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آنا كندريك :في «»A Simple Favor
ّ
تحديت ذاتي إلثبات قدراتي ص 15

قانون لمكافحة الحسابات
الوهمية في مواقع التواصل

اقتصاد

12
«الوطني» يشارك
في االجتماعات السنوية
لصندوق النقد
و«محافظي البنك الدولي»

مشروع حكومي يضع ضوابط لالستخدام تتضمن التعريف بهوية أصحابها

● الحكومة تستبق النواب بإنجاز قانون لتعيين القياديين يحدد مدتهم ويضمن تكافؤ الفرص
علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن الحكومة تعكف على إنجاز
مشروع قانون جديد يختص بتنظيم العمل في وسائل التواصل
االجتماعي ،ومكافحة الحسابات الوهمية فيها.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ال ـم ـش ــروع ي ـه ــدف إل ــى ت ـعــريــف الـجـهــات
المختصة بهوية أصحاب الحسابات اإللكترونية على كل شبكات
ً
الـتــواصــل ،وخـصــوصــا اإلخ ـبــاريــة؛ حتى يمكن محاسبتها حين
الخطأ ،إلى جانب الحد من أي ممارسات سيئة تجاه اآلخرين والتي
ً
تتم بنشر اإلساء ات أو األخبار غير الصحيحة ،بعيدا عن الحرية
المسؤولة في االنتقاد.
وأوضحت أن المشروع يتضمن تجريم الحسابات الوهمية ،في

فهد التركي

حال تم التوصل إلى أصحابها بالطرق الخاصة للسلطات ،كما
يشمل عقوبات خاصة بشأن مخالفة العمل بوسائل التواصل،
إذ سيصدر القانون في مــواده ضوابط خاصة بالتعامل مع هذه
الوسائل.
وأكدت أن هذا القانون يختلف عن قانون الجرائم اإللكترونية ،إذ
يهدف لتنظيم التواصل االجتماعي على الوسائل التي تعتمد كلية
على الشبكة العنكبوتية ،إلى جانب مكافحة ومحاسبة الحسابات
الوهمية ،ووضع ضوابط جديدة لالستخدام ،في حين ُيعنى األخير
بكل الوسائل اإللكترونية والخدمات الهاتفية سواء عبر وسائل
التواصل أو غيرها.

ُ
ّ
الفضل لـ ةديرجلا :.ما قدم من استجوابات
مغامرات طفولية وتكرار لسوابق فاشلة 04

إلى ذلك ،وفي محاولة استباقية لمنع النواب من التفرد بصياغة
قانون بشأن الوظائف القيادية الحكومية ،كشفت مصادر نيابية أن
الحكومة تعكف على إنجاز مشروع هذا القانون ،الذي يهدف إلى
ضمان التعيين الصحيح للقيادات في الوزارات والجهات الحكومية.
وأش ـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ال ـقــانــون يــذهــب إل ــى إرسـ ــاء الـعــدل
والمساواة وتكافؤ الفرص في التعيين ،والحد من تعارض المصالح
فيما يتعلق بالقياديين وفترة بقائهم في المنصب ،على أن يسند
التعيين إلى مجلس الوزراء ،موضحة أن الحكومة ستحيل المشروع
إلى مجلس األمة في دور االنعقاد الجديد لمناقشته مع القانون
الذي اعتمدته اللجنة المالية البرلمانية.

«اإلعاقة» :إنجاز طلبات الرعاية السكنية
وكتب التعذر في نفس اليوم

تضارب بين «التربية» و«الخدمة المدنية»
بشأن تعيينات المعلمين الوافدين

●

فهد الرمضان ومحمد جاسم

َ
وافـ ــق ...لــم يــوافــق ...ال ت ــدري على أي
الرأيين استقر دي ــوان الخدمة المدنية
بشأن تعيين وزارة التربية المعلمات
والمعلمين الــوافــديــن الـمـتـعــاقــد معهم
من داخل الكويت وخارجها ،وذلك بعد

تباين تصريحات مسؤولي الجهتين في
هذا الصدد.
مصادر «الجريدة» في ديوان الخدمة
تــؤكــد رف ـضــه تعيين ع ــدد مـمــن أرسـلــت
«الـ ـت ــربـ ـي ــة» م ـل ـف ــات ـه ــم إلـ ـي ــه ل ـف ـح ـص ـهــا،
ً
ن ـظ ــرا المـتـهــانـهــم خ ــال ف ـت ــرات ســابـقــة
ً
ف ــي ال ـكــويــت ع ـمــا ال يـنـتـمــي إل ــى مهنة

اقتصاديات
دائنو «دار االستثمار»
ينتظرون خروجها
من مظلة قانون االستقرار
09
«بيان» :األخبار اإليجابية
كثيرة ...لكن البورصة
ال تتفاعل!
09
«الشال» %10.7 :نمو مخصصات البنوك في
النصف األول إلى  379.1مليون دينار
10
شركات تطلب من «هيئة
االستثمار» استثناءها
من «شرط الربحية»
13
إلدارة األموال
«التجارة» تلزم شركات التجارة العامة
09
والمقاوالت بفصل النشاطين

ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ،ح ـت ــى إن كـ ــانـ ــوا يـ ـح ــوزون
مؤهالت تربوية ،في حين تفيد مصادر
ً
ً
تربوية بأن الديوان أرسل خطابا رسميا
إل ــى ال ـ ـ ــوزارة بـمــوافـقـتــه ع ـلــى تعيينهم
ً
جـمـيـعــا ،وال ـب ــدء ف ــي إت ـم ــام اإلجـ ـ ــراءات.
وقالت المصادر التربوية إن الديوان
اش ـتــرط عـلــى «ال ـتــرب ـيــة» مـخــاطـبــة وزارة

السيسي :حافظنا على مصر ومنعنا انهيارها

●

ق ـبــل أن ي ـب ــدأ رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ّ
العراقي المكلف عادل عبدالمهدي
اتـ ـص ــاالت ــه ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
الجديدة ،أعلن أكبر الفائزين في
انتخابات مايو ،مقتدى الصدر،
عدم تقديمه أي مرشح من كتلته
«س ــائ ــرون» ،وهــي تحالف ديني

11
«الخليج» يطلق أكبر
برنامج مكافآت لالسترداد
النقدي

سيارات

١٩
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«باناميرا» الجديدة
الصمت في حرمها جمال

مسك وعنبر

٢١

هيربي هانكوك
أمتع جمهور مركز جابر
األحمد الثقافي
السيسي وحرمه انتصار في استقبال السيدة األميركية األولى ميالنيا ترامب بالقاهرة أمس (أ ف ب)

جمهور الصدر والعلمانيين ورقة
عبدالمهدي إلى حكومة خبراء
بغداد  -محمد البصري

«االئتمان» :التدريب
المكثف للمعينين يعكس
اهتمامنا بالشباب

اقتصاد

ط ـ ـل ـ ـبـ ــت ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
ً
(اإلنـ ـت ــرب ــول) م ــن ب ـك ـيــن رس ـم ـيــا
ً
تــوض ـي ـحــا حـ ــول وضـ ــع رئـيـســه
الصيني مينغ هونغوي بعدما
ً
فقد أثره منذ أيام ،موضحا ،في
بيان ،أن «األمانة العامة للمنظمة
تتطلع إلــى تلقي رد رسـمــي من
السلطات الصينية لتبديد القلق
حول سالمة الرئيس».
وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــات الـصـيـنـيــة
لزمت الصمت حتى أمس بشأن
ً
اختفاء مينغ ،الذي يتولى أيضا
منصب نــائــب وزي ــرُ األم ــن العام
الصيني ،في وقــت فتح 02

التعليم العالي للتأكد من سالمة شهادات
ال ـمــرش ـح ـيــن ،وهـ ــو م ــا ح ـ ــدث ،لـتـخــاطــب
األخ ـيــرة بــدورهــا الـمـكــاتــب الـثـقــافـيــة في
سـفــارات الكويت بــدول هــؤالء المعلمين
للتحقق من صحة شهاداتهم.
وأش ــارت إلــى أن إجـ ــراء ات التحقق من
صـ ـح ــة الـ ـ ـم ـ ــؤه ـ ــات كـ ــانـ ــت ت ـتــم 02

05

٠٢

اإلنتربول يطالب بكين
بتوضيح حول رئيسه

َ ِّ
الوزارة تعلن تلقيها الموافقة ...والديوان يرفض من عملوا في الكويت بمهن أخرى

محليات

ً
علماني بارز ،فاتحا الطريق أمام
السياسي المخضرم ،المتحدر
م ــن أسـ ــرة شـيـعـيــة م ـشــاركــة في
نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم ال ـم ـل ـك ــي (-١٩٢١
 ،)١٩٥٨الختيار وزراء يتمتعون
بخبرة في مجاالتهم ،ويمكنهم
إق ـن ــاع ال ـش ــارع ال ـعــراقــي الــزاخــر
باالحتجاجات العنيفة بإمكانية
حدوث إصالح عميق في اإلدارة

المعارضة السورية الجزائر :أويحيى يدعو
رئيس البرلمان للتنحي
تبدأ االنسحاب
والنظام المالي المتهم بالفساد
على نطاق واسع.
وستواجه حكومة عبدالمهدي
وع ــراب ــوه ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــون ،وه ــم
حلفاء مرجعية النجف والتيار
ال ـم ـن ــادي بـ ــاإلصـ ــاح ،ت ـحــديــات
ً
ً
ك ـب ــرى داخ ـل ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا ،لكن
أبرز اختبار لها سيكون قدرتها
ع ـل ــى ت ـه ــدئ ــة ال ـ ـشـ ــارع02 ،

من إدلب

22v

دخل رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى ،أمس ،على
خط األزمة السياسية المتواصلة منذ  10أيام ،وطالب رئيس
مجلس النواب السعيد بوحجة بـ «التنحي ،وتفادي الجمود،
وعدم االستمرار في مغامرة ال نهاية لها».
ويشهد المجلس منذ نحو  10أيام أزمة قوية ،بعد تجميد
ً
جميع نشاطاته ،إ ثــر مطالبة أكثر مــن  350نائبا ،يمثلون
خمس كتل برلمانية هي «أفالن» و«أرندي» و«أمبيا» و«تاج»
و«أحرار» ،إلى جانب مستقلين ،بوحجة باالستقالة ،في وقت
ً
رفض األخير الخضوع لتلك المطالبات ،الفتا إلى أنه سيفعل
ذلك إذا طلبه رئيس البالد عبدالعزيز بوتفليقة.
(الجزائر ـ ـ كونا ،د ب أ)

رياضة
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الجولة الخامسة من
دوري «ڤيڤا» ...فوز بشق
األنفس!

ةديرجلا

•
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«اإلعاقة» :إنجاز طلبات الرعاية السكنية وكتب التعذر بنفس اليوم
الخميس لـ ةديرجلا• :معامالت تجديد الشهادة وإثبات اإلعاقة تستغرق  3أيام عمل
جورج عاطف

ذكرت ًالخميس أن هناك
شروطا لالستفادة من خدمة
الــ «أون الين» والحصول على
كلمة سر واسم مستخدم،
حضور المعاق أو المكلف
وهيً :
عنه شخصيا إلى مقر الهيئة
وإحضار البطاقة المدنية
ً
األصلية ،فضال عن تجديد
شهادة اإلعاقة.

أكدت مراقبة اإلعالم في إدارة
العالقات العامة بالهيئة العامة
ل ـ ـشـ ــؤون ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ضـحــى
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـ ـ ــدورات
ال ـم ـس ـت ـنــديــة ل ـب ـعــض ال ـط ـل ـبــات
التي كانت تستغرق في السابق
أســابـيــع إلنـجــازهــا ،مدللة على
ذلك "بمعامالت أولوية الرعاية
السكنية وكتب التعذر الجديدة
وتخفيف ساعات العمل للمعاق
ن ـف ـس ــه أو ال ـم ـك ـل ــف ب ــرع ــاي ـت ــه،
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـع ــام ــات الـتــي
تنجز بنفس يوم التقديم".
وأوضحت الخميس لـ "الجريدة"
أن "م ـع ــام ــات ت ـجــديــد ال ـش ـهــادة،
وشهادات إثبات اإلعاقة تستغرق
ثالثة أيام عمل" ،داعية المعاقين
إلى تحديث بياناتهم الشخصية،
ً
خصوصا أرقام الهواتف النقالة،

التي تصل عبرها الرسائل النصية
التي تعرفهم بجاهزية معامالتهم.

معامالت الصاالت
وق ــال ــت ال ـخ ـم ـيــس إن "مـبـنــى
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـشـ ــؤون ذوي
اإلعاقة يضم صالتين الستقبال
الـمــراجـعـيــن األولـ ــى ،مخصصة
الس ـت ـق ـبــال ال ـم ـع ــام ــات االت ـي ــة:
فـتــح مـلــف جــديــد ،وطـلــب إع ــادة
ت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم ،وت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة،
والـ ـسـ ـج ــات ال ـط ـب ـي ــة ال ـخــاصــة
بالمؤسسة ا لـعــا مــة للتأمينات
االجتماعية ،والرعاية السكنية،
وص ــرف الـمـخـصـصــات المالية
لـ ـلـ ـمـ ـكـ ـل ــف ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــاق،
واألجهزة التعويضية ،والقرارات
التعليمية واخـتـيــار ال ـمــدارس،

وتحديد موعد إلجراء اختبارات
ً
الذكاء ،فضال عن معامالت قرض
الـ ـ ـ ـ ــزواج ،وكـ ـت ــب ت ـق ــدي ــر ال ـس ــن،
وإج ــازة وضــع األمــومــة ،إضافة
إلى ذلك تضم الصالة (كاونتر)
ل ـصــرف الـمـخـصـصــات الـمــالـيــة
التي كفلها القانون رقم  8لسنة
 ،2010ال ـ ـصـ ــادر بـ ـش ــأن ح ـقــوق
االش ـخ ــاص ذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة ،للمستحقين.
وأضافت أن "الصالة الثانية
م ـخ ـص ـص ــة ل ـت ـس ـل ــم م ـع ــام ــات
ال ـش ـه ــادات ال ـتــي أن ـج ــزت وه ــي:
(ال ـم ـك ـل ــف ب ــال ــرع ــاي ــة ،واثـ ـب ــات
اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة ،ول ـ ـ ــوح ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور،
وال ـ ـ ـهـ ـ ــويـ ـ ــات ،وكـ ـ ـت ـ ــب ت ـخ ـف ـيــف
ســاعــات ال ـع ـمــل)" ،الف ـتــة إل ــى أن
"الهيئة وف ــرت فــي هــذه الصالة
خدمة آلية يستطيع المراجع من

خاللها ،وعبر استخدام البطاقة
ال ـم ــدن ـي ــة ،م ـع ــرف ــة أي ـ ــن وص ـلــت
م ـعــامــاتــه ،وال ـت ــي أن ـجــز منها،
ً
فضال عن تسليم األرقام السرية
لمستخدمي الـ "أون الين" النجاز
جميع معامالتهم".

خدمات «أون الين»
وذك ــرت الخميس أن المعاق
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــع تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم جـ ـمـ ـي ــع
م ـع ــام ــات ــه ع ـب ــر الـ ـ ـ "أون الي ــن"
عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ال الـحـصــر،
(ط ـ ـ ـلـ ـ ــب م ـ ـخ ـ ـصـ ــص سـ ـ ــائـ ـ ــق أو
خ ـ ــادم ،وم ـس ــاع ــدة (راتـ ـ ــب) دون
ً
 21عاما ،وكتاب التعذر ،ولوحة
مــرور ،وتجديد شهادة اإلعاقة،
ومـنـحــة بـنــك االئ ـت ـمــان ،ومنحة
ً
ال ــزواج ،فضال عــن طلب إجــازة،

وكتاب لمن يهمه األمر ،وإجازة
ل ـل ـمــوظ ـفــة الـ ـح ــام ــل ،وتـخـفـيــف
ســاعــات ال ـع ـمــل)" ،مــوضـحــة أنــه
"فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص طـ ـل ــب ال ـم ـك ـلــف
ب ــال ــرع ــاي ــة ،وال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـط ـب ـيــة
للحاالت الجديدة والحاالت التي
يطلب منها إعادة تقييم لتجديد
ال ـش ـه ــادة ،فـيـسـتـلــزم الـحـضــور
الشخصي إلى مقر الهيئة".
ً
وب ـي ـن ــت أن "ه ـ ـنـ ــاك ش ــروط ــا
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ه ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
والحصول على كلمة سر واسم
مستخدم ،وهي :حضور المعاق
ً
أو المكلف عنه شخصيا إلى مقر
الهيئة واحضار البطاقة المدنية
األص ـل ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـجــديــد
شهادة اإلعاقة".

ضحى الخميس

الكويت تواصل نشاطها المكثف في مجال العطاء اإلنساني

ً
انطالقا من دورها الرائد الذي رسمته القيادة السياسية
أسـبــوع يتجدد فيه النشاط المكثف
ل ـل ـع ـطــاء اإلن ـس ــان ــي الـ ــذي حـمـلـتــه دول ــة
الكويت على عاتقها ،انطالقا من دورها
الرائد الذي رسمته لها القيادة السياسية،
والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـج ـلــى فـ ــي ش ـق ـي ــه ال ـم ـي ــدان ــي
والدبلوماسي.
في لبنان ،افتتحت في بلدة (سعدنايل)
ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ش ــرق لـبـنــان مجمع
"مدارس غراس األمل" ،لتعليم الالجئين
ال ـســوري ـيــن بـمـســاهـمــة م ــن ب ـيــت الــزكــاة
الكويتي.
وفي إندونيسيا ،أعلنت جمعية الهالل
األحمر الكويتي ارسال فريق ميداني الى
انــدونـيـسـيــا ،لـتــوزيــع مـســاعــدات إغاثية
على المتضررين في جزيرة سالويسي
ال ـت ــي ضــرب ـهــا زل ـ ــزال وم ــوج ــات عــاتـبــه
(تـ ـس ــون ــام ــي) س ـب ـب ــت خ ـس ــائ ــر ب ـشــريــة
ومادية.
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة الجمعية
د .ه ــال ال ـســايــر ،إن "الـجـمـعـيــة أرسـلــت
ال ـفــريــق ل ـتــوزيــع ال ـم ـس ــاع ــدات اإلغــاث ـيــة

ال ـطــارئــة بــالـتـعــاون مــع س ـفــارة الـكــويــت
فــي انــدونـيـسـيــا ،وتــوف ـيــر االحـتـيــاجــات
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـت ـض ــرري ــن مـ ــن الـ ـم ــواد
ال ـغــذائ ـيــة وال ـص ـح ـيــة ع ـبــر شــرائ ـهــا من
األسواق المحلية".
وف ــي م ــوض ــوع م ـت ـصــل ،أع ـل ــن عضو
مـجـلــس اإلدارة ال ـمــديــر ال ـع ــام لجمعية
ال ـس ــام لــأع ـمــال اإلن ـســان ـيــة والـخـيــريــة
د .ن ـب ـيــل ال ـ ـعـ ــون ،أن "ال ـج ـم ـع ـيــة تـجـهــز
ل ـعــدة قــوافــل شـتــويــة تـسـتـهــدف الـفـقــراء
والـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن ف ـ ــي ك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـ ــدول
ستستهدفهم جمعية السالم الخيرية هذا
العام بمساعداتها ومعوناتها الشتوية
والـغــذائـيــة ،وعــدد منها اليمن وسورية
وبورما وقيرغيزيا والفلبين.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،دش ـ ــن س ـف ـيــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
جمهورية ألبانيا والمحال الى جمهورية
ً
كـ ــوسـ ــوفـ ــو ،ف ــاي ــز ال ـ ـجـ ــاسـ ــم ،ع ـ ـ ـ ــددا مــن
المشاريع الخيرية الكويتية في كوسوفو،
مؤكدا أن "هذه المساهمات تعد امتدادا
لجهود الكويت الخيرية واسهاماتها في

الميدان اإلنساني في كل انحاء العالم".
ولم يقتصر النشاط اإلغاثي الكويتي
على الـخــارج بل امتد هــذا األسـبــوع إلى
الداخل ،إذ أعلنت جمعية الهالل األحمر
الكويتي بــدء حملة تــوزيــع المساعدات
الغذائية واألجهزة الكهربائية والمالبس
ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـفـ ـف ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد،
والمسجلة في كشوفات الجمعية.
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة الـ ـك ــوي ــت ،الـ ـت ــي أل ـق ــاه ــا
م ـنــدوب ـهــا ال ــدائ ــم لـ ــدى األم ـ ــم الـمـتـحــدة
والمنظمات الدولية األخرى السفير جمال
غنيم ،طالبت "الكويت المجتمع الدولي
بـ ـض ــرورة اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف دول ـ ــي مــوحــد
لمعالجة هـمــوم الالجئين والـنــازحـيــن،
ووضــع حد لالنتهاكات الصارخة التي
يتعرضون لها حول العالم".
وفي نيويورك ،أكدت الكويت في بيان
ألقاه الملحق الدبلوماسي عبدالرحمن
الشطي" ،ضــرورة التصدي لظاهرة عدم
المساواة بجميع أبعادها باعتباره أمرا
ضروريا للقضاء على الفقر والنهوض

«الهالل األحمر» توزع مساعدات على األسر المتعففة في الكويت
بالتقدم االجـتـمــاعــي ،وتحقيق التنمية
المستدامة وفق أجندة ."2030
أمــا في القاهرة ،فأعرب المدير العام
لبيت الزكاة الكويتي محمد العتيبي عن
"االعتزاز بالدور اإليجابي الذي تقوم به

الكويت حكومة وشعبا فــي دعــم العمل
اإلنساني والخيري في مصر".
ب ـ ــدوره ،ق ــال مــديــر الـمـكـتــب الـكــويـتــي
للمشروعات الخيرية اسماعيل الكندري،
إن ــه "م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـتــم تـسـلـيــم معهد

ّ
السفير المصري :عالقتنا بالكويت جسدتها وحدة الدم

اعتبر نصر أكتوبر ثمرة لوحدة األمة بهدف استعادة األراضي العربية
أكد سفير مصر لدى الكويت ،طارق القوني،
قوة العالقات المصرية  -الكويتية ،مبينا أنها
شـهــدت ت ـطــورا كـبـيــرا عـلــى م ــدار أكـثــر مــن مئة
عام ،وصل إلى حد امتزاج دماء أبناء البلدين
خ ــال حــربــي االس ـت ـن ــزاف و 6أك ـتــوبــر وح ــرب
تحرير الكويت.
وقــال القوني ،فــي تصريح صحافي ،أمــس،
بمناسبة الذكرى الـ  45لنصر أكتوبر ،إن هذه
ال ــذك ــرى مـث ـلــت مـلـحـمــة ش ــارك ــت فـي ـهــا الـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة ب ــال ــرج ــال وال ـع ـت ــاد والـ ـم ــال وال ـن ـفــط،
واك ـت ـم ـلــت أرك ــان ـه ــا بــالـتـضــامــن ال ـعــربــي على
أرض المعركة ،مستذكرا تضحيات و شـهــداء
الـكــويــت األب ــرار الــذيــن قـضــوا دفــاعــا عــن األمــن
القومي العربي.

وأض ــاف أنــه فــي يــوم الـســادس مــن أكتوبر
َّ
تجسدت وحدة األمة العربية؛ قادة وشعوبا،
السـ ـتـ ـع ــادة األراض ـ ـ ـ ــي ال ـع ــرب ـي ــة ،ف ــي مـشـهــد
م ــن ال ـت ـضــامــن وال ـت ـكــاتــف والـ ــدفـ ــاع الـعــربــي
المشترك ،وفي ظل تحديات داخلية؛ سياسية
واقتصادية ،وظروف إقليمية ودولية صعبة،
ليتحقق انتصار تاريخي.
وذكر أن انتصار أكتوبر ال يمثل انتصارا
عسكريا في معركة السترداد األرض فحسب،
بل تعدى ذلك إلى "كونه انتصارا على اليأس
واإلح ـب ــاط ،مــن أجــل اس ـتــرداد الـكــرامــة ،وبــدء
مـسـيــرة الـتـنـمـيــة وال ـع ـبــور لـلـمـسـتـقـبــل ،بعد
مرحلة صعبة تعرضت لها مصر بعد حرب
."1967

وأك ــد ق ــدرة الـشـعــب ال ـم ـصــري عـلــى تـجــاوز
الصعاب ،لتحقيق تطلعاته ،وتسلحه بمتطلبات
كل مرحلة ،من علم وعمل وانضباط وإصــرار
على تحقيق اآلمال ،مع أهمية استدعاء دالالت
نصر أكتوبر ،لتحقيق مزيد من اإلنجازات على
صعيد البناء وتنمية اإلنسان والوطن.
وش ـ ـ ــدد الـ ـق ــون ــي ع ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اس ـت ــذك ــار
مشاركة الكويت وشعبها الشقيق فــي حربي
االستنزاف والسادس من أكتوبر ،اللتين شارك
فيهما الجيش الكويتي بلواء "اليرموك" ،وقدم
شهداء أبرارا ،مجسدا بذلك أسمى عرى الروابط
األخ ــوي ــة وال ـع ــاق ــات ال ــوط ـي ــدة ب ـيــن الـبـلــديــن
والـشـعـبـيــن الـشـقـيـقـيــن ،وبـشـكــل يـعـكــس عمق
العالقات المصرية  -الكويتية.

طارق القوني

عـبــدالـكــريــم س ـعــود الـبــابـطـيــن األزه ــري
بداية العام المقبل" ،مشيرا الى "استمرار
ال ـم ـك ـتــب ف ــي م ــواص ـل ــة ع ـم ـلــه ال ـخ ـيــري
واإلنـســانــي بمصر فــي شتى المجاالت
التعليمية والصحية وغيرها".

الكويت تشارك في بازار خيري
لرعاية األيتام باألردن
شاركت الكويت أمس في بازار خيري باألردن ،خصص ريعه بالكامل لدعم
مشاريع وبرامج إنسانية ،في إطار جهودها المتزايدة في مناطق مختلفة من
العالم ،لتوفير الدعم وبذل الجهود الهادفة إلى التخفيف من المعاناة البشرية.
وأكد سفير الكويت لدى األردن عزيز الديحاني ،في تصريح لـ"كونا" خالل
افتتاح "البازار الدبلوماسي" ،الذي تنظمه مبرة "أم الحسين" ،بحضور رئيستها
األميرة األردنية بسمة بنت طالل ،حرص السفارة على المشاركة المنتظمة في
هذه الفعالية السنوية ،إلى جانب الهيئات الدبلوماسية األخرى لدعم األعمال
الخيرية واإلنسانية في األردن.
وأوضــح الديحاني أن المشاركة الكويتية في هذا الملتقى الدبلوماسي
اإلنساني تجسد مفهوم المسؤولية االجتماعية ،وتعزز رسالة التضامن
والتكافل مع المحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم ،والتي تتبناها
الكويت بتوجيهات سامية من القيادة السياسية العليا.
وأش ــار إلــى أن ريــع "ال ـب ــازار" مخصص لدعم مشاريع مبرة أم الحسين
وبرامجها اإلنسانية ،السيما رعاية األطفال األيتام ،معربا عن األمل بأن تسهم
الفعالية في تخفيف المعاناة اإلنسانية عن األيتام الذين ترعاهم المبرة ،وأن
توفر الدعم الالزم لمختلف برامجها الخيرية المتنوعة.

تضارب بين «التربية»...
بمخاطبة «التربية» للمكاتب الثقافية مباشرة ،إال أن الديوان سحب
منها هذه المهمة ،وألزمها مخاطبة «التعليم العالي» للقيام بها.
وتــوقـعــت ال ـم ـصــادر أن يـخــاطــب ال ــدي ــوان «الـتــربـيــة» بـشــأن ملفات
ً
المتعاقدين محليا ،والذين اجتازوا المقابالت وأتموا إجراءات التعاقد،
لتعيينهم وسد النقص الحاصل في بعض التخصصات.
ً
أما المعلمون المتعاقد معهم خارجيا خالل الفترة الماضية من
األردن وفلسطين وتونس ،فحالهم كحال المحليين ،مصادر «التربية»
ً
ً
تؤكد قبولهم جميعا ،بينما تفيد مصادر «الديوان» بأنه رفض عددا
ً
منهم لعمله سابقا في الكويت بمهن ال عالقة لها بالتدريس ...ومازال
ً
التضارب مستمرا.

جمهور الصدر والعلمانيين...

ً
وخصوصا في البصرة ،عاصمة االقتصاد العراقي ومينائه الوحيد،
حـيــث تـتــواصــل االحـتـجــاجــات واالغ ـت ـيــاالت للناشطين مـنــذ يوليو
الماضي.
واعتادت أحزاب العراق تقاسم الوزارات ،والدفع في كثير من األحيان
بــو جــوه تثير غضب الجمهور ،لكن حركة احتجاج مدني متحالفة
مع تيار الصدر اقتحموا مقر البرلمان والحكومة مرتين عــام ٢٠١٥
وأجبروا الجميع على قبول تعديل وزاري جاء بسبعة من التكنوقراط
في الوزارات المهمة ،ويطمح المحتجون إلى مواصلة الضغط لتمكين
عبدالمهدي من زيادة حصة الخبراء في الوزارات ،وإقناع األحزاب بأن
ً
عليها ممارسة نوع من الزهد السياسي ،تجنبا لغضب شعبي أكبر.
وأحرق المحتجون في البصرة والنجف ومناطق من بغداد مقرات
فصائل مسلحة وأحزاب على مر األسابيع الماضية ،وكان من بين تلك
الحوادث إحــراق القنصلية اإليرانية في البصرة ،كتطور دراماتيكي
في مسار األحداث.
وي ـق ــول مــراق ـبــون إن االح ـت ـجــاجــات تـمـثــل ال ـي ــوم ورقـ ــة قــويــة بيد
عبدالمهدي المنحدر من جنوب البالد ،والـعــراب النجفي الداعم له،
ّ
ليقيد النفوذ اإليراني في تشكيل الحكومة ،ويخفف من شهية األحزاب
ً
المفتوحة على الوزارات الموصوفة بأنها تدر أمواال طائلة على حزب
الوزير.
وبدأ عبدالمهدي اتصاالته بعد إعالن الصدر عدم سماحه لكتلته
بطلب حصة في الحكومة ،في وقــت تفيد مصادر بأنه جــرى الطلب
مــن األح ــزاب أن تـشــارك فــي ترشيح شخصيات تكنوقراط مستقلة،
ً
وخصوصا لوزارات الطاقة والنقل والمالية والبلديات والتعليم العالي
والصحة ،لصلتها بوضع الخدمات المنهار.
ً
ولن يكون األمر سهال مع األحزاب الكردية والسنية ،التي تقول إنها

سلة أخبار
«العدل» تدشن اليوم تطبيق
خدمات الهواتف المحمولة
تدشن وزارة العدل،
اليوم ،تطبيق خدمات
الهواتف املحمولة
(،)ApplicationMobile
بحضور وزير العدل وزير
األوقاف د .فهد العفاسي،
ووكيل "العدل" عبداللطيف
السريع ،ورئيس اإلدارة
العامة للتنفيذ ،والوكالء
املساعدين ،وعدد من مسؤولي
الوزارة .ويشمل هذا التطبيق
خدمات االستعالم القضائي،
وخدمات املحامني ،والدفع
اإللكتروني ،والتسجيل
العقاري ،والتوكيالت ،وعددًا
من الخدمات املعلوماتية،
كما يشمل أيضا خدمات
للموظفني والتوظيف.

بنك الطعام :نسعى
إلى انشاء اتحاد دولي
أعلن البنك الكويتي للطعام
سعيه إلى تحقيق رؤية
"العالم بال جوع من بالد
اإلنسانية" ،ترجمة لتوجيهات
سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد.
وفي هذا السياق ،أوضح نائب
رئيس مجلس إدارة البنك
مشعل األنصاري" :نعمل
حاليا على التنسيق مع بنوك
الطعام في شتى دول العالم
اإلسالمي ،إلنشاء اتحاد بنوك
طعام دولية ،بهدف استكمال
رؤية بنك الطعام الكويتي
على نطاق واسع ،لرؤية العالم
بال جوع" .وأضاف األنصاري
أن مبادرة اتحاد بنوك الطعام
الدولية تعد متفردة ،حيث
تفتح الباب ملساهمات خيرية
غير مسبوقةِّ ،
تجسد حرص
األفراد واملؤسسات على مد
يد العون ملن يحتاجه داخل
الوطن وخارجه.

«المواشي» تفتتح أكبر
مسلخ بالشرق األوسط
أعلنت شركة نقل وتجارة
املواشي الكويتية افتتاحها
مشروع مسلخ العاصمة "الذي
يعد أكبر مسلخ من نوعه في
منطقة الشرق األوسط" وسوق
املاشية املركزي .وأوضحت
"املواشي" في بيان صحافي
امس أن املسلخ الجديد تقدر
مساحته اإلجمالية بـ  94ألف
متر مربع في منطقة الري
خلف سوق الجمعة ويتميز
مبناه الرئيسي باحتوائه على
صالة األهالي "التي تعتبر
األكبر في الكويت بمساحة
 2500متر مربع" وتتضمن
خدمات الذبح والتقطيع
والتغليف والتجهيز حسب
رغبة العميل .وأضافت أن
ساعات العمل اليومية تبدأ
الـ  7صباحا إلى الـ  5مساء،
مشيرة إلى أن املبنى يضم
صالة للذبح بطاقة استيعابية
تصل إلى  18ألف رأس يوميًا.

تعرضت إلى تهميش وجرى إضعاف دورها ،وهي متمسكة بحصتها
من الحكومة ،لكن من الممكن إقناع الشيعة بفسح المجال أكثر أمام
ً
خـبــراء يمثلون وجــوهــا تنفيذية محبوبة مــن مناطق الجنوب ذات
األغلبية الشيعية.
وأمام رئيس الحكومة مدة شهر تنتهي بمطلع نوفمبر ،كي يقدم
تشكيلته الوزارية ،وذلك قبيل صدور حزمة عقوبات أميركية متوقعة
ضد إيران توصف بأنها األكثر قسوة ،والتي ستضغط على العراقيين
ً
ً
ً
قليال أو كثيرا ،وتمثل تحديا أمام النظام المصرفي المتهالك المتهم
بأنه نافذة غسل أموال تستغلها طهران.
ً
ويعرف عبدالمهدي بأنه يضع دومــا استقالته في جيب معطفه،
وسبق أن تنحى عن منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس
ال ــراح ــل ج ــال طــالـبــانــي ،ثــم وزارة الـنـفــط ع ــام  ٢٠١٥فــي عـهــد حيدر
ال ـع ـبــادي ،إث ــر احـتـجــاجــات غــاضـبــة فــي ال ـشــارع عـلــى أداء الحكومة،
ً
وسبق أن كتب مقاال وضع فيه شروط قبوله بمنصب رئيس الوزراء،
بينها منحه صالحية اختيار كفاءات تنفيذية ،وإبعادها عن المعارك
السياسية التي تضيع فرص التنمية ،مما جعل خصومه يتوقعون
أنــه قــد يستقيل مــرة أخ ــرى فــي وقــت قــريــب نتيجة ضـغــوط األح ــزاب
والشارع ،بيد أن الجناح المؤيد لإلصالحات يتوقع أن يمثل وصوله
ً
إلى المنصب وخروج حزب الدعوة من الحكم بعد  ١٤عاما في السلطة،
إضافة إلى وصول برهم صالح إلى موقع رئاسة الجمهورية كسياسي
كردي معتدل ،فرصة جدية يمكنها أن تنجح إذا حظيت بمزيد من الثقة
اإلقليمية والدولية التي ساعدت العراق في حربه ضد تنظيم داعش،
وفي صناعة توازن أفضل بين نفوذ إيران وباقي الشركاء الدوليين،
بحسب تعبير يشيع في الصالونات السياسية ببغداد.

«اإلنتربول» يطالب بكين...
فــي فــرنـســا ،حيث مقر اإلنـتــربــول بمدينة لـيــون ،تحقيق فــي اختفاء
المسؤول.
وأكــدت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان ،أمس األول ،أن «فرنسا
تشعر بالحيرة بسبب وضــع رئيس اإلنـتــربــول ،وتشعر بالقلق من
التهديدات التي تلقتها زوجته التي ال تــزال هي وأبناؤها في ليون
تحت حماية الشرطة» ،مشيرة إلى أن «االتصاالت مع السلطات الصينية
مستمرة».
وبينما أكدت مصادر أن مينغ توجه إلى الصين في سبتمبر الماضي
بطائرة انطلقت من ستوكهولم ،أوردت صحيفة «تشاينا مورنينغ
ً
بوست» الصادرة في هونغ كونغ ،أن مينغ ( 64عاما) موضع تحقيق في
بكين ،وقد تكون السلطات «اقتادته بعد هبوطه» في المطار األسبوع
الماضي ألسباب ال تزال غامضة.
(باريس  -وكاالت)
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محليات
قوى سياسية تحدد  5منطلقات لعملها المشترك
«حماية الحريات ومدنية الدولة ووحدة المجتمع واإلصالح وتمكين المرأة»
حددت قوى سياسية مدنية
عددا من المنطلقات المشتركة
لعملها ،تتضمن حماية الحريات
الشخصية والعامة ،والتمسك
بمدنية الدولة والمواطنة
المتساوية ،وتمكين المرأة،
وتحقيق اإلصالح الديمقراطي.

أعلن عدد من الفعاليات والقوى
السياسية المدنية أمس ،منطلقات
ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددات ع ـم ـل ـه ــا الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك،
وذل ــك فــي بـيــان مشترك صــدر عن
خمس قوى ،هي الحركة التقدمية
الـكــويـتـيــة ،والـمـنـبــر الــديـمـقــراطــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،والـ ـتـ ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي
الديمقراطي ،والحركة الليبرالية
الكويتية والتجمع العلماني.
وحـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
المدنية المنطلقات باآلتي:
 -1الـ ــدفـ ــاع عـ ــن الـ ـح ــد األدن ـ ــى
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــر ف ـ ــي دسـ ـ ـت ـ ــور 1962
فـ ــي ش ـ ــأن الـ ـح ــري ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة
والعامة ،ورفض التضييق عليها
واالن ـت ـق ــاص م ـن ـهــا ،وال ـع ـمــل على
توسيعها وتعزيزها ،وعلى نحو
أخ ـ ــص :ح ــري ــة االعـ ـتـ ـق ــاد ،وحــريــة
الرأي ،والحرية الشخصية ،وحرية
التعبير ،وحرية االختيار ،وحرية
االحتجاج ،وحرية البحث العلمي،
وحــريــة المراسلة ،وحــرمــة السكن
الـ ـخ ــاص ،وح ــري ــة ال ـح ـصــول على
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وحـ ــريـ ــة ال ـت ـج ـمــع،
وحرية النشاط النقابي والمهني

قطاعات «اإلعالم» تقدم خطتها

●

محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ،أن قطاعي المالية واإلدارية واإلذاعة في
وزارة اإلعالم َّقدما األسبوع الماضي خطتيهما لتطوير العمل في القطاعين
لألشهر الستة المقبلة ،وذلك خالل اجتماع حضره وكيل الوزارة طارق المزرم،
والوكالء المساعدون ،ومديرو اإلدارات في القطاعين.
وأوضحت المصادر أن هذا العرض التقديمي يأتي اتساقا مع ما تم االتفاق
عليه في اجتماع سابق ،بأن يقوم كل قطاع بتقديم شرح مفصل للرؤية التي
سيسير عليها خالل األشهر الستة المقبلة .وأشارت إلى أن الوكيل المساعد
لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد المبارك ،والوكيل المساعد لقطاع الشؤون اإلدارية
والمالية غالب العصيميَّ ،
قدما شرحا مفصال عن آلية العمل التي ستنفذ
خالل هذه الفترة ،بحيث تكون متوافقة مع البرامج التنموية للبالد ،وأهمها
تطوير األفكار المطروحة في البرامج ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة في
هذه البرامج ،السيما أن الــوزارة شهدت في اآلونة األخيرة قفزة نوعية في
البنية التحتية لالستديوهات ،وكذلك آلية العمل في الشأن اإلداري والمالي.

والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،وحـ ـ ــريـ ـ ــة ت ـش ـك ـيــل
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي
ونـشــاطـهــا ،وح ــق الـتـقــاضــي أمــام
المحاكم.
 -2الـتـمـســك بــالـطــابــع الـمــدنــي
ل ـلــدولــة وال ـمــرج ـع ـيــة الــدس ـتــوريــة
والــديـمـقــراطـيــة ،ورف ــض أي توجه
ل ــان ـت ـق ــاص م ــن ال ـط ــاب ــع ال ـمــدنــي
للدولة ومحاوالت تمرير مشاريع
تـ ـ ـك ـ ـ ّـرس الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ـثــل
الـتـعــديــات الـمـقــدمــة مــن األح ــزاب
الدينية لتنقيح المادتين الثانية
والتاسعة والسبعين من الدستور،
مع التأكيد على عدم تسييس الدين
أو "تديين" السياسة.
 -3الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ــة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـم ـت ـســاويــة ورف ــض
الدعوات الهادفة لتقسيم المجتمع
إلـ ـ ــى مـ ـك ــون ــات ط ــائ ـف ـي ــة وق ـب ـل ـيــة
ومناطقية وعائلية ،بالتأكيد على
العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ،وم ـك ــاف ـح ــة أش ـك ــال
التمييز كافة.
 -4ت ـم ـك ـيــن ال ـ ـمـ ــرأة وال ـت ـعــامــل
معها كإنسان ومواطن يمتلك كامل

الـحـقــوق الــدس ـتــوريــة ،ورف ــض أي
دعوات لالنتقاص من المرأة.
 -5تطوير المنظومة السياسية
والـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــر إص ـ ـ ـ ــاح
ديمقراطي.
أم ــا ال ـم ـح ــددات ال ـ ــ 11لــوســائــل
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـي ــن الـ ـق ــوى
السياسية المدنية:
 -1التوعية ونشر الثقافة والقيم
الوطنية والديمقراطية والمدنية
وإعادة االعتبار للتفكير العلمي.
 -2ات ـخــاذ مــواقــف مـشـتــركــة أو
متقاربة في القضايا المتفق عليها،
ورسم التوجه العام المشترك.
 -3عقد لقاءات للتداول وتبادل
الرأي.
 -4القيام بأنشطة مشتركة عبر
البيانات والندوات والمحاضرات
والحمالت والتجمعات والفعاليات
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن أسـ ــال ـ ـيـ ــب ال ـع ـم ــل
السلمية.
 -5الـعـمــل فــي نـطــاق جمعيات
النفع العام والنقابات ،مع احترام
الـقــواعــد المهنية لـكــل نـقــابــة ،لما
لها مــن أهمية فــي تشكيل الوعي

والتصدي لمكتسبات منتسبيها.
 -6ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون اال نـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــا ب ـ ــي
والبرلماني متى وأينما كــان هذا
متاحا.
 -7احترام استقاللية كل طرف،
وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
 -8ال ـحــرص عـلــى ع ــدم تحويل
ا لـخــا فــات الجانبية والشخصية
إلى خالفات بين القوى السياسية
المدنية.
 -9ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى الـ ـت ــواص ــل
الـمـبــاشــر بـيــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ال ـم ــدن ـي ــة ،وع ـ ــدم تــوج ـيــه دعـ ــوات
للقاءات وإصدار البيانات من خالل
وسائل التواصل اإلعالمية.
 -10ع ـن ــد الـ ـمـ ـب ــادرة بـتـقــديــم
اق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح لـ ـعـ ـم ــل مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ،ف ـم ــن
الضروري تقديم صاحب المبادرة
اقتراحا عمليا ملموسا.
 -11تعذر األطــراف السياسية
الـمــدنـيــة بعضها بعضا فــي حــال
عدم التوافق على موقف مشترك،
وتتفهم األطراف المختلفة أن هناك
قـضــايــا وع ـنــاويــن وم ــواق ــف قــد ال
تكون محل اتفاق.

العازمي يبحث ًاحتياجات المناطق
التعليمية تالفيا لتكرار األزمات
يجتمع بقياديي «التربية» ومديري العموم صباح غد
●

فهد الرمضان

بينما الي ــزال الغموض يلف
ال ـم ــوق ــف ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ن ـتــائــج
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــع م ــدي ــري
الـ ـمـ ـن ــاط ــق وم ـ ــدي ـ ــري الـ ـش ــؤون
الهندسية وبعض المهندسين،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه
وس ـل ـم ـت ــه إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حامد
ال ـع ــازم ــي ،ع ـلــى خـلـفـيــة أع ـطــال
الـتـكـيـيــف ،وس ــوء الـصـيــانــة في
المدارس الحكومية ،التي واكبت
انطالقة العام الدراسي الحالي
 ،201٩/201٨تـتــرقــب األوس ــاط
ال ـت ــرب ــوي ــة ال ـن ـتــائــج الـمـتــوقـعــة
لظهور نتائج التحقيق الخاصة،
ال ـ ـتـ ــي أدت ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة إل ــى
استقالة وكيل ال ــوزارة د .هيثم
األث ــري ،وتقديم وكيلة التعليم
ال ـ ـعـ ــام ف ــاط ـم ــة الـ ـكـ ـن ــدري طـلــب
إح ــال ـت ـه ــا إلـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد ،حـيــث
م ــن ال ـم ـقــرر أن يـجـتـمــع الــوزيــر

«الصحة» :اجتماع خليجي يناقش اللوائح العالمية
تستضيف الكويت ،ممثلة بوزارة الصحة،
اليوم ،االجتماع المشترك الرابع لفريق العمل
المختص من وزارات الصحة بــدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،لمتابعة تنفيذ
إجراءات اللوائح الصحية الدولية.
وقـ ــال الــوك ـيــل الـمـســاعــد ل ـش ــؤون الــرقــابــة
ال ــدوائ ـي ــة وال ـغــذائ ـيــة بـ ــالـ ــوزارة ،د .عـبــدالـلــه
البدر ،في تصريح لـ"كونا" ،أمس ،إن االجتماع
سـيـنـعـقــد بــرعــايــة وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ د.
بــاســل الـصـبــاح ،وبـحـضــور وف ــد مــن األمــانــة
العامة لمجلس التعاون ،إلى جانب قيادات
ومسؤولين من وزارات الصحة الخليجية.
وأوضــح البدر ،الــذي يشغل عضو الهيئة
التنفيذية بمجلس الصحة لــدول المجلس،

أن االجتماع سيتابع تنفيذ توصيات مهمة
مرتبطة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية
الـمـعـنـيــة بـتـعــزيــز األمـ ــن ال ـص ـحــي الـعــالـمــي،
إضافة إلى دراسة نظام اإلنذار المبكر ،ووضع
اإلطـ ـ ــار الـ ـع ــام ل ـخ ـطــة االس ـت ـج ــاب ــة الـســريـعــة
لطوارئ الصحة العامة.
وفيما يتعلق بــاإلنــذار المبكر ،ذكــر البدر
أنه مشابه لنظام الترصد المعتمد من منظمة
الصحة العالمية ،الذي يخطر الجهات المعنية
بــوجــود خطر مهدد للصحة العامة ،بحيث
تتم مباشرة التحقق من مدى خطورة الحدث،
وبالتالي االستجابة السريعة له ،عبر اتخاذ
اإلجراءات المالئمة في الوقت المناسب دون
تأخير.

وأش ــار فــي ه ــذا الـسـيــاق إل ــى إع ــداد وزارة
الـصـحــة ال ـس ـعــوديــة م ــرك ــزا خليجيا معنيا
بإدارة حاالت الطوارئ ونظام اإلنذار المبكر،
مضيفا أن ممثلها سيعرض خالل االجتماع
المستجدات بهذا الشأن.
وعـ ـ ــن اإلطـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــام ل ـخ ـط ــة االس ـت ـج ــاب ــة
السريعة لطوارئ الصحة العامةَّ ،
بين البدر أن
َّ
منظمة الصحة العامة وفرته ،وبدأت دول عدة،
منها الكويت ،بوضعه ،الفتا إلى أنه تم البدء
بــأول خطوة في هــذا الـشــأن ،بوضع خريطة
لجميع أن ــواع المخاطر خــال ورش ــة ُعقدت
أخيرا في الكويت ،على أن يعمل عليها المركز
الــوطـنــي الكويتي لـلــوائــح الصحية الدولية
بالتعاون مع القطاعات المعنية في الدولة.

حامد العازمي

الـ ـع ــازم ــي بـ ـم ــدي ــري ال ـم ـنــاطــق
التعليمية الست صباح غد.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ي ـع ـقــد
الوزير العازمي اجتماعا موسعا
م ـ ــع م ـ ــدي ـ ــري ع ـ ـمـ ــوم ال ـم ـن ــاط ــق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة الـ ـس ــت صـ ـب ــاح غ ــد،
بحضور قياديي ال ــوزارة ،حيث
ك ـش ـف ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن الـ ــوزيـ ــر

سيبحث خالل االجتماع مسألة
االحتياجات الخاصة بالمناطق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،ومـ ـت ــابـ ـع ــة أعـ ـم ــال
الصيانة ،وموضوع التكييف في
المدارس ومدى التقدم الحاصل
ف ــي هـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات ،الس ـي ـم ــا أن
ال ــوزارة واجـهــت مشاكل مــع بدء
العام الدراسي.
وقالت المصادر إن االجتماع
سـ ـيـ ـك ــون ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ال ـم ـت ــاب ـع ــة
العامة من قبل الوزير ،لما يدور
في المناطق التعليمية ،وكيفية
معالجة الملفات العالقة ،منوهة
إلـ ــى أن ال ــوزي ــر سـيـبـحــث خــال
االجتماع نتائج لجنة التحقيق،
ويطلع المديرين على تقريرها
بكل شفافية ،موضحة أنه ستتم
مناقشة أوجه القصور في صيانة
ال ـ ـم ـ ــدارس واعـ ـ ـط ـ ــال ال ـت ـك ـي ـيــف،
واألسـبــاب التي أدت إلــى حدوث
هذه األزمة.

الكويت تشارك باجتماع «إيسيسكو»
تـشــارك الكويت ممثلة ب ــوزارة التربية واللجنة الوطنية الكويتية
للتربية والعلوم والثقافة في الدورة الـ  39للمجلس التنفيذي للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ومؤتمرها العام الـ 13
في المغرب خالل الفترة ما بين  8و  12الجاري.
ويترأس وفد الكويت المشارك وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية
التربوية واألنشطة فيصل المقصيد والوكيل وعضو المجلس التنفيذي
لـ"إيسيسكو" وأ مـيــن عــام اللجنة الوطنيه الكويتية للتربية والعلوم
والثقافة نادية الوزان.
وقال المقصيد لـ"كونا" أمــس ،إن "إيسيسكو" ستعقد دورتها الـ 39
ً
لمجلسها التنفيذي في مقرها بالرباط يومي  8و 9الجاري ،موضحا أن
جدول األعمال يتضمن مناقشة واعتماد تقرير المدير العام عن أنشطة
"إيسيسكو" لعام  2017إضافة إلى التقارير المالية ومشروع خطة العمل
الثالثية والموازنة لألعوام  2021 - 2019ومشروع رابطة مؤسسات تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها و مـشــروع تعديل الهيكل التنظيمي
لــ"إيسيسكو" ومشروع تعديل الميثاق واألنظمة الداخلية.
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ال توجد حاالت تاريخية خاصة بالعفو جاءت عن طريق النواب أو األحزاب

أحمد الفضل

فهد التركي

ً
ً
قدم من استجوابات أخيرا ،معتبرا أنها مغامرات طفولية ال تمت
انتقد النائب أحمد الفضل ما ً
للمصلحة العامة بصلة ،مستدركا أنه ال اعتراض على االستجوابات ،فهي حق دستوري ،لكن
وأهدافها .وأكد أن مطالبة نواب بالعفو عن المحكومين في قضية دخول
االعتراض على طريقتها ً
المجلس حق وهمي ،مشددا على أن العفو يطلب من القيادة العليا بهدوء.

