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األمير وولي العهد في استقبال بن سلمان أمس
عـبــر زي ــارة رسـمـيــة الـتـقــى خــالـهــا سـمــو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد وسمو ولــي العهد
ّ
الشيخ ن ــواف األحـمــد ،فــي قصر بـيــان ،حــل أمس
سـمــو ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سلمان
ً
ً
ضيفا عزيزا على الكويت ،ليخرج الطرفان بتأكيد
تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في
إطــار ما يجمع دول مجلس التعاون من عالقات
وطيدة.

وت ــأت ــي ه ــذه ال ــزي ــارة الـمــرتـقـبــة ال ـتــي حظيت،
منذ إعالنها ،باهتمام شعبي ورسمي الفت على
ً
مـسـتــوى ال ـكــويــت وال ـس ـعــوديــة ،تــأك ـيــدا لـحــرص
قيادتي البلدين الشقيقين على التشاور المستمر
بشأن مختلف القضايا والموضوعات المستجدة
على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وسبل تدعيم
التعاون في مختلف الميادين ،وفي إطار توطيد
ال ــرواب ــط الثنائية الـضــاربــة فــي أع ـمــاق الـتــاريــخ

ً
وال ـج ـغ ــراف ـي ــا ،وال ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـش ـتــركــة ح ــاض ــرا
ً
ومستقبال.
وعلى وقع األجواء الحميمة والترحيبية بضيف
ال ـكــويــت ال ـكــريــم ،شـهــد ال ـل ـقــاء ت ـب ــادل األح ــادي ــث
األخــويــة التي عكست عمق العالقات التاريخية
ال ـط ـي ـبــة وال ــراسـ ـخ ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن وال ـش ـع ـب ـيــن
الشقيقين ،وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم
المصالح المشتركة.

َ
إدانة وكيلي «التربية» في أزمة تكييف المدارس
األثري قدم استقالته والكندري لم تطلب إحالتها إلى التقاعد
●

فهد الرمضان

بعدما دانه تقرير لجنة التحقيق في
قضية تعطل أج ـهــزة تكييف ال ـمــدارس
وعــدم الجاهزية لبدء العام الدراسي
ّ ،2019/ 2018
قدم وكيل وزارة التربية
د.هيثم األثري استقالته إلى وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي،
ومن المقرر أن يرفعها الوزير إلى مجلس
الوزراء لبحثها اليوم في اجتماعه.

وأث ـ ـ ـبـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي ح ـص ـلــت
«الجريدة» على نسخة منه ،إخالل الوكيل
األثري ووكيلة الوزارة المساعدة للتعليم
الـ ـع ــام فــاط ـمــة ال ـك ـن ــدري بــواجـبــاتـهـمــا
الــوظـيـفـيــة ف ــي اإلش ـ ــراف عـلــى جــاهــزيــة
المدارس الحكومية ،وعدم تشكيل لجنة
االس ـت ـعــدادات المختصة بمتابعة تلك
التجهيزات ،إلى جانب عدم إبالغ الوزير
بوجود معوقات لبدء الدراسة وانتهاء
العقود وعدم تمديدها.

وذكـ ــر أن لـجـنــة الـتـحـقـيــق تــوصـلــت،
بعد استماعها ألقــوال المحالين إليها
وال ـش ـهــود واطــاع ـهــا عـلــى المستندات
ال ـخــاصــة بــالــواق ـعــة ،إل ــى أن األث ـ ــري لم
يتخذ قــرار تشكيل لجنة االسـتـعــدادات
للعام الدراسي ،كما هو معمول به منذ
 3س ـن ــوات ،واس ـت ـعــاض ع ــن ذل ــك بـفــرق
عمل في المناطق التعليمية -وفق أقوال
الوكيل نفسه -غير مختصة.
وأوضح أن ما ذكره األثري أن تشكيل

ً
لجنة االسـتـعــدادات من  16عـضــوا ،كما
ً
كان معموال به ،يخالف قــرارات الخدمة
الـمــدنـيــة ال ـتــي ت ـحــدد ع ــدد أع ـضــاء تلك
اللجنة بـعـشــرة ،م ــردود عليه بــأنــه كان
بإمكانه تشكيلها من  10أشخاص فقط.
إلى ذلك ،نفت مصادر تربوية تقديم
ً
الوكيلة ا لـكـنــدري استقالتها ،أو طلبا
إلحالتها إلى التقاعد.
03

ً
وتزامنا مع الزيارة ،صرح السفير السعودي
لدى البالد األمير سلطان آل سعود بأنها تأتي
لترسيخ العالقة المتميزة والخاصة بين قيادتي
البلدين والشعبين الشقيقين ،والسيما في مرحلة
دقـيـقــة وحــرجــة تـمــر بـهــا المنطقة ،بمواجهتها
ً
أطماعا وتدخالت وتهديدات خارجية.

07-06

متهم في «ضيافة الداخلية» يعترف
بشراء عقارات لـ«العميد» في البوسنة

الثانية

حصل على  250ألف دينار مقابل تسجيلها لمسؤوله
●

محمد الشرهان

ً
ت ــأك ـي ــدا ل ـمــا ن ـشــرتــه «الـ ـج ــري ــدة» ،ف ــي 26
سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،حـ ــول رصـ ــد األج ـه ــزة
ً
ً
األمنية متهما هاربا في قضية مصروفات
الضيافة ب ــوزارة الــداخـلـيــة ،ذك ــرت ال ــوزارة،
أمس ،أن قطاع األمن الجنائي تسلم المتهم
عبر «اإلنتربول» ،وهو عسكري برتبة وكيل
أول ض ــاب ــط ،ف ــي وق ــت كـشـفــت م ـص ــادر أنــه
اعترف ،خالل التحقيق األولي معه02 ،

ً
دمشق ترصد تغيرا في «مزاج» الجامعة العربية

اقتصاديات

«الوطني» يحصد  3جوائز
من «غلوبل فاينانس»
في االبتكار والرقمنة

«الهالل األحمر» توزع
مساعدات إغاثية على
األسر المحتاجة

دوليات

25

ً
طهران تبث فيديو قديما الحتكاك بحري مع واشنطن في «هرمز»
إفصاحات منقوصة في البورصة تتطلب
11
معلومات وبيانات أوضح

العقارات االستثمارية «سيكو» :بورصة
الكويت مرشحة
تتصدر الطلب
والعين على العمارات للتفوق وجذب
 12المستثمرين
الصغيرة

13

«بيان» :السوق األول كسب %1.56
و«الرئيسي» خسر  %3.30في سبتمبر

١٣

غ ــداة إلـقــائــه كلمة وفــد الحكومة الـســوريــة الموالية
لنظام الرئيس بشار األســد في الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم،
أم ـ ــس ،ع ــن «ت ـغ ـ ّـي ــر ف ــي م ـ ــزاج ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة نحو
ً
دم ـش ــق» ،م ــؤك ــدا أن ب ــاده تتطلع لـعــاقــات حسنة مع
الدول المجاورة.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة «روسيا اليوم» ،قال
ً
المعلم إن «مسؤولين عربا يتساءلون عن إعادة عضوية
ً
سورية في الجامعة» ،مشددا ،في الوقت نفسه ،على أنه
ال رابط بين الوجود األميركي والحضور اإليراني في
سورية ،وأنه ال مساومة على العالقة مع طهران.
وع ـلــى هــامــش اج ـت ـمــاعــات الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
المتحدة في نيويورك ،أمس األول ،تبادل المعلم التحية
مــع وزي ــر خارجية البحرين خــالــد آل خليفة ،وتحدثا
دقائق عقب مصافحة وابتسامات نادرة ،في لقاء عابر
هو األول من نوعه منذ بدء الحرب األهلية السورية في
 ،2011في وقت علقت مصادر بأن اللقاء يأتي في إطار
«تحركات عربية للعودة إلى الملف السوري».
ً
وأخـيــرا ،أجــرت دمشق وعمان مفاوضات حــول فتح
معبر نصيب الحدودي بينهما ،في حين تحاول سورية
عبر حلفائها اللبنانيين إحداث زيادة نسبية ونوعية
في تطبيع العالقات بين البلدين.
وفي وقت تتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران،
ً
بث اإلعــام اإليــرانــي الرسمي فيديو مسجال لتضييق
قــوات إيرانية بحرية على حاملة طائرات أميركية في
ُ
ً
مضيق هرمز قبل  ٣سنوات ،األمر الذي اعتبر تهديدا
ً
مبطنا لواشنطن.
٢٦

انتخابات كردستان تقود
«رئاسية» العراق إلى
المجهول

رياضة

٢٨
آل خليفة والمعلم خالل لقائهما العابر في نيويورك (إنترنت)

عبداهلل يقود الكويت
استعدادًا للفحيحيل

ةديرجلا
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استقباالت األمير

استقباالت ولي العهد

اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
بيان صباح امس سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد.
واسـتـقـبــل سـمــوه ايـضــا رئيس
مـجـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ثم
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وفــي مـجــال آخ ــر ،بعث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إ لــى رئيس
ج ـم ـهــوريــة ب ــوت ـس ــوان ــا الـصــديـقــة
مكغوتيسي أر ي ــك ماسيسي عبر
فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص تهانيه
بـمـنــاسـبــة الـعـيــد الــوط ـنــي لـبــاده
متمنيا له موفور الصحة والعافية
ول ـل ـب ـل ــد الـ ـص ــدي ــق دوام ال ـت ـق ــدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولــي العهد وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
صباح امس رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ثــم نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـلـ ـي ــة ال ـش ـي ــخ خــالــد
الجراح.
واستقبل سموه نائب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ان ــس
الصالح.

ً
األمير مستقبال صباح الخالد أمس

تأجيل لقاء الجبري بالمبادرين
الشباب إلى األحد المقبل
●

ناصر الخمري

أعلن مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم ،الناطق الرسمي
باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج تأجيل اللقاء
المفتوح ،الذي كان مقررا أمس مع وزير اإلعالم وزير الدولة
لـشــؤون الشباب محمد الجبري لمناقشة الالئحة الخاصة
بدعم الـمـبــادرات واالسـتـمــاع إلــى مــا يــريــده الشباب مــن هذه
الــائـحــة ،وذل ــك لــزيــارة ول ــي عـهــد الـسـعــوديــة األم ـيــر الملكي
محمد بن سلمان.
وقال العرفج ،في تصريح ،إنه تم تأجيل اللقاء إلى يوم األحد
 7أكتوبر الجاري ،وسيكون في المكتبة الوطنية الساعة ال ـ 6
ً
مساء ،موضحا أن التأجيل جاء بناء على طلب الوزير وحرصه
على مشاركة الشباب واالطالع على اقتراحاتهم بشكل مباشر.
وأكد أن الوزارة مستمرة في عملها ،وفي دعم جميع شرائح
الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي ل ـل ـم ـبــادرات ال ـتــي تـهــم الـمـجـتـمــع والـتــي
تعود بالمنفعة على العامة ،وخاصة أن الــوزارة تسير وفق
استراتيجية رسمها الشباب أنفسهم ،كما تحرص الوزارة على
كسر جميع الحواجز بين المسؤولين والشباب واالستماع لهم،
وتنفيذ اقتراحاتهم التي تطبق على أرض الواقع.

ً
ولي العهد مستقبال الجراح أمس

العفاسي :كاونتر خاص بالمحاكم الستكمال
انضمام القطاع الخاص لـ «اإلعالن اإللكتروني»

دشن المرحلة الثالثة من المنظومة وأكد دعم الكوادر الوطنية بالقضاء
قال وزير العدل وزير األوقاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة الــدك ـتــور
المستشار فهد العفاسي امس
ان «العدل» تدعم الكوادر الوطنية
وال ـ ـ ـ ــذي تـ ــم ت ـع ـي ـي ــن عـ ـ ــدد كـبـيــر
منها بــالــوزارة لمعاونة الجهاز
ا ل ـق ـضــا ئــي واداء م ـهــا مــه بشكل
كبير.
وأضاف العفاسي في تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن عـ ـق ــب تــدش ـي ـنــه
ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن اإلع ـ ــان
االلـكـتــرونــي لـ ــأوراق القضائية
أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـس ـعــى ال ـ ــى اح ــال
ال ـع ـنــاصــر الــوط ـن ـيــة وادراجـ ـه ــم
واشـ ــراك ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ـ ــدورات تــدري ـب ـيــة

ف ــي م ـع ـهــد ال ـك ــوي ــت ل ـل ــدراس ــات
ال ـق ـض ــائ ـي ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة حـتــى
يقوموا بأداء مهامهم على اكمل
وج ـ ــه م ـش ـي ــدا ب ـ ـ ــدور ال ـعــام ـل ـيــن
بـ ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل ع ـل ــى ج ـهــودهــم
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـع ــدال ــة
وتسهيل اجراءات التقاضي.
وحول التدشين ذكر العفاسي
أن الـمــرحـلــة الـثــالـثــة مــن االع ــان
االلـكـتــرونــي لـ ــاوراق القضائية
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـب ـ ـن ـ ــوك وال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
الخاصة وتم تخصيص كاونتر
خــاص فــي جميع محاكم البالد
للقطاع ا لـخــاص حتى تستكمل
بــاقــي الـشــركــات االنـضـمــام لهذه

ال ـم ـن ـظــومــة وال ـت ــيل ــم تستكمل
إجراءاتها باإلضافة الى الشركات
الجديدة التي يمكنها االنضمام
الى منظومة االعالن اإللكتروني.
وبـ ـي ــن أن ال ـم ــرح ـل ــة ال ــراب ـع ــة
واالخيرة ستكون لالفراد ومكاتب
ال ـم ـحــامــاة وف ــق ق ــان ــون رق ــم 26
لـسـنــة  2015وال ـخ ــاص بتعديل
بعض احـكــام قــانــون المرافعات
المدنية والتجارية.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال وكـ ـ ـي ـ ــل وزارة
ال ـعــدل عبداللطيف الـســريــع في
ك ـل ـمــة ال ـق ــاه ــا ب ـح ـفــل ال ـتــدش ـيــن
ان هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة سـتـنـضــم من
خــال ـهــا ك ـبــرى ش ــرك ــات الـقـطــاع

الخاص والبنوك لمظلة االعالن
اإلل ـك ـتــرونــي وت ــأت ــي حــرصــا من
الــوزارة وفق خطتها التشغيلية
واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى ت ـطــويــر
م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـعـ ـم ــل االلـ ـكـ ـت ــرون ــي
واالرت ـ ـقـ ــاء ب ـهــارغ ـب ــة م ـن ـهــا في
تـ ـق ــدي ــم الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
والمعامالت اإللكترونية المتميزة
لكافة المتعاملين معها.
وذك ـ ـ ــر أنم ـن ـظ ــوم ــة االعـ ـ ــان
اإللـكـتــرونــي لـ ــأوراق القضائية
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن الـ ــدعـ ــائـ ــم
الهامة في الخطة التي وضعتها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـيـ ـسـ ـي ــر
إج ـ ـ ــراءات ال ـت ـقــاضــي واخ ـت ـصــار

الــوقــت والـجـهــد والتكليف على
المتقاضين و ه ــو مــا يسهم في
سرعة الفصل في الدعاوى وعدم
اطــالــة أمــد التقاضي كما يعتبر
ت ـ ـطـ ــورا ن ــوعـ ـي ــا ون ـ ـمـ ــوذجـ ــا فــي
التنسيق والعمل المشترك سواء
م ــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة أو مع
مؤسسات القطاع الخاص.

«الهالل األحمر» توزع مساعدات إغاثية على األسر المحتاجة
سفير جنوب إفريقيا يشيد بالجهود اإلنسانية للجمعية
●

عادل سامي

أعلنت جمعية الهالل األحمر
ب ــدء حـمـلــة تــوزيــع الـمـســاعــدات
الغذائية واألجهزة والكهربائية
والمالبس على األسر المتعففة
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت والـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة فــي
كشوفات الجمعية.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الجمعية أنور الحساوي،
فــي كلمة خــال الحملة ،صباح
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور س ـ ـ ـفـ ـ ــراء كــل
مــن ج ـنــوب إفــريـقـيــا وليسوتو
وب ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــا وت ـ ـ ـنـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــا
وزي ـم ـبــابــوي وم ـ ــاوي ،إن دعــم
األسر المحتاجة يحظى بأهمية
كبيرة بالنسبة إلدارة الجمعية
ألن ــه إحـ ــدى ث ـمــار ال ـت ـع ــاون مع
شركائها في العمل الخيري ومن

مشاريع وبرامج العمل اإلنساني
التي تقدم للمحتاجين.
وأشــار إلــى مشاركة عــدد من
السفراء في توزيع المساعدات
ً
ع ـلــى األس ـ ــر ال ـم ـح ـتــاجــة ،الف ـتــا
إل ــى أن مـشــاركــة ع ــدد كبير من
مـســؤولــي ومــوظـفــي الـسـفــارات
يأتي بمناسبة األسبوع القومي
لـ ـل ــدول األع ـ ـضـ ــاء ف ــي االتـ ـح ــاد
اإلفريقي الذي بدأ فعالياته في
 28سبتمبر الماضي وحتى 4
أكتوبر الـجــاري ،وتـقــرر إقامته
ف ــي ال ـكــويــت ،إل ــى جــانــب الـيــوم
الدولى لنيلسون مانديال الذي
ي ـح ـت ـفــل بـ ــه كـ ــل ع ـ ــام فـ ــي شـهــر
يوليو.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاوي ح ـ ــرص
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــد جـ ـس ــور
ال ـت ـعــاون وال ـش ــراك ــة اإلنـســانـيــة

والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــة ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا وب ـ ـيـ ــن
ال ـم ـح ـس ـن ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ــدع ـم ــون
جـ ـه ــوده ــا اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة لـتـصــل
ت ـب ــرع ــات ـه ــم إلـ ـ ــى ال ـم ـح ـتــاج ـيــن
وشرائح أخرى في المجتمع.
وأثنى على مجتمع الكويت،
الـ ــذي ي ـم ـتــاز بـحـبــه لـلـخـيــر في
مـ ـس ــاع ــدة األسـ ـ ـ ــرة ال ـم ـح ـتــاجــة
ً
وال ـم ـت ـع ـف ـف ـيــن ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
مـشــار يــع الجمعية تنفذ ضمن
ً
خ ـطــة مـنـظـمــة خ ـصــوصــا الـتــي
قامت بها الجمعية خالل شهر
رمضان والفترة التي أعقبتها،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أن عـ ـط ــاء الـ ـك ــوي ــت لــن
يتوقف عن مساعدة المحتاجين
سواء داخل الكويت أو خارجها.
من جانبه ،أشاد سفير جنوب
إفريقيا لــدى الكويت موزليسا
بونا بالجهود اإلنسانية التي

تقوم بها جمعية الهالل األحمر
فــي إغــاثــة المنكوبين عـلــى كل
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،الس ـي ـم ــا األسـ ــر
المحتاجة في الكويت.
وأشاد بونا بمشاركة أعضاء
السلك الدبلوماسي من إفريقيا
ف ــي ت ــوزي ــع ال ـم ـس ــاع ــدات على
األســر المحتاجة في الكويت،
ً
مشيرا إلــى أن هــذه المشاركة
ت ـ ــأت ـ ــي بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
ال ـق ــوم ــي لـ ـل ــدول األعـ ـض ــاء في
االت ـح ــاد اإلفــري ـقــي واالحـتـفــال
بـ ــال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـن ـي ـل ـســون
م ــان ــدي ــا ،وي ـج ــب إبـ ـ ــراز دوره
االنساني وإسهامه في السالم
والحرية.
وأع ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــره ل ـ ــدور
الجمعية في مساندة الشعوب
الـ ـت ــي ت ـت ـع ــرض إلـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــوارث

جانب من توزيع المساعدات
الطبيعية والحد من معاناتهم
ً
اإلنسانية ،مشيدا بالتعاون مع
الجمعية في نشر ثقافة العمل
التطوعي.

وأك ـ ـ ــد أن الـ ـك ــوي ــت ج ـس ــدت
ً
ً
ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذجـ ـ ــا مـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزا ل ـل ـع ـم ــل
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ،إذ لــم
تـتــوان فــي تلبية ن ــداء الــواجــب

اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،وب ـ ـ ـ ـ ــدا ذل ـ ـ ـ ــك ف ــي
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات الـ ـسـ ـخـ ـي ــة ال ـت ــي
قــدم ـت ـهــا ل ـل ـش ـعــوب ك ــاف ــة ومــن
ضمنها الشعوب في إفريقيا.

سفارتنا باليابان
تحذر المواطنين
من إعصار «ترامي»
دع ـ ــت س ـ ـفـ ــارة الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
ال ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـم ــواط ـن ـي ــن
المقيمين والــزائــريــن إلــى توخي
ال ـح ـي ـط ــة وال ـ ـحـ ــذر مـ ــن إع ـص ــار
«تـ ــرامـ ــي» ال ـ ــذي اجـ ـت ــاح مـنــاطــق
شاسعة جـنــوب الـيــابــان ويتجه
ـرورا بالعاصمة
نحو الشمال م ـ ً
ط ــوكـ ـي ــو .ودعـ ـ ــت الـ ـسـ ـف ــارة فــي
بـيــان تلقته «ك ــون ــا» المواطنين
الكويتيين الموجودين في اليابان
إ ل ــى التقيد بتعليمات السالمة
الصادرة عن السلطات اليابانية
المحلية في حال ارتفاع مستوى
ال ـت ـح ــذي ــر وض ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ــواص ــل
معها لطلب المساعدة أو في حال
حدوث طارئ .وتتوقع السلطات
اليابانية ارتفاع مستوى التحذير
وح ـ ـ ـ ــدوث ريـ ـ ــاح ق ــوي ــة وزيـ ـ ــادة
مخاطر األمطار الغزيرة.

«المواصالت» :إعادة
توزيع العمل بين
الوكالء المساعدين
أصـ ـ ــدرت وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـ ـشـ ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان وزيـ ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـخــدمــات
د .ج ـن ــان ب ــوش ـه ــري قـ ــرارا
وزاريا يقضي بإعادة توزيع
الـعـمــل بـيــن وك ــاء الـ ــوزارة
المساعدين.
وقال مدير إدارة العالقات
العامة د .أحمد الحسيني،
إن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ن ـ ــص عـ ـل ــى أن
ت ـت ــول ــى ب ـث ـي ـنــة الـسـبـيـعــي
م ـســؤول ـيــة ق ـط ــاع خــدمــات
المشتركين ،بينما يتولى
م ـ ـن ـ ـص ـ ــور ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدر ق ـ ـطـ ــاع
الشؤون االداري ــة والمالية،
كما أسندت مسؤولية قطاع
الـنـقــل إل ــى ع ــادل الــدشـتــي،
واح ـ ـت ـ ـفـ ــظ راش ـ ـ ـ ــد االذي ـ ـنـ ــة
بمسؤولية قطاع االتصاالت
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة،
إضافة إلى احتفاظ عبدالله
العازمي بمسؤولية قطاع
البريد.

سفارة الكويت في مصر تنظم ندوة
عن القانون الدولي للدبلوماسيين الجدد
نظمت سفارة الكويت لدى مصر ،أمس،
نــدوة عــن الـقــانــون الــدولــي ألقاها رئيس
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـم ـصــريــة ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي،
د .م ـف ـيــد شـ ـه ــاب ،وذل ـ ــك ض ـمــن بــرنــامــج
زي ــارة خريجي الدفعة السادسة لمعهد
«سـعــود الناصر» الدبلوماسي الكويتي
الى القاهرة.
وأكـ ــد ش ـه ــاب ،ف ــي تـصــريــح لـ ـ «ك ــون ــا»،
الدور «المهم والمتميز» لسمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد في سبيل لم شمل
األمة العربية ،معتبرا أن «الكويت نموذج
تعتز به البالد العربية».
وش ــدد ش ـهــاب ،ال ــذي تــولــى ع ــددا من
الحقائب الــوزاريــة بمصر ،خــال الندوة
ال ـت ــي أق ـي ـمــت بـمـقــر ال ـس ـف ــارة الـكــويـتـيــة
ب ــال ـق ــاه ــرة ع ـلــى أه ـم ـيــة الـ ـ ــدور ال ـم ـنــوط
بالدبلوماسيين الجدد الذين «سينالون
ش ــرف تـمـثـيــل بـلــدهــم ف ــي مـخـتـلــف دول

العالم والمنظمات الدولية» والمسؤولية
الكبيرة على عاتقهم لتمثيل دولة الكويت
بقيمها وتاريخها.
وأشــار الــى قــوة العالقات الكويتية –
المصرية التاريخية ،مستذكرا ما قامت
بــه الــدبـلــومــاسـيــة الكويتية إب ــان الـغــزو
العراقي للبالد ،والــدور الذي أداه سفير
الكويت لدى واشنطن آنذاك الشيخ سعود
الناصر لنصرة الحق الكويتي.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد سـفـيــر ال ـكــويــت لــدى
مصر ،محمد الذويخ ،في تصريح مماثل
ل ـ «ك ــون ــا» ،أهـمـيــة دور خــريـجــي المعهد
الــدب ـلــومــاســي ال ـكــوي ـتــي ف ــي «رف ـ ــع اســم
بلدهم عاليا وخــدمــة أبـنــاء وطنهم في
الخارج».
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن تـ ـمـ ـنـ ـي ــات ــه ب ــال ـت ــوف ـي ــق
للخريجين والنجاح في مجاالت عملهم
«السـيـمــا أن وزارة الـخــارجـيــة والمعهد

متهم في «ضيافة الداخلية» يعترف...
بشرائه عـقــارات فــي البوسنة بناء على تعليمات مـســؤولــه ،العميد
الموقوف ،الذي كان يرسل إليه األموال بين فترة وأخرى ،مقابل 250
ألف دينار قدمها له العميد.
وأوضحت المصادر أن العسكري ،الذي أوكلت إليه مهمة غسل
أراض زراعية ،وعقارات
أموال مسروقة من بند الضيافة عبر شراء
ٍ
وفلل سكنية في البوسنة ،أقر بأنه سجل جميع تلك العقارات في
البوسنة ودول أوروبية أخرى باسمه واسم زوجته على أن ينقلها
ً
الحـقــا إلــى اســم العميد المتهم ،وذك ــر أن األخـيــر أرسـلــه فــي أكثر

يوفران لهم كل االحتياجات لالستفادة
من عملهم في السلك الدبلوماسي».
وأوض ـ ــح أن ال ـس ـف ــارة نـظـمــت بــرنــامـجــا
حافال لهؤالء الشباب لالطالع على أعمال
الـ ـسـ ـف ــارة وال ـم ـك ــات ــب ال ـم ـل ـح ـقــة بـ ـه ــا ،ال ــى
جانب تنظيم ندوة للدكتور شهاب «إحدى
قامات القانون الدولي في جمهورية مصر
العربية».
ي ـ ــذك ـ ــر أن ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة خ ــري ـج ــي
الدفعة السادسة لمعهد «سـعــود الناصر»
الــدب ـلــومــاســي يـسـتـمــر ع ــدة أي ـ ــام ،ويـشـمــل
زيـ ـ ــارات ال ــى م ـقــر مـنـظـمــة ال ـع ـمــل الـعــربـيــة
ومقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية
والـمـنــدوبـيــة الــدائ ـمــة لــدولــة ال ـكــويــت لــدى
الـجــامـعــة ،وزي ـ ــارة لـمـقــر مـعـهــد ال ــدراس ــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـتــابــع لـ ـ ــوزارة الـخــارجـيــة
المصرية ،إضافة الى زيارة مقر مركز األهرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية.

من مناسبة إلــى عــدة فنادق لتسلم مبالغ نقدية ،ولــم يكن يعرف
مصدرها.
وأشارت إلى أن العسكري المتهم سيحال إلى النيابة العامة صباح
اليوم الستكمال التحقيق معه.
ّ
وكانت «الداخلية» أفادت ،أمس ،بأنها كثفت جهودها واتصاالتها
ً
ً
بنظيرتها في الدولة التي كان العسكري المتهم موجودا فيها سابقا،
مما أسفر عن إيفاد فريق من قطاع األمن الجنائي لتسلمه وإعادته إلى
البالد للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه ،مؤكدة مضيها في رصد أي
ً
تجاوزات مالية وإدارية أو شبهات ٍّ
تعد على المال العام؛ ترسيخا لمبدأ
ً
الشفافية ،وتنفيذا لتوجيهات التصدي بكل حزم لتلك الممارسات.
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تحقيق «تكييف التربية» دان األثري والكندري
وكيل الوزارة قدم استقالته ...والعازمي يرفعها اليوم إلى مجلس الوزراء
فهد الرمضان

قدم وكيل وزارة التربية
د .هيثم األثري استقالته إلى
وزير التربية د .حامد العازمي،
على خلفية إدانته من لجنة
التحقيق التي شكلت لبحث
أسباب أعطال التكييف في
المدارس.

التقرير أثبت
إخاللهما بواجباتهما
الوظيفية في
اإلشراف على جاهزية
المدارس الحكومية

عدم تشكيل لجنة
االستعدادات وعدم
تمديد عقود الصيانة
المنتهية من أسباب
اإلدانة

في وقت دانت لجنة التحقيق
الـ ـت ــي ش ـك ـل ـهــا وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
وزيــر التعليم العالي ،د .حامد
العازمي ،وكيل الوزارة د .هيثم
األث ـ ـ ــري وال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـســاعــدة
للتعليم العام فاطمة الكندري
إلخ ـ ــالـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا بـ ــواج ـ ـبـ ــات ـ ـه ـ ـمـ ــا
الوظيفية في اإلشراف والتأكد
مـ ــن م ـ ــدى ج ــاه ــزي ــة ال ـ ـمـ ــدارس
الحكومية وتعطل الدراسة مع
بدء العام الدراسي ،2019/2018
تقدم الوكيل األثري باستقالته
أمس إلى الوزير العازمي ،الذي
سيرفعها إلــى مجلس ال ــوزراء
صباح اليوم.
وقالت اللجنة ،في تقريرها
ال ــذي حصلت «ال ـجــريــدة» على
نسخة منه ،إنها توصلت إلى
ثـبــوت ع ــدم جــاهــزيــة ال ـمــدارس
الحكومية لبدء العام الدراسي
الجديد فيما يتعلق بصالحية
أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ـك ـي ـي ــف ،مـ ـم ــا أدى
إل ـ ـ ــى ت ـع ـط ـي ــل سـ ـي ــر ال ـ ــدراس ـ ــة
وتوقفها ،مرجعة األسباب إلى
ع ـ ــدم ت ـش ـك ـيــل لـ ـج ــان لـمـتــابـعــة
االس ـت ـعــدادات للعام الــدراســي،
وعــدم وجــود اإلش ــراف اإلداري
المختص بجاهزية الـمــدارس،
وانـتـهــاء عـقــود الصيانة قبيل
م ــوع ــد بـ ــدء الـ ــدراسـ ــة وت ـهــالــك
أجهزة التكييف.
وأض ـ ــاف ـ ــت :ث ـب ــت ل ـل ـج ـنــة أن
«التربية» ،ممثلة بوكيل الوزارة،
أنه لم يتخذ قرارا بتشكيل لجنة
خ ــاص ــة ل ــاسـ ـتـ ـع ــدادات لـلـعــام
ال ــدراس ــي ،كـمــا هــو مـعـمــول به
منذ  3سنوات ،حيث أكد أهمية
هـ ــذه ال ـل ـج ـنــة ال ــوك ـي ــل اإلداري
وم ــدي ــر مـنـطـقــة م ـب ــارك الكبير
عـنــد س ـمــاع أقــوال ـه ـمــا ،وحـيــث
اسـتـعــاض بـهــا ب ـفــرق عـمــل في
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،وه ــو
األمــر الثابت من أقــوال الوكيل

حامد العازمي

األث ـ ـ ـ ـ ــري ،حـ ـي ــث تـ ـ ــرى ال ـل ـج ـنــة
عـ ــدم اخ ـت ـص ــاص فـ ــرق ال ـع ـمــل،
م ـب ـي ـنــة أن ـ ــه ال ي ـغ ـيــر م ــا ذك ــره
األث ـ ـ ــري م ــن أن ت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
االس ـت ـع ــدادات يـخــالــف ق ــرارات
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة ال ـتــي حــددت
الـ ـع ــدد بـ ـ ــ 10أشـ ـخ ــاص ول ـيــس
 16شخصا ،حيث إن هذا األمر
مــردود عليه بتشكيلها من 10
أشخاص فقط.

خطة االستعدادات
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ال ــوك ـي ــل
األث ـ ـ ـ ــري اجـ ـتـ ـم ــع م ـ ــع الـ ــوكـ ــاء
الـمـســاعــديــن فــي  28أغسطس،
وه ــو ت ــاري ــخ ب ــدء دوام الهيئة
التعليمية لدراسة تشكيل فرق
الـ ـعـ ـم ــل ،وقـ ـ ــرر ت ـش ـك ـيــل ال ـف ــرق
بذات التاريخ ،ثم أرسل الكتاب
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  2سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ،وهـ ــو
تــاريــخ بــدء دراس ــة الـطــاب إلى
الوكيل المساعد للتعليم العام
بـمــوافـقـتــه عـلــى تشكيل الـفــرق
بـتــار يــخ  10سبتمبر (أي بعد
دوام الطلبة بثمانية أيام) ،الفتة
إلــى أنــه ثبت وجــود مخاطبات
م ــن ج ـم ـيــع م ــدي ــري ال ـم ـنــاطــق

التعليمية إ ل ــى ا لــو ك ـيــل تحثه
على اتـخــاذ اإلج ــراء ات الالزمة
بشأن عقود التكييف ،حيث أقر
الوكيل األثري في التحقيق أنه
ّ
فــضــل طــرح مناقصات جديدة
للتكييف دون أن يمدد العقود
المنتهية.
وأك ـ ـ ــدت ال ـل ـج ـنــة م ـســؤول ـيــة
الــوكـيـلــة ال ـك ـنــدري عــن متابعة
إدارات ال ـم ـن ـش ــآت الـهـنــدسـيــة
بالمناطق التابعة لها إداري ــا،
مشيرة إلى أن جاهزية المدارس
ال تـكــون بــالــزيــارات الميدانية
ال ـتــي غــالـبــا مــا ت ـكــون إعــامـيــة
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى وال ب ـتــرؤس
االجـتـمــاعــات ،وإنـمــا بالوقوف
على مكامن الخلل.
وأضافت :أن الوكيلة الكندري
زعمت في التحقيق أن ترؤسها
لـمـجـلــس م ــدي ــري ال ـع ـم ــوم هو
بـمـنــزلــة لـجـنــة لــاس ـت ـعــدادات،
حيث ترى اللجنة أن االجتماع
يـشـمــل الـعــديــد مــن الـمــواضـيــع
واالخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات ،إال أنـ ـ ــه ال
ي ـع ـت ـب ــر مـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـف ـن ـيــة
لجنة لالستعدادات ،الفتة إلى
أن محاضر االجتماعات ليس
فيها تواقيع حضور ،كما ثبت
أن م ـح ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ـ 24
ورد به اختالف تاريخ محضر
االجتماع في  2يوليو عن تاريخ
ص ــدور الـكـتــاب فــي  14يونيو،
وهــو تاريخ سابق أصــا لعقد
االجتماع ،مشيرة إلى النتيجة
النهائية للتقرير أ ش ــارت إ لــى
أن هذه األسباب كافية إلثبات
مسؤوليتها عــن عــدم جاهزية
الـ ـم ــدارس ال ـح ـكــوم ـيــة ،إضــافــة
إل ــى وجـ ــود عـنـصــر مـســؤولـيــة
م ـش ـت ــرك ،ح ـي ــث ل ــم ي ـت ــم إب ــاغ
الوزير بوجود أي معوقات ،ولم
يتم إبالغه بعدم تشكيل لجنة
االستعدادات.

٤
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«الصحة» :مستشفى جابر يفتح أبوابه خالل أسابيع

سلة أخبار
«الطيران المدني» تشارك
في اجتماع السالمة الجوية

د .باسل الصباح افتتح مبنى إدارة التراخيص الصحية وأكد أهميته في تسريع العمل
عادل سامي

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
الصباح أن مستشفى جابر سيفتح
أبــوابــه للمراجعين خــال أسابيع
ً
قليلة ،مضيفا أن ــه سـتـكــون هناك
ً
آل ـي ــة الف ـت ـتــاحــه ت ــدري ـج ـي ــا ،حيث
سيغطي في الوقت الحالي منطقة
جنوب السرة لتخفيف الضغط على
مستشفى مبارك الكبير.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال د .ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــل الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح
لـلـصـحــافـيـيــن ،ص ـبــاح أم ــس ،على
هـ ــامـ ــش افـ ـتـ ـت ــاح ــه مـ ـبـ ـن ــى إدارة
الـتــراخـيــص الصحية الـجــديــد في
منطقة الصباح الطبية ،إن افتتاح
وت ـج ـه ـيــز وت ـش ـغ ـيــل ال ـم ـب ـنــى يعد
ً
إنجازا يحسب لعدد من القطاعات

ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،خـ ـص ــوص ــا إدارة
ً
ال ـتــراخ ـيــص ال ـص ـح ـيــة ،الف ـت ــا إلــى
أنــه سيسهل الكثير على أصحاب
ال ـم ـه ـنــة ف ــي إصـ ـ ـ ــدار ال ـتــراخ ـيــص
بطريقة سلسة وسريعة.
وأضاف أن افتتاح المبنى تخلله
عــرض النظام اإللكتروني الجديد
للتقديم عـلــى طـلـبــات التراخيص
ً
الطبية ،مؤكدا أن البرنامج سيوفر
الوقت والسرعة في تقديم الحصول
ع ـلــى ال ـتــرخ ـيــص ال ـص ـحــي ،وه ــذه
ب ــداي ــة الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي تـتـخــذهــا
إدارة التراخيص الصحية لتسهيل
الخدمة في القطاع الصحي الخاص.
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـص ـحــي

العسعوسي :إقبال على برنامج إعادة تأهيل القلب
احتفل مستشفى األمراض الصدرية أمس باليوم العالمي للقلب،
ونظم معرضا تثقيفيا وتوعويا وحلقة نقاشية حــول األخطاء
أمراض القلب ،أدارها كل
والمفاهيم الشائعة للعالج والوقاية من ّ
من استشاري جراحة القلب د .محمد البنا واستشاري أمــراض
القلب د .ضــرار الخضير ،إضــافــة إلــى إطــاق فيديو تعريفي عن
برنامج إعادة تأهيل مرضى القلب.
وقــالــت مــديــرة المستشفى د .ريــم العسعوسي إن المستشفى
ً
يسعى دائما لدعم البرامج التوعوية والتثقيفية ،وجعل هذا الهدف
من ضمن األهداف االستراتيجية له.
وأضافت أنه تمت مالحظة انتشار مفاهيم ومعلومات خاطئة في
المجتمع وفي وسائل التواصل االجتماعي عن عالج مرضى القلب
لذلك تم اختيار هدف التركيز على تصحيح المفاهيم الخاطئة
عن أمراض القلب.
ريم العسعوسي

فــي الـبــاد يحتاج إلــى سـنــوات من
العمل لتغييره لتكون هناك شراكة
ً
واضحة مع القطاع الخاص ،مشيرا
ً
ً
إلى أن هناك تصورا جديدا للنظام
الصحي في البالد قيد الدارسة في
مجلس وكــاء ال ــوزارة وسيتم عن
قريب وضع آلية واضحة وشفافة له.

إبداع وتميز
وق ــال وزي ــر الـصـحــة ف ــي كلمته
بافتتاح المبنى الـجــديــد ،إن نمو
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي ال ـخ ــاص وضــخ
وزيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــارات ب ــه ،تعتبر
ق ـي ـم ــة م ـض ــاف ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ـص ـحــي
بالبالد ،كما أنها تعزز من قدراته
ً
المختلفة للمضي قدما لألمام نحو
تحقيق األهداف والغايات التنموية
المتعلقة بالصحة.
وأوضــح أن تشجيع االستثمار
بالقطاع الصحي الخاص من خالل
وضــع وتـحــديــث وسـهــولــة تطبيق
القوانين واإلج ــراءات ،من شأنه أن
يدفع عجلة النمو بالقطاع الخاص
ويـ ـع ــزز قـ ـ ـ ــدرات الـ ـنـ ـظ ــام الـصـحــي
الوطني.
وتمنى الصباح أن يكون االفتتاح
ً
م ـن ـط ـل ـق ــا ل ـف ـك ــر ج ــدي ــد لـتـشـجـيــع
االس ـت ـث ـمــار ،ولـتـطــويــر اإلج ـ ــراءات
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع
ً
الـصـحــي الــوطـنــي ال ـخــاص ،فضال
عن االستفادة من التقنيات الحديثة
ب ـن ـظــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات واالت ـ ـصـ ــاالت
لتطوير سياسات العمل بــاإلدارة،
ومتابعة ج ــودة الــرعــايــة الصحية

باسل الصباح ومسؤولو «الصحة» خالل افتتاح مبنى التراخيص
وضمان االمتثال بسالمة وحقوق
المرضى بالقطاع الخاص.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ق ـ ــال ـ ــت ال ــوكـ ـيـ ـل ــة
الـمـســاعــد لـقـطــاع ال ـش ــؤون األهـلــي
د .فاطمة النجار إن افتتاح المبنى
الجديد إلدارة التراخيص الصحية
ال ــذى سـيـخــدم شــريـحــة كـبـيــرة من
ال ـم ــراج ـع ـي ــن س ـيــرت ـقــي بــال ـخــدمــة
ال ـص ـح ـي ــة ،الس ـي ـم ــا أن االف ـت ـت ــاح
يـ ـت ــزام ــن مـ ــع ت ــدشـ ـي ــن ال ـب ــرن ــام ــج
اإللكتروني إلصدار التراخيص.
وأشــارت إلى أن المبنى الجديد
يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  60غ ــرف ــة
تـشـمــل مـكــاتــب للموظفين وغــرف
لــاجـتـمــاعــات وال ـم ـقــابــات وقـســم
خ ـ ـ ــاص ل ـل ـت ـس ـج ـيــل اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
لمساعدة مــراجـعــي اإلدارة الجدد

وت ـع ــري ـف ـه ــم ب ـط ــري ـق ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام
التسجيل اإللكتروني.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ت ـ ـ ــرأس وزيـ ــر
ال ـص ـح ــة ال ـش ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور بــاســل
الـصـبــاح اجـتـمــاع مجلس الــوكــاء
أم ــس ،لمناقشة م ـشــروع ميزانية
وزارة الصحة للعام المالي 2019-
 ،2020الــذي يتم إع ــداده حاليا من
قطاعات الوزارة المختلفة.
وأكـ ــد ال ــوزي ــر ض ـ ــرورة االل ـت ــزام
بعدة إجــراءات منها االلتزام بقرار
مجلس الوزراء بشأن ترشيد انفاق
ال ـم ـصــروفــات وت ـعــزيــز اإلي ـ ـ ــرادات،
ومـ ـع ــالـ ـج ــة مـ ــاح ـ ـظـ ــات ال ـج ـه ــات
الــرقــاب ـيــة ال ـتــي ت ــم رص ــده ــا خــال
تـنـفـيــذ ال ـم ـيــزان ـيــة بــال ـعــام الـمــالــي
الفائت ،خصوصا مالحظات ديوان

ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،وجـ ـه ــاز ال ـمــراق ـب ـيــن
الماليين.
وش ـ ــدد ال ــوزي ــر ع ـلــى مـحــاسـبــة
المتسبب في أي تجاوز أو شبهة
تعد على المال العام ،الفتا الى أنه
ف ــي ح ــال ــة رص ــد أي شـبـهــة سيتم
إحالتها إلى النيابة العامة ،حسب
تــوج ـي ـهــات س ـمــو رئ ـي ــس مجلس
الوزراء.
وأكــد ضــرورة االلتزام بتعاميم
وزارة المالية وتعليمات الجهات
الــرقــاب ـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــإج ــراءات
الصرف من بنود الميزانية ،واعتماد
س ـ ـن ـ ــدات واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـص ــرف
ح ـتــى ي ـك ــون الـ ـص ــرف ف ــي األوجـ ــه
المخصصة لكل بند.

«الكهرباء» تقطع التيار عن  10بيوت عزاب في العمرية
دشتي :خالفت قوانين البلدية في «الخاص» رغم إنذار أصحابها
●

«خيطان» هدف
الحملة القادم
ومستمرون
بالمحافظات كافة

سيد القصاص

شنت الضبطية القضائية في
وزارة الكهرباء والماء ،صباح أمس،
حملة على سكن العزاب في منطقة
ال ـع ـم ــري ــة ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـف ــروان ـي ــة،
وقطعت التيار عن  10بيوت خالفت
ق ــوان ـي ــن ال ـب ـلــديــة ال ـخ ــاص ــة بـعــدم
السماح بسكن الـعــزاب في السكن
الخاص.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـض ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،عـ ــدنـ ــان دش ـ ـتـ ــي ،فــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ع ـل ــى هــامــش
الـجــولــة :تـتـعــاون وزارة الكهرباء
والـ ـ ـم ـ ــاء مـ ــع بـ ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
القضاء على ظاهرة "سكن العزاب
ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص" م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـل ـقــي
ال ـبــاغــات الـمـخـتـلـفــة للمواطنين
حــول انتشار تلك الـظــاهــرة ،ويتم
التنسيق مع الضبطية القضائية

ً
«األبحاث» ينجز مشروعا للتقييم
البيئي في «أم النمل»
أنـجــز مــركــز أبـحــاث البيئة والـعـلــوم الحياتية التابع لمعهد الكويت
لألبحاث العلمية دراسة عن "التقييم البيئي للتنوع الحيوي في جزيرة أم
النمل" ،بالتعاون مع جمعية حماية البيئة ،وتمويل من مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،بهدف حفظ وصيانة التنوع الفطري للجزيرة مع إتاحة
المجال للعامة الستعمال الجزيرة بما يتناسب مع استدامتها.
وقالت رئيسة المشروع د .مطره المطيري ،في تصريح ،إنه تم اختيار
ً
جزيرة أم النمل موقعا للدراسة لما تتميز به من غطاء نباتي وحيواني
فطري متميز وإرث تاريخي ،كما أن موقعها قريب من مدينة الكويت ومن
الساحل مما يسمح بوجود نشاط بشري مكثف ،الذي بدوره ينذر بخطر
تدمير الغطاء النباتي وفقدان العديد من األنــواع الحيوانية الموجودة
بالجزيرة ،كما أن قربها من مشروع جسر الشيخ جابر يزيد من احتمالية
تعرض الجزيرة للضرر.
وأش ــارت إلــى أن الــدراســة انقسمت إلــى جزأين األول يتعلق بالتقييم
البيئي للتنوع الحيوي في جزيرة أم النمل ،والثاني يتعلق بوضع خطة
إلعادة تأهيل البيئة الصحراوية للجزيرة.

فــي "الـكـهــربــاء" ،ومــن ثــم يتم قطع
الـتـيــار عــن تلك الـبـيــوت المخالفة
للقانون.
وأض ــاف أن حـمــات الضبطية
الـقـضــائـيــة مـسـتـمــرة ع ـلــى جميع
محافظات الكويت بالتنسيق مع
بلدية الكويت للقضاء على انتشار
سكن الـعــزاب فــي السكن الخاص،
الفتا إلى أنه قبل قطع التيار يتم
اتباع بعض اإلجــراء ات القانونية
من البلدية؛ ومنها إنــذار صاحب
البيت بإخالئه من سكن العزاب.

تنسيق مشترك
ولفت إلى أنه يتم التنسيق بين
البلدية ووزارة الداخلية حول تلك
المخالفات ،ومن ثم يتم إرسال كتب
إلــى وكيل وزارة الكهرباء والماء،
المهندس محمد بوشهري ،لقيام

وزارة ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء بــدورهــا
ب ـق ـط ــع الـ ـتـ ـي ــار عـ ــن ت ـل ــك ال ـب ـي ــوت
المخالفة.
وأش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ال ي ـتــم إعـ ــادة
التيار مرة أخرى إلى تلك البيوت
ال ـت ــي ق ـطــع ع ـن ـهــا ال ـت ـي ــار ،إال مــن
خالل كتاب رسمي من البلدية إلى
وزارة الكهرباء يشار بــه إلــى رفع
المخالفة ،ومن ثم يتم إعادة التيار
الكهربائي إلى البيت.
وقال دشتي :خالل عملية القطع
يتم أخذ القراءات المختلفة لعداد
الكهرباء والـمــاء ،وإص ــدار فواتير
لـلـبـيــت ال ـم ـخــالــف ،مـشـيــرا إل ــى أن
ال ـ  10بيوت التي تــم القطع عنها
وصـ ــل إلـ ــى "الـ ـكـ ـه ــرب ــاء" ك ـت ــب مــن
الـبـلــديــة طـلـبــت فـيـهــا قـطــع الـتـيــار
عن تلك البيوت المخالفة للقانون.
وأوض ـ ـ ــح أن ف ــري ــق الـضـبـطـيــة
القضائية يأخذ القراءات المختلفة

ل ـع ــداد ال ـم ـيــاه وال ـك ـهــربــاء ،وعـقــب
إعادة التيار يتم كذلك أخذ القراءات
للتأكد من عــدم التالعب أو إعــادة
التيار بالمخالفة أثناء فترة القطع.

حملة في خيطان
وأش ــار إلــى أن الحملة القادمة
سـتـكــون فــي خـيـطــان ،ونـنـتـظــر أن
تصلنا كـتــب ا لـبـلــد يــة بخصوص
ب ـيــوت ال ـع ــزاب ف ــي تـلــك الـمـنـطـقــة،
ومن ثم نتخذ اإلجــراء ات المتبعة
في قطع التيار الكهربائي عن تلك
البيوت المخالفة لقوانين البلدية،
حرصا من البلدية والكهرباء على
القضاء على تلك الظاهرة.
بدوره ،قال رئيس هيئة الطوارئ
ف ـ ــي بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـم ـحــاف ـظــة
الفروانية ،أحمد الشريكة ،إن بلدية
الكويت أنذرت أصحاب تلك البيوت

«دعم المخترعين» تناقش التعاون
مع «األبحاث» لخدمة االبتكارات
●

عادل سامي

أكــدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين د .فــاطـمــة ال ـث ــاب ،ح ــرص الجمعية على
التعاون مع كل الجهات في الدولة ،الحكومية منها أو
األهلية أو جمعيات النفع العام ،لما من شأنه تحقيق
مصلحة المخترعين الكويتيين ،ثم المساهمة في االرتقاء
باالقتصاد الوطني وخدمة الوطن.
وقالت الثالب ،في تصريح صحافي أمس ،على هامش
زيارة وفد من الجمعية لمعهد الكويت لألبحاث العلمية،
التقى خاللها المدير العام المعهد د .سميرة السيد عمر،
بحضور مدير قطاع االبتكار والتكنولوجيا في المعهد
د .مــانــع ال ـســديــراوي ،وأمـيــن عــام جمعية المخترعين
عارف العنزي ،ومستشار االبتكار في الجمعية سعود
المطيري ،إن الزيارة هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون

ً
بين الجمعية والمعهد ،مضيفة أن الجمعية تبحث دائما
عن عقد اتفاقيات والتعاون مع مختلف الجهات لتيسير
األم ــور وإزال ــة المعوقات أم ــام المخترعين ،حتى ترى
أفكارهم النور وتعود بالفائدة على اقتصاد الدولة.
وأش ـ ــارت إل ــى أن معهد األب ـح ــاث "م ــن أه ــم الجهات
التي نتعاون معها ،وقد تباحثنا خالل االجتماع بشأن
االتـفــاقـيــة الـتــي سيتم توقيعها بيننا ،وه ــي اآلن في
مراحلها األخيرة وسيتم توقيعها في الفترة القريبة ،ومن
المتوقع أن تعود هذه االتفاقية بالكثير من الفائدة على
المخترعين الكويتيين".
وح ــول ال ــزي ــارة قــالــت ال ـث ــاب :زيــارت ـنــا إل ــى المعهد
لتقديم الشكر على التعاون الدائم مع الجمعية ،الفتة إلى
أن االخـتــراع لعارف العنزي ،هو عبارة عن طقم مكتب
قطعة واحدة لتنظيم سطح المكتب ،وهو منتج كويتي
عالي الجودة.

قطع التيار عن أحد البيوت المخالفة في العمرية
قبل قطع التيار الكهربائي عنها،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـب ـلــديــة حــريـصــة
على تطبيق القانون للقضاء على
ت ـلــك الـمـشـكـلــة ال ـت ــي كـ ــادت تـكــون
ظاهرة في بعض المناطق بالسكن
الخاص.
من ناحيته ،أكد مشرف النوبات
سـعــدون الـعــازمــي حــرص البلدية

ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع "ال ــداخـ ـلـ ـي ــة"
و"الكهرباء" والحرص على سرعة
ات ـ ـخ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
الـمـنــاسـبــة لــرفــع تـلــك الـمـخــالـفــات
على الفور.

ممثلو بيت الزكاة يتسلمون زكاة جمعية الشامية والشويخ
ود عـمـهــا للبيت مـمــا يمكنه من
تحقيق دوره وأهدافه في رعاية
األسر ،التي يكفلها داخل الكويت،

وتوفير متطلبات العيش الكريم
لـ ـه ــا ،وت ــرسـ ـي ــخ مـ ـب ــدأ ال ـت ـكــافــل
االجتماعي بين أفــراد المجتمع.

ً
داعيا الجمعيات التعاونية التي
ل ــم ت ـقــدم زكــات ـهــا إل ــى أن تـحــذو
حذوها.

أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ــدة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة فـ ـ ـ ــي ت ـ ــوري ـ ــد
وتركيب األجهزة الطبية وتجهيز
غ ــرف الـعـمـلـيــات وب ـن ــاء وتعقيم
المستشفيات ،رعايتها لمؤتمر
وم ـع ــرض ومـلـتـقــى بـيـئــة نظيفة
وخ ـضــراء ،وال ــذي تنظمه الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
شركة "ليدرز غروب" لالستشارات
والتطوير ،تحت رعاية من سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
وح ـضــور وزي ــر األش ـغ ــال العامة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة م.
ً
حسام الرومي ،غدا ،بمركز الشيخ
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ـث ـق ــاف ــي ،والـ ــذي
يستمر مدة يومين.
وقــال نائب الرئيس التنفيذي
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
الشركة أحمد جرادي ،في تصريح
صحافي ،إن "الشركة تعمل على

«الغوص» ينتشل سفينة تراثية
من جون الكويت
تمكن فريق الغوص من انتشال سفينة خشبية كويتية تراثية زنتها
 80طنا وطولها  25مترا جنوب جون الكويت ،بعد غرقها ،بسبب الرياح
الشديدة واألمواج العالية ،بالتعاون مع اإلدارة العامة لخفر السواحل
ومركز اإلنقاذ البحري التابع إلدارة اإلطفاء ومؤسسة الموانئ.
وقال رئيس الفريق التابع للمبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل
لـ"كونا" ،أمس ،إن الفريق استطاع تعويم السفينة باستخدام الحقائب
الهوائية بواسطة غواصي الفريق ومضخات سحب المياه ،وتم نقلها
إلى ساحل الدوحة ،إلجراء الصيانة الالزمة لها قبل عودتها لإلبحار.
وأضــاف الفاضل أن السفينة كانت تشكل خـطــورة مالحية ،نظرا
لتناثر بعض أجزائها في البحر عند مياه المد العالي ،األمــر الذي
يستوجب إزالتها ،ضمانا لسالمة مرتادي الجون ،إضافة إلى احتوائها
على وقود وزيوت تؤثر سلبا على البيئة البحرية.
وأوضح أن هذه السفينة من نوع "البغلة" ،وهي من السفن الشراعية
الكويتية النادرة التي استخدمت سابقا للسفر من الكويت إلى الهند
وشرق إفريقيا وعدن والبصرة.

أحمد جرادي

إدخ ــال تـقـنـيــات حــديـثــة فــي بناء
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ت ـه ـتــم بــال ـجــانــب
البيئي أسوة بالدول الكبرى".
وأوض ـ ــح أن ال ـشــركــة تـسـخــدم
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
في إنــارة الممرات الخارجية في

شرار تفقد تحضيرات
القرية التراثية

تفقد المستشار في الديوان
األميري محمد ضيف الله
شرار قرية صباح األحمد
التراثية ،بمرافقة عدد من
أعضاء اللجنة المشرفة على
فعاليات مهرجان الموروث
الشعبي الخليجي ،بينهم
رئيس لجنة المسابقات
الشيخ صباح فهد الناصر،
ومدير القرية سيف الشالحي،
لالطالع على التحضيرات
واالستعدادات التي تجري
على قدم وساق للبدء بانطالق
المهرجان في نوفمبر المقبل.
وأعلنت اللجنة المنظمة
لفعاليات مهرجان الموروث
القادم ،في بيان صحافي ،أن
منافسات المهرجان ستنطلق
في  25نوفمبر المقبل.
وقالت اللجنة في بيانها ،إن
عملية تسجيل المشاركين في
ً
كل المسابقات ستكون بدءا
من األول من الشهر ذاته.

اإلسالمية» تكرم
«الخيرية
ً
فريق «تراحم» غدا

بيت الزكاة يتسلم زكاة جمعية الشامية والشويخ «التقدم التكنولوجي» :إدخال تقنيات
بيئية حديثة في بناء المستشفيات

استقبل رئيس مجلس إدارة
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة والـ ـش ــوي ــخ
التعاونية طالل اللحدان ورئيس
ل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـط ـق ــة ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
الـ ــدوخـ ــي والـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام حـمــد
الــدعــي ،وفــد بيت الــزكــاة المكون
م ــن مــديــر إدارة تـنـمـيــة ال ـم ــوارد
نــايــف الـجـيـمــاز ومــراقــب شــؤون
المراكز عبداللطيف البصيري،
ورئ ـي ــس ق ـســم خ ــدم ــة ال ـشــركــات
أب ـ ــرار ال ـيــاس ـيــن ،ورحـ ــب رئـيــس
الجمعية بوفد البيت ،وسلم لهم
شـيــك زك ــاة الجمعية ومـقــدارهــا
 100ألف دينار.
وأعـ ــرب ممثلو الـجـمـعـيــة عن
فخرهم بالدور البناء الذي يقوم
به بيت الزكاة في خدمة وتطبيق
ف ــريـ ـض ــة الـ ـ ــزكـ ـ ــاة ب ــال ـم ـج ـت ـم ــع،
ودوره الفعال في إحداث التنمية
المجتمعية ،متمنين للبيت دوام
التوفيق والسداد.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،شـكــر الـجـيـمــاز
إدارة ا ل ـج ـم ـع ـيــة لـثـقـتـهــا ببيت
الــزكــاة والتزامها بتقديم الزكاة

أعلنت اإلدارة العامة للطيران
المدني الكويتية مشاركتها
في االجتماع األول للجنة
التنفيذية للمنظمة اإلقليمية
لمراقبة السالمة الجوية لدول
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الذي يعقد في الرياض اليوم.
وقالت اإلدارة في بيان أمس،
إن االجتماع الذي تستضيفه
السعودية بالتنسيق مع
المنظمة الدولية للطيران
المدني يهدف إلى مناقشة
المنظور العالمي واإلقليمي
للمنظمة اإلقليمية لمراقبة
السالمة الجوية .وأشارت إلى
أن االجتماع الذي تشارك فيه
اإلدارة بوفد رسمي برئاسة
رئيس "الطيران المدني" الشيخ
سلمان الحمود سيتطرق
إلى وثيقة مشروع المنظمة
اإلقليمية لمراقبة السالمة
الجوية خالل المرحلة المقبلة.

ع ــدد م ــن الـمـسـتـشـفـيــات ،إضــافــة
إلــى أن هناك توجها مــن "التقدم
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوجـ ــي" لـ ـلـ ـت ــوس ــع فــي
اس ـت ـخــدام ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة في
مشروعاتها ،التي تهدف إلى الحد
من استهالك الكهرباء ،وألهمية
إي ـ ـجـ ــاد مـ ـ ـ ــوارد ب ــدي ـل ــة ل ـل ـطــاقــة،
وتـقـلـيــل االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــات صــاحــب
ال ـس ـمــو األم ـي ــر ب ـت ـحــويــل  15في
المئة من الطاقة المستخدمة في
الكويت إلى طاقة متجددة بحلول
عام .2030
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــذي ت ــولـ ـي ــه الـ ـش ــرك ــة
ف ــي ال ـت ــوس ــع بـ ــإدخـ ــال ال ـم ـع ــدات
الـحــديـثــة لمعالجة الـمـيــاه داخــل
الـمـسـتـشـفـيــات ف ــي ن ـفــس الــوقــت
والمكان دون نقلها ،لتصبح آمنة
 100في المئة ،ويعاد استخدامها
في أعمال الري الزراعي التجميلي.

عاد أعضاء فريق "تراحم"
التطوعي التابع للهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية
إلى أرض الوطن سالمين ،إثر
االنتهاء من رحلة اغاثية قدموا
خاللها مساعدات أهل الكويت
إلى الالجئين الروهينغا،
متضمنة برنامج اإلغاثة
النفسية ،واإلغاثة العامة،
ومشروع عفاف للزواج.
واستقبل الفريق على أرض
مطار الكويت الدولي مدير
إدارة االعالم والعالقات العامة
بالهيئة خالد الخليفي،
ورئيس فريق كبار المتبرعين
يوسف الصميعي ،وعدد من
الناشطين .وقال الخليفي،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن "أبطال فريق تراحم عادوا
بسالمة الله إلى حضن
الوطن" ،مضيفا أن "الهيئة
قررت تكريم هذه النخبة
الكريمة من أبناء الكويت
صباح الثالثاء المقبل.

«زكاة العثمان» تطرح
مشروع كسوة الشتاء
أعلن المدير العام للجنة زكاة
العثمان ،التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،أحمد
الكندري ،أن اللجنة تستعد
لمشروع كسوة الشتاء ،داعيا
أهل الخير وأصحاب األيادي
البيضاء والمحسنين من أبناء
الكويت إلى المساهمة في دعم
مشروع كسوة الشتاء على
األطفال األيتام والفقراء وأبناء
األسر المتعففة وأصحاب
العوز والحاجات.
وقال الكندري ،في تصريح
صحافي ،إن قيمة الكسوة
للشخص الواحد تبلغ 20
دينارا ،لتكفيه طول فترة
فصل الشتاء ،وتشمل مالبس
وبطاطين ومستلزمات أخرى
خاصة بالشتاء.

ةديرجلا
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اتفاقية الكويت وبريطانيا وأيرلندا في عهدة المجلس
تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية
محيي عامر

أحالت الحكومة إلى مجلس
األمة اتفاقية المساعدة
القانونية المتبادلة في المسائل
الجزائية ،التي وقعتها مع
حكومة المملكة المتحدة.

ت ـس ـلــم م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـش ــروع
الحكومة بالموافقة على اتفاقية
المساعدة القانونية المتبادلة في
الـمـســائــل الـجــزائـيــة بـيــن الـكــويــت
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا واي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدا ،والـ ـت ــي
ت ـت ـض ـم ــن كـ ــذلـ ــك تـ ـ ـب ـ ــادل ت ـس ـل ـيــم
المتهمين.
وبموجب االتفاقية ،فإن الدول
األطـ ــراف مـلـتــزمــة بــأخــذ شـهــادات
أو إفادات من األشخاص ،وتقديم
الوثائق والسجالت واألدل ــة ،بما
ف ــي ذلـ ــك ال ـس ـج ــات ال ـم ـصــرف ـيــة،
وال يـجــوز رفــض مـنــح المساعدة
ً
ت ــأسـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى سـ ــريـ ــة ال ـب ـن ــوك
والمؤسسات المالية المماثلة ،أو
إذا كان الجرم ينطوي أيضا على
مسائل مالية.
وح ـ ـ ـ ـ ــددت االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة أسـ ـب ــاب
رفـ ـ ـ ــض أو تـ ــأج ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
بخمسة أسـبــاب ،بينها إذا اعتبر
ا لـطــرف المطلوب منه المساعدة
أن تـنـفـيــذهــا م ــن شــأنــه الـمـســاس
بـ ـسـ ـي ــادت ــه أو نـ ـظ ــام ــه ال ـ ـعـ ــام أو
م ـص ــال ـح ــه األسـ ــاس ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـ ــرى،
أو ك ــان ــت ال ـجــري ـمــة ذات طـبـيـعــة
سياسية.
وب ـ ّـي ـن ــت االت ـف ــاق ـي ــة أن الـطـلــب
ً
يقدم كتابيا ،ويجوز إرساله عبر
الفاكس أو البريد اإللكتروني ،على
أن يتضمن الطلبات بشكل دقيق
وواض ـ ـ ــح ،ويـ ـج ــوز ع ـقــد جـلـســات
االستماع للشخص داخل اإلقليم،
عـلــى أن يـقــدم أدل ـتــه فــي إج ــراءات

ال ـ ــدع ـ ــوى لـ ـلـ ـط ــرف الـ ـط ــال ــب عـبــر
استخدام الفيديو ،ونظمت  8بنود
فــي الـمــادة  14مــن االتفاقية التي
تـكــونــت مــن  29م ــادة مـســألــة نقل
األشخاص المحتجزين.
وجاء في نص المشروع بمادته
األولـ ـ ــى "ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى اتـفــاقـيــة
المساعدة القانونية المتبادلة في
الـمـســائــل ال ـجــزائ ـيــة بـيــن حكومة
دول ــة ال ـكــويــت وح ـكــومــة المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـب ــري ـطــان ـي ــا ال ـع ـظ ـمــى
وايرلندا الشمالية ،والموقعة في
مدينة الكويت بتاريخ ،2018/1/28
والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
وجــاء في المادة الثانية" :على
الـ ــوزراء ،كــل فيما يخصه -تنفيذ
هذا القانون ،وينشر في الجريدة
الرسمية".
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة اإلي ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة
لـمـشــروع ال ـقــانــون ،ال ــذي حصلت
الـجــريــدة عـلــى نسخه مـنــه ،فجاء
ف ـي ــه م ــا يـ ـل ــي" :رغـ ـب ــة ف ــي ت ـعــزيــز
التعاون بين دولة الكويت وحكومة
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة ل ـبــري ـطــان ـيــا
ال ـع ـظ ـم ــى وايـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة،
فــي م ـجــال الـتـحـقـيــق والـمـحــاكـمــة
وق ـ ـ ـمـ ـ ــع الـ ـ ـج ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة ،ع ـ ـ ــن ط ــري ــق
وضــع أحـكــام وقــواعــد للمساعدة
القانونية الـمـتـبــادلــة ،مــع مــراعــاة
حقوق اإلنسان وسيادة القانون،
واألخـ ــذ فــي االع ـت ـبــار الـضـمــانــات
الـتــي تــوفــرهــا األنـظـمــة القانونية
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـه ــم ،م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـ ـحـ ــق فــي

الكويت وبريطانيا توقعان «تبادل المتهمين» و«المساعدة القانونية»
الـمـحــاكـمــة ال ـعــادلــة ام ــام محكمة
مـحــايــدة مـنـشــأة بـمــوجــب قــانــون،
فقد تم التوقيع في مدينة الكويت
بـتــاريــخ  2018/1/28على اتفاقية
المساعدة القانونية المتبادلة في
الـمـســائــل ال ـجــزائ ـيــة بـيــن حكومة
دول ــة ال ـكــويــت وح ـكــومــة المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـب ــري ـطــان ـي ــا ال ـع ـظ ـمــى
وايرلندا الشمالية.
وقـ ــد ب ـي ـنــت الـ ـم ــادة ( )1نـطــاق
المساعدة القانونية بين الطرفين
فــي م ـجــال الـتـحـقـيــق والـمـحــاكـمــة
في الجرائم الجزائية أو االجراءات
المتعلقة بالمسائل الجزائية.
وت ـنــاولــت ال ـم ــادة ( )2ال ـحــاالت
الـتــي يـجــوز والـتــي ال يـجــوز فيها
رفض تقديم المساعدة ،كما يجوز

ارجـ ـ ـ ــاء ت ـن ـف ـيــذ ط ـل ــب ال ـم ـس ــاع ــدة
اذا كـ ــان ال ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـف ــوري يـمــس
اإلجـ ــراء ات الجزائية الـســاريــة في
اقليم الطرف المطلوب منه.
وح ــددت ال ـم ــادة ( )3السلطات
المركزية من قبل الطرفين ،ويتعين
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـ ـي ــن ه ــذه
السلطات ألغراض هذه االتفاقية،
ويجوز للطرفين تحديد اي سلطة
اخرى كسلطة مركزية.
وتناولت المادة ( )4شكل ولغة
ومحتوى طلبات المساعدة.
و ت ـط ــر ق ــت ا لـ ـم ــادة ( )5لكيفية
تنفيذ طلبات المساعدة.
وتـضـمـنــت الـ ـم ــادة ( )6مـســألــة
سرية طلب المساعدة ومحتوياته
وال ــوث ــائ ــق الـ ـم ــؤدي ــة ل ــه وحـ ــدود

ً
 300مليون دينار زيادة لـ«الصناعي» دعما للعمالة الوطنية

ً
أحالت الحكومة إلى مجلس األمة مشروعا
بقانون بتعديل القانون رقم  7لسنة ،2001
باإلذن للحكومة بتوفير تسهيالت ائتمانية
متكررة لبنك الكويت الصناعي.
وج ــاء فــي نــص الـمـشــروع ال ــذي حصلت
"الجريدة" ،على نسخة منه" ،يستبدل بنصي
المادتين األولــى والثانية من القانون رقم 7
لسنة  2001المشار إليه النصان التاليان:
مـ ـ ــادة أولـ ـ ـ ــى :يـ ـ ــؤذن ل ـل ـح ـكــومــة بـتــوفـيــر
تسهيالت ائتمانية مـتـكــررة لبنك الكويت
الصناعي ،بمبلغ ال يجاوز ستمئة مليون
دينار ،مدة ال تجاوز عشرين سنة من تاريخ
العمل بهذا القانون".

مادة ثانية :يؤخذ مبلغ التسهيالت المشار
إليه في المادة السابقة من االحتياطي العام
للدولة ،ويصرف على دفعات ،حسبما يقرره
وزير المالية".
وقالت المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون
بتعديل القانون رقم  7لسنة  2001إن السياسة
العامة لــدولــة الكويت ارت ـكــزت فــي أهدافها
الرئيسية على دعم وتشجيع الصناعة لدورها
الـمـحــوري فــي عملية التنمية االقتصادية
ً
واالجتماعية ،وقد حرصت الحكومة تحقيقا
لـهــذا ال ـهــدف عـلــى تــوفـيــر الـتـمــويــل الميسر
لقطاع الصناعة من خالل المؤسسة المالية
المتخصصة الـتــي أنشأتها لـهــذا الـغــرض،

وهــي بنك الكويت الصناعي ،وعملت لذلك
منذ عام  1980على تقديم الدعم الالزم للبنك
لتمكينه من أداء دوره في تمويل المشاريع
الصناعية ،فقدمت للبنك قرضين حكوميين
بمبلغ  200مليون دينار ،ثم وفــرت له -بعد
سدادهما -تسهيالت ائتمانية متكررة بذات
المبلغ ،بالقانون رقم  7لسنة  2001المشار
اليه ،والذي تم تعديله بالقانون رقم  43لسنة
 2007لزيادة هذه التسهيالت لتكون بمبلغ
 300مليون دي ـنــار ،وذل ــك لمواجهة الطلب
المتزايد على تمويل المشاريع الصناعية".
وأضــافــت" :ونظرا لتنامي دور الصناعة
فــي نـشــر تـقـنـيــات االن ـت ــاج وتــوسـعــة فــرص

االستخدام أمام العمالة الوطنية الفنية ،وذلك
في اطار هدف الصناعة الرئيسي ،وهو تنويع
مصادر الدخل ،ومع التوسع المطرد في حجم
االسـتـثـمــار الـصـنــاعــي وزيـ ــادة حــاجـتــه الــى
التمويل الميسر ،وبخاصة للمشاريع الكبيرة،
ً
وحــرصــا على اسـتـمــرار الــدعــم ال ــازم لبنك
الكويت الصناعي لمواصلة دوره الوطني،
فقد رئي زيادة تلك التسهيالت المقدمة للبنك
بمبلغ  300مليون دينار ،لتصبح بمبلغ 600
مليون دينار ،كما رئي ان تكون التسهيالت
بعد زيادتها لمدة  20سنة لتمكين البنك من
الوفاء بالتزاماته طويلة األجل ،ومن ثم اعد
مشروع القانون المرافق.

الكندري يسأل جميع الوزراء عن تكويت الوظائف
وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤاال الى جميع الوزراء جاء فيه:
اصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات لوضع قواعد تكويت
الوظائف الحكومية منها قرار  2لسنة  1997و 2لسنة  2000و 13لسنة
ً
 2007وأخيرا  11لسنة  2017بهدف إحــال الموظفين الكويتيين في
الوظائف العامة.
وسأل الكندري :ما اإلجراءات التي قامت بها الوزارة والجهات التابعة
لها لتطبيق سياسة إحالل المواطنين بالوظائف العامة التي يشغلها
الــوافــدون؟ وهل وضعت الــوزارة والجهات التابعة لها خطة لتكويت

الوظائف العامة تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية؟ اذا كانت االجابة
بنعم بالرجاء تزويدي بها.
وأضاف :كم عدد الوافدين الذين يعملون بالوزارة والجهات التابعة
لها "بكافة انواع العقود" من الذين تجاوزت اعمارهم  55سنة؟ وما سبب
التجديد لهم بدال من انهاء عقودهم وافساح المجال للكويتيين في هذه
الوظائف؟ طالبا تزويده باعداد الوافدين العاملين بالوزارة والجهات
التابعة (بكافة انواع عقودهم) مع تبيان تخصصاتهم وأماكن عملهم
وذلك منذ عام  2016حتى تاريخ السؤال.

