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داخل العدد

كاتي هولمز تبدأ تصوير فيلم
« »The Secretالشهر المقبل
ص 15

«العفو الشامل» يتصدر األجندة النيابية

اقتصاد

13

«كتلة تنسيقية» من  6نواب إلقرار القانون وعدم إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش
فهد التركي ومحيي
عامر وعلي الصنيدح

َت َّ
صدر إقــرار قانون «العفو الشامل» والموقف من عضوية النائبين
د.وليد الطبطبائي ود .جمعان الحربش أجندة عدد من النواب ،وسط
إعالن تشكيل كتلة سداسية ،ومطالبات بالتصويت ضد إسقاط عضوية
َ
المحكومين في قضية «دخول المجلس».
هذين النائبين
وفي مؤتمر صحافي مشترك ،أعلن النائب ثامر السويط تشكيل كتلة
نيابية تنسيقية ،من  6أعضاء ،تضم باإلضافة إليه ،النواب عبدالوهاب
البابطين ،وعمر الطبطبائي ،ومبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي
السبيعي.
وقال السويط إنه «تم التنسيق بين نواب الكتلة على قضايا سياسية
مبدئية خالل المرحلة المقبلة ،وعلى رأسها قانون العفو الشامل ،إلى
جانب الموقف من إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش».
من جانبه ،اعتبر النائب الحجرف أن «قضية الزميلين سياسية بحتة،
ويجب التعامل معها من هذا المنطلق ،ولذا نؤكد ضرورة عدم إسقاط
عضويتهما أو إحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية ،كي نطوي
ً
صفحة صعبة في تاريخنا السياسي» ،مبينا أن «الـظــروف الخارجية
توجب هذا العفو».
وقال النائب خالد العتيبي« :هناك أقاويل بأن العفو العام يطلب وال
يفرض ،وأقولها صراحة :إنه ال يطلب وال يفرض ،فحاله كأي 02

قضية جديدة في ميزانية «الداخلية»
والجراح أحالها إلى النيابة
وكيل مساعد متهم بتبديد  7ماليين دينار
قضية جــديــدة إلــى النيابة ضد
● محمد الشرهان
في وقت مازالت النيابة العامة
ت ـح ـق ــق فـ ــي ق ـض ـي ــة م ـص ــروف ــات
الـضـيــافــة ،الـمـتـهــم فـيـهــا ضابط
بــرت ـبــة ع ـم ـيــد ،وم ــال ـك ــا فـنــدقـيــن
وعدد من الوافدين العاملين في
الـ ــوزارة ،أحــالــت لجنة التحقيق
ّ
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ال ـت ــي شــك ـل ـهــا نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــداخـلـيــة الشيخ خــالــد الـجــراح،

وكيل ال ــوزارة المساعد السابق
لـ ـلـ ـش ــؤون اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة،
وموظفة باإلدارة نفسها ،بتهمة
ت ـبــديــد  7مــاي ـيــن ديـ ـن ــار كــانــت
مخصصة لشراء وقود لطائرات
الوزارة.
وعلمت «الجريدة» ،من مصدر
أمـنــي مـطـلــع ،أن الــوكـيــل المتهم
رفـ ـ ـ ــض ال ـ ـح ـ ـضـ ــور أم ـ ـ ـ ــام ل ـج ـنــة
التحقيق التي استدعته 02

العدساني :إذا َتجاوز الخرافي
االستجواب فآخر في انتظاره

الفضالة لوقف القيد االنتخابي
في الدائرة الجديدة  4سنوات

الغانم :سيدرج على أول جلسة قادمة

«لمنع المال السياسي من شراء األصوات»

ً
بعد تقديمه أمس استجوابا من ثالثة محاور لوزير الدولة لشؤون
مجلس األمة عادل الخرافي ،أكد النائب رياض العدساني أنه إذا تجاوز
الخرافي هذا االستجواب فسينتظره آخر.
ورأى ال ـعــدســانــي ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــب تـقــديـمــه صحيفة
االستجواب ،التي تضمن محورها األول «التعيينات والتنفيع» والثاني
«تجاوزات الميزانية» واألخير «محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية» ،أن
ً
الوزير الخرافي «يمتلك سيرة ذاتية ضعيفة ال تؤهله ألن يكون وزيرا».
وأضاف أن «الخرافي َ
مارس تعارض المصالح من خالل 02

ً
قدم النائب يوسف الفضالة اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون
 35لسنة  1962الـخــاص بانتخابات أعـضــاء مجلس األم ــة ،يقضي
ً
بعدم قيد أي مواطن انتخابيا في أي دائرة ينتقل إليها إال بعد مرور
 4سنوات ،مع ممارسته حق االنتخاب خالل تلك الفترة في دائرته
السابقة.
وذكر الفضالة أنه يستثنى من هذا األمر الناخبون الذين يقيدون
ً
أسماءهم للمرة األولى ،الفتا إلى أن ذلك االقتراح يأتي لمنع «المال
السياسي» من شراء أصوات الناخبين.
02

«يوروموني الكويت» يناقش أوضاع القطاع المصرفي
واالستثمار والشراكة بين «العام» و«الخاص»

12-10

• الحجرف« :المالية» انتهت من صياغة قانون جديد
إلعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها
ً
• البحر :النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد جدا
وجاهز المتصاص أي صدمات اقتصادية ً
 FINTECHتمثل تحديا للبنوك
• الماجد :تطورات ً
لكنها تمنحها فرصا كثيرة
الثالث
الربع
في
«بيتك»
• الناهض :نتائج
ً ً
ستكون قوية  ...وفرع تركيا يحقق أداء جيدا

«المقاصة» :توقيع عقد
« »CCPيؤكد جاهزيتنا
للتعامل مع متطلبات
تطوير السوق

رحيل

١٦
رحيل إسماعيل فهد
إسماعيل مؤسس الرواية
الكويتية

دوليات

٢١

ترامب ِّ
يصعد الضغط
على طهران ويبقي الباب
مفتوحًا لروحاني

ةديرجلا

•
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األمير يستقبل المحمد والروضان وتقي والزمامي ولي العهد يستقبل ناصر المحمد
اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر
المحمد.

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
بقصر بيان ،صباح أمــس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،وزيـ ــر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة خ ــال ــد
الروضان والمدير العام للهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة ع ـبــدال ـكــريــم
تقي ونائب المدير العام لقطاع
التنمية والتراخيص الصناعية
عبدالله الزمامي.
حـضــر المقابلة وزي ــر شــؤون
الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
الجراح.

األمير مستقبال الروضان

ولي العهد مستقبال ناصر المحمد

الخالد :فتح قنوات إليصال المساعدات للروهينغا
شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الـخــارجـيــة الـشـيــخ صـبــاح ال ـخــالــد ،أمــس
األول ،فــي االجـتـمــاع الـتـشــاوري ال ــوزاري
لمجلس جامعة الدول العربية ،الذي ترأس
أعماله وزير خارجية السودان ،والذي ُعقد
على هامش أعمال الدورة الـ  73للجمعية
العامة لألمم المتحدة.
وتــم خــال االجتماع مناقشة عــدد من
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال
مجلس الجامعة وأعمال الدورة الحالية
للجمعية العامة لألمم المتحدة ،وعلى
رأس ـه ــا الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وعملية
السالم في الشرق األوســط ،ومستجدات
األح ـ ـ ــداث ف ــي س ــوري ــة وال ـ ـعـ ــراق والـيـمــن
وليبيا.
وتناول االجتماع أيضا سبل التنسيق
المشترك لمواجهة ا لـتـحــد يــات الجارية
ف ــي الـمـنـطـقــة ،إض ــافــة إل ــى مـنــاقـشــة آخــر
الـ ـتـ ـط ــورات ع ـلــى ال ـســاح ـت ـيــن اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
كما شارك الخالد في غداء العمل الذي
دع ــا إل ـي ــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانــي
جـ ـي ــريـ ـم ــي ه ـ ــان ـ ــت ،ووزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الفرنسي جان إيف لودريان ،لمناقشة أزمة
مسلمي الروهينغا.
وتــم خــال هــذه المناسبة استعراض
الجهود الدولية الرامية إلى رفع المعاناة
عن أقلية الروهينغا المسلمة ،ومناقشة
أن ـج ــع ال ـس ـبــل إلي ـج ــاد ح ــل ل ـه ــذه األزمـ ــة
اإلنسانية.

وأع ـ ـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس ع ـ ـبـ ــاس عـ ــن ش ـك ــره
وتقديره للدعم الــذي تقدمه الكويت إلى
فلسطين في كل المجاالت ،وعلى مختلف
الصعد ،مثمنا دورهــا اإلقليمي والدولي
الداعم للقضية الفلسطينية.
وأشاد بجهود الكويت في إطار مجلس
األمـ ــن ،ودعـمـهــا ل ــوك ــاالت األم ــم المتحدة
المتخصصة ،ووقوفها إلى جانب أشقائها
الفلسطينيين حول العالم.

استقرار اليمن

الخالد خالل لقاء الرئيس الفلسطيني
وأث ـنــى الـخــالــد خ ــال مــداخـلــة لــه على
الجهود التي تبذلها حكومة بنغالدش
ت ـجــاه ه ــذه األزمـ ــة ال ـكــارث ـيــة ،مـعــربــا عن
أسفه لما يواجهه المشردون والنازحون
داخ ـل ـي ــا ،ف ـضــا ع ــن ال ـم ـعــانــاة الـصـحـيــة
والمعيشية ا لـتــي تتكبدها هــذه األقلية
المسلمة.
وطالب بضرورة تأمين الوضع األمني،

وفتح قنوات إيصال المساعدات اإلنسانية
إلى جميع المناطق المتأثرة في ميانمار.

دعم فلسطين
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ال ـت ـقــى ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية الرئيس
الفلسطين محمود عباس ،أمس األول.

الصبيح تنهي خدمات المجدلي
محمد الجاسم
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـش ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وزيـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
ً
الـصـبـيــح ق ـ ــرارا بــإن ـهــاء خــدمــات
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـب ــرن ــام ــج إع ـ ــادة
هيكلة ا لـقــوى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة فوزي المجدلي،
م ــن خ ــال ع ــدم ال ـت ـجــديــد ل ــه في
منصبه.
وقضى كتاب الصبيح ،في هذا

الشأن ،بإنهاء خدمات المجدلي
اب ـت ـ ً
ـداء مــن  11م ــارس الـمــاضــي،
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 12
مارس حتى  20سبتمبر الجاري
خدمة فعلية يستحق عنها أجرا
مقابل عمله.
بدوره ،قال المجدلي ،في بيان،
إنه تشرف بالعمل في البرنامج
فـتــرة قــاربــت  18سـنــة" ،تخللها
إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات كـ ـثـ ـي ــرة ،ونـ ـج ــاح ــات
يشهد لها الجميع ،وكان وراءها
مديرون وموظفون قدموا الجهد

واإلصــرار على التميز في العمل
ألجل خدمة المواطنين".
وأضـ ــاف الـمـجــدلــي أن "هـنــاك
حـقـيـقــة م ـفــادهــا أن الـمــواطـنـيــن
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
يستحقون هيئة مستقلة تعنى
ً
بخدمتهم ،وتسعى دائما لزيادة
أع ــداده ــم فــي ه ــذا الـقـطــاع ،الــذي
نصبو ألن يكون الموظف األكبر
للعمالة الوطنية".

الجارالله بحث التعاون مع جامعة دورهام
ال ـت ـقــى ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة خ ــال ــد ال ـجــارال ـلــه،
أمــس ،أستاذ العالقات الدولية ،مدير برنامج سمو
الـشـيــخ نــاصــر المحمد للبحوث وال ــدراس ــات ،مدير
مـعـهــد ال ــدراس ــات ال ـش ــرق أوس ـط ـيــة واإلس ــام ـي ــة في
جامعة دورهام بالمملكة المتحدة البروفسور أنوش
احتشامي ،الــذي يــزور البالد .وخــال اللقاء تم بحث
عدد من أوجه التعاون بين الكويت وجامعة دورهام،

أحمد الناصر :تعزيز
التعاون بين دول
الحوار اآلسيوي
أك ـ ـ ــد م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون
مـ ـكـ ـت ــب ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
ا لـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــخ د .أ ح ـ ـ ـمـ ـ ــد
ن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــد ،أن
ال ـك ــوي ــت ت ــول ــي أهـمـيــة
ت ـجــاه ت ـعــزيــز الـتـكــامــل
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـم ـش ـت ــرك
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن دول ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار
اآلسيوي في المجاالت
االقتصادية والتنموية.
جاء ذلك في مداخلة
للناصر خالل مشاركته
أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ا أل و ل ف ـ ــي
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
لمنتدى حوار التعاون
اآلس ـي ــوي ( )ACDعلى
مستوى الترويكا.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
االجـتـمــاع الستعراض
الـتـحـضـيــرات الـجــاريــة
لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري
الـمــوســع الـمـقــرر عقده
فـ ــي  27الـ ـ ـج ـ ــاري عـلــى
هــامــش أع ـم ــال الـ ــدورة
ال ـ  73للجمعية العامة
ل ـ ــأم ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
نيويورك.

الصالح بحث تعزيز العالقات مع األردن

ً
إضــافــة إل ــى تـقــديــم الـبــروفـيـســور احـتـشــامــي شــرحــا
للجارالله حول إصدار كتابه الجديد ،والذي سيكون
تحت عنوان "الكويت" ،وسيتناول مواضيع تتعلق
ب ـتــاريــخ ال ـكــويــت وسـيــاسـتـهــا ال ـخــارج ـيــة ،ودورهـ ــا
اإلنساني العالمي ،إلى جانب رؤية الكويت  ،2035وذلك
ضمن سلسلة كتب دار راوتليج البريطانية للنشر
تحت عنوان "الشرق األوسط المعاصر".

ك ـمــا ال ـت ـقــى ال ــرئ ـي ــس ال ـي ـم ـنــي ع ـبــدربــه
منصور هادي ،الشيخ صباح الخالد ،على
هامش أعمال الدورة الـ 73للجمعية العامة
لألمم المتحدة في نيويورك.
وجدد الخالد خالل اللقاء التأكيد على
مــوقــف الـكــويــت الـثــابــت والـمـبــدئــي حيال
تقديم جميع أوجه الدعم للحكومة الشرعية
في اليمن ،وللشعب اليمني الشقيق ،بغية
ال ــوص ــول إلـ ــى ح ــل يـفـضــي إلعـ ـ ــادة األم ــن
واالستقرار إلى ربوع اليمن.
بــدوره ،أعــرب الرئيس هــادي عن شكره
وتقديره للدعم الذي تقدمه الكويت لليمن
عـلــى جـمـيــع األصـ ـع ــدة ،السـيـمــا الصعيد
اإلنساني ،مثمنا دورها وجهودها في إطار
مجلس األمن ،ووقوفها إلى جانب أشقائها
ال ـي ـم ـن ـي ـي ــن ،وح ــرصـ ـه ــا عـ ـل ــى اس ـت ـت ـب ــاب
األوضاع السياسية واألمنية في اليمن.

بحث نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدولة
لشؤون مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية بالوكالة
أن ــس الـصــالــح ،أم ــس ،مــع سفير المملكة األردن ـيــة
الهاشمية لدى الكويت صقر أبو شتال سبل تعزيز
العالقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين
في كل المجاالت.
وق ـ ــال ب ـي ــان ص ـحــافــي ص ـ ــادر ع ــن م ـك ـتــب وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء ،إن الوزير الصالح
استعرض مع السفير أبو شتال خالل استقباله له

لجهوده الكبيرة في دعم الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
ال ـت ـق ــى وك ـي ــل ش ـ ــؤون األس ـ ـ ــرة ال ـحــاك ـمــة
فــي الــديــوان األم ـيــري الشيخ صـبــاح ناصر
ال ـص ـبــاح ،فــي دي ــوان ــه بـقـصــر الـسـيــف أمــس
االول وفـ ــد الـ ـمـ ـب ــادرة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـم ـســانــدة
جهود وزارة الداخلية ووزارات الدولة "نقدر
تعبكم" ،برئاسة خبير العالقات الدبلوماسية
القنصلية ،مقرر لجنة الشكاوى بالجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـح ـق ــوق االنـ ـ ـس ـ ــان ال ـم ـس ـت ـشــار
عبدالعزيز الظفيري.
وخ ــال اللقاء ال ــذي ســادتــه أج ــواء وديــة،
ّ
ثمن الصباح زيارة المبادرة ،التي ساهمت
في دعم ابناء الكويت المخلصين من قياديين
وعاملين في مختلف قطاعات الدولة ،مشيدا
بجهودها الكبيرة في مساندة رجــال األمن
وتكريم نخبة من قيادات الدولة بهدف دعم
وتشجيع المبدعين في مختلف المجاالت.
وقال الصباح" :سعدت بلقاء وفد المبادرة
ولفت نظري شعارها (نقدر تعبكم) ،حيث
يـحـمــل ال ـش ـعــار مـعــانــي كـبـيــرة ج ــدا ويعبر
عــن الشكر والـتـقــديــر ،وأود فــي هــذا الصدد

ان أشـيــد بجهود الـمـبــادرة الـصــادقــة ،التي
لعبت دورا هاما ومحوريا في ايصال رسائل
ايجابية لجميع قطاعات الدولة ومن يعمل
فيها".
من جانبه ،أكد الظفيري استمرار المبادرة
في تحقيق رؤيتها االستراتيجية التي تتسق
مع الــرؤيــة االميرية السامية كويت جديدة
 ،2035الفتا الى مضي المبادرة في تحقيق
االه ــداف الـتــي تسعى اليها لخدمة الوطن
والمواطنين ،والتي يأتي في مقدمتها دعم
رج ــال األم ــن ،وتشجيع وتـكــريــم كــل قـيــادي
وموظف متميز في مختلف مفاصل الدولة.
وأشـ ــار الـظـفـيــري ال ــى ان الـشـيــخ صـبــاح
شخصية وطنية مــن ط ــراز فــريــد واستحق
التكريم عن جدارة ،فهو يعمل بصمت بعيدا
عن االض ــواء االعالمية ،اضافة الــى جهوده
الكبيرة في دعم الشباب الكويتيين وتنمية
قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجاالت،
السيما االعمال االنسانية والتطوعية ،الفتا
الى ان الدعم المعنوي واالشادة باالنجازات

شهادة تقدير من «نقدر تعبكم» لوكيل شؤون األسرة
مــا هما إال دفعة معنوية لحث الـقـيــادي أو
ال ـمــوظــف الـبـسـيــط عـلــى الـعـمــل واالج ـت ـهــاد
بهدف رفعة ونهضة بلدنا الحبيب الكويت.
وفي ختام اللقاءّ ،
كرم المستشار الظفيري

«العفو الشامل» يتصدر األجندة...

ً
قانون يقدمه النائب ،وليس فيه أي َت ِّ
حد» ،متسائال« :أما ما نسمعه عن
أن النائبين يجب أن يقدما االعتذار ،فاالعتذار ممن؟ من المجني عليه
في قضية دخول المجلس حتى نقول لإلخوان قدموا إليه االعتذار؟».
من جهته ،رفض النائب عبدالوهاب البابطين بشدة ترويج البعض
داخــل أروقــة مجلس األمــة لما يسمى «الحل غير الدستوري للمجلس»،
ً
مؤكدا أنه «ال يملك كائن من كان اتخاذ مثل هذا اإلجراء ،وعلى من يخشى
ً
استخدام أدواته الدستورية أن يجلس في بيته» ،داعيا من يروج للحل
غير الدستوري «إلى التوقف ،ألن هذا ليس من صالحياته».
أمــا النائب عمر الطبطبائي ،فطالب بطي صفحة الخالفات السياسية
ً
ً
السابقة ،وإصدار «عفو شامل» ،الذي يعتبر «حقا أصيال ألعضاء المجلس»،
ً
َ
مشيرا إلى أن «المجلس مختطف ،ولكننا كنواب سنبقى محاربين»٠٥ .

العدساني :إذا تجاوز الخرافي...
الحمد وسفير جورجيا يقطعان قالب الحلوى
وأش ـ ـ ــاد بـ ـي ــري ــدزة ب ـمــواقــف
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـقـ ــويـ ــة والـ ــداع ـ ـمـ ــة
لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادة ووحـ ـ ـ ـ ـ ــدة وسـ ــامـ ــة
األراضـ ـ ــي ال ـجــورج ـيــة ،مـعــربــا
عن تقدير بالده لتلك المواقف،
وامـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــان جـ ــورج ـ ـيـ ــا ل ـ ـلـ ــدور
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـقـ ـي ــادة
الـحـكـيـمــة لـسـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صباح األحمد.
ولفت إلى االهتمام المتزايد
ال ـ ـ ــذي تـ ـشـ ـه ــده ج ــورجـ ـي ــا مــن
ق ـبــل آالف ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الــذيــن
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــون بـ ـ ــالـ ـ ــرحـ ـ ــات

ً
في مكتبه بقصر السيف عددا من الموضوعات ذات
االهتمام المشترك والمتعلقة بسبل تفعيل التعاون
الثنائي بين الكويت واألردن.
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان أن الـسـفـيــر األردن ـ ــي أع ــرب عن
خالص الشكر للكويت على دعمها المستمر للمملكة
األردنية الهاشمية.

ّ
«نقدر تعبكم» تكرم وكيل «األسرة» بالديوان األميري

«الخارجية» :عالقة الكويت وجورجيا
مميزة ونتطلع إلى تطويرها
أكد مساعد وزير الخارجية
ل ـل ـشــؤون الـقـنـصـلـيــة ،السفير
سامي الحمد ،تميز العالقات
ال ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وج ــورج ـي ــا ،مـعــربــا ع ــن تطلع
الجانبين للمزيد من التنسيق
وتبادل الزيارات على مختلف
المستويات.
وأضاف الحمد ،في تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
مشاركته حفل سفارة جورجيا
لدى الكويت بعيدها الوطني،
أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
تسيرها العديد من االتفاقيات
التي تم توقيعها في أكثر من
مناسبة.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن إ ق ـ ـ ـبـ ـ ــال
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ـل ـس ـفــر
وق ـ ـضـ ــاء إجـ ـ ـ ــازة ال ـص ـي ــف فــي
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ـم ـ ــدن والـ ـمـ ـن ــاط ــق
الـ ـج ــورجـ ـي ــة يـ ـ ــدل ع ـل ــى تـمـيــز
العالقة بين البلدين.
بدوره ،أكد السفير الجورجي
لدى البالد روالند بيريدزة ،في
تـصــريــح مـمــاثــل ،أن الـعــاقــات
الكويتية  -الجورجية مثالية،
وتستند إ لــى النهج المشترك
ألغلبية القضايا الدولية ،الفتا
إلى التفاهم المشترك وتأكيد
الطرفين أن الـتـعــاون السلمي
هو حجر الزاوية في التطوير
المستمر لمصلحة البلدين.

الصالح مستقبال السفير االردني

الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة
(تـ ـبـ ـلـ ـيـ ـس ــي) ،وال ـ ـتـ ــي ت ـقــدم ـهــا
ج ـم ـيــع ش ــرك ــات الـ ـطـ ـي ــران فــي
الكويت.
وأشــار إلــى أن بــاده تتطلع
إلى الفرص الجديدة لمواصلة
تـطــويــر الـعــاقــات الــوثـيـقــة مع
الكويت في مختلف المجاالت،
الس ـي ـمــا ال ـت ـج ــارة وال ـس ـيــاحــة
والتعاون الثقافي.

التعيينات الباراشوتية والمحسوبيات لمصلحة عدد من النواب ،وقام
بــدور أكبر من صالحياته ،عبر تدخله في األدوات البرلمانية واألسئلة
واالستجوابات» .وأكد أن «هناك شبهة سياسية في تعيين هذا الوزير الذي
يكتف بذلك ،بل استمر في
دخل الحكومة بصفقة انتخابية» ،غير أنه «لم
ِ
ً
ً
شبهاته ومخالفاته بالوزارة ،وخصوصا من جهة التعيينات» ،الفتا إلى
ً
ً
أنه «فشل فشال ذريعا» ودرجة «تقييم أدائه صفر».
وفي كلمات وجهها إلى الخرافي ،قال العدساني« :قراراتك سيئة وفاسدة
وغير مسؤولة ،وسأذكر باألسماء القرارات المخالفة ،وسنفتح كل الملفات»،
ً
معقبا« :يسألني البعض عن توقيت االستجواب ،وأرد :كنت أنوي تقديمه
في يونيو الماضي ،وأؤكد أن رئيس الوزراء غير مقتنع بالوزير».
َ َّ
من جهته ،صرح رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم بأن المجلس تسلم
ً
االسـتـجــواب وفــق الــائـحــة الــداخـلـيــة ،وعـمــا بــالـمــادة  135وال ـمــواد ذات
ً
الصلة ،مبينا أنــه سـيــدرج على أول جلسة قــادمــة بعد استجواب سمو
رئيس مجلس الوزراء.

الفضالة لوقف القيد االنتخابي...

ً
ورأى أن انتقال الناخبين بــات «مــدخــا أمــام الـمــال السياسي لشراء
األصوات ،األمر الذي يقتضي مواجهته بوضع ضوابط للحد من انتقال

وأعضاء المبادرة الشيخ صباح ،وقدموا إليه
شهادة تقدير ودرعــا تذكارية على جهوده
الوطنية المخلصة ودعمه المتواصل وغير
المحدود للشباب الكويتيين.

ً
ً
األصوات ،ولجعل النقل مقترنا بالجدية ال مسوقا بغاية انتخابية».
وأوضح الفضالة ،في اقتراحه« ،أن القانون بنصه الحالي لم يتضمن
ً
قواعد حازمة لمنع االنتقال العشوائي للناخبين» ،مؤكدا ضرورة «الحد
من ظاهرة نقل األصوات من دائرة إلى أخرى بما تشكله من مساس بنزاهة
العملية االنتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين ،حيث تحد من اختيار
األكفأ ،الرتباط النجاح عندئذ بعدد المنقولين.
ً
ً
وذكــر أن «االنتقال غالبا ما يكون صــوريــا ،بحيث يبقى الناخب في
ً
عنوانه القديم بعد نقله غير المطابق للحقيقة» ،معتبرا أن ادعاء النقل
بات من «أكثر الوسائل لتحويل كفة االنتخابات من مرشح إلى آخر».

قضية جديدة في ميزانية «الداخلية»...
أكثر من مرة لسؤاله عن المبلغ ،وتبين من خالل التدقيق أنه دفعها
إلحدى الشركات عبر التعاقد المباشر ،ودون إبالغ لجنة المناقصات،
ً
أو أي جهة رقابية ،بالتعاون مع الموظفة المتهمة ،الفتا إلى أن اللجنة
توصلت إلــى وجــود شبهة تبديد أم ــوال ،إضافة إلــى مخالفة إداريــة
تمثلت في عملية التعاقد المباشر مع الشركة.
ً
ً
وعن آخر مستجدات قضية «الضيافة» ،قال المصدر إن وفدا أمنيا
من اإلدارة العامة للمباحث الجنائية توجه أمس األول إلى جمهورية
البوسنة والهرسك الستعادة العسكري الهارب ،الذي كان يعمل في
مكتب العميد الموقوف ،والمسؤول عن علمية غسل األموال المختلسة
وأراض سكنية وزراعية
من مصروفات الضيافة عبر شــراء عقارات
ٍ
في البوسنة.
وأضاف أن السلطات األمنية البوسنية تمكنت من ضبط العسكري،
وهو برتبة رقيب أول ،بناء على مذكرة اعتقال من نظيرتها الكويتية،
ً
مشيرا إلى أن المضبوط بات في عهدة الفريق األمني ،وأن إعادته إلى
البالد مسألة وقت.
وأوضــح أن رجــال المباحث تمكنوا من ضبط وافــد مصري كان
يعمل فــي وظيفة كبير مدققين بـ ــاإلدارة الـعــامــة لـلـشــؤون المالية،
وتمت إحالته إلى النيابة ،بعدما فجر مفاجأة مدوية أثناء التحقيق،
باعترافه بأن العميد الموقوف سجل باسمه ثالث بنايات في محافظة
األحـمــدي ،بعد أن اشتراها قبل  6أشـهــر ،بعقد مــن الباطن حتى ال
ً
ينكشف أمره ،الفتا إلى أن رجال المباحث عثروا بحوزة الوافد على
فواتير مزورة كثيرة.

ةديرجلا
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محليات
المبارك :ضرورة تكاتف العالم لمكافحة تصاعد اإلرهاب
دعا إلى دعم التنمية ومساندة األمم المتحدة باعتبارها مظلة لحفظ السالم
طالب المبارك المجتمع الدولي
بدعم جهود األمم المتحدة في
مجاالت تعزيز التنمية ومحاربة
اإلرهاب ،إلى جانب "وقف
نزيف الدماء الذي تشهده
الكثير من المناطق ،وخاصة
بمنطقة الشرق األوسط".

الكويت
ستواصل
دورها اإلنساني
في معالجة
الكوارث التي
تتعرض لها
بعض الدول

طــالــب ممثل سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد ،رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،
المجتمع ال ــدول ــي بـمـســانــدة األمــم
المتحدة ،باعتبارها المظلة الشرعية
الوحيدة لحفظ السالم في العالم.
جــاء ذلــك فــي تصريح صحافي
أدلى به المبارك لدى وصوله والوفد
المرافق له إلى نيويورك ،أمس األول،
لـتــرؤس وفــد الكويت الـمـشــارك في
اجتماعات ال ــدورة الـ ــ 73للجمعية
العامة لألمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم
جهود األمــم المتحدة فــي مجاالت
تعزيز التنمية ومحاربة اإلرهــاب،
إلى جانب "وقف نزيف الدماء الذي
تشهده الكثير من المناطق ،وخاصة
في منطقة الشرق األوســط ،بسبب
الحروب واالضطرابات السياسية
والعمليات اإلرهابية".
وشدد سموه على ضرورة تكاتف
دول العالم لمكافحة اإلرهاب "الذي
ت ـصــاعــد بـشـكــل غ ـيــر م ـس ـبــوق في
الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،وأص ـبــح يهدد
اس ـت ـق ــرار ال ـعــالــم وم ـ ـقـ ـ َّـدرات ال ــدول
وحياة شعوبها".
وأكد سموه اعتزاز الكويت بالدور
المهم الذي تقوم به األمم المتحدة
لحفظ األمن والسالم ودعم االستقرار
في العالم ومساعدة مختلف الدول

لتوفير الحياة الكريمة لشعوبها.
وأشـ ــاد بــالـجـهــود ال ـتــي يبذلها
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس ،من أجــل إنهاء األزمــات
التي تشهدها بعض الدول ،وحرصه
على تعزيز جهود التنمية في العديد
من دول العالم.
وقال إن الكويت حريصة على
تعزيز التعاون مع األمم المتحدة،
وم ـســانــدة جميع الـجـهــود التي
تبذلها لتحقيق السالم في العالم،
م ـش ـيــدا ب ــال ـت ـع ــاون ال ـف ـع ــال بين
الـكــويــت والـمـنـظـمــة الــدولـيــة في

الخضر يبحث التعاون
العسكري مع السودان

استقبل رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن
محمد الخضر ،بمكتبه
أمس ،مدير أكاديمية نميري
العسكرية العليا بالسودان،
اللواء الركن منور عثمان،
والوفد املرافق له ،بمناسبة
زيارته للبالد.
وتم خالل اللقاء مناقشة
األمور واملواضيع ذات
االهتمام املشترك ،السيما
املتعلقة بالجوانب
العسكرية ،وسبل تعزيزها
وتطويرها بني البلدين
الشقيقني.
حضر اللقاء نائب رئيس
األركان العامة للجيش
الفريق الركن عبدالله
النواف.

ً
ممثل األمير مصافحا مستقبليه
معالجة األزمات الدولية.
وأكد أن الكويت ستواصل دورها
اإلنـ ـس ــان ــي ال ـم ـت ـم ـيــز ف ــي مـعــالـجــة
الكوارث واألزمات التي تتعرض لها
بعض ال ــدول الشقيقة والصديقة،
ودع ـ ـ ـ ــم ب ـ ــرام ـ ــج األم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
لمساعدة الــدول المنكوبة ،وتقديم
العون لشعوبها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ـمـ ــوه أن ان ـت ـخ ــاب
ال ـك ــوي ــت ل ـع ـضــويــة مـجـلــس األم ــن
غير الــدائـمــة لعامي  2018و2019
س ـي ـم ـك ـن ـهــا مـ ــن ت ـع ــزي ــز مـكــانـتـهــا
الدولية ،وإظـهــار وجهها المشرق،

سلة أخبار

وإبراز الدور اإلنساني الكبير التي
تقوم به منذ سنوات طويلة ،والذي
امتد إلى كثير من دول العالم.
وكـ ـ ـ ــان م ـم ـث ــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
وصل والوفد المرافق له إلى مدينة
نـ ـي ــوي ــورك ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة،
واستقبل سـمــوه على أرض مطار
"جي اف كندي" الدولي سفير الكويت
لــدى الــواليــات المتحدث األميركية
ال ـش ـيــخ ســالــم ال ـص ـب ــاح ،وم ـنــدوب
الكويت لدى األمم المتحدة منصور
العتيبي ،وأعضاء السفارة الكويتية
والمندوبية الدائمة.

محافظ العاصمة
يلتقي سفير غانا
المبارك لدى وصوله والوفد المرافق إلى نيويورك

الكندري لـ ةديرجلا  :بدء استقبال طلبات «اإلعاقة» تنهي التعاقد مع مؤسسة تعليمية ومدرسة
•

«الصندوق الخيري» للطلبة  30الجاري

●

فهد الرمضان

أعـلــن الـمــديــر الـعــام لــإدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــاص
بـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة ع ـبــدال ـعــزيــز
الكندري ،بدء استقبال طلبات
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ل ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المحتاجين من فئة المقيمين
بصورة غير قانونية (البدون)
والـ ـ ــوافـ ـ ــديـ ـ ــن ،م ـ ــن األحـ ـ ـ ــد 30
الجاري ،موضحا أن استقبال
ال ـط ـل ـبــات س ـي ـكــون ف ــي مـبـنــى
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـن ـط ـقــة
مبارك الكبير من الرابعة حتى
السادسة مساء.
و قــال الكندري في تصريح
ل ـ ــ"ا ل ـ ـجـ ــر يـ ــدة" ،إن ا ل ـص ـن ــدوق
س ـي ـس ـت ـق ـبــل طـ ـلـ ـب ــات ال ـط ـل ـبــة
ال ـبــدون الـمـسـتــوفـيــن لـشــروط
ال ـق ـبــول ل ـمــدة أس ـبــوع ـيــن ،من
ث ــم ي ـف ـتــح ال ـم ـج ــال السـتـقـبــال
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات لـ ـلـ ـح ــاالت

عبدالعزيز الكندري

الـ ـخ ــاص ــة ل ـل ـط ـل ـبــة ال ــواف ــدي ــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــانـ ــون صـ ـع ــوب ــات
مادية وإنسانية.
ولفت إلى أن قبول الطلبات
سيتم وفق الشروط المحددة،
بعد تقديم المستندات الدالة
على وجود مشاكل مادية بناء
ع ـل ــى ت ـق ــري ــر الـ ــراتـ ــب وك ـشــف

أبدت إدارة الفتوى والتشريع في كتاب نهائي لها موافقتها على تنفيذ
مشروع محطة أم الهيمان الستيفائه جميع االجراءات.
واستنادا الى كتاب الموافقة الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ،ردت
"الفتوى" أسباب الموافقة على تنفيذ المشروع إلى أنه استوفى قبول مجلس
ال ــوزراء وموافقته على قيام هيئة الشراكة في المضي قدما في إجــراءات
ترسية المشروع والقيود التي تضمنتها موافقة مجلس األمة بخصوص
المشروع .وأضافت أن أول أسباب الموافقة اعتماد مخصص مالي للمشروع
من وزارة المالية لمصلحة وزارة األشغال العامة يقدر بـ 384.11مليون دينار.
وتابعت أنه فيما يخص القيد الخاص الــذي تضمنته موافقة مجلس
األمة بعدم الصرف بأي شكل من األشكال من خالل ميزانية هيئة الشراكة
أو خارجها على المشروع ،فإنه وفقا للقانون بشأن الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،يقتصر دور الهيئة على الجانب اإلجرائي الخاص بطرح
المشروع فقط ،وأما ميزانية المشروع فتتحملها وزارة األشغال العامة.

●

يوسف العبدالله

نفت وزارة الـمــواصــات صحة مــا ي ـتــداول فــي وسائل
التواصل االجتماعي عن تكدس الطرود البريدية في مركز
الصديق بمنطقة جنوب السرة.
وقالت الوزارة ،في بيان ،أمس ،ان معالجة ما تبقى من
الطرود البريدية جارية وفقا لإلجراءات المتبعة بالتنسيق
مــع االدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك ،وفـقــا لـلـقــدرة االستيعابية
لعمليات التفتيش ،مشيرة الى ان االدارة المختصة تبذل
قصارى جهدها لتوزيع كل الطرود وتسليمها ألصحابها
في أقصر وقت ممكن.
وأشارت إلى ان قطاع البريد لم يتلق اي شكاوى رسمية
من المواطنين او المقيمين بهذا الشأن ،مؤكدة في الوقت
ذات ــه ان االسـتـفـســارات الـ ــواردة لـقـطــاع الـبــريــد او للبريد
االلكتروني الخاص بتلقي الشكاوى بــالــوزارة في نطاقه
الطبيعي ،والتي يتم الرد عليها أوال باول.

ا ل ـب ـنــك واألوراق ا ل ــدا ل ــة عـلــى
الـ ـمـ ـص ــاري ــف الـ ـشـ ـه ــري ــة ل ــرب
األسرة.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ُلـ ـجـ ـن ــة
الـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـخـ ـي ــري ش ـك ـلــت
بــرئــاسـتــه ،ومــراقــب ال ـمــدارس
األ جـنـبـيــة مـنـصــور المنصور
كـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة،
و عـضــو يــة ع ــدد مــن العاملين
بإدارة التعليم الخاص.
وأ ضـ ــاف أن ا لـمـتـقــدم عليه
توفير شروط القبول ،بوجود
ب ـط ــاق ــة أم ـن ـي ــة ص ــال ـح ــة ل ــأب
واألم وا لـ ـ ـط ـ ــا ل ـ ــب أو ب ـط ــا ق ــة
خـ ــد مـ ــات ص ــا ل ـح ــة أو ب ـطــا قــة
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان الـ ـصـ ـح ــي م ــوض ــح
فيها الرقم المدني مع شهادة
ا لـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاد لـ ـلـ ـط ــا ل ــب أو بـ ــاغ
الـ ــوالدة ،مــع ض ــرورة إحـضــار
ك ـ ـتـ ــاب م ـ ــن لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدع ـ ــاوى
وال ـن ـســب ،إضــافــة إل ــى صــورة
من آخر مؤهل دراسي.

●

سيد القصاص

«المواصالت» :ال صحة لتكدس
الطرود البريدية في «الصديق»

•

●

جورج عاطف

كـشـفــت م ــدي ــرة الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة د .شفيقة
العوضي ،أن "الهيئة قــررت إنهاء
التعاقد و ع ــدم التجديد لمدرسة
وم ــؤس ـس ــة تـعـلـيـمـيــة مـعـتـمــدتـيــن
ل ــديـ ـه ــا ،إلصـ ــراره ـ ـمـ ــا عـ ـل ــى ع ــدم
تـ ــافـ ــي الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـج ـس ـي ـمــة
ال ـم ـس ـج ـل ــة ب ـح ـق ـه ـم ــا م ـ ــن ف ــري ــق
المتابعة والرقابة ،ولجنة الزيارات
المدرسية والمقابالت".
وأوضحت العوضي في تصريح
ل ـ ـ "ال ـجــريــدة" ،عـلــى هــامــش تكريم
موظفي الموارد البشرية والمالية،
أنه "تم إنذار هاتين الجهتين أكثر
مــن مــرة لتالفي مخالفتهما ،وتم
منحهما مهلة لتعديل أوضاعهما،
غير انهما لــم تستجيبا مما دفع
ال ـه ـي ـئ ــة إل ـ ــى ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ــرار إن ـه ــاء
ال ـت ـعــاقــد وع ـ ــدم ال ـت ـجــديــد لـهـمــا"،
مشددة على أن "أي جهة تعليمية
معتمدة لدى الهيئة سواء المدارس

شفيقة العوضي

العربية واالجنبية أو الحضانات
أو ا ل ـ ـم ـ ــؤ س ـ ـس ـ ــات أو ا لـ ـ ـم ـ ــرا ك ـ ــز
ال ـم ـع ـت ـم ــدة ،ت ــم إنـ ــذارهـ ــا لـتــافــي
المالحظات المسجلة بحقها ولم
تستجب فستلقى نفس المصير،
ً
خصوصا في ظل تحرير مخالفات
ً
جسيمة جدا يصعب معها استمرار
التعامل مع هذه الجهات".

وأك ـ ــدت ال ـع ــوض ــي أن "الـهـيـئــة
ً
ً
ليست سيفا مصلتا على الجهات
التعليمية الـمـتـعــاقــدة مـعـهــا ،وال
ُجــل اهتمامها تحرير المخالفات
ض ــده ــا ،ب ــل ت ـع ـمــل ج ــاه ــدة عـلــى
تحقيق مصلحة المعاق وحماية
حـقــوقــه ،وم ـســاعــدة ه ــذه الجهات
عـلــى حــل مشكالتها ،وتوجيهها
إلى التطبيق األمثل للقانون".
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن "ب ـ ـعـ ــض
ال ـم ــدارس تـتـعــاقــد عـلــى اسـتـقـبــال
نوع من االعاقات ،من ثم نكتشف
اسـتـقـبــالـهــا الخـ ــر ،وه ـن ــاك بعض
المدارس تستقبل ضعف طاقتها
ً
االستيعابية وهــذا ينعكس سلبا
على جودة الخدمة المقدمة".

جهود مضنية
وبالعودة إلى تكريم الموظفين،
قالت العوضي ،إن "موظفي قطاع
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـشــريــة وال ـم ــال ـي ــة فــي
ال ـه ـي ـئ ــة ،ب ــذل ــوا جـ ـه ــودا مـضـنـيــة

خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،لالنتهاء
م ــن ال ـح ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي وإعـ ـ ــداد
م ـش ــروع ال ـمـيــزان ـيــة ،رغ ــم النقص
الحاصل بين صفوفهم والتراكمات
الـسـلـبـيــة ال ـســاب ـقــة ،وف ــي ظ ــل نقل
تبعية  4إدارات من وزارة الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة إلـ ــى ال ـه ـي ـئــة ،وه ــي:
المركز الطبي التأهيلي ،وخدمات
دور الــرعــايــة ،ورعــايــة المعاقين،
وال ـت ــأه ـي ــل ال ـم ـه ـنــي ل ـل ـم ـعــاق ـيــن"،
مشيرة إلى أن "بعضهم كان يستمر
في العمل داخــل مقر الهيئة حتى
ساعات متأخرة من الليل النجاز
المهام واألعمال المطلوبة منهم،
ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال ال ـح ـصــر،
ص ـ ـ ــرف األث ـ ـ ـ ــر الـ ــرج ـ ـعـ ــي وح ـص ــر
المديونيات".
وأك ـ ـ ــدت ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى تـكــريــم
موظفي القطاع ،وجميع الموظفين
ً
الـمـتـمـيــزيــن ،خ ـصــوصــا أن حجم
األعمال داخل الهيئة ضخم ،وهناك
عـ ــبء ك ـب ـيــر يـتـحـمـلــه ال ـمــوظ ـفــون
النجاز األعمال المنوطة.

زيادة استهالك «الكهرباء» انخفضت إلى « %1فنية البلدي» ترفض السماح
بوشهري :التعرفة الجديدة وحمالت الترشيد وراء تجاوب المستهلكين ببناء الدور الرابع

«الفتوى» :ال مانع من تنفيذ
مشروع محطة أم الهيمان
●

العوضي لـ ةديرجلا  :أصرتا على عدم تالفي المخالفات الجسيمة

سيد القصاص

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء م .محمد
بوشهري نجاح وزارة الكهرباء والماء في خفض
نسبة الزيادة في استهالك الكهرباء من  5إلى  1في
المئة نتيجة تجاوب المستهلكين مع حمالت الوزارة
الخاصة "بترشيد االستهالك".
وقال بوشهري أمس خالل ترؤسه اجتماع لجنة
الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين
فــي فـنــدق الـجـمـيــرا بـحـضــور ممثلي دول مجلس
التعاون ،أن تطبيق تعرفة االستهالك على جميع
الـقـطــاعــات بــاسـتـثـنــاء الـسـكــن ال ـخــاص ك ــان لــه أثــر
واض ــح فــي خـفــض نـمــو مـعــدل االس ـت ـهــاك ،مشيدا
ب ـج ـهــود جـمـيــع أع ـض ــاء ل ـج ــان ال ـتــرش ـيــد ف ــي دول
مجلس التعاون الخليجي لدورها البارز في تعزيز

ثقافة الترشيد وتطوير خدمات المشتركين في دول
مجلس التعاون.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات المتشابهة
ال ـتــي تــواجــه دول الـمـجـلــس تتعلق ب ـنــدرة الـمـيــاه
والحاجة الدائمة لرفع انـتــاج الطاقة الكهربائية،
الفـتــا إل ــى ان جميع دول مجلس الـتـعــاون تعتمد
بشكل رئيسي على تحلية مياه البحر لتعزيز إنتاج
المياه ،وهــذا األمــر يكلف أمــواال كبيرة" ،لــذا علينا
حسن استغاللها وتعزيز ثقافة ترشيد االستهالك
لدى المستهلكين".
وأشار إلى تسجيل جميع دول مجلس التعاون
خالل الصيف الجاري نسب نمو منخفضة أقل مما
كان متوقعا في معدالت استهالك الكهرباء ،معتبرا
أن هــذا األمــر يعد مؤشرا ممتازا على وجــود وعي
لدى المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي.

●

علي حسن

عقدت اللجنة الفنية التابعة للمجلس البلدي اجتماعا موسعا ناقشت
فيه العديد من المعامالت ،أهمها الئحة الجزاءات الخاصة بشأن تناسق
األلوان في المباني السكنية.
وقــال رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل ،إن اللجنة أحــالــت عــددا من
المقترحات إلــى جهاتها المختصة ،كفحص نسبة التلوث في األغذية
قبيل عمل اإلجراءات الخاصة بها لدخول السوق ووصولها للمستهلك.
وع ــن إقــامــة أبـ ــراج ات ـص ــاالت ج ــدي ــدة ،ق ــال الـمـعـجــل إن "الئ ـحــة أب ــراج
االتصاالت في طور الدراسة اآلن في اللجنة القانونية والمالية ،ونعمل على
إنشاء الئحة خاصة ،بالتنسيق مع هيئة االتصاالت والجهاز التنفيذي".
وفيما يخص السماح ببناء الدور الرابع في المساكن الخاصة ،ارتأى
عدد من األعضاء أن ُيسمح البناء لفئة معينة من المواطنين ،بيد أنه تقرر
في المحصلة أنه ال دور رابعا ،والحل في المدن الجديدة ،بكل مرافقها
ومؤسساتها التي يحتاجها المواطن.

«التعاون الخليجي» تناقش استراتيجية العمل اإلسكاني
دول
َ

خريبط :اعتماد دليلي اتحاد ُالمالك وأفضل التجارب في التمويل
●

ناصر خريبط

يوسف العبدالله

تستضيف المؤسسة العامة للرعاية السكنية
االجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون
اإلسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ابتداء من اليوم حتى  1أكتوبر المقبل
بفندق الريجنسي.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية ونائب المدير
العام لشؤون التصميم والتخطيط ناصر خريبط،
في تصريح صحافي ،أمس ،إن االجتماع يناقش
استراتيجية العمل اإلسكاني المشترك ،والتبادل
المعلوماتي بين دول "التعاون" ،وجائزة مجلس
الـتـعــاون فــي مـجــال اإلس ـكــان ،الفـتــا إلــى اعتماد
دلـيــل اتـحــاد الـ ُـمــاك ودلـيــل أفـضــل الـتـجــارب في
التمويل االسكاني.
وق ــال إن برنامج االجـتـمــاع سيبدأ باجتماع

اللجنة الفنية المعنية بشؤون اإلسكان على مدار
يومين ،من ثم اجتماع وكالء الوزارات المعنيين
بـ ـش ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان ،وأخ ـ ـيـ ــرا اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ــوزراء
المعنيين بشؤون اإلسكان.
ولفت إلــى أن هــذه االجتماعات فرصة مثمرة
لـبـحــث وح ــل قـضــايــا اإلس ـك ــان ب ـصــورة شــامـلــة،
وتـبــادل الخبرات واألفـكــار لتطوير وحــل الملف
اإلسكاني لدول "التعاون" ،مؤكدا حرص المؤسسة
الحثيث على نجاح هذا االجتماع بالصورة التي
تليق بالكويت وضيوفها األشقاء الخليجيين.
من جانب آخر ،أعلنت "السكنية" تسلم عدد من
المباني العامة الجديدة بمشروع مدينة صباح
األحمد اإلسكاني بالضاحية "."C
وأع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أنــه
تــم تسلم مبنى مخفر ا ل ـشــر طــة ،و مـبـنــى خدمة
المواطن ،ومبنى المركز الصحي العام ،إضافة

إلى مبنى اإلسعاف ،ومبنى مركز تنمية المجتمع،
ومبنى السوق المركزي ،ضمن أعمال استكمال
إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية
 Cبــالـمـشــروع ،إضــافــة إلــى مسجد جــامــع واحــد
وثالثة مساجد محلية أرقام "-C4– 1-C3 – 1-C2
 "1وأربـعــة مساكن لإلمام والـمــؤذن تابعة لهذه
المساجد في نفس الضاحية بالمشروع.
وأوضحت المؤسسة أنه تم أيضا تسلم ثالث
مدارس :متوسطة بنين " ،"C2متوسطة بنات "،"C3
وثانوية بنات ،ضمن أعمال استكمال المباني
العامة بالضاحية  Cبالمشروع ذاته ،مشيرة إلى
أن المباني العامة المنجزة تسلم إلى الــوزارات
المختصة بـعــد تسلمها مــن م ـقــاول الـمـشــروع،
تمهيدا لتشغيلها مــن قبل الجهات الحكومية
لـخــدمــة س ـكــان مــديـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد ،وتــوفـيــر
الخدمات الحكومية الالزمة لها.

استقبل محافظ العاصمة
الفريق ثابت املهنا ،سفير
غانا لدى الكويت أحمد
رفاعي يحيى.
وقد رحب املهنا بالسفير
الضيف ،وتبادل معه
األحاديث الودية ،التي
تناولت العالقات الثنائية
بني البلدين الصديقني،
وسبل تعزيزها في مختلف
املجاالت ،مشيرا إلى أن
"العالقات التاريخية ،التي
تمتد ألكثر من أربعة عقود
بني بلدينا ،تؤكد حجم
االحترام املتبادل والعالقات
املتينة على جميع الصعد".
من جهته ،شكر السفير
املحافظ على ُحسن
االستقبال ،آمال رفع مستوى
العالقات الثنائية بني
البلدين ،ودفعها إلى آفاق
تحقق طموحات الجانبني.

رئيس «البلدي»
استقبل الصحافيين
أكد رئيس املجلس البلدي
أسامة العتيبي أهمية الدور
اإلعالمي ومساهمته الفعالة
في إبراز عمل لجان املجلس،
وتغطية الفعاليات.
جاء ذلك خالل استقبال
العتيبي للصحافيني ،أمس،
بحضور نائبه عبدالله
املحري للوقوف على أهم
املالحظات واملقترحات التي
من شأنها تسهيل عمل
الصحافة.
وشهد اللقاء التأكيد على
إيجاد مركز إعالمي متكامل
لخدمة الصحافيني ،إضافة
إلى وجود ضابط اتصال
بني املجلس واإلعالميني
لتجهيز محاضر اجتماعات
اللجان وأعمال املجلس ،في
وقت أكد اإلعالميون تسهيل
جميع اإلمكانات لهم خدمة
لدورهم.

بلدية حولي 242 :معاملة
هندسية خالل أغسطس
كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن تحقيق
العديد من اإلنجازات إلدارة
التدقيق واملتابعة الهندسية
بفرع بلدية محافظة حولي
خالل أغسطس املاضي،
مشيرة إلى أنه تم إصدار
 242معاملة.
وأوضح مدير إدارة التدقيق
واملتابعة الهندسية ،مبارك
العجمي ،أن اإلدارة قامت
بإصدار  50شهادة أوصاف
إلكترونية ،و 58معاملة
إنهاء إشراف إلكتروني،
و 83معاملة للمحال ،و10
معامالت إيصال تيار
كهربائي ،و 22معامة إيصال
تيار كهربائي إلكتروني،
و 15معاملة إنهاء إشراف،
ومعاملتي شهادة ملن يهمه
األمر ،ومعاملتي تقوية تيار
كهربائي.

٤
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«المطوع التجارية» و«روش» توقعان اتفاق شراكة
مع «الصحة» لمكافحة السرطان في الكويت
تمكين المرضى من الحصول على أدوية عالجية دون أي تكلفة إضافية

توفير العالج
ً
لـ  150مريضا
بسرطان الغدد
الليمفاوية
والثدي خطوة
هامة في
سجلنا

المطوع

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركة
"روش" لــأدويــة التي تمثلها الشركة فــي القطاع الصحي،
توقيعهما اتـفــاق شــراكــة مــع وزارة الصحة لتمكين جميع
مرضى سرطان الثدي وسرطان الغدد اللمفاوية في الكويت
من الحصول على اثنين من أهم األدوية العالجية.
وج ــاء ذل ــك ف ــي اج ـت ـمــاع ُع ـقــد بـيــن وزي ــر الـصـحــة الشيخ
د .باسل الـصـبــاح ،ووكـيــل ال ــوزارة الــدكـتــور مصطفى رضــا،
ورئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة علي
عبدالوهاب المطوع ،فيصل المطوع ،ومدير قطاع األدوية في
الشركة د .شريف يونان ،وممثلين من "روش" ،الشركة العالمية
الرائدة في مجال المستحضرات الصيدالنية والتشخيصية.
ويتضمن اتفاق الشراكة تقديم شركة المطوع التجارية
وهي الموزع لشركة "روش" لألدوية في الكويت منذ أوائل
خمسينيات القرن الماضي ،كميات من أهم األدوية العالجية
ألمراض سرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية بدون أي
تكلفة إضافية ،مما سيتيح الفرصة لــوزارة الصحة لعالج
جميع المرضى المصابين بهذين المرضين في الكويت ،ألن
توفير هــذا الـعــاج لجميع المرضى ،وخــاصــة فــي المراحل
المبكرة ،يزيد معدل االستجابة وبالتالي يمنع تدهور حالة
المريض ويقلل التكاليف المرتبطة بمتابعة ومعالجة المرض
في مرحلته المنتشرة.
ً
وقال المطوع في تصريح بالمناسبة" :إننا سعيدون جدا
بمساهمتنا في هذا االتفاق الهام مع وزارة الصحة وشركة
"روش" التي وبكل فخر نقوم بتمثيلها في الكويت ،وبأن يكون

«نزاهة» توقع مذكرة تفاهم
مع «الدراسات المصرفية»
وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ،أمــس ،مذكرة
تفاهم مــع معهد الــدراســات المصرفية ،بهدف تدعيم وتوثيق
التعاون المشترك بينهما ،بما يخدم المصلحة العامة.
وقال األمين العام للهيئة باإلنابة عبدالعزيز المنصور ،في
بيان صحافي ،إن توقيع هذه المذكرة ينطلق من إيمان "نزاهة"
بأهمية التعاون مع الجهات المهنية المختصة عن طريق التدريب
لدعم الخبرات العلمية وتنمية الكوادر الوطنية لالرتقاء بأداء
العمل.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تضمنت مجاالت تعاون عدة ،منها:
تبادل االستشارات المهنية المتعلقة بالتدريب والتأهيل المهني
والتوظيف للكوادر الوطنية والتعاون في مجال البرامج التدريبية
والتأهيلية المتخصصة في هذا المجال.
وأش ــاد المنصور بــدعــم وتــرحـيــب الـمــديــر الـعــام لــ"الــدراســات
المصرفية" د .يعقوب الرفاعي ،لتوقيع هذه المذكرة ،والحرص
على التعاون مع مؤسسات الدولة.

وزير ووكيل "الصحة" والمطوع ومسؤول "روش" خالل توقيع االتفاقية
لنا يد معها في إيجاد حل سيمكن أكثر من  150مريضا من
المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي من
االستفادة والحصول على اثنين من أهم األدويــة المبتكرة،
لتساعدهم على مكافحة المرض الذي يهدد حياتهم .وإن هذا
االتفاق بالنسبة لنا هو خطوة هامة ومحورية في سجلنا
ً
الممتد على مدار أكثر من ستين عاما في القطاع الطبي في
الكويت".

من جهته ،قال مدير شركة روش في الخليج ،الدكتور
أح ـمــد تــوف ـيــق" :إن ال ـشــركــة حــري ـصــة ع ـلــى ال ـت ـع ــاون مع
وزارات الصحة فــي دول الخليج ،وخــاصــة فــي الكويت،
وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات الصحية والعالجية
المتاحة للمرضى .وإن هذا االتفاق يمثل حلقة من حلقات
التعاون المتواصلة ،سبقتها حلقات أخرى في مجاالت
توعوية مختلفة".

تدوير مديري النيابات الجزئية والتخصصية
•

حسين العبداهلل

أصـ ــدر ال ـنــائــب ال ـع ــام الـمـسـتـشــار ض ــرار
العسعوسي قــرارات ،أمس ،بتدوير مديري
النيابات الجزئية والتخصصية ،بعد خلو
عدد منها من مناصب المديرين ونوابهم،
ع ـلــى خـلـفـيــة نـقـلـهــم لـلـعـمــل ف ــي الـمـحـكـمــة
الكلية.
وق ــرر العسعوسي تعيين نــاصــر الـبــدر
ً
مـ ــديـ ــرا ل ـن ـيــابــة ال ـع ــاص ـم ــة ،وع ـب ــدال ــوه ــاب
ً
المعيلي نائبا لمدير نيابة العاصمة ،وأحمد
ً
السدرة مديرا لنيابة حولي ،ومحمد روح
ً
الدين نائبا له ،وتعيين فيصل الحسن مديرا
ً
لنيابة الفروانية ،وراشد الطاحوس نائبا له.
ً
كـمــا ق ــرر تـعـيـيــن عـلــي ب ــن نــاجــي مــديــرا
ً
لنيابة الجهراء ،وعبدالعزيز المسعد نائبا
ً
له ،وتعيين خالد الطاحوس مديرا لنيابة
الـمـخــدرات والـخـمــور ،ويــوســف آل بــن علي

نــائـبــا ل ــه ،وتـعـيـيــن نــاصــر الـسـمـيــط مــديــرا
ً
لنيابة األحداث ومحمد الدوسري نائبا له.
وعين محمد الغمالس مديرا لنيابة شؤون
اإلعالم والمعلومات والنشر ،ومحمد الفريج
ً
نائبا له ،وعبدالعزيز الربيعان مديرا لنيابة
الشؤون التجارية ،وحمد السالحي نائبا له،
ً
ومشعل الغنام مديرا لنيابة التنفيذ الجنائي
ً
والتعاون الدولي ،وطالل الفهد نائبا له.
وبموجب القرارات ،عين فيصل المطيري
ً
ً
مديرا لنيابة األمــوال ،وحمود الشامي نائبا
ً
له ،وأحمد الدويسان مديرا لنيابة األحمدي
ً
ومبارك الكبير ،وطالل العبدالرزاق نائبا له.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،قـ ــررت الـنـيــابــة الـعــامــة
اس ـت ـمــرار حـجــز طبيبة مـتـهـمــة ،مــع صاحب
إحــدى شــركــات األدوي ــة ،على ذمــة التحقيق،
بعد مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما
من النيابة العامة.
ووجهت النيابة إلى الطبية والشركة تهم

االسـتـيــاء عـلــى األمـ ــوال الـعــامــة ،بـعــد ثبوت
واقعة التنفيع ،بشراء أدويــة ومستحضرات
وتحميلها على وزارة الصحة بآالف الدنانير،
إال أن الطبيبة وصاحب الشركة أنكرا التهم
المنسوبة إليهما من النيابة.
وعلى صعيد آخر ،قضت محكمة الجنايات
بــرئــاســة الـمـسـتـشــار ول ـيــد ال ـك ـنــدري ب ـبــراءة
متهم مــن غـيــر م ـحــددي الجنسية مــن تهمة
اختالس أموال عامة تقدر بـ 500ألف دينار من
وزارة الصحة ،وصرف فواتير غير مستحقة
لمرضى للعالج بالخارج ،بمساعدة متنفذ في
"الصحة" لم تكشف التحريات عنه.
إلى ذلــك ،قضت "الجنايات" بحبس متهم
م ــن غ ـيــر م ـح ــددي الـجـنـسـيــة  3س ـن ــوات ،مع
الـشـغــل وال ـن ـفــاذ ،بـعــد إدان ـت ــه ب ــاإلس ــاءة الــى
سمو األمير ،على شبكة التواصل االجتماعي
"تويتر".

ورشة لمكافحة سوسة النخيل
أكــد رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف أهمية متابعة المستجدات والتطورات
والتقنيات الحديثة في مختلف المجاالت الزراعية والمحاصيل واستدامتها.
وقال اليوسف ،في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة العالقات العامة طالل
الديحاني ،خــالورشــة عمل إقليمية ،أمــس ،إن قطاع النخيل والتمور في
الكويت يواجه العديد من التحديات والمشكالت التي تضيع الكثير من العمل
ً
والجهود المبذولة وتهدر األموال وتؤثر سلبا على اإلنتاجية ،ومن أهمها
اآلفات وأمراض النخيل ،وعلى رأسها سوسة النخيل الحمراء ،التي تستوجب
ً
المتابعة المستمرة كذلك تطوير طرق مكافحتها ،الفتا إلى أن الهيئة تتعاون
مع المنظمات الدولية ومنها منظمة األغذية والزراعة العالمية (فاو) والمنظمة
العربية للتنمية الزراعية في هذا الشأن.

ً
«الغوص» ينتشل قاربا
ً
غارقا في «الفحيحيل»
تمكن فريق الغوص التابع
ل ـل ـم ـبــرة ال ـت ـطــوع ـيــة الـبـيـئـيــة
مــن ان ـت ـشــال ق ــارب غ ــارق في
نـ ـ ــادي ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ال ـب ـحــري
يزن خمسة أطنان ،وبطول 32
قدما ،بالتعاون مع مسؤولي
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع لـ ـش ــرك ــة
المشروعات السياحية.
وقـ ــال م ـس ــؤول الـعـمـلـيــات
البحرية للفريق وليد الشطي
لـ"كونا" ،أمس ،إن الفريق بادر
مباشرة إلى انتشال القارب،
بعد تلقيه خبر غــرقــه ،حيث
ك ــان ي ـسـ ِّـبــب إع ــاق ــة لـلـحــركــة،
إضافة إلى تلوث مياه النادي،
نتيجة تسرب الوقود منه.
وأضاف أن الفريق استخدم
الـحـقــائــب ال ـهــوائ ـيــة لتعويم
ال ـ ـقـ ــارب ،وم ـض ـخ ــات سـحــب
الـ ـمـ ـي ــاه ل ـل ـت ـم ـكــن مـ ــن إفـ ـ ــراغ
الـمـيــاه مـنــه ،مــن أج ــل سحبه
إل ــى الـمـنــزلــق ،ورف ـعــه خــارج
البحر.

بنك الطعام يطلق
«المستودع الخيري»
أطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي
للطعام مـشــروع "المستودع
الخيري" ،الذي يأتي استكماال
ل ـ ـل ـ ــدور ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ال ـ ــري ـ ــادي
فـ ــي مـ ـس ــاع ــدة ال ـم ـح ـتــاج ـيــن
والـمـتـعـفـفـيــن ،لـجـعــل الـعــالــم
بال جــوع في بلد اإلنسانية،
حيث يستهدف هذا المشروع
استقبال التبرعات العينية
م ــن ال ـم ـت ـبــرع ـيــن وال ـش ــرك ــات
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
للمنتجات والمواد الغذائية
واالسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــة ،وإع ـ ـ ـ ـ ــادة
ف ــرزه ــا وتـعـبـئـتـهــا وصــرفـهــا
ل ـل ـم ـح ـتــاج ـيــن ،وف ـ ــق ق ــاع ــدة
بيانات األسر المحتاجة.

«الصحة» :السماح للمواطنين
بمراجعة أي مركز في محافظتهم
إعادة تشكيل المجلس التخصصي للصحة العامة

•

عادل سامي

ً
أص ــدر وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح قـ ــرارا بــإعــادة تشكيل
المجلس التخصصي للصحة العامة .ويختص المجلس بمراجعة
واعتماد الوصف الوظيفي للوظائف الطبية للعاملين في اإلدارات
المشاركة في عضوية المجلس ،إضافة إلى إبداء الرأي الفني في
ترقية األطباء وغير ذلك من االختصاصات األخرى.
ً
ً
كما أصدر وزير الصحة قرارا مماثال يسمح للمواطنين بمراجعة
أي مركز من المراكز الصحية التي تقع في نطاق المحافظة التابع
ً
لها كل مواطن بعد الساعة الواحدة ظهرا دون التقيد بالمركز التابع
له في منطقته السكنية.
وجـ ــاء ف ــي ال ـق ــرار أن ذل ــك ي ـهــدف إل ــى تـسـهـيــل إجـ ـ ــراءات عــاج
المواطنين بمراكز الرعاية األولية ،وأن الحاالت الطارئة لها الحق
فــي مراجعة أي مــركــز صحي وأي مستشفى عــام فــي كــل مناطق
الكويت على مدار الساعة حسب ما يقرره األطباء المعالجون.
ً
كما أصدر وزير الصحة قرارا بتكليف أمين عام معهد الكويت
لالختصاصات الطبية د .إبــراهـيــم ه ــادي ،بــاإلضــافــة إلــى عمله،
القيام بمهام الوكيل المساعد لـشــؤون طــب األسـنــان خــال فترة
إجازة األخير.
من جانب آخــر ،أعلنت وزارة الصحة استفادة  20ألــف مواطن
ومقيم من الحملة التوعوية بمرض الكبد الڤيروسي " "Cبمراحلها
الثالث.
وأكدت الــوزارة في تصريح صحافي أمس ،على هامش تنظيم
فعالية توعوية عن التهاب الكبد الفيروسى  ،Cبالتعاون مع وزارة
الداخلية بكلية سعد العبدالله للعلوم األمنية ،أن المرحلة الثالثة
ً
للحملة شهدت مــزيــدا من التعاون مع استشاريي أمــراض الكبد
والجهاز الهضمي بــوزارة الصحة ،تحت شعار "مستعد للشفاء
من التهاب الكبد ."C

«األوقاف» :إنجاز  25دراسة
تعنى بشؤون األسرة والشباب
•

محمد راشد

أكـ ـ ــد مـ ــديـ ــر مـ ـكـ ـت ــب ال ـت ــوج ـي ــه
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة األوقـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة م ـش ـعــل
ال ـع ـت ـي ـبــي ،أن ـ ــه "ت ـ ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
اختيار المواضيع الخاصة لبعض
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة بــال ـخ ـطــة
التشغيلية للسنة المالية القادمة".
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،ان "م ـك ـت ــب ال ـتــوج ـيــه
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي أنـ ـج ــز أكـ ـث ــر مـ ــن 25
دراسة ميدانية ذات طابع اجتماعي
ت ــرب ــوي يـعـنــى بـعـضـهــا ب ــاألس ــرة
والشباب" ،مبينا انه "تم توزيعها
على العديد من جهات االختصاص

من مؤسسات حكومية وجمعيات
نفع عام وبعض الهيئات المهتمة
ب ـشــؤون األس ــرة وال ـش ـبــاب بهدف
ت ـف ـع ـي ــل ج ـم ـي ــع مـ ــا انـ ـتـ ـه ــت إل ـي ــه
تـلــك ال ــدراس ــات مــن تــوصـيــات من
شأنها النهوض بالعمل وتحقيق
األهداف التي تنشدها تلك الجهات
المتخصصة".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،إلـ ـ ـ ــى ان
"الـمـكـتــب أجـ ــرى بــالـتـنـسـيــق مع
قطاع المساجد مسحا ميدانيا
الس ـت ـط ــاع آراء ال ـم ـص ـل ـيــن عــن
م ـس ـتــوى ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تـقــدم
ف ــي ال ـم ـس ــاج ــد ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك مــا
يتم تنظيمه من أنشطة وبرامج
ثقافية في تلك المحافظات".

