحدة يهمها النفط، ليس 
 
ً
ــراده إذ بـــــدأت تــكــتــفــي ذاتـــيـــا ــيـ ــتـ ألنـــهـــا تـــريـــد اسـ

وتصدر الفائض بل بمعنى حرصها على ضمان 
أمــن الطاقة واستمرار تدفق النفط في شرايين 
النظام التجاري العالمي، فأمن هــذا األخير من 

أمن النفط». 
يعقب د. سعيد بسؤال: «من هو أكبر مستورد 
مــن الــصــيــن؟ ليجيب: «إنــهــا الــواليــات المتحدة. 
 عــلــى الــنــفــوذ، 

ً
الــحــرب الــتــجــاريــة لــيــســت صـــراعـــا

إنــهــا بــكــل بــســاطــة شــعــور واشــنــطــن بـــأن مــيــزان 
التجارة في بعض البلدان ليس عــادًال بالنسبة 
لها، والصين ترى كذلك في أماكن أخرى، واألمر 
ــيء فـــي الــعــالقــات  ــتـــروك لــلــتــفــاوض، وكـــكـــل شــ مـ
الــدولــيــة ال يمكنك ان تــأخــذ كــل شــيء وعليك أن 

تفاوض وتساوم».

«2035» رهان على السالم 

بالحديث ّعن خطة 2035 لـ «الكويت الجديدة» 
يــتــفــق ســعــيــد وغـــــوز عــلــى أن الـــمـــوضـــوع ليس 
، مشيرين إلى خطة 2030 

ً
 صرفا

ً
 كويتيا

ً
تحديا

في السعودية وخطة 2030 في مصر. وإذا كانت 
الكويت والرياض تشكوان من اعتماد االقتصاد 
على النفط، فالقاهرة تشكو من اعتمادها على 
الــســيــاحــة، والــهــدف واحـــد هــو تنويع االقتصاد 
وخلق مزيد من فــرص العمل، بالتالي فــإن هذه 
الدول ليس أمامها خيارات إال بالعمل والسعي 
ــذه الـــخـــطـــط لــتــفــادي  ــ بـــكـــل الـــطـــاقـــات إلنــــجــــاح هـ

اضطرابات أو انهيارات اقتصادية. 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، يـــقـــول د. غــــــوز، إن تــطــويــر 
الــكــويــت للمنطقة الــشــمــالــيــة قـــد يــجــعــلــهــا أكــثــر 
ــران وبالعالقة   بـــاألوضـــاع فــي الــعــراق وإيــ

ً
تــأثــرا

األميركية مع هذين البلدين، ويضيف: «إنه رهان 
على السالم».

«صعبة لكنها ال تخيف»

التحديات التي تواجهها العالقات الكويتية 
االميركية واألسئلة حول كيفية تطورها وتكيفها 
لتحافظ على خصوصيتها صعبة، لكن وفد معهد 
«AGSIW» الــذي اختتم زيــارتــه إلــى الكويت كان 
 على التعامل ببرودة مع بعض المخاوف 

ً
حريصا

والشكوك التي مالت باتجاه المبالغة في تصوير 
مــســار انــحــداري حــاد أو انــقــالب درامــاتــيــكــي في 
العالقة التاريخية بين البلدين. األسئلة صعبة ال 
شك لكن العمل عبر الحوار والتعاون ومواصلة 
التمازج للوصول إلى إجابات مشتركة هو الطريق 

الوحيد لتبديد المخاوف.
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«AGSIW» يعقد مؤتمره في الكويت: األسئلة الصعبة 
حول العالقة األميركية - الكويتية ال تخيف

 سعيد لـ ¡.: «صفقة القرن» تضع الدول العربية 
في عملية السالم قبل الفلسطينيين... وال ضرورة لـ «ناتو» عربي  

شربل بركات

 AGSIW مهمة
تأسس معهد دول الخليج العربية في واشنطن عام 2015، وهو 

مؤسسة مستقلة غير ربحية مخصصة لتقديم أبحاث وتحاليل 
متخصصة حول األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

ية 
ِّ
ْين المحل

َ
لــدول الخليج العربية وتأثيرها على السياَست

والخارجية. ويرّكز المعهد على قضايا تنطلق من السياسات 
 إلى االقتصاد والتجارة واألعمال من جهة، 

ً
واألمن وصوال

 إلى المجتمع المدني 
ً

ومن الديناميات االجتماعية وصوال
والثقافة من جهة أخرى. ويسعى المعهد، من خالل البرامج 
اء 

ّ
والمنشورات والتبادالت العلمية، إلى تشجيع النقاش البن

حدة بشأن هذه المنطقة 
ّ
وإعالم المجتمع السياسي في الواليات المت

الجيوستراتيجية الحّساسة.

الشيخ ناصر الصباح مستقبًال وفد AGSIW يوم االثنين الماضي

ألننا نعتقد أن رواية الكويت أو مقاربة الكويت 
 أو باألحرى ليست مفهومة 

التفاهم بين دول الخليج والواليات المتحدة، 
لقد اعتقدنا أنه أمر خاص أن نأتي إلى الكويت 

الكويت بخصوص إيران؟ يلفت غوز إلى أن «من 
المثير لالهتمام أنه بين الدول التي تشملها جولة 

بومبيو، الكويت هي األقرب جغرافيا

أن إيران هي تهديد، فإن بعضهم يعتبرها واقعا

عقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن AGSIW، االجتماع 
السنوي لمجلس إدارته في الكويت، وذلك قبيل وصول وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو إلى البالد وسط تساؤالت حول الدور األميركي 

في المنطقة.
 "الجريدة" التقت الرئيس الشرفي والمدير المؤسس للمعهد عبدالمنعم 

سعيد، وعضو مجلس إدارة المعهد غريغوري غوز اللذين استعرضا 
بعض التحديات التي تواجه العالقات الكويتية ـ األميركية بشأن 

 ملفي إيران وعملية السالم.
ً
الملفات الساخنة في المنطقة، خصوصا

بومبيو 
سيناقش 

في الكويت 
العقوبات على 

إيران لكنه 
 
ً
سيكون حاضرا

ألن يسمع أن 
 لما 

ً
هناك حدودا

يمكن للكويت 
أن تفعله بهذا 

الشأن
سعيد

المقاربة 
الكويتية 

ليست 
مسموعة 

بالقدر الكافي 
في العاصمة 

األميركية
غوز

الستاتيكو 
القائم في أزمة 

قطر يمكن أن 
ً
يصمد طويال

غوز

القاهرة 
شهدت جوالت 

استطالع 
أميركية بشأن 

خطة السالم
سعيد

والى جانب من سبق ذكرهم يضم مجلس إدارة 
المعهد، خالد سفري، وفاطمة الشامسي، ونبيل 

حبايب وبرنارد هيكل وفاطمة الجابر، وابتسام 
الكتبي، والسفير تــومــاس بيكرنغ وجــروج 

سالم ومحمد العارضي وإبراهيم المهنى.  

فــــي الــــعــــادة يــعــقــد مــجــلــس إدارة 
» اجــتــمــاعــيــن ســنــويــيــن، 
األول في أكتوبر ويلتئم عادة في 

الواليات المتحدة، والثاني يعقد 
مــداورة في إحــدى دول مجلس 

وفــــي حــيــن كــــان الـــــدور هــذا 
الــعــام عــلــى الــكــويــت، قـــال غــريــغــوري 

غــوز لـ»الجريدة»: «وجــودنــا في الكويت له 
معنى خــاص، لقد أردنــا أن نكون هنا، 

لــكــن هـــل هــنــاك مــطــالــب أمــيــركــيــة مـــحـــددة من 

مهمة 
تأسس معهد دول الخليج العربية في واشنطن عام 

مؤسسة مستقلة غير ربحية مخصصة لتقديم أبحاث وتحاليل 
متخصصة حول األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

لــدول الخليج العربية وتأثيرها على السياس
والخارجية. ويرك

واألمن وصو
ومن الديناميات االجتماعية وصو

والثقافة من جهة أخرى. ويسعى المعهد، من خالل البرامج 
والمنشورات والتبادالت العلمية، إلى تشجيع النقاش البن

وإعالم المجتمع السياسي في الواليات المت
الجيوستراتيجية الحس

عــلــى قـــدرة دول المنطقة عــلــى الــتــعــاون متعدد 
المستويات والــســيــر بــخــطــوات تكاملية وربما 
الوصول إلى اتحاد على الطريقة األوروبية. بهذا 
المعنى حتى طرفي األزمة الخليجية يعترفان 
بضرورة اإلبقاء على هذا التكتل اإلقليمي، وقد 
نجحت جهود الكويت مضافة إلى التجاوب 
العقالني من دول المجلس، في الحفاظ على 
حد مقبول من العمل الخليجي المشترك.  

«ال ناتو عربيا

ــنــــطــــن تـــجـــدد  وبـــيـــنـــمـــا ال تــــــــزال واشــ
دعوتها الى تشكيل التحالف االستراتيجي 
ــــط الــمــعــروف بــــ «الــنــاتــو  لــــدول الـــشـــرق األوسـ
العربي»، تتعامل دول المنطقة ببرودة مع هذا 

المقترح، الذي تلفه التساؤالت من كل جانب. 
ــقـــول د. ســعــيــد: «مــــن وجـــهـــة نـــظـــري هــذا  ويـ

الــتــحــالــف لــيــس ضـــروريـــا

، وهو 
مؤسسة مستقلة غير ربحية مخصصة لتقديم أبحاث وتحاليل 
متخصصة حول األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

ية 
ِّ
ية ن المحلية ن المحل

ز المعهد على قضايا تنطلق من السياسات 
 إلى االقتصاد والتجارة واألعمال من جهة، 

 إلى المجتمع المدني 
والثقافة من جهة أخرى. ويسعى المعهد، من خالل البرامج 
اء 

والثقافة من جهة أخرى. ويسعى المعهد، من خالل البرامج ّوالثقافة من جهة أخرى. ويسعى المعهد، من خالل البرامج ّ
اء والمنشورات والتبادالت العلمية، إلى تشجيع النقاش البناء والمنشورات والتبادالت العلمية، إلى تشجيع النقاش البن

حدة بشأن هذه المنطقة 

سعيد

غوز لـ ¡.: تطوير المنطقة االقتصادية الشمالية رهان على 
 ال تهدد واشنطن

ً
السالم... واستدارة الخليج شرقا

غريغوري غوزعبدالمنعم سعيد
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إلى أين ستقود العالم هذه السلسلة اإلرهابية الدموية المروعة في 
العالم اإلسالمي أو أوروبا أو أقصى العالم في نيوزيلندا، التي عشنا 
 أبشع حلقاتها في مساجدها، في أثناء أداء صالة الجمعة، 

ً
مؤخرا

حيث تعرض المصلون من المسلمين في مسجدين هناك للقتل 
الجماعي باألسلحة الرشاشة، وعن سابق تخطيط وإصرار وترصد؟!
كيف يتحد العقالء ومعتدلو العالم ومسالموه فــي وجــه هذه 
الوحشية التي تتوالى فصولها في الشرق والغرب، باسم الدفاع عن 
اإلسالم والمسلمين تارة، أو االنتقام منهم ومن المهاجرين المسلمين 

إلى أوروبا وأستراليا وغيرها تارة أخرى؟
، وستكون 

ً
مثل هذا االتحاد والتقارب في اعتقادي مستبعد جدا

الظروف لألسف لمصلحة اإلرهــاب ربما لسنوات قادمة، فالمسلم 
البريء المسالم الذي يصلي الجمعة ربما يكون في مقدمة ضحايا 
اإلرهــاب في أوروبــا وأستراليا وفي أي مكان، بل عايشنا لألسف 
جــرائــم إرهــابــيــة، طائفية وغــيــر طــائــفــيــة، فــي مــســاجــد و"جــمــعــات" 
وكــنــائــس بــلــدان الــعــالــم اإلســـالمـــي، فــي الــعــراق والمملكة العربية 
السعودية والكويت وغيرها، أكثر من أي مكان آخر في الغرب، في 
الجماعات المسحلة والتنظيمات اإلرهابية الجهادية التي تهدد 

الغرب مرة، تهددنا مرتين وربما عشر مرات.
جريمة نيوزيلندا قد تثأر لها جماعة داعشية في كنائس أوروبا 
وأستراليا، وربما تختار مصر أو العراق أو غيرهما إن تراخى حبل 
األمن، فهذه الجماعات فيما يبدو، تؤمن أن األقربين أولى باإلرهاب.

نستطيع أن نفعل الكثير في مجال تقوية الروابط وحماية غير 
المسلمين وتعزيز األمـــن للجميع، وفــي زرع التسامح ومكافحة 
التعصب، لكننا ال نملك إال القليل في مجال منع اإلرهاب واجتثاثه، 
بعد أن ترسخت خالياه، وتشعبت روابطه بمصالح مختلفة، وتقدمت 
وسائل االتصال والتواصل، وتيسر االنتقال وسبل خــداع أجهزة 
األمن، وكذلك بعد انتشار ثقافة الحقد والكراهية ألسباب وبحجج 

مختلفة في العديد من الدول. 
هذا فيما يزداد ضعف الضحايا وتقل حيلتهم وتضيق بهم السبل 
في أوطانهم، ويزداد الفقر والبؤس، وتفشل خطط التنمية، وال يجد 
 يبيعها بأي 

ً
 وبؤسا

ً
المهاجر إال بقايا أثاث أو متعلقات تقطر فقرا

سعر كي يهرب من جحيم الوطن.
وهكذا تتزايد أعــداد المهاجرين ممن حرموا عطف الوطن األم 
لتستقبلهم ألوان الكراهية والمخاطر، في هذه المهاجر واألوطان 

الجديدة.
ــاب ومتاعبها،  ــات لــدراســة ظــاهــرة اإلرهــ ليس هــذا أفــضــل األوقــ
 فينا 

ّ
فجريمة نيوزيلندا من البشاعة والــال إنسانية ما يكاد يشل

قدرة التفكير في مخرج من هذا العنف الذي بات يضرب الجميع عبر 
القارات، وال ينبغي ألي محلل أن يبررها بجرائم "داعش" و"القاعدة" 
وغيرهما، ولم يعد من المعقول االستمرار في االنتقام من األبرياء 
المدنيين أو المصلين في دور العبادة، وفي تصفية أية حسابات 

دينية أو سياسية.
غير أننا ال نزال نالحظ لألسف في العديد من الحوادث اإلرهابية 
في بعض الــدول استمرار وجــود الفجوات األمنية غير المتوقعة، 
وتــراخ في األجهزة وعــدم االستمرار في مراقبة تحرك اإلرهابيين 
المحتملين مــن ذوي الــســوابــق، وكــذلــك فــي قــوانــيــن شـــراء وحمل 

األسلحة التي ال يمكن تصور استعمالها في الحياة المدنية!
وفي بلداننا ال نزال نفاجأ بثغرات في مراقبة التحركات المالية 
المريبة التي تستغل العمل الخيري، ونرى بعض الجماعات التي ال 
ترى في مخالفة حقوق اإلنسان، وفي التسلط وفيما يمهد للتوجهات 

المتشددة ما يستحق التنديد.
ورغــم أننا ال نكف عن التصريح بــأن اإلرهـــاب "ظــاهــرة عالمية" 
وأنه "خطر يهدد الجميع"، إال أن المجتمع الدولي برمته ال ينظر إلى 
 
ً
مشكلة اإلرهاب لألسف من زاوية واحدة، وال يزال الخالف واضحا

في تحديد وتعريف اإلرهاب، كما أن العديد من الدول ال تكترث بأمن 
بعض الدول المجاورة وغير المجاورة اهتمامها باألمن في بالدها، 
هــذا إن لم تقدم بعض التسهيالت للمتشددين وحتى الجماعات 

تهم.
ُ
 كما ت

ً
أحيانا

إن اإلرهـــاب والقتل والتفجير ضد المسلمين وغير المسلمين 
لــن يتوقف عند جريمة نــيــوزيــلــدا، وهـــذه العملية على بشاعتها 
وتفاصيلها المخيفة الدامية، سرعان ما تتضاءل لسوء الحظ، أمام 

 أال تقع.
ً
جرائم أخرى قادمة، نتمنى جميعا

 على الطاقة 
ً
د انهيار شبكة الكهرباء الفنزويلية هذا الشهر صراعا

ّ
ول

الكهربائية بسبب حاكم مستبد يحمي تجار المخدرات، نيكوالس 
مادورو، وجعل 30 مليون نسمة يناضلون في سبيل الحصول على 

الطعام والماء.
يــبــرز انقطاع الكهرباء هــذا حجم األزمـــة اإلنسانية الفنزويلية 
 عن شعبه 

ً
والخطر الذي يشّكله مادورو على االستقرار اإلقليمي، فضال

الخاص، ونتيجة لذلك تحتاج الواليات المتحدة إلى خطة عمل أكثر 
 لإلطاحة به.

ً
تشددا

منذ شهر يناير عمل فريق ترامب لألمن القومي على حشد الدعم 
الغربي وراء خوان غوايدو، الرئيس االنتقالي الشرعي الذي انتخبته 
الجمعية الوطنية الديمقراطية، كذلك فرضت وزارة الخزانة األميركية 
العقوبات على عشرات من أعــوان مــادورو وأوقفت الدفعات المالية 
األميركية مقابل النفط الفنزويلي، وقــد جــاء توجيه التهم لطارق 
العصامي، رجل مــادورو األول الــذي تجمعه روابــط بحزب الله، في 
8 مارس لتعزز استراتيجية التعامل بشدة مع مادورو التي يتبعها 

ترامب.
رغم ذلك لم يتزحزح مادورو من منصبه، وساهمت كوبا، وروسيا، 
والصين في مساعدته على الصمود، كذلك رفض القادة العسكريون 
أمر غوايدو باإلطاحة بمادورو مقابل حصولهم على عفو، قد تدوم 
حالة الجمود هذه ألشهر مع بقاء البنى التحتية األساسية في غرفة 
اإلنعاش. يعتمد الفنزويليون على توربينات الكهرباء المائية في 
سد غوري البعيد للحصول على نحو 80% من كهربائهم، أما الباقي 

فيأتي من محطات الطاقة الحرارية حول المدن الكبرى.
ــارس، أدى حــريــق شــب قـــرب خــطــوط النقل الممتدة من  فــي 7 مــ
منشأة غــوري إلــى تعطل القواطع الكهربائية، مما أغــرق األمــة في 
الظالم، وتسبب المديرون المتهورون، الذين حاولوا إعادة تشغيل 
النظام، بالمزيد من الضرر الدائم في الشبكة المتداعية، ونتيجة لذلك 
يعيش الفنزويليون اليوم بنصف الطاقة التي يحتاجون إليها من 

نظام مترنح.
، فــخــالل عمليات انــقــطــاع الكهرباء 

ً
بـــات الــشــعــب بــأســره مـــهـــددا

المتكررة تواجه المستشفيات المعاناة الكبرى، كذلك ال يمكن تزويد 
مولدات الطاقة، وشاحنات إيصال الغذاء، والسيارات بالوقود من دون 
 ماء الشرب في خطوط اإلمداد 

ً
المضخات الكهربائية، وال ُيضخ أيضا

أو إلى أعلى األبنية المرتفعة، وهكذا، بعدما باتت كراكاس اليوم األزمة 
 الجحيم على األرض بالنسبة 

ً
األكثر خطورة في العالم، قد تصبح قريبا

إلى ثالثة ماليين هم عدد قاطنيها. 
سُيضطر النظام المفلس كحل على األمد القصير إلى العثور على 
التمويل والوقود بغية تعزيز اإلنتاج في محطات الطاقة الحرارية 
 بأقل من 10% من قدرتها، أما إصالح نظام اإلمداد 

ً
التي تعمل راهنا

 أكبر من المال، 
ً
والتوزيع الذي ينقل الطاقة من غوري، فيتطلب مقدارا

والوقت، والكفاءة الهندسية.
دت سياسات 

ّ
ولكن حتى قبل عملية انقطاع الكهرباء الكبيرة هذه، ول

مادورو الكارثية عدم االستقرار والجوع في فنزويال، مما دفع بماليين 
الالجئين إلى الهرب إلى الدول المجاورة، وكلما طال بقاء مادورو في 
السلطة ازداد تدفق الالجئين. ينبغي لواشنطن أن تتبنى استراتيجية 
، مدركة الحاجة إلى إرغام مادورو على التخلي عن السلطة.

ً
أكثر إلحاحا

 بعدما رفضت أمم 
ً
استبعد غوايدو استخدام القوة، وخصوصا

أميركية التينية أساسية، بدعم ضمني من دبلوماسيين أميركيين، 
أي تدخل أجنبي، ولكن من المؤكد أن من حق الفنزويليين أنفسهم 
حمل السالح إلنهاء حالة البؤس والموت التي سببها حكم استبدادي 
ماركسي مجرم. يجب أن يدعو غوايدو الجنود والمواطنين إلى الدفاع 
عن أنفسهم وأن يؤمن لهم السبل إلى ذلــك، ويشمل ذلك االستعانة 
 أن معظم عناصرها ال يدعمون مـــادورو، 

ً
بالقوات المسلحة، علما

ولكن على غوايدو الكف عن محاولة استمالة قادة مادورو وإقناعهم 
باإلطاحة به، فهؤالء الجنراالت الذين يحمون تجارة المخدرات قلما 
يأبهون بفعل الصواب. على العكس يجب أن يبحث عن ضباط نزيهين 
 
ً
 بالجنراالت المتقاعدين المحترمين الذين قد يتواصلون شخصيا

ً
بدءا

مع مسؤولين عسكريين برتبة نقيب، أو رائــد، أو مــالزم يتمتعون 
بصيت حسن بغية تشكيل مجموعة من القادة الجدد تقود بدورها 
القوات المسلحة من الجنود والمواطنين بهدف اإلطاحة بالحاكم 

المستبد وإنقاذ األرواح.
تستطيع الــواليــات المتحدة المساعدة، حيث يسمح الدستور 
 بالمهمات العسكرية األجنبية، ويمنح هذا البند 

ً
الفنزويلي صراحة

شرعية قانونية لقوة تتألف من جنود ومواطنين فنزويليين وجنود 
أجانب تساهم في حفظ السالم، أما القوات األميركية فتستطيع، من 
دون التورط في حملة مطّولة، االنتشار في المناطق التي يحررها 
الفنزويليون بغية اعتقال قادة النظام الذين وجهت إليهم المحاكم 
 عدة. وبإمكان المدعين العامين االضطالع بدورهم 

ً
األميركية تهما

بتوجيهم التهم ضــدهــم أو نشرها، وال شــك أن المكافآت الكبيرة 
ستصّعب عليهم االختباء. عالوة على ذلك بإصدار األمر لوزارة الخزانة 
بتحرير أمـــوال فنزويال المجمدة بغية استخدامها لدعم النضال 
المسلح، يستطيع ترامب أن ينسب لنفسه الفضل في المساهمة في 
تحرير فنزويال، ولكن سيكون على الشعب الفنزويلي نفسه تحمل 

العبء األكبر ودفع الثمن. 
          * »نيويورك بوست«

»جمعة الدم«...
في نيوزيلندا!

خليل علي حيدر

 فــاجــأ بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي األمــيــركــي األســـواق 
مؤخرا بتغيير كبير وغير متوقع في سياسته النقدية. 
عــنــدمــا اجــتــمــعــت الــلــجــنــة الــفــدرالــيــة لــلــســوق الــمــفــتــوحــة 
)FOMC( في ديسمبر 2018، قررت رفع أسعار الفائدة لبنك 
االحتياطي الفدرالي إلــى 2.25 و2.5 في المئة، وأشــارت 
إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المئة و3.25 في 
المئة، قبل أن يتوقف، كما أكــدت استمرار فك ميزانيتها 
العمومية لسندات الخزينة واألوراق المالية المدعومة 
بالرهن العقاري إلى أجل غير مسمى، بما يصل إلى 50 

مليار دوالر شهريا.
لكن بعد ستة أسابيع فقط، في اجتماع اللجنة الفدرالية 
لــلــســوق الــمــفــتــوحــة فـــي أواخــــــر شــهــر يــنــايــر أشـــــار بنك 
االحتياطي الفدرالي إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة في 
المستقبل المنظور، ويتراجع عن فك ميزانيته العمومية 

في وقت ما هذا العام.
هــنــاك الــعــديــد مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي دفــعــت االحــتــيــاطــي 

الفدرالي لتغيير موقفه: 
أواًل وقبل كل شيء، كان يشعر صناع السياسة بقلق 
كبير إزاء التشديد الحاد في الظروف المالية بعد اجتماع 
اللجنة الــفــدرالــيــة للسوق المفتوحة فــي شهر ديسمبر، 
والذي سارع في هزيمة أسواق األسهم العالمية التي بدأت 
في أكتوبر 2018، وقد زادت هذه المخاوف بسبب ارتفاع 
قيمة الــدوالر األميركي واحتمال اإلغــالق الفعلي لبعض 
أســـواق االئــتــمــان، ال سيما تلك الخاصة بــالــقــروض ذات 

العائد المرتفع والقروض المرفوعة.
، في النصف األخير من عام 2018، توقف التضخم 

ً
ثانيا

األساسي األميركي بشكل غير متوقع عن االرتفاع نحو 
هــــدف االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي الــبــالــغ 2 فـــي الــمــئــة، وبـــدأ 
باالنخفاض حيث بلغ 1.8 في المئة. مع ضعف توقعات 
جبر بنك االحتياطي الفدرالي على إعادة النظر 

ُ
التضخم أ

في خطته لرفع أسعار الفائدة، والتي كانت تستند إلى 
االعتقاد بأن تراجع معدالت البطالة الهيكلي من شأنه أن 

يدفع التضخم إلى ما فوق 2 في المئة.
، أثــارت الحروب التجارية التي قام بها الرئيس 

ً
ثالثا

األميركي دونالد ترامب وتباطؤ النمو في أوروبا والصين 
واليابان واألسواق الناشئة مخاوف بشأن توقعات النمو 
 بعد قرار إغالق الحكومة 

ً
في الواليات المتحدة، خصوصا

الــفــدرالــيــة األخــيــر الـــذي اعتمدته الــواليــات المتحدة في 
العام الجديد.

، أبـــدى بنك االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي استقالله في 
ً
رابــعــا

مواجهة الضغوط السياسية. في ديسمبر الماضي، عندما 
ــار إلـــى زيــــادة أســعــار الــفــائــدة، كـــان تــرامــب يــدعــو إلــى  أشـ
التوقف، ولكن منذ ذلك الحين كان على بنك االحتياطي 
الفدرالي أن يقلق بشأن تحمل المسؤولية في حالة حدوث 

تراجع اقتصادي.
، انــضــم ريـــتـــشـــارد كـــالريـــدا خــبــيــر االقــتــصــاد 

ً
خـــامـــســـا

والسوق الشهير إلى مجلس بنك االحتياطي الفدرالي في 
خريف عام 2018 كنائب للرئيس، مما أدى إلى إضعاف 
تـــوازن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. بحلول ذلك 

الوقت، كانت ميول رئيس بنك االحتياطي الفدرالي جيروم 
بــاول المضطربة تخضع لمراقبة موظفين أقــل حماسة 
والعضو الثالث في الترويكا القيادية لمجلس االحتياطي 
الـــفـــدرالـــي، ورئــيــس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي فــي نــيــويــورك 
جون ويليامز، الذي توقع ارتفاع التضخم تدريجيا عن 

المستوى المستهدف مع تشديد سوق العمل.
ال شك أن إضافة كالريدا وسط توقف التضخم وتضييق 
الظروف المالية كانت حاسمة في قرار مجلس االحتياطي 
الفدرالي بالضغط على زر التوقف المؤقت، لكن يبدو أن 
كــالريــدا قــد دفــع بنك االحتياطي الــفــدرالــي نحو سياسة 
نقدية أكثر مرونة. بداية، يدعم وجوده وجهة نظر باول 
بأن استقرار منحنى فيليبس )الــذي يؤكد وجــود عالقة 
عكسية بين التضخم والبطالة( قــد يكون أكثر هيكلية 
مــن كــونــه مــؤقــتــا. يختلف بــعــض الــبــاحــثــيــن فــي مجلس 
االحتياطي الــفــدرالــي مــع وجهة النظر هــذه، وقــد نشروا 
بحثا يجادلون فيه بأن عدم اليقين فيما يتعلق بمنحنى 
فيليبس يجب أال يمنع بنك االحتياطي الفدرالي من تطبيع 
السياسة النقدية األميركية. لكن مع مشاركة كالريدا، من 
المرجح أن ُيركز بنك االحتياطي الفدرالي على اتجاهات 
التضخم الفعلية، بــدال مــن التركيز على مــعــدل البطالة 

الرسمي وتأثيره على النماذج التقليدية.
وبــيــنــمــا يــبــدو أن الــعــديــد مـــن مــســؤولــي االحــتــيــاطــي 
الــفــدرالــي يعتقدون أن معدل النمو المحتمل لالقتصاد 
األميركي منخفض للغاية )نحو 1.75 إلــى 2 في المئة(، 
يـــبـــدو أن كــــالريــــدا، مــثــل بـــــاول، يــعــتــقــد أن الــتــخــفــيــضــات 
الضريبية وسياسات إلغاء القيود التنظيمية التي وضعها 
ترامب، مقترنة بالموجة القادمة من االبتكار التكنولوجي، 

ستسمح بنمو غير تضخمي أكبر إلى حد ما.
، يــعــتــزم كـــالريـــدا إجــــراء مــراجــعــة استراتيجية 

ً
أخـــيـــرا

داخلية لتحديد ما إذا كان ينبغي على مجلس االحتياطي 
الــفــدرالــي تعويض مــا دون مــعــدل التضخم المستهدف 
خالل فترات الركود واالنتعاش البطيء من خالل السماح 
بالتضخم فــوق الهدف خــالل فترات النمو. وعلى الرغم 
من أن المراجعة ال تزال في مراحلها األولى، يبدو أن بنك 
االحتياطي الــفــدرالــي قــد تبنى بالفعل فــكــرة أنــه ينبغي 
السماح للتضخم بــأن يتجاوز 2 في المئة دون الحاجة 

إلى تشديد السياسة النقدية.
شير هذه العوامل مجتمعة إلى أن االحتياطي الفدرالي 

ُ
ت

يمكن أن يظل في وضع اإليقاف المؤقت لبقية عام 2019. 
بعد كل شــيء، حتى التسارع المتواضع األخير في نمو 
األجور لم ُيؤد إلى ارتفاع التضخم، مما يعني أن منحنى 
فيليبس قد يظل مستقرا لفترة أطــول، ونظرا للسياسة 
الفعلية الجديدة لمجلس االحتياطي الفدرالي المتمثلة 
باستهداف متوسط التضخم على مدار دورة األعمال، فإن 
الزيادة المؤقتة المتواضعة في التضخم األساسي التي 
عالج من خالل تدابير السياسة 

ُ
تتجاوز 2 في المئة لن ت

النقدية.
لكن على الرغم من أن بنك االحتياطي الفدرالي يمكن 
أن يبقى في وضع التوقف المؤقت حتى أواخر عام 2019، 

فإنه ال يمكن استبعاد زيــادة أخرى في سعر الفائدة في 
نهاية العام أو في عــام 2020. يبدو أن تباطؤ النمو في 
الصين بدأ بالتراجع، وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز االنتعاش 
ــهـــر الــمــقــبــلــة، خــصــوصــا إذا أدت الــمــفــاوضــات  فـــي األشـ
الصينية األميركية الحالية إلى تراجع التوترات التجارية. 
وبالمثل، فإن اتفاقية تجنب "خروج بريطانيا الشاق من 
االتــحــاد األوروبــــي" الــكــارثــي مــن الناحية االقــتــصــاديــة ال 
تزال قائمة، وقد يكون تراجع منطقة اليورو- خصوصا 

في ألمانيا- مؤقتا.
عالوة على ذلك، فإن األوضاع المالية العالمية آخذة في 
التراجع نتيجة استمرار بنك االحتياطي الفدرالي والبنوك 
المركزية األخرى في اعتماد سياسة متساهلة، وقد يترجم 

هذا إلى نمو محلي قوي في الواليات المتحدة.
 ســوف يعتمد الكثير على مــا إذا كــان تــرامــب يمتنع 
عــن شــن حــرب تــجــاريــة منفصلة ضــد صناعة الــســيــارات 
األوروبــيــة، والتي من شأنها أن تهز أســواق األسهم مرة 
أخرى، لكن بدون تجدد الصراعات حول الميزانية الفدرالية 
لة  ات المساء األميركية وسقف الديون- ناهيك عن إجــراء
المحتملة ضــد تــرامــب- يمكن للواليات المتحدة تجنب 

صدمات سياسية داخلية خطيرة في األشهر المقبلة.
إذا ظل نمو الناتج المحلي اإلجمالي األميركي قويا هذا 
العام، فقد تتبعه بعض الزيادة في نمو األجور ومعدالت 
تضخم األسعار، وقد يرتفع معدل التضخم األساسي عن 
المستوى المستهدف في النصف الثاني من العام أو في 
عام 2020، وفي حين يبدو االحتياطي الفدرالي مستعدا 
لتحمل تضخم أعلى لفترة معينة، فإنه ال يمكن أن يسمح 
لهذا أن يصبح الوضع الراهن الجديد. في حالة حدوث هذا 
السيناريو في وقت الحق من العام أو العام المقبل، يمكن 
لمجلس االحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة األساسي 
بمقدار 25 نقطة أساس أخرى قبل أن يتوقف لفترة طويلة. 
وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يكون المعدل الطبيعي 
الجديد لسعر الفائدة في الواليات المتحدة قريبا من 3 

في المئة أو أقل بقليل.

* الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو 
أسوشيتس وأستاذ االقتصاد في كلية شتيرن لألعمال 
بجامعة نيويورك.
»بروجيكت سنديكيت، 2019« باالتفاق مع »الجريدة«

فهم تحول بنك االحتياطي الفدرالي

َحل لسنوات
ُ
قضية القرم لن ت

كيف نساعد الفنزويليين في إطاحة 
مادورو؟

نورييل روبيني*

ستيفن بيفر*

روجر نورييغا*

إذا ظل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 

األميركي قويا هذا 
العام، فقد تتبعه 

بعض الزيادة في نمو 
األجور ومعدالت 

تضخم األسعار، وقد 
يرتفع معدل التضخم 

األساسي عن المستوى 
المستهدف في النصف 

الثاني من العام.

وســم الثامن عشر من مــارس الذكرى الخامسة 
لضم روسيا القرم بطريقة غير مشروعة، مما شّكل 
عملية االســتــيــالء على أكــبــر قــدر مــن األراضــــي في 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
 ففي حين يشغل الصراع المعتمل في الدونباس 
عناوين األخبار، من الممكن رؤية مسار إلى الحل 
 فــي الـــقـــرم، التي 

ً
هــنــاك، لــكــن الــوضــع أكــثــر تــعــقــيــدا

ستبقى موضع خالف بين كييف وموسكو والغرب 
.
ً
وروسيا لسنوات إن لم نقل عقودا

في شهر فبراير عــام 2014، بعد أيــام قليلة من 
انتهاء ثورة الميدان وهروب فيكتور يانوكوفيتش 
مـــن كــيــيــف، بــــدأ "رجـــــال خــضــر صـــغـــار" )مصطلح 
صاغه األوكــرانــيــون( باالستيالء على منشآت في 
شبه جزيرة القرم، ومن الواضح أن الرجال الخضر 
 محترفين من طريقة سلوكهم، 

ً
الصغار كانوا جنودا

 عن أنهم حملوا أسلحة روسية وارتدوا زي 
ً
فضال

، إال أنهم لم يضعوا أي شعار أو إشارة 
ً
قتال روسيا

تحدد هويتهم. أنكر بوتين بادئ األمر أنهم كانوا 
، غير أنه عاد في أبريل من تلك السنة 

ً
 روسا

ً
جنودا

وأكد ذلك.
في مستهل شهر مــارس، كــان الجيش الروسي 
قــد سيطر على الــقــرم، ثــم اقــتــرحــت سلطات القرم 
إجــراء استفتاء ُعقد في السادس عشر من مارس، 
ولكن اتضح أنه خدعة غير مشروعة وذلك ألن هذا 
 
ً
 للقانون األوكراني، فضال

ً
االستفتاء  ُيعتبر مخالفا

عــن ذلــك قـــّدم للمصوتين خــيــاريــن: االنــضــمــام إلى 
روسيا أو العودة إلى دستور القرم لعام 1992 الذي 
 أكبر عن كييف، 

ً
يمنح شبه الجزيرة استقالاًل ذاتيا

لــذلــك لــم يستطع َمــن يفضل مــن ســكــان الــقــرم بقاء 
 من أوكرانيا بموجب االتفاقات 

ً
ا شبه الجزيرة جزء

 إلى التعبير عن رأيه. 
ً
الدستورية الحالية سبيال

ال عجب في أن يؤدي االستفتاء إلى نتيجة على 
ــم،  عـ

ُ
الـــطـــراز الــســوفــيــاتــي: صــــّوت 97%، حــســبــمــا ز

لــالنــضــمــام إلـــى روســيــا مــع إقــبــال عــلــى صــنــاديــق 
 
ً
االقتراع بلغ 83%، ولو كان هذا استفتاء حقيقيا
 
ً
جري بطريقة نزيهة ألظهر على األرجح أن عددا

ُ
وأ

 من المصوتين في القرم يفضلون االنضمام 
ً
كبيرا

إلى روسيا، إذ ينتمي نحو 60% منهم إلى اإلثنية 
الروسية وكان كثيرون منهم سيستخلصون على 
األرجح أن وضعهم االقتصادي سيكون أفضل لو 

 من روسيا. 
ً
ا أصبحوا جزء

جري في أماكن 
ُ
، بل أ

ً
لكنه لم يكن استفتاء نزيها

اقتراع خضعت لحراسة مسلحة من دون أي مراقبة 
دولية عالية المصداقية، ومــع إفــادة الصحافيين 
الـــروس أنــه ُسمح لهم بالتصويت، وبعد شهرين 
كــشــف عــضــو فـــي مــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع 
لــبــوتــيــن فــي زلـــة لــســان أن اإلقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق 
 مــع تــصــويــت نصفهم 

ً
االقـــتـــراع بــلــغ 30% تــقــريــبــا

فحسب لالنضمام إلى روسيا.
ــع 

ّ
رغــم ذلــك لــم تضّيع موسكو أي وقــت، فقد وق

المسؤولون في القرم وروسيا "معاهدة انضمام" 
بــعــد يــومــيــن فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن مـــــارس، وبــعــد 
خطاب ناري من بوتين، انتهى التصديق على هذه 
الــمــعــاهــدة الــتــي حملت خــتــم الجمعية االتــحــاديــة 
ومجلس االتحاد في روسيا في الحادي والعشرين 

من مارس.

محاوالت التبرير

انتهكت موسكو بخطواتها هــذه االتــفــاق الذي 
ع بين موسكو ودول ما بعد الحقبة السوفياتية 

ّ
ُوق

فـــي عــــام 1991، والـــــذي نـــص عــلــى احـــتـــرام حـــدود 
الجمهوريات القائمة آنــذاك. كذلك شّكلت أعمالها 
 اللتزاماتها باحترام سيادة أوكرانيا، 

ً
هــذه خرقا

ووحدة أراضيها، واستقاللها التي تعهدت روسيا 
بها في مذكرة بودابست للضمانات األمنية بشأن 
أوكرانيا ومعاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين 

أوكرانيا وروسيا لعام 1997.
في أواخر شهر مارس عام 2014، اضطرت روسيا 
إلى استخدام حق النقض )الفيتو( لعرقلة قرار في 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يعّبر، من بين 
مسائل عدة، عن دعمه لسالمة األراضي األوكرانية 
 فيما امتنعت واحدة عن 

ً
)صوتت 13 دولة إيجابا

الــتــصــويــت(. لــكــن روســـيـــا تــعــجــز عـــن الــلــجــوء إلــى 
حق النقض لوقف قرار في الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، وقــد ُمــرر قــرار مماثل بتأييد 100 دولــة 
 دعم سالمة األراضــي األوكرانية 

ً
مقابل 11، مؤكدا

.
ً
 استفتاء القرم باطال

ً
ومعتبرا

سعى المسؤولون الروس إلى تبرير االستفتاء 
معتبرين إيـــاه خــطــوة تتيح لسكان الــقــرم تحديد 
مصيرهم بأنفسهم، ولكن صُعب على الكرملين دعم 
 إلى تاريخ الحربين الدمويتين 

ً
حجة مماثلة نظرا

ــا فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن  ــيـ الــلــتــيــن شــنــتــهــمــا روسـ
الماضي ومطلع العقد األول من األلفية الجديدة 
بغية منع الشيشان من ممارسة حق تقرير المصير 

هذا.
عالوة على ذلك، أثارت السيطرة العسكرية على 
القرم موجة من االنتقادات، لكن التوصل إلى تسوية 
 من حل 

ً
بر مسألة أكثر إلحاحا

ُ
في الدونباس اعت

 إلــى أن نحو 13 
ً
وضــع الــقــرم، وهـــذا طبيعي نــظــرا

 ماتوا ومليونين ُهجروا بسبب القتال الدائر 
ً
ألفا

فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. ويـــبـــدو أن مــوســكــو تـــرى في 
الــصــراع المعتمل أداة مفيدة للضغط على كييف 
وإلهائها، وذلك بهدف وضع العراقيل أمام إنجازها 
اإلصالحات المؤسساتية الداخلية والحؤول دون 

تعّمق الروابط بين أوكرانيا وأوروبا. 
ال شك أن حل مشكلة الدونباس لن تكون مهمة 

 عن القرم، 
ً
سهلة، كذلك لن تتخلى موسكو طوعا

إذ يؤكد الروس حقهم التاريخي في شبه الجزيرة 
هـــذه، فــقــد ضــمــت كــاثــريــن العظيمة الــقــرم فــي عــام 
1783 بعد حرب بين روسيا والسلطنة العثمانية، 
 بالنسبة 

ً
وُيعتبر االحتفاظ بالقرم مسألة مهمة جدا

ــــذي ال يــســتــطــيــع أن يـــقـــدم للشعب  إلــــى بــوتــيــن، الـ
الـــروســـي الــيــوم أي رؤيــــة حقيقية غــيــر االقــتــصــاد 
ي القومية وروسيا 

َ
المتباطئ، لذلك يلعب بورقت

الدولة العظمى، حيث حقق بوتين زيادة كبيرة في 
 أن الجزء األكبر منها تبدد اليوم( 

ً
شعبيته )علما

ــراء اســتــيــالئــه الــســريــع عــلــى شــبــه الــجــزيــرة  مـــن جــ
 من إراقــة الــدمــاء، وعــالوة على ذلك 

ً
الخالي نسبيا

يشّكل ضم القرم وسيلة تتيح لروسيا االستمرار 
في خالف متواصل على الحدود مع أوكرانيا يظن 
الكرملين على األرجــح أنــه قد يثني أعضاء حلف 
 من هذه الدولة.

ً
شمال األطلسي عن االقتراب كثيرا

ــــى الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي،  ــيــــوم إلـ تــفــتــقــر كــيــيــف الــ
 .

ً
واالقــتــصــادي، والعسكري لتستعيد الــقــرم عــنــوة

لذلك تبقى الوسيلة األكثر احتمااًل أن تعمل أوكرانيا 
على النهوض باقتصادها، ومحاربة الفساد بقوة، 
وجذب فيض من االستثمارات األجنبية، وتحقيق 
قدراتها االقتصادية بالكامل، ومــن ثم تــرك شعب 
الــقــرم، الــذي لم يختبر أي ازدهـــار اقتصادي كبير 
بــعــد انــضــمــامــه إلـــى روســـيـــا، ليستنتج أن فرصه 

االقتصادية ستكون أفضل إذا عاد إلى أوكرانيا.
بالنسبة إلى الغرب، يمثل استيالء روسيا على 
 لنظام أوروبا وأعرافها 

ً
 كبيرا

ً
القرم وضمها تحديا

الــلــذيــن أرستهما وثيقة هلسنكي الختامية عام 
ــا أن  ــ 1975، لــذلــك عــلــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة وأوروبـ
تــســتــمــرا فـــي ســيــاســة عـــدم االعـــتـــراف بــضــم الــقــرم 
 
ً
غــيــر الــمــشــروع، كــذلــك ينبغي لهما الــمــضــي قــدمــا
في العقوبات التي فرضتاها على روسيا بسبب 
القرم لتؤكدا على األقل أن عمليات االستيالء على 
ــا فــي الــقــرن  ــ ــــي هـــذه ال مــكــان لــهــا فــي أوروبـ األراضـ

الحادي والعشرين.
* »معهد بروكينغز«

حروب ترامب 
التجارية 

وتباطؤ النمو 
في أوروبا 

والصين 
واليابان 

واألسواق 
الناشئة أثارت 

مخاوف 
بشأن النمو 
في الواليات 

المتحدة 

في اجتماع اللجنة الفدرالية 
للسوق المفتوحة أواخر يناير 

أشار بنك االحتياطي الفدرالي إلى 
أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة في 

المستقبل المنظور 

 يمثل استيالء روسيا على القرم وضمها، 
 لنظام أوروبا 

ً
 كبيرا

ً
بالنسبة إلى الغرب، تحديا

وأعرافها اللذين أرستهما وثيقة هلسنكي 
الختامية عام 1975، لذلك على الواليات 

المتحدة وأوروبا أن تستمرا في سياسة عدم 
االعتراف بضم القرم غير المشروع.
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»مهندسي البترول«... بين اختالل المعالجة وتحدي سوق العمل 
● توظيفهم في القطاع النفطي »إبرة بنج« ال تعالج أصل المشكلة وال تمنع امتدادها 

 على مهنية الشركات وتكاليف التشغيل
ً
● طغيان عقود المقاولين أثر سلبا

أفــــــرزت أزمـــــة تــوظــيــف مــجــمــوعــة مــهــنــدســي 
البترول في القطاع النفطي، األسبوع الماضي، 
 من اإلشارات السلبية عن واقع سوق العمل 

ً
عددا

وآليات المعالجة.
فـــاألمـــر لـــم يــرتــبــط بــكــلــيــات تــقــدم فـــي الــعــادة 
فوائض من الخريجين مقارنة باحتياجات سوق 
العمل، كالتربية أو اآلداب أو الشريعة أو العلوم 
االجــتــمــاعــيــة، بـــل امــتــد إلـــى الــتــخــصــص األكــثــر 
 بثروة الكويت الطبيعية، وهي النفط، 

ً
ارتباطا

مــمــا يــعــكــس مــن نــاحــيــة اخـــتـــااًل فــي ســيــاســات 
القبول بجامعة الكويت واالبــتــعــاث الخارجي 
من جهة عدم االرتباط مع االحتياجات الفعلية، 
ويبين مــن ناحية أخـــرى مــحــدوديــة المشاريع 
الــتــي يــنــفــذهــا الــقــطــاع الــنــفــطــي بــســبــب طغيان 
عقود المقاولين على أعمال الشركات النفطية 
 على مهنية القطاع 

ً
الحكومية بشكل يؤثر سلبا

وتكاليف تشغيله وارتباط شركاته إلى حد بعيد 
بعمليات الحفر واإلنتاج في وقت تطور شركات 
نفطية عــديــدة فــي منطقة الــخــلــيــج وخــارجــهــا 
أعمالها ومشاريعها بما ينوع من منتجاتها 

ويوفر فرص عمل للشباب فيها.

معالجات وضغوط 

واألســــــوأ مـــن انـــحـــراف مـــخـــارج الــتــعــلــيــم عن 
احتياجات سوق العمل يتمثل في طريقة معالجة 
األزمــة عبر اتخاذ مؤسسة البترول »إبــرة بنج 
» بــقــرار قــبــول جميع الناجحين فــي اخــتــبــارات 
التوظيف بغض النظر عــن االحــتــيــاج الفعلي، 
 مقارنة بـ 100 

ً
إذ قبلت المؤسسة 130 مهندسا

احتياج، وهنا سوء المعالجة يتضح من زاوية 

تكرار آليات الحلول لدى القطاع النفطي القائمة 
 في حل 

ً
على إرضاء الجميع، والتي تجلت سابقا

خافات تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة 
عبر رفع عددهم الستيعاب جميع المتنازعين، 
واألكثر أهمية هنا أن آلية المعالجة ال تقدم أي 
نموذج للحل من أهم مؤسسات الدولة حال تكرار 
األمــر مع قطاعات ومؤسسات أخــرى يتوقع أن 
 هائلة في 

ً
تعاني في السنوات المقبلة ضغوطا

عمليات التوظيف.

سوق العمل 

وحسب بيانات القطاع النفطي حتى نهاية 
عــام 2018، فــإن عــدد المهندسين العاملين في 
، ثلثهم 

ً
شـــركـــات الـــقـــطـــاع بــلــغ 3070 مــهــنــدســا

مــــن مـــهـــنـــدســـي الــــبــــتــــرول، ومـــثـــلـــهـــم لــلــهــنــدســة 
الميكانيكية، والبقية في فروع الهندسة األخرى 
الكهربائية واإللكترونية والمدنية والحاسب 
اآللـــي، مــع األخـــذ بعين االعــتــبــار أن تخصصي 
البترول و«الميكانيكية« تجاوزا منذ عام 2016 
االحتياج الفعلي للعمليات الخاصة بالشركات 
 فقط عن 

ً
التابعة، وهو مؤشر ال يعطي تصورا

أحوال القطاع النفطي، بل يلقي بنظرة عامة عن 
مستقبل سوق العمل المحلي.

أرقام وفجوة 

اليوم يصل الطلب على سوق العمل الكويتي 
 توفر الدولة 

ً
ما بين 20 و22 ألف وظيفة سنويا

معظمها، مع توقع بلوغ هذا الرقم بحلول 2030 
إلــــى 74 ألــــف وظــيــفــة أي بــمــعــدل 3.5 أضــعــاف 

الحالي، في وقت تزداد الفجوة بين االحتياجات 
المطلوبة دون أن تلبيها مــخــرجــات التعليم، 
وبين نظيرتها التي تعاني فائضا في التغطية 
وتنتظر المزيد من الخريجين سنويا. فا مجال 
للمقارنة بين االحتياجات والــفــوائــض، فسوق 
ــى تــخــصــصــات   إلــ

ً
الــعــمــل الـــــذي يــحــتــاج حـــالـــيـــا

الــتــمــريــض والـــحـــاســـوب والــكــهــربــاء والــفــيــزيــاء 
الطبية واإللــكــتــرونــيــات وعــلــوم الــبــحــار بنسب 
تصل إلى 90 في المئة يواجه اآلالف من خريجي 
الكليات النظرية بــفــوائــض تصل إلــى 600 في 
 عن أن نسبة االحتياج للتخصص 

ً
المئة، فضا

المرتبط بالقطاع الــخــاص مــثــا، وهــو العلوم 
اإلدارية، تبلغ 60 في المئة!

فالفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل 
باتت واضــحــة، لــدرجــة أن الضغط صــار يتركز 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة عــلــى أقـــل التخصصات 
 بــســوق الــعــمــل، وســــط تـــراجـــع الــطــلــب 

ً
ارتـــبـــاطـــا

على التخصصات التي يحتاج إليها السوق، 
 تلك العلمية أو المالية، مقابل نمو 

ً
وخصوصا

الفت للتخصصات األدبية.
ــتـــحـــدث عــن  فــــي الـــكـــويـــت خـــطـــط الـــتـــنـــمـــيـــة تـ
ــا الــتــعــلــيــم وتغيير  ات، أمـ الــمــشــاريــع واإلنــــشــــاء
فلسفته لربطه بسوق العمل فا يحظى بكثير من 
 بالمشاريع 

ً
االهتمام، حتى سوق العمل بات فقيرا

والفرص النوعية الجديدة، رغم أن النسب تشير 
إلــى أن المجتمع معظمه من فئة الشباب، مما 
يعني أن المستقبل كــلــه لــمــن هــم فــي الــمــراحــل 
التعليمية، وبالتالي فإن أي حديث عن التنمية 
ال يكون صغار السن أساسه من حيث التعليم 
، لن يكون 

ً
أواًل، ومــا يرتبط بسوق العمل ثانيا

، ألن المليارات التي تبني المستشفيات 
ً
مجديا

والمدن ال قيمة تنموية لها ما لم ترتبط بتطوير 
 بنظام 

ً
البشر، ولذا فالحديث عن دولة غنية ماليا

تعليمي متخلف ال يلبي حاجة السوق العمل، 
 من تحدي المستقبل.

ً
 مهما

ً
يظهر لنا جانبا

طبقية التعليم 

ال شك أن التراجع في مستوى التعليم مقارنة 
بما يتم إنفاقه من أمــوال يجعلنا في السنوات 
القادمة أمام خطر »طبقية التعليم« بين مخرجات 
جيدة إلى ممتازة من التعليم الخاص تقابلها 
مخرجات جيدة إلى ضعيفة في التعليم العام 
 
ً
الحكومي، وهــو ما من شأنه أن ينعكس سلبا

 
ً
عــلــى الـــواقـــع االجــتــمــاعــي، ويــجــعــل هــنــاك نــوعــا
من التمايز في سياسات التوظيف، وبالتالي 
 عندما 

ً
حــصــول حــالــة مــن البطالة، وخــصــوصــا

 لألسلوب 
ً
تتعثر الدولة في توفير الوظائف وفقا

الحالي.
عندما نعلم أن إجمالي عدد طلبة المدارس 
والجامعات والمعاهد التطبيقية فــي الكويت 
، فإن التساؤل البد أن يكون: كيف 

ً
تجاوز 550 ألفا

يمكن لدولة تعتمد على مورد النفط بشكل الفت 
في السنوات األخيرة أن تتعامل بنفس وتيرة 
 
ً
التوظيف المتصاعد مع مخاطر ال تتعلق مثا

 بل 
ً
بنضوب النفط أو اكتشاف مورد بديل عالميا

فقط بتراجع النمو االقتصادي العالمي أو اآلثار 
السلبية للنزاعات العالمية كالحرب التجارية 

بين الواليات المتحدة والصين؟  

تقرير اقتصادي

تراجع مستوى 
التعليم يضعنا في 

السنوات المقبلة 
أمام خطر »طبقية« 

مخرجات »الخاص« 
مقابل »العام«

 مخاطر النفط 
ال ترتبط بنضوبه 

أو بدائله فحسب 
بل بتراجع النمو 

االقتصادي أو الحرب 
التجارية كذلك

الطلب على سوق العمل 
الكويتي بين 20 و22 ألف 

، توفر الدولة 
ً
وظيفة سنويا

معظمها مع توقع بلوغ 
ذلك الرقم بحلول 2030 

إلى 74 ألف وظيفة، أي 
بمعدل 3.5 أضعاف الحالي، 

في وقت تزداد الفجوة بين 
االحتياجات المطلوبة، دون 
أن تلبيها مخرجات التعليم، 

وبين نظيرتها التي تعاني 
 في التغطية.

ً
فائضا

 2.045 مليون دينار حصيلة بيع 6 قسائم 
سكنية في مزاد »اإلنماء«

● سند الشمري
حــصــد الـــمـــزاد الــــذي أقــامــتــه 
شــركــة اإلنــمــاء الــعــقــاريــة مساء 
أمــس األول مبلغا قـــدره 2.045 
ـــال بيع  مــلــيــون ديــــنــــار، مـــن خـ
القسائم السكنية المعروضة في 
المزاد، والبالغ عددها 6 قسائم، 

واقعة في منطقة الفنيطيس.
وتمت إقامة المزاد لمصلحة 
احــــــد الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وبــلــغــت 
الزيادة في أسعار العقارات 9.26 
في المئة، عن السعر االبتدائي 
الـــبـــالـــغ 1.880 مــلــيــون ديـــنـــار، 
فــي حين بلغ إجــمــالــي مساحة 

األراضي 2400 متر مربع.
وتـــراوحـــت أســـعـــار الــقــســائــم 
الــســكــنــيــة بــيــن 310 و411 ألــف 
ــار، حــيــث تـــم بــيــع قسيمة  ــنــ ديــ
مساحتها 400 متر بطن وظهر، 
وتطل على شارع رئيسي إضافة 
الـــى ســكــة جــانــبــيــة، بسعر 411 
الــف ديــنــار، بــزيــادة عــن السعر 
االبتدائي بلغت 28.4 في المئة، 
وهو 320 الفا، وبلغ سعر المتر 

1028 دينار.
كــمــا تـــم بــيــع قــســيــمــة بنفس 
المواصفات والمساحة، وأيضا 

بنفس السعر االبتدائي بسعر 
376 الف دينار، إذ بلغت نسبة 
الــزيــادة 17.5 فــي المئة، بينما 
بلغ سعر المتر 940 دينارا، وتم 
بيع قسيمة مساحتها 400 متر 
بطن وظــهــر وتــطــل على شــارع 
رئيسي بسعر 325 الفا، مقارنة 
بالسعر االبــتــدائــي البالغ 310 

آالف، وبزيادة 4.84 في المئة.
وتم بيع قسيمة بطن وظهر 
ــلــــى شـــــــــارع رئـــيـــســـي  ــل عــ ــ ــطـ ــ وتـ
بسعر 322 الــف ديــنــار، بزيادة 

عــن السعر االبــتــدائــي 3.87 في 
المئة، بينما تم بيع قسيمتين 
بطن وظهر، وتطان على شارع 
رئــيــســي بــســعــرهــمــا االبــتــدائــي 

البالغ 310 آالف لكل منهما.
ــــدد  ــم، أفـــــــــــاد عـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــأن الـــتـــفـــاوت  ــ مــــن الـــعـــقـــاريـــيـــن بـ
الــكــبــيــر فــــي أســــعــــار الـــعـــقـــارات 
المبيعة في المزاد تعكس حالة 
الـــســـوق والــمــنــافــســة الــشــديــدة 
بــيــن الــمــواطــنــيــن الــراغــبــيــن في 
تــمــلــك الـــقـــســـائـــم، مــضــيــفــيــن ان 

المزادات اصبحت توفر الكثير 
ــيـــن أو  ــنـ ــلـــمـــواطـ مـــــن الـــــفـــــرص لـ
المستثمرين، إذ إن هناك طلبا 
مــرتــفــعــا مـــن الــمــواطــنــيــن على 

القسائم ذات المواقع المميزة.
وأشــــــــــــــــاروا إلــــــــى أن بــعــض 
القسائم تم بيعها بأسعار أعلى 
بقليل من االسعار المتوافرة في 
السوق، ويعود ذلك الى موقعها 
الــمــمــيــز، إذ يــفــضــل الــمــشــتــري 
امتاك القسيمة حتى وإن كان 

سعرها مرتفعا.

النفط يصعد مع تخفيضات 
اإلمدادات في السوق

ً
 ليبلغ 67.55 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 34 سنتا

ــع ســـعـــر بـــرمـــيـــل الــنــفــط  ــ ــفـ ــ ارتـ
الــكــويــتــي 34 سنتا فــي تـــداوالت 
أمس، ليبلغ 67.55 دوالرا، مقابل 
67.21 دوالرا للبرميل في تداوالت 
االثــنــيــن الــمــاضــي، وفــقــا للسعر 
الــمــعــلــن مــــن مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 

الكويتية.
وفــــــــي األســــــــــــــواق الــــعــــالــــمــــيــــة، 
ـــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط أمــــس  ــعـ ــفــ ارتــ
مدعومة بتخفيضات اإلمـــدادات 
التي تقودها »أوبــك« والعقوبات 
األميركية المفروضة على إيران 
وفنزويا، رغم أن المكاسب كانت 
محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو 

االقتصاد.
وبــلــغــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 
الــقــيــاس الــعــالــمــي بـــرنـــت 67.74 
دوالرا للبرميل، مرتفعة 13 سنتا 
أو 0.2 في المئة، مقارنة باإلغاق 
السابق، والمس برنت أمس األول 
أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر 

عند 68.20 دوالرا للبرميل.
وبــلــغــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 

غرب تكساس الوسيط األميركي 
59.07 دوالرا للبرميل، مرتفعة 4 
سنتات أو 0.1 في المئة مقارنة 
بسعر الــتــســويــة الــســابــقــة، وبلغ 
خام غرب تكساس الوسيط أعلى 
مستوياته منذ 12 نوفمبر أمس 
األول عند 59.57 دوالرا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 
الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك 
تقوده منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول )أوبـــــــك( لــخــفــض نحو 
1.2 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــن 
اإلمدادات، وكذلك العقوبات التي 
تفرضها الواليات المتحدة على 
إيـــــــران وفــــنــــزويــــا الــمــصــدرتــيــن 

للنفط.
وقـــال نــوربــرت روكـــر، مــن بنك 
جــولــيــوس بــايــر الــســويــســري، إن 
»اآلفاق المتقلبة لإلمدادات بالنظر 
إلى فنزويا وإيران، وكذلك قيود 
ــدول الــبــتــرولــيــة،  ــ ــ ــاج فــــي الـ ــتــ اإلنــ
تحتان األولــويــة في ذهــن سوق 

النفط«.

»األول« يتجاوز 5800 نقطة... والسيولة 33 مليون دينار
استمرار عمليات الشراء بين األسهم القيادية وعمليات جني أرباح محدودة 

● علي العنزي
أقــفــلــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة الــكــويــت 
ــة عـــلـــى أربـــــــــاح فــي  ــثــــاثــ ــة الــ ــيـ ــيـــسـ الـــرئـ
تـــعـــامـــات جــلــســة أمــــــس، حـــيـــث ارتـــفـــع 
مــؤشــر الــســوق الــعــام بنسبة 0.88 في 
الــمــئــة تــعــادل 47.7 نــقــطــة، ليقفل على 
مستوى 5462.04 نقطة وســط سيولة 
بلغت 33.3 مليون دينار، وبكمية اسهم 
متداولة بلغت 184.9 مليون سهم نفذت 

من خال 6588 صفقة.
 وربـــح مــؤشــر الــســوق األول بنسبة 
1.17 في المئة تساوي 67 نقطة ليقفل 
على مستوى 5816.96 نقطة، بسيولة 
بــلــغــت 26.4 مـــلـــيـــون ديــــنــــار، وبــكــمــيــة 
ــتــــداولــــة بــلــغــت 66.5 مــلــيــون  اســـهـــم مــ
ســهــم، نــفــذت عبر 3217 صفقة، بينما 
نما مؤشر السوق الرئيسي بـ 0.17 في 
المئة هي 8 نقاط، مقفا على مستوى 
4789 نقطة بسيولة بلغت 6.9 مايين 
ديـــنـــار، وبــكــمــيــة أســهــم مــتــداولــة بلغت 

118.4 مــلــيــون ســهــم نـــفـــذت مـــن خــال 
3371 صفقة.

»األول« يتخطى حواجز مهمة

اســــتــــمــــرت عـــمـــلـــيـــات الــــــشــــــراء عــلــى 
مستوى مــكــونــات الــســوق االول، وذلــك 
للجلسة الرابعة على التوالي، ليسجل 
مكاسب كبيرة تخطت 1 في المئة، كما 
ذكرنا، وبدعم من قطاع البنوك وسهم 
»بــيــتــك« بـــالـــدرجـــة االولـــــى هــــذه الـــمـــرة، 
وكــذلــك أجيليتي وزيــن وســط عمليات 
جني ارباح تتم خال الجلسة وبنسب 

محدودة.
 وبعدها عاد الجميع الى ارتفاعات 
متواصلة، ليدعم مؤشر السوق العام 
وكــذلــك دعــمــتــه، للجلسة الــثــانــيــة على 
ــنــــوك فــي  ــبــ ــي، أســــهــــم قــــطــــاع الــ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ
الــســوق الــرئــيــســي كــالــتــجــاري واالهــلــي 
الــكــويــتــي واالهـــلـــي الــمــتــحــد الــكــويــتــي 
اداء السوق ليحقق أداء ايجابيا كذلك، 

ولكن بانخفاض في مستوى السيولة 
االجـــمـــالـــيـــة، حــيــث كـــانـــت قـــاربـــت امــس 
االول مستوى 50 مليون دينار، بينما 
تــراجــعــت الــــى مــعــدالتــهــا لـــهـــذا الــشــهــر 
بحوالي 33 مليون دينار وبأداء ايجابي 
واضــح لمعظم االســهــم التشغيلية في 
السوق، وتراجع معظم األسهم الصغيرة 
ذات االداء الــمــتــذبــذب والــتــي كــثــيــرا ما 

تحقق خسائر.
، ولــلــجــلــســة الــثــالــثــة على 

ً
خــلــيــجــيــا

التوالي، كسا اللون االخضر مؤشرات 
اسواق دول مجلس التعاون الخليجي 
بــاســتــثــنــاء مـــؤشـــر الـــســـوق الــســعــودي 
للجلسة الــثــانــيــة يستمر تــحــت ضغط 
عمليات جني ارباح مع اقترابه الى اعلى 
قممه خــال عــام تقريبا، وربــحــت بقية 
ــواق فــي ظــل ارتــفــاعــات ومــكــاســب  ــ االسـ
ألسعار النفط وتراجعات محدودة جدا 
تتم بين الفترة واألخرى وسط عمليات 
ــكـــن بـــاتـــجـــاه صـــاعـــد،  جـــنـــي اربــــــــاح، ولـ
لتستمر االيجابية خال هذا االسبوع 

ــرات اســـــــــواق دول مــجــلــس  ــ ــؤشــ ــ فـــــي مــ
التعاون الخليجي.

أداء القطاعات

تــلــونــت الــقــطــاعــات بــالــلــون األخــضــر 
في تعامات امس، إذ ارتفعت مؤشرات 
سبعة قطاعات هي بنوك بـ 16.3 نقطة 
ومواد اساسية بـ 8.5 نقاط، واتصاالت 
بـ 7.6 نقاط وخدمات مالية بـ 2.6 نقطة، 
وتأمين بـ 0.78 نقطة وصناعة بـ 0.58 
نقطة، بينما انخفضت مؤشرات أربعة 
قــطــاعــات هـــي ســلــع اســتــهــاكــيــة بــــ 3.7 
نقاط وخدمات استهاكية بـ 3.3 نقاط 
وعقار بـ 2.5 نقطة، والنفط والغاز بـ 0.67 
نقطة، واستقرت مؤشرات ثاثة قطاعات 
هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية صحية 

وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم »بيتك« قائمة االسهم 
االكـــثـــر قــيــمــة، إذ بــلــغــت تــــداوالتــــه 5.6 
مــايــيــن ديـــنـــار وبـــارتـــفـــاع بــنــســبــة 1.8 

في المئة، تاه سهم وطني بتداول 3.5 
مايين دينار، وبارتفاع بنسبة 1.4 في 
المئة، ثم سهم اهلي متحد بتداول 2.7 
مليون ديــنــار، وبنمو بنسبة 0.77 في 
المئة، ورابعا سهم »خليج ب« بتداول 
2.4 مليون دينار وبنمو بنسبة 0.98 في 
المئة، وأخيرا سهم بنك وربة بتداول 2.1 
مليون دينار وبقي مستقرا دون تغير.

ومن حيث قائمة األسهم االكثر كمية 
جــاء اوال سهم اعــيــان، إذ تـــداول بكمية 
بلغت 28.9 مليون سهم وبنمو بنسبة 
0.38 في المئة، وجاء ثانيا سهم االنماء 
بـــتـــداول 16.5 مــلــيــون ســهــم، وبـــأربـــاح 
بنسبة 4 فــي الــمــئــة، وجـــاء ثالثا سهم 
اهلي متحد بتداول 10.5 مايين سهم، 
وبــنــمــو بنسبة 0.77 فــي الــمــئــة، وجــاء 
رابعا سهم »المستثمرون« بتداول 9.8 
مايين سهم، وبارتفاع بنسبة 3.7 في 
الــمــئــة، وجــــاء خــامــســا ســهــم بــنــك وربــة 
بتداول 9.1 مايين سهم وبقي مستقرا 

دون تغير.

حمد العميري

العميري: 7.4 ماليين دينار أرباح شركة 
االستثمارات الوطنية في 2018

 لكل سهم
ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 8 فلوس نقدا

أعــلــنــت شــركــة االســتــثــمــارات 
الوطنية النتائج المالية للشركة 
للعام المنتهي في 31 ديسمبر 
2018، إذ بلغ إجمالي موجودات 
أصـــول الشركة 197.27 مليون 
دينار  بزيادة 1.9 في المئة عن 

عام 2017.
ــة، فــــي بــيــان  ــركــ وقــــالــــت الــــشــ
ــافـــي أمـــــــس، إن إجـــمـــالـــي  ــحـ صـ
ــقـــوق الــمــســاهــمــيــن لــلــشــركــة  حـ
األم ارتفع بنسبة 2.1 في المئة 
ليصل إلى 177.52 مليون دينار، 
ــربـــح  ــافــــي الـ ــلـــغ صــ ــن بـ ــيـ فــــي حـ
7.36 مايين دينار، وااليــرادات 
الــشــامــلــة األخــــرى 2.83 مليون 
دينار وُيعزى كاهما لمساهمي 

الشركة األم. 
ــالــــي اإليـــــــــــرادات  ــمــ وبــــلــــغ إجــ
الــشــامــلــة 10.19 مــايــيــن ديــنــار 
بـــزيـــادة قــدرهــا 7.26 فــي المئة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، أمـــا 
إجمالي اإليــــرادات فبلغ 15.33 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار، فــــي حـــيـــن بــلــغ 
ــمــــصــــروفــــات 7.32  إجــــمــــالــــي الــ
مايين دينار، واستقرت ربحية 

الــســهــم عــنــد 9 فـــلـــوس للسهم 
الواحد.

وأوصى مجلس إدارة الشركة 
ــى الــجــمــعــيــة  ــ ــع تـــوصـــيـــة إلـ ــرفـ بـ
العمومية العادية بتوزيع أرباح 
نــقــديــة بنسبة 8 فــي الــمــئــة من 

القيمة األسمية للسهم.
 عــــلــــى الـــنـــتـــائـــج 

ً
ــا ــبــ ــيــ ــقــ ــعــ وتــ

المالية، قال رئيس مجلس إدارة 
شــركــة االســتــثــمــارات الــوطــنــيــة 
ــيـــري، »اســـتـــطـــاعـــت  ــمـ ــعـ حـــمـــد الـ
شــركــة االســتــثــمــارات الــوطــنــيــة 
رغم كل التحديات التي شهدها 
ــــروب  ــــن حـ ــام الـــمـــنـــصـــرم مـ ــ ــعـ ــ الـ
تجارية وتقلبات في البورصات 
وأســـــــواق الـــعـــمـــات واألســــــواق 
الــرقــمــيــة الــعــالــمــيــة، فــضــا عن 
الــتــقــلــبــات الــــحــــادة فـــي أســعــار 
الــنــفــط، مــن تحقيق الــعــديــد من 
ــازات الــمــهــمــة خــــال عــام  ــجــ اإلنــ
2018 مــن خــال إتــمــام عــدد من 
الصفقات االستثمارية المحلية 

والعالمية البارزة.
وقال العميري، إنه على الرغم 
مـــن كـــل الــتــقــلــبــات والــتــحــديــات 

رة  اإلدا مـــــجـــــلـــــس  ل  يـــــــــــــــزا ال 
واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة فــي شركة 
االستثمارات الوطنية ماضيين 
ــي ســـيـــاســـتـــهـــمـــا الــتــحــفــظــيــة  ــ فـ
والقائمة على الــتــوازن المبني 
ما بين المصروفات واإليرادات 
 بمبدأ الشفافية التي تم 

ً
عما

نهجها من قبل مجلس اإلدارة.
وأشــار إلى أن تلك السياسة 
انــعــكــســت بــمــزيــد مـــن الــمــتــانــة 

عــلــى الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي لــلــشــركــة 
الــقــادر عــلــى مــواجــهــة الــظــروف 
والــــتــــغــــيــــرات فــــي بـــيـــئـــة الــعــمــل 
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة، مــــــا يــجــعــلــهــا 
قـــادرة على استيعاب األحـــوال 

االقتصادية غير المستقرة.
ــن الـــتـــوّجـــه الــمــســتــقــبــلــي  ــ وعـ
لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــة، أفــــــــــــــــــاد »بــــــأنــــــنــــــا 
ــلـــســـوق  ــبــــــون جــــــيــــــدون لـ ــراقــــ مــــ
اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي، إذ تــقــوم 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا عــلــى الــتــوزيــع 
الجغرافي األمثل الستثماراتنا 
مــع اقتناص الــفــرص واألصــول 
الــمــدّرة للدخل التي من شأنها 
المساهمة في تحسين األداء في 

الفترة المقبلة«. 
أن شــــــــركــــــــة  وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف 
االســتــثــمــارات الــوطــنــيــة ســوف 
تــــــــــواصــــــــــل ســـــعـــــيـــــهـــــا الـــــــجـــــــاد 
للمحافظة على مكانتها وتعزيز 
دورهــــــــــا الـــــــريـــــــادي واالرتــــــقــــــاء 
بــمــهــاراتــهــا وقــدراتــهــا الرفيعة 
عــلــى نــحــو يــضــمــن لــهــا التميز 

الدائم على صعيد األداء.



قــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة "زيـــــن"، 
أحمد الطاحوس، إن المجموعة واصلت تحقيق 
نتائجها اإليجابية عــام 2018، ودفــع عملياتها 
إلى المزيد من النمو، على الرغم من التطورات، 
ــــاالت، ســـــواء على  ــــصـ الـــتـــي يــشــهــدهــا قـــطـــاع االتـ
صعيد التحديات التشغيلية أو التنظيمية، أو 
المنافسة السعرية، إذ نجحت "زيــن" في تعزيز 
مراكزها التنافسية، بفضل خطط التطوير وبرامج 
الــتــحــديــث، الــتــي واكـــبـــت مـــن خــالــهــا الــتــغــيــرات 

المتاحقة في صناعة االتصاالت.
ــح الـــطـــاحـــوس، فـــي اجــتــمــاع الجمعية  ــ وأوضـ
الــعــمــومــيــة الــعــاديــة لــلــمــجــمــوعــة، أمــــس، بنسبة 
حضور بلغت 73.91 في المئة، واعتمدت توزيع 
 عــن عـــام 2018، أن "زيــــن" ركــزت 

ً
أربــــاح 30 فــلــســا

على االســتــثــمــار فــي الــخــدمــات الــرقــمــيــة، وتبني 
نماذج أعمال تتجاوز توقعات وطموحات قاعدة 
 إلى أن هذا التوجه االستراتيجي 

ً
العماء، الفتا

ساعدها في توسيع قاعدة عملياتها التجارية، 
وفتح روافد جديدة لمزيد من التدفقات النقدية 
فـــي الــخــدمــات الــرقــمــيــة، إذ تــســتــهــدف بــنــاء قــوة 
رقمية لقيادة عمليات التحّول الرقمي في أسواق 

الشرق األوسط.
وأكد أن "هذه الفترة شهدت تحوالت حاسمة 
للمجموعة عــلــى مــســتــوى خططها التشغيلية 
واالستثمارية، إذ سجلت عملياتها معدالت نمو 

قوية على كل مؤشراتها المالية".
وقــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة "زين"، بدر الخرافي، إن "2018 
 لعمليات زيــن، إذ سجلت 

ً
 استثنائيا

ً
كــان عــامــا

المجموعة نتائج مالية متميزة، بفضل التركيز 
عــلــى تــحــقــيــق عـــائـــدات مــربــحــة عــلــى الــعــمــلــيــات 
األســـاســـيـــة، وتـــحـــول زيـــن الــســعــوديــة للربحية، 

والتطور الهائل في قطاع المشاريع واألعمال".
وأوضـــــــح الــــخــــرافــــي أن الـــمـــجـــمـــوعـــة تـــواصـــل 
جهودها للوصول إلى مشغل االتصاالت الرقمي، 
إذ تــســتــعــد إلطـــــاق اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــجــديــدة 
)4Sight(، الـــتـــي تــعــنــي الــنــظــر إلــــى الــمــســتــقــبــل 
والــبــحــث عــن فـــرص الــنــمــو الــمــجــديــة فــي الــعــالــم 
الرقمي، باالستثمار بكثافة في تطوير وترقية 
الشبكات لاستفادة من الحلول التي سيقدمها 
الجيل الخامس، ومن الفرص المربحة في الفضاء 

الرقمي.
ولفت إلى أن المجموعة تسعى إلى استخدام 
 أن األرباح 

ً
السيولة المحققة لتطوير األداء، مبينا

ارتفعت وتسعى إلى تطبيق استراتيجيتها.
وذكــر، في تصريح عقب الجمعية العمومية، 
أنـــه جـــرى ســــداد مــبــلــغ 1.1 مــلــيــار ريــــال فــي زيــن 
 إلى أن "زين" دخلت في مشروع 

ً
السعودية، مشيرا

العدادات الذكية بالكويت الذي يحتاج إلى توسع، 
فيما تترقب مشروع جزر الشمال ليكون لنا دور 
في بينتها التحتية، وهي بحاجة إلى استثمارات.
ــد أن األربــــاح االستثنائية الــتــي حققتها  وأكـ
 
ً
الــمــجــمــوعــة خـــال الـــعـــام الــمــاضــي تــأتــي نــتــاجــا

لاستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة وتعمل 
على تنفيذها على أرض الواقع.

وقال الخرافي، إن نمو صافي األرباح الذي بلغ 
23 في المئة يؤكد نجاعة ما تقوم به المجموعة 
من إنجازات وتفاؤل بمستقبل أكثر إجادة على 
صعيد األعــمــال الــتــي تــقــع ضــمــن نــطــاق أنشطة 

"زين".
وتحدث عن اإليرادات المجمعة لـ "زين" والتي 
نمت بنسبة 28 في المئة لتصل إلــى 1.3 مليار 
 أن إنــجــاز 

ً
ــار)4.4 مـــلـــيـــارات دوالر(، مــبــيــنــا ــ ــنـ ــ ديـ

 فــي ظــل الــوفــاء بالوعد 
ً
المجموعة يــأتــي أيــضــا

الذي قطعته "زين" على نفسها أمام المساهمين 
خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــول 
"زيــن السعودية" إلــى الربحية التي باتت ضمن 

الميزانيات المجمعة للشركة األم.
 تصل 

ً
وأشار إلى أن المجموعة تسلمت أرباحا

قيمتها إلى 100 مليون دوالر وهي المرة األولى 
منذ االستثمار في تلك الشركة التي يدعو أداؤها 
للتفاؤل خال الفترة المقبلة لما تشهده من تطور 
 
ً
 إلى سداد "زين السعودية" ديونا

ً
ملحوظ، الفتا

تقدر بـ 1.125 مليار ريال )مرابحة( بعد جدولتها.
وتــابــع الــخــرافــي أن "زيــن السعودية" مملوكة 
للمجموعة"األم" بنسبة 37 في المئة، فيما تصل 
القيمة السوقية بحسب الطفرة التي حدثت خال 
الشهور االخيرة من العام الماضي بنسبة 71 في 

المئة لتصل إلى 1.7 مليار دوالر.  
 في 

ً
وعن "زين العراق" أفاد بأنها سجلت نموا

أرباحها بنسبة 70 في المئة خال العام الماضي، 
في حين قفزت حصة المجموعة في شبكة العراق 

إلى 76 في المئة.
وأشـــار إلــى أن مــا أثـــاره أحــد المساهمين في 
شــأن إمكانية زيــادة نسبة التوزيعات السنوية 
أكثر من المطروح على جدول األعمال )30 فلس 
 لكل سهم( مردود عليه، إذ تسعى المجموعة 

ً
نقدا

إلى توسيع نطاق أنشطتها من خال استراتيجية 
)4Sight(، الــتــي تعني الــنــظــرة للمستقبل، التي 
 خال المرحلة المقبلة من 

ً
ستكون أكثر وضوحا

خال تسليط ضوء أكثر.
 
ً
وأوضح الخرافي أن زين السودان تحقق نموا
 إلـــى أن مــوقــف الــعــمــلــة المحلية 

ً
، مــنــوهــا

ً
كــبــيــرا

هناك أثر على النتائج اإلجمالي عند احتسابها 
ــن الـــســـودان" من  ــم ذلـــك كثفت "زيـ بـــالـــدوالر، ورغـ
مشاريع التطوير والتوسع خال العام الماضي 
والمحافظة على االصول عبر شراء عقارات والذي 
ارتفعت اسعاره. إذ أسهمت في مبادرات التسويق 
 في إيرادات البيانات، فيما 

ً
لخدمات البيانات نموا

تعمل الشركة على توسيع شبكة الجيل الربع 
غيطها.

ُ
هناك LTE ، بجميع أنحاء المناطق التي ت

أكــد الخرافي أن "خطط توسعات المجموعة 
موضوعة، ونحن نتعايش مع الظروف السياسية 
واالجــتــمــاعــيــة لــكــل األســــــواق الـــتـــي تــعــمــل فيها 
المجموعة، وزيـــن تنظر دائــمــا إلــى التوسعات، 
السيما في ظل توفر فريق عمل شامل قادر على 
مــواكــبــة مــا يظهر مــن فـــرص، وفـــي حـــال وجــدنــا 
فرصة مجدية كفيلة بتحقيق عوائد للمساهمين 

فلن نتركها".

الدخول في الفرص

ــاؤالت الـــمـــســـاهـــمـــيـــن أوضــــح  ــ ــسـ ــ وردا عـــلـــى تـ
الخرافي أن "مجلس اإلدارة ال يتدخل في تحديد 
سعر السهم، بل هو عرض وطلب، والمستثمر هو 
صاحب قرار البيع والشراء وال تأثير لنا عليه"، 
الفتا إلى أن "إعادة شراء أسهم الخزينة هو أحد 
البنود الموجودة، وسيتم تفعيله لاستثمار في 
السهم، وإذا وجدنا فرصا استثمارية فسندخل 

فيها".
وفيما يتعلق بعدم تــوزيــع أسهم منحة هذا 
ــاد بـــأن "مــجــلــس اإلدارة هـــو مـــن يــقــوم  الـــعـــام، أفــ
بــاقــتــراح تــوزيــع هـــذه األســـهـــم، وبــالــتــالــي تعود 
لرؤيته، والمجلس يمثل الماك، وكان باستطاعة 
المالك الجديد توزيع اسهم المنحة، لكنه يتطلع 
إلى مستقبل المجموعة، إذ إنه عندما يتم توزيع 
أســهــم منحة يــزيــد الــعــبء علينا، فــهــو حــل غير 
مناسب من الناحية الفنية"، الفتا إلى أن زيادة 

رأس المال تنعكس على نزول سعر السهم.
وعن زيادة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ذكر 
أنها تعود هذا العام إلى أحقية عضو المجلس، 
ومـــن ثــم ارتــفــعــت الــمــكــافــأة بنسبة 23% وليس 
100%، مــؤكــدا أن هــذا المجلس تــجــاوز النسبة 
المتوقعة من جهة أداء الشركة، وبالتالي يستحق 
هذه المكافأة على تحقيقه للخطة الموضوعة، 

فضا عن ارتفاع قيمة الشركة.

مواكبة التطورات

وأضــاف الخرافي أنه عندما انخفضت أرباح 
2017 تم تخفيض مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، 
مبينا أن المجموعة نجحت في مواكبة التطورات 
ــة الـــتـــي يـــشـــهـــدهـــا قــطــاع  ــتـــســـارعـ ــمـ ــنــــة والـ الــــراهــ
االتصاالت، وما فرضته من تحديات تشغيلية، 
وتــبــرز الــمــؤشــرات المالية قــدراتــهــا وإمكاناتها 
في التعامل مع طبيعة التحديات التي واجهتها.

ولفت الى ان المجموعة ركزت في 2018 على 
تــحــقــيــق رؤيــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة نــحــو الــتــحــول 
الــرقــمــي، كما أظــهــرت اهتماما خاصا بمجاالت 
النمو المربحة في قطاع المدن الذكية، ومجاالت 
إنترنت األشياء )IoT(، وقطاع المشاريع واألعمال.

ــن ســلــســلــة مـــن الــمــشــاريــع  ــرت زيــ ــ وتــــابــــع: "أجــ
لـــتـــحـــديـــث وتـــرقـــيـــة الـــشـــبـــكـــات )تـــطـــويـــر الــجــيــل 
الـــرابـــع/ واالســتــثــمــار والــتــخــطــيــط لتكنولوجيا 
 ،)FTTH( واأللـــيـــاف الــضــوئــيــة ،)الــجــيــل الــخــامــس
ورســوم الطيف، بهدف تحسين تجربة العماء، 
حــيــث بــلــغــت اســتــثــمــارات الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة 
نحو 750 مليون دوالر عــن عــام 2018، ودفعت 
هذه االستثمارات إيــرادات المجموعة من قطاع 
البيانات إلى تحقيق نمو بنحو 71%، وهو ما 

مثل 33% من إجمالي اإليرادات المجمعة".

تحالفات استراتيجية 

وأردف الخرافي: "دخلنا في شراكات وتحالفات 
استراتيجية مــع كيانات عالمية رائـــدة لتعزيز 
ــودة الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الــتــي  ــ جـــاذبـــيـــة وجــ
نـــوفـــرهـــا لــعــمــائــنــا، مـــن خــــال تــوفــيــر خــدمــات 
اتصاالت محسنة ذات جــودة وموثوقية عالية، 
لضمان توفير أفضل تجربة عماء على شبكاتنا". 
واستدرك: "ال شك في أن عام 2018 مثل محطة 
مهمة لعمليات المجموعة على جبهات متعددة، 
ا من جهودنا المبذولة على صعيد التحول  بدء
الرقمي في السعي للنمو والتوسع في قطاعات 
أعمال جديدة وموازية لخدماتنا األساسية، حيث 
بدأنا العام الماضي بإعان اتفاقيات مهمة لدعم 
إطاق منصة واجهة برمجة التطبيقات، والتي 
شهدت قيام مجموعة زين بالكشف عن واجهاتها 
الخاصة بها، وساعدنا ذلــك في إزالــة الحواجز 
أمام تطوير الشراكات الرقمية المحتملة عالميا".

تشجيع العقول

وأشار الخرافي الى أن المركز "يعمل من خال 
تواجده الدائم في مقرها الرئيسي على تشجيع 
الــعــقــول الــمــمــيــزة عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي بــيــئــة عمل 
تفاعلية تتسم بــاالبــتــكــار والــحــداثــة، مــن خــال 
تهيئة مــنــاخ العمل المناسب ألصــحــاب الــرؤى 

واألفكار".
وبين أن الفترة الماضية شهدت تعاونا بين 
مجموعة زين وعمانتل، حيث تمحور اهتمام كا 

الكيانين في عام 2018 على التركيز على التضافر 
وبــنــاء قــوة اتــصــاالت رقمية جــديــدة، تبحث عن 
فــرص تقود التحّول الرقمي عبر منطقة الشرق 
األوســــط، وســيــؤدي نــطــاق وتــنــوع الــشــراكــة إلــى 
توليد إيرادات متزايدة وتسريع إدخال المنتجات 

والخدمات المبتكرة".
الجدير بالذكر أن النتائج المالية الرئيسية 
لمجموعة زيـــن ســجــلــت نــســب نــمــو عــلــى جميع 
مؤشراتها الرئيسية عن عام 2018، حيث قفزت 
ــاح الــصــافــيــة بنحو 23% لتصل إلـــى 197  ــ األربـ
مليون ديــنــار )649 مليون دوالر(، بينما بلغت 
ربــحــيــة الــســهــم 45 فــلــســا، وســجــلــت اإليـــــــرادات 
السنوية المجمعة طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت 
28%، لتسجل 1.3 مــلــيــار ديــنــار )4.4 مــلــيــارات 

دوالر(.
وارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهاكات الـEBITDA بنسبة 25%، لتصل إلى 
نحو 519 مليون دينار )1.7 مليار دوالر(، بينما 
بلغ هامش ربحية الـEBITDA عن هذه الفترة نحو 
39%، نمت قاعدة العماء بنحو 5% لتصل إلى 

49 مليون عميل.
وتأثرت النتائج المالية للمجموعة، رغم الطفرة 
اإليجابية التي حققتها بترجمة العملة، والتي 
ترجع في الغالب إلى انخفاض قيمة العملة في 
السودان )الجنيه السوداني( بنسبة 47 في المئة 
من متوسط 16.9 مقابل سعر صرف الدوالر من 
فها 216 مليون 

ّ
عــام 2017 إلــى 31.9، وهــو ما كل

دوالر على مستوى اإليــرادات، و79 مليونا على 
مستوى األربـــاح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهاكات، و27 مليونا  على مستوى األرباح 

الصافية.

الكويت واالبتكار الرقمي

وعـــن عمليات المجموعة فــي أســــواق الــشــرق 
األوســـــط وإفــريــقــيــا قــــال الـــخـــرافـــي: "تــمــتــلــك زيــن 
الكويت منصة حيوية لابتكار الرقمي، ونفتخر 
بأن العام الماضي، كان عاما آخر شاهدا على عقد 
المزيد من الشراكات القوية في مجاالت االبتكار 
الــرقــمــي، حــيــث زادت الــشــركــة مــن تــركــيــزهــا على 
االبتكار، بهدف تطوير منصاتها الرقمية وتنفيذ 

مجموعة كاملة من مبادرات عروض البيانات".

»زين العراق« والعودة للنمو

وكشف الخرافي أن من أبــرز األمــور المرضية 
في 2018، عودة عمليات شركة زين العراق للنمو، 
وذلــك فــي ظــل التعامل مــع الــظــروف االجتماعية 
واالقتصادية الصعبة في السنوات األخيرة، فمع 
تحّسن الظروف االجتماعية، عادت عمليات زين 
العراق إلى الربحية، حيث أدى استعادة المواقع 
فــي شــمــال وغـــرب الــبــاد، بــاإلضــافــة إلــى العديد 
مـــن مــــبــــادرات اكــتــســاب الـــعـــمـــاء، وال ســيــمــا في 
المناطق الرئيسية إلى استقطاب شرائح جديدة 
مــن الــعــمــاء، ويــضــاف إلــى ذلــك األداء الــقــوي في 
التوسعات اإلقليمية )إقليم كردستان(، وأنشطة 

تحسين التكلفة المستمرة، ونمو البيانات".
ــا نـــجـــحـــت الــــشــــركــــة فــي  ــمــ ــائــــا "كــ وأضـــــــــاف قــ
إطــــاق مــنــتــجــات وخـــدمـــات جـــديـــدة، بــاإلضــافــة 
إلــى التركيز على قطاع األعــمــال بشكل رئيسي، 
كــمــا أنــهــا اســتــثــمــرت بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــشــاريــع 
التطوير والتحديث، هذا في ظل استمرار إظهار 
المؤسسات المالية الكبرى ثقتها في عمليات زين 
العراق، حيث وافقت مؤسسة التمويل الدولية، 
وهي عضو في مجموعة البنك الدولي على تقديم 
حزمة تمويل بقيمة 269 مليون دوالر أميركي 
للمساعدة في إعادة بناء عمليات االتصاالت في 

العراق وتحفيز النمو االقتصادي". 
السودان تميز وتحدى العملة

أما بالنسبة إلى عمليات زين في السودان فقال 
الخرافي "تؤدي الشركة بصورة استثنائية في ظل 
موقف العملة المحلية، ولكن التدهور الملحوظ 
في قيمة العملة المحلية في الــســودان أثــر على 
النتائج العامة والنتائج المالية للمجموعة عند 
احتسابها بــالــدوالر األميركي، ورغــم ذلــك كثفت 
الــشــركــة مــشــاريــع الــتــطــويــر والــتــوســعــة فــي عــام 
2018، حيث أسهمت مبادرات التسويق لخدمات 
البيانات نموا في إيرادات البيانات، وحاليا تعمل 
الشركة على توسيع شبكة الجيل الرابع LTE في 

جميع أنحاء المناطق".  
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الطاحوس والخرافي في الجمعية العمومية

الطاحوس: »زين« شهدت تحوالت حاسمة على مستوى خططها
 في 2018 بفضل التركيز على مجاالت النمو المربحة

ً
• الخرافي: حققت أداًء استثنائيا

 عن العام الماضي
ً
• المجموعة اعتمدت توزيع أرباح 30 فلسا

• اإليرادات ارتفعت بنسبة 3% لتصل إلى ملياري دوالر.
• صافي الربح 89 مليون دوالر، األفضل على اإلطاق منذ تأسيس الشركة.
عتها مــع الجهات 

ّ
• اســتــفــادت الــشــركــة مــن اتــفــاقــيــات التسوية الــتــي وق

الحكومية في المملكة.
• دمج وتقليل الرسوم السنوية على الخدمات التجارية من 15 إلى %10 

من صافي العائدات بأثر رجعي من 1 يناير 2018.
• هذا التأثير لن يحقق فائدة اآلن فقط، بل سيستمر في جني فوائد ذلك 

.
ً
بحوالي 300 مليون ريال سعودي سنويا

• إضافة إلى أثر تسوية المبالغ المتنازع عليها ذات الصلة بدفع زين 

السعودية الرسوم السنوية إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خال 
فترة السنوات الـ9، من المتوقع أن يصل التأثير المالي لهذه التسوية إلى 

1.7 مليار ريال سعودي على مدار ثاث سنوات.
• القيمة السوقية لـ »زين السعودية« ارتفعت بأكثر من 780 مليون دوالر 

في الفترة األخيرة .
• »زين السعودية« في وضع مالي قوي اآلن.

• الشركة سددت دفعات مالية مبكرة بإجمالي 1.125 مليار ريال سعودي 
في 2018.

• السداد المبكر يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.

 لمجموعة 
ً
 رائعا

ً
• تجميع بيانات »زين السعودية« كان أمرا

زين على عدة مستويات، حيث بلغ صافي الدين / األرباح قبل 
الفوائد والضريبة واالستهاكات )بما في ذلك الضمانات( 
 2.3 مرة، والذي كان سيزيد إلى 3.2 مرات إذا استبعدنا 

ً
حاليا

أثر تجميع بيانات الشركة.
• تعد هذه النسبة أقل من معدالت قطاع االتصاالت.

• أدت إلى تحقيق زيادة إضافية بلغت 1.1 مليار دوالر في 
اإليرادات اإلجمالية للمجموعة.

 على شبكات »زين«
ً
• 8.7 بيتابايت يوميا

ل »زين« 56.000 موقع
ّ
• تشغ

• 13.307 مواقع لشبكة الجيل الرابع
• زيادة عمالء البيانات للجيل الرابع %22 
• مواقع الجيل الرابع تغطي 72% من حركة 

البيانات.
ــل 53% مــن جميع 

ّ
• الــهــواتــف الــذكــيــة تــمــث

األجهزة في أسواق »زين«.

رحلة تحّول »زين السعودية« إلى الربحية أثر تجميع البيانات المالية
لـ »زين السعودية«

حجم البيانات والمواقع

بّين الخرافي أن جهود »زين السعودية« 
حصدت ثمار استراتيجية التحول الناجحة 
التي تعكف على تنفيذها، حيث دفعت هذه 
الجهود أعمال الشركة إلى التحول للربحية، 
مع االستمرارية في تحسن األداء، وهــو ما 
انــعــكــس بـــاإليـــجـــاب عــلــى الــنــتــائــج الــمــالــيــة 
المجمعة للمجموعة، بعد أن أصبحت زين 
الــســعــوديــة شــركــة تــابــعــة، حيث تــم تجميع 
نتائجها المالية في الربع الثالث من 2018. 
وبّين أن »الشركة سجلت أرباحا صافية 
تــاريــخــيــة بقيمة 89 مــلــيــون دوالر، بنسبة 
نمو بلغت 29 مرة عن 2017، بينما ارتفعت 
اإليرادات السنوية بنسبة 3 في المئة لتصل 
إلـــى نــحــو 2 مــلــيــار دوالر، مــقــارنــة بـــــ2017، 
وارتفعت األربــاح ما قبل األعباء التمويلية 
والضرائب واالستهاك واإلطفاء بنسبة 20 
في المئة لتصل إلى نحو 802 مايين دوالر«.
ــرافـــي أن الـــنـــتـــائـــج الــمــالــيــة  ــخـ وكـــشـــف الـ
السنوية للشركة جاءت بنسب نمو إيجابية 
بفضل الزخم في خدمات البيانات، ومشاريع 
الــتــطــويــر والـــتـــوســـعـــة الـــتـــي تــجــريــهــا على 
الشبكة، والتركيز واالستمرار في اكتساب 
وبـــنـــاء قـــاعـــدة الـــعـــمـــاء، واإلدارة الــفــاعــلــة 
للتكاليف التشغيلية، وقـــد انعكست هــذه 
الجهود على القيمة السوقية للشركة، والتي 
ارتــفــعــت بــأكــثــر مـــن 780 مــلــيــون دوالر في 

الفترة األخيرة.
وقال: »كان لتجميع البيانات المالية لزين 
الــســعــوديــة أثــر كبير على النتائج المالية 

للمجموعة، حيث بلغ صافي الدين/ األرباح 
قبل الفوائد والضريبة واالستهاكات )بما 
في ذلــك الضمانات( حاليا 2.3 مــرة، والــذي 
كان سيزيد إلى 3.2 مرات، إذا استبعدنا أثر 
تجميع بياناتها، وتعد هذه النسبة أقل من 
مــعــدالت قطاع االتــصــاالت، ونــهــدف لتقليل 
تلك المستويات لتجنب أي زيادة مستقبلية 
في أسعار الفائدة والتكاليف ذات الصلة بها، 
كما أن تجميع بياناتها أدى إلــى تحقيق 
زيــــادة إضــافــيــة بلغت 1.1 مــلــيــار دوالر في 

اإليرادات اإلجمالية«.
وذكــــر »اســتــفــادت الــشــركــة مــن اتــفــاقــيــات 
الــتــســويــة الـــتـــي وقــعــتــهــا مـــع الــمــؤســســات 
الحكومية، منها اتفاقية توحيد المقابل 
المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، 
وتسوية المبالغ المالية المختلف عليها 
في السنوات التسع األخيرة، والتوصل مع 
الــجــهــات المعنية فــي المملكة إلــى توحيد 
المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة 
تـــجـــاريـــا، وتــخــفــيــضــهــا مــــن 15 فــــي الــمــئــة 
لتصبح 10 في المئة من صافي اإليــرادات، 
ابتداًء من األول من يناير 2018، باإلضافة 
إلــى التوصل إلــى اتفاق تسوية بخصوص 
المبالغ المختلف عليها مع هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات بــشــأن المقابل المالي 
لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي 
الــخــاص بالترخيص عــن الــفــتــرة مــن 2009 

إلى 2017«.
ــابـــع الـــخـــرافـــي قـــائـــا »انــخــفــض األثـــر  وتـ

المالي الحتساب المقابل المالي نظير تقديم 
الخدمة تجاريا في األشهر التسعة األولى من 
2018، وهو ما انعكس في النتائج المالية«، 
مبينة أنها تتوقع تحقيق أثر مالي إيجابي 
مــن تخفيض المقابل الــمــالــي نظير تقديم 
الخدمة تجاريا، والذي سيظهر في النتائج 
المالية المستقبلية، حيث ان األثــر المالي 
المتوقع مــن تسوية المقابل المالي نظير 
تقديم الــخــدمــة تــجــاريــا والــمــقــابــل السنوي 
الــخــاص بالترخيص عــن الــفــتــرة مــن 2009 
- 2017 سيصل إلــى 1.7 مليار ريـــال خال 

السنوات الثاث القادمة«. 
وبالنسبة إلى صفقة بيع وإعادة تأجير 
األبراج لشركة زين السعودية قال الخرافي 
»مـــن الــمــتــوقــع أن تعمل هـــذه الــصــفــقــة على 
خــلــق قــيــمــة أكــبــر لــلــمــســاهــمــيــن، خــصــوصــا 
أنها ستوفر مجاال أكبر للشركة في التوجه 
إلى االستثمار بكثافة في الخدمات الرقمية، 
ونـــأمـــل االنــتــهــاء مـــن إغــــاق الــصــفــقــة خــال 

هذا العام«.
ووصف الخرافي عمليات »زين السعودية« 
بأنها تتمتع حاليا بوضع مالي قوي بعد 
هذه التطورات اإليجابية التي شهدتها في 
2019، بقوله »الشركة في وضع مالي قوي، 
خصوصا أنها قامت بالوفاء بالتزاماتها 
المالية، واستطاعت القيام بالسداد في وقت 
مبكر من جدول التزاماتها، وقد أكدت هذه 
الخطوة قدرتها على الوفاء بهذه االلتزامات، 

وفي جدول زمني مبكر«.