 ...وعبدالله يسأل
عن استكمال دراسة
فنيي الصيدلة
وجه النائب د .خليل عبدالله
سـ ـ ـ ـ ــؤاال الـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
الشيخ د .باسل الصباح جاء
فــي مـقــدمـتــه :نـمــى ال ــى علمي
قـ ـي ــام وزارة ال ـص ـح ــة ب ــإل ــزام
ب ـعــض الـمــوظـفـيــن الـعــامـلـيــن
بمهنة (فني صيدلة) الراغبين
بــاسـتـكـمــال دراس ـ ــة الصيدلة
بالتوقيع على تعهد باستكمال
الــدراســة الداخلية فقط وعلى
حـســابـهــم ،ويتضمن التعهد
كـ ــذلـ ــك ع ـ ـ ــدم ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ــاي
مستحقات فــي المستقبل او
الـتـغـيـيــر لـتـحــويــل دراس ـت ـهــم
للخارج.
وقال في سؤاله :ما صحة قيام
وزارة بعض الموظفين (فنيي
صيدلة) الراغبين في استكمال
دراسـتـهــم الجامعية بالتوقيع
على تعهد بعدم المطالبة بأي
مـسـتـحـقــات ف ــي الـمـسـتـقـبــل او
طلب التغيير لتحويل دراستهم
للخارج؟ اذا كانت االجابة بنعم،
فما المبرر من أخذ التعهد؟ وما
مــدى قانونيته؟ ومــا الدافع من
التضييق على الراغبين من فنيي
الصيدلة من استكمال تعليمهم
الجامعي في تخصص الصيدلة
داخـلـيــا او خــارجـيــا؟ وه ــل هذا
يحقق التنمية المستدامة التي
تسعى الـكــويــت لتحقيقها في
تنمية الموارد البشرية؟
وأضـ ــاف :مــا الجهة اإلداري ــة
المسؤولة او القيادي المسؤول
الـ ـمـ ـب ــاش ــر عـ ــن فـ ـك ــرة ص ـيــاغــة
واعتماد نموذج التعهد المتعلق
ب ــإل ــزام ف ـنــي ال ـص ـيــدلــة ال ــراغ ــب
باستكمال دراسة الصيدلة بعدم
الـمـطــالـبــة ب ــأي مستحقات في
المستقبل وعــدم طلب التغيير
لـتـحــويــل دراس ـ ــة الـصـيــدلــة من
الـ ــداخـ ــل ل ـل ـخ ــارج؟ وهـ ــل وزي ــر
الصحة او وكيل الوزارة على علم
بهذه اإلجراءات؟

اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـع ـل ــوم ــات واألدل ـ ــة
التي تم الحصول عليها وحماية
البيانات.
وت ـض ـم ـنــت ال ـ ـمـ ــادة ( )7إع ـف ــاء
الــوثــائــق والـمـحــاضــر والـسـجــات
واإلفادات من متطلبات التصديق
عليها ،وأن التصديق عليها من
ق ـبــل ال ـس ـل ـطــة ال ـم ــرك ــزي ــة لـلـطــرف
ً
المطلوب منه يعد كافيا اذا طلب
الطرف اآلخر ذلك.
ونصت المادة ( )8على التخلص
بطريقة مقبولة وف ــي أق ــرب وقــت
ممكن من اي وثائق او سجالت او
مواد تم تقديمها للطرف الطالب،
ما لم تتفق السلطات المركزية على
خالف ذلك.
وتـ ـن ــاول ــت ال ـ ـمـ ــادة ( )9اح ـك ــام
اإلدالء بالشهادة او تقديم األدلة.
وتـضـمـنــت ال ـمــادة ( )10احـكــام
ت ـقــديــم االدل ـ ــة م ــن خ ــال جـلـســات
االستماع عن طريق الفيديو.
ونـصــت الـمــادة ( )11على قيام
الـ ـط ــرف ال ـم ـط ـلــوب م ـنــه ب ـمــوافــاة
الطرف الطالب بنسخ من السجالت
المتاحة للعامة ،،ويـجــوز تزويد
الـ ـط ــرف الـ ـط ــال ــب ب ـن ـســخ م ــن أي ــة
وثــائــق او سـجــات تـكــون بحوزة
سلطاته ،وتعد غير متاحة للعامة.
وتـ ـن ــاول ــت ال ـ ـمـ ــادة  12اح ـك ــام
اعالن الوثائق ،واعالن االشخاص
بالحضور أمــام السلطة المعنية
لدى الطرف المطلوب منه.
وأج ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـمـ ــادة ( )13م ـثــول
الشخص في اقليم الطرف الطالب،
وي ـ ـك ـ ــون ذل ـ ـ ــك ره ـ ـنـ ــا ب ـم ــواف ـق ـت ــه
ولألغرض المبينة في هذ المادة.

وبينت المادة ( )14احكام نقل
ال ـش ـخ ــص ال ـم ـح ـت ـجــز ال ـ ــى اق ـل ـيــم
الطرف الطالب ،والترتيبات الالزمة
لضمان سالمة الشخص المنقول.
وتطرقت المادة ( )15الى تنفيذ
ال ـ ـطـ ــرف ال ـم ـط ـل ــوب م ـن ــه ط ـل ـبــات
الـتـفـتـيــش وال ـض ـبــط وتـسـلـيــم اي
دليل الى الطرف الطالب.
وأج ــازت الـمــادة ( )16ان ترسل
ال ـس ـل ـط ــة الـ ـم ــرك ــزي ــة فـ ــي أي مــن
الطرفين أية معلومات دون طلب
من السلطة المركزية للطرف اآلخر
اذا كانت هذه المعلومات تساعد
فـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـت ــي ي ـجــرب ـهــا
الطرف المتلقي.
وت ـ ـطـ ــرقـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ( )17ال ــى
ت ـق ــدم ال ـم ـس ــاع ــدات ف ـي ـمــا يتعلق
ب ـ ـ ـ ــاإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـح ـجــز
وض ـ ـبـ ــط ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ال ـ ـعـ ــائـ ــدات
وأدوات الجريمة.
وأج ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـمـ ــادة ( )18اع ـ ــادة
االص ــول التي تــم حجزها لغرض
ال ـم ـص ــادرة ال ــى ال ـط ــرف ال ـطــالــب،
اذا تم ارتكاب جريمة وصدر حكم
باإلدانة في اقليم الطالب.
وتـضـمـنــت ال ـم ــادة ( )19اع ــادة
االم ـ ـ ـ ــوال الـ ـع ــام ــة ال ـم ـح ـج ــوزة او
المصادرة الى الطرف الطالب ،اذا
كانت هذه االموال قد اختلست منه.
وأج ـ ــازت الـ ـم ــادة ( )20تـقــاســم
األصول التي تمت مصادرتها ،اذا
تبين للطرف الحائز لهذه األصول
ان الطرف االخــر قد قــدم نوعا من
التعاون.

برلمانيات
سلة برلمانية
 4وزراء في اجتماع «المالية»
لمناقشة برنامج االستدامة
تناقش لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية
البرلمانية في اجتماع
تحضره غدا تكليف
المجلس بدراسة االسس
المالية التي بني عليها
برنامج االستدامة المالي
واالقتصادي ،وذلك بناء على
الرسالة المقدمة من النائب
خليل الصالح .نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء انس
الصالح ،ووزير المالية نايف
الحجرف ،ووزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح ،ووزير التجارة
والصناعة خالد الروضان.

الشاهين يسأل عن صندوق
التنمية العربية
وجه النائب أسامة
الشاهين سؤاال الى نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح
الخالد ،استفسر فيه عن
الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية.
وقال في سؤاله :جاء في
المادة الثانية من قانون
الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية رقم 35
لسنة  1961بأنه كما يدخل
في أغراضه تقديم القروض
للوزارات والمؤسسات
العامة القائمة على
تنفيذ مشروعات الرعاية
السكنية بدولة الكويت
وكل ما يرتبط بها من بنية
أساسية وخدمات رئيسية
ومرافق عامة ،على أال
يجاوز رصيد هذه القروض
في أي وقت  %25من رأس
مال الصندوق ،وتمنح هذه
ً
القروض وفقا لإلجراءات
السارية في شأن القروض
التي يقدمها الصندوق
للدول األخرى.
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األمير يستقبل بن سلمان ...واللقاء عكس عمق العالقات

وفد رسمي رفيع رافق ولي العهد السعودي خالل زيارته للبالد

ً
صاحب السمو مستقبال ،بحضور ولي العهد ،بن سلمان في قصر بيان أمس
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحـ ـم ــد ،ب ـق ـصــر ب ـي ــان ،مـســاء
أمس ،ولي العهد نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
في المملكة العربية السعودية
ال ـش ـق ـي ـق ــة األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سـ ـلـ ـم ــان ب ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز آل
سعود والوفد الرسمي المرافق
لــه بمناسبة ز يــار تــه الرسمية
للبالد.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء تـ ـب ــادل
األحاديث األخوية التي عكست
عـ ـم ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة

الـ ـ ـطـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــة والـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــة ب ـي ــن
البلدين والشعبين الشقيقين،
وسـ ـب ــل ت ـع ــزي ــزه ــا وتـنـمـيـتـهــا
في المجاالت كافة بما يخدم
م ـ ـصـ ــال ـ ـح ـ ـه ـ ـمـ ــا ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة،
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــي نـ ـ ـح ـ ــو تـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــر
الجهود لدعم العمل الخليجي
الـمـشـتــرك فــي إط ــار مــا يجمع
دول مجلس التعاون الخليجي
م ــن ع ــاق ــات وطـ ـي ــدة ،ك ـمــا تــم
التطرق إلى آخر المستجدات
عـ ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
ووصل بن سلمان أمس إلى

سموه يتبادل األحاديث الودية مع األمير محمد بن سلمان

البالد في زيارة رسمية ،وكان
فـ ــي م ـق ــدم ــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــه عـلــى
أرض المطار سمو ولي العهد،
ورئـيــس مجلس األمــة مــرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الشيخ صباح ا لـخــا لــد ،وكبار
المسؤولين بالدولة.
ورافق ولي العهد السعودي
وف ـ ـ ـ ــد رس ـ ـ ـمـ ـ ــي ض ـ ـ ــم ك ـ ـ ــا م ــن
المستشار بــا لــد يــوان الملكي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ت ـ ــرك ـ ــي بـ ـ ــن ف ـ ـهـ ــد ب ــن
عبدالعزيز آل سـعــود ،ووز يــر
الــداخ ـل ـيــة األم ـي ــر عـبــدالـعــزيــز
ب ـ ـ ــن س ـ ـ ـعـ ـ ــود ب ـ ـ ــن نـ ـ ــايـ ـ ــف ب ــن
عـبــدالـعــزيــز آل س ـعــود ،وأمـيــر
م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوف بـ ـ ـ ـ ــدر ب ــن
سـ ـلـ ـط ــان ب ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز آل
سعود ،ووز يــر الثقافة األمير
بدر بن عبدالله بن فرحان آل
س ـع ــود ،و ن ــا ئ ــب أ م ـيــر منطقة
نجران األمير تركي بن هذلول
ب ـ ــن عـ ـب ــدا لـ ـع ــز ي ــز آل سـ ـع ــود،
ووزي ــر ال ــدول ــة عـضــو مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور م ـس ــاع ــد
ال ـ ـع ـ ـي ـ ـبـ ــان ،ووزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
واالس ـت ـث ـم ــار ال ــدك ـت ــور مــاجــد
ال ـق ـص ـبــي ،ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ع ــادل الـجـبـيــر ،ووزي ــر الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية
خــالــد ال ـفــالــح ،ووزيـ ــر االع ــام
الدكتور عواد العواد.
وتـ ـشـ ـكـ ـل ــت بـ ـعـ ـث ــة ال ـ ـشـ ــرف
المرافقة للضيف برئاسة نائب
وزيــر الديوان األميري الشيخ
محمد العبدالله.

األمير وولي عهد السعودية

األمير يقيم مأدبة عشاء
على شرف بن سلمان
أقـ ـ ــام ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ب ـق ـصــر ب ـيــان،
م ـســاء أم ــس ،مــأدبــة ع ـشــاء عـلــى شــرف
صــا حــب ا لـسـمــو الملكي األ مـيــر محمد
ب ــن س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل سـعــود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
ا لـسـعــود يــة الشقيقة ،وا لــو فــد الرسمي
المرافق لسموه ،وذلك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.

األمير وولي العهد السعودي خالل مأدبة العشاء

ً
ولي العهد مستقبال بن سلمان في المطار بحضور مرزوق الغانم

ً
ناصر المحمد مصافحا األمير محمد بن سلمان

بن سلمان لدى وصوله إلى الكويت أمس

local@aljarida●com

• األحاديث األخوية جسدت الروابط التاريخية الطيبة
والراسخة بين البلدين والشعبين
• تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي في إطار ما
يجمع دول «التعاون» من عالقات وطيدة

بن سلمان ِّ
يقبل رأس سمو األمير

ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى البالد أمس
ً
مرزوق الغانم مرحبا
بمحمد بن سلمان

السفير السعودي :زيارة ولي العهد
ترسيخ للعالقة بين القيادتين والشعبين
●

ناصر الخمري

قــال سفير خــادم الحرمين الشريفين لدى
الـبــاد األمـيــر سلطان آل سـعــود إن العالقات
الـتــاريـخـيــة ،الـتــي تــربــط بـيــن المملكة ودول ــة
الكويت ،تمتد ألكثر من مئة عامّ ،
وتوجت خالل
هذه الفترة بزيارات متبادلة بين قادة البلدين
الشقيقين ،لتأكيد عمق ومتانة العالقة بين
األسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين،

ً
مشعل األحمد مستقبال بن سلمان

إلى جانب ما وصلت إليه هذه العالقة من تقدم
وازده ــار .وأضــاف األمير سلطان ،في تصريح
ص ـحــافــي بـمـنــاسـبــة زي ـ ــارة ول ــي ال ـع ـهــد األم ـيــر
محمد بن سلمان للكويت ،أن هذه الزيارة تأتي
لترسيخ تلك العالقة المتميزة والخاصة التي
ً
تربط القيادتين والشعبين الشقيقين ،موضحا
أنـهــا تــأتــي فــي مــرحـلــة دقـيـقــة وحــرجــة تـمــر بها
المنطقة ،في ظل ما تواجهه من أطماع وتدخالت
وتهديدات خارجية.

علي الجراح وأنس الصالح خالل االستقبال

جانب من الوفد السعودي المرافق لبن سلمان

أحمد الفهد وخالد الجارالله وخالد العبدالله والسفير ثامر الجابر

طلبة سعوديون بالكويت :الزيارة تجسيد لألخوة المتينة بين البلدين
ً
رح ــب  2650طــالـبــا وطــالـبــة
سعوديين يدرسون في خمس
مــؤ سـســات تعليم جــا مـعــي في
ال ـك ــوي ــت ،ب ــزي ــارة ولـ ــي الـعـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي األمـ ـي ــر م ـح ـمــد بــن
سلمان إلى الكويت ،متطلعين
إلى غد مشرق مع رؤية المملكة
.2030
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة االن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
السعودية ،على هامش زيارة
ً
ولــي الـعـهــد ،ع ــددا مــن الـطــاب
الــذيــن يتابعون دراسـتـهــم في
جامعة الكويت ،والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
والجامعة األميركية ،والكلية
األسـتــرالـيــة ،وجــامـعــة الخليج
ل ـل ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،إذ
أعــربــوا عــن سـعــادتـهــم بــزيــارة
ولي العهد ،في ظل ما تعيشه
المملكة والكويت من عالقات
ً
ثنائية متميزة ج ــدا  ،أسهمت
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات قـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن

الشقيقين على مدى عقود من
ال ــزم ــن ف ــي تــرس ـي ـخ ـهــا ،ودع ــم
متانتها.
وع ـبــر الـطـلـبــة الـسـعــوديــون
عــن فـخــرهــم واع ـت ــزازه ــم ،وهــم
يمثلون السعودية في جامعات
الـ ـك ــوي ــت ال ـش ـق ـي ـق ــة ،مـبـيـنـيــن
أن ـ ـهـ ــم ال ي ـ ـش ـ ـعـ ــرون ب ــال ـغ ــرب ــة
وس ــط أش ـقــائ ـهــم ف ــي ال ـكــويــت،
ويشاركون في مختلف البرامج
واألنشطة الطالبية التي تزيد
من حصيلتهم العلمية ،برعاية
واهتمام من الملحقية الثقافية
السعودية في الكويت.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــوا إنـ ـ ـه ـ ــم ي ـت ـط ـل ـع ــون
إلــى إنـجــاز مهامهم الــدراسـيــة
ف ــي أس ــرع وق ــت والـ ـع ــودة إلــى
المملكة للمشاركة في النهضة
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا،
بـ ـع ــد إطـ ـ ـ ــاق رؤيـ ـ ـ ــة ال ـم ـم ـل ـكــة
 2030التي تبناها سمو ولي
ال ـع ـهــد ،الف ـت ـيــن ال ـن ـظــر إل ــى أن

الرؤية تعد محفزا كبيرا لهم،
نـظـيــر م ــا عــرض ـتــه م ــن بــرامــج
ومـ ـب ــادرات تـسـتــوعــب األف ـكــار
الشابة المبدعة ،وتحتضنها
فــي مشروعات تتواكب مــع ما
وصل إليه العالم من تقدم في
مختلف العلوم والمعارف.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـم ـل ـح ــق
ال ـث ـقــافــي ب ـن ــدر ال ـجــوي ـعــي ،إن
ال ــزي ــارة هــي ام ـتــداد لـلــزيــارات
ال ـ ـم ـ ـي ـ ـمـ ــونـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــام ب ـهــا
مـ ـل ــوك الـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـن ــذ عـهــد
ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـعــود،
وه ــي تــؤكــد أهـمـيــة مــا وصلت
إل ـي ــه ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ـب ـلــديــن
الشقيقين من تفاهم وانسجام
عال وأخوة متينة ،سواء على
ٍ
مستوى قيادة البلدين أو على
المستوى الشعبي.

جانب من الطلبة السعوديين في الكويت
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تحصيل  10ماليين دينار من مديونية «المساعدات»
المطيري :االنتهاء من إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019
جورج عاطف

قال المطيري إنه «بتعليمات
من وزيرة الشؤون هند الصبيح،
تواصل الوزارة تحصيل أموال
المساعدات ،التي صرفت
خالل السنوات الماضية ،لغير
مستحقين ودون وجه حق».

كـ ـش ــف مـ ــد يـ ــر إدارة ا ل ـ ـشـ ــؤون
ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية عبدالعزيز المطيري،
ع ــن "ت ـح ـص ـيــل ق ــراب ــة  10مــايـيــن
دي ـ ـن ـ ــار م ـ ــن اج ـ ـمـ ــالـ ــي م ــدي ــون ـي ــة
المساعدات االجتماعية التي تقدر
ً
ً
بنحو  30مليونا" ،مؤكدا "استمرار
الــوزارة في تحصيل هذه األمــوال،
ألنها أموال عامة لها حرمتها".
وق ـ ــال ال ـم ـط ـي ــري ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إنـ ــه "بـتـعـلـيـمــات
مـبــاشــرة مــن وزي ــرة ال ـشــؤون هند
ال ـص ـب ـيــح ،ووكـ ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة سعد
ال ـخــراز ،تــواصــل ال ــوزارة تحصيل
ه ــذه األم ـ ــوال ،ال ـتــي صــرفــت خــال
السنوات الماضية ،لغير مستحقين
ودون وجــه حــق ،وذل ــك بالتعاون
وال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـم ـس ـب ــق مـ ــع إدارة
ال ــرع ــاي ــة األسـ ــريـ ــة ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة"،
ً
م ــوض ـح ــا أن "ال ــرع ــاي ــة األس ــري ــة"
تـخــاطــب اإلدارة الـمــالـيــة بــأسـمــاء
الـمــديـنـيــن ،وال ـت ــي ب ــدوره ــا تـقــوم

عبدالعزيز المطيري

ب ــإث ـب ــات ال ـم ــدي ــون ـي ــة ع ـل ــى ه ــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص ،م ــن ث ــم ت ـب ــدأ عملية
التحصيل.
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ف ــي "ح ـ ــال ك ــان
ً
ً
الشخص المدين موظفا حكوميا
تـتــم مـخــاطـبــة الـجـهــة ال ـتــي يعمل
ل ــديـ ـه ــا ل ــاسـ ـتـ ـقـ ـط ــاع م ـ ــن راتـ ـب ــه

وتـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــون ـ ـيـ ــة ب ـص ـف ــة
ش ـهــريــة ،أم ــا إذا ك ــان مــوظ ـفــا في
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،فـتـتــم مخاطبة
بـ ــرنـ ــامـ ــج إعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة الـ ـق ــوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة،
ل ــاس ـت ـق ـط ــاع مـ ــن دع ـ ــم ال ـع ـم ــال ــة
ال ـش ـهــري ،أو مـخــاطـبــة المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية حال
ً
كان الشخص متقاعدا".
وبـيــن الـمـطـيــري ،أن ــه فــي "حــال
ت ـع ـثــر االس ـ ـتـ ــدالل ع ـلــى الـشـخــص
الـمــديــن ،يـتــم رفــع األم ــر إلــى إدارة
ال ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة،
التخاذ اإلج ــراء ات الالزمة حياله،
التي تضمن رد هذه المبالغ التي
صرفت بغير حق".
إل ــى ذلـ ــك ،كـشــف الـمـطـيــري عن
"انتهاء الــوزارة من إعــداد مشروع
م ـيــزان ـيــة ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة المقبلة
( ،)2020/2019التي وفق تقديراتها
تزيد على ميزانية السنة المالية
الحالية (.")2019/2018

وبـيــن أن "ال ـ ــوزارة ،متمثلة في
قطاع الشؤون المالية ،قامت بإعداد
الميزانية وفــق نـظــام (األوري ـكــال)
المعتمد مــن قـبــل وزارة الـمــالـيــة،
ووف ــق التعاميم ال ـصــادرة عنها"،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن "اإلدارة الـمــالـيــة
خــاط ـبــت ق ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــوزارة كــافــة
ل ـت ــزوي ــده ــا بــاح ـت ـيــاجــات ال ـع ـمــل،
م ــن ث ــم ق ــام ــت ب ـب ـل ــورة الـمـيــزانـيــة
مــن واق ــع ه ــذه االح ـت ـيــاجــات على
ج ـم ـي ــع األب ـ ـ ـ ـ ـ ــواب" ،م ــوض ـح ــا أن ــه
"تــم االنـتـهــاء مــن إع ــداد مشروعي
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـن ــاشـ ـئ ــة لـلـسـنـتـيــن
الماليتين المقبلتين ()2021/2020
و(.")2022/2021
وأك ـ ـ ــد ال ـم ـط ـي ــري أن "الـ ـ ـ ـ ــوزارة
راعـ ـ ـ ــت خ ـ ــال إعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـي ــزان ـي ــة
توجهات مجلس الوزراء بتقليص
ال ـم ـصــروفــات فــي بـعــض األبـ ــواب،
ً
وزيادة اإليرادات ،بما ال يؤثر سلبا
على الخدمات المقدمة ،أو ينتقص
منها بأي شكل من األشكال".

«الشؤون» تحتفل بتخريج دفعة «الرعاية االجتماعية»
أكـ ــد وك ـي ــل وزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والعمل سعد الخراز أن "الوزارة ممثلة بقطاع
الرعاية االجتماعية ال تدخر جهدا في دعم
ج ـهــود تـحـسـيــن الـتـعـلـيــم وزي ـ ــادة فاعليته
بالتدريب والتأهيل مــن أجــل تهيئة المناخ
الـتــربــوي المناسب لتنشئة جيل قــادر على
مواجهة تحديات العصر".
وق ــال ال ـخــراز ،خــال حفل تخريج الدفعة

األولــى في قطاع الرعاية االجتماعية (للعام
التدريبي ( )2018 -2017ال ــذي أقيم برعاية
وزيـ ــرة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وزيـ ــرة الــدولــة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح ،ان "الوزراة
حريصة على تحقيق الشراكة االستراتيجية
مــع مــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي فــي تنفيذ
خطة الدولة اإلنمائية المنبثقة من رؤية سمو
وتوجيهاته ،ومن هذا المنطلق تم عقد هذه

الشراكة مع جمعية المنابر القرآنية بالتعاون
مع الجهات المعنية بالدولة ،ممثلة بديوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة والـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،ومختلف الوزارات".
بــدورهــا ،قالت الوكيلة المساعدة لقطاع
الرعاية بوزارة الشؤون شيخة العدواني ،إن
"الكويت تولي قطاع الرعاية االجتماعية في
الوزارة كل رعاية واهتمام ،وذلك ضمن رؤية

كويت جديدة  ،2035لتشكل بذلك لمسة أبوية
ً
حانية ويدا أمينة راعية لجميع فئات الرعاية
االجتماعية" ،مبينة ان "الكويت تسعى إلى
تقديم أفضل أساليب الرعاية لخدمة نــزالء
القطاع وتنمية قدراتهم وتأهيلهم اجتماعيا
ونفسيا وتعليميا ومتابعتهم صحيا وتقديم
خدمات الرعاية الصحية ،إلى جانب التدريب
واإلعداد والتأهيل المهني".

وكالء اإلسكان في دول «الخليجي»
اعتمدوا استراتيجية العمل المشترك
الوقيان :تكريم الفائزين بجائزة «التعاون» في اجتماع «الوزراء»

ً
الوقيان متوسطا وكالء اإلسكان بـ «الخليجي» أمس

●

يوسف العبدالله

المعنيين بشؤون اإلسكان في دول مجلس التعاون
لــدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ  16المزمع
ً
ً
عـقــده غـ ــدا ،م ــؤك ــدا فــي الــوقــت ذات ــه أن ــه تــم اختيار
البحوث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال
اإلسكان وتحديد مراتبها ،الفتا إلى أنه سيتم تكريم
الـفــائــزيــن عـلــى هــامــش اجـتـمــاع الـ ــوزراء المعنيين
بشؤون اإلسكان.
وأع ــرب المجتمعون عــن الـشـكــر لــدولــة الكويت
السـتـضــافـتـهــا ورش ــة عـمــل لـمـنــاقـشــة دل ـيــل اتـحــاد
المالك مع الخبراء المختصين والقانونيين من الدول
األعضاء واألمانة العامة حيث تم اعتماد نظام اتحاد
المالك بصيغته القانونية على ان يكون استرشاديا
للدول األعضاء.
يذكر ان الكويت اقامت ورشة عمل لمناقشة أفضل
التجارب في التمويل االسكاني مع األمانة العامة
وأعـضــاء اللجنة الفنية المعنية بـشــؤون اإلسكان
في دول مجلس التعاون خالل الفترة ما بين  9و11
سبتمبر الماضي والتي انتهت باعتماد دليل أفضل
التجارب في مجال التمويل االسكاني.

عقد وكالء الوزارات المعنية بشؤون اإلسكان لدول
مجلس التعاون الخليجي االجتماع التاسع عشر
في البالد بصفتها دولة الرئاسة ،بحضور المدير
العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان.
ً
واع ـلــن الــوق ـيــان بصفته رئ ـي ـســا لــاجـتـمــاع ،ان
ال ـ ــدول ال ـم ـش ــارك ــة اع ـت ـم ــدت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـعـمــل
اإلسكاني الخليجي المشترك ،الى جانب تكليفها
الــدول األعـضــاء واألمــانــة العامة بالعمل وفــق هذه
االستراتيجية فيما يخص العمل االسكاني الخليجي
المشترك.
وأضاف الوقيان أن المجتمعين اتفقوا على عدم
جدوى االستمرار في تطوير موقع قواعد المعلومات
االسكانية وذلك بعد إنشاء المركز االحصائي بدول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون لتغطية ك ــل م ــا يـخــص مـجــاالت
مجلس التعاون ومن ضمنها اإلسكان.
واش ــار ال ــى أن الـبـنــود الـ ــواردة ب ـجــدول األعـمــال
اعـتـمــدت ورفـعــت الـتــوصـيــات إلــى اجـتـمــاع ال ــوزراء

الحصان :أنفاق الطرق جاهزة لموسم األمطار «األشغال» :استراتيجيتنا تطوير المنطقة الشمالية

●

سيد القصاص

أكــدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري
استعدادها الكامل لموسم األمطار هذا العام،
وجاهزية مضخات األنفاق والطرق السريعة،
تحسبا ألي طارئ في موسم األمطار.
وقــال المدير العام للهيئة أحمد الحصان،
في تصريح صحافي ،إن الهيئة تقوم بجوالت
تفقدية منتظمة على مضخات سحب مياه
األمطار باألنفاق ،للتأكد من جاهزيتها ،مبينا

أن عدد األنفاق التابعة للهيئة يبلغ  18نفقا.
وأوضــح أنه تم التأكد واالنتهاء من أنفاق
الــدائــري األول وش ــارع عبدالكريم الخطابي،
الذي يخدم مرتادي طريق الشيخ زايد األسبوع
الماضي ،وتم ضخ نحو  11ألف غالون مياه،
وكــان معدل توقيت سحب المياه نحو ثالث
دقائق ونصف للمضخة الواحدة ونصف ذلك
الوقت للمضختين.
ولفت إلى أن القدرة االستيعابية للمضخة
الواحدة هي سحب  225لترا بالثانية ،وهذا

حادث مروري للمهنا وحالته مستقرة
●

محمد الشرهان

أصيب المقدم مساعد ثابت
المهنا ب ـجــروح خـطـيــرة أدخــل
ع ـلــى أث ــره ــا ال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة
بـمـسـتـشـفــى الـ ـع ــدان ،م ــن ج ــراء
تعرضه لحادث مروري بانقالب
مركبته مساء أمــس األول على
طريق الشاليهات جنوب البالد.
وقال مصدر أمني لـ"الجريدة"
إن غرفة عمليات وزارة الداخلة
ً
تلقت بــاغــا مـســاء أم ــس األول
يفيد بوقع حادث انقالب مركبة
على طريق الشاليهات.
وأض ــاف المصدر أن المهنا
نقل بواسطة طــائــرة اإلسـعــاف
ال ـجــوي إل ــى مستشفى الـعــدان
وأدخل العناية المركزة وأجرى

ُيـعــد مــؤشــرا عـلــى ال ـقــدرة الـعــالـيــة لمضخات
السحب ،موضحا أن لدى الهيئة حصرا شامال
ل ـل ـنــواقــص ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ستغطى
بالخطة الحالية لصيانة األنفاق والطرق كاملة.
وذكر أن "الهيئة أعدت خطة للطوارئ خاصة
بــاألن ـفــاق ،وسـيـتــم اعـتـمــادهــا قــريـبــا" ،مشيرا
إلــى وجــود تعاون بين الهيئة وإدارة المرور
و"ال ــدف ــاع الـمــدنــي" ،بـهــدف الـتــأكــد مــن سالمة
مرتادي الطرق.

أكدت وزارة األشغال أمس ،أن استراتيجيتها
تهدف إلى تطوير المنطقة الشمالية والتي تشمل
جزيرة بوبيان ومدينة الحرير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الوكيل
المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن
العنزي لــ"كــونــا" ،إن تطوير المنطقة الشمالية
يأتي مــن خــال ربــط جــزيــرة بوبيان بــاألراضــي
ً
الرئيسية في منطقة الصبية "الحرير" تطبيقا
لرؤية "الكويت ."2035
وأوضح العنزي أن هذه االستراتيجية يجب

أن تطبق حسب المشاريع المدرجة بها ووفق
الخطة المرسومة من الوزارة كما ستكون هناك
مؤشرات قياس للمتابعة.
وبين أن الركيزة األساسية هــي ربــط مدينة
الحرير بالعاصمة من خالل جسر الشيخ جابر
الذي سيتم االنتهاء منه قبل نهاية العام الحالي،
ً
مـشـيــرا إل ــى وج ــود تـعــاون بين وزارة األشـغــال
والهيئة العامة للطرق والنقل الـبــري لتحقيق
رؤية "الكويت ."2035
وذك ــر أن ال ـ ــوزارة تتطلع إل ــى تنشيط النقل

«اإلطفاء» :تسخير اإلمكانات لتطوير قدرات منتسبينا
افتتاح مؤتمر ومعرض السالمة من أخطار الحرائق والمواد اإلشعاعية
●

مساعد المهنا

عملية دقيقة في الرأس وحالته
الصحية مستقرة.

محمد الشرهان

افـتـتــح الـمــديــر ال ـعــام ل ـ ــإدارة الـعــامــة لــإطـفــاء
ال ـف ــري ــق خ ــال ــد الـ ـمـ ـك ــراد ،ص ـب ــاح أمـ ـ ــس ،مـنـتــدى
ومـعــرض الـســامــة مــن اخـطــار الـحــرائــق والـمــواد
اإلش ـع ــاع ـي ــة ،ال ـ ــذي نـظـمـتــه الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
للحماية مــن اخـطــار الحريق ،تحت رعــايــة نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء أنـ ــس ال ـص ــال ــح ،ف ــي ف ـن ــدق سـيـمـفــونــي،
وحضور نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء
خالد فهد ،ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية
ل ـل ـح ـمــايــة م ــن اخـ ـط ــار ال ـح ــري ــق عـ ـ ــادل ال ـن ـص ــار،
ومـسـتـشــار الجمعية والـعـضــو الـفـخــري الـفــريــق
يوسف األنصاري ،وقيادات اإلدارة العامة لإلطفاء،

واإلدارة العامة للدفاع المدني ،والحرس الوطني،
وممثلين عــن الـشــركــات المتخصصة فــي أنظمة
الوقاية من الحرائق.
واستهل المنتدى بكلمة للواء خالد فهد تطرق
فـيـهــا إل ــى اسـتــراتـيـجـيــة اإلدارة الـعــامــة لــاطـفــاء،
والتي تتمثل في العمل على تسخير كل اإلمكانات
وت ـط ــوي ــر ال ـ ـقـ ــدرات لـلـمـنـتـسـبـيــن ،ل ـتــرج ـمــة رؤي ــة
صاحب السمو األمير بتحويل الكويت إلى مركز
مــالــي وت ـج ــاري ،بمتابعة الـمـشــروعــات الصحية
والثقافية والترفيهية ،و مـشــار يــع النقل الجوي
والبحري والـبــري ،ومبنى المطار المساند (،)T4
ومبنى طيران الجزيرة ( ،)TSومطار ( )T2وميناء
مـبــارك ،وبريا طريق الجهراء ودوار البدع وغير
ذلك الكثير من الطرق تحت اإلنشاء والتطوير ،وفي

لجنة حولي أحالت َمخرج
«مبارك العبدالله» إلى اإلدارة
●

المجال الرياضي مشروع استاد جابر ،ومجمع
سعد للصاالت المغلقة ،وصاالت البولينغ ،ومجمع
الـتـنــس تـحــت اإلنـ ـش ــاء ،بــاإلضــافــة ال ــى ال ـصــاالت
الرياضية والمالعب ألغلبية األندية الرياضية.
وأضاف" :أما في الجانب اإلسكاني فلدينا مدينة
صباح األحمد ،ومدينة المطالع ،والوفرة السكنية،
والخيران السكنية ،وما تحتويه من مبان ومنشآت
ضخمة ،وغيرها الكثير من المشاريع".
ّ
وثمن مدير إدارة العالقات العامة في "اإلطفاء"
العميد خليل األمـيــر مـبــادرة الجمعية الكويتية
لـلـحـمــايــة م ــن اخ ـط ــار ال ـح ــري ــق إلق ــام ــة الـمـنـتــدى
وال ـم ـع ــرض ال ـم ـصــاحــب ،ل ـمــا ل ـهــذه األن ـش ـطــة من
انـعـكــاســات ايـجــابـيــة عـلــى الـســامــة والــوقــايــة من
الحريق.

البحري ورف ــع كـفــاء ة البنية التحتية للموانئ
وت ــأهـ ـي ــل الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـب ـش ــري ــة وتـ ـط ــوي ــر ال ـنـظــم
المعلوماتية وبناء منشآت حكومية متميزة ما
ً
ً
ً
يسهم فــي جعل الكويت مــركــزا ماليا وتجاريا
ً
جاذبا لالستثمار.
وت ـق ــدر مـســاحــة مــديـنــة ال ـحــريــر بـنـحــو 250
ً
ً
كيلومترا مربعا وتتسع إلى نحو  700ألف نسمة،
ويتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات فيها نحو 30
مليار دينار.

علي حسن

عقدت لجنة محافظة حولي التابعة للمجلس البلدي،
أمس ،اجتماعها الثالث ،حيث تمت مناقشة العديد من
المعامالت ،ومنها االقتراح المقدم من العضو د .حسن
كمال بشأن استحداث مخرج لضاحية مبارك العبدالله
على طريق الملك فهد ،حيث تمت إحالة المقترح لإلدارة.
كما أحالت اللجنة اقتراح إلزام المباني السكنية لرفع
جميع خدماتها إلى السطح العلوي ،في حين حفظت
مقترح عمل مواقف في الساحة الجانبية لمبنى منطقة
حــولــي التعليمية .وواف ـقــت اللجنة عـلــى إع ــداد تقرير
حــول طلب اتـحــاد الجمعيات التعاونية االستهالكية
بشأن تأجير بعض أدوار مبنى مقر االتـحــاد بمنطقة
حولي ،ووافقت أيضا على طلب وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية تخصيص موقع مصلى بمنطقة الشعب.

البلدية :إزالة  17منشأة على
أمالك الدولة في العاصمة

ً
العنزي :إخالء منزل من العزاب وإيقاف  43قصابا
اعلن رئيس فريق الـطــوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة
زي ــد الـعـنــزي أن ع ــدد مـحــاضــر الـمـخــالـفــات الـتــي تــم تحريرها
وفقا لالئحة اإلعالنات والمحالت العامة والمقلقة للراحة بلغ
ً
 53مـحـضــرا ،كما تــم التعامل مــع  5شـكــاوى سكن عــزاب خالل
أغسطس الماضي.
وأضاف العنزي في تصريح صحافي ،امس أن فريق الطوارئ
تعامل مع  188شكوى تم تلقيها عبر الخط الساخن ،وتوجيه 63
إنذارا داخل العقار وفقا لالئحة نظام البناء ،إلى جانب توجيه
 16إنذار تعد على أمالك الدولة.
ولفت إلــى أن الفريق قــام بتوجيه  28إنــذارا لمخالفة أنظمة
السالمة وحماية المرافق العامة ،إلى جانب توجيه  31إنــذارا
لمنشآت على أمالك الدولة طبقا للمادة  11من الئحة النظافة
ونقل نفايات.
وأشار إلى توجيه  52تنبيها للتعدي على ملكية الدولة وفق
الئحة نظام الــزراعــة ،الفتا إلى تنفيذ إزاالت لـ  24مخالفة تعد
وفق الئحة نظام الزراعة ،وإزالــة  17منشأة تمت إقامتها على
أمالك الدولة.
وذكر أن الفريق قام بإخالء منزل من العزاب ،وتنفيذ  5إخالءات
تضمنت بقالة داخل العقار وإزالة مخالفات بناء باالضافة الى
تحرير  12مخالفة لمنشآت وغلق محلين وتحرير  16تعهدا وفق
الئحة المحالت العامة ،فضال عن رفع  1506إعالنات عشوائية
مخالفة.
وبين العنزي أن الحملة على القصابين الجائلين أسفرت
ً
عن إيقاف  43شخصا وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة
ومصادرة  52آلة حادة تستخدم لذبح المواشي.
وفــي مجال آخــر ،أكــد مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت
ال ـطــرق بــالــوكــالــة بـفــرع بـلــديــة الـعــاصـمــة م ـبــارك ال ـم ـجــاوب ،في
تصريح صحافي أمس ،أن الحمالت الميدانية التي نفذها مفتشو
اإلدارة خالل أغسطس الماضي استهدفت رفع السيارات المهملة
والسكراب التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة ،مشيرا إلى أن
تلك الحمالت أسفرت عن رفع  157سيارة مهملة وسكراب ،وضع
 3404ملصقات على السيارات المهملة ،باإلضافة إلى تحرير 394
تعهدا ،و 522إنذارا واإلفراج عن  81سيارة ونقل 130752م 3من
النفايات والنفايات البلدية واإلنشائية.
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الكاظمي لـ ةديرجلا  3000 :طالب يحق لهم «شؤون التطبيقي» لـ ةديرجلا  :التصويت
في االنتخابات عبر هوية الطالب
االنتخابات في رابطة «»GUST
•

•

ً
«العرس الطالبي غدا ونتمنى من الطلبة أن يكونوا على قدر المسؤولية»
حمد العبدلي

أعلنت عميدة شؤون الطلبة
بجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا « »GUSTد .رغد
الكاظمي ،عن عدد الطلبة الذين
يحق لهم التصويت في العملية
االنتخابية هذا العام يتجاوز
 3000طالب وطالبة.

أكـ ـ ـ ــدت ع ـم ـي ــد شـ ـ ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة
ب ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ــج لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا « »GUSTد .رغــد
ال ـكــاظ ـمــي ،أن ع ــدد الـطـلـبــة الــذيــن
يحق لهم التصويت فــي العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة هـ ــذا الـ ـع ــام ي ـت ـجــاوز
 3000طالب وطالبة ،الفتة إلى أن
االنتخابات الطالبية سوف تجري
ً
غ ــدا فــي الـحــرم الـجــامـعــي ،وهناك
لجنتان للتصويت.
وقــالــت الـكــاظـمــي ل ــ«ال ـجــريــدة»،
«إنـ ـ ـن ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـط ـب ـيــق
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ف ــي
ان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرابـ ـط ــة ،ن ـع ـمــل على
م ــواكـ ـب ــة األح ـ ـ ـ ــداث ونـ ـع ــد ل ـي ـكــون
الـ ـتـ ـص ــوي ــت وفـ ـ ــق أحـ ـ ــدث أن ـظ ـمــة
ال ـ ـت ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ،وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإذن ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ف ــي
المستقبل ســوف نـحــاول تطبيق
هذا النظام».
وت ـ ـم ـ ـنـ ــت مـ ـ ــن كـ ـ ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــة أن
ً
يكونوا دائما على قدر المسؤولية
إلخ ــراج ال ـعــرس الـطــابــي فــي يــوم

االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ــال ـم ـس ـت ــوى الـ ــذي
ً
ً
يضيف لكم بعدا ديمقراطيا وأن
تكونوا جديرين به في ممارستكم
االنتخابية كل عام».
وع ـ ــن وع ـ ــي ال ـط ـل ـب ــة ال ـن ـق ــاب ــي
ب ــال ـج ــام ـع ــة ،أفـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن «ش ـب ــاب
ً
ال ـكــويــت ع ـمــومــا وطـلـبــة الـجــامـعــة
ً
خصوصا اكتسبوا الوعي النقابي
عـبــر مــا شــاهــدوه فــي االنـتـخــابــات
البرلمانية ،والتجربة االنتخابية
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت م ـت ــأص ـل ــة وق ــدي ـم ــة
وأصبح لدى الطالب وعي نقابي
وي ـعــرف مـصــالـحــه وي ـم ــارس حقه
بكل حرية ووعي وفق اللوائح التي
تنظم العملية االنتخابية».
ووجهت الكاظمي رسالة للطلبة
والقوائم الطالبية بتهنئتهم بالعام
الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد« ،وال ـت ـصــويــت
في اختيار ممثليهم وبالممارسة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـي ــف لـكــم
الخبرة والتجربة لتكونوا داعمين
لـبـلــدكــم بـعــد ال ـت ـخــرج» ،داع ـيــة كل

رغد الكاظمي

الطلبة في جامعة الخليج للعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا إل ــى اإلق ـب ــال على
مـ ـم ــارس ــة ح ـق ـه ــم فـ ــي ال ـت ـصــويــت
لممثليهم في الرابطة الطالبية في
جو يسوده الود واإلخاء والتعاون
بين الـقــوائــم ليكونوا دائـمــا قــدوة
يحتذى بها في ممارسة حقوقهم
النقابية.

«نحذر من النعرات القبلية والطائفية التي تولد العنف في االنتخابات»
●

أحمد الشمري

شدد عميد شؤون الطلبة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـت ــدري ــب د .حـسـيــن المكيمي
على الطلبة بضرورة استخراج
هوية الطالب في مختلف المواقع
ال ــدراس ـي ــة ،بـغـيــة الـتـصــويــت من
خــالـهــا فــي انـتـخــابــات االت ـحــاد
ال ـع ــام لـطـلـبــة وم ـتــدربــي الهيئة
الذي يعقد  15أكتوبر المقبل.
وقال المكيمي لـ«الجريدة» ،إن
استخراج البطاقة أمر يستخدم
في الكثير من مرافق «التطبيقي»،
مـنـهــا مـكـتـبــة ال ـط ــال ــب ،ومـكـتـبــة
ال ـك ـل ـي ــة ،والـ ـفـ ـص ــول ال ــدراسـ ـي ــة،
انتخابات الطلبة ،واالختبارات،
ومراجعة شؤون الطلبة ،األنشطة
الـ ـط ــابـ ـي ــة ،ودخ ـ ـ ـ ــول ال ـك ـل ـي ــات،
ومكاتب التسجيل ،والكثير من
الخدمات األخرى والمتعددة.
وحـ ـ ـ ــذر ال ـط ـل ـب ــة خ ـ ـ ــال ف ـت ــرة
اإلعداد لالنتخابات من النعرات

الـقـبـلـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة ال ـتــي تــولــد
المشاحنات والعنف بين الطلبة،
ً
مشيرا إلى أن العمادة لن تتوانى
فـ ـ ــي تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الئـ ـ ـح ـ ــة الـ ـسـ ـل ــوك
الـطــابــي عـلــى كــل الطلبة الــذيــن
ينحرفون عن اللوائح والقوانين،
وأن العمادة تعمل جاهدة على
إن ـجــاح ال ـعــرس ال ـطــابــي بشكل
يليق بالديمقراطية وبمشاركة
الجميع.
وأضــاف أن العمادة اجتمعت
مع المديرين اإلداريين والماليين
فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف كـ ـلـ ـي ــات وم ـع ــاه ــد
ً
الهيئة أخيرا في مركز ابن الهيثم
وتـ ـم ــت م ـنــاق ـشــة االسـ ـتـ ـع ــدادت،
الـتــي تخص إقــامــة االنتخابات،
ً
الفتا إلى أن العمادة وزع المهام
ونـ ـسـ ـق ــت م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـت ــوزي ــع
اللجان االنتخابية فــي مختلف
ً
ال ـم ــواق ــع ال ــدراسـ ـي ــة ،ف ـض ــا عن
الـتـنـسـيــق وال ـتــدق ـيــق ع ـلــى آلـيــة
الفرز اإللكتروني ،وتمنى التوفيق
السداد لجميع الطلبة في حياتهم

حسين المكيمي

الدراسية ،واختيار ممثليهم في
االنتخابات.
وأض ـ ـ ــاف أن الـ ـعـ ـم ــادة تــولــت
التنسيق مــع مختلف ا لـجـهــات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـسـ ــاهـ ــم فــي
حـفــظ األم ــن وتـسـهـيــل إجـ ــراءات
االنتخابات سواء وزارة الداخلية
أو وزارة الصحة.

السيجاري تعرف المستجدين بطبيعة انتقال  4إدارات إلى مبنى «التطبيقي» الجديد بالشويخ

الدراسة في «بوكسهل»
ن ـظ ـمــت ك ـل ـيــة بــوك ـس ـهــل ال ـك ــوي ــت ل ـل ـب ـنــات ال ـل ـقــاء
الـ ـتـ ـن ــوي ــري ل ـل ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي األول ل ـطــال ـبــات ـهــا
المستجدات ،وقد تخللته محاضرة تعريفية في مسرح
عيسى الرفاعي.
َّ
وتطرقت مديرة شؤون الطلبة ،لولوة السيجاري،
إلى طبيعة الدراسة بالكلية ،والتخصصات والبرامج
التي تقدمها ،وتحدثت عن اللوائح التي يتحتم على
الطالبات اإللـمــام بها خــال فترة الــدراســة ،واالطــاع
على مرافق الكلية ،وأتاحت للطالبات فرصة الحصول
م ـع ـل ــوم ــات ت ــرش ــده ــن ل ـت ـح ـق ـيــق م ـس ـي ــرة أك ــادي ـم ـي ــة
نــاجـحــة .وقــد تعرفت الـطــالـبــات فــي هــذا الـلـقــاء على
رؤســاء األقسام األكاديمية ،والموظفين المسؤولين
عن مختلف األقسام واألنشطة الطالبية ،وتم تزويد
الطالبات بالمعرفة والـمـهــارات الــازمــة التي تضمن
تميزهن فــي حياتهن المهنية المستقبلية بتطبيق
أساليب تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة األكاديمية
والممارسة العملية.
ً
جــديــر بــالــذكــر ،أن الكلية تنظم سـنــويــا نشاطات

●

لولوة السيجاري
عدة ،منها الترفيهية والثقافية ،كورش عمل في مجال
دراسة الطالبات ،إضافة إلى معارض الفرص الوظيفية.
وتسعى «بوكسهل» دائما إلى استضافة محاضرين
متخصصين في مجاالت مختلفة ،بهدف إثراء الجانب
العملي لدى الطالبات ،من خالل االحتكاك والتفاعل مع
خبرات لها تجارب عملية ثرية.

فيصل متعب

باشرت اربع ادارات بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب عملها في مبناها الجديد
ب ـمـن ـط ـقــة الـ ـش ــوي ــخ ،وهـ ــي ال ـ ـشـ ــؤون اإلداريـ ـ ـ ــة،
واإلدارة المالية ،وقـطــاع التخطيط والتنمية،
وادارة السجل العام ،لتكن باكورات انتقال اولى
االدارات في ظل مباشرة موظفيها عملهم داخل
المبنى الجديد.
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،م ــا زال ـ ــت ه ـن ــاك ادارات في
«التطبيقي» لم تنتقل بعد الى المبنى الجديد،
وهـ ــي ادارة ش ـ ــؤون أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـتــدريــس
والتدريب ،والتوريدات ،والتدريب ،والعالقات
الـ ـع ــام ــة ،وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ،والـ ـبـ ـعـ ـث ــات ،وال ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي ،والـشــؤون القانونية وغيرها ،على
الرغم من أنها جهزت بالكامل من حيث التأثيث
والمكاتب ولكن الــى هــذا الــوقــت لــم تتم عملية
االنتقال الفعلية.
وذكـ ــرت م ـصــادر مطلعة فــي «الـتـطـبـيـقــي» لـ
«ال ـج ــري ــدة» ،أن عملية االن ـت ـقــال فـعــالــة لمعظم
االدارات في الهيئة من خالل التجهيزات المقدمة
لها والمكاتب ا لـجــد يــدة وتوفير مستلزماتها

لقاء إرشادي لطلبة «اإلدارية»
أقام مكتب التوجيه واإلرشــاد في كلية
الـعـلــوم اإلداري ـ ــة بـجــامـعــة الـكــويــت الـلـقــاء
اإلرشـ ــادي الـسـنــوي للطلبة المستجدين
ل ـل ـعــام ال ـجــام ـعــي  ،2019 /2018بــرعــايــة
وح ـ ـض ـ ــور ال ـع ـم ـي ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
الـطــابـيــة ،د .نــايــف ال ـش ـمــري ،وق ــد شــارك
فيه عــدد مــن مــراكــز العمل بالكلية ،منها
وحــدة اللغة اإلنكليزية ،ومكتب اإلشــراف
االجتماعي ،واللجنة االستشارية للطلبة
ال ـم ـت ـف ــوق ـي ــن ،م ـك ـتــب الـ ـتـ ـب ــادل ال ـط ــاب ــي،
وبرنامج رعــايــة الموهوبين ،إضــافــة إلى
مكتب التدريب الطالبي والخريجين.
وي ـ ـهـ ــدف الـ ـلـ ـق ــاء إل ـ ــى ت ـع ــري ــف ال ـط ـل ـبــة
المستجدين بالتخصصات التي تطرحها
الكلية ،إضافة إلــى كيفية استخدام نظام
ال ـط ــال ــب ال ـجــام ـعــي وت ـس ـج ـيــل ال ـم ـق ــررات
الــدراس ـيــة ،وانـتـهــاء بتعريفهم باللوائح
الجامعية لتجنب الوقوع في المشاكل.
وق ــال الـشـمــري «إن المرحلة الجامعية
عبارة عن خطوة جديدة في حياة الطالب
العلمية ،وب ــاب ينتقل مــن خــالــه الطالب
مــن إطــار الــدراســة الـمــوحــدة إلــى المرحلة
العملية في حياته ،وهي مرحلة علم وعمل
تتطلب الجد واالجتهاد».
وأض ـ ــاف أن ل ـهــذا ال ـل ـقــاء ف ــائ ــدة كـبـيــرة
للطالب المستجد ،لمعرفة كل ما يخص
مستقبله الدراسي ،من خالل ربطه والتزامه
بالمرشد األكاديمي للقسم ،مؤكدا ضرورة
تـنــويــر الـمـسـتـجــد بــالـحـقــوق والــواج ـبــات

جانب من الحضور في اللقاء اإلرشادي
عليها خــال فترته
المفترض أن يحصل ّ
الجامعية لتجنب أي تعثر دراسي.

المرافق الحيوية
وأشار إلى أهم المرافق الحيوية في الكلية،
وأولها مكتب التوجيه واإلرشاد ،الذي يوجه
الطلبة ،وينور عقولهم بكيفية التفكير في
اسـتـكـمــال مـسـيــرتـهــم الـعـلـمـيــة ،إضــافــة إلــى

انطالق برنامج «مهندسات
الكويت» لتدريب  30طالبة
ا نـطـلــق بــر نــا مــج مهندسات
ا لـكــو يــت فــي نسخته الثانية،
وال ــذي يـهــدف إلــى تــدريــب 30
طالبة ومهندسة في مختلف
التخصصات بكلیة الهندسة
والبترول في جامعة الكویت
خــال الفصل األول مــن العام
ا لـ ــدرا سـ ــي  ،2019 -2018بـمــا
يـ ـق ــارب  200س ــا ع ــة تــدر ی ـب ـیــة
مقسمة على ثمانية محاور.
وذك ــر ال ـبــرنــامــج ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ــه «ع ـن ــد
اس ـت ـك ـمــال ال ـبــرنــامــج بـنـجــاح
س ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــات
ع ـل ــى شـ ـه ــادة م ـج ـلــس تـعـلـیــم
التكنولوجیا لإلدارة والقیادة
ال ـم ـع ـت ـمــدة ف ــي أك ـثــر م ــن 100
دولة حول العالم ،وعلى ثالث
وحدات دراسية ( )BTECوإدارة
األعـ ـ ـم ـ ــال الجـ ـتـ ـی ــاز الـ ـت ــدری ــب
الـ ـمـ ـی ــدان ــي ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـف ـص ــل
الدراسي».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ی ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف هـ ـ ــذا

الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـ ـمـ ـ ـی ـ ــدان ـ ــي إلـ ــى
ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ،وص ـق ــل
مهاراتهن القیادیة واإلدارية،
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــن عـ ـل ــى ت ـك ــوی ــن
ص ـ ــورة واضـ ـح ــة ع ــن طـبـيـعــة
ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــن الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس ـ ـ ــي فـ ــي
المستقبل».
وأش ـ ـ ــار الـ ـب ــرن ــام ــج إل ـ ــى أن
وقـعــت
«الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول» َّ
مذكرة تفاهم مع شركة لیماك
لإلنشاء ات في فبراير ،2017
وال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد إحـ ـ ــدى ش ــرك ــات
المقاوالت الرائدة في العالم.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج إلـ ـ ــى أن
م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم تـ ـه ــدف إل ــى
تـ ــوف ـ ـيـ ــر ق ـ ـ ـنـ ـ ــوات لـ ـلـ ـت ــواص ــل،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون بـ ـی ــن
الطرفين ،لتبادل الخبرات في
مـجــاالت الهندسة المختلفة،
كما اتفق الطرفان على تطوير
بـ ـ ــرامـ ـ ــج تـ ــدری ـ ـب ـ ـیـ ــة م ـش ـت ــرك ــة
للطلبة.

مكتب التدريب الطالبي والخريجين الــذي
يــربــط الطالب الجامعي بـســوق العمل عبر
إع ـطــائــه دورات تـعـلـيـمـيــة ومـهـنـيــة وم ـقــرر
التدريب الميداني.
مــن جـهـتــه ،ش ــارك بــالـلـقــاء رئ ـيــس مكتب
التدريب الطالبي والخريجين ،د .حسين علي،
الذي ّ
بين دور المكتب وما يقدمه من خدمات
لـتـطــويــر وت ــدري ــب الـطـلـبــة خ ــال مسيرتهم
الجامعية وتهيئتهم للحياة العملية.

«المستقلة» :مرافق بـ «الخدمات
اإلدارية» تحتاج إلى صيانة
أكـ ـ ــدت ن ــائ ـب ــة ال ـم ـن ـس ــق ال ـع ــام
لـ ـش ــؤون ال ـط ــال ـب ــات ف ــي ال ـقــائ ـمــة
المستقلة بالهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب فــاط ـمــة
الشبيب أن هناك مرافق في معهد
ال ـخ ــدم ــات اإلداريـ ـ ـ ــة ت ـح ـتــاج إلــى
ص ـيــانــة وإعـ ـ ــادة تــأه ـيــل ،وه ـنــاك
ش ـك ــوى م ــن ك ـث ـيــر م ــن ال ـطــال ـبــات
بسبب ذل ــك ،متسائلة :أيــن إدارة
الصيانة خالل فترة الصيف ،وذلك
بعد رصد العديد من المالحظات
في المعهد؟
وطالبت الشبيب ،في تصريح
صحافي أمس لـ»الجريدة» ،مدير
إدارة الخدمات العامة في الهيئة
م .فـنـيــس الـعـجـمــي ب ــأخ ــذ جــولــة
واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى م ــراف ــق الـمـعـهــد،
ومعرفة األجــزاء التي تحتاج إلى
تـحـسـيــن وإص ــاح ــات وص ـيــانــة،
آملة أن يؤخذ مطلب القائمة بعين
االعتبار من المسؤولين.
وأشـ ــارت إل ــى أن هـنــاك الكثير

م ــن م ــراف ــق ال ـك ـل ـيــات والـمـعــاهــد
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ص ـ ـيـ ــانـ ــة ،ول ـي ــس
معهد الخدمات اإلداري ــة ،مبينة
أن ا لـ ـق ــا ئـ ـم ــة ت ـ ــأ م ـ ــل مـ ـ ــن إدارة
ال ـه ـي ـئــة االجـ ـتـ ـم ــاع م ـع ـهــا وف ــرز
مـ ــاح ـ ـظـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ،كـ ـم ــا أن
القائمة تعمل جاهدة على توفير
جميع المستلزمات وا لـخــد مــات
الطالبية ،وتحقيق المكتسبات
بـمــا يـتـنــاســب م ــع احـتـيــاجــاتـهــم
الدراسية.

جانب من استعدادات تأثيث مكاتب المبنى الجديد
القرطاسية ،ومن المتوقع أن تتم االنتقال خالل
االسابيع المقبلة القليلة.
وبـ ـيـ ـن ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن اغ ـ ـلـ ــب ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
م ـت ـخــوفــون م ــن االزدحـ ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــروري ال ـت ــي قد

يواجهونها خــال ذهابهم إلــى المقر الجديد،
الن اغلب الشوارع المحيطة بهذا المبنى تعاني
االخـتـنــاقــات الـمــروريــة خــال وقــت الـصـبــاح أو
الظهيرة.

أكاديميا
« :»1962التغيير
مطلوب لرابطة
«الخليج»
أقــامــت قائمة « »1962التي
ت ـ ـخـ ــوض انـ ـتـ ـخ ــاب ــات رابـ ـط ــة
طلبة جامعة الخليج للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا م ـهــرجــان ـهــا
ً
الـ ـخـ ـط ــاب ــي أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ف ـ ــي ب ـهــو
الجامعة ،وسط حضور أنصار
القائمة وعــدد كبير من طالب
وطالبات الجامعة لالستماع
للبرنامج االنتخابي للقائمة
في االنتخابات.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـط ـيــري خــال
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـخ ـ ـطـ ــابـ ــي ،إن
التغيير مطلوب إلدارة الرابطة،
ً
خصوصا أن الرابطة لم تقدم
ً
شيئا خــال الفترة الماضية،
الس ـي ـمــا أن اإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـتــي
تدعيها الــرابـطــة هــي باألصل
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ق ـ ــام ـ ــت ب ـ ـهـ ــا إدارة
ً
الـ ـج ــامـ ـع ــة وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـتــح
الشعب الدراسة ،التي تحركت
بـهــا عـمـيــدة ش ــؤون الطلبة د.
رغـ ــد ال ـك ــاظ ـم ــي ،ك ــذل ــك زيـ ــادة
ال ـم ـكــافــأة ال ـطــاب ـيــة إل ــى 200
ديـ ـن ــار ،ل ــم ت ـكــن م ــن إن ـج ــازات
الـ ــراب ـ ـطـ ــة فـ ـه ــي ط ـب ـق ــت ع ـلــى
جميع الطلبة فــي الجامعات
في الكويت.

« :»AOUفتح باب
الترشيح النتخابات
المجلس الطالبي
اعلن رئيس اللجنة العليا
المؤقتة النتخابات المجلس
الطالبي في الجامعة العربية
ال ـم ـف ـت ــوح ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت د.
محمد المشد ،ان باب طلبات
ال ـ ـتـ ــرش ـ ـيـ ــح لـ ـل ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
خ ــوض انـتـخــابــات المجلس
ال ـط ــاب ــي س ـي ـف ـتــح ف ــي قـســم
شؤون الطلبة اعتبارا من غد
حـتــى نـهــايــة س ــاع ــات العمل
الرسمية لـيــوم الخميس 11
الجاري وفق الئحة المجلس
ال ـط ــاب ــي ال ـم ـع ـت ـمــدة وكــذلــك
الكتب الواردة بهذا الشأن من
مجلس الجامعات الخاصة.

زوايا ورؤى
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عفو النواب واالختالط
في السويد وفرحة نتنياهو
أحمد باقر
• في المؤتمر الصحافي الــذي عقده بعض أعضاء مجلس األمة
بشأن العفو ّ
عمن أدينوا فيما عرف بقضية المجلس ذكر أحدهم" :إن
من حق أعضاء مجلس األمة أن يتقدموا بقانون العفو الشامل" ،وكالمه
ً
هذا سليم تماما وال غبار عليه ،إال أن أحد األعضاء ذكر في المؤتمر
ُنفسه أن" :إصدار العفو هو حق أصيل ألعضاء مجلس األمة" ،هكذا كما
نقل في الصحف ،وهذا خطأ فادح ،ألن المادة  75من الدستور بينت
أن" :العفو الشامل ال يكون إال بقانون".
والقانون ال يصدر إال من السلطة التشريعية ،ولــو رجــع النائب
إل ــى ال ـمــادة  51مــن الــدسـتــور لــوجــد أن نصها "الـسـلـطــة التشريعية
ً
ً
ً
يـتــوالهــا األمـيــر ومجلس األم ــة وفـقــا لـلــدسـتــور" ،إذا فهو ليس حقا
ً
أصيال لألعضاء وحدهم ،إنما يتشارك فيه كل أعضاء المجلس بما
فيهم أعضاء الحكومة باإلضافة إلى حق صاحب السمو األمير الذي
نص عليه الدستور.
لــذلــك تـقـتـضــي ال ـح ـصــافــة اإلق ـ ــرار ب ـحــق صــاحــب ال ـس ـمــو ف ــي هــذا
الموضوع الحساس ،هذا إذا كانوا يريدون المصلحة العامة ال مجرد
الشعبية والمزايدة على حساب القضية.
ً
وفي المؤتمر الصحافي أيضا اعترض أحد النواب على الذهاب
ً
للمحكمة الدستورية ،وهذا ال يصح أيضا ألن اللجوء إلى الدستورية
حــق أص ـيــل لـكــل األطـ ــراف الـمـنـصــوص عليها فــي قــانــون المحكمة،
ً
وال يجوز مصادرة حق اآلخــريــن ،خصوصا أثناء معرض المطالبة
بحقوق النواب.

ةديرجلا
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أوهام الغزو الثقافي

شواهد على قبور الصحف
كثرت الشواهد في المقابر
وبقي السؤال الحائر :لماذا
نستمر في تدريس اإلعالم
كتخصص في جامعاتنا في
حين أجيال من اإلعالميين
والصحافيين ال يملكون
سوى الجلوس عند حافة
المقاهي يحتسون الشاي
والقهوة ،ويعيدون رسم
الذكريات الجميلة ألزمان
كانت ،وصحف وبرامج
تلفزيونية ومحطات فتحت
أبوابها لتتصارع األفكار
دون أن تدخل في حروب
قاتلة؟

• االختالط في العمل يزيد حاالت الطالق

العنوان أعاله ليس من بنات أفكاري وليس من شعارات المتدينين
في الكويت ،وليس نتيجة أبحاث رجعية ،إنما هو عنوان لبحث علمي
ً
نشرته جريدتنا "الـجــريــدة" يــوم الخميس الماضي نقال عن جامعة
استوكهولم وجــاء فيه" :إن مــن يعمل مــع زمــاء كثيرين مــن الجنس
اآلخر في مؤسسة واحدة يكون أكثر عرضة للطالق".
ً
ً
طبعا نتيجة هذه الدراسة كانت معروفة مسبقا لكل من تمعن في
أحكام الشريعة في التعامل بين الجنسين ،وهو أمر معروف تزخر
به الكتب الفقهية.
لذلك على أبنائنا وبناتنا الحذر والتقيد باآلداب واألحكام الشرعية
اإلسالمية إذا اضطروا العمل أو الدراسة في أماكن مختلطة.

• فرحة نتنياهو:

أعلن نتنياهو أمــام الجمعية العامة لألمم المتحدة "يعني على
المأل وعلى عينك يا تاجر" ،أن عالقة الكيان الصهيوني ببعض الدول
العربية هي أفضل من أي وقت مضى ،وهي أفضل مما كان يتصور
ً
هو شخصيا ،وعزا نتنياهو هذا التقدم الهائل إلى إيران والدور الذي
تقوم به إيران في المنطقة.
وبدورنا ندين إيران التي وضعت تلك الدول العربية في هذا المأزق،
كما ندين الــدول العربية التي امتدت يدها لتصنع عالقة طيبة مع
الكيان الذي يحتل األرض والمقدسات ويقتل المجاهدين الذين يسعون
الى رفع الظلم والتحرر من الظلم واالغتصاب.
أما كلمة نتنياهو فنهديها إلى المداحين الذين يمجدون األنظمة
الفاشلة التي فرطت في األرض والعرض والمقدسات.