ةديرجلا

•
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برلمانيات

كتلة نيابية لـ «العفو» ورفض إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي
• السويط :لن نقبل االلتفاف على الدستور • الحجرف« :الدستورية» ليست مستشارة للحكومة
محيي عامر

ً
رفض نواب ما سموه التفافا
على النصوص في قضية إسقاط
عضوية النائبين الحربش
والطبطبائي ،مؤكدين في
الوقت ذاته أن العفو الشامل
كفله المشرع لممثلي األمة.

نعيش ما
عاشوه في
مجلس
مختطف
وغالبية ليست
مع الشعب

الطبطبائي

ط ــال ــب عـ ــدد م ــن ال ـ ـنـ ــواب فــي
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي بــالـتـصــويــت
ضــد إسـقــاط عضوية النائبين
جـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــش وولـ ـ ـي ـ ــد
ال ـط ـب ـط ــائ ــي ال ـم ـح ـك ــوم ـي ــن فــي
"قضية سياسية" ،معربين عن
رفضهم إحــالــة هــذا الملف إلى
المحكمة الدستورية ،ومطالبين
في الوقت ذاتــه بالعفو الشامل
عنهما.
وأعلن النائب ثامر السويط
تشكيل كتلة نيابية تنسيقية
مـ ـك ــون ــة مـ ــن سـ ـت ــة أع ـ ـضـ ــاء هــم
ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـبــاب ـط ـيــن وعـمــر
الطبطبائي و م ـبــارك الحجرف
باإلضافة إليه والنائبين خالد
العتيبي والحميدي السبيعي.
وأضـ ـ ــاف :ت ــم الـتـنـسـيــق بين
الـنــواب فــي الكتلة على قضايا
سياسية مبدئية فــي المرحلة
الـمـقـبـلــة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا قــانــون
العفو الشامل ،وايضا الموقف
م ــن اس ـق ــاط عـضــويــة الـنــائـبـيــن
جـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــش وولـ ـ ـي ـ ــد
الطبطبائي.
وأوضح السويط "ان المشرع
الدستوري جعل العفو الشامل
هــو األش ـمــل واألوسـ ــع واألك ـبــر،
وا ل ـب ـعــض يـعـتـقــد أن مصطلح
شــامــل يعني الـعـفــو عــن جميع
ال ـق ـض ــاي ــا وهـ ـ ــذا غ ـي ــر صـحـيــح
اط ــاق ــا ،ب ــل أن ال ـع ـفــو ال ـشــامــل
يعني شمولية االدانة والعقوبة
واألثر".
وقال :اليوم كثير من جهابذة
القانون الدستوري في الكويت
وم ــن أه ـم ـهــم ال ـم ــرح ــوم عـثـمــان
ع ـب ــدال ـم ـل ــك ف ــي ك ـت ــاب ــه ال ـن ـظــام
الدستوري في صفحة  ٤٤تطرق
بشكل واضح وصريح وقال عن
العفو الشامل هو اسدال الستار
على جرائم ارتكبت في ظروف
معينة غالبا ما تكون سياسية،

وكذلك الدكتور عادل الطبطبائي
ف ــي ك ـتــابــه ال ـن ـظــام الــدس ـتــوري
الــذي درس فــي جامعة الكويت
لسنوات طويلة في الصفحة ٧٣٢
قــال ان العفو الـشــامــل قصد به
بعض االخطاء القضائية ،وهو
مستشار صاحب السمو حاليا.
وأردف قـ ـ ــا ئـ ـ ــا :ب ــا ل ـن ـس ـب ــة
ل ـ ـمـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـقـ ـ ــاط ع ـض ــوي ــة
النائبين جمعان الحربش ووليد
الطبطبائي فالالئحة الداخلية
واض ـح ــة ب ـهــذا ال ـش ــأن ف ــي نص
ال ـمــادة  ١٦ول ــن نقبل االلـتـفــاف
حول نصوص الدستور ونحن
ف ــي بـلــد ب ــه دس ـت ــور وب ــه شعب
حــر واع وه ــؤالء الـنــواب جــاؤوا
عـ ــن ط ــري ــق ال ـش ـع ــب مـ ــن خ ــال
ال ـص ـنــاديــق وبــال ـتــالــي اس ـقــاط
عضويتهم حق اصيل لألمة فقط
ذلك من خالل ممثليها.

قضية سياسية
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
مبارك الحجرف :اننا كمجموعة
نـيــابـيــة نــريــد تــوضـيــح موقفنا
الـثــابــت والمبدئي مــن قضيتي
الـ ـعـ ـف ــو وع ـ ـضـ ــويـ ــة ال ــزم ـي ـل ـي ــن
الحربش والطبطبائي ،مشددا
ع ـل ــى اح ـ ـتـ ــرام أح ـ ـكـ ــام ال ـق ـضــاء
ووج ــوبـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذهــا م ــن دون
ح ـظــر ال ـح ــق بــان ـت ـقــاد االح ـك ــام
من قبل المتخصصين وتبيان
إن كــانــت مـتــوافـقــة مــع صحيح
القانون من عدمه.
وأضــاف الحجرف أن "قضية
الزميلين سياسية بحتة ويجب
التعامل معها من هذا المنطلق،
ولــذلــك نؤكد على ض ــرورة عدم
إسقاط عضويتهما وعدم إحالة
هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة الـ ـت ــي ه ــي لـيـســت
مستشار الحكومة بل هي معنية
بتفسير نصوص الدستور لكن

العتيبي والسويط والحجرف والبابطين والطبطبائي في المؤتمر الصحافي أمس
ال اجتهاد مع وضوح النص".
ورأى أن إح ــال ــة ه ــذا الـمـلــف
إلــى المحكمة الــدسـتــوريــة غير
صحيحة وفيها تمييع للقضية،
وهو يدخل المحكمة في قضايا
بين السلطتين ال عالقة لها بها،
ّ
م ــذك ــرا ب ـح ـكــم ل ـ ـ (ال ــدس ـت ــوري ــة)
بعدم جواز إحالة الحكومة لها
أي ن ــص واض ـ ــح ف ــي الــدس ـتــور
وال ـ ـقـ ــانـ ــون وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـم ـح ـك ـمــة
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن ـه ــا ليست
مستشارة للحكومة".
وتحدث الحجرف عن العفو
العام ،مؤكدا حق صاحب السمو
وح ــق مـمـثـلــي األمـ ــة ف ــي الـعـفــو
الـشــامــل عــن الزميلين فــي هــذه
القضية السياسية كــي نطوي

العتيبي :اإلحالة إلى «الدستورية» بدعة حكومية
شكر النائب خالد العتيبي خالل المؤتمر
الصحافي المشترك النواب الذين حضروا
االج ـت ـمــاع الـمـطــول ال ــذي عـقــد ام ــس االول،
وتـصــدرتــه قضيتا الـعـفــو ال ـعــام وعضوية
النواب ،مشيرا الى انه "بتاريخ  5سبتمبر
تحدث عن موضوع اسقاط عضوية النائبين
وذكــرت اننا في المؤسسة التشريعية البد
ان ي ـك ــون ل ـنــا رأي س ـيــاســي م ـغــايــر ل ـلــرأي
القانوني ،وليس بالضرورة توافق الرأيين
الن لكل منهما قنواته الخاصة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي :ذك ـ ـ ـ ــرت ان ه ـن ــاك
تـســريـبــات بــاحــالــة عـضــويــة الـنــائـبـيــن الــى
المحكمة الدستورية بهدف تمييع القضية،
وأن تأخذ طريق المساومات مثل الحال في
قضية الجناسي ،فذات السيناريو يريدون
تكراره ،وهذا أمر مرفوض ،ألن االحالة الى
الدستورية هي بدعة حكومية ،ولو قبلنا بها
فهو مؤشر خطير بتكريس قاعدة شاذة ولن
نقبل بأن نحمل وزرها بالمجالس السابقة.

وش ــدد العتيبي على "ض ــرورة ان يكون
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ن ـ ـ ــداء بـ ــاالسـ ــم عـ ـل ــى ع ـضــويــة
النائبين ،وبالنسبة لقانون العفو الشامل
وفق المادة  75من الدستور ،فهناك اقاويل
بانه يطلب وال يفرض ،واقولها صراحة انه
ال يطلب وال يفرض ،وهو قانون حاله حال
اي قانون يتقدم به النائب".
واضاف سبق ان قدمناه في دور االنعقاد
االول ،وت ـ ــم ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ـي ــه ول ـ ــم ي ـمــرر
لعدم وجــود اغلبية ،واالم ــر ليس بــه تحد،
واسـتـغــرب التصوير بــان االق ــدام على هذا
الخيار سيغلق جميع القنوات ألي عفو قادم،
فهذا خطأ وتزييف وكذب ،واين التحدي به؟
فالقانون نقدمه حسب صالحياتنا.
واستطرد العتيبي :االمر االخر وسأكون
شفافا البعد حد ،االقاويل التي نسمعها ان
هــؤالء يجب ان يقدموا االعـتــذار ،فاالعتذار
ممن يا اخــوان؟ من هو المجني عليه حتى
نـقــدم لــه االع ـت ــذار؟ فـمــن المجني عليه في

قضية دخول المجلس حتى نقول لالخوان
ق ــدم ــوا االعـ ـت ــذار؟ وت ـهــويــل االمـ ــر والـنـفــس
االنتقامي امــر مرفوض ،ويجب ان نحاكي
الواقع.
وت ــاب ــع :ام ــا ان ن ـضــع ال ـعــراق ـيــل وكــأنـنــا
نريد ان نهين هــؤالء الـنــاس فهم وطنيون
اصالحيون هدفهم اصالحي بحت ،وقسما
بالله لو لدي ذرة شك بان اهدافهم تخريبية
او فساد فلن اقف هذا الموقف ،فاعلم صدق
نواياهم ومعدنهم ،فهم يحتاجون تكريما،
وكاف سبع سنوات تمرمطوا هم وعوائلهم
ما بين محاكم وقضايا ،واحتراما للقضاء لم
نتحدث وتم سجنهم ثالثة اشهر وهم نواب.

ص ـف ـح ــة ص ـع ـب ــة ف ـ ــي الـ ـت ــاري ــخ
السياسي الكويتي ،فضال عن
الظروف الخارجية التي توجب
هذا العفو.

خالفات سياسية
بـ ـ ـ ــدوره ،ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب عـمــر
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـط ـ ـبـ ــائـ ــي بـ ـ ـط ـ ــي ص ـف ـح ــة
ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة الـســابـقــة،
وإصدار عفو شامل معتبرا إياه
حقا اصيال العضاء مجلس االمة.
وق ــال الطبطبائي فــي مؤتمر
ص ـحــافــي :ك ــان ه ـن ــاك نـ ــواب في
مجلس االمــة يحاولون محاربة
الفساد ،ونحن لم نكن نوابا ،وكنا
نقسو عليهم بــالـنـقــد ،مـتــداركــا:
لكن اليوم نحن نعيش الظروف

ن ـف ـس ـهــا والـ ـت ــي ع ــاش ــوه ــا وه ــي
فــي أن يـكــون المجلس مختطفا
والغالبية ليست مع الشعب.
واشار الطبطبائي الى ان الحظر
االق ـت ـص ــادي عـلــى ايـ ــران ق ــادم في
شهر نوفمبر المقبل ،والمطلوب
من الكويت دور صعب ،وصاحب
السمو راح يقدر يقود هذه الموجة،
مــوضـحــا أن ال ـن ــواب الـمــوجــوديــن
اآلن قدموا مشتركين أكثر من 72
اقتراحا من أجل الشعب والوطن،
وع ـم ــوم ــا ن ـح ــن ت ـقــدم ـنــا ب ـقــانــون
ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ــائـ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ألن
االق ـتــراح ال ــذي يــريــدونــه يرفعونه
وال ــذي ال يــريــدونــه "يــدفـنــونــه" في
الـلـجـنــة ،والـنــائــب ال ــذي يعمل في
اللجان وال يغير التقرير ويخرج

قــوان ـيــن شـعـبـيــة ه ــو م ــن ي ـحــارب،
مشيرا إلى أن المجلس مختطف،
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن نـ ـ ـح ـ ــن كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب س ـن ـب ـق ــى
محاربين وشوكة وعلى األقل نقول
للمواطنين مــا يـحـصــل ،وعموما
العفو الشامل حق أصيل العضاء
مـجـلــس االمـ ــة وه ـن ــاك م ــن يخلط
المواد والعفو ال يعني الغاء الحكم
ألن الحكم مستمر ،ونحن نتحدث
ع ــن اسـ ـق ــاط ع ـض ــوي ــة م ــن ع ــدم ــه،
ل ــذل ــك ن ــرف ــض ال ـل ـج ــوء لـلـمـحـكـمــة
الدستورية ،ونتمنى ان تطوى هذه
الصفحة ونعمل لكويت أفضل.

سلة برلمانية
«الخارجية» :تقرير العمالة
الفلبينية جاهز خالل أيام
وافقت لجنة الشؤون
الخارجية خالل اجتماعها
امس على عدد من االتفاقيات
وبروتوكوالت التعاون بني
الكويت وعدد من الدول ،فيما
واصلت بحث ملف العمالة
الفلبينية في الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب د.
محمد الحويلة ان اللجنة
ناقشت التقرير الخاص
بالعمالة الفلبينية في
الكويت واملمارسات غير
القانونية لبعض املمثلني
الدبلوماسيني التابعني
لسفارة جمهورية الفلبني،
وذلك بناء على تكليف
املجلس اللجنة تحديث
تقريرها بهذا الخصوص
ً
وفقا للتطورات األخيرة.
وأكد أن اللجنة بحثت
املوضوع بحضور كل
الجهات املعنية بهذا
امللف مثل وزارة الداخلية
والخارجية وهيئة القوى
تصور شامل
العاملة لوضع
ً
يقدم للمجلس ،مبينا أن
ً
التقرير سيكون جاهزا في
ً
تمهيدا لرفعه
األيام املقبلة
للمجلس التخاذ القرار
املناسب.
وذكر إن اللجنة وافقت على
مشروع قانون باملوافقة
على بروتوكول القضاء
على االتجار غير املشروع
بمنتجات التبغ ،ومشروع
قانون باملوافقة على الوثائق
الختامية للمؤتمر العاملي
لالتصاالت الراديوية (جنيف
.)2015

الكندري يسأل الصالح
عن عدد لجان التحقيق

البابطين :نرفض ما يسمى الحل غير الدستوري
قــال النائب عـبــدالــوهــاب البابطين :هـنــاك من
يــريــد الــربــط بـيــن الـعـفــو ال ـعــام والـعـفــو الـخــاص،
ويقول ان اصرارنا على موضوع العفو من شأنه
تعطيل العفو العام.
وأضاف البابطين "ان العفو ال يطلب وال يفرض
بل هو مادة صريحة وفق الدستور اعطت لسمو
األمير الحق الكامل في استخدام هذه المادة وهذا
الحق ،وان كان فهو الكريم ابن الكرام ،وإن جئنا
مــن ال ـجــانــب ال ـشــرعــي فـمــن عـفــا وأص ـلــح فــأجــره
على الله ،واذا جئنا لهذا الموضوع من الجانب
اإلقليمي فهو امير االنسانية ،وإن تحدثنا عن
سـلــوك المجتمع ا لـكــو يـتــي فـهــو ينظر لصاحب
الـسـمــو بــأنــه أبــوالـجـمـيــع كـمــا ورد فــي الـمــذكــرة
التفسيرية".
ورفض البابطين بشدة ترويج البعض داخل
أروقة المجلس لما يسمى الحل غير الدستوري
للمجلس ،مؤكدا أنه ال يملك كائن من كان اتخاذ
مثل هذا االجراء ،مضيفا أن من يخشى استخدام
ادواته الدستورية عليه ان يجلس في بيته.
ولفت البابطين الى أن صاحب السمو بنفسه

اكد في مرات عدة تمسكه بهذا الدستور ،داعيا من
يروج للحل غير الدستوري إلى التوقف ألن هذا
ليس من صالحياته.
واسـ ـتـ ـغ ــرب م ـط ــال ـب ــة ال ـب ـع ــض ب ــإح ــال ــة مـلــف
الزميلين إلــى المحكمة الدستورية رغــم وجــود
ن ـص ــوص صــري ـحــة ال ت ـح ـتــاج ت ــأوي ــا ت ــؤك ــد أن
عضوية الزميلين رهن تصويت االعضاء في قاعة
عبدالله السالم.
وقال :من يجد الحرج من النواب في التصويت
فليتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه لدى التصويت
على اسـقــاط عضوية الـنــائــب خلف دميثير في
مجلس سابق.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـص ــوت فـ ــي ه ــذا
الموضوع حسب اهوائها وبحسب رضاها عن
النائب المعني ،متسائال :لماذا صوتت الحكومة
بعدم اسقاط عضوية النائب خلف دميثير رغم
فقده شروط العضوية؟ مضيفا ان "ما يردنا من
معلومات يفيد بــأن الحكومة مــا زالــت فــي طور
التفكير فــي مسألة عضوية النائبين الحربش
والطبطبائي".

وجه النائب د .عبدالكريم
الكندري سؤاال الى نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،جاء
فيه :ما عدد لجان التحقيق
التي شكلها مجلس الوزراء
من  2015حتى تاريخ
السؤال؟ وما سبب تشكيل
تلك اللجان؟ وما أسماء
رؤساء وأعضاء لجان
التحقيق التي شكلها مجلس
الوزراء خالل تلك الفترة؟
وطلب الكندري تزويده
بالنتائج التي انتهت اليها
لجان التحقيق السابقة
واإلجراءات التي اتخذها
مجلس الوزراء في تقرير كل
لجنة من تلك اللجان.

العدساني :محاسبة الخرافي واجبة لتصحيح المسار وإيقاف التخبط
ً
قدم له استجوابا من  3محاور تناولت «التعيينات» و«التجاوزات» و«إضعاف الرقابة البرلمانية»
قدم النائب رياض العدساني امس استجوابا
إلــى وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األم ــة عــادل
الخرافي من ثالثة محاور تناولت في المحور
االول "التعيينات والتنفيع" وفي المحور الثاني
"التجاوزات في الميزانية" وفي المحور الثالث
"محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية".
وأكــد العدساني في صحيفة استجوابه أن
مـحــاسـبــة وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس األمــة
أصبحت واجبة على الممارسات غير المسؤولة
والتجاوزات واالخفاقات والتي لها أثر سلبي
على المصلحة العامة وذلك لتصحيح المسار
وتعديل االعوجاج وإيقاف التخبط السياسي
والمخالفات اإلدارية والتجاوزات المالية.
وقال إن سياسة الوزير المستجوب شابها

الغموض وتعارض المصالح واستغالل السلطة
وع ــدم الـشـفــافـيــة ،مــؤكــدا أن الـمــوضــوعــات في
صحيفة االستجواب ضمن حدود اختصاصات
الوزير الذي اختار أن يتجاوز صالحياته وقام
بالتدخل في أمور ال تعنيه وال تخصه ويقوم
بـعــرقـلــة الــرقــابــة الـبــرلـمــانـيــة بـمـحــاولــة الـحــد
من أدوات النائب الدستورية ومنها األسئلة
البرلمانية ولكن تبين اخفاق الوزير بتحقيق
أدنـ ــى واج ـب ــات ــه وم ـســؤول ـيــاتــه ال ـتــي يـفـتــرض
تأديتها.
واكد أن الوزير المستجوب يفتقر التنسيق
والمتابعة بين مجلس األمة ومجلس الــوزراء
وهذا يعد تنازال صريحا عن صلب اختصاصه
ودوره الرئيسي مــع كامل االحـتــرام لشخصه

ً
ً
فأصبح وزي ــرا شكليا دون مهام وعــددا زائــدا
في مجلس ال ــوزراء ،وإنما ذهــب إلــى ابعد من
ذلك وجعل الوزارة مركزا للتعيينات المشبوهة
واس ـت ـغــل سـلـطـتــه ل ــإض ــرار بــال ـصــالــح ال ـعــام
واإلخالل بمبدأ العدالة والمساواة والذي نص
عليه الدستور الكويتي فإن كل تلك الممارسات
كــانــت عـلــى حـســاب ال ـمــال ال ـعــام واألداء الـعــام
للوزارة والذي أدى إلى ضعف اإلنتاجية بدال
من ممارسة اختصاصه بإعداد أسس ووسائل
وأساليب التعاون بين السلطتين ،كما لم يلتزم
الوزير ببنود الميزانية واالعتمادات المالية
المدرجة ،مؤكدا ان عدم قدرة الوزير على ضبط
الميزانية التي تعد برنامجا متواضعا يؤكد
ضعفه بضبط الميزانية المخصصة له وأنه

تعدى على صالحيات النواب وخالف القانون
جاء في المحور الثالث إن االنحرافات بكافة أشكالها السياسية
والمالية واإلدارية والقانونية لها أبعاد سلبية ،والغاية من المحاسبة
هي تحقيق اإلصالح المنشود ،حيث ان الخروج عن نصوص الدستور
ً
ُي ّعد خروجا عن المصلحة العامة ،وهذا ما قام به الوزير المستجوب
بتكريس الـمـخــالـفــات وع ــدم تطبيق مــرســوم رقــم ( )53لسنة 1998
فــي شــأن اختصاصاته .وبــات واضـحــا أن الــوزيــر المستجوب غير
مبال وال يقوم بمهامه وال واجباته وال يمارس اختصاصه بالشكل
الصحيح ولكنه طبق أعــرافــا برلمانية غير مسبوقة وخــارجــة عن
رحم الدستور من خالل التدخل السافر المخالف للدستور والقانون،
ومحاولته للتعدي على صالحيات النواب بعرض أسئلتهم البرلمانية
على مكتبه وهــو مكتب وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة ويحدد
مــدى دستورية السؤال من عدمه مما يتطلب علينا التصدي لتلك
ً
الممارسات غير الدستورية ووضــع حــدا لها وغير مقبول اطالقا
التدخل في صالحيات السلطة التشريعية ،وهذا يعد تجاوزا صارخا
ويتعارض مع نصوص الدستور.
إضافة إلى ذلك مخالفته الصريحة للمادتين من الالئحة الداخلية
( )123باإلضافة إلى المادة ( .)124لذا يتوجب محاسبة الوزير على

التدخالت التي ليست من شأنه وال هي من صميم اختصاصه المخولة
له بمقتضى قانون إنشائه ،ولكن محاولة عرقلة النواب وتجريدهم من
ً
ً
صالحياتهم ،ودليل على ذلك فقد وجهنا سؤاال برلمانيا إلى رئيس
مجلس الوزراء فيما يخص تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات
الفساد العالمي إال أن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة يؤكد
عدم دستورية السؤال وليس من اختصاص رئيس مجلس الوزراء وال
ً
من ضمن السياسة العامة ،وهنا نؤكد أننا لن نقبل بأن يكون (مكتبا)
ً
وصيا على مجلس األمة أو يوجه أو يصوب وال يمكنه أن يحدد مدى
دستورية السؤال البرلماني ،فإن مجلس األمة هو من يراقب الحكومة
بأكملها ويصوبها ويقومها ويحاسبها فلن نقبل أن يكون مكتب
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة حجر عثرة لتحديد مدى دستورية
األسئلة البرلمانية من عدمها أو غير ذلك من التدخالت في شؤون
الرقابة البرلمانية ،فقد كان عليه ممارسة وتفعيل اختصاصه وذلك
بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب األخطاء ودراســة سبل
تالفي المالحظات والمخالفات الواردة في ديوان المحاسبة والسعي
والحرص على معالجتها ولكنه اتخذ مسلك التجاهل وعدم االكتراث
في ظل ضعف التنسيق وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الحكومة.

غير مؤهل لتولي هذا البرنامج على الصعيدين
اإلداري والمالي.
وجاءت تفاصيل المحاور على النحو التالي:

المحور األول :التعيينات والتنفيع
إن س ـيــاســة ال ــوزي ــر ال ـم ـس ـت ـجــوب ال تتسم
بالفعالية بل شابها الغموض والتنفيع وهدر
ل ــأم ــوال ال ـع ــام ــة ،ف ـمــن ال ــواض ــح وال ـج ـل ــي أن
السياسة المعمول بها هي سياسة االلتفاف
على القانون بحجة (استعانة بخبرات) ،فباطن
هذه االستعانات هو الترضيات والمحسوبيات
والمس بالمال العام وزيــادة المصاريف دون
م ـب ــرر ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم األخ ـ ــذ بــاالع ـت ـبــار
ال ـت ــدرج الــوظـيـفــي وال الـسـيــرة الــذات ـيــة وإنـمــا
طبق سياسة التوظيف من خارج الــوزارة بما
تسمى (التوظيفات البراشوتية) التي تــؤدي
إلى وأد الكفاءات وتحطم طموحات الموظفين
الـكــادحـيــن والمنتجين الــذيــن هــم أح ــق بهذه
المناصب ،وهــذا يعد من أبشع أنــواع الفساد
ونـشــر ثقافة اإلح ـبــاط واألص ــل فيها التنفيع
والترضيات والمحسوبيات وكل ما أشرنا إليه
من قرارات تخبطية ومزاجية غير مسؤولة فما
هي إال استغالل للسلطة وتعارض المصالح
على حساب الكفاءات الوطنية.
ان الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـس ـت ـجــوب خ ــال ــف ال ـم ـب ــادئ
الــدس ـتــوريــة وال ـقــانــون ـيــة ،وخ ـيــر ب ــره ــان تلك
القرارات اإلدارية الجائرة والمجحفة التي تفتقر
لمبدأ العدل والمساواة والشفافية والنزاهة،
وأن هــذه الـمـمــارســات غير الـمـســؤولــة مدعمة
لــديـنــا ب ــاألدل ــة والـبــراهـيــن والـمـسـتـنــدات ،وإذ
أؤكد ان استمرار بقاء الوزير بمنصبه ما هو
إال استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع
والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد.
ان كل ما تم ذكره موثق في القرارات الوزارية
التي يتحمل مسؤوليتها الوزير المعني ،ومنها
تعيين مــن جهات أخــرى غير ذوي الخبرة أو
االخ ـت ـص ــاص ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ق ـيــامــه بـتــوزيــع
الـعــاوات والــدرجــات حسب األه ــواء ،وذلــك من

العدساني يحمل صحيفة االستجواب
خ ــال االل ـت ـفــاف عـلــى ال ـقــانــون بــاإلضــافــة إلــى
االستعانات في مجال االستشارات والخبرات
بـمـكـتــب وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس األم ــة
ولـكــن فــي حقيقة األمــر هــي ترضيات وتنفيع
(تـعــارض مـصــالــح) لكسب الـ ــوالءات ،وخاصة
تعيينات شهر أغسطس  2018مما يقطع الشك
باليقين بأن هذا الوزير وجوده في منصبه بات
ً
يشكل عبئا على السلطتين في الوقت الذي من
المفترض عليه تحسين العالقة بينهما.

المحور الثاني :التجاوزات في الميزانية
إن من أهم اختصاصات الوزير (متابعة) ما
يدور في جلسات مجلس األمة ولجانه من آراء
واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء والمختصين،
والـتــي مــن ضمنها التقيد بـقــواعــد الميزانية
ول ـك ــن م ــن خـ ــال ابـ ـ ــراز ال ـج ــوان ــب الـتـحـلـيـلـيــة
بالبيانات المالية وقــد تبين لنا بــأن الــوزيــر
المستجوب لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة
ب ــوزارت ــه وال بـحـســابـهــا ال ـخ ـتــامــي ،وذلـ ــك من
خالل االطالع على المصروفات حسب الفئات

والـبـنــود عـلــى مـسـتــوى الـبــرنــامــج وأن طريقة
ال ـصــرف مـخــالـفــة لـلـشــروط والـنـظــم المعمول
بها ،مما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل
كامل وهــذا دليل واضــح على ســوء التقديرات
ال ـمــال ـيــة ف ـكــان م ــن األج ـ ــدر ال ـتــأكــد م ــن ســامــة
تلك التقديرات باألخص (االلـتــزام باعتمادات
الميزانية والتعديل واالعتماد وما بعد االعتماد
والمصروف والوفر).
ول ـكــن ح ـيــن ت ـكــون إحـ ــدى وزارات الــدولــة
ال ـم ـع ـن ـيــة (شـ ـ ـ ــؤون م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة) ال تـتـقـيــد
بقواعد الميزانية ووزيرها يقوم بطلب وإجراء
الـمـنــاقــات الـمــالـيــة مـمــا ي ــدل عـلــى الـتـقــديــرات
الخاطئة وإضافة على ذلك ممارسته بسياسة
التعيينات غير المسؤولة والتكدس الوظيفي
واالستعانة بخبرات واستشارات وعدم االلتزام
ب ــال ــدرج ــات الــوظ ـي ـف ـيــة وه ــي ج ــزء أص ـي ــل من
الميزانية وفي هذا اإلطــار يفترض به ترشيد
االنفاق العام والتقييد التام بتنفيذ الميزانية
والـحـســاب الختامي وإج ــراءات الـصــرف وفقا
للقوانين واللوائح والنظم المنصوص عليها.
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«التآلف» تحصد مقاعد «اآلداب» ...و«المنار الطبي» تفوز بـ «الطبية المساعدة»
أحمد الشمري
وفيصل متعب

حافظت القائمة المستقلة على
مقاعدها في انتخابات الجمعيات
ال ـع ـل ـم ـي ــة ب ـ ـ ـ "ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة"
و"الحقوق" و"الهندسة والبترول"
للعام الجامعي  ،2019/2018بينما
ح ـصــدت قــائ ـمــة ال ـتــآلــف الـطــابــي
جمعية االداب بفوزها على القائمة
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ،وف ـ ــوز قــائ ـمــة ال ـم ـنــار
ال ـط ـبــي ب ـم ـقــاعــد جـمـعـيــة ال ـع ـلــوم
ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـلــى حـســاب
قائمة الوسط الديمقراطي.
وتنافست القائمة المستقلة مع
المعتدلة في كلية العلوم اإلدارية،
وال ـع ـم ـل ـي ــة فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـه ـن ــدس ــة،
والمتحدون في الحقوق ،والتآلف
بـ ـ "االداب" ،واخ ـي ــرا الـتـنــافــس في
كلية العلوم الطبية المساعدة بين
المنار الطبي والوسط الديمقراطي.

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الجمعيات العلمية للعام الجامعي
ً
ً
أجواء حماسية وإقباال
2019/2018
ً
كـبـيــرا مــن المقترعين عـلــى لجان
ال ـت ـصــويــت ف ــي ك ـل ـيــات الـهـنــدســة
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
والحقوق ،اتسمت األجواء بالهدوء
النسبي في كليتي اآلداب والعلوم
الطبية الـمـســاعــدة ،وذل ــك فــي ظل
تزيين الكليات بلوحات وبوسترات
القوائم الطالبية المتنافسة التي
ت ـع ـبــر ع ــن ش ـع ــارت ـه ــا وم ـبــادئ ـهــا
وأسـ ـ ـم ـ ــاء م ــرش ـح ـي ـه ــا كـ ـن ــوع مــن
الترويج اإلعالمي.

«الهندسة»
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة

الجموع الطالبية امام موقع التصويت
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول أجـ ـ ـ ـ ـ ــواء ح ـم ــاس ـي ــة
م ـن ــذ س ــاع ــات الـ ـصـ ـب ــاح األول ـ ــى
داخ ـ ـ ــل أسـ ـ ــوارهـ ـ ــا الخـ ـتـ ـي ــار مــن
ي ـم ـثــل ال ـط ـل ـبــة ،وت ـت ـنــافــس على
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ـي ـه ــا ال ـقــائ ـم ـتــان
العلمية والمستقلة.

«اآلداب»
واتسمت األج ــواء االنتخابية
في كلية اآلداب بالهدوء النسبي،
وحـ ـ ـض ـ ــور ب ـس ـي ــط أمـ ـ ـ ــام ل ـج ــان
االقـ ـت ــراع ف ــي ال ـس ــاع ــات االولـ ــى،
و لـ ـ ـك ـ ــن زادت ا لـ ـ ــو ت ـ ـ ـيـ ـ ــرة خـ ــال
وق ــت ال ـظ ـه ـيــرة ،ح ـيــث ب ـلــغ عــدد
المقترعين في الساعة الحادية
ً
ع ـشــرة ص ـبــاحــا  435طــال ـبــا من
أ ص ـ ــل  ،2462و 323ط ــا ل ـب ــة مــن
أصل .3445
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ل ـج ـن ــة
اال قـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ف ـ ــي «اآلداب» غ ـ ـ ُـادة
الحلواجي ،أن باب االقتراع فتح

طالبات خالل التصويت

«اتحاد التطبيقي» :نرفض
تأخر صرف مكافآت الطلبة
طالب رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب محمد العويمري إدارة الهيئة
بــإعــادة النظر فــي اآللـيــة المتبعة فــي صــرف مـكــافــآت الطلبة
لضمان عدم تأخرها.
وأوضح العويمري ،في تصريح صحافي أمس ،أن التأخر
الواضح في عملية الصرف تسبب في تذمر الجموع الطالبية،
إذ لم تصرف إعانة الطلبة المفصولين الذين تمت إعادة قيدهم
حسب استيفائهم للشروط حتى اآلن ،إلى جانب تأخر صرف
إعــانــة صـنــدوق طالب العلم ،رغــم أن بيت الــزكــاة أودعـهــا في
ً
حساب الهيئة منذ شهر أغسطس الماضي ،فضال عن تأخر
صرف مكافأة التفوق.
وذكــر أن إدارة الهيئة تبرر هــذا التأخير بانتقال عــدد من
اإلدارات إلى المقر الجديد في الشويخ ،إال أن هذا العذر غير
مقبول ،وال ذنب للطالب في ذلك التأخير الذي يمكن أن يعود
ً
ً
سلبا على مسيرته الدراسية ،مطالبا إدارة الهيئة باإليعاز إلى
الجهات المعنية ،لسرعة صرف تلك المكافآت ،والعمل على
إيجاد آلية جديدة تضمن عدم تكرار تأخر الصرف.
وعــن اسـتـغــال بعض الـقــوائــم لتلك المشكلة ومحاولتها
التكسب االنتخابي ،أكد العويمري أن االتحاد لم يقف مكتوف
األيدي ،وهو على تواصل دائم مع الهيئة لحل تلك المشكلة،
مــؤكــدا أن هــذا التأخير ال ذنــب لالتحاد فـيــه ،فــاالتـحــاد جهة
مطالبة ال جهة اتخاذ قرار.

ً
الساعة  8:00صباحا وسيغلق
الساعة  2:00ظهرا.
لم تختلف األجواء التي سادت
العملية االنتخابية في «العلوم
اإلدارية» عن أجواء «الهندسة» ،إذ
شهدت االنتخابات اقباال طالبيا
كبيرا منذ فتح باب االقتراع في
الساعة الثامنة صباحا ،وبلغت
نسبة المقترعين فوق الـ  60في
المئة بالساعات األولى.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة ل ـج ـن ــة
انتخابات «العلوم اإلدارية» مكية
ال ـصــايــغ ال ــى أن إق ـب ــال الـطـلـبــة
كان جيدا جدا ،حيث وصل عدد
الطالبات المقترعات إلى  660من
أصل  1996طالبة حتى الساعة
 11صباحا.
ومن جهته ،بين نائب رئيس
اللجنة محمد السماك ،أن عدد
الطلبة المقترعين بلغ  343من
أ صــل  937طالبا حتى الساعة
 11صباحا ،الفتا الى أن االقبال

ك ــان ج ـيــدا ج ــدا مـنــذ ال ـســاعــة 8
صباحا.

«الحقوق»
وتـ ــوافـ ــدت ال ـج ـم ــوع ال ـطــاب ـيــة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع ب ـك ـل ـيــة
الـ ـحـ ـق ــوق فـ ــي الـ ـصـ ـب ــاح الـ ـب ــاك ــر،
وال ـت ــي ش ـهــدت صـيـحــات الـقــوائــم
الـطــابـيــة وتـشـجـيــع الـطـلـبــة على
اإلدالء بأصواتهم ،وكان الحماس
يعم أرجاء الكلية ،فضال عن حركة
أعـ ـض ــاء الـ ـق ــوائ ــم إلقـ ـن ــاع الـطـلـبــة
ب ــال ـت ـص ــوي ــت ق ـب ــل م ــوع ــد إغـ ــاق
الصناديق.
وأش ــار رئيس لجنة انتخابات
«الحقوق» عادل الفيلكاوي الى أن
اقبال الطلبة كان جيدا جدا ،حيث
وصل عدد الطلبة المقترعين إلى
 307من أصل  776حتى الساعة 11
صباحا ،الفتا إلى األجواء الهادئة
التي سادت العملية االنتخابية.

ومن جهتها ،بينت نائبة رئيس
الـلـجـنــة سـمــاح الـعـتـيـبــي ،أن عــدد
ال ـط ــال ـب ــات ال ـم ـق ـتــرعــات ب ـلــغ 607
طالبة من أصل  1779حتى الساعة
 11صباحا ،واصفة االقبال بـ «جيد
جدا» منذ الساعة الثامنة صباحا.
أم ــا ف ــي «ال ـع ـل ــوم الطبية
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة» فـ ـق ــد س ـ ــارت
العملية االنتخابية بشكل
هــادئ دون أية مشاكل ،منذ
فتح باب صناديق االقتراع.
وق ـ ــال ـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة فــي
«الطبية» خلود اليعقوب ،إن اقبال
الـطــالـبــات جـيــد ،حيث وصــل عدد
المقترعات إلى  201من أصل 870
طالبة حتى الساعة  11صباحا.
ولفت نائب رئيس اللجنة
ب ـ ــدر ال ـم ـط ـي ــري إل ـ ــى أن ـ ــه لــم
يصوت مــن الطلبة إال  2من
أصل  32طالبا حتى الساعة
 11صباحا.

طالبة تدلي بصوتها

السفير األميركي :العالقات الثنائية مبنية على التربية والتعليم
خالل معرض شبكة الطالب الدولية التعليمي في «الريجنسي»
●

حمد العبدلي

أكـ ــد ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي لـ ــدى ال ـكــويــت
لورانس سيلفرمان أن الحكومة األميركية
تقدر جميع الطلبة الكويتيين الدارسين
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ع ــدده ــم ي ـقــدر بـ ـ  15أل ــف طــالــب وطــالـبــة،
موزعين على واليات مختلفة تتمتع ببيئة
دراسية مالئمة ،وتحتوي على تخصصات
مختلفة كالهندسة ،بفروعها المتنوعة،
والعلوم واللغة اإلنكليزية ،وغيرها.
جــاء ذلــك خــال معرض شبكة الطالب
الدولية التعليمي ،الــذي أقامته السفارة
األمـيــركـيــة فــي الـكــويــت مـســاء أمــس األول
ً
مساء،
من الساعة الخامسة حتى التاسعة
بحصور ممثلين من  ٨جامعات أميركية.
وأوضح سيلفرمان أن أساس العالقات
الثنائية الجيدة بين البلدين مبني على
التربية والتعليم ،مشيرا إ لــى أن جميع
الطلبة الــدارسـيــن فــي الــواليــات المتحدة
س ـ ـي ـ ـعـ ــودون بـ ـع ــد الـ ـتـ ـخ ــرج ل ـل ـع ـم ــل فــي
ال ـكــويــت وت ـطــويــر ب ـلــدهــم ،و»ن ـح ــن نـقــدر

الجهود المبذولة من جانب هؤالء الطلبة
خ ــال فـتــرة دراس ـت ـهــم ،ودائ ـمــا مــا نرحب
بالدارسين في أميركا».
وعن المعرض ،ذكر أنه ممتاز ،ويضم
ثماني جامعات أميركية ،وخالل األسبوع
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـعـ ــرض آخ ــر
يضم جامعات أكـثــر ،مشيرا إلــى أن عدد
الـجــامـعــات فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يبلغ
 4500جامعة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن اإلج ــاب ــة ع ــن ال ـت ـســاؤل
الـمـطــروح مــن الطلبة وه ــو :أي ــن يتوجب
ع ـل ـي ـنــا الـ ــذهـ ــاب؟ ت ـت ـل ـخــص ف ــي ضـ ــرورة
الحرص على الدراسة في البلد الذي يقدم
ج ــودة تعليم عــالـيــة ،وه ــو مــا يـتــوفــر في
مختلف الواليات المتحدة ،سواء كان ذلك
فــي مــدن كبيرة أو حتى الصغيرة منها،
وفي التخصصات التي يرغب الطالب في
دراستها.
وأضاف« :دائما ما نؤكد مقولة (ادرس
في الواليات المتحدة واعمل في الكويت)،
ونحن نقدر وجود الطلبة الكويتيين لبناء
وتقوية العالقة ،ليس فقط على مستوى

السفير األميركي خالل محاورته مع الطلبة
ال ـح ـك ــوم ــات ب ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـش ـعــوب
أيضا».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال الـمـلـحــق ال ـث ـقــافــي في
السفارة األميركية لدى الكويت نيلسون

ويــن إن السفارة سعيدة بمشاركة ودعم
شبكة الطالب الدوليين في هذا المعرض،
ال ـ ــذي ي ـض ــم ث ـم ــان ــي ج ــامـ ـع ــات ح ـضــرت
لـلـكــويــت ل ـشــرح عملية الـنـظــام الــدراســي

ل ـل ـط ـل ـبــة ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،ون ـ ـظـ ــام ال ـت ـقــديــم
للتأشيرة الدراسية.
وأض ــاف وي ــن أن «ال ـس ـفــارة تفخر بــأن
الطلبة الكويتيين يفضلون الــدراســة في
الواليات كأكثر وجهة دراسية لهم» ،مشيرا
ُ
إل ــى أن ال ـكــويــت ت ـعــد م ــن أف ـضــل  20بلد
كأعلى نسبة طلبة دارسين في الواليات
المتحدة.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـس ـف ــارة ت ــوف ــر اس ـت ـش ــارات
وخدمات تعليمية للطلبة ،وتثقفهم حول
الـنـظــام الــدراســي فــي الــواليــات المتحدة،
وطريقة التقديم ،واالخ ـت ـيــارات المتاحة
ً
لـهــم ل ـلــدراســة ،الف ـتــا إل ــى أن ع ــدد الطلبة
الكويتيين الراغبين في الدراسة بالواليات
المتحدة ي ــزداد كــل عــام« ،ونتمنى زيــادة
ه ــذا الـحـمــاس ل ــدى الـطـلـبــة ،وتشجيعهم
لالستمرار فيه ،وبإمكان الجميع التواصل
مع الملحقية الثقافية بالسفارة ،في حال
كانت هناك أي استفسارات أو تساؤالت
بخصوص الدراسة في الواليات المتحدة».

زوايا ورؤى
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حان وقت «التسويات»

بوت

د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

ً
ً
• هــل ح ــان وق ــت الـتـســويــة ،لنستحدث أس ـلــوبــا ج ــدي ــدا فــي طــرح
الـقـضــايــا يـجـمــع بـيــن احـتـيــاجــاتـنــا الـتـنـمــويــة قـبــل ال ـمــاديــة ،وأعـنــي
بالتنموية االستثمار في تنمية قــدرات أبنائنا ليجدوا وظائف ذات
قيمة نوعية عالية بانتظارهم ،و فــر صــا تعليمية وتدريبية مدعمة
بالتجارب العملية والثقافة العالية ،ونجد حال للموازنة البرلمانية بين
"تفعيل المحاسبة" و"االكتفاء باألسئلة البرلمانية وتشكيل اللجان"؟
• هل حان وقت التسوية ،الستعادة الكويت دورها كمنارة ثقافية
عبر عدة أدوات منها تفعيل دور المجموعات الشبابية الناشطة في
المجال الثقافي والبيئي ،والتي أصبحت مؤهلة للقيام بدور جمعيات
النفع العام دون دعــم مالي من الــدولــة ،ومــا عليها إال المساهمة في
بناء جسور من التواصل تربطها بالبرلمان لتفعيل اآللية التنفيذية
البرلمانية في االستماع لمقترحات الشباب والتي غالبا ما تكون أقرب
للمواطن من اقتراحات المرشحين والنواب معا؟
• هــل حــان وقــت التسوية ،وفــك التشابك بين الــواليــات المتحدة
والصين ،فالشركات المتخصصة بتصنيع الهواتف أميركية التصميم،
وصينية التركيب والتصنيع ،لذا أصبحت مؤخرا ومع التقلبات في
السياسة الخارجية األميركية تجاه الشرق ،وقودا لحرب تجارية بين
الــواليــات المتحدة ذات التفوق التكنولوجي والصين ذات مصانع
التجميع وفرص العمل المليونية للصينيين؟
ال شك أن العالقات األميركية الصينية قد تحولت إلى صدام بين
إرادات سياسية ضخمة ومنافسة اقتصادية شرسة وسط محاوالت
تــرامــب المستمرة لتحقيق تغيير ج ــذري لـلـعــاقــات الـتـجــاريــة بين
واشنطن وبكين فهل ينجح؟
• هل حان وقت التسوية ،فقد استحدث االتحاد األوروبي منصبا
لمساعدة الدول في الخروج من المنظومة اإلقليمية ،وأسندت مهمة
"مـحــامــي ال ـط ــاق" لــوزيــر ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة وش ــؤون ال ـخ ــروج من
االتحاد األوروبــي دومينيك راب؟ فهل يدفع االتحاد "مؤخر" الطالق
أم ستتحمله بريطانيا؟ ومــن هــي الــدولــة التالية؟ وهــل يصلح هذا
النموذج للمنظومات العربية أم أن العضوية في منطقتنا العربية
زواج كاثوليكي؟
• هل حان وقت التسوية؟ وهل قرار إضافة "كــورن فليكس" لسلع
التموين في محله ،وذلك وسط مطالبة أهل االقتصاد والمهتمين في
الدولة بإعادة النظر في آليات الدعم ،وعلى سبيل المثال تحديد من هم
أقل دخال وأكثر احتياجا ،باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار خطورة
ارتفاع مؤشرات السمنة ومرض السكر؟ َ
فلم ال يتم استبدال كميات من
السكر بالعسل والدبس والطحين األسمر بدال من األبيض وغيرها من
األغذية قليلة السكر والغنية باأللياف؟
كلمة أخيرة:افتقدنا الحل الوسط ،فكما يصاب البعض بهاجس
االعتراض فيقوم بمعارضة ما يعلم وما يجهل ،يصاب البعض اآلخر
بفيروس "اإلشادة" بشكل سريع ومكثف ،فهل هو أسلوب يستخدمه
لالحتفاظ بمنصبه؟ أم أن ثقافة النقد البناء قد تالشت؟
وكلمة أخرى :سعيدة بعودتي للكتابة بعد انقطاع بسبب الدراسة،
حيث حصلت على شهادة عليا من جامعة ليفربول ،ومستمرة بإذن
الله في رحلة التحصيل العلمي.

ةديرجلا

•
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خليل علي حيدر

العالقة بين التاريخ والتراث

ً
عنف األهواز أيضا ...إرهاب
ال بد أن نبحث عن سبل
تتحقق بها العدالة
والحياة الكريمة لجميع
السكان والقوميات
والطوائف ربما بالعمل
الجماهيري السلمي
ومختلف وسائل
الضغوط المحلية
والدولية ،دون اللجوء
للعنف واإلرهاب.

د .عبد المالك خلف التميمي

ما جرى في العرض العسكري اإليراني في مدينة
ً
"األهواز" ونجم عنه مقتل  29شخصا ،نصفهم "من
الحرس الـثــوري" مماثل ألعمال العنف والتفجير
في العراق وتركيا ومصر وأي مكان ،أي أنه عمل
إرهابي جبان ،ينبغي أن يدان على كل صعيد ،ومن
قبل كل دول العالم ودول مجلس التعاون خاصة.
وإذا ك ــان الـبـعــض ي ــرى أن مـثــل ه ــذه الـتـفـجـيــرات
ً
المدمرة مبررة ،انتقاما من أي تصرفات إليران ضد
ً
قومياتها في الداخل ،أو اعتراضا على سياساتها
ً
الخارجية ،فهو مخطئ تماما ،ووسائل النضال ال
تتصمن مثل هذه التفجيرات الدموية العشوائية،
الـتــي تـهــدد أول مــا تـهــدد حـيــاة المدنيين ،وترتد
بــاإلســاء ة في إيــران على الشعب األه ــوازي نفسه،
وتـحــول حركته إلــى مجموعة عنف ،والمطالبين
الـعــرب بالحقوق القومية إلــى جـمــاعــات إرهابية
يسهل ضربها وتصفيتها ،وال تحظى بأي تعاطف
في الداخل والخارج.
إن ت ـف ـج ـي ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ق ـ ــد ي ـك ــون
مـقــدمــة لتفجير الـتـجـمـعــات الـشـعـبـيــة والـمــاعــب
والـجــامـعــات ،والـلـجــوء إلــى األعـمــال اإلرهــابـيــة في
ً
إيران سيكون له عواقب وخيمة علينا جميعا في
هذه المنطقة ،وبخاصة إن سكتنا عنها أو أيدناها
ً
ً
رسميا وشعبيا ،كما يطالب بعض المتحمسين،
فإيران تستطيع تحمل أعمال العنف والتفجيرات
وال ـحــروب ،ولـكــن مثل هــذه المخاطر تـهــدد بشدة
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي واالزدهـ ـ ــار االق ـت ـصــادي في
بلداننا ،كما أن إيران قادرة على اللعب بأوراق كثيرة
في المنطقة ،وتحويل مسار التنمية ،وإثارة مشاكل
ال حصر لها في بلدان المنطقة.
التفجير والعنف وبخاصة تهديد حياة المدنيين
وعــامــة الـجـمـهــور ،وض ــرب األم ــن االجـتـمــاعــي خط
أحمر ،وكم نتذكر أن المقاومة الفلسطينية نفسها

حـقـقــت بــاالنـتـفــاضــة الـسـلـمـيــة وال ـس ــاح الـبــدائــي
والعمل الجماهيري ما عجزت عن تحقيقه بالسالح
عبر سـنــوات ،ونالت أوســع تأييد عالمي بما فيه
ب ـعــض األوس ـ ـ ــاط اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ح ـتــى ل ـج ــأت إلــى
تفجير المقاهي والمطاعم والصواريخ ،وربما كانت
ستفجر كذلك دور العرض السينمائية والمالعب
والـمــدارس ،والكل يرى اليوم حياة الفلسطينيين
بعد الـمـقــاومــة العنيفة ،فقد دم ــرت غــزة وضاعت
القدس حتى الضفة الغربية مهددة.
لــم أتــابــع كــل مــا كتبته الصحافة عــن تفجيرات
األه ـ ـ ــواز ،ول ـكــن أس ـفــت أش ــد األسـ ــف ل ـم ـقــال كــاتــب
وإعالمي قدير ووزير إعالم عربي أسبق ،األستاذ
"ص ــال ــح ال ـق ــاب" الـ ــذي نـشــر ف ــي "ال ـج ــري ــدة" مـقــاال
بعنوان "األح ـ ــواز ...الـقــادم أعـظــم"  ،2018 /9 /25ال
يعكس على اإلطالق خبرة الكاتب البارز وال تجارب
المنطقة المؤلمة مع العنف والتفجير.
ً
خـتــا مــا نـقــول إن القضايا القومية والطائفية
في هذه المنطقة بالغة التعقيد ،واحتماالت تبادل
االنتقام مفتوحة ،وقد ال تكون حتى هذه األقليات
في العالم العربي وتركيا وإيــران قــادرة حقا على
إدارة شؤونها ،وقد رأينا كيف اختلف المسيحيون
الـســودانـيــون فيما بينهم بـعــد انـفـصــال الجنوب
واالسـتـقــال ،وكـيــف تتعدد المشاكل بين اإلخــوة
األكــراد في العراق وتركيا وربما حتى إيــران ،وقد
يكون هذا مصير غيرهم من األقليات.
ول ـه ــذا ال ب ــد أن نـبـحــث ع ــن سـبــل تـتـحـقــق بها
العدالة والحياة الكريمة لجميع السكان والقوميات
وال ـط ــوائ ــف رب ـم ــا بــالـعـمــل ال ـج ـمــاه ـيــري الـسـلـمــي
ومختلف وسائل الضغوط المحلية والدولية ،دون
ً
اللجوء للعنف واإلرهاب ،فنحن نعرف جديا أنه قد
يشفي غليل البعض لكنه ال يحل المشاكل ..إن لم
يدمر كل شيء!

جوش روجين*

ُّ
تدخل الصين في السياسات األميركية بدأ
تندد إدارة ترامب عالنية بالصين لمحاولتها التأثير في السياسات
األميركية قبيل انتخابات منتصف الوالية ،لكن الحكومة األميركية تتطلع
في المجالس الخاصة إلى ما بعد شهر نوفمبر ،فيما ّ
توسع بكين قدرتها
ً
الكبيرة أساسا على التدخل في الديمقراطية األميركية على األمد الطويل،
ويجب أن تدرك الواليات المتحدة هذا الخطر المتنامي وتستعد للرد.
ففي حين تتصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ،تستخدم
الصين نفوذها االقـتـصــادي لتمارس الضغط على النظام السياسي
األميركي ،وتشمل المناورات المعتمدة الضغط على الشركات األميركية
لتسعى إل ــى الـتـعــامــل مــع الـصـيــن ومـعــاقـبــة الـمـصــدريــن األمـيــركـيـيــن،
ً
وخصوصا في المواضع التي تتركز فيها قاعدة الرئيس ترامب السياسية.
ّ
غرد ترامب ،الذي يأخذ هذه المسألة على محمل شخصي ،أن الصين
"تعمل بجد للتأثير في انتخاباتنا وتغييرها بمهاجمة المزارعين ،ومربي
الماشية ،والعمال الصناعيين بسبب والئهم لي" .كذلك هدد ترامب برد
ّ
وصعد الخالف التجاري بإعالنه رسوما جمركية إضافية على
غير محدد
سلع صينية بقيمة مئتي مليار دوالر.
في المقابل تنكر الحكومة الصينية أي تهم بالتدخل السياسي في
ً
ً
الخارج ،وتعتبر دوما تقارير مماثلة انعكاسا لطريقة تفكير الحرب الباردة
المعادية للصين ،كذلك اشتكت الصين بعدما ذكر مستشار األمن القومي
جون بولتون على شبكة  ABC Newsالصين بين أربع دول تتدخل في
عملياتنا السياسية .فردت إدارة ترامب على هذه الشكوى بالطلب من بكين
تأكيد أنها ال تشارك في نشاطات مماثلة ،لكن الحكومة الصينية ّبدلت
ً
ّ
الموضوع .يشكل اإلكراه االقتصادي واحدا من مناورات التدخل الصينية
الكثيرة ،وتشمل المناورات األخرى الدعاية عبر التالعب اإلعالمي ،فقبل
أيام أمرت وزارة العدل األميركية وسيلتين إعالميتين تابعتين للدولة
ّ
الصينية تعمالن في واشنطن بالتسجيل كوكالتين أجنبيتين ،ويذكرنا
ُ
هذا بالخطوة التي اتخذت بحق وسائل اإلعالم التابعة للدولة الروسية
بعدما أفــاد المجتمع االستخباراتي األميركي أن موسكو تستخدمها
في حملة تدخلها عام  .2016باإلضافة إلى ذلك اشترى الحزب الشيوعي
ً
الصيني وحلفاؤه ع ــددا مــن وســائــل اإلع ــام الناطقة بالصينية داخــل
الواليات المتحدة كجزء من جهده للتأثير في الصينيين في الخارج،
ً
وشملت هذه المساعي أيضا بناء مسؤولي الحكومة عالقات مع طالب
ومؤسسات بحث صينيين بغية إسكات انتقاد الصين في الجامعات.
ً
أخيرا ،تتدخل الصين من خالل استمالة النخب األميركية وإقناعها
بالترويج لرسائل الحزب الشيوعي الصيني في عهد الرئيس شي جين
بينغ ،حيث بــدأ هــذا الحزب العمل على تعزيز استراتيجيته الشاملة
ُ
لعمليات التأثير في الخارج التي تدعى عمل "الجبهة الموحدة" ،وتشرف
على هذا النظام ،الذي ما زال يوصف بمصطلحات ماوية (حشد أصدقاء
الحزب بغية ضرب أعدائه) ،هيئة عمل الجبهة الموحدة التابعة للحزب.
يشير تقرير نشرته الشهر الماضي لجنة المراجعة االقتصادية واألمنية
األميركية-الصينية" :تشرف هيئة عمل الجبهة الموحدة على "العمل
الصيني" الذي يرمي إلى استمالة األشخاص والمجتمعات المنتمين إلى
اإلثنية الصينية والمقيمين خارج الصين ،فيما يسعى عدد من المنظمات
الرئيسة المعنية األخــرى ،التي توجهها استراتيجية الجبهة الموحدة
ً
الصينية األوسع ،إلى التأثير في عمليات تستهدف دوال والعبين أجانب".
ّيكشف هــذا التقرير البنية الداخلية لماكينة التأثير األجنبي التي
تشغلها بكين والتي تتألف من شبكة من المنظمات األجنبية المرتبطة
بنظام الجبهة الموحدة وعالقاتها المالية الواسعة مع منظمات الواليات
المتحدة ومؤسساتها األكاديمية والفكرية .في شهر مارس امتصت هيئة
ً
عمل الجبهة الموحدة عموما ثالث هيئات أخرى تابعة للحزب الشيوعي،
منها لجنة الدولة للشؤون اإلثنية ،وإدارة الدولة للشؤون الدينية ،والمكتب
الصيني للشؤون الخارجية التابع لمجلس الدولة ،ويسمح هذا التعاون
ً
للحزب بقمع األويغور داخل الصين من دون أي عقبات ،مهددا في الوقت
ّ
عينه أفراد عائالتهم في الخارج ،إذ تشكل هذه كلها استراتيجية واحدة
بالنسبة إلى بكين .أضف إلى ذلك عمليات التجسس والقرصنة الصينية
التقليدية التي وصفها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي
بـ"التحدي األوسع ،األكثر شموالية ،واألكثر صعوبة" الذي يواجهه بلدنا
ً
في مجال االستخبارات المضادة .إذا تبدو قدرة بكين على إحداث خلل
في السياسات األميركية أكبر بكثير مما نحن مستعدون للتعاطي معه.
بالنظر إلى وضع روسيا قد تستنتج بكين أن كلفة حملة تدخل سياسي
واضحة وضخمة قد تكون عالية ،ولكن مع مواصلة التوتر ارتفاعه قد
يتبدل تقييم بكين للكلفة مقابل الفوائد ،وفي الوقت عينه ،يستمر التدخل
ً
الصيني المتواصل األكثر هدوءا من دون أي مواجهة.
الــدرس الذي نستمده من انتخابات عام  2016هو أن علينا مواجهة
التدخل األجنبي في السياسات األميركية قبل أن يتحول إلى أزمة مفتوحة،
فما عاد بإمكاننا تجاهل قدرات الصين النامية على تقويض أنظمتنا
*«واشنطن بوست»
			
الديمقراطية.

داني رودريك*

هل تؤازر االتفاقيات التجارية العمل؟
حتى يومنا هذا ،كانت الفقرات الخاصة بالعمل في االتفاقيات
التجارية أشبه بورقة التوت ،فهي لم ترفع معايير العمل في
الخارج ولم تنجح في حمايتها في الداخل ،ومن الواضح أن
التغيير الحقيقي يتطلب نهجا مختلفا إلى حد كبير.
لطالما اشتكى أنصار العمل من أن اتفاقيات التجارة الدولية التي تدفعها
َ
أجندات الشركات الكبرى ال تولي أي قدر ُيذكر من االهتمام لمصالح العمال،
صحيح أن ديباجة اتفاقية منظمة التجارة العالمية تذكر هدف "التشغيل
الكامل للعمالة" ،ولكن في ما عدا ذلك تظل معايير العمل خارج نطاق النظام
التجاري المتعدد األطراف ،ويتمثل االستثناء الوحيد في فقرة متبقية من
االتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام ( 1947اتفاقية الجات) ،والتي تسمح
ُ َ
للحكومات بتقييد الواردات التي تنتج باستخدام عمال السجون.
على النقيض من ذلــك ،كانت اتفاقيات التجارة اإلقليمية تشتمل منذ
فترة طويلة على معايير العمل ،وقد أصبح الرابط في هذه االتفاقيات بين
الوصول التمييزي إلى األسواق وااللتزام بحقوق العمل األساسية صريحا
واضحا على نحو متزايد ،ففي اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية
األصلية ،الموقعة في عــام  ،1992كانت معايير العمل محولة إلــى اتفاق
جانبي ،ومنذ ذلك الحين كانت اتفاقيات التجارة األميركية تتضمن عادة
فصال خاصا بالعمل.
وفقا لمؤيديها فــإن الشراكة عبر المحيط الـهــادئ كانت تتطلب إلــزام
فيتنام ،وماليزيا ،وبروناي بتحسين ممارسات العمل بشكل كبير ،فضال عن
إلزام فيتنام باالعتراف بالنقابات العمالية المستقلة ،وتزعم إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب أن اتفاقها المجدد مع المكسيك يحتوي على أقوى
الفقرات الخاصة بالعمل في أي اتفاقية تجارية.
دأبت الدول النامية عموما على مقاومة إدراج معايير العمل في االتفاقيات
التجارية خشية أن تسيء الدول المتقدمة استخدام مثل هذه الفقرات ألغراض
تتعلق بسياسات الحماية ،وقد يكون هذا التخوف مبررا عندما تتجاوز
المتطلبات حقوق العمل األساسية وتضع مطالبات أخرى محددة خاصة
باألجور وغير ذلك من المطالبات المادية .على سبيل المثال يشترط االتفاق
الجديد بين الواليات المتحدة والمكسيك تصنيع  %40إلى  %45من أي
سيارة بواسطة عمال يكسبون ما ال يقل عن  16دوالرا في الساعة.
من المؤكد أن شركات السيارات تستطيع أن تدفع أجــورا أعلى ،وقد ال
يؤدي هذا الشرط في حد ذاته إلى تقويض آفاق تشغيل العمالة في المكسيك،
لكنه ال يشكل سابقة مفيدة أيضا ،ألنه يحدد أرضية غير واقعية لألجور؛
أعلى بعدة مضاعفات من المتوسط في قطاع التصنيع في المكسيك ككل.
من ناحية أخرى ليس هناك من األسباب ما قد يدفع الدول النامية إلى
رفض معايير العمل التي تعالج التناقضات المحيطة بعملية المساومة في
محل العمل وحقوق اإلنسان األساسية ،والواقع أن معايير العمل األساسية،
مثل حرية تكوين الجمعيات ،وحقوق المساومة الجماعية ،وحظر العمل
اإللزامي ليست مكلفة للتنمية االقتصادية؛ بل إنها تشكل ضرورة أساسية
لضمانها.
في الممارسة العملية ،ليست المشكلة في الفقرات الخاصة بالعمل في
االتفاقيات التجارية أنها مقيدة أكثر مما ينبغي للدول النامية؛ بل تكمن
المشكلة في أنها ربما تظل تجميلية إلى حد كبير ،مع قليل من التأثير
العمليُ ،
وي َعد اإلنفاذ من الشواغل الرئيسة .فمن ناحية ال يمكن توجيه
االتهامات بانتهاك حقوق العمل إال من ِق َبل حكومات ،وليس بواسطة نقابات
تجارية أو منظمات حقوق اإلنـســان ،وفــي المقابل يمكن إقامة الدعاوى
الخاصة بالنزاعات االستثمارية من ِق َبل الشركات ذاتها.
ويخشى المنتقدون أن تكون الحكومات التي ال تتعاطف بشكل خاص
مع قضايا العمل غير حريصة على المتابعة إلــى النهاية ،فحتى يومنا
هذا ،لم نر سوى حالة واحدة من تمكين العمال من الحصول على حقوقهم
بموجب إج ــراءات تسوية المنازعات في إطــار اتفاقية تجارية ،ولــم تكن
النتيجة مشجعة على أية حال.