مطالبة نواب
بالعفو حق
وهمي وهو
حق خالص
لألمير

مساءلة
رئيس الوزراء
سببها الحكم
على النواب
في «دخول
المجلس»
واستجواب
الخرافي يهدف
للضغط عليه
ليستقيل

اعتبر النائب أحمد الفضل
أن م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث م ـ ـ ــن مـ ــو جـ ــة
ا سـتـجــوا بــات لرئيس ا ل ــوزراء
وع ــدد مــن وزرائ ـ ــه مــا هــي إال
أعمال صبيانية.
وق ــال الـفـضــل ،ل ـ "ال ـجــريــدة"،
إن اال عـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض لـ ـ ـي ـ ــس ع ـل ــى
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب ـ ـ ــات ،فـ ـ ـه ـ ــي ح ــق
دس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوري ل ـ ـكـ ــل نـ ـ ــائـ ـ ــب ل ـك ــن
االعتراض على اهدافها وطريقة
التعاطي معها من قبل بعض
الـ ـن ــواب  ،ف ــاس ـت ـج ــواب رئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء جـ ــاء ل ـي ـك ــون بـمـنــزلــة
ح ــل مـسـتـقـبـلــي ل ــو ُح ـك ــم على
ال ـن ــواب ،مـبـيـنــا أن ــه لــم يــوضــع
لـمـنــاقـشــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء عن
أعماله وتوجهاته غير الجيدة
وسـيــاســاتــه إنـمــا الــوضــع على
العكس تماما ويقصدون بهذا
االستجواب إذا خرج حكم يدين
النواب سأستجوبك ،وهذا غير
مقبول بتاتا.

وأضـ ــاف الـفـضــل إن الـحـكــم
ه ـ ــو حـ ـك ــم م ـح ـك ـم ــة أصـ ــدرتـ ــه
سـلـطــة قـضــائـيــة مـخـتـلـفــة عن
مـجـلــس األ مـ ــة ،وال عــا قــة لها
بالمجلس والحكومة ،فلماذا
اس ـ ـت ـ ـجـ ــوب رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـس ـل ـط ــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة؟ هـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا ي ـعــد
استجوابا للمصلحة العامة؟
وزاد قــا ئــا إن اال سـتـجــواب
اآلخر هو أن أحد النواب غير
متقبل وجود أحد الوزراء ،رغم
أن ــه اس ـت ـجــوبــه ســاب ـقــا وفـشــل
ا س ـت ـج ــوا ب ــه ،و هـ ــو اآلن ي ـكــرر
اال سـتـجــواب ،و تــو عــد بتكراره
مرارا الى أن يرحل الوزير ،أو
يضغط الى أن يقدم استقالته.

مغامرات طفولية
أمـ ـ ــا االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ال ـث ــال ــث
ف ـ ـهـ ــو يـ ـ ـق ـ ــدم لـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط،
و نـحــن بـهــذا ا لـصــدد شاهدنا

استجواب وزير ما لي خلق عليه!
قــال الفضل ان قضية احــد االستجوابات التي قدمت من احد
النواب تتمثل في انــه يوجد امامه وزيــر ما له خلق عليه ،وهي
قضية توقف المجلس على قــدم واح ــدة الــى أن يقدم استقالته،
هــل هــذا كــام يعقل؟ فهذه طفولة وصبيانية بالعمل ال تليقان
بمجلس األمة.

ال ـف ـظــائــع ال ـت ــي خ ـلــص إلـيـهــا
االستجواب الخاص بالوزير
ب ـ ـخ ـ ـيـ ــت ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،ال ـ ـ ــذي
خ ـ ـلـ ــص ال ـ ـ ــى لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـق ـيــق
ارتـضــى بـهــا الـمـجـلــس ،حيث
انـتـهــت الـلـجـنــة مــن تـقــريــرهــا،
ودانـ ـ ــت م ــن دانـ ـ ــت ،والـ ـس ــؤال
مــن هــو أو لــى بالمتابعة؛ هل
الـ ـمـ ـلـ ـي ــارات الـ ـت ــي ن ـه ـب ــت مــن
الـنـفــط أم اسـتـجــواب نــائــب ال
يطيق وزيرا؟ أو آخر ال يتقبل
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء؟ الفـ ـت ــا إل ــى
أن ه ــذه ع ـبــارة عــن مـغــامــرات
طفولية ،وكان األولى متابعة
القضايا النفطية التي تكبدت
أ مــواال طائلة كخسائر ،ولعل
قضية واحدة خسائرها تفوق
ا لـمـلـيــار ،بمعنى أ نـهــا نصف
خسائر "الداو".
وت ــا ب ــع ق ــا ئ ــا إن عـ ــددا مــن
ا لـنــواب الذين سيستجوبون
ا ل ــوزراء يجعلنا ننشغل عن
ه ـ ــذه ال ـق ـض ــاي ــا ب ــاس ـت ـج ــواب
ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراف ـ ـ ــي م ـ ـثـ ــا،
والـعــودة مــن جــديــد إلــى كالم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــوب عـ ـ ــن ال ـص ـف ـق ــة
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـع ـي ـي ـن ــه
كوزير ،رغم أنه حاول وفشل،
وآخرون يتحدثون عن العفو
الـ ـ ـع ـ ــام ،م ـت ـن ــاس ـي ــن ال ـق ـض ـيــة
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ن ــوقـ ـش ــت
ب ـم ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة عـ ــن ف ـظــائــع
و"ب ـ ـ ـ ــاوي" ت ـت ـع ـلــق بــال ـن ـفــط،
وصـ ـل ــت الـ ـ ــى مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـن ــار،
مــؤكــدا أن ــه مــن الـمـفـتــرض أن
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة يـ ـت ــاب ــع ه ــذه
ال ـق ـض ـيــة ،ومـ ــا خ ـل ـصــت إل ـيــه
لـ ـجـ ـن ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
النفط ،فهوالء هم الحريصون
على بلدهم ،أ مــا الحريصون
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــع والـ ـم ــراهـ ـق ــة

السياسية فطريقهم يختلف
عن طريقنا.

أهداف مختلفة
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
االستجوابات الحالية ال تمت
لمصلحة الدولة والمواطنين
بصلة ،وتحمل أهدافا مختلفة
ت ـم ــام ــا ،وت ـص ــب ف ــي م ـصــالــح
ان ـت ـخــاب ـيــة ،وهـ ــذا ل ـيــس عـيـبــا
بــأن تعزز موقفك كنائب أمام
قـ ـ ــواعـ ـ ــدك االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ل ـكــن
العيب إذا كانت هذه المواقف
ال تعزز مكانتك أمام قواعدك،
وأن ـ ـ ــت ُ ال ـ ـخ ـ ـسـ ــران ،حـ ـي ــث إن ــه
مهما غ ّيب ناخبوك ،ال يمكن
إال أن ي ــروا اال س ـت ـهــا نــة ب ــأداة
االستجواب في كل مرة ،حتى
فـ ـق ــد مـ ـعـ ـن ــاه ،أ مـ ـ ــا إذا ك ــا ن ــوا
مخدرين لهذه الدرجة ،فالعلة
في الناس.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب م ــن
المجلس خــال دور اال نـعـقــاد
ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــد أن يـ ـ ـخ ـ ــزم كـ ـ ــل م ــن
ي ـح ــاول أن يـ ــؤدي بــالـمـجـلــس
وأعـمــالــه وم ـج ـهــودات الـنــواب
ا لـ ـ ـ ـ ـ ــى واد م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــا ص ـ ــم
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرة م ــع
الحكومة بأمور ليس لها داع،
ف ــأن ــا أق ـب ــل أن ت ـك ــون عــاقـتـنــا
ج ـم ـي ـعــا كـ ـن ــواب مـ ـت ــوت ــرة مــع
ال ـح ـكــومــة ل ــو ق ــام ــت بـحـمــايــة
قـ ـ ـي ـ ــادات ن ـف ـط ـي ــة مـ ــدانـ ــة ب ـعــد
ت ـقــريــر ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق فـيـمــا
ذ كــر باستجواب النفط لــو لم
ُ
تحلهم ا لــى ا لـنـيــا بــة أو وقفت
معهم،

العفو العام
وأ كـ ـ ــد أن ا ل ـع ـف ــو ا لـ ـع ــام مــن
اخ ـت ـص ــاص األم ـ ـيـ ــر ،ال ـ ــذي لــه

ال ـ ـحـ ــق بـ ـن ــوعـ ـي ــن م ـ ــن ال ـع ـف ــو:
األول ي ـص ــدره ب ـم ــر س ــوم ،أ مــا
الـ ـ ــذي ي ـن ـه ــي أص ـ ــل ال ـجــري ـمــة
فإنه يحتاج إلى قانون ،وقيد
هذا النوع من العفو بالقانون
كما قيدت الميزانية بقانون،
لذلك البد أن يصوت المجلس،
ف ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور يـ ـخـ ـت ــص
بـ ـه ــا األم ـ ـي ـ ــر وح ـ ـ ـ ــده ،وهـ ـن ــاك
أمـ ـ ــور أخـ ـ ــرى م ــن اخ ـت ـص ــاص
الـحـكــومــة ،ويـعـتـمــد ذل ــك على
طبيعة القضايا.
وأو ضـ ـ ـ ــح أن "ا لـ ـقـ ـي ــد ا لـ ــذي
و ضــع على النواب في مسألة
العفو يعتبر قضية إجرائية
توافق أو ال توافق عليه فقط
كـ ـن ــا ئ ــب ،لـ ـي ــس ان تـ ـتـ ـق ــدم بــه
وتعتبره حقا خالصا للنواب"،
م ـن ــوه ــا "االخـ ـ ـ ــوة ال ي ـع ـم ـلــون
الواجب بطريقة صحيحة".

حاالت تاريخية
وأ ضـ ـ ـ ــاف ق ــا ئ ــا "ال ت ــو ج ــد
حاالت تاريخية خاصة بالعفو
جـ ــاء ت ع ــن ط ــري ــق الـ ـن ــواب أو
األحزاب ،ولو نظرنا الى لبنان
مثال فإن آخر حالة عفو كانت
ع ــام  91عـقــب ال ـحــرب األهـلـيــة
تقدم بها رئيس ا لــدو لــة ،وفي
م ـ ـصـ ــر اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ــر
عامي  36و 39وتقدم به الملك
آنذاك ،وعفا عن األحزاب ،وهذا
ي ــؤك ــد أن هـ ــذا ال ـع ـفــو ل ــم يـكــن
ً
حـقــا لنائب ،لــذ لــك ال نــر يــد من
البعض أن يؤلف علينا ،ونحن
د سـ ـت ــور ن ــا م ـن ــذ  ،62و ي ــو ج ــد
خ ـبــراء الب ــد مــن اسـتـشــارتـهــم،
ف ـضــا ع ــن ال ـتــأص ـيــل الـعـلـمــي
ا ل ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــؤ ك ـ ــد أن ا ل ـ ـع ـ ـفـ ــو مــن
خ ـ ـصـ ــال ال ـ ـم ـ ـلـ ــوك قـ ـب ــل دول ـ ــة
المؤسسات".

وذكـ ــر "ل ـمــا انـتـقـلــت الــدولــة
إ لــى المؤسسات أصبح هناك
ف ـ ـصـ ــل ك ـ ــام ـ ــل ب ـ ـيـ ــن الـ ـقـ ـض ــاء
وال ـج ـهــات الـتـنـفـيــذيــة ،واح ــب
ال ـم ـشــرع أن يـبـقــي ه ــذا األم ــر،
وهــو الـعـفــو بـيــد الـمـلــوك ،كما
كان في السابق ،حيث أصبح
عاما وخاصا ،وقيده للملك أو
رئيس الدولة الحق بأن يحكم
ثم يعفو".
وأضـ ــاف "أمـ ــا ال ـع ـفــو ال ـعــام
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـه ــي ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة م ــن
األ س ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ف ـ ــا ب ـ ــد ان يـ ـك ــون
ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ــة،
ل ــذ ل ــك ي ـج ــب أن ي ــؤ خ ــذ اإلذن
م ـنــه ،و ه ــذه ا لـفـكــرة الفلسفية
ل ـل ـع ـف ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ف ـ ـل ـ ـمـ ــاذا ت ـمــر
عـ ـل ــى ا ل ـم ـج ـل ــس دون غـ ـي ــره؟
وال ـج ــواب ،ألن الـقــانــون صــدر
من قبل المجلس ،أ مــا اال خــوة
فيتحدثون عن حقوق وهمية
حـ ــول ا ل ـع ـف ــو ،و ي ـج ــب أن تـتــم
المطالبة به بهدوء من القيادة
العليا ،ويستطيع ا لـنــا ئــب أن
ً
يأخذ موعدا ويطلب ذلك ،اما
ان تمسك بالميكرفون وتبين
أن ا لـعـفــو حــق مطلق لــك فهذا
كـ ــام عـ ــار م ــن ال ـص ـح ــة ،وم ــن
العيب السكوت عليه".

لجان المجلس
وحول دور االنعقاد المقبل
قال ،إن "ما ستنتجه انتخابات
لجان المجلس سيحدد شكل
دور االنعقاد ،وهناك معياران
نـ ـقـ ـي ــس مـ ـ ــن خ ــالـ ـهـ ـم ــا ك ـيــف
سيكون دور االنعقاد الجديد،
فـلــو نـظــرنــا الــى دور االنـعـقــاد
األول ل ــو ج ــد ن ــا أ نـ ــه كـ ــان بـيــد
ا ل ـم ـعــار ضــة فــي أ غ ـلــب مقاليد
المجلس ،وكانت هناك مطبات
ك ـث ـي ــرة واج ـه ـت ـن ــا م ــن ق ــان ــون

عفو عن ليلتي قضية «دخول المجلس»
حــول مطالبة ن ــواب بالعفو عــن "ليلتي"
قـضـيــة دخ ــول الـمـجـلــس ،ق ــال الـفـضــل :كنت
أ ت ـم ـن ــى أن أ كـ ـ ــون ب ـه ــا ت ـي ــن ا ل ـل ـي ـل ـت ـيــن لـصــا
وأسطو على البنك المركزي حتى أنال العفو
ا لــذي يقترحه هــؤالء ،موضحا أ نــه رد على
هذا الموضوع ،وإذا كان طلبهم ذلك ،فلماذا
ّ
ال ت ـتــم الـمـطــالـبــة بــالـعـفــو ال ـع ــام ل ـمــن ات ـهــم
بـقـضــايــا أخ ــرى ،خــاصــة بــال ـحــراك ،السيما
ّ
وتجمع ساحة اإلرادة
اقتحام مخفر األندلس
ا لــذي كــان بــا ترخيص وا لـمــوا جـهــات التي
حدثت في جليب الشيوخ ،موضحا أن عدم

المطالبة بالعفو عــن هــؤالء ،أل نــه ليس من
بينهم نواب ،مبينا أن هؤالء النواب جعلوا
قضية العفو عن دخول المجلس مقدسة.
وتساء ل :من قال لهؤالء النواب إن لديهم
الحق للتقدم بعفو عــام؟ و مــن أو حــى اليهم
ذلك؟ ،مشيرا الى أنه يستغرب من مجموعة
ن ـيــاب ـيــة ي ــوج ــد ب ـه ــا م ـح ــام ــون ال ي ـقــومــون
بالمراجعة القانونية على هذه القضية.

العدساني لتفعيل قرار تكويت
الوظائف الحكومية
شدد النائب رياض العدساني
على أن قضية التوظيف وسياسة
اإلح ــال والـحــرص على الـحــد من
أعــداد البطالة وتخفيض طوابير
انـ ـتـ ـظ ــار الـ ـت ــوظـ ـي ــف ت ـع ـت ـب ــر مــن
القضايا الرئيسية والمهمة جدا،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل وجـ ـ ــود كـ ـف ــاءات
وطنية شبابية قادرة على العطاء
وسـ ــد اح ـت ـي ــاج ــات سـ ــوق ال ـع ـمــل،
مــؤكــدا ان ــه مــن الـمـفـتــرض تطوير
ال ـك ـف ــاء ات الــوط ـن ـيــة وتشجيعها
والحرص على دعمها.
ودع ــا الـعــدســانــي ،فــي تصريح
صحافي ،الحكومة الى تفعيل قرار
الخدمة المدنية رقم  11لسنة 2017
ب ـشــأن قــواعــد وإج ـ ــراءات تكويت
الــوظــائــف الـحـكــومـيــة ،لـمــا للقرار
في مادته الثانية من إلزام للجهات
الحكومية المعنية بــأ حـكــام هــذا
القرار بتخفيض أعداد الموظفين
غير الكويتيين العاملين لديها،
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق س ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـتـ ـك ــوي ــت،
والحرص على توظيف الكويتيين.
واض ـ ـ ـ ــاف ان الـ ـ ـق ـ ــرار نـ ــص فــي
م ــادت ــه ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى أن ي ـتــولــى
دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة إعـ ــداد
دراسة سنوية تشمل المجموعات
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ب ـت ـك ــوي ــت ال ــوظ ــائ ــف
وال ـن ـس ـب ــة ال ـم ـئ ــوي ــة الـمـسـتـهــدفــة
لـ ـلـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن م ــن
إجمالي القوة العاملة لدى الجهة
الحكومية.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن عـ ـ ـل ـ ــى ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة
الـحــرص على معالجة السلبيات
وح ـ ــل ال ـم ـش ـك ــات ،خ ــاص ــة ال ـتــي
يواجهها الشباب ،وأبرزها قضية
ال ـتــوظ ـيــف وم ـع ــان ــاة قـبــولـهــم في
الــوظـيـفــة ال ـتــي يـطـمـحــون لـهــا أو
ح ـس ــب ت ـخ ـص ـص ـهــم ،وم ـن ـه ــم مــن
يجد صعوبة فــي الـحـصــول على
وظيفة بشكل ع ــام ،لــذا فــإن األمــر
يتطلب من الجهات الحكومية أخذ

رياض العدساني

الموضوع بعين االعتبار وتفعيل
سياسة التكويت ،مضيفا انه يجب
دعم الطاقات الشبابية وتشجيع
ال ـك ـفــاءات الــوطـنـيــة لـمــا فـيــه خير
ومصلحة الكويت.

ت ـغ ـي ـي ــر الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،والـ ـعـ ـف ــو
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـ ــذي س ـقــط
وأدى ذلك الى تصدع العالقة
ب ـيــن ال ـن ــواب م ــع بـعـضـهــم من
ج ـ ـهـ ــة وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة م ـ ــن ج ـهــة
أخرى ،بسبب هذه المواضيع
الشائكة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف قـ ــا ئـ ــا " ف ـ ـ ــي دور
االن ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاد ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي عـ ـن ــدم ــا
م ـس ـك ـنــا ب ــزم ــام األمـ ـ ــور رأي ـن ــا
أ نـ ـ ــه ال يـ ــو جـ ــد ق ـ ــا ن ـ ــون وا ح ـ ــد
أ تــى بمشكلة ،و كــل المشكالت
ك ــان ــت خـ ـ ــارج ت ـل ــك ال ـق ــوان ـي ــن
ال ـتــي اقـ ــرت ،وت ـج ـلــى ذل ــك إمــا
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب أو
مــاس ـنــة ن ــائ ــب م ــع آخـ ــر ،لـكــن
ال يوجد خــاف أصله قانون،
ألننا جعلنا األولوية لما هو
متفق عليه مثل قانون المرور،
وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ،ودع ـ ــم
الفئات الضعيفة بالمجتمع،
وال ـتــأم ـي ـنــات االجـتـمــاعـيــة اذا
ع ـمــل بـشـكــل صـحـيــح ال يضر
المؤسسة ويفيد الناس".
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب رأوا
ب ــأ ع ـي ـن ـه ــم م ـث ـل ـيــن فـ ــي دوري
االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،وق ــوة
ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــو يـ ـ ــت بـ ـ ـ ــأ يـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــم ،إذ
إ نـ ـه ــم يـ ــر يـ ــدون أن يـ ـك ــون مــع
ف ــر ي ــق دور اال ن ـع ـق ــاد ا ل ـثــا نــي،
ل ـت ـح ـس ـيــن ال ـع ـم ــل ال ـبــرل ـمــانــي
وتطويره ،وهذا موجود ،واذا
كــانــوا ي ــري ــدون ال ــذه ــاب لــدور
االنعقاد األول فقوة التصويت
ب ـ ــأي ـ ــديـ ـ ـه ـ ــم ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا "أقـ ـ ـ ــول
ل ـل ـج ـم ـيــع ان ا ل ـم ـج ـل ــس لـيــس
في بداية دور االنعقاد بل في
مـنـتـصـفــه ،واألمـ ــور اكـتـشـفــت،
والـمـعــايـيــر وص ـفــت ،وال ـنــاس
ع ـ ــرف ـ ــت ت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب،
وم ـ ــن ي ـح ـض ــر وم ـ ــن ي ـت ـخ ـلــف،
وأي ا نـتـخــا بــات قــاد مــة للجان
البرلمانية ستكون مبنية على
وضوح وسابق معرفة".

سنقف كلنا
ضد الحكومة
إذا حمت
قيادات «النفط»
المدانة
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محليات

الخشتي :أغلبية نسائية في القطاعين القانوني والهندسي
ّ
خرج بنك االئتمان  24موظفا
كــويـتـيــا ج ــدي ــدا بـعــد اجـتـيــازهــم
البرنامج التدريبي ا ل ــذي نظمه
مركز التطوير والتدريب االداري
بــالـبـنــك ضـمــن الــدف ـعــات الـثــاث؛
الرابعة والخامسة والسادسة من
تعييناته.
وقــالــت الـنــاطـقــة بــاســم البنك
ح ـبــاري الـخـشـتــي :إن المعينين

حديثا خضعوا لبرنامج تدريبي
م ـ ـك ـ ـثـ ــف ،تـ ـ ــم خ ـ ــال ـ ــه ت ـع ــري ـف ـه ــم
بقوانين ولوائح البنك الداخلية،
وقـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــه بـ ـشـ ـك ــل ت ـف ـص ـي ـل ــي،
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـل ـ ـقـ ــوا دورات س ـل ــو ك ـي ــة
ت ـس ــاع ــده ــم ع ـل ــى االن ـ ــدم ـ ــاج فــي
العمل ،وبناء عالقات الزمالة مع
بــاقــي الـمــوظـفـيــن والـمـســؤولـيــن
واكـســابـهــم ال ـم ـهــارات األســاسـيــة

 25مليون دينار قروض سبتمبر
أعـ ـل ــن ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان أن إج ـم ــال ــي الـ ـق ــروض
العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن
شهر سبتمبر الماضي بلغت  25.29مليون دينار.
وأش ــارت اإلحـصــائـيــة الشهرية ال ـصــادرة عن
البنك ،أمس ،إلى أن قروض بناء القسائم الخاصة
ب ـل ـغــت  1.34م ـل ـي ــون ،وق ـ ـ ــروض ب ـن ــاء ال ـق ـســائــم

الحكومية  15مليونا ،وقروض شراء البيوت 4.5
ماليين ،وتوسعة وترميم البيوت الحكومية 1.35
مليون ،ومنح ذوي اإلعاقة  2.46مليون ،إضافة
ال ــى ق ــروض م ـحــدودة لتوسعة وتــرمـيــم السكن
الخاص ،ليكون إجمالي القروض العقارية 25.126
مليون دينار ،مقابل  165ألفا كقروض للمحفظة.

«العالقات العامة»« :تكنولوجيا
التعليم» يستعرض التجارب المتقدمة
استقبل رئيس جمعية العالقات العامة الكويتية جمال النصرالله،
عميد كلية اإلعــام واالتـصــال السابق بالسعودية وأسـتــاذ كرسي
الحوار بـ «يونسكو» د .عبدالله الرفاعي ،بمناسبة زيارته الكويت،
لتقييم برنامج الماجستير في قسم اإلعالم بجامعة الكويت ،والتي
يأتي ضمنها زيارة الجهات المرتبطة بهذه الدراسات.
وبهذه المناسبةَّ ،
ثمن النصرالله الدور المهم الذي تقوم به كليات
اإلعالم في الوطن العربي ،من تخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة
على قيادة اإلعالم في بالدها ،ما يساهم في رسم صورة صحيحة
للواقع العربي ،ومتمنيا التوفيق لقسم اإلعــام بجامعة الكويت،
وإقرار برنامج الماجستير فيه قريبا.
واستعرض النصرالله ما تقوم به الجمعية من فعاليات تصب
في اتجاه التنمية المستدامة ،حيث تحرص على توعية المجتمع
من جانب ،وتنميته وتطويره من جانب آخر.
وأوض ــح أن الجمعية تستعد حــالـيــا لتنظيم مــؤتـمــر ومـعــرض
«تكنولوجيا التعليم ...رؤيــة مستقبلية» ،الــذي يقام برعاية وزير
التربية وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،والذي تسعى الجمعية
من خالله إلى استعراض رؤى خبراء ومختصين في قضية تطوير
التعليم تكنولوجيا ،إضافة إلى عرض التجارب الناجحة في العالم
للدول المتقدمة تعليميا.

الالزمة إلنجاز األعمال المكلفين
بها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــي أن
ا لـ ـب ــر ن ــا م ــج ت ـض ـم ــن دورات فــي
الـعـمــل ال ـمــؤس ـســي ،وأســاس ـيــات
العمل االداري ،وقــواعــد السلوك
الوظيفي مــع الــزمــاء ،فضال عن
ال ـت ــدري ــب ال ـم ـيــدانــي ف ــي إدارات
البنك المختلفة.

الشباب والمرأة
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ت ـ ـخـ ــر يـ ــج
الـمـعـيـنـيــن حــديـثــا يـعـكــس رؤي ــة
االدارة التنفيذية للبنك التي تؤكد
دائ ـمــا عـلــى االه ـت ـمــام بــالـشـبــاب،
وتقديم كل أشكال الدعم لهم.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أش ـ ـ ـ ــادت
الخشتي بالدور البارز والمشهود
للمرأة الكويتية في نهضة وتطور
البنك في السنوات األخيرة ،الفتة
الى أن الدعم الكبير والالمحدود

خريجو الدفعات الثالث
من ادارة البنك للمرأة فتح أمامها
س ـب ــل ال ـع ـم ــل واالبـ ـ ـ ـ ــداع ،وب ــات ــت
ال ـع ـنــاصــر ال ـن ـســائ ـيــة الـمـتـمـيــزة
تشغل الكثير من المواقع القيادية
في مختلف االدارات واالقسام.
وأشارت الخشتي ،على سبيل
المثال ال الحصر ،إلى دور المرأة
فــي اثنين مــن القطاعات المهمة
والـ ـمـ ـح ــوري ــة ف ــي ال ـب ـن ــك ،وه ـمــا

القطاعان القانوني والهندسي،
الف ـ ـتـ ــة ال ـ ـ ــى أن اج ـ ـمـ ــالـ ــي ح ـم ـلــة
شهادات القانون يبلغ  94موظفا
كويتيا ،بينهم  51من االناث ،و43
من الذكور.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف
الهندسية ا لـتــي تكتسب أهمية
بــالـغــة فــي عـمــل ال ـب ـنــك ،ال سيما
فيما يتعلق بإجراء الكشوف على

وحـ ــدات الــرعــايــة الـسـكـنـيــة الـتــي
ي ـمــول الـبـنــك ش ــراء ه ــا وبـنــاء هــا
وتــرم ـي ـم ـهــا ،قــالــت ال ـخ ـش ـتــي :إن
الـغـلـبــة فــي ه ــذا الـقـطــاع تحولت
اآلن الى العنصر النسائي ،حيث
بلغ عدد المهندسات الكويتيات
في البنك  21مهندسة ،إضافة إلى
 20مهندسا كويتيا.
وأك ـ ــدت أن الـ ـم ــرأة الـكــويـتـيــة

«الرحاب التعاونية» :تخفيض  100ألف دينار
ً
سنويا من «المصاريف» و %40من «الرواكد»
ك ـشــف ال ـمــديــر الـمـعـيــن ف ــي جمعية
الرحاب التعاونية د .حسين الحمادي
نجاح االستراتيجية الشاملة التي أعدها
منذ تكليفه ب ــإدارة الجمعية من وزارة
الشؤون االجتماعيةـ المتعلقة بتطوير
الـجــانــب الـخــدمــي والـنـهــوض بالمركز
المالي وتقنين المصاريف المبالغ فيها،
ً
الفتا إلى إنجازات كثيرة على كل الصعد،
سواء تسويقية أو خدمية أو تقنين في
المصاريف العمومية خالل الفترة بين
 14يونيو و 14سبتمبر .2018
وقال الحمادي في تصريح صحافي
أمـ ــس ،إن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة نـجـحــت في
إيـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ــوسـ ـيـ ـط ــة وب ـل ــغ
ع ــدده ــا أك ـث ــر م ــن  70ش ــرك ــة ،واكـتـفــت
بالتعامل مع الشركات الكبرى صاحبة
الوكاالت المعتمدة لألصناف الغذائية
واالستهالكية ذات الجودة واألسعار.
وأوضح أنه عندما تم تسلم الجمعية

كانت مثقلة بزيادة المصاريف العمومية،
وهــي مبالغ فيها ،فتم تقنينها بشكل
كبير ،إذ بلغ التخفيض حتى اآلن أكثر
من  100ألف دينار بالسنة ،موزعة على
العقود التالية ،وهي (األمن والحراسة –
النظافة – رش المبيدات – أكياس التعبئة
ً
– كلينكس) ،وأي ـضــا تــم تــوفـيــر روات ــب
فنيين البالغة  11ألف دينار بالسنة ،بعد
عمل دراس ــة تؤكد أن الفنيين يسببون
خسائر مالية للجمعية دون االستفادة
منهم ،كما تم توفير نحو  48الف دينار
بالسنة رواتب عمالة هامشية ،وقد تمت
زيــادة اإلي ــرادات عن طريق زيــادة خصم
نسبة الخضار وتأجير المساحات غير
المستغلة ومن المتوقع زيادة اإليرادات
خالل السنة أكثر من  80ألف دينار.
وذك ــر د .ال ـح ـمــادي أن ــه تــم تخفيض
وال ـت ـخ ـلــص بـنـسـبــة  40ف ــي ال ـم ـئــة من
ً
قيمة الرواكد والتوالف ،ويجري حاليا

تخفيض األس ـع ــار الـمـبــالــغ فـيـهــا ،بما
يصب في مصلحة المساهم ،كما تحرص
الجمعية على عــدم تكديس أي بضاعة
في المخزن.
وب ـيــن د .ال ـح ـمــادي أن ــه بـعــد دراس ــة
وم ــراج ـع ــة ال ـع ـق ــود ال ـخ ــاص ــة ب ــاألرف ــف
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادات وإيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـفـ ــروع
المستثمرة تبين أن المبالغ المتعاقد
ً
معها منخفضة ج ــدا ،وال تتناسب مع
ً
وض ــع ال ـســوق الـحــالــي ،وي ـجــري حاليا
التفاوض مع أصحاب الشركات والفروع
ً
الـمـسـتـثـمــرة ب ــزي ــادة اإليـ ـج ــارات حفظا
ألموال المساهمين وتقوية المركز المالي
دون وقـ ــوع الـظـلــم عـلــى ال ـط ــرف اآلخ ــر،
ف ــي حـيــن ت ــم وض ــع آل ـيــة لـقـســم جــزيــرة
األج ـبــان بالجمعية إذ يـتــم ال ـشــراء عن
طريق مقارنات لمنع االحتكار مع ضمان
الـجــودة وأقــل األسـعــار مما يعود النفع
على المساهم.

حسين الحمادي

نجحت بجدارة في كل الوظائف
الـ ـت ــي ش ـغ ـل ـت ـهــا وع ـ ـ ـ ــززت ال ـث ـقــة
بقدراتها وامكاناتها ،مشيرة الى
أن العنصر النسائي شكل اضافة
حقيقية إلــى ال ـقــوى الـعــامـلــة في
الـبـنــك ،ومـنــح الـعـمــل الـمــزيــد من
الدقة والكفاءة والمهنية.

الفروانية
حملة لبلدية ً
ً
تخالف  11بائعا جائال
نفذ قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين بإدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية الفروانية
حملة ميدانية على األ س ــواق العشوائية بمنطقتي
جليب الـشـيــوخ والـضـجـيــج ،بـنـ ً
ـاء عـلــى الـخـطــة التي
وضعتها إدارة النظافة للقضاء على ظاهرة األسواق
ِّ
يشوه
العشوائية والـبــاعــة الجائلين ،وإزال ــة كــل مــا
المنظر العام بالمحافظة.
وأوضـ ــح مــديــر إدارة الـنـظــافــة الـعــامــة وإش ـغــاالت
الطرق بمحافظة الفروانية بالوكالة ،سعود الحربي ،أن
الحملة أسفرت عن مخالفة  11بائعا جائال ،ومصادرة
حمولة لــوري من الـخـضــراوات والـفــواكــه ،وحمولة 3
لوري من المالبس المستعملة ،وإرسالها للمحرقة.
وش ــدد الحربي على تــواصــل الحمالت الميدانية
بـجـمـيــع م ـنــاطــق لـلـمـحــافـظــة ،كــاش ـفــا أن المفتشين
ي ـق ــوم ــون ب ــرص ــد وم ـتــاب ـعــة أم ــاك ــن إق ــام ــة األس ـ ــواق
العشوائية خــال الفترتين الصباحية والمسائية،
ل ـم ـحــاصــرة ال ـب ــاع ــة ال ـجــائ ـل ـيــن ،وم ـ ـصـ ــادرة وإتـ ــاف
بضائعهم أوال ب ــأول ،للحد مــن تـلــك الـظــاهــرة التي
ِّ
تشوه المنظر العام.
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النجادة لـ ةديرجلا  :اعتماد قبول غير الكويتيين بـ«التطبيقي» ينطلق اليوم
•

تسليم المستندات المطلوبة مستمر حتى  18الجاري
●

أحمد الشمري

أعلنت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .رباح النجادة ،فتح باب تسلم المستندات
المطلوبة الستكمال وتأكيد قبول الطلبة غير الكويتيين ،الذين
ً
ً
تم قبولهم (قبوال مشروطا بتسليم المستندات المطلوبة لكل
فئة) في الفصل الدراسي الثاني لعام  2019/2018خالل الفترة
من اليوم حتى  18أكتوبر الجاري ،حسب المواعيد المحددة
ً
ســابـقــا لـكــل طــالــب فــي اس ـت ـمــارة ال ـت ـقــديــم .وقــالــت الـنـجــادة،

لـ»الجريدة» ،إن العمادة أرسلت رسائل هاتفية للطلبة المقبولين
بالفصل الــدراســي الثاني ،مضيفة أن المستندات المطلوبة
موجودة عبر رابط الهيئة اإللكتروني ،وأن هذا اإلجراء روتيني
حتى يتم اعتماد القبول ويتسنى لهم توزيع الطلبة في مختلف
الجداول الدراسية الثابتة التي تطرح على الطلبة.
وش ــددت على جميع الطلبة فــي الكليات ض ــرورة متابعة
ً
جداولهم الدراسية يوميا عبر الموقع اإللكتروني لالطالع على
التحديثات الجديدة ،مؤكدة على خريجي الفصل الدراسي
الثاني أو الصيفي المقبلين ضرورة تحديد احتياجاتهم من

المقررات الدراسية لتفادي التعارض والتأكد من طرح مقررات
المطلوبة للتخرج.
وأشـ ــارت إل ــى مــوعــد تسجيل ال ـم ـقــررات للفصل الــدراســي
ً
الثاني والذي ينطلق بجميع كليات الهيئة اعتبارا من السادس
من نوفمبر المقبل ،داعية الطلبة إلى ضرورة اعتماد القبول
لفئة الطلبة غير الكويتيين ،وأن «من ال يعتمد قبوله ويقدم
المستندات المطلوبة يعتبر قبوله مـلـغــى» ،فعلى الجموع
الطالبية ضــرورة إتمام إجــراءات التسجيل ،متمنية التوفيق
والسداد لجميع الطلبة في حياتهم المستقبلية.

رباح النجادة

انتخابات «اتحاد طلبة فرنسا»
 20الجاري
أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون
الفروع مصعب المال ،أن انتخابات فرع فرنسا والدول المجاورة ستجري
 20الجاري ،ويسبقها عقد الجمعية العمومية للفرع.
ولفت المال في تصريح صحافي أمس إلى فتح باب التسجيل لعضويات
الجمعية العمومية لفرع فرنسا والدول المجاورة لها ،كذلك تلقي طلبات
الترشح لالنتخابات على مقاعد الهيئة اإلداريــة حتى العاشر من أكتوبر
ً
الجاري .وأكد أنه «وفقا لدستور االتحاد ،لن يتم االلتفات إلى أي طلبات
ترد بعد المواعيد المحددة سواء للتسجيل بعضويات الجمعية العمومية
أو لتسجيل المرشحين ،وأنه يشترط فيمن يتقدم للتسجيل في عضوية
الجمعية العمومية أن يكون من الطالب/الطالبات الكويتيين الدارسين في
فرنسا ودول أوروبا الناطقة بغير اإلنكليزية التابعة للفرع».
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انحدار االحتالل
إلى الحضيض

المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :مجلس الشعب وإطالق رصاصة الرحمة على أحكام «الدستورية»
المحكمة الدستورية
في مصر تعرضت
لهجوم من الحزب
الوطني الحاكم ،فضال
عن االنتقادات التي
نشرتها الصحف بسبب
أحكام منها إلغاء قانون
العزل السياسي ،وإلغاء
النص القاضي بحظر
قيام أحزاب سياسية
تعارض اتفاقية كامب
ديفيد ،األمر الذي أدى
إلى اتجاه بعض النواب
إلى تقديم اقتراح بقانون
بتعديل رقابة المحكمة
الدستورية.

ف ــي مـقــالــي األح ــد ال ـمــاضــي تـنــاولــت
"ت ـعــديــل ق ــان ــون الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
بالقانون رقم  168لسنة  1998الحاضن
للعوار الدستوري ا لــذي يشوب قانون
ال ـضــري ـبــه ال ـع ـق ــاري ــة الـ ـص ــادر ف ــي عــام
 ،"2008وأ ش ــرت إ لــى أن كــا القانونين
قد صدرا في حقبة مبارك ،إال أن قانون
الضريبة العقارية لم يطبق إال بعد عشر
سنوات من صدوره ،ويثير تطبيقه اآلن
اس ـت ـيـ ً
ـاء فــي مـصــر فــي أوسـ ــاط الطبقة
الوسطى بوجه خاص من هذا التطبيق.
والــواقــع أن تعديل قــانــون المحكمة
الــدس ـتــوريــة ل ــه قـصــة رأي ــت أن أروي ـهــا
للقراء في هذا المقال.

المعادلة الصعبة
فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــق ب ـ ـيـ ــن مـ ـ ـب ـ ــدأ س ـ ـيـ ــادة
الدستور الذي ترسخه رقابة المحكمة
الدستورية على القوانين ،وبين مبدأ
ً
سيادة األ مــة مصدر السلطات جميعا ،
والتي يمثلها مجلس الشعب المعبر عن
إرادة األمة ،وهي المعادلة التي فجرت
ً
ص ــراع ــا ف ــي مـصــر ف ــي أع ـق ــاب األح ـكــام
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي أص ــدرتـ ـه ــا مـحـكـمـتـنــا
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا بـ ـع ــدم دس ـت ــوري ــة
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ــوان ـي ــن .م ـن ـهــا األح ـك ــام
التي تعرضت بقضائها لشرعية وجود
البرلمان ذا تــه ا لــذي جــرت االنتخابات
الختيار أعضائه في ظل قانون قضت
الـمـحـكـمــة ب ـعــدم دس ـتــوري ـتــه ،مـمــا أدى
إلى حل مجلس الشعب ،وتعديل أحكام
قانون االنتخاب بقانون جديد ،قضت
المحكمة مــرة أ خــرى بعدم دستوريته،
وهــو مــا أثــار جــدال كبيرا حــول وجــوب
حل مجلس الشعب تنفيذا لهذا الحكم،
وانـ ـتـ ـص ــر الـ ـشـ ـع ــب لـ ـقـ ـض ــاء ال ـم ـح ـك ـمــة
ا لــد سـتــور يــة فــي استفتاء شعبي جرى
في سبتمبر  1990وافق فيه الشعب على

حل المجلس تنفيذا لحكم المحكمة.

وصاية مجلس الشعب على أحكامها ،فال
يتم نفاذ هذه األحكام إال بموافقة المجلس
عليها.

ثم كان هذا السيل المنهمر من األحكام
الـتــي أصــدرتـهــا المحكمة الــدسـتــوريــة في
تحقيق مـبــدأ ال ـم ـســاواة وحـمــايــة الحرية
الشخصية ،وصيانة حق الملكية الخاصة،
وتــوف ـيــر الـحـمــايــة لـحــق ال ـت ـقــاضــي ،وحــق
المتهمين فــي محاكمة عــاد لــة ومنصفة،
م ـه ــدرة ك ــل ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي ت ـع ــارض هــذه
ال ـم ـب ــادئ أو ت ـص ـطــدم ب ـه ــذه ال ـح ـق ــوق أو
بغيرها مما كفله الدستور.
وكــانــت مـصــر تــزهــو بــأحـكــام المحكمة
الدستورية التي صانت مبادئ الديمقراطية
والـحــريــة ،فألغت قــانــون الـعــزل السياسي
ال ــذي أص ــدره الرئيس ال ـســادات فــي بداية
حكمه ،وألغت النص القاضي بحظر قيام
أحـ ــزاب سـيــاسـيــة ت ـعــارض اتـفــاقـيــة كامب
ديفيد ،وألغت نصوص القانون الذي جرت
انـتـخــابــات الـمـجــالــس الـشـعـبـيــة المحلية
وف ـق ــا ألحـ ـك ــام ــه ،م ـم ــا أدى إلـ ــى ح ــل ه ــذه
المجالس وتعديل قانون اإلدارة المحلية
بما يتمشى مع قضاء المحكمة ،مما اعتبر
ً
ً
ذلك دورا أساسيا للمحكمة تعرضت بسببه
النتقادات حادة على صفحات الصحف.

الرئيس مبارك يحذر من المساس بالمحكمة

القضاء الشامخ للمحكمة الدستورية

هجوم الحزب الحاكم على المحكمة
إال أن المحكمة الدستورية بسبب هذه
األحكام تعرضت لهجوم من الحزب الوطني
الحاكم وقتئذ ،فضال عن االنتقادات التي
ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا ال ـم ـح ـك ـمــة ع ـل ــى ص ـف ـحــات
الصحف ،األمر الذي أدى إلى اتجاه بعض
النواب إلى تقديم اقتراح بقانون بتعديل
رقابة المحكمة الدستورية لتصبح رقابة
سابقة على المشروع قبل إقراره من مجلس
الشعب .وأن يصبح رأيـهــا استشاريا ،أو
اإلب ـق ــاء عـلــى رقــابـتـهــا الــاح ـقــة م ــع فــرض

إال أن ت ـلــك الـ ـمـ ـح ــاوالت ب ـ ــاء ت بــالـفـشــل
الذريع أمام أقالم رجال القانون التي تصدت
لهذه المحاوالت ،وبسبب الوعي الدستوري
الــذي غرسه هــذا الفيض الغامر من أحكام
المحكمة الدستورية في الرأي العام والذي
كـ ــان ل ــه ال ـف ـضــل ف ــي وأد هـ ــذه االق ـت ــرح ــات
حتى تنكر لها حتى مقدموها بعد أن أعلن
الــرئـيــس م ـبــارك أن ــه لــن يـسـمــح بالمساس
بالمحكمة الدستورية العليا ،ألنها حصن
أصيل للديمقراطية وسيادة القانون ،وهي
أداة تصويب لـقــرارات السلطة التشريعية
ً
والدولة معا.

المفاجأة أو الصدمة الكبرى
إال أن ــه رغ ــم ه ــذا الـتـحــذيــر م ــن الــرئـيــس
األسـ ـب ــق ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك بـ ـع ــدم ال ـم ـســاس
بالمحكمة الدستورية فإن الجميع فوجئ
بعد فــض دور انعقاد مجلس الشعب عام
 1998بصدور القرار الجمهوري بقانون رقم
 168لسنة  ،1998الذي كان بمثابة رصاصة
الرحمة التي أطلقت على أحكام المحكمة
بديال عن إلغاء المحكمة ،والذي كان يتطلب
تـعــديــا دس ـتــوريــا ،وه ــي الــرصــاصــة التي
أصابت هذه األحكام ،ولكن في مقتل ،عندما
أهدرت األثر الكاشف لها.
فـ ــا ي ـف ـي ــد مـ ــن الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـص ـ ــادر ب ـع ــدم
دسـتــوريــة الـقــوانـيــن الضريبية إال أط ــراف
الخصومة في الدعوى الدستورية ،وجعل
ه ــذا ال ـت ـعــديــل األصـ ــل ف ــي ب ــاق ــي أحـكــامـهــا
صدورها بأثر مباشر ،ما لم تقرر المحكمة
ً
الدستورية تاريخا أسبق لسريان الحكم
بعدم الدستورية.

د .مصطفى البرغوثي*
وكنت من الذين اعتبروا هذا التفويض
غـيــر دس ـت ــوري فــي مــؤلـفــي أزم ــة المحكمة
الدستورية الصادر في عام  ،1999ألن األثر
الكاشف ألحكام هذه المحكمة تستمده من
الدستور ذاته ألن الحكم ليس منشئا لهذا
األثر ،وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة
منذ إنشائها ،إذ ال يجوز أن يعتبر القانون
غير دستوري إال بعد صدور الحكم القاضي
بعدم دستوريته ،ويعتبر فــي الــوقــت ذاتــه
دستوريا خالل الفترة السابقة على صدور
الحكم وقد شاب العوار الدستوري القانون
منذ صدوره.