د .عبدالحميد األنصاري*

كـلـمــا أغـلـقــت صـحـيـفــة أبــواب ـهــا انـقـبــض قلبي،
وك ـث ـي ــرون م ـث ـلــي ف ــي أوط ـ ــان ل ــم ت ـعــد ق ـ ــادرة عـلــى
استيعاب أشباه اإلعالميين والصحف والمجالت
الهزيلة التي تغيرت كذلك بفعل أشكال من الرقابة
المباشرة أو غير المباشرة.
باألمس كانت الصفحة األولى لصحيفة األخبار
اللبنانية شبيهة "بورقة النعوة" أو إعالن تعزية لم
يكن ينقصه سوى الخط األسود في رأس الصفحة،
وهذه المرة كان الخبر أكثر إيالما أو ربما ألن أعداد
الـشــواهــد فــي مقابر الصحف العربية قــد زاد ،كان
ً
غــاف األخ ـبــار مــوجـعــا حتى الـبـكــاء ،ف ــدار الصياد
العريقة ستغلق أ بــوا بـهــا ،وتنهي بــذ لــك حقبة من
تاريخ عريق في اإلعالم سواء اتفقنا أم اختلفنا مع
توجهات كل صحيفة أو جريدة أو مجلة ،فجيل من
الصحافيين اللبنانيين والعرب تربى هناك وكبر،
ومنها انتقل ليشكل مرحلة كاملة من تاريخ هذه
الـمـنـطـقــة ،حـيــث ازده ـ ــرت فـيـهــا الـصـحــافــة ولمعت
فـيـهــا كـثـيــر م ــن األس ـم ــاء الـصـحــافـيــة ال ـتــي ال ي ــزال
بعضها يعيش معنا ،ويشكل إ غ ــاق دار الصياد
بالنسبة إلى هذه الفئة من الصحافيين المخضرمين
أو ال ـص ـحــاف ـي ـيــن الـحـقـيـقـيـيــن ال ـف ـصــل األخـ ـي ــر من
مساءات طويلة وسلسلة من التحقيقات واألخبار...
صحافيون انتقلوا ليتابعوا األحداث حتى ال يتصور
بعض الصغار أن المراسلين الحربيين بدؤوا معهم
هم فقط!
عندما أغلقت "السفير" أبوابها قبل فترة ليست
بعيدة كثرت التعازي وراح الكثيرون يبحثون عن
ً
بــدائــل ،إال أن تعويض تلك الصحف أصبح صعبا
ً
جدا في حين ّ
تعد المساحات المتاحة لمعرفة حتى
ً
أبسط األخبار وأكثرها تفاهة ضربا من المستحيل
إال للباحثين والصابرين على تردي وضع اإلعالم
العربي بشكل عام ال اللبناني فقط.
وعندما دار الحديث بــأن صحيفة "الحياة" هي
األخرى ستغلق مكاتبها في لندن ثم بيروت ،وتنهي
طبعاتها إال المتبقي منها في الرياض ودبي ،احتار
كثيرون في البحث عن األسباب ،فهل هو التمويل
فقط أم أن هناك محاولة لتضييق المساحات حتى
يصاب القارئ العربي بالضجر ،ويبتعد أكثر عن
الـ ـق ــراءه وه ــو األقـ ــل ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ب ـيــن شـعــوب
العالم؟! ففي حين كانت قراءة الصحف هي ما تبقى
من أشكال القراءة إال لقلة قليلة ،رحلت هذه األخرى،
وأصبح العربي يلتهي بـ"اإلنستغرام" و"الواتساب"،

إما لنشر فكر الكراهية لآلخر ونشر األكاذيب التي
مع انتشارها تصبح حقيقة ،أو ليستمع ألحاديث
عــن آخ ــر صـيـحــات الـمــوضــة أو األك ــات والمطاعم
والمقاهي ،وفي أحسن األحوال يقوم أحدهم بوضع
النصائح عن كيف أن حليب اإلبل إن لم يكن بولها
يشفي من أمراض عدة ،فيعاد إرسال تلك الرسالة من
جاهل لتصبح المعلومة وكأنها قادمة من باحث في
الطب واألمراض!!
َّ
ك ـثــرت ال ـش ـهــود عـلــى ق ـبــور إعــام ـنــا ،ول ــم يتبق
إال القليل من الصحف ،وهــي في مجملها موجهة
ً
وتــابـعــة سـيــاسـيــا لـخـطــوط مـتـعــددة ،حـتــى تــذكــرت
حديث ذاك الصديق الصحافي العريق عندما جاء
ليهنئ بإطالق صحيفة الوقت البحرينية كصحيفة
مستقلة ،فقال هل تصدقون أن هناك صحيفة مستقلة
في بلدنا ،إما أن تكون سنية أو شيعية ،وإال فلها
الموت؟ وهكذا ماتت سريعا وهي ال تزال شابة فتية
ووضعت على قبرها الزهور وبعض الدمع واألسف.
كثرت الشواهد في المقابر وبقي السؤال الحائر:
ل ـ ـمـ ــاذا ن ـس ـت ـمــر فـ ــي تـ ــدريـ ــس اإلع ـ ـ ـ ــام كـتـخـصــص
ف ــي جــام ـعــات ـنــا ف ــي ح ـي ــن أجـ ـي ــال م ــن اإلعــام ـي ـيــن
والصحافيين ال يملكون سوى الجلوس عند حافة
المقاهي يحتسون الشاي والقهوة ،ويعيدون رسم
الذكريات الجميلة ألزمــان كانت ،وصحف وبرامج
تلفزيونية ومحطات فتحت أبوابها لتتصارع األفكار
دون أن تدخل في حروب قاتلة؟
فالصحافيون والصحافيات العاطلون والعاطالت
أكثر من أعــداد الداخلين الجدد إلــى كليات اإلعــام
والصحافة في جامعاتنا من المغرب حتى عمان،
وتبقى مشاهد شواهد القبور أمام الجميع يمرون
أمامها وبالقرب منها ثم يعودون للعيش في حلم
لم يكتمل ،وربما لن يكتمل ،والمساحات تضيق على
الرأي ليس في اإلعالم والصحافة فقط ،إنما حتى في
كل المجاالت األخرى ،فأين هي الجمعيات المستقلة
التي ال تنتمي إلى طرف أو رأي أو حزب أو عائلة أو
سلطة؟ وأين هم البرلمانيون المستقلون القادرون
على طرح األسئلة الصعبة والحرجة عن ميزانيات
تهدر حتى آخر قطرة عرق من متقاعد؟! فماذا بعد؟
كثرت مقابر الحريات حتى أصبحت مدننا ما هي
إال مجموعة من المقابر وشواهد كالمومياءات تعيد
التذكير بتاريخ مضى ،في حين نعرف جميعا أن أمة
تعيش على ماضيها العتيد فقط ال مستقبل لها!!
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

دانيال شابيرو*

إرغام روسيا على التراجع في الشرق األوسط
تجد إسرائيل نفسها للمرة األولى منذ عقود في الطرف الذي يواجه
التهديدات الروسية ،برز هذا التوتر عقب إسقاط قبل أيام طائرة عسكرية
روسية من نوع إليوشن-ال  20ومقتل أفراد طاقمها الخمسة عشر بسبب
رد أنظمة الدفاع الجوية السورية على ضربات جوية إسرائيلية استهدفت
شحنات أسلحة إيرانية في سورية ،ال شك أن أزمة مماثلة تبدو بأمس
الحاجة إلى الدبلوماسية األميركية إلدارتها ،لكننا لم نشهد حتى اليوم
أي إش ــارات إلــى دبلوماسية مماثلةّ .
يسهل أمــران حملة إسرائيل ضد
األسلحة اإليرانية في سورية :المقاربة المحترفة الدقيقة التي يتبعها
ً
ّ ً
سالح الجو اإلسرائيلي ،مركزا على أهدافه المحددة ومتفاديا األضرار
الجانبية ،وإدارة إسرائيل الذكية لعالقتها مع روسيا منذ انتشار الجيش
ً
الروسي في سورية في عام  .2015يتواصل بنيامين نتنياهو جيدا مع
بوتين ،ويحافظ سالح جو كال البلدين على قناة لتفادي التضارب بغية
السورية ،إما عن عدم كفاءة أو عن خبث،
تجنب الحوادث ،وال شك أن القوات ً
أسقطت الطائرة الروسية ،مستخدمة صواريخ زودتها بها روسيا ،لكن هذا
الحادث أدى إلى التنديد الروسي األشد بالضربات الجوية اإلسرائيلية مع
التأكيد على حق روسيا بالرد .تفاعلت إسرائيل بسرعة مع التهم الروسية
عن أنها استخدمت طائرة " "L20كغطاء لهجومها أو أخفقت في توجيه
اإلنذار المناسبّ .
عبرت إسرائيل عن أسفها لمقتل الروس ،وأوضحت أن
ً
طائراتها عادت قبل انطالق الصاروخ السوري ،وأوفدت قائدا من سالح
ً
ً
ّ
ليقدم تقريرا كامال.
الجو ّ اإلسرائيلي إلى موسكو َ
تقلب الخطاب الروسي بين طرفي نقيض ،فتحدث بوتين عن "سلسلة
من الظروق العرضية المأساوية" ،في حين أعلن وزير الدفاع أن إسرائيل
"إما تفتقر إلى االحتراف أو عملت بإهمال إجرامي".
لطالما تمتعت روسيا بالقدرة على الحد من حرية عمل إسرائيل في
سورية ،غير أنها قررت عدم القيام بذلك ،ولكن اليوم مع رد الفعل الداخلي
العنيف المحتمل جراء خسارة أرواح بشرية ،وبحض من إيران وسورية،
ّ
قد تتبدل هذه السياسة لتشكل إشارة إلى اآلخرين في المنطقة أن للدم
ً
الروسي ثمنا .من الممكن استخدام األسطول الكبير من الطائرات والسفن
ً
الحربية الروسية المنتشرة حاليا في الشرق األوسط للحد من المجال
الجوي الــذي تعمل فيه الطائرات اإلسرائيلية ،كذلك قد ترفض روسيا
استعمال قناة تفادي التضارب ،مع أنها لم تقم بذلك حتى اليوم.
ً
وفي الحاالت القصوى قد تواجه روسيا الطائرات اإلسرائيلية مباشرة،
فقد أعلنت موسكو قبل أيــام أنها ستزود سورية بأنظمة دفــاع جوي
متقدمة من طراز إس.300-
ّ
تعلق إسرائيل بالتأكيد حملتها ،لكن الخطوات الروسية قد ّ
تعرض
لن
ً
الطيارين اإلسرائيليين للخطر ألنها تمنح الجهود اإليرانية زخما أكبر،
بخالف تصريح من وزير الخارجية مايك بومبيو ّقدم فيه التعازي بالروس
القتلى وطالب بإنهاء تدفق األسلحة اإليرانية إلى سورية ،لم نسمع من
كاف بالتأكيد.
الواليات المتحدة أي تعليق ،وهذا غير ٍ
ُ
انتقد الرئيس ترامب بحق لتملقه الرئيس الروسي ،ولكن إذا كان ّ
لتقربه
من بوتين أي قيمة ،فاليوم الوقت المناسب لتوظيفها في مسألة ذات فائدة،
ً
إذ يجب أن تتواصل الواليات المتحدة مباشرة مع روسيا وتوضح في
تصريحاتها العامة أنها تدعم حملة إسرائيل المشروعة في سورية ،التي
تهدف إلى منع إيران من نشر أسلحة الستهداف إسرائيل ،وأنها تعارض
تزويد روسيا سورية بأنظمة إس ،300-كذلك من الضروري أن يقوم مسؤول
دفاعي أميركي رفيع المستوى بزيارة تضامن إلى إسرائيل.
ّ
تشجع الــواليــات المتحدة مجموعة من
باإلضافة إلــى ذلــك يجب أن
الدول األخرى على االنضمام إليها في إدانة مغامرات إيران العسكرية في
سورية ،وتمثل جلسة مجلس األمن في األمم المتحدة ،فرصة ممتازة ،مع
أن الخالفات المستمرة بسبب انسحاب الواليات المتحدة من الصفقة
ّ
تصعب ذلك.
النووية اإليرانية قد
ً
ّ
أقدم ترامب أخيرا على خطوة إيجابية تشير إلى تبدل في موقفه الذي
ً
أصر فيه على ضرورة مغادرة الجنود األميركيين شرق سورية قريبا،
صحيح أن حملة محاربة "داع ــش" شارفت على نهايتها ،إال أن هؤالء
الجنود يساهمون رغم ذلك في منع إيران من بلوغ أجزاء من سورية قد
ً
تستخدمها في شحن األسلحة ونشرها .فضال عن ذلك ،إذا حدت روسيا
ُ
من حرية إسرائيل ،فقد تضطر القوات األميركية إلى تنفيذ المزيد من
الخطوات العملية ضد األسلحة اإليرانية.
ً
أخيرا ،ينبغي لإلدارة األميركية والكونغرس تسريع ،من خالل اعتمادات
إضافية ،تمويل الخمسة مليارات دوالر المخصصة للدفاع الجوي والتي
تعهدنا في مذكرة التفاهم عام  2016بتقديمها إلسرائيل خالل العقد التالي،
فتضمن هذه الخطوة أن إسرائيل مجهزة للدفاع عن نفسها ضد األسلحة
اإليرانية األكثر خطورة في سورية.
ً
ً
ّ
يشكل الحادث األخير تحذيرا من أن سورية قد تزداد سوءا ،لذلك على
الواليات المتحدة العمل على احتواء األضرار ،والدفاع عن حليفنا ،وكبح
لجام ردود الفعل الروسي والطموحات اإليرانية.
* «نيويورك بوست»

aeansari@qu.edu.qa

على امتداد أكثر من نصف قرن أقمنا نظمنا الثقافية والتعليمية
والتربوية والدينية واإلعالمية والسياسية على فكرة محورية ،شكلت
العائق الرئيس لتحقيق التقدم والنهضة واللحاق بعالم المزدهرين،
تلك الفكرة هي التحذير من الغزو الثقافي الغربي.
ت ــأم ــل خ ـطــاب ـنــا ال ـع ــام الــدي ـنــي وال ـث ـقــافــي وال ـس ـي ــاس ــي ،سلطة
ومعارضة ،بتياراتها الثالث :القومي واإلسالمي واليساري ،وعبر
ً
ً
خمسة عقود ،تجد عنصرا مشتركا بينها ،هو أننا أمة مستهدفة من
قبل الغزو الثقافي بهدف :طمس هويتنا الثقافية ،وإضعاف لغتنا
العربية ،وفرض القيم الغربية و"العلمنة" على مجتمعاتنا ،والتحكم
في مقدراتنا وثرواتنا ،وتغريب نسائنا ...إلخ.
قبل عدة سنوات نظمت رابطة العالم اإلسالمي مؤتمرا ،أصدر
ً
ً
بيانا قال فيه :يرى المؤتمر أن العالم اإلسالمي يواجه غزوا يستهدف
هويته وثقافته واقتصاده باسم العلمانية والعولمة والنظام العالمي
الجديد ،وأن مهمة المؤتمر مواجهة هذا الغزو الثقافي وتصحيح
صورة اإلسالم.
والمفارقة المدهشة والعجيبة أنه في الوقت الذي يدعو خطباؤنا
عـلــى ال ـح ـضــارة ،ويـلـعـنــون غــزوهــا الـثـقــافــي وعــولـمـتـهــا الخبيثة،
و ي ـحــذرون ناشئتنا ممن يسمونهم العلمانيين المنبهرين بها
ً
"المهددين لحصوننا من داخلها" ،فإننا أكثر الشعوب انغماسا في
ً
ماديتها ،واألكثر استهالكا لمنتجاتها ،وطلبا لحمايتها وممن؟ من
بني جنسنا! والجئونا يركبون المخاطر وصوال إليها ،وأصوليونا
ً
المطاردون من بلدانهم ضاقت بهم األرض فلم يجدوا ملجأ إال إليها!
يقول علي حرب في كتابه الممنوع والممتنع :نحن نقيم على أرض
الغرب على الصعيد الحضاري والمدني .إننا مدينون له بأسباب
ً
معاشنا ومظاهر عمراننا ،علما وآلة ،معلومة وصورة ،سلعة ومتعة.
اآلن :ما حقيقة الغزو الفكري؟
ً
أوال  :مصطلح ا ل ـغــزو ،مصطلح عسكري يعني القهر والغلبة،
مصطلح زائ ــف فــي مـجــال تفسير الـعــاقــة بين الـثـقــافــات واألفـكــار
ً
وتفاعلها ،الثقافات الوافدة ليست غــزوا ،ألنه ال إرغــام فيها ،فأنت
في النهاية صاحب القرار في األخذ بها أو رفضها ،وتخويف الناس
ً
ً
منها خطأ ،ألنه يصطنع حاجزا وهميا بين الثقافات ،بل إن الغزو
ً
الثقافي ،عملية مستحيلة ،فما الذي يفعله بك من يغزوك ثقافيا؟ إنه
ً
ً
يقدم لك كتابا أو صحيفة أو فيلما أو معلومة معرفية أو علمية أو
فكرية ،أو يعرض عليك وجهة نظره في أمر سياسي أو اقتصادي
أو اجتماعي أو إداري أو حقوقي لتنظيم مجتمعك ،وأنت صاحب
الشأن في أن تقبل أو ترفض ،بمعنى أن الخيار لك ،لذلك فإن فكرة
ً
الغزو مستحيلة التحقيق ،طبقا لعبدالحميد بكوش.
إعجابك بنظام سياسي أو إجراء إداري أو أسلوب معين لدى اآلخر
المتفوق ،أو اقتناعك بأفكار لها القدرة على التأثير واالنتشار ،سواء
كان أهلها غالبين أو مغلوبين ،على ما بين ابن خلدون ،فاستحوذت
ً
على عقلك ونفسك ،فهذا ال يسمى غزوا إال من قبيل استيالء الجمال
أو الفكرة النافعة على األفئدة والعقول ،فهل نسمي سلطان الجمال
ً
ً
والمعرفة غزوا؟! إنه أجمل غزو ،طبقا لعلي حرب.
ً
ثــانـيــا :ال وج ــود الـيــوم لثقافة صــافـيــة ،ألن الـثـقــافــات فــي تفاعل
مستمر ،بل إن الثقافة األميركية التي تكتسح العالم في شكل مطاعم
الوجبات السريعة والبيبسي والكوال والبنطلون الجينز المخترق
للحواجز ،ما هي إال حصيلة تفاعل ثقافات وانصهارها ،وهذا مصدر
التفوق األميركي.
ثــالـثــا :الـيــابــان ،وكــوريــا الـجـنــوبـيــة ،ونـمــور جـنــوب شــرق آسـيــا،
ً
ماليزيا ،وتركيا وغيرها ،أكثر انفتاحا على الثقافات ،حققت تقدمها
ولم تفقد هويتها وال ثقافتها وال لغتها وال تقاليدها ،ولم تحكمها
أوهام الغزو الثقافي كما حكمتنا.
وفــي هذا يقول
ستظل الهوية راسخة قوية كالبصمة الوراثيةِ ،
األمير طالل بن عبدالعزيز في مقالة قيمة :دعــوة إلى حــوار هادئ
َ
حول العولمة :ألم تر كيف حافظت اليابان على هويتها الثقافية في
الوقت الذي استطاعت فيه أن تتواءم مع النظام العالمي ،وأن تأخذ
ً
من الغرب نظما في السياسة واالقتصاد؟
ً
رابعا :الخليج أكبر منطقة عربية معولمة ومنفتحة على الثقافات،
ويحتضن  200جنسية مختلفة األعراق والثقافات واألديان ،وبعد
أكـثــر مــن نصف قــرن ،ال ذابــت هويته وال تــاشــت خصوصيته وال
فقد لغته أو ضعفت ثقافته .المشكلة اليوم أن الخليج ازداد انكفاء
ً
وارتدادا إلى الهويات األدنى.
ً
ختاما :وهم الغزو الثقافي من جملة األوهام الحاكمة لعقلياتنا،
وحجة الضعيف العاجز عن المواجهة ،واحتجاج على نجاح اآلخر
ً
ً
ً
ً
وتفوقه بعد أن كان فاتحا متفوقا وفاعال ثقافيا في ماضي الزمان.
* كاتب قطري

براهما تشيالني*

ردة الفعل السلبية تجاه الصين
حتى لو غيرت الصين
استراتيجيتها التجارية،
وأصبحت تلتزم بالقواعد
الدولية فإن فائضها
التجاري واحتياطياتها
من النقد األجنبي ستتأثر،
وبغض النظر عن الطريق
الذي ستختاره فإن شعور
باألفضلية ربما
الصين
ً
سينتهي قريبا.

تحت مظلة
"مبادرة الحزام
والطريق"
الصينية عملت
بكين على
تمويل وتنفيذ
مشاريع بنية
تحتية ضخمة
في بلدان حول
العالم

لقد انتقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير
محمد خــال زي ــارة قــام بـهــا أخـيــرا للصين
ا سـتـخــدام البلد المضيف لمشاريع البنية
التحتية الـكـبــرى– وال ـقــروض الـتــي يصعب
س ـ ــداده ـ ــا -مـ ــن أج ـ ــل ف ـ ــرض نـ ـف ــوذه ــا عـلــى
الــدول األصـغــر ،وفــي حين تتميز تحذيرات
مـهــاتـيــر فــي بـكـيــن ضــد "الـنـسـخــة الـجــديــدة
مــن االسـتـعـمــار" بشجاعتها ،فإنها تعكس
مـقــاومــة عـلــى نـطــاق أوس ــع لـتـجــارة الصين
االنتهازية وممارساتها المتعلقة باالستثمار
واإلقراض.
مـنــذ سـنــة  2013وت ـحــت مـظـلــة "م ـب ــادرة
الـحــزام والـطــريــق" الصينية ،عملت الصين
على تمويل وتنفيذ مـشــار يــع بنية تحتية
ض ـخ ـمــة ف ــي بـ ـل ــدان حـ ــول ال ـع ــال ــم م ــن أج ــل
ال ـم ـســاعــدة ف ــي ج ـعــل ال ـم ـصــالــح الـصـيـنـيــة
تتناغم مــع مـصــالــح تـلــك الـ ــدول ،واكـتـســاب
م ـ ــوط ـ ــئ قـ ـ ـ ــدم س ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي مـ ــواقـ ــع
استراتيجية وتصدير فائضها الصناعي.
إن الصين تبقي عملية المناقصات لمشاريع
مـبــادرة الـحــزام والـطــريــق مغلقة وغامضة،
وهذا يمكنها من المبالغة في قيمتها بشكل
كبير في الكثير من األحيان؛ مما يترك البلدان
تعاني ألجل سداد ديونها.
عـ ـن ــدم ــا تـ ـق ــع ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان فـ ــي فـ ــخ ال ــدي ــون
الصينية ،فإنها قد تجد نفسها مضطرة إلى
صفقات أسوأ من أجل تعويض دائنها بسبب
عدم القدرة على السداد ،ومن الجدير بالذكر
أن الـصـيــن أج ـبــرت ســريــانـكــا فــي ديسمبر
الماضي على نقل ملكية ميناء هامبانتوتا
االستراتيجي الذي بنته الصين إلى الصين
ب ـمــوجــب ع ـقــد تــأج ـيــر ل ـمــدة  99عــامــا على
الطريقة االستعمارية ،ألنــه لم يعد بإمكان
سريالنكا االستمرار في سداد ديونها.
إن تجربة سريالنكا كانت بمثابة جرس
إن ـ ـ ــذار لـ ـ ــدول أخـ ـ ــرى ل ــدي ـه ــا ديـ ـ ــون ضـخـمــة
مستحقة للصين ،وبسبب خوف تلك البلدان
مــن خ ـســارة أصــولـهــا االسـتــراتـيـجـيــة كذلك
فهي تحاول اآلن إلغاء أو تقليص صفقاتها
أو إعـ ــادة ال ـت ـفــاوض بـشــأنـهــا ،وإن مهاتير
ال ــذي مهد الـطــريــق فــي الـســابــق لالستثمار
الـصـيـنــي فــي مــالـيــزيــا أنـهــى زيــارتــه لبكين

بإلغاء مشاريع صينية بقيمة  23مليار دوالر
أميركي تقريبا.
وهـ ـن ــاك بـ ـل ــدان أخ ـ ــرى م ـث ــل ب ـن ـغــاديــش
وهـ ـنـ ـغ ــاري ــا وتـ ـن ــزانـ ـي ــا أل ـ ـغـ ــت أو ق ـل ـصــت
ً
أي ـض ــا م ـشــاريــع م ـب ــادرة ال ـح ــزام وال ـطــريــق،
واس ـت ـخ ــدم ــت م ــان ـي ـم ــار ال ـت ــي ك ــان ــت تــأمــل
الحصول على البنية التحتية التي تحتاج
إليها بــدون الــوقــوع فــي فــخ الــديــن الصيني
الـتـهــديــد بــاإلل ـغــاء مــن أج ــل ال ـت ـفــاوض على
تخفيض تكلفة مـيـنــاء كـيــاوكـبـيــو الـمــزمــع
إنشاؤه وذلك من  7.3مليارات دوالر أميركي
إلى  1.3مليار دوالر أميركي.
وح ـت ــى أوث ـ ــق ح ـل ـفــاء ال ـص ـيــن ي ـش ـعــرون
بــالـقـلــق اآلن مــن م ـب ــادرة ال ـح ــزام والـطــريــق،
ففي باكستان التي عملت منذ فترة طويلة
مــع الـصـيــن مــن أج ــل اح ـت ــواء الـهـنــد ،والـتــي
تعتبر أكبر دولة تتلقى تمويل مبادرة الحزام
والطريق ،سعت الحكومة الجديدة المدعومة
من العسكر إلى مراجعة أو إعادة التفاوض
ً
على مشروعات ردا على تفاقم أزمــة الدين،
وفي كمبوديا ،وهي من كبرى الدول المتلقية
لـلـقــروض الـصـيـنـيــة ،ف ــإن ال ـم ـخــاوف مــن أن
تصبح فعليا مستعمرة صينية تتصاعد.
إن ردة ال ـف ـع ــل ال ـس ـل ـب ـيــة ت ـج ــاه الـصـيــن
موجودة في أماكن أخرى كذلك ،فاإلجتماع
األخ ـيــر لـلـمـنـتــدى ال ـس ـنــوي ل ـجــزر المحيط
الهادئ كان األكثر إثارة للجدل في تاريخه،
فجعلت السياسات الصينية فــي المنطقة
باإلضافة إلى تصرفات رئيس الوفد الصيني
في الفعالية نفسها رئيس دولة نارو وهي
أصغر جمهورية في العالم–  11ألف نسمة
فقط– يدين الوجود الصيني "المتعجرف" في
جنوب المحيط الهادئ ،وأضاف أن الصين ال
تستطيع "أن تملي علينا األمور".
عندما يتعلق األمر بالتجارة فإن الحرب
التجارية المتصاعدة مع الصين التي شنها
الرئيس األميركي دونالد ترامب تهمين على
الـعـنــاويــن الــرئـيـســة لــأخـبــار ،ولـكــن تــرامــب
ل ـيــس ه ــو ال ـش ـخــص ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ينتقد
الصين ،فسياسات الصين التي تمتد من دعم
الصادرات والعوائق غير المرتبطة بالرسوم
ال ـج ـمــرك ـيــة إلـ ــى قــرص ـنــة الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة

وتطويع السوق المحلي لمصلحة الشركات
الـصـنـيــة تـعـنــي أن ال ـص ـيــن ت ـم ـثــل ،وحـســب
كلمات غراهام أليسون من جامعة هارفارد،
"أكـبــر اقتصاد رئيسي مــن حيث الحمائية
واالنتهازية التجارية واالستغالل في العالم".
فالصين بسبب و ضـعـهــا كــأ كـبــر مصدر
للبضائع في العالم هي أكبر شريك تجاري
للعديد من البلدان ،واستخدمت نفوذها في
هذا الخصوص من أجل استخدام التجارة
لمعاقبة أول ـئــك الــذيــن يــرفـضــون الخضوع
ل ـس ـي ــاس ــات ـه ــا ،ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك فـ ـ ــرض حـظــر
لــاس ـت ـيــراد ع ـلــى ب ـضــائــع مـ ـح ــددة ،ووق ــف
الـ ـص ــادرات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة (م ـثــل ال ـم ـعــادن
األرضية النادرة) ووقف السياحة من الصين،
وتشجيع المستهلك المحلي على المقاطعة
أو االحتجاجات ضد الشركات األجنبية.
إن الصين في واقــع األمــر أصبحت قوية
وغ ـن ـيــة بـسـبــب ان ـت ـهــاك ـهــا ق ــواع ــد ال ـت ـجــارة
العالمية ،لكن الذي سيحصل اآلن أن أفعالها
ً
سترتد عليها ،حيث إن هناك أعدادا متزايدة
ً
من البلدان تفرض رسوما لمكافحة اإلغراق
أو رسوما عقابية على البضائع الصينية،
وفي حين تشعر البلدان بالقلق من محاولة
الصين إخضاعها من خالل إغرائها للسقوط
ً
في فخ الدين ،فإن األمر لم يعد سهال بالنسبة
إلى مبادرة الحزام والطريق.
كما أن االتحاد األوروبي تقدم ،إلى جانب
رسوم ترامب ،باحتجاج لدى منظمة التجارة
العالمية على الممارسات الصينية من أجل
نقل التقنية بالقوة ،وذلك من خالل فرض ذلك
كشرط للوصول لألسواق .إن دعم الصادرات
الصينية وغيرها من الممارسات التي تشوه
ال ـت ـج ــارة س ـيــواجــه م ـقــاومــة عــالـمـيــة أك ـبــر،
وطبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن
بإمكان البلدان فــرض رســوم جمركية على
البضائع المدعومة المستوردة والتي تضر
بالصناعات المحلية.
وإن الــرئـيــس الصيني تـشــي جـيــن بينغ
يجد نفسه اآلن ال يدافع عن مبادرة الحزام
وال ـطــريــق ،وه ــي أه ــم م ـب ــادرة لــه فــي مجال
السياسة الخارجية فحسب ،بــل أيـضــا في
مــواج ـهــة الـنـقــد الـمـحـلــي مـهـمــا ك ــان خافتا

ب ـس ـبــب اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـص ـي ــن لـطـمــوحــاتـهــا
العالمية ،والذي أدى إلى ردة الفعل السلبية
العالمية الـتــي تـقــودهــا الــواليــات المتحدة
األميركية.
ل ـق ــد ت ـخ ـل ــى ت ـش ــي عـ ــن واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أه ــم
تعليمات رجل الصين القوي السابق دينغ
"اخف قوتك وانتظر حتى
كيساو بينغ وهي
ِ
يأتي وقتك" ،وعوضا عن ذلك اختار تشي أن
يتبنى وبدون خجل سياسة عدائية جعلت
الكثيرين يتساءلون ما إذا كانت الصين تبرز
كنوع جديد من القوى اإلمبريالية.
لقد منحت التجارة العالمية للصين فوائد
كبيرة ،مما مكنها من أن تصبح ثاني أكبر
اقتصاد بالعالم مع انتشال مئات الماليين
م ــن الـبـشــر م ــن ب ــراث ــن ال ـف ـقــر ،وال تستطيع
الصين تحمل خـســارة تلك الـفــوائــد بسبب
ردة الفعل السلبية على مستوى العالم من
مـمــارسـتـهــا ال ـت ـجــاريــة واالس ـت ـث ـمــاريــة غير
العادلة ،وإن اعتمادها على الفائض التجاري
واح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـن ـق ــد األج ـن ـب ــي الـضـخـمــة
لتمويل التوسع في إيجاد موطئ قــدم لها
على مستوى العالم يجعلها أكثر ضعفا في
مواجهة ردة الفعل السلبية الحالية.
وفي واقع األمر حتى لو غيرت الصين من
استراتيجيتها وأصبحت تلتزم بالقواعد
الدولية فإن فائضها التجاري واحتياطياتها
م ــن ال ـن ـقــد األج ـن ـبــي س ـت ـتــأثــر ،وبــاخـتـصــار
وبغض النظر عــن الطريق الــذي ستختاره
فإن شعور الصين باألفضلية ربما سينتهي
ً
قريبا.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في
مركز أبحاث السياسات ومقره نيودلهي،
وهو زميل في أكاديمية روبرت بوش في
برلين ،ومؤلف تسعة كتب بما في ذلك
كتاب "الطاغوت اآلسيوي" ،وكتاب "المياه:
أرض المعركة الجديد في آسيا" ،وكتاب
"المياه والسالم والحرب :مواجهة أزمة
المياه العالمية".
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١٢٨

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٣٤٣

٤.٧٣٥

2.٥٢٥ 2.٨٣٤ ٣.٢٩٠

إفصاحات منقوصة في البورصة تتطلب معلومات وبيانات أوضح
إعالن استثمارات دون تحديد األثر المالي أو المحاسبي يقلل جدواها
عيسى عبدالسالم

ذكرت مصادر أن هناك
شركات تعلن دخولها في
استثمارات محددة ،والولوج
في هذه االستثمارات يتم بناء
على دراسات الجدوى ،وهنا
يثور السؤالَ ،لم ال تعلن هذه
الشركات جدوى الدخول في
هذا االستثمار للمساهمين؟

مدقق الحسابات
بات المسؤول
األول عن صحة
واعتماد البيانات
والميزانيات العامة
للشركات

ً
ت ـتــوالــى يــوم ـيــا ف ــي بــورصــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة
إف ـص ــاح ــات ع ــدد م ــن ال ـشــركــات
الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة عـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراء ب ـعــض
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات أو وج ـ ـ ـ ــود ب ـعــض
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ،الـ ـت ــي
يـ ـت ــم اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح عـ ـنـ ـه ــا ،ورغـ ـ ــم
مـ ـح ــاوالت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
وشـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة ت ــرس ـي ــخ
م ـب ــدأ االفـ ـص ــاح ــات ،فـ ــإن أغـلــب
إف ـصــاحــات ال ـشــركــات عـلــى هــذا
ال ـص ـع ـي ــد تـ ــأتـ ــي م ـن ـق ــوص ــة أو
فارغة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ«الجريدة» ،إن ملف اإلفصاحات
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــوص ـ ــة يـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط عـ ـل ــى
مـ ـج ــري ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ف ـ ــي س ــوق
ال ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة ،إذ
ت ـف ـص ــح بـ ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات عــن
معلومات أو استثمارات معينة
دون ب ـ ـيـ ــان األث ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــالـ ــي أو
المحاسبي الـنــاتــج عــن الـحــدث
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـش ــأن ــه اإلف ـ ـص ـ ــاح،
فـ ـعـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،ت ـع ـلــن
إحدى الشركات المدرجة نيتها
تـخـفـيــض رأس ـمــال ـهــا دون ذكــر
األسـ ـب ــاب ،ال ـت ــي أدت إل ــى ذل ــك،
أو نيتها زي ــادة رأسمالها دون
ذكـ ــر األس ـ ـبـ ــاب ال ـت ــي تـسـتــدعــي
ذل ـ ــك اإلج ـ ـ ـ ــراء ،ف ــي ح ـي ــن ت ـكــون
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات م ـ ـت ـ ــواف ـ ــرة لـ ــدى
مساهمين كـبــار فــي الـشــركــة أو
آخرين لهم عالقات ذات صلة.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر ،أن هـنــاك
شـ ـ ــركـ ـ ــات تـ ـعـ ـل ــن دخـ ــول ـ ـهـ ــا فــي
اس ـت ـث ـمــارات م ـح ــددة ،وال ــولــوج
في هذه االستثمارات يتم بناء
ع ـلــى دراسـ ـ ــات الـ ـج ــدوى ،وهـنــا
يـثــور ال ـس ــؤال ،ل ـ َـم ال تعلن هــذه
الشركات جدوى الدخول في هذا
االستثمار للمساهمين؟ بالتالي
ي ـســاعــد ذل ــك ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار
االسـتـثـمــاري بـشــأن االستثمار
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ــن ع ــدم ــه،
ً
مستدركة أن كثيرا من الشركات،
التي أعلنت دخولها استثمارات
وتوسعات في الماضي بعضها
وص ـ ــل إل ـ ــى م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــإع ــادة
اإلعمار في بعض الدول ،وكشفت

األزم ـ ـ ــات الـمـتـتــالـيــة ع ــن ضــال
هذه الشركات التي كانت تتغنى
بأمجاد لم ولن تحدث.
وأف ــادت المصادر بــأن بعض
الـشــركــات تستثمر فــي شــركــات
ت ــاب ـع ــة وزم ـي ـل ــة ت ـخ ـت ـلــف فـيـهــا
ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرات الـ ــزم ـ ـن ـ ـيـ ــة العـ ـتـ ـم ــاد
أرباحها ونتائجها عن المطبق
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ،بــالـتــالــي
تتأخر هــذه الـشــركــات عــن األثــر
الـمــالــي وال ـجــوهــري الـنــاتــج عن
استثمارها فــي هــذه الشركات،
ً
أيضا َ
لم ال تبادر هذه
والسؤال

هيئة األسواق رفضت طلبها أكثر من مرة
●

أوضحت مصادر مطلعة أن شركات مدرجة طلبت
أكثر من مرة موافقة هيئة اسواق المال لإلدراج في
سوق دبي المالي ،أو أسواق خارجية ،إال أن الهيئة
رفضت الطلب أكثر من مرة ،رغم تظلمات الشركة.
وتـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن بـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات
المرفوضة مــرارا وتكرارا تعاود التقدم بطلب الى
الهيئة ،رغم أنها خاضعة للتفتيش والتدقيق على
عمليات زيادة رأس المال ومحاطة بعمليات تدقيق
وشـبـهــات بشأنها بــاغــات أم ــام وح ــدة التحريات
المالية وغسل األموال.
وإزاء ذلــك سيكون هناك سقف لتكرار الطلبات
التي يتم التقدم بها أمــام الجهات الرقابية ،وذلك
خالل فترات زمنية متباعدة ،حيث سيكون من حق

معلومات جوهرية
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن مــدقــق
الحسابات بات المسؤول األول
ع ــن ص ـحــة واع ـت ـم ــاد ال ـب ـيــانــات
والميزانيات العامة للشركات،

أشكال عدة
ولفتت المصادر إلى أن هناك
ً
أشكاال عدة لنوعية اإلفصاحات،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ،ف ـه ـن ــاك إف ـص ــاح ــات
كاملة وشاملة وعــادلــة ،وهناك
كاف يشكل الحد األدنى
إفصاح ٍ
ال ــواج ــب ت ــواف ــره م ــن مـعـلــومــات
حـ ـي ــال ه ـ ــذا االفـ ـ ـص ـ ــاح ،وه ـن ــاك
إفصاح آخر إجباري ،وهو الذي
ت ـحــدده الـقــوانـيــن ال ـص ــادرة من
الجهات الرقابية ،وهناك إفصاح
اخ ـت ـي ــاري ،وي ـتــوفــر لـمـســؤولــي
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ويـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون تـ ـح ــدي ــد
الـمـعـلــومــات ب ـنــاء عـلــى اخـتـيــار
المعلومات الذي يتضمنها ذلك
اإلفصاح.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ضـ ـ ــرورة
وجـ ـ ــود م ــؤش ــر واضـ ـ ــح لـقـيــاس
عـمـلـيــة اإلفـ ـص ــاح ــات ،وف ـحــوى
المعلومات الواردة فيها لتعميم
ً
الفائدة على السوق بــدال من أن
يـتـسـبــب ذل ــك ف ــي الـضـغــط على
مؤشرات السوق.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
م ـس ــاع ــي ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
ً
لتطبيق نظام إفصاح إلكترونيا
يـعــرف بـ ـ ــ« »XBRLجـيــدة ،وإل ــزام
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ب ـ ـ ــاإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح ع ــن
ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـج ــوه ــري ــة عـلــى
مــواق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة خـطــوة
إيجابية ،لكن تحديد واختيار
م ـس ـتــوى ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي هــذه
اإلف ـص ــاح ــات يـنـبـغــي أن يلقيا
متابعة حثيثة مــن إدارة سوق
الكويت لألوراق المالية.

شركات محاطة بشبهات تلح
على اإلدراج في سوق دبي
محمد اإلتربي

الشركات باإلفصاح عن ذلك األثر
فور إعالن نتائج شركات التابعة
والزميلة دون االنتظار إلى إعالن
الشركة األم عن نتائجها؟
وأوض ـ ـحـ ــت أن اإلف ـص ــاح ــات
التكميلية التي تعلنها الشركات
ب ـعــد اإلفـ ـص ــاح األول تـظـهــر أن
نموذج االفصاح الحالي يخضع
ألهداف ومزاجية وخبرة بعض
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ،م ـب ـي ـنــة
أن بـ ـع ــض ه ـ ـ ــذه اإلف ـ ـصـ ــاحـ ــات
التكميلية قد تتضمن معلومات
ج ــوه ــري ــة أك ـ ـثـ ــر مـ ـم ــا تـضـمـنــه

اإلفـ ـ ـص ـ ــاح األول ،ب ــال ـت ــال ــي قــد
ي ـتــرتــب ع ـلــى ت ـلــك اإلف ـصــاحــات
ق ـ ـ ــرارات اس ـت ـث ـمــاريــة ق ــد تـكــون
خ ــاطـ ـئ ــة ،واتـ ـ ـخ ـ ــذت بـ ـن ــاء عـلــى
النماذج األولية لإلفصاح.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أن
تـ ـط ــوي ــر ع ـم ـل ـي ــة اإلف ـ ـصـ ــاحـ ــات
ً
يتطلب ت ـطــورا فــي المعلومات
اإليضاحية المقدمة مع البيانات
ال ـمــال ـيــة س ـ ــواء م ــن إف ـصــاحــات
أولية أو متتابعة توضح اآلثار
ً
ً
ال ـجــوهــريــة إداريـ ـ ــا أو مــال ـيــا أو
ً
محاسبيا ،وسواء كانت في شكل

إيضاحات بغرض المساعدة في
اتخاذ القرارات بشرط أن تكون
ه ــذه ال ـم ـع ـلــومــات غ ـيــر مضللة
وال تؤثر على كفاءة المعلومات
الواردة في التقارير المالية وأن
تكون شاملة.

وفــي بعض الـحــاالت يشير إلى
أن هذه الشركة تواجه مشكالت
تؤثر على سير أعمالها ،وتؤدي
إلـ ـ ـ ــى شـ ـ ـك ـ ــوك ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة حـ ــول
استمرارية الشركةَ ،
فلم ال يعلن
عــن ذلــك فــي إفـصــاحــات محددة
ومفصلة على موقع البورصة؟
بغية إظهار مستقبل ووضع هذه
الشركة أمام جموع المستثمرين
دون أن يستدعي األم ــر انتظار
ال ـن ـتــائــج الـفـصـلـيــة أو اقـتـصــار
توضيح ذلك في مالحظة عبارة
ع ــن ب ـع ــض ال ـك ـل ـم ــات الت ـت ـعــدى

ً
ً
س ـطــرا واحـ ــدا فــي تـقــريــر مدقق
الحسابات.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
اإلفصاحات تحتاج إلــى عملية
تطوير وتحسين في العديد من
االتجاهات كالتوسع في كميات
المعلومات ،التي يتم اإلفصاح
عـ ـنـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــوسـ ــع فـ ــي نــوع ـيــة
ال ـم ـع ـلــومــات وتــوثـيـقـهــا وم ــدى
صـحـتـهــا وجـ ـ ــدوى أث ــره ــا على
قرارات المستثمرين.

الشركة التقدم بطلب ومن ثم التظلم ،على أن يكون
التقدم بطلب ثــانــي خــال عــام مــالــي كــامــل ،لتكون
الشركة استوفت المالحظات أو عدلت اوضاعها،
إذ إن كثرة تكرار الطلبات والضغوط ال تجدي ازاء
مالحظات الجهات الرقابية.
وذكرت مصادر لـ «الجريدة» أن الهيئة تقوم بمنح
مــوافـقــة ألي شــركــة بـ ــاإلدارج ،بعد دراس ــة مركزها
المالي وموقفها بالكامل ،بكل مهنية وحيادية ،وأن
مثل هذه الموافقات تخضع لتدقيق كامل ودقيق ،إذ
ان الهيئة بتلك الموافقة تمنح الشركة صك اعتراف
كامل ،وهو أمر ال يمكن منحة من دون استيفاء كامل
الضوابط والشروط.

«أسواق المال» تمنح «بيتك كابيتال»
رخصة نظام استثمار جماعي

«الوسيط» تبدأ توزيع
األرباح النقدية
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة ال ــوس ـي ــط
ل ــأع ـم ــال ال ـم ــال ـي ــة ،ال ـشــركــة
العاملة في أعمال الوساطة
ببورصة الكويت ،بدء توزيع
األرباح النقدية للمساهمين
عن العام المالي المنتهي في
 31ديسمبر .2017
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة أن
تسلم األرباح سيكون من مقر
الشركة الكويتية للمقاصة
ببرج أحمد ،إذ سيتم توزيع
األربـ ـ ــاح ب ــواق ــع  6ف ــي الـمـئــة
ن ـق ــدا ،وذلـ ــك حـســب توصية
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،الـتــي
ع ـ ـقـ ــدت ف ـ ــي أول أ غ ـس ـط ــس
الماضي.
وتـعـتـبــر ش ــرك ــة الــوسـيــط

ق ــال ــت ه ـي ـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال إنـ ــه اس ـت ـن ــادا ل ـل ـقــرار
رق ــم  55لـسـنــة  2018ب ـشــأن رخ ـصــة ن ـظــام اسـتـثـمــار
جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال لالستثمار
لتأسيس صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية،
ً
وفـقــا للقانون رقــم  7لسنة  2010بشأن إنـشــاء هيئة

أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته
التنفيذية وتعديالتهما ،والصادر بتاريخ ،2018/04/17
تعلن هيئة أس ــواق الـمــال أنــه تــم إص ــدار الترخيص
صـنــدوق بيتك كابيتال لـلـعـقــارات المحلية بتاريخ
 ،2018/09/27وذلك لمدة  3سنوات قابلة للتجديد.

ارتفاع الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني
ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار ،أمس ،إلى مستوى 0.303
ديـنــار ،فــي حين انخفض الـيــورو إلــى مستوى  0.351ديـنــار ،مقارنة
بأسعار صرف الخميس الماضي.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه االسترليني انخفض إلى 0.394
دينار ،كما انخفض سعر الفرنك السويسري إلى  0.308دينار ،في حين
بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة فــي
ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ـنــح
ً
مساهميها عــوائــد وأربــاحــا
جيدة.

أخبار الشركات
«االمتيازات» توافق
على بيع شركات تابعة

«يونيكاب» :استقالة
البنوا

وافق مجلس إدارة شركة «االمتيازات» الخليجية القابضة
في اجتماعه الخميس الماضي ،على اعتماد وتفويض اإلدارة
التنفيذية فــي عمليات الـبـيــع والـتــوقـيــع ،وات ـخــاذ اإلج ــراء ات
الالزمة لتخارج الشركة األم من شركاتها التابعة.
وقالت الشركة ،إن مجلس اإلدارة وا فــق كذلك على تخارج
الشركة األم  -االمتيازات الخليجية القابضة  -من عالماتها
التجارية الحالية ،وبيع أسهم مدرجة بالقيمة العادلة ضمن
بيان الدخل في دفاتر الشركة.
ً
وأوضحت أن التخارج وفقا لرؤية مجلس اإلدارة الجديد،
سواء لتحقيق أرباح أو وقف الخسائر واإليرادات التشغيلية
ً
المؤثرة سلبا على المركز المالي المجمع للشركة.
كما وافق أعضاء مجلس اإلدارة ضمن بند ما ُيستجد من
أعمال ،على أن يتم التعاقد مع مستشار قانوني خارجي منتدب
للشركة ،إ لــى جــوار المكتب القانوني الحالي (مكتب الدعيج
والتركيت  -محامون ومستشارون قانونيون).
وأوصى بالتعاقد مع صقر عبدالحميد صقر لهذه المهمة.
وأشارت «امتيازات» إلى أنه سيتم اإلعالن عن النتائج المالية
والمعلومات الجوهرية المؤثرة على المركز المالي للشركة
لكل عملية بيع أو ش ــراء على حــدة حــال إتمامها وتحققها،
ً
إذ إن اإلدارة التنفيذية حاليا في طور مفاوضات ومــداوالت
مع مستثمرين خارجيين؛ الستقطاب ودرا ســة مجموعة من
ال ـع ــروض ،وتــوقـيــع اتـفــاقـيــات لـســريــة الـمـعـلــومــات فــي الــوقــت
الراهن لتلك العمليات.

أفـ ــادت شــركــة يــونـيـكــاب
لــاس ـت ـث ـمــار وال ـت ـمــويــل ان
نــواف البنوا مدير محفظة
االستثمار قدم استقالته من
منصبه ،وأن آخر يوم عمل
له كان .2018/9/27

«أعيان» :انتهاء
عمل اليونس
قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة أع ـ ـيـ ــان
لــإجــارة واالسـتـثـمــار ،إن
ع ــدن ــان الـ ـي ــون ــس ان ـت ـهــت
فـ ـت ــرة ع ـم ـلــه مـ ــن وظ ــائ ــف
واجبة التسجيل كمسؤول
ً
مطابقة والتزام اعتبارا من
تاريخه.

الموافقة على هيكلة رأسمال بيت االستثمار الخليجي
واف ـق ــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
الكويتية على طلب شركة بيت
االس ـت ـث ـمــار الـخـلـيـجــي بــإعــادة
هيكلة رأسـمــال الشركة البالغ
 16.42م ـل ـيــون ديـ ـن ــار .وقــالــت
الشركة ،إن «الهيئة» وافقت على
الهيكلة بحيث يتم إطفاء جزء
من رصيد الخسائر ُ
المتراكمة،
كـ ـم ــا فـ ــي  31د ي ـس ـم ـب ــر 2017
والبالغة ( 10.67ماليين دينار)
بمبلغ  343.09ألــف ديـنــار عن

ط ــري ــق اس ـت ـخ ــدام ك ــام ــل مبلغ
االحتياطي القانوني.
وسـ ـيـ ـت ــم ت ـخ ـف ـي ــض رأس ـ ـمـ ــال
الشركة من  16.42مليون دينار إلى
 6.1ماليين ،بمبلغ  10.32ماليين
دينار وبنسبة خفض تبلغ 62.88
في المئة ،بإلغاء  103.245ماليين
سهم ،إلطفاء المتبقي من رصيد
الخسائر ُ
المتراكمة (بعد استخدام
االحتياطي القانوني).
أمــا الـخـطــوة الـثــالـثــة للهيكلة،

«عمار» :توصية بتحويل نشاط
الشركة إلى قابضة
ع ـقــد مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ع ـم ــار لـلـتـمــويــل واإلجـ ـ ــارة
ً
اجتماعا ،أمــس ،وبحث مستقبل الشركة ومــدى إمكانية
تغيير شكلها القانوني في ضوء الموارد المتاحة ،وتمت
التوصية بتحويل نشاط الشركة من شركة تمويل وإجارة
إل ــى شــركــة قــابـضــة ورف ــع الـتــوصـيــة الج ـت ـمــاع الجمعية
الـعـمــومـيــة غـيــر ال ـعــاديــة ،كـمــا تـمــت الـمــوافـقــة عـلــى دعــوة
المساهمين الجتماع جمعية عمومية غير عادية للموافقة
على توصية مجلس اإلدارة بتغيير نشاط الشركة.

فستكون عبارة عن زيادة رأسمال
ال ـش ــرك ــة م ــن  6.1مــاي ـيــن دي ـنــار
ً
إلــى  40.65مليونا ،بقيمة 34.55
ً
م ـل ـي ــون ــا وب ـن ـس ـب ــة زي ـ ـ ـ ــادة تـبـلــغ
 566.85في المئة ،عن طريق إصدار
 345.54مليون سهم بقيمة اسمية
تـبـلــغ  100فـلــس للسهم الــواحــد،
لــرسـمـلــة أص ــل مــديــونـيــة الـشــركــة
ُ
إذ تخصص هذه الزيادة بالكامل
ل ـل ـشــركــة ال ــدائ ـن ــة «جـ ــي آي إتــش
للتمويل».

«إيفا فنادق» :تابعة تحصل
على قرض بـ  11.54مليون دينار
كشفت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات
أن إحـ ــدى شــركــاتـهــا الـتــابـعــة حـصـلــت على
قرض بمبلغ قدره  140مليون درهم إماراتي،
م ـم ــاي ـع ــادل  11.54م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وسـيـتــم
استخدام هذا القرض في سداد جزء من من
قروض الشركة واستكمال مشاريع الشركة.

ً
«الكوت» توقع عقدا بـ  3.9ماليين دينار
ً
وقـعــت شــركــة الـكــوت للمشاريع الصناعية عـقــدا مــع الهيئة العامة
للصناعة الخميس الماضي ،بقيمة  3.884ماليين دينار.
وقالت الشركة ،إن العقد مدته ثــاث سـنــوات ،ويعنى بتوريد مادة
الكلورين لمحطات مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية ،الفتة إلى أن
ً
من الصعوبة بمكان حاليا احتساب األثر المالي بالتفصيل للعقد المشار
إليه لكن سيكون له أثر إيجابي على المركز المالي للشركة.

«الرابطة» :تابعة تفوز مع آخرين بعقد أميركي
بـ  230مليون دوالر
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة راب ـ ـطـ ــة ال ـك ــوي ــت
والخليج للنقل فوز شركة «كي جي إل»
لتأجير السيارات ،التابعة والمملوكة
لـلـمـجـمــوعــة بـنـسـبــة  99ف ــي الـمـئــة،
مــع عــدة شــركــات أخــرى بعقد تأجير
سيارات مع الجيش األميركي بقيمة
 230مليون دوالر .وقالت «الرابطة» ،إن
العقد بمدة تصل كحد أقصى إلى سبع
سنوات ونصف السنة ،ومن المتوقع
أن يـتــم تــوقـيــع الـعـقــد م ــع الـحـكــومــة
األمـيــركـيــة خ ــال األس ـب ــوع ال ـجــاري،
ً
عـلـمــا أن ــه ال يــوجــد حــد أدن ــى لقيمة
العقد .وأشارت الشركة إلى أنه ال يمكن

ً
حاليا للشركة التابعة (كي جي إل
لتأجير السيارات) تحديد نصيبها
من العقد ُ
المشار إليه ،إذ يعتمد
ذلــك كله على احتياجات الجيش
ً
األميركي .وتوقعت «الرابطة» عائدا
من العقد ُ
المشار إليه في حدود 5
فــي المئة مــن قيمة األع ـمــال ،التي
ُ
ق ــد ت ـك ـلــف ب ـهــا ال ـش ــرك ــة الـتــابـعــة
على ضوء هذا العقد ،موضحة أن
ً
النسبة قابلة للتغيير صعودا أو
ً
هبوطا أثناء فترة التنفيذ سواء من
حيث ظروف التنفيذ أو التغييرات
السعرية.
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

العقارات االستثمارية تتصدر الطلب والعين على «العمارات الصغيرة»
تتميز بسرعة التخارج وسهولة شغل وحداتها
يضع المستثمرون في
حسابهم ،سهولة التسويق
َ
وشغل الوحدات السكنية
في العقارات الصغيرة إذ
يرغب المستأجرون بالسكن
في العقارات االستثمارية
الصغيرة دون غيرها ،لتوافر
مواقف السيارات وعدم
وجود ضغط على الخدمات
التي يوفرها العقار.

تتغير توجهات المستثمرين العقاريين بين فترة
وأخرى نحو االستثمار في القطاع العقاري بحسب
ال ـظ ــروف وال ـمــؤشــرات االقـتـصــاديــة واالجـمــاعـيــة،
السيما السياسية ،سواء المحلية أو اإلقليمية.
وتـتـحـكــم بـتــوجـهــات المستثمرين العقاريين
العديد من العوامل التي تعمل على خلق المتغيرات
ً
في القطاع العقاري وباالستثماري تحديدا ،ومن
أبرزها أسعار العقارات وإجمالي العمالة الوافدة
وطبيعتها ونسبة نموها الـسـنــوي ،إضــافــة إلى
القوانين وال ـقــرارت التي يتم إقــرارهــا بين الحين
واآلخر.
وي ــاح ــظ ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري خـ ــال ال ـف ـتــرة
األخيرة ارتفاع الطلب على العقارات االستثمارية
ذات المساحات الصغيرة ،التي تتراوح مساحتها
بين  500و 800مترمربع ،التي ال تتجاوز أسعارها
المليون دينار.
ويــأتــي ارت ـفــاع الطلب على مثل هــذا الـنــوع من
الـعـقــارات ألسـبــاب عــديــدة ،بينها سرعة التخارج
منها ،مقارنة بالعقارات االستثمارية الكبيرة ،التي
يصعب التخارج منها ،كما تتميز العقارات الصغيرة
ب ــأن مشاكلها قليلة مـقــارنــة مــع الـكـبـيــرة ،ويمكن
السيطرة عليها.
ومن ضمن أسباب ارتفاع الطلب على العقارات
الصغيرة ،وجود سيولة لدى المستثمرين ،إذ مع
ضبابية المشهد االقتصادية ،وعدم وجود فرص
استثمارية أخرى في الوقت الراهن ،يسعى أصحاب
رؤوس األمـ ــوال السـتـثـمــار أمــوالـهــم فــي الـعـقــارات

ً
ً
الصغيرة موقتا .وأيـضــا يضع المستثمرون في
حسابهم ،سهولة التسويق وشغل الوحدات السكنية
في تلك العقارات ،إذ يرغب المستأجرون بالسكن في
العقارات االستثمارية الصغيرة دون غيرها ،لتوافر
مواقف السيارات وعدم وجود ضغط على الخدمات
التي يوفرها العقار.
وبـيـنــت األرقـ ـ ــام ال ـص ــادر ع ــن وزارة ال ـع ــدل ،أن
المبيعات التي ّ
تمت على الـعـقــارات االستثمارية
الصغيرة خالل شهر سبتمبر ارتفعت بشكل ملحوظ
م ـقــارنــة م ــع شـهــر أغ ـس ـطــس ،إذ ت ــراوح ــت أسـعــار
العقارات بين  800ألف دينار ،إلى  1.2مليون دينار.

نسبة الشواغر
وفي آخر البيانات واالحصائيات الصادرة عن
العديد من الجهات القطاع العام والخاص ،تبين أن
نسب الشواغر في القطاع العقاري بشكل عام بلغت
 11.2في المئة ،في حين بلغت نسبة الشواغر في
ً
القطاع االستثماري ما نسبته  14في المئة تقريبا،
فهناك ما ال يقل عن  75ألف شقة غير شاغرة ،حتى
نهاية النصف األول من العام الحالي ،موزعة على
 48ألــف شقة فــارغــة ،وأكـثــر مــن  27ألــف شقة قيد
اإلنشاء ،إذ إن الطلب من المستأجرين انخفض بشكل
الفــت ،بسبب هجرة عــدد كبير من الوافدين الفئة
المستهدفة بالنسبة للقطاع االستثماري.
وه ـن ــاك أك ـثــر م ــن  330أل ــف ش ـقــة مـسـتـغـلــة من
المستأجرين في كل المحافظات ،إذ يوجد ما ال يقل

عن  12ألف عقار استثماري في الكويت ،والتوقعات
تشير إلى ارتفاع هذا العدد خالل الفترة المقبلة،
ً
السيما أن هـنــاك توجها لــدى أصـحــاب العقارات
القديمة نحو هدمها وبناء أخرى جديدة.
وأث ـ ــرت تـلــك ال ـشــواغــر عـلــى إي ـ ـ ــرادات ال ـع ـقــارات
االستثمارية ،إذ انخفضت عوائد بعض العقارات
لتتراوح بين  7.3و 8.5فــي المئة ،مقارنة بعوائد
تــراوحــت نسبتها بين  7.5إلــى  9فــي المئة ،وذلــك
خالل األعوام الماضية.

التسهيالت للمستأجرين
في ظل ارتفاع نسبة الشواغر في معظم العقارات
االستثمارية ،توجه العديد من المالك إلــى تقديم
ً
تسهيالت بهدف جــذب المستأجرين ،إذ إن فريقا
منهم اضطر إلــى تخفيض القيم اإليـجــاريــة ،فيما
ً
ً
اتخذ فريقا آخر خطوات أخــرى بــدال من تخفيض
اإليجارات ،ومنها توفير مواقف سيارات وإنترنت
ً
ً
م ـجــانــا ،وم ـنــح شـهــر م ـجــانــا خ ــال ف ـتــرة العطلة
الصيفية.
وفضلت فئة بسيطة من مــاك الـعـقــارات ،إبقاء
ال ـش ـقــق خــال ـيــة ع ـلــى أن ي ـتــم تــأج ـيــرهــا بــأس ـعــار
منخفضة ،وعدم االلتزام بعقود مع المستأجرين،
تمنعهم م ــن ال ــزي ــادة خ ــال ال ـق ــادم م ــن األيـ ـ ــام ،إذ
يـتــوقـعــون ارت ـف ــاع الـقـيــم اإلي ـج ــاري ــة خ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،وأن تأجير الشقق في الوقت الحالي تحرمهم
من االستفادة من الزيادة القادمة.

ك ـمــا أن ب ـعــض مـ ــاك الـ ـعـ ـق ــارات االس ـت ـث ـمــاريــة
اس ـت ـغــل ال ــوض ــع بـتــوفـيــر ش ـقــة ت ـت ـكــون م ــن غــرفــة
ً
واحدة وتوابعها ،وذلك استهدافا لشريحة العزاب
ً
الراغبين في تقليل مصاريفهم ،إذ إن هناك توجها
من الوافدين إلى ترحيل اسرهم الى بلدانهم والسكن
في شقق عزاب.

أسعار العقارات
وبالنسبة ألسعار العقارات االستثمارية ،أشارت
تقارير عديدة إلى أن أسعار العقارات االستثمارية
ً
شهدت استقرارا في نهاية النصف األول من العام
 ،2018إذ بـلــغ مـتــوســط سـعــر الـمـتــر مــن األراض ــي
االسـتـثـمــاريــة ب ـحــدود  1500دي ـنــار عـلــى مستوى
المحافظات مع استمرار اتجاه متوسط سعر المتر
نحو االستقرار ،وقد تراجعت مستويات األسعار
بنهاية الربع الثاني على مستوى المحافظات بأقل
من  1في المئة عن الربع األول.
وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة
 2700دي ـن ــار ،فيما بـلــغ مـتــوســط سـعــر الـمـتــر في
ً
محافظة حولي  1622دينارا ،و 1400في محافظة
الفروانية ،و 1200في محافظة مبارك الكبير ،فيما
ً
بلغ فــي محافظة األح ـمــدي  1250دي ـن ــارا ،و1340
ً
دينارا في محافظة الجهراء.
وشهد القطاع االستثماري العديد من الظواهر
السلبية ،التي أثرت على نموه وتطويره ،إضافة إلى
مخالفة العديد من المالك ألنظمة البناء والتشييد،

بتقسيم الـشـقــة ال ــواح ــدة ألكـثــر مــن شـقــة ،كـمــا تم
استغالل السراديب والمساحات المخصصة لمواقف
السيارات في تأجيرها ألصحاب األعمال ولتخزين
منتجاتهم.

التحول إلى «تجاري»
مع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار األراضي ،وتدني
الـعــوائــد ال ـع ـقــارات االسـتـثـمــاريــة انـتـشــرت ظاهرة
تحول العقارات االستثمارية الى عقارات تجارية،
إذ ي ـحــرص م ــاك تـلــك ال ـع ـقــارات عـلــى الـبـحــث عن
مؤجر لديه نشاط استثماري مثل المعاهد الصحية
أو التعليمية أو صــالــونــات التجميل والمشاغل
النسائية ،إضافة إلى مكاتب المحاماة.
من جهة أخرى ،قال عدد من العقاريين ،إن القطاع
االستثماري ال يزال يتمتع بعوائد تنافسية مقارنة
باألدوات االستثمارية األخرى ،مؤكدين أن القطاع
ً
ال يزال متماسكا بالرغم من ارتفاع نسبة الشواغر،
إذ إن التوقعات تشير إلــى انتعاش مقبل للقطاع
العقاري في ظل وجود خطة تنموية تستجوب عمالة
كبيرة من الوافدين.
وأوضحوا أن القطاع االستثماري بحاجة ماسة
الى تنظيم عملية التأجير ،إذ إنه يعاني من الفوضى
في تلك المسائل ،مشيرين إلى أن هناك العديد من
العقارات االستثمارية يتم تأجيرها كاملة ألـصحاب
المشاريع واألنشطة االستثمارية ،وهــذا مخالف
للقوانين واألنظمة.

لجنة أزمة «تيماس» تناقش آلية استرجاع األموال  6مدن في العالم مرشحة لمخاطر «فقاعة عقارية»
نــاق ـشــت ل ـج ـنــة إدارة أزم ـ ــة ع ـم ــاء شــركــة
تيماس اآللية التي يمكن من خاللها استرجاع
األموال أو العقارات ،بالدفوع القانونية التي
تخدم متطلبات المساهمين وفقا لالتفاقيات
المبرمة فيما بينهم ،والتي تتضمن جمع أكبر
نسبة ممكنة من المستثمرين بالشركة.
وأك ــد رئـيــس الـلـجـنــة ،د .ف ــارس الـشـمــري،
أنه تم وضع أسس حيوية السترداد حقوق
المساهمين ،وه ــي تــوقـيــع ات ـفــاق مـلــزم بين
العمالء ،وتوقيع تنازل من الرئيس التنفيذي
للشركة للمكتب القانوني المفوض من عمالء
"تيماس" ،واالتجاه إلى القضاء ،ومخاطبته
بشكل مـبــاشــر لــإفــراج عــن األمـ ــوال الـتــي تم
الـتـحـفــظ عـلـيـهــا ،مـعــربــا عــن أم ـلــه أن تتبنى
ا لـجـهــات المعنية تنفيذ متطلبات العمالء
بصورة سريعة وعاجلة.

وأضاف الشمري ،خالل الندوة التي ُعقدت
أم ــس األول ،بـعـنــوان "رؤي ــة صــاحــب السمو
لـتـحــويــل الـكــويــت إل ــى مــركــز مــالــي وتـجــاري
وحماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم"،
أن د ع ــم وتشجيع المستثمرين الكويتيين
والمقيمين واسـتـقـطــاب رؤوس األم ــوال من
الـ ـخ ــارج يـتـطـلــب ال ـم ـضــي ف ــي اإلص ــاح ــات
التشريعية التي تهدف إ لــى تحقيق الهدف
الـمـنـشــود لسمو أمـيــر ال ـبــاد ،والــرام ـيــة إلــى
تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي".
وتـ ــابـ ــع" :أص ـب ـح ـن ــا فـ ــي م ــرم ــى ال ـش ــراك ــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة مـ ــع كـ ـب ــرى ال ـ ـ ـ ــدول ،وه ـ ــو مــا
يتطلب تكاتف جميع السلطات التنفيذية
والـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،إلرسـ ـ ـ ـ ــاء ق ـ ــواع ـ ــد ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة".
وق ــال إن "اس ـتــرجــاع أمــوال ـنــا ال ـتــي فقدت

بسبب تضارب القرارات والتحديات دفعتنا
إلى تشكيل لجنة إلدارة األزمات تضم عمالء
شركة تيماس ،لرفع المعاناة ،وإيجاد الحلول
السريعة السترداد الحقوق".
َّ
وبين أن تشويه صورة الشركات الكويتية
ي ـســاهــم ف ــي ه ـج ــرة األم ـ ـ ــوال ال ـكــوي ـت ـيــة إلــى
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ويـ ـق ـل ــص ب ـ ـصـ ــورة ك ـب ـي ــرة ج ــذب
االستثمارات األجنبية.
وأضاف الشمري أن "حماية المستثمرين
والحفاظ على أموالهم ضرورة قصوى ترتبط
بالرؤية السامية ،والتي تدفعنا إلى تطبيق
وتفعيل قانون االستثمار المباشر لحماية
المشاريع ،وما ينطوي عليها من استثمارات،
وبــالـتــالــي الـمـحــافـظــة عـلــى تشجيع وجــذب
رؤوس األموال في الداخل والخارج".

ارتفاع مؤشر تسجيل الملكية
العقارية في السعودية
تـقــدم ترتيب المملكة العربية السعودية في
مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المرتبة 32
ً
إلــى  24دولـيــا فــي مــؤشــرات البنك الــدولــي خالل
العام الماضي ،الذي شهد فيه قطاع التوثيق في
المرفق العدلي منجزات على المستويين الدولي
والمحلي.
وش ـم ـلــت أبـ ــرز م ــراح ــل ال ـت ـطــويــر ف ــي تسجيل
الملكية ،تقليل عدد اإلجراء ات بحيث يكون على
المستثمر القيام بــإجــراء واحــد هو زيــارة كتابة
العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه ،وإحضار
الوثائق المطلوبة ،إلصدار صك الملكية الجديد
خالل  60دقيقة.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق الـصــادرة من
كتابات العدل خالل العام الماضي أكثر من 2.5
مليون عملية ،شملت وك ــاالت وإقـ ــرارات وفسخ
الوكاالت ،وعقود الشركات ،والتوثيق على عقار.
وتقدم كتابات العدل المتنقلة خدمة مجانية
للمستفيدين غير الـقــادريــن على الـحـضــور إلى
م ـقــرات كـتــابــات ال ـعــدل مــن كـبــار الـســن " 70سنة
أو أكـ ـث ــر" ،وال ـم ــرض ــى وذوي اإلعـ ــاقـ ــات ونـ ــزالء
المستشفيات ودور الرعاية والمالحظة ،إضافة
إل ــى تـكـلـيــف ع ــدد م ــن ك ـتــاب ال ـع ــدل ل ـلــذهــاب إلــى
الجنود المرابطين على ا لـحــد الجنوبي إلنهاء
ً
معامالتهم مراعاة لجهودهم وتقديرا لهم.
ومــن جهة أخ ــرى ،قفز عــدد قضايا السمسرة
خ ــال ال ـع ــام ال ـه ـجــري ال ـمــاضــي بـنـحــو  132في
المئة إلــى  325قضية ،مقارنة ب ـ  140دعــوى في
عام 1438هـ.

واستحوذت الخالفات والنزاعات على العموالت
في القطاع العقاري والمقاوالت على نحو  85في
المئة من هذه القضايا.
ً
ووفقا لمصادر في وزارة العدل ،فإن المحكمة
التجارية في الدمام استقبلت نحو  47.8في المئة
من إجمالي القضايا بـ  153قضية ،تليها المحكمة
التجارية في الرياض بـ  63قضية.
بينما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 59
قضية ،تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ
 33قضية.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة
الـعــامــة فــي الـمــديـنــة ال ـم ـنــورة  21قـضـيــة ،تليها
المحكمة العامة في أبها بثماني قضايا ومثلها
في بريدة ،تليهما محاكم منطقتي تبوك وجازان
بثالث قضايا لكل منهما ،وقضية واحدة في أبها.
يأتي ذلك في حين أطلقت وزارة العدل خدمتي
ّ
التحقق والـســداد اإللكترونيتين بهدف التحول
الرقمي إلجــراء ات محاكم التنفيذ ،بما يسهم في
استغناء المستفيدين عن مراجعتها ،ويساعد في
تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وأضافت الــوزارة مادة إلى الالئحة التنفيذية
لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد
ً
لنظر القضايا التجارية بما ال يتجاوز  20يوما
من تاريخ قيد الدعوى ،وذلك ضمن عدة إضافات
أقرتها وزارة العدل في الالئحة.

قالت مجموعة "يــو بــي إس" السويسرية
للخدمات المالية ،إن مدينة هونغ كونغ هي
أكثر مدن العالم عرضة لمخاطر حدوث فقاعة
عقارية عــام  ،2018تليها ميونيخ األلمانية
وتــورنـتــو وفانكوفر الكنديتان وأمـسـتــردام
عاصمة هولندا ،والعاصمة البريطانية لندن.
وتصدر المجموعة السويسرية ،التي تضم
ً
ً
أحــد أكبر البنوك في العالم ،مؤشرا سنويا
لقياس حالة األسواق العقارية في  20مدينة
تعد المراكز المالية الرئيسية حــول العالم،
ويرصد المؤشر بالتالي المدن التي تقع فيها
نسبة احتمال حدوث فقاعة.
ووف ـ ــق م ــا ن ـق ـل ـتــه وك ــال ــة "ب ـل ــوم ـب ــرغ" عــن
المجموعة السويسرية ،فإن ارتفاع األسعار
بمعدل  35في المئة في المدن الكبرى خالل
ال ـس ـن ــوات الـ ـ ــ 5ال ـمــاض ـيــة س ــاه ــم ف ــي تـعــزيــز

قطر %20 :نمو عدد الغرف الفندقية
قــال تقرير شركة "األص ـمــخ" للمشاريع العقارية ،إن الخطط
مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع االهتمام القطري بتطوير
قطاع السياحة والفنادق ،مما يواكب سعي الدولة نحو تعزيز
إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق،
الستقطاب أعــداد متزايدة من الــزوار والسائحين القادمين من
مختلف دول العالم.
وأضاف أن المشاريع االستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة
كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه ،وتشير
التوقعات إلى ازديــاد عدد الغرف الفندقية بنسبة  20في المئة
خالل عامي .2019 – 2018
وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة كمطار حمد الدولي،
وميناء حمد وشبكة السكك الحديدية مترافقة مع تطوير البنية
التحتية من الطرق والجسور واألنفاق ،ستكون المحرك األساسي
لنمو القطاع العقاري ،كما ستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع
ً
التجزئة والضيافة ،وهذا سينعكس إيجابا بانتعاش عمليات
اإلنشاء العقارية من خالل االستفادة من مشاريع التوسعة في
القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة ،إلى جانب االستفادة
من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازديــاد
المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
ً
ً
ً
وأشار إلى أن نحو  95فندقا جديدا يجري بناؤها حاليا في
ً
قطر ،وهي في مراحل مختلفة من البناء .موضحا أن هذه الفنادق
الجديدة من فئات  3و 4و 5نجوم يتوقع أن تضيف إلــى قطاع
الضيافة القطري ما يصل إلى نحو  21000غرفة.
ً
ولفت التقرير وفقا لدراسات عالمية إلى أن عدد الفنادق من هذه
ً
الفئات الثالث في قطر يصل حاليا نحو  115فندقا ،وتوفر نحو
ً
 20688غرفة ،موضحا أنه مع انتهاء إنشاء هذه الفنادق الجديدة
والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية سيصل إجمالي عدد
الغرف الفندقية في قطر من فئة  3و 4و 5نجوم إلى نحو 41688
ً
غرفة ،ما يمثل نموا في عدد الغرف بنسبة  101.5في المئة.

أز م ــة تقلص ق ــدرة المستهلكين على تحمل
التكاليف ،بحيث لم تعد معظم األسر قادرة
ع ـلــى ش ـ ــراء الـ ـعـ ـق ــارات ف ــي ال ـم ــراك ــز الـمــالـيــة
الــرئ ـي ـس ـيــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء م ــن ي ـح ـص ـلــون على
ميراث كبير.
لكن "يــو بــي إس" ،أش ــارت إلــى أن مخاطر
ال ـف ـق ــاع ــات ال ـع ـق ــاري ــة ال تـ ـ ــزال أكـ ـث ــر قــابـلـيــة
لالحتواء ،مقارنة بالفترة التي سبقت األزمة
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،إذ إن ال ـقــروض العقارية
تنمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه خالل تلك
الفترة ،وال يوجد دليل على حدوث اختالالت
بين عمليات اإلقراض والبناء.
وق ـ ـ ــال م ـ ـ ــارك ه ـي ـف ـي ـل ــي ،ك ـب ـي ــر م ـس ــؤول ــي
االس ـت ـث ـمــار ف ــي "ي ــو ب ــي إس الــدول ـيــة إلدارة
الثروات" ،إن المستثمرين "يجب أن يلتزموا
بحسن انتقاء العقارات في المناطق المعرضة

لخطر الفقاعات مثل هونغ كونغ وتورنتو
ولندن".
وأشـ ــار تـقــريــر الـمـجـمــوعــة إل ــى أن أسـعــار
الـعـقــارات ارتفعت بشكل ملحوظ فــي معظم
المدن العشرين التي يرصدها خالل األرباع
األربعة األخيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وقالت المجموعة السويسرية ،إن أسعار
العقارات في مدن ستوكهولم وباريس وسان
فرانسيسكو وفرانكفورت وسيدني ولــوس
أنجلس وزيوريخ وطوكيو وجنيف ونيويورك
وبوسطن ،أعلى من قيمتها الحقيقية.
لكن التقرير أشار إلى أن العقارات في مدن
بوسطن وسنغافورة وميالن تباع بأسعار
عادلة ،في حين تباع العقارات في شيكاغو
األميركية بأقل من األسعار العادلة.

مستثمرون يستغلون انخفاض األسعار
في دبي لشراء قطع أراض مميزة

المستثمرون
ينجذبون
لألراضي
المتوفرة
للشراء بأسعار
تبدأ من 325
ً
درهما

فراس المسدي

قــال الخبير في القطاع العقاري فــراس المسدي ،إن المستثمرين
بدأوا بالفعل استغالل انخفاض أسعار األراضي في المواقع الرئيسية
لالستفادة من الفرص العالية الربحية للتطوير االستراتيجي على
المديين المتوسط والبعيد.
وحــذر الـمـســدي ،الرئيس التنفيذي لشركة "إف إيــه إم العقارية"،
إح ــدى أكـبــر شــركــات الــوســاطــة الـعـقــاريــة فــي دب ــي ،مــن مغبة الفشل
في دراســة السوق بالتفصيل ،وشــدد على ضــرورة اختيارهم لقطع
األراضي األنسب ووضع خطط تطوير مدروسة إذا ما أرادوا تحقيق
أعلى األرباح.
وأضاف أن المستثمرين ينجذبون لألراضي المتوفرة للشراء اليوم
ً
بأسعار تبدأ من  325درهما للقدم المربع مقارنة بـ  700و 800درهم
ً
ً
للقدم المربع في  2007و .2008هذا يعني توفيرا كبيرا في التكاليف،
وباختيار استراتيجية التطوير الصحيحة ،يمكن تضخيم العائد على
االستثمار بشكل كبير.
بدوره قال طارق بو كروم ،الشريك اإلداري لدى "إف إيه إم العقارية"،
ً
ً
إن المطورين يلقون الكثير من التشجيع ألنهم أكثر إبداعا وابتكارا،
وهو ما يدفعهم لتقديم خيارات وأفكار جديدة لم يسبق وجودها في
سوق دبي ،والتي تلقى االستحسان والرضى.
وأضاف بوكروم" :مثال جيد على ذلك الفرص الجديدة التي توفرها
مراس للتملك الحر بدبي والمتمثلة في قطع أراضي الوصل ومنطقة
السطوة التي تمر بمرحلة إعادة تأهيل وتطوير على جميع المستويات
إذ بلغت مبيعات إف إيه إم العقارية لألراضي فيها  600مليون درهم
إمارتي ،والفرصة الحقيقية اليوم تكمن في االستحواذ على األراضي
الواقعة في أبرز المناطق وبأسعار تنافسية".
ً
وك ــان بــوكــروم تــولــى أخ ـيــرا اإلش ــراف على بيع عــدد مــن األراض ــي
بأسعار مميزة ،أهمها قطعة أرض قرب قناة دبي المائية ،التي ستشكل
ً
أساسا لبرج سكني كلفته  600مليون درهم إماراتي ،وأخرى في الخليج
التجاري مع خطط لبناء فندق بقيمة  235مليون درهم.