السعودية وحصاد ثمار استراتيجية التحول
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عمومية بنك وربة 
تصادق على بيانات 

الفترة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2018

الحوطي: نمو أرباح »وربة« 71% مؤشر قوي على فعالية األداء
زيادة رأس المال تضع قاعدة متينة في تنمية التوسعات واالستثمارات االستراتيجية

● الغانم: 2018 عام النجاحات وأصبحنا الخيار األول ألرقى حلول الصيرفة اإلسالمية

جانب من اجتماع الجمعية العامة

عــــقــــد بــــنــــك وربــــــــة الــجــمــعــيــة 
العامة السنوية للفترة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
أمــــس، بــنــســبــة حــضــور 57.544 
في المئة، وشهدت إقــرار جدول 
ـــا والـــــمـــــصـــــادقـــــة عــلــى  ــهـ ـــالــ ــمـ أعــ
تقارير مجلس اإلدارة ومراقبي 
الـــــحـــــســـــابـــــات وتـــــقـــــريـــــر هـــيـــئـــة 
الــفــتــوى والــرقــابــة الــشــرعــيــة عن 
تلك السنة المالية، والمصادقة 
على البيانات المالية السنوية، 
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

للسنوات الثالث المقبلة.
ــال عــبــدالــوهــاب الــحــوطــي  وقــ
رئــيــس مجلس اإلدارة فــي بنك 
»وربة« في كلمته إلى مستثمري 
 
ً
 حافال

ً
البنك، إن 2018 كان عاما

ــازات، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــجـ ــ ــاإلنـ ــ بـ
كـــل الــتــحــديــات عــلــى الــمــســتــوى 
المحلي واإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي، 
إذ مضى البنك بخطوات ثابتة 
وثقة راسخة في مواصلة تطبيق 
خطته االستراتيجية الخمسية  
 في ذلك على 

ً
2017-2021 مرتكزا

صــالبــة ثــوابــتــه وكــفــاءة كـــوادره 
ومنهجية ممارساته المصرفية 

في كل المجاالت. 
وأضاف الحوطي، أنه لترجمة 
إنجازات البنك بلغة األرقام، وهو 
التعبير األصدق عن األداء، فقد 
عــكــســت بــيــانــاتــه الــمــالــيــة لــعــام 
2018 نــجــاحــاتــه فـــي مــواصــلــة 
مسيرة اإلنجاز والنمو، إذ حقق 
 صـــافـــيـــة بــلــغــت 12.73 

ً
ــا ــ ــــاحـ أربـ

مليون دينار كما في نهاية عام 
 مــع 7.45 ماليين 

ً
2018 مــقــارنــة

دينار، كما في نهاية عام 2017 
بنسبة نمو بلغت 71 في المئة.

ــك تــمــكــن  ــنــ ــبــ وأوضـــــــــــح أن الــ
مــــن تــحــقــيــق مــــعــــدالت نـــمـــو فــي 
محفظته التمويلية بنسبة 27 
في المئة، إذ سجلت 1.60 مليار 
 مع 1.26 مليار كما 

ً
دينار مقارنة

فــي نــهــايــة عـــام 2017، وتخطت 
موجودات البنك حاجز الملياري 
ديــنــار للمرة األولـــى منذ بداية 
التأسيس لتصل إلى 2.19 مليار 
دينار مقارنة مع 1.77 مليار كما 

في نهاية عام 2017 بنسبة نمو 
بلغت 24 في المئة، وبلغ رصيد 
الودائع 1.88 مليار دينار مقارنة 
مع 1.57 مليار كما في نهاية عام 
2017 بنسبة نمو 20 في المئة«.
ــاف الــحــوطــي أن البنك  ــ وأضـ
تــــمــــكــــن مـــــــن تـــــعـــــزيـــــز قــــاعــــدتــــه 
الــرأســمــالــيــة لتبلغ 285 مليون 
دينار كما في نهاية عام 2018، 
 
ً
ــق الــبــنــك حينها نــجــاحــا

ّ
إذ حــق

 من خالل زيادة رأسماله 
ً
مشرفا

ــــازت  ــــي الـــمـــئـــة حـ بـــنـــســـبـــة 50 فـ
بــتــغــطــيــة مــســاهــمــي الــبــنــك لكل 
األسهم المطروحة مع إجمالي 
قيمة طــرح 90 مليون دينار، إذ 
بلغت نسبة تخصيص فائض 
ــم الــــطــــرح  ــ ــهـ ــ ــاب فـــــي أسـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ االكـ
الــمــتــبــقــيــة بــعــد تــخــصــيــص حق 

األولوية نسبة 27.2 في المئة.
وقال »إننا في البنك استطعنا 
ــــذه الـــنـــجـــاحـــات أن  ــــالل هـ مــــن خـ
نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، 
وأن نــمــهــد الـــطـــريـــق إلنـــجـــازات 
أخرى نتطلع إلى تحقيقها خالل 
ــرار  الـــعـــام الـــقـــادم بــعــزيــمــة وإصــ
ــة من  ــ ــرة بــنــك وربـ ــ ــل أفــــــراد أسـ كـ
موظفين وموظفات، الذين كان 
لــتــفــانــيــهــم وأدائــــهــــم الــمــخــلــص 
الــــدور الــفــعــال فــي تــرجــمــة رؤيــة 
البنك وتحقيق أهدافه والمضي 

به نحو األمام«. 
ــه، قــــــــال شـــاهـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــغــانــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي في 
»وربة«، إن البنك حقق في 2018، 
نقلة نوعية في تطوير عالمته 
ــة الـــتـــي أتـــــت لــتــواكــب  ــاريـ ــتـــجـ الـ
التطورات الحاصلة على صعيد 
كل العمليات والمكانة المتقدمة 
الــتــي يــتــبــوأهــا الــبــنــك الــيــوم في 
ــرفـــي الــمــحــلــي،  ــمـــصـ الــــقــــطــــاع الـ
وخــالل الــعــام الــمــاضــي، سجلت 
 ،

ً
 مشرفا

ً
كل عمليات البنك نموا

إذ نجحت المجموعة المصرفية 
ــن إطــــــــالق وتـــطـــويـــر  ــ لـــــأفـــــراد مـ
العديد من الخدمات والمنتجات 
كان بعضها األول من نوعه على 

الصعيد المحلي. 
وأضــــــــــاف الــــغــــانــــم أنـــــــه عــلــى 

صــعــيــد الـــتـــطـــور الـــرقـــمـــي، عمل 
الـــبـــنـــك عـــلـــى تـــطـــويـــر مــنــصــتــه 
اإللكترونية وزيادة شبكة أجهزة 
ــة مــن  ــاقـ اإلكـــســـبـــرس وإطـــــــالق بـ
الخدمات الرقمية المتميزة التي 
 مــع استراتيجية 

ً
تأتي تماشيا

البنك في تطوير بنيته التحتية 
الرقمية التي تتسارع وتيرتها 
فـــي صــنــاعــة الــصــيــرفــة، وفــيــمــا 
 مع 

ً
يتعلق بــالــفــروع وتــمــاشــيــا

السياسة التوسعية للمجموعة 
 
ً
فقد بلغ عدد أفرع البنك 12 فرعا
موزعة على مختلف محافظات 

دولة الكويت.
ــيـــد  ــعـ ــــى صـ ــلــ ــ وذكــــــــــــــر أنـــــــــــه عــ
المجموعة المصرفية للشركات، 
فــقــد واصـــــل بــنــك وربـــــة تثبيت 
مــكــانــتــه بــيــن الــبــنــوك المحلية 
 فـــي هذ 

ً
 رائـــــــدا

ً
ألن يـــكـــون بــنــكــا

ــال مـــــــن خــــــــــالل تــــمــــويــــل  ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــ ال
صــفــقــات الــشــركــات والــمــشــاريــع 
المحلية وتــوســيــع عــالقــاتــه مع 
ــه مــــن الــــشــــركــــات، كــذلــك  عـــمـــالئـ
االســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تـــنـــويـــع الــمــحــفــظــة الــتــمــويــلــيــة 
ــادة رأســمــال   بــعــد زيــ

ً
خــصــوصــا

الــبــنــك مــع نــهــايــة عـــام 2018 من 
خـــالل تــمــويــل شــتــى الــقــطــاعــات 
االقـــتـــصـــاديـــة الســـيـــمـــا الــقــطــاع 

قال شاهين الغانم إن »وربة« 
حقق في 2018، نقلة نوعية 

في تطوير عالمته التجارية 
التي أتت لتواكب التطورات 

الحاصلة على صعيد كل 
العمليات والمكانة المتقدمة 
التي يتبوأها البنك اليوم في 

القطاع المصرفي المحلي.

مجلس اإلدارة الجديد 
يتضمن مجلس إدارة بنك وربة الجديد األعضاء المنتخبين: 
عبدالوهاب عبدالله الحوطي، وعبدالعزيز عبدالله الجابر، 
ومحمد رياض المطوع، ومصعب عمر الفليج، وهشام عبدالرزاق 
الرزوقي، ومحمد عبدالرضا سليم، ويوسف إبراهيم الغانم، 
وحــمــد مساعد الــســايــر، وبـــدر خــالــد الــشــلــفــان، ومحمد حامد 
الشلفان، وأعضاء االحتياط: مبارك ناصر الساير، وبدر عبدالله 

السميط، وعبدالله صالح الشلفان وعبدالله ساير الساير.

الــنــفــطــي والــتــعــلــيــمــي ومــقــاولــة 
ات وقطاعي المشاريع  اإلنــشــاء
 عن 

ً
الصغيرة والمتوسطة فضال

المشاركة في تمويالت مجّمعة 
مع بنوك أخــرى كان لبنك وربة 
 في 

ً
في أحدها دور القيادة، أخذا

االعتبار السعي خــالل العامين 
المقبلين إلى تحقيق المزيد من 
الــتــوازن وتــوزيــع للمخاطر بين 
المحفظة العقارية والقطاعات 
األخـــــرى لــتــصــل أحــجــامــهــا إلــى 

.
ً
نسب أكثر تنوعا

لـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة  ا وبـــــــــيـــــــــن أن 
المصرفية لالستثمار في البنك 
أبــــرمــــت الـــعـــديـــد مــــن الــصــفــقــات 
االســتــثــمــاريــة والــتــمــويــلــيــة بما 

يتوافق مــع استراتيجية البنك 
ــكــــزة عـــلـــى هــــــذا الـــقـــطـــاع  ــرتــ ــمــ الــ
 إلـــى أن زيـــادة 

ً
الــحــيــوي، مــشــيــرا

رأس المال ســوف تشكل قاعدة 
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــمــــزيــــد مــن  ــبـ ــلـ صـ
الــتــوســعــات االســتــثــمــاريــة لبنك 
وربــة خــالل األعـــوام المقبلة في 
قــــطــــاعــــات اقــــتــــصــــاديــــة حــيــويــة 
وتـــمـــويـــل لــلــمــشــاريــع الــوطــنــيــة 
واإلقليمية الضخمة بما يعود 
بالنفع على البنك ومساهميه 

وعمالئه على حد سواء. 
ولــفــت إلــــى أن األداء المميز 
 
ً
 مــحــوريــا

ً
لبنك وربـــة أدى دورا

في تثبيت تصنيفاته االئتمانية 
من وكــاالت التصنيف العالمية 

خـــالل عـــام 2018، إذ تــم تثبيت 
ــنـــيـــفـــه مــــــن وكــــــالــــــة فــيــتــش  تـــصـ
العالمية للتصنيف عند A+ مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك 
تثبيت تصنيفه مــن قبل وكالة 
موديز عند Baa2/prime-2 مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، يضاف 
إلــى ذلــك تصنيف جديد حصل 
 Counterparty عليه البنك وهو
Risk Rating عــنــد Baa1، كما 
ــفــــضــــل أدائــــــــه  حــــصــــد الــــبــــنــــك بــ
المتميز خالل العام ومن جهات 
عــالــمــيــة عــريــقــة عــلــى 5 جــوائــز 
 فــي 

ً
هــــي »الـــبـــنـــك األســـــــرع نــــمــــوا

الشرق األوسط« و«البنك األسرع 
 في الكويت« و«أفضل بنك 

ً
نموا

لتمويل الــشــركــات فــي الكويت« 
ــل بـــنـــك اســـتـــثـــمـــاري فــي  و«أفــــضــ
 
ً
الكويت« و«البنك األســـرع نموا

من حيث األصول«.
ــدد الــغــانــم عــلــى بــرنــامــج  وشــ
البنك للمسؤولية االجتماعية 
واألهمية القصوى التي يوليها 
بــنــك وربــــة لــهــذا الـــقـــطـــاع، إذ لم 
 خالل عام 2018 في 

ً
يدخر جهدا

المشاركة برعاية ودعم ومساندة 
المبادرات والفعاليات على شتى 
أنــواعــهــا اإلنــســانــيــة والــثــقــافــيــة 
 
ً
ــيـــة، مــلــقــيــا ــلـــمـ والـــمـــهـــنـــيـــة والـــعـ

 بــفــئــة الــشــبــاب 
ً
 بــالــغــا

ً
اهــتــمــامــا

ســواًء من مبادري أعمال أو من 
 
ً
طــلــبــة جــامــعــيــيــن وذلــــك الــتــزامــا
بالرؤية األميرية السامية لدعم 
 من 

ً
الشباب الكويتي وانــطــالقــا

قناعته بأنهم عماد هذا الوطن 
ومــســتــقــبــلــه الــطــمــوح، كــمــا بــذل 
 طيبة فــي تطوير 

ً
البنك جــهــودا

ات المهنية ضمن كوادره  الكفاء
الـــبـــشـــريـــة عـــبـــر تــنــظــيــم بـــرامـــج 
تـــدريـــبـــيـــة ســـاهـــمـــت فــــي تــنــمــيــة 
مهاراتهم وصــقــل خبراتهم في 

شتى المجاالت.
وخـــتـــم الـــغـــانـــم: »بــفــضــل الــلــه 
ــة  ــ ــ ــــك وربـ ــنـ ــ ــظــــى بـ تـــــعـــــالـــــى، يــــحــ
الـــيـــوم بــثــقــة كــبــيــرة فـــي أوســـاط 
المستثمرين المحلي والدولي، 
ونفخر أن نؤكد بأنه قد أصبح 
الخيار األول للعمالء الطامحين 
إلــــــــى أرقــــــــــى خــــــدمــــــات وحــــلــــول 
الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة بــأســلــوب 
عصري ذي ركائز تقنية عالية 
الــــجــــودة، وبــفــضــل الـــلـــه ثـــم ثقة 
عمالئنا واستمرار ايمانهم بأداء 
بــنــك وربــــة وقـــدراتـــه الــتــنــمــويــة، 
فاننا وبال شك سوف نستطيع 
تحقيق الــمــزيــد مــن النجاحات 
ومــواكــبــة الــتــطــورات لكي نكون 

دائما عند حسن تطلعاتهم«. 



العدد 4071 / الخميس 21 مارس 2019م / 14 رجب 1440هـ    

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد 14

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أسعار صرف العمالت العربية

 Lean Ambassadors بوبيان« يختتم برنامج«
اخــتــتــم بــنــك بــوبــيــان برنامج 
لــــذي  ا  ،Lean Ambassadors
يـــهـــدف إلــــى اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
ــــي تــحــســيــن  ــة فــ ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ lean بـ
ــة، بــمــا  ــيــ ــرفــ ــمــــصــ ــلــــيــــات الــ الــــعــــمــ
ينعكس في النهاية على تحسين 
ــام لـــلـــبـــنـــك، ومــــــن ثــم  ــ ــعـ ــ األداء الـ
تحقيق أعلى معدالت اإلنتاجية 

المطلوبة. 
ــر إدارة تــطــويــر  ــديــ وقـــــــال مــ
ــي الـــبـــنـــك،  ــ ــيـــن األداء فـ وتـــحـــسـ
عبدالله الحسينان، إن البرنامج 
عبارة عن دورة تدريبية لمدة 3 
أيام شارك فيها نحو 30 موظفا 
من مختلف أقسام البنك، حيث 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ ــبـــهـــم عـ تــــم تـــدريـ
تقنيات إدارة Lean، والقدرة على 
استعمالها بفاعلية، لتشجيع 
ــم مــــشــــاريــــع  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر وتـ

لتحسين العمليات المصرفية.

وأضـــــــــاف: »تـــعـــتـــمـــد شـــهـــادة 
الــتــخــرج عــلــى حــضــور الــــدورة 
ــة، وإنــــجــــاز  ــلــ ــامــ الــــتــــدريــــبــــيــــة كــ
ن األداء،  مشروع يطور أو يحسِّ
 
ً
وبذلك يحصل الموظف رسميا
 ،Lean Ambassador على لقب
ــازات لــلــحــصــول على  ــيـ ــتـ مـــع امـ
نقاط Lean Reward، لمساعدة 

زمالئه على القيام بمشروعات 
الــتــحــســيــن، وأيـــضـــا مـــن خــالل 
لـــتـــحـــديـــد  إدارة ورش عــــمــــل 
فــرص وأفكار تحسن األداء في 

إداراتهم«.
وأكــــد الــحــســيــنــان أن ســفــراء 
ــــدور مــهــم في  lean يــقــومــون بـ
 Lean Management نشر ثقافة

في البنك، من خالل التأثير على 
اآلخـــريـــن، لــلــوصــول إلـــى فــرص 

التحسين.
وكان نائب الرئيس التنفيذي 
عبدالله الــتــويــجــري، والرئيس 
الــتــنــفــيــذي للعمليات بــاإلنــابــة 
عبدالله المحري، قاما بزيارة 
مـــركـــز الـــتـــدريـــب، حــيــث الــتــقــيــا 

ــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  ــيـ ــفـ ــمـــوظـ الـ
البرنامج، واطلعا على جميع 
ــتـــــي تــــــم تـــقـــديـــمـــهـــا  ــ األفـــــــكـــــــار الـ

لتحسين العمل.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، أكـــــد 
الـــــحـــــســـــيـــــنـــــان حــــــــــرص إدارة 
»بــوبــيــان« على تحسين األداء، 
وتـــطـــويـــر كــــل عــمــلــيــات الــبــنــك، 
مـــن خــــالل االســـتـــمـــاع إلــــى آراء 
ــة  ــ الــمــوظــفــيــن أنــفــســهــم، ودراسـ
جميع مقترحاتهم، إلــى جانب 
إمــــكــــانــــيــــة وضــــعــــهــــا مــــوضــــوع 
التنفيذ، عبر اســتــخــدام أفضل 

السبل العلمية والتقنية.
وأضـــاف أن ذلــك مــن شأنه أن 
يمنح الموظفين فرصة المشاركة 
بــصــورة أكبر فــي التغيير، ومن 
ثم إحداث التطور المطلوب، بما 
يحقق أهــــداف الــبــنــك فــي تقديم 
أعلى مستويات الخدمة للعمالء.

»بيتك« يعلن الفائز بالسحب األول لحملة 
»فرصتك للربح أكبر مع حساب الرابح«

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( فوز 
مــحــمــود عبدالحميد الــعــثــمــان بــجــائــزة 1 
كــيــلــوغــرام ذهـــب ضــمــن الــســحــب الــشــهــري 
األول لــحــمــلــة »فـــرصـــتـــك لــلــربــح أكـــبـــر مع 

حساب الرابح« التي أطلقها »بيتك«.
ــــرى الـــســـحـــب فــــي الـــمـــقـــر الــرئــيــســي  وجــ
ــراف وحـــضـــور ممثل  ــ »بــيــتــك«، تــحــت إشـ لـــ
وزارة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة عــبــدالــعــزيــز 
أشــكــنــانــي. وتــقــدم الحملة 54 كيلوغراما 
من الذهب، من خــالل مجموعة سحوبات 
ــة، تــتــيــح  ــويـ ــنـ ــع ســـنـــويـــة وسـ ــ شـــهـــريـــة وربــ
ـــ23 مـــن عـــمـــالء حـــســـاب الـــرابـــح  ــ الـــفـــرصـــة لـ
للفوز بــالــجــوائــز الــتــي تــتــراوح بين 1 و3 
كــيــلــوغــرامــات مـــن الـــذهـــب عــلــى مـــدى عــام 
كامل، إضافة إلى السحب السنوي بجائزته 

الكبرى 12 كيلو من الذهب.
وتــســتــهــدف الــحــمــلــة الـــجـــديـــدة جميع 

عــمــالء حــســاب الــرابــح الحاليين والــجــدد، 
ــن ال تــقــل رواتـــبـــهـــم عـــن 500 ديـــنـــار،  ــذيـ الـ
فعند تحويل رواتبهم إلى حساب الرابح 
يــتــمــكــنــون مـــن الـــفـــوز بــبــاقــة مـــن الــجــوائــز 
غــيــر الــمــســبــوقــة، مــن خـــالل الــمــشــاركــة في 
السحوبات، وهــي: سحب شهري بمعدل 
فائز في كل سحب بـ1 كيلوغرام من الذهب، 
وسحب ربع سنوي بمعدل 3 فائزين في كل 
سحب بـ3 كيلوغرامات من الذهب لكل فائز 
)ما عدا السحب الربع األخير فإنه يوجد 

فائز واحد فقط(. 
كما يجرى في نهاية الحملة، التي بدأت 
أول مارس الجاري، سحب سنوي بمعدل 
ــن نــصــيــبــه الــجــائــزة  فـــائـــز واحـــــد يـــكـــون مـ
الكبرى، وهي عبارة عن 12 كيلوغراما من 
ذهب »بيتك«، وبذلك يكون مجموع الفائزين 
23 عــمــيــال، مــجــمــوع جــوائــزهــم تــصــل في 

نهاية الحملة الى 54 كيلوغراما من الذهب.
ويفتح حساب »الرابح« بالدينار لألفراد، 
ويشترط تحويل الــراتــب كشرط أساسي 
لــدخــول الــســحــب، واســتــمــرار تحويله في 
الــحــســاب. وفــيــمــا يــخــص شـــروط وأحــكــام 

الجوائز والسحب، فهي أن يــودع العميل 
3 رواتب خالل األشهر الثالثة التي تسبق 
السحب، وأال يقل الرصيد األدنى للحساب 
عــن 50 ديـــنـــارا فــي نــهــايــة كــل شــهــر خــالل 

األشهر الثالثة التي تسبق السحب.

 لمجموعة »االمتياز« بـ 260 مليون دينار 
ً
السلطان: نالحق أمواال

»
ً
»حصلنا على حكم تمييز نهائي وهناك حكمان مدنيان قادمان بـ 61 مليونا

●  محمد اإلتربي
كــشــف رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
لشركة مجموعة »االمتياز« خالد 
الـــســـلـــطـــان، أن الـــشـــركـــة حــصــلــت 
ــلـــى أول حـــكـــم تــمــيــيــز نــهــائــي  عـ
ــتــــي تــمــت  ــاوزات الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بــــشــــأن الـ
 إلـــــى أن هــنــاك 

ً
، مـــشـــيـــرا

ً
ــا ــقــ ــابــ ســ

ــن الــشــركــة  9 قــضــايــا مـــرفـــوعـــة مـ
وتحت متابعة الفريق القانوني 
والتنفيذي بإجمالي مبالغ تصل 

إلى نحو 260 مليون دينار.
وقال السلطان، خالل الجمعية 
العمومية الــتــي عــقــدت أمـــس، إن 
المساهمين »يجب أال يكّونوا أي 
تصور أو يتخذوا أي قرار أو ردة 
فعل بناء على تلك المبالغ، ألننا 
ال نــعــلــم مــتــى ســيــتــم تحصيلها 
ــاك  ــنـ ــهـ ــــف ســــنــــحــــصــــلــــهــــا، فـ ــيــ ــ وكــ
مالحقات وتتبع لبعض األصول 
واألموال، وهي تتوزع على نحو 

 .»
ً
7 دول تقريبا

وكـــــــشـــــــف أن االخــــــتــــــالســــــات 
والــتــجــاوزات ليست بــيــع أصــول 
ــل مـــــن قـــيـــمـــتـــهـــا بــل  ــ ــ ــار أقـ ــعــ ــأســ بــ
تــجــاوزات مالية مباشرة نقدية، 
 أن هـــــنـــــاك قــضــيــتــيــن 

ً
ــا ــفــ ــيــ مــــضــ

ــدة بقيمة  ــ  واحـ
ً
مــدنــيــتــيــن حــالــيــا

49 مليون ديــنــار وأخـــرى بقيمة 
.
ً
12 مليونا

استراتيجية »االمتياز«

وقــــال الــســلــطــان، إن االمــتــيــاز 
نجحت خالل الفترة الماضية في 
عملية إعادة هيكلة وبدء مرحلة 
 إلـــى أن الــشــركــة 

ً
جـــديـــدة، مــشــيــرا

قــامــت بعمليات تصفية لبعض 
الشركات واألنشطة غير المجدية 
ــرى مــشــابــهــة  ــ ــج أنـــشـــطـــة أخــ ــ ودمــ
وبيع البعض ممن حققت عوائد 
جـــيـــدة وحــصــلــنــا عـــلـــى عــــروض 

جيدة بشأنها.
وتـــابـــع أن اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة 

ــى إعـــــــــــادة اســـتـــغـــالل  ــلــ تـــعـــمـــل عــ
السيولة، التي تحقت من عمليات 
إعادة الهيكلة والدخول في فرص 
جــديــدة وبــنــاء استثمارات مــدّرة 
وتشغيلية تضمن االستمرارية 
واالســـتـــدامـــة فــي تحقيق عــوائــد 

وأرباح للشركة والمساهمين. 
ــا دخــلــنــا فـــي بــنــاء  ــنـ ــر »أنـ ــ وذكـ
استراتييجية ثابتة تعتمد على 
تحقيق تدفقات نقدية، وتتميز 
 عن الدخول 

ً
بتحقيق نمو فضال

في بعض المشاريع األخرى.
 على عمليات بيع بعض 

ً
وردا

ــول الــجــيــدة مــثــل »هــيــومــن  ــ األصــ
سوفت«، أفاد بأن الشركة حققت 
الـــهـــدف، وأي أصـــل يــأتــي بسعر 
ــائـــد جــيــد فــنــحــن مــســتــعــدون  وعـ
 إلى أن الشركة 

ً
للتخارج، مشيرا

ــــي مـــرحـــلـــة إعــــــادة  ــت تـــمـــر فـ ــانــ كــ
هيكلة وتحتاج سيولة للدخول 
ــدة وبــنــاء  فـــي اســـتـــثـــمـــارات جـــديـ

مشاريع حديثة. 

بدوره، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة »االمتياز« نــواف معرفي، 
إن هـــنـــاك خـــطـــة لـــبـــنـــاء مــحــفــظــة 
ــار تـــشـــغـــيـــلـــي لـــلـــشـــركـــة  ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــد مـــجـــزيـــة وتــتــســم  ــوائــ تــحــقــق عــ
 أنــه 

ً
ــدا بــالــنــمــو الـــمـــســـتـــدام، مــــؤكــ

ــتـــهـــداف الـــشـــركـــات الــتــي  يــتــم اسـ
فيها نمو. 

ــاف مـــعـــرفـــي »أنــــنــــا عــلــى  ــ ــ وأضـ
ــال، نــســتــهــدف دول  ــثـ ــمـ ســبــيــل الـ

مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
كـــأولـــويـــة، إضـــافـــة إلــــى قــطــاعــات 
التكنولوجيا وقطاعات التصنيع 
والـــتـــغـــلـــيـــف والـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والــلــوجــيــســتــيــات«، مـــع الــتــركــيــز 
على القطاعات التشغيلية اآلمنة 

 للنمو واألرباح.
ً
األعلى تحقيقا

ــت إلــــــــى أن الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــفـ ــ ولـ
ستواصل التركيز على الشركات 
الــتــابــعــة، الــتــي تعمل فــي العقار 

والنفط والغاز والتعليم وصناعة 
األدوية. 

وفــــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــــام مــجــلــس 
اإلدارة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
خالد السلطان، إن الشركة حققت 
 تشغيلية متنامية للسنة 

ً
أرباحا

 إلى 
ً
الخامسة على التوالي، مشيرا

أن تراجع األربــاح مقارنة بالعام 
قبل الماضي يأتي بسبب كثرة 
التخارجات في الفترات الماضية. 

 
ً
وأضـــــاف أن 2018 كــــان عــامــا
 للمجموعة رغــم الظروف 

ً
مميزا

والتحديات االقتصادية الصعبة، 
 أن الــمــجــمــوعــة اســتــمــرت 

ً
مــبــيــنــا

في التقدم الملحوظ نحو تنمية 
اإليـــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة وهــيــكــلــة 
المحفظة االستثمارية والتخارج 
من بعض األصول بشكل ممنهج 
وإعادة توظيف الفوائض النقدية 

في دعم شركات المجموعة.

وقــــــال إن إيـــــــــرادات مــجــمــوعــة 
»االمــتــيــاز« الــعــام الماضي بلغت 
51 مليون دينار مقارنة بإيرادات 
 فـــي 2017 نتيجة 

ً
76.3 مــلــيــونــا

مــبــالــغ الــتــخــارجــات، الــتــي كانت 
أكبر في تلك السنة.

ولفت إلى انخفاض المصاريف 
من 40.8 مليون دينار في 2017 
 في 2018، 

ً
لتصل إلى 27.1 مليونا

ــربــــح فــــي 2018  وبـــلـــغ صـــافـــي الــ
نحو 20 مليون ديــنــار، في حين 
موجودات الشركة عن 2018 بلغت 
 بـــزيـــادة نسبتها 

ً
369.9 مــلــيــونــا
21.2 في المئة.

ووافــقــت الجمعية العمومية 
عــلــى تــوزيــع أربــــاح بقيمة 8 في 
 للمسجلين في تاريخ 

ً
المئة نقدا

االستحقاق المحدد بنحو 10 أيام 
عمل من تاريخ انعقاد الجمعية 

العمومية.

القطان: الجزر الكويتية بداية 
النهضة التنموية 

●  جراح الناصر
أكد المتطوع في فريق »كويت جديدة 2035«، 
 
ً
مــحــمــد الــقــطــان، أن مــديــنــة الــحــريــر تــعــتــبــر مــمــرا
 للمنطقة )لوجستيا، تجاريا، 

ً
 استراتيجيا

ً
دوليا

سياحيا، ماليا(، وفي الوقت نفسه مدينة نموذجية 
متكاملة الــخــدمــات تبنى بشكل رئــيــس بــرؤوس 

األموال الخاصة.
وأضاف، خالل الحلقة النقاشية »رؤية الكويت 
2035... وطريق الحرير«، التي استضافتها دار آل 
القطان أول أمس، بحضور عدد من المواطنين، أن 
تطوير الجزر الكويتية هو بداية الطريق الحقيقي 
لبناء نهضة الكويت التنموية الشاملة، وهو األمل 
في وضــع الكويت على الطريق الصحيح، وفتح 
آفـــاق أوســـع لالستثمار أمـــام الــشــركــات األجنبية 

والمحلية. 
وبّين أن وجود رؤية وخريطة طريق لتحقيق 
التنمية الــمــســتــدامــة يــعــد إنـــجـــازا حقيقيا لبناء 

مستقبل الدولة اقتصاديا. 
ــل حجر 

ّ
وأشــــار إلـــى أن التخطيط السليم يــمــث

ــــدرات  زاويـــــــة حــقــيــقــيــا لــلــبــنــاء عـــلـــيـــه، وتـــطـــويـــر قـ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة فــي مختلف الــمــجــاالت. 
وتطرق القطان إلى تعريف منطقة الحرير بالقول 
إن الكويت تسعى إلى تطوير منطقة دولية تابعة 
ــة الــكــويــت مستقلة فــي كــل شؤونها  لــســيــادة دولـ
وتــشــريــعــاتــهــا ومــالــيــتــهــا، وتــديــرهــا هــيــئــة أمــنــاء 

مستقلة.
وأضـــاف أن مدينة الحرير تعد مـــوردا رئيسا 
لالقتصاد الكويتي، وهي مرتبطة بالمناطق الحرة 

الرئيسة وطريق الحرير. 
وأوضح أن رؤية كويت جديدة 2035 تستند إلى 
7 ركائز رئيسة هي: إدارة حكومية فاعلة، ورأسمال 
بشري إبداعي، واقتصاد متنوع ومستدام، وبنية 
تحتية متطورة ورعاية صحية بجودة عالية وبيئة 

معيشية مستدامة، ومكانة دولية متميزة. 
واستدرك بالقول إن رؤية كويت جديدة 2035 
استندت إلى رؤية سمو أمير البالد التي تتضمن 
4 محاور رئيسة، هي تطوير االقتصاد الكويتي 
باتجاه االقتصاد المعرفي، ومعالجة الخلل في 
ميزانية الدولة، وترشيد اإلدارة الحكومية، وتطوير 

العنصر البشري ليواكب التحوالت الجديدة. 
ــقـــطـــان فــــي مـــحـــاضـــرتـــه الــتــوعــويــة  وتــــطــــرق الـ
عــن رؤيــة كويت جــديــدة إلــى أن الكويت الحالية 
ترتكز على عــدد مــن القطاعات االقتصادية، في 
حــيــن يــوجــد عـــدد مــن الــخــصــائــص عــلــى الــوضــع 
االقــتــصــادي الحالي تــدعــو إلــى مراجعة الخطط 
الــتــنــمــويــة والــســعــى إلــــى خــلــق اقــتــصــاد مــتــنــوع 
ومــســتــدام قـــادر عــلــى تلبية احــتــيــاجــات الكويت 
التنموية، وتوفير المزيد من فــرص العمل أمام 
حديثي التخرج من شباب الكويت في العديد من 

القطاعات والمجاالت. 

 لالقتصاد الكويتي«
ً
 رئيسيا

ً
»مدينة الحرير تعّد موردا

التويجري والمحري والحسينان مع المتدربين

2.56 مليون دينار أرباح »كامكو« في 2018 
صرخوه: نعمل على مواصلة خطتنا لالحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة 

أعلنت شركة كامكو لالستثمار )كامكو(، 
نتائجها المالية المجمعة لفترة الـ12 شهرا 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث حققت 
الشركة صافي ربح للمساهمين بقيمة 2.56 
مليون ديــنــار، بنمو نسبته 124 فــي المئة، 
مقابل 1.14 مليون في عام 2017، بربحية سهم 
10.77 فلوس، مقابل 4.80 فلوس في الفترة 

المماثلة من العام الماضي. 
وارتــــفــــعــــت األربـــــــــاح قـــبـــل خـــصـــم الـــفـــوائـــد 
والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين إلى 5.19 
ماليين دينار في الفترة المالية الحالية، مقابل 
2.78 مليون في عام 2017 بنمو نسبته 87 في 
المئة. كما ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 91 
في المئة، مقارنة بأداء عام 2017، لتبلغ 18.36 

مليون دينار.
ورغم ارتفاع التكاليف التشغيلية، والتي 
تعود باألساس إلى مباشرة خطط التوسع، 
فإن الشركة حققت نموا في صافي التدفقات 
النقدية ألنشطة االستثمار، لتصل إلى 5.44 

ماليين دينار. 
وعلى صعيد متصل، زادت المصروفات 
اإلجمالية إلى 15.68 مليون دينار، بارتفاع 
قيمته 7.21 ماليين، مقارنة بالعام السابق، 
نتيجة تنفيذ استراتيجية النمو للشركة، وما 
يترتب عليها من تكاليف مالية وتشغيلية، 

فضال عن احتساب المخصصات.
 عن تأثير صفقة االستحواذ على 

ً
وفضال

حصة األغلبية في بيت االستثمار العالمي 
ــلـــوبـــل( فـــي تــعــزيــز نــتــائــج الـــشـــركـــة خــالل  )غـ
العام، أسهم النمو المحقق في اإليــرادات من 
الــرســوم في تعزيز النتائج المالية للشركة، 
حيث شهدت نموا قيمته 3.22 ماليين دينار، 
مــرتــفــعــة مــن 7.0 مــاليــيــن فــي عـــام 2017 إلــى 
10.22 مــاليــيــن فـــي عـــام 2018. ويـــعـــزى هــذا 
النمو بصفة أساسية إلى نمو أتعاب اإلدارة 

واالســــتــــشــــارات عــلــى صــعــيــد إدارة األصــــول 
والــخــدمــات االســتــثــمــاريــة الــمــصــرفــيــة، حيث 
بلغت األتعاب من أنشطة األمانة 8.08 ماليين 

دينار.
وبلغ حجم األصول المدارة 3.93 مليارات 
دينار، بنمو نسبته 16.69 في المئة )متضمنة 
الــتــأثــيــر الـــالحـــق لــصــفــقــة االســـتـــحـــواذ(. كما 
شـــهـــدت إيــــــــــرادات الــــخــــدمــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة 
المصرفية نموا قويا بصفة عامة، حيث نفذت 
الشركة 9 صفقات بلغت قيمتها اإلجمالية 

.
ً
نحو 534 مليون دينار تقريبا

وفـــي إطـــار تعليقه عــلــى الــنــتــائــج المالية 
»كــامــكــو«  لــلــشــركــة، قـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
 نحو تحقيق 

ً
فيصل صرخوه: »نسعى قدما

رؤيتنا في أن نصبح الشركة المفضلة إلدارة 
األصول واالستثمار المصرفي في المنطقة. 
رغم التحديات التي نواجهها بفعل التغيرات 
الــتــي تــشــهــدهــا األســــــواق، فــإنــنــا نــعــمــل على 
مواصلة خطتنا من أجل االحتفاظ بمستويات 
مرتفعة من السيولة وهيكل مالي قــوي، إلى 
جانب تعزيز ما نتمتع به من مرونة كافية 
تمكننا من بلوغ نموذج أعمال أكثر تكاملية«.

وأوضـــح صــرخــوه، أنــه »خـــالل عــام 2018، 
والـــذي يــصــادف الــذكــرى العشرين لدخولنا 
القطاع المالي، تمكنا من المحافظة وتعزيز 
حجم األصول المدارة لدينا، من خالل تبني 
توجهات طويلة األجــل تهدف إلــى اقتناص 

الفرص خالل فترات تذبذب األسواق«. 
وأضاف: »شهد العام الماضي أيضا إتمام 
ــرز الــصــفــقــات فـــي مــســيــرة الــشــركــة،  إحــــدى أبــ
حيث استحوذنا على حصة 69.528 في المئة 
من )غلوبل(. ورغم ما واجهناه من نمو غير 
اعتيادي في المصروفات خالل العام، نعتقد 
أن هــــذه الـــخـــطـــوة ســــوف تــســهــم فـــي تــعــزيــز 

أعمالنا التشغيلية مستقبال«. 

ــع: »تـــجـــلـــت ثـــقـــة مـــســـتـــثـــمـــريـــنـــا فــي  ــ ــابــ ــ وتــ
إمكانيات وقدرات )كامكو(، من خالل اإلقبال 
المتميز الــذي شهده إصــدارنــا مــن السندات 
في فترة قياسية. ولم تقتصر جهودنا على 
تحقيق تلك اإلنجازات البارزة على مدار العام 
فــقــط، بــل قمنا كــذلــك بـــزيـــادة عـــدد المحافظ 
االستثمارية المدارة من قبل الشركة، وتنمية 

حجم المحفظة العقارية الدولية«.
وعلى صعيد أداء األســواق، ذكر صرخوه: 
»رغــم ارتــفــاع مستويات التذبذب بــاألســواق، 
تفوقت البورصات الخليجية في أدائها على 
نظيراتها العالمية، وتمكنت من تسجيل نمو 
ســنــوي بنسبة 12 فــي الــمــئــة فــي عـــام 2018، 
مقابل أداء باهت دون ارتــفــاع يذكر فــي عام 
2017. لدينا توقعات إيجابية لعام 2019، في 
ظل استقرار أوضاع االقتصاد الكلي، وتحسن 
مناخ االستثمار وزيادة ثقة المستثمرين، لكن 
الــضــغــوط الــجــيــوســيــاســيــة وتــقــلــبــات أســعــار 

الطاقة ما زالت تشكل أعباء على المنطقة«.

قال صرخوه إنه »رغم 
التحديات التي نواجهها، 

بفعل التغيرات التي تشهدها 
األسواق، فإننا نعمل على 

مواصلة خطتنا لالحتفاظ 
بمستويات مرتفعة من 

السيولة وهيكل مالي قوي، 
إلى جانب تعزيز ما نتمتع به 

من مرونة كافية تمكننا من بلوغ 
فيصل صرخوهنموذج أعمال أكثر تكاملية«.

جانب من العمومية

محمد القطان

اإليرادات 18.36 
مليون دينار 

وربحية السهم 
10.77 فلوس
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سند الشمري

نطمح إلى 
استكشاف 
المزيد من 

الفرص 
االستثمارية 

المعززة 
لألعمال

غصون الخالد

»أمل الكويت« 
ترعى »العطور 

ومواد التجميل«

أعــلــنــت شــركــة أمـــل الكويت 
للعطور، وعلى رأسها الرئيس 
التنفيذي مكي القالف، رعايتها 
البالتينية لــمــعــرض العطور 
وأدوات التجميل، والمقام في 
معرض الكويت الدولي من 25 

الجاري إلى 6 أبريل.
وتشارك "أمل الكويت" رواد 
البخور والعطور، بما تحمله 
مـــــن خــــبــــرة واســـــعـــــة فـــــي هـــذا 
الـــمـــجـــال، تــــجــــاوزت 34 عــامــا، 
تحت شعار "ألنكم أمل الكويت"، 
وقــالــت: "دائــمــا نسعى ونهتم 
برعايتكم بوجودنا الدائم مع 
زبائننا فــي جميع المعارض 
بالكويت وخارجها، جنبا إلى 
جنب مع عدد كبير من الشركات 
المتخصصة ووكالء عالميين 
في مجال العطور والتجميل". 
ــة: "نــســعــى  ــركــ ــشــ وأضـــــافـــــت الــ
ــا إلـــــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل ما  ــمــ دائــ
لدينا، واضعين نصب أعيننا 
الجودة العالية، باعتماد أفضل 
الخامات والزيوت العطرية في 
منتجاتنا، الــتــي ساهمت في 
تحقيق رضا عمالئنا، وبالتالي 
انعكست على ســرعــة انتشار 
فروعنا، بحيث بات لدينا أكثر 
ــا، لــتــشــمــل جميع  مـــن 12 فـــرعـ

مناطق الكويت".

مكي القالف

وها علينا«
ّ
»KIB« يقدم مبادرة »قهوة الخميس خل

ــلــــن "KIB" إطـــــــالق مــــبــــادرة  أعــ
"قــهــوة الخميس خــلــوهــا علينا" 
مـــع تــطــبــيــق "COFE"، التطبيق 
اإللكتروني المفضل في الكويت 
المختص بالقهوة، ليقدم البنك 
مــن خــاللــهــا خــصــومــات متنوعة 
وعــروض خاصة على القهوة من 
خـــالل التطبيق لــكــل مــن عمالئه 
ا مــن 7 وحتى 28  وموظفيه، بـــدء
الــجــاري، وذلـــك فــي إطـــار برنامج 
البنك الرائد في مجال المسؤولية 

االجتماعية.
ــادرة  ــبـ ــمـ وســتــتــضــمــن هـــــذه الـ
التي تستمر شهرا، تقديم قهوة 

مــجــانــيــة لمستخدمي التطبيق 
وفق الشروط واألحكام، علما بأن 
تــطــبــيــق "COFE" يــتــيــح للعمالء 
الفرصة لطلب قهوتهم المفضلة 
بــمــنــتــهــى الـــســـهـــولـــة، مــــع تــوفــيــر 
ــارات  ــ ــيـ ــ طــــــرق دفــــــع مــبــســطــة وخـ
مــتــعــددة للتوصيل لالستمتاع 

بمشروباتهم المفضلة.
وبهذه المناسبة، صرح مدير 
أول وحدة االتصال المؤسسي في 
البنك، نواف ناجيا، قائال: "يسرنا 
أن نعلن إطــالق تلك المبادرة مع 
تطبيق "COFE"، التي تأتي تأكيدا 
لجهودنا الرامية إلى دعم وتمكين 

المشاريع الشبابية الواعدة، علما 
بــأنــنــا فــي "KIB" مــلــتــزمــون بدعم 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة ذات الـــرؤيـــة 
المبتكرة، ونسعى دائما إلى دعم 
مبادرات ريادة األعمال والمشاريع 
الصغيرة في مجتمعنا المحلي، 
ــا نـــســـعـــى إلــــــى الــبــحــث  ــنــ كـــمـــا أنــ
عــن طـــرق جــديــدة لتقديم أفضل 
الــخــدمــات والــــعــــروض المبتكرة 

لعمالئنا وموظفينا".
ــه، قــــــال الـــمـــؤســـس  ــبــ ــانــ ـــن جــ مــ
ـــ "تــطــبــيــق  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــ
COFE"، علي اإلبراهيم: "إن هدفنا 
هو أن نجعل حياة عشاق القهوة 

لدينا سهلة، إلـــى جــانــب إضافة 
ــرح إلـــــى روتـــيـــن  ــمــ ــن الــ عــنــصــر مــ
القهوة اليومي، وأنا متأكد من أن 

.COFE مستخدمي تطبيق

»أسيكو للصناعات«: نسعى للتخارج من عقاراتنا في دبي
غسان الخالد: استراتيجية الشركة تستهدف إعادة هيكلة المركز المالي

قالت نائبة الرئيس التنفيذي 
في »أسيكو« غصون الخالد 

ان المجموعة نجحت في الحد 
من المخاطر التي تؤثر على 

كفاءتها التشغيلية ومالءتها 
المالية، مما مكنها من تحقيق 

نتائج إيجابية بنهاية عام 
.2018

أكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  اإلدارة والـــرئـ
لــشــركــة "أســـيـــكـــو" لــلــصــنــاعــات 
ــار  ــعــ ــان الـــــخـــــالـــــد، أن أســ ــ ــسـ ــ غـ
العقارات في دبي شهدت موجة 
مـــن االنـــخـــفـــاض خــــالل الــفــتــرة 
الـــمـــاضـــيـــة، فـــي حــيــن وضــعــت 
ــة لــلــتــخــارج من  ــ الــشــركــة دراسـ

بعض عقاراتها هناك.
وقال الخالد، خالل اجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــعــاديــة 
وغــيــر الــعــاديــة، أمــــس، بنسبة 
ــة، إن  ــئـ ــمـ ــي الـ حـــضـــور 81.7 فــ
استراتيجية الشركة متزامنة 
مـــع خــطــط الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، 
 أن الشركة تعد من أوائل 

ً
مؤكدا

الموردين لهذه المشاريع من 
المواد اإلنشائية ومواد البناء.
وأضـــــــاف أن اســتــراتــيــجــيــة 
 على إعادة 

ً
الشركة تعتمد أيضا

هيكلة المركز المالي من خالل 
إعادة تصميم الهيكل التمويلي 
ــا يـــؤمـــن  ــمـ ــبــــط اإلنـــــفـــــاق بـ وضــ
االستمرارية ويحقق الثبات في 
تحقيق نمو يعود على الشركة 

بالعوائد المرجوة.
وأوضـــح أن "أســيــكــو" خالل 
الـــعـــقـــد الـــمـــاضـــي تــمــكــنــت مــن 
 
ً
تحقيق أربــاح متواصلة عاما
ــلـــو آخـــــــر، وأنـــــــه بـــعـــد إنـــجـــاز  تـ
ــة لــتــلــبــيــة  ــ ــــالزمـ ــات الـ الـــتـــوســـعـ

الطلب على منتجات الشركة 
ــــود  ــيـــجـــة وجــ ــتـ ــــي نـ ــأتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الــفــرص المتاحة فــي األســـواق 
ــة، تــركــز  ــيـ ــارجـ الــمــحــلــيــة والـــخـ
ــادة  ــ ــلـــى زيــ  عـ

ً
الــــشــــركــــة حــــالــــيــــا

ة الــقــطــاعــات التشغيلية،  كــفــاء
من خالل السعي لنمو اإلنتاج 
والمبيعات ثــم زيـــادة إيـــرادات 

الشركة.
وذكــر أن الشركة انتهت من 
جميع التوسعات المخطط لها 
في السنوات السابقة "وعملنا 
عــلــى وضــــع ســيــاســات بيعية 
تحقق ذلك النمو في المبيعات 
في ظل المشاريع المطروحة، 
التي كــان لها أثــر في استقرار 

النشاط التشغيلي".

التحديات السوقية

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت نــائــبــة 
الرئيس التنفيذي في "أسيكو 
الــمــجــمــوعــة" غــصــون الــخــالــد، 
إنــه على الــرغــم مــن التحديات 
والـــمـــنـــافـــســـة الـــســـوقـــيـــة، الــتــي 
 
ً
تــواجــهــهــا الــمــجــمــوعــة محليا
، فــإنــهــا نــجــحــت في 

ً
وإقــلــيــمــيــا

ــتـــي  ــن الــــمــــخــــاطــــر، الـ ــ ــد مــ ــ ــحـ ــ الـ
ة المجموعة  تــؤثــر عــلــى كــفــاء
تها المالية،  التشغيلية ومالء
مما مكنها من تحقيق نتائج 

إيجابية بنهاية عام 2018.
وأكــــدت الــخــالــد أن "أســيــكــو 
المجموعة" تسعى باستمرار 
إلــى تحقيق المزيد مــن النمو 
والتوسع باعتبارها المجموعة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــشــ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة واإلنــ
المتكاملة والــرائــدة في مجال 
اإلنشاء وتصنيع مــواد البناء 
عــالــيــة الـــجـــودة عــلــى مستوى 
دول الخليج العربي، مما يعني 
تـــطـــويـــر الـــمـــصـــانـــع وخـــطـــوط 
اإلنــتــاج كــي تتمكن مــن تلبية 
احتياجات السوق بنجاح، مما 

يمكنها بالتالي من رفع الكفاءة 
ــول  الــتــشــغــيــلــيــة وتـــعـــزيـــز أصــ

.
ً
المجموعة وأرباحها عموما

وبينت أن المجموعة تسعى 
 إلــى استكشاف المزيد 

ً
حاليا

ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ مــــــن الــــــفــــــرص االســ
 
ً
الـــمـــعـــززة ألعـــمـــالـــهـــا، تــحــقــيــقــا

ــة األمــــيــــريــــة الـــســـامـــيـــة  ــرؤيــ ــلــ لــ
الطامحة إلــى تحويل الكويت  
 
ً
ــا ــيـ ــلـــيـــمـ  إقـ

ً
ــا ـــيــ ــاعـ ـــنــ  صـ

ً
مـــــــركـــــــزا

ــارات،  ــمــــ ــتــــــثــــ يـــســـتـــقـــطـــب االســــ
المحلية واألجنبية بحلول عام 
2035، "كما أننا متحمسون لما 

نــراه في األفــق من فــرص تعزز 
مــــن اســـتـــثـــمـــارات الــمــجــمــوعــة 
 مما سيخلق قيمة 

ً
مستقبليا

أكــبــر لــلــمــســاهــمــيــن، كــمــا أنــهــا 
ــي الـــــصـــــدارة مــن  ســتــضــعــنــا فــ
أجل تحقيق أكبر منفعة ممكنة 

لعمالئنا".

