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كاردي بي تنتظر عقوبة السجن
سنة وغرامة ألف دوالر ص 13

فرنسا تتهم إيران بالتخطيط
لتفجير على أراضيها
ً
ّ
جمدت أصوال لوزارة االستخبارات اإليرانية ودهمت «مركز الزهراء» المرتبط بـ«اإلرشاد»

● توقيف 11من المرتبطين بمخطط تفجير مؤتمر «مجاهدي خلق» في باريس ...وطهران تنفي

اقتصاد

11

األمير« :الشدادية
والسالمي الصناعي» نقلة
تنموية وحيوية

اقتصاد

10

في تطور ينذر بتدهور كبير في عالقة إيران بالدول األوروبية التي
تعول عليها األول ــى لمواجهة العقوبات والضغوط األميركية ،كشف
مصدر دبلوماسي فرنسي أمس أن بالده توصلت إلى أن إدارة العمليات
بوزارة االستخبارات اإليرانية «أمرت بالتخطيط» العتداء قرب باريس
ً
كان يستهدف تجمعا لمنظمة «مجاهدي خلق» اإليرانية المعارضة في
 30يونيو الماضي ،لكنه أحبط.
وقــال المصدر إن المخابرات الفرنسية خلصت ،بعد تحقيق طويل
ودقيق ومفصل ،إلى أن مسؤول االستخبارات اإليراني سعيد هاشمي
مقدم هو الذي أمر بشن هذا الهجوم.
وجاء الكشف عن إدانة «االستخبارات اإليرانية» بالتخطيط لالعتداء،
بعد ساعات من تجميد السلطات الفرنسية أصول إدارة األمن في هذه
ً
الوزارة ،فضال عن أصول إيرانيين ،أحدهما الدبلوماسي أسدالله 02

الغانم :قطاع األعمال
المحلي يتابع مراحل تطوير
االقتصاد العماني

الريال يرتفع  %40مقابل الدوالر بليلة
اقتصاد

طهران تمنح إقامة  5سنوات مقابل استثمار  250ألف دوالر
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ارتفع سعر الريال اإليراني خالل ليل االثنين-
الثالثاء من نحو  190ألف ريــال إيراني للدوالر

«مؤسسة البترول»:
السوق األميركي تحول
من مستورد للنفط
إلى مصدر
09
مديرو صناديق
المنطقة إيجابيون
تجاه األسهم الكويتية
والسعودية
09

الواحد ،إلى ما يقارب  120ألف ريال ،أي بنسبة
تصل إلى .%40
وكـ ــان ال ـم ـصــرف ال ـمــركــزي اإلي ــران ــي يتوخى
ال ـحــذر مــن الـتــدخــل فــي األسـ ـ ــواق ،بعد 02

ّ
الهاشم :الحكومة غيرت «البديل االستراتيجي»
ً
إلى «إعادة إصالح الوظائف» ...اسما فقط

● أكدت لـ ةديرجلا .أن الوزيرة الصبيح أخبرتها بخلو المشروع من توصيف الوظائف
● خورشيد :ال رسوم أو ضرائب في «االستدامة» ...وقانون لمعالجة االختالالت المالية
●

محيي عامر

عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،أمـ ــس ،لـمـنــاقـشــة بــرنــامــج
االس ـتــدامــة الـمــالــي مــع وزي ــرة الـشــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل وزيـ ـ ـ ــرة ال ــدول ــة

وزير التربية يقبل استقالة األثري
ويبحث تكليف بديل
●

فهد الرمضان

ع ـلــى خـلـفـيــة أزمـ ــة التكييف
التي عرقلت انطالق الدراسة في
عدد من المدارس ،أكدت مصادر
رفـيـعــة أن وزيـ ــر الـتــربـيــة وزي ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي
اع ـت ـم ــد ،أم ـ ــس ،ق ـب ــول اسـتـقــالــة
وكـيــل الـ ــوزارة د .هيثم األث ــري،
الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ــى أن م ـص ـي ــر وك ـي ـلــة
التعليم ا لـعــام فاطمة الكندري
مازال غير محسوم.
وكـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ «الجريدة» ،أن الوزير العازمي

إيرانيون أمام مركز صرافة في طهران أمس (إرنا)

الـ ـتـ ـق ــى الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ف ـ ــي م ـك ـت ـبــه
ب ــ«ال ـت ـعـل ـيــم ال ـع ــال ــي» ،وأبـلـغـهــا
أهمية تقديم استقالتها أو طلب
ً
التقاعد ،استنادا إلى ما أظهرته
التحقيقات ،غير أن الوكيلة لم
تبلغ الوزير أي موقف ،وذكرت
أنـهــا «ال ت ــزال ت ــدرس خياراتها
بـشــأن األزمـ ــة» ،وفــي انـتـظــار ما
ستؤول إليه التطورات.
وأضـ ــافـ ــت أن ـ ــه مـ ــن ال ـمــرجــح
حسم أمــر الـكـنــدري خــال أيــام،
ال س ـي ـم ــا أن ال ـ ــوزي ـ ــر بـ ـ ــات فــي
موقف حرج بعدما اعتمد قبول
استقالة األثري ،وبدأ البحث عن

ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة ه ـنــد الـصـبـيــح
ووزي ــر المالية نــايــف الـحـجــرف ،كشف
رئيس اللجنة النائب صالح خورشيد
أنه ال رسوم وال ضرائب على المواطنين
في هذا البرنامج ،في وقت أعلنت عضو
اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن الحكومة

ً
ً
ً
قدمت مشروعا جديدا عوضا عن «البديل
االسـتــراتـيـجــي» بــاســم «بــرنــامــج إع ــادة
إصالح الوظائف المدنية».
ّ
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــاش ـ ــم ح ــدي ـث ـه ــا
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ب ـم ـهــاج ـمــة ال ـح ـكــومــة،
ووصفت االجتماع بالفاشل والبائس،

م ــؤك ــدة أن «ال ـح ـكــومــة غ ـيــر متمكنة،
وتعيد تسمية بــرنــامــج اإلص ــاح كل
ســاعــة ،مثلما غـ ّـيــرت مـسـمـ ُـى الـبــديــل
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ،ح ـس ـب ـم ــا ق ـ ـ ـ ـ ّـدم فــي
االجتماع ،إلى برنامج إعــادة إصالح
الوظائف المدنية».
02

ماتيس يعيد طرح تشكيل قوة أمنية في سورية

تكليف أحد الوكالء المساعدين
للقيام بمهام المستقيل ،ألهمية
وجوده لتصريف أعمال الوزارة
وتوقيع البريد.
وحـ ـ ـ ــول مـ ـس ــؤولـ ـي ــة م ــدي ــري
ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة ع ــن عــدم
جاهزية المدارس التابعة لهم،
أك ــدت ال ـم ـصــادر أن «الـغـمــوض
م ــازال يحيط بمصيرهم ،إذ لم
يـعـلــن ال ـعــازمــي نـتــائــج اللجنة
التي تولت التحقيق معهم».
وزيرة الدفاع الفرنسية وماتيس في باريس أمس

(رويترز)

أجرى وزير دفاع الواليات المتحدة جيمس ماتيس،
أم ــس ،م ـحــادثــات فــي فــرنـســا إلقـنــاعـهــا بــإبـقــاء قواتها
الخاصة في سورية إلى جانب التحالف الدولي تحت
قيادة واشنطن ،بعدما أطلع المسؤولين الفرنسيين
على التصور األميركي التفصيلي لحل األزمة السورية.
وخالل أول زيارة لباريس منذ توليه منصبه مطلع
عــام  ،2017جــدد ماتيس ،في مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي ،اقتراحه تشكيل
ً
قوة أمنية مدربة جيدا للدفاع عن المدنيين السوريين،
ً
والحيلولة دون عودة ظهور تنظيم داعش مجددا.
وبينما أكد أن بالده ّ
ضعفت وجودها الدبلوماسي
ً
في سورية مع تقلص العمليات العسكرية ،مؤكدا أنه في
األيام المقبلة «سنرى أنه يتسنى للجهد الدبلوماسي أن
يترسخ» ،حذر من أن المعركة مع «داعش» في آخر معاقله
بسورية مازالت صعبة ،والقضاء الكامل على التنظيم
«سيستغرق بعض الوقت».
02

واشنطن تهدد موسكو بتدمير منظومة صاروخية «نووية»
 45ألف عسكري من «الناتو» يشاركون في مناورات هي األكبر منذ الحرب الباردة
ه ــددت مـبـعــوثــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
لــدى حلف شمال األطلسي (ناتو) كاي
بايلي هاتشينسون ،أمس ،بأن بالدها
ً
ً
ستقصف نظاما مـحـظــورا للصواريخ
الموجهة تعمل رو سـيــا على تطويره،
ويـسـمــح لـهــا بـشــن ه ـجــوم ن ــووي على
أوروبا في فترة قصيرة.
وأك ــدت هاتشينسون ،خــال مؤتمر
صـحــافــي ،أن واشـنـطــن ال ت ــزال ملتزمة

ب ــال ـت ــوص ــل ل ـح ــل دبـ ـل ــوم ــاس ــي ،لـكـنـهــا
مستعدة لدراسة توجيه ضربة عسكرية
إذا اسـتـمــرت روس ـيــا فــي تـطــويــر نظام
الصواريخ متوسطة المدى.
وأضــافــت" :فــي ذلــك الــوقــت سندرس
القدرة على تدمير أي صاروخ (روسي)
ً
قد يصيب أيا من بلداننا".
وأشـ ــارت إل ــى أن ال ــوالي ــات المتحدة
"س ـت ـت ـخــذ إج ـ ـ ـ ــراءات مـ ـض ــادة لـتــدمـيــر

ال ـص ــواري ــخ ال ـتــي ت ـطــورهــا روس ـي ــا في
انتهاك للمعاهدة ،وتم إبالغهم بذلك".
جاء ذلك في وقت أعلن األمين العام
لـلـحـلــف يـنــز سـتــولـتـنـبــرغ ،أن  45ألــف
ع ـس ـك ــري سـ ـيـ ـش ــارك ــون فـ ــي م ـ ـنـ ــاورات
"ت ــراي ــدن ــت جـنـكـتـشــر  "18األكـ ـب ــر منذ
الحرب الباردة ،والتي ستجرى بمنطقة
البلطيق قبالة روسيا.
ودع ــا ستولتنبرغ روسـيــا إلــى الــرد

بـمــوضــوعـيــة ع ـلــى ال ـم ـخ ــاوف ال ـم ـثــارة
مـ ــن وق ـ ــت ط ــوي ــل بـ ـش ــأن نـ ـظ ــام جــديــد
للصواريخ يبدو أنه ينتهك التزاماتها
إزاء المعاهدات الدولية.
وكانت الــواليــات المتحدة واالتحاد
الـســوفـيــاتــي وق ـعــا ع ــام  1987اتـفــاقـيــة
تتعهد بإزالة جميع الصواريخ التقليدية
والنووية القصيرة والمتوسطة المدى
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب مـ ـنـ ـص ــات إطـ ــاق ـ ـهـ ــا ،ق ــال

ستولتنبرغ إنها "أصبحت في خطر اآلن
بسبب تصرفات روسيا".
واتهمت واشنطن في مارس الماضي
م ــوس ـك ــو ب ــان ـت ـه ــاك م ـع ــاه ــدة "الـ ـق ــوات
ال ـن ــووي ــة ال ـم ـتــوس ـطــة الـ ـم ــدى" ،بـعــدمــا
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ال ـتــوصــل إل ــى ص ـ ــاروخ ع ــاب ــر ل ـل ـقــارات
وطــوربـيــد "ال يـقـهــران" ،فــي وقــت تنفي
موسكو أن هذا السالح يخرق المعاهدة.
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الثانية

ّ
األمير يستقبل المحمد ويعزي خادم الحرمين
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
بقصر بيان صباح امــس سمو
الشيخ ناصر المحمد.
وفي مجال آخر ،بعث صاحب
السمو ببرقية تعزية إلى خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان
ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز م ـل ــك الـمـمـلـكــة
العربية السعودية الشقيقة عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة المغفور
لها األميرة نورة بنت تركي بن
عـبــدالـلــه ســائــا سـمــوه المولى
ت ـع ــال ــى أن ي ـت ـغ ـم ــده ــا ب ــواس ــع
رحمته ويسكنها فسيح جناته،
وأن يلهم األسرة المالكة الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.
وبـعــث سـمــوه ببرقية تهنئة
إلـ ــى رئ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة غـيـنـيــا
الـ ـص ــديـ ـق ــة أل ـ ـفـ ــا ك ـ ــون ـ ــدي ع ـبــر

فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة

والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ

اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد امــس فــي دي ــوان عــام وزارة
الخارجية سفير الصين الشعبية
الصديقة وانغ دي بمناسبة انتهاء
فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأث ـ ـن ـ ــى ال ـ ـخـ ــالـ ــد عـ ـل ــى ج ـه ــود
السفير خالل فترة عمله في البالد
وإسـهــامــاتــه الـتــي قــدمـهــا فــي إطــار
دعـ ــم وت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة

الــوطـيــدة الـتــي تــربــط بين البلدين
الـصــديـقـيــن ف ــي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت،
مشيدا ببالغ االع ـتــزاز بالمستوى
العالي والمميز الذي تشهده عالقات
الشراكة االستراتيجية بين البلدين
الصديقين.
واستقبل الخالد سفير جمهورية
م ـيــان ـمــار ي ــو اي ــي ك ــاي ــن بمناسبة
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى
الكويت.

وأشـ ــاد الـخــالــد بجهود السفير
خــال فترة عمله في الـبــاد ،معربا
ع ــن أط ـيــب تـمـنـيــاتــه ل ــه بالتوفيق
فــي محطات عمله الـقــادمــة .حضر
الـلـقــاء يــن مساعد وزي ــر الخارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة بــاإلنــابــة
السفير صالح اللوغاني ،وعدد من
كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

www●aljarida●com

استقباالت ولي العهد

سلة أخبار
وزير الديوان يستقبل
سفيري قطر وهنغاريا

األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

ولي العهد مستقبال جمعية الفنانين

نـ ــواف االح ـم ــد ورئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك ببرقيات مماثلة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد،
بقصر بيان ،أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سموه ،كذلك ،وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري ،ورئيس وأعضاء
مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتية .ثم استقبل

سموه ،الجبري والفائزين بجوائز الدولة التقديرية
والتشجيعية لعام  .2017وقد حضر المقابلة رئيس
ال ـمــراســم والـتـشــريـفــات ب ــدي ــوان سـمــو ول ــي العهد
الشيخ مبارك الصباح.

ً
الخالد يستقبل سفيري الصين وميانمار  ٢٤قاضيا بـ «الكلية» يؤدون اليمين أمام المطاوعة

الجارالله يترأس اجتماع «التعليم بالصومال»
ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس،
اجـتـمــاعــا للجنة اإلعـ ــداد لـمــؤتـمــر دع ــم التعليم في
الصومال المقرر عقده في الكويت ،وتم خالل االجتماع
بحث االستعدادات والترتيبات الجارية التي قامت بها
الجهات المختصة الستضافة الكويت لهذا المؤتمر.
حضر االجتماع كــل مــن مساعد وزيــر الخارجية
لشؤون المراسم السفير ضــاري العجران ،ومساعد

وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد
الـعــوضــي ،ونــائــب مساعد وزي ــر الـخــارجـيــة لشؤون
مكتب نائب الوزير المستشار طالل الشطي ،ورئيس
اللجنة التنظيمية لمؤتمر دعم التعليم في الصومال
الــدكـتــور غــانــم الـنـجــار ،والــوكـيــل المساعد للشؤون
المالية فــي وزارة التربية يوسف النجار ،والوكيل
المساعد للشؤون اإلدارية في "التربية" فهد الغيص.

«المعلوماتية» :تكريم الفائزين
بالجائزة في نوفمبر
أعـلـنــت ج ــائ ــزة سـمــو الشيخ
سالم العلي للمعلوماتية االنتهاء
مــن تأهيل المشاريع المرشحة
للفوز بجائزة المعلوماتية في
دورتها الـ 18لهذا العام ،باختيار
قائمة من أفضل المشاريع التقنية
األكثر تميزا ،تمهيدا لرفعها إلى
مجلس التحكيم.
وقــال أستاذ علوم الحاسوب
فـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم وهـ ـن ــدس ــة
ال ـحــاســوب فــي جــامـعــة الكويت
د .ثــايــا ال ـ ـفـ ــوزان ،ف ــي تصريح
صحافي ،أمس ،إن لجنة التأهيل
قــامــت ب ــدراس ــة الـمـشــاريــع التي

ً
المطاوعة متوسطا قضاة «الكلية»

رش ـح ـت ـهــا ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
وال ـمــدن ـيــة والـبـحـثـيــة وال ـق ـطــاع
الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـك ــوي ــت وال ــوط ــن
ال ـعــرب ـيــة .وأض ـ ــاف ال ـ ـفـ ــوزان ،أن
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ح ـ ـصـ ــرت الـ ـمـ ـش ــاري ــع
ال ـم ــرش ـح ــة ،الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ــى
أك ـثــر م ــن  380م ـشــروعــا ،وتمت
تصفيتها واعتماد أفضلها إلى
مرحلة التحكيم.
وذكــر أنــه سيتم إعــان قائمة
أفـضــل الـمـشــاريــع التقنية التي
ستحصل على الـفــوز بالجائزة
خالل نوفمبر المقبل.

فرنسا تتهم إيران بالتخطيط...
األسدي الذي يعتقد أنه «العقل المخطط» لالعتداء ،والموقوف في ألمانيا.
وأفادت وزارات الشؤون الخارجية والداخلية واالقتصاد الفرنسية،
ً
في بيان مشترك ،بأن هذا التحرك جاء ردا على مخطط استهداف الحركة
اإليرانية المعارضة في فيلبينت قرب باريس.

بمناسبة صدور قرار المجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء ب ـن ـقــل عـ ــدد من
وك ــاء الـنـيــابــة إل ــى الـقـضــاء أدى
 ٢٤قاضيا اليمين القانونية أمام
رئـيــس المجلس األعـلــى للقضاء
يوسف المطاوعة.
وي ــأت ــي ذل ــك ك ـخ ـطــوة لـتـعــزيــز

وزير األشغال :ثروتنا البيئية تواجه تحديات
قال وزير األشغال وزير الدولة
ل ـشــؤون الـبـلــديــة ،حـســام الــرومــي،
إن ال ـب ـي ـئــة ال ـن ـظ ـي ـفــة وال ـخ ـض ــراء
ب ــات ــت ق ـضـيــة ح ـســاســة لـلـحــاضــر
والـمـسـتـقـبــل ،ف ــي ظ ــل ال ـعــديــد من
التحديات التي يواجهها العالم.
وأضـ ــاف ال ــروم ــي ،ف ــي كـلـمــة له
خ ـ ــال افـ ـتـ ـت ــاح م ـل ـت ـقــى وم ـع ــرض
بيئة نظيفة وخضراء الذي نظمته
ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للبيئة إن البيئة
الـكــويـتـيــة تتمتع ب ـث ــروات تــواجــه
تـ ـح ــدي ــات ب ـي ـئ ـي ــة ،وعـ ـلـ ـي ــه يـجــب
االهـتـمــام بها بشكل دائ ــم ،وليس
م ــوس ـم ـي ــا ،ع ـب ــر ت ــوط ـي ــد ال ـعــاقــة
بـيــن ال ـج ـهــات الـمـخـتـلـفــة والـبـيـئــة
فـ ــي ج ـم ـي ــع م ـ ـحـ ــاورهـ ــا ورب ـط ـه ــا
بــاالسـتــدامــة دون اإلضـ ــرار بـقــدرة

األجيال القادمة على احتياجاتها.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى وج ـ ـ ــود م ـش ــاري ــع
عـ ــدة ت ـط ـمــح ل ـهــا الـ ـب ــاد ،أب ــرزه ــا
زي ــادة المحميات الــى  11محمية
والمباني الخضراء والوقود البيئي
وتدوير النفايات الصلبة ومشاريع
توليد الكهرباء باستخدام الطاقة
الـشـمـسـيــة وغ ـيــرهــا ،ال ـتــي تعتبر
ضمن الطريق الى البيئة النظيفة
واالقتصاد األخضر.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ن ــائ ــب الـمــديــر
الـعــام لـلـشــؤون الفنية فــي الهيئة
ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة ،مـحـمــد ال ـع ـنــزي،
ممثل المدير العام للهيئة ،الشيخ
عـبــدالـلــه األح ـم ــد ،فــي الملتقى أن
بيئة الكويت تواجه تحديات كبيرة
بــرا وبحرا وهــواء ،تقابلها مساع

وأضــافــت أن تلك الخطوة «ال تـمــس» اإلجـ ــراء ات الجنائية للقضية،
في حين شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أن هذا
«الهجوم الفاشل يؤكد الحاجة إلى نهج أقوى في عالقاتنا مع طهران».
وفي اإلطار ذاته ،أغلقت السلطات الفرنسية حسابات رسمية تابعة
لوزارة االستخبارات بالتزامن مع حملة مداهمات شنتها الشرطة أمس
على مواقع ومقرات مؤسسات موالية إليران في باريس ،إذ تم إيقاف 11

حثيثة من الهيئة ،خصوصا منذ
ص ـ ــدور ق ــان ــون ال ـب ـي ـئــة لـمـكــافـحــة
الـ ـتـ ـل ــوث والـ ـ ــوصـ ـ ــول الـ ـ ــى أف ـض ــل
ا ل ـم ـعــدالت المطمئنة عـلــى صحة
المواطنين والمقيمين ،مع الحرص
الشديد على الموارد الطبيعية.
بــدورهــا ،قــالــت الـمــديــرة العامة
لشركة "ليدرز غروب" لالستشارات
وال ـت ـطــويــر ،نـبـيـلــة ال ـع ـن ـجــري ،إن
تنظيم ه ــذا الملتقى ج ــاء بسبب
الظواهر السلبية التي تسيء الى
البيئة وتشكل عــا مــل قلق البحث
عن حلول لحمايتها وبذل المزيد
م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــود م ـ ــن أج ـ ــل تـنـظـيــف
البيئة ،وتجميلها بما يرقى الى
ال ـكــويــت وسـمـعـتـهــا وإمـكــانــاتـهــا
وقيم شعبها.

قدرات المحكمة الكلية بالعناصر
ً
الشابة من رجال القضاء ،وتنفيذا
لمنهجية تـكــو يــت ا لـقـضــاء التي
يتبناها المجلس األعلى للقضاء.
وسيسند إلــى الـقـضــاة الجدد
الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـث ــاث ـي ــة
بالمحكمة ،حتى يستفيدوا من

خبرات زمالئهم األقدم ،فضال عن
اسناد بعض الدوائر الجزئية.
وقد تم حلف اليمين بحضور
رئيس المحكمة الكلية المستشار
الدكتور عادل بورسلي.

الخضر والمنصور بحثا التعاون
مع وزير الدفاع البريطاني
استقبل رئيس األركان العامة للجيش ،الفريق الركن محمد الخضر،
ص ـبــاح أم ــس ،وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ــدف ــاع والـتـجـهـيــز الـبــريـطــانــي
سيتورات آندرو والوفد المرافق له.
وتم خالل اللقاء مناقشة األمور والمواضيع ذات االهتمام المشترك،
السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها بين البلدين
الصديقين.
حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى البالد مايكل دافنبورت،
ومعاون رئيس األركان العامة لهيئة العمليات والخطط ،اللواء الركن
محمد الكندري ،والملحق العسكري البريطاني لدى البالد ،العقيد
طيار فينلى ماكلين.
كما استقبل وكـيــل وزارة الــدفــاع الشيخ أحـمــد المنصور الــوزيــر
البريطاني والوفد المرافق له.
بعد ذلك توجه أنــدرو والوفد المرافق له ،الى قيادة القوة البرية،
وكان في استقباله آمر القوة ،اللواء الركن خالد الصباح ،حيث تم بحث
العالقات ،ثم أقيمت مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف.

ً
شخصا ،خالل عملية لـ«مكافحة اإلرهاب» قام بها  200شرطي ،واستهدفت
«مركز الزهراء» ،المرتبط بوزارة اإلرشاد اإليرانية ،ومسؤوليه في بلدة
غراند سانت بشمال فرنسا.
وبينما كشفت مصادر مطلعة أنه إلى جانب توقيف هؤالء األشخاص،
تمت مصادرة أسلحة ومواد أخرى ،مع إبقاء ثالثة منهم محتجزين قيد
التحقيق ،أفادت الشرطة الفرنسية بأنها تتابع بدقة نشاطات هذا المركز
«بسبب تأييد قادته الواضح لمنظمات إرهابية عديدة ،وحركات تروج
ً
أفكارا مخالفة لقيم الجمهورية».
يأتي ذلك غداة موافقة ألمانيا على ترحيل األسدي إلى بلجيكا ،التي
تشير التحقيقات إلى أنه كلف زوجين يعيشان في بلجيكا بشن الهجوم،
ً
وسلم لهما جهازا يحتوي على  500غرام من المواد المتفجرة.
وتــزامــن التحرك الفرنسي مــع زي ــارة أجــراهــا وزيــر الــدفــاع األميركي
جيمس ماتيس لباريس أمس ،وإعالن طهران قرب الوصول إلى اتفاق
مع أوروبا لتفادي العقوبات االقتصادية األميركية عليها.
في مقابل ذلك ،نفى المتحدث باسم الخارجية اإليراني بهرام قاسمي
ً
االتهامات الفرنسية ،ووصفها بأنها «استعراض مسرحي» ،داعيا باريس
ً
إلى «النظر بواقعية تجاه إيــران» ،ومحذرا إياها من «األيــادي والنوايا
المشؤومة التي تسعى إلى تخريب العالقات التاريخية بين البلدين».
(باريس ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ) ١٨

الريال يرتفع  %40مقابل الدوالر...

ً
ً
حملة اعتقاالت شملت ع ــددا كبيرا مــن مديريه الــذيــن ُو ِّجـهــت إليهم
اتهامات وصل بعضها إلى حد التجسس والعمالة إلسرائيل.
إال أن المجلس األعلى لألمن القومي عقد جلسة اقتصادية طارئة
األحد الماضي ،طلب خاللها حاكم المصرف المركزي ضمانات بحماية
مديريه إذا تدخل البنك في األسواق للجم انهيار سعر العملة ،مهما
كانت نتيجة قرارات المصرف.
وأكــد مصدر مشارك في االجتماع لـ «الجريدة» ،أن الرئيس حسن
ً
روحاني طمأن الحاضرين أن األوروبيين أعطوه وعــودا اقتصادية
كبيرة ،وأن شرطي االتحاد األوروبي هما التزام إيران باالتفاق النووي،
والعضوية في اتفاقیة الـ  ،FATFوهي اتفاقية مكافحة اإلرهاب يعارض
المتشددون إقرارها ،ألنها تؤثر على عمل الحرس الثوري في تمويل
مجموعات مسلحة إقليمية.
ُ
وأوض ــح المصدر أنــه إثــر تطمينات روحــانــي أعـطــي تفويض تام
لـ «المركزي» للتصرف في األســواق ،حيث بدأ بضخ العملة الصعبة
والذهب فيها عند ظهيرة االثنين ،مما تسبب في تهافت عدد كبير من
اإليرانيين إلى مكاتب الصيرفة.
وبات عدد كبير من البائعين للعملة الصعبة والذهب ليلتهم أمام
أبواب الصرافين ،ليفاجئوا بسعر شراء الدوالر األميركي بين  100ألف
ً
و 120ألف ريال إيراني مقابل بيعه بما يتراوح بين  140ألفا و 150ألف
ريــال إيراني (أي باختالف يصل إلــى  %40بين البيع والـشــراء الذي
ً
ً
يعتبر أمرا استثنائيا) من الصرافين كي يثبت السعر على سعر وسطي
هو نحو  120ألف ريال للدوالر الواحد عند ظهر أمس.
ً
وسجل إصابة  30إيرانيا بسكتات قلبية ودماغية خالل حوادث
مرتبطة بتفاوت سعر صرف العملة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـنــت طـ ـه ــران ،أمـ ــس إجـ ـ ــراء ج ــدي ــد ي ـه ــدف إلـ ــى جــذب

استقبل وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ
علي الجراح ،في مكتبه
بقصر بيان ،أمس ،سفير
دولة قطر لدى الكويت
بندر العطية .كما استقبل
سفير هنغاريا لدى
الكويت
د .ايشتفان جيوال شوش.

محافظ األحمدي :انضمام
مناطق إلى «المدن الصحية»
َّ
ثمن محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد،
الجهود المبذولة
والمبادرات الساعية إلى
تكامل الجهود لتحقيق
التنمية المستدامة ،مشيدا
بجهود مختلف األطراف
التي أثمرت اعتماد مدينة
اليرموك كأول مدينة
صحية عالمية في البالد.
ونوه بالتعاون بين
المحافظة ومكتب المدن
الصحية ،النضمام عدد
من مناطق المحافظة إلى
منظومة المدن الصحية
حول العالم ،على أن تكون
ضاحية جابر العلي أولى
المناطق المنضمة إليها.
جاء ذلك خالل اجتماع
المحافظ مع مديرة مكتب
المدن الصحية بوزارة
الصحة د .آمال اليحيى،
التي أطلعته على آخر
مستجدات المشروع.

«األوقاف» :إصدار للتوعية
بمخاطر المخدرات
انتهى مكتب التوجيه
المجتمعي بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية من
اعداد أحد اإلصدارات
التوعوية الجديدة ضمن
حملته الخاصة بدعم
االستقرار المجتمعي.
وقال مدير المكتب مشعل
العتيبي إن المكتب أصدر
أخيرا (نحو مجتمع بال
مخدرات) ،وهو إصدار
يتحدث عن اآلثار المختلفة
المترتبة على تعاطي
المخدرات ،وطرق الوقاية
منها ومكافحتها ،ويبين
خطرها على الشعوب
العربية ،مشيدا بالجهود
التي تبذلها وزارة الداخلية
في ردع المجرمين من
تجار ومروجي المخدرات.

استثمارات أجنبية إلى اقتصاد البالد ،الذي يواجه صعوبات ،منها
هبوط الريال ،بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها.
وأف ــادت المعلومات بــأن المجلس االقـتـصــادي األعـلــى قــرر خالل
اجتماع أمس منح اإلقامة مدة  5سنوات للمستثمرين األجانب الذين
يضخون فــي االقـتـصــاد اإليــرانــي  250ألــف دوالر كحد أدن ــى ،لجذب
المستثمر األجنبي ،وزيادة تدفق الدوالرات إلى إيران.

الهاشم :الحكومة ّغيرت «البديل...

وأضافت« :ذكرت للوزيرة الصبيح أن المشروع الجديد هو نفس البديل
االستراتيجي ،فقط قمتم بتغيير المسمى ،فهل هناك توصيف للوظائف،
فأجابت :ال» ،الفتة إلى أن «الحكومة اكتفت خالل هذا المشروع بتقديم عرض
إنشائي ،قص ولصق ،وابتدأت اآلية بكفر ،عندما استندت إلى تقارير البنك
الدولي ،ولم تجب عن أسئلتي بشأن زيادة البنزين ،فعندما صدر القرار
وعدت الحكومة بصرف كوبونات للمواطنين ،ولم تفعل حتى تاريخه ،كما
سألتها عن كيفية قياس مستوى الرضا لدى المواطن ،وعما إذا كانت هناك
ضمانات للمحافظة على الطبقة المتوسطة ،وعدم نزولها ألقل من الوسط
أو الفقر ...ومع ذلك لم ترد على تلك األسئلة».
من جانبه ،قال خورشيد ،عقب االجتماع الذي يعد األول بناء على تكليف
المجلس بموجب الرسالة المقدمة من النائب خليل الصالح ،إن «الوزيرة
الصبيح وعدت بالتنسيق ،بصفتها وزيــرة التخطيط ،مع باقي الجهات
ً
الحكومية بشأن البرنامج الوطني لالستدامة ،الذي ال يتضمن رسوما أو
ضرائب حسبما سمعنا من الحكومة».
ً
وردا على سؤال لـ «الجريدة»ّ ،بين خورشيد أن البرنامج يتعلق بأمور
تنفيذية ترتبط ،على سبيل المثال ،بخفض الميزانية وتهذيبها ،ومعالجة
ً
الهدر المالي ،مؤكدا أنه «عمل تنفيذي يحتاج إلى أمور تنفيذية ،ولن تصدر
تشريعات فيها رسوم أو ضرائب على المواطنين ،ألن البرنامج حسبما
أبلغتنا الحكومة ال يحتاج إلى ذلك».
وأك ــد أن الـلـجـنــة لــن ت ـصــوت عـلــى ه ــذا الـتـقــريــر وسـتــرفـعــه ب ـنــاء على
ً
توصياتها وما ذكرته الحكومة إلى المجلس ،الفتا إلى أن اللجنة تطرقت
إلى عدة مواضيع في اجتماعها وأبدت وجهة نظرها فيها.
وأعلن أن «الحكومة وعدت بتقديم قانون جديد إلى المجلس يعالج جميع
االختالالت المالية ،التي تعانيها الدولة ،ويوقف الهدر المالي والفساد
ً
الموجود» مثلما فعلت في إغالق جزء من نظام العهد ،موضحا أن المشروع
موجود اآلن بإدارة الفتوى والتشريع.
٠٤

ماتيس يعيد طرح تشكيل قوة...
وشدد ماتيس على أن فرنسا «من أقدم حلفاءالواليات المتحدة»،
ً
وشــريــك فــي الـحــرب على «داعـ ــش» ،واع ــدا بمواصلة دعــم جهودها
العسكرية لمكافحة اإلرهاب في مالي وغرب إفريقيا والمشرق ،و«ليس
هناك أي نية لخفض مستوى المساعدات العسكرية».
وعشية اجتماع وزراء دفــاع «شمال األطلسي» في بروكسل بعد
انتقاد الرئيس دونــالــد ترامب دولهم بأنها ال تنفق ما يكفي على
الــدفــاع ،أكــد ماتيس أن الـتــزامــات واشـنـطــن تـجــاه الحلف «ثــابـتــة ال
ً
تتزعزع» ،مضيفا« :سنزيد من إنفاقنا الدفاعي لمواجهة التهديدات
			
الروسية».
(عواصم -وكاالت) ١٨
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محليات

الصبيح لـ ةديرجلا  :استكمال درجات التقاضي إلبقاء «منح  %5للمحافظات»
•

«الشؤون» :ضبط  37حالة انتحال شخصية خالل انتخابات مجالس «تعاونيات»
ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ــع تـ ــأي ـ ـيـ ــد م ـح ـك ـمــة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ح ـكــم
محكمة أول درج ــة بــإلـغــاء قــرار
وزارة الشؤون االجتماعية إلزام
الجمعيات بتحويل  5في المئة
مــن أربــاح ـهــا ال ــى الـمـحــافـظــات،
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل ،وزيــرة الدولة للشؤون
االق ـت ـص ــادي ــة ه ـنــد ال ـص ـب ـيــح ،لـ
"ال ـج ــري ــدة" ،اسـتـكـمــال ال ـشــؤون

جورج عاطف

اتخاذ اإلجراءات
القانونية حيال
المنتحلين
وتنسيق مع
«المدنية»
و«الداخلية»
للتأكد من حامل
الهوية
شعيب

القانونية فــي ال ــوزارة لــدرجــات
الـتـقــاضــي عـلــى الـحـكــم السالف
ذك ـ ـ ــره ،وال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى مـحـكـمــة
التمييز ،صاحبة الكلمة الفصل
في األمر.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف ال ــوكـ ـي ــل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـطـ ــاع
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي وزارة الـ ـش ــؤون
عبدالعزيز شعيب ،عــن "ضبط
 37حالة انتحال شخصية خالل

انتخابات بعض مجالس إدارة
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة ،تمثلت
في محاولة التصويت ببطاقات
مــدنـيــة غـيــر متطابقة وال ـصــور
الشخصية الصحابها".
وأوضح شعيب ،في تصريح
صـحــافــي أم ــس ،أن "ه ــذا الـعــدد
ً
جـ ــاء م ــوزع ــا ع ـلــى  3جـمـعـيــات
تعاونية على النحو التالي24 ،
حــالــة خ ــال انـتـخــابــات جمعية

السبيعي %100 :نسبة كسب
قضايا «صاالت األفراح»
كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون مسلم
السبيعي ،عن «صدور حكم لمصلحة الوزارة ،في الدعوى المرفوعة
من جمعية النسيم التعاونية للطعن على قرار سحب صالة االفراح
الخاصة بالجمعية».
وقــال السبيعي إن «جميع األحـكــام الـصــادرة من القضاء بشأن
سحب الــوزارة لصاالت األفــراح صدرت جميعها لمصلحة الوزارة
بنسبة  ١٠٠في المئة» ،مشيرا إلى أن «قرارات سحب الصاالت صدرت
مستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )٦٣٧لسنة  ،٢٠٠١وقرار وزارة
الشؤون رقم (/ ١٢٩١أ) لسنة  ،٢٠١٥بشأن تنظيم عمل صاالت األفراح».

األنــدلــس والــرقـعــي ،و 10حــاالت
في جمعية الفردوس ،وحالتين
في إشبيلية ،وحالة واحــدة في
ً
جمعية بيان ،فضال عن تسجيل
حالة اعـتــداء على موظف أثناء
أداء مهامه في جمعية الفحيحيل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة" ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
"الوزارة انتهت من اإلشراف على
عقد  48جمعية عمومية عادية،
وإجـ ـ ـ ــراء  32ع ـم ـل ـيــة انـتـخــابـيــة
لمجالس إدارة منذ بداية العام
الحالي".

المدنية) ووزارة الداخلية التي
تمت مخاطبتها لــا طــاع على
الـ ـص ــورة الـشـخـصـيــة الـحــديـثــة
ال ــواردة فــي الـجــواز اإللكتروني
ل ـل ـنــاخــب ،لـيـتـسـنــى ال ـت ــأك ــد من
صحة الهوية ومطابقة الصورة
وحـ ــام ـ ـل ـ ـهـ ــا ،واالس ـ ـت ـ ـع ـ ــام عــن
وج ـ ـ ــود الـ ـن ــاخ ــب داخ ـ ـ ــل ال ـب ــاد
أثـ ـن ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات" ،مــوضـحــا
أن "ال ـهــدف مــن هــذا كله تطوير

العدواني :افتتاح «طبية
المسنين» في «دور الرعاية»

إجراءات قانونية

مسلم السبيعي

وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد "ات ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
لالجراءات القانونية حيال هؤالء
األشخاص أمام جهات التحقيق
الـمـخـتـصــة" ،الفـتــا إل ــى أن ــه "مــن
م ـن ـط ـلــق س ـع ـي ـهــا إلـ ــى مـعــالـجــة
ه ــذه اإلشـكــالـيــة ب ــادرت ال ــوزارة
إلى التصويت اإللكتروني خالل
انتخابات جمعية مدينة صباح
األحمد التعاونية كمرحلة أولى".
وأضاف" :سنقوم بتطوير آلية
التصويت ،بالتعاون مــع هيئة
الـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة (الـبـطــاقــة

قالت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية االجتماعية في وزارة
الشؤون ،شيخة العدواني ،إن «االفتتاح الرسمي للجنة الطبية إلدارة
المسنين التابعة إلدارة الرعاية األسرية تم بالتعاون مع وزارة الصحة
وهيئة ذوي اإلعاقة ،بعد فترة عمل تجريبية امتدت نحو شهر».
وأضافت العدواني ،خالل افتتاحها أمس األول ،مقر اللجنة في
مجمع دور الرعاية بالصليبيخات ،أن «اللجنة من مهامها تقييم
الحالة الصحية لكبار السن ممن هم فوق  ٦٥عاما ،من ثم منحهم
البطاقة الخاصة بهم التي تمكنهم االستفادة من خدمات المواقف
وغيرها من الخدمات الصحية والنفسية».

وزيرة الشؤون :ملتزمون بتمكين المرأة لضمان التنمية
جامعة الكويت أطلقت مبادرة عالمية لتعزيز دورها في القطاعين العام والخاص
●

محمد الجاسم

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل وزي ـ ـ ـ ــرة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
هـنــد الصبيح أن الـ ــوزارة ملتزمة
ً
بتمكين ال ـمــرأة اقـتـصــاديــا كهدف
حـ ـك ــوم ــي اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ـض ـمــان
التنمة المستدامة ،من خالل اطالق
ال ـع ـن ــان إلم ـك ــان ـي ــات الـ ـم ــرأة الـتــي
تمثل خمسين بالمئة من المواهب
المحلية ،مؤكدة أهمية دعم تمكين
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ف ـ ــي مـخـتـلــف
المجاالت والقطاعات بالبالد ،وأنها
قادرة على تحقيق اإلنجازات.
ً
ج ــاء ذل ــك خ ــال رعــايـتـهــا حفال
أقـ ــامـ ــه م ــرك ــز دراسـ ـ ـ ـ ــات وأبـ ـح ــاث
المرأة في كلية العلوم االجتماعية
بجامعة الكويت فــي غرفة تجارة
وصناعة الكويت ،إلطــاق مبادئ
تمكين المرأة ،بالشراكة مع االمانة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط
والتنمية وبرنامج األمم المتحدة
االنمائي ،باإلضافة الى هيئة االمم
المتحدة للمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـصـ ـبـ ـي ــح إن اطـ ـ ــاق
ال ـم ـبــادرة خـطــوة هــامــة فــي إرس ــاء
ث ــواب ــت م ـشــاركــة الـ ـم ــرأة بــالـقـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص ،ل ـت ـص ـبــح أكـ ـث ــر ان ـتــاجــا
وح ـ ــرص ـ ــا عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ن ـت ــائ ــج
ملموسة ترفع من مؤشرات التنمية
وتفتح المجال لمعرفة أي تحديات

من الممكن أن تواجه المرأة.
ول ـف ـتــت ال ــى أن اطـ ــاق م ـب ــادرة
مبادئ تمكين الـمــرأة في الكويت،
حافز قوي إللقاء الضوء على دور
ال ـمــرأة وقــدرتـهــا عـلــى تــولــي أعلى
المناصب ،واالطالع على أمثلة حية
لنساء قـيــاديــات تمكن مــن تحدي
ال ـظــروف وال ــوص ــول ال ــى مناصب
قيادية مهمة في البالد.
وأك ـ ــدت أن ال ـم ـب ــادرة الـعــالـمـيــة
تــأتــي لتطبيق ال ـم ـبــادئ المعنية
بتمكين الـمــرأة لتؤكد على خطى
ال ـكــويــت بـتـنـفـيــذ أه ـ ــداف التنمية
المستدامة وتحفيز بيئة عمل تنمي
ال ـق ــدرات الـقـيــاديــة لـلـمــرأة وتحقق
الـمـســاواة بين الجنسين ،مشيرة
ال ــى أن تـنـفـيــذهــا يـتـطـلــب ت ـعــاون
الـقـطــاع ال ـخــاص المستمر إلب ــراز
اإلنـجــازات التي قامت بها المرأة،
كـمــا سـتــوفــر ال ـم ـبــادرة خـطــة عمل
لـلـشــركــات ال ـم ـشــاركــة ب ـهــدف دعــم
الـمــرأة وتسهيل الـعــوائــق لتتمكن
من المضي قدما.
وك ـش ـف ــت عـ ــن انـ ـضـ ـم ــام خـمــس
ش ــرك ــات إل ـ ــى الـ ـمـ ـب ــادرة الـ ـت ــي تــم
اطــاق ـهــا ب ـم ـشــاركــة ك ــل م ــن مــركــز
دراس ــات وأبـحــاث الـمــرأة فــي كلية
الـ ـعـ ـل ــوم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،واألمـ ــانـ ــة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلن ـم ــائ ــي وهـيـئــة األمـ ــم الـمـتـحــدة
للمرأة ،بهدف زيــادة أعــداد النساء
القياديات وتمكينهن من المناصب

●

محمد الجاسم

أظ ـ ـه ـ ــرت اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ــرب ــع
سنوية الثالثة لعام  ،2018والتي
أصدرها مركز نظم المعلومات في
ديــوان الخدمة المدنية ،والخاصة
بالعاملين فــي الجهاز الحكومي،
أن إجـمــالــي العاملين فــي الجهاز
الحكومي حتى أول أكتوبر الجاري
ً
ب ـل ــغ  352727م ــوظ ـف ــا وم ــوظ ـف ــة،
عدد الذكور منهم  148218بنسبة
 ،%42.02فــي مـقــابــل  204509من
اإلناث بنسبة .%57.98
وكـ ـشـ ـف ــت اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي

تدشين أجهزة الخدمة الذاتية
دشــن ديــوان الخدمة المدنية أجهزة الخدمة الذاتية KIOSK
امس في خمس جهات حكومية.
وذكرت الوكيلة المساعدة لشؤون نظم المعلومات في الديوان
سبيكة الوقيان فــي تصريح صحافي أن اجـهــزة  KIOSKتمكن
الموظفين من اصــدار الشهادات خالل دقائق موثقة ومعتمدة،
مــؤكــدة ان االجـهــزة هــي اكـشــاك ذكية تتيح للموظف الحكومي
مجموعة خدمات على رأسها الدخول لبياناته الوظيفية الخاصة
والتعرف على التدرج الوظيفي والمميزات المالية التي يتمتع
بها ،واالطالع على نظام الحضور واالنصراف ،إضافة إلى امكانية
طباعة جميع تلك البيانات.

لالستفادة من مكافأة األعمال الممتازة

جانب من الحضور
ال ـق ـيــاديــة ،الف ـتــة إل ــى أن ال ـم ـبــادرة
تضم خـبــراء ومختصين يعملون
مــن خ ــال ورش الـعـمــل وال ـبــرامــج
الـ ـمـ ـت ــاح ــة عـ ـل ــى ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـمـ ــرأة
الكويتية.

شريك في التقدم
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ن ــائ ــب مــديــر
جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ج ــاس ــم رم ـضــان
أه ـم ـيــة ت ـطــويــر ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص،
وال ـن ـهــوض ب ــرأس ال ـمــال الـبـشــري
لـتـحـقـيــق رؤيـ ــة  ،2035م ــع تعزيز
مشاركة المرأة في القوى العاملة
على نحو أعلى وأفضل ،مبينا الى
أن دعم الجامعة يأتي إليمانها بأن

وموظفة ،ثم وزارة الكهرباء والماء
ب ـ  ،21310ثــم "الــداخـلـيــة" بـ ــ20539
م ــوظ ــف ومـ ــوظ ـ ـفـ ــة ،ت ـل ـي ـهــا بــاقــي
الوزارات االخرى.
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـمـ ـج ــاالت ال ـع ـمــل
الرئيسية وأنــواع الوظائف ،ذكرت
االحـصــائـيــة ان وظــائــف التدريس
وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ت ــأت ــي فــي
ً
ال ــدرج ــة االولـ ــى بـ ـ  84373مــوظـفــا
وموظفة ،ثم وظائف الدعم االداري
ب ــ ,55689تليها وظائف الخدمات
ال ـط ـب ـي ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ،50400
وب ـعــدهــا ال ــوظ ــائ ــف الـهـنــدسـيــة بـ
 ،43975وبعدها الوظائف المالية
واالقتصادية والتجارية ب ــ23629
مــوظـفــا ومــوظ ـفــة ،وأق ــل الــوظــائــف
ً
هي البحرية بـ 553موظفا وموظفة.
وأوض ـحــت اإلحـصــائـيــة ،بشأن
الـ ـم ــؤه ــات ال ــدراسـ ـي ــة لـلـعــامـلـيــن
ف ــي ال ـج ـه ــاز ال ـح ـك ــوم ــي ،أن ع ــدد
الحاصلين على شهادة الدكتوراه
ً
 5547موظفا وموظفة ،والحاصلين
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ا لـ ـ ـم ـ ــا جـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــر ،11794
والجامعيين  ،162845بينما يبلغ
عدد الحاصلين على دبلوم ،54482
والحاصلين على مؤهل الثانوية
ً
ومــا فــي مستواها  ،66869فضال
عــن  10605اق ــل مــن االب ـتــدائــي ،او
غير مبين مؤهلهم ،ومنهم 3320
ً
مواطنا ومواطنة.

تمكين المرأة بالمجتمع يعد أحد
المؤشرات التي يقاس عليها تقدم
األمــم ونهوضها ،ومــن المؤشرات
المهمة فــي ترتيب ال ــدول فــي أدلــة
التنمية البشرية.
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال األم ـيــن الـعــام
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والـتـنـمـيــة خ ــال ــد م ـه ــدي ان هـنــاك
فــرصــة بــالـتــأكـيــد لـتـعــزيــز تمكين
الـ ـم ــرأة اق ـت ـصــاديــا ف ــي الـقـطــاعـيــن
العام والخاص ،وندعو كل أصحاب
المصلحة الى تضافر الجهود من
أجل رفع مستوى مشاركة المرأة في
جميع القطاعات االقتصادية ،بما
يتماشى مع خطة التنمية الوطنية.
وأضـ ـ ــاف م ـه ــدي ان ال ــدراس ــات

تـشـيــر ال ــى أن مـشــاركــة ال ـم ــرأة في
المستويات العليا ،مثل مجالس
إدارات الشركات تزيد من إنتاجية
هــذه الجهات وأدائ ـهــا بشكل عــام،
والش ــك أن ال ـمــرأة شــريــك وج ــزء ال
يتجزأ مــن التقدم االقـتـصــادي في
الكويت ،بما في ذلك على الصعيد
اإلداري.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـس ــة مــركــز
دراس ـ ـ ـ ــات وأب ـ ـحـ ــاث ال ـ ـمـ ــرأة لـبـنــى
الـ ـق ــاض ــي إن ه ـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــة هــي
الثالثة لتمكين الـمــرأة اقتصاديا،
ض ـمــن ال ـه ــدف ال ـخــامــس للتنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة ،وقـ ــام م ــرك ــزن ــا بـقــرع
جـ ــرس ال ـب ــورص ــة ف ــي ال ـث ــام ــن من
م ــارس الـمــاضــي ،وبــالـتــالــي كانت

الكويت هي األولى خليجيا.
بدوره ،قال المنسق المقيم لألمم
المتحدة والممثل المقيم لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي لدى الكويت
طارق الشيخ ان تمكين المرأة إحدى
ركائز خطة التنمية التي وضعها
المجلس األعلى للتخطيط بقيادة
ال ـن ــائ ــب األول ـ ـ ــى ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
وزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحـمــد ،وبــإشــراف وزيــرة التنمية
االقتصادية هند الصبيح بتبني
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـل ـتــزم بــال ـم ـســاواة
والـتـمـكـيــن ،كــأهــم الــركــائــز لوضع
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ال ـم ـس ــار الـصـحـيــح
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ً
 11مشروعا للطرق تجاوزت جدولها

●

سيد القصاص

أعلن المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري م .أحمد الحصان نجاح الهيئة
في تخطي نسبة اإلنجاز التعاقدية لـ  11مشروعا من المشاريع التي تنفذها،
سابقة بذلك الجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع.
وق ــال الحصان فــي تصريح صحافي ان الهيئة قطعت شوطا طويال في
تنفيذ مراحل متقدمة من تلك المشاريع التي يعول عليها الكثير في تطوير
شبكة الطرق في الدولة ورفع كفاءتها بشكل يساهم في حلحلة األزمة المرورية
وإعطاء مرونة أكبر على الطرق العامة ،وذلك من خالل الحرص على متابعة
نسب اإلنـجــاز بشكل مستمر والعمل على تجاوز أي مشاكل أو تحديات قد
تعترض تلك المشاريع.
وأض ــاف الـحـصــان :يــاحــظ الكثير مــن مستخدمي ال ـطــرق حـجــم األعـمــال
اإلنشائية التي تقوم بها الهيئة في عملية تطوير منظومة الطرق من خالل
المشاريع المطروحة في مختلف مناطق الدولة ،وكذلك حجم اإلنجاز والتقدم
المستمر في عملية التنفيذ لتلك المشاريع التي شارف الكثير منها على االنتهاء.
وأشار الحصان إلى أن المشاريع الـ  11المتقدمة على الجدول الزمني تتمثل
في جسر الشيخ جابر ،وجسر وصلة الدوحة ،وشرق الجهراء ،والدائري االول
المجموعة الثانية ،والدائري الخامس الجزء الغربي ،والغوص المرحلة األولى،
والدائري السابع ،وطريق الوفرة-الزور ،وطريق النويصيب ،وطريق السالمي.

شيخة العدواني

الرشيدي يمهل المحالين إلى
التقاعد بـ«الكهرباء»  3أشهر
●

«الخدمة المدنية» 352727 :عدد العاملين
بالجهات الحكومية حتى أكتوبر الجاري
حـصـلــت "الـ ـج ــري ــدة" ،ع ـلــى نسخة
منها ،أن عدد المواطنين العاملين
في الجهاز الحكومي بلغ 269798
ً
مواطنا ومواطنة بنسبة ،%76.49
في وقت بلغ عدد الخليجيين ،4427
أم ــا مــوظـفــو الـجـنـسـيــات الـعــربـيــة
األخرى فبلغوا  47486والجنسيات
االجنبية  30977بنسبة .%22.24
وبـيـنــت ان وزارة الـتــربـيــة هي
م ــن اك ـبــر الـ ـ ــوزارات ال ـتــي تحتوي
ع ـل ــى اكـ ـث ــر عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن
المدنيين ،حيث بلغ عدد العاملين
بها  115307موظفين وموظفات،
ً
تليها "ال ـص ـحــة" بـ ـ ــ 63127موظفا

العملية االنتخابية للجمعيات
التعاونية ،وتجنب الطعن على
صحتها".
في موضوع آخر ،أكد شعيب
"ح ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـل ــى الـ ـت ــزام
الجمعيات التعاونية بتكويت
الوظائف اإلشرافية لديها" ،الفتا
إل ــى أن ــه "ت ـمــت مـخــاطـبــة اتـحــاد
الجمعيات بهذا الشأن ،للتعميم
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات ب ـ ـضـ ــرورة

االلتزام بالقرار الــوزاري (/16ت)
لسنة  ،2016بشأن تنظيم العمل
الـتـعــاونــي ،ال ــذي أوج ــب تعيين
كويتيين لشغل هذه الوظائف،
ً
وتطبيقا لمذكرة التفاهم التي
أبـ ــرمـ ــت ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة وإع ـ ـ ــادة
الهيكلة والتطبيقي واال تـحــاد،
لزيادة نسبة العمالة الوطنية في
الجمعيات ،وتشجيعها للعمل
بالجهات غير الحكومية".

سيد القصاص

أصــدر وزيــر النفط وزير
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء بـخـيــت
ً
ال ــرش ـي ــدي تـعـمـيـمــا يمهل
بموجبه الموظفين الذين
تـجــاوزت مــدة خدمتهم 35
عاما وما فوق  3أشهر حتى
 3يناير المقبل قبل توقيع
قرار إحالتهم إلى التقاعد.
وقالت مصادر مطلعة في
"الكهرباء" إنه كان مقررا أن
يــوقــع الــرش ـيــدي منتصف
نوفمبر المقبل قــرار إحالة
 226موظفا ،ما بين مواطن
وم ـق ـي ـّـم إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،إال
أنــه فــضــل إمهالهم حتى 3
يناير المقبل لالستفادة من
مكافأة األعمال الممتازة عن
عام .2018
وأكدت المصادر أن قرار
يستثن أي موظف
الوزير لم
ِ
ت ـجــاوزت خــدمـتــه  35عاما
وم ــا ف ــوق م ــن اإلح ــال ــة إلــى
ال ـت ـق ــاع ــد ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
الوزارة بدأت ترتيب األمور
الخاصة بسد الشواغر التي
سينتجها هذا القرار.

بخيت الرشيدي

وذكــرت أن عدد الشواغر
س ـي ـك ــون ق ـل ـيــا ل ـق ـلــة ع ــدد
الموظفين الذين يمتلكون
م ـس ـم ـي ــات إش ــرافـ ـي ــة مـمــن
ستتم إحالتهم إلى التقاعد،
إضافة إلى أن هناك إدارات
وأقـ ـ ـسـ ـ ــام س ـي ـت ــم دم ـج ـه ــا،
ومسميات أصبحت خارج
الهيكل التنظيمي للوزارة.

تدوير بين الوكالء المساعدين بـ «السكنية»
●

يوسف العبدالله

تستعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية
إلجراء تدوير لعدد من وكالئها المساعدين في
قطاعاتها يتناغم مع الهيكل التنظيمي الجديد،
والذي انتهى بتقليص ودمج عدد من القطاعات،
ً
ً
عـلــى أن تشهد الـمــؤسـســة ت ــدوي ــرا مــوسـعــا في
إداراتها خالل الفترة القريبة المقبلة.
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،مــن م ـصــادرهــا ،أن ــه من
الـمـتــوقــع ص ــدور مــراسـيــم تعيين أح ــد مــديــري
اإلدارات الـفـنـيــة ال ـشــابــة ال ـحــال ـيــة ف ــي منصب
نائب المدير العام ،كوكيل وزارة مساعد ،عالوة
على تسكين المناصب اإلشــرافـيــة األخ ــرى في
المؤسسة لضخ الدماء الشابة.
من جانب إسكاني آخر ،ارتفعت نسب إنجاز
ت ـص ـم ـيــم وت ـن ـف ـيــذ وت ــرك ـي ــب وص ـي ــان ــة مـحـطــة
المحوالت الرئيسية في مشروع غرب عبدالله
المبارك ذات الجهد العالي بقوة  400كيلوفولت
إلــى أكثر مــن  84فــي المئة ،كما ارتفعت نسبة

إنـ ـج ــاز  6مـ ـح ــوالت ف ــرع ـي ــة ذات ال ـج ـه ــد 132
كيلوفولت في المشروع ذاته إلى أكثر من  66في
المئة كنسب فعلية متجاوزة النسب التعاقدية.
وكـشــف تقرير قـطــاع التنفيذ االسـكــانــي عن
شـهــر سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي ارت ـف ــاع نـســب انـجــاز
مشروع جنوب عبدالله المبارك االسكاني من
حـيــث إن ـش ــاء وإن ـج ــاز وص ـيــانــة أع ـم ــال الـطــرق
وم ــواق ــف ال ـس ـيــارات وشـبـكــات خــدمــات البنية
التحتية وتحديد القسائم لعدد  3260قسيمة
الى جانب محطات الكهرباء الفرعية الى 4.41
فــي المئة ،كنسبة إنـجــاز فعلية مــن أصــل 4.37
في المئة تعاقدية.
ول ـف ــت ال ـت ـقــريــر إلـ ــى تـ ـج ــاوز ن ـســب اإلن ـج ــاز
الفعلية على التعاقدية فــي مـشــروع استكمال
إن ـشــاء وإن ـجــاز وصـيــانــة  640شـقــة فــي مدينة
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ،ع ـ ــاوة ع ـلــى ال ـم ـبــانــي ال ـعــامــة
وأعـمــال الـخــدمــات الرئيسية والبنية التحتية
بــالـمـحــور الـخــدمــي 62.94 ،فــي الـمـئــة مــن أصــل
 55.51تعاقدية.