بعد عامين من الشكاوى من ِق َبل الواليات المتحدة والنقابات العمالية
الواليات المتحدة رسميا دعوى قضائية ضد
في غواتيماال ،أقامت حكومة ُ
علن القرار النهائي في عام  ،2017بعد ما
غواتيماال في عام  ،2010وعندما أ ِ
يقرب من عشر سنوات من عرض المظالم األولية ،اتخذت لجنة التحكيم
قــرارا ضد الواليات المتحدة ،ولكن ليس ألن غواتيماال وفت بالتزاماتها
بشأن حقوق العمال بموجب قوانينها ،ولكن ألن اللجنة وجدت انتهاكات
لقوانين العمل المعمول بها في غواتيماال.
على سبيل المثال لم يتم تنفيذ أوامر المحكمة ضد أرباب العمل الذين
طردوا العمال بسبب مشاركتهم في أنشطة نقابية ،لكنها قضت بأن مثل
هذه االنتهاكات لم تخلف أثرا على ميزة غواتيماال التنافسية وصادراتها،
وبالتالي ال يغطيها االتفاق التجاري!
هناك سببان لالهتمام بمعايير العمل :أوال ،ربما تكون لدينا رغبة
إنسانية في تحسين ظروف العمل في كل مكان ،وفي هذه الحالة البد أن
تكون نظرتنا متساوية للعمال في االقتصاد المحلي والعمال الموظفين في
صناعات التصدير ،فالتركيز على الفئة األخيرة فقط ربما يؤدي حتى إلى
نتائج عكسية ،من خالل تعميق هياكل سوق العمل المزدوجة.
من حيث المبدأ يمكننا توسيع فقرات العمل القابلة للتنفيذ في االتفاقيات
التجارية لتغطية ظ ــروف العمل فــي االقـتـصــاد بالكامل ،ولـكــن يـبــدو من
ُ
الغريب أن يكون هــذا الــرابــط قائما في المقام األول :فلماذا تـتـ َـرك حقوق
العمال للمفاوضين التجاريين وأصحاب المصالح التجارية الجالسين
حول الطاولة ،فتظل رهينة للمفاوضات التي صيغت في إطار القدرة على
الوصول إلى األسواق؟
إذا كنا راغبين حقا في تحسين ظروف العمل في كل مكان ،فينبغي لنا
أن نلجأ إلى الخبراء في مجال حقوق اإلنسان ،وأســواق العمل ،والتنمية،
وأن نرفع مستوى وعي عامة الناس بطبيعة عمل منظمة العمل الدولية ،أما
أهداف النقابات العمالية المحلية والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق
اإلنسان فهناك سبل أخرى لتحقيقها على نحو أفضل.
تتمثل إحدى الحجج لمصلحة االرتباط بالتجارة في أنها تعطي الدول
حافزا حقيقيا إلصالح ممارسات سوق العمل ،لكن وكاالت المعونة األجنبية
لديها خبرة طويلة مع الشروط ،وهي تعلم أنها ال تكون ّ
فعالة إال في ظل
ظروف خاصة ،والبد أن تأتي الرغبة في التغيير من داخل الدولة وأن تدلل
عليها تدابير مسبقة ،أمــا مـحــاوالت تحقيق اإلص ــاح من خــال التهديد
بتعليق فوائد مادية -إما المساعدات أو القدرة على الوصول إلى السوق -فمن
غير المرجح أن تصادف النجاح.
من ناحية أخرى قد يكون التخوف بشأن معايير العمل أكثر ضيقا :تعزيز
ظروف العمل في الداخل ومنع السباق إلى القاع ،وفي هذه الحالة ينبغي
لنا أن نبحث عن عالجات محلية ،كما هي الحال مع الضمانات ضد ارتفاع
تدفقات الواردات ،والمطلوب هو آلية ضد "اإلغراق االجتماعي" تعمل على
منع ممارسات العمل الرديئة في الــدول َ
المص ِّدرة من االمتداد إلى الدول
المستوردة .الواقع أن مثل هذا المخطط ،إذا جرى تصميمه بشكل رديء ،ربما
ِ
يؤدي إلى اإلفراط في تدابير الحماية ،ومع ذلك فإن تدابير مكافحة اإلغراق
ُ
التي ت َعد تدابير حماية صريحة والمسموح بها بموجب قواعد التجارة
المعمول بها حاليا لم تكن شديد اإلضرار بالتجارة ،في حين كانت توفر
صمام تصريف للضغوط السياسية ،ويجب أال يكون أداء أي ضمانة جيدة
التصميم ضد اإلغراق االجتماعي أشد سوءا.
الحق أن حقوق العمال أكثر أهمية من أن ُت َ
ترك للمفاوضين التجاريين
وحدهم .حتى يومنا هــذا ،كانت الفقرات الخاصة بالعمل في االتفاقيات
التجارية أشبه بورقة التوت ،فهي لم ترفع معايير العمل في الخارج ولم
تنجح في حمايتها في الداخل ،ومن الواضح أن التغيير الحقيقي يتطلب
نهجا مختلفا إلى حد كبير ،ومن الممكن أن نبدأ بمعالجة حقوق العمل
باعتبارها على قــدم الـمـســاواة مــع المصالح الـتـجــاريــة ،بــدال مــن كونها
ملحقة بها.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي في كلية جون ف .كينيدي في
جامعة هارفارد ،ومؤلف كتاب "حديث صريح عن التجارة :أفكار من أجل
اقتصاد عالمي عاقل".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

عندما يقف المؤرخ أمام التراث ويطل بنظرة ثاقبة على هذا
الكم الهائل من أعمال ،ونشاطات ،وقيم ،وسلوكيات الناس
ً
في الماضي ،وهو أصل ّ
وكم هائل من صنع البشر جيال بعد
جيل اإليجابي منه والسلبي والجيد والرديء ،يرى فيه بوادر
التقدم والتخلف.
وأية غربلة لهذا التراث تحتاج إلى باحث عقالني منصف
وموضوعي ال تدفعه للدخول في هذه المعمعة دوافع سياسية
أو عنصرية أو طائفية أو شخصانية ،ثــم هــو بكل تأكيد ال
يستطيع كـفــرد أن يـلـ ّـم بــه بــل يـقــف أم ــام مــامـحــه ،وم ــا يفيد
الحاضر والمستقبل مــن قــراء تــه واسـتـقــرائــه ،فالبعض يرى
ً
الدين جزءا من التراث.
والباحثون في التراث كثيرون ومن توجهات وتخصصات
مختلفة ،ولـكــن يهمنا كيف يتعامل ال ـمــؤرخ أو الـبــاحــث في
ال ـتــاريــخ مــع ه ــذه الـمـســألــة ،وي ـحــدد الـعــاقــة الحميمية بين
التاريخ والتراث ،وال يمكن أن يحدث ذلك بدون فهم لكل منهما،
وبذلك النقد يزيح القداسة عن الـتــراث ،ويتعامل معه كجزء
مــن الـتــاريــخ وأهــم م ـصــادره ،فالتاريخ هــو تـجــارب الماضي،
وبعض ومـضــات التنوير فيه قــد تكون أفضل مــن الحاضر،
وأن نقد التراث عملية تاريخية ،والوعي به أساس التطور في
المعرفة والثقافة التاريخية .إن العالقة بين التاريخ والتراث
قوية وأساسية ،ألن التراث أحد أهم مصادر التاريخ ومنابعه،
فالمسألة تحتاج إلــى مــؤرخ أو باحث في التاريخ فقط لديه
القدرة والوعي لسبر أغواره.
يعتقد البعض أن التراث هو التاريخ التقليدي للمجتمعات،
وآخرون يعتبرونه األساس في البحث التاريخي ،والحقيقة أن
التراث هو فعل اإلنسان وقيمه وثقافته وتجاربه في الماضي،
وال يمكن أن يكون هناك بحث تاريخي بدون الغوص في التراث
ً
ً
ً
للوصول إلى الحقائق ،وقد تكون لؤلؤا أو فعال فاسدا متخلفا.
ويـمـكــن ال ــوق ــوف عـنــد مـســألــة واح ـ ــدة ف ــي ال ـت ــراث أو أكـثــر
مثل قضية المرأة ،وهناك آالف القضايا التي عاشها التراث
وتعايشت معه ،وهي جديرة باالهتمام سواء كانت في الشأن
االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي أو الثقافي ،والنتيجة
العالقة بين الطرفين التاريخ والـتــراث قوية ،إذ ال يستغني
أحدهما عن اآلخر.
لقد كان التراث األوروبي للعصور الوسطى األوروبية هو
التراث الالهوتي الكنيسي ،وسلطة رجــال الدين ،وكــان تراث
الـتــاريــخ الحديث األوروب ــي هــو تــراث الليبرالية والعلمانية
بعد الثورات التحررية في الغرب في النصف الثاني من القرن
الثامن عـشــر ،وك ــان ت ــراث الـعــرب والمسلمين سيطرة الــدول
اإلسالمية األموية فالعباسية فاأليوبية والفاطمية والمملوكية
والعثمانية ،وظل البحث التاريخي أسير ذلك التراث.
وفــي المقابل نمت الـنــزعــة التقدمية للحداثة فــي أوروب ــا
ً
والغرب عموما باتجاه التجديد في الوقت الذي يدور العرب
والمسلمون في فلك التقليد ،ففي الوقت الــذي يبحث الغرب
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد ال ـحــداثــة يبحث ال ـعــرب والـمـسـلـمــون في
تراثهم ،مما يؤكد نزعتهم التقليدية وهم بذلك يتراجعون إن
لم يتجمدوا.
ويبدو أننا نحتاج إلى فهم جديد لمسألتي التقدم والتخلف
أوال ،وهذه عملية تعليمية وذهنية ثقافية شاقة دخلتها أوروبا
وخرجت منتصرة بالحداثة ،وال نعرف أننا سندخلها ونخرج
خــاســريــن أو رابـحـيــن ،وب ــوادر ذلــك الـتــوجــه مــن ق ــراءة الــواقــع
العربي واإلسالمي ال تبشر بخير أو إصالح.
فالمجتمع نحو التمزق والتقسيم اإلثني ،والسلطات نحو
مــزيــد مــن الــدكـتــاتــوريــة ،وال ـج ـيــران فــي اإلقـلـيــم يـكـشــرون عن
أنيابهم لنهش ما تبقى من الجسم العربي ،والقوى الدولية
تستنفر قواها لتستمر في نهب خيرات هذه األمة ،وقوى األمة
ً
إلى التشظي والتشرذم والشقاق والتطرف واإلرهاب بدال من
السلم االجتماعي واالستقرار والبناء.
هي حلقة مفقودة تدور في فلكها إلى ما ال نهاية ،والبعض
منا يبحث عن مخرج لــأزمــة ،البداية في نقد منصف وواع
ل ـل ــواق ــع ،ث ــم ي ـت ـصــدر ال ـم ـش ـهــد ال ـم ـف ـك ــرون وال ـم ـث ـق ـف ــون ،وإن
تحديد قضايا األزمة األساسية ،ثم االتجاه نحو بلورة رؤية
استراتيجية ،يتم في أن نفهم أننا نعيش مرحلة الدول النامية،
وأن هذه المرحلة ستستمر طويال قبل االنتقال إلى المرحلة
التالية ،هذا إذا لم نتراجع إلى مرحلة متخلفة لنعيد إنتاج
ً
ً
أنفسنا ،ونكرر تاريخا وتراثا عشناه.
ويحدث في التاريخ أن تعود دول وشعوب إلى الوراء بفعل
عوامل داخلية وخارجية ،وفــي كل األح ــوال نحتاج إلــى فهم
للتاريخ ووعي بالتراث ومعرفة طبيعة العالقة بينهما.

خارج السرب« :السربوتي»
المتأسلم واإلسالمي «المتربلل»
فالح بن حجري
أحد األصحاب من ضحايا التصنيف المعتبرين الذين ترفع لهم
القبعة أو العقال أيهما أقرب ليد والده التي كان يستخدمها ليهوي بها
ً
ً
على ظهره وهو صغير ،واصفا إياه ومصنفا له بأنه "سربوتي" ،وهي
الصفة المرادفة لليبرالي عند بعض أفراد مجتمعنا حاليا.
وطبعا وقطعا وصدقا ليست مرادفة وال هم يحزنون ،ولكن من
يقنع البعض وأبا صاحبنا وعقاله ،حفظ الله صوفه ووبره؟! وبعد
فقرة السربوتي اتخذ صاحبنا تصنيف اإلسالمي خصوصا معنا
ً
بالديوانية ،حيث يقوم هو بدوره بتصنيف خلق الله كفارا ومسلمين،
ويصف أعمالهم بحالل أو حــرام مــن قبل أن يرتد طــرف استكانته
لطرف شفته.
ً
وبعد السربوتي واإلسالمي أصبح صاحبنا بروليتاريا حسب
تصنيف رب عمله؛ ألنه شارك يوما في اعتصام عمالي بشركته يطالب
فيه ببدل طريق دراهم معدودات تسند راتبه األعرج ،وفي آخر الشهر
كان يذهب حاله حال خلق الله في "الويكندات" إلى مطعم فاخر مع
صحبه "ليرخي هناك النوط" حتى يذهل الجراسين عن صحونهم
فيتهامسون يفكرون ،يتساءلون ،يتخيلون ،عن تصنيفه من يكون؟
برجوازيا أم أرستقراطيا أم من الحيتان؟!
وألن من ضحك بالثرمان يضحك بال سن ،فقد ابتليت بعد ضحك
سنوات على تصنيفات صاحبنا بمتالزمة التصنيف في الـ"تويتر"،
حيث التصنيف هناك ماركة "الخمطة بربع" توزع مجانا على روح
المرحوم ،الخالف الذي ال يفسد للود قضية ،وفي قصة منع الكتب
ً
مؤخرا صنفت كليبرالي مرة ألنني اعترضت على تكوين لجان الرقابة
وفــق رؤي ــة مـحــددة تنظر للسطور نـظــرة أحــاديــة الـجــانــب ،وطالبت
بتشكيلها من كل أطياف المجتمع وتطعيمها بالمختصين ،فموضوع
ً
القراءة وحرية الكلمة ليسا سلقا لبيض ،بل تركيبة عالجية معقدة
يحتاجها جسد المجتمع للتخلص من مرض الجهل.
ومرة أخرى صنفت كإسالمي ألن الحرية المطلقة لم تكن يوما ضمن
ملتي واعتقادي ،فال شــيء يحمل صفة "مطلق" في دستور الواقع،
وبعض الكتب ال يمكن مجرد التفكير بالسماح لها ،فالكتاب سالح
ذو حدين قد يستخدم لعالج الجهل ،وقد يستخدم لتكريس الجهالة
ذاتها ،وخصوصا الجهالة القشورية المغلفة بأوهام التحضر والتطور.
والقراءة ذاتها قد تعمل على زيــادة الوعي كما قد تعمل في حال
استغلت كدعاية لشيء مضر متفق على ضرره على ترسيخ مفاهيم
خطرة تهدم كيان المجتمع ذاته ووحدة الدول ،كالكتب التي ترسخ
حــاالت الطائفية اإلقصائية والعنصرية المفرقة والسلوكيات الال
أخالقية وغيرها.
وبعد الليبرالية واإلسالمية والتي واللتيا من يدري فلربما أصنف
غدا كشيوعي ألن عقلي صرخ في برية الـ"تويتر" و"بملء فمه :يا "آمال"
العالم اتحدوا فقد "بلغ سيل يأس النافوخ الزبى!!".
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.136

الخطوط «الكويتية» تكسب دعوى
استئناف ضد «الراكب اإلسرائيلي»
أخفق إسرائيلي في دعواه القضائية في ألمانيا ضد شركة الخطوط
الجوية الكويتية ،على خلفية إلغاء رحلة له على متن طائرة تابعة للشركة.
وفي الدرجة الثانية من التقاضي ،رفضت المحكمة العليا في مدينة
فرانكفورت دعوى اإلسرائيلي المقيم في ألمانيا ضد الخطوط الجوية
ً
الكويتية ،التي ألغت حجزا له على متن طائرة تابعة لها من فرانكفورت
إلى بانكوك ،والتي يتخللها توقف في الكويت.
وعندما علمت شركة الطيران أن الراكب يحمل الجنسية اإلسرائيلية،
ألغت الحجز مستندة في ذلك إلى قانون كويتي صادر عام  ،1964يحظر
إجراء تعامالت مع إسرائيليين.
وكان اإلسرائيلي أخفق في دعواه أمام المحكمة االبتدائية في مدينة
فرانكفورت ،واستأنف الحكم أمام المحكمة العليا في فرانكفورت.
وال يــزال حكم المحكمة العليا في فرانكفورت غير نافذ ،حيث يمكن
للمدعي طلب إجازة الطعن على الحكم أمام المحكمة االتحادية.
(فرانكفورت  -د ب أ)

صفقات بال رصيد على أسهم «زين» و«بيتك» و«الوطني» تم استيفاؤها
●

محمد اإلتربي

كشفت مـصــادر مالية معنية لــ»الـجــريــدة» أن جلسة
بورصة الكويت لألوراق المالية ،الخميس الماضي ،التي
شهدت قيمة تــداوالت بلغت قيمتها  167مليون دينار
نتجت عنها إخفاقات في التسوية على ثالثة أسهم.
ً
في التفاصيل ،كشفت المصادر أنه وفقا لتطبيق «»T3
أمس ،تبين وجود إخفاقات نتيجة عمليات بيع لعدد من
الحسابات دون أن تحتوي على أرصدة األسهم الكاملة.

٥.339

٤.٧٦٦

2.511 2.803 3.304

 5.41ماليين دينار
بقيمة
إخفاقات
تسوية
ً
من جلسة الـ « 167مليونا»
وشهد سهم «زيــن» عمليات بيع فيها قصور بكمية
أسهم بلغت  3.355ماليين سهم تم استردادها في جلسة
التسويات اإلجبارية ،التي تعقد بين الواحدة والواحدة
والنصف لتسوية اإلخفاقات وتمت عمليات البيع على
ً
سهم زين عند  571فلسا وتم استرداد كامل األسهم مرة
أخرى وبقيمة إجمالية بلغت  1.916مليون دينار.
أمــا بخصوص تفاصيل اإلخـفــاق ،الــذي شهده سهم
بيت التمويل ،فقد بلغت كمية األسهم  2.299مليون سهم
ً
تمت على سعر  720فلسا بقيمة إجمالية بلغت  1.655إذ

السوق األول السوق الرئيسي

تم شراؤها من السوق واستيفاء الكميات المكشوفة في
جلسة الخميس الكبرى األسبوع الماضي .
ً
ً
كذلك شهد سهم الوطني إخفاقا ونقصا في أوامر بيع
عمالء بلغت كمية األسهم المكشوفة  1.869مليون سهم
ً
بسعر  986فلسا للسهم وبقيمة إجمالية بلغت 1.842
مليون دينار ،وبذلك تكون بلغت قيمة األسهم المكشوفة
والـتــي تمت تسويتها مــن الجلسة المخصصة للشراء
 5.413ماليين دينار.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة تقفز إلى  27مليون دينار

عمليات شراء كبيرة على األسهم القيادية في السوق األول وصعود معظمها
علي العنزي

عمليات الشراء عادت
بقوة في البورصة
بعد تراجع أسعار
األسهم القيادية خالل
أول جلستين من
األسبوع

سـجـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب كـ ـبـ ـي ــرة
خ ــال تـعــامــات جلسة أمــس،
وان ـت ـع ـش ــت ك ــذل ــك م ـت ـغ ـيــرات
األداء ،وح ـقــق مــؤشــر الـســوق
األول ارتفاعا قريبا من نقطة
م ـئــويــة ،وت ـح ــدي ــدا ع ـنــد 0.92
في المئة ،تعادل  46.82نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5136.5
نقطة.
وارت ـف ـع ــت ال ـس ـيــولــة بشكل
واضـ ـ ـ ــح ،أم ـ ـ ــس ،ق ـي ــاس ــا عـلــى
معدالت الشهر ،متجاوزة 27
مليون دينار بقليل ،وبتداول
 105.8ماليين سهم نفذت من
خالل  4679نقطة ،وكان الدعم
الــرئـيـســي م ــن مــؤشــر الـســوق
األول ،ا ل ـ ـ ــذي حـ ـق ــق م ـكــا ســب
ف ــاق ــت ال ـن ـق ـطــة م ـئــويــة بقليل
تعادل  57.66نقطة ،لتقفز به
إلــى مستوى  5339.96نقطة،
واستحوذ على أغلب السيولة،
إذ بلغت سيولته  22.5مليون
ديـ ـن ــار ،وب ـك ـم ـيــة أس ـه ــم 44.8
مليون سهم ،نفذت من خالل
 2499صفقة.
وكــان أداء الـســوق الرئيسي
ج ـي ــدا ك ــذل ــك ،ف ـق ــد ن ـم ــا بــأكـثــر
من نقطة مئوية ،محققا نحو
 27نقطة ،ليقفل على مستوى
 4766.94ن ـ ـق ـ ـطـ ــة بـ ـسـ ـي ــو ل ــة
م ـ ـحـ ــدودة ك ــان ــت  4.4مــاي ـيــن

البرميل الكويتي
يرتفع  1.25دوالر

دينار تداولت  61مليون سهم
من خالل  2180صفقة.
عــادت عمليات الشراء بقوة
في بورصة الكويت ،أمس ،بعد
تراجع أسعار األسهم القيادية
خالل أول جلستين من األسبوع
وبعد ترقية البورصة وقائمة
من الشركات إلى مؤشر فوتسي
ل ــأس ــواق ال ـنــاش ـئــة ،وصــاحــب
ع ـم ـل ـيــات الـ ـش ــراء ن ـمــو واض ــح
ل ـل ـس ـيــولــة ،ال ـت ــي عـ ــاد تــركــزهــا
عـ ـل ــى األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة فــي
مؤشر األس ــواق الناشئة ،مثل
«الوطني» و»زين» و»أجيليتي»
و»بيتك» ،ومعظم أسهم السوق
األول ،وب ـع ــض أس ـه ــم ال ـســوق
ً
ال ــرئ ـي ـس ــي ،الـ ـ ــذي ح ـق ــق ن ـم ــوا
ً
جـيــدا هــو اآلخ ــر ،وك ــان بفضل
أسهم محدودة الدوران حققت
ارت ـفــاعــات كـبـيــرة مـثــل الـكــوت،
الـ ـ ــذي ح ـق ــق نـ ـم ــوا ب ـن ـس ـبــة 16
في المئة ،وهــو سهم ذو سعر
ك ـب ـي ــر بـ ـ ـ  790فـ ـلـ ـس ــا ،وك ــذل ــك
«المصالح» بنمو أكبر ،ولكنه
من األسهم الصغيرة ،لينتهي
ال ـم ـطــاف بــال ـمــؤشــرات الـثــاثــة
على مكاسب كبيرة ،وبسيولة
مرضية.

أسعار النفط في أعلى مستوى
وعـلــى الـطــرف اآلخ ــر ،اكتست

استقرار الدوالر
واليورو

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.25دوالر
ً
في تداوالت أمس األول ليبلغ  77.97دوالرا مقابل
ً
 76.72دوالرا للبرميل فــي تـ ــداوالت الجمعة
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط
االثنين إلى أعلى مستوى في أربع سنوات بعدما
استبعدت السعودية وروسيا أي زيادة فورية في
اإلنتاج على الرغم من دعــوات الرئيس األميركي
دونالد ترامب لزيادة المعروض العالمي.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي
مزيج برنت  2.40دوالر ليصل عند التسوية إلى
ً
مـسـتــوى  81.20دوالرا ،كـمــا ارت ـفــع سـعــر برميل
ً
الخام األميركي الخفيف ليصل إلى  72.08دوالرا.

اس ـ ـت ـ ـقـ ــر س ـ ـعـ ــر صـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ــدوالر
األمـيــركــي مقابل الــديـنــار الكويتي
أم ــس ،عـنــد  0.302دي ـنــار فــي حين
استقر اليورو عند إلى  0.355دينار
م ـقــارنــة بــأس ـعــار ص ــرف ي ــوم أمــس
األول.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـم ــرك ــزي
ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي ارتـ ـ ـف ـ ــع إلـ ـ ــى 0.396
دينار ،في حين تراجع سعر الفرنك
السويسري إلى  0.313دينار ،فيما
ب ـقــي ال ـيــن ال ـيــابــانــي ع ـنــد مستوى
 0.002دينار دون تغيير.

معظم مؤشرات األسواق المالية
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ب ــالـ ـل ــون األخـ ـض ــر،
بـعــد ع ــودة مــؤشــر «ت ــاس ــي» إلــى
التداول بعد غياب ،بسبب عطلة

اليوم الوطني السعودي ،ليقود
ا ل ـمــؤ شــرات الخليجية ،ويحقق
نموا كبيرا تجاوز  1.5في المئة،
مــدعــومــا باستمرار نمو أسعار

ال ـن ـف ــط ،الـ ـت ــي قـ ـف ــزت إل ـ ــى أع ـلــى
مستوياتها خالل أربــع سنوات،
وت ـ ـجـ ــاوز «بـ ــرنـ ــت» م ـس ـت ــوى 82
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل لـلـمــرة األولـ ــى،

النفط يبلغ ذروة  4سنوات بعد تثبيت «أوبك» المعروض
بلغت أسعار النفط أمس ،أعلى مستوى
في أربع سنوات ،بفضل عقوبات أميركية
وشـيـكــة عـلــى صـ ــادرات إيـ ــران مــن الـخــام
وتردد منظمة البلدان المصدرة للبترول
«أوبك» وروسيا على ما يبدو في تعويض
النقص المحتمل في اإلمدادات العالمية.
وارتـفـعــت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام برنت
ً
ً
 61سنتا إلى  81.81دوالرا للبرميل ،بعد
أن الم ـس ــت أع ـل ــى م ـس ـتــوى ف ــي الـجـلـســة
ً
عند  82.20دوالرا وهــو أعلى سعر منذ
نوفمبر .2014
وي ـت ـجــه س ـعــر ال ـن ـفــط ص ــوب تسجيل
خامس زي ــادة فصلية على الـتــوالــي ،في
أط ــول سلسلة مــن الـمـكــاســب مـنــذ أوائ ــل
 ،2017حين قادت موجة ارتفاع استمرت

سـتــة ف ـصــول سـعــر الـنـفــط إل ــى مستوى
ً
قياسي عند  147.50دوالرا للبرميل.
وزادت العقود اآلجلة للخام األميركي
ً
غـ ـ ـ ــرب ت ـ ـك ـ ـسـ ــاس ال ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــط  30س ـن ـت ــا
ً
إل ــى  72.38دوالرا لـلـبــرمـيــل ق ــرب أعـلــى
مستوياتها منذ منتصف يوليو.
ً
وتستهدف الواليات المتحدة اعتبارا
مــن الــرابــع مــن نوفمبر المقبل ص ــادرات
النفط اإليرانية بعقوبات ،وتضغط على
الحكومات والـشــركــات فــي أنـحــاء العالم
لالمتثال وخفض المشتريات من طهران.
وقـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــاري شـ ـلـ ـيـ ـنـ ـج ــوري ــان م ــدي ــر
استراتيجية أس ــواق الـسـلــع األول ـيــة في
ً
بنك بــي.إن.بــي باريبا الفرنسي متحدثا
لـمـنـتــدى الـنـفــط ال ـعــال ـمــي ،ال ــذي تنظمه

أعلنت شركة منشآت للمشاريع
العقارية ،المدرجة ببورصة الكويت،
أن مجلس إدارة الشركة رفع توصية
إلى الجمعية العمومية ،بالموافقة
على إتمام تسوية مع الهيئة العامة
للزكاة والدخل بالسعودية.
وقالت الشركة إن قيمة المطالبة
الضريبية لـ«الزكاة» على «منشآت»
بلغت  1.9مليار ريــال سعودي عن
السنوات من عام  2003حتى ،2013
إضــافــة إلــى الـغــرامــات ذات الصلة،
وكـ ــذلـ ــك ال ـم ـب ــال ــغ ال ـم ـس ـت ـح ـقــة عــن
األعوام من  2014إلى .2017
وأوضحت «منشآت» أن التسوية
الـتــي تــم االت ـف ــاق عـلـيـهــا ،والـ ــواردة
من المستشار الضريبي والزكوي،
جــاء ت بمبلغ  411.45مليون ريال،
مــع إب ــراء ذمــة «مـنـشــآت للمشاريع
ال ـع ـق ــاري ــة» و»م ـن ـش ــآت لـلـمـشــاريــع

بالموافقة على إتمام التسوية مع
«الزكاة» بالسعودية.
وق ـ ــرر م ـج ـلــس إدارة «م ـن ـشــآت»
ت ـف ــوي ــض ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـض ــري ـب ــي
الزكوي للشركة بالسعودية بتوقيع
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات والـ ــوثـ ــائـ ــق
والعقود الخاصة باتفاق التسوية
الـمـبــدئــي وال ـن ـهــائــي م ــع «ال ــزك ــاة»،
ع ـلــى أن ي ـك ــون ال ـتــوق ـيــع الـمـبــدئــي

معلقا على موافقة الجمعية العامة
لمساهمي الـشــركــة والـجـهــات ذات
الصلة بالكويت.
كما قرر المجلس الموافقة على
تكليف اإلدارة التنفيذية بالشركة
بــالـتـنـسـيــق م ــع ك ــل األطـ ـ ــراف ذات
الـ ـصـ ـل ــة ب ــال ـم ـط ــال ـب ــة ال ـض ــري ـب ـي ــة
وال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،إلج ـ ــراء
تــوزيــع قـيـمــة الـتـســويــة الضريبية

«صكوك» تطلب إيقاف أسهمها  3أسابيع
طالبت شركة صكوك القابضة باستمرار إيقاف
التداول على سهم «صكوك» بالبورصة مدة  3أسابيع،
ً
بناء على اإلفصاح السابق لشركة منشآت العقارية،
حيث تمتلك األولى في الثانية حصة بنسبة  27.67في

المئة من رأس المال ،وتعد شركة زميلة لها ،وبالتالي
فاألثر المالي المترتب على «صكوك» سيكون بنسبة
ملكيتها في رأسمال «منشآت».

مجموعة األوراق تتملك
 %25في التعمير

«روي ـت ــرز» ال ـيــوم« :ستفقد إي ــران أحـجــام
ً
تـصــديــر كـبـيــرة ،ون ـظ ــرا إل ــى ت ــردد أوبــك
ً
في زيــادة اإلنتاج ،فالسوق ليس مجهزا
لملء الفجوة».
ك ــان مـحـمــد بــارك ـي ـنــدو األم ـي ــن ال ـعــام
ألوبك قال في مدريد ،إن من المهم ألوبك
وشركائها ،بمن فيهم روسـيــا ،التعاون
ل ـض ـم ــان عـ ــدم «ان ــزالقـ ـه ــم م ــن أزمـ ـ ــة إل ــى
أخرى».
ً
وتـتــوقــع وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة نـمــوا
ً
قويا للطلب على النفط بمقدار  1.4مليون
ً
برميل يوميا هذا العام و 1.5مليون برميل
ً
يوميا في  ،2019وقالت في أحدث تقرير
ً
لها ،إن السوق تشهد شحا في اإلمدادات.
(رويترز)

«منشآت» :إتمام تسوية مع هيئة الزكاة السعودية
بـ  411.45مليون ريال
وال ـم ـق ــاوالت» بــالـسـعــوديــة ،عــن أي
مطالبات مالية لدى «الزكاة» والدخل
من عام  2003إلى .2017
ودعــت الشركة الجمعية العامة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـم ـس ــاه ـم ــي «مـ ـنـ ـش ــآت»
لــاج ـت ـمــاع ف ــي أقـ ــرب وق ــت مـمـكــن،
لالستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة
عن المطالبة الضريبية المذكورة،
والـمــوافـقــة عـلــى تــوصـيــة المجلس

وصعد «نايمكس» فوق مستوى
ً
 72دوالرا لـلـبــرمـيــل ،مـمــا يـعــزز
النمو االقتصادي في دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث تعتمد

على األطراف والمشاريع ذات الصلة
بتلك ُ
المطالبة ،من ثم تحديد األثر
الـ ـم ــال ــي ع ـل ــى «مـ ـنـ ـش ــآت» ب ـص ــورة
مباشرة وغير مباشرة.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الـ ـق ــرارات الـســابـقــة،
وحـمــايــة لـحـقــوق جميع مساهمي
«منشآت» ،طلبت الشركة من شركة
بورصة الكويت وهيئة أسواق المال
ال ـكــوي ـت ـيــة ،اس ـت ـم ــرار إي ـق ــاف سهم
«م ـن ـش ــآت» ع ــن ال ـ ـتـ ــداول إلـ ــى حين
تحديد األث ــر المالي على الشركة،
مع تعهد مجلس اإلدارة باإلفصاح
عــن الـتـفــاصـيــل ذات الـصـلــة بــأقــرب
وقت ممكن.
ون ــوه ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ال ـب ـي ــان،
ب ــأن إج ـمــالــي ال ـم ـخ ـص ـصــات الـتــي
تــم رصــدهــا للغرض السابق حتى
 31ديسمبر  2017بلغت نحو 363
مليون ريال.

على النفط بشدة ،مما سيخلق
بيئة تشغيلية ايجابية للشركات
ال ـق ـيــاديــة الـخـلـيـجـيــة ويجعلها
ً
أهدافا استثمارية جيدة.

●

محمد اإلتربي

دخلت شركة مجموعة األوراق المالية بحصة استراتيجية
في رأسمال شركة التعمير لالستثمار العقاري بلغت نسبتها 25
في المئة ،وذكرت مصادر أن ذلك جاء في إطار تسوية مديونيات
وعمليات وتشابكات مالية.
وقبل التعمير سبق أن ظهرت مجموعة األوراق بحصة نسبتها
 11.53في المئة في رأسمال شركة المصالح العقارية ،وتملك
التعمير في هذه األخيرة نحو  6في المئة من رأسمالها .كما
تملك المصالح العقارية في التعمير  50.8في المئة من رأسمالها،
إذ إن الشركتين تتبعان مجموعة استثمارية واحدة.
ومعروف أن مجموعة األوراق الذراع االستثمارية لمجموعة
مــالـيــة ومـصــرفـيــة وت ـقــوم الـشــركــة ب ــدور م ـحــوري فــي عمليات
التسوية التي تتم للمصرف التابع للجروب.

أخبار الشركات
«أسمنت الكويت» ترفع دعوى ضد الممثل القانوني لـ«المباركية للخلط»
رف ـ ـ ـعـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة أسـ ـمـ ـن ــت
الكويت ،دعوى قضائية ضد
ال ـم ـم ـث ــل الـ ـق ــان ــون ــي ل ـشــركــة
المباركة للخلط الجاهز.
ـار
ـ
ج
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،إن ــه
ٍ
اتـخــاذ اإلج ـ ــراء ات التنفيذية

مــن طـلــب اسـتـعــام س ـيــارات،
ومنع سفر ،وحجز ما للمدين
لدى الغير.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن الـ ــدعـ ــوى
تتعلق بالمطالبة بمديونية
ش ــرك ــة ال ـم ـب ــارك ـي ــة وال ـب ــال ــغ

عضو مجلس إدارة يرفع حصته
في «الكوت»
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـ ـكـ ــوت ل ـل ـم ـشــاريــع
ً
الـصـنــاعـيــة أن ع ـض ــوا بـمـجـلــس إدارة
ً
الـ ـش ــرك ــة ،م ـم ـث ــا عـ ــن ش ــرك ــة بــوب ـيــان
للبتروكيماويات ،اشـتــرى  11.44ألف
سهم من أسهم رأسمال «الكوت» .وقالت
«ال ـكــوت» ،إن عملية الـشــراء تمت خالل
تعامالت أمــس ،على أســاس سعر 748
ً
فلسا للسهم ا لــوا حــد ،بقيمة إجمالية
ً
تصل إلى  8.6آالف دينار تقريبا.

قـيـمـتـهــا  21.92ألـ ــف دي ـن ــار،
ً
ع ـل ـمــا أن ال ـم ـم ـثــل ال ـقــانــونــي
ً
لـلـمـبــاركـيــة وق ــع ش ـي ـكــا ب ــ20
ألـ ــف ديـ ـن ــار صـ ــدر ف ـي ـهــا أمــر
أداء ب ــإل ــزام ــه ب ـس ــداد المبلغ
المذكور.

«مراكز» :موافقة لزيادة رأس المال لدائنين
نــاقــش مـجـلــس إدارة شــركــة مــراكــز ال ـت ـجــارة الـعـقــاريــة،
ً
الطلبات المقدمة من الدائنين لزيادة رأسمال الشركة خصما
من حساب الدائنين.
ووافق مجلس اإلدارة على الطلبات المقدمة من الدائنين
والبالغة  275ألف دينار لمصلحة طالل عبدالحميد دشتي،
و 275ألف دينار لمحمد عبدالحميد دشتي.
وطلب مجلس اإلدارة عقد جمعية عمومية غير عادية
للبت فــي تـلــك الـطـلـبــات ،بـعــد أخ ــذ الـمــوافـقــات الــازمــة من
الجهات الرقابية.

١٠

اقتصاد

ةديرجلا
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يوروموني الكويت يناقش أوضاع القطاع

الحجرف« :المالية» انتهت من صياغة مشروع قانون إلعداد
عليها
والرقابة
العامة
الميزانيات
ً
• أكد في افتتاح مؤتمر «يوروموني الكويت  2018أن القانون الحالي تجاوز عمره  ٤٠عاما
• الجابر :تنامي جاذبية السوق الكويتي في أوساط األسواق اإلقليمية والعالمية بعد الترقية
جراح الناصر

مشروع القانون
الجديد يهدف
إلى تعزيز دور
وزارة المالية
االستراتيجي
واإلرشادي
للمحافظة
على استدامة
الموارد المالية
للكويت

إلزام الجهات
الحكومية
بتزويد وزارة
المالية بتقرير
سنوي مالي
خالل ثالثة
ٔ
اشهر من
انتهاء السنة
المالية

ستنتج عن
هذا التحديث
بيانات
وتقارير تساعد
المؤسسات
المالية
والمحللين في
وضع تقديرات
أكثر دقة

أعـلــن وزي ــر الـمــالـيــة د .نايف
الـحـجــرف االنـتـهــاء مــن مـشــروع
قانون جديد يحكم قواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على
تنفيذها وا لـحـســاب الختامي،
لتتوافق مع األنظمة المحاسبية
ال ـح ــدي ـث ــة ول ـج ـع ــل ال ـت ـق ــدي ــرات
ال ـمــال ـيــة ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة واألداء
الـفـعـلــي فــي الـحـســاب الختامي
أكثر دقة وشفافية ومهنية.
وق ـ ــال الـ ـحـ ـج ــرف ،ف ــي كلمته
االفتتاحية لمؤتمر "يوروموني
الكويت " :"2018استطعنا خالل
األشهر الستة الماضية أن نعيد
ً
ص ـي ــاغ ــة قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ك ــام ــا
ل ـي ـح ــل م ـح ــل مـ ــرسـ ــوم ب ـق ــان ــون
 31لسنة  1978وال ــذي يتجاوز
ً
ع ـمــره األرب ـع ـيــن ع ــام ــا ،لـيــواكــب
الـ ـتـ ـط ــورات وي ـض ــع ال ـك ـث ـيــر من
الـجــوانــب التطويرية فــي أسس
وضع الميزانية الحكومية ،لكي
تـكــون هـنــاك أســس موضوعية،
علمية ودقيقة يتم عليها بناء
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ،وت ـ ــم إرس ـ ــال ـ ــه إل ــى
مجلس الوزراء ليكون من ضمن
أولـ ـ ــويـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي دور
االنعقاد المقبل لمجلس األمة".
وأض ــاف أن مـشــروع القانون
الجديد ،يهدف إلــى تعزيز دور
وزارة ال ـمــال ـي ــة االس ـتــرات ـي ـجــي
واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادي ل ـل ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
استدامة الموارد المالية للكويت،
وغــرس الثقافة المحاسبية في
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـعـنـيــة
م ــن خـ ــال تــدع ـي ـم ـهــا ب ـم ـصــادر
إضــافـيــة لتسهيل عملية إعــداد
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ومـ ـت ــابـ ـع ــة ع ـم ـل ـيــة
الصرف ،وتضمن إلزام الجهات
الحكومية بتزويد وزارة المالية
بتقرير سنوي مالي خالل ثالثة
ٔ
اشهر من انتهاء السنة المالية
ً
متضمنا ٔ
نتايج مقاييس األداء
وم ـ ٔـوش ــرات الـكـفــاءة والـفــروقــات
ب ـيــن ال ـم ـص ــروف ــات واإليـ ـ ـ ــرادات
ال ـت ـقــديــريــة والـفـعـلـيــة م ــع بـيــان
ٔ
اسـ ـب ــابـ ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى إلـ ـ ــزام
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـعـنـيــة
بتقديم دراسة جدوى والبرنامج
الزمني في حال اقتراح مشاريع
رأسمالية جديدة.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث م ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم
ب ـق ــان ــون  31ل ـس ـنــة  1978أف ــاد
ب ـ ــأن ه ـ ــذا ال ـت ـح ــدي ــث ي ــرف ــع مــن
مـسـتــوى الـمـســؤولـيــة والـكـفــاءة
التشغيلية لــإدارات المالية في
القطاعات الحكومية .بالنسبة
ألصحاب القرار والمحللين في
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،سـتـنـتــج عن
هــذا التحديث بيانات وتقارير
ت ـس ــاع ــد الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـمــال ـيــة
والمحللين فــي وضــع تقديرات
أك ـث ــر دقـ ــة بــالـنـسـبــة لـلـتــدفـقــات
النقدية للمشاريع واألداء المالي
ً
للدولة عموما ،وبالنسبة للشعب
الكويتي ،هذا التحديث هو إجراء
مؤسسي.

ً
الحجرف متحدثا

الجابر يلقي كلمته

ولفت إلى حرص وزارة المالية
ع ـلــى أن ي ـك ــون مـجـمــل ذل ــك في
إط ــار مــؤسـســي ،يمهد لمرحلة
ج ــدي ــدة وي ـس ــاه ــم ب ـش ـكــل كبير
في الحد من الهدر المؤسسي"،
كـمــا أن "ت ـحــديــث ق ــان ــون إع ــداد
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــة ي ـ ـ ـلـ ـ ــزم ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـت ـقــديــم
دراس ــة ج ــدوى لـلـمـشــاريــع ومــن
شأنه رفــع مستوى المسؤولية
وال ـك ـفــاء ة التشغيلية ل ــادارات
المالية في القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أن أهم ما يتضمنه
تحديث قانون إعــداد الميزانية
هــو رب ــط الـمـصــروفــات بــأهــداف
واضحة المعالم وقابلة للقياس،
وه ــذا تغيير ج ــذري فــي مراقبة
المصروفات ويساهم مباشرة
في الحد من الهدر في مصروفات
الدولة ،إلى جانب توفير كل جهة
ذات م ـيــزان ـيــة مـسـتـقـلــة تـقــاريــر
رب ـ ــع س ـن ــوي ــة عـ ــن س ـي ــر ال ـع ـمــل
بها وتطور مركزها المالي إلى
وزارة المالية ،وتتضمن النتائج

المتحققة مقارنة بما تم وضعه
م ــن أه ـ ـ ــداف ف ــي ال ـم ـي ــزان ـي ــة مــن
برامج ومشاريع وأي مؤشرات
أداء أخرى.
وأفاد بأن تحديث قانون إعداد
الـمـيــزانـيــة ي ـلــزم ب ــإص ــدار تقرير
مالي نصف سنوي يتضمن ما تم
إنجازه من األهداف والتوقعات،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أع ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـل ـ ــى أسـ ــاس ـ ـهـ ــا
ال ـم ـيــزان ـيــة م ــع ت ـقــديــم مــراج ـعــة
لــأســس االقـتـصــاديــة لــإيــرادات
والـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـت ــي ت ــم إعـ ــداد
الميزانية على أساسها مع ذكر
أي تطورات.
وحول االقتصاد ،ذكر الحجرف
أن "الكويت عمالقة بمؤسساتها،
وب ـق ـطــاع ـهــا الـ ـخ ــاص وم ــوارده ــا
الـ ـبـ ـش ــري ــة وال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وع ـم ــاق ــة
بخبرته التجارية ،وعمالقة بأثرها
السياسي والتجاري واالستثماري
ً
واالجتماعي والخيري" ،مبينا أن
هناك "ضرورة القيام باإلصالحات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـ ـمـ ــدروسـ ــة بــدقــة
ل ـت ـف ـع ـيــل دور الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص

الكويت عمالقة
بمؤسساتها
وبقطاعها
الخاص
ومواردها
البشرية
والمالية
والتجارية

وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل تـ ــدخـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة فــي
االقتصاد".
وأش ـ ــار إل ــى أن وزارة الـمــالـيــة
ً
ت ـ ـصـ ــدر ت ـ ـقـ ــريـ ــرا نـ ـص ــف س ـن ــوي
يتضمن ما تم إنجازه من األهداف
وال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ال ـ ـتـ ــي أعـ ـ ـ ــدت عـلــى
أســاس ـهــا ال ـم ـيــزان ـيــة .إل ــى جــانــب
تقديم الحكومة إلى مجلس األمة
ً
بيانا عــن الحالة المالية للدولة
مــرة على األقــل خــال كــل دور من
ٔ
ادوار االنـعـقــاد الـعــاديــة ،ويصدر
وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة ال ـق ــواع ــد ال ــازم ــة
ٔ
بشان البيانات الواجب تضمينها
في البيان.
وذك ــر أن لــوزيــر الـمــالـيــة الحق
ً
بتحديد سقف أعلى لإلنفاق وفقا
لــأوضــاع المالية واالقتصادية،
ً
مشيرا إلى أن وزارة المالية رفعت
مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ع ـل ــى ال ـمــوقــع
االلكتروني ل ـلــوزارة ،كــي يتسنى
ل ـل ـج ـه ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة والـ ـجـ ـه ــات
الحكومية المسؤولة االطالع عليه
وإبداء آراءهم ومالحظاتهم حياله
ً
تمهيدا لتقديمه لمجلس األمة.

ً
وأف ـ ــاد ال ـح ـجــرف بــأنــه تــأك ـيــدا
ل ـل ـمــادة  20مــن دس ـتــور الـكــويــت،
"االقتصاد الوطني أساسه العدالة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وقـ ــوامـ ــه ال ـت ـع ــاون
العادل بين النشاط العام والنشاط
الـخــاص وهــدفــه تحقيق التنمية
االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع
مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء
للمواطنين وذل ــك كله فــي حــدود
القانون"
وتحدث عن دور وزارة المالية
"إذ بدأنا مشروع إعادة رسم دور
ال ــوزارة في المنظومة الحكومية
ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـت ـ ـحـ ــول م ـ ــن م ـح ــاس ــب
الجهات الحكومية الى دور المدير
المالي  CFOالذي يوجه السياسات
المالية للدولة".
من جانبه أكد مدير عام هيئة
ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر
ال ـش ـي ــخ د .م ـش ـعــل ال ـج ــاب ــر عـلــى
تنامي جــاذبـيــة الـســوق الكويتي
ف ــي أوس ـ ــاط األس ـ ــواق اإلقـلـيـمـيــة
وال ـعــال ـم ـيــة وع ـل ــى األخ ـ ــص بعد
إعـ ـ ـ ــادة ت ـص ـن ـيــف س ـ ــوق األوراق
الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـت ــي ورف ـ ـعـ ــه إل ــى
م ـ ـ ـصـ ـ ــاف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة،
واسـتـكـمــال إج ـ ــراءات خصخصة
بورصة الكويت ،والجهود الجادة
ال ـم ـبــذولــة ع ـلــى ك ــل الـمـسـتــويــات
لـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن بـ ـيـ ـئ ــة األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال مــن
خ ــال ع ــدة تــدابـيــر وق ـ ــرارات أدت
إل ــى تـيـسـيــر اإلجـ ـ ـ ــراءات وتـعــزيــز
ال ـش ـفــاف ـيــة وإدخ ـ ـ ــال الـتـطـبـيـقــات
الــرقـمـيــة واس ـت ـخ ــدام الـمـعــامــات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،واس ـت ـنــد ذل ــك إلــى
صدور حزمة متتالية من القوانين
االقتصادية الحديثة.
وذك ـ ــر د .م ـش ـعــل الـ ـج ــاب ــر ،أن
اإلنـجــازات التي حققتها الكويت
من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز ثقة
المستثمرين وبث رسائل إيجابية
لمجتمع األعمال لتشجيعهم على
دخول السوق الكويتي واالستفادة
من الفرص االستثمارية المتاحة
وال ـ ـمـ ــزايـ ــا الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة ،فـ ــي ظــل

الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـ ـجـ ـ ــدي الـ ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز
ال ـشــراكــات بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
وال ـ ـخـ ــاص ،وح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة،
واعتماد المعامالت اإللكترونية.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى مـ ــواك ـ ـبـ ــة ه ـي ـئــة
ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر
لالتجاهات االقتصادية للدولة من
خالل تبني استراتيجية ترويجية
الستقطاب االستثمارات المباشرة
ذات القيمة المضافة التي تخدم
"ال ــرؤي ــة الــوطـنـيــة  -"2035كويت
جـ ــديـ ــدة  -وعـ ـل ــى ن ـح ــو يـضـمــن
ً
الـتـنــويــع االق ـت ـصــادي فـضــا عما
تـحــرص عليه الهيئة مــن تطوير
ألدائها كمنظمة حكومية من خالل
ً
تنمية ال ـمــوارد البشرية وصــوال
لتعزيز مكانة الكويت الدولية.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ال ـ ــذي
أبــداه عدد كبير من المستثمرين
ب ـ ـم ـ ـخـ ــرجـ ــات "مـ ـلـ ـتـ ـق ــى الـ ـك ــوي ــت
لــاس ـت ـث ـمــار" ف ــي دورت ـ ــه الـثــانـيــة
( ،)KIF2018ا لـ ــذي نـظـمـتــه هيئة
ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع غ ـ ــرف ـ ــة ت ـ ـجـ ــارة
ً
وصـنــاعــة الـكــويــت مــؤخــرا والــذي
ش ـ ـ ــارك ف ـي ــه مـ ــا يـ ـف ــوق الـ ـ ـ ـ 1000
ش ـخ ــص مـ ــن كـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
والمستثمرين ورواد األعمال من
 55دو ل ــة مختلفة ،ا لـتـقــوا خالله
ب ــال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـعـنـيــة
واط ـ ـل ـ ـع ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى مـ ـش ــروع ــاتـ ـه ــا
المستقبلية ،وعقدوا لقاءات عمل
ً
ثنائية وجماعية ،وأبدوا اهتماما
بالفرص االستثمارية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
ال ـج ــدي والـتـنـسـيــق الـمـثـمــر بين
كــل الـجـهــات الحكومية مــن جهة
والقطاع الخاص من جهة أخرى،
ً
سينعكس وال شــك ا ي ـجــا بــا على
جذب االستثمارات المباشرة ذات
الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة ،ب ـهــدف إدم ــاج
االقـتـصــاد الـكــويـتــي مــع األس ــواق
ً
ال ـعــال ـم ـيــة ،وصـ ـ ــوال الـ ــي تحقيق
األهداف اإلنمائية المستدامة ".

ً
ً
الماجد FINTECH :تمثل تحديا للبنوك لكنها تمنحها فرصا
جانب من الحضور (تصوير نوفل إبراهيم)

«في ضوء رغبة العديد من شركات التكنولوجيا المالية في التعاون مع المصارف»
أكـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ات ـح ــاد
مـصــارف الكويت والــرئـيــس التنفيذي لبنك
بوبيان عادل الماجد أن قطاع التكنولوجيا
ً
ً
الـمــالـيــة " "FINTECHشـهــد ت ـطــورا متسارعا
ن ـت ـي ـجــة لـ ــزيـ ــادة عـ ــدد ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن خ ــال
السنوات األخيرة .
وقال الماجد ،في الجلسة التي شارك فيها
بـمــؤتـمــر "ي ــوروم ــون ــي" ال ـس ـنــوي ،إن األرق ــام
الصادرة عن العديد من الجهات المعنية تشير
إل ــى ه ــذا الـنـمــو الـهــائــل ّ ،إذ ارتـفـعــت إي ــرادات
مــدفــوعــات الـهــواتــف النقالة لتصل إلــى 450
ً
مليار دوالر أميركي عالميا ،ومن المتوقع أن
تصل إلى تريليون دوالر في  2019نتيجة ما
قدمته الهواتف الذكية من إمكانيات لتنفيذ
ً
المعامالت فورا.
وبالنسبة لمنطقة الشرق االوسط أوضح أن
عدد مستخدمي التكنولوجيا المالية تضاعف
في الشرق األوســط بين عامي  2013و2016
وم ــن الـمـتــوقــع أن يــزيــد ع ــدد المستخدمين
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن ال ـض ـع ــف ب ـح ـل ــول عـ ــام 2020
ً
وكل ذلك يمثل تحديا للبنوك غير أنه يمثل
فرصة كبيرة لها في ذات الوقت في ظل رغبة
العديد من شركات التكنولوجيا المالية في
التعاون مع البنوك ،كما أن البنوك تعمل على
التجاوب مع احتياجات العمالء والتطورات
التكنولوجية لمواكبة هذه التطورات.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ب ـعــض ال ـب ـن ــوك الـعــالـمـيــة
اس ـت ـع ــان ــت ب ـخ ـب ــراء ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فــي

مـجــا لــس إدار ت ـه ــا لتطبيق استراتيجياتها
بشأن هذه التوجهات التكنولوجية ،التي قد
تؤثر في استراتيجية البنوك العامة.

مركز مالي
وعــن مساهمة اتـحــاد الـمـصــارف فــي دعم
ً
ً
الكويت الجديدة ورؤيتهــا لتكون مركزا ماليا
ً
مميزا فــي المنطقة ،أكــد الماجد دعــم اتحاد
ال ـم ـصــارف لــرؤيــة الـكــويــت مــن خ ــال بنوكه
األعضاء والدور الذي يؤديه القطاع المصرفي
في تحقيق رؤية الكويت الجديدة.
وأضاف أن البنوك الكويتية تغلبت بثبات
ع ـلــى ال ـت ـحــديــات االق ـت ـصــاديــة ال ـنــاج ـمــة عن
تقلبات أسعار النفط وهي تتطلع اآلن نحو
االستمرار في دعم القطاع الخاص ،كما أنها
على أتــم استعداد لتوفير الــدعــم للمبادرات
االستراتيجية المستقبلية للقطاع العام.
وأوضح أن من المتوقع أن تستمر تمويالت
البنوك للقطاع الخاص في معدالت سليمة مع
التركيز المستمر على اإلنفاق الرأسمالي في
ً
ضــوء الخطة التنموية الوطنية مشيرا إلى
قيام النظام المصرفي الكويتي في السابق
بتمويل الـعــديــد مــن الـمـشــروعــات المليارية
إضافة إلى العديد من المشروعات التنموية
الكبيرة مما أكد القدرة المالية للبنوك وعزز
الثقة في قدراتهــا التقنية وبنيتهـا التحتية.
ولفت الماجد إلى أن التحدي األكبر الذي

ي ــواج ــه الـحـكــومــة ه ــو االس ـت ـم ــرار عـلــى نهج
اإلصالحات التي تقلل من االنكشاف لتقلبات
أس ـعــار الـنـفــط وت ـعــزز نـمــو الـقـطــاع الـخــاص
ونمو الفرص الوظيفية إذ تم اتخاذ العديد
من الخطوات في االتجاه الصحيح على مدار
ً
األعــوام القليلة الماضية ،متمنيا أن تستمر
سياسات الحكومة على هذا النهج السليم.

أهداف االتحاد
وع ــن أه ــداف االت ـحــاد المستقبلية ،أشــاد
الماجد بــدور مجلس إدارة اتـحــاد مصارف
ال ـك ــوي ــت ال ـ ــذي ي ـع ـمــل ع ـلــى تـحـقـيــق رســالــة
ً
االتحاد ،موضحا أن اتحاد المصارف شهد
تطورات كبيرة على مدار  35سنة مضت منذ
تاريخ إنشائه.
ولفت إلى االستراتيجية الجديدة التحاد
الـمـصــارف ،الـتــى سيتم تنفيذهــا على مــدار
ثــاثــة أع ـ ــوام وتـتـضـمــن ال ـمــراج ـعــة ال ــدوري ــة
لـلـعـمــل ولـ ــأهـ ــداف الـمـحـقـقــة وت ـط ــوي ــر أداء
مختلف اللجان لزيادة كفاءة االتحاد من عدة
جــوانــب ،منها دراس ــة التشريعات الجديدة
ورفع التوصيات بشأنهـا إلى الجهات الرقابية
لضمان االستفادة من إيجابياتها والحد من
سلبياتها باإلضافة إلى إجراء األبحاث وعقد
الندوات العامة المعنية بالقطاع المصرفي،
إضافة إلى نشر الوعي حول دور البنوك في
المجتمع والتعاون مع البنك المركزي لتنفيذ

الماجد خالل الجلسة الحوارية
استراتيجيته الوطنية ونشر الوعي المالي،
ع ـ ــاوة ع ـلــى م ــواص ـل ــة م ـس ـيــرة الـمـســؤولـيــة
االجتماعية ،التي شهدت إنفاق ما يصل إلى
ً
 543مليون دينار على مدار آخر  15عاما.
وح ــول دور ات ـحــاد م ـصــارف ال ـكــويــت في
دع ــم ال ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي لـلـعـمــل ف ــي الـقـطــاع
ً
الخاص وتحديدا البنوك ،أفــاد الماجد بأن

البنوك حريصة على االستثمار في مواردها
ال ـب ـش ــري ــة ع ـب ــر دع ـ ــم مــوظ ـف ـي ـهــا والـ ـت ــدري ــب
والتطوير المستمرين لموظفيهـا المهنيين
المتخصصين.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه "تـ ــم تـصـمـيــم هـ ــذه ال ـبــرامــج
ً
التدريبية وفقا ألعلى المعايير األكاديمية
والمهنية لتأهيل الموظفين لشغل المناصب

ال ـم ـه ـم ــة وتـ ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات م ـب ـت ـك ــرة تـلـبــي
احـتـيــاجــات ال ـع ـمــاء" فــي حـيــن يعمل معهد
ً
الدراسات المصرفية أيضا على عقد دورات
لحديثي التخرج وحاملي شهادات الدبلوم
إلعدادهم للعمل في القطاع المالي بما يضمن
ً
تعيين حديثي التخرج فضال عن التعاون مع
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

economy@aljarida●com

المصرفي وبيئة االستثمار والشراكة بين «العام والخاص»

الناهض :نتائج «بيتك» في الربع الثالث ستكون قوية
الجهود التنموية لتحقيق التنمية الشاملة»
دعم
في
المساهمة
على
«حريصون
•
ً
• «نأمل أال يكون ارتفاع أسعار النفط سببا في تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية االستراتيجية»
قال الناهض «بيتك» حريص
على المساهمة في دعم
الجهود التنموية لتحقيق
التنمية الشاملة.

فرع تركيا
يحقق أداء
ً
جيدا
ويتمتع
بأصول عالية

أش ـ ـ ــار ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ف ــي م ـج ـمــوعــة ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي (بيتك) ،مازن الناهض
إلــى أن دخــول بورصة الكويت
رسـمـيــا ضـمــن مــؤشــر فوتسي
راسل لألسواق الناشئة خطوة
إيجابية فــي تعزيز الشفافية
والـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
الشركات المدرجة ،الفتا إلى أن
ً
السوق سيكون أكثر تنظيما من
الناحية التشريعية ،إذ سيمتلك
كافة المقومات المحفزة على
جذب المستثمرين ،وفتح آفاق
جديدة لالقتصاد الوطني.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــض ،ع ـلــى
هامش أعمال الــدورة العاشرة
م ـ ـ ــن م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر "ي ـ ـ ــوروم ـ ـ ــون ـ ـ ــي"
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي فـ ـ ــي فـ ـ ـن ـ ــدق ال ـ ـفـ ــور
سـ ـ ـي ـ ــزو ن ـ ــز ،أن وزن ب ــور ص ــة
ال ـك ــوي ــت ف ــي م ــؤش ــر األس ـ ــواق
الناشئة  0.4في المئة ،منوها
بتصنيف "بيتك" ضمن قائمة
فـ ـئ ــة ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــات ذات رؤوس
األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،وأن سـهــم
"بيتك" يساهم فــي تعزيز اداء
السوق ،االمر الذي ينعكس على
اداء المؤشرات.
وق ـ ــال ان ان ـض ـم ــام بــورصــة
الكويت لمؤشر فوتسي سيتم
ع ـلــى مــرح ـل ـت ـيــن ،األول ـ ــى تمت
يـ ـ ــوم أ مـ ـ ــس االول ،وا لـ ـث ــا نـ ـي ــة
ستكون في  24ديسمبر المقبل،
وذلــك بناء على المراجعة ربع
السنوية للمؤشرات.
وع ــن رؤي ــة "كــويــت جــديــدة"
ودور "ب ـي ـت ــك" ف ــي دع ـ ــم خـطــة

التنمية ،أكــد الـنــاهــض حرص
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم وتـ ـم ــوي ــل
المشاريع التنموية بمختلف
ال ـق ـط ــاع ــات ،الف ـت ــا الـ ــى أهـمـيــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـن ـفــس
وتيرة الطرح ،التي تلت مرحلة
ان ـخ ـفــاض أس ـعــار ال ـن ـفــط ،وأال
يـ ـك ــون ارت ـ ـفـ ــاع اسـ ـع ــار الـنـفــط
س ـ ـب ـ ـبـ ــا ف ـ ـ ــي تـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــؤ وتـ ـ ـي ـ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة
االستراتيجية.
وبين أن "بيتك" حريص على
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي دعـ ــم ال ـج ـهــود
ال ـت ـن ـمــويــة ل ـت ـح ـق ـيــق الـتـنـمـيــة
ال ـش ــام ـل ــة ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ال ـ ــدور
الكبير الــذي يضطلع به البنك
ف ــي دعـ ــم وت ـم ــوي ــل ال ـم ـشــاريــع
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ومـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـب ـن ـي ــة
الـتـحـتـيــة ،مــوضـحــا ان "بيتك"
وق ــع ع ـقــد ت ـمــويــل م ــع الـشــركــة
الكويتية للصناعات البترولية
الـمـتـكــامـلــة "كـيـبـيــك" لـمـشــروع
استيراد الـغــاز المسال التابع
ل ـل ـش ــرك ــة وق ـي ـم ـت ــه  2.3م ـل ـيــار
دوالر ،وت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار "ب ـي ـت ــك"
لتولي ادارة شريحة التمويل
اإلسالمي من عقد تمويل محلي
قيمته  500مليون دوالر.

مشارك في التنمية
وقال إن البنك قدم تسهيالت
ائتمانية للعديد من المشاريع
التنموية في قطاعات مختلفة
في الكويت ،وفي البلدان التي
يعمل بها ،ومنها توقيع صفقة

ال كاش لمساهمي «المتحد»
في عملية االندماج

مازن الناهض خالل مؤتمر «يوروموني»
لتمويل مبنى الــركــاب الجديد
لمطار الكويت ا لــدو لــي بقيمة
 124.6م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وع ـقــد
تسهيالت ائتمانية بقيمة 200
مليون يورو لبناء جسر معلق
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،وت ــوقـ ـي ــع م ــذك ــرة
ت ـ ـعـ ــاون مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة شــركــة
مـ ـش ــاري ــع الـ ـك ــوي ــت ال ـق ــاب ـض ــة
(ك ـي ـب ـكــو) ،لـلـعـمــل ع ـلــى تــوفـيــر
حلول تمويلية لعمالء مشروع
"ض ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ـصـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك"
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،ك ـم ــا وق ـ ــع "ب ـي ـت ــك"،
ات ـفــاق ـيــة ت ـس ـه ـيــات ائـتـمــانـيــة
بمبلغ وقدره  120مليون دينار
ل ـصــالــح ش ــرك ــة "م ـي ـنــا هــومــز"

العقارية ،وهي إحدى الشركات
ال ـتــاب ـعــة ل ـم ـج ـمــوعــة م ـشــاريــع
الكويت القابضة (كيبكو).

ً
«األكثر أمانا»

وعن تصنيف "بيتك" ،البنك
االس ـ ــام ـ ــي االك ـ ـثـ ــر أمـ ــانـ ــا فــي
منطقة ا لـخـلـيــج ا ل ـعــر بــي لعام
 2018م ـ ــن جـ ــا نـ ــب م ـج ـمــو عــة
غ ـلــوبــال فــاي ـنــانــس الـعــالـمـيــة،
لفت الناهض الى ان ذلك يعكس
جهود البنك في تحسين جودة
االص ــول والتركيز على العمل
المصرفي االساسي ،وتحسين

الحمد :التغيرات في أسعار النفط لن تحول دون اإلصالح
ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
ش ــرك ــة ال ــوطـ ـن ــي لــاس ـت ـث ـمــار،
فيصل الحمد ،إن اإلنفاق على
الـتــوظـيــف هــو الـتـحــدي األكـبــر
في الكويت ،كما أن هناك العديد
من القضايا الهيكلية التي يجب
ح ـل ـهــا بــال ـت ـخ ـط ـيــط الـمـسـتـمــر
م ــن الـحـكــومــة ون ـظــم التثقيف
المعتمدة نحو منحنى التوازن
بـ ـي ــن الـ ـت ــوظـ ـي ــف ف ـ ــي ال ـق ـط ــاع
الخاص والحكومي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،خ ـ ــال
الجلسة الحوارية التي ناقشت
وضـ ـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـكـ ـل ــي فــي
الكويت ،وماهية توجهه نحو
االس ـتــدامــة ،أن الـكــويــت تعتبر
أكـ ـث ــر اقـ ـتـ ـص ــادي ــات ال ـم ـن ـط ـقــة
استقرارا.
وعن انخفاض أسعار النفط
مؤخرا ،قال الحمد ،إن التغيرات
فـ ــي األسـ ـ ـع ـ ــار لـ ــن تـ ـح ــول دون
برامج االص ــاح ،إذ تم تطبيق
وتنفيذ العديد من اإلجــراء ات،
ً
مـ ـع ــرب ــا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ ـ ــه عــن
التطلع النخراط القطاع الخاص
فــي الخطط واالستراتيجيات
عـلــى أن يـتــم وضـعـهــا لتغطي
الوضع على المدى الطويل.
بدوره ،قال مدير مركز الشرق

األوس ـ ــط لــاق ـت ـصــاد والـمــالـيــة
التابع لصندوق النقد الدولي،
أس ـ ــام ـ ــة ك ـ ـن ـ ـعـ ــان ،إن الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـخ ــاص الـمـحـلــي يـلـعــب دورا
فعاال في نمو االقتصاد.
ول ـ ـفـ ــت كـ ـنـ ـع ــان إلـ ـ ــى أن مــن
ضـ ـ ـم ـ ــن األ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف أن ي ـ ـكـ ــون
النظام الضريبي أحد إيــرادات
ن ـم ــو وتـ ـط ــور االقـ ـتـ ـص ــاد ،وأن
ي ـل ـعــب ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص دورا
ً
رئيسيا في ذلك النظام لتعزيز
اإليرادات الحكومية ،ويجب أن
يلعب القطاع الخاص دورا في
المساهمة بالنظام الضريبي،
ك ـم ــا ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة أن
تـعـتـمــد س ـبــا دي ـم ـقــراط ـيــة في
فرض الضرائب.
وأشار إلى أن إحداث التوازن
بين القطاعين العام والخاص
في إطار االقتصاد الكلي ،يعني
ال ـت ــوج ــه ن ـحــو االس ـت ـث ـم ــار في
البنية التحتية ورؤوس األموال.
ب ـ ـ ــدوره ،شـ ــدد أسـ ـت ــاذ إدارة
األعـ ـم ــال ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت،
نــايــف ال ـش ـمــري ،عـلــى ض ــرورة
إي ـ ـجـ ــاد بـ ــدائـ ــل ل ـت ـغ ـط ـيــة عـجــز
الموازنة خالل السنوات المقبلة.
وأوضح الشمري أن الكويت
فـيـهــا  8ق ـطــاعــات تـعـمــل تحت

«المصارف» :مستمرون
في دعم المؤتمر
أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ،ماجد
العجيل ،عن سعادته للنجاح المستمر لمؤتمر يورومني في
دوراته السنوية المتواصلة ،وحرص االتحاد على االستمرار
في دعم هذا المؤتمر بدورته الحالية ،والدورات المقبلة.
وقــد حــرص االتـحــاد على المشاركة فــي فعاليات مؤتمر
هذا العام ،أمس ،من خالل نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل
الماجد ،حيث أجرى مقابلة خاصة تطرق فيها إلى العديد
من التطورات االقتصادية والمصرفية ،وأكد قدرة البنوك على
دعم وتمويل رؤية «الكويت الجديدة» ،وحرصها على تدريب
الكوادر الوطنية ،وأشار إلى االستراتيجية الجديدة لالتحاد
خالل السنوات المقبلة ،وارتكازها على المبادرات االستباقية
للتعاون مع جميع الجهات.
كما شارك طارق محمود ،رئيس لجنة الرؤساء التنفيذيين
باالتحاد ونائب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي المتحد ،في
الجلسة الخاصة بالتكنولوجيا المالية.
ودعــا االتـحــاد د .نايف الشمري ،العميد المساعد لكلية
العلوم اإلداري ــة ،للمشاركة في جلسة خاصة عن االقتصاد
الكلي .كما شــارك اتـحــاد المصارف وبنك الكويت الوطني
والـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي فــي الـمـعــرض الـمـقــام عـلــى هامش
المؤتمر.
وأكــد العجيل استمرار االتحاد في دعــم تنظيم مثل هذه
الفعاليات التي تناقش القضايا المصرفية واالقتصادية،
بما يصب فــي مصلحة االقـتـصــاد الــوطـنــي ،ويــرســخ دعائم
عملية التنمية.

ً
فيصل الحمد متحدثا
م ـظ ـل ــة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،و3
قـ ـط ــاع ــات أخـ ـ ــرى ت ـع ـمــل تـحــت
مـظـلــة ال ـح ـكــومــة تـنـتــج  60في
ً
الـ ـمـ ـئ ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن ان ـخ ـف ــاض
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط يـ ــرفـ ــع أس ـه ــم
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ،إال أن ـ ــه لــن
ً
يتطور ما لم يكن منفتحا على
ال ـق ـط ــاع ــات األخ ـ ـ ــرى ،إذ يجب
أن ي ـك ــون ع ـلــى م ـس ـتــوى أعـلــى
من الحرفية والمهنية ليحدث
ذلك ،خصوصا أن هناك بعض
القطاعات التي يمكن أن يتطور

قال الرئيس التنفيذي لـبيت التمويل الكويتي ،مازن الناهض،
في مقابلة مع قناة العربية ،إن البنك تسلم تقارير شركتي كريدي
ســويــس وإت ــش اس بــي س ــي ،الـخــاصــة بــاالنــدمــاج بـيــن "بيتك"
و"األهلي المتحد".
وأضاف أن اإلدارات التنفيذية في البنكين تعمل حاليا على
تحديد السعر الـعــادل لــانــدمــاج .وذك ــر أنــه "سيتم رفــع القيمة
العادلة لمجلسي اإلدارة في البنكين للموافقة عليها".
ونفى الناهض أن يكون هناك أي دفع كاش لمساهمي "األهلي
المتحد" في عملية االندماج ،مؤكدا أن العملية ستكون تبادال
ألسهم فقط ،وفق المعادل الذي سيتم االتفاق عليه.
ولفت إلى أنه سيتم البدء بالفعل في عمليات الفحص النافي
للجهالة عند تأمين موافقة مجالس اإلدارة على العرض.