نمو مستدام

وأشــارت إلــى أن المجموعة 
تتطلع إلــى تحقيق نمو قوي 
ومستدام خالل األعوام المقبلة 

"بــاعــتــبــارنــا مــجــمــوعــة محلية 
مصنعة تسعى للوصول إلى 
الـــريـــادة اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ــة فـــي  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ بـــــالـــــتـــــالـــــي الـ
ــكــــانــــة الــــكــــويــــت فــي  تــــعــــزيــــز مــ
مــجــال الــصــنــاعــة والــتــصــديــر، 
مــــــع وضــــعــــهــــا عــــلــــى خـــريـــطـــة 
االســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الـــــحـــــديـــــثـــــة بــــفــــضــــل األســـــــس 
القوية والثابتة التي تتبناها 

المجموعة". 
ــــت أن الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــافــ ــ وأضــ
ــــدت ســــيــــاســــة حـــوكـــمـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ

تــحــرص على اتــبــاع سياسات 
وإجــراءات وممارسات رشيدة 
تقوم بتوجيه وضبط ومراقبة 
األعـــمـــال واألنـــشـــطـــة،  لضمان 
ـــق أهـــــــــــــــداف "أســــيــــكــــو  ــيـ ــقــ ــحــ تــ
المجموعة" وأصحاب المصالح 

في آن واحد.
ووافـــــقـــــت الـــعـــمـــومـــيـــة عــلــى 
كــل الــبــنــود الــــواردة فــي جــدول 
األعـــمـــال، وأبـــرزهـــا الــمــصــادقــة 
عــلــى تــقــريــري مــجــلــس اإلدارة 
ومراقبي الحسابات واعتماد 
البيانات المالية والحسابات 
الــخــتــامــيــة لــلــشــركــة، وذلــــك عن 
السنة المالية المنتهية في 31 
دسمبر 2018، كما أقرت توزيع 
أرباح نقدية بواقع 5 في المئة، 

و5 في المئة أسهم منحة.
ــة غــيــر  ــيـ ــمـــومـ ــعـ ــت الـ ــ ــقــ ــ ووافــ
الـــعـــاديـــة عــلــى زيـــــادة رأســمــال 
الشركة من 31.75 مليون دينار 
 أي بما قيمته 

ً
إلى 33.34 مليونا

1.58 مليون، عن طريق أسهم 
المنحة. كما تم انتخاب مجلس 
إدارة جـــديـــد لـــثـــالث ســـنـــوات 
 مــــن شــاهــيــن 

ً
ــم كـــــال مــقــبــلــة ضــ

الغانم، وغسان الخالد، وأحمد 
فيصل الرفاعي، وأحمد غسان 
ــد، وبــــاســــل الــنــفــيــســي،  ــالــ ــخــ الــ
وشركة "جي أيه كي" المعتمدة 

لالستيراد والتصدير.

جانب من العمومية

ـــم الــبــنــك الـــتـــجـــاري زيــــارة 
ّ
نـــظ

لــمــدرســة الــبــيــان إنــتــرنــاشــونــال، 
وذلـــك ضمن فعاليات حملة "يا 
زين تراثنا" بهدف إطالع الطلبة 
والــطــالــبــات عــلــى بــعــض جــوانــب 
الــتــراث الكويتي الــقــديــم، وكذلك 
الــــــعــــــادات الـــكـــويـــتـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، 
ولــتــعــزيــز ســبــل الــتــواصــل معهم 
وإطالعهم على بعض المعلومات 
ــادات الــكــويــتــيــة  ــ ــعــ ــ الـــتـــراثـــيـــة والــ
وأنماط الحياة التي عاشها اآلباء 

واألجداد في الماضي.
وفي تعليقها على هذه الزيارة، 
قالت نائبة المدير العام لقطاع 
الــتــواصــل الــمــؤســســي فــي البنك 
ــــورع: "تــأتــي  الـــتـــجـــاري، أمـــانـــي الــ
هذه الزيارة لطالب مدرسة البيان 
إنترناشونال من منطلق إيمان 
الــبــنــك بـــضـــرورة اطــالعــهــم على 
بــعــض جــوانــب الــتــراث الكويتي 
القديم وعــادات وتقاليد األجــداد 
واآلبـــــاء والــرعــيــل األول مــن أهــل 

الكويت في الماضي".
وقـــد اشــتــمــل بــرنــامــج الــزيــارة 
على تعريف الطلبة على حملة 
ــغــــرض من  ــا" والــ ــنـ ــراثـ "يــــا زيــــن تـ
فــعــالــيــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، ومــــن ثم 
تـــــم عـــــــرض الـــفـــيـــلـــم الــتــعــلــيــمــي 

الــذي يجّسد بعض مــن الــعــادات 
والتقاليد التي كان اآلباء واألجداد 
يـــتـــحـــلـــون بـــهـــا وشــــــــرح لــبــعــض 
الكلمات الكويتية القديمة، إضافة 
إلى إقامة العديد من المسابقات 

التراثية المتنوعة.
وقد تفاعل الطلبة والطالبات 
مع األسئلة التي طرحت عليهم. 
ــارة استضافة  ــزيـ كــمــا تخللت الـ
ــلــــي الـــــذي  ــعــ ــال الــ ــ ــمـ ــ الــــحــــرفــــي جـ
قـــّدم شــرحــا عــن الــبــيــت الكويتي 
قديما، إضــافــة إلــى إقــامــة ورشــة 
عمل شارك فيها الطلبة والهيئة 
التدريسية لصناعة مجسم البيت 

الـــكـــويـــتـــي، وتـــــم إهـــــــــداؤه إلدارة 
المدرسة بنهاية الزيارة. كما تم 
تــوزيــع هــديــة تــذكــاريــة تتماشى 
مع فعاليات الحملة التراثية على 

الطلبة والطالبات.
وفـــــي خــــتــــام الــــــزيــــــارة، أهــــدى 
ــاع الـــــتـــــواصـــــل الـــمـــؤســـســـي  ــ ــطـ ــ قـ
إدارة الـــمـــدرســـة "مـــوســـوعـــة عن 
اللهجة الكويتية "لتكون مرجع 
لــطــلــبــة الـــمـــدرســـة لـــمـــا تــحــتــويــه 
مــن معلومات مهمة عــن الــتــراث 
ــة إلـــى  ــافــ الـــكـــويـــتـــي الــــقــــديــــم، إضــ
مجموعة صور من رزنامة البنك.
وفــــي خــتــام الــــزيــــارة توجهت 

إدارة مدرسة البيان انترناشونال 
بالشكر إلدارة الــبــنــك عــلــى هــذه 
الزيارة وعلى الجهود المبذولة 
من البنك إلحياء التراث الكويتي 
القديم ضمن برامج المسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة الــمــتــنــوعــة للبنك 
ــتــــه لـــأنـــشـــطـــة الـــتـــربـــويـــة  ــايــ ورعــ
والثقافية المختلفة، مثمنين هذه 
الزيارة، وما تركته من أثر طيب 
فــي نــفــوس لــدى طلبة وطالبات 
ــة، ومــــا قــدمــتــه لــهــم من  ــمـــدرسـ الـ
مــعــلــومــات تــراثــيــة ســاهــمــت في 
ــداد  ــ تــثــقــيــف الــطــلــبــة بــمــآثــر األجـ

واآلباء في الماضي القديم.

جانب من الزيارة

»التجاري« يزور مدرسة البيان إنترناشونال



الجاسم: 5% نمو إيرادات »الكويتية« للربع األول
بّين الجاسم أن »الكويتية« 

نقلت ما مجموعه 4.1 ماليين 
راكب عام 2017، ثم ارتفع 
العدد إلى 4.5 ماليين عام 

2018، ونأمل نقل 4.7 
ماليين خالل 2019.

ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  قــــــال رئــ
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة 
يــــوســــف الـــجـــاســـم إن الـــشـــركـــة 
ــع األول  ــ ــربـ ــ ســـتـــحـــقـــق خــــــال الـ
ــذا الــــعــــام زيـــــــادة بــنــســبــة  ــ مــــن هـ
ــرادات اإلجــمــالــيــة،  ــ ــ 5% مـــن اإليـ
مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن عــام 
2018، وزيادة بنسبة 8% بعدد 
الركاب هذا العام، مقارنة بنفس 
الفترة، كما أن الثقة المستردة 
في »الكويتية« من قبل العماء 

ترجمت الى أرقام.
واضـــاف الــجــاســم، بمناسبة 
ــــرور 65 عـــامـــا عــلــى تــأســيــس  مـ
ـــا نـــقـــلـــت مــا  ــهـ ــة«، انــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ »الــ
مجموعه 4.1 مايين راكب عام 
2017، ثم ارتفع العدد إلــى 4.5 
مايين عــام 2018، ونــأمــل نقل 
4.7 مايين خــال 2019، أي أن 
الزيادة على سنة القياس تبلغ 

600 ألف راكب.
واشـــــــــار إلــــــى أن الـــكـــويـــتـــيـــة 
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق األهـــــداف 

الرئيسية التي رسمها مجلس 
اإلدارة وهي:

1 - الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أعــلــى 
ــات الــســامــة واألمــــــان في  ــ درجــ

عملياتنا وتشغيلنا.
ــات انــضــبــاط  ــ 2 - أعــلــى درجـ

مواعيد الرحات، حيث حققنا 
بــــحــــمــــد الــــــلــــــه نــــســــبــــة يـــومـــيـــة 
بانضباط المواعيد تتراوح بين 
90 و95%، وهي تفوق المعدل 
العالمي لــدى شركات الطيران 
بضبط المواعيد والبالغة %85.

3 - أعلى الخدمات المقدمة 
ــنــــاء ســفــرهــم  لــلــعــمــاء قــبــل وأثــ
وبعد وصولهم إلــى وجهاتهم 

بسامة الله.

جانب من المؤتمر الصحافي

بنك الخليج يرعى »سباق الطين والحواجز«
برعاية بنك الخليج، يعود 
ســبــاق الطين والــحــواجــز على 
ــلـــي، ضــمــن الــنــســخــة  مـــســـار رمـ
الثالثة من سلسلة سباقات بي 

انسبايرد لعام 2019. 
وستنطلق فعاليات السباق 
فــي 23 الـــجـــاري، الــــذي سيقام 
ــلـــة  بـــمـــجـــمـــع الــــــمــــــروج الـــمـــرحـ
ــة، وســـيـــتـــمـــكـــن خـــالـــه  ــثــ ــالــ ــثــ الــ
المشاركون من اختيار مسافة 
5 كــيــلــومــتــرات، إمـــا للمشي أو 
الركض بالحواجز على مسار 

رملي. 
يـــومـــان فــقــط يــفــصــانــا عن 
الحدث، الذي يشهد التسجيل 
فيه إقباال كبيرا، وللراغبين اآلن 
في المشاركة والتسجيل، وذلك 
www.( عبر الموقع اإللكتروني

 .)events.pro-vision.com
ــاق فــي  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ وســـيـــنـــطـــلـــق الـ

ــا، وســـيـــقـــام  ــاحــ ــبــ الـــثـــامـــنـــة صــ
ــلـــة  بـــمـــجـــمـــع الــــــمــــــروج الـــمـــرحـ
الــــــــثــــــــالــــــــثــــــــة، وســــيــــســــتــــمــــتــــع 
الــمــشــاهــدون خــالــه بمشاهدة 
المناظر الطبيعية واإلطاالت 
الـــخـــابـــة فــــي مـــوقـــع الـــســـبـــاق، 
الــتــي تــوفــر لهم بيئة مناسبة 
ــع الــــمــــتــــســــابــــقــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ ــتـ ــ لـ
واالسترخاء في أحد المطاعم 
والمقاهي المتنوعة بمروج في 

أجواء رياضية ممتعة.
ــد الـــمـــديـــر  ــاعــ ــســ ح مــ وصـــــــــــرَّ
الـــعـــام لـــاتـــصـــاالت الــخــارجــيــة 
فـــي »الـــخـــلـــيـــج«، أحـــمـــد األمـــيـــر: 
»حققت نسخة العام الماضي 
مــــــن ســـــبـــــاق الــــطــــيــــن نـــجـــاحـــا 
بــاهــرا، شهدت خاله مشاركة 
أكــثــر مــن 450 متسابقا. نحن 
سعداء برعاية سباق الطين من 
سلسلة سباقات بي انسبايرد 

لهذا العام، حيث تشكل الصحة 
ــيــــة عـــنـــصـــرا  ــبــــدنــ والــــلــــيــــاقــــة الــ
ــا فــــي مـــســـيـــرة الــبــنــك،  ــيـ أســـاسـ
ــل الــكــويــت  ــتـــزامـــه تـــجـــاه أهــ والـ
ــو دعـــــــم وتــــعــــزيــــز أهـــمـــيـــة  نــــحــ
اتباع أسلوب الحياة الصحي 

السليم«.
ــــت غـــــادة  ــالـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
حـــســـيـــن، الـــمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
ــاري:  لـــمـــعـــهـــد انـــســـبـــايـــر صــــحــ
»يعد سباق الطين من أنشطة 
ــة الــمــمــتــعــة  ــيــ ــدنــ ــبــ ــة الــ ــاقــ ــيــ ــلــ الــ
والمليئة بالتحديات. نتطلع 
ــام مــن  ــ ــعــ ــ إلـــــــى نـــســـخـــة هـــــــذا الــ
السباق، التي تستقطب اهتمام 
الجماهير. نود أن نشكر أسرة 
)الخليج( على دعمهم المستمر، 
ــا بــنــشــر  ــنـ ــزامـ ــتـ ــنــــواصــــل الـ وســ
الـــوعـــي حــــول أهــمــيــة الــصــحــة 
واللياقة البدنية باتباع أسلوب 

ــيــــاة الــــصــــحــــي، عـــلـــى أمـــل  الــــحــ
مــواصــلــة نــشــر هــــذه الــرســالــة. 
نتطلع إلى الترحيب بالجميع 

يوم السباق«.
ــــى أن ســلــســلــة بــي  ُيــــشــــار إلـ
انــســبــايــرد أطــلــقــت عـــام 2016، 
وأسسها نــادي انسباير بيور 
فيتنس الرياضي، وهي تجربة 
رياضية فريدة شارك فيها ما 
يــزيــد عــلــى 500 مــتــســابــق في 
النسخ الــمــاضــيــة. ويــوفــر هذا 
الــنــادي مجموعة متنوعة من 
الــنــشــاطــات، بــمــا فــيــهــا ســبــاق 
التراياثلون والسباحة والتنس 
وتسلق الصخور وناٍد للتنس 
ــتـــواجـــد  ــار. ويـ ــ ــمــ ــ لــجــمــيــع األعــ
ــادي انــســبــايــر فـــي مــوقــعــيــن،  نــ
ويعمل على نشر الوعي حول 
المعنى الحقيقي لنمط الحياة 

الصحي.

أحمد األمير
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أخبار الشركات

»الكوت« تربح 6.29 ماليين دينار وتوزع %50

»التجارة« تربح 953 ألف دينار وتوزع %2

 بـ 1.65 مليون دينار
ً
أعيان العقارية تبيع عقارا

»لوجستيك« تفتتح المستودعات 
التخزينية بالسعودية

مليون دينار أرباح »ورقية« 
وتوزع %10

 
ً
»أعيان«: تابعة تبرم عقدا

 لبيع قسيمة
ً
ابتدائيا

2.2 مليون دينار خسائر 
»المغاربية«

ربحت شركة الكوت للمشاريع الصناعية 
6.29 مايين دينار عن السنة المالية المنتهية 
فــي 31 ديسمبر 2018، مقارنة بــأربــاح بلغت 
6.21 مايين خال الفترة ذاتها من عام 2017، 

 لــلــســهــم، 
ً
وبــلــغــت ربــحــيــة الــســهــم 62.3 فــلــســا

وأوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح نقدية 
بــواقــع 50 فــي المئة، بما قيمته 5.04 مايين 

دينار.

بــلــغ ربـــح شــركــة الــتــجــارة 
واالســتــثــمــار الـــعـــقـــاري 953 
ألــــــف ديـــــنـــــار، خــــــال الــســنــة 
الـــمـــالـــيـــة الــمــنــتــهــيــة فــــي 31 

 
ً
 استثماريا

ً
قالت شركة أعيان العقارية، إنها باعت عــقــارا

 لها في الكويت بقيمة إجمالية بلغت 1.650 مليون 
ً
مملوكا

ديــنــار، وستنتج عــن هــذه الصفقة أربـــاح صافية بقيمة 284 
ألف دينار.

أعلنت شركة »كي جي إل لوجستيك« 
ــاح الــــمــــرحــــلــــة األولــــــــــــى لـــتـــطـــويـــر  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
الـــمـــســـتـــودعـــات الــتــخــزيــنــيــة بــالــمــمــلــكــة 
ــار خطتها  ــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي إطـ
لتطوير أعمالها في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

 
ً
حققت شركة الشعيبة الصناعية »ورقية« أرباحا
بلغت قيمتها مليون ديــنــار، خــال السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقارنة بأرباح بلغت 
قيمتها 1.9 مليون دينار، خال الفترة المذكورة من 
عام 2017، إذ بلغت ربحية السهم 10 فلوس للسهم 
الواحد، في حين أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 

نقدية بواقع 10 في المئة.

ذكرت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار، 
أن إحـــدى شركاتها التابعة شــركــة »تـــوازن 
القابضة« المملوكة بنسبة 100 في المئة، 
أبرمت عقد بيع ابتدائي لقسيمة واحدة في 
منطقة العارضية الحرفية بقيمة إجمالية 

بلغت 900 ألف دينار.
وأوضحت الشركة أنها عند إتمام عمليات 
 تبلغ 58 ألف 

ً
البيع النهائي ستحقق أرباحا

دينار من إجمالي قيمة الصفقة.

ســجــلــت الــشــركــة الــخــلــيــجــيــة الــمــغــاربــيــة 
القابضة خسائر بلغت 2.20 مليون دينار،  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 185 
ألــف ديــنــار خــال الــفــتــرة الــمــذكــورة مــن عام 
2017، إذ بلغت خسارة السهم 15.1 في المئة، 
وعللت الشركة ارتفاع الخسائر إلى انخفاض 

قيمة األصول لديها.

دسمبر 2018، مقارنة بأرباح 
بلغت قيمتها 706 آالف دينار، 
خال الفترة المذكورة من عام 
2017، إذ بلغت ربحية السهم 

2.5 فـــلـــس لــلــســهــم الــــواحــــد، 
كــمــا أوصــــى مــجــلــس اإلدارة 
بتوزيع أربــاح نقدية بواقع 

2 في المئة.
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مسك وعنبر

مسك وعنبر
كشف د. رشيد البغيلي عن 

تكريم الفنان مصطفى أحمد 
في "مؤتمر ومهرجان الكويت 

الموسيقي". 

م د. جاسم الغيث،  قدَّ
محاضرة بعنوان "األشكال 

األدبية وعدسة الكاميرا 
الدرامية"، في مهرجان 

"عدسة".

تستعد الفنانة رزان مغربي 
إلطالق برنامج جديد صورت 

منه حلقات عدة، ويعرض 
خالل الفترة المقبلة.

tawabil@aljarida.com
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اختتم "الهند على ضفاف 
النيل" فعالياته، وهو من أهم 

المهرجانات األجنبية التي 
تقام في مصر.

ثقافات

فيلم الكوميديا والرعب ُيعرض أبريل المقبل
تجسد النجمة األميركية ديمي 
مور شخصية امرأة مغرورة تعمل 
مــديــرة تنفيذية إلحــدى الشركات، 
ــن الــمــوظــفــيــن  تــســجــن مــجــمــوعــة مـ
داخـــــل مــكــاتــبــهــم فـــي فــيــلــم الــرعــب 

."Corporate Animals" النفسي
يــتــولــى بــاتــريــك بـــرايـــس إخــــراج 
الفيلم، وكتب السيناريو الخاص 
به سام برين، ويشارك في بطولته 
إلى جانب مور، النجوم: إيد هيلمز 
وجيسيكا ويليامز ومــارثــا كيلي 
وكــــــــارات ســـونـــي ونـــســـيـــم بـــيـــدراد 
وكالك ورثــي ودان ياكدل وجينفر 

كيم.
وتلعب مور دور المديرة لوسي، 
الـــــتـــــي تـــــأخـــــذ مــــوظــــفــــي شـــركـــتـــهـــا 
ــل نــفــس  ــ فـــي مـــغـــامـــرة خــطــيــرة داخـ
مــقــر الـــشـــركـــة الـــتـــي تــصــنــع أغــذيــة 

مشبوهة.
ــة الـــفـــيـــلـــم مـــعـــانـــاة  وتــــــــروي قـــصـ
الموظفين الــذيــن تجبرهم لوسي 
على تنفيذ معسكر داخل الشركة، 
فــــي الــــوقــــت الـــــذي تـــحـــدث عــاصــفــة 
بـــالـــخـــارج، وعــلــيــهــم أن يــصــارعــوا 
للبقاء فــي هــذه الــظــروف القاسية، 
ــمـــن أكـــــل لـــحـــوم  ــثـ ــتـــى لــــو كـــــان الـ حـ

البشر إذا نفد الطعام.

ويــــتــــعــــرض الــــمــــوظــــفــــون خــــال 
معسكرهم لضغوط نفسية كبيرة 
تضطرهم لاعتراف بكل أخطائهم 
وكــشــف فــضــائــح الــشــركــة الــخــاصــة 
باللحوم واألغــذيــة الــتــي تنتجها، 
ــيـــعـــهـــا  وتـــــصـــــبـــــح الـــــحـــــقـــــائـــــق جـــمـ

مكشوفة أمام الجميع.
ويقدم الفيلم تساؤال كبيرا عما 
سيفعله مجموعة مــن األشــخــاص 
ــي الــــعــــمــــل إذا  ــ الـــمـــتـــخـــاصـــمـــيـــن فــ
جــمــعــهــم ظــــرف قـــاهـــر، وعــلــيــهــم أن 
يــتــواصــلــوا مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض، 
ويــتــســاعــدوا واضــعــيــن خــافــاتــهــم 
بعيدا، حتى يخرجوا من أزمتهم. 
ويـــكـــون ثــمــن الــــخــــروج مـــن األزمــــة 
غاليا، إذ تتكشف جميع الخيانات 
والـــتـــاعـــبـــات الـــمـــرعـــبـــة، ويـــتـــم فــي 
النهاية إنشاء تحالف موحد ضد 

عدو مشترك هو المديرة لوسي.
 "Corporate Animals" وفي فيلم
تــعــود الــمــغــنــيــة الــعــالــمــيــة بريتني 
ســبــيــرز لــلــســيــنــمــا بــعــد غـــيـــاب 17 
عاما، حيث تظهر في مشهد يرتبط 
بهوس أحد شخصيات الفيلم بها 

كفنانة حقيقية.
ويــحــفــل عــام 2019 بــالــعــديــد من 
أفـــام الــرعــب الــتــي ســتــعــرض فيها 

ــن الــقــصــص  مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــمـــيـــزة مــ
الــمــشــوقــة والـــمـــفـــزعـــة، مــثــل الــجــزء 
ــن فـــيـــلـــم "إت" و"مـــقـــبـــرة  الـــثـــانـــي مــ
الحيوانات األلــيــفــة" لكاتب الرعب 
الــشــهــيــر ســتــيــفــن كــيــنــغ، والــنــســخــة 
ــد"،  الــثــانــيــة مـــن فــيــلــم "زومـــبـــي النــ
ــــرز أفــــام الــظــاهــرة  أحـــد أنــجــح وأبـ
السينمائية التي تناولت قصص 
الموتى األحياء، والنسخة الثامنة 
من سلسلة أفام الدمية الممسوسة 
"تشاكي"، التي تعد من أبــرز أفام 
الغموض التي ترتبط بفكرة اللعب 

القاتلة وغيرها.
ويــكــشــف هــــذا الـــزخـــم طـــفـــرة فــي 
صناعة هذه النوعية من األفام في 
الــســنــوات األخــيــرة، الــتــي أصبحت 
تحظى بإشادات نقدية وترشيحات 

لجوائز سينمائية.
 "Corporate Animals فــيــلــم "
مدته ساعة و26 دقيقة، وسيخرج 
إلـــى دور الــعــرض الــســيــنــمــائــي في 

أبريل المقبل. 

ديمي مور

ديمي مور مديرة مغرورة تسجن الموظفين 
»Corporate Animals« في

سات تطلب الطالق 
 من دوغلو

ً
رسميا

بعد الحديث عن انفصال النجمة التركية بيرين سات عن 
زوجها كنان دوغلو، دون تأكيد الخبر من الطرفين، كشف 
موقع "ميديا فاريسي" التركي أن ســات طلبت الطاق من 
زوجها، وتريد أن يحصل ذلك بأسرع وقت، إذ إنها ال تريد 

أي تعويض مادي مقابل إتمامه.

عجرم تتعاون مع الشاعر 
عالء الدين

تتعاون المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع الشاعر 
أحمد عاء الدين، في أغنية ضمن أعمال ألبومها الجديد، 
ولم يتم اختيار اسمها حتى اآلن، وهي من ألحان مودي 
سعيد، وتــوزيــع "زووم"، كما ستسجل نانسي أغنية من 

كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد.

أثــارت الفنانة العالمية كاتي بيري )34 عاما( الجدل، 
عبر حسابها على أحد مواقع التواصل، حيث علقت على 
برنامج "American Idol" عن رد فعل خطيبها أورالنــدو 
بلوم في الحلقة، حين أشــارت إليه بصفة "صديقي" بدال 

من "خطيبي".

كاتي بيرينانسي عجرمبيرين سات

هل انفصلت بيري 
عن خطيبها بلوم؟

جاكي شان يصور فيلم األكشن الجديد 
»Vanguard« في دبي

عبر نجم األكشن العالمي الصيني جاكي شان عن سعادته بالعودة مرة 
أخـــرى لــدبــي، بــعــد 3 ســنــوات مــن زيــارتــه األولــــى، لتصوير جــانــب مــن فيلمه 
"Vanguard" للمخرج ستانلي تونغ، بعد تجربته األولى التي استضافت دبي 

خالها تصوير أجزاء من فيلمه "Kung Fu Yoga" عام 2015.
وقال شان، في تصريح صحافي، إن دبي مدينة تفي بوعودها، مقارنة بدول 
أخــرى حــول العالم، لم يشر إليها باالسم، قدمت العديد من الوعود الكبيرة 
ألفام سابقة، وعندما وصل فريق العمل إليها لم يجد فيها أيا من تلك الوعود.

 Kung Fu" وأكد اعتزازه بتجربة التصوير في دبي للمرة األولى مع فيلمه
Yoga"، والتي كان نجاحها حافزا له الختيار دبي للمرة الثانية موقعا لتصوير 

."Vanguard" جانب من عمله الجديد
وتابع: "أنا متأكد أنني سأعود مرارا لدبي لتصوير مزيد من األعمال، فخال 
تنقلي في المدينة كل يوم أراقب األبنية والطرق والمواقع المختلفة التي يمكننا 
االستفادة بها في تصوير مشاهد الحركة والتشويق، والتي تشكل مساحة 
جيدة لتنفيذها، االستديوهات هنا على قدر كبير من التنظيم ومــزودة بكل 
العناصر التي نحتاجها، وتوفر كل المتطلبات التي تضمن لنا سهولة العمل".

ويــتــم تــصــويــر مــشــاهــد الفيلم الــجــديــد لــجــاكــي شـــان فــي عـــدد مــن األمــاكــن 
والمعالم السياحية فــي وســط دبــي، ويــشــارك فيه النجوم يانغ يــانــغ، وميا 
مــوكــي، ولــون آي، وزينغتينغ تشو، وجاكسون لــو ومــيــا، ومــا يزيد على 20 
ممثا من المواهب المحلية، بينهم 10 ممثلين رئيسين، إضافة إلى أكثر من 

500 ممثل ثانوي.
جاكي شان )د ب أ(

م محمد المنصور  »أيام الشارقة« تكرِّ
الفائز بجائزة اإلبداع المسرحي

شهد الشيخ د. سلطان القاسمي، عضو 
المجلس األعــلــى حاكم الــشــارقــة، وبحضور 
الشيخ عبدالله القاسمي نائب حاكم الشارقة، 
ــام الــشــارقــة  أمـــس األول، افــتــتــاح فــعــالــيــات أيـ
ـــ29، التي تنظمها  المسرحية فــي دورتــهــا الـ
دائـــرة الــثــقــافــة، فــي قصر الثقافة بالشارقة. 
ــدد مــــن الــمــمــثــلــيــن  ــ وشـــــــارك فــــي االفـــتـــتـــاح عـ
والمخرجين وُصناع المسرح العربي، وكذلك 

وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم.
ــتــــي مــحــمــد  ــكــــويــ ــكــــريــــم الــــفــــنــــان الــ وتـــــــم تــ
المنصور، بمناسبة فــوزه بجائزة الشارقة 
لإلبداع المسرحي العربي، والفنان اإلماراتي 

حبيب غلوم بجائزة الشخصية المحلية. 
 
ً
وشــاهــد حاكم الشارقة والحضور فيلما

يــــرصــــد أبــــــــرز مــــحــــطــــات الــــمــــســــيــــرة الــفــنــيــة 
متين. كما تم تكريم العمل  للشخصيتين المكرَّ
المسرحي "الطوق واألسورة" الفائز بجائزة 
القاسمي ألفضل عرض مسرحي عربي لعام 
2018 في الدورة األخيرة من مهرجان المسرح 
العربي بالقاهرة في يناير، وتسلم الجائزة 

ناصر عبدالمنعم مخرج العرض.
وتخلل الــحــفــل، التعريف بــأعــضــاء لجنة 
التحكيم لدورة هذا العام، وهم: عبدالله راشد 
من اإلمـــارات، انتصار عبدالفتاح من مصر، 
عــزالــديــن بــونــيــت مــن الــمــغــرب، عــمــر نقرش 
مــن األردن، ونـــوال بــن إبــراهــيــم مــن المغرب، 
ثم عــرض المهرجان في االفتتاح مسرحية 

"الطوق واإلسورة" لفرقة مسرح الطليعة.
وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية 
، حتى حفل الــخــتــام فــي 27 الــجــاري، 

ً
يــومــيــا

ــعــــروض فـــي مــســرحــي قصر  ـــقـــدم الــ
ُ
حــيــث ت

الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، 
وجمعية المسرحيين وبيت النابودة. وعلى 
مــدى تسعة أيـــام يشمل البرنامج عـــددا من 
الــنــدوات، إضــافــة إلــى ملتقى فكري بعنوان 
"اإلخــــــــــراج والـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا فــــي الـــمـــســـرح 
الـــمـــعـــاصـــر"، بــمــشــاركــة 11 بــاحــثــا وفــنــانــا 

مسرحيا.

ـــ29 هــذا  ــ وتــتــنــافــس عــلــى جـــوائـــز الـــــدورة الـ
العام، مسرحية "أحمد بنت سليمان" لجمعية 
كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية 
"مجاريح" لمسرح الشارقة الوطني، ومسرحية 
"الساعة الرابعة" للمسرح الحديث بالشارقة، 
ومــســرحــيــة "الــعــرجــون الــقــديــم" لــمــســرح دبــي 
الشعبي، ومسرحية "تايا الليل" لمسرح رأس 
الخيمة الوطني، ومسرحية "أبوشنب" لمسرح 

دبي األهلي. 

كتاب المنصور

وأصدرت اللجنة المنظمة للمهرجان كتابا 
عــن مسيرة الفنان محمد المنصور، تزامنا 
مع تكريمه وفوزه بجائزه اإلبداع المسرحي. 
والكتاب الجديد مــن القطع الكبير، ويتكون 
من 120 صفحة ترصد مسيرة النجم محمد 
المنصور مع لقاء مطول عن مشواره، ووثائق 
ــارز مـــن أهــم  ــور نـــــادرة، وكــلــمــات لــعــدد بــ وصــ
المسرحيين في العالم العربي الذين تناولوا 
ــداد الــكــتــاب  ــإعـ جـــوانـــب مـــن مــســيــرتــه، وقــــام بـ

الزميل الناقد عبدالستار ناجي.

سامي بالل

كما أعلنت لجنة تحكيم جــائــزة الشارقة 
للتأليف المسرحي 2019 الموجهة للمؤلفين 
المسرحيين في دول مجلس التعاون فوز ثاثة 
ُكتاب بجوائز النسخة الجديدة من المسابقة 

التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة.
ونال المركز األول الكاتب الكويتي سامي 
بــــال عـــن نــصــه "كــومــيــديــا بـــا ألـــــــوان"، وفـــاز 
بـــالـــجـــائـــزة الــثــانــيــة الـــكـــاتـــب الــعــمــانــي عــمــاد 
الشنفري عــن نصه "ســـدرة الشيخ األبــيــض"، 
وحاز المركز الثالث الكاتب اإلماراتي عبدالله 
صالح عن نصه "حارس النور". وسيتم تكريم 
الفائزين في حفل ختام مهرجان "أيام الشارقة 

المسرحية".

المنصور مكرمًا من القاسمي
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فاز الفيلم القبرصي 
»Pause« للمخرجة 

طونيا ميتشيالي بجائزة 
أفضل فيلم روائي 
طويل، في الدورة 

الثانية لمهرجان بيروت 
الدولي لسينما المرأة. 

ةديرجلا ●- بيروت

ال القاهرة- أحمد الجمَّ

ختام مهرجان الهند على ضفاف النيل
و»ترابها زعفران« يستوحي جمالياته

لحود دعا إلى 
االقتداء بمسيرة 
النساء اللواتي 
يغيرن العالم 

بأسلوبهن

 »مجتمع بيروت السينمائي«... يختتم فصل
 المهرجانات بتوزيع الجوائز

اختتم "مجتمع بــيــروت السينمائي" 
الــدورة الثانية لمهرجان بيروت الدولي 
لسينما المرأة، واألولى لمهرجان بيروت 
الــدولــي لسينما الطفل والــعــائــلــة، بحفل 
 
ً
تــوزيــع تــســع جــوائــز مــن أصـــل 80 فيلما

 Grand ــــاالت ، فــــي صــ
ً
ــا ــيـ  وعـــالـــمـ

ً
مــحــلــيــا

Cinemas - ضبيه، بحضور المخرجين 
الــمــحــلــيــيــن والـــعـــالـــمـــيـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن، 
وفــاعــلــيــات دبــلــومــاســيــة، وعــامــلــيــن في 

قطاع السينما.
وشكر مؤسس ومدير المهرجان سام 
لـــحـــود، فـــي كــلــمــتــه، الـــضـــيـــوف األجـــانـــب 
والمخرجين "الــذيــن وثــقــوا بالمهرجان، 
 
ً
وعرضوا أفالمهم ضمن فعالياته"، مشيدا

بالذكريات التي نسجوها في وطن األرز، 
 بــالــســعــي الـــدائـــم للمحافظة 

ً
ومــتــمــســكــا

على هوية لبنان وميزته كمنبع للثقافة 
ورسالة للتنوع وقبول اآلخر". 

وأصر لحود على أن "يستمر المهرجان 
بالروحية نفسها في السنوات المقبلة، 
ليبرهن أن السينما خير وسيلة للتغيير"، 
 الــجــمــيــع إلــــى "االقــــتــــداء بــمــســيــرة 

ً
داعـــيـــا

النساء اللواتي يغيرن العالم بأسلوبهن، 
فهن رائدات السالم والنجاح".

وسلط الضوء على أهمية تمكين هؤالء 
النساء، في وقت شكر فريق العمل الذي 

ساهم بإنجاح المهرجان.

لجنة التحكيم

ــيـــم لــلــفــئــات  ــة الـــتـــحـــكـ ــنـ وأعــــــربــــــت لـــجـ
ــيــــار فــي  ــتــ ــن صـــعـــوبـــة االخــ الــمــخــتــلــفــة عــ
ظـــل جــــودة االفـــــالم واحــتــرافــيــتــهــا، وأكـــد 
أعضاؤها استمتاعهم بمشاهدة االفالم 
التي ألهمتهم وأضاءت على قضايا تعني 

المرأة وتكسر حلقة الصمت الفارغة.
ــــت الـــجـــوائـــز كـــاآلتـــي: أفـــضـــل فيلم  وأتـ
 "Pause" روائـــي طويل للفيلم القبرصي
للمخرجة طونيا ميتشيالي، وأفضل فيلم 
وثائقي "Love is Potatoes" للمخرجة 
الــيــونــا فـــان در هــوســت مـــن نــيــوزيــلــنــدا، 
وأفضل فيلم قصير "SWords" للمخرج 
اإليطالي فديريكو دي كــوراتــو، وتنويه 
 The" لــجــنــة الــتــحــكــيــم للفيلم الــوثــائــقــي

Borrowed Dress" للمخرجة السورية لين 
الفيصل، وتنويه لجنة التحكيم للفيلم 
الـــروائـــي الــطــويــل "Benzine" للمخرجة 
التونسية ســـارة عــابــدي، وتــنــويــه لجنة 
 Three August"التحكيم للفيلم القصير
Days" للمخرجة مادلي الين من استونيا، 
وتــنــويــه لجنة التحكيم للفيلم القصير 
San Miguel" لــلــمــخــرجــة المكسيكية  "
كــريــس غـــريـــس، وتــنــويــه ألفــضــل ممثلة 
 "Laaziza" فاطمة زهراء بن ناصر في فيلم
للمخرج المغربي محسن بسري، وتنويه 
أفضل دور نسائي في فئة الفيلم القصير 
الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــمــمــثــلــة يـــمـــنـــى مــــــــروان فــي 
"Before we Heal" لــلــمــخــرج اللبناني 

نديم حبيقة.
ــم، أشــــــــــاد الــــمــــشــــاركــــون  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
والفائزون ببرنامج المهرجان، معتبرين 
أن فرصة المشاركة فيه كانت استثنائية، 
وشــكــلــت حـــافـــزا لــهــم لــلــنــضــال مـــن أجــل 

الــنــهــوض بــالــقــطــاع السينمائي وإنــتــاج 
مزيد من األفالم.

وفـــي ســيــاق الــمــهــرجــان، ُعــقــدت نــدوة 
بــعــنــوان "نــســاء فــي السينما: التحديات 
ــن الـــنـــســـاء  ــ الــــيــــومــــيــــة"، ضـــمـــت نـــخـــبـــة مـ
العامالت في الحقل السينمائي، واللواتي 
أكدن أن المرأة تستطيع إثبات جدارتها 
إن تحلت بإرادة صلبة وشجاعة لتخطي 
الــتــحــديــات اليومية فــي مجتمع ذكــوري 

يستضعف مقدراتها.
ــرات  ــبــ ــــاء خــ ــــسـ ــنـ ــ ــــت هـــــــــؤالء الـ ــ ــاركـ ــ ــ وشـ
ــنــــهــــن مــــحــــاربــــات  ــلــــت مــ شـــخـــصـــيـــة جــــعــ
ومــتــمــيــزات فــي مــجــال عــمــلــهــن، وطــالــبــن 
كـــذلـــك بــالــتــركــيــز عــلــى الـــتـــعـــاون عــوضــا 
عن ترسيخ المنافسة مع التشديد على 
ــرورة التشبيك وتــخــصــيــص مساحة  ضــ

للنساء ليفجرن إبداعاتهن.
 Girls" إلى ذلــك، عرضت أفــالم برنامج
for Change" الذي شمل دورات تدريبية 

ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولـ ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة الـ
النازحين ووزارة الــدولــة لشؤون المرأة 
بـــدعـــم مـــن "الـــيـــونـــيـــســـف"، وبــتــمــويــل من 
حكومة الواليات المتحدة، بحضور ممثل 
لــمــنــظــمــة "يــونــيــســيــف"، والــقــيــمــيــن على 
البرنامج والمشرفين والمدربين والفتيات 

في أجواء تفاعلية وتاله نقاش مفتوح.
وجــاءت هذه النشاطات بالتوازي مع 
عـــروض يومية لــأفــالم الــتــي استقطبت 
رواد السينما من الفئات العمرية كافة. 
وكـــانـــت الــــــدورة الــثــانــيــة كـــرمـــت الــفــنــانــة 
القديرة وفــاء طربيه التي تعّد أحــد أبرز 
القامات الفنية التي كتبت اسمها بحروف 

ذهبية على سجل الفن. 
ــــالم  ــ ــاب تــــقــــديــــم االفـ ــ ــ ــى أن بـ ــ ــ يــــشــــار إلـ
للنسخة المقبلة مــن المهرجانين فتح 
أمام الراغبين بالمشاركة، والجميع على 
ــد ســيــنــمــائــيــا في  ــ مـــوعـــد مـــع مـــوســـم واعـ

مارس 2020. 

مــا أروع نــهــر الــنــيــل العظيم 
ــلــــى ضـــفـــافـــه  الـــــــــذي نـــهـــضـــت عــ
حضارة تجاوز عمرها خمسة 
آالف عام، إذ يعد "النهر الخالد" 
كــمــا يسميه الــمــصــريــون، خير 
شـــاهـــد عــلــى عــظــمــة الــحــضــارة 
 استأثر النيل 

ً
المصرية. أخــيــرا

ــنـــيـــة عـــــديـــــدة فــي  ــات فـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ بـ
القاهرة، أبرزها مهرجان "الهند 
على ضفاف النيل" الذي اختتم 
فــعــالــيــاتــه قــبــل أيـــــام، ومــعــرض 
"ترابها زعفران" للتشكيلي أحمد 
 عــظــمــة 

ً
عـــبـــدالـــكـــريـــم مــســتــلــهــمــا

النهر الخالد في لوحاته.
يعتبر مــهــرجــان الــهــنــد على 

فرقة ثالثة أجيال

»العشر العجاف« من 
مذكرات درويش

ال ● القاهرة - أحمد الجمَّ
صدر حديثا عن دار »اآلن ناشرون وموزعون« األردنية، كتاب 
ر الِعجاف- من الهزيمة إلــى النصر« للشاعر المصري 

ْ
»العش

سمير درويش.
يقع الــكــتــاب فــي مئتي صفحة، ويتضمن الــجــزء األول من 
مذكرات الشاعر، عن عشر سنوات في طفولته، من 1965 إلى 
1975، حيث سنوات التكوين األولــى التي قضاها في قريته 

الصغيرة القريبة من مدينة بنها )شمال القاهرة(.
الكتاب مجموعة من المشاهد المتفرقة، دون ترتيب زمني، 
تعالج شكل الــحــيــاة والــعــالقــات فــي قــريــة مــن قــرى الــدلــتــا في 
ستينيات الــقــرن العشرين: الـــزواج والــطــالق والــثــأر والتعليم 
والحالة االقتصادية والزراعة والصحة.. إلخ، من خالل رصد 
مواقف بعينها تركت أثرها على حياة الشاعر، وساهمت في 
تكوينه الثقافي واألدبي، أو هي، باألحرى، تعكس هذه األحداث 
وآثارها من وجهة نظره، وخاصة تلك التي ظلت عالقة في ذهنه 

كل تلك السنوات.
في المقدمة، يشير درويش إلى أهمية كتابة المذكرات، ألنها 
تــدون صــورة الحياة في مصر في الفترة التي تناولتها، من 
وجهة نظر الكاتب أو المثقف المصري نفسه، فنحن، بسبب 
نـــدرة هــذا الشكل مــن الــكــتــابــة، نعتمد فــي معرفتنا بالتاريخ 
االجتماعي واالقتصادي والثقافي المصري القديم على شهادات 
وكتب بأقالم سائحين من الشرق والغرب، مكثوا في مصر بعض 
الــوقــت ودونـــوا انطباعاتهم عنها، وبالطبع لــن تكون دقيقة 
مهما حاولوا، ألن الغرباء ال ينفذون إلى عمق المجتمعات التي 

يعيشون فيها، وال يدركون أسرارها بحكم اختالف الثقافات.
يشار إلى أن هذا هو الكتاب العشرون لدرويش، الذي أصدر 
 بعنوان »دولة 

ً
 سياسيا

ً
16 ديوانا شعرًيا، وروايتين، وكتابا

الملتحين« صدر عام 2014، ويتناول بالنقد عام حكم جماعة 
اإلخوان في مصر.

إصدار

في غّيهم 
يعمهون!

مسفر الدوسري

غالف اإلصدار

نلوذ بالحب لنهزم الزمن، مع يقيننا بأن هزيمتنا 
عــلــى يــد الــحــب مــضــمــونــة، وفــرصــنــا فــي تحقيق نصر 
ولو ضئيل شبه معدومة، ورهاناتنا على أغلب اليقين 
خــاســرة، فمعظم الــمــحــاوالت مــنــذ األزل وحــتــى وقتنا 
الحالي ال تمنحنا البشائر، وال تمنحنا بصيص أمل 
تعتّد به القلوب للحصول على حلوى الفوز على الزمن 

عن طريق الحب أو بمساعدة منه.
يحدث هذا فقط في القصص والحكايات التي نحيك 
ثيابها من خيوط العزاء، مطّرزة بكثير من ديباج الخيال، 
لعل ذلك يحافظ على صحة األمل بداخلنا بنخوة الحب، 
 أن نحسن الظن بكذبة ما 

ً
أو ربما ألننا نــحــاول عبثا

ولو مرة، لعل اإلصرار عليها يجعلها تصبح مع الزمن 
حقيقة، إال أن الزمن في أغلب األحوال يمد لسانه ساخرا 
من محاولتنا هذه ومن سذاجتها، مما يعزز حقيقة أن 
حيلتنا فــي استخدام الحب وسيلة لهزيمة الــزمــن لن 
يكتب لها النجاح، فكثيرا ما يؤكد الحب أنه لن يكون 
عونا لنا في التغلب على الزمن، ولن يساعدنا في كسب 

نقاط ضده، إذن؛ ما فائدة الحب؟!
 نشيخ، وعندما يسألنا 

ّ
كنا نظن أنه سيمنعنا من أال

أحد: "وين كنتوا؟!" "وليش ما كبرتوا إنتو؟!" "منقولن 
نسينا"! 

كنا نعتقد أن مهمة الحب أن يحفظ قلوبنا خضراء 
تتحدى خريف العمر، حتى أننا في تعبيرنا العامي 
 كــل مــن يــحــركــه الـــهـــوى، ويــرتــعــش قــلــبــه مــع كل 

ُ
ـــِصـــف

َ
ن

نسمة جمال بأن "قلبه خضر"، ممتلئون بوهم يتملكنا 
بأن الحب مقاوم لصدأ العمر قادر على إعــادة تشكيل 
ــام فيها الــــروح كلما  نــشــارة خشبه تماثيل تنفخ األيــ
هددها الفناء، وأنــه ذلــك المستطيع تحويل ذكرياتنا 
مــزارا مباركا للحظاتنا الهزيلة والعليلة، لتشفى من 
تها وتستعيد عافيتها، وأنه الكفيل بديمومة شبابنا 

ّ
عل

ا على ما يشبه اليقين 
ّ
وتحصين قلوبنا من التجاعيد، كن

بأن جوارحنا لن تشيب، ولن يصيبها الوهن إن نحن 
تــداويــنــا بأعشاب الــحــب السحرية، لــم يكن لدينا شك 
في أنه يمتلك المعجزات التي باستطاعتها أن تخبئنا 
من "درب األعــمــار"، إال أن الحب لم يكن ليحفل قط بما 
 وما نعتقد، فشعار الحب دائما "دعهم في غيهم 

ّ
نظن

يعمهون".
الحب غير معنّي باالنتصار لنا في حربنا مع الزمن، 
وغــيــر مهتم بــاإلبــقــاء على أعــمــارنــا تقف شــابــة تعجز 
الكهولة أن تنال منها، الحب يقف دائما على الحياد في 
 على محاوالتنا 

ً
مشكلتنا الوجودية هذه، يقف متفرجا

 ما تنتهي إلــى طريق مسدود، 
ً
الصبيانية التي دائــمــا

ا التعامل معه، 
ّ
مهمة الحب أن يجّمل أعمارنا إن أحسن

ال أن يشارك في تزويرها، هو يصاحبنا عبر رحلة العمر 
ليتماهى مع كل سنة نقطعها، ويمنحها ما يناسبها من 
الجمال والدهشة، يتشكل الحب معنا خالل رحلة العمر، 
ليجعل خطواتنا طوال الرحلة مزهرة ومليئة بالعشب، 
إنه فقط يحفظ العمر من اليباس، لكنه لن يشاركنا سرقة 

يوم منه، بادعاء أننا لم نكبر!    

