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الضرائب الصينية تغرم فان بينغ بينغ
بـ  ١٢٩مليون دوالر ص ١٣

مشروع حكومي بديل لـ «التقاعد المبكر»

الثانية

ً
مجلس الوزراء كلف الحجرف بناء على طلبه اتخاذ الالزم ومعالجة المثالب الدستورية

● الغانم :الكويتيون مستهدفون بـالنصب العقاري وسنتخذ كل اإلجراءات الستعادة أموالهم
محيي عامر

علمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن وزير المالية
د .نــايــف الـحـجــرف اسـتـعــرض أم ــام مجلس ال ــوزراء
المثالب الدستورية لقانون التقاعد المبكر ،ورأي
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الرافض له،
وأكد ضرورة تقديم بعض المقترحات لمعالجة تلك
ّ
المثالب ،وعلى ضوء ذلك كلف المجلس الوزير بإجراء
ما يلزم بهذا الشأن.
وقالت المصادر إن تكليف الحجرف يأتي رغبة
في تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية ،في ظل
مطالبة عــدد كبير من النواب بإقرار القانون ،الذي

اقتصاديات

السعودية وروسيا تستهدفان
خفض أسعار النفط
09

تقرير
اقتصادي

ردتــه الحكومة فــي  5يوليو الماضي ،ولكن بشرط
معالجة مثالبه الدستورية ،إضافة إلى عدم التأثير
على مركز "التأمينات".
فــي سياق آخــر ،أكــد رئيس مجلس األمــة مــرزوق
ال ـغــانــم أن ــه سـيـتــم ات ـخ ــاذ ك ــل اإلجـ ـ ـ ــراء ات الممكنة
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة األمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـم ـس ـل ــوب ــة مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمواطنات من جراء عمليات النصب العقاري التي
تعرضوا لها.
وص ـ ــرح ال ـغ ــان ــم ،ع ـقــب اس ـت ـق ـبــالــه م ـج ـمــوعــة من
الـمـتـضــرريــن م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــات بـحـضــور الـنــائــب

التشغيل «الجزئي» للمشاريع
يكشف العجز عن إدارتها

عبدالله فهاد ،بأنه تم االطالع على وقائع االحتيال
التي تسببت في خسائر بلغ ما أمكن حصره منها
ً
نحو مليار دينار خالل خمس سنوات ،الفتا إلى أن
ً
المبلغ قد يكون أكبر من ذلك ،نظرا لعدم تمكن بعض
المواطنين من التواصل مع تكتل المتضررين من
النصب العقاري وغسل األموال.
وأك ـ ــد أن "واجـ ـبـ ـن ــا كـمـمـثـلــي األم ـ ــة مـســاعــدتـهــم
ومـشــاركـتـهــم فــي ه ــذا ال ـهــم ،واتـفـقـنــا عـلــى خـطــوات
مستقبلية ،وسننسق مع الجانب الحكومي والجهات
المعنية في المجلس لتنفيذ اإلج ــراء ات القانونية
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ً
العازمي يكلف النجار وكيال
حكومة إصالحية في العراق
لـ«التربية» ...والكندري طلبت التقاعد وترامب التحدي األكبر لها
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد
ً
الـعــازمــي قـ ــرارا ،أم ــس ،بتكليف الــوكـيــل المساعد
للشؤون المالية يوسف النجار القيام بأعمال وكيل
ً
الــوزارة ،إضافة إلى عمله األصلي ،خلفا للدكتور
هيثم األثــري ،الذي قدم استقالته األحد الماضي،
على خلفية أزمــة التكييف التي شهدتها مــدارس
«التربية» مطلع العام الدراسي الحالي.
وضـمــن تــداعـيــات األزم ــة نفسها ،قــدمــت وكيلة
التعليم العام فاطمة الكندري طلب إحالتها إلى
ّ
ً
التقاعد رسميا ،وسلمته إلى الوزير العازمي ،الذي
ً
لم يتخذ قرارا بشأنها بعد.

ً
وتعليقا على تكليفه ،أعرب النجار عن اعتزازه
بالثقة الكبيرة ،التي أواله ــا لــه الــوزيــر العازمي،
ً
مـتـمـنـيــا أن ي ـكــون عـلــى ق ــدر تـلــك الـمـســؤولـيــة في
الـحـفــاظ عـلــى سـيــر وانـتـظــام العملية التعليمية
في البالد.
وأكـ ــد ال ـن ـجــار أن طـلـبــة ال ـكــويــت م ـحــل اهـتـمــام
جميع القيادات التربوية ،ألنهم «الثروة الحقيقية
للبالد ،وهم السياج والدرع اللذان يحميان الوطن»،
ً
الفتا إلــى أن ال ــوزارة ستعمل على توفير األجــواء
لمساعدتهم في مسيرتهم العلمية ،للمساهمة في
نهضة الكويت.
02

●

ً
الالزمة" ،مضيفا" :سنكون تحت أمرهم بكل ما نملك
مــن ق ــدرة ،وواجـبـنــا الـمـســاعــدة السـتـعــادة حقوقهم
كــامـلــة ،إذ يجب علينا كمشرعين ومــراقـبـيــن حفظ
البالد والعباد من مثل هــذه العمليات التي أصبح
ً
الكويتي هدفا لها في الداخل والخارج".
َ
ودعا الغانم كل من ّ
تعرض لعمليات احتيال إلى
ال ـتــواصــل مــع أع ـضــاء الـتـكـتــل الــذيــن سيتواصلون
بــدورهــم مع الجهات المعنية لــدراســة إمكانية رفع
قضايا ،أو التواصل مع وزارة الداخلية لبحث إمكانية
مخاطبة "اإلنتربول" السترجاع حقوقهم.
04

«داو جونز» يحقق اإلغالق
القياسي الـ  14هذا العام
09

األمير :نتطلع والعراق
إلى عالقات أرحب خدمة
لمصلحتنا المشتركة

اقتصاد

١١
البورصة تحصل على
العضوية الكاملة في االتحاد
العالمي للبورصات

رياضة

٢١

بغداد  -محمد البصري

طوى العراقيون ،أمس األول ،واحدة من أصعب جلسات
ً
البرلمان الذي بات عمره  ١٣عاما ،إذ لم تعد هناك أي تقاليد
حــزبـيــة أو كتلوية تقيد حــركــة الـسـيــاســة ،وان ـحــاز معظم
النواب ،بغض النظر عن مواقف القادة وصفقات الكواليس،
إلى برهم صالح ،السياسي الكردي البارز ،كرئيس للعراق،
ّ
ً
الذي بــدوره لم يتأخر كثيرا ،فقد كلف عادل عبدالمهدي،
الـمـخـضــرم وسـلـيــل األسـ ــرة الـعــريـقــة م ــن ج ـنــوب ال ـع ــراق،
بتشكيل حكومة جديدة.
02

صالح وعبدالمهدي يغادران برلمان العراق مساء أمس األول (رويترز)

الفواز رئيسًا التحاد «القدم»
السعودي ...وعضوية
سيدتين للمرة األولى

ةديرجلا

•
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األمير :نتطلع والعراق إلى عالقات أرحب خدمة لمصلحتنا المشتركة

ً
هنأ صالح بانتخابه رئيسا وعبدالمهدي بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية ودعاهما لزيارة الكويت
استقبل صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
بيان امس سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه رئ ـيــس
مـجـلــس األمـ ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ثم
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء بــاإلنــابــة
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ووزير الخارجية وتعزيز
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة فـ ـ ــي ح ـ ـكـ ــومـ ــة م ــال ـط ــا
كــارم ـي ـلــو أب ـي ــا وذلـ ــك بـمـنــاسـبــة
زيارته للبالد.
حـضــر الـمـقــابـلــة وزيـ ــر ش ــؤون
ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الجراح.

تهنئة الرئيس العراقي

سموه استقبل
ولي العهد والغانم
والخالد ووزير
خارجية مالطا

فــي مجال آخــر ،أجــرى صاحب
الـ ـسـ ـم ــو اتـ ـ ـص ـ ــاال ه ــات ـف ـي ــا ام ــس
بــالــرئـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم صالح
أعـ ــرب س ـمــوه خــالــه ع ــن خــالــص
ت ـ ـهـ ــان ـ ـيـ ــه بـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــه رئـ ـيـ ـس ــا
لجمهورية العراق الشقيق ،متمنيا
له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه

خـيــر ومـصـلـحــة ال ـع ــراق الشقيق
وتحقيق تطلعات شعبه الكريم،
راجيا له موفور الصحة والعافية
ولـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــراق الـ ـشـ ـقـ ـي ــق ك ـ ــل ال ــرق ــي
واالزدهار ودوام االمن واالستقرار،
ك ـمــا وج ــه س ـم ــوه ل ـصــالــح دع ــوة
للقيام بزيارة رسمية للكويت.
كما بعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إلــى صالح ،متمنيا له كل
التوفيق والـســداد ،مشيدا سموه
بــالـعــاقــات الــوط ـيــدة الـتــي تربط
الـكــويــت بــال ـعــراق والـتــأكـيــد على
ال ـت ـط ـلــع ال ـم ـش ـت ــرك ن ـح ــو تـعــزيــز
أواصر هذه العالقات بين البلدين
الشقيقين واالرتقاء بأطر التعاون
ال ـم ـش ـت ــرك بـيـنـهـمــا ف ــي مـخـتـلــف
المجاالت إلــى آفــاق أرحــب خدمة
لمصلحتهما ا لـمـشـتــر كــة را جـيــا
للرئيس العراقي موفور الصحة
وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ولـ ـ ـب ـ ــاده وش ـع ـب ـه ــا
دوام األم ــن واالس ـت ـقــرار والــرخــاء
واالزدهار.
وأع ــرب الــرئـيــس الـعــراقــي عن
بــالــغ ت ـقــديــره وش ـك ــره لـصــاحــب
السمو على مــا عبر عنه سموه

م ـ ــن طـ ـي ــب الـ ـمـ ـش ــاع ــر وص ـ ـ ــادق
التمنيات ،مثمنا هــذا التواصل
وهذه اللفتة الكريمة من سموه،
ش ــاك ــرا دعـ ــوة س ـمــوه ل ــه لــزيــارة
ال ـك ــوي ــت ،وراجـ ـي ــا ل ـس ـمــوه دوام
الصحة وموفور العافية ولدولة
الكويت كل التقدم واالزدهار في
طل قيادته الحكيمة.
وأجرى صاحب السمو اتصاال
هاتفيا بــرئـيــس الـ ــوزراء المكلف
في العراق عادل عبدالمهدي هنأه
خالله بتكليفه بتشكيل الحكومة
العراقية الجديدة ،متمنيا له كل
التوفيق وال ـســداد ،سائال سموه
المولى تعالى أن يديم على العراق
الشقيق األمن واالستقرار ويحقق
كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي
الشقيق من نمو ورخاء وازدهار.
ك ـ ـمـ ــا وج ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـمـ ـ ــوه الـ ـ ــدعـ ـ ــوة
لعبدالمهدي للقيام بزيارة رسمية
للكويت.
وأع ــرب عبدالمهدي عــن فائق
شكره وتقديره لسموه على هذا
ال ـتــواصــل وه ــذه الـلـفـتــة الكريمة
الـ ـمـ ـجـ ـس ــدة ألواصـ ـ ـ ـ ــر الـ ـع ــاق ــات

الوطيدة بين البلدين الشقيقين،
م ـث ـم ـن ــا دع ـ ـ ـ ــوة سـ ـ ـم ـ ــوه ل ـ ــزي ـ ــارة
الكويت ،ومتمنيا لسموه موفور
الصحة والعافية ولدولة الكويت
كـ ــل الـ ـتـ ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار فـ ــي ظــل
قيادته الحكيمة.

تهنئة رئيس المالديف
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـه ــوري ــة
المالديف الصديقة ابراهيم محمد
ص ـل ـيــح اع ـ ــرب ف ـي ـهــا سـ ـم ــوه عــن
خالص تهانيه بمناسبة فوزه في
االنتخابات الرئاسية لجمهورية
المالديف الصديقة ،متمنيا سموه
له موفور الصحة والسعادة ودوام
الـتــوفـيــق والـ ـس ــداد ولـجـمـهــوريــة
المالديف وشعبها ا لـصــد يــق كل
الرقي واالزدهار وللعالقات الطيبة
بين البلدين الصديقين المزيد من
التطور والنماء.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـه ــوري ــة
ألـ ـم ــانـ ـي ــا االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ال ـص ــدي ـق ــة

ً
األمير مستقبال الغانم
الدكتور فرانك فالتر شتاينماير
عـ ـب ــر ف ـي ـه ــا س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خ ــال ــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة
والـعــافـيــة ولـلـبـلــد الـصــديــق دوام
التقدم واالزدهار.

ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـعـ ــث س ـ ـم ـ ــوه ب ـب ــرق ـي ــة
ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة
ك ــوري ــا ال ـصــدي ـقــة مـ ــون جـ ــاي إن
عـ ـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة

والـعــافـيــة وللبلد الـصــديــق دوام
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جــابــر الـمـبــارك ببرقيات
تهنئة مماثلة.

استقباالت ولي العهد

اتفاقية للبحث العلمي بين الكويت ومالطا

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان،
صباح أمس ،رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
واستقبل سموه رئيس مجلس
الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
الشيخ صباح الـخــالــد ،ثــم نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس
مجلس األس ــرة الحاكمة الشيخ
الدكتور إبراهيم الدعيج.

أجـ ــرى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بــاإلنــابــة وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد ،مباحثات رسمية
مـ ــع وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وتـشـجـيــع
ال ـت ـج ــارة لـ ــدى ج ـم ـهــوريــة مــالـطــا
الصديقة كارميلو أبـيــا ،تناولت
الـعــاقــات الثنائية الـمـمـيــزة التي
تـ ــربـ ــط الـ ـبـ ـل ــدي ــن عـ ـل ــى م ـخ ـت ـلــف
األص ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدة ،وس ـ ـ ـبـ ـ ــل تـ ـع ــزي ــزه ــا
وتنميتها في كل المجاالت.
وبحث الطرفان آخر المستجدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية،
والتطورات التي تشهدها المنطقة،
إضافة إلى مناقشة القضايا محل
االهتمام المشترك.
وت ــم عـقــب الـلـقــاء الـتــوقـيــع على
مذكرة تفاهم بين الكويت ومالطا
في مجال التعليم العالي والبحث

ً
ولي العهد مستقبال إبراهيم الدعيج

التوقيع على االتفاقية
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،وقـ ـعـ ـه ــا ع ـ ــن الـ ـج ــان ــب
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ــوزيـ ــر الـ ـخ ــال ــد ،وع ــن
الجانب المالطي وزيــر الخارجية
وتشجيع التجارة.
حـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ومـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ــم
الـتــوقـيــع نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة

خــالــد الـجــارالـلــه ومـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون أوروبا السفير
ول ـيــد الـخـبـيــزي وم ـســاعــد وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـم ــراس ــم
السفير ضــاري العجران وسفير
ال ـكــويــت ل ــدى ج ـم ـهــوريــة مــالـطــا

الجراح :عالقاتنا بالسعودية واألردن عميقة الكويت :نطالب باتخاذ موقف دولي موحد
لمعالجة هموم النازحين
الغنيم :نأمل اعتماد ميثاقي الالجئين والهجرة اآلمنة

ً
الجراح مستقبال السفير السعودي
اسـتـقـبــل نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـفــريــق
الـشـيــخ خــالــد ال ـج ــراح ف ــي مكتبه
بمقر الوزارة ،أمس ،سفير المملكة
العربية السعودية الشقيقة لدى
الـكــويــت األم ـيــر سـلـطــان بــن سعد
بن خالد.
ورح ـ ــب ال ـ ـجـ ــراح خ ـ ــال ال ـل ـقــاء
ً
ب ـض ـي ـفــه مـ ــؤكـ ــدا ع ـم ــق ال ـع ــاق ــات

األخوية بين الكويت والسعودية،
وخالل اللقاء تم بحث سبل تعزيز
العالقات األمنية بين الجانبين.
من جانبه ،أثنى األمير سلطان
ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـم ــوض ــوع ــات الـتــي
ت ــم طــرحـهــا خ ــال ال ـل ـقــاء وتــوافــق
الرؤى والمواقف حول أهم الملفات
الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة بـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين.

واستقبل الشيخ خالد الجراح
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ال ـس ـف ـي ــر األردن ـ ـ ـ ـ ــي ص ـقــر
أبوشتال ،وأشــاد بعمق العالقات
ً
بـيــن الـبـلــديــن الـشـقـيـقـيــن ،مثمنا
أوج ـ ــه ال ـت ـع ــاون ال ـم ـث ـمــر وال ـب ـنــاء
بينهما.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء اس ـت ـعــراض
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـل ـفــات ال ـتــي تـعــزز
العالقات األمنية بين البلدين.

السليمان يقدم أوراق اعتماده ألمير موناكو
ق ــدم سـفـيــر ال ـكــويــت ل ــدى فــرنـســا ســامــي
ً
السليمان أمس ،أوراق اعتماده سفيرا فوق
ً
ال ـعــادة ومـفــوضــا غير مقيم لــدولــة الكويت
لدى إمارة موناكو إلى األمير ألبرت الثاني
أمير موناكو.
وقــال السليمان لـ «كونا» إنه نقل تحيات
س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
وس ـم ــو ول ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف االح ـمــد
لألمير ألبرت الثاني وتمنياتهما الطيبة له
بموفور الصحة والعافية وإلمــارة موناكو
وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وأع ــرب عــن تشرفه بــأن يـكــون أول سفير
للكويت لدى إمارة موناكو إذ تم اإلعالن عن

إقامة العالقات الدبلوماسية في  19يوليو
الماضي.
كـمــا عـبــر الـسـلـيـمــان عــن اع ـت ــزاز الـكــويــت
بعالقاتها الطيبة مع مارة موناكو وحرصها
على توثيقها ونمائها.
وأض ــاف أنــه استعرض مــع األمـيــر البرت
ال ـث ــان ــي مـ ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك بـيــن
ً
ال ـب ـل ــدي ــن ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى االه ـت ـم ــام الـكــويـتــي
بمجاالت التجارة واالستثمار هناك.
ً
ً
وذكر أن موناكو تستقطب عددا متزايدا
مــن الـسـيــاح الكويتيين ،الــذيــن يعتبرونها
وجهة سياحية مرغوبة لما تتمتع بــه من
جمال الطبيعة ومرافق سياحية جيدة.

«ملتقى اإلعالم» يطلق حملة
«كلنا مسؤولين» لتوعية الشباب
انـطـلـقــت ،أم ــس ،حملة «كـلـنــا مسؤولين»
بــرعــايــة وزي ــر اإلعـ ــام وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الشباب محمد الجبري ،التي ينظمها ملتقى
اإلعالم الجديد ،بالتعاون مع قسم اإلعالم في
جامعة الكويت ،بهدف توعية الشباب من آفة
المخدرات وخطرها.
وقال رئيس الملتقى نواف العصيمي ،في
تصريح صحافي ،إن هذه الحملة التوعوية
تأتي من منطلق أهــداف تطوعية وإنسانية
للتصدي آلفة المخدرات وخطر انتشارها في
المجتمع وتوعية الشباب من خالل الشراكة
المجتمعية.

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال م ــدي ــر اإلدارة ال ـعــامــة
لـمـكــافـحــة ال ـم ـخ ــدرات ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة،
العميد بــدر الغضوري ،في تصريح مماثل،
إن آفــة الـمـخــدرات تعد مــن المشاكل الكبيرة
في مختلف المجتمعات المعاصرة وتسعى
إلى مكافحتها وبيان خطرها على الشباب.
من جهتها ،قالت عميدة كلية اآلداب في
جامعة الـكــويــت ،د .سـعــاد عـبــدالــوهــاب ،في
تصريح آخر ،إن هذه الحملة تهدف الى توعية
الشباب في مختلف األعمار بخطر المخدرات
من خالل مختصين بمختلف الجهات المعنية،
وعرض تجاربهم مع هذه المشكلة.

طــالـبــت الـكــويــت المجتمع الــدولــي بـضــرورة
ات ـخ ــاذ «م ــوق ــف دولـ ــي م ــوح ــد» لـمـعــالـجــة هـمــوم
الالجئين والـنــازحـيــن ووض ــع حــد لالنتهاكات
الصارخة التي يتعرضون لها حول العالم ،معربة
عن تطلعها الى اعتماد الميثاقين العالميين بشأن
الالجئين والهجرة اآلمنة بالتوافق التام باآلراء
خالل هذا العام.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها
الــدائــم لــدى االمــم المتحدة والمنظمات الدولية
االخ ــرى فــي جنيف السفير جـمــال الغنيم امــام
ال ــدورة ال ـ  68للجنة التنفيذية لمفوضية االمــم
المتحدة لشؤون الالجئين المتواصلة خالل الفترة
من االول الى الخامس من أكتوبر الجاري.
وقــال ان من شــأن هاتين الوثيقتين مساعدة
الالجئين والمهاجرين وتـعــزيــز سبل التعاون
وال ـت ـفــاهــم ال ـم ـش ـتــرك ح ــول كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل مع
التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين وتعزيز
وتقوية آليات الحماية .وشدد على عزم الكويت
االس ـت ـمــرار فــي خــدمــة قـضــايــا الـعـمــل االنـســانــي
ودع ــم مـفــوضـيــة الــاجـئـيــن وقـضــايــا الالجئين

ً
العازمي يكلف النجار وكيال...

ً
وإذ أشار إلى أنه سيعمل جاهدا ،في سبيل سير
العملية التعليمية وانتظامها ،من دون معوقات،
بما يخدم الطلبة والطالبات ،أكد استمرار الدعم
لكل المجتهدين والمتميزين ،سواء من الطلبة أو
العاملين في الميدان التربوي بشكل عام.

حكومة إصالحية في العراق...
ويعتقد مراقبون أن البرلمان خضع لــرأي عام
عراقي مدعوم بمظاهرات عارمة اندلعت منذ يوليو
الماضي مطالبة باإلصالح ،الفتين إلى أن الجناح
الموصوف باالعتدال السياسي دخل مرحلة جديدة
يمتلك خاللها مؤسسة الــرئــاســة والـ ــوزارة فــي آن
واحد ،مع خروج ٍّ
مدو لحزب الدعوة الذي هيمن على
السلطة منذ عام .٢٠٠٥
وي ـن ـش ـغــل ال ـع ــراق ـي ــون هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة بـســؤالـيــن
مـهـمـيــن ،أول ـه ـمــاَ :م ــن ان ـت ـصــر ...نـفــوذ واشـنـطــن أم
نـفــوذ طـهــران؟ ويجيب الـمــراقـبــون بــأن الـصــراع لم
ً
يعد ثنائيا على خشبة المسرح العراقي بين بالد
فارس وأميركا ،بل ظهر تيار عراقي يتأثر بضغط
الشارع الغاضب ،وهكذا باتت التناقضات تدار من
جــانــب ثــاثــة أط ــراف ،هــي إدارة الرئيس األميركي
ترامب ،التي تريد رؤية معتدلين لديهم عالقة وثيقة
مع الغرب في مواقع السلطة ،وطهران التي أدركت
أنها تتراجع والبد أن تقدم تنازالت كبيرة وتتقبل
الليبراليين العراقيين المتصالحين مع التوازنات
التقليدية ،إلى جانب تيار عراقي خاضع لتأثير رأي
عام غاضب من طريقة إدارة الدولة ،يحاول تشكيل
إدارة فــي رئاستي الجمهورية والحكومة ،تنجح

وتخفيف معاناتهم االنسانية «دون منة أو أغراض
سياسية» سوى دعم العمل االنساني الدولي.
وتطرق الغنيم الى دخول االزمة السورية عامها
الثامن ،مشيرا في هذا السياق الى «العجز الدولي»
عن ايجاد حل لها وانهاء اثارها المدمرة السيما
«على المواطن الـســوري الــذي هو اآلن الضحية
الرئيسية لهذا الصراع بعد نــزوح ولجوء ما ال
يقل عن  12مليون سوري».

األوضاع اليمنية والعراقية
وتـ ـن ــاول الـسـفـيــر الـغـنـيــم ال ــوض ــع ف ــي اليمن
شارحا «التحديات التاريخية الدقيقة ذات االبعاد
الخطيرة على المستويين االنساني واالقتصادي»
التي يتعرض لها اليمنيون ،مؤكدا حرص الكويت
على استقرار اليمن «ومن ثم فقد دأبت على تقديم
المساعدات االنسانية والتنموية لألشقاء هناك
مـنــذ عـقــود بــاإلضــافــة إل ــى ق ــروض مـيـســرة عبر
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
لتمويل الـمـشــاريــع االنـمــائـيــة فــي الـيـمــن» وذلــك

فــي تحقيق الـتــوازن بين نفوذ طـهــران فــي الـعــراق،
وعالقة بغداد االستراتيجية مع المعسكر الغربي
ووا شـنـطــن كشريك يمنح ثقته لــدعــم التعافي في
البالد المحطمة.
وي ـعــرف رئـيــس الـجـمـهــوريــة بــرهــم صــالــح بأنه
من الجيل الجديد للساسة في كردستان ،صاحب
ال ـعــاقــات الـطـيـبــة مــع ال ـع ــرب ،مـمــا يـمـنــح الـفــرصــة
لتقليل االح ـت ـقــان الـقــومــي فــي ال ـع ــراق والمنطقة،
كما أن رئيس الحكومة المكلف ،وهو سليل أسرة
سياسية شيعية عريقة وخبير دولي في اقتصاديات
العالم اإلسالمي ،يحتفظ بعالقة متوازنة مع الغرب
واإليرانيين ،ومقبول في المحيط العربي ،ويحظى
باحترام القوى العراقية.
أم ــا ال ـس ــؤال ال ـثــانــي ،فـهــو كـيــف سينجح فريق
االع ـتــدال فــي التعايش مــع إدارة تــرامــب ،وخاصة
أن صالح وعبدالمهدي من أبــرز مهندسي نظرية
التوازن بين إيران وواشنطن ،وكانا يقوالن لطهران
ً
ً
ً
إن ع ــراق ــا ف ــاش ــا سـيـمـثــل عـبـئــا عـلـيـهــا ،وي ــذك ــران
لــواش ـن ـطــن أن ت ـحــويــل الـ ـع ــراق ك ـســاحــة لتصفية
الحسابات سيخلق مشكلة كبيرة لإلدارة األميركية.
لكن العراقيين باتوا يدركون أن أسلوب ترامب في
التعامل مع الملف اإليراني عدواني ،وقد ال يتقبل
بسهولة نظرية العراقيين في إدارة األزمة ،مما يجعل
مهمة الثنائي صالح وعبدالمهدي في قمة الصعوبة،
ي ـش ـفــع ل ـه ـمــا ب ـع ــض ال ـث ـق ــة م ــن مــرج ـع ـيــة الـنـجــف
الدينية ،والعالقات اإلقليمية والدولية المقبولة،
وكذلك اضطرار إيران لإلنصات إلى مقترحاتهما،
كشخصيات يمكن أن تخفف التصادم واالحتقان
في اللحظات الصعبة.

لتخفيف حدة التدهور الحاصل على المستويين
االنساني واالقتصادي.
كما تناول الوضع في العراق ،موضحا المعاناة
التي تسبب فيها تغلغل التنظيمات اإلرهابية
التي زعزعت استقراره الى ان تمكن وبمساعدة
المجتمع الدولي من تطهير اراضيه من سيطرة
هذه التنظيمات الخطيرة.
وق ــال ان «الـكــويــت استضافت مــؤتـمــرا دوليا
إلعــادة إعمار العراق حيث بلغ حجم التعهدات
أكثر من  30مليار دوالر».
وأشار الغنيم الى جهود الكويت للتعامل مع
األوضاع االنسانية التي يعيشها مسلمو ميانمار
«اذ يواجهون احدى أسوأ االزمات االنسانية التي
شهدها العالم مــن خــال تعرضهم لالضطهاد
والقتل والتعذيب والتشريد القسري بما يمكن
اعتباره تصفية عرقية».
وأوضـ ــح ان «ك ــل تـلــك االن ـت ـهــاكــات تستهدف
محو ثقافتهم وطمس هويتهم وهذا يتطلب من
المجتمع الدولي مضاعفة جهوده من أجل تخفيف
معاناتهم اليومية».

فيصل العدواني ومساعد وزير
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مكتب نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ال ـس ـف ـيــر
صالح اللوغاني وعــدد من كبار
المسؤولين في وزارة الخارجية.

البحرين :تعزيز
العالقات مع الكويت
قــال ولــي العهد البحريني
األمـ ـي ــر س ـل ـمــان ب ــن ح ـمــد إن
الـبـحــريــن تـتـطـلــع دائ ـم ــا إلــى
تعزيز الـعــاقــات مــع الكويت
في مختلف مسارات التنمية،
بما يعود بالنفع على البلدين
والشعبين.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء
ال ـب ـحــري ـن ـيــة (بـ ـن ــا) ع ــن ول ــي
الـعـهــد ،ل ــدى اسـتـقـبــالــه وزيــر
الـمــالـيــة د .نــايــف الـحـجــرف،
أن الـ ـع ــاق ــات ال ـب ـحــري ـن ـيــة -
الكويتية المتميزة في مختلف
المجاالت تنبع من العالقات
التاريخية الوطيدة بينهما،
ً
إذ إنها ت ــزداد عمقا في إطار
اهتمام القيادتين البحرينية
وال ـكــوي ـت ـيــة .وأض ــاف ــت «بـنــا»
أن ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف نـ ـق ــل رس ــال ــة
شفوية من سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد تتعلق
ب ــالـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـيــن
الـبـلــديــن .وأع ــرب عــن تقديره
لــولــي العهد البحريني على
اهتمامه بتنمية العالقات.

ةديرجلا
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محليات
«الفتوى» تؤيد قرار نقل «الحضانات» من «الشؤون» إلى «التربية»

ٍّ
الهاجري :استكمال إجراءات النقل بتأن لتكون سليمة وقانونية %100
جورج عاطف

 ٥٧ألف مطلقة في
الكويت ...و 22حالة
ً
يوميا خالل 2017

كـشـفــت الــوك ـي ـلــة الـمـســاعــدة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية في وزارة الشؤون
االجتماعية ،هناء الهاجري ،عن
تأييد إدارة الفتوى والتشريع
فــي مجلس الـ ـ ــوزراء ،ق ــرار نقل
تـبـعـيــة ح ـضــانــات األط ـف ــال من
وزارة ال ـشــؤون إل ــى "الـتــربـيــة"،
الف ـتــة إل ــى أن "ه ـنــاك اجتماعا
ت ـن ـس ـي ـق ـيــا ق ــري ـب ــا ب ـي ــن وكـ ــاء
الوزارتين إلتمام النقل ووضع
اآللية المناسبة لذلك".
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،فــي

تحديات عاصفة
أكــد رئيس رابطة االجتماعيين ،عبدالله الــرضــوان ،أننا
نواجه حاليا تحديات عاصفة تحيط بمجتمعنا وظواهر
تهدد االستقرار من ناحية التحديات األسرية إلى التحديات
االقتصادية ،وتحديات الطالق التي تنجم عن االختالفات
بين األزواج وتؤدي إلى التفكك األسري".
من جهته ،قال رئيس الجمعية الخليجية لالجتماعيين،
خلف أحمد ،إن "مصطلح العنف األسري غريب ليسعى هذا
الملتقى الخليجي لتحديد مفهومه وتشخيص أسبابه
وآث ــاره وتداعياته على األس ــرة والمجتمع ،فهو مصطلح
يجمع بين متناقضين يفترض أال يجتمعان".
وأ ض ــاف أن "األ س ــرة مــاذ اإل ن ـســان مـنــذ طفولته حتى
شيخوخته ،مــن كــل عنف ا لـعــا لــم المحيط بــه ،فهي التي
تمنحه مــن األ م ــن واأل مـ ــان و م ــا ال يمنحه أي كـيــان آ خــر،
و ت ـســوره بــأ جــواء ا لـحـمــا يــة مـمــزو جــة بالمحبة وا لــر عــا يــة
في مبتدأ حياته وانتهاء بتلبية احتياجات رعايته في
مراحل عمره المتأخرة".

تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،على
هــامــش حـضــورهــا ورش ــة عمل
الملتقى الخليجي لجمعيات
وروابـ ـ ـ ـ ـ ــط االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـيـ ـي ــن فــي
دول الخليج العربية ،أن "نقل
تبعية الحضانات قــرار صادر
عن مجلس ال ــوزراء ،وسيطبق
فــي الــوقــت الـمـنــاســب" ،مشيرة
ً
إلى أن "الشؤون" تعكف حاليا
على استكمال إج ــراء ات النقل،
وتـحــرص على التأني فــي ذلك
لتكون سليمة وقــانــونـيــة 100
بالمئة".
وذك ــرت الـهــاجــري أن "وزارة
الـ ـ ـش ـ ــؤون ،م ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي إدارة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة وال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة ،تـ ـم ــارس
مهامها اإلشــرافـيــة على كــل ما
يخص الحضانات لحين إتمام
ال ـن ـقــل" ،مبينة أن ــه "ت ــم إص ــدار
ق ــرارات تنظيمية عــدة لتنظيم
عمل الحضانات ،وأن "تعديل
الئحتها ال يتنافى أبدا وعملية
ال ـن ـق ــل ،خ ـصــوصــا أن ـه ــا تتبع
الوزارة حتى اآلن".

ً
 22حالة طالق يوميا

إل ــى ذلـ ــك ،كـشـفــت ال ـهــاجــري
أن ـ ــه "وف ـ ـقـ ــا إلح ـص ــائ ـي ــة هـيـئــة
المعلومات المدنية تجاوز عدد
ً
المطلقات في الكويت  ٥٧الفا،
من بينهن  5641حالة سجلت
ف ــي  ،2017ب ـم ـع ــادل  22حــالــة
طــاق يوميا (وفــق أيــام العمل
الــرسـمـيــة)" ،الفـتــة إلــى أن "هــذا

الهاجري تتوسط المشاركون في الورشة الخليجية
الرقم الكبير في الكويت فقط،
فـمــا بــالــك ب ـحــاالت ال ـطــاق في
دول الخليج ،وهــذا خطر كبير
ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع ف ــي ال ـحــاضــر
والمستقبل".
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ح ـص ـي ـل ــة
مـ ـش ــروع ال ـت ـبــرعــات لمصلحة
األضــاحــيّ ،
بينت الـهــاجــري أن
"الوزارة وافقت على طلب بعض
الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة بتمديد
فترة تقديم تقريرها النهائي،
وذل ـ ـ ــك ع ـق ــب انـ ـقـ ـض ــاء ال ـم ـه ـلــة
المحددة بـ  15يوما من تاريخ
انتهاء المشروع" ،الفتة إلى أن
" هـنــاك بعض الجمعيات التي

«الكهرباء» تدرس تخصيص محطة
الشعيبة الشمالية والمشاغل الرئيسية

ً
دشتي :قطع التيار عن  13منزال للعزاب
•

سيد القصاص

تدرس لجنة التخصيص في وزارة الكهرباء والماء
إجـ ـ ـ ــراءات تـخـصـيــص م ـش ــروع ــي "م ـح ـطــة الـشـعـيـبــة
الشمالية ،والمشاغل الرئيسية في منطقة صبحان".
وقالت مصادر مطلعة في الكهرباء" ،إن تخصيص
محطة الشعيبة يأتي ضمن برنامج التخصيص الذي
يشرف عليه الجهاز الفني لبرنامج التخصيص التابع
لمجلس الوزراء كجهة مسؤولة ،مضيفة أنه تم وضع
ميزانية تقديرية لهما تقدر بـ  5.2ماليين دينار ضمن
الخطة اإلنمائية الحالية لتخصيص محطة الشعيبة
والمشاغل الرئيسية".
وأوض ـح ــت ال ـم ـص ــادر ،أن ال ـه ــدف م ــن تخصيص
المحطة هو إعادة رسم دور الدولة ممثلة في وزارة
الكهرباء والماء في النشاط االقتصادي بحيث يتحول
من المشغل والمنتج إلى المنظم والمراقب لتحقيق
ً
نمو اقتصادي مستدام بعيدا عن االعتماد الكلي على
النفط ،وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام
والخاص.
وأضــافــت" ،أن الــدولــة تستهدف التحرر من الــدور
اإلنـتــاجــي وإف ــراد مساحة أكـبــر للقطاع الـخــاص من
خالل برنامج التخصيص ،الذي يعني زيادة الدور،

الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية أو تشغيل أو
إدارة الوحدات اإلنتاجية".
وذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـت ـخ ـص ـي ــص س ـي ـع ـمــل ع ـل ــى تـحـسـيــن
ال ـك ـفــاءة اإلنـتــاجـيــة لـتـلــك ال ــوح ــدات بـمــا ي ـخــدم أه ــداف
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،إذ يتضمن برنامج
ً
التخصيص عــددا من العناصر ،أهمها ،تغيير أسلوب
تشغيل وإدارة المحطة لتتفق مــع آلـيــات عمل القطاع
ال ـخ ــاص ،الـتــي تتمثل فــي ات ـخــاذ الــربــح أو اإلنـتــاجـيــة
كأساس لتقييم األداء واالعتماد على األسعار االقتصادية
في حساب المنافع والتكاليف وتبني نظام الحوافز في
تشغيل وإدارة المحطة.
في مجال اخر ،أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية
في وزارة الكهرباء والماء ،عدنان دشتي ،أن حملة قطع
التيار عن سكن الـعــزاب شملت  5مناطق هي العمرية
والرابية وخيطان والفردوس وعبدالله المبارك ،وأسفرت
حتى اآلن عن قطع التيار عن  13منزال ،في حين بادر
ّ
م ــا ك منزلين بإخالئهما قبل مـجــيء الحملة لتجنب
قطع التيار.
وأشار دشتي ،في تصريح ،إلى أن عملية القطع تتم بناء
على كتاب من بلدية الكويت ،وفي وجود ممثلين عنها،
مشيرا إلى أن إعادة التيار تستلزم وجود كتاب آخر ينص
على انتهاء المخالفة ،وذلك باخالء المنزل من العزاب.

«الخدمة المدنية» :الخصم عقوبة
المعتذر عن الدورة التدريبية
وضع آليات جديدة لبرامج موظفي الدولة
التحق بالدورة ولم يلتزم
• محمد الجاسم
ع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" مــن
مـصــادر ان د ي ــوان الخدمة
الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة وض ـ ـ ـ ــع آلـ ـ ـي ـ ــات
جديدة للبرامج وا لــدورات
التدريبية لموظفي الدولة
خــال ا لـعــام الحالي ،حيث
ا ك ـ ـ ــدت ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر ان ه ــذه
االل ـ ـيـ ــة تـ ــأتـ ــي م ـت ـس ـق ــة مــع
رؤ يــة ا لــد يــوان ضمن خطة
ت ـن ـم ـيــة وتـ ـط ــوي ــر مــوظ ـفــي
الجهاز الحكومي وتقنين
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات وح ـ ـ ـصـ ـ ــرهـ ـ ــا
بـ ــال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة
لكل جهة.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ان
الـ ــديـ ــوان خ ــاط ــب ال ـج ـهــات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط
وضعها بشأن عــدم التزام
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور
البرامج التدريبية وطريقة
االع ـ ـتـ ــذار ،ب ـح ـيــث اش ـت ــرط
أن يـقــدم الـمــوظــف الـمــدرج
اس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج
ال ـتــدري ـبــي ق ـبــل اسـبــوعـيــن
م ــن ا لـ ـ ـ ــدورة او ا ل ـب ــر ن ــا م ــج
ا ل ـ ـتـ ــدر ي ـ ـبـ ــي وإال ف ـس ـي ـتــم
خ ـ ـصـ ــم اي ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة مــن
را تـ ـب ــه ،وان كـ ــان اال عـ ـت ــذار
ب ـس ـبــب ظ ـ ــروف وفـ ــي ح ــال

قدمت تقريرها ،وننتظر اكتمال
الحصيلة من ثم إعالنها".

تقييم «األهلية»
وأكـ ــدت ال ـهــاجــري ،مــا نشرته
"الـ ـج ــري ــدة" حـ ــول إعـ ـ ــادة تقييم
الجمعات األ هـلـيــة المشهرة من
الجوانب كافة ،للوقوف على مدى
فاعليتها في المجتمع" ،موضحة
أن "لجنة اإلشهار تــدرس حاليا
أوارق بعض الجمعيات الخيرية
الجديدة".
وبـ ـش ــأن ج ـم ـع ـي ـتــي م ـســاعــدة
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة والـ ـثـ ـقـ ـلـ ـي ــن ،ب ـي ـن ــت أن

"الجمعيتين اآلن قيد التصفية،
و ك ــل مــا يخصهما ل ــدى اللجنة
المشكلة من الوزارة إلتمام ذلك"،
مشيرة إلى أن "أموالهما سيطبق
عليها م ــواد الـقــانــون ،وسـتــؤول
إلى الجهات المحددة".
وبــالـعــودة إلــى الــورشــة ،قالت
الهاجري إن "أهم التحديات التي
تــواجــه الـمـجـتـمـعــات الخليجية
تتمثل فــي ارتـفــاع نسب الطالق
في السنوات األخيرة ،بناء على
العديد من الدراسات" ،مشيرة إلى
أن "التقارير الحكومية الرسمية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدرهـ ــا دول م ـج ـلــس
التعاون تشير إلى ارتفاع حاالت

«الصحة» :تطبيق البصمة على أطباء الرعاية األولية
البدر :انطالق اجتماع لمناقشة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية األحد
توقعت مصادر صحية قرب
صدور قرار حاسم بتطبيق
البصمة على أطباء الرعاية
الصحية األولية بجميع
تخصصاتهم في مختلف مراكز
الرعاية الصحية.

•

عادل سامي

علمت "الجريدة" أن قطاع الشؤون اإلداريــة
في وزارة الصحة يستعد لتطبيق نظام البصمة
على جميع العاملين بمراكز الرعاية الصحية
األول ـ ـيـ ــة ،ب ـمــن فـيـهــم األطـ ـب ــاء بــالـتـخـصـصــات
المختلفة.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا اإلجــراء يأتي
استجابة للمطالبات التي تتلقاها الوزارة من
ديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة ب ـشــأن ع ــدم قانونية
أي اسـتـثـنــاء ات مــن البصمة خ ــارج إط ــار قــرار
"الديوان".
وتوقعت المصادر قرب صدور قرار حاسم
بتطبيق البصمة على أطباء الرعاية الصحية
األولية بجميع تخصصاتهم في مختلف مراكز
الرعاية الصحية بالمناطق الصحية.
إلى ذلك ،كشف وكيل وزارة الصحة المساعد
ل ـشــؤون الــرقــابــة الــدوائ ـيــة والـغــذائـيــة وعضو
ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة بـ ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
د .عبدالله البدر عن استضافة الكويت األحد
المقبل االجتماع المشترك الرابع لفريق العمل
الـمـخـتــص مــن وزارات الـصـحــة ب ــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون ،لـمـتــابـعــة تـنـفـيــذ إجـ ـ ــراءات الـلــوائــح
الصحية الدولية .2005

وأعلن البدر في تصريح صحافي أمس عن
دراسة نظام االنذار المبكر ووضع االطار العام
لخطة االسـتـجــابــة السريعة ل ـطــوارئ الصحة
العامة.
وأشــار إلى أن االجتماع سينطلق بحضور
وف ــد األم ــان ــة ال ـعــامــة لـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون،
وبحضور ممثلي قيادات ومسؤولين من وزارات
الـصـحــة ل ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ،وه ــي إحــدى
اللجان الهامة في دول المجلس.
وأوضح أنه سيتم من خالل االجتماع متابعة
تـنـفـيــذ ت ــوص ـيــات تـطـبـيــق ال ـل ــوائ ــح الـصـحـيــة
الدولية المعنية بتعزيز األمن الصحي العالمي.
من جانب آخر ،أكد رئيس الجمعية الطبية
د .أحمد العنزي أن قــرار السماح للمواطنين
بـمــراجـعــة أي مــركــز صـحــي بــالـمـحــافـظــة بعد
ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ظ ـه ــرا ي ـت ـعــارض م ــع أســس
التدريب لبرنامج طب العائلة ومقاييس الجودة
واالعتراف.
وقال العنزي في بيان صحافي عقب اجتماعه
م ــع وك ـيــل الـصـحــة د .مـصـطـفــى رض ــا ووكـيــل
الوزارة المساعد للشؤون الفنية د .عبدالرحمن
المطيري ،إن القرار لقي رفضا من العاملين في
الرعاية الصحية ،مطالبا بتعديله.

تكنولوجيا المعلومات :خطوات ملموسة لتحويل
المراسالت الحكومية إلى الشكل اإللكتروني

المهنا بحث التعاون مع
سفيري الصين وغايانا

استقبل محافظ العاصمة
الفريق ثابت املهنا ،في مكتبه،
سفير الصني لدى الكويت وانغ
دي ،بمناسبة انتهاء فترة
عمله بالكويت .وأكد املحافظ
املهنا ،في تصريح صحافي ،أن
العالقات الكويتية  -الصينية
تشهد تطورا ملحوظا في
جميع املجاالت ،وخاصة بعد
الزيارة التي قام بها سمو
أمير البالد الشيخ صباح
األحمد إلى الصني .كما استقبل
محافظ العاصمة سفير غايانا
التعاونية د .شامير علي ،حيث
بحث معه العالقات الثنائية
بني البلدين ،وسبل تعزيزها،
وفتح آفاق جديدة ،من خالل
مزيد من التعاون والتفاهم
والتبادل التجاري والثقافي.

محافظ الفروانية يثمن
جهود «اإلطفاء»
استقبل محافظ الفروانية
الشيخ فيصل الحمود ،مدير
إطفاء الفروانية العقيد معاذ
الحمادي ،يرافقه رئيس مركز
إطفاء الفروانية العقيد عادل
الشريعان.
َّ
وثمن الحمود جهود رجال
اإلطفاء ،مشيدا في الوقت ذاته
بما يبذلونه من تضحيات
جبارة ،لحماية األرواح
واملمتلكات ،واصفا إياهم بأنهم
أهل للمسؤولية ،بما يتمتعون
به من التزام وحس وطني،
فضال عن استخدامهم أفضل
األنظمة الحديثة ،وجاهزية
مراكز العمل التامة ،وخاصة
خالل فصل الصيف ،والتدريب
واإلعداد املستمر لرفع كفاءة
العناصر البشرية.

«المرور» :بيع مركبات
بالمزاد العلني األربعاء
أعلنت اإلدارة العامة للمرور
قيام لجنة بيع املركبات
والدراجات باملزاد العلني ببيع
عدد من املركبات املحجوزة
بقسم حجز املركبات في
شركة رابطة الكويت والخليج
بمنطقة الجهراء .وطالبت
اإلدارة أصحاب هذه املركبات
بضرورة مراجعــة اللجنة.
وأفادت بأنه سيتم بيع هذه
املركبات عن طريق املزاد العلني
يوم األربعاء ( 10الجاري)،
الساعة الرابعة عصـرا ،بقسم
حجز املركبات.

مناقصات لتحسين مرافق
الحدائق العامة
•

محمد الجاسم

ذكرت مصادر أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
في طور طرح مناقصات الستغالل مرافق الحدائق العامة بالمناطق
السكنية من منشآت ومالعب ومحال.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" ،إن الهيئة خاطبت البلدية ،لدراسة اآللية
التي قدمتها ،وتنتظر موافقتها على استغالل مرافق الحدائق العامة من
قبل شركات مطاعم ومشاريع صغيرة ومتوسطة ،للمساهمة في تطوير
الحدائق ،حتى تكون أكثر جاذبية ،إضافة إلى طرح المالعب الستثمارها
من قبل المواطنين من أهالي المنطقة ،واالهتمام بأرضيتها.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الحدائق العامة أصبحت مهجورة،
الفتقارها للخدمات ،فضال عن التكسير المستمر لمحتوياتها ،وأن
الهيئة تسعى من خالل المناقصات إلى تحسينها ،لتكون متنفسا
ألهالي المنطقة.
وأشارت إلى أن الهيئة تدرس وضع بحيرات صناعية في بعض الحدائق
التي تستوعب مساحتها ،أسوة بالموجودة في بعض الدول.

سيتم خصم االيام التي لم
يلتزم بها.

ميزانية البرامج
وع ــن م ـيــزان ـيــة ال ـبــرامــج
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة،
اش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـ ــى
ان ا لـ ـ ــد يـ ـ ــوان يـ ـض ــع خ ـطــة
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــج وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
ً
وال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـش ــرف
ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا و عـ ـ ـ ـ ـ ــدد هـ ـ ـ ـ ـ ــا 48
جـ ـ ـه ـ ــة ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة ان وزارة
ال ـمــال ـيــة خــاط ـبــت الـجـهــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن وض ــع
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــريـ ــة
ل ـ ـلـ ــدورات والـ ـب ــرام ــج عـلــى
اال تتعدى ميزانية السنة
المالية الماضية ،كما انها
ال ـم ـخ ــول ــة بـ ـص ــرف تـكـلـفــة
ت ـلــك الـ ـ ــدورات م ــن عــدمـهــا،
وان ك ــا ن ــت هـ ـن ــاك مــوا ف ـقــة
مـسـبـقــة م ــن ال ــدي ــوان عـلــى
ايفاد الموظفين.

الطالق وتشابه أسبابها الى حد
كبير في تلك الدول".
وأضافت أنه "استنادا لوزارة
العدل تعددت أسباب الطالق بين
تأثير أدوات التوصل االجتماعية
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـح ــدي ـث ــة ،إلــى
جـ ــانـ ــب تـ ـ ــرك ال ـ ــزوج ـ ــة الـ ـمـ ـن ــزل،
وتــدخــل أه ــل الـطــرفـيــن وأط ــراف
خــارجـيــة فــي ال ـ ــزواج ،فـضــا عن
اإلهمال من الطرفين" ،مشيرة إلى
أن "غياب الوعي بأهمية الحفاظ
عـلــى الـعــاقــة الــزوج ـيــة ينعكس
بالضرر على طرفي ال ــزواج ،بل
ت ـت ـعــدى ذل ــك ف ــي تــأث ـيــرهــا على
األطفال نفسيا واجتماعيا".

سلة أخبار

جانب من المتحدثين في ورشة المعلوماتية

•

ناصر الخمري

أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي
لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي ،أن أحد
أهداف "رؤية  "2035هو تقليل االعتماد على
التعامالت الورقية ،مضيفا أن هناك خطوات
ملموسة في ذلــك المجال ،حيث بــدأ مجلس
الــوزراء مطلع العام الماضي اتخاذ خطوات
بتحويل جميع ا ل ـمــرا ســات الحكومية إ لــى
الشكل اإللكتروني.
وأوضح الشطي ،في تصريح للصحافيين
على هامش مشاركته في ورشة عمل نظمتها

ش ــرك ــة " ،"SABال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ال ـح ـلــول
المعلوماتية ،بمشاركة العديد من الشركات
الخاصة وقطاع البنوك ،أن "أكثر من  83جهة
حكومية يـتــم ت ـبــادل مــراســاتـهــا إلكترونيا
حاليا ،وقد أثبتت تلك العملية نجاحا كبيرا"،
الفـتــا إل ــى أن تـلــك خـطــوة تــأتــي مــن مجموع
خطوات الحقة تفعل قريبا.
وذك ـ ــر أنـ ــه ت ــم اس ـت ـع ــراض خ ـطــة ال ـكــويــت
الجديدة ،ودور الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات في تلك الخطة ،إضافة إلــى دور
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ف ــي تـطـبـيـقـهــا م ــن اآلن
حتى .2035

وأك ـ ــد أن ــه "م ــن مـنـطـلــق رؤي ـ ــة س ـمــو أمـيــر
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد تــم استعراض
الــرؤيــة ،وبتوجيهات مــن الـقـيــادة العليا تم
الـتــركـيــز ف ــي الـمــديـيــن الـقـصـيــر والـمـتــوســط
على محور اإلدارة الفاعلة ،ســواء في تعزيز
ال ـم ـعــامــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،أو رب ــط الـجـهــات
الحكومية إلكترونيا فيما بينها ،إضافة إلى
التفاعل مع المواطنين فيما يخص المعامالت
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وإت ــاح ــة الـبـيــانــات الحكومية
لـلـجـمـيــع ،وصـ ــوال إل ــى ال ـت ـحــول الــرق ـمــي في
الجهات الحكومية".
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الغانم :اتخاذ جميع الجهود الستعادة أموال «النصب العقاري»
«عمليات احتيال بلغت مليار دينار خالل  5سنوات»
فهد التركي

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مرزوق الغانم أنه سيتم اتخاذ
كل جهد ممكن من أجل العمل
على استعادة األموال المسلوبة
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـمــواط ـنــات
جراء عمليات النصب العقاري
التي تعرضوا لها.
وأضــاف الغانم في تصريح
للصحافيين عـقــب استقباله
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ي ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــون ال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرريـ ــن مــن
عمليات نصب عقاري بحضور

ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ف ـهــاد أن ــه تم
االطالع على عمليات االحتيال
التي تسببت بخسائر بلغ ما
أمكن حصره منها نحو مليار
دينار خالل خمس سنوات ،وقد
يكون المبلغ اكبر من ذلك نظرا
لعدم تمكن بعض المتضررين
من التواصل مع هذا التكتل.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :اس ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــا إل ـ ــى
مقترحاتهم وبعض الخطوات
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـمـ ـك ــن ان تـ ـعـ ـي ــد ل ـهــم
ام ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــم ،وت ـ ـحـ ــد م ـ ــن تـ ـك ــرار

استقبل وزير خارجية مالطا وهنأ الحلبوسي
اس ـت ـق ـبــل ال ـغ ــان ــم ف ــي م ـك ـت ـبــه ام ـ ــس وزي ــر
الـخــارجـيــة الـمــالـطــي كــارمـيـلــو ابـيــا والــوفــد
المرافق له .وتناول اللقاء العالقات الثنائية
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن وأبـ ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـلـ ـف ــات االق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
وحضر اللقاء النواب عبدالله فهاد وسعود
ال ـشــوي ـعــر وع ـمــر الـطـبـطـبــائــي وس ـف ـيــر دول ــة
الكويت لدى مالطا فيصل العدواني.

مــن جـهــة اخ ــرى ،بـعــث الـغــانــم ببرقية إلــى
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
ع ـب ــر ف ـي ـهــا ع ــن خ ــال ــص ت ـه ـن ـئ ـتــه بــان ـت ـخــاب
الدكتور برهم صالح رئيسا جديدا لجمهورية
ا لـعــراق وتكليف عــادل عبدالمهدي بتشكيل
ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة ،مـتـمـنـيــا ل ـهــم ال ـن ـجــاح
والتوفيق في اداء مسؤولياتهم الوطنية.

ع ـم ـل ـي ــات الـ ـنـ ـص ــب الـ ـعـ ـق ــاري،
م ــؤك ــدا ان "واجـ ـبـ ـن ــا كـمـمـثـلــي
األمــة مساعدتهم ومشاركتهم
هذا الهم ،حيث تم االتفاق على
خـ ـط ــوات مـسـتـقـبـلـيــة وسـيـتــم
التنسيق مع الجانب الحكومي
والجهات المعنية في مجلس
األمة لتنفيذ اإلجرات القانونية
الالزمة.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم :ان ـن ــا ب ـكــل ما
نملك مــن ق ــدرة سـنـكــون تحت
ام ــره ــم ،وواج ـب ـن ــا ال ـم ـســاعــدة
الس ـت ـعــادة حـقــوقـهــم بــالـكــامــل،
إذ يـ ـج ــب ع ـل ـي ـن ــا ك ـم ـشــرع ـيــن
ومراقبين حفظ البالد والعباد
م ــن مـثــل ه ــذه الـعـمـلـيــات الـتــي
أصـبــح الكويتي هــدفــا لها في
الداخل والخارج.
ودعــا الغانم كل من تعرض
ل ـع ـم ـل ـيــات اح ـت ـي ــال ل ـل ـتــواصــل
مع أعضاء هذا التكتل والذين
سـ ـيـ ـت ــواصـ ـل ــون بـ ـ ــدورهـ ـ ــم مــع
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة لـ ــدراسـ ــة
إمكانية رفع قضايا أو التواصل
مع وزارة الداخلية بهدف بحث
إم ـكــان ـيــة مـخــاطـبــة االن ـتــربــول

الغانم خالل استقباله وزير خارجية مالطا
السترجاع حقوق المواطنين
والمواطنات.
من جانبه ،قال المنسق العام
لتكتل المتضررين من النصب
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري وغـ ـ ـس ـ ــل االمـ ـ ـ ـ ـ ــوال
المهندس حسن البحراني ان
رئ ـي ــس م ـج ـلــس االم ـ ــة مـ ــرزوق
الغانم اجتمع معهم بالتنسيق

م ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة خ ــال ــد
الروضان.
وأضـ ــاف ال ـب ـحــرانــي ان ــه "تــم
عرض المشكلة وحجمها على
رئيس المجلس الذي لم يقصر
ووعدنا ان مكتبه سيشرف على
هــذا الموضوع لحين انتهائه
واسترجاع االموال ،كما اعددنا

ورقة وتم تقديمها إلى الرئيس
إلي ـق ــاف اي ن ـصــب ع ـق ــاري في
الـمـسـتـقـبــل ف ــي دول ـ ــة الـكــويــت
ونجعل الكويت قوة اقتصادية
ونـحـقــق رؤي ــة صــاحــب السمو
أمير البالد".