١٣
«سيكو» :بورصة الكويت مرشحة للتفوق وجذب المستثمرين
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وبدأ المستثمرون النشيطون
الذين يتبعون مؤشري FTSE
و MSCIاالستعداد لترقية
السوق الكويتي ،إذ بلغ صافي
التدفق األجنبي  400مليون
دوالر خالل األشهر السبعة
األولى من هذا العام .ومن
المقدر أن تجذب الترقية في
مؤشر .FTSE

أفــادت شركة سيكو ،البنك اإلقليمي الرائد
في مجال إدارة األصــول والوساطة وصناعة
الـســوق والـخــدمــات المصرفية االستثمارية،
بأن سوق األسهم الكويتي أصبح محط اهتمام
المستثمرين العالميين بعد ترقيته وفق مؤشر
فوتسي  FTSEإلــى ســوق ناشئ وتوقع إعــادة
تصنيفها مــن قـبــل مــؤشــر « »MSCIلــأســواق
الناشئة.
وس ـج ــل الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ،ال ـت ــي ارت ـف ـعــت
بنسبة  12في المئة منذ بداية العام وبنسبة
 17في المئة مقارنة بأدنى مستوياتها خالل
عــام واح ــد ،زي ــادة تـجــاوزت  10فــي المئة منذ
أن أع ـلــن مــؤشــر  MSCIفــي  20يــونـيــو أن ــه قد
يــرفــع تصنيف الـكــويــت إل ــى س ــوق نــاشــئ في
العام القادم.
ً
وش ـهــد ال ـســوق الـكــويـتــي زخ ـمــا ه ــذا الـعــام
نتيجة التدفقات المالية التي تركزت على أسهم
الـشــركــات الـكـبــرى مـثــل بـنــك الـكــويــت الوطني
وب ـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي وأجـيـلـيـتــي وزي ــن.
وبــاالسـتـنــاد إلــى قــوائــم كــل مــن  FTSEوMSCI
لألسهم الكويتية ،فمن المتوقع أن تجذب هذه
ً
األسهم قدرا أكبر من التدفقات في المستقبل.
ً
وتعليقا على ذلك قال شكيل سروار رئيس
قسم إدارة األصــول في «سيكو»« :تبلغ نسبة

السعر إلى الربحية الحالية في الكويت نحو 13
ضعف أرباح  ،2018وتعد هذه نسبة متحفظة
في ضوء البيئة الكلية الحالية ونمو األرباح،
ال ــذي مــن المحتمل أن يبلغ  10فــي المئة في
 .2019و ب ـم ـج ــرد أن ي ـتــم إدراج ا ل ـك ــو ي ــت في
مصاف األسواق الناشئة ضمن مؤشر ،MSCI
مــن المرجح أن تشهد الـســوق تدفقات كامنة
ً
تبلغ قيمتها  1.5مليار دوالر تقريبا بينما
يتوقع أن تحقق التدفقات النشيطة قيمة أعلى
من ذلك بكثير باالستناد إلى تجارب األسواق
األخ ــرى ،الـتــي تمت ترقيتها خــال السنوات
العشر الماضية».
وكـمــؤشــر على ثقته فــي هــذه ال ـســوق ،عزز
صـ ـن ــدوق أس ـه ــم ال ـخ ـل ـي ــج ،صـ ـن ــدوق األس ـه ــم
الخليجي الــرائــد الـتــابــع لسيكو ،وضـعــه في
سوق األسهم الكويتية لالستفادة من التدفقات
ً
األجنبية خــال الـ ـ  12إلــى  18شـهــرا القادمة.
ً
وحقق الصندوق ارتفاعا في العوائد بنسبة
بلغت  18فــي الـمـئــة خ ــال الـنـصــف األول من
ً
عام  ،2018متفوقا بذلك في أدائه على المؤشر
اإلقليمي وعلى صناديق االستثمار المماثلة.
وبدأ المستثمرون النشيطون الذين يتبعون
مؤشري  FTSEو MSCIاالستعداد لترقية السوق
الكويتي ،إذ بلغ صافي التدفق األجنبي 400

مليون دوالر خالل األشهر السبعة األولى من
هــذا العام .ومــن المقدر أن تجذب الترقية في
مؤشر  FTSEتدفقات سالبة بقيمة  900مليون
دوالر على مرحلتين فــي سبتمبر وديسمبر
من هذا العام.
وأضاف سروار أنه «مع ذلك ،فمن المحتمل
أن يبقى السوق الكويتي تحت مراقبة مؤشر
 MSCIمدة أطــول من المتوقع قبل الترقية .إذ
ظلت اإلمــارات وقطر ،على سبيل المثال ،عدة
سنوات في قائمة المراقبة قبل أن تحصال على
الترقية عام  .2013وحتى لو لم تحصل الكويت
على الترقية في عام  ،2019فستشهد تدفقات
أجنبية مرتبطة بمؤشر  MSCIتصل قيمتها
إلى  500مليون دوالر بسبب ارتفاع وزنها في
مؤشر  MSCIلــأســواق الصاعدة عقب ترقية
السوق األرجنتيني إلى سوق ناشئة».
ونفذت البورصة الكويتية إجــراء ات مهمة
لزيادة جذب المستثمرين األجانب من خالل
ترقية البنية التحتية لالستثمار .وشملت هذه
اإلجــراء ات تقسيم البورصة إلى ثالثة أسواق
بــاالسـتـنــاد إل ــى الـقـيـمــة الـســوقـيــة والـسـيــولــة.
وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ط ـل ــب مـ ــن ال ـش ــرك ــات
ف ــي ال ـس ــوق األول ـ ــى عـقــد مــؤت ـمــرات تحليلية
فصلية وتسجيل اإلدراج باللغتين العربية

اقتصاد

واإلنكليزية ،وهو ما يعد خطوة أساسية لفتح
السوق أمام المستثمرين األجانب.
ّ
المقاصة والتسوية
كذلك تم تحسين دورة
بعد إدخال بند تسوية خاص بالتقديم مقابل
الدفع مع آلية شراء إجباري لتفادي التسويات
غ ـيــر الـمـتـمـمــة .ك ـمــا ت ــم ت ـقــديــم آل ـي ــة مـنــاسـبــة
بشأن التداول الزائف تتم بموجبها التسوية
الـنـقــديــة للصفقات وف ــق دورة الـتـســويــة T+3
للمستثمرين المحليين واألجــانــب .وسيكون
ً
ً
تنفيذ هذه التغييرات والممارسات عامال مهما
في قرار  MSCIترقية بورصة الكويت.
وعلى صعيد االقتصاد الكلي ،تقف الكويت
على أرض صلبة بالنظر إلى أن سعر التعادل
ً
لـلـنـفــط ف ــي م ـيــزا ن ـي ـت ـهــا ه ــو  55دوالرا فقط
للبرميل ،بينما السعر لمعظم نظيراتها في
مجلس التعاون الخليجي هو  100 - 80دوالر
للبرميل .و فــي ميزانيتها للعام 2019/2018
ً
تتوقع الكويت عـجــزا بقيمة  17مليار دوالر
ً
على أساس معدل سعر للنفط يبلغ  50دوالرا
للبرميل ،لكن معدل سعر نفط برنت كان أكثر
ً
من  70دوالرا للبرميل حتى اآلن هذا العام.
ومــن المتوقع أن ينتعش نمو الــديــون عام
 2019عـلــى خلفية زي ــادة اإلن ـفــاق الحكومي.
ً
ووفـقــا ألسبوع الكويت لإلنشاء ات ،فــإن لدى

شكيل سرور
ال ـك ــوي ــت  700مـ ـش ــروع ن ـش ــط ت ـق ــدر قـيـمـتـهــا
بحوالي  230مليار دوالر مــن بينها  58في
الـمـئــة قـيــد التنفيذ اآلن .وم ــن بـيــن أكـبــر هــذه
المشاريع مصفاة نفط بقيمة  12مليار دوالر،
وتوسعة للمطار بقيمة  4.5مـلـيــارات دوالر،
ومشروع إسكان مدينة جنوب المطالع بقيمة
مليار دوالر.

فتور تعامالت نهاية سبتمبر في البورصة ...وتراجع المؤشرات والسيولة
تأثر الجلسة بانخفاض نشاط العديد من األسهم في السوق األول
أقـفـلــت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
ال ـثــاثــة ل ـبــورصــة ال ـكــويــت على
خسائر مـحــدودة لــم تتعد  1في
ال ـم ـئ ــة م ـج ـت ـم ـعــة فـ ــي ت ـعــامــات
أول ـ ـ ــى ج ـل ـس ــات ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع،
أم ــس ،إذ تــراجــع مــؤشــر الـســوق
العام بنسبة  0.2في المئة تعادل
 10.48نقاط ليقفل على مستوى
 5128.04ن ـق ـطــة ،وس ــط سـيــولــة
بلغت  13.1مليون دينار وبكمية
أسهم متداولة بلغت  85.5مليون
سـ ـه ــم ن ـ ـفـ ــذت م ـ ــن خ ـ ـ ــال 3084
ص ـف ـق ــة ،ك ــذل ــك ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
ا ل ـس ــوق األول بـنـسـبــة  0.03في
ً
المئة هي  1.83نقطة مقفال على
مستوى  5343.91نقطة بسيولة
بلغت  8.9ماليين دينار وبكمية
أسهم متداولة بلغت  18.6مليون
س ـهــم ن ـفــذت ع ـبــر  1026صـفـقــة،
وخسر مؤشر الـســوق الرئيسي
بنسبة  0.55فــي الـمـئــة تـســاوي
 26.41نقطة ليقفل على مستوى
 4735.62نـقـطــة بـسـيــو لــة بلغت
 4.2ماليين دينار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  66.8مليون سهم
نفذت من خالل  2058صفقة.

فتور كبير
أنهى شهر سبتمبر جلساته
عـلــى فـتــور واض ــح إذ انخفضت
ال ـس ـي ــول ــة ع ــن مـ ـع ــدالت ال ـش ـهــر،
ولــم تتجاوز  13.1مليون دينار

وه ــي أدنـ ــى م ـس ـتــويــات الـشـهــر،
وكـ ــان بـضـغــط م ــن غ ـيــاب أسـهــم
قـيــاديــة عــن الـنـشــاط الـمـعـتــاد إذ
تراجعت أسعارها وسط تراجع
كبير لنشاطها باستثناء سهم
الـ ـبـ ـن ــك الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ال ـ ـ ــذي ع ــوض
ً
غـيــاب البقية خـصــوصــا «بيتك»
و»زي ـ ـ ـ ـ ــن» و»أج ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــي» ،وك ـ ــان
ضـغــط ال ـلــون األح ـمــر مــن أسهم
السوق الرئيسي ،التي تراجعت
مجموعة وا ضـحــة منها بنسب
كبيرة اقتربت مــن  10فــي المئة
وكانت االرتفاعات أقل واختفت
مجموعة من األسهم التشغيلية
ً
ال ـن ـش ـي ـط ــة خـ ـص ــوص ــا ه ـيــومــن
ســوفــت والـبـنــك األه ـلــي المتحد
ً
وبقي «سفن» موجودا في القائمة
ً
ومـسـجــا مـكــاســب ج ـيــدة ،وكــان
النشاط في بدايته ألسهم الرابطة
الثالثة «الرابطة» و»لوجستيك»
و»تـنـظـيــف» وع ـلــى وق ــع اإلع ــان
عــن عـقــد جــديــد لـشــركــة الــرابـطــة
مــع الجيش األمـيــركــي ،لكنها لم
ً
تـسـتـطــع دف ــع ال ـم ــؤش ــرات ن ـظــرا
إل ــى صـغــر مـسـتــويــات أسـعــارهــا
لتنتهي الجلسة حمراء مغايرة
لما انتهت عليه معظم مؤشرات
األسواق المالية الخليجية.
ً
واستكماال لتوضيح الصورة
ً
كــا نــت األداء متباينا يميل إ لــى
ً
ال ـلــون األخ ـضــر خـصــوصــا على
مستوى األسواق األكبر وبقيادة
ال ـس ــوق ال ـس ـعــودي ال ــذي اقـتــرب

ً
مجددا من مستوى  8آالف نقطة
وبدعم خالص من أسعار النفط
ً
حيث استقر برنت حول  82دوالرا
للبرميل وارتـفـعــت أس ـعــار نفط
ً
«أوب ـ ــك» كــذلــك مـمــا يـشـكــل دعـمــا
لألسواق المالية بفضل تحسن
ب ـي ـئ ــة ال ـت ـش ـغ ـي ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لمعظم الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة
ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،وراف ـ ــق ال ـس ـعــودي

أسواق دبي وقطر ومسقط وكان
ال ـل ــون األح ـم ــر وب ـش ـكــل م ـحــدود
في الكويت والبحرين وأبوظبي.

أداء القطاعات
ط ـ ـغـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى أداء
القطاعات إذ انخفضت مؤشرات
ث ـمــان ـيــة ق ـط ــاع ــات ه ــي خ ــدم ــات

ا س ـ ـت ـ ـهـ ــا ك ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ـ  10.6نـ ـق ــاط
واتصاالت بـ  6.8نقاط وتأمين بـ
 5.9نقاط وخــدمــات مالية بـ 5.2
نقاط وم ــواد أساسية بنقطتين
فقط وعقار بـ  0.3نقطة وصناعة
ب ـ ـ  0.24ن ـق ـطــة وال ـن ـف ــط وال ـغ ــاز
ب ـ ـ  0.22ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا ارت ـف ـعــت
مـ ــؤشـ ــرات ث ــاث ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
رعاية صحية بـ  10نقاط وبنوك

«بيان» :السوق األول كسب  %1.56و«الرئيسي»
خسر  %3.30في سبتمبر
القيمة الرأسمالية بلغت  28.70مليار دينار بتراجع  %0.06عن أغسطس
أن ـهــت بــورصــة ال ـكــويــت ت ـ ــداوالت شـهــر سبتمبر
على تباين لجهة إغالقات مؤشراتها الثالثة ،حيث
نجح مؤشر السوق األول في تسجيل مكاسب جيدة
نسبيا بدعم مــن االتـجــاه الشرائي الــذي تركز على
أس ـهــم ال ـشــركــات ال ـق ـيــاديــة ،وخ ــاص ــة األس ـه ــم الـتــي
انـضـمــت إل ــى مــؤشــر فــوتـســي راسـ ــل أواخـ ــر الشهر
الماضي ،تلك األسهم التي حظيت باهتمام العديد
م ــن ال ـم ـتــداول ـيــن ،واس ـت ـح ــوذت ع ـلــى نـسـبــة كـبـيــرة
مــن سيولة الـســوق النقدية ،وســط تـفــاؤل األوســاط
االستثمارية بتحسن أداء هــذه األسهم ،خاصة مع
صدور بعض التقارير التي توقعت تدفق المزيد من
السيولة األجنبية بالسوق في الفترة القادمة ،نتيجة
ترقية البورصة إلى مصاف األسواق الناشئة ،األمر
الذي وضعها على الخريطة العالمية لجذب المزيد
من االستثمارات.
من ناحية أخرى ،لم يكن أداء السوقين الرئيسي
وال ـمــزادات مواكبا ألداء الـســوق األول خــال الشهر
الـمــاضــي ،حيث تعرض كثير مــن األسـهــم المدرجة
فـيـهـمــا ل ـض ـغــوط بـيـعـيــة ق ــوي ــة وع ـم ـل ـيــات تسييل
واض ـحــة ،األم ــر ال ــذي انعكس على أداء المؤشرين
الرئيسي والعام ،اللذين خالفا اتجاه مؤشر السوق
األول ،وأنهيا ت ــداوالت شهر سبتمبر فــي المنطقة
الحمراء .وأنهى مؤشر السوق األول تداوالت الشهر
الماضي على ارتفاع نسبته  1.56في المئة ،في حين
سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة شهرية بنسبة
بلغت  3.30في المئة ،في حين بلغت خسارة المؤشر
العام للسوق مع نهاية الشهر  0.08في المئة.

فوتسي راسل
وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة بيان
لالستثمار ،شهدت البورصة خالل الشهر الماضي
ترقيتها إلى مصاف األسواق الناشئة وانضمامها
بشكل رسمي إلى مؤشر فوتسي راسل ،تلك الترقية
التي كانت تأملها وتنتظرها األوساط االستثمارية،
نظرا إلى انعكاساتها اإليجابية العديدة على السوق
ومتداوليه ،حيث تساهم ترقية األسواق المالية إلى
مـصــاف األسـ ــواق الـنــاشـئــة فــي ج ــذب االسـتـثـمــارات
األجنبية وتعزيز مستويات السيولة فيها ،إضافة

إلـ ــى خ ـلــق م ـن ــاخ اس ـت ـث ـم ــاري ج ـيــد ب ــالـ ـس ــوق ،مما
ّ
تحسن سمعة االقتصاد التي تعمل فيه
يسهم في
تـلــك األسـ ــواق عـلــى الـمـسـتــوى ال ـخــارجــي؛ وم ــع ذلــك
فــإن الـبــورصــة الكويتية لــم تتجاوب حتى اآلن مع
ترقيتها الفعلية إلى األسواق الناشئة بالشكل الذي
كــانــت تأمله األوس ــاط االقـتـصــاديــة فــي ال ـبــاد ،فقد
ظل أداؤهــا العام ضعيفا وباهتا بعد الترقية ،كما
أن سيولتها المالية مازالت تــدور حــول مستويات
متواضعة لــم تتعد الـ ــ 20مليون دي ـنــار ،باستثناء
جلسة التداول األخيرة قبل انضمام البورصة إلى
مؤشر فوتسي ،والتي شهدت ت ــداوالت استثنائية
وار تـفــا عــا مفاجئا للسيولة النقدية ،حيث وصلت
قيمة التداول إلى حوالي  167مليون دينار ،وهو أعلى
مستوى لها منذ خمس سنوات ،وهو ما جاء قبل أن
تعود البورصة في الجلسات التالية إلى تداوالتها
المتواضعة والمحدودة مرة أخرى ،األمر الذي يوضح
أن البورصة لم تتجاوب مع ترقيتها حتى اآلن.

خسائر رأسمالية
وقال التقرير :على صعيد أداء البورصة خالل شهر
سبتمبر ،سجلت القيمة الرأسمالية للسوق خسائر
شهرية بأكثر من  15مليون دينار ،حيث وصلت مع
نهاية الشهر الماضي إلى  28.70مليار دينار بتراجع
نسبته  0.06في المئة عن مستواها في الشهر الذي
سبقه ،حيث كان  28.71مليارا.
وبــذلــك تقلصت مـكــاســب الـبــورصــة مـنــذ تطبيق
نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى  839.45مليار
دينار .لتصل نسبتها إلى  3.01في المئة( .مالحظة:
يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة
فــي ال ـســوق عـلــى أس ــاس الـمـتــوســط الـمــرجــح لعدد
األسهم القائمة بحسب آخــر بيانات مالية رسمية
متوافرة).
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التباين الذي
شهدته البورصة خالل الشهر الماضي ،فإن نشاط
التداول فيها قد شهد ارتفاعا واضحا ،وخاصة على
صعيد السيولة النقدية ،حيث سجل إجمالي قيمة
التداول ارتفاعا بنسبة بلغت  46.93في المئة ،وذلك
بعدما بلغ حوالي  523.82مليون دينار ،كما سجل

ً
إجمالي عدد األسهم المتداولة نموا نسبته 17.40
ً
في المئة تقريبا ،وذلك بعد أن وصل إلى  2.10مليار
ً
سهم تقريبا.
وانتهت فترة الربع الثالث من العام الحالي بنهاية
الشهر الماضي ،وهو ما يعني دخول السوق في حالة
من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن هذه الفترة،
السـيـمــا ال ـشــركــات الـقـيــاديــة الـتــي شـهــدت أسهمها
تداوالت نشيطة خالل الفترة السابقة ،خاصة األسهم
التي أدرجت ضمن مؤشر فوتسي راسل.
يــذكــر أن الـشـهــر الـمــاضــي قــد شـهــد عمليات بيع
وتسييل لبعض األسهم المدرجة في السوق بهدف
تسديد بعض المديونيات لمصلحة عدد من البنوك
المحلية ،وذلك في إطار توجيهات من وزارة العدل
(إدارة الـتـنـفـيــذ) بـعــد ص ــدور أح ـكــام بـبـيــع األسـهــم
الـمــرهــونــة لمصلحة تلك الـبـنــوك ،وهــو األم ــر الــذي
ســاهــم بـشـكــل أو بــآخــر ف ــي ت ــراج ــع مــؤشــر ال ـســوق
الرئيسي ومــؤشــر الـبــورصــة الـعــام على المستوى
الشهري.
وأقفل مؤشر السوق األول مع نهاية شهر سبتمبر
عند مستوى  5.343.91نقطة بنمو نسبته  1.56في
المئة ،مقارنة مع إغالق شهر أغسطس ،فيما أغلق
مــؤشــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي عـنــد مـسـتــوى 4.735.62
نقطة ،بانخفاض نسبته  3.30في المئة ،بينما أنهى
المؤشر العام للبورصة تعامالت الشهر عند مستوى
 5.128.04نقطة بخسارة نسبتها  0.08في المئة.
من جهة أخرى ،وبعد مرور نحو  6أشهر منذ بداية
العمل بنظام تقسيم البورصة الجديد ،فقد وصلت
نسبة مكاسب مؤشر السوق األول إلى  6.88في المئة،
في حين بلغت خسائر مؤشر السوق الرئيسي حوالي
 5.29في المئة ،فيما وصلت نسبة نمو المؤشر العام
إلى  2.65في المئة.

بـ ـ  1.7نـقـطــة وس ـلــع استهالكية
بنقطة واح ــدة ،واسـتـقــر مؤشرا
قطاعين فـقــط هـمــا تكنولوجيا
ومنافع وبقيا دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم وط ـن ــي قــائـمــة
األس ـه ــم األـ ـك ـث ــر قـيـمــة إذ بلغت
تداوالته  3.8ماليين دينار وبنمو
بنسبة  0.73في المئة تاله سهم
زي ــن ب ـت ــداول  1.9مـلـيــون ديـنــار

وبتراجع بنسبة  0.63في المئة
ثم سهم أهلي متحد بتداول 677
ألــف ديـنــار وبــانـخـفــاض بنسبة
ً
 0.93في المئة ورابعا سهم أعيان
بتداول  617ألف دينار وبأرباح
ً
بنسبة  1.9في المئة وأخيرا سهم
بـيـتــك ب ـت ــداول  602أل ــف دي ـنــار،
وبتراجع بنسبة  0.17في المئة.
وم ـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األسـ ـه ــم

ً
األكـ ـ ـث ـ ــر ك ـم ـي ــة ج ـ ـ ــاء أوال سـهــم
أعـ ـي ــان إذ تـ ـ ــداول بـكـمـيــة بلغت
 16.6م ـل ـي ــون س ـه ــم وب ــارتـ ـف ــاع
ً
بنسبة  1.9في المئة وجاء ثانيا
سهم المستثمرون ب ـتــداول 9.4
مــايـيــن سـهــم وب ـتــراجــع بنسبة
ً
 2.9فــي المئة وج ــاء ثــالـثــا سهم
عقارات ك بتداول  5ماليين سهم
وبانخفاض بنسبة  1.4في المئة
ً
وجـ ـ ــاء راب ـ ـعـ ــا س ـه ــم لــوجـسـتـيــك
بتداول  4.7ماليين سهم وبأرباح
ً
بنسبة  2في المئة وجاء خامسا
سـهــم اب ـيــار ب ـتــداول  4.6ماليين
سـهــم وبــانـخـفــاض بنسبة 0.55
في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارت ـف ــاع ــا س ـهــم ف ـن ــادق إذ ارت ـفــع
بنسبة  11.1في المئة تاله سهم
المصالح ع بنسبة  9.7في المئة
ث ــم س ـهــم تـعـلـيـمـيــة بـنـسـبــة 6.4
ً
ف ــي الـمـئــة ورابـ ـع ــا سـهــم تمكين
ً
بنسبة  5.6في المئة وأخيرا سهم
صلبوخ بنسبة  5.2في المئة.
ً
وكــان أكثر األسـهــم انخفاضا
سهم كميفك إذ انخفض بنسبة
 9.7ف ــي ال ـم ـئــة ت ــاه س ـهــم آسـيــا
بنسبة  8.4في المئة ثم سهم ك
تلفزيوني بنسبة  8.3فــي المئة
ً
وراب ـعــا سهم مــراكــز بنسبة 7.6
في المئة واخيرا سهم بوبيان د
ق بنسبة  6.6في المئة.

ً
«الوطني»« :الفدرالي» يتوقع رفعا
آخر للفائدة في 2018
احتل البنك المركزي األميركي موقع الصدارة
األس ـبــوع الـمــاضــي بــرفـعــه أس ـعــار الـفــائــدة للمرة
الـثــامـنــة مـنــذ أن ب ــدأ مجلس االحـتـيــاط الـفــدرالــي
بتطبيع السياسة في ديسمبر  .2015ورفع المجلس
أس ـع ــار ال ـفــائــدة ب ـم ـقــدار  25نـقـطــة أس ــاس أخ ــرى
األربعاء الماضي ،ليصل الحد األعلى المستهدف
لسعره األساس إلى  2.25في المئة.
وبالرغم من التصعيد المتواصل إلدارة ترامب،
لم يشر مجلس االحتياط الفدرالي إلى المخاوف
التجارية في البيان الذي أعقب اجتماعه ،بل على
ّ
عكس ذلــك ،أكــد المجلس توقعاته بــأن االقتصاد
األميركي سينمو بأكثر من  3في المئة هذه السنة،
مستشهدا على ذلك بارتفاع نشاط قطاع األعمال
والزيادة القوية للوظائف.
وأشار متوسط التوقعات الصادر عن واضعي
السياسة في مجلس االحتياط الفدرالي إلى رفع
إضافي لسعر الفائدة هذه السنة ،يعقبه رفع لثالث
مرات في  ،2019ورفع واحد في  ،2020تماشيا مع
التوقعات السابقة.
وحسب تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر
ّ
ع ــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي ،ل ــم ي ـشــكــل رف ــع سعر
ال ـفــائــدة ،ال ــذي كــانــت األسـ ــواق تـتــوقـعــه ،مـفــاجــأة،
وكذلك انتقاد ترامب .في الماضي ،كان ترامب يعلن
أنه ليس من مؤيدي استمرار رفع مجلس االحتياط
الفدرالي ألسعار الفائدة ،وقد ّ
عبر علنا عن عدم
موافقته في مناسبات عدة.
ومع ذلك ،لم يكن قرار مجلس االحتياط الفدرالي
هــو األم ــر الوحيد ال ــذي يشغل بــال الــرئـيــس ،فقد
أدت تـسـمـيــة ت ــرام ــب ل ـمــرشــح لـلـمـحـكـمــة الـعـلـيــا
ّ
تصدق بين الحزبين في
مباشرة إلى مواجهة ال
مجلس الشيوخ ،لسبب بسيط هو أن هذا المرشح
ستكون له القدرة على التأثير على قــرارات مهمة
بتشكيله أغلبية محافظة فــي أ عـلــى محكمة في
أميركا .وإضــافــة إلــى ذلــك ،استمر الرئيس أيضا
بالتناحر مع الصين حول نزاعات تجارية ال يبدو
أنها تتراجع.
ومع كسر أسعار النفط مستوى  80دوالرا للمرة
األولى في  4سنوات ،استهدف ترامب أيضا «أوبك»
بقوله أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الثالثاء
ال ـمــاضــي ،إن أع ـضــاء «أوب ـ ــك» «كــال ـعــادة ينهبون
ّ
تتحمل هذه األسعار
باقي العالم» ،وإن أميركا «لن
الرهيبة لفترة أطول».
ّ
وصب خطاب ترامب الوقود على مشروع قانون
سيتيح لـلـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ،فــي ح ــال تـمــريــره،

مقاضاة «أوبــك» بدعوى التالعب بأسعار الطاقة.
وفي الماضي ،كانت فرص أن يصبح هذا المشروع
قانونا ضئيلة ،إذ ان كال الرئيسين جــورج بوش
االبــن وبــاراك أوباما هــددا باستخدام قوة الفيتو
لمنع إقراره قانونا ،ولكن الخطر الذي يهدد «أوبك»
اآلن هو أال يتبع ترامب مسار الرئيسين السابقين.
ومــن بين البنود المدرجة على أجـنــدة ترامب
إدارة غير فاعلة ذات معدل مرتفع للغاية في ّ
تغير
الموظفين ،وتحقيق خاص قد وجد عددا ال يحصى
من مساعدي ترامب مذنبين ،وانتخابات منتصف
المدة القادمة التي قد تنهي رئاسته.
وفي الوقت الحالي ،يبدو أن الرئيس يمكن أن
يكون منشغال جدا بالعديد من القضايا ،ويمكن أن
يكون مسار مجلس االحتياط الفدرالي آخر همومه.

مصادمة
تراجع اليورو عند حوالي نهاية األسبوع إلى
مــا دون  1.1600للمرة األولــى فــي أسبوعين بعد
أن وافـقــت الحكومة اإليطالية على ميزانية رأى
فيها بعض المستثمرين تحديا لبروكسل ،ووفى
االئتالف الشعبي في إيطاليا بوعوده االنتخابية
بـعــد ان ـت ـصــاره فــي مــواجـهــة مــع جـيــوفــانــي تــريــا،
وزير االقتصاد اإليطالي ،وستستهدف الميزانية
الـجــديــدة عـجــزا نسبته  2.4فــي المئة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي ،وهو رقم أعلى بكثير من رقم
وزيــر االقتصاد ،ويخاطر بوضع رومــا في مسار
صدام مع بروكسل وبتوتير األسواق المالية.
وكان االضطراب في إيطاليا إلى جانب بيانات
تضخم أضعف من المتوقع كافين لخفض اليورو
إلى  .1.1566ومن ناحية أخرى ،ارتفع الدوالر بحدة
ليصل إلــى أعلى مستوى له في  10أشهر مقابل
الين الياباني.

مفاوضات «بركست» تبقى مضطربة
طــال ـبــت رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة ت ـيــريــزا
مــاي الكتلة «بمعاملة بريطانيا بــا حـتــرام» فيما
خص مفاوضات خروجها من االتحاد األوروبي،
وكــررت تحذيرها من أن عــدم التوصل إلــى اتفاق
هــو أفـضــل مــن الـتــوصــل إلــى اتـفــاق سـيــئ ،وقالت
للقادة األوروبيين إنه «من غير المقبول أن يرفضوا
بـبـســاطــة» خـطـتـهــا م ــع تـفــاقــم حــالــة ال ـج ـمــود في
المفاوضات.
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نالت المركز األول في الكويت والثالث بالشرق األوسط بحسب تقييم MEIRA
ُ
تعتبر جائزة عالقات
المستثمرين في الشرق
ّ
األوسط أكبر َ
فعالية تركز
على دور وممارسات الشركات
في عالقات المستثمرين
بالمنطقة ،ويتم خاللها تكريم
الشركات الرائدة في تطبيق
أعلى المعايير المهنية في
عالقات المستثمرين ،من خالل
استطالع مستقل أجرته
مؤسسة .EXTEL

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
الـكــويـتـيــة  VIVAحـصــولـهــا على
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ك ــأف ـض ــل شــركــة
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ب ـع ــاق ــات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ل ـع ــام  ،2018كـمــا
حصدت المركز األول في الكويت
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا «ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ــرائـ ــدة
بعالقات المستثمرين لعام ،»2018
وذلك خالل الحفل السنوي لتوزيع
الجوائز الذي أقيم في دبي.
وتم خالل الحفل تكريم أفضل
الـمـمــارســات بـيــن المتخصصين
فــي مـجــال عــاقــات المستثمرين
من األفــراد والشركات في منطقة
الـشــرق األوس ــط ،ضـمــن فعاليات
المؤتمر السنوي العاشر لجمعية
عــاقــات المستثمرين فــي الشرق
األوســط ( )MEIRAبحضور أكبر
الشركات المساهمة والمدرجة في
األســواق المالية لمنطقة الخليج
والشرق األوسط.
وتـ ـسـ ـل ــم ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للقطاع الـمــالــي فــي  VIVAمحمد
ً
ال ـع ـســاف الـجــائــزتـيــن ،ف ـضــا عن
ح ـ ـصـ ــول مـ ــد يـ ــر إدارة ع ــا ق ــات
المستثمرين فــي ا لـشــر كــة وسيم
ال ـ ـحـ ــايـ ــك عـ ـل ــى ج ـ ــائ ـ ــزة «أفـ ـض ــل
م ـس ــؤول ب ـعــا قــات المستثمرين
في الكويت».

ُ
وتـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة ع ـ ــاق ـ ــات
المستثمرين في الشرق األوسط،
ّ
أك ـ ـبـ ــر ف ـ َـع ــالـ ـي ــة تـ ــركـ ــز عـ ـل ــى دور
وممارسات الشركات في عالقات
المستثمرين فــي المنطقة ،ويتم
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا تـ ـك ــري ــم الـ ـش ــرك ــات
الرائدة في تطبيق أعلى المعايير
المهنية في عالقات المستثمرين،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع م ـس ـت ـقــل
أج ــرت ــه مــؤس ـســة « »EXTELحــول
عــا قــات المستثمرين ،بمشاركة
واسـ ـع ــة م ــن مـخـتـلــف الـمـحـلـلـيــن
الـ ـم ــالـ ـيـ ـي ــن وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن مــن
شركات استثمارية وبنوك محلية
وعالمية.
وفــي هــذا الصدد ،قــال الرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـ ـ ـ ـ ــ VIVAم .س ـل ـمــان
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدران ،إن الـ ـش ــرك ــة «ح ــرص ــت
م ـ ـن ـ ــذ ت ـ ــأسـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
استراتيجياتها ا لـنــا جـحــة ،على
ال ـتــألــق وتـحـقـيــق الـ ــريـ ــادة ،ليس
على المستوى التشغيلي فحسب،
ب ــل ع ـلــى ص ـع ـيــد تـطـبـيــق أفـضــل
ا لـمـمــار ســات والمعايير المهنية
في جميع قطاعات وإدارات VIVA
الداعمة ألعمال وخطط الشركة».
وأضــاف البدران أن «استحواذ
 VIVAع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ــوا ئ ـ ـ ــز عـ ــا قـ ــات
الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ال ـكــويــت لـعــام

 2018والمركز الثالث على صعيد
ال ـشــرق األوس ــط هــو إن ـجــاز كبير
ن ـف ـت ـخ ــر ب ـ ــه ،وه ـ ــو بـ ـ ـ ــدون أدن ـ ــى
شــك ترجمة للجهد الكبير ا لــذي
تـبــذلــه اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة وإدارة
ع ــاق ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن لـتـعــزيــز
ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل والـ ـ ــرفـ ـ ــع مــن
مـسـتــوى الشفافية مــع المجتمع
االستثماري والمساهمين الكرام،
والـ ــذي بـ ــدوره أث ـبــت م ــدى رضــاه
عــن أداء  VIVAفــي مجال عالقات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن م ــن خ ـ ــال تـلـبـيــة
جـمـيــع متطلباتهم مــن مـقــا بــات
واسـتـفـســارات عــن تـطــور اوضــاع
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ونـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة
والتشغيلية».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ت ـف ـع ـيــل دور
إدارة ع ــاق ــات الـمـسـتـثـمــريــن هو
جــزء أســاســي مــن مـبــادئ حوكمة
الشركات ،التي تهدف إلى تحسين
بيئة العمل والشفافية وحماية
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وح ــرص ــا م ـنــا فــي
 VIVAعلى تطبيق جميع القوانين
التي تتماشى مع مبادئنا وقيمنا
واألسس المهنية التي تقود عملنا
لـتـصــب فــي مصلحة مساهمينا
ً
الـكــرام ،ونسعى دائما إلــى تركيز
جـ ـه ــودن ــا لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى أف ـضــل
النتائج المرجوة من خالل فريق

«كواليتي نت» توسع شراكتها مع «بروفيجن»
وقعتا عقد تعاون في تنظيم األحداث الرياضية حتى 2021
أعلنت شركة كواليتي نت،
تــوس ـيــع شــراك ـت ـهــا م ــع شــركــة
بــروف ـي ـجــن إلدارة ال ـم ـشــاريــع
الرياضية لمدة ثالث سنوات.
وك ــان ــت ال ـع ــاق ــة ال ـق ــوي ــة بـيــن
الـشــركـتـيــن ن ـشــأت ع ــام ،2016
واستمرت لألعوام التي تلتها.
وفي هذا العام وقعت الشركتان
عقد شراكة تعاون في تنظيم
األح ــداث الرياضية حتى عام
.2021
وصـ ـ َّـرح الــرئـيــس التنفيذي
لـ»كواليتي نت» ،محمد النصف:
«نحن متحمسون للشراكة مع
(ب ــروف ـي ـج ــن) ل ـم ــدة  3س ـنــوات
أخ ـ ـ ــرى ،ح ـي ــث ي ـع ــد ال ـتــزام ـهــم
بــال ـت ـم ـيــز وتـ ـق ــدي ــم م ـج ـمــوعــة
منتقاة من األنشطة الرياضية
ذات الـ ـ ـط ـ ــراز ال ـع ــال ـم ــي إث ـ ــراء
لقيمة العالمة التجارية لشركة
بــروفـيـجــن ،والـتــي نرتبط بها
بفخر .يتجلى ذلك بوضوح من
خالل مهمتهم لجعل الرياضة
خـيــارا قيما لنمط الحياة في
المجتمع المحلي».
وأضاف« :نولي في (كواليتي
ن ــت) أهـمـيــة لـلـبـحــث ع ــن سبل
لـ ــرسـ ــم خ ـ ــارط ـ ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــة

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـن ــا،
وت ـ ـ ـبـ ـ ــوؤ م ـ ـكـ ــانـ ــة رائ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ـيــن
شــركــات الـكــويــت ،تماشيا مع
استراتيجية الشركة المعنية
ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات م ـت ـم ـي ــزة
ومبتكرة للسوق المحلي».
وتـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــع« :وجـ ـ ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
(بــروفـيـجــن) الـشــريــك المثالي
لـتـحـقـيــق هــدف ـنــا ع ـلــى صعيد
األنـشـطــة الــريــاضـيــة المنظمة
ب ـع ـن ــاي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـن ــاف ــس فــي
إخ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـ ـل ـ ــك األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
العالمية ،وتشمل عددا ال بأس
بــه مــن الــريــاضــات المختلفة،
مـ ــع األخ ـ ـ ــذ ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار تـلـبـيــة
اهمامات جميع أفراد المجتمع.
رسـ ــال ـ ـت ـ ـنـ ــا ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة فــي
(كواليتي نت) تهدف إلى نشر
ال ـث ـقــافــة الــريــاض ـيــة ،وتحفيز
أفراد المجتمع على نمط حياة
رياضي صحي».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي لـ»بروفيجن» ،أحمد
الحزامي« :متحمسون لتوسيع
هـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل مــع
(كــوالـيـتــي ن ــت) .نـحــن واث ـقــون
من أنها سوف تجلب مغامرة
م ـث ـمــرة ومـ ــزدهـ ــرة م ــع نـتــائــج

محمد النصف وأحمد الحزامي
ومساهمة كبيرة في المجتمع
الرياضي».
وس ـت ـعــرض «كــوال ـي ـتــي نــت»
كشريك فــي جميع الفعاليات
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة ،م ـث ــل:
ف ــايـ ـن ــغ س ـ ـتـ ــارت ت ــرايـ ـثـ ـل ــون،
س ـبــاق ال ـس ــاراس ــن ،بــاتــل أوف
اي ـســت ،م ــاراث ــون بـنــك الخليج

أسعار صرف العمالت العالمية

 ،642سباق انــدورو للدراجات
الـجـبـلـيــة وسـ ـب ــاق ال ـج ـلــف رن
للسيارات الصغيرة.

ع ـمــل م ـت ـكــامــل بــال ـش ـكــل الـمـهـنــي
المطلوب وبالوقت المحدد».
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ص ـ ـ ـ ــرح م ـح ـم ــد
ال ـع ـســاف «ب ـح ـصــول  VIVAعلى
الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزتـ ـ ـي ـ ــن ال ـم ـخ ـص ـص ـت ـي ــن
لــدولــة الكويت فــي مجال عالقات
المستثمرين للمرة الثانية خالل
األعــوام الثالث الماضية ،أي منذ
إدراج الشركة في بورصة الكويت،
وللمرة األولى وصول الشركة إلى
أعلى المراكز المتقدمة على صعيد
ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة فــي األس ــواق
المالية في الشرق األوسط وشمال
إفــريـقـيــا وال ـت ــي يـتـخـطــى عــددهــا
الـ 1000شركة مدرجة».
وأض ــاف الـعـســاف« :نفخر بأن
 VIVAحصلت على المركز الثالث
على صعيد الشرق األوسط ،وهذا
ما يؤكد الدور الريادي والقيادي
ل ــ VIVAضمن الشركات الكويتية
الـ ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
م ــن خ ــال نـجــاحـهــا الـمـتـمـ ّـيــز في
ت ـط ــوي ــر ع ــاق ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن،
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق أف ـ ـضـ ــل الـ ـمـ ـم ــارس ــات
والمعايير المهنية فــي التفاعل،
وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـم ـج ـت ـمــع
االس ـت ـث ـم ــاري ب ـج ـم ـيــع شــرائ ـحــه
س ــواء داخ ــل الـكــويــت أو خــارجــه،
وتعزيز وتوسيع أدوات وقنوات

افتتح بيت االستثمار العالمي (غلوبل)
«اسـتــراحــة غلوبل» فــي كلية العلوم اإلداري ــة
بجامعة الكويت فــرع الـشــويــخ ،والـتــي أعيد
تجهيزها لطلبة وطالبات الجامعة كجزء من
مساهمة الشركة تجاه المجتمع ،وباألخص
جيل الشباب.
أقيم حفل االفتتاح يوم األربعاء  26سبتمبر
ال ـم ــاض ــي ،ب ـح ـضــور ق ـيــادي ـيــن م ــن «غ ـلــوبــل»
ومسؤولين من جامعة الكويت ،إضافة إلى
مجموعة مــن الـطــاب الــذيــن أب ــدوا إعجابهم
بــاالس ـتــراحــة ،لـكــونـهــا مـكــانــا مــائـمــا وبيئة
مناسبة للراحة واالسترخاء بين المحاضرات
اليومية ،كما تـقــدم فــر صــة للطالب لاللتقاء
واالختالط مع الزمالء واألصدقاء.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال الـعـمـيــد المساعد
للشؤون الطالبية بكلية العلوم اإلداري ــة ،د.
نــايــف ال ـش ـم ــري« :ن ـح ــرص ف ــي كـلـيــة الـعـلــوم
اإلداري ـ ــة عـلــى إعـ ــداد الـطـلـبــة إع ـ ــدادا متميزا
ّ
ونقدر حاجاتهم لتصفية أذهانهم بعد عناء
الدراسة ،ومن هنا أتت فكرة تخصيص قاعة
للطالب منذ عــام  ،2004والتي قامت غلوبل
مـشـكــورة بتجهيزها لتمنح ا لـطــاب البيئة
المناسبة للراحة بين المحاضرات اليومية».
وتم تصميم «استراحة غلوبل» بناء على
مسابقة أطلقتها «غلوبل» بالتعاون مع د .ريم
دشتي من كلية العمارة ساهم بموجبها طالب
وطالبات كلية الهندسة المعمارية في جامعة

من «الرؤساء التنفيذيين» و«أبيكس»

أسعار صرف العمالت العربية

ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت فــي
ع ـ ــام  ،2015ك ـم ــا ت ـع ـكــس ك ـف ــاء ة
موظفي  VIVAمن خالل الخبرات
ال ـت ــي ي ـت ـم ـت ـعــون ب ـهــا وتـفــانـيـهــم
وإخــاصـهــم فــي عملهم لالرتقاء
والـ ــوصـ ــول إلـ ــى أف ـض ــل الـنـتــائــج
الممكنة».
بدوره ،قال رئيس مجلس إدارة
جميعة عالقات المستثمرين في
الـشــرق األوس ــط ( )MEIRAأنــدرو
تـ ــربـ ــوك« :ن ـش ـه ــد ج ـ ـهـ ـ ً
ـودا هــائـلــة
لـتـنـفـيــذ أف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات في
ع ــاق ــات الـمـسـتـثـمــريــن وحــوكـمــة
ال ـشــركــات فــي جـمـيــع أن ـحــاء دول

الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
«ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
م ــن ج ـم ـيــع فـ ـئ ــات الـ ـج ــوائ ــز ه ــذا
ال ـع ــام أظـ ـه ــروا ال ـتــزام ـهــم بــأعـلــى
المعايير المهنية والعالمية ،وهذا
ً
أيضا يعكس إلــى حد ما التأثير
اإلي ـجــابــي الـ ــذي حـقـقـتــه MEIRA
مـنــذ بــدايـتـهــا قـبــل عـشــر سـنــوات.
ونـحــن نتطلع إلــى مــواصـلــة دعم
جميع أعضاء  MEIRAومحترفي
ع ــاق ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي رف ــع
مستوى الـســوق وتـعــزيــز تطوير
أسواق المال في المنطقة».

غلوبل» بـ «العلوم اإلدارية»
«استراحة
افتتاح
ّ
في جامعة الكويت بحلتها الجديدة

«فالي دبي» تحظى بجائزتين
حظيت «فالي دبي» األسبوع
ال ـم ــاض ــي ب ـت ـقــديــر عــال ـمــي من
خ ــال فــوزهــا بـجــوائــز عالمية
أبرزها فوز الرئيس التنفيذي
لـلـشــركــة غـيــث الـغـيــث بـجــائــزة
أفضل رئيس تنفيذي في قطاع
الطيران ضمن جوائز الرؤساء
التنفيذيين في الشرق األوسط.
وي ـتــم اخ ـت ـيــار ال ـفــائــز بـهــذه
الجائزة التي أطلقت عام 2006
م ــن ل ـج ـنــة مـ ـح ــرري ــن ،وت ـم ـنــح
ألفـ ـض ــل رئـ ـي ــس ت ـن ـف ـي ــذي فــي
م ـ ـجـ ــال االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسط.
كما فازت «فالي دبي» خالل
األسبوع بجائزة أفضل ابتكار
في المقصورة وأفضل ابتكار
لراحة المسافرين ضمن جوائز
«أبيكس» التي أقيمت في مدينة
بوسطن في الواليات المتحدة
األميركية .وتبرز هذه الجوائز
المقصورة المبتكرة على طائرة
فالي دبي من طراز بوينغ 737
ماكس  8والتصميم الداخلي،
الذي يشمل مقاعد تتحول إلى

سلمان البدران
الـ ـت ــواص ــل ب ـش ـفــاف ـيــة ت ــام ــة .كـمــا
تـبــرهــن فــي الــوقــت ذات ــه الـجـهــود
البارزة إلدارة عالقات المستثمرين
للتواصل بشكل أكثر فعالية مع
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،وت ــوفـ ـي ــر جـمـيــع
المعلومات لهم عبر عــدة قنوات
اتصال مختلفة».
ول ـفــت إل ــى أن «ح ـص ــول VIVA
على جائزة أفضل شركة بعالقات
المستثمرين في الكويت وأفضل
م ـس ــؤول ب ـعــا قــات المستثمرين
ّ
ً
ف ــي ال ـكــويــت ي ـع ـ ّـد إنـ ـج ــازا كـبـيــرا
ً
نظرا للفترة الزمنية التي انطلقت
بها أعمال وأنشطة إدارة عالقات

محمد العساف

ســريــر كــامــل على درج ــة رجــال
األع ـ ـمـ ــال ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـقــاعــد
ال ــدرج ــة الـسـيــاحـيــة المصممة
ً
لتعطي مــزيــدا مــن المساحات
والراحة للمسافرين.
ً
وتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذه
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،قـ ــال غ ـيــث الـغـيــث
الرئيس التنفيذي لشركة فالي
دبـ ــي« ،إن ـن ــا نـشـعــر بــالـسـعــادة
كفريق فــاي دبــي للفوز بهذه
الجوائز ،التي تبرز حجم العمل
والجهود المتواصلة المتعلقة
باالبتكار والعمل نحو تحسين
تجربة المسافرين .منذ انطالق
ع ـم ـل ـيــات ـنــا عـ ــام  2009ون ـحــن
مستمرون في فتح المزيد من
خـ ـي ــارات ال ـس ـفــر أم ـ ــام ركــاب ـنــا
ً
ً
ورسخنا موقعنا جزءا محوريا
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ب ــدول ــة
اإلمارات».

لقطة جماعية خالل االفتتاح
الكويت في طرح أفكار جديدة وشبابية تلبي
احتياجات الطالب بعد إجراء زيارة ميدانية
لفهم متطلبات الطالب لطرح األفكار وإعداد
التصاميم المناسبة.
وش ــارك فــي هــذه المسابقة  9فــرق قــدمــوا
العديد من األفكار والتصاميم ،وتــم اختيار
التصميم الفائز بتعاون مشترك بين طالب
ال ـج ــام ـع ــة وال ـل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـش ــاري ــة لـلـطـلـبــة
المتفوقين وبيت االستثمار العالمي (غلوبل).
يذكر أن التصميم الفائز بهذه المسابقة قدمه

الـفــريــق الـمــؤلــف مــن الطالبتين ن ــورا ارشيد
ومالك السويلم؛ اللتان حصلتا على المكافأة.
وذكــر الرئيس التنفيذي لبيت االستثمار
العالمي (غلوبل) ،سليمان الشاهين الربيع،
«أن اهتمام غلوبل بالطلبة هو جزء من التزام
الـشــركــة تـجــاه المجتمع ومــا االسـتــراحــة إال
إح ــدى مـســاهـمــات غـلــوبــل فــي ذل ــك االت ـجــاه،
وحرصا من الشركة على ّممارسة دورها كأحد
روافد المجتمع وعامل بناء لجيل المستقبل.

المرشاد :دمج شركات «السحاب
العالمية» بالكويت في قابضة
أع ـل ـن ــت م ـج ـمــوعــة «ال ـس ـح ــاب
العالمية» دمــج جميع الشركات
ال ـت ــاب ـع ــة ب ــال ـك ــوي ــت فـ ــي ش ــركــة
قــاب ـضــة ف ــي إطـ ــار اسـتــراتـيـجـيــة
الـمـجـمــوعــة فــي االرت ـق ــاء ب ــاألداء
التشغيلي وتطبيق أعلى معايير
الـحــوكـمــة وتـعـظـيــم ق ــوة الـمــركــز
ال ـم ــالــي واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي زي ــادة
م ـع ــدالت ال ـن ـمــو ف ــي مـيــزانـيـتـهــا
المجمعة ( ٢٠١٨و.)٢٠١٩
وأكـ ــد رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـسـ ـح ــاب ال ـعــال ـم ـيــة
م ـ ـشـ ــاري ال ـ ـمـ ــرشـ ــاد ،أن ال ـه ــدف
مــن عملية الــدمــج هــو السيطرة
على جميع ا لـشــر كــات الكويتية
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة
وال ـســودان ـيــة لـتـعــزيــز الـسـيـطــرة
وال ـح ــوك ـم ــة ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـمــال ـيــة
وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
المناسب لشركات المجموعة في
كل دولة نعمل بها ،حسب الخطة
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـمــس
ال ـم ـق ـب ـلــة ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية والسودان ومصر.
وقال المرشاد ،إنه تم اعتماد

االس ــم الـجــديــد للمجموعة وهو
«شــركــة دار الـسـحــاب الـقــابـضــة»
لتشمل كــل ا ل ـشــر كــات الكويتية
ً
التابعة ،مبينا أن باكورة أعمال
ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي ث ــوبـ ـه ــا الـ ـج ــدي ــد
سىتكون تنفيذ مشروع عقاري
ضخم وسيتم اإلع ــان عنه قبل
نهاية العام الحالي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـمـ ـ ــرشـ ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى أن
المجموعة خالل األعوام القليلة
الـمــاضـيــة اسـتـطــاعــت أن ترسخ
أق ــدامـ ـه ــا ف ــي الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي
وبــاقــي األس ـ ــواق الـعــربـيــة ،التي
ت ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،مـمــا
سيظهر بشكل كبير على األرباح
ً
ل ـ ـعـ ــام  ،2018مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن
شــركــة ال ـس ـحــاب حـقـقــت الـعــديــد
مــن الـنـجــاحــات على كــل الصعد
ل ـت ـن ـم ـيــة مـ ـش ــاري ــع ال ـم ـج ـمــوعــة
ل ـت ـح ـق ـيــق أفـ ـض ــل ع ــائ ــد ف ــي ظــل
استراتيجية ا لـتــو ســع اإلقليمي
التي يتبناها مجلس اإلدارة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــة
أساسات تسير على قــدم وساق
فـ ــي ال ـب ـح ــث ودراسـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ــدد مــن

مشاري المرشاد

الفرص االستثمارية في الكويت
وخارجها ذات المردود اإليجابي،
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـق ــق أف ـ ـضـ ــل ال ـن ـت ــائ ــج
ً
المالية ،مضيفا أن االستراتيجية،
التي تنفذها المجموعة ساهمت
فـ ــي ح ـم ــاي ــة أص ــولـ ـه ــا وح ـق ــوق
م ـس ــاه ـم ـي ـه ــا وت ـح ـق ـي ــق أف ـض ــل
العوائد للمساهمين.

«البحر األحمر» توقع اتفاقية مع األمير ألبرت الثاني
أسعار المعادن الثمينة والنفط

َّ
وقع األمير بدر بن عبدالله ،وزير الثقافة بالسعودية،
نيابة عــن مجموعة البحر األ حـمــر ،المملوكة لصندوق
االستثمارات العامة ،واألمير ألبرت الثاني أمير موناكو،
اتفاقية إطارية حــول المصالح واأله ــداف المشتركة في
مجالي التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
جاء التوقيع أثناء رعاية مجموعة البحر األحمر لحفل
جمع التبرعات من أجل حماية المحيطات عالميا ،المقام
في مونت كارلو ،والذي حصد العام الماضي أكثر من 14
مليون دوالر لمبادرات المؤسسة الرامية إلى المحافظة
على البيئة البحرية.
وتـحــدد االتـفــاقـيــة اإلطــاريــة بـصــورة رسمية الغايات

المشتركة لمؤسسة األمير ألبرت الثاني ومجموعة البحر
األحمر في مجالي التنمية المستدامة والمحافظة على
البيئة البحرية ،كما تمهد الطريق إلى تبادل المعلومات
والخبرات ،بما يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي
البحري ،وحماية الشعاب المرجانية ،ومكافحة مشكلة
التلوث بالمواد البالستيكية.
وبهذه المناسبة ،قال األمير بدر بن عبدالله« :يأتي هذا
االتفاق تأكيدا على التزام مشاريع مجموعة البحر األحمر
بتحقيق أعلى مستويات االبتكار واالستدامة واستشراف
المستقبل في السعودية ،إذ إن الشعاب المرجانية البكر،
والحياة البحرية العامرة ،والمناطق الطبيعية في هذه

المنطقة تجعلها ذات خصوصية فريدة .إن مجموعة البحر
األحـمــر ملتزمة بضمان أن تحظى هــذه البيئة بأقصى
درجات الحماية».
مــن جــانـبــه ،قــال نـيـكــوالس نيبلز ،الــرئـيــس التنفيذي
لـمـشــروع أم ــاال ،أح ــد مـشــاريــع مـجـمــوعــة الـبـحــر األحـمــر:
«معرض موناكو لليخوت هو المنصة األمثل لعرض ما
ستقدمه مـشــاريــع المجموعة لقطاع الـيـخــوت ،ومحبي
اإلبحار ،ورواد السياحة الفاخرة في منطقة البحر األحمر،
أحد أجمل بحار العالم بطبيعته البكر ،ما يعزز التزامنا
بمبدأ التنمية المسؤولة».
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اقتصاد

«أفضل بنك رقمي» و«أفضل تطبيق مصرفي للهواتف الذكية» و«أفضل بنك في الخدمات المصرفية عبر الموبايل»

لجنة عالمية
رفيعة
المستوى
ً
تجري تقييما
للبنوك

كوكوسيوليس

كشف بنك الكويت الوطني عن
ف ــوزه بـ ـ  3جــوائــز ،وه ــي «أفـضــل
ب ـن ــك رقـ ـم ــي لـ ـخ ــدم ــات األفـ ـ ـ ــراد»
و«أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ت ـط ـب ـي ــق ل ـل ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل»
وجائزة «أفضل بنك في الخدمات
الـمـصــرفـيــة عـبــر ال ـمــوبــايــل» من
مجلة غلوبل فاينانس العالمية
ال ـت ــي أع ـل ـنــت أخـ ـي ــرا ع ــن قــائـمــة
الفائزين من جوائز أفضل البنوك
الرقمية في الشرق األوسط لعام
 2018ف ــي ح ـف ــل أقـ ـي ــم ف ــي دب ــي
أخيرا.
وي ـ ـع ـ ـكـ ــس ف ـ ـ ـ ــوز «ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي»
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز قـ ـ ــدرتـ ـ ــه ع ـلــى
ال ـت ـفــوق ف ــي ال ـخ ــدم ــات الــرقـمـيــة
المبتكرة و مــوا صـلــة االستثمار
ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات ،كما
يمثل اعـتــرافــا بــالـمـبــادرات التي
يطلقها البنك في سبيل مواكبة
أسلوب الحياة العصري للعمالء.
وت ـع ـق ـي ـب ــا مـ ـن ــه عـ ـل ــى الـ ـف ــوز
ب ــال ـج ــوائ ــز ،قـ ــال ن ــائ ــب الــرئـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـمــوعــة
الـعـمـلـيــات وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك دي ـ ـم ـ ـي ـ ـت ـ ــري ـ ــوس
ك ــوك ــوس ـي ــول ـي ــس« :ي ـس ـع ــدن ــا أن
نفوز بتلك الجوائز الـ  3في مجال

االبـتـكــار والــرقـمـنــة ،كــدلـيــل على
التزام وتفاني أسرة بنك الكويت
الوطني في التميز بكل ما نقدمه
للعمالء».
ً
وأضاف قائال :تحظى الجهود
التي يبذلها «الوطني» في سبيل
التحول الرقمي باعتراف عالمي
ك ـب ـيــر ،وبــال ـم ـقــارنــة م ــع الـعــديــد
مـ ــن نـ ـظ ــرائـ ـن ــا ،بـ ــدأنـ ــا ال ـت ـح ــول
ً
ً
م ـب ـكــرا وحـقـقـنــا بــالـفـعــل تـقــدمــا
ً
ه ــائ ــا .وأنـ ــه ف ــي ه ــذه األسـ ــواق
ال ـم ـت ـطــورة ،أصـبـحــت الـصـنــاعــة
ً
ً
المصرفية أكثر تنوعا واعتمادا
ً
عـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا قـيــاســا بــأي
وقــت مضى ،األمــر الــذي يدفعنا
إلــى مواكبة االبـتـكــارات والتقدم
التكنولوجي .وسنواصل السعي
ً
دوم ـ ـ ـ ــا ألن يـ ـظ ــل بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ّ
الــوطـنــي فــي الطليعة والـســبــاق
في تطوير المنتجات التي تلبي
احتياجات العمالء.
وتـ ـخـ ـت ــار ال ـم ـج ـل ــة ال ـعــال ـم ـيــة
ً
ال ـتــي تـتـخــذ م ــن ن ـيــويــورك مـقــرا
لـهــا ،الـفــائــزيــن بـنــاء عـلــى تقييم
لجنة تحكيم ر فـيـعــة المستوى
تستضيفها «إن ـفــوس ـيــز» ،وهــي
شــركــة عــالـمـيــة رائـ ــدة فــي مجال
االستشارات والتكنولوجيا ،في
حين يقع اختيار أسماء البنوك

الـفــائــزة فــي الـجــولــة األول ــى على
محرري المجلة.
ول ـ ـل ـ ـفـ ــوز ب ـ ـجـ ــوائـ ــز «غـ ـل ــوب ــل
فـ ــاي ـ ـنـ ــانـ ــس» البـ ـ ـ ــد أن تـ ـت ــواف ــر
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـت ــال ـي ــة ف ــي ال ـب ـنــوك
الفائزة وهي :قوة االستراتيجية
ل ـ ـ ـجـ ـ ــذب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ــرقـ ـمـ ـيـ ـي ــن
وخــدم ـت ـهــم ،وال ـن ـجــاح ف ــي جعل
الـعـمــاء يـسـتـخــدمــون ال ـعــروض
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،ون ـم ــو
العمالء الرقميين ،واتساع نطاق
الـمـنـتـجــات ،ووجـ ــود دل ـيــل على
ال ـف ــوائ ــد ال ـم ـل ـمــوســة الـمـكـتـسـبــة
مـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ــرق ـم ـي ــة ال ـتــي
يطلقها البنك ،وتصميم الموقع
أو التطبيق وطريقة استخدامه.
على سبيل المثال ،تم اختيار
ت ـط ـب ـيــق ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
عـبــر الـمــوبــايــل كــأفـضــل تطبيق
في الكويت ،بفضل قوته ونجاح
خدماته ومنتجاته.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر
ال ـ ـع ـ ــام ل ـمـ ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
ف ــي «ال ــوطـ ـن ــي» ،م ـح ـمــد يــوســف
الخرافي« :يشرفنا تسلم  3جوائز
من غلوبل فاينانس ،حيث تؤكد
تـلــك الـجــوائــز سـعــي الـبـنــك نحو
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى م ــرك ــزه ال ــرائ ــد
وت ـب ـن ــي أف ـض ــل االبـ ـتـ ـك ــارات فــي

ُّ
خالل تسلم الجوائز
عالم التكنولوجيا لتعزيز تجربة
العمالء».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :يـ ــوفـ ــر «ال ــوطـ ـن ــي»
الكثير من المزايا والخيارات عبر
خدمة «الوطني عبر الموبايل»،
ً
فـضــا عــن الـبــرامــج والمنتجات
الـ ـع ــدي ــدة ال ـت ــي ي ـط ـل ـق ـهــا ،س ــواء
على صعيد الحواالت ،حيث كان

«ديمه كابيتال» :االستحواذ على محفظة عقارية
في بريطانيا بـ  100مليون إسترليني
ً
القطامي 5 :عقارات إدارية مؤجرة كليا و %8العوائد السنوية المتوقعة

أعلنت شركة «ديمه كابيتال» لالستثمار
التابعة لمجموعة «اال م ـت ـيــاز» االستثمارية
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن عـ ـل ــى م ـح ـف ـظ ــة عـ ـق ــاري ــة فــي
بــريـطــانـيــا مـتـخـصـصــة ف ــي م ـجــال الـمـكــاتــب
والـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـق ـي ـم ــة  100م ـل ـي ــون
جنيه إ سـتــر لـيـنــي مــوا صـلــة استراتيجيتها
باالستثمار في أصــول نوعية عالية القيمة
م ـ ـحـ ــدودة ال ـم ـخ ــاط ــر وم ـت ــواف ـق ــة م ــع أح ـك ــام
الشريعة ،مــن خــال نظام استثمار جماعي
أجـنـبــي مــرخــص تـســويـقــه مــن هـيـئــة أس ــواق
ال ـم ــال ب ـمــوجــب الـ ـق ــرار رق ــم  71لـسـنــة 2018
إلت ــاح ــة ال ـفــرصــة لـعـمــائـهــا لــاس ـت ـفــادة من
العوائد المتوقعة والتزايد الكبير في قيمة
األصول في أسواق تتسم باالستقرار والنمو.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس أول ومـ ــديـ ــر إدارة
عالقات العمالء أحمد القطامي في تصريح
صحافي ،إن الشركة تتوقع للمحفظة إيرادات
س ـن ــوي ــة ص ــاف ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  8ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى

رأس ا ل ـمــال المستثمر ت ــوزع بشكل شهري
على المستثمرين ،و مــن المتوقع أن يحقق
االستثمار معدل عائد داخـلــي بنسبة  9في
المئة عند التخارج.
ً
ول ـ ـفـ ــت الـ ـقـ ـط ــام ــي إل ـ ـ ــى ان شـ ــركـ ــة دي ـم ــه
كابيتال لالستثمار تعاونت مع شركة «BNP
 »PARIBAS REAL ESTATEالرائدة في مجال
إدارة األصول في أوروبا لتولي إدارة عقارات
ال ـم ـح ـف ـظــة ال ـم ـك ــون ــة م ــن  5ع ـ ـقـ ــارات لـقـطــاع
المكاتب والشركات ،إذ تقع في مواقع حيوية
واس ـتــرات ـي ـج ـيــة بــال ـقــرب م ـبــاشــرة م ــن مـطــار
مانشستر وهيثرو ومحطات قطارات سريعة،
ً
علما أن العقارات مؤجرة بنسبة  100في المئة
على  7شركات كبرى وعالمات تجارية عالمية
رائدة تعمل في قطاعات تشغيلية متنوعة مما
يتوقع معه للمستثمرين عوائد دائمة التدفق
وقيمة مضافة عالية لألصول عند التخارج.
وأضـ ــاف أن ال ـشــركــة س ـتــواصــل جـهــودهــا
لــاسـتـفــادة مــن أفـضــل الـفــرص االستثمارية

ضمن استراتيجية واضحة ومحددة لتحقيق
قـيـمــة م ـضــافــة ع ـلــى األص ـ ــول وت ـعــزيــز قيمة
التدفقات النقدية والقيمة الرأسمالية عند
الـتـخــارج وزي ــادة األرب ــاح والـتــوزيـعــات على
ً
الـمـسـتـثـمــريــن ،مـعـتـبــرا الـمـحـفـظــة الـعـقــاريــة
الجديدة إضافة مهمة لتحقيق أهداف الشركة
للتوسع بــاألســواق الدولية مــن خــال فرص
ومشاريع عقارية نوعية متميزة وفق النظام
األساسي لعمل الشركة القائم على المعامالت
ً
المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة ،منوها
بـخـبــرة فــريــق الـعـمــل الـمـمـتــدة ف ــي األسـ ــواق
العالمية وتـعــاونــه المثمر مــع مجموعة من
الشركاء االستراتيجيين والشركات العالمية
الكبرى الــرائــدة فــي مجال إدارة األص ــول في
مختلف القطاعات العقارية الحيوية.

«بوبيان» :بدء تشغيل فرع «األفنيوز»
ك ـش ــف ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان أن ف ــرع
األفنيوز بدأ في استقبال العمالء
وغـيــرهــم بحلته ال ـجــديــدة ،بعد
إجـ ـ ـ ــراء تـ ـع ــدي ــات ش ــام ـل ــة عـلــى
تصميمه بطريقة عصرية لتوفير
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــراح ــة وال ـس ـهــولــة
وال ـس ــرع ــة ف ــي إن ـج ــاز مـعــامــات
العمالء عند زيارتهم للفرع الذي
يفتح أبوابه يوميا من األحد إلى
الخميس.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة ال ـ ـفـ ــروع
مصعب الـشـعــان انــه تــم تزويد
الفرع الجديد بعد إعادة االفتتاح
بأحدث التقنيات والخدمات التي
تمنح العمالء المزيد من الراحة
وال ـخ ـص ــوص ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـتــوافــر
فـ ــي ال ـ ـفـ ــرع م ـخ ـت ـلــف ال ـخ ــدم ــات
والـمـنـتـجــات الـتــي تـهــم مختلف
ال ـشــرائــح .وأضـ ــاف الـشـعــان أن
الـبـنــك مـسـتـمــر ف ــي ال ـتــوســع في
اف ـت ـتــاح ال ـمــزيــد م ــن الـ ـف ــروع ،إذ
وصل عدد الفروع إلى  42فرعا،
وهو ما يمثل انجازا آخر يضاف

الى االنجازات التي حققها البنك
في السنوات األخيرة.
هذا إلى جانب االستمرار في
االسـتـثـمــار بــالـخــدمــات التقنية
ال ـ ـتـ ــي ي ـق ــدم ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك ل ـخــدمــة
مختلف الشرائح في المجتمع،
إضافة إلــى تميزه في الخدمات
ال ـم ـت ــواف ــرة ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـســاعــة
طــوال االسبوع من خالل أجهزة
.Boubyan Direct
ويأتي ذلك في إطار قيام بنك
بوبيان بــإعــادة تصميم العديد
مــن فــروعــه ،فــي ظــل وجــود خطة
لـ ـ ــدى اإلدارة لـ ـت ــزوي ــد الـ ـف ــروع
الجديدة بأحدث التقنيات التي
تـجـعــل مــن زيـ ــارة ال ـفــرع تجربة
مميزة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــان إل ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـف ــرع ال ـج ــدي ــد ك ـب ـق ـيــة ال ـف ــروع
ال ـج ــدي ــدة ل ـب ـنــك ب ــوب ـي ــان م ــزود
بجهاز الصراف اآللــي التفاعلي
( ،)Boubyan Directوالمتوفر
ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ط ـ ــوال اي ــام

مصعب الشعالن

االسبوع لتوفير خدمات عديدة
للعمالء عبر االتصال المرئي مع
مسؤولي خدمة العمالء إلنجاز
معظم العمليات المصرفية ،مثل
سحب وإي ــداع المبالغ النقدية،
وخدمة إيداع الشيكات والتحويل
بين الحسابات واإلصدار الفوري
لبطاقات السحب اآللي وطباعة
كشف الحساب.

أحمد القطامي

أول بنك في الكويت يقدم خدمة
 SWIFT GPIالتي يمكن بفضلها
إجـ ـ ـ ــراء الـ ـح ــوال ــة ب ــدق ــائ ــق ب ــدال
مــن  3أي ــام ،أو تحسين خــدمــات
البطاقات ،مثل خدمة السيلفي
ب ــي ال ـتــي تـ ّـمـكــن حــامــل الـبـطــاقــة
من إجراء معاملته عبر اإلنترنت
ب ــاس ـت ـخ ــدام ب ـص ـمــة ال ـه ــات ــف أو

الوجه ،ليكون بذلك أول بنك في
ً
الشرق األوســط والثاني عالميا
يطرح هذه الخدمة ،كما كان أول
مصرف في دول التعاون يطرح
خدمة البطاقة البيومترية التي
نـسـعــى إل ــى تــوفـيــرهــا لعمالئنا
ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا ،ومـ ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ي ـم ـكــن
للمستخدم استبدال الرقم السري

بـبـصـمـتــه ع ـلــى ال ـب ـطــاقــة ذات ـهــا،
إضــافــة إل ــى مــا س ـبــق ،يـعــد بنك
الكويت الوطني أول مصرف في
الكويت يوفر خدمة الدفع السوار
أو ملصق الدفع.

«الكويتية» تدشن جميع الرحالت لدول
الخليج من مبنى الركاب «تي »4
دشنت شركة الخطوط الكويتية جميع الرحالت
المتوجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من
مبنى الركاب «تي  »4عبر رحالت يومية تتراوح
بين  26و 34رحلة ذهابا وإيابا.
وق ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة يــوســف
الـجــاســم فــي تـصــريــح للصحافيين عـلــى هامش
تــدشـيــن ال ــرح ــات« :نــأمــل فــي منتصف نوفمبر
المقبل ان تتوسع الرحالت تدريجيا في مبنى «تي
 »4الى الــدول العربية وبعدها أوروبــا والواليات
المتحدة وشبه القارة الهندية والشرق االقصى».
وأض ــاف الـجــاســم أن تشغيل جميع الــرحــات
جاء بالتنسيق مع االدارة العامة للطيران المدني
الكويتية وشركة «انشن الكورية» ووزارة الداخلية
واإلدارة العامة للجمارك ،الفتا إلى ان عدد رحالت
الشركة عبر مبنى «تي  »4سيبلغ  184رحلة ذهابا
وإيابا مع توسع رحالت «الخطوط الكويتية».
وت ــوق ــع ان يـ ـت ــراوح ع ــدد ال ــرك ــاب ف ــي «ت ــي »4
بين  4.5و 5ماليين راكب في السنة ،موضحا ان
«الخطوط الكويتية» لم تواجه أي مشكلة منذ اول
يوم تشغيل لها في مبنى «تي .»4
وذكر أن الحصة التسويقية للشركة ارتفعت مع
زيادة معدالت اإلشغال والحجوزات ،مؤكدا سعي

الشركة لتعزيز هذه الحصة «لتحقيق فاعليتنا من
بين الشركات المنافسة».
مــن جـهـتــه ،أك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام ل ـ ــادارة الـعــامــة
ل ـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي الـكــويـتـيــة ال ـم ـه ـنــدس يــوســف
الفوزان في تصريح لـ»كونا» نجاح تشغيل رحالت
«الخطوط الكويتية» من الكويت إلى دول مجلس
التعاون الخليجي في مبنى الركاب الجديد «تي
 ،»4التي انطلقت أمس.
وقــال الـفــوزان إن «تــي  »4ينتقل بهذه الخطوة
تدريجيا ا لــى التشغيل المتصاعد بعد تكاتف
جهود الجهات العاملة في مبنى الركاب الجديد،
مبينا انه يتم حاليا تقييم عمليات التشغيل من
فريق االشراف الذي شكلته االدارة العامة للطيران
المدني لتالفي أي تحديات تواجه القائمين على
عملية التشغيل.
وأش ــار الــى تــواصــل الجهود مــع شركة «انشن
ال ـكــوريــة» بــاعـتـبــارهــا المشغل الـعــالـمــي للمبنى
للتأكد مــن كـفــاء ة التشغيل واالل ـتــزام بالمعايير
الدولية في تشغيل المطارات العالمية وفق أعلى
م ـس ـتــويــات االمـ ــن وال ـس ــام ــة وت ـقــديــم ال ـخــدمــات
المميزة للمسافرين.