دين التطرف 
واإلرهاب

تنوير

د. أيمن بكر

من تسطيح األمـــور أن يتم ربــط التطرف واإلرهـــاب بدين 
معين، أو منظومة أفكار واحــدة أيا كان مصدرها؛ فاألديان 
مثلها مثل منظومات األفكار تشكل مساحة واسعة للتأويل 
والتأويل المفرط. وعلى الباحث في أسباب التطرف المؤدي 
إلى العنف أن يبدأ من الثقافة ككل: البيئة االجتماعية، وظروف 
التعليم، والــعــادات والتقاليد، وســيــاســات الــهــويــة، والنمط 

االقتصادي وغير ذلك من مكونات الثقافة.
ما سبق تمهيد سريع لتناول مجزرة نيوزيلندا التي كان 
ضحاياها عشرات األشخاص الذين تم نحرهم على الهوية بال 
أي اعتبار إلنسانيتهم والمآسي التي سيخلفها الموت لدى 
كل شخص منهم ومــدى الخسارة الممكنة للعالم بقتلهم... 
الخ. القتل هنا كان تعبيرا إرهابيا عن تطرف أفرزته اللحظة 
الــتــاريــخــيــة نفسها الــتــي أفــــرزت داعـــش والــقــاعــدة والخمير 
الحمر وجماعات مقاومة تحرر دول العالم الثالث في أوروبا 
بعد الحرب العالمية الثانية وغيرها. اللحظة التاريخية هنا 
ممتدة في ظني منذ الثورة الصناعية، ثم الحرب العالمية 
األولى فالثانية، وهما الحربان اللتان أحسبهما قمة التطرف 
واإلرهاب في تاريخ البشرية. مات في الحربين ما يقارب مئة 
مليون شخص، والسبب هو أوهــام التفوق العرقي والرغبة 
في السيطرة على العالم ومحو الهويات األخرى أو ابتالعها. 
من ساعتها ســرت عــدوى التفوق العرقي ونقاء الهوية في 
العالم ســريــان الــنــار فــي الهشيم، وتــطــور مــا يسميه المفكر 
الهندي األصل أرجون أبادوراي "الهويات المفترسة"، ويعرفها 
بأنها الهويات التي تّدعي التعبير عن هوية األمة واألغلبية 
ومــع هــذا تشعر بتهديد من األقليات وتسعى للحفاظ على 
وجودها عبر محو وإعدام تلك األقليات. ولنفكر فيما أفرزته 
الرأسمالية العالمية منذ الفترة االستعمارية: هويات مفترسة 
باسم التنوير ونشر قيم الحداثة الغربية تخلق في مقابلها 
هويات مقاومة تتحول بسرعة إلى هويات مفترسة أخرى. 
الكارثة مرتبطة جذريا بالرأسمالية المتوحشة التي شرعنت 
العنف والــتــطــرف فــي سبيل فــكــرة الكسب والــتــفــوق وصــوال 
لتحقيق الهيمنة االقتصادية، وكانت ذروة االنــحــدار حين 
تضافرت الرأسمالية المتوحشة مع النظم السياسية، ما أدى 
إلى وصول رجل أعمال ال عالقة له بالسياسة إلى رئاسة أكبر 
دولة في العالم، وانتهاجه سياسات مخيفة ال عالقة لها بأية 

قيمة سوى الربحية الضيقة التي ال يفهم سواها.
لقد مهد الــغــرب األرض بسياساته االقــتــصــاديــة وإعــالمــه 
المنحاز الــذي يلبس ثــوب موضوعية زائــفــة، لظهور حاالت 
الــتــطــرف بــاســم الهيمنة أو بــاســم مــقــاومــة الهيمنة، وباسم 
الحفاظ على هوية األمة ونقائها، وكل ما كان ينقص تلك الحالة 
المتطرفة التي خلقها انهيار القيم الرأسمالي هو منظومة 
فكرية تختبئ وراءها وتستخدمها قناعا سياسيا واجتماعيا 
ونفسيا، ال يهم نوع هذه المنظومة أهي دينية أو قومية. وما 
فعله المتطرف النيوزيلندي كغيره ممن يقتلون على الهوية 
هو أنه عبر عما غرسته الرأسمالية منذ عقود طويلة من هدم 
منتظم للقيم اإلنسانية، وفزع من فقدان الهوية والتهاب عصبي 
في سبيل الهيمنة وتحقيق التفوق بأية طريقة وعلى حساب 
أية قيمة. نحن نعيش فترة مخيفة من تاريخ البشرية نمارس 
فيها التدمير باسم الرغبة في التفوق والهيمنة واألمن، فنكدس 
األسلحة تمهيدا لحرب كونية أخيرة، وندمر البيئة ونستهلك 

مواردنا بسفه منقطع النظير. 
كارثة المتطرف النيوزيلندي هي قمة جبل الجليد الذي يقبع 

كوحش بشع أسفل الماء بانتظار أن يطفو ويغرقنا جميعا.

»النهر الخالد« يستأثر بفعاليات فنية في القاهرة

ــن أهــم   مـ
ً
ضـــفـــاف الــنــيــل واحـــــــدا

الـــمـــهـــرجـــانـــات األجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
 ،

ً
تــقــام على أرض مصر سنويا

ــنـــوع فـــعـــالـــيـــاتـــه بــيــن  ــتـ ــيـــث تـ حـ
تقديم عروض هندية معاصرة 
ــى والـــــــرقـــــــصـــــــات  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الكالسيكية والفنون البصرية 
والــمــأكــوالت الهندية والــيــوغــا، 
وفي ختام الدورة الجديدة التي 
أقــيــمــت خـــالل الــفــتــرة مــن 8 إلــى 
15 مارس الجاري، شهد مسرح 
الــجــمــهــوريــة بــوســط العاصمة 
 
ً
، تضمن عرضا

ً
المصرية حفال

 لفرقة "ثــالثــة أجيال 
ً
موسيقيا

من اإليقاع".
ويــــــمــــــثــــــل عــــــــــــــازف اإليـــــــقـــــــاع 
األســـــــطـــــــوري "فـــــــيـــــــدوان فــيــكــو 
فــيــنــايــاكــرام"، بــمــســاعــدة ابنيه 

أحمد عبدالكريم

الــــــبــــــارعــــــيــــــن والـــــمـــــوهـــــوبـــــيـــــن 
سيلفاجانيش وأومــاشــانــكــار، 
وحفيده سواميناثان، العائلة 
الــوحــيــدة فــي الــهــنــد الــتــي تكرم 
ــال، حيث  ــيـ مــوســيــقــى ثــالثــة أجـ
ــة بــالــمــوســيــقــى  ــرقـ ــفـ تــحــتــفــي الـ
ــنــــديــــة الـــتـــي  ــة الــــهــ ــيـ ــكـ ــيـ ــكـــالسـ الـ
تضرب بجذور عميقة في قلب 
الــثــقــافــة الــهــنــديــة، والــتــي يقوم 
فــيــهــا ثـــالثـــة أجـــيـــال مـــن عــائــلــة 
 إلظــهــار 

ً
مــوهــوبــة بــالــعــزف مــعــا

تفانيهم غير المسبوق في مجال 
الموسيقى.

وأمتعت فرقة "ثالثة أجيال" 
ــام  ــتــ الـــــجـــــمـــــهـــــور فـــــــي حـــــفـــــل خــ
مـــهـــرجـــان الـــهـــنـــد عـــلـــى ضــفــاف 
النيل، بمهاراتهم المتميزة على 
آلـــة الــجــاتــام )فــيــكــو فيناياكرام 
وأومـــاشـــانـــكـــار( وعــلــى الــطــبــول 
ــفــــاجــــانــــيــــش(  ــلــ ــيــ الــــــيــــــدويــــــة )ســ
وعـــلـــى آلـــــة الـــمـــورســـيـــنـــج )إيـــــه. 
جـــانـــيـــش( وعـــلـــى آلــــة كــانــجــيــرا 

)سواميناثان(.
وفي نهاية الحفل كّرم سفير 
ــرة راهــــــــوال  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــنــــد فـــــي الـ الــــهــ
كواليشيرايث والسيدة قرينته، 
الـــفـــرقـــة عـــلـــى خــشــبــة الــمــســرح 

بالورود.

نيل وتشكيل

الفعالية الثانية، كانت عبارة 
عــن معرض تشكيلي استوحى 
لــوحــاتــه مـــن نــهــر الــنــيــل، حيث 
ــاع الـــفـــنـــون  ــطــ ــيــــس قــ افـــتـــتـــح رئــ
الــتــشــكــيــلــيــة فــــي مــــصــــر، خــالــد 
 للفنان 

ً
 جــديــدا

ً
ســـرور، مــعــرضــا

أحــمــد عــبــدالــكــريــم تــحــت عــنــوان 
"تـــرابـــهـــا زعــــفــــران" الـــثـــالثـــاء 19 

الجاري، في قاعة "الباب/ سليم" 
بــســاحــة مــتــحــف الــفــن الــمــصــري 
الحديث بــدار األوبــرا المصرية، 
على أن يستمر المعرض حتى 

30 الجاري.
وقــــــــــــــال خـــــــالـــــــد ســــــــــــــرور فـــي 
تــصــريــحــات لــه حـــول الــمــعــرض: 
"يــعــد الــفــنــان أحــمــد عــبــدالــكــريــم 
ــيـــن الــمــهــمــومــيــن  ــبـــدعـ ــُمـ ــد الـ ــ أحــ
ــة، ويــــأتــــي  ــريــ ــمــــصــ بــــالــــهــــويــــة الــ
 لتجربته 

ً
معرضه الجديد امتدادا

الــفــنــيــة الــشــغــوفــة بــالــبــحــث في 
الجذور التاريخية وبين الرموز 
والـــمـــوروثـــات الــشــعــبــيــة ونــْســج 
خيال إبداعي ُيثير موضوعات 
غاية في األهمية، يمكن اعتبارها 
طــاقــة جــديــدة لــلــواقــع وقضاياه 

وتحدياته".
ــع: ")تــــرابــــهــــا زعــــفــــران(  ــ ــابـ ــ وتـ
مجموعة من األعمال التصويرية 
 
ً
 بصريا

ً
 دالليا

ً
مثل حقال

ُ
التي ت

ــار مــــفــــرداتــــه الــتــعــبــيــريــة  ــعـ ــتـ اسـ
والـــرمـــزيـــة مـــن الـــتـــراث الــثــقــافــي 

والجمالي المصري".
فـــي حــيــن قــــال الـــفـــنـــان أحــمــد 
ــبـــدالـــكـــريـــم: "تــــرابــــهــــا زعـــفـــران  عـ
هـــو لــــون الــطــمــي الــمــحــمــر على 
ضفاف نهر النيل، وهو الخامة 
الُمنفذ بها كل أعمال المعرض 
والـــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى أربــعــيــن 
 في مجال الرسم وتعتمد 

ً
عمال

رؤيــتــي على ارتــبــاطــي منذ أول 
معارضي عــام 1981 حتى اآلن 
على غواية البيئة المصرية بكل 
أنواعها الريفية، والصحراوية، 
والـــبـــحـــريـــة، فـــي تـــوافـــق بــصــري 
يدل على هذا االرتباط، مصر زاد 
وزواد وستظل هي منبع الفكر 

والبصر والفؤاد".

بعض المشاركات مع الممثلة ندى بو فرحات
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رزان مغربي: فكرة برنامجي الجديد »مجنونة وتشبهني«
»اللعيب« مع مهيب من التجارب التي استمتعت بها

تستعد الفنانة رزان مغربي إلطالق برنامج جديد صورت منه حلقات عدة يعرض خالل الفترة المقبلة، وكانت قد حققت نجاحا 
كبيرا ببرنامجها »اللعيب« على شبكة قنوات »إم بي سي« مع مهيب عبدالهادي، وتنتظر عرض فيلمها الجديد »خط الموت« 

خالل أيام، وكان لنا معها هذا اللقاء.

• تواردت أخبار عن مشاركتك 
فــي بــرنــامــج رامـــز جــال الجديد. 
وقمت بمشاركة الخبر... ما مدى 

صحة الخبر وما دورك؟
- خبر مشاركتي مع رامز جال 
فــي برنامج المقالب الــخــاص به 
هو مجرد »خبر«، ونحن ال نعرف 
تفاصيل إدارة شبكة قنوات »إم بي 
سي« خطة رمضان المقبل، لكن ال 
توجد مشاركة لــي فــي البرنامج 
هذا العام، غير أنه على المستوى 
الشخصي أتمنى له كل التوفيق 
والــــنــــجــــاح؛ فــكــمــا نــعــلــم كــلــنــا أن 
برنامج رامز جال يحاط كل عام 
بالسرية التامة حول كل تفاصيله، 
ومـــرة أخـــرى أتمنى لــه التوفيق، 

وأقول له »رمضان كريم«.

• علمنا أنك صورت قبل شهر 
ــمــــوت«..  دورك فـــي فــيــلــم »خــــط الــ
الـــشـــبـــكـــة ســـابـــقـــا. لــــمــــاذا وافـــقـــت 
عــلــى الــمــشــاركــة فـــي هــــذا الــعــمــل 

السينمائي؟
- بالفعل انتهيت من تصوير 
ــتـــرة  ــفـ دوري بـــالـــفـــيـــلـــم خـــــــال الـ
الماضية، والفيلم سيظهر للنور 
ــام قــلــيــلــة مــــن اآلن بكل  ــ ــــال أيــ خـ

البلدان العربية ومصر، وأحببت 
المشاركة في هذا الفيلم، بعد أن 
عرض علّي الدور الذي يعد دوًرا 
ا كــدور شرفي، والقائمون 

ً
بسيط

ــلــــى هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم أصــــدقــــائــــي،  عــ
وأردت أن أدعمهم في مشروعهم 
الــســيــنــمــائــي الــجــديــد، وأن أكـــون 
مــعــهــم، وأتــمــنــى أن يــنــال الفيلم 

إعجاب الجمهور بعد عرضه.

• مـــــــــــــاذا عــــــــن الـــــــــــــــدور الــــــــذي 
ــــل يــخــتــلــف عن  ســتــقــدمــيــنــه؟ وهـ

أدوارك السابقة؟
ــنــــي أصــــــف الـــــــــدور الــــذي  - دعــ
ســـأقـــوم بـــه بــالــعــمــل السينمائي 
الجديد أنه مليء بالذكاء والدهاء 
داخــل تفاصيل العمل، ويتشابك 
الــدور مع القصة ليحدث اإلثــارة، 
وهــو ما أستطيع أن أقوله حوله 

هذه الفترة.
• يعرض الفيلم تحديدا في 3 
أبريل الــقــادم قبل رمضان بشهر 

فقط.. كيف ترين موعد العرض؟
- عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي 
ال أتدخل في فكرة وقت العرض، 
ولــدّي فكرة أتبناها، وهــي أن أي 
فــيــلــم جــيــد يــلــقــى الــنــجــاح أينما 
عرض وفي أي وقت يعرض فيه، 
سواء بالسينمات وقت العرض أو 
على التلفزيون بعد ذلك، وأتمنى 
لكل النجوم المشاركين في العمل 
التوفيق، وأن يحقق الفيلم النجاح 

المأمول.

• قدمت برنامج »اللعيب« مع 
مــهــيــب.. كــيــف تــقــّيــمــيــن الــتــجــربــة 

المختلفة عن برامجك السابقة؟
- البرنامج كان في فترة 2018 
وكانت التجربة أكثر من ممتازة، 
حيث تميزت باالختاف، وتطرقت 
إلــى عالم أحبه كثيرا، وهــو عالم 
الرياضة وكرة القدم التي أحبها، 
ولدّي معلومات، وكان هناك سفر 
ات مع  لبريطانيا وروسيا ولقاء
ــن الــاعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن  ــدد مـ عــ
وتغطية كــأس العالم والفنانين 

الموجودين والجمهور المصري 
والعربي، وأضافت هذه التجربة 
لي الكثير، واستمتعت كثيرا مع 

الزميل مهيب عبدالهادي.

• علمت أن برنامجك الجديد 
سيكون اسمه »رزان شو« على »إم 
بي سي« مع المخرج وليد فريد.. 
ماذا عنه وعن فكرته التي سمعت 

أنها مختلفة؟
ــم  - حـــتـــى اآلن ال أعــــــرف االســ
النهائي للبرنامج الــذي يعرض 
بـــــه؛ لـــكـــن أنـــــا صــــــورت الــحــلــقــات 
األولــــى مــن الــبــرنــامــج، والــمــخــرج 
ــز  ــ ــزيـ ــ ولـــــــيـــــــد فـــــــريـــــــد صـــــــديـــــــق عـ
ومخرج متميز، وفكرة البرنامج 
، ومن 

ً
»مجنونة«، وتشبهني جــدا

خــالــه نــعــود لــلــشــارع الــمــصــري 
ــو أغـــنـــى شــــــارع أعـــرفـــه؛  الــــــذي هــ
فمصر بــاد العجائب، والــشــارع 
مــــــلــــــيء بـــــــالـــــــدرامـــــــا والــــقــــصــــص 
ــي نــقــابــلــهــا  ــتــ والـــشـــخـــصـــيـــات الــ
تــســتــحــق أن نــعــرفــهــا ونــتــعــرف 

عليها.

• هـــل ســيــكــون هــنــاك تنسيق 
مـــع »الـــلـــعـــيـــب«، أم ســيــتــوقــف مع 

البرنامج الجديد؟
ــرة الـــقـــادمـــة  ــتـ ــفـ - أعـــتـــقـــد أن الـ
ــمــــراري بــبــرنــامــج  ــتــ ســتــشــهــد اســ
اللعيب والبرنامج الجديد، ورغم 
كل شيء سيظل هناك حب لبرامج 
الرياضة وتقديمها، وخاصة كرة 

القدم لما لها من تمّيز.

ــدمــــت دورا مـــهـــمـــا الـــعـــام  • قــ
الــمــاضــي فــي مسلسل »رســايــل«. 
لماذا أنت غير موجودة في دراما 

رمضان العام الحالي؟
- أحــبــبــت دوري فـــي مسلسل 
»رســايــل« الــعــام الــمــاضــي وردود 
ــاح الـــعـــمـــل، مــع  ــول نـــجـ ــ الـــفـــعـــل حـ
الــفــنــانــة مــي عــز الــديــن، والــمــديــح 
ــــذي حــصــلــت عــلــيــه عـــن دوري،  الـ
وأفتخر بهذا العمل أنــه موجود 
ــيــــة، وفـــخـــورة  فــــي ســـيـــرتـــي الــــذاتــ

بتعاملي مع كل صناع هذا العمل، 
وتمنيت هــذا الــعــام، فكان عندي 
ــتــــذرت عــنــه لضيق  مــســلــســل واعــ
الوقت وسفري الكثير والمتتالي، 
وإن شـــاء الــلــه أعــــود قــريــبــا حين 

يسمح لي وقتي.

ــا مــوقــفــك مـــن الـــغـــنـــاء، ومــا  •مــ
خطواتك القادمة بشأنه؟

- »الغناء حبيبي«، لكن يحتاج 
إلى مزيد من التركيز من جانبي، 
ومــازلــت أبحث عــن األغنية التي 
أعـــود مــن خالها إلـــى جمهوري 
ــا بــتــقــديــم  ــمــ الــــــذي يــطــالــبــنــي دائــ

أغنيات جديدة.

• أنت متعددة المواهب.. لكن 
أي من التقديم والغناء والتمثيل 
تعتبرينه األقرب لديك في الوقت 

الحالي؟
ــعــــديــــد مــن  - لــــــــدّي بـــالـــفـــعـــل الــ
ــا، لــكــن  ــلـــهـ ــواهــــب وأحـــبـــهـــا كـ ــمــ الــ
ينقصني الوقت لتقديم كل ما لدّي 
مــن خــال األطــقــم المناسبة التي 
تــســاعــدنــي، فــأنــا أجـــد أطــقــمــا في 
التقديم والتمثيل جيدين، وأبحث 

عن أطقم جيدة في الغناء.

• مـــا مـــوقـــف الــمــســلــســل الـــذي 
ــه بــــاســــم »خـــــــراب  ــيـ ــلـ تــــعــــاقــــدت عـ
بــيــوت« عــن لعبة الــحــوت األزرق، 
وهل هناك جديد بشأنه.. وكذلك 
فيلمك المتوقف منذ فترة الفرعون 

المصري؟
- بالفعل اعتذرت عنه منذ فترة، 
النشغالي بأعمال أخرى وبسفري، 
ولــم أستطع الــدخــول لتصويره، 
ــر  ــرعـــون الـــمـــصـــري هـــو اآلخـ ــفـ والـ
ــم أعـــد مــوجــودة  اعـــتـــذرت عــنــه ولـ

بطاقمه منذ فترة طويلة.

ــنــــاك أعــــمــــال جـــديـــدة  • هــــل هــ
؟

ً
تنوين دخولها قريبا

ــن الــفــتــرة  ــحــــدث عــ - دعـــنـــي أتــ
ــيـــدة بــهــذا  ــأنــــا ســـعـ الـــمـــاضـــيـــة، فــ
العام، فبداية العام كنت منشغلة 
للغاية، وأشــكــر إدارة إم بــي سي 
على تفهمهم ظروف حياتي التي 
كانت تتطلب السفر كثيرا وعدم 
الوجود بمصر، لكن ما زلت أتمنى 
أن يكون 2019 عاما سعيدا مهنيا، 

وننتظر المزيد.

الحديث عن 
مشاركتي 

ببرنامج رامز 
الجالل مجرد 

»خبر«... 
وأتمنى له 

التوفيق

لم أتمكن من 
المشاركة في 
أعمال رمضان 

النشغالي 
المستمر 

طوال الفترة 
الماضية

رزان مغربي

أخبار النجوم

»بتستقوى« للخشاب تحقق 
مليون مشاهدة في »يوتيوب«

حــقــقــت أغــنــيــة »بــتــســتــقــوى« لــلــفــنــانــة ســمــيــة الــخــشــاب 
مليون مشاهدة على قناتها الخاصة في »يوتيوب«، والتي 
صورتها على طريقة الفيديو كليب، مــن إخـــراج جميل 
المغازي، تزامنا مع شهر المرأة، والذي تحارب من خاله 

العنف ضد المرأة.
وكانت سمية الخشاب زارت المجلس القومي للمرأة 
منذ أيام قليلة، واستقبلتها رئيسة المجلس وأعضاؤه 
بــتــرحــاب وتشجيع على فــكــرة مناهضتها ومحاربتها 
لظاهرة العنف ضد المرأة التي يناهضها المجلس في 
الكثير من حماته، وأغنية »بتستقوى« غناء وألحان سمية 
الخشاب، وكلمات هشام صادق، وإخراج جميل المغازي.

سمية الخشاب

محمد محيي يتعاون مع عنتر 
هالل في ألبومه الجديد

يــتــعــاون الــشــاعــر عنتر 
هـــال مــع الــمــطــرب محمد 
محيي في أغنية من ألبومه 
الجديد، من ألحان إيهاب 
عبدالواحد، وتوزيع محمد 
ــمـــل مــحــمــد  ــعـ الــــعــــشــــي، ويـ
محيي حاليا على اختيار 
أغاني األلبوم، ليتم طرحه 

في الفترة المقبلة.
وشارك هال مع محيي 
في أكثر من أغنية، أهمها 
»حـــبـــيـــنـــا جــــرحــــونــــا«، مــن 
ألبوم »أعاتبك« من ألحان 
محمد مــحــيــي، و»يــاريــت« 

من ألبوم »حبيت« عام 1991، ومن ألحان محيي أيضا.
يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي يحمل اسم »مظلوم«، 
وصور من خاله فيديو كليب يحمل اسم األلبوم، وكانت 
آخر أعمال محيي دويتو غنائي مع فريق »باك تيما«، من 
خال أغنية »الراوي«، كلمات الشاعر الغنائي ميدو زهير، 

وألحان أمير صاح، وتوزيع وليد ميمي.

محمد محيي

رزان مع الممثلتين نيللي ونور

القاهرة - محمد قدري

 الرقابة المصرية تعطل األعمال 
الفنية... ورئيسها يتهرب

● القاهرة – هيثم عسران
يــحــاول صناع األعــمــال الفنية احتواء 
 
ً
؛ تجنبا

ً
المشكات مع جهاز الرقابة وديا

لــلــتــصــعــيــد، وهــــو مـــا ال يــنــجــح فـــي كثير 
ــيـــان، مــمــا يــضــطــر صــنــاع بعض  مــن األحـ
األعمال إلى تسريب أخبار التعنت الرقابي 
لــلــصــحــافــة لــتــشــكــيــل جــبــهــة ضــغــط على 
الرقابة التي بات رئيسها يرفض اإلدالء 
ــــول األعـــمـــال   حـ

ً
ــرا ــيــ ــــأي تـــصـــريـــحـــات أخــ بـ

 دون إبـــــــداء أســـبـــاب 
ً
الــمــتــعــطــلــة رقــــابــــيــــا

واضحة.
آخر مواقف تعنت الرقابة كان في منح 
الــتــصــاريــح الــخــاصــة بــعــرض فيلم »ليلة 
رأس الــســنــة«، وهـــو الــفــيــلــم الــــذي حصل 
صناعه منذ الــعــام الــمــاضــي على إجــازة 
بــالــتــصــويــر حــيــث صـــور الــعــمــل بالكامل 
 في مدينة الغردقة، 

ً
داخل مصر وتحديدا

بينما ماطلت الرقابة في إجازته للعرض 
التجاري، رغم تسلم صناعه نسخة العمل 
 فــي الــعــرض خال 

ً
قبل عــدة أسابيع أمــا

الشهر الجاري.
ولم تشاهد الرقابة النسخة األخيرة من 
الفيلم حتى تمنحه الموافقة من عدمها، 
وهو ما دفع صناع العمل لتسريب الخبر 

 منع 
ً
للصحافة، ليخرج عبدالجليل نافيا

 أنه سيحصل على 
ً
 ومؤكدا

ً
الفيلم رقابيا

الموافقة خال أيام، وهو ما استغله صناع 
الفيلم إلطــاق الحملة الدعائية الخاصة 
به، السيما أن القانون يحذر إطاق حملة 
 دون الحصول على 

ً
دعائية لفيلم تجاريا

إجازة من الرقابة بالعرض.
واضطر صناع الفيلم أمام تأخر الرقابة 
إلــــى تــأجــيــل الـــعـــرض حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
وخاصة أن رئيس الرقابة لم يبرر التأخر 
بــالــمــوافــقــة عــلــى إجـــــازة الــفــيــلــم لــلــعــرض 
الــجــمــاهــيــري، مــع األخــــذ فــي االعــتــبــار أن 
 في ليلة رأس السنة 

ً
الفيلم يناقش أحداثا

عام 2009.
نــفــس الــمــوقــف كــــاد يــتــعــرض لـــه فيلم 
»الضيف« لهادي الباجوري، الذي حصل 
على إجازة الرقابة بالعرض قبل أقل من 
 
ً
يــومــيــن عــلــى مــوعــد طـــرح الفيلم تــجــاريــا
 بأن صناع 

ً
بالصاالت السينمائية، علما

الفيلم قدموا طلب الحصول على التصريح 
 
ً
من الرقابة قبل طرحه بنحو شهر تقريبا

لتجنب تأخر انطاق الدعاية.
ــة مـــع صـــنـــاع األعـــمـــال  ــابـ ــرقـ مــشــاكــل الـ
الدرامية لم تعد مقتصرة على تصاريح 
الــعــرض فــقــط، لكنها امــتــدت لــتــصــل إلــى 

األعمال التي سيتم تصويرها، فتأخرت 
الرقابة في منح الموافقة الرقابية لتصوير 
فيلم »كـــل ســنــة وانـــت طــيــب«، الـــذي يقوم 
بــبــطــولــتــه تــامــر حــســنــي وهـــو مـــا اضــطــر 
صناع الفيلم لتصوير مشاهد لبنان أوال، 
 في انتهاء تصاريح الرقابة، لكن هذا 

ً
أما

األمر لم يحدث حتى اآلن، مما دفع صناع 
العمل إلى إيقاف التصوير.

ــــت مـــحـــمـــد  ــســ ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وحـــــــــــــــــاول الــ
عبدالمعطي مؤلف الفيلم التواصل أكثر 
من مرة مع رئيس الرقابة، لكن محاوالته 
باءت بالفشل، وسط تأكيدات بأن العمل ال 
توجد عليه ماحظات فنية، لكن في الوقت 
نفسه لم يخرج تصريح رسمي بالموافقة، 
األمر الذي منع فريق العمل من التصوير 
بــشــكــل كــامــل، حــيــث يــمــكــن أن يتعرضوا 
لماحقة من الشرطة بسبب التصوير من 

دون تصريح.
نـــفـــس األمــــــر تـــكـــرر مــــع الـــفـــنـــانـــة غــــادة 
ــرة«،  عـــبـــدالـــرازق ومــســلــســلــهــا »حـــكـــايـــة مــ
الذي كان يفترض أن تخوض به السباق 
الرمضاني المقبل، حيث قام فريق العمل 
بتصوير عــدة أيــام في عــدد من المناطق 
دون تصاريح بسبب تأخر موافقة الرقابة 

على إجازة سيناريو العمل.

غادة عبدالرازق تامر حسني هادي الباجوري خالد عبدالجليل
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رزان مع حماقي وعصام 
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٢٠تسالي

كلمات متقاطعة

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

أفقي وعمودي.

sudoku

الحلول

sudoku

كلمات متقاطعة

كلمة السر

شركة
سوق
عملية
دوالر
بيع

إنتشار
زمن
في

سلسلة
بورصة

عقد
نحو
نطاق
أصول
مختبر

تطبيق
ملك
قرب

ــتـــعـــددة كلمة السر:  ــي اســــــــم  شــــركــــة مـ ــ ــ مـــــن 10 أحــــــــرف وهـ
الجنسيات كندية، تشتهر بتقديم القهوة.

تيم هورتونز
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162457983
853961472
974832615
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629178354
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387596241

:
ً
أفقيا

1 - )............. ى ( شجرة في الجنة. 
2 - أحد الكواكب – متشابهان. 

3 - ندر )م( – حروف متشابهة – سهل. 
4 - من الشهور الميالدية. 
5 - رئيس أميركي أسبق. 

6 - شجاع )م( – ضمير المتكلم. 
7 - نغمة موسيقية – قصد. 

8 - للتفسير – بطل العالم في رياضة 
الكيك بوكس عام 2010. 

9 - حامل الشراع – يتبع. 
10 - فيلم ليسرا ونور الشريف ومنى 

زكي. 

 :
ً
عموديا

1 - استجوبوه – تالف. 
2 - حاكى )م( – كتاب السيرة الذاتية 

لطه حسين. 
3 - أصلح – ناقوس – ثلثا )برأ(. 

4 - حطم – للنداء – مقياس للمسافات. 

5 - أكمل – تظهر. 
6 - تجدها فــي )الــمــرمــر( – مفضل عن 

مثيله. 
7 - بحر )م( – للتخيير – سائل الحياة 

)م(. 
8 - عاصمة بيرو – حيوان ضخم. 

9 - جمهورية عاصمتها تايبي. 
10 - ذل – الجمع من »الجنة« )الجنات(. 
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الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

الثور
20 أبريل - 20 مايو

: انــتــبــه الــــى عــــدم الـــتـــعـــاون مـــع أشـــخـــاص ال 
ً
مــهــنــيــا

يستحقون ثقتك.
: تشتاق إلى الحبيب بعدما ابتعد عنك وبّت 

ً
عاطفيا

 .
ً
ال تراه إال نادرا

 
ّ
 مع أصدقائك وال تكذب، ألن

ً
: كن صريحا

ً
اجتماعيا

حبل الكذب قصير.
رقم الحظ: 11.

 لم تحصل على 
ً
 ممتازا

ً
 مهنيا

ً
: تتلقى عرضا

ً
مهنيا

مثيل له منذ سنوات. 
ــور كــلــهــا تــســيــر  ــ ــ : فـــجـــأة تــشــعــر أن األمـ

ً
عـــاطـــفـــيـــا

لمصلحتك مع الشريك وتحقق كل أمنياتك.
: ال تــدع طيبتك تلعب ضـــدك، فبعض 

ً
اجتماعيا

األشخاص ال يستحقون الشفقة.
رقم الحظ: 18.

: األزمــــات المهنية كــثــيــرة، ولكنك قـــادر على 
ً
مهنيا

ها بسهولة فائقة.
ّ
حل

: لَم ال تفّكر بقضاء بعض الوقت من الراحة 
ً
عاطفيا

واالستجمام مع الشريك؟
: ُعد إلى ُممارسة التمارين الرياضية، فهي 

ً
اجتماعيا

ترفع من معنوياتك.
رقم الحظ: 25.

ت 
ّ
: حاول التركيز على عملك، فذهنك مشت

ً
مهنيا

على أكثر من قضية هذه الفترة. 
: ال تدع الجرح العاطفي يبعدك عن إمكان 

ً
عاطفيا

الوقوع في حب ثاٍن.
: »تفاءل بالخير تجده«، مقولة تنفع في 

ً
اجتماعيا

معظم األحيان فاعتمدها. 
رقم الحظ: 2.

: ترزح تحت ضغوط العمل، ولكن ال تقلق، فما 
ً
مهنيا

من شّدة إال بعدها فرج. 
: ثــق بشريك العمر وال تكثر مــن األسئلة، 

ً
عاطفيا

.
ً
ألنه يحبك فعال

: كي تتمّكن من مواجهة الظروف العصيبة 
ً
اجتماعيا

 من الراحة.
ً
عليك أن تؤّمن لجسمك قسطا

رقم الحظ: 9.

 في عملك، حاول إبداء الرأي 
ً
: ال تكن مسّيرا

ً
مهنيا

.
ً
مهما بدا األمر صعبا

: تلتقي بشخٍص يثير إعجابك، وقد تتطّور 
ً
عاطفيا

المشاعر الى أمر جدّي.
: أضــف إلــى حياتك بعض الــمــرح عبر 

ً
اجتماعيا

ممارسة هواياتك المفضلة.
رقم الحظ: 16.

غامر ِمــن دون دراســة الوضع أواًل، وإال 
ُ
: ال ت

ً
مهنيا

قد تخسر الكثير.
: ال تصِغ الى الثرثرات، فالبعض حسود وال 

ً
عاطفيا

يريد لك الخير مع الشريك. 
: صــديــق يطلب مــنــك الــمــســاعــدة وتــهــّب 

ً
اجــتــمــاعــيــا

.
ً
لمساعدته مضطرا

رقم الحظ: 5.

ــن الـــكـــالم،   أفـــضـــل مــ
ً
ــا ــيــــانــ : الـــســـكـــوت أحــ

ً
مـــهـــنـــيـــا

 حين يوقعك في المشاكل.
ً
خصوصا

ــه 
ّ
ر حين تــكــون مــع الــشــريــك، ألن

ّ
: ال تتوت

ً
عاطفيا

يعلم ماذا يفعل.
ل رأيك من دون نبرة التحدي وبهدوء، 

ُ
: ق

ً
اجتماعيا

كي تحصل على ما تريد بشكٍل أسرع. 
رقم الحظ: 13.

: تــتــراكــم عليك المستحقات والــمــشــاكــل في 
ً
مهنيا

العمل وتشعر أنك مرهق.  
: وحده الحبيب يبعدك عن الروتين اليومي 

ً
عاطفيا

ومشاكله.
: تتلقى أكثر من دعــوة تلبيها وتتعرف 

ً
اجتماعيا

على شبكة من األصدقاء الجدد. 
رقم الحظ: 55.

: أنـــت متطلب زيــــادة عــن الـــلـــزوم. القناعة 
ً
مــهــنــيــا

  .
ً
 أحيانا

ٌ
كنز

: ال تدع أنانيتك تتحكم بك، فأنت بحاجة 
ً
عاطفيا

الى شريك مهما تكّبرت.
: ال تثق بكل األشخاص، فالبعض كذاب 

ً
اجتماعيا

ويحاول استغاللك بشتى الطرق.
رقم الحظ: 10.

 منقطع النظير بعد عــذاب 
ً
: تحقق نــجــاحــا

ً
مهنيا

طويل وتثير الحسد.
: أكــثــر مـــن طــــرف يــســعــى لــنــيــل اهــتــمــامــك، 

ً
عــاطــفــيــا

ولكنك تتكّبر.
: تفاصيل كثيرة تغيب عن بالك عند لقائك 

ً
اجتماعيا

األقارب، مما يؤدي الى سوء تفاهم. 
رقم الحظ: 11.
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 قبل اإلقـــدام على مشروٍع 
ً
: ال تفكر كثيرا

ً
مهنيا

 الحظ سيحالفك.
ّ
تعتزم تنفيذه، ألن

 لــالهــتــمــام 
ً
ــا ــيــ ــافــ  إضــ

ً
: خـــّصـــص وقــــتــــا

ً
ــا ــيـ ــفـ ــاطـ عـ

بالشريك، وال تترّدد في مساعدته إن احتاج لذلك.
: تشارك في المناسبات االجتماعية 

ً
اجتماعيا

ألنك تريد االبتعاد عن الملل. 
رقم الحظ: 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 س د ر هـ ا ل م ن ت هـ
2 ا ل م ش ت ر ي ا ا
3 ل ق م م م ل ي ن
4 و ج م ا ي و
5 هـ ا ر ي ت ر و م ا ن
6 ل س ا ب ا ن ا
7 ف ا ي م م ن
8 ا ي م ح م د ف ر ج
9 س ا ر ي ي ل ي ل

10 د م ا ل غ ز ا ل ا





● محمد جمعة
عـــقـــد عـــمـــيـــد الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي 
لــلــفــنــون الــمــوســيــقــيــة د. رشــيــد 
 مساء 

ً
 صحافيا

ً
البغيلي مؤتمرا

أمــس األول للكشف عن تفاصيل 
ــمـــر  الـــــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة مــــــن مـــؤتـ
ومــهــرجــان الــكــويــت الــمــوســيــقــي، 
الـــذي يــقــام برعاية وزيـــر التربية 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي د. حــامــد  ــ وزيـ
العازمي، في الفترة بين 23 و25 
الجاري على خشبة مسرح أحمد 
بـــاقـــر، وحـــضـــره د. خــالــد الــقــاف 
رئيس اللجنة الثقافية ود. فراس 
التتان المشرف العام على الفرق 
الــمــوســيــقــيــة بــالــمــعــهــد وعــمــيــد 
المعهد السابق د. محمد الديهان 
ولفيف من أعضاء هيئة التدريس 
بالمعهد، بينما أدار الحوار الزميل 

مفرح الشمري.
وفي مستهل المؤتمر، أعرب د. 
البغيلي عن جزيل الشكر للوزير 
العازمي على رعايته هذا الحدث 
 على الــدور 

ً
الفني الــمــهــم، تــأكــيــدا

الثقافي للكويت السيما مهرجان 
الكويت الموسيقي الذي تترسخ 

 بعد عام.
ً
خطاه عاما

وقال د. البغيلي، إن المهرجان 
 مـــن الــتــنــوع، 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــدرا ــ "يــحــمــل قـ

ــه مــن  ــ ــر لــ ــيـ ــتـــحـــضـ واســـــتـــــغـــــرق الـ
أعضاء هيئة التدريس واإلداريين 
 ،

ً
 طــويــا

ً
والــطــاب بالمعهد وقــتــا

ويشهد اليوم األول من المهرجان 
حفل االفتتاح لفرقة المعهد العالي 
لـــلـــفـــنـــون الـــمـــوســـيـــقـــيـــة الــمــكــونــة 
ــذة الــمــعــهــد إلــــى جــانــب  ــاتـ مـــن أسـ
طــلــبــتــهــم، إذ يــتــعــاونــون لتقديم 
ــال  ــمــ ــــن األعــ ــيـــزة مـ ــمـ مـــجـــمـــوعـــة مـ

الموسيقية الكويتية.

التكريم 

وذكــــر أن الــمــهــرجــان يــحــرص 
على تكريم شخصية كويتية لها 
ــارز فــي مــجــال الموسيقى  دور بـ
وتـــــأثـــــيـــــر واضــــــــــح فــــــي الــــوســــط 
الفني، "وســوف نكرم في الــدورة 
الثالثة الــفــنــان الــقــديــر مصطفى 

 لـــمـــا قــــدمــــه عــلــى 
ً
ــرا ــقــــديــ أحــــمــــد تــ

مدار سنوات من مسيرته الفنية، 
بينما يشهد اليوم الثاني معرض 
الوسائل التعليمية الموسيقية، 
ــــدور  ــــذي يــتــضــح مــــن خـــالـــه الـ الــ
ــمــــي لــلــمــعــهــد،  الـــتـــربـــوي األكــــاديــ
 
ً
 تربويا

ً
 أكاديميا

ً
الذي يعد سبقا

فـــي الــكــويــت، وهـــو نــتــاج جــهــود 
أبــنــاء المعهد مــن الــطــاب، ويلي 
الـــــمـــــعـــــرض نـــــــــــــدوات لـــمـــنـــاقـــشـــة 
األبحاث العلمية بهدف االطاع 
على الرؤى الموسيقية المعاصرة 
واالتجاهات الحديثة في العلوم 
الموسيقية ويــعــد فــرصــة طيبة 
لــلــبــاحــثــيــن والــمــهــتــمــيــن لــتــبــادل 

أفكارهم ووجهات نظرهم". 
ــيـــن الــبــغــيــلــي أن فــعــالــيــات  وبـ
ــويــــت  ــكــ ــر ومــــــهــــــرجــــــان الــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
الموسيقي تختتم بـ "األوركسترا 
اإلنسانية السيمفونية" التي تعد 
بمنزلة إحـــدى أهــم أذرع المعهد 
العالي للفنون الموسيقية، وهي 
إضــافــة جــديــدة إلـــى جــانــب فرقة 
المعهد، التي وضع لبنتها األولى 

الموسيقار الراحل أحمد باقي مع 
فرقة الحجرة للطلبة".

وأكد أن تدشين أول أوركسترا 
كويتية سيمفونية تمثل مفاجأة 
المهرجان هذا العام، و"التجهيز 
 
ً
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة اســـتـــغـــرق وقـــتـــا
 مضنية لتظهر 

ً
 وجــهــودا

ً
طــويــا

إلــى النور األوركسترا اإلنسانية 
المعنية بتقديم روائــع المؤلفين 
العالميين وال يخفى على أحد أن 
أوركسترا بهذا الحجم هي مشروع 
دولة، لكن بفضل جهود العاملين 
في المعهد نسعى ألن يحدث هذا 
 إلى 

ً
" الفتا

ً
المشروع صدى طيبا

أن تسمية "األوركسترا اإلنسانية 
ــاء مــن وحـــي ما  الــســيــمــفــونــيــة" جـ
لقبت به الكويت وأميرها المفدى.

صبغة عربية 

ــار عــمــيــد الــمــعــهــد إلـــى أن  ــ وأشـ
إدارة المعهد تطمح ألن يكتسي 
ــهـــرجـــان بــصــبــغــة عـــربـــيـــة ثــم  ــمـ الـ

.
ً
عالمية مستقبا

 عــلــى ســــؤال لـــ"الــجــريــدة" 
ً
وردا

حول قوام األوركسترا اإلنسانية 
الــســيــمــفــونــيــة، أوضــــــح أن "دول 

المنطقة في الوقت الحالي بدأت 
تعي أهمية الثقافة وضـــرورة أن 
تنشئ أوركسترا تقدم الموسيقى 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــذلـــك ذكــــــرت أن هـــذه 
ــرا هـــي مـــشـــروع دولــــة،  ــتـ األوركـــسـ
ــكــــن الــــكــــويــــت تـــتـــمـــيـــز بــــوجــــود  لــ
ــاٍل لــلــفــنــون الموسيقية  مــعــهــد عــ
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات قــــدم الــعــديــد 
مــن الــمــخــرجــات لــلــســاحــة الفنية 
المحلية والخليجية ومــا يملكه 
الــــمــــعــــهــــد مــــــن كـــــــــــوادر مـــحـــتـــرفـــة 
شجعتنا على اإلقــــدام على هذه 
ــود دعـــم  ــ ــــدم وجــ ــم عـ ــ الـــخـــطـــوة رغـ
حـــقـــيـــقـــي مــتــســلــحــيــن بـــأســـاتـــذة 
المعهد والطاب وهو تحّد كبير 
أصررنا عليه وســوف تشاهدون 
النتيجة فــي 25 الــجــاري بقيادة 
مايسترو ألماني أعرب عن انبهاره 
بمستوى أعضاء األوركسترا وأكد 

أننا سننافس دول المنطقة. 
بـــــــــــدوره قـــــــال د. الــــــقــــــاف، إن 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــر يـــشـــهـــد الـ ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ
الـــفـــعـــالـــيـــات بـــمـــشـــاركـــة أســــاتــــذة 
مــن دول عــربــيــة عـــدة الســيــمــا في 
ــنـــدوات العلمية الــتــي تــبــدأ مع  الـ
ــام الــمــهــرجــان بمشاركة  ثــانــي أيــ
عميد كلية تربية نوعية بجامعة 

عين شمس د. أماني حنفي بندوة 
تحت عنوان "القدرات الموسيقية 
الفائقة لدى المكفوفين"  تعقبها 
نـــــدوة د. هــيــثــم ســكــريــة بــعــنــوان 
"رؤية جديدة للموسيقى العربية"، 
ويــــخــــتــــتــــم د. رشـــــيـــــد الـــبـــغـــيـــلـــي 
اليوم بندوة "دراســة مقارنة بين 
الخطط الدراسية لبعض الكليات 
والــمــعــاهــد المتخصصة للوطن 

العربي".
ــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال د. الــتــتــان  مــ
عـــن فــــرق الــمــعــهــد الــمــشــاركــة في 

المهرجان، إن
ــة الـــمـــعـــهـــد لــلــمــوســيــقــى  ــ ــرقـ ــ "فـ
العربية تهتم بالجانب الشرقي 
والــتــراث الكويتي وســوف تحيي 
حفل االفتتاح، في حين تحتضن 
فرقة الحجرة محبي الموسيقى 
الغربية وتــضــم أســاتــذة المعهد 
والــطــاب، وسيكون لهم حضور 
ــــوف يشهد  فــــي الـــمـــهـــرجـــان، وســ
ــة الــفــرقــتــيــن  ــاركـ الـــمـــهـــرجـــان مـــشـ
ــام الــــذي  ــتـ إلـــــى جـــانـــب حـــفـــل الـــخـ
تتصدى له "األوركسترا اإلنسانية 
الــســيــمــفــونــيــة" وأكــــــد الـــتـــتـــان أن 

األوركسترا أنشئت كي تستمر.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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فضة المعيلي

رفعت النجمة التركية ميرفي 
بولغور دعوى قضائية ضد 
شركة "أصان" التركية. بعد 

أن رفضت الشركة منحها 
حقوقها املادية عن آخر 

حلقتني في مسلسلها األخير 
"العاصفة التي بداخلي" الذي 

توقف عند الحلقة السادسة 
منه، بسبب عدم نجاحه.

في البداية، طالبت ميرفي 
بحقوقها من القائمني 

على الشركة وديًا، لكنهم 
لم يستجيبوا ملطالبها، 

فاضطرت للجوء إلى القضاء. 
بدورها طلبت املحكمة 

من خبير معتمد مشاهدة 
الحلقتني للتأكد من تصوير 

ميرفي مشاهدها فيهما 
إلثبات حقها بأجرها املالي 

عنهما، الذي يبلغ حوالي 14 
ألف دوالر أميركي.

يذكر أن ميرفي بولغور هي 
ممثلة تركية ولدت في 19 
سبتمبر 1987 إسطنبول، 
تركيا، اشتهرت في عملها 
بدور السلطانة "نوربانو" 

في "حريم السلطان" الجزء 
الرابع.

نشرت النجمة سلمى حايك 
صورة جديدة لها برفقة 
النجم األميركي الشهير 

ريان رينولدز، على حسابها 
الشخصي بموقع التواصل 

االجتماعي "إنستغرام"، 
وذلك من كواليس تصوير 

الجزء الثاني من فيلم األكشن 
 THE" والكوميديا الشهير

 "HITMAN'S BODYGUARD
الذي سيعرض عام 2020.

وكانت أحداث الجزء األول 
من الفيلم تدور حول أفضل 
حارس شخصي في العالم، 

الذي يتم تكليفه حراسة 
قاتل محترف مطلوب لإلدالء 
بشهادته أمام محكمة العدل 

الدولية، وهنا على اإلثنني أن 
ينحيا خافاتهما جانبًا، وأن 

يعما معًا من أجل الوصول 
إلى املحكمة في الوقت 

املحدد. ويشارك في بطولة 
الفيلم كل من النجوم ريان 

رينولدز وصامويل جاكسون 
وجار أولدمان وسلمى حايك 
وسام هزلدين وإلودي يونغ 
وخواكيم دي أمليدا وجوزفني 

دي البوم وغيرهم.

نشرت شركة ديزني 
للرسوم املتحركة بوسترًا 
جديدًا للنسخة الواقعية 

لفيلم الايف أكشن القادم 
"DUMBO"، استعدادًا لطرحه 
في صاالت السينما العاملية 

29 الجاري.
ومن املعروف أن الفيلم 

مستوحى من آخر سابق 
يحمل االسم نفسه، تم 

إنتاجه عام 1941، وتدور 
قصته حول هولت فارير 
نجم سيرك سابق تنقلب 

حياته رأسًا على عقب بعدما 
يعود من الحرب، إذ يقوم 

مالك السيرك ماكس ميديسي 
باختياره لرعاية فيل حديث 
الوالدة ضخم األذنني بشكل 
مبالغ فيه إلى درجة تجعله 

أضحوكة للعديدين، وبينما 
يتأثر ربح السيرك بقصة 

أذني الفيل "دامبو"، يكتشف 
أطفال هولت أن دامبو لديه 

القدرة على الطيران، وهو 
األمر الذي يتغير بعده كل 

شيء.
ويشارك في بطولة الفيلم 
كل من النجوم إيفا غرين، 

ومايكل كيتون، وكولن 
فاريل، وداني ديفيتو، 

وديوبيا أوبارا، وشارون 
روني، وروشان سيث، 

ولوسي ديفيتو، وآالن أركني.

خبريات

ميرفي بولغور ترفع دعوى
قضائية ضد »أصالن«

سلمى حايك تنشر صور 
كواليس فيلمها الجديد

ديزني تطلق بوستر النسخة 
»Dumbo« الحية من

فرقة »مسار إجباري« مشهد من »الصقر«لقطة من »صالح يعود«

 القاف والتتان في المؤتمر
ً
البغيلي متوسطا

جاسم الغيث

»البا« تحتفل باليوم العالمي للمسرح باستضافة الفرق
 يستمر 4 أيام برعاية المجلس الوطني للثقافة

ً
األكاديمية تنظم مهرجانا

تنظم »البا« مهرجان »اليوم 
العالمي للمسرح«، الذي 

ينطلق 27 الجاري ويستمر 
حتى 30 منه.