النصف يسأل الصباح عن شراء جهاز إشعاعي المطيري لمنح الموظفين إجازة بعثة دراسية
العازمي استفسر عن موعد افتتاح مستشفى جابر بشكل كامل
وجــه الـنــائــب راك ــان النصف س ــؤاال إلى
وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح عــن نية
الوزارة شراء جهاز للعالج اإلشعاعي.
وقال النصف" :نمى الى علمي نية وزارة
الصحة شراء جهاز معجل الخطى (تومو
ثيربي) للعالج اإلشعاعي ،رغم أن سعره 3
أضعاف سعره الحقيقي ،وبناء عليه يرجى
إفادتي وتزويدي بالتالي :نسخة من خطاب
الجهة التي طلبت شراء هذا الجهاز ،وقرار
تشكيل اللجنة الـتــي وضـعــت مــواصـفــات
ال ـج ـه ــاز ودرس ـ ـ ــت ال ـم ـنــاق ـصــة وم ـحــاضــر
اجتماعاتها".
وتـ ـس ــاءل" :ك ــم ع ــدد أج ـه ــزة الـمـعـجــات
الطولية المستخدمة في العالج االشعاعي؟
وك ــم ع ــدد ال ـم ـع ـجــات ال ـطــول ـيــة ف ــي مــركــز
الكويت للسرطان (تحت اإلنشاء)؟".
ً
وطلب نسخا من موافقات إدارة الفتوى
وا لـتـشــر يــع ولجنة المناقصات المركزية
وديـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ووزارة ال ـم ــال ـي ــة،
وم ــاحـ ـظ ــات دي ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة وردود
الــوزارة عليها ،وجميع الوثائق التي تدل
ع ـلــى وجـ ــود م ـكــان م ـنــاســب لـتــركـيــب هــذا
الـجـهــاز (س ــواء داخ ــل الـمــركــز أو خــارجــه)،
والتراخيص المطلوبة لتركيبه وتشغيله،
وه ـ ـ ــل تـ ـ ــم وض ـ ـ ــع ج ـ ـهـ ــوزيـ ــة ال ـ ـم ـ ـكـ ــان فــي
المناقصة؟".
وأض ـ ـ ــاف ال ـن ـص ــف" :ه ـ ــل أرسـ ـ ــل دي ـ ــوان
المحاسبة تنبيها للوزارة بعدم طرح أي
مناقصة لألجهزة الطبية من غير وجود
مكان مناسب وجاهز للتركيب والتشغيل؟"،
ً
راج ـي ــا ت ــزوي ــده ب ـهــذا ال ـخ ـطــاب ،إن وج ــد،

النصف والعازمي
وب ــائ ـح ــة أسـ ـع ــار الـ ـعـ ـط ــاءات وال ـش ــرك ــات
المتقدمة للمناقصة؟

مستشفى جابر
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وج ـ ــه ال ـن ــائ ــب ح ـم ــدان
ال ـعــازمــي س ــؤاال ال ــى وزي ــر الـصـحــة الشيخ
باسل الصباح بشأن افتتاح مستشفى جابر
تدريجيا وعدم افتتاحه بشكل كامل.
وجاء في نص السؤال :تزامنا مع اعالنكم
عــن االف ـت ـتــاح الـتــدريـجــي لمستشفى جابر
وبدئه بتغطية منطقة جنوب السرة يرجى
إف ــادت ــي وت ــزوي ــدي ب ــاالت ــي :م ـتــى ت ــم تسلم
مستشفى جابر من وزارة االشغال؟ ولماذا

يـتــم ال ـت ــدرج فــي افـتـتــاح المستشفى؟ وهــل
هـنــاك معوقات تـحــول دون افتتاحه بشكل
ك ــام ــل؟ وهـ ــل ه ـن ــاك ج ـ ــدول زم ـن ــي الف ـت ـتــاح
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى وت ـش ـغ ـي ـلــه ب ـش ـكــل ك ــام ــل؟ مــع
تزويدي بخطة الوزارة لتشغيله.
وقـ ـ ـ ــال :أع ـل ـن ــت وزارة ال ـص ـح ــة انـ ـت ــداب
رؤس ــاء االق ـســام الفـتـتــاح المستشفى ،فهل
انتداب موظفين ورؤساء اقسام واطباء من
مستشفيات اخرى ال يؤثر على العمل في تلك
المستشفيات؟ وكم عدد االطباء والممرضين
واالداريين الذين يحتاجهم مستشفى جابر
حتى يتم تشغيله بشكل كامل؟
وكم عدد الموظفين واالطباء والممرضين
ممن هم على قوة مستشفى جابر حاليا؟

تـقــدم الـنــائــب مــاجــد المطيري
ب ــاق ـت ــراح ب ـق ــان ــون ب ـش ــأن تـعــديــل
بعض أحكام القانون رقم  15لسنة
 1979فــي ش ــأن الـخــدمــة المدنية
والقوانين المعدلة.
ونص على اآلتي :يستبدل نص
المادة  22من القانون المشار اليه
بالنص التالي:
يجوز منح الموظفين العاملين
بالدولة إجازة إليفادهم في بعثات
أو مـنــح ل ـلــدراســة ،أو فــي دورات
تــدريــب ،وتـحــدد ال ـمــادة  22مكرر
(أ) حقوق الموفدين والتزاماتهم.
ويشترط بصفة عامة في طالب
البعثة أن يكون كويتي الجنسية،
وحـ ـس ــن ال ـس ـي ــر وال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ،ول ــم
يـسـبــق ال ـح ـكــم عـلـيــه ف ــي جــريـمــة
مـخـلــة بــال ـشــرف واألم ــان ــة ،م ــا لم
ً
ُيرد إليه اعتباره ،وأن يكون الئقا
ً
ص ـح ـيــا ،ويـسـتــوفــي الـمـسـتـنــدات
التي تحددها الالئحة التنفيذية
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي سـ ـتـ ـص ــدر مــن
مجلس الخدمة المدنية في شأن
ذلك.
ومع عدم اإلخالل بما هو متبع
ف ــي جـ ـه ــات ال ـع ـم ــل ذات ال ـطــابــع
الخاص ،يشترط في الموظف الذي
يوفد لبعثة دراسية ما يأتي:
أ -أال ت ـقــل ن ـس ـبــة ن ـجــاحــه في
الـثــانــويــة الـعــامــة أو مــا يعادلها
م ــن ش ـ ـهـ ــادات ع ــن  60ف ــي الـمـئــة
بالنسبة إل ــى ال ــدراس ــة بالتعليم
دون الجامعي ،وعن  65في المئة
بالنسبة إل ــى ال ــدارس ــة بالتعليم

المواطنين
البابطين لعدم إلزام ً
تقديم إذن العمل سنويا
تـ ـق ــدم ال ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ــوه ــاب
الـبــابـطـيــن بــاقـتــراح لـعــدم إل ــزام
ال ـم ــواط ــن ال ـع ــام ــل ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص تقديم طلب إذن بالعمل
وتجديده سنويا ،وطلب الصرف
لـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
العاملة ،للحصول على العالوة
االجتماعية وعالوة األوالد.
ودعــا البابطين إلى االكتفاء
بتقديم بيانات العامل الكويتي
للهيئة الـعــامــة لـلـقــوى العاملة
أول م ــرة ،ثــم االخ ـطــار فــي حــال
حدوث أي تغيير يطرأ على هذه
البيانات.
وجـ ــاء ف ــي م ـقــدمــة االقـ ـت ــراح:
"ي ـس ـت ـهــدف ال ـق ــان ــون رق ــم ()91
لسنة  2000في شأن دعم العمالة
الــوط ـن ـيــة وتـشـجـيـعـهــا للعمل
ف ــي ال ـج ـه ــات غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
م ــن إلـ ــزامـ ــه ل ـل ـح ـكــومــة ب ـتــأديــة
عــاوة اجتماعية وعــاوة أوالد
للمواطنين العاملين في القطاع
ال ـخــاص  -فــي مــادتــه الـثــالـثــة -
ضمان حياة اجتماعية مستقرة،
الى جوار الهدف االساسي وهو
تشجيع المواطنين للعمل في
هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ،ل ـم ــا ل ــه م ــن آث ــار
إيـجــابـيــة عـلــى ال ـنــاتــج الـقــومــي
بصفة عامة".
واس ـت ــدرك" :إال أن مــا يجري
عليه العمل هو إخضاع الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة حــق
العامل الكويتي بالحصول على
الـ ـع ــاوة االج ـت ـمــاع ـيــة وع ــاوة
األوالد لـنـظــام اإلذن الـمـسـبــق،
وي ـتــوقــف ص ــرف دع ــم الـعـمــالــة
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب إذن الـعـمــل
وتجديده في كل عام ،باالضافة
ال ــى تـقــديــم طـلــب ال ـص ــرف لــدى
الهيئة العامة للقوى العاملة،
على الرغم من خلو القانون رقم
( )6لسنة  2010في شأن العمل
في القطاع األهلي والقانون رقم
( )19لسنة  2000ا لـمـشــار إليه
أع ـ ــاه ،م ــن ن ــص ي ـل ــزم حـصــول

عبدالوهاب البابطين

ال ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي عـ ـل ــى إذن
خــاص للعمل ،كما يخلو نص
ال ـ ـمـ ــادة ( )5الـ ـخ ــاص بـتـنـظـيــم
شــروط منح هــذا الــدعــم المالي
م ــن ق ـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء رقــم
( )391لسنة  2001بـشــأن منح
الـ ـع ــاوة االج ـت ـمــاع ـيــة وع ــاوة
األوالد الصحاب المهن والحرف
وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـج ـه ــات غـيــر
الحكومية والقرارات المعدلة له
من نص مشابه".
وتــابــع الـبــابـطـيــن" :ف ــي حــال
اس ـ ـت ـ ـنـ ــاد ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـ ــى واج ـ ــب
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام في
اتباعها لهذا النهج ،فــإن هناك
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـض ـم ــان ــات ال ـتــي
ك ـف ـل ـت ـهــا ت ـش ــري ـع ــات وقـ ـ ـ ــرارات
مختلفة لتحقيق هــذا الغرض،
وال ـحــد مــن ال ـهــدر لـلـمــال الـعــام،
والـ ـت ــي ت ـش ـمــل فـ ــرض ج ـ ــزاءات
مــدنـيــة وع ـقــوبــات جــزائـيــة لكل
من يخالف النصوص المنظمة
ل ـل ـع ـمــل فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
وإحالتهم الى الجهة المختصة،
ب ــاإلض ــاف ــة ال ـ ــى ت ـف ـع ـيــل ال ـ ــدور
الـ ــرقـ ــابـ ــي عـ ـب ــر إس ـ ـب ـ ــاغ ص ـفــة
الضبطية القضائية للموظفين
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ب ـم ــراق ـب ــة تـنـفـيــذ
قانون العمل".

ماجد المطيري

الجامعي ،ويعفى من هذه النسبة
من حصل بعد الثانوية العامة أو
ما يعادلها على دبلوم معترف به
من وزارة التعليم العالي ومجلس
الخدمة المدنية ،بشرط أن يكون
ال ـت ـخ ـصــص مــرت ـب ـطــا ب ــال ــدراس ــة
الـ ـم ــوف ــد إلـ ـيـ ـه ــا ال ـم ـب ـت ـع ــث ،كـمــا
يشترط أن يكون المؤهل الجامعي
للمبتعث بتقدير عــام جيد على
األقــل في حالة اإليفاد للدارسات
العليا.
ب -أال يزيد عمر المبتعث على
( 35سنة مـيــاديــة) بالنسبة إلى
مــرح ـلــة ال ــدراس ــة بــالـتـعـلـيــم دون
الـجــامـعــي وال ـجــام ـعــي ،وال يــزيــد
ع ـم ــره ع ـلــى ( 45س ـنــة م ـيــاديــة)
لمرحلة الــدراســات العليا ،وذلــك
فــي أول أكـتــوبــر الـتــالــي لترشحه
للبعثة.

كما نص على أن تضاف مادة
تحمل رقم  22مكرر (أ) ،وتكون في
شأن حقوق الموفدين والتزاماتهم.
وت ـ ـ ـضـ ـ ــاف مـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـحـ ـم ــل رقـ ــم
 22م ـك ــرر (ب) ،وت ـك ــون ف ــي شــأن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ،ون ـص ـهــا
كالتالي:
يـ ـج ــوز م ـن ــح م ــوظ ـف ــي ال ــدول ــة
الكويتيين إجــازة دراسية بمرتب
كــامــل بجميع مـفــرداتــه وعــاواتــه
وبـ ـ ــدالتـ ـ ــه ،وف ـ ـقـ ــا لـ ـمـ ـج ــال ع ـم ـلــه،
ولدراسة مرتبطة ارتباطا مباشرا
بمؤهله وتخصصه ،شريطة عدم
تضرر جهة العمل وسيره بسبب
اإلجازة ،ومع مراعاة حاجة العمل
إلـ ــى ال ـم ــوظ ــف الـ ـمـ ـج ــاز ،وت ـح ــدد
الالئحة التنفيذية وقرارات مجلس
ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة الـمـخـصـصــات
ال ـم ــال ـي ــة وال ـ ـحـ ــوافـ ــز وال ـم ـك ــاف ــأة
للموظف المجاز.

(مـادة رابعــة)
تسري أحكام هذا القانون على
جـمـيــع الـمـبـتـعـثـيــن وال ـم ـجــازيــن،
س ـ ــواء ال ـس ــاب ـق ـي ــن ع ـل ــى تـطـبـيــق
أحكام تعديل القانون أو الحاليين،
ويصدر مجلس الخدمة المدنية
القرارات واللوائح التي تعمل على
تطبيق أحكام هذا القانون ،ويلغى
كل قانون أو قرار يعارض أحكام
ذلك التعديل.

سلة برلمانية
عاشور يسأل عن تصريحات
الجبير بشأن قطر

وجه النائب صالح عاشور
ً
سؤاال برملانيًا إلى نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،قال في
مقدمته :صرح وزير خارجية
اململكة العربية السعودية عادل
الجبير قبل أيام قليلة في مجلس
السياسات الخارجية بالواليات
ً
املتحدة األميركية قائال :إن دولة
قطر دعمت منشقني في اإلمارات
والبحرين والسعودية والكويت
في سبيل التسبب بمشاكل
للحكومات في تلك البلدان وخلق
حالة عدم استقرار.
وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته
عن االتي :ما إجراءات وزارة
الخارجية تجاه تصريحات
عادل الجبير وزير خارجية
اململكة العربية السعودية؟ وهل
قامت وزارة الخارجية بطلب
توضيحات من وزارة الخارجية
السعودية حول تلك التصريحات؟

الصالح يشيد بتوزيع
 700وحدة صناعية
أشاد النائب خليل الصالح
بإعالن وزير التجارة والصناعة
خالد الروضان ،توزيع 700
وحدة صناعية في مدينتي
الساملي والشدادية الصناعيتني،
مؤكدًا أن هذا التحرك الحكومي
ينسجم مع توجهات سمو امير
البالد ،نحو جعل الكويت مركزًا
ماليًا واقتصاديًا ،تحقيقًا لرؤية
الكويت  .2035وأشار الصالح
إلى الدور الفاعل الذي تسهم به
تلك التحركات الواعدة ،في توفير
فرص عمل جديدة للمواطنني
الكويتيني ،الفتًا إلى حاجة البالد
إلى تحقيق خطوات واسعة نحو
تكويت الوظائف وخلق فرص
عمل جديدة تستوعب الطاقات
الشبابية الوطنية ،وتتيح الفرصة
أمام هذه الطاقات لخدمة البالد.

عسكر لمنح الكويتية
الخمسينية مساعدات مالية
قدم النائب عسكر العنزي اقترحا
بقانون إلضافة بند جديد برقم
(ج) إلى املادة ( )3من القانون ()12
لسنة  2011في شأن املساعدات
العامة ،ملنح الكويتيات الالئي ال
يملكن مصدر دخل ثابتا وبلغن
 50عاما ،مساعدات مالية.
ونص البند الجديد على أن "املرأة
الكويتية املتزوجة التي بلغت
( )50سنة ميالدية ما لم يثبت
وجود دخل ثابت خاص بها".

ةديرجلا
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ً
«السكنية» تنفذ  30مشروعا بمليار و 55مليون دينار

«عاصمة البلدي» أرجأت
حسم «فنادق المباركية»

ً
بدأت أعمالها فعليا بتنفيذ  509بيوت في شرق تيماء
يوسف العبدالله

اإلعداد لتنفيذ ١١٨٠
ً
بيتا لـ «من باع بيته»
في «شرق صباح
األحمد» ...والمشروع
يطرح السنة الحالية

كشف تقرير حديث في المؤسسة
العامة للرعاية السكنية عن بدء فعلي
ألعمال المقاول اإلسكاني لتنفيذ 509
بيوت في منطقة شرق تيماء ،والتي
من المقرر تخصيصها لفئة من باع
بيته كعقد انتفاع بصفة إيجار.
وأظ ـه ــر ت ـقــريــر ق ـطــاع الـتـنـفـيــذ في
«السكنية» عــن سبتمبر الماضي ،أن
نسب االنجاز الفعلية للمشروع عبر
المقاول اإلسكاني وصلت الى نحو 2
في المئة ،مشيرة الى أنه جار اعتماد
البرنامج الزمني للمشروع.
وعلمت «الـجــريــدة» مــن مصادرها
الخاصة ،أن المؤسسة بدأت بتنفيذ
عـقــد ال ـم ـشــروع فــي يــونـيــو الـمــاضــي
بمدة تنفيذ تصل الى عامين ونصف
العام ،على أن يرى النور بحلول عام
 ،2021على أن تكون البيوت بمساحة
 300متر مربع ،وبمساحة بناء 425
مترا مربعا لكل منها وعلى طابقين.
وأش ــار التقرير الــى أن المؤسسة
تـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ  30مـ ـش ــروع ــا
إس ـكــان ـيــا بــالـتـعــاقــد م ــع ال ـعــديــد من
المقاولين اإلسكانيين فــي  10مدن
إسكانية بشمال الكويت وجنوبها
بقيمة تصل ا لــى مليار و 55مليونا

●

مخطط مشروع شرق تيماء
و 413أل ـفــا و 186ديـ ـن ــارا ،مــوضـحــا
أن ال ـم ـش ــروع ي ـضــم إن ـش ــاء وإن ـج ــاز
وصيانة  509بيوت ،مع أعمال الطرق
وشـبـكــات الـبـنـيــة التحتية ومــواقــف

السيارات والمباني العامة ومحطات
الكهرباء الفرعية.
ي ــذك ــر أن ال ـمــؤس ـســة ب ـ ــدأت بــأع ـمــال
التخطيط والتصميم لتنفيذ  1180بيتا

5

لفئة من باع بيته أيضا في مشروع شرق
صباح األحمد بذات المساحة لكل بيت،
على أن يطرح المشروع للتنفيذ خالل
السنة المالية الجارية .2019 /2018

علي حسن

عـ ـق ــدت ل ـج ـن ــة م ـح ــاف ـظ ــة ال ـع ــاص ـم ــة
التابعة للمجلس البلدي ،أمس ،برئاسة
عضو المجلس البلدي د .حسن كمال
اجتماعها الــرابــع ،حيث ناقش العديد
من المعامالت التي أدرجت على جدول
األعمال.
وشـ ــدد ك ـمــال عـلــى أن الـلـجـنــة ّ
أجـلــت
ســؤالــي الـعـضــويــن الـســابـقـيــن منصور
الـ ـخ ــريـ ـن ــج وعـ ـل ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــى ،ورئـ ـي ــس
المجلس البلدي الحالي أسامة العتيبي،
بشأن إغالق ساحة عرض بيع الحيوانات
األليفة والطيور بمنطقة الري.
وأبقت اللجنة على الجدول االقتراح
المقدم من العضو السابق علي الموسى
بشأن إزالــة ارتــداد الشارع والتعويض
عنها بعمل مواقف سيارات سطحية.
ووافـ ـق ــت ع ـلــى االق ـ ـتـ ــراح ال ـم ـق ــدم من
الـ ـعـ ـض ــو حـ ـس ــن كـ ـم ــال بـ ـش ــأن ت ـحــديــد
ق ـطــع ف ــي الـ ـم ــدن اإلس ـك ــان ـي ــة ال ـجــديــدة
يسمح فيها بالتأجير للمواطنين ،في
حين أجلت اللجنة االقتراح المقدم من
العتيبي بشأن دراسة إمكان تخصيص
أراض ف ــي مـنـطـقــة أسـ ـ ــواق الـمـبــاركـيــة
لبناء مجموعة فـنــادق صغيرة يراعى
في تصميمها الطابع الكويتي القديم.

ً
«ليماك الكويت» :مبنى المطار الجديد
«نظافة الجهراء» تزيل  30جاخورا
ً
أبرز المشاريع الصديقة للبيئة
مخالفا بمنطقة استراحة الحجاج

استمر ملتقى و مـعــرض «بيئة
نظيفة وخضراء» في يومه الثاني
والـ ــذي اق ـيــم بـمــركــز الـشـيــخ جابر
األحـ ـم ــد ال ـث ـقــافــي خـ ــال ي ــوم ــي 2
و 3ال ـ ـجـ ــاري ت ـح ــت رع ــاي ــة سـمــو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بتنظيم مــن شــركــة ل ـيــدرز جــروب
لالستشارات والتطوير ،وبالتعاون
مع الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة
شركة ليماك الكويت ،وهي شركة
تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة
شركات ليماك القابضة.
وش ـم ـل ــت م ــواضـ ـي ــع ال ـمــؤت ـمــر
الطاقة الخضراء ،والنقل األخضر،
والمباني الخضراء ،وتكنولوجيا
إدارة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،وت ـك ـنــولــوج ـيــا
وإدارة الـ ـمـ ـي ــاه ال ـن ـظ ـي ـف ــة ،حـيــث
شــاركــت شركة ليماك الكويت في
جلسة حوارية تحت عنوان «دولة
ال ـكــويــت بـيـئــة خ ـض ــراء ونـظـيـفــة»
ركـ ـ ــزت ع ـل ــى ال ـم ـب ــان ــي ال ـخ ـض ــراء
وتكنولوجيا إدارة الـنـفــايــات في
الـبــاد .وقــام منسق شـهــادة «ليد»
« »LEEDفــي شركة ليماك الكويت
أورك ـ ــن أوزي ــاف ــاس ــي ب ـط ــرح عــدة
طــرق لجعل ا لـكــو يــت بيئة نظيفة
وخـ ـض ــراء ون ــاق ــش دور الـمـبــانــي

ً
ممثل «ليماك» متحدثا في المؤتمر

ّ
وتطرق
الخضراء في تحقيق ذلك.
أوزي ــاف ــاس ــي خ ــال الـمـلـتـقــى إلــى
ع ـ ــرض مـ ـمـ ـي ــزات م ـ ـشـ ــروع مـبـنــى
الــركــاب الجديد في مطار الكويت
ال ـ ــدول ـ ــي (مـ ـبـ ـن ــى  )2الـ ـ ــذي ت ـق ــوم
ب ـت ـن ـف ـيــذه ش ــرك ــة ل ـي ـم ــاك وي ـه ــدف
إلى أن يكون أكبر مطار في العالم
يحصل على شهادة «ليد» «»LEED
الــذهـب ـيــة .كـمــا اس ـت ـعــرض الـنـقــاط
الــرئ ـي ـس ـيــة إلنـ ـج ــاز هـ ــذا الـمـعـيــار
في المباني وركز على تصميمها
المستدام وخطط استخدام األلواح
الكهروضوئية المتكاملة ،وأنظمة

اإلضاءة الموفرة للطاقة ،واألنظمة
ال ـم ـي ـكــان ـي ـك ـيــة الـ ـم ــوف ــرة ل ـل ـطــاقــة،
وأن ـظ ـم ــة كـ ـف ــاءة ال ـم ـي ــاه ،وك ـف ــاءة
الطاقة المتجددة في البناءّ .
وبين
ّ
أن تحقيق معايير شـهــادة «لـيــد»
« »LEEDالــذهـبـيــة ال يــرتـبــط فقط
ً
بالتصميم المستدام ،ولكن أيضا
بـتـحـقـيــق عـمـلـيــة ب ـن ــاء مـسـتــدامــة
تتضمن التحكم في عوامل التعرية
في الموقع ،وإدارة نفايات البناء،
وإدارة ج ـ ــودة الـ ـه ــواء ال ــداخ ـل ــي،
وال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـم ـع ــزز ،واس ـت ـخ ــدام
المنتجات الصديقة للبيئة.

محافظ األحمدي يبحث احتياجات «العدان»

ً
الخالد مستقبال مدير مستشفى العدان

●

عادل سامي

دع ـ ــا م ـح ــاف ــظ األح ـ ـمـ ــدي ال ـش ـي ــخ ف ــواز
الخالد الــى ضــرورة إيــاء صحة اإلنسان
االهتمام األمثل بما يمكنه من المساهمة
الـفــاعـلــة وال ـق ـيــام بـ ــدوره الـتـنـمــوي .وثـ ّـمــن
الخالد خالل استقباله امس مدير مستشفى
العدان د .هاني المطيري ،العناية الكبيرة
ا لـتــي توليها ا لـكــو يــت لصحة المواطنين
والمقيمين ،وا ل ـتــي تعكسها الميزانيات
الضخمة التي ترصدها الحكومة للخدمات
ال ـص ـح ـيــة ع ـبــر ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات وال ـم ــراك ــز
الـصـحـيــة عـلــى ام ـت ــداد ال ـب ــاد وم ــن خــال
االبتعاث للعالج بالخارج ،جنبا الى جنب
مــع الـجـهــود الحثيثة الـمـبــذولــة لمواكبة
المستجدات على الساحة الصحية العالمية

واالرتقاء بمستوى تأهيل وأداء القائمين
على الخدمة والرعاية الصحية في البالد.
من جانبه ،قال المطيري إن اللقاء ناقش
عددا من احتياجات المستشفى وما يتطلبه
مــن مـســائــل تنظيمية وإجــرائ ـيــة وتــذلـيــل
ً
العقبات التي تنعكس سلبا على أدائه ،الفتا
ا لــى التنسيق مــع المحافظة فيما يتعلق
ب ـهــذا ال ـص ــدد م ــع ال ـج ـهــات وال ـمــؤس ـســات
ال ــرس ـم ـيــة ال ـم ـع ـن ـيــة م ـثــل ب ـلــديــة ال ـكــويــت
واالدارة العامة للمرور وغيرهما .وأضاف
ال ـم ـط ـي ــري أن م ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـعـ ــدان ي ــؤدي
خدماته لما يزيد على مليون و 300ألف
نسمة بمحافظة االحـمــدي ،مشيرا إلــى أن
المشروعات المستقبلية والتوسعات التي
ستنتهي خالل السنوات المقبلة ستخفف
العبء الحالي عن المستشفى.

ن ـفــذت إدارة الـنـظــافــة الـعــامــة
وإشغاالت الطرق في فرع بلدية
محافظة الجهراء حملة ميدانية
إلزالــة الجواخير غير المرخصة
بمنطقة استراحة الحجاج ،التي
ً
ً
تشكل تعديا صريحا على أمالك
الدولة.
في السياق ،قــال مدير اإلدارة
فهد القريفة ،في تصريح أمس،
إن الـحـمـلــة ت ـهــدف إل ــى تنظيف
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة مـ ــن ت ـل ــك ال ـم ـظــاهــر
ً
ال ـس ـل ـب ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـكــل ت ـعــديــا
ً
صريحا على الممتلكات العامة
لـلــدو لــة أو المتمثلة بمخالفات
قانون النظافة العامة وإشغاالت
الطرق.
وأض ـ ــاف ال ـقــري ـفــة أن الحملة
ً
تـ ـشـ ـك ــل اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرارا ل ـل ـح ـم ــات
السابقة والمتواصلة ،وأسفرت
ً
عـ ـ ــن إزال ـ ـ ـ ـ ــة  30جـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــورا غ ـيــر
ً
م ــرخ ــص ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن اإلزال ـ ــة
جاءت بعد اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية.
وأكـ ــدت الـبـلــديــة أن الـحـمــات
مـسـتـمــرة بـكــل الـمـنــاطــق الـبــريــة

إلزالة أي تعديات أو منشآت تمت
إقامتها على أمالك الدولة بدون
ترخيص من البلدية.
من ناحية أخرى ،أعلنت إدارة
العالقات العامة ببلدية الكويت،
أن فــريــق الـ ـط ــوارئ ب ـفــرع بلدية
م ـح ــاف ـظ ــة ح ــول ــي شـ ــن ح ـم ــات
ميدانية أسـفــرت عــن تحرير 20
مخالفة.

أعرب المدير العام لـ «بيت الزكاة»،
محمد العتيبي ،عن االعـتــزاز بالدور
اإليجابي الذي تقوم به الكويت حكومة
ً
وش ـع ـب ــا ف ــي دع ـ ــم ال ـع ـم ــل اإلن ـس ــان ــي
والخيري في مصر.
وأعلن المكتب الكويتي للمشروعات
الـخـيــريــة ،فــي ب ـيــان ،أن ذل ــك ج ــاء في
ختام زي ــارة العتيبي للقاهرة ،حيث
شارك في اجتماع مجلس أمناء بيت
الزكاة والصدقات المصري الـ  ،18بناء
على دع ــوة شيخ األزه ــر الـشــريــف ،د.
أحمد الطيب.
وأض ــاف الـبـيــان أن العتيبي أشــاد
بعمق ا لـعــا قــات الثنائية بـيــن مصر

العتيبي يتفقد معهد البابطين األزهري

ً
«المهندسين» لصيانة الطرق تحسبا لموسم األمطار

أ ثـ ـن ــى عـ ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة وأ م ـ ـيـ ــن ا ل ـس ــر
المساعد لجمعية المهندسين م .حمود الهدية،
عـ ـل ــى تـ ــأك ـ ـيـ ــدات وزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال اسـ ـتـ ـع ــداده ــا
الس ـت ـق ـب ــال م ــوس ــم األمـ ـ ـط ـ ــار ،م ـع ــرب ــا عـ ــن أم ـلــه
استكمال عمليات الصيانة ،حتى ال تتكرر معاناة
مرتادي الطرق ،السيما خالل موسم األمطار.
وقال الهدية ،في تصريح صحافي« ،نشد على

نظم قسم العمل االجتماعي،
الـتــابــع إلدارة الـنـشــاط النسائي
بجمعية صندوق إعانة المرضى،
ح ـم ـلــة ل ـل ـت ـبــرع ب ــال ــدم لـلـمــرضــى
ب ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـك ــوي ــت ،تـلـبـيــة
ل ـل ــواج ــب اإلنـ ـس ــان ــي ،بــال ـت ـعــاون
م ــع بـنــك الـ ــدم وإدارة مستشفى
الـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـحـ ـض ــور م ــدي ــرة
المستشفى د .رف ـعــة الــرشـيــدي،
ومدير المنطقة الصحية د .حمود
الزعبي ،اللذين أثنيا على حضور
أكثر من  57متبرعا ،كان الصالح
للتبرع منهم  ،49فيما اعتبر 8
متبرعين غير صالحين للتبرع.
وقالت مديرة اإلدارة خديجة
ع ـب ــدال ـص ـم ــد ،إن ال ـح ـم ـلــة تــأتــي
فــي إط ــار األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات
اإلنسانية التي تقوم بها اإلدارة

يــد إخــوان ـنــا فــي ق ـطــاع ال ـطــرق بـ ــوزارة األش ـغــال
وفي الهيئة العامة للطرق ،جراء قيامهم بإنجاز
الصيانة المطلوبة في وقت مبكر ،ووفقا ألفضل
المواصفات العالمية».
وأ عـلــن أن الجمعية على ا سـتـعــداد للمشاركة
ب ـج ـهــودهــا ال ـت ـطــوع ـيــة لـتـحــديــد م ــواط ــن الـخـلــل
والمواقع التي تحتاج إلى صيانة ،مشيرا إلى أن

مشاركون في حملة التبرع بالدم
داخـ ـ ـ ــل م ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـك ــوي ــت،
وأشـ ـ ـ ـ ــادت ب ــإقـ ـب ــال ال ـم ـت ـبــرع ـيــن
الــذيــن حــرصــوا عـلــى الـمـشــاركــة،
محتسبين األجر عند الله تعالى.
وثمنت مديرة اإلدارة الشراكة

سفير نيجيريا :مشاريع «إحياء
التراث» تحارب التطرف

استقبل رئيس جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،الشيخ طارق
العيسى ،السفير النيجيري
غربا محمد ،بحضور رئيس
لجنة القارة اإلفريقية الشيخ
جاسم العيناتي.
ووجه السفير النيجيري،
في تصريح صحافي ،الشكر
للجمعية على جهودها في
خدمة العمل الخيري والدعوي
في القارة اإلفريقية ،وخاصة
في مواجهة األفكار المنحرفة
والمتطرفة من خالل مشاريع
تهدف إلى نشر المنهج
الوسطي لإلسالم.
من جهته ،أكد العيسى أن
الجمعية أقامت العديد من
المشاريع الخيرية والتنموية
في نيجيريا ،منها نحو 33
مسجدا ،وعدد من المزارع،
واآلبار ،ودور كفالة األيتام،
كذلك العديد من المشاريع
الصحية.

افتتحت الرحمة العالمية
مدرسة للتعليم االبتدائي
في سريالنكا تستوعب 240
ً
طالبا ،وذلك بهدف توفير
بيئة دراسية جيدة في مدارس
المسلمين في المناطق
الفقيرة ،إضافة إلى مسجد
بجوارها.
وقال رئيس مكتب شبة القارة
الهندية محمد القصار ،في
تصريح صحافي ،إن المدرسة
تحتوي على  6فصول
دراسية وغرفة للمدير وأخرى
للمعلمين ،مشيرا إلى أن
«الرحمة» حريصة على التوجه
نحو المشاريع التنموية
التي تسهم في بناء اإلنسان
ً
ً
ورعايته تعليميا وصحيا
ً
واجتماعيا ،ومن ثم اإلسهام
في تنمية بلده.
وأوضح القصار أن الهدف من
بناء مثل هذه المدارس هو
تنويع العمل الخيري ،ورفع
راية العلم ،وتطوير المستوى
التعليمي ألهالي القرى التي
يتم إنشاء تلك المدارس فيها.

«التأهيل» تنظم دورة
توعية عن العنف والتحرش

ضبط المتهمين بالسطو على نسائية صندوق إعانة المرضى
محل للمواد الغذائية بالفحيحيل نظمت حملة للتبرع بالدم
ً
تمكن رجال قطاع األمن الجنائي ممثال باإلدارة العامة للمباحث
الجنائية «مباحث الفحيحيل» مــن ضبط مرتكبي واقـعــة السطو
المسلح على أحــد محالت الـمــواد الغذائية في منطقة الفحيحيل
بمحافظة األحمدي.
في التفاصيل ،ووفق بيان لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
ً
بوزارة الداخلية ،أمس ،فإن بالغا ورد من صاحب محل مواد غذائية
في منطقة الفحيحيل يفيد بتعرض محله لعملية سلب بالقوة
ً
«سطو مسلح» عن طريق ثالثة أشخاص ،إذ أشهر أحدهم سالحا
ً
ناريا على أحد موظفي المحل وأجبره على الخضوع له ومن ثم
السيطرة عليه ،قبل أن يسرقوا كمية من المواد الغذائية بعد فشلهم
في الحصول على أي أموال وفروا هاربين إلى جهة غير معلومة،
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مع جمع المعلومات واالستدالالت
التي أسفرت عن ضبط المتهمين الثالثة والسالح المستخدم في
عملية السطو.
وبالكشف عليهم اتضح أن المتهمين هم مواطنون ،والسالح
ال ـن ــاري الـمـسـتـخــدم ف ــي ال ـســرقــة مــزيــف وت ــم تـسـجـيــل قـضـيــة رقــم
« »2018/89سلب بالقوة «سطو مسلح».

ودع ــت اإلدارة الـجـمـهــور ،في
ح ــال وجـ ــود أي ش ـكــوى تتعلق
بالبلدية ،إلى االتصال على الخط
الساخن ( ،)139أو التواصل على
حساب البلدية @ kuwmunعبر
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
م ـش ــددة ع ـلــى أن ــه سـيـتــم ات ـخــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ح ـي ــال
الشكوى على الفور.

«بيت الزكاة» :نعتز بدور الكويت الخيري في مصر
والـكــويــت والـتـعــاون المثمر بينهما،
السـيـمــا ف ــي م ـجــال الـعـمــل االنـســانــي
والخيري.
وذك ــر أن الـعـتـيـبــي ومــديــر المكتب
إسماعيل الكندري قاما بزيارة معهد
عبدالكريم البابطين األزهري ،في مدينة
 6أك ـتــوبــر ،ال ــذي ي ـشــرف عـلــى تنفيذه
المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية.
مــن جـهـتــه ،أف ــاد ال ـك ـنــدري ب ــأن من
المقرر تسليم المعهد ،في بداية العام
ً
المقبل ،مشيرا إلــى استمرار المكتب
في مواصلة عمله الخيري واإلنساني
بمصر ،في شتى المجاالت التعليمية
والصحية وغيرها.

سلة أخبار

«الرحمة» تفتتح مدرسة
ً
ومسجدا في سريالنكا

إزالة أحد الجواخير المخالفة
وقالت اإلدارة ،في بيان ،أمس،
إن طوارئ بلدية حولي ،المتمثلة
بـ ــا ل ـ ـنـ ــو بـ ــة "ب" ،ق ـ ــا م ـ ــت ب ـج ــو ل ــة
تفتيشية على المقاهي والمحال
بالسالمية ،حيث أسفرت الجولة
عن تحرير  20مخالفة لقانون /190
 ،2008ووضع  6ملصقات لتعديات
ع ـل ــى أم ـ ـ ــاك الـ ــدولـ ــة وم ـل ـص ـق ـيــن
لسيارات معروضة للبيع.

محليات

ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة م ــن ج ــان ــب وزارة
الصحة ،متمثلة بإدارة مستشفى
الفروانية وبنك الدم ،الذي يسعى
إلى مد جذور التواصل مع جميع
مؤسسات المجتمع المدني.

الجمعية لديها أكثر من  500متطوع ومتطوعة
من مختلف التخصصات الهندسية على استعداد
تــام للمشاركة وتلبية ن ــداء ا لــو طــن فــي مختلف
المواقع العامة والخاصة.

«نقابة األشغال» تستنكر
االتهامات لموظفيها دون دليل
أكد سكرتير العالقات الخارجية بنقابة العاملين في وزارة
األشغال والسكرتير المساعد التحاد نقابات القطاع الحكومي
فايز العازمي أن مجلس إدارة النقابة يستنكر بكل شدة ما
حــدث مــؤخــرا مــن اتـهــامــات طــالــت ع ــددا مــن موظفي ال ــوزارة
وبعض شاغلي الوظائف اإلشرافية والتي تمس ذمتهم المالية
واألخالقية دون وجود أي دليل لتلك االتهامات.
وقال العازمي في تصريح صحافي ،عقب زيارة وفد نقابة
«األشغال» لوكيل قطاع المشاريع اإلنشائية بوزارة األشغال
غالب الشمري للوقوف على اهم المشاكل التي يتعرض لها
القطاع ،إن النقابة لن تقف مكتوفة االيدي في حال عدم وجود
أي دليل على تلك االتهامات وستتخذ كافة اإلجراءات القانونية
لكل من يتعرض لقياديي الوزارة والموظفين عموما باتهامات
ليس لها اساس من الصحة.
وشـ ــدد ع ـلــى أن ال ـن ـقــابــة تـ ــدرس حــال ـيــا بــواس ـطــة فريقها
القانوني رفــع قضايا على كل شخص يتعرض ألي موظف
بــالــوزارة ويتسبب بضرر مــادي او معنوي ألي موظف دون
وجه حق.

نفذت إدارة التأهيل والتقويم
بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية برنامجا تدريبيا
تحت عنوان «التوعية
االستباقية لإلساءة والعنف
والتحرش» والتي تعد باكورة
الدورات التدريبية ضمن خطة
اإلدارة ،وهي دورة متخصصة
نفذت على مدار ثالثة أيام
تدريبية كاملة ،قدمتها
الخبيرة التربوية من مؤسسة
أمان القطرية زينب المحمود.
وقالت اإلدارة في تصريح
صحافي ،ان «عدد المتدربين
المسجلين تجاوز  65متدربة،
من تخصصات علم نفس
واجتماع وذوي درجات علمية
متفاوتة ومن جهات مختلفة
مثل الجمعية الوطنية
لحماية الطفل ووزارة الشؤون
والعمل ووزارة األوقاف
ووزارة الصحة والشرطة
المجتمعية».

«اتحاد العمال» يشيد
بالحفاظ على حقوق العمالة
أشاد نائب رئيس االتحاد
العام لعمال الكويت أحمد
الديحاني ،بتجاوب وزير
النفط وزير الكهرباء والماء
م .بخيت الرشيدي ،ووكيل
الوزارة م .محمد بوشهري،
ومسؤولي الوزارة ،مع
مطلب الحفاظ على ديمومة
عمل أكثر من  200من اليد
العاملة الوطنية من ذوي
الخبرات والكفاءات العالية
والمتخصصة ،من مهندسين
وفنيين وغيرهم ،وعدم
إحالتهم للتقاعد المبكر.
وقال الديحاني ،في تصريح
صحافي« ،كنا على ثقة تامة
بأن الوزير الرشيدي ،لن يكون
موقفه إال بالتجاوب مع مطلب
الحفاظ على حقوق هؤالء
الموظفين الوطنيين».
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األغلبية الصامتة :أيها
الوقح

خليل علي حيدر

الفرنسيون واآلداب اإليرانية
رحل مؤخرا عن الحياة الثقافية عالم
ال ـل ـغــويــات ال ـفــرن ـســي ال ـعــاشــق للشعر
الفارسي "غليبر الزار" أستاذ الدراسات
ال ـ ـفـ ــارس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـسـ ــوربـ ــون
المرموقة ،وأحد أبرز مترجمي "رباعيات
الـ ـخـ ـي ــام" ،ت ــرج ـم ــة يـ ـق ــول ال ـن ـق ــاد إن ـهــا
تـتـمـيــز بــدقــة ك ـب ـيــرة ،رغ ــم أن ال ـج ــدل ال
ينتهي حــول كيفية ترجمة الرباعيات
إل ــى مـخـتـلــف ال ـل ـغــات ومـنـهــا الـعــربـيــة،
وهل تكون حرفية أم تراعي الجماليات
الـشـعــريــة ،إل ــى جــانــب ال ـخــاف الشديد
ح ــول ع ــدد ه ــذه ال ــرب ــاع ـي ــات ،ب ــل حتى
حقيقة عالقتها بالشاعر عمر الخيام!
وي ـق ــول ال ـكــاتــب اإلي ــران ــي ال ـم ـعــروف
"أم ـيــر ط ــاه ــري" عــن "الزار" ال ــذي عــاش
ً
 98ع ــام ــا ،إن ــه قــاب ـلــه م ـ ــرارا ف ــي فــرنـســا
عـبــر صــديــق هــو "مـكـسـيــم رودن ـس ــون"،
الـمـسـتـشــرق ال ـم ـعــروف والــدبـلــومــاســي
اإليـ ــرانـ ــي "فـ ــريـ ــدون هـ ــويـ ــدا" .ك ـمــا كــان
الزار في الماضي على معرفة بالكاتب
واألديب اإليراني البارز "صادق هدايت"،
الذي انتحر في باريس ( )1951-1903كما
هو معروف ،ويعد أبرز مؤسس للرواية
الفارسية الحديثة.
و ي ـ ـقـ ــول " ط ـ ــا ه ـ ــري" إن "الزار" عـمــل
ع ـب ــر ع ـق ــدي ــن مـ ــن ال ـ ــزم ـ ــان فـ ــي ت ــدري ــب
علماء الدراسات اإليرانية ،واستقطبت
م ـح ــاض ــرات ــه ك ــل ال ـم ـه ـت ـم ـيــن بــالـثـقــافــة
الـ ـف ــارسـ ـي ــة ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ــران وأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
وجمهوريات آسيا الوسطى وغيرها،
كما أمضى د .الزار سـنــوات مــديــدة في
إعـ ــداد ال ـقــامــوس الـفــرنـســي -الـفــارســي،
إلــى جــانــب كـتــاب مهم فــي قــواعــد اللغة
الفارسية.
ولدينا اليوم قواميس عربية -فارسية
وافية ضافية من إعداد الباحثين العرب
واإليرانيين تشمل ،كما كتبنا في مقال
سابق ،ترجمة كاملة لقواميس كالمنجد
والرائد.
وق ــام بعض أســاتــذة مصر األفــاضــل

إبراهيم المليفي

وغيرها بتأليف العديد من الكتب في
قــواعــد اللغة الفارسية باللغة العربية
مثل "الـقــواعــد األساسية لــدراســة اللغة
الـ ـف ــارسـ ـي ــة" ل ـل ــدك ـت ــور إب ــراهـ ـي ــم أم ـيــن
الشواربي ،1938 ،و"القواعد والنصوص
الـفــارسـيــة" للدكتور ف ــؤاد عبدالمعطي
الصياد ،بـيــروت  ،1970و"قــواعــد اللغة
ا لـفــار سـيــة" للدكتور عبدالنعيم محمد
حسنين ،القاهرة  ،1970و"المرجع في
قواعد اللغة الفارسية" للدكتور أحمد
كمال الدين حلمي ،الكويت  ،1986حيث
ً
عـمــل د .حلمي أ س ـت ــاذا للغة الفارسية
بجامعتها بعض الوقت.
بـ ـ ـ ــرز ب ـ ـيـ ــن الـ ـف ــرنـ ـسـ ـيـ ـي ــن أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
ً
 350م ـس ـت ـشــرقــا م ـنــذ ب ــداي ــة االه ـت ـمــام
والتخصص في هذا المجال (نحو 310
مــن اإلنكليز 250 ،مــن األلـمــان 111 ،من
روسيا ،نحو مئة من الواليات المتحدة)،
ويقدر الباحث نجيب العقيقي في كتابه
"الـمـسـتـشــرقــون" ،إذا جمعنا أعــدادهــم
بنحو  1900وربما  2000مستشرق ،ممن
أثروا الثقافة العربية والفارسية واللغات
ً
عموما والثقافات في العالم اإلسالمي
ودول الشرق اآلسيوية كلها.
بـ ــدأ اه ـت ـم ــام ال ـفــرن ـس ـي ـيــن بــال ـل ـغــات
الشرقية مــن عربية و عـبــر يــة وفارسية
وغيرها منذ العصور الوسطى ،حيث
طلبت فرنسا الثقافة العربية في مدارس
األنــدلــس وصقلية ،ثــم أنـشــأت لها منذ
الـ ـق ــرن ال ـث ــان ــي ع ـش ــر "مـ ــدرسـ ــة Reims
بأمر البابا سلفستر الثاني ،و"مدرسة
شارتر"  Chartresالتي بلغت الذروة في
عهد "برنار" أحد مواطنيها سنة 1117
وأخـيــه "تـيــوريــك" .كما أنـشــأت بقية من
الجالية اإلسالمية المغربية كانت على
صلة باليونان واإلسبان مدرسة الطب
في "مونبلييه" عام ،Montpellier 1220
"فـطــارت شهرتها وتــوافــد عليها طالب
الطب من كل صوب".
(د .العقيقي ،ج ،1ص.)138

ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ال ـ ـم ـ ـصـ ــري "ودي ـ ـ ــع
فلسطين" إن "نجيب العقيقي" من مواليد
"كفر ذبيان" في جبل لبنان عام ،1916
هاجر إلى مصر وسكن في "حي الفجالة"
أول وصـ ــولـ ــه ،وك ـ ــان ي ـخ ـت ــار ف ـنــادق ـهــا
الــرخ ـي ـصــة مـعـظــم ال ـش ـع ــراء الـنــازحـيــن
ً
إل ــى مـصــر م ـكــانــا إلقــامـتـهــم ومـبــاشــرة
تجارتهم أو إصدار مطبوعاتهم ،كمجلة
ال ـهــال ،وك ــان حــي الـفـجــالــة كــذلــك بيئة
ثقافية ،حيث شهد شارعها الذي تغير
اس ـم ــه م ــن ش ـ ــارع ال ـف ـجــالــة إلـ ــى ش ــارع
"كامل صدقي باشا" ،صدور "القاموس
العصري" ألنطون إلياس (،)1952-1877
أشهر قواميس اللغة اإلنكليزية -العربية
قبل "المورد" ،وفيه أنشأ سالمة موسى
(" )1958-1887المجلة الجديدة" وكان أول
عمل التحق به نجيب العقيقي في مصر
هو التدريس في مدرسة الجزويت ،وهي
ً
أيضا في حي الفجالة.
اش ـت ـه ــر "ن ـج ـي ــب ال ـع ـق ـي ـق ــي" ،ي ـقــول
األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ودي ـ ـ ـ ــع فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن ،ب ـك ـت ــاب ــه
"المستشرقون" ،ويضيف "ولو لم يكن له
مؤلفات أخرى لكان حسبه هذا الكتاب
ً
ً
فخرا ومجدا ،وقد جاءت طبعته األولى
في مجلد واحد ،والثانية في مجلدين،
أمــا الثالثة فـجــاء ت فــي ثــاثــة مجلدات
ضـخـمــة ،اسـتـطــاع إنـجــازهــا بــاالتـصــال
الشخصي بدوائر االستشراق في جميع
دول العالم".
ك ـم ــا أنـ ــه "خ ــاص ــم الـ ـسـ ـي ــارات ط ــوال
ً
إق ــام ـت ــه ف ــي الـ ـق ــاه ــرة إث ـ ـيـ ــارا لــريــاضــة
ال ـم ـشــي ،بــل لـقــد خــاصــم حـتــى الـهــاتــف
ف ـل ــم ي ــدخ ــل داره ،ب ــل خ ــاص ــم ال ـص ــور
الـفــوتــوغــرافـيــة ،فـلــم أص ــادف لــه صــورة
منشورة ،وال اختصني بإحدى صوره".
(وديـ ــع فلسطين يـتـحــدث ع ــن إع ــام
عصره ،دار القلم -دمشق ،2003 ،ص)271
أ مــا كتابه عــن المستشرقين ،يقول
األستاذ وديع فلسطين" ،فالحقيقة التي
ال يختلف عليها منصف هي أن نجيب

العقيقي ا سـتـطــاع بعمله ا لـمــو ســو عــي
ً
أن يمهد أمــام الباحثين الجادين طرقا
س ـل ـط ــان ـي ــة" ،ويـ ـق ــول ع ــن ن ـه ــاي ــة ح ـيــاة
العقيقي إن الباحث المصري اللبناني
األص ـ ـ ــل "ع ـ ـ ــاش فـ ــي تـ ــواضـ ــع ال ـص ـم ــت،
وانسحب من الدنيا بمثل هذا التواضع
ال ـب ـل ـيــغ" .وي ـض ـيــف" ،راجـ ـع ـ ُـت عـ ــددا من
ال ـم ـج ــات األدبـ ـي ــة ف ــي ال ـف ـت ــرة الـتــالـيــة
لوفاته ،فلم أقع فيها إال على خبر موجز
عن رحيله في مجلة "األديــب" اللبنانية
ومجلة "الثقافة" المصرية .وكانت وفاته
بــداء القلب بعد نــوبــات متكررة فــي 24
ديسمبر ."1981
تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل اه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام الـ ـف ــرنـ ـسـ ـيـ ـي ــن
بــاالسـتـشــراق والـلـغــات الـشــرقـيــة ،وكــان
من رأي "كولبير" )16٨٣-16١٩) Colbert
رجل الدولة الفرنسي المعروف ومنشئ
الحياة االقتصادية فيها في زمن الملك
ل ــوي ــس الـ ــرابـ ــع عـ ـش ــر" ،إن مـقـتـضـيــات
الـ ــدولـ ــة ب ــات ــت فـ ــي ح ــاج ــة إل ـ ــى ع ـل ـمــاء
يتقنون الـلـغــات السامية كـتــابــة ،فألف
بـعـثــة عــرفــت بـفـتـيــان ال ـل ـغــات ،ب ـقــرارات
رسمية وقع عليها الملك" ،يقول العقيقي
ويضيف" ،فتلعم فتيان فرنسا اللغات
الـ ـس ــامـ ـي ــة فـ ــي مـ ـع ــاه ــد ب ـ ــاري ـ ــس ،وف ــي
مدرسة الشباب الملحقة بمعهد لويس
الكبير على نفقة الملك ،ثم أرسلوا إلى
القسطنطينية -بالدولة العثمانية -فلما
تضلعوا ُمنها فيها -أي أتقنوا اللغات
الشرقية -ألحقوا بالسلك الدبلوماسي،
ُ
أو انتدبوا للترجمة ،أو ُعينوا أساتذة
للغات السامية في فرنسا".
ثم أنشئت المدرسة الوطنية للغات
الـشــرقـيــة الـحـيــة فــي بــاريــس ع ــام 1795
Ecole Nationale des langues
 Orientales Vivantes. Parisللسفراء
والقناصل والتجار إلــى بـلــدان الشرق،
ولما تولى العالمة "دي ساسي" تدريس
العربية والفارسية فيها ،أصبحت قبلة
ال ـط ــاب ي ـت ـقــاطــرون إلـيـهــا م ــن ألـمــانـيــا

وإيطاليا وإنكلترا والسويد وإسبانيا
وفـ ـنـ ـلـ ـن ــدا وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ومـ ـ ــن أس ــات ــذت ـه ــا
الـشــرقـيـيــن نــاصـيــف مـعـلــوف اللبناني
( )1865 -1823وهي تضم اليوم أقساما
لـلـعــربـيــة الـفـصـحــى ول ـه ـجــات الـمـغــرب
والمشرق".
و ي ـ ـض ـ ـيـ ــف ا لـ ـعـ ـقـ ـيـ ـق ــي إن ج ــا مـ ـع ــة
السوربون  Sorbonneبــدأت عام 1257
بـهـبــة األب "روبـ ـ ــردي س ــورب ــون" كــاهــن
ال ـقــديــس ل ــوي ــس ،ث ــم ج ــدد ال ـكــاردي ـنــال
"ريشليو" بـنــاء هــا عــام  ،1626وضمها
ن ــاب ـل ـي ــون إلـ ـ ــى ج ــام ـع ــة بـ ــاريـ ــس سـنــة
 .1808و قـ ــد ُع ـن ــي م ـع ـهــد اآلداب فيها
 Institut de Litteraturesبتاريخ الفن
اإلســامــي الـمـغــربــي ،وتــاريــخ الشعوب
الشرقية ودراســات في اللغة واأللسنية
والـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارة الـ ـع ــربـ ـي ــة .ولـ ـ ــم تـقـتـصــر
فرنسا في تعليم اللغات السامية على
مــدارسـهــا ومـعــاهــدهــا وجــامـعــاتـهــا في
فرنسا ،بل أنشات مثيالتها في الشرق
األدنـ ـ ــى وش ـم ــال ــي إفــري ـق ـيــا وغ ـيــره ـمــا،
وزودت معظمها بالمكتبات والمطابع
والـعـلـمــاء ،فــأصــدرت الكتب والمجالت
بـلـغــاتـهــا وبــال ـفــرن ـس ـيــة ،م ـن ـهــا "مـعـهــد
مـ ـص ــر" أسـ ـس ــه ن ــابـ ـلـ ـي ــون سـ ـن ــة 1879
والمعهد الفرنسي لآلثار الشرقية في
القاهرة  ،1880أنشأه "ماسبيرو" وكلية
بــورجــاد فــي تــونــس Bourgade 1841
الـتــي سميت الحـقــا بمعهد ال ــدراس ــات
العليا في تونس سنة  ،1945ومدرسة
اآلداب العالية فــي الـجــزائــر سنة 1881
ومعهد الدراسات المغربية في الرباط،
والمعهد الفرنسي في دمشق ،والمعهد
الفرنسي -اإليراني في طهران سنة 1948
.Institut Franco - iranlen de Teheran
ويضيف العقيقي أن فرنسا أدخلت عام
 1957على برامجها في التعليم الثانوي
مـ ــواد ج ــدي ــدة ع ــن ال ـح ـض ــارات الـكـبــرى
وتطور الشرق التاريخي ،فأصاب العرب
ٌّ
واإلسالم منها حظ موفور".

a.m.khajah@gmail.com

االنجراف وراء هذا الكم من اإلشاعات من المثقفين
المطلعين والملمين باألمور قبل غيرهم
والعامة ،من ً
هو أمر مزعج جدا ،ويشير بكل صراحة إلى فقدان
الثقة بأدوات اإلعالم الرسمية ،بل قد ينعكس
الجميع ً
األمر سلبا على مختلف مناحي الحياة من جراء رسالة
ُ
مصدرها َ
نفسه عناء تشكيلها بحبكة
هشة لم يكلف
منطقية .