غياب الضرورة في إصداره
والواقع أن هذا القرار بقانون الصادر في
غيبة مجلس الشعب ا سـتـخــدا مــا للسلطة
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ل ــرئـ ـي ــس ال ــدول ــة
ب ـمــوجــب الـ ـم ــادة ( )147م ــن ال ــدس ـت ــور ،لم
يلتزم الضوابط الدستورية في استخدام
هذه السلطة ،فلم يكن األثر الكاشف ألحكام
المحكمة الدستورية هو الخطر الذي فاجأ
الحكومة بين ليلة وضحاها بعد فض دور
انعقاد مجلس الشعب ،لتتدخل على أساسه
في الحد من أثــر هــذه األحـكــام التي استقر
ً
عـلـيــه ق ـضــاؤهــا مـنــذ ع ــام  ،1970مقتحما
ً
ه ــذا ال ـق ــرار ب ـقــانــون م ـج ــاال م ــن الـمـجــاالت
المحجوزة للتشريع الـصــادر مــن السلطة
التشريعية األصيلة ،بتناوله بالتنظيم والية
القضاء الدستوري ،وبأثر رجعي يرتد إلى
الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية
وإلى القوانين المطعون بعدم دستوريتها
ً
أمامها ،مهددا بذلك كله مبدأ الفصل بين
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،ع ـن ــدم ــا اس ـت ـخ ــدم ــت ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية سلطتها االستثنائية في إصدار
قرارات جمهورية لها قوة القانون مناطها
حالة الضرورة التي انتقلت في إصدار هذا
القانون( ،المراسيم بقوانين في الكويت).
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

آسيا ميتودييفا*

ّ
ً
كيف أثر نشر المعلومات الخاطئة سلبا
في استفتاء مقدونيا؟
أجــرت مقدونيا يوم األحــد الماضي استفتاء ّ
لتبدل اسمها،
ً
ً
تنهي صــراعــا عـمــره  27عــامــا مــع الـيــونــان ،وتمهد ال ــدرب أمــام
انضمامها إلى االتحاد األوروبــي وحلف شمال األطلسي .قبل
أسابيع من التصويت ،لم تعد المنصات اإلعالمية مجرد قنوات
ً
لتبادل المواقف السياسية ،بل أصبحت أيضا أدوات لالستقطاب
ّ
المتعمد ونشر المحتوى المضلل.
ظهر هاشتاغ ( Boycott#المقاطعة) بادئة األمر على "تويتر"
و"فيسبوك" بهدف مقاطعة عملية التصويت ،فأدى على "تويتر"
بسرعة إلى أكثر من  24ألف ذكر ونحو عشرين ألف عملية إعادة
تغريد .على نحو مماثل ،ظهر في األسابيع التي سبقت التصويت
ً
ً
ً
نحو  40حسابا جديدا على "فيسبوك" كل يوم راحت تنشر مرارا
رسالة المقاطعة ،كذلك ًدعت مئات المواقع اإللكترونية الجديدة
إلى المقاطعة مستخدمة سالح نشر المعلومات الخاطئة.
دف ـعــت ج ـهــود ن ـشــر ال ـم ـع ـلــومــات الـمـضـلـلــة ه ــذه الـكـثـيــر من
الـمـقــدونـيـيــن إل ــى مقاطعة االسـتـفـتــاء وح ــدت مــن اإلق ـبــال على
صناديق التصويت ،صحيح أن  %92من الناخبين أجابوا بنعم
ً
على جعل الصفقة مع اليونان شرطا لالنضمام إلى حلف شمال
األطلسي (الناتو) واالتحاد األوروبي ،إال أن نحو ثلثي السكان
المؤهلين للتصويت لم يتوجهوا إلــى مراكز االقـتــراع ،وهكذا،
باستخدام رســائــل مخادعة وغير صحيحة ،تمكن Boycott#
من ضخ مشاعر كاذبة في حملة االستفتاء العامة ،بناء عضب
وسخط كاذبين ،وتحريف الرأي عالم.
في الثامن من سبتمبر ،يوم ذكرى استقالل مقدونيا ،بلغت
تغريدات  Boycott#المناهضة لالستفتاء ذروتها مع  ،3900في
حين كانت أنجيال ميركل تزور إسكوبية .على نحو مماثل ،طغت
رسائل المقاطعة على مواقع اإلنترنت المقدونية التابعة لليمين
المتطرف بعد زي ــارة األمـيــن الـعــام للناتو ينس ستولتنبرغ.
باإلضافة إلى ذلك ،ادعت البوابات اإللكترونية الوطنية المتطرفة
في الشتات أن االستفتاء غير مشروع وأن من الضروري مقاطعته.
كــذلــك الحظنا زي ــادة كبيرة فــي اسـتـخــدام ميم الـضـفــدع بيبي،
ّ
الذي يشكل رمز كره تستعمله المجموعات اليمينية المتطرفة
ً
ُ
في الواليات المتحدة وأخيرا في أوروبا .صممت هذه الرسالة
الستهداف فرص االنضمام إلى االتحاد األوروبي والناتو.
يصعب للوهلة األولى تتبع دور القوى السياسية الخارجية
في حملة  ،Boycott#بما أنها نجحت في توحيد مجموعات من
ً
ً
الناس متنافرة جــدا .فضال عن ذلك ،ال يمكننا القول إن كل َمن
يعارضون االستفتاء يملكون مواقف موالية لروسيا .في المقابل،
ُ
ال تعتبر حملة المقاطعة هذه أصلية بالكامل ونتيجة تفاعالت
سياسية محلية فحسب.
كــانــت يــد روسـيــا فــي مقدونيا مخفية ،لكن تــدفــق الـبــوابــات
اإلخبارية والحسابات الزائفة الموالية لألجندة الروسية في
ّ
المنطقة على مواقع التواصل االجتماعي تؤكد وجودها.
يـشـيــر ال ـخ ـبــراء األم ـن ـيــون واإلع ــام ـي ــون إل ــى أن الـحـمـلــة في
ً
ّ
مقدونيا تشكل ج ــزء ا مــن استراتيجية روسـيــة أشـمــل هدفها
مواجهة الغرب في البلقان ،ويؤكد تقرير صــدر عــام  2017عن
مشروع تقارير الفساد والجريمة المنظمة أن الحملة الشاملة
لنشر المعلومات الخاطئة المناهضة للناتو في غرب البلقان
ّ
تشكل أداة أساسية لمنع الدول في تلك المنطقة من االنضمام
ّ
إلى هذا االئتالف .كذلك تكشف بيانات إضافية تقدمها وكاالت
وطنية استخباراتية وأمنية تورط جواسيس ودبلوماسيين،
ً
فضال عن استخدام أدوات غير تقليدية ،مثل الدعاية المحوسبة
ّ
والدعم الصريح للمجموعات السياسية المتطرفة التي تروج
للدعاية الموالية لروسيا في المنطقة.
ال تخفي روسيا رفضها انضمام مقدونيا إلى الناتو ،وتنسجم
مـحــاولــة ال ـحــؤول دون نـجــاح االسـتـفـتــاء مــع المنطق الــروســي
الــراســخ .رغــم ذلــك ،تثير المعركة الجيو-سياسية ،التي تجلت
من خالل جهود الكرملين الضخمة لنشر المعلومات الخاطئة،
أسئلة أكثر أهمية .منعت الرسائل العدائية المناهضة للناتو،
التي باتت محور حملة  ،Boycott#المقترعين من التفاعل مع
محتوى مــو ضــو عــي يـقــوم على الحقائق ،ثنت المواطنين عن
ّ
المشاركة في عملية ديمقراطية ،ول ّدت الخوف ،وقللت من عدد
المقبلين على صناديق االقتراع .صنفت دراسة جديدة مقدونيا
بين الدول الخمس والثالثين األخيرة من حيث الثقافة اإلعالمية.
ُ
ويظهر هذا مدى تعرض هذا البلد لخطر المعلومات الخاطئة.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون لخطر مواجهة بيئة إعالمية ملوثة
مليئة بــا لــر ســا ئــل المضللة بــدل الحجج السياسية الحقيقية
انعكاسات طويلة األمد على العملية الديمقراطية الهشة ال في
مقدونيا فحسب ،بل في المنطقة بأسرها .لذلك يجب أن نرفع
الصوت :حمالت نشر المعلومات الخاطئة سامة ،بغض النظر
عمن ّ
يمولها.
* صندوق مارشال األلماني للواليات المتحدة

ال يمثل انحدار المستوطنين والجيش الذي يحميهم نحو
استخدام سالح المجاري ،إال تعبيرا بائسا ويائسا عن فشل
أحالمهم ،ولكنه يمثل أيضا تعبيرا دقيقا عن مستوى
االنحطاط األخالقي الذي وصلت إليه تصرفاتهم.
ً
أصبح الخان األحمر رمزا لصمود الفلسطينيين على أرض
وطنهم المهددة بالمصادرة ،والتطهير العرقي والتهويد ،ولم
يوفر جيش االحتالل والمستوطنون اإلسرائيليون وسيلة إال
استخدموها لكسر صمود أهل الخان األحمر.
اسـتـخــدمــوا القمع الــوحـشــي ال ــذي رأى معظم الـنــاس صــوره
على شاشاتهم ،واستخدموا الحصار ،ومنع التجول ،واإلغالق
ومنع المتضامنين من الوصول ،بما في ذلك منع ممثلي وسفراء
وقناصل دول لم يتورع الجيش اإلسرائيلي عن توجيه اإلهانات
لهم.
واستخدموا الخنق االقتصادي ،واإلغراءات والوعود المخادعة،
ثم استخدموا ســاح اإلشــاعــات الكاذبة ،لتفتيت روح الصمود
والتضامن وفشلوا في كل ذلك.
غير أن المستعمرين المستوطنين ،بحماية جيشهم ،أصروا
على االنحدار إلى مستوى غير مسبوق في االنحطاط ،باستخدام
سالح جديد وهو إطالق مياه مجاري مستوطنتهم غير الشرعية
ً
ً
كفار أدوميم نحو قرية الخان األحمر ،فأغرقوا جــزء ا كبيرا من
أراضيها بمياه المجاري التي وصلت إلى حافة البيوت ،وصنعوا
مكرهة صحية تهدد حياة البشر ،واألغنام التي يعتاشون من
تربيتها ،وتمثل مصدرا ألمراض قد تكون خطيرة كالتهاب الكبد،
والدوسنتاريا ،وغيرها من األمراض المعدية.
ويمثل كل ذلك بشكل خاص خطرا كبيرا على صحة األطفال
والبيئة المحيطة بهم ،وبذلك فإنهم صنعوا كارثة بيئية وصحية
ونفسية ،لمضايقة أهل الخان األحمر وإجبارهم على الرحيل،
ولـكــن إلــى أي ــن؟ حسب اق ـتــراح حـكــام إســرائـيــل إلــى بقعة جــرداء
تتجمع فيها مجاري القدس ،وتنعدم فيها سبل الحياة.
لم ،ولنّ ،
يفت كل ذلك في عضد أهل الخان األحمر الذين اشتد
صمودهم وتعاظم التضامن معهم ،وهم صامدون ،ومصممون
على البقاء مثلما هم مصممون على الحياة.
التقيت يــوم الجمعة في الخان األحمر بعائلة مميزة جاء ت
من عارة في فلسطين الداخل لمساندة أهل الخان األحمر ،وهي
عائلة شقيق األسير البطل كريم يونس ،الذي أصبح إلى جانب
ً
نائل البرغوثي عميدا لألسرى في سجون االحتالل بما تجاوز
ستة وثالثين عاما من األسر الظالم.
وتشرفت بمكالمة هاتفية من المناضل األسير كريم يونس،
ال ــذي أك ــدت كـلـمــاتــه ال ـح ــارة أن كــل أس ـيــر فــي س ـجــون االح ـتــال
يتابع معركة الخان األحمر ،وكل معارك المقاومة الشعبية في
فلسطين ،وهــم كــأســرى يخوضون بأنفسهم واح ــدة مــن أشــرف
معارك المقاومة.
وإن كان الخان األحمر قد حظي باهتمام إعالمي واســع ،فال
ً
وعطاء ،مثل
بد من اإلشارة إلى مواقع باسلة أخرى ال تقل أهمية
كفر قــدوم ،وكفر نعمة وخربثا وراس كركر ،والولجة والخضر،
وسوسيا ومسافر يطا ،وجبل البابا ،وأبو النوار وغيرها الكثير.
وجميعها تستحق االحترام والدعم والتقدير ،كما تستحقها
مسيرات الـعــودة الباسلة التي تتواصل كــل يــوم عمليا فــي كل
محافظات غزة ،صانعة أسطورة جديدة في عطاء وإبداع الشعب
الفلسطيني.
ال يمثل انـحــدار المستوطنين والجيش الــذي يحميهم نحو
استخدام ســاح الـمـجــاري ،إال تعبيرا بائسا ويائسا عــن فشل
أحالمهم ،ولكنه يمثل أيضا تعبيرا دقيقا عن مستوى االنحطاط
األخالقي الذي وصلت إليه تصرفاتهم.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
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ترامب وعقيدة الجيش األميركي
تفيد التصريحات المتتالية ا ل ـصــادرة عن
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي تــرامــب بـخـصــوص األدوار
العسكرية الـخــارجـيــة لـبــاده أن الــرجــل بصدد
إجــراء تغيير جوهري في سياسات العسكرية
األميركية ،وهو تغيير قد يمس صلب العقيدة
العسكرية للبالد.
م ــع م ـط ـلــع الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن بـ ــات مـصـطـلــح
العقيدة العسكرية أحد أهم عوامل فهم الطبيعة
العسكرية للجيوش وتقدير حدود ممارساتها
خالل الحرب والسلم.
وال ـع ـق ـي ــدة ل ـغ ــة ه ــي "م ـ ــا ع ـق ــد ع ـل ـيــه ال ـق ـلــب
ً
والضمير" ،لكن العقيدة العسكرية اصطالحا
ُت ّ
عرف من قبل بعض الباحثين بأنها "مجموعة
مــن الـقـيــم وال ـم ـبــادئ الـفـكــريــة ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
إرساء نظريات العلم العسكري وعلوم فن الحرب،
لـتـحــدد ب ـنــاء واس ـت ـخــدامــات ال ـق ــوات المسلحة
ف ــي زم ــن الـسـلــم وال ـح ــرب بـمــا يـحـقــق األهـ ــداف
والمصالح الوطنية".
ُ
وي ـعــرف "ال ـنــاتــو" الـعـقـيــدة العسكرية بأنها
ُ"مجمل المبادئ األساسية التي تتخذها القوات
العسكرية إلنجاز مهامها ،وهي قواعد ُملزمة وإن
ظلت المواقف القتالية المختلفة الحكم األساسي
التباع أي من قواعد العقيدة العسكرية".
ً
يعرف تــاريــخ الـحــروب بين األمــم ميراثا من
التنظير الذي يمكن تلخيصه في مصطلح "عقد
ً
التاريخ العسكري" ،الذي يتناول بــدوره سجال
مــن االنـتـصــارات أو الـهــزائــم المرتبطة بـقــرارات
واستراتيجيات محددة ،تتحول فيه السياسة
ً
التي أثمرت نجاحا إلى عنصر تفاؤل واستبشار،
في حين تنزوي السياسات التي جلبت هزائم في
صورة "عقدة تاريخية" أو نذر شؤم.
من بين أشهر العقد التاريخية على المستوى
الدولي إخفاق الجيش األميركي في ستينيات
وسبعينيات القرن الفائت في فيتنام ،وتــورط
الجيش السوفياتي في أفغانستان.
تــرتـبــط ه ــذه الـعـقــد الـتــاريـخـيــة بـمـبــدأ يمثل
ً
عنصرا من عناصر العقيدة العسكرية ألي جيش
محترف ،وهو العنصر الخاص بعملية االنتشار
الخارجي ،أو الحرب خارج الديار.
ً
تشهد الحياة السياسية األميركية راهنا حالة
جدل متجددة ،وهو جدل ينعكس في دراســات
وأبحاث تصدر عن مراكز البحوث ومستودعات
التفكير وأع ـضــاء اإلدارة ،ويــركــز عـلــى طبيعة
دور ،وح ــدود انـتـشــار ،ونـطــاق عمليات الـقــوات
العسكرية األميركية.
يـنـقـســم ال ـم ـت ـجــادلــون ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد إلــى

فريقين رئيسين؛ أولهما يعتقد أنه من الضروري
أن تقلل الواليات المتحدة من وجودها العسكري
في العالم ،وأن تجتهد في سحب عديد القوات
الـمـنـتـشــرة فــي ع ـشــرات الـنـقــاط الـســاخـنــة حــول
الـعــالــم ،ويستند هــؤالء فــي تأييد حجتهم إلى
إخفاق القوات األميركية في فيتنام ،وعدم تحقيق
األهــداف المرجوة في العراق وأفغانستان ،في
حين يرى الفريق الثاني أن إعادة انتشار القوات
األميركية بشكل يحد من وجودها في الخارج
يخصم مــن الـقــوة الشاملة لـلــواليــات المتحدة،
ويعرض أمنها القومي للخطر.
فــي صيف الـعــالــم ال ـجــاري ،صــدر كـتــاب مهم
للمؤرخ األميركي روبرت كيغان ،بعنوان "الغابة
تعود إلى النمو :أميركا وعالمنا المهدد" The
،Jungle Grows Back: Our Imperiled World
وهو الكتاب الذي يشرح فيه كيغان أهمية بقاء
ً
الـجـيــش األمـيــركــي مـنـتـشــرا فــي الـمـنــاطــق التي
ترى واشنطن أنها مهمة لتحقيق أمنها القومي
وصيانة مصالحها.
ويلخص كيغان فكرته في أن "نشر الجنود
ً
خارج الديار هو أمر سيئ ،لكنه يحدث تجنبا
ً
لألكثر سوءا ،وبقاؤهم داخل الحدود آمنين هو
أمر جيد ،لكن يجب آال ينطوي ذلك على خسارة
أمننا القومي وتعريض حياتنا للخطر وخسارة
موقعنا في العالم".
يـعـتـقــد الـبـعــض أن مـعـظــم ت ــدخ ــات أمـيــركــا
العسكرية في الخارج لم تسفر إال عن خسائر،
عندما تهيمن عليهم فكرة فيتنام ،لكن هــؤالء
يفوتهم سجل حــافــل مــن الـتــدخــات األميركية
العسكرية الظافرة ،التي جعلت أمن األميركيين
أ كـثــر منعة وحققت مصالحهم االستراتيجية
بشكل أفضل من وجهة النظر الوطنية األميركية.
مــن بين التدخالت التي ال يذكرها أصحاب
االتـ ـج ــاه األول ال ـتــدخــل ف ــي كــولــومـبـيــا ،1901
وهـنــدوراس  ،1902واستعادة النظام في كوبا
 ،1906ودخــول هاييتي  ،1914والسيطرة على
الدومنيكان  ،1916وإطاحة حكومة غواتيماال
 ،1954وغــزو خليج الخنازير  ،1961والتدخل
في تشيلي  ،1973ومهاجمة ليبيا  ،1986وضرب
ً
بنما واعتقال مانويل نورييغا  ،1989وصــوال
إلى حرب البوسنة  ،1992وضرب بلغراد ،1999
إضــافــة بالطبع إلــى نـجــاح واشنطن فــي قيادة
تـحــالــف دول ــي أخ ــرج ال ـع ــراق مــن ال ـكــويــت بعد
غزوها في مطلع العقد نفسه.
إنه قرن كامل من استخدام القوة العسكرية
األمـيــركـيــة خ ــارج ال ــدي ــار ،ورغ ــم أن مـعـظــم تلك

ال ـت ــدخ ــات ل ــم تـسـتـنــد إل ــى ذرائ ـ ــع أخــاق ـيــة أو
سياسية مقبولة من وجهة نظر المستهدفين
ومعظم دول الـعــالــم ،فإنها فــي النهاية حققت
المصالح الوطنية األميركية بشكل ملحوظ من
وجـهــة نظر ال ـقــادة فــي واشـنـطــن ،وربـمــا أسهم
بعضها في صيانة األمن الوطني للبالد.
فــي عــام  ،1993ص ــدرت وثـيـقــة استراتيجية
فائقة األهمية في موسكو ،بعنوان "وثيقة األمن
الـقــومــي" ،وهــي الوثيقة التي أعــادت تشخيص
المنهجية العسكرية للبالد ،مشددة على "توفير
القدرة الكاملة للقوات التقليدية على االنتشار
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي م ـنــاطــق األزمـ ـ ــات ،وال ـق ـيــام
بعمليات ناجعة وسريعة".
ً
انطالقا من تلك المنهجية ،يمكن فهم السلوك
الــروســي إزاء أوكــرانـيــا ،ودول أوروب ــا الشرقية
ً
التي انضمت لـ"الناتو" ،وسورية .سيمكن أيضا
أن تتم محاكمة السلوك العسكري الروسي في
ً
ً
ً
تلك المواضع أخالقيا وسياسيا ،وصــوال إلى
إدانته مثلما هي الحال مع السلوك األميركي ،لكن
األكيد أن الدولة الروسية ترى في هذه المنهجية
ً
صيانة ألمنها الوطني كما تشخصه ،وتعزيزا
لمصالحها كما تراها.
ل ـطــال ـمــا ك ــان احـ ـت ــرام س ـي ــادة ال ـ ــدول ،وع ــدم
التدخل فــي شــؤونـهــا ،واالبـتـعــاد عــن استخدام
ً
ً
القوة مسألة ضرورية أخالقيا وسياسيا ،لكن
بعض متطلبات الدفاع تفرض انتشار القوات
خارج الديار ،وبعض مقتضيات األمن الوطني
والمصلحة الوطنية تفرض القتال عبر البحار.
لقد خلص الفكر االستراتيجي ا لـغــر بــي في
مجال الدراسات العسكرية إلى ضرورة المرونة
في تحديد نطاق االنتشار العسكري والعمليات
ً
العسكرية وفقا لطبيعة التهديد وميزان القوى
بين األطراف المتصارعة.
وفــي هــذا الـصــدد ،يخبرنا تــاريــخ العسكرية
ً
أن كثيرا من الـحــروب التي خاضتها الجيوش
الــوطـنـيــة خ ــارج ال ــدي ــار كــانــت الـخـيــار األفـضــل
لتحقيق النصر وخفض التكاليف إلى أقل حد
ممكن.
يريد الرئيس ترامب أن يحد من انتشار القوات
األميركية خارج الديار ،أو أن يحولها إلى مرتزقة
ُ
ً
ً
تحصل عــائــدات انتشارها "ف ــورا ون ـقــدا" ،وهو
أمر يزعزع العقيدة العسكرية للجيش ،ويمنح
ً
فرصا لروسيا والصين لتأدية أدوار خارجية
أكثر فاعلية ،ويقوض نفوذ واشنطن.
* كاتب مصري

ُ
ابتليت البالد بسرقة األموال العامة ،وعجزت أجهزة
الدولة المتعددة عن حمايتها من لصوص الوطن،
لكن يبدو أننا على أعتاب شكل جديد من السرقات وهو
خطف أموال الناس الخاصة.
أول العمود:

في الثمانينيات وما قبلها كانت المشاريع التنموية تفتتح كاملة
في يوم محدد ،اليوم ُيعلن الوزراء وقياديو الدولة عن انتهاء إنشاء
ً
غرفة بعد غرفة في كل مشروع كبير .ربما حبا في الظهور!
***
المقال ليس عن المال العام ألن المال العام له "رب يحميه" ،أتحدث
هنا عن أمــوال الناس الخاصة التي لقيت في حادثتين منفصلتين
استباحه قبيحة لم يسبق لها مثيل:
األولـ ــى فــي ســرقــة أمــوال ـنــا نـحــن المنضمين لـقــانــون الـتــأمـيـنــات
االجـتـمــاعـيــة وهـ ــروب الـمـتـهــم خ ــارج ال ـبــاد فــي مـشـهــد ال يـمـكــن أن
يوصف إال بأنه استهانة ووقاحة واستهتار بمدخرات موظفي الدولة
ومتقاعديها ،وكل من دخل طواعية في مظلة قانون التأمينات برغبته.
وجــه االستهتار اآلخ ــر فــي هــذه الـســرقــة الشنيعة أن المعلومات
المتداولة حولها شحيحة ،وال يوجد تفسير معلن ورسمي عن سبب
تأخر جلب السارق للكويت ومحاكمته ،في حين أن الصحف المحلية
نشرت وقائع التحقيق بالتفصيل الممل مع المتهمين في تبذير أموال
بند الضيافة بوزارة الداخلية ،وذكرت أسماءهم ،وماذا قال كل واحد
منهم لآلخر؟! وهذا ّ
ينم عن تمييز حتى في مكافحة الفساد التي بدا
أنها ُم َّ
فصلة حسب "من هو المتهم".
وقبل أن أتــرك هــذه القضية ،فقد كنت أتوقع أن يخرج الناس في
مظاهرة للدفاع عن مدخراتهم وأموالهم في التأمينات االجتماعية
ً
ً
اعتمادا على مقولة أن المال عديل الروح ،إال أن شيئا من هذا لم يحدث،
َّ
لكن يبدو أن الناس استسلمت وملت و"الروح" راحت.
القضية الثانية هي فيما يسمى قضية "النصب العقاري" ،التي راح
ضحيتها مئات المواطنين بمدخرات تصل إلى مليار دينار كويتي
ويزيد ،حيث خدعت مكاتب بيع العقار داخل الكويت وخارجها هؤالء
الناس ،وقبضت أموالهم وهربت أو تماطل إلى اليوم في إرجاع تلك
األموال ألصحابها ،وعندما أقول إن هذه المكاتب خدعت الناس فإنما
ً
كان خداعا بغطاء رسمي ألن تلك المعارض كان يفتتحها وزيــر أو
وكيل من وزارة التجارة ،وهم بكامل أناقتهم وابتسامتهم ،وعندما
يرى المواطن البسيط وزيرا أو وكيال "مبتسم وحالق وكاشخ" وهو
يقص شريط معرض بيع عقار فمن الطبيعي أن يطمئن على أمواله،
فيقوم بالشراء ألن إحدى وزارات الدولة روجت لهذه المعارض ،ورعتها
ً
رسميا ،وفيها مكاتب احترفت النصب ،وأخذت اإلذن بالبيع من وزارة
المسؤول "المبتسم الكاشخ الحالق".
ً
حسنا فعل تكتل ضحايا النصب العقاري برفع قضيتهم إلى مجلس
األمة ومقابلتهم لرئيسه ،لعل وعسى أن يجدوا الفرج.
هنا نقف ونقول إن البالد ابتليت بسرقة األموال العامة ،وعجزت
أجهزة الدولة المتعددة عن حمايتها من لصوص الوطن ،لكن يبدو أننا
على أعتاب شكل جديد من السرقات ،وهو خطف أموال الناس الخاصة.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.111

السوق األول السوق الرئيسي

5.314

٤.741

2.512 2.803 3.304

دائنو «دار االستثمار» ينتظرون خروجها من مظلة قانون االستقرار
توصية لبنك الكويت المركزي في انتظار حكم قضائي يفتح باب اإلفالس
محمد اإلتربي

أبدى عدد غير قليل من الدائنين
استغرابهم ،مما حدث من
ترتيبات على أحد األصول
المهمة لشركة الدار ،وهي
حصتها االستراتيجية في
استون مارتن.

تعقيدات تحيط
بخطط الهيكلة
وأفضل األصول
خارج إطار الشركة

كشفت مصادر من دائني شركة
دار االس ـت ـث ـم ــار أن ب ـن ــك ال ـكــويــت
المركزي أوصى بإخراج الشركة من
تحت مظلة قانون االستقرار المالي.
وأوضحت المصادر أن الدائنين
يترقبون القرار النهائي للمحكمة،
ب ـنــاء عـلــى تـقــريــر الـبـنــك الـمــركــزي،
ويـنـتـظــر الـفـصــل وال ـق ــرار النهائي
في شأن إخراجها أو استمراريتها.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـمـ ـص ــادر،
ف ــإن خ ــروج ال ــدار مــن مظلة قــانــون
االستقرار يعني قانونيا أن الشركة
مــآلـهــا ال ــى اإلفـ ــاس ،خـصــوصــا أن
هـ ـن ــاك ق ـض ــاي ــا عـ ــديـ ــدة تـنـتـظــرهــا
وأخ ــرى متقدمة ،وبعض القضايا
ال ـن ـهــائ ـيــة ،ل ـكــن انـ ـض ــواء ه ــا تحت
قــانــون االسـتـقــرار المالي كــان يغل
يد الدائنين من المضي قدما في أي
إجراءات تقاض ،مما يمثل للشركة
حماية في وجه الدائنين.
على صعيد متصل ،أب ــدى عدد
غير قليل من الدائنين استغرابهم،
مـمــا ح ــدث مــن تــرتـيـبــات عـلــى أحــد
األصــول المهمة لشركة الــدار ،وهي
حصتها اإلستراتيجية في استون
مارتن.
وت ـقــول م ـصــادر إن الـ ــدار قامت
بعملية هندسة مالية في شأن أحد
األصول المهمة ،وأخرجتها من أيدي
الدائنين للحيلولة دون التحكم فيها
والسيطرة عليها أو تقاسمها.
وتوزعت أو تفتتت حصة الــدار
في أستون مارتن ،نتيجة لخروج
ال ـش ــرك ــة م ــن الـ ـب ــورص ــة ،ف ـلــم تكن
ه ـن ــاك أي إف ـص ــاح ــات أو شفافية
بشأن عملياتها ،إضافة الى أن آخر
ميزانية للشركة تمت مناقشتها هي
ميزانية عــام  2009تقريبا ،أي إن
هناك  9سنوات متأخرة للبيانات
المالية.

وكشفت عملية إدراج استون
م ــارت ــن ف ــي ل ـنــدن أن شــركــة ال ــدار
باعت حصة قدرها  37.5في المئة
من شركة أستون مارتن الجوندا
المحدودة لشركة Investindustrial
اإليطالية بشكل زيادة رأس المال
بـسـعــر ح ــوال ــي  68مـلـيــون ديـنــار
( 150م ـل ـي ــون دوالر) فـ ــي حـيــن
انـتـقـلــت حـصــة أخـ ــرى م ــن ملكية
الدار لمستثمر كويتي آخر ،قالت
مصادر مالية إنها آلــت إليه على
س ـب ـيــل ت ـس ــوي ــة ديـ ـ ــن ،لـلـتـخـلــص
نـهــائـيــا م ــن أي مـلـكـيــة ل ـل ــدار في
أستون مارتن.

مصير الهيكلة
والـســؤال المطروح حاليا؛ هل
سـيـتـعــاون الــدائ ـنــون مــع الشركة
ف ــي خ ـطــط ال ـه ـي ـك ـلــة ال ـم ـعــروضــة
«خطة الشرق» المعدلة وغيرها من
تأسيس شركات  spvخاصة تنتقل
اليها األصــول وتبقى تحت إدارة
الــدائـنـيــن؟ وه ــو مــا يـطــرح ســؤاال
آخر :أي أصول تبقت لتنتقل وأي
أصول ستقنع الدائنين لالنتظار
سـنــوات أخ ــرى وفــق الخطة ربما
تصل الى نحو  10سنوات جديدة؟
ويمكن اإلش ــارة الــى أن جموع
الدائنين بنوا مخصصات كاملة
عن مديونية الدار ،إال أن مالحقتهم

خروج الدار من مظلة
قانون االستقرار
ً
يعني قانونيا أن
مآلها إلى اإلفالس

هل سيتعاون
الدائنون مع الشركة
في خطط الهيكلة
المعروضة «خطة
الشرق» المعدلة
وغيرها من تأسيس
شركات  spvخاصة
تنتقل اليها األصول
وتبقى تحت إدارة
الدائنين؟

تأتي في اطــار تحصيل ما يمكن
تحصيله.

أصول خارج المظلة
وبالنظر ال ــى أه ــم اسـتـحــواذات
شــركــة دار االسـتـثـمــار ،فــإنــه يمكن
ال ـقــول إنـهــا خ ــارج سيطرتها فقد
قامت شركة دار االستثمار (الــدار)
في عام  2007مع شركائها بقيادة
اتحاد مالي يتكون من مستثمرين
بــري ـطــان ـي ـيــن وأم ـي ــرك ـي ـي ــن ل ـش ــراء
حصة األغلبية فــي شــركــة أستون
مارتن البريطانية المتخصصة في
صناعة السيارات من شركة فورد
األمـيــركـيــة .وقـ ــدرت قيمة الصفقة
اإلجمالية بنحو  500مليون جنيه
إسـتــرلـيـنــي تــم تـمــويــل حــوالــي 40
في المئة منها عبر عملية مرابحة
رتبها مصرف  West LBفي لندن .ثم
باعت أسهمها في «أستون مارتن»،
وذل ـ ــك ف ــي س ـي ــاق ت ـســويــة عـيـنـيــة،
وبالتالي أستون مارتن ليست من
أصول الدار حاليا.

جروزفينور هاوس الفندقية
وفــي ثــانــي أحــد أب ــرز الصفقات
التي نفذتها الدار قبل األزمة المالية
العالمية ،عملية االسـتـحــواذ عبر
إح ـ ــدى شــركــات ـهــا الــزم ـي ـلــة (بـ ــارك

أسعار النفط تنهي األسبوع على مكاسب قوية

ً
ً
البرميل الكويتي يتراجع  91سنتا ليبلغ  82.66دوالرا
انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي  91سـنـتــا في
ت ــداوالت أمــس األول ،ليبلغ  82.66دوالرا ،مقابل 83.57
دوالرا ،في تداوالت الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
عالميا ،استقرت أسعار النفط مساء أمس األول بعدما
قفزت في وقت سابق هذا األسبوع إلى أعلى مستوياتها في
أربع سنوات ،وأنهت عقود برنت والخام األميركي األسبوع
على مكاسب قبل شهر من سريان عقوبات أميركية على
صادرات إيران النفطية.
وأن ـه ــت ع ـقــود خ ــام ال ـق ـيــاس األم ـيــركــي غ ــرب تكساس
الوسيط جلسة الـتــداول مرتفعة سنتا واحــدا لتبلغ عند
الـتـســويــة  74.34دوالرا لـلـبــرمـيــل .وتــراج ـعــت عـقــود خــام
القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في ديسمبر  42سنتا،
لتبلغ عند التسوية  84.16دوالرا للبرميل .وسجل «برنت»
األربعاء أعلى مستوى منذ أواخر  2014عند  86.74دوالرا.
وأنهي الخام األميركي األسبوع مرتفعا نحو  1.3في
المئة ،في حين صعد «برنت» نحو  1.4في المئة.
وم ـم ــا ق ـ ّـي ــد م ـك ــاس ــب األس ـ ـعـ ــار هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،إع ــان
السعودية وروسيا أنهما ستزيدان اإلنتاج للتعويض عن

جزء على األقل من النقص في اإلمــدادات من إيــران ،ثالث
أكبر منتح في منظمة أوبك ،بسبب العقوبات التي سيبدأ
سريانها في الرابع من نوفمبر المقبل.
وتريد واشنطن من الحكومات والشركات حول العالم
أن تتوقف عن شراء النفط اإليراني من أجل الضغط على
طهران إلعادة التفاوض على اتفاق نووي ،في حين يتوقع
محللون كثيرون أن تهبط صادرات إيران من النفط الخام
نحو مليون برميل يوميا.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـع ـم ـل ـي ــات ،ان ـخ ـف ــض ع ــدد
ال ـح ـف ــارات الـنـفـطـيــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة لـثــالــث أس ـبــوع عـلــى الـتــوالــي رغــم
تسجيل أسعار الخام
أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا
ف ــي أرب ـع ــة أعـ ــوام،
فـ ــي ح ـي ــن ت ـعــرقــل
زيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـكــال ـيــف
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ــات ف ــي
خطوط أنابيب في أكبر
حقل نفطي بالبالد أعمال

ظهر اسم نجيب
الحميضي كحائز
حصة بـ  940.2مليون
جنيه إسترليني
في أستون مارتن
بعد طرح أسهم
شركة السيارات
الفاخرة العامة

الـحـفــر ال ـجــديــدة مـنــذ يــونـيــو .وقــالــت شــركــة بيكر هيوز
لـخــدمــات الـطــاقــة ،فــي تـقــريــرهــا األسـبــوعــي ال ــذي يحظى
بمتابعة وثيقة ،إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفارين
نفطيين في األسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر،
ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى  .861وهــذه هي أطول
سلسلة انخفاضات أسبوعية في عدد الحفارات منذ أكتوبر
من العام الماضي.
وع ــدد الـحـفــارات النفطية النشيطة فــي أمـيــركــا ،وهو
مؤشر أولي لإلنتاج مستقبال ،يبقى أعلى من مستواه قبل
عام عندما بلغ  748حينما زادت شركات الطاقة
اإلنتاج لالستفادة من موجة صعود لألسعار .لكن
منذ يونيو تعثر عدد الحفارات حول  860حفارا.
ومنذ بداية العام ،بلغ متوسط عــدد حفارات
النفط والغاز العاملة في الواليات المتحدة .1020
ومــن شــأن ذلــك أن يبقي إجمالي عــدد الحفارات
لعام  2018في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى
منذ .2014
(رويترز)

لين للعقارات على واحــدة من أهم
العقارات تميزا في بريطانيا ،وهي
شقق جروزفينور هاوس الفندقية.
وت ـعــد الـصـفـقــة ثــانــي أك ـبــر عملية
تمويل إسالمية يتم إنجازها في
بــريـطــانـيــا ع ــن طــريــق سلسلة من
عمليات المرابحة.
كـمــا تعتبر شـقــق جــروزفـيـنــور
هـ ــاوس م ــن ال ـع ـق ــارات الـتــاريـخـيــة
ف ــي لـ ـن ــدن ،والـ ـت ــي ي ـتــم الـتـخـطـيــط
لـتـحــويـلـهــا إل ــى ف ـنــدق م ــن الشقق
الفاخرة .وفي عام  2012باعت الدار
أسـهـمـهــا ف ــي ال ـع ـقــار اي ـض ــا ليتم
الـتـخـلــص مــن ثــانــي أب ــرز األص ــول
لديها.

الدار في «أستون مارتن» لم تتضح
معالمه إال بعد عملية اإلدراج ،ففي
ع ــام  2012تــم نـفــي أي مـفــاوضــات
لبيع حصة الدار في أستون ماراتن،
ث ــم ت ــم إعـ ــان أن ال ـشــركــة ال تملك
حصصا فــي أسـتــون مــارتــن ،وذلــك
في عام  ،2017دون أن تذكر تفاصيل
التسويات أو مصير األم ــوال التي
تحصلت عليها من عملية البيع.
وتــأكــد ذلــك بعد عملية اإلدراج
األخيرة األسبوع الماضي في سوق
لندن بعد عملية تقييم للشركة بلغ
تحديد السعر األول ــي فيها بنحو
 19جنيها إسـتــرلـيـنـيــا ،حـيــث إنــه
وفق ذلك التقيم يكون سعر الشركة
اإلجمالي نحو  4.33مليارات جنيه
إسترليني ،أي ما يعادل  5.6مليارات
دوالر.
ومعروف أن أرباح أستون مارتن
ت ـفــوق تـقــريـبــا  180م ـل ـيــون جنيه
إس ـتــرل ـي ـنــي ،ق ـبــل خ ـصــم ال ـفــوائــد
والضرائب واإلهالك ،في حين تشير
التقديرات الى بلوغ اإليــرادات 840
مليون جنيه إسترليني.

بنك بوبيان

الحميضي وملكية أستون مارتن

أمـ ـ ــا ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص أسـ ـه ــم بـنــك
ب ــوبـ ـي ــان ،ف ـي ـع ـت ـبــر ع ـم ـل ـيــا خـ ــارج
سـيـطــرة ال ـ ــدار ،حـيــث إن ــه يـعــد من
األص ـ ــول ال ـجــوهــريــة ،لـكــن تشوبه
بعض التعقديات بعد حكم محكمة
التمييز الذي ألزم الشركة ّ
برد أكثر
م ــن  90م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ن ـق ــدا ألحــد
البنوك الدائنة للدار ،والتي تنازعت
معها لسنوات طويلة ،مما يعني أن
عــودة «بوبيان» للدار ربما مؤجل
لسنوات ما لم توفر المبلغ المطلوب
أو القايم بتسوية معينة.
وث ـم ــة تـ ـض ــارب أحـ ـ ــاط بـحـصــة

ووفقا لتقارير أجنبية ،فقد ظهر
اسم نجيب الحميضي كحائز حصة
ب ـ  940.2مليون جنيه إسترليني
( 1.22م ـل ـيــار دوالر) ف ــي أس ـتــون
مـ ــارتـ ــن ،ب ـع ــد ط ـ ــرح أسـ ـه ــم شــركــة
الـ ـسـ ـي ــارات الـ ـف ــاخ ــرة ال ـع ــام ــة ي ــوم
األربـ ـع ــاء ،وف ـقــا لـمــؤشــر بلومبرغ
بليكوريز .باع األسهم بقيمة 331.6
مـلـيــون جـنـيــه ،وانـخـفـضــت أسـهــم
ال ـشــركــة  4.7ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي ل ـنــدن،
بـعــد التسعير فــي ال ـطــرف األدن ــى
مــن الـنـطــاق الـمـتــوقــع ،إضــافــة الــى
مستثمرين كويتيين آخرين أفراد.

«التجارة» تلزم شركات التجارة العامة
والمقاوالت بفصل النشاطين

إمهال المجددة منها فترة شهرين لالختيار والفصل
●

جراح الناصر

علمت «ال ـجــريــدة» مــن م ـصــادر مـســؤولــة أن وزارة
التجارة والصناعة تعمل على توفيق أوضاع شركات
التجارة العامة والمقاوالت ،مع إلزامها بضرورة فصل
النشاط خالل المرحلة المقبلة.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر الـ ــى أن ل ـج ـنــة تــوف ـيــق أوضـ ــاع
ال ـش ــرك ــات ات ـف ـقــت ع ـلــى ت ـجــديــد ال ـت ــراخ ـي ــص مــؤقـتــا
لالحتفاظ بأقدميتها ،حيث سيتم تجديد تراخيص
الصادرة بعد عام .2003
وأفادت بأنه سيتم إمهال صاحب الترخيص المجدد
مـهـلــة شـهــريــن لــاخـتـيــار وف ـصــل ال ـن ـشــاط ،موضحة
أنـهــا تــأتــي وفـقــا إلج ــراءات تأسيس الـشــركــات ،حيث
يتم تخيير واختيار المساهمين بين نشاط الشركة
الجديدة تجارة عامة أو مقاوالت ،على اعتبار أنه ال
يوجد في دليل وزارة التجارة والصناعة نشاط واحد
يجمع بينهما في الوقت الراهن.
وشــرحــت المصادر سبب إمـهــال مــاك التراخيص

تلك الفترة ،حيث إن كيانات تلك التراخيص قائمة،
ويجب أن توفق أوضاعها وفقا للكود الدولي خالل
الفترة المقبلة ،السيما جميع الشركات التي تحتاج
إلى توفيق أوضاع نشاطها مع الكود العالمي ،حيث
تسعى الوزارة الى الوصول الى صيغة توافقية مرضية
تسمح بتنفيذ القرار وفصل النشاط.
ووفـ ــق ال ـقــوان ـيــن ال ـت ـج ــاري ــة ،ف ــإن وزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة لم تجدد تراخيص شركات التجارة العامة
والمقاوالت ،المنتهية تراخيصها ،والتي لم تجددها
منذ أكثر من سنة ،أو التي لم تقدم بياناتها المالية
إلى الوزارة ،ولم تعقد جمعيتها العامة منذ  3سنوات
متتالية.
وتأتي تلك االج ــراء ات ضمن توجه وزارة التجارة
نحو تطبيق القرار الــوزاري الصادر في مايو ،2016
الـ ـخ ــاص بـتـصـنـيــف األن ـش ـط ــة ال ـت ـج ــاري ــة والـمـهـنـيــة
والـحــرفـيــة ،واالع ـت ـمــاد عـلــى تصنيف األنـشـطــة وفقا
لـلـتـصـنـيــف ال ــدول ــي ،ض ـمــن مـهـلــة تــوف ـيــق األوضـ ــاع
المحددة وقتها بأربع سنوات.

«بيان» :األخبار اإليجابية كثيرة لكن البورصة ال تتفاعل!
استهلت بورصة الكويت تــداوالت الربع األخير من
العام الجاري على تراجع جماعي لمؤشراتها الثالثة ،إذ
اتسم األداء الذي قدمته البورصة خالل األسبوع الماضي
بالضعف بشكل عام ،وسط فتور التعامالت وغياب الزخم
الشرائي بشكل واضح ،مقارنة باألسابيع السابقة ،وهو
ما انعكس بطبيعة الحال على السيولة النقدية المتدفقة
ً
ً
إلى السوق ،والتي شهدت تراجعا ملحوظا خالل أغلب
الجلسات اليومية من األسبوع ،وخاصة جلسة األربعاء
الماضي الذي تراجعت فيه قيمة التداول إلى ما دون 10
ً
ماليين دينار للمرة األولى منذ شهر تقريبا ،حيث بلغت
بنهاية تلك الجلسة نحو  9.63ماليين فقط.
وتــأثــرت الـبــورصــة خــال األسـبــوع الماضي بتزايد
الضغوط البيعية على الغالبية العظمى مــن األسهم
المدرجة في السوقين األول والرئيسي ،وهو ما انعكس
ً
سلبا على مؤشرات السوق ،والتي أنهت بدورها تداوالت
األسبوع مسجلة خسائر متقاربة.
وأنهى مؤشر السوق األول تداوالت األسبوع الماضي
ً
على انخفاض نسبته  0.58في المئة ،مغلقا عند مستوى
 5.314.90نـقـطــة ،كـمــا سـجــل مــؤشــر ال ـســوق الرئيسي
خسارة أسبوعية نسبتها  0.43في المئة ،حيث أغلق
مع نهاية األسبوع عند مستوى  4.741.54نقطة ،بينما
أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5.111.34
نقطة بتراجع نسبته  0.53في المئة.
واش ــار التقرير االسبوعي لشركة بيان لالستثمار
إلى أن الخسائر التي تكبدتها البورصة خالل األسبوع
الماضي جــاءت على الرغم من حضور بعض العوامل
اإليـجــابـيــة الـتــي ك ــان مــن الطبيعي أن تـتـجــاوب معها
ال ـبــورصــة ،ويــأتــي فــي مـقــدمــة ه ــذه ال ـعــوامــل ،التقارير
واألنـبــاء الـصــادرة مــن بعض المؤسسات االقتصادية
المرموقة ،والتي توقعت أن تشهد البورصة الكويتية
جذب المزيد من السيولة في الشهور القادمة ،خاصة بعد
ترقيتها إلى مصاف األسواق الناشئة من قبل «فوتسي
ً
راسل» أواخر الشهر المنصرم ،واحتمالية ترقيتها أيضا
من قبل مؤشر «مورغان ستانلي» خالل العام القادم.

وأوضح التقرير انه على سبيل المثال أشارت وكالة
رويترز ،في تقرير لها ،إلى أن هناك أخبارا سارة تنتظرها
الكويت ،السيما أنها تترقب خالل العام المقبل إمكانية
إعادة تصنيفها من وضعية األسواق قبل الناشئة إلى
األسواق الناشئة في المؤشر العالمي ( ،)MSCIحيث من
المتوقع أن تنتج من هذا االنضمام تدفقات نقدية بنحو
ملياري دوالر.
واضاف ان البورصة لم تتفاعل أيضا مع نبأ حصولها
على العضوية الكاملة في االتحاد العالمي للبورصات،
حيث يشكل ذلك خطوة بارزة في مسيرتها نحو تعزيز
التكامل مع األســواق المالية العالمية واالستفادة من
التبادل المعرفي مع نظرائها ،وذلك حسب البيان الذي
أصدرته البورصة خالل األسبوع الماضي في هذا الشأن.
كـمــا سجلت الـبــورصــة خـســائــرهــا األسـبــوعـيــة رغــم
االرتفاع المتواصل ألسعار النفط وبلوغها مستويات
لم تشهدها منذ  4سنوات ،حيث تخطى سعر البرميل
مستوى  80دوالرا ألول مرة منذ عام  ،2014إضافة إلى
األخـبــار التي ت ــواردت بشأن مباشرة شركة البورصة
لالختبارات التجريبية لصانع السوق ،تمهيدا للبدء
فــي مـمــارســة ه ــذا الـنـشــاط الـمـهــم ال ــذي ط ــال انـتـظــاره،
حيث أصبح وجود صانع السوق أمرا حتميا لتحقيق
التوازن المفقود بين العرض والطلب ،إضافة إلى تعزيز
مستويات السيولة النقدية التي تعاني البورصة من
ضعفها بشكل مستمر.
وبعد الخسائر التي مني بها السوق رغــم كل هذه
الـعــوامــل ،يتضح بما ال ي ــدع مـجــاال للشك أن تجاوب
البورصة الكويتية مع األحداث اإليجابية المحيطة بها
يعد بطيئا جدا إذا قورن مع تأثرها باألحداث السلبية
التي تمر عليها بين الحين واآلخــر ،األمر الذي يوضح
أن ثقة المستثمرين بالسوق التزال ضعيفة إلى حد ما.
وعـلــى الصعيد االقـتـصــادي ،قــالــت مجموعة البنك
الدولي إن الزخم اإليجابي لنشاط القطاع غير النفطي
بالكويت استمر العام الحالي ،وسجل نموا نسبته 2.8
في المئة في الربع األول على أساس سنوي ،األمر الذي

ساهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى
ً
 1.6في المئة ،وهو أول نمو إيجابي في  15شهرا ،ورغم
ذلك أكد البنك الدولي أن إصالحات المالية العامة تمضي
ً
في طريقها ببطء ،مشيرا إلــى أن التحديات الرئيسية
لنمو االقتصاد الكويتي مستقبال تتمثل في التوترات
الجيوسياسية وتقلب األسواق المالية وأسعار النفط،
بينما تتصل التحديات األكـثــر أمــدا باعتماد الكويت
ً
الشديد على النفط باعتباره محركا للنمو وفي تمويل
الدعم وتوفير الوظائف للمواطنين.
ً
وفي نفس السياق ،أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا
ً
اقتصاديا قال فيه إن النظرة المستقبلية في الكويت ،
لكن البالد بحاجة إلى مزيد من اإلصالحات ،متوقعا أن
يرتفع النمو االقتصادي بشكل عــام في الكويت خالل
عام  2018بنسبة  2.9في المئة بدعم من ارتفاع االنتاج
النفطي.
والح ــظ التقرير أن الغالبية الساحقة مــن التقارير
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
الكويتي بصورة اتفقت على ضرورة إجراء إصالحات
مالية واقتصادية شاملة وعاجلة تهدف إلى الحد من
االعتماد على اإليرادات النفطية وتجاوز مرحلة العجز
ال ـمــالــي ،فــرغــم أن بـعــض ال ـت ـقــاريــر تـشـيــر إل ــى تحسن
النمو االقـتـصــادي للبالد أو تؤكد نظرتها اإليجابية
لمستقبل االقتصاد الوطني ،فإنها في الوقت ذاته تحذر
من االستمرار في السياسات التي يــدار بها االقتصاد
المحلي ،وخطورة االعتماد على مصدر دخل وحيد ،فنمو
الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت يأتي في المقام األول
من ارتفاع أسعار النفط ،ومن ثم العائدات غير النفطية
التي ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي إيرادات
الــدولــة ،ما يعني أن استمرار هــذا النمو غير مضمون
ً
أبدا على المدى البعيد ،نظرا العتماده في األساس على
ارتـفــاع أسـعــار النفط فــي الـســوق العالمي ،وال ــذي يعد
ً
من األمور التي يصعب استمرارها أو التنبؤ بها نظرا
لتداخل العديد من العوامل في التأثير على اتجاه أسعار
هذه السلعة الحيوية.

ولعل ذلك هو ما يدفع الجهات ُ
المصدرة لهذه التقارير
إلــى أن توصي وتشدد على ضــرورة تنفيذ إصالحات
اقتصادية عاجلة تساهم في تعزيز مستويات النمو
االقتصادي وتنويع مصادر الدخل ،لكن لألسف تجد هذه
التوصيات تجاهال حكوميا واضحا وغير مبرر ،فرغم
أن الحديث عن اإلصالح االقتصادي وإجراءات تحقيقه
قد تزايد بشكل واضــح في السنوات األخـيــرة ،فإنه في
المقابل كانت اإلجراءات الحكومية الرامية لتحقيق هذا
اإلصالح دون المستوى المأمول ،فال نجد إال إجراءات
ً
ً
غير مدروسة تماما تفاقم المشكلة بدال من معالجتها،
ُ
أو تصريحات حكومية إنشائية غير جادة ال تنفذ على
أرض الواقع ،وآخرها تصريح وزير المالية الذي شدد
على ضرورة القيام باإلصالحات االقتصادية المدروسة
بــدقــة ،وتفعيل دور القطاع الـخــاص ،والـحــد مــن تدخل
الحكومة في االقتصاد من خالل إطالق مشاريع الشراكة
ً
بين القطاعين العام والخاص ،فالعبرة دائما تكون في
التنفيذ وليس في التصريح فقط.
وبالعودة الى تعامالت البورصة ،أقفل مؤشر السوق
األول مع نهاية األسبوع عند مستوى  5.314.90نقطة،
مسجال تــراجـعــا نسبته  0.58فــي الـمـئــة عــن مستوى
إغـ ــاق األسـ ـب ــوع ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا س ـجــل مــؤشــر ال ـســوق
الرئيسي انخفاضا نسبته  0.43في المئة ،بعد أن أغلق
عند مستوى  4.741.54نقطة ،بينما أغلق المؤشر العام
للسوق عند مستوى  5.111.34نقطة بانخفاض نسبته
 0.53في المئة.
وعلى صعيد مؤشرات التداول خالل األسبوع ،بلغ
مـتــوســط ع ــدد األس ـهــم الـمـتــداولــة  75.81مـلـيــون سهم
ً
تقريبا ،بانخفاض نسبته  27.23في المئة عن مستواه
في األسبوع قبل السابق البالغ  104.18ماليين سهم ،كما
انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت  38.89في
المئة ليصل إلى  12.72مليون د.ك تقريبا ،بعد أن بلغ
 20.81مليون د.ك .في األسبوع قبل السابق.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 %10.7نمو مخصصات البنوك ًبالنصف األول إلى  379.1مليون دينار

صافي األرباح لكنها مستحقة تحوطا من بيئة في حالة عالية من عدم اليقين
على
تؤثر
•
ً
•  455.4مليونا أرباح المصارف بنمو  %17.4واالستمرار بسياسة حجز المخصصات رغم نمو اإليرادات

 %32.4نصيب
«الوطني» من
صافي القروض
والسلفيات

وربة %1.1

تجاري %1.3

دولي
%2.6
أهل
ي .2
بن
%4
كب
 .7وبي
 %5ان

ارتفع الربح التشغيلي للبنوك
قبل خصم المخصصات بنحو
 116.2مليون دينار ،أو نحو
ً
 ،%14.9وصوال إلى نحو
دينار ،مقارنة
 898مليون ً
بنحو  782مليونا.

ذك ــر «الـ ـش ــال» ف ــي ت ـقــريــره أن
ق ـطــاع ال ـب ـنــوك ،ال ــذي يـشـمــل 10
بنوك كويتية ،حقق خالل األشهر
الستة األولــى من العام الحالي،
ً
ً
نموا ملحوظا في صافي األرباح
مقارنة بالفترة نفسها مــن عام
 ،2017إذ بلغت أر ب ــاح النصف
األول م ـ ــن  ،2018بـ ـع ــد خ ـصــم
الضرائب وحقوق األقلية ،نحو
 455.4م ـل ـيــون دي ـن ــار ،بــارت ـفــاع
ً
ق ـ ــدره  67.4م ـل ـي ــون ــا ،أو بـنـحــو
 17.4ف ــي ا ل ـم ـئــة م ـق ــار ن ــة بنحو
ً
 388م ـل ـيــونــا لـلـفـتــرة ذات ـه ــا من
عام .2017
ووف ــق «الـ ـش ــال» ارت ـف ــع الــربــح
الـتـشـغـيـلــي لـلـبـنــوك قـبــل خصم
ا لـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات بـ ـنـ ـح ــو 116.2
مليون ديـنــار ،أو نحو  14.9في
ً
ال ـم ـئ ــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ن ـحــو 898
مليون دينار ،مقارنة بنحو 782
ً
مليونا ،نتيجة ارتفاع اإليرادات
التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى
من ارتفاع إجمالي المصروفات،
ً
وانـ ـعـ ـك ــس األث ـ ـ ــر إي ـ ـجـ ــابـ ــا عـلــى
ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك.
فــي التفاصيل ،وعند مقارنة
أرب ـ ــاح ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــع أرب ــاح
الــربــع األول ،نـجــدهــا انخفضت
ً
بنحو  -1في المئة ،وصــوال إلى
نحو  227مليون د ي ـنــار ،بينما
ارتفعت بنحو  18في المئة عند
مقارنتها مع أرباح الربع الثاني
من عام .2017

وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن نـ ـم ــو
اإليرادات ،فإن البنوك الكويتية
ا س ـت ـمــرت فــي تطبيق سياسة
حـ ـج ــز الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات م ـقــابــل
القروض غير المنتظمة ،فبلغ
إج ـم ــال ــي ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـتــي
احـتـجــزتـهــا فــي الـنـصــف األول
نـ ـح ــو  379.1مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ً
م ـقــارنــة بـنـحــو  342.4مـلـيــونــا
للنصف األول من العام الفائت،
أي ار تـ ـفـ ـع ــت ب ـن ـحــو  10.7فــي
المئة ،ورغم أن ارتفاع إجمالي
ً
الـمـخـصـصــات قــد يــؤثــر سلبا
على قيمة صافي أرباح البنوك،
فــإنــه مـسـتـحــق ف ــي زم ــن األداء
ً
ال ـج ـيــد ت ـح ــوط ــا م ــن ب ـي ـئــة فــي
حالة عالية من عدم اليقين.
وبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وعـ ــددهـ ــا خـمـســة
بنوك ،نحو  288.3مليون دينار،
ومثلت نحو  63.3في المئة من
إجمالي صــافــي أرب ــاح البنوك
العشرة ،ومرتفعة بنحو 17.9
ف ــي ال ـم ـئــة م ـق ــارن ــة م ــع ال ـف ـتــرة
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي.
ب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان ن ـص ـي ــب ال ـب ـن ــوك
اإلسالمية نحو  167.1مليون
دي ـن ــار ،ومـثـلــت نـحــو  36.7في
المئة من صافي أرباح البنوك
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرة ،ومـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــة ب ـن ـحــو
 16.5فــي ا لـمـئــة عــن مستواها
ف ــي ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا م ــن ال ـعــام
ا لـ ـم ــا ض ــي ،أي إن أداء ا ل ـشــق

حصص البنوك العشرة من صافي أرباح النصف األول من عام 2018
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وطني
%40.8

المتحد
%6.4

بيتك
%20.9

ال ـت ـق ـل ـي ــدي م ــن الـ ـبـ ـن ــوك خ ــال
ال ـن ـصــف األول ن ـمــا ب ـم ـعــدالت
أعلى.