بـــرعـــايـــة الــمــجــلــس الــوطــنــي 
للثقافة والفنون واآلداب، تنظم 
أكاديمية لوياك للفنون األدائية 
ــا لـــاحـــتـــفـــال  ــانــ ــهــــرجــ "البــــــــــا" مــ
بــالــيــوم الــعــالــمــي لــلــمــســرح عن 
طريق استضافة مجموعة من 
الفرق المسرحية، وتقام جميع 

العروض الساعة 7.30 مساء. 
وتنطلق الفعاليات األربعاء 
27 الـــجـــاري بــعــرض مسرحية 
"الصقر"، وهي عن سيرة الراحل 
صقر الرشود، ومن تأليف عاء 
الجابر وإخراج د. حسين الحكم، 
وتقدمها فرقة المعهد العالي 
للفنون المسرحية، في المدرسة 

القبلية. 
أما في 28 مارس فستعرض 
مسرحية "صالح يعود"، وتدور 
فـــكـــرة الــمــســرحــيــة حــــول تغلب 
مــبــدأ األنــانــيــة وحـــب السيطرة 

والنفوذ وقمع أفــكــار اآلخــريــن، 
وهي من إخراج عيسى الحمر، 
وتـــألـــيـــف د. نــــاديــــة الـــقـــنـــاعـــي، 
وتقدمها فرقة المسرح العربي 
عـــلـــى مـــســـرح مــتــحــف الــكــويــت 

الوطني. 
وتــــــــــتــــــــــواصــــــــــل فــــــعــــــالــــــيــــــات 
االحــتــفــالــيــة بــعــرض مسرحية 
"جومانجي"، التي تقدمها فرقة 
مسرح السام لإلنتاج الفني في 
29 الجاري على مسرح متحف 
ــــي. ويــخــتــتــم  ــنـ ــ ــــوطـ الــــكــــويــــت الـ
المهرجان فعالياته بتاريخ 30 
مارس بمسرحية "القرد كثيف 
الشعر" للكاتب األميركي أوجين 

أونيل.
وتدور قصة المسرحية حول 
المجتمع الرأسمالي وظلمه في 
مواجهة طبقة الكادحين، وهي 
من إعداد سعيد محمد، وإخراج 

إســــام ســعــيــد، وتــقــدمــهــا فــرقــة 
جــالــبــوت لــإلنــتــاج الــفــنــي على 
مسرح متحف الكويت الوطني. 
يــذكــر أن جـــريـــدة "الــجــريــدة" 
راع إعامي، والمعروف أن "البا" 
تــحــرص دائـــمـــا عــلــى االحــتــفــال 
بجميع األيــام العالمية الفنية، 
وتـــقـــدم مــخــتــلــف الــمــهــرجــانــات 
في شتى المجاالت الفنية التي 
مــن ضمنها الــمــســرح، وفــي كل 
ــام تــحــتــفــل "البـــــــا" بــمــنــاســبــة  ــ عـ
ــالـــمـــي،  ــمــــســــرح الـــعـ ــي يــــــوم الــ ــ فـ
وتــخــتــار شخصية تــكــرمــهــا أو 
تحيي ذكراها، والمميز في هذا 
العام أن "البا" نظمت مهرجانا 
أطلقت عليه مهرجان المسرح 
الـــعـــالـــمـــي، وبـــــــدأت مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــشــهــر بــمــجــمــوعــة مـــن الـــورش 
الــمــســرحــيــة، اســتــضــافــت فيها 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــمـــســـرحـــيـــيـــن 

والفنانين من الكويت، وأيضا 
ــلـــبـــة  عــــالــــمــــيــــيــــن لــــــتــــــدريــــــب طـ

األكاديمية.

»مسار إجباري«

مــن جــانــب آخــــر، أحــيــت فرقة 
"مسار إجباري" المصرية حفا 
غنائيا ضمن فعاليات مهرجان 
ــــذي تنظمه  الــشــبــاب الــعــربــي الـ
أكاديمية لــويــاك للفنون "البــا"، 
بالتعاون مع حديقة الشهيد، في 
مــســرح الحديقة، والقـــى تفاعا 

كبيرا من الجمهور.
وخــال الحفل، قدمت الفرقة 
مجموعة مــن األغــانــي الخاصة 
التي اشتهرت بها، مثل: زيك أنا، 
والوداع، وشيروفوييا، ومطلوب 
ــا، مــخــتــتــمــيــن  ــرهــ ــيــ ــيـــب، وغــ ــبـ حـ
الحفل بأوبريت "الليلة الكبيرة".

ــل، أن  ــ ــفـ ــ ــــحـ ــز فــــــي الـ ــيــ ــمــ ــمــ والــ
ـــــل حـــــالـــــة مــن  الــــجــــمــــهــــور شـــــكَّ
الــتــجــاوب والــتــفــاعــل مــع أشهر 
األغـــانـــي الــتــي قــدمــتــهــا الــفــرقــة، 
فــــكــــان يـــغـــنـــي ويـــصـــفـــق بــشــكــل 
حــار. كما تميزت الفرقة بخفة 
الـــظـــل، حــيــث أشــعــلــوا الــمــســرح 
ــم مــع  ــهــ ــلــ ــاعــ ــفــ ــم وتــ ــهــ ــاتــ ــركــ ــحــ بــ

إيقاعات الموسيقى.
رت  وعلى هامش الحفل، عبَّ
ــار إجـــــــبـــــــاري" عــن  ــ ــســ ــ ــة "مــ ــ ــرقـ ــ فـ
سعادتها، لوجودها في الكويت 
للمرة الثانية، وقــال أعضاؤها 
إنــــهــــم فـــوجـــئـــوا بــــهــــذا الــحــشــد 
الغفير، فعندما زاروا الكويت 
لــلــمــرة األولــــى، ضــمــن فعاليات 
مهرجان القرين الثقافي 2011، 
شـــعـــروا بـــســـعـــادة غــــامــــرة، لكن 
"هــذه المرة أتــى جمهور عربي 
بكل طــوائــفــه وفــئــاتــه، ليستمع 

إلينا، ويشاركنا لحظات الفرح 
والــبــهــجــة، فــالــتــرحــاب جـــاء من 
ــشــــيء جــعــلــنــا  ــلـــب، وهــــــذا الــ ــقـ الـ
ــة والــطــمــأنــيــنــة  نــشــعــر بـــالـــراحـ

والتفاعل المتبادل".
وحـــــــــــــول مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم فـــي 
مهرجان الشباب العربي، أفادت 
ــار إجـــــبـــــاري" بـــأنـــهـــا أتـــت  ــســ "مــ
لتحتفل مع جمهورها الخليجي 
والعربي بإطاق ألبومها الثالث 
في مسيرتها الغنائية الممتدة 
لنحو 6 سنوات، ويضم األلبوم 
10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل 
مــنــهــا بــفــيــديــو كــلــيــب مــصــور، 
كما تحمل كل أغنية شخصية 
موسيقية مغايرة عن "ستايل" 
الفرقة المعتاد خال ألبوميها 
الماضيين؛ "تقع وتقوم" و"اقرأ 

الخبر".

البغيلي: »الكويت الموسيقي« يكرم الفنان مصطفى أحمد
الدورة الثالثة تقام من 23 إلى 25 الجاري برعاية العازمي

كشف عميد المعهد العالي 
للموسيقى د. رشيد البغيلي 

عن تكريم الفنان مصطفى 
أحمد في "مؤتمر ومهرجان 

الكويت الموسيقي". 

 لمعهد الموسيقى
ً
أحمد: شكرا

أعرب الفنان القدير مصطفى أحمد عن اعتزازه 
وتــقــديــره لتكريمه فــي ليلة افــتــتــاح المهرجان، 
 بــهــذا الــجــانــب دور وجــهــود عميد معهد 

ً
مثمنا

الموسيقى د. رشيد البغيلي باستذكار من كان 
لــهــم بــصــمــات فــي الــســاحــة الــغــنــائــيــة الــكــويــتــيــة، 
وإقامة هــذا الحدث الثقافي، الــذي يتضمن عدة 
فــعــالــيــات وأنــشــطــة تــســاهــم فـــي دعــــم وتشجيع 
وصقل مواهب وقدرات أبنائنا الطاب والطالبات.

وقـــال أحــمــد فــي تصريح صحافي بمناسبة 
االحــتــفــاء بـــه فـــي الــمــهــرجــان، إن تــكــريــم الــفــنــان 
في حياته يشعره بــوجــوده ويمنحه جرعة من 
 عن سعادته 

ً
التشجيع لمواصلة العطاء، معبرا

في الوقت نفسه بتكريم زمائه من رواد األغنية 
الكويتية سواء من الدولة أو من قبل المؤسسات 

األكاديمية.
مصطفى أحمد

مروة محمد تنتهي من تصوير »يال نسوق«
تتعاون للمرة الثانية مع صادق الصباح

انــتــهــت الــنــجــمــة الــســعــوديــة مــــروة مــحــمــد مـــن تــصــويــر 
مسلسلها الــجــديــد )يـــا نـــســـوق(، والــــذي تــــؤدي فــيــه دور 
البطولة المطلقة، وتتعاون من خاله مع المنتج صادق 

الصباح.
وفــي تصريحات لها، كشفت مــروة عن شكل العمل 
ــوادره، مشيرة إلــى أنــه مــن إخـــراج المصري أحمد  وكــ
شفيق. وعــن تفاصيل القصة، قالت إنها تــدور حول 

دعوة المرأة السعودية لقيادة السيارة، بعد صدور 
قرار في المملكة يجيز للنساء ذلك.

ووصــفــت العمل بــأنــه استكمال لمشروع "عمشة 
رة عن  بنت عماش"، الذي أطلقته قبل 11 سنة، معبِّ
سعادتها، لــكــون المنتج أصــر على أن تــكــون هي 

البطلة في العمل، كونها صاحبة فكرته.
وعن التجربة مع الصباح، قالت إنها الثانية، 

بعد نجاح مسلسل "عمشة بنت عماش"، الذي 
طالبت فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ويشارك في العمل مريم الغامدي ونيرمين 
مــحــســن وســـــارة الــيــافــعــي وإبـــراهـــيـــم حــجــاج 
والطفل محمد الحربي. ُيشار إلى أن المسلسل 
سيعرض على شاشة "SBC"، وهو من األعمال 

الحداثية في الدراما السعودية.

ر عن »األشكال األدبية« 
َ
جاسم الغيث حاض

ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان »عدسة 4«
● فادي عبدالله

ــقـــد األدبـــــي  ــنـ ــاذ الـــــدرامـــــا والـ ــتــ م أســ قــــــدَّ
والــمــســرحــي فــي المعهد الــعــالــي للفنون 
الــمــســرحــيــة د. جــاســم الــغــيــث، مــحــاضــرة 
ــة  ــدســ ــــوان "األشــــــــكــــــــال األدبـــــــيـــــــة وعــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
الكاميرا الدرامية"، أمس األول، في مسرح 
عــبــدالــحــســيــن عـــبـــدالـــرضـــا، وذلـــــك ضمن 
فعاليات الــيــوم الثاني لمهرجان "عدسة 
4"، الـــذي تقيمه الهيئة الــعــامــة للشباب، 
لارتقاء بثقافة الشباب الكويتي، وإضافة 
الـــمـــعـــارف والـــحـــقـــول الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 
والفنية المتنوعة لتأسيس وعيه واالرتقاء 

بذوقه.
وتناول د. الغيث أربعة محاور رئيسة 
فـــي مــحــاضــرتــه، هــــي: الــمــنــابــع الــدرامــيــة 
لعدسة الكاميرا التلفزيونية والسينمائية، 
مــنــاســبــة أفــكــار الــتــكــويــن األدبــــي ألهـــداف 
المخرج التلفزيوني والسينمائي، الدقة 
التاريخية فــي إنــتــاج العمل التلفزيوني 
ــتــــمــــاعــــي  والــــســــيــــنــــمــــائــــي، والـــــــــــــدور االجــ

واإلنساني لعدسة الكاميرا الدرامية.
وتــــــحــــــدث عــــــن أهــــمــــيــــة وجــــــــــود فـــكـــرة 
أساسية في بداية أي عمل أدبــي أو فني، 

تحمل في ذاتها طبيعة ومسارات العمل 
األدبــــي أو الــفــنــي الــــذي يــمــكــن أن يتحول 
عــن طريق أشــكــال السيناريو المعاصرة 
إلى أعمال درامية مؤثرة. وأكــد أنه يجب 
ــــواء كــان  أن يـــكـــون لــلــفــنــان أو األديــــــب، سـ
كــاتــبــا أو مــخــرجــا أو مــصــورا تلفزيونيا 
أو فــوتــوغــرافــيــا، مــوقــف فــي هـــذه الحياة 
يستمد منه قيمه ومبادئه التي يضفيها 

على المنتج اإلبداعي.
وشدد د. الغيث على ضرورة "االبتعاد 
عـــن الــتــقــلــيــد األعـــمـــى لــأعــمــال واألشـــكـــال 
المستوردة التي تشوه مجتمعاتنا، وال 

تحاكي طبيعتها وحقيقتها وواقعها".
وفي اليوم ذاته، ُعرضت 8 أفام كويتية 
قصيرة لـ 8 مخرجين كويتيين تم إنتاجها 
تحت مظلة هيئة الشباب، التي تسعى إلى 
تحويل اإلبداعات الشبابية إلى صناعات 
ب عليها المخرج أحمد الخلف 

َّ
محلية، وعق

ود. علي العرادة وسعود الرمح.
الـــمـــهـــرجـــان يـــهـــدف إلـــــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة 
صحية ينمو من خالها مجتمع اإلنتاج 
ــيـــر الـــفـــرص  ــدى الـــشـــبـــاب، وتـــوفـ ــ الـــفـــنـــي لـ
الــمــنــاســبــة للمبدعين، وتــطــويــر وتأهيل 
مروة محمدودعم مجتمع الفنون واإلبداع في الكويت.



قال مبعوث األمم املتحدة الخاص 
إلى ليبيا غسان سالمة، أمس، إن 

املنظمة الدولية ستعقد مؤتمرًا في 
مدينة غدامس الليبية في الفترة 
من 14 إلى 16 أبريل املقبل لبحث 

حل الصراع. وأضاف سالمة، خالل 
مؤتمر في العاصمة طرابلس، 

أنه يأمل أن يكون املؤتمر فرصة 
جديدة الستقرار ليبيا الغارقة في 

الفوضى والنزاعات.

انتقد عسكر زعيل، عضو وفد 
الحكومة اليمنية، املعترف بها 

دوليًا، أمس، تصريحات املبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم 

املتحدة مارتن غريفيث، فيما 
يتعلق بتنفيذ املرحلة األولى 
إلعادة االنتشار في محافظة 

الحديدة، غربي اليمن. وقال زعيل، 
عبر "تويتر": "غريفيث وفريقه 
والجنرال مايكل لوليسجارد 
وفريقه، أنتم كمن يحرث في 

البحر، ما أسميتموه باألمس 
تقدما ملموسا في تنفيذ 

االتفاق بعد لقاء محمد الحوثي 
أصبح سرابا في ميزان ااٍلرهاب 

الحوثي، يقول املتمردون إنهم لن 
يستسلموا". 

ذكرت منظمة العفو الدولية، أمس، 
أن الجيش األميركي قتل 14 مدنيًا 

خالل خمس غارات جوية ضد 
جماعة "الشباب" اإلرهابية في 
الصومال في األشهر األخيرة.

وأضافت املنظمة، في تقرير 
إخباري، أن ثمانية مدنيني آخرين 

أصيبوا خالل الغارات الجوية 
الـ5، التي جرت في الفترة من 

أبريل 2017 حتى ديسمبر 2018 
الستهداف مخابئ "الشباب" في 

منطقة شبيلي السفلى جنوب 
الصومال. وتقول املنظمة إن 

تقريرها يستند إلى أكثر من 150 
مقابلة مع شهود عيان وأسر 

الضحايا، إضافة إلى صور األقمار 
الصناعية والصور الفوتوغرافية.

وتنفي قيادة القوات األميركية في 
إفريقيا "افريكوم" مزاعم منظمة 

العفو الدولية، قائلة إنه لم يصب 
أي مدني أو ُيقتل في غارة جوية 

أميركية في الصومال.

سلة أخبار

األمم المتحدة تعقد 
مؤتمرًا إلنهاء النزاع الليبي

اليمن: الحكومة تنتقد 
تصريحات غريفيث 

الصومال: مقتل 14 مدنيًا 
بغارات جوية أميركية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
أمس، مقتل 3 مسلحني تابعني 
لتنظيم "جند الخالفة" املوالي 

لـ "داعش"، مشيرة إلى أنها 
حجزت أسلحة تضمنت بنادق 

كالشينكوف وأحزمة ناسفة 
وقنابل يدوية ومتفجرات وذخيرة 

في عملية أمنية بمنطقة جبال 
السلوم بمحافظة القصرين.

إلى ذلك، أعلن االئتالف املكون 
ألحزاب اليسار في تونس "الجبهة 

الشعبية" أن القيادي حمة 
الهمامي سيكون مرشح الجبهة 

لالنتخابات الرئاسية املقبلة.

تونس: مقتل 3 إرهابيين
والهمامي ُيرشح للرئاسة

 فتح معبر القائم 
يتزامن مع أول 
اجتماع للجنة 

العراقية - السورية 
منذ 8 سنوات في 

أبريل المقبل

لبنان: تهدئة حكومية تسبق زيارة بومبيو
● بيروت - ةديرجلا•

عقب انفجار العالقة بين ركني التسوية الرئاسية 
خدمت 

ُ
»التيار الوطني الحر« وتيار »المستقبل« واست

ها، لملم الجانبان آثــار 
ّ
فيه األسلحة اإلعالمية كل

، باتصال جرى بين رئيسي الفريقين 
ً
الخالف سريعا

رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيــر الخارجية 
جبران باسيل. 

وأمس، هدأت األجواء بين الطرفين لتساعد في 
ــوزراء الــيــوم وزيــــارة وزيــر  تمرير جلسة مجلس الــ
الخارجية األميركية مايك بومبيو إلى لبنان بعد غد. 
وقالت مصادر متابعة إن »الصلحة مبنية على 
مــســّكــنــات سطحية مــؤقــتــة لتمرير زيــــارة الضيف 
األميركي وعدم تحويلها إلى مادة انقسام داخلية«، 
: »ال أرضية مشتركة تجمعهما، ال في قضية 

ً
مضيفة

النازحين السوريين وال في كيفية محاربة الفساد 
وال في تحديد العالقة التي يجب أن تربط بيروت 
بدمشق، فكلما تكلم أي منهما في هذه المواضيع، 

ظهرت الفجوة التي تفرقهما«.  
إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون 
في القصر الجمهوري، أمس، المبعوث الخاص ألمين 
عام األمم المتحدة إلى سورية ِغير بيدرسون على 
رأس وفد. وتناول البحث انعكاسات الحرب السورية 
على لبنان السيما موضوع النازحين. وقال عون: 
»شــاركــت دول عــدة فــي الــحــرب على ســوريــة وتريد 
أن تحملنا النتائج. لو خصصت هذه الدول 10 في 
المئة من تكاليف هذه الحرب لحل مأساة النازحين، 
لكانت ساعدت في حل مشاكلهم اإلنسانية وتجنيب 

العالم المزيد من األزمات«. 
وأبلغ الرئيس عون بيدرسون أنه »لم يعد للبنان 
الــقــدرة على تحّمل تداعيات الــنــزوح الــســوري، وال 
 إلعــادة النازحين إلى المناطق 

ً
بد من العمل جديا

اآلمنة«. كما التقى الوزير باسيل في قصر بسترس، 
أمـــس، المنسق الــخــاص لــألمــم المتحدة فــي لبنان 
يان كوبيش. وقــال كوبيش بعد اللقاء: »أنــا سعيد 
ألن الــوزيــر بــاســيــل استقبلني قــبــل مــغــادرتــي إلــى 
نـــيـــويـــورك لــلــقــائــي األول فـــي إطـــــار مــجــلــس األمـــن 
الدولي بصفتي المنسق الخاص لألمم المتحدة. لقد 
 من المواضيع وحملني الوزير باسيل 

ً
ناقشنا عددا

 من الرسائل منها ما هو متعلق بالخروقات 
ً
عددا

اإلسرائيلية المختلفة للقرار 1701 وطــلــب لبنان 
بتعامل األمم المتحدة بمزيد من الحزم، والنظر إلى 
هذا الموضوع من جانبيه«. وأضاف: »كذلك حملني 
الوزير باسيل رسالة متعلقة بالالجئين السوريين 

وضرورة توفير كل الشروط الالزمة لعودتهم إلى 
ســوريــة. وفــي هــذا الموضوع أشــرت إلــى القوانين 
اإلنسانية والنظم الدولية، وهذا ما يتفهمه الوزير 
 في لبنان 

ً
 داخليا

ً
باسيل، لكني أؤكد أن ثمة توافقا

على وجــوب بــذل الجهود ورؤيـــة نتائج ملموسة 
لعودة السوريين في أقرب وقت ممكن وأن وجودهم 
 
ً
 سياسيا

ً
يتسبب بمشاكل في لبنان وأن هناك اتفاقا

على هذا الموضوع«.
في موازاة ذلك، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ 
عبداللطيف دريان، في دار الفتوى، سفير المملكة 
العربية السعودية وليد بخاري، الذي أكد بعد اللقاء 
أن »المملكة حريصة على أمن واستقرار وسالمة 
لبنان واللبنانيين، وأن السعوديين لديهم أمل 
بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، برئاسة الرئيس 
ــار لــبــنــان، وقـــرار  ــ ســعــد الــحــريــري، فــي نــمــو وازدهــ
المملكة برفع تحذير سفر رعاياها إلى لبنان هو 
 على االقتصاد 

ً
دليل على ذلك وسينعكس إيجابا

والــســيــاحــة بــلــبــنــان الــمــحــبــة والــعــيــش الــمــشــتــرك«، 
 إلــى أن »هــنــاك تحضيرات لعقد قمة مؤتمر 

ً
الفــتــا

إسالمية مسيحية دولية في لبنان تنظمها رابطة 
 على 

ً
العالم اإلسالمي، برعاية الرئيس عون، تأكيدا

دور لبنان وعاصمته بــيــروت فــي العيش الواحد 
 من 

ً
والحوار بين اتباع األديــان والثقافات انطالقا

رسالة اإلســالم اإلنسانية الحريصة على التعاون 
والتعارف بين األمم والشعوب«.

واشنطن تمّدد إعفاء بغداد من عقوبات إيران ٣ أشهر
 بقاء قواتنا 

ً
اشتباكات سنجار تتجدد وعبدالمهدي يؤكد احتواءها ●سفارة أميركا: العراق طلب رسميا

بعد أسبوع من زيارة الرئيس 
اإليراني حسن روحاني للعراق 
للمرة األولى منذ توليه منصبه 
فــــــي 2013، مـــــــــددت الــــــواليــــــات 
المتحدة ثالثة أشهر إعفاًء ُمِنح 
فــــي ديــســمــبــر يــتــيــح لــلــحــكــومــة 
المركزية في بغداد أن تستورد 
مــن طــهــران الــطــاقــة الكهربائية 
التي تعتمد عليها بــشــدة، على 
الرغم من عقوبات إدارة الرئيس 
دونالد ترامب المفروضة عليها.
ــاء األول،  ــ ــفـ ــ ومـــــع نـــهـــايـــة اإلعـ
قالت وزارة الخارجية األميركية، 
أمس األول: »في وقت يهدف هذا 
ــاء الـــجـــديـــد إلــــى مــســاعــدة  ــفــ اإلعــ
العراق على تخفيف آثــار نقص 
واصل مع شركائنا 

ُ
الطاقة لديه، ن

فـــي الـــعـــراق مــنــاقــشــة الــعــقــوبــات 
قة بإيران«.

ّ
المتعل

 توسيع 
ّ
وأضافت الخارجية أن

الطاقة اإلنتاجية وتنويع مصادر 
الـــــــواردات »ســُيــمــّكــن الـــعـــراق من 
ــاده وتـــنـــمـــيـــتـــه«  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز اقـ
وُيشّجع على قيام »عراق موحد 
وديموقراطي ومزدهر ومتحرر 

من تأثير إيران الضار«.
ويـــعـــد نـــقـــص الــــطــــاقــــة، الــــذي 
ــرك الــــمــــنــــازل بــال  ــتــ ــا يــ ــ  مـ

ً
ــا ــبــ ــالــ غــ

كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة 
 وراء 

ً
 رئــيــســيــا

ً
فــي الــيــوم، عــامــال

أسابيع من االحتجاجات الكبيرة 
في العراق خالل الصيف.

ــذا الــنــقــص،  ولــلــتــغــلــب عــلــى هـ
يــســتــورد الـــعـــراق مـــا يــصــل إلــى 
28 مليون متر مكعب من الغاز 
الطبيعي من طهران لمصانعه، 
ــبــــاشــــرة  1300  كـــمـــا يـــشـــتـــري مــ
ميغاواط من الكهرباء اإليرانية.

وهــــــذا االعــــتــــمــــاد غـــيـــر مــريــح 
ــلـــواليـــات الــمــتــحــدة،  بــالــنــســبــة لـ
التي سعت لتقليص نفوذ طهران 
وإعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات على 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة اإليــرانــيــة 
وخطوط الشحن وقطاع الطاقة 

والمنتجات النفطية.

الحشد والحرس

ــي هـــــــــذه األثـــــــــنـــــــــاء، أفـــــــــادت  ــ ــ فـ
صحيفة »نــيــويــورك تايمز« بأن 
الحكومة األميركية في طريقها 
إلى فرض عقوبات على فصائل 
 عــن 

ً
بـــالـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فــــضــــال

ــيــــن بــتــهــمــة  ــيــ ــيــــن عــــراقــ مــــســــؤولــ
التعاون مــع إيـــران، موضحة أن 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 
اقترح على إدارة ترامب اعتبار 
الحرس الثوري اإليراني منظمة 
إرهابية أجنبية، وسيكون ذلك 
بــمــنــزلــة أول مــثــال عــلــى تسمية 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة وحـــــدة من 

وسط أنباء مؤكدة عن 
توجهها لمعاقبة الحشد 

 عن مسؤولين 
ً
الشعبي فضال

عراقيين بتهمة التعاون 
مع إيران، أعلنت الحكومة 

األميركية استمرار إعفائها 
لبغداد من االلتزام بالعقوبات 

المفروضة على إيران ومواصلة 
شراء الكهرباء منها مدة 90 

 إضافية.
ً
يوما

أكراد سوريون يؤدون عرضًا في أربيل أمس األول بمناسبة عيد النوروز )أ ف ب(

جيش حكومة أخرى كمجموعة 
إرهابية.

ــن  ــة عـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ونــــــقــــــلــــــت الـ
ــــن، أن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن أمـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
»الــخــطــة تشمل كــذلــك تصنيف 
فصائل بالحشد دربتها إيران 
كمنظمات إرهابية وستفرض 
عــلــى الــمــســؤولــيــن الــعــراقــيــون 
ــقـــوبـــات  ــدعـــمـــونـــهـــا عـ الـــــذيـــــن يـ
اقتصادية وقيود سفر جديدة«، 
مشيرة إلى أن »المسؤولين في 
البنتاغون ووكالة االستخبارات 
الــمــركــزيــة يـــعـــارضـــون تسمية 
الحرس الثوري أو الميلشيات 
العراقية كمجموعات إرهابية، 
ــــل عـــنـــيـــف  ــعـ ــ ـــــــا مـــــــن رد فـ

ً
خـــــــوف

يــمــكــن أن يــقــيــد حـــركـــة الـــقـــوات 
األميركية«.

وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أنــهــا 
تــلــقــت تـــأكـــيـــدات مـــن عــــدد كبير 
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــعـــراقـــيـــيـــن  ــ مـ
ــلـــتـــســـريـــبـــات  ــن لـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ واألمـ
المتعلقة بمعاقبة شخصيات 
عراقية وفرض قيود سفر عليها، 
مبينة أن  »ذلك قد يعرض قوات 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة وضـــبـــاط 
الــــمــــخــــابــــرات لـــخـــطـــر إجــــــــراءات 
مــمــاثــلــة مـــن جــانــب الــحــكــومــات 

األجنبية«.
وبين المسؤولون أن »الضغط 
المتزايد على العراق، قد يؤدي 
إلى إغضاب البرلمان، ما يدفعه 
إلــى إصـــدار قــرار بتقييد حركة 

القوات األميركية، البالغ عديد 
أفرادها نحو 5200 جندي«.

وأكـــدت الصحيفة أن عالقات 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة بــحــلــفــائــهــا 
األوربـــيـــيـــن تـــوتـــرت عــلــى خلفية 
الـــجـــدل بـــشـــأن الــمــلــف الـــنـــووي، 
مــشــيــرة إلـــى أن بومبيو يــحــاول 
دفـــــع الــــعــــراق لـــمـــواجـــهـــة إيــــــران، 
ــط  ــ ــى الــــشــــرق األوسـ ــ ــه إلـ ــ ــارتـ ــ وزيـ

هدفها احتواءها.

نقطة التقاء 

 مــن 
ً
ــالـــه وفـــــــــدا ــبـ ــقـ ــتـ ــد اسـ ــعــ وبــ

ــة الـــنـــائـــب  ــاســ ــرئــ ــغــــرس بــ ــكــــونــ الــ
الــديــمــقــراطــي جــــون كـــارامـــنـــدي، 
بــــحــــث رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء عــــــادل 
ــبـــدالـــمـــهـــدي ونــــائــــب الـــرئـــيـــس  عـ
األميركي مايك بينس في اتصال 
هــاتــفــي تــعــزيــز الــعــالقــات ودعـــم 
الشراكة ومساندة العراق للقضاء 
 
ً
على بقايا تنظيم »داعش« فضال
عن المساعدة في إعــادة اإلعمار 
واالستقرار في المناطق المحررة.
وإذ أشــــــــاد بــــنــــس بـــاهـــتـــمـــام 
ــة الــــعــــراقــــيــــة بـــحـــقـــوق  ــكــــومــ الــــحــ
ــيــــة ومـــتـــابـــعـــة  ــنــ ــات الــــديــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ األقـ
ــن والـــســـعـــي  ــيــ ــديــ ــزيــ شـــــــؤون اإليــ
ــادة جميع  إلعــمــار الــمــنــاطــق إلعــ
المهجرين، أكد عبدالمهدي أهمية 
حـــراكـــه واســتــقــبــالــه لــلــعــديــد من 
 أن 

ً
الرؤساء والمسؤولين، مؤكدا

حكومته تسعى ألن تكون نقطة 

الــتــقــاء وســــالم وتـــبـــادل مصالح 
وبناء شبكة عالقات اقتصادية 

تعزز امن واستقرار المنطقة.

بقاء القوات

، قالت سفارة واشنطن 
ً
والحقا

إن الحكومة العراقية أبلغت وفد 
الكونغرس، الذي التقى في بغداد 
عـــبـــدالـــمـــهـــدي ورئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب محمد الحلبوسي وفي 
أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم 
كــردســتــان نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
ونــائــبــه قــوبــاد طــالــبــانــي، بأنها 
ــع الـــجـــيـــش دعـــت  وبـــالـــشـــراكـــة مــ
إلـــى بــقــاء الـــقـــوات األمــيــركــيــة في 
العراق، لضمان الهزيمة الدائمة 
للمنظمات المتطرفة مثل »داعش« 
وتقديم المشورة للقوات األمنية 

العراقية وتدريبها.

أوضاع سنجار 

وفي حين أعلن رئيس الوزراء 
احـــتـــواء تـــطـــورات األوضــــــاع في 
القضاء واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
وإنجاز ما تعهد به بالتوقيتات 
الــزمــنــيــة، حــرك الجيش العراقي 
ثــالث فــرق مــن الموصل وتلعفر 
إلى سنجار واشتبك مع وحدات 
حماية سنجار ما أسفر عن مقتل 
جندي وإصابة آخر وحرق ثالث 

آليات عسكرية للطرفين.

ــد مـــــواجـــــهـــــات شـــهـــدهـــا  ــ ــعـ ــ وبـ
الـــقـــضـــاء قــبــل أيـــــام قــــرب مجمع 
خانة سور أدت إلى مقتل جندين 
وجـــرح عــدد آخـــر، دخــل الطرفان 
فـــــي مــــفــــاوضــــات لـــكـــن وبــســبــب 
ــاق، تــجــددت  ــفـ عــــدم الــتــوصــل التـ
االشتباكات مرة أخرى في قرية 
ــالــــب الــجــيــش  حــــصــــاويــــك. ويــــطــ
العراقي وحدات الحماية بمغادرة 
ســنــجــار ويــصــفــهــا بــأنــهــا »قـــوة 
غير شرعية«، لكي تحل قطعات 
ــا، األمــــــــر الـــــذي  ــهـ ــلـ الـــجـــيـــش مـــحـ

ترفضه الوحدات.
ــق، أعـــلـــنـــت  ــ ــابــ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
عمليات الحشد الشعبي أن زيارة 

نائب رئيس الهيئة 
ــنــــدس إلــــى  ــهــ ــمــ أبـــــومـــــهـــــدي الــ
مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى تـــفـــقـــديـــة، وال 
عــالقــة لــهــا بـــتـــطـــورات األوضــــاع 
األمنية في المحافظة وما جرى 

في سنجار.

اللجنة المشتركة 

وفــيــمــا أكــــد عــبــد الـــمـــهـــدي أن 
ــــب بـــشـــكـــل مــكــثــف  ــراقـ ــ ــراق يـ ــ ــعــ ــ الــ
مــعــركــة تــحــريــر الـــبـــاغـــوز، كشف 
مـــصـــدر دبــلــومــاســي عـــراقـــي عن 
ــد رفــيــع  ــ زيـــــــارة ســـيـــقـــوم بـــهـــا وفـ
المستوى إلى سورية في أبريل 
المقبل للمشاركة في أول اجتماع 
ــة مـــنـــذ نــحــو  ــركـ ــتـ ــمـــشـ لـــلـــجـــنـــة الـ
ثماني سنوات، وتوقيع اتفاقيات 

 أن 
ً
لــلــتــعــاون الــمــشــتــرك، مــرجــحــا

تــتــزامــن الـــزيـــارة مـــع فــتــح معبر 
البوكمال- القائم الحدودي، الذي 
تحدث عنه رئيس األركان عثمان 

الغانمي أمس األول في دمشق.
وتــربــط بين ســوريــة والــعــراق 
ثالثة معابر رسمية، هي إضافة 
إلــــــى الــــبــــوكــــمــــال الـــــــذي يــســيــطــر 
عــلــيــه الــجــيــش الــــســــوري، معبر 
»اليعربية- ربيعة« الذي تسيطر 
ــه حــــالــــيــــا قــــــــــوات ســــوريــــة  ــيــ ــلــ عــ
ــد(، ومــعــبــر  ــ ــــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قـ
ــد« الــــــــذي يــقــع  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــف- الـ ــنـ ــ ــتـ ــ »الـ
فـــي مــنــطــقــة تــتــواجــد بــهــا قـــوات 

أميركية.

القائم وهاكورك 

فـــي الــســيــاق، كــشــفــت مــديــريــة 
ــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة عــن  ــتــــخــ االســ
اخــتــراق وتفكيك خلية إرهابية 
ــال  ــقــ ــتــ ــاء الـــــقـــــائـــــم، واعــ ــ ــــضـ ــــي قـ فــ
عناصرها فــي الــحــال، موضحة 
أن بعضهم يعمل كعناصر أمنية 
والقسم األخر مسؤول عن نصب 

السيطرات المتحركة.
بــدورهــا، أعلنت وزارة الدفاع 
التركية أمس أن مقاتالتها دمرت 
مــواقــع أسلحة ومــخــازن ذخيرة 
ومـــالجـــئ تــابــعــة لــحــزب الــعــمــال 
الكردستاني  في منطقة هاكورك 

بشمالي العراق.
)عواصم - كاالت(

»قسد« تحتفل بـ »الباغوز الصغيرة« 
● القاهرة: ال شروط لعودة سورية إلى الجامعة ● بيدرسون يتجول في حمص

استبقت عناصر قوات سورية الديمقراطية 
 االنتصار على 

ً
)قسد( إعالن قيادتهم رسميا

تنظيم »داعـــــش« بــاالحــتــفــال عــلــى طريقتهم 
بــإعــداد اللحم المشوي، ورقــص الدبكة على 

وقع أغنية خاصة.
وفي الباغوز، وصل نبأ إلى مسامع عشرات 
المقاتلين أن المعركة ضد التنظيم على وشك 
االنتهاء، وإجازة مبكرة مدتها 10 أيام ستكون 

من نصيب كل واحد منهم.
وبعد يوم من إعالن السيطرة على مخيم 
ــام،  الـــبـــاغـــوز بــالــكــامــل، عــقــب اشــتــبــاكــات أليــ
وضربات جوية أميركية مكثفة، بدأت »قسد« 
أمس اقتحام منطقة »الباغوز الصغيرة« على 
الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والتي يتحصن 
فيها عناصر »داعش«، وتعد آخر معقل له على 

الحدود السورية- العراقية.
وعرض المسؤول اإلعالمي مصطفى بالي 
عبر »تويتر« خريطة لمناطق سيطرت عليها 
»قسد« شرق الفرات، كان آخرها المخيم الواقع 
عــلــى الــنــهــر وشــريــط مــحــاذي لــه تتشبث به 

فلول التنظيم.
ومــع احــكــام »قــســد« الــطــوق على »داعـــش«، 
بحث الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس 
األول، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون الــــوضــــع فــــي ســــوريــــة، 
بــاإلضــافــة إلــى عــدة قــضــايــا، بينها التعاون 
في إطــار مجموعة السبع الصناعية الكبرى 
)جي 7(، والمحادثات التجارية بين الواليات 

المتحدة واالتحاد األوروبي.
وغــداة االجتماع األول من نوعه بين قادة 
جيوش إيـــران  محمد بــاقــري، وســوريــة علي 
أيــوب، والعراق عثمان الغانمي، أجــرى وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس األول، 
 مع 

ً
زيارة عمل لدمشق أجرى خاللها اجتماعا

الرئيس السوري بشار األسد، وسلمه رسالة 
من نظيره الروسي فالديمير بوتين، وناقش 
معه »القضايا المتعلقة بالتصدي لإلرهاب، 
وضمان األمن في الشرق األوسط والتسوية 

في المنطقة«.
ووفق وزارة الدفاع الروسية، فإن شويغو 

واألســــد تــبــادال كــذلــك اآلراء حـــول فــتــح مزيد 
من اإلمكانات أمام العودة الطوعية لالجئين 
والــنــازحــيــن، وتقديم الــمــســاعــدات اإلنسانية 
للسكان. وإذ أكد شويغو أن سورية استطاعت 
بـــمـــســـاعـــدة مــــن روســــيــــا تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات 
ملموسة في التصدي لإلرهاب، ووقف انتشاره 
وتعسفه، واألهم من ذلك الحفاظ على الدولة، 
ــــدور مــوســكــو، مـــؤكـــدا أهــمــيــة  ــد بـ ــ ــاد األسـ ــ أشـ

التنسيق في مكافحة »اإلرهاب«.
ونفى السفير الروسي لدى طهران ليفان 
ــاء الــمــتــداولــة عـــن »اســتــيــاء  ــبـ جـــاغـــاريـــان األنـ
الكرملين« من زيارة الرئيس السوري لطهران، 
 أن تحركات األسد ال تقلق موسكو، وأن 

ً
معتبرا

»وسائل اإلعالم الغربية والعربية تهدف إلى 
إحداث شرخ في العالقات اإليرانية- الروسية- 

.»
ً
السورية، ولن تنجح أبدا

وقــال جــاغــاريــان، لوكالة »تسنيم«، »نحن 
مــلــتــزمــون بــصــداقــتــنــا وتــعــهــداتــنــا مــع إيـــران 
سواء في االتفاق النووي أو في باقي القضايا 
كــحــقــوق اإلنـــســـان والــســيــاســات اإلقــلــيــمــيــة«، 
 أن انــتــقــادات واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا ال 

ً
مـــؤكـــدا

أســــاس لــهــا، »ونــحــن راضــــون عــن المستوى 
الراهن للتعاون الثنائي في مختلف األبعاد 

الثنائية«.

، أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة المصري 
ً
ســيــاســيــا

ســـامـــح شـــكـــري، أمـــــس، عــــدم وجـــــود شـــروط 
 
ً
لعودة سورية إلى الجامعة العربية، مؤكدا

أن القاهرة ودمشق تربطهما عالقات قوية.
ــال شــــكــــري، عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات  ــ وقــ
اللجنة العمانية المصرية بمسقط، »عملت 
خالل السنوات الماضية على الدعوة الحتواء 
ــة وتــجــنــيــب ســـوريـــة وشــعــبــهــا ويـــالت  ــ األزمــ
الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل 
التنظيمات اإلرهــابــيــة عــلــى أراضــيــهــا، كما 
دعوت إلى تعزيز ما من شأنه استقرار ووحدة 

وسيادة سورية«.
وبعد زيارته مدينة حمص، وتجوله في 
المعقل السابق للمعارضة في حي بابا عمرو، 
أعلن مبعوث األمم المتحدة غير بيدرسون، 
أمس األول، أن حل النزاع المستمر منذ ثماني 
سنوات يبدأ بإجراءات بناء الثقة والمصالحة 

بين األطراف المتحاربة.
في غضون ذلــك، دخلت دوريــات عسكرية 
تركية إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، 
واتــجــهــت إلــــى خـــط الــتــمــاس مـــع مــديــنــة تل 
رفــعــت، الــتــي تسيطر عليها وحـــدات حماية 

الشعب الكردية.
)عواصم ــــ وكاالت(

الحريري يزور دارة العجزة اإلسالمية أمس 
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سلة أخبار

عواقب وخيمة لتصاعد 
النزاع حول نهر النيل

ر مركز أبحاث 
ّ
حذ

»مجموعة األزمات الدولّية« 
في تقرير أمس من خطر 

تحّول أزمة المياه إلى نزاع 
تنتج عنه »عواقب إنسانّية 

حاّدة ووخيمة«، إذا لم 
يتّم التوّصل إلى اتفاق 

لتقاسم الموارد بين مصر 
وإثيوبيا، التي تبني أكبر 

سّد في إفريقيا.
وقال المركز غير الحكومي 

 
ّ
ومقّره بروكسل، إن

»مخاطر الفشل في العمل 
خطئ 

ُ
 صارخة. قد ت

ً
معا

األطراف بالتحّول إلى 
نزاع«. ونهر النيل الذي 

يمّر بين 10 دول، األطول 
في العالم. وهو شريان 
طبيعي مهم إلمدادات 
المياه والكهرباء لها.

القضاء الدولي يسجن 
كراديتش مدى الحياة

حكم القضاء الدولي أمس 
على الزعيم السابق لصرب 
البوسنة رادوفان كراديتش 

بقضاء بقية حياته خلف 
القضبان إلدانته بارتكاب 
مجزرة وجرائم حرب، بما 
يضاعف الحكم األساسي 

ضده بالسجن أربعين 
.
ً
عاما

ورفضت هيئة قضاة 
في محكمة تابعة لألمم 

المتحدة في الهاي 
استئنافا قدمه كراديتش 

عام 2016، و»أصدرت حكما 
بالسجن المؤبد« ضده 
لدوره في فظائع تشمل 

مجزرة سريبرينتسا.

سالفيني يعزز الحصانة 
والفساد يضرب »5 نجوم«

أجرى مجلس الشيوخ 
 أمس 

ً
اإليطالي تصويتا

منح فيه الحصانة لنائب 
رئيس الوزراء وزير 

الداخلية ماتيو سالفيني، 
في مواجهة محاكمته 

المحتملة بشأن ما وصف 
بأنه اختطاف أكثر من 
150 مهاجرا وإبقائهم 

محتجزين على متن 
سفينة إنقاذ عدة أيام في 

أغسطس الماضي.
بدوره، واجه حزب »حركة 
خمس نجوم« الشريك في 
االئتالف الحاكم فضيحة 

محرجة، أمس، حيث تم 
إلقاء القبض بتهم فساد 

على رئيس المجلس 
المحلي لروما مارسيلو 
دي فيتو، الذي يعد أحد 

أبرز شخصياته على 
مستوى السياسة المحلية.

باخرة سويسرية تصدم سفينة 
هولندية وإجالء 200 

ذكرت السلطات الهولندية 
أنه تم إجالء نحو 200 

شخص من باخرة سياحية 
سويسرية، أمس، بعد أن 
اصطدمت بسفينة شحن 
محملة بسيارات في نهر 
»وال« بالقرب من مدينة 
»نايمخين« الهولندية. 

وأدى التصادم إلى ارتطام 
الباخرة السياحية بدعامة 

جسر للسكك الحديدية 
فوق النهر، مما تسبب 

في إلحاق أضرار هائلة 
واندالع حريق بها. 

وسرعان ما تم إخماد 
الحريق.

إسرائيل تقتل 3 شبان فلسطينيين بينهم »مهاجم سلفيت«
 بالقدس • »حماس« تتهم السلطة بتدبير أحداث غزة وتأسف لقمعها

ً
 تجاريا

ً
• المجر تفتتح مكتبا

قتلت إسرائيل 3 شبان 
فلسطينيين، بينهم منفذ 
عملية طعن وإطالق نار 

بعد مالحقة استمرت يومين 
في الضفة الغربية، في حين 

اتهمت حركة "حماس" 
السلطة الفلسطينية بمحاولة 

إغراق قطاع غزة، الذي يشهد 
احتجاجات ضد تردي األوضاع 

المعيشية والضرائب في 
الفوضى وتعهدت بتصعيد 
تظاهرات مسيرات العودة 

الليلية ضد إسرائيل.

3 شـــبـــان فلسطينيين  ســقــط 
برصاص الجيش اإلسرائيلي، في 
حادثين منفصلين، بينهم منفذ 
عملية سلفيت الــتــي أســفــرت عن 
مقتل جندي إسرائيلي وحاخام 
وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة 

األحد الماضي.
وقــال جهاز األمــن اإلسرائيلي 
الداخلي »شين بــيــت«، إن القوات 
اإلســرائــيــلــيــة قــتــلــت مـــســـاء أمــس 
األول، عمر أمين أبوليلى، المشتبه 
 
ً
فيه بتنفيذ عملية طعن وهجوما
بــالــرصــاص فـــي الــضــفــة الغربية 
الــمــحــتــلــة، بــعــد أن حــاصــرتــه في 
منزل بقرية عبوين شمال رام الله 

بالضفة الغربية المحتلة.
وأشــــــار بـــيـــان الـــجـــهـــاز إلــــى أن 
»المهاجم فتح النار على قواتنا، 

تل خالل تبادل إلطالق النار«.
ُ
وق

وأوضـــح »الــشــيــن بــيــت« أنــه تم 
الــعــثــور عــلــى الــمــشــتــبــه فــيــه بعد 
»نشاط استخباري وعملي مكثف« 
ــنــــاصــــره وقـــــــــوات الــجــيــش  ــن عــ ــ مـ
ووحــدة مكافحة اإلرهــاب التابعة 

للشرطة.
ــــي واقــــعــــة مــنــفــصــلــة، أفــــاد  وفــ
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي بــــأن قــواتــه 
ــنــــيــــن  قــــتــــلــــت فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن اثــ
بــالــرصــاص، فــي وقــت متأخر من 
مــســاء، أمــس األول، بعد أن ألقيا 
عـــــبـــــوات نــــاســــفــــة تــــجــــاه ضـــبـــاط 
مــتــمــركــزيــن عــنــد مـــدخـــل ضــريــح 
ــبـــي يــــوســــف« قـــــرب مــديــنــة  ــنـ ـــ«الـ لـ

نابلس بالضفة الغربية.
غير أن شــهــود عــيــان أكـــدوا أن 
»جنود االحتالل فتحوا النار على 
الشابين بدم بارد أثناء مرورهما 
ــارة عـــنـــد مـــفـــرق الـــغـــاوي  ــيـ ــالـــسـ بـ
 مع اقتحام 

ً
شرقي نابلس، تزامنا

مستوطنين لمقام يوسف ومنعوا 
طــــواقــــم اإلســــعــــاف مــــن الـــوصـــول 
ــــح الــشــهــود،  إلـــى الــمــكــان«. وأوضـ
أن مواجهات عنيفة، اندلعت في 
 بــيــن شـــبـــان وقـــوة 

ً
نــابــلــس فـــجـــرا

إســرائــيــلــيــة، أّمـــنـــت دخــــول مــئــات 
»مقام يوسف«.  المستوطنين لـ

في غضون ذلك، اتهمت حكومة 

تــســيــيــر األعـــــمـــــال الــفــلــســطــيــنــيــة 
إسرائيل بـ«تعمد البطش« للدفع 
ــر الـــدائـــم  ــوتـ ــتـ بـــــاألوضـــــاع إلـــــى الـ
وجــددت المطالبة بحماية دولية 

للفلسطينيين.
ونــــعــــت الــــحــــكــــومــــة فـــــي بـــيـــان 
للناطق باسمها يوسف المحمود 
الـــقـــتـــلـــى الـــثـــالثـــة الــــذيــــن قـــضـــوا، 
ــــس، بــــرصــــاص الــجــيــش  ــ فـــجـــر أمـ
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي مــديــنــة نــابــلــس 
وبــــلــــدة عــبــويــن شـــمـــال رام الــلــه، 
فيما قالت حركة »حماس« إن »كل 
الخيارات مفتوحة للمقاومين للرد 

على جرائم االحتالل«.
وأعــلــن فــي محافظتي نابلس 
وســلــفــيــت الــــدخــــول فــــي إضـــــراب 
ــقــــت الـــجـــامـــعـــات  ــلــ ــل إذ أغــ ــ ــامـ ــ شـ
والــــمــــصــــارف وبـــعـــض الــــمــــدارس 
 عــلــى أرواح الــشــبــان، كما 

ً
حـــــدادا

انـــتـــشـــرت دعــــــــوات لـــلـــخـــروج فــي 
يــوم »جمعة تصعيد« عند نقاط 
االحـــتـــكـــاك بــالــضــفــة الــغــربــيــة مع 

القوات اإلسرائيلية.
والحــــــــــــــقــــــــــــــا، شــــــــــّيــــــــــع مــــــئــــــات 
الفلسطينيين جثماني الشابين 
، وزيد النوري 

ً
رائد حمدان 21 عاما

، وسط نابلس.
ً
20 عاما

وفي السياق، قام مستوطنون، 
ــة شــــعــــارات  ــابـ ــتـ ــكـ فــــجــــر أمــــــــس، بـ
عــنــصــريــة وتــحــريــضــيــة بــالــلــغــة 
الـــعـــبـــريـــة عـــلـــى جــــــــدران مــســجــد، 
وتسببوا بأضرار لنحو 17 مركبة 

فلسطينية في بلدة بتير.
ويقيم نحو 450 ألف مستوطن 
في الضفة إلى جانب 2,6 مليون 
فلسطيني. كــمــا يقيم نــحــو 200 
ألف مستوطن في القدس الشرقية 

المحتلة.