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
« »edhafat@aljarida.comلنشرها يومي
َ
الجمعة والسبت ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة الصورة
الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

كلنا نعرف المعنى الحقيقي لهذه الجملة إذا قرأناها في
ترجمة أحد األفالم األميركية ،لماذا؟ ألننا نسمع كلماتها بشكل
واضح ،ونعلم أن معانيها الحقيقية شيء والكالم المكتوب شيء
آ خــر ،قمة التناقض والسخرية أن يكون الجميع يعلم ولكنه
يؤدي دور الذي ال يعلم!!
إن اللغة العربية ثرية ،وباإلمكان استعمال عشرات الكلمات
التي تقود إلى المعنى نفسه ،دون أن يمارس علينا هذا التزوير
ً
ً
العلني الــذي وجــدوه حــا سهال لعدم تقطيع سياق الفيلم أو
المسلسل ،علما أن وسيلة مسح الصوت مفيدة وذات جدوى
للذوق العام إذا استعملت بحرفية ،وإن كنت أفضل الترجمة
الحقيقية الممزوجة باللباقة.
إن األعمال األميركية لمن يراها من زاويــة واحــدة ال تصلح
للمشاهدة العائلية ،ولكن الواقع يقول إن تلك األعمال مصنفة
األعمار ،والفيلم العائلي مكتوب عليه للعائالت ،مع مالحظة
العائلي هناك غير العائلي هنا ،من زاوية تطابق ما يدور في
المنزل والشارع والعمل مع أحــداث الفيلم الــذي ال يشعر أحد
ً
أنه يخص كوكبا آخر ،كما أن تلك األفالم متنوعة وتلبي جميع
األذواق واالهتمامات.
لعل اللغة وجه واحد من مشكلة االنفصام بين الواقع وبين
ما يعرض في التلفزيون ،وأعمالنا الكويتية خير مثال على ذلك،
أنا ال أطالب بإعادة نشر الـبــذاء ة– مو ناقصين– ولكن أطالب
بالموضوعية التي تسمح بتوسيع دائرة الموضوعات التي بال
شك هي أكثر بكثير مما نشاهد في حلقات الدائرة المفرغة ،على
األقل نريد أن يكون سقف األعمال الكويتية (مسرح وتلفزيون)
قريبا من سقف الصحافة الكويتية الورقية ،فما ينشر فيها قريب
من الواقع ،أما الوضع الحالي فال يخرج عن الدائرة الضيقة في
بلد مليء بالحركة والكالم.

الهند ما زالت تخسر أمام الصين في
حرب بنى الحدود التحتية

علي محمود خاجه

رسالة «واتساب» واحدة تتضمن
نقيض كل ما يذكر باألخبار الرسمية
ً
كفيلة بأن تشيع جوا مخالفا للحقيقة
بين أوساط الناس

إن اللغة العربية ثرية ،وباإلمكان استعمال عشرات الكلمات التي
تقود إلى المعنى نفسه ،دون أن يمارس علينا هذا التزوير العلني
ً
ً
الذي وجدوه حال سهال لعدم تقطيع سياق الفيلم أو المسلسل،
علما أن وسيلة مسح الصوت مفيدة وذات جدوى للذوق العام إذا
استعملت بحرفية ،وإن كنت أفضل الترجمة الحقيقية الممزوجة
باللباقة.

راجيسواري راجاغوباالن*

ديرة «واتساب»

أ كـثــر مــن  6قـنــوات تلفزيونية حـكــو مـيــة و مـثـلـهــا إذا عـيــة،
ووك ــال ــة أن ـب ــاء رس ـم ـيــة ن ـش ـطــة؛ وص ـحــف يــوم ـيــة تـتـصــدرهــا
األخ ـب ــار الــرس ـم ـيــة؛ وح ـس ــاب ــات خــاصــة لـمـخـتـلــف ال ـ ــوزارات
والهيئات والمؤسسات الحكومية بمختلف وسائل التواصل
االجتماعي؛ وشخصيات عامة نشطة في العالم اإللكتروني
تـعــاقــدت مـعـهــم مــؤسـســات الــدولــة لـنـشــر األخ ـب ــار؛ وخــدمــات
إخ ـبــاريــة إل ـك ـتــرون ـيــة مــرخ ـصــة م ــن ال ـح ـكــومــة؛ وال ـعــديــد من
ال ــوس ــائ ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة األخـ ـ ــرى ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات
الــرسـمـيــة ،كــل تـلــك الـجـهــات يـفـتــرض أنـهــا تـضـمــن الـحـصــول
على المعلومات الصحيحة لجميع المهتمين والمتابعين.
وعلى الرغم من هــذا الكم الكبير من سبل الحصول على
األخ ـب ــار ال ـمــوثــوقــة ،ف ــإن رســالــة «وات ـس ــاب» واح ــدة تتضمن
نقيض كل ما يذكر باألخبار الرسمية كفيلة بأن تشيع جوا
مخالفا للحقيقة بين أوساط الناس ،بل تجعلهم يعيشون في
فقاعة هذه الرسالة مهما تلقوا من عبارات للنفي أو النكران
من الجهات الرسمية.
ال أعلم ما الذي أوصلنا إلى هذه الحال؟ فقد تكررت هذه
المسألة ،وأعني رسالة «الواتساب» في أكثر من مناسبة ،لعل
أبــرزهــا وأكـثــرهــا إزعــاجــا بالنسبة إلــي مــا حــدث إبــان زيــارة
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد لجمهورية الصين،
ً
وكيف تم تداول نتائج هذه الزيارة بشكل زائف وسطحي جدا
عبر «الواتساب» ،وهو ما تطرقت له في مقال سابق ،وما تكرر
في األيام القليلة الماضية أيضا تزامنا مع زيارة ولي عهد
المملكة العربية السعودية األمير محمد بن سلمان آل سعود.
ف ــاالن ـج ــراف وراء ه ــذا ال ـكــم م ــن اإلش ــاع ــات م ــن الـمـثـقـفـيــن
وا لـعــا مــة ،مــن المطلعين والملمين بــاأل مــور قبل غيرهم هو
ً
أم ــر مــزعــج جـ ــدا ،وي ـش ـيــر ب ـكــل ص ــراح ــة إل ــى ف ـق ــدان الـجـمـيــع
ً
الثقة ب ــأدوات اإل ع ــام ا لــر سـمـيــة ،بــل قــد ينعكس األ مــر سلبا
على مختلف مناحي الحياة من جراء رسالة هشة لم يكلف
مصدر ها َ
ُ
نفسه عناء تشكيلها بحبكة منطقية ،فقد أصبح
كل مطلق لإلشاعة ســواء كانت منظمة أم عفوية ال يتطلب
األمر لديه أي جهد أو أساس موضوعي ،كل ما عليه هو أن
يستخدم ا لـنــاس فــي نشر أي شــيء حتى إن لــم تكن فيه أي
لمسة حقيقية.
شخصيا ال أعرف ما الحل األمثل في مواجهة هذا األمر،
ً
لكن ما أعرفه جيدا هو أن األ سـلــوب اإل عــا مــي المتبع أثبت
عدم جدواه ،بل انهياره التام أمام رسالة «واتساب» واحدة،
وهو ما يتطلب فعال بحثا مستفيضا عن أدوات إعالمية أكثر
فاعلية ،وشفافية أكبر من مؤسسات ا لــدو لــة قد تساهم في
بناء الثقة لدى الناس ،وتصرفهم عن هذا النوع من اإلشاعات
ُ
ً
التي قد تقودنا مستقبال إلى نتائج ال تحمد عقباها.

mulaifi70@gmail.com

داني رودريك*

أندرو شينغ وشياو غينغ*

اإلصالح الصيني خالل الحرب التجارية
أعربت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في
يونيو الماضي عن أسفها إزاء "تقويض دونالد
ترامب للنظام الدولي القائم على القواعد" ،وسعيه
وراء تحقيق "مكاسب قصيرة األجل ألميركا" على
حساب "األض ــرار الطويلة األمــد للعالم بأسره"،
وإن تصعيد ترامب لحربه التجارية مع الصين-
واستعداد كال الطرفين لمعركة طويلة من أجل
القيادة التكنولوجية -يشكل تهديدا حقيقيا.
بدا لفترة طويلة أن التجارة تعود بالنفع على
الجميع ،وقــد عــزز هــذه الفكرة اإلجـمــاع العالمي
الواسع النطاق بشأن القواعد التجارية ،بما في ذلك
حماية حقوق الملكية .على سبيل المثال ،تمكنت
الصين من االنــدمــاج في االقتصاد العالمي ألن
شركاتها تعلمت كيفية العمل والمنافسة ضمن
اإلطار الذي وضعته منظمة التجارة العالمية.
لكن كما أش ــار الخبير االق ـت ـصــادي جوزيف
ستيغليتز ،الـحــائــز جــائــزة نــوبــل ،ف ــإن الـهــوس
النيوليبرالي بفكرة األسواق غير المقيدة لم يأخذ
بعين االعتبار تكاليف توزيع الفوائد الناتجة عن
الكفاءة والفعالية ،وقد ارتفع معدل عدم المساواة
بشكل كبير ،األمر الذي تسبب في استياء متزايد
بين سـكــان الـعــديــد مــن ال ـب ـلــدان ،ليس مــن خالل
العوامل المحددة التي ساهمت في نموها فقط،
ولكن أيضا من خالل االنفتاح والعولمة بجميع
ً
أشكالها تقريبا ،بما في ذلــك الهجرة والتجارة
ال ـحــرة .هـكــذا تــم انـتـخــاب تــرامــب ،لكن رد الفعل
العنيف ال يقتصر فقط على الواليات المتحدة ،إذ
كان تصويت المملكة المتحدة لمغادرة االتحاد
األوروب ــي مدفوعا بمخاوف مماثلة ،مثل ظهور
القوى السياسية الشعبوية اليمينية في العديد
من بلدان االتحاد األوروبي ،من إيطاليا إلى بولندا،
وقــد حفزت هــذه التطورات السياسية المحضة
عملية إعادة صياغة النظام العالمي القائم على
القواعد ،إن لم يكن تفكيكه.
كـ ــل ه ـ ــذا ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى تـ ـغـ ـي ــرات ع ـم ـي ـقــة عـلــى
الـصـعـيــديــن الــوط ـنــي وال ــدول ــي ،لـكــن كـمــا أش ــار
ستيغليتز وديفيد كينيدي من جامعة هارفارد في
كتاب "القانون واالقتصاد مع الخصائص الصينية
عام " ،"2013فإن األسواق تقوم على أساس النظام
القانوني ،وتستقر من خــال األطــر التنظيمية".
هذا يعني أنه من أجل حل مشكلة فشل األسواق
فــي تــوزيــع المنافع ،مــن ال ـضــروري إنـشــاء آليات
قانونية وإداريــة وتنظيمية جديدة ،وهي عملية
ستستغرق بعض الوقت.
تتعرض الصين -الـتــي تعد الـهــدف المفضل
لدى أولئك الذين يهاجمون النظام العالمي القائم
عـلــى ال ـقــواعــد -لـضـغــوط شــديــدة للغاية إلج ــراء
اإلصالحات الالزمة ،ونظرا لنمو سوقها بوتيرة

أس ــرع مــن نـمــو نظامها الـضــريـبــي والتنظيمي
ً
والقضائي ،فقد عانت البالد ارتفاعا في معدل عدم
المساواة في الدخل والتلوث والمخاطر المالية
والفساد ،وهي مشاكل يجب معالجتها في المرحلة
المقبلة من اإلصالحات الهيكلية.
ومــع ذلــك فــإن مسألة مــا يجب أن تكون عليه
ه ـ ــذه اإلص ـ ــاح ـ ــات ب ــال ـض ـب ــط تـ ـظ ــل م ــوض ــوع
مـنــاقـشــات ســاخـنــة بـمـشــاركــة النخبة الصينية
ً
وصانعي السياسات والفئات المحرومة ،فضال
عــن المساهمين األجــانــب ،ومــع تصاعد الحرب
التجارية بين الصين والواليات المتحدة ،تصبح
الــدعــوة إل ــى الــوضــوح السياسي أكـثــر إلحاحا.
يهتم رجال األعمال الصينيون والطبقة الوسطى
السريعة النمو في الصين بشكل أساسي بحماية
حـقــوق الملكية الـخــاصــة بـهــم ،بما فــي ذل ــك أمن
ثرواتهم المتراكمة في مواجهة تشديد األنظمة
في مجاالت الضرائب والتمويل وتدفقات رؤوس
األموال الدولية والبيئة ،وفي الوقت نفسه ،يشعر
الشباب الصينيون واألسر ذات الدخل المنخفض
بالقلق إزاء ارتفاع أسعار المنازل ،وانعدام األمن
الوظيفي ،وقــوة الـســوق السريعة النمو لبعض
شركات التكنولوجيا العمالقة التي تضغط على
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
م ــن جــانـبـهــا ،تــولــي ال ـش ــرك ــات األجـنـبـيــة في
ً
ال ـص ـيــن ،ف ـض ــا ع ــن ال ـش ــرك ــاء ال ـت ـجــاري ـيــن مثل
الواليات المتحدة ،اهتماما للحماية غير الكافية
لحقوق الملكية الفكرية ،والدعم الحكومي المفرط
لمؤسسات الدولة ،وكذلك السياسات الصناعية
الـتــي تـهــدف إلــى التجديد التكنولوجي .عــاوة
على ذلك ستحتاج عملية صنع السياسة في هذا
المجال أن تأخذ بعين االعتبار التأثيرات المدمرة
للتكنولوجيات الـجــديــدة عـلــى ن ـمــاذج األعـمــال
التجارية وسالسل التوريد وأنماط الحياة ،وحتى
السياسة داخل الصين.
ويتعين على قادة الصين تقديم رد قوي وحازم
على كــل هــذه المخاوف المختلفة والمتناقضة
أحيانا ،وهذا يعني تنفيذ مجموعة من اإلصالحات
الجريئة التي تعزز الثقة وتقوي مواقف الصين في
المفاوضات مع الواليات المتحدة والمستثمرين
األجانب .يجب أن تتمثل الخطوة األولى للصين
في إعادة تأكيد التزام السلطات لعام  ،2013لضمان
أن ت ــؤدي األس ــواق دورا حاسما فــي تخصيص
الموارد ،ومن أجل تحقيق هذا االلتزام ،على الصين
خلق مجال متكافئ لمنافسة السوق بين الشركات
األجنبية والشركات الصينية الخاصة والشركات
المملوكة للدولة.
والخبر السار أنه سيكون من السهل تحقيق
اإلصالحات بعيدة المدى خالل فترات عدم اليقين

أو االنتقال أو األزمة ،لكن اآلن هناك عامل مهم واحد
يمكن أن يعوق هــذا العمل :محاولة المسؤولين
المحليين تجنب المخاطر.
في الماضي ،أثبتت التجارب واالبتكارات على
المستوى المحلي أنها جزء مهم من تقدم الصين،
حـيــث ك ــان الـتـنــافــس بـيــن الـمـحــافـظــات وال ـمــدن
والشركات يساعد البالد في كثير من األحيان على
مواجهة المعوقات البيروقراطية والهيكلية .يتردد
العديد من المسؤولين المحليين اآلن في متابعة
المبادرات الجريئة ،وذلــك بعد معاقبة زمالئهم
ورؤسائهم في إطــار حملة مكافحة الفساد التي
أطلقها الرئيس شي جين بينغ.
مثلما فعل دنغ شياو بينغ في "جولة جنوب
الصين" في عام  ،1992يتعين على قــادة الصين
اليوم مضاعفة جهودهم إلطالق جماح "الغرائز
الحيوانية" للشركات المحلية لتحفيزها ،إلى
جانب تشجيع الحكومات المحلية على قيادة
إصالحاتها .على الرغم من أن الشركاء التجاريين
مثل الواليات المتحدة قد يعترضون على طبيعة
قيادة الدولة لهذا النهج ،فــإن النتيجة النهائية
ستكون خلق أسواق أكثر استقرارا وديناميكية.
ولتحقيق النجاح ،يجب تعزيز البنية األساسية
لحماية حقوق الملكية ،بما فــي ذلــك آلـيــات حل
النزاعات ،ونظام المحاكم ،والمعايير التجارية
والتكنولوجية ،وتحقيقا لـهــذه الـغــايــة ،ينبغي
على السلطات النظر إلى البنية األساسية لحقوق
الـمـلـكـيــة ف ــي هــونــغ كــونــغ وال ــوالي ــات المتحدة
والمملكة المتحدة والبلدان األوروبية األخرى ،التي
ظلت مستقرة وقوية على الرغم من االضطرابات
السياسية واالجتماعية.
للصين تأثير محدود في تطور -أو بقاء -النظام
العالمي القائم على القواعد ،ولكن من خالل جعل
ترتيبات حقوق الملكية الخاصة بها تتماشى
مع ترتيبات االقتصادات المتقدمة ،يمكنها دعم
النمو المشترك والتعاون المربح للطرفين ،مما
قد يؤدي إلى التقليل من حدة التوترات التي عززت
في اآلونة األخيرة حالة عدم االستقرار في جميع
أنحاء العالم.
* أن ــدرو شينغ زمـيــل متميز فــي معهد آسيا
ال ـعــال ـمــي ف ــي جــام ـعــة هــونــغ كــونــغ وع ـضــو في
المجلس االس ـت ـشــاري لبرنامج األم ــم المتحدة
للبيئة حول التمويل المستدام ،وشياو غنغ هو
رئـيــس مؤسسة هــونــغ كــونــغ للتمويل الــدولــي،
وأستاذ بكلية األعمال بجامعة بكين وكلية األعمال
واالقتصاد في جامعة هونغ كونغ.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

مرت سنة على إنهاء الهند والصين أزمة الحدود التي دامت
ً
 73يوما في دوكــام ،ورغم كل التركيز على األزمة بحد ذاتها
وانعكاسها على العالقات الصينية-الهندية ،ال بد من اإلشارة
ّ
إلــى أن دوك ــام تشكل على طــول حــدودهـمــا استثناء على ما
ّ
يبدو ،حيث يتمتع الجيش الهندي بتفوق بسيط على الجيش
الصيني بسبب بنيته التحتية األفضل بقليل في تلك المنطقة.
ّ
عبر نائب رئيس أركان الجيش الهندي في خطاب أدلى به
أمام اللجنة الدائمة للدفاع في البرلمان الهندي عن مخاوف
كبيرة بشأن نقص المخصصات المالية المناسبة للجيش
لعام  .2019-2018وأشار إلى "العدد الكبير من طرقات الصين
االستراتيجية وعملها على تطوير البنية التحتية على طول
الحدود الشمالية" ،كذلك عرض الحجج التي تدعم تخصيص
ً
مــوارد أكبر ،نظرا إلــى أن الميزانية المرصودة لتنمية البنى
التحتية غير كافية البتة.
يعود وضع البنى التحتية الحالي في المناطق الحدودية
إلى سياسة خاطئة ُوضعت قبل عقود عدة ،اعتقدت األوساط
السياسية ،والبيروقراطية المدنية ،والقيادة العسكرية في الهند
أن بناء البنى التحتية في المناطق الحدودية الهندية-الصينية
ّ
ّ
يسهل الغزو الصيني.
يعرض األمن الهندي للخطر ألنه
في دليل على طريقة التفكير هذه ،أعلن وزير الدفاع السابق
آي .كــاي .أنتوني في كلمة تناول فيها عمل منظمة الطرقات
الحدودية في عام " :2010ساد في الماضي االعتقاد أن صعوبة
ً
ّ
التنقل في المناطق الحدودية النائية تشكل رادعا أمام األعداء"،
وبعدما أقر بأن هذه كانت "مقاربة خاطئة" ،أضاف أن الحكومة
ّ
تحدث الطرقات ،واألنـفــاق،
تتخذ اليوم مجموعة تدابير كي
والمطارات في المناطق الحدودية.
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،صـ ّـرح وزيــر الــدولــة للشؤون الداخلية
كيرن ريجيجو في البرلمان في وقت سابق من هذه السنة أن
ً
تنمية البنى التحتية على طــول الـحــدود "تتسارع نـظــرا إلى
التهديدات المحتملة ،وتوافر الموارد ،وعوامل مختلفة عدة،
منها االرتفاع ،وطبيعة المنطقة ،وغيرهما" .كذلك ذكر المدير
العام لشرطة الحدود الهندية-التبتية كريشنا شودهاري في
الصينية-الهندية أن
حديث له عن وضع المناطق الحدودية
ُ
ً
ً
ً
ً
 172موقعا حدوديا متقدما جديدا من أصل  176أنشئت وأن
وتيرة العمل تسارعت .وأقر شودهاري بدروه بأن الهند تأخرت
ّ
في إدراكها متطلبات البنى التحتية الحدودية ،إال أنه أكد أن
"العمل يتسارع اليوم لبناء طرقات حدودية في واليات جامو
وكشمير ،وهيماجل برديش ،وأوتاراخند ،وسيكيم ،وأروناجل
ً
برديش التي تضم حدودا مشتركة مع الصين".
رغم ذلك ،خالل أزمة دوكالم ،قال وزير الدولة للدفاع الدكتور
ســوب ـهــاش ب ـهــامــر ف ــي رد ع ـلــى سـ ــؤال ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان" :ج ــرت
ً
ً
الموافقة على بناء  73طريقا حدوديا هنديا-صينيا على طول
الحدود الشمالية في عام  ،2006ومن بين هذه انتهى العمل
ً
على  27طريقا  ،و مــن المتوقع أن تصبح الطرقات المتبقية
جاهزة بحلول شهر ديسمبر عام  ."2022لكن منظمة الطرقات
الحدودية المسؤولة عن بناء البنى التحتية االستراتيجية
ً
في المناطق الحدودية فوتت مهال عدة ،مما يثير الكثير من
التساؤالت حيال تحديد هذه المنظمة موعد االنتهاء من العمل
في عام .2022
تشير التقارير إلى أن التوغالت الصينية-الهندية تتراجع،
ُ
فقد أفيد عن  500اعتداء في عام  ،2015و 350في عام ،2017
ونحو  200حتى شهر يوليو من هذه السنة ،ولكن إلى جانب
ً
مشاكل البنى التحتية ،تواجه الهند أيضا صعوبات أخرى.
ّ
على سبيل الـمـثــال ،تــولــد كـثــرة الــوكــاالت (الـجـيــش ،وشرطة
الحدود الهندية-التبتية ،وقوات أمن الحدود ،وقوات أسام شبه
العسكرية "بنادق أسام") التي تدير الحدود في الجهة الهندية
المشاكل ،وهذا يعني أن لوزارة الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع
ً
صالحيات .وال تشتهر الهند خصوصا بالتنسيق الجيد بين
وزاراتها وإداراتها المختلفة.
في المقابل ،في الجهة الصينية من الحدود ،تتولى قيادة
واحـ ــدة م ــوح ــدة ل ـق ــوات مـنـطـقــة الـتـبــت الــذات ـيــة الـحـكــم مهمة
ً
اإلشــراف على المناطق الحدودية ،وال بد من اإلشــارة أيضا
إلى أن الصين عززت أكثر مكانة القيادة العسكرية التي تدير
الحدود برفعها رتبة القيادة العسكرية المسؤولة عن الحدود
"وإدراج ـهــا ضمن صالحيات ســاح البر فــي جيش التحرير
الشعبي الصيني".
صحيح أن تنمية البنى التحتية الهندية تسير ببطء ،إال أن
ذلك لم يمنع وسائل اإلعالم الصينية ،مثل "غلوبل تايمز" ،من
التأكيد أن نيودلهي تتصرف باستفزاز ببنائها مواقع حدودية
وبنى تحتية أخرى .ولكن ما من خيار آخر أمام نيودلهي سوى
مواصلتها بناء بنيتها التحتية الحدودية ،مع أننا ال نأمل
ً
كثيرا أن تعمل بسرعة أكبر.
*«ذي دبلومات»

ةديرجلا
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أكاديميا

تحافظ على مقاعدها في انتخابات «الطب»
«األكاديمية»
ً

العرس الطالبي شهد حماسا ومشاركة فاعلة
حمد العبدلي

للعام الثاني على التوالي ،حققت القائمة االكاديمية
فوزها على القائمة الطبية في انتخابات جمعية الطب
بجامعة الكويت ،بعد أن حصلت على  387صوتا مقابل
 330صوتا للقائمة الطبية.
وشهدت انتخابات جمعية الطب في جامعة الكويت
ً
ً
أم ــس ،ح ـض ــورا طــاب ـيــا مـنــذ ال ـســاعــات األولـ ــى لفتح
ً
باب االقتراع في الساعة التاسعة صباحا ،وحماسة
طالبية من القائمتين المتنافستين وهما «األكاديمية»
و»الطبية» .وحضر أنصار القوائم الطالبية في مختلف
الممرات لتشجيع الطلبة على المشاركة في التصويت،
واطــاع ـهــم عـلــى ق ـيــودهــم االن ـت ـخــاب ـيــة ،وتــوجـيـهـهــم،
ً
فضال عن توزيع الـبــروشــورات على الطلبة ،وتعليق
«الباج» الخاص بالقائمة كنوع من التحفيز والمشاركة
االنتخابية.
وتـ ـج ــاوزت نـسـبــة اإلقـ ـب ــال ع ـلــى ال ـص ـنــاديــق خــال
وقت الظهيرة أكثر من  60في المئة ،مما يشير إلى أن
المشاركة ّ
فعالة بالنسبة للمقترعين.

ّ
وك ــان ــت م ـعــالــم الـ ـع ــرس ال ـط ــاب ــي ب ـ ـ ــارزة ،وعــل ـقــت
الشعارات في بهو الكلية ،وتمركز أنصار القوائم في
الطاوالت المخصصة لهم في الكلية.
في هذا الصدد ،قال رئيس لجنة انتخابات جمعية
ً
الطب إبراهيم الفيلكاوي ،إن إقبال الطلبة كان مميزا ،إذ
ً
وصل عدد الطلبة المقترعين حتى الساعة  12ظهرا إلى
ً
 112طالبا من أصل  ،190في حين وصل عدد الطالبات
المقترعات إلى  353طالبة من أصل  613والعملية في
انسيابية بتعاون جميع موظفي عمادة شؤون الطلبة.
وشكر الفيلكاوي كل الطلبة في كلية الطب والقوائم
الطالبية على هذا النظام واالنسيابية في التصويت،
ً
ً
«وإذا تمت األمور على ما هي عليه نتوقع نجاحا باهرا
في هذه االنتخابات».
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت نــائـبــة رئـيــس لجنة انتخابات
جمعية كلية الـطــب مكية الـصــايــغ ،إن عـمــادة شــؤون
ال ـط ـل ـب ــة اع ـ ـتـ ــادت ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـخ ـط ــط ل ـت ـكــون
االنتخابات الطالبية ناجحة على أكمل وجه.

جانب من أنصار القائمة األكاديمية

فتح باب االلتحاق بـ «خطة شواغر التطبيقي»
أواخر الشهر الجاري

تشمل الكويتيين وأبناء الكويتيات واألسرى والشهداء
●

أحمد الشمري

علمت «الـجــريــدة» من مصادر مطلعة
فــي ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،أن اللجنة العليا للقبول تعقد
منتصف الشهر الجاري اجتماعا لتحديد
آل ـي ــة ال ـق ـب ــول ف ــي خ ـطــة ال ـش ــواغ ــر الـتــي
سيعلن بدء استقبال طلبات المتقدمين
إليها للعام الدراسي  2019/2018أواخر
الشهر الجاري للقبول بالفصل الدراسي
الثاني.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن الـتـقــديــم لخطة
الـ ـ ـش ـ ــواغ ـ ــر يـ ـشـ ـم ــل خـ ـم ــس ف ـ ـئـ ــات ه ــي:
«الـكــويـتـيــون ،وأب ـنــاء الكويتيات ،وقــرار
معاملة كويتي ،وأبناء األســرى ،وأبناء
الشهداء ،الفتة إلى أن االجتماع سيناقش
األع ــداد الـتــي سيتم قبولها فــي الفصل
الـ ــدراسـ ــي الـ ـث ــان ــي ،ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـلــوائــح
والقوانين والميزانية المرصودة لها.
وأشارت إلى أن اللجنة العليا لن تفتح
مجال قبول الطلبة بتخصصات أصبحت

طاقتها االستيعابية عالية ،انما ما تبقى
مــن مقاعد شــاغــرة فــي مختلف الكليات
والمعاهد ،الفتا إلى أن الهيئة أعلنت أن
فتح باب االلتحاق للقبول بـ»التطبيقي»
م ــرة فــي ال ـعــام ال ــدراس ــي ال ــواح ــد ،ولكن
تــدشـيــن خـطــة ال ـشــواغــر إضــافــة جــديــدة
لـلـطـلـبــة ال ــذي ــن ل ــم يـحــالـفـهــم ال ـح ــظ في
القبول بمختلف المؤسسات التعليمية
األخرى.
وح ــول إمـكــانـيــة إضــافــة ف ـئــات أخــرى
من الطلبة ،سواء من فئة غير الكويتيين
ب ـخ ـط ــة شـ ــواغـ ــر «الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي» ،أفـ ـ ــادت
ال ـم ـص ــادر بـ ــأن ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا لـلـقـبــول
حـ ــددت نـسـبــة  5ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
المقبولين في الهيئة ،وتم اعالن قبولهم
مــؤخــرا ،و»م ــن المتوقع أن تتم مناقشة
تدشين فئات أخرى خالل اجتماع اللجنة
الذي سيجرى خالل الفترة المقبلة».
وأض ــاف ــت أن الـلـجـنــة الـعـلـيــا للقبول
مرتبطة بالخطط المقدمة مــن األ قـســام
العلمية في مختلف الكليات والمعاهد

حــول آلية القبول ،والـتــي بينت قدرتها
االسـتـيـعــابـيــة وم ــدى احـتـيــاج كــل قسم،
والشعب الدراسية التي يحتوي عليها،

وعداد أعضاء هيئة التدريس ،وميزانية
ك ــل ق ـس ــم خـ ــاص ف ــي ال ـف ـص ــل ال ــدراس ــي
الواحد.

ً
ً
المال :الكندري رئيسا وأبورمية نائبا له

َّ
شكل اال تـحــاد الوطني لطلبة ا لـكــو يــت -فرع
الجامعة ،الهيئة اإلدارية الجديدة للعام النقابي
 ،2019 /2018في االجتماع الذي ُعقد أمس األول
عقب االنـتـخــابــات الـتــي جــرت أخـيــرا ،بحضور
نائب رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت لشؤون الفروع مصعب المال.
وأعـ ـل ــن الـ ـم ــا ،ف ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،ت ــوزي ــع
المناصب اإلداريــة لالتحاد ،وجــاء ت كالتالي:
سـعــود الـكـنــدري رئـيـســا للهيئة اإلداريـ ــة ،بــدر
أبــورمـيــة نــائـبــا لـلــرئـيــس ،عـبــدالــرحـمــن الشنفا
أمينا للسر ،عبدالله العازمي أمينا للصندوق،
س ـعــود الـعـتـيـبــي رئ ـيــس الـلـجـنــة األكــادي ـم ـيــة،
فالح العجمي رئيس لجنة البرامج واألنشطة،
محمد العومي رئيس لجنة التدريب والتطوير،
فـ ـ ــارس ال ـخ ـم ـي ــس رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـط ــاب ـي ــة،
ص ــاح ال ــرش ـي ــدي رئ ـيــس الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي،

العتيبي ناقش رفع مستوى
النشاط الرياضي بـ«التطبيقي»
بحث مساعد العميد للنشاط الطالبي في عمادة شؤون الطلبة ،بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،د .بدر العتيبي ،مع رؤساء مكاتب
شــؤون الطلبة بالكليات والمعاهد ومنسقي النشاط الــريــاضــي ،كــل ما
من شأنه رفع مستوى النشاط الرياضي في الهيئة .وناقش العتيبي مع
المسؤولين النقاط التي تساهم في تجاوز العراقيل والمعوقات ،التي
تواجه النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية بالهيئة ،والحث على
تحفيز الطلبة للمشاركة في فعاليات قسم النشاط الرياضي .وعرض الخطة
ً
المقبلة للفعاليات واألنشطة الرياضية للعام الدراسي  ،2019/2018مشددا
على ضرورة االلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسة،
بما يتناسب مع نشر ممارسة الرياضة بكل اشكالها بين الطلبة.

تسجيل مقررات التطبيقي
للفصل الثاني  6نوفمبر
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
والـتـسـجـيــل ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
ان التسجيل الـمـبـكــر لـلـمـقــررات
ال ــدراسـ ـي ــة ب ــال ـف ـص ــل ال ــدراس ــي
ال ـثــانــي  2019/2018ف ــي جميع
كليات الهيئة  6نوفمبر المقبل،
مـشـيــرة ال ــى أن الـطـلـبــة يمكنهم
اخـ ـتـ ـي ــار مـ ـق ــرراتـ ـه ــم ال ــدراسـ ـي ــة
وم ـع ــرف ــة اي مـشـكـلــة ح ـتــى يتم
حلها عن طريق مكتب التسجيل،
فـ ـض ــا ع ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـم ـت ــوق ــع
تخرجهم فــي الفصل الـثــانــي أو
الصيفي المقبل.

مصعب المال

الحويل ينال الزمالة البحثية
من كلية لندن لالقتصاد
نــال د .ضــاري الحويل عضو
هيئة ال ـتــدريــس فــي قـســم علوم
المعلومات بكلية علوم وهندسة
ً
الحاسوب أخيرا الزمالة البحثية
لـ ـ ـع ـ ــام  2018مـ ـ ــن كـ ـلـ ـي ــة ل ـن ــدن
لــاقـتـصــاد وال ـع ـلــوم السياسية
ال ـ ـعـ ــري ـ ـقـ ــةLondon School of
 Economicsمركز الشرق األوسط،
وذلــك ضمن البرنامج الكويتي
ال ـم ـم ــول م ــن مــؤس ـســة ال ـكــويــت
ل ـل ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي ،الـ ـت ــي تـمـنــح
لباحث واحد خالل السنة بهدف
تمكين الباحثين الكويتيين من
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خـ ـب ــرات الـكـلـيــة
وتعزيز التعاون بين الباحثين
من الكويت والمملكة المتحدة.
وأك ـ ــد ال ـح ــوي ــل ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أم ــس ،أن هــذه الزمالة
ومثيالتها مــن الـتـجــارب مهمة
ً
ج ـ ــدا ألعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـتــدريــس
لمتابعة أبحاثهم والتواصل مع
الـمـتـخـصـصـيــن الـعــالـمـيـيــن في
مجالهم العلمي.
وقال إن موضوع بحثه تناول
دراس ــة الـفــرص والـتـحــديــات في
توظيف وتسخير المعلوماتية
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـص ـحــي الـكــويـتــي
لتحسين جودة الرعاية ومستوى
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة ال ـم ـقــدمــة
ً
للمرضى ،موضحا أنــه استفاد
مــن الــزمــالــة البحثية فــي العمل
على أبحاث علمية متعلقة ببيئة
المعلوماتية الصحية في الكويت

على الرغم من انخفاض أصوات القائمتين عن العام الماضي
●

َّ
«اتحاد الجامعة» شكل الهيئة اإلدارية
ومشعل العنزي رئيس لجنة العالقات العامة.
وذكــر البيان أن أحمد الجنفاوي تولى رئاسة
لجنة التوعية االجتماعية ،سلمان العصيمي
رئ ـيــس الـلـجـنــة اإلعــام ـيــة وال ـنــاطــق الــرسـمــي،
خـلـيـفــة الـفـضـلــي رئ ـيــس الـمـكـتــب االس ـت ـشــاري
لشؤون الفروع ،حمود الحبيني رئيس اللجنة
االجتماعية ،الجازي السعيدي نائبة الرئيس
ل ـش ــؤون ال ـط ــال ـب ــات ،أريـ ــج ال ـحــربــش مـســؤولــة
لـجـنــة ال ـب ــرام ــج واألن ـش ـط ــة ،س ـلــوى الـعـجـيــري
مسؤولة اللجنة الطالبية ،نورة العنزي مسؤولة
لـجـنــة ال ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر ،وش ـي ـخــة الـشـطــي
مسؤولة اللجنة اإلعالمية .وأكد المال أن «روح
التفاهم ســادت االجتماع ،وبــدا من أول جلسة
ألع ـضــاء الـهـيـئــة اإلداريـ ــة أن هـنــاك جــديــة لــدى
الجميع وحماسا وإصرارا على خدمة الجموع
الطالبية».

تزيد الفارق عن «الوسط»
«المستقلة»
ً
إلى  353صوتا في انتخابات «»GUST

بشكل دقـيــق .وأوض ــح الحويل،
ـار على نشر نتائج
أن العمل جـ ٍ
أبـحــاثــه المستمدة مــن الــدراســة
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــات ع ـل ـم ـي ــة ع ــال ـم ـي ــة
محكمة .وتـقــدم بالشكر لــإدارة
الجامعية على دعمها المتواصل
لجهود أعـضــاء هيئة التدريس
وتحفيزهم المستمر ،كما تقدم
ب ــالـ ـشـ ـك ــر لـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـك ــوي ــت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي عـلــى تمويلها
ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج وال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
البرامج البحثية في مؤسسات
عالمية مرموقة بما يساهم في
ّ
البحثية لخدمة
تعزيز الـقــدرات
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام
والخاص في الكويت.
من جانبه ،هنأ القائم بأعمال
ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ع ـ ـلـ ــوم وه ـن ــدس ــة
الحاسوب د .مصطفى عبد البر،
د .ض ــاري ال ـحــويــل ،بنيله هــذه
ً
الــزمــالــة البحثية متمنيا لــه كل
الـتــوفـيــق ،وأن يفتح ذل ــك أمــامــه
أبـ ـ ــواب ب ـحــث ج ــدي ــدة وخ ـب ــرات
جـ ــديـ ــدة تـ ـض ــاف إلـ ـ ــى خ ـب ــرات ــه
ً
الـحــالـيــة ،دعـمــا للبحث العلمي
ً
ب ــال ـك ـل ـي ــة ،م ـت ـم ـن ـي ــا أن ي ـت ـكــرر
الحصول على مثل هذه الفرص
البحثية الثمينة من أعضاء هيئة
ً
تدريس آخرين بالكلية خصوصا
أن الكلية فيها الكثير من الكفاءات
الوطنية الشابة ،التي لديها كل
المؤهالت المطلوبة للمنافسة
للفوز بمثل هذه المبادرات.

حمد العبدلي

تراجعت أصوات القائمة المستقلة في انتخابات
رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ً
« »GUSTبواقع  227صوتا ،في حين تراجعت أصوات
قائمة الوسط الديمقراطي عن العام الماضي بنحو
ً
ً
 240صوتا ،إذ حصلت هذا العام على  1140صوتا
ً
مقابل  787صوتا لقائمة الوسط الديمقراطي ،بينما
ً
حصلت قائمة  1962على  346صوتا ،ويعود تراجع
أص ـ ــوات ال ـق ــوائ ــم إل ــى دخـ ــول م ـنــافــس ث ــال ــث ،كــذلــك
انخفاض نسبة المشاركة هذا العام عن العام الماضي.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من انخفاض أصوات
القائمة المستقلة فإنها زادت الفارق عن منافستها
ً
قائمة الوسط الديمقراطي إلى  353صوتا بعد أن كان
ً
 340صوتا العام الماضي ،لتحقق القائمة المستقلة
فوزها الـ  16على التوالي في قيادة رابطة طلبة جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
في هذا الصدد ،قال نائب منسق القائمة المستقلة
ً
ب ـجــام ـعــة ال ـخ ـل ـيــج ع ـب ــدال ــوه ــاب الـ ـكـ ـن ــدري« :ش ـك ــرا
ً
ً
لـ  1140طالبا وطالبة منحونا الثقة ،وشكرا لمن آمن
ً
بمبادئنا وأفكارنا وأهدافنا وباستقالليتنا ،شكرا
لهم بحجم السماء.
وأك ــد ال ـك ـنــدري ،أن الـقــائـمــة المستقلة نــالــت ثقة

ً
اخ ــوان ـه ــا ال ـط ــاب وال ـطــال ـبــات ع ـلــى مـ ــدار  16عــامــا
وتـسـعــى فــي عــامـهــا الـجــديــد إل ــى اسـتـكـمــال مسيرة
اإلنـ ـج ــازات ،الـتــي حققتها الــرابـطــة بـقـيــادة القائمة
ً
ً
المستقلة طوال  15عاما مضت ،الفتا إلى أن الرابطة
حققت الكثير مــن الـخــدمــات واإلن ـج ــازات الطالبية
التي تصب في مصلحة اخواننا طلبة الخليج طوال
األعوام السابقة ،وسعت إلى الحفاظ على الدور الرائد
للعمل الطالبي.
وأشار إلى أن ثقة طالب وطالبات جامعة الخليج
وس ــام عـلــى ص ــدر الـقــائـمــة المستقلة الـتــي تتشرف
بتمثيلهم فــي الجامعة واي ـصــال مطالبهم ل ــإدارة
ً
الجامعية ،موضحا أن القائمة المستقلة عولت على
وعي الطلبة النقابي في تجديد الثقة بإخوانهم في
القائمة المستقلة وتحقيق الفوز الـ  16على التوالي
هـ ــذا الـ ـع ــام ،وث ـم ــن حـ ــرص ال ـط ـل ـبــة ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة
فــي العملية االنـتـخــابـيــة واخـتـيــار مــن يمثلهم بكل
ديمقراطية وحرية.
وقــالــت قــائـمــة الــوســط الــديـمـقــراطــي عـقــب إعــان
ً
النتيجة فــي حسابها فــي «تــويـتــر»« :ش ـكــرا لكل من
ساهم في نجاح عرسنا الديمقراطي ،ونخص بالشكر
ً
 ٧٨٧طالبا وضعوا ثقته بنا وآمنوا بالديمقراطية
والوطنية ،نعدكم بأننا سنستمر من تقدم إلى تقدم
على العهد باقون كما عهدتمونا».
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تقرير اقتصادي

التشغيل «الجزئي» للمشاريع يكشف العجز عن إدارتها
• جاء ردة فعل لتالفي التأخير ودون إعطاء موعد للتشغيل الكامل لها
• يتعلق بمشاريع حيوية وخدمية كمستشفى جابر والجهراء الطبية و« »T4وجامعة الشدادية
محمد البغلي

أزمة إدارة المرافق
ال تقل سوءا عن
أزمات التأخر في
إنجاز المباني

تعد المشاريع خصوصا الكبرى واحدة من
أ بــرز مشكالت اإلدارة العامة في الكويت التي
تنفق عليها الدولة مئات الماليين من الدنانير
فــي الغالب دون أن تحقق العائد التنموي أو
ا ل ـخــد مــي مـنـهــا ،مـمــا يـقـلــل ج ــدوا ه ــا ويجعلها
ع ـب ـئــا ع ـل ــى م ـت ـخ ــذي الـ ـق ــرار م ــن ج ـه ــة الـتـعـثــر
أو الـتــأخـيــر أو حـتــى زي ــادة نـفـقــات قـيـمــة هــذه
المشاريع عبر األوامر التغييرية.
و شـهــد هــذا ا لـعــام مرحلة جــد يــدة فــي عملية
تعثر المشاريع التي تنفذها الدولة تمثل في
ال ـل ـجــوء ال ــى م ــا ي ـعــرف بــ"الـتـشـغـيــل ال ـجــزئــي"،
أي تشغيل مــرا فــق أو عـمـلـيــات معينة ال تزيد
فـ ــي ا لـ ـ ـع ـ ــادة عـ ــن  15فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن إ ج ـم ــا ل ــي
ال ـ ـقـ ــدرة الـ ـمـ ـق ــررة ل ـل ـم ـش ــروع ،وق ـ ــد ت ـب ـيــن ذل ــك
ُ
فــي  3مـشــاريــع افــتـتـحــت فــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة،
وهي مطار الكويت المساند " ،"T4ومستشفى
جــابــر ،ومــدي ـنــة ال ـج ـهــراء الـطـبـيــة ،إضــافــة إلــى
أحـ ــد ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـت ــأخ ــرة م ـن ــذ زمـ ــن ط ــوي ــل،
و هــو مـشــروع مدينة صباح السالم الجامعية
"الـ ـش ــدادي ــة" ،ال ـت ــي ت ـع ــود ف ـك ــرة إن ـشــائ ـهــا الــى
بدايات ثمانينيات القرن الماضي!
فمطار الكويت المساند ا لــذي كلف إنشاؤه
 55م ـل ـيــون د ي ـن ــار كــو ي ـتــي و خ ـصــص لتشغيل
رحالت شركة الخطوط الجوية الكويتية بهدف

استيعاب  4.5ماليين راكب سنويا ،افتتح في
أغسطس الماضي ليشغل بعدئذ ر حــا تــه الى
إ مــارة د بــي فقط قبل أن يبدأ األ سـبــوع الحالي
ب ـت ـش ـغ ـيــل ا لـ ــر حـ ــات ا لـ ــى ج ـم ـيــع دول مـجـلــس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ل ـك ـنــه الي ـ ــزال ق ــاص ــرا عــن
تـحـقـيــق ال ـهــدف الـمـخـصــص مــن إن ـشــائــه ،وهــو
تخفيف الضغط عن مطار الكويت الدولي من
خ ــال ت ـحــويــل جـمـيــع رح ــات "ال ـكــوي ـت ـيــة" الــى
ا لـمـطــار ا لـمـســا نــد " ،"T4فــي حـيــن أن مستشفى
ج ــاب ــر الـ ــذي ط ــال ــت م ــدة إن ـشــائــه وت ـس ـل ـمــه عــن
الموعد المقرر بما ال يقل عن  3سنوات وبكلفة
فاقت  304ماليين دينار ،ال يتعدى هدف وزارة
ال ـص ـحــة  15ف ــي ال ـم ـئــة م ــن طــاق ـتــه الـتـشـغـيـلـيــة
قـبــل أن يـعـلــن وزي ــر الـصـحــة ه ــذا األس ـب ــوع أن
مستشفى جابر سيبدأ تشغيله خالل أسابيع
قليلة ،ليغطي فقط منطقة جنوب السرة دون
توضيح إن كانت هذه المنطقة ستمثل  15في
المئة من قدرة المشروع أم أقل من ذلك.
أمـ ــا م ــدي ـن ــة الـ ـجـ ـه ــراء ال ـط ـب ـيــة الـ ـت ــي ن ـفــذهــا
"الديوان األميري" بكلفة  364مليون دينار على
أن يـتــم تشغيلها جــز ئـيــا مطلع ا لـعــام المقبل،
فهي دون بيان لنسبة أو مراحل التشغيل رغم
أن حفل افتتاحها كان مطلع يوليو الماضي ،في
حين أن جامعة الشدادية التي تعتبر "عميدة"

ال ـم ـشــاريــع ال ـح ـكــوم ـيــة م ــن ح ـيــث األق ــدم ـي ــة قد
أ عـلـنــت خـطــة التشغيل بــاال نـتـقــال مــن ا لـمــوا قــع
الحالية للجامعة الى المدينة الجديدة اعتبارا
من العام الجامعي المقبل وفقا لخطط التشغيل
الجزئي أيضا مــع ترقب "أز مــة إدارة فــي حسم
تبعية المبنى الجديد".
وق ــد ي ـقــول قــائــل :أال تـحـتــاج الـمـشــاريــع الــى
تــدرج في العمليات إلتمام التشغيل واختبار
الفعالية والقدرة على إدارة المرفق؟ وبالتالي
فإن التشغيل الجزئي أمر ال ضير فيه.
في الحقيقة جميع المشاريع الواردة أعاله -
عدا المدينة الجامعية  -لم تتطرق خالل فترة
تشييدها ا لــى مـســأ لــة التشغيل ا لـجــز ئــي ،مما
يرجح أنها اعتمدت هذه الخطة كإجراء طارئ
بدال من التشغيل الكلي للمرفق ،فضال عن أن
مـصــدا قـيــة أي تشغيل جــز ئــي تــر تـبــط بتحديد
موعد زمني لمراحل التشغيل المتكامل للمرفق
ال بــاإلعــان الـمــرتـبــك لـلـعـمـلـيــات وف ـقــا ل ـقــدرات
اإلدارة المحدودة ،وهذا ما يصعب على إدارات
المشاريع المذكورة تحديده ،واألهم من ذلك كله
أن تكون هذه المشاريع بوابة لتحقيق منفعة
اق ـت ـصــاديــة أك ـبــر ال ف ــي جــانـبـهــا ال ـمــالــي فـقــط،
بــل فــي توفير فــرص العمل أ يـضــا ،فمستشفى
جابر يتطلب تشغيله بشكل كامل نحو  5آالف

وظ ـي ـفــة ج ــدي ــدة  -ف ـضــا ع ــن ن ـفــس ه ــذا ال ـعــدد
لـتـغـطـيــة ال ـمــرافــق الـصـحـيــة األخـ ــرى  -م ــا بين
القطاعين الفني واإلداري ،معظمها ستكون من
العمالة الوافدة ألن مؤسسات التعليم الجامعي
والتطبيقي في الكويت لم تستعد لتوفير ولو
 10في المئة من هذا العدد لتشغيل المشروع،
مما يشير الى جانب من انحرافات مؤسسات
التعليم عن متطلبات سوق العمل الى جانب إن
إسناد إدارة المطار المساند لمصلحة شركة
ك ــوري ــة ي ـس ـتــوجــب م ـعــرفــة م ــدى ق ــدرت ـه ــا عـلــى
تـطــو يــر ا لـعـنــا صــر ا لــو طـنـيــة إلدارة هــذا المطار
وخــال كــم سـنــة ،إضــافــة الــى مــدى اسـتـعــدادات
إدارة الطيران المدني لعملية تشغيل المطار
الجديد ا لــذي تتجاوز كلفة إنشائه  1.3مليار
دينار.
أزمــة إدارة الـمــرافــق ال تقل ســوء ا عــن أزمــات
ال ـت ــأخ ــر ف ــي إنـ ـج ــاز ال ـم ـب ــان ــي ،ب ــل ان ـه ــا تـمــس
الجانب البشري المتعلق بكفاء ة اإلدارة وتطور
ال ـع ـنــاصــر الــوظ ـي ـف ـيــة أك ـث ــر م ـمــا ت ــؤث ــر عـلـيـهــا
مشكالت ا لـمـقــاوالت والتشييد ،وذ لــك سيمثل
تحديا أكبر مع كل مشروع ضخم بتكلفة مالية
عالية بال إدارة قادرة على التشغيل.

سيولة تعامالت البورصة أقل من  10ماليين دينار
وارتفاع محدود للمؤشرات الثالثة
زيادة الفتور والعروض والطلبات على الشركات الرئيسية
•

علي العنزي

سجلت المؤشرات الرئيسية الثالثة
ً
ً
لـبــورصــة الـكــويــت ارتـفــاعــا م ـحــدودا في
ت ـعــامــات جـلـســة ،أم ــس ،إذ نـمــا مؤشر
السوق العام بنسبة  0.1في المئة تعادل
 5.22نقاط ليقفل على مستوى 5121.23
نقطة و س ــط سـيــو لــة بلغت  9.6ماليين
دي ـن ــار ،ه ــي األدنـ ــى مـنــذ تــرقـيــة الـســوق
وبكمية أسهم متداولة بلغت  64.7مليون
سهم نفذت من خالل  2613صفقة ،وكذلك
ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة  0.1في
ً
المئة هي  5.39نقاط مقفال على مستوى
 5328.93نقطة بسيولة بلغت  7.2ماليين
دينار ،بكمية أسهم متداولة بلغت 22.6
مليون سهم نفذت عبر  1106صفقات،
ورب ــح مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي بنسبة
ً
 0.1في المئة أيضا تساوي  4.92نقاط

ليستقر عـنــد مـسـتــوى  4743.82نقطة
بسيولة بلغت  2.4مليون دينار وبكمية
أسـهــم م ـتــداولــة بلغت  42مـلـيــون سهم
نفذت من خالل  1507صفقة.

زيادة الفتور
قد يكون سهم أهلي متحد هو المنقذ
أمس في تعامالت بورصة الكويت ،التي
ً
ً
تـشـهــد فـ ـت ــورا ت ــدري ـج ـي ــا ف ــي تـعــامــات
ً
األس ـ ـهـ ــم ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ـي ـه ــا خ ـص ــوص ــا
األسهم القيادية في السوق األول ،التي
استلمت زمــام المبادرة في السوق منذ
تقسيمه في بداية شهر أبريل الماضي
وزادت مــن حــدة نشاطها كلما اقتربت
م ــن عـمـلـيــة تــرقـيــة ال ـبــورصــة الـكــويـتـيــة
ودخول أسهمها الرئيسية المعلن عنها
ف ــي م ــؤش ــر األسـ ـه ــم ال ـن ــاش ـئ ــة فــوتـســي

«أسواق المزرعة» تجدد تسهيالت
مع «الوطني» بـ  124.7مليون ريال
جددت شركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ،أمس ،اتفاقية
تسهيالت مصرفية مع بنك الكويت الوطني ،بقيمة  124.67مليون
ريال.
وأوضحت الشركة ،في بيان لها على موقع سوق األسهم السعودية
(تــداول) ،أن مدة التمويل تمتد من  12أغسطس  2018إلى  31مايو
 ،2019الفتة إلى أنها حصلت على التمويل بضمان سند ألمر.
وبينت أن الهدف من التمويل هو سداد النفقات الرأسمالية للفروع
الجديدة وتمويل رأس المال العامل ،مشيرة إلى عدم وجود أطراف
ذات عالقة في االتفاقية.

ً
«بوبيان» :المطيري رئيسا للخزانة
قــال بنك بوبيان إن رئيس إدارة الخزانة مــوكــوالم جعفر قدم
استقالته من منصبه بغرض التقاعد ،وتم قبولها ،على أن يستمر
في عمله فترة انتقالية تمتد إلى نهاية شهر يناير .2019
وأشار البنك إلى أنه تم إسناد مهام المنصب إلى عادل المطيري
ً
ليكون رئيسا لتلك اإلدارة ،ابتداء من تاريخ  ،2018/ 10 /3وذلك بعد
الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي أمس
عند مستوى  0.303دينار ،فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.351
دينار ،مقارنة بأسعار صرف يوم الثالثاء.
وق ــال بنك الكويت الـمــركــزي فــي نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن "سعر صرف الجنيه االسترليني انخفض إلى مستوى
 0.393دينار ،في حين استقر سعر الفرنك السويسري عند 0.308
دينار ،وبقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير".