فيها الخاص دون ســواه وهي
محدودة.
وشدد على ضرورة أن يفهم
ع ــام ــة ال ـ ـنـ ــاس أن ال ـس ـي ــاس ــات
الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة آت ـ ـيـ ــة ال مـ ـح ــال ــة،
ً
خصوصا أن هناك الكثير من
ن ـم ــاذج ال ـض ــرائ ــب ال ـتــي يمكن
ً
ف ــرضـ ـه ــا ،م ـب ـي ـن ــا أن "ال ـق ـي ـمــة
المضافة" تعيد صورة اإليرادات
إل ــى الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب ،مما
يــوجــب اعـتـمــاد نـظــام ضريبي
م ـ ـس ـ ـتـ ــدام إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ل ــوائ ــح

وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات دقـ ـيـ ـق ــة ل ـل ـن ـظ ــام
الضريبي نفسه.
وتـ ـط ــرق إل ـ ــى وض ـ ــع الـبـنـيــة
التحتية للتعليم وسوق العمل،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن هـ ـن ــاك فـ ـج ــوة بـيــن
مخرجات التعليم والفرص في
سوق العمل ،الذي يستفيد أكثر
م ــن خــري ـجــي جــام ـعــة الـكــويــت
الــذيــن يــدرســون إدارة األعـمــال،
ً
م ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا ع ـ ـ ــن وض ـ ـ ـ ــع ب ـق ـي ــة
القطاعات ،مما يتطلب اصالح
ق ـطــاع الـتـعـلـيــم لينعكس أث ــره
على االقتصاد الكلي.
ومن جانبه ،قال مدير تحليل
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ف ـ ــي الزارد إلدارة األ صـ ـ ـ ــول،
فــادي السعيد ،إن نسبة كبيرة
م ــن اق ـت ـص ــاد ال ـك ــوي ــت تـعـتـمــد
عـلــى ال ـن ـفــط ،وال ـح ـكــومــة تــديــر
االقتصاد بنسبة  70في المئة،
الفتا الى ان ما يجعل االقتصاد
الكويتي مستداما هو سهولة
مواكبة اخـتــاف أسـعــار النفط
والـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط إليـ ـ ـج ـ ــاد ع ــوائ ــد
مستدامة.

مستويات الربحية المستدامة،
باإلضافة الى سالمة االجراءات
الـمـتـبـعــة وح ـص ــاف ــة الـ ـق ــرارات
والـ ـت ــوجـ ـه ــات ،م ــدع ــوم ــة بثقة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن،
والمصداقية التي يتمتع بها
"بيتك" عالميا.

جودة األصول والتنوع
وعن "بيتك -تركيا" ،وتأثير
انـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة فــي
تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،اش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه رغ ــم
االنـ ـخـ ـف ــاض ف ــي ق ـي ـمــة ال ـل ـيــرة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ف ـ ـ ــإن الـ ـبـ ـن ــك ي ـح ـقــق

م ـعــدالت نمو قــويــة ومستمرة
ع ـلــى ج ـم ـيــع األص ـ ـعـ ــدة ،حيث
يتمتع "بـيـتــك -تــركـيــا" بجودة
أص ـ ــول عــال ـيــة بـفـضــل الـتـنــوع
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي فـ ـ ـ ــي م ـح ـف ـظ ــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــل ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث تـ ـسـ ـم ــح
القطاعات االقتصادية في تركيا
للبنك بأن ينوع في المجاالت
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ال ـتــي ي ـمــول فـيـهــا ،وعـلـيــه فــإن
المحفظة التمويلية في تركيا
تتمتع بــو ضــع جيد ومستقر،
وتـتـنــوع ،بشكل م ـت ــوازن ،بين
ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــركـ ـي ــة والـ ـعـ ـم ــات
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ،م ـمــا

يساعد في بناء حائط صد أمام
تأثيرات تقلبات العملة.
ول ـفــت إل ــى ان نـتــائــج الــربــع
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث س ـ ـت ـ ـكـ ــون قـ ـ ــويـ ـ ــة ،اذ
ينحصر تــأثـيــر "بـيـتــك-تــركـيــا"
على انخفاض نسبة مساهمته
في اجمالي االرباح للمجموعة،
بينما تحافظ مجموعة "بيتك"
على مستويات ربحية مستقرة
وقوية.

القطامي :دور القطاع الخاص مهم
في تنفيذ مشاريع التنمية
أكـ ـ ـ ــدت عـ ـض ــو غـ ــرفـ ــة تـ ـج ــارة
وصناعة الكويت وفاء القطامي،
أهـ ـمـ ـي ــة دور الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ـيــة
المحلية ،مـشــددة على ضــرورة
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى "دع ـ ـ ــم ح ـكــومــي
أك ـب ــر" ،لـلـمـشــاركــة بـشـكــل أوســع
في الحياة االقتصادية المحلية.
وقالت القطامي لـ"كونا" ،على
ه ــام ــش مـشــاركـتـهــا ف ــي الـ ــدورة
العاشرة لمؤتمر "يــورومــونــي -
الكويت  ،"2018إن المستثمرين
األجانب باتوا يعتبرون السوق
ال ـكــوي ـتــي واالق ـت ـص ــاد الـمـحـلــي
سوقا واعدا وجاذبا في آن واحد،
ما ُيعد مؤشرا قويا ومهما في
أي من اقتصادات العالم.
وأوضـحــت أن ترقية بورصة
الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى م ـك ــان ــة األس ـ ـ ــواق
الناشئة انعكست إ يـجــا بــا على
ثـ ـق ــة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن األجـ ــانـ ــب
بالوضع االقـتـصــادي الكويتي،
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ــدا جـ ـلـ ـي ــا مـ ـ ــن خـ ــال
الزيادة الكبيرة في حجم وقيمة
الـتــداوالت التي شهدتها جلسة
بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـخ ـم ـي ــس
الماضي ،وحققت رقما قياسيا

وفاء القطامي
ب ـل ــغ  167م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار (551
مليون دوالر).
وأشارت إلى أن غرفة التجارة
ع ـم ـلــت ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـمــاض ـيــة
عـ ـل ــى تـ ـس ــوي ــق خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،لجلب
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ل ــدخ ــول
السوق الكويتي ،لالستثمار في
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـع ـمــاقــة ال ـمــدرجــة
ف ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ،بـ ـه ــدف
االستفادة من الخبرات الكبيرة

ل ـهــذه ال ـشــركــات ،فـضــا عــن نقل
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـت ـطــورة الـتــي
تمتلكها إلى السوق المحلي.
وأكدت أهمية هذه المؤتمرات
في إتاحة الفرصة لتبادل األفكار
واآلراء حول الفرص االستثمارية
فــي ال ـكــويــت ،خـصــوصــا مــا بين
الـ ـبـ ـن ــوك وال ـ ـشـ ــركـ ــات األج ـن ـب ـيــة
ال ـك ـب ـي ــرة والـ ـعـ ـم ــاق ــة ،وم ـعــرفــة
ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة الـمـتــاحــة
لجميع األطراف.

«ليماك» :مشروع المطار الجديد الثالث من نوعه في الكويت

جانب من جلسات المؤتمر
ق ــال ــت م ــدي ــرة ت ـمــويــل ال ـم ـشــاريــع ف ــي شــركــة
ليماك ،إيبرونوك يلدز ،إن مشروع مطار الكويت
الجديد الذي تنفذه الشركة حاليا ُيعد الثالث
م ــن نــوعــه ف ــي ال ـك ــوي ــت ،و"ل ــدي ـن ــا أك ـثــر م ــن 15
مشروعا سننفذها في المستقبل".
مؤسسة "،"East chain co
من ناحيتها ،قالت
َ
أن ــوار الـمـحــامـيــد ،إن تطبيقي "فـنـتــك" و"بـلــوك
تشين" ليسا ثورة في المجال التقني ،بل عملية
تطور مستمر ،نتيجة التحوالت التكنولوجيا
ً
الكبيرة التي نراها يوما بعد يوم.
وأضافت أنه يمكن توظيف "بلوك تشين" في
أي مـجــال مــن مـجــاالت الحياة لالستفادة منه

بالطريقة المثلى ،مؤكدة أن "ثقافة التطور في
الكويت دائمة ومستمرة ،ويجب أن نشجعها،
إذ إن هناك مؤسسات لتعليم التشفير وتعليم
التكنولوجيا و(البلوك تشين) ،وعلينا أن نثقف
الناس حول كيفية استخدامها".
وأو ض ـحــت أن "تقنية ا لـبـلــوك تشين لــم يتم
تـطـبـيـقـهــا ف ــي ا ل ـك ــو ي ــت ح ـتــى اآلن ،إذ ال ت ــزال
بصدد البحث والتطوير ،وال بــد مــن التواصل
مع مؤسسات عالمية ،لمراعاة ثقافة الكويت
لدى تطبيقها".
وأش ــارت إلــى أنــه "يمكن االسـتـفــادة مــن هذه
ال ـت ـق ـن ـيــات ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي وال ــرع ــاي ــة

الصحية والتعليم ،ما سنعكس إيجابيا على
حـيــاتـنــا الـيــومـيــة ،وع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال يمكن
اال سـتـفــادة مــن هــذه التقنيات لتطوير الطاقة
الشمسية ،التي تعد ثــروة كبيرة في الكويت،
إذ سيكون سهل التطبيق وأقل كلفة من غيره".
بدوره ،قال نائب أول الرئيس التنفيذي في
البنك األهلي المتحد ،طارق محمود ،إن "تطور
تقنيات ا لـبـلــوك تشين وفتنك سـنــرى نتائجه
خ ــال  10إل ــى  15ع ــام ــا" ،مــؤكــدا أن "الـمـتـحــد"
يشجع التعامالت الرقمية ،ويستثمر الكثير
في التكنولوجيا والعمليات ،الفتا إلى أهمية
هــذه التقنيات فــي حـفــظ الـبـيــانــات الـمــوجــودة

بــا لـخــوادم والحواسيب واستعادتها فــي حال
فقدها.
ب ــدوره ــا ،قــالــت م ـســاعــدة ال ـمــديــر ال ـع ــام في
الـبـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ،يــاسـمـيــن س ــام ــة ،إن
الـتـعــاون بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخــاص مهم
ً
جدا ،ألنه يخلق قيمة مضافة ،ويحقق التكامل
بين الجانبين.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن "ال ـك ــوي ــت سـتـنـفــذ م ـشــاريــع
ضخمة ،وا لـبـنــك مهتم بالمشاركة فــي تمويل
ه ــذه ال ـم ـش ــاري ــع" ،م ــؤك ــدة أن ال ـم ـشــاريــع الـتــي
ت ـن ـخ ــرط ف ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ت ـع ـطــي أم ــان ــا أك ـبــر
للممولين.

اقتصاد
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يوروموني الكويت يناقش أوضاع القطاع المصرفي وبيئة االستثمار والشراكة بين «العام والخاص»

ً
البحر :النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد جدا
وجاهز المتصاص أي صدمات اقتصادية

• «النهج االستباقي للبنك المركزي منح البنوك أفضلية بين دول العالم في تطبيق معايير بازل »3
• «رسملة البنوك ضمن مستويات مريحة وأعلى بكثير مما تتطلبه المعايير الدولية»

عصام الصقر وصالح الفليج

شيخة البحر متحدثة في المؤتمر

قالت البحر إن الحكومات في
جميع أنحاء العالم بدأت باتخاذ
إجراءات مختلفة لتهدئة
األسواق واستعادة الثقة في
صناعاتها المالية ،وذلك في
ردها على األزمة بشكل عام.

متفائلون
بسرعة تنفيذ
المشاريع
التنموية في
القطاعات
الحيوية كافة

خرجنا من
تحديات
السنوات
الماضية أكثر
صالبة وفي
موقع أفضل
للمستقبل

مستقبل
القطاع
المصرفي
يكمن في
التكنولوجيا...
واالبتكار هو
محرك النمو
الحقيقي
للمصارف

قــالــت نائبة الرئيس التنفيذي
في مجموعة بنك الكويت الوطني
شيخة البحر "إن مستقبل العمل
المصرفي في الكويت ،ينظر إليه
ب ـع ـيــن الـ ـتـ ـف ــاؤل ،الس ـي ـم ــا أن ه ــذا
ال ـق ـطــاع مـهـيــأ ل ــدخ ــول دورة عمل
إيجابية تزخر بالكثير من الفرص".
وف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــي أل ـق ـت ـهــا
خـ ــال مــؤت ـمــر ي ــوروم ــون ــي ،ال ــذي
عـقــد أم ــس ،أك ــدت الـبـحــر أن رؤيــة
ال ـك ــوي ــت  ،2035وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
التي تشهدها الخدمات المصرفية
مــن شأنهما أن تخلقا الكثير من
الفرص المستقبلية لقطاع البنوك
في الكويت.
وأض ــاف ــت أن ــه عـلــى م ــدى العقد
ال ـمــاضــي ،ت ـغـ َّـيــرت طـبـيـعــة العمل
المصرفي بشكل كبير فــي جميع
أنحاء العالم ،إذ شهدت الصناعة
ً
ً
المصرفية انـكـمــاشــا وتــدخــا من
الحكومات ،في حين اختفت بعض
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ـمــاقــة.
وش ـه ــدت أي ـضــا عـمـلـيــات انــدمــاج
وبيع لألصول وحاالت إفالس.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه وع ـل ــى غ ــرار
م ــا ح ــدث ف ــي األسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة،
مـ َّـرت المنطقة بموجات متشابهة
مــن التغييرات ،وإن لــم تكن بحدة
الـظــروف االقتصادية ذاتـهــا ،التي
ً
ض ــرب ــت األس ـ ـ ــواق األكـ ـث ــر تـ ـط ــورا،
لكنها نالت نصيبا من االضطرابات
االقتصادية والجيوسياسية.
وأوضحت أن المنطقة واجهت
تداعيات طويلة األمد من األضرار
الـتــي لحقت بــاالقـتـصــادات األكـثــر
ً
تطورا ،وكذلك تقلبات واختالالت
األسواق الناشئة ،مشيرة إلى مرور
المنطقة بـتـحـ ٍـد إقـلـيـمــي ق ــوي ،أال
وهو الربيع العربي.
وأكدت أن جميع التحديات التي
مــرت بها المنطقة يمكن أن تؤدي
بسهولة إلــى انـهـيــار االقـتـصــادات
واألن ـظ ـمــة الـمـصــرفـيــة مـعـهــا ،لكن
صمدت األنظمة المصرفية بشكل
جـيــد ج ــدا ،مـشـيــرة إل ــى أن النظام
ال ـم ـصــرفــي ف ــي ال ـكــويــت اسـتـطــاع
أن يخرج مــن تلك التحديات أكثر
ص ــاب ــة وبـ ـم ــوق ــع أفـ ـض ــل بـكـثـيــر
للمستقبل.
وب ـي ـن ــت ال ـب ـح ــر أنـ ــه ق ـب ــل عـشــر
ً
سنوات ،وتحديدا في  15سبتمبر
َّ ،2008
قدم بنك ليمان براذرز طلب
إفالس هو األكبر في التاريخ ،تبع
ذل ــك ان ـه ـيــار عــال ـمــي ف ــي األسـ ــواق
المالية ومــوجــة مــن التعثرات في
أكبر المؤسسات المالية في العالم،
والتي كانت بمثابة البداية الرسمية
لألزمة المالية العالمية.
وأشــارت إلى أنه على الرغم من
أن التكامل بين األنظمة المالية ،في
معظم دول منطقة الشرق األوسط
وش ـ ـمـ ــال إف ــري ـق ـي ــا وال ـم ــؤس ـس ــات
ً
المالية العالمية ،كان محدودا ،فإن
ً
تأثير األزمة كان حتميا ،إذ تراوحت
تداعيات األزمة من ركود اقتصادي
ع ــالـ ـم ــي إل ـ ـ ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض أسـ ـع ــار
ً
األصول ،وصوال إلى تراجع أسعار
الـنـفــط وش ــح الـسـيــولــة الـعــالـمـيــة،
موضحة أن كل هذا أدى إلى تأثير
ال ـع ــدوى ال ـتــي شـهــدتـهــا أســواقـنــا
اإلقليمية ،على الرغم من االنكشاف
المباشر المحدود جدا على ديون
الرهن العقاري األميركي ،التي كانت
السبب الرئيسي في األزمة المالية
العالمية.
وأكـ ــدت الـبـحــر أن دول مجلس
التعاون الخليجي لم تكن بمنأى
عـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــة ،إذ أص ـب ـح ــت جـ ــودة
األصول مشكوكا فيها جدا ،بينما

بــاتــت احـتـيــاجــات إع ــادة التمويل
أكثر صعوبة ،وبــدأ نمو االئتمان
يـتـبــاطــأ .كــل مــا سـبــق نـتـجــت عنه
م ـشــاكــل ف ــي ق ـط ــاع ــات اق ـت ـصــاديــة
مختلفة ،على سبيل المثال :تدهور
سوق العقار ،بينما تعثرت بعض
ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـك ـب ــرى ،وانـ ـه ــارت
شـ ــركـ ــات اس ـت ـث ـم ــار مـ ـع ــروف ــة فــي
الكويت.
وأوضـحــت أنــه ،خــال السنوات
القليلة التي سبقت األزم ــة ،سجل
ً
ً
االئتمان في الكويت نموا مرتفعا
ً
نسبيا ،مع وجود تركز في قطاعات
الـعـقــار ،وش ــراء األس ـهــم ،وشــركــات
االستثمار(نحو  %50من إجمالي
قــروض القطاع عام  ،)2009وكلها
تضررت بشدة من األزمة .ونتيجة
لــذلــك ،ت ـعــرض ال ـق ـطــاع المصرفي
للضغط ،مع تدهور جودة األصول
(بلغت نسبة القروض المتعثرة من
إجمالي القروض ذروتها في عام
 2011حين بلغت  ،)%11.5مما أدى
إلى فجوة مخصصات مع انخفاض
نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى
نحو  %60في عام  2009مقارنة بـ
 %87ما قبل األزمة.
وأشارت إلى أنه قبل أن تتعافى
االقـ ـتـ ـص ــادات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـن ـظــم
المصرفية من آثــار األزمــة المالية،
بــاغ ـتــت الـمـنـطـقــة أحـ ـ ــداث أخـ ــرى،
تمثلت فيما يدعى "الربيع العربي"،
فـفــي مـعـظــم ب ـلــدان الـمـنـطـقــة ،عــدم
االسـ ـتـ ـق ــرار ال م ـفــر م ـن ــه ،م ـمــا زاد
ال ـض ـغــوط عـلــى األن ـظ ـمــة الـمــالـيــة.
وب ـنــاء عـلـيــه ،شـهــدت اقـتـصــاديــات
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة مـ ــوجـ ــة م ـ ــن ت ـخ ـف ـيــض
ت ـص ـن ـي ـفــات ـهــا ،ن ـت ـي ـجــة لـلـمـخــاطــر
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ال ـم ـت ـنــام ـيــة ومــا
صـ َ
ـاحـ َـب ـهــا م ــن ع ــدم الـيـقـيــن حــول
سالمتها.
وقالت البحر إن الحكومات في
جميع أنحاء العالم بــدأت باتخاذ
إجــراءات مختلفة لتهدئة األسواق
واس ـت ـع ــادة الـثـقــة ف ــي صناعاتها
المالية ،وذلك في ردها على األزمة
بشكل عام.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ح ـك ــوم ــات َّدول
مجلس التعاون الخليجي تدخلت
ع ـلــى الـ ـف ــور ،وبـ ـق ــوة ،ل ـط ــرح حــزم
ال ـت ـح ـف ـي ــز الـ ـم ــال ــي مـ ــن أجـ ـ ــل رف ــع
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي
وتخفيف أثر الركود العالمي.
كما أجرت الحكومات الخليجية
العديد من التدخالت ،إما من خالل
ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح أو م ــن خــال
مـ ـم ــارس ــات الـ ـس ــوق الـ ـت ــي ت ـهــدف
جميعها إل ــى اس ـت ـعــادة الـثـقــة في
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ـم ـح ـل ـيــة وإرس ـ ــاء
االستقرار في النظم المالية.

جانب من كلمة شيخة البحر

األكثر سالمة بالمنطقة
أكـ ــدت ال ـب ـحــر أن ال ـن ـظــام ال ـم ـصــرفــي في
الكويت هو األكثر سالمة في المنطقة ،فهو
ً
في وضع جيد جدا يؤهله للنمو المستقبلي
وجاهز المتصاص أي صدمات اقتصادية،
الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن األرقـ ـ ـ ـ ــام ت ــؤك ــد أن ال ـن ـظ ــام
الـمـصــرفــي ال ـيــوم فــي وض ــع أفـضــل بكثير،
مقارنة بسالمة القطاع قبل األزمة.
وق ــال ــت :م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،تـعـتـبــر ج ــودة
ً
األصـ ـ ــول ح ــال ـي ــا ف ــي أف ـض ــل ح ــاالت ـه ــا ،إلــى
جانب انخفاض نسبة الـقــروض المتعثرة

نهج استباقي
وفي الكويت ،أصدرت الحكومة
ً
ً
على الـفــور قــانــونــا جــديــدا يضمن
الودائع المصرفية .وفي عام ،2009
تــم طــرح قــانــون االسـتـقــرار المالي
ً
الذي منح النظام المصرفي مزيدا
مــن االس ـت ـقــرار ،وب ــدأ فــي معالجة
السالمة المالية العامة للنظام.
وأكدت أن بنك الكويت المركزي
ً
ً
ات ـخ ــذ م ـن ـه ـجــا اس ـت ـب ــاق ـي ــا ،خ ــال
ً
تلك السنوات الصعبة ،إق ــرارا منه
بالمخاطر التي ظهرت في القطاع
ن ـت ـي ـجــة ل ــان ـك ـش ــاف ــات ال ـس ــاب ـق ــة،
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى أص ـ ـعـ ــدة م ـت ـع ــددة
السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة مـ ـص ــداقـ ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــام
المصرفي ،كما اعتمد بنك الكويت
ً
ً
ً
المركزي منهجا متوازنا وتدريجيا
فــي تنفيذ الـلــوائــح الـمــالـيــة .وذلــك
بـهــدف زيـ ــادة مــرونــة الـنـظــام دون
ت ـ ـعـ ــرض الـ ـتـ ـع ــاف ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
لمخاطر.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ـ ــه طـ ـ ــوال مــرحـلــة
ال ـت ـع ــاف ــي أدى ال ـن ـه ــج الـ ُـم ـحــافــظ
لـبـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي المتعلق
بــال ـم ـخ ـص ـصــات ،م ــن ح ـيــث إلـ ــزام
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــوك ب ـ ـح ـ ـجـ ــز مـ ـخـ ـصـ ـص ــات
احتياطية عــامــة وم ـحــددة عالية،
وت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن تـ ـغـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض
ً
الـمـتـعـثــرة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه ،خــال
الفترة الــاحـقــة ،أصبحت الكويت
مــن بـيــن أوائـ ــل الـ ــدول ال ـتــي تبنت
معايير بازل  ،3والتي دفعت جميع
البنوك إلى تعزيز مراكز رأسمالها،
ّ
مصدات رأس مالية
في ظل وجود
قوية جدا ،والتركيز على رأس المال
األساسي.

ركيزة التنمية
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـب ـحــر أن ال ـق ـطــاع

لمستوى قياسي يقترب من  %1.9وتغطية
قياسية لخسائر القروض عند نحو ،%230
بينما تعد رسملة البنوك ضمن مستويات
ً
مــري ـحــة ج ـ ــدا وأعـ ـل ــى بـكـثـيــر م ـمــا تتطلبه
ً
المعايير الــدولـيــة ،وغــالـبــا مــدفــوعــة بــرأس
المال األساسي.
وأشـ ــارت الـبـحــر إل ــى أن ــه ،وع ـلــى صعيد
حوكمة الشركات ،وعمليات إدارة المخاطر،
ومستويات السيولة ،والـتــركــزات ،ونوعية
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي؛ يمكن

نظامنا
المصرفي على
قدم المساواة
مع األسواق
ً
األكثر تطورا
في سالمة
الممارسات
المصرفية

القول إنها تحسنت بشكل ملحوظ على مر
السنين ،مما جعل النظام المصرفي الكويتي
ً
على قدم المساواة مع األسواق األكثر تطورا
بالنسبة لسالمة ا لـمـمــار ســات المصرفية،
ا لـتــي خضعت بشكل منتظم خ ــال الفترة
األخ ـيــرة إل ــى رقــابــة وتــوثـيــق أط ــراف ثالثة
خارجية ،واألهــم من ذلك أنها انعكست في
النظرة المستقبلية والتصنيفات االئتمانية
للنظام المصرفي.

ال ـم ـص ــرف ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت سـيـكــون
لــه دور رئيسي فــي دعــم الحكومة
وتنفيذ ركائز خطة التنمية ،مشيرة
إلى أن هناك تفاؤال كبيرا يعبر عنه
الـعـنــوان الرئيسي لخطة التنمية
في الكويت ،والــذي يصفها بأنها
"نهج موحد نحو مستقبل مزدهر
ومستدام".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
الــوطـنـيــة تـنـبــع مــن رؤي ــة صاحب
السمو أمير البالد للكويت الجديدة
بحلول عام  ،2035وتتمحور الخطة
حول سبع ركائز أساسية تستهدف
تحويل الكويت إلــى مركز إقليمي
وم ــال ــي وت ـ ـجـ ــاري وث ـق ــاف ــي رائـ ــد،
بحلول عام .2035
وأك ـ ــدت أن ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
شـ ـ ـه ـ ــدت طـ ـ ـف ـ ــرة م ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــة ف ــي
ال ـن ـشــاط الـمـتـعـلــق بــالـمـنــاقـصــات
وترسية المشاريع كجزء من خطة
تستهدف تحديث البنية التحتية
فــي الكويت ،وهــو مــا ينطبق على
جميع القطاعات ،مما يؤكد التزام
الحكومة بخطة التنمية ،وتتنوع
ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي ي ـجــري تنفيذها
ً
حاليا ،والتي تتضمن قطاع النفط
ب ـكــل م ــراح ـل ــه ،وال ـن ـق ــل ،والــرعــايــة
الصحية ،واإلسكان والمرافق ،وهو
ً
ما سيلعب دورا في تحسين نشاط
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وال ـح ـف ــاظ على
التنوع االقتصادي.
وأشارت إلى أن إجمالي ترسيات
ً
المشاريع وتنفيذها سيظل محركا
ً
رئيسيا للنمو غير النفطي ،خالل
السنوات القليلة المقبلة ،مضيفة
أن عـمـلـيــات تــرسـيــة الـمـشــروعــات
في عام  2018حافظت على وتيرة
ث ــاب ـت ــة ،ومـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـ ــزداد
خــال الفترة الــاحـقــة ،كما يتوقع
ظهور استثمارات كبيرة السيما
في قطاعي النقل والبناء .وتشمل
الخطط الرئيسية تطوير مشاريع

اإلسكان الضخمة ،وتوسعة المطار،
ومشاريع المطار الجديد ،باإلضافة
إل ــى م ـش ــروع ــات الـبـنـيــة التحتية
التي تشمل أعمال طرق والجسور
ذات نطاق واسع ،ومن المتوقع أن
يستمر مستوى هذا النشاط ،معربة
عن تفاؤلها الكبير بسرعة تنفيذ
المشاريع.
وأوضحت أن القطاع المصرفي
سـ ـيـ ـك ــون ل ـ ــه دور مـ ـه ــم ف ـ ــي دع ــم
وتطوير البنية التحتية في الكويت
على الـمــدى البعيد .ويترافق هذا
ال ــدور مــع الكثير مــن الـفــرص التي
لــن تنحصر فقط فــي تمويل هذه
المشاريع ،بل تتعداها إلى تقديم
خــدمــات مـصــرفـيــة متكاملة لدعم
ً
ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود ،بـ ـ ـ ــدءا مـ ــن ن ـشــاط
اإلقـ ـ ــراض األس ــاس ــي وال ـت ـعــامــات
ً
ً
البنكية األكثر تعقيدا ،وصوال إلى
االستشارات والتسهيالت التجارية،
وأس ـ ـ ـ ــواق رأس ال ـ ـمـ ــال واألع ـ ـمـ ــال
المصرفية األخرى.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر إن الـ ـف ــرص ــة
المتاحة أمــام البنوك الكويتية ال
تنحصر بارتفاع مستوى النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي ،إذ تـسـتـقـطــب خطة
ً
التنمية ،بالنظر إلى حجمها عددا
ً
ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة
والـ ـش ــرك ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة
ً
ً
المؤهلة تــأهـيــا عــالـيــا ،وه ــذا من
ش ــأن ــه أن ي ـح ـس ــن مـ ــن ال ـص ـنــاعــة
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ــال
نقل أفـضــل الـمـمــارســات ومعايير
الصناعة العالية إليها.

تكنولوجيا المصارف
وأكدت البحر أن مستقبل القطاع
المصرفي يكمن في التكنولوجيا،
وك ــي تـهـيــئ ال ـب ـنــوك نـفـسـهــا لـهــذا
الـ ــواقـ ــع الـ ـج ــدي ــد ،ف ــإن ـه ــا بـحــاجــة
إلـ ــى اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ب ـن ــاء مـنـصــات
تكنولوجيا المعلومات واالستثمار
في الواجهة األمامية للتكنولوجيا،
أي الخدمات التي يراها العميل.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
باتت تسيطر على عالم الخدمات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،وت ـس ـه ــم ف ــي ت ـحــول
خـ ـ ــدمـ ـ ــاتـ ـ ــه .ول ـ ـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــد ال ــرقـ ـمـ ـن ــة
ً
ً
موضوعا مثيرا فحسب للمديرين
التنفيذيين ،بل تحولت إلى مجال
يتطلب مصادر كبيرة من الموارد
المالية والبشرية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ،وف ـ ــي ظــل
ال ــوتـ ـي ــرة ال ـم ـت ـغ ـي ــرة وال ـس ــري ـع ــة،
ً
سـ ـتـ ـق ــود الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ق ــري ـب ــا
ك ـ ــل ش ـ ــيء ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وش ـ ـهـ ــدنـ ــا بــال ـف ـعــل
تطورات مهمة في السنوات األخيرة
كـ ــان يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا مستحيلة
الحدوث قبل عشر سنوات.
وق ــال ــت إن ـ ــه خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات

األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة صـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدت شـ ـ ــركـ ـ ــات
التكنولوجيا المالية (،)Fintech
ن ـت ـي ـجــة ل ـل ـط ـلــب ال ـم ـت ــزاي ــد عـلــى
الـخــدمــات الـمــالـيــة الـقــائـمــة على
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،وهـ ـ ــذا االتـ ـج ــاه
ل ــن يـتـبــاطــأ ف ــي ال ــوق ــت ال ـقــريــب،
ب ـي ـن ـمــا س ـي ــؤث ــر م ــا بـ ــات ي ـعــرف
ب ــالـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـمـ ــزعـ ــزعـ ــة
( )Disruptive Technologyعلى
الـقـطــاع الـمــالــي بنفس الطريقة
الـ ـت ــي أثـ ـ ــرت ب ـه ــا ف ــي ص ـنــاعــات
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـحـ ــاالت
األخرى َّ
حولتها بشكل كامل.
وأكـ ـ ــدت أن ش ــرك ــات م ـثــل أبــل
وأمـ ـ ــازون ونـتـفـلـكــس ويــوتـيــوب
وف ـي ـس ـب ــوك وغـ ـي ــره ــا أدت إل ــى
ت ـحــول كــامــل فــي صـنــاعــات مثل
االتـصــاالت والتجزئة والترفيه،
تبع ذلــك سـقــوط ق ــادة الصناعة
الـ ــذيـ ــن ف ـش ـل ــوا فـ ــي ال ـت ــأق ـل ــم مــع
المتغيرات في السوق ،والصناعة
المصرفية ليست بمعزل عن هذا
التحول.
وأوضـحــت البحر أن التحول
الرقمي للخدمات المصرفية ،مع
تزايد انتشار الهواتف المحمولة
واسـتـخــدام اإلنـتــرنــت ،سيصبح
ً
أمرا ال مفر منه ،وسيكون االبتكار
هـ ــو الـ ـمـ ـح ــرك ل ـل ـن ـمــو بــالـنـسـبــة
ً
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــارف الحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ،الس ـي ـم ــا
ف ــي مـنـطـقـتـنــا ،ح ـيــث الـتــركـيـبــة
ً
جدا ُ
وملمة جدا
السكانية شابة
بالتكنولوجيا.
وب ـي ـنــت أنـ ــه ف ــي ع ــال ــم ال ـيــوم
نعيش بالفعل في عصر اإلنترنت
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ع ـبــر
الهاتف المحمول ،والمعامالت
البنكية بدون اللمس ،والمحافظ
الرقمية ،والعمالت االفتراضية،
ً
فـضــا عــن غـيــرهــا مــن التقنيات
األخ ــرى التي ال تــزال فــي مرحلة
الـ ـتـ ـط ــوي ــر .ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،م ــازال ــت
ت ـش ـه ــد ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا قـ ـف ــزات
ً ً
كبيرة ،وقريبا جدا سيتعين على
المنصات المصرفية استيعاب
الذكاء االصطناعي والروبوتات
كمعيار مشترك لكل من العمليات
المصرفية وتعامالت العمالء.
وقالت البحر "في الوقت الذي
تـثـيــر الـتـكـنــولــوجـيــا واالب ـت ـك ــار
ً
فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي اهتماما
ً
م ـت ــزاي ــدا ،الب ــد م ــن اإلش ـ ــارة إلــى
وج ـ ـ ــود خ ـط ــر م ـت ـن ــام وم ـت ــزاي ــد
فــي أن ـحــاء الـعــالــم مــن الهجمات
السيبرانية ،وقرصنة البيانات
والتالعب ،باإلضافة إلى االحتيال
في المعامالت .هــذه االتجاهات
ً
تشكل ضغوطا علينا كمديرين
تنفيذيين في البنوك ،ليس فقط
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
ً
والــرقـمـنــة ،ولـكــن أيـضــا للتركيز
ب ـش ـك ــل م ـم ــاث ــل ع ـل ــى ال ـم ـخــاطــر
المرتبطة بهذا االتجاه الناشئ".
واختتمت البحر كلمتها أمام
ال ـمــؤت ـمــر ب ــال ـق ــول" :إن الـخـطــط
المستقبلية ال قيمة لـهــا ،إذا لم
يكن لدينا رأس مال بشري قادر
على تنفيذها واالستمرار بها"،
مشيرة إلى أن رأس المال البشري
هــو مــن بـيــن الــركــائــز األســاسـيــة
في خطة التنمية ،وستظل هناك
حــاجــة إل ــى مــواصـلــة رف ــع كـفــاءة
وت ـح ـس ـي ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـي ـمــي،
ل ـت ـخ ــري ــج كـ ـ ـ ــوادر أفـ ـض ــل ت ـكــون
ً
ً
مؤهلة تأهيال عاليا ،وأكثر قدرة
ع ـل ــى ال ـم ـن ــاف ـس ــة ،م ــع مـجـمــوعــة
ً
المهارات المطلوبة للمضي قدما
في رسم مستقبل مضيء لبلدنا
الحبيب الكويت".
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«المقاصة» :توقيع عقد « »CCPيؤكد جاهزيتنا للتعامل
مع متطلبات تطوير السوق
أكدت "المقاصة" أن إطالق
منظومة الطرف المقابل
المركزي ( )CCPخطوة مهمة
في إطار عملية تطوير السوق
التي ستؤدي الى تقليل مخاطر
التقاص والتسوية.

«المقاصة» تولي
أهمية كبرى لتطوير
الكوادر الوطنية
من خالل االستثمار
ً
في تأهيلهم عمليا
ً
وإداريا

أقـ ـ ــامـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للمقاصة بمقرها أمس األول حفل
توقيع مــع شــركــة تــاتــا للخدمات
االس ـت ـشــاريــة ( )TCSال ـتــي تعتبر
إحدى أكبر الشركات المتخصصة
ف ــي ال ـعــالــم ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
الفنية والرقمية فــي أكثر مــن 46
دولة حول العالم.
وي ـهــدف الـتــوقـيــع إل ــى تــزويــد
«ا لـمـقــا صــة» بالمتطلبات الفنية
الخاصة بأنظمة الطرف المقابل
الـمــركــزي ( ،)CCPويعتبر خطوة
استراتيجية مهمة تؤكد جاهزية
«المقاصة» للتعامل مع متطلبات
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـم ـق ـب ـل ــة مـ ــن ت ـطــويــر
السوق.
ّ
وكرمت «المقاصة» شركة «تاتا»
نظير تقديمها ا لـخــد مــات الفنية
والتشغيلية للشركة فترة تفوق
 15عاما.
وأكـ ــدت "ال ـم ـقــاصــة" أن إط ــاق
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرف ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل
الـ ـم ــرك ــزي ( )CCPخـ ـط ــوة مـهـمــة
فــي إط ــار عملية تـطــويــر الـســوق
التي ستؤدي الــى تقليل مخاطر
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاص وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة ،وت ـض ــع
سوق المال الكويتي في مصاف
االس ــواق العالمية المتطورة في
هذا المجال.
وأش ــادت بالتعاون الملموس
الذي تجده من البنك المركزي في
ا ط ــار سعيها لتطبيق منظومة
ال ـ ـطـ ــرف ال ـم ـق ــاب ــل الـ ـم ــرك ــزي مــن

ممثلو المقاصة و«»TCS
خ ــال الـعـمــل عـلــى وض ــع اإلط ــار
الـ ـفـ ـن ــي الـ ـمـ ـن ــاس ــب لـ ـه ــا ،والـ ـ ــذي
ً
يواكب المعايير المطبقة عالميا
فيما يخص ا لـتـســو يــات النقدية
ألسواق المال.
وشددت على التزامها بالخطة
االستراتيجية التي وضعتها في
ّ
الرئيسية
عام  ،2016ومن أهدافها
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق اف ـ ـض ـ ــل ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات
ال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــي أن ـظ ـم ــة ال ـت ـق ــاص
والتسوية والحفظ المركزي داخل
الـكــويــت ،الـتــي مــن شأنها ارتـقــاء
سوق المال الكويتي الى مصاف
األس ـ ــواق الـنــاشـئــة ال ــذي نجحت

«أرامكو» :االكتتاب «مؤجل» لما بعد
االستحواذ على «سابك»
أ عـلــن ا لــر ئـيــس التنفيذي لشركة "أرا مـكــو"
أمين الناصر ،أن االستحواذ المرتقب على
ح ـصــة أغ ـل ـب ـيــة ف ــي "س ــاب ــك" ،ي ــدع ــم مـســاعــي
"أرام ـ ـكـ ــو" ل ـت ـنــويــع أن ـش ـط ـت ـهــا ،واالس ـت ـف ــادة
مــن الـمـكــاســب االق ـت ـصــاديــة لـتـكــامــل أنـشـطــة
الشركتين.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث ل ـص ـح ـي ـف ــة
" ،"Financial Timesإن المفاوضات ال تزال
في مرحلة مبكرة ،ولم تتم مناقشة األسعار،
ً
م ـض ـي ـفــا أن االسـ ـتـ ـح ــواذ س ـي ـس ـمــح لـلـشــركــة
ب ــال ـت ــوس ــع ف ــي أن ـش ـط ــة ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات،
وال ـع ـم ــل ع ـلــى خ ـفــض مـ ـع ــدالت االن ـب ـعــاثــات
المسببة لالحتباس الحراري.
من جهة أخرى ،أكد الناصر أن خطة طرح
ح ـصــة أق ـل ـيــة ف ــي أرامـ ـك ــو لــاك ـت ـتــاب ال ت ــزال
قائمة وإن تم تأجيلها لما بعد االستحواذ
على "سابك".
وتخطط "أرامكو" لالستحواذ على حصة
 70%في سابك ،والمتوقع أن يضخ  70مليار
دوالر في صندوق االستثمارات العامة.
وكانت شركة أرا مـكــو السعودية قد قالت
ف ــي  13س ـب ـت ـم ـبــر ا ل ـ ـجـ ــاري ،إن م ــا ت ــداو ل ـت ــه

و ســا ئــل اإل ع ــام بـخـصــوص تفاصيل صفقة
االستحواذ المحتملة على حصة في شركة
"سابك" هو مجرد تكهنات.
ً
جــاء ت هذه التصريحات حينها ردا على
مــا ص ــدر فــي تـقــر يــر صـحـيـفــة "وول ستريت
ج ــورن ــال" ،ت ـت ـحــدث ف ـيــه ب ـن ــاء ع ـلــى م ـصــادر
ع ــن رأي أرامـ ـك ــو بــال ـق ـي ـمــة ال ـع ــادل ــة لـصـفـقــة
ا س ـ ـت ـ ـحـ ــواذ هـ ــا عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـص ــل إ لـ ـ ــى  70فــي
ال ـم ـئــة م ــن س ــاب ــك ،وال ـس ـعــر الـ ــذي تـسـتـهــدفــه
ال ـشــركــة لـتـنـفـيــذ ه ــذه الـصـفـقــة م ــع صـنــدوق
االستثمارات العامة المالك للحصة.
«العربية.نت»

أسعار صرف العمالت العالمية

ف ــي الـمـســاهـمــة ف ــي تـحـقـيـقــه من
خ ــال الـتـعــاون مــع هيئة أس ــواق
المال وشركة البورصة وشركات
الوساطة.
وقـ ـ ــد ق ــام ــت الـ ـمـ ـق ــاص ــة بـ ــدور
مـ ـ ـح ـ ــوري ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع ت ـط ــوي ــر
ال ـســوق فــي مــراحـلــه الـســابـقــة من
خـ ــال ت ـج ـه ـيــز ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
واآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة م ـ ــن ق ـبــل
ج ـه ــات الـتـقـيـيــم ال ـعــال ـم ـيــة لنيل
بطاقة الترقية لألسواق الناشئة.
ويعتبر مشروع الطرف المقابل
المركزي ( )CCPاستكماال للخطة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي وضـعـتـهــا

الـ ـش ــرك ــة ق ـب ــل ع ــام ـي ــن لـتـطـبـيــق
خطة هيئة أسواق المال الخاصة
بتطوير سوق المال الكويتي.
ومن جانب آخر ،تولي المقاصة
أه ـم ـيــة ك ـب ــرى ل ـت ـطــويــر الـ ـك ــوادر
ال ــوط ـن ـي ــة م ــن خـ ــال االس ـت ـث ـمــار
في تأهيلهم عمليا وإداريــا .ومن
أهداف «المقاصة» االستراتيجية
توظيف العناصر الكويتية ذات
ال ـك ـفــاءة ف ــي الـمـنــاصــب اإلداري ـ ــة
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة بـ ـحـ ـي ــث أص ـب ـح ــت
القيادات الكويتية في «المقاصة»
تفوق نسبة  ٩٠في المئة ،والعمل
على رفع نسبة العمالة الوطنية

في الشركة التي فاقت  ٨٠في المئة
هذا العام.
وأهلت الشركة خــال العامين
الماضيين مجموعة من الكوادر
الــوطـنـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع االت ـحــاد
ال ــدول ــي ألس ـ ــواق ال ـم ــال ()ICMA
للحصول على الشهادات العلمية
الـخــاصــة ب ــإدارة عمليات السوق
ً
تنفيذا ألحد أهــداف استراتيجية
الـشــركــة األســاسـيــة لتكوين بيئة
ع ـم ــل ذات ك ـ ـفـ ــاء ة ع ــال ـي ــة ق ـ ــادرة
على تطبيق خطة تطوير السوق
ومواكبة الممارسات العالمية في
مجال التقاص والتسوية.

١٣

اقتصاد

«المركزي» يطلب توفيق أوضاع
الدفع اإللكتروني
●

محمد اإلتربي

ً
دع ـ ــا ال ـب ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ،رس ـم ـي ــا،
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـي ــرف ــة
وال ـت ـمــويــل واالس ـت ـث ـم ــار ،بـشــأن
تـعـلـيـمــات تـنـظـيــم أع ـمــال الــدفــع
اإللكتروني لألموال ،إلى توفيق
أوضــاع ـهــا ،خ ــال  12ش ـهــرا من
تــاريــخ ســريــان ال ـقــانــون ،مـشــددا
ع ـلــى أن ج ـم ـيــع م ــزاول ــي ال ـن ـشــاط
ووك ــاء ه ــم ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـمــارســون
ن ـشــاط ـهــم ق ـبــل ال ـع ـمــل ب ـه ــذه ال ـت ـع ـل ـي ـمــات،
ع ـل ـي ـهــم ت ــوف ـي ــق اوض ــاعـ ـه ــم ،وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــواع ــد واإلجـ ـ ـ ــراء ات
المنصوص عليها.
و عـلـيــه ،فــإ نــه ال يـجــوز مــزاو لــة ا لـنـشــاط دون القيد بقرار
يـصــدر مــن البنك ا لـمــر كــزي ،بالتنسيق مــع وزارة التجارة
والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط للمزاول ،أو
الوكيل ،بعد موافقة البنك المركزي.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــال ـ ـيـ ــة ،كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المؤسسات والشركات تمارس تلك األنشطة ،خالل الفترة
المقبلة ،بــأ شـكــال مختلفة وبمسميات مـتـعــددة ،وبمبالغ
كبيرة ،حيث جاء ت إجراء ات وتعليمات البنك المركزي في
و قــت د قـيــق لتنظيم تلك العمليات ،و حـتــى ال تـكــون خــارج
منظومة الرقابة والتدقيق.
واأله ــم مــن ذلــك أن الـتـســويــة الـنـهــائـيــة لتلك الـمـعــامــات
سـتـكــون مــن خــال الـبـنــوك ،مـمــا يعكس مــرونــة فــي إضــافــة
تـعــامــات جــديــدة تــواكــب الـمـتـغـيــرات االقـتـصــاديــة ،وتـكــون
تحت منظومة رقابية وتحت السيستم المصرفي.
ويمكن أن تشهد تلك التعامالت طفرة مالية ،خصوصا
أن هناك اهتماما من شريحة واسعة من الشباب بالخدمات
المتطورة التكنولوجية في مجال الدفع والتسويات المالية.

«األهلي» يستكمل صفقة إصدار سندات رأسمالية دائمة
من الشريحة األولى والفئة الممتازة بـ  300مليون دوالر
تـمـكــن الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي ،أم ــس ،مــن تحقيق
إنجاز كبير باستكمال صفقة سندات رأسمالية دائمة
مــن الشريحة األو ل ــى مــن الفئة ا لـمـمـتــازة بقيمة 300
مليون دوالر ،ليتوج بذلك أول عملية إصدار سندات
من الكويت في أسواق المال الدولية في عام .2018
وي ـه ــدف ه ــذا اإلص ـ ــدار إل ــى دع ــم وت ـعــزيــز رأس ـمــال
ال ـشــري ـحــة األول ـ ــى لـلـبـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ،م ــع حق
اس ـتــدعــاء ه ــذه ال ـس ـنــدات ب ـعــد  5س ـن ــوات م ــن تــاريــخ
اإلصدار.
ً
ويأتي هذا اإلصدار من السندات بشكل متوافق كليا
ً
مع تعليمات "بازل  ،"3ويعتبر واحدا من اإلصدارات
ا لــرأ سـمــا لـيــة للبنوك القليلة ،ا لـتــي تحظى بالتقييم
بصفتها أداة ا سـتـثـمــار يــة فــي دول مجلس ا لـتـعــاون
الخليجي.
ً
وك ـ ــان ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـك ــوي ـت ــي ع ـق ــد س ــاب ـق ــا ع ــدة
اجـتـمــاعــات مــع مستثمرين دولـيـيــن فــي هــونــغ كونغ
و سـنـغــا فــورة واإل مـ ــارات العربية المتحدة والمملكة
ً
المتحدة تمهيدا إلصــدار سندات بقيمة  500مليون
دوالر أمـيــركــي ألول مــرة فــي أبــريــل الـمــاضــي مــن عام
.2017
وواصـ ــل الـبـنــك م ـشــاوراتــه ح ــول ه ــذه الـصـفـقــة عن
طريق إطالق حملة ترويجية متنقلة تزامنت مع عقد
اجتماعات بهذا ا لـشــأن فــي لندن فــي و قــت سابق من

هذاالشهر .و تــم فتح بــاب االكتتاب في السندات في
 19سبتمبر الجاري ،بعد فترة قصيرة من االفتتاح
باألسواق اآلسيوية بسعر مبدئي بنسبة  7.375في
المئة.
و فــي أ عـقــاب اإل قـبــال الهائل على هــذا اإل صــدار من
المستثمرين ،تم تعديل السعر االسترشادي لإلصدار
في صباح اليوم ذاته في لندن إلى  7.250في المئة،
وهـ ــو الـسـعــر األســاســي ال ــذي تــم فــي نـهــايــة المطاف
عرضه على شاشة التداول.
ً
ً
والق ـ ــت ال ـص ـف ـقــة إق ـ ـبـ ــاال اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ف ــي أوسـ ــاط
المستثمرين الدوليين إذ شهد سجل الطلبات حجم
اكتتاب فاق المعروض بمرتين عند مستوى السعر
االبتدائي.
ً
ً
وه ـ ــذه ال ـص ـف ـقــة س ـج ـلــت ت ـن ــوع ــا ك ـب ـي ــرا م ــن حـيــث
التوزيع الدولي ،إذ بيعت أكثر من  71في المئة من
الحصص إلى دول من خارج المنطقة ،وتم توزيعها
على  46فــي المئة للمملكة المتحدة و  14فــي المئة
ألورو بــا و 11في المئة آلسيا ،في حين بيعت نسبة
 29فــي الـمـئــة الـمـتـبـقـيــة لـمـسـتـثـمــريــن إقـلـيـمـيـيــن في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
كـمــا اتـسـمــت ه ــذه الـصـفـقــة بـمـشــاركــة مـتـمـيــزة من
نخبة من المستثمرين ،إذ توزعت الحصص بنسبة
 62في المئة لمديري الصندوق و 13في المئة لبنوك

«إيكويت» تحقق  50مليون
ساعة عمل آمنة متواصلة

خاصة و 12في المئة إلدارات الخزينة بالبنوك و11
في المئة لصناديق التقاعد وشركات التأمين و 2في
المئة للشركات.
وت ـعــد ه ــذه الـصـفـقــة الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي للبنك
األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ف ــي أس ـ ــواق رأس ال ـم ــال الــدول ـيــة،
السيما بعد تمكنه من إتمام أول صفقة له في العام
ال ـس ــاب ــق .وس ـي ـتــم إص ـ ــدار ه ــذه ال ـس ـن ــدات م ــن الـبـنــك
األ هـلــي الكويتي ،و مــن المتوقع اال نـتـهــاء مــن عملية
الطرح اليوم ،كما سيتم إدراج السندات في البورصة
األيرلندية.
وتولى كل من "سيتي غروب" و"إتش إس بي سي"
و"جيه بي مورغان" دور مديري اإلصدار المشتركين
الــرئ ـي ـس ـي ـيــن وال ـم ـن ـظ ـم ـيــن ل ـع ـم ـل ـيــة االكـ ـتـ ـت ــاب عـلــى
السندات.

«أغذية» تفتتح أول مصانع «العين»
للمياه المعبأة في الكويت

أسعار صرف العمالت العربية
إدارة «إيكويت» العليا خالل االحتفال

أسعار المعادن الثمينة والنفط

حققت مجموعة "إيكويت" ،ضمن إنجازاتها في المجاالت الصناعية،
أكثر من  50مليون ساعة عمل آمنة دون حاالت تستدعي الغياب عن
العمل في مجمعها الصناعي بالكويت.
وبـصـفـتـهــا ال ـمــالــك وال ـم ـش ـغــل الــوح ـيــد لـمـجـمــوعــة م ــن ال ــوح ــدات
الصناعية في الكويت ،يتضمن المجمع الصناعي إليكويت إنتاج أكثر
ً
من  4ماليين طن سنويا من اإليثيلين واإليثيلين غاليكول والبولي
إيثيلين والبولي بروبيلين والستايرين مونيمر والبرازيلين والبنزين
والعطريات الثقيلة.
وقال نائب رئيس مجموعة إيكويت للعمليات آرند توماس" :السالمة
المهنية ليست مجرد ضوابط ومعايير ،بل هي ثقافة تتعلق بأسلوب
الحياة ورحلة ال نهاية لها في مقر العمل والمنزل وجميع األماكن،
التي توجدون فيها" .وأضاف توماس أنه بالنسبة إليكويت" ،تمثل
السالمة المهنية األولوية األولى التي يعتمد تطبيقها على كل شخص
منا ،والنجاح الذي نقوم بتحقيقه في هذا المجال ليس مجرد إنجاز
شخصي ،بــل هــو تعبير عــن شراكتنا والـعـمــل الجماعي مــع جميع
العاملين الذين يساهمون ويعملون بشكل دائم لتحقيق هذا النجاح".
من جانبه ،قال المدير العام للصحة والسالمة والبيئة في مجموعة
ايكويت محمد الشمري" :إنــه من خــال التركيز الدائم على السالمة
المهنية ،نفذنا مجموعة مــن أ كـبــر عمليات الصيانة الشاملة على
مستوى العالم مع تحقيق أرقام قياسية من ناحية الكفاءة والتميز في
العمليات الصناعية .ولضمان سالمة جميع األشخاص والمجتمعات،
فإننا نتطلع إلى مواصلة هذه اإلنجازات في مختلف أرجاء العالم من
خالل المواقع التي تضم عملياتنا الصناعية".
ً
ً
وتقديرا لهذا اإلنجاز من جميع العاملين ،نظمت "إيكويت" احتفاال
بحضور القيادات والموظفين وعمال المقاولين وذلك لتكريمهم على
تفانيهم المستمر في سبيل تحقيق النجاح.

لقطة جماعية خالل االفتتاح
افتتحت مجموعة أغذية بالتعاون مع "شركة الوافر
للخدمات التسويقية" الكويتية ،مصنع "الخليجية
المتحدة للمياه" المشروع الذي جاء بموجب اتفاقية
االئتالف المشترك بين الشركتين بهدف إنتاج وتوزيع
مياه "العين" المعبأة ألول مرة في الكويت.
وأقيمت مراسم التدشين في موقع المصنع بمنطقة
صبحان الصناعية ،بحضور رحمة الــزعــابــي سفير
دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ل ــدى ال ـكــويــت ،إلــى
جانب المهندس ظافر األحبابي رئيس مجلس إدارة
مجموعة "أغذية" ،وعلي الرقبة رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة الوافر للخدمات التسويقية،
والمهندس طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة
أغــذيــة ،ومـ ــرزوق الـبـحــر الـمــديــر ال ـعــام لـشــركــة الــوافــر
للخدمات التسويقية.
وأش ــارت مجموعة أغــذيــة إلــى أن تأسيس مصنع
الـخـلـيـجـيــة ال ـم ـت ـحــدة لـلـمـيــاه ج ــاء نـتـيـجــة التـفــاقـيــة
االئتالف المشترك التي وقعتها المجموعة مع شركة
الــوافــر عــام  ،2016بـهــدف إنـتــاج وتــوزيــع مـيــاه شرب
معبأة في الكويت تحمل عالمة العين ،العالمة التجارية
اإلماراتية الرائدة التابعة لمجموعة أغذية.
وج ــرى إنـجــاز المصنع فــي شهر يوليو  2018ثم
بدأت مرحلة التشغيل التجريبي .ويعمل المصنع اليوم
بطاقته القصوى وفق نظام تشغيل آلي بالكامل ،بطاقة
ً
انتاجية تقدر بـ  8ماليين عبوة سنويا.
وأكد السفير الزعابي عمق العالقات األخوية التي
ً
تربط بين اإلمارات والكويت ،والتي تشهد نموا ومتانة

متواصلين ،ومــا يشهده التعاون الثنائي من تطور
ونمو في سائر المجاالت في ظل ما تحظى به من دعم
وإسناد من قيادتي البلدين.
ك ـم ــا أش ـ ـ ــاد ال ـس ـف ـي ــر ال ــزع ــاب ــي ب ــاف ـت ـت ــاح مـصـنــع
"الخليجية المتحدة للمياه" إلنتاج مياه شرب معبأة
ً
ً
تحمل عالمة "العين" ،الذي يعد إنجازا بارزا في إطار
جـهــود ا لـشــر كــة المتواصلة للتوسع على المستوى
ً
ً
اإلقليمي ،وتأتي هذه الجهود توطيدا وافتخارا لتاريخ
ومكانة الشركة كإحدى الشركات الــرائــدة في الدولة
فــي مجال المياه بمواصفات الـجــودة التي تضاهي
منتجات المصانع العالمية .من جانبه ،قال األحبابي،
"يعكس إ نـجــاز مصنع "الخليجية المتحدة للمياه"
فــي الكويت مــدى التزامنا وجهودنا المتواصلة من
أجــل ترسيخ مكانة "أغــذيــة" كشركة رائ ــدة فــي قطاع
األغذية والمشروبات على مستوى المنطقة .كما يدعم
استراتيجياتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام
لمساهمينا وشركائنا االستراتيجيين ،من خالل تعزيز
عالماتنا التجارية خارج نطاق اإلمارات".
ب ــدوره قــال الــرقـبــة ،إن "تدشين مصنع الخليجية
ً
المتحدة للمياه يعد إنجازا نفخر به ،إذ سيبدأ إنتاج
ً
مياه "العين" محليا للمستهلكين في الكويت ،ونتطلع
إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع مجموعة أغذية ونقل
خبراتها المعمقة في قطاع األغذية والمشروبات إلى
ال ـكــويــت ،ب ـهــدف تــزويــد ال ـســوق الـكــويـتــي بمنتجات
مبتكرة وفق أفضل معايير الجودة ،تتنافس مع كبرى
ً
ً
العالمات التجارية محليا وعالميا.
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«العاصمة العقارية» توقع شراكة مع «سكاي زون» و«صناعات الغانم»
النفيسي :ارتفاع نسبة المساحات المؤجرة في مشروع العاصمة أكثر من  %56قبل استكماله
الغانم لرواد
ستقدم صناعات ً
مشروع العاصمة عددا من
العالمات التجارية والخدمات
والمنتجات ،في خمسة مواقع
مختلفة موزعة من ضمن
بمساحة إجمالية تبلغ
المشروع ً ً
 1528مترا مربعا.

أعـ ـلـ ـن ــت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـص ــال ـح ـي ــة
العقارية توقيع شركة العاصمة
ال ـع ـقــاريــة "ش ــرك ــة تــاب ـعــة" عـقــود
شـ ـ ــراكـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــروع
العاصمة فــي مـجــاالت مختلفة،
تضمنت عقد الشراكة مع شركة
التمدين الترفيهية "سكاي زون"،
وشركة صناعات الغانم.
وت ــم تــوق ـيــع ال ـع ـقــود ف ــي مقر
شـ ــركـ ــة الـ ـص ــالـ ـحـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة
بمجمع الصالحية ،بحضور كل
من غازي النفيسي رئيس مجلس
إدارة شركة الصالحية العقارية،
وأحمد العصيمي رئيس مجلس
إدارة شركة التمدين الترفيهية
(إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات مـ ـجـ ـم ــوع ــة
التمدين) ،وعمر الغانم الرئيس
التنفيذي لشركة صناعات الغانم.
وقــال النفيسي إنــه بالتوقيع
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،فـ ــإن
المساحات المؤجرة في مشروع
العاصمة ترتفع إلى أكثر من 40
ً
أ لــف متر مــر بــع تقريبا وبنسبة
تـفــوق  56فــي المئة مــن إجمالي
المساحات القابلة للتأجير في
المشروع وذلك قبل االنتهاء منه،
ً
مؤكدا أن عقود الشراكة الموقعة
تتماشى مع استراتيجية أعمالنا
الهادفة إلى تقديم أفضل تجارب

غازي النفيسي مع عمر الغانم
التسوق والترفيه داخل المشروع،
ً
ليكون مشروع العاصمة متكامال
من كل النواحي ويلبي طموحات
رواده بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف ر غـ ـب ــا تـ ـه ــم
وأذواقهم.
ورح ـ ــب بــال ـت ـعــاقــد م ــع شــركــة
الـ ـتـ ـم ــدي ــن ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة ل ـت ـقــديــم
تجربة ترفيهية خاصة في مول
العاصمة من خالل إقامة "سكاي
زون" ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي ألـ ـع ــاب م ــدن
الـتــرامـبــولـيــن ،ال ـتــي تـعــد وجهة
ترفيهية عائلية متميزة مناسبة

«األهلي» يعقد دورات تدريبية متخصصة
في لغة اإلشارة لموظفي الفروع

موظفو البنك الذين استكملوا دورة لغة اإلشارة
عقد البنك األهلي الكويتي دورة تدريبية لمهارات
لـغــة اإلشـ ــارة لموظفي ال ـف ــروع ،وذل ــك حــرصــا منه
على تقديم أفضل الخدمات المصرفية ،والتواصل
مع عمالئه من ذوي اإلعاقة السمعية ،وزيادة عدد
الموظفين الذين يجيدون لغة اإلشارة.
وبلغ عدد موظفي البنك الذين استكملوا دوراتهم
التدريبية بنجاح  20موظفا ،حيث سيتم توزيعهم
على فروع البنك السبعة المخصصة لخدمة العمالء
من ذوي االحتياجات الخاصة ،وهي :الفرع الرئيسي،

ف ـ ــروع ال ـج ــاب ــري ــة وجـ ـن ــوب ال ـص ـبــاح ـيــة وال ـش ـعــب
والفردوس والقرين والجهراء  .1ويمكن التعرف على
الموظفين الذين يجيدون لغة اإلش ــارة عن طريق
الشارات الخاصة التي يرتدونها ،والتي كتب عليها
عبارة "نتكلم لغة اإلشارة".
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخــدمــة ف ــي إط ــار ال ـت ــزام "األه ـل ــي"
بتقديم خــد مــات مصرفية متكاملة لجميع فئات
المجتمع ،لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة.

 ...ومع أحمد العصيمي
لجميع الفئات العمرية تتضمن
التسلية والرياضة في آن واحد.
وأس ـس ــت "س ـك ــاي زون" وهــي
عـ ــامـ ــة ت ـ ـجـ ــاريـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
الواليات المتحدة األميركية عام
ً
 ،2004وت ـح ـتــل حــال ـيــا الـمــرتـبــة
األولى من حيث معايير السالمة
واإلق ـبــال بين مــدن الترامبولين
مع أكثر من  200فرع حول العالم
وتتميز بكوادر بشرية ومدربين
ومـشــرفـيــن مــؤهـلـيــن عـلــى أعـلــى
مستوى لضمان األمان.

ويعتبر سـكــاي زون فــي مول
ال ـعــاص ـمــة ال ـف ــرع ال ـث ــان ــي ،ال ــذي
س ـي ـت ــم افـ ـتـ ـت ــاح ــه ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
م ــن ش ــرك ــة ال ـت ـمــديــن الـتــرفـيـهـيــة
صــاحـبــة الـعــامــة األم ـيــرك ـيــة ،إذ
تم افتتاح الفرع األول عام 2017
ً
ف ــي مـنـطـقــة الـ ــري وش ـهــد إق ـبــاال
غير مـسـبــوق ،مما شجع شركة
التمدين الترفيهية على افتتاح
الفرع الثاني في إحدى أهم مواقع
الـ ـك ــوي ــت مـ ــع ش ــرك ــة ال ـعــاص ـمــة
"الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة" الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـش ــرك ــة

الوزان :شراكة  Tap Paymentsمع «الوطني»
خطوة إيجابية نحو مجتمع غير نقدي
ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـخــدمــات
المالية في شركة تاب بيمنتس
" "Tap Paymentsأحمد الــوزان،
إن إطـ ـ ــاق خ ــدم ــات ال ــدف ــع عـبــر
اإلن ـت ــرن ــت ل ـع ـمــاء ب ـنــك الـكــويــت
الــوط ـنــي تـمـثــل خ ـطــوة ايجابية
نحو الــوصــول إلــى مجتمع غير
ن ـ ـقـ ــدي ،ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي إطـ ــار
اتـفــاقـيــة ال ـشــراكــة الـمــوقـعــة بين
الشركة والبنك ،لتفعيل خدمات
ال ــدف ــع ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،لـلـعـمــاء
م ـ ــن ت ـ ـجـ ــار وشـ ـ ــركـ ـ ــات ص ـغ ـي ــرة
ومتوسطة.
وأضـ ــاف ال ـ ــوزان فــي تصريح
صحافي ،أن هــذا الـتـعــاون يقدم
للعمالء إمكانية إدارة فواتيرهم
ً
بكل سهولة إلكترونيا ،من خالل
تطبيق " ، "goCollectالــذي يعد
أحد الحلول المتقدمة في تقديم
خدمات دفع متنوعة ،منها ّ
تتبع
الفواتير اليومية وإدارة األنشطة
التجارية مثل تحصيل الدفعات
وغيرها من مزايا الدفع المالي
العصرية.
وأوضـ ـ ــح أن ــه بـمـقـتـضــى هــذه
الشراكة ستوفر ""Tap Payments
خدمة مشتركة لزبائن "الوطني"،

خدمات تاب

ً
تتضمن حلوال متقدمة تتماشى
مــع انتشار خــدمــات المدفوعات
اإللكترونية عبر بطاقات "كي.نت"
و"فيزا" و"ماستر كــارد" وغيرها
من البطاقات االئتمانية.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـقــدمــة
ت ـش ـمــل م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة وفـ ــي
مـ ـق ــدمـ ـتـ ـه ــا إرسـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـف ــواتـ ـي ــر
وم ـ ـش ـ ــارك ـ ـت ـ ـه ـ ــا ع ـ ـب ـ ــر ال ـ ـبـ ــريـ ــد
اإللكتروني ،والرسائل النصية،
وعبر  Twitter ، WhatsAppأو

«التجاري» :خصم  %50على تذاكر  Voxسينما
أعلن البنك التجاري الكويتي تعاونه
مع  Voxسينما بما يمكن عمالء حساب
@ Tijariلـلـشـبــاب م ــن ال ـح ـصــول على
خـصــم  50فــي الـمـئــة عـلــى تــذاكــر Vox
سينما ،وبذلك يكون التجاري أول بنك
في الكويت يتخذ هذه المبادرة لتقديم
هذا الخصم الكبير لعمالئه من الشباب.
وعن تفاصيل هذا الخصم وطريقة
الحصول عليه ،أوض ــح الـتـجــاري ،في
بيان أمــس ،أن عمالء حساب @Tijari
يمكنهم الحصول على الخصم المذكور
عند شراء تذاكر األفالم بتجربة ماكس
و ال ـت ــذاك ــر ال ـع ــادي ــة م ــن  Voxسينما

األفـنـيــوز بــاسـتـخــدام بـطــاقــات حساب
ً
ـار طــوال
@ ،Tijariعلما أن الخصم س ـ ٍ
أيام األسبوع بما في ذلك عطلة نهاية
األسـبــوع ،وهــذا الـعــرض متاح لعمالء
البنك من الشباب حتى نهاية عام .2018
في سياق متصل ،وفي إطــار سعيه
لـتــوفـيــر أف ـضــل ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
ل ـك ــاف ــة ش ــرائ ــح ال ـع ـم ــاء  ،ف ـ ــإن الـبـنــك
التجاري الكويتي يقدم لهم العديد من
العروض المتميزة طوال العام لتحقيق
الرضا التام لهم.
وم ــن الـمـعــروف أن حـســاب @Tijari
هــو حـســاب توفير مخصص للعمالء

الــذيــن تـتــراوح أعمارهم بين  14و 24
ً
عاما ويهدف إلى مساعدتهم في بناء
مستقبلهم ومد يد العون إليهم للنجاح
فــي تحقيق أهــدافـهــم ،ويتميز بتقديم
خ ـص ــوم ــات م ـت ـنــوعــة ف ــي ال ـع ــدي ــد من
المطاعم والمتاجر إضافة إلى حصول
ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـي ــات والـ ـج ــامـ ـع ــات ال ــذي ــن
يقومون بتحويل عالواتهم االجتماعية
ً
إل ــى الـبـنــك ال ـت ـجــاري عـلــى  50دي ـن ــارا
ً
كــويـتـيــا يـتــم إيــداع ـهــا فــي حساباتهم
كهدية ترحيب من البنك بانضمامهم
إلى الحساب.