«بيتك» يعلن فائزي السحب الرابع لـ «حسابي»
أعـلــن بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(بـ ـيـ ـت ــك) أس ـ ـمـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن فــي
ال ـ ـس ـ ـح ـ ــب ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــع ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
«حسابي» للشباب ،الــذي أجــري
في المقر الرئيسي للبنك ،تحت
إشراف ممثل عن وزارة التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،ض ـمــن إطـ ــار حملة
«ارب ــح مــع حـســابــي» الـتــي تمنح
العمالء فرصة الفوز بسيارتين
سـ ـن ــوي ــا و 120ج ـ ــائ ـ ــزة ن ـقــديــة
بقيمة  250دينارا لعشرة فائزين
شهريا.
ً
والفائزون بجائزة  250دينارا
هـ ـ ــم :أح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـش ـط ــي،
وبشاير شمس الــديــن الكندري،
وزي ـن ــب حـسـيــن ث ـق ـيــل ،وأس ـم ــاء
عـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،وم ـ ـ ـ ــرام ف ــاي ــز
الرشيدي ،وسارة محسن الدويخ،
وص ـي ـتــه ح ـمــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،ون ــور
مطلق الصانع ،ومحمد مزيد زيد،
ومريم علي الزايد.
ومــازالــت فرصة الفوز متاحة
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ...فـ ـبـ ـمـ ـج ــرد ت ـح ــوي ــل
ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــأة االجـ ـتـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ع ـلــى

ممثلو بيتك على هامش السحب
حساب حسابي ،سيدخل العمالء
بــالـسـحــب الـشـهــري عـلــى جــائــزة
ً
ق ـي ـم ـت ـهــا  250ديـ ـ ـن ـ ــارا ش ـهــريــا،
اضافة الى السحب على سيارتين
 BMWالفئة الرابعة.
وت ــؤك ــد ه ــذه الـحـمـلــة اهـتـمــام
«بيتك» بعمالئه من الشباب مع

ال ـم ــوازن ــة ب ـيــن مـخـتـلــف شــرائــح
العمالء حسب طبيعة كل شريحة،
والحرص على السعي الدائم إلى
تقديم أفضل المزايا لهم.
وي ـ ـ ـطـ ـ ــرح «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» ب ــرن ــام ــج
«حسابي» للشباب بمزايا نوعية،
ض ـ ـمـ ــن االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـمـ ـت ــواص ــل

بـ ـش ــرائ ــح الـ ـعـ ـم ــاء ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
وابتكار صيغ منتجات وخدمات
ج ــدي ــدة يـتــم م ــن خــالـهــا الــوفــاء
ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ك ــل ش ــري ـح ــة بـمــا
يـ ــائـ ــم خ ـص ــائ ـص ـه ــا ال ـع ـم ــري ــة
واهتماماتها المتعددة ،بحيث
تتناسب مع كل شرائح العمالء

وتلبي احتياجاتهم في الحصول
على خدمة متميزة وفق معايير
وأســال ـيــب ال تـقــل ع ــن نظيرتها
العالمية من حيث الجودة والدقة
والسرعة.
ومـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا ال ـ ـتـ ــي
ي ـت ــم ت ـق ــدي ـم ـه ــا ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج
«حـســابــي» للشباب هــي حصول
عـ ـم ــاء ش ــري ـح ــة الـ ـشـ ـب ــاب عـلــى
بطاقة «حسابي» للسحب اآل لــي
( )ATMذات ت ـص ـم ـيــم ش ـبــا بــي
مميز ،إضــافــة إلــى تمكينهم من
الحصول على بطاقة «حسابي»
م ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع وفـ ــق ال ـض ــواب ــط
االئتمانية لـ «بيتك» ،والتي يمكن
استخدامها تماما مثل البطاقة
االئـتـمــانـيــة ل ـح ـجــوزات الـفـنــادق
والطيران عالميا وعبر االنترنت،
واسـتـخــدامـهــا فــي أج ـهــزة الــدفــع
( )P.O.Sفي المحالت التجارية.

«األهلي» الراعي الرئيسي لـ«مستشفى تيدي بير» «التجاري» يعلن الفائز في حساب «النجمة»

ً
دعما للمبادرات الشبابية التي
تخدم المجتمع ،رعى البنك األهلي
الكويتي الحملة الطبية التطوعية
«مستشفى تيدي بير» التي نظمها
متطوعون من جمعية طلبة الطب
الـكــويـتـيــة ،وذل ــك فــي مجمع 360
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة مـ ـ ـ ــن 27ح ـت ــى 29
سبتمبر الماضي.
وت ـ ــأت ـ ــي فـ ـع ــالـ ـي ــة «م ـس ـت ـش ـفــى
تيدي بير» ،ضمن إطار المبادرات
التطوعية لخدمة المجتمع بشكل
عام ،وفئة األطفال بشكل خاص ،إذ
تهدف هذه الحملة إلى إزالة خوف
ورهبة األطفال من زيارة الطبيب،
والسعي إلى تغيير مفهوم الطفل
ع ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـطـ ـبـ ـي ــب م ـ ــن خ ــال
محاكاة الـعــاج ومتطلباته على
دمية «دب صغير» ويكون الطفل
نفسه هو الطبيب المعالج.
وي ـ ــأت ـ ــي دع ـ ـ ــم الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
ً
الكويتي لـهــذه الـمـبــادرة انطالقا

فوزي الثنيان وسحر الذربان وفجر الكندري مع الطلبة المتطوعين خالل افتتاح المستشفى
مــن إيـمــانــه الــراســخ بأهمية دعــم
ا لـشـبــاب الكويتيين فــي مختلف
التخصصات وتعزيز دورهــم من
خـ ــال م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي ن ـشــاطــات
مجتمعية هادفة .ويمنح برنامج

م ـس ـت ـش ـفــى تـ ـي ــدي ب ـي ــر األطـ ـف ــال
فرصة إطــاق العنان لمخيالتهم
واستخدامها في وصــف المرض
أو اإلصــابــة الـتــي يعانيها «الــدب
الصغير» ،والـتـعــرف على محيط

ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ف ــي ب ـي ـئــة تـثـقـيـفـيــة
م ــرح ــة ت ـحــت إش ـ ــراف مـتـطــوعـيــن
من جمعية طلبة الطب الكويتية
بجامعة الكويت.

أجرى البنك التجاري السحب
األسبوعي على» حساب النجمة»،
وذل ــك ضـمــن بــرنــامــج سـحــوبــات
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة عـ ـل ــى ج ـ ــائ ـ ــزة  5آالف
دينار ،وكانت الجائزة من نصيب
محمد حنيف عبدالرحمن  ،وتم
إجـ ــراء الـسـحــب بـحـضــور ممثلة
وزارة التجارة والصناعة لطيفة
الجيعان.
وذكــر البنك أن جوائز حساب
النجمة أصبحت مميزة بحجم
مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة
إلى تنوعها طوال السنة ،وسوف
ت ـك ــون ه ـن ــاك ج ــوائ ــز أس ـبــوع ـيــة
بـقـيـمــة  5آالف دي ـن ــار ،وشـهــريــة
بقيمة  20آالف د.ك ،وجائزة نصف
س ـن ــوي ــة قـ ــدرهـ ــا ن ـص ــف م ـل ـيــون
دينار ،إضافة إلى الجائزة الكبرى
الـتــي سـيـقــام عليها الـسـحــب في

ي ـن ــاي ــر  2019وهـ ــي  1.5مـلـيــون
دي ـن ــار ال ـج ــائ ــزة ال ـن ـقــديــة األك ـبــر
سنويا ليس فقط على مستوى
الكويت ،بل على مستوى العالم.
وعن آلية فتح حساب النجمة
والـ ـت ــأه ــل لـ ــدخـ ــول ال ـس ـح ــوب ــات
والـفــوز بالجوائز القيمة ،كشف
ال ـب ـن ــك أن ـ ــه ي ـم ـك ــن ف ـت ــح ح ـســاب
النجمة فقط بــإيــداع  100دينار،
ويـ ـج ــب أن يـ ـك ــون ف ــي ال ـح ـســاب
م ـب ـل ــغ ال يـ ـق ــل ع ـ ــن  500د يـ ـن ــار
لــدخــول جميع الـسـحــوبــات على
كل الجوائز التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة إلى فرص الفوز فإنه
كــل مــا زاد المبلغ المحتفظ في
الحساب زادت فرص فوز العميل،
حيث إن كل  25دينارا توفر فرصة
واح ــدة للفوز ،فضال عــن المزايا
اإلضافية التي يوفرها الحساب،

إذ يحصل العميل على بطاقة
سحب آلي ويستطيع الحصول
عـلــى بـطــاقــة ائـتـمــان بضمان
الحساب وكذلك الحصول على
كافة الخدمات المصرفية من
البنك التجاري.
كـ ـم ــا يـ ـمـ ـك ــن ألي ع ـم ـيــل
لـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري أن
يـفـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة عن
ط ـ ــري ـ ــق خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري
«أون اليـ ــن» وال ــدخ ــول في
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات فــا
يـجــب عـلــى الـعـمـيــل زي ــارة
الـفــرع ،أمــا بالنسبة لغير
عـ ـم ــاء الـ ـتـ ـج ــاري فــإن ـهــم
يـسـتـطـيـعــون ت ـقــديــم ط ـلــب فتح
ح ـس ــاب م ــن خ ــال م ــوق ــع الـبـنــك
الــرسـمــي ،وسيتم االتـصــال بهم
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـم ـب ـي ـع ــات

وتــرتـيــب مــوعــد ل ــزي ــارة العميل
السـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـت ــح
الحساب.

اقتصاد
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أميركا والسعودية بحثتا إمدادات النفط العالمية
ذكرت وكالة األنباء السعودية ،أمس األول ،أن
الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب أجــرى اتصاال
هــاتـفـيــا بــال ـعــاهــل ال ـس ـع ــودي ال ـم ـلــك س ـل ـمــان بن
عبدالعزيز لمناقشة جهود الحفاظ على اإلمدادات
لـضـمــان اس ـت ـقــرار س ــوق الـنـفــط ونـمــو االقـتـصــاد
العالمي.
يأتي االتصال بعدما انتقد الرئيس األميركي
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) بسبب
ارتـفــاع األس ـعــار ،ودع ــا المنظمة مــرة أخ ــرى إلى
زيـ ــادة اإلن ـت ــاج لـتـهــدئــة ال ـســوق قبيل انـتـخــابــات

ال ـت ـجــديــد ال ـن ـص ـفــي ل ـل ـكــون ـغــرس األم ـي ــرك ــي في
نوفمبر.
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتقود
"أوبك" فعليا.
وق ــال الـبـيــت األب ـيــض ،فــي ب ـيــان ،إن الزعيمين
أجريا اتصاال لمناقشة قضايا المنطقة دون تقديم
تفاصيل.
ومن المتوقع أن تضخ السعودية مزيدا من النفط
في السوق لتعويض تراجع اإلنتاج اإليراني .وقال
مصدران مطلعان على سياسة "أوبك" لـ "رويترز" إن

السعودية ومنتجين آخرين ناقشوا إمكان زيادة
اإلنـتــاج نحو  500ألــف برميل يوميا .لكن "أوبــك"
والمنتجين الكبار اآلخــريــن استبعدوا أي زيــادة
رسمية فورية في اإلنتاج ،في رفض فعلي لدعوات
ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.
من جانب آخــر ،قــال وزيــر النفط العراقي جبار
اللعيبي إن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط الخام
الخفيف وصــادراتــه إلــى مليون برميل يوميا في
 ،2019في إطار استراتيجية لتعزيز إيرادات الدولة.
ويعد الـعــراق ثاني أكبر منتج فــي "أوب ــك" بعد

السعودية ،حيث يضخ حوالي  4.6ماليين برميل
يوميا ،وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.
ونقلت وزارة النفط عن اللعيبي قوله ،في بيان،
إن الـ ـق ــرار "ي ـع ــزز دور الـ ـع ــراق ف ــي أس ـ ــواق الـنـفــط
العالمية" .صدر العراق  3.583ماليين برميل يوميا
مــن ا لـمــوا نــئ الجنوبية المطلة عـلــى الخليج في
أغسطسُ .
ويصدر الجانب األكبر من نفط العراق
عبر مرافئ الجنوب وتسهم تلك اإلمدادات بنسبة
 95بالمئة من إيرادات البلد عضو "أوبك".
(رويترز)

«أرامكو» ترفع ًسعر «البروبان»
إلى  655دوالرا للطن
قالت «أرامكو» السعودية ،أمس ،إنها ّ
حددت سعر بيع البروبان
ً
ً
في عقد أكتوبر عند  655دوالرا للطن ،ارتفاعا من  600دوالر في
سبتمبر الماضي.
ً
ً
ويعد سعر «بروبان أرامكو» معيارا قياسيا لتسعير مبيعات
الشرق األوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
ً
ّ
وتحدد سعر عقد بوتان «أرامكو» لشهر أكتوبر عند  655دوالرا
ً
ً
للطن ارتفاعا من  635دوالرا.

ثقافات
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مزاج
نظرة إلى  3معارض
تشكيلية في بيروت
للبنانيين جميل مالعب
وغنوى رضوان والبلجيكي
مارك فان كوينبيرغ.
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٢٤
مسك وعنبر

يوجد الفنان والمخرج
لقاء مع الممثل المصري
ِّ
أحمد الحليل في العاصمة
محمد ممدوح يؤكد فيه أن
فيلم «عيار ناري» ال يحمل أية المصرية (القاهرة) ،بدعوة
من الملتقى الدولي األول
إساءة إلى ثورة  25يناير.
للمسرح الجامعي.

٢٤

قدم «المسرح األرمني»
مقطوعات عالمية لكبار
الموسيقيين نالت استحسان
الجمهور.

كريس هيمسورث يصطحب والديه
في العرض األول لفيلم «»El Royale
ضمن فعاليات حفل ختام سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا
فاجأ النجم العالمي كريس هيمسورث ،فريق عمله
بحضور والــديــه فــي الـعــرض األول لفيلم الغموض
واإلثارة " ،"El Royaleضمن فعاليات حفل ختام سان
سيباستيان السينمائي ،في إسبانيا.
وح ــرص وال ــدا هـيـمـســورث ،على الـتـقــاط عــدد من
ال ـصــور ال ـتــذكــاريــة ،وت ــدور أح ــداث الـفـيـلــم فــي إطــار
مــن الغموض حــول  7غــربــاء يلتقون بأحد الفنادق
ويدعي " "El Royaleفي ليلة واحدة لتنكشف العديد
من األسرار في محاولة أخيرة للخالص قبل نهايتهم
ً
ً
جميعا ،ومن المقرر عرض الفيلم تجاريا في شهر
أكتوبر المقبل.
ً
يذكر أن كريس هيمسورث ُعــرض لــه أخـيــرا فيلم
" "Avengers: Infinity Warوتخطت إيراداته العالمية
حاجز الملياري دوالر ،كما يستكمل تصوير مشاهده
من الجزء الرابع واألخير من السلسلة والمقرر طرحه
بشهر مايو من العام المقبل.

كذلك يشارك النجم العالمي في الجزء الرابع من
سلسلة الخيال العلمي والكوميديا ""Men in Black
نخبة من نجوم ونجمات هوليوود ،بينهم النجمة
تيسا تومبسون ،و لـيــام نيسن ،وكميل نانجياني،
وراف سبال .كما يتشارك في إنتاج هذا العمل عدد
من شركات اإلنتاج ،منها "Sony Pictures- Amblin
 ،"Entertainment- Columbia Picturesعلى أن يتم
ً
طرح الفيلم تجاريا مايو من العام المقبل.
وال ـجــزء األول مــن سلسلة " "Men in Blackطرح
ً
ً
ً
عــام  ،1997وحقق نجاحا جماهيريا كـبـيــرا ،لتقرر
ثان من الفيلم ،طرح عام
الشركة المنتجة إنتاج جزء ٍ
 ،2002وجزء ثالث في عام  ،2012ويشارك في بطولته
النجمان ويل سميث وتومي لي جونز.
وهیمسورث متزوج من الممثلة وعارضة األزیاء
إل ـســا بــاتــاكــي ع ــام  2010ولــديـهـمــا ط ـفــان تــوأمــان
كما اختارته مجلة بیبول أكثر الرجال وسامة على

ّ
ريهانا تروج ماركة
« »Fenty Beautyفي دبي

ريهانا

مستوى العالم سنة  2014وتقدم كریس هیمسورث
ف ــي ال ـب ــدای ــة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي مـسـلـســل and Home
 Awayلـكـنــه لــم یـقـبــل .ثــم تــم اس ـتــدعــاؤه فـیـمــا بعد
ألداء شخصیة أخــرى في المسلسل غیر التي تقدم
من أجلها.
وشارك كریس هیمسورث في النسخة االسترالیة
من البرنامج الشهیر Dancing with the Star
وجاءت أولى بطوالته السینیمائیة في هولیوود
من خالل فیلم ستار تریك لكن ما جلب له الشهرة في
أمیركا هو فیلم ثور المقتبس عن واحــدة من أشهر
القصص المصورة التي أصدرتها مــارفــل ،كما نال
كریس دور البطولة كذلك من خالل فیلم  Rushالذي
تعاون فیه للمرة األولى مع المخرج الحائز األوسكار
رون هوارد .هو أیضا أخ الممثل لیام هیمسورث الذي
شارك بالعدید من األفالم الناجحة.

 400ألف مشاهدة إلعالن
«»Holmes & Watson

ويل فيريل

حضرت النجمة العالمية ريهانا إلى دبي ،لترويج مستحضراتها التجميلية ""Fenty Beauty
مساء أمس األول.
وتولت ريهانا ترويج منتجاتها بإقامة عرض في مدينة دبي بالتعاون مع شركة "سيفورا"
ً
الفرنسية والمتخصصة أيضا بمستحضرات التجميل والعناية البشرة ،واحتفلت بإطالق
منتجها الجديد "."Uninvited
وقررت ريهانا تجربة المنتج بنفسها وسط الحضور الموجود في الفاعلية ،وأحضرت إحدى
عارضات األزياء وتولت تجميلها ،وستذهب أرباح الفعالية إلى عدد من الجمعيات والمنظمات
الخيرية منها األمم المتحدة لتطوير عدد البرامج التعليمية حول العالم.

طرحت شركة " "Sonyاإلعــان الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا والمغامرات "& Holmes
الشهير "شارلوك هولمز" والتي ابتكرها
 "Watsonوهو النسخة الكوميدية لشخصية المحقق ُ
الكاتب والطبيب األسكتلندي سير آرثر كونان دويل ،وقدمت في عدد من األعمال التلفزيونية
والسينمائية وتخطى اإلعالن الدعائي للفيلم حاجز الـ 400ألف مشاهدة خالل  17ساعة فقط
من طرحه.
ويشارك في بطولة الفيلم نجما الكوميديا ويل فيريل ،وجون سي رايلي ،واللذان يتعاونان
ً
معا للمرة الثالثة بمسيرتهما الفنية ،بعد النجاح الكبير لفيلمهما "،Step Brothers" 2008
و" "Anchorman 2: The Legend Continuesعام .2013

كريس مع والديه على السجادة الحمراء

كيفن هارت في المقدمة
بـ «»Night School

كيفن هارت
نجح فيلم الكوميديا " "Night Schoolأو "مدرسة ليلية" بطولة نجم الكوميديا العالمي،
كيفن ه ــارت ،فــي التربع على عــرش شباك التذاكر األميركي خــال ســاعــات مــن طرحه مساء
الجمعة ،بعائدات بلغت  9.500ماليين دوالر ،بينما احتل المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة
" "Smallfootبإيرادات بلغت  6.500ماليين.
وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من مسببي المشاكل يعودون إلى إحدى المدارس الليلة
في محاولة أخيرة للتخرج وإنهاء فترتهم الثانوية ،ويشارك كيفن هــارت البطولة النجمة
تيفاني هاديش ،إلى جانب عدد من النجوم الشابة والوجوه الجديدة.

«فوكس» تؤجل «»X-Men: Dark Phoenix
وتغير مواعيد طرح أعمال أخرى
كـ ـشـ ـف ــت ش ـ ــرك ـ ــة ف ــوك ــس
ل ــإنـ ـت ــاج ال ـس ـي ـن ـمــائــي عــن
ال ـمــواع ـيــد ال ـخــاصــة لـطــرح
عدد من أعمالها السينمائية
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،كما
أعـلـنــت تــأجـيــل ع ــرض عــدد
مـ ــن أفـ ــام ـ ـهـ ــا ،م ـن ـه ــا فـيـلــم
األبطال الخارقين "X-Men:
 "Dark Phoenixبعد ساعات
فـ ـ ـق ـ ــط م ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ــرح اإلع ـ ـ ـ ــان
ال ــدع ــائ ــي لـ ــه ،ل ـي ـتــم طــرحــه
بصيف  ،2019بـعــدمــا كــان
م ــن ال ـم ـق ــرر ع ــرض ــه مـطـلــع
العام المقبل.
كـمــا ق ــررت الـشــركــة طــرح
أح ـ ــدث إن ـت ــاج ــات ال ـم ـخــرج
العالمي جيمس كاميرون
( )Alita: Battle Angelفي
ف ـبــرايــر م ــن ال ـع ــام الـمـقـبــل،

بعدما كــان مــن المقرر طرحه
فـ ــي  21دي ـس ـم ـب ــر مـ ــن الـ ـع ــام
الحالي.
وفــاجــأت "فــوكــس" متابعي
إنتاجات الشركة السينمائية،
ب ــإع ــان ـه ــا طـ ــرح ف ـي ـلــم جــديــد
لـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة أف ـ ـ ـ ـ ـ ــام األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال
الخارقين ( ،)Deadpoolوفقا
لـ ـتـ ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة ع ــال ـم ـي ــة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أك ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـش ــرك ــة
المنتجة َّ
صورت جزءا جديدا
مـ ــن ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـش ـه ـي ــرة فــي
سرية تامة ،ومن المحتمل أن
يتضمن الـجــزء الجديد عــددا
م ــن الـمـشــاهــد ال ـتــي ل ــم تظهر
بجزئي السلسلة ،واإلفراج في
الفيلم المرتقب طرحه في 21
ديسمبر من العام الحالي.
ونـشــر نجم السلسلة ريــان

ريـنــولــدز ص ــورة مــن كواليس
الـفـيـلــم ال ـجــديــد ع ـبــر حـســابــه
ب ـ ــ"تـ ــوي ـ ـتـ ــر" ،والـ ـ ـت ـ ــي أظـ ـه ــرت
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة وه ـ ـ ـ ــي تـ ــرتـ ــدي
رداء " س ـ ــا نـ ـ ـت ـ ــا كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوز" ،فــي
إس ـقــاط لـطــرح الفيلم بأعياد
ال ـك ــري ـس ـم ــاس ،وع ـل ــق عليها
ق ــائ ــا" :تــوق ـعــات ـكــم" ،وكشفت
ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة ع ــن مــوعــد
طرح الفيلم رسميا.
وأعـلـنــت الـشــركــة المنتجة،
كــذلــك ،طــرحـهــا فـيـلــم األب ـطــال
ا ل ـ ـخـ ــار ق ـ ـيـ ــن "  "Gambitفــي
م ــارس  ،2020والـ ــذي تـســاء ل
الـ ـبـ ـع ــض عـ ــن مـ ـصـ ـي ــره ،بـعــد
العديد من التخبطات للشركة
المنتجة خالل األشهر القليلة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة .ورغ ـ ـ ـ ــم ك ـ ــل ه ــذه
ال ـتــأج ـيــات ،ف ــإن مـعـظــم هــذه

األع ـم ــال سـتــذهــب إل ــى شــركــة
ديزني ،التي استحوذت أخيرا
ع ـلــى مـعـظـمــأسـهــم "ف ــوك ــس"،
تحت قيادة كيفن فيج ،رئيس
اسـتــديــوهــات "مــارفــل" ،والتي
تمتلكها "ديزني".

مشهد من فيلم X-Men: Dark Phoenix
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جميل مالعب وغنوى رضوان وكوينبيرغ يحتفلون باللون والخط
• تحية إلى القدس ورصد الحركة في الكون وإيقاعات تجريدية

ملتقى
الشارقة
للسرد

معارض ثالثة تستضيفها بيروت هذه األيام تتنوع في مضامينها وأساليبها ويعبر كل واحد
منها عن وجهة نظر مختلفة حول الحياة واإلنسان وحركة الكون ...يوجه الرسام التشكيلي جميل
البلجيكي مارك فون كوينبيرغ بحركة
مالعب تحية إلى القدس ،في حين يحتفي الفنان التشكيلي
ً
الكون والجسد وتناغمهما ،وتمارس الفنانة غنوى رضوان طقوسا لونية خاصة تدهش المتلقي...
بيروت  -ةديرجلا

•

لوحات
كوينبيرغ تمزج
بين التجريد
والتشكيل وبين
الرسم والرقص
في آن

«ال ـ ـقـ ــدس» عـ ـن ــوان ال ـم ـعــرض
ال ــذي ينظمه «غــال ـيــري جانين
ربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز» ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ل ـل ـف ـن ــان
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي جـمـيــل
مــا عــب ،يتضمن مجموعة من
ال ـلــوحــات ه ــي بـمـنــزلــة قصائد
بالخط والـلــون مهداة إلــى هذه
المدينة الخالدة التي تعرضت
لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــزو م ـ ـ ـ ـ ــرات ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ع ـب ــر
تاريخها وبقيت صامدة ،وتلقي
الضوء على أسلوبها المعماري
وت ــاري ـخ ـه ــا .يـسـتـمــر الـمـعــرض
لغاية  19نوفمبر.
تحت عنوان {المنارة القمرية}
كتب مالعب في كتيب المعرض:
{قبة من عالقة اإلنسان بالسماء.
دائرة أو نصف دائرة النعكاس
ش ـ ـمـ ــس ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــارة .مـ ـع ــادل ــة
هندسية لعقيدة ،لسؤال ،لبداية،
لعالمة استفهام كونية ،لجمالية
شكلية ،لخطوط مستقيمة أو
مـنـحـنـيــة أو مـتـقــاطـعــة تـقــاطــع
األرض وت ــأل ــق الـشـجــر والـثـمــر
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب وفـ ـ ـص ـ ــول ال ـط ـب ـي ـعــة
وت ـج ــان ـس ـه ــا مـ ــع نـ ـس ــج خ ـي ــال
اإلنـ ـس ــان ال ـ ــذي ي ـك ــاد أن يطير
ً
ً
ً
فرحا أمال وإيمانا}.
وأض ـ ـ ــاف{ :أن ـ ــت ق ـب ـلــة الــذيــن
يذهبون إلى خلف الكالم وخلف
ال ـم ـع ـن ــى .أن ـ ــت ال ـ ـلـ ــون الـ ـ ــذي ال
يصمت ،والصوت الذي ال ينقطع
ع ــن ه ـم ــس ال ـل ـح ــن ف ــي أق ـ ــواس
قناطرك ومآذنك وكنائسك ،وفي
ترابط حجر بنيانك مع التاريخ،
مــع الـصــراع ،مــع حــروب البقاء،

غنوى رضوان

م ــع ال ـب ـح ــث المـ ـت ــاك الـحـقـيـقــة
الحرة .أنت القدس ،قبلة الجمال،
مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــاة وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص،
شعلة الحق الذي ال يموت .أنت
األرض ،الصخرة التي ال يمكن
أن ت ــزول مهما طــالــت الـحــروب.
أنت القدس ،مدينة الحضارات
وش ـع ـلــة ومـ ـن ــارة ال ـح ــري ــة .أنــت
حــافـظــة الـقـيــم ،وملهمة الشعر
واللون ،وحافظة لضمير الكالم،
وأن ــت ال ـصــاة ال ـتــي مــا بعدها
صالة}.
وخـ ـت ــم م ــاع ــب{ :أنـ ـ ــت ق ــدس
األقـ ـ ــداس ،وصـلـيــب التضحية،
وكـنـيـســة الـقـيــامــة الـتــي ال تــزال
قائمة ،وجلجلة الصلب المستمر
والـ ـمـ ـت ــواص ــل إلن ـ ـسـ ــان يـبـحــث
عــن الـســام على مــذبــح العدالة
ً
المنسية أ ن ــت قــد سـنــا جميعا ،
وإليك تذهب صلواتنا بخشوع
في كل يوم}.

«مشاهد تجريبية»
يـسـتـضـيــف «غ ــال ـي ــري ألـيـ ّـس
مغبغب» المعرض األول للفنان
البلجيكي مارك فون كوينبيرغ
فـ ــي ل ـب ـن ــان بـ ـعـ ـن ــوان {م ـش ــاه ــد
تـ ـج ــريـ ـبـ ـي ــة} ،يـ ـض ــم  15ل ــوح ــة
أنـجــزت بين  2000و2011؛ أي
م ـن ــذ أكـ ـث ــر م ــن ع ـش ــر سـ ـن ــوات،
تمزج بين التجريد والتشكيل
وب ـيــن الــرســم وال ــرق ــص فــي آن،
وت ـ ــرس ـ ــم الـ ـجـ ـس ــد ف ـ ــي حــرك ـتــه
عبر الفضاء ،بواسطة مفردات
التجريد{ :االختفاء}{ ،التداعي}،
{األف ـ ـ ـ ـ ــول}{ ،ال ـ ـلـ ــولـ ــب} .يـسـتـمــر
المعرض لغاية  27أكتوبر.
ت ـش ـك ـي ــات ك ــوي ـن ـب ـيــرغ تــوحــي
بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة؛ أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال مـ ـل ــون ــة
ومـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ،وضـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى
القماش األسمر الداكن من خالل
شطحات واسعة للريشة ،مواد
زئبقية ،شفافة ،تتلقاها مساحة
اللوحة الخشنة.
حول معرضه يوضح الفنان:
«يستكشف عملي تــزا يــد تفتت
ال ـه ــوي ــة ال ـب ـش ــري ــة وتـجــزئـتـهــا
وذاك التواصل وسط الفوضى
الـ ـت ــي تـ ـع ـ ّـم ال ـع ــال ــم ال ـم ـعــاصــر.
فيما نتأمل كيف تؤثر الحياة
ال ـح ـض ــري ــة ف ـي ـن ــا ،أسـ ـع ــى إل ــى
ّ
المتعددة
التعبير عن العواطف
األوجـ ـ ـ ــه ل ـل ـع ــاق ــات ال ـج ـســديــة
والنفسية التي تنطوي عليها}.
أشـ ـ ـك ـ ــال خ ـ ـ ـضـ ـ ــراء ،رمـ ــاديـ ــة

fawziyalsalem@hotmail.com

لوحة للفنان مارك فون كوينبيرغ
وب ـ ـي ـ ـضـ ــاء ي ــرسـ ـمـ ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان،
فتغطي فضاء اللوحة العمودي،
كأنها خياالت؛ تتزاوج ،تمتزج،
تتقاطع ،تـتــوا جــه ،تفترق على
الـ ـل ــوح ــة – ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،فـتـخـلــق
ً
إحـ ـ ـس ـ ــاس ـ ــا م ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ،ك ـمــا
ال ـ ــراق ـ ــص ع ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة ،كـمــا
الرسام أمام اللوحة.
ولد مــارك فون كوينبيرغ في
ن ـي ـنــوف  -بـلـجـيـكــا س ـنــة .1954
درس الرسم في مدرسة القديس
مـ ــرقـ ــس ف ـ ــي غـ ــانـ ــد بـ ـي ــن 1972
و1975؛ ثم النحت والسيراميك
في «األكاديمية الملكية للفنون
ا ل ـج ـم ـي ـلــة» ب ـيــن  1979و.1984
ً
ً
توازيا ،تلقى دروسا في الرقص
الكالسيكي والحديث فيما كان
ً
يعمل راقصا في األوبرا الملكية
في غاند ،وذلك بين  1975و.1977

حصل على منحة Fulbright-
 Haysسـ ـمـ ـح ــت لـ ـ ــه ب ـ ــدرا س ـ ــة
إضافية لفن الــرســم فــي Pratt
 Instituteف ــي ن ـي ــو ي ــورك بين

 1987و  1989حـ ـي ــث ا س ـت ـقــر
ابتداء من  .1994تعرض أعماله
بانتظام في بلجيكا وأميركا.

{القدس} بريشة جميل مالعب

ألوان وأسرار
استضاف «غاليري إكزود» المعرض الفردي
الثاني للرسامة التشكيلية غنوى رضوان بعنوان
{ألوان وأسرار} ،يتضمن  25لوحة ميكسد ميديا
من نخبة أعمالها.
تنطوي األلوان في أعمال الفنانة رضوان على
سمو جمالي يشع بطبقات لونية ذات سطوع
ضوئي متوازن ،كميزة تجريدية توحي بشاعرية،
تواكب من خاللها نغمات األشكال التي تنسجم
م ــع لـطـشــات الــري ـشــة ،وايـقــاعــاتـهــا الـمـتــراقـصــة
مــع فــواتــح األل ــوان وشدتها الحركية ،مــن حيث
الحركة الضوئية المفعمة بالمشاعر الكامنة في
فواصل األلــوان ،أو انسجامها بشكل جزئي مع
الرؤية واألبعاد التي تكتنز من المعاني الفنية ما

يجعلها محفوفة بكثير من الخطوط والمعاني
القادرة على ترجمة المشاعر الحسية.
لوحات غنوى رضوان جزء من نسيج األلوان
التي تحاكي المفهوم الحسي والالنهائي لفن
تجريدي ال يخلو مــن تعبير صــامــت مــن خالل
اللون واإليحاءات ،وانفالش الضوء مع الخطوط
اللونية ،وبغموض يزيد المتلقي بهجة فنية لما
يكتشف في لوحاتها من نبض شاعري مقرون
بجمالية ،حافظت عليها غنوى بمزاجية التفاعل
مع ألوانها ،وبنسبية خاصة هي معادلة يتفاعل
معها المتلقي بدهشة ذات بصمة خاصة سرها
اللون األحادي وانسجامه مع األلوان األخرى.

ِّ
ُ
«تابوت أسوان» يجدد الهوس باآلثار الفرعونية
ٌ

العربية تحمل
اإلطار العام
للمعرفة العلمية
في العصر
الحديث.

كنز ّ
يضم مومياء ولوحة حجرية مزينة بنقوش وكتابات هيروغليفية

بعد أقل من ثالثة أشهر على حالة الجدل التي صاحبت اكتشاف
تابوت اإلسكندرية األثري ،عثرت البعثة األثرية المصرية العاملة
في موقع أغاخان بمنطقة {البر الغربي} في مدينة أسوان (جنوب
القاهرة -أحمد الجمال

التابوت داخل
ُ
مقبرة اكتشفت في
الطريق المؤدي
لضريح أغاخان
مصطفى وزيري

حـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوس بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــارة
ال ـف ــرع ــون ـي ــة وأسـ ـ ــرارهـ ـ ــا ،ت ـنــامــت
ً
فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،خ ـص ــوص ــا
بـعــد اك ـت ـشــاف ت ــاب ــوت أث ــري عـمــره
ألـفــي ع ــام ،فــي مــديـنــة اإلسـكـنــدريــة
الساحلية ،مطلع يوليو الماضي،
أشـ ـي ــع أن ـ ــه يـ ـع ــود إل ـ ــى اإلس ـك ـن ــدر
األك ـ ـبـ ــر ،وأن ف ـت ـحــه سـ ـي ــؤدي إل ــى
إعتام العالم لمدة ألف سنة .ولكن
بعد أقل من شهرين أفصحت وزارة
اآلثار المصرية عن مكنون التابوت،
إذ تبين بعد فتحه وتحليل خبراء
ل ـم ـح ـتــويــاتــه ،أن ف ــي داخ ـل ــه ثــاث
مومياوات متحللة لرجلين وفتاة
عشرينية.
ً
وت ـجــدد ال ـهــوس أخ ـي ــرا ،بعدما
أعلنت وزارة اآلثار قبل أيام اكتشاف
تابوت جديد داخل مقبرة تعود إلى
العصر المتأخر ،لكن هذه المرة في
مدينة أسوان (أقصى جنوب مصر)
ومنبع الـجــدل أن خـبــراء فــي مجال
اآلث ــار وصـفــوا الـتــابــوت بــأنــه {كنز
أث ــري ع ـظ ـيــم} .وان ـع ـكــس ذل ــك على
مواقع التواصل االجتماعي ،إذ نشر
ً
نشطاء على صورا للتابوت الجديد
ومحتويات المقبرة األثــريــة ،التي

البالد) ،على تابوت جديد من الحجر الرملي ،غطاؤه منحوت
بهيئة آدمية ،وفي داخله مومياء ملفوفة بالكتان في حالة جيدة،
وصفه خبراء آثار بأنه {كنز أثري}.
ً
ضـمــت قـطـعــا أثــريــة ال تـقــدر بثمن.
وق ــال بـعــض الـمــدونـيــن المهتمين
ب ــاآلث ــار ال ـم ـصــريــة ال ـقــدي ـمــة{ :ه ــذا
الكنز يجب أن يحظى باهتمام كبير
ُ
من وزارة اآلثار ،وأن تعرض القطع
بطريقة تليق بقيمتها التاريخية
والفنية واألثرية}.
األم ـي ــن ال ـع ــام للمجلس األعـلــى
ل ــآث ــارُ ،مـصـطـفــى وزي ـ ــري ،ق ــال إن
التابوت أ ِّسس داخل إحدى المقابر
ُ
الـ ـت ــي كـ ـش ــف ع ـن ـهــا خـ ــال الـمـســح
األث ـ ـ ــري ال ـ ــذي أج ـ ــري ف ــي ال ـطــريــق
الغربي المؤدي إلى مدينة وضريح
ً
أغــاخــان ،مــوضـحــا فــي تصريحات
إع ــامـ ـي ــة ،أن ال ـب ـع ـثــة ن ـج ـحــت فــي
اكتشاف ما تبقى من تابوت فخاري،
وأج ـ ــزاء م ــن لــوحــة حـجــريــة مزينة
بنقوش وكتابات هيروغليفية.
في السياق ،قال مدير عام منطقة
أسوان األثرية ،عبد المنعم سعيد،
إن الـبـعـثــة أث ـنــاء التنظيف األث ــري
ل ـل ـم ـق ـب ــرة وج ـ ـ ــدت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
المومياوات ُدفنت بطريقة عشوائية
ً
وغير منظمة ،الفتا إلى أن البعثة ال
تزال تواصل أعمال الحفر.
وم ـ ــع اس ـت ـك ـم ــال أعـ ـم ــال ال ـح ـفــر
ً
اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت الـ ـبـ ـعـ ـث ــة أي ـ ـض ـ ــا غ ــرف ــة
مستطيلة مساحتها  5 × 3أمتار،
ت ـض ــم رأس ت ـم ـث ــال م ـص ـن ــوع مــن
الحجر الرملي من دون أيــة نقوش
أو ك ـتــابــات ع ـل ـيــه ،وم ـج ـمــوعــة من
ً
ً
األحجار الملونة ،وتمثاال خشبيا
ً
صـغـيــرا لــإلــه حـ ــورس ،وجميعها
ً
مزينة برسوم ملونة تمثل طقوسا
دي ـن ـيــة ت ـخــص ب ـعــض اآللـ ـه ــة ،مثل
{هاثور} و{أنوبيس}.

بالد الذهب
بعض القطع األثرية داخل المقبرة

تتمتع أ س ــوان بسمعة عالمية،

فوزية شويش السالم

تمثال اإلله حورس
كــونـهــا مــديـنــة أثــريــة سـيــاحـيــة من
ً
ً
الطراز األول ،وتضم كما هائال من
آثار الحضارة الفرعونية ،وسميت
ً
ق ــدي ـم ــا بـ ــ}ب ــاد ال ـن ــوب ــة} أو {ب ــاد
ً
الــذهــب} ،نـظــرا إلــى احتوائها على
آثار غير موجودة في العالم بأكمله،

المومياء داخل التابوت األثري المكتشف
باإلضافة إلى وقوعها على ضفاف
ً
نـهــر ال ـن ـيــل ،ال ــذي جـعـلـهــا مـقـصــدا
ً
ً
سياحيا أ ســا سـيــا لكل زوار مصر
من جميع أنحاء العالم.
وب ــدأت أهمية أس ــوان فــي عصر
الــدولــة القديمة ،حيث كــانــت تمثل

الـ ـح ــدود الـجـنــوبـيــة ل ـل ـبــاد ،كــذلــك
ك ــان ــت م ــرك ــز تـجـمــع ال ـج ـيــوش في
عصور الملوك الوسطى لمحاولتهم
ً
ً
مد حكمهم جنوبا ،كذلك أدت دورا
ً
حاسما في محاربة الهكسوس.

مقبرة أغاخان
تـعــد مـقـبــرة ،أو ضــريــح ،أغــاخــان أحــد ال ـمــزارات
السياحية الشهيرة فــي مصر ،وتــرجــع إلــى األمير
أغــاخــان الـثــالــث ،اإلم ــام  48للطائفة اإلسماعيلية
النزارية ،ورئيس رابطة عموم مسلمي الهندُ .ولد
في مدينة كراتشي الهندية عام  ،1877وتولى اإلمامة
عـقــب وف ــاة أبـيــه أغــاخــان الـثــانــي ،وك ــان فــي السنة
الـثــامـنــة مــن ع ـمــره ،تلقى عـلــومــه مــن رواف ــد دينية
ومدنية عــدة ،وتولى شــؤون الطائفة اإلسماعيلية
عام  ،1893وحمى حقوق المسلمين في الهند.
تــرجــع قـصــة ب ـنــاء مـقـبــرة وضــريــح أغ ــاخ ــان في
أس ــوان إل ــى وصـيــة تــركـهــا صــاحــب الـمـقـبــرة ،التي
بنيت على الطراز الفاطمي المصري ،عندما أصيب

بمرض الروماتيزم وآالم العظام وأصبح غير قادر
على السير ،وعندما فشل األطباء في عالجه نصحه
أحد األصدقاء بزيارة أسوان عله يجد الشفاء هناك.
ً
وف ـعــا وص ــل أسـ ــوان ع ــام  1954بـصـحـبــة زوجـتــه
وحــاش ـي ـتــه وم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن أتـ ـب ــاع ال ـفــرقــة
اإلسماعيلية.
هناك نصحه أحد الشيوخ بدفن نصف جسمه
ً
السفلي في الرمال لمدة ثالث ساعات يوميا على
مدار أسبوع ،فنفذ أغاخان النصيحة ،وبعد أسبوع
من الدفن اليومي ،سار على قدميه .من ثم ،قرر زيارة
أسوان كل شتاء ،واشترى قطعة أرض لبناء مقبرة
له في المنطقة التي شهدت شفاءه.

ملتقى الشارقة للسرد ،الدورة الـ ،15في العاصمة المغربية (الرباط) ،كان
من األجمل واألفضل واألكثر انضباطا من كل الملتقيات والمؤتمرات التي
حضرتها ُّوشاركت بها في حياتي ،وهذا القول حقيقي وليس مجاملة،
ُ
فعادة ينفض الحضور بانتهاء االفتتاح الرسمي ،أو عندما تقرأ ورقة
البحث ،وبعدها تصبح الصالة شبه فارغة ،والحضور ُيعد على األصابع،
وتمر الندوة مرور الكرام.
أما في ملتقى السرد بالرباط ،فكان االنضباط في حضور الجلسات
واالستماع والنقاشات وطرح األسئلة على أشده ،مما خلق جوا من التفاعل
الفكري الجدي والحوارات المفيدة الممتعة.
هذا الملتقى كان تنفيذا لتوجهات الشيخ د .سلطان القاسمي ،عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة ،وتحقيقا لرؤيته لفائدة أشمل ّ
وأعم لألدباء
ُ
والكتاب ،وسهولة تواصلهم وتعارفهم من خالله ،وبذات الوقت تقوية
التعاون الثقافي بين البالد العربية.
وحقيقة ،كان هذا التواصل في أرقى وأعلى مستوى للبحث الثقافي،
وتعميق االتصال اإلنساني بين األدباء والمثقفين من المحيط األطلسي
إلى الخليج العربي ،وهذا كان كسرا لقاعدة الثقافة التي كانت محدودة
بالوسط.
أعجبتني فكرة الشيخ د .سلطان القاسمي بعبور الملتقيات الثقافية من
الخليج إلى مواقع البالد العربية األخرى ،ففيها تبادل وتوزيع وانتشار
أكبر للثقافات ،وللفكر المختلف بألوان أطياف البالد اآلتي منها ،وهذا
تيسير ما كان له أن يتوافر ما لم يكن هناك َمن يملك رؤية قومية وإيمانا
بتقارب وتماسك اإلنسان العربي ،عن طريق دعم وربــط ورفــع ثقافاته
بتقارب أوصالها وتوحيدها ،وهذا يحتاج إلى قائد مثقف يؤمن بدور
الثقافة اإليجابي في تطوير فكر اإلنسان العربي ،وال يتأنى في سبيل
إنجاح أهدافه ببذل المال والطاقة والجهد الكبير ،لتحقيق المرجو من
رؤية ناجحة بعيدة المدى.
دورة الرباط شهدت مشاركة  60أديبا وأديبة من دول عربية وأجنبية،
ُ
منهم كتاب السرد الــروائــي ،وعــدد كبير من خيرة نقاد العالم العربي
المتميزين ،إضافة إلى مستعربين متخصصين في األدب والفقه العربي.
افتتح عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ،ومحمد األعرج
وزير الثقافة واالتصال المغربي ،أعمال الدورة الخامسة عشرة لملتقى
الشارقة للسرد ،في المكتبة الوطنية بالرباط ،تحت استضافة وحفاوة
المملكة المغربية ،التي َّ
يسرت وسهلت كل الوسائل إلنجاح هذا الملتقى.
النقاش في هذه الدورة يدور حول "تحوالت وجماليات الشكل الروائي"،
وتندرج تحت هذا العنوان محاور متعددة ،مثل:
المحور األول :الرواية والخصوصية الثقافية ،المحور الثاني :تطور
التقنيات الروائية ،المحور الثالث :تقنيات الشكل الروائي ،المحور الرابع:
الــروايــة بين حــدود النوع والفنون األخ ــرى ،المحور الخامس :الرواية
التفاعلية ،المحور ُ السادس :الظواهر الجديدة في الرواية العربية.
الدراسات التي قدمت كانت في معظمها تطرح أسئلة أكثر من أن تقدم
أجوبة ،فالفن الروائي يصعب حكره في صنف أو شكل أو نوع ،أو حتى
زمان أو مكان.
الرواية لها قدرة هائلة على ابتالع كل التصنيفات ،ومحو كل الحدود،
ولها قدرة فذة أيضا في التغير والتشكل ومداهمة الكاتب وزمنه ومحيطه
ُ
بمفاجآت غير متوقعة ،وهذا ما ينقلها إلى محطات جديدة لم تدشن من
قبل ،فمثال حين كتب الروائي األميركي وليام فوكنر روايته (الصخب
والعنف) لم يتوقع هو بذاته تلك النقلة التي نقلتها له الرواية ،فاجأته
بشكلها وبشكل تقنياتها التي لم يكتبها أحد من قبله ،حتى إنه لم يدرك
هذه النقلة ،التي نقلت األدب الروائي العالمي كله.
إذن ،نحن ال نتوقع بما ستأتي به الرواية في أزمنتها المقبلة ،من حيث
إنها فن جبار قــادر على استقطاب الفنون كلها في عجينته ،لذا كانت
مناقشات البحوث تطرح أسئلة ال يمكن أن نتفق على إيجاد أجوبة ثابتة
يقينية محددة لفن مراوغ متزحلق سري متغير واسع أخاذ.
لفت نظري سماع البحوث التي كانت عن "الــروايــة التفاعلية" ،وهو
نوع من الرواية الجديدة على مستوى العالم كله ،وعلى مستوى العالم
العربي بالخصوص .ربما هناك كاتب أردني واحد فقط َمن كتبها ،وهي
رواية تعتمد كتابتها على اإلنترنت وتداخل فنون صورية معها ،مثل:
الفيديوهات أو السينما أو مقاطع صوتية ،يشترك في كتابتها مجموعة
من متابعيها على اإلنترنت ،وبما أنها فن جديد ،فال يمكن دراستها
وتقييمها وتطبيقها على روايات غير موجودة أصال ،محتاجة إلى زمن
تراكمي يقيمها ويرصدها.

حصاد

الجامعة األميركية تعلن القائمة الطويلة
لجائزة ملتقى القصة القصيرة
أع ـل ـنــت ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،راع ـ ــي "ج ــائ ــزة
ال ـم ـل ـت ـقــى لـلـقـصــة الـقـصـيــرة
ال ـعــرب ـيــة" ،الـقــائـمــة الـطــويـلــة
ل ـ ــدورتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة لـ ـع ــام
 ،2018/2017الـ ـت ــي فـتـحــت
أبـ ــوب ال ـتــرشــح ل ـهــا بـتــاريــخ
األول مـ ــن يـ ـن ــاي ــر حـ ـت ــى 31
مـ ـ ـ ــارس  ،2018ولـ ـق ــد ت ـق ــدم
ل ـ ـل ـ ـجـ ــائـ ــزة  197م ـج ـم ــوع ــة
قصصية مــن مختلف أقطار
ال ـ ــوط ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي وال ـ ـعـ ــالـ ــم.
ومثلت فئات عمرية متنوعة ،من الشباب حتى األدبــاء المتقدمين
بالسن .وحظيت المرأة بنسبة جيدة من التمثيل وصلت إلى ثلث
المجاميع المتقدمة ،إذ بلغ عدد المجاميع النسائية ( )٦٠مجموعة
قصصية .وتشكلت لجنة التحكيم مــن ال ـســادة :د .سـعــاد العنزي،
ً
رئ ـي ـســا ،وع ـضــويــة ك ــل م ــن :د .نـجــم عـبــدالـلــه ك ــاظ ــم ،ال ـنــاقــد محمد
العباس ،د .أمير تاج السر ،د .عبدالدايم السالمي.
وجاء في تقرير لجنة التحكيم أن اللجنة للقائمة الطويلة ،تواصلت
ً
ً
بقدر كبير من االنسجام بين أعضائها ،مما يعني تقاربا جيدا في
المعايير الجمالية التي يستند عليها المحكمون ،واعتمدت اللجنة
ً
ً
المعايير ،التي تشكل قاسما مشتركا بين النقاد ودارس ــي األدب
في الوطن العربي ،وعلى رأسها تحقق شروط القصة القصيرة من
حيث األسـلــوب واللغة وأسـلــوب الـســرد إضــافــة إلــى التشويق .كما
استندت اللجنة لمعايير جمالية مثل :ضرورة أن يكون هناك أصالة
بالموضوع المطروح ،وجدة في الحكاية ،وبعد عن ضفاف المألوف،
مــع التأكيد على أهمية وج ــود الــرؤيــة الفكرية العميقة فــي تقديم
ً
الشخصيات .وأخيرا تحقق البعد اإلنساني في العمل القصصي.
ُ
ه ــذا وق ــد فـجـعــت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ال ـكــويــت ،بــوفــاة الـقــاص
والــروائــي إسماعيل فهد إسماعيل ،أحد مؤسسي الجائزة وعضو
ً
مجلس أمـنــائـهــا ،واع ـتــرافــا ب ــدوره اإلبــداعــي والـثـقــافــي واإلنـســانــي
ً
الكبير فــي الكويت وبــاقــي أقـطــار الــوطــن الـعــربــي ،وتخليدا لذكرى
الـفـقـيــد فلقد ق ــررت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة إط ــاق اسـمــه عـلــى ال ــدورة
الثالثة للجائزة.
ّ
وتشكلت القائمة الطويلة على النحو التالي" :ابتكار األلم" لمحمد
جعفر من الجزائر ،و"أبناء األزمنة األخيرة" لفيصل الحبيني من
الـكــويــت ،و"حـيــث تشير البوصلة" لسناء عــون مــن ســوريــة ،و"كــأي
جـثــة مـبــاركــة" لسامية الـعـطــوط مــن األردن ،و"كـلـلــوش رغــد غــالــب"
لعلي السهيل من العراق ،و"كونكان" لسعد محمد رحيم من العراق،
و"ال طواحين هواء في البصرة" لضياء جبيلي من العراق ،و"مأوى
ال ـغ ـيــاب" لـمـنـصــورة ع ــز ال ــدي ــن م ــن م ـصــر ،و"ه ــل تـشـتــري ثـيــابــي؟"
لبلقيس الملحم من السعودية ،و"وحوش مركبة المتوكل" لطه نزال
من فلسطين.

توابل ةديرجلا
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أخبار النجوم

ميريام فارس ِّ
تروج عدسات الصقة

• أكد أن «عيار ناري» ال يحمل أية إساءة إلى ثورة  25يناير

يشارك محمد ممدوح في بطولة فيلم «عيار ناري» الذي يعرض خالل شهر أكتوبر الجاري في
الصاالت المصرية.
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث الفنان المصري عن الفيلم وكواليسه وصعوباته وغيرها من
تفاصيل فنية.
القاهرة – هيثم عسران

ّ
من رشحك للمشاركة في فيلم
«عيار ناري»؟

هل ثمة مشاهد لك ُحذفت من
الفيلم؟

تـ ـح ــدث إلـ ـ ـ ّـي ال ـم ـخ ــرج كــريــم
ال ـش ـنــاوي ع ــن الـفـيـلــم وفـكــرتــه،
وب ـ ـ ــدأت ج ـل ـس ــات ال ـع ـم ــل ال ـتــي
ج ـم ـع ـت ـنــي م ـع ــه وم ـ ــع ال ـمــؤلــف
هيثم دبور ،والحقيقة أنها كانت
ً
مفيدة وجميلة ،خصوصا أننا
ناقشنا فيها التفاصيل كافة.

ثمة مشاهد صعبة نفذناها
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ل ـ ــم ت ـ ـعـ ــرض ألسـ ـب ــاب
ل ـه ــا ع ــاق ــة ب ــال ــرؤي ــة ال ـن ـهــائ ـيــة
لـلـفـيـلــم وال ـح ـفــاظ عـلــى إيـقــاعــه،
وغ ـي ــره ـم ــا مـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل فـنـيــة
م ــرت ـب ـط ــة ب ــالـ ـمـ ـخ ــرج أك ـ ـثـ ــر مــن
ً
ارتباطها بي شخصيا .من بينها
مـشـهــد اس ـتــامــي درع الـتـكــريــم
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاري شـ ـقـ ـي ــق ال ـش ـه ـي ــد،
ً
والتقاط أشخاص صــورا معي،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ـ ــع ش ـ ـ ـعـ ـ ــوري مــن
الداخل بأن بعضهم يقوم بأداء
م ـف ـت ـعــل وغ ـي ــره ــا م ــن تـفــاصـيــل
إنسانية دقيقة كانت صعبة على
المستوى اإلنساني.

َّ
هل تدخلت في السيناريو؟

أعرف أن لدي
مشكلة في
النطق وأتعرض
لمضايقات
بسببها

ً
ليس تدخال ،ولكني تناقشت
مع هيثم والمخرج في المهنة
ال ـتــي ك ــان ُي ـف ـتــرض أن أقـ ّـدمـهــا
وفـ ــي إمـ ـك ــان ت ـغ ـي ـيــرهــا لـتـكــون
أف ـضــل فــي س ـيــاق قـصــة الفيلم
ّ
اإلنسانية .في رأيــي ،شكل هذا
األمر إضافة حقيقية إلى الفيلم،
ف ــرغ ــم أنـ ـن ــي ال أت ــذك ــر الـمـهـنــة
التي كــان ُيفترض أن أقــوم بها
في البداية فإن عامل المحاجر
بالنسبة ّ
إلي كانت مهنه جديدة
وفـ ــرصـ ــة جـ ـي ــدة ل ـل ـت ـع ــرف إل ــى
تفاصيل أكثر عن حياة العمال
الذين يعملون في ظروف بغاية
الصعوبة على المستويات كافة،
ّ
يتعرضون لألتربة والغبار
إذ
ً
طوال الوقت ،فضال عن أصوات
الماكينات المرتفع طوال الوقت.
ه ـ ـ ــل وج ـ ـ ـ ـ ــدت صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة ف ــي
التصوير هناك؟
لـ ـ ـ ــم أواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ـعـ ـ ــوبـ ـ ــة ف ــي
التصوير بالمحاجر ألن العمال
ً
سـ ــاعـ ــدونـ ــا كـ ـثـ ـي ــرا فـ ــي إنـ ـج ــاز
ع ـم ـل ـنــا ،ف ــرغ ــم طـبـيـعــة ال ـم ـكــان
ال ـص ـع ـب ــة والـ ـش ــاق ــة ف ــإن ـن ــي لــم
أشـعــر بــالـتـعــب بـقــدر سعادتي
ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور وس ـ ـ ـ ــط ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
والتعاون معهم ،ال سيما أنهم
ي ـع ـم ـل ــون ف ـ ــي ظـ ـ ـ ــروف صـعـبــة
لساعات طويلة.

اتهامات
كــره البعض الشخصية التي
ّ
قدمتها في الفيلم.
ال أريـ ــد أن «أحـ ـ ــرق» األحـ ــداث
ول ـ ـكـ ــن عـ ـن ــدم ــا تـ ـش ــاه ــد ال ـ ـ ــدور
والتضحيات التي ّ
قدمها خالد
فــي األحـ ــداث ستجد أن ــه ضحى
بالكثير لحماية عائلته ،من أجل
أم ــه وشـقـيـقــه وخـطـيـبــة األخ ـيــر
ال ـت ــي أخ ـط ــأت ف ــي ح ــق نـفـسـهــا،
فـيـمــا ل ــم يـفـعــل أي أم ــر م ــن أجــل
نفسه.
ك ـي ــف وج ـ ـ ــدت ات ـ ـهـ ــام ال ـف ـي ـلــم
باإلساءة إلى ثورة  25يناير؟
الفيلم بحاجة إلى نظرة ثانية
مــن أ جــل الحكم عليه .الشخص
ً
الثوري الوحيد فيه ظهر محترما
ً
وصادقا في غالبية حديثه ،وال
ي ـح ـمــل ال ـع ـم ــل أي ـ ــة إس ـ ـ ــاءة إل ــى
الـثــورة وال عالقة له بها ،ولكنه
يتناول قضية إنسانية وأرجــو
أن ُينظر إليه بهذه الطريقة ،إذ
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محمد ممدوح
يناقش قصة عائلة فــي منطقة
محددة.
هـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــر ب ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــق م ــن
المالحظات على طريقة كالمك
ً
أحيانا؟
أعـ ـ ـ ــرف أن لـ ـ ــدي م ـش ـك ـل ــة فــي
ال ـن ـط ــق ،وال أن ـك ــره ــا وأت ـع ــرض
ً
أحيانا لمضايقات بسببها خالل
التصوير ولكني أحاول التغلب
عليها باستمرار .وهذه المشكلة
ال ع ــاق ــة ل ـهــا ب ــوزن ــي ،وعـنــدمــا
أتعاون مع مهندس صوت ماهر
ً
ال تظهر مطلقا  ،فهو المسؤول
األول عــن ال ـحــديــث فــي صــورتــه
النهائية .كذلك عند لفت انتباهي
بعد التسجيل إلى وجود مشكلة
ال أتـ ــردد ف ــي إعـ ــادة الـمـشـهــد أو
التسجيل ،ولكن في النهاية ثمة
مـهـنــدســون تـحــت ضـغــط الــوقــت
والمشاهد الكثيرة التي نصورها

ال يالحظون األمر ،من ثم تخرج
إلى الجمهور بهذه الطريقة.

تعاون
كيف وجدت التعاون مع كريم
الـ ـشـ ـن ــاوي فـ ــي ت ـج ــرب ـت ــه األول ـ ــى
كمخرج لفيلم روائي طويل؟
سـ ـع ــدت ب ــال ـت ـع ــاون م ــع كــريــم
وال ـع ـم ــل م ـع ــه ،ف ـهــو م ـخ ــرج واع
وشاطر ولديه قدرة على التعامل
م ــع ال ـم ــوض ــوع ال ـ ــذي ي ــرغ ــب في
ً
تـقــديـمــه .ل ــذا كـنــت س ـع ـيــدا طــوال
الوقت خالل التحضير والتصوير.
وبالنسبة إلى أحمد الفيشاوي؟
أحب العمل مع أحمد الفيشاوي
فـهــو ممثل مــوهــوب ولــديــه قــدرة
ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع الـشـخـصـيــات

كافة باحتراف .أشعر بارتياح في
التعامل معه ،ألنه مبدع ويسعى
إل ــى ت ـقــديــم أف ـض ــل م ــا ل ــدي ــه إزاء
ً
الكاميرا ،ويحفزني أنا أيضا على
ذلــك .أتمنى أن تجمعنا مشاريع
ً
ً
أخرى سويا قريبا.

جورج وسوف في جولة فنية ضخمة

ك ـيــف وج ـ ــدت اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـتــي
ح ـق ـق ـه ــا ف ـي ـل ـم ــك األخ ـ ـيـ ــر «تـ ـ ــراب
الماس»؟
لست على علم بحجم اإليرادات
بــدقــة ألن ـنــي ل ــم أت ــاب ــع ه ــذا األم ــر
ل ـس ـفــري خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
وع ــودت ــي ل ـع ــرض «عـ ـي ــار نـ ــاري»
فــي مهرجان الجونة ضمن قسم
الـ ـع ــروض غ ـيــر الــرس ـم ـيــة .لكني
ً
عموما سعيد بــأن يحقق العمل
المركز الثاني حسبما عرفت .وفي
النهاية ،عالقاتي بالفيلم تنتهي
مع إنجاز تصوير مشاهده.

جورج وسوف

يستعد جورج وسوف للقاء الجاليات العربية ضمن جولة
فنية ضخمة ستحمله إلى أميركا وكندا.
وتـحــت عـنــوان {هــل أنــت مستعد لصنع ال ـتــاريــخ؟} ،كشف
سلطان الطرب عن الجولة الفنية على حسابه عبر {إنستغرام}.
جدول الحفالت على الشكل التالي:

البطولة المطلقة
مشهد من {عيار ناري}

بعد نحو شهر على آ خــر مـشــار كــة لها على حسابها عبر
{إنستغرام} ،ظهرت ميريام فــارس في صــورة من آخــر جلسة
تصوير لها بهدف الترويج لعدسات الصقة بصفتها سفيرة
لهذه العالمة التجارية.
نجمة {كيفك انت} بدت فائقة الجمال فأثنى متابعوها على
تألقها ،وحصدت الصورة عشرات اآلالف بين تعليق وإعجاب
بعد ساعات من نشرها .وتساءل جمهور ميريام في التعليقات
عن صحتها وهل تحسنت؟

يؤكد محمد ممدوح أن ال وجود للبطولة المطلقة بالنسبة إليه ،فليس بإمكان أي ممثل أن يؤدي
ً
ً
بمفرده بطولة عمل من البداية إلى النهاية .ويتابع« :يهمني توافر عمل جيد أقدم من خالله دورا مؤثرا.
هذا ما أبحث عنه وما يشغلني».
أما جديده ،فهو بانتظار تحديد موقفه من أعمال معروضة عليه في الوقت الراهن.

ّ
قيس الشيخ نجيب وعابد فهد يقيمان فيلمين سوريين

في الواليات المتحدة األميركية 5 :أكتوبر في هوستن ،و6
منه في ديترويت ،و 12منه في سان فرانسيسكو ،و 13منه في
أناهيم ،و 19منه في واشنطن.
ويتابع حفالته في كندا ،في  20أكتوبر في مونتريال ،و21
منه في تورونتو ،ويعود إلى أميركا في  26منه ليغني في آلن
تــاون ،و 27منه في شيكاغو .ويختتم حفالته في  28أكتوبر
في جاكسونفيل.

زوج أحالم مفتون بها

{يوم أضعت ظلي} سوداوي و{الحبل السري} يثير اإلعجاب
أحالم وزوجها مبارك الهاجري

أثار عرض الفيلم السوري {يوم أضعت ظلي} في مهرجان {الجونة السينمائي} ردود فعل
َّ
صبت في معظمها في خانة االنتقاد ،من بينها أنه يغرق في السوداوية على حد تعبير
قيس الشيخ نجيب ،في حين أكد عابد فهد أنه فيلم جميل ولكنه يحتاج إلى تماسك أكثر في
اإلخراج .بدوره لفت {الحبل السري} االنتباه ،بعد عرضه في المهرجان نفسه.
بيروت -الجريدة

عابد فهد
رأى أن قصة
{يوم أضعت
ظلي} تعكس
حالة اإلنسان
السوري خالل
الحرب

ّ
تـ ــولـ ــت ت ــألـ ـي ــف {ي ـ ـ ــوم أض ـع ــت
ظـلــي} وإخــراجــه الـســوريــة ســؤدد
كنعان ،وهو إنتاج سوري لبناني
فرنسي قطري مشترك ،يشارك في
البطولة :سوسن أرشيد ،وسامر
إس ـم ــاع ـي ــل ،وأوي ـ ـ ــس م ـخ ـلــاتــي.
ً
نال أخيرا جائزة ضمن مهرجان
البندقية.
ُصـ ـ ـ ـ ّـور ال ـف ـي ـل ــم ع ـل ــى الـ ـح ــدود
ال ـس ــوري ــة الـلـبـنــانـيــة ع ــام ،2017
ويـتـمـحــور ح ــول س ـنــاء (ســوســن
أرشـ ـي ــد) ام ـ ــرأة تـعـيــش ف ــي أت ــون
حــرب ق ــادرة على سرقة أحالمها
باستثناء حلم وحيد هو الحصول
على أنبوبة غاز لتحضير وجبة
طعام البنها .في أحد األيام تأخذ
ً
إجازة من عملها بحثا عن أنبوبة
الـغــاز ،لتجد نفسها فجأة عالقة
في طرف مدينة دوما المحاصرة،

حيث تكتشف أن الناس يفقدون
ظاللهم في الحرب.

قيس الشيخ نجيب
ي ـب ــدو أن ال ـن ـجــم ق ـيــس الـشـيــخ
ّ
نجيب بات يمل مشاهد العنف في
أي عمل فني ،من هنا جاء انتقاده
{ي ــوم أضـعــت ظـلــي} واتـهــامــه إيــاه
بالسوداوية ،وكــان سبق أن انتقد
ً
مسلسل {الهيبة} ،مشيرا إلى أنه ال
ً
يجذبه كمشاهد {ألننا شبعنا عنفا
ً
ودما في البالد العربية ،ويجب أن
نبتعد عن هذه المواضيع} .فما كان
مــن تيم حسن إال أن ّ
رد بــأن األمــر
متروك للجمهور والنقاد.
على صعيد آخــر ،انتقد الشيخ
ّ
نـجـيــب ع ــدم ت ـمــكــن أع ـض ــاء فــريــق
عمل {يوم أضعت ظلي} من حضور
ال ـ ـعـ ــرض األول لـ ــه فـ ــي م ـه ــرج ــان
الـ ـج ــون ــة ل ـ ـعـ ــدم ح ـص ــول ـه ــم عـلــى
ً
تأشيرة سفر إلى مصر .وردا على
ســؤال ضمن برنامج {عــرب وود}،
حول مشاركته في أعمال مصرية،
أكد أنه يتمنى ذلك.
أما عن أعماله في شهر رمضان
 ،2019فكشف أنه ربما يشارك في
عـمــل تــاريـخــي ضـخــم ،إضــافــة إلــى
عمل اجتماعي قصته جديدة.

عابد فهد
مشهد من {يوم أضعت ظلي}

ت ــداول رواد وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فيديو للفنانة
أح ــام ،كانت نشرته عبر تطبيق {سـنــاب شــات} وفيه يتغزل
ّ
ويعبر عن
زوجها مبارك الهاجري بها بعد إطاللتها األخيرة.
ً
مشاعره تجاهها قائال{ :أنت جميلة من دون ماكياج} ،وأشاد
بكريم األساس الذي تستخدمه ،إذ زاد من جمالها.
وص ــارح ــت الـفـنــانــة مـتــابـعـيـهــا ،بــأنـهــا مـعـجـبــة بــاإلطــالــة
الجديدة ،وأن هذه المرة األولى التي يتغزل بها زوجها ،وأنها
ً
ّ
ربما تستخدم الماكياج نفسه دائما .وكشفت أن الهاجري يغني
ً
{أنت بطتي ووزتي}.
لها منذ الصباح ويقبلها ،ومازحها قائالِ :

ف ــي تـصــريــح لـلـبــرنــامــج نفسه،

قيس الشيخ نجيب
اعـتـبــر الـنـجــم ال ـس ــوري عــابــد فهد
أن قصة {يوم أضعت ظلي} جميلة
وتـعـكــس حــالــة اإلن ـس ــان ال ـســوري
خالل الحرب ،ولكن الفيلم يحتاج
إلى إخراج أقوى ليتماسك أكثر.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،أك ــد الممثل
الـ ـ ـس ـ ــوري ع ــاب ــد فـ ـه ــد ،أنـ ـ ــه تـلـقــى
ً
ع ـ ــروض ـ ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي أع ـم ــال

عابد فهد

درامية مصرية ولكن الوقت لم يكن
ً
ً
مـنــاسـبــا لـقـبــولـهــا ،مـشـيــرا إل ــى أن
خطواته يجب أن تكون محسوبة
في حال قرر خوض دراما مصرية.
كذلك أبدى فهد إعجابه بالفيلم
السوري {الحبل السري} للمخرج
ليث حجو الذي يتناول دور المرأة،
وذلك من خالل عالقتها بجنينها.

ِّ
صور في الزبداني بريف دمشق .
ُيـ ــذ َكـ ــر أن ع ــاب ــد ف ـه ــد ي ـخــوض
ِّ
السباق ّ
ّ
خالل
مضاني المقبل من
الر
ِ
ُمسلسل {دقيقة صمت} ،من تأليف
وسيناريو سامر رضوان وحواره،
وإخــراج شوقي الماجري ،وإنتاج
شركة ّ
{الص ّباح} وهالل أرناقوط.

«الحبل السري»
يتمحور الفيلم حــول ن ــدى ،ام ــرأة حــامــل تشعر
موعد الــوالدة بشهر بسبب الضغط
بألم حاد قبل ِ
واﻹنهاك نتيجة الحصار المفروض على الحي حيث
تعيش ،ويعجز زوجها عن الوصول إلى القابلة ّ التي
تسكن في الجانب اﻵخــر من الحي بسبب القناص
الذي يهدد حياة كل من يعبر الشارع .يحاول الزوج
التفاوض معه ليسمح للقابلة بعبور الشارع ولكنه
يفشل في إقناعه .تلد زوجته في صندوق السيارة ما

رامي عياش
يغني لطالب جامعة بيروت العربية

يدفع الزوج إلى االنتقام من القناص بطريقة غريبة.
تشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الممثلين
السوريين من بينهم :يزن الخليل ،وضحى الدبس،
ونانسي الـخــوري ،وجمال العلي ،وهــو من تأليف
رامي كوسا.
ً
ُ والـفـيـلــم واح ــد مــن  15فـيـلـمــا ن ـتــاج ورش ــة عمل
نظمت في بيروت الهدف منها دعم المرأة في الدراما
السورية.

رامي عياش في جامعة بيروت العربية
أحـيــا الـبــوب سـتــار رام ــي عـيــاش حفلة غنائية ضخمة في
جامعة بيروت العربية حضرها أكثر من خمسة آالف طالب ّمن
اختصاصات مختلفة ،وتفاعلوا معه بشكل استثنائي فغنوا
ورقصوا على وقع أغنياته الجديدة والقديمة.
أمــا إدارة الجامعة ،فـكـ ّـرمــت عـيــاش ب ــدرع تـقــديــري ّلــه على
مجمل إنجازاته الفنية واإلنسانية .وهــو بــدوره تمنى دوام
ً
النجاح والتوفيق للطالب ،معتبرا المثابرة والجهد و قــود
مستقبل لبنان الزاهر.

٢٠

fitness
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»دار اﻟﺸﻔﺎء« ﻳﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪات
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي وﺷﻌﺎره »ﻟﻸﻣﻞ ﻋﻨﻮان«

ً
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي اﻟــﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻋﺎم واﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺷﻌﺎر
»ﻟﻸﻣﻞ ﻋﻨﻮان« ،ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار
اﻟﺸﻔﺎء ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﺮض ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ
اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ  1أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري
وﺣﺘﻰ  10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2018وذﻟﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
واﻟـ ـﻨ ــﺎﺟـ ـﺤ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ
اﻟﺴﻴﺪات ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺒﻜﺮ
اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء
أﺣ ـﻤــﺪ ﻧ ـﺼــﺮاﻟ ـﻠــﻪ ،ﺣـﻴــﺚ ﻗـ ــﺎل" :ﻓــﻲ
ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻋــﺎم ﻳﺤﺮص
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺚ رﺳﺎﻟﺔ أﻣﻞ
ﻟﻜﻞ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﺑــﺎﻟـﺴـﻴــﺪاتُ ،ﻣـﺴـﺨــﺮا ﻛــﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ".
وأﺿـ ــﺎف" :ﺗــﺄﺗــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة
ﻛ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺤـ ــﺮص
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم
ﺑﺪوره اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺗﺠﺎه ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت
واﻷﻋﻤﺎر ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ واﻟ ـﺤ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ ﻧﺴﺐ
اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻷﻣـ ــﺮاض ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋ ــﺎم

واﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ واﻟﺨﻄﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص .وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ إﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة".
ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﻔـﺤــﻮﺻــﺎت
اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪات،
وﻓﺤﺺ اﻟﺜﺪي ﺑﺎﻟﺴﻮﻧﺎر ،وﻓﺤﺺ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺪي ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻣـ ــﻮﻏـ ــﺮام ،وﻓ ـﺤ ــﺺ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺪي ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻧ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨــﺎﻃ ـﻴ ـﺴــﻲ
ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﻮﻣﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ دﻻﻻت اﻷورام
ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻄﺒﻲ وﺟﺮاﺣﺎت اﻟﺜﺪي".