راسل خالل  20من الشهر الماضي ،وزاد
االن ـخ ـفــاض فــي حـجــم تـ ــداوالت األسـهــم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة خ ـ ــال ه ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ب ـقــوة
ً
وتــدري ـج ـيــا مـنــذ بــداي ـتــه حـتــى الجلسة
ال ــرابـ ـع ــة أم ـ ــس الـ ـت ــي س ـي ـط ــرت عـلـيـهــا
تعامالت سهم أهلي متحد البحريني،
ال ـ ــذي اس ـت ـح ــوذ ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ن ـشــاط
السوق األول ،وأنقذ السيولة من تراجع
كبير قد يدخل القلق إلى نفوس متعاملي
السوق الكبار منهم بعد تراجع تعامالت
الصغار خالل فترة خمسة أشهر ماضية،
وانتهت الجلسة كذلك بتراجع األسهم
ً
في السوق الرئيسي خصوصا تلك التي
ً
تظهر كثيرا في قائمة األفضل من حيث
السيولة ،وأصبحت تظهر لكن بسيولة
ً
مـحــدودة جــدا ال تزيد على ربــع مليون
دي ـ ـنـ ــار ،وع ــوض ــت الـ ـم ــؤش ــرات ال ـثــاثــة
خسائر األمس المحدودة بنمو محدود

لم يتجاوز ُعشر نقطة مئوية.
ً
خليجيا ،استمر التباين في مؤشرات
أسواق المال الخليجية وتراجعت أمس
اسواق السعودية ودبي ومسقط بينما
ربـحــت الـبـقـيــة وبـنـســب م ـح ــدودة كذلك
وسـ ــط ارتـ ـف ــاع ــات اسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ال ـتــي
سـجـلــت أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا م ـنــذ شهر
نوفمبر عام .2014

أداء القطاعات
تباين أداء مؤشرات القطاعات أمس،
إذ ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات هي
صناعة بـ  3.1نقاط وخدمات استهالكية
ب ـ ـ  2.4ن ـق ـطــة وات ـ ـصـ ــاالت ب ـ ـ  2.1نـقـطــة
وبنوك ومــواد أساسية بـ  1.2نقطة لكل
منهما ،بينما انخفضت مؤشرات خمسة
قطاعات هي النفط والغاز ب ـ  7.5نقاط

وسلع استهالكية بـ  6.1نقاط وخدمات
مالية ب ـ  1.5نقطة وعـقــار ب ـ  0.54نقطة
وتأمين بـ  0.05نقطة ،واستقرت مؤشرات
ثالثة قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وت ـص ــدر سـهــم "أه ـل ــي مـتـحــد" قائمة
األسـهــم األكـثــر قيمة إذ بلغت تــداوالتــه
 2.8مليون دينار وبارتفاع بنسبة 0.48
فــي المئة تــاه سهم وطني بـتــداول 1.5
ً
مليون دينار وبقي مستقرا دون تغير ثم
سهم بيتك بتداول  618ألف دينار وبنمو
ً
بـنـسـبــة  0.34ف ــي ال ـم ـئــة وراب ـ ـعـ ــا سهم
أجيليتي بتداول  408آالف دينار وبنمو
ً
بنسبة  0.6في المئة وأخـيــرا سهم بنك
بوبيان بتداول  387ألف دينار وبتراجع
بنسبة  0.36في المئة.

albaghli74@gmail.com

تقييم سعر آستون مارتن
بـ  4.33مليارات إسترليني
•

محمد اإلتربي

كشفت مصادر مالية واستثمارية لـ "الجريدة" عن عملية تقييم تمت
ً
أخيرا على أسهم شركة آستون مارتن ،وتم تحديد السعر األولي بنحو
ً
ً
 19جنيها إسترلينيا للسهم ،ووفــق ذلك التقيم يكون سعر الشركة
اإلجمالي نحو  4.33مليارات جنيه أي مايعادل  5.6مليارات دوالر.
وقالت المصادر ،إن عملية التقييم تأتي في ضوء توجهات بطرح
ً
أول ــي لحصة فــي الـشــركــة تمهيدا إلدراج ـهــا فــي بــورصــة لـنــدن خالل
الفترة المقبلة.
و"آستون مارتن الجوندا" المحدودة هي شركة بريطانية لصناعة
الـسـيــارات الرياضية الـفــاخــرة ،ومقرها فــي قرية غــايــدون ،بمقاطعة
وركـشـيــر .واشـتــق اسمها مــن اســم أحــد المؤسسين ،ليونيل مارتن،
وس ـب ــاق هـضـبــة آس ـت ــون ال ــذي ك ــان ي ـقــام ق ــرب آس ـت ــون كـلـيـنـتــون في
بوكينغامشيري.
ً
وفي الفترة بين العامين  1994و ،2007كانت آستون مارتن جزءا من
ً
شركة فورد للسيارات ،لتصبح جزءا من شركة بريميير اوتوموتيف
جروب التابعة لفورد عام  2000وفي الثاني عشر من شهر مارس 2007
تم شراء الشركة بمبلغ  479مليون جنيه إسترليني (مما يعادل 848
مليون دوالر) من شركة مشتركة مملوكة لشركتي دار االستثمار وأديم
لالستثمار فــي الكويت ورجــل أعـمــال إنكليزي يدعى جــون سيندرز
واحتفظت فورد بحصة قدرها  77مليون دوالر في شركة آستون مارتن،
إذ قدرت قيمة الشركة بنحو  925مليون دوالر.
ومع وقــوع األزمــة العالمية أواخــر عام  2008لم يعد يعرف المالك
الحاليون الحقيقيون من المستثمرين الكويتيين ،بشكل واضح لكن
ً
إجماال مع تلك الخطوة سيستفيد المستثمرون الكويتيون في الشركة
من عملية الطرح واإلدراج بمبالغ وعوائد جيدة.

«أرزان» ١٥.٦ :مليار دينار القيمة السوقية للشركات
المدرجة في قائمة FTSE
ق ــال تقرير ص ــادر عــن مجموعة
أرزان المالية ،انه بعدما تم تصنيف
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ض ـمــن األس ـ ــواق
الناشئة بنهاية عام  ،2017تم اإلعالن
مــن "فــوتـســي راس ــل" FTSE Russell
عن القائمة األولية لألسهم المدرجة
ضمن الـمــؤشــر ،والـتــي تكونت من
أسهم  10شركات ،هي الوطني ،بيتك،
زين ،أجيليتي ،بنك بوبيان ،هيومن
ســوفــت ،بنك ورب ــة ،البنك الــدولــي،
الصناعات ،واالمتياز ،كما في تاريخ
 28مارس  ،2018إذ تم اختيار هذه
الشركات بناء على عدة متطلبات من
أهمها مستوى السيولة المتداولة.
وأضاف التقرير أنه في تاريخ 24
أغسطس  2018أعلنت فوتسي FTSE
نتائج مــراجـعــة مــؤشــرهــا النصف
السنوي لسبتمبر ،حيث تمت إضافة
شركتين للقائمة ُ
المسبق اإلفصاح
عنها وهما بوبيان بيتروكميكال
وميزان القابضة ،ليرتفع بذلك عدد
الـشــركــات إلــى  12شــركــة مــن ضمن
القائمة اإلرشادية األولية.
بلغت
التقرير،
وحسب ما جاء في
ً
القيمة السوقية لهذه األسهم مجمعة
ما مقداره  15.65مليار دينار وهو
م ــا يـشـكــل أك ـثــر م ــن نـصــف القيمة
الـســوقـيــة لـبــورصــة الـكــويــت ،حيث
سـيـطــر الـبـنــك الــوط ـنــي عـلــى 33.1
فــي المئة مــن هــذه القيمة ،كما في
تاريخ  30سبتمبر  .2018أضف إلى
ذلك فقد بلغت أرباح هذه الشركات

خ ــال آخ ــر  12ش ـهــرا نـحــو 963.3
مليون دينار ،بناء على آخر نتائج
مالية ُمعلنة.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ـ ــه بــال ـن ـظــر إل ــى
إج ـمــالــي قـيـمــة الـ ـت ــداول عـلــى هــذه
األسهم خالل األشهر التسعة األولى
فقد اقترب من مستوى  1.86مليار
دينار ،وهو ما يشكل  62.7في المئة
من إجمالي قيمة التداول في بورصة
الـكــويــت كما فــي تــاريـخــه ،وسيطر
بيت التمويل الكويتي (بيتك) على
 25.8في المئة من إجمالي القيمة
المجمعة للتداول على هذه األسهم،
يـلـيــه الـبـنــك الــوط ـنــي وش ــرك ــة زيــن
بنسبة  24.2فــي الـمـئــة و 14.7في
المئة على ال ـتــوالــي ،وبالنظر الى
إجمالي الـتــداول على هــذه األسهم
مجمعة خــال الــربــع األول مــن عام
 2018فقد بلغ حوالي  445.6مليون
دينار ،وعند نفس مستوى التداول
خالل الربع الثاني من عام  2018فقد
بلغت  445.2مليون دينار.
وتابع أنه رغم أن الجزء األكبر من
فترة الربع الثالث تصادف اإلجازة
الصيفي فإن قيمة التداول قد قفزت
الى أكثر من الضعف بالمقارنة مع
الربع االول أو الثاني لتبلغ ما قيمته
 970مليون ديـنــار ،حيث تحسنت
ً
مستويات السيولة بشكل عام ،نظرا
القـتــراب اعــانــات الــربــع الثالث من
عام  ،2018وهو ما يزيد من شهية
المحافظ والصناديق االستثمارية

صافي األرباح خالل آخر  12شهرًا LTM
أخرى
%12.8
الوطني
%32.9

 963.3مليون د.ك

بيتك
%24.2
ل ـت ـعــزيــز م ــراك ــزه ــم االس ـت ـث ـمــاريــة،
ب ــاالض ــاف ــة ل ـل ـت ــدف ـق ــات األج ـن ـب ـيــة
للمستثمرين ضمن المؤشر فوتسي.
وأضاف أنه من خالل النظر إلى
إجمالي قيمة األصول لهذه الشركات
فقد بلغت ما قيمته  58.7مليار دينار
حسب النتائج النهائية المعلنة،
باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية
حقوق المساهمين قد بلغ ما قيمته
 9.2مليارات دينار ،كما في تاريخه،
حيث كان نصيب البنك الوطني ما
يقارب من  44.9في المئة من إجمالي
أصول هذه الشركات ،باالضافة الى
 34.6في المئة من إجمالي حقوق
المساهمين.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه بــالـنـظــر إلـ ــى أداء

زين
%13.3

أجيليتي
%8.2
بنك بوبيان
%8.6

األسهم المدرجة ضمن المؤشر منذ
بداية العام وحتى  30سبتمبر ،2018
نـجــد أن أداء سـهــم شــركــة بــوبـيــان
بيتروكيميكال هــو األفـضــل خالل
الـعــام بعدما ارتـفــع بنسبة  54في
المئة بالمقارنة مع إغالق عام ،2017
يليه سهم بنك بوبيان وسهم البنك
الوطني اللذان ارتفعا بنسبة  35في
المئة و 20في المئة على التوالي.
ول ـفــت أن ــه عـلــى الـجـهــة األخ ــرى
نـجــد ان سـهــم شــركــة االم ـت ـي ــاز قد
انخفض بنسبة  18في المئة خالل
نفس القترة ،يليه سهم شركة ميزان
وشركة هيومن سوفت بنسبة 13
في المئة و 14في المئة خالل الفترة
نفسها.

إجمالي قيمة التداول خالل 9M - 2018
الوطني
%24.2

أخرى
%27.2

 1.86مليار د.ك
بيتك
%25.8

وذك ــر الـتـقــريــر أن ــه عـنــد مقارنة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات مـ ــن ح ـي ــث Dividend
 ،payout ratioتـ ـص ــدر بــو ب ـيــان
بيتروكيميكال القائمة بنسبة 425
ف ــي ال ـم ـئــة ،ث ــم شــركــة زي ــن بنسبة
بلغت  90في المئة ،وعند النظر إلى
الـعــائــد ال ـجــاري ،Dividend Yield
نـجــد أن "زي ـ ــن" لــديـهــا أع ـلــى عــائــد
جار  Dividend yieldفي عام 2017
بنسبة  7.4فــي المئة على أســاس
إغالق السهم في تاريخ  30سبتمبر
 2018يليها الصناعات بعائد جار
 Dividend yield 6.2في المئة.
ومن جهة أخــرى ،سجلت شركة
أجيليتي أعلى قيمة دفترية بسعر
 671فلس وهــي األعـلــى بالمقارنة

أجيليتي
%8.1

زين
%14.7

مــع بــاقــي الـشــر ك ــات ،بينما سجل
سـهــم بـنــك ورب ــة أق ــل قيمة دفترية
ت ـس ــاوي  177ف ـل ـســا ،ك ـمــا ف ــي آخــر
ميزانية معلنة.
أم ــا عـلــى صـعـيــد م ـكــرر القيمة
الدفترية فقد سجل "بوبيان" أعلى
مكرر قيمة دفترية  ،2.9xفــي حين
نجد أن سهم الصناعات هو صاحب
أدنــى مكرر قيمة دفترية  0.6xكما
في تاريخه ،وعند النظر إلى مكرر
الربحية نجد أن سهم بــوبـيــان ب
قــد سـجــل أعـلــى مـكــرر ربـحـيــة بين
الشركات الكويتية المدرجة ضمن
الـمــؤشــر  ،93Xبينما سـجــل سهم
الصناعات اقــل قيمة مكرر ربحية
.5.0x
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دبي تؤجل مشروع توسعة مطار آل مكتوم

السعودية وروسيا تستهدفان خفض النفط

ق ــال ــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة إنـ ــه ت ــم تــأجـيــل
توسعة مطار آل مكتوم الدولي بدبي التي
تهدف إ لــى استيعاب  120مليون مسافر
سنويا بحلول عام .2025
ويهدف المطار ،الذي افتتح أمام حركة
المسافرين في  ،2013إلــى أن يصبح أحد
أكبر المطارات في العالم ،لكنه ال يتعامل
ح ــال ـي ــا إال مـ ــع ج ـ ــزء م ـ ـحـ ــدود مـ ــن حــركــة
المسافرين في دبي.
وقــالــت ُ خـمـســة م ـصــادر لـ ـ "رويـ ـت ــرز" إن
التوسعة أجلت .ولم تفصح المصادر عن

سـبــب الـتــأجـيــل أو مــدتــه .وق ــال اث ـنــان من
تـلــك ال ـم ـصــادر إن ــه تـجــرى إعـ ــادة تصميم
المشروع.
ودبرت دبي قرضا بثالثة مليارات دوالر
العام الماضي لتطوير المطار.
وقــال أحــد الـمـصــادر إن ذلــك الـقــرض لم
ُيستخدم بعد ،فــي حين ذكــر مـصــدران أن
المرحلة الثانية من التمويل ،والتي كانت
ستدعمها وكاالت ائتمان أجنبية أجلت إلى
أجل غير مسمى.
وام ـت ـن ـعــت مــؤس ـســة مـ ـط ــارات دب ــي عن

التعقيب على األمر مباشرة حين اتصلت
بها "رويترز".
وأحجمت دائــرة المالية في دبــي ،التي
جمعت القرض البالغة قيمته  3مليارات
دوالر العام الماضي من تحالف مصرفي،
عن التعليق.
وت ـت ــوق ــع دبـ ــي إنـ ـف ــاق ن ـح ــو  36مـلـيــار
دوالر على مشروع مطار آل مكتوم الدولي
ومـجـمــع دب ــي وورل ــد سـنـتــرال ال ــذي يضم
المطار.
(رويترز)

ً
البرميل الكويتي يبلغ  82.61دوالرا

أبدت السعودية وروسيا استعدادهما لخفض أسعار النفط العالمية
عبر التنسيق مع بقية المنتجين ،وزيادة اإلنتاج في الربع األخير من
العام الجاري.
وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ،أن المملكة سترفع إنتاجها
ً
في نوفمبر المقبل إلى أكثر من  10.7ماليين برميل يوميا.
وقال الفالح ،خالل مؤتمر في موسكو مع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،إن لدى السعودية قنوات اتصال أسبوعي مع روسيا لتحقيق
ً
االستقرار في أسواق النفط العالمية ،مضيفا أن المنتجين زادوا اإلمدادات

اقتصاد

ً
نحو مليون برميل يوميا "خالل األسابيع واألشهر األخيرة" .وفي المقابل،
قال بوتين ،إن بالده ستواصل الحوار مع المنتجين العالميين للمحافظة
ً
على استقرار أسواق الخام ،مضيفا "سنكون سعداء بسعر نفط يتراوح
ً
بين  65و 75دوالرا للبرميل".
وعلى صعيد متصل ،ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  2.02دوالر في
ً
ً
تداوالت أمس األول ،ليبلغ  82.61دوالرا مقابل  80.59دوالرا في تداوالت
ً
االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
(رويترز)

«داو جونز» يحقق اإلغالق القياسي الـ  14هذا العام
تحولت األسهم اإليطالية من
عبء إلى قوة دفع لألسواق
األوروبية ،أمس ،مع تبدد
مخاوف المستثمرين من
مواجهة مدمرة مع المفوضية
األوروبية إثر مؤشرات على أن
الحكومة ستستهدف خفض
عجز الميزانية.

أسعار الذهب ترتفع
بفعل تراجع الدوالر
وميزانية إيطاليا

اليورو يرتفع من
أدنى مستوى في
 6أسابيع بدعم
تكهنات موازنة
إيطاليا

ارتفعت األسهم األميركية خالل
ت ـ ـ ــداوالت أمـ ــس األول ،م ــع ه ــدوء
الـتــوتــرات الـتـجــاريــة ،وقـلــص "داو
جونز" مكاسبه لكنه سجل اإلغالق
القياسي الرابع عشر في  ،2018في
حين تراجع "ناسداك" بضغط من
سهم "فيسبوك".
وارتـفــع "داو جــونــز" الصناعي
بنسبة  0.4في المئة أو  122نقطة
إلــى  26774نقطة ،فيما انخفض
"ناسداك" بنسبة  0.4في المئة أو
 37نقطة إلى  7995نقطة ،واستقر
ً
" "S&P 500األوس ـ ــع ن ـطــاقــا عند
 2923نقطة.
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداوالت،
انخفض سهم "فيسبوك" ()FB.O
بـنـسـبــة  2ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى 159.2
ً
دوالرا ب ـع ــد أنـ ـب ــاء ع ــن اح ـت ـمــال
فرض المفوضية األوروبية غرامة
تـصــل إل ــى  1.6مـلـيــار دوالر على
شركة التواصل االجتماعي على
خلفية اختراق حسابات  50مليون
شخص حول العالم.
وفـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
انخفض مؤشر "ستوكس يوروب
 "600بـنـسـبــة  0.52ف ــي ال ـم ـئــة أو
نقطتين إلى  382نقطة.
وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع م ـ ــؤش ـ ــر "فـ ــوت ـ ـسـ ــي"
البريطاني ( )21 -نقطة إلى 7474
نـ ـقـ ـط ــة ،وه ـ ـبـ ــط مـ ــؤشـ ــر "داكـ ـ ـ ــس"
األلماني ( )51 -نقطة إلــى 12287
نقطة ،وانخفض المؤشر الفرنسي
"كاك" ( )39 -نقطة إلى  5468نقطة.
وت ـح ــول ــت األسـ ـه ــم اإلي ـطــال ـيــة
مــن ع ــبء إل ــى ق ــوة دف ــع لــأســواق
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــع تـ ـب ــدد
مخاوف المستثمرين من مواجهة
مــدمــرة مــع المفوضية األوروب ـيــة
إث ــر م ــؤش ــرات ع ـلــى أن الـحـكــومــة
ستستهدف خفض عجز الميزانية.
وقفزت أسهم البنوك اإليطالية
 3.1فــي المئة بعد تــراجــع عوائد
السندات الحكومية وتقلص فرق

ال ـس ـع ــر م ــع الـ ـسـ ـن ــدات األل ـمــان ـيــة
ال ـق ـي ــاس ـي ــة ب ـف ـض ــل تـ ـق ــاري ــر ب ــأن
الحكومة ستستهدف خفض عجز
الميزانية في  2020و.2021
وارتفع كل من المؤشر الرئيسي
ألسـهــم منطقة ال ـيــورو والـمــؤشــر
سـتــوكــس  600األوروب ـ ــي  0.3في
الـ ـمـ ـئ ــة فـ ــي حـ ـي ــن تـ ـف ــوق ــت أس ـه ــم
ال ـب ـن ــوك ل ـيــرت ـفــع م ــؤش ــر ال ـق ـطــاع
 1.1في المئة ،وتفوقت البورصة
ً
اإليطالية أيضا ليرتفع مؤشرها
الرئيسي  1.4في المئة.
وك ـ ــان ـ ــت أس ـ ـهـ ــم أك ـ ـبـ ــر ب ـن ـك ـيــن
إيطاليين ،أوني كريديت وإنتيسا
س ــان ب ــاول ــو م ــن أك ـبــر الــرابـحـيــن،
وص ـعــدا  2.6فــي الـمـئــة ،فــي حين
زادت أسهم "مديوبنكا" و"يو.بي.آي
بـنـكــا" و"ب ـن ـكــو ب ــي.ب ــي.ام" بنسب
وصلت إلى  5في المئة.
وف ــي آس ـي ــا ،تــراج ـعــت األس ـهــم
اليابانية في جلسة أمس ،بقيادة
أسهم شــركــات صناعة السيارات
بعد اإلعالن عن مبيعات السيارات
الضعيفة في الواليات المتحدة.
وانخفض مؤشر "نيكي" 0.66
فــي المئة إلــى  24111نقطة ،كما
ً
أنـ ـه ــى الـ ـم ــؤش ــر األوسـ ـ ـ ــع ن ـط ــاق ــا
ً
"توبكس" الجلسة منخفضا 1.17
في المئة عند  1802نقطة.
وأغلق سهم "تويوتا موتورز"
ً
منخفضا  2.9في المئة ،كما تراجع
س ـهــم "ه ــون ــدا م ــوت ــور"  4.25في
المئة ،بعدما كشفت عدة شركات
فـ ــي صـ ـن ــاع ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ،أمـ ــس،
انخفاضات حادة في مبيعاتها في
الواليات المتحدة خالل سبتمبر.
ً
وتــراجــع الين هامشيا  0.1في
المئة إلــى  113.78مقابل الــدوالر.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت نـ ـت ــائ ــج مـ ـس ــح خ ــاص
صدرت أمس ،نمو نشاط الخدمات
في اليابان بأبطأ وتيرة في عامين،
إذ بـلـغــت قـ ــراءة مــؤشــر "مــاركـيــت
 /ن ـي ـك ــي" لـ ـم ــدي ــري ال ـم ـش ـت ــري ــات

الخدمي  50.2نقطة في سبتمبر،
منخفضة من  51.5نقطة في الشهر
السابق.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـع ـم ــات ت ـعــافــى
ال ـيــورو أم ــس ،بـعــد ورود تقارير
عــن أن إ يـطــا لـيــا تخطط لتقليص
ع ـ ـجـ ــز مـ ـي ــزانـ ـيـ ـتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث ال ـم ـق ـب ـلــة ،لـكــن
بعض المتعاملين قالوا إن موجة
ً
الصعود قد ال تستمر طويال.
وتسببت حالة الضبابية التي
ت ـك ـت ـنــف دي ـ ــون إي ـط ــال ـي ــا وخ ـطــط
ميزانيتها ومستقبل عالقاتها مع
أوروبا في إثارة قلق األسواق خالل
الفترة األخـيــرة وزي ــادة التوترات
مع قادة آخرين في منطقة اليورو.
وع ــان ــى الـ ـي ــورو نـتـيـجــة لــذلــك،
وه ـ ـبـ ــط ،أم ـ ــس األول ،إل ـ ــى أدنـ ــى
مستوياته في ستة أسابيع بعدما
اقـ ـت ــرح مـ ـش ــروع ب ـ ــارز أن تـتـبـنــى
إيطاليا عملة وطنية لها من جديد،
مما أثــار عمليات بيع واسعة في
السوق.
واس ـت ـعــادت العملة األوروب ـيــة
الـمــوحــدة بـعــض عافيتها ،أمــس،
بـعــدمــا قــالــت صـحــف إيـطــالـيــة إن
رومـ ــا ت ـهــدف لـخـفــض ال ـع ـجــز في
مـيــزانـيـتـهــا تــدري ـج ـيــا إل ــى  2في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
في .2021
وارت ـف ــع ال ـي ــورو  0.3فــي المئة
إ لـ ــى  1.1578دوالر ،ب ـعــد مــا نــزل
إلى  1.1505دوالر الليلة الماضية
ً
مسجال أدنــى مستوياته منذ 21
أغسطس.
وانخفض مؤشر الدوالر ،الذي
يقيس أداء العملة األميركية أمام
سلة من العمالت الرئيسية ،بنسبة
 0.2في المئة إلى  ،95.313بعدما
بلغ أعـلــى مستوياته منذ الــرابــع
من سبتمبر عند  95.744في الليلة
الماضية.
ونزل الين والفرنك السويسري،

وكالهما من المالذات اآلمنة ،أمام
عمالت أخرى مثل اليورو والدوالر
األميركي والدوالر األسترالي.
وتراجع الجنيه اإلسترليني 0.1
في المئة إلى  1.2995دوالر أميركي
بعدما هبط ،أمس األول،إلى 1.2941
دوالر ،وهو أدنــى مستوى له منذ
العاشر مــن سبتمبر ،مــع تصاعد
الخالفات حول خطة رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي بخصوص
الخروج من االتحاد األوروبي.
وانخفض الدوالر األسترالي 0.3
ً
في المئة إلى  0.7165دوالر ،مقتربا
من أدنى مستوياته في أسبوعين
البالغ  0.7162دوالر الــذي سجله
أمس األول.
والم ـس ــت أس ـع ــار ال ــذه ــب أعـلــى
م ـس ـتــويــات ـهــا ف ــي أسـ ـب ــوع ،أم ــس،

ً
التضخم في تركيا األعلى في  15عاما ...والليرة تتراجع

أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات رس ـم ـيــة امـ ــس أن
م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم ال ـت ــرك ــي ارتـ ـف ــع إلــى
نـحــو  25بالمئة عـلــى أس ــاس سنوي
في سبتمبر ،مسجال أعلى مستوياته
في  15عاما ،بما يبرز اشـتــداد تأثير
أزم ــة الـعـمـلــة عـلــى االق ـت ـصــاد عموما
والمستهلكين.
وخ ـســرت الـلـيــرة الـتــركـيــة نـحــو 40
بالمئة مــن قيمتها مـنــذ بــدايــة الـعــام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،م ـ ـتـ ــأثـ ــرة ب ــالـ ـمـ ـخ ــاوف مــن
سـيـطــرة الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغان على السياسة النقدية وخالف
دب ـلــومــاســي م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة.
وأدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار
شـتــى الـسـلــع م ــن ال ـغ ــذاء إل ــى الــوقــود
وق ــوض ثـقــة الـمـسـتـثـمــريــن فــي ســوق
كــانــت تعتبر ذات ي ــوم ســوقــا ناشئة
صاعدة.
وتــراج ـعــت الـلـيــرة فــي أع ـقــاب نشر
البيانات التي جــاء ت أعلى كثيرا من
ال ـت ــوق ـع ــات .وب ـح ـل ــول ال ـس ــاع ــة 0717

ب ـت ــوق ـي ــت غ ــري ـن ـت ــش ،ب ـل ـغ ــت ال ـع ـم ـلــة
التركية  6.0633ليرات للدوالر.
وأظ ـه ــرت بـيــانــات معهد اإلحـصــاء

التركي أن التضخم ارتفع إلــى 24.52
بالمئة في سبتمبر مقارنة بمستواه
قـبــل عـ ــام .وب ـلــغ م ـعــدل الـتـضـخــم 6.3

بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق،
وهـ ــو م ــا ي ــزي ــد ك ـث ـيــرا ع ـلــى مـتــوســط
التوقعات في استطالع أجرته "رويترز"
آلراء  15خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6
بالمئة.
وارتـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت أس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــار األغـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــة
والمشروبات عــدا الخمور ،المساهم
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم أس ـ ـ ـعـ ـ ــار
المستهلكين ،بنسبة  6.4بالمئة عن
الشهر السابق .وأشارت البيانات إلى
أن أسـعــار األث ــاث واألج ـهــزة المنزلية
سـجـلــت أع ـلــى زي ـ ــادة شـهــريــة بنسبة
بلغت  11.41بالمئة ،تليها أسعار النقل
التي ارتفعت  9.15بالمئة.
وب ـح ـســب ال ـب ـيــانــات ،زادت أس ـعــار
المنتجين  10.88بالمئة عــن الشهر
السابق في سبتمبر ،وبنسبة 46.15
بالمئة على أساس سنوي.
(رويترز)

مــع تــراجــع ال ــدوالر فــي حين تلقى
الطلب على المعدن األصفر كمالذ
آمــن دفعة من المخاوف المتعلقة
بـخـطــط إي ـطــال ـيــا لـمـعــالـجــة عجز
الميزانية.
ً
وتأثرت الشهية للمخاطرة سلبا
ب ـعــد أن أبـ ــدى م ـســؤولــو االت ـح ــاد
األوروب ــي بــواعــث قلق بخصوص
خـطــط الـمـيــزانـيــة اإليـطــالـيــة التي
ستزيد العجز زيــادة كبيرة .جدد
ذلــك المخاوف مــن أزمــة ديــون في
منطقة اليورو.
لكن مشاعر القلق هــدأت بفعل
أنـبــاء أن إيطاليا ستخفض عجز
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة بـ ــوت ـ ـيـ ــرة أس ـ ـ ـ ــرع مــن
المتوقع.
وفـ ــي ال ـس ــاع ــة  0505بـتــوقـيــت
ج ــري ـن ـت ــش ك ـ ــان ال ـس ـع ــر الـ ـف ــوري

ً
ل ـل ــذه ــب م ــرت ـف ـع ــا  0.2فـ ــي ال ـم ـئــة
إ لـ ــى  1205.66دوالرات لــأو ق ـيــة
"األونـ ـص ــة" .وف ــي وق ــت ســابــق من
الجلسة المــس المعدن ذروتــه في
أ س ـب ــوع ع ـنــد  1208.31دوالرات.
وصعد الذهب  1.3في المئة أمس
األول ،فــي أكـبــر مكاسبه المئوية
منذ  24أغسطس.
وصعدت عقود الذهب األميركية
اآلج ـ ـلـ ــة  0.2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة لـتـسـجــل
 1209.50دوالرات لألوقية.
وقال بنجامين لو محلل أسواق
السلع األولـيــة فــي فيليب للعقود
اآلجـلــة "الــذهــب قفز بعض الشيء
بفعل األجواء الشعبوية من منطقة
اليورو ومخاوف العجز اإليطالي
وتراجع في األسهم.
ً
وإج ـم ــاال ،تقييمنا أنــه رد فعل

انخفاض مبيعات السيارات في
أميركا وسط المخاوف التجارية
أعلنت العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى انخفاضات
حــادة في مبيعاتها في الــواليــات المتحدة خــال سبتمبر الماضي،
وهــو تباطؤ يأتي وســط الـتـحــوالت فــي السياسة التجارية ألميركا
الشمالية والتهديد الذي يلوح في األفق من الرسوم الجمركية على
واردات السيارات األوروبية واليابانية.
ً
ومــن المتوقع ،أن تسجل هــذه الصناعة انخفاضا فــي المبيعات
بنسبة  7فــي المئة الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة مــن العام
الماضي .ويرجع محللون هبوط عمليات البيع الشهر الماضي وزيادة
المبيعات في سبتمبر  2017إلى اندفاع المشترين الستبدال السيارات
المتضررة من إعصاري "هارفي" و"إيرما".
وانخفضت مبيعات "فورد موتورز" في أميركا بنسبة  11.3في المئة،
ً
ً
في حين سجلت "تويوتا موتورز" و"نيسان موتور" أيضا انخفاضا.
وكشفت "جنرال موتورز" فقط المبيعات على أساس ربع سنوي ،قائلة،
إن مبيعاتها في الربع الثالث انخفضت بنسبة  11.1في المئة مقارنة
بالفترة نفسها من العام السابق ،في حين أظهرت تقديرات مبيعات
ً
ً
الشهر الماضي فقط انخفاضا بنسبة  15فــي المئة تقريبا مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت "فيات كرايسلر" صانعة السيارات الكبرى الوحيدة التي
حققت زيــادة في المبيعات في السوق األمريكي الشهر الماضي ،إذ
ارتفعت مبيعاتها بنسبة  15في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام
الماضي ،وهــي زي ــادة مدفوعة بالطلب الـقــوي على سـيــارات الجيب
الخاصة بها.

تـلـقــائــي .نلحظ أن بـعــض أنشطة
ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء م ــدع ــوم ب ــأس ــواق
األس ـ ـ ـهـ ـ ــم ...ل ـك ـن ـهــا مـ ــازالـ ــت قـصــة
الـ ـ ـ ــدوالر .أسـ ـع ــار ال ــذه ــب م ــازال ــت
شديدة التأثر بالدوالر".
ونزل مؤشر الدوالر ،الذي يقيس
ق ــوة الـعـمـلــة مـقــايــل سـلــة مــن ست
عمالت رئيسية 0.2 ،في المئة.
وصـعــدت الفضة  0.7فــي المئة
في المعامالت الفورية إلى 14.74
ً
دوالرا لألوقية لتحوم قرب مستوى
ً
 14.90دوالرا المسجل في الجلسة
السابقة وهــو األعلى في أكثر من
شهر.
وزاد البالتين  0.5في المئة إلى
ً
 830.80دوالرا لــأو ق ـيــة وار ت ـفــع
الـ ـ ـب ـ ــادي ـ ــوم  0.2ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
ً
 1053.65دوالرا.

تراجع الروبية
الهندية إلى أدنى
مستوياتها
هبطت الروبية الهندية إلى أدنى
مستوياتها عـلــى اإلطـ ــاق خــال
تداوالت ،أمس ،حيث ساعدت قوة
ال ـ ــدوالر فــي تـعــزيــز الـضـغــط على
ع ـم ــات األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،رغــم
جهود نيودلهي لتعزيز عملتها.
وان ـخ ـف ـضــت ال ــروبـ ـي ــة بنسبة
 0.25فــي المئة إلــى  73.09مقابل
الدوالر ،في التاسعة وتسع دقائق
ص ـبـ ً
ـاحــا بـتــوقـيــت مـكــة الـمـكــرمــة،
ب ـعــدمــا الم ـس ــت ف ــي وقـ ــت ســابــق
مستوى  ،73.41وهو األدنــى على
اإلطــاق .وتواصل العملة الهندية
بذلك الخسائر التي تكبدتها بعد
الـمـخــاوف األخ ـيــرة بـشــأن عمالت
األسواق الناشئة في أعقاب األزمة
فــي تركيا واألرجـنـتـيــن ،رغــم رفع
نيودلهي الشهر الماضي الرسوم
الجمركية على بعض وارداتها في
محاولة لدعم العملة المحلية.

ما هي اتفاقيات التجارة الحرة؟ وكيف تؤثر على إنتاجية الدول؟
تشير االتفاقيات الدولية إلــى اتفاق بين دولتين "أو
أكثر" على شــروط التبادل التجاري بينهما ،وبموجب
هذه االتفاقيات تقوم الدول بتحديد التعريفات الجمركية
والضرائب التي تفرضها على الصادرات والواردات ،وتؤثر
ً
جميع االتفاقات التجارية على التجارة الدولية ،وفقا لما
ورد في موقع "المنتدى االقتصادي العالمي".
وهناك ثالثة أنواع من االتفاقيات الدولية ،يتمثل النوع
األول في االتفاق األحادي الجانب الذي يحدث عندما تقوم
دولة ما بفرض قيود تجارية دون أن تفرض دولة أخرى
ً
قيودا مماثلة.
ً
ويمكن لــدولــة مــا وفــقــا لهذا الـنــوع أن تقوم بتخفيف
القيود التجارية ،إال أن هذا أمر نادر الحدوث ،ألنه ال يشكل
ميزة تنافسية بالنسبة إلى هذه الدولة.
تقوم الواليات المتحدة والدول المتقدمة بذلك فقط كنوع
من المساعدات الخارجية ،لمساعدة األسواق الناشئة على
تقوية صناعات معينة ،مما يساهم في نمو اقتصادات هذه
الدول ،وخلق أسواق جديدة لشركات التصدير األميركية.
ويتمثل ال ـنــوع الـثــانــي فــي االتـفــاقـيــات الثنائية بين
دولتين ،حيث تتفق دولتان على تخفيف القيود التجارية
مثل خفض الرسوم الجمركية لزيادة الفرص التجارية
بينهما ،وهي شائعة في صناعات إنتاج السيارات والنفط
واألغذية.
أما النوع الثالث فيتمثل في االتفاقيات التجارية المتعددة
األطراف ،والتي تكون بين ثالث دول أو أكثر ،لذلك فهي أكثر

االتفاقيات صعوبة في التفاوض ،وكلما زاد عدد المشاركين
بها زادت صعوبتها وتعقيداتها ،ألن لكل بلد احتياجاته
وطلباته الخاصة.
بمجرد الوصول إلى تفاوض مالئم لجميع الدول ،تكون
االتفاقية قوية جدا ،وتغطي مساحة جغرافية كبيرة ،مما يمثل
ميزة تنافسية للمشاركين بها.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية "نافتا" أكبر
اتفاقية متعددة األطراف ،وهي اتفاقية بين الواليات المتحدة
ً
وكندا والمكسيك ،والتي تم التوصل التفاق جديد بدال منها
هذا األسبوع.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الثالث  20تريليون
دوالر ،ورغم تضاعف حجم التبادل التجاري بموجب "نافتا"
إلى  1.14تريليون دوالر عام  ،2015فإنها تسببت في فقدان
عــدد يـتــراوح بين  500ألــف و 750ألــف وظيفة في الواليات
المتحدة ،مما يعني أن االتفاقيات التجارية ال تنطوي على
مزايا فقط.

تأثير اتفاقيات التجارة على إنتاجية الدول
 هناك إيجابيات وسلبيات التفاقيات التجارة الحرة ،فإزالةالتعريفات الجمركية تؤدي إلى خفض أسعار الواردات ،ومن
ثم يستفيد المستهلك من ذلك.
 لكن من ناحية أخرى قد تؤثر هذه االتفاقيات على بعضالصناعات المحلية التي ال تستطيع التنافس مع دول ذات

 كما تعمل هذه االتفاقيات على تحسين الروابط األماميةً
تعقيدا.
وخاصة في سالسل القيمة األكثر
 عادة ما يكون لهذه االتفاقيات تأثير أكبر على الخدماتالمضافة من السلع ذات القيمة ُ
ذات القيمة ُ
المضافة.

الدخول في الصناعات ذات القيمة المضافة
 تساعد االتفاقيات التجارية ال ــدول على الــدخــول فيالصناعات ذات القيمة المضافة.
 تتمثل تلك الخدمات عادة في قطاع الخدمات ،ويتميزهذا القطاع بأنشطة غير ملموسة مثل البحث والتطوير أو
خدمات التجزئة التي تتسم بقيمة مضافة عالية.

االتفاقيات التجارية مهمة للدول ألسباب مختلفة
مستوى معيشي منخفض ،مما يجبر الشركات على إنهاء
عملها ويفقد كثيرون وظائفهم.
بعض الصناعات المحلية
تستفيد
 على الجانب اآلخر ،قدً
من االتفاقيات التجارية ،إذ تجد أسواقا جديدة لمنتجاتها
ُ
المعفاة من الرسوم الجمركية.
 يساعد ذلك في نمو هذه الصناعات وتوظيف المزيدمن العمال.

 تؤثر اتفاقيات التجارة الحرة على إنتاجية الــدول فيعدة جوانب.

تعزيز سالسل القيمة العالمية
 تساعد اتـفــاقـيــات الـتـجــارة ال ـحــرة على زي ــادة القيمةالمحلية المضافة للصادرات عبر سالسل القيمة العالمية.

 إعـ ــادة تشكيل عــاقــات الـسـيــاســة الـتـجــاريــة الــدولـيــةالموجودة في الوقت الحاضر قد يكون لها نتائج بعيدة
المدى خاصة بتنظيم اإلنتاج في المستقبل.
(أرقام)

اقتصاد
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الصندوق الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع «هواوي»
جراح الناصر

وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي للتكنولوجيا -الكويت،
بهدف تشجيع وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الكويت كجزء من رؤية
الكويت حتى عام .2035
وقــال وزيــر التجارة والصناعة خالد الروضان ،خالل مؤتمر
صحافي إلعالن توقيع االتفاقية بحضور سفير جمهورية الصين
الشعبية لدى الكويت دي وانغ ،انه وفقا لمذكرة التفاهم ،سيعمل

الـصـنــدوق الــوطـنــي وشــركــة ه ــواوي للتكنولوجيا على تعزيز
نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية في
ً
الكويت ،فضال عن تعزيز الخدمات المتطورة للشركات في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وأضــاف الروضان أن الصندوق يسعى الى تعزيز الشراكات
االستراتيجية مع الشركات الرائدة عالميا ،مما يساهم في نقل
المعرفة والخبرات والتدريب واالستشارات في قطاع تكنلوجيا
المعلومات ،والـتــي تعمل على تعزيز نمو الـشــركــات الصغيرة
والمتوسطة.
وتم توقيع المذكرة في مركز هواوي لالبتكار والتدريب ،ببرج

الحمراء بمدينة الكويت من قبل عبدالله حمد الجوعان المدير
العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،وتــريـفــور ليو الــرئـيــس التنفيذي لشركة هــواوي
للتكنولوجيا -الكويت.
وعلى هامش االتفاقية أطلقت هواوي ،المزود العالمي الرائد
لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واألجـ ـه ــزة الــذك ـيــة ،ثــانــي مـســابـقــة لـهــا ف ــي م ـه ــارات االت ـص ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،برعاية الوزير خالد الروضان.
عقب توقيع مذكرة التفاهم

11
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خطوة بارزة في مسيرتها نحو تعزيز التكامل مع األسواق المالية العالمية
تستهدف بورصة الكويت خلق
وتشغيل منصة سوق مالية
فعالة وعادلة وشفافة تخدم
جميع فئات األصول المعنية.

أعلنت بورصة الكويت ،أمس،
حصولها على العضوية الكاملة
في االتحاد العالمي للبورصات
ال ــراب ـط ــة ال ـت ـجــاريــة الـعــالـمـيــةل ـم ـش ـغ ـلــي ب ـ ــورص ـ ــات األوراق
المالية ودور المقاصة -بإجماع
األص ـ ــوات ،وذل ــك خ ــال ال ــدورة
الثامنة والخمسين للجمعية
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي
لـلـبــورصــات ،ال ــذي استضافته
العاصمة اليونانية أثينا.
ويـ ـشـ ـك ــل ح ـ ـصـ ــول ب ــورص ــة
الكويت على العضوية الكاملة
خ ـ ـطـ ــوة بـ ـ ـ ـ ــارزة وجـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
مسيرتها نحو تعزيز التكامل
مــع األس ــواق المالية العالمية
واالستفادة من التبادل المعرفي
مع نظرائها.
وق ــال خــالــد الـخــالــد الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـبــورصــة ال ـكــويــت،
إن ـنــا نـفـخــر ب ـح ـصــول بــورصــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة
الـكــامـلــة ف ــي االت ـح ــاد الـعــالـمــي
لـ ـلـ ـب ــورص ــات ،إذ ي ـع ـك ــس ه ــذا
اإلعــان التزام بورصة الكويت
بـتـطـبـيــق أف ـض ــل ال ـم ـمــارســات
ً
العالمية وفقا ألعلى المعايير،
كـمــا ي ـتـ ّـوج جـهــودنــا المبذولة
مـ ـن ــذ تـ ــولـ ــي م ـ ـهـ ــام الـ ـب ــورص ــة
ع ــام  ،2016حـيــث لعبت ثقافة

ا لـتـمـيــز ا ل ـتــي تبنيناها ضمن
ً
ً
عملياتنا اليومية دورا حيويا
ف ــي عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت ،ونـحــن
س ـع ــداء ب ـهــذا اإلن ـج ــاز الـكـبـيــر،
ا ل ــذي يمنحنا م ـيــزة تنافسية
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـبـ ــورصـ ــات األوراق
الـمــالـيــة األخـ ــرى فــي المنطقة،
ً
فضال عن تعزيز سمعتنا بين
البورصات األخرى في المجتمع
المالي العالمي".
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ت ـق ـي ـي ــم ص ـ ــار م ـ ــة ،إذ زار و ف ــد
رفيع المستوى يمثل االتحاد
العالمي لـلـبــورصــات ،بورصة
الكويت ،إضافة إلــى االجتماع
مــع الـمـسـئــولـيــن فــي الـبــورصــة
وك ــذل ــك ع ــدد م ــن الـمـســؤولـيــن،
مثل هيئة أسواق المال والبنك
المركزي الكويتي.
وتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف ب ـ ـ ـ ــورص ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت خ ـ ـ ـلـ ـ ــق وت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل
مـ ـنـ ـص ــة س ـ ـ ــوق م ــالـ ـي ــة ف ـع ــال ــة
وعــادلــة وشـفــافــة تـخــدم جميع
ف ـئــات األص ـ ــول الـمـعـنـيــة .وفــي
ت ـقــريــرهــا ال ـت ـق ـي ـي ـمــي ،أشـ ــادت
لـجـنــة ال ـمــراج ـعــة ف ــي االت ـح ــاد
الـعــالـمــي ل ـل ـبــورصــات بجهود
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي وض ــع
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة الـتـنـظـيـمـيــة

«بيتك» :عملية إخالء ناجحة في فرعي
الشويخ والعارضية

جانب من اإلخالء
نظم بيت التمويل الكويتي "بيتك" عملية إخالء
ف ــي فــرعــي ال ـشــويــخ (وزارة ال ـتــرب ـيــة) والـعــارضـيــة
المصرفيين.
ويــأتــي ذلــك ضمن الـحــرص الــدائــم على اإلبـقــاء
على الجاهزية االمنية ،والتأكيد على االستعدادات
للتعامل مع حــاالت الـطــوارئ ،وتعزيز ثقافة األمن
والسالمة لدى الموظفين وعمالء "بيتك" ،حيث يتم
الترتيب لعدد من عمليات االخــاء الوهمي ضمن
الخطة السنوية الدارة االمن والسالمة.
وبدأت عمليات االخالء باستعدادات سابقة ،منها
ا بــاغ الجهات الرسمية المعنية وتحديد منطقة

تجمع مناسبة تكون بالقرب من الفرع  ،وترشيح
وت ــدري ــب م ـشــرف ـيــن ع ـلــى عـمـلـيــة االخ ـ ـ ــاء ،وابـ ــاغ
المعنيين في المنطقة المجاورة للمكان.
ومــع انـطــاق صــافــرات االن ــذار ،تــم التنبيه على
الموظفين بـضــرورة االخ ــاء والتوجه الــى منطقة
التجمع ،واتباع تعليمات مشرفي االخــاء واألمــن
والسالمة.
وتمت عملية االخالء في وقت قياسي بالنسبة
للفرعين ،وسادت االجواء روح من التعاون والجدية،
مما كــان محل تقدير الجهات الرسمية المتابعة
لإلخالء من الشرطة والمطافئ واالسعاف.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

والتكنولوجية الالزمة ،للوفاء
بالمعايير ا لـعــا لـمـيــة ،وتهيئة
ا ل ـب ــور ص ــة لـلـنـمــو المستقبلي
واالنتشار العالمي.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـخـ ــالـ ــد" :ت ـش ـكــل
عـ ـض ــوي ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي
لـ ـلـ ـب ــورص ــات ن ـق ـط ــة مــرج ـع ـيــة
مهمة للعديد من المستثمرين
ً
الدوليين خصوصا في عصرنا
الـ ـح ــال ــي ،ك ـم ــا ت ـج ـســد هــدف ـنــا
الطموح في أن نكون البورصة
األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق
األوسط ،وبما ينسجم مع "رؤية
الـ ـك ــوي ــت  ،"2035الـ ـت ــي تــرمــي
أه ــدافـ ـه ــا إلـ ــى ت ــرس ـي ــخ مـكــانــة
الـكــويــت كمركز مــالــي إقليمي،
ويمثل إعالن اليوم محطة بارزة
في هذه الرحلة".
م ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــال
نــانــدي ـنــي س ــوك ــوم ــار الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــات ـح ــاد الـعــالـمــي
لـ ـلـ ـب ــورص ــات" :يـ ـس ــر االتـ ـح ــاد
العالمي للبورصات أن يرحب
ب ـبــورصــة ال ـكــويــت بحصولها
على عضوية كاملة في االتحاد،
فعلى الرغم من حداثة البورصة
ً
ً
ً
نسبيا ،فإنها أدت دورا بارزا في
إح ــداث تغيير إيـجــابــي لسوق
رأس المال الكويتي ،من خالل
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ث ـ ــاث ج ـب ـهــات

خالد الخالد ونانديني سوكومار في لقطة جماعية
ر ئـيـسـيــة تتمثل فــي الشفافية
وال ـك ـفــاءة وإمـكــانـيــة الـتــواصــل
مع البورصة ،وهي قيم أساسية

«التجاري» :خصومات لعمالء
«الخدمات الشخصية» لدى Alvira
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خ ـص ــم
خ ــاص م ـقــداره  20فــي المئة
لعمالء الخدمات المصرفية
الشخصية ،عند تسوقهم لدى
 Alviraالموجود فــي مجمع
األفنيوز ،الزهرة ،الصالحية
مجمع الكوت ،وســوق شرق،
ً
ـار
علما بــأن هــذا الخصم سـ ٍ
حتى  30سبتمبر .2019
وأشار البنك ،في بيان له،
إلى أن الخصومات تأتي في
إطـ ــار سـعـيــه لـتــوفـيــر أفـضــل
الخدمات المصرفية لجميع
ش ــرائ ــح ال ـع ـم ــاء ،مـبـيـنــا أن
ُ Alviraيعد واحــد من أشهر
ال ـم ـتــاجــر الـمـتـخـصـصــة في
بيع اإلكسسوارات النسائية
الراقية بالكويت.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن Alvira
تحتضن العالمات التجارية
العالمية ،والتي تعتمد على
اإلب ــداع الفرنسي لمجموعة
مـ ـ ــن اإلك ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوارات الـ ـت ــي
ت ـ ـنـ ــا سـ ــب جـ ـمـ ـي ــع األذواق،
وت ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــز بـ ـتـ ـصـ ـمـ ـيـ ـمـ ـه ــا

الكالسيكي التي تتناسب مع
جميع المالبس.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروف أن
ً
"الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري" ي ـس ـع ــى دومـ ـ ــا
إلــى التعاون مــع العديد من
مـ ـت ــاج ــر الـ ـتـ ـج ــزئ ــة وأم ــاك ــن
الترفيه والـتـســوق ،لمكافأة
عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه ،وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أفـ ـض ــل
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــات ل ـ ـ ـهـ ـ ــم ع ـن ــد
ت ـســوق ـهــم ،ب ــل ي ــول ــي عـنــايــة
خ ــاص ــة لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة،
وي ـس ـع ــى دائـ ـم ــا إلـ ــى تـلـبـيــة
توقعاتهم ،لتحقيق الرضا
التام لهم.

للطريقة التي يعمل بها االتحاد
ً
ال ـعــال ـمــي ل ـل ـب ــورص ــات أي ـض ــا،
ون ـحــن ف ـخ ــورون بانضمامها

«األهلي» يعلن الفائزين في السحب
األخير لعرض الصيف
تحت إش ــراف وزارة التجارة والصناعة ،أجــرى
البنك األهلي الكويتي ثالث سحب لعروض حملة
الصيف الترويجية بعنوان 6" :ماليين ميل سكاي
ً
واردز و 120فــائــزا" ،الـتــي أطلقت فــي شهر يونيو
ال ـمــاضــي ،وان ـت ـهــت ف ــي أغـسـطــس بــالـمـشــاركــة مع
سكاي واردز  -طيران اإلمــارات .وتم إجراء السحب
ً
في المقر الرئيسي للبنك ،وفاز  40عميال من عمالء
الـبـنــك وحـصــل كــل منهم عـلــى  50000مـيــل طـيــران
سكاي واردز.
وفاز بالسحب عن شهر أغسطس كل من ،وديع
ميشال العبسي ،سرحان خالد السرحان ،أشــواق
عزيز سلمان ،فضيلة يوسف الصباح ،عبدالعزيز
الـ ــزاحـ ــم ،ع ـلــي ج ـع ـفــر أب ــوال ـح ـس ــن ،ج ـ ــورج ال ـيــاس
أبــوالــزلــف ،محمد يعقوب الجحيل ،إقـبــال عيسى
بهبهاني ،شمس الناشي ،خالد عبدالعزيز الخالد،
أح ـم ــد ف ــرح ــان ال ـع ـن ــزي ،رح ـي ـمــه ع ـبــدال ـلــه بـخــش،
حسين إبراهيم معرفي ،عبدالعزيز عماد الصباح،
تركي خالد الصباح ،فيصل سمير العماني ،خالد
مـســاعــد الـســايــر ،أش ــوك كــومــار بـهــا ،عبدالرحمن
ن ــواف الـعـثـمــان ،يــوســف عبدالنبي ال ـصــراف ،منى
مـحـمــد ال ـص ـبــاح ،ش ــذى سـلـيـمــان ال ـعــوضــي ،طــال
محمد ا ل ـص ـبــاح ،محمد خليفة ا ل ـص ـبــاح ،يعقوب
أحمد الحسن ،هاني عبداللطيف الكاظمي ،ناصر
محمد الصباح ،سلطان سالم الكعبي ،عبدالهادي
عبدالعزيز شـهــاب ،مـنــاور واعــد المطيري ،مشعل
عبدالرحمن الـسـعــدون ،علي ال ـشــواف ،عبدالغني
خالد الغنيم ،عادله عبدالرحمن إبراهيم ،علي عيد

الـشـمــري ،أحـمــد الـجــاســم ،خــالــد عبدالجليل رضــا،
فيصل مشاري العنجري ،محمد فهد الحقان.
وستتم إضافة أميال "سكاي واردز" إلى حساب
عضوية سكاي واردز  -اإلمارات الخاص بالفائزين،
إذ ي ـم ـكــن اس ـت ـب ــدال هـ ــذه األمـ ـي ــال م ـقــابــل رح ــات
وترقيات درجــة السفر على تذاكر طيران اإلمــارات
باإلضافة إلى إقامات في فنادق فخمة ،وقضاء أيام
جميلة لجميع أفراد األسرة مع مجموعة واسعة من
شركاء سكاي واردز طيران اإلمــارات ،أو الحصول
على تذاكر لحضور مجموعة واسعة من المناسبات
الرياضية والثقافية في جميع أنحاء العالم.
تجدر اإلشارة إلى أن البنك قام بثالثة سحوبات
شهرية هــذا الصيف ،وكانت هــذه الحملة المثيرة
واحــدة من المبادرات العديدة التي اتخذها البنك
لتحقيق القيمة المضافة لعمالئه .ويلتزم البنك
األهلي الكويتي بتزويد العمالء بعروض ترويجية
ً
م ـب ـت ـك ــرة وقـ ـيـ ـم ــة ،وم ـص ـم ـم ــة خـ ـص ــوص ــا لـتـلـبـيــة
احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم.