ً
«البترول الوطنية» تنظم معرضا
للصحة في مبناها الرئيسي

خالل افتتاح المعرض
نظمت شركة البترول الوطنية الكويتية على مدار
ً
ثــاثــة أي ــام م ـعــرضــا لـلـصـحــة ف ــي مـبـنــاهــا الــرئـيـســي
بمدينة األحمدي.
وافتتح المعرض نائب الرئيس التنفيذي للخدمات
الـمـســانــدة نــاصــر الـشـمــاع ،ال ــذي أكــد أن تنظيم هذه
ال ـف ـعــال ـيــة ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار اه ـت ـم ــام ال ـش ــرك ــة بصحة
موظفيها ،وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الطبية
عـلــى تـقــديــم خــدمــاتـهــا لـمــوظـفــي ال ـشــركــة ،وبــالـتــالــي
تحقيق الفائدة للجميع.

وع ـبــر ال ـش ـمــاع ع ــن ارت ـي ــاح ــه لـلـمـسـتــوى المهني
العالي ،الذي أظهرته الجهات المشاركة من مختلف
الـتـخـصـصــات ال ـط ـب ـيــة ،مــدعــومــة بــأج ـهــزة وم ـعــدات
تشخيص وفحص متطورة.
وقدم المعرض لرواده استشارات صحية مجانية،
ً
وعروضا وخصومات خاصة في مجاالت عالجية عدة،
كاألمراض الجلدية ،وطب وتجميل األسنان ،والتغذية
الصحية ،كما اشتمل على إجراء تحاليل وفحوصات
ألمراض الكلى والكبد وغيرها من األمراض.

ال ـص ــال ـح ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة الـ ــرائـ ــدة
فــي مجال التطوير الـعـقــاري ،إذ
سيمتد "سـكــاي زون العاصمة"
ًَ
ً
على مساحة  2450مـتــرا مربعا
وسيتضمن التجارب الناجحة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم إطـ ــاق ـ ـهـ ــا ف ـ ــي الـ ـف ــرع
األول مثل "دودج بــول" و"سكاي
هـ ــوبـ ــس" ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـج ــارب
جديدة ومتطورة مثل "السكاي
نينجا" و"حــائــط التسلق" الــذي
ي ـت ـض ـمــن ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ــواق ــع
المعزز.

كما رحب النفيسي بالتعاقد
مع شركة صناعات الغانم ،إحدى
أك ـب ــر ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
في المنطقة ،وستقدم صناعات
الغانم ل ــرواد مـشــروع العاصمة
ً
ع ـ ــددا م ــن ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ،فــي
خمس مواقع مختلفة موزعة من
ضمن المشروع بمساحة إجمالية
ً
ً
 1528مـتــرا مربعا ،ويشمل ذلك
ً
معرضا لإللكترونيات باإلضافة
إلى عدد من المقاهي والمطاعم.

يشار إلــى أن شركة العاصمة
ً
ً
العقارية وقعت سابقا عــددا من
االتـفــاقـيــات الرسمية الستغالل
مـ ـس ــاح ــات ت ــأج ـي ــري ــة ب ـم ـشــروع
الـ ـعـ ــاصـ ـمـ ــة مـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الشركات والمؤسسات العالمية
وال ـم ـح ـل ـيــة ال ـم ـش ـه ــورة وذائ ـع ــة
الصيت.

انطالق معرض «بازار» بمشاركة
فاعلة ألكثر من  100جهة
تشهد أنشطة معرض بــازار إقباال واسعا من جماهير المهتمين
بمثل هذه المعارض ،وخاصة الهدايا والسلع االستهالكية والكمالية،
حيث يقام هذا المعرض ،الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي
على أرض المعارض الدولية بمشرف ،من  20إلى  30الجاري بالصالة
رقم  ،4Bبمشاركة فاعلة وحشد من الشركات المحلية والخارجية.
َّ
وضمت قائمة المشاركين في المعرض أكثر من  100جهة تمثل
شركات ومؤسسات جاء ت لتعرض منتجاتها وبضائعها المختلفة
من بلدان ،مثل :مصر والسعودية واإلمارات واليمن وتونس واألردن
وفلسطين والهند وباكستان والصين وإيران وسورية ولبنان.
ويحفل المعرض بأنشطة مهمة عديدة ،ويستهدف استقطاب شرائح
مختلفة من الزبائن ،إلرضاء مختلف األذواق ،حيث يتزامن مع حلول
موسم العودة للمدارس ،كما تعد هذه الفترة من أهم فترات مواسم
التسوق ،األمر الذي يدفع الكثيرين إلى شراء حاجاتهم من المالبس
لمختلف المراحل واألعمار.
ِّ
ويشكل المعرض فرصة مثالية القتناء مستلزمات جميع أ فــراد
األسرة من المنتجات االستهالكية من الهدايا ،وغيرها من اإلكسسوارات
والكماليات والمشغوالت اليدوية والخزفيات والنحاسيات ،إضافة
إلى الشنط والمحافظ الجلدية ،والعطور ومواد التجميل والجالبيات
والشيالت ،والبخور ،وإكسسوارات غرف النوم وغيرها.
ُيشار إلــى أن السوق الكويتي من أكثر األس ــواق نشاطا لمبيعات
السلع التي تدخل في نطاق الهدايا ،إذ إن الكويتيين من أكثر الشعوب
ً
حبا للتهادي على مدار العام.
ووجهت "معرض الكويت" الدعوة إلى الجمهور الغتنام الفرصة،
بــزيــارة الـمـعــرض ،واالس ـت ـفــادة مـمــا يــوفــره مــن أج ــواء تـســوق أســريــة
وبضائع مميزة لجميع أفراد األسرة؛ كبارا وصغارا.

أحمد الوزان

ً
 Facebookوغـيــرهــا ،فـضــا عن
إمـكــانـيــة االط ــاع عـلــى الفواتير
الـ ـم ــرسـ ـل ــة ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـف ـع ـلــي
إلصدارها ،والتتبع الفوري لسداد
الفواتير ،مع توافر لوحة متكاملة
لعرض جميع المعامالت الواردة.
وب ـيــن أن ه ــذا ال ـت ـعــاون يــوفــر
م ـن ـصــة س ـه ـلــة وآمـ ـن ــة وســري ـعــة
يمكن للعمالء من خاللها إتمام
م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة ال ـيــوم ـيــة
ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ،إذ ي ـ ــوف ـ ــر ت ـط ـب ـيــق
" "goCollectحلول دفع متكاملة

ومبتكرة من شأنها دعــم أعمال
الـ ـتـ ـج ــار وأصـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـش ــرك ــات
الصغيرة والمتوسطة.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ل ــاس ـت ـف ــادة
م ــن ه ــذه ال ـخ ــدم ــة ،ع ـلــى الـتــاجــر
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ع ـ ـبـ ــر م ـ ــوق ـ ــع "Tap
 "Paymentsأو عـ ـن ــد تـحـمـيــل
تطبيق " ."goCollectحيث يوفر
ً
ه ــذا ال ـت ـعــاون ع ــروض ــا مصممة
ً
خصيصا لعمالء "الوطني".
وأشار الوزان إلى أن "الوطني"
اختار " "Tap Paymentsلتقديم

خدمات الدفع عبر اإلنترنت ،لما
تملكه ا لـشــر كــة مــن بنية تحتية
قوية في مجال الدفع اإللكتروني،
وق ـ ـ ـ ـ ــدرة واس ـ ـع ـ ــة عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
المدفوعات اإللكترونية بحلول
تنسجم مع فترة التحوالت التي
ً
ي ـمــر ب ـهــا ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،مـضـيـفــا
أن " "Tap Paymentsم ــن أو ل ــى
شــركــات الــدفــع اإللكتروني اليى
قـ ــدمـ ــت خ ـ ــدم ـ ــات دفـ ـ ــع م ـت ـقــدمــة
ً
ً
للقطاع المالي محليا واقليميا.
و قـ ـ ــال إن ""Tap Payments
ش ــرك ــة م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ت ـقــديــم
حـلــول دفــع إلـكـتــرونــي متكاملة،
وأن تعاونها مع "الوطني" يأتي
ضمن سياسة التطوير المستمرة
التي تتبناها من خالل المبادرة
ن ـ ـحـ ــو ت ـ ـقـ ــديـ ــم خـ ـ ــدمـ ـ ــات م ــال ـي ــة
مبتكرة.
وأكد اهتمام الشركة بتطوير
خدمات الدفع اإللكتروني للقطاع
المصرفي ،وتمكين العمالء من
تنفيذ مــد فــو عــا تـهــم عـلــى شبكة
االنترنت ،بما يستقيم مع فترة
التحوالت الجذرية التي يمر بها
هذا الحقل.

«الخليج» يجري السحب ربع السنوي
الثالث لحساب «الدانة» اليوم
يجري بنك الخليج اليوم السحب ربع السنوي
الثالث لحساب الدانة لهذا العام على جائزة نقدية
قيمتها  500000دينار كويتي ،وذلك على الهواء
مباشرة عبر إذاعة راديو نبض الكويت  88.8إف
إم ،عبر برنامج "ديوانية الياقوت واألنصاري" في
تمام الساعة  1:30بعد الظهر.
وي ـق ــدم س ـحــب ح ـس ــاب ال ــدان ــة ال ـس ـنــوي أكـبــر
ج ــائ ــزة نـقــديــة مــرتـبـطــة بـحـســاب مـصــرفــي على
مستوى العالم بحسب موسوعة غينيس لألرقام
القياسية ،وشهد السحب العالمي الشهير العام
الماضي تتويج أصغر مليونيرات الدانة عبيد سعد
ً
الرشيدي ،البالغ من العمر  11عاما ،بالجائزة الكبرى
بقيمة مليون دينار.
وسيقام سحب الــدانــة ربــع السنوي الثالث للعام
الـحــالــي ،الـيــوم على جــائــزة قيمتها  500000ديـنــار،
أما السحب الرابع واألخير فسيقام بتاريخ  10يناير
 ،2019ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام  2018الذي
سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على زيادة فرص
الـفــوز عــن طــريــق إي ــداع مبالغ أكـثــر فــي حساباتهم ،

باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة المتوفرة
عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
ك ـمــا ي ــوف ــر ح ـس ــاب ال ــدان ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـخــدمــات
المميزة ،منها خدمة "بطاقة الدانة لإليداع الحصري"
التي تمنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت
تمكن
يناسبهم ،إضــافــة إلــى خدمة "الحاسبة" التي ِ
عمالء الدانة من احتساب فرصهم اليومية واألسبوعية
والسنوية للفوز في سحب الدانة ،والمتوفرة عبر موقع
البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

 ...ويعلن الفائزين ضمن حملته
الترويجية لموسم الصيف
بـعــد سـحــب أجـ ــراه األح ــد الـمــاضــي تـحــت إش ــراف
ممثل وزارة التجارة والصناعة ،أعلن بنك الخليج
أسماء الخمسة الفائزين في حملته الترويجية لموسم
الصيف ،والـتــي يكافئ مــن خاللها حاملي بطاقاته
االئتمانية وبطاقات السحب اآللي للفوز بجوائز نقدية
عديدة يصل مجموعها إلى  50.000دينار.
والفائزون الخمسة ،في تلك الحملة التي انطلقت
من  1مايو إلى  31أغسطس  ،2018هم :فرح أرناؤوط،
الفائزة بجائزة نقدية قيمتها  25.000دينار ،ومنى
الـطــراح ،الفائزة بـ  10.000ديـنــار ،إلــى جانب عيسى
حسن صفر ،وفيصل أحمد الشرقاوي وأحمد سعود
الــرديـنــي ،حيث حصل كــل منهم على جــائــزة بقيمة
 5.000دينار.
ويحظى عمالء بنك الخليج مــن حاملي بطاقات
االئتمان والخصم بفرص الدخول في السحب للفوز

بجوائز نقدية عديدة عند استخدام بطاقاتهم داخل
أو خارج الكويت .ويحصل العمالء على فرصة واحدة
للدخول في السحب مقابل كل  10دنانير يتم إنفاقها
ً
محليا باستخدام بطاقاتهم االئتمانية؛ وثالث فرص
لدخول السحب مقابل كل  10دنانير يتم إنفاقها خارج
الكويت عن طريق استخدام البطاقات االئتمانية أو
الخصم باإلضافة إلى أنه يمكن لعمالء البنك االستفادة
من ميزة " ،"TAP & PAYللدفع بسهولة في جميع أنحاء
العالم .من جانبه ،قال أحمد األمير مساعد المدير العام
ً
إلدارة االتصاالت الخارجية" :يسعى بنك الخليج دائما
إلى تقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية وأرقى
وأحــدث المنتجات ،إلــى جانب العروض الترويجية
المميزة التي يمكن للعمالء االستفادة منها ،وبالنيابة
عن بنك الخليج نهنئ الفائزين الخمسة ،متمنين لهم
كل التوفيق والنجاح".
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تقام الدورة السادسة
لقاء مع الممثل اللبناني
فقدت الكويت صباح
وسام صليبا حول باكورة لمهرجان الكويت الدولي
أمس الرائد والمؤسس
أعماله الغنائية «إذا ناوية» للمونودراما خالل شهر
الروائي إسماعيل فهد
إسماعيل عن عمر يناهز ومسلسله الجديد «رصيف أبريل المقبل برعاية وزير
اإلعالم
الغرباء».
 78عاما.

20

يجسد الفنان أحمد العونان
شخصية أب أثقلته الديون،
ضمن أحداث سباعية «عريس
ليلة خميس» ،في حين ينتظر
عرض مسلسل» الحرزة».

كاتي هولمز تبدأ تصوير فيلم
 The Secretالشهر المقبل
تؤدي دور أرملة تتوطد عالقتها برجل بسبب معتقداتهما

تبدأ الفنانة األميركية كاتي هولمز ،تصوير مشاهد دورها في
فيلم " "The Secretأو "السر" الشهر المقبل في مدينة نيوأورلينز
األميركية المقتبس عن الكتاب الشهير "ذا سيكرت" (السر).
وذكرت تقارير إعالمية عالمية ،أن العمل الفني ،الذي يشارك في
بطولته الفنان جوش لوكاس ويخرجه آندي تينانت ،مأخوذ عن
كتاب التنمية البشرية الشهير "السر" للكاتبة روندا بايرن وتدور
أحداث الفيلم حول أرملة مجتهدة في عملها ولديها  3أطفال تقابل
ً
رجل يشاركها فلسفته حول قانون الجذب الذي يؤمن بأنه يساعد
البشر على تحقيق أحالمهم.
وس ـتــؤدي كــاتــي دور أرم ـلــة تـتــوطــد عالقتها مــع رج ــل ،بسبب
معتقداتهما حــول قــوة الكون ويركز الكتاب على قانون الجذب،
وأصبح أسلوب حياة بالنسبة للكثيرين من القراء.
وأعربت مؤلفة الكتاب روندا بايرن عن سعادتها لتحويل الكتاب
ً
لفيلم ،وقالت" :سعيدة جدا أن النسخة السينمائية من الكتاب سوف
ً
َّ
الكثيرين".
تصدر قريبا" .وأضافت" :كتاب ذا سيكريت غير حياة
ّ
من جهة أخــرى ،تعتزم هولمز العودة إلى التلفزيون إذ وقعت
ً
ع ـقــدا ألداء دور هــازيــل أوت ـيــس عميلة فــي وكــالــة االسـتـخـبــارات
األميركية في مسلسل تلفزيوني ال يزال مجهول االسم حتى اآلن.
كما يفترض أن تتولى هولمز مهمة اإلنتاج التنفيذي للمسلسل،
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـمـسـلـســل ح ــول زوجـ ــة تـعـيــش م ـشــاكــل عــائـلـيــة
كثيرة وتظهر فجأة إلــى العلن عالقتها العاطفية بجنرال بــارز،
وهكذا ،تنهار حياة هازيل الشخصية وتصبح مهنتها في وكالة
االستخبارات األميركية مهددة بالخطر ،وتتوالى أحداث المسلسل

في حين تسعى هازيل إلى ترميم سمعتها المهنية وإعــادة ّ
شد
روابطها العائلية.
ً
تجدر اإلشارة إلى أن عالقة كاتي هولمز بالتلفزيون متينة جدا،
إذ سبق ولها ّ
وأدت دور جاكي كيندي في مسلسل "آل كينيدي"
( )The Kennedysعام  ،2011ومسلسل The Kennedys: Decline
ً
 and Fallعام  .2017كما ّأدت كاتي دورا في المسلسل التلفزيوني
األميركي .Ray Donovan
وعرفت النجمة كاتي هولمز بعالقتها العاطفية التي جمعتها
بالنجم جيمي فوكس ،وبدأت عام  ،2013لكن هذه العالقة استمرت
ً
ً
سريا وبعيدا عن األضواء ،وخالل العام الماضي بدأ الثنائي في
ً
الظهور معا.
ً
وأخـيــرا انتشرت العديد من األخـبــار ،التي تشير إلــى انفصال
ً
الثنائي ،ويبدو أن هذا كان دافعا للنجمة كاتي هولمز لتخرج عن
ً
صمتها ،بعدما كلفت مدير أعمالها الرد على هذه اإلشاعات قائال:
"إن هولمز وفوكس ما زالت عالقتهما قوية ،وال صحة لما يتردد
بشأن انفصالهما".
وكانت هولمز طلبت الطالق من توم كــروز في عام ّ ،2012
وتم
ّإنهاء زواجهما خالل ّ 10أيام فقط ،وتعود أسباب انفصالهما إلى
اتباع كــروز ديانة السينتولوجيا ،والتي تقوم على مبدأ معرفة
والوفاء الروحي من خالل الدراسة والتدريب ،فبطل فيلم The
الذات
ّ
ُ Mummyيفضل عزل نفسه من لحمه ودمه على أن ُيغضب مذهبه
ُ
السيانتولوجي ،فمدرسته الدينية وعمله هما أهم أولوياته ،وهو
األمر الذي لم ُيعجب كيتي.

تسريب مشهد كامل من الفيلم المنتظر «»Joker
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع "فيديو" تم تسريبه من كواليس تصوير
الفيلم المنتظر " "Jokerالذي يقوم ببطولته النجم العالمي خواكين فينيكس ،والمقرر
ً
طرحه تجاريا مطلع شهر أكتوبر من العام المقبل.
ً
وأظهر الفيديو مشهدا بإحدى محطات القطارات حيث نشر رجال الجوكر الذعر وسط
ً
ً
ً
العامة ،ليظهر األخير مرتديا قناعا ليكشف عن وجهه ضاحكا على طريقته المعهودة
باألفالم واألعمال الكارتونية ،ويشارك فينيكس البطولة زازي بيتز ،والنجم العالمي
الحاصل على جائزة األوسكار روبرت دي نيرو ،واإلخراج لتود فيليبس.
وسـتــدور أحــداث الفيلم المنتظر حــول بداية شخصية الجوكر ومــراحــل تكوينها
منذ البداية ،وقد تم تقديم شخصية الجوكر بأكثر من عمل سينمائي خالل السنوات
الماضية ،كانت أهمها فيلم " "The Dark Knightعام  ،2008وفيلم ""Suicide Squad
عام .2016
ً
وكان مصورو الباباراتزي التقطوا عددا من الصور الخاصة بكواليس الفيلم قبل
أيــام وظهر خواكين ،يتتبع زازي بمشهد من كواليس الفيلم ،وحــرص مخرج الفيلم
تود فيليبس على نشر مقطع فيديو خاص بالشخصية الشهيرة وهي بكامل المكياج
الذي ستظهر به ضمن أحداث العمل .والقى الفيديو إعجاب اآلالف من متابعي ومحبي
الشخصية الشهيرة.
ً
يذكر أن خواكين فينيكس ُعرض له أخيرا فيلم " "The Brother’s Sistersالذي فاز
بجائزة "األسد الفضي" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته األخيرة،
ومن المتوقع انضمام الفيلم لموسم الجوائز بعدد من المحافل السينمائية العالمية،
والتي ستعلن عن ترشيحاتها ألفضل أفالم العام خالل األشهر القليلة المقبلة.

خواكين فينيكس

كاتي هولمز

بيل كوسبي يواجه ًعقوبة تصل
إلى السجن  30عاما

بيل كوسبي

أليكساندرا ديداريو

دومينيك كوبر

ديداريو تحرص على حضور
دومينيك كوبر بعرض أزياء
العرض الخاص لفيلمهما الجديد «»Giorgio Armani
حرصت النجمة العالمية أليكساندرا ديداريو على حضور
الـعــرض الـخــاص ألح ــدث أعمالها السينمائية "We Have
 ،"Always Lived in the Castleضمن فعاليات مهرجان لوس
أنجلس السينمائي ،بمدينة كاليفورنيا األميركية ،و كــان
برفقتها أفــراد من فريق عمل الفيلم ،بينهم النجمة تيسا
فارميغا والممثل األميركي كريسبين غلوفير ،وحرصوا على
التقاط عدد من الصور التذكارية.
وتدور أحداث الفيلم حول فتاتين تعيشان مع عمهما في
إحدى المناطق النائية بعد تعرضهما لحادث أسري مؤلم
لتتعرضا للعديد من المشاكل والصراعات ،والعمل من تأليف
مارك كروغر وإخراج األميركية ستاسي باسون.

حــرص عــدد كبير مــن الـنـجــوم والـنـجـمــات وعــارضــات
األزيــاء على حضور أسبوع األزيــاء في ميالنو بإيطاليا،
وبالتحديد بعرض أزياء مصمم األزياء العالمي جورجيو
أرماني.
وكان من أبرز الحضور النجمة العالمية دومينيك كوبر،
باتريك شوارزينغر ،ابــي تشامبيون ،وبوبي ديليفينغ،
الذين حرصوا على الظهور بعدد من اإلط ــاالت األنيقة
والتي خطفت األنظار فور وصولها على السجادة الحمراء.
ومــن المقرر أن ينتهي أسـبــوع ميالن للموضة خالل
نهاية األسبوع الجاري ،على أن يبدأ بعدها مباشرة أسبوع
باريس للموضة واألزياء خالل األسبوع المقبل.

جون سي رايلي

تاريخ لوريل وهاردي
في فيلم «»Stan & Ollie
طرحت شركة  Entertainment One UKأول تريلر لفيلم
السيرة الذاتية للشخصيات الكوميدية لوريل وهاردي "Stan
 ،"& Ollieالمقرر طرحه مع بداية العام المقبل يوم  11يناير
في المملكة المتحدة.
وتدور أحداث فيلم  Stan & Ollieحول القصة الحقيقية
ألعظم فناني الكوميديا الثنائي األشهر في هوليوود لوريل
وهاردي للمرة األولى.
والـفـيـلــم مــن بـطــولــة ج ــون ســي راي ـلــي ،وسـتـيــف كــوجــان،
وستيفاني هيام ،وشيرلي هندرسون ،وداني هيوستن ،ونينا
أرياندا ،وروفوس جونز ،وسوسي كين ،وجوزيف بالديراما،
وايال كينيون ،ومن إخراج جون س .بيرد ،وتأليف جيف بوب.

يرجح أال يعرف الممثل األميركي بيل
كوسبي ،ا لــذي أد يــن في أبريل الماضي
بــاالعـتــداء الـجـنـســي ،الـعـقــوبــة الـصــادرة
في حقه إال يوم الثالثاء المقبل ،إذ تعذر
ع ـلــى أح ــد ش ـه ــود ال ــدف ــاع ال ـم ـثــول أم ــام
المحكمة أمس األول.
وأوض ـ ـ ــح م ـح ــام ــي الـ ــدفـ ــاع الــرئ ـي ـســي
جوزف غرين أن الخبير النفسي تيموثي
ف ــول ــي ،الـ ــذي اس ـتــدع ـتــه ج ـهــة ال ــدف ــاع ال
يمكنه أن يحضر إال الثالثاء.
و ط ـلــب مـنــه ا ل ـمـحــا مــي أن ي ـصــر عليه
بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــور لـ ـكـ ـن ــه ع ـ ـ ــاد وواف ـ ـ ـ ـ ــق ع ـلــى
االسـتـمــاع إلــى الـخـبـيــر الـثــاثــاء قـبــل أن
ينطق بالحكم ا لـصــادر فــي حــق الممثل
األميركي.
ً
وينبغي تاليا االنتظار حتى الثالثاء
لـ ــا طـ ــاع عـ ـل ــى أول حـ ـك ــم ي ـ ـصـ ــدر ب ـعــد
فضيحة هارفي واينستين وحركة "#أنا
ً
أيضا " المناهضة للتحرش الجنسي.
وكانت هيئة محلفين خلصت إلى أن
الـمـمـثــل األمـيــركــي الـشـهـيــر اع ـتــدى على
أندريا كونستاند في عام  2004بمنزله،
وتـصــل الـعـقــوبــة فــي ه ــذه الـقـضــايــا إلــى
ً
السجن ثالثين عاما .
ً
ل ـكــن ح ـتــى إن أص ـ ــدر ال ـق ـض ــاء حـكـمــا
ً
ً
ً
مخففا ،فسيكون قاسيا جدا على الممثل
ً
البالغ من العمر  81عــا مــا  ،ا لــذي يعاني
ً
ً
وهنا جسديا وضعف النظر.
وك ـ ــان ك ــوس ـب ــي ح ـت ــى سـ ـن ــوات قـلـيـلــة

خ ـلــت م ــن ال ــرم ــوز األخ ــاق ـي ــة ف ــي ب ـلــده،
الس ـي ـمــا ب ـعــد ال ـم ـس ـل ـســل ال ـش ـه ـيــر "ب ـيــل
كوسبي شو".
لـكــن االت ـهــامــات بــاالع ـتــداء الـجـنـســي،
ا ل ـ ـتـ ــي و جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ل ـ ــه ن ـ ـسـ ــاء عـ ـ ــدة أودت
بسمعته .وقد سقطت كل تلك االتهامات
بمرور الزمن ما عدا قضية كونستاند.
وق ــال مـحــامـيــه ،إن ــه ي ـنــوي اسـتـئـنــاف
الحكم مهما كان ،وفي حال فعل ذلك فإن
كوسبي لن يدخل السجن بانتظار حكم
االستئناف.
ً
وحـ ـض ــر ب ـي ــل ك ــوس ـب ــي صـ ـب ــاح ــا إل ــى
المحكمة وكذلك فعلت المدعية أندريا
ً
كــون ـس ـتــانــد ف ـض ــا ع ــن ن ـس ــاء أخ ــري ــات
يتهمنه باعتداء ات جنسية لكنهن غير
معنيات بهذه المحاكمة.
وقد طلب االدعاء خالل الجزء األول من
جلسة االثنين أن يدرج اسم الممثل في
ً
قائمة المعتدين جنسيا الخطيرين في
والية بنسيلفانيا.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،س ـي ـتــم االس ـت ـم ــاع
إل ــى الـخـبـيــر الـنـفـســي وه ــو أح ــد شـهــود
هيئة الدفاع التي تندد بهذا التصنيف،
مـشــددة على أن بيل كوسبي البالغ 81
ع ــام ــا وال ـم ـص ــاب ب ـش ـبــه ع ـمــى ال يـشـكــل
ً
تهديدا .
(أ ف ب)

رحيل ١٦
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رحيل إسماعيل فهد إسماعيل
مؤسس الرواية الكويتية

حاز جوائز مرموقة منها «الدولة التشجيعية» و«التقديرية» والعويس والشيخ زايد
فقدت الكويت صباح أمس رائد ومؤسس فن الرواية إسماعيل فهد إسماعيل عن
عمر يناهز  78عاما تاركا خلفه إرثا أدبيا كبيرا بعد مسيرة حافلة باإلنجازات المحلية
والعربية.
رحل إسماعيل ،وترك شخوص أعماله األدبية في وجدان مريديه ،غادر بوفهد
واستحوذ على خيال محبيه احتضانه للكتاب والدفاع عنهم ،وااللتصاق بالمهمشين
والضعفاء ،فكان يتبنى مأساتهم ويسكبها على الورق ضمن خيال أدبي يأسر القراء،
ويداوي جراح المنكوبين ،فكان بلسم كتاباته يخفف الجراح ،ويعيد للنفس اتزانها.
غادرنا عقب أن احتفل بإصداره الجديد "صندوق أسود آخر" المنحاز إلى اإلنسانية
المثخن باأللم والجراح ،وكأنه أراد ًأن يغرس في نفوس محبيه بذرة جديدة قبل
رحيله ...لكن خبر وفاته كان مفجعا ،وتفاعل معه األدباء والكتاب والقراء من داخل
ً
الكويت وخارجها ،حتى أصبح األكثر تداوال.
الفي الشمري

امتهن الكتابة
اإلذاعية
والتلفزيونية وتفرغ
لألدب والدراسات
النقدية

ولـ ــد ال ــراح ــل ف ــي الـ ـع ــراق عــام
 1940وحصل على البكالوريوس -
المعهد العالي للفنون المسرحية
فـ ــي عـ ـ ــام  1979وعـ ـم ــل م ــدرس ــا
ب ـمــدرســة الـمـتـنـبــي الـمـتــوسـطــة،
ورئيسا لقسم الوسائل السمعية
ف ــي إدارة ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـتــربــويــة،
وموجها فنيا فــي إدارة النشاط
المدرسي في وزارة التربية.
وامتهن الراحل الكتابة اإلذاعية
وال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة وتـ ـف ــرغ لـلـكـتــابــة
األدب ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـن ـق ــدي ــة
وأصبح عضوا في اتحاد الكتاب
العرب وعضوا في رابطة األدبــاء
الكويتيين.

غزارة في اإلنتاج
ويعتبر فقيد الكويت من أكثر
األدبــاء غــزارة وتميزا في إنتاجه
الـ ــروائـ ــي ،ح ـيــث تـخـطــت شـهــرتــه
اآلف ـ ـ ــاق ف ــي ك ـت ــاب ــة الـ ــروايـ ــة ذات
التقنية الفنية والتي ترصد حال
اإلنسان العربي بفعليه اإليجابي
والـ ـسـ ـلـ ـب ــي م ـ ــن خ ـ ــال م ــواج ـه ــة
التغيرات التاريخية والسياسية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـصــف
بمنطقتنا المحلية والعربية.

القصص الشعبية
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأ
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ ص ـ ـبـ ــاه
ال ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــص
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــة
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ت ـ ــأث ـ ــر
بـ ـ ــال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــص

اشتهر ًالراحل بالجرأة في الموضوعات التي يتناولها في أعماله ،وكان يعتبر نفسه
فكلما
لنفسه،
مشاكسا للمكان والزمان ،وكان يهدف إلى فرض هوية
ً
شاملة ً
إنسانية ً
ً
أراد ًالكتابة عن مكان ما حاول االبتعاد عنه ،ليخلق لنفسه ذهنا صافيا محايدا وحاجزا
شفافا يمكنه من اختبار مشاعره الحقيقية تجاه الذي يكتبه.
اتسمت تجربته بالثراء والتنوع ،السيما أنه أقام في أكثر من دولة ،في الكويت والعراق
والفلبين ،وكان يردد أنه "كائن كوني ،متجاوز لحدود الجغرافيا ،والوثائق الرسمية
والتصنيفات" ،وتمكن من غرس جذور رواياته في مصر ولبنان وفلسطين والعراق
والكويت.
ً
ً
ويعد الراحل رائدا ومؤسسا لفن الرواية في الكويت ،وحاز عدة جوائز ثقافية مرموقة،
منها جائزتا الدولة التشجيعية والتقديرية ،وجائزة سلطان العويس ،وجائزة الشيخ
زايد ،إضافة إلى تأهله للقوائم القصيرة والطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية.

الـشـعـبــي إل ــى جــانــب ال ـعــديــد من
الروايات العربية والعالمية التي
قرأها في فترة مبكرة من حياته.
بــدأ الــراحــل حياته األدبـيــة في
أوائ ـ ــل الـسـتـيـنـيــات وق ــد تحولت
الـكـتــابــة ع ـنــده إل ــى اح ـت ــراف منذ
أعوامها العشرة األولى ،ومنذ ذلك
التاريخ وهــو مستمر في العطاء
المتميز ،حيث يـقــول" :إن رسالة
األديب هي أوال العطاء بكل أشكاله
ومجاالته".

حدود الجغرافيا
واتـ ـسـ ـم ــت ت ـج ــرب ــة إس ـمــاع ـيــل
بالثراء والتنوع السيما أنه أقام
ف ــي أك ـثــر م ــن دول ـ ــة ،ف ــي الـكــويــت
وال ـع ــراق والـفـلـبـيــن ،وك ــان يــردد
أنه "كائن كوني ،متجاوز لحدود
الـجـغــرافـيــا ،والــوثــائــق الرسمية
والتصنيفات" ،وتمكن من غرس
جــذور رواياته في مصر ولبنان
وفلسطين والعراق والكويت.
ات ـص ــف "ب ــوف ـه ــد" بــالـشـجــاعــة
ً
والجرأة معا في الطرح فلم يكن
ي ـه ــاب ال ـت ـجــربــة ف ــي ال ـج ـم ـلــة أو
الـحــوار أو اللغة أو البناء ،وكان
يتوغل فــي مناطق غير مأهولة
بالكتاب ،بمعنى أنــه كــان يذهب
نـحــو الـتـجــريــب ويـسـلــط الـضــوء
على موضوعات مسكوت عنها
أو مهملة.
ك ــان ال ــراح ــل يــؤكــد أن الـســرد
ي ـس ـت ـع ـيــد جـ ـ ــزء ا م ــن ال ـم ــاض ــي،
فالذاكرة مكتنزة بالموضوعات
واألح ـ ـ ـ ــداث ،ل ــذل ــك ع ـل ــى ال ـكــاتــب
أن يـسـتـلـهــم م ــن ه ــذا ال ـم ـخــزون
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ــم تـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل أع ـ ـمـ ــالـ ــه
الـقـصـصـيــة والــروائ ـيــة ويـتــرجــم
ذلك بطريقة أدبية تراعي األبعاد
ال ــزمـ ـنـ ـي ــة إض ــاف ــة
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ــرك ـ ـي ـ ــز
ع ـل ــى الـ ـغ ــراب ــة أو
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة ف ـي ـم ــا
ي ـجــري مــن أح ــداث
أو ما كان قد حدث،
وه ــذا الـتـكـنـيــك في
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ي ـف ــرض ــه

من مواليد عام
 1940وحصل على
البكالوريوس من
المعهد العالي
للفنون المسرحية
في 1979

نـ ـ ــوع ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــأدب ال ـخ ـي ــال
ا لـعـلـمــي وا ل ــروا ي ــة المستقبلية
يـحـتــاجــان إل ــى مـعــايـيــر مـحــددة
تناسب هذا الطرح ،وفي المقابل،
ا لــروا يــة البوليسية تعتمد على
مــواقــف حــدثــت ثــم يـبـنــي عليها
ال ـك ــات ــب ح ـب ـك ـتــه ال ـف ـن ـي ــة ،لــذلــك
غــالـمــاضــي ه ــو ال ـم ـخــزون ال ــذي
يستل منه الكاتب خيوط عمله
األدب ـ ـ ـ ــي ،والـ ـك ــات ــب ي ـج ـن ــح إل ــى
الماضي ليختار ما يناسبه منه
يــؤســس فـيـهــا ع ـلــى م ـهـ ٍـل وبـكــل
ٍّ
تــؤدة وتــأن مفردات عمله مركزا
على أن تتقاطع هذه األحداث مع
ال ــواق ــع الـمـعـيــش ،وب ــذلــك تـكــون
ً
ن ــوع ــا م ــن ال ـم ـقــارنــة واإلس ـق ــاط
يمضيان بــا لـتــوازي مــع الخيال
األدبي ،ليتولد بذلك سرد مكتمل
المواصفات يجذب القارئ.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـم ــوض ــوع
استشراف المستقبل ،كــان يرى
أن الـبـحــث عــن حـكــايــة السـتـقــاء
الدروس أو توقع بعض األحداث
ليست من مهام األدب ،فالكاتب
يـ ـ ـق ـ ــرأ الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـلــى
الحاضر ،كما أنه ال يقرأ الماضي
بناء على الحاضر.

خسارة كبيرة
ون ـ ـعـ ــى وزيـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام وزيـ ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون ال ـش ـبــاب رئـيــس
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
والفنون واآلداب محمد الجبري،
ال ـم ـغ ـفــور ل ــه األديـ ـ ــب وال ــروائ ــي
الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل
م ـ ــؤس ـ ــس ورائـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة فــي
الـكــويــت ،الــذي وافـتــه المنية عن
عمر ناهز  78عاما.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــا فــي ،إن ر حـيــل الفقيد مثل
خ ـســارة كـبـيــرة ل ــأســرة األدب ـيــة
والثقافية الكويتية والخليجية،
إذ فقدت الكويت برحيله واحدا
من جيل المبدعين في عالم األدب
والرواية ،على المستوى العربي،
والذي كان مثاال للجد واالجتهاد
والمثابرة واالبداع.
وأضـ ـ ـ ــاف أن األديـ ـ ـ ــب ال ـف ـق ـيــد
عرف عنه رعايته لعدد
كبير من كتاب القصة
وال ــرواي ــة م ــن الـشـبــاب
ف ــي ال ـك ــوي ــت وال ــوط ــن
الـ ـع ــرب ــي ،واح ـت ـض ــان ــه
مــواهــب أدبـيــة إبداعية
سـجـلــت ح ـض ــورا الفـتــا
على الساحة االدبية في
الكويت وخارجها.
واس ـ ـتـ ــذكـ ــر ال ـج ـب ــري
مــآثــر األديـ ــب وال ــروائ ــي
ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل وإس ـ ـهـ ــامـ ــاتـ ــه
بجد وإخــاص لالرتقاء
ب ـ ــال ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة
الكويتية نحو آفاق أرحب
وأوسـ ـ ـ ـ ــع م ـ ــن الـ ـحـ ـض ــور
والتأثير في المستويات
االدبـ ـي ــة ك ــاف ــة ،ع ـبــر دعــم
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواه ـ ـ ــب وإث ـ ــرائـ ـ ـه ـ ــم
بتجربته الطويلة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن خ ــال ــص
تعازيه ومواساته الى أسرة

إسماعيل فهد إسماعيل
الفقيد واألسرة الثقافية واألدبية
الكويتية والخليجية والعربية،
التي فقدت برحيله فارسا مثقفا
مـعـطــاء ،وعـلـمــا مــن أع ــام ورواد
الـثـقــافــة واألدب الـكــويـتــي ،داعـيــا
المولى تعالى أن يسكنه فسيح
ج ـنــاتــه وي ـل ـهــم أس ــرت ــه ومـحـبـيــه
جميل الصبر والسلوان.

والد األجيال

قدم روايته األولى
«كانت السماء زرقاء»
عام  1970وصدرت
له مجموعة قصص
قصيرة «البقعة
الداكنة» في 1965

وبــدورهــا ،نعت رابطة األدبــاء
الكويتيين والد األجيال الروائية،
إسماعيل فهد إسماعيل ،وقالت
فـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي إن رح ـي ـلــه
"غياب مفاجئ ومؤثر فجعنا به،
بخبر حمل إلينا اللوعة واألسى،
ب ــرحـ ـي ــل عـ ـض ــو راب ـ ـطـ ــة األدبـ ـ ـ ــاء
الكويتيين الكاتب إسماعيل فهد
إسماعيل".
وأضافت "األدبــاء"" :وإذ تنعى
الــراب ـطــة ه ــذا األديـ ــب (ال ـتــاريــخ)،
فــإن ـنــا ن ـس ـتــذكــر ب ـكــل اعـ ـت ــزاز ما
حققه للرواية الكويتية في فترة
السبعينيات من القرن الماضي،
إذ ح ـق ــق تـ ـح ــوال ن ــوع ـي ــا وف ـن ـيــا
ل ـلــروايــة ،ووض ــع منهجها على
المسار الصحيح ،ليصبح الراحل
مدرسة في األدب الروائي سارت
على نهجه أجيال عديدة ،وحقق
الكثيرون منهم التفوق".
وتابعت" :كما نستذكر جهود

المغفور له ،بإذن الله ،في أنشطة
رابـ ـط ــة األدب ـ ـ ـ ــاء ،وإقـ ــامـ ــة ورش ــة
ضخمة استفاد منها المبدعون
الشباب.
كما تنوعت أعمال الراحل بين
الرواية والقصة والمسرح والنقد،
ل ـي ـح ـمــل ب ــاقـ ـت ــدار ص ـف ــة األدي ـ ــب
الذي تفتخر الكويت بكونه حقق
ح ـض ــورا ،لـيــس محليا فـقــط ،بل
وعربي".
وعقب ذيوع خبر وفاته ،شارك
مثقفون من الكويت وخارجها في
نعي الروائي الراحل عبر هاشتاغ
 #إسماعيل_فهد_إسماعيل في
مــوقــع "ت ــوي ـت ــر" ،ح ـيــث عـلـقــت د.
سعاد العنزي على خبر الوفاة
ب ــالـ ـق ــول" :ال ـ ـيـ ــوم ت ـف ـقــد ال ـكــويــت
والـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ق ـي ـم ــة أدب ـي ــة
كـ ـبـ ـي ــرة ع ـظ ـي ـم ــة ف ـ ــي ع ـط ــائ ـه ــا،
وإنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي ح ـب ـه ــا ل ـل ـنــاس
وت ــواضـ ـعـ ـه ــا واحـ ـت ــوائـ ـه ــا لـكــل
األجيال ،وتفاعلها اإليجابي مع
كــل الـتـغـيــرات .ال ـيــوم نعيش في
ح ـضــرة ال ـم ــوت إح ــداث ـي ــات زمــن
الـحــزن ،ونتذكر كم كنت عظيما
وإن ـس ــان ــا حـقـيـقـيــا .رح ـم ــك الـلــه
أيها النبيل".
وكـتــب ال ــروائ ــي محمد حسن
عـ ـ ـل ـ ــوان" :ل ـ ــو أن أع ـ ـمـ ــار ال ـن ــاس
ب ـ ــاتـ ـ ـس ـ ــاع ق ـ ـلـ ــوب ـ ـهـ ــم ل ـ ـمـ ــا مـ ــات
ً
إسماعيل فهد إسماعيل أبدا!".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،كـ ـت ــب الـ ـ ــروائـ ـ ــي ب ــدر

الـ ـعـ ـلـ ـي ــان" :رح ـ ـيـ ــل أب الـ ــروايـ ــة
الكويتية ،غيابه مؤلم وخسارة
باق في
قامة ثقافية كبيرة ،وهو ِ
أعماله األدبية الفخمة".
ونـعــاه الكاتب خلف الحربي:
"نـ ـس ــأل ال ـل ــه ال ــرح ـم ــة وال ـم ـغ ـفــرة
ل ــأدي ــب ال ـقــديــر ال ــراح ــل ،الــرجــل
الــذي نذر حياته للثقافة واألدب
وك ـ ــان غـيـمــة م ــن ال ـم ـح ـبــة تسير
بين الناس".
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ك ـت ــب ال ــروائ ــي
خالد النصرالله" :الـكــويــت تفقد
رجال محبا وعظيما ،عاش بهدوء
وعمل بصمت ورحل خفيفا".
وكتب الشاعر أحمد الدوسري:
"الـكــويــت فـقــدت شيخ الروائيين
العرب".
وقال الروائي اإلماراتي سلطان
ال ـع ـم ـي ـم ــي" :خ ـ ــال ـ ــص الـ ـتـ ـع ــازي
للكويت الشقيقة وأهلها في وفاة
الروائي الكبير #اسماعيل_فهد_
اسماعيل ،اللهم ارحمه واغفر له
وأسكنه فسيح جناتك".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
الـبـصـيــص" :ق ــل ل ــأدب يـقــف ،قل
له إن الوفاة ليست غيابا ،قل له
اليوم سيبقى إسماعيل ،سيأتي
ً
أكثر مما مضى ،مثل كتاب ،وداعا
بوفهد ...ستبقى".
وق ــال الـشــاعــر سعد الياسري
في تغريدة" :اآلن يا أبا فهد ،من
سيقول لواحدنا (أيها الجميل)؟
مــن سيمسح على ال ــرؤوس قبل
النصوص بقلبه ومحبته؟ رحيلك
موجع حقا أيها المعلم والحبيب،
ً
هذا الرحيل موجع حقا يا أبانا...
كم أنا حزين هذا الصباح".

عالمة مميزة

سليمان العسكري وليلى العثمان وإسماعيل ومحمد جواد

جوزيف حرب وفهد إسماعيل في إحدى الندوات

يـ ـع ــد إسـ ـم ــاعـ ـي ــل واحـ ـ ـ ـ ــدا مــن
العالمات المميزة للرواية العربية
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــدي ــث ،فــإنـتــاجــه
مـ ـع ــروف ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ــوط ــن
العربي والعالم.
وقـ ــدم ال ــراح ــل رواي ـت ــه األول ــى
(كانت السماء زرقــاء) عام ،1970
وص ـ ـ ــدرت ل ــه م ـج ـمــوعــة قـصــص
ق ـص ـي ــرة (ال ـب ـق ـع ــة ال ــداكـ ـن ــة) ع ــام
.1965
وم ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ــراح ـ ــل:
"السبيليات"" ،في حضرة العنقاء
والـ ـ ـخ ـ ــل ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــي"" ،ع ـ ـلـ ــى ع ـه ــدة
حنظلة" ،و"إحداثيات زمن العزلة"،
وهـ ــي رواي ـ ـ ــة ط ــوي ـل ــة م ــن سـبـعــة
أجزاء صدرت عام  ،1996وترصد
وتــوثــق بــأسـلــوب روائ ــي أح ــداث
االحتالل من الغزو إلى التحرير.
وشارك الراحل قبل رحيله في
افتتاح الموسم الثامن للملتقى
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ،والـ ـ ـ ــذي ن ــاق ــش خ ــال
األمـسـيــة رواي ــة "ص ـنــدوق أســود
آخ ــر" ،ال ــرواي ــة األخ ـيــرة لـلــروائــي
الراحل.
وح ــاز إسـمــاعـيــل ع ــدة جــوائــز
ثـقــافـيــة م ــرم ــوق ــة ،مـنـهــا جــائــزتــا
ا لــدو لــة التشجيعية والتقديرية
وجائزة سلطان العويس وجائزة
ال ـش ـي ــخ زايـ ـ ـ ــد ،وتـ ــأهـ ــل ل ـل ـقــوائــم
القصيرة والطويلة لجائزة البوكر
للرواية العربية.

المجلس الوطني للثقافة ينعى الراحل الكبير :خسارة فادحة لألدب
ن ـعــت األم ــان ــة ال ـعــامــة لـلـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة وال ـف ـنــون واآلداب ال ــروائ ــي الكويتي
الكبير إسماعيل فهد إسماعيل الذي رحل عن
عالمنا أمس.
وقال األمين العام المهندس علي اليوحة" :إن
رحيل األديب والروائي إسماعيل فهد إسماعيل
يعتبر خسارة فادحة لألدب الكويتي والعربي".
وأشار اليوحة إلى اإلرث الكبير الذي تركه
الــراحــل والــذي يعتبر بمثابة مرجعية كبيرة
لـلــروا يــة الكويتية سيتعلم منها الكثير من
م ـبــدعــي ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد م ــن ال ــروائ ـي ـي ــن في
الكويت ،مؤكدا أن
إسماعيل فهد هو المؤسس الحقيقي لفن
ال ــرواي ــة ف ــي ال ـكــويــت ،وأنـ ــه إحـ ــدى الـعــامــات
ال ــروائ ـي ــة الـعــربـيــة الـمـحـســوبــة ف ــي س ـمــاء فن
الرواية.
يذكر أن إسماعيل فهد قــدم روايـتــه األولــى

"كانت السماء زرقــاء" عام  ،1970وحينئذ قال
عنه الشاعر صــاح عبدالصبور فــي تقديمه
ل ـل ــرواي ــة" :كــانــت ال ــرواي ــة م ـفــاجــأة كـبـيــرة لــي،
فهذه الرواية جديدة كما أتصور .رواية القرن
العشرين .قادمة من أقصى المشرق العربي،
حـيــث ال تقاليد لـفــن ال ــرواي ــة ،وحـيــث مــازالــت
الحياة تحتفظ للشعر بأكبر مكان .ولــم يكن
ســر دهـشـتــي هــو ذل ــك فـحـســب ،إن إسماعيل
فهد إسماعيل يعد بمنزلة العمود األهم للفن
ال ــروائ ــي والـقـصـصــي فــي الـكــويــت خصوصا.
ورعايته لعدد كبير من كتاب القصة القصيرة
والــروايــة ،واحتضانه لمواهب أدبية إبداعية
ب ــات ــا ي ـم ـث ــان حـ ـض ــورا الفـ ـت ــا ع ـل ــى ال ـســاحــة
الكويتية والعربية.
وتـتـقــدم "األم ــان ــة ال ـعــامــة" بـخــالــص ال ـعــزاء
ألس ــرة الفقيد واألس ــرة الثقافية فــي الكويت
والعالم العربي.

وكـ ــان الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة الـفـنــون
واآلداب ،أقام أمسية أدبية ،كرم فيها الروائي
الراحل إسماعيل فهد إسماعيل بمناسبة فوزه
بجائزة العويس الثقافية لعام .2015
وحينها قال إسماعيل على هامش التكريم
المقام ضمن فعالية احتفالية (الكويت عاصمة
الثقافة اإلسالمية  ،)2016إن جائزته األساسية
ه ــي م ـعــاي ـش ـتــه ألجـ ـي ــال ع ــدي ــدة م ــن ال ـك ـتــاب
واحتكاكه بهم ،مشيرا إلى أن وجود كل هؤالء
المحبين وهذه اإلحاطة هو التكريم األهم.
واع ـت ـب ــر إس ـمــاع ـيــل أن ال ـم ـج ـلــس الــوطـنــي
ب ـم ـثــابــة ب ـي ـتــه ،وأن ـ ــه جـ ــزء م ــن هـ ــذا الـمـجـلــس
وتربطه بــه عالقة وطـيــدة منذ إنشائه ،حيث
ت ــرأس كـثـيــرا مــن الـلـجــان وســاهــم بعضويته
ف ــي الـكـثـيــر أي ـض ــا ،ف ـضــا ع ــن تـقــديـمــه اآلراء
واالستشارات المتعلقة بالمجلس.

حفل تكريم في المجلس الوطني للثقافة

توابل ةديرجلا

•
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وسام صليبا :أرفض التصنع والتزلف في الحياة االجتماعية
أطلق الممثل اللبناني وسام صليبا باكورة أعماله الغنائية {إذا ناوية} بعدما ّروج لها عبر حملة
 ، fakerealالتي أطلقها عبر صفحاته اإللكترونية ّ
المزيفة .كذلك ّ
ضد مظاهر المجتمع ّ
صور
مسلسله الجديد {رصيف الغرباء}.
عن الحملة ،وأغنيته الجديدة ،وشخصيته الدرامية ،ومشاريع أخرى ،تحدث صليبا إلى {الجريدة}.
بيروت -مايا الخوري

أبحث عن
اللون الغنائي
الذي ِّ
يعبر
عني

أخطو في
مسار ّ
يميزني
ٍ
والموسيقى
الشرقية ال
تشبهني

ً
ِّ
تشكل أغنية {إذا ناوية} تتويجا
عبر
لحملة ّ Fakerealالتي أطلقتها ّ
ضد مظاهر التصنع
مواقع التواصل
في المجتمع .أخبرنا عن التفاصيل.

على محمل ّ
الجد أو بنظرة سلبية،
ومـ ــن ل ــم ي ـف ـهــم رس ــال ـت ــي أوض ـح ــت
لـ ــه وجـ ـه ــة نـ ـظ ــري ع ـب ــر ص ـف ـحــاتــي
اإللكترونية الخاصة.

ه ــدف ــت ال ـح ـم ـل ــة إلـ ـ ــى الـ ـت ــروي ــج
ً
لألغنية تمهيدا إلطالقها ،عبر فكرة
خفيفة الظل تلفت انتباه الناس ،لذا
ُ
لم نعلن عن األغنية إال بعد منشورات
ع ـ ّـدة عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل .والقــت
ً
ً
الفكرة تأييدا واسعا .األغنية رسالة
ت ــوع ــوي ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة .هـ ــذه لـيـســت
ال ـم ــرة األولـ ــى ال ـتــي أس ـت ـخــدم فيها
مواقع التواصل االجتماعي للتحدث
مـبــاشــرة عــن قـضــايــا اجـتـمــاعـيــة أو
ً
سياسية في لبنان والخارج ،تمهيدا
إلطالق أغنية تحكي الموضوع نفسه
بــرف ـقــة ع ـ ــازف غ ـي ـتــار ص ــدي ــق .هــذا
ّ
األسلوب في محاكاة المجتمع يشكل
ً
ً
شغفا كبيرا لدي إلى جانب اإلخراج
والتمثيل واإلن ـت ــاج .وهــا أنــا أعمل
ً
على برنامج تلفزيوني أيضا وعلى
حوار مباشر عبر صفحات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـت ـحــدث ع ــن قـضــايــا
اجتماعية أخرى ،ومنها قضية أناس
من مستوى اجتماعي مرموق غير
راضـيــن عــن أسـلــوب عيشهم بسبب
مفاهيم اجتماعية ود يـنـيــة شرقية
ّ
تكبلهم وتدفعهم إلــى التلطي وراء
ّ
مظاهر معينة.

هــل أن ــت ف ـخــور بـنـجــاح حملتك،
من ثم أغنيتك وتجاوب الشباب مع
أفكارك؟

ه ـ ـ ــل دخ ـ ـ ــول ـ ـ ــك ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط الـ ـفـ ـن ـ ّـي
ل ـف ــت ان ـت ـب ــاه ــك إل ـ ــى ه ـ ــذه الـقـضـيــة
االجـتـمــاعـيــة ،أي االه ـت ـمــام المبالغ
بالشكل والسلوكيات المصطنعة؟
ّ
ً
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،ل ـ ــأس ـ ــف ت ـ ـفـ ــشـ ــت هـ ــذه
الـسـلــوكـيــات فــي مجتمعنا العربي
بـسـبــب تــأثــرنــا بـسـلــوكـيــات غــربـيــة
ظننا أنها صحيحة ،فبنينا حولنا
ّ
التصرف بشكل
كذبة بأنه ُيسمح لنا
ّ
سيئ فــي الكواليس فيما نطل إلى
المجتمع بـمـظــاهــر خ ـ ّـداع ــة .عندما
تـمـنــع ال ـم ـحـ ّـرمــات الـمـفــروضــة على
المجتمع ،المواطن من التعبير عن
نفسه ،فإنه ُيطلق العنان للمظاهر
ّ
المتكلفة والزائفة .وبسبب تأثر
المجتمع بـمـظــاهــر الـنـجــوم
الـ ـمـ ـب ــال ــغ ف ـي ـه ــا ّوأسـ ـل ــوب
ح ـيــات ـهــم ال ـم ـت ـك ـلــف فـقــدنــا
هويتنا.
أل ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـق ـ ـلـ ــق م ــن
ر د و د فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل م ــن
انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
ّ
المصورة؟
األغنية
ّ
تطرقت إلى المظاهر المبالغ فيها
لدى الشباب كما لدى الصبايا ،سواء
مــن نــاحـيــة الـتـصـ ّـرف أو مــن ناحية
الـ ـلـ ـب ــاس ،وخ ـت ـم ــت ال ـك ـل ـي ــب بــأنــه
عندما عــاد الشاب إلــى طبيعته
وج ـ ــد فـ ـت ــاة عـ ــاديـ ــة ي ـحـ ّـب ـهــا.
تلقيت ردود فعل إيجابية
مــن أن ــاس رأوا أنفسهم
في الكليب وضحكوا
لكيفية تـصــو يــري
أسـ ـل ــوب حـيــاتـهــم
ولم يأخذوا الفكرة

أنــا صــادق مــع نفسي وإن ّ
عبرت
بطريقة ساخرة عن األمــور .أحببت
ردود الفعل التي ّأيدت فكرة الكليب
الساخر أو األغنية التوعوية ،ألنني
ً
ّقدمت عمال خفيف الظل وال يسيء
إلــى أح ــد .مــن جهة أخ ــرى ،احترمت
ً
اآلراء المنتقدة موضحا وجهة نظري
ّ
لـهــا .تـحــدثــت عــن المجتمع ال ـمــزور
المرأة
ألنني أدعو إلى المساواة بين ّ
وال ــرج ــل ،وألن ـن ــي أرفـ ــض الـتـصــنــع
ّ
والتزلف في الحياة االجتماعية.
ِل ـ ـ َـم ل ــم ت ـخ ـتــر أغ ـن ـيــة كــاسـيـكـيــة
رومانسية عادية؟
يهمني تصوير المجتمع بقالب
يشبهني وبإيقاع سريع .سأحرص
على أن تكون األغــانــي المقبلة ذات
إيقاع مختلف ّ
أعبر من خالله أكثر
ع ــن ق ــدرات ــي ال ـصــوت ـيــة ،إن ـمــا مهما
نـ ّـوعــت سأحافظ على األعـمــال التي
ّ
وتعبر عن آرائي.
تشبه شخصيتي

فيديو كليب
ً
ً
اعـ ـتـ ـم ــدت أس ـ ـلـ ــوبـ ــا غ ــربـ ـي ــا فــي
ال ـك ـل ـيــب ،ه ــل سـتـحــافــظ ع ـلــى هــذه
ً
الصورة أيضا؟
ً
ســأعـتـمــد دائـ ـم ــا ه ــذا األس ـل ــوب
ً
الغنائي وإن ّ
قدمت أعـمــاال شرقية
فـسـتـعـ ّـبــر ع ـمــا يـشـبـهـنــي بـطــريـقــة
مختلفة ّ
عما هو سائد في الساحة
ً
الـ ـفـ ـن ـ ّـي ــة راهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا .أق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدر م ـس ـت ــوى
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـش ــرق ـي ــة وهــوي ـت ـهــا
ً
ولكنها ال تشبهني فـعــا ،لــذا فإن
أدائــي لها سيسيء إلـ ّـي وإليها في
الوقت نفسه.
ّ
ً
تطلب الكليب أداء تمثيليا ،فهل
ت ــرى أن م ـه ــارات ــك ف ــي ه ــذا اإلط ــار
ّ
كمغن؟
تصب في مصلحتك
ٍ
مــن الطبيعي أن تسهم قــدراتــي
التمثيلية في إيصال فكرة الكليب
ً
الـحـقـيـقـيــة ،خـصــوصــا أنـنــي كاتب
الـسـيـنــاريــو ومـقـتـنــع ب ــه .عـلــى كـ ٍـل،
ً
تسلينا كثيرا في أثناء التصوير،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ـ ـن ـ ــي أح ـ ـ ــب أج ـ ـ ــواء
ّ
الكوميديا التي تميز بها الكليب.

ً
ن ـحــن م ـت ـفــاه ـمــان ف ـن ـيــا ولــديـنــا
رؤية مشتركة ،وهذه نقطة أساسية
ألن نجاح العمل يعتمد على فريق
فرد.
وليس على ٍ

أخبار النجوم

ابنة نانسي عجرم ترقص
على أنغام «بدنا نولع الجو»

نانسي عجرم وابنتاها

وسام صليبا
ط ـ ــال ـ ــت ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ــزم ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـيــن
م ـش ــارك ـت ــك فـ ــي «دي ـ ـ ــو ال ـم ـشــاه ـيــر»
وإطــاقــك األغ ـن ـيــة ،فـلــم اخ ـتــرت هــذا
ً
التوقيت تحديدا؟
تـ ـف ـ ّـرغ ــت لـ ـلـ ـتـ ـم ـ ّـرن عـ ـل ــى ال ـغ ـن ــاء
الـشــرقــي ال ــذي أقـ ّـدمــه فــي المشاريع
الـمـقـبـلــة ،وف ــي الــوقــت نـفـســه عملت
على إثبات خطواتي أكثر في مجال
ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـ ــدرام ـ ــي وال ـس ـي ـن ـمــائــي.
ً
وكـ ـن ــت ح ـي ـن ـه ــا أي ـ ـضـ ــا أبـ ـح ــث عــن
ال ـلــون الـغـنــائــي ال ــذي يشبهني ،أي
ذاك الممزوج بالثقافة الغربية ،من
ثــم عــن الشخص المناسب للكتابة
والتلحين.
ُت ّوج ذلك بتعاوني مع تينا ّ
يموت
التي تشاطرني رؤيتي الموسيقية،
وه ــي م ـلـ ّـمــة بــالـمــوسـيـقــى الـغــربـيــة
ّ
ومطلعة إلى الموزعين المناسبين
للعمل .فاتخذنا الوقت الكافي إلعداد
األغنية قبل إصدارها.
هل من شعراء وملحنين ّ
معينين
تسعى إلى التواصل معهم؟
ً
ً
لـســت مـطـلـعــا ج ـ ّـي ــدا عـلــى أسـمــاء
الشعراء والملحنين في لبنان وأنا
ً
راهنا في مرحلة االستكشاف.

فــرصــة ال ــذه ــاب إل ــى قــاعــة السينما
للتمتع بـمـشــاهــدة فـيـلــم ،وه ــذا أمــر
م ــؤس ــف بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـ ـ ـ ّـي .ك ــذل ــك لــن
يـتـسـنــى لـلـمـخــرج لـمــس ردود فعل
ال ـج ـم ـه ــور مـ ـب ــاش ــرة ،ب ــل سـيـكـتـفــي
بـمــراقـبــة األرق ـ ــام عـبــر الـكــومـبـيــوتــر
لمعرفة نسبة مشاهدة أعماله.
ً
ّأمــا موسيقيا ،فتراجعت طباعة
ّ
األلبوم الغنائي ليحل مكانها االتفاق
مــع ق ـنــوات إن ـتــرنــت مـثــل {أن ـغــامــي}
وغيرها ،ما يعوق كسب المال عبر
مبيع األلـبــومــات ،ليقتصر المردود
المادي على الحفالت الخاصة التي
ّ
يحييها الفنان .ثمة من يظن أن هذا
الواقع أفسح في المجال إزاء أي كان
ّ
لدخول الفن ولكن في الحقيقة ،إن لم
ً
ّ
ّ
يستمر وذلك ألن
يكن الفنان جيدا لن
الجمهور ّ
ذواق وينتقي بذكاء.
ع ـ ـ ّـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـم ـ ـحـ ــور مـ ـش ــروع ــك
التلفزيوني؟
ال يــزال المشروع في مراحله
األول ــى لــذا ال أري ــد الـتـحــدث عن
ً
ّ
متحمس جدا له.
التفاصيل .أنا

«رصيف الغرباء»

ّ
ي ـت ـج ــه اإلعـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـ ـفـ ـ ــن ن ـحــو
ا ل ـ ـ  ،broadcasting onlineأ يــن
سلبيات أو إيجابيات هذا األمر؟

أيـ ـ ـ ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــة تـ ـجـ ـس ــد فــي
مسلسل «رصيف الغرباء» (كتابة
طوني شمعون ،وإنتاج وإخراج
إيلي معلوف)؟

ت ـن ـع ـكــس إيـ ـج ــابـ ـي ــات ذل ـ ــك عـلــى
السينما والــدرامــا ألنــه يــزيــد فرص
ال ـع ـمــل بـسـبــب االن ـف ـت ــاح اإلن ـتــاجــي
ً
بين الـشــرق وال ـغــرب ،فـضــا عــن أنه
يفسح في المجال إزاء طريقة أفضل
للتوزيع .في المقابل ،تتأثر محطات
ً
التلفزة سلبا ،على رغم أن التلفزيون
مــريــح أكـثــر للمتابعة وثـمــة بــرامــج
م ـعـ ّـي ـنــة غ ـيــر م ـت ــواف ــرة ف ــي وســائــل
التواصل المباشرة.
ً
إح ــدى الـسـلـبـيــات أي ـض ــا ان ـعــدام

ّنديم ،شاب فقير نشأ مع فتاة
تبنتها عائلته ،لكنها تتعرف
إ ل ــى عائلتها الحقيقية الغنية
فـتـنـتـقــل لـلـعـيــش مـعـهــا .بعدما
أسـ ـ ـ ّـس ن ــدي ــم مـسـتـقـبـلــه كــرجــل
ً
أع ـمــال الـتـقــى بـهــا م ـج ــددا إنما
ً
لم يكن قــادرا على التعريف عن
ن ـف ـســه ألن ب ــاع ـت ـق ــاده ي ـجــب أن
يجمع الكثير ّمن األموال ليصبح
ً
إن ـســانــا ،فتمثل بــأنــاس أغنياء
ً
مـ ـح ــاوال ال ـتــأق ـلــم م ــع الـصـبــايــا

تعاون
اخـ ـت ــرت الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ـم ـخــرج
الصاعد سيمون سعيد.
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الثريات اآلتيات من عالم مختلف
ً
جدا عن عالمه .لكن ورغم سعيه
إلـ ــى ال ـغ ـنــى وج ـم ــع األم ـ ـ ــوال لم
يتخل عن القيم األخالقية التي
نشأ عليها ومنها الصدق.
ه ــل ت ـحــول لـكـنـتــك الـغــربـيــة
دون أدائــك شخصيات درامية
ّ
معينة؟
ال أع ـ ـت ـ ـبـ ــر لـ ـكـ ـنـ ـت ــي غ ــرب ـي ــة
بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدار م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي ع ـ ـصـ ــريـ ــة.
صـ ـحـ ـي ــح أن ل ـ ـكـ ــل ش ـخ ـص ـيــة
لكنتها الخاصة إنما لألسف ال
يتوافر لدينا في لبنان ّ
مدرب
كل
خاص في هذا اإلطار .على ٍ
يطلبون إلينا اعتماد اللهجة
البيضاء في المسلسالت.

منى أبو حمزة تتخلى
عن شعرها الطويل

شـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـنـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــن م ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــات ،الـ ـ ـط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة
والخماسيات والسباعيات ،أي
ّ
منها تفضل؟
ّ
أف ــض ــل أن تـقـتـصــر حـلـقــات
المسلسل على  15أو  20حلقة
تلفزيونية ،إال إذا كانت أحداث
المسلسل دسمة فنشعر بأنها
تحتاج إلى حلقات أطول إنما
ليس أكثر من  30أو  35حلقة.
م ــن إي ـج ــاب ـي ــات ال ـخ ـمــاس ـيــات
والسباعيات أنها ّ
تقدم القصة
بـ ـط ــريـ ـق ــة جـ ـمـ ـيـ ـل ــة وس ــريـ ـع ــة
ويـ ـ ـك ـ ــون فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل فـيـهــا
ً
م ـه ـمــا ألن الـمـنـتــج ال يـحـتــاج
إلى مصاريف كثيرة للتصوير
ّ
فـ ـي ــرك ــز ع ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار أف ـضــل
الممثلين.
ما مخطط المرحلة المقبلة؟
أعمل على تحضير مجموعة
ـان خـ ــاصـ ــة أق ـ ـ ّـدمـ ـ ـه ـ ــا إل ــى
أغـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الجمهور.

امتداد لألب
هــل ي ــرى وس ــام صليبا أن ــه ُيـظـلــم عندما
ً ّ
ُيطالب بــأن يكون امـتــدادا لفن والــده الفنان
المخضرم غسان صليبا؟ يقول في هذا الشأن:
«بل على العكس ،فذلك يعني أن المتابعين
مــؤمـنــون بـقــدراتــي الفنية وأنـنــي ق ــادر على
تحقيق ذلك».