و بـلــغ مضاعف السعر إلى
الربحية ( )P/Eلقطاع البنوك
ً
العشرة محسوبا على أساس

 %24.9االرتفاع في سيولة البورصة خالل سبتمبر
نصف الشركات المدرجة لم تحصل إال على  %1.5من إجمالي السيولة
تـنــاول تقرير «ال ـشــال» أداء الـبــورصــة خــال شهر
ً
سبتمبر ،حيث انــه كــان أكثر نشاطا من أداء الشهر
السابق (أغسطس  ،)2018إذ ارتفعت كل من مؤشرات
القيمة ،الكمية الـمـتــداولــة ،وع ــدد الصفقات ،وقيمة
المؤشر العام (الشال) .وصاحبها في االرتفاع مؤشر
السوق األول ،بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي
ومؤشر السوق العام .وكسب مؤشر الشال نحو 0.99
في المئة ومؤشر السوق األول نحو  1.56في المئة،
في حين فقد مؤشر السوق الرئيسي نحو  3.30 -في
ً
المئة ،وفقد أيضا مؤشر السوق العام ،وهو حصيلة
أداء السوقين ،نحو  0.08 -في المئة.
وأضــاف التقرير أن «سيولة البورصة حققت في
سبتمبر مستوى مرتفعا مقارنة بسيولة أغسطس،
عـنــدمــا بـلـغــت الـسـيــولــة نـحــو  523.8مـلـيــون دي ـنــار،
مرتفعة من مستوى  365.5مليونا لسيولة أغسطس،
وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود  26.2مليونا،
وبارتفاع بنحو  24.9في المئة عن معدل تلك القيمة
لشهر أغسطس ،حين بلغت  21مليون دينار كويتي،
وهــو ارتـفــاع استثنائي يشمل ت ــداوالت جلسة يوم
الخميس الموافق  ،2018/09/20البالغ قيمة تداوالتها
نحو  167.3مليونا».
وتتفوق سيولة سبتمبر في معدل قيمة التداول
الـيــومــي عــن م ـعــدل قـيـمــة ال ـت ــداول الـيــومــي لألشهر
الثمانية األولى من السنة الجارية البالغ نحو 14.9
مليونا ،وبنحو  75.3في المئة ،وتظل استثناء كما
ذكرنا .وبلغ حجم السيولة لألشهر التسعة األولى

من العام الحالي (أي في  183يوم عمل) نحو 2.959
مليار دينار بمعدل لقيمة الـتــداول اليومي بحدود
 16.2مليونا ،وتظل منخفضة وفــاقــدة نحو 29.5 -
في المئة إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل
ً
عــام  2017البالغ نحو  22.9مليونا ،وفــاقــدة أيضا
نحو  36.6 -في المئة ،إذا قورنت بنفس الفترة من
العام الفائت حين بلغ معدل األشهر التسعة األولى
نحو  25.5مليونا.
وأشار التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية
العام مازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة
لم تحصل إال على  1.5في المئة فقط من تلك السيولة،
ضمنها  50شركة حظيت بنحو  0.2في المئة فقط
من تلك السيولة ،و 5شركات من دون أي تــداول .أما
ال ـشــركــات الـســائـلــة ،فـقــد حـظـيــت  12شــركــة قيمتها
السوقية تبلغ  2.2في المئة فقط من قيمة الشركات
المدرجة على نحو  9في المئة من سيولة البورصة،
ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو
نصف الشركات المدرجة منها ،وعلى النقيض ،يميل
بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة ،أما توزيع السيولة
عـلــى األس ـ ــواق ال ـثــاثــة خ ــال شـهــر سبتمبر ،2018
فكانت كالتالي:

السوق األول
حظي بنحو  432.6مليون دينار ،أو ما نسبته 82.6
في المئة من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت  50في

المئة من شركاته على  86.3في المئة من سيولته،
ونحو  71.3في المئة من كل سيولة البورصة ،بينما
حظيت نصف شركاته األخرى بما تبقى أو نحو 13.7
في المئة من سيولته .وبلغ معدل تركز السيولة فيه
مستوى عال ،حيث حظيت  4شركات ضمنه على نحو
 68.8في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي
حظي بنحو  91.2مليونا أو نحو  17.4في المئة
من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت  20في المئة
من شركاته على  84.9في المئة من سيولته ،بينما
اكتفت  80في المئة من شركاته بنحو  15.1في المئة
من سيولته ،وال بأس من التذكير بأن ضعف سيولة
شركاته كــان العامل األســاســي في تصنيفها ضمن
ال ـســوق الــرئـيـســي ،وه ــو تصنيف قــابــل للتطور مع
ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات
حظي بنحو  24.5ألف دينار فقط أو نحو 0.005
ً
في المئة من سيولة البورصة ،وذلك أيضا في حدود
المتوقع ،فالهدف األساس هو إعطاء تلك الشركات
نافذة منظمة للسيولة حتى إن لم يتحقق ألي منها
تداول إال على فترات متباعدة ،ومن الممكن أن نشهد
طفرة منفردة في قيمة تداوالته بين الحين واآلخر.

برقان
%11.1

سنوي ،نحو  15.2مرة ،مقارنة
بنحو  14.8مرة للفترة نفسها
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،وارت ـ ـفـ ــع

العائد على إجمالي األ صــول
المحسوب على أساس سنوي
ً
ً
ارتفاعا طفيفا إلى نحو 1.05
في المئة ،مقارنة بنحو 1.04
في المئة ،وارتفع معدل العائد
على حقوق الملكية إلى نحو
 8.7فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بنحو
 8.3فــي ا لـمـئــة للفترة نفسها
العام السابق.
ويذكر «تقرير مركز الجمان»
بـ ـ ــأن ن ـص ـي ــب «ب ـ ـنـ ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني» ،من صافي القروض
وال ـس ـل ـف ـيــات ،ب ـلــغ ن ـحــو 32.4
فــي الـمـئــة ،و 20.4فــي المئة لـ
«بـيــت التمويل الـكــويـتــي» ،أي
إن اثنين من البنوك استحوذا
ع ـل ــى  52.8ف ــي ال ـم ـئ ــة م ـن ـهــا،
واكـ ـتـ ـف ــت الـ ـبـ ـن ــوك ال ـث ـم ــان ـي ــة
األخ ــرى بــأقــل مــن النصف ،أو
ب ـمــا نـسـبـتــه  47.2ف ــي الـمـئــة،
أدنــاهــا «بـنــك ورب ــة» بنسبة 3
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم «ب ـن ــك ال ـكــويــت
الدولي» بنسبة  3.2في المئة،
وهما بنكان إسالميان.
وعند المقارنة ما بين أداء
البنوك العشرة ،استمر «بنك
الكويت الوطني» فــي تحقيق
أعـلــى مستوى مــن أرب ــاح بين
البنوك العشرة ببلوغها نحو
 186م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار (رب ـح ـيــة
ً
السهم  29فلسا) ،أو نحو 40.8
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ص ــاف ــي أربـ ــاح
ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ،بــارت ـفــاع

بـ ـنـ ـح ــو  12.9فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة،
مقارنة مع الفترة ذاتها من
ع ــام  ،2017وذلـ ــك الرت ـف ــاع
ع ــائ ــدات ال ـف ــوائ ــد وصــافــي
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ـ ــن الـ ـتـ ـم ــوي ــل
اإلسالمي.
وحـ ـق ــق «بـ ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي» ثاني أعلى أرباح
بنحو  95.2مـلـيــون ديـنــار،
أو نـ ـح ــو  20.9ف ـ ــي ا ل ـم ـئــة
م ــن ص ــاف ــي أربـ ـ ــاح ال ـب ـنــوك
العشرة ،وبنسبة نمو 16.6
في المئة ،مقارنة مع الفترة
نفسها مــن ال ـعــام الـســابــق،
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ص ــاف ــي
إي ــرادات التمويل وإي ــرادات
العمالت األجنبية.
وح ـقــق «ال ـب ـنــك الـتـجــاري
الكويتي» أعلى معدل نمو
فــي األربـ ــاح وبـنـحــو 203.3
في المئة ،إذ بلغت أرباحه
ن ـحــو  6.04مــاي ـيــن دي ـنــار
(ربحية السهم  3.4فلوس)
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـنـ ـح ــو م ـل ـي ــون ــي
دينار ،نتيجة ارتفاع صافي
إي ـ ـ ــرادات ال ـف ــوائ ــد وصــافــي
ربـ ـ ــح الـ ـتـ ـع ــام ــل بــال ـع ـمــات
األجنبية.

مليارا دينار الفائض المحتمل
للموازنة العامة القادمة

ً
 21.8مليارا جملة اإليرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية

قال تقرير «الشال» االقتصادي األسبوعي ،إن
معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر
ً
ً
الماضي ،بلغ نحو  76.5دوالرا للبرميل ،مرتفعا
بما قيمته  4.7دوالرات ،أي ما نسبته نحو  6.6في
المئة عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 71.8
ً
ً
دوالرا للبرميل ،وهو أعلى بنحو  26.5دوالرا،
أي بـمــا نسبته نـحــو  53فــي الـمـئــة ،عــن السعر
االفتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية
ً
والبالغ  50دوالرا للبرميل.
ووفق التقرير ،بانتهاء شهر سبتمبر الماضي،
انقضى نصف السنة المالية  ،2019/2018حقق
ً
خاللها سعر برميل النفط الكويتي معدال بحدود
ً
 72.1دوالرا ،وهو أعلى من معدل سعر البرميل
ً
للسنة المالية  2018/2017والبالغ  54.5دوالرا
وبنحو  32.3في المئة ،وأدنى من سعر التعادل
ً
ل ـل ـمــوازنــة ال ـحــال ـيــة ال ـبــالــغ  75دوالرا بـنـحــو 3
دوالرات أو نحو  3.9في المئة.
في التفاصيل ،يفترض أن تكون الكويت حققت
إيرادات نفطية في شهر سبتمبر ،بما قيمته نحو
 1.9مليار دينار ،وهو أعلى دخل شهري حققته
منذ بداية السنة المالية نتيجة ارتفاع مستوى
األسعار ،وإذا افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج

واألس ـع ــار عـلــى حاليهما -وه ــو اف ـت ــراض قــد ال
يتحقق -فمن المتوقع أن تبلغ جملة اإلي ــرادات
النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.8
مليار دينار ،وهي قيمة أعلى بنحو  8.5مليارات
دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية
الحالية والبالغة نحو  13.3مليار دينار.
وم ــع إضــافــة نـحــو  1.7مـلـيــار دي ـنــار إي ــرادات
غـيــر نفطية وال ـمــؤشــرات األول ـيــة تــوحــي بأنها
قد تكون أعلى ،ستبلغ جملة إيــرادات الموازنة،
للسنة المالية الحالية ،نحو  23.5مليار دينار،
وهي أعلى بنحو  7.5مليارات دينـار عـن مستـوى
اإلي ـ ــرادات الفعلية مــن أرق ــام الحساب الختامي
ً
للسنة المالية  2018/2017التي صدرت أخيرا.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات
البالغة نحو  21.5مليار دينار ،فمن المحتمل أن
تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018
ً
فائضا بحدود ملياري دينار ،والسبب في احتمال
ً
تحقيق الموازنة فائضا وفق تقديرنا رغم أن سعر
برميل النفط الكويتي مــازال دون سعر التعادل
ً
وفقا لتقديرات وزارة المالية ،هو أننا ال نقتطع
مــن اإلي ــرادات  10فــي المئة لمصلحة احتياطي
األجيال القادمة.

توقعات باستمرار األداء الموجب لألسواق خالل أكتوبر
ال مؤشرات على انتكاسة رغم تضخم أسعار األصول في معظم بورصات العالم
على الرغم من تفوق أداء
أغلبية األسواق األجنبية على
الخليجية في سبتمبر ،فإن
 4أسواق من إقليم الخليج
احتلت المراكز األربعة األولى
في مكاسبها منذ بداية
العام ،يتصدرها السوق
القطري بمكاسب بحدود
 15.1في المئة ،ثم سوق
أبوظبي بمكاسب بنحو 12.2
في المئة ،ثم السوق الكويتي
بمكاسب بنحو  10.8في
المئة.

ذك ــر تـقــريــر «الـ ـش ــال» أن أداء
ً
شـ ـه ــر س ـب ـت ـم ـب ــر كـ ـ ــان م ــوج ـب ــا
ألغلبية أ س ــواق العينة ،حققت
خالله  8أسواق مكاسب ،بينما
ً
ً
وأداء مختلطا
حققت  5خسائر
بالنسبة إلى السوق ،حيث حقق
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الـ ـع ــام خـســائــر
بنحو  0.08 -في المئة ومكاسب
ً
بنحو  1في المئة ،وفقا لمؤشر
الشال .رغم ذلك األداء الموجب
ل ــأغ ـل ـب ـي ــة ،ظ ــل ع ـ ــدد األسـ ـ ــواق
الــراب ـحــة فــي أدائ ـه ــا مـنــذ بــدايــة
الـعــام الحالي  9أس ــواق ،وظلت
 5أس ــواق فــي المنطقة السالبة
ً
تماما كما فــي نهاية أغسطس
ً
ً
ال ــذي شهد أداء ســالـبــا لمعظم
أسواق العينة.
وأضاف أن «أكبر الرابحين في
سبتمبر كــان السوق الياباني،
ال ـ ـ ــذي ح ـق ــق مـ ــؤشـ ــره م ـكــاســب
بـنـحــو  5.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لـتــرتـفــع
مـكــاسـبــه مـنــذ بــدايــة ال ـعــام إلــى
نحو  6.1فــي الـمـئــة .ثــانــي أكبر
الرابحين في شهر سبتمبر كان
السوق الصيني بمكاسب بنحو
ً
 3.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـغ ــاي ــرا ألدائـ ــه
فــي الشهر السابق (أغسطس)،
عندما كان أكبر الخاسرين في
ذلك الشهر ،ولكن هذه المكاسب
ً
خففت قليال مــن خـســا ئــره منذ

ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،وظ ــل ث ــان ــي أكـبــر
الخاسرين بخسائر بنحو 14.7 -
فــي الـمـئــة» .ولفت إلــى أن ثالث
أكبر الرابحين كان سوق مسقط
ال ــذي أض ــاف مــؤشــره فــي شهر
سـبـتـمـبــر ن ـحــو  2.8ف ــي الـمـئــة،
ليقلل من خسائره البالغة نحو
  13.3في المئة منذ بداية العامحتى أغسطس ،إلــى  10.9 -في
المئة في نهاية سبتمبر ،مضيفا
أن «أك ـب ــر ال ـخــاســريــن ف ــي شهر
سبتمبر ك ــان ال ـســوق الـهـنــدي،
الذي فقد مؤشره نحو  -6.3في
ال ـم ـئــة ف ــي ش ـهــر واح ـ ــد ،بـعــدمــا
كـ ــان أك ـب ــر الــراب ـح ـيــن ف ــي شهر
أغسطس ،هذه الخسائر هبطت
به من ثاني أكبر الرابحين منذ
ب ــداي ــة ال ـع ــام إل ــى سـ ــادس أكـبــر
الرابحين».
وأش ــار التقرير إلــى أن ثاني
أك ـ ـبـ ــر الـ ـخ ــاس ــري ــن كـ ـ ــان س ــوق
أبوظبي الذي فقد مؤشره نحو
  1في المئة ،ولكنه أنهى شهرسبتمبر ثــا نــي أ كـبــر الرابحين
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ب ـم ـكــاســب
ب ـح ــدود  12.2ف ــي ال ـم ـئــة .ثــالــث
أك ـب ــر ال ـخ ــاس ــري ــن كـ ــان ال ـســوق
األلماني بفارق ضئيل عن سوق
أب ــوظ ـب ــي وب ـخ ـســائــر ل ـمــؤشــره
بنحو  -0.9في المئة ،وظل ثانــي

أقــل الخاسرين منـذ بدايـة العـام
بخسائـر بحـدود  5.2 -في المئة.
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــوق أداء
أغلبية األس ــواق األجنبية على
الخليجية فــي شـهــر سبتمبر،
فإن  4أســواق من إقليم الخليج
احتلت الـمــراكــز األربـعــة األولــى
في مكاسبها منذ بداية العام،

يـ ـتـ ـص ــدره ــا الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـق ـط ــري
بمكاسب بحدود  15.1في المئة،
ثـ ــم سـ ـ ــوق أب ــوظـ ـب ــي ب ـم ـكــاســب
بـ ـنـ ـح ــو  12.2ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ك ـمــا
أس ـل ـف ـنــا ،ث ــم الـ ـس ــوق الـكــويـتــي
بمكاسب بنحو  10.8في المئة
ً
وف ـق ــا ل ـمــؤشــر الـ ـش ــال ،وب ـف ــارق
ضـئـيــل عــن ال ـســوق ال ـس ـعــودي،

الذي حقق مكاسب بحدود 10.7
في المئة.
ولفت «الشال» إلى أن المفارقة
بين أداء بورصات إقليم الخليج
ظـلــت قــائـمــة ،فبينما احـتـلــت 4
منها مراتب أكبر الرابحين منذ
بداية العام ،قبع في قاع المنطقة
الخاسرة سوقان خليجيان من

أصل  5بخسائر برقمين ،أي 10
ً
في المئة أو أكثر ،وفقا ألدائهما
منذ بداية العام ،أو نحو 15.9 -
في المئة لسوق دبي ،و 10.9 -في
المئة لسوق مسقط كما ذكرنا،
وش ــارك ـه ـم ــا الـ ـس ــوق الـصـيـنــي
بخسائر برقمين.
وظلت بورصة الكويت ضمن

األسـ ـ ــواق ال ـ ــ 4األف ـض ــل ً
أداء
بمكاسب ب ـحــدود  10.8في
ً
المئة منذ بداية العام وفقا
لـمــؤشــر ال ـشــال ،ويــأتــي هــذا
الـتـحـســن ف ــي ال ـمــؤشــر بعد
ت ـح ـســن س ـي ــول ــة ال ـب ــورص ــة
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـه ــر
سـبـتـمـبــر م ـق ــارن ــة بـسـيــولــة
أغسطس.
وأضـ ـ ــاف «ورغـ ـ ــم تضخم
أس ـعــار األص ــول فــي أغلبية
ب ــورص ــات ال ـع ــال ــم ،فــإن ـنــا ال
نـ ـت ــوق ــع حـ ـ ـ ــدوث ان ـت ـك ــاس ــة
لـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــر أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر،
وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع أن ـ ـنـ ــا ن ـم ـي ــل إل ــى
ترجيح استمرار غلبة األداء
الموجب لألسواق الناضجة
وال ـنــاش ـئــة وإن ك ــان بشكل
م ـخ ـت ـل ــط .وي ـ ـبـ ــدو أن تـ ــأزم
األوضاع الجيوسياسية في
إقليم الخليج بقرب تطبيق
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة على
إي ـ ـ ــران ،ي ـعــوض ـهــا االرتـ ـف ــاع
الكبير في أسعار النفط ،بما
يرجح استمرار غلبة األداء
الموجب لبورصات الخليج،
وفي الحالين تظل انتخابات
شهر نوفمبر األميركية أو
ح ـتــى اح ـت ـم ــاالت نـتــائـجـهــا
حدثا مؤثرا في االتجاهين».

ةديرجلا
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اقتصاد

«الخليج» يطلق أكبر برنامج مكافآت لالسترداد النقدي

ً
ً
يمنح العمالء مكافآت على جميع ما ينفقونه محليا ودوليا
يوفر البرنامج للعمالء
حاملي بطاقات بنك الخليج
االئتمانية ،ماستركارد
تيتانيوم االئتمانية
لالسترداد النقدي ،أو
بطاقات فيزا بالتينيوم
االئتمانية لالسترداد النقدي،
مكافآت نقدية ،على أن يكون
الحد األدنى لمبلغ ًاإلنفاق
 100دينار شهريا من أجل
التأهل لبرنامج االسترداد
النقدي.

أعلن بنك الخليج أمس إطالق برنامج
االسـ ـ ـت ـ ــرداد ال ـن ـق ــدي وال ـ ـ ــذي ي ـع ــد أك ـبــر
برنامج مكافآت لالسترداد النقدي في
الكويت ،وقد تم تصميمه خاصة ليكون
إضافة قيمة ومميزة إلى تجربة العمالء
في استخدام بطاقاتهم االئتمانية ،حيث
يمنحهم مكافآت نقدية فورية .وسيتمكن
العمالء من خالله من استرداد قيمة ما
يصل إلى نسبة  10في المئة من المبالغ
التي يتم انفاقها على السلع الشرائية
الضرورية من السوبر ماركت.
يمنح الـبــرنــامــج ع ـمــاء ه مــن حاملي
ب ـطــاقــات االسـ ـت ــرداد ال ـن ـقــدي ال ـجــديــدة،
مكافآت نقدية على جميع المبالغ التي
ً
ً
يتم إنفاقها محليا ودولـيــا من السوبر
ماركت إلى محالت األزياء ونمط الحياة
والمطاعم وحجوزات التذاكر والفنادق
وك ــل الـمـصــروفــات األخـ ــرى ،كـمــا تتأهل

أحمد األمير

جميع الـمـعــامــات الـتــي تتم لــدى نقاط
البيع (الـمـتــاجــر) وعـبــر مــواقــع التجارة
االل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـكــافــآت

برنامج االسـتــرداد النقدي .وكلما أنفق
العميل أكثر ،زادت فرص الحصول على
اسـتــرداد نقدي بنسبة  10في المئة من
قيمة مشترياتهم.
وي ـتــوفــر ال ـبــرنــامــج لـلـعـمــاء حــامـلــي
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات ب ـ ـنـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
مـ ــاس ـ ـتـ ــركـ ــارد تـ ـيـ ـت ــانـ ـي ــوم االئ ـت ـم ــان ـي ــة
ل ــاسـ ـت ــرداد ال ـن ـق ــدي أو ب ـط ــاق ــات ف ـيــزا
بالتينيوم االئتمانية لالسترداد النقدي،
على أن يكون الحد األدنى لمبلغ اإلنفاق
ً
 100دينار شهريا للتأهل لهذا البرنامج.
وعـ ــن ال ـب ــرن ــام ــج ،قـ ــال أح ـم ــد األم ـي ــر،
مـ ـس ــاع ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ــاتـ ـص ــاالت
الخارجية لــدى بنك الخليج« :فــي عالم
اليوم السريع والمتطور ،يبحث العمالء
عن االحتياجات الفورية والراحة ،حيث
يلبي برنامج االسترداد النقدي الجديد
مــن بـنــك الـخـلـيــج تـلــك االح ـت ـيــاجــات من
خـ ــال م ـك ــاف ــأة ع ـمــائــه بـمـنـحـهــم قيمة
استثنائية مضافة».
وأض ـ ـ ـ ــاف أح ـ ـمـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــر أن «ال ـب ـن ــك
يـلـتــزم مــن خ ــال تحليل أن ـمــاط اإلنـفــاق
في الكويت ،بتلبية احتياجات عمالئه
ً
وتجاوز توقعاتهم ،وقد طورنا برنامجا
ً
ّ
خاصا سيمكن العمالء من ربح مكافآت
نقدية مقابل عمليات الشراء المميزة من
المتاجر وأوجه اإلنفاق األخرى».
ّ
وبين أنه «إلى جانب تقديم البنك أكبر
برنامج مكافآت لالسترداد النقدي في
الـكــويــت ،فإنه يــواصــل سعيه الــدائــم في

المتاجر وأوجه اإلنفاق األخرى
تـقــديــم مـجـمــوعــة واس ـعــة مــن الـخــدمــات
وال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ت ـل ـب ــي اح ـت ـي ــاج ــات
نمط الحياة العصرية لعمالئه األوفياء
والـجــدد ،ومنحهم العديد من العروض
والمزايا االستثنائية».
وي ـم ـكــن ل ـل ـع ـمــاء اس ـت ـب ــدال م ـكــافــآت
ب ــرن ــام ــج االس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد الـ ـنـ ـق ــدي م ــن بـنــك
الـخـلـيــج م ــن خ ــال ال ـخــدمــة الـمـصــرفـيــة
للبنك عبر اإلنترنت ،أو استخدام تطبيق
الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال
المخصص مــن بنك الخليج بقيمة 10
دن ــان ـي ــر وم ـضــاع ـفــات ـهــا دون أي قـيــود
على عــدد عمليات االس ـت ــرداد اليومية.
والحد األعلى لمكافآت االسترداد النقدي
ً
للمبالغ المكتسبة هو  250دينار شهريا،
ً
صالحة مدة  24شهرا من تاريخ الحصول
عليها.

مبلغ اإلنفاق النقدي

االسترداد النقدي

من  0حتى  2000د.ك.

%2

من  2001د.ك .حتى  3000د.ك.

%3

من  3001د.ك .حتى  4000د.ك.

%4

%5
 4001د.ك .فأكثر
ً
الحد األدنى لمبلغ االسترداد النقدي –  220د.ك .شهريا

السوبرماركت
مبلغ اإلنفاق النقدي

االسترداد النقدي

من  0حتى  100د.ك.

%2

من  101د.ك .حتى  300د.ك.

%5

 301د.ك .فأكثر

%10

ً
الحد األقصى لمبلغ االسترداد النقدي –  30د.ك .شهريا

مزايا وفوائد
قال أحمد األمير ،إنه وألكثر من  200عام،
اسـتـخــدم الـعــالــم األوراق النقدية كأساس
للنشاط االقـتـصــادي ،حيث كــان المجتمع
الكويتي يعتمد في المقام األول على األوراق
النقدية ،وبالرغم من ذلك ،شهدت عمليات
ً
الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة واالب ـت ـك ــار زي ـ ــادة في
المدفوعات غير النقدية في الكويت.
وفـ ـ ــي ظـ ــل م ــواصـ ـل ــة االب ـ ـت ـ ـكـ ــار نـحــو
تـفـعـيــل طـ ــرق ج ــدي ــدة لـتـقـنـيــات ال ــدف ــع،
ي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى ال ـب ـن ــوك وض ـ ــع تـطـلـعــات
المستهلك على رأس اولوياتها من أجل
تلبية احتياجاتها ورغباتها المتزايدة

بأساليب مبتكرة تضمن راحتها.
ومــع تحرك المجتمع نحو المدفوعات
الــرق ـم ـيــة وال ـم ــدف ــوع ــات غ ـيــر ال ـن ـقــديــة ،من
المهم إيجاد الطرق لمكافأة قاعدة العمالء
المتزايدة على والئهم ،حيث يتيح برنامج
االسترداد النقدي من بنك الخليج ،للعمالء
ً
كسب مـكــا فــآت نقدية تطبق تلقائيا على
ال ـك ـش ــف الـ ـخ ــاص ب ــال ـب ـط ــاق ــة االئ ـت ـمــان ـيــة
ل ــاسـ ـت ــرداد ال ـن ـق ــدي .ب ـ ــدأت الـمـجـتـمـعــات
والـ ـش ــرك ــات وال ـم ـس ـت ـه ـل ـكــون ف ــي ال ـكــويــت
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن تـ ـج ــرب ــة حـ ـ ـل ـ ــول ال ــدف ــع
اإللكترونية ،وتعد التكنولوجيا واالبتكار

محركات رئيسية لعملية التحول هذه ،حيث
سعى بنك الخليج لمواجهة موجة التغير
فــي ال ـمــدفــوعــات مــن خ ــال ب ـنــاء الـعــاقــات
ومكافأة المستهلكين ،وتعمل حلول الدفع
المبتكرة على جعل عمليات الدفع سهلة
وآمنة ،األمر الذي يقود إلى نظام دفع أكثر
كفاءة وبالتالي زيادة في إنتاجية االعمال
والخدمات المالية المصرفية الشاملة.
وتعد استراتيجية البنك نحو االبتكار
ال ـم ـص ــرف ــي ب ـس ـي ـط ــة ،وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
ً
تـقــدم فيه االبـتـكــارات التكنولوجية طرقا
جــد يــدة لــر بــط المستهلكين بحساباتهم،

يركز بنك الخليج على إيجاد أفضل
الـحـلــول المبتكرة مــن خــال توفير
الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـخ ـب ــرة وال ـمــرونــة
الالزمة للمستهلكين في أي وقت وأي مكان.
الحلول هي اآلن ...وفي المستقبل!
لطالما التزم بنك الخليج بإيجاد طرق
جــديــدة ومـبـتـكــرة لـمـكــافــأة قــاعــدة عمالئه
ال ــواسـ ـع ــة ،وال ـس ـع ــي الـ ــدائـ ــم ن ـح ــو تـلـبـيــة
احـتـيــاجــاتـهــم وت ـج ــاوز تــوقـعــاتـهــم ،ويعد
إطــاقــه أكـبــر بــرنــامــج مـكــافــآت فــي الكويت
بمثابة تقدير لهم على ثقتهم المستمرة
ووالئهم له.

البرنامج األفضل في الكويت ...لماذا؟
يعد برنامج االسترداد النقدي من بنك الخليج
ً
ً
هو األفضل في الكويت ،ألنه يتيح استردادا نقديا
يصل إلى  10في المئة من قيمة مبلغ االنفاق في
السوبر مــاركــت ،كما يتيح اسـتــرداد نقدي يصل
إلى  5في المئة من قيمة المبالغ التي تنفق داخل
الكويت وخارجيا.

يــوفــر ه ــذا الـبــرنــامــج للعمالء أكـبــر المكافآت
النقدية في الكويت ،وسيحدث ثــورة في القطاع
المصرفي .وقد تم إنشاؤه بما يتوافق مع أنماط
اإلن ـفــاق لعمالء الـبـنــك ،وه ــذه الـمـكــافــآت المميزة
بمثابة انعكاس مباشر لتلك األنماط.
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«الوطني» يشارك في االجتماعات السنوية
لصندوق النقد و«محافظي البنك الدولي»
ُ
تعقد خالل الفترة بين  8و 14الجاري في إندونيسيا

يستعرض صندوق النقد
الدولي تقريره الدوري حول
آفاق االقتصاد العالمي خالل
االجتماعات السنوية ،حيث
سيتضمن رؤى خبراء الصندوق
بشأن اتجاهات أداء االقتصاد
العالمي والمخاطر المرتقبة،
إضافة إلى آفاقه المستقبلية.

يشارك بنك الكويت الوطني في الفعاليات
واالجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي
وم ـج ـمــوعــة مـحــافـظــي ال ـب ـنــك ال ــدول ــي الـمــزمــع
إقامتها فــي الـفـتــرة مــن  8إلــى  14ال ـجــاري في
جزيرة بالي -إندونيسيا.
وي ــرأس وفــد بنك الكويت الوطني الرئيس
التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت ،صالح
الفليج ،ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت
الوطني  -الكويت ،سليمان المرزوق ،والرئيس
التنفيذي للفروع الخارجية جورج ريشاني.
وسيشارك الوفد في االجتماعات السنوية
لمجموعة الثالثين العالمية ا لـتــي ستناقش
العديد من المواضيع أهمها :التوقعات العالمية
لمنظور السياسات االقتصادية والنقدية وأفق
التمويل من أجل تحقيق نمو شامل ،إضافة إلى
ضرورة وجود نظام عالمي مستقر ومنفتح.
وس ـت ـض ــم م ـن ــاق ـش ــات م ـج ـمــوعــة ال ـثــاث ـيــن
محافظي البنوك المركزية لعدد من دول العالم
من بينها إندونيسيا وإنكلترا واليابان والصين
وماليزيا وفرنسا ،إضافة إلى بنك التسويات.
كما يشارك الوفد في االجتماعات السنوية
ال ـت ــي ت ـن ــاق ــش أب ـ ــرز ال ـت ـح ــدي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية ،إلى
جــانــب تسليط الـضــوء على عــدد مــن القضايا
الخاصة بإصالحات القطاع المالي العالمي،
والسيما ما يؤثر منها على األسواق الناشئة.
وسيحضر وفــد البنك الوطني في عــدد من
اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين
الدوليين على هامش االجتماعات ،التي تقام في
ذات الفترة ،إذ تسلط االجتماعات والمناقشات
الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها
الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في
الفترة األخيرة.

وسيستعرض صندوق النقد الدولي تقريره
الـ ــدوري ح ــول آف ــاق االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي خــال
االجـتـمــاعــات السنوية ،حيث سيتضمن رؤى
خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء االقتصاد
العالمي والمخاطر المرتقبة ،إضافة إلى آفاقه
المستقبلية.
وت ـض ــم االج ـت ـم ــاع ــات ال ـس ـنــويــة لـمـجـلـســى
مـحــافـظــي ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ومجموعة
البنك الدولي كال من محافظي البنوك المركزية،
ووزراء المالية والتنمية ،وكبار المسؤولين من
القطاع ا لـخــاص ،وممثلي منظمات المجتمع
ال ـمــدنــي ،واألكــادي ـم ـي ـيــن ،وذل ــك لـمـنــاقـشــة أهــم
القضايا العالمية ،ومنها :اآلفــاق االقتصادية
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،واس ـ ـت ـ ـئ ـ ـصـ ــال الـ ـفـ ـق ــر وال ـت ـن ـم ـي ــة
االقتصادية.
وتـشـمــل االجـتـمــاعــات الـسـنــويــة الـعــديــد من
اللجان أهمها :لجنة التنمية ،واللجنة الدولية
للشؤون النقدية والمالية ،ومجموعة العشرة،
وم ـج ـمــوعــة األربـ ـع ــة وال ـع ـش ــري ــن ،ومـجـمــوعــة
الثالثين ،حيث من المقرر أن يتطرق اجتماع

اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات
أداء االقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته
ً
المستقبلية ،وأيضا ما يرتبط بتطورات أداء
األسـ ــواق الـمــالـيــة الــدول ـيــة وطـبـيـعــة المخاطر
الـتــي يمكن أن تــؤثــر فــي اتـجــاهــات ذلــك األداء،
إضافة إلى مناقشة أهم السياسات التي ينبغي
انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر.
وستناقش االجتماعات السنوية هذا العام
العديد من الموضوعات المهمة ،من بينها تقرير
آفاق االقتصاد العالمي وتحليل النمو المعرض
للخطر واالستقرار المالي في العالم ،إضافة إلى
تحديات النمو على مدى العقد القادم.
كما ستناقش ما بات يعرف بالتكنولوجيا
ال ـمــزعـ ِـزعــة وتـسـخـيــر الـتـكـنــولــوجـيــا م ــن أجــل
ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـم ــو الـ ـش ــام ــل ل ـل ـج ـم ـيــع ،وت ـع ــزي ــز
الـسـيــاســات مــن أج ــل تحقيق أهـ ــداف التنمية
المستدامة وكيف ّ
تغير المنصات واالبتكارات
الرقمية مستقبل البلدان النامية ،إضافة إلى
مناقشة أوض ــاع اقـتـصــاديــات م ـبــادرة الـحــزام
والطريق.
وتجمع االجتماعات السنوية عددا كبيرا من
المسؤولين من البلدان األعـضــاء ،حيث تتيح
فــرصــا لـلـمـشــاورات الــرسـمـيــة وغـيــر الرسمية.
ُ
وتعقد ندوات عديدة بالتزامن مع االجتماعات،
ُ
وتقدم كل عام أيضا على هامش االجتماعات
جاكوبسون عن التمويل الدولي،
محاضرة بير ُ
وه ــي مــؤسـســة أنـشـئــت تـكــريـمــا لـلـمــديــر الـعــام
الثالث للصندوق.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص على
حضور المحافل الدولية ومثل هــذه اللقاء ات
لالطالع على آخر التطورات العالمية واألنشطة
والفعاليات التي تركز على االقتصاد العالمي
والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

«دبي لصناعات الطيران» :إغالق صفقة
تمويل بـ  800مليون دوالر بنجاح
البنك األهلي الكويتي تولى تنسيقها

أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"
أنها أغلقت بنجاح صفقة التسهيالت المالية
ا لـمـتـجــددة ا ل ـتــي تـبـلــغ قيمتها  800مليون
دوالر ،التي جرى إطالقها في مايو الماضي.
وكـشـفــت ال ـشــركــة أن صـفـقــة ال ـت ـمــويــل ،الـتــي
أطلقت بمبلغ أولي قدره  480مليون دوالر،
حظيت باهتمام وا ســع من مجموعة كبيرة
مــن ا لـبـنــوك ،محققة نسبة تغطية تـجــاوزت
بكثير القيمة المستهدفة.
وي ـت ــول ــى ال ـتــرت ـيــب ل ـه ــذه ال ـص ـف ـقــة الـبـنــك
األ ه ـلــي ا لـكــو يـتــي بــا عـتـبــاره ا لـبـنــك المنسق
والـبـنــك الــرئـيـســي الـمـكـلــف بــالـتــرتـيــب لـهــذه
الـصـفـقــة والـبـنــك ال ـم ـشــارك فــي إدارة دفــاتــر
اإل ص ــدار .بينما يتولى بنك أ بــو ظـبــي األول
بدولة اإلمارات مهمة البنك القائد المسؤول
عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك
في إدارة دفاتر اإلصدار ،في حين يقوم نور
بنك بدور وكيل الهيكلة اإلسالمية .ودخلت
ثمانية بنوك إضافية للمشاركة في الصفقة
مــن خــال ميزة األ كــورد يــون ليصل إجمالي
حجم الصفقة إلى  800مليون دوالر.
و ق ــال ف ـيــروز تــارا بــور ا لــر ئـيــس التنفيذي
لشركة دبي لصناعات الطيران" ،إن اإلغالق
الناجح ،وتجاوز الحد المستهدف لتغطية

االكتتاب في الصفقة يعكس الثقة الكبيرة
التي أظهرتها البنوك في أداء دبي لصناعات
الـطـيــران وخـطـتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة .وال شك
أن الـشـهـيــة ال ـقــويــة ال ـتــي أبــدت ـهــا مـجـمــوعــة
كبيرة من البنوك تؤكد على السيولة القوية
الـمـتــاحــة فــي ال ـســوق الـمـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة.
ونتطلع إلى إقامة المزيد من الشراكات مع
هــذه ا لـبـنــوك فــي ا لـسـنــوات المقبلة للمضي
بأعمالنا نحو المزيد من النمو".
مــن جــان ـبــه ،ق ــال مـيـشــال ال ـع ـقــاد الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة البنك األهلي الكويتي،
ً
إننا "سعداء جدا بأننا استطعنا جذب هذه
المجموعة المتنوعة مــن ا لـبـنــوك العالمية
ل ـت ـش ـك ـيــل م ـج ـمــوعــة م ـق ــرض ــة ق ــوي ــة ل ـشــركــة
دب ــي لـصـنــاعــات ال ـط ـيــران .إن ت ـعــاون فــريــق
التعامالت لدينا مع الفريق المالي لشركة
دبي لصناعات الطيران والبنوك الرئيسية
ال ـم ـك ـل ـف ــة الـ ـت ــرتـ ـي ــب ل ـل ـص ـف ـق ــة وم ــؤسـ ـس ــات
األكورديون المقرضة ،قد ضمن تنفيذ هذه
الصفقة بنجاح وسالسة تامة".

ً
ً
«التجاري» يرعى حفل تكريم كبار السن في الجهراء «بيتك» راعيا بالتينيا لمؤتمر «عرب نت»
شارك البنك التجاري الكويتي
ف ـ ــي حـ ـف ــل تـ ـك ــري ــم ك ـ ـبـ ــار الـ ـس ــن،
الـ ــذي نـظـمـتــه مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء
بمناسبة اليوم العالمي للمسنين،
بـحـضــور مـخـتــار منطقة العيون
بالمحافظة ملوح الحربي ،وتأتي
هذه المشاركة بهدف زيادة درجة
ال ــوع ــي ل ــدى الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
وخصوصا الشباب بأهمية تقدير
واحترام ورعاية كبار السن وإعالء
شأنهم في المجتمع.
وصرحت نائبة المدير العام –
قطاع التواصل المؤسسي أماني
الـ ـ ـ ــورع" :ج ـ ـ ــاءت هـ ــذه ال ـم ـشــاركــة
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـ ـخ ـ ـطـ ــوات وبـ ــرامـ ــج
المشاركات االجتماعية التي سبق
أن وضعها البنك مــع المحافظة،
وال ـتــي مــن شــأنـهــا تفعيل مفهوم
المسؤولية االجتماعية ودور البنك
فــي خدمة المواطنين والتواصل
مع أهالي المحافظة ومــد جسور
الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـت ــواص ــل م ـع ـهــم فــي
مختلف المناسبات ،خاصة عندما
يتعلق األمر بكبار السن ،هذه الفئة
الجديرة بكل احترام وتقدير".

استعراض لدور البنك في التكنولوجيا المالية والتطور الرقمي

جانب من الحفل
وأك ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــورع ح ـ ــرص ال ـب ـنــك
ال ـت ـج ــاري ال ــدائ ــم ع ـلــى ال ـت ـعــاون
مـ ــع م ـح ــاف ـظ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء فـ ــي كــل
الـفـعــالـيــات الـثـقــافـيــة والــريــاضـيــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا
المحافظة ،السيما عندما يتعلق
األم ــر بـجــوانــب الـعـمــل اإلنـســانــي

والتطوعي الذي يستهدف خدمة
مختلف شرائح المجتمع السيما
ً
ك ـب ــار الـ ـس ــن ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــم جـ ــزء ا
م ــن ن ـس ـيــج ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي،
ولطالما كان لهم كل الفضل فيما
وصل إليه الجيل الحاضر.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ،ت ــوج ــه

الروضان« :زين» ملتزمة بالتوسع في
تطبيقات الحياة الذكية والتحول الرقمي
الشركة أعلنت مشاركتها في أسبوع « »GITEX 2018للتقنية بدبي
كـ ـشـ ـف ــت ش ـ ــرك ـ ــة "زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن" أنـ ـه ــا
ستشارك للمرة األولى في النسخة
الـ  38من أسبوع "جيتكس" للتقنية
(  ،)GITEX 2018و ه ـ ــو ا لـ ـح ــدث
العالمي الذي تستضيفه اإلمارات
ُ ّ
ويـنــظـمــه مركز
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
دبــي التجاري العالمي في الفترة
م ــن  ١٤إلـ ــى  ١٨أك ـت ــوب ــر ال ـج ــاري
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ك ـ ـبـ ــريـ ــات الـ ـش ــرك ــات
والمؤسسات والهيئات العالمية
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـحــافــي ،إن مـشــاركـتـهــا فــي هــذا
ال ـح ــدث ال ـك ـب ـيــر ،الـ ــذي يـعـتـبــر من
األك ـب ــر ح ــول ال ـعــالــم ،تــأتــي ضمن
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة "زيـ ـ ـ ـ ـ ــن" ل ـت ـع ــزي ــز
الـ ـتـ ـح ــول إل ـ ــى م ـ ــزود االت ـ ـصـ ــاالت
ال ــرق ـم ــي ال ـم ـت ـك ــام ــل ،الـ ـ ــذي ب ــدأت
ال ـش ــرك ــة رح ـل ـت ـهــا ف ـي ــه م ــن خ ــال
ط ــرحـ ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
والـحـلــول الــذكـيــة لقطاعي األف ــراد
والمؤسسات على مــدى السنتين
الماضيتين.
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت إي ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ـ ــروضـ ـ ــان
الــرئ ـي ـســة الـتـنـفـيــذيــة ل ـشــركــة زيــن
الكويت عن سرورها "اليوم لإلعالن
ع ــن ُمـ ـش ــارك ــة زي ـ ــن ف ــي ف ـعــال ـيــات
النسخة الـ  38من أسبوع جيتكس
ل ـل ـت ـق ـن ـي ــة ،كـ ـش ــرك ــة االت ـ ـص ـ ــاالت
الوحيدة التي تمثل الكويت في هذا
الحدث اإلقليمي الرائد ،وسط محط
أن ـظ ــار ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة ،وهــي
المشاركة التي نأمل أن نستعرض
من خاللها قدراتنا كشريك رئيسي
فــي تحقيق أه ــداف خطة التنمية
لدولة الكويت (كويت جديدة )2035
المنبثقة عن تصور حضرة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد لرؤية الكويت بحلول عام
ُ
 2035التي ستسهم في تقدم ورفعة
وطننا الغالي.

إيمان الروضان

وأوض ـح ــت ال ــروض ــان "أن زيــن
مـ ـلـ ـت ــزم ــة بـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـتـ ــوسـ ــع فــي
مـجــاالت الحياة الذكية والتحول
الــرق ـمــي ،ومـشــاركـتـنــا فــي GITEX
هي خطوة لتأكيد وعرض قدراتنا
لـمـشــاركــة الـقـطــاع ال ـعــام ولتنفيذ
ال ــرك ــائ ــز ال ـس ـبــع الــرئ ـي ـس ـيــة الـتــي
وضعتها رؤية الكويت لعام ،2035
إذ س ـن ـس ـت ـعــرض نـ ـم ــاذج ت ـعــزيــز
ال ـت ـن ـم ـيــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـن ــوع
الــرق ـمــي بــال ـت ـعــاون م ــع شــركــائـنــا
االستراتيجيين ،إضافة إلى تقديم
أحدث حلولنا المبتكرة في مجاالت
تمكين حـيــاة ذكـيــة ومجتمع آمن
وقطاعات أعمال ذات كفاءة عالية.
وأضافت "أننا خالل مشاركتنا
ف ــي  ،GITEXسـنــر ُكــز بـشـكــل كبير
ع ـلــى اس ـت ـعــراض قـ ـ ــدرات تقنيات
االتصاالت المتكاملة لتكنولوجيا
الجيل الـخــامــس ( )5Gالـتــي بدأنا
االستثمار فيها مطلع شهر يونيو
الـمــاضــي ،التي تمثل نقلة نوعية
لـلـكـفــاءة الـتـشـغـيـلـيــة لـشـبـكــة زيــن
فــي ال ـكــويــت ،وه ــي الـخـطــوة التي
جـعـلـتـنــا م ــن أول ـ ــى ال ـش ــرك ــات في
الـكــويــت وأس ـ ــواق الـمـنـطـقــة ،التي
تتبنى هذه الحلول التكنولوجية

لتلبي احتياجات قــاعــدة العمالء
ومـجـتـمــع ق ـط ــاع األعـ ـم ــال وتــدعــم
ال ـت ــوس ــع ف ــي ت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ـحــول
الرقمي".
وب ـي ـن ــت أن ُمـ ـش ــارك ــة زي ـ ــن فــي
ً
" GITEXستشمل أيضا حلول الذكاء
االص ـط ـنــاعــي وإن ـت ــرن ــت األش ـي ــاء،
وال ـت ــي تـمـتــد لـتـغـطــي ال ـعــديــد من
المجاالت والقطاعات المحورية،
وه ـ ــي الـ ـحـ ـل ــول الـ ـت ــي صـمـمـنــاهــا
ً ُ
خصوصا لتواكب ري ــادة زيــن في
ّ
التحول الرقمي بالسوق الكويتي،
إل ــى جــانــب تـقــديــم استراتيجيات
وحـلــول مبتكرة عــن طــريــق شركة
 NXNوهـ ــي ذراع زيـ ــن ف ــي قـطــاع
ال ـمــدن الــذكـيــة ال ـتــي سـتــوجــد إلــى
ج ــان ـب ـن ــا لـ ـط ــرح أحـ ـ ــدث ال ـح ـل ــول
الــذكـيــة ال ـتــي تـحـقــق أهـ ــداف خطة
ً
التنمية للدولة وخـصــوصــا فيما
يتعلق برفع كفاءة البنى التحتية
لـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
وتطوير مجاالت التعليم والصحة
واألمن وسالمة المجتمع والتنمية
االقتصادية".
وأشارت الروضان إلى أن "زين"
ب ــدأت رحـلــة الـتـحــول الــرقـمــي ُمنذ
س ـن ـت ـي ــن ،وكـ ــانـ ــت أول ـ ـ ــى ث ـم ــاره ــا
مـشــاركــة الـقـطــاع ال ـعــام فــي تنفيذ
مشروع ّ
العدادات الذكية مع وزارة
الكهرباء والـمــاء ،فالشركة تعتبر
ً
ً
نـفـسـهــا ش ــري ـك ــا فـ ـع ــاال ف ــي صنع
مستقبل الحياة الذكية في الكويت،
وتمكين المجتمع من خالل تطويع
تطبيقات التكنولوجيا الحديثة
مثل إنـتــرنــت األش ـيــاء ،وهــو األمــر
الـ ــذي دف ـع ـهــا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي هــذا
ُ
الحدث اإلقليمي الرائد لكي تعزز
مـ ــن الـ ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ـ ــذي تـلـعـبــه
م ــؤس ـس ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
تحقيق األهداف التنموية المختلفة
للدولة.

الحربي بالشكر للبنك التجاري
عـلــى رعــايـتــه ه ــذا الـحـفــل ،وال ــذي
ســاهــم فــي رس ــم االبـتـســامــة على
وجوه المكرمين ،وإدخال السعادة
ً
إل ــى ق ـلــوب ـهــم ،م ـش ـيــدا ب ـم ـبــادرات
ً
البنك التي دائما ما تكرس مفهوم
المسؤولية االجتماعية الشاملة.