«الطرق» :إنجاز مستندات مشروع مضخات مدينة صباح األحمد
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ،أن
الهيئة العامة للطرق والنقل البري انتهت
مــؤخــرا مــن جـمـيــع الـمـسـتـنــدات الـخــاصــة
بالممارسة رقــم " ،"287الخاصة بتوريد
وتــركـيــب مضخات وإن ـشــاء أنــابـيــب لنقل
المياه المتجمعة في مدينة صباح األحمد
ال ـس ـك ـن ـيــة ،إلـ ــى خ ــزان ــات ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـلــزراعــة وال ـث ــروة الـسـمـكـيــة لـحــل مشكلة

تجمع المياه في المدينة.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ت ـ ــم رف ــع
مـسـتـنــدات الـمـمــارســة إل ــى إدارة الــرقــابــة
والتدقيق في الــوزارة لمراجعتها ،ثم يتم
رفعها إلى الجهات الرقابية إلبــداء الرأي
ف ـي ـهــا ،وطـ ــرح ال ـم ـمــارســة ع ـلــى ال ـشــركــات
المتنافسة.
وأشارت إلى أن الشروط التي وضعتها

الهيئة للمتقدمين تتمثل في "أن يكون لديه
خبرة سابقة مشابهة لألعمال المطروحة،
وحسن األداء من الجهات الحكومية ،وأن
يكون غير متعثر ماليا".
من جهة أخــرى ،نفت المؤسسة العامة
لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،أمـ ــس ،صـحــة م ــا يتم
تــداولــه فــي وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
ً
أخيرا حول سحب الوحدات السكنية من

أهالي مدينة صباح األحمد لوجود مخزون
نفطي ،مع تعويض أهاليها.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر إسـ ـك ــانـ ـي ــة م ـط ـل ـعــة،
لـ»الجريدة» ،إن ما يذكر غير صحيح ،مفيدة
ب ــأن الـمــؤسـســة تـتـسـلــم ،وف ــق إجــراءات ـهــا
ً
الرسمية ،األراضي السكنية طبقا للمخطط
ال ـه ـي ـك ـل ــي ل ـل ـب ــاد ب ـع ــد ت ـ ـنـ ــازل ال ـج ـه ــات
المعنية ،ومنها «النفط».
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الحكومة :قانون جديد لمعالجة االختالالت ووقف الهدر

خورشيد :في عهدة «الفتوى» ويعالج مشاكل الميزانية
محيي عامر

ع ـقــدت لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـمــالـيــة
واالقتصادية البرلمانية اجتماعا
ام ـ ــس ن ــاق ـش ــت خ ــال ــه ال ـب ــرن ــام ــج
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ــاس ـ ـتـ ــدامـ ــة ال ـم ــال ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـح ـض ــور وزي ـ ــري

نشر ثقافة اإلصالح المالي
أكد الفريق الحكومي أن الجهود مستمرة (منذ أن عرض البرنامج
على مجلس األمــة في  6مــارس  )2018من خــال تعزيز دور وزارة
المالية بين ا لـجـهــات الحكومية المختلفة و نـشــر ثقافة اإل صــاح
المالي ،حيث تم:
● تحليل الـمـيــزانـيــات والـحـســابــات الختامية للسنوات السبع
الماضية.
● تأسيس قاعدة بيانات مالية مفصلة ألول مرة في تاريخ الكويت.
● تفصيل وتحليل أكثر من  700بند في مصروفات الدولة.
● تفصيل وتحليل أكثر من  400بند في إيرادات الدولة.
● تحديد  13مبادرة مالية إصالحية من مبادرات برنامج استدامة
للتنفيذ في السنة المالية الحالية.
● إعداد مشروع قانون جديد بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة
والمزمع عرضه على مجلس األمة ضمن أولويات الفصل التشريعي
الجديد.

ال ـم ــال ـي ــة والـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والعمل والمسؤولين في الصندوق
الوطني والمجلس االعلى للتخطيط
وفريق من وزارة التجارة باالضافة
الى القوى العاملة ،وذلك بناء على
تكليف المجلس بموجب الرسالة
المقدمة من النائب خليل الصالح.
وع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع ،قـ ــال رئـيــس
اللجنة النائب صالح خورشيد "ان
الحكومة وعدت انها ستقدم قانونا
جديدا لمجلس االمة يعالج جميع
االخ ـتــاالت المالية التي تعانيها
الدولة ويوقف الهدر المالي والفساد
الموجود".
وأكـ ــد خــورش ـيــد ان الـلـجـنــة لن
تصوت على هذا التقرير وسترفع
التقرير بناء على التوصيات التي
سترفعها اللجنة المالية وحول ما
ذكرته الحكومة عن هــذا البرنامج
لمجلس االمـ ــة ،م ــؤك ــدا ان اللجنة
تطرقت لعدة مواضيع وأبدت وجهة
نظرها فيها.
وتــابــع :انـنــا تطرقنا ايـضــا الــى
م ــواض ـي ــع م ـن ـهــا ال ـج ــان ــب ال ـمــالــي
والميزانيات ،مشيرا الــى ان وزيــر
المالية قال ان هناك قانونا جديدا
س ـيــرســل ال ــى مـجـلــس االمـ ــة حــول
االختالالت ،والوزيرة هند الصبيح
ت ـطــرقــت ال ــى الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة
والقطاع الخاص.
وقال خورشيد ان وزارة التجارة
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـح ـس ـيــن ال ـب ـي ـئــة

االقتصادية شرحت توجهها بهذا
ال ـ ـشـ ــأن ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى م ـش ــاري ــع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خــاصــة بـعــد الـعـجــز ال ـمــوجــود في
األب ـ ـ ـ ـ ــواب ال ـخ ـم ـس ــة ،م ـت ـم ـن ـيــا مــن
الحكومة ان تسعى لمعالجة هذه
االختالالت.
وكـشــف خــورشـيــد ان البرنامج
الــوط ـنــي لــاس ـتــدامــة ي ـح ـتــاج الــى
تنفيذ فقط وال يحتاج الى تشريعات
ك ــون ــه خـ ـط ــة حـ ـك ــوم ــة وإص ــاح ــا
اقتصاديا لتطوير األداء الحكومي
بشكل عام ،ووعدونا انهم سيقدمون
إلينا آلية تنفيذ البرنامج األسبوع
ال ـ ـقـ ــادم ،وس ـن ـنــاق ـشــه ب ـش ـكــل اكـبــر
عندما يتم تقديمه وبعدها سنرفع
التقرير الى مجلس االمــة قبل دور
االنعقاد المقبل.
وأكد خورشيد ان هذا المشروع
ض ـخــم وان ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص فيه
الكثير مــن الــوظــائــف لكن نحتاج
ال ــى ن ــواي ــا ص ــادق ــة م ــن الـحـكــومــة
وتـطـبـيــق سـلـيــم خــاصــة والـشـعــب
وصــل لمرحلة مــن االحـبــاط تجاه
هــذا الفساد ومـحــاربــة الفاسدين،
مؤكدا ان المجهود الفردي ال يأتي
بنتيجة.
واشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ال ـ ــوزي ـ ــرة هـنــد
الصبيح وعــدت بالتنسيق كونها
وزيرة التخطيط مع باقي الجهات
الحكومية عــن الـبــرنــامــج الوطني
ل ــاسـ ـت ــدام ــة وهـ ـ ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ال

الحجرف والصبيح في اجتماع «المالية» أمس
يتضمن رسوما وال ضرائب حسب
ما سمعنا من الحكومة.
واخ ـت ـت ــم خ ــورش ـي ــد تـصــريـحــه
م ـش ــددا عـلــى ان ال ـق ــان ــون الـجــديــد
الذي ستقدمه الحكومة موجود االن
بادارة الفتوى والتشريع ،وسيعالج
ال ـك ـث ـيــر م ــن اخـ ـت ــاالت الـمـيــزانـيــة
العامة للدولة مثلما فعلت الحكومة
االن في إغالق جزء من نظام العهد.

حلول واقعية
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أك ــدت وزارة
المالية ان هــذه المرة الثانية التي
ً
تـقــدم فيها الحكومة عــرضــا حول
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ــدام ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـم ــال ـي ــة ألع ـض ــاء
مجلس األمــة ،حيث تم استعراض
البرنامج بكامل تفاصيله في جلسة
 6مارس .2018
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي امس ان الفريق الحكومي
استعرض األسس التي بني عليها

الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ــدام ــة
االقتصادية والمالية ،وأوضح أمام
الـلـجـنــة الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة أن
البرنامج يركز على القطاع المالي
واالقتصادي ،وأنه تم التركيز على
التحديات التي يمكن تخطيها من
خــال وضــع حلول واقعية وقابلة
للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية
وبـجــداول زمنية واقعية ومحددة
وتتم مراجعتها وتقييمها بشكل
ف ـص ـل ــي مـ ــن ق ـب ــل ل ـج ـن ــة الـ ـش ــؤون
االقتصادية بمجلس الوزراء.
وأضـ ــافـ ــت ان الـ ـب ــرن ــام ــج ح ــدد
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـق ـطــاع
االق ـت ـص ــادي وه ــي ت ـحــديــات بيئة
األع ـمــال وتنمية الـقـطــاع الـخــاص،
وتحديات سوق العمل ،وتحديات
المالية العامة.
واشارت الى ان الفريق الحكومي
استعرض أبرز اإلنجازات المنسوبة
إلــى الـبــرنــامــج الــوطـنــي منذ 2016
والتي انعكست على تحسن ترتيب
الكويت في تقرير سهولة ممارسة

األع ـم ــال  2018ال ـص ــادر عــن البنك
الدولي والتقرير العالمي للتنافسية
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن م ـن ـت ــدى االق ـت ـص ــاد
ال ـعــال ـمــي وتــرق ـيــة ال ـب ــورص ــة على
مؤشر "فوتسي".
وحـ ـ ــول االخ ـ ـتـ ــاف ب ـي ــن وثـيـقــة
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح وال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ــوط ـن ــي
لالستدامة االقتصادية والمالية،
أوضـ ــح ال ـفــريــق للجنة أن "وثـيـقــة
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح" ك ــان ــت وث ـي ـق ــة أه ـ ــداف
وأولـ ــويـ ــات تـشــريـعـيــة وتـنـفـيــذيــة
إلص ــاح الـمـســار االق ـت ـصــادي ،أمــا
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ــدام ــة
االق ـت ـصــاديــة وال ـمــال ـيــة فـهــو خطة
تنفيذية ب ـجــداول زمنية .فــاألولــى
وثيقة أول ــوي ــات ،أمــا الثانية فهي
ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي خ ــاص
بالسلطة التنفيذية تمت صياغته
لـيـحــل م ـحــل الــوث ـي ـقــة ،وذل ـ ــك بعد
التشاور مع جهات وطنية مختلفة
م ــن هـيـئــات وخـ ـب ــراء اقـتـصــاديـيــن
ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات م ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع مـ ــدنـ ــي
وجمعيات نفع عام.

طالب رئيس الوزراء بكف يد الوزير عن استخدام مقدرات البالد لمصالح شخصية
طالب النائب مبارك الحجرف رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بكف يد وزير
التجارة والصناعة خالد الــروضــان عن اتخاذ
بعض القرارات المهمة التي من شأنها تدهور
الــوضــع والـفـســاد داخ ــل وزارتـ ــه واستخدامها
لكسب والءات مــن بـعــض األوس ـ ــاط فــي سعي
حثيث مـنــه لـتـفــادي ط ــرح الـثـقــة بــه فــي جلسة
ً
االسـتـجــواب المقدم لــه ،مــؤكــدا أهمية أن يعلم
رئـيــس الـحـكــومــة أن اس ـت ـخــدام م ـق ــدرات الـبــاد
وثرواتها لمصالح شخصية سيضر بالبالد،
ً
ويكبد المال العام خسائر أخرى فضال عما هو

حاصل اآلن ،وان عدم ردع وزير التجارة سيكون
أمرا في غاية الخطورة.
وحــذر الحجرف في تصريح صحافي امس
الــوزيــر الــروضــان مــن أخــذ قــرار بتوزيع قسائم
ومصانع في هذه الفترة ،وتمرير هذا األمر كما
يبدو إنجاز لدعم الشباب والشركات المنافسة
في حين أن الهدف من هذا األمر هو كسب والءات
ألوساط متنفذة حماية له من االستجواب المقدم
ً
له ،مستغربا أن يصمت الوزير عن العمل خالل
السنوات التي قضاها في هذه الحكومة ويأتي
اآلن بعد أن تبين عجزه في المشروعات الصغيرة

ً
الفضل :ال حق دستوريا للنواب
في التقدم بقانون للعفو العام
رأى النائب أحمد الفضل انــه ال حق للنواب في التقدم باقتراح
بقانون للعفو الشامل ،مشددا على ان العفو بنوعيه العام والخاص
حق أصيل لصاحب السمو أمير البالد ،وانه في حال اصرار النواب
على تقديمه سيطلب احالته الى المحكمة الدستورية.
وقال الفضل في تصريح صحافي :سأرد اليوم على الزمالء الذين
تطرقوا الــى التقدم بمشروع قــانــون بـشــأن العفو الـعــام ،ووصـفــوا
االق ـت ــراح بــأنــه مطالبة شعبية ،الفـتــا ال ــى أن سـبــب تــأخــر رده هو
استشهاد البعض بمواد دستورية فتوجب اعداد الرد لتفنيدها.
وأضــاف الفضل :قانون العفو العام حاله حال قانون الميزانية
واالتفاقيات الخارجية ،فال يجوز للنواب تقديمهما رغم صدورهما
بقانون من مجلس األمة ،مشيرا الى انه «ال حق دستوريا للنواب في
تقديم اقتراحات بالعفو العام الذي يتصادم باالساس مع التاريخ
الدستوري والسوابق البرلمانية ،والــدول التي تتشابه دساتيرها
مع دساتيرنا».
وش ــدد عـلــى ان الـعـفــو الـعــام «ال يستخدم اال فــي حــالــة الـكــوارث
وتغيير االنظمة مثلما حدث بمصر في عهد الملكية ولبنان بعد
الحرب االهلية حيث تم استخدام قانون العفو العام عن االحــزاب
المتصارعة».

الكندري :خطة لتكويت
الكادر التعليمي
ق ــدم ال ـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم
الكندري اقتراحا برغبة لوقف
التعاقد واالستعانة بالمعلمين
م ــن أي دول ــة تـلــي ال ـكــويــت في
مؤشرات جودة التعليم وقصر
التعاقد فــي ح ــاالت النقص أو
الندرة في التخصصات من دول
عربية أو أجنبية ذات التصنيف
المرتفع بالمؤشرات ،مع وضع
خطة قصيرة المدى بالتنسيق
م ــع جــام ـعــة ال ـكــويــت والـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـتـطـبـيـقــي
والـ ـت ــدري ــب وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
السـ ـتـ ـب ــدال ال ـ ـكـ ــادر الـتـعـلـيـمــي
بالكويت بكادر كويتي.

عمر الطبطبائي :الرومي
وزير إصالحي
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــر
الطبطبائي وزير البلدية حسام
ال ــروم ــي ب ــال ــوزي ــر االص ــاح ــي،
مشيرا الى انه اكتشف ان هناك
اخـ ـط ـ ًـاء بـ ــإجـ ــراءات مـنــاقـصــات
وطـ ـل ــب الـ ـمـ ـش ــورة م ــن ال ـف ـتــوى
والتشريع والجهات القانونية،
وع ـلــى ضــوئـهــا ت ــم إي ـق ــاف هــذه
الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات ،وه ـ ـ ــذا اإليـ ـق ــاف
ق ـ ــد يـ ــؤخـ ــر ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع .وق ـ ــال
الطبطبائي« :نسمع أن الــوزيــر
الرومي غير راغب في االستمرار
بالوزارة ،ونحن نقول له استمر،
وابق مقاتال في سبيل االصالح».

السبيعي« :التعليم العالي»
تفحص مراسالت طلبة لندن

أعلن النائب الحميدي
ً
السبيعي انه تلقى اتصاال من
وكيل وزارة التعليم العالي
د .صبيح المخيزيم بشأن ما
أثاره عن مشاكل الطلبة في
لندن ،مشيرا الى ان الوكيل
أبلغني أنه تقرر إعادة فحص
كل مراسالت الطلبة وسرعة
إنجاز المتأخر منها وإنشاء
مركز اتصال بالوزارة لمتابعة
احتياجات الطلبة يعمل
باالرتباط مع المكتب الثقافي
لتالفي التأخير.
وقال السبيعي ان «المخيزيم
أكد لي أنهم لن يقبلوا بأي
أضرار تمس مصالح الطلبة،
وأنه ستتم معالجة كل
المعوقات التي تواجههم،
وعليه نثمن سرعة تجاوب
األخ وزير التعليم العالي واألخ
الوكيل وما أبدوه من حرص
على مصلحة الطلبة».

عبدالله يقترح السماح
بالبدل في قسائم خيطان
قدم النائب خليل عبدالله
اقتراحا بقيام وزارة الدولة
لشؤون االسكان والمؤسسة
العامة للرعاية السكنية
باصدار قرار تسمح بموجبه
بفتح باب البدل الخارجي
بشكل عاجل ،لرغبة العديد
من المواطنين في االستمتاع
بهذه الميزة ،سواء بالخروج
او الدخول الى منطقة خيطان
الجنوبي السكنية اسوة بالبدل
الخارجي المسموح به في
باقي المناطق السكنية.

الحجرف :الروضان يسعى لحمايته من االستجواب
ودعم الشباب والتجاوزات التي كشفت في الهيئة
العامة للصناعة ليقوم اآلن بمحاولة تمرير هذا
ال ـقــرار دون أخــذ الـمــوافـقــات الــازمــة واالص ــرار
ً
على توزيعها خالل هذه الفترة مؤكدا أن توزيع
القسائم له إجراءات متبعة وفق اآللية المعروفة
ً
فـضــا عــن أخ ــذ الـمــوافـقــات ال ــازم ــة مــن البيئة
والبلدية وغيرها.
وطالب الحجرف القيادات الواعية في الهيئة
العامة للصناعة وجميع الموظفين بعدم السماح
للوزير الروضان باستخدام مناصبهم لتمرير
مشروعه التنفيعي وخلط االوراق.

سلة برلمانية

مبارك الحجرف
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«الصحة» تدرس منع بيع أدوية في «التعاونيات»
اعتماد الئحة اشتراطات فتح محالت الرعاية الصحية المنزلية
عادل سامي

خطط
لمواجهة نقص
الصيادلة في
المستشفيات
والمراكز

الشمري

أصـ ــدر وزيـ ــر الـصـحــة د .بــاســل
ً
الـ ـصـ ـب ــاح قـ ـ ـ ــررا ب ــاع ـت ـم ــاد الئ ـحــة
االشتراطات والمواصفات الواجب
ت ــواف ــره ــا ل ـم ـنــح ت ــرخ ـي ــص بـفـتــح
م ـح ــات ت ـقــديــم خ ــدم ــات الــرعــايــة
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة ل ـل ـخ ــدم ــات
ال ـت ـم ــري ـض ـي ــة وخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـع ــاج
الطبيعي في المنازل.
وب ـمــوجــب ه ــذا الـ ـق ــرار ت ــم منح
ً
المحالت القائمة حاليا مهلة سنة
من تاريخ القرار لتوفيق أوضاعها،
بما يتوافق والشروط والمواصفات
ال ـ ـ ــواردة بــالــائ ـحــة ال ـمــرف ـقــة لـهــذا
القرار.
وتضمنت الالئحة شروط منح
الترخيص من حيث الموقع وإدارة
الـمـحــل وال ـقــوى الـعــامـلــة وطبيعة
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي س ـي ـتــم تـقــديـمـهــا
واألج ـه ــزة وال ـم ـعــدات الـتــي سيتم
استخدامها.
من جانب آخر ،كشف وكيل وزارة
الصحة المساعد لـشــؤون الرقابة
الدوائية والغذائية د .عبدالله البدر
عن توجه لمراجعة سجل األدويــة
التي تباع في الجمعيات التعاونية،

ضبط  624ألف ًحبة مخدرة
و 642كيلوغراما من الحشيش
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن الجنائي اللواء
خالد الديين إحصائية مكافحة االتجار بالمخدرات وترويجها للربع
الثالث من العام الحالي ،والتي أسفرت عن ضبط  624ألف حبة مخدرة،
و 642كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة ،إضافة إلى ضبط 20
كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة ،و 7كيلوغرامات من مادة الهروين،
فضال عن  27كيلوغراما من مادة الماريغوانا ،و 7كيلوغرامات من مادة
الكيميكال المخدرة ،و 255غراما من مادة الكوكايين.
وأكد الديين أن الجهود المضنية التي أسفرت عن هذه الضبطيات
ج ــاء ت ثـمــرة للدعم ال ــذي يقدمه نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح ،ومتابعة لصيقة من وكيل وزارة الداخلية
لتسخير اإلمـكــانـيــات الـتــي تساهم فــي اسـتـمــرار عمليات المكافحة
الوقائية وفق استراتيجية قطاع األمن الجنائي ،والسعي نحو رصد
نشاط االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،حيث يؤكد القطاع في
كل مرحلة جهوده في بتر النشاط ،ووأد الممارسات الصادرة عن تجار
ومروجي المخدرات ومـن في حكمهم.
وأضاف أن احصائية الربع الثالث لهذا العام تشير إلى التنوع في
ضبط كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،وتأكيدا من القائمين
بتلك الجهود على االلتزام الكامل برؤية وزارة الداخليـة نحو استمرار
التعاون على المستوى الدولي والمحلي لمعالجة الجريمة المنظمة،
ويؤكد الدعم الكامل للتصدي للجريمة ومواجهتها.

ً
متحدثا خالل اللقاء
البدر
وإعادة النظر في إيقاف بيع بعض
األدوية التي تحتاج الى شروحات
للمريض في الجمعيات.
وق ــال ال ـبــدر خ ــال لـقــاء مفتوح
للصيادلة العاملين في القطاعين
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاص ت ـح ــت
ع ـنــوان "ت ـحــديــات مهنة الصيدلة
وط ـمــوحــات ـهــا" ،إن ال ـ ــوزارة قــامــت
بتشكيل لـجــان لــرصــد ومـنــع بيع
األدوية المغشوشة وغير المسجلة.
وأع ـ ـلـ ــن عـ ــن إص ـ ـ ـ ــدار تــرخ ـيــص
مزاولة المهنة للصيادلة وتراخيص

الـصـيــدلـيــات عـبــر أون ــاي ــن نهاية
العام الجاري عبر إدارة التراخيص
الصحية في المبنى الجديد الذي
ت ــم اف ـت ـت ــاح ــه ،م ـش ـيــرا إلـ ــى وج ــود
لجان لتقييم الصيادلة للعمل في
القطاعين الحكومي واألهلي.
وأك ــد ال ـبــدر رف ــع مـقـتــرح هيكلة
الصيدلة في قطاع الرقابة لوكيل
ال ـ ــوزارة لــدراسـتــه وإدراج ـ ــه ضمن
هيكلة الوزارة التي ستتم دراستها
واعـتـمــادهــا ،الفـتــا إلــى أن تشكيل
هـيـئــة ل ـل ــدواء ف ــي ال ـكــويــت أصـبــح

ض ــرورة أس ــوة بــالــدول الـمـجــاورة،
مـشــددا على عــدم السماح بتداول
أي دواء إال بعد تسجيله مــن قبل
وزارة الصحة.
م ــن جــان ـبــه ،ك ـشــف مــديــر إدارة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـي ــدالن ـي ــة ب ـ ـ ــوزارة
الـ ـصـ ـح ــة د .عـ ــايـ ــد الـ ـشـ ـم ــري عــن
خ ـطــط أعــدت ـهــا اإلدارة لـمــواجـهــة
نقص الصيادلة في المستشفيات
والمراكز الصحية والتخصصية،
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــوس ـ ـعـ ــات
واالفتتاحات الجديدة.
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«ملست» و«التربية» يطلقان «الرواد
والرائدات» للعام الدراسي الحالي
أعلن المكتب اإلقليمي لقارة آسيا في المنظمة العالمية الستثمار أوقات
الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست) اطالق برنامج "الرواد والرائدات"
للعام الدراسي الحالي بالتعاون مع وزارة التربية.
وقال الرئيس اإلقليمي لـ"ملست" عدنان المير لـ"كونا" عقب لقائه رؤساء
فرق الرواد والرائدات بالمدارس المنتسبة لنوادي العلوم والتكنولوجيا
في المرحلة المتوسطة بنين وبنات ان البرنامج يهدف الى إبراز مواهب
وقدرات الطلبة في جميع المراحل الدراسية بمجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الى ان برنامج "الــرواد والرائدات" الذي يشرف عليه المعلمون
وإدارة المدرسة وتحدد برامجه سابقا يستهدف الذين لديهم ميول علمية
من الطلبة ،ويعمل على استثمار اوقــات فراغهم بما ينفعهم الى جانب
تحفيزهم وتشجيعهم على االبداع واالبتكار بطرق علمية.
وأوضــح ان البرنامج يهدف الــى تحقيق الفائدة العلمية للطلبة في
إطار من التشويق واإلشباع النفسي والعلمي وفي أجواء تنافسية تنمي
السلوك االخالقي ،فضال عن تنمية الجانب االجتماعي والتعاون والعمل
بروح الفريق الواحد.
وذكــر ان االجتماع مع رؤســاء الفرق ناقش خطة عمل العام الدراسي
الحالي واستعراض األفكار والخطط التي من شأنها مساعدة إدارة تلك
النوادي لتحقيق اهدافها ،اضافة الى مناقشة المعوقات والصعوبات التي
قد تواجه عمل البرنامج ووضع الحلول المناسبة.
وأضاف ان االجتماع ناقش ايضا عددا من المحاور الرئيسية ومنها
اآلل ـيــات والـمـســائــل المهمة فــي عمل الـبــرنــامــج وسـبــل اسـتـمــرار الطالب
في المشاركة والعطاء التربوي داخــل "الــرواد والــرائــدات" وأندية العلوم
والتكنولوجيا.
ولفت الى ان االجتماع استعرض نحو  45نموذجا للبرامج واالنشطة
العلمية التي يمكن تطبيقها وتنفيذها في تلك النوادي ،اضافة الى مناقشة
وعرض نحو  15دورة تدريبية مشمولة بالبرنامج و 11محاضرة علمية
يتم تنفيذها على مدار العام.

«الدستورية» ترفض طعون مكاتب الخدم
بشأن تمييز الشركة الحكومية عنها
•

حسين العبداهلل

قضت المحكمة الــدسـتــوريــة أم ــس األول
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار ي ــوس ــف ال ـم ـط ــاوع ــة
وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد
ب ــن نــاجــي وخ ــال ــد الــوق ـيــان وع ـلــي بــوقـمــاز،
برفض الطعن المقام مــن عــدد مــن أصحاب
مـكــاتــب ال ـخــدم عـلــى خلفية مـخــالـفــة قــانــون
اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة ألح ـك ــام الــدس ـتــور بـشــأن
تشغيل العمالة.
وقالت المحكمة ،في حيثيات حكمها ،ان
القانون رقم  68لسنة  ،2015وعلى ما أفصحت
عـنــه ال ـمــذكــرة اإلي ـضــاح ـيــة ،ي ـهــدف إل ــى سد
النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون
العمالة المنزلية بالكويت ،ألن النصوص
ال ـت ـشــري ـع ـيــة (الـ ـس ــاري ــة) ال ت ـك ـفــل الـحـمــايــة
القانونية الكاملة لهذه الفئة ،وقد أدى ذلك

ال ــى ت ـع ــرض الـمـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة المهتمة
بحقوق اإلنـســان إلــى مــا اعتبرته انتهاكات
لـحـقــوق هـ ــؤالء األشـ ـخ ــاص ،بــاإلضــافــة الــى
تــوتــر ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة م ــع الـبـلــدان
المستقدم منها تلك العمالة ،وبــروز ظواهر
ّ
وتحمل
سلبية كــارتـفــاع مـعــدالت الـجــرائــم،
الدولة ألموال طائلة على صعيد إعادة العمالة
المنزلية إلى بلدانها.
وأضافت أن المذكرة االيضاحية للقانون
رق ــم ( )69لـسـنــة  2015ب ـشــان إن ـش ــاء شــركــة
مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل العمالة
المنزلية أفصحت عن أن صدوره قد جاء كأثر
مباشر لما شهدته الساحة المحلية خالل
الفترة الماضية من إساءة البعض استخدام
التراخيص المقررة الستقدام وتشغيل هذه
العمالة ،وعدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو
معاملتهم على نحو غير صحيح ،فارتأى

المشرع تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه
العمالة وحصرها فــي شــركــات متخصصة
تتقيد بالقواعد والـضــوابــط االنسانية في
تعاقداتها.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن الـ ـمـ ـش ــرع ف ـ ــي ال ـن ـص ـيــن
الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ف ـي ـه ـم ــا مـ ــن تـ ـح ــدي ــد ال ـم ـك ــات ــب
الخاضعة ألحـكــام الـقــانــون رقــم ( )68لسنة
 2015المشار اليه بأنها تلك المرخص لها
بـمــزاولــة نـشــاط اسـتـقــدام العمالة المنزلية،
وقـصــر نـشــاط تـلــك الـمـكــاتــب عـلــى اسـتـقــدام
العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة
الكويت فقط ،إنما يدخل في نطاق سلطته
فــي تنظيم الحقوق بما يــراه أكفل لتحقيق
المصالح المشروعة التي قصد الى حمايتها.
ً
وتــاب ـعــت "وق ــد ج ــاء حـكـمــه عــامــا يطبق
على جميع المكاتب الخاضعة ألحكامه دون
تفرقة او اسـتـثـنــاء ،فيكون االدعـ ــاء بإخالل

ه ــذا الـحـكــم -فــي حــد ذات ــه -بـمـبــادئ الـعــدالــة
والمساواة وتكافؤ الفرص على غير أساس
ص ـح ـيــح م ــن ال ــوج ـه ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ك ـم ــا ال
وجــه مــن بعد للتحدي إزاء هــذيــن النصين
بمساسهما بحقوق مكتسبة ومراكز قانونية
مستقرة للطاعنين مستمدة مــن نظام كان
ً
ساريا من قبل ،ودون أن يغير من ذلك إنشاء
شــركــة حكومية بموجب الـقــانــون رقــم ()69
لسنة  2015الـمـشــار إلـيــه أعـطــى لـهــا الحق
في ممارسة نشاط االستقدام والتشغيل ،اذ
قــدر الـمـشــرع ض ــرورة تــدخــل الــدولــة لضبط
وتـنـظـيــم ه ــذا ال ـن ـشــاط ،وتـنـفـيــذ االل ـتــزامــات
المفروضة على عاتقها بموجب المواثيق
الدولية واالتفاقيات التي ابرمتها مع البلدان
المستقدم منها هذه العمالة ،وهو ما أملته
الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة وج ــاء مــرتـبـطــا بــالـهــدف
المقصود من هذا التنظيم".

محليات
سلة أخبار
البلدية :تحرير  477مخالفة
وتوجيه  142إنذارًا بالعاصمة
كشفت إدارة العالقات العامة
فى بلدية الكويت ،أن قسم إزالة
املخالفات بفرع بلدية محافظة
العاصمة حصل  8000دينار
إيرادات "أوامر صلح" خالل
سبتمبر املاضي.
وأوضح رئيس قسم إزالة
املخالفات م .عبدالله جابر ،في
تصريح ،أن مفتشي النوبات
الثالث حرروا  477مخالفة بناء
وإعالنات ومحالت ،فضال عن
توجيه  142إنذارا.
وأوضح جابر أنه تم تحرير321
مخالفة إعالن ،وإزالة  32إعالنا
مخالفا ،وتحرير  5مخالفات
بناء ،وإزالة  4تعديات على
أمالك الدولة ،وتنفيذ إزالة
واحدة تتضمن تعديا على
الغير بحكم محكمة قضى
باإلزالة ،وتوجيه  130إنذار
بناء ،و 12إنذار إعالنات ،إلى
جانب توجيه  3تعهدات،
باإلضافة إلى تحرير 151
محضر مخالفة ملحالت.

معرض للعمارة الكويتية
بحديقة الشهيد االثنين
أعلن املكتب العربي للعمارة
والهندسة والتخطيط
االعداد ملعرض بعنوان "50
عاما من الهندسة املعمارية
في الكويت" ،يفتتحه في
حديقة الشهيد االثنني
املقبل ،ويمتد حتى األحد
 28أكتوبر الجاري .ويهدف
املعرض إلى إبراز مراحل
تطور الهندسة املعمارية
واإلنشاءات في الكويت على
مدى العقود الخمسة املاضية،
وسيتم خالل املعرض إظهار
سمات االختالف والتطور
في العناصر املعمارية بني
كويت املاضي والحاضر،
وذلك بواسطة منصات
عرض تشكيلية لكل من
العهد القديم والحديث ،كما
ستشمل املعروضات مجموعة
من اللقاءات السابقة ألبرز
املعماريني الذين تركوا بصمة
خالدة للهندسة املعمارية.

محليات
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ً
«الرحمة» تفتتح سكنا لطالبات معهد قيوم بتايلند «أمنية» :وضع حاوية بيئية في «تعاونية القادسية»
افتتحت «الرحمة العالمية» ،بجمعية اإلصالح االجتماعي ،سكنا لطالبات
معهد قيوم الدين ،الذي ُيعد مدرسة أهلية إسالمية تدرس المنهج الشرعي
واألكاديمي الحكومي في والية سونكال بتايلند ،وينتظر أن يستفيد منه
أكثر من  128طالبة من غير القادرات على ُّ
تحمل تكاليف التعليم.
وقال رئيس مكتب إندونيسيا والفلبين وتايلند في «الرحمة» ،عبدالله
العجمي ،فــي تصريح صحافي ،إن السكن سيوفر بيئة آمنة ومناسبة
للفتيات تحافظ عليهن ،وتعينهن على اإلقبال على طلب العلم.
وأوضح أن معهد قيوم الدين ،الذي أنشأته «الرحمة» في والية سونكال
بتايلند ،يدرس فيه نحو  370طالبا وطالبة ،مشيرا إلى أن المعهد يقوم
بتدريس العلوم الشرعية ،والمنهج األكاديمي الحكومي ،لكنه يعاني عدم
وجود مسكن داخلي للطالبات.

جانب من سكن الطالبات

أعلن مشروع «أمنية» البيئي تحقيق أمنية الفنان الراحل عبدالحسين
عبدالرضا ،عبر وضع حاوية بيئية جديدة بالتعاون مع مجلس إدارة
جمعية القادسية التعاونية ،وتأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى إيجاد
بيئة محلية خالية من التلوث ونشر الوعي البيئي بالمجتمع.
وتقدمت فرح شعبان ،أحد مؤسسي «أمنية» ،بالشكر للدكتورة منى
للمشروع ،وإلــى إدارة جمعية
عبدالحسين عبدالرضا ،على تبرعها
َّ
القادسية التي تعاونت بشكل ملحوظ ،وسخرت كل جهودها لوضع
هذه الحاوية في مكان مميز للجميع.
من جانبها ،قالت سناء الغمالس ،أحد مؤسسي المشروع« :سنواصل
عملنا البيئي ،وتحقيق المزيد من األمنيات في مجتمعنا ،بهدف نشر
الوعي البيئي ،من خالل التغيير وتحقيق رؤية كويت جديدة .»2035

فريق «أمنية» مع منى عبدالرضا
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الكاظمي :االنتخابات بـ « »GUSTصحية ولم نواجه مشاكل

تنافست عليها القائمة المستقلة والوسط الديمقراطي وقائمة 1962
حمد العبدلي

شهدت جامعة الخليج أجواء
تنافسية في انتخابات الطلبة،
ولوحظ اإلقبال على صناديق
االقتراع منذ الصباح الباكر.

ب ــأج ــواء دي ـم ـقــراط ـيــة شـهــدتـهــا
ان ـت ـخ ــاب ــات رابـ ـط ــة ط ـل ـبــة جــامـعــة
الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا،
أمس ،والتي تنافست عليها  3قوائم
طــابـيــة ،وه ــي الـقــائـمــة المستقلة
وقائمة الوسط الديمقراطي وقائمة
 ،1962حـيــث ش ـهــدت االنـتـخــابــات
حـ ـض ــورا ط ــاب ـي ــا م ـن ــذ ال ـس ــاع ــات
األول ـ ــى ل ـف ـتــح بـ ــاب االق ـ ـتـ ــراع عند
الساعة التاسعة صباحا.
وقــد تمركزت الـقــوائــم الطالبية
أمــام قــاعــات االقـتــراع لحث الطلبة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة
االنتخابية والتصويت لهم ،حيث
سـ ـ ـ ــارت ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت بـكــل
انسيابية ويسر.
وفــي هــذا السياق ،قالت عميدة
ش ــؤون الطلبة بالجامعة ،د .رغد
الـكــاظـمــي ،إن األج ــواء االنتخابية
صحية ،ولم نواجه أي مشاكل تذكر،
واإلقبال من الطالب والطالبات على
االنـتـخــابــات ممتاز منذ الساعات
األولى من فتح عملية االقتراع.
وأوض ـحــت الـكــاظـمــي أن اتـخــاذ
اإلدارة الجامعية ق ــرارا بالسماح
ل ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ــال ـت ـص ــوي ــر
خ ـ ــال ق ـ ــاع ـ ــات الـ ـلـ ـج ــان ج ـ ــاء مــن
بــاب الشفافية ،وأن تكون األجــواء
االنتخابية أكثر صحية ،مبينة أن
اإلدارة دائما تتيح مساحة أكبر من
الحرية للقوائم الطالبية للتعبير

«الطبية» تسعى الستعادة الجمعية
و«األكاديمية» تحاول السيطرة

ً
 803طالب يصوتون في انتخابات «الطب» غدا
● فيصل متعب

تنطلق انتخابات كلية الطب بجامعة الكويت غدا ،وتتنافس على
مقاعدها القائمتان األكاديمية والطبية ،في وقــت يبلغ عــدد الطلبة
المقيدين بالكلية  ،803منهم 190طالبا و 613طالبة.
وفــي هــذا ال ـصــدد ،قــال رئـيــس اللجنة الميدانية والـمـشــرف العام
على انتخابات الجمعيات العلمية لكليات الجامعة ،والروابط للعام
الجامعي  2019/2018عبدالله المطيري ،إن قاعة االقتراع بكلية الطب
للطلبة هــي الـقــاعــة رق ــم " ،"143أم ــا الـطــالـبــات فسيقترعن فــي قاعة
ً
المطالعة ،مبينا أن لجان االنتخابات ستفتح أبوابها من التاسعة
صباحا حتى الثالثة ظهرا.
وشــدد المطيري على ضــرورة التأكد من تاريخ صالحية الهوية
ً
الجامعية للطالب قبل التصويت ،مؤكدا أن لجان االنتخابات تعمل
جاهدة على نجاح العرس الطالبي.
وبعد انتخابات العام الماضي التي فازت فيها القائمة األكاديمية
ً
بفارق  49صوتا ،حيث حصلت على  375مقابل  326للقائمة الطبية،
تسعى القائمة الطبية هذا العام إلى استعادة مقاعد الجمعية بعد
خسارتها العام الماضي من منافستها الوحيدة "االكاديمية" في اجواء
انتخابية حماسية حافلة بالتنافس الكبير.

حضور طالبي أمام لجان االقتراع في انتخابات جامعة الخليج
عــن آرائ ـهــم وأف ـكــارهــم االنتخابية
خـ ـ ـ ــال االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،وهـ ـ ـ ـ ــذا مــا
شهدناه خــال المناظرة الطالبية
التي أقيمت ،وكــذلــك المهرجانات
االنتخابية.
وحــول منع الطلبة من الدخول
ب ـع ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـ ـ  5عـ ـص ــرا ،قــالــت

الكاظمي إن هذا القرار جاء للحفاظ
على سالمة الطلبة ،وتأمين العملية
االنتخابية خالل الفرز ،وعلى هذا
األس ـ ــاس ت ــم إل ـغ ــاء كــافــة الـفـصــول
الدراسية بعد الـ  5عصرا.
وقــالــت الكاظمي إن "انتخابات
ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج تـ ـ ـع ـ ــد مـ ـي ــزة

يـتـمـيــز لـطـلـبــة الـجــامـعــة ع ــن بقية
ال ـج ــام ـع ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ف ـحــاف ـظــوا
عليها واستغلوها بشكل صحي،
واخـتــاروا الطلبة الذين يمثلونكم
بالفعل ،ويستطيعون أن يدفعوا
الشباب الى األمام".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات

الـســابـقــة حـصــل تـفــاعــل كبير بين
اإلدارة الجامعية والــرابـطــة ،وهو
مثمر وناجح ،ونتمنى أن تستمر
ال ــراب ـط ــة ال ـج ــدي ــدة بـنـفــس الـنـهــج،
ويقدموا اقتراحات تخدم المجدين
بشكل خاص.

ً
 10مرشحين يخوضون انتخابات « »KILAWالطالبية غدا

ّ
العتيبي :الكلية وفرت األجواء المناسبة لممارسة هذه التجربة الديمقراطية
مع اكتمال االستعدادات لخوض طلبة
كلية القانون الكويتية العالمية انتخاب
أعضاء هيئة إدارية جديدة لرابطة الطلبة،
ً
للعام الجامعي الحالي  ،2019/2018غدا،
أعلن العميد المساعد لشؤون الطلبة د.
صــالــح الـعـتـيـبــي ،أن إدارة الـكـلـيــة ،جريا
على عادتها ،عملت على توفير كل األجواء
المناسبة حتى يتكمن طلبتنا من ممارسة
ه ــذه الـتـجــربــة الــديـمـقــراطـيــة ،ربـمــا للمرة
األولى في حياة عدد منهم ،بكل ما فيها من
اختيار حر للمرشحين الذين سيولونهم

٧

أكاديميا

ثقتهم ،فــي ظــل منافسة شــر يـفــة وتعبير
عــن ال ــرأي ،مــن خــال طــرح القضايا التي
تهم الطلبة ،مما يساعدهم على النجاح
والتفوق الدراسي.
وأضــاف د .العتيبي ان المنافسة على
االنتخابات يخوضها عشرة مرشحين هم
على التوالي :ديما عبداللطيف الذايدي،
ولطيفة أنس الرشيد (سنة أولى) وجعفر
عبدالرحيم عصام ،ومحمد مطر الحصم
(سنة ثانية) وأنور خالد المليفي ،وشيخة
صالح الرويح (سنة ثالثة) ،وصالح ماجد

الـعــوضــي ،ويــوســف ع ـبــدالــرزاق الياسين
(سنة رابعة) ،وســارة صالح عبدالرحمن،
وعبدالسالم خالد العنزي (طلبة المسائي
والماجستير) ،يتم اختيار واحــد مــن كل
فئة في االنتخابات ،ويضاف إليهم اثنان
تـتــو لــى إدارة ا لـكـلـيــة تعيينهم ليشكلوا
ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ـ ــة ل ــراب ـط ــة ال ـط ـل ـبــة لـلـعــام
الجامعي الحالي .2019/2018
وتمنى أن يلتزم الطلبة كعادتهم في
مـثــل ه ــذه المناسبة بــاالنـتـظــام وال ـهــدوء
واحـ ـت ــرام ال ـن ـظــم والـ ـل ــوائ ــح ،وه ــم يــدلــون

بــأصــوات ـهــم ف ــي ي ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات ،حتى
يثبتوا جدارتهم بالممارسة الديمقراطية،
واالنـتـخــاب الـحــر لمرشحيهم ،ألن هدف
الجميع تحقيق مصلحة طالب الكلية ،من
خالل االرتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها
ل ــه ،وال ـت ــوس ــع ف ــي األن ـش ـط ــة الـمـصــاحـبــة
ك ــال ـن ــدوات وورش ال ـع ـمــل وال ـم ـســاب ـقــات
التي تساهم في بلورة شخصيته وتوسع
مداركه الفكرية والثقافية.
صالح العتيبي

انتخابات االتحاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة  15الجاري
أعلن عميد شؤون الطلبة بهيئة
التطبيقي د .حسين المكيمي ،أن
ان ـت ـخــابــات االتـ ـح ــاد ال ـع ــام لطلبة
وم ـتــدربــي الهيئة لـلـعــام الــدراســي
 2019-2018ستقام يوم االثنين 15
الجاري ،بعد االتفاق والتنسيق مع
االت ـحــاد ،على أن تنعقد الجمعية
العمومية يــوم السبت  13الجاري
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  11صـ ـب ــاح ــا ب ــال ـص ــال ــة
الرياضية بكلية التربية األساسية
بنين – سابقا بالعديلية.
وأوض ـ ــح أنـ ــه سـيـتــم ف ـتــح بــاب
الـتــرشــح لــانـتـخــابــات ي ــوم األحــد
( 7الـ ـج ــاري) حـتــى ي ــوم الخميس
( 11الـجــاري) مــن الثامنة صباحا
حتى الــواحــدة ظهرا ،الفتا إلــى أن
ف ـت ــرة االنـ ـسـ ـح ــاب س ـت ـكــون خــال
يومي األربعاء والخميس ( 10و11
الجاري) حتى الواحدة ظهرا.
ولفت المكيمي إلى أن االنتخابات
هذا العام ستختلف عن سابقاتها
مــن حيث التنظيم ،مشيرا إل ــى أن
"العمادة ستمنع وتقنن اإلعالنات
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ل ـل ـق ــوائ ــم ال ـط ــاب ـي ــة،
بــال ـت ـن ـس ـيــق وم ــوافـ ـق ــة ال ـم ــديــري ــن
اإلداريين بالكليات والمعاهد ،حيث

حسين المكيمي

سيتم تحديد أماكن اإلعالنات من
قـبـلـهــم" ،م ـش ــددا عـلــى أن ــه "ل ــن يتم
ال ـس ـم ــاح ب ــوض ــع اإلعـ ــانـ ــات على
المباني الكبيرة ،وستكون في كل
كلية ومعهد بشكل محدد".
وأك ــد "ض ــرورة اسـتـخــراج هوية
الطالب لــدخــول الكلية أو المعهد،
حيث سيتم اعتمادها للتصويت،
ولــن يـكــون هـنــاك إص ــدار للهويات
قبل االنتخابات بيوم واحــد ويوم
االقتراع".

زوايا ورؤى

8

خارج السرب :الدروس
«الخسيسية» والتعليم
فالح بن حجري
لمعالجة آفة الدروس الخسيسية ال بد من تضافر جهود
جهات ثالث أوالها مجلس األمة عبر تشريعات تطلق يد
القانون لمحاسبة من يتالعب بتعليم أجيالنا ومستقبلهم،
والثانية وزارة التربية ،أما الثالثة واألهم فهي متعلقة
بأولياء األمور ،فهم منجم ذهب سماسرة التعليم ،وإن
تعاونوا مع جهود الدولة فسيتم قطع شريان هذا الوباء
المستفحل.
توصف الدروس الخصوصية بالسوق السوداء للتعليم ،وهو
وصف صحيح مئة في المئة ،فهي سودت وجه تعليمنا ،وجعلته
يحتل المدارك السفلى في الترتيب العالمي ،وفضحتنا في مؤشرات
ً
الجودة التعليمية ،باإلضافة إلى حجمها الكبير جدا ،والذي يصل
كما نقلت إحــدى الصحف إلــى مليار وثالثمئة ألــف ديـنــار ،كما
أنها طابقت شروط ومقومات قيام كل األسواق السوداء العالمية
ً
وخصوصا في معادلة" :يكون حجم السوق السوداء أصغر في الدول
التي تكون الحرية االقتصادية أكبر ،ويزداد حجمها في المجتمعات
التي يكون فيها فساد أكبر" ،والسوق الـســوداء التعليمية ينطبق
عليها هذا التعريف ،فهي ال تنمو إال في ظل فساد سرطاني لحق
مع األسف بمؤسستنا التعليمية ،وما زال ينهش جسدها يوما بعد
يوم ،فحق لها تحت هذه الظروف أن تسرح وتمرح فيه كما تشاء.
أتمنى وأرجو من وزارة التربية أن توقن بحقيقة أن "العقل السايب
يعلم سماسرة التعليم سرقة مستقبل أوالدن ــا" ،وأن تؤمن أيضا
فال تغيير المناهج كل فترة
بأن العقل السليم في المنهج السليمّ ،
سيحل مشاكل التعليم ،وال حشوها بما لذ وطاب من اللغو والتهريج
وتمطيط الجداول وأوقات الدوام الرسمي سيخفي رائحة التخبط
ً
َ
وفيم الخصام يا تربيتنا
التعليمي الفائحة التي نشمها سنويا!
وأن ــت الخصم والـحـكــم؟ فلم يطعنا سـمــاســرة التعليم إال بخنجر
تراخيك ،مستغلين ضعف أدائــك ،وقلة حيلتك المنهجية ،وعجزك
ً
عن كبح جماح شفطهم آلخر دينار في محفظة أولياء األمور ثمنا
لتعليم من المفترض أن يكون ثمنه الدستوري المرصود في شيك
المادة  13هو "مجانا" فقط ال غير!
لمعالجة آفة الدروس الخسيسية ال بد من تضافر جهود جهات
ثالث أوالها مجلس األمة عبر تشريعات تطلق يد القانون لمحاسبة
من يتالعب بتعليم أجيالنا ومستقبلهم ،والثانية وزارة التربية التي
يجب أن تسحب سالح سماسرة التعليم األساسي ،والمتمثل بضعف
المناهج وحشوها وغـثــاء سيلها ،وصعوبة الـقــدرة على شرحها
فــي ال ــدوام الــرسـمــي ،بــاإلضــافــة طبعا إلــى تشديد شــروط عقودها
وجزاءاتها ،أما الثالثة واألهم فهي متعلقة بأولياء األمور ،فهم منجم
ذهب سماسرة التعليم ،وإن تعاونوا مع جهود الدولة فهنا سيتم
قطع شريان هذا الوباء المستفحل والمسمى بـ"الدروس الخسيسية".

ةديرجلا
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أمير الحكمة وأمير االبتكار

د .عبد المالك خلف التميمي

بوت

صفعة القرن ...ضياع فلسطين من جديد
لن نخوض في تاريخ القضية الفلسطينية ،لكن سنخوض في المؤامرة
الـجــديــدة عليها ،فـ ــإدارة الــرئـيــس األمـيــركــي تــرامــب وحــزبــه الجمهوري
وسيطرة اللوبي الصهيوني األميركي كلهم يجدونها فرصة تاريخية
لحسم مسألة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في هذا الوقت لمصلحة
إسرائيل ،بوضع خطة سيرفضها الفلسطينيون والعرب ،وتنفرد أميركا
ترامب بالحل ،والتي تسميها "صفعة القرن؟!".
وما تسرب عن تلك الخطة من االعتراف باالستيطان اإلسرائيلي في
الضفة الغربية ،أي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدس عاصمتها،
واع ـتــراف فلسطيني عــربــي بــإســرائـيــل ،كــل ذلــك مقابل بعض ال ــدوالرات
للفلسطينيين! وإرغامهم على الهجرة الجديدة إلى دول عربية وغيرها،
وتضخيم غزة لتكون وطنهم بشرط أن تكون منزوعة السالح!
ً
وقد وجدت الواليات المتحدة األميركية أن الوقت مناسب جدا لهذه
الصفعة (غير العادلة وغير المتوازنة) لألسباب التالية:
أوال :حالة االضطراب والصراع والضعف التي تعيشها الدول العربية.
ً
ً
ً
ً
ثانيا :الدعم األميركي المطلق إلسرائيل سياسيا وماليا وعسكريا في
عهد سيطرة الجمهوريين.
ً
ثالثا :وجــود أصــوات عربية تقبل بأنصاف وأربــاع الحلول ،لينتهي
الصراع ألنه يؤثر فيها خصوصا الدول العربية القريبة من إسرائيل.
ً
رابعا :التأثير الفلسطيني المحدود والضعيف في المعادلة اإلسرائيلية
ً
الفلسطينية ،حيث يعتبر جزءا من الضعف العربي العام.
ً
ً
خــام ـســا :ان ـش ـغــال ال ـع ــرب ح ـكــومــات وش ـعــوبــا بـمـشــاكـلـهــم الــداخـلـيــة،
وحروبهم األهلية التي ستستمر لسنوات طويلة في ظل اإلرهاب والتطرف.
ً
ســادســا :ضعف التأييد الــدولــي لقضية الـحــق الفلسطيني فــي هذه
المرحلة النشغالها بقضايا أخرى.
ً
سابعا :ليس لدى العرب قيادة قوية تفرض وجودها على العرب ،وتؤثر
في السياسة الدولية وتعتبر قضية فلسطين قضية أمن عربي.
ً
ثامنا :اختالط معايير اإلرهــاب بالكفاح من أجل الحقوق في عصرنا
ً
انطالقا من منطقة الشرق األوسط التي عانت وال تزال من هذا الداء الخطير.
ً
إذا مالمح ضياع قضية فلسطين من جديد قد ظهرت ما لم يحدث متغير
تاريخي جديد ،فالصفعة األميركية اإلسرائيلية قادمة.

الرئيس األميركي والحزب الجمهوري واللوبي الصهيوني يعملون
ً
ً
معا لدعم إسرائيل ،هذا معروف وال حاجة إلى دليل ،بيد أن هناك أمرا
يحتاج إلى أن نلقي عليه الضوء هو مسألة المساعدات األميركية ،والتي
كانت ألغراض سياسية ،فقد قرر الرئيس األميركي ومستشاروه أن الدول
ً
العربية الغنية خصوصا دول الخليج العربية تقدم المساعدات للدول
ً
العربية بدال من أميركا.
وق ــد كــانــت تـلــك الـقـضـيــة ضـمــن الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة ،وبـ ــدأت إدارت ــه
بتطبيقها على مصر وفلسطين ثم العراق وسورية واألردن ،كما يبدو
أن اإلدارة كذلك أدارت ظهرها للعراق وسورية وليبيا واليمن في مقابل
أن تتولى دول الخليج عملية التمويل! هذا إضافة إلى ما تكسبه أميركا
من انخفاض سعر النفط ،وارتقاع سعر الدوالر ،وتصدير منتجاتها إلى
الدول العربية ،خصوصا السالح ،وفتح المجال أمام االستثمارات العربية
ً
وغيرها أمام هذه الدول ،واستخدامها سياسا عند الضرورة ،واالستفادة
من عائداتها مشاركة مع دولنا.
وقد رأينا ذلك في أموال إيران في الواليات المتحدة األميركية ،على
سبيل المثال ،وإيران ليست المثال الوحيد ،فعندما عقد مؤتمر المانحين
لسورية ،ومــن ثم األردن لم تساهم أميركا في دعــم القضايا اإلنسانية،
َّ
وتخلت عن دعم األونروا في فلسطين ،لكن في المقابل لم تتخل عن دعم
ً
ً
إسرائيل ماديا وعسكريا ،وهذا األمر ليس غريبا فقد تولت بريطانيا نشأة
إسرائيل وإقامة كيانها ،وتولت الواليات المتحدة األميركية بعد عام 1948م
ً
ً
ً
حماية الكيان الصهيوني ودعمه سياسيا وماليا وعسكريا حتى اليوم.
وإن سلوك هذه السياسة تم عبر عقود عن الزمن ،ألن العرب غير قادرين
على التأثير ال داخــل أميركا وال خارجها ،فاللوبي العربي فــي أميركا
ضعيف ومختلف ،ويبدو أنه انعكاس لواقع الدول العربية غير المستقرة،
التي تعيش حالة الصراع اإلثني والدكتاتورية العسكرية واأليديولوجية
في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم.
وعليه ال نستغرب سياسة إدارة ترامب اليوم تجاه العرب ،ولن تتغير
مــا لــم يتغير فعلهم داخــل دولـهــم وخــارجـهــا ،وذلــك بتحقيق االستقرار
واالستقالل الحقيقي والتنمية والحداثة وبداية الديمقراطية الحقيقية،
عندها موقف أميركا سيتغير.

mutawa.n@gmail.com
وسط أهله وأحبائه اختتم ولي العهد السعودي األمير محمد بن
ً
سلمان زيارته الرسمية للكويت ،محادثا سمو األمير وولــي العهد،
ً
وممازحا أحباءه من أهل الكويت ،فجمعت الصور األمير الشاب أمير
االبتكار بأمير الحكمة واإلنسانية ،وهي التركيبة التي تمثل صمام
األمان لمنطقتنا الخليجية.
ولــم يكن هــذا الـيــوم كغيره مــن األي ــام ،فقد ابـتــدأ األمـيــر محمد بن
سلمان يومه بزيارة للمنطقة الجنوبية متفقدا ومتابعا سير العمليات
العسكرية لقوات التحالف وسط إخوانه من قادة ومسؤولين في المجال
األمني ،كما نقلت وكاالت األنباء ،فالزيارة أتت بعدما رصدت منظومة
ال ـقــوات البحرية الملكية الـسـعــوديــة مـحــاولــة لميليشيا الحوثيين
استهداف ميناء جازان ،فأكدت المملكة بتلك اللحظة أن قيادة التحالف
ستضرب بيد من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تستهدف أمن
المواطنين والمقيمين.
وعلى إثرها استقت المحطات اإلعالمية السعودية واإلماراتية معا
جرعة من التفاؤل عبر تصريح لوزير الخارجية والتعاون الدولي
ً
في اإلمــارات الشيخ عبدالله بن زايد مبشرا بتحرير مدينة الحديدة
ومينائها من قبضة وسيطرة الحوثيين ،لتحقيق التغيير االستراتيجي
المطلوب للتوصل للحل السياسي المنتظر.
وما إن انتصف النهار حتى واصل األمير الشاب مهامه ،مدفوعا
بالمحبة التي ربطت الكويت بالمملكة العربية السعودية ،ومحاطا
بالنسيج االجتماعي المتين بين البلدين ،ومكلال بحفاوة الترحيب
من أمير اإلنسانية والدبلوماسية.
وابتدأت الماكينة اإلعالمية الكويتية والسعودية بالعمل الدؤوب،
وتقاربت الشخصيات اإلعالمية من كال البلدين بـحــوارات متشعبة
حول الزيارة وعبر المحطات التلفزيونية السعودية والكويتية معا،
فاستحقت الخطة التنموية  2030للمملكة العربية السعودية أن تسرق
األنـظــار بمشاريعها المبتكرة ،كمدينة نـيــوم شـمــال غــرب المملكة،
والمشروع باعتقادي يمتلك الميزة التنافسية لالستثمار بالمناطق
الـحــدوديــة ،واالرت ـكــاز على الحداثة والتكنولوجيا ،فجاء المشروع
وســط الطموحات والتطلعات بتحويل المملكة العربية السعودية
إلــى نـمــوذج عالمي ،واالسـتـثـمــار بالبحر األحـمــر الجـتــذاب مشاريع
السياحة الخليجية.
والــافــت للنظر أن األمـيــر الـشــاب نجح باستراتيجيته التنموية
الـمـبـتـكــرة أن يـخــاطــب فـئــة ال ـش ـبــاب بــالـلـغــة الـتـكـنــولــوجـيــة الـجــاذبــة
للمبتكرين ،فهنيئا للمملكة أميرها الشاب صاحب الرؤية التنموية
الشابة ،وهنيئا لمنطقة الخليج قادتها الذين جمعوا الحكمة باالبتكار.