«برقان» يختتم تدريب الدفعتين الثانية والثالثة
من برنامج «تحدي القيادة»
اخـتـتــم بـنــك بــرقــان ،أخ ـيــرا ،تــدريــب الدفعتين الثانية
والثالثة من اإلدارة الداخلية في برنامج "تحدي القيادة"،
وهو عبارة عن برنامج عالمي لتطوير القيادة العالمية
قائم على تجارب عملية.
ومن خالل مواصلته نهج االستثمار في موظفي البنك،
عبر توفير أحــدث األدوات والـمــوارد الــازمــة للنمو على
المدى الطويل ،أطلق البنك هذا البرنامج ،لرفع مستوى
مهارات القادة ،بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية.
وبــدعــم مــن االستراتيجية المعتمدة حديثا فــي إدارة
التعلم والتطوير فــي "بــرقــان" ،تـخـ َّـرج نحو  40مسؤوال
من اإلدارة العليا والوسطى من برنامج "تحدي القيادة"،
مــن خــال ورشــة استمرت يومين ،اشتملت على توجيه
ميداني ومتابعة المتدربين لتفعيل المهارات المكتسبة
في إطار العمل.
ويــرافــق البرنامج تقييم الـفــرد مــن خــال أداة اختبار
م ـمــارســة ال ـق ـي ــادة ( ،)LPIال ـتــي ت ـعــد م ــن أه ــم الـمـقــايـيــس
ً
ً
المستخدمة في أغراض البحث ،عدا كونها معيارا عالميا
في تطوير المواهب القيادية.
من جانبها ،تواجه الشركات وإدارتـهــا حــاالت معقدة
ً
تعترض تحقيق أفكارها وآلية صنع القرار يوميا .وبناء

عليه ،استند تصميم برنامج "تحدي القيادة" إلى إجراء
مجموعة من المقابالت ودراسات الحالة .ويهدف البرنامج
إلى بناء جيل من القادة االستثنائيين في شتى القطاعات
يتماشى مع المستوى العالمي ،فضال عن رفع المعيار
المهني للموظفين ،وتهيئة قادة أعمال استثنائيين في
قطاعهم.
ووف ـ ــق ال ـن ـتــائــج ،ت ـبـ َّـيــن أن الـ ـق ــادة ال ـم ـم ـيــزيــن ه ــم من
ينخرطون فــي "الـمـمــارســات الخمس للقيادة المثالية"،
الـتــي هــي أس ــاس نـمــوذج العمل ،حيث بإمكانهم إظهار
هذه الممارسات بفاعلية ،محققين مساهمات كبيرة في
مؤسساتهم.
ويـ ـب ــدأ ال ـب ــرن ــام ــج ب ــال ـت ــدري ــب ع ـلــى "ال ـ ـقـ ــدوة لـلـطــريــق
الصحيح" ،حيث يـكــون الـقــائــد مـثــاال عــن طــريــق مــواء مــة
اإلج ــراء ات مع القيم ،يلي ذلــك التدرب على "اإللـهــام على
رؤية مشتركة" ،حيث يقوم القادة بإشراك اآلخرين في رؤية
واحدة ،من خالل استقطاب التطلعات المشتركة.
أما الممارسة الثالثة ،فتتضمن "تحدي العملية" ،التي
ِّ
تمكن المشاركين من المجازفة بتوليد انتصارات صغيرة،
والتعلم من التجربة .بالمقابل ،يمنح "تمكين اآلخرين من
تأدية العمل" قــوة للموظف ،عبر تعزيز حرية التصرف

«الخليج» يستقبل الفائزة في سحب
«الدانة» ربع السنوي الثالث
أسعار المعادن الثمينة والنفط

إلـ ــى عــائ ـلــة االتـ ـح ــاد الـعــالـمــي
لـ ـلـ ـب ــورص ــات ونـ ـتـ ـطـ ـل ــع ل ــدع ــم
بورصة الكويت في خطواتها

ن ـحــو االك ـت ـت ــاب ال ـع ــام األولـ ــي،
ً
وال ـع ـم ــل مـ ـع ــا ع ــن ك ـث ــب خ ــال
السنوات المقبلة".

استقبل بـنــك الخليج فــي مقره
الرئيسي أمس األول ،صفية ميرزا
مراد أمين ،الفائزة بجائزة  500ألف
د.ك من سحب "الدانة" ربع السنوي
الـثــالــث لـهــذا ال ـع ــام ،حـيــث ك ــان في
استقبالها طـونـي ضـاهـر ،الرئيس
التنفيذي لبنك الخليج ،لتهنئتها
وتسليمها الجائزة.
ً
وأعلن الفائز على الهواء مباشرة
األر ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء  26س ـب ـت ـم ـب ــر ،2018
ع ـبــر ب ــرن ــام ــج "دي ــوانـ ـي ــة ال ـيــاقــوت
واألن ـ ـ ـصـ ـ ــاري" ع ـل ــى إذاع ـ ـ ــة رادي ـ ــو
نـبــض الـكــويــت  88.8إف إم ،تحت
إشــراف مؤسسة التدقيق "إرنست
آند يونغ".

جانب من عملية السحب

ً
وتطوير الكفاءات ،وأخيرا ممارسة "تشجيع القلب" ،القائمة
على االحتفاء بالقيم واالنتصارات ،من خالل إدراك مدى
تفوق الفرد وتقديره.
ُ ً
ويسعى "برقان" قدما نحو تلبية االحتياجات المتغيرة،
وتمكين قــادتــه مــن الـحـلــول الــرائــدة ،فــي ظــل هــذه البيئة
التنافسية.
ً
ودعما لجهوده المبذولة في هذا الصدد ،تعمل إدارة
التعلم والتطوير فــي البنك عــن كثب على توسيع آ فــاق
وإمـكــانــات الموظفين ،وتعزيز الثقافة داخــل المؤسسة
بــرؤى رائــدة ،وتسليح كــادر العمل بــدورات تدريبية ذات
أث ــر كـبـيــر تـســاعــدهــم عـلــى ت ــأدي ــة عـمـلـهــم ب ـك ـفــاءة كـقــادة
مستقبليين.

«الخليج» يدعم شهر التوعية
بسرطان الثدي
يـقــدم بنك الخليج ا لــد عــم لشهر التوعية
بـســرطــان ال ـثــدي ،مــن خ ــال م ـبــادرة إض ــاءة
مقره الرئيسي باألنوار الوردية طوال الشهر
الجاري ،تضامنا مع مرضى سرطان الثدي،
ولتوعية المجتمع بهذه القضية الجديرة
باالهتمام.
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـم ـب ــادرة ،ص ـ َّـرح مساعد
المدير الـعــام إلدارة االت ـصــاالت الخارجية،
أحمد األمير ،بأن "بنك الخليج يلتزم بدعم
الـمـجـتـمــع ،م ــن خ ــال رف ــع م ـس ـتــوى الــوعــي
لمكافحة ســرطــان الـثــدي ،وأهمية التوعية
للكشف المبكر عنه .تعد مبادرة البنك فرصة
لـتــذكـيــر الـمـجـتـمــع ب ــأن الـكـشــف الـمـبـكــر هو
مفتاح مكافحة المعركة ضد هذا المرض".
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ّ
ُي ِّ
ثمنت الفنانة الكبيرة حياة
كرم مهرجان اإلسكندرية صدر كتاب جديد عن
السينمائي الفنانة القديرة الفنان الراحل فؤاد الشطي الفهد التوجه الجديد إلذاعة
الكويت ،الذي يعزز حضور
نادية لطفي عن مسيرتها بعنوان «صانع العرض
الدراما على مدار العام.
السينمائية الطويلة ...لقاء المسرحي ومهندس
الجمال فؤاد الشطي».
معها.

الضرائب الصينية تغرم
فان بينغ بينغ بـ  ١٢٩مليون دوالر
النجمة السينمائية أكدت أنها ستتجاوز الصعاب لسدادها
ذكــرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمــس ،أن سلطات
الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد على  596مليون يوان "86.78
مليون دوالر" على نجمة السينما الشهيرة فان بينغ بينغ بسبب
التهرب الضريبي ،كما أمرتها بسداد ضرائب متأخرة تزيد على 288
مليون يوان " 41.93مليون دوالر" ،أي إن إجمالي الغرامة والضرائب
التي ستسددها يبلغ  128.7مليون دوالر.
ً
وظ ـهــرت ف ــان " 37ع ــام ــا" فــي فيلمي " "X-Menو""Iron Man 3
ويتابعها أكثر مــن  62مليون شخص على اإلنـتــرنــت فــي الصين.
وت ــوارت فــان عن األنـظــار في يونيو الماضي وســط أنباء عن أنها
تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي.
وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها ،من بينها
أنباء عن احتجازها.
وقالت شينخوا ،إن مكتب الضرائب في مقاطعة جيانغسو سلم
قراراته إلى فان األحد الماضي.
وفي رسالة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني الشبيه
ً
بموقع "تويتر" ،قالت فان ،إنها تقبل كليا قرار السلطات ،وإنها سوف
تتجاوز "كل الصعاب" لسداد الغرامات.
ً
وقالت شينخوا ،إن الشرطة فرضت قيودا على وكيل فان لمحاولته
إخفاء وتدمير أدلة أثناء التحقيقات.
يشار إلى أن من أسباب االختفاء تحوم حول المال ،ففي مايو قام
تسوي يونغ ي ــوان ،مقدم برنامج  CCTVبتسريب اثنين مــن عقود
الممثلة الشهيرة فان ،وأظهر أحدهما ما حققته في الواقع ( 7.8ماليين
دوالر) واآلخر ( 1.6مليون دوالر) وهو أقل من األرقام التي قدمتها إلى
السلطات الضريبية ،وهو االدعاء الذي نفاه ممثلو فان في السابق،
وبعد فترة قصيرة من تسريب العقود قالت إدارة الدولة للضرائب،

إنه إذا تم العثور على انتهاكات قوانين ُ الضرائب واللوائح.
ً
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ،لم تتهم فان بجرائم ،لكن
شراكاتها المهنية ومشاريعها السينمائية المقبلة مهددة،
ومن بينها فيلم  Unbreakable Spiritمع بروس ويليس،
لكن تم حذف اسمها منذ ذلك الحين من ملصقات األفالم.
من ناحيتها ،قالت إحدى الشركات المتخصصة في
المستحضرات الطبية والمكمالت الغذائية ،التي تمثل
فان وجهها الدعائي ،أنها أوقفت استخدام صور
الممثلة الصينية ،ألنها ال تعرف مصيرها ولم
تعد واثقة في إمكانية مشاركتها في األنشطة
الدعائية اليومية للشركة.
ومنذ اإلبالغ عن أخبار التحقيق ،كانت هناك
شائعات بأن فان ألقي القبض عليها ،واحتجزت،
أو حـتــى غ ــادرت الـصـيــن .وذك ــر مــوقــع "هــولـيــود
ريبوتر" األميركي أن فــان كــان يفترض أن تكون
في الواليات المتحدة األميركية ،للتحضير لدورها
في الفيلم السينمائي الجديد " "355الذي تشاركها
البطولة فيه بينلوبي كروز ،لكنها لم تحضر.
و فــان بينغ بينغ مغنية ومذيعة وممثلة صينية
ولدت في يوم  16سبتمبر  1981في مدينة تشينغداو
في الصين ،وتعد من أفضل المغنيات في الصين في
السنوات األخيرة ،إلى جانب ذلك فقد مثلت في أفالم
عالمية عدة منها " "My Wayفي  2011و"X-Men:
 "Days of Future Pastفي .2014
فان بينغ بينغ

تريهو يلبي حاجة السينما إلى خارج حقيقي عن القانون

داني تريهو

بوستر الفيلم

إصدار البوستر األول لفيلم
«»hell boy
صدر أول بوستر للفيلم األجنبي " "hell boyوالمنتظر
نزوله في دور العرض السينمائية أبريل  .2019الفيلم من
إنتاج لورانس جوردون ،للويد ليفين ومايك ريتشاردسون
وتمثيل :ديفيد هاربور وميال جوفوفيتش وايان مكشين
وإخراج نيل مارشال.

مالكمة ،ثم
كان داني
تريهو العب ّ
ً
ً
مدمنا وتاجرا للمخدرات فكلفه ذلك
سـنــوات طويلة وراء الـقـضـبــان ،لكن
ً
ّ
رحــالــه حــطــت بــه بعد كــل ذلــك ممثال
ً
في هوليوود ،مستفيدا من مالمحه
القاسية وأوشــامــه الـتــي جعلت منه
ً
ّ
الشر في
واحدا من أشهر مؤدي أدوار
السينما األميركية.
وب ـع ــد م ـئ ــات األدوار ال ـت ــي أداهـ ــا
بين السينما والتلفزيون إضافة إلى
المقاطع الدعائية ،صــار هــذا الرجل
ً
البالغ من العمر  74عاما من الوجوه
ً
ذات الثقل الكبير في هوليوود ،ودائما
ّ
الشرير.
في دور
ً
ويقول ضاحكا" :هناك حاجة دائمة
ّ
للشرير ،لذلك فمن حسن
في السينما
ً
ّ
ً
حظ األشرار أنهم يجدون عمال دائما".
ومــن األفــام التي ذاع صيته فيها
"ديـسـبـيــرادو" و"هـيــت" فــي السينما،
و"ب ــريـ ـكـ ـيـ ـن ــغ ب ـ ـيـ ــد" و"أك ـ ـ ـ ــس ف ــاي ـل ــز"

مونيكا بيلوتشي

و"سونز أوف أنارشي" في التلفزيون،
كثيرة أخرى.
وأعمال
ّ
ً
وهو الممثل المناسب دائما لهذه
األدوار ،ب ــأوش ــام ــه واإلصـ ــابـ ــات في
جسمه ،وشاربيه الغليظين ،وعينيه
الصغيرتين ،ولكنته اإلسبانية ،علما
أنه من أصول مكسيكية.
وتجتمع هذه العوامل لتجعل منه
ً
مطابقا لصورة رجال العصابات من
أصول أميركية التينية.
وي ـ ـقـ ــول "لـ ـق ــد خ ـط ــا األم ـي ــرك ـي ــون
الــاتـيـنـيــون خ ـطــوات كـثـيــرة مـنــذ أن
ُ
بدأت وحتى اليوم ،وصار الكثير منهم
ً
ممثلين نجوما"ّ .
وهـ ـ ـ ــو ال ي ـ ـصـ ــنـ ــف نـ ـفـ ـس ــه ض ـمــن
ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ،ب ـ ــل يـ ـتـ ـح ـ ّـدث
ّ
بـتــواضــع ،وال يستغل شهرته اليوم
ســوى في جهود مكافحة المخدرات
ً
ً
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ــوم ــا م ــا م ــدم ـن ــا عـلـيـهــا
ً
ومتاجرا بها.

شارل ازنافور

ً
تكريم وطني ألزنافور غدا
مونيكا بيلوتشي تحتفل
بعيد ميالدها مع أصدقائها في األنفاليد

ً
رغــم بلوغها  54عــامــا ،فــإن عــاقــة النجمةمونيكا
ً
بيلوتشي بالعمر عالقة عكسية ،فكلما ازدادت جماال
وجاذبية.
واختارت بيلوتشي تمضية ليلة عيد ميالدها مع
أصدقائها في باريس ،وأن يكون االحتفال مقتصرا على
الشخصيات المحببة إلى قلبها فقط.

أعلن قصر االليزيه أن مراسم تكريم وطنية ستقام
صباح غد للمغني شارل أزنافور الذي توفي االثنين
الماضي عن  94عاما.
وسيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
في هــذه ا لـمــرا ســم ،ويلقي خاللها كلمة في باحة
االنفاليد.

« »Night Schoolيتصدر شباك
التذاكر األميركي بـ  28مليون دوالر

لقطة من «»Night School
تصدر فيلم " "Night Schoolإيــرادات شباك
ً
الـتــذاكــر فــي أميركا الشمالية محققا إي ــرادات
تعدت الـ  28مليون دوالر في أول أسبوع له في
دور العرض السينمائية.
وصلت تكلفة الفيلم اإلنتاجية إلى  29مليون
دوالر ،وهــو مــن إخ ــراج مالكولم دي .لــي ،ومن
بطولة النجوم كيفن هــارت ،تيفاني هاديش،
مــاري لين ،روب ريجل وغيرهم ،وت ــدور قصة
الفيلم حول مجموعة من مثيري الشغب التي
ُ
تـجـ َـبــر عـلــى االل ـت ـحــاق بـمــدرســة مـســائـيــة على
أمل اجتيازهم اختبار معادلة الثانوية إلنهاء
المدرسة الثانوية.
واحـ ـت ــل ف ـي ـلــم ال ــرس ــوم ال ـم ـت ـحــركــة ال ـجــديــد
" "Smallfootالمركز الثاني بـ  23مليون دوالر،
وتـ ــدور أح ــداث ــه فــي عــالــم رج ــال ال ـث ـلــوج حيث
ً
تسود الحياة الطبيعية لكن األمور تنقلب رأسا
على عقب بعد اكتشاف ظهور اإلنسان ،الفيلم
بطولة صوتية لكل من تشانينغ تاتم وزيندايا
وليبرون جيمس وجينا رودريغيز.
وت ــراج ــع إل ــى ال ـمــركــز ال ـث ــال ــث ،ب ـعــد أن كــان
ً
م ـت ـص ــدرا ق ـمــة اإليـ ـ ـ ــرادات األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
فيلم المغامرات واإلثارة "The House With A
 "Clock In Its Wallsبـ  12.5مليون دوالر ،وهو
مستوحى من رواية بنفس العنوان ألفها جون
بيليرز عــام  ،1973وي ــدور حــول لــويــس (أويــن
فــاكــارو) ،الفتى اليتيم ،الــذي ينتقل إلــى منزل
عـمــه ال ـغــامــض جــونــاثــان (جـ ــاك بـ ــاك) ،برفقة
جارته فلورنس (كيت بالنشيت) ،التي ال تحمل
ً
قدرا أقل من الغموض ،وتتمتع بقدرات خارقة
للطبيعة ،ليتكون ثالثي يسعى إلنقاذ العالم
من الفناء .الفيلم موجه إلى جمهور شاب تولى
إخ ــراج ــه إي ـلــي روث الـشـهـيــر ف ــي م ـجــال أف ــام
الــرعــب (مـجـمــوع إي ــرادات ــه فــي أسبوعين 44.7
مليون دوالر).
وج ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ــركـ ــز ال ـ ــراب ـ ــع ف ـي ـل ــم ال ـج ــري ـم ــة
وال ـغ ـم ــوض " ،"A Simple Favorالـ ــذي ت ــدور

أح ــداث ــه حـ ــول تـحـقـيــق أج ــرت ــه أم م ــدون ــة (آن ــا
كندريك) بعد فقدان صديقتها (بليك ليفلي).
ً
ون ــال ه ــذا الـعـمــل  6.8مــايـيــن دوالر ،مــدعــومــا
ً
بــاآلراء اإليجابية من النقاد ( 43.2مليونا في
المجموع).
وحل في المركز الخامس فيلم الرعب "The
 ،"Nunآخــر إنـتــاجــات سلسلة "ذا كنغورينغ"
ألف ــام الــرعــب ح ــول كــاهــن وراه ـب ــة ورج ــل من
سكان الريف يحققون في ظاهرة وجود شيطان
ً
في دير روماني عام  ،1952حاصدا  5.4ماليين
دوالر ( 108.9ماليين في المجموع).
واحتل المركز السادس الفيلم الجديد "Hell
ً
 ،"Festمحققا  5ماليين دوالر في أسبوعه األول،
وجــاء فــي المركز السابع الفيلم الكوميدي
" "Crazy Rich Asiansالــذي ّ
سجل  4.2ماليين
دوالر في شباك التذاكر في أميركا الشمالية في
األسبوع السابع من عرضه في الصاالت (165.7
ً
مليونا في المجموع).
وتــراجــع من المركز الــرابــع إلــى الثامن فيلم
الرعب واإلثــارة " ،"The Predatorأحدث أعمال
سلسلة الخيال العلمي التي تحمل االسم عينه،
مع عائدات بقيمة  3.6ماليين دوالر ( 47.5مليون
دوالر فــي الـمـجـمــوع) .كـمــا تــراجــع مــن المركز
السادس إلى التاسع فيلم "،"White Boy Rick
ً
مع  2.6مليون دوالر من العائدات ( 21.9مليونا
في المجموع).
وتراجع من المركز السابع إلى العاشر ،فيلم
" ،"Peppermintمــن بطولة جنيفر غــارنــر مع
ً
 1.8مليون دوالر مــن الـعــائــدات ( 30.4مليونا
في المجموع).
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الشطي :قراءة أوديب تكشف لك طريقة تفكير الباحث
استضافته مكتبة تكوين في محاضرة أدبية

اللحظة
الفاصلة!

ً
َّقدم د .الشطي عشر قراءات لمسرحية أوديبُ ،عرضت وفق الزمان واالتجاهات ،الفتا إلى أن
"قراءة أوديب تبين لنا طريقة تفكير الباحث".
فضة المعيلي

فرويد يهتم ويحترم
الفنانين ويرى أنهم
سبقوا رجال العلم

أقامت مكتبة تكوين محاضرة
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "مـ ـس ــرحـ ـي ــة أوديـ ـ ـ ــب:
قراءات ثرية" ،لألديب د .سليمان
الشطي ،في مقرها بمجمع اليف
سنتر بالشويخ ،وقــد حضرها
جمع من المثقفين واألدباء.
وا سـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــل د .ا ل ـ ـش ـ ـط ـ ــي
م ـح ــاض ــرت ــه ،ق ــائ ــا" :ن ـس ـتــذكــر
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ال ـ ـص ـ ــدي ـ ــق والـ ــزم ـ ـيـ ــل
إسماعيل فهد إسماعيل ،الذي
ي ـم ـثــل رح ـي ـل ــه خـ ـس ــارة كـبـيــرة
لـ ـ ـ ــأدب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،فـ ـه ــو رائـ ــد
ومجدد وحاضر في كل مجال،
إنه شخصية حتما ستفتقدها
ال ـس ــاح ــة األدب ـ ـيـ ــة ،وأس ـت ــذك ــره
أيضا لصلته بمحاضرة اليوم،
ألنه سبق أن توقف عند أوديب،
فـكــأن ه ــذا الـلـقــاء تــذكـيــر بجهد
الراحل".
وان ـ ـت ـ ـق ـ ــل د .ال ـ ـش ـ ـطـ ــي إلـ ــى
موضوعه" :قالوا لتشرشل ذات
م ــرة ،نــريــد أن تلقي كلمة لمدة
خ ـم ــس دق ــائ ــق ف ــي اح ـت ـفــال ـيــة،
فكان رده أنه يحتاج إلى أسبوع،
ُ
فـســألــوه :وم ــاذا لــو طـلـبــت منك
محاضرة؟ فكان رده أنــه جاهز
اآلن".
وتـ ــابـ ــع" :فـ ـج ــاء ن ــي اإلخـ ـ ــوة،
حينما طلبوا مني التحدث عن
أوديـ ـ ــب ،ف ـمــن ال ـم ـم ـكــن أن نـقــرأ
الكثير عنه ،ومسرحية أوديــب
ال يكاد يخلو كتاب من الحديث
عنها".

وق ــال د .الـشـطــي إن ــه تــوقــف
ع ـ ـنـ ـ َّـد ن ـ ـفـ ــس كـ ـلـ ـم ــة تـ ـش ــرش ــل،
وعـ ــلـ ــق" :فـ ــي أودي ـ ـ ــب ال أش ـكــو
قلة المادة ،لكن كثرتها ،فكيف
أع ــرض عليكم ت ــاال مــن اآلراء
واألفـكــار؟ عندما أردت الكتابة
وجـ ـ ــدت أنـ ـن ــي ال أس ـت ـط ـيــع أن
أل ـم ـلــم ،ح ــاول ــت ب ـق ــدر اإلم ـك ــان
أن أخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــر ،ف ـ ـلـ ــم أسـ ـتـ ـط ــع،
لـ ـك ــن اس ـت ـخ ـل ـص ــت ع ـ ـ ـ ــددا مــن
الصفحات".
َّ
وقدم د .الشطي عشر قراءات
لمسرحية أوديــب ،وفق الزمان
واالت ـج ــاه ــات ،وق ــال إن "ق ــراءة
أوديب تكشف لك طريقة تفكير
َّ
الـبــاحــث ،حـتــى ن ــرى كـيــف فكر
الذين تناولوا هذه المسرحية.
هي تسع قــراء ات ،أما العاشرة
فـ ـسـ ـتـ ـك ــون وق ـ ـفـ ــة م ـ ــع دراس ـ ـ ــة
متميزة لهذه المسرحية".
وأوضح أن "أوديب شخصية
غريبة ،صعد إلى القمة عندما
ح ــل ل ـغ ــزا ،وكـ ــان جـ ــواب الـلـغــز
هــو اإلن ـس ــان ،حينما أت ــى إلــى
ال ـمــدي ـنــة ،وق ــد هـبـطــوه بسبب
لغز آخر وهوَ :من قاتل اليوس؟
فتحول البحث إلى َمن أنا؟".
وتناول د .الشطي مجموعة
مـ ــن الـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــرات ،وقـ ـ ـ ــال" :م ــن
هذه الرحلة الغريبة في تاريخ
الشخصيات جاءت التفسيرات،
وأق ـ ــدم م ــن تــوقــف م ـف ـســرا كــان
أرس ـ ـ ـطـ ـ ــو ،وع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ـت ــب عــن

د .سليمان الشطي

أوديب أو تناول الشعر اختارها
كنموذج للتراجيديا ،فحلل هذه
الـمـســرحـيــة الس ـت ـخــراج قــواعــد
سـ ــار ع ـل ـي ـهــا م ــن ل ـح ـق ــه ،وق ــال
أرس ـط ــو ف ــي ك ـتــابــه إن سـقــوط
أوديب بسبب عيب فيه".
وتساءل د .الشطي" :ما العيب
الـ ــذي تــوقــف ع ـنــده أرسـ ـط ــو؟"،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه لــم ي ـقــل ،وجــاء
ال ـم ـف ـســرون ،وأخـ ـ ــذوا يفككون
هذه المقولة ،من خالل دراستهم
لـلـمـســرحـيــة ،وب ـي ـنــوا أن ال ــذي
أسقط أوديب الغضب والتسرع.
وب ـ َّـي ــن د .الـشـطــي أن "هـنــاك
س ـت ــة مـ ــواقـ ــع فـ ــي ال ـم ـســرح ـيــة

الـ ـشـ ـط ــي إن "هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـف ـس ـيــرا
اج ـت ـمــاع ـيــا ،وم ــن درس ـ ــوا هــذه
المسرحية حــاولــوا أن ينظروا
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان ف ــي
ذل ــك ال ــوق ــت ،واع ـت ـبــروهــا أي ــام
سوفوكليس هروبا من تفسير
أرس ـط ــو ق ـبــل ه ــذه الـمـحــاكـمــة،
وجـ ـ ــاء ج ـي ــل ج ــدي ــد ب ـع ــد ه ــذه
الـ ـح ــرك ــة ال ـع ـق ـل ـيــة ال ـيــونــان ـيــة
رافض للجيل القديم .فمن خالل
ه ــذه الـمـســرحـيــة يـحــاكــم القيم
السابقة ،ومن ثم يقدم لنا كشفا،
وع ـل ــى هـ ــذه ال ـخ ـش ـبــة ت ـت ـعــارك
وتدان هذه األفكار".
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر د .ال ـ ـش ـ ـطـ ــي فــي
طــرح مجموعة من التفسيرات
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراءات ،م ـن ـه ــا ال ـت ـف ـس ـيــر
النفسي ،مشيرا إلى أنه عندما
ج ــاء فــرويــد وع ــاد إل ــى تـجــارب
الطفولة والغرائز المكبوتة حدد
لنا مستويات الشعور الثالثة؛
الشعور بأن هناك أفكارا سابقة
ل ــدي ــك تـسـتـطـيــع اس ـت ـعــادت ـهــا،
وهــذه تـجــارب مؤلمة ورغبات
مكبوتة ،وهناك حواجز وضعها
المجتمع ال يمكن أن يستعيدها
اإلن ـس ــان بـسـهــولــة ،وه ـن ــاك ما
ُيستعاد بوسائل غير معلومة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :فـ ـ ـ ــرويـ ـ ـ ــد ي ـه ـت ــم
ويحترم الفنانين ،ويــرى أنهم
سـبـقــوا رج ــال الـعـلــم ،وف ــي هــذا
السياق جاء كتابه عام 1900م،
وفيه ذكر أسطورة أوديب".

تكشف لنا هذا العيب ،منها سر
خروجه من مدينته األصلية".
وتابع" :عندما جاءت عصور
أخرى سيطر أرسطو ،وعندما
جاء عصر العقل (الكالسيكي)
أخـ ـ ــذوا ن ـفــس ال ـف ـك ــرة ،ل ـكــن تم
تكييفها مع عقولهم وعصرهم،
ف ـ ــأودي ـ ــب كـ ـ ــان قـ ــويـ ــا ف ــاض ــا،
وص ــراع ــه مــع اآلل ـهــة ال ـشــريــرة،
وكــان هناك كاهن مفسد ،وهو
تريزياس .أما الفيلسوف أرتور
ش ــوبـ ـنـ ـه ــاور ،فـ ـق ــدم ل ـن ــا ف ـكــرة
تـخــص نــوعــا مــن الـمــوافـقــة مع
قبول الحياة".
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال د.

إسماعيل فهد
شخصية ستفتقدها
الساحة األدبية
جانب من الحضور

ُ
اكتشافات أثرية تمنح السياحة المصرية قبلة حياة

مسفر الدوسري

عـنــد مــا تخلع األ ي ــام ثيابها الصيفية ،لـتــر تــدي ثيابها
الـشـتــويــة ،هـنــاك لـحـظــة ُع ــري فــاصـلــة بـيــن الـلـحـظـتـيــن ،في
لحظة ا لـعــري هــذه شــيء مــا ينتابني دا ئـمــا ،أ شـعــر بتوتر
غامض ،تصبح أعصابي مشدودة ،كأوتار كمنجة ،تختلط
مـشــا عــري فـجــأة بشكل مـعـقــد ،أ نـصــت للصمت ،وال أسمع
الكالم!
أصـ ــاب بــال ـع ـمــى ف ــي الـ ـن ــور ،وأب ـص ــر ف ــي ال ـظ ـل ـمــة! أفـقــد
َّ
أتخيل أغنية
حواسي في مكان ،بينما هي في موضع آخر،
ما ،في الوقت الذي أستمع إلى أغنية أخرى أصاب بعمى
األ صـ ــوات ،فــأ سـمــع صــو تــا غـيــر ا ل ـصــوت ا ل ــذي يخاطبني،
حينها أ سـيــر كــا لـمـنــوم مغناطيسيا ،بينما أ حــس بأنني
ريشة فقدت الجاذبية سيطرتها عليها أفقد قدرتي على
ا لــد ه ـشــة ،كــأ نـمــا ا لـطـبـيـعــة ت ـجــري ا خـتـبــارا تـهــا الموسمية
على حواسي ،وهي عادة ما تفعل ذلك في مثل هذا الوقت
من العام.
عندما تتعرى األيام لترتدي ثياب الشتاء ،تقوم بنفض
مـ ــا ت ـب ـق ــى مـ ــن غـ ـب ــار ال ـص ـي ــف عـ ــن روح ـ ـ ــي ،وغـ ـس ــل جـســد
مـشــا عــري ،و فـتــح شـبــا بـيــك قلبي لـلـهــواء عـلــى مصاريعها
مـعـظــم الــوقــت ،وتـخـلــع عــن وجـهـهــا الـسـتــائــر .ش ــيء يشبه
ا لـبــادة ينتابني مــع وعيي الشديد بكل مــا حــو لــي .أشعر
بتشقق فــي رو حــي يشبه مالمح أرض ماتت مــن اليباس،
بينما روحي طرية جدا ،أدرك حينها أن روحي ال تتشقق،
بل تهيؤها الطبيعة للحظة القادمة ،تقوم الطبيعة بحرثي،
ّ
تقلب الطبيعة طيني في لحظة العري الفاصلة هذه ،كما
يفعل الفالح قبل البذر.
ت ـج ـه ــز ق ـل ـب ــي ل ـس ـك ـن ــى ال ـع ـص ــاف ـي ــر والـ ـحـ ـم ــام والـ ـم ــزن
ا لـ ـمـ ـه ــا ج ــرة ،تـ ـق ــوم بـ ـن ــزع األوراق ا لـ ـي ــا بـ ـس ــة عـ ــن ش ـج ــرة
أحاسيسي ،وتقتلع األ عـشــاب ا لـصـفــراء مــن نبضي ،تعيد
صياغتي ،تقيس حــرارة أصابعي ،و حــرارة حبري ،وقدرة
أوراقي على البياض!
تـتــأ كــد الطبيعة مــن أن جميع أود ي ـتــي جــا هــزة لسريان
الماء بين أحضانها ،وأن ال حجر يقف عثرة في الطريق،
تقوم بضبط أوتاري و"دوزنتها" ،لتصبح صالحة للغناء
على مقام موسيقي آ خــر ،ذلك المقام ُيعرف في موسيقى
الفصول بمقام الشتاء ،وهو مقام يتطلب الغناء فيه روحا
دفيئة ،وحنجرة ال ُيغرقها المطر ،ووشاحا يجيد الهمس
ً
قــرب مسمعيك ،أغاني هــذا المقام شجية جــدا  ،وحميمية
ً
ً
جــدا  ،وموجعة ربما جــدا  .وتشعل حطب الضلوع دون أن
ً
تستخدم نارا !
ّ
تسيل األحالم مطرا أخضر يمر باألحداق ،ال ليستقر ،لكن
ّ
ليترك زهرة ندية ،ويرحل أغاني هذا المقام نداء احتياج
يهيم في السماء ،يصب مباشرة في القلوب الشتاء أغنية
الـعـشــاق الـمـفـضـلــة ،يـسـتـعــذبــون فـيــه الـبـكــاء تـحــت الـمـطــر،
ُ
فيبكون كيفما يشاؤون دون أن تفضح قلوبهم ،يستعذبون
مواقد النار التي تضج باللهب ،لعلها تدفئ أطراف آمالهم،
تتلمس أ يــاد يـهــم ا ل ــدفء تـحــت ا ل ـشــاالت ا لـصــو فـيــة ،لعلهم
يجدون بعض آهاتهم التي أهملها أحبتهم في غفلة وفاء.
الشتاء يحيي جمر االحتياج ،ويضيء مشاعل الحنين،
ويزرع شجرة الصبر على حافة الهاوية .الشتاء منحنى
الفصول الخطر ،ويتطلب استعدادا استثنائيا ،وها هي
ّ
وعمدتني بالبركات ...دعواتي
الطبيعة جهزتني اآلن له،
لكل العشاق بالعبور منه بسالم حب.

حصاد

«األهرام» و«الفكر العربي» يعقدان
ندوة «نحو نموذج ثقافي جديد»

• مقبرة لـ{كاتم األسرار» ولوحتان لـ{سيتي وبطليموس»

ً
ُ
مجموعة اكتشافات أثرية ترجع إلى عصور فرعونية مختلفة ،اعتبرت بمنزلة قبلة حياة إلنعاش السياحة األثرية
أخيرا
أعلنت القاهرة
ً
في مصر ،التي تعاني ركودا منذ حادث تحطم طائرة روسية في سماء منتجع شرم الشيخ السياحي 31 ،أكتوبر .2015

المشاركون في الندوة

القاهرة -أحمد الجمال
ي ـت ــرق ــب الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي ق ـط ــاع
السياحة بمصر أي أخبار إيجابية
لتمنحهم أمــل اسـتـعــادة الــرحــات
السياحية المتوقفة منذ نحو ثالث
سـ ـن ــوات ،وف ــي مـقــدمـهــا الـسـيــاحــة
الــروس ـيــة الـتــي تـشـكــل أكـبــر نسبة
م ــن ح ـجــم ال ـس ـيــاحــة ال ــواف ــدة إلــى
مصر .واعتبر مرشدون سياحيون
وع ــام ـل ــون ف ــي ق ـطــاعــي الـسـيــاحــة
ُ
واآلث ــار أن االكتشافات التي تعلن
بـيــن الـحـيــن واآلخـ ــر خ ــال الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة ،تـشـكــل قـبـلــة ح ـيــاة لـهــذا
القطاع المتجمد.
َّ
وه ـ ــل ـ ــل كـ ـثـ ـي ــرون عـ ـل ــى م ــواق ــع
ً
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ف ــرح ــا بعد
إعـ ــان ع ــدد م ــن ال ـب ـع ـثــات األث ــري ــة
اكـ ـتـ ـش ــاف ــات جـ ــديـ ــدة تـ ـض ــاف إل ــى
رصيد مصر من اآلثــار الفرعونية
التي ال تضاهيها آثار حول العالم،
ً
ن ـ ـظـ ــرا إلـ ـ ــى ق ـي ـم ـت ـهــا ال ـح ـض ــاري ــة
ّ
والتاريخية والفنية .ودون أحدهم
ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»« :س ـت ـك ــون ه ــذه
االكتشافات الجديدة فاتحة خير
لـعــودة ال ــروح إلــى قـطــاع السياحة

ً
ً
ال ـ ــذي ي ـع ــان ــي ركـ ـ ـ ــودا ك ـب ـي ــرا مـنــذ
س ـنــوات» ،بينما طــالــب آخــر يعمل
فـ ــي مـ ـج ــال اإلرش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـس ـي ــاح ــي،
بــأن يهتم وزي ــرا السياحة واآلثــار
ً
بالترويج لهذه االكتشافات عالميا،
لجذب السياحة ومضاعفة أعــداد
السائحين الوافدين إلى مصر.

مقبرة ضخمة
كانت البعثة األثرية العاملة في
منطقة «أبــو صـيــر» ،شمال منطقة
سـقــارة بضاحية الـهــرم بمحافظة
ً
ال ـج ـي ــزة ،أع ـل ـنــت أخـ ـي ــرا نـجــاحـهــا
فــي الكشف عــن مقبرة ضخمة من
ال ـح ـجــر ال ـج ـي ــري والـ ـط ــوب الـلـبــن
لشخص يدعى «كا اير اس» ،يعود
إلى منتصف األسرة الخامسة لعهد
الملك «نــي وســر رع» والـمـلــك «نفر
اير كا رع».
وق ـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس
األعلى لآلثار ،مصطفى وزيري ،إن
ً
صاحب المقبرة كان يحمل ألقابا
عدة في عصر األسرة الخامسة ،من

المبنى األثري المكتشف في ميت رهينة
بينها «المشرف على أعمال الملك»،
بـحـســب الـنـقــوش ال ـمــوجــودة على
جدران المقبرة.
فيما قال رئيس اإلدارة المركزية
لـلـقــاهــرة وال ـج ـيــزة ،ع ــادل عكاشة،
إن ــه أث ـن ــاء أع ـم ــال ال ـح ـفــائــر عـثــرت
البعثة داخل البئر الرئيس للمقبرة
الغرانيت منشطر
على تمثال مــن
ُ
إلــى جــزأيــن ،بينما يـمــثــل التمثال
ً
صاحب المقبرة جالسا على مقعد
ص ـغ ـيــر م ــن دون م ـس ـنــد وي ــرت ــدي
القصيرة والشعر المستعار
النقبة
ُ
المحبب ،ونقش على المقعد اسم
صاحب المقبرة وألقابه ومن بينها
«السمير األوحد» وكاتم أسرار بيت
الصباح» و{محبوب سيده».

لوحتان

إحدى القطع األثرية في مبنى األثري بميت رهينة

في موازاة ذلك ،كشفت البعثة
األث ــري ــة ال ـم ـصــريــة ال ـعــام ـلــة في
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـخـ ـفـ ـي ــض م ـن ـس ــوب
المياه الجوفية في معبد «كوم
أم ـب ــو» بـمــديـنــة أس ـ ــوان (أق ـصــى
ج ـ ـنـ ــوب م ـ ـصـ ــر) ،عـ ــن لــوح ـت ـيــن
مصنوعتين من الحجر الرملي،

إحـ ــداه ـ ـمـ ــا تـ ــرجـ ــع إل ـ ـ ــى ال ـم ـل ــك
سيتي األول ،ثاني ملوك األسرة
الــ ،19واألخــرى تعود إلى الملك
بطليموس ال ــراب ــع (رابـ ــع ملوك
ال ــدول ــة الـبـطـلـمـيــة ال ـتــي حكمت
مصر بعد وفاة اإلسكندر األكبر
عام  305قبل الميالد).
وأوض ـ ـ ــح م ـص ـط ـفــى وزي ـ ــري،
أن ارتفاع اللوحة األولــى متران
ون ـصــف الـمـتــر ،وعــرضـهــا متر،
ً
وسـ ـم ــاكـ ـتـ ـه ــا  30س ـن ـت ـي ـم ـت ــرا،
ُ
ووجـ ــدت مـكـســورة إل ــى جــزأيــن،
لكن ما زالــت تحتفظ بالنقوش
والكتابات .أما الثانية فوجدت
مـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــورة إل ـ ـ ـ ــى أج ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ـ ــدة،
جمعها فريق الترميم بالوزارة،
وي ـب ـلــغ ارت ـف ــاع ـه ــا  3.25أم ـت ــار،
وعرضها  1.15مترُ ،
وسمكها 30
ً
سنتيمترا.
من جانبه ،قال رئيس اإلدارة
المركزية لمصر العليا ،محمد
عبد الـبــديــع ،إن الـلــوحــة األولــى
ُص ـ ـ ـ ــور ع ـل ـي ـه ــا الـ ـمـ ـلـ ــك س ـي ـتــي
ً
األول واقـفــا إزاء اإللــه «حــورس»
والـ ـمـ ـعـ ـب ــود «سـ ـ ــوبـ ـ ــك» ،وي ـع ـلــو
المنظر قــرص الشمس المجنح

مصطفى وزيري
ً
رم ــزا للحماية ،وأسـفــل المنظر
ٌّ
الهيروغليفي مكون
نص بالخط ً ُ
من  26سطرا ،ذكر فيه اسم الملك
«حور محب» مرات عدة.
وذك ــر مــديــر ع ــام آث ــار أس ــوان
والنوبة ،عبد المنعم سعيد ،إن
لــوحــة الملك بطليموس الــرابــع
ُص ــور فــي ال ـجــزء الـعـلــوي منها
منظر للملك بطليموس الرابع

ً
ي ـقــف مـس ـتـلـمــا ع ـصــا نـهــايـتـهــا
عـ ـل ــى شـ ـك ــل ح ـ ـ ـ ـ ــورس ،وخ ـل ـف ــه
زوج ـ ـتـ ــه «آرس ـ ـ ـنـ ـ ــوي الـ ـث ــالـ ـث ــة»،
وأمامه ثالوث المعبد «حــر ور»
و{ت ــاس ـن ــت ن ـفــر» و{نـ ــب تـ ــاوي»،
ويـعـلــو الـمـنـظــر ق ــرص الشمس
المجنح ،كذلك ُوجد أسفله نص
بالخط الهيروغليفي ّ
مكون من
ً
 28سطرا.

مبنى أثري

ً
قبل نحو أسبوعين ،تحديدا
ف ـ ــي  25س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي،
نجحت بعثة أثرية أخرى تعمل
في منطقة آثار «ميت رهينة» في
الكشف عن مبنى أثري ضخم،
فــي منطقة ح ــوض الــدمــرداش
الـتــي تبعد نـحــو  400مـتــر عن
ش ـ ـمـ ــال م ـت ـح ــف مـ ـي ــت ره ـي ـنــة
بمحافظة الجيزة.
ون ـف ــذت الـبـعـثــة خ ـطــة حفر
ش ــام ـل ــة ل ـل ـمــوقــع خ ـ ــال ال ـع ــام
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،حـ ـت ــى ن ـج ـح ــت فــي

الكشف عــن مبنى ضخم تبلغ
ً
ً
أب ـع ــاده  17م ـتــرا و 14.5م ـتــرا،
ً
وي ــرج ــح أنـ ــه ي ـم ـثــل ج ـ ـ ــزءا مــن
الكتلة السكنية للمنطقة ،وهو
مبني مــن قــوالــب الـطــوب اللبن
الـ ـم ــدعـ ـم ــة ب ـك ـت ــل ض ـخ ـم ــة مــن
األح ـج ــار الـجـيــريــة ،كــذلــك ُعثر
على مبنى ملحق به ،عبارة عن
حـ َّـمــام رومــانــي كـبـيــر ،وحـجــرة
ربما كانت تستخدم لممارسة
الطقوس الدينية.

عقد مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،بالتعاون
مع مؤسسة الفكر العربي ،ندوة بعنوان "نحو نموذج ثقافي عربي
جديد في عالم متحول" ،تم خاللها مناقشة كتاب "أفــق" السنوي،
الذي أصدرته المؤسسة تحت العنوان نفسه.
بدأت الندوة بعرض فيلم قصير عن كتاب "أفق" السنوي ،ثم ألقى
مدير مركز األهرام د .وحيد عبدالمجيد ،كلمة ،أكد فيها أهمية هذا
النقاش ،في ظل االضطراب الثقافي العالمي ،وما تثيره هذه الندوة
من أفكار حول بلورة نموذج ثقافي عربي تهدف إلى صياغة أولية
لهذا النموذج ،الذي ُيمكن أن ُيبنى عليه في نقاشات الحقة.
ً
ودعا إلى عقد المزيد من هذه الندوات ،خصوصا أن هناك اتجاها
ً
قويا لعقد قمة ثقافية عربية كانت مؤسسة الفكر العربي بــادرت
بــالــدعــوة إليها سابقا ،بالتعاون مــع اإلدارة الثقافية فــي جامعة
الدول العربية ومنظمة األليكسو.
وأل ـق ــى ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ــ"ال ـف ـكــر ال ـعــربــي" د .ه ـنــري ال ـعــويــط ،كلمة،
حــدد فيها موقع الكتاب موضوع الـنــدوة ،في منظومة منشورات
المؤسسة ،ودواعي اختيار عنوانه.
وأك ــد اهـتـمــام المؤسسة بالثقافة ،مــن خــال برنامجها (حـضــارة
واحـ ـ ــدة) ،الـ ــذي ُيـعـنــى بـتـعــريــب بــاقــة مـنـتـقــاة م ــن الـكـتــب الـتــراثـيــة
والـمـعــاصــرة ،المنشورة بلغات أجنبية ع ــدة ،ومــن أكـثــرهــا شهرة
سـلـسـلــة ت ـقــاريــر "أوض ـ ــاع ال ـع ــال ــم" ،الـ ـص ــادرة ع ــن دار الدي ـكــوفــرت
الفرنسية.
كما نــوه بالتقرير العربي السنوي للتنمية الثقافية ال ــذي دأبــت
المؤسسة على إص ــداره منذ سنة  ،2008وال ــذي يحظى باهتمام
رفيع من مختلف األوساط المعنية.
وتضمنت ال ـنــدوة ثــاث جـلـســات متتالية ،ت ــرأس الجلسة األولــى
أس ـتــاذ الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة بـجــامـعــة ال ـقــاهــرة د .عـلــي الــديــن هــال،
ونــاقــش فيها كــل مــن د .عماد أبــوغــازي وزيــر الثقافة األسـبــق ،ود.
محمد صفار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ،محددات
النموذج الثقافي العربي وأهــدافــه "فــي ضــوء واقعنا ،والتحوالت
التي تحدث بعالمنا".
وتـ ــرأس الـجـلـســة الـثــانـيــة د .ه ـنــري ال ـعــويــط ،وشـ ــارك فــي الـنـقــاش
األس ـت ــاذ نبيل عـبــدالـفـتــاح ،الـخـبـيــر فــي مــركــز األه ـ ــرام ،ود .سمير
مرقص عضو مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار،
حيث تم بحث المبادئ واألفكار التي يمكن أن تشكل محتوى هذا
النموذج ومصادره الفكرية والمعرفية ،انطالقا من قــراءة األفكار
المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع في كتاب "أفق" ،دون االقتصار
عليها.
وخلصت الجلسة الثالثة ،التي ترأسها د .وحيد عبدالمجيد ،إلى
ُ
توصيات واستخالصات عدة ،يمكن أن تسهم في بناء نواة نموذج
ثقافي عربي ُيعد مقدمة أساسية للقمة الثقافية العربية المزمع
عقدها في المستقبل القريب.

توابل ةديرجلا

•
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نادية لطفي :عبد الحليم أحد أفضل الفنانين
الذين عملت معهم وفاتن حمامة صديقتي
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مزاج

أخبار النجوم

ِّ
الحالني يحضر ألبومه المقبل مع ابنه

اختارت إدارة مهرجان اإلسكندرية السينمائي الفنانة نادية لطفي لتكريمها عن مسيرتها السينمائية الطويلة ،وأن تحمل الدورة الجديدة اسمها.
في حوارها مع {الجريدة} تتحدث الفنانة القديرة عن التكريم واألفالم التي اختارت عرضها في المهرجان ،وتفاصيل فنية عدة.
القاهرة – هيثم عسران

أدين بالنجاح
في دوري بفيلم
{الناصر صالح
الدين} للمخرج
يوسف شاهين

في البداية نــود أن نطمئن على
صحتك؟
ال ـح ـم ــد ل ـل ــه ،ح ــال ـت ــي الـصـحـيــة
ً
تحسنت كـثـيــرا وأصـبـحــت أفضل
بـمــراحــل عــن ف ـتــرات ســابـقــة وأكـثــر
قـ ــدرة ع ـلــى اس ـت ـق ـبــال ال ـ ـ ــزوار ،ذلــك
ب ـف ـضــل ال ــرع ــاي ــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـتــي
أت ـل ـق ــاه ــا فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـق ــوات
ً
المسلحة ،خصوصا أن األطباء هنا
يتعاملون بشكل محترف وإنساني
مع المرضى.
ك ـ ـيـ ــف وج ـ ـ ـ ـ ــدت إط ـ ـ ـ ـ ــاق اسـ ـم ــك
على ال ــدورة الحالية مــن مهرجان
االسكندرية؟
أش ـعــر ب ـس ـعــادة ك ـب ـيــرة م ـنــذ أن
تحدث إلي رئيس المهرجان األمير
أباظة ،وأخبرني بأنهم قرروا إطالق
اس ـم ــي ع ـلــى الـ ـ ـ ــدورة  34م ــن عمر
المهرجان ،واألخير يشكل تظاهرة
سينمائية مهمة في الشرق األوسط،
باإلضافة إلــى أنــه ُيـقــام فــي مدينة
جميلة لدي فيها ذكريات ال يمكن
ً
أن أنساها .شخصيا ،أرى أن علينا

أحدث صورة لنادية لطفي

دعم المهرجانات باستمرار ألنها
تنشر الثقافة السينمائية وتساعدنا
في االستفادة من تجارب اآلخرين
واالحتكاك بهم.
م ــا ه ــي أك ـث ــر ال ـت ـكــري ـمــات الـتــي
تعتزين بها؟
ّ
ثـمــة تـكــري ـمــات ع ــدة أع ـت ــز بـهــا،
ً
خـصــوصــا أنـنــي كــرمــت عـلــى مــدار
تاريخي من جهات متعددة ،ولكني
ّ
ً
أعتز كثيرا بالدكتوراه الفخرية من
أكاديمية الفنون التي حصلت عليها
ً
أخـ ـي ــرا ،فـهــي وسـ ــام عـلــى ص ــدري،
كذلك تكريم مهرجان القاهرة قبل
سـنــوات ،فللتكريم فــي بلدك مــذاق
خاص.

ملصق وأفالم
تردد أنك اعتذرت عن عدم التكريم
ً
في الدورات التي أقيمت أخيرا؟
ً
ليس صحيحا وال أعرف مصدر
ً
مثل هذه اإلشاعة ،خصوصا أنني
ك ـنــت أحـ ــرص ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة في
المهرجان وحضور دوراته ،وسبق
ً
ُ
أن ك ــرم ــت ف ـيــه ف ـعــا ق ـبــل س ـنــوات
طــويـلــة .ولـكــن ه ــذه ال ـمــرة التكريم
مختلف فالدورة تحمل اسمي ،كذلك
ملصق المهرجان أعتبره بمنزلة
تقدير لمسيرتي الفنية وسعدت به
أكثر مما قد يتخيله أحد.
قوبل الملصق الدعائي للدورة
الجديدة بعدم ترحيب ،هل تناقشت
في هذا األمر مع إدارة المهرجان؟
لم أشاهد الملصق النهائي حتى
اآلن ،ولكن تحدثوا إلي قبل اختيار
الصورة التي ستستخدم واخترت
ً
صورة فعال ،ولكني ال أعرف طريقة

ستيفاني صليبا لـ «الدفاع المدني اللبناني»:
أفتخر بتصوير «كارما» بينكم

ستيفاني صليبا مع عناصر من {الدفاع المدني}

ستيفاني صليبا مسلسل {كارما} الذي تجسد فيه شخصيتين أهمية بالغة ،وهي
تولي الممثلة
ً
ال تنفك تنشر أخبارا عنه على حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي ،آخرها توجيه ًتحية
تقدير إلى {مؤسسة الدفاع المدني اللبناني} على الجهود التي تقوم بها عبر نشرها صورا
لها وهي تتوسط عناصرها مرتدية اللباس الخاص بهم في شخصية هيا التي تؤديها في
مسلسلها.
بيروت  -ةديرجلا

•

ً
بعدما أمضت ستيفاني صليبا أياما مع عناصر
في {الدفاع المدني اللبناني} خالل تصوير أحداث
مسلسل {كارما} ،شكرت الممثلة اللبنانية العاملين
ّ ً
معبرة عن
فــي المؤسسة ،ووصفتهم بــالــ{أبـطــال}،
ّ
ف ـخــرهــا ب ــارت ــدائ ـه ــا زي ـه ــم ال ــرس ـم ــي .وعــل ـقــت على
ص ــور نشرتها عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي:
{تحية إلــى الدفاع المدني ،وكــل االحـتــرام والتقدير
ً
لكل فرد في هذه المؤسسة ،خصوصا المتطوعين
الذين يخاطرون بحياتهم ويعطون من وقتهم كي
يـســاعــدوا كــل الـنــاس مــن دون أي مـقــابــل} .أضــافــت:
ً
{بـعــدمــا أمضيت أيــامــا معكم فــي الـمــركــز لتصوير
مسلسل {كارما} أقول إنكم أبطال وأنا أفتخر بأنني
أرتدي البدلة}.

شخصيتان مختلفتان
ت ــؤدي الممثلة ستيفاني صليبا دور البطولة
ّ
وتجسد شخصيتين مختلفتين هند وهيا ،ويشاركها
في البطولة :رودني حداد ،ورفيق علي أحمد ،وتقال
شمعون ،وجــورج ديــاب ،ووداد جبور ،وجــو طــراد،

إعالمية وممثلة
ستيفاني صليبا إعالمية وممثلة لبنانية
درس ــت مـجــال عـلــوم الـتــأمـيــن ،دخـلــت ساحة
اإلعـ ــام الـمــرئــي مــن بــابـ ّهــا الـعــريــض بعدما
ً
شاءت المصادفات أن تتلقى عرضا من «أم تي
في» لالنضمام إلى أسرتها ،وقدمت برنامج
«أغاني أغاني» الــذي ركز على أهـ ّـم إصـ ّـدارات
الموسيقى الـعــربـ ّـيــة ،وآخ ــر أخـبــار الفنانين
ّ
اللبنانيين والعرب.
خطوتها األولــى في مجال الــدرامــا كانت
في مسلسل «متل القمر» على شاشة «أم .تي.
ّ
اللبنانية.
في»

ووسام فارس ،وأنطوانيت عقيقي ،ودوري سمراني...
تولى السيناريو والحوار سالم كسيري ،والمعالجة
الدرامية رامي كوسا ،واإلخراج رودني حداد ،واإلنتاج
 ، INDIEMINDS Entertainmentويعرض المسلسل
ّ
اللبنانية.
عبر شاشة {أم تي في}
في تصريح لها حول المسلسل توضح صليبا أن
ّ
رسالته الرئيسة دعوة الشباب إلى التعلق بأرضهم
وجذورهم ،وحول الشخصيتين اللتين تجسدهما
ً
سهال تقديم َ
دوريــن في مسلسل واحد
قالت{ :ليس
ً
وتمييزهما عن بعضهما بعضا بشكل واضح ،ففي
الـنـهــايــة وجـهــي هــو نفسه وأن ــا سـ ـ ّ
ـأؤدي ال ـ َ
ـدوري ــن،
ّ
ً ّ ً
حض ُ
مفصال عن كل شخصية وما
رت ملفا
ولكنني
ٌ
ّ
يميزها سواء في تركيبتها الدرامية والسيكولوجية
أو فــي أدق تفاصيل إطــالـتـهــا ،فكل مــن االمــرأتـيــن
تــرتــدي بشكل مـخـتـلــف ،وت ـضــع مــاكـيــاجـهــا بشكل
مغاير ،كذلك تركيبتهما النفسية أو حتى خلفيتهما
غير متشابهة ،من ثم تركيب شخصيتين يعتمد على
التنويه واالختالف في التفاصيل الصغيرة كي يقتنع
ّ
ويميز بين االثنتين}.
المشاهد

صراع الخير ّ
والشر
ينقل المسلسل في عنوانه العريض صراع الخير
ّ
ويـظـهــر ّأن لـكـ ّـل فـعــل ّ
وال ـشـ ّـر ُ
ردة فـعــل ،ولـكــل خيار
ٍ
ّ
ّ
حتمية…
حياتي نتيجة
يتمحور حول كريم (رودنــي حــداد) الــذي يعيش
ّ
خيبة أمل بعدما ّ
تبين له أن ّزوجته الحسناء هند
ّ
ُ
ّ
(ستيفاني صليبا) ال تستحق منه الحب وال حتى
أن تعيش في بيته مع ولديه ،فهي من كثرة تذمرها
ّ
مــن حياة الــريــف ألـ ّـحــت عليه بالتخلص مــن أرزاقــه
الشاسعة واالن ـت ـقــال إل ــى حـيــاة ال ـبــذخ وال ـتــرف في
بيروت ،فيتعاظم إحساسه بالندم.
ً
مــع تتالي األح ــداث يجد كــريــم نفسه فـجــأة إزاء
ً
هند (ستيفاني صليبا) وقد صارت َ
اعتناء
أكثر منه
بــاألرض وخيراتها ،وبولديه وحاجاتهما ،بل أكثرَ
ً
من الجميع حرصا على األرزاق وازدهار مواسمها.
{كــارمــا} ّ
قصة نابعة من طبائع ّالناس وتعكس
ً
ً
ّ
صــراعــا عميقا بين أنــانــيــات مـتـجــذرة وتضحيات
ُ
ٌ
ُ
ّ
ّ
ّ
ٍّ
سخية ،وحب مدمر يقابله حب نبيل ومعطاء.