يـشــارك بيت التمويل الكويتي
(بيتك) كراع بالتيني في النسخة
الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـ ــن م ــؤتـ ـم ــر "عـ ـ ـ ــرب نــت
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" ،م ـ ــن م ـن ـط ـل ــق ح ــرص ــه
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواجـ ــد فـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
والملتقيات التي من شأنها دعم
القطاع المصرفي وتحسين بيئة
األعمال وتعزيز قطاع االستثمار
وت ـبــادل الـخـبــرات الـتــي تصب في
مـصـلـحــة الـتـنـمـيــة ال ـشــام ـلــة على
ج ـم ـيــع ال ـص ـع ــد ،وك ــذل ــك ال ـت ـعــرف
عـلــى آخ ــر ت ـطــورات التكنولوجيا
المالية والعالم الرقمي ،لالستفادة
منها في العمل المصرفي وخدمة
العميل.
وي ـ ـل ـ ـق ـ ــي رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة والـ ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة
ال ـخــاصــة لـلـمـجـمــوعــة ف ــي "بـيـتــك"
ول ـيــد مـنــدنــي الـكـلـمــة االفـتـتــاحـيــة
للمؤتمر ،يستعرض خاللها آخر
ال ـم ـس ـت ـج ــدات ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
المالية  ،Fintechودور الخدمات

وليد مندني

الرقمية في الصناعة المصرفية،
م ــع إبـ ـ ــراز دور "ب ـي ـت ــك" ف ــي تبني
الـتـكـنــولــوجـيــا وم ــواك ـب ــة الـتـطــور
الرقمي ومالزمته للعمل المصرفي،
ض ـم ــن إط ـ ـ ــار ال ـم ـع ــاي ـي ــر األم ـن ـي ــة
وضـ ـ ــوابـ ـ ــط ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة،
مـ ــع اسـ ـتـ ـع ــراض أب ـ ـ ــرز ال ـخ ــدم ــات

والمنتجات ا لـتــي طرحها "بيتك"
في الذكاء االصطناعي ،والتي أكدت
ريادة "بيتك" وتميزه في االستثمار
في عالم الـ.Fintech
كـ ـم ــا ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ــأف ــراد
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ف ـ ــي "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ف ـ ــادي
الشالوحي بجلسة نقاشية حول
تطبيقات الـ ـ ـ ــ Fintechفــي الـبـنــوك
واالتصاالت ،واالبتكار المصرفي
وافضل الممارسات للتعاون بين
قطاعي البنوك واالتصاالت.
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
مـســابـقــات لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء على
ا لـمــوا هــب والمبتكرين الناشئين
في ريــادة األعـمــال والتكنولوجيا
المتطورة.
ويـ ـق ــدم ال ـب ـن ــك ج ــائ ــزة "ب ـي ـتــك"
للمشاريع الناشئة KFH People’s
 ،Choice Start-Up Awardوهي
ال ـجــائــزة األولـ ــى م ــن نــوعـهــا على
م ـس ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت ب ـق ـي ـمــة 5000

دوالر لـلـفــائــز ،ف ــي إط ــار الـحــرص
على تحفيز ودعم االبتكار وتطوير
التكنولوجيا المالية.
وي ـن ـع ـقــد ال ـم ــؤت ـم ــر ع ـل ــى م ــدار
يــومــي  8و 9أك ـتــوبــر ال ـج ــاري في
مـجـمــع ال ــراي ــة ،حـيــث يـجـمــع أب ــرز
المستثمرين وقادة القطاع الرقمي
ّ
ورواد األع ـ ـمـ ــال وع ـ ــدد م ــن ك ـبــار
المصرفيين والمختصين ورجال
االعـ ـ ـم ـ ــال وال ـم ـه ـت ـم ـي ــن ب ـص ـنــاعــة
التكنولوجيا المالية ،ا لــى جانب
ع ــدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن م ــن جـهــات
حكومية مختلفة.
وس ـي ـت ـن ــاول ال ـمــؤت ـمــر م ـحــاور
عديدة أبرزها التجارة اإللكترونية،
والتكنولوجيا المالية ،واألعمال
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،واالبـ ـتـ ـك ــار وري ـ ــادة
األع ـ ـمـ ــال ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ــوس ــائ ــط
الرقمية واإلعالنات من خالل عدة
ندوات منفصلة.

« »Ooredooتشارك في رعاية ملتقى المبادرين
البابطين :الشركة ملتزمة بدعمها مبادرات إثراء التجارب
أ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت " O o r e d o o
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فــي
رعـ ــايـ ــة م ـل ـت ـقــى ال ـم ـب ــادري ــن
 Startup Gatheringبعنوان
"تقييم قطاع ر يــادة األعمال
ف ــي ال ـك ــوي ــت" وال ـم ـن ـظــم مــن
Startups Media Platform
 and Magazineا ل ــذي عقد
ي ــوم الـخـمـيــس الـمــاضــي في
- Nouriyah Residence
بـنـيــد ا ل ـق ــار بـحـضــور نخبة
مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادري ـ ــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب مــن
أ صـ ـح ــاب ا لـ ـش ــر ك ــات ورواد
األعـ ـم ــال وح ـض ــور ع ــدد مــن
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن .وي ــأت ــي ذلــك
ض ـم ــن جـ ـه ــود " "Ooredoo
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت وم ـ ـ ـسـ ـ ــاع ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا
المستمرة في د عــم وتمكين
ً
ا لـشـبــاب ،ا تـســا قــا مــع قيمها
األس ــاسـ ـي ــة وهـ ــي االه ـت ـم ــام
والتواصل والتحدي.
وعـ ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي هــذا
ا لـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ،أ ك ـ ـ ــد مـ ــد يـ ــر أول
ق ـ ـطـ ــاع م ـب ـي ـع ــات الـ ـش ــرك ــات
ف ـ ــي "  Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت"
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـب ــاب ـط ـي ــن أن
الـ ـش ــرك ــة م ـل ـت ــزم ــة بــدع ـم ـهــا
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـح ــورة
حول إ ثــراء تجارب ،إذ تولي
ً
ً
الشركة اهتماما كبيرا ضمن
استراتيجيتها للمسؤولية
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ــدع ـ ـم ـ ـهـ ــم
وتمكينهم.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن ،أن
ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن أثـبـتــوا
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات أن ـه ــم
ق ــادرون على د عــم االقتصاد
المحلي من خالل مبادراتهم
ومشاريعهم الطموحة ،التي
ت ـع ـت ـم ــد ب ـط ـب ـي ـع ـت ـهــا ب ـش ـكــل
كبير على قـطــاع اال تـصــاالت

مشاركون في الملتقى
ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوي ،ون ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــن فـ ــي
" "Ooredooالكويت فخورون
ب ــدع ـم ـن ــا ل ـه ــم وم ـســاعــدت ـهــم
ً
لـتـحـقـيــق تـطـلـعــاتـهــم إيـمــانــا
منا بدورهم الكبير في الدفع
بعجلة االقتصاد والمساهمة
في بناء المستقبل".
وتابع" :يسعدنا أن نكون
ف ــي ه ــذا الـمـلـتـقــى لـلـتــواصــل
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل م ـ ــع ك ــوكـ ـب ــة مــن
المبادرين الشباب ،كما أننا
فخورون بمسيرتنا الحافلة
بالمبادرات الداعمة للشباب
وش ـ ــراك ـ ــاتـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف
الـمــؤ سـســات وال ـج ـهــات على

مـ ـ ــدار ال ـ ـعـ ــام ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
ا لـمـعـلــو مــات ا لـتــا بــع لمجلس
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ووزارة ا ل ـ ــدو ل ـ ــة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب وال ـه ـي ـئ ــة
العامة للشباب ،وغيرها من
الجهات والمؤسسات".
وش ـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـبـ ــاب ـ ـط ـ ـيـ ــن ف ــي
ا ل ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى ،إذ ا س ـ ـت ـ ـعـ ــرض
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــادرات والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ال ـ ـتـ ــي تــدع ـم ـهــا
وت ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة إلث ـ ـ ــراء
تجارب الشباب ومساعدتهم
ف ـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق تـ ـطـ ـلـ ـع ــاتـ ـه ــم،
إض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة

الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواجـ ــه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادريـ ـ ــن ،كـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ـ ــارك
ف ــي ال ـم ـل ـت ـقــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـمـ ـب ــادري ــن ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن
تـ ـط ــرق ــوا ألب ـ ـ ــرز ال ـت ـح ــدي ــات
وا لـمـصــا عــب ا لـتــي تواجههم
وكـيـفـيــة الـتـغـلــب عـلـيـهــا ،من
ض ـم ـن ـهــم إيـ ـم ــان ع ـبــدال ـغ ـنــي
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ف ــي
 Startupsوسليمان الطراح
من مشروع  ،Bleemsوراكان
الفضالة ا لــر ئـيــس التنفيذي
ل ـ ـشـ ــر كـ ــة Chocolateness
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـغ ــان ــم ص ــاح ــب
م ـ ـبـ ــادرة " م ـ ـشـ ــار كـ ــة" ،وداود

م ـ ـعـ ــرفـ ــي رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
الصغيرة".
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أ ن " O o r e d o o
ً
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" تـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـ ـ ـ ــددا مــن
الحلول المتكاملة والباقات
ً
التي تم تصميمها خصوصا
لــدعــم ال ـم ـبــادريــن وأص ـحــاب
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
والمتوسطة من خالل توفير
إن ـت ــرن ــت ث ــاب ــت وم ـت ـن ـقــل مــع
أح ـ ــدث األج ـ ـهـ ــزة ،ع ــن طــريــق
قطاع الشركات والمؤسسات
"."Ooredoo Business
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اقتصاد

دعت «هيئة االستثمار» للنظر إلى أداء قطاع إدارة األصول لديها والعوائد المتحققة
عيسى عبدالسالم

ُوضعت طلبات لشركات بين
أيدي «هيئة االستثمار» منذ
فترة أشهر ،بل بعضها تم
ُ
تقديمه قبل أن تمنح شركات
ً
أخرى أمواال من رأسمال
«المحفظة الوطنية» التي
أسست بقرار من مجلس الوزراء
برأسمال يبلغ  1.5مليار دينار.

تسعى بعض شركات االستثمار
التي تديرا أصــوال لها ولعمالئها
الى إقناع الهيئة العامة لالستثمار
فيما يخص استثناء ها من شرط
إلــزام الشركة تحقيق أربــاح بواقع
 3سنوات إلدارة جزء من أموالها.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
لـ "الجريدة" إن شركات استثمارية
بدأت مخاطبات مع الهيئة العامة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،رغ ـب ــة ف ــي إق ـنــاع ـهــا
بــالـنـظــر ال ــى ّقـطــاع إدارة األص ــول
ل ــديـ ـه ــا ،ب ـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن أداء
الشركة ككل واألرباح السنوية التي
تحقهها ،السيما أن أداء صناديقها
ومـحــافـظـهــا م ــن أف ـض ــل ال ـعــوائــد،
إذا تـمــت مـقــار تـهــا بنظيرتها من
الشركات األخرى.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن هيئة
ُ
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار تـ ـخـ ـض ــع ال ـط ـل ـب ــات
والرغبات للبحث والدراسة الفنية،
وس ـ ـ ــط تـ ــوق ـ ـعـ ــات بـ ـ ــزيـ ـ ــادة ح ـجــم
االستثمار الحكومي في البورصة
مــن ّخ ــال ال ـفــرص الـمـتــاحــة ،دون
تـ ــدخـ ــل م ـب ــاش ــر ح ـ ــال ح ـ ــدوث أي
ه ــزات ،إذ أكــدت أن القائمين على
إدارة االس ـت ـث ـم ــار لـ ــدى «ال ـه ـي ـئــة»
يهتمون بترسيخ مفهوم االستثمار
المؤسسي في سوق المال.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار عقدت لقاء ات عدة مع
مــديــري المحفظة الــوطـنـيــة خــال

ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ب ـشــأن متابعة
األداء ،ول ــم يـتـخــذ أي تـغـيـيــر في
اسـتــراتـيـجـيــة الـعـمــل الـمــوضــوعــة
بهذا الشأن ،مشيرة الى أن من بين
األهـ ــداف ال ـتــي أس ـســت مــن أجلها
المحفظة ،خلق استقرار في السوق،
ل ـك ــن ل ـي ــس ع ـل ــى حـ ـس ــاب تـعـطـيــل
آلياته ،واالنـجــراف وراء توجهات
ال ـم ـضــارب ـيــن ،حـيــث إن المحفظة
تـعـمــل بطبيعة فـنـيــة اسـتـثـمــاريــة
طــويـلــة األجـ ــل ،مــع تحقيق فــائــدة
ل ـل ـمــال الـ ـع ــام ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـفــريــق
ال ـم ـخ ـتــص ب ـم ـتــاب ـعــة أعـ ـم ــال أداء
المحفظة الوطنية مستمر في إعداد
ت ـق ــاري ــر مـنـتـظـمــة ،لـتـقـيـيــم مـســار
المحفظة ،وضمان تحقيق األهداف
المنشودة منها.
أما بخصوص معايير اختيار
مديري المحافظ المحلية ،فإنها
تتم وفقا إلجراءات مهنية وفنية
تجارية ،ووفق المعايير المالية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وف ــي
م ـقــدمــة ه ــذه الـمـعــايـيــر حـصــول
«هيئة االستثمار» على معلومات
تـخــص الـخـبــرات الـتــي تمتلكها
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـق ــدم ل ـه ــذا
الـ ـغ ــرض ،ف ـضــا ع ــن ال ـتــأكــد من
عــدم رصــد أي تـجــاوز أو أخطاء
ل ـ ــدى الـ ـش ــرك ــة ال ـم ــؤه ـل ــة إلدارة
المحفظة فيما يتعلق بـشــؤون
إدارتها للمحافظ التي تديرها،

ويتم تقييمها بموضوعية معدة
مسبقا.
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم إرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال
م ـع ـل ــوم ــات ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـص ــة ف ـ ــي إدارة
المحافظ ،وبناء عليها يتم التعاقد
مــع ال ـشــركــات ال ـمــديــرة للمحفظة

إلدارة ج ــزء م ــن قـيـمــة الـمـحـفـظــة،
ال ـت ــي ت ـق ــدر ب ـ ـ  1.5م ـل ـيــار دي ـن ــار،
والـمــرصــودة لالستثمار المحلي
في سوق الكويت لألوراق المالية.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن طـ ـلـ ـب ــات ل ـش ــرك ــات
وض ـ ـ ـعـ ـ ــت ب ـ ـ ـيـ ـ ــن أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي "ه ـ ـي ـ ـئـ ــة
االس ـت ـث ـمــار" مـنــذ ف ـتــرة أش ـهــر ،بل

ً
«المتحد» 26 :فائزا في «الحصاد اإلسالمي»
أجرى البنك األهلي المتحد في  3أكتوبر
ال ـج ــاري الـسـحــب األس ـبــوعــي عـلــى جــوائــز
الحصاد اإلسالمي ،وهو برنامج الجوائز
األول بالكويت المتوافق مع أحكام الشريعة
اإلســامـيــة ،وال ــذي يقدم أكبر قيمة جوائز
ألكبر عدد من الفائزين ،حيث يتيح لعمالء
ح ـس ــاب ال ـح ـص ــاد اإلس ــام ــي ال ــدخ ــول في
السحب على  26جائزة أسبوعية تتكون من
جائزة كبرى بقيمة  25000دينار ،إضافة إلى
 25جائزة قيمة كل منها  1000دينار ،فضال
عن  4جوائز ربع سنوية بقيمة  250000د.ك
لـلــرابــح ،وال ــذي يمكنه تحقيق حلم العمر
بالسفر أو الــدراســة فــي الـخــارج أو امتالك

المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــال ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
الـمـتـحــد" :إن ـنــا ب ـهــذا الـسـحــب نـضـيــف إلــى
قائمة الفائزين بجوائز الحصاد اإلسالمي
 26رابحا جديدا ،ليصل بذلك عدد العمالء
الفائزين إلى أكثر من  1300فائز سنويا".
وأسـفــر السحب األسـبــوعــي عــن حصول
عادل محمد الزيد على الجائزة األسبوعية
الـكـبــرى بقيمة  25000دي ـنــار ،إضــافــة إلــى
حصول  25فائزا على  1000دينار لكل رابح،
وهم :خليل علي حيسي ،حامد عبدالكريم
ال ـع ـن ــزي ،ان ـت ـصــار نــاصــر ال ـغ ـم ــاس ،عــاء
الدين ديبوتفنكجي ،حسين علي علي ،نبيل

خليفة العجيل ،امين سيد يوسف ،محمد
حلمي االمير ،عبدالرحمن عبدالله الياقوت،
ن ــاص ــر م ـح ـمــد الـ ـن ــاص ــر ،ب ــرج ــس ح ـمــود
ال ـبــرجــس ،عـمــر عـبــدالـلـطـيــف الـحـســاوي،
حصة علي المعيلي ،عبدالوهاب جمال
الشهاب ،احمد محمد غنيم ،زينة محمود
البستكي ،وضحة محمد السويلم ،مساعد
رحـيــل الـعـنــزي ،مساعد رحـيــل العنزي،
أبو القاسم علي ،نبيل جوزيف قطران،
علي محمد منصور ،عادل حسن بشير،
مصطفى مـيــرزا المكنا ،راض ــي أحمد
محمد ،والياس فيرنانديز.

«كي جي إل» توقع اتفاقية تعاون مع «النظائر»
كشفت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
(كــي جــي إل) أنها وقعت اتفاقية تـعــاون مع
شركة النظائر ،في إطار استراتيجية الشركة
نحو تقديم أفضل أنظمة الخدمات اإلعالنية
لعمالئها ،من خالل حافالت الشركة ،وهو ما
يفتح أبواب التعاون لإلعالن عن المنتجات مع
مختلف الشركات المتخصصة بهذا المجال
ً
ً
محليا واقليميا.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال م ــدي ــر ال ـعــاقــات

الحكومية والعامة في شركة رابطة الكويت
والـخـلـيــج لـلـنـقــل ع ــدن ــان دش ـتــي إن اتـفــاقـيــة
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـتــركــة م ــع ش ــرك ــة "ال ـن ـظ ــائ ــر"
تـتـمــاشــى مــع اه ـت ـمــام ال ـشــركــة ح ــول تطوير
استخدام الملصقات االعالنية على حافالت
ً
ال ـشــركــة ب ـطــرق م ـب ـت ـكــرة ،الف ـت ــا إل ــى أن هــذه
الشراكة ستسمح لـ "كي جي إل" بمواكبة آخر
المستجدات االعالمية واالعالنية في مجال
التسويق الذكي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ولفت دشتي إلى أن هذه االتفاقية ستسهم
ف ــي ت ـطــويــر ق ـط ــاع االع ــان ــات الـمـتـنـقـلــة من
خالل خطوط خدمة الحافالت ،بالقدر الذي
يسهم فــي تسويق منتجات ا لـعـمــاء بطرق
ذكية ومبتكرة في السوق التجاري المحلي،
بالتعاون مع "النظائر" ،وهو ما سيسهم في
دخ ــول ســوق منافسة جــديــد بـطــرق مبتكرة
وبأسعار رمزية تساعد كافة العمالء باإلعالن
بأقل االسعار.

األسهم األميركية
تهبط مع صعود
عوائد السندات
هـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم
األميركية لثاني جلسة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي ،أمـ ــس
األول ،مـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــررة م ــن
ز يــادة أ خــرى في عوائد
س ـ ـنـ ــدات ال ـ ـخـ ــزانـ ــة ،فــي
أع ـق ــاب ت ـقــريــر إيـجــابــي
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف فــي
الواليات المتحدة جاء
ت ـت ــوي ـج ــا ألس ـ ـبـ ــوع مــن
البيانات القوية.
وأ نـ ـ ـه ـ ــى مـ ــؤ شـ ــر داو
جونز الصناعي جلسة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ف ـ ــي ب ــورص ــة
وول ستريت منخفضا
 1 8 0 . 4 3ن ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــة  ،أ و
 0.68ف ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،إ ل ــى
 26447.05ن ـق ـط ــة ،فــي
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط م ـ ــؤش ـ ــر
سـ ـ ـت ـ ــان ـ ــدرد آن ـ ـ ــد بـ ـ ــورز
 500األو س ـ ـ ـ ـ ــع نـ ـط ــا ق ــا
 16.04ن ـق ـطــة ،أو 0.55
فــي ا ل ـم ـئــة ،لـيـغـلــق عند
 2885.57نقطة.
وأغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر
نـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــداك الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع
منخفضا  91.06نقطة،
أو  1.16فــي ا لـمـئــة ،إلى
 7788.45نقطة.
وأن ـ ـهـ ــت الـ ـم ــؤش ــرات
ال ـثــاثــة األسـ ـب ــوع عـلــى
خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر ،م ـ ـ ــع هـ ـب ــوط
نــا ســداك  3.2فــي المئة،
وس ـ ـتـ ــانـ ــدرد آن ـ ــد بـ ــورز
 0.98ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،وداو
جونز  0.04في المئة.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر
ناسداك أكبر انخفاض
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن ح ـي ــث
ال ـن ـس ـبــة ال ـم ـئ ــوي ــة مـنــذ
مارس الماضي.
(رويترز)

ُ
بعضها تــم تقديمه قبل أن تمنح
ً
شركات أخــرى أم ــواال من رأسمال
"المحفظة الوطنية" التي أسست
بقرار من مجلس الوزراء برأسمال
يبلغ  1.5مليار دينار.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة
التقت بعض مــد يــري الصناديق،

الـتــي تـعــد الـمـســاهــم األك ـبــر فيها،
ون ــاقـ ـش ــت أداء ه ـ ــذه ال ـص ـن ــادي ــق
ومـ ـ ــا تـ ــم ت ـح ـق ـي ـقــه خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الـمــاضـيــة ،إضــافــة ال ــى الـتــوقـعــات
المستقبلية ألداء بورصة الكويت
ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،وط ـل ـبــت منهم
تــوزيــع أرب ــاح عــن واق ــع أداء العام

الحالي أو القيام بعمليات استرداد.
و ل ـف ـتــت إ ل ــى أن دور المحفظة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـب ــورص ــة ل ــم يتعد
س ـيــاق الـ ـت ــداول ال ـع ــادي لتحقيق
الـ ــربـ ــح ،ولـ ـي ــس ل ـت ـك ــوي ــن م ــراك ــز،
وال ـح ـفــاظ عـلــى اس ـت ـقــرار ال ـســوق،
وفق وصف أهل السوق.

ً
«التجارة» 1226 :ترخيصا للشركات
في سبتمبر عبر «النافذة الواحدة»
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصــدارهــا 1226
ترخيصا للشركات خالل سبتمبر الماضي ،عبر مركز
الكويت لألعمال (النافذة الواحدة).
وقالت الــوزارة ،في بيان صحافي ،إن "التراخيص
الـ ـت ــي ت ــم إصـ ــدارهـ ــا جـ ـ ــاءت ب ــواق ــع  1176ل ـشــركــات
األشخاص ،و 17ترخيصا للشركات الحرة المتناهية
الصغر ،و 33ترخيصا للمركبات المتنقلة".
وأض ــاف ــت أن "ال ـن ــاف ــذة ال ــواح ــدة" تـلـقــى  4993طلبا
ُ
لـتــأسـيــس ش ــرك ــات األشـ ـخ ــاص اع ــت ـم ــد مـنـهــا طـلـبــات
ً
التأسيس المسجلة للشركات ،في حين تلقت  92طلبا
ً
للتراخيص الحرة المتناهية الصغر اعتمد منها  29طلبا.

وأوضـحــت أنــه تــم االنـتـهــاء مــن تأسيس  14طلبا،
وجار تأسيس  15شركة من الطلبات الـ 29المعتمدة،
فــي حـيــن تلقت  31طلبا لترخيص الـشــركــات الـحــرة
المتناهية الصغر أ ص ــدرت منها  17طلبا ،ويجري
حاليا إصدار  14طلبا.
وذكرت أنه تم اعتماد  782طلبا من أصل  1483طلبا
تلقاها "النافذة الواحدة" لتأسيس شركات وتراخيص
المركبات ،حيث تم تأسيس  77منها ،ويجري تأسيس
 678شركة ،مشيرة إلى أنها تلقت  100طلب لتراخيص
المركبات المتنقلة أصدرت منها  33ترخيصا ،وتعمل
ً
على إصدار الـ 67ترخيصا األخرى.

ثقافات
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أصدر «نقوش على الجدران :النجمة يسرا عادت بالذاكرة نالت أغنية «أهال يا ماما»
إلى بداياتها الفنية وتحدثت استحسان وتفاعل الجمهور
رحلة الحياة» ...محمد
واإلعالميين في الوطن
عن أبرز محطاتها خالل
قمبر يقول إنه يتجاوز
القيم التشكيلية في اللوحة تكريمها في جامعة بيروت العربي ،بعدما أثارت انتباه
األمهات واألطفال.
العربية.
ليصنع جماليتها.

21

قدم األسطورة العالمية
ً
هيربي هانكوك عددا من
المقطوعات الموسيقية
المشهورة بمركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي.

من أجواء العرض األول للفيلم

زين مالك

سالفة معمار

ليدي غاغا

سالفة معمار ضيفة برنامج
«حكايتي مع الزمان»

زين مالك يجهز ألبومه
في استديو بنيويورك

ليدي غاغا ال تنام بسبب
صخب الموسيقى

جمهور تلفزيون دبي ،على موعد مساء
اليوم مع ثاني حلقات الموسم الجديد من
برنامج «حكايتي مع الزمان» على شاشة
تلفزيون دبي.
وتستضيف المذيعة ريما كركي ،الممثلة
السورية سالفة معمار والمخرج السوري
ً
سيف الدين سبيعي ،ليقدما معا حلقة
مميزة مليئة بالعواطف والحكمة
والتصريحات التي تم الكشف عنها
للمرة األولى ،فعلى الرغم من طالقهما
منذ سنوات عديدة ،فإنهما يتشاركان في
تربية ابنتهما الوحيدة «دهب».

يعد النجم العالميزين مالك ،حاليا،
عددا من األعمال الغنائية التي ستكون
عودة له على الساحة الفنية.
والتقطت عدسات مصورى «البابرتزي»
صورا عدة لزين مالك ( 25عاما) خالل
توجهه لالستديو في مدينة نيويورك
بالواليات المتحدة األميركية ،حيث
ظهر مغنى « »Mind of Mineوتبدو
عليه مالمح اإلرهاق في عدد من الصور
التي التقطت له.
يذكر أن الفترة الماضية تناولت وسائل
اإلعالم شائعة انفصال مالك عن عارضة
األزياء العالميةجيجي حديد ،بعدما
كانت تتناول حياتهما الشخصية
وتفاصيل عالقتهما الرومانسية.

عالية هي كلفة الشهرة والوصول إلى
ً
النجومية ،خصوصا أن هناك بعض األمور
يعانيها الفنان أو الممثل بحكم عمله ،ال
يتوقعها الجمهور ومنها األرق وقلة النوم.
ومن النجوم الذين يعانون األرق وقلة
النوم النجمةمايلي سايرس ،التي
قالت إنها تعاني جراء قلة النوم،
في حين قال النجمجورج كلوني:
«قلة نومي تدفعني لتناول جميع
المنومات رغم كرهي الشديد
لهذه العقاقير» .وبدورها صرحت
النجمةليدي غاغ ا بأنها ال
تستطيع النوم ،ألن الموسيقى
تستمر في الصخب داخل
دماغها طوال الليل.

آنا كندريك :في «»A Simple Favor
ّ
تحديت ذاتي إلثبات قدراتي التمثيلية

ً
هيرفي» يحقق وعدا
«عشائي مع
ً
مضى عليه  25عاما
عندما استعد الصحافي البريطاني ساشا جيرفاسي إلجــراء مقابلة مع
الممثل الفرنسي الصغير الحجم هيرفي فيليتشايز الذي اشتهر بتجسيد دور
تابع شرير في فيلم بوند "الرجل ذو المسدس الذهبي"(ذا مان ويذ ذا غولدن
ً
غن) لم يكن يعرف أن هذه القصة لن تظهر للوجود قبل  25عاما.
اآلن سترى مقابلة جيرفاسي ،التي استمرت طوال الليل مع فيليتشايز ضوء
النهار في فيلم "عشائي مع هيرفي "(ماي دينر ويذ هيرفي) لمحطة إتش .بي.
أو مع قيام بيتر دينكالج نجم فيلم "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) بدور
فيليتشايز الذي كان طوله  1.19متر.
وقال جيرفاسي " :كنت أريد أن أنشرها كمقال صحافي ،ولكن الصحيفة التي
كنت أعمل فيها رفضتها.
ً
"الغريب في األمر إنني أقول شكرا لهم لعدم نشر هذه القصة ألنهم لو كانوا
ً
نشروها لم تكن ظهرت كفيلم بعد ذلك بخمسة وعشرين عاما".
ً
وقال جيرفاسي الذي أصبح مخرجا" :كنت أعرف دائما أنني سأفي بالوعد
ً
الــذي تعهدت به لهيرفي وهــو أنني يوما ما ســأروى قصة أكثر واقعية عنه
وأكثر بكثير من مجرد شعار في برنامج تلفزيوني يحظى بشعبية" .وانتحر
ً
فيليتشايز عام  1993وعمره  50عاما بعد بضعة أسابيع من لقاء جيرفاسي معه.
وسيعرض فيلم "عشائي مع هيرفي" ألول مرة في شبكة إتــش .بي .أو في
 20الجاري.
(رويترز)

وفاة مغنية السوبرانو اإلسبانية
مونتسرات كاباليه

الفيلم حقق إيرادات ضخمة بدور العرض السينمائية ووصل إلى المراكز األولى
حقق فيلم « A Simple Favorمعروف
بسيط» إيرادات ضخمة في دور العرض
السينمائية ،ووصل إلى المراكز األولى ضمن هذا

السباق .والفيلم بطولة آنا كيندريك وبليك ليفلي
وهنري غولدنغ ومن إخراج بول فيج.

مونتسرات كاباليه
توفيت مغنية السوبرانو اإلسبانية الشهيرة مونتسرات كاباليه
ً
بمستشفى في برشلونة عن  85عاما ،بحسب ما كشف مصدر في
المستشفى.
وقال مصدر في هذا المركز االستشفائي في برشلونة" :توفيت
ً
ليال في مستشفى سانت باو".
وكانت المغنية تعاني مشكالت صحية منذ سنوات عدة .وستنظم
ً
أمسية لتكريهما مساء اليوم ،على أن تقام مراسم غدا بحسب ما أفادت
خدمة الجنازات في برشلونة.
وتعد أغنية "برشلونة" التي شاركت المغني فريدي ميركوري في
أدائها من أشهر أغنياتها الذائعة الصيت.
مونسرات كاباليه من مواليد  12أبريل  1933في برشلونةُ ،وهي مغنية
ُ
أوبرا إسبانية لقبت بـ"سوبرانو" لطبقتها الصوتية العالية ،كما أطلق عليها
"الرائعة" ( )Superbaألسلوبها الغنائي المتفرد ،وقدرتها على التحكم الدقيق
في طول نفسها وعربها الصوتية.
(أ ف ب)

آنا كندريك أثناء العرض األول لفيلم A Simple Favor
تــؤدي النجمة آنــا كندريك دور ستيفاني
سموزرس في فيلم " ،"A Simple Favorوهي
الـصــورة النمطية لــأم المخلصة لعائلتها -
المكونة من ابنها "مايلز"– والـمــرأة اللطيفة
بشكل مفرط لدرجة تجعل البعض يتساء ل
كيف نجت كل تلك الفترة .ولكن تلك النعومة
ً
التي يوحي بها اسمها األخير تقل تدريجيا
ً
تأثرا بشخصية إيميلي نيلسون ،األم األكثر
ش ــراس ــة ،الـم ـبــالـغــة ف ــي ال ـص ــراح ــة وم ــع ذلــك
شديدة الغموض ،وفي قمة األناقة دون بذل
جهد ،وتتقنها النجمة بليك ليفلي.
تـتـقــابــل االث ـن ـت ــان أمـ ــام م ــدرس ــة طفليهما
وتتحوالن إلى صديقتين مقربتين في غمضة
عين .وفي يوم من األيام ،تطلب نيلسون خدمة
"بسيطة" من سموزرس ،وهي أن تأخذ ابنها
"ن ـي ـكــي" م ــن ال ـمــدرســة بـسـبــب انـشـغــالـهــا في
الـعـمــل .وكالمتوقع مــن شخص فــي إخــاص
ولطافة سموزرس ،توافق على تنفيذ الطلب
بحماس .ولكنها تكتشف أن تلك الخدمة ال
تعرف معنى البساطة حينما تختفي نيلسون
مدة يومين وتضطر أن تبحث عنها.
بعد محاوالت شاقة من ستيفاني للعثور
على صديقتها ،تطلبت التسلل إلى مكتبها،
والبحث في أغراضها لتجد الصورة الوحيدة
لـهــا ،ونشرها فــي ال ـشــوارع تحت عـبــارة "هل
رأيتني؟" ،وتوعية العالم باألمر عبر برنامج

الطبخ الخاص بها على اإلنترنت ،يتم العثور
على جثة إيميلي غــار قــة فــي بحيرة سكوو.
تجد ستيفاني نفسها تتقرب من أرمل إيميلي،
ً
شـ ـ ــون ،ي ــوم ــا ب ـع ــد يـ ــوم ب ـس ـبــب اض ـط ــراره ــا
لالعتناء بطفلها .وبعد وقوعهما في الحب
وانتقال ستيفاني للعيش في قصره ،وضمن
أجــواء الخيال في العمل تعيد الغيرة إحياء
إيميلي مرة أخرى.
وبـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،تـ ـق ــول ال ـن ـج ـم ــة آن ـ ــا ك ـن ــدري ــك،
إن دور سـتـيـفــانــي س ـم ــوزرس يـمــر بـمــراحــل
معقدة السيما حينما تسير األحــداث ضمن
ً
إطار المفاجآت ،مشيرة إلى أنها قدمت دورا
ً
جميال كما أن فــر يــق العمل تمكن مــن تقديم
فيلم مـتــرابــط ي ــدل على
إن ـس ـج ــام فــريـقــه
و إ ن ك ـ ــا ن ـ ــت
األح ـ ـ ـ ـ ــداث
تـ ـ ـب ـ ــدو

غير ذلــك فثمة منافسة محتدمة كانت تدور
رحاها بين األبطال.
وأضافت ":في العمل تحديات كبيرة سواء
ً
لــي شـخـصـيــا فـكـنــت أس ـعــى إل ــى خ ــوض هــذا
ً
ال ـت ـحــدي إلث ـب ــات ذاتـ ــي أوال ث ــم إلث ـب ــات أنــي
ممثلة تجيد أداء كــل األدوار أو لزميلتي
ً
ً
بليك ليفلي التي لعبت دورا مختلفا عن
أعمالها السابقة.
يشار إلى أن الفيلم من بطولة آنا
كيندريك وبليك ليفلي وهنري
غ ــول ــدي ــغ ومـ ــن إخـ ـ ــراج بــول
فيج.

ديمي روز :والدي ًاألفضل
واألكثر رعاية وحبا
أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة
البريطانيةديمي رو ز وفاة
ً
والدها باري عن  80عاما.
ونشرت ديمي ،البالغة
 23ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ،ص ـ ـ ـ ـ ــورة ل ـه ــا
برفقة والــدهــا عبر مواقع
التواصل ،وكتبت تعليقا
وصـفــت فـيــه وال ــده ــا بأنه
األب األفضل واألكثر رعاية
ً
وحبا واطالعا.
وتــوجـهــت بالشكر إلى
والدها على كل شيء.
ي ــذك ــر أن ديـ ـم ــي كــانــت
حبيبة نجم الراب العالمي
تـ ـ ــاي ـ ـ ـغـ ـ ــا ،ح ـ ـب ـ ـيـ ــب ن ـج ـم ــة
ت ـل ـف ــزي ــون الـ ــواقـ ــع كــايـلــي
جينر السابق.

ديمي روز
آنا كندريك
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أتجاوز ًالقيم التشكيلية في اللوحة لصنع كيانها الجمالي
قمبر:
محمد
ً
• أصدر كتابا جديدا بعنوان «نقوش على الجدران :رحلة الحياة»
ً
يسعى الفنان التشكيلي محمد قمبر إلى االنعتاق من القيم التشكيلية الثابتة كما يقول ،باحثا عن صيغة جديدة يسم بها لوحاته
خاص تتميز به أعماله.
كيان ً
ً
لتكون بمنزلة ً
أصدر قمبر كتابا جديدا بعنوان {نقوش على الجدران :رحلة الحياة} متضمنا حكايته مع الفرشاة واأللوان منذ شغف
الطفولة حتى صقل الهواية بالدراسة ،ثم تسليط الضوء على أبرز محطاته الفنية والفعاليات التي شارك فيها في
الكويت أو خارجها.
الفي الشمري

فــي كـتــابــه «ن ـقــوش عـلــى الـ ـج ــدران :رحلة
الحياة» يعود الفنان التشكيلي محمد قمبر
بالزمن إلى الوراء ،فيحكي عن شغفه بالرسم
ً
منذ الطفولة« :كنا صغارا نهرب إلى الجدران
الموجودة في أحيائنا القديمة ،نستقبلها
بكل حــب فنرسم العناصر واألش ـكــال التي
نريدها وتفيض بها مخيلتنا .كنا ِّ
نعبر عنها
إلشـبــاع رغباتنا وعشقنا للمواضيع التي
كانت موجودة في القصص أو في السينما
من شخصيات وعناصر .كانت هذه الجدران
كــاألم الحنون تستقبلنا بكل حــب وعطف،
وك ـن ــا نـعـبــر ب ـكــل تـلـقــائـيــة وع ـف ــوي ــة .كــانــت
هــذه «الـشـخـبـطــات» والـنـقــوش والــرســومــات
بخطوطها تتشابك لتروي بعض الجماليات
والتلقائية فــي ا لــر ســم و كـنــا نعيش بحالة
رضا عن أنفسنا عندما كنا ننتهي من هذه
الرسومات والشخصيات».

الذاكرة والوجدان

األعمال الفنية
بالنسبة ّ
إلي
انعكاس لثقافتي
وثقافة اإلنسان
ً
عموما

ع ــن تــأث ـيــر ه ــذه ال ـف ـت ــرة ف ــي ح ـيــاتــه الـفـنـيــة
ً
الح ـ ـقـ ــا ،ي ـش ـيــر ق ـم ـبــر إل ـ ــى أن ـ ــه اآلن يــرســم
ً
ل ــوح ــات مـقـتـبـســا م ــن مــرح ـلــة ال ـط ـفــولــة في
ً
األفـ ــق وال ـع ـن ــاص ــر ،مــوض ـحــا أن ــه يستعيد
ذكرياته عبر هذه األعمال ويسكب ما استقر
في الذاكرة والوجدان إنما بطريقة تناسب
الـتـطــور الفني الــراهــن .ويلفت إلــى مفاجأة
لم يكن يتوقعها ،ويقول ضمن هذا السياق:
ً
{عـنــدمــا كـنــت صـغـيــرا فــي ع ــام  1950كنت
أرسم وأشخبط على جدار المدرسة الشرقية
االبتدائية للبنات وكانت قريبة من منزلنا
في منطقة شرق أثناء ذهابي إلى المدرسة
الشرقية للبنين .ولــم أكــن أدرك أن ذات يوم
ً
ستتحول المدرسة الحقا إلــى متحف الفن
المعاصر ،وأن تحتضن جــدرانــه أعـمــالــي...
نعم هو القدر}.

الشحنة االنفعالية

غالف الكتاب

ع ـ ــن ط ــريـ ـق ــة ت ـن ـف ـي ــذه
ً
أعماله ،يقول{ :أهتم كثيرا
باأللوان في التعبير نحو
م ــواضـ ـيـ ـع ــي واتـ ـخ ــذه ــا
ً
أس ــاس ــا لـلـتـشـكـيــل ،وعــن
ط ــري ــق الـ ـل ــون أسـتـطـيــع
ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ال ـش ـح ـنــة
االنفعالية ومــن خاللها
يبرز انطباعي بأبعاده
الـ ــرمـ ــزيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــاورة
فـ ــي األمـ ـكـ ـن ــة ال ـم ـتــأل ـقــة
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوء فـ ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك
الـ ـحـ ـي ــز الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،وف ــي
بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــات
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدم األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
القاتمة التي قــد تشير
إل ـ ــى مـ ـس ــاح ــة م ـف ـع ـمــة
بــاالنـفـعــاالت الفياضة
والشجن .وثمة تجارب

نـحـتـيــة بــال ـحــديــد وتـشـكـيـلــه ف ــي مــواضـيــع
ً
قــري ـبــة إلـ ــى الـ ـل ــوح ــات ،ف ـض ــا ع ــن ال ـت ـبــادل
واالن ـس ـج ــام بـيـنـهـمــا ف ــي ال ـش ـكــل والـ ـل ــون}.
وي ـض ـيــف{ :األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة بــالـنـسـبــة إل ـ ّـي
ً
انعكاس لثقافتي وثقافة اإلنـســان عموما،
ذل ــك م ــن خ ــال ال ـم ـم ــارس ــات ال ـيــوم ـيــة على
آخر الزمن في تاريخ الفنون ،وتعكس هذه
ال ـم ـم ــارس ــات طــري ـق ـتــي ف ــي ال ـت ـف ـك ـيــر ولـكــن
بصياغات مـعــا صــرة .للوحة تأثير مباشر
فــي تغيير ال ـظــروف المحيطة بــي ،فأعيش
ً
مــن خــالـهــا أيــامــا وأتــأثــر بـهــا ،واعـتـمــد في
تكوين اتجاهي الفني على الحس بطريقة
تلقائية وأنثر رمــوزي بشكل ذاتــي واعتمد
ً
ً
اعتمادا كليا على الحس والنظرة الجمالية
في المساحة التي أمامي .وعندما يشاهد أي
شخص اللوحة يجدها ألول وهلة عبثية،
ولكن بعد قدر من التمعن والتأمل يكتشف
عالم الحياة المتفجرة الصاخبة من الجمال
وال ـس ـع ــادة والـ ـح ــزن ،فـفــي ال ـلــوحــة عناصر
الحياة كــافــة ،وغالبية أعمالي ال تخلو من
ب ـعــض ال ـم ـظــاهــر ال ـح ـس ـيــة ح ـيــث اس ـت ـخــدم
األل ــوان في المساحات كافة حتى اإلشباع،
وال أقــف عند القيم التشكيلية فــي اللوحة،
بل أتجاوز هذا كله لصنع كيانها الجمالي
الخاص بها}.

وأح ــرص على لحظات اإلش ــراق الـتــي تلمع
فيها فكرة معينة .لذلك أسارع إلى معالجتها
وال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ،ألن ال ـف ـنــان يـعـيــش هــذه
اللحظة ،وهي عابرة ،لذا إن فقدها فلن يكون
بمقدوره استرجاعها أو حتى تعويضها}.

لحظات اإلشراق

رسالة بصرية مؤثرة

حول طريقة معالجة الفكرة التي تلمع في
ذهنه عبر لغة تشكيلية ،يذكر{ :ابتكار جو
جمالي يساعدني على مضاعفة شعوري
بالسعادة ،ال سيما أنــي أسعى إلــى أن أنثر
أج ـ ــواء ال ـس ـع ــادة م ـه ـمــا ظ ـه ــرت ف ــي بـعــض
أعـمــالــي الـكــآبــة أو الـتـعــاســة ،فــإنـنــي أح ــاول
ً
االنعتاق من القيم التشكيلية الثابتة فكثيرا
ما أخرج عنها ،وعندما أنفذ الموضوع أجد
ً
أن صورة العمل تبرز لي نبتة معينة أو طائرا
ضمن العمل .صحيح أنـنــي أخـطــط لبعض
ً
أعمالي ،ولكني ال ّ
أعد مسبقا ألعمال كثيرة،
فعملي األســاســي هــو الـلــوحــة الـتــي أنفذها

يتضمن اإلصدار قراءة نقدية للمصور هارفي
بينسيس في أعمال محمد قمبر ،يقول فيها:
{فــن قمبر ،كما يمكن مالحظته بسهولة ،ال
يقتصر على القماش بل يستكشف وسائل
فنية أخرى ،فهو نابض بالحياة ومتحمس
ومـ ـثـ ـي ــر .ك ـم ــا أن ـ ــه ال ي ـخ ـشــى ال ـت ـع ــام ــل مــع
القضايا الحساسة والكبيرة سواء العواطف
اإلنسانية أو القضايا االجتماعية الشائكة
أو الـ ـح ــروب ،ف ـهــو إن رس ــم ال ــدم ــار ستجد
أنــه يترك فسحة لألمل وحتى في اللوحات
المأساوية يرسم قمبر رسالة بصرية مؤثرة
ً
جــدا ،لحسن الحظ ،عمل قمبر ال يركز على

محمد قمبر
موضوع واحد بل يعبر عن الفرح والجمال
في الحياة بطريقة مبسطة ،مثلما أعطتني
لــوحــة الـغـجــريــات ال ـثــاث الـتــي استخدمها
ً
غالفا لكتابه السابق لما تحمله من الشعور
ً
بالفرح والحركة ،ما يمنح المتلقي بعدا آخر}.

من أعماله

أعمال مهنية كثيرة
ولد محمد قمبر عام  1950بحي شرق ،وحصل على بكالوريوس
التربية الفنية من مصر ،ثم نال درجة الماجستير في الفنون الجميلة
من جامعة واشنطن بالواليات المتحدة ،وله أعمال مهنية كثيرة ،إذ
ً
انخرط في التدريس مدة عقد من الزمن ،وكان محاضرا لمادة الرسم
والتصوير وتاريخ الفن.
أقام مجموعة معارض متنوعة في الكويت وخارجها ،إذ نظمت
له صالة بوشهري للفنون ثالثة معارض في األعوام  1985و1986
ً
ً
و ،1994واستضافت صالة المتحف الوطني معرضا شخصيا له في
عام  ،1986كذلك عرض أعماله على فترات متباعدة في صالة الفنون
بضاحية عبدالله السالم في األعوام  1999و 2004و ،2010وكانت قاعة
{فا} استضافت أحدث معارضه الشخصية بالكويت في يناير .2014
كذلك عــرض أعماله فــي اسبانيا ويوغوسالفيا والـيــابــان وتركيا
وبلجيكا والنمسا والصين وإيطاليا والــواليــات المتحدة وعــدد

من الدول العربية .ومن أشهر أعماله خارج الكويت نصب تذكاري
في اسبانيا ،وجدارية في أصيلة بالمغرب ،ولوحة أخرى في مبنى
جامعة ال ــدول العربية ،ولــوحــة في
مكتبة الرئيس بوش األب ،وإحدى
ُ
لوحاته طبعت على طابع تذكاري
في سويسرا .1990

رحيل

●

رحيل عطيات األبنودي
رائدة السينما التسجيلية في مصر
القاهرة  -محمد قدري

رحـلــت مـســاء أمــس األول
ا لـمـخــر جــة ا لـكـبـيــرة عطيات
األبـ ـن ــودي ،ب ـعــد صـ ــراع مع
ال ـم ــرض ع ــن عـمــر نــاهــز 79
ع ـ ــام ـ ــا ،وك ـ ــان ـ ــت ق ـ ــد دخ ـل ــت
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى ق ـ ـ ـبـ ـ ــل أيـ ـ ـ ــام
وألحقت بالرعاية المركزة
حتى وافتها المنية ،وكانت
ال ــراحـ ـل ــة ق ـض ــت س ـنــوات ـهــا
األخيرة على كرسي متحرك
وغــابــت تـمــامــا عــن الـســاحــة
اإلعالمية حتى كرمت خالل
ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي م ــن خــال
الـ ـ ــدورة ال ـثــان ـيــة لـمـهــرجــان
أسوان ألفالم المرأة.
وقـ ــدمـ ــت الـ ــراح ـ ـلـ ــة خ ــال
حـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
اسـتـمــرت لـمــا يـقــرب مــن 35
عــا مــا ع ــدة أ ف ــام تسجيلية
مـ ـهـ ـم ــة خـ ــاصـ ــة ب ــاإلنـ ـس ــان
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــري والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــي
ومـ ـشـ ـك ــات الـ ـم ــؤرق ــة ال ـتــي
دهـ ـمـ ـت ــه ،وكـ ــانـ ــت ب ــداي ـت ـه ــا
ق ـ ـبـ ــل اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج مـ ـ ــن خـ ــال
م ـس ــرح الـ ـع ــرائ ــس وم ـس ــرح
التلفزيون ،وبدأت مشوارها
في اإل خــراج بفيلم "حصان
ط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن" ،وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذل ـ ـ ـ ـ ــك ف ــي
بــدايــة زواج ـهــا مــن الـشــاعــر
عبدالرحمن األبنودي الذي
رأى أن تـ ـصـ ـب ــح م ـخ ــر ج ــة
أف ـضــل م ــن رغ ـب ـت ـهــا األول ــى
ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ك ـ ــرا قـ ـ ـص ـ ــة أو
ممثلة.
ت ـعــرضــت ل ـه ـجــوم شــديــد
طوال فترة عملها لسببين؛
األول أن أ فــا مـهــا كــا نــت في
اتـ ـ ـج ـ ــاه مـ ـ ـع ـ ــارض إلـ ـ ــى حــد
م ــا لــأنـظـمــة ال ـحــاك ـمــة ،من
خ ــال تسليط ا ل ـضــوء على
المشكالت ،والسبب الثاني
أن ـهــا اع ـت ـمــدت عـلــى تـمــويــل
من جهات خارجية لتنفيذ
أ ف ــا مـ ـه ــا بـ ــدا يـ ــة مـ ــن 1985
بـعــد ا خـتـيــار هــا فــي مؤتمر
إف ــري ـق ــي إلخـ ـ ــراج ف ـي ـلــم عــن
الـمـجـتـمــع ،وت ــوال ــت بـعــدهــا
الـتـمــويــات ،وكــانــت ال تــرى
ف ــي ذلـ ــك م ـش ـك ـلــة ،ح ـيــث إن
هـ ـ ــذه ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ل ـ ــم ت ـف ــرض
وجهة نظرها عليها.
االس ــم الـحـقـيـقــي لـهــا هو
عطيات عوض ،لكنها لقبت
عطيات األبنودي نسبة إلى
زوجها السابق عبدالرحمن
األبـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــودي ،واح ـ ـت ـ ـف ـ ـظـ ــت
ب ــال ـل ـق ــب ن ـف ـس ــه ح ـت ــى بـعــد
ال ـطــاق ،ألنــه أصـبــح عالمة
ف ـن ـيــة م ـس ـج ـلــة ،ول ــم ت ــر فــي
ذلك مشكلة أيضا ،وشهدت
الفترة األخيرة في حياتها
حزنا شديدا ،نظرا لإلهمال
الـ ـش ــدي ــد ال ـ ـ ــذي ع ــانـ ـت ــه مــن
جــا نــب األ ج ـه ــزة المختصة
ه ـ ــي ومـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات ج ـي ـل ـه ــا،
بالرغم من األعمال المهمة
التي قدمتها.

عطيات األبنودي

و كــا نــت حياتها األ ســر يــة
في الفترة األخيرة مختلفة
ت ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــا ،حـ ـ ـي ـ ــث ارت ـ ـب ـ ـطـ ــت
بابنتها بالتبني "د كـتــورة
أس ـم ــاء ط ــاه ــر" ،وأح ـفــادهــا
ا ل ـ ـص ـ ـغـ ــار وزوج ا بـ ـنـ ـتـ ـه ــا،
وك ـ ــان ـ ــت تـ ــازم ـ ـهـ ــم ف ـ ــي كــل
مكان يذهبون إليه ،وكانت
العالقة بينهم غير عادية.
ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ــراحـ ـ ـل ـ ــة تـ ـن ــوي
فــي أيــامـهــا األخ ـي ــرة إنـشــاء
مــو قــع إلكتروني تضع فيه
كـ ــل أع ـم ــال ـه ــا ال ـت ـس ـج ـي ـل ـيــة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ــوقـ ـعـ ـه ــا ،ل ـكــن
هـ ــذا ال ـم ـش ــروع ل ــم يـكـتـمــل،
ووض ـع ــت أرش ـي ـف ـهــا الـفـنــي
كـلــه عـلــى جـهــاز الكمبيوتر
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وكـ ـ ــانـ ـ ــت
تـنــوي أ نـهــا لــو طلبت منها
أي ج ـ ـهـ ــت عـ ـ ـ ــرض األ فـ ـ ـ ــام
ل ـم ـن ـح ـت ـهــا إيـ ــاهـ ــا ل ـل ـعــرض
مجانا.
ومـ ـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا خ ـ ــال
الفترة الماضية التي قدرت
ب ــالـ ـعـ ـش ــرات ،أف ـ ـ ــام "ص ـن ــع
ف ــي م ـص ــر" ،ال ــذي يـعــد آخــر
أعـمــالـهــا ،وكــذلــك "تــوشـكــى،
وق ـط ــار ال ـن ــوب ــة ،وإث ـيــوب ـيــا
ب ـع ـيــون م ـصــريــة ،واألح ــام
ال ـم ـم ـك ـنــة ،وب ـح ــر ال ـع ـطــش،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــق"،
وح ـص ـلــت خ ــال مـسـيــرتـهــا
الــدول ـيــة عـلــى مــا ي ـقــرب من
 50جائزة محلية وعالمية،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـك ــريـ ـم ــات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي اح ـت ـف ـل ــت
بأعمالها المؤثرة.