اﻷﻋﺮاض واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻨﺬرة
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،أﻛ ـ ـ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎري
ورﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﻨ ـﺴ ــﺎء واﻟـ ـ ــﻮﻻدة
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟـﺸـﻔــﺎء ،د .إﻳﻬﺎب
اﻟﻤﺼﺮي ،أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻣﺎت
واﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺮاض اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﺸ ـﻴ ــﺮ إﻟ ــﻰ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻓــﺈن ﻇﻬﻮر ﻫــﺬه اﻷﻋ ــﺮاض ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻀ ــﺮورة اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺮض،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن ﻣـﻌـﻈــﻢ أورام اﻟ ـﺜــﺪي
ﺗﻜﻮن ﺣﻤﻴﺪة )أي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺮﻃﻨﺔ(،
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟـﺜــﺪي وﻣﻨﻬﺎ ّ
ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺷ ـﻜ ــﻞ أو ﺣ ـﺠ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺪي ،وﻇ ـﻬ ــﻮر
ﻛﺘﻠﺔ ﻣـﻔــﺮدة وﻣﺤﺴﻮﺳﺔ وﻳﺎﺑﺴﺔ
وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﺜﺪي ،وﻫﺬه

أﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ

اﻳﻬﺎب اﳌﺼﺮي

ﻃﺎرق ﺳﻨﺎن

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺪاد

اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﻞ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﺆﻟ ـﻤ ــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد ّ
ﺗﻐﻴﺮ
ﻓــﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻠﻤﺔ ﻛﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ أو
ﺑﺮوزﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺮوج إﻓﺮازات
ﻋﺎدﻳﺔ أو دﻣﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻤﺔ ،ﻇﻬﻮر
ﺳﺨﻮﻧﺔ وﺗ ــﻮرم واﺣـﻤــﺮار ﻓــﻲ ﺟﻠﺪ
اﻟﺜﺪي ،وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻔﻘﺪان ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﻴﺔ ،واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻮزن وآﻻم
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﺴــﻢ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟـﻔــﻮر إذا ﻇـﻬــﺮت أي ﻣــﻦ ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻷﻋﺮاض ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻼج
اﻟﻼزم.

اﻟـﻄـﺒــﻲ ورﺋ ـﻴــﺲ ﻗـﺴــﻢ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ د .ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟـﻤــﺮاﻏــﻲ إﻟ ــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك ﻓﺤﻮﺻﺎت
ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن،
وﻫ ــﻲ ﻓ ـﺤــﻮﺻــﺎت دﻻﻻت اﻷورام،
وﻫ ــﻲ ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻗـﻴــﺎﺳــﺎت ﺗـﺘــﻢ ﻓﻲ
ﻋـﻴـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺪم ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻼج
وﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ.
وأﺿــﺎف" :إن دﻻﻻت اﻷورام ﻫﻲ
ﻣﻮاد ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻟﺨﻼﻳﺎ اﻷورام ،أو ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻼﻳﺎ
اﻟــﻮرم أو ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟــﻮﺟــﻮده .وﻫﻲ
ﻟ ـﻴ ـﺴ ــﺖ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورة ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﻟﻠﻮرم ذاﺗﻪ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن وﺟﻮدﻫﺎ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻷﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ

اﻷورام ،أو ﻗــﺪ ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ
ﻷي ﻣ ــﺮض ﺳــﺮﻃــﺎﻧــﻲ ،ﺑــﻞ أﻣ ــﺮاض
أﺧ ــﺮى ﻏﻴﺮ ﺳــﺮﻃــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻓﺈن
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻮرم ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ
ﻃﺒﻴﺐ ذي ﺧﺒﺮة ،ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ
أﺟــﺮﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺮﻳ ـﻀــﺔ ،ﻟـﻴـﻘــﺮر وﺟ ــﻮد
اﻟﻮرم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .وﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﺧﺮى
ﻟﻔﺤﻮﺻﺎت دﻻﻻت اﻷورام ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷورام اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻻﻧـﺘـﺸــﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺠﺴﻢ أو
ارﺗﺪادﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى".

ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺮاﺣ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺤ ــﺪاد إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻌ ــﻼج اﻟـﺠــﺮاﺣــﻲ
ﻟـﻠــﻮرم اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،وﻳﻬﺪف اﻟﻌﻼج ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻹزاﻟــﺔ ﻛﻞ اﻟــﻮرم اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﻓﻲ اﻟـﺜــﺪي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ
اﻟـ ــﻮرم إﻻ ﺧــﻼﻳــﺎ ﻣـﺘـﻨــﺎﺛــﺮة ﻻ ﺗــﺮى
ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮدة ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻷﺧﺮى.
وﻧـ ـﺼ ــﺢ د .اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺪاد ﺑـ ـﻀ ــﺮورة
اﻻﺳـﺘـﺌـﺼــﺎل اﻟ ـﺠــﺮاﺣــﻲ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
ﻋــﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟــﺪﻻﺋــﻞ إﻟــﻰ أن
ُ
ﻫ ــﺬه اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ُﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺨﻠﺺ
اﻟـﻤــﺮﻳـﻀــﺔ ﻣ ــﻦ ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟ ـﺴــﺮﻃــﺎن أو
اﻟ ـﺠــﺰء اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻣـﻨــﻪ ،وأﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﻬﻴﺄ

ﻓﺤﺺ دﻻﻻت اﻷورام

اﻟﻌﻼج اﻟﺠﺮاﺣﻲ

ﻟ ـﻠــﻮرم ﺑـﻌــﺪ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟ ــﻰ أﻋـﻀــﺎء
اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺒﻌﻴﺪة.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺠــﺮاﺣـﻴــﺔ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل
ورم اﻟﺜﺪي اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ
وﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫــﻮﻳــﺔ اﻵﻓــﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـﻄــﻮرﻫــﺎ،
وﻣ ـ ــﺪى اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻫ ــﺎ ،ودرﺟـ ـ ــﺔ ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎرات اﻟـﻤـﺘــﻮاﻓــﺮة ﻣﻊ
اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ.
ﻛﻤﺎ ذﻛــﺮ أن ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﺳـﺘـﺌـﺼــﺎل اﻟـ ــﻮرم ذاﺗ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﺑﻌﺾ
ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺜﺪي ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ واﺳﺘﺌﺼﺎل
اﻟﻐﺪد اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﺑﻂ ،وذﻟﻚ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺪي ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع.

ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﺮﻣﻴﻤﻴﺔ
ً
وﺗــﺎﺑــﻊ ﻗــﺎﺋــﺎ" :ﻧ ـﻈــﺮا إﻟ ــﻰ ارﺗـﻔــﺎع
ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟـﺜــﺪي ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﻨـ ـﺴ ــﺎء ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺎﺑ ــﺎت،
ﻓـﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻃ ــﺮق ﻋ ــﻼج ﻓــﺮﻳــﺪة
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮض ﺑﺸﻜﻞ
أﻓـﻀــﻞ .وﺗـﻌــﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ زراﻋ ــﺔ اﻟﺜﺪي
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟـﺜــﺪي واﺣ ــﺪة ﻣﻦ
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪا ﺿﻤﻦ ﻃﺮق
اﻟـﻌــﻼج اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة ،وﺗــﻮﻓــﺮ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة" ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺪي ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﺑﻔﺘﺮة أو ﻓﻲ ﻧﻔﺲ وﻗﺖ

ﱢ
ﺗﻨﺎول اﻷﻟﻴﺎف ﻳﺆﺧﺮ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ دﻣﺎﻏﻚ
ﺑ ـ ـ ــﺪوره ،أﺷ ـ ــﺎر ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ

وﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻳـﺸـﻴــﺮ اﺳ ـﺘ ـﺸــﺎري

اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻓﻀﻞ،
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺴﻲ أﻓﻀﻞ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﺻﺮح اﺳﺘﺸﺎري
اﻷﺷ ـﻌ ــﺔ اﻟـﺘــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ً
د .ﻃــﺎرق ﺳﻨﺎن ﻗــﺎﺋــﻼ" :ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣ ــﻦ أن اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﻲ ﻟـﻤــﺮض
ً
اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن،
ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة أو ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻛــﻮﺟــﻮد أﺧﺖ
أو أم أﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮض ،أو ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺒﺪء اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﻜﺮ،
أو ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع اﻟــﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ ،أو
ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب ،أو إﻧﺠﺎب أول ﻣﻮﻟﻮد
ﺑﻌﺪ ﺗـﺠــﺎوز ﺳــﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺘــﺪﺧ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻜ ـﺤ ــﻮل وﺗ ـﻨــﺎول
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت أو اﻟﺒﺪاﻧﺔ ،وﻣﻊ أﺧﺬ ﻫﺬه
اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ
ً
اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﺮة واﺣﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﻤﺎﻣﻮﻏﺮام ﺑﻌﺪ
ﺳـ ــﻦ اﻷرﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻦ .وﻻ ﻳ ـﺠ ــﺐ ﻛــﺬﻟــﻚ
ﺗﺠﺎﻫﻞ أي ورم أو ﻛﺘﻠﺔ أو ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﻈﻬﺮ وﺷـﻜــﻞ اﻟ ـﺜــﺪي ،ﻣــﻊ اﻻﻧﺘﺒﺎه
إﻟﻰ أن اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻻ ﻳﺴﺒﺐ أﻟﻤﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﺠـﻌــﻞ اﻟ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻋ ـﻨــﻪ ﻟ ـﻴــﺲ ﺑــﺎﻷﻣــﺮ
اﻟﺴﻬﻞ".

ﱠ
ً
ً
ّ
ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻟﻴﺎف ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺼﺤﻲ .ﺣﻠﻞ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻟﻴﺎف ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻦ.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻐﻨﻲ
ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف ّ
ﻳﺤﺪ
ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻤﻌﻮي

إذا ﻟ ــﻢ ﺗـﻘـﻨـﻌــﻚ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ّ
ﺗ ـﺤ ــﺾ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺗـ ـﺒ ــﺎع ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻏ ــﺬاﺋ ــﻲ ﻏـﻨــﻲ
ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،واﻟﺨﻀﺮاوات ،واﻟﺤﺒﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ّ
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺒــﺮوﻛــﻮﻟــﻲ إﻟ ــﻰ ﻃـﺒـﻘــﻚ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ
ﻳﻨﺠﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻳﺴﻬﻢ ﺗـﻨــﺎول أﻃﻌﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻷﻟـﻴــﺎف،
ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮوﻛﻮﻟﻲ ،واﻟﺠﻮزﻳﺎت ،واﻟﺸﻮﻓﺎن،
واﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ،واﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب
اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗــﺄﺧ ـﻴــﺮ ﺷـﻴـﺨــﻮﺧــﺔ اﻟ ــﺪﻣ ــﺎغ
ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ـﻴــﺰ إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﺣ ـﻤ ــﺾ دﻫـ ـﻨ ــﻲ ﻗـﺼـﻴــﺮ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻀﺎدة ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب.
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨــﻼﺻــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴُـﺴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﱠ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ دراﺳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺸﺮت ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺔ .Frontiers in Immunology
ﺗ ــﻮﻟ ــﻰ رودﻧ ـ ــﻲ ﺟ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻮن ،ﺑــﺮوﻓ ـﺴــﻮر
ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻗ ـﺴ ــﻢ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ إﻳـﻠـﻴـﻨــﻮي ﻓــﻲ أورﺑــﺎﻧــﺎ-ﺷــﺎﻣـﺒـﻴــﻦ،
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﻤــﺮاﺳــﻼت ﺑـﺸــﺄن ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أﺷــﺮﻓــﺖ ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ م .ﻣــﺎت ﻋﻠﻰ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎت وزﻣﻼؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟـ ــﺬي أﻋـ ـ ــﺪوه ،ﺗـﺼـﺒــﺢ اﻟـﺨــﻼﻳــﺎ
ُ
اﻟﺪﺑﻴﻘﻴﺔ )ﻧﻮع ﺑﺎرز ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ
ً
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻣــﺎغ( أﻛـﺜــﺮ ﻣـﻴــﻼ إﻟــﻰ ﻓــﺮط اﻟﻨﺸﺎط
واﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟـﻤــﺰﻣــﻦ ﻣــﻊ اﻟﺘﻘﺪم
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺨﻼﻳﺎ ُ
ﻓﻲ اﻟﺴﻦُ .
اﻟﺪﺑﻴﻘﻴﺔ
أﺣ ــﺪ اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ ﻟـﺘــﺪﻫــﻮر اﻟــﺬاﻛــﺮة
واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ.
ﻛﺸﻔﺖ أﺑﺤﺎث ﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪواﺋﻲ
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﺰﺑﺪي ،وﻫﻮ ﺣﻤﺾ دﻫﻨﻲ
َ
ﻗﺼﻴﺮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ُﻳﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻟﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ
ّ
ﺗﺨﻤﺮ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻷﻟﻴﺎف ﻓﻲ اﻷﻣـﻌــﺎء ،ﻗﺪ
ّ
ّ
ﻳـﺤــﺴــﻦ اﻟ ــﺬاﻛ ــﺮة وﻳ ـﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻟ ـﺘ ـﻬــﺎب ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺌﺮان.
ﻟﻜﻦ اﻵﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺤــﺪدة وراء ذﻟــﻚ ﻇﻠﺖ

ُ
ﻏﺎﻣﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ اﻷﺑﺤﺎث
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ زﻳ ــﺎدة اﻻﺳـﺘـﻬــﻼك
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ذاﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺪواء.
ً
ﻟــﺬﻟــﻚ أﻃـﻌـﻤــﺖ ﻣ ــﺎت وزﻣ ــﻼؤﻫ ــﺎ ﻓـﺌــﺮاﻧــﺎ
ﺷﺎﺑﺔ وﻣﺴﻨﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاﺋﻴﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف ﺑﺨﻼف اﻵﺧــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻔﺘﻘﺮ
إﻟﻴﻬﺎ .ﺛﻢ ﻗﺎس اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﺰﺑﺪي ﻓﻲ دم ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺮان وﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻮاد ﺗﻌﺰز اﻻﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ أﻣﻌﺎﺋﻬﺎ.

ّ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻬﺎب

ﻳـﻠـﺨــﺺ اﻟ ـﺒ ــﺮوﻓ ـﺴ ــﻮر ﺟــﻮﻧ ـﺴــﻮن ﻫــﺬه
اﻻﻛـﺘـﺸــﺎف ﺑـﻘــﻮﻟــﻪ» :رﻓ ــﻊ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻐــﺬاﺋــﻲ
اﻟﻐﻨﻲ ﺑــﺎﻷﻟـﻴــﺎف ﻣـﻌــﺪل اﻟﺤﻤﺾ اﻟــﺰﺑــﺪي
وﻏ ـﻴــﺮه )ﻣ ــﻦ اﻷﺣ ـﻤــﺎض اﻟــﺪﻫـﻨـﻴــﺔ ﻗﺼﻴﺮة
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ( ﻓﻲ دم اﻟﻔﺌﺮان اﻟﻤﺴﻨﺔ واﻟﺸﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.
ً
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﺤﺎ» :ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺌﺮان اﻟﻤﺴﻨﺔ
وﺣـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﻋ ــﺎﻧ ــﺖ اﻻﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎب اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﻮي ﻣــﻊ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻗﻠﻴﻞ اﻷﻟﻴﺎف .وﻣﻦ اﻟﻤﺜﻴﺮ
ﻟــﻼﻫـﺘـﻤــﺎم أﻻ ﺗﺨﺘﺒﺮ اﻟـﻔـﺌــﺮان اﻟـﺸــﺎﺑــﺔ رد
اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ذاﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻋـ ـﻴـ ـﻨ ــﻪُ .ﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺮز ﻫ ـ ـ ــﺬا ﺑـ ـﻜ ــﻞ وﺿ ـ ـ ــﻮح ﻣ ــﺪى
ﻫﺸﺎﺷﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﻦ«.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚّ ،
ﺣﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ـﻐــﺬاﺋــﻲ اﻟـﻐـﻨــﻲ ﺑــﺎﻷﻟ ـﻴــﺎف ﻣ ــﻦ اﻻﻟـﺘـﻬــﺎب
اﻟـﻤـﻌــﻮي ﻓــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺌــﺮان اﻟـﻤـﺴـﻨــﺔ إﻟ ــﻰ درﺟــﺔ
ﺻـﻌــﺐ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑـﻴــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﺌــﺮان
واﻟﻔﺌﺮان اﻟﺸﺎﺑﺔ.
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮﻧﺴﻮن» :ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ً
اﻷﻟ ـﻴــﺎف اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﺣـﻘــﺎ اﻟـﺘــﻼﻋــﺐ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﻟـﺘـﻬــﺎﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻣ ـﻌ ــﺎء« .وﻟ ـﻜــﻦ ﻣ ــﺎذا ﻋﻦ
اﻟﺪﻣﺎغ؟
ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات

اﻻﻟـﺘـﻬــﺎب اﻟ ــﺬي أﺟ ــﺮاه اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف ّ
ﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻬﺎب
ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻳﺎ ُ
اﻟﺪﺑﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ .وﻳﻌﺘﻘﺪ
اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻫــﺬا ﻳﺤﺪث ﺑﻜﺒﺢ إﻧﺘﺎج ﻣﺎدة
ُ
ﺗ ـﻌ ــﺰز اﻻﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎب ﺗ ــﺪﻋ ــﻰ إﻧﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ،-1β
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن دراﺳﺎت ﻋﺪة رﺑﻄﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
ﺑﻤﺮض أﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ.

ّ
ﺗﺒﺪل اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت

ّ
ﻳـﻌــﻠــﻖ ﺟـﻴــﻒ وودز ،ﺑــﺎﺣــﺚ ﺷ ــﺎرك ﻓﻲ

وﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ وﺑﺮوﻓﺴﻮر ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
إﻳﻠﻴﻨﻮي ﻓﻲ أورﺑﺎﻧﺎ-ﺷﺎﻣﺒﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت.
ً
ً
ﻳﺬﻛﺮ» :ﻧﻌﻠﻢ أن ﻟﻠﻐﺬاء ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻌﺎء
وأن اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻷﻟـﻴــﺎف
ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت اﻟﺠﻴﺪة،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ أن ﻟــﻸﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﻐـﻨـﻴــﺔ
ً
ً
ﺑــﺎﻟــﺪﻫــﻮن واﻟـﺒــﺮوﺗـﻴــﻦ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت وﻋﻤﻠﻬﺎ«.

ً
ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر وودز ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
ّ
ﺗ ـﺒـ ّـﺪل ﻣـﻴـﻜــﺮوﺑــﺎت اﻷﻣ ـﻌــﺎء ﻳـﺸــﻜــﻞ »إﺣ ــﺪى
اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮض«.
ﻳــﺆﻛــﺪ اﻟ ـﺒــﺮوﻓ ـﺴــﻮر ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن أن ﻫــﺬه
ً
اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﻴﺮا:
»ﻣ ـ ــﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺟ ــﺢ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎول اﻟ ـﻨ ــﺎس
ً
ً
ﺻﻮدﻳﻮم اﻟﺤﻤﺾ اﻟﺰﺑﺪي ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﻈﺮا
إﻟﻰ راﺋﺤﺘﻪ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻟﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ
ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻟﺬواﺑﺔ«.

ﻳﺨﺘﻢ» :ﻃﻌﺎﻣﻚ ﻣﻬﻢ .ﻧﺪرك أن اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
ً
ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻣـﻘــﺪارا ﻣــﻦ اﻷﻟـﻴــﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
أﻗ ــﻞ ﺑـﻨـﺤــﻮ  % 40ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﺻــﻰ ﺑ ــﻪ .ﻟﻜﻦ
ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ
رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻚ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
ً
ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎغ وﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﻬﺎب ﻋﻤﻮﻣﺎ«.

اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺧﻄﺮ اﻟﺴﺮﻃﺎن
ُﻳﻌﺘﺒﺮ َﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم أﻃﻌﻤﺔ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض
اﻟﺴﺮﻃﺎن .ﻟﺬﻟﻚ ﱢ
ﻳﺸﺪد ﻣﻌﺪو اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة أن ّ
اﻟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ً
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻔﺔ
ﺗﻔﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ ً
اﻷﻃﻌﻤﺔ ﺗﺤﺪد ﺟﻠﻴﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ً
ً
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم FSAm-
ً
 ،NPSوﺣﺬت ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺣﺬوﻫﻤﺎ أﺧﻴﺮا .إﻻ أن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ً
ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻄﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
ارﺗﻔﺎع ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك أﻃﻌﻤﺔ
ً
ً
ﻟﻬﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ّ
ﺗﻘﺪم اﻟﻴﻮم دﻟﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ
ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﺷﻤﻞ
ُ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻐــﺬاﺋــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺪرج
ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﻔﺔ.
أﺟــﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻴﻼﻧﻲ دﻳﺸﺎﺳﻮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪ
أﺑ ـﺤــﺎث ﻋ ــﺪة .وﻧ ـﺸ ــﺮوا ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﺑﺤﺜﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺔ
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أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻃﻮرت
وﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻣ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻄ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ا ﻟـﻐــﺬا ﺋــﻲ
 FSAm-NPSﻛ ـﻄــﺮ ﻳ ـﻘــﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻳﺮى
اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن ﺑــﻮﺿــﻮح اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻷي ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬاﺋﻲ.
ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻴﺎرات ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﺪروﺳﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ُ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ.

ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻮﻫﺎ ﻣﻦ 471495
ً
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﻐﺬاء«.
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ  15.3ﺳﻨﺔ ،و ﻗـ ّـﺪ م
ً
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺎداﺗﻬﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ أﺧــﺮى ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻃﺎن.
ُ ّ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،ﺷﺨﺼﺖ إﺻﺎﺑﺔ 49794
ﺑــﺎﻟـﺴــﺮﻃــﺎن ،ﻋــﺎﻧــﻰ  12063ﻣﻨﻬﻢ ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟـﺜــﺪي،
 6745ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎت ،و 5806ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن
واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ.
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إ ﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،اﺣﺘﺴﺐ
اﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء اﻟ ــﺮواﺑ ــﻂ ﺑـﻴــﻦ اﻷﻃ ـﻌ ـﻤــﺔ ذات اﻟـﻨــﻮﻋـﻴــﺎت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﻴﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن.
ﺗﺬﻛﺮ دﻳﺸﺎﺳﻮ وزﻣﻼؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ أن
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ }اﺳﺘﻬﻠﻜﻮا ﻋﻤﻮﻣﺎ أﻃﻌﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن«.
ارﺗﺒﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻃﻌﻤﺔ ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ً
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻈــﺎم ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺑ ــﺎرﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺧﻄﺮ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ وﺳﺮﻃﺎن
اﻟ ـﺠــﺰء اﻟـﻌـﻠــﻮي ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ-اﻟﻬﻀﻤﻲ
ً
واﻟﻤﻌﺪة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﺎرﺗﺒﻂ ﺗﻨﺎول أﻃﻌﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ ﻏــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﺧـﻄــﺮ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ
ً
ﺑـﺴــﺮﻃــﺎن اﻟـﻜـﺒــﺪ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟ ـﺜــﺪي ﺑﻌﺪ
ﺳﻦ اﻟﻴﺄس.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ
واﻗﻊ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻠﻠﺘﻬﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ً
ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪي اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻮﺿﺤﻮن أﻳﻀﺎ أن أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺮﻳﻖ وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
ّ
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻌﺪو ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ» :ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه ،ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ،أول دراﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ FSAm-
] NPSاﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ[ وﺑﻴﻦ ﻣﺮض ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أوروﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
ﺗـﻌـﺘـﻘــﺪ دﻳ ـﺸ ــﺎﺳ ــﻮ وﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻬــﺎ أن اﻛـﺘـﺸــﺎﻓــﺎﺗـﻬــﻢ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻫ ــﺬه ﻗــﻮﻳــﺔ ﻛـﻔــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠــﺪﻋــﻮة إﻟ ــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻓﻀﻞ ﺑﺸﺄن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان.
ﻳﺨﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن» :ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪراﺳﺔ أﻫﻤﻴﺔ FSAm-
 NPSﻛﻨﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻏﺬاﺋﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ً
ﻣﻦ اﻟﻐﻼف ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

ﺗﻨﺎول أﻃﻌﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺬﻳﺔ ﻟﺪى
اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺮﻓﻊ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺴﺮﻃﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﺪ واﻟﺜﺪي
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :ت ـقـ ّـدم أسـلــوبــا جــديــدا فــي عملك
وتبرع في مجالك.
ً
عــاط ـف ـيــا :قـصــة رومـنـسـيــة ت ـت ـطـ ّـور معك
ً
وتصبح غراما.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ـتـ ـض ــاع ــف ال ـم ـن ــاس ـب ــات
والدعوات الثقافية.
رقم الحظ.17 :

2

3

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

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
وتكرس
مهنيا :تعتني بقضية تجارية
ً
لها وقتا إلنجاحها.
ً
عاطفيا :تبحث عن الحب فيما هو في
أمكنةٍ بعيدة عنك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ال تعط جوابا سريعا قبل أن
يكمل ّ
محدثك سؤاله.
رقم الحظ.10 :
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هـ ا
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ي م
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10

كلمات متقاطعة
 -9أرفض (م) – وشاية.
 -10إكمال (م) – أنتمى.
برادا

كلمة السر

 -6حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوان قـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي –
كيميائي فرنسي.
 -7أداة نفي – حب – يسهد.
 -8معتدلة (م) – للتعريف.

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
مهنيا :يحتاج العمل الـجـ ّ
ـاد إلــى مهارة

لتكون النتيجة جيدة.
ّ
ً
عاطفيا :بالحوار واالحترام تحل مشاكلك
العالقة مع الشريك.
ً
اجتماعيا :خذ عطلة لترتاح من الضغوط
التي تعانيها.
رقم الحظ.19 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :فترة مناسبة لترويج بضاعتك في
أسواق جديدة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ــأث ــر ب ــإع ـج ــاب ش ـخ ــص مــن
الجنس اآلخر.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ي ـس ـت ـع ـي ــن بـ ـ ــك اآلخ ـ ـ ـ ــرون
الستشارتك في قضية.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً ّ
ً
ً
مهنيا :توقع ربحا ماليا ألن برجك يشير
إلى ازدهار.
ً
ّ
تتهور في عالقتك مع الحبيب
عاطفيا :ال
كي ال تبعده عنك.
ً
اجتماعيا :ال تبح بأسرارك العائلية ألحد
واعمل خلف الستار.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مـهـنـيــا :تــاقــي تـقــديــرا مــن المجموعة
التي تتعامل معها.
ً
عاطفيا :ال مزاح في الحب وإال ستالحقك
عواقبه طويال.
ً
اجتماعيا :تالحق دراسة جديدة أو تميل
إلى ممارسة هوايةٍ .
رقم الحظ.13 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :ال تتفرد بــالـقــرار وخــفــف من
استبدادك تجاه الزمالء.
ً
عاطفيا :احترام الشريك يجلب السعادة
إلى أرجاء البيت.
ً
اجتماعيا :اإلحسان بالوالدين عبارة
ّ
مقدسة ينبغي أال تنساها.
رقم الحظ.18 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :الـمـثــابــرة فــي عملك هــي نصف
ً
النجاح فال تكن ملوال.
ً
عاطفيا :التعبير عن المشاعر للشريك
ال يكفي من دون أفعال.
ً
اجتماعيا :ال تتعامل مع كل المحيطين
بك بمكيال واحد.
رقم الحظ.15 :

 2ع ث م
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 -3سائل الحياة – تــداول
اآلراء.
 -4تجدها في (التراحم).
 -5يقوم – نضج.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :تكسب تقديرا من المسؤولين على
إنجاز قمت به.
ً
عاطفيا :المعاملة الطيبة للشريك تزيد
من احترامه لك.
ً
ّ
أهمية لنميمة اآلخرين
اجتماعيا :ال تعط
وغيرتهم.
رقم الحظ.6 :

القوس

م ت

 -1حشرات سامة – شجع.
 -2يمدح – حصون.
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عموديا:
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 -1كف – يرشد – بحر.
 ........ ( -2ع ـ ـف ـ ــان) مــن
الخلفاء الــراشــديــن – عاد
(م).
 -3رمــز جـبــري (م) – أقبل
– مهم.
 -4فرائس (م) – داست.
 -5أداة جزم – ظهر.
 -6تــولــى األمـ ــر بـنـفـســه –
عمر.
 -7عنصر كيميائي.
 -8علل – حضر (م) – ثلثا
(ريم).
 -9ق ـنــوط (م) – تــدريـبــات
(م).
 -10تمادى – يعوقه.

2

ً
مهنيا :ال تخش قـيــادة أحــد المشاريع
وتغيير أسلوبك في العمل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ــاف ــظ ع ـلــى أس ــراركـ ـم ــا فمن
المعيب اإلعالن عنها.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـ ـقـ ــدم عـ ـل ــى إنـ ـ ـق ـ ــاذ أح ــد
األشخاص من ورطة.
رقم الحظ.5 :

4

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

1
2
4

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
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رجال
شيكاغو
عطور
صناعة
فخم

لبق
مزاولة
مهنة
معرض
قوم

ثورة
إرادة
ثقة

فلك

sudoku

م ــن  5أحـ ــرف وه ــي اس ــم شــركــة مــوضــه وأزيـ ــاء
إيطالية.
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كلمة السر:
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الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مـهـنـيــا :ت ـعــاون م ــع ال ــزم ــاء اس ـتــدراكــا
لمشكلة مع المسؤولين.
ً
عاطفيا ّ :
ّ
التقر ب منك ألنه
ثمة من يريد
معجب بك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بــاالبـتـســامــة الـحـلــوة تكسب
القلوب وتزرع األمل.
رقم الحظ.14 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
كن صادقا في عملك وال تدع
مهنياّ :
ً
أحدا يتسلح بمأخذ عليك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـت ـفـ ّـهــم وال ـح ـن ــان يـجـعــان
ً
الحبيب خاتما في إصبعك.
ً
اجتماعيا :ال تجعل األيام تمضي من
دون إبهاج عائلتك.
رقم الحظ.2 :

توابل ةديرجلا

•
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social@aljarida●com

سارة وباسل
يحتفالن
بميالدهما

ياسين يحتفل
بميالده الثالث

نشروان هاشم
تتلقى التهاني
تلقت نشروان هاشم الهدايا
والتبريكات بمناسبة
ميالدها السادس عشر،
وتمنى لها الجميع الصحة
والعافية والعمر المديد.

احتفل باسل وسارة حسن بعيد
ميالدهما الثالث والعشرين مع
األهل واألصدقاء.
وتمنى الجميع لهما العمر
المديد والحياة السعيدة.
باسل وسارة حسن
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احتفل ياسين أحمد مصطفى
بعيد ميالده الثالث وسط
أسرته وأصدقائه ،وتميز
االحتفال بمفاجآت عديدة
أسعدت قلب ياسين وأفرحته،
وتمنى له والداه الصحة
والعافية والعمر المديد.
نشروان هاشم

ياسين أحمد مصطفى

مجتمع

مسك وعنبر
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المسرح األرمني أحيا ليلة استثنائية بمركز جابر األحمد
بحضور جمهور كبير من محبي الموسيقى الكالسيكية العالمية

أعضاء أوبرا المسرح األرمني خالل تحية الجمهور

فضة المعيلي

قدم «المسرح األرمني»
مقطوعات عالمية لكبار
الموسيقيين نالت استحسان
الجمهور.

في ليلة موسيقية استثنائية،
أحـيــا " الـمـســرح األرم ـنــي القومي
األكاديمي" لألوبرا والبالية حفلة
فـ ــي ق ــاع ــة الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـع ـلــي
الموسيقية ،في مركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي ،بقيادة المايسترو
قـنـسـطـنـطـيــن أوربـ ـيـ ـلـ ـي ــان .وق ــدم
الـمـســرح مـقـطــوعــات الكالسيكية
من الطراز الرفيع أشجت الجمهور
بـ ـمـ ـقـ ـط ــوع ــات م ــوس ـي ـق ـي ــة ل ـك ـب ــار
الموسيقيين .وامتد الحفل ،الذي
ب ــدأ فــي الـثــامـنــة والـنـصــف مـســاء،
ً
ساعتين تقريبا تخللهما فاصل
قصير.
وبـ ـ ـ ــدأ الـ ـحـ ـف ــل ب ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
المعزوفات الشهيرة ،التي جمعت
ن ـغ ـمــات ـهــا م ــن م ـخ ـت ـلــف بـســاتـيــن

«اليف ستايل» جديد البلوشي
عبر شاشة تلفزيون الكويت

ال ـكــاس ـي ـك ـيــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة حـيــث
عــزف المسرح " آيــن كالين ناخت
م ـي ــوزي ــك" لـفــولـفـغــانــغ أم ــادي ــوس
موتسارت ،و
"كــون ـش ـيــرتــو ال ـك ـمــان ف ــي سلم
مي الصغير" لفيلكس مندلسون،
وك ـ ــان عـ ــزف م ـن ـفــرد ع ـلــى ال ـك ـمــان
لكارين شاغالديان ،الذي استعرض
مهارته وتناغم أدائه.
وبعد االستراحة كان الجمهور
ع ـلــى م ــوع ــد م ــع اف ـت ـتــاح ـيــة أوب ــرا
"ح ـ ـ ـ ــاق إشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة" ل ـج ــواك ـي ـن ــو
روس ـي ـن ــي ،وال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنــه
بـعــد مـ ــرور قــرنـيــن عـلــى تــألـيـفـهــا،
تعد مــن أهــم ال ـعــروض األوبــرالـيــة
فــي الـعــالــم ،وق ــد عــرضــت فــي أكثر
الـمـســارح الـعــالـمـيــة ش ـهــرة .ثــم تم

عزف فالس باليه "بحيرة البجع"،
ورقصة بولندية من أوبرا "يوجين
أونيغين" ،وافتتاحية "البحيرة" من
بــالـيــه" بحيرة الـبـجــع" ،والمقدمة
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة وال ـم ـن ـظــر األول من
ب ــال ـي ــه" ب ـح ـيــرة ال ـب ـج ــع" ،ورق ـصــة
عربية من باليه " كسارة البندق"،
وكانت تلك المعزوفات من تأليف
بيتر إيليتش تشايكوفسكي ،نالت
إعجاب الحضور.
والـمـعــروف أن "بـحـيــرة البجع"
إح ـ ـ ـ ــدى روائ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـش ــاي ـك ــوف ـس ـك ــي
الموسيقية ،التي ألفها عام 1887
والتي تضاف إلى تراثه الموسيقي
العالمي في الجمال النائم ،كسارة
البندق ،واألميرة النائمة.
وواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح فـ ـق ــرات ــه

الفنية الجميلة ،التي تنوعت في
أســال ـي ـب ـهــا ،واس ـت ـم ــر بـبــرنــامـجــه
الحافل فقدم رومانس من متتالية
"ح ـف ــل ت ـن ـك ــري" ،ومــوس ـي ـقــى ليلة
هادئة (نوكتورن) من متتالية "حفل
تنكري" ،وفالس من متتالية "حفل
تنكري" آلرام خاتشادوريان.

قائد األوركسترا
ولـ ــد قـنـسـطـنـطـيــن أورب ـي ـل ـي ــان
ف ــي سـ ــان فــران ـس ـي ـس ـكــو لــوالــديــن
مـهــاجــريــن مــن روس ـيــا وأرمـيـنـيــا.
فـ ــي سـ ــن الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة شـ ــارك
أوربـيـلـيــان بــالـعــزف عـلــى البيانو
مــع أورك ـس ـتــرا س ــان فرانسيسكو
ال ـس ـي ـم ـف ــون ــي ،واعـ ـتـ ـب ــر ح ـي ـن ــذاك

الـ ـع ــازف ال ـنــاب ـغــة وب ـع ــد تـخــرجــه
في كونسيرفاتوار جويليارد في
ن ـيــويــورك ،ب ــدأ مـسـيــرتــه المهنية
ً
ً
ع ــازف ــا ب ــارع ــا لـلـبـيــانــو إذ ش ــارك
م ــع أك ـب ــر الـ ـف ــرق األورك ـس ـت ــرال ـي ــة
السيمفونية فــي كــل مــن الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـحــدة
وأوروبا وروسيا .في يونيو 2016
ً
ً
ً
عين أوربيليان مديرا عاما ومديرا
ً
ف ـن ـيــا ل ـل ـم ـســرح األرمـ ـن ــي الـقــومــي
اآلكــادي ـمــي لــأوبــرا والـبــالـيــه (دار
أوبرا يريفان) ،وفي عام  2017رشح
أوربـيـلـيــان للمرة الثانية لجائزة
غــرامــي الموسيقية ،عــن تسجيله
ل ـف ـي ـلــم " ،"Russia Cast Adrift
الــذي يظهر فيه مغني الباريتون
الــراحــل ديميتري رووستوفسكي

وأوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا سـ ـ ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــرغ
السيمفوني.
م ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـع ـت ـب ــر
ص ـ ــول ـ ـي ـ ـس ـ ــت الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان كـ ـ ــاريـ ـ ــن
ً
شـ ــاغـ ــالـ ــديـ ــان واحـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن أب ـ ــرع
الموسيقيين وأمهر عازفي الكمان
فــي روسـيــا وأرمـيـنـيــا ،وهــو حائز
ج ــائ ــزة مـســابـقــة بــابـلــو ســاراســت
الدولية المعروفة.
درس شـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي
كونسيرفاتوار موسكو وتخرج في
المدرسة العليا للكونسيرفاتوار.
كما التحق بفصول تخصصية مع
عــدد مــن أشـهــر عــازفــي الكمان في
العالم منهم فالديمير سبيفاكوف،
غ ــريـ ـغ ــوري زي ـس ـل ـيــن وإي ـف ـغ ـنــايــا
شوغيفا.

أحمد الحليل« :واقع خرافي» تمثل «العربي»
في مهرجان المسرح المحلي

خبريات
دي نيرو يدعو أميركا وكوبا
إلى «بناء جسور»

دعا النجم األميركي
روبرت دي نيرو الواليات
املتحدة وكوبا إلى "بناء
جسور ال جدران" على
ما ذكرت وسائل إعالم
كوبية رسمية ،غداة لقاء
املمثل الشهير مع الرئيس
الكوبي ميغيل دياز كانيل
في نيويورك.
وشارك روبرت دي نيرو
في اجتماع بني فنانني
كوبيني وأميركيني
بحضور الرئيس الكوبي،
الذي أتى إلى نيويورك
للمشاركة في أعمال
الجمعية العامة لألمم
املتحدة.
وقال املمثل الحائز
جائزتي أوسكار واملنتقد
الكبير للرئيس األميركي
دونالد ترامب "الجيران
يتحادثون ويتشاركون
أمورًا وال يبنون الجدران".
وأضاف دي نيرو البالغ
 75عامًا" ،من املؤسف
أن تتدخل السياسة بني
البلدين ألن السياسة
مد وجزر بينما الثقافة
تبقى".
(أ ف ب)

عرض الجزء الثالث من
« »Daredevilفي  19أكتوبر

َّثمن دعوته للمشاركة في الملتقى الدولي األول للمسرح الجامعي بمصر

●

أماني البلوشي

●

محمد جمعة

تستعد المذيعة أماني البلوشي لخوض تجربة جديدة
عبر شاشة تلفزيون الكويت من خالل برنامج "اليف ستايل"
ً
ال ــذي يـعــرض قــري ـبــا ،ويـهـتــم الـبــرنــامــج ال ــذي يــوثــق إلطــالــة
مختلفة للبلوشي باألزياء وأحدث صيحات الموضة العالمية
و"البرنامج" من إعداد ريم التيتون ومن إخراج هاشم نوشاد
ومساعد مخرج سناء عبدالرضا وتشارك في تقدميه غنيمة
دشتي.
وتواصل أماني تقديم برنامج "صباح الخير يا كويت" عبر
ً
شاشة تلفزيون الكويت ،ا لــذي يعرض يوميا من الساعة 8
ً
صباحا  ،بقيادة المخرج جابر الحربي ويتضمن البرنامج
مجموعة مميزة من الفقرات وتشارك في تقديمه نخبة من
المذيعين منهم عبدالرضا بن سالم وهاشم أسد وآخرون.

محمد جمعة

يـحـضــر ال ـف ـنــان وال ـم ـخــرج أح ـمــد الـحـلـيــل ف ــي الـعــاصـمــة
المصرية (القاهرة) ،بدعوة من الملتقى الدولي األول للمسرح
الجامعي "دورة الفنان يحيى الفخراني" ،الذي يقام من اليوم
إلــى  7الـجــاري ،حيث يـشــارك الحليل فــي الـنــدوات البحثية
المقامة ضمن أنشطة الملتقى .وفي هذا الصددَّ ،
ثمن الحليل،
في تصريح لـ"الجريدة" ،دعوته إلى هذا الحدث الذي تشهده
مصر للمرة األول ــى ،متوجها بالشكر للقائمين على إدارة
الملتقى على هذه المبادرة ،الفتا إلى أن الندوات البحثية
تأتي بعنوان "المسرح الجامعي – الواقع وآفاق المستقبل"،
متمنيا أن تساهم ورقته البحثية في إثراء الملتقى.
من جهة أخــرى ،أشاد الحليل بحصول تلفزيون الكويت
على الجائزة األولــى الذهبية في المهرجان العربي التحاد
اإلذاعة والتلفزيون في تونس ،الدورة الـ ،19في فئة البرامج
الوثائقية عن القضية الفلسطينية ،من خالل فيلم "خيوط
الذهب" ،حول قصة المناضلة عهد التميمي ،والــذي شارك
فيه الحليل بالتمثيل ،وتولى مهمة إخراجه.
وقال الحليل إن "هذه الجائزة تمثل نجاحا جديدا يضاف
إلــى سجل الكويت العامر بــإنـجــازات أبنائها المخلصين.
أشكر فريق العمل ا لــذ يــن شرفت بالعمل معهم ،فقد كانوا
أبطاال وعلى قــدر المسؤولية ،بــدء ا من رئيس فريق العمل
طالل الهيفي ،والمؤلف عدنان فرزات ،واإلعالمية هايدي أبل،
التي تولت مهمة التعليق الصوتي ،إلى جانب جميع الجنود
المجهولين الذين وقفوا خلف الكاميرات وحملوا على عاتقهم
مسؤولية نجاح هذا العمل".
وعلى صعيد المسرح ،كانت ألحمد مشاركة مميزة خالل
أبريل الماضي ،كعضو لجنة تحكيم في المهرجان العربي
لمسرح الطفل بدورته السادسة ،وقال عن هذه التجربة" :أشكر
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب على ثقتهم الكبيرة،
السيما أن هذا المهرجان من أهم دعائم الحركة المسرحية
في الكويت والوطن العربي ،لما له من وزن ،وما يزخر به من

الحليل محتفال بالجائزة مع طالل الهيفي
فعاليات على مستوى الحدث ،ما يساهم في االرتقاء بمسرح
الطفل" .وحول مغادرته برنامج "حياتنا" ،والذي كان ُيبث كل
يوم جمعة ،عبر أثير البرنامج الثاني العام ،مشاركا هايدي
أبل في التقديم واإلعداد ،من إخراج مشاري العنزي ،أوضح
َّ
الحليل أن "البرنامج شكل لي تجربة مميزة ،لكن اعتذرت عن
استكماله النشغالي ،وضغوط العمل".
وتابع" :أشكر هايدي على هذه التجربة الممتعة ،وأيضا
المخرج مشاري مناور ،والشكر موصول للوكيل المساعد
لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد المبارك ،الذي يقوم بعمل مميز
ليحافظ على المكانة الـتــي وصـلــت لها اإلذاع ــة الكويتية،

بفضل جهوده وجميع القائمين عليها" .وعن جديده خالل
الفترة المقبلة ،كشف" :بدأت بروفات مسرحية واقع خرافي،
للمشاركة في مهرجان الكويت المسرحي التاسع عشر مع
فرقة المسرح العربي ،التي اعتبرها بيتي الفني األول".
وذكر أن "المسرحية من إخراج د .موسى ارتي ،وتمثيل:
أحمد الحليل وسليمان المرزوق وخالد الثويني وآية ،ونأمل
أن يكون العمل مميزا ومختلفا ،وحاليا أجهز ألوبريت وطني
سيكون مختلفا في الفكرة وأسلوب العرض ،من إخراجي،
وسنعلن المشاركين فيه قريبا ،وكذلك الشاعر الــذي تولى
مهمة كتابته".

ِّ
«ملتقى البرلس الدولي» يحول منازل قرية مصرية إلى لوحة فنية

ً
دورته الخامسة تنطلق اليوم بمشاركة  42فنانا من  18دولة
•

َّ
القاهرة – أحمد الجمال

تـتــأهــب قــريــة الـبــرلــس التابعة
لمحافظة كفر الشيخ (أقصى شمال
دلتا مصر) الستعادة حالة فنية
ارت ـب ـطــت بـهــا مـنــذ أرب ــع س ـنــوات،
حين تنطلق الــدورة الخامسة من
مـلـتـقــى ال ـبــرلــس ال ــدول ــي ،ال ـي ــوم،
ً
ً
بمشاركة  42فـنــا نــا تشكيليا من
 18دولــة ،مهمتهم تحويل القرية
الفقيرة إلى لوحة تشكيلية نابضة
باأللوان ،إلى جانب دهان مراكب
ال ـص ـيــد وه ــي الـمـهـنــة الــرئـيـسـيــة
لسكان القرية بألوان مبهجة.
ُيقام الملتقى ذو الطابع الفني
ً
الـثـقــافــي دوري ـ ــا ل ـمــدة أسـبــوعـيــن
مـنــذ ع ــام  2014بــرعــايــة مؤسسة
الفنان عـبــدالــوهــاب عبدالمحسن
لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ،وه ـ ــو ف ـ ـنـ ــان تـشـكـيـلــي
م ـع ــروف م ــن أب ـن ــاء مـحــافـظــة كفر
ال ـش ـي ــخ ،دأب ع ـل ــى رس ـ ــم مــامــح
الـعــديــد مــن عــواصــم الـعــالــم ،التي
زارهــا خالل مسيرته ،وقدمها في
ً
ً
معارض كبرى القــت إقباال كبيرا

ً
واس ـت ـح ـســانــا م ــن ج ــان ــب ال ـن ـقــاد
التشكيليين.
وي ـس ـت ـهــدف عـبــدالـمـحـســن من
وراء ه ــذا الـمـلـتـقــى إثـ ــراء وج ــدان
أطـ ـف ــال ال ـق ــري ــة ال ـم ـص ــري ــة ول ـفــت
أنـ ـظ ــاره ــم إل ـ ــى أه ـم ـي ــة الـ ـف ــن فــي
صـيــاغــة وتـشـكـيــل ال ــوج ــدان ،إلــى
ج ــان ــب تـجـمـيــل ح ــوائ ــط ال ـم ـنــازل
الـعـتـيـقــة ف ــي قــريــة ال ـبــرلــس الـتــي
ي ـم ـتــد ت ــاري ـخ ـه ــا إل ـ ــى ال ـح ـض ــارة
ال ـم ـص ــري ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،إذ ي ـش ــارك
فـ ـن ــان ــون مـ ــن دول ع ـ ــدة فـ ــي ه ــذا
المعرض المفتوح ،وينقل كل منهم
ثقافته ورؤيته ليعبر عما بداخله
من رؤى ومشاهدات واستلهامات
من وحي البرلس.
وي ــؤم ــن عـبــدالـمـحـســن أن الـفــن
أفـضــل س ــاح لـمـحــاربــة الـتـطــرف،
وأنــه كلما انغمس أهالي قرية أو
مدينة ما في األنشطة الفنية ،فإن
هذا سيقتل أي تطرف من أي نوع
يرغب فــي الحياة بينهم .ويقول:
"هدف الملتقى األساسي أن يزيح
أي أفكار غريبة على مجتمعاتنا

ً
لتحل ب ــدال منها أفـكــار التسامح
وقبول اآلخر واإليجابية".
وخــال ال ــدورة الجديدة سيتم
استقبال طالب من كليات الفنون
ال ـج ـم ـي ـل ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـم ــدن
الـ ـمـ ـص ــري ــة مـ ـنـ ـه ــا اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــورة ،لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
الـفـعــالـيــات ،كـمــا ي ـشــارك ع ــدد من
ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـم ـص ــري ـي ــن الـ ـكـ ـب ــار،
أب ــرزه ــم :ص ــاح الـمـلـيـجــي ،ع ــادل
السيوى ،ومحمد عبلة.
وتقوم فكرة الملتقى على تفاعل
ال ـف ـنــان ـيــن م ــع س ـك ــان ال ـق ــري ــة فــي
فعل الــرســم ،كـنــوع مــن المشاركة
المجتمعية ،و يـصــا حــب الملتقى
ح ـم ـلــة ن ـظــافــة وت ــوع ـي ــة لــأهــالــي
ب ــأه ـم ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
ون ـظ ــاف ـت ـه ــا ،وفـ ــي ك ــل دورة يـتــم
الرسم على عدد جديد من المنازل،
وهـ ــو ال ـح ـلــم ال ـ ــذي ب ــدأت ــه الـفـنــان
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ع ـبــدال ـم ـح ـســن ب ــأن
تتنقل هذه العدوى اإليجابية إلى
كل مدن وقرى مصر ،للقضاء على
القبح ونشر الفنون في كل مكان.

عبدالوهاب عبدالمحسن أمام أحد منازل «البرلس»

طرحت شبكة نيتفلكس
التريلر األول للجزء الثالث
من مسلسل ،DAREDEVIL
املقرر بدء عرضه على
الشبكة في  19الجاري.
ويدور املسلسل حول
الطفل مات موردوك ،الذي
فقد بصره بسبب تسرب
كيميائي في حادث
غريب ،وبدال من تقييده،
أعطاه حواس خارقة
مكنته من رؤية العالم
بطريقة فريدة وقوية،
ليستخدم هذه القوى في
تحقيق العدالة ،ليس فقط
كمحام في مكتب محاماة
خاص به ،لكن أيضا
كحارس ليل خارق ،من
خالل مطاردة املجرمني
في الشوارع.
ُيذكر أن املسلسل بطولة
تشارلي كوكس ،وديبورا
آن ول ،وإلدن هنسون،
وفنسنت دأونوفريو،
وتأليف درو جودارد.

كاثرين ماكفي تبدأ جولتها
الغنائية نوفمبر المقبل

كشفت املغنية العاملية
كاثرين ماكفي عن مواعيد
حفالت جولتها الغنائية
""FALL IN LOVE TOUR
املقرر إقامتها خالل
فصل الخريف ،وقالت
النجمة البالغة من العمر
 34عامًا إن جولتها
الغنائية ستكون 10
أيام في مختلف أنحاء
الواليات املتحدة ،إذ من
املقرر أن تبدأها في 3
نوفمبر وتختتمها في 17
ذلك الشهر ،على أن تقام
الحفالت فى ويسكونسن
وواشنطن وبوسطن
وكاليفورنيا وغيرهم.
وبدأت كاثرين ماكفي
مسيرتها الفنية في
 2005واستطاعت أن
تخطف األنظار نحوها،
إذ قدمت عددًا كبيرًا من
األعمال الفنية الناجحة،
ومن أشهر أغانيها التي
القت نجاحًا كبيرًا "MY
 "DESTINYو"ONLY
 "ONEو""NOT UR GIRL
و"STRANGER THAN
 "FICTIONوغيرها.

ةديرجلا
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دوليات
انتخابات كردستان تقود «رئاسية» العراق إلى المجهول
● إقبال ضعيف بعد عام من االستفتاء ● البارزاني يتمسك بمرشح توافقي وصالح يرفض االنسحاب
عمقت االنتخابات التي شهدها
إقليم كرستان العراق ،أمس،
الخالف بين أكبر حزبين
كرديين ،األمر الذي زاد
التعقيدات التي تحيط باختيار
رئيس جديد للعراق هو حسب
العرف من حصة المكون
الكردي.

بـ ـ ـع ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ــن مـ ـح ــاولـ ـتـ ـه ــم
االسـ ـتـ ـق ــال ،أدل ـ ــى أكـ ـ ــراد ال ـع ــراق
ب ــأص ــوات ـه ــم ،أم ـ ــس ،ب ــا حـمــاســة
في انتخابات برلمانية يمكن أن
تـخــل ب ـت ــوازن ال ـقــوى الــدق ـيــق في
ً
اإلق ـل ـي ــم ش ـبــه ال ـم ـس ـت ـقــل .ون ـظ ــرا
إل ـ ــى ض ـع ــف أح ـ ـ ــزاب ال ـم ـعــارضــة
مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن يـ ـم ــدد الـ ـح ــزب
الديمقراطي الكردستاني بزعامة
مسعود البارزاني وحزب االتحاد
الوطني الكردستاني ،الذي أسسه
الرئيس الراحل جالل الطالباني،
اقتسامهما للسلطة المستمر منذ
ً
نحو  30عاما.
لكن االنقسامات داخل االتحاد
الوطني تطرح إمكانية أن يحصل
حزب البارزاني على وضع مهيمن
على الساحة السياسية الكردية
س ــواء فــي أرب ـيــل عــاصـمــة اإلقليم
أو فــي العملية الصعبة لتشكيل
حـ ـك ــوم ــة اتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة فـ ـ ــي بـ ـغ ــداد
وان ـت ـخ ــاب رئ ـيــس ه ــو م ــن حصة
األكراد.
وكان االستفتاء المثير للجدل
على االستقالل عام  2017بقيادة
الـ ـب ــارزان ــي وعـ ــد ب ــوض ــع األك ـ ــراد
على مـســار إقــامــة وطــن لـهــم .لكن
رد فـعــل ب ـغ ــداد ال ـســريــع وال ـقــوي
واستخدامها القوة العسكرية بدد
ه ــذه االح ـت ـم ــاالت وق ـلــص الحكم
الذاتي في اإلقليم.
ويـحـظــى ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي
باالحترام كذلك لقيادته االستفتاء
رغم العواقب السلبية التي حلت
عـلــى المنطقة بـعــده فــي حـيــن ما
زال يتعين على االتحاد الوطني
أن ي ـســوي ال ـص ــراع ــات الــداخـلـيــة
التي اندلعت بعد وفاة الطالباني
عام .2017
ويحق لـ  2.99مليون مواطن في
إقليم كردستان اإلدالء بأصواتهم
في عملية االقتراع العام ،وتتولى
 46مـنـظـمــة مـحـلـيــة و 30منظمة
دولية مراقبة عملية االقتراع.
ً
يتنافس  29كيانا وقائمة في
ً
هذه االنتخابات على  111مقعدا

ّ
األمم المتحدة تشكك
بإجراء االنتخابات في ليبيا
ً
ً
رجال كرديا على اإلدالء بصوته في أربيل أمس (رويترز)
موظفة تساعد
فــي بــرلـمــان كــوردسـتــان ،و 30في
المئة من المرشحين نساء ،وهناك
ً
ً
 11مـقـعــدا مـخـصـصــا للمكونات
وال ـ ـطـ ــوائـ ــف ال ــدي ـن ـي ــة فـ ــي إق ـل ـيــم
كردستان.
وأظ ـهــرت األرق ــام فــي منتصف
ال ـ ـن ـ ـهـ ــار م ـ ـشـ ــاركـ ــة ض ـع ـي ـف ــة فــي
االقـ ـت ــراع .وكــانــت أغ ـلــب األح ــزاب
الرئيسية تقول ،إنها ال تتوقع أن
يشارك أكثر من  40في المئة من
الناخبين ،أي أقل من العدد الذي
شارك في االنتخابات االتحادية،
ً
ً
الذي شهد انخفاضا قياسيا.
ً
والحقا أعلن "االتحاد الوطني"
أنه لن يعترف بنتائج انتخابات
اإلقليم.
وجاءت االنتخابات قبل يومين
من موعد «نهائي» حدده البرلمان
الـعــراقــي ورئيسه الجديد محمد

ذلك لم يمنع الفتاة التي ولــدت ألب مسيحي
اعتنق اإلســام وأم شيعية لبنانية ،من قول
األشياء كما هي ،من فندق رفض استقبالها،
وتعنيف من زوج سابق .قبل فارس ،وتحديدا
ف ــي أغـسـطــس ال ـمــاضــي ،لـقـيــت مــديــرتــا أب ــرز
مــركــزي تجميل فــي ب ـغــداد حتفيهما بـفــارق
أس ـبــوع تـمــامــا .األول ــى هــي رفـيــف الـيــاســري،
الملقبة ب ـ "ب ــارب ــي" نسبة إل ــى اس ــم مــركــزهــا،
وال ـثــان ـيــة ه ــي رش ــا ال ـح ـســن ،صــاح ـبــة مــركــز
"فـيــوال" التجميلي .وقـبــل يومين مــن اغتيال
فارس ،تلقت الناشطة في مجال حقوق المرأة
سعاد العلي رصاصات عدة في جسدها وهي

الحلبوسي النتخاب رئيس جديد
للجمهورية .وقبل الجلسة المقررة
ً
غدا ،ال يزال الغموض يلف موقف
القوى السياسية العربية ،وسط
انقسامات بين «االتحاد الوطني»
الذي رشح برهم صالح للمنصب،
ً
معتبرا أنه بموجب العرف المتبع
مـنــذ سـقــوط نـظــام ص ــدام حسين
تؤول رئاسة الجمهورية إليه على
أن يتولى حزب البارزاني منصبي
رئ ـيــس إقـلـيــم كــردس ـتــان ورئـيــس
حكومة اإلقليم.
لكن الـحــزب الديمقراطي اصر
هــذه المرة على أن يكون ترشيح
ً
ال ــرئ ـي ــس ت ــواف ـق ـي ــا ب ـي ــن األك ـ ــراد.
ولذلك رشح فؤاد حسين للرئاسة،
ً
مـطــالـبــا ب ــأن يـجــري تـصــويــت في
ب ــرلـ ـم ــان اإلقـ ـلـ ـي ــم ع ـل ــى ال ـمــرشــح
الكردي للرئاسة لسحبه.

تهم بالصعود الى سيارتها في مدينة البصرة.
وتعتبر هناء إدوار ،رئيسة منظمة "األمــل"
غير الحكومية التي تدافع عن حقوق النساء،
أن ما يجري هو "رسالة تهديد ككل ،للناشطات،
والمجتمع بصورة عامة" ،مضيفة أن "استهداف
شخصيات عامة هو استهداف للنساء ومحاولة
إلجبارهن على التزام منازلهن".
وأجبر هذا الوضع المستجد بعض النساء
على التخفيف من نشاطاتهن.
وناقش مجلس األمن الوطني العراقي ،أمس،
جرائم االغتيال واالختطاف في محافظتي بغداد
والبصرة.

وفي حال لم تتفق األكراد خالل
الساعات المقبلة على رئيس ،فإن
البرلمان قد يذهب إلى التصويت
لــاخ ـت ـيــار ب ـيــن ص ــال ــح وحـسـيــن
باإلضافة إلى مرشحين مستقلين
آخ ــري ــن .كـمــا أن مــن الـمـمـكــن عــدم
توفير نصاب الجلسة باتفاق بين
القوى السياسية إلتاحة مزيد من
الوقت لألكراد على التوافق .وتقول
مـصــادر كــرديــة ،إن األمــر سيكون
ً
مرتبطا بنتائج انتخابات إقليم
كردستان ،ومدى تمكن البارزاني
من حسمها دون إثارة اعتراضات
ك ـب ـيــرة ب ـيــن األح ـ ـ ــزاب الـمـنــافـســة
ً
خصوصا «االتحاد الوطني».
وق ــال الــزعـيــم ال ـكــردي مسعود
ال ـبــارزانــي خ ــال إدالئ ــه بصوته،
إن «الشعب هــو مــن يقيم ثقل كل
ً
طـ ــرف وع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ـع ــاون م ـعــا
لخدمة كردستان» .وأضاف« :أدعو
للمشاركة فــي التصويت بحرية
الختيار ممثلي الشعب فالعملية
االنتخابية دليل على تقدم شعب
كردستان بممارسة حقه بصورة
سلمية».
وبشأن الرسالة التي يوجهها
لألطراف السياسية قال« :رسالتي
ً
هي أننا جميعا أخوة وعلينا أن
ً
نتعاون معا» .وأكد أن «الشعب هو
مــن يقيم ثـقــل كــل ط ــرف لـكــن هــذا
ال ينفي حــا جــة بعضنا للبعض
اآلخر».

نيجيرفان
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،شـ ـ ـ ــدد رئـ ـي ــس
وزراء إقليم كردستان نيجيرفان
ال ـبــارزانــي ،خــال اإلدالء بصوته

على ضرورة أن تتوصل األطراف
الكردية إلى تفاهم مشترك وتتفق
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــرش ـ ــح واح ـ ـ ـ ـ ــد ل ـم ـن ـصــب
الرئاسة العراقية.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال نـيـجـيــرفــان
ال ـ ـبـ ــارزانـ ــي ،إن «م ـن ـص ــب رئ ـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ــرت ـب ــط بـ ــاألكـ ــراد،
واقترحنا على االتـحــاد الوطني
وبقية الكتل الـكــرديــة أن تنتخب
ً
ً
شـ ـخـ ـص ــا واحـ ـ ـ ـ ــدا ب ـح ـي ــث ي ـك ــون
ً
مرشحا لألكراد للمنصب».
وأردف« :من مصلحة كردستان
أن ن ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ت ـف ــاه ــم ب ـشــأن
م ــرش ــح كـ ـ ــردي ل ـم ـن ـصــب رئ ــاس ــة
ج ـم ـهــوريــة ال ـ ـعـ ــراق ،ون ــرغ ــب في
أن تتوصل األط ــراف الكردية إلى
تفاهم مشترك وتتفق على مرشح
واحد لمنصب الرئاسة العراقية».

مسرور البارزاني
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ــار مـ ـجـ ـل ــس
أم ـ ــن إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ،م ـس ــرور
الـ ـب ــارزان ــي أم ــل تـشـكـيــل حـكــومــة
لإلقليم مع األطــراف التي تشاطر
ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ذات الـقـيــم
وال ـم ـبــادئ عـلــى أس ــاس الـتــوافــق،
وتــابــع« :مــن الطبيعي أن يحصد
ً
طــرف مــا أصــواتــا أكثر مــن غيره،
لكن ال يمكن أن يتحول ذلــك إلى
مشكلة وأتمنى أن يلتزم الجميع
بالهدوء».
وش ــدد عـلــى «ض ـ ــرورة اح ـتــرام
رأي أغلبية شعب كــردسـتــان في
اختيار رئيس جمهورية العراق»،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن «م ـ ـ ــن ح ـ ــق أغ ـل ـب ـي ــة
الكتل الكوردية تعيين مرشحها
ل ـل ـم ـن ـصــب ك ـم ــا ي ـح ــق ل ــأط ــراف

الشيعية في الكتلة األكبر تعيين
رئيس الوزراء».
وأدلـ ــى رئ ـيــس قــائـمــة االت ـحــاد
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ،ق ــوب ــاد
الطالباني ،بصوته في االنتخابات
التشريعية ،بمدينة السليمانية
معقل حزبه .ورأى أن «التصويت
حــق وواج ــب وطـنــي بغية السير
بـكــردسـتــان نـحــو الــديـمـقــراطـيــة»،
ً
مضيفا أن «تجربة السنوات العشر
ال ـمــاض ـيــة ك ــان ــت كـفـيـلــة بـتــوعـيــة
الشعب».
وت ــاب ــع« :أع ـت ـق ــد أن ال ـم ـعــادلــة
السياسية في كردستان ستتغير
سـ ـ ــواء ف ــي هـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أو
ً
غيرها» مضيفا« :شعبنا بحاجة
ال ـيــوم إل ــى وح ــدة ال ـصــف واألم ــن
أكثر من أي وقت آخر ،وأتمنى أن
تتمكن األ ط ــراف السياسية على
اخـتــافــاتـهــا مــن مـمــارســة عملها
وخدمة المواطنين».
ولـ ــم ي ـت ـط ــرق ال ـط ــال ـب ــان ــي إل ــى
جـلـســة مـجـلــس الـ ـن ــواب ال ـم ـقــررة
الـ ـي ــوم والـ ـت ــي سـتـشـهــد ف ــي حــال
اك ـت ـمــل نـصــابـهــا ان ـت ـخــاب جــديــد
للجمهورية لكن برهم صالح أكد
ً
أمـ ــس ،أن ــه ل ــن يـنـسـحــب أب ـ ــدا من
الترشح للرئاسة وهو ما يطالب
به الحزب الديمقراطي.
وق ــال «ل ــدي تحفظات واضحة
على االستفتاء الــذي جــرى العام
الـ ـم ــاض ــي فـ ــي كـ ــردس ـ ـتـ ــان  ،ول ــم
ً
أش ـتــرك ف ــي تـنـظـيـمــه» ،م ــؤك ــدا أن
«ال ـم ـل ـت ـق ــى وال ـ ـحـ ــل ل ـ ــأك ـ ــراد فــي
بغداد وليس واشنطن أو أنقرة أو
طهران ،وأنا مؤمن بوحدة العراق
وفق الدستور العراقي».
(أربيل  -وكاالت)

طهران تنفي تهديد المنشآت األميركية بالعراق
● اإلعدام لـ 3بجرائم مالية و«الشورى» يناقش أزمة االقتصاد في جلسة مغلقة
● الصادرات اإليرانية لبغداد تنخفض دون النصف والسعودية تحل محلها
●

طهران  -فرزاد قاسمي

بـعــد إغ ــاق ال ــوالي ــات المتحدة
ق ـن ـص ـل ـي ـت ـهــا ب ـم ــدي ـن ــة الـ ـبـ ـص ــرة،
على خلفية تلقيها تـهــد يــدات من
م ـل ـي ـش ـيــات م ــوال ـي ــة إليـ ـ ـ ــران ،نـفــت
ً
ً
طـ ـه ــران ن ـف ـي ــا ق ــاط ـع ــا وجـ ـ ــود أي
تهديدات للمنشآت األميركية في
العراق ،ومنها القنصلية األميركية
في البصرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية
اإلي ــرانـ ـي ــة بـ ـه ــرام ق ــاس ـم ــي ،أم ــس
األول« :االتهامات األميركية بهذا
الـشــأن هــي بــا أس ــاس ،وهــي جزء
من سياسة المغامرات التي تجري
في العراق».
وأضاف قاسمي أن إيران تدين
الهجمات التي تشن على البعثات
الــدبـلــومــاسـيــة ،خــاصــة أن طـهــران
نفسها كانت ضحية هجمات في
البصرة.
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،ب ـ ــرر وزي ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو
قـ ــرار إغـ ــاق الـقـنـصـلـيــة ،الـجـمـعــة
الماضية ،بوجود تهديدات دائمة
على المنشآت األميركية في العراق
ن ـس ـب ـهــا إل ـ ــى «ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري»
اإليراني ووحدته الخاصة المسماة
«فيلق القدس».
وكان المتظاهرون المعارضون
إليران أضرموا النار في القنصلية

اإليرانية بالبصرة بداية سبتمبر
الماضي.
ومع تزايد التوتر بين الواليات
المتحدة وطهران ،التي تئن جراء
الـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة ،أص ــدرت
محكمة خاصة تأسست في إطار
م ـس ـعــى ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
ل ـم ـحــاربــة م ــا ت ـص ـفــه ب ــ«ال ـج ــرائ ــم
المالية» حكما بإعدام  3أشخاص،
في خطوة تهدف لمواجهة انهيار
س ـع ــر الـ ــريـ ــال اإلي ـ ــران ـ ــي وت ـهــدئــة
االسـتـيــاء الشعبي مــن االنتهازية
والفساد.
وق ــال المتحدث بــاســم السلطة
القضائية ،غــام حسين محسني
اجئي ،إن «المحكمة قضت بإعدام
ث ــاث ــة مـتـهـمـيــن إلدانـ ـتـ ـه ــم بـنـشــر
الفساد في األرض» ،وهــي جريمة
عقوبتها اإلع ــدام بموجب أحكام
الشريعة اإلسالمية المعمول بها
في إيران.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اج ـ ـئ ـ ــي ب ـ ـ ــأن أحـ ـك ــام ــا
بالسجن لـمــا يـصــل إل ــى  20عاما
ص ــدرت بـحــق  32مـتـهـمــا آخــريــن.
ونقل التلفزيون الرسمي عن اجئي
قوله إنه يتعين مصادقة المحكمة
العليا على األحكام حتى تنفذ.
وتــأسـســت «المحكمة الـثــوريــة»
أغـ ـسـ ـط ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ل ـم ـق ــاض ــاة
المشتبه بهم بسرعة ،بعدما دعا
المرشد األعلى علي خامنئي إلى

اإلمارات تنفي استهداف
الحوثيين مطار دبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران املدني
في دولة اإلمارات أن حركة املالحة
الجوية تسير بشكل اعتيادي
وطبيعي ،وأنه ال صحة ملا تم تداوله
في وسائل إعالم جماعة "أنصار
الله" الحوثية بخصوص مطار
دبي الدولي .ونشر املكتب اإلعالمي
لحكومة دبي على صفحته على
"تويتر" صورة الحركة الجوية في
مطار دبي الدولي .وكانت "أنصار
الله" زعمت ،أمس ،استهداف مطار
دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز
(دبي  -رويترز)
"صماد."3-

الجرائم ضد النساء تخيف العراقيات
لقيت  4نساء عراقيات شهيرات حتفهن في
األسابيع القليلة الماضية؛ اثنتان منهن على
األقل اغتيلتا برصاص مسلحين أمام كاميرات
مــراقـبــة ،وكــانــت آخــرهــن عــارضــة األزي ــاء تــاره
فارس ،التي أثار اغتيالها جداال فاق السجاالت
التي كانت تثيرها صورها الجريئة.
وم ــع أكـثــر مــن مليونين ونـصــف المليون
متابع لصفحتها على تطبيق إنستغرام ،كانت
فارس ( 22عاما) من أكثر الوجوه تأثيرا على
وسائل التواصل االجتماعي في العراق.
ه ــذه الـشـهــرة جـعـلــت ف ــارس مـحــط أن ـظــار،
ودفعتها إلى مغادرة مسقط رأسها بغداد .لكن

سلة أخبار

إجراءات قانونية «سريعة وعادلة»
لمواجهة «حرب اقتصادية يشنها
أعداء من الخارج».
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ع ـقــد مجلس
«الشورى» اإليراني اجتماعا مغلقا
لدراسة عدة قضايا أبرزها الوضع
االقتصادي دون مشاركة ممثلين
عن الحكومة.
وق ـ ــدم عـ ــدد م ــن ال ـ ـنـ ــواب ،خــال
االج ـت ـمــاع مـقـتــرحــات لـلـعـبــور من
األزمــة االقتصادية ،التي تمر بها
البالد ،التي تترقب دخول الحزمة
الجديدة من العقوبات األميركية
الخانقة عليها بحلول الــرابــع من
نوفمبر المقبل.
فــي غضون ذلــك ،قــال أمين عام
لجنة التجارة اإليرانية  -العراقية
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،ح ـم ـيــد ح ـس ـي ـنــي ،إن
ص ــادرات إي ــران إلــى الـعــراق تدنت
إلــى أقــل مــن نصف مــا كانت عليه
قبل شهرين.
وأكد حسيني ،وهو عضو غرفة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة اإليــرانـيــة ،أن
سبب الهبوط الكبير في الصادرات
يرجع إلى قرار الحكومة اإليرانية
ب ـف ــرض إع ـ ــادة أم ـ ــوال الـ ـص ــادرات
إلى طهران بالعملة الصعبة ،عبر
القنوات الرسمية ،وهو ما تسبب
ف ــي أزمـ ــة لـلـتـجــار وال ـم ـص ــار بعد
إعالن السلطات العراقية االمتثال
للعقوبات األميركية ووقف التعامل

ال ـت ـج ــاري م ــع ج ــارت ـه ــا ب ــال ــدوالر
األميركي.
وأضاف حسيني أن الصادرات
اإليــرانـيــة إلــى ال ـعــراق وصـلــت إلى
أكـثــر مــن أرب ـعــة م ـل ـيــارات ونصف
المليار دوالر ،خالل األشهر الستة
األولــى من العام اإليراني الحالي،
دون حـ ـ ـس ـ ــاب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات ال ـ ـغـ ــاز
والكهرباء.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أوضـ ـ ــح أح ــد
أع ـض ــاء لـجـنــة ال ـت ـجــارة اإليــران ـيــة
 العراقية ،ل ـ «الـجــريــدة» أن معظمالمصارف العراقية بدأت تتخوف
من التعامل مع التجار اإليرانيين،
وطلبت مــن عــدد كبير مــن التجار
اقفال حساباتهم بغض النظر عن

صرح مبعوث األمم املتحدة إلى
ليبيا غسان سالمة ،أنه من الصعب
االلتزام باملوعد املحدد في الجدول
الزمني الذي أقر في باريس
لالنتخابات في ليبيا في العاشر
من ديسمبر ،بسبب أعمال العنف
والتأخر في العملية االنتخابية.
وقال سالمة" :مازال هناك الكثير
مما يتعني القيام به .قد ال نتمكن
من احترام تاريخ  10ديسمبر".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون جمع بباريس في نهاية
مايو األطراف األساسيني األربعة
في النزاع الليبي الذين تعهدوا
بتنظيم انتخابات عامة في 10
ديسمبر ( .2018طرابلس  -أ ف ب)

اليونان :مقتل الجئ
سوري بشجار مع أفغان

قتل الجئ سوري في الحادية
والثالثني من العمر خالل شجار
وقع بني الجئني سوريني وآخرين
أفغان في مخيم لالجئني في
مدينة ماالكاسا على بعد نحو
 50كيلومترا شمال أثينا ،كما
جرح ثمانية أشخاص ونقلوا إلى
املستشفيات .وحسب املعلومات
األولية فإن شجارا نشب بني الجئ
سوري وآخر أفغاني ،سرعان ما
توسع لتشارك فيه مجموعات من
الالجئني السوريني واألفغان.
وكان مخيم ماالكاسا أقيم اثر
التدفق الكبير لالجئني خالل عامني
 2015و ،2016وبعد إقفال الحدود
األوروبية ،ما أبقى نحو  70الف
الجئ في اليونان( .أثينا  -أ ف ب)

إريتريا تدعو
إلى رفع العقوبات
ً
إيراني يستعد لتأدية مشهد من واقعة كربالء استعدادا ألربعين اإلمام الحسين (ارنا)
نوع العملة التي فتح بها الرصيد.
وأشــار المصدر إلــى سبب آخر
للهبوط الكبير في حجم الصادرات
اإلي ــرانـ ـي ــة إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ،وهـ ــو أن
الحكومة العراقية أ م ــرت بتفعيل
اتـفــاقـيــة قــديـمــة بينها وبـيــن دول
الخليج العربية أ لـغــت بموجبها

ً
الرسوم الجمركية تقريبا ،في حين
قامت بوضع المنتجات اإليرانية
ع ـ ـلـ ــى الئـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
بالجمارك ،حيث ارتفعت الرسوم
بنسبة  %25وهو ما افقدها القدرة
على منافسة نظيرتها السعودية.
ول ـفــت ال ـم ـصــدر إل ــى مــواجـهــة

مواجهة صعوبات بنقل البضائع
اإلي ــران ـي ــة إل ــى الـ ـع ــراق ومــواج ـهــة
م ـشــاكــل إداري ـ ـ ــة وت ـع ـنــت م ــن قبل
الـ ـع ــراقـ ـيـ ـي ــن ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـخ ــوف
س ــائ ـق ــي ال ـش ــاح ـن ــات اإلي ــران ـي ـي ــن
مــن تـعــرضـهــم لـهـجـمــات عراقيين
معارضين لسياسات طهران.