غوردن براون*

النهوض بالتعليم

بوني كريستان*

ما جدوى الحرب الدائمة في العراق؟
كــانــت الـبـصــرة فــي ال ـعــراق "بـنــدقـيــة ال ـش ــرق" ،مــديـنــة جميلة
مليئة باألقنية المائية قرب الخليج العربي ،ولكن في السابع من
سبتمبر اجتاحتها تظاهرات غاضبة ّ
تحول بعضها إلى عنيف
ً
وأدى إلى مقتل نحو  12شخصا قبل أن يحل في هذه المدينة
هدوء حذر بعد يومين.
تذكر صحيفة وول ستريت جــورنــال أن" :الــواليــات المتحدة
وإيران تدعمان مجموعات سياسية عراقية متنافسة في معركة
عــالـيــة الـمـخــاطــر ،ال ـهــدف مـنـهــا تــألـيــف حـكــومــة بـعــدمــا أخفقت
انتخابات شهر مايو في تقديم فائز واضح" ،وتؤكد التظاهرات
فــي الـبـصــرة أن شـعــب ال ـع ــراق يــرفــض تــدخــل كلتا األمـتـيــن في
شؤونه.
ً
ً
ّ
قد تشكل االضطرابات في البصرة انتفاضة نظرا إلى ظروف
العيش التي يواجهها السكان المحليون ،ولكن يجب أن نستمد
ّ
ً
منها العبر أيضا ،فهذا ما ولــده في العراق تغيير النظام ،و15
إعادة البناء ،وهذا ما اشترته
سنة من التدخل ،واالحتاللُ ،وعملية ُ
اقترضت وأنفقت وعشرات اآلالف من
تريليونات من الــدوالرات ُ
األرواح األميركية والعراقية أزهقت.
ولكن ما تظاهرات البصرة سوى لحظة واحدة من االضطرابات
مخاطر أمنية
السياسية المتواصلة ّفي العراق ،وما تحمله من ّ
ومعاناة إنسانية ،تشكل هذه إدانة على نطاق مصغر العتماد
واشنطن الفاشل على التدخل العسكري وعملية إعادة بناء األمة
كـعــاج لمشاكل سياسية محلية فــي بــاد بعيدة ال تـهــدد أمن
الواليات المتحدة ،وازدهارها ،وطريقة عيشها.
ً
فــي الـبـصــرة وال ـعــراق عـمــومــا يــرى األمـيــركـيــون أدل ــة برهنت
على مر سنين طويلة أن التدخل العسكري األميركي فشل في
ً
تحقيق نتائج مستدامة مهمة استراتيجيا رغم جهود واشنطن
الحثيثة ،فيوضح المؤرخ العسكري والكولونيل المتقاعد أندرو
باسيفتش" :قد يعتبر البعض أن بذل جهد أكبر ،واستثمار المزيد
من المليارات ،وإرسال كميات إضافية من المعدات خالل  15سنة
أخرى سيؤدي إلى نتائج أفضل" .ولكن تمثل هذه كلها "مناورة
عقيمة" ،فلن تحقق الــواليــات المتحدة فــي الـعــرق مــا قــد ُيدعى
ً
ً
ً
بإنصاف انتصارا عسكريا ،فضال عن أن تكرار أخطاء الماضي
للمرة المليون لن يؤدي إلى نهاية مختلفة.
ّ
بالنسبة إلــى واشنطن ،يجب أن تشكل مراقبة الفوضى في
ً
البصرة دافعا آخر ُيضاف إلى دوافع كثيرة تحضها على إجراء
تغيير جذري في السياسة الخارجية األميركية بإعادة توجيهها
ّ
لتركز على الدفاع الضروري لحماية المصالح األميركية وفق
تعريفها الضيق.
قد ال تكون هذه األجندة مألوفة في واشنطن ،غير أنها تعكس
مــا يــريــده معظم األميركيين ،إذ يشير ب ــاري بــوســن مــن معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا فــي صحيفة "بوليتيكو"" :إذا
استطعنا قراءة وجهات نظر الشعب األميركي ،نالحظ أن العدد
األكبر منهم أراد الخروج من العراق منذ انتخاب أوباما" ،وما زالوا
ّ
يرغبون في األمر عينه بعد انتخاب ترامب ،ففي الواقع شكل رفض
ً
ً
كال الرجلين الحرب في العراق سببا رئيسا في نجاح حملتيهما.
يتابع بوسن" :باإلضافة إلى حجج الداعين إلى ضبط النفس
الـتــي تـشــدد عـلــى أن الـجـهــود الـعـسـكــريــة اإلضــاف ـيــة فــي الـعــراق
غير ضرورية وغير حكيمة ،علينا أن نأخذ في االعتبار ما إذا
كانت هــذه الجهود تتالء م مع وجهات النظر التي ّ
يعبر عنها
ً
الشعب األميركي ديمقراطيا .يا لها من مفارقة أن نرفض نتاج
ً
الديمقراطية فــي الــوطــن لنمضي قــدمــا فــي مسعى عقيم هدفه
تحقيق الديمقراطية في مجتمع منقسم وعنيف في الخارج!".
يصيب األميركيون بمطالبتهم بسياسة خارجية واقعية أكثر
ً
حذرا ،فال تضحي سياسة مماثلة بالدماء واألموال األميركية في
حــروب تهدف إلى نشر الديمقراطية وإعــادة تنظيم مجتمعات
ب ــدل ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن األم ـيــرك ـي ـيــن ،ف ــا ت ـح ــاول هــذه
السياسة فرض حلول عسكرية خارجية على مشاكل سياسية
داخلية في أمم أخرى ،وال ّ
تحمل الجيش األميركي عبء مهام لم
ُي َّ
صمم لالضطالع بها وال تالئمه .كذلك ال تساهم في تعزيز عدم
االستقرار في الشرق األوسط ،وال شك أن المشقات المستمرة التي
دفعت أهل البصرة إلى التظاهر قبل أيام تمثل تحديات صعبة،
إال أنها تحديات عراقية ال أميركية.
لن تختفي هذه المشقات بالتأكيد في ظل غياب تدخل عسكري
ً
أميركي ،ولن تختفي أيضا مع تدخل مماثل ،فقد فات األوان لرسم
مسار جديد للعراق.
* «ناشيونال إنترست»

د .ندى سليمان المطوع

يوشكا فيشر*

بريكست والنظام األوروبي
ينظر إلى االتحاد األوروبي
كمحاولة السترداد السيادة
األوروبية بشكل سلمي،
عن طريق توحيد المصالح
الوطنية للدول األوروبية،
وكانت هذه الجهود
تهدف دائما إلى منع
الرجوع إلى النظام القديم
المبني على المنافسة على
السلطة والتحالف المتبادل
وتوجيه ضربات قوية.

الحنين إلى
الماضي
المجيد هو آخر
شيء سيساعد
األوروبيين
في مواجهة
التحديات

بقيت أشهر قليلة فقط قبل أن تنسحب بريطانيا من
االتحاد األوروبي رسميا ،وحتى الساعة تناول النقاش
بشكل أساسي الجانب االقتصادي لهذا االنسحاب ،إذ
في حال ما غادرت المملكة المتحدة المجموعة دون
اتـفــاق متبادل ،مــن المحتمل أن يكون الـضــرر كبيرا،
وكـمــا يـبــدو عليه األم ــر ،فـهــذه االتـفــاقـيــة أبـعــد مــن أن
تكون مؤكدة.
إن االنسحاب "الصارم" للمملكة المتحدة من االتحاد
األوروبي يعني أنه في يوم  29من شهر مارس،2019 ،
وفي تمام الساعة  11ليال (بتوقيت غرينيتش) ،ستنهي
المملكة المتحدة عضويتها في جميع المعاهدات -مثل
االت ـحــاد الـجـمــركــي وال ـســوق ال ـمــوحــدة -واالتـفــاقـيــات
الـتـجــاريــة الــدول ـيــة ال ـتــي عـقــدهــا االت ـح ــاد األوروب ـ ــي.
وستصبح بريطانيا طــر فــا ثالثا فـقــط ،مما سيكون
لــه انعكاسات بعيدة الـمــدى على االتـحــاد األوروب ــي،
خصوصا حدوث فوضى على الحدود البريطانية.
لكن انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي سيكون
له انعكاسات سياسية بعيدة المدى أيضا ،إذ ُينظر إلى
االتحاد األوروبي بشكل كبير على أنه سوق مشتركة
واتحاد جمركي فيما يتعلق بقضاياه اليومية .لكنه في
الجوهر ،مشروع سياسي مبني على فكرة خاصة حول
النظام األوروب ــي ودول ــه ،وهــذه الفكرة-ليس الجانب
االقتصادي للقضية -هي المعنى الحقيقي لبريكست
(انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي) .وهي الفكرة
التي تفسر لماذا سيكون لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي تأثيرات عميقة على النظام األوروبي للقرن
ال ـحــادي والـعـشــريــن ،س ــواء تــم ذلــك ال ـخــروج بموجب
اتفاق أم ال.
إن األغ ـل ـب ـي ــة ال ـق ـل ـي ـلــة مـ ــن ال ـب ــري ـط ــان ـي ـي ــن ال ــذي ــن
"صــوتــوا" خــال استفتاء  ،2012لــم يـعـيــروا اهتماما
للرفاهية االقتصادية ،بل ما كان يهمهم هو المطالبة
بالسيادة السياسية الكاملة ،فهم ال يرون السيادة من
ناحية الوقائع الموضوعية حــول حاضر بريطانيا
ومستقبلها ،بل يربطونها بماضي بريطانيا كقوة
عالمية خــال القرن التاسع عشر ،فهم ال يأبهون إن
كانت المملكة المتحدة اليوم قوة أوروبية متوسطة
الحجم ولديها حظوظ قليلة إلــى منعدمة أن تــؤدي
دورهــا من جديد على المستوى العالمي ،ســواء كان
ذلك داخل االتحاد األوروبي أو خارجه.
إذا كان والبد على باقي دول العالم أن تتبع النموذج
البريطاني وأن تختار القرن التاسع عشر بدل القرن
العشرين ،فسينهار االتحاد األوروبي ،إذ سيضطر كل
بلد إلى العودة إلى النظام المعقد للدول ذات السيادة،
التي تسعى إلى الهيمنة وتراقب بشكل مستمر طموح
بعضها.
وفــي ظــل هــذه ال ـظــروف ستفتقر ال ــدول األوروب ـيــة
للسلطة الحقيقية أ ي ــا كــا نــت ،و بــا لـتــا لــي ستنسحب
من الساحة الدولية بشكل نهائي ،وستحتار أوروبا
ب ـيــن ان ـت ـمــائ ـهــا ع ـبــر األط ـل ـس ــي واألوراس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ،مما
سيجعلها فريسة سهلة للقوى الكبرى للقرن الحادي
والعشرين الخارجة عن االتحاد األوروبي ،وفي أسوأ
السيناريوهات قد تكون أوروبــا حلبة صــراع للقوى
بوسع األوروبيين اتخاذ قرارات
الكبرى ،ولن يصبح
َ
ُ ُ
مصيرهم في مكان آخر.
بشأن مستقبلهم؛ بل سيق َّرر
إن النظام األوروبي القديم والمتدهور للقرن التاسع
عشر كان في األصل نتيجة للحرب التي دامت ثالثين
سنة ( ،)1648-1618وكان نظام القرون الوسطى الذي

سبقه ،والذي كان مبنيا على الكنيسة واإلمبراطورية
العالميتين قــد انــدثــر خــال حــركــة اإلص ــاح الديني،
وبـعــد سلسلة مــن ال ـحــروب الدينية وبـعــد بـنــاء قوى
إقليمية قوية ،حل مكانه "النظام الويستفالي" للدول
ذات السيادة.
وخ ـ ــال الـ ـق ــرون ال ـقـلـيـلــة ال ـت ــي ت ـلــت هـ ــذا ال ـن ـظــام،
سيطرت أوروبا على العالم ،وكانت بريطانيا بنفسها
القوة األوروبية المهيمنة ،إال أن النظام الويستفالي
سينهار بسبب الحربين العالميتين في النصف األول
مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن ،الـلـتـيــن كــانـتــا فــي حقيقة األمــر
حربين أوروبيتين من أجل الهيمنة العالمية ،وعندما
توقف إطــاق النار عام  ،1945فقد األوروبيون-حتى
من حقق النصر منهم -سيادتهم بشكل فعلي ،وحل
النظام الثنائي القطب للحرب الـبــاردة محل النظام
الويستفالي ،حيث بقيت السيادة في أيــدي القوتين
ال ـنــووي ـت ـيــن غ ـيــر األوروبـ ـيـ ـتـ ـي ــن :الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــد
األميركية واالتحاد السوفياتي.
وكان ينظر إلى االتحاد األوروبي كمحاولة السترداد
السيادة األوروب ـيــة بشكل سلمي ،عــن طريق توحيد
الـمـصــالــح الــوطـنـيــة ل ـل ــدول األوروبـ ـيـ ــة ،وك ــان ــت هــذه
الـجـهــود تـهــدف دائ ـمــا إل ــى مـنــع الــرجــوع إل ــى النظام
القديم المبني على المنافسة على السلطة والتحالف
المتبادل وتوجيه ضربات قوية .والحل للنجاح يتجلى
في تأسيس نظام قاري مبني على االندماج االقتصادي
والسياسي والقانوني.
وأظـهــر انسحاب بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي
ب ــوض ــوح االن ـع ـكــاســات ال ـمــاديــة ل ـهــذا الـمـسـتــوى من
االن ــدم ــاج ،فــأثـنــاء م ـفــاوضــات الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة مع
االتحاد األوروبــي ،عادت مشكلة قديمة إلى الواجهة:
إنها القضية األيرلندية ،إذ فور انضمام الجمهورية
األيرلندية وبريطانيا إلى االتحاد األوروبــي ،تالشى
َ
الحماس من أجل ل ِّم شمل أيرلندا ،ومكن هذا من وقف
الحرب األهلية بين الكاثوليكيين والبروتيستانت
التي دامت عقودا عدة ،وكان االندماج األوروبي يعني
ً
أنه لم يعد مهما تحديد البلد الذي تنتمي إليه أيرلندا
الشمالية ،لكن انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي
قلب التاريخ ،مما يهدد بعودة أشباح الماضي.
يجب على األوروبيين النظر في القضية األيرلندية
عــن ق ــرب ،الحـتـمــال رج ــوع مـثــل ه ــذه ال ـصــراعــات إلــى
القارة ،وألن نظاما جديدا بدأ يظهر ،وسيرتكز حول
المحيط الـهــادئ ال المحيط األطلسي ،ولــدى أوروبــا
ف ــرص ــة واحـ ـ ـ ــدة -واح ـ ــدة ف ـق ــط -إلدارة هـ ــذا ال ـت ـحــول
الـتــاريـخــي ،ولــن تستطيع ال ــدول القومية األوروب ـيــة
القديمة أن تواكب المنافسة الجديدة إال إن َّ
توحدت،
وح ـتــى لــو حـصــل ه ــذا فتحقيق ال ـس ـيــادة األوروب ـي ــة
أمــر سيحتاج إلــى بــذل جهود مكثفة ومركزة لــإرادة
واإلبداع السياسيين.
إن الـحـنـيــن إل ــى ال ـمــاضــي الـمـجـيــد هــو آخ ــر شــيء
سيساعد األوروبيين في مواجهة التحديات التي تقف
في طريقهم ،لقد انتهى الماضي ،وهــذا أمــر طبيعي.
يجب على أوروبا أن تنظر إلى مستقبلها ،سواء كان
ذلك مع بريطانيا أو بدونها.
ً
* وزير خارجية ألمانيا سابقا ونائب مستشارها
من  1988إلى  ،2005وكان أيضا زعيم الحزب األخضر
األلماني لمدة  20سنة تقريبا.
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة"»

في أواخر أربعينيات القرن الماضي ،ردت مجموعة استثنائية تتنبأ
بالمستقبل على الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية ،باقتراح
يدعو إلى التعاون لبناء مؤسسات جديدة من أجل عالم جديد ،وبعد
مــرور عقدين من الزمن على هــذا الــرد ،قــال وزيــر الخارجية األميركي
السابق دين إيشسون ،إن ذلك كان أشبه بـ"خلق عالم جديد" ،ولم يكن
على خطأ ،إذ أصبح المجتمع الدولي يدرك أن الرفاهية ليست مرئية،
وينبغي أن يتقاسمها الجميع من أجل استدامتها.
وحدث شيء مماثل في أواخر هذا القرن ،عندما وافقت الدول األعضاء
الـ 191في األمم المتحدة على األهداف اإلنمائية لأللفية ،وخصصت أكثر
من  100مليار دوالر لتخفيف أعباء الديون على الدول النامية ،وأسست
صندوق النقد العالمي لمحاربة اإليدز ،ومرض السل والمالريا ،ومؤسسة
التمويل الدولية للتحصين ،وبالنسبة إلى هذه األخيرة ،فهي مؤسسة
تمنح القروض وتتميز باإلبداع ،زيادة على أنها جمعت تبرعات تفوق
قيمتها  5مليارات دوالر ،وساعدت في تحصين  640مليون طفل ،وأنقذت
حياة أكثر من مليون شخص .حتى في اآلونة األخيرة وافق المجتمع
الــدولــي على األه ــداف اإلنمائية لأللفية لـعــام  ،2030وعـقــد اجتماعا
لمعالجة أكثر القضايا الجوهرية خطورة على مستوى العالم من خالل
اعتماد اتفاقية باريس بشأن المناخ لعام  .2015ومــع ذلــك ،في عالم
يعيش تغيرا تكنولوجيا سريعا وبعيد المدى ،فاألوان قد حان لـ"الذهاب
بعيدا" في مجال التعليم ،وزيادة على ضمان التعليم لـ 260مليون طفل
انقطعوا عن الدراسة ،ينبغي علينا أيضا االستعداد للثورة الصناعية
الرابعة والتأثير االجتماعي واالقتصادي للتكنولوجيا الجديدة على
دول العالم األكثر فقرا .ومن المؤكد أن العالم حقق تقدما في مجال
تعليم عالمي يتميز بالجودة بموجب األهداف اإلنمائية لأللفية ،كما
أن مستوى التعاون الثنائي في مجال التعليم ارتفع للمرة األولى منذ
عدة سنوات ،والتزمت بعض الدول بشكل غير مسبوق بتعبئة المزيد
من الموارد المحلية لدعم التعليم أثناء مؤتمر الشراكة العالمية من أجل
تمويل التعليم في وقت سابق هذا العام ،وتعمل مبادرة "التعليم ال يقوى
على االنتظار" ،على إطالق المزيد من المشاريع لمعالجة أزمة احتياجات
التعليم والسيناريوهات الطارئة ،هذا دون ذكر نمو نصيب التعليم من
المساعدات اإلنسانية .لكن ،ربما يكون توفير تعليم ذي جودة للجميع
تحديا ُيعد أكبر مما كان عليه عندما اعتمدت األهداف اإلنمائية لأللفية،
إذ يعيش اليوم  75مليون طفل وسط نزاعات وأزمات إنسانية ،ويحتاج
هؤالء األطفال دعما تعليميا ،وسيعاني معظمهم عرقلة في مسيرتهم
الدراسية ،وسيحصل واحد من كل أربعة أطفال من طالبي اللجوء في
العالم على تعليم ثــانــوي ،في حين سينتقل  %1منهم فقط للتعليم
العالي .وزي ــادة على هــذا ،تظهر التوقعات الحالية أن ما يقارب 400
مليون طفل ليسوا على استعداد لمتابعة دراستهم االبتدائية ،وأن أكثر
من  800مليون طفل -أي نصف أطفال العالم الذين يدرسون -سيبلغون
سن الرشد دون مؤهالت يعترف بها سوق الشغل المعاصر.
لكن يجب أال تقع مسؤولية سد هذه الفجوات على عاتق الدول الفقيرة
وحدها ،فعلى المستوى العالمي ،يمنح ما قيمته  12مليون دوالر من
المعونات المخصصة للتعليم كل عــام ،لكن حتى إن ضاعفت جميع
الدول ذات المداخيل الضعيفة والمتوسطة الدنيا نفقاتها على التعليم،
وحسنت من جودته ليشبه نظيره في الدول المتقدمة ،فالفجوة التي
تحتاج إلى التمويل بماليين الدوالرات ستظل قائمة.
ول ـهــذا ،تـبــذل جـهــود كبيرة اآلن لتعزيز ونـشــر بــرامــج المساعدات
الموجودة حاليا ،إذ اقترحت اللجنة الدولية المكلفة بتمويل فرص
التعليم العالمي -إلــى جانب البنك العالمي وغيرها من المؤسسات
المقرضة المتعددة األط ــراف ،ومجموعة من الــوكــاالت التابعة لألمم
المتحدة والشراكة العالمية من أجل التعليم -برنامجا يهدف إلى سد
الثغرة التمويلية الخارجية ،والهدف هو توفير مقاعد مدرسية لألطفال
الـ 200الذين هم في حاجة إليها ،وذلك مع حلول عام .2030
وستتولى مؤسسة مالية جديدة إدارة هذا البرنامج ،إذ ستجذب هذه
المؤسسة ضمانات قيمتها  2مليار دوالر من دول مانحة ،وستضمن
 8مليارات أخرى ستقترضها من بنوك التنمية المتعددة الجنسيات.
ويـكـتـمــل ه ــذا الـتـمــويــل بــإضــافــة تـمــويــل "مـنـخـفــض الـسـعــر" بقيمة 2
مليار دوالر ،وسيعتمد هذا األخير على الهبات الجديدة للتمويل في
حدود ميزانية الــدول النامية ،ولكل دوالر من التمويل اإلضافي الذي
تمت تعبئته ،ستضع المؤسسة ما يقارب أربعة دوالرات في الموارد
الجديدة المخصصة للتعليم .إن أمام هذا الجيل فرصة لتنفيذ وعده
بتوفير التعليم ذي الجودة للجميع ،لكن ينبغي علينا جمع األمــوال
الضرورية لتوفير مقعد مدرسي لكل طفل ،ولهذا الغرض ،اجتمع الشباب
والمؤسسات الخيرية من أجل تعبئة الدعم لعريضة تدعو قادة العالم
إلى اتخاذ مبادرات في هذا المجال.
ال ينبغي بعد اآلن أن نتسامح مع عالم يمنح الفرصة لبعض الشباب
فقط الكتشاف كل إمكاناتهم ،فمن حق كل األشخاص تطوير مواهبهم،
ومن واجب قادة بلدانهم ضمان أال شيء يقف في طريقهم لتحقيق ذلك.
* رئيس الوزراء السابق ومستشار بيت مال المملكة المتحدة،
والمبعوث الخاص لدى األمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس
اللجنة الدولية المكلفة بتمويل فرصة التعليم العالمي ،ويترأس أيضا
المجلس االستشاري لمنظمة كتاليست فاونديشن.
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

5.116

«التعاقدات قائمة ومستمرة واالنخفاضات مبرمجة مع الزبائن»
ذكرت مؤسسة البترول
الكويتية أن التطورات األخيرة
في معدالت إنتاج النفط
الخام األميركي حولت السوق
األميركية من سوق مستوردة
للنفط الخام إلى سوق مصدرة
لمختلف دول العالم.

ق ـ ــال ـ ــت م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول
الكويتية إن التعاقدات النفطية
الكويتية مع األســواق األميركية
مازالت قائمة ومستمرة ،باعتبار
ال ـس ــوق الـنـفـطـيــة األم ـيــرك ـيــة من
األسواق االستراتيجية المهمة.
وأوضحت المؤسسة ،في بيان
لوكالة األنـبــاء الكويتية (كــونــا)،
أن التقارير ال ـصــادرة عــن بعض
النشرات االقتصادية ،والخاصة
بانخفاض صادرات النفط الخام
الكويتي إلــى الـســوق األميركية،
و مــا تضمنته مــن تحليالت هي
"ت ـقــاريــر غـيــر دقـيـقــة وال توضح
ت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض م ـ ـعـ ــدل
الصادرات بين البلدين".
وأش ـ ـ ــارت إل ــى أن "ال ـت ـط ــورات
األخيرة في معدالت إنتاج النفط
ال ـخــام األم ـيــركــي حــولــت الـســوق
األم ـيــرك ـيــة م ــن س ــوق مـسـتــوردة
للنفط الـخــام إلــى ســوق مصدرة
لمختلف دول العالم".

وب ـي ـنــت أن "صـ ـ ـ ــادرات الـنـفــط
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت ،ب ـح ـس ــب
بيانات وكالة الطاقة األميركية،
مستويات فاقت مليوني برميل
يوميا".
وأضـ ــافـ ــت أن أس ـ ـ ــواق الـ ـق ــارة
اآلسيوية نالت نصيبا ال يستهان
بــه مــن حجم تلك ال ـص ــادرات من
ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام األمـ ـي ــرك ــي ،حـيــث
فاقت بكثير أي زيادة من صادرات
ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام ال ـك ــوي ـت ــي بـنـفــس
الفترة لألسواق اآلسيوية.
وأف ـ ــادت ب ــأن بـعــض الـتـقــاريــر
المشار إليها "افتقرت إلى تحليل
األسباب االقتصادية والسوقية
ب ـش ـك ــل دق ـ ـيـ ــق ،ك ـم ــا لـ ــم تــوضــح
ال ـت ـغ ـي ــرات الـ ـج ــذري ــة ف ــي حــركــة
األســواق النفطية ،والزيادات في
حجم مشروعات مصافي التكرير
الكويتية ،والتي بال شك تؤثر في
اتجاه تقليل حجم صادرات النفط
الخام الكويتي لــأســواق ،والتي

5.323

٤.738

2.537 2.852 3.291

«البترول» :أميركا تحولت من مستوردة للنفط إلى مصدرة
ال يعتبر النفط ا لـخــام الكويتي
عــامــا اق ـت ـصــاديــا م ــؤث ــرا بشكل
كبير فيها".
وشـ ـ ـ ــددت م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية عـلــى أن االنـخـفــاضــات
المذكورة لصادرات النفط الخام
الـكــويـتــي ت ــم تنسيقها بـصــورة
مبرمجة مع زبائنها في األسواق
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة واألوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ب ـمــا
تقتضيه المصالح االستراتيجية
ال ـم ـش ـتــركــة ،وب ـم ــا ي ـت ـنــاســب مع
خصوصية التعاقدات المبرمة مع
زبائنها في مختلف أنحاء العالم.
وأك ـ ـ ــدت ال ـم ــؤس ـس ــة حــرصـهــا
ع ـ ـلـ ــى االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ب ــالـ ـت ــوجـ ـه ــات
االستراتيجية النابعة مــن واقــع
الـتـطــورات فــي االس ــواق النفطية
العالمية ،الفتة إلى أن "التعاقدات
النفطية مــع األس ــواق االميركية
قائمة ومستمرة ،وتضمن الحق
لـ ـل ــزب ــائ ــن ب ـن ـق ــل الـ ـنـ ـف ــط الـ ـخ ــام
الكويتي إلى األسواق األميركية".

السوق األول السوق الرئيسي

ً
البرميل الكويتي يرتفع  92سنتا
ارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط ال ـكــوي ـتــي  92سـنـتــا ف ــي تـ ــداوالت
امــس االول ،ليبلغ  80.59دوالرا ،مقابل  79.67دوالرا للبرميل
في تــداوالت الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط ،لتصل إلــى
مستويات لــم تشهدها منذ نوفمبر  ،2014مــع اقـتــراب عقوبات
أميركية على إيــران ،والتوصل إلى اتفاق من أجل إنقاذ اتفاقية
التجارة الحرة ألميركا الشمالية (نافتا).
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 2.25
دوالر ،ليصل عند التسوية
إلى مستوى  84.99دوالرا،
كما ارتفع سعر برميل
النفط الخام األميركي
ا لـخـفـيــف  2.05دوالر،
ل ـي ـصــل ع ـنــد الـتـســويــة
إ لـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى 75.30
دوالرا.

مديرو صناديق المنطقة إيجابيون
تجاه األسهم الكويتية والسعودية
أظهر استطالع شهري أجــرتــه "روي ـتــرز" ،أن مــديــري صناديق
الـشــرق األوس ــط أصـبـحــوا أكـثــر إيجابية تـجــاه األسـهــم الكويتية
والسعودية ،نظرا لتدفقات األموال المتوقعة مع انضمام أسواق
البلدين إلى مؤشرات عالمية لألسهم في األشهر المقبلة.
وأفاد االستطالع بأن المعنويات السيئة السائدة في األسواق
الناشئة العالمية تجعل الصناديق أشد حذرا ،حيث أبدى المديرون
بشكل عام توجها أقل إيجابية تجاه أسواق األسهم في المنطقة،
خصوصا في مصر.
َّ
وبين أن  15في المئة منهم يتوقعون اآلن خفض مخصصاتهم
ألسهم المنطقة على مدى األشهر الثالثة المقبلة ،في حين توقع 8
في المئة منهم زيادتها .وتلك النسبة هي األكثر سلبية منذ مايو
 ،2016حيث توقع  38في المئة من المديرين بالمسح السابق زيادة
مخصصاتهم ،فيما لم يتوقع أحد خفضها.
وعلى مدى الشهرين األخيرين ،ألقت عوامل ،مثل :ضعف العمالت
بدول مثل تركيا ،وهبوط أسعار السندات في بلدان من بينها لبنان،
والتوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،بظاللها على
األسواق الناشئة في أنحاء العالم.
وتوقع أن يوفر تعافي أسعار النفط ،مع تجاوز خام برنت 80
دوالرا للبرميل ،وربط العمالت بالدوالر ،حماية ألسواق الخليج
من التداعيات السلبية لالضطرابات العالمية.
واستقر المؤشر الرئيس للسوق السعودية في الشهر المنصرم،
في حين صعد مؤشر السوق األول الكويتي  1.8في المئة ،وهبط
مؤشر " "MSCIلألسواق الناشئة  0.8في المئة.
(رويترز)

تراجع محدود لمؤشرات البورصة ومتغيري السيولة والنشاط
استمرار االنخفاض في عروض البيع على األسهم التشغيلية بالسوق األول
تراجعت عروض البيع أكثر على
مستوى األسهم التشغيلية
القيادية ،واستمرت في التراجع،
حيث لوحظ أمس أن اجمالي
عروض بعضها ادنى من مليون
سهم.

•

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعات
محدودة ومتساوية ،حيث انخفضت المؤشرات
الرئيسية الثالثة ُعشر نقطة مئوية تعادل حوالي
 5ن ـقــاط ،وتــراجــع الـمــؤشــر ال ـعــام ال ــى مستوى
 5116.01نـقـطــة بـعــد أن فـقــد فـقــط  5.61نـقــاط
متداوال  12.2مليون دينار هي ادنى مستويات
السيولة في اكثر من شهر مـتــداوال حوالي 70
مليون سهم فقط.
وتراجع مؤشر الكويت األول  5.9نقطة ليقفل
على مستوى  5323.54نقطة بتداوالت بلغت 9.2
ماليين دينار وبكمية هي  27مليون سهم ،بينما
استقر مــؤ شــر ا لـســوق الرئيسي على مستوى
 4738.9نقطة ،خاسرا  5نقاط ،وبتداوالت بلغت
 2.9مليون سهم ،وبكمية أسهم هي  41مليون
سهم.

هدوء وتراجع
وتراجعت عــروض البيع أكثر على مستوى
األس ـه ــم الـتـشـغـيـلـيــة ال ـق ـيــاديــة ،واس ـت ـمــرت في
التراجع ،حيث لوحظ أمس أن اجمالي عروض
بـعـضـهــا ادن ـ ــى م ــن م ـل ـيــون س ـه ــم ،م ـمــا يــرجــح
تذبذبها الكبير في حالة زيادة السيولة ،وكأن
االسهم تخلى عنها صناع السوق غير رسميين
خ ــال ف ـت ــرة جـلـســة ال ـتــرق ـيــة ال ـت ــي اس ـت ـحــوذت
على هذه االسهم وتحولت الى اسهم استثمار
م ـت ـم ــرك ــزة ف ــي م ـح ــاف ــظ اج ـن ـب ـي ــة ،ل ــذل ــك وج ــب
االنتباه وتحرير المزيد من االسهم في المحافظ
الحكومية ،خصوصا تلك التي سيطرت عليها
هذه المحافظ خالل فترات سابقة من العامين
الماضين أو االستعجال بصانع سوق رسمي.

وف ــي ظ ــل ه ــذا ال ـت ـحــول ف ــي س ـي ـنــاريــوهــات
ال ـتــداول تصبح االسـهــم الـقـيــاديــة اكـثــر عرضة
للتذبذب ،مما يجعل المؤشرات الرئيسية في
ذات المحك ،عدا ذلك سارت الجلسة هادئة مع
ميل بعض اسهم النشاط في السوق الرئيسي
الى جني االرباح ،خصوصا بعد نمو سريع منذ
بداية االسبوع كسهم اعيان ،لتنتهي الجلسة
على خسائر محدودة أمس.
ً
خليجيا استمر التباين في مؤشرات اسواق
ال ـم ــال الـخـلـيـجـيــة ،وم ــال ــت ال ــى ال ـل ــون االح ـمــر
بعد ار تـفــا عــات متواصلة لبعضها منذ بداية
االسـبــوع ،ورغــم استمرار جنون اسـعــار النفط
التي استقرت حــول  85دوالرا للبرميل ،وعلى
وقع نقص المعروض وتوقعات بزيادته اذا ما
تشددت الواليات المتحدة على النفط االيراني
مطلع الشهر المقبل ،وهو موعد فرض عقوبات
عـلــى الـمـتـعــامـلـيــن م ــع إيـ ــران ف ــي سـلـعــة النفط
االستراتيجية.

أداء القطاعات
طغت السلبية على اداء القطاعات في تعامالت
جلسة امــس ،حيث انخفضت مؤشرات ثمانية
قطاعات هي خدمات مالية ب  8.3نقاط ،وعقار
بــ 4.9نقاط وخدمات استهالكية وتأمين بـ 3.4
نقاط لكل منهما وبـنــوك  2.2نقطة ،وصناعة
بـ ـ  1.6نـقـطــة وس ـلــع اسـتـهــاكـيــة بـ ـ  1.5نـقـطــة،
وات ـص ــاالت بـ ـ  1.3نـقـطــة ،بينما ارت ـفــع مــؤشــرا
قطاعين فقط هما مــواد اساسية ب ـ  1.6نقطة،
والنفط والغاز بـ  0.42نقطة ،واستقرت مؤشرات
ث ــاث ــة ق ـط ــاع ــات ه ــي رع ــاي ــة ص ـح ـيــة وم ـنــافــع
وتكنولوجيا وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم اهلي متحد قائمة االسهم االكثر

 600طلب للوظائف الواجبة التسجيل
لدى الشركات المدرجة خالل عام
تتمثل في الرئيس التنفيذي والمدير المالي وممثلي نشاط األوراق المالية
•

عيسى عبدالسالم

وافقت هيئة أسواق المال خالل الفترة الماضية
على طلبات الترشح للوظائف الواجبة التسجيل
ً
لدى الشركات المدرجة المرخص لها وفقا لالطر
التنظيمية التي حــددتـهــا ،وتـجــاوز عــددهــا 600
ط ـلــب خـ ــال ع ـ ــام ،س ـ ــواء ع ـبــر ال ـتــوظ ـيــف بشكل
مباشر أو تعيين بديل عن آخر قدم استقالته ،أو
تم االستغناء عن خدماته.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ"ال ـجــريــدة إن ــه وفـقــا
ل ـل ـقــانــون  7ل ـع ــام  ،2010والئ ـح ـت ــه الـتـنـفـيــذيــة،
وتـعــديــاتـهـمــا ،ف ــإن الــوظــائــف واج ـبــة التسجيل
تتمثل في الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين،
والـ ـم ــدي ــر الـ ـم ــال ــي ،وم ـ ـسـ ــؤول إدارة ال ـم ـخــاطــر،
ومـســؤول التدقيق الــداخـلــي ،ومـســؤول التدقيق
الشرعي ،ومسؤول المطابقة وااللتزام ،إلى جانب
مـمـثــل ن ـش ــاط وس ـي ــط أوراق مــال ـيــة مـسـجــل في
بورصة األوراق المالية.
وبينت المصادر ان الوظائف تشمل أيضا ممثل
نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة
األوراق المالية ،وممثل نشاط مستشار االستثمار،
وممثل نشاط مدير محفظة االستثمار ،وممثل
نشاط مدير استثمار جماعي ،وممثل نشاط أمين
الحفظ ،وممثل نشاط مراقب االستثمار ،وممثل
نشاط وكيل االكتتاب ،وممثل نشاط صانع السوق،
وممثل نشاط وكيل االكتتاب ،وممثل نشاط تقويم
األسواق ،ومستشار االستثمار الرئيسي.
ً
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن ه ـن ــاك أطـ ـ ــرا تنظيمية
حددتها هيئة أس ــواق الـمــال للوظائف الواجبة
التسجيل تتمحور في معيار النزاهة واالمانة بأال
يكون صــدر ضــده حكم نهائي في جريمة مخلة
بــالـشــرف واألمــانــة أو متعلقة بغسل األم ــوال أو
بجرائم فساد ،وأن يكون حسن السمعة والسلوك،

ولم يسبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر
من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
وفيما يتعلق بمعيار السالمة المالية يتعين
على الشخص المرشح اال يكون قد أشهر افالسه
مالم يكن قد رد اليه اعتباره ،وأال يكون قد صدر
قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال حددت
الـمــؤهــات العلمية والـخـبــرات العملية الــواجــب
ت ــواف ــره ــا ف ــي ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـل ـم ـنــاصــب الــواج ـبــة
التسجيل لدى الشخص المرخض له وفقا لقواعد
ال ـك ـف ــاء ة والـ ـن ــزاه ــة ،ح ـيــث ح ـ ــددت ل ـكــل منصب
الـمــؤهــات وال ـخ ـبــرات الــازمــة لنيله الـمــوافـقــات
الخاصة بتعيينه.
ولفتت المصادر الى أن هيئة أسواق المال قامت
خــال الفترة الماضية بمتابعة اإلجــراء الخاص
بطلبات الترشح لكل مــن المناصب والوظائف
ال ــواجـ ـب ــة ال ـت ـس ـج ـيــل ال ـت ــي ت ـم ــت وفـ ــق ال ـن ـم ــاذج
المعتمدة لطلبات الترشح ،مؤكدة ضرورة تعزيز
دور اإلدارة الرشيدة والسليمة لــدى األشخاص
ال ـم ــرخ ــص ل ـه ــم ،بـتـعـلـيـمــات ال ـك ـف ــاءة وال ـن ــزاه ــة
الصادرة في هذا الصدد.
وأشارت الى أن هيئة أسواق المال تعمل على
إطــاق مشروع لالختبارات التأهيلية للوظائف
واجبة التسجيل ،وفقا التفاقية تم توقيعها مع
المعهد المعتمد لـ ــأوراق الـمــالـيــة واالسـتـثـمــار
( ،)cisiنهاية العام الجاري ،بهدف تطوير العنصر
البشري في األسواق المالية بما يحقق االستدامة.
وأوضـحــت المصادر أن هــذه الوظائف خلقت
ف ــرص ــا ج ـي ــدة لـلـكــويـتـيـيــن اصـ ـح ــاب ال ـش ـه ــادات
والـمــؤهــات وال ـقــدرات التي تؤهلهم لشغل هذه
المناصب ،مستدركة بأن هناك مطالبات للجهات
الرقابية بضرورة تكويت هذه الوظائف وزيادة
نسبة العمالة الوطنية بها.

قيمة ،حيث بلغت تــداوال تــه  1.8مليون دينار
بارتفاع بنسبة  1.4في المئة ،تاله سهم اجيليتي
بتداول  1.7مليون دينار وبتراجع بنسبة 0.83
في المئة ،ثم سهم وطني بتداول  1مليون دينار
وبانخفاض بنسبة  0.12في المئة ،ورابعا سهم
بيتك بتداول  872ألف دينار ،وبخسارة بنسبة
 0.17في المئة ،وأخيرا سهم الدولي بتداول 795
ألف دينار وبتراجع بنسبة  1.2في المئة.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر كمية ،جاء اوال
سهم اهلي متحد ،حيث تداول بكمية بلغت 8.6

ماليين سهم بارتفاع بنسبة  1.4في المئة وجاء
ثانيا سهم المستثمرون ب ـتــداول  6.7ماليين
سهم ،وبقي مستقرا دون تغير وجاء ثالثا سهم
اعيان بتداول  3.4مليون سهم وبخسارة بنسبة
 3.5في المئة ،وجاء رابعا سهم صناعات بتداول
 4.2مليون سـهــم ،وبانخفاض بنسبة  2.4في
المئة ،وجــاء خامسا سهم الــدولــي بـتــداول 3.3
مليون سهم ومنخفضا بنسبة  1.2في المئة.
وتـصــدر قائمة االسـهــم االكـثــر ارتفاعا سهم
كامكو ،حيث ارتـفــع بنسبة  9.2فــي المئة تاله

سهم المنتجعات بنسبة  7فــي المئة ثــم سهم
كميفك بنسبة  6.9في المئة ،ورابعا سهم اكتتاب
بنسبة  6.2في المئة ،وأخيرا سهم ايفا فنادق
بنسبة  5.3في المئة.
وك ــان أكـثــر االس ـهــم انـخـفــاضــا سـهــم ايفكت،
حيث انخفض بنسبة  29.5في المئة ،تاله سهم
مينا بنسبة  10في المئة ثم سهم كفيك بنسبة
 9.7في المئة ورابعا سهم تعليمية بنسبة  6في
المئة وأخيرا سهم زيما بـ  3.8في المئة.

أخبار الشركات
«االمتيازات» :بيع أسهم «النوادي» بـ  110.05آالف دينار
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات الـخـلـيـجـيــة
القابضة عن إتمامها صفقة بيع لكامل أسهم
شركة النوادي القابضة ،التي كانت مملوكة
للشركة ،ومدرجة ضمن الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
وأف ـ ـ ــادت ال ـش ــرك ــة ب ــأن ــه ن ـتــج ع ــن عملية
البيع توافر سيولة نقدية في الموجودات
المتداولة ضمن (النقد في الصندوق ولدى
ال ـب ـنــوك) بـقـيـمــة  110.057آالف دي ـن ــار في

بيان المركز المالي للشركة ،وتستخدم في
الـعـمـلـيــات التشغيلية وسـ ــداد االل ـتــزامــات
والموردين.
وأش ــارت الــى أنــه ينتج عــن عملية البيع
ص ــاف ــي رب ــح اس ـت ـث ـم ــارات  -أرب ـ ــاح محققة
بقيمة  5.241آالف دينار ،في بيان األربــاح
والخسائر للشركة ،وستنعكس العمليات
السابقة في الربع األخير من  2018لنتائج
الشركة.

«بيت الطاقة» :تكليف «تابعة» بأعمال نفطية في تركمانستان
أعلنت شــركــة بيت الـطــاقــة ،تسلم إحــدى
شركاتها التابعة العاملة بدولة اإلمــارات،
كتاب تكليف لتنفيذ بعض الخدمات النفطية
آلبار البترول بجمهورية تركمانستان.
وقالت "بيت الطاقة" إن التكليف باألعمال
ُ
المشار إليها لفترة تمتد لـ 3سنوات ،وبقيمة
ُ
إجمالية تقارب  70مليون دوالر.
وأوضحت أن الشركة التابعة تدرس حاليا
العرض لتحديد التكاليف الرأسمالية الالزمة

وتوفير التمويل الالزم لتنفيذ تلك األعمال.
وأشارت إلى أنه لم يتم توقيع العقد حتى
تاريخه ،موضحة أنه في حال توقيع العقد
فمن المتوقع البدء في تنفيذ تلك األعمال،
ابتداء من الربع الثالث لعام .2019
ولفتت الى صعوبة التنبؤ باألثر المالي
لــذلــك ال ـعــرض فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،حـتــى يتم
االنتهاء من دراسة الجدوى وتحديد التكاليف
الرأسمالية الالزمة ومصادر التمويل.

ً
«برقان» :مرسي رئيسا للمستشارين القانونيين

أفاد بنك برقان بأنه تم تعيين محمود محمد عزت مرسي بوظيفة
رئيس المستشارين القانونيين للمجموعة اعتبارا من  1أكتوبر الجاري.

ً ً
«يونيكاب» :فرج مديرا ماليا

أشارت شركة يونيكاب لالستثمار بأن أسامة السيد سالم فرج قد
باشر عمله في الشركة مديرا ماليا.

«المال» :تأجيل دعوى إلى  6نوفمبر
قالت شركة المال لالستثمار إنه تم تأجيل دعوى ضد هيئة المدن
االقتصادية بالمملكة العربية السعودية الى  6نوفمبر المقبل.

« »gfhتستحوذ على صكوك
بـ  200مليون دوالر

ّ
وق ـع ــت مـجـمــوعــة ج ــي إف إت ــش الـمــالـيــة
الـمــدرجــة اتفاقية لالستحواذ على صكوك
تـقــدر قيمتها بنحو  200مليون دوالر من
شــركــة ف ـيــامــار ال ـم ـح ــدودة ،الـمـتــوافـقــة مع
الشريعة اإلسالمية من مصرف الراجحي.
وت ــوق ـع ــت ال ـم ـج ـمــوعــة أن ي ـن ـع ـكــس ه ــذا
اال سـتـحــواذ إيجابيا على النتائج المالية
خالل النصف الثاني من هذا العام.

ّ
ً
تابعة لـ «الرابطة» توقع عقدا
مع الجيش األميركي

كـشـفــت شــركــة راب ـط ــة ال ـكــويــت والـخـلـيــج
للنقل عن قيام شركتها التابعة كي جي إل
ل ـل ـس ـيــارات ،والـمـمـلــوكــة لـهــا بنسبة  99في
المئة ،بتوقيع عقد مع الجيش األميركي.
وق ــال ــت "ال ــرابـ ـط ــة" إن شــرك ـت ـهــا الـتــابـعــة
تسلمت خطابا رسميا من الجيش األميركي
ُيفيد بأنها فازت مع عدة شركات أخرى بعقد
تأجير سيارات مع الجيش األميركي.

 188ألف دينار أرباح «أصول» من تخارج
بالواليات المتحدة
حققت شركة أصول لالستثمار أرباحا بقيمة  622.29ألف دوالر
( 188.3ألــف دي ـنــار) ،مــن تـخــارج استثماري فــي الــواليــات المتحدة
األميركية.
وقــالــت "أص ــول" إنـهــا تـخــارجــت مــن استثمار بمخزن فــي مدينة
فينكس أريــزونــا األميركية ،بمبلغ  3.62ماليين دوالر ( 1.1مليون
دينار).
وذكرت الشركة أن أرباح التخارج ستنعكس في البيانات المالية
للمجموعة في الربع الرابع من العام الحالي.

استقرار الدوالر
وانخفاض اليورو
وارتفاع اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
مقابل الدينار أمس عند مستوى
 0.303ديـ ـن ــار ،ف ـي ـمــا انـخـفــض
ال ـ ـيـ ــورو إلـ ــى م ـس ـت ــوى 0.350
دي ـنــار ،مـقــارنــة بــأسـعــار صــرف
أمس األول.
وق ــال بنك الـكــويــت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى
مستوى  0.395دينار ،في حين
استقر سعر الفرنك السويسري
عـنــد  0.308دي ـنــار ،وبـقــي الين
الـيــابــانــي عـنــد مـسـتــوى 0.002
دينار دون تغيير.

السعودية :صكوك
محلية بـ  1.27مليار
دوالر
قالت وزارة المالية السعودية
إن ال ـح ـكــومــة ب ــاع ــت م ــا قيمته
 4.78مليارات ريال ( 1.27مليار
دوالر) من السندات اإلسالمية
بالعملة المحلية فــي عطائها
األسبوعي.
جاء ذلك في إطار إعادة فتح
إلصـ ــدار ص ـكــوك ســابــق ليصل
اإلج ـم ــال ــي إل ــى  12.245مـلـيــار
ريال 7.092 :مليارات ريال ألجل
خمس سنوات ،و 3.005مليارات
ألجـ ــل س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ،و2.148
مليار ألجل عشر سنوات.
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الغانم :قطاع األعمال المحلي يتابع مراحل تطور االقتصاد العماني
غرفة التجارة تعقد الملتقى االقتصادي الكويتي  -العماني
أشار الغانم إلى أن الوفد
العماني سيطلع على ما قامت به
الحكومة الكويتية من خطوات
كبيرة لتحسين بيئة األعمال
والمشاريع المطروحة بنظام
الشراكة بين القطاعين العام
والخاص.

ع ـقــدت غــرفــة ت ـج ــارة وصـنــاعــة
ال ـك ــوي ــت ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،الـمـلـتـقــى
االق ـت ـص ــادي ال ـكــوي ـتــي -الـعـمــانــي،
حيث ترأس الجانب الكويتي رئيس
الغرفة علي محمد ثنيان الغانم،
وحضر من الجانب العماني رئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
ع ـمــان قـيــس ب ــن مـحـمــد الـيــوســف،
ً
يرافقه وفد ضم  43عضوا يمثلون
شــركــات خــاصــة وجـهــات حكومية
عمانية.
وحـ ـض ــر ال ـم ـل ـت ـق ــى ع ـ ــدد مــن
أص ـ ـحـ ــاب األع ـ ـمـ ــال ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
وممثلي جهات حكومية كويتية،
ه ــي هـيـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار
المباشر ،ومركز الكويت لألعمال
التابع لوزارة التجارة والصناعة،
وهيئة مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،ومركز
عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية
والتطوير.
وافتتح اللقاء رئيس الغرفة علي
الغانم بكلمة أعرب فيها عن سعادته
ً
بلقاء أشقائه العمانيين ،موضحا
أن ه ــذا الـمـلـتـقــى يـعـقــد ف ــي سياق
الـتــواصــل المستمر ال ــذي تفرضه
األخوة والمصالح والمستقبل.

وأك ــد الـغــانــم أن ق ـطــاع األع ـمــال
الكويتي يتابع بــإعـجــاب واعـتــزاز
مــراحــل تـطــور االقـتـصــاد العماني
ونجاحاته في إرســاء قواعد بنية
اقـتـصــاديــة تنموية ومـتـطــورة من
خـ ــال االس ـت ـغ ــال األمـ ـث ــل لـمــوقــع
الـسـلـطـنــة االس ـتــرات ـي ـجــي ،وإقــامــة
م ـشــاريــع ضـخـمــة لـتـطــويــر البنية
التحتية ،وتشييد مناطق اقتصادية
ستكون بكل منعطف تحوال تنمويا
بالغ األهمية لالقتصاد العماني.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ــوف ــد الـعـمــانــي
سيطلع على ما قامت به الحكومة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـط ـ ــوات ك ـب ـي ــرة
لتحسين بيئة األعمال والمشاريع
ال ـم ـطــروحــة ب ـن ـظــام ال ـش ــراك ــة بين
ً
القطاعين العام والخاص ،معربا عن
أمله تحقيق المزيد من الشراكات
االستثمارية الكويتية -العمانية
بهدف تحقيق التكامل االقتصادي
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ف ــي إط ـ ــار مـنـظــومــة
مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه ،توجه اليوسف ،في
كلمته ،بالشكر واالمـتـنــان للغرفة
عـلــى ال ـح ـفــاوة وح ـســن االسـتـقـبــال
ً
ل ـلــوفــد ال ـع ـمــانــي ،م ـش ـيــدا ب ــال ــدور
الريادي الــذي تلعبه غرفة الكويت

ف ــي تـنـمـيــة ال ـع ــاق ــة االق ـت ـص ــاديــة
بين البلدين الشقيقين ،وتعاونها
اإليجابي الدائم مع غرفة عمان.
وقــال اليوسف ،إن اإلمكانيات
الـمـتــاحــة ل ــدى الـبـلــديــن الشقيقين
ت ـت ـي ــح م ـ ـجـ ــاالت رحـ ـب ــة ل ـل ـت ـعــاون
التجاري واالستثماري المشترك،
ً
معربا عن أمله أن يتم بذل المساعي
ف ــي سـبـيــل تيسير حــركــة الـتـبــادل
التجاري ،وتهيئة البيئة المناسبة
لقطاع األعمال العماني والكويتي.
وبدوره ،قدم مساعد المدير العام
لـتـطــويــر األع ـم ــال بـهـيـئــة تشجيع
االستثمار المباشر محمد يوسف
ً
م ــا ي ـع ـق ــوب ش ــرح ــا ع ــن ال ـم ـنــاخ
االس ـت ـث ـم ــاري ب ــال ـك ــوي ــت ،وبـعــض
المميزات والـحــوافــز التي تقدمها
الدولة للمستثمر األجنبي.
كما قدمت مديرة مركز الكويت
لألعمال عدوية محمد الفيلكاوي
ع ـ ــرض ـ ــا حـ ـ ـ ــول خـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـم ــرك ــز
التابع لــوزارة التجارة والصناعة،
ودوره في تسهيل إجراءات إصدار
ال ـتــراخ ـيــص ال ـت ـجــاريــة ألص ـحــاب
األع ـمــال بالكويت مــن خ ــال نظام
النافذة الواحدة.
وقـ ـ ــام ال ـم ـه ـن ــدس ع ـب ــدال ـع ــزي ــز

وفد الغرفة أثناء استقبال الوفد العماني
ال ـ ـصـ ــرعـ ــاوي– م ـه ـن ــدس صـنــاعــي
بـهـيـئــة م ـش ــروع ــات ال ـش ــراك ــة بين
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص،
بتقديم ع ــرض ح ــول الهيئة وأهــم
المشروعات المطروحة بالكويت
للشراكة مع القطاع الخاص.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــروض ال ـجــانــب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ق ـ ــدم ال ــدكـ ـت ــور جــاســم
م ـح ـمــد الـ ـبـ ـش ــارة – األمـ ـي ــن ال ـع ــام
ل ـمــركــز ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـمــد الـصـقــر

لـلـتـنـمـيــة وال ـت ـط ــوي ــر ،ن ـب ــذة حــول
المركز وإنجازاته والخدمات التي
يوفرها لمجتمع األعمال الكويتي
والخليجي على حد سواء.
ومن جانبه ،قدم الجانب العماني
عروضه ،حيث قدم نضال بن ماهر
آل سعيد من الهيئة العامة لترويج
االستثمار وتنمية الصادرات ،نبذة
حول الفرص االستثمارية المتاحة
ف ــي سـلـطـنــة عـ ـم ــان ،وعـ ــن أهـ ــداف

الـهـيـئــة ال ـت ــي يـمـثـلـهــا ،وال ـت ــي من
أهمها جذب المزيد من المستثمرين
من خارج السلطنة.
ث ــم قـ ــدم جـ ــال ب ــن عـبــدالـكــريــم
ال ـل ــوات ــي م ــن هـيـئــة مـنـطـقــة الــدقــم
االقتصادية نبذة عن المشروعات
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ــدق ـ ــم
االق ـت ـصــاديــة وف ــي الـسـلـطـنــة ،تــاه
ي ـع ـقــوب ب ــن سـلـيـمــان الـمـحــروقــي
م ــن ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـمـنــاطــق

ال ـص ـنــاع ـيــة ب ـت ـقــديــم عـ ــرض حــول
المؤسسة والخدمات التي تقدمها
نحو تطوير المناطق الصناعية،
وتنمية الصناعة العمانية ،إضافة
إل ــى ع ــرض ح ــول مـشــاريــع ال ـثــروة
السمكية في السلطنة قدمه يعقوب
بــن خلفان البوسعيدي مــن وزارة
الزراعة والثروة السمكية.