إصدار

«خط في الرمال :بريطانيا وفرنسا والصراع
ّ
الذي شكل الشرق األوسط»

إسماعيل ...الذي بداخلك وداخله

العربية تحمل
اإلطار العام
للمعرفة العلمية
ً
العصر
في
خالد النصرالله مجموعة مواقف جمعته بالراحل إسماعيل فهد إسماعيل ،مستذكرا أبرز مناقب الراحل.
يستعيد الروائي
الحديث.
ّ

فكرت لحظة فــي أن أتـصــل بإسماعيل
ّ
تخصه قبل تضمينها
أتأكد من معلومة
في النص ،مثل مــرات كثيرة مضت ،لكنه
هذه المرة فقط ،لن يجيب اتصالي .ربما
ً
ف ــي ال ـغ ــد ،ص ـب ــاح ــا ،سـ ـ ــأزوره ف ــي مكتبه
ّ
ال ـم ـطــل ع ـلــى م ـق ـبــرة الـصــالـحـيــة ،مـكـتـبــه
ّ
الــذي كلما انتقل منه إلــى آخــر ،أو أ ّجــرى
ترميمات وتغييرات عليه كالتي نفذها
ّ
ّ
يتغير ،يظل
قبل أسبوعين من وفاته ،ال
ً
محتفظا بــروحــه الـخــالـصــة .لكنني هــذه
الـمــرة لــن أجــده هـنــاك ،ولــن أشــرب فنجان
ً
قهوة متبوعا بكوب شاي كما ال أفعل في
أي مكان ،إال هناك.
ً
قبل تسع سنوات تقريبا ،حين لقاءاتي
األول ـ ــى م ـعــه ،ع ـنــدمــا ج ــرت عـ ــادة زيــارتــه
بـشـكــل دوري م ــن ك ــل أسـ ـب ــوع ،نصحني
سعود السنعوسي آنذاك بأن أكتب مذكرات
ع ــن الـم ـجــالــس اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة ،عـلــى غ ــرار
المجالس المحفوظية لجمال الغيطاني،
ً
لكنني لــم أجــدنــي مستعدا آن ــذاك لتنفيذ
هذا المشروع ،وربما حتى اآلن ،مجالسة
حكاية تمشي على رجلين ،ولغتها الشفيفة
المعبرة الغائرة في النفس
الـبـشــريــة ،عصية
الـ ـ ــرصـ ـ ــد وب ـي ـن ــة
ال ـج ـم ــال ف ــي آن،
ّ
وه ـ ـ ــذا ال ـ ُـم ـ َـرك ــب
يصعب تكثيفه
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاب.
إ ن ش ـ ـخ ـ ــص
إسماعيل فهد
إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل ال
يـ ـخـ ـت ــزل ف ـقــط
بـ ـق ــدرت ــه عـلــى
كتابة الحكاية
ب ـل ـغ ـتــه ال ـف ــذة
الـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــدة

وق ـضــايــاه اإلنـســانـيــة الـنـبـيـلــة ،إن ــه أعمق
من هذا بكثير ،قدرته العبقرية في كشف
الـخـبــايــا الـسـيـكــولــوجـيــة وتـعــامـلــه معها
باحترافية– فــي حياته الواقعية وليست
فـقــط ال ـمــوازيــة ال ــروائ ـي ــة– ت ـفــوق الـخـيــال،
إن ــه م ــن ال ـن ــوع ال ــذي يـمـتـ ّـص خــاصــة كل
معرفة في طريقه ،سواء من خالل القراءة
أو التجربة ،ومسيرة حياته الحافلة التي
ت ـع ـ ّـرض فـيـهــا ل ـت ـجــارب عــاص ـفــة مـكــابــدة
ً
ً
جعلت منه إنسانا قادرا على االستشعار
وال ـف ــك والـتـحـلـيــل بـسـهــولــة ،ورغ ــم أن كل
زائريه يشعرون بمدى بساطته وتواضعه،
والراحة في الحوار معه ،فإن هذا يدل على
ذكائه وفطنته وقدرته على االنخراط مع كل
ً
األجناس ،إضافة إلى أن اآلخر ال يشعر أبدا
بتفاوت المعرفة والخبرة بينهما ،بل على
ً
العكس تماما ،كما كان يقول لي في بداية
ّ ً
معرفتي به حين أذهب إليه محمال بعدد
ُ
أنتفع من
كبير من األسئلة في كل مرة« :أنا
أسئلتك أكثر من فائدتك بإجاباتي».
إنني ال أبالغ في هــذا االستطراد حين
أق ــول إن إسـمــاعـيــل ه ــو مـصـغــي الـشـبــاب
الوحيد ،وأنا ال أنكر هنا دور اآلخرين في
مساعدة األجيال الفتية ومساندتهم ،ولو
في أحيان كثيرة تكون المساعدة بإرسال
المؤلف الشاب إلــى مكتب إسماعيل ،كما
جرى معي حين عملت قبل أكثر من عشرة
أع ــوام فــي إح ــدى الصحف برفقة الشاعر
دخ ـي ــل ال ـخ ـل ـي ـفــة ،الـ ــذي ان ـت ـبــه آن ـ ــذاك إلــى
موهبة يافعة ،فأخذ بيدي لحضور ملتقى
ُ
التقيت أستاذ إسماعيل
الثالثاء .حينها
ّ
كتابين دفعة واحدة ،وفي
أول مرة وأهديته
األسبوع الذي تاله حين رآني قال لدخيل
الخليفة« :من وين يايب هالولد؟» ،ولعلها
إشارة كفيلة تشي بمعان كثيرة ،وأخبرني
ً
يومها أنه قرأ كتابا ونصف الكتاب.
ُ
مــا هــذا إال مـثــال قصة بسيطة تكررت

عـ ـش ــرات ال ـ ـمـ ــرات م ــع روائـ ـيـ ـي ــن وش ـع ــراء
وقـصــاصـيــن عـلــى م ــدى سـنــواتــه الـعــديــدة
ف ــي ال ـك ـتــابــة ،ف ـهــو إن ـس ــان م ـحــب بطبعه،
ّ
ينتصر للنص ال ـخــاق ويـســانــد الجميع
من دون تمييز ،حتى إن بعضهم ممن لم
يستطيعوا استيعاب حجم عطائه الكبير،
ظـنــوا أن ــه حـســاس إل ــى درج ــة ع ــدم قــدرتــه
على مكاشفة اآلخــريــن لرأيه الصريح في
نصوصهم .لكنه أذكى بكثير من أن يقع في
ً
فخ عاطفي كهذا ،وكان تعبيره صريحا في
هذا الجانب حين قال« :أنا ال أغامر باسمي
ف ــي مـجــامـلــة بـعــد مـسـيــرة كـتــابــة أربـعـيــن
ً
عــامــا» .فــإذا مــا عدنا إلــى آرائ ــه المنشورة
على أغلفة الكتب الخلفية أو حتى تلك التي
أدلى بها بصورة شفهية نجده ال يمتدح
ً
ً
إال النصوص التي يجد فيها شيئا مميزا،
وإذا ما كانت ناشئة فهو يختار مفردات

إسماعيل فهد إسماعيل وخالد النصرالله
تناسبها بكونها محاولة أولــى ،لكنه لن
يكرر الفعل مع النص الثاني إذا لم يرتق
إلى درجة أعلى ،وقس آراءه حيال نصوص

كتاب ناضجين ،أمــا تلك النصوص التي
ال تـكــون بمستوى جيد فهو إمــا يصمت
حيالها ،أو يكتفي بوصفها فقط.

يرد اإلساءة بالمحبة
إسماعيل ،الرجل الذي يرد اإلساءة بالمحبة.
يقول في كلمة مرتجلة حين تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة
سلطان العويس« :ال أفتخر بأني كتبت ..بــس ألنــي أحببت»
َ
وسيل الحب المدرار من الناس بعد وفاته دليل على ما نذر
حياته عليه ،محبة وقرب ومالمسة ألوجاع اإلنسان المهمش
الفاقد لقدرة التعبير والصراخ عن نفسه وقضيته .هو ظاهرة
ً
ً
قائمة بحد ذاتها ،أراد أن يكون مخرجا سينمائيا ،وعندما
خانته الظروف ،كتب الرواية بلغة تصويرية تقرؤها كما لو
ً
كنت تشاهد فيلما  ،وه ــذا الفعل استثنائي فــي زمــن لــم تكن
ً
الرواية مقروءة أو تحظى باألهمية التي تتقلدها حاليا .لكنه
ً
ً
ً
دائما كان مؤمنا بأفكاره ومواكبا للحداثة بصورة فريدة من
نوعها ،ولديه قدرة مميزة على التأقلم والتعلم ،ويظهر هذا في
رواياته األخيرة التي كتبها من خالل جهاز «آيباد» ،وما هذا إال
ٌ
انعكاس لروحه الجديدة المتطورة ،التي تستطيع استيعاب
عقول شابة من عمر أوالد أحفاده.

كنت حين استأذنه في أمر ،يرد« :خالد ،أنا أبوك».
إسماعيل فهد إنسان دؤوب شغوف ،في قلبه المعرفة ،وفي
رأسه يعيش الحياة .لم يكن يعنيه الكسب المادي ،فالمال الذي
يتحصل عليه يصرفه في أعمال خيرية وألنــاس أكثر حاجة
ً
إليه ،وهذا العهد اآلخر لحياته ،في الوقت نفسه كان ملتزما
بعمله حتى آخر يوم من حياته .ولعلي سأفتقد ،مثل ّ
بقية زواره،
مكان مكتبه الذي حين تصل إليه تبدأ في رحلة بحث دقيق عن
موقف للسيارة في زحام المنطقة الدائم ،وسأحن إلى الكرسي
ً
المجاور لواجهة مكتبه ،ذلك الذي جلست عليه مرارا ألقرأ عليه
ً
جزءا من نص قيد الكتابة ،وهذا حنين بالمشاركة مع عدد من
المؤلفين الذين حالفهم حظ لقائه.
وهــا أنــا أختم هــذا الحديث الــذي ينقصه الكثير وأنــا فاقد
الحيلة ،فأنا أعمل على نص روائي منذ فترة ،وقرأت له في آخر
َ ُ
ً
ً
أجزاء قرأتها سابقا ،إلى نحو منتصف العمل ،وال
زيارة ،مكمال
أعرف حتى اآلن كيف سأقرأ له النصف اآلخر.

ضمن سلسلة فكر وسياسة صــدرت عــن دار {الـســاقــي} الترجمة
الـعــربـيــة لـكـتــاب {خ ــط فــي ال ــرم ــال :بــريـطــانـيــا وفــرنـســا وال ـصــراع
ّ
الــذي شكل الشرق األوس ــط} لجايمس بــار .نفذت الترجمة ماريا
الدويهي.
ّ
ًّ
سرا على تقسيم الشرق األوسط بينهما.
عام  ،1916اتفق رجالن
ًّ
ًّ
رؤيويا ،وفرانسوا جورج بيكو
سياسيا
كان السير مارك سايكس
ًّ
ً
ًّ
دبلوماسيا نــاقـمــا .رسـمــا خــطــا فــي الــرمــال مــن البحر المتوسط
ً
ً
ّ
وص ــوال إلــى الـحــدود الفارسية ،وأع ــادا معا رســم خريطة الشرق
ّ
األوس ــط بــإقــرار {ان ـتــداب} بريطاني على فلسطين وشــرق األردن
ّ
وفرنسي على لبنان وسورية.
والعراق،
مر السنوات الثالثين التي تلت ،انكشفت ّ
على ّ
قصة دنيئة محبوكة
ُ
ّ
ّ
السرية ،تروى لنا هنا على لسان
السياسية
بالعنف والمناورات
ّ
ّ
مجموعة ّ
والدبلوماسيين والجواسيس
السياسيين
مميزة من
والجنود ،من بينهم توماس إدوارد لورانس وونستون تشرتشل
وشارل ديغولّ .
ّ
ّ
والفرنسيين
البريطانيين
باالستناد إلــى ملفات مــن أرشـيـفــات
ً
ّ
السرية أخـيــرا ،يصف جايمس بــار بوضوح الحرب
ُرفعت عنها
ّ
ّ
السرية القاتلة التي حيكت بالدسائس وعمليات التجسس بين
بريطانيا وفرنسا للسيطرة على الشرق األوسط.

جايمس بار
ّ
جايمس بار هو ّ
متخصص بشؤون الشرق
مؤرخ وكاتب بريطاني
ّ
تخرج في جامعة
األوسط .زميل زائر في King's College London
أكسفورد .كتب في صحيفتي  Daily Telegraphو . Cityصدر له
عن دار الساقي {الصحراء تشتعل :لورانس العرب وأسرار الحرب
البريطانية في الجزيرة العربية}.

توابل ةديرجلا

•
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ّ
يسرا مكرمة في جامعة بيروت العربية :يوسف شاهين آمن بموهبتي
َّ
•قالت إن أفالمها مع عادل إمام غيرت قوانين اجتماعية

ً
بعد النجم حسين فهمي الذي ّ
حل ضيفا عليها في العام الفائت،
استقبلت جامعة بيروت العربية النجمة يسرا في لقاء مفتوح اتسم
بالوضوح والصراحة .بدت يسرا على طبيعتها وأجابت عن األسئلة
كلية ،مستذكرة مراحل من بداياتها الفنية .وشهد اللقاء
ً
ببساطة ً
المحاضرات حيث أقيم ،فامتألت الممرات
قاعة
له
تتسع
لم
كثيفا
حضورا
ّ
ومداخل الجامعة بالحضور ،مما تطلب تدابير أمنية مكثفة لمنع الفوضى
وإتاحة الفرصة إزاء أكبر قدر من الصحافيين والطالب لتوجيه أسئلتهم
إلى يسرا.
بيروت  -ةديرجلا

•

يسرا أشادت
بالمخرجة
اللبنانية نادين
لبكي ووصفتها
بـ «الكفاءة»

بـ ــدعـ ــوة مـ ــن رئ ـي ـس ـه ــا ال ــدكـ ـت ــور ع ـمــرو
جــال ال ـعــدوي وح ـضــوره ،نظمت جامعة
بيروت العربية لقاء مع الفنانة المصرية
يسرا في قاعة جمال عبد الناصر في حرم
ال ـجــام ـعــة ،ح ـض ــره ،إل ــى ع ـم ــداء الـجــامـعــة
وجسمها التعليمي واإلداري والطالبي،
السفير المصري نزيه النجاري ،والنائب
ال ـســابــق فــي الـبــرلـمــان الـلـبـنــانــي الــدكـتــور
عمار حوري ،ونقيب المحررين الياس عون،
وحـشــد مــن ممثلي الـهـيـئــات والجمعيات
االجتماعية واإلعالمية .وفي نهاية اللقاء،
ً
كرمت الجامعة النجمة يسرا بمنحها درعا
تكريمية.

رصيد حافل
افتتحت اللقاء مديرة العالقات العامة
فــي الجامعة زينة الـعــريــس ،فتحدثت عن
رص ـيــد ي ـســرا الـحــافــل بــأعـمــال سينمائية
ً
ودرامية ،الفتة إلى أن ذلك لم يدفعها يوما
إلــى االسـتـســام لمرحلة الـشـهــرة فحسب،

يسرا خالل حوارها مع زينة العريس
ً
بل تطلعت إلى أبعد اآلفاق حاصدة موقعا
ً
ً
دول ـ ـيـ ــا م ـه ـم ــا ومـ ـك ــان ــة ي ـح ـت ــذى ب ـه ــا فــي
ً
المشهدين الفني والثقافي عربيا.
أض ــاف ــت{ :ن ـج ــاح ي ـس ــرا تـ ّـوج ـهــا نجمة
مـســت قـلــوبـنــا عـبــر أع ـم ــال خ ــال ــدة سكنت
الذاكرة والوجدان .وما وجودها معنا اليوم
في هــذا اللقاء في جامعة بيروت العربية
سوى الدليل على قربها الفكري واإلنساني
ً
من فئة الشباب ،الذين دعمتهم أصــا في
أعمالها ،وتعاطت مع قضاياهم}.

ب ـعــد عـ ــرض ف ـي ـلــم وث ــائ ـق ــي تـ ـن ــاول حـيــاة
النجمة المصرية الخاصة ومسيرتها الفنية
بمراحلها كــافــة ،أدارت العريس الـحــوار مع
يـســرا ،الـتــي شـكــرت إدارة الجامعة دعوتها
الكريمة ،منوهة بالشعب اللبناني ،ومتمنية
للبنان الخير.

{النجمة المعلبة}
تـحــدثــت عــن بــدايــاتـهــا نـحــو الـنـجــومـيــة،
مشيرة إلى أن الفن لم يراودها في طفولتها،

ً
رئيس جامعة بيروت العربية يقدم درعا تكريمية ليسرا

تدافع وتشابك
في ختام اللقاء قدمت النجمة يسرا مباشرة أغنيتها الشهيرة مع النجم أبو
{ 3دقات} ،وردد الطالب الكلمات معها معبرين عن فرحتهم بلقائها ،وأبدت
ً
النجمة بدورها امتنانها للجامعة نظرا إلى الوقت الممتع الذي أمضته في
رحابها.
لوحظ أن شدة االزدحام حالت دون ّ
رد يسرا على أسئلة الصحافة ،فما كان

ً
منها إال أن بــادرت بالقول{ :أتيت ألمضي وقتا مع الطالب وليس للرد على
أسئلة الصحافة}.
كانت خصصت  15دقيقة للصحافة خارج القاعة ولكن التدافع والتشابك
دفعا رجال األمن إلى سحب يسرا خارج المكان.

وأن توجهها نحوه جــاء محض مصادفة،
مــؤكــدة أن ثمة مــن يساندها فــي مسيرتها
ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي ب ــدأت ـه ــا ك ـم ـطــربــة ،ث ــم سلكت
ً
طريق التمثيل ،فصورت أفالما لم تعرض
فاقت الــ 25حتى أطلق عليها اسم {النجمة
المعلبة}.
أضافت أنها لم تنتسب إلى معهد التمثيل،
بل كانت تلتقي الطالب واألساتذة لالستفادة
ً
من خبراتهم ،فضال عن كبار األدباء وعمالقة
األدب العربي.
ّ
الممثلة الـتــي أك ــدت أن لــديـهــا أصــدقــاء
مــن الــوســط ال ـف ـنــي ،تـطــرقــت إل ــى أعمالها
السينمائية مع النجم عادل إمام التي بلغت
ً
 17فيلما ،وقالت{ :ثمة أفالم طاولت مشاكل
ً
مجتمعاتنا وكانت سببا في تغيير قوانين
تتعلق بفئات شعبية مقهورة}.
وفــي س ــؤال حــول ال ــدور ال ــذي أدت ــه وما
زال يسكن في قلبها ،ذكرت{ :ليس ثمة دور
معين ،بل لحظة وإحساس يالزمانني لفترة
ليست قليلة للخروج منهما}.
وتـنــاولــت يـســرا تجربتها مــع المخرج
الـكـبـيــر ي ــوس ــف شــاه ـيــن ،الـ ــذي اخ ـتــارهــا
للتمثيل عام  ،1981وقالت{ :آمن بموهبتي
وبشخصيتي}.
أما بالنسبة إلى تجربتها في التمثيل
إلى جانب الوجوه الشابة ،فقالت{ :دعمت
ً
وشجعت وجــوهــا شابة وآمنت بقدراتها
ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة ،ف ـث ـمــة ج ـيــل م ــن ال ـش ـب ــاب في
مجال التمثيل والموسيقى نعتز بــه} .في
هذا السياق ،أشــادت بالمخرجة اللبنانية
نادين لبكي ووصفتها بأنها من األكفاء.
كذلك ،أشادت بالمصمم اللبناني العالمي
ايلي صعب ،مشيرة إلى أنه {يشرف لبنان
والعالم العربي}.
ً
مسرحيا  ،أ عـمــال يسرا قليلة ،والسبب
الرهبة التي تشعر بها لــدى وقوفها على
خشبته وخوفها من الجمهور ،كما قالت.

برامج الفضائيات المصرية بطابع فني بحت
• «الحياة» و{أون» تستقطبان النجوم

أشرف
عبدالباقي اتفق
مع عدد من
شباب مسرح
مصر للمشاركة
في برنامجه
المنتظر على
{الحياة}

شريف منير ومرسي

«أنغامي» تحتفل بالثالثي
مونتانا ودياب ومساري

مسلسله الجديد {كلبش  }3مع
ال ـم ـخ ــرج ب ـي ـتــر م ـي ـمــي وفـيـلـمــه
الجديد {كازابالنكا} مع المخرج
نفسه ،والمقرر عرضه خالل عيد
الفطر المقبل.
وب ـ ـ ـ ــدأ أش ـ ـ ـ ــرف عـ ـب ــد الـ ـب ــاق ــي
اإلع ـ ـ ــداد ل ـبــرنــام ـجــه الـتــرفـيـهــي
ع ـلــى ش ـب ـكــة قـ ـن ــوات {ال ـح ـي ــاة}،
إذ تـ ـع ــاق ــدت {م ـج ـم ــوع ــة إعـ ــام
المصريين} معه لتقديمه ويبدأ
بثه خالل الشهرين المقبلين.
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ع ـل ــى
ً
استضافة الفنانين ،خصوصا
الكوميديين منهم ،واتفق الفنان
ال ـكــوم ـيــدي م ــع ع ــدد م ــن شـبــاب
مسرح مصر للظهور في بعض
ال ـف ـقــرات ،ذل ــك عـلــى غ ــرار بــرامــج
قدمها خالل الفترة الماضية ،كان
آخرها {الليلة} على {دي إم سي}.

ترفيه وموسيقى
احتفل شريف منير بتعاقده
مـ ــع {إعـ ـ ـ ــام ال ـم ـص ــري ـي ــن} عـلــى
تقديم برنامج جديد على شاشة
{أون} ج ــار اإلعـ ـ ــداد ل ــه ،بـعــدمــا
اخ ـ ـتـ ــاره ال ـم ـن ـتــج ت ــام ــر مــرســي
الذي بدأ مسيرته اإلنتاجية معه
ً
ً
أي ـض ــا ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل عــدم
تعاقده على مسلسالت لرمضان
المقبل حتى اآلن.
واتفق الطرفان على أن يكون
ً
طابع البرنامج خاصا ويحمل
ً
شكال مــن الجدية ويتطرق إلى
ـاح فــي الـحـيــاة ،منها الفنية
م ـنـ ِ
والسياسية والرياضية.
وي ـ ــأت ـ ــي تـ ـع ــاق ــد شـ ــريـ ــف م ـن ـيــر
لـيـعــوضــه ع ــن بــرنــامــج ضـخــم كــان
تعاقد عليه خالل الفترة الماضية
مــع شبكة {ســي بــي ســي} ولـكــن لم
يكتب له الخروج إلى النور ،إذ طرأت
مشكالت بين الطرفين.

تامر مرسي وهشام عباس
ً
ً
وبعدما قـ َّـد م برنامجا ترفيهيا
مــع فيفي عـبــده على {إم بــي ســي}،
يعود المطرب هشام عباس لتقديم
أح ـ ــد الـ ـب ــرام ــج ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة عـلــى
{الحياة} ،ومن المتوقع أن يبدأ مع
األيام األولى للعام الجديد.
تـ ـض ــع {الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة} ال ـ ـت ـ ـصـ ــورات
النهائية للبرنامج على أن تصور
ال ـح ـل ـقــات األول ـ ــى ن ـهــايــة نــوفـمـبــر
ً
المقبل .فيه يستضيف عباس عددا
ً
من النجوم ،خصوصا المطربين،
واختارت القناة أحد االستوديوهات
الضخمة للبرنامج الجديد ،ال سيما
ً
ً
أن جمهورا سيكون حــاضــرا خالل
التصوير.
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء م ـه ـمــة بــرنــامــج
السيدات الشهير {نفسنة} تعاقدت

أقــامــت {أنـغــامــي} حفلتها الـسـنـ ّ
ـويــة بعد مؤتمر عقد بــدعــم من
ّ
اإلعالمي  Digital Media Services DMSالتابعة لـ«شويري
شريكها
ّ
غروب} ،ذلك في فندق وستن مينا السياحي في دبي.
استقبل الـحـضــور النجم الـعــالـمـ ّـي فــرنــش مونتانا ال ــذي وصل
ّ
ّ
ً
ّ
لينضم إلــى كــل من
خـصــوصــا مــن الــواليــات الـمــتـحــدة األمـيــركـ ّـيــة،
النجمين مساري ومايا دياب.
ً
أعلن مونتانا إطالق عمل ُم ّ
ميز يجمعه بدياب ومساري حصريا
ّ
عبر تطبيق {أنغامي} .ويصدر هذا العمل كجزء من خطة وضعها
ً
ّ
اإلستراتيجي لـ}أنغامي} عالميا بالتعاون
وسيم  SALصليبي الشريك
ّ
العربية،
مع فريق أنغامي ،بهدف توسيع دائرة انتشار الموسيقى
على أن ُي َّ
صوره على طريقة الفيديو كليب في المرحلة ُ
المقبلة.
ـاصــة ُ
وكــانــت لــه كلمة خـ ّ
بالمناسبة شكر مــن خاللها الجمهور
ُ ّ
وغير
الـحــاض ّــر وشــركــة «أن ـغـ ّـامــي» ال ـتــي دع ـمــت أف ـك ــاره الـ ّـمـت ًـمــيــزة ّ
التقليدية منذ اليوم األول .وأضاف« :من يعرفني جيدا يعلم ّأنني
ً
ً
ّ
بأن العمل هو ّ
حب عائلة أيضا .وأنا فخور جدا بما حققته
أؤمن
ّ
ُ
ّ
«أنغامي» ونجومنا .اليوم هو يــوم مميز وأتطلع إلــى المزيد من
النجاحات ُ
المشتركة».
ً
ُ
من ناحيته وصف مساري هذا التعاون قائال« :هو رسالة مباشرة
ّ
ّ
العالمية الوحيدة
لتذكير الجيل الجديد بأن الموسيقى هي اللغة
ً
التي تجمعنا وتكسر الحواجز وتزيل المعوقات التي تضعها أحيانا
ّ
ّ
والحضارية».
الثقافية
ُمجتمعاتنا من خالل االختالفات
الحفلة شهدت إطاللة ُم ّ
ميزة لدياب التي أشعلت األجواء وأضفت
ّ
الحضور .وقبيل السهرة االحتفالية ،كانت أنغامي
حماسة
كبيرة بين ً ُ
ّ
ّ
و DMSنظمتا مــؤتـمــرا خـ ّـصــص لــإضــاءة على ال ــدور ال ــذي ّتؤديه
ّ
ّ
شخصية مؤثرة في
اإلعالنية ،وذلك بحضور أكثر من مئة
الشركات
مجاالت التسويق واإلعالن واإلعالم.
ّ
ً
ً
التحوالت ّالتي َ
ّ
شهدها تطبيق {أنغامي} شكال ومضمونا،
كل
ّ
ت ـح ــدث عـنـهــا ال ـشــري ـكــان ال ـمـ ّ
ـؤس ـســان إي ـلــي حـبـيــب وإدي م ــارون.
ّ
ّ
ّ
المنصة
وبذلك ،اطلع الحضور على تفاصيل التحديث الذي شهدته
ّ
الموسيقية الرائدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

جوزيف عطية يعيش نجاح «عمر عسل»
بعد مــرور شهر على إطالقها
تـ ـتـ ـص ــدر أغـ ـنـ ـي ــة «ع ـ ـمـ ــر ع ـس ــل»
لجوزيف عطية الـمــراتــب األولــى
عبر اإلذاع ــات اللبنانية ،إضافة
إلى أنها تخطت الخمسة ماليين
مشاهدة على «يوتيوب» وتطبيق
«أنغامي».
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــف حـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــل
جوزيف عطية
بالمهرجانات والـحـفــات توجه
عـطـيــة ال ــى تــركـيــا لـلـقــاء ال ـمــوزع
سـ ـ ــوات اي ـ ــدوغ ـ ــان ،وات ـف ـق ــا عـلــى
انجاز أعمال فنية عدة ،وهما كانا تعاونا في أغنيتي «تعب الشوق»
و{صدفة غريبة».

نجوى كرم تغني
في ستوكهولم  15نوفمبر
تحيي نجوى كرم حفلة ضخمة ضمن فعاليات مهرجان  FeminEASTفي الـ 15من نوفمبر المقبل على مسرح
 ،Stockholm Waterfront Congress Centreعلى واجهة عاصمة السويد البحرية.
ّ
ّ
األغاني في العالم
اب
وكت
المغنيات
وأشار موقع المهرجان إلى أن شمس األغنية اللبنانية واحدة من أشهر
ّ
ً
العربي .وهي معروفة على نطاق واسع بمهاراتها الصوتية القوية وأداء أغاني الدبكة ،الفتا إلى أنها اكتسبت
ً
ً
جمهورا عالميا لمزجها الواضح بين الموسيقى اللبنانية التقليدية والصوت المعاصر .وقد أصدرت أكثر من
ً
ً
 20ألبوما وباعت أكثر من  60مليون نسخة من ألبوماتها عالميا ،وأسهمت في انتشار اللهجة اللبنانية عبر
نمط {البوب العربي}.

الجديدة ،التي تستمر حتى
أطلقت مجموعة من القنوات الفضائية المصرية خريطتها البرامجية ً
البرامج ،وكان الفتا أن غالبيتها ذات طابع
بداية العام الجديد .تعاقدت المحطات على عدد من ً
فني بعد تعاقد عدد كبير من النجوم على تقديمها ،خصوصا على شاشتي  ONو{الحياة} ،في مقابل
اختفاء البرامج السياسية بشكل تدريجي.
القاهرة -محمد قدري

أخبار النجوم

فرنش مونتانا ومايا دياب ومساري

جانب من االحتفال

ِّ
تقدم الفنانة الكوميدية شيماء
سيف برنامجها الكوميدي الجديد
{م ـ ـيـ ــس أنـ ــدرس ـ ـتـ ــانـ ــد} عـ ـل ــى ON
بعدما تعاقد معها المنتج تامر
ّ
مرسي ،وهي كانت تولت برنامج
{ 3في واحد} العام الماضي.
يعتمد البرنامج الجديد على
إح ـضــار األط ـف ــال ووضـعـهــم على
ج ـهــاز كـشــف ال ـك ــذب ،ث ــم الــدخــول
في نوبات كوميدية وسط إطالق
اإليفيهات والنكات.
على صعيد آخر ،بدأ أمير كرارة
االس ـت ـعــداد لـتـحـضـيــرات برنامجه
ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــد عـ ـل ــى  ،ONإذ أ عـ ــاد تـ ــه
{مـجـمــوعــة إع ــام الـمـصــريـيــن} إلــى
تـقــديــم ال ـبــرامــج بـعــدمــا ك ــان تــولــى
ً
س ــابـ ـق ــا {س ـ ـتـ ــار م ـي ـك ــر والـ ـح ــري ــم
أس ـ ــرار} ،ويـعـقــد الـمـمـثــل الـمـصــري
جلسات عمل مع إدارة القناة لوضع
تصورات البرنامج الذي يعتمد على
الـمـســابـقــات واسـتـضــافــة الفنانين
وســط أج ــواء مــرحــة ،ومــن المتوقع
اطالقه خالل نوفمبر المقبل.
ي ـ ـحـ ــاول كـ ـ ـ ــرارة وض ـ ــع خـطــة
للتنسيق بـيــن الـبــرنــامــج وبين
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هـيــدي كــرم مــع {أون} على تقديم
أحد البرامج النسائية على الشبكة،
ب ـم ـص ــاح ـب ــة ع ـ ـ ــدد م ـ ــن م ـق ــدم ــات
الـبــرامــج ،مــن بينهن شريهان أبو
ً
الحسن ،وسيكون البرنامج مكمال
ً
لــ{ســت الحسن} الــذي يــذاع راهنا
ّ
ويهتم بالمرأة وتفاصيل حياتها
والموضة وغيرها.
ّ
يطل المطرب والمنشد مصطفى
عــاطــف فــي أح ــد الـبــرامــج الـجــديــدة
على {أون} ،ويحاول نقل هذا النوع
من الطرب واإلنشاد إلى الجمهور
واستضافة الفنانين الذين يقدمونه،
ال سيما أنــه يتميز بالخصوصية
ال ـش ــدي ــدة .وأص ـب ـح ــت ال ــدي ـك ــورات
ً
ج ـ ــاه ـ ــزة تـ ـق ــريـ ـب ــا ل ـ ـبـ ــدء ت ـس ـج ـيــل
الحلقات خالل الفترة المقبلة.

مجاراة الشبكتين
تسيطر قناتا {أون} و{ال ـح ـيــاة} على معظم الـبــرامــج فــي الفترة
المقبلة ،فيما تحاول بقية القنوات مجاراة الشبكتين ولكن بشكل
ً ً
ً
مثالِّ ،
تقدم {النهار} برنامجا فنيا بعنوان {مع عائشة}،
غير متوازن.
ً
ً
ِّ
يستضيف نجوما كبارا ومن الصف األول .كذلك يروج الفنان الشعبي
سعد الصغير ألحد برامج المسابقات الذي انتهى من تصويره خالل
األيام الماضية.

fitness
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األسبرين ...عالج محتمل للسرطان؟
تزيد الدراسات التي
تشير إلى منافع إضافة
األسبرين إلى عالج
السرطان التقليدي.
حللت مراجعة جديدة
أحد األبحاث الالفتة
وطرحت السؤال
التالي« :هل حان
الوقت لتقاسم األدلة
ومشاركة القرارات مع
المرضى؟».

ك ــان بـيـتــر إي ـل ــوود م ــن «مـعـهــد كــوشــران
للرعاية األولية والصحة العامة» في جامعة
البريطانية المشرف الرئيس على
«كارديف»
ُ
تحليل جــديــد نـشــر فــي مجلة «بـلــوس ون»
بشأن األسبرين.
ً
أوضح إيلوود الدافع وراء البحث قائال:
«أصبح أخذ جرعة منخفضة من األسبرين
كتدبير للوقاية من أمراض القلب والجلطات
ً
الدماغية والسرطان إجـ ً
ـراء متعارفا عليه،
ّ
لكن تزيد األدلــة اآلن على الــدور القيم الذي
يؤديه هذا الــدواء كعالج إضافي للسرطان
ً
أيضا».
ُ
في عــام  ،2012نشرت ثــاث دراســات في
مجلة «ذا النـسـيــت» وذك ــرت أن أخــذ جرعة
يومية من األسبرين يسهم في الوقاية من
مجموعة أم ــراض ســرطــانـيــة فــي منتصف
العمر.

ً
في السنة الماضية أيضا ،كشفت دراسة
أخرى أن األسبرين يزيد فاعلية دواء مضاد
للسرطان لدى الفئران.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،بـ ــدأ إيـ ـل ــوود وفــري ـقــه
بـتـحـلـيــل مـنــافــع أخ ــذ األس ـبــريــن لمعالجة
السرطان.
حـ ـمـ ـل ــت دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـن ـ ــوان «م ــراجـ ـع ــة
مستحدثة ومنهجية لدراسات مبنية على
ال ـمــراق ـبــة ت ــدع ــم دور األس ـب ــري ــن ف ــي عــاج
ال ـســرطــان :هــل ح ــان الــوقــت لـتـقــاســم األدل ــة
ومشاركة القرارات مع المرضى؟».

تحسين بنسبة  20أو %30
لتحليل دور األسبرين في عالج السرطان،
راج ــع إي ـل ــوود وزمـ ــاؤه  71دراسـ ــة شملت
أكثر مــن  120ألــف شخص كــانــوا مصابين

بالسرطان وبــدؤوا يأخذون األسبرين إلى
جانب عالجهم االعتيادي.
ّ ُ
راجعان مستقالن مصداقية
كذلك ،قيم م ِ
ال ــدراس ــات وحـلــا عــدد الــوفـيــات المرتبطة
ب ــال ـس ــرط ــان ،وم ـش ــاك ــل األورام الـنـقـيـلـيــة،
وحــاالت الــوفــاة الناجمة عن أسباب أخرى
ضـمــن مـجـمــوعــة األش ـخ ــاص الــذيــن أخ ــذوا
األسبرين ،ثم قارنوا تلك البيانات بمعطيات
تعود إلى  400ألف شخص لم يأخذوا الدواء.
من بين الدراسات التي شملها التحليل،
حللت  29دراس ــة ح ــاالت ســرطــان القولون
ّ
رك ـ ــز ال ـبــاح ـثــون على
وال ـم ـس ـت ـق ـيــم .ك ــذل ــكُ ،
س ــرط ــان ال ـث ــدي الـ ــذي ذ ِكـ ــر ف ــي  14دراسـ ــة،
ّ
وس ــرط ــان ال ـبــروس ـتــات الـ ــذي شــكــل مـحــور
 16دراسة.
فــي ُ
الم ّ
حصلة ،كشف التحليل أن فرص
النجاة مــن الـســرطــان زادت بنسبة  20إلى

ً %30لدى األشخاص الذين أخذوا األسبرين
مقارنة بمن لم يأخذوه .تكررت هذه النتيجة
في جميع المراحل بعد تشخيص المرض.
بحسب إي ـلــوود وزمــائــه ،تكشف األدلــة
ً
المتاحة أن األسبرين يفيد أشكاال مختلفة
من ّالسرطان وبدرجات متفاوتة .يبدو أنه
ُيخفض خطر الوفاة بسبب سرطان القولون
بنسبة  ،%25وبسبب سرطان الثدي بنسبة
 ،%20وبسبب سرطان البروستات بنسبة
.%15
ً
ف ــي م ــا ي ـخــص س ــرط ــان ال ـق ــول ــون م ـثــا،
ك ـش ـفــت إحـ ـ ــدى ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـت ــي خـضـعــت
لرجل
الصحي المتوقع
ٍ
للتحليل أن الوضعً ُ ّ
سليم يبلغ  65عاما وشخص لديه سرطان
القولون وبــدأ يأخذ األسبرين يشبه وضع
ً
ّ
ويمر بالوضع نفسه لكنه
رجل يبلغ  60عاما
ٍ
ال يأخذ األسبرين.

ّ
مستشفى دار الشفاء أطلق حملة «تبرع بالدم لتنقذ حياة»
• بالتعاون مع بنك الدم المركزي إلمداده بالكميات الالزمة للحاالت الحرجة
أطلق مستشفى دار الشفاء حملة للتبرع بالدم بمقره في
منطقة حولي بالتعاون مع بنك الدم المركزي يوم االثنين
الماضي تحت عنوان {تبرع بالدم لتنقذ حياة}ً .
الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة
امتدت الحملة من
ً
الساعة ً
مساء ،واستقطبت عددا واسعا من المتبرعين.

{تبرع بالدم لتنقذ حياة} عنوان
حملة أطلقها مستشفى {دار الشفاء}
بهدف المساهمة في زيادة مخزون
أك ـيــاس ال ــدم ال ــازم ــة فــي بـنــك الــدم
ل ـل ـح ــاالت ال ـح ــرج ــة وال ـع ــاج ـل ــة فــي
المستشفيات الحكومية والخاصة.
ّ
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد الــرئ ـيــس
التنفيذي للمستشفى السيد أحمد

من أجواء الحملة

ن ـص ــر الـ ـل ــه أن ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة تــأتــي
ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن إي ـ ـمـ ــان ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب ن ـحــو
واع ومـثـقــف ،وفــي إطــار
بـنــاء جيل ٍ
مبادراتها لتعزيز برامج المسؤولية
االجتماعية وزيادة مستوى الوعي
ً
الصحي للمجتمع ،موضحا أن مثل
ه ــذه األن ـش ـطــة يـسـهــم ف ــي تشجيع
وتحفيز الجميع على التبرع إلنقاذ
حياة اآلخرين.
ً
وأضــاف أن الحملة تأتي امـتــدادا
ً
للحمالت السابقة التي حققت نجاحا
ً
الفتا في استقطاب أعداد كبيرة من
ً
ً
المتبرعين ،إذ شهدت إقباال واسعا
مــن موظفي المستشفى والــزائــريــن
ً
على التبرع بالدم ،مشيرا إلى تجهيز
مــو قــع تنفيذ ا لـحـمـلــة بالمستشفى
وت ـه ـي ـئ ـتــه ب ـش ـكــل ك ــام ــل الس ـت ـق ـبــال
َ
األسرة للتبرع
المتبرعين ،وتجهيز
بالدم مع قسم خاص للنساء.
تابع{ :ســررنــا برؤية المتبرعين
وهم يتسابقون لفعل الخير ،فلطالما
ل ـم ـس ـنــا لـ ـه ــذه الـ ـحـ ـم ــات ت ــأث ـي ــرات
إيجابية في نشر ثقافة التبرع بالدم،
ً
فضال عــن فــوائــدهــا على المريض،
ً
وع ـل ــى ال ـش ـخــص ال ـم ـت ـبــرع نـفـسـيــا
ً
ً
واجتماعيا وصحيا}.

وت ــاب ــع{ :ن ـط ـمــح إل ــى ت ـك ــرار هــذه
ً
الفعالية سنويا على مستوى أكبر}،
ً
معربا عــن خــالــص شـكــره وتقديره
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة
ال ـت ــوع ــوي ــة وال ــذي ــن ت ـب ــرع ــوا بــالــدم
ل ـم ـســاعــدة ال ـمــرضــى الـمـحـتــاجـيــن،
ً
مـضـيـفــا{ :مـسـتـمــرون فــي شراكتنا
اإلستراتيجية مع بنك الدم المركزي،

وم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة إال م ـســاه ـمــة
ومشاركة بسيطة في دعمه ونتطلع
في المستقبل القريب إلى القيام بأية
مبادرات وبرامج نستطيع تنفيذها}.

سررنا برؤية
المتبرعين وهم
يتسابقون لفعل الخير
أحمد نصرالله

المراغي :حملة منظمة وإقبال الفت
قال رئيس قسم المختبرات الطبية في المستشفى
ً
د .محمد ال ـمــراغــي{ :نـسـعــى دائ ـمــا إل ــى الـتـفــاعــل مع
أعـ ـض ــاء مـلـهـمـيــن ف ــي الـمـجـتـمــع لـتـنـظـيــم م ـثــل هــذه
األحداث السامية بهدف توعية الناس بفوائد التبرع
ً
بالدم وتشجيع الجميع على ذلــك} ،موضحا أن هذا
ً
ً
النشاط يعد جزءا مهما من استراتيجية المستشفى
لــارتـقــاء بــالــوعــي والمعرفة الصحية فــي المجتمع
الكويتي}.
وأش ــاد د .الـمــراغــي بحسن تنظيم الحملة واإلق ـبــال
الالفت من موظفي المستشفى والــزائــريــن على التبرع
ً
بالدم ،مبينا أن حصيلة الحملة بلغت  110أكياس دم
ّ
من المتبرعين تسلمها مسؤولؤ بنك الدم.
وأوضح د .المراغي أن كل وحدة دم يمكن أن تنقذ حياة
ً
ثالثة أشخاص ،وذلــك بعد فصل مكونات الــدم ،مشيرا

إلى فوائد التبرع باعتبارها أحد اإلجراء ات المهمة في
برامج الصحة الوقائية.
ّ
للتبرع بــالــدم فــوائــد صحية كثيرة ،إذ
ولـفــت إلــى أن
يساعد على تنشيط نـخــاع العظم فــي إنـتــاج خــايــا دم
ِّ
جديدة ،ويعزز حمل كمية أكبر من األوكسجين إلى أعضاء
الجسم الرئيسة كالدماغ ،كذلك يسهم في زيادة التركيز
والنشاط في العمل وعدم الخمول.
ً
وأش ــار إل ــى أن الحملة تستهدف أي ـضــا تشجيع الشباب
وجميع شرائح المجتمع على اتخاذ مبادرات من شأنها إنقاذ
ً
حياة اآلخرين وتحسين صحتهم ،متابعا{ :مساهمتنا في هذا
ُ
ً
النشاط تعد تعبيرا عن التزام مستشفى دار الشفاء بقضايا
ً
الصحة العامة التي تؤثر في المجتمع الكويتي ،فضال عن أن
هذه الحملة من شأنها تعزيز اإليجابية والتضامن والتكافل
االجتماعي بين األفراد}.

توابل ةديرجلا
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سيارات

«باناميرا» الجديدة...

الصمت في حرمها جمال

ْ
وشاحني توربو وناقل حركة من ثماني سرعات
بثالثة محركات
يوسف العبدالله

الصمت في حرم باناميرا الجديدة جمال ،أفضل ما يمكن وصف
جديد رائدة الصناعات األلمانية بورشه ،بعد خروج الجيل
الثاني منها بتصميم يخطف العيون ويأسر القلوب ،لتزويدها

ال ـحــديــث عــن س ـيــارة ريــاض ـيــة وصــالــون
ً
آن مـعــا هــو بــاشــك الـحــديــث عن
فــاخــرة فــي ٍ
ً
"باناميرا" ،ال سيما بعد تطويرها ،أخيرا،
لـتـخــرج بحلة مختلفة لـســائـقــي الـسـيــارات
الــريــاضـيــة الــذيــن يــرغـبــون فــي ط ــراز رباعي
ال ـم ـق ــاع ــد واألبـ ـ ـ ـ ـ ــواب ،ول ـس ــائ ـق ــي سـ ـي ــارات
الصالون الذين يعشقون خصائص القيادة
الرياضية.
ويرتقي الجيل الثاني من "باناميرا" ،بعد
إع ــادة بــورشــه صـيــاغــة الـ ـ "غ ــران تــوريــزمــو"
ً
بشكل جــذري بـنـ ً
ـاء على ذلــك ،ليصبح رمــزا
ً
رائدا في األداء الرياضي ضمن فئة السيارات
الفاخرة ،لتحسن بورشه مفهوم "باناميرا"
هذه
بانتظام ،عبر إعــادة تطوير
وتصميم ّ
ً
السيارة رباعية األبــواب ،وصــوال حتى أدق
تفاصيلها ،لـبـلــوغ ه ــذه الـمـكــانــة المتألقة،
لتعيد بــور شــه تصميم ا لـمـحــر كــات وعلبة
التروس لتنقيح هيكل السيارة حتى درجة
ّ
ال ـك ـمــال ،كـمــا أع ـيــد تـطــويــر مـفـهــوم التحكم
وشاشات العرض في السيارة بالكامل ،كي

تحكم وتواصل سهل
أعادت بورشه تطوير مفهوم مقصورتها المألوف في "باناميرا" الجديدة،
ّ
التوجهات المستقبلية؛ فاألسطح السوداء والشاشات التفاعلية
كي يتالءم مع
ً
ُ
تجمع بين مفهوم واجهة المستخدم البديهي والواضح مرئيا المعهود في
ّ
الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية من جهة ،والمتطلبات العملية للتحكم
بالسيارة من جهة أخــرى .في هذا السياق ،انخفض عدد مفاتيح التشغيل
الصلبة الكالسيكية والمؤشرات التقليدية بشكل كبير ،واستعيض عنها
ّ
ً
بأسطح ُمستشعرة للمس وشاشات قابلة للتعديل فرديا ،تمثل العناصر
الرئيسية في "مقصورة قيادة بورشه المتطورة" Porsche Advanced Cockpit
الجديدة ،ما يوفر فوائد ّ
جمة للسائق والركاب في المقدمة والمؤخرة.

تجربة ةديرجلا.

ً
ً
بثالثة محركات جديدة تطرب األذن نغما وتحديا على
الطرقات.
"الجريدة" ،من خالل صفحتها األسبوعية المخصصة

ّ
ّ
التوجهات المستقبلية مع تحكم
يتالءم مع
ّ
ّ
مـتـعـ ّـدد الــلـمــس ،بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،لتعزز
ً
"بــانــامـيــرا" م ـجــددا الـتـقــارب بين الـسـيــارات
الــريــاضـيــة الـطـمــوحــة وال ـس ـيــارات المريحة
ّ
المخصصة للرحالت ،بفضل تقنيات بارزة
م ـث ــل ت ــوج ـي ــه ل ـل ـم ـحــور ال ـخ ـل ـفــي وم ـق ــاوم ــة
ً
كهروميكانيكية النحناء ا لـسـيــارة جانبيا
وتعليق هوائي ثالثي الحجرات.
وي ـبــرز الـمـفـهــوم ال ـفــريــد ل ـبــورشــه "غ ــران
تــوريــزمــو" مــن الـنــاحـيــة الـمــرئـيــة بتصميم
ُم ـع ـ ِّـب ــر ج ــدي ــد ،إن ـه ــا "ب ــان ــامـ ـي ــرا" ب ــوض ــوح
وسيارة رياضية بالتأكيد في الوقت ْ
عينه،
ذات أبـعــاد ديـنــامـ ّـيــة طويلة وأك ـتــاف بــارزة
وجوانب رياضية ،بالتناغم مع خط سقف
ديـنــامـيـكــي ج ــدا أدنـ ــى ب ـم ـقــدار  20مـلــم في
القسم الخلفي .هذا التصميم للجزء الخلفي
مــن السقف ،المعهود فــي سـيــارات بورشه،
ً
يربط "باناميرا" مرئيا بطراز بورشه 911
األسطوري.

الجيل الثاني
وأعادت بورشه تصميم محركات الجيل
الثاني من "باناميرا" كافة ،بحيث باتت أقوى،
على الرغم من انخفاض استهالكها للوقود
ّ
وانبعاثاتها بشكل كبير ،لتطل "باناميرا"
بثالثة محركات جديدة ذات حقن مباشر
ّ
لـلــوقــود وشــاحـنـ ْـي تــوربــو ،وذل ــك فــي كــل
من "باناميرا توربو" و"باناميرا  4إس"
و"باناميرا 4إس ديزل" ،ليسطع نجم بورشه
ً
ّ
تتخطى ّ
مجرد قوتها ،تشمل أيضا
بمزايا
فـعــالـيـتـهــا ال ـت ــي تـكـتـســب أه ـم ـيــة مـمــاثـلــة،
لالرتقاء بفعاليتها إلى مستوى أفضل من
الجيل السابق.
وجميع هذه الطرازات ،ومن ضمنها طراز

للسيارات ،اختارتها لكم للحديث عن مواصفاتها ،بعد
تجربة قيادتها بدعوة خاصة من مركز بورشه الكويت ،شركة
بهبهاني للسيارات ،الوكيل الحصري لها في الكويت.

ّ
الديزل للمرة األولى ،تتوفر بنظام دفع رباعي
ّ
متغير بالكامل ("نظام بورشه للتحكم
دائم
بــالــدفــع"  )PTMوعلبة ت ــروس بــورشــه PDK
ْ
بقابضين من ثماني سرعات .وبينما
جديدة
ّ
ُ
يــولــد م ـحــرك ال ـب ـنــزيــن ال ــم ـك ــون م ــن ثـمــانــي
أسطوانات على شكل " "Vسعة  4ليترات 550
ً
حصانا ( 404كيلوواط) في "باناميرا توربو"،
تبلغ قوة محرك البنزين  V6سعة  2.9ليتر
ً
 440حصانا ( 324كيلوواط) في "باناميرا
4إس" .أما بالنسبة إلى "باناميرا 4إس ديزل"،
فيولد محركها الــديــزل  V8سعة  4ليترات
ً
ً
ً
دفعا قويا مع  422حصانا ( 310كيلوواط)
وعزم دوران أقصى يبلغ  850نيوتن-متر.

لـلـتـحـكــم بــالـهـيـكــل" 4D Chassis Control
المندمج بتحليل ظ ــروف الـقـيــادة الحالية
ً
م ـبــاشــرة ،مـتـيـحــا اس ـت ـخــدام األن ـظ ـمــة كــافــة
ب ــأس ـل ــوب م ـثــالــي وم ـت ـنــاســق ل ـت ـعــزيــز أداء
"باناميرا" الجديدة على الطريق .كما أغدقت
بورشه على فئة سيارات الـ "غران توريزمو"
طبيعة قيادة ودقة مقود غير معهودة سوى
ف ــي ال ـس ـي ــارات الــريــاض ـيــة ،وذل ــك م ــن خــال
تــزويــد "بــانــام ـيــرا" بـنـظــام تــوجـيــه للمحور
الـخـلـفــي ج ــدي ــد مـسـتـمـ ّـد م ــن ط ـ ـ ْ
ـرازي "918
سبايدر" و" 911توربو" .باإلضافة إلى ذلك،
ّ
عزز المهندسون قوة المكابح كي تتالءم مع
أداء السيارة األفضل.