وضـعـهــا عـلــى الـمـلـصــق أو كتابة
ال ـك ـل ـمــات الـمـخـتـلـفــة ال ـت ــي تــرافــق
الملصقات الدعائية للمهرجانات
عـ ـ ـ ــادة .ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،أحـ ـت ــرم رأي
الجمهور حتى لو اختلف مع رأيي.
لماذا اخترت أفالم {قصر الشوق،
والسمان والخريف ،وقاع المدينة}
ُ
لتعرض في المهرجان؟
جاء االختيار بعد مناقشة إدارة
الـمـهــرجــان معي فــي األع ـمــال التي
أرغب في عرضها ضمن الفعاليات،
وقـلــت إن لــأديــب العالمي الــراحــل
نـجـيــب م ـح ـفــوظ ثــاث ـيــة مـعــروفــة
ً
وأنا أيضا أريد أن تكون لدي ثالثية
وهي األفــام الثالثة التي اخترها.
كــل فيلم منها شكل محطة مهمة
في مسيرتي الفنية وجعلني أفكر
ً
جيدا قبل اختياره .والحقيقة أنني
أش ـع ــر ب ـس ـع ــادة ك ـب ـيــرة لـعــرضـهــا
لجمهور المهرجان ،عبر شاشة لها
بريق خاص.
إذا ت ـ ـحـ ــد ث ـ ـنـ ــا عـ ـ ــن تـ ــار ي ـ ـخـ ــك
فسنذكر بالتأكيد {الناصر صالح
الــديــن} بــاعـتـبــاره أح ــد أه ــم األف ــام
السينمائية.
ً
إنـ ـ ـ ــه فـ ـ ـع ـ ــا أحـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم األفـ ـ ـ ــام

عاصي الحالني وابنه الوليد

نادية لطفي
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـتــي قـ ّـدم ـت ـهــا ،وأن ــا
س ـع ـيــدة بـحـصــولــه ع ـلــى ح ـقــه من
ال ـج ـم ـه ــور رغ ـ ــم ع ـ ــدم ال ـن ـظ ــر إل ـيــه
بالتقدير نفسه وقــت طــرحــه .أديــن
بــال ـن ـجــاح ف ــي دوري ب ـهــذا الفيلم
لـلـمـخــرج ال ــراح ــل يــوســف شاهين
ال ــذي تعلمت منه الكثير مــن أجل
اإللـمــام بالشخصية وتفاصيلها،
ً
وه ــو تعب كـثـيــرا حتى وص ــل إلى
النتيجة التي شاهدها الجمهور.
ً
عموما ،كانت التجربة صعبة في
مراحلها كافة ،ولكن إصــرار فريق
العمل على تقديم الفيلم بصورة
مشرفة هــو السبب الحقيقي وراء
خ ــروج ــه ب ـص ــورة وض ـع ـتــه ضمن
أهــم مئة فيلم فــي تــاريــخ السينما
المصرية.

سينما اليوم
حول وضع السينما في الفترة الراهنة ،تقول نادية لطفي:
{ال يمكنني الحكم على السينما العتبارات عدة أهمها أنني
فنانة ولست نــا قــدة .بالتأكيد ،ثمة إيجابيات وسلبيات
ومتغيرات عدة حدثت في السنوات الماضية ،واآلراء تختلف
حولها ولكني ال أفضل التقييم ألنه في النهاية يمثل وجهة
نظر شخصية}.

كــذلــك {أب ــي فــوق الـشـجــرة} فيلم
م ـهــم رغـ ــم أنـ ــه ت ـع ــرض الن ـت ـق ــادات
بسبب كثرة القبالت.
كان باإلمكان في رأيي االستغناء
عـ ــن ب ـع ــض الـ ـقـ ـب ــات مـ ــن دون أن
يـ ــؤثـ ــر ذل ـ ــك فـ ــي س ـ ـيـ ــاق األحـ ـ ـ ــداث
ال ـع ــام ،ول ـكــن الـفـيـلــم نـفـســه كقصة
جيد وعبد الحليم حافظ كان أحد
أفضل الفنانين الذين عملت معهم،
ورب ـط ــت بـيـنـنــا ص ــداق ــة مـنــذ فيلم
ً
ً
{الخطايا} ،وهو كان شخصا خلوقا
اتسم بــاألدب الجم في التعامل مع
اآلخرين.
ك ــان ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ــراحـ ـل ــة فــاتــن
حمامة إحدى صديقاتك المقربات،
حدثينا عن عالقتكما.
ك ــان ــت ف ــات ــن نـجـمــة سينمائية
كـبـيــرة عـنــد انـطــاقـتــي بـمـشــواري
الـفـنــي ،وكـنــت أرى فيها الـنـمــوذج
الـ ــذي أت ـم ـنــى أن أص ـب ــح عـلـيــه في
الـمـسـتـقـبــل ،وم ــع ال ــوق ــت جمعتنا
صداقة امتدت حتى رحيلها ،فهي
سيدة عظيمة ،وممثلة رائعة ولديها
ق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع مختلف
الـشـخـصـيــات ،وتـجـعـلــك تصدقها
في كل مرة تشاهدها تؤدي أي دور.
ً
ً
حزنت كثيرا عند رحيلها ،خصوصا
أنها كانت قريبة مني بشدة.

يعمل عــاصــي الـحــانــي على إنـجــاز ألـبــومــه المقبل ،وهــو دخل
اإلستوديو قبل مدة وباشر بالتسجيل ،على أن ُيطرح العمل بعد
االنتهاء من األغاني كافة.
ون ـش ــر ال ـح ــان ــي ع ـبــر ح ـســابــه ع ـلــى {إن ـس ـت ــا سـ ـت ــوري} ص ــورة
اإلستوديو خالل االستماع إلى أغنية انتهى من تسجيلها ،وصورة
أخــرى تجمعه بابنه الوليد عبر حسابه على {إنستغرام} وعلق:
ً
{لحظات وضع الكورال على األغنية ،طبعا نستغل وجود الوليد كي
ً
ً
يكون العمل مختلفا وجديدا}.
هذا العمل هو األول الذي يشارك فيه الوليد والده عاصي الحالني
بشكل رسمي ومحترف .ويعمل النجم اللبناني على دخــول ابنه
ً
الفن بشكل مــدروس وبعيدا عن برامج الهواة ،خشية من أن يتهم
ً
ً
بمساندته له مع أنه يملك صوتا جميال.

شبيهة هيفاء وهبي تواجه االنتقادات

انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي مجموعة صور ومقاطع

رلى منصور
فيديو لعارضة األزياء السورية رلى منصور التي تشبه هيفاء وهبي،
وتظهر فيها وهي تقلد األخيرة بحركاتها ،واعتبر جزء من المتابعين
أنها ال تشبه النجمة اللبنانية بل تعمد فقط إلى تقليدها.
إال أن ذلــك لــم يمنع منصور مــن أن ت ــزاول نشاطها على مواقع
ً
التواصل وتواجه االنتقادات عبر نشر مزيد من الصور ،خصوصا
ً
أنها شاركت أخيرا في فيديو كليب الفنان رضا {مش مصدق حالي}،
وبرهنت أنها تستطيع دخول عالم الفن الذي تسعى إليه.
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يهمسون في أذن الناس
– حمق.
 -5مـ ــا ص ـل ــح ل ـل ــرك ــوب
والحمل من اإلبــل (م) –
حمق.

 -6نــر شــد (م) – الجمع
من «سماء».
 -7االسم العلمي لنبات
«ست الحسن» (م).
( -8ال  )...ج ـع ـلــه ا ل ـلــه

سكنا – يجازف (م).
 -9شاهدت.
 -١٠وال ـ ــدة – مـتـحــدات
في المعنى مع اختالف
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فضاء سوفيتي -للنفي.
 -2للتمني (م) – حروف
متشابهة.
 -3مـســح (م) – حـيــوان
مفترس – بحر.
 ( - 4ا ل  ) . . . . .ا ل ـ ــذ ي ـ ــن
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الحلول
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 .............. ( -1ن ـهــرو)
زعيم هندي راحل.
 -2م ـ ـ ــن أ سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ا لـ ـل ــه
الحسنى – يصلح.
 -3مــا يطلق على اإلبــل
والبقر واألغنام (م).
 -4والد – شتم – بحر.
 ( -5جــان  )....فيلسوف
فرنسي.
 -6آ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر س ـ ــا طـ ـ ـي ـ ــن
المماليك (م).
 -7لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــب – إ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
(مبعثرة).
 -8فارغة (م).
 -9يتعاقب.
 -١٠الـ ــرتـ ــب وال ـم ـن ــزل ــة
الرفيعة – حسم.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :حاذر من خيبة هذا اليوم وابتعد
ّ
عن
التطرفّ .
ً
عاطفيا  :يخفف الفلك الضغط عنكما
ويفتح أبواب األمل.
ً
اجتماعيا :تبحث بقضية مالية تتعلق
بممتلكات مشتركة.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :تسنح لك فرصة جديدة تتعلق
بقرض أو بمنحة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـعــرف ازده ـ ــارا وتـمـضــي مع
ً
الحبيب أوقاتا ممتعة.
ً
اجتماعيا :إن لم تحافظ على سرك فال
تلم الغير على إفشائه.
رقم الحظ.19 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
مادي أو على
مهنيا :تحصل على كسب
فرصة ثمينة.
ً
عاطفيا :أيــام مليئة بـتـطـ ّـورات إيجابية
ورومنسية.
ً
ّ
تهتم بصحتك وتمضي فترة
اجتماعيا:
عائلية سعيدة.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ينبغي اتخاذ قرار عاجل لمسألة
عالقة وعدم إهمالها.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـكـبــر شـعـبـيـتــك وق ــد تلتقي
ً
نصفك اآلخر إن كنت خاليا.
ً
ً
اجتماعيا :تنشر أفكارا أو تقوم بحملة
توعية إلفادة مجتمعك.
رقم الحظ.9 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا ّ :
مهمة دقيقة توكل إليك تتطلب
ً
ّ ً
تكتما وتحفظا.
ً
عاطفيا  :تسنح لك فرصة طيبة ّ
يقد مها
لك الشريك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــأتـيــك م ـســاعــدة ثـمـيـنــة عن
طريق أحد الوالدين.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ّ
تتشبت بموقفك أمام المسؤولين
مهنيا:
ً
وتلقى تجاوبا.
ً
عاطفيا :تسويف وكــذب في عالقتك مع
ً
الشريك فكن حذرا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـخـبــرك أحــدهــم بــأمــر شائك
فتقلق وترتبك.
رقم الحظ.8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
ّ
ّ
مهنيا :تواجه رفضا يزعجك ويكبلك لكن
تصميمك أقوى.
ً
عاطفيا :ال تخافا سلوك درب جديدة ما
دمتما متفاهمين.
ً
اجتماعيا :إيــاك واالنـتـقــادات الجارحة
وسط العائلة فهي مؤذية.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ّ
ً
ً
مهنيا :توقع تأخيرا ومماطلة في سير
الراهنة.
أعمالك
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـعــقــد عــاق ـتــك م ــع الـشــريــك
وترغب في قطعها.
ً
ً
اجتماعيا :ابتعد عن األضواء وخذ قليال
من الراحة.
رقم الحظ.18 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :عقد ّ
ّ
مهم قد توقع عليه فتصرف
بحذر وحكمة.
ً
ّ
تتحول إلى ّ
حب ومن
عاطفيا :صداقة قد
ثم إلى ارتباط.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى صحتك وحافظ على
توازنك المعنوي.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :الفشل في عمل هو دافع للنجاح
في آخر ،فال تيأس.
ً
ّ
الحس وتنفعل في
عاطفيا :تبدو مرهف
وجه الشريك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــرتـفــع الـمـعـنــويــات وتـكــون
ً
مستعدا لخدمة األهل.
رقم الحظ.12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :في األجواء شراكة أو ّ
فك ارتباط

أو فسخ أحد العقود.
عــاط ـف ـيـ ًـا :ك ــن أك ـث ــر ج ـ ّ
ـدي ــة ف ــي عــاقـتــك
وصارح الحبيب.
ً ّ
اجتماعيا :تطلع على أسرار ومعلومات
ّ
تغير حياتك.
رقم الحظ.16 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :يـحــالـفــك ال ـحــظ ف ــي ك ــل عمل
يمكن أن تباشره.
ً
عاطفيا :راقب ما يجري حول الحبيب
بكل صمت وهدوء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـصــادفــك مشكلة عائلية
ّ
وتبحث عن حل لها.
رقم الحظ.14 :
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مسك وعنبر

الفهد :المشاهدات األولى لـ «مع حصة قلم» تجاوزت المليون
أكدت أن الجمهور تابع المسلسل في عرضه الثاني بعد رمضان

الفهد مع محمد جابر في أحد المشاهد

محمد جمعة

ّثمنت الفنانة الكبيرة حياة الفهد
التوجه الجديد إلذاعة الكويت،
الذي يعزز حضور الدراما على
مدار العام.

حياة الفهد في مسلسل «مع حصة قلم»

شـ ــاركـ ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـ ـقـ ــديـ ــرة ح ـيــاة
الفهد فــي المسلسل اإلذاع ــي "بنقول
لكم سالفة" الذي يبث عبر أثير إذاعة
الـ ـك ــوي ــت ،وت ـج ـس ــد ف ـي ــه دور زوجـ ــة
الشخصية التي يؤديها الفنان القدير
سعد الفرج.
وقالت الفهد لـ"الجريدة" ،إن التوجه
الجديد تحت إشراف الوكيل المساعد
لـشــؤون اإلذاع ــة الشيخ فهد المبارك
يعزز من حضور الدراما اإلذاعية على
مدار العام كاشفة عن دراسة مجموعة
من النصوص الختيار عملها الدرامي
المقبل.
ب ــداي ــة ثـمـنــت ال ـف ـهــد تـجــربـتـهــا في
المسلسل اإلذاعي "بنقول لكم سالفة"،

"فهو خط جديد إلذاعة الكويت تحت
قيادة الوكيل المساعد فهد المبارك،
ال ــذي يـحــرص عـلــى الـنـشــاط الــدرامــي
ع ـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام ،وأال يـقـتـصــر على
شهر رمضان فقط ،وهــذا العمل يعد
بداية سلسلة من القصص الدرامية،
التي سوف تبث عبر أثير اإلذاعة تحت
عنوان "بنقول لكم سالفة" وأشارك في
 30حلقة بــواقــع قـصــة مختلفة كــل 5
حلقات وأمثل دور أم الشخصية التي
يؤديها الفنان داود حسين ،وزوجــة
الشخصية التي يؤديها الفنان سعد
ً
ال ـفــرج ،والـمـسـلـســل عـمــومــا كوميدي
خـ ـفـ ـي ــف ذو طـ ــابـ ــع ت ـ ــوع ـ ــوي ي ـس ـلــط
الضوء على قضايا المجتمع الكويتي

وال ـخ ـل ـي ـجــي ،وأت ـم ـنــى أن ي ـنــال رضــا
الجمهور.
وحول جديدها خالل الفترة المقبلة،
أوضحت أم ســوزان" :الشــك أن الفترة
المقبلة ستشهد اإلعالن عن المشروع
ً
الــدرامــي الجديد ،وحاليا فــي مرحلة
ق ــراء ة بـعــض األع ـمــال عـلــى أن أحسم
أيها ســأقــدم" ،وأعــربــت عــن سعادتها
بـتـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور م ــع مـسـلـســل "مــع
ً
حصة قلم" الذي يعرض حاليا للمرة
الثانية عقب شهر رمضان.
وعلقت على عــرض األعـمــال خــارج
الـسـبــاق الــرمـضــانــي بـقــولـهــا ،إن ردة
الـ ـفـ ـع ــل رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ف ــالـ ـجـ ـمـ ـه ــور ي ـت ــاب ــع
وكــأن ـهــا ال ـم ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي يـشــاهــد

فـيـهــا الـمـسـلـســل ،وق ــد ت ـج ــاوزت عــدد
م ـش ــاه ــدات ال ـح ـل ـقــة األولـ ـ ــى الـمـلـيــون
مشاهدة وهو أمر أثلج صدري.
واستطردت في السياق نفسه" :مع
ح ـصــة ق ـل ــم" مـسـلـســل م ـم ـيــز وف ـكــرتــه
مختلفة وجــديــدة عن السائد وبذلنا
ً
ً
فـيــه ج ـه ــدا ك ـب ـيــرا ،مـمــا انـعـكــس على
الـ ـش ــاش ــة ،وفـ ــريـ ــق ال ـع ـم ــل ك ـ ــان عـلــى
ً
ق ـل ــب واح ـ ـ ــد ،ب ـ ـ ــدءا م ــن ال ـك ــات ــب عـلــي
ً
الدوحان مرورا بالمخرج مناف عبدال
وجميع أبطال المسلسل محمد جابر
إل ــى ج ــان ــب زه ـ ــرة ال ـخ ــرج ــي ،وبــاســم
عبداألمير ،ويعقوب عبدالله ،ومشاري
البالم ،وحسين المهدي ،وعبير أحمد،
ونور الغندور ،وفوز الشطي ،وعبدالله

الطليحي ،وإل ـهــام عـلــي ،الجميع بال
استثناء.
وأكدت أم سوزان في ختام حديثها
أنها تدرس مجموعة من األفكار ،ليس
ف ـقــط ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدرام ــا ع ـلــى أن
ً
تكشف عنها تباعا.
يذكر أن المسلسل اإلذاعــي "بنقول
ل ـكــم س ــال ـف ــة" ك ـت ـبــه م ـش ـعــل ال ـس ـع ـيــد،
ويقوم ببطولته الفنانون سعد الفرج
وحياة الفهد وداود حسين وسليمان
الياسين وهــدى الخطيب ومجموعة
م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ال ـش ـب ــاب ،وال ـع ـم ــل من
إخــراج وضحة السني ،وهــو منفصل
مـتـصــل ،بـحـيــث تـشـكــل ك ــل  5حلقات
قصة ،وبدأ بثه قبل أيام.

خبريات
الزاهد تنتهي من «قصة
حب» الثالثاء المقبل

انتهت الفنانة هنا الزاهد من
تصوير أكثر من  90في املئة
من مشاهدها بفيلم "قصة
حب" ،الذي تقوم ببطولته مع
أحمد حاتم ،ويتبقى لها يوم
واحد فقط هو الثالثاء املقبل،
لتودع العمل نهائيًا وتنتظر
طرحه خالل يناير املقبل.
والفيلم من إخراج عثمان أبو
لنب ،وتدور أحداثه في اطار
رومانسي حول أحمد حاتم
الذي يجسد شخصية كفيف
بعدما تعرض لحادث ،وتقف
بجواره حبيبته وتسانده،
وتجسدها هنا الزاهد خالل
األحداث ،حتى يقوم بإجراء
عملية جراحية ويتعافى بعد
كثير من املواقف اإلنسانية،
لتعود األعمال الرومانسية
للظهور على الساحة مرة
أخرى.
ويعرض لهنا الزاهد حاليًا
فيلم "بني آدم" مع يوسف
الشريف ،وهو من تأليف
عمرو سمير عاطف ،وإخراج
أحمد نادر جالل ،ويشارك
في بطولته أحمد رزق ،ودينا
الشربيني ،ومحمود الجندي.

روبي روز أخطر شخصية
على اإلنترنت

إقبال واسع على «القاهرة للمسرح الجامعي» جلود يوثق مسيرة فؤاد الشطي في كتاب
تتبع بعض أعماله بالنقد والتحليل

الكويت تشارك في الفعاليات ضمن  14دولة

●

تكريم الفخراني

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ً
يشهد مسرح القبة في جامعة القاهرة إقباال
ً
ً
ً
جماهيريا واسعا ،وخصوصا من جانب الطلبة
المصريين وا ل ـعــرب ،لمتابعة فعاليات ملتقى
القاهرة الــدولــي األول للمسرح الجامعي ،الذي
انطلق االثـنـيــن الـمــاضــي ،وت ـشــارك فيه الكويت
ضمن  14دولة عربية وأجنبية إلى جانب مصر،
وتحمل هذه الدورة اسم الفنان يحيى الفخراني،
وتـنـظـمـهــا مــؤسـســة فـنــانـيــن مـصــريـيــن للثقافة
والفنون.
ويعد ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
األول مــن نــوعــه فــي مـصــر ،وتـقــام فعاليات هذه
الـ ـ ـ ــدورة ب ـم ـش ــارك ــة  14دولـ ـ ــة ع ــرب ـي ــة وأج ـن ـب ـيــة
ه ــي ال ـك ــوي ــت ،وت ــون ــس ،وال ـس ـع ــودي ــة ،ول ـب ـنــان،
وال ـم ـغــرب ،والـ ـع ــراق ،وسـلـطـنــة ع ـمــان ،واألردن،

واليمن ،والمكسيك ،وأوكرانيا ،وكندا ،وأستراليا،
وروسيا إلى جانب مصر ،ويهدف إلى خلق جيل
جديد من المبدعين يعمل على تطوير الحركة
الـمـســرحـيــة إل ــى جــانــب ت ـبــادل ال ـخ ـبــرات الفنية
والفكرية والثقافية ،وتستمر فعالياته حتى 7
أكتوبر الجاري.
و تـضــم لجنة تحكيم المسابقات د .عبدالله
العابر رئيس قسم التمثيل واإلخ ــراج بالمعهد
العالي للفنون المسرحية (ا لـكــو يــت) ،والفنانة
مــاجــدة مـنـيــر ،وال ـنــاقــد محمد ال ــروب ــي (مـصــر)،
والمخرج حكيم حــرب (األردن) والفنانة شروق
محمد (اليمن).
وكان حفل االفتتاح تضمن فقرة فنية بعنوان
"خ ـ ــروج ال ـن ـه ــار" ،ث ــم فـيـلــم وث ــائ ـق ــي اسـتـعــرض
شهادات لنخبة من نجوم الفن عن دور المسرح
الجامعي في تكوين شخصياتهم الفنية.

فادي عبدالله

صـ ـ ـ ــدر فـ ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ك ـت ــاب
جديد عــن الفنان الكويتي فــؤاد
الشطي بعنوان "صانع العرض
المسرحي ومهندس الجمال فؤاد
الشطي".
الكتاب توثيقي يتناول حياة
وأعمال المخرج الكويتي الراحل
ف ــؤاد الـشـطــي ،ال ــذي ُيـعــد عالمة
ب ـ ـ ـ ـ ــارزة م ـ ــن ع ـ ــام ـ ــات الـ ـمـ ـس ــرح
الخليجي والعربي ،بعد أن ترك
إر ث ــا مسرحيا غنيا فــي التنوع
والثراء المسرحي .أما المحتوى،
فـيـضــم أرب ـعــة أبـ ــواب ،ه ــي :فــؤاد
ال ـش ـطــي صــانــع ال ـج ـم ــال ،سـيــرة
ومـسـيــرة ،ح ــوار ،أث ــر ،وهــو جزء
م ـخ ـصــص لـ ـمـ ـق ــاالت األصـ ــدقـ ــاء
والمثقفين.
الـمــؤلــف الـبــاحــث ظــافــر جلود
تـتـبــع ف ــي هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ،بــالـنـقــد
وال ـت ـح ـل ـي ــل ،ب ـع ـضــا مـ ــن أع ـم ــال
الشطي ،والتي تناولها في فترات
س ــاب ـق ــة ،ونـ ـش ــرت ف ــي الـصـحــف
والمجالت الخليجية والعربية،
كــذلــك تــابــع الـمــؤلــف الـعــديــد من
الحوارات التي استضافت الراحل
وأغنت تجربته.

ظاهرة الشطي
يقول جلود عــن الشطي في

ً
الراحل فؤاد الشطي متوسطا قاسم وسليمان
خاتمة كتابه" :فقدت الساحتان
المسرحية الخليجية والعربية،
بــرحـيــل الـفـنــان الـكــويـتــي فــؤاد
ً
ً
ال ـ ـش ـ ـطـ ــي ،م ـ ـخـ ــرجـ ــا مـ ـتـ ـمـ ـي ــزا،
وسيحفظ له سجل المخرجين
المسرحيين الكبار في تاريخ
ً
ً
المسرح العربي اسما حاضرا
ً
ومــرصـعــا بالمنجز اإلبــداعــي.
لقد سطع اسم فؤاد الشطي في
ا لـســا حــة المسرحية الكويتية
ً
ً
ً
م ـخــرجــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا وإداريـ ـ ــا
ً
ناجحا على صعيد المطالبة
بحقوق الفنان المسرحي".

الصراعات النفسية تشعل ثاني أيام «ملتقى المونودراما»
شهدت عرض «غوايات البهاء» و«وجود» و«بارانويا» مع الندوات التطبيقية
شـ ـه ــد الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن "م ـل ـت ـق ــى
المونودراما" الذي ينظمه بيت المسرح
فــي جمعية الـثـقــافــة وال ـف ـنــون بــالــدمــام،
أمــس األول ،تقديم ثــاثــة ع ــروض بــدأت
بمسرحية "غوايات البهاء" لفرقة النورس
من تأليف موفق مسعود وتمثيل وإخراج
ك ـم ـيــل ال ـع ـلــي ال ـ ــذي اس ـت ـط ــاع أن يلفت
االنظار لموهبته في التمثيل واإلخراج
على حد سواء ،إذ تناول العرض الصراع
النفسي لــدى بطل الـعــرض ال ــذي جسد
مـفــارقــات الـحـيــاة بين الطفولة البريئة
وتجبر الديكتاتور الذي يشك في جميع
من حوله لدرجة أن يراهم كالجرذان.
وأبـ ـ ــدع م ـخ ــرج ال ـع ـمــل ف ــي اس ـت ـخــدام
المؤثرات الضوئية والصوتية والحركة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،زاد ع ـل ـي ـهــا إب ـ ـ ــداع األداء
الجسدي للمثل .وفي الندوة التطبيقية
التي أدارها فيصل الدوخي ،أشاد أغلب
ال ـح ـض ــور ب ـم ـس ـتــوى الـ ـع ــرض وت ـكــامــل
ع ـ ـنـ ــاصـ ــره ،م ـش ـي ــري ــن إلـ ـ ــى أن ال ـم ـم ـثــل
ل ــو ل ــم يـنـشـغــل ف ــي اإلخـ ـ ــراج ل ـكــان أب ــدع
بدرجة أكبر ،في حين أكد بطل ومخرج
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ك ـم ـي ــل ال ـع ـل ــي أن ـ ــه اض ـطــر
ً
للتصدي لــإخــراج مضطرا لـعــدم توفر
م ـخ ــرج ي ـقــف ب ـجــان ـبــه ف ــي هـ ــذا ال ـع ـمــل،
ولــرغ ـب ـتــه ال ـش ــدي ــدة ف ــي ال ـم ـش ــارك ــة في
الملتقى.
وقــال إن سبب اختياره لنص الكاتب
ال ـســوري مــوفــق مسعود رغــم صعوبته
ي ـعــود لـلـغـمــوض الـ ــذي يـكـتـنـفــه لــدرجــة
جعلته ينجذب له ،في حين مازال يجهل

"وجود" التي أدارها عقيل الخميس اتفقت
أغلب المداخالت على أن الممثل استطاع
أن يـسـيـطــر ع ـلــى م ـس ــاح ــات ال ـع ــرض من
خ ــال أدائ ـ ــه ال ـحــركــي وص ــوت ــه ،ف ــي حين
تمكنت مخرجة العمل ،ومصمم اإلضاء ة
والمؤثرات الصوتية من االنسجام مع بطل
المسرحية لتقديم لوحات جمالية إبداعية.

عرض «بارانويا»

من عروض اليوم الثاني
ه ــذا الـســر ال ــذي جعله يـنـجــذب لــه دون
سواه.

همسات شهرزاد
وفـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ق ــدم ــت ف ــرق ــة
همسات شهرزاد مسرحية "وجود" تمثيل
عـلــي ال ـج ـلــواح ،وتــألـيــف ن ـصــار الـنـصــار،
وإخ ــراج مــريــام بوخمسين ،تـنــاولــت فيه
ما يعيشه بعض الشباب من اهتمام في
تـفــاصـيــل مــاديــة سطحية واالب ـت ـعــاد عن
الجوهر في العالقة النفسية واالجتماعية،

ً
إذ يجد بطل المسرحية نفسه فاقدا للذاكرة
وس ــط م ـك ــان أش ـب ــه ب ــال ـع ــدم ،ل ـي ـحــاول أن
يسترجع شريط حياته ليالحظ أن هناك
تفاصيل مكتوبة على جسده ال تعدو أنها
ماديات كسيارة رياضية وسفر ونقود ،في
حين ال يجد أي شي يرمز إلى شخصيته
واسمه ،ليتيقن بعدها بأنه أضاع عمره في
الجري خلف تفاصيل باهتة ،وتجاهل نداء
أقرب أصدقائه له في وقت حاجته ليتفاجأ
بعد عودته من أحــد أسـفــاره بــأن صديقة
توفي بعد معاناة مع المرض.
وفي الندوة التطبيقية الخاصة بعرض

أما العرض الثالث واألخير ،فقد حمل
ع ـنــوان "ب ــاران ــوي ــا" مــن تـقــديــم فــرقــة بــاك
اليت وتمثيل محمد جميل ،وتأليف عباس
الحايك وإخ ــراج صقر الـقــرنــي ،وتناولت
معاناة موظف مع مديره المباشر المصاب
بجنون العظمة والمزاجية في التعامل مع
مرؤوسيه ،مما جعل بطل المسرحية يدخل
ً
فــي حالة قلق شديد خــوفــا مــن تصرفات
المدير المفاجئة التي حولت حياة جميع
الموظفين إلى جحيم ال يطاق.
واختتم اليوم الثاني بالندوة التطبيقية
لـعــرض "بــارانــويــا" أداره ــا أحـمــد الجشي
تـ ـن ــاق ــش ف ـي ـه ــا الـ ـحـ ـض ــور حـ ـ ــول عـ ـن ــوان
ال ـم ـســرح ـيــة ال ـ ــذي ج ـعــل ال ـب ـعــض يبحث
عن معناها ،في حين تساء ل البعض عن
المصاب بمرض البارانويا فــي العرض،
هل الموظف أم المدير؟ بينما اتفقت بعض
اآلراء على أن أغلب المخرجين في أعمال
المونودراما يغيبون عن العرض ليظهر
الممثل ،لكن في هذا العرض ظهر المخرج
والممثل على حد سواء.

وت ــاب ــع ف ــي خــات ـمــة ال ـك ـتــاب:
"البــد ألي باحث يهتم بمنجز
وت ــاري ــخ ال ـم ـســرح ال ـعــربــي من
ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عـ ـن ــد ظ ـ ــاه ـ ــرة ف ـ ــؤاد
ً
ال ـش ـط ــي ،ال ـ ــذي ق ـ ـ َّـدم عـ ـ ــددا من
ع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ال ـك ــوي ـت ــي
والـ ـع ــرب ــي ،م ـث ــل :نـ ـ ــورة ،رحـلــة
حنظلة ،القضية خارج الملف،
الثمن ،وهي المسرحيات التي
قدمتها فرقة المسرح العربي
الكويتية ،كما كانت لديه أعماله
التلفزيونية التي قام بإخراجها
لتلفزيون الكويت .أما الشطي

اإلنسان ،فهو الكريم المضياف،
الـ ــذي ف ـتــح بـيـتــه ل ـكــل صــديــق،
وفتح قلبه لكل رفيق".
ً
أخـ ـي ــرا ،ال ـك ـتــاب ُي ـعــد وثيقة
م ـه ـمــة ل ـس ـيــرة ف ـن ــان مـســرحــي
ع ــرب ــي .وس ـبــق لـلــزمـيــل جـلــود
أن أصـ ـ ــدر ك ـت ــاب ــا ع ــن ال ــراح ــل
ال ـم ـس ــرح ــي الـ ـع ــراق ــي يــوســف
العاني.

ُصنفت املمثلة وعارضة األزياء
روبي روز ،املعروفة بدورها
في مسلسل «البرتقالي هو
األسود الجديد» (أورنج إز ذا
نيو بالك) ،أخطر شخصية
مشهورة في عمليات البحث
على اإلنترنت ،إذ إن نتائج
البحث قد ِّ
تعرض املعجبني
ملواقع ضارة قد تحمل
فيروسات .وقالت شركة
مكافي لألمن اإللكتروني،
إن نجمة تلفزيون الواقع
كريستني كافاالري جاءت
في املرتبة الثانية ،وكانت
املمثالت :ماريون كوتيار
وليندا كارتر وروز بيرن ،بني
أكثر خمسة مشاهير يوقع
البحث عن أسمائهن املعجبني
في براثن روابط مشبوهة.
وذكر جاري ديفيس ،املتحدث
باسم «مكافي» ،أن روز (32
عاما) هي الشخصية املشهورة
رقم  12التي َّ
تتوج بهذا اللقب.
وأفادت «مكافي» ،بأن املغنية
أفريل الفني ،التي احتلت املركز
األول العام املاضي ،جاءت
في املركز الثالثني هذا العام.
وكانت أديل أخطر شخصية
موسيقية ،واحتلت املركز الـ
 ،21وجاءت بعدها شاكيرا في
املرتبة الـ .27

ةديرجلا
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دوليات

ً
بوتين :جميع القوات ستغادر سورية ...وال طريق ثالثا لواشنطن

ّ
• موسكو سلمت إلى دمشق  S300وتسيطر على األجواء • المعلم :تركيا قادرة على تنفيذ التزاماتها والتطبيع قادم
غداة استكماله تسليم دمشق
منظومة الدفاع الجوي ،S300
أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أنه يهدف إلى انسحاب
كل القوات األجنبية من سورية،
بما فيها الروسية في نهاية
المطاف ،في وقت تعهدت
إسرائيل بمواصلة العمليات
العسكرية فيهاّ ،
بغض النظر
عن أي شيء.

البغدادي يخسر
نجله األصغر...
وتنظيمه يعدم
إحدى مختطفات
السويداء

ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن إعـ ـ ــان وزي ــر
دف ــاع ــه س ـيــرغــي شــوي ـغــو إن ـج ــازه
عـمـلـيــة تـسـلـيــم دم ـش ــق ب ـط ــاري ــات
صـ ــواريـ ــخ الـ ــدفـ ــاع ال ـ ـجـ ــوي S300
تنفيذا لقراره ،شدد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،أمس ،على ضرورة
ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـي ــة ،بما
فــي ذلــك الــروسـيــة مــن ســوريــة بعد
االنـتـصــار على اإلره ــاب فــي نهاية
المطاف.
وفــي رد سريع على إعــان وزير
الــدفــاع األمـيــركــي جيمس ماتيس
مـ ـض ــاعـ ـف ــة الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ال ـع ـس ـك ــري
والــدبـلــومــاســي فــي ســوريــة ،اعتبر
بوتين ،خالل الجلسة العامة لمنتدى
«أس ـبــوع ال ـطــاقــة» ،أن ه ــذا الــوجــود
يمثل انتهاكا لميثاق األمم المتحدة،
م ــوج ـه ــا الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة إل ــى
طريقين «ال ثالث لهما» لخروجها
مــن الــوضــع ،وهما «الحصول على
تـصــريــح مــن دمـشــق لـلــوجــود على
أرضها ،أو من األمم المتحدة».
وتنفيذا لقرار اتخذه «الكرملين»
في أعقاب إسقاط الجيش السوري
عــن طــريــق الخطأ طــائــرة عسكرية
خـ ــال ت ـص ـ ّـدي ــه لـ ـغ ــارة إســرائـيـلـيــة
على الــاذقـيــة ،فــي حــادثــة ّأدت إلى
ً
ً
مـقـتــل  15ع ـس ـكــريــا روسـ ـي ــا ،أبـلــغ
ش ــوي ـغ ــو ،م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـقــومــي
ّ
برئاسة بوتين ،بأن دمشق تسلمت
ما مجموعه أربــع منصات إلطالق
منظومة الدفاع الجوي  S300تضم
 49وح ـ ــدة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك رادارات
وم ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــات الـ ـتـ ـحـ ـك ــم وأج ـ ـهـ ــزة
التوجيه».
وإذ أشار إلى أن القوات السورية
بحاجة إلى ثالثة أشهر لتتدرب على
استخدام هذه المنظومة الدفاعية
الجديدة ،أوضح أن الجيش الروسي
أض ــاف م ـعــدات «ح ــرب إلكترونية»
تضمن تغطية منطقة طولها 200
كلم ،وخاصة الممرات الجوية ،وأنه
«يـسـيـطــر» فــي الــوقــت ال ــراه ــن على
األج ـ ــواء ف ــي ك ــل م ـنــاطــق عملياته
بسورية.
وتتولى القوات الروسية حاليا
تشغيل صــواريــخ  S300المنتشرة
قرب قاعدتها البحرية في طرطوس،
و S400األكثر ّ
تطورا المنتشرة في
محيط قاعدة حميميم الجوية في
الالذقية.

وعـلــى ال ـف ــور ،أك ــد وزي ــر الــدفــاع
اإلســرائـيـلــي أفـيـغــدور ليبرمان أن
تــل أب ـيــب غـيــر راض ـيــة عــن وصــول
المنظومة الــروس ـيــة إل ــى ســوريــة،
م ـ ـ ـشـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا ال ي ـم ـك ـن ـهــا
االستغناء عن مواصلة عملياتها
العسكرية هناك.
وق ـ ـ ــال لـ ـيـ ـب ــرم ــان ،فـ ــي ت ـصــريــح
إذاعـ ـ ـ ـ ـ ــي« ،ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ه ــذا
الـمــوضــوع ال يقبل أي خـيــار آخــر.
ال م ـجــال هـنــا لـلـتـهــرب م ــن اتـخــاذ
الـ ـق ــرارات» ،مبينا أن إســرائ ـيــل «ال
تبحث عن المغامرات ،لكنها تحمي
مصالحها األمـنـيــة ف ـقــط .وتــوجــد
في وضع ال يمكنها فيه تقديم أي
تنازالت».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف لـ ـيـ ـب ــرم ــان« :أرى أن
مهمتنا األساسية اليوم عدم اللجوء
إلى االزدواجية ،ولكن إرجاع عالقات
ال ـع ـم ــل م ــع روسـ ـي ــا إلـ ــى وضـعـهــا
الطبيعي هي المهمة الرئيسة اليوم،
والتنسيق بنشاط أكبر واستخدام
الخط الساخن لمنع الخالفات».

تطبيع العالقات
وف ــي تـطــور الف ــت ،تـحــدث وزيــر
الـخــارجـيــة ال ـســوري ولـيــد المعلم،
أم ــس األول ،بإيجابية عــن تركيا،
بـتــأكـيــده أن ـهــا ق ـ ــادرة عـلــى تنفيذ
التزاماتها ،معتبرا أن اتفاق رئيسها
رج ـ ــب طـ ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ون ـظ ـي ــره
الروسي في  17سبتمبر خطوة نحو
«تحرير» إدلب ،تبدأ المرحلة األولى
منها بتسليم الـفـصــائــل سالحها
الثقيل والمتوسط في موعد أقصاه
ديسمبر المقبل.
وق ـ ــال ال ـم ـع ـلــم ،ف ــي م ـقــاب ـلــة من
نيويورك بثتها قناة الميادين ليل
ال ـثــاثــاء  -األرب ـع ــاء إن «ضـ ــرورات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل تـ ـسـ ـت ــوج ــب ت ـط ـب ـيــع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات» مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،فـ ــي ح ــال
انـسـحــابـهــا م ــن س ــوري ــة وان ـت ـشــار
الجيش السوري على طول الحدود.

دوريات إدلب
فــي الـمـقــابــل ،أكــد زعـيــم الجبهة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـت ـحــريــر ،ال ـش ـيــخ عمر
حذيفة ،أن فصائل المعارضة أبلغت
ضباطا مــن الـمـخــابــرات والجيش

الـتــركـيـيــن خ ــال م ـحــادثــات عقدت
فــي الـســاعــات الـثـمــانــي واألربـعـيــن
الماضية باعتراضها على الدوريات
الروسية في إدلــب ،مؤكدا أن أنقرة
قدمت تطمينات بأنه لن يتم تسيير
دوريات من هذا القبيل.
وقال قائد عسكري بالمعارضة،
حضر االجـتـمــاع« ،االق ـتــراح هــو أن
يحل الجيش التركي بأسلحة ثقيلة
محل فصائل المعارضة».
وذكرت شخصية أخرى أن أنقرة
تسعى إلى إقناع موسكو بأن القيام
بدوريات في منطقة كهذه سيكون
م ـح ـف ــوف ــا ب ــال ـم ـخ ــاط ــر ،واألفـ ـض ــل
توليها وحدها تنفيذ االتفاق على
األرض.

إغالق مطار الخرطوم
إثر اصطدام طائرتين

وم ــع ب ــدء الـعــد العكسي إلقــامــة
الـمـنـطـقــة ال ـعــازلــة ف ــي إدلـ ــب ،دخــل
ليل الثالثاء -األربعاء رتل عسكري
تركي جديد يضم أكثر من  40ناقلة
جند وشاحنات وحافالت صغيرة
إلـ ــى ن ـق ــاط ال ـم ــراق ـب ــة ال ـتــرك ـيــة في
منطقة جسر الشغور في ريف إدلب
الجنوبي الغربي.
وفــي وقــت ســابــق ،أعلنت وزارة
الدفاع التركية وصول الدفعة األولى
من القوات األميركية للمشاركة في
تدريبات مشتركة قبل بدئهما في
تسيير دوري ــات فــي منبج ،تنفيذا
لخريطة الطريق الموقعة في يونيو
ال ـم ــاض ــي ،وت ـنــص عـلــى انـسـحــاب
الوحدات الكردية من المنطقة.

حكومة فدرالية
تالميذ في طريقهم إلى المدرسة بمدينة درعا أمس األول
الداخلية ،التربية والتعليم ،اإلدارات
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـ ــزراع ـ ــة،
ال ـمــال ـيــة ،ال ـث ـقــافــة والـ ـف ــن ،الـصـحــة
وال ـب ـي ـئ ــة ،ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والعمل وهيئة المرأة.

البغدادي والدروز
مــن جهة ثــانـيــة ،نقلت صحيفة
«ديلي ميل» البريطانية ،أمس ،عن

ال ـقــائــد ال ـع ـس ـكــري ال ـع ــراق ــي جـبــار
ال ـم ـع ـم ــوري ت ــأك ـي ــده م ـق ـتــل االب ــن
األصـ ـغ ــر لــزع ـيــم تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
أبــوبـكــر الـبـغــدادي فــي غ ــارة جوية
روسية ،موضحا أنه لقي حتفه في
مخبئه بسورية يــوم  22سبتمبر
الماضي.
وعـ ـق ــب ب ــث «داع ـ ـ ـ ــش» تـسـجـيــا
مصورا إلعدامه إحدى المختطفات
ال ــدرزي ــات ،اسـمـهــا ثــريــا أبــوعـمــار،

(أ ف ب)
وتهديده بقتل البقية خــال ثالثة
أي ــام فــي ح ــال لــم تتحقق مطالبه،
وم ــن ضـمـنـهــا وق ــف ه ـجــوم ق ــوات
األســد على منطقة الصفا ،شهدت
مدينة السويداء حالة غضب كبيرة
واعتصام لشباب ورجال دين عند
دوار المشنقة في المدينة ،وقطعوا
الـ ـط ــري ــق ب ـي ــن م ـب ـن ــى ال ـم ـحــاف ـظــة
والشرطة العسكرية.
(عواصم  -وكاالت)

ُّ
مهلة إيرانية جديدة ألوروبا إلنقاذ «النووي»
جنوب اليمن ...والحوثيون
في
ر
توت
َ
«العدل الدولية» تطالب واشنطن بتخفيف عقوباتها
يطلقون نجلي علي صالح
ف ـ ــي حـ ـي ــن تـ ـشـ ـه ــد الـ ـع ــاق ــات
ً
اإليــران ـيــة األوروب ـي ــة تــوت ــرا على
خ ـل ـف ـيــة ات ـ ـهـ ــام ف ــرن ـس ــا ل ـط ـه ــران
بــال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـش ــن اع ـ ـتـ ــداء عـلــى
المعارضة اإليــرانـيــة فــي باريس
يـ ــون ـ ـيـ ــو ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ــر
الخارجية اإليــرانــي محمد جواد
ظ ــري ــف أن ب ـ ــاده سـتـحـتـكــم إلــى
مزيد من الصبر ولفترة أطول من
أجل تمكين االتحاد األوروبي من
وضع اآلليات الالزمة للحفاظ على
«االتفاق النووي» الذي انسحبت
م ـنــه الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة بشكل
م ـن ـفــرد وأعـ ـ ــادت ف ــرض عـقــوبــات
اقتصادية على طهران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــن ظـ ــريـ ــف ق ــول ــه:
ً
«صبرنا سيكون أطول قليال ،لكن
هذا ال يعني أن صبرنا لن ينتهي
ً
أبدا ،ولكننا سننتظر فترة أطول
ً
قليال» .وقبل أسابيع كان ظريف
ي ـت ــوع ــد األوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن بـ ــأن صـبــر
طهران بدأ ينفذ.
واع ـت ــرف ظــريــف ف ــي تـصــريــح
لـهـيـئــة اإلذاعـ ـ ــة الـبــريـطــانـيــة بــأن
ال ـم ــوق ــف األوروبـ ـ ـ ــي م ــن االت ـف ــاق
الدولي مع إيــران بعد االنسحاب
األم ـي ــرك ــي م ـنــه كـ ــان «أفـ ـض ــل من
الـمـتــوقــع» .وأش ــاد بـقــرار االتـحــاد
األوروبـ ـ ــي ال ـخ ــاص بــإن ـشــاء آلـيــة
قانونية لاللتفاف على العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـخ ــان ـق ــة وم ــواص ـل ــة
الـ ـتـ ـج ــارة ب ـي ــن الـ ـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء
وطهران.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــدات
والضمانات األوروبية إلبقاء إيران
ض ـمــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي تضمن
إج ــراء ات تسمح لطهران بالقيام
بالتبادل التجاري والمصرفي.
وأق ــر ظــريــف فــي الــوقــت نفسه
ب ـص ـع ــوبــة م ـه ـمــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
االتـفــاق الـنــووي فــي ظــل الموقف
ً
األمـ ـي ــرك ــي الـ ــرافـ ــض ل ـ ــه ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن الـ ــدوالر االم ـيــركــي يــؤدي
ً
ً
دورا محوريا في النظام المالي
العالمي.
ً
وردا على سؤال بشأن إمكانية
عقد لقاء بين الرئيسين األميركي
دونــالــد تــرامــب واإلي ــران ــي حسن
روحاني ،قال ظريف إنه «ال يوجد
ً
شــيء مستحيل» ،مشددا على أن

في خطوة من المرجح أن تزيد تعقيد أزمات
اليمن المتفاقمة ،قرر المجلس االنتقالي الجنوبي
بزعامة عيدروس الزبيدي فك ارتباطه بحكومة
ً
الــرئ ـيــس الـيـمـنــي ال ـم ـع ـتــرف ب ــه دولـ ـي ــا عـبــدربــه
ً
منصور هادي ،داعيا إلى انتفاضة شعبية سلمية
لطرد «حكومة الفساد» ،والسيطرة على جميع
ً
المؤسسات في الجنوب تمهيدا لالنفصال عن
الشمال.
وحث المجلس «التحالف العربي» وكل الدول
إلى اتخاذ مواقف مساندة لـ«االنتفاضة الشعبية،
وال ـتــداعــي إل ــى ات ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات العملية التي
تـســاعــد عـلــى إن ـه ــاء ال ـح ــرب وتــأم ـيــن ح ــل ع ــادل
يضمن أمن واستقرار وسالمة الشعبين الشقيقين
في الشمال والجنوب».
وقال المجلس ،المدعوم من اإلمــارات العضو
الرئيسي بالتحالف ا لــدا عــم للحكومة اليمنية،

أطفال أمام خيمة في تجمع للغجر على أطراف محافظة سيستان غرب إيران أمس
ً
تركيز بــاده منصب حاليا على
التعاون مع األوروبيين من أجل
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ــووي
المبرم في .2015
وانتقد من جهة أخــرى موقف
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـحــال ـيــة من
االتفاق الذي وقعته مجموعة «+ 5
ً
 »1مع طهران ،معتبرا أن «الواليات
المتحدة لم تشهد ثورة في نظام
الحكم حتى تنقلب إدارة الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب عـلــى
قـ ــرار دولـ ــي وقـعـتــه اإلدارة الـتــي
سبقتها».
ورأى وزير الخارجية اإليراني
أن ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ــرا مـ ـ ــب أن يـ ـ ـ ـ ــدرك أن
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ــرب ــح ول ــن
ت ـح ـصــل ع ـل ــى اتـ ـف ــاق أف ـض ــل مــن
االت ـفــاق ال ـن ــووي ،فــي إش ــارة إلــى
دعوة ترامب لقادة إيران للدخول
ف ــي م ـفــاوضــات ج ــدي ــدة م ــن أجــل
إبـ ـ ـ ــرام مـ ـع ــاه ــدة ش ــام ـل ــة ت ـعــالــج
م ـخ ــاوف ال ـغ ــرب ب ـش ــأن بــرنــامــج
الـتـسـلــح ال ـصــاروخــي ومستقبل
البرنامج النووي وأنشطة طهران
في الشرق األوسط.
في موازاة ذلك ،هاجم الرئيس
اإليراني حسن روحاني ضغوط
تـ ــرامـ ــب عـ ـل ــى ب ـ ـ ـ ــاده ،وق ـ ـ ــال إن ــه
يزيد العقوبات مــن أجــل تحقيق
«مكاسب سياسية داخلية».

وأشاد روحاني بأوروبا ألنها
ات ـخــذت خ ـطــوات كـبـيــرة للحفاظ
على النشاط التجاري مــع إيــران
بعد انسحاب واشنطن من االتفاق
النووي.

«العدل الدولية»
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـب ـ ـلـ ــت م ـح ـك ـم ــة
الـعــدل الدولية دعــوى إي ــران ضد
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـشــأن إع ــادة
ف ــرض الـعـقــوبــات عـلـيـهــا .وأق ـ ّـرت
بعدم اختصاصها في النظر في
انـسـحــاب الــواليــات المتحدة من
االتفاق النووي مع إيران.
واعتبرت المحكمة أن العقوبات
األميركية تؤثر على حق إيران في
الحصول على المواد المستخدمة
ألغراض إنسانية كالغذاء والدواء
والمنتجات الزراعية وما يتعلق
ب ــالـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي ،وب ــال ـت ــال ــي
حـكـمــت ب ــأن ت ــرف ــع واش ـن ـط ــن كل
ال ـع ــوائ ــق أمـ ــام ت ـصــديــر وإدخـ ــال
الـ ـبـ ـض ــائ ــع ال ـط ـب ـي ــة والـ ـغ ــذائـ ـي ــة
وال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـص ـي ــان ــة وت ــأم ـي ــن
سالمة الطيران والسيارات.
وطـ ــال ـ ـبـ ــت «ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل الـ ــدول ـ ـيـ ــة»
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ـت ـخ ـف ـيــف
ح ــدة الـعـقــوبــات الـمـفــروضــة على
الـسـلــع األســاس ـيــة ال ـتــي ق ــد تــؤثــر

(إرنا)

على الشعب اإليراني .وأعلنت أن
ً
العقوبات تشكل خــر قــا لمعاهدة
الصداقة ،والعالقات االقتصادية،
والعالقات القنصلية ،مشيرة إلى
أنــه يجب على واشـنـطــن أن تزيل
ك ــل ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــت بـهــا
اإلج ــراء ات التي اتخذها الرئيس
ترامب .وناشدت العدل الدولية كل
مــن طـهــران وواشـنـطــن باالمتناع
عن اتخاذ أي خطوات من شأنها
أن ت ــزي ــد م ــن حـ ــدة ال ـخ ــاف ــات أو
تطيل في عمرها ،وهو األمر الذي
ً
سيجعل حلها أكثر تعقيدا.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،رح ـ ـبـ ــت وزارة
الخارجية اإليرانية بقرار المحكمة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره «إش ـ ـ ـ ــارة
واضحة» أن إيران «محقة».
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق ،أشـ ـ ـ ــاد
مجلس األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي
ب ـ ـقـ ــرار بـ ــاريـ ــس ف ـ ــرض ع ـق ــوب ــات
على مصالح إيــرانـيــة فــي فرنسا
وات ـهــام ـهــا وزارة االس ـت ـخ ـبــارات
اإليرانية بالتخطيط الستهداف
تجمع «مجاهدي خلق».
وشــدد المجلس على «تويتر»
ع ـل ــى أن ـ ــه «ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى ط ـه ــران
معرفة أن هذا السلوك المشين ال
يمكن احتماله».
(طهران  -بي بي سي،
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

إنقاذ قارب سعودي
تعرض العتداء

أعلن حرس الحدود السعودي،
مساء أمس األول ،إنقاذ قارب
صيد سعودي تعرض العتداء
مسلح في مياه الخليج.
وقال الحرس إن  3صيادين
على متن القارب السعودي
تعرضوا إلصابات من
جراء االعتداء .وأشار عبر
حسابه على «تويتر» إلى
نقل المصابين للمستشفى،
ومباشرة التحقيق في الحادثة.