تهنئة ومداهمات

من جهته، قــال رئيس الـــوزراء 
اإلســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر«: »أهـــــنـــــئ قـــــوات  عــ
الشاباك ووحدة مكافحة اإلرهاب 
التابعة للشرطة وجيش الدفاع 
على عملها السريع الذي أدى إلى 

القضاء على اإلرهــابــي الحقير«. 
وأضـــاف »ذراع إسرائيل الطويل 
يصل إلى كل من يمس بجنودنا 

وبمواطنينا«.
ــامـــت طـــواقـــم هــنــدســيــة من  وقـ
الجيش االسرائيلي بمسح منزل 
عــائــلــة الــمــهــاجــم تــمــهــيــدا لهدمه 

بحسب الجيش.
وشـــــن الـــجـــيـــش اإلســـرائـــيـــلـــي، 
صباح أمس، حملة دهم وتفتيش 
في مناطق مختلفة بالضفة اعتقل 

خاللها العديد من الشبان.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة والـــمـــغـــتـــربـــيـــن فــي 
السلطة الفلسطينية أمس اتخاذ 
إجــراءات دبلوماسية ضد المجر 
 على افتتاحها مكتب 

ً
احتجاجا

تــجــاري بتمثيل دبــلــومــاســي في 
مدينة القدس.

ــــي بـــيـــان،  ــــت الــــــــــــــوزارة، فـ ــالـ ــ وقـ
إن خـــطـــوة بـــودابـــســـت »مــخــالــفــة 

قانونية ودبلوماسية وسيادية 
للقانون الدولي ولمواقف االتحاد 

األوروبي«.

حراك غزة

ويـــأتـــي تــصــاعــد الـــتـــوتـــر في 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــتــزامــن مع 
موجة انتقادات واسعة تتعرض 
لها »حــمــاس« على خلفية قمع 
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة مستمرة 
منذ أيام في قطاع غزة الخاضع 
لسيطرتها احتجاجا على تردي 
األوضاع االقتصادية وللمطالبة 

بإنهاء االنقسام الداخلي.
وإثــــر حــمــلــة اعــتــقــاالت قامت 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ بــــهــــا أجــــــهــــــزة األمــــــــــن الـ
لـــ«حــمــاس« وطــالــت عــشــرات من 
كــــــوادر وعــنــاصــر حـــركـــة »فــتــح« 
التي يتزعمها الرئيس محمود 
عباس، هدأت وتيرة التظاهرات 

رغم أن المنظمين دعوا في بيان 
إلى مواصلة التظاهرات والدخول 

في اضراب شامل امس واليوم.
وأعـــــــربـــــــت »حــــــــمــــــــاس«، مـــســـاء 
أمــس األول، عــن أسفها لألحداث 
األخيرة في غــزة، متهمة السلطة 
الفلسطينية التي تتخذ من مدينة 
رام الـــلـــه بــالــضــفــة الــغــربــيــة مــقــرا 
ــراق الــقــطــاع  ــ لــهــا بالتخطيط إلغـ

بالفوضى.
وقالت الحركة في بيان للرأي 
ــرفـــــض كــل  ــ الـــــعـــــام: »نـــســـتـــنـــكـــر ونـ
أشــكــال االعــتــداء على أي مواطن، 
فسيادة القانون هي التي تحكم 
غـــزة، والــقــضــاء والنيابة يعمالن 
بــال تــوقــف فــي خــدمــة المواطنين 

ومتابعة شؤونهم«.
ــافــــت »نـــعـــرب عـــن أســفــنــا  وأضــ
عـــن أي ضــــرر مـــــادي أو مــعــنــوي 
أصاب أحد أبناء شعبنا؛ ونطالب 
األجــهــزة األمنية بــإعــادة الحقوق 

المعنوية والمادية ألي طرف وقع 
ظلم عليه«.

من جانب آخر، أصيب عشرات 
الفلسطينيين في مواجهات ليل 
ــع الــجــيــش  ــيـــن ـ الـــثـــالثـــاء مــ ــنـ االثـ
اإلسرائيلي عند السياج الفاصل 

بين غزة والبلدات اإلسرائيلية.
وذكــرت المصادر أن أربعة من 
الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي 
والــبــقــيــة بـــالـــرصـــاص الــمــطــاطــي 

وقنابل غاز وحاالت اختناق.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــــمـــــــصـــــــادر، أن 
المواجهات اندلعت على أطــراف 
ــاع ضــمــن  ــطــ ــقــ شــــمــــال ووســــــــط الــ
فعاليات مسيرات العودة الشعبية 
المستمرة منذ عـــام. بـــدأت مساء 
أمــــس األول فــعــالــيــات دعــــت لها 
»حماس« من أجل تصعيد »اإلرباك 

الليلي«.
)رام الله، القدس ــ د ب أ، 
رويترز، أ ف ب، عرب 48(

إضراب جزئي 
ودعوات

لـ »جمعة تصعيد« 
في الضفة الغربية

)أ ف ب( اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة أمس 

مصر: البرلمان يبحث اقتراحات جديدة للتعديالت الدستورية
»هيئة االنتخابات« بدأت االستعدادات اللوجستية واإلجرائية لالستفتاء

● القاهرة - رامي إبراهيم
ــوار فــــي مجلس  ــحــ ــــدء جــلــســات الــ مــــع بـ
الــنــواب الــمــصــري، حــول تعديل الــدســتــور، 
أمس، تسابق المشاركون في إعالن تأييدهم 
لــلــتــغــيــيــرات الــمــقــتــرحــة، وأهــمــهــا مــد فترة 
الــرئــاســة إلـــى ســت ســنــوات بـــدال مــن أربـــع، 
وأطلق رئيس البرلمان علي عبدالعال إشارة 
انطالق الــحــوار، بكلمة شــدد فيها على أن 
»الدستور اجتهاد بشري قابل للتعديل وفق 

نتائج التجربة الواقعية«.
وفتح عبدالعال الباب أمام احتمال إدخال 
صياغات أخرى على مواد الدستور المقترح 
تغييرها غير التي تقدم بها ثلث النواب 
قبل شهرين، حيث قال في كلمته: »المادة 
226 من الدستور نظمت آليات وإجــراءات 
تعديل الدستور، وأناطت بالمجلس بشكل 

أساسي القيام بها«.
وأضاف أن هذه االجراءات »تنقسم داخل 
المجلس إلى مرحلتين، األولى: إقرار مبدأ 
ــه، وفــيــه يــتــم تحديد  ــ الــتــعــديــل فــي حــد ذاتـ
الـــمـــواد الــمــطــلــوب تعديلها ومضمونها، 
والثانية: صياغة التعديالت داخــل لجنة 

الــشــؤون الــدســتــوريــة والتشريعية، وهــذه 
الــمــرحــلــة تــمــتــد 60 يــومــا، تلقينا فــي أول 
30 يوما منها مقترحات عديدة، سواء من 
األعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات 

والمواطنين«.
وتابع: »كلفت األمانة العامة إتاحة جميع 
المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط 
للجنة، بل إنني كلفتها أيضا متابعة جميع 
المقاالت والكتابات الصحافية التي نشرت 
في هذه الفترة لتكون تحت بصر األعضاء«.
وال يسمح الــدســتــور للبرلمان بتغيير 
مواد غير تلك التي وردت في طلب النواب، 
ووافـــــــق عــلــى تــغــيــيــرهــا الــمــجــلــس، إال أن 
الــصــيــاغــات الــجــديــدة لــهــا يمكن تبديلها 
حسب المناقشات، قبل الموافقة النهائية. 

ووضعت اللجنة البرلمانية المختصة 
جدوال لست جلسات »حوار مجتمعي«، تعقد 
فــي الــرابــعــة عــصــرا، وتخصص كــل جلسة 
خصص 

ُ
لفئة من فئات المجتمع، على أن ت

اللجنة أسبوعا للمناقشة والمداولة حول 
االقــتــراحــات المقدمة على الــدســتــور عقب 
انتهاء جلسات الحوار، وأسبوع آخر إلعداد 
الصياغة النهائية لتقريرها، إيذانا بطرح 

التعديالت للتصويت النهائي في الجلسة 
العامة.

ــــى بــعــزف الــســالم  ــدأت الــجــلــســة األولـ ــ وبـ
الوطني، ثم االستماع لكلمات المشاركين 
ــانـــون ومــمــثــلــي الــجــهــات  ــقـ ــذة الـ مــــن أســــاتــ
السياسية والنقابات، ومن بين المدعوين 
ــم رمـــوز  لــلــحــوار بــالــبــرلــمــان ثـــالثـــة مـــن أهــ
مــرحــلــة الــرئــيــس األســـبـــق حــســنــي مــبــارك، 
وهم رئيس مجلس الشعب األسبق فتحي 
سرور، ووزيرة الشؤون االجتماعية السابقة 
آمال عثمان، ووزير شؤون مجلس الشعب 

األسبق مفيد شهاب.
وفي محاولة لتجاوز دعوات المقاطعة 
لــإشــراف على االستحقاقات االنتخابية 
الــقــادمــة، والــتــي ستبدأ باالستفتاء على 
الـــتـــعـــديـــالت الـــدســـتـــوريـــة، قـــالـــت مــصــادر 
»الجريدة« إن مسؤولين متنفذين  قضائية لـ
في الدولة طالبوا ببدء إعداد قوائم القضاة 
والموظفين الذين سيشاركون في اإلشراف 
على االستفتاء، المقرر إجراؤه في األسبوع 
األخير من أبريل أو األسبوع األول من مايو 
المقبلين، قبل بــدء شهر رمــضــان، وبعد 
ــام مـــعـــدودة مــن إنــهــاء الــتــصــويــت على  أيــ

التعديالت فــي مجلس الــنــواب وإقــرارهــا 
نهائيا.

وأضافت المصادر أن عددا من مسؤولي 
الهيئة الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات الــتــقــوا، في 
األيام الماضية، ممثلين عن وزارات الداخلية 
والــمــالــيــة واالتــــصــــاالت، وتـــم تــقــديــم بيان 
مبدئي بالمبالغ المالية المطلوبة على نحو 
عاجل للجوانب اللوجستية وتحضيرات 

اللجان العامة والفرعية.
ولفتت الى انه تمت ايضا مراجعة آخر 
مــســتــجــدات األعـــــداد داخــــل قــاعــدة بيانات 
الناخبين ومواعيد الغلق المحتملة لها فور 
صدور قرار دعوة الناخبين لالقتراع، فضال 
عن حصول الهيئة الوطنية لالنتخابات على 
بيانات كاملة من وزارة العدل بعدد القضاة 
المؤهلين لإشراف على االستفتاء، لكن لم 
تتم مخاطبة الهيئات القضائية حتى اآلن 

بشأن الترشيحات.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة اقترحت 
ــراف على أعــضــاء هيئة  االعــتــمــاد فــي اإلشــ
قضايا الدولة والنيابة اإلدارية، بحيث يتم 
تسكينهم أوال، ثم البحث عن أعضاء باقي 

الهيئات. صبية يتنافسون في مهرجان الهجن باإلسماعيلية )رويترز(

أزمة بين نيوزيلندا وتركيا 
بسبب مجزرة كرايستشيرش

 احتفى بالهجوم »على فيسبوك«
ً
شركة إماراتية ترّحل موظفا

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، 
أمس، إن وزير الخارجية وينستون بيترز سيسافر 
إلى تركيا »للرد« على تصريحات أدلى بها الرئيس 
رجب طيب إردوغان، بشأن مقتل ما ال يقل عن 50 

 بمسجدين في كرايستشيرش.
ً
شخصا

وتم توجيه تهمة القتل إلى األسترالي برينتون 
تارانت )28 عاما(، المشتبه بكونه من المتطرفين 
المعتقدين بتميز العرق األبيض، يوم السبت، بعد 

إطالق النار بمسجدين أثناء صالة الجمعة.
وقـــــال إردوغـــــــــان، الـــــذي يــســعــى لــحــشــد الــدعــم 
لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور اإلسالمية في 
االنتخابات المحلية المقررة يــوم 31 مـــارس، إن 
تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته، إن لم 

تفعل نيوزيلندا.
ــالــــت أرديـــــــــرن، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، بعد  وقــ
ــتـــجـــاب لـــلـــواقـــعـــة مــن  االجـــتـــمـــاع مــــع أول مــــن اسـ
المسعفين، إن بيترز »سيضع األمور في نصابها«، 
خــالل زيارته لتركيا، وإن أنقرة أرسلت وفــدا إلى 

نيوزيلندا إلبداء التضامن عقب الهجومين.
وقــالــت أرديــــرن أيــضــا إنـــه تمت الــمــوافــقــة على 
اإلفراج عن 30 جثمانا لضحايا إطالق النار، ليتم 
ــدأت أمـــس مــراســم تشييع  تسليمها ألســرهــا. وبــ

جنازة أول ضحيتين من بين القتلى الـ 50.
ووفقا لوسائل اإلعالم المحلية تجمع المئات 
لحضور مراسم تشييع ودفن جثمانين ألب وابنه 
في مقبرة ميموريال بارك في كرايستشيرش، وسط 

حراسة أمنية مشددة.
وذكرت الشرطة النيوزلندية أنه لم يتم التعرف 
إال على 21 جثة من أصل 50 ضحية في المجزرة، 
فــي حين تــم تسليم ســت مــن جثث الضحايا إلى 

ذويهم، مؤكدة بذل كل ما باستطاعتها إلنجاز هذا 
العمل بأسرع وقت ممكن من أجل تسليم باقي جثث 

الضحايا ألحبائهم.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــلـــن مـــســـؤول فـــي قسم 
الهجرة النيوزيلندية إصـــدار 65 تأشيرة دخول 
ألقــارب الضحايا، مشيرا إلى بدء العشرات منهم 
الــوصــول إلـــى كرايستشيرش مــن أنــحــاء الــعــالــم، 

للمشاركة في الجنازات.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت شركة أمنية في دبي، 
أمس، أنها طردت موظفا أجنبيا يعمل لديها، قبل 
أن يجري ترحيله من االمارات، بعدما احتفى عبر 

فيسبوك بالهجوم على المسجدين.
وأعلنت »مجموعة تــرانــســغــارد«، فــي بــيــان، أن 
الــمــوظــف نــشــر تــصــريــحــات »تــحــتــفــي بــالــهــجــوم 
المشين« على المسجدين، عبر استخدامه حسابا 

على الموقع باسم مستعار.
وتــم التعرف إلــى هوية الموظف بعد تحقيق 
داخلي، وتم طرده وتسليمه للسلطات اإلماراتية 
التي قامت بترحيله بعدها، بحسب بيان الشركة.

ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن الموظف أو 
جنسيته أو هويته، ولــم يكن باإلمكان الحصول 

على معلومات من السلطات اإلماراتية.
ونــقــل الــبــيــان عــن الــمــســؤول فــي الــشــركــة غريغ 
وارد تأكيده: »لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا 
مــع االســتــخــدام غــيــر الــمــالئــم لــوســائــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، ونــتــيــجــة لــذلــك تـــم إنـــهـــاء عــمــل هــذا 
الشخص فــورا وتسليمه إلى السلطات لمواجهة 

العدالة«.
وأّكـــدت الشركة أن قــرارهــا يستند إلــى قوانين 

الجرائم اإللكترونية في دولة اإلمارات.

كازاخستان تغّير اسم عاصمتها 
 بالرئيس المستقيل 

ً
إلى نور سلطان تيّمنا

ابنة نزارباييف قد ترث والدها بعد تعيينها رئيسة لمجلس الشيوخ 
أيد البرلمان الكازاخستاني، 
فـــــي تــــصــــويــــت أمــــــــس، اقــــتــــراح 
الرئيس الجديد للبالد تغيير 
ــة الـــــــــى »نـــــــور  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ اســـــــــم الـ
ــا بـــالـــرئـــيـــس  ــنـ ــّمـ ــيـ ســــلــــطــــان«، تـ
السابق نور سلطان نزارباييف، 
غــداة استقالته المفاجئة، بعد 

حكم استمر نحو 30 عاما. 
وذكرت وكالة األنباء الرسمية 
ــب تـــصـــويـــت  ــقــ ــورم عــ ــفـــ ــنـــ ــازيـــ كـــ
البرلمان »تم تغيير اسم أستانا 

رسميا اآلن إلى نور سلطان«.
ــتـــخـــب مــجــلــس  الــــــى ذلـــــــك، انـ
الشيوخ الكازاخستاني داريغا 
)ابـــــنـــــة نـــــزاربـــــايـــــيـــــف(، رئــيــســة 
للمجلس، وذلـــك بعد تنصيب 
رئيسه السابق قاسم جومارت 

توكايف رئيسا جديدا للدولة.
وبــــعــــد الــــتــــصــــويــــت الــــســــري 
الـــــذي ســجــل إجـــمـــاع األعـــضـــاء 
الـــــــ44 فـــي الــمــجــلــس عــلــى دعــم 
ترشيح داريــغــا، أعربت رئيسة 
المجلس الجديدة عــن شكرها 
لهم على الثقة الممنوحة لها، 
وقالت: »أدرك حقيقة إدراك دور 
البرلمان في الحياة السياسية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــبــلــد، خــاصــة 
ــذا الــمــنــعــطــف الــمــهــم في  فـــي هــ

تاريخنا«.

وكـــانـــت داريـــغـــا نــزاربــايــيــفــا 
)55 عاما( تترأس لجنة الشؤون 
الخارجية واألمـــن والــدفــاع في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، كــمــا شغلت 
فــــي الـــمـــاضـــي مـــنـــاصـــب نــائــبــة 
ــبــــالد، ونــائــبــة  رئـــيـــس وزراء الــ
رئيس مجلس )الغرفة الدنيا( 
الــبــرلــمــان، ورئــيــســة كتلة حزب 

»وطن« الحاكم.
وأدى توكايف، صباح أمس، 
اليمين الدستورية أمام البرلمان 
ــا  ــقـ ــيــــف. ووفـ ــايــ ـــزاربــ لــيــخــلــف نـ
لــلــدســتــور الــكــازاخــســتــانــي، في 
حــــال شــغــور مــنــصــب الــرئــاســة 
يشغله رئيس مجلس الشيوخ، 
الــغــرفــة الــعــلــيــا لــلــبــرلــمــان. وإذا 
ــإن ابـــنـــة  ــ ــ اســــتــــقــــال تــــوكــــايــــف فـ
الــرئــيــس الــمــســتــقــيــل ستصبح 

رئيسة للبالد. 
الى ذلك، وفي أول تعليق من 
موسكو، أعرب الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين عــن أمــلــه بأن 
ــان  ــتـ ــسـ ــازاخـ ــة كـ ــاسـ ــيـ تـــتـــســـم سـ
بـــاالســـتـــمـــراريـــة بــعــد اســتــقــالــة 
نـــزاربـــايـــيـــف، مـــؤكـــدا اســتــعــداد 
موسكو لبذل أقصى جهد لدعم 

التعاون الثنائي.
وقال بوتين خالل اجتماع مع 
أعضاء الحكومة الروسية: »نحن 

نرى ما هي األحداث السياسية 
الــــتــــي تــــجــــري لـــــــدى جـــيـــرانـــنـــا 
وحليفنا الوثيق، والتي تتعلق 
بــتــغــيــيــر الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، 
ونـــعـــّبـــر عــــن أمـــلـــنـــا فــــي ضــمــان 

االستمرارية )السياسية(«.
كــــمــــا أشــــــــــاد بــــوتــــيــــن بــــــإرث 
نزارباييف السياسي، وعّبر عن 
الشكر له »على العمل المشترك« 

متمنيا له الصحة والتوفيق.
وأعــاد الرئيس الروسي إلى 
األذهــــان، أن نزارباييف يعتبر 
ــن لــلــعــمــل عــلــى  ــادريـ ــبـ ــمـ ــد الـ ــ أحـ
الــتــكــامــل الــمــتــقــدم بــيــن روســيــا 
وكــازاخــســتــان، وقـــال: »هــو أحد 

أصحاب إن لم نقل هو صاحب 
مـــشـــروع االتـــحـــاد االقــتــصــادي 
األوراســــي، الــذي يتطور بشكل 
نــاجــح جــــدا، والــفــضــل فـــي ذلــك 
يــــعــــود إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد لــدعــمــه 
الــمــبــاشــر ومــشــاركــتــه فـــي هــذا 
الجهد«. وأكد بوتين أن روسيا 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ســتــفــعــل كــــل مــا 

بوسعها لدعم هذه العملية.
وتشتهر كازاخستان بثرائها 
النفطي وبتصدير اليورانيوم، 
كما تعد ذات أهمية خاصة لعدد 
مـــن الـــــدول الــصــنــاعــيــة، بسبب 

تصديرها العناصر النادرة.
)الماتي ـــ وكاالت(

)رويترز(  نزارباييف يرقص في 1 مايو 2016 
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قام رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، 
وأعضاء المجلس: خالد الشمري، وفهد المطيري، 
وعلي حسين الديحاني، وأحمد عجب بزيارة مقر 
تــدريــب المنتخب األولــمــبــي، أمــس األول، باستاد 
جــابــر األحــمــد الــدولــي، لــدعــم ومــســانــدة الالعبين 
قــبــل ســـاعـــات مـــن انـــطـــالق مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة 
الخامسة الــتــي تضم منتخبات األردن وســوريــة 
ــة إلــــى األزرق، ضمن  ــافـ وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، بـــاإلضـ
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 

سنة، والمؤهلة ألولمبياد طوكيو 2022.
وزار أعضاء الجهازين الفني واإلداري للمنتخب 
الوطني والالعبين معسكر المنتخب األولمبي في 
فندق جميرا المسيلة، لمساندة ودعم المنتخب في 
مهمته المرتقبة، خصوصا أن التأهل عن المجموعة 
الــخــامــســة للبطولة اآلســيــويــة يعني مــيــالد جيل 
جــديــد للكرة الكويتية يــكــون قـــادرا على الــذهــاب 

بعيدا في المستقبل القريب بجميع البطوالت.
ويختتم المنتخب تدريباته الــيــوم، استعدادا 
ألولــى مبارياته في التصفيات التي يواجه فيها 
المنتخب األردنــي في الساعة 8.15 من مساء غد، 
ــكـــرواتـــي ديــنــكــو لــمــســاتــه  حــيــث يــضــع الــــمــــدرب الـ
األخيرة على الخطة التي سيواجه بها المنافس 

إلى جانب التشكيل األساسي.
ــبــــور األزرق  ــلـــى عــ ــرا عـ ــيـ ــثـ ويــــعــــول الـــجـــمـــيـــع كـ
للمنتخب األردني، لقطع خطوة جيدة نحو حجز 
بطاقة التأهل عــن هــذه المجموعة، خصوصا أن 
النشامى هــم الفريق األقـــوى فــي المجموعة، كما 
أن الظفر بالنقاط الثالث سيرفع الروح المعنوية 
لــالعــبــيــن، ويــســهــل مهمتهم فــي مــبــاراتــي ســوريــة 

وقيرغيزستان يومي األحد والثالثاء المقبلين.

األولمبي يختتم تدريباته اليوم 
 لمواجهة األردن 

ً
استعدادا

ً
 على خيطان وديا

ً
العربي يحل ضيفا
يحل الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
 عـــلـــى نـــظـــيـــره خـــيـــطـــان، فــــي الــخــامــســة 

ً
ضـــيـــفـــا

ــبـــاراة وديـــة  ــيـــوم، فـــي مـ والــنــصــف مـــن مــســاء الـ
تجريبية على استاد ناصر العصيمي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات الطرفين 
النــــطــــالق مـــنـــافـــســـات كـــــأس ســـمـــو األمــــيــــر 28 
الجاري، والتي يدشن األخضر مبارياته خاللها 
بمواجهة التضامن، بينما يلعب خيطان مع 

اليرموك.
وتعد المباراة هي التجريبية األولى لخيطان 
 ،

ً
خــــالل فـــتـــرة تـــوقـــف الـــنـــشـــاط الــمــحــلــي حــالــيــا

بينما هــي الــثــانــيــة لــأخــضــر الــــذي لــعــب أمــام 
الصليبيخات األحد الماضي وفاز 2-1.

ويفتقد االخضر اليوم عددا كبيرا من العبيه 
األساسيين ألسباب مختلفة، من بينها انضمام 
نجومه لصفوف منتخبنا الوطني، إلــى جانب 
ارتباطات البعض الدراسية، إضافة إلى الثالثي 
المصاب عبدالله الشمالي وفهد الرشيدي وأحمد 
يونس. ومــن المنتظر أن يعوض مــدرب الفريق 
السوري حسام السيد هذه الغيابات بعدد كبير 

من العبي تحت 20 سنة.

التضامن يحرز لقب أشبال بطولة ولي العهد للكاراتيه 
أحرز نادي التضامن لقب منافسات 
فــئــة األشـــبـــال ضــمــن بــطــولــة ســمــو ولــي 
العهد للكاراتيه المتواصلة على صالة 
اتحاد الكاراتيه في السالمية بمشاركة 
، وتــتــضــمــن إقــامــة مسابقات 

ً
ــا 12 نـــاديـ

اللعبة القتالية االستعراضية للفردي 
والجماعي لجميع الفئات السنية.

ــفـــوز بــهــذه  ــن الـ وتــمــكــن الــتــضــامــن مـ
الفئة بعد أن جمع 13 نقطة بفارق كبير 
عن نــادي الشباب، الــذي احتل المرتبة 
الثانية بعد أن حصد 7 نقاط، في حين 
نال نادي اليرموك المركز الثالث بعد أن 
جمع نفس الرصيد لكن الشباب تفوق 

بإحرازه ميداليات ذهبية أكثر. 
ــاد الــكــويــتــي  ــحــ وقـــــال أمـــيـــن ســـر االتــ
للكاراتيه منصور السبيعي عقب ختام 

هذه المسابقة، إن البطولة التي تتواصل 
 بإقامة مسابقتي فئتي الناشئين 

ً
غــدا

والــشــبــاب اتــســمــت فــي فئتي العمومي 
واألشــبــال بالقوة والندية بين األندية 
المشاركة بدليل تحقيق 9 أندية لنقاط 
 بالمستويات 

ً
فــي مسابقاتها، مــشــيــدا

المتميزة لالعبين في جميع األوزان.
وأكــــــــد أن االتــــــحــــــاد يـــــواصـــــل عــمــلــه 
للتحضير لحفل ختام البطولةن الذي 
سيقام االثنين المقبل لضمان نجاحه، 
السيما أن هذه البطولة غالية على كل 
الرياضيين بشكل عام ومنتسبي رياضة 
 دعــم سمو 

ً
 مثمنا

ً
الــكــاراتــيــه خصوصا

ولي العهد للرياضة الكويتية، ما كان 
له أكبر األثر بتحقيقها إنجازات عدة.

● محمد عبدالعزيز
ــرز فـــريـــق الـــكـــويـــت لــقــب  ــ أحــ
دوري الشباب تحت 19 سنة 
ــوزه عــلــى  ــ ــ لــــكــــرة الــــيــــد، بـــعـــد فـ
ــــذي حل  نــظــيــره الــســالــمــيــة، الـ
ــيـــا، بــنــتــيــجــة 26-29، فــي  ثـــانـ
المباراة الفاصلة التي جمعت 
الفريقين أمس األول على صالة 
مـــركـــز الــشــهــيــد فـــهـــد األحـــمـــد 

بالدعية.
ُيذكر أن مباراة الفريقين في 
ختام البطولة انتهت بالتعادل 
)29-29(، ما فرض إقامة مباراة 

فاصلة لتحديد الفائز باللقب، 
فــي حين ذهــب المركز الثالث 

لفريق القرين.
ــر الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــن ســ ــيـ ــ وقـــــــــام أمـ
الـــمـــؤقـــتـــة التــــحــــاد الــــيــــد عــلــي 
ــــدي، وعــــضــــو الــلــجــنــة  ــنـ ــ ــــوهـ بـ
مبارك الشقات، وعضو مجلس 
إدارة نادي الكويت دين الديين، 
بتوزيع الميداليات التذكارية 
ــــرق الـــثـــالثـــة  ــفـ ــ ــبــــي الـ عـــلـــى العــ
األوائل، وتسليم درع البطولة 

لقائد فريق الكويت.

الكويت بطل دوري شباب اليد 

األزرق في تجربة نيبالية... والفوز ضروري

يــلــتــقــي مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
ــدم مــــع ضــيــفــه  ــقــ األول لـــكـــرة الــ
النيبالي في الساعة السادسة 
والنصف من مساء اليوم على 
اســـتـــاد نـــــادي الـــشـــبـــاب، ضمن 
"الفيفا داي"، وتأتي المواجهة 
ــدادات لــخــوض  ــعــ ــتــ ضــمــن االســ
منافسات التصفيات المؤهلة 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2022 

بقطر، وكأس آسيا 2023.
ومـــــــن الــــمــــقــــرر أن يـــتـــواجـــه 
المنتخبان مجددا في السادسة 
ــنـــصـــف مــــن مـــســـاء االثــنــيــن  والـ
الــمــقــبــل عـــلـــى اســــتــــاد الــشــبــاب 
ــفــــاق مــســؤولــي  ــا، بـــعـــد اتــ أيــــضــ
اتــحــاد الــكــرة مــع نــظــرائــهــم في 
االتـــحـــاد الــنــيــبــالــي، وذلــــك بعد 
إلغاء المباراة الودية لأزرق مع 

منتخب أفغانستان.

أهداف اللقاء 

يــــدخــــل األزرق الــــيــــوم وفـــي 
جــعــبــة جــــهــــازه الـــفـــنـــي بــقــيــادة 
المدرب الكرواتي روميو جوزاك 
عدد من األهداف، أبرزها تحقيق 
الــفــوز مــن أجــل تحسين مركزه 

في التصنيف الشهري الصادر 
عن االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، وذلك الحتالل تصنيف 
أفضل من تصنيفه الحالي في 
ــال وكــــأس  ــديـ ــونـ ــمـ تــصــفــيــات الـ
آسيا، وتالفي اللعب في الدور 

التمهيدي للتصفيات.
ــة إلــــــــى الـــــوقـــــوف  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
عــلــى الــمــســتــوى الــفــنــي لجميع 
الالعبين، ومـــدى قــدرتــهــم على 
اســتــيــعــاب فــكــر الــجــهــاز الفني 
وتنفيذه، هذا إلى جانب تعويد 
الالعبين على اللعب أمام جميع 
المستويات والمدارس الكروية 
المختلفة، باإلضافة إلى تجربة 
ــبــــيــــن فـــــي مــــراكــــز  بــــعــــض الــــالعــ
مــخــتــلــفــة بــعــيــدا عـــن مــراكــزهــم 

تحسبا ألي ظروف. 
ــاز الـــفـــنـــي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــمــــد الـ ــتــ ــعــ ويــ
للمنتخب على خطة هجومية 
سيخوض بها اللقاء، مع تأمين 
الشق الدفاعي بشكل جيد، وذلك 
ابـــتـــداء مـــن مــنــتــصــف الــمــلــعــب، 
ــدفــــع الـــجـــهـــاز  ــيــ وبــــالــــتــــالــــي ســ
بعدد كبير من الالعبين الذين 

يمتلكون نزعات هجومية. 
ويفتقد األزرق اليوم لخدمات 

الالعب علي أحمد خلف بداعي 
اإلصــابــة، بينما تعافى محمد 
ــــذي تــعــرض  فـــريـــح مـــن الـــشـــد الـ
ــه، ويــبــقــى قــــرار مــشــاركــتــه من  لـ
عدمها فــي التشكيل األساسي 

بيد الجهاز الفني.

 تجربة قوية

ــه، يـــضـــع الــجــهــاز  ــبـ ــانـ مــــن جـ
الفني للمنتخب النيبالي بقيادة 
المدرب السويدي ايــوان تاليم، 
نصب عينيه، االستفادة من هذه 
التجربة، خصوصا أنها األولى 
ــولـــى الــمــهــمــة  ـــذي تـ ــ ــلـــمـــدرب الـ لـ
مــؤخــرا ويعتمد عــلــى تشكيلة 

جديدة من الالعبين.
ولم يحقق المنتخب النيبالي 
أي انتصارات تذكر منذ قرابة 
ــــذي يضعه  ــر الـ ــ ــام، وهــــو األمـ ــ عـ

المدرب في اعتباره.
يــديــر الــمــبــاراة طــاقــم تحكيم 
كـــرواتـــي يــتــكــون مـــن تيهومير 
بــيــجــن )حـــكـــم ســــاحــــة(، ايــفــيــج 
ــان تـــومـــاس  ــ ــارجــ ــ ــج ومــ ــ ــودريـ ــ مـ
ــاريــــو زيــبــيــك  ــاعـــديـــن(، ومــ )مـــسـ

)حكما رابعا(.

حازم ماهر

جوزاك يهاجم... وتاليم يشيد
أكد مدرب المنتخب الوطني األول لكرة 
القدم الكرواتي روميو جــوزاك أن األزرق 
جـــاهـــز لـــخـــوض مـــنـــافـــســـات الــتــصــفــيــات 
التمهيدية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 

2023 التي ستقام في يونيو المقبل.
وقـــال جــــوزاك، فــي المؤتمر الصحافي 
الذي عقد في 11 صباح أمس، بمقر اتحاد 
الـــكـــرة، إن الــفــريــق ســيــكــون جــاهــزا أيضا 
للمشاركة في التصفيات المباشرة في حال 
تم االرتقاء بمركزه في التصنيف الشهري 

الصادر عن "فيفا".
ــام  ــ وأضــــــــــــاف: "مــــواجــــهــــتــــا األزرق أمــ
الــمــنــتــخــب الـــنـــيـــبـــالـــي، الــــيــــوم واالثـــنـــيـــن 
الــمــقــبــل، مــهــمــتــان جـــدا بالنسبة لـــأزرق، 
والفوز بهما بات أمرا ضروريا لتحسين 
مـــركـــزه فـــي تــصــنــيــف الــفــيــفــا، إلــــى جــانــب 
تجهيز الالعبين نفسيا لخوض مثل هذه 

المواجهات".
وأشــار جــوزاك إلــى أنــه سيعتمد اليوم 
عــلــى تكتيك هــجــومــي، بــعــد االعــتــمــاد في 
ــاعـــي،  الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى تــكــتــيــك دفـ

السيما أمـــام المنتخب االســتــرالــي، وهو 
أمــر مطلوب بــقــوة لالعبين للتعود على 

مواجهة منتخبات متباينة المستوى.
ــاد بـــالـــالعـــب حـــمـــد حــــربــــي، الــــذي  ــ ــ وأشـ
تواجد في المؤتمر، مبينا أنه لم يشارك 
فـــي أي مـــبـــاراة للمنتخب تــحــت قــيــادتــه، 
ــو أمــر  ــم زمـــالئـــه، وهـ لــكــنــه يــعــمــل عــلــى دعـ

يميز المنتخب.

من جانبه، قال مدرب نيبال، السويدي 
ايـــوان تاليم، إن مــبــاراة الــيــوم هــي األولــى 
ــيــــادتــــه، مــبــيــنــا أنـــه  الــــتــــي تـــلـــعـــب تـــحـــت قــ
سيعتمد على العبين جــدد قــام بضمهم 
للمنتخب مؤخرا، وشدد على أن المنتخب 
ــزه فــي  ــ ــركــ ــ ــيـــز ومــ ــمـ ــتـ الـــكـــويـــتـــي قــــــوي ومـ

التصنيف الشهري للفيفا خادع.

العبو األزرق خالل التدريب

جوزاك وتاليم خالل المؤتمر

جانب من تدريب المنتخب األولمبي

أشبال التضامن يحملون كأس البطولة

عدة أهداف يسعى إلى 
تحقيقها الجهاز الفني 

لألزرق في مباراة نيبال، التي 
تقام الساعة 6.30 من مساء 

اليوم على استاد الشباب، 
أهمها الفوز لالرتقاء بمركزه 
في تصنيف »فيفا« الشهري.
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محمد عبدالعزيز

يلتقي اليوم الكويت مع بي 
سبورت الهندي، وكاظمة 

مع الشارقة اإلماراتي 
ضمن الجولة الثانية من 

دور المجموعة في البطولة 
اآلسيوية الـ21 لألندية ابطال 

الدوري لكرة اليد.

يخوض فريق نادي الكويت، 
ــن مــســاء  عــنــد الـــســـاعـــة 6:15 مـ
ــاتــــه فــي  ــبــــاريــ ــي مــ ــانــ الـــــيـــــوم، ثــ
ــة الــحــاديــة  ــيـــويـ الــبــطــولــة اآلسـ
ــة ابـــطـــال  ــديــ ــريــــن لــــأنــ ــعــــشــ والــ
الــــــــــــــدوري لـــــكـــــرة الــــــيــــــد، الـــتـــي 
 على صالته 

ً
يستضيفها حاليا

بـــكـــيـــفـــان حـــتـــى مـــطـــلـــع أبـــريـــل 
المقبل مع نظيره تي سبورت 
الــهــنــدي، وذلــــك ضــمــن الــجــولــة 
الثانية لمنافسات المجموعة 

الثالثة في البطولة.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــواجــــه فــريــق 
ــادي كـــاظـــمـــة مــمــثــل الــكــويــت  ــ نــ
الثاني في البطولة عند الساعة 
8:15 مـــســـاء مــنــافــســه الــعــنــيــد 
ــة اإلمــــــــاراتــــــــي، ضــمــن  ــ ــارقـ ــ ــــشـ الـ
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة 

الرابعة. 
ــاريــــات الـــيـــوم  ــبــ وتـــنـــطـــلـــق مــ
عند الساعة 12:45 ظهرا بلقاء 
الـــصـــداقـــة الــلــبــنــانــي مـــع مضر 
الـــســـعـــودي ضــمــن الــمــجــمــوعــة 
األولـــــــى، وعـــنـــد 2:45 مـــن بعد 
الــظــهــر يــلــعــب الـــوكـــرة الــقــطــري 
مـــــع مـــســـقـــط الـــعـــمـــانـــي ضــمــن 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، أمــــا عند 
الــســاعــة 4:15 فيلتقي بــاربــار 
البحريني مــع الــكــرخ العراقي 

ضمن المجموعة الثالثة. 

كانت البطولة قد بدأت أمس 
على صالة نادي الكويت بحفل 
افــتــتــاح مبسط وســـط حضور 
جـــمـــاهـــيـــر كـــثـــيـــف، وأقـــيـــمـــت 5 
مــبــاريــات ضــمــت المجموعات 
األربع المتنافسة في البطولة. 

الكويت وكاظمة

ــكــــويــــت  ويــــســــعــــى فـــــريـــــق الــ
ــي ســـبـــورت  ــ لـــتـــخـــطـــي عـــقـــبـــة تـ
الهندي والظفر بنتيجة اللقاء، 
 فـــي مـــواصـــلـــة مـــشـــواره 

ً
طــمــعــا

للصعود للدور الثاني، معتمدا 
على توليفة الالعبين المميزين 
الــمــوجــوديــن بــالــفــريــق حــالــيــا، 
إضافة إلى المحترفين األجانب.
ــه يــنــطــبــق على  والـــشـــيء ذاتــ
فريق كاظمة الطامع كذلك في 
عبور الشارقة أحد المرشحين 
للتأهل، طمعا في حجز مقعده 

في الدوري الثاني للبطولة. 

الذياب يهنئ الجميع

مــــــن جــــهــــتــــه، هــــنــــأ الــــمــــديــــر 
الفني لالتحاد اآلســيــوي لكرة 
الــيــد، جــاســم الـــذيـــاب، الــكــويــت 
 بعودة الرياضة 

ً
قيادة وشعبا

ــة الــــــى الـــمـــشـــاركـــات  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـ

الخارجية، وقال: "نهنئ أنفسنا 
بإقامة البطولة اآلســيــويــة في 
الكويت، والتي تعد واحدة من 
أقــــوى الــبــطــوالت الــتــي يــشــرف 
عليها االتحاد اآلسيوي للعبة".
وشكر الذياب مجلس إدارة 
نادي الكويت واالتحاد الكويتي 
على حسن تعاونهم مع االتحاد 
اآلسيوي في تجهيز متطلبات 
الــبــطــولــة كــافــة، مــؤكــدا أن هــذا 
األمر يعتبر مؤشرا ودليال قويا 
عــلــى أن الــبــطــولــة تحمل صفة 
الــنــجــاح مـــن الــبــدايــة للنهاية، 
ومتمنيا التوفيق لجميع الفرق، 

وأن يــــقــــدم الـــكـــويـــت وكـــاظـــمـــة 
الــمــســتــوى الـــالئـــق بـــكـــرة الــيــد 

الكويتية. 
وأشار إلى أن البطولة فرصة 
لـــعـــودة الــجــمــاهــيــر الــكــويــتــيــة، 
ــعــــد رفـــــــع اإليـــــقـــــاف،  ــة بــ ــ ــــاصـ خـ
ــنـــى حـــضـــورهـــم بــكــثــافــة،  ــمـ وتـ
ألنــهــم يضيفون نكهة خاصة 
للمباريات ويحفزون الالعبين 

على تقديم كل ما لديهم. 

االجتماع الفني 

عــقــدت اللجنة الفنية أمــس 

األول االجتماع الفني للبطولة 
فـــي فـــنـــدق مــلــيــنــيــوم، بــرئــاســة 
نــائــب رئــيــس االتـــحـــاد الــدولــي 
ــور نــائــب  بــــدر الــــذيــــاب، وحـــضـ
رئيس اللجنة المنظمة البطولة 
ــمــــي، والــــمــــديــــر  ــيــ ــعــــصــ بــــــــدر الــ
الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد اآلســيــوي 
ــر  ــديــ ــمــ ــل، والــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــوالـ ــ ــد أبـ ــ ــمـ ــ أحـ
الفني لالتحاد جاسم الذياب، 
ورئيس اللجنة الفنية للبطولة 
الـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي جـــونـــج 
تشاو، ومندوبي جميع الفرق 

المشاركة.
وفــي بــدايــة االجــتــمــاع رحب 

ــالـــحـــضـــور، وتــمــنــى  ــاب بـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــاركـــة جـــيـــدة فــي  لــلــجــمــيــع مـــشـ
ــت، ثــم  ــويــ ــكــ ــم الــــثــــانــــي الــ ــلـــدهـ بـ
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام  شــــــرح رئــ
اإلمـــــــــاراتـــــــــي صـــــالـــــح عــــاشــــور 
بعض النقاط الخاصة بقواعد 
اللعبة واالشــتــرطــات الخاصة 
بــالــمــالبــس، ثــم اعــتــمــد أعــضــاء 

اللجنة الفنية هوية الالعبين.

اختبارات الحكام

وجرت أمس األول اختبارات 
اللياقة البدنية الخاصة بحكام 

الـــبـــطـــولـــة فــــي صـــالـــة الـــدعـــيـــة، 
تـــحـــت إشـــــــراف لــجــنــة الــحــكــام 
ــــي عـــاشـــور،  ــاراتــ ــ ــة اإلمــ ــرئـــاسـ بـ
وذلـــك وفــق المعايير المطبقة 
من االتحاد الدولي للعبة على 
الــحــكــام المرشحين إلدارة أي 
ــة، لـــالطـــمـــئـــنـــان  ــ ــيــ ــ ــ بـــطـــولـــة دول
ــة الــــحــــكــــام قــبــل  ــيـ ــلـــى صـــالحـ عـ
بـــدايـــة الــمــنــافــســات الــرســمــيــة، 
ــم الــثــمــانــيــة  ــقـ وحــضــرتــهــا األطـ
الـــمـــنـــوط بــهــم إدارة مــبــاريــات 

البطولة. 

كاظمة والكويت لكرة اليد في لقاء محلي سابق

الكويت لتخطي »سبورت« الهندي 
ومواجهة صعبة لكاظمة أمام الشارقة

طائرة األبيض تحلق بفوز ثمين على القادسية
حلق فريق الكويت للكرة الطائرة بفوز ثمين على حساب 
مضيفه القادسية بنتيجة ثالثة أشواط لشوط، في المباراة التي 
جمعت الفريقين أمس األول على صالة فجحان هالل المطيري 
بحولي، ضمن الجولة التاسعة قبل األخيرة من الدوري الممتاز، 

وجاءت نتائج األشواط كالتالي: )27-29، 25-23، 20-25، 22-25(.
وفي مباراتين اخريين جرتا أمس األول ضمن نفس المرحلة، 
فاز كاظمة على ضيفه الجهراء بثالثية نظيفة )23-25، 25-27، 
25-11(، بينما تغلب العربي على نظيره التضامن في مباراة 
مــاراثــونــيــة بنتيجة 3 أشـــواط لشوطين )26-24، 25-22، 9-25، 

.)15-17 ،18-25
وبهذه النتائج، باتت الصورة شبه كاملة بالنسبة للمنافسة 
على لقب الدوري، وكذلك الفرق المرشحة للهبوط للدرجة األولى 

في الموسم الجديد، حيث رفع الكويت رصيده إلى 16 نقطة في 
المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطة واحدة خلف كاظمة المتصدر 
بـ17 نقطة. وستحسم مباراة الكويت والتضامن المؤجلة، والتي 
تقام بعد غد، شكل المنافسة على اللقب، السيما أن فوز االبيض 
فيها ثم فــوزه على كاظمة في الجولة األخــيــرة تعني تتويجه، 
أما في حالة فوز كاظمة فسيلجأ الفريقان إلى حسابات فارق 

األشواط، ثم نقاط األشواط لحسم اللقب.
واحتل القادسية المركز الثالث بـــ14 نقطة، يليه العربي في 
المركز الرابع بـ12 نقطة، والجهراء خامسا بـ10 نقاط، والتضامن 
ســادســا وأخــيــرا بـــ9 نــقــاط، وبــذلــك حافظ األخــضــر على موقعه 
بين فرق الــدوري الممتاز في الموسم الجديد، واقترب الجهراء 

والتضامن بشدة من الهبوط للدرجة األولى.

ــرة الـــقـــدم  ــكــ ــكــــويــــت لــ تـــمـــكـــن مـــنـــتـــخـــب الــ
للخماسي مــن حصد الميدالية الذهبية، 
بــفــوزه فــي الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى نيبال 
4-1، عــلــى الــمــالعــب الــفــرعــيــة بمدينة زايــد 
الــريــاضــيــة، ضــمــن مــنــافــســات الــــدورة الــــ15 
األولمبياد الخاص الدولي، المقامة حاليا 

في أبوظبي.
كما فازت الكويت بميدالية برونزية في 

كــرة الريشة الطائرة، حيث تمكنت 
الالعبة ريم السليم من الفوز على 
الــالعــبــة نــجــاة الــيــحــيــى. ويــقــود 

منتخب الــريــشــة الــمــدربــان 

أماني ثابت وأيمن عبده.وأوضح عبده أن 
منتخب الريشة حصل على ميداليتين حتى 
اآلن، وهناك منافسة على 6 ميداليات أخرى، 
حيث يلعب الفريق 3 مباريات في الزوجي، 

بحثا عن المركزين الثاني أو الثالث.
كما فــاز منتخب تنس الــطــاولــة زوجــي 
للسيدات بميدالية برونزية، 
بـــــــعـــــــد تــــــخــــــطــــــي الــــــفــــــريــــــق 
ــي بـــنـــتـــيـــجـــة  ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــوريــ ــ ــمــ ــ الــ

3-صفر.
ــى مـــنـــتـــخـــب  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واكــ
كرة اليد بالميدالية 

الفضية، بعدما خسر أمام نظيره العماني 
12-15، بينما ذهبت الميدالية البرونزية 

لصالح العراق. 
وعبرت رئيسة وفــد الكويت في الــدورة 
رحــــــاب بـــورســـلـــي عــــن ســـعـــادتـــهـــا بــتــمــكــن 
ــن تــخــطــي الــفــريــق  ــدم مــ ــقــ مــنــتــخــب كـــــرة الــ
الــنــيــبــالــي فـــي الــنــهــائــي، لــيــحــصــد الــفــريــق 
الميدالية الذهبية، ويرفع غلة الكويت في 
الدورة إلى 7 ميداليات ذهبية، إضافة إلى 
حصد الميدالية الفضية في لعبة كرة اليد، 
بعد منافسة قوية مع المنتخبين العماني 

والعراقي.

عقوبة مع وقف التنفيذ 
بحق إنتر

ــة الـــــــدوري  ــ ــطـ ــ أعـــلـــنـــت رابـ
اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم، أمس 
 مع 

ً
األول، أنها أصدرت قرارا

وقف التنفيذ بإغالق جزئي 
لمدرجات ملعب نــادي إنتر 
ميالن على خلفية الهتافات 
ــتــــي وجــهــهــا  الـــعـــنـــصـــريـــة الــ
مشجعوه إلـــى العـــب ميالن 
العاجي فرانك كيسي خالل 
"ديربي" الفريقين ضمن إطار 
المرحلة الثامنة والعشرين 

األحد.
ــاراة الـــتـــي فــاز  ــبـ ــمـ ــي الـ وفــ
ــاره ميالن  بــهــا إنــتــر عــلــى جـ
3-2، أكـــد االتــحــاد اإليــطــالــي 
أن مــــراقــــبــــيــــن فــــــي مــــواقــــع 
مختلفة في الملعب سمعوا 
مــرتــيــن "هــتــافــات عنصرية" 
بـــحـــق كــيــســي مــــن جــمــاهــيــر 
مدرجات الـ "كورفا نور" في 
ســـان ســيــرو فــي الدقيقتين 
السابعة و39 من عمر اللقاء.