مالئمة للحلبات

الراحة والسالمة والتواصل

ً
وانسجاما مع المفهوم العام لباناميرا
ً
الجديدة ،التي ّ
سجلت مــؤخــرا لفة قياسية
( 7دقائق و 38ثانية) لسيارة رباعية األبواب
عـلــى حلبة "نــوردشــاي ـفــه" األس ـطــوريــة في
ً
"نوربورغرينغ" ،يجمع هيكل السيارة أيضا
فاخر وقدرات سيارة
بين راحة طراز صالون َّ
ريــاض ـيــة أص ـي ـلــة .وق ــد وف ـق ــت ب ــورش ــه بين
تلك المزايا ،عبر اعتماد مفهوم تعليق ذي
إ ع ــداد مثالي مــع أنظمة إلكتروميكانيكية
ّ ً
ً
ً
ً
متكيفا
ُمبدعة ،تشمل مثال تعليقا هوائيا
بتكنولوجيا الحجرات الثالث الجديدة ،مع
"ن ـظــام بــورشــه للتحكم الـنـشــط بالتعليق"
ً
ّ
بالمخمدات إلكترونيا،
 PASMالذي يتحكم
و"نظام بورشه الرياضي للتحكم الديناميكي
ّ
ّ
يتضمن
المطور ،الذي
بالهيكل" PDCC Sport
"نظام بورشه لتوجيه عــزم ال ــدوران بالس"
 ،PTV Plusه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى نـظــام مقود
كهروميكانيكي جديد.
عـلــى صـعـيــد مـشــابــه ،يـقــوم "ن ـظــام 4دي

ّ
إن االنتشار المضطرد للتقنيات الرقمية
ّ
في السيارات يغير وضع قطاع النقل بشكل
أشـمــل وأس ــرع مــن ّ
أي وقــت مـضــى .فــي هــذا
ال ـس ـي ــاق ،تـتـيــح م ـفــاه ـيــم تـحـكــم وش ــاش ــات
جديدة وأنظمة مساندة أكثر ً
ذكاء ،باإلضافة
إلــى اعتماد إلكترونيات أســرع وأقــوى على
الدوام في السيارات ،بلوغ مستويات جديدة
من الراحة والعملية واألمــان والتواصل مع
العالم الخارجي .الجيل الثاني من "باناميرا"
ً
ّ
التوجه ،نظرا الحتوائه على أكبر
يعكس ذلك
ّ
كم من التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الترابط
بين طرازات بورشه كافة ،وبفارق كبير .لكن
اإللكترونيات لم تنتقص من تجربة القيادة،
ّ
ألن بورشه استفادت من التقنيات الرقمية
الـحــالـيــة لــدمــج أق ـصــى م ـق ــدار م ــن العملية
بسالسة ،مع أفضل معايير القيادة الدينامية
والتشغيل البديهي.

أنظمة المساندة
ّ
زودت بورشه الجيل الثاني من "باناميرا" بالعديد
م ــن أنـظـمــة ال ـم ـســانــدة الـقـيــاسـيــة واالخ ـت ـي ــاري ــة ،الـتــي
ً
تجعل من مهمة القيادة أكثر عملية وأمانا .أبرز نظام
جديد هو "مساند الرؤية الليلية" Night Vision Assist
الــذي يستخدم كاميرا حرارية الستشعار ّاألشخاص
والحيوانات الكبيرة ،ومــن ثـ ّـم يعرض مــؤشــر تحذير
ّ ً
ملونا في مقصورة القيادة .وفي حال كانت السيارة
مـــ ّ
ـزودة ب ـم ـص ـبــاحـ ْـي "خ ــاي ــا الـ ــدايـ ــود" LED Matrix
ْ
ْ
ّ
األماميين االختياريين الجديدين مع  84نقطة صورية،
ً
ّ
تتم أيضا إضاءة األشخاص الموجودين خارج النطاق
ْ
المرئي إلضاءة المصباحين المنخفضة لفترة وجيزة،
ف ــي ح ــال ك ــان ــوا ضـمــن م ـســار ال ـق ـيــادة الـ ُـمـحـتـســب ،ما
يتيح للسائق االستجابة بشكل أس ــرع .ولـمــن يرغب
في النظر مسافة أبعد عبر الطريقّ ،
ثمة نظام "بورشه
ّ ً
ً
إنـ ــودرايـ ــف" ال ـجــديــد الـ ــذي يـتـضـمــن تـحـكـمــا مـتـكــيـفــا
بالسرعة .وهو يعتمد على بيانات مالحة دقيقة ثالثية
ْ
األمثلين،
األبعاد الحتساب واعتماد التسارع والتباطؤ
بــاإلضــافــة إل ــى م ــراح ــل ال ـت ـطــواف واخ ـت ـيــار ال ـت ــروس،
وذلــك لمسافة ثالثة كيلومترات التالية .للقيام بذلك،
يأخذ مساند السائق اإللكتروني هذا بعين االعتبار،
ً
وبشكل أوتوماتيكي ،كال من المنعطفات والمنحدرات
ّ
ويتم استشعار
و"السرعات القصوى المسموح بها".
السيارات األخرى و"السرعات القصوى المسموح بها"
ً
َّ
ومجسات الفيديو،
حاليا "المرئية" بواسطة ال ــرادار
ّ
العتمادها في خوارزميات التحكم.

هادئة في سرعتها ...قوية في ثباتها
لعل الحديث عن تجربة قيادة باناميرا في جيلها الجديد كفيل بسرد كم الجمال في تفاصيلها،
التي تصل للعيون قبل التمعن بتصميمها الخارجي وداخليتها المليئة بالتقنيات الحديثة.
خرجت "الجريدة" األسبوع الماضي في باناميرا الجديدة ،بدعوة خاصة من مركز بورشه
الكويت ،شركة بهبهاني للسيارات ،الوكير الحصري لها في الكويت ،وقد أثبتت وبكل
جدارة أنها هادئة رغم سرعتها الرهيبة وقوية في الوقت ذاته في ثباتها وأدائها.
وتمثلت التجربة في الخروج بها خالل اجازة نهاية االسبوع ،للتلذذ
بالتفاصيل غير المسبوقة من بورشه ،وخاصة في داخليتها التي
امتألت بأزرار اللمس مكسوة بجمال االخشاب وأفخر انواع
الجلود المطرزة بتصميم رياضي جميل.
أما الجهة الخلفية لقائدي المركبة فهي بستان
آخـ ــر ،يـصـعــب ش ــرح ــه ف ــي ك ـل ـمــات ت ـصــف كم
"ال ــدل ــع" ال ــذي يستحق كــل مــن يجلس في
الـجـهــة الـخـلـفـيــة ،مــن تحكم كــامــل لنظام
المالحة يمكن من خــال توجيه الرحلة
من الخلف إلى قائد المركبة بكل سهولة،
عــاوة على التحكم الكامل بالتكييف
ونظام تشغيل الموسيقى.
وي ـقــف ال ـك ــام ف ــي وص ــف التكييف
في بورشه باناميرا ،رغم ارتفاع حرارة
الـطـقــس فــي الـكــويــت ،إذ أثـبـتــت انـهــا ال
ت ـعــرف االس ـت ـســام رغ ــم ب ـلــوغ ال ـح ــرارة
س ـقــف الـ ـ ــ 46درج ـ ــة ،خـ ــال تـجــربـتـهــا،
ألنـهــا م ــزودة بـنـظــام تكييف
ً
قوي يتناسب جــدا مع طقس
الكويت الحار.

تصوير جورج ريجي

٢٠

تسالي

sudoku

من  6أحرف وهي اسم متجر في شارع نايتسبرج بالعاصمة البريطانية لندن.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
هارودز

كلمة السر

 -4ثـلـثــا (قـ ــال) – عظيم
(م).
 ( -5ال )....ك ـت ــاب لطه
حسين – عملة آسيوية.
 -6قائد إنكليزي انتصر

على رميل.
 -7جر – قط (م).
 -8لـلـتـخـيـيــر (م) – من
أسماء القرآن الكريم.
 -9جمهورية إسالمية.

 -١٠مدينة ســودانـيــة –
أطول أنهار العالم.

8

 ( -1ال  )....مـقـبــرة أهــل
الـ ـم ــديـ ـن ــة الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــورة –
لتنظيف
األسنان.ـاكــون 2
 -2اقـ ـت ــرب – س ـفـ
دماءـجـ(م).ـرى مــائــي (م) – 3
 -3م
ثلثا (نبأ)  -حقد.
 -4واف ــدات (مبعثرة) – 4
حروف متشابهة.
 ..... ( -5و سـ ـكـ ـيـ ـن ــة) 5
مسرحية (م) – يضفرن.
 -6فؤاد – والدة – اعتذار 6
(م).
 -7من مواد البناء (م) – 7
جود القراءة.
 - 8غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام – مـــــر ض 8
الصفراء.
 - 9أ و ل ن ـ ـ ـع ـ ـ ـجـ ـ ــة 9
م ـس ـت ـن ـس ـخ ــة – ( .....
10
رمزي) ممثل.
 -١٠مــوسـيـقــي ألـمــانــي
شهير.
ورشا مهدي.
 -2م ـصــاب ـيــح زي ـت ـيــة –
ً
عموديا:
وبر.
 -3دول ــة آس ـيــويــة (م) -
 -1فيلم بطولة أحمد عز تجدها في بابل.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :فرصة مهمة تلوح في األفق م ـه ـن ـي ــا :ع ـنــدمــا ت ـت ــاح ل ــك ال ـظ ــروف
ّ
لتطالب بحقوقك ال تتأخر.
وقد تكون سفرة عمل.
ً
ً
عاطفيا :الشريك يحزن عندما يعلم عاطفيا :تتغلب هواجسك على الواقع
ً
الذي تعيشه مع الحبيب.
أنك تخفي سرا عنه.
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :حـ ــاذر االح ـت ـكــاكــات مع اجتماعيا :كن متحفظا في تصرفاتك
ّ
وتجنب المغامرات.
اآلخرين ألنها قد تورطك.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.5 :

الميزان
 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مهنيا  :تسلط ا لـضــوء على شــؤون
ً
مالية وتجد حلوال لها.
ً
عاطفيا :مفاجآت مفرحة على صعيد
عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :راقب أوضاع منزلك فهي
في حالة تغيير دائم.
رقم الحظ.9 :

العقرب
 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تصلك معلومات جديدة ما
ّ
يحسن وضعك.
ً
ّ
تتكيفان مــع المستجدات
عاطفيا :
ّ
وتتحمالن مسؤوليات جديدة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتحرك األم ــور بسرعة
فتعجز عن السيطرة.
رقم الحظ.18 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :حيويتك في القمة وتسعى إلى
إنجاز مشاريعك.
ً
عاطفيا :تمارس جاذبية على الشريك
وتحاول إثبات قوتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـبــوح الـفـلــك ب ــأس ــرار عن
طريق أحد األصدقاء.
رقم الحظ.2 :

القوس
 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :من دون الحماسة ال يمكنك
تحقيق شيء ّ
مهم.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـبــدو م ــأخ ــوذا بـتـصـ ّـرفــات
ً
الحبيب ومعجبا بأفكاره.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لــديــك ثقة بنفسك لكن ال
ً
تذهب بعيدا في المجازفات.
رقم الحظ.4 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :ال تخش اقتحام المصاعب
لتحقيق أهدافك.
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :تـكــتـمــا فــي عالقتكما وال
تسمحا ألحد بالتدخل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـتــواصــل م ــع أصـحــاب
معينين بات أكثر صعوبة.
رقم الحظ.3 :

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـت ــرك ال ـف ــرص ت ـفــوتــك بل
انتهزها واستفد منها.
ً
عاطفيا  :عالجا مشاكلكما مــن دون
تدخالت اآلخرين.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :حـ ــاذر تـقــلــب م ــزاج ــك مع
األهل والمعارف.
رقم الحظ.6 :

ً
مهنيا :ال مانع من أن تكتشف أغوار
تجربة جديدة.
ً
عاطفياّ :
عبر عن مشاعرك بوضوح
وال تخفها عن الحبيب.
ً
ً
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــا :اس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــر طـ ـبـ ـيـ ـب ــا
ً
اختصاصيا إذا كنت تعاني مشكلة.
رقم الحظ.16 :

الجدي
 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :يمنحك الفلك ّ
قوة دفع تغذيك

الدلو
 20يناير  18 -فبراير

الحوت
 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تسعى إلى االنتصار على
ّ
المعوقات والحواجز.
ّ
ً
عاطفيا :لماذا كل هذه الشكوك التي
تختال في رأسك؟
ّ
ً
اجتماعيا :توقع مفاجآت كثيرة قد
ً
تحدث تغييرا في حياتك.
رقم الحظ.7 :

بديناميكية كبيرة.
ً
عاطفيا :تساند الشريك في المرحلة
الصعبة التي يواجهها.
ً
ّ
ّ
صحية
قضية
اجتماعيا :تطرأ عليك
فال تهمل نفسك.
رقم الحظ.14 :

ً
مـهـنـيــا :تحمل هــذه الـفـتــرة تغييرات
مهمة لكنها قد تأتي ببطء.
ّ
ً
عاطفيا :تتمتع بدالل الحبيب وتمضي
ً
معه أوقاتا ممتعة.
ً
اجتماعيا  :ينصحك برجك بالتروي
وترك العاصفة ّ
تمر.
رقم الحظ.1 :

ةديرجلا
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مسك وعنبر

هيربي هانكوك أمتع جمهور مركز جابر األحمد الثقافي
قدم برفقة أعضاء فرقته مقطوعات متنوعة من موسيقى الجاز
فضة المعيلي

األسطورة العالمية هيربي
قدم
ً
هانكوك عددا من المقطوعات
الموسيقية المشهورة بمركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي.

مركز جابر
الثقافي وضع
الكويت على
الخريطة
الثقافية في
المنطقة
لورانس
سيلفرمان

ك ــان مـحـبــو ف ــن ال ـج ــاز على
م ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ــع لـ ـيـ ـل ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة
م ـم ـيــزة ل ــأس ـط ــورة الـعــالـمـيــة
ه ـ ـيـ ــربـ ــي ه ـ ــانـ ـ ـك ـ ــوك ب ـص ـح ـبــة
فــرقـتــه ،فــي قــاعــة الشيخ جابر
الـ ـعـ ـل ــي ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ،ب ـمــركــز
الشيخ جابر األحمد الثقافي،
احتضن المكان الجمهور الذي
لــم يـتــأخــر عــن مــوعــد األمـسـيــة
ومأل مقاعد المسرح.
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ب ـك ـل ـم ــة
ل ـس ـف ـي ــر الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األميركية لدى الكويت لورانس
سيلفرمان أ ش ــاد فيها بمركز
ً
الشيخ الجابر الذي يعد صرحا
ً
ث ـق ــاف ـي ــا ،وضـ ــع ال ـك ــوي ــت عـلــى
الخريطة الثقافية في المنطقة.
وقـ ـ ــدم ال ـس ـف ـي ــر س ـي ـل ـفــرمــان
ً
نبذة عــن هانكوك مستعرضا
س ـل ـس ـلــة ث ــري ــة م ــن إنـ ـج ــازات ــه،
وك ـ ـ ـيـ ـ ــف أن ـ ـ ـ ــه أط ـ ـ ـلـ ـ ــق ال ـ ـع ـ ـنـ ــان
لموهبته مـنــذ ا لـصـغــر عندما
ً
ك ـ ـ ـ ــان ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ  11ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا أدى
كــون ـس ـيــرتــو م ــوتـ ـس ــارت عـلــى
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــو بـ ـمـ ـص ــاحـ ـب ــة ف ــرق ــة
اآلوكـ ـسـ ـت ــرا ال ـس ـي ـم ـفــون ـيــة فــي
شيكاغو.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ـي ـ ـل ـ ـفـ ــرمـ ــان أن
هانكوك في عامه الـ  ،22سجل

لورانس سيلفرمان

سعيد
بوجودي للمرة
األولى في
الكويت وبين
جمهور متذوق
للفن
هيربي هانكوك

هيربي هانكوك
أول ألـ ـب ــوم ل ـ ــه ،وم ـ ــع ت ــواص ــل
مـ ـش ــواره ال ـمــوس ـي ـقــي ال ـحــافــل
ً
ف ــي عــامــه ال ـ ـ  30أص ـبــح رائـ ــدا
ً
ف ــي مــوسـيـقــى ال ـج ــاز ،وأي ـضــا
ح ـص ــد الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ــوائ ــز
وس ـجــل الـكـثـيــر م ــن الـبــرنــامــج
التلفزيونية.
وقـ ـ ـ ــال إن ش ـ ـهـ ــرة ه ــان ـك ــوك

عزف وانسجام
ت ـع ــدت الـ ـح ــدود ال ـمــوس ـي ـق ـيــة،
وإ ن ــه يحب أن يكتشف قواعد
مــوس ـي ـق ـيــة ح ـت ــى ي ـت ـم ـكــن مــن
ً
كـ ـس ــره ــا ،واكـ ـتـ ـش ــف أصـ ــواتـ ــا
م ــوس ـي ـق ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،وأدخـ ـ ــل
التكنولوجيا في عزفه ،كما أنه
يدعم التعليم ويحب التدريس،
ً
مستشهدا بمقولة لهانكوك في
إح ــدى ال ـم ـقــابــات ،إن ــه يتعلم
ً
م ــن طـلـبـتــه ،ول ــه أي ـض ــا أعـمــال
خـ ـي ــري ــة كـ ـثـ ـي ــرة ،وتـ ـ ــم تـعـيـنــه
ً
ً
سفيرا فخريا للنوايا الحسنة
في "يونسكو".

حس فكاهي

من أجواء الحفل

الشعيبي يعود للتمثيل من بوابة
السينما ويطرح «»360
●

محمد جمعة

ر غــم أ نــه بعيد عن الساحة
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ـن ـ ــذ فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة ،غ ـي ــر
أن نـ ـ ـش ـ ــاط ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان م ـح ـم ــد
الشعيبي عبر مواقع التواصل
االجتماعي ال يتوقف ،رغم أنه
وفــق تصريح إلــى "الـجــريــدة"
ال يـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن "الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــو" ،بــل
ي ـح ــرص ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل مــع
ً
الجمهور يوميا في ظل تمدد
أن ـش ـط ـتــه إل ــى م ـج ــاالت ع ــدة،
لـعــل أبــرزهــا الـكـتــابــة األدبـيــة
إذ يطرح محمد خالل معرض
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ل ـل ـك ـت ــاب

المقبل إصداره األول بعنوان
" "360ا لــذي سيكون مفاجأة
ً
لـلـجـمـهــور ،م ــؤك ــدا أن ــه يوثق
مــن خ ــال ه ــذا الـكـتــاب األي ــام
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي حـ ـي ــاة وال ــدت ــه
الراحلة.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـشــف
محمد عن االستعداد للعودة
ً
مجددا إلى التمثيل من خالل
ف ـي ـل ــم س ـي ـن ـم ــائ ــي ي ـج ـه ــز لــه
ً
ح ــال ـي ــا ،وقـ ـ ــال" :أدرس فـكــرة
فيلم سينمائي سوف أكشف
تفاصيله بمجرد أن اختمرت
ا لـفـكــرة ا لـتــي ستكون جديدة
وجريئة في تنفيذها".

محمد الشعيبي

بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،دخـ ـ ــل ه ــان ـك ــوك
وفــرق ـتــه ال ـج ـم ـهــور وص ـفــق له
بحرارة تحية لهم ،والجمهور
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـمـ ـي ــز ب ـ ـت ـ ـنـ ــوع ف ـئ ــات ــه
العمرية تابع افتتاحية العزف
بــاهـتـمــام وحـلــق فــي فـضــاء ات
مـخـتـلـفــة م ــع مــوسـيـقــى ال ـجــاز
وارتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا .وت ـ ـ ــراوح ـ ـ ــت
إيـ ـق ــاع ــات ال ـم ـق ـط ــوع ــات ال ـتــي
ق ــدم ــت ب ـيــن ال ـب ــطء وال ـس ــرع ــة،
الـ ـ ـه ـ ــدوء والـ ـصـ ـخ ــب .وم ـ ــن ثــم
توقف هانكوك وفرقته ووجه
ك ـل ـم ــة ل ـل ـج ـم ـه ــور وق ـ ـ ـ ــال ،إن ــه
سعيد بــو جــوده للمرة األو لــى
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وأش ـ ـ ــاد ب ـمــركــز
الشيخ جــا بــر األ حـمــد الثقافي

وال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي ال ـم ـتــذوق
للفن .وتميز حديث هانكوك مع
الجمهور بحس فكاهي ومرح
حيث تجاوب الحاضرون معه.
ً
ً
ثم قدم أعضاء فرقته فردا فردا،
وتناول إنجازات كل عضو من
أعضاء الفرقة التي تكونت من
عـ ـ ــازف س ــاك ـس ـف ــون وك ـي ـب ــورد
تيرنس مارتن ،وعازف الطبول
تريفور لورنس جونيور ،عازف
بــاص مــاركــوس ميلر ،وعــازف
الجيتار ليونل لوكي.

مهارات العزف
وقـ ـ ـ ـ ــدم ه ـ ــانـ ـ ـك ـ ــوك وفـ ــرق ـ ـتـ ــه
مقطوعات من فنون الجاز من
أبرز أعماله الشهيرة ،إذ صفق
معها الجمهور ،وأشعل أعضاء
ال ـف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح ،بـحــركــاتـهــم
وتـ ـف ــاعـ ـلـ ـه ــم م ـ ــع ال ـم ــوس ـي ـق ــى
وإيقاعاتها ،وأب ــدع كــل عــازف
ع ـلــى آل ـت ــه ف ــي ت ـقــديــم خـبــراتــه
وق ــدرات ــه وم ـه ــارات ــه الـعــزفـيــة،
ل ـي ـك ــون ت ـف ــاع ــل ال ـج ـم ـه ــور فــي
ً
تـ ـص ــاع ــد م ـس ـت ـم ــر خ ـص ــوص ــا
مــع ا لـتـقـنـيــات المختلفة التي
استخدمت في العزف.

مسيرة مزدهرة

ه ـ ــانـ ـ ـك ـ ــوك لـ ـ ــم تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـل ــى
ً
المجال الفني ،بل حقق أيضا
مـسـيــرة مــزدهــرة خ ــارج نطاق
المسرح والموسيقى .إذ عين
فــي منصب الــرئـيــس اإلبــداعــي
ل ـل ـج ــاز ف ــي "أوركـ ـسـ ـت ــرا ل ــوس
آن ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــارمـ ــونـ ــي"،
كـ ـم ــا يـ ـشـ ـغ ــل مـ ـنـ ـص ــب رئ ـي ــس
م ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــة " T h e l o n i o u s
،"Monk Institute of Jazz
وهــي المنظمة الــدولـيــة األبــرز
لتطوير أداء ا ل ـجــاز والتعليم
فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم .وقــد
أسس هانكوك اللجنة الدولية
للفنانين من أجل السالم ،ونال
وس ــام "قــائــد الـفـنــون واآلداب"
م ــن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء الـفــرنـســي
فرانسوا فيون.
واآلن هــان ـكــوك وف ــي الـعـقــد
الخامس من مسيرته المهنية،
ال ي ـ ــزال ك ـم ــا هـ ــو ،ف ــي طـلـيـعــة
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
واألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة
وال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـ ـع ــال ــم .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
ا لـمــرء قــد ال يتمكن مــن التنبؤ
بـمـحـطــاتــه الـمـقـبـلــة ،يـبـقــى من
ال ـم ــؤك ــد أن ه ـي ــرب ــي هــان ـكــوك
س ـ ـي ـ ـتـ ــرك بـ ـصـ ـمـ ـت ــه الـ ـمـ ـب ــدع ــة
والفريدة أينما حل.

الجدير بالذكر أن إنجازات

«أهال يا ماما» حققت مليون
مشاهدة عبر «يوتيوب»
نالت األغنية الجديدة التي طرحتها الفنانة بلقيس أحمد باللغة
العربية الفصحى بعنوان "أهــا يا ماما" استحسان ورضــا وتفاعل
الجمهور واإلعالميين في الوطن العربي ،بعدما أثارت انتباه األمهات
واألطفال.
وقــد احـتــوت األغـنـيــة على كلمات جــديــدة على الـســاحــة الغنائية،
وفـيــديــو كليب مــؤثــر فــي مشاهد األمــومــة ،الـتــي شحنتها وأطلقتها
بلقيس من مشاعر حساسة عاطفية نحو استقبال الطفل في هذا العالم.
َّ
وغرد عدد كبير جدا من الجمهور واإلعالميين حول تميز العمل،
ووصفوه بالراقي والهادف ،مجمعين على أنها أغنية تحمل األمل
والتفاؤل ،وأرجعت الجميع إلى ذكريات الطفولة والبراءة ،مثنين
في الوقت نفسه على أن اختيار غنائها بالعربية الفصحى بمثابة
تميز ونجاح ،وخاصة أن الساحة الفنية تفتقد هذه النوعية من
األغنيات.
أغنية "أهــا يا ماما" كلمات وألحان سيف فاضل ،وتوزيع أسامة
سعيد ،وإخراج  ،Fabrizio Notariواستغرق تصويرها يومين متتاليين،
بمشاركة مجموعة من األطفال ،ومن إنتاج بلقيس نفسها ،وعرضت
عبر قناتها بـ"يوتيوب " وحققت مليون مشاهدة .

بلقيس

خبريات
تشييع أزنافور بالكاتدرائية
األرمنية في باريس

أقيمت جنازة املغني الفرنسي
األرمني األصل شارل أزنافور
الذي توفي االثنني عن  94عاما
في كاتدرائية القديس يوحنا
املعمدان األرمنية ،بالقرب من
جادة الشانزيليزيه في باريس.
وأبقيت وسائل اإلعالم بمنأى
عن املوقع ،حيث أقيمت املراسم
في أجواء خاصة اقتصرت على
املقربني من الفنان.
ّ
ويتجه املوكب الجنائزي
بعدها إلى غرب العاصمة
الفرنسية ،حيث سيوارى
املغني الثرى في مقبرة عائلية
إلى جانب والديه وابنه باتريك
الذي توفي في الخامسة
والعشرين من العمر.
وهو يوم حداد وطني في
أرمينيا ،وفق ما جاء في
مرسوم رسمي .وقد نكست
األعالم وستقام الصلوات في
كنائس البلد ،تكريما لذكرى
الفنان .وأثارت وفاة أزنافور
موجة حزن في أرمينيا من
حيث تتحدر عائلته ،وسيقام
تكريم له فيها بمناسبة زيارة
ماكرون لهذا البلد في  11و12
الجاري للمشاركة في قمة
الفرنكوفونية.
(أ ف ب)

المحكمة تقضي بسجن
سورينتينو للتهرب من الضرائب

أصدرت محكمة بوالية
نيوجيرزي األميركية حكمًا
بالسجن مدة ثمانية أشهر
على مايك سورينتينو نجم
برنامج تلفزيون الواقع
"شاطئ جيرزي" بعد اعترافه
بتهربه من الضرائب .وقال
ممثلو اإلدعاء إن سورينتينو
وأخاه مارك سورينتينو الذي
حكم عليه بالسجن عامني
أخفيا ماليني الدوالرات التي
حققها مايك من املسلسل.
وقالت تقارير لوسائل إعالم
محلية ،إن الشقيقني مثال
أمام محكمة اتحادية في
نيوارك بوالية نيوجيرزي
وكان بصحبتهما العديد
من أفراد فريق العمل في (ذا
جيرزي شور) .واتهم اإلدعاء
األخوين سورينتينو في
 2014بمحاولة التهرب من
دفع ضرائب على دخل مايك
الذي بلغ  8.9ماليني دوالر
بني عامي  2010و 2012بما
ذلك محاولة إدراج مشتريات
مالبس وسيارات وأشياء
شخصية أخرى على أنها
نفقات عمل.
(رويترز)

مهرجان مالمو يحتفي بالسينما المصرية

تقديم موعد الجلسة المقبلة
في محاكمة واينستين

أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان م ــالـ ـم ــو
لـلـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة ال ـ ــذي يـقــام
ً
س ـ ـنـ ــويـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــويـ ــد دورت ـ ــه
الـ ـث ــامـ ـن ــة ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول،
بمشاركة عدد من صناع ونجوم
السينما الـمـصــريــة ،الـتــي تحل
ض ـي ــف ش ـ ــرف ع ـل ــى دورة ه ــذا
العام.
وم ـ ـ ــن بـ ـي ــن هـ ـ ـ ــؤالء ال ـن ـج ــوم
أحمد الفيشاوي ،ومنة شلبي،
وحورية فرغلي ،وشيرين رضا،
وياسمين رئيس ،وسيد رجب،
وبيومي ف ــؤاد ،وسـلــوى محمد
علي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ــس وم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر
الـمـهــرجــان محمد ق ـبــاوي ،في
كلمة االفتتاح" ،نصل إلى الدورة
الثامنة وقد تأكد أن المهرجان
ب ــات األض ـخــم واألهـ ــم واألق ــوى
ً
تأثيرا بين المهرجانات العربية
ف ــي الـ ـغ ــرب ،ل ــذل ــك فــإن ـنــا وعـلــى
م ــدى خمسة أي ــام نـهــدي إليكم
نخبة متميزة من أفضل وأحدث
إن ـت ــاج ــات ال ـع ــام الـسـيـنـمــائـيــة،
الروائية والتسجيلية ،الطويلة
والقصيرة ،التي نتطلع أن تنال
إعـجــاب ضـيــوف المهرجان من
ً
ك ــل أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،خ ـصــوصــا
جمهور مدينة مالمو".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ق ـ ـ ـبـ ـ ــاوي" ،ي ـف ـخ ــر
ال ـم ـهــرجــان ه ــذا ال ـع ــام بـتـكــريــم
السينما المصرية ،وهي األقدم
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال ـتــي

ُ
قدم موعد الجلسة املقبلة من
محاكمة هارفي واينستني
إلى األسبوع املقبل .ومن شأن
هذا التعديل أن يصعب مهمة
االدعاء ،وفق عدة وسائل إعالم
أميركية .وقالت ناطقة باسم
بن برافمان ،املحامي الرئيسي
لواينستني ،إن الجلسة املقبلة
ستقام في  11أكتوبر ،وليس
في  8نوفمبر ،كما كان مقررا
في قضية املالحقات التي
تطول املنتج الهوليوودي ،على
خلفية االغتصاب واالعتداء
الجنسي .وقد اتهمته نحو
 80امرأة باعتداءات جنسية،
ُ
وفتحت تحقيقات جنائية
تطوله في نيويورك ولوس
أنجلس ولندن ،لكن االتهام لم
َّ
يوجه إليه رسميا حتى اآلن
سوى في ثالث قضايا اعتداء
منفصلة على ثالث نساء في
نيويورك ،وهو يواجه ،في حال
إدانته بها ،احتمال الحكم عليه
بالسجن مدى الحياة.
(أ ف ب)

لقطة من فيلم «طلق صناعي»
تستحق مـنــا كــل تحية واع ـتــزاز
وف ـ ـخـ ــر ،وي ـس ـت ـح ــق ص ــان ـع ــوه ــا
ونجومها كل تقدير واحتفاء".
وأس ــس الـمـهــرجــان عــام 2011
ف ـ ــي مـ ــال ـ ـمـ ــو ،ثـ ــالـ ــث أك ـ ـبـ ــر م ــدن
السويد ،بهدف فتح آفاق جديدة
للسينما العربية خارج حدودها
الجغرافية وإقامة جسر للتواصل
بين السويد والــدول العربية من
خالل فن السينما.

 4مسابقات
وي ـ ـش ـ ـمـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان أرب ـ ـ ــع
م ـســاب ـقــات ،ه ــي مـســابـقــة األف ــام

ال ــروائ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة وت ـض ــم تسع
مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــات ومـ ـس ــابـ ـق ــة األفـ ـ ـ ــام
ال ــروائـ ـي ــة ال ـق ـص ـي ــرة ،وت ـض ــم 15
مشاركة ومسابقة األفالم الوثائقية
الـطــويـلــة وت ـضــم س ــت مـشــاركــات
ومـ ـس ــابـ ـق ــة األف ـ ـ ـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـي ــة
القصيرة وتضم تسع مشاركات.
وتـ ـ ـع ـ ــرض ه ـ ـ ــذه ال ـم ـس ــاب ـق ــات
ً
أف ـ ــام ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب وت ــون ــس
والجزائر ولبنان وسورية والعراق
والسعودية وسلطنة عمان ومصر
و ف ـل ـس ـط ـي ــن واألردن .وإ ض ــا فـ ــة
إ لــى المسابقات الرسمية يشمل
ب ــرن ــام ــج ال ـم ـه ــرج ــان ق ـســم (ل ـيــال
عربية) الــذي يعرض فيلمين من

مصر هما (فوتوكوبي) للمخرج
تــامــر عـشــري و(ب ــاش تبوسني)
للمخرج أحمد عامر.

طلق صناعي
وعرض المهرجان في االفتتاح
الفيلم الـمـصــري (طـلــق صناعي)
بطولة ماجد الكدواني ومصطفى
خاطر ومــي كساب ومحمد فــراج
وإخراج خالد دياب.
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة
للمهرجان حتى التاسع من أكتوبر
الجاري.
(رويترز)
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السيسي في ذكرى النصر :عبرنا مرحلة اإلرهاب األسود
• محاوالت للسيطرة على حريق ضخم في نخيل «الوادي الجديد» • ميالنيا ترامب تختتم جولة إفريقية بالقاهرة
القاهرة  -حسن حافظ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي أن بالده واجهت
في السنوات الماضية تحدي
الحفاظ على الدولة ومنع
انهيارها ومواجهة خطر
الفراغ السياسي والفوضى
وانتشار اإلرهاب ،مضيفا أن
مصر استطاعت عبور مرحلة
االضطراب "غير المسبوق"
الذي انتشر في المنطقة خالل
السنوات األخيرة.

أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
عـبــدالـفـتــاح السيسي أن مصر
عصية عـلــى االن ـك ـســار ،بعدما
استطاعت بناء القوات المسلحة
بعد نكسة  1967وتحقيق نصر
أكتوبر ،مشددا على أن  6أكتوبر
أحد األيام التي بذلت فيها األمة
الـمـصــريــة والـعــربـيــة مــا يفوق
الطاقة ،وأثبت الجيش المصري
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ت ـ ـ ـفـ ـ ــوق م ـ ـ ــا تـ ـ ـص ـ ــوره
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،ف ـي ـم ــا قـ ـ ــدم ال ـش ـعــب
المصري عطاء يفوق أي تصور،
فكانت النتيجة نصرا خالدا.
وق ـ ـ ــال ال ـس ـي ـس ــي ،فـ ــي كـلـمــة
ل ــه بـثـهــا ال ـت ـل ـفــزيــون الـمـصــري
بمناسبة الــذكــرى الـ ــ 45لنصر
أكتوبر المجيد ،أمس ،إن حماية
الـتــراب الوطني واجــب مقدس،
وإن مـصــر تستطيع بجيشها
وشـعـبـهــا الـحـفــاظ عـلـيــه مهما
بذلت من أرواح ،موجها التحية
لـ ـ ــروح ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق أن ــور
السادات ،بطل الحرب والسالم،
وأرواح شهداء مصر ،وإلى روح
الزعيم جمال عبدالناصر ،الفتا
إلى أن حرب أكتوبر لم تكن فقط
السترداد األرض ،بل كانت من
أجل السالم.
وتابع" :الشعوب العريقة ذات

الـتـجــربــة الـتــاريـخـيــة الـمـمـتــدة
عـلــى مـ ــدار ال ــزم ــن تـعـلــم معنى
ال ـس ــام وتـسـعــى إل ـي ــه ،وت ــدرك
جيدا أن السالم يجب أن يستند
إلــى الـعــدل وت ــوازن الـقــوى ،وال
تخشى في الحق لومة الئــم أو
مزايدة".
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن م ـص ــر كـمــا
عـ ـب ــرت ال ـج ـس ــر الـ ـف ــاص ــل بـيــن
ال ـهــزي ـمــة وال ـن ـصــر اسـتـطــاعــت
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــور "االض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب غـ ـي ــر
الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق" ال ـ ـ ــذي ان ـت ـش ــر فــي
الـ ـمـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ـض ـي ـف ــا" :واج ـه ـن ــا
تحديا غير مسبوق من أصعب
م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـكـ ـ ــون خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ
ع ـلــى ال ــدول ــة وم ـن ــع ان ـه ـيــارهــا
ومواجهة خطر الفراغ السياسي
وال ـف ــوض ــى وان ـت ـش ــار المسلح
الغادر".
وأردف" :ا س ـت ـط ـع ـن ــا ع ـبــور
مرحلة اإلرهاب األسود ،وتوجيه
ضربات قاصمة له ،وإعادة الثقة
وال ـهــدوء للمجتمع بعد فترات
عصيبة من االستقطاب والتوتر،
ولم تشغلنا المهام الجسام عن
إرسـ ـ ــاء أسـ ــس مـتـيـنــة للتنمية
االقتصادية ،تستند إلى مواجهة

منع خالد علي من السفر
أفـ ــادت وك ــال ــة أن ـب ــاء ال ـش ــرق األوسـ ــط الــرسـمـيــة
بأنه صــدر أمــر ب ــإدراج المعارض المصري البارز
خالد علي في قوائم الممنوعين من السفر وترقب
الوصول.
وأض ــاف ــت الــوكــالــة أن قــاضــي الـتـحـقـيــق هـشــام
عبدالمجيد أصدر األمر "لوجود شبهة اتهام" لعلي
بــاالشـتــراك مــع متهمين فــي قضية عرفت إعالميا
بـ"قضية التمويل األ جـنـبــي" فــي تلقي تمويل من
الخارج لإلضرار بأمن البالد.
وات ـه ــم ف ــي ال ـق ـض ـيــة ،ال ـت ــي ت ــرج ــع ل ـع ــام ،2011
نشطاء في مجال حقوق اإلنـســان من مصر ودول
عــرب ـيــة وأج ـن ـب ـيــة ،ل ـكــن ع ـلــي ل ــم ي ـكــن م ــن بـيـنـهــم.
وقــال لــ"رويـتــرز" ،في اتصال هاتفي أمــس" ،لــم يتم
استدعائي للتحقيق في تلك القضية في أي وقت
طوال تلك السنوات".

وفي الشهر الماضي أيدت محكمة مصرية حبس
علي ،وهــو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق،
ثــاثــة أش ـه ــر ،بـعــد ات ـهــامــه بــارت ـكــاب فـعــل خ ــادش
للحياء الـعــام ،لكن المحكمة أوقـفــت تنفيذ الحكم
الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض ،وهي
أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت السلطات نسبت إليه توجيه إشارة بذيئة
بيديه خالل ابتهاجه ،وهو محمول على كتفي أحد
أنصاره ،بصدور حكم من المحكمة اإلدارية العليا
فــي يناير الـعــام الـمــاضــي ببطالن توقيع اتفاقية
لتعيين الـحــدود البحرية بين مصر والسعودية،
والتي سمحت بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير
االستراتيجيتين في البحر األحمر إلى السعودية.
ونفى علي االتهام الموجه إليه ،ووصــف الدعوى
ضده بأنها ملفقة.

السيدة المصرية األولى تستقبل ميالنيا ترامب في مطار القاهرة أمس (رويترز)
الـحـقــائــق والـتـعــامــل مــع الــواقــع
كـمــا ه ــو" ،وذه ــب إل ــى أن هــدف
الحكومة المصرية هو تحقيق
تقدم نوعي لتوفير حياة الشعب
الكريم ،ونقل الواقع المصري من
حــال إلــى حــال أفـضــل مــن خالل
العلم الحديث.
ووج ـ ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـســي
كلمته إلى الشعب المصري في
ذكرى نصر  6أكتوبر ،بعدما زار
قبر الجندي المجهول بمدينة
نصر ،ووضع إكليال من الزهور،
وقـ ـ ـ ــرأ الـ ـف ــاتـ ـح ــة ت ــرحـ ـم ــا عـلــى
شهداء مصر ،كما وضع إكليال
مــن ال ــزه ــور عـلــى قـبــر الــرئـيــس
الراحل أنور السادات ،ثم توجه
إلى مسجد الزعيم الراحل جمال
ع ـبــدال ـنــاصــر بـمـنـطـقــة كــوبــري
القبة ،ووضع إكليال من الزهور
على قبره ،وقرأ الفاتحة ترحما
على روحه.
وب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع اح ـت ـف ــاالت
ن ـ ـصـ ــر أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر ،أقـ ـ ـ ـ ــام قـ ـط ــاع
الـ ـسـ ـج ــون بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة

ً
أغلقوا «جامعة العاصمة» بالدبابات وخطفوا  55طالبا

عناصر من الجيش الوطني اليمني في تعز أمس (رويترز)
مـ ـن ــع م ـس ـل ـح ــو حـ ــركـ ــة "أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـل ــه"
الحوثية ،أمس ،يمنيين من تنظيم مسيرة
"ثـ ـ ـ ــورة ج ـ ـيـ ــاع" فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ص ـن ـع ــاء،
و هــددو هــم بــا لـســاح ،و خـطـفــوا  55طالبا
وط ــالـ ـب ــة مـ ــن "ج ــامـ ـع ــة ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء" ،خ ــال
تجمعهم للخروج في المسيرة.
وأكدت مصادر أمنية أن بين المعتقلين
 18طــالـبــة تــم اقـتـيــادهــن إلــى قـســم شرطة
ا لـجــد يــرب ،ومنه تــم نقلهن إ لــى معتقالت
غير معروفة.
وأغـلـقــت مـيـلـيـشـيــات الـحــوثــي "جــامـعــة
صـنـعــاء" ،ون ـشــرت الــدبــابــات والـمــدرعــات
في محيطها لترهيب الطالب ،كما قامت
بعروض عسكرية لفرق خاصة من قوات
قـمــع الـتـظــاهــرات عـنــد الـمــدخــل الــرئـيـســي
للجامعة.
وأش ـ ــار س ـك ــان إل ــى أن ص ـن ـعــاء تـشـهــد
ا سـتـنـفــارا أ مـنـيــا كـبـيــرا مــن قـبــل مسلحي
الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروا م ـس ـل ـح ـي ـه ــم
ودور يــا ت ـهــم ا لـعـسـكــر يــة بشكل مكثف في
مـعـظــم ا ل ـش ــوارع ،مــع نـشــر ن ـقــاط تفتيش
أمنية إلى جانب "الزينبيات" ،وهم نساء
مـسـلـحــات ل ــدى الـجـمــاعــة الـمـتـحــالـفــة مع
إيران.

القوات القطرية تنفذ
تمرين «نصر »2018

شرعت جميع قيادات وأفرع
القوات البرية األميرية ،ووحدات
أخرى من القوات املسلحة
القطرية في تحركات عسكرية
داخل البالد ،حسب بيان
ملصلحة التوجيه املعنوي،
التابعة لوزارة الدفاع القطرية.
ووفق البيان املنشور على
صفحة الوزارة على «تويتر»،
بدأت القوات املسلحة القطرية
تنفيذ التمرين التعبوي
«نصر  ،»2018وهذه املناورات
العسكرية تستهدف تدريب
القيادات على «مهام تقدير
املوقف والتخطيط والقيادة
والسيطرة باستخدام منظومات
األسلحة الحديثة وأعمال هيئة
الركن والتنسيق بني القوات
واألجهزة األمنية األخرى».

الحوثيون يقمعون «ثورة الجياع» في صنعاء

وكشفت مـصــادر محلية فــي العاصمة
ع ــن ق ـي ــام مـيـلـيـشـيــات ال ـح ــوث ــي بـتـشــديــد
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وحـ ـ ـم ـ ــات ال ـت ـف ـت ـي ــش ل ـم ـنــع
ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن ال ـس ـي ــر ب ــات ـج ــاه م ـي ــدان
الـ ـتـ ـح ــري ــر وسـ ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،م ـب ـي ـن ــة ان
م ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـح ــوث ــي ن ـش ــرت مـسـلـحـيـهــا
في الشوارع واألحياء القريبة من ميدان
ال ـت ـح ــري ــر ،وس ـ ّـي ــرت دوري ـ ـ ــات ف ــي أن ـح ــاء
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ك ـم ــا أقـ ــامـ ــت حـ ــواجـ ــز أم ـن ـيــة
ونقاطا عسكرية تقوم بإيقاف المواطنين
وت ـف ـت ـي ـش ـهــم واعـ ـتـ ـق ــال مـ ــن ي ــرف ــض ه ــذه
اإلجراء ات.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات
أصدرت توجيهات لعناصرها بشن حملة
تفتيش على فنادق واستراحات العاصمة،
واع ـت ـق ـلــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن ال
يملكون هويات شخصية.
وتتخوف ميليشيات الحوثي من ثورة
الجياع التي دعا لها ناشطون على مواقع
التواصل االجتماعي ،احتجاجا على ما
وص ـلــت إل ـيــه ال ـب ــاد م ــن ان ـه ـيــار لـلـعـمـلــة،
وارتفاع جنوني لألسعار.
إلى ذلك ،وبينما لقي ما ال يقل عن 17
عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثي،

سلة أخبار

مصرعهم في جبهة قانية ،شمال محافظة
الـبـيـضــاء ،أث ـنــاء مـحــاولـتـهــم الـتـسـلــل إلــى
مواقع للجيش الوطني في مناطق اليسبل
ومخابئ القردعي في جبهة قانية ،بينما
الذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه منطقة
الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال
المحافظة ،شدد وزير الدفاع السوداني،
ال ـفــريــق أول رك ــن ع ــوض ب ــن عـ ــوف ،عـلــى
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار مـ ـش ــارك ــة الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
السودانية في التحالف العربي الستعادة
الشرعية في اليمن.
وأك ـ ــد ال ــوزي ــر الـ ـس ــودان ــي أن م ـشــاركــة
ال ـقــوات الـســودانـيــة فــي الـتـحــالــف العربي
ل ــدع ــم ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ه ــي م ـشــاركــة
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ل ـح ـم ــاي ــة أم ـ ــن ال ـحــرم ـيــن
الشريفين.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت أع ـل ـن ــت رئ ــاس ــة
القوات المشتركة السودانية أنها مقبلة
على شراكات مع كل دول اإلقليم ،وأخرى
مع دول كبرى تظهر نتائجها قبل نهاية
العام الجاري.
(صنعاء  -وكاالت)

احتفالية بمجمع سجون طرة،
أم ـ ـ ــس ،ل ـ ــإف ـ ــراج عـ ــن عـ ـ ــدد مــن
ن ــزالء ال ـس ـجــون ،تـنـفـيــذا لـقــرار
الرئيس السيسي ،بالعفو عن
ع ــدد م ــن الـمـحـكــوم عـلـيـهــم من
الغارمين والغارمات ،بمناسبة
ان ـت ـص ــارات أك ـت ــوب ــر ،وتـفـعـيــا
لمبادرة "سجون بال غارمين"
التي أطلقها السيسي في وقت
سابق.

حريق ضخم
في غضون ذلك ،تكافح قوات
الحماية المدنية مدعومة من
القوات المسلحة للسيطرة على
حريق ضخم ،في قرية الراشدة
بمركز الداخلة بمحافظة الوادي
الـ ـج ــدي ــد ،انـ ــدلـ ــع أم ـ ــس األول،
واستمر حتى الساعات األولى
مــن ص ـبــاح أم ــس ،وتـسـبــب في
دمار زراعات النخيل بالمنطقة،
وال ـت ــي الـتـهـمــت م ــا ال ي ـقــل عن
 60فدانا ،وتــم الدفع بنحو 50

سيارة إسعاف لنقل المصابين.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أع ـل ـنــت وكـيـلــة
وزارة الصحة بالوادي الجديد،
سيدة مشرف ،أن عدد الحاالت
المصابة جراء الحريق بلغ ،29
ما بين حروق واختناق وإغماء،
وت ــم ن ـقــل جـمـيــع الـ ـح ــاالت إلــى
المستشفيات ،وجــرى التعامل
ال ـس ــري ــع إلس ـع ــاف ـه ــا ،ولـ ــم يتم
تـسـجـيــل أي ح ــال ــة وفـ ــاة حتى
ظهر أمس ،والحاالت المصابة
جميعها تحت المالحظة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر م ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي
الجديد ،اللواء محمد الزملوط،
رف ــع حــالــة الـ ـط ــوارئ الـقـصــوى
بــال ـم ـحــاف ـظــة ،وال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ال ـج ـه ــات الـتـنـفـيــذيــة والـ ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة وق ـ ـ ـ ــوات ال ـح ـم ــاي ــة
المدنية للسيطرة على الحرائق
ومنع تمددها ،كما قرر استدعاء
 50سـ ـي ــارة إسـ ـع ــاف إضــاف ـيــة،
وإعـ ـ ــان ح ــال ــة االس ـت ـن ـف ــار في
جميع مستشفيات المحافظة
ل ـن ـقــل ال ـم ـصــاب ـيــن م ــن قــريـتــي

الــراشــد والعوينة التي امتدت
إليها النيران.

زيارة ميالنيا
في غضون ذلك ،وصلت قرينة
الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ميالنيا ،إلــى الـقــاهــرة أم ــس ،في
زيــارة هي األولــى لمصر ،والتي
تأتي في ختام جولتها اإلفريقية،
التي شملت غانا ومالوي وكينيا،
وهي الزيارة األولــى لها كسيدة
أولــى منذ تولى ترامب الرئاسة
األميركية في يناير .2017
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــت س ـ ـ ـيـ ـ ــدة م ـص ــر
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ان ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـسـ ـيـ ـس ــي،
ميالنيا ترامب في مطار القاهرة
ال ــدول ــي ،ف ــي ظ ـهــور نـ ــادر لـحــرم
الرئيس المصري التي لم تشارك
بصفتها سيدة مصر األولــى إال
ف ــي ف ـعــال ـيــات قـلـيـلــة م ـنــذ تــولــي
ال ـس ـي ـس ــي ح ـك ــم م ـص ــر فـ ــي ع ــام
 ،2014وزارت م ـيــا ن ـيــا تــرا مــب
منطقة أهرامات الجيزة.