رتل تركي

وفــي حين جــدد مجلس سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،الـ ـ ــذراع الـسـيــاسـيــة
لـ ـلـ ـق ــوات ذات ال ـغ ــال ـب ـي ــة ال ـك ــردي ــة
الـمــدعــومــة أمـيــركـيــا (ق ـســد) ،أمــس،
اس ـت ـعــداده لـلـحــوار الـسـيــاســي مع
دمشق ،ألن ذلك هو «الطريق األنجع
إلنهاء األزمة» ،أعلنت اإلدارة الذاتية
أمس عن حكومة فدرالية مؤلفة من
 9وزارات.
وانتخب المجلس العام لإلدارة
ال ــذاتـ ـي ــة ،خـ ــال اج ـت ـم ــاع ف ــي عين
ع ـي ـس ــى بـ ــريـ ــف ال ـ ــرق ـ ــة ،الـ ــرؤسـ ــاء
ال ـم ـش ـت ــرك ـي ــن ل ـل ـه ـي ـئ ــات وه ـي ـئ ــة

سلة أخبار

في بيان« :نتوجه بالدعوة إلــى قــوات المقاومة
الجنوبية الباسلة إ لــى اال سـتـنـفــار والجاهزية
ً
اس ـت ـع ــدادا لـمــواجـهــة مـثـيــري الـعـبــث واإلف ـس ــاد
ً
لحماية شعبنا في انتفاضته المشروعة» ،معلنا
جميع محافظات الجنوب «مناطق منكوبة نتيجة
للسياسات الكارثية التي تنتهجها مــا تسمى
الشرعية وحكومتها».
ودعا المجلس القطاعات العسكرية واألمنية
فــي كــل مـحــافـظــات الـجـنــوب إل ــى تـحــديــد موقف
واضح من «انتفاضة الشعب».
إلى ذلك ،أطلقت جماعة «أنصار الله» الحوثية،
َ
أم ـ ــس ،س ـ ــراح صـ ــاح وم ــدي ــن ،ن ـجــلــي الــرئ ـيــس
اليمني الراحل علي عبدالله صالح ،بعد أشهر
من اعتقالهما في العاصمة صنعاء الخاضعة
لسيطرة المتمردين.
(عدن ،صنعاء  -األناضول ،أ ف ب)

ِّ
تونس 4 :استقاالت تعزز موقع الشاهد
«النهضة» ينفي اتهامات «الشعبي» باغتيال بلعيد والبراهيمي
تــراجـعــت كتلة ح ــزب «ن ــداء تــونــس» الـحــاكــم في
البرلمان التونسي ،أمــس ،للمرتبة الثالثة بإعالن
 4ن ــواب انـسـحــابـهــم مـنــه ،فــي خـطــوة ع ــززت موقع
رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخالفه مع رئيس
الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وقــال الـنــواب المستقيلون فــي بـيــان ،إن قرارهم
ً
جــاء «رفـضــا لطرق التسيير األحــاديــة الجانب من
طرف رئيس الكتلة سفيان طوبال» ،التي نتج عنها
«ضعف فاعلية كتلة الحزب داخل البرلمان ،وقلص
حظوظها في تصدر المشهد السياسي ،مقارنة بما
أفرزته نتائج االنتخابات التشريعية سنة .»2014
وأكـ ّـد المستقيلون تمسكهم بمخرجات اجتماع
المجلس الجهوي الموسع بمدينة المنستير ،الذي
دعا إلى ضرورة استبعاد المدير التنفيذي للحزب
نجل الرئيس حافظ قايد السبسي ،ورئيس الكتلة
البرلمانية للحزب سفيان طــوبــال ،مــن أجــل إنقاذ
الحزب واالنفتاح على «العائلة الوطنية الموسعة».
وم ـثــل انـسـحــاب ال ـن ــواب ضــربــة مــوجـعــة لحزب
السبسي الذي يتجه إلى فقدان موقعه في المشهد
ال ـس ـيــاســي ،إذ أص ـبــح يـحـتــل الـمــرتـبــة الـثــالـثــة في
ً
ال ـب ــرل ـم ــان بـ ـ ــ 43ن ــائ ـب ــا ،خ ـلــف ك ــل م ــن كـتـلــة حــركــة
«النهضة» المتماسكة التي تتصدر الترتيب بــ68
ً
مقعدا ،وكتلة «االئتالف الوطني» حديثة النشأة ،التي
انشقت عن «نداء تونس» ،وساندت رئيس الحكومة

ً
بــ 47نائبا .وخسرت كتلة «نــداء تونس» على مدار
ً
أسابيع قليلة أكثر من  12نائبا ،ومساندة كــوادر
ّ
محلية وجهوية.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،اتـ ـه ــم األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـ ـح ــزب «ال ـت ـي ــار
الـشـعـبــي» ال ـق ـيــادي فــي «الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة» زهير
حمدي ،أمس األول ،حزب «النهضة» ،بالضلوع في
اغتيال الناشطين اليساريين شكري بلعيد ومحمد
ً
البراهيمي ،معتبرا أن الحزب اإلسالمي «ال يخضع
لمعايير األحزاب السياسية المدنية».
وذكرت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهيمي خالل
مؤتمر في تونس ،أمــس األول ،أنها كشفت وجود
«جهاز أمني سري لحركة النهضة مرتبط بعملية
االغتيال التي تعرض لها قياديا الجبهة الشعبية».
واستعرضت هيئة الدفاع وثائق أشارت إلى أنها
«تتعلق بتأسيس الجهاز األمني السري للنهضة
باقتراح من جماعة اإلخوان التي بررت تأسيس هذا
الهيكل باألوضاع التي تمر به البالد والحركة من
مخاطر وتجاذبات خطيرة».
واس ـت ـغ ــرب ال ـن ــائ ــب ع ــن كـتـلــة «ال ـن ـه ـضــة» ولـيــد
البناني ،أمــس ،االتـهــامــات التي وجهتها «الجبهة
الشعبية» وت ـســاء ل« :هــل للجبهة الشعبية جناح
مواز بوزارة الداخلية يمدها بهذه المعلومات التي
تقدمها في كل مرة؟».
(تونس  -وكاالت)

أغلقت السلطات السودانية
مطار الخرطوم الدولي،
أمس ،إثر اصطدام طائرتين
عسكريتين تتبعان للقوات
المسلحة السودانية في محيطه.
وأكدت مصادر عدم وقوع
خسائر في األرواح ،وأوضحت
أنه بسبب تقارب المسافة بين
المطارين المدني والعسكري،
اتخذت سلطات الطيران المدني
قرار اإلغالق.
وأوضحت أن الحادث تسبب في
تحطيم طائرة من طراز «انتنوف
 ،»32وأخرى من انتنوف »26
أثناء عملية تشكيل تدريب
عسكري لهبوط الطائرتين.

إيطاليا تستضيف
«مؤتمر ليبيا» في نوفمبر

أفاد وزير الخارجية اإليطالي
إنزو موافيرو ميالنيزي،
مساء أمس األول ،بأن بالده
ستستضيف نوفمبر المقبل
ً
ً
مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في
صقلية ،في مسعى لجمع القوى
المتناحرة معا ،وإقامة حوار
في البالد.
وأضاف أمام البرلمان أن
االجتماع سيعقد في باليرمو
عاصمة الجزيرة في  12و13
نوفمبر ،وأنه من المتوقع
مشاركة أطراف رئيسية من
داخل ليبيا وخارجها.
وقال موافيرو« :نريد إيجاد
حل مشترك ،حتى رغم اختالف
ً
اآلراء حول الطاولة» ،مضيفا
أن الهدف هو المساعدة في
استعادة السالم في ليبيا،
وتسهيل عملية سياسية
شاملة قبيل انتخابات محتملة.
وتتنافس إيطاليا مع جارتها
فرنسا حول أفضل سبيل
للتعامل مع ليبيا التي تعاني
العنف منذ االنتفاضة التي
دعمها حلف شمال األطلسي في
 ،2011وأطاحت بمعمر القذافي.

سجن  6أردنيين
روجوا لـ «داعش»

حكمت محكمة أمن الدولة
األردنية ،أمس ،على ستة
أردنيين بالسجن حتى 5
أعوام ،بعد إدانتهم بتهمة
«الترويج لتنظيم «داعش».
وأصدرت المحكمة قراراتها
في جلسة علنية بحق
المتهمين بينهم طالبان
جامعيان باألشغال الشاقة
المؤقتة بين ثالثة وخمسة
أعوام ،بعد إدانتهم بتهمة
«الترويج لجماعات وتنظيمات
إرهابية على مواقع التواصل
االجتماعي» .وجميعهم في
العشرينيات واعتقلوا في
فترات زمنية متفاوتة مطلع
العام الحالي ،وتتفاوت األحكام
بحسب نوعية وكمية ما
ينشره المتهمون.

ةديرجلا
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«حزب الله» يشيد بردود عون وباسيل على تهديد نتنياهو
• تفاؤل حكومي بعد زيارة الحريري لبعبدا • سعيد :نظام أمني متجدد يضيق على «سيدة الجبل»
بيروت  -ةديرجلا

•

ال تزال أصداء التهديدات
اإلسرائيلية لـ «حزب الله»
والمخاوف من عدوان إسرائيلي
على لبنان ،تشغل الساحة
السياسية في بيروت ،بينما
الحت بوادر انفراجة على خط
تشكيل حكومة جديدة.

الرياشي يدعو إلى
تأكيد النأي بالنفس
عن الصراعات
القائمة

تتواصل ردود الفعل في لبنان
ع ـلــى االدعـ ـ ـ ـ ــاءات ،ال ـت ــي أطـلـقـهــا
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
بنيامين نتنياهو يوم الخميس
الماضي في كلمته أمام الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،وأكد فيها
وج ــود مـصــانــع أسـلـحــة ل ــ"حــزب
الله" قرب مطار بيروت الدولي.
وحـ ــط وفـ ــد م ــن "ح ـ ــزب ال ـل ــه"،
أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا لـشـكــر
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوري ــة الـلـبـنــانـيــة
ميشال عون على المواقف ،التي
اتـخــذهــا فــي ه ــذا الـمـجــال .ونقل
عـضــو كـتـلــة "ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة"
التابعة لحزب الله ،النائب محمد
رع ــد شـكــر األم ـيــن ال ـعــام لــ"حــزب
الله" حسن نصرالله على مواقفه
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي كـلـمـتــه
أ م ــام الجمعية العمومية لألمم
المتحدة ،وفي اللقاءات اإلعالمية،
التي أجراها.
وقال رعدّ :
"عبر فخامة الرئيس
ب ـم ــواق ـف ــه عـ ــن الـ ـح ــس ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــادي ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـش ـع ــره
اللبناني األصيل الذي يريد بلده
ً
ً
قويا وحرا وأال يكون مكسر عصا
غاز".
ألي طامع أو معتد أو ٍ
أضاف" :مواقف الرئيس عون
أثلجت قلوب اللبنانيين ّ
وعبرت
عن األصالة ،التي نستند إليها،
ونؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس
ف ــي ك ــل م ــا ي ـح ـفــظ م ـن ـعــة لـبـنــان
وقوته وسيادته ،وننوه بالتحرك
الـ ـ ــذي قـ ــام ب ــه وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
والمغتربين في حكومة تصريف
األعـ ـم ــال جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،ال ــذي
أج ـهــض أك ــاذي ــب ال ـع ــدو ووض ــع
الحقيقة أمام الرأي العام".
وأك ــد ع ــون بـ ــدوره أن مــواقـفــه
"هي وليدة قناعة ثابتة تتناغم
م ــع أح ـ ـ ــداث الـ ـت ــاري ــخ م ــن ج ـهــة،
والوقائع الراهنة من جهة أخرى.
ً
ً
وهي تهدف أوال وآخرا إلى الدفاع
عن حق لبنان وسيادته وكرامته
واسـ ـتـ ـق ــال ــه وح ـم ــاي ـت ــه مـ ــن أي
ً
اعتداء يستهدفه عسكريا كان أم
ً
ً
سياسيا أو معنويا".
في سياق منفصل ،عاد "األمل"
ب ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ب ـع ــد ك ــام
رئيس مجلس النواب نبيه بري،
أمـ ــس ،ع ــن "بـصـيــص أم ــل يمكن
أن يبرز بعد لقاء عون والرئيس
الـمـكـلــف س ـعــد ال ـح ــري ــري ال ـيــوم
ً
(أم ــس) ،الفتا إلــى وجــود "تــوزان
في التنازالت" .واعتبر بري خالل

ً
ً
وفدا من كتلة «الوفاء والمقاومة» النيابية التابعة لـ«حزب الله» في القصر الجمهوري أمس (داالتي ونهرا)
مستقبال
عون
لقاء "األربعاء النيابي" ،أمس ،أن
"تهديدات نتنياهو ليست عبثية
ً
بل عملية" ،مشددا على أن "الرد
ً
يكون بتشكيل الحكومة" ،والحقا
قال الحريري بعد زيارته بعبدا
انه متفائل للغاية.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،أن
"الـحـصــص ال ــوزاري ــة بــاتــت شبه
محسومة .ففيما ُيرجح أال ينال
ً
ً
أي طرف ثلثا معطال ،وأن توزع
وف ــق  3ع ـشــرات (حـصــة الرئيس
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي  10مـقــاعــد (7
تيار +3الرئيس) ،حصة الحريري
والقوات  10مقاعد ( 6الحريري+4
الـقــوات) حصة الثنائي الشيعي
واالشـتــراكــي والـمــردة  10مقاعد
( 3لحركة أم ــل +3لـحــزب الـلــه+3
ّ
ل ـج ـن ـب ــاط +1لـ ـلـ ـم ــردة) ،ي ـتــركــز
ً
الـ ـبـ ـح ــث حـ ــال ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى ط ـب ـي ـعــة
الوزارات التي سينالها كل فريق".
وأضافت" :المفاوضات مستمرة
مع القوات اللبنانية .فصحيح أن
ً
ً
عرضا رئاسيا طرح على بساط
البحث في األيام الماضية ،قضى
بإعطائها نيابة رئاسة الحكومة،
الـتــي كــانــت مـعــراب تـطــالــب بها،
لـكــن ه ــذا االق ـت ــراح رأت ــه األخـيــرة
غير منصف لها ولحجمها ،إذ

ينص على إعطائها وزيــر دولــة
وحقيبتي الـشــؤون االجتماعية
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة" ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن
"االت ـ ـص ـ ــاالت ت ـب ـحــث الـ ـي ــوم فــي
حقائب "القوات وفي الطروحات
التي يمكن أن تكون مقبولة لديها
ً
ومـنـهــا م ـثــا إمـكــانـيــة إعـطــائـهــا
وزارة دسمة".
وكشفت المصادر أن "حقيبة
تـيــار الـمــردة مــدار نـقــاش .ففيما
األخيرة تتمسك بوزارة األشغال،
يـ ـح ــاول الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
حصتهُ .
إضافتها إلــى ّ
وعرضت
على بنشعي وزارة الصحة ،التي
ً
يطالب بها أساسا حزب الله ،غير
ً
أنها لم تبد حماسة لها ...درزيا،
يبدو أن حصة الـحــزب التقدمي
االشتراكي لن تكون حجر عثرة
أمام التأليف ،وستتم معالجتها
ب ـ ـيـ ــن رئ ـ ـي ـ ـسـ ــه ولـ ـ ـي ـ ــد ج ـن ـب ــاط
والرئيس نبيه بري ،فور االنتهاء
ّ
من تذليل العقبات كلها".
من ناحيته ،أكد وزيــر اإلعالم
ف ــي ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال
ملحم الــريــاشــي ،أن "التهديدات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة لـلـبـنــان جـ ــادة وال
ينبغي االستهانة بها" ،وأوضح
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع "وك ــال ــة األن ـب ــاء

األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة" ،أن عـ ـق ــدة تـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة "داخـ ـلـ ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز"،
ً
م ـت ـه ـمــا ال ـب ـعــض بــال ـت ـعــامــل مع
الدولة بمفهوم "الوليمة والبقرة
الحلوب".
وشـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ــري ـ ــاش ـ ــي ع ـ ـلـ ــى أن
"االدع ــاء ات" التي أطلقها رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ع ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود ق ــواع ــد
عسكرية وص ــواري ــخ فــي محيط
م ـط ــار رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال ــدول ــي
ً
ً
"ت ـخ ـف ــي تـ ـه ــدي ــدا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ال
ينبغي االستهانة به".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ــه وزيـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة جـ ـ ـ ـب ـ ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل
ل ـت ـف ـن ـيــد الـ ـم ــزاع ــم اإلســرائ ـي ـل ـيــة
مــن اصطحاب سـفــراء معتمدين
وممثلين لوسائل اإلعالم للمواقع
الـتــي زع ــم نتنياهو أنـهــا تابعة
لحزب الله اللبناني ،ويتم فيها
تصنيع صــواريــخ عــالـيــة الــدقــة،
ً
قــال ":التهديدات تتطلب تحركا
أبعد مما تم".
وقـ ــال":بـ ــرأيـ ــي ،األم ـ ــر يتطلب
قيام الرئيس ميشال عون بدعوة
المجلس األعلى للدفاع الجتماع
طــارئ يحضره رئيس الحكومة
المكلف سعد الحريري ،على أن

ي ـتــم ف ـيــه تــأك ـيــد س ـيــاســة لـبـنــان
ال ـم ـع ـل ـنــة ب ــال ـن ــأي بــال ـن ـفــس عــن
ال ـص ــراع ــات ال ـقــائ ـمــة بالمنطقة
ورفض محاوالت البعض إقحام
لبنان بتلك الصراعات سواء من
قريب أو بعيد".
وتابع ":نـحــن ،بحزب القوات،
ً
ك ــررن ــا م ـ ـ ــرارا رف ـض ـنــا الن ـخ ــراط
حـ ــزب ال ـل ــه ب ــال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة،
ً
ً
وحذرنا مرارا أيضا من خطورة
تبعات ذلــك على لـبـنــان ،وحــزب
ً
الله يدرك موقفنا هذا جيدا كما
يدرك رفضنا المطلق لوجود أي
ســاح خــارج عــن شرعية الدولة
اللبنانية".
ورف ــض الــوزيــر التعليق على
دعـ ـ ــوة ال ــرئـ ـي ــس ع ـ ــون لـتـشـكـيــل
حـكــومــة أك ـثــريــة ،وم ــا إذا كــانــت
قابلة للتطبيق أم مجرد محاولة
مـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـ ــدف ـ ــع األط ـ ـ ـ ــراف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عــن
خــافــات ـهــا وال ـ ـخـ ــروج بـحـكــومــة
وف ــاق وطـنــي ،واكـتـفــى بالتأكيد
عـلــى أن "ال ـحــريــري هــو المكلف
بتشكيل الحكومة ويبذل قصارى
جهده للخروج بتشكيلة تراعي
الـ ـت ــوازن ــات ال ـت ــي أس ـف ــرت عنها
االنتخابات األخـيــرة  ...ونعتقد

ً
أنه يرفض تماما السير بمقترح
حكومة األكثرية".
وتـ ـف ــاعـ ـل ــت خ ـ ـ ــال ال ـي ــوم ـي ــن
الماضيين في لبنان قضية إلغاء
أحـ ــد فـ ـن ــادق ال ـعــاص ـمــة ب ـيــروت
لخلوة كان سيعقدها فيه األحد
المقبل ،لقاء "سيدة الجبل" الذي
يــرأســه األم ـيــن ال ـعــام ل ـقــوى "14
ً
آذار" سابقا فارس سعيد ،تحت
عنوان "رفع الوصاية اإليرانية عن
القرار الوطني اللبناني والدفاع
ع ــن ال ــدس ـت ــور وح ـمــايــة الـعـيــش
المشترك".
سعيد ،ا لــذي ّ
حمل مسؤولية
إل ـ ـغـ ــاء الـ ـخـ ـل ــوة لـ ـ ـ "ن ـ ـظـ ــام أم ـنــي
ّ
ّ
متجدد حل مكان النظام األمني
ّ
اللبناني ال ـســوري ال ـقــديــم" ،أكــد
اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى ع ـقــد ال ـخ ـلــوة في
ً
مكان وزمان ّ
يحددان الحقا.
وكـ ــان ال ـل ـقــاء أش ـ ــار ،ف ــي بـيــان
ّ
أم ـ ــس ،إلـ ــى أن "ال ـم ـع ــرك ــة ال ـيــوم
مزدوجة ،فمن ناحية هي معركة
االعتراض على ما نراه من وصاية
إي ــران ـي ــة ع ـلــى ق ـ ــرار ال ـب ـل ــد ،ومــن
ناحية ثانية هي معركة اإلصرار
ع ـلــى ال ـح ــق ف ــي اخ ـت ـي ــار ال ـهــدف
السياسي وحرية التعبير عنه".

مصر :المواالة تسيطر على لجان البرلمان

دوليات
سلة أخبار
ماكرون يقبل استقالة
وزير الداخلية

أعلنت الرئاسة الفرنسية ،أمس،
ّ
أن الرئيس إيمانويل ماكرون
قبل استقالة وزير الداخلية
ِ
جيرار كولومب ،بعدما ّقدمها
إليه لليوم الثاني على ّالتوالي،
في انتكاسة جديدة يتلقاها
ً
ّ
سيد اإلليزيه بخسارته حليفا
ً
قويا .وأكدت الرئاسة ،في
ّ
"قبل استقالة
بيان ،أن ماكرون ِ
كولومب ،وطلب من رئيس
الوزراء تولي حقيبته بالوكالة،
َ
في انتظار تعيين خلف للوزير
المستقيل" .وكولومب الذي كان
ثاني أهم مسؤول في الحكومة،
بعد رئيسها إدوار فيليب،
ّقدم استقالته إلى ماكرون،
لكي "يعود إلى ليون" ،المدينة
الواقعة في وسط شرقي البالد،
والتي يطمح الستعادة منصبه
ً
القديم فيها رئيسا لبلديتها.
(باريس  -أ ف ب)

مدريد :لن نخضع
لمطالب كتالونيا االنفصالية

أكدت الحكومة اإلسبانية أنها
لن تخضع لتهديدات حكومة
كتالونيا المطالبة باالنفصال
عن إسبانيا .وقالت الناطقة
باسم الحكومة إيزابيل ثيال،
في مؤتمر صحافي ،إن
الحكومة "ال تقبل اإلنذارات
األخيرة" ،ردا على مطالبة
رئيس كتالونيا ،كيم تورا،
في خطاب ألقاه في البرلمان
اإلقليمي ،في وقت سابق،
حكومة مدريد باقتراح استفتاء
على "حق تحقيق المصير"
في كتالونيا ،إلنهاء األزمة
السياسية في اإلقليم ،قبل
انتهاء شهر أكتوبر الجاري.
(مدريد  -كونا)

ماليزيا تعتقل زوجة
نجيب بتهمة «الفساد»

ً
• مقتل  15ارهابيا في العريش • السيسي إلى موسكو الشهر الجاري
•

عمال يضعون الفتة إعالنية لمساكن
جديدة في القاهرة أمس (رويترز)

القاهرة – رامي إبراهيم

سيطر "ائتالف دعم مصر" وهو تحالف برلماني مؤيد
للرئيس عبدالفتاح السيسي ،علي لجان مجلس النواب،
عقب االنـتـخــابــات الـتــي ـجريت أم ــس ،النـتـخــاب هيئات
مكاتب  25لجنة نوعية بمجلس الـنــواب ،تحت إشــراف
ً
لجنة انتخابية تم تشكيلها برئاسة أكبر األعضاء سنا
في كل لجنة ممن لم يتقدموا للترشح .ومن المنتظر أن
يختار أعضاء كل لجنة هيئة مكتب اللجنة والمكونة من
الرئيس والوكيلين وأمين السر.
في غضون ذلك ،يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،إلى العاصمة الروسية موسكو الشهر الجاري
في زيارة رسمية ،وقال مساعد الرئيس الروسي يوري
ً
أوشاكوف ،في تصريح للصحافيين أمس :يجري حاليا
التحضير بشكل نشيط ودقيق لزيارة الرئيس السيسي،
في شهر أكتوبر الجاري.
ورفضت مصادر مصرية مسؤولة الكشف عن طبيعة
المباحثات التي سيجريها الرئيس السيسي في موسكو
م ــع نـظـيــره ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوت ـيــن ،وم ــا إذا كــانــت
تتضمن مفاوضات للحصول على أنظمة دفاعية روسية
ّ
أم أنـهــا ستركز على الـجــوانــب االقـتـصــاديــة والتجارية

ً
ترامب :الرجال يعيشون أوقاتا عصيبة

والتعاون لتنفيذ مفاعل "الضبعة" النووي فقط ،إضافة
ً
إلى تطورات الوضع في المنطقة وخصوصا على الساحة
السورية.
وفــي سياق مختلف ،توجه وزيــر الخارجية ،سامح
ش ـكــري م ـســاء أم ــس إل ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـيــابــان ـيــة طــوكـيــو
ف ــي زيـ ـ ــارة ث ـنــائ ـيــة ت ـت ـن ــاول ب ـحــث ال ـت ـع ــاون الـمـشـتــرك
والموضوعات اإلقليمية محل االهتمام المشترك ،إضافة
إلــى الـمـشــاركــة فــي االجـتـمــاع الـ ــوزاري لمؤتمر طوكيو
الــدولــي للتنمية فــى إفريقيا "الـتـيـكــاد" ،والـمـقــرر عقده
يومى السبت واألح ــد المقبلين بهدف تعزيز التعاون
بين اليابان وإفريقيا.
الى ذلك ،أعلنت وزارة الداخلية أنها نجحت في القضاء
ً
على  15ارهابيا في سيناء بعد أن كشفت مخبأهم في
مــديـنــة الـعــريــش بــأحــد ال ـم ــزارع  ،وق ــال ب ـيــان أم ـنــي ،إن
االرهابيين لقوا مصرعهم في تبادل إلطالق النار عقب
ضبطهم ،إثر ورود معلومات لقطاع األمن الوطني ،تفيد
باستعداد بعض العناصر اإلرهابية ،القيام بعمليات
عــدائـيــة ،بــالـتــزامــن مــع احـتـفــاالت ال ـســادس مــن أكتوبر،
وضبط بحوزتهم كمية كبيرة مــن األسلحة والعبوات
الناسفة.
إل ــى ذلـ ــك ،وافـ ــق مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عـلــى م ـش ــروع ق ــرار

للرئيس السيسي بشأن التعديل الحادي عشر التفاقية
المساعدة بين مصر والواليات المتحدة األميركية .بزيادة
خمسة ماليين لبرنامج رفع كفاءة وفعالية المؤسسات
القضائية والقطاع القانوني ،وتحسين البيئة القانونية
وإدارة االنـتـخــابــات ،فضال عــن زي ــادة وعــي المواطنين
بالعملية السياسية ،وتعزيز ا لـقــدرة المؤسسية على
معالجة قضايا حقوق اإلنسان.
في سياق آخر ،حضر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي،
توقيع اتفاقية لحماية الدلتا من تغيرات المناخ ،لتنفيذ
مـشــروع تكيف دلتا نهر النيل مــع التغيرات المناخية
وارت ـف ــاع مـنـســوب الـبـحــر .وق ــال وزي ــر ال ـم ــوارد المائية
والــري محمد عبدالعاطي ،إن المشروع يتضمن وضع
خطة لإلدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبالد ،وإنشاء
ن ـظــام رص ــد وط ـنــي مـتـكــامــل لـمــراقـبــة تــأثـيــر الـتـغـيــرات
المناخية على الظواهر الطبيعية على ا مـتــداد ساحل
البحر المتوسط ،وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية،
ً
حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاء ة منشآت
الحماية .وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،قد
حذر من مخاطر تغير المناخ والتي قد تهدد دلتا نهر
ً
النيل ،مــؤكــدا أن تغير المناخ من أكبر التحديات التي
ً
تواجه العالم وتتطلب تحركا سريعا.

رئيس الوزراء األرمني
يقيل  6وزراء

بومبيو إلى بكين وبيونغ يانغ ...وميالنيا في أحد «قالع العبودية» بغانا
ً
األميركي دونالد ترامب علنا
سخر الرئيس
ّ
ّ
من المرأة التي تتهم مرشحه لعضوية المحكمة
العليا القاضي بريت كافانو باالعتداء عليها
ً
جنسيا حين كانا تلميذين قاصرين قبل 36
ً
ً
عليها افتقار شهادتها أمام مجلس
عاما ،آخذا
ّ
الشيوخ إلى الدقة.
ّ
الجامعية كريستين بالزي
وكانت الباحثة
ّفورد قالت أمام لجنة العدل الخميس الماضي،
ّ
إنـهــا واثـقــة "بنسبة مئة فــي المئة" مــن أن من
ً
اعتدى عليها جنسيا هو بريت كافانو ،األمر
الذي نفاه القاضي ،مؤكدا أمام اللجنة نفسها
براءته.
وقـ ـ ــال ت ــرام ــب خـ ــال ت ـج ـ ّـم ــع ان ـت ـخ ــاب ــي فــي
ســاوثــافــن بــواليــة ميسيسيبي "لـقــد احتسيت
ّ ً
زجاجة بيرة .لقد احتسيت زجاجة بيرة" ،مقلدا
بذلك األستاذة الجامعية.
ّ
ـدت إلــى منزلك؟ ال أتــذكــر.
وأض ــاف" :كيف عـ ِ
ّ
ذهبت إلى المكان؟ ال أتذكر .قبل كم سنة
كيف
ِ
حدث ذلك؟ ال أعرف ،ال أعرف ،ال أعرف".
وتــابــع تــرامــب روايـتــه االستهزائية لجلسة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب الـ ـت ــي خ ـض ـع ــت ل ـه ــا األس ـ ـتـ ــاذة
الجامعية أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ.

وقال" :في أي حي حدث ذلك؟ ال أعرف .أين يقع
المنزل؟ ال أعرف .في الطابق األول أم في الطابق
األرضي ،أين؟ ال أعرف ،ولكني احتسيت زجاجة
ّ
بيرة ،هذا هو الشيء الوحيد الذي أتذكره".
ّ
وب ـع ــد أن ع ــل ــق ن ـج ـلــه ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" عـلــى
المخاطر التي يواجهها الرجال في أميركا ،قال
ترامب إن "األجواء الحالية باتت مرعبة للشباب
ً
في بالدنا" ،معربا عن قلقه من إمكان أن تتسبب
اتهامات االعتداء المنسوبة لكافانو في إضاعة
مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقال ترامب" :إنه أمر صعب .يمكنك أن تكون
ً
ً
شخصا مثاليا مدة  35عاما ،ثم يأتي شخص
م ــا ،وي ـقــول إن ــك فعلت ه ــذا أو ذاك .إن ــه وضــع
ً
مخيف جدا أن تكون مذنبا حتى تثبت براءتك".
على صعيد آخــر ،فتحت سلطات الضرائب
في والية نيويورك تحقيقا فيما أوردته صحيفة
"ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز" ،ف ــي ش ــأن ت ـكــويــن تــرامــب
وأســرتــه إمـبــراطــوريــة عقارية خــاصــة بهم من
خالل "حــاالت من االحتيال المباشر والتهرب
الضريبي" بمبالغ تصل إلــى مـئــات الماليين
من الدوالرات.
ً
وكــانــت "ن ـيــويــورك تــايـمــز" ن ـشــرت تحقيقا

ّ
ّ
حول ثروة ّالرئيس األميركي أكدت فيه أن قطب
العقارات تلقى وأشقاءه وشقيقاته الـ 4من والده
ً
فريد ،على مــدى عقود من الزمن ،أمــواال تزيد
قيمتها اليوم على  400مليون دوالر ،مشيرة
ً
إلــى أن قسما مــن هــذا المبلغ انتقل الـيــه عبر
ّ
التهرب الضريبي.
الى ذلك ،أعلن جهاز الخدمة السرية األميركي
أن ــه تــم ضـبــط "م ـظــروف مـشـبــوه" ك ــان موجها
إلى ترامب ،وذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة
الدفاع (البنتاغون) أنها تحقق في بريد مماثل.
وأك ـ ــد ال ـج ـه ــاز أن ال ـم ـظ ــروف ال ـم ــوج ــه إلــى
ترامب وصل االثنين ،لكن لم "لم يدخل البيت
ً
األبيض أبدا".
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أك ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم
"البنتاغون" روب مانيننغ ،،أن مكتب التحقيقات
ً
االت ـح ــادي ( )FBIيختبر ع ــددا مــن المظاريف
التي أرسلت إلى وزارة الدفاع في واشنطن بعد
العثور على "مادة مثيرة للشكوك بداخلها".
ونـقـلــت شـبـكــة "س ــي إن إن" اإلخ ـب ــاري ــة عن
مـصــادر فــي "الـبـنـتــاغــون" ،أن مظاريف البريد
تحتوي على مادة "الريسين" السامة.
وذكــر مسؤول في وزارة الــدفــاع ،أن الطرود

أعلنت الهيئة الوطنية
الماليزية لمكافحة الكسب غير
المشروع ،القبض على روسمة
منصور ،زوجة رئيس الوزراء
السابق نجيب رزاق ،لالشتباه
في تورطها في فضيحة
صندوق التنمية الماليزي "1
إم دي بي" .وفي بيان رسمي
لإلعالم ،قالت الهيئة إنها ألقت
القبض على روسمة" ،على
خلفية التحقيقات في غسيل
أموال ،وبعد الحصول على
إذن من االدعاء العام" .ويواجه
نجيب ،الذي شغل منصب
رئيس الوزراء في الفترة من
 2009إلى  ،2018اتهامات
باختالس نحو  4.5مليارات
دوالر من الصندوق الحكومي،
من بينها نحو  628مليون
دوالر يتردد أنه قام بتحويلها
إلى حسابه البنكي الشخصي.
(كوااللمبور  -د ب أ)

ميالنيا ترامب تتلقى الزهور من طفلة خالل زيارتها كيب كوست في غانا أمس (رويترز)
كانت مرسلة إلى الوزير جيمس ماتيس ،وقائد
قوات البحرية األميرال جون ريتشاردسون.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة
األمـيــركـيــة أن وزي ــر الـخــارجـيــة مــايــك بومبيو
سيلتقي في بيونغ يانغ األحد الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون ،في محاولة لتسريع
عملية نزع السالح النووي لكوريا الشمالية،
ً
مشيرة الــى أن بومبيو سيزور أيضا اليابان
وكوريا الجنوبية والصين.
وفي كيب تــاون ،زارت سيدة أميركا األولى

ميالنيا ترامب ،أمس ،أحد "قالع العبودية" في
مدينة كيب كــوســت فــي غــانــا ،وكــان يستخدم
في السابق كمركز لتجارة العبيد عبر المحيط
األطلسي.
وكانت ميالنيا زارت ،أمس األول ،في أول أيام
زيارتها لغانا ،أمهات وأطفالهن في مستشفى
محلي ،وتناولت الشاي مع سيدة غانا األولى
ريبيكا اكوفو ادو.
(واشنطن ،كيب تاون  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

دخلت أرمينيا في أزمة جديدة،
أمس ،مع إقالة رئيس الوزراء
اإلصالحي نيكول باشينيان
ستة وزراء ،بعد أن رفض
البرلمان طلبه إجراء انتخابات
تشريعية مبكرة .ويشغل وزراء
من الذين تمت إقالتهم حقائب
الطاقة والتنمية المحلية
والزراعة والنقل .ووصل
باشينيان إلى الحكم في
الجمهورية الفقيرة في مايو
الفائت ،إثر تظاهرات حاشدة
مطالبة برحيل زعيم البالد
السابق سيرج سركيسيان.
وتأتي إقالة الوزراء غداة تمرير
نواب البرلمان قانونا يجعل
ّ
من الصعب حل البرلمان
وإجراء انتخابات مبكرة.
(يريفان  -أ ف ب)

٢٠
دوليات
ً
ماي تختتم مؤتمر «المحافظين» ...رقصا
ةديرجلا
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هاجمت «العمال» وطالبت االتحاد األوروبي بمزيد من «االحترام»
على نغم موسيقى أغنية «دانسينغ كوين» (الملكة الراقصة)،
لفريق «آبــا» السويدي ،رقصت ،أمــس ،رئيسة ال ــوزراء البريطانية
تيريزا ماي على المنصة ،في اليوم األخير لمؤتمر حزب المحافظين،
الذي انعقد على مدى  4أيام في مدينة برمينغهام.
ً
وصفق الحاضرون وقوفا لماي عند صعودها على المنصة.
وذكــرت رئيسة ال ــوزراء أن زعماء االتـحــاد االوروب ــي ال يعطون
ً
ً
احتراما كافيا لمقترحاتها في شأن الخروج من التكتل ،رغم أنها
أقرت أن المقترحات تمثل «تحديا» لبروكسل.

وقالت« :لم أتعامل مع االتحاد األوروبي إال باالحترام ،وتتوقع
المملكة المتحدة الشيء نفسه» ،مضيفة« :إننا ندخل أصعب مرحلة
من مفاوضات البريكست».
ً
ً
وإذ أشــارت إلــى أنها ّ تــدرك أن مقترحاتها تمثل «تحديا كبيرا
لالتحاد األوروب ــي» ،حضت مــاي حــزب المحافظين المقسم ،على
أن يدعم «خطة شيكرز»« ،حتى لو لم نتفق على كل جــزء من هذا
المقترح ،ينبغي التكاتف معا».
وذكـ ــرت أن ــه يـجــب عـلــى ال ـحــزب أن يـشـغــل األرض ـي ــة الــوسـطـيــة

للمعترك السياسي البريطاني لتوحيد البالد ،بعد تفاقم االنقسامات
العميقة .وهاجمت ماي حزب العمال المعارض الرئيسي ،واتهمت
زعيمه اليساري جيريمي كوربن ،برفض «القيم المشتركة التي كانت
تسد سابقا انقسامنا السياسي».
وأضــافــت« :يتعين أن نكون حزبا للدولة بأسرها ،حــزب ليس
للقلة ،وال حتى للكثرة ،لكن للجميع الذين يستعدون للعمل الجاد
وبذل قصارى جهدهم».
(لندن  -د ب أ)

رئيسة وزراء بريطانيا ترقص في ختام أعمال مؤتمر حزب المحافظين أمس

ةديرجلا
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رياضة

الكويت يستضيف الفحيحيل ...والعربي يصطدم بالنصر
الشباب يشد الرحال إلى الجهراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري «ڤيڤا»
تعود اليوم عجلة الدوري الممتاز
لكرة الـقــدم إلــى الـ ــدوران ،بعد توقف
دام  10أيــام بــداعــي مشاركة الكويت
وال ـق ــادس ـي ــة ف ــي ال ـ ــدور األول لـكــأس
"زايـ ـ ـ ــد" ل ــأن ــدي ــة األب ـ ـطـ ــال ،وتـنـطـلــق
الـمـســابـقــة ب ـث ــاث م ــواج ـه ــات ضمن
الـ ـج ــول ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،ت ـج ـمــع األول ـ ــى
الفحيحيل مــع الـكــويــت عـلــى اسـتــاد
نــادي الكويت في الساعة السادسة،
و فــي التوقيت نفسه يلتقي الشباب
مع الجهراء على استاد مبارك العيار،
وفي الثامنة والثلث ،يلتقي العربي
مــع الـنـصــر عـلــى اس ـتــاد عـلــي صباح
ال ـســالــم بـجـلـيــب ال ـش ـي ــوخ ،وتـخـتـتــم
ً
ال ـجــولــة غـ ــدا بـمــواجـهـتــي الـقــادسـيــة
وكاظمة ،والسالمية والتضامن.
ويـ ـحـ ـت ــل الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــز األول
برصيد  10نـقــاط ،وب ـفــارق األه ــداف
عـ ــن ال ـس ــال ـم ـي ــة ،ويـ ـح ــل ال ـن ـص ــر فــي
المركز الثالث برصيد  8نقاط ،وبفارق
األه ــداف عــن كاظمة صــاحــب المركز
ال ــراب ــع ،وف ــي الـمــركــز الـخــامــس يحل
القادسية برصيد  7نقاط ،ثم العربي
ب ــأرب ــع ن ـق ــاط ف ــي ال ـم ــرك ــز الـ ـس ــادس،
ً
والـفـحـيـحـيــل س ــاب ـع ــا ب ـث ــاث ن ـقــاط،
والجهراء ،والشباب ،والتضامن في
المراكز األخيرة برصيد نقطة واحدة
لكل منهم.

أحمد حامد

حسام السيد

األب ـ ـيـ ــض الـ ـمـ ـتـ ـص ــدر ،وال ـف ـح ـي ـح ـيــل
صاحب المركز الـســابــع ،لكن األمــور
تختلف على أرض الواقع ،فالفحيحيل
منافس ال يستهان به ،ونجح في لفت
األنظار في المباريات التي خاضها،
واستطاع أن يوقف قطار كاظمة في
ً
الجولة الماضية ،وحقق تعادال ،كان
أقرب للفوز لو استغل الفريق الفرص
المتاحة.
ويـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـح ـمــد
عبدالله ،في مهمته األولى مع األبيض
هذا الموسم أن الهجوم ،هو سالحه،
في مواجهة الفحيحيل ،في محاولة
مبكرة لهز شـبــاك األحـمــر ،والقضاء
على أي طموح له في المباراة.
وتشهد صفوف الكويت جاهزية
عــال ـيــة ،ب ـعــد عـ ــودة ســامــي ال ـصــانــع،
واكـتـمــال لياقة الغاني محمد فتاو،
إلـ ــى ج ــان ــب ف ـعــال ـيــة ج ـم ـعــة سـعـيــد،
وحمزة لحمر ،وفيصل زايد ،وعبدالله
البريكي ،وصابر خليفة.
في المقابل ،يعول مدرب الفحيحيل
م ــاه ــر ب ـح ــري ع ـلــى دف ـ ــاع الـمـنـطـقــة،
واللعب على الهجمات المرتدة ،وذلك
لتعويض غيابات مؤثرة في صفوف
الفريق تشمل األردني منذر أبوعمارة،
ومواطنه إبراهيم الزواهرة ،إلى جانب

مهمة صعبة
لــن ت ـكــون مـهـمــة الـنـصــر والـعــربــي
سـهـلــة ألي مـنـهـمــا ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ــذي
يـجـمــع بـيـنـهـمــا ،وس ــط ط ـمــوح كبير
ل ـل ـفــري ـق ـيــن إلدراك ال ـ ـفـ ــوز ،وال ـت ـق ــدم
ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة .ويـ ـ ـع ـ ــول أصـ ـح ــاب
األرض ف ــري ــق ال ـن ـص ــر م ــع مــدرب ـهــم
ظ ـ ــاه ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ج ــاه ــزي ــة
الفريق ،ووجــود محترفين مميزين،
كالبحريني سـيــد ض ـيــاء ،ومــواطـنــه
سـيــد م ـه ــدي ،والـكـيـنــي ج ــون م ــارك،
واإليـفــواري روبــن ،إلى جانب مشعل
ف ــواز ،وط ــال العجمي ،وغـيــرهــم من
الالعبين.
ويدرك العنابي ،أن األخضر يتسلح
بالروح وبدعم جماهيري كبير ،إلى
جــانــب أوراق راب ـحــة يـجــب إيـقــافـهــا،
الس ـي ـم ــا ف ـه ــد الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،وح ـس ـيــن
الموسوي ،ومشاري الرشيدي ،وبدر
طارق.
في المقابل ،فإن العربي مع مدربه
حسام السيد ،يدرك أن مواجهة الكرة
ً
السريعة في النصر ،أمر صعب جدا،
مما يستجوب إيقاف مفاتيح اللعب،

مباريات اليوم

مواصلة الصدارة
ستكون الفرصة سانحة للكويت
لمواصلة صدارته للدوري الممتاز،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل م ـلــك
الـتـعــادالت فــي المسابقة حتى اآلن،
ً
وذل ــك عطفا على ف ــارق الـنـقــاط ،بين

خالد الزنكي

فواز الرشيدي.

المباراة

التوقيت

االستاد

الكويت × الفحيحيل

 6مساء

الكويت

الشباب × الجهراء

 6مساء

مبارك العيار

العربي × النصر

 8.20مساء

علي صباح السالم

السـ ـيـ ـم ــا ال ـب ـح ــري ـن ــي سـ ـي ــد ضـ ـي ــاء،
ومشعل فواز.
ويفتقد األخضر خدمات المدافع
أحـ ـم ــد الـ ـخـ ـض ــر ،ف ــي ح ـي ــن اس ـت ـعــاد
بقية الالعبين أمـثــال أحـمــد يونس،
وع ـي ـســى ول ـي ــد ،وم ـه ـنــد األنـ ـص ــاري،
وجميعهم عــانــوا ج ــراء اإلصــابــة في
الفترة الماضية.

فوز أول
ي ـت ـط ـلــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب فــي
مــواج ـه ـت ـه ـمــا إلـ ــى تـحـقـيــق فـ ــوز هو
األول لهما فــي المسابقة ،وستكون
مهمة أصحاب األرض فريق الجهراء،
سانحة فــي ظــل تحسن ملحوظ
ف ـ ـ ـ ــي األداء ف ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،السـ ـيـ ـم ــا أن
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق تـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن م ــن
تـسـجـيــل  3أه ـ ــداف في
مواجهة القادسية ،في
حين تلقت شباكه خمسة
أهداف.
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الفرنسي كمال جبور على عودة
قائد الفريق حمود ملفي ،ليقود
الالعبين إلى الفوز األول لهم هذا
الـ ـم ــوس ــم .وفـ ــي ال ـج ـهــة األخ ـ ـ ــرى ،ال
تقل فرص الشباب مع مدربهم خالد
ً
ً
الزنكي ،عن الجهراء ،عطفا أيضا على
تحسن األداء في المباراة األخيرة أمام
ً
النصر ،إذ سجل الفريق تعادال ،وكان
أقرب إلى الفوز.

كمال جبور

اليوسف :السوبر الكويتي في لندن أغسطس المقبل
وضع الشيخ أحمد اليوسف
النقاط على الحروف ،فيما
يخص الجدل الدائر حول نقاط
القادسية والنصر ،ومشاركة
أحد الفرق الكويتية في الدوري
السعودي ،والكثير من األمور،
أثناء ظهوره في برنامج
بين الشوطين على تلفزيون
الكويت.

حـســم رئـيــس ات ـحــاد ك ــرة الـقــدم
الـشـيــخ أحـمــد الـيــوســف أمــر نقاط
ً
القادسية والنصر ،مؤكدا أن قرار
لجنة المسابقات بقلب النتيجة
لمصلحة األخير نهائي وال رجعة
ً
فـيــه ،مشيرا إلــى أن الـبــاب مفتوح
للقادسية فيما يخص التظلم على
القرار ،والذهاب ألبعد مدى.
ً
وقال اليوسف ،الذي حل ضيفا
على برنامج بين الشوطين على
ال ـق ـن ــاة ال ـثــال ـثــة ب ـت ـل ـفــزيــون دول ــة
ال ـك ــوي ــت" ،ال يــوجــد م ــا يـسـتــدعــي
ال ــوق ــوف مــع الـنـصــر عـلــى حساب
ً
الـ ـق ــادسـ ـي ــة" ،مـ ــؤكـ ــدا أنـ ــه "م ــرت ــاح
مــن اإلجـ ــراءات الـتــي تمت فــي هذا
الشأن".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـق ـ ــرار جـ ـ ــاء عــن
ق ـنــاعــة ،ل ـعــدم وجـ ــود إشـ ــارة أم ــام
اسم الالعب رضا هاني في قائمة
الفريق الخاصة بالمباراة ،مؤكدا
أن هذا األمر كفيل بأن يقلب نتيجة

المباراة ،مشيرا إلى أنه حمل ملف
الـقـضـيــة فــي جــولـتــه األخ ـي ــرة ،في
زيـ ـ ــورخ ،وفـ ــي الـ ـق ــارة اآلس ـي ــوي ــة،
وتأكد من صحة قرار قلب النتيجة.

ملف الدوري السعودي
وح ـ ـ ـ ــول مـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
ال ــدوري الـسـعــودي ،قــال اليوسف
ان ـ ــه اج ـت ـم ــع م ــع رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي نـ ـ ـ ـ ـ ــواف ال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــاط،
وال ـش ـي ــخ ع ـل ــي ال ـخ ـل ـي ـف ــة ،رئ ـيــس
االت ـح ــاد الـبـحــريـنــي ،وت ــواج ــد في
جانب مــن االجـتـمــاع رئيس هيئة
الـ ــريـ ــاضـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ــرك ــي آل
الشيخ ،الذي نقل رغبة سمو ولي
عهد السعودية ،األمير محمد بن
سلمان ،في ضرورة وجود فريقين
من الكويت والبحرين في الدوري
السعودي.
وأوضــح اليوسف أن المشاركة

أحمد اليوسف

س ـت ـك ــون وفـ ــق ض ــواب ــط س ـبــق أن
اتـبـعـتـهــا دول ك ـث ـيــرة ف ــي ال ـعــالــم
أج ـمــع ،وأثـبـتــت نـجــاحـهــا ،مشيرا
إلى أن الكويت والقادسية مؤهالن
فــي الــوقــت الـحــالــي للمشاركة في
الدوري السعودي ،وعلى من يرغب

الجاسم :الفضلي أخبرني بأن التقرير ال يحتاج توقيعي!
أصدر االتحاد القطري لكرة القدم توضيحا فيما يخص إدارة
الحكم عبدالرحمن الجاسم لمباراة القادسية والنصر ،والتي
جرت في الجولة الثانية من منافسات "دوري فيفا" الممتاز.
وقال االتحاد القطري إنه تابع ملف القضية ،وتوجب عليه
توضيح الحقائق ،على لسان حكم المباراة عبدالرحمن الجاسم،
الذي أكد أن الحكم الرابع سعد الفضلي قلل من أهمية توقيعه

على تقرير المباراة ،مشيرا إلى أن التقرير ال يحتاج توقيعه،
وأنه سيقوم بالمهمة بدال عنه.
وأضاف االتحاد القطري ،أن الجاسم أبدى احترامه للنظام
المعمول به في الكويت ،والــذي أخبره به الفضلي ،مؤكدا أنه
لم يشاهد تقرير الالعب رضا هاني ،أو تقرير المباراة ،إال من
خالل وسائل اإلعالم.

ً
العميري مدربا لسلة األهلي
●

جابر الشريفي

ت ـعــاقــدت إدارة نـ ــادي األهـلــي
البحريني مــع ال ـمــدرب الوطني
خالد العميري ،ليتولى تدريب
فريق الشباب ،إلى جانب توليه
مهمة الـمــدرب المساعد للفريق
األول في النادي.
ُ
ويعد العميري من المدربين
الشباب المميزين ،حيث سبق أن
تولى مهمة تدريب الفرق السنية
في نادي كاظمة ،كما عمل أيضا
مدربا مساعدا في الفريق األول
لكاظمة خالل السنوات الماضية.
وبـ ــات الـعـمـيــري ثــانــي م ــدرب
ك ــوي ـت ــي ي ـح ـت ــرف الـ ـت ــدري ــب فــي
ال ــدوري البحريني لـكــرة السلة،
بعد المدرب فيصل بورسلي.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال الـعـمـيــري إن
التجربة فــي ال ــدوري البحريني
ت ـعــد مـهـمــة خ ــاص ــة ف ــي حـيــاتــه،
ل ـم ــا ي ـح ـظــى ب ــه ال ـ ـ ـ ــدوري ه ـنــاك
م ــن ح ـض ــور ج ـمــاه ـيــري كـثـيــف،
واهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام تـ ـس ــويـ ـق ــي إعـ ــامـ ــي
كبير ،مشيرا إ لــى أ نــه سيحاول
تـمـثـيــل ال ـكــويــت أح ـســن تمثيل،

م ــن ب ــاق ــي األن ــدي ــة فـعـلـيــه ال ــوف ــاء
باالشتراطات الالزمة ،الفتا إلى أنه
يتطلع إلــى زيــادة العدد من فريق
إلى فريقين.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـي ــوس ــف إن "الـ ـف ــري ــق
المشارك سيمنح نحو  15مليون
دوالر ،عـلــى أن ي ـســاعــده االت ـحــاد
الـسـعــودي فــي ج ــذب  8محترفين
ع ـلــى أع ـل ــى م ـس ـت ــوى ،الـ ــى جــانــب
ج ـه ــاز ف ـنــي ع ـ ــال ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
قـيــام الـجــانــب الـسـعــودي بتجهيز
مـلـعــب ال ـن ــادي ال ــذي ي ـشــارك على
أعلى المستويات ،وبما يتوافق مع
المعايير الدولية".
وأضاف أن الفريق المشارك في
الــدوري السعودي لن يكون له أي
وج ــود ف ــي ال ـ ــدوري ال ـكــوي ـتــي ،أي
أن الفريق المشارك يتوجب عليه
تجهيز فريقين :األول يـشــارك في
الــدوري الكويتي ،والثاني يشارك
في الــدوري السعودي ،وان يتمتع

لـلــدراجــات الـمــائـيــة .واسـتـطــاع عبدالله
الغانم إحراز أول ذهبية تسجل له بفئة
الجالس مبتدئين ستوك ،وحقق البطل
راشد الراشد فضية فئة الجالس ستوك
لـلـمـبـتــدئـيــن كــاس ـيــك ،كـمــا حـقــق ســالــم
المطوع فضية الواقف للمبتدئين ستوك.

ً
الفواز رئيسا التحاد كرة القدم
السعودي وسيدتان للمرة األولى

قصي الفواز

أضواء العريفي

أعـ ـ ـل ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس ،تــزكـيــة قصي
بــن عـبــدالـعــزيــز ال ـف ــواز ،المرشح
الوحيد لرئاسة مجلس إدارتــه،
خ ـل ـفــا لـلـمـسـتـقـيــل عـ ـ ــادل ع ــزت،
وتشكيل مجلس جــديــد إلدارت ــه
يضم سيدتين للمرة األولى.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد قـ ـ ـ ــد أعـ ـل ــن
منتصف سبتمبر الماضي إقفال
بــاب تقديم الطعون النتخابات
مجلس إدارته ،ما ضمن للمرشح
ال ـ ــوح ـ ـي ـ ــد لـ ـمـ ـنـ ـص ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
قـصــي ال ـف ــواز خــافــة ع ــزت الــذي
استقال للترشح لرئاسة االتحاد
اآلسيوي.
وض ـ ـمـ ــت ق ــائـ ـم ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــواز فــي
عضوية مجلس اإلدارة سيدتين،
ه ـم ــا أضـ ـ ـ ــواء ال ـع ــري ـف ــي وره ـ ــام

العنيزان ،علما أنها المرة األولى
التي يضم فيها مجلس االتحاد
الـ ـسـ ـع ــودي ل ـل ـع ـبــة أع ـ ـضـ ــاء مــن
النساء.
وكان عزت الذي تولى رئاسة
االتحاد منذ نهاية  ،2016قد أعلن
في أغسطس الماضي استقالته
مـ ــن م ـن ـص ـب ــه وعـ ــزمـ ــه ال ـت ــرش ــح
لرئاسة االتحاد اآلسيوي ،خلفا
لرئيسه ا لـحــا لــي الشيخ سلمان
آل خليفة ،في االنتخابات المقررة
العام المقبل.
(أ ف ب)

«يد» الصليبيخات ينتزع فوزه األول من خيطان
●

خالد العميري

ويؤدي واجباته بالشكل الالئق.
َّ
وتوجه العميري بالشكر إلى
ال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة د .حـمــود
فـلـيـطــح ،ونــائـبــه د .صـقــر الـمــا،
ل ـم ـن ـحــه إج ـ ـ ــازة تـ ـف ــرغ ري ــاض ــي،
كـمــا شـكــر مـجـلــس إدارة كاظمة
واتـ ـح ــاد ال ـس ـلــة ع ـلــى الـمـجـهــود
الــذي بذلوه معه للحصول على
الـتـفــرغ الــريــاضــي ،وشـكــر أيضا
مجلس إدارة األهـلــي البحريني
على منحهم الثقة له.

ه ــذا ال ـفــريــق بـكــل الـمـمـيــزات التي
تتمتع بها الفرق السعودية ،سواء
بالمشاركات الخارجية ،أو الحوافز
والمكافآت المالية.
وع ــدد الـيــوســف الـمــزايــا الفنية
واالقـتـصــاديــة الـتــي سـتـعــود على
الكويت مــن جــراء هــذه المشاركة،
السـ ـيـ ـم ــا أن  17م ـ ـب ـ ــاراة س ـت ـقــام
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وم ـث ـل ـهــا ف ــي ال ـمــدن
السعودية.
وكـ ـش ــف انـ ـ ــه تـ ــم االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
ترتيب مكان مباراة السوبر ،التي
سبق أن تم إعالنها ،وأنها ستكون
خارج الكويت.
وقـ ـ ــال ال ـي ــوس ــف إن "ال ـس ــوب ــر
سيكون في لندن بشهر أغسطس
ال ـم ـق ـبــل ،ع ـلــى أن ي ـتــم ال ـن ـظــر في
أجـنــدة الموسم الجديد ،الخاصة
ب ــال ـم ـش ــارك ــات ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـفــرق
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى ال ــزم ــان
بصورة محددة".

ذهبية وفضيتان للدراجات المائية
استهل منتخبنا الوطني للدراجات
الـمــائـيــة م ـش ــواره ف ــي نـهــائـيــات بطولة
الـعــام للدرجات المائية المقامة حاليا
في واليــة أريــزونــا األميركية ،بحصد 3
ميداليات ،في إطــار جــوالت اليوم األول
للبطولة التي ينظمها االتحاد العالمي

ظاهر العدواني

حسين صيوان يصوب على مرمى خيطان ( تصوير جورج رجي)

محمد عبدالعزيز

حقق فريق الصليبيخات أول انتصار
ل ــه ف ــي ال ـ ـ ــدوري الـ ـع ــام ل ـك ــرة ال ـي ــد على
حساب خيطان بنتيجة ( 16-19الشوط
األول  ،)8-8في المباراة التي جمعتهما
أمس األول على صالة مركز الشهيد فهد
األحمد بالدعية ضمن الجولة الثالثة.
وبتلك النتيجة ،يحصد الصليبيخات
أول نقطتين ليأتي في المركز التاسع،
ف ــي ح ـيــن ظ ــل خ ـي ـطــان بـنـقـطــة واحـ ــدة
بالمركز الثالث عشر.
جــاء ت المباراة متوسطة المستوى،
وبأفضلية طفيفة لخيطان ،بفضل دفاعه
الجيد عن المنطقة والهجوم المعاكس،
ليتقدم  2-4فــي منتصف ا ل ـشــوط .لكن
الالفت هو تسجيل العبي الصليبيخات
هدفين فقط في  16دقيقة ،بسبب تسرع
العبيه وعدم االنضباط التكتيكي ،بعدها
تحسن األداء ،وتمكن من إدراك التعادل
في نهاية الشوط.
وفــي الدقيقة  23مــن الـشــوط الثاني
سنحت الـفــرصــة أم ــام خـيـطــان للتقدم،

بـعــد ط ــرد نـجــم الـصـلـيـبـيـخــات حسين
صيوان  4دقائق ،العتراضه على قرارات
الحكام ،لكنه فشل في اغتنام الفرصة،
لـتـســرع الــاعـبـيــن فــي إن ـهــاء الهجمات،
وغـيــاب العقل المفكر صــالــح الجيماز،
والعب الدائرة المخضرم فهد الهاجري
لــإيـقــاف ،مــا مـنــح الصليبيخات زمــام
اللقاء ،خصوصا في ظل تألق حارسه
ع ـبــدال ـلــه أح ـم ــد ف ــي ال ـ ــذود ع ــن م ــرم ــاه،
وت ـن ـف ـيــذ ال ـه ـج ــوم ال ـم ـع ــاك ــس ،لـيـنـهــي
الصليبيخات اللقاء لمصلحته.