جامعة أسسها رفسنجاني تطرد ابنتيه
مع تزايد قبضة «التيار المتشدد» عليها،
فصلت إدارة جامعة «آزاد» في إيــران ،ابنتي
مؤسسها الرئيس اإليراني الراحل هاشمي
ً
رف ـس ـن ـجــانــي ،وفـ ـق ــا ل ـمــا أع ـل ـن ـتــه الـنــاشـطــة
اإلصالحية فائزة رفسنجاني إحدى الفتاتين.
وق ــال ــت ف ــائ ــزة ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صحيفة
«آرمـ ـ ـ ــان» اإلص ــاحـ ـي ــة ،أمـ ــس «ج ــام ـع ــة آزاد
اإلسالمية التي أسسها والدي فصلتني مع
شقيقتي فاطمة» ،مضيفة أن مسؤول الوحدة

الجامعية «التي كنت أقــوم بالتدريس فيها
مع شقيقتي فاطمة أبلغنا أنا واختي بعدم
الحاجة إلينا ضمن الطاقم التدريسي».
ورجـ ـح ــت ف ــائ ــزة رف ـس ـن ـجــانــي أن ي ـكــون
مسؤول القسم الذي ينتمي إلى نقابة الطالب
الجامعيين «الباسيج» ،قوات التعبئة ،التابعة
لـ»الحرس الثوري» هو من يقف وراء «عملية
طردنا من التدريس بالجامعة» ،مشيرة إلى
أنها طالبت بكتاب رسمي ينهي تدريسها

بالجامعة مع شقيقتها لكن إدارة الجامعة
رفضت ذلك.
ومنذ وفــاة رفسنجاني في مطلع ،2017
الـ ــذي أس ــس ال ـجــام ـعــة ف ــي أغ ـس ـطــس 1982
تـحــت شـعــار «الـطـمــوح اإلي ــران ــي للعالمية»
هيمن التيار المتشدد على المنشأة ،التي
تعد ثالث أكبر جامعة من حيث عدد الطالب
في العالم ،وثاني أفضل جامعة بالبالد بعد
جامعة طهران.

دعا وزير خارجية إريتريا عثمان
محمد صالح أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة إلى رفع العقوبات
املفروضة على بالده ،وذلك بعد
اتفاق السالم الذي تم التوصل إليه
هذا الصيف مع إثيوبيا ،مطالبا
بتعويض مالي عن العواقب
االقتصادية لهذه العقوبات.
وبعد شهرين من إبرام ذلك االتفاق،
لم يرفع مجلس األمن حتى اآلن
الحظر املفروض على األسلحة
ُ
والعقوبات التي فرضت على
إريتريا في  2009لدعمها املزعوم
لجماعات مسلحة في الصومال.
وقال صالح إن "العقوبات التي
فرضت على إريتريا خالل السنوات
التسع املاضية قد ألحقت ضررا
كبيرا باقتصاد البالد وشعبها".
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تعثر في تطبيق اتفاق إدلب وتباين بشأن انسحاب مقاتلين
وزير الخارجية السوري :ال مساومة على الوجود اإليراني ...وهناك تغير في مزاج الجامعة العربية

تظاهرات مؤيدة لتركيا في األتارب قبل ّأيام

وسط انقسام في شمال سورية
على االتفاق الروسي -التركي،
شرع ثاني أقوى فصائل إدلب
في مغادرة المنطقة منزوعة
السالح على خطوط التماس
مع قوات الرئيس بشار األسد
عند أطراف المحافظة وأرياف ً
المحافظات المجاورة ،وتحديدا
ريف حماة الشمالي ،وريف
حلب الغربي ،وريف الالذقية
الشمالي.

وح ـ ـمـ ــاة والـ ــاذق ـ ـيـ ــة ال ـخــاض ـعــة
لسيطرة الفصائل المقاتلة.
ويــأتــي االنـسـحــاب ،ال ــذي نفى
الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـج ـب ـه ــة نــاجــي
مـصـطـفــى ح ــدوث ــه ،بـعــد ســاعــات
م ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــل األق ـ ـ ـ ــوى
«جيش الـعــزة» ،الــذي تلقى خالل
ً
ً
السنوات الماضية دعما أميركيا
ً
ً
وعربيا ثم تركيا ،في بيان تغيير
ً
موقفه ورفـضــه لالتفاق ،مطالبا
ب ـ ــأن «ت ـ ـكـ ــون ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـع ــازل ــة
م ـن ــاص ـف ــة ،ول ـي ـس ــت مـ ــن جــان ـبــه
فـقــط» ،بــاإلضــافــة لرفضه تسيير
«دوري ــات االحتالل الروسي على
كــل أراضـيـنــا الـمـحــررة» و«العمل
على إعادة تعويم بشار األسد».
وأعـ ـق ــب رفـ ــض ج ـي ــش الـ ـع ــزة،
الـ ــذي ي ـضــم ق ــراب ــة  2500مـقــاتــل
ً
ينتشرون خصوصا فــي منطقة
سـ ـه ــل ال ـ ـغ ـ ــاب والـ ـلـ ـط ــامـ ـن ــة فــي
ري ــف ح ـمــاة ال ـش ـمــالــي ،االم ـت ـثــال
لالتفاق ليل السبت -األحد ،تبادل
قـ ــذائـ ــف وقـ ـص ــف م ــدف ـع ــي ثـقـيــل
بين الفصائل وقــوات النظام في
محافظتي حماة والالذقية.

المنطقة العازلة
و لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـص ـ ــدر ح ـ ـتـ ــى اآلن أي
مــوقــف رس ـمــي مــن هـيـئــة تحرير

باسيل يتولى الرد على نتنياهو اليوم
جعج ع يدعو مناصري «القوات» للتوقف عن السجاالت
●
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دعاوزير الخارجية اللبناني ،جبران
ب ــاس ـي ــل ،رئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
الـمـتـحــالــف مــع ح ــزب ال ـلــه ،أم ــس ،جميع
السفراء المعتمدين فيلبنان الى مؤتمر
صـحــافــي ال ـيــوم لـلــرد عـلــى التصريحات
التي أدلى بها رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ع ـل ــى أن يـلــي
المؤتمر زيــارة ألحد المواقع بالقرب من
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وكـ ــان نـتـنـيــاهــو ق ــد أشـ ــار ال ــى وج ــود
م ـصــانــع س ــاح وص ــواري ــخ إي ــران ـي ــة في
لبنان ،وخص بالذكر أحد المخازن قرب
مطار بيروت ،مهددا بضربه.
الى ذلك ،أكد وزير الخارجية السوري

وليد المعلم ،في حديث تلفزيوني أمس،
أن «عالقة سورية مع رئيس الجمهورية
العمادميشال عون وقوى لبنانية أخرى
جيدة» ،لكنه أشار إلى أن «معادلة العالقة
مع بيروت تغيرت».
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،ط ـل ــب رئـ ـي ــس ح ــزب
«الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة»سـمـيــر جـعـجـع من
أعـضــاء ومـنــاصــري الـحــزب «الـتــوقــف عن
أي سجاالت وردود على وسائل التواصل،
ولـ ــو م ــن طـ ــرف واحـ ـ ــد ،إال ف ـي ـمــا يتعلق
بــالــوقــائــع السياسية الصلبة والـنـقــاش
الـهــادئ ،ألن أي تباين ال يحل عن طريق
صب الزيت على النار ،بل من خالل الحوار
والتواصل البناء ،والعمل على تضييق
رق ـعــة ال ـت ـبــاي ـنــات ،خ ـصــوصــا أن ال ـنــاس
تنتظر من جميع القوى الحلول لمشاكلها
وليس مفاقمة تلك المشاكل».

ً
ال ـش ــام (ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة ســاب ـقــا)
ومجموعات جـهــاديــة أخ ــرى أقل
ً
نفوذا منها ،بينها «حراس الدين»
المرتبط بتنظيم القاعدة ،والتي
تسيطر عـلــى نـحــو  70فــي المئة
م ــن الـمـنـطـقــة ال ـعــازلــة الـمــرتـقـبــة،
وفق المرصد.
وينص االتفاق الروسي التركي
على إقامة منطقة منزوعة السالح
ً
بعمق  15إلــى  20كيلومترا على
خطوط التماس بين قوات النظام
والـ ـفـ ـص ــائ ــل ع ـن ــد أطـ ـ ـ ــراف إدلـ ــب
وأج ـ ــزاء مــن مـحــافـظــات م ـجــاورة
ً
وت ـح ــدي ــدا ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي
وريـ ـ ـ ـ ــف ح ـ ـلـ ــب الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي وريـ ـ ــف
الالذقية الشمالي.
ّ
ويتضمن االتفاق أن تسلم كل
الفصائل الموجودة في المنطقة
ا لـعــاز لــة سالحها الثقيل بحلول
 10أكتوبر ،وينسحب الجهاديون
ً
تـمــا مــا منها بحلول  15أكتوبر،
على أن تنتشر فيها قوات تركية
وشرطة عسكرية روسية.

لقاء نادر
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
الجمعية العامة لــأ مــم المتحدة
في نيويورك ،تبادل وزيرا خارجية
البحرين خالد بن أحمد آل خليفة

ون ـظ ـيــره ال ـس ــوري ول ـيــد الـمـعـلــم،
الـتـحـيــة وال ـحــديــث لــدقــائــق عقب
مصافحة وابـتـســامــات ن ــادرة في
لقاء عابر هو األول من نوعه منذ
بدء األزمة السورية مطلع .2011

انسحاب فوري
وطـ ــالـ ــب ال ـم ـع ـل ــم ،فـ ــي ك ـل ـم ـتــه،
الـ ـ ـق ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة والـ ـت ــركـ ـي ــة
ً
والفرنسية باالنسحاب «فورا ودون
ً
قـيــد أو ش ــرط» ،م ـنــددا بحكومات
ً
ً
شكلت «تحالفا دوليا غير شرعي
بقيادة الواليات المتحدة».
وأعلن المعلم أن «المعركة ضد
اإلره ــاب شــارفــت على االنـتـهــاء»،
ً
ً
مبينا أن «الوضع بات أكثر أمنا
ً
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرارا واألرض ـ ـي ـ ــة م ـه ـيــأة
للعودة الطوعية لالجئين وهذا
أولوية للدولة».
وحدد المعلم شروطا لمشاركة
الحكومة في لجنة الدستور تحت
رعاية األمم المتحدة ،منها حصر
عملها وواليتها «بمناقشة المواد
ال ـحــال ـيــة ،ورفـ ــض أي شـ ــروط أو
استنتاجات مسبقة لتوصياتها،
ً
ورفض أي فكرة تشكل تدخال في
الشؤون الداخلية».
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـط ــالـ ـبـ ـت ــه م ـ ـ ــن ع ـل ــى
م ـن ـب ــر األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة الـ ـق ــوات

األمـيــركـيــة والـتــركـيــة والفرنسية
ً
باالنسحاب «ف ــورا ودون قيد أو
شرط» ،ودعوته الالجئين للعودة
الطوعية في ظل اقتراب «المعركة
ضد اإلرهــاب من االنتهاء» ،شدد
الـ ـمـ ـعـ ـل ــم عـ ـل ــى ح ـ ــق دم ـ ـشـ ــق فــي
اس ـت ـخــدام ك ــل الـسـبــل السـتـعــادة
إدل ـ ـ ـ ــب ،سـ ـ ـ ــواء ب ــال ـم ـص ــال ـح ــة أو
غيرها.
وف ـ ــي لـ ـق ــاء مـ ــع قـ ـن ــاة «روسـ ـي ــا
ال ـيــوم» نــوه المعلم بــأن «العملية
ال ــروس ـي ــة غ ـي ــرت ال ــوض ــع بشكل
ً
ً
ج ــذري ،وأحــدثــت تـحــوال عسكريا
ً
ً
وسياسيا ،مشيرا إلى أنه ال رابط
بين الوجود األميركي وغيره في
سورية ،وال مساومة على العالقة
مع طهران.
وإذ ا عـ ـتـ ـب ــر أن ا ل ـم ـس ـل ـح ـيــن
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي إدل ـ ـ ــب ج ـ ــاؤوا
عــن طريق تركيا «ومــن الطبيعي
العودة» إليها ،اتهم المعلم مبعوث
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة بـ ـع ــدم ال ـح ـي ــاد،
و«المجموعة المصغرة» بعرقلة
تشكيل لجنة إعادة كتابة الدستور
السوري ،وواشنطن بدعم األكراد
وتحريضهم على االنفصال.
وأكــد المعلم أن دمشق تتطلع
إل ـ ــى عـ ــاقـ ــات ح ـس ـنــة مـ ــع ال ـ ــدول
ً
الـمـجــاورة ،مشيرا إلــى «تغير في
مزاج الجامعة العربية ومسؤولون

ع ـ ـ ـ ــرب يـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــون ع ـ ــن إع ـ ـ ـ ــادة
عضويتها».

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،أمس،
حزب المحافظين الذي تنتمي إليه للوقوف وراءها
لضمان أن تصل الحكومة إلى اتفاق جيد للخروج من
االتحاد األوروبي ،مؤكدة أن خطتها التي تعرف باسم
«خطة تشيكرز» هي السبيل الصحيح للمضي قدما.
وأضافت ماي لـ «هيئة اإلذاعة البريطانية» ()BBC
في أول أيــام المؤتمر السنوي للحزب الــذي يستمر
أربعة أيام في مدينة برمنغهام وسط لندن« ،رسالتي
لحزبي هــي دعــونــا نتحد ونـصــل إلــى أفـضــل اتفاق
لبريطانيا».
كما طالبت االتحاد األوروبــي بتقديم مقترحات
بديلة بهدف تجاوز النقاط الخالفية واإلســراع في
التوصل إلى اتفاق نهائي لترسيم انسحاب المملكة
المتحدة.
وقالت ماي« :الكرة في ملعب األوروبيين للرد على
مقترحات تشيكرز التي قدمتها حكومتنا ،وتوضيح
مواقفهم وما يعترضون عليه عبر طرح مقترحات
بديلة على طاولة المفاوضات».
وأوضحت «أن التصورات البريطانية لمستقبل
العالقات مع التكتل األوروبي تتضمن أفضل الحلول،

وتأخذ بعين االعتبار مصالح الجانبين» ،مضيفة أن
«مقترحات تشيكرز تحدد معالم اتفاق فريد للتجارة
الحرة مستقبال بين لندن وبروكسل».
وأكـ ــدت أن حـكــومـتـهــا «ل ــن تـقـبــل ب ــأي مـقـتــرحــات
أوروبية تمس بسيادة المملكة المتحدة وعلى رأسها
المقترح الــداعــي إلــى إبـقــاء أيرلندا الشمالية داخــل
السوق األوروبية المشتركة».
وقبل ساعات فقط من بدء مؤتمر «المحافظين»،
قال وزيــر الخارجية السابق بوريس جونسون في
مقابلة نشرت بصحيفة «صـنــداي تايمز» ،إن خطة
مــاي لخروج بالدها من االتحاد األوروب ــي «منافية
للعقل وإهانة أخالقية وأدبية وكارثية».
وأض ـ ــاف« :ب ـخ ــاف رئـيـســة ال ـ ـ ــوزراء ،لـقــد خضت
معركة من أجل بريكست ،أعتقد أنه الشيء الصحيح
لـبـلــدنــا ،وأعـتـقــد أن مــا يـحــدث اآلن هــو لـيــس مــا تم
التعهد به في عام .»2016
والـمــوقــف نفسه عـ ّـبــر عنه الـنــائــب جــاكــوب ريس
موغ ،ووزير بريكست السابق ديفيد ديفيس ،اللذان
يدافعان عن اتفاق للتبادل الحر مثل االتفاقية التي
وقعت بين االتحاد األوروبي وكندا.

من جهة أخــرى ،توصل وجهاء
منطقة التنف الحدودية إلى اتفاق
م ــع ال ـن ـظــام م ــن تـسـعــة ب ـن ــود لفك
الحصار الخانق على مخيم الركبان
للالجئين ،على رأسـهــا عــاج 150
حالة حرجة في مشافي دمشق أو
غيرها ،وضمان تسوية أوضاعهم
ضمن حاالت الخدمة االحتياطية،
اإللزامية.
وب ـح ـســب ال ـب ـن ــود ،ال ـت ــي تعهد
خــالـهــا الــوج ـهــاء بـتـقــديــم وثــائــق
الراغبين في التسوية وللعسكريين
والمطلوبين للخدمة العسكرية ،أكد
ضــابــط أمــن منطقة التنف حماية
وت ــأم ـي ــن ال ـق ــواف ــل اإلن ـس ــان ـي ــة فــي
حال دخولها إلى المخيم ،وحماية
الـ ـك ــوادر ال ـم ـســؤولــة ع ــن ال ـتــوزيــع.
ويـخـضــع مخيم الــركـبــان لحصار
خــانــق ،منذ يونيو الـمــاضــي ،بعد
إغــاق المنفذ الــواصــل إلــى األردن
ب ـض ـغــط روسـ ـ ـ ــي ،وإغـ ـ ـ ــاق طــريــق
الـضـمـيــر م ــن ق ـبــل ال ـن ـظ ــام ،لـتــزيــد
معاناته بإغالق «يونيسف» للنقطة
الطبية منذ أسبوع ،دون توضيح
(عواصم  -وكاالت)
األسباب.

وقال النائب مارك فرانسوا ،العضو في مجموعة
البحث األوروبي (يوروبيان ريسيرش غروب) المؤيدة
لـبــريـكـســت« :ك ــان مــن األف ـصــل أن تلتفت إل ــى اتـفــاق
للتبادل الحر بدال من عرض اقتراحها على مجلس
العموم ومواجهة هزيمة».
وذك ــرت المجموعة أن م ــاي الـتــي ال تملك ســوى
أغلبية ضئيلة في البرلمان ،أصبحت تحت رحمة
تمرد نوابها .وحتى اآلن تستبعد تيريزا ماي اتفاقا
للتبادل الحر .وهــي تــرى أن هــذا االتـفــاق لن يسمح
ببقاء حدود مفتوحة بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة
أيرلندا الشمالية البريطانية بعد بريكست ،القضية
التي تشكل عقبة أساسية في المفاوضات بين لندن
والمفوضية األوروبية.
من ناحية أخرى ،أدى خلل في أمن أحد التطبيقات
الهاتفية الـعــائــدة لـحــزب المحافظين ،إلــى الكشف
لفترة قصيرة عن البيانات الشخصية لوزراء ونواب
محافظين بينهم رقم الهاتف المحمول لجونسون.
وأكــد ناطق باسم حزب المحافظين أن المشكلة تم
«حلها» ،وأن التطبيق يعمل اآلن «بكل أمان».
(برمنغهام  -أ ف ب ،رويترز)

●

القاهرة  -رامي إبراهيم

من جديد عاد ملف حاليب إلى
ً
الظهور مجددا ،عقب تصريحات
للرئيس الـســودانــي عمر البشير
نقلتها وكــالــة األن ـبــاء السودانية
(س ــون ــا) ،مـســاء أم ــس األول خالل
لقائه ببيت الضيافة وفد قيادات
قـبــائــل ال ـب ـشــاري ـيــن ،أك ــد فـيـهــا أن
ق ـض ـي ــة حـ ــايـ ــب ظـ ـل ــت وس ـت ـظــل
ح ــاض ــرة ف ــي جـمـيــع ل ـق ــاءات ــه مع
القيادة السياسية المصرية.
وقـ ــال الـبـشـيــر خ ــال ال ـل ـقــاء إن
«ال ـ ـسـ ــودان لــديــه م ــن ال ــوث ــائ ــق ما
يثبت سودانية حاليب تاريخيا،
ومطمئنون لكل مواقفنا في هذه
ال ـق ـض ـيــة» ،وأكـ ــد ف ــي الـمـقــابــل أنــه
«لمس رغبة وإرادة حقيقية» من
ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــدال ـف ـت ــاح الـسـيـســي،
ف ــي ت ـعــزيــز ع ــاق ــات ال ـب ـلــديــن في
المجاالت كــافــة ،مشيرا إلــى قــدرة
البلدين على التفاهم في قضايا
ال ـ ـحـ ــدود والـ ـتـ ـج ــارة والـ ـح ــري ــات
األربع لتعزيز التكامل بين البلدين
والتواصل بين الشعبين.
وت ــأت ــي إث ـ ـ ــارة ق ـض ـيــة الـمـثـلــث
ال ـ ـحـ ــدودي ال ـم ـت ـن ــازع ع ـل ـيــه بين

وهـ ـيـ ـئ ــة وادي الـ ـنـ ـي ــل ل ـل ـمــاحــة
النهرية ،حيث أكــد شكري أهمية
وض ــع مــا تــم االت ـف ــاق عليه خــال
االج ـت ـمــاع ال ـ ـ ــوزاري التحضيري
موضع التنفيذ ،كما لفت إلى أهمية
الحفاظ على دورية انعقاد المحافل
الثنائية كلجنة التشاور السياسي
بين وزارتي الخارجية بالدولتين،
وال ـل ـج ـنــة الــربــاع ـيــة ال ـم ـكــونــة من
وزارتي الخارجية ومديري جهازي
المخابرات.
وأش ـ ـ ــاد ب ـن ـجــاح ع ـمــل الـلـجـنــة
القنصلية ولجنة المنافذ البرية
ف ــي إزال ـ ـ ــة أي ت ـح ــدي ــات ق ــد تحد
مــن تطوير العالقة بين البلدين،
معربا عن أمله في أن تشهد اللجان
األخـ ـ ـ ــرى ال ـن ــوع ـي ــة ذات ال ـن ـجــاح
خاصة اللجنة الفنية العليا لمياه
النيل ،إضافة إلى حل الموضوعات
ذات الصلة برفع الحظر عن بعض
الواردات الزراعية من مصر ،وإعادة
تفعيل شركة التكامل الزراعي بين
البلدين.
فــي سـيــاق آخ ــر ،ق ــررت محكمة
ج ـن ــاي ــات الـ ـق ــاه ــرة ،أم ـ ــس ،إعـ ــادة
قضية «مكتب اإلرش ــاد» للمرافعة
من جديد وتعديل ،وهي القضية

بدأ البنك المركزي السوداني،
أمس ،طباعة عملة فئة 100
جنيه للمرة األولى وسط أزمة
في السيولة النقدية .وتحاول
الحكومة السودانية خفض
اإلنفاق ،في حين تواجه
ً
ً
ارتفاعا قياسيا في التضخم
ً
ونقصا في العملة الصعبة،
ً
فضال عن تزايد القلق بشأن
تراجع حجم السيولة النقدية
في البنوك.
وأصبح مشهد الصفوف
الطويلة ،خارج البنوك
ً
التجارية مألوفا في أنحاء
الخرطوم خالل األسابيع
القليلة الماضية مع تقلص
ّ
المحلية
السيولة من العملة
وخلو أجهزة الصراف اآللي من
النقود.
َّ
وتقرر وضع حد أقصى
للسحب النقدي في بعض
األماكن بنحو  500جنيه.

الرباط تتمسك
بـ«الحكم الذاتي» للصحراء

أكد عضو المجلس الملكي
االستشاري المغربي للشؤون
الصحراوية ،عبدالمجيد
بلغزال ،أن بالده «تتمسك
بمقترح الحكم الذاتي كحل
لـ«قضية الصحراء».
وجاء ذلك على لسان المسؤول
ً
المغربي ،تعليقا على دعوة
مبعوث األمم المتحدة إلى
الصحراء ،هورست كوهلر،
األطراف المعنية بالنزاع حول
إقليم الصحراء إلى جنيف في
ديسمبر المقبل.
وذكرت تقارير الجمعة
ً
الماضي أن كوهلر دعا كال
من المغرب والجزائر وجبهة
«بوليساريو» وموريتانيا
إلى جنيف يومي  4و5
ديسمبر ،لبحث النزاع حول
المنطقة التي تطالب الجبهة
باستقاللها.

البرازيل :مرشح اليمين
المتطرف يغادر المشفى

إعادة قضية «مكتب اإلرشاد» للمرافعة من جديد
المتهم فيها المرشد العام لجماعة
اإلخ ـ ـ ـ ــوان م ـح ـمــد ب ــدي ــع ،ونــائ ـبــه
خ ـيــرت ال ـشــاطــر و 11آخ ــري ــن من
قيادات الجماعة ،األمر الذي يعني
أن المحكمة تستمع للمرافعة من
ج ــدي ــد وتـ ـص ــدر ح ـك ـمــا ف ــي وقــت
الحق ،كما قررت المحكمة تعديل
االتهامات للمتهمين ،وهــم سعد
الكتاتني رئـيــس مجلس الشعب
السابق ،ومحمد البلتاجي وعصام
العريان وآخرون.
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــض قــد
قـضــت بـقـبــول الـطـعــن الـمـقــدم من
المتهمين على األحكام الصادرة
ضدهم ،والتي تراوحت بين اإلعدام
شـنـقــا وال ـس ـجــن ال ـمــؤبــد .وجهت
ال ـن ـيــابــة ل ـق ـي ــادات ال ـج ـمــاعــة عــدة
تهم منها القتل العمد والـشــروع
فيه واالش ـت ــراك بطريقي االتـفــاق
والمساعدة فــي إم ــداد مجهولين
ب ــاألس ـل ـح ــة الـ ـن ــاري ــة وال ــذخ ــائ ــر
وال ـ ـمـ ــواد ال ـح ــارق ــة وال ـم ـفــرق ـعــات
وال ـم ـع ــدات ال ــازم ــة ل ــذل ــك مـقــابــل
مـبــالــغ مــالـيــة ،ووع ــد منهم ب ــأداء
الـعـمــرة لكل منهم مقابل قتل أي
من المتظاهرين أمام مقر جماعة
اإلخوان المسلمين بالمقطم.

الخرطوم تواجه أزمة
السيولة بــ « 100جنيه»

مخيم الركبان

ماي تدعو المحافظين إلى دعم «تشيكرز»

ً
مثلث حاليب «يقفز» مجددا إلى خط
العالقة بين القاهرة والخرطوم
البلدين على عكس اتجاه التقارب
بينهما وا لـتـحـســن المستمر في
الـعــاقــات ،وك ــان وزي ــر الــدولــة في
وزارة الخارجية السودانية ،أسامة
فيصل ،قد صرح األربعاء الماضي،
بأن العالقات السودانية  -المصرية
فــي أفضل حــاالتـهــا ،وأن الرئيس
البشير سيزور مصر قريبا.
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـمـصــري ســامــح ش ـكــري ،نظيره
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،ال ـ ـ ــدردي ـ ـ ــري مـحـمــد
أحمد ،أمس على هامش مشاركته
ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ــ73
للجمعية العامة لألمم المتحدة
فــي ن ـيــويــورك ،وص ــرح المتحدث
الرسمي باسم وزارة الخارجية،
أح ـم ــد أبـ ــوزيـ ــد ،ف ــي ب ـي ــان أم ــس،
ب ـ ــأن شـ ـك ــري أعـ ـ ــرب ع ــن رت ـيــاحــه
إزاء تـ ـط ــور الـ ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
بين البلدين ،وهو ما انعكس في
نتائج اجتماع كبار المسؤولين
الــذي عقد بالقاهرة في أغسطس
ال ـمــاضــي ،حـيــث تــم االت ـف ــاق على
الموضوعات االستراتيجية مثل
الربط الكهربائي ،ودراسة موضوع
خــط السكة الـحــديــديــة المشترك،
ومـشــروع اللحوم االستراتيجي،

موسكو :دعم صربيا في
أزمة كوسوفو سابق ألوانه

اعتبر دميتري بيسكوف
الناطق باسم «الكرملين» ،أن
من السابق ألوانه الحديث
عن دعم روسي لصربيا على
خلفية التوتر الحاصل بينها
وبين كوسوفو.
وقال بيسكوف ،إن األمر
يتطلب قبل كل شيء انعقاد
المباحثات بين زعيمي
البلدين.
وجاء تصريح الكرملين
ً
المقتضب ،تعليقا على األنباء
التي تتحدث عن نية الرئيس
الصربي ألكسندر فويتش طلب
دعم روسيا لبالده بعد إعالنه
استنفار الجيش إثر اتهامه
لجمهورية كوسوفو المعترف
ً
بها جزئيا بضم أرض جديدة.

(أ ف ب)

غـ ـ ـ ــداة ت ـغ ـي ـي ــر أك ـ ـبـ ــر ف ـص ــائ ــل
المعارضة في ريف حماة الشمالي
مــوق ـفــه ورف ـض ــه تـسـلـيــم ال ـســاح
وتسيير دوريات عسكرية روسية،
بدأ «فيلق الشام» اإلسالمي أمس
باالنسحاب من المنطقة منزوعة
ً
السالح في الشمال السوري ،وفقا
التفاق توصل إليه الرئيس التركي
رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغـ ـ ـ ـ ــان ون ـظ ـيــره
الروسي فالديمير بوتين في 17
سبتمبر الماضي.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــرصـ ـ ــد
ال ـســوري لـحـقــوق اإلن ـســان رامــي
عبدالرحمن ،فــإن مجموعات من
«ف ـي ـلــق الـ ـش ــام» سـحـبــت آلـيــاتـهــا
الثقيلة مــن دبــابــات ومــدافــع في
ريــف حلب الجنوبي وضــواحــي
م ــدي ـن ــة ح ـل ــب ال ـغ ــرب ـي ــة ال ــواق ـع ــة
ض ـ ـمـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ن ـ ـ ـ ــزع ال ـ ـسـ ــاح
والمجاورة لمحافظة إدلب.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن أن
الفصيل «يـعــد الـثــانــي مــن حيث
العتاد ،والثالث من حيث العديد
فــي الـشـمــال ال ـســوري ويـضــم من
 8500إل ــى ع ـشــرة آالف مـقــاتــل»،
وه ـ ـ ــو أح ـ ـ ــد فـ ـص ــائ ــل «ال ـج ـب ـه ــة
الوطنية للتحرير» التي تشكلت
مطلع أغسطس بــدعــم مــن أنقرة
ف ــي م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب وال ـم ـنــاطــق
المجاورة لها في محافظة حلب

سلة أخبار

مرشد «اإلخوان» محمد بديع داخل قفص االتهام في صورة أرشيفية تعود إلى 2015

ً
االكتفاء الذاتي من الغاز يوفر  3مليارات دوالر سنويا
قال وزير المالية ،محمد معيط ،أمس ،إن «وقف
استيراد الغاز الطبيعي من الخارج ،بعد تحقيق
مـصــر االكـتـفــاء الــذاتــي مـنــه ،مــن شــأنــه أن يعمل
على تشجيع اإلس ــراع في وتيرة توصيل الغاز
الطبيعي إلى المنازل ،في إطار خطة الدولة ،مما
يساعد في تقليل استيراد اسطوانات البوتاغاز
من الخارج».
وقالت مصادر حكومية مطلعة ،لـ«الجريدة» إن
توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال
ً
مــن الـخــارج يحقق وف ــرا يبلغ نحو  250مليون
ً
دوالر شهريا ،وبإجمالي سنوي يصل إلى نحو
 3مليارات دوالر ،وبالتالي فإن اكتفاء مصر من

الغاز الطبيعي يعمل على تخفيف الضغط على
أرصدة االحتياطي من النقد األجنبي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــال وزي ـ ــر ق ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال ،هـشــام
توفيق ،إنه ال لبيع شركات القطاع ،إال انه لفت
إل ــى أن ال ـ ــوزارة ت ـعــرض بـعــض األراضـ ــي للبيع
ل ـســداد الـمــديــونـيــات ،لــوجــود  48شــركــة لقطاع
ً
األعمال العام خاسرة ،واعدا أنه خالل  18إلى 30
ً
شهرا ستتحول شركات قطاع األعمال العام من
الخسارة إلى الربح وزيادة األجور.
وأشار توفيق ،في تصريحات متلفزة ،إلى أن
مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات قطاع
األعمال أمر ضروري.

خرج المرشح للرئاسة
ّ
المتطرف
البرازيلية اليميني
جايير بولسونارو ،أمس األول،
ُمن المستشفى الذي كان قد
أدخل إليه في سبتمبر الماضي
بعد ّ
تعرضه للطعن خالل حملته
االنتخابية .وأثار بولسونارو
ً
جدال جديدا عندما هدد مساء
الجمعة الماضية بأنه لن يعترف
حال
بنتائج
االنتخابات في ّ
لم يتم انتخابهّ .
فرد المرشح
لالنتخابات الرئاسية المنتمي
الوسط سيرو غوميز
إلى يسار
ّ ً
ّ
بالقول إن «مرشحا ُيدلي
بتصريح كهذا يقول بوضوح
ّ
للبالد إنه ينوي القيام بانقالب
على ديمقراطيتنا» .وأمس
األول ،تظاهرت آالف النساء
البرازيليات ضد بولسونارو
بسبب ما تعتبرهن «كراهية
للنساء».

ةديرجلا
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ترامب :أنا وكيم وقعنا في الحب ...ولن أستبدل كافانو

ً
اشتكى من تقديم مساعدات إلى جيوش دول غنية :سيدفعون لنا والمشكلة أن أحدا ال يطالب

دوليات
سلة أخبار
نيجيريا :الحزب الحاكم
يختار بخاري لرئاسة 2019

أعلن ناطق باسم الرئيس
النيجيري محمد بخاري،
أن الحزب الحاكم اختار
الرئيس كمرشح للمنافسة
ً
مجددا على المنصب في
فبراير  .2019وفاز بخاري
بالتزكية في جولة أولية
عقدها حزب مؤتمر كل
التقدميين الحاكم الجمعة
الماضي ،الختيار مرشحه
لمنصب الرئيس .ولم
يختر حزب المعارضة
الرئيسي" ،حزب الشعب
الديمقراطي" ،بعد مرشحا
لمنافسته.
(أبوجا  -رويترز)

الهند وباكستان تتبادالن
االتهام بإفشال المحادثات

ترامب بين أنصاره في فرجينيا أمس األول (أ ف ب)

كعادته أثار الرئيس األميركي
دونالد ترامب الجدل بقوله إنه
وقع في الحب مع زعيم كوريا
الشمالية كيم جونغ أون ،بينما
جدد تمسكه بمرشحه للمحكمة
العليا القاضي بريت كافانو،
وأعرب عن ثقته بأن مجلس
الشيوخ سيثبت تعيينه.

في نبرة مازحة لكنها أثارت
ً
جـ ـ ــدال ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب أنـ ـ ــه وال ــزعـ ـي ــم
ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ك ـي ــم جــونــغ
أون "وق ـع ــا ف ــي ال ـح ــب" ،واصـفــا
رس ــائ ــل الــزع ـيــم الـ ـك ــوري بــأنـهــا
ً
"جميلة جدا".
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــزع ـ ـي ـ ـم ـ ــان تـ ـ ـب ـ ــادال
ال ـت ـهــديــدات واإله ــان ــات ق ـبــل أن
ي ـ ـقـ ــررا طـ ــي ص ـف ـح ــة عـ ـق ــود مــن
ال ـم ـج ــاه ــرة ب ــالـ ـع ــداء ،ف ــي وق ــت
كانت كوريا الشمالية تسعى فيه
إلى تطوير صاروخ نووي قادر
على ضرب الواليات المتحدة.
ورفـ ـ ـ ــع تـ ــرامـ ــب مـ ــن م ـس ـت ــوى
مديحه للزعيم الكوري الشمالي
خ ـ ــال ت ـج ـم ــع ان ـت ـخ ــاب ــي ،أم ــس
األول ،فـ ـ ــي وال يـ ـ ـ ـ ــة ف ــر ج ـي ـن ـي ــا
ً
الغربية دعما لمرشحي الحزب
الجمهوري.
وقـ ــال ت ــرام ــب أمـ ــام ح ـشــد من
المناصرين "كنت قاسيا بالفعل
وكــذلــك ك ــان ه ــو ،بـعــدهــا وقعنا
ف ــي ال ـح ــب" ،مـضـيـفــا "ل ـقــد ّ
وج ــه
إ لـ ّـي رسائل جميلة ورا ئـعــة .لقد
وقعنا في الحب".
وض ـ ـحـ ــك ت ـ ــرام ـ ــب وأنـ ـ ـص ـ ــاره
وص ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــوا .وت ـ ـ ــذم ـ ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األم ـي ــرك ــي ق ــائ ــا ،إن الـمـعـلـقـيــن
سيقولون إنه تصرف على نحو
ال يليق بالرئاسة ،بعدما وصف
كيم بمثل هذه الصفات المفعمة
بالثناء.

واالث ـ ـن ـ ـيـ ــن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أش ـ ــاد
تـ ــرامـ ــب فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
لألمم المتحدة بالزعيم الكوري
ال ـش ـم ــال ــي ،الـ ـ ــذي ت ـت ـه ـمــه األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة وجـ ـه ــات أخ ـ ــرى ع ــدة
بانتهاك حقوق اإلنسان ،واصفا
إي ـ ـ ــاه ب ـ ــ"ال ـ ــرائ ـ ــع" ،ب ـع ــد أن ك ــان
هاجمه بشدة قبل عــام من على
المنبر نفسه.
واألربعاء الماضي ،قال ترامب
إنه تلقى "رسالة رائعة" من كيم،
وبدا متفائال حول إمكانية عقد
قمة ثانية "قريبا".
وتـ ــأتـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ت ــرام ــب

ب ـع ــد س ـن ــة ع ـل ــى ش ـن ــه ه ـجــومــا
الذع ـ ـ ــا ع ـل ــى كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
فــي خطابه أ مــام األ مــم المتحدة
ً
م ـه ــددا "بـتــدمـيــر ك ــام ــل" لـلــدولــة
الشيوعية ،وهازئا بالزعيم كيم
بوصفه "رجل الصاروخ".
ورد ك ـ ـيـ ــم ب ــا لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك ف ــي
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـع ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــة لـ ـل ــرئـ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،واص ـ ـفـ ــا إيـ ـ ــاه بــأنــه
"خرف ومختل عقليا".
وتـ ـ ـب ـ ــادل ال ــزعـ ـيـ ـم ــان ب ـعــدهــا
شتى أنــواع الشتائم واإلهانات
الشخصية التي وضعت العالم
على شفير الحرب.

كافانو
ّ
و عــن مرشحه إ لــى المحكمة
العليا ،القاضي بريت كافانو،

كيم أهدى للجنوب كلبين «بونغسان»
في أحدث مؤشر على دفء العالقات بين البلدين،
أهــدى زعيم كــوريــا الشمالية كيم جونغ أون ،إلي
ً
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن زوجا من كالب
"بونغسان" الكورية الشمالية البيضاء.
وعقد مون وكيم اجتماعهما الثالث ،هذا العام،
في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية منتصف
الـشـهــر ال ـمــاضــي ،حـيـنـمــا ط ــرح كـيــم ف ـكــرة هديته
األليفة ،وفقا لما جاء في بيان للبيت األزرق الرئاسي
في كوريا الجنوبية أمس.
وع ـبــر الـكـلـبــان الـمـنـطـقــة م ـنــزوعــة ال ـس ــاح بين
الكوريتين وقرية بانمونجوم ،وصــوال إلى كوريا
الجنوبية ،الخميس الماضي.
وكان كيم عبر الحدود من المكان نفسه للقاء مون
للمرة األولى في أبريل الماضي.

وتستقي ساللة "بونغسان" اسمها من مقاطعة
ف ــي ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،وت ـش ـت ـهــر ال ـك ــاب م ــن هــذا
النوع بالوفاء وإتقان مهارات الصيد لدرجة أنها
بمقدورها اصطياد النمور.
وتـعـتـبــر كــوريــا الـشـمــالـيــة ه ــذه ال ـكــاب معلما
وطنيا .وسيعيش الكلبان مع كلب يدعى "تــوري"،
أصبح أول كلب ينتقل من مأوى للكالب للعيش في
المجمع الرئاسي بكوريا الجنوبية.
واقتنى مون ،الذي يعرف عنه حبه للحيوانات،
"توري" ،في يوليو من العام الماضي ،بعد شهرين
من توليه الرئاسة.
وليست هذه المرة األولى التي يبعث فيها زعيم
كــوري شمالي بكلبين مــن ساللة "بونغسان" إلى
زعيم كوري جنوبي.

استفتاء تاريخي بمقدونيا على تغيير اسمها
أدلـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـقـ ــدونـ ـيـ ــون ،أم ـ ــس،
بــأصــوات ـهــم ف ــي اس ـت ـف ـتــاء حــول
االسم الجديد لبلدهم "جمهورية
مـقــدونـيــا ال ـش ـمــال ـيــة" ،لـيـتـخــذوا
ً
ً
بذلك "قرارا تاريخيا" لكنه مؤلم
من أجــل إنهاء نــزاع مع اليونان
والتقرب من االتحاد األوروبي.
وه ـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء تـ ـش ــاوري
ويـفـتــرض أن ي ـصــادق البرلمان
عـلــى نتائجه بأغلبية الثلثين.
وتــابـعــت الـمـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
وحلف شمال األطلسي باهتمام
كبير هذا التصويت.
وقالت أوليفيرا أرجيروفسكا،
ال ـم ـمــرضــة ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي تبلغ
ً
من العمر  74عاما والتي جاء ت
ل ـ ـت ـ ـصـ ــوت فـ ـ ــي "م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ت ـي ـتــو
ال ـث ــان ــوي ــة" وس ــط س ـكــوب ـيــي ،إن
االسـتـفـتــاء "سـيـغـيــر الــوضــع إذا
ف ـتــح ل ـنــا ب ــاب أوروبـ ـ ــا والـحـلــف
األطلسي".
و تــأ مــل مقدونيا البلد الفقير
ال ــواق ــع ف ــي الـبـلـقــان والـ ــذي دفــع
ثمنا باهظا لعزلته ،االنضمام
إلــى الكتلتين وهــو أمــر يــرى فيه
ك ـث ـيــرون خ ـط ــوة ن ـحــو اس ـت ـقــرار
البالد وازدهارها.
ومنذ استقالل هذه الجمهورية
اليوغوسالفية السابقة في ،1991

يذكر أن وزير خارجية كوريا
الـشـمــالـيــة ري يــونــغ ،ق ــال أمــس
األول ،أم ــام األم ــم الـمـتـحــدة ،إن
استمرار العقوبات على بيونغ
يــانــغ يـ ــؤدي إل ــى ت ــزاي ــد ان ـعــدام
ثـقـتـهــا ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وانه ال يمكن لبالده التخلي عن
أسلحتها النووية بشكل أحادي
في ظل مثل هذه الظروف.

ق ــال الــرئـيــس األم ـيــركــي" :ليس
لـ ــدي أي م ــرش ــح آخـ ـ ــر ،ول ـســت
بحاجة لخطة بديلة" ،ووصف
كــافــانــو ب ــأن ــه "واح ـ ــد م ــن أكـثــر
ً
ال ــرج ــال اح ـت ــرام ــا ،وبــالـتــأكـيــد
ً
أ حــد أكثر القضاة احتراما في
الواليات المتحدة".
وش ـ ـه ـ ــدت عـ ـمـ ـلـ ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار
كـ ــافـ ــانـ ــو ،ال ـ ـ ــذي تـ ــم تــرش ـي ـحــه
لـلـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ف ــي يــول ـيــو،
ً
تعثرا بعد اتهامات من عدد من
النساء بسوء السلوك الجنسي
أو تعرضهن لالعتداء الجنسي
في حوادث يعود تاريخها إلى
عقود مضت.
وواف ـق ــت الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة
بـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوخ عـ ـل ــى
تـ ـ ــرش ـ ـ ـي ـ ـ ـحـ ـ ــه ،ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــت
مجلس الشيوخ بكل هيئته من
المتوقع أن يجري بعد انتهاء
الـتـحـقـيــق الـ ــذي ي ـجــريــه ()FBI
بطلب من الرئيس.
ون ـفــى كــافــا نــو جـمـيــع التهم
المنسوبة إليه .ويبدو أن مكتب
التحقيقات االتحادي سيواجه
صعوبة كبيرة من أجل العثور
ً
عـ ـل ــى أد لـ ـ ـ ــة ،ن ـ ـظـ ــرا ألن مـعـظــم
ا لـحــوادث المزعومة تعود إلى
ثمانينيات أو تسعينيات القرن
الماضي.
فــي وق ــت الح ــق ،فــي مسيرة
ويـ ـ ـس ـ ــت فـ ـي ــرجـ ـيـ ـنـ ـي ــا ،تـ ـح ــدث
ت ــرام ــب ع ــن شـخـصـيــة كــافــانــو

الـ ـ ــ"ب ـ ــارع ـ ــة والـ ـم ــذهـ ـل ــة جـ ـ ــدا"،
وشجب الحملة ضده.
وقـ ـ ــال ل ـل ـح ـشــد "ال ـت ـص ــوي ــت
لـ ـ ـت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد ت ـ ـع ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـ ـقـ ــاضـ ــي
ك ــاف ــان ــو ه ــو ت ـصــويــت لـتــأكـيــد
تعيين وا حــد من أمهر العقول
القانونية في عصرنا".

مساعدات عسكرية
وفــي مــوضــوع آخ ــر ،اشتكى
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي م ــن تـقــديــم
الجيش األميركي "مساعدات"
إلى جيوش السعودية ،حليفة
الــواليــات الـمـتـحــدة فــي الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط ،وال ـ ـيـ ــابـ ــان وك ــوري ــا
الجنوبية.
وق ـ ــال ت ــرام ــب ال ـ ــذي يـعـتـمــد
"أميركا أوال" شعارا لسياسته
الـتـجــاريــة الـمـتـشــددة "ل ـ َـم نقدم
مـ ـس ــاع ــدات إل ـ ــى جـ ـي ــوش دول
غنية مثل السعودية واليابان
وكوريا الجنوبية؟ سيدفعون
ل ـنــا .الـمـشـكـلــة ه ــي أن أحـ ــدا ال
يطالب".
وتابع ان بالده تقدم تمويال
ل ـل ـج ـي ــش الـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
بنسبة "نحو  60في المئة".
(واشنطن ـ ـ أ ف ب ،د ب أ،
رويترز)

إندونيسيا :حصيلة ضحايا الزلزال
والتسوماني ...باآلالف

ّ
أعمال نهب وندرة في الطعام والمياه وتعذر الوصول إلى مناطق متضررة

ألباني يستعد لإلدالء بصوته أمس (اي بي آي)
اعترضت أثينا على احتفاظها
باسم مقدونيا ،وهــو اســم إقليم
في شمال اليونان .وهي ترى في
ذلك استيالء على إرثها التاريخي
ً
وخصوصا إرث الملك اإلسكندر
األك ـ ـبـ ــر وت ـش ـت ـب ــه ب ـ ــأن ج ــارت ـه ــا
الصغيرة لديها نوايا توسعية.
وش ـهــد عـهــد الـيـمـيــن الـقــومــي
ال ـم ـقــدونــي الـمـمـثــل بــ"الـمـنـظـمــة
ال ـث ــوري ــة الــداخ ـل ـيــة الـمـقــدونـيــة-
الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ل ـلــوحــدة

ُ
دول ّغيرت أسماءها

مقدونيا التي يمكن أن يصبح اسمها "جمهورية
مـقــدونـيــا الـشـمــالـيــة" ،ليست أول بـلــد فــي العالم
يغير اسمه.
فـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان الـ ـش ــرقـ ـي ــة أصـ ـبـ ـح ــت ب ـن ـغ ــادش
وبـيـشــوانــاالنــد أصبحت بــوتـســوانــا ،وأوبــانـغــي-
شــاري تحولت إلــى جمهورية إفريقيا الوسطى
وس ـي ــان أص ـب ـحــت ســريــان ـكــا وال ـه ـنــد الـشــرقـيــة
الهولندية أصبح اسمها إندونيسيا وروديسيا
زيمبابوي.
وفــي الــذكــرى الخمسين الستقالل سوازيالند
المحمية البريطانية السابقة ،أعلن الملك مسواتي
الـثــالــث فــي  19ابــريــل  2018أن ب ــاده ستستعيد
"اسمها األصلي" ايسواتيني.

الوطنية لمقدونيا" ،الذي انتهى
ً
فـ ــي  2017م ـ ــزي ـ ــدا مـ ــن ال ـت ــوت ــر.
وفـ ــي ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة ان ـت ـش ــرت فــي
الـبــاد تماثيل اإلسـكـنــدر األكبر
وفيليبوس المقدوني ،مما أثار
غضب اليونان.
لكن في يونيو ،توصل رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـجـ ــديـ ــد االش ـ ـتـ ــراكـ ــي
ا لـ ــد ي ـ ـمـ ــو قـ ــرا طـ ــي زوران زا ي ـ ــف
إل ــى ات ـف ــاق تــاري ـخــي م ــع نظيره
اليوناني أليكسيس تسيبراس،

واعتمدت زائير رسميا اسم جمهورية الكونغو
الديمقراطية في مايو  1997بعد فرار الديكتاتور
موبوتو سيسي سيكو واستيالء لوران ديزيريه
كابيال على السلطة.
في  27مايو  1989غيرت المجموعة العسكرية
الحاكمة اسم بورما إلى "جمهورية اتحاد ميانمار".
ت ــم ت ـغ ـي ـيــر اسـ ــم ف ــول ـت ــا ال ـع ـل ـي ــا ،الـمـسـتـعـمــرة
الفرنسية السابقة التي استقلت في  ،1958ليصبح
بوركينا فاسو في الرابع من اغسطس .1984
سميت كمبوديا "جمهورية الخمير" في أكتوبر
 1970بعد إطاحة األمير نــورودوم سيهانوك من
قبل انقالبيين موالين للواليات المتحدة بقيادة
لون نول.

يـ ـقـ ـض ــي ب ـ ـ ــأن تـ ـك ــف أثـ ـيـ ـن ــا عــن
تعطيل انضمام البالد إلى الحلف
األط ـل ـس ــي واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ــي
فقط إذا وافقت على اعتماد اسم
"جمهورية مقدونيا الشمالية".
,بسبب اعـتــراض أثينا ،عطل
ه ــذا ال ـن ــزاع ان ـض ـمــام ه ــذا البلد
الصغير الواقع في البلقان ويبلغ
ع ــدد سـكــانــه  2.1مـلـيــون نسمة،
إل ــى الـحـلــف األطـلـســي واالتـحــاد
األوروبي.
لكن اسم "مقدونيا الشمالية" ال
يظهر حتى في السؤال المطروح
فــي االسـتـفـتــاء" :هــل أنــت موافق
عـ ـل ــى االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي والـ ـحـ ـل ــف األط ـل ـس ــي
بقبولك االتفاق" مع اليونان؟
وصرح عابدين ميميتي عضو
األقلية األلبانية "أتفهم ما يشعر
ب ــه ال ـم ـق ــدون ـي ــون ،إنـ ــه اب ـ ـتـ ــزاز".
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـشـ ــاب الـ ـ ـ ــذي ص ــوت
ب ــ"ن ـعــم" مـثــل األغـلـبـيــة العظمى
ألف ــراد مجموعته "لـكــن االتـحــاد
األوروبي والحلف األطلسي أهم
ً
بالنسبة لنا جميعا".
ويشكل األلبان بين  20و 25في
المئة من سكان مقدونيا الذين
يبلغ عددهم  2.1مليون نسمة.
(سكوبيي  -أ ف ب)

ارت ـف ـع ــت ،أم ـ ــس ،حـصـيـلــة
ضحايا الزلزال والتسونامي
ال ـ ـ ـلـ ـ ــذيـ ـ ــن ضـ ـ ــربـ ـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
ال ـم ــاض ــي ،إنــدون ـي ـس ـيــا إلــى
ً
 832ق ـت ـي ــا ب ـي ـن ـمــا تــو ق ـعــت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ارت ـ ـفـ ــاع ـ ـهـ ــا إل ــى
اآلالف ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ي ـع ــا ن ــي
س ـك ــان ج ــزي ــرة ســوالوي ـســي
جراء صعوبة إيجاد الطعام
وم ـيــاه ال ـشــرب وس ــط تفشي
أعمال النهب.
وتناهز الحصيلة الجديدة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أع ـ ـل ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
ا ل ــو طـ ـنـ ـي ــة إلدارة ا ل ـ ـكـ ــوارث
ض ـعــف ال ـح ـص ـي ـلــة ال ـســاب ـقــة
التي كانت تشير إلى سقوط
ً
 420قـ ـتـ ـي ــا  .وأ عـ ـ ـل ـ ــن ن ــا ئ ــب
الرئيس اإلندونيسي يوسف
كــاال ،أن الحصيلة النهائية
قد ترتفع إلى آالف الضحايا
ً
نـ ـظ ــرا إلـ ــى تـ ـع ــذر ال ــوص ــول
لمناطق عدة متضررة.

وب ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاة "م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرو"
الـتـلـفــزيــونـيــة اإلنــدونـيـسـيــة
مـ ـش ــاه ــد ل ـم ـن ـط ـقــة دونـ ـغ ــاال
الساحلية القريبة من مركز
الزلزال أظهرت منازل مدمرة
على الواجهة البحرية ،لكن
أ حــد السكان قــال ،إن أغلبية
الـسـكــان هــربــت بـعــد الــزلــزال
ً
إلى مناطق أكثر ارتفاعا.
وزار الرئيس اإلندونيسي
ج ــوك ــو ويـ ـ ــدودو ال ـم ـن ـط ـقــة ،
ّ
أمـ ـ ــس ،لـ ــاطـ ــاع ع ـل ــى حـجــم
الدمار.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات
ب ــال ــوص ــول إلـ ــى ب ــال ــو حـيــث
انتشر الجيش ويبحث عمال
اإلغــاثــة واإلنـقــاذ عــن ناجين
وسـ ـ ــط األن ـ ـ ـقـ ـ ــاض .وي ـع ـت ـقــد
ً
أن نـ ـح ــو  150شـ ـخـ ـص ــا قــد
يكونون مطمورين تحت
أنقاض أحد الفنادق.
وتسود مخاوف حول

ً
إندونيسيون ينتظرون إجالءهم جوا بطائرة عسكرية أمس

مـ ـصـ ـي ــر مـ ـ ـئ ـ ــات األشـ ـ ـخ ـ ــاص
الذين كانوا يعدون لمهرجان
على ا لـشــا طــئ عندما تسبب
زلزال بقوة  7.5درجات ضرب
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـج ـم ـع ــة ب ــأم ــواج
مــد بحري اجتاحت سواحل
المدينة.
واألح ـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــدت ال ــرئ ــاس ــة
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده ـ ــا
لمساعدة إندونيسيا.
وال يــزال الـنــاجــون وعمال
اإلنـ ـق ــاذ ت ـحــت ه ــول ال ـكــارثــة
وس ـ ـ ـ ــط مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد األش ـ ـ ـجـ ـ ــار
المقتلعة والسيارات المنقلبة
والدمار وأنقاض السفن التي
لفظتها المياه نحو الداخل
على مسافة بلغت في بعض
ً
األحيان خمسين مترا.
(جاكرتا ـ ـ ـ أ ف ب)

(ا ف ب)

تبادلت الهند وباكستان
االتهام بإفشال لقاء بين
وزيري خارجيتيهما على
هامش اجتماعات الجمعية
العامة لألمم المتحدة في
نيويورك ،إثر هجوم في
المنطقة الحدودية أدى
إلى مقتل ثالثة من عناصر
الجيش الهندي.
ونفت سوشما سواراج
وزيرة خارجية الهند ،أن
تكون حكومتها قد سعت
للحصول على ذريعة إللغاء
االجتماع الثنائي ،وقالت
"نحن متهمون بتخريب
عملية التفاوض .هذا كله
كذب" .وأشار وزير الخارجية
الباكستاني شاه محمود
قريشي من جهته الى أن
المحادثات ثالث
الهند ألغت
ّ
مرات ،وقال "لقد فضلوا
السياسة على السالم".
(الواليات المتحدة  -أ ف ب)

ّ
الكونغو :المعارضة تحذر
من تزوير انتخابات الرئاسة

حذر زعماء المعارضة
في جمهورية الكونغو
الديمقراطية آالفا من
أنصارهم خالل تجمع حاشد
في العاصمة كينشاسا ،مما
وصفوه بخطوات من جانب
الحكومة لسرقة انتخابات
الرئاسة التي تجري في
ديسمبر ،حيث من المقرر أن
يترك جوزيف كابيال الرئاسة
بعد  17عاما في سدة الحكم.
وأدى تطبيق نظام التصويت
اإللكتروني واستبعاد
السلطات لعدد من المرشحين
من االنتخابات إلى توحيد
أحزاب المعارضة قبل
االنتخابات التي طال تأجيلها،
والتي تجري في  23ديسمبر
الختيار خلف لكابيال.
(كينشاسا  -رويترز)

ّ
الكاميرون :توتر عشية
االنتخابات الرئاسية

قبل أسبوع من االنتخابات
الرئاسية التي ستجرى في 7
اكتوبر الجاري ،في الكاميرون،
يسود ترقب المنطقتين
الناطقتين باالنكليزية
المأزومتين ،بينما ينوي
االنفصاليون "االحتفال"
بالذكرى األولى إلعالنهم
الرمزي "لالستقالل" في األول
من اكتوبر  .2017حينذاك ،قتل
 40متظاهرا على األقل في
أعمال عنف ارتكبتها الشرطة.
وطوقت قوات األمن عاصمتي
المنطقتين بويا في الجنوب
الغربي وباميندا في الشمال
الغربي ،وأوقفت عشرات
األشخاص خالل أعمال العنف
التي تلت اإلعالن الرمزي.
(ياوندي  -أ ف ب)
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رياضة
ً
عبدالله يقود الكويت استعدادا للفحيحيل

ً
األبيض استعان بالكرواتي بوزيدار ...وأعلن رسميا فسخ تعاقده مع فيلود
أحمد حامد

محمد عبدالله

قاد المدير الفني الجديد لنادي الكويت محمد عبدالله أول تدريبات األبيض،
أمس ،استعدادا لمواجهة الفحيحيل في الجولة الخامسة من منافسات دوري فيفا
لكرة القدم ،والمقررة الخميس المقبل.
وكــانــت إدارة نــادي الكويت أعلنت فسخ التعاقد مــع الـمــدرب السابق للفريق
الفرنسي هوبير فيلود ،الذي غادر قبل مباراة اإلسماعيلي األخيرة في كأس زايد
لألندية األبطال ،بداعي مرض ابنته.
وأسندت إدارة الكويت المهمة إلى عبدالله ،للمرة الحادية عشرة في تاريخه
مع األبيض ،كما استعانت بالكرواتي بوزيدار ليعاونه ،مع اإلبقاء على التونسي
كريم أبوزوعبة.
وقــال نائب رئيس جهاز الكرة ،عــادل عقلة ،إنــه تواصل مع فيلود ،حيث طلب
األخير فسخ تعاقده ،نظرا لظروفه العائلية ،وحاجة ابنته إلى الرعاية في الفترة
المدرب االستمرار ،مع السماح
المقبلة ،مشيرا إلى أنه ،وحسب رغبة النادي ،طلب من ّ
سار ،إال أن فيلود فضل الرحيل.
له بالغياب مدة شهر كامل وبعقد
ٍ
وأضاف أنه نقل رغبة المدرب الفرنسي إلى إدارة الكويت ،برئاسة خالد الغانم،

 45العبة في اختبارات منتخب الصاالت النسائي
شهدت مالعب الجامعة األميركية اختبارا الختيار العبات منتخب
الـكــويــت لـكــرة ال ـص ــاالت ،وذل ــك بـحـضــور مــدربــة المنتخب اإليــرانـيــة
شهرزاد مظفر.
وقالت عضوة االتحاد الكويتي لكرة القدم ،رئيسة اللجنة النسائية،
فاطمة حيات ،إن  45العبة من مختلف الفئات العمرية ،قد حضرن
االختبارات.
وأض ــاف ــت أن الـمـسـتــوى ك ــان الئ ـقــا ،وأن الـتـجــربــة سـتـتـكــرر خــال
األسـبــوع المقبل ،مشيرة إلــى أن العمل سيتواصل على قــدم وســاق،
حتى إنجاز مهمة اختيار المنتخب ،والعمل على االرتقاء بمستواه
خالل الفترة المقبلة.
وبينت حيات أن الجوالت األخيرة التي قامت بها تهدف الى خلق
مناخ مالئم للكرة النسائية في الكويت ،لتخطو بثبات نحو الوصول
إلى مستوى الطموح.
من جانبها ،أبدت مظفر ارتياحها للمستوى الفني لالعبات ،مؤكدة
أن الخامات تبشر بمستقبل جيد للكرة النسائية في الكويت ،مشيدة
بجهد االتحاد الكويتي لكرة القدم ،وسعيه الدؤوب من أجل استقطاب
المواهب.

يواصل نــادي الرماية الكويتي استعداداته
النـ ـط ــاق ف ـعــال ـيــات ب ـطــولــة س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
اعتبارا
السنوية الكبرى للرماية ،والتي ستبدأ
ً
غد األربعاء بالتدريبات
من الخامسة عصر بعد ٍ
الــرس ـم ـيــة ،وتـسـتـمــر فـعــالـيــاتـهــا ح ـتــى الـسـبــت
المقبل.
من جانبه ،أكد رئيس لجنة حكام الخرطوش
بالنادي الحكم الدولي حمد الرويسان أن اللجنة
تستعد لبدء المنافسات على النحو المخطط
مــن خ ــال االجـتـمــاعــات وال ـ ــدورات التنشيطية
قبل انطالق البطولة ،والتي تعد أولى بطوالت
متوقعا أن
الموسم المحلي للرماية الكويتية،
ً
تشهد بطولة سمو ولي العهد منافسات قوية
بـيــن ال ــرم ــاة وال ــرام ـي ــات الـمـشــاركـيــن فــي أن ــواع
الخرطوش الثالثة (تراب ودبل تراب وسكيت).
وأشار الرويسان إلى أن لجنته دائمة الحرص
على تنظيم ال ــدورات التدريبية للحكام ســواء
القدامى أو الجدد ،في ظل المساعي لخلق جيل
جديد من الحكام الكويتيين.
وتـ ـمـ ـن ــى أن تـ ـخ ــرج الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات بــال ـش ـكــل
ال ـم ـط ـلــوب ،خ ـصــوصــا ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـفـنــي،

م ــا ي ـع ــود ب ــاإلي ـج ــاب ع ـلــى ال ــرم ــاة وال ــرام ـي ــات
المشاركين مــن خــال اكـتـســاب خـبــرات جديدة
مستقبال.
تؤهلهم للمنافسة على الميداليات
ً
بدوره ،أكد الحكم الدولي عبدالله عبدالعزيز
الـبــركــات رئيس لجنة حكام أسلحة الرصاص
أهـمـيــة االس ـت ـعــداد الـمـبـكــر لـبـطــولــة سـمــو ولــي
ـرا إل ــى أن لـجـنــة ح ـكــام الــرصــاص
ال ـع ـهــد ،م ـش ـيـ ً
حرصت على عقد االجتماعات المبكرة ،لالطالع
على آخر المستجدات في قانون االتحاد الدولي،
ومناقشة جدول المسابقات المعد للبطولة من
حيث اعــداد المشاركين ،ومواقيت المسابقات
والتجهيز للجوالت التدريبية للرماة ،وكذلك
توزيع الحكام على المسابقات المختلفة.
ول ـف ــت ال ـب ــرك ــات إلـ ــى أن م ـســاب ـقــات أسـلـحــة
الرصاص في البطولة ستشمل رماية المسدس
والبندقية ضغط الهواء 10م للرجال والسيدات،
ـدا)
وكذلك رماية البندقية 50م ( 3أوضــاع وراقـ ً
للرجال ،ورماية المسدس 50م للرجال ،وسيتم
تــوزيــع الحكام الدوليين على كــل المسابقات،
إضافة إلى الحكام المحليين الجدد ،إلكسابهم
المزيد من الخبرات.

من جانبه ،أعلن مدير الفريق محمد الهاجري برنامج األبيض خالل فترة التوقف
المقبلة ،والمقررة في السادس من الشهر الجاري ،حتى  20منه.
وقال الهاجري إن األبيض سيواجه الجهراء وديا في التاسع من الشهر الجاري،
وفي الرابع عشر من نفس الشهر سيخوض مباراة ودية أخرى أمام العربي.
ّ
وأضاف أن الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد عبدالله تسلم مهمة األبيض،
منذ أمس ،متمنيا للكويت التوفيق خالل الفترة المقبلة.

القادسية يستأنف تدريباته اليوم
وك ـشــف ال ـم ـط ـيــري ع ــن جــاهــزيــة صـفــوف
"األصفر" ،باستثناء سيف الحشان ،الموجود
في ألمانيا للعالج ،حيث يحتاج  6أسابيع
لـلـعــودة لـلـتــدريـبــات الـجـمــاعـيــة ،إل ــى جانب
عبدالعزيز المشعان ،الذي اقترب من التماثل
للشفاء.
ُيذكر أن القادسية يحتل المركز الخامس
بين أنــديــة الممتاز ،برصيد  7نـقــاط ،فيما
يسبقه كاظمة في المركز الرابع بفارق نقطة
واحدة.

«سلة» كاظمة تطلب استعارة
المطيري من العربي

ختام محاضرات حكام السلة
اختتمت أمــس األول محاضرات شرح
القوانين الجديدة لحكام كرة السلة ،التي
أقيمت على مدى  3أيام ،بمشاركة جميع
الحكام الدوليين والمستجدين.
وقام رئيس لجنة الحكام ،الشيخ علي
الخليفة ،بتوزيع الشهادات على الحكام
المشاركين ،بحضور مسؤولي اللجنة،
وعـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة االت ـ ـحـ ــاد عــويــد
العنزي.
وس ــاهـ ـم ــت الـ ـمـ ـح ــاض ــرات فـ ــي إطـ ــاع
الحكام على آخر المستجدات في لعبة كرة
السلة ،وشرحها بطريقة وافية تساعد على
فهم قوانين اللعبة بالصورة الصحيحة،
مــا سـيـكــون لــه األث ــر اإلي ـجــابــي عـلــى أداء
الحكام خالل المنافسات الرسمية.
وق ــال الخليفة إن تنظيم الـ ــدورة جــاء
اسـتـكـمــاال لـلـجـهــود فــي تـطــويــر مستوى
الـتـحـكـيــم ،وال ـت ــي بـ ــدأت م ــن خ ــال إقــامــة
معسكر خارجي في تركيا لمدة أسبوعين.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـل ـج ـن ــة
ي ـع ـم ـلــون ب ـك ــل ج ـه ــد ل ـتــوف ـيــر مـتـطـلـبــات
الحكام ،وتهيئة األجــواء أمامهم لتطوير
مستوياتهم لرفع مستوى اللعبة بصورة
عامة.

برنامج األبيض

ي ـس ـتــأنــف ف ــري ــق ال ـق ــادس ـي ــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم
تدريباته اليوم ،استعدادا لمواجهة كاظمة
الجمعة الـمـقـبــل ،فــي الـجــولــة الـخــامـســة من
منافسات "دوري فيفا".
وكــان "األصـفــر" خضع للراحة  24ساعة،
بعد الخروج من كأس زايد لألندية األبطال،
إثــر تعادله اإليجابي مع الزمالك المصري
بهدف لمثله في مواجهة اإلياب.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس ج ـه ــاز الـ ـك ــرة ،ن ــواف
المطيري ،إن القادسية طوى صفحة البطولة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ودخ ـ ـ ــل فـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات جـ ــادة
للمواجهة المرتقبة أمام كاظمة.
وأكد أن التركيز مهم خالل الفترة المقبلة،
الستكمال مشوار ال ــدوري بنجاح ،والعمل
على تعويض الخسارة في البطولة العربية.

مدربة المنتخب شهرزاد مظفر توجه بعض المتدربات

االستعدادات تتواصل لبطولة
سمو ولي العهد للرماية

الــذي وافــق على فسخ التعاقد بالتراضي ،على أن يتم إعفاء المدرب من الشرط
ً
الجزائي ،نظرا للظروف التي يمر بها.
ّ
وبين عقلة أن إدارة النادي أسندت مهمة األبيض إلى المدرب السابق محمد
عبدالله ،على أن يعاونه التونسي كريم أبوزوعبة ،والكرواتي بوزيدار ،الذي سبق
أن ّ
درب في الكويت ،ضمن الجهاز الفني للمدرب محمد إبراهيم.

●

جابر الشريفي

علمت "الجريدة" أن إدارة نادي كاظمة دخلت في
مـفــاو ضــات مــع نظيرتها فــي ا لـنــادي العربي لضم
الع ــب الـفــريــق األول ل ـكــرة الـسـلــة مـحـمــد الـمـطـيــري
بنظام اإلعارة لمدة موسم واحد.
ُ
ويعد المطيري من أفضل الالعبين على ساحة
كــرة السلة الكويتية فــي مركز االر تـكــاز (السنتر)،
وهـ ــو ال ـم ــرك ــز ال ـ ــذي ت ـع ــان ــي ف ـي ــه غــال ـب ـيــة األن ــدي ــة
الكويتية.
و م ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن تـ ـ ـق ـ ــوم إدارة "األ خ ـ ـ ـضـ ـ ــر"
بــاال س ـت ـئ ـنــاس ب ـ ــرأي ا ل ـج ـه ــاز ي ــن ا ل ـف ـنــي واإلداري
ل ـل ـف ــر ي ــق األول ق ـب ــل ب ــت قـ ـ ــرار ط ـل ــب "ا ل ـب ــر ت ـق ــا ل ــي"
لـلـمـطـيــري ،الـ ــذي تـسـبـبــت ظـ ــروف عـمـلــه ف ــي كـثــرة
انقطاعاته عن تدريبات فريقه الموسم الماضي.
و مــن المتوقع أال يــوا فــق مــدرب الفريق الحالي،
ال ـســوري يـبــرم خــوجــاجـيــان ،عـلــى انـتـقــال الــاعــب،
لتمسكه بخدماته ،السيما أنه ال يوجد بديل له في
هذا المركز إال الهندي عمران نزير ،الذي ينقطع في

كل موسم لإلصابات ،إلى جانب
أن إدارة "األخضر" لم تقم بجلب
أي ال عــب لتدعيم صفوف الفريق
استعدادا للموسم المقبل.
م ــن ج ــان ـب ــه ،وض ــع "ال ـبــرت ـقــالــي"
العـ ـ ـ ــب الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــوراد،
الـ ــذي يـشـغــل ن ـفــس ال ـم ــرك ــز ،كـبــديــل
لـ ـلـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم إت ـ ـمـ ــام
الصفقة،
ومن المتوقع أن يحسم كاظمة األمر
خالل اليومين المقبلين.
وفي حال رفض العربي ،فإنه سيتجه
ل ـل ـت ـعــا قــد م ــع ا لـ ـ ـ ــوراد ،ال س ـي ـم ــا أن إدارة
الشباب أبدت موافقتها المسبقة على إعارة
الالعب لكاظمة ،مقابل حصولها على العب كراتيه.