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
أطلت فيه ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي ترقص على
أنغام أغنية والدتها الجديدة {بدنا نولع الجو} إزاء التلفزيون
حيث عرض الفيديو كليب والسعادة تغمر وجهها.
ً
ً
رقص إيال نال إعجاب متابعي والدتها كثيرا وحصد كما
ً
ضخما من التعليقات الجميلة والمشاهدات العالية.
تنتظر الفنانة اللبنانية مولودها الثالث من زوجها الدكتور
ً
فــادي الهاشم ،وكشف أخيرا أحــد أقرباء العائلة أنها تنتظر
طفلتها الثالثة وأنها في غاية السعادة هي وطفلتيها وزوجها،
ولكنها لم تؤكد األمر بعد.
ً
فنياَّ ،
تعرضت نانسي عجرم لمشاكل فــور خــروج كليبها
الجديد {بدنا نولع الجو} ،ذلك للكشف عن تعرضها للخداع
وبـيــع الملحن األغـنـيــة نفسها لفنانة تــدعــى إنـجــي فــي فترة
زمنية مخالفة.

منى أبو حمزة
ً
فوجئ متابعو اإلعالمية منى أبو حمزة بعدما نشرت صورا
لها عبر مواقع التواصل االجتماعي من زفــاف أحد أقربائها
ظهرت فيها بإطاللة جديدة وتسريحة مختلفة بعدما تخلت
عن شعرها الطويل.
وأثنى متابعوها على إطاللتها واعتبروا أنها تليق بها
ً
كثيرا.
مــن ناحية أخ ــرى ،تستعد أبــو حـمــزة للمشاركة فــي لجنة
تحكيم {ديــو المشاهير} الــذي سيعرض أوائــل شهر نوفمبر
على شاشة الـ{ام تي في}.

سالف فواخرجي تشيد بأمل عرفة

ويـتــابــع« :أتــوجــه بفني إلــى جيل الشباب
ّ
الذي يواكبني ،وغير المعتاد على فن والدي،
ّ
ستتفهم هــذه الفئة أنـنــي أخـطــو في
مــن ثــم
ّ
مسار يشبهني ويمايزني عن اآلخرين .أما
ٍ
ً
من يطالبني بأن أكون امتدادا لوالدي ،فذلك
ّ
ً
يفرحني ألنه يثبت أنني مستقل فنيا عنه».

أعمال السير الذاتية ...بين التجهيز ومشكالت التنفيذ في مصر
سالف فواخرجي

ِّ
تشكل صناعة األعمال التي تناقش السير الذاتية لمشاهير المجتمع أو الفن أو السياسة خطوة صعبة في الوسط اإلنتاجي في مصر ،لذا
قليلة هي شركات اإلنتاج التي تقدم عليها بسبب تكلفتها العالية وعدم حصولها على إقبال جماهيري ،باإلضافة إلى خروج الدولة،
ممثلة في التلفزيون المصري ،من الخريطة اإلنتاجية.
أدى ذلك كله إلى خلو الساحة الفنية من هذه األعمال ،ورغم ذلك وخالل األيام الماضية ظهرت محاوالت إلنتاج مسلسالت من هذه
الفئة .نرصد في ما يلي العثرات التي تواجه المشاريع ومحاوالت بعض الصانعين في هذا المجال.
القاهرة -محمد قدري

إياد نصار
يواظب على
حضور دروس
في الموسيقى
ألداء دور بليغ
حمدي

كــان مــن الـمـقــرر أن يـقــدم يحيى
الفخراني {محمد علي} قبل سنوات،
وتـجــدد الـحــديــث حــول هــذا العمل
ً
ه ــذا ال ـعــام أي ـضــا ولـكــن عــن طريق
رواد مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت الكاتبة لميس جابر ،زوجة
ً
الـفـنــان الكبير والـمــؤلـفــة ،إن أحــدا
لـ ــم ي ـن ـت ــج ال ـم ـس ـل ـس ــل خـ ـ ــال تـلــك
الفترة نتيجة التكلفة الكبيرة ،وإن
الـمــاصــق المنتشرة بـشــأن تولي
مرسي هذا األمر غير
المنتج تامر
ً
صحيحة ،موضحة أن المفاوضات
الـســابـقــة لــم تكتمل وم ــن الصعب
مغامرة منتج بهذه التكلفة الكبيرة.
وعلمنا أن التكلفة الكلية التي
تـ ـل ــزم ال ـم ـس ـل ـســل ت ـص ــل إل ـ ــى 220
مليون جنيه ،وهو رقم ضخم يكفي
إلنـ ـت ــاج أربـ ـع ــة م ـس ـل ـســات كـبـيــرة
أبطالها نجوم من الصف األول .لذا
من الصعب مغامرة المنتجين بهذا
الـعـمــل ،فيما يبقى الـحــل الوحيد
تدخل أكثر من دولة عربية وتضافر
ج ـه ــود م ـج ـمــوعــة م ــن الـمـنـتـجـيــن
وال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ـف ـض ــائ ـي ــة ل ـل ـس ـمــاح
بخروج مسلسل يتحدث عن صانع
مصر الحديثة محمد علي.
ُيشار إلى أن معظم التكلفة الكلية
مرصود للديكورات.

{شجرة الدر}
بدورها ،قررت غادة عبد الرازق

التحضير ل ـ {شـجــرة ال ــدر} الــذي
تـعـتـبــره حـلــم عـمـلـهــا التمثيلي،
وطالما سعت لــه .تنوي تقديمه
خـ ــال رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ولـكـنـهــا
تواجه مشكالت أهمها أن المؤلف
يـ ـس ــري ال ـج ـن ــدي ك ـ ــان سـيـقــدمــه
ق ـبــل خ ـم ـســة أعـ ـ ــوام م ــع س ــوالف
ً
ف ــواخ ــرج ــي وكـ ـ ــان م ـق ـت ـن ـعــا بـهــا
ولكن لظروف إنتاجية لم ُينجز
المشروع ،وفــي الوقت نفسه هو
غ ـي ــر م ـق ـت ـنــع ب ـم ـنــح ال ـس ـي ـنــاريــو
للفنانة ا لـمـصــر يــة ،فيما تحاول
ه ـ ـ ــي ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
ال ـح ـق ــوق .وف ــي حــالــة فـشـلـهــا لن
ت ـت ـنــازل ع ــن حـلـمـهــا وس ـت ـحــاول
تـ ـق ــدي ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة ب ـم ـعــال ـجــة
مختلفة عن طريق سيناريو جديد
يكتبه لها المؤلف أيمن سالمة.
وي ـ ـح ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد
ب ــالـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــوب إلـ ــى
ال ـت ـص ــوي ــر فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن ال ـ ــدول
ً
األوروب ـي ــة والـعــربـيــة ،فـضــا عن
تجهيزات ضخمة مع استمرارية
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ن ـ ـحـ ــو س ـ ـنـ ــة ك ــام ـل ــة
وبتكلفة إنتاجية تصل إلى 100
مليون جنيه.
ت ـح ــاول ع ـبــد الـ ـ ــرازق بنفسها
التفاوض مع عدد من المنتجين
للمشاركة في العمل الضخم ،كذلك
تتوسط لــدى القنوات الفضائية
لشرائه لدخول التصوير براحة
كبيرة .وفي حال فشلها في هذه

أشــادت ســاف فواخرجي بصديقتها وزميلتها أمــل عرفة
مؤكدة ،أن األخيرة فنانة شاملة وتجيد كل ما تقدمه .وقالت
النجمة السورية في تعليق نشرته عبر صفحاتها على مواقع
التواصل االجتماعي{ :نجمتي أمل عرفة كانت وما زالت ...من
إطاللتها المالئكية األولى في {صباح الخير يا وطن} ...وكل
الفتيات أصبحن معجبات بها ومتيمات بها ...وأنا منهن بل
وأولـهــن ...وفي كل دور تقدمه تدهشني وتعلمني وأصدقها
وأحبها أكثر ...أمل الفنانة الحقيقية وغير العادية والمتجددة
في التمثيل والغناء واالستعراض والتقديم ،وفي كل التفاصيل
ستبقى مذهلة ...أفتخر بك يا ابنة بلدي .
يشار إلى أن أمل تطل على جمهورها من خالل برنامج {في
أمل} على قناة {لنا} السورية ،حيث تستضيف نجوم الوطن
العربي في التمثيل والغناء .

ال ـت ــرت ـي ـب ــات ،سـتـتـخـلــى ع ــن هــذا
ً
ال ـع ـمــل مــؤق ـتــا ح ـتــى تـسـنــح لها
ً
الفرصة مجددا.

{طلعت حرب}
بـعــد آخ ــر أفــامــه {م ــوالن ــا} من
ب ـطــولــة ع ـم ــرو س ـعــد الـ ــذي حقق
ً
نجاحا ،يخوض المخرج مجدي
ً
ً
ً
أحمد علي فيلما سينمائيا جديدا
عن أهم الشخصيات االقتصادية
المصرية خــال الـقــرن الماضي.
يتناول {طلعت حرب} الرجل الذي
أسس {بنك مصر} ،وكان له فضل
كبير على السينما المصرية إذ
ً
مـنــح ق ــروض ــا أسـهـمــت فــي جعل
إيراداتها المصدر الرئيس للدخل
ال ـم ـص ــري م ــع ال ـق ـطــن ال ـم ـصــري.
وكانت األفالم تترجم لصالح 55
دولة حول العالم بلغات عدة.
لــم يـسـتـقــر م ـجــدي عـلــى طــاقــم
العمل الرئيس بانتظار اتفاقه مع
شركة اإلنتاج ،وفي حالة وجود
المنتج المتحمس يبدأ التصوير
مباشرة.

{مداح القمر}
بـ ـ ــدأ إي ـ ـ ــاد نـ ـص ــار ال ـت ـح ـض ـيــر
لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل جـ ـ ــديـ ـ ــد ي ـ ـ ـقـ ـ ــدم ف ـي ــه
شخصية {مــداح القمر} ،الملحن
الراحل بليغ حمدي .كانت الشركة

يحيى الفخراني
المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي
سـتـتــولــى إن ـتــاجــه ق ـبــل س ـنــوات،
ولـكـنـهــا أغـلـقــت صـفـحـتــه .وبـعــد
ترشيحه مــن الـمــؤلــف والمخرج
لشركات إنتاج خاصة عدة استقرا
على الفنان األردني الذي تحمس
ل ــه ،وي ــواظ ــب مـنــذ أســاب ـيــع على

لطيفة تحتفل باليوم
الوطني السعودي

ح ـض ــور دروس ف ــي الـمــوسـيـقــى
والـ ـغـ ـن ــاء والـ ـ ـع ـ ــزف ع ـل ــى اآلالت
الموسيقية مثل العود.

«أشرف مروان»
يبحث السيناريست هــا نــي ســامــي عــن أحــد المنتجين
المتحمسين إلنتاج فيلمه {أشرف مروان} عن قصة العميل
ً
ال ـم ـصــري الـ ــذي قــالــت إس ــرائ ـي ــل إن ــه ك ــان ج ــاس ــوس ــا عمل
لمصلحتها إبان حرب السادس من أكتوبر.
حصل المؤلف على تصريح الرقابة على المصنفات الفنية
ويتبقى له دخول حيز اإلنتاج .إال أن العمل حتى اآلن يواجه
مشكلة في العثور على منتج ألنه ُيعتبر مغامرة كبيرة.

لطيفة والسفير السعودي خالل االحتفال
احـتـفـلــت لطيفة بــال ـيــوم الــوط ـنــي ال ـس ـعــودي ال ـ ـ  88فــي 23
سبتمبر ،وهو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.
وشاركت المطربة التونسية في احتفال السفارة السعودية
بــدولــة تــونــس ،بعد توجيه دع ــوة لها مــن السفير السعودي
لدى تونس.
ووجهت الفنانة الشكر إلى السفير السعودي على الدعوة،
مهنئة الشعب السعودي بذكرى تأسيس المملكة.
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من  5أحرف وهي اسم عاصمة اليونان وأكبر مدنها.
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كلمات متقاطعة
أثينا

كلمة السر

 -3ا لـقـمــر مكتمل (م) –
 -1م ــدي ـن ــة أف ـغ ــان ـي ــة – أخ ــرج ــت ن ـفــس الــزف ـيــر
(م).
راوغ.
 -2الجمع من «مليون»  -4يماطال – تجدها في
(ظهيرة).
(م) – متشابهان.

 -5ل ـ ـل ـ ـت ـ ـم ـ ـنـ ــي – أ نـ ـ ــا
(مبعثرة).
 -6وعل – شجر له حب
يمزج في الطيب.
 -7ماء عذب صافي (م) –

من يؤم المصلين.
 -8ف ـت ــل – ت ـج ــده ــا فــي
(السيزار).
 -9للطائر والطائرة (م)
– يسكن.

 -10يفرقه.
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الحلول

1

 -1كــائــن ب ـحــري هــامــي
يطفو على سطح البحر.
 -2ع ـم ـلــة ال ـي ــاب ــان (م) –
عاصمتها برن.
 -3و عـ ـ ـ ــاء د مـ ـ ـ ــوي (م) –
عاتبني.
 -4ذات ه ـ ـ ـ ــدف – ب ـئــر
عميق.
 -5جـ ــزيـ ــرة إيـ ـط ــالـ ـي ــة –
حزن.
 -6أصلح – سئم.
 -7مـ ـ ـ ــزق (م) – إ ح ـ ــدى
زوجات الرسول (ص).
 -8ممثلة لبنانية بطلة
فيلم «بيروت أوتيل».
 -9رئيس سوري سابق.
 -10الذي ينازل بالسيف
(م).
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يثير برجك قضية عالقة تتعلق
بشراكة في العمل.
ً
عــاط ـف ـيــا :عــاقـتـكـمــا ف ــي ت ــراج ــع بسبب
اختفاء الحوار بينكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا أردت االسـتـعــانــة بأحد
ً
فاختر فردا من العائلة.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تــرغــب ف ــي إطـ ــاق م ـش ــروع أو
مبادرة تثبت مقدرتك.
ً
عــاطـفـيــا :تشكو جـفــاء فــي عالقتك مع
الحبيب
وال تريد التغييرّ .
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :االفـ ـتـ ـخ ــار ب ــال ــن ـف ــس أم ــام
اآلخرين يجلب لك العداء.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنــت فــي موقع الــدفــاع عــن نفسك
بعد فشل مشروعك.
ً
ّ
الحب هو األساس في عالقتكما
عاطفيا:
عنه.
فال
تتخليا ّ
ً
اجتماعيا :تجنب إثارة أي موضوع شائك
مع األصدقاء.
رقم الحظ.2 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يحالفك الحظ في استثمارات
مالية ضخمة.
ً
عــاطـفـيــا :إشــاعــة عــن ماضيك تخرجك
عن طورك.
ً
ً
اجتماعيا :تميل إلى المواجهة بدال من
المرونة والتفهم.
رقم الحظ.11 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :حـ ــاذر ت ـض ــارب ــا ب ـيــن مصالحك
ومصالح اآلخرين.
ً
عــاطـفـيــا :انـتـبــه مــن األلـسـنــة الـتــي تبغي
إثارة النعرات بينكما.
ً
اجتماعيا :ال تهمل الرياضة فهي تفيدك
ً
ً
جسديا ومعنويا.
رقم الحظ.14 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :المجازفة ضرورية ألنها تقودك
إلى تجربة جديدة.
ً
عاطفيا :إيــاك أن تخضع البـتــزاز للقيام
بعمل غير مقتنع به.
ً
اجتماعيا :المطالعة تمنحك الثقافة التي
تحتاج إليها.
رقم الحظ.8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :تعرض مسألة شائكة وتواجه
أحد الشركاء بانزعاج.
ً
ّ
عاطفيا :هدية صغيرة تلطف األجــواء
المتشنجة بينكما.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـخ ـط ــط ل ـل ـق ـي ــام بــرح ـلــة
ّ
استجمامية أنت بحاجة إليها.
رقم الحظ.15 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تريد إحداث تغيير في عملك من
دون تخطيط.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ــزع ـج ــك تـ ـص ـ ّـرف ص ـ ــدر عــن
الحبيب فصارحه ّ باألمر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـج ــن ــب ال ـع ــدائ ـي ــة عـنــدمــا
تتعاطى مع األهل.
رقم الحظ.18 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أوضاع العمل تفرض عليك طلب
ّ
قرض
مالي.
ً
ـام مــع الشريك
ـ
ح
ـاش
ـ
ق
ـ
ن
ينشأ
:
ـا
ـ
ي
ـ
ف
عــاطـ
ٍ
ّ
ويتطور إلى األسوأ.
ً
ّ
اهتم بصحتك ونظامك الغذائي
اجتماعيا:
لتجنب األمراض.
رقم الحظ.3 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :مواجهة المخاطر خير من الصالة
كي ال تحصل.
ً
عاطفيا :ثمة أمور ال تفهمها لدى الحبيب
ّ
يعكر مزاجك.
ما
ً
اجتماعيا :ال ترهق أعصابك وخذ عطلة
لترتاح من العمل.
رقم الحظ.9 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـق ـ ّـدم ت ـض ـح ـيــة لـلـمـســؤولـيــن
ً
وتحاورهم بعيدا عن التحديات.
ً
عاطفيا :ينتظرك الشريك بلهفة فلماذا
ً
تدخل عابسا؟
ً
اجتماعيا :الوضع في المنزل غير مريح
فحاول معالجته.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تبدو الحوافز كبيرة ويشجعك
ّ
التقدم بطلباتك.
الفلك على
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت خاليا فقد تصادف
الشخص المناسب لك.
ً
ّ
ّ
المقربين
تشك بنيات أحد
اجتماعيا:
منك وتعتقد أنه مخادع.
رقم الحظ.17 :
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فعاليات األسبوع البلجيكي
أقيمت أمسية موسيقية ألشهر الفرق
البلجيكية في العزف على آلة الترومبون،
بحضور عدد كبير من السفراء ورؤساء
البعثات الدبلوماسية والمواطنين
الكويتيين.
وأشاد السفير البلجيكي لدى البالد بيت
هيربات ،بالعالقات المتميزة بين بالده
والكويت ،معربا عن سعادته الكبيرة
باإلقبال الكبير من المواطنين الكويتيين
لحضور فعاليات األسبوع البلجيكي
بالكويت.
السفير البلجيكي بيت هيربات

حضور دبلوماسي وشعبي في الحفل الموسيقي لسفارة بلجيكا

الفرقة الموسيقية
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أحمد العونان« :عريس ليلة خميس» سباعية اجتماعية كوميدية

ينتظر عرض مسلسل «الحرزة» مطلع أكتوبر المقبل عبر شاشة تلفزيون الكويت
محمد جمعة

يجسد الفنان أحمد العونان
شخصية أب أثقلته الديون،
ضمن أحداث سباعية «عريس
ليلة خميس» ،في حين ينتظر
عرض مسلسل «الحرزة».

يــواصــل الفنان أحمد العونان
ت ـص ــوي ــر مـ ـش ــاه ــده فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
االجـتـمــاعـيــة ال ـجــديــدة "حـكــايــات
قـصـيــرة" إذ ي ـشــارك فــي سباعية
"عـ ـ ــريـ ـ ــس لـ ـيـ ـل ــة خ ـ ـم ـ ـيـ ــس" ،وم ــن
جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ي ـن ـت ـظ ــر الـ ـع ــون ــان
عــرض مسلسل "ال ـح ــرزة" .الفنان
الكوميدي المميز قال لـ"الجريدة"،
إنه يعتزم قراءة بعض النصوص
الخ ـت ـي ــار ال ـم ـنــاســب م ـن ـهــا خــال
ً
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،الفـ ـ ـت ـ ــا إل ــى
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـ ـ ـ ــروض م ـس ــرح ـي ــة "
العظماء السبعة".
وعن مسلسل "حكايات قصيرة"،
تــأل ـيــف عـبــدالـمـحـســن ال ــروض ــان
وإخراج سلطان خسروه ،أفاد بأنه
يتضمن مـجـمــو عــة مــن القصص
على هيئة سباعيات وخماسيات
وثالثيات ،وأنه يشارك في سباعية
ً
"ع ــري ــس لـيـلــة خ ـم ـيــس" ،مـجـســدا
خ ــال ـه ــا ش ـخ ـص ـيــة رجـ ــل أثـقـلـتــه
الديون" ،ونطرح من خالل العمل
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـش ـك ــات ،الـتــي
تمس الشارع الخليجي والعربي
السيما مع تقاطع أغلب القضايا
الـمـجـتـمـعـيــة ف ــي وطـنـنــا الـعــربــي
ً
عموما ،ونسلط الضوء كذلك على
مشكالت الزواج والمطالب المبالغ
فيها ،وما إلى ذلك من أمور".

عرض مسلسل "الحرزة" مع الفنان
ا لـقــد يــر عبدالرحمن العقل مطلع
ش ـه ــر أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،وال ـع ـمــل
أخرجه مناف عبدال وكتبه محمد
الـكـنــدري ،وتـشــارك فيه نخبة من
ال ـن ـج ــوم ،وه ــو "كــوم ـيــديــا الي ــت"
وي ـح ـم ــل إسـ ـق ــاط ــات اج ـت ـمــاع ـيــة
وسـيــاسـيــة وإنـســانـيــة كـثـيــرة من
خالل حكايات متنوعة.
وأكد العونان أنه يجد سعادته
في الوقوف أمام الكاميرا أو على
خشبة المسرح ليسمع ضحكات
الجمهور ويتلمس سعادتهم ،إلى
جانب كلمات الثناء والمديح عقب
كل عرض" ،فمن يأتي إلى المسرح
ويـتـكـبــد ال ـع ـنــاء وي ـشــاهــد العمل
حتى الساعات األولــى من صباح
اليوم التالي ليس هناك ما يجبره
ً
على ذلك بل جاء مدفوعا بحبنا".
وأشـ ــار ال ـعــونــان إل ــى أن ــه غير
راض ع ــن ب ـعــض األعـ ـم ــال ،الـتــي
ٍ
ق ــدم ـه ــا" ،إذ إن ـن ــي أش ـ ــارك خــال
ال ـع ــام بــأرب ـعــة أو خـمـســة أع ـمــال،
وم ــن الـطـبـيـعــي أال أرضـ ــى عنها
ً
جميعها إثــر تغير االتـفــاقــات مع
بدء دوران عدسة التصوير ،بينما
تؤثر بعض األزمات داخل لوكيشن
التصوير على أعمال أخرى".

العونان يجد سعادته
في الوقوف أمام
الكاميرا أو اعتالء
المسرح لرسم
عبدالحسين عبدالرضا
االبتسامة على محيا التعاون مع العقل
واس ـتــذكــر أح ـمــد بــدايــاتــه في
ً
الجمهور
مــن جهة أخ ــرى ،ينتظر أحمد ال ــوس ــط الـفـنــي ق ــائ ــا" :ل ــم أدخ ــل

حسين الجسمي طرح سنغل
«راعي الزين»
طرح الفنان اإلماراتي حسين
الـجـسـمــي ،الـسـفـيــر ف ــوق ال ـعــادة
للنوايا الحسنة ،أغنية منفردة
جديدة بعنوان "راعي الزين" ،جدد
تـعــاونــه بها مــع أشـعــار د .مانع
العتيبة ،حملت ألحان "الحساس"،
وتوزيع ومكساج وماستر حسام
كــامــل ،متضمنة كـلـمــات شعرية
عــاط ـف ـيــة بــال ـل ـه ـجــة اإلم ــاراتـ ـي ــة،
وصف بها مشاعر حياة العاشق،
وتأثير هذا العشق على صاحبه.
ويقول في مطلع األغنية:
النجمة اللي على كبد السما
بانت
بــأسـمــى األمــانــي غ ــدت تغفى
على خدك
زان ــت حـيــاتــي ودن ـيــا عاشقك
زانت
ي ــا راعـ ــي ال ــزي ــن ح ــزت الــزيــن
من قدك
م ـش ــاع ــري ف ـي ــك ط ـ ــول ال ـع ـمــر
ما هانت
مكانها معتلي في منزلة ّ
ودك
لو تسقط السبع فــوق السبع
ما خانت

مـ ــا دام ق ـل ـب ــي لـ ـط ــول ال ـع ـمــر
في يدك
وقــد قــام "الـحـســاس" بتلحين
األغ ـن ـي ــة مــوس ـي ـق ـيــا ع ـل ــى م ـقــام
نـهــاونــد ،الــذي يتميز بالعاطفة
والــرومــان ـس ـيــة ،ويـتـكــون اللحن
من "أوكـتــاڤ" كامل ،ومــن خالله
يستعرض الملحن قدرات صوت
الجسمي.

بــالـصــدفــة أو بـضــربــة ح ــظ ،ومــا
حققته من نجاحات نتيجة كفاح
منذ مطلع التسعينيات عندما
كانت األجور بالحلقة  6دنانير"،
ً
ً
مؤكدا أنه كان محظوظا بالعمل
مــع الـفـنــان الــراحــل عبدالحسين
عبدالرضا" ،وقد تكررت مشاركتي
م ـعــه ف ــي ال ـع ــاف ــور ،وب ـعــد عــرض
المسلسل طلب مني أال أرتبط مع
أحد ألنه كان يعتزم اإلعداد لعمل

جديد ولكن القدر لم يمهله".
ومـ ــن الـ ــدرامـ ــا إلـ ــى الـسـيـنـمــا،
أش ــار إل ــى أن ــه ق ــدم مجموعة من
المحاوالت الجيدة في ظل حالة
الـ ـ ـ ـ ــرواج الـ ـت ــي ي ـش ـه ــده ــا ق ـط ــاع
السينما بالكويت ،إذ شــارك في
ً
خـمـســة أعـ ـم ــال ،م ـش ـيــدا بتفاعل
الـجـمـهــور الـكــويـتــي مــع مــا يقدم
لهم من أعمال.
وعن نشاطه المسرحي أوضح

العونان ،أنه مستمر في عروض
مسرحية "العظماء السبعة" مع
الفنان حسن الـبــام ،والعمل من
تــألـيــف ال ـكــاتــب أح ـمــد الـعــوضــي
وإخ ــراج عبدالله الـبــدر وبطولة
نخبة من الفنانين أبرزهم حسن
ال ـ ـبـ ــام ،وزهـ ـ ـ ــرة عـ ــرفـ ــات ،وف ـهــد
البناي ،ومحمد الرمضان ،ولولوة
ً
المال وغيرهم ،معربا عن سعادته
بــالـتـفــاهــم م ــع ال ـب ــام وال ـن ـجــاح،

الــذي تحققه المجموعة كــل عام
ً
بعمل مسرحي جديد ،كاشفا أن
ً
العمل األخير تجاوز الـ  60عرضا،
ومازال العدد مرشح للزيادة في
ظل اإلقبال الجماهيري.
وعن جديده في الفترة المقبلة،
قـ ـ ــال إنـ ـ ــه يـ ـعـ ـت ــزم ق ـ ـ ـ ــراءة بـعــض
ال ـن ـص ــوص الخ ـت ـي ــار ال ـم ـنــاســب
منها خالل المرحلة المقبلة.

اللهو :الدورة السادسة من «المونودراما» برعاية الجبري
ثمن تفاعل وزير اإلعالم ودعمه للمهرجان وأشاد بدور «المجلس الوطني»
●

حسين الجسمي

العونان في مشهد من "برودكاست"

محمد جمعة

كـشــف مــؤســس ورئ ـي ــس م ـهــرجــان ال ـكــويــت الــدولــي
ل ـل ـمــونــودرامــا ال ـف ـنــان ج ـمــال الـلـهــو ع ــن إق ــام ــة الـ ــدورة
السادسة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما خالل
شهر أبــريــل المقبل برعاية وزيــر اإلع ــام وزيــر الدولة
لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب محمد الجبري.
وأعرب اللهو ،في تصريح صحافي أمس ،عن سعادته
"بموافقة وزير اإلعالم على رعاية ودعم الدورة السادسة
م ــن ال ـم ـهــرجــان ال ـم ـقــرر لـهــا ف ــي شـهــر أب ــري ــل م ــن الـعــام
ً
المقبل" ،مضيفا أن "الحديث دار مع الوزير الجبري عن
ال ــدورات الخمس السابقة ،وقــد حثنا على االستمرار،
وشجعنا على استكمال ا لـمـسـيــرة ،وتلمسنا حرصه
الكبير على دعم جميع المبادرات الشبابية الجادة ودعم
جميع األنشطة الثقافية والفنية في الكويت ،وحرصه
الشديد على المتابعة والنصح وتذليل جميع العقبات
حتي يصل الفن الكويتي إلى العالم بسواعد الشباب".
ّ
وثمن اللهو دور قـيــادات المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب وإدارة ال ـم ـســرح ف ــي ت ـقــديــم جميع
التسهيالت ،التي من شأنها إنجاح أي تظاهرة مسرحية
وتذليل كل الصعاب.
وق ـ ــال إنـ ــه ات ـب ــع ن ـهــج ت ـكــريــم رم ـ ــوز ال ـف ــن الـكــويـتــي
والخليجي منذ الدورة األولى للمهرجان ،فكانت البداية
مع الفنان عبدالعزيز الحداد ،ثم الراحل أحمد الصالح،

وف ــي الـ ــدورة الـثــالـثــة حملت اس ــم الـقــديــر سـعــد الـفــرج،
والرابعة الفنان محمد المنصور ،بينما جاء ت الدورة
ً
الخامسة باسم الفنان القدير جاسم النبهان ،مشيرا إلى
ان الدورة السادسة ستتضمن العديد من المفاجآت.
وأكد أن اختيار نجوم الساحة الفنية لتكريمهم في
ً
دورات المهرجان السابقة تقديرا لدورهم في المشهد
الفني المحلي والخليجي والعربي ،وإلسهاماتهم في
المسرح األكــاديـمــي وبصماتهم الواضحة فــي الــدرامــا
الخليجية والسينما.
وق ــال إن إدارة الـمـهــرجــان س ــوف تـفـتــح ال ـبــاب أمــام
ً
ً
المشاركة في الدورة الجديدة قريبا ،مؤكدا حرصه على
تضمين العديد من الفعاليات في الــدورة الجديدة من
ً
المونودراما ،قائال" :أصبح للمهرجان مكانة متميزة
على خريطة الفعاليات المسرحية الدولية ،لذا نحرص
ً
على ج ــودة ال ـعــروض ،الـتــي تـقــدم تحت مظلته ،فضال
عــن الفعاليات األخ ــرى المصاحبة مــن حيث الـنــدوات
ً
والمسابقات ،السيما مسابقة التصوير ،وأيضا اللقاءات
المفتوحة مع ضيوف المهرجان ممن لهم بصمات مهمة
في الساحة الفنية المسرحية العالمية.
وتوجه رئيس المهرجان بالشكر إلى جميع اللجان
ً
الـعــامـلــة م ـعــه ،ق ــائ ــا" :حــرصـنــا مـنــذ أسـسـنــا مـهــرجــان
الكويت الدولي للمونودراما ،على هيكل ثابت ال يتغير،
ً
وأيضا نرحب بكل عضو فعال يشارك معنا ويضيف
إلينا ،وأشكر كل من ساهم في وصــول المهرجان إلى
هذه المكانة".

اللهو مع وزير اإلعالم محمد الجبري

«تحت السيطرة» محطة جديدة في مشوار
أروى عبر الشاشة الصغيرة
بعد سلسلة من النجاحات
في عالم البرامج التلفزيونية،
تـ ـ ـع ـ ــود ا لـ ـنـ ـجـ ـم ــة أروى إ لـ ــى
الـشــاشــة الـصـغـيــرة ،مــن خالل
بــرنــامــج ج ــدي ــد ب ــاس ــم "تـحــت
السيطرة" ،والذي يندرج تحت
خانة البرامج الحوارية القوية
غـيــر التقليدية ،و يـجـمــع بين
إث ـ ــارة ال ـم ـســاب ـقــات وتـشــويــق
البرامج الحوارية ،وتستضيف
فيه باقة من ألمع نجوم العالم
العربي.
ِّ
وتشكل كل حلقة رحلة في
عالم الضيف يكشف خاللها
م ـ ــدى س ـي ـط ــرة ال ـض ـي ــف عـلــى
حـيــا تــه الشخصية والمهنية
وال ـف ـن ـي ــة ض ـم ــن ق ــال ــب شـيــق
وجديد .ومن ضيوف البرنامج
ال ـن ـج ــوم :راغـ ــب ع ــام ــة ،وائ ــل
جـ ـس ــار ،ح ـســن الـ ـ ـ ــرداد ،دي ـنــا،
وف ــاء عــامــر ،ملحم زي ــن ،هالة
فـ ــاخـ ــر ،جـ ـم ــال الـ ـ ـع ـ ــدل ،ول ـيــد
توفيق ،وغيرهم من المشاهير.
و"تـ ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة" إن ـتــاج

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة أيـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــز تـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
بروداكشن ،التي تحرص دائما
على ابتكار البرامج النوعية،
وسـ ــوف ُي ـع ــرض ف ــي ع ــدد من
الـقـنــوات الفضائية فــي مصر
ولبنان والعالم العربي.
وق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأ بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ،م ـث ــل:
تـلـفــزيــون الـجــديــد فــي لـبـنــان،
بالحمالت اإلعالنية للبرنامج
الـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـ ـظ ــره ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور أروى و م ـ ـح ـ ـبـ ــي
أسلوبها الشيق في التقديم.
ُ
ويـ ـ ـع ـ ــد "ت ـ ـحـ ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة"
محطة جديدة في حياة أروى
المهنية ،بعد نجاحات عديدة
حـقـقـتـهــا ف ــي ال ـغ ـنــاء وتـقــديــم
ال ـب ــرام ــج الـتـلـفــزيــونـيــة خــال
الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،م ـن ـهــا:
"آخر من يعلم"" ،خليها علينا"
و"ال ـل ـي ـل ــة دي" ،الـ ـ ــذي ُع ــرض
أخيرا على قناة .CBC

لوكاس ينعى منتج ّأول
أجزاء «حرب النجوم»

توفي غاري كورتس الذي
ّ
تولى إنتاج ّأول فيلمين من
سلسلة "حرب النجوم" ،عن
ً
 78عاما في بريطانيا إثر
صراع مع مرض السرطان.
وجاء في بيان صادر عن
جورج لوكاس مخرج هذه
السلسلة "أسرة (ستار
وورز) برمتها تأثرت
ً
بوفاة غاري" ،مشيرا إلى
أن "مساهمته اإلنتاجية
سمحت ببلورة هذه
القصص على الشاشة.
ّ
وتعرف كورتس على جورج
لوكاس في ّ
كلية السينما
في جامعة كاليفورنيا
ّ
الجنوبية وتولى إنتاج
ّأول نجاح كبير للوكاس
"أميركان غرافيتي" (،)1973
وبقي يدعمه بالرغم من
الظروف الصعبة وتعاون
معه على إعداد "ستار
وورز :إبيزود  - 4ايه نيو
ّ
هوب" ( )1977وتتمته
"ستار وورز :إبيزود  - 5ذي
إمباير سترايكس باك"
(.)1980
(أ ف ب)

أوليغ سينتسوف مواطن
شرف في باريس

منحت بلدية باريس لقب
مواطن شرف للمخرج
األوكراني أوليغ سينتسوف
املسجون في روسيا
واملضرب عن الطعام منذ
منتصف مايو ،بنتيجة
عملية تصويت باإلجماع.
وقالت رئيسة بلدية باريس
آن إيدالغو "في الوقت الذي
أتحدث فيه اآلن يواصل
أوليغ سينتسوف إضرابه
عن الطعام احتجاجا على
الحكم عليه بالسجن عشرين
عاما" ،مشيرة إلى أن "بلدية
باريس لطاملا وقفت إلى
جانب املدافعني عن الحرية".
وقد ندد سينتسوف البالغ
 42عاما بضم روسيا لشبه
جزيرة القرم سنة .2014
وحكم عليه بالسجن 20
عاما بتهمة "اإلرهاب"
و"االتجار باألسلحة" إثر
محاكمة ندد بها االتحاد
األوروبي والواليات املتحدة،
ووصفتها منظمة العفو
الدولية بأنها "ستالينية".
(أ ف ب)

عرض الجزء الثالث من
« »Kingsmanفي  8نوفمبر

أروى مع حسن الرداد في "تحت السيطرة"

تكريم عالمة خالل إطالق دورة تلفزيون الجديد

راغب عالمة مكرما

سلة أخبار

كـ ّـرم تلفزيون الجديد ،خــال حفل إطــاق برامجه ،الفنان راغب
عالمة عن مجمل مسيرته الفنية ،في خطوة هي األولى من نوعها
للتلفزيون ،إذ لم يسبق له أن ّ
كرم أي فنان لبناني أو عربي.
ً
ّ
وقدمت نائبة المدير العام للتلفزيون كرمى خياط إلى عالمة درعا
ً
تكريمية باعتباره الفنان العربي األول ،ونظرا لنجاحاته الكبيرة في
لبنان والعالم العربي ودول االغتراب ،مشيدة بنشاطات راغب الفنية
والبيئية والخيرية ،إلى جانب آرائه السياسية الحاضرة ّ
بقوة عبر
صفحاته في مواقع التواصل االجتماعي.
وستضاف هذه الدرع التكريمية إلى مجموعة كبيرة من الجوائز
التقديرية التي طبعت مسيرة صاحب لقب نجم النجوم،
والدروع
ّ
ّ
والمميزة التي حققها
والتي استحقها إثــر النجاحات الضخمة،
حتى اآلن.

أعلنت شركة "th Century
 "Fox 20أن الجزء
الثالث من فيلم األكشن
" "Kingsmanسيطرح في
دور العرض األميركية في
الثامن من نوفمبر المقبل،
وأطلقت الشركة اسم
" "Kingsman 3على هذا
الجزء ،دون أن تكشف أي
معلومات حول الممثلين
المشاركين في العمل إلى
اآلن.
والفيلم من إخراج
ماثيو فون ،وتأليف
جين غولدمان ،ويأمل
المشاهدون أن يظهر
كولين فيرث وتشانينغ
تاتوم وهالي بيري وجيف
بريدجز من الفيلم السابق.
وعلى الرغم من قتل الكثير
من التنظيم السري في
الجزء الثاني من الفيلم
Kingsman: The Golden
 ،Circleفإن متابعي
السلسلة ينتظرونه
لمعرفة كيفية سير
األحداث.

ةديرجلا

•
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دوليات

ً
ِّ
ترامب يصعد الضغط على طهران ويبقي الباب مفتوحا لروحاني

وعد بعقوبات إضافية بعد  ٥نوفمبر وشدد على ضرورة التعامل مع الوجود اإليراني في سورية
كشف الرئيس األميركي دونالد
ترامب عدم وجود نية لديه
للقاء نظيره اإليراني حسن
روحاني على هامش اجتماع
لألمم المتحدة في نيويورك،
لكنه لم يستبعد حدوث لقاء
في المستقبل مع مواصلة
«البيت األبيض» ضغوطه على
طهران.

طهران تؤكد أن
جماعة «انفصالية
تكفيرية» وراء هجوم
األهواز ...وماتيس
يسخر من اتهامها 3
دول

حسم الرئيس األميركي دونالد
ترامب التكهنات بشأن عقد لقاء مع
نظيره اإليراني حسن روحاني على
هامش اجتماعات الجمعية العامة
لألمم المتحدة التي انطلقت أمس
في نيويورك ،وقال إنه ليست لديه
نية للقاء األخـيــر ،لكنه أش ــار إلى
ً
أ نــه ربما يكون مستعدا لذلك في
المستقبل فــي استراتيجية تثير
ً
قلقا فــي إي ــران ،خـصــوصــا بسبب
حــالــة ع ــدم الـثـقــة بـيــن المعتدلين
المنفتحين بالمبدأ على الحوار مع
واشنطن والمحافظين الرافضين
للفكرة من األصل.
وكتب ترامب على "تويتر"" :رغم
الطلبات ،ليست لــدي خطط للقاء
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني.
ً
ربـمــا يــومــا مــا فــي المستقبل .أنا
ً
متأكد أنه رجل لطيف جدا".
وق ـ ـبـ ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن ت ـص ــري ــح
ترامب ،قال علي أكبر واليتي كبير
مـسـتـشــاري ال ـمــرشــد األع ـلــى علي
ً
خــامـنـئــي ،إن إي ــران لــن تقبل أب ــدا
ً
عــرضــا تقدمت بــه واشنطن للقاء
زعماء إيرانيين بينهم خامنئي.
ً
وقال واليتي ردا على سؤال عن
عروض من ترامب ووزير خارجيته
مــايــك بــومـبـيــو" :ل ــن يـتـحــول حلم
تــرامــب وبــومـبـيــو أب ــدا إلــى واق ــع".
وكــان بومبيو قــال إن واشنطن ال
تمانع الحوار للتوصل الى حلول
للمشاكل بين البلدين.
وجـ ــاء ت ـغــريــدة ت ــرام ــب لتنهي
تــوقــع أوسـ ــاط أمـيــركـيــة بتحقيق
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق بـ ـع ــد مـ ـح ــاول ــة أط ـ ــراف
إقليمية ودول ـيــة دف ــع مـفــاوضــات
ب ـي ــن واش ـن ـط ــن وطـ ـه ــران لـتـبــريــد
حالة التوتر عقب انسحاب سيد
"البيت األبيض" من االتفاق النووي
اإليــرانــي ،وإعــادتــه فــرض عقوبات
اقتصادية متدرجة على طهران.
وبعد سنة من تعبئة المجموعة
الدولية بنجاح ضد كوريا الشمالية
مستخدما استراتيجية "الضغوط
القصوى" ،يحاول الرئيس االميركي
استهداف إيران بحملة مماثلة على
أم ــل حـمـلـهــا ب ــدوره ــا إل ــى طــاولــة
المفاوضات.
ل ـ ـك ـ ــن احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح ن ـق ــل
االستراتيجية نفسها إلى وضعين
مختلفين يبدو غير أكيد.
وبحسب دبـلــومــاســي أوروب ــي،
ف ـ ــإن تـ ــرامـ ــب م ـق ـت ـنــع ب ـ ــأن "ح ـم ـلــة
الضغوط القصوى" التي تجمع بين
عقوبات مشددة وعزلة دبلوماسية

معارضون ينددون بسياسات النظام اإليراني خالل وقفة احتجاجية في نيويورك أمس (رويترز)
وتـ ـه ــدي ــدات ع ـس ـك ــري ــة ،ه ــي ال ـتــي
حـمـلــت الــزع ـيــم ال ـك ــوري الـشـمــالــي
كيم جونغ اون على قبول التفاوض
حول نزع األسلحة النووية في شبه
الجزيرة الكورية.
وأضاف الدبلوماسي ،أن الرئيس
األميركي يعتزم بالتالي "تطبيق
األمر نفسه مع إيران :الضرب بقوة
ش ــدي ــدة" ،وم ــن ث ــم ال ـت ـف ــاوض من
موقع قوة.
وفـ ــي ال ـح ــال ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،تــريــد
واشـنـطــن الــذهــاب أبـعــد مــن الشق
الـنــووي فـقــط .فمن خــال اتهامها
إيران بلعب دور "مزعزع لالستقرار
ومسيء" في الشرق األوســط ،إنما
تريد إدارة ترامب منها "تغييرات
عميقة في مجال السلوك".
وفي كلمته أمام الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،قال ترامب إن "قادة
إيــران يمولون اإلرهــاب في الشرق

األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وي ـ ـن ـ ـشـ ــرون ال ـف ــوض ــى
والـمــوت والــدمــار" ،وجــدد االنتقاد
لالتفاق النووي مؤكدا ان واشنطن
أط ـل ـقــت" :حـمـلــة ضـغــط اقـتـصــادي
لحرمان إيران من تمويل سلوكها
الخبيث في المنطقة".
وأك ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـف ــرض ال ـم ــزي ــد
م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى طـ ـه ــران بعد
اس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـن ـف ـط ـيــة
عـلـيـهــا ف ــي ال ـخــامــس م ــن نوفمبر
المقبل ،داعيا الدول الى عزل النظام
اإليراني.
وأشار الى أن أي "حل في سورية
يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع
إيران" ،الفتا الى أن "أميركا سترد
إذا استخدم نظام (الرئيس بشار)
األسد في سورية أسلحة كيماوية".

«الحرس» والشرير
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،وص ـ ـ ــف "ال ـ ـح ـ ــرس

الثوري" الرئيس األميركي دونالد
تـ ــرامـ ــب ب ــأن ــه "شـ ــريـ ــر ومـ ـتـ ـه ــور"،
واتهمه بشن حرب اقتصادية.
وق ـ ـ ــال "الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـث ـ ــوري" فــي
بـيــان" :الــرئـيــس األمـيــركــي الشرير
المتهور يركز على حرب اقتصادية
وع ـ ـق ـ ــوب ـ ــات قـ ــاس ـ ـيـ ــة كـ ـ ــي ت ـح ـيــد
األم ــة اإليــرانـيــة عــن القيم الثورية
ومصالحها الوطنية".
وأض ــاف أن الـهـجــوم ال ــذي وقع
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ع ـ ـلـ ــى عـ ــرض
ً
ع ـس ـكــري وأسـ ـق ــط  25ق ـت ـيــا كــان
"سوء تقدير من جانب األعداء ،فقد
وط ــدت الـجــريـمــة مــن ات ـحــاد األمــة
اإليرانية".

انفصالية تكفيرية
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلـنــت وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة أن ه ـج ــوم
األهواز نفذته مجموعة مرتبطة بـ

•

ب ـع ــد ح ــادث ــة ال ـم ـط ــار ال ـت ــي رافـ ـق ــت س ـف ــر رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عـ ــون إلــى
نيويورك واالنتقادات لحجم الوفد الذي يرافقه الى
أع ـمــال الـ ــدورة ال ـعــاديــة للجمعية الـعـمــومـيــة لالمم
الـمـتـحــدة ،شـكــا رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،وزيــر
الـخــارجـيــة فــي حـكــومــة تـصــريــف االع ـمــال مــن حــرب
اشاعات يتعرض لها موقع الرئاسة.
وحمل باسيل على "بعض السياسيين الكاذبين
ّ
ال ــذي ــن ي ـب ـعــدون ال ـن ــاس ع ــن الـحـقـيـقــة .فـهــم مــلـكــونــا
غواصة وطائرة وربما قمرا اصطناعيا في السابق.
واليوم يتحدثون عن  4طائرات ،وهذه حرب اشاعات
لقتل الناس بسمعتهم تماما كما يقتلون بالرصاص".
وقال أمام وفد لبناني في فيالديلفيا في الواليات
الـمـتـحــدة أمـ ــس" :م ــوض ــوع ال ـم ـيــدل اي ـســت الـمــركــب
يستحق التحقيق ،فــرأس الدولة عندما يشوه بهذا
الشكل يصبح األ م ــر تعرضا لكل اللبنانيين ،ومن
يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط،
ويجب أن يحاسب ،ألن هذا االمر لم يعد حرية تعبير".
وأض ــاف" :يتنطحون لتأليف أكــاذيــب مثل كذبة
سيمنز التي لم تمر اال على من ال يعرف الحقيقة ،فلو
اخذنا العرض بال مناقصة كانت قامت القيامة ،وهم
كما دمروا لبنان بالحرب يدمرونه اليوم بالكذب".
ج ــاء ذلـ ــك ،بـيـنـمــا تــوجــه م ـفــوض ال ـح ـكــومــة لــدى
الـمـحـكـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـق ــاض ــي ب ـي ـتــر ج ــرم ــان ــوس،
أم ــس ،الــى مـطــار رفـيــق الـحــريــري الــدولــي للتحقيق
في موضوع سفر عون .واعتبرت مصادر مقربة من
الــرئــاســة أن جــولــة جــرمــانــوس التفقدية اش ــارة الى
المحيطة بأمن الرئيس
وجود خرق أمني لالجراءات
ً
ورحالته الرسمية الى الخارج ،مضيفة أنه "ذهب إلى
ّ
كيفية تسريب أسماء الوفد
المطار لالستفسار عن
ّ
الرئاسي من باب الحيطة األمنية".
في مــوازاة ذلــك ،استأنف مجلس الـنــواب جلسته
التشريعية ،أمس لليوم الثاني على التوالي ،برئاسة
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة.
أما أبرز بنود جدول اعمال الجلسة فمتعلق بموضوع
اإلسكان وملف المخفيين قسرا .وبنتيجة المداوالت،
تـمــت احــالــة اق ـت ــراح قــانــون تـعــديــل ن ـظــام الـشــركــات
المحصور نشاطها في لبنان على اللجان المشتركة
إلعادة درسه خالل مهلة شهر.
أمــا مـشــروع قــانــون توقيع معاهدة نقل وتجارة

حفتر يلوح بالتدخل
في طرابلس

الحكومة األردنية
تقر ضريبة الدخل

إقرار معاهدة «تجارة األسلحة» في البرلمان رغم اعتراض «حزب الله»
•

سلة أخبار

أعلن المشير خليفة حفتر قائد
الجيش الليبي المعين من
مجلس النواب المنتخب ،أن
الجيش لن يظل يقف مكتوف
األيدي إزاء ما يحدث في
العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد حفتر خالل لقائه مع
مشايخ وأعيان مناطق غرب
ليبيا وجنوبها في مدينة
بنغازي ،أن الوضع في طرابلس
لن يظل على ما هو عليه ،وأن
ما يحدث ال عالقة للجيش به،
لكنه لن يظل مكتوف األيدي
وسيتحرك في الوقت المناسب.
وتشهد العاصمة الليبية
اشتباكات منذ الشهر الماضي
أسفرت عن مقتل  106أشخاص
رغم التوصل إلى اتفاق وقف
إلطالق النار.
(بنغازي ـ ـ د ب أ)

باسيل يشكو من حرب إشاعات ضد عون
والحريري من حملة على الليرة
بيروت  -ةديرجلا

٢١

جدارية على احد المباني في بيروت (رويترز)
الـســاح ،فــأثــار جــدال فــي المجلس .ففي حين طالب
نواب "الوفاء للمقاومة" اعادته الى اللجان ،سقط هذا
االقـتــراح ،فانسحب عضو الكتلة النائب علي عمار
احتجاجا ،معتبرا انه "يستهدف سالح المقاومة".
أما زميله نواف الموسوي فقال "العدو االسرائيلي
شريك في اتفاقية تجارة ونقل االسلحة وال مصلحة
لـلـبـنــان بــالـتــوقـيــع عـلـيـهــا" .أم ــا عـضــو تكتل "لبنان
القوي" حكمت ديب فاعتبر أن "توقيع المعاهدة قد
تقصد بــه المقاومة بحجة نقل وتـجــارة االسلحة".
ّ
فـتــدخــل الــرئـيــس المكلف سعد الـحــريــري قــائــا" :ال
عالقة التفاقية معاهدة تجارة االسلحة ونقلها بسالح
المقاومة ،ويجب على لبنان توقيعها ،ألنها تصب في
مصلحته" .في ختام النقاش ،تم اقرار قانون الموافقة
على ابــرام معاهدة تجارة االسلحة ،بعد التصويت
عليه بالمناداة.
ولم تخل الجلسة من التوتر .فقد حصل سجال
بين الرئيس الحريري والنائب جميل السيد .وفي
التفاصيل ،أنه بعد ان قال الحريري ان "أي مشروع

النازحون السوريون
يقام في لبنان سيستفيد منه
ّ
اي ـض ــا ،ودع ــون ــا ن ــوق ــف ال ـب ـلــد اذا ك ــن ــا كـلـمــا قمنا
بمشروع ستقولون ان النازحين يستفيدون منه"،
فــرد جميل السيد بــالـقــول "ه ــذا اب ـت ــزاز؟" .فما كان
من الحريري اال ان رد على السيد ،قائال ":هذا ليس
ابتزازا بل الحقيقة" ،مضيفا "من أول الطريق ساكتين
وك ــل ش ــوي قــاعــد بـتـلـطــوش عـشــو ب ــدك تـلـطــوش؟"
وتابع الحريري" :انا هنا لتشريع البنود المطلوبة
في مؤتمر سيدر إذا كنتم ال تريدون التشريع بهذه
البنود فأنا سأنسحب".
ورأى الحريري ان "هناك حملة في البلد لضرب
االق ـت ـصــاد ودف ــع اللبنانيين ال ــى ال ـه ـجــرة" .وق ــال:
"لسنا في حالة يرثى لها ولدينا مقومات للنهوض
بــاالقـتـصــاد وهـنــاك حملة على الـلـيــرة واالقـتـصــاد
إلح ـب ــاط الـلـبـنــانـيـيــن" ،مـضـيـفــا "حـ ــاج بـقــى نهجم
ع ــري ــاض ســامــة (ح ــاك ــم م ـصــرف ل ـب ـنــان) وال ـل ـيــرة،
البلد مش مفلس إنما عند البعض هواية احباط
اللبنانيين".

"انفصاليين تكفيريين".
وقــالــت ال ـ ــوزارة" :بـعــد عمليات
اسـتـخـبــاراتـيــة ج ــرت فــي الــدقــائــق
األول ــى بـعــد االع ـت ــداء ،تــم التعرف
على خمسة أعـضــاء مــن مجموعة
إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـج ـم ــاع ــات
انفصالية تكفيرية تدعمها دول
عربية رجعية".
وأضــافــت أن ــه "ت ــم الـعـثــور على
م ـخ ـبــأ اإلره ــاب ـي ـي ــن وت ــوق ـي ــف 22
ش ـخ ـص ــا ت ـ ــورط ـ ــوا فـ ــي ال ـه ـج ــوم،
كما عثر على متفجرات ومعدات
عسكرية وأجهزة اتصاالت ،وتمت
مصادرتها في المخبأ".
وأكـ ــدت الـ ـ ــوزارة أن "الـمــدبــريــن
والــداع ـم ـيــن األج ــان ــب ل ـهــذا العمل
اإلرهابي تم التعرف عليهم أيضا".
وف ــي وق ــت ســابــق ،رف ــض وزيــر
الدفاع األميركي ،جيمس ماتيس،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،تـ ـ ـه ـ ــد ي ـ ــدات إ يـ ـ ـ ــران

ب ــاالنـ ـتـ ـق ــام مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
ال ـه ـجــوم ال ــدم ــوي ال ــذي اسـتـهــدف
ً
ً
عــرضــا عـسـكــريــا بـمــديـنــة األه ــواز
ً
ذات االغلبية العربية ،قائال إنه من
"ال ـس ـخــف أن تــزعــم ط ـه ــران ت ــورط
الواليات المتحدة".
وع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا سـ ـ ـئ ـ ــل ه ـ ـ ــل أثـ ـ ـ ـ ــارت
تهديدات إيــران أي قلق لديه ،قال
م ــات ـي ــس" :ال .ل ــم ت ـث ــر ق ـل ـق ــي .كـنــا
ً
واضحين تماما بأنه ال ينبغي أن
يدفعونا لالنجرار لذلك .وأتمنى
أن تسود عقول أهدأ وأكثر حكمة".
ً
وأردف قائال" :ألقوا باللوم حتى
اآلن على ثالث دول وأعتقد جماعة
إره ــابـ ـي ــة .وسـ ـن ــرى إلـ ــى أي مــدى
ستطول القائمة .لكن سيكون من
األف ـض ــل أن يـعـلـمــوا ع ــن أي شــيء
يتحدثون قبل أن يبدأوا الحديث".
(طهران ،واشنطن ـ وكاالت)

ً
المنامة تحاكم  169متهما
أسسوا «حزب الله البحريني»

أح ــال ــت ال ـن ـيــابــة ف ــي ال ـب ـحــريــن ،أم ــس،
ً
 169مـتـهـمــا لـلـمـحـكـمــة بـتـهـمــة تــأسـيــس
جماعة إرهابية تحت مسمى "حــزب الله
البحريني".
وقال المستشار أحمد الحمادي رئيس
نيابة الجرائم اإلرهابية ،في بيان ،إن نيابة
الجرائم اإلرهابية انتهت من التحقيق في
واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى
"حــزب الله البحريني" ،وتمت إحالة 169
ً
ً
متهما منهم  111محبوسا.
وأشار الحمادي إلى أن النيابة أسندت
إلــى المتهمين "تأسيس واالنضمام إلى
جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع
في القتل والتدرب على استعمال األسلحة
والـمـتـفـجــرات وح ـيــازة وإح ــراز وصناعة
واسـتـعـمــال ال ـمــواد المفرقعة واألسـلـحــة
الـنــاريــة بغير ترخيص وتـمــويــل جماعة
إره ــاب ـي ــة ون ـق ــل وت ـس ـلــم وت ـس ـل ـيــم أمـ ــوال
خ ـص ـص ــت ل ـج ـم ــاع ــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وإخـ ـف ــاء
األسلحة والذخائر والمتفجرات وإتالف
أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير".
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ت ـح ــدد ل ـن ـظــر ال ــدع ــوى

لجلسة  30سبتمبر الجاري أمام المحكمة
الكبرى الجنائية الرابعة.
وحسب الحمادي" ،كانت النيابة العامة
ً
تلقت بــاغــا مــن اإلدارة العامة للمباحث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة ع ــن ت ـش ـك ـيــل خ ـل ـيــة إره ــاب ـي ــة
داخــل مملكة البحرين ،وبــإصــدار قيادات
ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي أوام ــره ــا لـعـنــاصــر من
الحرس الثوري اإليراني بضرورة العمل
على توحيد صفوف عناصر التنظيمات
والتيارات البحرينية اإلرهابية المختلفة
ال ـتــي تـتـخــذ مــن مملكة الـبـحــريــن ساحة
لـمـخـطـطــاتـهــا وأع ـمــال ـهــا اإلج ــرام ـي ــة عن
ط ــري ــق ع ـقــد لـ ـق ــاءات مـكـثـفــة م ــع ق ـي ــادات
تـلــك الـتـنـظـيـمــات وال ـت ـي ــارات ال ـمــوجــودة
داخل إيــران والتنسيق فيما بينها وبين
العناصر اإلرهــابـيــة الـمــدربــة الـمــوجــودة
ً
في دول أخرى فضال عن تقديم كل وسائل
الــدعــم الفني واللوجيستي والمالي لهم
ً
ب ـغ ــرض ان ـخــراط ـهــم ج ـم ـي ـعــا ف ــي تنظيم
إره ــاب ــي م ــوح ــد يـجـتـمـعــون ت ـحــت راي ـتــه
أطلقوا عليه مسمى حزب الله البحريني".
(المنامة ـ ـ ـ د ب أ)

العراق :الثالثاء المقبل
موعد نهائي النتخاب رئيس
وس ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـح ــزبـ ـي ــن
الكرديين الرئيسيين ،الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني،
وحزب االتحاد الوطني الكردستاني ،الذي
أسسه الرئيس الــراحــل جــال الطالباني،
على منصب رئاسة الجمهورية الذي جرى
العرف على إسناده إلى المكون الكردي،
أع ـل ــن م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ال ـع ــراق ــي تـحــديــد
الـثــاثــاء المقبل مــوعــدا نهائيا النتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
وقرر رئيس المجلس محمد الحلبوسي
في الجلسة النيابية االعتيادية التي عقدت
أمس تحديد يوم الثاني من أكتوبر المقبل
ً
موعدا نهائيا النتخاب رئيس.
وك ــان ج ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة خ ــا من
فقرة انتخاب الرئيس الجديد ،رغم تقدم

العشرات من المرشحين لتولي المنصب،
وذلــك فــي مؤشر على مــا يبدو إلــى رغبة
الكتل السياسية فــي فسح الـمـجــال أمــام
المزيد من التوافق على الشخص المرشح
قبل انتخابه.
وال ي ــزال "االت ـح ــاد الــوط ـنــي" متمسكا
بمرشحه برهم صالح ،في حين يدعم حزب
البارزاني ترشح فؤاد حسين رئيس ديوان
رئاسة إقليم كردستان العراق للمنصب.
كـمــا تـقــدم للمنصب سـيــاسـيــون أكــراد
آخـ ــرون مــن خ ــارج الـحــزبـيــن الرئيسيين
بينهم النائبة السابقة عن حركة "التغيير"
(غـ ـ ـ ـ ـ ــوران) ال ـ ـكـ ــرديـ ــة الـ ـمـ ـع ــارض ــة سـ ــروة
ع ـبــدالــواحــد ،الـتــي تـعــد أول ام ــرأة تتقدم
للترشح لهذا المنصب.
(بغداد ـ وكاالت)

أقرت الحكومة األردنية مشروع
قانون ضريبة الدخل ،الذي
يزيد المساهمات الضريبية
ً
على األفراد والشركات تمهيدا
إلرساله إلى البرلمان إلقراره.
وصدرت اإلرادة الملكية ،مساء
أمس األول ،بإضافة مشروع
القانون على جلسة استثنائية
لمجلس األمة .وينص القانون
على إعفاء من ضريبة الدخل
لألفراد الذين ال يتجاوز دخلهم
السنوي  9آالف دينار (حوالي
 13ألف دوالر) ،والعائالت إذا
كان مجموع الدخل السنوي
للزوج والزوجة أو المعيل 18
ألف دينار (حوالي  25ألف
دوالر) .كما رفع مشروع القانون
الضريبة على المصارف من 35
في المئة الى  37بالمئة.
وكان مجلس الوزراء أقر
مشروع القانون للمرة األولى
في  21مايو وأحاله إلى مجلس
النواب للتصويت عليه ،مما
أثار حركة احتجاجات واسعة
أدت إلى إقالة هاني الملقي من
رئاسة مجلس الوزراء وتعيين
عمر الرزاز مكانه .وسحب
الرزاز مشروع القانون من
البرلمان ،وتعهد بحوار حوله.
وقام وفد وزاري في األيام
الماضية بزيارة المحافظات
لشرح أبعاد مشروع القانون
الذي أدخلت عليه تعديالت
طفيفة.
(عمان ـ ـ أ ف ب)

الحوثيون يعذبون الرهائن

اتهمت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" غير الحكومية
المدافعة عن حقوق اإلنسان،
المتمردين الحوثيين الذين
ً
يسيطرون خصوصا على
العاصمة اليمنية صنعاء،
باحتجاز رهائن وارتكاب
"انتهاكات خطيرة" بحق
محتجزين لديهم ،بما في ذلك
التعذيب.
وقالت المنظمة ،في بيان ،إنها
ّ
"وثقت  16حالة احتجز فيها
ً
الحوثيون أشخاصا بطريقة
ً
غير قانونية ،غالبا إلجبار
أقاربهم على دفع المال أو
لمبادلتهم مع محتجزين لدى
قوات معادية" .وأضافت أن
"معاملة المسؤولين الحوثيين
للمحتجزين قاسية ووصلت
في العديد من الحاالت إلى
التعذيب" .وأوضحت أن
"محتجزين سابقين وصفوا
كيف ضربهم المسؤولون
الحوثيون بقضبان حديد
وخشب وبالبنادق".
(دبي ـ أ ف ب)
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• نتنياهو يتعهد بمواصلة الضربات ضد «التموضع اإليراني» ورئيس استخباراته يرافقه إلى نيويورك
• ماتيس وبولتون يشيران إلى تصعيد خطير ...وإيران تنقل « 400داعشي» إلى إدلب
رغم تحذيرات إسرائيل من
زيادة األخطار في المنطقة
ونقل أسلحة متطورة إلى
«أيد غير مسؤولة» ،بدأت
موسكو نشر قبة إلكترونية
واقية في سورية قبل إرسالها
نحو  4كتائب من منظومة
صواريخ الدفاع الجوي «»S300
لتغطية ساحل المتوسط
والحدود مع إسرائيل وكذلك
األردن والعراق ولبنان.

على و قــع تصعيد الكرملين المفاجئ
تجاه إسرائيل واعتزامه تسليم منظومة
صواريخ " "S300إلى الرئيس السوري بشار
األسد ،أرسلت وزارة الدفاع الروسية المزيد
من وسائط الحرب اإللكترونية إلى قاعدة
حميميم الجوية بالالذقية.
ووفق صحيفة "إزفستيا" ،فإن طائرات
"إي ـ ــل "-76حـمـلــت ،أم ــس األول ،منظومات
التشويش اإللكتروني واإلعاقة التشويشية
"كراسوخا  "4و"جيزيل" ،على أن تلحق بها
وزارة الدفاع منظومة الحرب اإللكترونية
"دي ـ ـف ـ ـنـ ــومـ ــوري ـ ـيـ ــه" ب ـ ـهـ ــدف ت ـش ـك ـي ــل ق ـبــة
إلكترونية فوق الساحل السوري والمنطقة
الـبـحــريــة ال ـم ـجــاورة وإع ــاق ــة عـمــل أجـهــزة
الرادار واالتصال والسيطرة على المقاتالت
المعتدية في حال هاجمت سورية.
وصممت "كراسوخا" إلعاقة الطائرات
وخصصت "جيزيل" ألنظمة المالحة عن
طريق األقمار الصناعية ،في حين تستطيع
"ديفنومورييه" إعــاقــة رادارات الطائرات
الـمـعـتــديــة وأج ـه ــزة االت ـص ــال والـسـيـطــرة
عليها وعرقلة عمل األقمار الصناعية.
بدورها ،كشفت صحيفة "كوميرسانت"
أن موسكو سترسل في غضون أسبوعين
نحو  4كتائب من منظومة الدفاع الجوي
" "S300مع احتمال رفــع العدد إلــى  6أو 8
حـســب ت ـط ــورات األوض ـ ــاع وم ــا تقتضيه
ال ـح ــاج ــة ،لـتـغـطـيــة ال ـم ـن ـشــآت ال ـمــوجــودة
فــي ســاحــل ســوريــة ومــراقـبــة حــدودهــا مع
إسرائيل واألردن والعراق ولبنان.
ً
وتشغل القوات الروسية حاليا صواريخ
" "S300المنتشرة قرب قاعدتها البحرية في
ً
طرطوس ،و S400األكثر تطورا في محيط
قاعدة حميميم الجوية بالالذقية.

نتنياهو وبوتين
وب ـع ــد ق ـل ـيــل م ــن إع ـ ــان مــوس ـكــو منح
دمـ ـش ــق " ،"S300حـ ـ ــذر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،أمس األول،
الرئيس الــروســي فالديمير بوتين من أن
"نقل أسلحة متطورة إلى أيد غير مسؤولة
ً
سـيــؤجــج الـمـخــاطــر فــي المنطقة ،مـشــددا
على أن إسرائيل ستواصل حماية أمنها
ومصالحها.
ً
واسـ ـتـ ـم ــرارا لـ ــ"ح ــوار ال ـط ــرش ــان" حــول
إسـقــاط الـطــائــرة الــروسـيــة قبالة الالذقية
ً
ومقتل  15عسكريا بالخطأ خالل تصدي
دف ـ ــاع ـ ــات دمـ ـش ــق الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف م ـق ــات ــات
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـ ـس ـ ـتـ ــودعـ ــات ذخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
المحافظة الساحلية ،أعاد نتنياهو تأكيد
ث ـق ـتــه ب ــرواي ــة سـ ــاح الـ ـج ــو ،وهـ ــي روايـ ــة

في صفقة يتوقع أن تثير
غضب بكين ،أعلنت واشنطن
أنها ستبيع تايوان أسلحة
بقيمة  330مليون دوالر.
ويتزامن اإلعالن عن الصفقة
مع بدء سريان رسوم جمركية
أميركية جديدة على بضائع
صينية تستورد منها
الواليات المتحدة ما قيمته
ً
 200مليار دوالر سنويا.
وقالت وزارة الخارجية
األميركية ،في بيان ،إنها
وافقت على بيع تايوان قطع
غيار وتبديل لطائرات حربية
من طرازات "إف "-16و"إف"-5
و"سي ،"-30بقيمة إجمالية
تصل إلى  330مليون دوالر.

رفضها بوتين وشــدد ،بحسب الكرملين،
ع ـلــى أن ق ـ ــراره بـتـعــزيــز مـنـظــومــة الــدفــاع
الجوية السورية هو "في محله بالنظر إلى
الوضع ويهدف قبل كل شــيء إلــى تجنب
أي تهديد محتمل لحياة الجنود الروس".
وقـ ـب ــل ت ــوج ــه ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي أعـ ـم ــال
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،أطـلــع
ن ـت ـن ـيــاهــو ال ـم ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري الـمـصـغــر
"الكابنيت" ،في اجتماع عاجل على تطورات
ً
األزمة مع روسيا ،مشددا على أن سيواصل
تنفيذ عمليات فــي ســور يــة لمنع التوغل
العسكري اإليراني.
وأفـ ـ ــادت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة بـ ــأن رئـيــس
االستخبارات اإلسرائيلي سيرافق نتنياهو
إلــى نـيــويــورك وسـيـقــدم خــال ل ـقــاءات مع
الرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشار
لألمن القومي جون بولتون ووفود أوروبية
تقارير وإيجازات عن األوضاع في سورية
والتعامل مع الملف اإليراني.
وس ــارع وزي ــر الــدفــاع جيمس ماتيس
في معارضة القرار الروسي بتأكيده على
أن ّ
"أي أسلحة إضافية هدفها دعم األسد
في هذا الوقت لن تؤدي إال إلى إبقائه في
موقع ّ
يهدد فيه المنطقة بأسرها ،والتهديد
ً
هو تدفق الجئين من المنطقة وهو أيضا
ً
قتل شعبه ،ووضع مزيدا من العراقيل أمام
تسوية هذا النزاع وإنهائه".