«الوطني» :استرجاع حتى  %10مع بطاقات « Visaبيتك» يشارك في ملتقى «سويفت» السنوي
ي ـق ــدم ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ح ـم ــات اسـتـثـنــائـيــة ع ـلــى م ــدار
ال ـع ــام تـتـمــاشــى م ــع اهـتـمــامــات
العمالء ،وفــي هــذا الـصــدد ،أعلن
البنك إطالق حملة "نهاية العام"،
ال ـتــي تــؤهــل ال ـع ـمــاء للحصول
على استرجاع نقدي يصل إلى
 10ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ع ـن ــد اس ـت ـخ ــدام
بطاقات فيزا الوطني االئتمانية
في الكويت والخارج.
وتتوفر هــذه الحملة للعمالء
ال ـ ــذي ـ ــن ل ــديـ ـه ــم ب ـ ـطـ ــاقـ ــات Visa
الوطني االئتمانية التاليةNBK :
 Visa Platinumو NBK Visa
 Signatureو،NBK Visa Infinite
إذ سيحصلون عـلــى اسـتــرجــاع
نقدي يصل إلى  10في المئة عند
اس ـت ـخــدام ال ـب ـطــاقــات ال ـمــذكــورة
ل ــدى ال ـســوق ال ـحــرة ،والـمـطــاعــم،
وشركات الطيران والفنادق.
وي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـمــاء االس ـت ـف ــادة
ً
من هــذا العرض أيضا عند دفع
فواتير الهاتف النقال أو فواتير
وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــرفـ ـي ــه مـ ـث ــل ت ــذاك ــر
السينما ،و OSN ،BeINو،Netflix
وس ـي ـح ـص ـلــون ع ـلــى اس ـتــرجــاع

هنادي خزعل

ن ـق ــدي ي ـصــل إلـ ــى  10ف ــي الـمـئــة
ً
عند استخدام بطاقاتهم محليا
ً
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـل ــى ال ـش ـك ــل ال ـت ــال ــي:
فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـن ـقــال  10في
المئة ،وسائل الترفيه  5في المئة،
محالت السوق الحرة  3في المئة،
ال ـم ـطــاعــم  1ف ــي ال ـم ـئــة ،شــركــات
الطيران  1في المئة والفنادق 1
في المئة.
وحــول هــذه الحملة الجديدة،
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة

«المتحد» يعلن الفائز بجائزة
الحصاد اإلسالمي الكبرى
أج ـ ــرى ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
ال ـم ـت ـح ــد فـ ــي ال ـ ـسـ ــادس
والـعـشــريــن مــن سبتمبر
ال ـمــاضــي ال ـس ـحــب على
ال ـجــائــزة رب ــع الـسـنــويــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى (راتـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ــدى
ال ـح ـيــاة) ،ال ـتــي يقدمها
ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد
من خالل برنامج جوائز
ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي،
وكانت لحظة فارقة في
ح ـيــاة مـشـعــل عـبــدالـلــه
المطيري الذي ربح ربع
مليون دينار كويتي كراتب مدى الحياة مدة  250شهرا.
وبهذه المناسبة ،يتقدم البنك األهلي المتحد بالتهنئة للمطيري
الذي ربح ربع مليون دينار كويتي كراتب مدى الحياة مدة  250شهرا،
كما يؤكد البنك اعتزازه بنجاح برنامج جوائز الحصاد اإلسالمي في
تحقيق أحالم وطموحات عمالء البنك من خالل أضخم برنامج للجوائز
في الكويت.

ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق ف ــي
"الوطني" هنادي خزعل أنه "مع
نجاح العديد من الحمالت التي
أطـلـقـنــاهــا خ ــال الـ ـع ــام ،ومـنـهــا
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـصـ ـيـ ـفـ ـي ــة ،حـ ـي ــث تــم
اإلعالن قبل أيام قليلة عن أسماء
 5فائزين بسيارة من اختيارهم،
ً
نـقــدم حاليا حملة نهاية الـعــام،
التي ال تقل أهمية عن سابقاتها،
ً
وأردنــا من خاللها أيضا مكافأة
ً
ال ـع ـم ــاء وم ـن ـح ـهــم اس ـت ــرج ــاع ــا
ً
نـقــديــا يصل إلــى  10فــي المئة"،
م ـب ـي ـنــة أن "هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة تــأتــي
ضـمــن إط ــار سـعـيـنــا ال ــدائ ــم إلــى
المحافظة على رضا العمالء من
خالل جميع الخدمات والحمالت
التي نقدمها".
وأضــافــت خــزعــل أن "بطاقات
الوطني االئتمانية تتمتع بمزايا
ال مثيل لها ،وهي توفر للعمالء
الكثير مــن الرفاهية إن كــان من
خـ ــال االسـ ـتـ ـخ ــدام ف ــي ال ـكــويــت
أو عـنــد ال ـس ـفــر ،ومـنـهــا بــرنــامــج
مـكــافــآت الــوطـنــي مــع  800محل
مشارك ،إذ يحصل العمالء على
م ـكــافــآت مـضـمــونــة ل ــدى أفـضــل

عبدالله ابوالهوس

فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات مـ ــع ال ـش ــرك ــاء
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـي ــن مـ ـث ــل ش ــرك ــة
سويفت.
وأض ـ ــاف اب ــوالـ ـه ــوس الـ ــى أن
"بيتك" كان البنك الكويتي الوحيد
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فـ ــي م ـخ ـت ـب ــر االبـ ـ ـ ــداع
 Innovation Labالسنوي الخاص
بـ "سويفت  SWIFTالعالمية" ،الفتا
الى ان المختبر يعتبر جزءا مهما
من الملتقى السنوي.

«التجاري» يشارك في المبادرة العالمية للتوعية بسرطان الثدي
ضـ ـم ــن ج ـ ـه ـ ــوده الـ ـت ــوع ــوي ــة
المستمرة والهادفة إلى مكافحة
م ــرض ال ـس ــرط ــان ،وت ــزام ـن ــا مع
أكـ ـت ــوب ــر ،ك ــون ــه ش ـه ــر ال ـتــوع ـيــة
بـ ـس ــرط ــان ال ـ ـث ـ ــدي ،قـ ـ ــام ال ـب ـنــك
التجاري بتوزيع شرائط وردية
ال ـ ـلـ ــون ع ـل ــى ج ـم ـي ــع مــوظ ـف ـيــه،
باعتبارها رمزا دوليا للتوعية
بسرطان الثدي.
وفـ ــي تـعـقـيـبـهــا ع ـل ــى ج ـهــود
ال ـب ـنــك ال ـت ــوع ــوي ــة ،ق ــال ــت نــائـبــة
الـمــديــر ال ـعــام لـقـطــاع الـتــواصــل
المؤسسي بــ"الـتـجــاري" ،أماني
الـ ـ ــورع" :ي ــول ــي ال ـب ـنــك اهـتـمــامــا
خاصا لمكافحة مرض السرطان
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،مـ ــن خ ـ ــال ب ــرام ــج
تــو عــو يــة تنسجم مــع سياسته
الراسخة للنهوض بمسؤولياته
االجتماعية وواجباته اإلنسانية،
لـتــوعـيــة الـمـجـتـمــع بـشـكــل ع ــام،

«الخليج» يستقبل الفائزة في سحب
الدانة ربع السنوي الثالث

جانب من عملية السحب
استقبل بنك الخليج ،في مقره الرئيس ،أمس،
صفية ميرزا أمين ،الفائزة بجائزة  500ألف دينار
في سحب الدانة ربع السنوي الثالث لهذا العام،
وكان في استقبالها الرئيس التنفيذي لـ"الخليج"،
طوني ضـاهـر ،لتهنئتها وتسليمها الجائزة.

الـ ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة الـمـحـلـيــة
ً
والعالمية ،فـضــا عــن الحمالت
المخصصة للبطاقات االئتمانية،
ال ـتــي نطلقها عـلــى م ــدار ال ـعــام،
فـمــا عـلــى ال ـع ـمــاء إال اسـتـخــدام
بطاقاتهم االئتمانية بشكل يومي
لالستفادة من كل هذه المكافآت
والعروض".
ويحصل حاملو بطاقات Visa
الوطني االئتمانية على استرجاع
ً
نقدي يصل إلــى  150ديـنــارا في
الشهر ،عند استخدام بطاقاتهم
االئتمانية في المحالت المذكورة
ً
أعــاه ،علما بــأن الحملة تستمر
حتى  30نوفمبر .2018
وتتمتع بطاقات  Visaالوطني
االئتمانية بالعديد من المزايا،
منها :برنامج مكافآت الوطني مع
 800محل مشارك ،والدخول إلى
أهم قاعات االنتظار في المطارات
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وت ــأمـ ـي ــن ال ـس ـفــر
ً
مجانا ،وخدمة الوطني للتسوق
اآلم ــن ،وخــدمــة إيـقــاف السيارات
ً
مـ ـ ـج ـ ــان ـ ــا ،وخـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
ً
الشخصية "الكونسيرج" ،فضال
عن العروض الحصرية.

ش ــارك بيت التمويل الكويتي
(بـ ـيـ ـت ــك) فـ ــي ال ـم ـل ـت ـق ــى ال ـس ـن ــوي
للشرق األوسط  2018الذي نظمته
شــر كــة سويفت  SWIFTالعالمية
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي ال ـت ـح ــوي ــات
عبر المؤسسات المالية في دبي،
بحضور عدد كبير من رجال المال
وال ـب ـن ــوك وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي مـجــال
الـتـقـنـيــة الـمـصــرفـيــة والمهتمين
من مختلف أنحاء الشرق األوسط.
وتــأتــي ه ــذه الـمـشــاركــة ضمن
حرص "بيتك" الدائم على متابعة
أحــدث وآخــر التطورات في مجال
التكنولوجيا ،وحضور المنتديات
والمؤتمرات التي تتعلق باالعمال
والـخــدمــات المصرفية المعتمدة
على التقنية الحديثة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة "بـ ـيـ ـت ــك" ع ـبــدال ـلــه
اب ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــوس ،ان ال ـم ـل ـت ـق ــى مـثــل
فــرصــة مـهـمــة لـلـقــاء الـمـبــاشــر مع
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي م ـج ــال
الـتـقـنـيــة ال ـم ـصــرف ـيــة وال ـخــدمــات
الـبـنـكـيــة اآلل ـي ــة والـمـهـتـمـيــن بها
على مستوى المنطقة ،والتباحث
فـ ـ ــي آخـ ـ ـ ــر وأحـ ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات

وأوض ـ ـ ـ ــح ان مـ ـش ــارك ــة ال ـب ـنــك
ساهمت فــي اث ــراء اعـمــال مختبر
االب ـ ـ ـ ــداع ،م ــن خـ ــال طـ ــرح بـعــض
ال ـ ــرؤى والـ ـتـ ـص ــورات وال ـت ـجــارب
ال ـع ـم ـل ـي ــة فـ ــي بـ ـع ــض الـ ـخ ــدم ــات
والمنتجات اآللية المتطورة على
م ـس ـت ــوى م ـج ـمــوعــة "بـ ـيـ ـت ــك" ،مــع
تقديم بعض االفكار الجديدة نحو
مستقبل أفضل لالعمال المصرفية
الـقــائـمــة عـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا ،في
اطار المعايير العالمية المعتمدة
وال ـ ـقـ ــواعـ ــد وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ال ـت ــي
ي ـحــرص م ــن خــالـهــا الـبـنــك على
ان تـكــون خدماته ومنتجاته في
ه ــذا ال ـجــانــب قــائـمــة عـلــى االم ــان
والـســرعــة وال ــدق ــة ،بــاالضــافــة الــى
س ـه ــول ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام والـ ـم ــرون ــة
فــي استيعاب متطلبات العمالء
واحتيجاتهم.
وشـ ـ ـ ــدد اب ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــوس عـ ـل ــى أن
خيار استخدام التقنية الحديثة
وتطوير دورها في مجاالت العمل
المختلفة داخل مجموعة "بيتك"،
اسـتــراتـيـجـيــة مـتــواصـلــة وتحقق
اهــداف ـهــا ،كـمــا ان ـهــا تـمـضــي وفــق
خطة مدروسة تقوم على عدد من

المرتكزات ،وأهمها توافر العنصر
البشري المدرب والمؤهل ،وتعزيز
االم ـك ــان ـي ــات ال ـف ـن ـي ــة ،ب ــاالض ــاف ــة
ال ــى تـثـقـيــف ال ـع ـمــاء وتـعــريـفـهــم
ب ـم ـن ـظ ــوم ــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة
لتحقيق اق ـصــى اس ـت ـفــادة منها،
ع ــاوة عـلــى دع ــم ف ــرص التطوير
واالعتماد على التقنية بشكل دائم،
وبـمــا يجعل "بـيـتــك" بـحــق البنك
االلكتروني االول.
من جانبه ،قال المدير اإلقليمي
ل ـش ــرك ــة س ــويـ ـف ــت ،ان م ـث ــل ه ــذه
المشاركات تدل على عزيمة "بيتك"
ً
وإصراره في المضي قدما باتجاه
خطة األتمتة والبحث عن أفضل
ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات الـمـفـيــدة
وال ـم ـت ـطــورة ل ـل ـع ـمــاء ،الف ـتــا الــى
ان مثل هــذا االحتكاك مــع عمالق
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة ســوي ـفــت
 ،SWIFTيؤكد استراتيجية البنك
فـ ــي الـ ـتـ ـح ــدي ــث بـ ــآخـ ــر ت ـ ـطـ ــورات
التكنولوجيا ،وذلك لتقديم أفضل
خ ــدم ــة وم ـن ـت ــج ل ـل ـع ـم ــاء بــأك ـثــر
فعالية ،وأسرع وقت وأفضل قيمة
اقتصادية.

وتم إعــان الفائز على الهواء مباشرة في 26
سبتمبر المنقضي ،عبر برنامج ديوانية الياقوت
واألنصاري على إذاعة راديو نبض الكويت 88.8
إف إم ،تحت إش ــراف مؤسسة التدقيق "إرنست
آند يونغ".

جانب من المشاركة
والمرأة وموظفاته بشكل خاص،
ب ـس ــرط ــان الـ ـث ــدي ،وتـشـجـيـعـهــا
ع ـلــى ال ـق ـيــام بــالـفـحــص الـمـبـكــر
له ،تزامنا مع هذا الشهر ،كونه

لقطة جماعية
يـتــزامــن مــع ال ـم ـبــادرة العالمية
للتوعية بسرطان الـثــدي ،التي
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،2006
وتهدف إلى توعية النساء حول

ً
 ...ويطلق عروضا لموظفي الشركات
المشاركين في ماراثون 642
أعلن بنك الخليج توفير خصومات وأسعار خاصة للراغبين
من موظفي الشركات للمشاركة في " ماراثون بنك الخليج ،"642
الحدث الرياضي األكثر تميزا في الكويت.
وستنطلق فعاليات الدورة الرابعة من "ماراثون بنك الخليج
 "642هذا العام يوم  17نوفمبر المقبل ،وانطالقا من الصدى
الواسع الذي أحدثه في األعوام الماضية ،فمن المتوقع أن تشهد
ً
ً
نسبة المشاركة خالل هذا العام نموا كبيرا.
ويتضمن الماراثون الذي يعد سباقا تأهيليا ألكبر سباقات
الماراثون العالمية أربع فئات للسباقات المفتوحة للعدائين
من جميع الفئات العمرية والقدرات المختلفة ،وهي :سباق 5
كيلومترات للعائالت (المشي والركض) ،سباق  10كيلومترات،
س ـب ــاق ن ـصــف الـ ـم ــاراث ــون ب ـم ـســافــة  21ك ـي ـلــوم ـتــرا لـلـعــدائـيــن
المحترفين ،وسباق الماراثون الكامل األول من نوعه في الكويت
لمسافة  42كيلومترا .يبدأ مسار السباق وينتهي فــي سوق
شرق ،على طريق الخليج العربي ،مــرورا بمعالم الكويت مثل
ســوق المباركية ،وقصر السيف وأب ــراج الكويت وعــدة معالم
بارزة أخرى.
وبـهــذه المناسبة ،قــال أحـمــد األم ـيــر ،مساعد الـمــديــر العام
إلدارة االتصاالت الخارجية" :شهد ماراثون العام الماضي إقباال
منقطع النظير ومشاركة كبيرة بشكل جماعي؛ سواء من الفرق
أو موظفي الشركات.
ويشجع بنك الخليج المشاركين على اتباع أسلوب الحياة
الصحي السليم والمتوازن ،ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من
المجموعات والفرق للمشاركة في ماراثون هذا العام".

العالم بمخاطر سرطان الثدي،
وتقديم الدعم والمعلومات حول
هــذا الـمــرض ،ومخاطره ،وطرق
الوقاية منه".

جــديــر بــالــذكــر ،أن "الـتـجــاري"
ي ـحــرص عـلــى تنظيم مـثــل هــذه
ال ـ ـح ـ ـمـ ــات ،ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـس ـج ــم مــع
بــرامــج المسؤولية االجتماعية

ال ـشــام ـلــة ل ــدي ــه ،وال ـقــائ ـمــة على
تفعيل مبادرات التوعية بمخاطر
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ،إي ـ ـمـ ــانـ ــا مـ ـن ــه ب ــأن
"الوقاية خير من العالج".

«األهلي» يرعى تكريم طلبة «الطب» الفائقين

فوزي الثنيان يسلم الشهادات للطالب المتفوقين
رعــى البنك األهـلــي الكويتي حفل تكريم طالب
وطالبات كلية الطب الفائقين في فندق الميلينيوم،
الذي أقامته جمعية طلبة الطب الكويتية بجامعة
الكويت.
وحضر الحفل المدير العام لشؤون مجلس إدارة
"األهلي" فوزي الثنيان ،الذي قام بتوزيع الشهادات
والدروع على الطلبة المتميزين .وخالل الحفل ،ألقى
َّ
الثنيان كلمة حــث فيها الطلبة على المثابرة في

سعيهم نحو التميز .كما أكد ضــرورة دعم الطلبة
الكويتيين ،الكتساب وتنمية المهارات الالزمة التي
ستساعدهم على تولي مهام ومسؤوليات عملهم.
ويحرص "األهلي" ،من خالل برنامج المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة ،عـلــى دع ــم ال ـبــرامــج التعليمية التي
تستهدف الطلبة الكويتيين ،مؤكدا التزامه بتطوير
وتنمية المواهب الوطنية الشابة.

١١
األمير« :الشدادية والسالمي الصناعي» نقلة تنموية وحيوية
ةديرجلا
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اقتصاد

الروضان :توزيع أكثر من  700وحدة صناعية جديدة بالسالمي والشدادية
جراح الناصر

ّ
توسع
استراتيجي
بالقطاع
الصناعي
بزيادة قاربت
%50

تقي

استقبل صــاحــب الـسـمــو أمير
ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد
بقصر بـيــان امــس وزي ــر التجارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ــروضـ ـ ــان
وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس إدارة الـهـيـئــة
ال ـعــامــة ل ـل ـص ـنــاعــة ،ح ـيــث قــدمــوا
لسموه شرحا حول مشروع مدينة
الشدادية والسالمي الصناعي.
وأشــاد سموه بالقائمين على
ه ــذا ال ـم ـشــروع ال ــذي يـشـكــل نقلة
تـنـمــويــة وح ـيــويــة م ــن شــأنـهــا أن
تخلق بيئة عمل صناعية ،وتدعم
م ـص ــادر ال ــدخ ــل ل ـل ــدول ــة ،وتــوفــر
ف ــرص عـمــل لـلـشـبــاب الكويتيين
لـيـســاهـمــوا بــذلــك بــدعــم النهضة
الـصـنــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة لــدولــة
الكويت ،متمنيا سموه لهم دوام
التقدم والنجاح.
وأعلن وزير التجارة والصناعة،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لـلـصـنــاعــة ،خــالــد ال ــروض ــان ،عن
التوزيعات الصناعية األكبر في
تــاريــخ الكويت ،بتوزيع أكثر من
 700وح ــدة صناعية جــديــدة في
الشدادية والسالمي.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الصحافي الذي أقيم أمس ،وحمل
شـ ـع ــار «عـ ـه ــد ص ـن ــاع ــي ج ــدي ــد»،
وشارك به مدير الهيئة عبدالكريم
تقي.
وقال الروضان« :تنفيذا لرؤية
وت ـط ـ ّـل ـع ــات س ـمــو األمـ ـي ــر الـشـيــخ
صباح األحمد لمستقبل الكويت
الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،وت ــوجـ ـيـ ـه ــات سـمــو

رئيس مجلس الــوزراء المباشرة،
وبتعاون من أعضاء مجلس إدارة
الهيئة ،نعلن التوزيعات الجديدة
الـ ـت ــي س ـت ــدش ــن عـ ـه ــدا ص ـنــاع ـيــا
جديدا في الكويت ،بمساهمة أكبر
في االقتصاد الوطني ،عبر زيادة
ع ــدد ال ـم ـصــانــع وت ـعــزيــز وزيـ ــادة
نسبة ال ـصــادرات مــن الصناعات
غير النفطية ،مشددا على أن هذه
ال ـتــوزي ـعــات ث ـمــار مـجـهــود جبار
استغرق  18شهرا من العمل قام
بــه الـجـهــاز اإلداري فــي استكمال
ودراس ــة كــافــة الطلبات للوصول
الى هذه النتيجة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـتــوســع
ال ـص ـنــاعــي سـيـعـمــل ع ـلــى زي ــادة
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات غـ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة إل ــى
الميزانية العامة للدولة ،وخلق
فرص عمل جديدة ،تنفيذا للخطة
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة «ك ـ ــوي ـ ــت ج ـ ــدي ـ ــدة»،
وم ــؤك ــدا أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة تــأتــي
كترجمة عملية لتوجيهات سمو
األم ـي ــر بـتـنــويــع م ـص ــادر الــدخــل
مثلما أشــار فــي وقــت سابق إلى
«أهمية قطاع الصناعة في عملية
إعــادة هيكلة االقتصاد الوطني،
كما أن الدولة تعطي دورا مهما
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ل ـل ـم ـســاه ـمــة
فــي تنمية وتـطــويــر هــذا القطاع
الحيوي فــي االقـتـصــاد الوطني،
بما يخلقه من فرص عمل للقوى
العاملة الوطنية واستيعابها»،
وبتوجيهات مـبــاشــرة مــن سمو
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ

شروط القبول والجدية
 -1اعتماد  250ألف دينار كحد أدنى لرأس المال
وتأجيل الحاالت للمناطق الجديدة.
 -2تقديم كفالة بنكية  15في المئة من قيمة رأس
المال ،أو  75ألف دينار أيهما أكثر ،على أال يتجاوز
السقف األعلى للكفالة المقدمة  3ماليين دينار.

-3عدم إعطاء موافقة للمنتفع األصلي بالتقدم
لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة  5سنوات
من إصدار الترخيص األساسي.
 - 4عدم التحويل أو البيع إال بعد  3سنوات من
اإلنتاج المحلي.

ً
سمو األمير مستقبال الروضان وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
جــابــر الـمـبــارك بتنويع القاعدة
االقتصادية وخلق مصادر دخل
أخ ـ ــرى غ ـي ــر ن ـف ـط ـي ــة ،ت ـن ـف ـي ــذا ل ـ
«كويت جديدة» بالفترة الزمنية
المحددة لها.

 2000وظيفة
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ــان إن ـ ـ ـ ــه م ــن
ـوفـ ــر الـ ــوحـ ــدات
ال ـم ـت ــوق ــع أن تـ ـ َ
ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ب ـح ــدود
 2000وظيفة جديدة للكويتيين،
مـنـهــا وظ ــائ ــف تـخـصـصـيــة في
ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي ،مـضـيـفــا أن
هذه الوحدات ،وحسب الدراسات
الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ،ف ــإن ـه ــا س ـت ــوف ــر مــا
ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب  850م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـنـ ــار
ك ــإج ـم ــال ــي رأس ـ ـمـ ــال مـسـتـثـمــر،
وستكون في مدينتي الشدادية
والسالمي الصناعيتين.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ـ ــان أن
الـتــوزيـعــات الـجــديــدة ستساهم
فــي خـلــق حــالــة تنافسية جدية
وأكبر في السوق المحلي ،والتي

ً
«كي جي إل» توقع عقدا بـ  230مليون دوالر
مع الجيش األميركي
فازت شركة كي جي إل لتأجير السيارات بعقد تأجير
سيارات مع الجيش األميركي بقيمة  230مليون دوالر،
بـمــدة تـصــل ،كحد أقـصــى ،إلــى سبع سـنــوات ونصف
ال ـس ـنــة ،عـلـمــا بــأنــه ال يـمـكــن حــال ـيــا لـلـشــركــة تـحــديــد
نصيبها مــن العقد الـمـشــار إلـيــه ،إلــى حين احتساب
متطلبات الجيش األميركي.
ومن هذا المنطلق ،أكد الرئيس التنفيذي للشركة
روبير بستاني أن فوز «كي جي إل» بهذا العقد يصب
في توجهاتها التي تطمح إلى المزيد من التعاون مع
الجيش األمـيــركــي ،ال سيما أن مجموعة كــي جــي إل
لديها عدة عقود مع ذلك الجيش ،مما يمثل ثقة متبادلة
ومـتــزايــدة مــع الــوقــت لما تقدمه الـشــركــة مــن خدمات
لـعـمــائـهــا .وأوضـ ــح بـسـتــانــي أن ه ــذا ال ـت ـعــاون يأتي
ضمن سياسة الشركة في تعزيز الشراكة االستراتيجية
مــع الجيش األمـيــركــي ،وتـبــادل ال ــرؤى واألف ـكــار حول
المتطلبات المستقبلية لعقود الجيش ،إ ضــا فــة إلى
بحث السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات والعروض
للعمالء ،والتواصل والتفاعل معهم ،والعمل على تلبية
احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

ووصــف بستاني التعاون المشترك بين «كــي جي
إل» والجيش األميركي بأنه «إيجابي ومثمر» ،ونجح
في تحقيق نتائج مهمة لمصلحة العمالء ،من خالل
خدمات استثنائية متميزة ،ال سيما أن الشركة تتميز
بسرعة التنفيذ والمرونة في التعامل ،وتطبيق أعلى
مستويات األمان.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـشــركــة تـمـتــاز ب ــال ـت ــوازن الـمـثــالــي
الــذي يجمع بين األسعار والـجــودة العالية ،والمزايا
التنافسية ،إضافة إلى اعتمادها أعلى معايير الجودة
والـســامــة والـمــائـمــة ،لـتـتــوافــق مــع جميع متطلبات
الـعـمــاء ،مما أكسبها ثقتهم ،كـمــزود رائ ــد فــي مجال
ال ـمــواصــات والـنـقــل واإلمـ ــداد وال ـخــدمــات المتكاملة
وإدارة سلسلة التوريد بالشرق األوسط ،وإدارة الموانئ
والشحن والتفريغ على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
منذ تأسيس المجموعة في عام  ،1956أي أكثر من 62
عاما من الخبرة.
ً
وزاد :على مــدى أكثر مــن عقدين مــن الــزمــن تعتبر
شركة كي جي إل واحدة من موردي الخدمات الرائدة
للجيش األميركي في الشرق األوسط.

روبير بستاني

س ـت ــؤدي بــال ـن ـهــايــة إل ــى تـنــويــع
قــاعــدة الـمـنـتـجــات الـتــي يحتاج
إليها السوق ،وتلبية احتياجات
ال ـم ـس ـت ـف ـيــد وال ـم ـس ـت ـه ـل ــك ،عـبــر
دخـ ـ ــول الع ـب ـي ــن جـ ــدد بــال ـق ـطــاع
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون أغـ ـل ــب
ال ـت ــوزي ـع ــات  1000م ـت ــر ب ــواق ــع
 458قسيمة و 2000متر بواقع
 269قسيمة و 5000متر ،بواقع
 219ق ـس ـي ـم ــة ،م ــوجـ ـه ــا ش ـك ــره
ألعضاء اللجنة المحايدة للتأكد
م ـ ــن سـ ــامـ ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وه ــم
عبدالرحمن المطوع وعلي رشيد
البدر ومصعب النصف.

رفع النسبة
من جهته ،قال تقي إن الهيئة
وسـ ـع ــت م ــن خـ ــال ال ـت ــوزي ـع ــات
ّ
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ــرقـ ـع ــة ال ـص ـنــاع ـيــة
الـمـحـلـيــة ،عـبــر زي ـ ــادة األراضـ ــي
المخصصة لـلـقـطــاع الصناعي
بنسبة  50في المئة ،مشيرا إلى
أن العدد الحالي للوحدات يبلغ

ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وب ـ ـنـ ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان ك ــان ــا
األفضل ً
أداء بين الشركات القيادية
الـخـلـيـجـيــة ،حـيــث ارت ـفــع سـهــم كل
منهما بنسبة  12.8و 6.8في المئة
خــال الشهر على الـتــوالــي .وأشــار
إلى أنه كان إلعــان اندماج ثالثي،
يـ ـض ــم بـ ـن ــك أب ــوظـ ـب ــي الـ ـتـ ـج ــاري،
ً
تمهيدا لتدشين خامس أكبر بنك
في دول مجلس التعاون الخليجي،
أث ــره اإليـجــابــي الكبير فــي أوســاط
الـمـسـتـثـمــريــن ،ح ـيــث ارت ـف ــع سهم
الشركة ال ــذي انـفــرد بتلك النتائج
اإليجابية مقارنة ببقية الشركات
القيادية في اإلمارات ،والتي حققت
نتائج سلبية خالل سبتمبر.
وب ـ َّـي ــن أن الـ ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــوديــة
لـلـكـهــربــاء كــانــت األسـ ــوأ ً
أداء بين
الشركات القيادية ،حيث انخفض
س ـه ـم ـهــا ب ـن ـس ـبــة  11.3ف ــي الـمـئــة
خالل الشهر ،لترتفع خسائرها منذ
بداية العام حتى تاريخه إلى 23.9
فــي الـمـئــة .وذك ــر الـتـقــريــر أن سعر
ً
خــام بــرنــت وصــل حــالـيــا إلــى 82.7

ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بــارت ـفــاع نسبته
 23.7في المئة خالل العام .وكانت
ال ـم ـخــاوف مــن م ـحــدوديــة الـعــرض
بسبب الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
إيران والزيادة في الطلب على النفط
من العوامل الرئيسة التي أدت إلى
ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضح أنه كان من المفترض أن
يوفر هذا االرتفاع القوي في سعر
الـنـفــط الــدعــم الـمــالــي الـ ــازم لــدول
مجلس التعاون الخليجي ،رغم أن
العديد من الدول ال تزال تطبق سعر
النفط المتعادل عند نقطة أعلى من
السعر الفوري الحالي.

اتجاهات السوق
وتــابــع الـتـقــريــر« :يـتــم اآلن رســم
الخطوط العريضة لخطة اندماج
بـنــك أبــوظـبــي ال ـت ـجــاري ونظيريه
المحليين :بنك اال ت ـحــاد الوطني،
وبنك الهالل ،المتوافق في معامالته
مــع الـشــريـعــة اإلســام ـيــة .وجــذبــت

وذكر تقي أن شروط المعايير
ال ـج ــدي ــة ه ــي اع ـت ـم ــاد  250ألـفــا
ك ـحــد أدنـ ــى لــرأ س ـمــال مستثمر
للموافقات المتقدمة ،وتأجيل
ال ـ ـحـ ــاالت ل ـل ـم ـنــاطــق ال ـج ــدي ــدة،
فضال عن تقديم كفالة بنكية 15
في المئة من قيمة رأس المال ،أو
 75الف دينار أيهما أكثر على أال
يتجاوز السقف األعلى للكفالة
المقدمة  3ماليين دينار ،مشيرا

استمرارا لمواكبة متطلبات عمالئه من الشباب،
أعـلــن بنك بــوبـيــان إط ــاق حملة ســافــر مــع ،CLICK
الخاصة بالشباب الذين يقومون بتحويل مكافآتهم
الطالبية إلى البنك.
وتهدف الحملة إلى منح قيمة إضافية لشريحة
حـســاب الـشـبــاب  ،CLICKال ــذي يتميز بالعديد من
المزايا التي تناسب شريحة الشباب ،وتتماشى مع
تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية.
وقال مدير أول إدارة التسويق في «بوبيان» حمد
حاجي ،إن الحملة شبابية خاصة بالعمالء الحاليين
والجدد من جامعة الكويت و»التطبيقي» والجامعات
الخاصة المحولين للمكافأة الطالبية إلى «بوبيان».
وتــوفــر الحملة الفرصة لعمالء  CLICKللدخول
في سحب أسبوعي لربح قسيمة بقيمة  400دينار
مــن ســوق سـفــر ،ويـكــون للفائز حــريــة االخـتـيــار في
التصرف بالقسيمة بشراء رحلة كاملة (تشمل تذكرة
سفر وسكن ومواصالت) ،أو فقط شراء تذاكر طيران.
وأوضــح حاجي أن الحملة من بداية هذا الشهر
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ي ـن ــاي ــر  ،2019ح ـي ــث يـ ـق ــام ال ـس ـحــب
أس ـبــوع ـيــا ،وي ـتــم إعـ ــان  5راب ـح ـيــن ،لـيـصــل الـعــدد
اإلجمالي للرابحين إلى  80رابحا خالل فترة الحملة،

نمو طفيف بأسواق األسهم الخليجية رغم طفرة النفط في سبتمبر
ذك ـ ـ ــر تـ ـق ــري ــر ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـم ــال ــي
الكويتي (المركز) ،عن أسواق منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،أن
أداء ال ـســوق الـكــويـتـيــة اسـتـمــر في
ج ــذب األض ـ ــواء ف ــي سـبـتـمـبــر ،مع
ترقب المستثمرين تنفيذ خطوات
إدراجـهــا في مؤشر فوتسي راسل
لألسواق الناشئة ،وهــو ما تحقق
في  24سبتمبر بصورة رسمية.
وق ــال الـتـقــريــر إن ال ـســوق شهد
ارت ـفــاعــا الف ـتــا فــي حـجــم الـسـيــولــة
خ ــال جـلـســة  30سـبـتـمـبــر .ورغ ــم
ذلك ،كان مجمل أداء سوق األسهم
الكويتية على مدار الشهر معتدال،
ونجحت في الحفاظ على مكاسب
سنوية نسبتها  8.8في المئة.
وتابع« :رغم إتمام إدراج السوق
فـ ـ ــي م ـ ــؤش ـ ــر فـ ــوت ـ ـسـ ــي ل ـ ــأس ـ ــواق
الناشئة ،فإن المؤشر العام لألسهم
تراجع بنسبة  0.83في المئة خالل
الشهر ،وخاصة أن اآلثار اإليجابية
لذلك اإلدراج تحققت بالفعل لدى
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن خـ ـ ــال ال ـت ـح ـض ـيــر
ل ــه .وك ــان سـهــم بـنــك بــوب ـيــان على
رأس األسهم القيادية التي حققت
مكاسب ،وارتفع  6.8في المئة خالل
الشهر ،في حين تراجع سهم زين
بنسبة  0.2في المئة من قيمته في
سبتمبر».
وذكر تقرير «المركز» ،أن مؤشر

شروط المعايير الجدية

ً
مطابقة بيئيا

وأكـ ــد ت ـقــي أن الـهـيـئــة اتـفـقــت
مــع «هـيـئــة الـبـيـئــة» أن تـكــون كل
ال ـت ــوزي ـع ــات ال ـج ــدي ــدة خــاضـعــة
للمعايير البيئية التي تضعها،
وت ـحــديــد مـتـطـلـبــاتــه وطبيعته
وحـ ـج ــم األنـ ـشـ ـط ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
ال ـس ـمــاح بـهــا ف ــي إطـ ــار الـحـفــاظ
على صحة وسالمة المواطنين
والمقيمين.

«بوبيان» يطلق حملة «سافر مع »CLICK

«المركز» :ارتفاع مستوى سيولة البورصة الكويتية
قبيل اإلدراج في مؤشر فوتسي
سـتــانــدرد آن ــد ب ــورز ل ــدول مجلس
الـتـعــاون الخليجي ارت ـفــع  0.2في
المئة هذا الشهر ،ما زاد المكاسب
اإلجـمــالـيــة لـهــذا الـعــام إلــى  9.8في
المئة .وساهم انتعاش أداء السوق
الـ ـسـ ـع ــودي وسـ ـ ــوق دب ـ ــي بـنـهــايــة
ال ـش ـهــر ف ــي هـ ــذا األداء اإلي ـجــابــي
ل ـل ـم ــؤش ــر .وك ـ ــان م ــؤش ــرا سـلـطـنــة
عمان والسعودية األفضل ً
أداء خالل
الشهر ،بارتفاع نسبته  2.8و0.65
في المئة على التوالي.
وقال« :كان مؤشر سوق أبوظبي
األسوأ ً
أداء ،بتراجع نسبته  1.0في
المئة .وكــان لخفض ستاندرد آند
بورز غلوبال للتصنيف االئتماني
لـشــركـتـيــن مـمـلــوكـتـيــن ل ـلــدولــة في
دبـ ـ ــي ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـب ــاط ــؤ ق ـطــاع
العقارات ،أثره السلبي على أسواق
األس ـهــم فــي دب ــي ،األم ــر ال ــذي رفــع
مــن خسائرها إلــى  15.9فــي المئة
خالل العام».
ول ـف ــت إل ــى أن ــه رغ ــم االن ـت ـعــاش
الطفيف بــاألســواق الخليجية في
نهاية سبتمبر ،ظل أداء الشهر هو
األسوأ خالل العام ،وبقيت السوق
ال ـق ـط ــري ــة أفـ ـض ــل أس ـ ـ ــواق األس ـه ــم
الخليجية ً
أداء في عام  ،2018رغم
ان ـخ ـف ــاض م ــؤش ــره ــا الـ ـع ــام خــال
الشهر بنسبة  0.7في المئة.
وأضاف التقرير أن بنك أبوظبي
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مــع ال ـتــوزي ـعــات ال ـجــديــدة 2135
وحدة هذا العام.
وأوض ــح تقي أنــه تــم تحديث
 700ط ـلــب م ـن ـهــا ،لـتــوافـقـهــا مع
المعايير والمساحات واألنشطة
ف ــي الـ ــوحـ ــدات ال ـم ـخ ـص ـصــة فــي
ال ـ ـشـ ــداديـ ــة والـ ـس ــالـ ـم ــي ،أي تــم
توطين وموافقة كامل الطلبات،
باستثناء األنشطة الملغاة من
الهيئة العامة للبيئة.

الى عدم إعطاء موافقة للمنتفع
األ صـلــي بالتقدم لطلب موافقة
ج ــدي ــدة لـنـفــس ال ـن ـشــاط م ــدة 5
س ـنــوات مــن إص ــدار الترخيص
األســاســي ،مع عــدم التحويل أو
البيع إال بحد ّ
معين  3سنوات
من اإلنتاج الفعلي.
وأكد تقي أن هذه التوزيعات
أدت إ لـ ـ ــى د خ ـ ـ ــول م ـس ـت ـث ـمــر يــن
ص ـن ــاع ـي ـي ــن جـ ـ ــدد فـ ــي ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،م ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ــى
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة الـ ـع ــادل ــة
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ب ـيــن
المستثمرين.
وأضـ ـ ـ ــاف ت ـق ــي أن ال ـم ـســاحــة
المخصصة في مدينة السالمي
الصناعية للدفعة الجديدة تبلغ
مليون متر مربع ،أمــا الشدادية
فتبلغ المساحة المخصصة 2.45
مليون متر مربع.
وأوضــح تقي :خالل السنوات
الخمس المقبلة ،تستهدف الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة زي ـ ـ ــادة ع ــدد
المصانع فــي الـكــويــت ،لتحقيق

 1.5م ـل ـيــار ديـ ـن ــار إض ــاف ــي إلــى
الـنــاتــج الـمـحـلــي ،كـمــا نستهدف
تعزيز إيرادات الهيئة عبر زيادة
دخلها بقيمة  35مليون دينار
إضافية.

أن ـش ـط ــة االن ـ ــدم ـ ــاج واالسـ ـتـ ـح ــواذ
األض ــواء هــذا الـشـهــر ،وخــاصــة مع
تواتر أنباء حــول إمكانية اندماج
كيانين من أكبر الكيانات الخليجية
في قطاع النقل الجوي ،هما :طيران
اإلمـ ــارات واالت ـحــاد لـلـطـيــران .ومع
ذلك ،ال يوجد أي تأكيد رسمي من
أي من الطرفين بشأن إمكانية إتمام
هذه الصفقة».
على صعيد آخــر ،أشــار التقرير
إلى استمرار أزمة التعرفة الجمركية
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـصـيــن،
ح ـ ـيـ ــث ف ـ ــرض ـ ــت األولـ ـ ـ ـ ـ ــى رسـ ــومـ ــا
جمركية على الصادرات الصينية
إلــى الــواليــات المتحدة بقيمة 200
مليار دوالر ،في حين َّ
ردت الصين
بـفــرض تعرفة جمركية على نحو
 60م ـل ـي ــار دوالر م ــن ال ـ ـصـ ــادرات
األمـيــركـيــة إل ــى الـصـيــن .ول ــم تثمر
ال ـم ـف ــاوض ــات ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن أي
نتيجة إيجابية حتى اآلن ،وإن كان
المحللون يأملون أن تشهد فترة ما
بعد انعقاد االنتخابات النصفية
األميركية تــراجـعــا كبيرا فــي حدة
تلك المواقف .وأضــاف« :في الوقت
الحالي ،تواجه الصين ،ومعها بقية
األســواق الناشئة األخــرى ،تراجعا
الفتا في األداء ،حيث تراجع مؤشر
شــانـغـهــاي بنسبة  14.7فــي المئة
لهذا العام.

مشيرا إلى أن الحملة تأتي مواكبة لتوجهات الشباب
المحبين للسفر والتنقل فــي مختلف دول العالم
والمهتمين أكثر بالتعرف على ثقافات وحضارات
مختلفة.
وفيما يخص تفاصيل السحبَّ ،
نوه حاجي بأن
عميل  CLICKمؤهل للحصول على فرصة واحدة فقط
لدخول السحب ،وسيتم إعالن أسماء الفائزين في
حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بـ»بوبيان»،
على أن يتم تسلم القسيمة من سوق سفر باألفنيوز.
وأضـ ــاف« :نـحــن فــي (بــوب ـيــان) نــركــز دائ ـمــا على
مواكبة كل المجاالت التي تهم شريحة الشباب اليوم،
مثل :التطورات التكنولوجية العصرية ،واالهتمامات
الجديدة ،التي تشكل توجهات جيل الشباب الحالي».
من ناحية أخــرى ،قــال حاجي إن الفترة المقبلة
ستشهد طرح المزيد من المنتجات والخدمات التي
تستهدف الشباب ،وخاصة في مجال خدمات البنك
المصرفية التكنولوجية ،والتي ُيعد «بوبيان» رائدا
فيها بالسوق المحلي.
ُيذكر أن حملة « 200مرتين» ،التي أطلقها «بوبيان»
لعمالء  CLICKمن الشباب لمضاعفة فرص ربحهم
للمكافأة الطالبية مستمرة ،وتالقي نجاحا كبيرا.

حمد حاجي

«رساميل» :األسواق العالمية تستعيد
التركيز على العالقات التجارية الدولية
شهد األسبوع الماضي نجاح
مــؤشــر  S&P500فــي إنـهــاء الربع
الثالث من العام الحالي بتحقيق
أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع
الرابع من عام .2013
وق ـ ــد ح ـق ــق ال ـم ــؤش ــر مـكــاســب
بنسبة  7.2في المئة في األشهر
ال ـث ــاث ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،وذل ـ ــك بـفـضــل
الــدعــم الـقــادم مــن المكاسب التي
تحققها الشركات ،والتي تتجاوز
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات واألسـ ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـق ــوي ــة
لالقتصاد.
وحـ ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر األس ـب ــوع ــي
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة رس ــامـ ـي ــل
لالستثمار ،نجح مؤشر Nasdaq
فــي تحقيق مكاسب جيدة أيضا
بعد ارتفاعه بنسبة  7.1في المئة،
وهو األمر الذي انسحب أيضا على
مؤشر  Dow Jonesالصناعي الذي
حقق مكاسب بنسبة مذهلة بلغت
 9.3في المئة خــال الربع الثالث
من العام.
أمـ ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـق ـط ــاع ــات
األف ـ ـض ـ ــل أداء فـ ـق ــد ك ـ ـ ــان ق ـط ــاع
الرعاية الصحية في الصدارة ،بعد
ارتفاعه بنسبة  14في المئة ،تاله
القطاع الصناعي بنسبة مكاسب
وصلت إلى  9.7في المئة ،ثم قطاع
التكنولوجيا الــذي ارتفع بنسبة
 8.5في المئة.
وقد حققت أرباح شركات مؤشر
 S&P500في الربع الثالث من العام
ً
الحالي نموا بنسبة  25في المئة،
مقارنة مع نفس الفترة من العام
الـمــاضــي ،فــي وقــت ت ـجــاوزت فيه
أرب ــاح  78فــي المئة مــن الشركات
توقعات المحللين.

وم ـ ــع ب ــداي ــة ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع مــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،فـ ـ ـ ــإن األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق س ـت ـع ـيــد
الـتــركـيــز عـلــى الـعــاقــات التجارية
الدولية ،وبالتحديد بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وكـ ـن ــدا ،ال ـل ـت ـيــن حــددتــا
ي ــوم  30سـبـتـمـبــر م ــوع ــدا نـهــائـيــا
لمفاوضاتهما .ويتفاوض البلدان
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ي ـح ــل مـحــل
ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة ألمـيــركــا
الشمالية الحالية (نافتا) ،التي تم
االتفاق عليها سابقا بين الواليات
المتحدة والمكسيك.
وإضــافــة إلــى هــذه المفاوضات،
ف ـ ـ ــإن األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق سـ ـتـ ـت ــرق ــب أي ـض ــا
قضية تبادل التعريفات والرسوم
الجمركية بين الــواليــات المتحدة
وال ـص ـيــن ،وه ــي ال ـحــرب الـتـجــاريــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــد م ـ ــن مـ ـك ــاس ــب س ــوق
األسهم ،وذلك ألن األسواق ما تزال
تحاول تحديد حجم ومــدى تأثير
هـ ــذه ال ـس ـيــاســات ال ـح ـمــائ ـيــة على
النمو االقتصادي العالمي وأرباح
الشركات.
وأخيرا ،عقدت اللجنة الفدرالية
ل ـل ـس ــوق ال ـم ـف ـت ــوح ــة فـ ــي مـجـلــس
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي األم ـيــركــي
اج ـت ـم ــاع ـه ــا الـ ـم ــرتـ ـق ــب األس ـ ـبـ ــوع
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ـ ـ ــرر خـ ــالـ ــه
ال ـم ـج ـت ـم ـعــون رفـ ــع س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
بمقدار  25نقطة.
وقـ ـ ـ ــد تـ ـلـ ـق ــت أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم
العالمية هــذا الخبر باستحسان،
بما أن المستثمرين قاموا بالفعل
ب ـت ـس ـع ـي ــر اح ـ ـت ـ ـمـ ــال اتـ ـ ـخ ـ ــاذ م ـثــل
ه ــذا ال ـق ــرار ه ــذا الـشـهــر ،كـمــا أنهم
يتوقعون رفــع الـفــائــدة مــرة أخــرى
قبل نهاية العام الحالي.

وكان رئيس االحتياطي الفدرالي
األمـيــركــي ،جـيــروم ب ــاول ،قــد أشــار
ف ــي ت ـصــري ـحــات إل ــى أن ــه م ــن غير
ال ـم ــرج ــح أن ي ـخ ــرج ال ـت ـض ـخــم عن
ن ـط ــاق ال ـس ـي ـط ــرة ،إال أنـ ــه أكـ ــد في
الوقت نفسه أن االحتياطي الفدرالي
س ـي ـقــوم ب ـكــل م ــا ي ـجــب ال ـق ـي ــام به
لـلـسـيـطــرة عـلـيــه ،ول ــو وص ــل األمــر
إلى حد اعتماد السياسات النقدية
االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة فـ ــي ح ـ ــال ت ـع ـ ّـرض
االقتصاد إلى أزمة.
كـمــا أش ــار ب ــاول إل ــى احـتـمــاالت
تراجع وتيرة نمو الناتج المحلي
اإلجمالي خالل العام المقبل ،على
أن يـبـقــى أع ـلــى مــن الـتــوقـعــات في
ظــل اسـتـقــرار مـعــدل التضخم عند
المستويات المستهدفة ،واستمرار
الــزخــم فــي س ــوق الـعـمــل وتــواصــل
الدعم من الظروف المالية.

أوروبا
وأنهت أسواق األسهم األوروبية
ت ــداوالت األسـبــوع الماضي بشكل
س ـي ــئ ،ب ـع ــد أن ح ـ ــددت ال ـح ـكــومــة
ً
اإلي ـط ــال ـي ــة عـ ـج ــزا م ـس ـت ـهــدفــا فــي
الميزانية بنسبة  2.4في المئة من
إج ـمــالــي ال ـنــاتــج الـمـحـلــي لـلـفـتــرة
ال ـم ـم ـتــدة ب ـيــن عـ ــام  2019وح ـتــى
عام .2021
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن م ـثــل هــذا
ال ـ ـع ـ ـجـ ــز س ـ ـي ـ ـقـ ــود إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا إلـ ــى
االصطدام مع المفوضية األوروبية،
بما أن هذه النسبة من العجز أعلى
بكثير من نسبة  1.6في المئة التي
تفاوض الجانب اإليطالي حولها
مع االتحاد األوروبي.
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«صناعات الغانم» لتقديم خدمات عالمية في «مول العاصمة»
ً
تماشيا مع استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والتواصل مع أكبر عدد ممكن من العمالء

أكد الغانم ،أن «صناعات الغانم»
تسعى بشكل دائم الى توسيع
نطاق تعاونها وشراكاتها
مع مختلف الجهات بهدف
الوصول إلى مختلف الشرائح
من العمالء.

ً
التزاما منها باستراتيجيتها
الهادفة إلى التوسع وإثراء قطاع
التجزئة في الكويت ،أعلنت شركة
ص ـنــاعــات ال ـغــانــم ،أن ـهــا ستقدم
ً
عـ ـ ـ ــددا مـ ــن م ـن ـت ـج ــات وخ ــدم ــات
العالمات التجارية العالمية التي
تمثلها وذلك في مول العاصمة،
أحـ ــد أجـ ـ ــزاء مـ ـش ــروع الـعــاصـمــة
ً
المتوقع افتتاحه رسميا العام
المقبل ،وذلك بالتعاون مع شركة
الصالحية العقارية.
ً
وقعت الشركتان عقودا االثنين
الـ ـم ــاض ــي ،وذل ـ ـ ــك ب ـح ـض ــور كــل
مــن غ ــازي فهد النفيسي رئيس
مجلس إدارة شــر كــة الصالحية
ال ـع ـقــاريــة ،وع ـمــر قـتـيـبــة الـغــانــم
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـش ــرك ــة
صناعات الغانم.
وفي تعليق له حول ذلــك ،أكد
ال ـغ ــان ــم ،أن «ص ـن ــاع ــات ال ـغــانــم»
تسعى بشكل دائ ــم الــى توسيع
نـطــاق تعاونها وشــراكــاتـهــا مع
مختلف الجهات بهدف الوصول
إلى مختلف الشرائح من العمالء،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
وخ ــدم ــات ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة
العالمية التي تمتلكها وتمثلها
شركة صناعات الغانم.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم «ن ـ ـحـ ــن
فخورون بهذا التعاون مع شركة
الصالحية العقارية في مشروع
العاصمة المميز ،الذي سيشكل
ً
ً
ً
حـتـمــا معلما جــديــدا مــن معالم
مدينة الكويت الحديثة ،ونحن
على يقين أننا سنتمكن من خالل
تعاوننا مع الصالحية من تقديم
تجربة مميزة تلبي احتياجات

عـمــائـنــا األع ـ ـ ــزاء ،وت ـســاهــم في
النهوض بالسوق الكويتي».
وس ـت ـقــدم «ص ـنــاعــات الـغــانــم»
ً
ل ـ ــرواد م ـش ــروع الـعــاصـمــة ع ــددا
من العالمات التجارية العالمية
وال ـم ـن ـت ـج ــات والـ ـخ ــدم ــات ال ـتــي
ت ـ ـه ـ ــدف إلث ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـجـ ــربـ ــة رواد
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي خ ـم ـســة
مواقع مختلفة في مول العاصمة
بمساحة إجمالية تـفــوق 1.500
م ـ ـتـ ــر م ـ ـ ــرب ـ ـ ــع .وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ذلـ ــك
ً
م ـع ــرض ــا ل ـ ـ -Xسـ ــايـ ــت بـمـســاحــة
 1150مـتــرا مــربـعــا ،وال ــذي يقدم
أكـ ـث ــر مـ ــن  300ع ــام ــة ت ـجــاريــة
عالمية لإللكترونيات لتضيف
ً
ً
بـعــدا جــديــدا مــن الــراحــة وحرية
االختيار لكل الشرائح المهتمة
باإللكترونيات.
كما ستقوم «صناعات الغانم»
بافتتاح فرعين لكوستا كوفي،
سلسلة المقاهي األشهر في لندن،
والـتــي تقدم تشكيلة منوعة من
المشروبات الساخنة والـبــاردة،
باإلضافة إلى الوجبات الخفيفة
وال ـ ـح ـ ـلـ ــويـ ــات ،وق ــائـ ـم ــة خــاصــة
باألطعمة الصحية.
وتـعـتــزم الـشــركــة افـتـتــاح فــرع
وي ـ ـنـ ــديـ ــز ،أح ـ ــد أش ـ ـهـ ــر م ـطــاعــم
البيرجر المفضلة حــول العالم
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــورة ب ـ ـشـ ــرائـ ــح ب ـي ــرج ــر
األنـ ـج ــوس ال ـمــرب ـعــة ،بــاإلضــافــة
إلــى تشكيلة من السندويتشات
والمشروبات والوجبات الخفيفة.
وبــدوره ،رحب رئيس مجلس
إدارة شركة الصالحية العقارية
غازي النفيسي بهذه الشراكة مع
«صـنــاعــات الـغــانــم» الـتــي تتمتع

غازي النفيسي وعمر الغانم
بـمـسـيــرة حــافـلــة مــن الـنـجــاحــات
في تمثيلها لعدد من العالمات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،والـ ـت ــي
ت ـ ـقـ ــدم خ ــدم ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
ً
عديدة ،مؤكدا توافق الرؤى بين
الـشــركـتـيــن الـلـتـيــن ت ـهــدفــان الــى
تـقــديــم خــدمــات تــرقــى لتطلعات
المستهلك الكويتي.
وي ـقــع م ـش ــروع الـعــاصـمــة في
قلب مدينة الكويت على مقربة
من المنطقة المالية ،بالقرب من
عدد من المقار الرئيسية لعدد من
المؤسسات الحكومية والشركات
الـ ـخ ــاص ــة ال ـم ـح ـل ـيــة وال ــدولـ ـي ــة،
وي ـع ــد أض ـخ ــم مـ ـش ــروع ع ـق ــاري

م ـت ـعــدد االسـ ـتـ ـخ ــدام ف ــي مــديـنــة
الكويت تقوم بتنفيذه «العاصمة
ال ـع ـقــاريــة» ،حـيــث ت ـقــدر مساحة
البناء اإلجمالية نحو  380ألف
متر مربع.
ً
ويـ ـض ــم الـ ـمـ ـش ــروع ع ـ ـ ــددا مــن
األجـ ـ ـ ــزاء ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وه ـ ــي م ــول
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــوي أك ـب ــر
هايبر ماركت في مدينة الكويت
ومـحــات الـبـيــع بالتجزئة التي
ً
ً
تمثل ع ــددا كـبـيــرا مــن العالمات
التجارية العالمية ،إ ضــا فــة إلى
نـخـبــة م ــن ال ـم ـطــاعــم والـمـقــاهــي
واألنشطة الترفيهية.
أما برج العاصمة فهو يتضمن

ً
 54ط ــاب ـق ــا ب ـت ـص ـم ـيــم م ـع ـمــاري
ي ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع أع ـ ـلـ ــى ال ـم ـع ــاي ـي ــر
الــدول ـيــة وإط ــالــة خــابــة مــن كل
ال ـنــواح ــي سـ ــواء عـلــى الـبـحــر أو
على مدينة الكويت ،كما يتضمن
المشروع ضيافة العاصمة وهو
ً
ف ـن ــدق ي ـتــألــف م ــن  170ج ـنــاحــا
ً
وغرفا بأحجام مختلفة يستهدف
قطاع األعمال والسياح.
وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع أيـ ـض ــا
م ــواق ــف س ـ ـيـ ــارات ت ـك ـفــي لـنـحــو
 2000سيارة ،وقد تمت مراعاة أن
تكون كل أجزاء المشروع مرتبطة
بطريقة تضمن الراحة والسهولة
لكل رواد المشروع.