العربي تخطى برقان
وفــي مـبــاراة أخــرى جــرت أمــس األول
ضـمــن الـمــرحـلــة نـفـسـهــا ،حـقــق الـعــربــي
فــوزه الثالث على التوالي على حساب
برقان بنتيجة ( 19-21الشوط األول ،)8-8
ليرفع رصيده إلى  6نقاط ،ارتقى بها إلى
وصــافــة الترتيب ،خلف كاظمة ،بفارق
األه ــداف ،في حين تجمد رصيد برقان
عند  4نقاط ،وتراجع للمركز الرابع.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــدرب الـ ـع ــرب ــي،

المصري عمرو الجيوشي ،أن "الفريق
يسير بشكل جيد ،ومستوى الالعبين
في تصاعد مستمر من مباراة ألخرى".
وأضــاف" :العربي َّ
قدم مباراة كبيرة،
والالعبون كانوا عند قدر المسؤولية،
وتمكنوا من فرض األفضلية على برقان،
ً
وظ ـهــر ذل ــك ج ـل ـيــا ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
بعدما تقدمنا بفارق  8أهداف في الدقيقة
َّ
تصور الجميع أن المباراة
 ،20عندها
انتهت ،وشعر الالعبون بالثقة الزائدة،
ما نتج عنه ضياع العديد من الهجمات،
لكن سيتم تصحيح األمور سريعا".
مــن جـهـتــه ،ق ــال م ــدرب بــرقــان محمد
مسعودان ،إن "الفريق َّ
قدم مباراة جيدة
فــي الـشــق الــدفــاعــي ،لكن لــم يكن موفقا
بالشكل المطلوب في الجانب الهجومي،
وأضعنا العديد من األهــداف على خط
الستة أمتار والهجوم المعاكس ،إضافة
إلى تألق حارس العربي مهدي خان في
الذود عن مرماه باألوقات الحاسمة ،كما
ارتكب العبونا العديد من األخطاء الفنية
التي سنسعى إلى تداركها مستقبال".
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الملكي يسقط في موسكو
وتعثر بايرن ومان يونايتد
ةديرجلا
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سقط ريال مدريد اإلسباني أمام
سسكا موسكو الروسيً ،في ً
حين حقق يوفنتوس فوزا كبيرا
على يونغ بويز ،أمس األول ،في
الجولة الثانية من دوري أبطال
أوروبا في كرة القدم.

يوفنتوس يكتسح
يونغ بويز بهاتريك
لألرجنتيني ديباال

ُمني ريــال مــدريــد ،حامل اللقب
ف ـ ــي آخـ ـ ــر  3سـ ـ ـن ـ ــوات ،بـ ـخـ ـس ــارة
مفاجئة في موسكو ،وأحرج أياكس
أمستردام مضيفه بايرن ميونيخ،
ف ــي حـيــن خـطــف يــوفـنـتــوس ف ــوزا
مستحقا ،و ف ــك مانشستر سيتي
نـحـســه ،خــافــا ل ـج ــاره مانشستر
يــونــاي ـتــد ،أم ــس األول ،ف ــي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسـقــط ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
حامل اللقب  13مرة (رقم قياسي)
أم ـ ـ ــام س ـس ـك ــا م ــوس ـك ــو ال ــروس ــي
صفر 1-على ملعب لوجنيكي الذي
احتضن المباراة النهائية لمونديال
روسيا .2018
وسجل الجناح الكرواتي نيكوال
فالسيتش هدف المباراة الوحيد،
مستغال كــرة ح ــاول العــب الوسط
األلماني توني كروس إعادتها إلى
حارس مرماه الكوستاريكي كيلور
نافاس بعد مرور دقيقتين فقط.
وت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر س ـ ـس ـ ـك ـ ــا تـ ــرت ـ ـيـ ــب
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة بــرص ـيــد 4
نقاط ،بفارق نقطة واحدة عن روما
اإليطالي الفائز على فيكتوريا بلزن
التشيكي  5-صفر وريال مدريد.
وه ــي ال ـم ـب ــاراة الـثــالـثــة تــوالـيــا
الـتــي يفشل فيها فــريــق العاصمة
اإلسبانية في التسجيل بمختلف
ال ـم ـســاب ـقــات ،ب ـعــد خ ـســارتــه أم ــام
إشبيلية بثالثية نظيفة وتعادله
سلبا مع جاره أتلتيكو مدريد في
الدوري المحلي.
وخاض ريال مدريد المباراة في
غياب أربعة من العبيه األساسيين،
وهم قائده سيرخيو راموس ،الذي
ّ
فــضــل م ــدرب ــه خــولـيــن لوبيتيغي
إراح ـ ـتـ ــه ،والـ ـب ــرازيـ ـل ــي مــارس ـي ـلــو
والويلزي غاريث بايل المصابان،
وإيسكو الذي خضع لعملية إلزالة
الزائدة الدودية.
وارت ـ ــأى الـ ـم ــدرب إب ـق ــاء صــانــع
األلـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروات ـ ـ ــي ل ــوك ــا

مودريتش ،أفضل العب في العالم،
على مقاعد البدالء قبل أن يزج به
في الشوط الثاني ،في حين شارك
أساسيا الــاعــب الـشــاب سيرخيو
ري ـغ ـي ـل ــون ال ـ ـ ــذي ل ـع ــب فـ ــي مــركــز
الظهير األيسر.
وش ـك ــل ال ـه ــدف الـمـبـكــر صــدمــة
لــريــال مــدريــد ال ــذي ح ــاول تعديل
ال ـن ـت ـي ـج ــة ،لـ ـك ــن ه ـج ـم ــات ــه ك ــان ــت
خ ـج ــول ــة ب ــات ـج ــاه م ــرم ــى ال ـفــريــق
المنافس ،وبــدا رأس الحربة كريم
بنزيمة معزوال تماما.
ورمـ ــى ريـ ــال م ــدري ــد بـثـقـلــه في
الــدقــائــق األخ ـي ــرة ،وتــدخــل القائم
مجددا لمنع هدف محقق من رأسية
لماريانو دياز في الدقيقة األخيرة
ال ـتــي ش ـهــدت ط ــرد حـ ــارس مــرمــى
سسكا موسكو إيـغــور أكينفييف
لحصوله على بطاقتين صفراوين
متتاليتين.
وفــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،أثـبــت رومــا
استعادته لعافيته بفوز كاسح على
فيكتوريا بخماسية نظيفة فرض
فيها الـمـهــاجــم الـبــوسـنــي الــدولــي
ادين دجيكو نفسه نجما للمباراة
بتسجيله ثالثية في الدقائق  3و40
و ،90وأضاف التركي جنكيز اوندر
( )64وال ـشــاب الـهــولـنــدي جاستن
كلويفرت (.)73

سيتي يستعيد توازنه
وأوق ــف مانشستر سيتي بطل
إنكلترا سلسلته السلبية ،محققا
فـ ـ ـ ــوزه ال ـ ـق ـ ــاري األول فـ ــي خـمــس
مباريات ،بصعوبة واستحقاق على
مضيفه هوفنهايم األلماني .1-2
ورفع سيتي رصيده إلى  3نقاط
فــي الـمـجـمــوعــة ال ـســادســة ،بـفــارق
نقطة عــن لـيــون المتصدر ،والــذي
قلب تــأخــره إلــى تـعــادل مــع ضيفه
شاختار دانييتسك األوكراني .2-2
اف ـت ـتــح هــوف ـن ـهــايــم ال ـم ـهــرجــان

جانب من مباراة سسكا موسكو وريال مدريد
سريعا بعد  44ثانية عبر الجزائري
اسحاق بلفوضيل ( ،)1وهذا أسرع
ه ـ ــدف ي ـت ـل ـقــاه س ـي ـتــي ف ــي دوري
األبطال.
عادل سيتي بسرعة عبر هدافه
الـتــاريـخــي األرجنتيني سيرخيو
أغ ــوي ــرو ( .)8وص ـم ــد هــوفـنـهــايــم
طــويــا لـكـنــه سـقــط بـخـطــأ دفــاعــي
كبير من النمساوي الشاب ستيفان
ب ــوش فـسـجــل سـيـتــي ه ــدف الـفــوز
عبر العب وسطه اإلسباني دافيد
سيلفا (.)87
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،قـلــب
ليون تأخره بهدفين أمام شاختار
دان ـي ـي ـت ـســك سـجـلـهـمــا ال ـبــرازي ـلــي
جـ ــو ن ـ ـيـ ــور م ـ ــورا ي ـ ــش ( 45و)55
إل ــى ت ـع ــادل إي ـجــابــي عـبــر مــوســى
ديمبيلي ( )71وليو دوبوا (.)72
وأحـ ـ ـ ـ ـ ــرج أيـ ـ ــاكـ ـ ــس أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام
الهولندي ،حامل اللقب أربع مرات،

ناتشو :الهزيمة ليست عادلة
قــال مــدافــع ريــال مــدريــد اإلسباني ناتشو فرناندز عقب الخسارة مــن سسكا
موسكو الروسي بهدف نظيف ،إن الفريق "ليس معتادا على عدم التسجيل لهذا
القدر من المباريات".
ولم يتمكن ريال مدريد من هز الشباك خالل ثالث مباريات متتالية ،وبإجمالي
 319دقيقة.
وقال ناتشو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة" :كنا نأمل تقديم مباراة
جيدة والحصول على النقاط الثالث ،وفعلنا كل ما في وسعنا ،لكن األمور
لم تسر بشكل جيد".
وصرح الالعب "المشكلة حينما ال تصنع فرصا .لسنا معتادين على
عدم التسجيل لهذا القدر من المباريات ،لكننا خلقنا فرصا .كرة القدم
أحيانا معقدة".
ولفت ناتشو الى ان "الهزيمة ليست عادلة .ربما نكون قد استحققنا
الهزيمة سابقا ،لكن اليوم ال .تقديم مباراة جيدة أمر صعب والوصول
لهذا القدر من المرات وأن يقف القائم والعارضة ضدك ،لكن هذه هي
كرة القدم ،علينا أن نواصل العمل حتى تتاح لنا فرصة جديدة".
وأضاف الالعب ان "الفريق لديه الثقة .في اللحظات الصعبة
يكون األمر صعبا وقد تنخفض بعض الشيء .سجلوا فينا بشكل
غريب في بداية المباراة .حينما ال تنتهي األمور بشكل جيد ،ما
يجب على المرء فعله هو مواصلة العمل".
(إفي)

ناتشو

جونتشارينكو :تحلينا بالشجاعة

جونتشارينكو

أكد فيكتور جونتشارينكو ،المدير الفني لسسكا موسكو الروسي،
عـقــب االنـتـصــار الـتــاريـخــي للفريق بـهــدف نظيف عـلــى ري ــال مــدريــد
اإلسباني مساء أمس األول في ثاني جوالت دور المجموعات بدوري
األبطال ،أن فريقه خرج بهذه النتيجة ألنه دافع بشكل "طيب جدا" وكان
"شجاعا" و"شرسا" في الهجوم.
وقــال جونتشارينكو أثناء المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي
احتضنها ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة موسكو ضمن المجموعة
السابعة :لقد دافعنا بشكل طيب جــدا .قدمنا أداء طيبا فــي الدفاع
وتحلينا بالشجاعة والشراسة في الهجوم .كما أن الهدف المبكر الذي
سجلناه زاد من الضغوط على المنافس.
وأقر بأنه "حتى الدقيقة األخيرة" لم يصدق العبوه أنهم سيفوزون
على بطل أوروبا ،الفريق الذي يمكنه "صناعة الفرص في أي وقت".
كما أشار المدرب الشاب ( 41عاما) إلى أن قلة الخبرة جعلت أداء
الفريق يتراجع كثيرا في نهاية النصف األول وهي الفترة التي صنع
خاللها الفريق الملكي أهدافا كثيرة.
وق ــال فــي هــذا ال ـصــدد :كــان علي تهدئة الالعبين فــي االسـتــراحــة.
بعضهم لم يكن متخيال أننا متقدمون في النتيجة .وفي الشوط الثاني،
تحسن األداء كثيرا ،وكان بإمكاننا حتى مضاعفة النتيجة.

sports@aljarida●com

بايرن ميونيخ المتوج خمس مرات
وعــادلــه  1-1فــي عقر داره "أليانز
أرينا" .وجــاءت المباراة مثيرة مع
عــدة فــرص للطرفين كــان أخطرها
للطرف الهولندي الذي أهدر الفوز
في الوقت بدل الضائع.
ورفع أياكس رصيده في صدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخ ــام ـس ــة إلـ ــى أرب ــع
نقاط بالتساوي مع بايرن ،مقابل
 3لبنفيكا الـبــرتـغــالــي ال ــذي حقق
فوزا صعبا على مضيفه أيك أثينا
اليوناني .2-3
ّ
بكر بايرن في افتتاح التسجيل
ب ــرأس ـي ــة م ــن ق ـلــب ال ــدف ــاع مــاتــس
هوملس ( .)4أعــاد بعدها الظهير
األيمن المغربي نصير مزراوي (20
عــامــا) الـمـبــاراة إلــى نقطة الصفر،
م ـس ـج ــا هـ ــدفـ ــه األول مـ ــع ف ــري ــق
العاصمة الهولندية (.)22
وأهدر أياكس نقاط الفوز عندما

كروس يقر بوجود «مشكلة»
أق ــر الع ــب وس ــط ري ــال م ــدري ــد ،األلـمــانــي
ت ــون ــي ك ـ ــروس ع ـقــب هــزي ـمــة فــري ـقــه بـهــدف
نظيف أم ــام سيسكا موسكو الــروســي في
ث ــان ــي جـ ـ ــوالت دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات بـ ــدوري
األبطال األوروبي ،أن الملكي يواجه "مشكلة"
تكمن في االفتقار للمسة األخيرة والحسم في
تسجيل األهداف.
وقال الدولي األلماني عقب انتهاء المباراة
ال ـت ــي أق ـي ـمــت ع ـلــى م ـل ـعــب لــوج ـن ـي ـكــي :لقد
حصلنا على بعض الفرص للتسجيل ،تماما
مثلما حدث في المباريات األخيرة ،مضيفا
"إنها مشكلة صغيرة تواجهنا حاليا ،لكن
يجب مواصلة العمل".
وأق ــر ك ــروس ال ــذي تسبب خـطــأ مـنــه في
تسجيل هــدف اللقاء الوحيد ،بأنها "كانت
م ـبــاراة صـعـبــة" ،معتبرا أن خـصــوم حامل
ال ـل ـقــب ي ـن ــزل ــون أرض ال ـم ـل ـعــب "بـحـمــاســة
شديدة".
وأكد" :كنا نعلم أن سيسكا موسكو فريق
جـيــد ،لكننا كـنــا نتطلع لـلـفــوز .نـعــم بــدأنــا
بشكل سيئ لكنني أعتقد أننا حاولنا ،لكننا
لم نسجل وهذه هي المشكلة".
(إفي)

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو ،المدير
الفني لمانشستر يونايتد اإلنكليزي ،عقب
تـعــادل فريقه سلبيا أمــام ضيفه فالنسيا
اإلسباني على ملعب أولد ترافورد ،في ثاني
جــوالت دور المجموعات بــدوري األبطال،
أن "أداء الفريق تحسن ،رغم وجود جوانب
كثيرة تحتاج للتطوير".
وأشار مورينيو ،في المؤتمر الصحافي
عقب الـلـقــاء ،إلــى أنــه "فــي بلد ُحــر ،وحرية
ال ـ ــرأي مـكـفــولــة لـلـجـمـيــع" ،وذلـ ــك ردا على
االنتقادات التي توجه له بسبب سوء نتائج
الفريق منذ بداية الموسم.
ولم يتحدث المدرب عن مجريات اللقاء،
وال عن تحليل أداء منافسه اإلسباني ،أو
ظــروف المجموعة عقب نتائج ذلك اليوم،

هاتريك لديباال
وقــاد األرجنتيني باولو ديباال
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي إلـ ـ ــى ف ــوز
ع ــري ــض ع ـلــى ضـيـفــه ي ــون ــغ بــويــز

ً
لوبيتيغي :واجهنا سوء حظ كبيرا
أقــر جولين لوبيتيغي ،المدير الفني لريال مدريد
اإلسباني ،عقب الخسارة أمام سسكا موسكو الروسي
بهدف نظيف مساء أمس األول في ثاني جــوالت دور
المجموعات بــدوري األبطال ،بأن العبيه "محبطون"،
ألن كل األمور "كانت ضدنا اليوم".
وأشار لوبيتيغي خلل المؤتمر الصحافي عقب اللقاء
ا ل ــذي احتضنه ملعب (لوجنيكي) ضمن المجموعة
السابعة" :األهداف واالنتصارات ستأتي .ليس لدي شك
في هذا .علينا معالجة األخطاء واإلصرار على الجوانب
اإليجابية .يجب علينا النهوض من الغد".
ويرى مدرب الفريق الملكي أن الفريق حاول "بشتى
الـطــرق الممكنة" أمــام منافس تــراجــع كثيرا لمناطقه
في النصف الثاني ،وأجبرهم على التحلي بمزيد من
الصبر.
وأضاف "لم يحالفنا الحظ للتسجيل .في كرة القدم،
يصادفك سوء حظ أحيانا".
وعن السبب في جلوس الكرواتي لوكا مودريتش
عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء مـنــذ ال ـبــدايــة ،قـبــل أن ي ـشــارك في
الدقيقة  ،58أوضح أن الالعب الكرواتي "لم يكن الئقا
للمشاركة منذ البداية" ،ولم يكن في حسبانهم الدفع
به في اللقاء "إال أن ظروف اللقاء أجبرتنا على إشراكه
لمساعدة الفريق".

لوبيتيغي
وحمل لوبيتيغي "الحظ السيئ" مسؤولية الخسارة،
ح ـيــث أك ــد أن ال ـفــريــق "ص ـن ــع ف ــرص ــا ك ـث ـيــرة م ــن أجــل
التسجيل .لقد كنا غير محظوظين في هــذا الجانب.
إذا لم تسجل ،فمن الصعب أن تفوز .يجب وضع نقطة
الحظ العثر في الحسبان".

مارسيلينو :كان بإمكاننا الفوز
أث ـنــى مــارسـيـلـيـنــو جــارسـيــا ت ـ ــورال ،الـمــديــر الفني
لفالنسيا اإلسباني ،على أداء العبيه على ملعب (أولد
ت ــراف ــورد) فــي الـلـقــاء ال ــذي خ ــرج بـتـعــادل سلبي أمــام
مانشستر يونايتد اإلنكليزي فــي ثاني جــوالت دور
المجموعات بــدوري األبطال ،مؤكدا أنه يشعر بأنهم
كانوا قادرين على الخروج بالنقاط الثالث.
وأش ــار مارسيلينو خــال المؤتمر الصحافي بعد
اللقاء "هذه المباراة ستخدمنا كثيرا للوقوف على ما
يمكننا تقديمه ،والجوانب التي يجب تطويرها .كان
يمكننا الفوز على اليونايتد في الشوط الثاني حيث
كانت هناك بعض الـخـطــورة .أشعر أننا كنا قادرين
على الفوز".
وأضاف" :أعتقد أننا كنا متماسكين على مدار الـ90
دقيقة ،وشكلنا خطورة كبيرة ،ولكننا افتقدنا اللمسة
األخيرة للخروج باالنتصار أمام منافس عظيم .فخور

جدا بأداء الالعبين والمستوى التنافسي في اللقاء".
وحـ ــول م ــوق ــف الـمـجـمــوعــة ب ـعــد نـتـيـجـتــي الـجــولــة
الـثــانـيــة ،علق صــاحــب الـ ــ 53عــامــا بــأن "لــم نتمكن من
الخروج ولو بنقطة في الجولة األولــى أمام المنافس
األوفر حظا لتصدر المجموعة (يوفنتوس اإليطالي)،
ولكن مــازال هناك  4جــوالت يمكن خاللها حــدوث أي
شيء".
وأتم "أعتقد أن األداء تحسن في أوجه كثيرة ،ووصلنا
أكثر لمرمى المنافس ،بينما لم تكن هناك خطورة على
مرمانا .الفريق بدأ يطبق المعايير والتعليمات التي
جعلتنا نظهر بمستوى كبير في الموسم الماضي .كما
أننا بمرور الوقت نستعيد عناصر كانت مصابة ومهمة
جدا ،إضافة آلخرين انضموا إلى فترة اإلعــداد بشكل
متأخر وحالتهم البدنية لم تكن في أفضل حاالتها".
(إفي)

مارسيلينو

ً
كوفاتش ال يجد تفسيرا لتراجع المستوى

مورينيو :أداء اليونايتد في تحسن
مكتفيا فقط بالتعقيب على السؤال الموجه
له حول تلك االنتقادات.
واسـ ـتـ ـم ــر م ـس ـل ـســل ال ـن ـت ــائ ــج الـسـلـبـيــة
لـ"الشياطين الحمر" للمباراة الرابعة على
الـتــوالــي ،والـتــي لــم يحقق خاللها الفريق
أي انتصار ،منها مباراتان في "البريميير
ليغ" (تـعــادل وخ ـســارة) ،فضال عــن توديع
كـ ــأس رابـ ـط ــة ال ـم ـح ـتــرف ـيــن م ــن دور ال ـ ــ32
عـلــى يــد ديــربــي كــاون ـتــي ،إضــافــة لـمـبــاراة
"التشامبيونز ليغ".
ويـحـتــل الـيــونــايـتــد وصــافــة المجموعة
بــرصـيــد  4ن ـقــاط ،وب ـف ــارق نقطتين خلف
المتصدر يوفنتوس ( 6نقاط) ،فيما يأتي
فــالـنـسـيــا ثــال ـثــا ب ـن ـق ـطــة .أمـ ــا ي ــان ــغ بــويــز،
فيتذيل القاع دون نقاط.

أطلق الدنماركي السي شوني ركلة
حرة بعيدة تعملق نوير في صدها
قبل أن ترتطم بالعارضة ()2+90
لتنتهي المباراة بالتعادل .1-1
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ت ـقــدم
بنفيكا بهدفين للسويسري حارس
س ـي ـف ـيــروف ـي ـتــش ( )6واإلس ـب ــان ــي
أليكس غــريـمــالــدو ( ،)15لكن بعد
ط ـ ــرد روبـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ــاس ( )45سـجــل
المضيف هدفين فــي الـثــانــي عبر
البلجيكي فيكتور كلوناريديس (53
و ،)64قبل أن يمنح ألفا سيميدو
مـ ــن غ ـي ـن ـيــا ب ـي ـس ــاو ه ـ ــدف ال ـف ــوز
لبنفيكا (.)75

السويسري بثالثة أه ــداف مقابل
ال شــيء ،سجلها جميعها ( 5و33
و.)69
وخاض فريق "السيدة العجوز"
المباراة في غياب نجمه البرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ال ـمــوقــوف
لـطــرده فــي الـمـبــاراة ضــد فالنسيا
اإلسباني في الجولة األولى ،وهو
تابع المباراة من المنصة الرئيسية.
والـفــوز هــو الثاني ليوفنتوس
بعد تغلبه على فالنسيا بهدفين
نظيفين قـبــل مــواجـهـتــه لمنافسه
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي م ــان ـش ـس ـت ــر يــون ــاي ـت ــد
اإلن ـك ـل ـيــزي ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا أواخ ــر
ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري وم ـط ـل ــع ال ـش ـهــر
المقبل.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب أول ـ ــدت ـ ــراف ـ ــورد،
استمرت معاناة مانشستر يونايتد
في اآلونــة األخيرة ،حيث فشل في
الفوز في مبارياته االربــع األخيرة

بسقوطه فــي فــخ التعادل السلبي
مع ضيفه فالنسيا.
وك ــان الـفــريــق اإلنـكـلـيــزي يمني
النفس بتحقيق ف ــوزه الـثــانــي في
ال ـم ـســاب ـقــة الـ ـق ــاري ــة ،ل ـك ـنــه حصد
الـخـيـبــة م ـج ــددا ،وف ـشــل فــي الـفــوز
ف ــي آخـ ــر أرب ـ ــع م ـب ــاري ــات بجميع
المسابقات.
ورغـ ــم رغ ـبــة الع ـبــي مانشستر
يونايتد في الخروج بنقاط المباراة
الثالث والجهد الكبير الذي بذلوه،
فإنهم وجــدوا دفاعا منظما نجح
ف ــي إبـ ـع ــاد الـ ـخـ ـط ــورة ع ــن مــرمــى
ال ـحــارس نـيـتــو ،ال ــذي أنـقــذ مــرمــاه
من محاولتين خطيرتين للمهاجم
الـبـلـجـيـكــي روم ـي ـل ــو ل ــوك ــاك ــو في
الشوط الثاني.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو دفاع فريقه قائال" :ال نملك
نوعية تقنية للبناء من الخلف".

مورينيو

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ
األلماني أنه ال يجد تفسيرا لفشل فريقه في تحقيق الفوز للمباراة
الثالثة على التوالي.
وسقط بايرن في فخ التعادل  1-1مع ضيفه أياكس الهولندي
مساء أمس األول في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقــال كوفاتش ( 46عــامــا)" :لست الوحيد الــذي يشعر بالدهشة
ولكن كثيرين يشعرون مثلي .لم يكن هذا المستوى متوقعا".
وأوضـ ـ ــح " :لـ ـم ــاذا هـ ــذا ال ـم ـس ـتــوى م ــن األداء في
ال ـم ـبــاريــات ال ـث ــاث األخ ـي ــرة ؟!" ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
يحتاج إلى عالج هذا في اليومين المقبلين.
وأكد أنه ال يجد اإلجابة عن االستفسارات
بشأن فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة
الثالثة على التوالي أو على تراجع مستوى
األداء في هذه الفترة.
(د ب أ)
كوفاتش مدرب بايرن

23
ً
أرسنال يبحث عن العودة منتصرا من أذربيجان في «يوروبا ليغ»
ةديرجلا
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ً
يحل أرسنال اإلنكليزي ضيفا
اليوم على قره باخ األذري ،في
حين يلتقي تشلسي ضيفه مول
فيدي المجري في الجولة الثانية
من دور المجموعات للدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» في كرة
القدم.

ي ـب ـحــث أرس ـ ـنـ ــال اإلن ـك ـل ـيــزي
عن مواصلة انتصاراته عندما
ي ـ ـخـ ــوض أط ـ ـ ــول رح ـ ـلـ ــة لـ ــه فــي
مسابقة رسمية ،بحلوله ضيفا
الخميس على قــره بــاخ األذري
ضمن الجولة الثانية مــن دور
المجموعات للدوري األوروبي
"يوروبا ليغ" في كرة القدم.
وب ـعــدمــا اس ـت ـهــل مـنــافـســات
المجموعة الخامسة على أرضه
بالفوز على فورسكال بولتافا
األوك ــران ــي  2-4فــي أول مـبــاراة
قارية بقيادة اإلسباني أونــاي
إ ي ـمــري المتخصص بمسابقة
الدوري األوروبي ،ألنه أحرزها

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

5:50
7:55
7:55
7:55
7:55
7:55
7:55
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

استانا  -رين
ليفركوزن  -الرنكا
ريد بول  -سيلتيك
بوردو – كو بنهاغن
زينيت – سالفيا براغ
ميالن  -اولمبياكوس
كارباكا اقدام  -أرسنال
كراستودار  -اشبيلية
اينتراخت  -التسيو
سبارتاك موسكو  -فياريال
رينجرز – رابيد فيينا
تشلسي  -مولفيدي

beINSPORTS HD6
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD12
beINSPORTS HD6
beINSPORTS HD13
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2

اليوفيتش يطيح ديميتروف
ويعبر لربع نهائي بكين
دوسان اليوفيتش

أطاح الصربي دوسان اليوفيتش ،المصنف الـ 55بين العبي التنس
المحترفين ،البلغاري جريجور ديميتروف ،في ثمن نهائي بطولة بكين
المفتوحة.
وتغلب الصربي على ديميتروف ،المصنف الثامن عالميا والمرشح
الثالث للقب ،بنتيجة  4-6و 6-2و 4-6في مباراة استمرت ساعة و 53دقيقة.
وبهذا الفوز ،صعد اليوفيتش لربع نهائي البطولة الصينية ،حيث
سيواجه الفائز من المباراة التي ستجمع بين البريطاني كايل إدموند،
المرشح الخامس للقب ،واإليطالي ماتيو بيريتني.
(إفي)

جيمس يخسر في ظهوره
األول في «ستايبلس سنتر»
ح ـظ ــي ل ـي ـب ــرون جـيـمــس
بــاس ـت ـق ـبــال ح ــاف ــل ف ــي أول
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــع لـ ـ ــوس
أنجلس ليكرز على ملعب
"س ـتــاي ـب ـلــس س ـن ـت ــر" ،لـكـنــه
ل ــم يـتـمـكــن م ــن م ـنــع فــريـقــه
ال ـج ــدي ــد م ــن ت ـل ـقــي هــزيـمــة
ثـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ي ــد
دن ـ ـفـ ــر ن ــاغـ ـت ــس ،فـ ــي إطـ ــار
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــرات النـ ـ ـط ـ ــاق
الموسم الجديد من دوري
كـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــة األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي
للمحترفين.
ووق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف جـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــور
"ستايبلس سنتر" طويال،
وص ـ ـ ـفـ ـ ــق لـ ـجـ ـيـ ـم ــس ل ـ ــدى
دخ ــول ــه أرض ـي ــة الـمـلـعــب
فــي أول ظ ـهــور لــه بين
جماهير ا لـفــر يــق ا لــذي
ان ـض ــم ال ـي ــه ف ــي يــولـيــو
بـ ـعـ ـق ــد ألرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ــوام،
عـلــى أمــل اعــادتــه الــى
مكانته كأحد

أعـ ـظ ــم األنـ ــديـ ــة ف ــي ت ــاري ــخ
الدوري.
وأم ـ ـتـ ــع "الـ ـمـ ـل ــك" ال ـب ــال ــغ
 33ع ــا م ــا جـ ـمـ ـه ــور فــر ي ـقــه
ال ـجــديــد بـبـعــض الـلـمـســات
خ ــال ال ــدق ــائ ــق الـ ـ ــ 15الـتــي
خاضها فــي ا لـشــوط األول،
و سـ ـ ـج ـ ــل  13نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــع 3
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ي ـ ـ ــرات ح ـ ــا سـ ـ ـم ـ ــة و3
م ـتــا ب ـعــات ،ق ـبــل أن يجلس
عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء طــوال
ال ـشــوط ال ـثــانــي ،مــا ســاهــم
في خسارة فريقه 113-111
ع ـ ـلـ ــى يـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــريـ ــق
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـغ ـل ــب
عليه األحد
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
1 0 7 -1 2 4
ف ـ ـ ــي س ـ ــان
دييغو.

ليبرون جيمس

ثالث مرات متتالية مع إشبيلية،
يحل أرسنال ضيفا على الملعب
األولـمـبــي فــي بــاكــو بعد قطعه
مسافة  4آالف كلم.
ووضـ ـ ـ ـ ــع أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال ب ــدايـ ـت ــه
الـصـعـبــة ب ـق ـيــادة إي ـم ــري ال ــذي
خ ـســر م ـب ــارات ـي ــه األول ـي ـي ــن في
الدوري الممتاز ضد مانشستر
سيتي حامل اللقب وتشلسي،
وحقق من بعدها  7انتصارات
متتالية في جميع المسابقات،
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ــوزه ال ـخ ـم ـي ــس
بـبــاكــو سيحقق أط ــول سلسلة
انتصارات له منذ ربيع .2015
ومن المتوقع أن يريح إيمري
بعضا مــن العبيه األساسيين
في مباراة باكو التي تستضيف
ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة للمسابقة
الـقــاريــة فــي مــايــو المقبل .ومن
ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـن ـضــم األرمـ ـن ــي
هـ ـ ـن ـ ــري ـ ــك مـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــان ال ـ ــى
ال ـ ـحـ ــارس ال ـت ـش ـي ـكــي ال ـم ـصــاب
بتر تشيك لكن ليس لالصابة
ب ــل ألسـ ـب ــاب س ـيــاس ـيــة تتعلق
بــالـتــوتــر الـتــاريـخــي بـيــن بــاده
وأذربيجان.
وسـ ـ ـب ـ ــق ل ـ ـم ـ ـخ ـ ـي ـ ـتـ ــاريـ ــان أن
غــاب عن زيــارة لفريقه السابق
بوروسيا دورتـمــونــد األلماني
إلى أذربيجان في أكتوبر 2015
ألسـ ـب ــاب "ت ـت ـع ـلــق بــال ـســامــة"،
حسبما أعلن فريقه في حينها.
وعلى غرار أرسنال ،سيحاول
سبورتينغ البرتغالي أن يضيف
فــوزا ثانيا في هــذه المجموعة
على حساب مضيفه فورسكال

رياضة

بولتافا ،بعد أن استهل مشواره
ب ــال ـف ــوز ع ـل ــى ض ـي ـفــه قـ ــره ب ــاخ
-2صفر.

تشلسي يواجه مول فيدي
وفي المجموعة الثانية عشرة،
يـ ـب ــدو الـ ـف ــري ــق ال ـل ـن ــدن ــي اآلخـ ــر
تشلسي مرشحا لتحقيق فــوزه
الثاني أيضا عندما يستضيف
مــول فيدي المجري الــذي انتقل
إلــى "يــوروبــا ليغ" بعد خسارته
ف ــي الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي ال ـفــاصــل
ل ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا أم ــام أيــك
أثينا اليوناني.
وبدأ تشلسي مشواره القاري
بقيادة مدربه الجديد اإليطالي
م ـ ــاوريـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو سـ ـ ـ ـ ـ ــاري ب ـ ـفـ ــوز
صـعــب خ ــارج ملعبه عـلــى بــاوك
س ــال ــون ـي ـك ــي الـ ـي ــون ــان ــي ب ـهــدف
سجله الـبــرازيـلــي ويـلـيــان .وفــي
ظل المستوى الرائع الذي يقدمه
ال ـف ــري ــق ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز،
حيث يتخلف بفارق نقطتين عن
ثنائي الصدارة مانشستر سيتي
وليفربول ،سيكون مــن الصعب
على مول فيدي تحقيق المفاجأة
في "ستامفورد بريدج" ،السيما
أن ــه خ ـســر م ـب ــارات ــه األول ـ ــى بين
جماهيره أمــام باتي بوريسوف
ال ـب ـي ــاروس ــي ال ـ ــذي يستضيف
باوك.
وي ــأم ــل إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي،
ص ــاح ــب ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي بـعــدد
األل ـقــاب فــي ه ــذه الـمـســابـقــة (،)5
أن يــواصــل عــروضــه الــرائـعــة في

العبو أرسنال في مباراة سابقة هذا الموسم
اآلون ــة األخ ـيــرة وال ـتــي تضمنت
ف ــوزا كــاسـحــا عـلــى ري ــال مــدريــد
( -3صـفــر) فــي ال ــدوري المحلي،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق فـ ـ ـ ـ ــوزه الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي فــي
المجموعة العاشرة عندما يحل
ضيفا على كراسنودار الروسي.
وي ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي األن ــدلـ ـس ــي
عروضا هجومية رائعة ،إن كان
محليا أو قاريا ،إذ سجل  17هدفا
ف ــي م ـب ــاري ــات ــه األربـ ـ ــع األخـ ـي ــرة،
إحداها بنتيجة  1-5على ستاندار

لـ ـي ــاج ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي فـ ــي ال ـج ــول ــة
األولـ ــى ،لـكــن مهمته فــي روسـيــا
لن تكون سهلة ضد فريق يبحث
أي ـضــا عــن ف ــوزه الـثــانــي تــوالـيــا،
بعد أن تغلب فــي االفـتـتــاح على
مضيفه اكهيسار سبور التركي
( -1صفر).
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة،
يخوض ميالن اإليطالي مباراته
مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني
بمعنويات مرتفعة بعدما خرج

م ــن دوام ـ ـ ــة الـ ـتـ ـع ــادالت ( 3عـلــى
ال ـت ــوال ــي) ف ــي الـ ـ ــدوري الـمـحـلــي،
بـ ـ ـف ـ ــوزه الـ ـكـ ـبـ ـي ــر عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
ساسوولو (.)1-4
ويـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
ج ـي ـن ــارو غ ــات ــوس ــو الـمـجـمــوعــة
بعد فوزه في الجولة األولى على
مـضـيـفــه ال ـم ـتــواضــع دودي ــان ــغ
اللوكسمبورغي -1صـفــر سجله
األرجنتيني غونزالو هيغواين،
في حين تعادل أولمبياكوس على

أرضه مع ريال بيتيس اإلسباني
دون أهداف.
وبـ ـع ــد ف ــوزهـ ـم ــا فـ ــي ال ـجــولــة
األو ل ــى على مرسيليا الفرنسي
وصيف البطل وأبولون ليماسول
الـ ـقـ ـب ــرص ــي تـ ــوال ـ ـيـ ــا وب ـن ـت ـي ـجــة
واح ــدة  ،1-2يـتــواجــه اينتراخت
فــرانـكـفــورت األل ـمــانــي والتسيو
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ضـ ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الثامنة في أقــوى مباريات هذه
الجولة.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

تنحف…
والثياب
تضيق

مشاريع صغيرة...
هبشات كبيرة!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

ف ــي ك ــل يـ ــوم ت ـت ـض ــاءل ال ــدن ـي ــا ويـصـغــر
حجمها ويـنـحــف جـسـمـهــا .تـشـعــر ب ــأن ما
يحدث في أميركا كأنه في الشارع المجاور،
ومــا يـحــدث فــي الـيــابــان كــأنــه يـحــدث خلف
م ـنــزلــك ،أم ــا مــا ي ـحــدث فــي الــوطــن الـعــربــي
فكأنه في حوش بيتك .كل هذا بسبب وسائل
التكنولوجيا واإلع ــام ،التي ّ
قربت البعيد
وألصقت بنا القريب.
ّ
وم ـ ــع ت ـ ـضـ ــاؤل ال ــدنـ ـي ــا ،انـ ـق ــض ــت بـعــض
الـحـكــومــات الـعــربـيــة عـلــى شـعــوبـهــا وعلى
الحريات ،فضاقت ثياب الحرية على الناس
ح ـت ــى ك ـ ـ ــادوا ي ـخ ـت ـن ـق ــون ،وبـ ـ ــات اإلرهـ ـ ــاب
ع ـلــى ال ـم ـخ ــدة ال ـمــاص ـقــة ل ـم ـخــدة ال ـكــاتــب
ُّأو الـصـحــافــي ،ف ــإن كـتــب عــن الديمقراطية
ات ـه ــم ب ــاإلره ــاب ،وإن ت ـحــدث ع ــن مصالح
ً
البسطاء وجد نفسه داعشيا ،وإن تساءل عن
مصروفات جهات سيادية حصل على تذكرة
إلى ما وراء الشمس ،بحجة اإلرهاب ،وهكذا.
والمتابع للصحافة ،قبل سنوات قليلة،
يجد أنـهــا كــانــت تنعم ببعض األكسجين،
ويعرف أن ارتفاع السقف في بعض الدول
ً
يبلغ نحو مترين أو ثــاثــة ،أحـيــانــا .ليس
فــي الصحافة فـقــط ،بــل والـمـســرح والـطــرب
والمجالس العامة ،وغيرها.
وك ــان الصحافي يستطيع الـمـشــي ،وإن
ً
انحنى قليال أمــام بعض المحاذير ،لكنها
ال ـيــوم ،أي الـصـحــافــة ،تــزحــف على بطنها،
وت ـ ـئـ ــن لـ ـكـ ـث ــرة جـ ــروح ـ ـهـ ــا ،وال ي ـس ـت ـط ـيــع
الصحافي المضي في طريقه ما لم يحمل
ً
طـبـلــة أو م ـب ـخ ــرا أو ص ــاج ــات راقـ ـص ــة ،أو
فليكتب فــي المناطق الـخـضــراء ،كالكتابة
ع ــن ال ـجــو وال ـط ـبــخ وأضـ ـ ــرار ال ـتــدخ ـيــن ،أو
فليصمت لينجو.
ُ ّ
وسلطت
ضاقت ثياب الحرية يــا صــاح،
رادارات المباحث العربية على الصحافة،
ُ
وق ـط ـع ــت أي ـ ــدي ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،ف ــا تبحث
فــي الصحف ووك ــاالت األنـبــاء العربية عن
خـبـ ٍـر سـيــاســي ســاخــن ،أو تحقيق يتناول
المواضيع بمصداقية ،أو ُ تحليل يستحق
وقــت ال ـق ــراء ة ،واأله ــم ال تــلــم الصحافة وال
ُ ّ
كتاب الرأي ،فقد ضاقت ثياب الحرية.

اليابانيون ألقوا «ماسكوت» على «ريوغو»
ً
ألقت المركبة اليابانية "هايابوسا  ،"2أمس ،مسبارا
ً
صغيرا فوق الكويكب "ريوغو" لدراسة سطحه بهدف
ّ
التعمق في فهم نشوء أجرام المجموعة الشمسية التي
تقع فيها األرض.
وقالت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" إنه "بعد
التحقق مــن الـبـيــانــات الـمــرسـلــة مــن (هــايــابــوســا )2
يمكننا التأكيد أن (ماسكوت) انفصل عن المركبة"،
من دون أن تتمكن من القول ما إذا كان حط بنجاح
على الكويكب.
وجـ ــرت ه ــذه الـعـمـلـيــة ع ـلــى م ـســافــة  300مـلـيــون
ّ
كيلومتر من األرض ،ويشكل هذا ّالمسبار الصغير،
ً
ً
بحجم علبة ح ــذاء ،مختبرا مصغرا لــدراســة سطح
الكويكب ،الذي لم يسبق أن درس العلماء مثله ،بحسب
أوريلي موسي ،رئيسة برنامج "ماسكوت" في وكالة
الفضاء الفرنسية.
وال ـم ـس ـبــار ال ــذي سـيـهـبــط عـلــى سـطــح الـكــويـكــب
تعاونت في صناعته فرنسا وألمانيا ،وهو ال يحمل
ً
ألواحا شمسية ،بل يعتمد على بطاريته للعمل ،وال
يتوقع أن يعمل أكثر من  15ساعة ،ويبلغ وزنه عشرة
كيلوغرامات.
والكويكب "ريوغو" هو جرم صخري طوله  900متر
من نوع الكويكبات "ســي" التي يعتقد العلماء أنها
ّ
األقدم ،وأنها تشكلت مع نشوء المجموعة الشمسية.

ّ
ويـقــوم هــذا المسبار بمهمة "ال ـكــشــاف" للمركبة
"ه ــاي ــاب ــوس ــا  "2ال ـمــوك ـلــة ج ـمــع ع ـ ّـي ـن ــات م ــن سطح
الكويكب فــي مــراحــل الحـقــة ،لتعود بها إلــى األرض
آخر عام .2020
وتقضي مهمة المسبار بتحديد طبيعة سطح
الـكــويـكــب قـبــل جـمــع الـعـ ّـيـنــات ونـقـلـهــا إل ــى األرض،
ب ـح ـســب فــرن ـس ـيــس روكـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤول ع ــن ب ــرام ــج

استكشاف المجموعة الشمسية في وكالة الفضاء
األوروبية.
وانطلقت المركبة "هايابوسا  "2من األرض قبل
أربعة أعوام ،وجالت في الفضاء قاطعة مسافة ثالثة
مـلـيــارات و 200مليون كيلومتر ،قبل أن تصل إلى
جوار الكويكب.
(أ ف ب)

فيسبوك تنشر «أدوات» تمنع المضايقات البركان «ثار» والحكومة تدعو للهدوء
ب ــدأت "ف ـي ـس ـبــوك" نـشــر "أدوات
جــد يــدة" لمساعدة المستخدمين
عـلــى ال ـت ـصـ ّـدي لـلـمـضــايـقــات عبر
االن ـتــرنــت ال ـتــي تـ ــؤذي خصوصا
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ــا ك ـش ـف ــت
المجموعة األميركية.
و مـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـ ـ ــذه "األدوات
وال ـبــرامــج" أن تـســاعــد األشـخــاص
ّ
ع ـلــى "ال ـت ـح ــك ــم ب ـش ـكــل أف ـض ــل في
ال ـت ـصــرفــات غ ـيــر ال ـم ــرغ ــوب فيها

ّ
أو ال ـم ــذلــة أو ال ـم ــؤذي ــة" ،وف ــق ما
ّ
أوضحت أنتيغون ديفيس المكلفة
ّ
الملف على ّ
المجموعة.
مدونة
هذا
ّ
وعلى سبيل المثال ،سيتسنى
لمستخدمي الشبكة البالغ عددهم
 2.2مـ ـلـ ـي ــار ،حـ ـج ــب ال ـت ـع ـل ـي ـقــات
على حدة أو إزالتها.
جماعيا ال كل ّ
وبـ ـ ـ ــات ي ـت ـس ــن ــى أي ـ ـضـ ــا إب ـ ــاغ
"ف ـي ـس ـب ــوك" ب ــال ـم ـض ــاي ـق ــات ال ـتــي
يـتـعـ ّـرض لها أصــدقــاء ال يـجــرأون

ب ــدأ بــركــان ســوبــوتــان ،أمــس،
ح ــال ــة ثـ ـ ـ ــوران فـ ــي شـ ـم ــال ش ــرق
أرخبيل سوالويسي بإندونيسيا
ح ـيــث تـنـبـعــث م ـنــه س ـحــابــة من
ال ــرم ــاد ال ـب ــرك ــان ــي ع ـلــى ارت ـف ــاع
أربعة آالف متر ،لكنه ال يشكل أي
خطر على السكان حسبما ذكرت
السلطات المحلية.
وقــالــت وكــالــة إدارة ال ـحــاالت
ال ـط ــارئ ــة امـ ــس إنـ ــه "ي ـج ــب على

على القيام بذلك شخصيا.
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـرب ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أداة
ت ـس ـم ــح ب ـح ـج ــب ت ـع ــاب ـي ــر مـهـيـنــة
تــرد فــي التعليقات على مــا نشره
المستخدمون.
وأظهرت دراسة نشرت في أواخر
سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي أن  %59مــن
المراهقين األميركيين هم عرضة
لمضايقات عبر اإلنترنت.
(ا ف ب)

ال ـن ــاس أن ي ـب ـقــوا ه ــادئ ـي ــن ،وأن
يـبـقــوا بـعـيــديــن أك ـثــر م ــن أربـعــة
كيلومترات عن الفوهة ويضعوا
أق ـن ـع ــة" ،ل ـكــن "ال ح ــاج ــة إلج ــاء
السكان حاليا".
ويـظـهــر فــي ص ــور تــم نشرها
عـ ـم ــود م ــن الـ ــدخـ ــان ع ـل ــى شـكــل
فـ ـط ــر ي ـم ـك ــن رؤيـ ـ ـت ـ ــه عـ ـل ــى بـعــد
كيلومترات.
(أ ف ب)

صفية حسن أمين

أرملة عبدالله عبدالكريم سراج
 85عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد اإلمــام الحسن ،بيان ،النساء:
العدان ،ق ،2ش ،52م ،24ت90967676 :

خالد محمد صقر الجذع العتيبي

 42عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت55552885 ،90007022 :

موضي محمد الطريجي

أرملة عبدالله محمد الربيعة
 86عاما ،شيعت ،الرجال :الفيحاء ،ديوان الربيعة ،ق ،4ش ،45م،1
النساء :اليرموك ،ق ،2تقاطع شارع محمد الوزان وعبدالعزيز بن
باز ،ت22542540 :

موضي جاسم محمد نجم

زوجة صقر مبارك صقر الجيماز
 71عاما ،شيعت ،الرجال :حطين ،ق ،3ش ،317م ،89النساء :الزهراء،
ق ،2ش ،206م ،8ت51132111 ،25223206 :

محمد علي محمد خاجه

 62عاما ،شيع ،الرجال :ديوان عباس ميرزا حسين خاجه ،بنيد
القار ،النساء :الحسينية الزينبية ،بنيد القار ،ت67788688 :

كوثر محمد حسن

أرملة كاظم عبدالرحمن األستاذ
 66ع ــام ــا ،تـشـيــع ال ـي ــوم بـعــد ص ــاة ال ـع ـصــر ،ال ــرج ــال :الـشـعــب،
ديوان الكنادرة ،النساء :صباح السالم ،ق ،9ش ،4ج ،19م ،20ت:
99079254

أحمد نجيب بدر الوهيب

 19عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :عبدالله المبارك،
ق ،1ش ،140م ،77الـنـســاء :م ـبــارك الـكـبـيــر ،ق ،8ش ،29م ،21ت:
97533365 ،99523514

مواعيد الصالة

هودجكين ( )1964وآدا يوناث (.)2009
وانطلق موسم "نوبل  "2018مع منح جائزة
الـطــب االثـنـيــن إل ــى عــالـ َـمــي الـمـنــاعــة األمـيــركــي
جيمس آلـيـســون والـيــابــانــي تــاســوكــو هونغو

ألب ـحــاث ـه ـمــا حـ ــول كـيـفـيــة م ـح ــارب ــة ال ــدف ــاع ــات
الطبيعية للجسم مرض السرطان.
ونـ ـ ــال األمـ ـي ــرك ــي آرثـ ـ ــر آش ـك ـي ــن وال ـفــرن ـســي
ج ـ ـيـ ــرار مـ ـ ــورو والـ ـكـ ـن ــدي ــة دونـ ـ ــا س ـتــري ـكــانــد

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

وفيات

أرملة عبدالنبي حجي عبدالرحيم
 79عاما ،شيعت ،الــرجــال :الحسينية الخزعلية ،بجانب البنك
الوطني ،النساء :مبارك العبدالله ،غرب مشرف ،ق ،3ش ،316م،24
ت99081525 :

ّ
سخروا مبادئ نظرية التطور ألغراض عالجية وصناعية

www.aljarida.com

ً
أتذكر أنني في مجلس األمة عام  ،1992صغت قانونا
كــان األول فــي حينه ،الــذي يتناول المشاريع الصغيرة
الخاصة بالشباب ،عكفت على صياغته مــع قانونيين
واقتصاديين في مجلس األمة ،بعد اطالعي على تجارب
الورش الصغيرة في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية
الثانية ،وكذلك تجارب النمور اآلسيوية الصاعدة بقوة
في بداية تسعينيات القرن الماضي.
القانون تبنى حينئذ النواب السابقين علي بوحديدة،
وعبدالله النيباري ،وعلي البغلي ،وأحمد النصار ،وأذكر
أن الزميل اإلعــامــي عــدنــان اللوغاني أشــار فــي برنامج
إذاعــي إلــى القانون كنموذج لتفاعل المجتمع في طرح
أ فـكــار للتشريع ،لكن الفصل التشريعي لمجلس األ مــة
انتهى دون أن يقر القانون ،وبعد ذلــك أخــذت الحكومة
الفكرة ،وأنشأت محفظة بعشرين مليون دينار للمشاريع
الصغيرة في البنك الصناعي الكويتي.
ً
ً
المحفظة التي أنشئت لم تحقق نجاحا كبيرا ،بسبب
صعوبة إجراء اتها وشروطها ،وخوف الشباب من ترك
الــوظـيـفــة الحكومية المضمونة وال ــدخ ــول فــي مغامرة
تجارية غير معلومة العواقب.
ً
طبعا الفكرة كانت تهدف إلى إيجاد صناعات خفيفة،
كما حدث في اليابان وسنغافورة في ثورة "الترانزستور"،
وفي ألمانيا عن طريق الموتورات الصغيرة ومعدات قطع
الـغـيــار ،بــاإلضــافــة إلــى أن الــواليــات المتحدة األميركية
حـيـنـئــذ كــانــت تـمـنــح ال ـكــويــت "ك ــوت ــة" مـعـيـنــة لتصدير
المالبس دون رسوم جمركية ،وخاض شباب كويتيون
تجربة مشاغل المالبس في الكويت وتصدير إنتاجها
ً
إلى الواليات المتحدة ،وحقق بعضهم أرباحا مجزية.
وتـطــورت بعد ذلــك فكرة تمويل الحكومة للمشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة إلـ ــى م ــا وص ـل ــت إل ـي ــه الـ ـي ــوم ،ل ـكــن ال ـمــؤســف
أنها شوهت بشكل كبير ،فال يمكن أن تكون المشاريع
الصغيرة :بقالة ،أو مصبغة ،أو كراج سيارات ،أو مخبز
"ك ــب ك ـيــك" ،ف ـهــذه أم ــور ال تـشـكــل أي إضــافــة لالقتصاد
ً
الوطني أو تطويرا له ،ففكرة المشاريع الصغيرة تتمحور
حول المهارات الحرفية ،والصناعات المساندة والخدمات
اللوجستية.
ً
أمــا أن يتم منح بقالة مليونا ونصف المليون دوالر
لتمويل نشاطها ،أو مصبغة ،أو تنسيق زهور ،فإن ذلك
ً
يعد تبديدا للمال العام ،لذا ما ورد في إجابة وزير التجارة
خالد الروضان على سؤال برلماني حول مبالغ التمويل
للمشاريع الصغيرة كان صدمة ،ربما ال يتحملها الوزير
الروضان نفسه ،فهي مسؤولية من صاغ اللوائح والنظم
لـصـنــدوق الـمـشــاريــع الـصـغـيــرة ،والـتــي يجب أن تراجع
وتتغير لتساند المشاريع الصغيرة المجدية والحرفية
ً
والصناعية ،وال تكون مصدرا لتمويل أبناء المتنفذين
لتنفيذ مشاريع تنفيعية تافهة.

فاطمة أحمد إسماعيل الموسوي

«نوبل للكيمياء» ألميركيين وبريطاني
ُمنحت جائزة نوبل للكيمياء  ،2018أمس،
لألميركية فرانسيس اتش .أرنولد ،ومواطنها
ج ـ ــورج ب .س ـم ـيــث ،وال ـب ــري ـط ــان ــي غــري ـغــوري
ب .وي ـن ـتــر ،ألع ـمــال ـهــم ح ــول ال ـت ـطــور الـمــوجــه
واألج ـســام ا لـمـضــادة ا لـتــي سمحت "بتسخير
م ـ ـبـ ــادئ ن ـظ ــري ــة الـ ـتـ ـط ــور" ألغـ ـ ـ ــراض عــاج ـيــة
وصناعية.
ً
ونالت أرنولد ( 62عاما) نصف الجائزة ،في
ً
حين منح نصفها اآلخر إلى سميث ( 77عاما)
ً
ووينتر ( 67عاما).
وفتحت أعـمــال الـفــائــزيــن الـبــاب أم ــام إنتاج
مواد وأنــواع جديدة من الوقود الحيوي أكثر
مراعاة للبيئة وعالجات ابتكارية ،وفق ما قالت
األكاديمية السويدية الملكية للعلوم المانحة
لهذه الجائزة.
وأوضـ ــح رئ ـيــس الـلـجـنــة الـمــانـحــة لـلـجــائــزة
ك ــاي ــس غــوس ـت ـف ـســون أن ال ـف ــائ ــزي ــن "ن ـس ـخــوا
ّ
وطبقوها فــي أنبوب،
مـبــادئ نظرية داروي ــن،
واستفادوا من فهم الجزئيات الذي نستمده من
نظرية التطور إلعادة تشكيلها في المختبر".
والتطور الموجه هو مجموعة من التقنيات
التي تسمح بتحسين بروتين أو حمض نووي
من خالل نسخ عملية التطور الطبيعية بشكل
اصطناعي مع إعطائها الوجهة المبتغاة.
وأرن ــول ــد ،هــي خــامــس امـ ــرأة ت ـفــوز بــ"نــوبــل
الكيمياء" منذ استحداثها عام  .1901وقد نالت
هذه الجائزة قبلها ماري كوري ( )1911وإيرين
جــول ـيــو -كـ ــوري ( )1935ودوروث ـ ـ ــي ك ــروف ــوت

عبدالمحسن جمعة

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

جائزة الفيزياء أمس األول الثالثاء ،أما جائزة
االق ـت ـصــاد فـتـمـنــح االث ـن ـيــن ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي حين
ً
يكشف عــن هــويــة الـفــائــز بــ"نــوبــل ال ـســام" غــدا
الجمعة في أوسلو.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:24

العظمى

38

الشروق

05:42

الصغرى

22

الظهر

11:37

أعلى مد

ً
 05:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:59

 08:45م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:31

ً
أدنى جزر  01:23ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

06:47

التوزيع:

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