ب ــدوره ،يخطط وزي ــر الخارجية مايك
بــومـبـيــو لـلـقــاء نـظـيــره ال ــروس ــي سيرغي
الفـ ـ ـ ـ ــروف ف ـ ــي نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ،ف ـ ــي م ـح ــاول ــة
ً
"إلي ـج ــاد أرض ـيــة مـشـتــركــة" ،مــوض ـحــا أن
هناك مجاالت كثيرة يعمل فيها الــروس
ضــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة "وسـنـحــاسـبـهــم
على ذلك".
وقبلهما ،حــذر بــولـتــون مــن أن تزويد
دم ـش ــق بــال ـم ـن ـظــومــة ال ــروسـ ـي ــة سـيـمـثــل
ً
ً
"تصعيدا خطيرا" في الحرب الممتدة منذ
ً
 ،2011معربا عن أمــل البيت األبيض في
أن يعيد الكرملين النظر في هــذا "الخطأ
الفادح".
وأعــرب نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ريــابـكــوف عــن اسـتـعــداد الفــروف
لمناقشة قضية تزويد سورية بالصواريخ
ً
مع بومبيو ،مشترطا أن "تكف واشنطن عن
التعامل مع اآلخرين بنبرة األمر واعتبار
نفسها المرجع الوحيد الصحيح".
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ــذر وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الفرنسي جان إيف لودريان من أن المنطقة
ً
المحيطة يمكن أن تشهد "حــربــا دائـمــة"
إذا لــم يتم التوصل إلــى حــل سياسي في
ً
سورية ،مشيرا إلى "تواجد خمسة جيوش
فيها وال ـحــوادث األخـيــرة تظهر أن خطر
ً
اندالع حرب إقليمية بات فعليا" ،في إشارة
إلى إسقاط الطائرة الروسية.

وإذ اعتبر لــودريــان أن األســد لن يربح
الـ ـح ــرب رغـ ــم ت ـقــدمــه ع ـلــى األرض ب ــدون
تحقيق الـســام ،أعلنت مفوضة الشؤون
الخارجية في االتحاد األوروبي ،فيديريكا
موغيريني ،أن االستعداد للمشاركة في
إعـ ــادة إع ـمــار ســوريــة ب ـشــرط ق ـيــام نظام
دسـ ـت ــوري وإجـ ـ ــراء إص ــاح ــات سـيــاسـيــة
بإشراف دولــي ،وكذلك تنفيذ االتفاقيات
الروسية التركية حول الوضع في إدلب.

دير الزور وإدلب
وف ــي ت ـطــور مـيــدانــي تــزامــن مــع دخــول
رتل عسكري تركي إلى إدلب ،عمدت قوات
النظام وميليشيات إيران ليل األحد-االثنين
إلى نقل  400من عناصر تنظيم "داعش" من
ديــر الــزور إلــى هــذه المحافظة آخــر معقل
رئ ـي ـســي ل ـف ـصــائــل ال ـم ـعــارضــة الـمـعـتــدلــة
واإلسالمية.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري ل ـح ـقــوق
اإلن ـس ــان ،أن "الـعـمـلـيــة ج ــرت خ ــال ال ـ ـ 24
ساعة الفائتة من بادية منطقة البوكمال
إل ــى الــريــف الـشــرقــي إلدل ــب ،إذ نـقـلــوا إلــى
مناطق قريبة من سيطرة فصائل جهادية
ع ــام ـل ــة فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،ووص ـ ـلـ ــوا فـجــر
ً
االث ـن ـي ــن" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه "ل ــم ُي ـع ـلــم إلــى
ّ
اآلن مــا إذا تمكنوا مــن الــدخــول إلــى ريف

ً
إدلــب الشرقي الــذي يشهد نشاطا لخاليا
التنظيم".
وبعد أسبوع من إعالن موسكو وأنقرة
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ع ـلــى إق ــام ــة منطقة
"م ـنــزوعــة الـ ـس ــاح" ،دخ ـلــت لـيــل االثـنـيــن-
الثالثاء  35آلية وناقلة جند تركية على
األقــل مدينة سراقب شــرق حلب ،وسلكت
أتــوسـتــراد دمشق الــدولــي باتجاه جنوب
إدلب ،بمواكبة "الجبهة الوطنية للتحرير"
المؤلفة من فصائل عدة قريبة من أنقرة،
بينها حركة "أحرار الشام" اإلسالمية.
وبحسب المرصد ،توزع الرتل على نقاط
عدة تابعة لتركيا ،التي تنشر قواتها في
 12نقطة مراقبة في إدلب ،لضمان االلتزام
ب ــاتـ ـف ــاق خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـن ــاج ــم عــن
محادثات أستانة.
واعتبر نائب وزير الخارجية السوري
فـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـم ـ ـق ـ ــداد ،أن "م ـ ـنـ ــاطـ ــق خ ـفــض
التصعيد" باتت تحت سيطرة الحكومة،
ً
مؤكدا أن "الجيش السوري انتصر في كل
بقعة ولــن يـكــون هـنــاك ذرة ت ــراب واح ــدة،
خارج نطاق سيطرته".
وشدد المقداد على أن "الرسالة واضحة
ً
جدا لمن يعنيه األمر ،ونفضل الوصول إلى
ً
إدلب سلما ،أما الجوانب األخرى في هذه
الحرب المعلنة لها حدودها".
(عواصم -وكاالت)

• اجتماع ثالثي بأديس أبابا يستأنف المفاوضات الفنية حول سد النهضة
• بدء التجهيزات لنقل الوزارات إلى العاصمة اإلدارية

ترامب والسيسي في نيويورك أمس األول

(أ ف ب)

القاهرة  -رامي إبراهيم

ق ــال الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
ان الــواليــات المتحدة تعمل مــع مصر على
"جبهات متعددة" تتضمن المسائل العسكرية
والـتـجــاريــة .جــاء ذلــك فــي تصريحات أدلــى
بـهــا تــرامــب للصحافيين ام ــس األول لــدى
اجتماعه مــع الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي على هامش أعمال الجمعية العامة
لألمم المتحدة في نيويورك .ورحب ترامب
بالرئيس المصري الذي وصفه بأنه "صديق"
له ،مشيدا بالعالقات التي تربطه به.
وأضـ ــاف تــرامــب إن "أش ـي ــاء خــاصــة جــدا
تحدث" ،مشيرا الى ان العالقات بين الجانبين
"ف ــي أق ــوى حــاالت ـهــا" .وأوض ــح أن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة "ت ـع ـمــل م ــع م ـصــر ع ـلــى جـبـهــات
متعددة بما في ذلك العسكرية والتجارية"
مهنئا في هــذا السياق السيسي على أدائــه
"عمال رائعا" فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب،
قائال "أنت في الطليعة".
وس ـلــط الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـض ــوء على
جهود مكافحة اإلره ــاب بالقول" :لقد قمنا

بعمل جيد جدا" في أجزاء مختلفة من الشرق
األوسط ،الفتا في هذا االطار الى سورية التي
قاربت فيها جهود القضاء على ما يسمى
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) من تحقيق
غايتها النهائية.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد الـسـيـســي "بــالـعــاقــات
الطويلة األمد" مع الواليات المتحدة ،مهنئا
تــرامــب بـكــل اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي حققها خــال
العامين الماضيين.
وقــال إن هــذا االجتماع يعكس العالقات
القوية والشراكة االستراتيجية بين البلدين،
وأضاف "لدينا عالقات طويلة األمد منذ 40
عاما" ،مشيرا الــى ان هــذه العالقات شهدت
مزيدا من الدعم خالل فترة والية ترامب.
وح ــول مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ،ق ــال السيسي
"بدعمكم سنتمكن من تحقيق هذا الهدف...
سنتمكن من القضاء على اإلرهــاب" ،مشيرا
الى ان ذلك كان أحد االلتزامات التي قطعها
ت ــرام ــب عـلــى نـفـســه ب ــوض ــوح خ ــال حملته
االنتخابية الرئاسية.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،اس ـت ـضــافــت الـعــاصـمــة
اإلث ـي ــوب ـي ــة أدي ـ ــس أبـ ــابـ ــا أم ـ ــس االج ـت ـم ــاع

السبسي يعلن الطالق مع «النهضة»

ّ
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن التوافق السياسي القائم
اإلسالمية انتهى بطلب منها،
منذّ ًخمس سنوات بينه وحركة "النهضة" ٍ
ستجرى في موعدها ّ
المقرر في
مشددا من جهة ثانية على أن االنتخابات
ديسمبر من العام المقبل.
وقال السبسي في حوار تلفزيوني" :منذ األسبوع الفارط قررنا االنقطاع
بطلب من النهضة ،هي تريد التوافق مع الحكومة التي يرأسها يوسف
الشاهد ،العالقات بين الباجي قائد السبسي والنهضة انقطعت ،ولم يعد
هناك توافق للتواصل بيننا ،بسعي منهم ،النهضة اختارت طريقا آخر،
ً
إن شاء الله يكون موفقا ،ولكن ال أظن ذلك".
ويجمع حــزب "ن ــداء تــونــس" وح ــزب "النهضة" تــوافــق سياسي منذ
انتخابات  2014وكانت كل الخيارات السياسية في البالد ّ
تتم بمشاركة
ً
بين الطرفين وكثيرا ما كان هذا التوافق محل انتقاد من قبل أنصار حزب
ً
الرئيس ،لكن السبسي وراشد الغنوشي ،زعيم "النهضة" ،دائما ما كانا
يدافعان عنه.
وترفض "حركة النهضة" استبعاد الشاهد بدعوى المحافظة على
استقرار البالد الى حين إجراء االنتخابات المقبلة.
ً
وتعليقا على الدعوات لتقديم االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة،
ّ
قال السبسي إن "االنتخابات ستكون في موعدها ،ال تقديم وال تأخير،
ديسمبر ّ ."2019
يوسف
وأدى نــزاع يــدور منذ أشهر بين رئيس الــوزراء
ّ
الشاهد وجــزء من الطبقة السياسية إلى شلل مؤسسات الدولة ،إذ إنه
يعرقل العمل البرلماني وتنظيم االنتخابات المقبلة والجهود الضرورية
ّ
الملحة لمواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.

صفقة أسلحة أميركية
جديدة لتايوان

أجزاء من منظومة  S300الروسية خالل مناورات في بيالروسيا األسبوع الماضي (أ ف ب)

ترامب للسيسي :أنت في الطليعة بمكافحة اإلرهاب
●

سلة أخبار

السبسي وزعيم «النهضة» في صورة أرشيفية (أ ف ب)
ّ
وجدد السبسي في حواره دعوته للشاهد للذهاب إلى البرلمان ونيل
ّ
ً
ً
ثقته لمواصلة العمل مع حكومته ،ولم يتخذ موقفا معاديا تجاهه وال
تجاه نجله حافظ قائد السبسي.
وقال الرئيس التونسي" :ليس هناك شخص صالح لكل زمان ومكان،
لو ذهب االثنان ،فذلك في مصلحة تونس ،أو فليصلحا من أمورهما".
وفي مؤشر إلى الخالفات داخل "نداء تونس" ،الحزب الذي ينتمي إليه
جمد الحزب عضوية الشاهد بانتظار أن ّ
رئيس البالد ورئيس الوزراءّ ،
تبت
ّ
لجنة في مصير الرجل المتهم بالخروج عن الخط الحزبي.
(تونس  -أ ف ب)

الـثــاثــي الستئناف الـمـفــاوضــات حــول سد
ال ـن ـه ـض ــة ب ـم ـش ــارك ــة وزيـ ـ ــر ال ـم ـي ــاه وال ـ ــري
اإلثيوبي شلشي بقلي ،ووزير المياه والري
المصري محمد عبدالعاطي ،ووزيــر المياه
والري السوداني خضر قسم السيد .ويهدف
االجتماع لمناقشة نتائج الدراسة المتعلقة
بسد النهضة ،التي بدأها فريق من الخبراء
المستقلين من الدول الثالث حول السد قبل
ثالثة أشهر.
وص ـ ــرح ع ـبــدال ـعــاطــي بـ ــأن أه ـم ـيــة هــذه
ال ـم ـفــاوضــات تــأتــي ف ــي إطـ ــار ات ـف ــاق إع ــان
المبادئ الــذي وقعه رئيس الجمهورية في
مارس  ،2015والرغبة في أن تسفر عن تحقيق
ت ـقــدم ي ـحــافــظ ع ـلــى ح ـقــوق م ـصــر الـمــائـيــة،
وتحقيق أ ه ــداف التنمية بكل مــن اثيوبيا
والسودان.
ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر ،أن يـ ـت ــوج ــه وزي ـ ـ ــر الـ ــري
ال ـم ـص ــري ،ف ــي أعـ ـق ــاب هـ ــذا االج ـت ـم ــاع إلــى
العاصمة األو غـنــد يــة كمباال للمشاركة في
فعاليات ختام المرحلة األولــى من مشروع
درء مـخــاطــر الـفـيـضــان بـمـقــاطـعــة كسيسي
بغرب أوغندا.

إل ــى ذلـ ــك ،ع ـقــد رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
ً
م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي ،اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ل ـم ـتــاب ـعــة
تجهيزات نقل ال ــوزارات للعاصمة اإلداريــة
الـجــديــدة ،وذل ــك بـحـضــور وزراء التخطيط
وال ـم ـت ــاب ـع ــة واإلصـ ـ ـ ــاح اإلداري ،وال ـن ـق ــل،
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ونائب
وزيرة التخطيط ،ورئيس الهيئة الهندسية
لـلـقــوات المسلحة ،ورئـيــس جـهــاز التنظيم
واإلدارة ،ومدير إدارة النظم بــوزارة الدفاع،
ووكيل هيئة الرقابة اإلدارية ،ومدير مشروع
االنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة.
وف ــي ب ــداي ــة االج ـت ـم ــاع ،ن ــاق ــش مــدبــولــي
ب ــدء خ ـط ــوات ط ــرح تـنـفـيــذ  10آالف وح ــدة
سكنية بمدينة بدر ،كمرحلة أولى ،للعاملين
بالجهاز اإلداري لـلــدولــة ،فــي منطقة تبعد
ن ـحــو  7ك ــم ع ــن ال ـحــي ال ـح ـكــومــي ،وأوض ــح
ً
رئيس مجلس الــوزراء أن هناك توافقا على
ضـ ــرورة وج ــود مـنـظــومــة لـلـنـقــل الـجـمــاعــي
بــالـعــاصـمــة اإلداريـ ـ ــة ال ـج ــدي ــدة ،كـمــا نــاقــش
االجتماع توفير األثاث والتجهيزات المكتبية
للوزارات.

السويد :اليمين يطيح رئيس الوزراء االشتراكي
خ ـس ــر رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــوي ــدي االشـ ـت ــراك ــي
الديمقراطي ستيفان لوفن تصويتا على الثقة في
البرلمان أمس ،مما يعني أنه سيترك منصبه ،لكن
لم يتضح من سيشكل الحكومة المقبلة ،نظرا لعدم
وجود كتلة سياسية تحظى باألغلبية.
فـبـعــد إخ ـف ــاق كـتـلـتــي ال ـي ـســار الـتـقـلـيــدي ويمين
الوسط في تحقيق أغلبية في االنتخابات التي جرت
في التاسع من الشهر الـجــاري ،صوتت المعارضة
السويدية من يمين الوسط واليمين المتطرف على
إقالة لوفن.
وص ــوت  204ن ــواب مــن بين  349مــع إقــالــة لوفن
مقابل  142صوتوا لبقائه.
يشار إلى أن إجراء التصويت حول الثقة يعد إجراء
إلزاميا بعد إجراء االنتخابات.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان أندرياس
نورلن قادة االحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان في
األيام المقبلة ،لمناقشة تكليف رئيس وزراء يشكل
الحكومة المقبلة.
ّ
وي ـت ــوق ــع أن ي ـك ــل ــف ن ــورل ــن رئـ ـي ــس "ال ـت ـح ــال ــف"
المعارض في البرلمان ،أولــف كريسترسون ،زعيم
ح ــزب الـمـحــافـظـيــن الـمـعـتــدلـيــن ،لـكــن "ال ـت ـحــالــف" ال

يـحـظــى بــأغـلـبـيــة واس ـت ـب ـعــد ح ـتــى اآلن أي ت ـعــاون
مع حــزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف
وال ـم ـعــادي لـلـهـجــرة ال ــذي حـقــق اخ ـتــراقــا مـهـمــا في
االنتخابات األخيرة.
وأمــام نورلن أربــع فــرص القتراح مرشح لرئيس
ال ــوزراء فــي البرلمان ،ولكن ال يوجد موعد نهائي
م ـح ــدد .وإذا ل ــم ت ـتــم ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ال ـم ـق ـتــرحــات،
فسيتعين إجراء انتخابات جديدة خالل ثالثة أشهر.
وتشغل كتلة لــوفــن ،وهــي مــن تيار اليسار144 ،
مقعدا في البرلمان الجديد ،أي ما يزيد بمقعد فقط
عــن "الـتـحــالــف" ال ــذي يضم أربـعــة أح ــزاب مــن يمين
الوسط.
وت ـضــم كـتـلــة الـيـســار "الــديـمـقــراطــي االش ـتــراكــي"
و"الخضر" اللذين حكما بدعم غير رسمي من حزب
اليسار الشيوعي السابق منذ .2014
وح ـقــق "الــديـمـقــراطــي االش ـتــراكــي" أس ــوأ نتيجة
انتخابية لهم في أكثر من قرن ،لكنهم ما زالوا أكبر
األحزاب في السويد ،ويتقدمون على حزب المعتدلين
المحافظين بــزعــامــة كــريـسـتــرســون و"ديـمـقــراطـيــو
السويد".
(استوكهولم  -أ ف ب)

ألمانيا :رابطة لليهود
في «البديل» المتشدد

يعتزم أعضاء يهود بحزب
البديل من أجل ألمانيا (ايه
اف دي) اليميني المعارض
تأسيس رابطة على مستوى
ألمانيا مطلع أكتوبر المقبل.
وقال ديميتري شولتس،
عضو مؤسس للرابطة" :حزب
البديل ُيعد الحزب الوحيد
بألمانيا االتحادية الذي طرح
موضوع كراهية المسلمين
لليهود للنقاش دون أن يقلل
منها" .وأضاف أن حدوث
"هجرة جماعية لرجال شباب
منحدرين من دائرة ثقافية
إسالمية" ُيعد أمرا مضرا
للحياة اليهودية بألمانيا،
بسبب "تنشئتهم االجتماعية
المعادية للسامية".
وتابع" :ال ننكر أن هناك بعض
الوقائع المعادية للسامية
في صفوف حزب البديل ،لكن
تتم المبالغة بشكل مفرط في
اإلدراك العام لتأثير هؤالء
األعضاء".
(فرانكفورت ـ ـ د ب أ)

واشنطن تزيد مساعداتها
لالجئي الروهينغا

أعلنت سفيرة الواليات
المتحدة إلى األمم
المتحدة ،نيكي هيلي ،أن
بالدها زادت مساعداتها
للروهينغا المسلمين
النازحين في بنغالدش
وميانمار بنحو المثلين،
داعية محققي األمم
المتحدة إلى إطالع مجلس
األمن على األزمة.
وأضافت أن الواليات
المتحدة ستمنح مساعدات
إنسانية بقيمة  185مليون
دوالر إضافية ،منها
 156مليونا ستخصص
لالجئين والمجتمعات
المضيفة في بنغالدش،
وهو ما يصل بإجمالي
المساعدات في هذه األزمة
منذ العام الماضي إلى
نحو  389مليونا.
(نيويورك  -رويترز)

«البنتاغون» تعدل تكتيكاتها
لمواجهة «طالبان»

ذكر وزير الدفاع األميركي،
جيم ماتيس ،أن الجيش
األميركي يقوم بتعديل
تكتيكاته العسكرية في
أفغانستان ،حيث تتواصل
هجمات "طالبان" ،متسببة
في خسائر بشرية فادحة
في صفوف القوات المحلية.
(نيويورك  -رويترز)
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غوتيريش يفتتح الجمعية العامة :النظام العالمي في خطر
افـتـتــح األم ـيــن ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة أنطونيو
غــوتـيــريــش ،أم ــس ،أع ـمــال الجمعية الـعــامــة لألمم
المتحدة بتحذير من تزايد الفوضى ،وسط تهديدات
بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.
وقــال غوتيريش ،في الجلسة االفتتاحية ألكبر
تجمع للقادة بالعالم ،إن الثقة بالنظام العالمي،
الذي يستند إلى القوانين ،وبين الدول «عند حافة
االنهيار ،وإن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة»،
مــؤكــدا أن «ال ـن ـظــام الـعــالـمــي ال ـيــوم ي ــزداد فــوضــى،
وع ــاق ــات ال ـق ــوة أصـبـحــت أق ــل وض ــوح ــا ...والـقـيــم
العالمية تتعرض لالندثار ،والمبادئ الديمقراطية
محاصرة».

كما حذر من تفاقم األزمــات في العالم ،وخاصة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
واإلسرائيليين عالقون في صراع ال ينتهي.
وذكر غوتيريش ،في الجلسة االفتتاحية للدورة
الـ 73للجمعية العامةّ :
«مر عام ،ولم تلق التحديات
التي أشــرت إليها في خطاب العام الماضي حال»،
مضيفا« :عجزنا عن وضع حد للحروب في اليمن
وسورية ،ومازال الروهينغا يعانون».
ول ـفــت إل ــى أن «الـفـلـسـطـيـنـيـيــن واإلســرائـيـلـيـيــن
عالقون في صراع ال ينتهي ،وفرص حل الدولتين
تتضاء ل» ،مؤكدا أن «الفوضى تتنامى اليوم على
الساحة الدولية».

ً
غوتيريش مفتتحا الجمعية العامة بنيويورك أمس (أ ف ب)

٢٣

دوليات

كافانو يؤكد براءته من االتهامات
باعتداءات جنسية
أكد بريت كافانو مرشح الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلى المحكمة العليا في مقابلة مع قناة «فوكس
ً
ً
نيوز» ،أمس األول ،أنه «لم يرتكب يوما اعتداء جنسيا»،
وذهب إلى حد الكشف عن تفاصيل حميمة «للدفاع عن
شرفه» .ووسط تزايد الضغوط لتعليق تعيين كافانو
في المحكمة العليا بانتظار أن يقوم مكتب التحقيقات
الفدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في ماضيه غداة اتهام
امرأة ثانية له بارتكاب تجاوزات جنسية ألقى ترامب
بثقله خلف مرشحه متهما الديمقراطيين بالسعي إلى
«تدمير رجل رائع».

وتعود االتهامات إلى الفترة التي كان فيها القاضي
ً
المحافظ طالبا في المرحلة الثانوية والجامعة .وباتت
إج ـ ــراءات تعيينه فــي الـمـنـصــب الــرفـيــع م ــدى الحياة
مهددة بعد أن كانت تسير حسب األصول .واآلن يترقب
كافانو مواجهة حادة في مجلس الشيوخ عندما تدلي
األستاذة الجامعية كريستين بالزي فورد بشهادتها
ضــده الخميس .وفــي حين يـبــدو مستقبله وسمعته
ً
مهددين ،صعد كافانو دفاعه قائال« :لم أرتكب اعتداء
ً
ً
جنسيا ال في المرحلة الثانوية وال في أي وقت .دائما
عاملت النساء بكرامة واحترام».

ةديرجلا

•
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رياضة

اليرموك يهزم الساحل ويعتلي صدارة «األولى»

عبدالرحمن فوزان

واصل فريق نادي اليرموك
لـكــرة ا ل ـقــدم عــرو ضــه المميزة
ف ـ ــي دوري " ف ـ ـي ـ ـفـ ــا" لـ ـل ــدر ج ــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـت ـح ـق ـي ـق ــه الـ ـع ــام ــة
ال ـك ــام ـل ــة م ــن ث ـ ــاث م ـب ــاري ــات

ً
منفردا بصدارة الترتيب بعد
فـ ـ ـ ــوزه الـ ـصـ ـع ــب عـ ـل ــى ض ـي ـفــه
الـ ـس ــاح ــل ب ـ ـهـ ــدف ن ـظ ـي ــف فــي
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا،
مساء أمس األول ،على استاد

الفيلكاوي يشيد بالعبي اليرموك
أكد نائب رئيس جهاز الكرة للفريق األول لكرة القدم
بنادي اليرموك عثمان الفيلكاوي ،أن الالعبين قدموا
مباراة كبيرة أمام الساحل ،وهو ما تكلل في النهاية
بالفوز بهدف دون رد.
وقال الفيلكاوي إن فريقه َّقدم المطلوب في مواجهة
ال ـســاحــل ،السـيـمــا فيما يـخــص الـتـجــانــس واللعب
السريع ،مشيرا إلى أن بصمات الجهاز الفني ،بقيادة

المدرب هاني الصقر ،واضحة على أداء الالعبين.
وأشاد بالدور الكبير لدفاع اليرموك في المباراة،
وال ـت ـص ــدي ل ـخ ـطــورة ه ـجــوم ال ـســاح ــل ،إل ــى جــانــب
الحارس ،والذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.
وكشف الفيلكاوي أن اليرموك ،الــذي حصل على
راحة  24ساعة ،سيخوض مباراة ودية أمام العربي
الجمعة المقبل.

عـبــدا لـلــه الخليفة فــي ا لـجــو لــة
الرابعة من عمر المسابقة.
و ف ــي م ـبــاراة أ خ ــرى انتصر
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ع ـلــى مـضـيـفــه
خيطان بهدفين نظيفين على
اس ـتــاد نــاصــر الـعـصـيـمــي ،في
حين غاب برقان عن مباريات
هذه الجولة.
ويعتلي ترتيب فرق الدوري
اليرموك برصيد  9نقاط ،يليه
بــرقــان  6ن ـقــاط ثــم الـســاحــل 4
نقاط ،فالصليبيخات  3نقاط،
ً
وأخيرا خيطان بنقطة وحيدة.

مباراة متكافئة
جاء ت المباراة األولى ،التي
ج ـم ـع ــت الـ ـي ــرم ــوك وال ـس ــاح ــل
بـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،وس ـ ـعـ ــى

الفريقان إلى تحقيق الفوز من
خ ــال تـقــا ســم األ فـضـلـيــة على
م ــدار شــوطــي ال ـم ـب ــاراة وأداء
هجومي بمباراة مفتوحة من
الطرفين.
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم خ ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــان ن ـ ـقـ ــاط
الـ ـمـ ـب ــاراة م ــع ن ـه ــاي ــة ال ـش ــوط
األول بخطأ فــادح مــن حــارس
ال ـس ــاح ــل بـ ــدر ال ـص ـع ـنــون فــي
التعامل مع تمريرة المحترف
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل لـ ــوديـ ــك ال ـط ــول ـي ــة
ل ـ ـت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى م ـح ـم ــد
ً
ال ـ ـغـ ــريـ ــب وح ـ ـ ـيـ ـ ــدا ب ـم ــواج ـه ــة
المرمى ،فلم يجد أي صعوبة
في إيداعها الشباك.
فــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،التي
ج ـ ـمـ ـ ـع ـ ــت خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان وض ـ ـي ـ ـفـ ــه
الصليبيخات ،نجح الضيوف

فيلود يضع اللمسات األخيرة لمواجهة الدراويش
•

أحمد حامد

يضع مــدرب فريق الكويت لكرة القدم
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ه ــوبـ ـي ــر فـ ـيـ ـل ــود مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم
الـلـمـســات األخ ـي ــرة عـلــى خـطــة الـمــواجـهــة
ال ـمــرت ـق ـبــة أم ـ ــام اإلس ـمــاع ـي ـلــي ال ـم ـصــري،
وال ـم ـقــررة غ ــدا فــي اي ــاب الـ ــدور األول ،من
منافسات كأس العرب لألندية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدفين
من دون رد ،لمصلحة الفريق المصري ،مما
يعني أن األب ـيــض مـطــالــب بــالـفــوز بـفــارق
أكثر من هدفين.
وسعى فيلود أثناء الحصص التدريبية
السابقة ،والتي تلت مواجهة العربي في
الجولة الرابعة مــن ا ل ــدوري الممتاز ،الى
النزول بالحمل التدريبي ،خوفا من إصابة
الالعبين باإلجهاد ،نظرا لتتابع المباريات
في الفترة الماضية.
وال ت ـعــانــي ص ـف ــوف األبـ ـي ــض غ ـيــابــات
تـ ــذكـ ــر ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء س ــام ــي الـ ـص ــان ــع ،فــي
حين دخل الغاني محمد فتاو التدريبات
الجماعية أ م ــس ،بعد ان أ خــذ ا لـضــوء من
الجهاز الطبي.
وم ــن خ ــال تــدري ـبــات األب ـيــض ،وعطفا
عـلــى الـمـعـطـيــات ال ـســاب ـقــة ،السـيـمــا فيما
يـ ـخ ــص ن ـت ـي ـج ــة الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى أم ـ ــام
اال سـمــا عـيـلــي ،ف ــإن فـيـلــود سينتهج خطة
ه ـجــوم ـيــة ،تــرت ـكــز ع ـلــى ال ـتــون ـســي صــابــر
خليفة ،وجمعة سعيد ،ويعاونهما على
االطراف ،فيصل زايد ،وحمزة لحمر ،على

أن يؤمن طالل الفاضل ،وشريدة الشريدة،
الجانب الدفاعي.
وطــالــب فـيـلــود ظـهـيــري الـجـنــب ،حميد
مـيــدو ،وفهد الـهــاجــري ،ب ــأدوار هجومية،
بــال ـت ـنــاوب ،وذلـ ــك لـلـحـفــاظ ع ـلــى الـحــانــب
الدفاعي.

عقلة يحذر
من جانبه ،حذر نائب رئيس جهاز الكرة
عادل عقلة األبيض من الركون الى تراجع
مستوى اإلسماعيلي في الفترة األخيرة،
وت ـل ـق ـيــه ه ــزائ ــم ب ــال ــدوري ال ـم ـص ــري ،الــى
جانب اقالة المدرب الجزائري خيرالدين
ً
مـضــوي ،مــؤكــدا ان الـفــرق المصرية تبقى
في أفضل حاالتها في مباريات البطوالت
الخارجية ،واالسماعيلي المصري ،يبقى
واحدا من أبرز الفرق المصرية.
وق ـ ــال ع ـق ـلــة ،إن ال ـث ـقــة ك ـب ـيــرة بــاعـبــي
الكويت ،وقدرتهم على تعويض الخسارة
ً
األول ــى ،بهدفين مــن دون رد ،مـشـيــرا الــى
أن ا ل ـم ـه ـمــة ل ـي ـســت س ـه ـلــة ،لـكـنـهــا ليست
مستحيلة.
وأضــاف ان العبي األبيض ،سيقاتلون
فــي ال ـم ـب ــاراة ،إلس ـعــاد جـمــاهـيــر الـكــويــت،
والتأهل للدور الثاني في البطولة.
وا ع ـتــرف عقلة ان المضي فــي البطولة
العربية حتى ا لـنـهــا يــة ،أ مــر فــي حسابات
ال ـكــويــت ،إال ان الـمـهـمــة لــن ت ـكــون سهلة،
عـطـفــا عـلــى ال ـغ ـيــاب ال ـخــارجــي لــأبـيــض،

العتيبي :كرة القدم أخطاء
أع ــاد م ــدرب الساحل الوطني
ع ـبــدالــرح ـمــن الـعـتـيـبــي خ ـســارة
فــريـقــه أمـ ــام ال ـيــرمــوك إل ــى خطأ

«األصفر» كامل العدد قبل مواجهة الزمالك

وسائر الفرق الكويتية مدة  3سنوات
بداعي اإليقاف الدولي.

أبوجريشة يدرك صعوبة المهمة
عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ف ــرض
المدير الفني لالسماعيلي محمد
محسن أ بــو جــر ي ـشــة ،السرية
عـلــى تــدريـبــات ال ــدراوي ــش،
اع ـت ـب ــارا م ــن أم ـ ــس ،وذل ــك
بهدف ابعاد الالعبين عن
اي مؤثرات خارجية.
وقـ ـ ــال أب ــوج ــري ـش ــة
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،انـ ــه
ي ـ ـ ـ ــدرك أن ا ل ـم ـه ـم ــة
ليست سهلة ،في ظل
جاهزية كبيرة لفريق
الـ ـك ــوي ــت ،واخ ـ ـتـ ــاف كـبـيــر
فــي المستوى عــن المباراة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي خــاض ـهــا في
االسكندرية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
اإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ان ـ ـ ــه ي ـثــق
بقدرات الالعبين ،وقدرتهم
عـ ـل ــى ت ـ ـجـ ــاوز ال ـ ـظـ ــروف
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بتراجع النتائج ،مؤكدا
أن السبب في ذلك هو
غياب التوفيق ال سوء
األداء.

مارين وجهازه المعاون
شهدت صفوف فريق القادسية لكرة
ال ـقــدم حــالــة كـبـيــرة مــن الـجــاهــزيــة قبل
غد ،على
مواجهة الزمالك المصري ،بعد ٍ
استاد علي صباح السالم بنادي النصر،
في إياب الدور األول من منافسات كأس
العرب لألندية األبطال.
وك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـ ــذهـ ـ ــاب ان ـت ـه ــت
بــالـتـعــادل الـسـلـبــي بـيــن الـفــريـقـيــن ،ما
يعني أن ا لـفــوز ألي منهما يضمن له
الصعود إلى الدور الثاني ،فيما يصب
أي تعادل إيجابي في مصلحة الزمالك.
وال ت ـش ـه ــد ق ــائ ـم ــة "األصـ ـ ـف ـ ــر" أي
غيابات جديدة ،بعد تعافي مساعد
ندا ،وانتظامه في التدريبات ،وهو ما
يمنح الجهاز الفني ،بقيادة الروماني

مؤتمر الكويت واإلسماعيلي  12ظهر اليوم
حدد نــادي الكويت الجدول الزمني فيما يخص اليوم
األخير قبل مواجهة "األبيض" واإلسماعيلي في إياب الدور
الـ  ،32على أن يكون المؤتمر الصحافي لألجهزة الفنية
الساعة  12من ظهر اليوم بالمركز اإلعالمي.
وسيكون االجتماع الفني للمباراة داخل المبنى اإلداري
الساعة  11من صباح اليوم ،على أن يكون التدريب المسائي
عند السادسة من مساء اليوم ،دون حضور الجماهير أو
وسائل اإلعالم.

فــي تحقيق ا نـتـصــار هــم األول
هذا الموسم في مباراة زاخرة
بالبطاقات الملونة إذ شهدت
 9إ نــذارات وحالة طرد واحدة
كـ ــانـ ــت م ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب م ـح ـت ــرف
ال ـ ـص ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـخـ ــات ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
لـطــو فــي أ بــو بـكــر فــي منتصف
ا لـ ـش ــوط األول ب ـعــد ا شـتـبــا كــه
مع محترف خيطان البرازيلي
سيلفا.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــر خ ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــان عـ ـل ــى
أغـلــب أوق ــات ال ـم ـبــاراة ونجح
العـبــوه فــي كـســب االسـتـحــواذ
ف ــي ش ــوط ــي ال ـل ـق ــاء ل ـكــن دون
فعالية هجومية ،بينما أجاد
الصليبيخات عملية التنظيم
الدفاعي مع استغالل الفرص
ا لـتــي سـنـحــت لمهاجميه و لــم

يتأثر الفريق بالنقص العددي
الذي يعانيه.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
ف ــي ا لـ ـش ــوط األول إذ ا ف ـت ـتــح
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــالـ ــي ت ـ ـي ـ ـتـ ــي أه ـ ـ ـ ــداف
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة مـ ــن ه ـج ـم ــة م ــرت ــدة
تـخـطــى ع ـلــى إث ــره ــا ال ـحــارس
أح ـمــد ال ــدوس ــري ع ـلــى ح ــدود
مـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــزاء وسـ ـ ـج ـ ــل
بالمرمى الخالي ( )12وأضاف
بــدر ا لـمـطـيــري ا لـهــدف الثاني
م ــن ت ـســديــدة ق ــوي ــة م ــن داخ ــل
منطقة الجزاء (.)45

ايوان مارين ،األريحية المطلوبة.
وسيعود نــدا إلــى توليفة "األصـفــر"
الــدفــاع ـيــة ،إل ــى جــانــب عــامــر المعتوق
وايبابوي بكر وخالد القحطاني ،وفي
الوسط حجز عبدالله مــاوي وسلطان
العنزي وأحمد الظفيري ورضــا هاني
أماكنهم ،وفي الهجوم بدر المطوع إلى
جانب الكاميروني رونالد وانغا.

الزمالك يتدرب اليوم
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،يـ ـص ــل وفـ ـ ــد ال ــزم ــال ــك
المصري ظهر اليوم بقاعة التشريفات،
عـلــى أن يـخــوض أول تــدريـبــاتــه مساء
ال ـي ــوم ،فـيـمــا يـشـهــد ي ــوم غ ـ ٍـد الـتــدريــب
األساسي على ملعب المباراة.

 3دنانير لتذكرة المدرج الهاللي

وسيخوض اإلسماعيلي الحصة التدريبية األخيرة
على استاد نادي الكويت في السابعة والنصف من
مساء اليوم ،دون حضور وسائل أو الجماهير أيضا.
وحــدد الكويت أسعار تذاكر المباراة ،بواقع 5
دنانير للمقصورة ،و 3دنانير للدرجة األولــى،
ودينارين للمدرج الهاللي.

فيلود

أعلن أمين سر نادي القادسية حسن أبوالحسن ،أن مقصورة استاد علي
صباح السالم ستستضيف أصحاب الــدعــوات الشرفية ،والتي تمنحها
إدارة النادي ،لمتابعة مباراة "األصفر" مع الزمالك المصري ،في إياب الدور
غد.
الـ  32ببطولة كأس العرب ،المقررة بين الفريقين بعد ٍ
وحــدد القادسية أسـعــار تــذاكــر الــدرجــة األول ــى ب ــ 5و 3دنانير للمدرج
الهاللي ،على أن يكون يسار المقصورة خاصا بجماهير القادسية ،واليمين
مخصصا لجماهير الزمالك.

ً
لهم نظير إسعادهم الشارع الرياضي الكويتي ،آمال تحقيق
الشباب بطوالت وإنجازات أخرى.
وأشار إلى أن ناديه مقبل على موسم رياضي حافل إذ
سيستضيف بطولة األنــديــة الخليجية األبـطــال ديسمبر
الـمـقـبــل ،كـمــا سـيـشــارك منتخب الـكــويــت لـهــوكــي الجليد
للسيدات في البطولة اآلسيوية في تايلند أكتوبر المقبل،
إضافة إلى مشاركة منتخب الكويت للشباب في البطولة
اآلسيوية في ماليزيا ديسمبر المقبل.
مــن جانبه ،قــدم العــب منتخب الكويت للكاراتيه علي
الشطي شكره العميق على مبادرة النادي بتكريمه وزمالئه
الالعبين ،الــذيــن حققوا إن ـجــازات فــي الـبـطــوالت األخـيــرة،
ً
معتبرا أن مــا تحقق دليل على تميز الشباب الكويتيين
ً
وتفوقهم وعزيمتهم القوية لرفع اسم الكويت عاليا.

وحرص السويسري غروس ،المدير
ال ـف ـن ــي لـ ـل ــزم ــال ــك ،ع ـل ــى الـ ـح ــدي ــث مــع
الالعبين حــول األم ــور الفنية ،على أن
يضع اللمسات األخيرة في تدريب الغد،
السيما ما يخص نقاط القوة والضعف.
إلى ذلك ،أكد أمير مرتضى منصور،
المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك،
أن "فريق الكرة سيظهر بقميص جديد
عقب مباراة القادسية بالبطولة العربية،
مضيفا أنه تم التعاقد مع إحدى شركات
الـمــابــس الـكـبــرى لـمــدة ثــاث سـنــوات،
والـ ــاع ـ ـبـ ــون س ـي ـظ ـه ــرون بــال ـق ـم ـيــص
الجديد خالل  10أيام".
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ط ــال ــب ال ـقــادس ـيــة
ت ــزوي ــده بـتـقــريــر م ـبــاراتــه م ــع الـنـصــر،
وال ـت ــي ج ــرت ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة من
منافسات "دوري فيفا" لكرة القدم ،على
أن تتم مخاطبة االتحاد القطري من أجل
هذا الغرض ،للحصول على إفادة بشأن
المباراة المذكورة.
ووف ـ ـ ـ ــق أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ح ـســن
أب ــوالـ ـحـ ـس ــن ،ف ـ ــإن ال ـق ــادس ـي ــة يـسـتـنــد
ف ــي ط ـل ـبــه إلـ ــى ال ـ ـمـ ــادة  50م ــن الئ ـحــة
الـمـســابـقــات ،ال ـتــي تـنــص عـلــى تسليم
نسخة من الـ"سكور شيت" للفريقين بعد
المباراة مباشرة ،على أن يشمل حاالت
اإلنــذار والطرد والالعبين المشاركين
في المباراة.

ً
العربي والكويت وديا  13الجاري

«األلعاب الشتوية» يكرم منتخب الهوكي
ً
أقام نادي األلعاب الشتوية الكويتي ،مساء أمس األول ،حفال
ً
تكريميا لالعبي منتخب الكويت لهوكي الجليد المتوجين
بذهبية بطولة هونغ كونغ الدولية ،إضافة إلى العب منتخب
الكويت للكاراتيه علي الشطي والــرامــي منصور الرشيدي
الفائزين بميداليات ذهبية في دورة األلعاب اآلسيوية التي
ً
أقيمت في إندونيسيا أخيرا (أسياد .)2018
وأكد رئيس النادي فهيد العجمي ،في تصريح للصحفيين
عقب الحفل ،حرص ناديه على تكريم أبطال الكويت الرياضيين
في مختلف األلعاب ممن حققوا إنجازات لبالدهم ورفعوا علم
الكويت في البطوالت واالستحقاقات الخارجية.
وقال العجمي ،إن هذا التكريم يأتي لدعم هؤالء األبطال
وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد
من االنتصارات للرياضة الكويتية ،وإظهار الشكر واالمتنان

فــردي يتحمله حــارس المرمى
بدر الصعنون ،وانتهى بهدف
الفوز لليرموك.
وقـ ـ ـ ــال "األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء ج ـ ـ ــزء مــن
اللعبة ،وكرة القدم تتحكم بها
ج ــزئ ـي ــات وت ـت ـع ـلــق بــاألخ ـطــاء
ونـجــح الـيــرمــوك فــي استغالل
خ ـطــأ ال ـص ـع ـنــون ف ــي تسجيل
ً
ه ــدف ال ـف ــوز" ،م ـش ــددا عـلــى أن
هــذا الخطأ ال يعكس المباراة
الجيدة ،التي قدمها الصعنون
وتـصــديــه لـعــدة فــرص خطيرة
من مهاجمي اليرموك.
وأشـ ــاد الـعـتـيـبــي بـمــا قــدمــه
العبوه وكذلك الفريق الخصم
ً
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ك ــان ــت
مفتوحة وجيدة المستوى من
الجانبين.

ً
درعا لقائد منتخب هوك الجليد
العجمي يقدم

اتفقت إدارة الفريق االول لكرة القدم بالنادي العربي مع
نظيرتها بنادي الكويت على تنظيم مباراة وديــة تجريبية
تجمع الفريقين  13اكتوبر المقبل على استاد نادي الكويت،
استغالال لتوقف المنافسات المحلية في ذلــك التوقيت مع
نهاية الجولة الخامسة من دوري فيفا.
واستأنف االخضر تدريباته مساء امس على استاد صباح
السالم تحت اشــراف جهازه الفني بقيادة المدرب السوري
حسام السيد ،وذلك بعد توقفها يومين منحت كراحة سلبية
لالعبين بعد الخسارة القاسية امام الكويت برباعية نظيفة
في دوري فيفا ،بينما يحضر االبيض نفسه لمواجهة ضيفه
ً
االسماعيلي غدا في كأس العرب لألندية االبطال.
ومن المقرر ان يلعب العربي مباراة ودية اخرى بعد غد امام
مضيفه اليرموك على استاد عبدالله الخليفة.

ةديرجلا
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رياضة

الصليبيخات
على
يقسو
العربي
ً
ويعتلي صدارة «اليد» مؤقتا
محمد عبدالعزيز

ً
فريق العربي فوزا
حقق ً
مستحقا على نظيره
الصليبيخات بنتيجة 19-25
أمس األول ،ضمن الجولة
األولى للدوري العام لكرة اليد
التي تختتم اليوم بمباراتي
السالمية مع الساحل ،والكويت
مع التضامن.

واصـ ـ ــل ف ــري ــق الـ ـع ــرب ــي ل ـكــرة
ً
اليد عروضه القوية وحقق فوزا
ً
عريضا على الصليبيخات اعتلى
ب ــه الـ ـ ـص ـ ــدارة م ــؤقـ ـت ــا ،بـنـتـيـجــة
( 19-25ال ـشــوط األول  )8-16في
ا ل ـم ـبــاراة ا ل ـتــي جمعتهما أ مــس
األول على صــا لــة مــر كــز الشهيد
فـ ـه ــد األحـ ـ ـم ـ ــد ب ــال ــدعـ ـي ــة ض ـمــن
الجولة الثانية من الدوري العام
للعبة.
جاء ت البداية قوية من جانب
األخضر الذي فرض كلمته على
م ـجــريــات ال ـل ـقــاء ح ـتــى الـنـهــايــة
بفضل األداء المميز على مستوى
د فــاع المنطقة ،وتألق من خلفه
حارسه مهدي خان في الذود عن
مرماه ،إضافة للهجوم المنظم،
ً
وظهر جليا مدى التزام الالعبين
بتعليمات الجهاز الفني بقيادة
المصري عمرو الجيوشي الذي
ت ـعــامــل م ــع ال ـل ـقــاء بـشـكــل جـيــد،
وت ـم ـكــن م ــن ال ـت ـح ـكــم ف ــي إي ـقــاع
المباراة حسب الحاجة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـ ــاول
الصليبيخات فــي ا لـشــوط األول
اخـ ـت ــراق دف ــاع ــات األخ ـض ــر لكن
خ ـ ـبـ ــرة الع ـ ـبـ ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي وع ـل ــى
رأسهم مشعل سويلم"الصخرة"
ف ــي غ ـلــق ال ـم ـســاحــات أجـهـضــت
م ـحــاوالت ـهــم ومـنـحــت مهاجمي
األ خـضــر بقيادة صانع األلعاب

ي ــوس ــف حـ ـي ــدر والع ـ ـبـ ــي ال ـخــط
الـ ـخـ ـلـ ـف ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ـص ـط ـف ــي
وسلمان الشمالي الفرصة كاملة
ف ــي ال ـت ـص ــوي ــب ب ـح ــري ــة إض ــاف ــة
الخـ ـت ــراق ــات ول ـي ــد الـ ـق ــاف عـلــى
الدائرة لينهي الشوط األول .8-16

الشوط الثاني
ً
ول ــم يـتـغـيــر ال ـحــال ك ـث ـيــرا في
ال ـش ــوط ال ـثــانــي رغ ــم م ـح ــاوالت
م ـ ـ ــدرب ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات ف ـي ـصــل
ص ـ ـ ـيـ ـ ــوان إلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ــري ـ ـقـ ــه إلـ ــى
ً
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة م ــرتـ ـك ــزا ع ـل ــى خ ـبــرة
المخضرم حسين صيوان وجراح
خيرالله ويــوســف صـيــوان ،لكن
دا ئـمــا مــا كانت هجمات الفريق
تتحطم أمام دفاع األخضر الذي
ف ـ ــرض س ـي ـط ــرت ــه ال ـك ــام ـل ــة عـلــى
مجريات المباراة.
وف ــي ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة داف ــع
مدرب العربي الجيوشي ببعض
الع ـب ــي ال ـص ــف ال ـث ــان ــي ،خــاصــة
فـ ـ ــواز ع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ل ـت ـعــويــدهــم
أجواء المباريات بعد االطمئنان
على نتيجة اللقاء.
أدار ال ـم ـبــاراة الـحـكـمــان ثامر
اشكنوني وأحمد األحمد.
وأسفرت نتائج بقية مباريات
أمـ ــس االول ،ع ــن فـ ــوز ال ـيــرمــوك
ع ـلــى خ ـي ـطــان بـنـتـيـجــة ،23-26

المال ينفي حل األندية الرياضية
نـ ـف ــى نـ ــائـ ــب الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
ل ـش ــؤون ال ــري ــاض ــة ف ــي الـهـيـئــة
العامة للرياضة د .صقر المال
م ـ ــا يـ ـت ــم تـ ـ ــداولـ ـ ــه ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلعــام والتواصل االجتماعي
ب ـ ـشـ ــأن ح ـ ــل مـ ـج ــا ل ــس إدارات
األن ــدي ــة ال ــري ــاض ـي ــة ،وتـشـكـيــل
لجان مؤقتة ،مؤكدا أن "ذلك ال
أساس له من الصحة".
وق ــال ال ـمــا ،فــي بـيــان أمــس،
إن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ت ـع ـم ــل م ـ ــن خ ــال
ّ
اللجنة السداسية المشكلة من
جانب اللجنة األولمبية الدولية
لإلشراف على خريطة الطريق

لـ ــرفـ ــع اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ع ـ ــن ال ـن ـش ــاط
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،ع ـلــى
إقــرار النظم األساسية لألندية
الــريــاضـيــة ،وإج ــراء انتخابات
لمجالس إداراتها".
وناشد المال "جميع العاملين
بالوسط الرياضي تحري الدقة
ف ــي تـ ـن ــاول األخ ـ ـبـ ــار ال ـخــاصــة
ب ــاإلي ـق ــاف ال ــري ــاض ــي ،السـيـمــا
في هــذه الـظــروف التي تتطلب
تـ ـض ــاف ــر ج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــود مــن
أجــل رفــع اإليـقــاف بشكل كامل
ونهائي".

عبدالله مصطفى يصوب على مرمى الصليبيخات
وت ـغ ـل ــب الـ ـجـ ـه ــراء ع ـل ــى ال ـقــريــن
 ،27-29بذلك اعتلى األخضر قمة
ً
الترتيب مؤقتا برصيد  4نقاط،
وجاء اليرموك في المركز السابع
والجهراء ثامن بنقطتين ،بينما
ظـ ــل خ ـي ـط ــان والـ ـق ــري ــن بـنـقـطــة
واحـ ـ ــدة وال ـص ـل ـب ـب ـي ـخــات ب ــدون
رصيد.
وت ـخ ـت ـت ــم الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
الجولة الثانية بإقامة مباراتين

(تصوير جورج ريجي)

ع ـلــى ص ــال ــة االتـ ـح ــاد بــالــدع ـيــة،
حيث يلتقي في الخامسة مساء
السالمية مع الساحل ،وتليهما
ف ــي ال ـس ــادس ــة وال ـن ـص ــف مـســاء
مباراة الكويت والتضامن.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ستكون
مـ ـهـ ـم ــة الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوي (ن ـق ـط ـت ـي ــن)
وصـ ـ ـي ـ ــف الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة
والقادم من فوز على التضامن،
ً
سهلة نسبيا أمام الساحل بدون

رصيد بعد خسارته أمام كاظمة
ً
في الجولة األولى نظرا للفوارق
الفنية بين الفريقين.
وس ـي ـحــاول م ــدرب الـســالـمـيــة
ال ــوط ـن ــي خ ــال ــد ال ـم ــا اس ـت ـغــال
حماس العبيه وإعدادهم المميز
ً
خصوصا الشباب الصاعد لدك
حصون الساحل الــذي سيسعى
مــدربــه الـمـصــري حـســام توفيق
ل ـل ـت ـص ــدي لـ ـق ــوة خ ـص ـم ــه وف ــق

األهلي ينهي
استعداداته للنجمة
يختتم فريق النادي األهلي مساء
ال ـي ــوم اس ـت ـع ــدادات ــه ال ـج ــادة لـمــاقــاة
مضيفه النجمة اللبناني غدا ،في إياب
دور الـ 32في البطولة العربية.
ويجتمع الجهاز الفني مع الالعبين
ق ـبــل ان ـط ــاق ال ـت ــدري ـب ــات الـجـمــاعـيــة
لمشاهدة لقطات للفريق المنافس مع
التأكيد على أهمية الفوز والصعود
لدور الـ ،16واستغالل الدفعة المعنوية
الـكـبـيــرة الـتــي اكتسبها الـفــريــق ككل
بـ ـف ــوزه ال ـك ـب ـيــر م ــؤخ ــرا ع ـلــى نـظـيــره
حوريا كوناكري الغيني في إياب دور
الثمانية لدوري األبطال االفريقي ،في
إقصاء النادي اللبناني من البطولة.
ويـفـتـقــد األه ـل ــي ف ــي ل ـقــاء النجمة
جـهــود ع ــدد مــن العـبـيــه االســاسـيـيــن،
ح ـيــث ي ـغ ـيــب ال ـم ــداف ــع س ـعــد سـمـيــر،
وصانع األلعاب ميدو جابر ،والمهاجم
مـ ـ ــروان مـحـســن الـ ــى ج ــان ــب ال ـمــدافــع
محمد نجيب ،والعــب الــوســط عمرو
السولية ،لظروف اإلصابات المختلفة
التي يعانونها ،في حين سافر الفريق
أمس بقائمة ضمت  22العبا ،وشهدت
ألول مرة وجود الثنائي محمد شريف
وأحمد الشيخ.

ولي العهد للرماية

●

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سمو و لــي العهد للرماية فتح باب
ً
التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من اليوم حتى الثالثاء القادم،
ً
تمهيدا الجراء القرعة وتوزيع المجموعات وعمل جداول المسابقات.
وتشمل البطولة التي ستقام خالل الفترة من  4إلى  6أكتوبر القادم
الرمايات االولمبية في أسلحة الشوزن (التراب والدبل تراب والسكيت)،
وكذلك رماية اسلحة الرصاص بندقية ومسدس  10أمتار و 50مترا ،ورماية
القوس والسهم االولمبي للرجال والسيدات.
ومن المنتظر أن يشارك في البطولة التي تعد باكورة الموسم الرياضي
بجانب رمــاة المنتخب الوطني نخبة كبيرة من رمــاة ورامـيــات النادي
المتميزين والمتميزات في جميع صنوف الرماية ،إضافة إلى اتحادات
الحرس الوطني واتحاد الشرطة العسكري والجيش.
وشهد مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األولمبي للرماية حضورا
كثيفا للرماة والراميات للتدريب استعدادا للبطولة خالل الفترة الحالية،

صقر المال

وي ـن ـط ـبــق ن ـفــس الـ ـش ــيء عـلــى
ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة الـتــي ستشهد
أول ظ ـهــور لـلـكــويــت حــامــل لقب

جابر الشريفي

تعقد فــي الـســابـعــة والـنـصــف مــن مـســاء الـيــوم
الجمعية العمومية ال ت ـحــاد ك ــرة ا لـسـلــة العتماد
التقريرين المالي واالداري ،ومناقشة االقتراحات
ال ـتــي قــدمـهــا مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد ،وه ــي عــودة
ال ــاع ــب االج ـن ـب ــي ،وإعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع ح ـق ــوق الـنـقــل
شعار االتحاد.
التلفزيوني ،اضافة الى تغيير
ُ
وكــانــت الجمعية العمومية قــد أجـلــت أسبوعا
ً
واحــدا وفقا للنظام االساسي بسبب عدم اكتمال
ال ـن ـص ــاب ،ف ـقــد ح ـض ــرت ان ــدي ــة كــاظ ـمــة وال ـعــربــي
والقرين والتضامن والجهراء والنصر ،في حين
غابت اندية القادسية والكويت والساحل واليرموك
والشباب والصليبيخات ،وكان يتطلب حضور ناد

كرة عرضية ،فشل الدفاع في إبعادها ،لتجد
ك ــارل ــوس إدواردو الـ ــذي لـعـبـهــا قــويــة داخ ــل
المرمى (.)62
وت ـح ـص ــل ال ـف ـت ــح ع ـل ــى رك ـل ــة حـ ـ ــزاء ثــانـيــة
تقدم لها الوسالتي ولعبها قوية على يمين
الحبسي (.)68
وأضـ ــاع غــومـيــس رك ـلــة ج ــزاء ف ــي الــدقـيـقــة
 75عندما ســدد خــارج المرمى ،قبل أن ينقذ
البديل ريفاس فريقه ويسجل الهدف الثالث
بعد هفوة دفاعية.

فوز النصر
إلى ذلك ،فاز النصر بصعوبة على التعاون
 -1صفر بهدف للمغربي عبدالرزاق حمدالله
في الدقيقة  75من المباراة التي شهدت خروج
مدافع التعاون طالل عبسي بالبطاقة الحمراء
بعد انطالقة الشوط الثاني بثالث دقائق.
ورفع النصر رصيده إلى  12نقطة تساويا
مع الهالل ،وتجمد رصيد التعاون عند  5نقاط.
وال يفصل بين الهالل والنصر سوى عدد
األهداف المسجلة ( 10لألول ،مقابل  8للثاني).
(أ ف ب)

علي الحبسي وعلي البليهي يحييان جماهير
الهالل بحمل محمد الشلهوب

آل الشيخ ينسحب من االستثمار
الرياضي في مصر

ص ــورة لـمـنـشــور آل الشيخ
على صفحته الرسمية في
فيسبوك
المصري الممتاز" ،سيبقى تحت تصرف الثالثي
حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن".
وتابعت ،في تغريدة أخرى ،أن آل الشيخ قرر
االنسحاب بشكل نهائي من االستثمار في مصر،
ً
وسيجلب عقود احتراف لالعبي الفريق ،وعقودا
للعاملين بالقناة.
وكـ ـ ـ ــان آل الـ ـشـ ـي ــخ كـ ـت ــب عـ ـب ــر حـ ـس ــاب ــه فــي
"فيسبوك" ،فــي وقــت سابق مساء أمــس األول:
"أفـكــر جــديــا فــي االنـسـحــاب مــن االستثمار في
الرياضة في مصر ...هجوم غريب من كل جهة،
(د ب أ)
وكل يوم حكاية".

واحد من االندية الغائبة الكتمال نصاب الجمعية
العمومية.
ويبدو أن غالبية االندية اتفقت فيما بينها على
الحضور السقاط مقترحي عودة الالعب االجنبي
وتـغـيـيــر شـعــار االت ـح ــاد ،فــي حـيــن يـبــدو مقترح
اعــادة توزيع حقوق النقل التلفزيوني محل جدل
حتى اآلن ،وهو بين مؤيد لالندية التي تقبع في
المؤخرة وال تستفيد من حقوق النقل ومعارض
الندية المقدمة التي تستفيد من النقل التلفزيوني
بشكل كبير.
يذكر ان مقترح اعادة توزيع حقوق النقل ينص
على توزيع  60في المئة لالندية مقابل  40في المئة
ً
لــاتـحــاد ،علما أن المعمول بــه حاليا هــو  80في
المئة لالندية و 20في المئة لالتحاد.

اختبار قوي للوحدة أمام بني ياس
يواجه الوحدة المتصدر وصاحب أفضل
خ ــط ه ـجــوم اخ ـت ـبــارا صـعـبــا لـلـحـفــاظ على
صدارته وتحقيق فــوزه الرابع على التوالي
عندما يحل ضيفا على بني يــاس ودفــاعــه
القوي غدا ،ضمن المرحلة الرابعة من الدوري
االماراتي لكرة القدم.
وي ـت ـص ــدر ال ــوح ــدة ال ـتــرت ـيــب بــرص ـيــد 9
نـقــاط بـفــارق االه ــداف عــن الـشــارقــة والعين،
لكن رحلته الــى بني يــاس ستكون محفوفة
بــالـمـخــاطــر ،ألن ــه سـيــواجــه الـفــريــق ال ــذي لم
ي ـت ـع ــرض ألي خـ ـس ــارة وت ـ ـعـ ــادل ف ــي ث ــاث
م ـبــاريــات وضـعـتــه بــالـمــركــز الـتــاســع بثالث
نقاط.
وام ـتــاز الــوحــدة خــال الـمـبــاريــات الثالث
الماضية بقوته الهجومية ،حيث زار شباك
مـنــافـسـيــه  14م ــرة ،بــواقــع  4.66أهـ ــداف في
الـمـبــاراة الــواحــدة ،وب ــرز فــي صفوفه بشكل
الف ــت مـهــاجـمــه االرج ـن ـت ـي ـنــي سـيـبــاسـتـيــان
تيغالي صاحب خمسة أهداف ،والمدعوم من
الجناحين المغربي مراد باتنا ،والبرازيلي
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو دي س ـ ـ ـ ــوزا ،وصـ ــانـ ــع االلـ ـع ــاب
المخضرم إسماعيل مطر.

ويتعين على مهاجمي الوحدة استكمال
شهيتهم المفتوحة على تسجيل االهداف في
مواجهة أحد أقوى خطوط الدفاع في الدوري،
إذ تلقت شـبــاك بـنــي ي ــاس الـصــاعــد حديثا
أربعة أهــداف فقط في ثــاث مباريات ،وهو
ما جعله يفرض التعادل على فريقين قويين
هما الوصل ( ،)1-1والجزيرة (.)2-2
ويعتمد بني ياس اضافة الى قوة دفاعه
الــذي كــان األق ــوى ايضا فــي الــدرجــة الثانية
في الموسم الماضي (تلقى  16هدفا في 22
مباراة) على الكرات المرتدة بوجود مهاجميه
ال ـخ ـط ـي ــري ــن االس ـ ـبـ ــانـ ــي ب ـ ـيـ ــدرو خ ــون ــدي،
والهولندي ليروي جورج.
وحذر إداري الوحدة عبدالباسط الحمادي
العـ ـب ــي ف ــري ـق ــه مـ ــن ب ـن ــي ي ـ ــاس "الـ ـ ـ ــذي ق ــدم
مـسـتــويــات مـتـمـيــزة ،ول ــم يخسر اي مـبــاراة
ح ـتــى اآلن ،صـحـيــح ان ــه ل ــم ي ـف ــز ،لـكـنــه قــدم
مباريات مقنعة ،وهو يضم مجموعة جيدة
من الالعبين ،لذلك علينا التعامل معه بحذر
واحترام كبير واعتبار اللقاء نهائي كؤوس،
مثلما حدث في المباريات الماضية ،والهدف
عدم التفريط في أي نقطة".

طوالن لـ ةديرجلا  :وافقت على تدريب
االتحاد السكندري دون تردد
•

●

ذكــر تقرير إعالمي أن رئيس الهيئة العامة
للرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ
ق ــرر االن ـس ـحــاب مــن االسـتـثـمــار الــريــاضــي في
مـصــر ،إث ــر مــوجــة مــن االن ـت ـقــادات تـعــرض لها
أخيرا.
وكشف اإلعالمي المصري مدحت شلبي ،عبر
قناة "بيراميدز" الفضائية في وقت متأخر من
مساء أمس األول ،أن آل الشيخ اتخذ قرارا نهائيا
باالنسحاب من االستثمار الرياضي في مصر.
وأوض ـحــت الـقـنــاة ،عبر حسابها فــي موقع
"تويتر" ،أن نادي بيراميدز ،المنافس في الدوري

الكويت والتضامن

فتح باب التسجيل لبطولة سمو عمومية ثانية التحاد السلة اليوم

الهالل يقلب الطاولة على الفتح في الدوري السعودي
قـلــب ال ـهــال الـطــاولــة عـلــى مضيفه الفتح،
عـنــدمــا ح ـ ّـول خـســارتــه بـهــدف إل ــى ف ــوز قاتل
 2-3في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة من
ال ــدوري الـسـعــودي لـكــرة الـقــدم ،ليحقق فــوزه
الرابع هذا الموسم ،مثله مثل منافسه النصر،
الذي فاز بصعوبة على التعاون  -1صفر.
فــي الـلـقــاء األول على ملعب مدينة األمير
عبدالله بن جلوي الرياضية باالحساء ،فرض
الهالل سيطرته على مجريات الشوط األول،
وكان قريبا من التسجيل في وقت مبكر ،ولكن
كرة سالم الدوسري العرضية فشل اإلماراتي
عمر عبدالرحمن فــي السيطرة عليها لتفقد
خطورتها (.)11
ومــن هجمة مــرتــدة ونتيجة خطأ مشترك
بـيــن ح ــارس ال ـهــال الـعـمــانــي عـلــي الحبسي
ودفاعه ،حصل الفتح على ركلة جزاء تصدى
لتنفيذها التونسي الــوســاتــي ،ولعب الكرة
قوية على يسار الحبسي.
وأعاد غوميس فريقه الهالل للمباراة عندما
استقبل كــرة عرضية لعبها بــرأ ســه لترتطم
بالقائم وتـعــود لــه مــن جــديــد ،ويضعها بكل
سهولة على يمين الحارس .59
وأتـ ــى ت ـقــدم ال ـه ــال ب ـعــد ث ــاث دق ــائ ــق من

إمـكــانـيــات العبيه الــذيــن ظهروا
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـق ـ ـبـ ــول فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
ً
ال ـم ــاض ـي ــة ط ـم ـع ــا ف ــي تـعــويــض
الخسارة.

الـ ـبـ ـط ــول ــة ف ـ ــي آخ ـ ـ ــر  6م ــواس ــم
وال ـق ــادم مــن فـتــرة إع ــداد مميزة
فـ ــي م ـع ـس ـك ــره الـ ـص ــرب ــي ،حـيــث
سـيـسـعــى األب ـي ــض إل ــى تحقيق
فوز في متناول يده على حساب
التضامن بدون رصيد.

القاهرة  -ةديرجلا

•

أكــد حلمي طــوالن المدير الفني الجديد لفريق
االتـحــاد السكندري أنــه سيعمل جــاهــدا فــي االيــام
المقبلة من أجل تصحيح األمــور داخل قلعة زعيم
الثغر والعودة من جديد لالنتصارات في مباريات
الدوري المصري الممتاز ،وأيضا مواصلة المنافسة
على لقب البطولة العربية.
وقــررت إدارة االتحاد السكندري مؤخرا تعيين
حلمي طوالن في منصب المدير الفني خلفا لمحمد
عمر الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق
بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية في بطولة
الدوري.
وقــال طــوالن ل ـ "الـجــريــدة" إن المفاوضات بينه
وب ـي ــن إدارة االتـ ـح ــاد ل ــم ت ـس ـت ـغــرق سـ ــوى دقــائــق
معدودة وافق بعدها فورا على قبول المهمة ،بعد
ان تمت االستجابة لبعض شــروطــه ومنها إعــادة
نجم األهـلــي االسـبــق ولـيــد صــاح الــديــن لمنصب
مدير الكرة من جديد ،بجانب تدعيم صفوف الفريق
بصفقات مميزة خالل فترة االنتقاالت الشتوية في
يناير المقبل.

وأضاف :االتحاد حاليا يضم العبين مميزين
لكن نحتاج لتدعيم بعض الـمــراكــز ،وأتمنى أن
أكون عند حسن ظن جمهور النادي السكندري
بـ ــي وأن أضـ ـ ــع الـ ـف ــري ــق ع ـل ــى ال ـط ــري ــق
الـصـحـيــح ألن االتـ ـح ــاد يـسـتـحــق أن
يكون في موقع متقدم بالدوري كما
أنــه يستحق أن يـفــوز بالبطوالت
فهو ناد عريق وله شعبية كبيرة
سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشـ ــار ط ــوالن إل ــى أن ــه عقد
جلسة مع العبي الفريق طالبهم
خــالـهــا بـنـسـيــان ك ــل م ــا حــدث
فــي الـفـتــرة الماضية والتركيز
فقط على ما هو قــادم ،موضحا
أنـ ــه ل ـمــس اس ـت ـجــابــة م ــن الـجـمـيــع
بتصحيح األمــور في أقــرب فرصة ،كما
طــالــب جماهير الـنــادي بمواصلة دعم
ومؤارزة الالعبين والجهاز الفني.