بورصة الكويت تطلق «بورصة
أكاديمي» مع CFA
أعـ ـلـ ـن ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
أم ـ ــس ،ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة ت ـفــاهــم
مــع معهد المحللين الماليين
المعتمدين في الكويت ،بهدف
تثقيف المستثمرين والعامة
بأسس االستثمار في األسواق
المالية ،وسيتم توفير المحتوى
التعليمي المستمد من برنامج
أس ـ ــس االس ـت ـث ـم ــار ف ــي مـعـهــد
المحللين الماليين المعتمدين
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـب ــر «بـ ــورصـ ــة
أك ــادي ـم ــي أون اليـ ـ ــن»؛ ال ـمــوقــع
اإللـكـتــرونــي التعليمي الـتــابــع
لبورصة الكويت.
وسـ ـتـ ـمـ ـك ــن االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة كــا
المؤسستين من جمع خبراتهما
ف ــي م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات الـمــالـيــة
وت ــوف ـي ــر م ـح ـت ــوى ُمـ ـت ــاح لـمــن
ي ــرغـ ـب ــون فـ ــي م ـع ــرف ــة ال ـم ــزي ــد
عـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار .ومـ ـ ــن ضـمــن
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي
المحتوى:
معجم للمصطلحات المالية،
ت ـ ـعـ ــار يـ ــف األدوات ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة،
اإلرشــاد في التخطيط المالي،
مـ ـق ــدم ــة ع ـ ــن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
ُ
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــار ،نـ ـظ ــام
ت ـ ـ ـ ــداول اف ـ ـتـ ــراضـ ــي ل ـم ـس ــاع ــدة
المستخدمين على تعلم تقنيات
التداول في بيئة عملية وآمنة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــواد تـعـلـيـمـيــة
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن م ـ ـقـ ــاطـ ــع الـ ـفـ ـي ــدي ــو
والــرســوم البيانية والـعــروض
التوضيحية عبر اإلنترنت.
وص ــرح الــرئ ـيــس التنفيذي
لبورصة الكويت ،خالد الخالد،
بــأنــه «م ــن خ ــال ه ــذا الـتـعــاون
سيوفر موقع بورصة أكاديمي

أون الي ـ ــن ج ـل ـس ــات ال ـت ــدري ــب
وورش العمل التوعوية بهدف
تعزيز دورنا في زيادة الثقافة
المالية في مجتمعنا ،بما يكمل
الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـتــي
نقدمها كــأحــد أس ــواق األسـهــم
الرائدة في المنطقة».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال م ـم ـث ــل
ال ـع ـضــويــة الـمـحـلـيــة لجمعية
المحللين الماليين المعتمدين
ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت  ،CFAر ئـ ـي ــس
الجمعية ،مجبل القطان« :تعمل
جـمـعـيــة الـمـحـلـلـيــن الـمــالـيـيــن
الـمـعـتـمــديــن ف ــي ال ـكــويــت على
تـعــزيــز ه ــذه ال ـعــاقــة الـجــديــدة
بين معهد المحللين وبورصة
الكويت ،ونحن مـســرورون لما
أثمرت به العالقة.
ونؤمن بأن توفير المفاهيم
ال ـ ـم ـ ــال ـ ـي ـ ــة م ـ ـث ـ ــل أس ـ ــاس ـ ـي ـ ــات
االس ـت ـث ـمــار يـعــد خ ـطــوة مهمة
ف ــي رف ـ ــع م ـس ـت ــوي ــات الـتـعـلـيــم
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا .وي ـ ـع ـ ـكـ ــس ت ـح ـس ـيــن
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـم ــال ــي
األساسي وتثقيف المستثمرين
بـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـتـ ـن ــا ف ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
رســالـتـنــا بــالـكــويــت ،ب ــأن نوفر
م ـص ــدرا مــوثــوقــا لـلـمـعــرفــة في
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــال ــي وال ـم ـن ـف ـعــة
للمجتمع كله».

«إيكويت» توقع ميثاق تمكين المرأة لألمم المتحدة  ...و«الحمراء» العقارية تصادق على المبادئ

ً
تعبيرا عن إيمانها بالمساواة
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،ش ـ ــارك ـ ــت ش ــرك ــة
اي ـكــويــت لـل ـب ـتــروكـيـمــاويــات في
ت ــوق ـي ــع م ـي ـث ــاق مـ ـب ــادئ تـمـكـيــن
ال ـ ـمـ ــرأة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،وذل ــك
بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الجهات الرائدة في الكويت.
وتعتبر ه ــذه ال ـم ـبــادرة ،التي
جاءت تحت رعاية وزيرة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الـ ــدولـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
ً
هند الصبيح ،ج ــزء ا مــن أهــداف
التنمية المستدامة التابعة لألمم
الـمـتـحــدة ،وكــذلــك رؤي ــة الكويت
.2035
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ
«ايكويت» د .راميش راماجندران،
إن «مـســاهـمــة ال ـم ــرأة ف ــي نـجــاح
ايكويت ،على كل الصعد ،حقيقة
مـ ـطـ ـلـ ـق ــة وواضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ل ـل ـج ـم ـي ــع.
وايكويت تواصل دعمها القوي
للمساواة في الحقوق بين اإلناث
والذكور ،وهذا أمر نسعى للتأكيد
عـلـيــه م ــن خ ــال مـخـتـلــف لــوائــح
وممارسات الشركة .لذلك ،يسرنا
أن يكون لنا دور في هذه المبادرة
العالمية لضمان استمرار تطوير
تطبيق المساواة».
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت مـســاعــدة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لــاتـصــاالت

لقطة جماعية عقب التوقيع
والعالقات العامة والحكومية في
«ايكويت» الدكتورة عبير سليمان
العمر ،والتي تتولى كذلك قيادة
برنامج ايكويت لتمكين المرأة
ال ــذي تــم تــأسـيـســه م ــؤخ ــرا« :مــع
سعينا الدائم لتعزيز المساواة
بـيــن الـجـنـسـيــن وتـمـكـيــن ال ـمــرأة
في جميع النواحي بايكويت ،فإن
مبادئ تمكين المرأة تتماشى مع
مختلف أهدافنا».
وأضــافــت العمر أنــه «مــع كون

نـظــام ايـكــويــت الـحــالــي لـلـمــوارد
ً
البشرية مبنيا على المساواة بين
جميع الموظفين ،بغض النظر
عن األجناس واألعراق واألعمار،
فإننا نسعى إلى تحقيق المزيد
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ض ـمــن
مكانتنا الــدولـيــة ووجــودنــا في
مختلف أرجاء العالم في الشرق
األوس ــط وأوروب ـ ــا واألميركتين
وآسيا».
ووق ـ ـ ــع رام ـ ــاجـ ـ ـن ـ ــدران م ـي ـثــاق

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مـ ـ ـب ـ ــادئ ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة خ ــال
احتفال من تنظيم األمانة العامة
ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ،واألمـ ـ ـ ـ ــم ل ـم ـت ـح ــدة،
وجامعة الكويت ،ومركز دراسات
وأبحاث المرأة في الجامعة.
وح ـ ـضـ ــر الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة الـ ـع ــدي ــد
مــن ق ـيــادات الـجـهــات الحكومية
والمؤسسات الخاصة التي أيدت
هذه المبادرة.

ان ـ ـض ـ ـمـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء
ال ـع ـق ــاري ــة ،إلـ ــى أك ـث ــر م ــن 2000
شركة عالمية للمصادقة رسميا
عـ ـل ــى مـ ـ ـب ـ ــادئ ت ـم ـك ـي ــن الـ ـ ـم ـ ــرأة،
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدت ب ـ ـمـ ــواص ـ ـلـ ــة ت ـع ــزي ــز
التنوع بين الجنسين في جميع
مشارعيها .وأقيم حفل التوقيع
الـ ـ ــرمـ ـ ــزي ف ـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــة رف ـي ـع ــة
المستوى ،برعاية وزيرة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح ،يوم األحد الماضي في
غرفة التجارة وصناعة الكويت.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـق ــد
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة – الـهــدف ( 5االلـتــزام
بتحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين جميع النساء والفتيات)
الرئيس التنفيذي لشركة الحمراء
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،ف ـي ـص ــل الـ ـح ــوط ــي،
وممثلون عن شركات رائــدة في
القطاع الخاص ،وقادة في مجال
ال ـص ـن ــاع ــة ،وكـ ـب ــار الـمـســؤولـيــن
ال ـح ـك ــوم ـي ـي ــن ووكـ ـ ـ ـ ـ ــاالت األم ـ ــم
المتحدة ومــؤسـســات أكاديمية
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات بـ ـ ـ ـ ــارزة أج ـن ـب ـي ــة
وممثلو وسائل اإلعالم.
وم ـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـص ــدي ــق عـلــى
م ـ ـبـ ــادئ ت ـم ـك ـيــن ال ـ ـم ـ ــرأة ،تــؤكــد
«ال ـح ـم ــراء» الـتــزامـهــا بــالــوصــول

«السور للوقود» تكرم
الرامية فرح إسماعيل

ً
سالم الحساوي مكرما فرح إسماعيل
ك ـ ّـرم ــت شــركــة ال ـس ــور لـتـســويــق ال ــوق ــود الــرام ـيــة الـكــويـتـيــة فــرح
إسماعيل لتحقيقها إ نـجــازا محليا وإقليميا بحصولها على 26
بطولة عالمية وإقليمية ومحلية في رياضة السالح المتخصصة
بالسنوات األربع الماضية ،وذلك ضمن مسؤولية الشركة المجتمعية،
وتشجيعها للمتميزين الكويتيين في المجاالت كافة والرياضية
خاصة.
وفي هذا الصدد ،قال نائب الرئيس لقطاع التسويق والمبيعات
وال ـعــاقــات الـعــامــة ســالــم ال ـح ـســاوي ،وه ــو ال ــذي ك ــرم الــرامـيــة فــرح
إسماعيل ،إن «السور» ال تألو جهدا في تحفيز وتشجيع المتميزين
من الكويتيين والكويتيات الذين يرفعون رايــة الكويت خفاقة في
المحافل الدولية بتحقيق إنجازات مسبوقة ،وحصولهم على الجوائز
والبطوالت العالمية .وأضاف الحساوي ،في بيان صحافي ،أن فرح
توجت بـ  26بطولة وجائزة عالمية ومحلية ،منها الميداليات الذهبية
والبرونزية ،في رياضة السالح بالواليات المتحدة ،موضحا أنها
فازت بـ  ٣ميداليات ،ذهبية وبرونزيتين ،في رياضة ،Steel Chalange
إضافة إلى ذهبية وبرونزيتين في رياضة .Rime Fire
وذكر أن الرامية واصلت ريادتها عالميا وإقليميا ومحليا بجدارة،
مـمــا جعلها تستحق التميز الـعــالـمــي ،مــؤكــدا أن تـكــريــم «ال ـســور»
إلسماعيل جاء عقب حصولها على نحو  26جائزة وبطولة محلية
وإقليمية كأول كويتية تجتاز تلك البطوالت المتخصصة في رياضة
السالح بمهارة عالية .وأوضح أن شركة السور تولي أبناء المجتمع
ً
الكويتي المتميزين في شتي المجاالت اهتماما متزايدا بدعمها تلك
اإلبداعات الوطنية لمواصلة التميز في األنشطة المختلفة.

لقطة جماعية
إلى التوازن بين الجنسين لتتيح
ت ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص فـ ــي ال ـتــوظ ـيــف
والـ ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر ،وت ـنــوع
كـ ـ ــوادر ال ـع ـم ــل ،م ـمــا ي ـ ــؤدي إلــى
زي ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة وال ــرب ـح ـي ــة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي وال ـ ــرض ـ ــا
الــوظ ـي ـفــي ،والـ ـخ ــروج م ــن قــالــب
التفكير التقليدي ،مما يساهم
بشكل إيـجــابــي فــي أداء الشركة
ونتائجها.
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى إق ـ ــرار م ـبــادئ
تمكين ال ـم ــرأة ،ص ـ َّـرح الـحــوطــي
ب ــأن «انـضـمــامـنــا إل ــى الـشــركــات

الرائدة األخرى في الكويت وحول
العالم لالعتراف علنا باإلمكانات
ال ـهــائ ـلــة وال ـم ـســاه ـمــة ال ـمــؤثــرة
للمرأة في قطاع األعمال والنمو،
يمثل لحظة فخر بالنسبة لنا.
وبالنظر إلــى كوننا شــركــة ذات
إم ـكــانــات عــالـمـيــة ،فــإنـنــا نتبنى
مرجعيات عالمية إلنشاء ثقافة
ُ ّ
م ـت ـقــدمــة داخـ ـ ــل ال ـش ــرك ــة ت ـمــكــن
ال ـج ـم ـيــع نـ ـس ــاء ورج ـ ـ ــاال كـقـفــزة
مستقبلية سباقة نحو اجتذاب
أرف ـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ،ودف ـ ـ ــع عـجـلــة
التنمية المستدامة واالبتكار ،مما

يعود باإليجابية على عمالئنا
ومستثمرينا وأجيالنا القادمة.
دعــونــا ال ننسى أيـضــا أن ما
ن ـقــوم بــه مــن تـطــويــر وإن ـج ــازات
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى األعـ ـ ـم ـ ــال ي ـع ــود
بفضل دع ــم الـطــاقــات النسائية
ل ـن ــا ،ون ـح ــن م ـل ـتــزمــون بـتـعــزيــز
نـهـجـنــا ال ـم ـت ـطــور ن ـحــو تمكين
المرأة اقتصاديا».

ُ
«زين» تطلق باقات جديدة ألمن المنازل
ضمن محفظة Zain Life
أعـلـنــت شــركــة زي ــن إط ــاق باقتين جــديــدتـيــن ألمــن
المنازل ضمن محفظة  Zain Lifeللمنزل الذكي ،التي
تضم مجموعة من أجهزة األمن الذكية والحلول ُ
المبتكرة
مــن شركتي  FIBAROو EZVIZالرائدتين فــي مجاالت
المنازل الذكية.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن إطالق الباقات
الجديدة ضمن محفظة  Zain Lifeيأتي في إطار خططها
ّ
التحول
االستراتيجية الـتــي تسعى مــن خاللها إل ــى
ّ
للمزود المتكامل لنمط الحياة الذكي ،وهي الخطط التي
ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من
االستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاء دون الحاجة إلى
ّ
التقيد بمكان أو زمــان محدد ،وتطويع التكنولوجيا
الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.
ُ
وبينت «زي ــن» أن الباقات الجديدة تـقـ ّـدم مجموعة
مــن أحــدث أجـهــزة األمــن الذكية ُ
المبتكرة فــي مجاالت
الـمـنــزل الــذكــي وأم ــن الـمـنــازل مــن شركتي  FIBAROو
 EZVIZالرائدتين في مجاالت المنازل الذكية ،والتي تم
تصميمها لتوفر تجربة أمان فريدة من نوعها للمنزل،
وذلــك من خــال مجموعة من حلول المراقبة وأجهزة
االستشعار التي تبلغ ُ
المستخدم فور رصد أي حركة
غير طبيعية عند وج ــوده خ ــارج الـمـنــزل ،إضــافــة إلى
أجهزة أخرى لكشف الدخان وقياس الحرارة والتحكم
باألجهزة الكهربائية واألضواء وغيرها.

 4أجهزة
وذكـ ــرت «زيـ ــن» أن ال ـبــاقــة األولـ ــى (بــاقــة الـكــامـيــرات
المبتدئة مــن  )EZVIZتضم  4أجـهــزة وهــي عـبــارة عن
وحدتين مــن الكاميرا العادية وأخريين مــن الكاميرا
ً
المتقدمة ُمقابل  6.5د.ك شهريا (مــع الـتــزام لـمــدة 24
ش ـه ــرا) ل ـع ـمــاء زي ــن ل ـلــدفــع اآلجـ ـ ــل ،وي ـم ـكــن ش ــراؤه ــا
بدفعة واحدة من غير التزام مقابل  156دينارا ،وتمتاز
الكاميرات بسهولة التركيب وعازل للخصوصية ودقة
الــوضــوح العالية عــن بعد ،والتصوير ليال أو نهارا،
كما يمكنها إرس ــال تنبيهات فــوريــة للمستخدم عند
استشعار الحركة.
وأضافت الشركة أن الباقة الثانية (باقة الكاميرات
وأجـهــزة االستشعار المتقدمة مــن  FIBAROو)EZVIZ
تضم  8أجـهــزة ،وهــي كاميرا متقدمة وكــامـيــرا عادية

ومستشعر الحركة /الحرارة ومستشعر حركة األبواب/
النوافذ ومنفذ الكهرباء الذكي وجهاز لوحة المفاتيح
للتحكم عن ُبعد وجهاز مركز التحكم ومستشعر الدخان
الذكي ُمقابل  14د.ك شهريا (مع التزام لمدة  24شهرا)
لعمالء زين للدفع اآلجل ،ويمكن شراؤها بدفعة واحدة
من غير التزام مقابل  336د.ك.

ّ
التحول الرقمي

وي ـعــد ق ـطــاع ال ـم ـنــازل الــذك ـيــة واحـ ــدا م ــن الـقـطــاعــات
ّ
التحول الرقمي التي تقوم بها شركات
الرئيسة في عملية
االتـصــاالت حــول العالم ،وخاصة في ما يتعلق بتأمين
ال ـم ـنــازل وحـمــايـتـهــا مــن ال ـســرقــات بــاسـتـخــدام وســائــل
التكنولوجيا الحديثة ،وتعكف «زين» حاليا على تصميم
خطط جديدة لتتواءم مع هذه التحوالت الرقمية ،لتضمها
إلى محفظة  ،Zain Lifeوالتي ستشهد إضافة المزيد من
الخدمات والمنتجات والحلول في المستقبل القريب،
إضافة إلى حزمة الخدمات والمنتجات التي ّ
تقدمها حاليا.
وإذ أكدت «زين» أنها تتطلع دائما إلى مراحل جديدة
مــن االن ـفــراد والتميز مــع عمالئها فــي كــافــة الخدمات
والمنتجات التي تقدمها ،فإنها أوضحت في الوقت ذاته
أنها ترسخ من خالل إطالق هذه الباقات الجديدة سعيها
الدائم نحو مواكبة تطلعات عمالئها بمختلف فئاتهم
العمرية ،موضحة أنها ستظل تفي دائـمــا بوعودها
بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.
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احتفى مهرجان "المسرحيون
حرص وكيل اإلذاعة الشيخ
يستضيف مركز الشيخ
الكاتبة الروائية أبنوس
فهد المبارك على مشاركة أهل بالعيد" ،في دورته السادسة،
شلماني تروي أفراح المنفى جابر األحمد الثقافي نجوم
بنجوم الساحة الفنية المحلية
الموسيقى والغناء في العالم ،االختصاص واألكاديميين
وأوجاعه في روايتها
في مجال الموسيقى بحفالت والخليجية ،السيما الذين تميزوا
الجديدة {المنفيون يموتون حيث يحل أسطورة الجاز
ً
ً
العالمي هيربي هانكوك ضيفا .محطة الغناء العربي القديم .خالل عروضهم المسرحية.
أيضا من الحب}.
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إعالن فيلم «»Captain Marvel
حقق  40مليون مشاهدة في أسبوع
بري الرسون في «»Captain Marvel

صوفي تيرنر

روبيرت دي نيرو

صوفي تيرنر :نهاية « Gameروبيرت دي نيرو مفاجأة
مهرجان مراكش
 »of thronesصادمة
أكدت النجمة صوفي تيرنر ،صاحبة شخصية سانسا
سـتــارك ،أن نهاية الموسم الثامن واألخـيــر مــن مسلسل
 ،Game of thronesلن ترضي الكثير من عشاق المسلسل
وستكون صادمة.
ومــن الـمـقــرر أن ُيـعــرض الـمــوســم الـثــامــن واألخ ـيــر من
المسلسل األسـطــوري  GOTفي أبريل المقبل ،وسيضم
الموسم  6حلقات تبلغ مدة كل حلقة  90دقيقة .وحصل
المسلسل على جائزة أفضل عمل درامــي لعام  2018في
حفل توزيع جوائز إيمي في دورتها الـ .70

يـحــل أس ـطــورة هــولـيــوود روب ـيــرت دي نـيــرو ضيفا على
الـجـمـهــور الـمـغــربــي نـهــايــة نــوفـمـبــر الـمـقـبــل ،خ ــال تكريمه
بالنجمة الذهبية في النسخة الجديدة من مهرجان مراكش
السينمائي الدولي.
وقررت إدارة المهرجان تكريم دي نيرو عن مجمل أعماله
السينمائية التي حفر بها اسمه بحروف من ذهب في هوليوود
خالل مسيرة امتدت عدة عقود ،ويحل ضيف شرف للمهرجان،
بحصوله على النجمة الذهبية التي نالها من "الزعيم" عادل
إمام ،ونجم بوليوود اميتاب شان ،ونجم الكوميديا األميركية
بيل موراي.

جينفر لوبيز

 100مليون دوالر إيرادات
حفالت لوبيز
اختتمت المطربة جينفر لوبيز حفالتها الموسيقية
" ،"All I Have residency showوالتي أقيمت في منتجع
وكــازي ـنــو " "Planet Hollywoodبـمــديـنــة الس فيغاس
األميركية.
ووفقا لتقارير إعالمية تجاوز إجمالي مبيعات تذاكر
الـعــرض الموسيقي " "All I Haveلجينفر أكـثــر مــن 100
مـلـيــون دوالر ف ــي  130حـفـلــة خ ــال ث ــاث س ـن ــوات ،منذ
أن ب ــدأت أول ــى حفالتها فــي المنتجع منذ يناير ،2016
واختتمتها أمس األول ،وعلى مدار هذه السنوات حضر
أكثر من  200نجم حفالت جينفر الغنائية.

حقق اإلعالن الدعائي لفيلم األبطال الخارقين
المنتظر " ،"Captain Marvelوالذي طرحته شركة
" ،"Marvelتــرويـجــا لـعــرض الفيلم تـجــاريــا في
مارس المقبل ،نجاحا كبيرا عندما تخطى حاجز
الـ 40مليون مشاهدة خالل أسبوع فقط من طرحه.
والفيلم يمثل البطولة المطلقة األولى للنجمة
بري الرســون بأفالم األبطال الخارقين الخاص
بعالم مــار فــل السينمائي ،و يـشــار كـهــا البطولة
مجموعة كـبـيــرة مــن نـجــوم السينما العالمية،
منهم :جود لو ،لي بس ،صامويل إل جاكسون،
بن مندلسون ،وانيت بنينغ.
وت ــدور أح ــداث الـفـيـلــم قـبــل " "Iron Manعــام

 ،2008والذي يمثل بداية عالم مارفل السينمائي،
حول طائرة تدعى "كارول دينفر" تستحوذ على
قوة خارقة أثناء وقوعها في حرب ما بين جنسين
فضائيين.
والفيلم متصل بأحداث سلسلة "،"Avengers
والتي ستستكمل بطولة الجزء الرابع واألخير من
السلسلة المقرر عرضه في مايو من العام المقبل.
ُيذكر أن الرسون تواصل تصوير مشاهدها من
الجزء الرابع لسلسلة " ،"Avengers 4إلى جانب
بطولتها لفيلم ال ــدرام ــا ( ،)Just Mercyوال ــذي
يشاركها البطولة :مايكل بي ج ــوردن ،وجيمي
فوكس ،والمقرر عرضه في يناير .2020

كاردي بي تنتظر عقوبة السجن
سنة وغرامة ألف دوالر

القضاء يوجه لها تهمة االعتداء وتعريض حياة اآلخرين للخطر
ستمثل النجمة كاردي بي أمام محكمة جنائية في  29الجاري ،في سياق قضية االعتداء
على عاملة بأحد النوادي.
ُ
وبموجب القوانين المعمول بها في نيويورك ،تفرض عقوبة السجن سنة وغرامة ألف
دوالر على مرتكبي االعتداءات من الدرجة الثالثة.

تارون إيغرتون

طرح « »Rocketmanالعام المقبل

خالل مغادرتها قسم الشرطة

طرحت شركة باراماونت بيكتشرز
اإلعالن الدعائي الرسمي لفيلم الدراما
" ،"Rocketmanالــذي تــدور أحداثه
حول السيرة الذاتية للنجم إلتون
جون ،ويقوم بتجسيد شخصيته
النجم الـشــاب ت ــارون إيـغــرتــون،
وي ـشــاركــه الـبـطــولــة نـخـبــة من
نجوم السينما البريطانية.
وك ـش ــف اإلع ـ ـ ــان ال ــدع ــائ ــي
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االسـ ـتـ ـع ــراض ــات
والحفالت الموسيقية الخاصة
ب ــالـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ،كـ ـم ــا ظ ـهــر

إيغرتون وهو يقوم بغناء أغنية شهيرة له بإحدى
حفالته العالمية ،وسط حضور اآلالف من الجماهير
التي كانت تحرص على حضور حفالته حول العالم.
وت ــدور أح ــداث الفيلم حــول الـحـيــاة الشخصية
والعالمية لواحد من أهم الموسيقيين في التاريخ،
م ـن ــذ ب ــداي ــات ــه األول ـ ــى إلـ ــى ك ــون ــه واح ـ ــدا م ــن أه ــم
المؤثرين في مجال الموسيقى ،إلى جانب عالقاته
بـعــدد مــن أهــم الـنـجــوم .ومــن الـمـقــرر عــرض الفيلم
تجاريا في مايو من العام المقبل.
ُي ــذك ــر أن إي ـغ ــرت ــون ان ـت ـهــى أخ ـي ــرا م ــن تـصــويــر
مشاهده بفيلم األكشن والمغامرات (،)Robin Hood
المقرر طرحه نهاية نوفمبر المقبل.

إيما ستون ِّ
تروج مسلسل الدراما «»Maniac
ِّ
وج ـ ـهـ ــت ر سـ ـمـ ـي ــا ،أ م ـ ــس األول ،ل ـم ـغ ـن ـيــة ا ل ـ ــراب
األميركية كاردي بي تهمة االعتداء وتعريض حياة
آخرين للخطر ،على خلفية شجار و قــع قبل فترة،
وفق ما أفاد ناطق باسم الشرطة.
ور مــت مجموعة كانت كــاردي بي ضمنها بأحد
النوادي في حي كوينز في  29أغسطس الماضي،
ق ـطــع أثـ ــاث ع ـلــى أش ـخ ــاص آخ ــري ــن ،م ــا تـسـبــب فــي
إصابة عاملة بالنادي إصابة طفيفة في ساقيها،
وفق ما أفاد الناطق باسم الشرطة.
وقد قصدت كاردي بي أمس األول مركز الشرطة
في كوينز ،حيث ِّ
وجهت إليها التهمة رسميا ،وفق
المصدر عينه .وستمثل أ مــام محكمة جنائية في
 29الجاري في سياق هذه القضية.
وبموجب القوانين المعمول بها في نيويورك،
تفرض عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة بقيمة ألف
دوالر على مرتكبي االعتداء ات من الدرجة الثالثة
األقل خطورة في تصنيف االعتداء ات .ويعاقب على
تعريض حياة شخص آخر للخطر بالسجن أيضا
لمدة سنة كحد أقصى.
ووفق موقع "تي إم زي" ألخبار المشاهير ،طلبت
كاردي بي من رفاقها مهاجمة نادلتين في النادي،
إ ثــر اشتباهها بــأن إحداهما أقامت عالقة جنسية
مع شريكها مغني الراب أوفسيت ،الذي كان ُيحيي
عرضا بالنادي في تلك الليلة.

وهذه ليست المرة األو لــى التي تنخرط فيها
الـفـنــانــة ( 25عــامــا) فــي ش ـجــار ت ـتــداولــه وســائــل
اإلعالم.
ف ـخــال أمـسـيــة مـنـظـمــة عـلــى هــامــش أسـبــوع
الموضة بنيويورك مطلع سبتمبر ،دار عراك
حاد بين نيكي ميناج وكاردي بي.
وفي أشرطة فيديو نشرت خصوصا عبر
"ت ــوي ـت ــر" ،يـظـهــر حـ ــراس أم ـن ـيــون يـفـصـلــون
بينهما ،فيما نجمة الهيب هوب كاردي
بــي تكيل الشتائم لمنافستها ،قبل
أن تــرمــي بــاتـجــاهـهــا ح ــذاء .وفــي
صـ ــورة ال ـت ـق ـطــت ب ـعــد ال ـع ــراك،
تـ ـظـ ـه ــر ك ـ ـ ـ ــاردي ب ـ ــي م ـص ــاب ــة
بتورم فوق عينها.
وح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردي بـ ــي
شـ ـه ــرة ك ـب ـي ــرة فـ ــي األوسـ ـ ــاط
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،بـ ـفـ ـض ــل ن ـج ــاح
أغ ـن ـي ـت ـه ــا (ب ـ ـ ـ ــوداك يـ ـل ــو) الـ ـع ــام
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـنـ ــاول ف ـي ـهــا
مــاضـيـهــا كــراق ـصــة ت ـعـ ٍـر ،لـلـتـمـكــن من
تأمين لقمة العيش.
(أ ف ب)

كاردي بي

َّ
روجــت الفنانة
إيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا س ـ ـت ـ ــون
ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
مسلسل الــدرامــا
 ،Maniacعبر صفحتها
بـ"إنستغرام" .ومن المقرر طرح
الفيلم في أوائل العام المقبل،
ب ـع ــد ال ـن ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
حققه الموسم األول.
وتدور أحداث المسلسل عن
آني الندسبيرغ وأوين ميلغريم،
وهما فتاتان غربيتان توصلتا إلى
الـمــراحــل المتأخرة مــن تجربة طبية
غامضة ،وينضم كل منهما إلى عشرة
أشخاص من الغرباء في شركة نربدين
للصناعات الــدوائـيــة والتكنولوجيا
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ،إلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـجـ ــربـ ــة ع ـل ــى
المخدرات لمدة ثالثة أيــام ،وسرعان
ما تبدأ المشاكل والمغامرات.
ويتكون الموسم األول من مسلسل
" "Maniacم ــن  10ح ـل ـق ــات ،و تـ ــدور
أحداثه حول رجل يحلم بحياة جديدة
في عالم خيالي ،ويشارك إيما ستون
وجــونــا هـيــل ع ــدد كـبـيــر مــن الـنـجــوم
العالميين ،مــن أبــرزهــم :كــاي بــراون
وج ـي ـل ـيــان غــاس ـكــو وجــول ـيــا غــارنــر
وجيوفري كانتور ،وغيرهم.

إيما ستون

ثقافات
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الكاتبة الروائية أبنوس شلماني تروي المنفى وأوجاعه
إسماعيل فهد
باق!
حياة ٍ
زارع ٍ

تروي الكاتبة أبنوس شلماني ،التي ولدت في طهران ،أفراح المنفى
وأوجاعه في روايتها األخيرةّ .
تقر بحبها للغة الفرنسية وتنادي
بحرية المرأة.
التفاصيل عرضتها «لو فيغارو» بقلم أوجيني باستيه.

شلماني تكره تأنيث
األسماء وتفضل
استعمال كلمة
{كاتب}

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ً
ال تصفها مطلقا بـ{الكاتبة اإليرانية».
ً
أوال ،ت ـك ــره أبـ ـن ــوس ش ـل ـمــانــي تــأنـيــث
األسماء وتفضل استعمال كلمة «كاتب».
ً
ثانيا ،صحيح أنها ولدت في طهران ،إال
أنها تكتب باللغة الفرنسية .تقول بنبرة
ً
ً
عــابـثــة« :لـســت كــاتـبــا إيــران ـيــا! فباللغة
ال ـفــرن ـس ـيــة أع ـ ـ ـ ُ
ـدت اك ـت ـش ــاف ان ـت ـمــائــي
األصلي».
ت ـهــوى أب ـنــوس شـلـمــانــي ( 41سنة)
بعينيها السوداوين الحادتين وشعرها
األشعث الحيوي الظهور بمظهر شبابي
أنيق.
ً
ّ
في كتابها الثاني الذي يشكل أيضا
روايتها األولــىLes exilés meurent ،
«( aussi d’amourالمنفيون يموتون
ً
أيضا من الحب» – دار نشر غراسيه)،
تـ ــروي ق ـصــة عــائ ـلــة إيــران ـيــة شيوعية
ً
ت ـن ـت ـقــل إل ـ ــى ب ــاري ــس ه ــرب ــا م ــن ن ـظــام
الـمــالــي بـعــد ال ـث ــورة .ت ـســرد شلماني
األف ــراح وآالم اقتالع الـجــذور بأسلوب
ي ــذك ــرن ــا ب ــواقـ ـعـ ـي ــة غ ــارسـ ـي ــا م ــارك ـي ــز
ٌ
شخصيات باروكية
الساحرة .فتقودنا
ً
وأحيانا وحشية في ملحمة عائلية من
دون أي إحجام أو مواربة.
هل هذه سيرة ذاتية خيالية؟ سبق أن
روت شلماني في كتابها Khomeiny,
«( Sade et moiال ـخ ـم ـي ـنــي ،الـمــاركـيــز
دو س ــاد وأن ـ ــا» -ع ــام  )2016طفولتها

أبنوس شلماني
اإليرانية في ثمانينيات القرن الماضي
وسط الملتحين والسيدات القبيحات
اللواتي أرغمنها على ارتداء الحجاب.
كان والداها الملحدان ينتميان إلى
الطبقة البرجوازية اإليرانية ،وتعرض
والدها ،وهو محاضر بــارز« ،للضرب
ف ــي ال ـجــام ـعــة ألن ــه ك ــان ي ـق ــرأ غ ــراه ــام
غــريــن م ــن األدب ال ـي ـم ـي ـنــي» ،حسبما
ُ
ّ
ت ـخ ـبــر .ف ــول ــدت لــدي ـهــا ه ــذه الـتـجــربــة
حساسية تجاه األفكار الحتمية ،سواء

في السياسة أو الدين .في عام ،1985
ً
غادرت العائلة إيران أخيرا حيث أصبح
ً
الـجــو خــانـقــا .مــا زال ــت شلماني تذكر
ال ـص ـف ـحــات ال ـب ـي ـضــاء ال ـتــي حجبتها
رقابة الماللي في كتاب «الجبل
السحري» لتوماس مان.

نسوية فردية تحررية
تضيف شـلـمــانــي« :ق ـصـ َـدت العائلة
كـلـهــا ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،بــاسـتـثـنــاء
أبي الذي اختار فرنسا بسبب فيكتور
هـ ــوغـ ــو» .فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول ،أع ـطــاهــا
ً
وال ــده ــا ك ـت ــاب «الـ ـب ــؤس ــاء» ومـعـجـمــا
وقال لها« :هيا بنا!» .توضح شلماني،
التي تعشق أدب الـقــرن الثامن عشر
ال ـت ـح ــرري« :تـشـمــل الـمــرحـلــة األول ــى
بالنسبة إلــى َمــن يعيش في ُ المنفى
ً
ت ـع ـل ــم ال ـ ـل ـ ـغـ ــة .شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،أغـ ــرمـ ــت
بالفرنسية».
فــي ســن الـمــراهـقــة ،كــانــت شجرة
ع ــائ ـل ــة «روغـ ـ ــون-مـ ـ ــاكـ ـ ــار» ت ـنــافــس
ملصقات مــادونــا على جــدار غرفة
شـلـمــانــي .ت ـقـ ّـر« :كـنــت أعـتـقــد حتى
سن الرابعة عشرة أن زوال امــرأة».
كــذلــك عملت الـكــاتـبــة ،الـتــي تحمل
ش ـه ــادة مــاجـسـتـيــر ف ــي ال ـتــاريــخ،
على الواقعية الجديدة في السينما
اإليطالية بعد الحرب حيث بدت
ً
المرأة أكثر تحررا من النساء في
فرنسا.
ُ
تـنــادي شلماني ،التي تعتبر
من أنصار النسوية والعلمانية،
بنسوية فردية تحررية بعيدة كل

البعد عن تحسر متعصبات حركة  Me Tooوبكائهن
وتضامنهن .فــي يناير الماضي ،كانت مــن بين مئة
امـ ــرأة وقـعــن فــي الـعــالــم إل ــى جــانــب كــاثــريــن دون ــوف
الــرســالــة المفتوحة الشهيرة عــن {حــريــة الـتـحــرش}.
ً
صوتت شلماني شخصيا ضد هذه العبارة ،إال أنها
أعربت مع ذلك عن تضامنها مع زميالتها رغم مئات
اإلهانات والتهديدات التي تلقتها .توضح{ :في كتابي
السابق الذي صدر عام  ،2016حضضت النساء على
الكالم والتوجه إلى المحاكم قبل التوجه إلى العالم
مع فضيحة واينشتاين .أخشى أن يتحول أداء دور
الضحية إلى شعور بالنقص}.
تدافع الكاتبة عن حرية المرأة وتهزأ من ابتكارات
مثل اللغة ا لـتــي ال ّ
تميز بين الجنسين .تـقــول{ :في
إيـ ــران ،ال مــؤنــث أو مــذكــر .لكن هــذا ال يجعلها دولــة
صديقة للمرأة}.
ً
تعرب شلماني أيـضــا عــن خوفها مــن جــو الرقابة
الــذي يرخي بظالله على االبتكار األدبــي :هــذا الميل
إلــى تقييم أعمال الماضي بمقياس مانوي مناضل
ّ
عصري والخلط بين حياة الكتاب الشخصية وبين
ً
ً
أعمالهم .تشير{ :كــان ديكنز رجــا رهيبا تخلى عن
ً
ً
زوجته وأوالده ،إال أنه ّ
قدم أدبا إنسانيا .كذلك كانت
فيرجينيا وولف من معادي السامية المتشددين .نعم،
ّ
ثمة كتاب أوغاد}.
باإلضافة إلــى ذلــك ،تأسف شلماني للتجاوب مع
الميول اإلسالمية لبعض المجموعات النسائية التي

تدافع عن حق ارتداء {البوركيني} والحجاب .فقد سبب
لها ذلك خيبة أمل كبيرة لدى وصولها إلى باريس في
سن الثامنة ،حيث قابلت في قطار األنفاق األحجبة
التي ظنت أنها تركتها فــي طـهــران .تؤكد شلماني:
ّ
ُ
اعتقدت أنني
{تشكل فرنسا بالنسبة إلي بلد المرأة.
سأقابل شبيهات سيمون دو بوفوار عند زاويــة كل
ً
شارع .يصبح الحجاب خيارا يوم ال يعود هنالك بلد
ً
واحد ُيعتبر فيه الحجاب إلزاميا}.
لما كانت الجئة سياسية ،حصلت على الجنسية
الـفــرنـسـيــة فــي فـبــرايــر  ،2009فــي الـشـهــر عينه الــذي
احتفلت به الثورة اإلسالمية بذكراها الثالثين .تعتبر
ً
ً
ً
شلماني نفسها طوعا {مهاجرا سعيدا} .تشعر بأنها
ً
فرنسية ،فـضــا عــن أنـهــا تطهو على مــا يـبــدو طبق
بالنكيت لحم العجل بمهارة.
ً
لم ُ
تعد يوما إلى طهران .وفي كتيب بيع مع دليلها
عن الثورة المخصص للماركيز الملحد ،نــدرك أنها
إنـســان غير مــرحــب بــه هـنــاك .لكنها تتابع باهتمام
أ خـبــار وطنها األم وتقلق حـيــال مستقبله .تتحسر
على العودة إلى الوراء التي تمنح النظام الوقت بعد
الـضـغــوط األمـيــركـيــة{ :ت ـص ـ ّـرف تــرامــب بـغـبــاء كبير.
كــان الماللي ب ــدؤوا يتراجعون مــع االتـفــاقــات .إال أن
ً
ً
اإليرانيين يظلون شعبا وطنيا في المقام األول}.
ً
وت ـخ ـتــم ب ـح ـســرة{ :عـلـيـنــا االن ـت ـظــار مـ ـج ــددا عشر
سنوات إضافية}.

تشاكيل زكريا الزيني في غاليري {سفر خان}

عزيزي إسماعيل ،صباح الخير .أكتب عنك؟ ال داعي.
ال داعي ،فقد فعل الكثير من زمالئك وطالبك ومحبيك خالل
األيــام السابقة ،وأنــا متأكد أنــك تعلم ذلــك .تعلم ألنــك عشت
معهم فعل الكتابة ،وتعلم ألنك قرأت لهم الكثير ،وتعلم ألنك
زرعت فيهم بذرتك ،بذرة الكتابة /بذرة الحياة ،ومؤكد أنها
أينعت وأثمرت ،وستبقى تثمر.
عزيزي إسماعيل ،أذكر تلك الحادثة؛ كان يوم خميس في
َ
وكنت في عملك بإدارة الوسائل
سبعينيات القرن الماضي،
التعليمية التابعة لوزارة التربية .يومها زارك صديق ،وأخبرك
ً
مساء،
بأن أصدقاء يعدون لجلسة حوار ثقافي في البصرة
وأنهم طلبوا إليه ورجوه أن يعرض عليك فكرة السفر لحضور
النقاش بينهم .وكعادتك في المحبة وقبول الدعوة المفتوحة
على المغامرة ،ركبت سيارتك "الموستنك" الحمراء ،وركب
الرجل إلى جانبك ،وقصدتما البصرة .هناك أمضيتما مساء
األمسية ،وفي صباح الجمعة أخبرك صديق آخر بأن هناك
ً
شبابا أدباء في بغداد ّ
أعدوا مائدة حوار حول أحد أعمالك،
وكلهم أمل أن تكون بينهم ،وكعادتك في المحبة وقبول الدعوة
المفتوحة على المغامرة ،ركبت سيارتك وركــب الرجل إلى
جانبك ،وقصدتما بغداد .هناك حضرت وشاركت في النقاش،
ً
ورحت باليوم التالي تذوب في كتب شارع أبي نواس ،ناسيا
ْ َّ
كــل مــا يمت بصلة إلــى وج ــودك األس ــري ،وأن هناك مــن جن
ً
سائال عن غيابك .وفي مساء اليوم الرابع ،اتصلت بك زوجتك
بلهفتها عن طريق صديق ،لتخبرها بأنك بخير ،وأنك على
وشك السفر إلى الشمال ،حيث مجموعة من األصدقاء يعدون
لمؤتمر أدبي.
آخر،
إلى
مكان
من
الرحلة
تلك
بك
مضت
إسماعيل،
عزيزي
ً
ً
ومن صحب إلى آخر ،وأنت كأطيب ما تكون؛ نفسا ومحبة،
بصوتك العالي وضحكتك الرنانة .وحين عدت إلى الكويت
ربما بعد قرابة الشهر ،وعاتبك َمن عاتب من األسرة واألقارب
واألصدقاء ،جاء ردك ببساطة" :كيف لي أن أرد أصدقاء؟".
ُ
ـق أصـيــل فــي نـفـســك ،مــا كـنــت لترد
نـعـ ًـم ،لسجيتك ،ولـخـلـ ٍ
إنسانا يقصدك في أي وقــت ،وبــأي مكان ،وألي أمــر .وربما
لهذا َّ
التمت حولك بساتين األصــدقــاء حيثما حللت .وألقــل
ً
ُ
َ
ل ــك؛ ك ـنــت عـجـيـبــا ،تجلس مــع الـجـمـيــع ،وت ـصــادق الجميع،
ُ
وتشعر كل شخص بأنه األقــرب إلى نفسك ،وبوعي أو دون
وعي يفتح اآلخر قلبه لك ،وسرعان ما تنعقد صداقة صافية
بينكما ،وتبقى.
نعم يا صديقيَ ،
أنت زارع محبة ،وزارع صداقة ،وزارع صفاء
وفكر وقصة ورواية ومسرح ونقد وأنس .وألقل لك وأنا على
يقين أنــك تعرف هــذا وتتجاهله كعادتك :إنــك عاشق للزرع
والزراعة ،زارع ال يكل وال يمل من نثر بذور محبته وصداقته
ومعرفته في أرض اآلخر ،دون أن تسأل عن طبيعة أرضه ،فأنت
ً
ً
ً
دائما َ
كنت متأكدا وواثقا من أن بذرك سيثمر.
عزيزي إسماعيل ،صباح الخير .أكتب عنك؟ ال داعي.
ال داعي ،فأنت ال تحتاج لمن يكتب عنك! أنت شيخ الكتابة
ً
ُ
والكتاب ،ومؤكد أنك تذكر حين كتبت عنك كتابا عام ،2009
وحـيــن انتهيت منه ونــاقـشــت معك الـعـنــوان (حـيــاة الكتابة
وكتابة الحياة) ابتسمت لي وقلت" :ال" .وحين نظرت إليك
قلت :ليكن "كتابة الحياة وحياة الكتابة" ،وأدركــت لحظتها
أنك ِّ
تقدم الكتابة على حياتك ،وأنك تزن نفسك بميزان كتابة
َ
الحياة .وألقل لك يا صديقي :لقد كتبت حياتك وحياة وطنك
العربي كأجمل وأ هــم مــا تكون الكتابة ،فمنذ شبابك حين
ً
"كانت السماء زرقــاء" ،مــرورا بـ"الطيور واألصــدقــاء" ،ولحين
صار "صندوق أسود آخر" وأنت تكتب نبض قلبك بين العراق
والكويت ومصر ولبنان وسيرالنكا والفلبين وغيرها.
بشر وحجر
نعم يا صديقي ،كتبت حياتك بما يحيط بك من
ًٍ
ً
ً
َ
وكنت في كل ما تكتب مبدعا ُم ِح ّبا مخلصا لوجع
وقضية،
ً
َّ
والمهمشين ،وصديقا لحلم يمأل قلوبهم يلوح على
الفقراء
البعد "كخطوة في الحلم" دون أن يأتي.
عزيزي إسماعيل ،هل أقول َ
لك صباح الخير؟ هل أكتب عنك؟
َ
وكتبت نفسك وكتبتنا ،لذا سنبقى
ال داعي ،فقد سبقتني
ً
نقرؤك ،وتبقى بيننا دائما.
إسماعيل ،لك رحمة الله الواسعة وغفرانه ...آمين.

«اليرموك الثقافي» ينظم محاضرة
عن حياة فيوليت ديكسون

بحدث فني مهم تشرق من جديد أعمال الفنان التشكيلي الرائد زكريا الزيني ،عبر افتتاح
معرضه المرتقب اليوم األربعاء  3أكتوبر ،في غاليري {سفر خان} في القاهرة ،بحضور نخبة من
أساتذة وفناني ُومحبي الفن التشكيلي ،ويستمر عرض األعمال الخاصة بالفنان الراحل حتى 24
أكتوبر الجاري.
القاهرة -أحمد َّ
الجمال

نشأة الزيني
في حي السيدة
زينب الشعبي
ً
تركت تأثيرا
ً
واضحا في
معينه البصري
والثقافي

زكريا الزيني

من أعمال الفنان الراحل

اليسون شان برايس أثناء إلقائها للمحاضرة
أسلوبه وأحساسه ،والتعبيرية التي
اسـتـعــان بها فــي كثير مــن لوحاته
م ــن خـ ــال وج ـ ــوه ورم ـ ـ ــوز ش ــدي ــدة
ً
التلخيص تـيـسـيــرا عـلــى المتلقي،

ل ـلــولــوج إل ــى ف ـكــرتــه ورس ــال ـت ــه من
الـعـمــل مــع ت ــرك مـســاحــات شاسعة
للتأويل والحذف واإلضافة حسب
متلق.
كل
ٍ

الـ ـفـ ـن ــان زك ــري ــا ال ــزيـ ـن ــي (1932
–  )1993أ ح ـ ـ ـ ــد ر م ـ ـ ـ ـ ــوز ا لـ ـح ــر ك ــة
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،ات ـس ـمــت
أعماله بخصوصية وبصمة سبق
ب ـهــا عـ ـص ــره ،إذ ت ـن ــاول ــت لــوحــاتــه
موضوعات وقضايا مصرية الهوى
ً
ً
والهوية ،وحققت مزيجا رائعا بين
التجريدية المدرسة المهيمنة على

في سطور

إحدى لوحات زكريا الزيني

الزيني ،حاصل على دبلوم كلية الفنون الجميلة في القاهرة (قسم
التصوير) عام  ،1960ودبلوم أكاديمية الفنون الجميلة في البندقية
(قسم التصوير) عام  ،1964ودبلوم أكاديمية الفنون الجميلة برافنا
(قسم التصوير الجداري) عام .1966
ً
ك ــان ع ـضــوا فــي جمعيات فنية ع ــدة فــي مـصــر وخــارج ـهــا ،وتقلد
مناصب كثيرة من بينها أستاذ ورئيس قسم التصوير في كلية الفنون
الجميلة بجامعة حلوان ،ووكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون التعليم
ً
والطالب .كذلك عمل رئيسا لقسم التصوير في كلية الفنون الجميلة
بمحافظة المنيا (بصعيد مـصــر) .وخ ــال مسيرته قــدم وش ــارك في
ً
ً
عشرات المعارض والفعاليات الفنية محليا ودوليا
تكللت سـيــرتــه بـجــوائــز وتـكــريـمــات ِع ــدة أبــرزهــا الـجــائــزة األولــى
(تصوير) في بينالي اإلسكندرية  ،1991وله أعمال مقتناة لجهات وأفراد
في مصر وغيرها من بالد العالم العربي وأوروبا والواليات المتحدة.

تركت نشأته في حي السيدة
ً
ً
زينب الشعبي تأثيرا واضحا في
معينه البصري والثقافي ،يظهر
ب ـج ــاء ف ـي ـمــا م ــرت ب ــه مـسـيــرتــه
الفنية من مراحل سماها {المولد
وال ـ ـ ـ ـ ــزار} ،وغ ـي ــره ــا م ــن مـظــاهــر
االحتفاالت الشعبية .ثم مرحلة
ً
{الزبالة} في الثمانينيات رفضا
لهذه الظاهرة التي تفاقمت آنذاك.
تلتها مرحلة {األقنعة} وغيرها
من مراحل تضمنت موضوعات
مجتمعية وإنسانية عدة ،اكتست
جميعها بمسحة فلسفية وتناول
راق وغير مألوف.
ٍ
وانعكس اهتمام الفنان وفهمه
الـعـمـيــق وهـمــه الـكـبـيــر بقضايا
الـنــاس على جــرأتــه فــي التعبير
ً
عـنـهــا بمنتهى ال ـص ــدق ،خــالـقــا
لـكــل حــالــة بيئتها الـتـصــويــريــة
شديدة التوازن من حيث البناء
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــي والـ ـ ـح ـ ــس ال ـف ـن ــي
والجمالي.

نظم مركز اليرموك الثقافي ،التابع لــدار اآلثــار
اإلسالمية ،أمــس األول ،محاضرة بعنوان "حجية
أم سعود ...السيدة فيوليت ديكسون ،"1991-1896
استعرضت قصة حياة زوجة المعتمد البريطاني
الـســابــق لــدى الـبــاد الكولونيل هــارولــد ديكسون
(.)1936-1929
وتـطـ َّـرقــت الـمـحــاضــرة ،الـتــي ألقتها الباحثة في
ت ــاري ــخ ال ـكــوي ــت د .ال ـي ـس ــون ش ــان ب ــراي ــس ،ضمن
فعاليات الموسم الثقافي الـ 24لدار اآلثار اإلسالمية،
لمحطات مهمة في حياة ديكسون ،التي عاشت في
الكويت ،واهتمت باألنشطة االجتماعية.
وقالت برايس في كلمة خــال المحاضرة ،التي
ش ـهــدت ح ـض ــورا كـثـيـفــا م ــن الـمـهـتـمـيــن بــالـتــاريــخ
والـ ـت ــراث ال ـكــوي ـتــي ،إن أم س ـعــود ُع ــرف ــت بشغفها
بــالـكــويــت وت ــراث ـه ــا ،وان ـع ـكــس ذل ــك عـلــى حـيــاتـهــا،
التي اتسمت بالتواصل مع أفــراد المجتمع ،حتى
تسعينيات القرن الماضي،
مغادرتها البالد مطلع
ُ
إث ــر إصــابـتـهــا بـجـلـطــة دمــاغ ـيــة نـقـلــت بـعــدهــا إلــى
بريطانيا لتلقي العالج وتوفيت هناك.
وأف ــادت بــأن "حجية أم سـعــود" ،والـتــي قابلتها
عام  ،1984ارتبطت بشكل وثيق بالمجتمع الكويتي

وتراثه منذ وصولها إلى البالد رفقة زوجها ،وقد
ظهر ذلك جليا في مجموعة من الصور والوثائق
التي عرضتها أثناء المحاضرة ،والتي زودتها بها
حفيدتها.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
ال ـم ـح ــاض ــرة ،ق ــال ــت ب ــراي ــس إن شـغـفـهــا بــالـكــويــت
وتراثها دفعها إلــى اإلبـحــار في تاريخ "هــذا البلد
المذهل" ،وخاصة فيما يتعلق بالتواصل المجتمعي
بين أفراده ،مشيرة إلى أنها استفادت كثيرا من خالل
بحثها في تاريخ الكويت ،خصوصا لجهة الترابط
االجتماعي ،واإلصرار على التطور والتقدم.
بدوره ،أشاد السفير البريطاني لدى البالد مايكل
دافنبورت ،بالمحاضرة التي تطرقت إلى جزء من
التاريخ المشترك للبلدين الصديقين في المجاالت
كافة ،الفتا إلى أن العام المقبل سيشهد االحتفال
بالذكرى الـ 120لمعاهدة الصداقة المشتركة.
ويزخر الموسم الثقافي لــدار اآلثــار اإلسالمية،
الـ ــذي ان ـط ـلــق ف ــي  26سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،ب ـجــدول
حافل بالمحاضرات واألمسيات وورش العمل التي
تستهدف مختلف شرائح الجمهور.
(كونا)

توابل ةديرجلا
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هيربي هانكوك ألول مرة في الكويت بمركز جابر الثقافي
ً
حاز  14جائزة غرامي واألوسكار خالل مشوار امتد  50عاما

ً
الثقافي نجوم الموسيقى والغناء في العالم ،حيث يحل
األحمد
جابر
الشيخ
مركز
يستضيف
مجددا
ً
أسطورة الجاز العالمي هيربي هانكوك ضيفا ًعلى مسرح الشيخ جابر العلي الصباح ،يومي الجمعة
والسبت المقبلين .ويعتبر هيربي هانكوك واحدا من أشهر نجوم الموسيقى األميركية ،خالل القرن
الجاز ،وقال عنه عازف الترومبيت األسطورة ،وأحد نجوم الجاز
العشرين ،وأحد أيقونات موسيقى ً
عازفا بعد هانكوك».
المؤثرين مايلز ديفيس« :لم أسمع ً
وخالل مسيرة فنية امتدت نحو  50عاما وأكثر ،أكد هانكوك أنه أيقونة حقيقية للموسيقى الحديثة،
وأثبت من خالل تجربته الفنية قدرته على ّ
الموسيقيةً الثابتة ،مع حفاظه
والقوالب
الحواجز
ي
تخط
ً
المميزة .وهو صاحب اقتراح تخصيص منظمة اليونسكو يوما عالميا للجاز منذ ،2011
على بصمته
ً
بعد اختياره سفيرا للنوايا الحسنة في هذا العام.

انضم إلى فريق
مايلز ديفيس
في عام ١٩٦٣

ً
ً
ً
يمتلك هانكوك رصيدا فنيا حافال
ً
ً
يشمل أكثر من  40ألبوما موسيقيا
وأربــع عشرة جائزة "غرامي" ،أشهر
الـ ـج ــوائ ــز ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم،
وج ــائ ــزة أوس ـك ــار أف ـضــل موسيقى
تـ ـص ــوي ــري ــة ع ـ ــن م ــوسـ ـيـ ـق ــاه لـفـيـلــم
"ح ــوال ــي مـنـتـصــف ال ـل ـيــل" (Round
 )Midnightع ــام  ،1986كـمــا شــارك
ً
بالتمثيل في الفيلم أيضا.

نبوغ مبكر
بــدأ هيربي هانكوك الـعــزف على
ال ـب ـي ــان ــو م ـن ــذ س ــن م ـب ـك ــرة ،وأظ ـه ــر
ً
ن ـبــوغــا مـكـنــه م ــن ع ــزف كونشيرتو
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــو لـ ـ ـم ـ ــوتـ ـ ـس ـ ــارت ب ـص ـح ـب ــة
أوركـ ـسـ ـت ــرا ش ـي ـكــاغــو الـسـيـمـفــونــي
ً
وعمره  11عاما فقط .وخالل الدراسة
الـ ـث ــان ــوي ــة ،اتـ ـج ــه لـ ـع ــزف مــوسـيـقــى
الـ ـج ــاز ،لـيـصـبــح خ ــال الـسـتـيـنـيــات
ً
ً
واحــدا من نجومها ،خصوصا بعد
انضمامه لفريق مايلز ديفيس في
عام  .1963وخالل السنوات الخمس،
الـ ـت ــي ق ـض ــاه ــا م ــع دي ـف ـي ــس ،سـ ّـجــل
هانكوك الـعــديـ َـد مــن األغـنـيــات التي
أصبحت من الكالسيكيات ،مثل "إي
أس بي" و"نفرتيتي" و"سورسيري".
كما ظهر هانكوك على مسرح ديفيس
فـ ــي أ غ ـن ـي ـت ــي "إن أ س ـي ــا ل ـن ــت وي"
َ
ً
و"بيتشز برو" ،معلنا والدة فئة الجاز
المتداخل مع ألوان موسيقية أخرى.
ازدهـ ـ ــرت م ـس ـيــرة هــان ـكــوك خــال
سـ ـن ــوات ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ح ـيــث سـ ّـجــل
أل ـب ــوم ــات كــاس ـي ـك ـيــة ،م ــن ضمنها
"مـ ـي ــدن ف ــوي ــاج" و"أم ـب ـي ــري ــان آي ـلــز"
و"سبيك ال يــك أ تشايلد" .كما اتجه
إ لــى تأليف الموسيقى التصويرية
لفيلم " "Blow Upلـلـمـخــرج مايكل
آنـجـلــو أنـتــونـيــونــي فــي  ،1966مما
أسـهــم فــي إثـ ــراء تـجــربـتــه فــي مجال
موسيقى األفالم والتلفزيون.