وأكدت الرابطة أن العقوبة 
ســتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
حــال تــكــرار المخالفة خالل 

الـ12 شهرا القادمة.

وكــــان إنــتــرمــيــالن عــوقــب 
ــاقــــامــــة  الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي بــ
ــه دون  مــبــاراتــيــن عــلــى أرضــ
جمهور على خلفية الهتافات 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي شــمــلــت 
السنغالي كاليدو كوليبالي 
ــولــــي، حـــيـــث قــلــد  ــابــ العـــــب نــ
ــــون "صــــيــــحــــات  ــعـ ــ ــــجـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
الــــــقــــــردة"، وســـــط انـــتـــقـــادات 
ــــدرب نــابــولــي  واســـعـــة مـــن مـ

كارلو أنشيلوتي.
وسمح الفوز، الذي حققه 
إنـــتـــر عــلــى مـــيـــالن بــالــتــقــدم 
للمركز الثالث في الـ "سيري 
أ" على حساب جاره بالذات 
 ،)51 ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ 53 نــــقــــطــــة مـ (
وبفارق كبير عن المتصدر 
يوفنتوس ووصيفه نابولي.

فينسيوس: برشلونة كان 
سيدفع أكثر من أجلي

قال البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال 
مدريد أمس األول، إنه يعتقد أن برشلونة "كان 
سيدفع أكــثــر" مــن أجــل الحصول على خدماته، 
ولكنه اختار الفريق الملكي، ألنــه يريد "أفضل 

مشروع".
وقـــال جــونــيــور، فــي مقابلة مــع قــنــاة "كادينا 
ســيــر"، إن نــادي برشلونة اتصل بــه أوال، وبعد 
ذلك ريال مدريد، الفتا الى أنه اختار األخير ألن 

"مشروعه جيد للغاية".
وأضـــاف "مارسيلو جــاء وهــو فــي عمر الـــ 18 
ولـــعـــب: أســيــنــســيــو كــــان يــلــعــب، وكــــل الــالعــبــيــن 
الشباب الذين يأتون يلعبون... وهذا ساعدنا على 

اختيار ريال مدريد. اخترنا األفضل".
وتــابــع "لطالما فكرت فيما سيكون األفضل 
لي. أنا وأسرتي فكرنا في أننا نريد العيش في 

مدريد منذ البداية".
وأوضح "أعتقد أن برشلونة كان يريد أن يدفع 
أكــثــر. لــم نختر بناء على مــا كــانــوا سيدفعونه. 
كنا نريد أفضل مشروع واخترنا بناء على هذا 
األساس. أيضا تحدثت مع مارسيلو وكاسيميرو 

وساعداني كثيرا على اختيار ريال مدريد".
وأصيب فينسيوس في مباراة أياكس بدوري 
االبطال ويعاني قطعا في األربطة بالساق اليمنى 
وسيغيب عن المالعب بسبب ذلك شهرين، وبذلك 

سيتأجل ظــهــوره األول مــع المنتخب 
الــبــرازيــلــي األول الــــذي كــــان قـــد ضمه 
لقائمته لمباراتي بنما والتشيك في 
23 و26 مــن الشهر الــجــاري استعدادا 

لكوبا أميركا.
وقـــــــال فـــيـــنـــســـيـــوس: "نــــحــــن نــعــمــل 
بشكل جيد للغاية للعودة في أسرع 
وقــــت مــمــكــن. اتــمــنــى أن ألـــعـــب قبل 
نهاية الموسم. اعتقد أنني سأقوم 
غدا بأشعة رنين مغناطيسي آخر 
ألرى كيف يتطور الحال، ومن أجل 

العودة في أسرع وقت".
وذكــــــــر أنــــــه يـــســـعـــى لــلــتــتــويــج 
ببطوالت كثيرة مــع ريــال مدريد 

والـــلـــعـــب مــــع "أفــــضــــل الـــالعـــبـــيـــن فــي 
ــم". وأضـــــــــــاف "إنـــــــــه شـــــــرف لــي  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال
وألسرتي مساعدتي على المجيء إلى 
هنا برأس هادئة ولعب كرة القدم فقط".

وردا على سؤاله حول الالعب الذي 
يعتبره األفضل في العالم قــال: "أنــا"، 
والثاني؟، فأجاب: "نيمار، أود أن ألعب 
معه يوما ما. في ريال مدريد ال أدري، 
ولكن في المنتخب، خالل فترة قصيرة".
)إفي(

أكد حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس أنه كان "من الواضح 
لديه" أنه "لن يلعب مهما فعل" في ظل وجود مدرب الفريق السابق، 

األرجنتيني سانتياغو سوالري.
وقال الحارس الكوستاريكي في مقابلة مع قناة "كوبي": "لم أكن 
أللعب مع سوالري، هذا كان واضحا. أكثر من 20 مباراة على مقاعد 
البدالء، لم يكن هناك أوضح من ذلك. هل هناك دليل آخر على ذلك".

وباإلشارة إلى خليفة سوالري، الفرنسي زين الدين زيدان، قال 
ا، ألن زيدان مدرب كبير وأعرف أنه يمنح فرصا  "أنا اآلن أكثر هدوء
لكل الالعبين. أعرف أنه لو تحدثنا ذات مرة، فسيخبرني بالحقيقة. 

معرفتي بأنه مدربي تمنحني راحة كبيرة".
وتحدث أيضا عن احتمال الرحيل عن ريال مدريد، قائال: "لدي 
عقد، أعرف ما أعطيته لهذا النادي، وسأستمر في ذلك مادمت هنا، 

ولكني ال أريد أن أقضي مجددا عاما كهذا".
 )إفي(

نافاس

نافاس: لم أكن أللعب 
مع سوالري مهما فعلت

سان جرمان يفوز في معركته مع »يويفا«
ــاريــــس ســـــان جـــرمـــان  فـــــاز بــ
الفرنسي في معركته القضائية 
مع االتحاد األوروبي لكرة القدم 
)يــويــفــا( فــي محكمة التحكيم 
ــة الــــدولــــيــــة )كــــــاس(،  ــيـ ــريـــاضـ الـ
والتي رفضت إعــادة التحقيق 
الذي تم إغالقه بشأن مخالفات 
الــنــادي لــقــواعــد اللعب المالي 

النظيف. 
وذكــرت "كــاس"، أمــس األول، 
ــان  ــنـــاف سـ ــئـ ــتـ ــا قـــبـــلـــت اسـ ــهــ أنــ
جــرمــان، ألن "يــويــفــا" لــم يلتزم 
بالموعد النهائي للتقدم بطلب 

إعادة فتح التحقيق. 
وكان "يويفا" يريد أن تقوم 
غرفة التحكيم بمراجعة قرارات 
غــرفــة الــتــحــقــيــق، الــتــي أعلنت، 
فــي قــــرار مــلــزم، الـــتـــزام الــفــريــق 
الفرنسي بقواعد اللعب المالي 
ــــرف عــلــى  ــــصـ ــــي الـ الـــنـــظـــيـــف، فـ
النادي ودفع رواتب الالعبين. 
لكن "يويفا" لم يقدم استئنافه 
خـــالل 10 أيـــام كــمــوعــد نهائي 
إلعـــادة فتح التحقيق مــجــددا، 

األمــــــــر الــــــــذي أدى إلــــــى قـــبـــول 
استئناف ســان جــرمــان وقــرار 

المحكمة. 
ويــنــظــر "يــويــفــا" فـــي قضية 
منفصلة لــســان جــرمــان، وهي 
خــاصــة بــمــوســم 2018/2017، 

ــنــــادي مع  الـــــذي تــعــاقــد فــيــه الــ
البرازيلي نيمار من برشلونة 
اإلســبــانــي مــقــابــل 222 مليون 
ــلـــيـــان مـــبـــابـــي مــن  يــــــــورو، وكـــيـ

موناكو.
)د ب أ( 

أكــــــد جـــيـــمـــس هـــــــــاردن مـــرة جماهير باريس سان جرمان
أخــرى أنــه ليس العــب الموسم 
الواحد وأن نيله جائزة أفضل 
العـــــب فــــي دوري كـــــرة الــســلــة 
ــركـــي لــلــمــحــتــرفــيــن لــعــام  ــيـ األمـ
2018 لم يكن وليد المصادفة، 
وذلك بإكماله سلسلة تاريخية 
فــي الــمــبــاراة التي قــاد خاللها 
فريقه هيوستن روكتس لفوز 
كبير، أمس األول، على مضيفه 

أتالنتا هوكس 105-121.
وسجل هاردن 31 نقطة ضد 
أتالنتا ليصبح بذلك أول العب 
في التاريخ يسجل 30 نقطة أو 
أكــثــر ضــد جميع فــرق الـــدوري 
 فريقه 

ً
خالل موسم واحد، مبقيا

في الوقت ذاته في قلب الصراع 
على صدارة المنطقة الغربية، 
التي استعادها غولدن ستايت 
ووريــرز حامل اللقب من دنفر 
ناغتس بفوزه، أمس األول، على 
مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 

.107-117

ولـــم يــنــحــصــر تــألــق هـــاردن 
بالتسجيل وحسب، بل أضاف 
 10 تمريرات حاسمة و8 

ً
أيضا

متابعات، ليبقى على المسار 
نحو أن يصبح أول العب ينهي 
الــمــوســم الــمــنــتــظــم عــلــى األقـــل 
بمعدل 30 نقطة مع 7 تمريرات 
حاسمة و6 متابعات وسرقتين 
"ستيل" منذ أسطورة شيكاغو 
بــولــز مــايــكــل جــــــوردان مــوســم 

.1989-1988
وبــــــعــــــد ثـــــــــالث هـــــــزائـــــــم فـــي 
ســت مــبــاريــات، بينها سقوط 
ــفــــارق 33  قــــــاٍس عـــلـــى أرضــــــه بــ
نقطة أمــام بوسطن سلتيكس 
وآخرها االثنين في ملعب سان 
أنتونيو سبيرز، كشر غولدن 
ستايت وويرز عن أنيابه بفوز 
سهل على مضيفه مينيسوتا 
تمبروولفز 117-107، مما سمح 
لـــه بــتــصــدر الــمــنــطــقــة الــغــربــيــة 

 أمام دنفر ناغتس.
ً
مجددا

وكــــــــــان جــــــــار ووريــــــــــــــرز فــي 

كاليفورنيا ساكرامنتو كينغز 
"نجم" مباريات الثالثاء إذ فرط 
بفوز في المتناول على ضيفه 
بـــروكـــلـــيـــن نـــتـــس حـــيـــن تـــقـــدم 
بفارق 28 نقطة، قبل أن يعود 
ويخسر اللقاء 121-123 بعدما 
عجز عن إيقاف دانجيلو راسل 

الذي سجل 44 نقطة للضيوف 
مع 12 تمريرة حاسمة.

وفـــــــــــي مــــــلــــــيــــــووكــــــي، حــــــرم 
الــجــمــهــور مــن مــتــعــة مــشــاهــدة 
المواجهة بين نجمي ميلووكي 
ــيـــس  ــانـ ــي يـ ــانـــ ــونـــ ــيـــ بـــــاكـــــس الـــ
أنتيتوكونمبو، ولوس أنجلس 

ــبـــرون جـــيـــمـــس، ألن  ــيـ لـــيـــكـــرز لـ
الالعبين غابا عن اللقاء الذي 
حــســمــه صــاحــب األرض 115-
101 وعزز به صدارته لترتيب 
المنطقة الشرقية، وذلك بسبب 

وضعهما البدني.

هاردن نجم هيوستن خالل مواجهة هوكس

هاردن يكمل سلسلته التاريخية

ضمن الجولة الثانية من منافسات »آسيوية اليد«

ذهبية للقدم وفضية لليد في األولمبياد الخاص



لوف

ستكون نهائيات كأس أوروبا 2020 في 
كــرة القدم فريدة من نوعها، إذ إنها المرة 
األولى التي تقام فيها المسابقة في 12 مدينة 

أوروبية في 12 بلدا.
وفيما يأتي عرض لتفاصيل التصفيات 

التي تنطلق اليوم:
وزعت المنتخبات الـ55 المنضوية تحت 
لــواء االتــحــاد األوروبـــي للعبة )ويــفــا(، على 
عــشــر مــجــمــوعــات )خــمــس مــجــمــوعــات من 
خمسة منتخبات، وخمس أخــرى من ستة 
منتخبات(. ويتأهل للنهائيات المنتخبان 
الـــلـــذان يــحــتــان الــمــركــزيــن األولـــيـــن فــي كل 

مجموعة )20 منتخبا بتأهل مباشر(.
ــة األخــــيــــرة  ــ ــعــ ــ وتـــحـــســـم الـــمـــقـــاعـــد األربــ
للنهائيات، بناء على أدوار نهائية )مباراتا 
ــبــــاراة نــهــائــيــة( في  دور نــصــف نــهــائــي ومــ
كــل مــن المستويات األربــعــة لـــدوري األمــم، 
تقام في مــارس 2020، ما يــؤدي الــى تأهل 
أفضل أربعة منتخبات من كل مستوى، الى 

النهائيات القارية.
وفــي حــال كانت المنتخبات التي تبلغ 
نصف النهائي فــي كــل مستوى مــن دوري 
األمم، قد ضمنت تأهلها لكأس أوروبا 2020 
مباشرة من خال التصفيات، يؤول مقعدها 
في األدوار النهائية لــدوري األمم الى ثاني 
أفضل منتخب في مجموعتها، بشرط أال 
يكون قد ضمن أيضا تأهله. وبحسب أدائها 

في دوري األمم، نالت المنتخبات تصنيفا 
من 1 الى 55.

وفي حال كان عدد المنتخبات في األدوار 
النهائية ألحــد مستويات دوري األمــم، أقل 
ــة، ســيــتــم مــــلء الــمــقــاعــد الــشــاغــرة  ــعـ مـــن أربـ
بمنتخبات من مستويات أخرى، ما يعني أن 
منتخبا على األقل من المستوى الرابع في 
دوري األمم، والذي سيضم أدنى المنتخبات 

تصنيفا، سيضمن مقعدا في كأس أوروبا.
وتقام األدوار النهائية لدوري األمم بين 

26 مارس 2020 و31 منه.
وبموجب نتائج النسخة األولى من دوري 

األمم التي انطلقت في خريف عام 2018، بات 
تصنيف المنتخبات على الشكل اآلتي:

- الــمــســتــوى األول: إنـــكـــلـــتـــرا، هــولــنــدا، 
البرتغال، سويسرا.

- المستوى الثاني: البوسنة والهرسك، 
الدنمارك، السويد، أوكرانيا.

- الــمــســتــوى الــثــالــث: فــنــلــنــدا، الــنــرويــج، 
اسكتلندا، صربيا.

- المستوى الرابع: بياروسيا، مقدونيا، 
جورجيا، كوسوفو.

وتقام التصفيات بين مــارس ونوفمبر 
.2019

ــقــــام الـــبـــطـــولـــة بـــيـــن 12 يـــونـــيـــو و12  وتــ
ــوزع عــلــى 12 مــديــنــة هي  يــولــيــو 2020، وتــ
أمــســتــردام )هــولــنــدا(، وبــاكــو )أذربــيــجــان(، 
وبلباو )إسبانيا(، وبوخارست )رومانيا(، 
وبودابست )المجر(، وكوبنهاغن )الدنمارك(، 
ودبــلــن )إيـــرلـــنـــدا(، وغــاســكــو )اســكــتــلــنــدا(، 
وميونيخ )ألمانيا(، وروما )إيطاليا( وسان 
بطرسبورغ )روسيا(، إضافة الى العاصمة 
اإلنكليزية لندن التي تستضيف مباريات 
عــدة، أبرزها مباراتا الــدور نصف النهائي 

والمباراة النهائية.
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ميسي

غيغز

هولندا تبدأ اليوم رحلة استعادة مكانتها بين الكبار 
تواجه بيالروسيا في الجولة األولى من تصفيات كأس أوروبا 2020 

يستقبل المنتخب الهولندي 
نظيره البيالروسي اليوم، 
في مستهل مشواره في 

التصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس أوروبا 2020.

لوف يناقش مع هوينيس
استبعاد ثالثي البايرن
كشف أولـــي هوينيس، رئــيــس نـــادي بــايــرن ميونيخ 
األلــمــانــي لــكــرة الـــقـــدم، أن يــواخــيــم لــــوف، الــمــديــر الفني 

للمنتخب األلماني، بصدد االجتماع معه لمناقشة استبعاد 
ثاثة من نجوم فريق بايرن من صفوف المنتخب.

وقــال هوينيس، فــي تصريحات نشرتها صحيفة 
"بــيــلــد" األلــمــانــيــة أمــــس: "نــســقــنــا لــاجــتــمــاع في 

وقت قريب".
 استبعاد جيروم 

ً
وكان لوف أعلن أخيرا

بواتينغ )30 عاما( وماتس هاميلز )30 
عــامــا( وتــومــاس مــولــر )29 عــامــا( من 
قائمة المنتخب، وذلك في إطار إعادة 
 لكأس األمــم 

ً
بناء الفريق، اســتــعــدادا
األوروبية )يورو 2020(.

وأبلغ لوف الثاثي بقراره قبل بدء 
فترة المنافسات الدولية، وفي الوقت 
الـــذي كــان يستعد بــايــرن لمواجهة 
ليفربول اإلنكليزي في دور الـ 16 من 

دوري أبطال أوروبا.
واعترض بايرن، ممثا بالرئيس 
التنفيذي كــــارل- هــايــنــز رومينيغه 
ــح  ــ ــالـ ــ ومـــــــــديـــــــــر الـــــــــكـــــــــرة حــــــســــــن صـ

حميديتش، ال على الرؤية الرياضية 
لقرار لوف بل على طريقة تطبيقها.

)د ب أ( 

مولر يعتبر إبعاده عن المانشافت »مفاجأة سلبية«
اعتبر العب نادي بايرن ميونيخ توماس مولر 
أن قــرار المدرب يواكيم لوف إبعاده عن المنتخب 
األلماني لكرة القدم كان "مفاجأة سلبية" بالنسبة 

إليه.
وقال مولر في تصريحات لمجلة "سبورت بيلد": 
"بالتأكيد كانت مفاجأة سلبية )...( لكن من المهم 
التطلع قدما، ليس فقط في الرياضة، لكن في الحياة 

بشكل عام".
ــات مــن  ــاعــ ونــــشــــرت تـــصـــريـــحـــات مـــولـــر قـــبـــل ســ
استضافة المنتخب األلماني نظيره الصربي في 
مباراة دولية ودية مساء أمس، تحضيرا النطاق 
مشواره في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس 
أوروبا 2020، بمواجهة مرتقبة ضد هولندا األحد 

ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وأشــار مولر في تصريحاته لـ "ســبــورت بيلد"، 
ــه مع  الــى أنــه سيركز فــي الــفــتــرة المقبلة على أدائـ

فــريــقــه بــايــرن ميونيخ بــطــل ألــمــانــيــا فــي الــمــواســم 
ــدارة ترتيب  ــذي عـــاد الـــى صــ الــســتــة الــمــاضــيــة، والــ
البوندسليغا على حــســاب بــوروســيــا دورتــمــونــد 
بــعــدمــا كــــان مــتــخــلــفــا عــنــه بـــفـــارق تــســع نـــقـــاط في 

ديسمبر.
ويــتــصــدر بــايــرن الــتــرتــيــب بــفــارق األهـــــداف عن 
دورتموند، وهو حقق األحد فوزا ساحقا على ضيفه 
ماينتس -6صفر في المرحلة السادسة والعشرين.

وأكـــد الــاعــب الــبــالــغ مــن العمر 29 عــامــا رغبته 
فــي إحـــراز ثنائية الــــدوري والــكــأس المحليين مع 
فريقه هذا الموسم )يلتقي هايدينهايم من الدرجة 
الثانية في الــدور ربــع النهائي للكأس في الثالث 
من أبريل المقبل(، بعد الخروج المخيب من الدور 
ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول 
اإلنكليزي )تعادل سلبي ذهابا وخسارة 3-1 إيابا 

في ميونيخ(.

غياب ثالثي ويلز عن مواجهة سلوفاكيا
قال رايان غيغز مدرب ويلز إنه سيفتقد إيثان 
أمبادو وسام فوكس وتوم لورنس في الجولة 
األولــى من تصفيات بطولة أوروبــا 2020 لكرة 
القدم أمام سلوفاكيا يوم األحد، لكن من المتوقع 
أن يتعافى آرون رامسي العــب ويلز في الوقت 

المناسب.
ولــم يــشــارك رامــســي فــي مــران ويلز الثاثاء، 
بينما سيغيب أمبادو بسبب إصابة في الظهر 
وفــوكــس، بسبب إصــابــة فــي الــفــخــذ، ولــورنــس 

بسبب إصابة بالكاحل.
وقال غيغز للصحافيين "آرون يعاني كدمة 
خفيفة في الفخذ، لذا نحن نضعه تحت المراقبة، 
مــن المفترض أن يــكــون الئــقــا مطلع األســبــوع. 
إصــابــات اآلخــريــن )أمــبــادو وفــوكــس ولــورنــس( 
مختلفة، يعاني إيثان إجهادا في الظهر، تعرض 
لــورنــس لــكــدمــة فــي الــكــاحــل... ويــعــانــي فوكس 

بسبب إصابة بالفخذ".

ميسي يرّوج قميص التانغو في »كوبا أميركا«
التقط نجم وقائد المنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي، أمس 
األول، الصور التذكارية بقميص "األلبيسيليستي" الجديد الذي 
سيخوض بــه بطولة "كــوبــا أميركا" الصيف المقبل فــي البرازيل، 
بعد عودته لصفوف المنتخب منذ مونديال روسيا 2018 الصيف 

الماضي.
 قميص األرجنتين الجديد 

ً
وظهر "ليو" في الصورة وهو مرتديا

ويــنــظــر إلـــى الــكــامــيــرا، بينما يشير بــيــده اليمنى لــشــعــار االتــحــاد 
األرجنتيني لــكــرة الــقــدم، وهــي الــصــور الــتــي انتشرت عبر وسائل 

التواصل االجتماعي الخاصة بالمنتخب الاتيني.
وشـــارك العديد مــن العــبــي المنتخب الاتيني الــمــوجــوديــن في 
 لمواجهتي فنزويا 

ً
المعسكر بالعاصمة اإلسبانية مدريد استعدادا

والمغرب الوديتين في الفيديو الترويجي لشركة )أديداس( األلمانية 
للمابس الرياضية والراعية للمنتخب األرجنتيني.

وظهر في المقطع الترويجي العبون مثل باولو ديباال )يوفنتوس 
اإليطالي(، ورودريو دي باول )أودينيزي اإليطالي(، وأنخيل كوريا 
)أتلتيكو مدريد اإلسباني(، وخيرمان بيتزيا )فيورنتينا اإليطالي(، 

وجيوفاني لو سيلسو )ريال بيتيس اإلسباني(.
وحــافــظ التصميم الــجــديــد عــلــى الــشــكــل الــتــاريــخــي والتقليدي 
لقميص "راقصو التانغو" من خال خطين طوليين باللون األزرق 
السماوي، مع خلفية بيضاء، بينما كان لون السروال األزرق الداكن. 

مباريات اليوم
beINSPORTS HD3 كازاخستان - اسكتلندا 6:00

beINSPORTS HD3 قبرص – سان مارينو 8:00

beINSPORTS HD4 كرواتيا - اذربيجان 10:45

beINSPORTS HD7 سلوفاكيا - المجر 10:45

beINSPORTS HD12 ايرلندا الشمالية - استونيا 10:45

beINSPORTS HD3 هولندا – روسيا البيضاء 10:45

beINSPORTS HD1 بلجيكا - روسيا 10:45

beINSPORTS HD5 النمسا - بولندا 10:45

beINSPORTS HD6 مقدونيا - التفيا 10:45

برونو فيرنانديز يغادر 
معسكر البرتغال 

غادر العب وسط سبورتنغ لشبونة، برونو فيرنانديز، أمس 
األول، معسكر منتخب البرتغال بسبب اإلصابة، وبالتالي يتأكد 
غيابه عن مواجهتي أوكرانيا وصربيا في التصفيات المؤهلة 

لبطولة األمم األوروبية )يورو 2020(.
وكشف االتــحــاد البرتغالي لكرة الــقــدم فــي بيانه، أن الاعب 
انضم للمعسكر وهو يشكو بعض اآلالم، قبل أن يجري أشعة رنين 
مغناطيسي، ليقرر الجهاز الطبي على إثرها خروجه من المعسكر.

وكان صاحب الـ24 عاما الغائب الوحيد عن مران بطل أوروبا 
داخل المدينة الرياضية بمدينة أويراس )لشبونة(، والذي شهد 
الظهور األول للقائد والنجم كريستيانو رونالدو منذ مونديال 

روسيا 2018 الصيف الماضي.
وبــهــذا يتقلص عــدد الاعبين المتاحين تحت امـــرة المدرب 
ـــ24 العــبــا خـــال المواجهتين  المخضرم فــيــرنــانــدو ســانــتــوس لـ

المقبلتين في مستهل مشوار التصفيات القارية.
وتقع البرتغال ضمن المجموعة الثانية إلى جانب لوكسمبورغ 

وليتوانيا وأوكرانيا وصربيا. 

مستويات التصفيات األوروبية وخطواتها

يبدأ المنتخب الهولندي رحلة العودة الــى البطوالت 
الكبرى اليوم من روتــردام، وذلــك حين يستضيف نظيره 
البياروسي في الجولة األولــى من منافسات المجموعة 

الثالثة لتصفيات كأس أوروبا 2020.
وبعد صدمة الغياب عن نهائيات كــأس أوروبــا 2016 
فــي فــرنــســا ثــم مــونــديــال روســيــا 2018، يــأمــل المنتخب 
"البرتقالي" بقيادة رونالد كومان الذي خلف ديك أدفوكات 
في فبراير 2018 بعد الفشل في التأهل الى كأس العالم، في 

أن يعود للعب دوره بين كبار القارة العجوز.
وأظهر كومان ورجاله قدرتهم على إعــادة بادهم الى 
المستوى الذي خولها نيل وصافة مونديال جنوب إفريقيا 
2010 والمركز الثالث في مونديال البرازيل بعدها بأربعة 
أعــوام، وذلك بتأهلهم الى الــدور نصف النهائي للنسخة 
األولى من دوري األمم األوروبية، من مجموعة ضمت فرنسا 

بطلة العالم 2018 والغريمة ألمانيا.
وشاءت المصادفات أن تكون هولندا في تصفيات كأس 
أوروبــا 2020 التي ستقام في 12 مدينة مختلفة احتفاال 
بالذكرى الستين النطاق البطولة القارية، ضمن مجموعة 
تضم ألمانيا التي تلقت ضربة قاسية أخرى تضيفها الى 
خروجها من الــدور األول لمونديال روسيا وتنازلها عن 
اللقب العالمي، بهبوطها الى المستوى الثاني في دوري 

األمم األوروبية.
ولعبت هولندا دورا في هبوط األلمان الــى المستوى 
الــثــانــي بــالــفــوز عليهم 3-صــفــر ذهــابــا فــي أمــســتــردام ثم 
بالتعادل معهم على أرضهم 2-2، وذلك الى جانب نتيجتها 
الافتة ضد فرنسا التي فازت بالمباراة األولى أمام منتخب 

"الطواحين" 2-1 ثم خسرت الثانية صفر-2 في روتردام.
وستختبر هولندا قدرتها على مقارعة الكبار مجددا 
منذ األحد عندما تستضيف ألمانيا في الجولة الثانية في 
أمستردام المغتبطة بعودة فريقها أياكس للعب دوره بين 
كبار دوري أبطال أوروبــا بتأهله أيضا الى ربع النهائي 
بطريقة رائعة بعدما جرد ريال مدريد اإلسباني من اللقب 
بالفوز عليه في إياب ثمن النهائي 4-1 في معقله، معوضا 

خسارة الذهاب 2-1.
وفي حديث أجراه مؤخرا مع الموقع الرسمي لاتحاد 

الــدولــي "فيفا"، تطرق كومان الــى انجاز أياكس وتأثيره 
على المنتخب الوطني، بالقول إن ذلــك "ساعدنا كثيرا، 
الدوري الهولندي كان من التحديات التي واجهناها حين 
تسلمت المهمة ألنــه ليس بنفس مستوى دوريـــات مثل 
إنكلترا أو ألمانيا أو إسبانيا، لكن المستوى الذي قدمه 
أياكس وايندهوفن، والخبرة التي حصا عليها في دوري 
أبطال أوروبا، لعبا دورا في تعرف العبيهما على االندفاع 

المطلوب في أعلى المستويات".
وبدأ المنتخب الهولندي مرحلة التجديد بعد اعتزال 
ركــائــز مــثــل أريــيــن روبــــن وويــســلــي ســنــايــدر وروبــــن فــان 
بيرسي، معوال على خبرة العبين مثل القائد فيرجيل فان 
دايك وزميله في ليفربول اإلنكليزي جورجينيو فينالدوم، 
وشبان على غرار ثاثي أياكس فرنكي دي يونغ ودوني فان 
دي بيك )كاهما 21 عاما( وماتياس دي ليخت )19 عاما(.

وأشار كومان الى أنه أراد إدخال تعديات على طريقة 
لعب المنتخب منذ توليه المهمة "أردنـــا تغيير أسلوب 
اللعب في البداية وفعلنا ذلك باللعب بخمسة مدافعين. لكن 
هذا تغير مرة أخرى بعد الصيف عندما عدنا الى اللعب 
بأربعة مدافعين... رأينا أن الاعبين كانوا أكثر ارتياحا 
مع اللعب بأربعة. يضاف الى ذلك أن أياكس وايندهوفن 
يلعبان بهذه الخطة )9 العبين في التشكيلة الحالية من 

الفريقين(، وبالتالي هم معتادون عليها".
وأردف: "من المهم جدا أن يفهم الاعبون أسلوب اللعب 
وأن يكونوا مرتاحين معه، ألنه، خارج البطوالت الكبرى، 
ليس لدى مدربي المنتخبات الوطنية الكثير من الوقت 

للعمل مع الاعبين في التمارين".
ويــأمــل كــومــان أن تكون بــدايــة التصفيات سلسة أمــام 
ــام هــولــنــدا في  ــ بــيــاروســيــا الـــتـــي خـــســـرت مــبــاراتــيــهــا أمـ
تصفيات مونديال روسيا 2018 )1-4 و1-3(، قبل مواجهة 
الغريم األلماني الــذي تحدث عنه كــومــان بالقول: "يعلم 
الجميع الخصومة القوية بين البلدين، لكن هناك أيضا 

الكثير من االحترام المتبادل".
واعتبر "أن الفوز على ألمانيا بالطبع يعني دائما الكثير، 
وقد فعل العجائب مع الاعبين في دوري األمم األوروبية. 
اآلن يــعــود األمـــر إلينا لتقديم نفس الــنــوع مــن الــعــروض 

ضدهم، والحرص على العودة الى بطولة كبرى عام 2020".
ويتأهل 20 منتخبا بشكل مباشر من التصفيات الى 
البطولة، أي بطل ووصــيــف كــل مــن المجموعات العشر، 
بينما ستحجز المنتخبات األربــعــة المتبقية مقاعدها 

بموجب األدوار النهائية لدوري األمم.

بلجيكا تواجه روسيا

وخافا للمنتخب الهولندي الذي يحاول ايجاد مكانه 
مــجــددا بــيــن الــكــبــار واســتــعــادة ذكــريــات تتويجه بكأس 
ــا 1988، يــأمــل المنتخب البلجيكي فــي مــواصــلــة  ــ أوروبـ
مشواره التصاعدي مع جيله الذهبي الحالي والبناء على 
مركزه الثالث في مونديال روسيا من خال الحصول على 

إحدى بطاقتي المجموعة الثامنة.
ويبدأ منتخب "الشياطين الحمر" الذي فرط ببطاقة 
تــأهــلــه الـــى نــصــف نــهــائــي دوري األمــــم بــخــســارتــه في 

الجولة األخيرة أمام سويسرا 2-5 ما سمح لألخيرة 
بالحصول عليه بفارق المواجهتين المباشرتين 
بينهما، مشواره اليوم في بروكسل ضد منتخب 
روسي طامح أيضا الى البناء على ما قدمه في 
موندياله حين وصل الى ربع النهائي للمرة 
األولــى منذ تفكك عقد االتحاد السوفياتي 
ــد كـــرواتـــيـــا بــركــات  قــبــل الــــخــــروج عــلــى يـ

الترجيح.
وتلعب في المجموعة ذاتها كازخستان 

مع اسكتلندا، وقبرص مع سان مارينو.

كرواتيا تستضيف أذربيجان

وعلى غرار بلجيكا، تسعى 
كرواتيا للبناء على ما حققته 
ــا حين  ــيـ فـــي مـــونـــديـــال روسـ
وصلت الى المباراة النهائية 
ــام فــرنــســا  ــ قــبــل الـــخـــســـارة أمـ
2-4، وهي تبدأ مشوار التأهل 

الى النهائيات القارية للمرة الخامسة تواليا وتعويض 
خيبة هبوطها الى المستوى الثاني في دوري األمم بعد 
هزيمة مذلة أمام إسبانيا )صفر-6( وأخــرى أمام إنكلترا 
)1-2(، عندما تستضيف أذربيجان في المجموعة الخامسة 

التي تضم أيضا ويلز وسلوفاكيا والمجر.

العبو المنتخب الهولندي خال مباراة سابقة

أردنا تغيير 
أسلوبنا 

وفعلنا ذلك 
باللعب 
بخمسة 
مدافعين

كومان
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يومية سياسية مستقلة

أرض بلنسية تحرق ترامب وهتلر وستالين  مراهنات على اسم مولود ميغان
ــاء مــهــرجــان الس فــايــاس  أضــ
سماء مدينة بلنسية اإلسبانية 
فــي الــســاعــات األولـــى مــن صباح 
أمــس بــاأللــعــاب الــنــاريــة، ونيران 
دمـــى وتــمــاثــيــل مشتعلة لنساء 
جميالت، وتنانين خرافية، ودمى 
كــاريــكــاتــيــريــة لــســيــاســيــيــن مثل 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 

والزعيم النازي أدولف هتلر.
ـــعـــرض فــي هـــذا الــمــهــرجــان 

ُ
وت

ــــى والـــتـــمـــاثـــيـــل فــي  ــدمـ ــ ــات الـ ــئــ مــ
شـــــــوارع الـــمـــديـــنـــة الــمــطــلــة عــلــى 

ــحــرق في 
ُ
البحر المتوسط، ثــم ت

الـــيـــوم األخـــيـــر، فـــي تــقــلــيــد عــمــره 
ــرون تــكــريــمــا لــلــقــديــس ســانــت  ــ قـ

جوزيف.
ــــوت رواد الـــمـــهـــرجـــان  ــــصـ ويـ
ــار تـــمـــاثـــيـــلـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ســــنــــويــــا الخـ
الــمــفــضــلــة بـــهـــدف إنـــقـــاذهـــا مــن 
حـــريـــق كــبــيــر يـــقـــام فــــي الــخــتــام 

لحرق التماثيل.
ويعتقد أن للمهرجان جذورا 
فـــي الــطــقــوس الــوثــنــيــة احــتــفــاال 

بانتهاء فصل الشتاء.

ــــول مــيــغــان مــيــركــل  مـــع دخـ
زوجة األمير البريطاني هاري 
مراحل الحمل األخيرة، بدأت 
الــمــراهــنــات والتكهنات حول 
جنس الرضيع المنتظر ووزنه 

وموعد الوالدة ومكانها.
وانطلقت أقــوى المراهنات 
على االسم. وتصدر اسم أرثر 
توقعات مؤسسة ولــيــام هيل 
لــلــمــراهــنــات إذا كـــان الــرضــيــع 
صبيا أمـــا إن كــانــت فــتــاة فــإن 
كــثــيــريــن يــتــوقــعــون أن يختار 

دوق ودوقـــــــة ســـاســـكـــس اســـم 
األمـــيـــرة الــراحــلــة ديــانــا والـــدة 

هاري.
وقـــــــــــــــال روبــــــــــــــــــرت آدامــــــــــــز 
المتحدث بــاســم ولــيــام هيل: 
"اســـــم ديـــانـــا مـــرشـــح بنسبة 
ــرة إلـــــــى واحــــــــــد. لــيــســت  ــ ــــشـ عـ
ــآت، لـــكـــن هــنــاك  ــاجـ ــفـ هـــنـــاك مـ
تــوجــهــا فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة 
السم فيكتوريا بنسبة عشرة 
إلــى واحــد أيضا،  ألن الناس 

يحبونه".

حسن العيسىحسن العيسىأسئلة لسموك

مضى ما يقارب العقدين من عبارة السيد عدنان عبدالصمد 
الشهيرة في استجواب عباس الخضاري لوزير األوقــاف ذلك 
الوقت أحمد الكليب، بأن الحكومة تستجوب الحكومة، كانت 
العبارة تعبر عن واقــع أن النواب المحسوبين على الحكومة، 
وفي جيبها، هم من كانوا يطالبون بطرح الثقة بوزير تم تحميله 
أخطاء في طباعة القرآن، كانت مفارقة سياسية مضحكة ومبكية 
في آن واحد على نهج اإلدارة السياسية ذلك الوقت. التاريخ ال 
يعيد نفسه، إال أن التهريج السياسي في إدارة الدولة مازال يعيد 

ويفرض نفسه من ذلك الوقت وقبله وحتى اليوم.
عدد من النواب في جلسة استجواب الوزير خالد الروضان 
أعادوا مقولة السيد عدنان عن االستجواب الحكومي للحكومة 
ذاتها، والنائبان عادل الدمخي وهايف المطيري أكدا على حكاية 
"الــنــيــران الصديقة" فــي مــوضــوع االســتــجــواب الــســابــق، فهناك 
وزير (أو ربما أكثر) يهمه اإلطاحة بخالد الروضان، لماذا وما 
السبب؟ ولماذا لم يحل الخالف السياسي بين الوزير المستجوب 
(الروضان) والوزير المحرض عليه داخل مجلس الوزراء وأمام 
رئيس الحكومة؟ وهل كان سمو الرئيس يدري بعمليات الحفر 
السياسي الملوث التي تجرى في القاعة التي يترأس إدارتها، 

وسكت عنها ولم يكترث لها، أم ال يدري بها؟
 مــؤســســة فــي الــبــرلــمــان، فــهــذه من 

ً
ــا ــوزارة ال تــمــثــل أحـــزابـ ــ الــ

محرمات الديمقراطية الكويتية "األصيلة"، وبالتالي ليس هناك 
خالف في النهج السياسي في ثقافة مدرسة "الشيوخ أبخص" 
 في تقرير ما هو من أجل المصلحة 

ً
الفكرية، بمعنى أن اختالفا

العامة أم ال لم يكن السبب في حفرة الوزير لزميله الوزير، وإنما 
هناك خالفات شخصية مريضة ال تخضع لرقابة الرأي العام 
(المغيب بطبيعة الــحــال)، وال تسير األمــور بالحد األدنــى من 
 
ً
الشفافية في مجلس الوزراء، أو في البرلمان المصمم هندسيا

في مكتب االستشارات الحكومية، فماذا يقول سموه في خبيصة 
مجلس وزرائه؟ وماذا سيفعل معها؟

، يطرح 
ً
مــا حـــدث أمـــس األول، ومـــا حـــدث قــبــل عــشــريــن عــامــا

أسئلة ال تتغير، مثل كيف يتم اختيار وزراء الدولة؟ وما معايير 
السلطة الحاكمة في انتقائهم وحرق بخور مباركتها عليهم؟ 
ــوزراء المهيمن عــلــى مــصــالــح الــدولــة  ــ وهـــل هـــذا هــو مجلس الـ
والراسم لسياستها العامة كما يذكر الدستور، هو من سيقود 
ويحقق رؤية الكويت لعام 2035، والذي سيغرق فيه البلد بأعداد 
القادمين لسوق العمل، مثلما هي السياسة اليوم غارقة في 
الحصى المتطاير من الشوارع؟ وكيف ستواجه الدولة التحدي 
االقــتــصــادي الكبير بتنويع مــصــادر الــدخــل الــعــام عــبــر أقنية 
المحافظة على "هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا"؟ ومــاذا ستفعل 
 فــي حــوارهــا مــع حـــرس الــعــادات 

ً
ــدا هـــذه السلطة الحكومية غـ

والهوية األصيلة، وهي عاجزة عن ضبط سلوك وزير في بيتها 
الحكومي؟! هذه أسئلة لسموك، ليتك تطمئننا.

نعيش منذ سنوات في دوامة تفسير الجريمة 
 من حقوقهم 

ً
المخلة بالشرف، والتي حرمت أناسا

 ال 
ً
 آخـــريـــن حـــقـــوقـــا

ً
ــا الــســيــاســيــة، ومــنــحــت أنــــاســ

يستحقونها، وخضعت الجتهادات المحاكم بكل 
درجــاتــهــا، إلــى أن وصــل األمـــر إلــى مخالفة روح 
وأسس الدولة الدستورية الديمقراطية، المتمثلة 
في الحق في التجمع والتظاهر السلمي للتعبير 
عن الرأي، واعتبار ذلك مخالفة تمنع المواطن من 
حقه في التوظيف والعمل، وتجريده من حقوقه 
الــســيــاســيــة كـــمـــا نــــص الـــحـــكـــم األخــــيــــر لــمــحــكــمــة 

التمييز.
 ويــخــالــف الـــمـــادة 44 من 

ً
األمـــر أصــبــح خــطــيــرا

الدستور، وينزع من البلد روحها الديمقراطية، 
ويخفض جرعة الحريات المحدودة فيها، والتي 
تتقلص بين فترة وأخــرى عبر قوانين مختلفة، 
مثل قانون الجرائم اإللكترونية، والشروط الصعبة 
إلصـــدار الــوســائــل اإلعــالمــيــة الــمــقــروءة والمرئية 

والمسموعة.
حملة شرف تمثيل األمــة، وهم السادة أعضاء 
 
ً
 واضحا

ً
مجلس األمة، مطالبون بأن يقروا قانونا

ــرائــــم الــمــخــلــة   لــمــاهــيــة األفــــعــــال والــــجــ
ً
ــفـــصـــال ومـ

بــالــشــرف، فــال يــجــوز أن يستمر األمـــر هــكــذا، بين 
القانونيين في إدارة االنتخابات بوزارة الداخلية، 
الــــذيــــن يــشــطــبــون مــرشــحــيــن بــســبــب تــفــســيــرهــم 
للجرائم المخلة بالشرف واختالفها مع ما تقره 

المحاكم لتلك الجرائم.
وضع قانون الجرائم المخلة بالشرف الغامض 
والملتبس أصبح يهدد رزق الــنــاس وحقوقهم، 
 في يد السلطة إذا أرادت أن تتعسف وتكمم 

ً
وسيفا

ها ويعارض  األفـــواه وتمنع من يشخص أخطاء
ممارساتها غير الــدســتــوريــة، أو تــجــاوزهــا على 
صالحياتها وعدم مكافحتها للفساد، وصدها عن 

عمليات اإلصالح الحقيقية والجادة.
لــذا فــإن أولــى أولــويــات مجلس األمــة، الــذي من 
المفترض أن يكون الحارس على حقوق الكويتيين 
ودســتــورهــم وديــمــقــراطــيــتــهــم، هــو قــانــون عاجل 
وسريع يصف ويحدد الجرائم المخلة بالشرف 

دون تأخير أو تسويف.

حاملي الشرف... 
وضحوا جرائم 

الشرف!
عبدالمحسن جمعةعبدالمحسن جمعة

ليست "الديمقراطية في الكويت" الوحيدة 
التي نسمع عنها ولم نشاهد وجهها. هناك 
ــة  ــ ـــ "دولـ ــارات أخـــــــرى، كــ ــ ــعـ ــ مــصــطــلــحــات وشـ
القانون والمؤسسات"، وبيانات الحكومة 
الــتــي ال تــنــقــطــع: "نــحــن نــســهــر عــلــى خــدمــة 
الوطن والمواطن"، و"الكويت بلد الحريات"، 

وغير ذلك الكثير الكثير.
فــلــمــاذا نغضب عــلــى حـــال الديمقراطية 
ووضـــعـــهـــا الــــيــــوم، وال نــغــضــب عـــلـــى حـــال 
الحريات وحال القانون وحال الخدمات التي 
يتلقاها المواطن؟ لماذا الديمقراطية بالذات؟

وكان عدد كبير من أبناء الشعب وبناته، 
قــــد خـــــرج فــــي مـــســـيـــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة قــبــل 
نــحــو ثــمــانــي ســنــوات ضــد الــفــســاد والــّرشــا 
والــجــرائــم المخلة بــالــشــرف واألمـــانـــة، وإذا 
بالحال تنقلب، فيصبح الغاضب الذي خرج 
 بالشرف 

ّ
فــي مــســيــرة احــتــجــاج هــو الــمــخــل

واألمانة، وإذا من خرج الناس ضدهم باقون 
يحددون للناس حدود الشرف واألمانة! فيا 

قلب ال تحزن.
لم يعد هناك شيء يستحق البكاء عليه، 
وأرى أنــه مــن األجـــدى أن نجمع المصائب 

كــلــهــا والــنــكــبــات كــلــهــا وأســـبـــاب الــتــراجــع، 
ــة واحـــــدة، لنبكي عليها 

ّ
ونــضــعــهــا فــي ســل

 دفعة واحدة، بدًال من البكاء المقّسط 
ً
جميعا

المستمر.
وبما أننا ال نملك إال البكاء والتحلطم، 
 لنبكي فيه 

ً
 معلوما

ً
 تعالوا نحدد يوما

ً
إذا

على حالنا التي وصلنا إليها، ونلطم ونشق 
الجيوب، وبذلك نضع نقطة على السطر.

محمد الوشيحيالديمقراطية ليست وحدها
alwashi7i@aljarida.com

محمد الوشيحي

آمال

«سوابق» سرق سيارة إسعاف من مستشفى الفروانية

● محمد الشرهان
 مــــا وال 

ً
ــبـــة نــــوعــــا فــــي واقــــعــــة غـــريـ

تخلو مــن الــطــرافــة، تمكن مــواطــن من 
أربــــــاب الـــســـوابـــق، صـــبـــاح أمـــــس، من 
ســرقــة ســيــارة إســعــاف مــن مستشفى 
الــفــروانــيــة، وتــجــول بها فــي أكــثــر من 
موقع، قبل أن يتركها بالقرب من صالة 
الــتــزلــج ويــلــوذ بــالــفــرار، إال أن رجــال 
مــرور محافظة العاصمة تمكنوا من 
ضبطه، بعد مقاومة شديدة، وتبين 
أنه مطلوب على ذمة قضية مخدرات.

ــــي رواهـــــــا  ــتـ ــ ــل، الـ ــيــ ــفــــاصــ ــتــ وفـــــــي الــ
لــــ"الـــجـــريـــدة" مــصــدر أمـــنـــي، أن غــرفــة 
 
ً
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا

من إدارة الطوارئ الطبية بأن مجهوًال 
ســـرق ســيــارة إســعــاف مــن مستشفى 
الفروانية، والذ بالفرار إلى جهة غير 
 أن السيارة كانت في 

ً
معلومة، مضيفا

وضع تشغيل أمام مبنى الحوادث في 
مستشفى الفروانية، كما أفاد البالغ.

 وقــال المصدر إن غرفة العمليات 
ــلـــى جــمــيــع  ــمـــت رقــــــم الــــســــيــــارة عـ ــّمـ عـ
الــــــــــدوريــــــــــات األمـــــنـــــيـــــة والــــــمــــــروريــــــة 
الموجودة على الطرق، وأنها بقيادة 
 إلــــى أن رجـــال 

ً
ــا شــخــص مـــدنـــي، الفـــتـ

دوريــــــات مــــرور مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
الذين كانوا متمركزين على الدائري 
األول لــمــراقــبــة الــحــركــة الــمــروريــة في 
الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، رصـــــــدوا الـــســـيـــارة 
الــمــبــلــغ عــنــهــا، فــتــعــامــلــوا مــعــهــا، عن 

طريق إغالق الطريق عليها، والتنسيق 
ــلــــيــــات الـــــمـــــروريـــــة،  ــع إدارة الــــعــــمــ ــ مــ
 أن السارق انحرف بالسيارة 

ً
خصوصا

وسار بها عكس االتجاه.
وذكـــر أن رجـــال الــدوريــات طـــاردوه 
بــشــكــل فـــــــوري، مـــمـــا دفـــعـــه إلـــــى تـــرك 
ســـيـــارة اإلســـعـــاف فـــي مـــواقـــف صــالــة 
 عــلــى 

ً
ــرار جــــريــــا ــفــ ــالــ ــزلــــج، والذ بــ ــتــ الــ

ــور، إال أن  ــ ــســ ــ األقـــــــــــدام فـــــي شــــــــارع الــ
رجــال المرور استمروا في مطاردته، 
 على األقـــدام، حتى تمكنوا من 

ً
جــريــا

ضبطه وإيقافه، بعد مقاومة شديدة، 
وسيطروا عليه وسلموه إلــى جهات 

االختصاص.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت اإلدارة الــعــامــة 
لــلــعــالقــات واإلعـــــــالم األمـــنـــي بـــــوزارة 
الداخلية، في بيان رسمي، إن جهود 
ويقظة رجال دوريات مرور العاصمة 
نجحت في تحديد هوية الجاني في 
واقــعــة ســرقــة ســيــارة إســعــاف تابعة 
لمستشفى الفروانية، وهو من أرباب 
الــســوابــق فــي قــضــايــا الـــمـــخـــدرات، إذ 
ــه إلـــى  ــتــ ــالــ تـــمـــكـــنـــوا مــــن ضـــبـــطـــه وإحــ
جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.
وأكدت اإلدارة أن القطاعات األمنية 
تتصدى بكل حزم وشدة ألي محاولة 
للخروج عن القانون، وتضبط كل من 
تسول له نفسه المساس بأمن وأمان 
الــمــواطــن واالعـــتـــداء على الممتلكات 

العامة أو الخاصة.

دوريات مرور العاصمة ضبطته في شارع السور
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