حلمي طوالن

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻳﻜﺴﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﻴﺴﻲ
وروﻧﺎﻟﺪو ﻋﻠﻰ »أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ«
دلبلا
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ﻣﻨﺢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
)ﻓﻴﻔﺎ( اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ،
ﻧﺠﻢ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺟﺎﺋﺰة "أﻓﻀﻞ
ﻻﻋﺐ" ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٨وذﻟﻚ
ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺬي
اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻨﺪن.

ﻧﺎل اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﻻﻋﺐ
رﻳـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟـﺴـﻨــﻮي ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟﻘﺪم
)ﻓﻴﻔﺎ( ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻢ "ﻻ ُﻳﺼﺪق" أﺣﺮز ﻓﻴﻪ
ﻟﻘﺐ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ً
ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ،وﺑـﻠــﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛــﺄس اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده.
وﻛﺴﺮ ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻜﺮواﺗﻲ )٣٣
ﻋﺎﻣﺎ( ﻫﻴﻤﻨﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻘﺪا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧــﺎﻟــﺪو ،ﻻﻋــﺐ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ،
واﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﻞ ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻧﺠﻢ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
وﺗـ ـﻔ ــﻮق اﻟـ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو
واﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻧﺠﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻷﺧﻴﺮ ﻧﺎل ﺟﺎﺋﺰة
ﺑﻮﺷﻜﺎش ﻷﻓﻀﻞ ﻫﺪف.
وﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ روﻧ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪو وﻣ ـﻴ ـﺴ ــﻲ
اﻟﺤﻔﻞ اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﻓــﻲ ﻟـﻨــﺪن ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻏﺎب ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ .٢٠٠٦
وﺳــﺎﻫــﻢ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻓــﻲ إﺣ ــﺮاز رﻳــﺎل
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل ،وﻗﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده
ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ  ٢٠١٨إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷو ﻟ ــﻰ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ،
ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺴﺎرة  ٤ -٢أﻣﺎم ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﻟـ ــﺬي اﺧ ـﺘ ـﻴــﺮ ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ دﻳــﺪﻳ ـﻴــﻪ دﻳ ـﺸــﺎن
اﻷﻓﻀﻞ.
وﻗﺎل ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ
ﻣ ــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ "ﻓ ـﻴ ـﻔــﺎ" ﺟــﺎﻧــﻲ إﻧـﻔــﺎﻧـﺘـﻴـﻨــﻮ:
"ﻛــﺎن ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺪق ،أﻓﻀﻞ ﻣﻮﺳﻢ
ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ .ﻣــﺎزﻟــﺖ ﻏﻴﺮ ﻣــﺪرك إﻟــﻰ أي
ﺣﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﺟﻴﺪة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﻲ ،اﻟـ ـﻔ ــﺮدي ،وأﻧـ ــﺎ ﻓ ـﺨــﻮر ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،وﺳﺄذﻛﺮﻫﺎ إﻟﻰ
اﻷﺑﺪ".

وأﺷ ــﺎدت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﻜﺮواﺗﻴﺔ
ﺑﻘﺎﺋﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼدﻫﺎ ،ورأت ﺻﺤﻴﻔﺔ
"ﺳﺒﻮرﺗﺴﻜﻲ ﻧﻮﻓﻮﺳﺘﻲ" ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أن "اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻧﺤﻨﻰ ﻣﺠﺪدا
ﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو ﻛﺮواﺗﻴﺎ ،ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻫﻮ
أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ
ﻣ ــﻦ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻣ ــﻮدرﻳ ـﺘ ــﺶ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋــﺐ
ﻓ ــﻲ ﺣـﻔــﻞ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ )ﻳﻮﻳﻔﺎ( ،وﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﺧﺘﻴﺎره أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺎل ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﺮدي ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻷرﻓﻊ،
أي اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ
ﻓ ــﻮﺗـ ـﺒ ــﻮل" اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻣــﻦ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺳﺘﻌﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻛـ ـ ــﺎن اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻔـﻴـﻔــﺎ
و"ﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻮﺗﺒﻮل" أدى إﻟﻰ ﺗﺸﺎرﻛﻬﻤﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺢ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟــﺬﻫ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠و ،٢٠١٥ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪء ا
ﻣﻦ .٢٠١٦
وﻏــﺎﻟ ـﺒــﺎ ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ اﻟـ ــﺬي ﻳﺘﻢ
اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎره اﻷﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـﻔـﻴـﻔــﺎ،
ﻳﻨﺎل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ .وﺗﻘﺎﺳﻢ
روﻧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪو وﻣـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺧﻴﺮة،
ﻣﻊ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻧﺎﻟﻬﺎ أرﺑﻊ
ﻣ ــﺮات ﻓــﻲ اﻷﻋ ــﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘﺎل ﻓﻲ  ٢٠١٦و.٢٠١٧
وﺳ ــﺎﻫ ــﻢ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺞ رﻳ ــﺎل
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﺗــﻮاﻟ ـﻴــﺎ ﺑـﻠـﻘــﺐ دوري اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل،
وأﻧ ـﻬــﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻛ ـﻬــﺪاف ﻣﻊ
 ١٥ﻫــﺪﻓــﺎ ،إﻻ أن اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ) ٣٣ﻋﺎﻣﺎ(

ﻟﻮﻛﺎ :ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ إﺣﺴﺎس ﺟﻤﻴﻞ

ﻣﻮدرﻳﺘﺶ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ

أﻋﺮب اﻟﻜﺮواﺗﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﻻﻋﺐ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ ،ﻋﻦ
ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻟﻘﺐ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎم .2018
وﻗــﺎل ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة" :ﻳﺎ
ﻟﻪ ﻣﻦ إﺣﺴﺎس ﺟﻤﻴﻞ أن أﻗــﻒ ﻫﻨﺎ وأﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة".
وﺣـ ـ ـ ــﺮص ﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺻ ــﻼح
َ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة،
وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ رو ﻧــﺎ ﻟــﺪو،
ووﺟﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﺼﻼح" :ﺳﺘﻜﻮن أﻣﺎﻣﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ".
وأﻫــﺪى ﻣﻮدرﻳﺘﺶ اﻟﺠﺎﺋﺰة إﻟــﻰ ﺟﻤﻴﻊ زﻣﻼﺋﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ،وﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،وﻗﺎل
إﻧﻬﺎ "ﻟﻜﻞ زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻌﺒﺖ ﻣﻌﻬﻢ ،وﻟﻮﻻﻫﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﺰت ﺑﻬﺎ".
ﻛـﻤــﺎ أﻫ ــﺪى اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة أﻳ ـﻀــﺎ إﻟ ــﻰ أﺳ ــﺮﺗ ــﻪ ،ﻗــﺎﺋــﻼ:
"ﻟﻮﻻﻫﻢ ﻟﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ،ﺳﻮاء ﻛﻼﻋﺐ
أو إﻧﺴﺎن".
واﺧﺘﺘﻢ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺷﻜﺮه
إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺤﺐ اﻟﺬي
وﺟ ــﺪه ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل دﻋـﻤـﻬــﻢ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺳ ـﺒــﺎق اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة،
ﻛﻤﺎ وﺟــﻪ ﺷﻜﺮه ﻟﻼﻋﺒﻲ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻜﺮواﺗﻲ.
)د ب أ(

ﺳﻮﻛﺮ وﻛﺎﺑﻴﻠﻠﻮ ﻳﻨﺘﻘﺪان َ
اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ
اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻜﺮواﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ داﻓﻮر ﺳﻮﻛﺮ ،واﻟﻤﺪرب اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻛﺎﺑﻴﻠﻠﻮ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ؛ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو ،واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ،ﻋﻦ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )اﻟﻔﻴﻔﺎ( ،اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
)ﻟﻨﺪن( ،أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎل ﺳــﻮﻛــﺮ ،رﺋ ـﻴــﺲ اﺗ ـﺤــﺎد اﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ" :اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻮرد .اﻟﺨﺴﺎرة ﻻ
ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻤﺎ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ذﻛﺮ ﻛﺎﺑﻴﻠﻠﻮ" :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﺬا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻠﺔ اﺣﺘﺮام،
ﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ وﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ ،وﻟ ـﻜــﻞ ﻋ ـﺸــﺎق ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم .ﻛ ــﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺤﻀﻮر".
)د ب أ(
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اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ ﻣﺎرﺗﺎ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دﻳﺸﺎن واﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ
ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻷداء اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل،
وﺧﺮج وﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ اﻷوروﻏ ـ ــﻮاي )ﺻ ـﻔ ــﺮ .(٢-وﻫــﺬا
اﻟﺼﻴﻒ ،اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻓ ــﻲ ﺻـﻔـﻘــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻧ ـﺤــﻮ ١٠٠
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
أﻣ ــﺎ ﺻ ــﻼح ) ٢٦ﻋــﺎﻣــﺎ( ،ﻓـﺒــﺮز ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ اﻟ ــﺬي ﻛﺎن
اﻷول ﻟﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،إذ ﺳﺠﻞ
 ٤٤ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ٣٢ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز )رﻗ ــﻢ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟ ــﺪوري ﻣــﻦ  ٣٨ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ( ،ﺣﻴﺚ
اﺧﺘﻴﺮ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ
ﻧﺼﻒ ﺳــﺎ ﻋــﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ
إﺻﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻒ ﺑﻌﺪ
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس.
وأﺛ ـ ـ ــﺮت ﻫـ ــﺬه اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﺳ ـﻠ ـﺒــﺎ ﻋـﻠــﻰ

ﻣﺎرﺗﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ
أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎرﺗ ــﺎ
ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻓﺎزت ﻣﺎرﺗﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ أن
ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2006و.2010
وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﺖ ﻣ ــﺎرﺗ ــﺎ اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
ﺧــﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟـﺴـﻨــﻮي ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ،
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي أﻗ ـ ـﻴ ـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﻟﻨﺪن( ،أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ــﺎرﺗ ــﺎ" :ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻟــﺪي
ﻣ ــﺎ أﻗ ــﻮﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟـﻠـﺤـﻈــﺎت
اﻟﻤﺆﺛﺮة واﻟﺮاﺋﻌﺔ.
ﻫــﺬه اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ــﻲ .ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻫﻲ
أﻓﻀﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ".
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ" :أﺷ ـﻜ ــﺮ رﺑ ــﻲ أوﻻ
اﻟ ــﺬي ﻣـﻨـﺤـﻨــﻲ اﻟ ـﻘ ــﻮة واﻟ ـﻘ ــﺪرة
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻷﻫـ ـ ـ ـ ــﺪاف ،ﻛـﻤــﺎ
أﺷـ ـﻜ ــﺮ زﻣـ ـﻴ ــﻼﺗ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻨ ــﺎدي
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺐ واﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮر
واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ،وﻛﻞ
ﻣﻦ وﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ") .د ب أ(

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﻼح ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ "اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ"
ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اذ ﻏﺎب ﻋﻦ أول ﻣﺒﺎراة
ﻓـ ــﻲ دور اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت ،وﺷـ ـ ـ ــﺎرك ﻓــﻲ
اﻟﻤﺒﺎراﺗﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ وﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ،
إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ دون ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب  ٢٨ﻋﺎما.

ﺻﻼح ﻳﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺑﻮﺷﻜﺎش
وﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﺻﻼح ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض ،إذ
ﻧﺎل ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻮﺷﻜﺎش ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ
ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو واﻟــﻮﻳـﻠــﺰي
ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﺎﻳﻞ ﻻﻋﺐ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ.
وﻣﻨﺤﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﺼﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪف
اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻐﺮﻳﻢ إﻳﻔﺮﺗﻮن
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ١٦ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ )،(١-١
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰاء ﻣﻦ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮاوغ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ
وﻳﺴﺪد اﻟﻜﺮة ﻗﻮﺳﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ
اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﻠﻤﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ ا ﻟـﺤــﺎرس
ﺟﻮردن ﺑﻴﻜﻔﻮرد.
وﻗﺎل ﺻﻼح ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺎﺟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻳﺪﻳﻴﻪ دروﻏﺒﺎ:
"أﻧــﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺟــﺪا وﻓـﺨــﻮر ﺟــﺪا ،وأﺗﻄﻠﻊ
ﻗﺪﻣﺎ ﻟﺠﺎﺋﺰة أﺧﺮى ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء".

ﻛﻮرﺗﻮا أﻓﻀﻞ ﺣﺎرس
ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻴﺮ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻴﺒﻮ ﻛﻮرﺗﻮا،
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ ﻣـ ــﻦ ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰي اﻟـ ــﻰ رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ،أﻓـﻀــﻞ
ﺣﺎرس ،وﻫﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺑـ ـﻴ ــﻦ ،اﺧ ـﺘ ـﻴــﺮ

ً
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﺻﻮت ﻟﻜﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم )ﻓ ـﻴ ـﻔــﺎ( ،ﻋــﻦ ﺗ ـﻔــﻮق اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﻠﺪود اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻓﻲ اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﻏ ــﺎب ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋــﻦ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ
"ﻓ ـﻴ ـﻔ ــﺎ" اﻟـ ـ ــﺬي أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ﻓــﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟ ـﻨ ــﺪن رﻏ ــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2018
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ "ﻓﻴﻔﺎ" واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ )ﻓﻴﻔﺒﺮو(.
وﻛﺎن اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻣــﻦ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧــﻲ إﻟ ــﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻻﻋ ـ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻟ ـﻌــﺎم  ،2018واﻟ ـﺘــﻲ ﺿـﻤــﺖ ﻣـﻌــﻪ ﻛﻼ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺻ ــﻼح ﻧـﺠــﻢ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،واﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻻﻋﺐ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،واﻟﺬي أﺣﺮز اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺸـ ــﻒ ﻋـ ـ ــﻦ ﻓـ ـ ـ ــﻮز ﻣـ ــﻮدرﻳ ـ ـﺘـ ــﺶ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ،أﻋﻠﻦ "ﻓﻴﻔﺎ" ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎدة وﻣﺪرﺑﻮ ﺟﻤﻴﻊ

ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺑﺨﻼف ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻫﻲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺴﻲ وروﻧــﺎﻟــﺪو ﻣــﻊ اﻵﺧ ــﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن أﻳﺎ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺷﺢ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة.
وﻛﺸﻔﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أن ﻣﻴﺴﻲ
ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ اﻷرﺟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻨ ــﻲ اﺧـ ـﺘ ــﺎر
ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻛ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎن ﻣ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻲ ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﺳ ــﺎن
ﺟﺮﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ روﻧﺎﻟﺪو
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة .وﻣﻦ ﺧﻼل
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ ،ﻣ ـﻨ ــﺢ ﻣ ـﻴ ـﺴــﻲ اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ
اﻟـ ـﻜ ــﺮواﺗ ــﻲ ﻣ ــﻮدرﻳ ـﺘ ــﺶ ﺧ ـﻤــﺲ ﻧـﻘــﺎط
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺛ ــﻼث ﻧ ـﻘــﺎط ﻟـﻤـﺒــﺎﺑــﻲ ،وﻧﻘﻄﺔ
واﺣﺪة ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو.
وﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺾ،
ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻲ
ﺿـﻤــﻦ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرات
روﻧـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺪو ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺮاﺗ ـ ـ ـ ــﺐ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﻼﺛـ ـ ـ ــﺔ

ﻛﻮرﺗﻮا ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻨﺎدﻳﻪ اﻟﻤﻠﻜﻲ
أﺑﺪى اﻟﺤﺎرس اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻴﺒﻮ ﻛﻮرﺗﻮا ،ﺣﺎرس
ﻣﺮﻣﻰ رﻳــﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﺣﺎرس ﻓﻲ  2018ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ "اﻷﻓﻀﻞ"
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻜﺮة اﻟـﻘــﺪم "ﻓﻴﻔﺎ" أﻣــﺲ اﻷول ،ﺗﻔﻬﻤﻪ
ﻟﻐﻴﺎب ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺒﺎرزة ﻋﻦ اﻟﺤﻔﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ،وأﻛــﺪ أن
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن "اﻷﻫﻢ" .وأوﺿﺢ ﻛﻮرﺗﻮا ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
"ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﻫﻨﺎك دوﻣﺎ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوري،
وﻫﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻫﻢ .اﻟﺴﻔﺮ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻋﺔ
إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎراة ﻟﻴﺲ اﻟﺤﻞ اﻷﻓﻀﻞ .أﺗﻔﻬﻢ
ﻇﺮوف اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪوم".
وأﻋﺮب ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻘﻔﺎز اﻟﺬﻫﺒﻲ" ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل روﺳﻴﺎ ﻋﻦ

دﻳﺸﺎن ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﻳﺤﺮز ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
ﻛ ــﻼﻋ ــﺐ )ﻣ ــﻊ ﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أرﺿ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
 (١٩٩٨وﻣــﺪرب ،ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺘﺲ
ﺑﻜﻨﺒﺎور واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺎرﻳﻮ زاﻏﺎﻟﻮ.
وﺗ ـﻔ ــﻮق دﻳ ـﺸ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻪ زﻳــﻦ
اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪان ،اﻟﺬي ﻗﺎد رﻳﺎل إﻟﻰ أﻟﻘﺎﺑﻪ
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻓ ــﻲ دوري اﻷﺑ ـﻄ ــﺎل،
واﻟ ـﻜــﺮواﺗــﻲ زﻻﺗـﻜــﻮ داﻟـﻴـﺘــﺶ اﻟ ــﺬي ﻗﺎد
ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ ﺑـ ــﻼده إﻟ ــﻰ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎل
روﺳﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
وﺗﻮﺟﻪ دﻳﺸﺎن ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ زﻳﺪان
وداﻟ ـﻴ ـﺘ ــﺶ "اﻟ ـﻠ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎن أﻳـﻀــﺎ
ﻧﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء" ،ﺷﺎﻛﺮا
رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻟ ـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم
ﻧﻮﻳﻞ ﻟﻮﻏﺮﻳﺖ "ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻲ ﺛﻘﺘﻪ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎء" .ﻛﻤﺎ
ﺧﺺ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ "ﻷﻧﻨﺎ )اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ(
ﻻ ﻧﺴﺎوي ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ".

"ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ" ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ "أﻓﻀﻞ ﻧﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ"،
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﻰ "أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺳﻌﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ داﺋﻤﺎ".
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﺻﺎﺣﺐ اﻟـ 26ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر  4ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم،
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻣــﻮدرﻳـﺘــﺶ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗــﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد" :ﻫــﺬا ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮة
ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺣـﺼــﺪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺼــﺎرات
واﻷﻟ ـﻘ ــﺎب .ﻫـﻨــﺎك ﻻﻋ ـﺒــﻮن آﺧ ــﺮون أﻳﻀﺎ
ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻳـﺴـﺘـﺤـﻘــﻮن أن ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ".
)إﻓﻲ(

اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ ﻣــﻦ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ راﻓﺎﻳﻴﻞ ﻓﺎران ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﺮﻳﺎل،
وﻣــﻮدرﻳـﺘــﺶ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻧـﻄــﻮان ﻏﺮﻳﺰﻣﺎن
ﻣﻬﺎﺟﻢ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ.
وﺣﺼﺪ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ) 33ﻋﺎﻣﺎ(  29.05ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮات ﻣﻘﺎﺑﻞ  19.08ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو ،و 11.23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﺼﻼح ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﻪ
"ﻓ ـﻴ ـﻔــﺎ" ﻋـﻘــﺐ اﻧـﺘـﻬــﺎء
ﺣ ـ ـﻔ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي
ﻟـ ـﺘ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ
"ذي ﺑﻴﺴﺖ" أو
"اﻷﻓﻀﻞ".
)د ب أ(

ﺑﻴﻠﻴﻪ ﻳﻨﺼﺢ ﻣﺒﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺿﻊ
ﻧﺼﺢ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ،ادﺳﻮن اراﻧﺘﻴﺲ دون ﻧﺎﺳﻴﻤﻨﺘﻮ )ﺑﻴﻠﻴﻪ(
اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﺎب ﻛﻠﻴﺎن ﻣﺒﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ،ﺑﻌﺪ
أن أﻫﺪاه ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻣﻊ ﺳﺎﻧﺘﻮس ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ.
وﻛﺘﺐ ﺑﻴﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ"ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :أﻇﻦ أن ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﻴﺰا .ﺳﺄوﺟﻪ
ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺤﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ :اﺑﻖ دوﻣــﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ،وواﺻــﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد .أﻧﺎ
ﻣﺘﺄﻛﺪ أﻧــﻚ ﺳﺘﻔﻌﻠﻬﺎ" .وﻧـﺸــﺮ اﻷﺳ ـﻄــﻮرة اﻟـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ أﺧــﺮى
ﺗﻤﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺑﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ "ﻓﻴﻔﺒﺮو" اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
"ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ" .وأرﺳﻞ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻟﻤﺒﺎﺑﻲ
ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻣﻊ ﻧﺎدي ﺳﺎﻧﺘﻮس اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻪ أﻏﻠﺐ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ.وﻛﺘﺐ
ﺑﻴﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﻴﺺ" :إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺑﻲ ﺻﺪﻳﻖ إدﺳﻮن ﺑﻴﻠﻴﻪ".
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﺷـﻜــﺮ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟ ـﺸــﺎب ﺑﻴﻠﻴﻪ ﻋـﻠــﻰ "ﻫ ــﺬه اﻟﻬﺪﻳﺔ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ".
)إﻓﻲ(

اﻵﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﻮاﺋﺰ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮﻳﺎل ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻓﻠﻮرﻧﺘﻴﻨﻮ ﺑﻴﺮﻳﺰ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ

أﻛﺪ ﺣﻔﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷﻓﻀﻞ "ذا ﺑﻴﺴﺖ" أن
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻧﺎدي اﻟﻜﺮة اﻷﻗﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﺳﺘﺤﻮذ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ "اﻟﻔﻴﻔﺎ".
وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎزوا ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺠﻮاﺋﺰ "ذا ﺑﻴﺴﺖ"
اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،اﻟﺬي ﻓﺎز ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ودﺧﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ ارﺗﺪوا ﻗﻤﻴﺺ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،وﻫﻢ :ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس وراﻓﺎﻳﻞ
ﻓﺎران وﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ وﻣﻮدرﻳﺘﺶ وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو.
ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺎز اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ،اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺗﻴﺒﻮ ﻛﻮرﺗﻮا،
ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺧـﻠــﻒ ﻣــﻮدرﻳـﺘــﺶ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻔﻴﻔﺎ
ﻷﻓ ـﻀــﻞ ﻻﻋ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻓ ــﺎز ﺑـﻬــﺎ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ
ً
ً
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻟﻴﺠﺪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻔﻮﻗﻪ وﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻪ
أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ.
وﻟﻴﺲ ﺳﺮا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ رﺋﻴﺲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻓﻠﻮرﻳﻨﺘﻴﻮ ﺑﻴﺮﻳﺰ ،ﻋﻘﺐ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﺧﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر أﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪم
ﻧﻔﻮذه وآﻟﺘﻪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻠﻰ
ﻋﻦ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻫﻮ ﻓﺮس اﻟﺮﻫﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة.
ووﺟــﺪ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﺿﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻓــﻮز ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋــﺐ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2018ﺑﺮوﺳﻴﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺟــﺎء ﻓــﻮز اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻜﺮواﺗﻲ

ﺑﻠﻘﺐ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻟﻴﻤﻨﺢ رﺋﻴﺲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻗﺪرا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﺮﺿﺎ ،وﻳﺜﺮى ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أﻛﺒﺮ.
واﻵن ﺗﻮج ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻔﻮز ﺑﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ أﻛﺜﺮ
أﻫﻤﻴﺔ أو ﺷﻬﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة "ذا ﺑﻴﺴﺖ" ،ﻣﻮدرﻳﺘﺶ وروﻧﺎﻟﺪو وﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ،ﻗﺪ ﻓﺎز
ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﺧﻴﺮ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻮز ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻟﺤﻘﺒﺔ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻃﻮال ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ.
وﻳﻌﺪ ﺣﺼﻮل ﻣﻮدرﻳﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻓﻀﻞ ﻫﻮ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﻠﻢ
ﺑﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ روﻧﺎﻟﺪو إﻟﻰ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﻛﺎن ﻣﻦ أﻋﺠﺐ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﺤﻔﻞ وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ
أرﺑﻌﺔ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﻣﻦ ﺻﻔﻮف رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،وﻫﻢ:
ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس وراﻓﺎﻳﻞ ﻓﺎران وﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ.
وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﺷﻲء أﺷﻌﺮ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وإدارﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻫﻮ ﻓﻮز أﺣﺪ ﻻﻋﺒﻴﻪ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻼﻋﺐ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ذﻟﻚ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  33ﻋﺎﻣﺎ
وﻳﻠﻌﺐ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﻨﺬ  2012واﻟﺬي ﻧﺠﺢ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن
أول ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻒ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ وﻣﻴﺴﻲ ،وﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻚ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻵﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
)د ب أ(
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ وﺑﻼ ﻛﻠﻞ.
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ً
يحل برشلونة ضيفا على
ليغانيس األخير ً ،بينما يحل
ريال مدريد ضيفا على إشبيلية،
اليوم ،في المرحلة السادسة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

تنتظر المتصدرين والغريمين
التقليديين برشلونة حامل اللقب
وريــال مدريد رحلتان متباينتان
الـيــوم فــي المرحلة الـســادســة من
ال ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،إذ
ضيفا على ليغانيس
يحل األول
ً
األخـ ـي ــر ،وال ـث ــان ــي ع ـلــى إشـبـيـلـيــة
السابع في قمة المرحلة.
ويملك برشلونة فرصة تعويض
تـعـثــره األول هــذا الـمــوســم عندما
سقط في فخ التعادل أمــام ضيفه
وج ـ ــاره ج ـيــرونــا  2-2ف ــي الــدربــي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ،الـ ـ ــذي أك ـم ـل ــه رف ــاق
األرجنتيني ليونيل ميسي بعشرة
العبين منذ الدقيقة  35إ ثــر طرد
المدافع الفرنسي كليمان النغليه
الـمـنـضــم ه ــذا الـصـيــف ق ــادم ـ ًـا من
إشبيلية.
وك ــان الـطــرد نقطة التحول في
الـ ـمـ ـب ــاراة ك ـ ــون ج ـي ــرون ــا اسـتـغــل
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــددي واألخ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء
خصوصا
الـكــارثـيــة لـخــط الــدفــاع
ً
ج ـ ـ ـيـ ـ ــرار ب ـي ـك ـي ــه ل ـي ـق ـل ــب ت ـخ ـل ـفــه
بهدف لميسي إ لــى تقدم بثنائية
للدولي األوروغوياني كريستيان
سـتــويــانــي ،قـبــل أن يـنـجــح بيكيه
ن ـف ـس ــه فـ ــي إن ـ ـقـ ــاذ ب ــرش ـل ــون ــة مــن
الخسارة بإدراكه التعادل.
وعلق مدرب برشلونة إرنستو
قائال" ،لقد
فالفيردي على التعادل
ً
ضغطنا ،وجــازفـنــا وكـنــا قريبين
من الفوز ،لألسف خسرنا نقطتين"
ـرا إل ـ ــى أن ـ ــه "تـ ـف ــاج ــأ" ل ـطــرد
مـ ـشـ ـي ـ ً

غاريث بيل
النغليه .وأضــاف "كنا مسيطرين
على المباراة ،لكن حصلت حادثة
الـطــرد والـلـعــب بعشرة أف ــراد ضد
دائما ،وما
العبا يكون له تأثير
11
ً
ً
زاد صعوبة المباراة هو أن جيرونا
أدرك الـتـعــادل قـبــل نـهــايــة الـشــوط
األول ثم تقدم مطلع الثاني".
واعترف فالفيردي بأنه ارتكب
خطأ بعدم قيامه بإشراك الفرنسي
صــامــويــل أومتيتي مـبــاشــرة بعد
ط ــرد النـغـلـيــه إلع ــادة تنظيم خط
متقدما
الــدفــاع بعدما كــان فريقه
ً
1ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،ألن ج ـ ـيـ ــرونـ ــا اس ـت ـغ ــلالموقف وأدرك التعادل.

بن يدر نجم إشبيلية
وق ــال فــال ـف ـيــردي "إن ــه خ ـطــأي"،
مضيفا "الليغا مستمرة ،الطريق
ً
طــويــل وقــد شــاهــدت أشـيــاء جيدة
في فريقي".
وأب ـق ــى فــال ـف ـيــردي ع ـلــى بعض
الـعـنــاصــر األســاس ـيــة عـلــى مقاعد
الـبــدالء مثل أومتيتي والـكــرواتــي
إي ـ ـفـ ــان راك ـي ـت ـي ـت ــش والـ ـب ــرازيـ ـل ــي
مانحا الفرصة
فيليبي كوتينيو
ً
ل ـل ــواف ــدي ــن الـ ـج ــدد م ـث ــل النـغـلـيــه
والتشيلي أرتورو فيدال والبرازيلي
ارثر ،بيد أن األخيرين خيبا اآلمال
م ــا دف ـعــه إل ــى إش ـ ــراك راكـيـتـيـتــش
وكوتينيو دون أن ينجح في الظفر

بالنقاط الثالث واكتفى بالتعادل.
وسـ ـ ـم ـ ــح بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ل ـغ ــري ـم ــه
التقليدي ريــال مــدريــد بمشاركته
الصدارة بعدما تغلب األخير على
إسبانيول 1-صفر السبت ،بيد أن
الـفــريــق الـكــاتــالــونــي يـمـلــك فرصة
مجددا وزيادة الضغط
اإلنفراد بها
ً
على الفريق الملكي.

الريال يواجه إشبيليه
ول ــن ت ـكــون مـهـمــة ري ــال مــدريــد
سهلة في مواجهة إشبيلية العائد
إلـ ــى ن ـغ ـمــة االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات مـحـلـيـ ًـا

«الميرينغي» يفتقد إيسكو بسبب التهاب الزائدة الدودية
أعلن نادي ريال
م ــدري ــد اإلس ـبــانــي
لكرة القدم أمس ان
العب وسطه إيسكو
يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي ال ـ ـت ـ ـهـ ــابـ ــا
حـ ـ ـ ـ ــادا فـ ـ ــي الـ ـ ــزائـ ـ ــدة
ال ـ ــدودي ـ ــة وسـيـخـضــع
لجراحة الستئصالها،
م ـمــا سـ ـي ــؤدي الـ ــى غـيــابــه
عن المباراتين ضد اشبيلية
وأت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
المحلي.
وكتب النادي الملكي في بيان أنه "بعد
الفحوصات ،تم تشخيص حالة التهاب
حـ ــاد ف ــي الـ ــزائـ ــدة ال ـ ــدودي ـ ــة .سـيـخـضــع
الالعب لعملية جراحية (الستئصالها)

ميسي يغيب عن
ودية األرجنتين
أعلن المدير الفني للمنتخب
األرجنتيني األول لـكــرة الـقــدم،
ليونيل سكالوني ،أنه لن يضم
النجم الكبير ليونيل ميسي إلى
قائمة فريقه ،استعدادا لمالقاة
ال ـبــرازيــل ودي ــا فــي  16أكـتــوبــر
المقبل.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـمـ ــؤقـ ــت
ل ــأرج ـن ـت ـي ــن ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
ل ـ ـق ـ ـنـ ــاة "فـ ـ ــوكـ ـ ــس س ـ ـبـ ــورتـ ــس"
التلفزيونية خــال وج ــوده في
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ل ـنــدن
لـحـضــور حـفــل جــوائــز االتـحــاد
الــدولــي لـكــرة الـقــدم "فـيـفــا"" :لن
يتم ضم ليونيل ،تعرفون أنني
تجمعني به عالقات جيدة جدا،
ل ـقــد تـحــدثـنــا وم ــن األف ـض ــل أال
يأتي اآلن".

ف ــي الـ ـس ــاع ــات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـل ــة" ،دون
اإلشارة إلى فترة غياب الالعب.
وتطرق الموقع اإللكتروني لصحيفة
"آس" إ لـ ــى أن ف ـت ــرة غ ـي ــاب ا ل ــا ع ــب قــد
تمتد إلى شهر ،فيما اعتبرت صحيفة
" مــار كــا" أن غـيــاب إيسكو سيكون "في
األ س ــا بـ ـي ــع ا ل ـم ـق ـب ـل ــة" ،م ــن دون إ ع ـط ــاء
تفاصيل إضافية.
وق ـ ــال م ـ ــدرب الـ ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي جــولــن
لوبيتيغي فــي مؤتمر صحافي "حضر
إيسكو الــى التمرين هــذا الصباح وهو
يشعر بآالم في بطنه".
وأضـ ــاف "آم ــل أن يـمــر كــل ش ــيء على
ما يــرام وأتمنى له تعافيا جيدا )...( .لم
أسـتـطــع ال ـت ـحــدث م ـعــه ،ك ــان عـلــى وشــك
الدخول إلى غرفة العمليات ،ولكن آمل أن

يتمكن في أقرب وقت ممكن من استعادة
عافيته التي كانت ممتازة".
ويأتي غياب إيسكو ،ليضاف الى غياب
الظهير دانـيــال كــارفــاخــال (يـعــانــي تقلصا
عـضـلـيــا) ،ليشكل ضــربــة مــوجـعــة للمدرب
لوبيتيغي في اسبوع حافل للفريق :فبعد
رحلته الصعبة الى اشبيلية مساء االربعاء،
يخوض الفريق مباراة دربي العاصمة أمام
جاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل ،ثم يحل
ضيفا على سسكا موسكو الروسي الثالثاء
المقبل فــي الـجــولــة الـثــانـيــة مــن منافسات
المجموعة السابعة فــي دور المجموعات
لمسابقة دوري أبطال أوروبــا التي يحمل
لقبها.

م ــواجـ ـه ــة إش ـب ـي ـل ـيــة األربـ ـ ـع ـ ــاء إذ
غ ـ ــاب أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـن ـص ــر أس ــاس ــي
ع ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة خـ ـص ــوص ـ ًـا دان ــي
كــارفــاخــال وال ـبــرازي ـلــي مارسيلو
واأللماني طوني كروس والويلزي
غ ــاري ــث ب ــاي ــل ،ب ــال ـت ــال ــي سـيـكــون
هــؤالء األسلحة الفتاكة لإلطاحة
بــإش ـب ـي ـل ـيــة ف ــي ع ـق ــر داره لـلـمــرة
األولى منذ  2مايو .2015
ول ـ ــم ي ـف ــز ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـكــي فــي
زياراته األربــع األخيرة إلى ملعب
"رامـ ــون ســانـشـيــث بـيـثـخــوان" في
األندلس حيث خسر  3مرات مقابل
تعادل واحد.

بفوز كبير على مضيفه ليفانتي
 2-6األحد ،هو الثاني هذا الموسم
واألول ب ـعــد تـ ـع ــادل وخ ـســارت ـيــن
متتاليتين.
وي ـم ـن ــي ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد ال ـن ـفــس
ب ـم ــواص ـل ــة ص ـح ــوت ــه ب ـع ــد تـعـثــر
أمام مضيفه أتلتيك بلباو  1-1في
الـمــرحـلــة ال ــراب ـع ــة ،وتـحـقـيــق فــوز
يـبـقـيــه ف ــي الـ ـص ــدارة قـبــل الــدربــي
ال ـ ـسـ ــاخـ ــن أمـ ـ ـ ــام جـ ـ ـ ــاره أت ـل ـت ـي ـكــو
مدريد السبت المقبل في المرحلة
السابعة.
جليا السبت أن المدرب
واتضح
ً
ج ــول ــن لــوبـيـتـيـغــي ك ــان يـفـكــر في

يلتقي ليفربول ضيفه تشلسي ،اليوم ،على ملعب
"أنفيلد رود" فــي ليفربول ،فــي بــروفــة ساخنة ضمن
الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة األندية اإلنكليزية
المحترفة في كرة القدم ،وذلك قبل قمتهما المرتقبة
السبت المقبل ضمن المرحلة السابعة مــن ا ل ــدوري
الممتاز.
وخلفت الـقــرعــة قمة مبكرة بين الـنــاديـيــن اللذين
وخصوصا
يضربان بقوة في بداية الدوري الممتاز،
ً
لـيـفــربــول صــاحــب ال ـعــامــة الـكــامـلــة ف ــي س ــت مــراحــل
بــالــدوري ،و 7مـبــاريــات فــي مختلف المسابقات ،في
حين تعثر تشلسي للمرة األولى هذا الموسم بسقوطه
في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره وست هام يونايتد
األحد في الديربي اللندني.
ويقدم ليفربول عروضا جيدة هذا الموسم في سعيه
إلــى إح ــراز لقب ال ــدوري للمرة األول ــى منذ  29عاما،
وهو حقق للمرة االولى منذ موسم  1991-1990سبعة
انتصارات متتالية في مختلف المسابقات يسعى الى
تعزيزها اليوم.

وال تخلو مباراة أتلتيك بلباو
م ــع ض ـي ـفــه فـ ـي ــاري ــال م ــن أه ـم ـيــة،
خصوصا انهما خيبا اآلم ــال في
ً
ال ـمــرح ـلــة ال ـخــام ـســة بـسـقــوطـهـمــا
في فخ التعادل ،األول أمــام ضيفه
فالنسيا ،الــذي لعب بعشرة أفــراد
منذ الدقيقة  58لطرد قائده دانيال
ب ــاريـ ـخ ــو ،والـ ـث ــان ــي م ــع مـضـيـفــه
بيتيس إشبيلية  2-2بعد أن كان
متقدما بثنائية نظيفة.
ً
ويـلـعــب ال ـي ــوم أي ـض ـ ًـا فالنسيا
ال ـ ـخـ ــامـ ــس عـ ـش ــر والـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث عــن
انـتـصــاره األول ه ــذا الـمــوســم ،مع
سلتا فيغو الرابع.

فالك أفرط في استخدام الطائرات الخاصة
أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم
ال ــري ــاضـ ـي ــة (كـ ـ ـ ــاس) فـ ــي لـ ـ ــوزان
بسويسرا ،بأن الفرنسي جيروم
ف ـ ــال ـ ــك ،األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـس ــاب ــق
ل ــاتـ ـح ــاد ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
(ال ـف ـي ـفــا) ،وال ـم ــوق ــوف  10أع ــوام
بـتـهـمــة ال ـف ـســاد ،أف ــرط وعــائـلـتــه
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام رحـ ـ ـ ــات ج ــوي ــة
عبر طــائــرات خــاصــة ،فضال عن
اس ـت ـغــال مـنـصـبــه لـتـمــريــر عقد
تجاري مربح ألحد أبنائه.
وكان فالك ،المدان بقضية بيع
تذاكر لمباريات عائدة لمونديال
الـ ـب ــرازي ــل  ،2014ع ــوق ــب ب ــداي ــة
باإليقاف  12سنة من قبل لجنة
األخ ــاق فــي الفيفا ،ثــم خفضت
ال ـع ـقــوبــة إلـ ــى  10س ـ ـنـ ــوات ،إثــر
استئناف تقدم به وصدقت عليه
"كاس" في  27يوليو الماضي.

فالك

وبـيــن يناير  2012وسبتمبر
 ،2013ب ـل ـغ ــت ك ـل ـف ــة ا س ـت ـخ ــدام
م ـس ــؤول ـي ــن ن ــاف ــذي ــن ف ــي الـفـيـفــا
لـ ــرحـ ــات ج ــوي ــة عـ ـب ــر ط ــائ ــرات

قمة بين ليفربول وتشلسي في كأس الرابطة

فيرمينيو وصالح نجما ليفربول

رياضة

خــاصــة  11.7مـلـيــون دوالر (9.9
م ــاي ـي ــن يـ ـ ـ ــورو) ،وحـ ـم ــل ال ـج ــزء
األكبر منه إلى فالك ،وفق "كاس"،
التي نقلت مذكرة إدارية داخلية
عن الفيفا موجهة إلى الفرنسي،
تتضمن الطلب إليه إيجاد حلول
"بديلة وأقل كلفة".
وخـ ـ ــال والي ـ ـتـ ــه أم ـي ـن ــا عــامــا
ل ــات ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ،ت ــم تـسـجـيــل
قيام فالك "بأربع رحالت لم تكن
جزءا من سياسة السفر الخاصة
بالفيفا ،ألن استخدام الطائرت
ـوف متطلبات
الـخــاصــة لــم يـسـتـ ِ
ال ـس ــام ــة أو خ ـفــض الـتـكــالـيــف،
وألن فالك كان مصحوبا بأفراد
من أسرته على حساب الفيفا".

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االسباني

وتــأتــي المواجهة أم ــام تشلسي فــي فـتــرة حاسمة
بالنسبة إلى ليفربول ،حيث سيواجه الفريق اللندني
السبت ضمن ال ــدوري المحلي ،ثــم يحل ضيفا على
نابولي اإليطالي األربعاء المقبل في الجولة الثانية
مــن منافسات المجموعة الثالثة فــي مسابقة دوري
أبطال أوروبــا ،ثم يستضيف مانشستر سيتي في 7
أكتوبر المقبل .وفشل ليفربول في الفوز على تشلسي
فــي أنفيلد رود فــي  7مـبــاريــات متتالية ( 5تـعــادالت
وخسارتين) .وسيحاول تشلسي مصالحة جماهيره
بعد تعثره أمــام وست هام يونايتد وإن كان تركيزه
على مباراة الفريقين في الدوري السبت المقبل على
ملعب ستامفورد بريدج.
وتشهد مباريات الدور الثالث مواجهات أخرى بين
أندية الدوري الممتاز ،إذ يلتقي توتنهام هوتسبر مع
واتفورد في مباراة ثأرية لألول الذي خسر أمام األخير
 2-1عندما حل ضيفا عليه في  2سبتمبر الجاري في
الدوري .ويلعب أرسنال وصيف البطل مع برنتفورد
من الدرجة األولى.

9:00

اثلتيك بلباو  -فياريال

beINSPORTS HD1

9:00

ليغانيس  -برشلونة

beINSPORTS HD3

11:00

فالنسيا – سيلتا فيغو

beINSPORTS HD1

11:00

إشبيليه – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
beINSPORTS HD5

8:00

اودينيزي -التسيو

10:00

اتالنتا  -تورينو

beINSPORTS HD9

10:00

يوفنتوس  -بولونيا

beINSPORTS HD4

10:00

نابولي  -بارما

beINSPORTS HD5

10:00

روما  -فروسينوني

beINSPORTS HD8

كأس الرابطة اإلنكليزيه
9:45

ارسنال  -برينتفورد

beINSPORTS HD13

9:45

ليفربول  -تشلسي

beINSPORTS HD2

10:00

توتنهام  -واتفورد

beINSPORTS HD12

يوفنتوس لمواصلة سلسلة انتصاراته على حساب بولونيا

رونالدو نجم يوفنتوس وزميله بيرنارديسكي

يسعى يوفنتوس إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية منذ بداية
الموسم الحالي ،ورفعها إلى  ،6عندما يستضيف بولونيا الجريح في
المرحلة السادسة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ً
وعانى فريق السيدة العجوز كثيرا أمام فروزينوني ،قبل أن يتخطاه
بهدفين متأخرين سجلهما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ()81
وفيديريكو برنارديتشي (.)4+90
ورفــع رونــالــدو رصـيــده إلى
 3أه ــداف فــي خـمــس مـبــاريــات
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،ب ـ ـعـ ــد ث ـن ــا ئ ـي ـت ــه
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي فــي مــرمــى
سـ ـ ــاسـ ـ ــوولـ ـ ــو ،وص ـ ـ ـيـ ـ ــامـ ـ ــه ع ــن
التهديف في الجوالت الثالث األولى.
وكــانــت جميع االنـظــار مسلطة على رونــالــدو ضد
فروزينوني ال سيما بعد حادثة طــرده ضد فالنسيا االسباني في أول
مباراة له في إسبانيا منذ تركه ريال مدريد ،وفي أول مباراة يخوضها
مع فريقه الجديد بدوري أبطال أوروبا األربعاء الماضي ،والتي أثارت
جدال كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي.
وبعد محاوالت عدة باتجاه المرمى ،نجح رونالدو في كسر مصيدة
التسلل ليتابع كــرة مــن مسافة قريبة بـيـســراه داخ ــل الـشـبــاك ،مفتتحا
التسجيل لفريقه قبل نهاية المباراة بتسع دقائق ،ليمهد الطريق أمام
تحقيق الفوز الخامس تواليا.
ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد  15نقطة مقابل  12لنابولي
وصيفه الموسم الماضي ،علما بأن الفريقين سيلتقيان في مواجهة قوية
السبت المقبل في تورينو.

ويخوض نابولي مباراة سهلة نسبيا على ملعبه ضد بارما العائد
هذا الموسم إلى دوري األضواء.
وبـعــد أن حـقــق عــروضــا مـتـفــاوتــة فــي ال ـمــراحــل األولـ ــى ،ق ــدم الـفــريــق
الجنوبي عرضا الفتا ضد تورينو بقيادة هدافه لورنتسو إينسينيي
صاحب هدفين (.)1-3

أمــا قــائــد الفريق المخضرم دانييلي دي روس ــي ،فــأعــرب عــن صدمة
الالعبين بالخسارة امام بولونيا بقوله" :توقعنا مباراة مختلفة تماما،
لكن يـبــدو أن الـهــدف األول كسر أقــدامـنــا .بعض األم ــور ال تسير بشكل
صحيح في الوقت الحالي ،ويتعين علينا أن نجد األسباب لذلك ،وال أعتقد
أننا نستطيع توجيه اللوم إلى المدرب في الوقت الحالي".

ضغوطات على روما

أنييلي يؤيد إقامة بطولة قارية ثالثة

ويواجه مدرب روما اوزيبيو دي فرانشيسكو ضغوطات متزايدة بعد
البداية المتعثرة لفريقه هذا الموسم خالفا للموسم الماضي الناجح الذي
تمكن خالله من قيادة "الذئاب" إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ،قبل
ان يخسر امام ليفربول االنكليزي ،والى المركز الثالث في الدوري المحلي.
ولم يحقق فريق العاصمة سوى فوز واحد في خمس مباريات ،وهو
يقبع في المركز الرابع عشر حاليا.
وأعرب مالك النادي االميركي جيمس بالوتا عن امتعاضه بعد الخسارة
امــام بولونيا صفر -2االحــد ،وقــال "انــا مشمئز" ،علما بــأن فريقه خسر
ايضا امام ميالن وتعادل مع اتاالنتا وكييفو المتواضعين بعد ان استهل
الدوري بالفوز على تورينو.
وفشل دي فرانشيسكو فــي شــرح مــا يحصل لفريقه بقوله" :لــو كان
لدي تفسير لما يحصل لقدمته لكم .ما هو أكيد أننا نعاني من الناحية
الدفاعية حيث نرتكب الكثير من االخطاء".
وأض ــاف" :عندما تستحوذ على الـكــرة بنسبة  74فــي المئة وتخسر
بهدفين ،ال بد أنك تفتقد شيئا في سلوكك .األمر يتعلق بالرغبة ،التوقيت.
ال يمكن تعليم ذلك".

أعــرب رئيس رابطة األنــديــة األوروب ـيــة ،اإليطالي انــدريــا أنييلي ،عن
تأييده إلقامة بطولة قارية ثالثة لألندية في القارة العجوز ،كما يخطط
االتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا».
وقال انييلي ،رئيس نادى يوفنتوس ،أمس األول خالل مؤتمر قمة كرة
القدم العالمية الذي أقيم في مسرح جويا بالعاصمة اإلسبانية مدريد:
«بطولة ثالثة قد تعمل على دعم التوسع في أسواق أخرى أقل ازدهارا من
السوق اإلسباني واإليطالي واإلنكليزي واأللماني والفرنسي».
وأضــاف رئيس نــادي يوفنتوس اإليطالي قائال« :مــن الصعب رؤية
القيمة التجارية ،ولكن أحيانا يجب أن نستمع ألعضائنا الذين يريدون
المشاركة بشكل أكبر».
ويعكف اليويفا حاليا على مناقشة مسألة إقامة بطولة قارية ثالثة
لألندية األوروبية بدءا من عام  2021تضم  32فريقا ،إضافة إلى بطولتي
دوري أبطال أوروبــا والــدوري األوروبــي ،ولكن حتى اآلن لم تتم تسمية
هذا المشروع الجديد.
(د ب أ)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

إسماعيل وعرس
الرحيل

أ .د .غانم النجار

ً
احتفاء بصدور رواية "صندوق أسود
قبل ليلتين ،شاركت في ملتقى الثالثاء،
آخــر" إلسماعيل فهد إسماعيل .كنت أنــوي الكتابة عن تلك األمسية ،وعــن جمال
المحتفى به ،وكرمه ،وروايته عن "البدون" ،فجاء الخبر الصادم برحيله ،أمس ...لم
ً
أكن أتصور أبدا أنه كان وكأنه قد جمعنا ليودعنا.
فهل اختار إسماعيل تلك األمسية االحتفالية بروايته األخيرة ،كجزء غير ظاهر
من نهاية الــروايــة ،أم أن تلك األمسية المفعمة بالحب والمحبين له وإلبــداعــه ،قد
اختارته لقاء وداع؟
ً
ّ
في أمسية عرس الرحيل ،تمكنا من البوح بمشاعرنا تجاهه علنا ...على المستوى
الشخصي ّ
عبرت له عن امتناني لكرمه ومحبته ،يقال :إن أحببتم فبوحوا بمشاعركم
ً
لمن تحبون ،فقد يرحلون فجأة دون أن يعلموا عن تلك المشاعر ،كم كان سعيدا
ً
جذال ،وكأنه يقول :واآلن آن أوان الرحيل.
مضيف الملتقى األديب طالب الرفاعي ذكر أننا نلتقي مع الرواية األخيرة ،فعلق
ً
أحد الحضور :ليست األخيرة ،ولكن آخر رواية ،فاتضح لنا أنها حقا كانت األخيرة.
في أمسية عرس الرحيل ،تم توزيع نسخ الرواية ،ولم تتبق نسخة لي ،فوعدوني
ً
بإرسال نسخة لي الحقا ،وبقيت نسخة د .ابتهال ،المليئة بالتعليقات ،فأخذها
ً
إسماعيل ،وخط عليها إهداء لي سيبقى أيقونة ...كان ذلك هو اإلهداء األخير.
ً
مـشــروع إسماعيل فهد إسماعيل ،منذ زمــن طــويــل ،كــان انـتـصــارا للمهمشين،
"يحنو عليهم" ويقدمهم على من عداهم من أصحاب النفوذ والسطوة و"يشخصنهم"
ويجد لهم التبريرات.
وهكذا كانت روايته األخيرة عن ُمهمشي الكويت ،البدون ،الذين يتفاخر أصحاب
النفوذ والسطوة عندنا بقهرهم ،ويستمتعون بمعاناتهم بسادية محزنة .لماذا يفرح
أصحاب السلطة والنفوذ بقهر الضعفاء ،مع أن القوة بيدهم؟
عرفت إسماعيل ككاتب ،منذ روايته األشهر "كانت السماء زرقاء" ،في السبعينيات
ً
ً
ً
وما تالها .كان محلال ومشخصا األبعاد اإلنسانية للبشر ،مبحرا فيها بأسلوبه
ً
ً
ً
الرشيق المميز ،منتصرا للمظلوم ،محترما عقلك ،محترما ذاته .توطدت عالقتنا
وتعمقت خالل فترة الغزو ،فكانت محطته خلية نحل ،وكنا نتبادل األفكار والرؤى
َ
"ذكرت في روايتك
واآلراء ،لكيفية التصدي للغزاة ،ولما بعد الغزو .سألته ذات مرة:
السباعية عن الغزو تفاصيل كثيرة ألحاديث جرت بيننا ،كنت قد نسيتها ،فهل هي
ً
ملوحا به ،وقال" :بل كنت ّ
أدون كل شيء ،ما
الذاكرة الفوالذية؟" ،ابتسم ،وأخرج القلم
إن ينتهي اللقاء بيني وبينك ،حتى أسجل ما دار ،ألنك كنت لي مشاريع ألكثر من
ُّ
صمت ،ولم أعقب" ،على طريقة إسماعيل" ،وبالتالي جاءت الرواية
رواية" .فاجأني،
التسجيلية "إحداثيات زمن العزلة" كأكبر وأهم عمل روائي عن الغزو ،مما يحق لنا
معه أن نطلق على إسماعيل صفة "أديب المقاومة".
عبر حقب متتالية ،كانت تصلني منه روايــات قبل النشر كمخطوطات إلبــداء
ً
ً
الــرأي ،وبالذات في الجانب المعلوماتي ،فقد كان إسماعيل ،حريصا ،دقيقا فيما
ً
ً
يكتب .اختلفنا أحيانا ،ولكنه كان خالفا على شاكلة الخالف بين غيمة كبرى ظليلة،
كإسماعيل ،وغيمة صغرى على "أين سيهبط المطر؟".
عندما يرحل كاتب وأديب بقامة إسماعيل فهد إسماعيل ،فهو يرحل عنا بجسده،
ـاق معنا برواياته وفكره اإلنساني .كما أنه باق بجيل مبدع من الشباب
إال أنه بـ ٍ
ً
ً
ُ
الكتاب الذي كان إسماعيل لهم أبا حقيقيا ،وهو ما تردد في تلك األمسية الوداعية،
حفلة عرس الرحيل.
رحل عنا إسماعيل ،وما رحل ،هكذا هي الحقيقة ،دون مغاالة أو مبالغة ،و"إنا
لله وإنا إليه راجعون".

درايش

ياالله سترك
ملفات منظورة أمــام القضاء اختفت...
واآلن هـنــاك مساجين مــن بينهم حجاب
وك ـت ــاب قـضــايــا وم ـحــامــون م ـش ـه ــورون...
واتـضــح أن القضية هــي "شــركــة تيماس"،
مما يعني أن هناك قضايا أخــرى اختفت
ملفاتها!
وال ـل ــه م ــأس ــاة ،م ــا بـعــدهــا م ــأس ــاة ،تقع
في قصر العدل بــالــذات ...وعندما صدرت
ً
األحـ ـك ــام اس ـت ـب ـشــرنــا خـ ـي ــرا بـ ــأن ال ـعــدالــة
ستأخذ مجراها الصحيح ،دون أن تضيع
قضية تيماس في غياهب النسيان.
اآلن ن ـحــن أم ـ ــام قـضـيــة ج ــدي ــدة ،وهــي
ق ـض ـي ــة اخـ ـتـ ـف ــاء ف ــواتـ ـي ــر ض ـي ــاف ــة وزارة
الداخلية ،وقد تم القبض على مجموعة من
بينها عميد وعقيد وغيرهما ممن ساهموا

د .ناجي سعود الزيد
وق ـب ـض ــوا م ــن "الـ ـب ــوق ــة" ،وتـ ــم اكـتـشــافـهــم
بالصدفة ،الحتفاظ أحد الوافدين بصورة
ف ــات ــورة لـحـفــل غ ــداء أقــام ـتــه الـ ـ ــوزارة قبل
عامين ،بتكلفة  250ألــف ديـنــار ،أمــا بقية
الفواتير فقد تم إتالفها بأمر أحد القيادات
األمـنـيــة (ال ـجــريــدة  ،)9/24وه ـنــاك خمسة
فنادق لها يد في الموضوع!
شـنــو هــال ـغــدا ال ـلــي يـكـلــف رب ــع مليون
دينار ،حتى "بيكنغهام باالس" ما يصرفها
طول السنة على الضيافة؟! وشنو هالمبالغ
اللي تتكلم عنها الصحف مثل  17مليون
دينار غديات وزهور؟!
هذه المبالغ ...كيف لم يلتفت لها أحد؟
ولــم تخطر بـبــال أح ــد ،فــي وزارة مؤتمنة
على أرواح وممتلكات المواطنين؟ وكيف

تتجرأ فنادق ومطاعم على تزوير فواتير
بهذه المبالغ الضخمة؟!
نصبح ونـمـســي عـلــى فـضــائــح مــن هــذا
ً
الـ ـن ــوع ،ف ــال ــواض ــح أن ه ـن ــاك ت ـس ـي ـبــا فــي
جميع األجهزة ،حتى "العدل" و"الداخلية"
الـمــؤتـمـنـتـيــن ع ـلــى أمـ ــاك وأرواح وأم ــان
السكان!
وال ـل ــه يـسـتــر م ــن ي ــوم نـصـحــو فـيــه وال
نـسـمــع عــن الـفـضــائــح ،فـمــن كـثــرة التستر
على هــذه الفضائح ،قد نستيقظ في يوم
ما ونجد أن الخزينة فاضية بالكامل" ،ذاك
ْ
الساع" ما راح تفيدنا تصريحات الحكومة
وال تصريحات ال ـنــواب ...وسنبدأ بالندم
لـسـكــوتـنــا عـلــى م ــا يـهــز الـضـمـيــر وي ــؤرق
الجميع ...فياالله سترك.

مصروف
«الضيافة»!!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ك ــل ه ـ ــذا ص ــارف ـي ـن ــه ل "الـ ـضـ ـي ــاف ــه"؟!
ليش يا ابن الناس عــازم كم ضيف؟!
ّ
كم صحن حطيت للضيف ب كالفه؟!
ّ
وكــم سكن سكنت فــي قـصـ ٍـر منيف؟!
ل ــو ع ـلــى ح ـســابــك ف ــا ق ـل ـنــا حـســافــه
يــا ربـيــع الضيف فــي مــوســم خريف!
وي ـ ــا م ـ ـنـ ــادي ل ـلــري ـج ـيــم و لـلـنـحــافــه
ليش هــذا "الـبـنــد" عندك مــو نحيف؟
يــدبــل ال ـبــوقــات و"الـقـيـمــه الـمـضــافــه"
إللي ما خاف العقوبه وشــاف سيف
ال ح ـس ـي ــب وال رقـ ـي ــب بـ ـي ــوم شــافــه
وحـ ـت ــى ل ــو ش ــاف ــه ف ــا شـ ــي مـخـيــف!
ٍ
ك ـ ـل ـ ـهـ ــا ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن تـ ــال ـ ـي ـ ـهـ ــا بـ ـلـ ـط ــاف ــه
ـخ ع ـن ـيــف"!
ال ـع ـق ــوب ــه ت ـص ـي ــر" :ت ــوبـ ـي ـ ٍ
وكـ ـ ــم بـ ــوقـ ــه غـ ـي ــره ــا ت ـق ـط ــع م ـســافــه
وتختفي كالطير بــس نسمع رفيف
ل ـي ــن ص ـ ــار ال ـ ـبـ ــوق لـ ــه ط ــاب ــع جــافــه
مـ ــا هـ ــو بـ ـ ـ ــاآلالف وال ـ ـ ـ ــوزن ال ـخ ـف ـيــف
ولين صرنا نشك في معنى النظافه
ِچ ـ ـ ــن مـ ــاكـ ــو ف ـ ــي دواي ـ ـ ــرن ـ ـ ــا ش ــري ــف!

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

أمسية فرقة بن حسين
للفنون الشعبية.
ً
مساء.
الوقت :الساعة السابعة
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

صالح القالب

واشنطن وموسكو ...الحرب المتوقعة!
ال ــواضـ ــح ،ال ب ــل ال ـم ــؤك ــد ،أنـ ــه ف ــي ح ـيــن أن
كثيرين من المؤلفة قلوبهم قد بدأ يسيل لعابهم
وبدأوا يروجون للعودة إلى نظام بشار األسد،
عــودة االبــن الـضــال ،قــد ثبت كــارتــداد إلسقاط
الطائرة الروسية في شواطئ الالذقية أن هذه
األزم ــة ،الـتــي أصبحت خــال ت ـطــورات األع ــوام
ً
الثمانية الماضية أكثر تعقيدا من ذنب الضب،
الت ــزال فــي ذروتـهــا وأنـهــا مفتوحة على شتى
االحتماالت وأخطرها بحكم أن هذا البلد العربي
قد أصبح ساحة صراعات إقليمية ودولية ربما
يحتاج حسمها إلــى مواجهات ستترتب على
نتائجها خرائط مستجدة كثيرة.
كانت األزمــة في سورية في ذروة احتقانها
ُ
عـنــدمــا أسـقـطــت الـطــائــرة الــروسـيــة وه ــذا رغــم
"لـفـلـفــة" وض ــع إدل ــب ،ال ــذي ثـبــت أن ــه بـعــد هــذه
ً
"الـلـفـلـفــة" أصـبــح أخـطــر كـثـيــرا مـمــا ك ــان عليه،
وهنا يجب األخــذ بعين االعتبار أن فالديمير
بوتين كان قد أصر في البدايات على أن النظام
السوري هو المسؤول عن هذا "الحادث" ،وذلك
في حين أن جنراالته وعلى رأسهم وزير الدفاع
سيرغي شويغو ومعه وزير الخارجية سيرغي
الفروف قد أكدوا بكل إصرار أن المسؤولية تقع

نيوزيلندي يسمم
 400نسر أسترالي
ُحـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــواط ـ ـ ــن
ن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدي ي ـ ـع ـ ـيـ ــش
فـ ـ ــي أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا ب ــال ـح ـب ــس
أسـبــوعـيــن ،وغ ــرام ــة قــدرهــا
 2500دوالر أسترالي (1800
دوالر أ م ـ ـيـ ــر كـ ــي) ،بـ ـع ــد أن
اعـ ـت ــرف بـتـسـمـيــم أك ـث ــر من
 400من النسور المحمية في
شرق والية فيكتوريا.
واعترف موراي سيلفستر
ً
( 59ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا) ،وه ـ ـ ــو ع ــام ــل
بمزرعة ،األسبوع الماضي،
ب ـق ـت ــل م ـ ــا يـ ـص ــل إلـ ـ ــى 420
ً
ط ــائ ــرا ب ـيــن أك ـت ــوب ــر 2016
وأ بـ ـ ــر يـ ـ ــل  2018ف ـ ــي ث ــا ث ــة
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات نـ ــائ ـ ـيـ ــة ب ــإيـ ـس ــت
جيبسالند.
وصدر الحكم أمس األول،
وفق ما ذكرت وسائل إعالم
محلية.
ُي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـن ـس ــور
وت ــدي ــة ال ــذي ــل ال ـت ــي قتلها
ال ــرج ــل ،ه ــي أنـ ــواع محمية
بـ ــأس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا ،وهـ ـ ـ ــي أكـ ـب ــر
الطيور الجارحة في البالد.
(د ب أ)

على إسرائيل ،مما يعني أن الرئيس الروسي
تخلى عن إصراره رغم أنفه ،وأن األيام المقبلة
ف ــي ض ــوء ه ــذه األزم ـ ــة ال ـم ـت ـصــاعــدة ستشهد
تحوالت كثيرة بالنسبة لـ"مطبخ" صنع القرارات
الحاسمة في موسكو.
رب ـم ــا ،ال ب ــل ال ـمــؤكــد أن بــوت ـيــن بتحاشيه
تحميل مسؤولية إسـقــاط الـطــائــرة الــروسـيــة،
ً
ً
ال ــذي قـتــل فـيــه خـمـســة عـشــر عـسـكــريــا روسـيــا
من الواضح أنهم كلهم برتب عالية ،إلسرائيل
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
أراد تجنب الصدام مع "اللوبي" الصهيوني في
روسيا االتحادية ألن المعروف ،إال لمن ال يريد
أن يعرف ،أن هذا "اللوبي" أقوى وأخطر حتى
من مثيله في الواليات المتحدة وبخاصة بعد
انهيار االتـحــاد السوفياتي وعــودة هــذا البلد
ً
الـهــام جــدا إلــى مــا كــان عليه ...دولــة رأسمالية
ي ـن ـخ ــره ــا الـ ـفـ ـس ــاد وت ـت ـح ـك ــم فـ ــي س ـيــاس ـت ـهــا
المجموعات والـقــوى المتحكمة في األوضــاع
االقتصادية.
والمهم هو أن الواضح أن الجنراالت الروس
ومعهم الفروف قد أرغموا بوتين على التخلي
عن قناعاته السابقة بالنسبة إلسقاط الطائرة

كاتب وسياسي أردني
الروسية وتبني رأي هؤالء القائل بأن مسؤولية
ً
هــذا الـحــادث الخطير جــدا تقع على نتنياهو
وعلى إسرائيل ،والمقصود هنا هو التصعيد
مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وه ــو تمتين تحالف
روسيا وإيران ونظام بشار األسد وعلى أساس
أن األمور تتجه بحكم عوامل كثيرة إلى الصدام
مع أميركا التي على رأسها دونالد ترامب ومعه
مجموعة "صـقــوريــة" تــرفــض الـسـمــاح للروس
بتثبيت أقــدامـهــم فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
االستراتيجية.
إن هـ ــذا ه ــو واق ـ ــع الـ ـح ــال ،وال ـم ـف ـت ــرض أن
المهتمين بكل هذه التطورات الخطيرة يأخذون
بــاع ـت ـبــارهــم م ـس ــارع ــة مــوس ـكــو ب ـعــد ك ــل هــذه
التطورات األخـيــرة الخطيرة إلــى تزويد نظام
بشار األسد بمنظومة صواريخ "إس ،"300خالل
َّ
أسبوعين ،والحقيقة أن الروس عندما يزودون
هــذا النظام بهذه الـصــواريــخ فإنهم يقصدون
وصولها إلى اإليرانيين ،وذلك األمر لم يرعب
اإلسرائيليين فقط ،بل أرعب معهم األميركيين
ً
أيضا ،الذين باتوا يعدون أنفسهم لصدام في
هذه المنطقة الشرق أوسطية مع روسيا يبدو
أنه أصبح البد منه.

وفيات
أشواق خالد الدعيج الصباح

ال ــرج ــال وال ـن ـســاء :الـمـسـيـلــة ،ديـ ــوان خــالــد وسـلـمــان الدعيج
الصباح

صديقة أحمد حسين دشتي

أرملة عبدالهادي محمد الخباز
ً
 73عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،النساء:
الرميثية ،حسينية دار الحسن ،ق ،1ش ،10م ،23ت،94441900 :
99974777 ،99115532

عائشة خليل ابراهيم بوحمرة

أرملة راشد عبدالله العباد
ً
 88عاما ،شيعت ،الرجال :الفيحاء ،ق ،1ش ،11م ،9ديوان راشد
العباد ،النساء :اليرموك ،ق ،4ش األول ،م ،37ت،55082675 :
99662639

محمد عبدالله بجاد الديحاني

ً
 50عاما ،يشيع بعد صالة عصر اليوم ،صباح السالم ،ق،7
ش ،2ج ،10م ،14ت99818481 ،55467467 :

ابريم جازي معتوق العازمي

ً
 92ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ص ـبــاح ال ـســالــم ،ق ،13ش ،2ج ،10م ،26ت:
99789478

إسماعيل فهد إسماعيل الفهد

ً
 78عــامــا ،يشيع التاسعة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،الــرجــال :ديــوان
الفهد ،السالم :ق ،2ش ،221م ،103النساء :مشرف ،ق ،5ش األول،
ج ،3م 2أ ،مقابل روضة عبدالعزيز الشاهين ،ت،55000575 :
99707601

سعد سلطان بخيت الدهام

ً
 55عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال والنساء:
الـخــالــديــة ،ق ،4ش ،40م .4ع ــزاء الــرجــال بــديــوان ال ــده ــام ،ت:
.24848343 ،67003797

مواعيد الصالة
الفجر

04:19

الشروق

05:38

الظهر

11:40

العصر

03:05

المغرب

05:40

العشاء

06:57

الطقس والبحر
العظمى

40

الصغرى

23

أعلى مد

ً
 00:40صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:37ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

ً
أدنى جزر  06:42صب ــاحـ ـ ــا
 07:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