ك ـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات وحـ ـص ــد
األ س ـطــوا نــة البالتينية في
المبيعات ليصبح أول ألبوم
جاز يصل إلى هذه المكانة.
بـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــف
الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ت ــرس ـخ ــت
مكانة هانكوك كأحد نجوم
مــوس ـي ـقــى الـ ـج ــاز وال ـه ـيــب
ه ــوب وال ـف ــان ــك ،وأصـبـحــت
ح ـفــاتــه ف ــي ج ـم ـيــع أن ـحــاء
ال ـع ــال ــم كــام ـلــة الـ ـع ــدد ،كما
وص ـلــت ألـبــومــاتــه ل ـصــدارة
س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــورد
األمـيــركـيــة ،حيث تصدرها
في السبعينيات فقط بأحد
ً
عـ ـش ــر ألـ ـ ـب ـ ــوم ـ ــا .اسـ ـتـ ـم ــرت
ن ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــات هـ ـ ــان ـ ـ ـكـ ـ ــوك ف ــي
السنوات التالية ،وشهدت
الثمانينيات والتسعينيات
المزيد من األعمال الناجحة
وا ل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــوا ئـ ـ ـ ـ ــز ،إذ ف ـ ـ ـ ــازت
أ غـ ـنـ ـي ــة " "Future Shock
باألسطوانة البالتينية مرة
أخرى ،كما تصدرت أغنية "
 " Rockitسباقات األغنيات
ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،

بدأ العزف على
البيانو حينما
كان عمره 11
ً
عاما

أخبار النجوم

نيكوال معوض يعلن خطوبته

نيكوال معوض وحبيبته الرا رين

هيربي هانكوك
وحازت جائزة "غرامي" كأفضل
أغنية من فئة موسيقى الـ "آر آند
َّ
المصور
بي" .وحصل الفيديو
لألغنية على خمس جوائز من
" ."MTVكما نــال نظام الصوت
ع ـلــى ج ــائ ــزة "غ ــرام ــي" ف ــي فئة
موسيقى الـ "آر آند بي".

مسيرة مزدهرة
شهدت سنوات األلفية تعاون
ه ــانـ ـك ــوك مـ ــع نـ ـج ــوم األغ ـن ـي ــة
والـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى فـ ـ ــي ألـ ـب ــوم ــات
" "Possibilitiesو" River: The
 "Joni Lettersو"The Imagine
 ،"Projectال ــذي شـهــد حضور
فنانين مشهورين مثل ستينغ
وآنـ ـ ــي ل ـي ـنــوكــس وجـ ـ ــون مــايــر
وك ــري ـس ـت ـي ـن ــا أغـ ـيـ ـلـ ـي ــرا وبـ ــول

ســاي ـمــون وك ــارل ــوس ســانـتــانــا
فــي األل ـب ــوم األول ،بينما عمد
ف ــي ال ـثــانــي إل ــى تـجـنـيــد نخبة
من المطربين مثل نــورا جونز
وت ـي ـنــا ت ـيــرنــر وك ــوري ــن بــايـلــي
راي ولوسيانا سوزا وليونارد
ً
كوهين ،حيث أ ص ــدره تكريما
ل ـص ــدي ـق ـت ــه وزمـ ـيـ ـلـ ـت ــه ج ــون ــي
ً
م ـي ـت ـشــل ،ال ـت ــي ش ــارك ــت أي ـضــا
بــالـغـنــاء وك ـتــابــة األغ ــان ــي ،في
حين ضــم ألبومه الثالث عــددا
من األسماء الالمعة مثل جيف
ب ـ ـيـ ــك وسـ ـ ـي ـ ــل وب ـ ـي ـ ـنـ ــك وديـ ـ ــف
ماثيوز وليونل لويكي ،وحاز
األلـبــوم على جائزتي "غرامي"
كــأفـضــل ت ـع ــاون وأف ـض ــل عــزف
مرتجل للجاز.
لـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــر إن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــازات
هـيــربــي هــانـكــوك عـلــى المجال

ً
الـفـنــي ،بــل حقق أيـضــا مسيرة
مــزدهــرة خ ــارج نـطــاق المسرح
والـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى .فـ ـق ــد ُع ـ ـيـ ــن فــي
منصب الرئيس اإلبداعي للجاز
فــي "أوركـسـتــرا لــوس أنجليس
ال ـف ـي ـل ـه ــارم ــون ــي" ،ك ـم ــا يـشـغــل
منصب رئـيــس مــؤسـســة "The
lonious Monk Institute of
 ،"Jazzو هــي المنظمة الدولية
األبـ ـ ـ ـ ــرز لـ ـتـ ـط ــوي ــر أداء الـ ـج ــاز
وال ـت ـع ـل ـي ــم فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
الـ ـع ــال ــم .وق ـ ــد أس ـ ــس ه ــان ـك ــوك
الـلـجـنــة الــدول ـيــة للفنانين من
أجــل ال ـســام ،ون ــال على وســام
"قائد الفنون واآلداب" من رئيس
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون.
و ف ـ ـ ــي ي ــو لـ ـي ــو  ،2011ت ـ ّـو ج ــت
ً
"ال ـيــون ـس ـكــو" هــان ـكــوك سـفـيــرا
ً
فخريا للنوايا الحسنة.

عبر حسابه الخاص على {انستغرام} نشر الممثل اللبناني
نيكوال معوض صورة ليده ويد حبيبته الرا رين التي زينت
ّ ْ
قالت ِ{ي ْس
وعلق عليها:
متلهاِ ..
{اتقد ِ
اصبعها بخاتم الخطوبةُ ،
ً
َ ً
طبعا} ..قولولنا َم ْبروك الخطوبة َر ْس ِم ّيا}.
ّ
بهذه الطريقة أعلن معوض خطوبته على الفنانة الرا رين
إثر قصة حب بينهما.
ً
الرا رين ممثلة ومغنية انطلقت فنيا في الثالثة من عمرها
ضمن البرنامج التلفزيوني  mon amie lilianeمع والدتها
ليليان كرم ،فلفتت الفنان زياد الرحباني بصوتها المميز الذي
ً
فتح لها بابا من خالل انضمامها إليه ،إذ تشاركه الغناء في
حفالته الموسيقية.

هيفاء وهبي ومدير أعمالها في باريس

هيفاء وهبي وإيلي صعب ومحمد الوزيري

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة عبر حسابها الخاص على
{انستغرام} صورة لها أثناء حضورها عرض المصمم اللبناني
العالمي إيلي صعب ضمن أسبوع الموضة في باريس ،ظهرت
فيها وهي تلف ذراعها حول كتف مدير أعمالها المصري محمد
الوزيري وإلى جانبهما المصمم ايلي صعب ،وعلقت عليها:
ً
{شكرا ايلي صعب الستضافتك لنا}.
ً
يذكر أن أخـبــارا انتشرت عن زواج هيفاء السري من مدير
أعمالها محمد الوزيري.

حاصد الجوائز
ب ـ ـعـ ــد أن تـ ـ ـ ــرك ه ـ ــانـ ـ ـك ـ ــوك ف ــري ــق
مــاي ـلــز دي ـف ـي ــس ،ك ـ ـ ّـون فــري ـقــه "The
 ."Headhuntersو فـ ــي عـ ــام ،1973
سجلت الـفــرقــة ألبومها األول الــذي
حـمــل اس ــم ال ـفــريــق نـفـســه ،وتضمن
أغـنـيــة "كــامـيـلـيــون" (ال ـح ــرب ــاء) ،ذات
األل ــوان الموسيقية المتعددة حيث
حـ ـقـ ـق ــت شـ ـ ـه ـ ــرة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــع ب ــاق ــي
أغنيات األلبوم ،الذي فاقت مبيعاته

١٥

مزاج

نجوى كرم معجبة بوائل كفوري
من إحدى حفالت هيربي هانكوك

نجوى كرم ووائل كفوري
عبر حسابها الخاص على موقع {تويتر} ،وجهت الفنانة
نجوى كرم رسالة إلى النجم وائل كفوري أثنت فيها على حلوله
ً
ضيفا ضمن برنامج وفاء الكيالني {تخاريف}.
جاء في التغريدة{ :شو بحبك ويخرب بيتك شو مهضوم إنت
ورقصاتك مع وفاء الكيالني ،ذكرتني بشي كتير مهم كنت عم
تخبرني ّ
هوي هون} .وأرفقت كرم التغريدة بصورة تجمعها
بكفوري في إحدى المناسبات.

ماغي بو غصن
وثنائية مع يورغو شلهوب

ماغي بو غصن ويورغو شلهوب ورامي حنا وكلود
صليبا وجمال سنان
ً
أعلنت ماغي بو غصن رسميا التحضير لفيلم سينمائي
جديد ،من خالل نشر صورة لها على {انستغرام} مع الممثل
يــورغــو شـلـهــوب ،الـمـخــرج رام ــي ح ـنــا ،الـكــاتـبــة ك ـلــود صليا،
والمنتج جمال سنان في مكاتب «شركة إيغل فيلمز» ،وعلقت
عليها« :انطرونا بفيلم سينما جديد بشهر ديسمبر .فيلم مع
النجم الصديق يورغو شلهوب ،مع المخرج رامي حنا والكاتبة
ً ً
كلود صليبا .التصوير قريبا جدا».
ّ
بدوره ،أعاد يورغو شلهوب نشر الصورة وعلق عليها{ :فيلم
جديد ،أشخاص رائعون ،تعاون للمرة األولى}.

١٦

تسالي
كلمة السر:
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الحمل

 21مارس  19 -أبريل

7

ً
مـهـنـيــا :تـغـيـيــرات تـلــوح فــي األف ــق وتحمل
معها تناقضات.
ً
عاطفيا  :يعجب الشريك بثقتك فــي نفسك
وبقدراتك المعنوية.
ً
ً
اجتماعيا :يؤثر أحد األقرباء إيجابا على
قراراتك العائلية.
رقم الحظ.4 :
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8
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ر ش خ ص ي
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ح ف ظ
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 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ب ـ ّـد م ــن أن تـسـلــك طــري ـقــا أخ ــرى
لتحقق النجاح.
ً
عاطفيا :قــرارك في يــدك فإما االستمرار مع
الفراق.
الحبيب ًأو ّ
اجتماعيا :تتلقى مساعدة مالية تنشلك من
وضعك الدقيق.
رقم الحظ.14 :

األسد

شقيق
كان
عالج
جدال

كلمات متقاطعة
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -6بساتين – المواضع التي
فيها المشرب.
 -7م ـظــاهــر ال ــرق ــي العلمي
والفني.
 -8للنفي – مورقات (م).

 -9نـ ـ ــدا عـ ـ ــب – مـ ـ ــن يـ ـ ــروي
الحديث وخالفه.
 ( -10راش ــد  )...ش ــارك في
مسلسل «الخادمة» (م).

برادلي كوبر

تليفوني.
 -4تـجــدهــا ف ــي (األجـ ـي ــر) –
يطوف.
 -5للتمني – اكتمل – نصف
(عابد).

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ــراجـ ـع ــت الـ ـحـ ـظ ــوظ بـسـبــب
الفوضى في العمل.
ً
عاطفيا :الغيرة في مكانها هي صورة
ّ
للحب الحقيقي.
ً
اجتماعيا :تحصل ترتيبات في المنزل
تساعدك على الراحة.
رقم الحظ.18 :

القوس

ى
ن
ا
ر
م
ش
ل
ا

 ..... ( -1الجميعان ) باحث
وكاتب كويتي.
 -2يود – شدة الحرب.
 -3المرقد (مبعثرة) – لفظ

2

8
9
7
4
5
3
6
1
2

ً
عموديا:

1

7
2
3
6
8
9
5
4
1

 ..... ( -1ا ل ـع ـق ــل ) – نـجــم
كوميدي كويتي.
 ( -2ال  ).....مسلسل بطولة
جاسم النبهان (م).
 -3سعف بــا خــوص (م) –
متشابهان – للتفسير.
 -4أضــرار (مبعثرة) – ثلثا
( وزن).
 -5عاصمة توجو – تجدها
في (أحتار).
 -6إمارة عربية (م) – أكملت
(م).
 -7أ ق ـ ـبـ ــل – ي ـن ـع ــم – ف ــري
«اللحم».
 -8ت ــد لـ ـي ــك – ا لـ ـجـ ـم ــع مــن
«جرس».
 -9لهفة – بداية .
 -10أحد محاصيل الزيوت
النباتية.

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

4
8
9
5
3
1
2
7
6

ً
أفقيا:

الحلول
6
1
5
2
7
4
9
3
8

لحظة
شعور
كتاب
شخصية

جنون
حفظ
بداية
مصدر

طريق
شمس
حالة
صفحة

حلقة
تميز

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

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـعـتـمــد س ـلــوكــا ج ــدي ــدا ف ــي مـجــال
التوظيفات المالية.
ّ
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـق ـت ـح ـمــان ال ـس ــاح ــة مـتـســلـحـيــن
بحبكما وتحدي المصاعب.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ي ـ ـتـ ــراجـ ــع كـ ــوك ـ ـبـ ــك فـ ـت ــواج ــه
اضطرابات وبلبلة.
رقم الحظ.16 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
مهنياّ :
ترو في أعمالك ومساعيك واستفد من

الدروس السابقة.
ً
عاطفيا :أجواء الشريك حزينة ويحتاج إلى
تفهمك وحنانك.
ً
اجتماعيا :وقت مالئم لعقد صداقات جديدة
ومثمرة.
رقم الحظ.10 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـحـ ّـرر م ــن ال ـق ـيــود وت ـق ـطــف ثـمــار
جهودك المستمرة.
ً
عاطفيا :ال تفكر باالنفصال عن الحبيب قبل
مراجعة نفسه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـمـســك بــزمــام األمـ ــور العائلية
وتعالج الفوضى.
رقم الحظ.2 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـت ـطــلــب ال ــوض ــع ح ـن ـكــة ول ـيــونــة
ً
وانفتاحا على المتغيرات.
ً
ً
عاطفيا  :عالقتك بالحبيب أكثر ا سـتـقــرارا
نتيجة الحوار بينكما.
ً
اجتماعيا :انتقال برجك من موقعه ّ
يؤدي
إلى تغييرات جذرية.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مـهـنـيــا :تحمل األفـ ــاك إلـيــك أخ ـب ــارا طيبة
ً
ورواجا لسلعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ــواج ـه ــان ال ـ ـظـ ــروف ،مـهـمــا كــان
حجمها ،من دون خوف.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أف ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة يــدع ـمــونــك في
المحنة التي ّ
تمر بها.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ّ
ّ
تتحر ر من بعض القيود وتتكيف
مهنيا :
مع المستجدات.
ً
ً
عاطفيا :شيء ما ّ
تغير إيجابا في سلوكك
ما أدهش الشريك.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :راج ـ ــع م ــا حـ ــدث م ـعــك ســاب ـقــا
واحسم بعض القضايا.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
ً
مهنيا  :ا لـتـهـ ّـو ر يجعلك مرتبكا فــي بعض
األحيان فاحذر.
ً
عاطفياّ :
ثمة من يريد زرع الخالف بينكما
فتجنب اإلشاعات.
ً
ّ
تضطر لبعض التنازالت لحل
اجتماعيا:
مسألة عائلية قديمة.
رقم الحظ.7 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
تصوب االتجاهات وتضبط األوضاع
مهنيا:

المالية.
ً
عاطفيا :تميل عالقتكما إلى اإليجابية واألمل
بالمستقبل.
ً
اجتماعيا :تسويات عائلية تنهي خالفات
قائمة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
مهنيا :يبشرك برجك باستثمارات ناجحة
ومشاريع ضخمة.
ً
ً ّ
عاطفيا :فكرا معا باالتجاه نفسه لتبلغا
ما تريدانه بسرعة.
ً
ّ
تستعد لرحلة عائلية أو لسفرة
اجتماعيا:
استجمام مع األصدقاء.
رقم الحظ.12 :
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مسك وعنبر

محطة الغناء العربي القديم تبث الحفالت في دورتها الجديدة

المبارك يدعم الشباب في تقديم برامج البث المباشر للفنانين
فادي عبدالله

حرص وكيل اإلذاعة الشيخ
فهد المبارك على مشاركة
أهل االختصاص واألكاديميين
في مجال الموسيقى بحفالت
محطة الغناء العربي القديم.

البلوشي والخضر
وحمدان يقودون
الفرق الموسيقية
المشاركة

ت ـقــدم مـحـطــة ال ـغ ـنــاء الـعــربــي
ال ـق ــدي ــم ب ــإذاع ــة ال ـك ــوي ــت (87.9
 )fmبـعــض ال ـبــرامــج ذات الـبــث
ال ـم ـب ــاش ــر ،ب ـص ـي ـغــة ال ـح ـف ــات،
ضمن دورتها البرامجية لشهر
أكتوبر الجاري ،التي تمتد حتى
ديسمبر المقبل.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أك ــد مدير
إدارة إذاع ـ ــة ال ـبــرنــامــج الـثــانــي
وال ـم ـح ـطــات ال ـم ـح ـل ـيــة ،يــوســف
الـ ـس ــري ــع ،أن ـ ــه ث ـم ــة تــوج ـي ـهــات
وتعليمات مباشرة من الوكيل
المساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ
فهد المبارك ،تشدد الحرص على
االهتمام بجيل الشباب ودعمهم
م ــن خـ ــال ت ـق ــدي ــم ب ــرام ــج ال ـبــث
المباشر للفنانين.
كـمــا ح ــرص الـمـبــارك عـلــى أن
تكون هذه البرامج المختصة في
حقل الغناء والموسيقى تحت
ق ـ ـيـ ــادة أص ـ ـحـ ــاب االخ ـت ـص ــاص
واألكاديميين في الفن واألساتذة
ف ــي م ـج ــال األغ ـن ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
مـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم الـ ـمـ ـلـ ـح ــن الـ ـق ــدي ــر
أنــور عبدالله ود .خالد القالف
ود .أ حـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــدان ود .أ يـ ــوب
خـضــر ود .ب ـســام ال ـبــوشــي ود.
فهد الفرس.
وت ـم ـتــاز دورة ش ـهــر أكـتــوبــر
(أكـ ـت ــوب ــر ،ن ــوف ـم ـب ــر ،دي ـس ـم ـبــر)
لمحطة الـغـنــاء الـعــربــي القديم

أنور عبدالله

بسام البلوشي

( ،)fm 87.9ببرامج البث المباشر
بصيغة الحفالت الحية ،وهــي:
برنامج "أنغام عربية" ،يتحدث
عن األغنية الكويتية والخليجية
وال ـع ــرب ـي ــة ،إع ـ ـ ــداد ع ـبــدال ـعــزيــز
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـجـ ــادر وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج س ــام ــي
حسين ،وبرنامج البث الماشر
"أســاط ـيــن ال ـفــن" يـسـلــط الـضــوء
على رواد الفن الكويتي ،ويتطرق
ل ـل ـت ــراث ال ـمــوس ـي ـقــي ال ـكــوي ـتــي
بـطــريـقــة م ـغــايــرة ،م ــن إع ـ ــداد د.
خالد القالف وعبدالعزيز صباح،
وت ـق ــدي ــم أم ـ ــل ع ـب ــدال ـل ــه وخ ــال ــد
الـقــاف ،وإخ ــراج ع ــادل المويل،
يـبــث الـحـفــل كــل ي ــوم اثـنـيــن من
ال ـســاعــة الـثــامـنــة إل ــى الـعــاشــرة

مساء بقيادة المايسترو د .بسام
البلوشي.
وك ــان ــت ال ـح ـل ـقــة األول ـ ـ ــى عــن
المطرب الــراحــل عــوض دوخــي،
أم ــا ال ـح ـل ـقــات األخ ـ ــرى المقبلة
فـسـتـلـقــي ال ـض ــوء ع ـلــى فنانين
كبار آخرين ،مثل فيصل عبدالله،
ومحمود الكويتي ،وعبداللطيف
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وش ـ ـ ـ ــادي ال ـخ ـل ـي ــج،
وعـبــدالـحـمـيــد الـسـيــد ،وحسين
جاسم ،وغيرهم.
وحفل األربعاء ،بعنوان ّ
"هود
ال ـل ـيــل" ،ال ــذي حـقــق جماهيرية
كبيرة بحفالته الشعبية ،بقيادة
المايسترو أيــوب خضر ،إعــداد
مـ ـن ــال الـ ـعـ ـم ــران ورش ـ ـ ــا ال ـف ـه ــد،

ال ـقــديــر أنـ ــور عـبــدالـلــه ود .فهد
الفرس ،يتكلم عن تاريخ الفن في
الكويت ومنطقة الخليج والوطن
العربي.
وثـمــة برنامج آخــر يبث عبر
أثير محطة "كويت  "fmترددها
( ،)103.7بعنوان "ليالي السعود"،
عبارة عن حفل حي يذاع كل يوم
ثالثاء ،من الساعة الثامنة حتى

العاشرة مساء ،من إعداد وتقديم
وق ـ ـيـ ــادة ال ـم ــاي ـس ـت ــرو د .أح ـمــد
ح ـم ــدان ،وي ـشــاركــه فــي التقديم
خــالــد ســويــدان ،وإخ ــراج مبارك
ع ـطــاال ـلــه ،وكـ ــان ضـيــف الحلقة
األولـ ــى الـفـنــان ع ــادل الــرويـشــد،
وستتم استضافة مجموعة من
النجوم في الحلقات المقبلة.

«المسرحيون بالعيد» يحتفي بنجوم الساحة الفنية
●

محمد جمعة

احتفى مهرجان "المسرحيون بالعيد"،
في دورته السادسة ،بنجوم الساحة الفنية
المحلية والخليجية ،السيما الذين تميزوا
خ ــال عــروض ـهــم الـمـســرحـيــة ف ــي عـيــدي
الفطر واألضحى ،وذلك باحتفالية كبيرة
حضرها راع ــي المهرجان الشيخ دعيج
الخليفة الصباح ومدير المهرجان الزميل
نايف الشمري ،ولفيف من النجوم تقدمتهم
الفنانة القديرة هيفاء عــادل التي كرمت
عن دورها في مسرحية "موجب" ،وأيضا
الـفـنــان الـقــديــر عـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ،الــذي
يلتقي الفنانين انتصار الشراح ومحمد
العجيمي وداود حـسـيــن ،فــي مسرحية
"بالغلط".
ق ــدم ف ـقــرات الـحـفــل ،اإلع ــام ــي صالح
ال ــراش ــد ،الـ ــذي اس ـت ـهــل مـسـتـعــرضــا أهــم
مـحـطــات الـمـهــرجــان بــوصــولــه إل ــى عامه
الـ ـس ــادس ،ق ـبــل أن ي ــدع ــو ال ـح ـضــور إلــى
ً
الوقوف دقيقة ح ــدادا على روح العمالق
عبدالحسين عـبــدالــرضــا أح ــد أه ــم رمــوز
الساحة الفنية بالكويت والخليج.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد راعـ ـ ــي األم ـس ـي ــة الـشـيــخ
دع ـيــج الـخـلـيـفــة ،فــي كـلـمـتــه ،أهـمـيــة مثل
ه ــذه ال ـم ـب ــادرات لـتـكــريــم ن ـجــوم المسرح
الــذيــن يستقطعون مــن وقتهم ويبذلون

هيفاء عادل تتوسط هند ومرام البلوشي
ق ـصــارى جـهــدهــم لــرســم االبـتـســامــة على
محيا الجمهور ،الفتا إلــى أن المهرجان
يخلق حالة من المنافسة اإليجابية بين
ص ـن ــاع األعـ ـم ــال ال ـم ـســرح ـيــة ويـحـفــزهــم
لتقديم األفضل.
من جانبه ،أكد مدير المهرجان الزميل
ن ــاي ــف ال ـش ـم ــري ضـ ـ ــرورة دع ـ ــم وت ـكــريــم
وتشجيع الفنانين والمنتجين الذين قدموا
أعماال مسرحية مميزة خالل العيدين.
وكــان الحضور على موعد مــع تكريم

عبد الرحمن العقل ودعيج الخليفة وشجون الهاجري

نجوم األمسية ،وكانت البداية من مسرحية
" موجب" التي وثقت عودة الفنانة القديرة
هيفاء عادل للمسرح ،بعد غياب  20عاما،
حـيــث أعـ ــرب هـيـفــاء ع ــن سـعــادتـهــا بتلك
المبادرة ،متوجهة بالشكر إلى فريق عمل
مـســرحـيـتـهــا ،وش ـ ــددت عـلــى أن وقــوفـهــا
في هــذا المكان تكريم لكل من ساهم في
استمرار هذا العمل ،خالل الفترة الماضية
على المسرح.
أمــا الـفـنــان الـقــديــر عبدالرحمن العقل

فـقــال" :أشـكــر القائمين على هــذا الحدث
لتكريمي اليوم ،وال شك في أن المهرجان
يحفزنا على تقديم األفضل من عام آلخر،
راض عن نفسي وعما قدمته" ،ليعلن
وأنا
ٍ
بعد ذلــك عريف الحفل عن جائزة أفضل
ع ــرض مـســرحــي مـتـكــامــل ،وال ـت ــي ذهبت
لـ"تومورو" من بطولة الفنانة شجون ،التي
اعتلت المسرح مكرمة عن دورها لتؤكد أن
"تومورو" شكلت نقلة كبيرة لها ،ومتوجهة
بالشكر إلى فريق العمل.

ول ـف ـتــت ال ـه ــاج ــري إل ــى ان ـهــم حــرصــوا
على ان ُت ّ
زين صورة الراحل عبدالحسين
ع ـب ــدال ــرض ــا الـ ـمـ ـس ــرح ،خ ـ ــال الـ ـع ــروض
المختلفة.
ثم توالت التكريمات ،بدءا من مسرحية
"لـلـحــريــم ف ـقــط" ،حـيــث كــرمــت عنها مــرام
وهند البلوشي وملك وسلطان شاهر ،ثم
مسرحية " تومورو" التي حصدت جائزة
أفضل عرض متكامل وكرم عنها شجون
وعبدالله عبدالرضا وداف ورهف العنزي

 5فرق موسيقية إفريقية أطربت جمهور عبدالحسين
ضمن فعاليات األسبوع الثقافي اإلفريقي الذي ينظمه المجلس الوطني
●

فضة المعيلي

ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات األس ـ ـبـ ــوع
الثقافي اإلفريقي الــذي يستمر
ح ـت ــى  4أكـ ـت ــوب ــر ،وب ــال ـت ـع ــاون
مــع الـمـجـلــس الــوطـنــي للثقافة
وا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون واآلداب ،أ حـ ـي ــت
مـجـمــوعــة مــن ال ـفــرق اإلفــريـقـيــة
أمـ ـسـ ـي ــة غ ـن ــائ ـي ــة م ـ ـسـ ــاء أم ــس
االول على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا بالسالمية.
وحـ ـ ـض ـ ــر األمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة األم ـ ـيـ ــن
ا لـعــام المساعد لقطاع الثقافة
د .عيسى األنـ ـص ــاري ،ومــراقــب
ال ـعــاقــات الـثـقــافـيــة الـخــارجـيــة
م ـح ـم ــد ب ـ ــن رضـ ـ ـ ــا ،وج ـ ـمـ ــع مــن
الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــراء وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن،
وجمهور من مختلف الجاليات
العربية واالجنبية في الكويت
مأل المكان.
وحرصت الفرق خالل الحفل
على تقديم موسيقى تعبر عن
هويتها وتاريخها وجذورها.
واس ـت ـه ـلــت "م ـج ـمــوعــة طــرب
زنجبار" من جمهورية تنزانيا
فقرتها ،وأضفت أجواء جميلة،
فـ ـعـ ـل ــت ص ـ ـي ـ ـحـ ــات الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
المتعطش للفن اإلفريقي.
يشار إلــى أن "طــرب زنجبار"
هـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـمـعـلـمـيــن
وال ـط ـل ـب ــة م ــن أك ــادي ـم ـي ــة "دول
داو" للموسيقى .تأثرت بطاقة
غرب المحيط الهندي العظيمة
ف ــي الـتـعـبـيــر ال ـث ـقــافــي ،وقــدمــت
بــرنــام ـجــا م ـت ـنــوعــا ي ـع ـجــب أي
جمهور مـتــذوق للفن الصوتي
ال ـع ــرب ــي واإلفـ ــري ـ ـقـ ــي .وت ـتــألــف
موسيقى تنزانيا من خليط من
األنماط والتأثيرات المستعارة
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء ال ـم ـح ـي ــط
الـهـنــدي ،ويتمثل ه ــذا الخليط
اإلبــداعــي فــي موسيقى الطرب،
وه ــو ال ـصــوت الــوطـنــي لـلـجــزر.
والمعروف أن موسيقى الطرب

جانب من الحفل الموسيقي
ازدهـ ـ ــرت م ـنــذ ال ـع ـقــد األول من
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،م ـمــا جعلها
م ــوس ـي ـق ــى الـ ـت ــأم ــل ال ـج ـم ــاع ــي
األولـ ــى فــي الـمـنـطـقــة ،مستمدة
إل ـه ــام ـه ــا مـ ــن الـ ــوطـ ــن ال ـع ــرب ــي
والـهـنــد وإنــدونـيـسـيــا وال ـغــرب،
خالطة تلك اإللهامات مع الشعر
الـســواحـلــي واألن ـغ ــام واألل ـحــان
المحلية.
ومن مملكة ليسوتو ،شاركت
فرقة "ليسوتو" بأغان استثنائية
تميزت بتنوع موسيقي كبير.
ُ
وأس ـســت الـفــرقــة فــي ع ــام 2009
عند اجتماع أربعة رجــال ذوي

خ ـل ـف ـي ــة قـ ــويـ ــة فـ ـ ــي م ــوس ـي ـق ــي
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورال .وه ـ ـ ــدف الـ ـف ــرق ــة هــو
تطوير المواهب الموسيقية في
ل ـي ـســوتــو وت ـش ـج ـيــع مــوسـيـقــى
البوب الكالسيكية على مستوى
البالد .وتعزف الفرقة موسيقاها
ب ـ ـ ـطـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ـ ـ ــب جـ ـمـ ـي ــع
الـمـنــاسـبــات ،وتـخـتــار أغانيها
الـ ـم ــائـ ـم ــة لـ ـك ــل م ـن ــاس ـب ــة بـكــل
عناية .وفي مراحلها المبكرة ،لم
تكن الفرقة معروفة في مجتمع
لـيـســوتــو ،ونـتـيـجــة لــذلــك كانت
تـتـطــوع لـلـعــزف ف ــي مـنــاسـبــات
عدة إلى أن لوحظ وجودها.

وأمـ ــا م ــن ج ـم ـهــوريــة جـنــوب
إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ف ـ ـقـ ــدمـ ــت اآلكـ ــاب ـ ـيـ ــا
أمـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األغ ــان ــي اعـتـمــدت عـلــى بساطة
ال ـ ـل ـ ـحـ ــن مـ ـ ــع ك ـ ـثـ ــافـ ــة م ـض ـم ــون
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات .وق ـ ــد أس ـس ـه ــا زامـ ــو
م ـب ــوت ــو ،أح ـ ــد م ـط ــرب ــي ج ـنــوب
إفريقيا الجماهيريين ويظهر
فــي الكثير مــن التسجيالت في
ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا وال ـع ــال ــم .وقــد
ن ـشــأ ف ــي عــائ ـلــة مــوسـيـقـيــة في
بلدة مواماشو .وتتألف الفرقة
من  5شبان.
وشاركت مملكة إيسواتيني

في الحفل فقدم فنانها بولوها
أغ ــان ــي شـ ــدت ال ـج ـم ـهــور ألنـهــا
تضمنت اإلي ـقــاعــات اإلفــريـقـيــة
ال ـج ـم ـي ـل ــة .ويـ ـع ــد ب ــول ــوه ــا مــن
أه ــم الـشـخـصـيــات فــي المشهد
الموسيقي اإلفريقي المعاصر.

رابطة األدباء الكويتيين
تدشن موسمها الثقافي

تدشن رابطة األدباء الكويتيني
موسمها الثقافي الجديد،
من خالل ندوة جماهيرية
بعنوان "الرقابة بني آمال املبدع
واشتراطات الواقع" ،بمشاركة د.
عودة الرويعي عضو مجلس األمة،
والوكيل املساعد لقطاع املطبوعات
بوزارة اإلعالم محمد العواش،
واملحامي د .نواف الياسني،
والروائي عبدالله البصيص.
بينما يدير الجلسة فهد القعود،
في السابعة من مساء اليوم،
بمسرح د .سعاد الصباح ،بمقر
رابطة األدباء الكويتيني .ويتضمن
املوسم الثقافي الجديد مجموعة
مميزة من الفعاليات التي ستعلن
عنها الرابطة خالل األيام القليلة
املقبلة.

أيوب خضر وفهد المبارك
وتقديم منال العمران والمطرب
ط ـ ـ ـ ـ ـ ــارق سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان ،وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
عبدالوهاب صالحات ،يذاع من
ال ـســاعــة الـثــامـنــة إل ــى الـعــاشــرة
ً
مساء.
أمـ ـ ــا يـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،فـيـبــث
برنامج "آللــئ الفن" من الساعة
ال ـتــاسـعــة إل ــى ال ـعــاشــرة مـســاء،
وهو من إعــداد وتقديم الملحن

سلة أخبار

وليلى الرندي وبدر العطوان وعبدالرحمن
حسين ومحمد السعد ومصممة األزيــاء
زينب دشتي.
أما من مسرحية " القطاوة" فكرم عنها
كل من فهد الصالح وناصر عباس والكاتب
عـثـمــان الـشـطــي ،فــي حـيــن حـصــد الفنان
عبدالله المسلم جــائــزة أفضل منتج عن
"المستذئبون".
مسرحية
َ
وعــن مسرحية "ذا كينغ" كرمت شيال
س ـ ـبـ ــت ،وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـفـ ـه ــد وس ـ ـ ــارة
العنزي ،أمــا مسرحية "دري ــم" فكرم عنها
خالد الصراف والمخرج شمالن النصار.
وعلى مستوى مسرح الكبار كــرم القدير
عبدالرحمن العقل عن مسرحية "بالغلط"،
ال ــى جــانــب الـكــاتـبــة مــريــم ال ـق ــاف ،وعــن
مسرحية "موجب" كرمت الفنانة القديرة
هيفاء عادل.
أما عن مسرحية "ناني" فكرم الشباب
ع ـبــدال ـلــه هـيـثــم وال ـم ـخ ــرج مـحـمــد جـمــال
الشطي وجنى الفيلكاوي ورهــف محمد،
وعن مسرحية "مموانا" كرم كل من غرور
صفر وحـمــد بــن حسين وف ــرح الـصــراف،
وأخيرا عن مسرحية "فولتا" حصل الفنان
السعودي احمد الحسن على تكريم خاص،
بينما تخلل الحفل أ يـضــا تكريم نجوم
مواقع التواصل االجتماعي فهد العرادي
والدكتورة خلود وأمين.

«البابطين» تستعد
إلطالق ثقافتها العربية

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود
البابطني الثقافية الكويتية ،أمس
األول ،استعدادها لتدشني مركزها
املعني بالتعريف بالثقافة العربية
في جامعة اليدن الهولندية ،خالل
األيام القليلة املقبلة.
وقالت املؤسسة ،في بيان لها ،إن
"مركز البابطني  -جامعة اليدن...
من أجل الثقافة العربية" ،واملهتم
بكل املناحي األدبية والعلمية
واللغوية للثقافة العربية ،سيوفر
مناهج ومحاضرات وندوات
يقدمها نخبة من املختصني
تستهدف التعريف بالوجه
الحقيقي والناصع للثقافة
العربية.
وأضافت أن تدشني املركز يأتي
ضمن مساعي رئيس املؤسسة،
عبدالعزيز سعود البابطني ،لنشر
ثقافة السالم العادل حول العالم،
وإرساء قواعد التعايش السلمي
بني الشعوب .وأشارت إلى أنه
سبق لها تأسيس عدد من املراكز
والكراسي العلمية في جامعات
العالم ،لتبديد الخالفات الحاصلة،
بسبب سوء الفهم بني الثقافات.
وبينت املؤسسة أن املركز يندرج
ضمن خطة تدريس مناهج السالم
العادل التي اقترحها البابطني
على األمم املتحدةَّ ،
وتمت املوافقة
عليها ،الفتة إلى أن هذه املناهج
ستقدم في مؤتمر عاملي للسالم
تقيمه املؤسسة العام املقبل بمقر
محكمة العدل الدولية في الهاي.

ةديرجلا

•
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فرنسا تعاقب استخبارات إيران ...وتدهم «مركز الزهراء»

• على خلفية مخطط الهجوم على مؤتمر المعارضة اإليرانية في باريس وشرعنة اإلرهاب
• وزيرة الدفاع الفرنسية بعد لقاء ماتيس :برنامج طهران البالستي تهديد للمنطقة
طهران  -فرزاد قاسمي

جمدت السلطات الفرنسية
ً
أصوال ألفرع االستخبارات
اإليرانية ،واحتجزت موالين
لطهران في باريس ،بعد حملة
مداهمات صادرت خاللها
أسلحة غير مرخصة ،على
خلفية تحقيق بشأن مخطط
الستهداف اجتماع للمعارضة
اإليرانية في يونيو الماضي،
في حين شددت وزيرة الدفاع
الفرنسية ونظيرها األميركي
على ضرورة مواجهة تهديد
نفوذ وصواريخ طهران.

غ ـ ـ ــداة م ــوافـ ـق ــة أل ـم ــان ـي ــا عـلــى
ترحيل دبلوماسي إيراني يدعى
أسـ ــد الـ ـل ــه أسـ ـ ــدي إلـ ــى بـلـجـيـكــا،
لمحاكمته بتهمة المشاركة في
تــدب ـيــر اعـ ـت ــداء ض ــد ال ـم ـعــارضــة
اإليرانية في فرنسا ،أعلنت باريس
تجميد أصول فرع األمن الداخلي
في وزارة االستخبارات اإليرانية،
إضافة إلى رجلين إيرانيين لمدة
 6أشهر ،بموجب مرسوم نشر في
الجريدة الرسمية ،أمس.
و ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت وزارات ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
الخارجية والداخلية واالقتصاد،
في بيان مشترك ،إن التحرك جاء
ً
ردا على مخطط استهداف الحركة
اإليــران ـيــة الـمـعــارضــة فــي يونيو
الماضي ،في إشــارة إلى اجتماع
منظمة «مجاهدي خلق».
وأضـ ــافـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات أن ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة «ال ت ـم ــس» اإلجـ ـ ـ ــراء ات
الجنائية للقضية .و ش ــدد وز يــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي ج ــان إيــف
لودريان على أن «الهجوم الفاشل
يؤكد على الحاجة إلى نهج أقوى
في عالقاتنا مع إيران».
كما أغلقت السلطات الفرنسية
حـســابــات رسـمـيــة تــابـعــة ل ــوزارة
االستخبارات اإليرانية.
ُ
وعـ ــرف عــن أح ــد الــرجـلـيــن أنــه
أســد الله أســدي ،المولود في 22
ديسمبر  1971بــإيــران ،والمتهم
بأنه العقل المدبر للمخطط الذي
ت ــم احـ ـب ــاط ــه .وواف ـ ـقـ ــت أل ـمــان ـيــا،
ام ــس األول ،عـلــى تـسـلـيــم اس ــدي
الى بلجيكا.
وت ـش ـي ــر ال ـت ـح ـق ـي ـقــات إل ـ ــى أن
الدبلوماسي اإليــرانــي المبتعث
إلـ ــى ال ـن ـم ـســا كـ ــان ك ـلــف زوج ـيــن
يعيشان في بلجيكا بشن الهجوم،
وسـلـمـهـمــا ج ـه ــازا يـحـتــوي على
 500غرام من المواد المتفجرة.

مداهمات واحتجاز

«الوكالة الذرية»
تنفي اتهامات
نتنياهو لطهران...
وإعدام فتاة كردية
وسط تنديد
وانتقادات

وف ــي وق ــت ســابــق ،أوق ــف أحــد
عشر شخصا ،صباح أمس ،خالل
عملية ل ـ «مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب» قــام
ب ـهــا م ـئ ـتــا ش ــرط ــي ،واس ـت ـهــدفــت
«مركز الــزهــراء» ،المرتبط بــوزارة
اإلرشاد اإليرانية ،ومسؤوليه في
بلدة غراند سانت بشمال فرنسا.
وذك ـ ــرت م ـص ــادر ف ــي الـشــرطــة
قريبة من الملف ،أن مئتي شرطي
قاموا ب ــ 12عملية دهــم وتفتيش
فـ ــي م ـق ــر الـ ـم ــرك ــز وم ـ ـنـ ــازل أبـ ــرز
مسؤوليه.
وأوض ـحــت أنــه تمت مـصــادرة
أس ـل ـحــة وم ـ ــواد أخـ ــرى وتــوقـيــف
 11ش ـخ ـصــا ،أب ـق ــي ث ــاث ــة منهم
محتجزين قيد التحقيق.
وذك ـ ــر م ـص ــدر ثـ ــان ق ــري ــب مــن
التحقيق أن «بعض األفراد الذين
فتشت منازلهم يمتلكون أسلحة
بطريقة قانونية».

أميركا تبدأ ضخ مساعدات
عسكرية «هائلة» إلسرائيل
جددت التزامها «الدائم وغير المتزعزع» إزاء أمنها
بدأ أمس تنفيذ اتفاق المساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل،
والذي يتضمن مساعدة األخيرة بـ 38مليار دوالر على مدى  10سنوات.
الخارجية األميركية ،هيذر ناويرت ،إن
وقالت الناطقة باسم وزارة
ّ
دخول مذكرة «تفاهم تاريخية» وقعتها الواليات المتحدة وإسرائيل
عــام  2016تبلغ قيمتها  38مليار دوالر حيز النفاذ يعكس التزام
واشنطن «الدائم وغير المتزعزع» إزاء أمنها .وأكدت أن بالدها ستحول
إلسرائيل  3مليارات و 800مليون دوالر في العام على مدى  10سنوات،
وذكرت أن االتفاق على ذلك تم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وشـ ـ ــددت ع ـلــى أن االتـ ـف ــاق يـعـكــس م ــدى ال ـتــأي ـيــد م ــن الـحــزبـيــن
الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس األميركي إلسرائيل التي
تواجه تحديات كثيرة في الشرق األوسط.
وأشارت إلى أن بدء تنفيذ االتفاق يدل كذلك على التزام الرئيس
دونالد ترامب والشعب األميركي بضمان أمن إسرائيل .وأوضحت أنه
بموجب بنود مذكرة التفاهم ،فإن الواليات المتحدة ستحدد التمويل
إلسرائيل عند مستوى  3.3مليارات دوالر في شكل تمويل عسكري
أجنبي و 500مليون دوالر للبرامج التعاونية للدفاع الصاروخي في
األعوام العشرة المقبلة .وأضافت أن هذا يمثل «زيادة كبيرة» تسمح
إلسرائيل بالحصول على قدرات عسكرية متقدمة إضافية من الواليات
المتحدة ،ستعمل مع مرور الوقت على تعزيز أمن إسرائيل.
ووصفت إسرائيل بأنها «حليف كفء وذو قيمة للواليات المتحدة
يواجه اليوم تهديدات إقليمية متصاعدة بشكل خطير».
وأشارت الى أن هذه التهديدات تأتي «أوال وقبل كل شيء من رعاية
النظام اإليــرانــي للجماعات اإلرهابية التي ال تسعى إلــى مهاجمة
إسرائيل فحسب ،وإنما المصالح األميركية أيضا».
وأضــافــت أن «اســرائـيــل مـهــددة ايـضــا بانتشار أنظمة األسلحة
المزعزعة لالستقرار في المنطقة ،مما يزيد احتمال تصاعد الصراع
في مسرح خطير ومتقلب بالفعل».
وشــددت على أن الواليات المتحدة «تؤكد من دون قيد أو شرط
حق إسرائيل في الدفاع عن النفس» ،مشيرة الى أن «مذكرة التفاهم
دليل ملموس على االلتزام تجاه قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها
بميزة عسكرية نوعية على جميع الخصوم المحتملين اإلقليميين».
(عواصم  -وكاالت)

إيرانيون بسوق الصرافة في طهران أمس

(إرنا)

سلة أخبار
ليبيا تعيد فتح
مطار معيتيقة

أعادت السلطات في ليبيا أمس،
فتح مطار معيتيقة الدولي،
وهو المطار الوحيد العامل
في العاصمة طرابلس ،بعد أن
أدى إطالق صواريخ صوبه إلى
إغالقه فترة وجيزة .وأفاد مطار
معيتيقة في مذكرة بأن الرحالت
استؤنفت .وكان المطار في
السابق قاعدة جوية استخدمت
للرحالت التجارية منذ تدمير
المطار الدولي الرئيسي بسبب
اقتتال الفصائل عام .2014
(طرابلس  -رويترز)

تركيا :السجن  10سنوات
لشقيق غولن

وج ـمــدت الـسـلـطــات الفرنسية
أمــوال المركز ،وهــو أحــد المراكز
الشيعية الــرئـيـسـيــة فــي أوروب ــا،
ستة أشهر.
ويضم «الزهراء» عدة جمعيات
بينها «الحزب ضد الصهيونية»
و»االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـش ـي ـع ــي ل ـفــرن ـســا»
و»فــرنـســا مــاريــان تـيـلــي» ،وكلها
جمدت أموالها ستة أشهر أيضا،
اعتبارا من أمس.
وتشتبه ا لـسـلـطــات الفرنسية
بأن الجمعيات «تشرعن اإلرهاب»
و«تمجد حركات متهمة باإلرهاب»
مثل حركة «حماس» و«حزب الله»
اللبناني المدعومين من طهران.
وأفـ ــادت الـشــرطــة أن نشاطات
الـمــركــز «تـجــري متابعتها بدقة،
ب ـس ـب ــب ت ــأي ـي ــد قـ ــادتـ ــه ال ــواض ــح
لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات إرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ــديـ ــدة
ً
وحركات تروج أفكارا مخالفة لقيم
الجمهورية» الفرنسية.

ماتيس وبارلي
وفي وقت تتزايد هوة الخالفات
بين الدول األوروبية وإيران ،التي
تــوا جــه ضغوطا أميركية مكثفة
إلرغامها على تغيير سياساتها
ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة وت ـ ـقـ ــديـ ــم ت ـ ـنـ ــازالت
ببرنامجها النووي والصاروخي،

أكـ ــدت وزي ـ ــرة ال ــدف ــاع الـفــرنـسـيــة
ف ـل ــورن ــس ب ــارل ــي ،خـ ــال مــؤتـمــر
م ـش ـتــرك م ــع ن ـظ ـيــرهــا األم ـيــركــي
جيمس ماتيس أن برنامج طهران
لـلـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة الـنــوويــة
يـمـثــل ت ـهــديــدا ،وأن ن ـفــوذ الـبــاد
في منطقة الشرق األوسط مبعث
قلق كبير.
وجـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف ق ـ ـبـ ــل ش ـهــر
مـ ــن دخ ـ ـ ــول الـ ـح ــزم ــة األش ـ ـ ــد مــن
العقوبات االقتصادية األميركية
على الجمهورية اإلسالمية حيز
التنفيذ ،بحلول الرابع من نوفمبر
المقبل.

تفاصيل جديدة
إلى ذلك ،أعلن المتحدث باسم
الـهـيـئــة الــرئــاس ـيــة ف ــي الـبــرلـمــان
اإلي ــران ــي ،ب ـهــروز نعمتي ،أمــس،
ت ـفــاص ـيــل ج ــدي ــدة ب ـش ــأن هـجــوم
األهواز الذي تسبب في مقتل 25
شخصا وإصابة العشرات ،خالل
عرض عسكري أقيم في البالد 22
سبتمبر الماضي.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـع ـ ـم ـ ـتـ ــي إن « هـ ـ ـن ـ ــاك
تقصيرا فــي التعامل مــع هجوم
ً
األه ـ ــواز اإلره ــاب ــي» ،مـضـيـفــا في
تصريحات أنه «تمت إحالة عدد
من المقصرين إلى المحكمة».

وتحدث عن حضور قادة افرع
األم ـ ـ ــن ل ـج ـل ـســة ع ـق ــده ــا مـجـلــس
الشورى اإليراني لمناقشة هجوم
األه ـ ـ ــواز ،وقـ ــال إن «الـمـســؤولـيــن
قــدمــوا تقاريرهم ،وكــذلــك طــرح 3
من نواب خوزستان حسب القرعة
أسئلتهم ،وتمت مناقشة الحادث،
وانتهت اآلراء إلى وجود تقصير».
وتابع« :تــم التصدي لعدد من
المقصرين ،وتم تقديم عدد منهم
إلى المحكمة» ،معتبرا أنه «نظرا
ألج ـ ـ ــواء ال ـ ـبـ ــاد ،ونـ ـظ ــرا ل ــوج ــود
الجماعات التكفيرية في العراق
وسورية وفي أطراف إيران ،لذلك
ال ي ـن ـب ـغــي أن تـ ـك ــون مـ ـث ــل ه ــذه
الثغرات .فاألمر يتطلب التعامل
الجاد».
واختتم نعمتي حديثه بالقول:
«تقرر خالل الجلسة غير العلنية،
الـ ـي ــوم ،أن ي ـعــد وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
تقريرا مفصال شامال ،وكذلك يقوم
ال ـم ـســؤولــون الـمـعـنـيــون بتقديم
تقاريرهم فــي هــذا الـمـجــال ،ليتم
إبالغه للمواطنين» ،حسب وكالة
«فارس» اإليرانية.

إعدام كردية
على صعيد منفصل ،أعدمت
السلطات األمنية في سجن مدينة

«أروم ـيــة الـمــركــزي» شمالي غرب
إيـ ــران ،أم ــس ،ف ـتــاة كــرديــة تدعى
زيـ ـن ــب س ـك ــان ــون ــد م ـت ـه ـمــة بـقـتــل
زوجها قبل نحو  7أعوام.
وأعربت منظمة «العفو الدولية»
عن شعورها بـ»الفزع ألن السلطات
اإليرانية أعدمت زينب البالغة من
العمر  24عاما» ،مؤكدة أن الفتاة
«اعـتـقـلــت وأدي ـن ــت بـعــد محاكمة
جائرة ،وأن رجال الشرطة عذبوها
أثناء االحتجاز».

تقلبات وضحايا
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ش ـ ـهـ ــدت
ً
ً
المصارف اإليرانية إقباال كبيرا
م ــن اإليــران ـي ـيــن لـبـيــع الـ ـ ــدوالرات
والـ ـمـ ـقـ ـتـ ـنـ ـي ــات الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ب ـح ــوزت ـه ــم ،ج ـ ــراء ت ـح ـســن كـبـيــر
طرأ على سعر صرف الريال الذي
شهد انهيارا تاريخيا منذ إعالن
الرئيس األميركي دونالد ترامب
انسحابه من االتفاق النووي في
مايو الماضي.
وأف ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر ب ــإص ــاب ــة 30
شخصا بسكتة دماغية بمحافظة
يــزد ،وســط الـبــاد ،أمــس ،نتيجة
تقلبات سعر العملة.
وارتفع سعر الريال االيراني
خـ ــال ل ـي ــل االث ـن ـي ــن ـ ـ ـ ال ـث ــاث ــاء

مــن سعر يـعــادل نحو  190الف
ريال ايراني للدوالر الواحد لما
يصل إلى  120الف ريال ايراني
لـ ـ ـل ـ ــدوالر الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،أي بـنـسـبــة
تـ ـص ــل الـ ـ ــى  40ب ــال ـم ـئ ــة خ ــال
ليلة واحــدة ،ليسجل االقتصاد
االيراني عالمة سؤال واستفهام
اقتصادية جديدة في وضعيته.

تكذيب ذري
من جهة ثانية ،أعلنت الوكالة
الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،أمــس،
أنـ ـه ــا ق ــام ــت ب ـت ـف ـت ـيــش جـمـيــع
ال ـ ـمـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب ع ـل ـي ـهــا
تـفـتـيـشـهــا ف ــي إيـ ـ ــران ،وأن ـه ــا ال
تـ ـ ــزال ع ـل ــى تـقـيـيـمـهــا ال ـقــاضــي
بعدم امتالك طهران ألي أنشطة
أو مواد نووية سرية.
وأكــد مدير الوكالة الدولية
يوكيا أمانو أن الوكالة ستتخذ
قراراتها بشأن ما يتم تفتيشه
ف ــي إي ـ ـ ــران ،ح ـســب الـ ـض ــرورة،
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد مـ ـط ــالـ ـب ــة رئ ـي ــس
الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين
ن ـت ـن ـيــاهــو ب ــزي ــارة لـمـسـتــودع
نووي مزعوم.
ورد أمـ ــانـ ــو ع ـل ــى نـتـنـيــاهــو
بالقول إنه يتعين على المنظمة
أال تنحاز ألي دولة.

عون :لبنان سيواجه أي اعتداء إسرائيلي

نتنياهو :الحكومة اللبنانية تضحي بمواطنيها للتغطية على «حزب الله»
●

بيروت  -ريان شربل

واص ـ ـ ـ ـ ـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي،
أم ـ ــس ،ال ـ ــرد ع ـلــى ال ـت ـصــري ـحــات
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا رئ ـي ــس الـحـكــومــة
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو،
الخميس الماضي ،في كلمته أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
والـتــي اكــد فيها وج ــود مصانع
أسلحة لـ «حزب الله» قــرب مطار
بيروت الدولي.
فـبـعــد س ــاع ــات ع ـلــى الـجــولــة
التي نظمها وزير الخارجية في
حكومة تصريف األعمال جبران
ب ــاس ـي ــل ،أمـ ــس األول ،ل ـع ـشــرات
ال ـ ـس ـ ـفـ ــراء إلـ ـ ــى مـ ــواقـ ــع ت ـحــدثــت
عنها إسرائيل قــرب مطار رفيق
ال ـح ــري ــري الـ ــدولـ ــي ،أكـ ــد رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون أن
«ل ـ ـب ـ ـنـ ــان س ـ ـيـ ــواجـ ــه أي اع ـ ـتـ ــداء
اسرائيلي ضد سيادته».
وأض ــاف ،خــال استقباله في
القصر الجمهوري ،أمس ،وزيرة
خارجية النمسا كارين كنايسل:
«ادعــاء ات رئيس وزراء إسرائيل
بنيامين نتنياهو حول القواعد
العسكرية فــي محيط المطار ال
اس ــاس لها مــن الصحة وتخفي
ً
ً
ً
تهديدا اسرائيليا جديدا للسيادة
اللبنانية».
ويأتي كالم الرئيس اللبناني
بعد هجوم نتنياهو مساء أمس
األول عـلــى الـحـكــومــة اللبنانية،
مـعـتـبــرا أن ـهــا «تـضـحــي بسالمة

مواطنيها من أجل التغطية على
أعمال حزب الله» .وغرد نتنياهو
عـبــر «تــوي ـتــر» قــائــا« :ح ــزب الله
ي ـك ــذب ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
بـشـكــل ســافــر م ــن خ ــال الـجــولــة
الدعائية الخادعة ،التي قام بها
وزيــر الخارجية اللبناني ،حين
اص ـط ـح ــب س ـ ـفـ ــراء أجـ ــانـ ــب إل ــى
ملعب ك ــرة ال ـق ــدم ،ولـكـنــه امتنع
عن زيــارة المصنع الــواقــع تحت
األرض ال ـم ـتــاخــم ل ــه ،ح ـيــث يتم
إنتاج الصواريخ عالية الدقة».
وأض ـ ـ ــاف« :ف ـل ـي ـســأل ال ـس ـفــراء
أن ـف ـس ـهــم لـ ـم ــاذا ان ـت ـظ ــر ال ـط ــرف
اللبناني  3أيام قبل القيام بتلك
الـجــولــة .حــزب الـلــه يعمل بشكل
اعتيادي على إخــاء معداته من
المواقع التي يتم الكشف عنها».
وخ ـت ــم ب ــالـ ـق ــول« :مـ ــن ال ـمــؤســف
أن ا لـحـكــو مــة اللبنانية تضحي
ب ـس ــام ــة م ــواط ـن ـي ـه ــا مـ ــن خ ــال
الـتـغـطـيــة عـلــى ح ــزب ال ـلــه ،الــذي
أخذ لبنان رهينة في عدوانه على
إسرائيل».
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـنـ ـك ــرت لـجـنــة
الـ ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـن ـيــاب ـيــة،
بعد اجتماعها امس« ،االدعاءات
ال ـكــاذبــة ال ـتــي اسـتـغــل نتنياهو
وج ـ ـ ـ ـ ــوده فـ ـ ــي االم ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
إلطــاق ـهــا» .وأث ـنــت عـلــى «مــوقــف
وم ـبــادرة الــوزيــر باسيل بفضح
ه ــذه االدعـ ـ ــاءات مــن خ ــال جمع
ال ـس ـل ــك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـع ــرب ــي
واالجنبي في لبنان وزيارتهم الى

أصدرت محكمة في مدينة إزمير
التركية حكما بالسجن أكثر من
 10سنوات بحق قطب الدين
غولن ،شقيق الداعية اإلسالمي
فتح الله غولن الذي تتهمه
أنقرة بتدبير محاولة االنقالب
الفاشلة في صيف .2016
ودين قطب الدين ،الذي أوقف
في أكتوبر  ،2016بـ «االنضمام
الى مجموعة إرهابية مسلحة».
ولم يحضر قطب الدين،
المحبوس في سجن بمحافظة
دينزلي المجاورة ،جلسة الحكم
لكن محاميه حضرها.
ويعيش فتح الله غولن ،الحليف
السابق للرئيس رجب طيب
اردوغان ،في منفاه بالواليات
المتحدة منذ  ،1999وتتهمه
انقرة بأنه وراء محاولة االنقالب
ضد اردوغان في  15يوليو
 ،2016وهو ما ينفيه غولن.
(اسطنبول  -أ ف ب)

ً
 13قتيال بهجوم
انتحاري في أفغانستان

قتل  13على األقل في هجوم
انتحاري استهدف تجمعا
للمرشح لالنتخابات البرلمانية
عبدالناصر محمد في والية
نانغرهار شرق أفغانستان
أمس .كما أصيب  18من أفراد
الجيش األفغاني بهجوم جوي
يشتبه في أن قوات أجنبية
ّ
نفذته على منطقة نادي علي
بوالية هلمند جنوب البالد.
(أفغانستان  -أ ف ب)

رئيسة وزراء بريطانيا
تتعهد بالحد من المهاجرين

ً
الرئيس اللبناني مستقبال وزيرة الخارجية النمساوية
كارين كنايسل في القصر الجمهوري أمس (داالتي ونهرا)

المواقع التي ادعــى نتنياهو ان
فيها اسلحة وصواريخ» .وقررت
ال ـل ـج ـنــة ان «تـ ـق ــوم بـ ــزيـ ــارة ال ــى
جنوب لبنان اوال لــزيــارة قيادة
الجيش في المنطقة الجنوبية ،ثم
قوات االمم المتحدة لحفظ السالم
ف ــي جـ ـن ــوب ل ـب ـن ــان -ال ـيــون ـي ـفــل،
واستعراض األوضاع هناك معهم
وتهنئتهم بتجديد مدة خدمتهم
فــي لـبـنــان والـتـمـســك بــوجــودهــم
مــن اجــل دعــم الجيش اللبناني،
والعمل المستمر لحفظ السالم
وحماية لبنان».

ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،أع ـ ـل ـ ــن حـ ــزب
«الـ ـكـ ـت ــائ ــب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» رف ـض ــه
لـ ـ ــ«الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
َّ
المتواصلة» ،لكنه أكد أن «حماية
الـ ـ ــدولـ ـ ــة وص ـ ـ ـ ــون سـ ـي ــادتـ ـه ــا ال
ّ
تـسـتـقـيــم إال م ـتــى ام ـت ـل ـكــت هي
وح ــده ــا م ــن دون س ــواه ــا ،ق ــرار
الـ ـح ــرب وال ـس ـل ــم ،وح ـف ـظــت حق
ال ـج ـي ــش ال ـم ـط ـلــق ف ــي حـصــريــة
امـ ـت ــاك ــه ع ـل ــى ك ــام ــل األراض ـ ـ ــي
اللبنانية».
ّ
في موازاة ذلك ،اطلع الرئيس
ع ــون م ــن ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان

رياض سالمة ،الذي استقبله في
قصر بعبدا أمس ،على المعطيات
الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة الــراهـنــة
في البالد.
وقــال سالمة بعد االجتماع:
«اس ـت ـقــرار الـلـيــرة اللبنانية هو
عنوان للثقة ووسيلة للمحافظة
ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االج ـت ـم ــاع ــي،
والـمـصــرف الـمــركــزي ق ــادر على
ً
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ـي ـه ــا» ،مــوض ـحــا
أن «الــديــن الـمــوجــود فــي السوق
يشكل  56مليار دوالر من أصل
.»83

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا
تيريزا ماي بالحد من أعداد
المهاجرين األقل مهارة بعد
الخروج من االتحاد األوروبي
وإنهاء حرية الحركة بالنسبة
للمواطنين األوروبيين.
وقالت إن السياسة الجديدة
ستسفر عن «أكبر تغيير منذ
عقود» لنظام الهجرة البريطاني.
من ناحية أخرى ،وجهت «هيئة
اإلذاعة البريطانية» (بي بي
سي) سؤاال لماي أثناء المؤتمر
السنوي لحزب المحافظين في
شأن المدة التي تتوقع البقاء
خاللها في منصبها في رئاسة
الوزراء والحزب ،فأجابت ماي:
«قلت أنني سأظل مدة طويلة،
ليس فقط من أجل اتفاق خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي
وإنما األجندة المحلية أيضا».
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية
امس ،إن االتحاد األوروبي ليس
مثل االتحاد السوفياتي بعدما
أثار وزير خارجيتها الغضب
بتشبيه التكتل الذي يضم
 28دولة باالتحاد السوفياتي
السابق( .برمنغهام  -رويترز)

ةديرجلا
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طهران تترك « »T4للروس ...ودمشق جاهزة لفتح «القنيطرة»
اإليرانيون يحصلون على امتياز بناء محطة كهرباء بـ  460مليون دوالر في الالذقية

دوليات
سلة أخبار
ترامب :لم أتناول
الكحول في حياتي

أكد الرئيس األميركي دونالد
ترامب أنه لم يتناول الكحول
في حياته "مطلقا" .وفي مؤتمر
صحافي عقده بالبيت األبيض،
في معرض رده على سؤال حول
سلوك مرشحه للمحكمة العليا
بريت كافانو يتعلق بتناول
الكحوليات ،قال ":أستطيع أن
أقول بصدق إنني لم أتناول
الجعة في حياتي ."،وتساءل":
هل يمكنكم أن تتصوروا مدى
الفوضى التي سأكون عليها لو
فعلت ذلك ،ربما أصبحت أسوأ
شخص في العالم؟".
(واشنطن  -د ب أ)

 ...وميالنيا إلى إفريقيا
في جولة تشمل مصر

تالميذ سوريون فارون مع أسرهم من ريف حماة الشمالي في ساحة مدرسة مؤقتة بمخيم الجنينة بإدلب أمس األول

مع حصولها على تأييد دمشق
التام لضرب منطقة البوكمال
شرق سورية ،انشغلت إيران
بترك معقلها األبرز في قاعدة
لمصلحة
« »T4بريف حمص ً
الجيش الروسي ،تمهيدا لنشر
بطاريات الدفاع الجوي .S300

«مانديال سورية»
يحصل على حق
اللجوء إلى فرنسا

وسـ ـ ــط أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار
طائرات النقل الروسية العمالقة
"أ نـ ـ ـ ـط ـ ـ ــو ن ـ ـ ــوف  "124ف ـ ـ ــي ن ـق ــل
العتاد إلى قاعدة حميميم منذ
الخميس الماضي ،بــدأت إيــران
إخــاء مطار " "T4العسكري في
ري ــف حـمــص لمصلحة الـقــوات
ال ــروس ـي ــة ،عـلــى مـ ــدار الـيــومـيــن
الماضيين.
ونـقــل مـصــدر عسكري مطلع
ع ــن ضــابــط ف ــي قـ ــوات الــرئـيــس
الـســوري بشار األســد ،أمــس ،أن
القوات الروسية تسلمت المطار
العسكري لنشر بطاريات الدفاع
ً
الجوي  ،S300موضحا أن األمر
لم يقتصر على إخالء اإليرانيين،
بــل تــم تخفيض ع ــدد الـضـبــاط
السوريين والعناصر فيه بشكل
كبير ،بحسب موقع "عنب بلدي".
ويقع " ،"T4الذي ّ
يعد من أبرز
مواقع إيران في سورية ويصنف
كأحد أهم المطارات العسكرية
ً
تـحـصـيـنــا ،ض ـمــن خ ــط اإلمـ ــداد
اإليــرانــي عبر ال ـعــراق ،وتعرض
فــي األشـهــر الماضية لضربات
جــويــة وصــاروخ ـيــة إسرائيلية
وأميركية.
ويضم المطار دفاعات جوية
م ـ ـت ـ ـطـ ــورة ،ورادارات ق ـص ـيــرة

الـتــردد محمولة على سـيــارات،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى آلـ ـ ـي ـ ــات ع ـس ـكــريــة
وعـ ـش ــرات ال ــدب ــاب ــات ال ـحــدي ـثــة،
منها "."T82
في هذه األثناء ،توصل وزير
الطاقة اإليراني رضا أردكانيان
إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع دمـ ـش ــق ل ـب ـنــاء
م ـح ـطــة كـ ـه ــرب ــاء ق ـي ـم ـت ـهــا 460
مليون دوالر في مدينة الالذقية
ً
على الساحل السوري ،مؤكدا أن
مذكرة التفاهم ُوقعت أمس.

هجوم إيران
وبينما اعتبرت وزارة الدفاع
األميركية هجوم الحرس الثوري
بالصواريخ البالستية على شرق
ســوريــة يـقــوض عملها لمكافحة
تنظيم داعش ويعرضها للخطر،
أش ــاد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـســوري
وليد المعلم بالضربات اإليرانية
في البوكمال بمحافظة دير الزور،
ً
م ــؤك ــدا أن ـه ــا ف ــي إط ـ ــار مـكــافـحــة
اإلرهاب.
وقال المعلم ،لقناة "الميادين"،
إن الـ ـتـ ـع ــاون م ــع إي ـ ـ ــران ش ــرع ــي،
وي ـن ـس ـج ــم مـ ــع س ـ ـيـ ــادة س ــوري ــة،
ً
مشيرا إلى أن الفصل األخير من
الحرب على اإلرهاب يشمل تحرير

إدلـ ـ ــب وأريـ ـ ـ ــاف ح ـل ــب ال ـش ـمــال ـيــة
الشرقية وصوال إلى منبج وشرق
الفرات.

 S300والقنيطرة
وإذ أعرب المعلم عن ثقته بأن
مـنـظــومــة  S300سـتـحـمــي سـمــاء
س ــوري ــة ،رص ـ ــدت م ــواق ــع غــربـيــة
مختصة بالحركة الجوية تنفيذ
ط ــائ ــرات "أن ـط ــون ــوف  ،"124عــدة
رحـ ــات إل ــى س ــوري ــة م ـنــذ إع ــان
وزير الخارجية سيرغي الفروف
بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي
إلى دمشق ،الخميس الماضي.
وأوضـحــت المواقع أن الرحلة
السادسة لطائرات النقل العمالقة
ه ـب ـط ــت أم ـ ــس األول فـ ــي ق ــاع ــدة
حميميم ،مشيرة إ لــى أن سفينة
الشحن "س ـبــارتــا "-3رســت األحــد
في القاعدة البحرية الروسية في
طــرطــوس ،واقتربت من المنطقة
ك ــذل ــك س ـف ـي ـنــة اإلن ـ ـ ـ ــزال ال ـك ـب ـيــرة
"نـيـقــوالي فيلتشنكوف" التابعة
ألسطول البحر األسود الروسي.
وب ـ ـعـ ــد إع ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أف ـي ـغ ــدور لـيـبــرمــان
رغبته فــي فتح معبر القنيطرة،
وإل ـقــائــه ال ـكــرة فــي ملعب األس ــد،

أكد قائد مجموعة القوات الروسية
س ـي ــرغ ــي ك ــورال ـي ـن ـك ــو اس ـت ـع ــداد
الجهة الـســوريــة الفتتاح المعبر
وبدء العمل فيه.

ال ــدف ــاع األم ـيــركــي جـيــم مــاتـيــس،
أمس األول ،بدء تدريبات مع تركيا
ً
للقيام بدوريات مشتركة قريبا في
منطقة منبج ،رغم توتر العالقات.
وق ـ ــال م ــات ـي ــس ،خـ ــال زي ــارت ــه
ـار في
ل ـبــاريــس ،إن "ال ـت ــدري ــب جـ ـ ٍ
الــوقــت ال ـحــالــي ،وعـلـيـنــا انـتـظــار
ما ستؤول إليه األمور بعد ذلك"،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا" :ل ــديـ ـن ــا كـ ــل األسـ ـب ــاب
ا لـتــي تجعلنا نعتقد ب ــأن القيام
بدوريات مشتركة سيتم في الوقت
ال ـم ـحــدد ب ـعــد اك ـت ـمــال ال ـتــدريــب،
وبالتالي ينفذ بطريقة صحيحة".
وأوضــح أن الواليات المتحدة
تعمل حاليا مع المدربين ،وبعدها
ُ
س ــتـ ـج ــري ت ــدريـ ـب ــات ع ـل ــى م ــدى
أســابـيــع مــع ال ـقــوات التركية قبل
بدء القيام بدوريات مشتركة.
وس ـي ـتــم ال ـت ــدري ــب ف ــي تــرك ـيــا،
وتـ ـ ـق ـ ــوم ق ـ ـ ـ ــوات ت ــركـ ـي ــة وأخ ـ ـ ــرى
ً
أميركية حاليا بدوريات منفصلة
ً
في منبج وفقا التفاق توصل إليه
عضوان حلف شمال األطلسي في
يونيو .ويمثل التدريب آخر خطوة
قبل قيامهما بدوريات مشتركة.

وبعد تأكيد إردوغــان ضرورة
تطهير منطقة الـفــرات من حلفاء
واشـ ـنـ ـط ــن األك ـ ـ ـ ـ ــراد ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر

رياض الترك

خطوات إردوغان
إلى ذلك ،شدد الرئيس التركي
رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ع ـل ــى أن ــه
يسعى إلــى التوصل إلــى حــل مع
الشعب السوري ال حكومة األسد،
ً
مشيرا إلى استضافته قمة رباعية
مع روسيا وفرنسا وألمانيا حول
سورية في إسطنبول نهاية الشهر
الجاري أو الشهر المقبل.
وأك ــد إردوغ ــان أنــه يتم تعزيز
نقاط المراقبة في إدلب مع اتخاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة م ــع روس ـي ــا
لمواجهة الجماعات المتشددة،
ً
م ـ ــوض ـ ـح ـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـخـ ــذ ق ــط
خطوات خاطئة في سورية ،وأن
اتـفــاق سوتشي أحـيــا آم ــال الحل
السياسي الدائم.

دوريات مشتركة

ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،حـصــل على

حق اللجوء إلى فرنسا المعارض
السوري التاريخي ريــاض الترك
الملقب بـ"مانديال سورية" ،نظرا
للسنوات الطويلة ا لـتــي قضاها
في سجون الرئيس السابق حافظ
األسد وابنه بشار.
وأوضحت خزامى الترك ،ابنة
المعارض ،أن المدير العام للمكتب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي لـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ــاج ـئ ـي ــن
ب ــاس ـك ــال ب ــري ــس "ق ـ ــام بتسليمه
األوراق ف ــي م ـن ــزل ــه" ،م ــؤك ــدة أن
ً
وال ـ ــده ـ ــا ( 88ع ـ ــام ـ ــا) فـ ــي "غ ــاي ــة
السعادة" رغم شعوره بـ "االنفعال".
وأضــافــت أن ال ـتــرك وص ــل إلــى
فــرنـســا "أواخـ ـ ــر يــول ـيــو" ،بـعــد أن
تـ ــم ت ـه ــري ـب ــه مـ ــن سـ ــوريـ ــة حـيــث
ً
كـ ــان ي ـع ـيــش م ـت ـخ ـف ـيــا .وتــاب ـعــت
خزامى ،التي وصلت إلــى فرنسا
قبل خمس سـنــوات مــع أطفالها،
أن الرحلة "كانت صعبة ومعقدة
جدا".
وم ـن ـح ــت ف ــرن ـس ــا الـ ـت ــرك "ح ــق
اللجوء الــدسـتــوري" ،المخصص
للناشطين دفــاعــا عــن الـحــريــات
(الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن
والمثقفين) .وال يمنح هذا النوع
من اللجوء عادة ألكثر من عشرة
ً
أشخاص سنويا.
(عواصم -وكاالت)

مصر :اإلعدام للبلتاجي والعريان في «فض رابعة»
• السيسي يعيد «التجارب الطبية» إلى البرلمان • تصفية أبرز قادة «داعش سيناء»
•

ً
مكرما أحد الطالب خالل احتفال بتخرج دفعة جديدة بكلية
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي
الضباط االحتياط في القاهرة أمس األول (المتحدث العسكري)

القاهرة – رامي ابراهيم

بعد خمس سنوات من المداوالت
القضائية ،أصدرت محكمة جنايات
ال ـقــاهــرة ،أم ــس حـكـمـهــا عـلــى 739
متهما من قيادات وأنصار جماعة
اإلخوان المسلمين في قضية "فض
اعتصام رابـعــة الـعــدويــة" ،وقضت
ب ــاإل ع ــدام شنقا ل ـ  75متهما على
رأسـهــم عــدد مــن قـيــادات الجماعة،
ه ـ ــم م ـح ـم ــد ال ـب ـل ـت ــاج ــي وعـ ـص ــام
ال ـع ــري ــان ووج ـ ــدي غـنـيــم وعــاصــم
ع ـب ــدال ـم ــاج ــد وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـبــر
إلدانتهم بتدبير "اعتصام رابعة"
والـتـحــريــض عـلــى الـقـتــل وارت ـكــاب
أعمال العنف .كما قضت بمعاقبة
 ٤٧م ـت ـه ـم ــا ب ــالـ ـسـ ـج ــن الـ ـم ــؤب ــد،
بينهم محمد بديع ،مرشد جماعة
اإلخ ــوان اإلرهــاب ـيــة ،وبــاســم عــودة
وعصام سلطان .والسجن المشدد
 ١٥عــامــا لـ ـ  ٣٧٤مـتـهـمــا .وتضمن
ال ـح ـكــم مـعــاقـبــة  ٢٢مـتـهـمــا حــدثــا
بالسجن  ١٠سنوات ومعاقبة ٢١٥
آخرين بالسجن المشدد  ٥سنوات
وان ـق ـض ــاء ال ــدع ــوى ب ـحــق خمسة

ضوابط سودانية جديدة للسفر إلى مصر
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوازات
وال ـس ـج ــل ال ـم ــدن ــي ال ـس ــودان ـي ــة
عــددا من اإلج ــراء ات والضوابط
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـل ـم ـس ــاف ــري ــن إل ــى
مصر ،جــرى تبنيها بالتنسيق
مع الجانب المصري.
وأك ــدت الهيئة ،أنــه سيسمح
ب ــإدخ ــال أو إخـ ــراج ع ـشــرة آالف

دوالر عبر منافذ مصر فقط ،وأن
أي مـبــالــغ أك ـثــر مــن ذل ــك تعتبر
ً
تـهــريـبــا مــا لــم يخطر صاحبها
س ـل ـطــات ال ـج ـم ــارك ع ـنــد مـنــافــذ
ال ـ ــدخ ـ ــول ،وأخ ـ ـ ــذ إقـ ـ ـ ــرار بـقـيـمــة
المبلغ عند الدخول.
ونــاشــدت الهيئة المسافرين
عــدم حمل أكثر من خمسة آالف

ج ـن ـيــه م ـ ـصـ ــري ،ألن أي زي ـ ــادة
سـتـعــرض صــاحـبـهــا للمساء لة
القانونية.
وأضافت أن إجــراء ات اإلقامة
يتم من خاللها منح السودانيين
المسافرين إلى مصر ختم دخول
يسري مــدة ستة أشـهــر ،ويمنح
بـعــدهــا م ــدة شـهــريــن إضافيين

لـ ـت ــوفـ ـي ــق األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع وتـ ـج ــدي ــد
اإلقامة.
وأشارت إلى أنه في حال عدم
توفيق الوضع ومكوث الشخص
أك ـثــر م ــن  8أش ـهــر يــدفــع غــرامــة
قدرها  2200جنيه مصري على
التخلف ،إضافة للرسوم اإلدارية.

متهمين لوفاتهم .وعاقبت المحكمة
أسامة محمد مرسي نجل الرئيس
الـمـعــزول محمد مــرســي بالسجن
المشدد  ١٠سنوات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين
اتهامات ،من بينها :تدبير تجمهر
م ـس ـلــح واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـي ــه ب ـم ـيــدان
رابعة العدوية "ميدان هشام بركات
حاليا" وقطع الطرق ،وتقييد حرية
الناس في التنقل ،والقتل العمد مع
سبق اإلص ــرار للمواطنين وقــوات
الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم،
والشروع في القتل العمد ،وتعمد
تعطيل سير وسائل النقل .وقررت
المحكمة عزل المتهمين المحكوم
ع ـل ـي ـهــم م ــن وظ ــائ ـف ـه ــم وال ـت ـح ـفــظ
ع ـل ــى أم ــوالـ ـه ــم ووضـ ـعـ ـه ــم تـحــت
المراقبة لمدة خمس سنوات ما عدا
المحكوم عليهم باإلعدام والحدث.
وفي سياق متصل ،أوصت نيابة
النقض ،في رأيها االستشاري غير
ال ـم ـلــزم لـلـمـحـكـمــة ،بـقـبــول الطعن
المقدم من هيئة الدفاع في القضية
ً
ال ـم ـعــروفــة اع ــام ـي ــا بـ ـ "ال ـع ــائ ــدون
مــن ليبيا" وإل ـغــاء عـقــوبــة اإلع ــدام

والـ ـسـ ـج ــن ال ـ ـص ـ ــادرة ض ــده ــم مــن
مـحـكـمــة ال ـج ـن ــاي ــات .ح ـيــث نـظــرت
مـحـكـمــة ال ـن ـقــض ،ام ــس (ال ـثــاثــاء)
أولــى جلسات الطعن المقدم على
الحكم الصادر من محكمة جنايات
ال ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـضـ ـم ــن إع ـ ـ ــدام
شخصين شنقا ،ومعاقبة  4آخرين
بالسجن المؤبد ،والمشدد  15عاما
لمتهم ،و 3س ـنــوات ل ـ  7متهمين،
إلدانتهم بالتورط في أعمال عنف
وإرهاب خارج األراضي المصرية.
وأحال النائب العام على ذمة قضية
"ال ـع ــائ ــدون م ــن لـيـبـيــا"  16متهما
للمحاكمة الـجـنــائـيــة ،فــي فـبــرايــر
 2015بعد ضبطهم بمنفذ السلوم
أثناء عودتهم لألراضي المصرية،
وتبين من التحقيقات تخطيطهم
لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف
المنشآت الحيوية بالقاهرة.
ً
برلمانيا ،أعلن علي عبدالعال،
رئـيــس مجلس ال ـن ــواب ،بالجلسة
ال ـعــامــة لـلـبــرلـمــان إعـ ــادة الــرئـيــس
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــى ،م ـش ــروع
ق ــان ــون ت ـن ـظ ـيــم ال ـب ـح ــوث الـطـبـيــة
واإلكلينيكية والـمـعــروف إعالميا

بـ "التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" إلى مجلس
ال ـن ــواب ،ال ــذي أق ــره بـشـكــل نهائي
خ ــال مــايــو ال ـمــاضــي .وت ـعــد هــذه
ال ـخ ـط ــوة ســاب ـقــة ه ــي األول ـ ــى مــن
ن ــوعـ ـه ــا مـ ـن ــذ انـ ـعـ ـق ــاد ال ـب ــرل ـم ــان
ال ـح ــال ــي ،ب ـعــد ح ــال ــة ال ـج ــدل الـتــي
أثارها التشريع على مدار الشهور
الـمــاضـيــة وإعـ ــان أوسـ ــاط علمية
وطبية رفضها للقانون.
الـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـتـ ــل "أب ـ ــوح ـ ـم ـ ــزة
المقدسي" ،أحد أبرز قيادات تنظيم
"داعش" االرهابي في سيناء بغارة
لقوات الجيش المصري.
وأكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر ق ـب ـل ـيــة مـقـتــل
"الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــي" ،وه ـ ـ ــو ف ـل ـس ـط ـي ـنــي
م ــن ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وت ــول ــى عـمـلـيــات
ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـ ـتـ ــدريـ ــب لـمـقــاتـلــي
التنظيم المتطرف.
من جانبه ،أكــد تنظيم "داعــش"
مقتل المقدسي ،ونشرت صفحات
تابعة للتنظيم صورته كاشفة أنه
قضى فــي غــارة للجيش المصري
ض ـمــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـشــام ـلــة سـيـنــاء
.2018

منع ظهور مرتضى منصور على اإلعالم
قرر "المجلس األعلى لتنظيم
اإلعالم" منع بث برنامج "مساء
بيراميدز" الذي يقدمه اإلعالمي
مدحت شلبي ،إضافة إلــى منع
رئـيــس ن ــادي الــزمــالــك مرتضى
م ـن ـصــور م ــن ال ـظ ـه ــور ع ـلــى كل
وسائل اإلعالم.
ونشر المجلس بيانا رسميا،

أكد فيه أنه "تم منع بث برنامج
مـســاء بـيــرامـيــدز مــدة  15يوما،
بسبب ما تم عرضه في حلقتي
 12و 27س ـب ـت ـم ـبــر ا لـ ـم ــا ض ــي،
وتضمنتا إ هــا نــات وانتهاكات
صارخة لحرية الــرأي والتعبير
والـقـيــم واألخـ ــاق االجتماعية،
بــاس ـت ـضــافــة أح ــد الـمـســؤولـيــن

والـسـمــاح لــه بالتلفظ بعبارات
مسيئة تـخــالــف مـيـثــاق الـشــرف
اإلعالمي".
وقرر المجلس برئاسة مكرم
محمد أحمد منع ظهور منصور
فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام
المرئية والمسموعة والمطبوعة
والمواقع اإللكترونية.

بدأت ،أمس ،السيدة االميركية
االولى ميالنيا ترامب جولة
إفريقية تستغرق أسبوعا
تقودها الى غانا ومالوي
وكينيا ومصر ،وستكون أول
جولة خارجية كبيرة لها
تقوم بها منفردة .وقيام سيدة
أميركية أولى بجولة الى الخارج
من دون الرئيس ليس أمرا
استثنائيا بحد ذاته ،فقد قامت
ميشيل اوباما بجوالت عدة
في افريقيا وصوال الى الصين.
لكن الغموض الذي يحيط على
الدوام بشخصية ميالنيا منذ
وصول ترامب الى السلطة قبل
سنتين ،وتصريحات الرئيس
االميركي الحادة بخصوص
إفريقيا يضفيان طابعا خاصا
على هذه الجولة.
(واشنطن  -أ ف ب)

ماكرون يرفض استقالة
وزير داخليته

ّ
المدوية لوزير
بعد االستقالة
البيئة نيكوال أولو والتعديل
الحكومي الطفيف الذي تالها،
ّقدم وزير الداخلية الفرنسي
جيرار كولومب استقالته الى
الرئيس إيمانويل ماكرون الذي
رفضها ،كما أعلن قصر اإلليزيه.
وكان كولومب ( 71عاما) ّأعلن
في  ١٨سبتمبر الماضي أنه
االنتخابات
سيستقيل بعد
ّ
األوروبية عام  2019للترشح
لرئاسة بلدية ليون في .2020
(باريس  -أ ف ب)

«العدل األوروبية» تشرعن
الوصول الى بيانات الهواتف

قضت محكمة العدل األوروبية،
أعلى محكمة في االتحاد
األوروبي امس ،بأن بإمكان
المحققين الوصول إلى بيانات
الهواتف الخاصة في ظروف
معينة بهدف كشف الجرائم،
من أجل "حماية األمن القومي
والدفاع واألمن العام ،ومنع
الجرائم الجنائية والتحقيق
فيها وكشفها ومالحقة
المتورطين فيها" ،وذلك رغم
ضمانات حماية الخصوصية.
وقال قضاة المحكمة إنه في
حال الجرائم الخطيرة ،التي
تصل العقوبة فيها إلى ما ال
يقل عن  5سنوات ،فإنه يكون
بإمكان المحققين الوصول إلى
البيانات "التي تتيح استنباط
استنتاجات دقيقة" حول الحياة
الخاصة لألفراد محل القضية.
ويتعلق القرار بتحقيق كانت
تجريه الشرطة اإلسبانية في
شأن سرقة محفظة وهاتف
محمول .وطلب المحققون
الوصول إلى البيانات التي
تحدد مستخدمي أرقام الهواتف
المسجلة على الهاتف المسروق،
إال أن الطلب قوبل بالرفض
ألسباب تتعلق بالخصوصية.
(لوكسمبورغ  -د ب أ)
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واشنطن تلغي زيارة ماتيس لبكين
احتكاك بحري أميركي  -صيني قبالة الفلبين
في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين ،ألغت
واشنطن لقاء بين وزيــر الــدفــاع األميركي جيم
ماتيس ونظيره الصيني وي فينغي ،بعد امتناع
بكين عن تحديد موعد ،في حين دافعت بكين عن
مواجهة عن قرب في بحر الصين الجنوبي مع
سفينة حربية أميركية .وكــان البنتاغون يعمل
على زي ــارة ماتيس لبكين فــي وقــت الحــق هذا
الشهر للقاء الجنرال فينغي لمباحثات أمنية،
لكن الصين رفضت في نهاية المطاف اعطاء اي
موعد حسبما قال مسؤول عسكري.

وعلى ضوء ذلك ،اتخذ الجانب األميركي قرارا
بإلغاء الزيارة ،وفقا للمسؤول.
من ناحية أخرى ،دافعت الناطقة باسم وزارة
الـخــارجـيــة الصينية ه ــوا تشونينغ ام ــس ،عن
مواجهة عن قرب في بحر الصين الجنوبي مع
سفينة حربية أميركية مطلع األسـبــوع ،عندما
اقتربت السفينتان من بعضهما مسافة قدرها
 40مترا فقط .وأكدت هوا ،ان هذا االقتراب الذي
أوشــك على التصادم وقــع بعد أن قامت مدمرة
صينية بمناورة سريعة صباح األحد ،ردا على

وجود السفينة األميركية "يو إس إس ديكاتور"
ومن دون تصريح من الحكومة الصينية ،قرب
جزر "سبراتلي" ،التي تعرف باسم "نانشا" في
الصين ،وتقع قبالة ساحل الفلبين.
وأف ــادت هــوا بــأن البحرية الصينية اتخذت
إجراء من أجل "طرد" السفينة الحربية األميركية
وطلبت من الواليات المتحدة "أن تصحح على
ال ـف ــور أخ ـطــاء هــا وت ــوق ــف مـثــل ه ــذه العمليات
االستفزازية".
(واشنطن ،بكين  -أ ف ب ،د ب أ)
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ً
ً
كيبيك تضع حدا لـ  15عاما من حكم الليبراليين
حمل الناخبون في مقاطعة كيبيك الكندية إلى
السلطة للمرة األولــى «تحالف مستقبل كيبيك»،
الحزب القومي غير االستقاللي ،الذي يريد الحد
من تدخل الدولة ومن الهجرة ،لتطوى بذلك صفحة
حكم الليبراليين ،الذي استمر  15عاما بال انقطاع
تقريبا .وقال رئيس الوزراء الجديد لمقاطعة كيبيك
فرنسوا لوغو« :اليوم دخل التاريخ ،اليوم وضع
عدد كبير من الكيبيكيين الجدل الذي تسبب في
انقسامنا خمسين عاما» ،في إشــارة إلــى قضية
انتماء كيبيك إلى كندا.
ووعــد رجل األعمال الثري ببث «روح توحيد
لحكم كل الكيبيكيين» ،مؤكدا أنه يريد «العمل من
أجل كيبيك داخل كندا».

وسيتمتع «تحالف مستقبل كيبيك» ،الذي أسسه
لوغو عام  ،2011بالغالبية المطلقة في الجمعية
الوطنية الكيبيكية ،ممثال بـ 74من أصل  125نائبا،
وفق نتائج أولية .ولم يكن هذا الحزب يشغل سوى
 21مقعدا في البرلمان السابق.
واعـ ـت ــرف رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـمـنـتـهـيــة والي ـتــه
الليبرالي فيليب كويار بسرعة بهزيمته أمس األول،
وعبر للوغو عن تمنياته بـ»النجاح».
وهـ ــي ض ــرب ــة ق ــاس ـي ــة ل ـل ـي ـبــرال ـي ـيــن ،الـعــائـلــة
السياسية لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وكــان هــؤالء خسروا في يونيو أونتاريو ،أغنى
المقاطعات الكندية وأكثرها اكتظاظا بالسكان.
وقد فاز فيها حزب محافظ آخر.

وستنظم كندا خالل عام انتخابات تشريعية
ال تـبــدو محسومة لمصلحة تـ ــرودو ،فــي أجــواء
من صعود التيارات القومية .ورحب ترودو بفوز
ً
لوغو .وقال في بيان« :سنواصل معا الدفاع عن
عـمــال كيبيك وصـنــاعــاتـهــا ،وإح ـ ــداث الــوظــائــف
الجيدة للطبقة الوسطى وبناء اقتصاد قوي قائم
على االبتكار ،إلى جانب حماية البيئة ومكافحة
ال ـت ـبــدالت الـمـنــاخـيــة» .وبـلـغــت نسبة المشاركة
بانتخابات مقاطعة كيبيك نحو  67فــي المئة،
مقابل  71في المئة عام  2014و 74في المئة عام
 .2012ولوغو ،وزير سابق واستقاللي ،لكنه يؤكد
أنه لم يعد يريد االنفصال عن أوتاوا.
(مونتريال  -أ ف ب)

ةديرجلا

•
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رياضة
إبراهيم ينضم لقائمة مصابي
العربي ...والرشيدي جاهز

فهد الرشيدي

شـ ـ ـ ــارك مـ ـه ــاج ــم الـ ـف ــري ــق
األول ل ـكــرة ا ل ـق ــدم بــا لـنــادي
ال ـعــربــي فـهــد الــرش ـيــدي في
تــدري ـبــات "األخـ ـض ــر" ،أمــس
األول ،وبات جاهزا لمباراة
ً
ال ـف ــري ــق غ ـ ــدا أم ـ ــام ال ـن ـصــر،
عـ ـل ــى أن ت ـ ـكـ ــون م ـش ــار ك ـت ــه
أساسيا بيد الجهاز الفني،
بـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب الـ ـس ــوري
حسام السيد.
وغـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ع ــن
تـ ــدري ـ ـبـ ــات "األخـ ـ ـض ـ ــر" ق ـبــل
ذل ـ ــك ،ب ـع ــد ت ـع ــرض ــه ل ـكــدمــة
ق ــوي ــة ب ــال ــرك ـب ــة ف ــي م ـب ــاراة
اليرموك الودية ،التي أقيمت
يـ ـ ـ ــوم ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
وتـ ــزامـ ــن ذل ـ ــك مـ ــع م ـخ ــاوف
ع ــرب ــاوي ــة ،ب ـع ــد غ ـي ــاب ــه عــن
ت ــدري ـب ــات األحـ ــد ال ـمــاضــي،
لكن الفحوص أثبتت قدرته
على اللعب دون أي خطورة.
ومع عودة الرشيدي تلقى

"األخـ ـض ــر" ضــربــة مــوجـعــة،
بـعــد إص ــاب ــة مــداف ـعــه أحـمــد
إبراهيم بتمزق في العضلة
ال ـض ــام ــة ،ت ـع ـ َّـرض ل ـهــا بـعــد
دقائق من انطالق المباراة
الودية مع اليرموك ،وأثبتت
ا ل ـف ـحــوص ا ل ـتــي خـضــع لها
ال ــاع ــب اح ـت ـي ــاج ــه ل ـل ـعــاج
وال ـ ــراح ـ ــة لـ ـم ــدة ال ت ـق ــل عــن
 10أيام.
وب ــذل ــك ،ي ـن ـضــم إب ــراه ـي ــم
إلـ ـ ـ ــى قـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن،
ال ـتــي تـشـمــل أح ـمــد يــونــس،
ا لــذي يعاني إصابة بأوتار
الركبة ،وكذلك عيسى وليد
الغائب منذ الجولة الثانية
م ـ ــن "دوري ف ـ ـي ـ ـفـ ــا" ،ح ـيــث
يـ ـع ــان ــي تـ ـم ــزق ــا فـ ــي عـضـلــة
الساق ،وتأخر موعد عودته
ال ـم ـقــرر ل ــه م ـط ـلــع األس ـب ــوع
الجاري ،عقب شعوره بآالم
جديدة.

الجنفاوي :الجهراء يحتاج
إلى الصبر
●

واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاد
"األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر"
خ ــدم ــات مـهـنــد
األن ـص ــاري هــذا
األسبوع ،وسيكون
بـطـبـيـعــة ا ل ـحــال ضمن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدعـ ـ ــوة
ل ـمــواج ـهــة "ال ـع ـن ــاب ــي"،
فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
المدافع الصاعد أحمد
بوجابر برنامج اإلعداد
وال ـتــأه ـيــل ال ـخ ــاص بــه،
ب ـعــد ت ـعــاف ـيــه م ــن ت ـمــزق
في العضلة الضامة.

أحمد إبراهيم

عبدالرحمن فوزان

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي الجهراء استعداداته
لمواجهة نظيره الشباب ،غدا ،على استاد مبارك العيار في انطالق
الجولة الخامسة من دوري فيفا.
وسيدخل الجهراء المواجهة بصفوف مكتملة دون أي غيابات،
وسيسعى أبناء القصر األحمر إلى أن تكون المباراة االنطالقة
الـحـقـيـقـيــة لـلـفــريــق ف ــي الـ ـ ــدوري ،بـعــد ال ـبــدايــة الـمـتـعـثــرة وغـيــر
المتوقعة له ،إذ اكتفى بنقطة وحيدة من أصل  12ممكنة خالل
الجوالت األربع السابقة.
مــن جانبه ،أكــد إداري الفريق صالح الجنفاوي أن الجهراء
بحاجة إلــى الصبر فقط السـتـعــادة مستواه المعهود ،فــي ظل
التطورات التي صاحبت إعداده لهذا الموسم ،ومحاولة تجديد
الـفــريــق بــالــزج بـعــدد مــن الــاعـبـيــن الـصــاعــديــن والـتـعــاقــد مــع 3
محترفين جدد.
ً
ً
وقال الجنفاوي إن هناك عددا كبيرا من الالعبين الجدد على
قائمة الفريق ،وضمن التشكيل األساسي أيضا ،وذلك من شأنه
أن يؤثر ،وهذا ما عاناه الجهراء في انطالقة الموسم" ،ولكن نحن
على ثقة بتحسن مردود ونتائج الفريق خالل الفترة المقبلة".
وذكر أنه رغم ضعف النتائج في الجوالت الماضية فإن الجميع
الحــظ تطور األداء من مـبــاراة ألخــرى" ،وسنعمل على أن تكون
ً
انطالقتنا الحقيقية اعتبارا من غد".
وأكد أن الجهازين الفني واإلداري يعمالن على زيادة االنسجام
بين عناصر الفريق من خالل زيادة عدد المباريات ،ولذلك فقد
ً
تــم التنسيق مــع الكويت لمواجهته وديــا  9الـجــاري ،استغالال
لفترة توقف المنافسات المحلية ،وقــد يتم العمل على تنظيم
ودية أخرى.

ً
اتحاد الكراتيه يتعاقد مع المدرب تورجاي الكويت كامل العدد استعدادا للفحيحيل
المدرب التركي تورجاي لتولي
تعاقد اتحاد الكراتيه مع ّ
مهام تدريب منتخب الكاتا ،ووقع عن االتحاد رئيس مجلس
اإلدارة مناحي الفضلي.
وأفــاد الفضلي بأن مجلس اإلدارة استعرض مع لجنة
ً
المنتخبات الــوطـنـيــة ع ــددا مــن الـسـيــر الــذات ـيــة لمدربين
عالميين لتدريب منتخب الكاتا ،ووقع االختيار على المدرب
التركي تورجاي لما يملكه من خبرة وإمكانات ستساهم
بشكل كبير في رفع مستوى العبي المنتخب الوطني.
ً
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،تـخـتـتــم غ ـ ــدا (ال ـخ ـم ـي ــس) بـطــولــة
االتحاد األولى للكراتيه لفئة العمومي على صالة االتحاد
بالسالمية ،وكانت البطولة انطلقت السبت الماضي وتشمل
منافسات كاتا ،فردي وجماعي ،والقتال الفردي ،أوزان تحت
 55وتحت  60كغم ،وتحت  67و 75كغم ،والقتال تحت 84
وفوق  84كغم ،إضافة إلى القتال الجماعي.

الهاجري« :األبيض» يتطلع للحفاظ على الصدارة
●

اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ف ـ ــري ـ ــق الـ ـك ــوي ــت
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم خ ــدم ــات الــاعــب
سامي الصانع ،الذي غاب عن
مــواج ـهــة "األب ـي ــض" األخ ـيــرة،
أم ــام اإلسـمــاعـيـلــي الـمـصــري،
ف ـ ــي إ يـ ـ ـ ــاب ا لـ ـ ـ ـ ــدور األول مــن
منافسات كــأس زا يــد لألندية
األبطال.
و ق ــال مــد يــر ا ل ـفــر يــق محمد
ا ل ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــري ،إن ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف
"األبـ ـي ــض" كــام ـلــة ال ـع ــدد قـبــل
مواجهة الفحيحيل ،المقررة

الفضلي والتركي تورجاي

بطولة سمو ولي العهد للرماية تنطلق اليوم
تنطلق بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
السنوية الكبرى للرماية ،اليوم ،على ميادين الشيخ
صباح األحمد األولمبي بمشاركة رماة وراميات من
الـكــويــت وع ــدد مــن دول مجلس الـتـعــاون الخليجي،
وتستمر حتى السبت المقبل.
وأكد رئيس النادي الكويتي للرماية ،دعيج العتيبي،
أن دع ــم ورعــايــة ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة لـلـبــاد لرياضة
الرماية الكويتية التي تتجسد بإقامة بطولة سمو
األمـيــر الكبرى وبطولة ولــي العهد سنويا يعد أهم
اسباب تميز رياضة الرماية الكويتية وتفوقها ،مثمنا
عاليا هذه الرعاية السامية.
وق ــال الـعـتـيـبــي إن ال ـن ــادي أت ــم كــل اسـتـعــداداتــه
الفنية والتنظيمية والتحكيمية واإلدارية النطالق
المنافسات التي من المتوقع أن تكون قوية ومليئة
بالندية ،مضيفا أن مجمع "صباح األحمد" األولمبي

الغيابات وعدم االلتزام يؤرقان البحري

يعد من أهم وأكبر ميادين الرماية في العالم.
وذكـ ــر أن ه ــذه ال ـب ـطــولــة ت ـعــد فــرصــة ل ـب ــروز رم ــاة
واعدين من الجنسين لضمهم للمنتخبات الوطنية،
مؤكدا أن النادي يولي اهتماما خاصا بالرماة الشباب
والناشئين ،باعتبارهم المستقبل لهذه الرياضة في
البالد الستكمال مسيرة النجاح في النادي.
ومــن المقرر أن يقتصر الـيــوم األول للبطولة على
إق ــامــة ال ـتــدري ـبــات الــرسـمـيــة ل ـلــرمــاة الـمـشــاركـيــن في
منافسات رمــايــة (الـمـســدس  10أمـتــار ه ــواء) ورمــايــة
(البندقية متر هواء) للرجال ،على أن تبدأ نهائياتها
الخميس ،ومــن ثــم تتوالى بقية المسابقات المقررة
تباعا حتى ختام البطولة ،وأهمها مسابقات السكيت
والتراب والقوس والسهم.
(كونا)

أبدى مدرب الفحيحيل لكرة القدم ،ماهر
الـ ـبـ ـح ــري ،ام ـت ـع ــاض ــه مـ ــن الـ ـغـ ـي ــاب ــات ال ـتــي
تشهدها تدريبات الفريق منذ تسلمه المهمة
مطلع ا لـمــو ســم ا لـحــا لــي ،مشيرا إ لــى أن هذا
األ م ــر ،إ لــى جــا نــب اإل صــا بــات ا لـتــي يعانيها
أكثر من العب مؤثر ،يؤرقانه قبل مواجهة
ً
الكويت المقررة غدا .
وقال البحري لـ"الجريدة" إنه يتطلع إلى
التزام أكبر من الالعبين خالل الفترة المقبلة،
ً
ل ـل ـع ـمــل مـ ـع ــا م ــن أج ـ ــل الـ ـبـ ـق ــاء ف ــي الـ ـ ــدوري

«يد» كاظمة تخطى الفحيحيل وتصدرّ
ً
مؤقتا والنصر فاجأ السالمية

●

أحمد حامد

ً
غدا  ،في الجولة الخامسة من
منافسات "دوري فيفا".
وذكر أن التدريبات األخيرة
شـهــدت و ج ــود مــدا فــع الفريق
س ــام ــي الـ ـص ــان ــع ،ح ـي ــث ب ــات
ال ــاع ــب ره ــن إش ـ ــارة ال ـج ـهــاز
الفني بـقـيــادة ا لـمــدرب محمد
عبدالله.
وعـ ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـفــريــق
ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ،قـ ـ ــال الـ ـه ــاج ــري
إن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت يـ ـحـ ـت ــرم ج ـم ـيــع
الـمـنــافـسـيــن ،لـكـنــه يـبـحــث عن
حـصــد ال ـن ـقــاط ،لـلـحـفــاظ على

الممتاز ،وتقديم مستويات الئقة.
وأض ــاف م ــدرب الفحيحيل أن صـفــوف الفريق
تـشـهــد فــي الــوقــت الـحــالــي غـيــابــات مــؤثــرة لمنذر
أبــوع ـمــارة وإبــراه ـيــم ال ـظــواهــرة ،إضــافــة إل ــى فــواز
الرشيدي.
ً
واعتبر البحري مواجهة الكويت الـمـقــررة غــدا
اختبارا جادا لفريقه ،السيما أن الكويت هو حامل
الـلـقــب وأح ــد ال ـفــرق الـمـمـيــزة فــي الـكــويــت وال ـقــارة
اآلسيوية.

ال ـصــدارة ،والـمـضــي قــدمــا من
أجـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق الـ ـلـ ـق ــب ل ـل ـع ــام
الثالث على التوالي.
و تـمـنــى ا لـهــا جــري التوفيق
لـلـمــدرب عـبــدا لـلــه ،مشيرا إلى
أنه ليس غريبا عن "األبيض"،
وأنه متمرس على النجاح مع
الفريق.
واسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ــديـ ـ ــر ف ــري ــق
ا لـ ـك ــو ي ــت أن ي ـن ـع ـكــس خ ــروج
ا لـفــر يــق مــن ا لـبـطــو لــة العربية
عـ ـ ـل ـ ــى أداء "األ بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــض" ف ــي
م ـبــاريــات ال ـ ــدوري ،مــؤكــدا أن
ُ
هذه الصفحة طويت ،السيما
أن الموسم ال يزال في بدايته،
وإمـكــانـيــة الـتـعــويــض ال تــزال
قائمة.

تكريم الشمري
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ش ـه ــدت
تدريبات الكويت ،أمس األول،
تكريم الطفل مشاري الشمري،
الذي ظهر متأثرا بعد خروج
"األبيض" من البطولة العربية
أمام اإلسماعيلي.
و حـ ــر صـ ــت إدارة ا ل ـك ــو ي ــت
والـ ــاع ـ ـبـ ــون عـ ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــر
مع الشمري ،وإهدائه قميص
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ،وبـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـهـ ــدايـ ــا
التذكارية.

«طائرة» القادسية يتعاقد مع الجيران
وبوغان يصل نهاية األسبوع

محمد عبدالعزيز

ً
ً
حقق فريق كاظمة فوزا عريضا
عـلــى الـفـحـيـحـيــل بـنـتـيـجــة 19-36
(الـشــوط األول  )8-15فــي المباراة
ا لـتــي جمعتهما أ م ــس األول على
صــالــة مــركــز الشهيد فهد األحمد
بالدعية ضمن الجولة الثالثة من
الـ ــدوري ال ـعــام لـكــرة ال ـيــد ،لينفرد
ً
الـبــرتـقــالــي بـقـمــة الـتــرتـيــب مــؤقـتــا
ب ــرص ـي ــد  6نـ ـق ــاط ،ب ـي ـن ـمــا تـجـمــد
الفحيحيل بنقطتين فــي المركز
العاشر.
جاء ت المباراة من طرف واحد
بعدما فرض البرتقالي كلمته على
مجريات اللعب طوال اللقاء بفضل
الـقــراء ة الجيدة لمدربه الجزائري
رابح غربي الذي اعتمد على الدفاع
الـمـتـقــدم  1-2-3إلربـ ــاك مهاجمي
الفحيحيل ،ومن خلفه تألق حارسه
عبدالعزيز الظفيري في الذود عن
مرماه وتنفيذ الهجوم المعاكس،
بــاإل ضــا فــة للهجوم المنظم تحت
ق ـي ــادة مـحـمــد جـ ــواد الـمـصـحــوب
بتصويبات العبي الخط الخلفي
وسـ ــاعـ ــدت الـ ـج ــزائ ــري غ ــرب ــي فــي
فرض هيمنة فريقه وفرة الالعبين
فــي مختلف مــراكــز الملعب وذخــر
الـ ـف ــري ــق بـ ـخـ ـب ــرات مـ ـتـ ـع ــددة بـيــن
صفوفه.
ولـ ـ ــم ت ـف ـل ــح م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت م ـ ــدرب
الفحيحيل الصربي نيكوالي في
التصدي لقوة البرتقالي لتعديل
ال ـن ـت ـي ـج ــة ب ـس ـب ــب ف ـ ـ ــارق ال ـخ ـب ــرة
والفوارق الفردية ،مما مكن كاظمة

باختصار
«سلة» القرين تعسكر
في البحرين
استقر الجهازان الفني
واإلداري لفريق القرين لكرة
السلة على إقامة معسكرها
التدريبي في البحرين خالل
األسبوع المقبل ،استعدادا
لمنافسات الموسم القادم.
وكان القرين يفاضل بين عدة
دول إلقامة معسكره التدريبي،
حيث تلقى عروضا إلقامته
في تركيا وصربيا ،إضافة
إلى بولندا ،لكن الجهازين
الفني واإلداري استقرا على
البحرين ،بعد توافر جميع
سبل نجاح المعسكر ،أهمها
عدد المباريات الودية ،وتقارب
مستوى الفرق البحرينية مع
الفرق الكويتية.
ويشارك القرين هذا الموسم
في مسابقات السن العام،
تحت قيادة المدرب الوطني
فيصل بورسلي ،الذي
يسعى للمنافسة بقوة على
منصات التتويج ،السيما
بعد تعاقده مع عدة العبين
نجوم في الدوري الكويتي
خالل السنوات الماضية ،على
رأسهم :أحمد سعود وأحمد
فالح ويوسف السليم وماجد
القالف ويحيى كليب ويوسف
السليم وسليمان الطبيخ
وغالب أيمن.

فري ق الزوار ق السريعة
غاد ر إلى إيطاليا

غادر صباح أمس فريق الكويت
للزوارق السريعة ،متوجها
إلى إيطاليا ،للمشاركة في
منافسات سباق قدرة التحمل،
لبطولة العالم للزوارق السريعة
للمجموع ة  ،Bوالتي سينظها
االتحاد الدولي للزوارق
السريعة  UIMفي الفترة من
3إلى   8أكتوبر الجاري في
جزيرة إسكيا اإليطالية .وتعتبر
مشاركة الفريق الذي يضم
ي،
أحمد فؤاد أبل وبدر الدوسر 
وسالمين سعد سالمي ن،
هي األولى في هذه البطولة
العالمية ،التي ستشهد مشاركة
نخبة كبيرة من متسابقي
الزوارق السريعة المعروفين
عالميا .وأعرب أعضاء الفريق
قبيل مغادرتهممطار الكويت،
عن أملهم بتحقيق مراكز
متقدمة ،والتأكيد على وجود
اسم الكويت وعلمها في هذا
ي ،مشيدين
المحفل الدول 
في الوقت نفسه بالدعم
والتشجيع الكبيرين اللذين
حظي بهما الفريق من قبل
النادي البحري ،ممثال برئيس
النادي اللواء فهد الفه د ،وأمي ن
السر خالد الفودري ،ورئيس
لجنة الرياضات البحرية علي
القبندي.

انطالق بطولة النخبة
الثالثة للبولينغ

يوسف العجمي يصوب على مرمى كاظمة (تصوير جروج رجي)
من انهاء المباراة لمصلحته بكل
أريحية.

العنابي أسقط السماوي
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى جــرت أمس
األول ضـمــن نـفــس الـمــرحـلــة ،فجر
فــريــق الـنـصــر مـفــاجــأة مــن العيار
الثقيل بفوزه الثمين على السالمية
"وصيف النسخة الماضية" بنتيجة
( 25-26الشوط األول .)12-13
اتسمت المباراة بالندية واإلثارة
من البداية للنهاية وأثبت العنابي
ب ــال ــدل ـي ــل ال ـق ــاط ــع ص ـح ــة تـحـلـيــل
"الـجــريــدة" لتطور مستويات فرق
ال ـم ـن ـت ـص ــف مـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـم ــوس ــم
الجديد وتهديدها المباشر لفرق
ً
المقدمة ،وظهر ذلك جليا على أداء

العنابي الــذي تعامل مع المباراة
بشكل مميز للغاية و"استل سالح
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي" الـ ـهـ ـج ــوم الـ ـخ ــاط ــف،
بعدما فضل جهازه الفني بقيادة
مناور دهش االعتماد على اللعب
السريع والدفاع المتقدم ومن خلفه
تألق بشدة حارسه جابر العازمي
الذي كان له الفضل األول في الفوز
ب ـع ــدم ــا ذاد ع ــن ع ــري ـن ــه ب ـص ــورة
ملحوظة طوال فترات اللقاء وتميز
بالتمريرت الطولية الدقيقة لتنفيذ
الهجوم الخاطف.
ولـ ــم ي ـقــف ال ـس ـم ــاوي مـكـتــوف
ً
ً
األيدي بل كان ندا عنيدا للعنابي
طوال فترات اللقاء وفرض التعادل
فــي اغ ـلــب األوقـ ــات بـفـضــل الــدفــاع
الجيد للمنطقة وهجومه المنظم
ال ـمــرت ـكــز ع ـلــى ت ـصــوي ـبــات العـبــي

الخط الخلفي ،خصوصا المصري
عبدالرحمن سند الــذي كــان الحل
في كثير من األحـيــان ،لكن إصــرار
الع ـبــي الـنـصــر ال ــذي ــن ع ــان ــوا عــدة
مـ ــرات م ــن ق ـ ــرارات ال ـح ـك ــام فــرض
التعادل في الدقائق األخيرة حتى
تمكن الجناح النشيط بدر الرندي
من خطف هدف الفوز.
وأدار ال ـل ـق ــاء ال ـح ـك ـمــان أحـمــد
المطوع وبدر المطوع.
وتختتم ا لـيــوم الجولة الثالثة
بإقامة مباراتين ،حيث يلتقي في
الـخــامـســة مـســاء الـيــرمــوك الثامن
م ــع ال ـج ـهــراء ال ـســابــع ،والـفــريـقــان
برصيد واحد بنقطتين ،ويليها في
السادسة والنصف مباراة الشباب
ال ـ ـسـ ــادس ب ـن ـقـط ـت ـيــن م ــع ال ـقــريــن
الحادي عشر بنقطة واحدة.

عبدالوهاب الجيران
نجح نادي القادسية في الحصول على خدمات
مـعــد نـ ــادي ال ـيــرمــوك لـلـكــرة ال ـطــائــرة عـبــدالــوهــاب
الجيران على سبيل اإلعــارة لمدة موسمين ،وذلك
لدعم صفوف األصفر في الموسم المقبل ،المقرر أن
يبدأ في منتصف أكتوبر الجاري.
ويعتبر الجيران من الالعبين المميزين في مركز
المعد ،وله تجارب جيدة عدة مع أندية محلية ،كان
آخرها مع النادي العربي في آخر موسمين.
من جانبه ،أكد مدير اللعبة ،د .حسين القبندي ،أن
الجيران يعد إضافة كبير للفريق في الفترة الحالية،
نظرا إلــى مستواه المميز والـخـبــرة الطويلة التى
يتمتع بها في الدوري المحلي.
وم ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ك ـشــف ال ـق ـب ـنــدي أن م ــدرب
الفريق األول الجديد ،الصربي بوغان ،سيصل نهاية
األسبوع الجاري أو مطلع األسبوع المقبل ،وذلك
بعد انتهاء إجراءات التعاقد معه لدى الهيئة العامة
للرياضة ،ويتبقى فقط إصــدار التأشيرة الخاصة

به ،حتى يتمكن من الوصول لتسلم مهام عمله مع
الفريق قبل انطالق بطولة االتحاد.
وأشار القبندي إلى أن نجم الفريق سعد صالح
سيسافر إلى ألمانيا خالل األيام المقبلة للخضوع
لفترة عالج لمدة  10أيام تقريبا ،بسبب معاناة من
اإلصابة في القدم ومفصل الكتف ،وسيترتب على
ذلــك غيابه عن الفريق في أول مباراتين أو  3على
أقصى تقدير ،بعدها سيكون جاهزا للدفاع عن ألوان
الفريق بكامل قوته.
من جهته ،أكد المدرب المساعد للقادسية محمد
غــالــب ،أن "األصـفــر سيخوض عــددا مــن المباريات
التجريبية قبل انـطــاق بطولة االتـحــاد ،وستكون
البداية مع نادي الجهراء بعد االتفاق مع مسؤولي
الـفــريــق ،لكن الموعد النهائي للمباراة لــم يتحدد
حتى اآلن ،وبعدها ربما نلعب مباراة مع العربي،
وسنسعى إلى إقامة مباراة ثالثة لم يتحدد طرفها
بعد".

انطلقت على صالة كوزمو
بالسالمية بطولة النخبة
الثالثة للبولينغ ،التي تنظمها
الهيئة العامة للرياضة ،ممثلة
بإدارة الرياضة للجميع،
ً
بمشاركة  48العبا يمثلون
وزارات وهيئات حكومية
وشركات خاصة ،وتستمر
ً
حتى غدا الخميس.
وأسفرت نتائج منافسات
الفردي عن فوز خالد الدبيان
من شركة كوزمو بالمركز
األول ،وعلي حيدر من شركة
فور فيست بالمركز الثاني،
ً
وحل ثالثا فهد االنصاري -
اإلدارة العامة لإلطفاء ،وفي
منافسات الزوجي حقق جاسم
الصقر وخالد الدبيان شركة
كوزمو المركز االول ،وعلي
حيدر وصالح سالم شركة
فور فيست المركز الثاني،
ومصطفى الموسوي وعلي
قاسم وزارة الكهرباء والماء
المركز الثالث.
وتقام في الساعة التاسعة،
صباح اليوم ،مسابقة الفرق،
في حين تختتم البطولة غدا
بإقامة مسابقة األساتذة.
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ليفربول وبرشلونة وإنتر للتأكيد وسان جرمان للتعويض
يخوض ليفربول اإلنكليزي مواجهة صعبة
أمام نابولي اإليطالي ،فيما يلعب توتنهام
اإلنكليزي أمام برشلونة ،اليوم ،في الجولة
الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري
أبطال أوروبا في كرة القدم.

س ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــدج ن ـج ــم
ليفربول

ديلي الي نجم
توتنهام

تسعى أندية ليفربول اإلنكليزي وبرشلونة
اإلس ـبــانــي وإن ـتــر مـيــان اإلي ـطــالــي إل ــى تأكيد
بدايتها القارية القوية عندما تخوض اليوم
الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ،فيما يأمل
باريس سان جرمان الفرنسي التعويض.
وك ــان لـيـفــربــول ،وص ـيــف بـطــل النسخة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،اس ـت ـه ــل ح ـم ـل ـتــه ه ـ ــذا ال ـمــوســم
بـفــوز قــاتــل عـلــى س ــان جــرمــان  2-3ضمن
المجموعة الثالثة ،في حين أكرم برشلونة
وفـ ـ ـ ــادة ض ـي ـف ــه آيـ ـن ــده ــوف ــن ال ـه ــول ـن ــدي
برباعية نظيفة في المجموعة الثانية،
وقلب إنتر ميالن الطاولة على ضيفه
توتنهام اإلنكليزي وخــرج فــائــزا 1-2
ضمن المجموعة ذاتها.
بيد أن مهمة الـثــاثــي؛ ليفربول
وبرشلونة وإنتر ،لن تكون سهلة،
خـ ـص ــوص ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــأولـ ـي ــن،
الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن تـ ـنـ ـتـ ـظ ــرهـ ـم ــا رحـ ـلـ ـت ــان
محفوفتان بالمخاطر إلى إيطاليا
وإن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ،لـ ـم ــواجـ ـه ــة ن ــاب ــول ــي
وتــوت ـن ـهــام ت ــوال ـي ــا ،فـيـمــا يحل
إن ـتــر ضـيـفــا عـلــى آيـنــدهــوفــن
الجريح.
أما سان جرمان ،فيخوض
اختبارا سهال نسبيا عندما
يستضيف الـنـجــم األحـمــر
بلغراد الصربي.
ُ
وي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــل م ــن
لـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــول
وب ــرشـ ـل ــون ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــس
بمحو خيبته
المحلية ،فوصيف بطل المسابقة فشل
في تحقيق الفوز بمباراتيه األخيرتين،
وكالهما أمام تشلسي ،حيث خسر األولى
على أرضه  2-1في الدور الثالث لمسابقة
كــأس رابطة األنــديــة المحترفة ،وأفلت
من الخسارة في الثانية بلندن ،وخرج
م ـت ـع ــادال  ،1-1ب ـف ـضــل هـ ــدف رائ ــع
للمهاجم البديل دانيال ستاريدج.
وعاد ستاريدج إلى التوهج من
جديد ،بعد معاناة طويلة لإلصابة،
وهو حتى اآلن ،رغم خوضه أغلب
ال ـم ـبــاريــات ب ــدي ــا ،أف ـضــل ه ــداف
لـلـفــريــق "األحـ ـم ــر" ه ــذا ال ـمــوســم،
بــرصـيــد  4أهـ ــداف ،أم ــام الـنـجــوم:
المصري محمد صالح ،والبرازيلي
روبـ ــرتـ ــو ف ـي ــرم ـي ـن ــو ،وال ـس ـن ـغــالــي
ساديو مانيه.
وأش ــاد الـمــدرب األلـمــانــي لليفربول يورغن
كلوب بستاريدج عقب المباراة أمام تشلسي،
"الحمد لله إنه هنا .إنه في أفضل مستوى منذ
أن عملنا معا".
وأض ـ ــاف" :ل ــم يـكــن دائ ـم ــا مـحـظــوظــا بعض
الـ ـش ــيء ،بـسـبــب اإلصـ ــابـ ــات ،وأشـ ـي ــاء م ــن هــذا
القبيل .هذه هي الحال .التوقيت في الحياة مهم
جــدا .اآلن ،التوقيت مثالي ،نحتاج إليه بشدة
وهو جاهز" ،في إشارة إلى الحاجة لخدماته في

سعي النادي إلى التتويج باللقب المحلي للمرة
األول ــى منذ  29عــامــا ولـقــب المسابقة القارية
العريقة للمرة األولى منذ .2005
وكــان سـتــاريــدج لعب أساسيا فــي المباراة
األولـ ــى ضــد س ــان ج ــرم ــان ،وافـتـتــح التسجيل
بــرأس ـيــة رائ ـع ــة م ــن م ـســافــة قــري ـبــة ،وسـيـكــون
بالتأكيد أحد األوراق الرابحة للمدرب األلماني
فــي مــواجـهــة نــابــولــي ،الـتــي تسبق قـمــة نــاريــة
األحد المقبل أمام ضيفهم وشريكهم في صدارة
"البريمييرليغ" مانشستر سيتي ،حامل اللقب.

مهمة صعبة لليفربول
ولـ ـ ــن تـ ـك ــون م ـه ـم ــة لـ ـيـ ـف ــرب ــول س ـه ـل ــة أمـ ــام
نابولي ،الذي يسعى إلى مصالحة جماهيره،
عقب خسارته أمام مضيفه يوفنتوس  3-1في
الــدوري المحلي ،إضافة إلــى سعيه الستغالل
عامل األرض والجمهور لكسب النقاط الثالث،
مــن أجــل اإلبـقــاء على آمــالــه فــي المنافسة على
إحدى بطاقتي المجموعة ،خصوصا أنه أهدر
نقطتين ثمينتين في الجولة األولى أمام مضيفه
النجم األحمر.
والتقى الفريقان قبل حوالي شهرين بدبلن
فــي مـبــاراة ودي ــة ،اسـتـعــدادا للموسم الجديد،
وخرج ليفربول فائزا بخماسية نظيفة ،لكن أداء
الفريق اإليطالي تحسن بشكل كبير مع مدربه
الجديد كارلو أنشيلوتي ،الــذي يعرف الفريق
اإلنـكـلـيــزي ج ـيــدا ،خـصــوصــا أن ــه خـســر أمــامــه
عندما كــان يقود ميالن في المباراة النهائية
لنسخة  2005بركالت الترجيح بعد التعادل 3-3
في الوقت األصلي ،الذي تقدم فيه ميالن بثالثية
نظيفة بالشوط األول.
وفــي المجموعة ذات ـهــا ،يملك ســان جرمان
فرصة ذهبية لتعويض كبوته أ مــام ليفربول
عندما يستضيف النجم األحمر.
ويدخل الفريق الباريسي المواجهة منتشيا
بمعادلته الرقم القياسي في عدد االنتصارات
المتتالية في بداية الدوري ،بعدما حقق العالمة
الكاملة في المباريات الثماني األولى ،إثر تغلبه
ع ـلــى مـضـيـفــه ن ـيــس -3صـ ـف ــر ،ال ـس ـب ــت ،م ـكــررا
اإلنـجــاز الــذي سبقه إليه أولمبيك ليل موسم
.1937-1936
ويعود العب الوسط الدولي اإليطالي ماركو
فيراتي إلى صفوف فريق العاصمة ،بعد غياب
عن المباراة ضد ليفربول ،وسيكون أحد أسلحة
المدرب األلماني توماس توخل ،الذي رغم وجود
أغلى العبين في العالم معه :البرازيلي نيمار
والواعد كيليان مبابي ،يمنح الفرصة منذ بداية
الموسم للعديد من الالعبين الشباب ،أبرزهم
موسى ديابي ( 19عاما) وستانلي نسوكي (19
عاما) وكريستوفر نكونكو ( 20عاما) وكوالن
داغبا ( 20عاما) وتيموثي ويا ( 18عاما).
ومــن الـمــرجــح أن يـعـ ِّـول تــوخــل على شبابه
أمام النجم األحمر ،أضعف حلقات المجموعة،
بــالـنـظــر إل ــى ق ــوة لـيـفــربــول ون ــاب ــول ــي .ويعلل
المدرب األلماني لجوءه إلى الشباب بـ"تعويض
غياب النجوم ومكافأة للجهود التي يبذلونها".
وق ــال تــوخــل األرب ـع ــاء ال ـمــاضــي" :ت ـعــرفــون،
ع ـنــدمــا ي ـت ــدرب ــون ب ـجــديــة وي ـظ ـه ــرون ل ــي كل
يوم أنهم على استعداد ،فنحن بحاجة إليهم.
بالنسبة لي ،ليست مشكلة إذا كنت شابا أم ال.
إذا كنت جاهزا ،ستكون لك دائما فرصة اللعب".

وتـكـتـســي ال ـم ـبــاراة أهـمـيــة كـبـيــرة بالنسبة
لـلـفــريـقـيــن ،وخ ــاص ــة بــرش ـلــونــة ،ال ـســاعــي إلــى
إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام ،2015
وت ـع ــوي ــض ال ـف ـشــل الـ ــذريـ ــع وال ـ ـمـ ــذل ال ـمــوســم
الماضي عندما خرج من ربع النهائي على يد
روما اإليطالي ،بخسارته صفر 3-إيابا ،بعدما
فاز  1-4في كامب نو.
وأعـلــن نجمه وقــائــده األرجنتيني ليونيل
مـيـســي ع ـقــب ت ـقــديــم ال ـفــريــق مـطـلــع أغـسـطــس
الـمــاضــي" ،سـنـبــذل كــل مــا فــي وسـعـنــا ،لنعيد
هذه الكأس الجميلة والمرغوبة إلى كامب نو"،
مضيفا" :لم نهضم حتى اآلن خروجنا من ربع
النهائي في النسخ الثالث األخيرة".
لـكــن ع ــودة مـيـســي إل ــى مـلـعــب ويمبلي،
حيث قاد برشلونة إلى اللقب على حساب
مانشستر يونايتد  1-3عام  ،2011لن
ت ـكــون م ـفــروشــة ب ــال ــورد ،فـفــريـقــه لم
يذق طعم الفوز في مبارياته الثالث
األخيرة محليا ،فضال عن أن الفريق
اللندني سيكون مطالبا بالفوز،
بعدما خسر الجولة األولى.
وطـ ــرحـ ــت أكـ ـث ــر مـ ــن ع ــام ــة
استفهام بخصوص مستوى
برشلونة فــي اآلون ــة األخـيــرة،
ف ـ ــي ظ ـ ــل اعـ ـتـ ـم ــاد م ــدرب ــه
إرن ـس ـتــو فــالـفـيــردي
م ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ـم ـ ــداورة
وإراح ـ ــة الـنـجــوم،
ف ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـغ ـ ـلـ ــة
ن ـ ـق ـ ـط ـ ـت ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ـ ــي 3
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات ،آخ ـ ــره ـ ــا
س ـقــوطــه ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل
أمام ضيفه أتلتيك بلباو عندما
جلس ميسي على مقاعد البدالء،
قبل أن يدفع به في الشوط الثاني.
وقـلــل مـيـســي مــن أزم ــة النتائج
التي يعانيها الفريق ،وقال" :يتعين
علينا أن نحقق بهدوء نتائج أفضل
بكثير" ،فيما اعتبر فالفيردي أنه
"إذا فزنا ،فسيكون ذلك جيدا جدا،
وإذا خسرنا ،سيئا جدا .نحن نعرف
أنــه إذا فزنا على توتنهام سنخطو
خـطــوة كبيرة نحو الـتــأهــل" إلــى ثمن
النهائي.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـم ـلــك
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــدران؛ بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
األل ـمــانــي ،وأتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي،
فــرصــة تحقيق ال ـفــوز الـثــانــي تواليا
ع ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـض ـي ـفــان ال ـجــري ـح ـيــن
مــونــاكــو الـفــرنـســي وك ـلــوب بــروج
البلجيكي.
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـشـ ـه ــد ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الرابعة قمة نارية بين بورتو
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي (نـ ـقـ ـط ــة واحـ ـ ـ ــدة)
وض ـي ـفــه غـلـطــة سـ ــراي الـتــركــي
الـ ـمـ ـتـ ـص ــدر ( 3ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط) ،وي ـل ـع ــب
لــوكــومــوتـيــف مــوسـكــو الــروســي مع
شالكه األلماني في المجموعة ذاتها.

قمة توتنهام وبرشلونة

مـيـســي نجم
برشلونة

م ـيــرت ـي ـنــز نـجــم
نابولي

ستكون األعين شاخصة نحو ملعب ويمبلي
في لندن ،الذي سيكون مسرحا لقمة ساخنة بين
توتنهام وبرشلونة.
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أنشيلوتي

ب ـعــد مـ ــرور أرب ـع ــة أش ـهــر ع ـلــى تـسـلـمــه مـهــامــه
الجديدة خلفا لماوريتسيو ساري ،مازال المدرب
اإلي ـطــالــي الـخـبـيــر ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي يـبـحــث عن
التوليفة المناسبة لفريقه الجديد الذي سيختبر
قدراته اليوم عندما يستضيف ليفربول اإلنكليزي
في دوري أبطال أوروبا.
واعتبر مالك نابولي المثير للجدل أوريليو دي
لونتيس وصول أنشيلوتي الى الفريق الجنوبي
بمثابة بــدايــة حقبة جــديــدة قــد تـقــود فريقه الى
لقبه األول في الدوري المحلي منذ  1990وأيام
أسطورة األرجنتين دييغو مارادونا.
وجاء التعاقد مع أنشيلوتي الذي تعج
خــزائـنــه بــألـقــاب حـصــدهــا مــع أنــديــة من
خمس دول ،بعد موسم مثير جدا لنابولي
أنهاه برقم قياسي لوصيف من حيث عدد
النقاط ( ،)91دون أن يتمكن من ازاحــة
يوفنتوس عن العرش الذي تربع عليه
للموسم السابع تواليا.
ومنذ وصوله الــى "ســان باولو"،
أكد المدرب الفائز بلقب دوري أبطال
أوروبا ثالث مرات مع ميالن (2003
و )2007وريـ ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
( ،)2014أنــه ال يسعى الــى احــداث
"ث ـ ـ ـ ـ ــورة" ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،ب ـ ــل وض ــع
اللمسات األخـيــرة التي بإمكانها
أن تمنح نــابــولــي الــدفـعــة األخـيــرة
الالزمة الحراز األلقاب.
لكن بعد مرور سبع مراحل على انطالق
الدوري اإليطالي ،يجد نابولي نفسه على
بعد  6نقاط خلف يوفنتوس الذي يبدو
ه ــذا ال ـمــوســم أقـ ــوى م ــن أي وق ــت مضى
بــإ ضــا فــة النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو الى ترسانته.
واسـتـهــل نــابــولــي الـمـســابـقــة الـقــاريــة
بتعادل سلبي مخيب خارج قواعده أمام
الـنـجــم األح ـم ــر ال ـصــربــي ف ــي مـنــافـســات
المجموعة الثالثة ،ويجد نفسه مطالبا
بتحقيق الفوز على خصم صعب بثوب
لـيـفــربــول ،السـيـمــا أن الـمـجـمــوعــة تضم
ايضا بطل فرنسا باريس سان جرمان.
ول ــم يستعد نــابــولــي لـلـقــاء ال ـهــام ضد
رجــال المدرب األلماني يورغن

كلوب ،بأفضل طريقة إذ سقط في معقل يوفنتوس
 1-3في مباراة تعرض خاللها أنشيلوتي إلهانات
مــن جـمـهــور فــريـقــه الـســابــق ،فـكــان رده أنــه مــازال
يستمتع بما حققه عام  2003حين قاد ميالن للفوز
بدوري األبطال على حساب فريق "السيدة العجوز".
وعاد قائد نابولي السلوفاكي ماريك هامسيك
الى تلك األمسية من شهر أبريل ،قائال "تلك الليلة،
كنا جميعا مقتنعين بــأن لقب ا ل ــدوري سيكون
أخيرا من نصيبنا ،شعرنا بأننا ال نقهر".
وخ ــاف ــا ل ـس ـل ـفــة سـ ـ ــاري الـ ـ ــذي ي ـف ـضــل فـلـسـفــة
االستقرار في الفريق ،عمد أنشيلوتي الى التغيير
ال ـم ـت ــواص ــل ف ــي تـشـكـيـلـتــه ب ـح ـثــا ع ــن ال ـتــول ـي ـفــة
المناسبة ،مبتعدا عن استراتيجية الضغط العالي
على الفريق المنافس التي اعتمدها مدرب تشلسي
الحالي.
ولطالما انتقد دي لورنتيس المدرب السابق
العتماده نفس تشكيلة الالعبين ،فجاء أنشيلوتي
لتلبية رغبته بالتناوب بين الالعبين ،مبررا ذلك
بأن "هناك العديد من الالعبين الذين يستحقون
اللعب".
وبعد أن بنى ســاري استراتيجيتيه الدفاعية
والهجومية حول العب الوسط البرازيلي األصل
جــورج ـي ـن ـيــو ال ـ ــذي ل ـح ــق ب ــه الـ ــى ت ـش ـل ـســي ،ق ــرر
أنشيلوتي أن يغير أسلوب لعب الفريق مفضال
خطة  2-4-4عــوضــا عــن  ،3-3-4مانحا لورنتسو
انـسـيـنـيــي فــرصــة ال ـل ـعــب ف ــي ال ــوس ــط الـهـجــومــي
مـمــا س ــاع ــده عـلــى تـسـجـيــل  5أهـ ــداف حـتــى اآلن،
واإلسباني خوسيه كايخون في العمق.
كما منح أنشيلوتي دورا أساسيا لالعب الوسط
البولندي بيوتر زييلنسيكي ا لــذي اكتفى غالبا
بلعب دور بديل هامسيك تحت اشراف ساري ،في
حين تحول األخير الى لعب دور البديل في معظم
المباريات التي خاضها الفريق حتى اآلن بقيادة
المدرب الجديد.
ورغ ـ ـ ــم ال ـت ـخ ـب ــط والـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـمـ ـتـ ـف ــاوت ــة ،ب ــدا
أنشيلوتي مقتنعا بأنه سيجد التوليفة المناسبة
التي ستمكن نابولي من الفوز بلقب طال انتظاره،
معتبرا أن "الشغف والحماس في هذا النادي ولدى
هؤالء المشجعين ،يجعالن األمور أكثر إثارة".

نفى الهولندي آريين روبن وجود أي أزمة
في بايرن ميونيخ ،بعد أن خسر الفريق أربع
نقاط في آخر مباراتين بدوري الدرجة األولى
األلماني لكرة القدم.
وتعادل حامل لقب الــدوري األلماني على
أرض ــه أم ــام أوغ ـس ـبــورغ ،وخـســر على ملعب
هيرتا برلين ،بعد أن استهل الموسم بأربعة
ان ـت ـص ــارات ،ل ـكــن روبـ ــن ق ــال إن ع ـلــى فــريـقــه
العودة للطريق الصحيح في أقرب وقت.
وأضـ ـ ـ ــاف روبـ ـ ـ ــن" :ل ـ ــم ت ـس ـنــح ال ـك ـث ـي ــر مــن
الفرص أمام أوغسبورغ وهيرتا ،لكنهما كانا
حاسمين .كانت لدينا فرص كافية لتسجيل
أهداف ،لكننا لم نستغلها ،هذه ببساطة كرة
ال ـقــدم .ال نشعر بالقلق أو الـضـغــط .سنبدأ
سلسلة جــديــدة مــن االن ـت ـصــارات ،وستعود
األمور إلى طبيعتها".
وقال روبن ( 34عاما) فيما يخص المشاركة
بدوري األبطال" :أنا سعيد بمشاركة ناديين
هــولـنــديـيــن ف ــي دوري األبـ ـط ــال ،ب ـعــد غـيــاب
استمر فترة طويلة .بدأ أياكس بشكل جيد،
ويـمـلــك الـفــريــق مــا يمكنه مــن الـتــأهــل لـلــدور
التالي .هناك الكثير من المواهب الشابة".

روبن
وت ــاب ــع" :دوري األبـ ـط ــال مـســابـقــة رائ ـعــة،
وتـضــم أعـلــى مستويات وأفـضــل فــرق يمكن
أن تواجهها .نريد أن نتأهل للنهائي ،ونعيد
الكأس إلى ميونيخ مرة أخرى .يتمتع الفريق
بالكفاء ة والقدرة إلنجاز هذه المهمة ،لكننا
ندرك صعوبة األمر".

عالقة ميسي وبيكيه متوترة
قالت تقارير إخبارية إن العالقة بين نجمي برشلونة؛ األرجنتيني
ليونيل ميسي واإلسباني جيرارد بيكيه ،ليست على ما يــرام ،على
خلفية النتائج السلبية األخيرة للفريق الكتالوني ،وإهداره سبع نقاط
في آخر ثالث جوالت بـ"الليغا".
وذكر برنامج "إل شيرينجيتو" ،عبر قناة ميغا المحلية ،أن المدافع
اإلسباني أبدى استياءه من ميسي ،لعدم تحدثه ،بصفته قائدا للفريق،
لوسائل اإلعالم ،عندما تكون النتائج سلبية ،لدعم الفريق.
ولفت إلــى أن بيكيه اتهم ميسي بأنه "ال يتحدث إال عندما يكون
خارج أوروبا ،مع األرجنتين".
وأضاف أن ميسي َّ
رد على اإلسباني المعتزل أخيرا اللعب الدولي
مع بالده عقب مونديال روسيا ،بأن النتائج السلبية لبرشلونة تعود
لألخطاء الدفاعية ،وقال له إن الفرق "تسجل في مرمانا أهدافا كثيرة".
وأوضح مصدر أن هناك "خصاما تاما اآلن بين النجمين" اللذين
يعرفان بعضهما بعضا منذ نشأتهما في أكاديمية "ال ماسيا".
ورغ ــم تـعــادلــه مــرتـيــن وخ ـســارتــه م ــرة فــي آخ ــر ث ــاث ج ــوالت ،فــإن
برشلونة اليزال يحافظ على صدارة "الليغا" ،برصيد  14نقطة ،وبفارق
(إفي)
األهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسـ ـج ــل روب ـ ــن ه ـ ــدف ال ـ ـفـ ــوز ( )1-2عـلــى
بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال
أوروبا على استاد ويمبلي في آخر مرة أحرز
فيها العمالق البافاري اللقب عام .2013

مباريات اليوم
الوقت

الفريق

القناة

7:55

سان جرمان – النجم األحمر

beINSPORTS HD1

7:55

لوكوموتيف موسكو  -شالكة

beINSPORTS HD4

10:00

اتلتيكو مدريد – كلوب بروج

beINSPORTS HD3

10:00

بروسيا دورتموند  -موناكو

beINSPORTS HD7

10:00

توتنهام  -برشلونة

beINSPORTS HD1

10:00

ايندهوفن – انتر ميالن

beINSPORTS HD4

10:00

نابولي  -ليفربول

beINSPORTS HD5

11:00

بورتو – غالطة سراي

beINSPORTS HD6

ةديرجلا
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رياضة

بداية جيدة لدل بوترو وديميتروف في دورة بكين
تغلب األرجنتيني مارتن دل
بوترو على اإلسباني ألبرت
راموس في مستهل مشواره
بدورة بكين الدولية لكرة
المضرب.

حقق األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو
والبلغاري غريغور ديميتروف ،المصنفان
األول والثالث ،على التوالي بداية جيدة في
دورة بكين الــدولـيــة لـكــرة الـمـضــرب ،وبلغا
الـ ــدور ال ـثــانــي (ث ـمــن ال ـن ـهــائــي) ،أم ــس ،بفوز
األول على اإلسباني ألبرت راموس  5-7و،2-6
والثاني على األميركي تينايس ساندغرين
 5-7و.3-6
ويدخل األرجنتيني ( 30عاما) ،المصنف
رابعا عالميا ،الدورة كأبرز المرشحين لنيل
لقبها للمرة األول ــى فــي مسيرته ،فــي غياب
الالعبين الكبار حاليا ،ومنهم المصنف األول
عالميا اإلسباني رافايل نادال بداعي اإلصابة،
فضال عن السويسري روجيه فيدرر والصربي
نوفاك ديوكوفيتش.
وف ـ ــي ال ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي ،ي ـل ـت ـقــي دل ب ــوت ــرو
الروسي كارن خاتشانوف ،وديميتروف مع
الصربي دوسان اليوفيتش.
وخــرج األميركي جــاك ســوك الـســادس من
الدور األول بخسارته أمام الجورجي نيكولوز
باسيالشفيلي  )6-8( 6-7و 7-5و ،6-2ليضرب
األخير موعدا مع اإلسباني فرناندو فرداسكو

الفائز على الفرنسي غايل مونفيس  6-2و6-7
( )3-7و.)5-7( 6-7
وبلغ الــدور الثاني أيضا الصربي فيليب
كرايينوفيتش بتغلبه على األ لـمــا نــي ميشا
زفيريف  1-6و ،4-6واإليطالي ماتيو بيريتيني
بـفــوزه على األرجنتيني لـيــانــدرو مــايــر 3-6
و ،2-6ليلعب األول مع اإلسباني فيليسيانو
لوبيز ،والثاني مع البريطاني كايل إدموند
الخامس.

كيربر تهزم سواريز
ولدى السيدات ،لحقت األلمانية أنجيليك
كيربر واليابانية ناومي أوساكا واألميركية
س ـلــون سـتـيـفـنــز ،الـمـصـنـفــات ثــالـثــة وثــامـنــة
وتاسعة ،تواليا بركب المتأهالت للدور ثمن
النهائي.
وتـغـلـبــت ك ـيــربــر بـطـلــة وي ـم ـب ـلــدون ،ثــالــث
ال ـب ـطــوالت األرب ـ ــع ال ـك ـبــرى ،ع ـلــى اإلسـبــانـيــة
كارال سواريز نافارو  )4-7( 6-7و ،1-6وأوساكا
المتوجة بلقب "فالشينغ ميدوز" ،آخر بطوالت
الغراند سالم ،على األميركية دانييل كولينز

فيدرر يتطلع ألى مستقبله مع يونيكلو
ق ــال روجـ ــر ف ـي ــدرر إن ق ــراره
بإنهاء شراكة امتدت  20عاما
مع شركة نايكي وفتح صفحة
جــديــدة مــع يونيكلو جــاء بعد
تعهد شركة المالبس اليابانية
باالستمرار في دعم نجم التنس
السويسري بعد اعتزال اللعب.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل
مــال ـيــة ،لـكــن ت ـقــاريــر صحافية
أشـ ــارت إل ــى أن الـعـقــد الـجــديــد
يـتـضـمــن ح ـص ــول ف ـي ــدرر على
نحو  30مليون دوالر سنويا،
في حين كان يحصل على عشرة
ماليين دوالر سنويا من نايكي.
وأنـ ـه ــى فـ ـي ــدرر ( 37ع ــام ــا)،
ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي
بــال ـح ـصــول ع ـلــى  20لـقـبــا في
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األربـ ـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى،
الشراكة مع نايكي في يوليو
الماضي عندما غادر الملعب
الرئيسي ببطولة ويمبلدون
وهو يرتدي زيا يحمل عالمة
يونيكلو.
وقـ ـ ــال فـ ـي ــدرر ب ـع ــد تـقــديـمــه
كـ ـسـ ـفـ ـي ــر لـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ي ــون ـي ـك ـل ــو
التجارية" :في يوم ما سأعتزل
التنس لكنني لن اعتزل الحياة.
يونيكلو تؤمن بي بقوة ولدينا
نـقــاط مشتركة لـلـتـعــاون حتى
بعد اعتزالي".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــز عـ ـل ــى
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
االنسانية بعد

االعـ ـت ــزال م ــن خ ــال مــؤسـسـتــه
الـخـيــريــة ال ـتــي ت ـهــدف لتعليم
األطفال الفقراء.
وت ــاب ــع" :ب ـع ــض األش ـخ ــاص
ال يمكنهم الذهاب إلى مدارس
وإذا ذه ـبــوا ال ي ـجــدون فرصة
ع ــادل ــة ف ــي الـتـعـلــم ،ل ــذا تسعى
م ــؤس ـس ــة روجـ ـ ــر فـ ـي ــدرر ل ـتــرك
تأثير فــي هــذا الـمـجــال خاصة
بمنطقة جنوب افريقيا".
وامـ ـت ــدح الــاع ـبــة الـيــابــانـيــة
ن ـع ــوم ــي أوس ـ ــاك ـ ــا ( 20ع ــام ــا)
بعد أن منحت بالدها أول لقب
ل ـل ـفــردي ف ــي ال ـب ـطــوالت األرب ــع
الكبرى بتتويجها بلقب أميركا
المفتوحة الشهر الماضي.
وقـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــدرر الـ ـف ــائ ــز بـلـقــب
أميركا خمس مــرات" :أعتقد أن
فوزها في انديان ويلز جعلها
تــؤمــن بـقــدرتـهــا عـلــى التتويج
بلقب كبير .أظهرت بالفعل أنها
تتحلى بعقلية الفوز".

 1-6و-6صـ ـ ـف ـ ــر ،وس ـت ـي ـف ـنــز ع ـل ــى الـصـيـنـيــة
سايساي جينغ  1-6و.3-6
وفي ثمن النهائي ،تلعب كيربر مع المجرية
تيميا بابوش أو الصينية شواي جانغ ،وأوساكا
مع األلمانية جوليا غورغيس العاشرة ،وستيفنز
مــع السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا التي
تغلبت على االسترالية داريا غافريلوفا  3-6و.3-6
وبـلـغــت ال ــدور ذات ــه أيـضــا الـهــولـنــديــة كيكي
برتنز الحادية عشرة بفوزها على البلجيكية
ك ـي ــر س ـت ــن ف ـل ـي ـب ـك ـنــز  1-6و ،1-6واإل س ـت ــو ن ـي ــة
آنيت كونتافيت بتغلبها على األلمانية الورا
سيغموند  6-2و 3-6و ،2-6لتلتقي األول ــى مع
الـتـشـيـكـيــة كــاتــريـنــا سـيـنـيــاكــوفــا ال ـفــائــزة على
الصربية ألكسندرا كرونيتش  )2-7( 6-7و،2-6
والـثــانـيــة مــع الــدنـمــاركـيــة كــارواليــن فوزنياكي
الثانية أو الكرواتية بترا مارتيتش.
وخرجت الالتفية يلينا أوستابنكو الثانية
عشرة وبطلة فرنسا المفتوحة ثاني البطوالت
االربـ ـ ــع ال ـك ـب ــرى ع ــام  ،2017م ــن الـ ـ ــدور الـثــانــي
بخسارة مذلة أمام الصينية كيانغ وانغ صفر6-
وصفر.6-

دل بوترو

سلتا فيغو يفرط في نقطتين سكالوني :سنقدم مباراة كبيرة أمام البرازيل
أمام خيتافي

فرط سلتا فيغو في نقطتين واكتفى بتعادل للمرحلة الثالثة تواليا،
وهــذه المرة أمــام ضيفه خيتافي  1-1أمــس األول في ختام المرحلة
السابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكان سلتا فيغو في طريقه لتحقيق فوزه األول منذ المرحلة الثالثة
بتقدمه عبر األوروغوياني ماكسي غوميز منذ الدقيقة  ،33لكن خيتافي
خطف التعادل في الدقيقة  78بهدف لخايمي ماتا الذي رفع رصيد
فريقه الى  9نقاط في المركز التاسع ،في حين أصبح رصيد سلتا
فيغو  10نقاط في المركز الثامن.

دوفريل يهدي لسمبدوريا
فوزه الثالث
أه ـ ـ ـ ــدى الـ ـف ــرنـ ـس ــي غ ــريـ ـغ ــوار
دوف ــري ــل ،الـمـعــار مــن روم ــا حتى
نهاية الموسم ،لسمبدوريا فوزه
الثالث في الدوري اإليطالي لهذا
الموسم ،وجاء على ضيفه سبال
 1-2أمس األول في ختام المرحلة
السابعة.
ودخ ــل سـمـبــدوريــا ال ــى الـلـقــاء
باحثا عن فوزه األول منذ المرحلة

الرابعة ،لكنه وجد نفسه متخلفا
ف ــي الــدق ـي ـقــة  21ب ـه ــدف أللـبــرتــو
بــالــوسـكــي .إال أن تـقــدم سـبــال لم
يـ ــدم ط ــوي ــا إذ أدرك ال ـبــول ـنــدي
كارول لينيتي التعادل في الدقيقة
 ،25قبل أن يقول دوفريل كلمته في
الشوط الثاني ( ،)60مسجال هدفه
الخامس في الدوري هذا الموسم
من أصل  5مباريات.

أك ــد لـيــونـيــل سـكــالــونــي ،الـمــديــر الـفـنــي المؤقت
لمنتخب األرجنتين ،امس االول أنه ليس لديه أي
شك في أن الـ(ألبيسيليستي) سيقدم "مباراة كبيرة"
أمام البرازيل خالل المباراة الودية التي ستجمعهما
في مدينة جدة منتصف الشهر المقبل.
وقـ ـ ــال س ـك ــال ــون ــي خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي فــي
الـعــاصـمــة بــويـنــوس آي ــرس" :ال ـبــرازيــل فــريــق كبير
وسيشارك بغالبية العبيه الكبار في هذه المباراة.
ن ـحــن ،حـسـنــا ،ن ــدرك أن ـنــا جـئـنــا لـكــي ن ـقــدم م ـبــاراة
كـبـيــرة ،ومـحــاولــة الـظـهــور بأفضل طريقة ممكنة،
ليس لدي شك في هذا ،بالطبع سنقدم مباراة كبيرة".
وكما حدث في المواجهتين السابقتين ،اللتين
شهدتا ظهور سكالوني األول على مقعد المدير
الفني ،سيغلب على قائمة بطل العالم مرتين (1978
و )1986الشباب الذين ال يمتلكون خبرة دولية كبيرة
خالل مباراتي العراق ثم الـ(سيليساو) يومي  11و15
أكتوبر المقبل على الترتيب.
وستخلو القائمة من أسماء لها ثقل كبير مثل
النجم ليونيل ميسي وسرجيو أغويرو وأنخيل دي
ماريا ،بينما سيوجد كل من نيكوالس أوتاميندي
والوتارو مارتينيز وباولو ديباال.
وأوضح "ال يمكنني غلق باب المنتخب أمام أي
العب" ،بينما أشار إلى أنه يرغب في تحقيق أهداف
أخرى من المواجهتين.
وبسؤاله عما إذا ما كان قد تحدث مع ميسي حول
مشاركته في بطولة كوبا أميركا العام المقبل في
البرازيل ،أكد سكالوني أنه ال يفكر إال في المباريات

سكالوني
الودية الست التي اتفق على قيادة المنتخب فيها
مع االتحاد األرجنتيني ،ولكنه أكد أنه تحدث مع
مهاجم البالوغرانا منذ أيام.
وق ــال فــي ه ــذا ال ـصــدد" :ال أخـطــط لبطولة كوبا
أميركا حاليا ،نتحدث فقط عن المعسكر الحالي،
ال نتحدث عما سيحدث بعد فترة طويلة .نعم نحن
نتحدث كثيرا عن الحاضر وعن أداء الفريق".
واس ـتــدعــى ال ـم ــدرب ال ـشــاب ( 40عــامــا) وجــوهــا
جديدة لهاتين المباراتين مثل خوان فويث (مدافع
توتنهام هوتسبر اإلنكليزي) ،ورودريغو دي باول
(إفي)
(العب وسط أودينيزي اإليطالي).
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

منع الكتب و«نمط
اإلدارة بالتخلف»

أ .د .غانم النجار

ً
تقوم الحكومة الكويتية باستهداف الكتاب علنا  ،مع سبق
إصرار وترصد ،منذ استجواب وزير اإلعالم األسبق الشيخ سعود
الناصر الصباح ،رحمه الله ،وهو آخر وزير إعالم ،وفق علمي،
ً
َّ
فتصدى له متشددون ،وحـ َّـركــوا له استجوابا
حــاول أن يـقــاوم،
موضوعه الكتب والسماح بها .ومنذ ذ لــك الحين صــار الكتاب
ضحية ،ال يوجد َمن يدافع عنه ،إال عشر الربع.
ً
فمنع الكتب في الكويت يتجاوز كونها مسيئة ،أو تذكر كالما
غير مقبول ،أو تفتئت على األعراف واألديان والرموز والعادات
والتقاليد ،وتخرج بإيحاء ات مخلة ،لكنه نمط من أنماط إدارة
الدولة ،بالتخلف .وهو نمط أبدعنا به أيما إبداع ،ونستحق عليه
جائزة التميز ،إن كانت لــإدارة بالتخلف جائزة تمنح .ونمط
اإلدارة بالتخلف غير معني بالمنطق ،وال بالمصلحة ،بل يتحرك
بالدفع الذاتي ،ويخلق مبرراته ،ليبرر وجوده.
ً
معرض الكتاب الكويتي ،الذي سيحل علينا قريبا في شهر
نوفمبرُ ،يعد من أوائل معارض الكتب العربية قاطبة ،فهو الثالث
في الترتيب الزمني ،بعد القاهرة وبيروت ،ومع الوقت اكتسب
سمعة طيبة ،من خــال فعالياته وانفتاحه ،تضاف إ لــى رصيد
ً
ونماء .فجاء َمن جاء في زمن الغبار األصفر،
البلد الصغير سمعة
وأدرك مفاتيح لعبة اإلدارة بالتخلف ،فوجه أسهمه لصدر الكتاب،
فأصابه في مقتل.
ً
تحاول الجهات المعنية أن تضع منطقا لمنع الكتاب ،فتارة
ُ
تتكلم عن معايير ،وتــارة أخــرى تتحدث عن لجنة ،وتــارة تلقي
كل جهة المسؤولية على جهة أخرى ،وتارة رابعة عن مصلحة
البالد وأخالقها ،ستر الله عليها .ولو كان للمسألة معايير ،لكان
باإلمكان نقاشها ،ولما زاد عدد الكتب الممنوعة على  ٤٠٠٠كتاب،
منها ما هو مسموح به بترجمة ،وممنوع بترجمة أخرى ،ومنها
ُ
ُ
ُ
ُ
كتب تــراث ،ومنها كتب تباع داخــل الكويت وتمنع في معرض
ُ
ً
ً
ُ
الكتاب ،ومنها كتب تمنع حينا ،ويسمح بها حينا أخرى.
غالبية أعضاء مجلس األمة ال يعنيهم األمر ،وربما النصف
ضــد الكتاب خلقة ،ال يعنيهم ،وال يشترونه ،وال يــرون فيه إال
ا لـضــرر ،وال يـخــدم مصالحهم الفئوية والدينية واالجتماعية
الضيقة.
ً
الطامة الكبرى األخرى ،أن دول الخليج ،كلها تقريبا ،صارت
ً
ب ـهــا م ـع ــارض ك ـت ــب ،وه ــي ال تـخـتـلــف ك ـث ـي ــرا بـمـنـظــومــة الـقـيــم
ومقاييس محافظة لما يجب نشره ،إال أنك تجدهم قد "خرجوا"
عن الجادة ،فصاروا يسمحون بالكتب التي نصنفها نحن على
أنها "منحرفة" ،وبقينا نحن في العراء نقاتل االنحراف بسيف
التخلف الـمـثـلــوم ،صــامــديــن فـيــه ،منكفئين بــه وعـلـيــه ،نتباهى
بحسن المنقلب ،ونحن بعيدون عنه .فنمط اإلدارة بالتخلف ال
يأبه بما حوله ،سعيد به ،حاله حال القرود الثالثة؛ ال ترى وال
تسمع وال تتكلم ،هي فقط قادرة على منع الكتب التي ال يقرأها
ٌ
أحد ،وال يكترث نوابها وال حكومتها لها ،واألهم أن ذلك يحدث
في بلد منعوت بالديمقراطية والحرية ...كم نحن واهمون!

درايش

ّ
فهمونا!

د .ناجي سعود الزيد

إلى اآلن ما فهمت ،واللي فاهم فيكم يفهمني!
كيف بـقــدرة قــادر استطاعت الحكومة إع ــادة وكيل ضابط
بالداخلية متهم في قضية ضيافة الداخلية ،خالل أسبوعين،
ولــم تستطع لفترة أرب ــع سـنــوات اسـتـعــادة السيد فهد مزيد
رجـعــان البويليد مــن بريطانيا؟ وهــو ال ـصــادر بحقه أحكام
ً
بالسجن غيابيا! ولـمــاذا مــازالــت األم ــوال التي سرقها يتمتع
بها ،وكذلك ابنتاه ،الله يستر عليهما ،فمجالت الفن واإلثارة
ً
تالحقهما برفقة شهيرات األزياء وهوليوود ،وتشتريان قصورا
ً
وبيوتا في كثير من المدن ،وكما يبدو من الصور أنهما تعيشان
حياة بذخ ،وشكلهما تتمسخران علينا كمواطنين!
ليش إلــى اآلن لــم تستطع الحكومة أن تحرك القضية ضد
البويليد ،رغم األدلة الدامغة التي تملكها النيابة ،كما تم نشرها
بالصحف؟!

إذا كان وكيل الضابط هو الصندوق األسود ،الذي يحتوي
أسرار فضيحة ضيافة الداخلية ،فهل صندوق البويليد وملفه
ً
ووثائقه أكثر س ــوادا ،أم أنــه الصندوق األحمر الــذي يحتوي
أسماء يريدون طمسها ،حتى ال تظهر للعلن وحتى ال تظهر
جميع الحقائق وتطول أكبرها وأسمنها بالبلد؟!
ً
البـ ــد أن ه ـن ــاك س ـ ــرا وراء ط ـمــس ح ـقــائــق ال ـم ــدي ــر الـســابــق
للتأمينات ،والبد أن هناك أكثر من متنفذ سيتضرر وينفضح
لــو عــاد البويليد وأدل ــى بــأقــوالــه ،والظاهر أن وكيل الضابط
ً
ً
سيبدو قزما ،مقارنة بما يملكه البويليد الذي يمتلك أسرارا
ً
ّ
"علي
أكثر ،وسيعمل جاهدا لإلفالت من العقاب على طريقة
وعلى أعدائي" ،لو عاد إلى الكويت وكشف المغطى من فساد
الطبقة المخملية والمتنفذة في الكويت!

صالح القالب

الرد على األحواز ...فـي دير الزور!
لم تقنع هذه "التظاهرة" الصاروخية الفاشلة،
الـ ـت ــي لـ ـج ــأت إل ـي ـه ــا ط ـ ـهـ ــران ،ح ـت ــى ب ـع ــض ك ـبــار
المسؤولين اإليرانيين ،بأن عملية "األحواز" ليست
ً
ً
عمال داخليا ،وأن الذين نفذوها ليسوا من الذين
وصل حد سكين هذا النظام البدائي الدكتاتوري
إلى النخاع الشوكي في عظامهم ،بل من "داعش"
واإلرهابيين الذين يعسكرون في مناطق شرقي
الـفــرات ،وبالقرب من الـحــدود السورية -العراقية.
وحقيقة ،إن هــذه مسرحية مكشوفة بقيت تلجأ
إلـيـهــا األن ـظ ـمــة الـمـتـعـفـنــة لـتـصــديــر أزمــات ـهــا إلــى
الخارج.
ولـعــل مــا هــو مضحك إل ــى ح ـ ِّـد االسـتـلـقــاء على
الصواريخ ،التي اعتبرتها طهران
الظهر ،أن هذه
َّ
"اسـتــراتـيـجـيــة" ،وتـغــنــى بـهــا الـحــوثـيــون ،ومعهم

عثروا عليه بعد ٤
ً
سنوات ...عظاما
أتــاح فحص الحمض النووي
لعظام عثر عليها في سفح جبل
تحديد
مــاتــرهــورن فــي
سويسرا ُ
ّ
نسبتها إلى متسلق ياباني فقد
أثره قبل أربع سنوات ،بحسب ما
أعلنت الشرطة أمس األول.
وق ــال ــت ال ـش ــرط ــة ف ــي كــانـتــون
فالي" :فــي الثالث والعشرين من
يوليو من عام  ،2014كان ياباني
ّ
فــي األربـعـيــن مــن الـعـمــر يتسلق
وح ـيــدا جـبــل م ــات ــره ــورن" ،الــذي
ي ـصــل ارت ـف ــاع ــه إل ــى أرب ـع ــة آالف
و 478م ـت ــرا ،لـكـنــه "ل ــم ي ـعــد منذ
ذلـ ــك ال ـح ـي ــن ،واع ـت ـب ــر م ـف ـق ــودا".
وب ـع ــد أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،وت ـحــديــدا
ف ــي الـ ـح ــادي ع ـشــر م ــن سبتمبر
ال ـمــاضــي ع ـثــر رج ــل إن ـق ــاذ على
ّ
عظام بشرية وأدوات تسلق في
سـفــح الـجـبــل .وأضــافــت الشرطة
"أظـ ـه ــر ف ـحــص ال ـح ـمــض ال ـنــوي
أن ال ــرف ــات ي ـعــود إل ــى المتسلق
الياباني".
وتـ ـق ــع ق ـم ــة ه ـ ــذا ال ـج ـب ــل عـنــد
الحدود بين سويسرا وإيطاليا،
وهـ ــي ت ـج ــذب آالف الـمـتـسـلـقـيــن
(أ ف ب)
		
سنويا.

حراس الثورة اإليرانية وبعض الشراذم المذهبية
والطائفية ،اتجه بعضها إلى "كرمنشاه" الكردية،
وإلى مناطق أربيل في كردستان العراقية .والواضح
أنه "جرى "تلقينها" باألساس أن أهدافها الدائمة
هي الكرد والمدن والمناطق الكردية ،إن في إيران
ً
نفسها ،وإن فــي ال ـعــراق وســوريــة ،وأي ـضــا إن في
تركيا وكل مكان.
إنها مـنــاورة فاشلة وكذبة واضحة وفاضحة،
ُ
وه ــل ُي ـع ـقــل ي ــا تـ ــرى أن ال ــذي ــن هــاج ـمــوا "ع ــرض"
الحرس الثوري في األحواز العربية ،والتي ستبقى
عربية ،وبرشاشات "الكالشنيكوف" ،قطعوا كل هذه
الفيافي والقفار واجتازوا جغرافية بالد الرافدين،
ال ـت ــي تـتـحـكــم ف ــي أوص ــال ـه ــا م ـج ـمــوعــات الـحـشــد
الشعبي والعديد من الميليشيات اإليرانية ،ليصلوا

كاتب وسياسي أردني
إل ــى هــدفـهــم هـ ــذا ،وي ـضــربــوا ضــربـتـهــم الـمــوفـقــة،
ويعود بعضهم إلى قواعدهم سالمين في أقصى
شرقي سورية؟!
إن كل رموز الحكم في طهران يعرفون أن الذين
ضربوا استعراضهم العسكري ،الذي هو استعراض
ق ــوة ،وبمثابة التلويح بقبضة قــويــة أم ــام أنــوف
عرب "األحــواز" ،هم من أهل هذه المنطقة العربية
ً
المحتلة ،وأنـهــم سيضربون ثانية وثالثة وألـفــا،
وأن هذه الصواريخ ،التي تاه بعضها وذهب إلى
"كرمنشاه" الكردية ،في حين أن بعضها اآلخر وصل
إل ــى أقـصــى شــرقــي ســوريــة متقطع ْاألن ـف ــاس ،هي
ُ
َّ
مجرد تلويح بقبضات مترهلة لم ت ِخف األميركيين،
ً
وال "داعش" ،وال أيا من التنظيمات اإلرهابية التي
ً
مــن الـمـعــروف أنـهــا تعمل وفـقــا لتوجيهات غرفة

حصة األسد في نوبل للفيزياء ...أميركية
اكتشافات في مجال الليزر تقسم باقي الجائزة بين فرنسي وكندية
منحت جــائــزة نــوبــل الـفـيــزيــاء لـعــام  2018لـثــاثــة علماء،
الكتشافاتهم فــي مجال فيزياء الليزر ،التي مـ ّـهــدت الطريق
أم ــام تصميم أدوات دقيقة مـتـطــورة تستخدم فــي جــراحــات
العين ،وفي الصناعة.
ونــال األميركي آرثــر آشكين نصف الجائزة التي تترافق
مع مكافأة مالية قدرها  9ماليين كرونة ( 1.01مليون دوالر)،
ّ
في حين منح النصف اآلخــر لكل من الفرنسي جيرار مورو،
والكندية دونا ستريكالند.
ً
وكوفئ آشكين ( 96عــامــا) الختراعه "المالقط البصرية"،
التي تلتقط الجزيئات والذرات والفيروسات والخاليا الحية
األخرى بواسطة أصابعها العاملة بشعاع ليزر.
وتمكن بـهــذا االخ ـتــراع مــن اسـتـخــدام الضغط اإلشعاعي
للضوء لنقل أجسام مادية "وهو حلم قديم للخيال العلمي"،
وفق ما ذكرت األكاديمية السويدية للعلوم.
ً
وفاز مورو ( 74عاما) وستريكالند وهي ثالث امــرأة فقط
تفوز بنوبل الفيزياء ،إلسهامهما في تطوير ومضات بصرية
ً
قصيرة جدا "هي أقصر وأكثر ومضات الليزر كثافة أنتجها
البشر".
وتستخدم هذه التقنية اآلن في جراحات العين التصحيحية.
وف ـ ــاز ب ــال ـج ــائ ــزة الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ع ـل ـمــاء ال ـف ـي ــزي ــاء الـفـلـكـيــة
األميركيون باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس ،الكتشافهم
موجات الجاذبية التي توقعها ألبرت آينشتاين قبل قرن من
الزمن في إطار نظرية النسبية العامة التي وضعها.
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

العمليات المشتركة السورية – اإليرانية – الروسية،
إن ليس في دمشق ،ففي قاعدة حميميم.
وهكذا ،فعلى رموز النظام في طهران أن يدركوا
تنطل على الشعب اإليــرانــي،
أن هــذه األالعـيــب لــم
ِ
ٍّ
ش ـعــوب ه ــذه الـمـنـطـقــة ،وال على
وال عـلــى أي مــن َّ
ُ
األميركيين ،ومن لف لفهم كما يقال.
فالحقيقة أن ضربة األحــواز هــذه ســوف تتكرر
طالما أن قمع حــراس الـثــورة تجاوز كل الحدود،
ً
وطالما أن هناك شعوبا مضطهدة في إيــران ،من
بينها العرب والكرد والبلوش واللور ،وطالما أن
الـشـعــب اإلي ــران ــي نفسه بـقــي يـتـعــرض الضطهاد
بــدائــي ،إن فــي المرحلة الشاهنشاهية ،وإن بعد
ان ـت ـصــار ث ــورة ع ــام  ،1979ال ـتــي ثـبــت أن ـهــا كانت
مأساة تاريخية.

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

فايدة الدوام
البعيد!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ف ــي ِب ـ ْـع ــد ب ـي ـتــك ع ــن دوام ـ ـ ــك تـ ــرى خـيــر
ّ
ـور ك ـ ـث ـ ـيـ ــره
ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــه ت ـ ـ ـفـ ـ ــكـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
تـ ـط ــري ع ـل ـي ــك أف ـ ـكـ ــار ب ــأش ـك ــال ـه ــا غـيــر
وتـ ـن ــزل ع ـل ــى ال ـخ ــاط ــر خ ــواط ــر غ ــزي ــره
أش ـ ـ ـيـ ـ ــاء مـ ـ ــا تـ ـخـ ـط ــر ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل ت ـف ـك ـيــر
وأشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء كـ ـ ــم ظـ ـنـ ـي ــت انـ ـ ـه ـ ــا ص ـغ ـي ــره
ب ـي ـت ــك /دوامـ ـ ـ ـ ــك /وال ـ ـتـ ــزامـ ــك مـ ــع ال ـغ ـيــر
ْ
مـ ـ ــن ك ـ ــث ـ ــره ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ّـوت بـ ـ ــدربـ ـ ــك م ـس ـي ــره
ت ـخ ـط ــر ع ـل ــى ب ــال ــك ك ـم ــا خ ـف ـق ــة ال ـط ـيــر
وأح ـ ـيـ ــان ت ـه ـجــم ك ــال ـج ـي ــوش ال ـم ـغ ـيــره
ف ــاض ــي ودربـ ـ ــك طـ ــال م ــا م ــن مـخــاسـيــر
ومـ ـ ـخ ـ ــزن خـ ـي ــال ــك م ـم ـت ـل ــي ب ــال ــذخ ـي ــره
ت ـب ـن ــي بـ ـي ــوت مـ ــن ال ـش ـع ــر وال ـت ـع ــاب ـي ــر
وتـ ـ ــرسـ ـ ــم مـ ـ ــدايـ ـ ــن ب ــالـ ـقـ ـص ــاي ــد ودي ـ ـ ــره
وتـ ـحـ ـل ــم ت ـ ـنـ ــال ب ـ ـيـ ــوم حـ ـفـ ـن ــة دن ــانـ ـي ــر
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـودع أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة الـ ـفـ ـقـ ـي ــره
وت ـح ـل ــم وزيـ ـ ــر ت ـص ـيــر ال ص ـ ــار ت ــوزي ــر
وت ـش ــوف خ ــام ــات "الـ ـك ــراس ــي" الــوث ـيــره
وانـ ـ ــت ب ـص ـفــا ذه ـن ــك ت ـس ــوق الـتـفــاكـيــر
ّ
خـ ـ ــطـ ـ ــك سـ ـ ــريـ ـ ــع وفـ ـ ـك ـ ــرت ـ ــك مـ ـسـ ـت ــدي ــره
وت ـ ـق ـ ــول م ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ َّـرب لـ ــذيـ ــذ الـ ـتـ ـص ــاوي ــر
ّ
إلـ ـ ــلـ ـ ــي دوام ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـن ــد بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ...ق ـص ـي ــره
عـ ـم ــرك وال ح ـ ّـسـ ـي ــت طـ ـ ــول ال ـم ـش ــاوي ــر
م ـ ـثـ ــل الـ ـعـ ـشـ ـي ــر الـ ـ ـل ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ـ َّـود ع ـش ـي ــره
لـ ـك ــن بـ ـت ــال ــي الـ ـ ـ ـ ــدرب زح ـ ـمـ ــه وت ـح ــذي ــر
ـاره هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــزح ـ ـ ـ ــام وس ـ ـع ـ ـيـ ــره
يـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
راحـ ـ ـ ــت نـ ـي ــاق ــك ع ـ ــن خـ ـي ــال ــك م ـص ــادي ــر
وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالن ذه ـ ـ ـنـ ـ ــك غ ـ ـ ـ ّـرب ـ ـ ــت مـ ـسـ ـت ــذي ــره
الـ ـ ـل ـ ــه ال يـ ـ ـ ـ ــرزق ع ـ ـسـ ــى ق ـ ــاط ـ ــع ال ـس ـي ــر
إل ـ ـ ّـل ـ ــي ت ــركـ ـن ــا ْ
وس ـ ـ ـ ــط فـ ــوضـ ــى ك ـب ـي ــره
وال ب ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـل ـ ــه فـ ـ ــي قـ ـلـ ـي ــل الـ ـت ــدابـ ـي ــر
إن ك ـ ـ ـ ــان ه ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول وإال وز ي ـ ـ ـ ــره
َ
ّ
إل ــل ــي ح ــش ـ ْـرن ــا ف ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع طــواب ـيــر
ال ح ـ ـ ــل ع ـ ـ ـنـ ـ ــده أو َ
أحـ ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـسـ ـتـ ـشـ ـي ــره

وفيات
خديجة محمد إسماعيل العوضي

أرملة عبدالله حسن عبدالرحمن العوضي
 86عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،ديوان العوضي ،مقابل الجمعية
الــرئـيـسـيــة ،ال ـن ـســاء :ال ـخــالــديــة ،ق ،1ش ،10م ،3ت،99676242 :
99507902

خالد بدر حسيان الدوسري

 23عاما ،شيع ،الرجال :الصباحية ،ق ،2ش ،13م ،777النساء :هدية،
ق ،3ش ،1م ،12ت66677455 ،99045595 :

ساكت سوعان عجيب العنزي

 90عاما ،شيع ،الرجال :الدوحة ،ق ،4ش المرقش ،خيمة بجانب
صالة الشهيد فهد األحـمــد ،النساء :الــدوحــة ،ق ،4ش ،6م ،55ت:
97344473 ،90036693 ،99673200

طه ياسين عبدالنبي العريعر

 59عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية( ،العزاء ابتداء من
اليوم) ،النساء :القصور ،ق ،7ش ،34م ،31ت55554302 :
مكية خالد حسن خالد أرملة سالم عبدالمحسن حمود العياضي
 75عاما ،شيعت ،الرجال :مشرف ،ق ،6ش ،7م ،55النساء :القادسية،
ق ،7ش ،79م ،22ت50533113 ،60338148 ،99123388 ،94092030 :

يوسف محمد عبدالله أحمد العوضي

 73عاما ،شيع ،الــرجــال :ديــوان العوضي ،ق ،3مقابل الجمعية،
النساء :جابر األحمد ،ق ،1ش ،130م ،29ت24604060 :
زهرة علي حسن علي أرملة إبراهيم عبدالله التميمي
 94عاما ،شيعت ،الرميثية ،حسينية العترة الطاهرة ،ق ،10ش
أبوحنيفة ،ج ،101م ،16ت99013014 :

فواز طالب ساير العنزي

 21عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،مقبرة صبحان ،العزاء
في المقبرة فقط ،ت55550450 ،90987649 :

صديقة تركي مال الله

 69عاما ،شيعت ،الرميثية ،ق ،12ش الشافعي ،م ،15حسينية النور،
على طريق الفحيحيل السريع ،ت99003006 :
عزيزة حسين علي أرملة حيدر عباس شمس الدين
 76عاما ،شيعت ،حسينية أحمد عاشور ،بنيد القار ،ت99766566 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

اإلعالنات:

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

04:23
05:42
11:37
03:00
05:32
06:49

التوزيع:

الطقس والبحر
العظمى 39
الصغرى 22
ً
أعلى مد  04:03صب ــاحـ ـ ــا
 07:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  11:50ظ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