محمد المطيري

الكويت في مهمة سهلة أمام الساحل في «اليد»
السالمية وكاظمة يواجهان النصر والفحيحيل في افتتاح الجولة الثالثة
تقام اليوم ثالث مباريات ضمن
الجولة الثالثة من الدوري العام
لكرة اليد ،إذ يلتقي الكويت مع
الساحل ،والسالمية مع النصر،
وكاظمة مع الفحيحيل على
صالة االتحاد بالدعية.

●

محمد عبدالعزيز

تنطلق ال ـيــوم مـنــافـســات الـجــولــة
الثالثة مــن ال ــدوري الـعــام لكرة اليد
بإقامة ثالث مباريات ،إذ يلتقي في
الرابعة والنصف مساء الكويت مع
ال ـس ــاح ــل ،وي ـلــي ذل ــك ف ــي ال ـســادســة
مساء مباراة السالمية والنصر ،على
أن تختتم مباريات اليوم في السابعة
والنصف مساء باللقاء الذي سيجمع
بـيــن كــاظـمــة والـفـحـيـحـيــل ،وتـجــري
المباريات الثالث على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـس ـعــى
الـ ـك ــوي ــت ،الـ ـخ ــام ــس ب ـن ـق ـط ـت ـيــن مــن
انتصار و حـيــد على التضامن ،إلى
تـحـقـيــق ف ــوز ف ــي م ـت ـنــاول ي ــده على
حـســاب الساحل قبل األخـيــر بفارق
ـال مــن الـنـقــاط،
األهـ ــداف ورص ـيــد خ ـ ٍ
بعد خسارته مباراتين أمام كاظمة
ً
وال ـســال ـم ـيــة ،ن ـظ ــرا ل ـل ـفــوارق الفنية
والفردية بين الفريقين.
وسـيــدخــل األب ـيــض ،ال ــذي يشرف
عـ ـل ــى تـ ــدري ـ ـبـ ــه الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري س ـع ـيــد
حـجــازي ،ونـصــب عينيه المحافظة
عـلــى الـمـسـتــوى الـمـمـيــز الـ ــذي ظهر
ً
بــه أ م ــام التضامن ،طمعا فــي تكرار

النتيجة الـعــريـضــة الـتــي حـســم بها
ً
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،م ـع ـت ـم ــدا ع ـل ــى تــولـيـفـتــه
المميزة التي تضم مجموعة من أبرز
الالعبين المحليين.
في المقابل ،يأمل مــدرب الساحل
المصري حسام توفيق لملمة شتات
فــري ـقــه ،وإخ ـ ــراج العـبـيــه مــن الـحــالــة
ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـس ـي ـئــة ب ـع ــد خ ـســارت ـهــم
أمام السالمية في الجولة الماضية،
واألحداث الدرامية التي تعرض لها
فــري ـقــه بـسـبــب ت ـك ــرار حـ ــاالت ال ـطــرد
ً
ال ـم ـبــاشــر ،ط ـم ـعــا ف ــي ت ـقــديــم عــرض
ج ـيــد ،رغ ــم أن ــه ي ــدرك ال ـف ــارق الفني
بين الفريقين.

السالمية والنصر
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،يـتـطـلــع
الـســالـمـيــة ،ال ـثــالــث ب ـف ــارق األهـ ــداف
ورص ـيــد  4ن ـقــاط ،إل ــى تخطي عقبة
الـنـصــر ال ـثــالــث عـشــر ب ــدون رصـيــد،
والـســاعــي إلــى تضميد جــراحــه بعد
هزيمتين ،واللحاق بركب المنافسة،
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة م ــن ال ـم ــرج ــح أن ت ـكــون
صعبة على الفريقين.
وسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول مـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي خـ ـ ــالـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــا ال ـ ـظ ـ ـهـ ــور

بمستوى جيد ،وإغــاق المساحات
بين المدافعين ،لمواجهة مهاجمي
ً
العنابي في الخط الخلفي ،معتمدا
ع ـ ـلـ ــى دفـ ـ ــاعـ ـ ــه ال ـ ـص ـ ـلـ ــب ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـم ـص ـح ــوب ب ــال ـه ـج ــوم ال ـم ـعــاكــس،
وخبرة ثنائي الخط الخلفي المصري
عبدالرحمن سند وبشار تقي.
وعلى الجانب اآلخر ،يأمل مدرب
الـنـصــر م ـنــاور ده ــش ال ـن ـهــوض من
كبوته المبكرة في البطولة ،وتحقيق
ً
أول انتصار له هذا الموسم ،مستغال
الحالة الفنية الجيدة لالعبيه.

كاظمة والفحيحيل
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،يـطـمــح
البرتقالي ،المتصدر بفارق األهداف
ورصـيــد  4نـقــاط ،إلــى الـحـفــاظ على
موقعه والمستويات المميزة التي
يقدمها منذ بــدايــة ال ــدوري النـتــزاع
نـ ـقـ ـطـ ـت ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز مـ ـ ــن ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل،
التاسع برصيد نقطتين ،والطامع
ً
ف ــي اس ـت ـع ــادة ن ـغ ـمــة الـ ـف ــوز م ـج ــددا
بعد خسارته أمام برقان في الجولة
الماضية.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـضــرب م ــدرب
كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري راب ـ ـ ـ ــح غ ــرب ــي

جانب من لقاء سابق بين السالمية والنصر
بـ ـك ــل ق ـ ـ ــوة م ـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة لـ ـلـ ـح ــد مــن
ً
خطورة العبي الفحيحيل ،معتمدا
ع ـل ــى خـ ـب ــرة العـ ـبـ ـي ــه ،وت ــأل ـق ـه ــم فــي

ال ـم ـبــارات ـيــن الـمــاضـيـتـيــن ،ف ــي حين
سـيـحــاول الـصــربــي نـيـكــوالي مــدرب
الفحيحيل الحد من خطورة وسرعة

مهاجمي البرتقالي بالدفاع المتقدم
المصحوب بالهجوم المنظم لتحقيق
غايته في الفوز باللقاء.

ةديرجلا

•
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رياضة

اشتعال أزمة مرتضى منصور
مع «كاف» واألولمبية المصرية
القاهرة  -ةديرجلا

•

قرر مرتضى منصور عقد مؤتمر
صحافي اليوم ،داخل مقر النادي
من أجل التعليق على عقوبات
«كاف» واألولمبية المصرية،
مؤكدا أنه جاهز بمفاجآت
ستقلب الطاولة على الجميع.

يبدو أن أزمة مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك مع االتحاد
اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم (ك ـ ـ ــاف)
وال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة ال ـم ـصــريــة
ل ــن ت ـقــف ع ـنــد مـحـطــة الـعـقــوبــات
األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي ت ــم فــرض ـهــا على
رئـ ـي ــس "ال ـق ـل ـع ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء" ،فــي
ظــل إص ــرار جميع األط ــراف على
م ــوق ـف ـه ــا ،وع ـ ـ ــدم االلـ ـتـ ـف ــات إل ــى
محاوالت تهدئة األوضاع.
وق ـ ـ ــرر م ـن ـص ــور ع ـق ــد مــؤت ـمــر
صحافي اليوم ،داخل مقر النادي
مــن أج ــل الـتـعـلـيــق عـلــى عـقــوبــات
"كـ ـ ـ ــاف" واألولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة،
مؤكدا أنه جاهز بمفاجآت ستقلب
الطاولة على الجميع.
كانت لجنة االنضباط بـ"الكاف"
قررت إيقاف مرتضى منصور مدة
عام كامل وتغريمه  40ألف دوالر،
بعد الهجوم الذي شنة ضد أحمد
أحمد رئيس االتحاد اإلفريقي ،في
حـيــن ق ــررت األولـمـبـيــة المصرية
تـجـمـيــد وتـعـلـيــق جـمـيــع أنشطة
منصور وحرمانه من المشاركة
والـ ـظـ ـه ــور فـ ــي أي مـ ـب ــاري ــات أو
اجتماعات فــي جميع البطوالت
أو األولـمـبـيــة أو غـيــر األولـمـبـيــة،
بـسـبــب "االع ـ ـتـ ــداء ال ـل ـف ـظــي" على
قيادات اللجنة بعد إعالن بطالن

عمومية األبيض األخيرة ،مؤكدة
أن ــه ح ــال مـخــالـفــة ه ــذه ال ـق ــرارات
ً
سيتم اعتبار الزمالك خاسرا مع
توقيع غرامات مالية.

رئيس الزمالك يهدد
بـ «عمومية طارئة»
وأك ــد منصور انــه يعتبر هذه
القرارات كأنها لما تكن ،وقال "لن
يستطيع أح ــد إ يـقــا فــي أو منعي
مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ع ـم ـل ــي وحـ ـض ــور
الـمـبــاريــات ،وإذا اسـتـمــرت حالة
ا لـتـعـنــت ضــد نــا فسننسحب من
كل البطوالت التي تقام تحت لواء
االتحاد اإلفريقي".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ــزمـ ـ ــالـ ـ ــك أن
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـط ــارئ ــة
الـ ـت ــي دعـ ـ ــا إلـ ـيـ ـه ــا سـ ـيـ ـك ــون لـهــا
الـقــول الـفـصــل ،ألنـهــا سـتــرد على
مجموعة المتآمرين ضد النادي
"عـلــى حــد قــولــه" ،مضيفا أن ــه لن
يسكت ،وسيظل يحارب هؤالء من
أ جــل الحفاظ على حقوق القلعة
البيضاء.
وأض ــاف مـنـصــور "أع ـلــم جيدا
أن عـمــرو فهمي السكرتير العام
للكاف يحاربني من خلف الستار،
وسأكشف حقيقته أمام الجميع،

خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ك ـ ــان أح ـ ــد رعـ ــاة
األلـتــراس ،كما أنــه امـتــداد لوالده
مصطفى فهمي الــذي أهــدى لقب
ن ـ ــادي الـ ـق ــرن بــإفــري ـق ـيــا لــأهـلــي
وسحبه من الزمالك".
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك "ال ـح ـق ـي ـق ــة
ات ـ ـض ـ ـحـ ــت أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـي ــع اآلن
بـ ــأن ف ـه ـمــي وم ـع ــه ه ـش ــام حطب
ي ـس ـت ـق ــوي ــان بـ ـجـ ـه ــات خ ــارج ـي ــة
ل ـم ـحــاربــة مــؤس ـســة وط ـن ـيــة مثل
الزمالك".

االتحاد اإلفريقي يصعد
إلى «فيفا»
في المقابل ،يستعد مسؤولو
"ال ـ ـك ـ ــاف" ل ـت ـص ـع ـيــد األزمـ ـ ـ ــة إل ــى
االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
والـمـحـكـمــة الــريــاض ـيــة الــدول ـيــة،
مــن أج ــل مضاعفة الـعـقــوبــة ضد
مرتضى منصور ،بسبب إصــرار
األخير على موقفه وتهديده بعدم
تنفيذ القرارات ،ومواصلة الهجوم
ضد أعضاء االتحاد اإلفريقي.
وأفاد مصدر باالتحاد اإلفريقي
بــأنــه تــم تجهيز مـلــف كــامــل لكل
تجاوزات وخروج رئيس الزمالك
ع ـ ــن ال ـ ـنـ ــص بـ ـح ــق ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ً
األطراف لرفعه إلى الفيفا ،مضيفا

مرتضى منصور
أنه في حالة اإلصرار على مواقفه
سيضع ناديه في مأزق كبير.

حطب يؤكد عدم التراجع
إلى ذلك ،أكدت اللجنة األولمبية
الـمـصــريــة أن ـهــا لــن ت ـتــراجــع أمــام

تاباتا يقود الريان للفوز على الشحانية
انـ ـت ــزع ف ــري ــق الـ ــريـ ــان ف ــوزا
صـعـبــا م ــن ضـيـفــه الـشـحــانـيــة
بـهــدف نـظـيــف خ ــال الـمـبــاراة
التي جمعتهما أمس األول في
الـجــولــة الـســابـعــة مــن ال ــدوري
ال ـق ـط ــري ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وال ـت ــي
ش ـه ــدت أي ـض ــا فـ ــوز الـسـيـلـيــة
عـلــى ال ـعــربــي بـهــدفـيــن مـقــابــل
ال شيء.
و يــد يــن ا لــر يــان بالفضل في
ه ــذا ال ـف ــوز لــاع ـبــه رودري ـغ ــو
ت ـ ــاب ـ ــات ـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي سـ ـج ــل ه ــدف
المباراة الوحيد (.)40

ورفـ ــع ال ــري ــان رص ـي ــده إلــى
 14نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع،
وتوقف رصيد الشحانية عند
سبع نقاط في المركز الثامن.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة،
سـجــل هــدفــي الـسـيـلـيــة رشـيــد
تيركانين ( 23و.)88
ور فــع السيلية رصيده إلى
 15نـقـطــة فــي الـمــركــز الـثــالــث،
وت ــوق ــف رص ـي ــد ال ـعــربــي عـنــد
 12نقطة في المركز السادس.
(د ب أ)

تاباتا ومرور بالجملة من مدافعي الشحانية

تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
ً
ً
أص ـب ـحــت أم ـ ــرا واجـ ـب ــا ،واع ـت ــذار
رئيس الزمالك من عدمه لن يغير
شيئا في القضية.
وقال هشام حطب إن "اللجنة لن
تتراجع عن العقوبات التي أقرتها

ضد مرتضي منصور ،خصوصا
أنه تخطى كل الخطوط الحمراء"،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب خـ ـض ــوع ــه
للتحقيق من أجل محاسبته على
كثرة التجاوزات بحق الجميع.
واخـ ـتـ ـت ــم ح ـط ــب ت ـصــري ـحــاتــه
ق ــائ ــا "كـ ــام رئ ـي ــس ال ــزم ــال ــك عن

وجود مؤامرات ضد ناديه محاولة
بائسة لتزييف الحقائق ،فهو الذي
يحتمي بالحصانة البرلمانية،
فالجمعية العمومية التي عقدها
ً
على يومين باطلة ،وفقا للوائح
وال ـقــوان ـيــن ،وه ــذا أم ــر غـيــر قابل
للجدال".

األهلي يعمق جراح الباطن
في الدوري السعودي
َّ
عمق النادي األهلي جــراح الباطن عندما
تـغـلــب عـلـيــه -2ص ـفــر ،أم ــس األول ،فــي خـتــام
المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة
القدم.
ورفع األهلي رصيده إلى  10نقاط ،منفردا
في المركز الثالث ،فيما بقي الباطن يصارع
في مراكز القاع مع نقطة يتيمة .وبات األهلي
على ُبعد نقطتين مــن ا لـهــال ،حامل اللقب،
والنصر ،ثالث الموسم الماضي ،اللذين حققا
العالمة الكاملة ( 12نقطة).

و سـجــل ا لـمـصــري عبدالله السعيد و نــوح
الموسى بتسديدتين قويتين هــد فــي الفوز
( 15و )35على ا سـتــاد مدينة الملك عبدالله
الرياضية في جدة.
وسـيـطــر األه ـلــي عـلــى مـجــريــات ال ـم ـبــاراة،
وأ هــدر عدة فرص سانحة للتسجيل ،خالفا
لـ ـلـ ـب ــاط ــن ،ال ـ ـ ــذي واص ـ ـ ــل ح ـ ـضـ ــوره ال ـب ــاه ــت
ونتائجه السلبية.
(أ ف ب)
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تعثر برشلونة ويتعادالن سلبا
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فشل فريقا ريال مدريد وضيفه
أتلتيكو مدريد في االنفراد
بصدارة الدوري اإلسباني ًلكرة
القدم ،بعدما تعادال سلبا خالل
المباراة التي جمعتهما أمس
األول في ديربي مدينة مدريد
بالجولة السابعة من الدوري.

واص ـ ـ ـ ــل ب ــرشـ ـل ــون ــة حـ ــامـ ــل ال ـل ـق ــب
وغريمه التقليدي ريــال مــدريــد نزيف
النقاط بسقوطهما في فخ التعادل أمام
ضيفهما أتلتيك بلباو  1-1وأتلتيكو
مدريد صفر-صفر على التوالي ،أمس
األول ،في المرحلة السابعة من الدوري
اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،فــي حـيــن حقق
فالنسيا فوزه األول هذا الموسم عندما
تغلب على مضيفه ر ي ــال سوسييداد
 -1صفر.
وبقي القطبان في الصدارة برصيد
 14ن ـق ـطــة بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة أم ــام
اشبيلية ،ال ــذي واص ــل صحوته بفوز
ثالث تواليا على حساب مضيفه ايبار
بثالثة اهداف للبرتغالي أندريه سيلفا
( )47واألرج ـن ـت ـي ـنــي إي ـفــر بــانـيـغــا (59
و 4+90مــن ركـلـتــي جـ ــزاء) ،فــي م ـبــاراة
شـهــدت سـقــوط أحــد الـحــواجــز بملعب
ايبار ،إثر احتفاالت جماهير إشبيلية
بالهدف الثاني ،فتعرض  8على األقل
إلـ ـ ــى إص ـ ــاب ـ ــات خ ـف ـي ـف ــة ،ونـ ـقـ ـل ــوا إل ــى
المستشفى.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى ع ـل ــى مـلـعــب
"كامب نو" ،فشل برشلونة في تحقيق
الفوز للمرة الثالثة تواليا ،وسقط في
فخ التعادل للمرة الثانية تواليا على
أرضـ ــه ب ـعــد األول ـ ــى امـ ــام ج ـيــرونــا في
المرحلة قبل الماضية ،قبل أن يخسر
أمام مضيفه ليغانيس  2-1في المرحلة
الماضية.
وك ـ ـ ــان ب ــرشـ ـل ــون ــة فـ ــي ط ــريـ ـق ــه إل ــى
الخسارة الثانية تواليا ،حيث تخلف
بـ ـه ــدف ألوس ـ ـكـ ــار دي مـ ــاركـ ــوس مـنــذ
الــدقـيـقــة  ،41قـبــل أن يـنـقــذه الـمـهــاجــم

البديل المغربي األصل منير الحدادي
بإدراكه التعادل (.)84
ودفع فالفيردي بميسي في الدقيقة
 ،55فنشط الفريق الكتالوني وسنحت
لمهاجميه العديد من الفرص ،أبرزها
كرتان لكوتينيو في العارضة وميسي
ف ـ ــي الـ ـق ــائ ــم األي ـ ـم ـ ــن ،قـ ـب ــل أن يـنـجــح
الحدادي في إدراك التعادل.
وللمباراة الثانية على التوالي ،احتج
م ـي ـســي ع ـلــى ال ـح ـك ــام ع ـقــب ال ـصــافــرة
النهائية ،فكان نصيبه بطاقة صفراء.
وسيكون الفريق الكتالوني مطالبا
بنسيان النتائج المخيبة عندما يحل
ضيفا على توتنهام االنكليزي االربعاء
المقبل في الجولة الثانية من منافسات
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة لـمـســابـقــة دوري
ابطال أوروبا.
ون ـج ــح أت ـل ـت ـيــك ب ـل ـب ــاو ف ــي اف ـت ـتــاح
التسجيل عندما مرر ماركيل سوسايتا
كرة عرضية من الجهة اليسرى تابعها
أوسكار دي ماركوس بيمناه من مسافة
قريبة على يمين تير شتيغن (.)41
ودفــع فالفيردي ببوسكيتس مكان
سيرجي روبرتو مطلع الشوط الثاني
( ،)50ثم أشرك ميسي مكان فيدال (.)55
وحرمت العارضة كوتينيو من هدف
بردها تسديدته على الطاير من مسافة
قريبة ( ،)66ثم حرم القائم األيمن ميسي
م ــن ال ـت ـعــادل بـ ــرده ت ـســديــدة قــويــة من
داخل المنطقة (.)77
ول ـع ــب ف ــال ـف ـي ــردي ورقـ ـت ــه األخ ـي ــرة
بإشراكه الحدادي مكان ديمبيلي ،فنجح
األول ف ــي إدراك ال ـت ـع ــادل م ــن مـســافــة
قريبة ،إثر تمريرة من ميسي (.)84

لوبيتيغي :كنا نستحق الفوز

لوبيتيغي

أكد جولين لوبيتيغي ،المدير الفني لريال مدريد ،عقب التعادل السلبي
في "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد أمس األول على ملعب (سانتياغو
ً
برنابيو) ،أن فريقه كان أفضل من األتلتي ،مشيدا في الوقت ذاته بقوة
العبيه في التغلب على اإلصابات التي تضرب صفوف الفريق.
وقــال لوبيتيغي ،خــال المؤتمر الصحافي ،عقب اللقاء "لــم نفز
باللقاء ألنـنــا لــم نسجل ،ولـكــن فــي إجـمــالــي الـلـقــاء ،كنا أفـضــل من
أتلتيكو ،السيما في نهاية الشوط األول ،وطــوال النصف الثاني.
المنافس صنع فرصتين بسبب فقداننا للكرة ال بسبب جمل
فنية متفق عليها".
وتــابــع "لـقــد حــاصــرنــا المنافس فــي ملعبه ط ــوال الشوط
الثاني ،ولكننا لم نسجل ولهذا لم نستطع تحقيق الفوز".
وعـلــى الــرغــم مــن ال ـت ـعــادل ،ف ــإن لوبيتيغي خ ــرج بنقاط
إيجابية كثيرة من اللقاء.
وأوضح "خرجنا بنقاط إيجابية كثيرة .بالطريقة التي
عدنا بها للقاء بعد البداية الصعبة ،أداء الفريق تطور في
األوقات الصعبة ،وفي الشوط الثاني ،أظهرنا شخصيتنا
رغم الغيابات (بسبب اإلصابات) ،واإلجهاد".
وأبــدى لوبيتيغي عــدم شعوره بــأي قلق إزاء العقم
التهديفي للفريق خالل المواجهات الثالث األخيرة التي
سجل خاللها هدفا وحيدا (في شباك إسبانيول).
وقال في هذا الصدد "إنه أمر حقيقي ،ولكني أنظر لألمر
بشكل مختلف .باستثناء الشوط األول أمام إشبيلية ،أداء الفريق
كان طيبا ،وصنعنا فرصا كثيرة .األهداف ستأتي ،ليس لدي شك في
هذا .إذا ما استمررنا في صناعة الفرص ،فستأتي بكل تأكيد".

راموس :فرطنا في فرصة كبيرة
أكد سرخيو راموس ،مدافع وقائد ريال مدريد ،عقب تعادل فريقه سلبيا
في "ديربي" مدريد أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة السابعة بالليغا،
أن الميرينغي فرط في فرصة االبتعاد بالصدارة عن برشلونة الذي تعثر
بتعادله إيجابيا ( )1-1أمام أتلتيك بلباو.
وأكد راموس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة التي احتضنها
ملعب (سانتياغو برنابيو) "كنا نــدرك أهمية النقاط الثالث اليوم .لقد
فرطنا في فرصة ذهبية بعد تعثر برشلونة .ضغط المنافس في البداية
بشكل أكبر ،ولكن كان واضحا في النصف الثاني حالة اإلرهــاق عليهم.
افتقدنا الدقة أمام المرمى ،وكنا نرغب في حصد النقاط الثالث بعد تعثر
برشلونة".
وشدد على أنه في مباراة بمستوى ريال مدريد وأتلتيكو ،يجب منح
المنافس "احتراما كبيرا" ،ألن "التفاصيل الصغيرة" يمكنها أن تحسم
األمور.
واخـتـتــم قــائــد الميرينغي تصريحاته بــاإلشــارة الحتضانه مهاجم
األتلتي ،الفرنسي أنـطــوان غريزمان ،قبل بداية اللقاء ،وذلــك عقب حالة
التوتر بينهما خالل اآلونة األخيرة.
وقال في هذا الصدد "بعيدا عن رأي كل شخص ،يجب إظهار االحترام
لزميل في المهنة ،سواء كان غريزمان أو غيره".
(إفي)
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جانب من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
وأهـ ـ ــدر راك ـي ـت ـي ـتــش ف ــرص ــة ذهـبـيــة
لتسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة
من ميسي داخل المنطقة سددها فوق
العارضة (.)1+90

ديربي العاصمة مدريد
وفي الثانية ،على ملعب "سانتياغو
بــرنــاب ـيــو" ف ــي م ــدري ــد ،حـســم الـتـعــادل
السلبي ديربي العاصمة بين الجارين
ريال وأتلتيكو.
ووجد النادي الملكي صعوبة كبيرة
في فك التكتل الدفاعي لرجال المدرب

االرجنتيني دييغو سيميوني وفشلوا
فــي إي ـجــاد الـحـلــول الـمـنــاسـبــة فــي ظل
غـيــاب صــانــع األل ـعــاب إيـسـكــو ،بسبب
عملية جراحية إلزالة الزائدة الدودية،
وأج ـب ــروا عـلــى ال ـت ـعــادل بـعــد الهزيمة
المذلة امــام اشبيلية صفر 3-االربعاء
الماضي.
وكـ ــان أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد األخ ـط ــر في
ب ــداي ــة الـ ـمـ ـب ــاراة م ــن خـ ــال الـهـجـمــات
المرتدة ،وأنقذ حــارس مرماه السابق
الدولي البلجيكي تيبو كورتوا مرمى
النادي الملكي من هدف محقق بقطعه
انفراد للفرنسي انطوان غريزمان (.)18

غودين :المباراة كانت متكافئة
أك ـ ــد األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي ديـيـغــو
غ ــودي ــن ،مــدافــع أتلتيكو مــدريــد،
أمس األول ،عقب تعادل فريقه في
مباراة الديربي أمــام ريــال مدريد
على ملعب (سانتياغو برنابيو)
سلبيا أن كال الفريقين قدم مباراة
"متكافئة".
وقـ ــال ال ــاع ــب "ك ـنــا أف ـضــل في
شــوط المباراة األول ،فكان لدينا
انفرادان وقمنا بالتسديد من خارج
المنطقة ،باإلضافة إلى وجود حالة
جدلية عن ركلة جزاء لم تحتسب
ويمكن مشاهدتها بوضوح عبر
شــاشــة الـتـلـفــزيــون ،وف ــي الـشــوط
الـثــانــي لـعــب ري ــال مــدريــد بشكل
أفضل وكانت لديهم فرصة خطيرة
أنـقــذهــا أوبـ ــاك ،فــالـمـبــاراة كانت
متكافئة بشكل كـبـيــر" .وأض ــاف
غودين "قدمنا مباراة كبيرة ،وإذا
كنا قــد فعلنا أمــرا جيدا فــي هذه
الـمـبــاراة ،فبالتأكيد هــو االنتقال
بالمستوى من األقــل إلــى األعلى،
وتحسن مستوانا س ــواء بالكرة

دييغو غودين

أو بدونها ،علمنا كيف أن نكون
أقوياء ونعاني ،أن ندافع ونستمر
فــي الـلـعــب الـهـجــومــي ،فالتعادل
ليس جيدا ،ولكن من المهم حصد
نقطة في ظل مباراة صعبة ،ومن
الجيد أن تستمر في الصعود في
(إفي)
ترتيب الليغا".

ً
ميسي :علينا التحسن أكثر دفاعيا

وأهــدر الويلزي غاريث بايل فرصة
افتتاح التسجيل إثــر تلقيه كــرة خلف
الدفاع إثر ركلة حرة جانبية لأللماني
طوني كــروس تابعها بيسراه بجوار
القائم (.)21
وواصــل كــورتــوا تدخالته الناجحة
وقـطــع ان ـفــرادا لدييغو كوستا محوال
الكرة الى ركنية (.)37
وس ـ ــدد ب ــاي ــل كـ ــرة ق ــوي ــة م ــن خ ــارج
المنطقة بين يدي الحارس السلوفيني
يان أوبالك (.)41
ودفــع لوبيتيغي بداني سيبايوس
مكان بايل مطلع الشوط الثاني.

وسدد ماركو أسينسيو ،الذي خاض
مـ ـب ــارات ــه ال ـم ـئ ــة م ــع ريـ ـ ــال م ــدري ــد فــي
مختلف الـمـســابـقــات (سـجــل  22هدفا
مع  12تمريرة حاسمة) ،كرة قوية من
داخل المنطقة تصدى لها أوبالك على
دفعتين (.)50
وأه ـ ـ ــدر أس ـي ـن ـس ـيــو ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة
إثــر تلقيه كــرة على طبق من ذهــب من
كروس ،فانفرد باوبالك الذي حول الكرة
الــى ركنية ( ،)65وتصدى اوبــاك لكرة
قوية لداني كارفاخال من داخل المنطقة
وحولها الى ركنية (.)78

سيميوني :أشعر بالحزن
أكـ ـ ـ ـ ــد األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ديـ ـيـ ـغ ــو
سيميوني ،المدير الفني ألتلتيكو
مدريد ،عقب التعادل السلبي في
"ديربي" العاصمة اإلسبانية أمام
ريال مدريد ،امس األول ،على ملعب
(سانتياغو بــرنــابـيــو) ،أنــه يشعر
بــ"الـحــزن" ،ألنــه كــان يريد تحقيق
الفوز ،ولكنه أشار أيضا إلى تبادل
الفريقين للسيطرة على شوطي
المباراة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار س ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــي ف ــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الصحافي عقب اللقاء "اللعب على
ه ــذا الـمـلـعــب ل ـيــس س ـهــا .أشـعــر
بغصة في الحلق بعد أداء الشوط
األول ،ولـكـنــه ك ــان عـ ــادال مـقــارنــة
بأداء الشوط الثاني".
وأضاف التشولو "المباراة كانت
صعبة ،كعادة المواجهات على هذا
الملعب ،كنا نريد الفوز .قدمنا ما
نستحق عليه التقدم في النتيجة
في النصف األول ،وقدمنا كرة قدم
جميلة ،وفــي الشوط الثاني ،أداء
ريال مدريد تطور كثيرا ،وهو أمر

أكد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،قائد برشلونة ،عقب تعادل فريقه إيجابا ( )1-1أمام أثلتيك
بلباو ،أمس األول ،في الجولة السابعة لليغا ،أن الفريق يمتلك "قائمة والعبين تجعلنا ال نعتمد
على أحد من أجل الفوز بأي مباراة" ،وذلك في إشارة إلى دخوله كبديل في الدقيقة .55
ووصف النجم األرجنتيني خالل تصريحات تلفزيونية ،عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "الكامب
نو" نتائج الفريق خالل المواجهات الثالث األخيرة في المسابقة بـ"المؤسفة".
وقــال في هــذا الصدد" :علينا التحلي بالهدوء وإدراك أن الموسم ال يــزال طويال" ،مضيفا أن
المباراة تعقدت بعد تقدم الفريق الباسكي في النتيجة" ،حاولنا مــرارا بعد التأخر بهدف،
وأعتقد أننا أهدرنا أهدافا عديدة .كان بإمكاننا الخروج فائزين .علينا االستمرار
والنظر لــأمــام ،والتفكير في مواجهة األربـعــاء المقبل الصعبة جــدا ،والتي
ستساعد كثيرا في التأهل لدور الـ."16
وانتقد صاحب الكرة الذهبية ( 5مــرات) أداء الفريق ،مؤكدا وجود
"العديد من النقاط التي يجب تحسينها" ،السيما في الجانب الدفاعي.
وزاد" :علينا بذل مزيد من الجهد في الجانب الدفاعي .ال يعقل
أن نستقبل أهدافا في كل مباراة ،السيما بعد العام الماضي الذي
كان من الصعب على أي منافس هز شباكنا ،ولكن الوصول إلى
(إفي)
مرمانا أصبح سهال هذا الموسم".

سيميوني
طبيعي ،ألنه يمتلك العبين كبارا،
وك ــان منطقيا أن نعاني فــي هذا
الشوط ،ألننا لم نهدد مرماهم كما
حدث في الشوط األول".
كما علق الـمــدرب األرجنتيني
على عدم تلقي الفريق ألي خسارة
ع ـلــى مـلـعــب ال ـبــرنــاب ـيــو لـلـمـبــاراة
السادسة على التوالي في الليغا،
وهي السلسلة األفضل في تاريخ
النادي على هذا الملعب.

وق ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد "ال
يمكن مقارنتنا بــريــال م ــدري وال
ببرشلونة .يمكن مقارنتنا بالفريق
األفـ ـ ـض ـ ــل ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ أت ـل ـت ـي ـك ــو،
وب ــال ـط ـب ــع ه ـ ــذه ه ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
األفـ ـ ـض ـ ــل .ع ـل ـي ـنــا ال ـس ـع ــي دائ ـم ــا
لتحسين ما قدمناه خالل السنوات
األخيرة".
(إفي)

فالفيردي :الجدل يزداد عند اإلخفاق

ميسي

ال يرى إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة ،أن الفترة الحالية
هــي األســوأ لــه مــع الفريق الكتالوني ،مــذكــرا بأنه "مــر بلحظة أخــرى
سيئة من قبل".
وأشــار الـمــدرب الباسكي أثناء المؤتمر الصحافي بعد اللقاء "ال
أدري ،ألنــه في كل مــرة تحدث هــذه األشـيــاء ،يكون هناك جــدل كبير.
يبدو أن اكتساح المنافسين هو الشيء الوحيد المسموح به هنا ،وهذا
مستحيل على أي فريق .نمر بأسبوع صعب".
وتابع "كنا نرغب هذا األسبوع في حصد  9نقاط ،ولكننا تمكنا من
كسب نقطتين فقط ،ولهذا فاألهداف لم تتحقق".
وأقر مدرب البالوغرانا بأن أتلتيك كان سيلجأ ألسلوب "الضغط
الـعــالــي" ،فضال عــن ضــرورة "تحسين بعض الـجــوانــب" الدفاعية في
الفريق ،السيما بعد أخطاء الشوط األول.
وتــابــع "علينا مواصلة العمل .المشكلة فــي دخــول هــذه السلسلة
السلبية ،هــو كـثــرة الضجيج ال ــذي يحيط بـهــا .علينا مواجهة هذه
المواقف".
ويرى فالفيردي أن فريقه عليه أن "يكثر" من مساحة األوقات التي
يـكــون فيها األداء طيبا فــي الـلـقــاء ،مثلما حــدث فــي الـشــوط الثاني،
والشوط األول أمام ليجانيس ،أو خالل المباراة بأكملها أمام جيرونا.
"الفريق يهدر أهدافا ساذجة وعلينا معالجة هذا األمر".

سان جرمان يعادل أفضل انطالقة موسم في تاريخ الدوري
واصل باريس سان جرمان،
حامل اللقب ،تحقيق العالمة
الكاملة في الموسم الحالي
من الدوري الفرنسي لكرة
القدم ،وتغلب على مضيفه
نيس -3صفر ،أمس األول ،في
المرحلة الثامنة من المسابقة.

نيمار نجم باريس يحتفل بالهدف األول

حـقــق بــاريــس س ــان جــرمــان ف ــوزه الـثــامــن
تــوالـيــا ،بتغلبه على مضيفه نيس -3صـفــر،
أمــس األول ،ليعادل بالتالي الرقم القياسي
ألف ـضــل ان ـطــاقــة مــوســم ف ــي ت ــاري ــخ ال ــدوري
الفرنسي لكرة القدم ،في حين فشل ليون في
اس ـتــرجــاع الـمــركــز الـثــانــي بـسـقــوطــه فــي فخ
التعادل على أرضه مع نانت .1-1
وان ـض ــم نـ ــادي ال ـعــاص ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة إلــى
أولمبيك ليل ،الــذي حقق أفضل انـطــاق في
بداية موسم .1937-1936
ورفــع ســان جرمان رصيده إلــى  24نقطة،
مبتعدا بفارق  9نقاط عن سانت اتيان ،الثاني
مــؤقـتــا ،فــي حـيــن رف ــع لـيــون رص ـيــده إل ــى 14
نقطة في المركز الثالث مؤقتا ،بفارق نقطة
واحدة عن ليل ومرسيليا اللذين التقيا وجها
لوجه أمس.
وقرر مدرب سان جرمان ،األلماني توماس
توخل ،إراحــة مهاجم الفريق األوروغوياني
إدينسون كافاني ،في حين عاد كيليان مبابي،
بعد انتهاء فترة إيقافه ثالث مباريات ،ولعب
في مركز رأس الحربة ،يعاونه البرازيلي نيمار

يسارا ،واألرجنتيني أنخل دي ماريا يمينا.
فــي الـمـقــابــل ،ارتـ ــأى م ــدرب نـيــس بــاتــريــك
فييرا عدم إشراك المهاجم اإليطالي المشاكس
م ــاري ــو بــالــوت ـي ـلــي أس ــاسـ ـي ــا ،ق ـب ــل أن ي ـنــزل
احتياطيا في الشوط الثاني.
بعد بــدايــة قوية مــن الفريقين نجح سان
جــرمــان فــي افـتـتــاح التسجيل بـكــرة لولبية
سددها نيمار من حافة المنطقة ،لتستقر في
الزاوية البعيدة لمرمى نيس (.)22
وألغى الحكم هدفا ثانيا لنيمار قبل نهاية
الشوط األول بدقيقة ،بعد اللجوء إلى تقنية
المساعدة بالفيديو ،بعد أن كان زميله مبابي
متسلال ،قبل أن يمرر الكرة باتجاهه.
لكن سان جرمان سرعان ما أضاف الهدف
الثاني بواسطة كريستوفر نكوكو في الدقيقة
األولى من الشوط الثاني ،بعد مجهود جيد
من مبابي.
وازدادت األمــور ســوء ا بالنسبة ألصحاب
األرض ،مع طرد العبه ويالن سيبريان (،)59
ليطبق فريق العاصمة سيطرة مطلقة على
نـصــف ال ـســاعــة األخ ـي ــر ،ال ــذي شـهــد إضــاعــة

نيمار كرة رأسية ( ،)88قبل أن يسجل هدفه
الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الوقت
بدل الضائع.
ورفع نيمار رصيده إلى  7أهداف ،ليتصدر
تــرتـيــب ال ـهــداف ـيــن ،ب ـف ــارق ه ــدف واحـ ــد أم ــام
فلوريان توفان مهاجم مرسيليا.
وسقط ليون على ملعبه فــي فــخ التعادل
مع نانت  .1-1تقدم أصحاب األرض بواسطة
الجزائري األصل حسام عوار ( ،)22لكن غابريل
بوسكيال أدرك التعادل لنانت من تسديدة من
خارج المنطقة (.)62
وس ـن ـح ــت ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة ل ـل ـي ــون لـحـســم
النتيجة في مصلحته عندما احتسب الحكم
ركلة جزاء ،بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة
بالفيديو انبرى لها نبيل فقير ،لكن حارس
نانت الروماني سيبريان تاتاروسانو أنقذ
محاولته ببراعة قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
وح ـقــق س ـتــراس ـبــورغ ف ــوزا صــريـحــا على
دي ـغ ــون بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،وع ــاد غــان ـغــان من
انجيه بالفوز بهدف وحيد ،وتـعــادل رينس
مع بوردو من دون أهداف.

ةديرجلا
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رياضة

رونالدو يمرر ...ويوفنتوس
ّ
يحلق بثالثية أمام نابولي
ساهم كريستيانو رونالدو
في جميع أهداف يوفنتوس
الثالثة ،إذ حول بطل دوري
الدرجة األولى اإليطالي لكرة
القدم تأخره بهدف إلى فوز
 1-3على نابولي ،أمس األول،
ليحافظ على بدايته المثالية
هذا الموسم.

ب ـم ـشــاركــة فــاع ـلــة ف ــي الـتـمــريــر
لـنـجـمــه ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رون ــال ــدو ،حـقــق يــوفـنـتــوس فــوزه
الـســابــع تــوالـيــا للمرة األول ــى منذ
مــوســم  1986على ضيفه نابولي
 ،1-3أمس األول ،في قمة المرحلة
ال ـس ــاب ـع ــة م ــن الـ ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ال ـت ــي ش ـه ــدت ع ــودة
رومـ ــا وحـسـمــه دي ــرب ــي الـعــاصـمــة
مع التسيو.
وت ـج ـن ــب ي ــوف ـن ـت ــوس خ ـس ــارة
مماثلة لتلك التي تعرض لها في
وقــت قاتل الموسم الماضي على
ملعبه «ألـيــانــز سـتــاديــوم» ،والتي
أج ـل ــت الـ ـص ــراع ع ـلــى ال ـل ـقــب ،قبل
أن يحسمه فــي وق ــت الح ــق رجــال
الـ ـم ــدرب مــاسـيـمـيـلـيــانــو ألـيـغــري
للمرة السابعة تواليا.
وف ــي وق ــت مـبـكــر م ــن الـمــوســم،
حلق يوفنتوس في صدارة الترتيب
م ــع  21نـقـطــة ح ــارم ــا نــابــولــي من
الـلـحــاق بــه ( )15ومــدربــه السابق
كــارلــو أنشيلوتي فــي مـنــح بــارقــة
أمل للفريق الجنوبي ،الباحث عن
لـقـبــه األول فــي ال ـ ــدوري مـنــذ أيــام
األسـ ـط ــورة األرج ـن ـت ـي ـن ـيــة ديـيـغــو
مارادونا في .1990
وتـسـلــم أنـشـيـلــوتــي مـهــامــه في
ن ـه ــاي ــة ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي خـلـفــا
لماوريتسيو ساري صاحب النزعة

ال ـه ـج ــوم ـي ــة وال ـم ـن ـت ـق ــل ل ـت ــدري ــب
ت ـش ـل ـســي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ع ـل ـمــا ب ــأن
«كارليتو» أشــرف على يوفنتوس
بين  1999و.2001
يوفنتوس الــذي يستعد أيضا
لمواجهة يونغ بويز السويسري
في دوري أبطال أوروبــا األسبوع
المقبل ،برز في صفوفه رونالدو،
أفضل العب في العالم خمس مرات
والمنتقل من ريال مدريد اإلسباني
بنحو  100مليون يورو ،إذ ساهم
ف ــي أهـ ـ ــداف ف ــري ـق ــه ال ـث ــاث ــة دون
أن يسجل مكتفيا بـثــاثــة أهــداف
حتى اآلن.
وبعد افتتاح البولندي بيوتر
زيلنسكي فرص المباراة بتسديدة
ارت ـط ـم ــت ب ـقــائــم يــوف ـن ـتــوس (،)6
تقدم نابولي بعد انقضاض على
مـنـطـقــة يــوفـنـتــوس وعــرض ـيــة من
اإلسباني خوسيه كايخون ،تابعها
البلجيكي دريس مرتنز بيمناه من
مسافة قريبة في المرمى الخالي
لـ ـلـ ـح ــارس الـ ـب ــولـ ـن ــدي فــوي ـت ـشــي
تشيتشني (.)10
واستفز نابولي مضيفه بالهدف
الـمـبـكــر ،فــأحـكــم قبضته وتــراجــع
العـ ـب ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي إلـ ـ ــى ال ــدف ــاع
مـعـتـمــديــن عـلــى ال ـم ــرت ــدات .ووزع
رون ــال ــدو ك ــرة عـلــى الـمـسـطــرة من
الجناح األيـســر تابعها الكرواتي

بونوتشي نجم يوفنتوس يحرز هدفه في مرمى نابولي
مـ ــاريـ ــو م ــان ــدزوكـ ـيـ ـت ــش مـ ــن خــط
ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـصـ ـغ ــرى بـ ــرأسـ ــه فــي
شباك الحارس الكولومبي دافيد
أوس ـب ـي ـن ــا ( .)26وهـ ـ ــذه أول م ــرة
يسجل ماندزوكيتش  3أهداف في
 7مباريات في الدوري.
وبعد ثــوان قليلة كــاد رونالدو
يـضــاعــف األرقـ ــام مــن ضــربــة حــرة
جميلة مــن زاوي ــة ضيقة ،ثــم سدد
العب الوسط األلماني ايمري جان

ماروتا

اإلصابة تبعد تشيك
ثالثة أسابيع
يغيب ا ل ـح ــارس التشيكي ا لـمـخـضــرم بـتــر تشيك عــن فريقه
أرسنال لفترة قد تصل إلى «أسبوعين أو ثالثة» بعد إصابته في
قدمه السبت خالل فوز فريقه على واتفورد بهدفين في الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،وفق ما أعلن مدربه اإلسباني أوناي ايمري.
وق ــال إي ـمــري« :أعـتـقــد انـهــا عـضــات بــاطــن الــركـبــة ،قــد يغيب
ألسبوعين أو ثــاثــة .آمــل أال يكون أكثر منذ ذلــك» موضحا أن
حارسه سيخضع لفحوص األحد.
وخرج تشيك ( 36عاما) وهو يعرج قبل االستراحة ،تاركا مكانه
للحارس األلماني برند لينو القادم من باير ليفركوزن الذي قدم
أداء الفتا بعد دخوله.
وحقق أرسنال فــوزه الخامس تواليا بعد بداية بطيئة ،مما
رفعه إلى المركز الخامس بفارق  4نقاط عن مانشستر سيتي
وليفربول المتصدرين.

أنشيلوتي يلوم الحكم
وقال مدرب نابولي أنشيلوتي
«أعـ ـتـ ـق ــد ان الـ ـحـ ـك ــم اتـ ـخ ــذ قـ ـ ــرارا
سطحيا .مــاريــو روي نــال اإلن ــذار

إنفانتينو غاضب من كريستيانو وميسي

ماروتا يتخلى عن الرئاسة
التنفيذية ليوفنتوس
أعلن جوزيبي ماروتا ،الرئيس التنفيذي
ل ـن ــادي يــوف ـن ـتــوس ،ح ــام ــل ل ـقــب الـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم في المواسم السبعة
األخ ـ ـيـ ــرة ،ال ـت ـخ ـلــي ع ــن مـنـصـبــه ف ــي 25
أكتوبر المقبل ،مستبعدا الترشح لرئاسة
االتحاد اإليطالي.
وقـ ــال م ــاروت ــا ( 61ع ــام ــا) ب ـعــد فــوز
يــوفـنـتــوس عـلــى ضـيـفــه نــابــولــي ،1-3
أمس األول ،وتحليقه في صدارة الدوري:
«لقد كانت ثماني سنوات رائعة ،سيبقى
يــوف ـن ـتــوس دوم ـ ــا ف ــي ق ـل ـبــي .الـنـهــايــة
الطبيعية للعقد ستكون في  25أكتوبر
ولن يحصل تجديد».
وتــابــع لشبكة «سـكــاي» قبل أن يؤكد
النادي رسميا الخبر« :أريد إعالن ذلك ،ألن
اسمي لن يكون مذكورا في الئحة المرشحين
لمنصب المدير التي ستصدر االثنين .أعتقد

ف ــوق ال ـع ــارض ــة ،لـيـنـتـهــي ال ـشــوط
األول بالتعادل .1-1
وم ــرة ج ــدي ــدة ،صـنــع رون ــال ــدو
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـن ــدم ــا أط ـل ــق
تـ ـس ــدي ــدة ب ـع ـي ــدة ارتـ ـ ـ ــدت مـ ــن يــد
الحارس إلى القائم األيمن ،فتابعها
ماندزوكيتش في المرمى الخالي
محققا الثنائية (.)49
خــرج نابولي من منطقته ،لكن
آ مــا لــه تحطمت منطقيا بعد طرد

ال ـظ ـه ـيــر ال ـبــرت ـغــالــي م ــاري ــو روي
لنيله ان ــذارا ثانيا بعد خطأ على
األرجـنـتـيـنــي ب ــاول ــو دي ـب ــاال (،)58
تسبب في مشادة بين الالعبين.
ورغـ ــم ال ـن ـقــص الـ ـع ــددي ،امـتـلــك
ن ــاب ــول ــي الـ ـك ــرة وأنـ ـق ــذ تـشـيـسـنــي
يوفنتوس من هدف التعادل ،بعدما
صــد تـســديــدة كــايـخــون المكشوف
أمام المرمى ( .)72وكان الرد قاسيا
مــن يــوفـنـتــوس عـنــدمــا سـجــل قلب

الــدفــاع ليوناردو بونوتشي هدفه
األول هذا الموسم اثر ركنية ،حولها
أيضا رونالدو برأسه ( )76ليوصل
يوفنتوس المباراة إلى بر األمان.

الثاني بعد انتظار طــويــل ...كنت
غ ــاض ـب ــا م ــن ف ــري ـق ــي ألن ـن ــا ب ــدأن ــا
بقوة وتقدمنا ،ثم ركدنا وسمحنا
ليوفنتوس باستعادة الثقة».
وحقق انتر فوزه الثالث تواليا
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ض ـي ـف ــه ك ــالـ ـي ــاري،
ف ــأص ـب ــح راب ـ ـعـ ــا ب ـ ـفـ ــارق  8ن ـقــاط
عـ ــن ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،ب ـف ـض ــل ه ــدف ــي
األرجـنـتـيـنــي الوتـ ــارو مارتينينز
( )12وماتيو بوليتانو (.)89

انه من الصواب أن أعلن هذا الخبر قبل أن يحاول
أحدهم اختالق رواية مختلفة».
وك ـ ــان م ــاروت ــا أحـ ــد رم ـ ــوز نـهـضــة يــوفـنـتــوس
في العقد الحالي الــذي شهد مطلع الموسم ضم
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،أفضل العب في
الـعــالــم خـمــس مـ ــرات ،مــن ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
مقابل نحو  100مليون يورو.
وأض ــاف مــاروتــا ،الــذي ذكــر انــه سيبقى مديرا
للقطاع الرياضي« :بشكل قاطع يمكنني استبعاد
احتمالية الترشح لرئاسة االتحاد اإليطالي لكرة
الـقــدم .ال تهمني هــذه التجربة ...سنشرح المزيد
من التفاصيل في وقت الحق لكن هذا ما شعرت
بالحاجة لتأكيده اآلن .انها لحظة عاطفية».

أبـ ـ ـ ــرزت تـ ـق ــاري ــر ري ــاضـ ـي ــة أن
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـكــرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم (ف ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــا) ،ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري
جياني إنفانتينو يشعر بحالة
غ ـ ـضـ ــب عـ ـ ــارمـ ـ ــة بـ ـسـ ـب ــب غ ـي ــاب
البرتغالي كريستيانو رونالدو
واألرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي
عــن حفل جــوائــز «األف ـضــل» لعام
 2018الذي اقيم االثنين الماضي
في لندن.
وذكرت صحيفة آس اإلسبانية
أن إنفانتينو يعتبر غياب نجمين
بحجم كريستيانو (يوفنتوس)
وم ـي ـس ــي (ب ــرشـ ـل ــون ــة) عـ ــن ه ــذا
الحفل بمثابة مقاطعة للفيفا.
وأم ـ ــر ال ـس ــوي ـس ــري مـحــامـيــي
االت ـحــاد الــدولــي للعبة بالبحث
عــن صياغة إلجـبــار المرشحين
لهذه الجائزة على حضور النسخ
القادمة ،وفقا للصحيفة.
وكــانــت جــائــزة «األف ـضــل» هذا
العام من نصيب العب وسط ريال
مدريد ،الكرواتي لوكا مودريتش،

رونالدو

إنفانتينو

ميسي

متفوقا على المرشحين اآلخرين
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
زميله السابق في الملكي والعب
يوفنتوس حاليا (المركز الثاني)،
ومـ ـه ــاج ــم لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،ال ـم ـص ــري
محمد صالح (المركز الثالث).
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى أن
مـحـيــط كــريـسـتـيــانــو يــربــط بين

غيابه عــن حفل جــوائــز االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم (يــوي ـفــا)
الذي أقيم بموناكو في أغسطس
ال ـمــاضــي ،وت ـعــرضــه لـلـطــرد في
مـ ـب ــاراة ال ـي ــوف ــي أم ـ ــام فــالـنـسـيــا
اإلسباني فــي أولــى جــوالت دور
المجموعات مــن دوري
أبطال أوروبا.

وس ـ ــواء ف ــي ح ـفــل الـيــوي ـفــا أو
الفيفا كان مودريتش هو الفائز،
ولــم يحضر كريستيانو أيــا من
ال ـح ـف ـل ـيــن ل ـك ـنــه ات ـص ــل بــزمـيـلــه
الـســابــق فــي ري ــال مــدريــد وهنأه
شخصيا.
(إفي)

المصائب تنهال على مورينيو
انتهى األسبوع بأسوأ طريقة ممكنة للمدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو ،اذ تلقى فريقه مانشستر يونايتد خسارته
الثالثة في سبع مباريات هذا الموسم في الدوري اإلنكليزي
الـمـمـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم ،وعــاقـتــه مـتــوتــرة ببعض العبيه،
والحديث عن قرب انتهاء عالقته بناديه يتزايد.
في المرحلة السابعة من الدوري السبت ،تلقى يونايتد
خسارة قاسية أمام مضيفه وست هام يونايتد  ،3-1هي
السابعة له مقابل ثالثة انتصارات وتعادل في موسم -2018
 .2019ويجد وصيف الموسم الماضي نفسه في المركز
العاشر حاليا ،بعدما حقق الفريق المتوج باللقب  20مرة،
أسوأ بداية له في بطولة إنكلترا منذ  29عاما.
المفارقة أن الخسارة الجديدة أتت أمام فريقه والذي لم
يفز على «الشياطين الحمر» سوى مرة في آخر  19مباراة في
الدوري (قبل مباراة األمس) .وبعد أقل من شهرين على بداية
الدوري ،يجد مانشستر نفسه خارج دائرة المرشحين للقب،

في ظل األداء القوي لمانشستر سيتي بطل الموسم الماضي
وليفربول (ستة انتصارات وتعادل لكل منهما) ،وتشلسي.
تراكمت األنباء السيئة لمورينيو وفريقه هذا األسبوع:
إقـصــاء مــن ال ــدور الثالث لكأس رابـطــة األنــديــة المحترفة
بركالت الترجيح على يد دربي كاونتي من الدرجة الثانية،
وارت ـفــاع منسوب الـتــوتــر فــي عــاقــة ال ـمــدرب والع ــب خط
الوسط الفرنسي بول بوغبا وسحب صفقة «القائد الثاني»
من األخير ،وصوال الى الخسارة أمام فريق اكتفى بتحقيق
فوز واحد فقط في المراحل الست األولى من «البريميرليغ»
هذا الموسم.
المفارقة أن هــذا األداء على أرض الملعب ،طغى على
األنباء اإليجابية بالنسبة الى إدارة النادي ،والتي كانت
عبارة عن تحقيقها إيرادات بأكثر من نصف مليار جنيه
استرليني للعام الثالث تواليا.
تجد هذه اإلدارة نفسها حاليا ،السيما نائب الرئيس

التنفيذي إد وودوورد ،أمام معادلة صعبة ،لخصها
المدافع السابق للفريق ريــو فرديناند بقوله «ثمة
قـ ــرارات كبيرة يجب اتـخــاذهــا في
يونايتد حاليا».
وه ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى األيـ ـ ـ ـ ــام
ال ـســاب ـقــة ل ـل ـم ـبــاراة الـتـقــاريــر
الصحافية عن العالقة المتوترة
بين ال ـمــدرب وبــوغـبــا ،واللذين
ي ـم ـض ـيــان مــوس ـم ـه ـمــا ال ـث ــال ــث في
صفوف النادي.
وبحسب التقارير الصحافية ،فعالقة
مورينيو ليست على مــا يــرام مــع أكثر
مــن الع ــب ،ومـنـهــم التشيلي أليكسيس
سانشيز ال ــذي غ ــاب عــن تشكيلة مـبــاراة
وست هام ،ولم يجلس على مقاعد البدالء.

مورينيو

ليفربول يهدر أولى نقاطه هذا الموسم بالتعادل مع تشلسي

سيدو ماني نجم ليفربول في محاولة أمام تشلسي

أه ــدر لـيـفــربــول أول ــى نقاطه
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ب ـ ـت ـ ـعـ ــادلـ ــه مــع
م ـض ـي ـفــه ت ـش ـل ـســي  ،1-1وذل ــك
بعد ستة انتصارات تواليا منذ
مطلع الموسم الحالي ،ليتنازل
ع ــن الـ ـص ــدارة ب ـف ــارق األهـ ــداف
ع ــن مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ال ـفــائــز
على ضيفه برايتون  - 2صفر
أمس األول.
عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب «سـ ـت ــامـ ـف ــورد
بريدج» في العاصمة اإلنكليزية،
التقى تشلسي وليفربول للمرة
الـثــانـيــة فــي غ ـضــون  72ساعة
بعد لقائهما على ملعب أنفيلد
رود الذي أسفر عن فوز الفريق
اللندني  1-2في الرمق األخير
وبلوغه الــدور الرابع من كأس
رابطة األندية اإلنكليزية.
ج ـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة رفـ ـيـ ـع ــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى بـ ـي ــن ف ــريـ ـقـ ـي ــن لــم
يخسرا حتى اآلن فــي ال ــدوري

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

المحلي ،وتقدم تشلسي بهدف
رائع لمهاجمه البلجيكي إيدين
ه ــازار بعد كــرة رائـعــة بالعمق
مـ ــن الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط الـ ـك ــروات ــي
ماتيو كوفاسيتش المعار من
ريــال مدريد اإلسباني ،فانفرد
بــالـحــارس الـبــرازيـلــي أليسون
وسـ ــددهـ ــا ب ـي ـس ــراه ب ـع ـيــدا عن
متناوله ( )26ليتخلف ليفربول
للمرة األولى منذ مطلع الموسم
الحالي.
وك ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري م ـح ـم ــد
صالح هداف الدوري الموسم
الماضي يدرك التعادل ،عندما
تلقى ك ــرة مـمـتــازة مــن زميله
ال ـبــرازي ـلــي روب ــرت ــو فيرمينو
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوغ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس تـ ـشـ ـلـ ـس ــي
اإلسـ ـب ــان ــي ك ـي ـبــا أرزاب ـ ــاالغ ـ ــا
وغمز الـكــرة مــن زاوي ــة ضيقة
باتجاه المرمى الخالي ،لكن
الـ ـم ــداف ــع األلـ ـم ــان ــي أن ـتــون ـيــو

اإلعالنات:

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

رودي ـ ـغـ ــر ت ــدخ ــل ف ــي الـلـحـظــة
الحاسمة منقذا الموقف (.)33
واستمرت الوتيرة السريعة
في الشوط الثاني ،حيث تبادل
ال ـفــري ـقــان ال ـه ـج ـمــات وت ـصــدى
حارس تشلسي لكرة ماكرة من
السنغالي ساديو مانيه ،عندما
ارت ـمــى ب ــرد فـعــل ســريــع منقذا
مرماه من هدف محقق (.)55
وكاد تشلسي يضاعف غلته
عـنــدمــا نـفــذ ركـلــة ح ــرة بسرعة
بـ ــات ـ ـجـ ــاه ه ـ ـ ـ ــازار الـ ـ ـ ــذي انـ ـف ــرد
بأليسون ،لكن األخـيــر تصدى
لمحاولته (.)64
وأضاع السويسري شيردان
ش ــاكـ ـي ــري ،ب ــدي ــل صـ ـ ــاح ،ك ــرة
سـهـلــة وال ـمــرمــى م ـشــرع أمــامــه
تماما بعد لحظات من دخوله
أرضية الملعب (.)68
وسنحت فرصة ذهبية أيضا
ل ـف ـيــرم ـي ـن ـيــو ال ـ ـ ــذي سـ ـ ــدد ك ــرة

التوزيع:

رأس ـيــة إث ــر مـتــابـعـتــه لتمريرة
ع ــرض ـي ــة ،ل ـكــن م ــواط ـن ــه داف ـيــد
لويز أبعدها قبل أن تجتاز خط
المرمى (.)73
ورمـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول
األل ـمــانــي يــورغــن ك ـلــوب بآخر
ورقة هجومية له بإشراك دانيال
سـتــاريــدج قبل نهاية المباراة
بـ ـس ــت دق ـ ــائ ـ ــق م ـ ـكـ ــان جـيـمــس
ميلنر ،فـكــان ق ــراره فــي محله،
ألن األخ ـي ــر س ــدد ك ــرة لــولـبـيــة
من خارج المنطقة استقرت في
الزاوية اليسرى العليا البعيدة
ل ـم ــرم ــى ت ـش ـل ـســي ق ـب ــل ن ـهــايــة
المباراة منقذا فريقه من تلقي
الهزيمة األولى هذا الموسم.

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24919620 :فاكس24839487 :

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

حضور إسماعيل
وتوغالت ابتهال

أ .د .غانم النجار

كـنــت قــد كتبت عــن أمـسـيــة جمعتنا لــاحـتـفــاء بــروايــة إسـمــاعـيــل فهد
إسماعيل األخيرة "صندوق أسود آخر" ،قبل رحيله ،لتكتمل صورة ما قبل
الرحيل وما بعده .فكان هذا هو النص دون تغيير:
"فــي تلك األمسية التي خصصها الملتقى الثقافي ،استثارتني فكرة
ً
ً
كتابة إسماعيل فهد إسماعيل جــزء ا ثانيا لروايته "فــي حضرة العنقاء
والخل الوفي" ،التي دخل فيها أبوفهد للمرة الثانية محطة غائرة كموضوع
ثان؟ أجاب :ال أعلم ،استهواني الموضوع ،أو لبسني
البدون ...لماذا جزء ٍ
ولبسته".
بدورها ،قدمت د .ابتهال الخطيب أطروحة نقدية في الرواية ،أبدعت
ً
واسـتـفــزت إسـمــاعـيــل فـكــريــا .لــم تتحفز كـعــادتـهــا ،عـنــدمــا يــذكــر مــوضــوع
"ال ـبــدون" ،بــل ارتـكــزت على أداء أكــاديـمــي رصـيــن ،ففتحت الشهية لمزيد
من العمق في الرؤية ،واستثارة للحاضرين ،الذين اعتادوا المباشرة في
الطرح ،هذه المرة كانت مختلفة ،ربما الدم األكاديمي البارد ،الذي نتقنه
في مثل هذه المحطات.
ً
أبدى إسماعيل إعجابا بما طرحته ابتهال" ،فاجأتني بقراءتها للرواية
واكتشافها لقضايا أكثر مما توقعت أو قصدت".
في الكثير من األحوال ،هناك من يكتب وهناك من يكذب ،والكاتب الصادق
ينسى صدقه ،ألنه ال يتصنعه ،فهو جزء من ممارسته الطبيعية وسلوكه
االعتيادي ،أما الكاتب المتصنع" ،فأمره أمر" ،حسب لميعة عباس عمارة،
ً
وهو يدرك جيدا أين كذب .إسماعيل هو كاتب صادق ،ال يدرك صدقه ،وال
ً
ّ
يتصنعه ،الفكرة تجرك أحيانا إلى محطات غير معلومة ،حتى لك ككاتب،
ربما اتضح ذلك في فقرات ُ
"حذف بمعرفة الرقيب".
األجواء كانت حميمية ،أكثر منها أدبية أو فنية ،والحضور كان يعاني
ً
ًّ
حبا معلنا إلسماعيل ،فاق الظروف العادية ،عدد من الشباب المبدعين
ّ
عبروا عن ذلك الحب صراحة ومن دون مواربة ،وبحشرجة وبدموع أو شبه
ً
دموع .من جانبي ،كنت أرى إسماعيل جميال ،ومازلت ،يذكرك بما نسيت
ً
ً
أحيانا ،وينسيك ويسرح بك حيث ال تدري أحيانا أخرى.
إبــان الغزو كان يتعامل مع ذلك الواقع البائس وكأنه يكتب روايــة ،لم
أكن أعلم ذلك ،على الرغم من لقاءاتنا المتكررة في ظروف بالغة الخطورة،
"الحذر ضروري ،والمسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة".
كــان يسجل كــل صغيرة وكبيرة لكل حــدث ،ولكل شخص .علمت ذلك
ً
ً
ّ
الحقا ،ال أظن أن أحــدا منا فكر في ذلــك ،ولكن هذا هو إسماعيل ال غيره.
وبعد التحرير اتصل بي ذات مرة من خارج الكويت ،حيث قضى سنوات
يحرث أوراق ويوميات ّ
سجلها ،ليحدثني عن مشروعه العظيم عن الغزو.
هي رواية تسجيلية أو "سباعية" بعنوان الفت "إحداثيات زمن العزلة" ،لتكون
ً
ً
سفرا جامعا لتجربتنا خالل الغزو ،بلحظاته ،بتفاصيله التي عايشناها
ً
معا بدقة وروح إسماعيل المتحركة.
ً
أمسية زادهــا جـمــاال الحضور الملتزم والمحب لفن إسماعيل ،بداية
طيبة للملتقى الثقافي ،وخالص الشكر لطالب الرفاعي وعائلته الكريمة.
تمت األمسية يوم األحد  ٢٣سبتمبر ،وبعد أقل من يومين ،جاءنا الخبر
الصادم برحيل إسماعيل ،وكأنه قد خطط للرحيل ،وكأنه قد نسج نهاية
الرواية عن "البدون" ،بعذاباتهم الظاهرة والمستترة ،وكأنها كانت أمسية
لعرس الرحيل ،وسط األصدقاء والمحبين .ومع أن الموت حق ،وال ّ
راد لقضاء
الله ،فإنني ،ألمر ما ،ال أشعر بأن إسماعيل قد رحل عنا ،فحضوره في الذهن
ً
ً
كما حضوره في المشاعر ،والحضور في الذهن ربما أكثر تركيزا وعمقا.

مبروك للكويت
يتكلم عن
"تبون الصج" ...أي واحد ْ
وخل ِّ
يدور
الفساد ما عنده سالفة....
م ــوض ــوع غ ـيــر ه ــال ـم ــوض ــوع ،فنحن
كدولة ليس لدينا فساد وال فاسدون...
وكل ما ينشر بشتى وسائل اإلعالم
ٍّ
كذب وتجن على األفراد والدولة!
فالرجاء استمعوا للعقل والمنطق
والشفافية ا لـتــي نتمتع بها كوطن،
والبد أن يمألنا الشعور بالفخر ،وأن
نكون ممتنين لهكذا حكومة ولهكذا
م ـج ـل ــس ولـ ـهـ ـك ــذا شـ ـع ــب ،جـمـيـعـهــم
مخلصون وأمناء ومؤمنون بالصدق
والصراحة.

د .ناجي سعود الزيد
هــذه النعمة التي نعيشها بسبب
الحكومية فــي الـقـضــاء على
الـجــديــة
ً
الـ ـفـ ـس ــاد تـ ـم ــام ــا ،ف ـك ــل مـ ــا يـ ـ ــدور مــن
إشاعات هو مجرد إشاعات..
ً
الكثير ْ من القراء يعتقد أنني
َّ ْ
طبعاَ ْ َ ،
"أتطنز وأتبعطز" وأتجنى بهذا الكالم
ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع ،ول ـك ـن ـنــي أس ـت ـنــد في
كالمي إلى ما نشرته إحدى الصحف
كالتالي:
ُ
"انتخبت الكويت باإلجماع أمس
لمنصب مقرر مكتب جمعية األطراف
عن المجموعة اآلسيوية األكاديمية
لمكافحة الفساد."...

ْ
صاج ولم أخترع
شفتوا شلون إني
الـ ـم ــدح ...بــل عـلــى الـعـكــس أن ــا فخور
بنا كدولة ،وكمقرر لمكافحة الفساد،
تفسيرين فقط
والواقع يفرض علينا
ً
لــذلــك ،إمــا أنـنــا أقــل ف ـســادا مــن الــدول
انتخبتنا باإلجماع ،وإمــا أننا
التي
ً
األكثر فسادا من البقية ،ونملك خبرة
ك ـب ـي ــرة ب ـ ــذل ـ ــك ...واألرجـ ـ ـ ــح أن ًي ـكــون
الحافز النتخاب الكويت مقررا أنها
مليئة بــالـتـجــارب الـسـلـبـيــة ...وبقية
ال ــدول تحتاج إلــى مثل هــذه الخبرة
لالستفادة منها كتجربة!

وفيات
عائشة حمود جاسم الياقوت

زوجة وليد خالد الشهاب
ً
 67عاما ،شيعت ،الرجال :الفيحاء ،ديوان الياقوت ،ق ،2ش ،27ج ،27م ،1النساء :عبدالله المبارك،
ق ،3ش ،313م ،12ت99211258 ،99006065 :

شمه شطيط فهد العازمي

زوجة مجبل محسن فهد العازمي
ً
 83عاما ،شيعت ،جابر العلي ،ق ،4ش ،7م ،6ت99014528 :

محمد علي محمد الميلم

 68عاما ً،شيع ،الرجال :العديلية ،ديوان الميلم ،ق ،1ش عبدالعزيز الراشد ،النساء :السرة ،ق،4
ش ،11م ،22ت25342918 ،22528998 :

يوسف أحمد محمد الراشد

ً
 80عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :القادسية ،ق ،7ش بدر ،ديــوان االبراهيم،
النساء :مشرف ،ق ،1ش ،4م ،7ت97223030 ،25389080 ،99644467 ،65653656 :

حميدة إبراهيم عبدالله الفرحان

أرملة صادق عبدالله العباسي
ً
 70عاما ،شيعت ،الرجال :المنصورية ،حسينية العباسية ،النساء :الجابرية ،ق ،7ش ،5م،29
حسينية اإلمام الحسن ،ت99763852 :

مواعيد الصالة
الفجر

04:22

الشروق

05:41

الظهر

11:38

العصر

03:02

المغرب

05:34

العشاء

06:51

الطقس والبحر
العظمى

39

الصغرى

23
ً
 02:38صب ــاحـ ـ ــا
 03:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

أعلى مد

ً
أدنى جزر  09:48صب ــاحـ ـ ــا
 10:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

معضلة الحدود
األردنية  -السورية!!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

موقف األردن معلن وواض ــح بالنسبة إلــى مــا جــرى ويـجــري في
سورية ،ومطالبة أصحاب المصالح الضاغطة ،ومعهم الحق كله،
بفتح حدود جابر -نصيب مفهومة ،ويجب النظر إليها بكل جدية.
والمشكلة هنا أن النظام الـســوري ينظر إلــى هــذه األزمــة مــن زاويــة
سياسية ،في حين أن األردنيين (الضاغطين) ينظرون إليها من زاوية
تجارية  -اقتصادية ،وهنا البد من تأكيد ما أكدته الحكومة األردنية
ً
ً
يأت من
مرارا وتكرارا ،وهو أن إغالق هذه الحدود في عام  2015لم ِ
ورط بلده ّ
الطرف األردنــي ،بل من الطرف اآلخر الذي ّ
وورط الشعب
َّ
السوري والمنطقة كلها في هذه الحرب ،التي من الواضح أن نهايتها
 ورغم كل ما يقال ورغم تفاؤل المتفائلين  -ليست قريبة على اإلطالق.لنفترض أن األردن قفز من فوق كل هذه العقبات والصعاب التي
تـعـتــرض ه ــذا اإلجـ ــراء وب ــادر إل ــى فـتــح ح ــدوده فــي "جــابــر" باتجاه
"نصيب" ،فالمشكلة هي أن الشاحنات األردنية لن تستطيع تجاوز
هذه المنطقة الحدودية السورية؛ ألن تجاوزها يعني دخولها منطقة
ْ
غير آمنة على اإلطالق ،ويعني تعرضها للسلب والنهب ،إن من جانب
بعض العصابات المحلية ،أو الميليشيات اإليرانية ،أو ميليشيات
ً
حزب الله اللبناني أيضا ..وكذلك من جانب ذوي الحاجات الملحة من
السوريين ،الذين ّ
حولتهم سنوات الحرب المدمرة إلى فقراء يواجهون
ً
ظروفا صعبة ومجاعات حقيقية.
ّ
ثــم لـنـفـتــرض أن الـنـظــام ال ـس ــوري قــد وف ــر لـلـشــاحـنــات والـقــوافــل
التجارية األردنية حراسات عسكرية وأمنية حتى أقصى المناطق التي
ً
ً
يسيطر عليها نهارا ،وهي "سائبة" ليال من الجهة الشمالية ،فبعد
ذلك وحتى الحدود التركية ،ال تزال هناك سيطرة لبعض التنظيمات
اإلرهابية ،وسيطرة لقوى متعددة وكثيرة ،مما يجعل هذه المناطق
غير آمنة ،وطرقها غير سالكة.
ٍّ
معني بهذه المسألة أن
وكــذلــك ،فــإن المفترض أنــه مـعــروف ألي
النظام السوري يواصل "اللعب" بورقة فتح حدود "جابر" و"نصيب"،
للضغط على األردن ْ
وحمله على التخلي عن موقفه الثابت تجاه األزمة
السورية منذ البدايات حتى اآلن ،وهو أن الحل السياسي المطلوب
الحلول العسكرية التي يتمسك بها بشار األسد
لهذه األزمة البديل لكل َّ
ومعه اإليــرانـيــون ،ومــن لــف لفهم بدعم من الــروس ،هو حل جنيف،
وخاصة القرار الدولي رقم  2254والمرحلة االنتقالية.
نحن نعرف أن الــذي يــده فــي الـنــار ليس كمن يــده فــي الـمــاء ،وأن
انعاكسات هذه األزمة السورية على هذا القطاع من األردنيين شديدة
ً
الوطأة ومكلفة جدا ...ال بل وموجعة ،لكن ما العمل مادام أن هذا هو
واقع الحال ،وأن الحلول المطلوبة من هذا القطاع ومن غيره ليست
في أيدي األردنيين ،بل في أيدي الدول المتصارعة والمتناحرة على
َّ
الساحة السورية ،في حين أن حتى نظام بشار األسد ال يستطيع في
ً
الواقع ،والحقيقة ،أن يفعل شيئا إزاء كل هذه التداخالت الصعبة ،مادام
أنه ،منذ البدايات ،قد فتح أبواب هذا البلد العربي لكل المتدخلين
من الخارج ،بدل أن يتفاهم مع شعب من المفترض أنه شعبه ،ويقدم
إليه "التنازالت" التي يريدها.