المعارضة السورية تبدأ االنسحاب من إدلب
موسكو :هدفنا وأنقرة تدمير اإلرهابيين الذين ال يلقون أسلحتهم
أعلنت فصائل سورية معارضة،
أمس ،بدء سحب أسلحتها الثقيلة
من محافظة إدلب ،في اطار االتفاق
ال ــروس ــي  -ال ـتــركــي ،ال ــذي يقضي
ب ــإن ـش ــاء م ـن ـط ـقــة ع ــازل ــة ف ــي ه ــذه
ال ـم ـحــاف ـظــة ال ــواق ـع ــة ش ـم ــال غــرب
س ــوري ــة ،والــوح ـيــدة ال ـتــي ال تــزال
خارج سيطرة نظام الرئيس بشار
األسد.
وقبل أيــام من المهلة النهائية
إلنشاء منطقة عازلة حول إدلب في
شمال غربي ســوريــة بعد االتفاق
بين أنقرة ،التي تدعم المسلحين،
وموسكو حليفة الحكومة السورية،
الشهر الماضي على ذلك ،والهدف
منها فصل النظام عن المسلحين
وال ـم ـق ــات ـل ـي ــن فـ ــي م ـن ـط ـقــة إدل ـ ــب،
انــدل ـعــت اشـتـبــاكــات بـيــن عناصر
من "هيئة تحرير الشام" ومقاتلين
من "حركة نور الدين الزنكي" قرب
المنطقة العازلة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق
ً
اإلنـســان ،بــأن القتال بــدأ أوال بين
مقاتلين مــن هيئة تـحــريــر الـشــام
ال ـتــي ي ـقــودهــا مـقــاتـلــون ســابـقــون
مــن الـقــاعــدة ،ومقاتلين مــن حركة
نــور الدين الزنكي ،التي هي جزء
من الجبهة الوطنية للتحرير ،في
بلدة كفرحلب".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر أن "ه ـي ـئ ــة
ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام ك ــان ــت تـ ـح ــاول أن
ً
ً
ً
تعتقل قياديا محليا موجودا في
البلدة الواقعة على الحد الغربي
لمحافظة حلب وقرب الحد اإلداري
مــع محافظة إدل ــب ،عندما نشبت
االشتباكات".
وقال رئيس "المرصد" رامي عبد
الرحمن" ،أرسلت الحركة تعزيزات
إلى المنطقة وتوسعت االشتباكات
إلى عدة مناطق وتدخلت الجبهة
الــوط ـن ـيــة .االش ـت ـبــاكــات مـسـتـمــرة
حتى اآلن باألسلحة الثقيلة".
و"الـجـبـهــة الــوطـنـيــة للتحرير"
التي تدعمها تركيا هي االئتالف
الرئيسي للمسلحين في إدلب ،لكن
"هيئة تحرير الشام" تسيطر على
القسم األكبر من المنطقة.
وأضـ ـ ـ ــاف ع ـب ــدال ــرحـ ـم ــن" ،هـ ــذه
االشتباكات تجري بمنطقة قريبة
من المنطقة العازلة المستقبلية،
وهذه أكبر اشتباكات بين الفصائل

تونس ّ
تمدد الطوارئ
شهرًا اعتبارًا من غد

ّقررت السلطات التونسية،
الجمعة ،تمديد حال الطوارئ
املفروضة في البالد منذ 3
سنوات ،ملدة شهر إضافي،
اعتبارا من الغد.
وذكر بيان أصدرته رئاسة
الجمهورية التونسية ،جاء فيه
أن الرئيس الباجي قائد السبسي،
استقبل بقصر الرئاسة في
قرطاج ،وزيري الداخلية هشام
الفوراتي ،والدفاع عبدالكريم
الزبيدي ،واستعرضوا الوضع
األمني والعسكري في البالد
وعلى الحدود ،وجاهزية مختلف
الوحدات األمنية والعسكرية
في مواجهة اإلرهاب ومقاومة
الجريمة املنظمة.
وكانت السلطات التونسية قد
فرضت حال الطوارئ أول مرة،
نهاية نوفمبر  ،2015إثر تفجير
إرهابي استهدف حافلة لعناصر
الرئاسة وسط العاصمة
من أمن ّ ً
تونس ،مخلفا نحو  30قتيال
وجريحا.

بوركينا فاسو :مقتل
 6شرطيين بانفجار

تــداولــت صفحات مــؤيــدة للنظام ص ــورة حديثة لزوجة
الرئيس السوري بشار االسد بعد خضوعها للعالج بسبب
إصابتها بسرطان الثدي
والجهاديين منذ إعالن االتفاق".
وتابع أن "الهيئة استولت على
بـلــدتـيــن مــن ضمنهما كـفــرحـلــب"،
ً
مـشـيــرا إلــى "مـقـتــل ثــاثــة مدنيين
على األقل وعنصر من هيئة تحرير
الشام واثنين من الجبهة الوطنية
للتحرير".
وقــال أحــد السكان" :استقيظنا
ً
صباحا فــي الساعة الــرابـعــة على
ص ــوت إطـ ــاق ن ــار م ــن رت ــل تــابــع
ل ـه ـي ـئــة ت ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام" .أض ـ ــاف:
"كان هناك عدد كبير من األسلحة
والـ ـبـ ـن ــادق .ق ــام ــوا ب ـض ــرب بـيــوت
المدنيين واستشهدت طفلة".
وفي موسكو ،كشف نائب وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،مـيـخــائـيــل
بــوغــدانــوف ،أن جـمـيــع االتـفــاقــات
الخاصة بــإدلــب الـســوريــة ،هدفها
الــرئـيـســي هــو الـقـضــاء عـلــى بــؤرة
اإلرهــاب ـي ـيــن ،وتــدمـيــر المسلحين
الذين ال يلقون أسلحتهم هناك.
وق ــال بــوغــدانــوف ،ال ــذي يشغل
ً
أي ـضــا منصب الـمـبـعــوث الـخــاص
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي إلـ ـ ــى الـ ـش ــرق
األوســط ،إن "موسكو تأمل تنفيذ
هذه االتفاقات بحذافيرها".
وأض ــاف" :نــواصــل االت ـصــاالت،
ونواصل العمل مع الشركاء األتراك
وف ــق ات ـفــاقــات  17سبتمبر .نحن

بحاجة إلى توضيح تفاصيل من
قواتنا ،الذين هم على اتصال وثيق
مع أنقرة .أعتقد أن العمل مستمر،
دع ــون ــا نــأمــل ف ــي أن ك ــل ش ــيء تم
التوافق عليه في مذكرة سوتشي
سيتم تنفيذه".
وشـ ـ ـ ــدد ب ـ ــوغ ـ ــدان ـ ــوف عـ ـل ــى أن
"ات ـف ــاق ــات إدلـ ــب مــوق ـتــة ،وهــدفـهــا
النهائي القضاء على بؤرة اإلرهاب
ً
فــي ســوريــة ع ـمــومــا ،وف ــي منطقة
إدلـ ـ ـ ـ ــب عـ ـلـ ــى وجـ ـ ـ ــه الـ ـخـ ـصـ ــوص،
واستعادة وحــدة وسـيــادة الدولة
السورية".
وأوضــح الدبلوماسي الروسي
ً
ردا عـ ـل ــى طـ ـل ــب ل ـل ـت ـع ـل ـيــق عـلــى
تصريح وزيــر الخارجية السوري
و لـيــد المعلم بــأن المتطرفين في
إدل ــب ،الــذيــن لــن يـلـقــوا أسلحتهم
بـحـلــول منتصف ديـسـمـبــر ،يجب
أن يتم تدميرهم ،بالقول" :بالطبع،
هــؤالء اإلرهابيون الذين لم يلقوا
أس ـل ـح ـت ـه ــم ،وال ـ ــذي ـ ــن ي ــواص ـل ــون
ه ـج ـمــات ـهــم ،إمـ ــا أن ي ـت ــم الـقـبــض
عليهم ،أو يجب تدميرهم ،كما ذكر
بوضوح الجانب الروسي وبعض
شــركــائ ـنــا اآلخ ــري ــن ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
القيادة الشرعية في دمشق".
(بيروت ،موسكو -نوفوستي،
ا ف ب)

قتل  6شرطيني على األقل في
صولي شمال بوركينا فاسو
قرب الحدود مع مالي في
انفجار عبوة يدوية الصنع،
وذلك غداة مقتل  6جنود شرق
البالد في ظروف مماثلة.
وتشهد بوركينا فاسو
املحاذية ملالي والنيجر
بانتظام هجمات متطرفني
إسالميني منذ .2015
(واغادوغو  -أ ف ب)

ّ
إسرائيل تقلص مساحة
الصيد في غزة

أعلن الجيش اإلسرائيلي،
أمس ،تقليص مساحة الصيد
في غزة من تسعة إلى ستة
أميال بحرية.
إلى ذلك ،شارك مئات املشيعني
أمس ،في جنازة الفتى
الفلسطيني فارس السرساوي
( 12عامًا) الذي قتل خالل
االحتجاجات على حدود غزة،
أمس األول ،مع شابني آخرين.
وقال الجيش اإلسرائيلي ،إنه
كان يتصدى ألشخاص ألقوا
القنابل اليدوية واملتفجرات
على جنوده.
(غزة  -رويترز)

ةديرجلا
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الحروب الروسية السرية من القرم إلى الهجمات اإللكترونية
تتوالى االتهامات للمؤسسة
العسكرية الروسية بتنفيذ
عمليات سرية على مستوى
العالم لتوسيع النفوذ
الجيوسياسي لروسيا التي
تحاول العودة إلى الساحة
الدولية ،بعد االنتكاسة الكبيرة
التي تمثلت في انهيار االتحاد
السوفياتي في العقد األخير
من القرن الماضي.

تأتي االتهامات التي وجهتها حكومات غربية عدة
األسبوع الماضي ،حول قيام أجهزة استخبارات روسية
بتدبير حمالت قرصنة الكترونية عالية المستوى ضدها،
لتضاف الى الئحة طويلة من الشكاوى ضد موسكو.
ومــن الظهور المفاجئ لـ "الــرجــال الخضر" في شبه
جزيرة القرم في فبراير  2014قبل ضمها الــى روسيا،
الــى توجيه اتهامات الخميس الماضي ،لعمالء روس
مفترضين في الواليات المتحدة ،يتوالى اتهام المؤسسة
العسكرية الروسية بالقيام بعمليات سرية على مستوى
العالم لتوسيع النفوذ الجيوسياسي لموسكو.
ووصفت بريطانيا روسيا بأنها "دولــة مارقة" ،لكن
موسكو نفت كل المزاعم الحالية ضدها ،واعتبرتها حملة
تستند الى أدلة ظرفية واتهامات خاطئة.
وعند ظهورهم في شبه جزيرة القرم في فبراير 2014
مدججين باألسلحة ومــن دون ش ــارات رسمية ،أطلق
معارضون لموسكو على هؤالء الجنود السريين اسم
"الــرجــال الخضر" ،في حين سماهم الموالون "الرجال
المحترمين".
كــان وجودهم أساسيا أتــاح السيطرة الفعلية على
مؤسسات القرم السياسية وقواعدها العسكرية ووسائل
مواصالتها.
وادعــى "الكرملين" في البداية أن ميليشيات محلية
خططت ونفذت عمليات السيطرة ،ووصل األمر بالرئيس
الروسي فالديمير بوتين الى القول إن األسلحة الحديثة
التي بيد هؤالء المقاتلين يمكن شراؤها من المخازن التي
تبيع السالح الفائض للجيش.
لـكــن بـعــد ضــم ال ـقــرم رسـمـيــا ،اعـتــرفــت مــوسـكــو بــأن
الجنود المتخفين كانوا قوات روسية خاصة.

رودشينكوف
وفــي أواخــر عــام  ،2015فر المدير السابق للمختبر
الروسي للكشف عن المنشطات غريغوري رودشينكوف
ال ــى ال ـغ ــرب ،فــي وق ــت تــوصـلــت لجنة خــاصــة يرأسها
ريتشارد ماكالرين الى كشف مخطط تقف خلفه الحكومة

غواصات روسية تقلق «الناتو»
ً
ُتثير ّ
ّ
روسية تعمل حاليا في جنوب أوروبا "قلق" حلف شمال األطلسي
غواصات
(الناتو) ،حسب ما قال األدميرال األميركي جيمس فوغو في واشنطن.
ّ
وذكر فوغو ،وهو قائد القوة المشتركة لحلف شمال األطلسي في نابولي ،خالل
ّ
ّ
مؤتمر صحافي في "البنتاغون" ،بأن روسيا حدثت ترسانتها في السنوات األخيرة
ّ
بغواصات من الجيل الجديد.
ً
ّ
ّ
وأشــار إلى أن  6غواصات هجينة طراز "كيلو" ،تعمل حاليا في البحر األسود
وشرق البحر األبيض المتوسط ،مضيفا ّأن هذه ّ
الغواصات ّ
مزودة بصواريخ من
ّ
نوع "كاليبر" طويلة المدى ،وقادرة على بلوغ ّ
أي عاصمة أوروبية.
وتابع األدميرال األميركي "هذه مسألة ُتثير قلقا بالنسبة ّ
إلي ،وهي مسألة تثير
قلق شركائي وأصدقائي في حلف شمال األطلسي".
ً
وردا على سؤال حول قدرة األطلسي على مراقبة ّ
الروسية
الغواصات
كات
تحر
ّ
على الغموض ،وقال" :أستطيع أن أقول لكم إننا
باستمرارً ّ ،
أبقى األدميرال فوغو ُ
وسنحافظ عليها" ،في إشارة إلى ّ
تقنيات االستماع
أفضلية لناحية الصوت،
نمتلك
التي ُتتيح تحديد مواقع ّ
الغواصات.

العبتان من المنتخب اإليراني
لكرة السلة في بوينس آيرس
(رويترز)
أمس األول

م ـج ـنــدات روسـ ـي ــات ف ــي عــام ـهــن األول م ــن ال ــدراس ــة ف ــي جــامـعــة
كراسنودار العسكرية في مدينة ستافروبول أمس (رويترز)

سلة أخبار
عدم بيع « »35-Fألنقرة
قد يوقف إنتاجها!

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن
احتمال تخلي واشنطن عن
بيع مقاتالت " "F-35ألنقرة،
بسبب اتفاقها مع موسكو
على شراء منظومات "إس-
 ،"400قد يسفر عن وقف إنتاج
هذا النوع من المقاتالت مدة
عامين .وأوضحت الوكالة
أن الكونغرس األميركي
أقر في أغسطس الماضي
قانونا يسمح بتجميد توريد
 100مقاتلة من طراز "F-35
لوكهيد" لتركيا وفق الصفقة
الموجودة ،األمر الذي قد
يسبب مشكلة جدية بالنسبة
للواليات المتحدة نفسها.

الروسية الستبدال عينات بول الرياضيين الروس من
أجل إخفاء األدلة على تناولهم المنشطات.
وذكــر تقرير ماكالرين الــذي تضمن أدلــة تم جمعها
م ــن رودش ـي ـن ـك ــوف وشـ ـه ــود آخ ــري ــن أن ج ـه ــاز األم ــن
الفدرالي ( )FSBووزارة الرياضة الروسية ضالعان في
هذا المخطط.
وكــان استبدال عينات بول الرياضيين الــروس عبر
فتحة سرية في جــدار المختبر ،إحــدى الطرق التي تم
استخدامها لخداع سلطات الكشف عن المنشطات في
أولمبياد سوتشي الشتوي عام .2014
ويـخـضــع رودش ـي ـن ـكــوف حــالـيــا للحماية بموجب
بــرنــامــج لـحـمــايــة ال ـش ـهــود ،بينما تــوفــي ال ـم ـســؤوالن
السابقان في إدارة الكشف عن المنشطات فياشيسالف
سينيف ونيكيتا كاماييف بفارق أسبوعين في فبراير
.2016
ونفت موسكو وجود مخطط تقف وراءه الدولة ،في
حين وصــف بوتين رودشينكوف بأنه "أحمق" ولديه
"مشاكل قانونية".
وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة
في نوفمبر  ،2016زعمت أجهزة االستخبارات األميركية
أن موسكو عملت على التأثير في نتيجة هذه االنتخابات،
مما نتج عنه فتح تحقيق أميركي وفرض عقوبات على
روسيا وتبادل طرد الدبلوماسيين.
واتـهـمــت االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة مــوسـكــو بأنها
وراء مجموعتي "كــوزي بير" (الــدب اللطيف) و"فانسي

بير" (الــدب الجميل) المخصصتين للقرصنة ،واللتين
استهدفتا الحزب الديمقراطي.
وتم نشر رسائل الكترونية لموظفين رفيعي المستوى
في حملة هيالري كلينتون على اإلنترنت.
وأكدت شركة "مايكروسوفت" أن مجموعة "كوزي بير"
أنشأت صفحات مزورة مشابهة لصفحات مراكز أبحاث
أميركية ومجلس الشيوخ األميركي من أجل سرقة رسائل
الكترونية وكلمات مرور من الصفحات الحقيقية.
ونفت موسكو تدخلها في العملية االنتخابية ،وقالت
إن كل المزاعم تعكس صراعا داخليا يهدف الى تقويض
رئاسة ترامب.

سكريبال
واتهمت بريطانيا الحكومة الروسية بإعطاء األمر
لنشطاء استخباراتها العسكرية الغتيال الجاسوس
المزدوج السابق سيرغي سكريبال الذي تم العثور عليه
غائبا عن الوعي مع ابنته على مقعد خشبي في مدينة
سالزبوري البريطانية في مارس الماضي.
واشتبهت الشرطة البريطانية بقيام رجلين روسيين
بتسميم سكريبال بواسطة غاز األعصاب "نوفوتشيك"
السوفياتي الـصـنــع ،والح ـقــا ظهر الكسندر بيتروف
ورس ــان بــوشـيــروف على التلفزيون الــروســي ليعلنا
أنهما يعمالن في بيع األغذية الصحية للرياضيين وزارا
سالزبري كسائحين.

ل ـك ــن وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ربـ ـط ــت ب ـي ــن أح ـ ــد الــرج ـل ـيــن
وشخصية الضابط الرفيع في االستخبارات الروسية
أناتولي تشيبيغا.
ونفى بوتين أي ارتباط بتسميم سكريبال وابنته،
ودعا بريطانيا الى تقاسم معلومات تحقيقها مع روسيا
من خالل القنوات الرسمية.
واألسبوع الماضي ،وجهت الواليات المتحدة االتهام
الــى سبعة مــن عـمــاء وكــالــة االسـتـخـبــارات العسكرية
الروسية "جي آر يو" بكونهم مشاركين في مخططات
لقرصنة الحزب الديمقراطي واالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) وشركة الطاقة النووية األميركية "وستينغهاوس"
ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية.
وكشفت السلطات الهولندية أن العمالء الروس أعدوا
سيارة محملة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات
فندق "ماريوت" قرب مقر منظمة حظر األسلحة الكيماوية
في الهاي ،في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.
وّقــد حصل ذلــك في أبــريــل ،في وقــت كانت المنظمة
ُ
تـحــقــق فــي تسميم سكريبال فــي إنكلترا وفــي هجوم
كـيـمـيــائــي مـفـتــرض ف ــي منطقة دومـ ــا ب ـســوريــة نسبه
ّ
الغربيون إلــى الـقــوات الحكومية الـســوريــة .ولــم تربط
السلطات الهولندية رسميا بين محاولة القرصنة وهذين
التحقيقين اللذين كانت تجريهما المنظمة.
ووصفت روسيا هذه المزاعم بأنها "هوس تجسسي".
(موسكو  -أ ف ب)

هل يستفيد «حرس إيران» من عقوبات ترامب؟

زوجة موسوي تنفي إطالق سراحها من اإلقامة الجبرية
قالت مجلة فورين بوليسي األميركية إن العقوبات التي
فرضتها واشـنـطــن عـلــى إيـ ــران سـيـكــون المستفيد األكـبــر
منها هــو الـحــرس الـثــوري ،مشيرة إلــى أنــه فــي وقــت تشدد
الواليات المتحدة عقوباتها ضد االقتصاد اإليراني ،سيحقق
ً
المهربون والحرس أرباحا كبيرة من وراء ذلك.
ً
وخالل شهر سبتمبر الماضي ،تم اكتشاف  52برميال من
النفط في شاحنة بمحافظة هرمزان جنوبي غرب إيران ،كانت
في طريقها للتهريب إلى جهة غير معلومة عبر مضيق هرمز.
وكــانــت طـهــران أعلنت خطة مــن أجــل جعل النفط الخام
ً
متاحا أمــام الجهات الخاصة التي تــود ش ــراءه ،كجزء من
تخفيف التأثير الـقــوي للعقوبات األميركية الـتــي تحظر
استيراد النفط اإليراني.
وم ــن المتوقع أن تتيح إي ــران مليون برميل مــن النفط
ً
يوميا للبيع ،في محاولة لتفادي العقوبات المفروضة على
الحكومة.
واعتبرت المجلة أن المسؤولين في الــواليــات المتحدة
تجاهلوا حقيقة طبيعة النقاش السياسي القادم في إيران،
مشيرة إلى أن تمويل الوكالء في الحروب الخارجية ،مثل
حــزب الله اللبناني ،ال يكون من أمــوال االقتصاد الرسمي
اإليراني.
وأضــافــت أن الـمـجـمــوعــات ،مـثــل ال ـحــرس ال ـث ــوري ،تجد
فرصتها الحقيقية في "السوق السوداء" عبر تهريب النفط
واألموال والبضائع.
وقلل المسؤولون فــي واشنطن مــن حجم األم ــوال التي
يجنيها الـحــرس ال ـثــوري اإلي ــران ــي مــن عمليات التهريب،

وبالتالي ،وبحسب المجلة األميركية ،سوف تؤدي العقوبات
ضد االقتصاد الرسمي في إيران إلى خدمة الحرس ،وحصول
المجموعة على تمويل دولي عبر مجموعة شركات كبيرة.
كما أن الحظر على الواردات النفطية اإليرانية سيؤثر على
حجم التهريب في إيران ،وذلك في وقت يسيطر الحرس الثوري
على السوق السوداء.
وك ــان ــت ال ـت ـقــديــرات خ ــال ع ــام  2007تـظـهــر عـبــر أعـضــاء
بالبرلمان اإليراني ،وتشير إلى أن األربــاح السنوية للحرس
الثوري تصل إلى  12مليار دوالر أميركي.
ووصف البرلمانيون اإليرانيون ،بحسب المجلة ،عمليات
التهريب المسؤول عنها الحرس بأنها تتم على نطاق ضخم
جدا وفي بعض األوقات تتم على ظهور الحميرُ ،
ويستغل فيها
المسافرون العاديون.
وحسب تقديرات "الخارجية األميركية" ،فقد أنفقت إيران
ما يفوق  16مليار دوالر منذ عام  2012لمصلحة وكالئها في
المنطقة ،وتحديدا لدعم حكومة الرئيس السوري بشار األسد،
ووكالئها في العراق واليمن ولبنان .وبهذه األرقــام ،فأرباح
التهريب التي يحصل عليها الحرس ربما تكفي وحدها تلك
التكاليف بكل بساطة.
ولفتت "فورين بوليسي" أيضا إلى أن الواليات المتحدة
فشلت في التعامل مع واقع أن العقوبات األميركية تخلق ظروفا
في األسواق اإليرانية تجعل القطاع الخاص والحكومة أطرافا
ذات تأثير أقل مقارنة بسيطرة الحرس الثوري.
ً
في غضون ذلك ،سمح األمن اإليراني أخيرا بأن ترى زهراء
ره ـنــورد ،زوجــة مير حسين مــوســوي ،اللذين يقيمان تحت

معركة بين ديمقراطي أسود وجمهوري
أبيض الختيار حاكم فلوريدا
انتخابات الوالية تعكس االنقسامات في المشهد السياسي األميركي
ت ــدور معركة ح ــادة بين ديمقراطي أســود،
يـحـظــى بشعبية ك ـب ـيــرة ،وج ـم ـهــوري أبـيــض،
ـاد للهجرة ،لمنصب حاكم واليــة فلوريدا
مـعـ ٍ
بــانـتـخــابــات مـنـتـصــف ال ــوالي ــة الــرئــاس ـيــة في
نــوف ـم ـبــر ،لـتـعـكــس االن ـق ـســامــات الـعـمـيـقــة في
المشهد السياسي األميركي.
ومرشح الحزب الديمقراطي هو رئيس بلدية
تاالهاسي عاصمة فلوريدا ،أندرو غيلوم (39
عاما) ،الذي يثير الحماسة ،وال يتردد أنصاره
فــي تشبيهه بالرئيس السابق ب ــاراك أوبــامــا،
وهو يأمل أن يصبح أول حاكم أسود في تاريخ
هــذه الــواليــة الــواقـعــة جـنــوب شــرقــي الــواليــات
المتحدة.
ويواجه غيلوم من الجانب الجمهوري رون
ديسانتيس ( 40عــامــا) ،النائب السابق الــذي
يعتمد خـطــابــا شـعـبــويــا ،عـلــى غ ــرار الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وي ـعــد بــالـحــد مــن اإلج ـهــاض
وخـفــض الـضــرائــب وتـشــديــد سياسة الهجرة
وإزالة الرقابة على حيازة األسلحة الفردية.
غـيــر أن لـكــل مــن الـمــرشـحـيــن نـقـطــة س ــوداء
في سجله.

دوليات

ف ـغ ـي ـل ــوم يـ ــواجـ ــه ت ـح ـق ـي ـقــا ي ـج ــري ــه مـكـتــب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـف ــدرال ــي ( )FBIحـ ــول شـبـهــات
ب ــالـ ـفـ ـس ــاد ف ـ ــي ت ـ ــااله ـ ــاس ـ ــي ،ف ـ ــي حـ ـي ــن أث ـ ــار
ديسانتيس جدال ،الستخدامه كلمة "قرد" لدى
تحذيره الناخبين فــي الــواليــة مــن التصويت
ل ـخ ـص ـم ــه األسـ ـ ـ ـ ـ ــود ،م ـ ــا ع ـ ـ َّـرض ـ ــه التـ ـه ــام ــات
بالعنصرية.
وكل من المرشحين يعتمد نهجا سياسيا
عند أطراف حزبه ،وهما أبعد ما يكون الواحد
عن اآلخر في السياسة.
ومـ ــع اشـ ـت ــداد ال ـم ـنــاف ـســة وت ـق ـلــص ال ـف ــارق
بينهما في استطالعات الرأي ،فإن نتيجة هذه
االنـتـخــابــات قــد تعطي بعض الـمــؤشــرات إلى
فرص ترشيح ديمقراطي من أقصى اليسار في
االنتخابات الرئاسية عام .2020
وقال غيلوم ،األسبوع الماضي ،متحدثا إلى
مجموعة المثليين والمتحولين جنسيا في
ميامي" :أمامنا فرصة لتوجيه رسالة ،أعتقد أن
أصداءها ستتردد عبر الواليات الخمسين ،وفي
أرجاء األمة والعالم ،بأن الوضع ليس ميؤوسا
منه ،وأنه ال يزال هناك أمل".

ويلقى برنامجه القائم على زيادة الميزانية
للبيئة والتعليم والصحة ،أصداء إيجابية لدى
الشبان ،بل خارج هذه الشريحة أيضا.
وفيما يحتاج غيلوم من أجل الفوز إلى تعبئة
واس ـعــة بـيــن الـنــاخـبـيــن الـشـبــاب وال ـس ــود ،فــإن
خصمه يحاول توسيع قاعدته نحو الوسط.
وفي آخر إعــان تلفزيوني بثه باإلسبانية،
حـ ـ ــذر دي ـس ــان ـت ـي ــس ال ـن ــاخ ـب ـي ــن مـ ــن "األف ـ ـكـ ــار
االشـتــراكـيــة" الـتــي ِّ
يعبر عنها خصمه ،والتي
ُ
تدرج في خط اليسار المتطرف.
ويعرض اإلعالن صورا لمساكن مترهلة في
هافانا بكوبا ،فيما يقول صوت" :لم تكن أي من
هذه األفكار ناجعة .برنامج غيلوم سيؤدي إلى
النتيجة ذاتها :البؤس".
ويقيم في فلوريدا نحو خمسين ألف مواطن
من بورتوريكو انتقلوا إلى البر األميركي بعد
اإلعصار "ماريا" المدمر الذي أوقع نحو ثالثة
آالف قتيل في جزيرتهم عام  ،2017ومن المتوقع
أن يصوتوا ضد الجمهوريين ،انتقاما إلدارة
السلطات األميركية الفاشلة للوضع بعد الكارثة.
(ميامي  -أ ف ب)

اإلقامة الجبرية في طهران ،أن ترى حفيدها الجديد البنتها مدة
ثالثة أيام فقط ،ثم أعادها األمن بأمر من السلطات القضائية،
التي يشرف عليها المرشد ،إلى مكان إقامتها الجبرية ،حسبما
جاء في الموقع اإلصالحي "كلمة" المقرب من موسوي.
ونفت زوجة موسوي إطالق سراحها ،مضيفة" :مثلما تم
وضعنا تحت اإلقامة الجبرية التي تجاوزت ثماني سنوات،
ب ـقــرار مـكـتــوب وقـعـتــه الـنـيــابــة الـعــامــة ،بتهم ارت ـكــاب أعـمــال
إجرامية ،يجب أن يكون رفــع اإلقــامــة الجبرية بقرار مكتوب
ً
ورسمي أيضا".
ويقبع مهدي كروبي ،ومير حسين موسوي ،وزهراء رهنورد،
زعماء المعارضة في الداخل ،رهن اإلقامة الجبرية منذ عام
 ،2009أثناء االحتجاجات الكبيرة في طهران ،التي انطلقت بعد
تزوير االنتخابات الرئاسية لمصلحة محمود أحمدي نجاد.

المعلمي
إلى ذلك ،قال مندوب السعودية الدائم في األمم المتحدة،
عبدالله المعلمي ،في رسالة إلى رئيس مجلس األمن واألمين
العام لألمم المتحدة ،إن الرياض تستنكر االتهامات اإليرانية
بالوقوف وراء هجوم األهواز في  21سبتمبر الماضي.
وش ــدد المعلمي على "رف ــض السعودية اتـهــامــات النظام
اإلي ــران ــي الـتــي تــريــد مــن خــالـهــا التغطية عـلــى سياساتها
ال ـمــدمــرة فــي الـمـنـطـقــة" ،مـعـتـبــرا أن "إي ـ ــران اخ ـت ــارت توجيه
االتهامات للسعودية بدال من تغيير سياستها ووقف تدخلها
في المنطقة".

ً
مجهولون يهاجمون مسجدا
في تركيا ويدمرون أثاثه

أفادت وسائل إعالم تركية
بأن مجهولين دخلوا جامعا
ودمروا أثاثه وعاثوا فيه
فسادا ،في مدينة أدرنة شمال
غربي تركيا.
وأكدت المصادر أن الشرطة
تلقت اتصاال من بعض
المواطنين ،أفادوا برؤيتهم
باب مسجد دميرتاش
مكسورا ،وهو جامع تاريخي
يعود إلى القرن الـ ،15ويقع
في حي كاراغاش القريب من
الحدود اليونانية.
وتوجهت الشرطة إلى
المسجد ،حيث تبين أنه
تعرض للتخريب على أيدي
مجهولين ،وتضررت أجهزة
الصوت الخاصة به ،ونثرث
حبات السبحات في حديقة
المسجد ،وكذلك ألقيت
المصاحف والكتب الدينية
على األرض خارجه.
(أنقرة  -روسيا اليوم)

مادورو يصف نظيره
الكولومبي بـ«الشيطان»

رفض الرئيس الكولومبي،
إيفان دوكي ،الرد على
نظيره الفنزويلي ،نيكوالس
مادورو ،الذي وصفه
بالشيطان ،وامتنع عن
الدخول في مشادة كالمية
معه رغم تصريحاته المسيئة
بحقه .ونعت الرئيس
الفنزويلي ذو االتجاه
اليساري االشتراكي ،نظيره
الكولومبي الموالي ألميركا
والمؤيد لسياستها المناوئة
لمادورو بـ"الشيطان".
(موسكو  -نوفوستي)

 5آالف كلب تشارك
في« ...بريكست تنبح»

تنوي مجموعة من أصحاب
الكالب ،التي تضغط من أجل
إجراء استفتاء ثان حول
خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،تنظيم مسيرة
وسط لندن اليوم ،تحت
شعار «بريكست تنبح»،
مصطحبين نحو خمسة
آالف كلب.
وقال الصحافي دانيال
الكان ،مؤسس مجموعة
«وفريندوم» حول رؤيته
عن هذا الحدث الذي يشهد
حشد عدد كبير من الكالب
في مكان واحد ،إنهم طلبوا
من الراغبين في المشاركة
بالمسيرة اصطحاب كالبهم
معهم ،بشرط أن تكون كالبا
غير مدرجة ضمن قائمة
الكالب الخطيرة.
(لندن  -د ب أ)
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البرازيليون يقترعون ...واليمين المتشدد ينتظر فوزا تاريخيا
ةديرجلا
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يتوجه الناخبون في البرازيل إلى صناديق االقتراع اليوم
النتخاب رئيس جديد للبالد ،في انتخابات يتوقع أن تشهد
منافسة حــادة ،تعكس ساحة سياسية تتسم باالستقطاب،
ويصعب التنبؤ بالنتائج .ويقول محللون ،إنه في حال فاز
ضابط الجيش السابق ،اليميني المتطرف جاير بولسونارو،
ً
فسيكون الرئيس اليميني األكثر تشددا في تاريخ البالد الواقعة
في أميركا الالتينية.
ً
وتصدر المرشح بولسونارو الذي يبلغ من العمر  63عاما،
استطالعات الرأي األخيرة ،لكنه يواجه تحديات متنامية من
مرشح آخر هو فرناندو حداد رئيس بلدية ساو باولو السابق،
ً
والذي يبلغ من العمر  55عاما .واختار «حزب العمال» اليساري

ً
ً
حداد ،وهو من أصول لبنانية ،مرشحا بديال للرئيس األسبق
لويس إيناسيو لوال دا سيلفا ،لخوض االنتخابات الرئاسية،
حيث يقضي االخير حكما بالسجن إلدانته في قضايا فساد
وتبيض أموال.
ً
ويتمتع ثالثة آخرون من بين  13مرشحا ،بحظ وافر للفوز
في االنتخابات ،التي يتوقع لها على نطاق واســع أن تشهد
جولة إعادةُ ،حدد لها تاريخ  28أكتوبر الجاري.
ً
ً
وسينتخب البرازيليون اليوم  513نائبا اتحاديا (لمجلس
ً
ً
النواب) ،و 53عضوا لمجلس الشيوخ ،و 27حاكما للواليات.
ويهيمن «حزب العمال» و«الحزب الديمقراطي االجتماعي»،
ال ــذي ينتمي لتيار يمين الــوســط ،على الـســاحــة السياسية

في البرازيل منذ أكثر من عقدين من الــزمــان .وفــاز «العمال»
باالنتخابات الرئاسية في جوالتها األربع األخيرة ،لكن الكشف
عن العديد من فضائح الفساد وتدني األـداء االقتصادي ،فتحا
ً
الباب واسعا أمام صعود بولسونارو ،الذي صار يحمل لقب
«ترامب البرازيل» ،في تلك البالد التي لم تشهد حركة يمينية
قوة منذ انقضاء فترة الحكم العسكري في البالد عام .1985
وتأتي االنتخابات البرازيلية في أعقاب أسوأ عملية ركود
تشهدها البالد ،إذ انكمش االقتصاد بنسبة  7في المئة بالعام
المالي  ،2016-2015كما ألقى عــزل مجلس الشيوخ في عام
 2016رئيسة البالد ديلما روسيف ،رفيقة دا سيلفا في الحزب
اليساري وخليفته في الرئاسة ،من منصبها بتهمة التالعب
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بالحسابات العامة إلخفاء الحجم الحقيقي للعجز ،بالبالد في
خضم أزمة مؤسسية.
في م ــوازاة ذلــك ،تولى ميشال تامر ،نائب روسـيــف ،الذي
ينتمي لتيار يمين الوسط ،مقاليد األمور في البرازيل بعد عزل
روسيف ،وحتى نهاية الفترة المتبقية من واليتها في وقت
الحق العام الحالي ،وقد تحقق في عهده تعاف اقتصادي ،وإن
اتسم بنوع من البطء ،كما أجرى بعض االصالحات التي تعكس
ليبرالية جديدة ،لكنها ال تحظى بشعبية بين سكان البالد.
وشهدت الساحة السياسية سلسلة من فضائح الفساد
التي عرفت باسم «غسل السيارات» ،التي ركزت على ِّ
الرشا التي
قدمها رجال أعمال لسياسيين مقابل إرساء عقود مشروعات

شركة النفط العمالقة «بـتــروبــراس» عليهم .وشمل الساسة
ً
ً
المتهمون الرئيس األسبق دا سيلفا الذي يقضي حاليا حكما
ً
بالسجن  12عــامــا .ويـقــول ماوريسو ســانـتــورو ،أسـتــاذ علم
السياسة بجامعة ريو دا جانيرو « :تورطت األحزاب السياسية
الكبرى ،ومعظم الزعماء السياسيين ،في فضائح الفساد ..وهو
ما دفــع األمــور صــوب البحث عن بديل» .ويقول بيتر حكيم،
من المركز البحثي «إنتر أميركان ديالوغ»« :كما هو الحال مع
ترامب في الواليات المتحدة ،بولسونارو هو المرشح الذي
ً
تعهد بإحداث التغييرات األكبر واألوسع نطاقا ،على االطالق،
في البرازيل».
(ريو دي جانيرو ـ ـ د ب أ)
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الجولة الخامسة من دوري «ڤيڤا» ...فوز بشق األنفس!
الكويت والسالمية حافظا على الصدارة ...والقادسية حسم معركة العديلية
أحمد حامد

لم تكن مهمة كبار دوري
ڤيڤا لكرة القدم ،الكويت،
والسالمية ،والقادسية
سهلة لحصد نفاط الجولة
الخامسة ،في ظل ندية كبيرة
من الفحيحيل والتضامن
وكاظمة ،بينما نجح العربي
والشباب في ًتجاوز النصر
والجهراء لعبا ونتيجة.

ظفرت فرق المقدمة في دوري
ڤيڤا الممتاز لكرة القدم ،بنقاط
ثمينة في الجولة الخامسة ،بعد
أن وجــد المتصدر الكويت ندية
كبيرة من الفحيحيل ،والسالمية
ال ــوصـ ـي ــف نـ ـف ــس الـ ـ ـش ـ ــيء أم ـ ــام
التضامن ،وهو ما ينسحب على
الـقــادسـيــة فــي مــواجـهــة كــاظـمــة،
بينما تـمـكــن ال ـعــربــي والـشـبــاب
مـ ــن ح ـص ــد الـ ـنـ ـق ــاط عـ ــن ج ـ ــدارة
واستحقاق.
وكاد كل من الكويت والسالمية
وأي ـ ـضـ ــا الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،أن يـسـقــط
فــي فــخ ال ـت ـعــادل ،إال أن الــدقــائــق
األخيرة من عمر اللقاءات الثالثة،
جاءت بالفرج ،األمر الذي أضفى
على منافسات ا لـجــو لــة حماسا
كبيرا.
ويعد القادسية والشباب من
أبـ ــرز الـمـسـتـفـيــديــن م ــن الـجــولــة
ا لـخــا مـســة ،عطفا على تقدمهما
ال ــى األمـ ــام ،بــواقــع مــركــزيــن لكل
فريق ،فاألصفر ،صعد من المركز
الخامس الى الثالث ،فيما صعد
ال ـش ـب ــاب م ــن قـ ــاع الـ ـ ـ ــدوري ،الــى
المركز السابع.
وب ـ ــات تــرت ـيــب الـ ـ ـ ــدوري ،بعد
نهاية الجولة الخامسة ،الكويت
فــي ال ـصــدارة برصيد  13نقطة،
وب ـف ــارق األهـ ــداف عــن الــوصـيــف
السالمية ،وحــل القادسية ثالثا
بــرصـيــد  10ن ـق ــاط ،فـيـمــا تجمد
رصـ ـي ــد الـ ـنـ ـص ــر وك ــاظـ ـم ــة عـنــد
 8نـ ـق ــاط ،ف ــي ال ـم ــرك ــزي ــن ال ــراب ــع
والخامس ،وحل العربي سادسا
برصيد  7نقاط ،والشباب سابعا،
بـ ـ ـ ـ ــأربـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط،
وال ـ ـف ـ ـح ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــل
ث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــا ب ـ ـثـ ــاث
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط،
ثـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــراء
والتضامن بنقطة
واح ــدة لكل منهما
في المركزين التاسع
والعاشر.
وتـ ـمـ ـي ــزت ال ـج ــول ــة
الـخــامـســة بـتـقــارب
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات،
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت
فرق كالشباب،
وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن،
وال ـف ـح ـي ـح ـي ــل،
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ع ــن
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا بـ ـ ـص ـ ــورة
الئقة ،رغم تواجدها
في المراكز األخيرة،
قـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــل انـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاق
م ـب ــاري ــات ال ـجــولــة،

جانب من مباراة القادسية وكاظمة
دفــع بـيــوســف الـخـبـيــزي ،ليتحرر
خط الوسط من الواجبات الدفاعية
ال ـتــي تحملها فــي ال ـشــوط األول،
وهـ ــو م ــا كـ ــان ل ــه ب ــال ــغ األثـ ـ ــر ،في
ظهور خطورة الحبيتر ،والبديل
عبدالله الظفيري.
وال ش ــك ان ال ـح ـل ــول ال ـف ــردي ــة
لعبدالله ماوي ،وبدر المطوع في
الـقــادسـيــة ،كــان لها كلمة الفصل
في المباراة ،بعد ان تمكن الثنائي
م ــن رس ــم لــوحــة فـنـيــة قـبــل نهاية
المباراة بدقائق ،اثمرت عن هدف
الحسم ،بتوقيع البديل الغابوني
اكسل ماي.

ب ـي ـن ـمــا واص ـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــراء األداء
الـسـلـبــي ،وم ــن دون اي ف ــوز في
الموسم الحالي.

قمة المباريات
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــت مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة "مـ ـع ــرك ــة
العديلية" بين كاظمة والقادسية،
أن ت ـ ـكـ ــون عـ ـل ــى قـ ـم ــة مـ ـب ــاري ــات
األس ـ ـبـ ــوع ،ل ـم ــا ش ـه ــدت ــه م ــن أداء
ق ــوي ،ونــديــة مـنــذ الـبــدايــة وحتى
النهاية ،وبدا جليا العمل الخططي
ل ــأج ـه ــزة ال ـف ـن ـيــة ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة،
فـ ـم ــاري ــن م ـ ــدرب األص ـ ـفـ ــر ،ضـيــق
المساحات على البرتقالي ،وهو
ما حد من خطورة عمر الحبيتر،
ومـشــاري الـعــازمــي ،ونــاصــر فــرج،
وقطع المدد عن المهاجم البرازيلي
فـ ــانـ ــدرلـ ــي ،والـ ـب ــولـ ـيـ ـف ــي ب ــاول ــو،
بالشوط األول.
في المقابل عدل مــدرب كاظمة
وضعه في الشوط الثاني ،عندما

الكويت عليل
ال يزال فريق الكويت يبحث عن
عــاج لعلته فــي الموسم الحالي،
فـ ـ ــأداء األبـ ـي ــض ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،مع
ال ـمــدرب الفرنسي هوبير فيلود،
ومــن ثــم ال ـمــدرب محمد عبدالله،

ً
ال ي ـ ـ ـ ــزال ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ك ـ ــل الـ ـبـ ـع ــد عــن
مستوى الفريق المعهود ،والــذي
أه ـل ــه ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـ ـ ــدوري في
الموسمين الماضيين ،وقد يلتمس
ً
البعض العذر للكويت ،كونه قادما
من مباراة من العيار الثقيل أمام
االسماعيلي في البطولة العربية،
وأيـ ـض ــا ل ـغ ـي ــاب ورقـ ـت ــه ال ــراب ـح ــة
جمعة سعيد ،إال أن األم ــور على
أرض الواقع ،بعيدة كل البعد عن
هــذيــن الـسـبـبـيــن ،السـيـمــا ان دكــة
البدالء في الكويت ،تحتفظ بأوراق
رابحة ،قادرة على اراحة الالعبين
المرهقين في الفريق ،وأيضا على
تعويض غياب جمعة سعيد.
وظ ـ ـهـ ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـط ـي ـئ ــا فــي
تـ ـح ــرك ــات ــه ،عـ ـش ــوائـ ـي ــا فـ ــي ب ـن ــاء
هـجـمــاتــه ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان،
وهــو مــا كــاد يكلف الـفــريــق غاليا
لوال تدخل المدافع فهد حمود في
الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه
ثالث نقاط غالية.

حـ ـ ـك ـ ــم م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
العربي والنصر

• سـعــد الـفـضـلــي :ق ــاد م ـب ــاراة السالمية
والتضامن دون أخطاء مؤثرة ،وكان موفقا
في قرار احتساب الهدف الوحيد بالمباراة،
رغم وضعية البرازيلي فابيانو ،القريبة من
التسلل.
• علي محمود :عاد بعد غياب ،وقاد قمة
مـبــاريــات الـجــولــة الخامسة بين القادسية
وكاظمة ،ونجح ،رغم صعوبتها ،في الخروج
بها إلى بر األمان.

«الدراجات المائية» يرفع رصيده
إلى  9ميداليات في «أريزونا»

فوز علي الهادي

فوز اول للشباب

تـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي م ـ ــع م ــدرب ــه
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري حـ ـ ـس ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــد مــن
تحقيق فــوز على ال ـهــادي ،على
حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـن ـ ـصـ ــر ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا ان
الفريق األخضر ،لم يكن متفوقا
على العنابي في بداية المباراة،
ول ــوال يـقـظــة ال ـح ــارس سليمان
عـبــدالـغـفــور ،فــي بــدايــة الـمـبــاراة

وف ــي ثــانــي الـمـبــاريــات تمكن
الـشـبــاب مــن الـظـهــور فــي أفضل
حال له منذ بداية الموسم ،وكان
بحق مفاجأة الجولة ،بعد أن عاد
من الجهراء بثالث نقاط ثمينة،
ساعده على ذلك رغبته الكبيرة
في تحقيق الفوز ،والهدف المبكر
الــذي سجله في شباك الحارس

• محمد عـبــدالـلــه :الـهـجــوم أفـضــل وسيلة لـلــدفــاع ،لكن حالة
الكويت تحتاج إلى التنظيم أوال ،ومن ثم تحقيق االنسجام الغائب.
• مارين :ثبات التشكيلة ال يعني إهمال دكة البدالء ...اقتربت
من قتل طموح بعض الالعبين.
• أوليفيرا :إصــرارك الغريب على بعض الالعبين رغم تراجع
مستواهم يؤكد أن كاظمة لن يتطور بالصورة المطلوبة.
• حسام السيد :بصمتك واضحة مع العربي ،لكن غياب فهد
الرشيدي عن خط الهجوم عالمة استفهام كبيرة.
• كـمــال جـبــور :قــد تلحق بـمــدرب الـكــويــت مــواطـنــك الفرنسي
هوبير فيلود ...والجهراء ال لون وال طعم تحت قيادتك.

تجدد إصابة العنزي معد طائرة األبيض
●

محمد عبدالعزيز

كـشــف م ـشــرف ال ـفــريــق األول للكرة
الطائرة بنادي الكويت منصور الشمري
ع ــن ت ـجــدد إص ــاب ــة رك ـبــة مـعــد الـفــريــق
ع ــذب ــي ال ـع ـن ــزي ،ال ـت ــي ي ـعــان ـي ـهــا مـنــذ
نـهــايــة الـمــوســم الـمــاضــي ،رغــم انتهاء
جميع مراحل العالج الطبي والتأهيل
الطبيعي داخل الكويت وخارجها.
وقـ ــال ال ـش ـمــري إن "ال ـع ـنــزي انتظم
ف ــي تــدري ـبــات ال ـفــريــق بـشـكــل م ـتــدرج،

لكنه اشتكى من تجدد األلم ،وسيجري
الفحوصات واألشعة الالزمة للوقوف
على مدى قوة اإلصابة وطرق العالج".
وأشار إلى أن األبيض لعب مباراتين
تجريبيتين حتى اآلن ،فاز فيهما على
الجهراء بنتيجة ثالثة أشــواط مقابل
شوط واحد ،الخميس الماضي ،وقبلها
تغلب على التضامن بنتيجة  -3صفر،
ً
كاشفا عن إمكانية لعب مباراة تجريبية
أخـ ــرى أو اثـنـتـيــن ق ـبــل االنـ ـخ ــراط في
المباريات الرسمية.

الخالد حقق المركز األول
في بطولة «روتاكس ماكس»
بوربيع يتوسط العمر والباز
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات الـ ـي ــوم الـ ــرابـ ــع ل ـب ـطــولــة ال ـعــالــم
ً
للدراجات المائية ،المقامة حاليا في بحيرة هافاسو
بوالية أريزونا األميركية ،واصــل متسابق المنتخب
الوطني عبدالرحمن العمر مشوار تألقه في البطولة من
خالل فوزه بذهبية "فئة الجالس للمحترفين ستوك"،
بعدما سبق له تحقيق فضية فئة "الجالس اس اس"،
ضمن منافسات اليوم الثالث.
واستهل محمد بوربيع مشواره في البطولة بتحقيق
"فضية" فئة "الجالس للمحترفين اس اس" ،رغم الخلل

الذي تعرضت له دراجته أثناء السباق ،في حين حقق
محمد الباز "برونزية" فئة "الجالس للمحترفين اس
اس".
وبـنـتــائــج ال ـي ــوم ال ــراب ــع ،ي ـكــون مـجـمــوع م ــا حققه
الـمـنـتـخــب م ــن م ـيــدال ـيــات ( 9ذه ـب ـي ـت ـيــن 5 -فـضـيــات-
ً
برونزيتين) ،وبات قريبا من تحقيق لقب البطولة ،من
خالل حصوله على مجموع العالمة الكاملة للنقاط،
وهي  300نقطة.

اإلقناع يغيب عن السالمية
غ ـ ــاب االق ـ ـنـ ــاع ع ــن ال ـســال ـم ـيــة
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـض ــام ــن ،وك ــان
جليا ابتعاد اغلب الالعبين في
السالمية عن تركيزهم المعهود،
ولــوال خبرة البرازيلي فابيانو،
في تسجيل هدف الفوز ،من خطأ
دفاعي ،للتضامن ،الى جانب تألق
حارس السالمية نواف المنصور،
لخرجت ال ـم ـبــاراة ،بنتيجة غير
فوز السماوي.

العربي عدل وضعه
على حساب النصر
والشباب مفاجأة
الجولة

همسات للمدربين

الحكام في الميزان
• ع ـم ــار أش ـك ـن ــان ــي :خ ـ ــروج الـفـحـيـحـيــل
وال ـ ـكـ ــويـ ــت غـ ـي ــر راض ـ ـيـ ــن عـ ـم ــا ق ــدمـ ـت ــه فــي
مــواج ـه ـت ـه ـمــا ي ـت ـط ـلــب إع ـ ـ ــادة ال ـح ـس ــاب ــات
وتعديل صورة الحكم الكويتي.
• علي الحداد :كان موفقا في قرارات كثيرة
بمباراة العربي والنصر ،لكن المستوى العام
لم يصل للدرجة الممتازة.
• هـ ــاشـ ــم الـ ــرفـ ــاعـ ــي :ق ـ ـ ـ َّـدم أداء ث ــاب ـت ــا،
وشخصيته كانت قوية ،ووصل بالمباراة
إلى بر األمان.

فــي المقابل ظهر الفحيحيل
ورغم غياباته المؤثرة ،بصورة
ه ـ ــي األفـ ـ ـض ـ ــل ل ـ ــه ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـ ـمـ ــدرب
الـســوري ماهر بـحــري ،التعامل
مع الكتيبة البيضاء ،في حدود
األوراق ال ـم ـت ــاح ــة ،واس ـت ـخ ــدم
السريع عبدالهادي خميس على
ً
أفضل مــا يـكــون ،ليمثل صداعا
ل ـم ــداف ـع ــي الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى مـ ــدار
الشوطين.

لتغير الــوضــع ،وك ــان جليا في
ص ـفــوف ال ـعــربــي قـ ــدرة الـفــريــق،
على استغالل انـصــاف الفرص،
وترجمتها لهدفين بتوقيع علي
خلف.
فــي الـمـقــابــل لــم ي ـقــدم النصر
اي ش ـ ــيء ي ــذك ــر فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء دقـ ـ ــائـ ـ ــق مـ ـ ـع ـ ــدودة
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،أه ــدر فـيـهــا فــرصــة
التقدم ،ليبتعد بعدها عن أجواء
المباراة.

بـنــدر سـلـيـمــان ،واأله ــم مــن ذلــك
حالة فريق الجهراء ،المتراجعة.

حقق المتسابق فهد الخالد ،ضمن فريق منتخب النادي الكويتي الرياضي
للسيارات ،أمس األول ،المركز األول في الجولة األولى لبطولة "روتاكس ماكس"
في فئة "جونيورز" الشرق األوسط لسيارات "الكارت" التي أقيمت في مدينة العين
اإلماراتية.
وقال رئيس النادي السيارات الشيخ أحمد الداوود لوكالة "كونا" إن هذا اإلنجاز
ً
ً
يشكل تحديا حقيقيا للمتسابق الكويتي ،إذ إن المتسابقين يفوقونه خبرة بفضل
مشاركاتهم بمسابقات وبطوالت أوروبية سابقة إذ بانت موهبته عندما تمكن من
السيطرة على معظم مراحل السباق وتحقيق أفضل أوقات للحلبة.
وأضاف الداوود أن المتسابق الخالد استطاع في المنافسة أن يتجاوز المراحل
الخطيرة بفضل إصراره واعتماده على الخبرة التي اكتسبها خالل مشاركته في
(كونا)
بطوالت سابقة مع متسابقين محترفين من دول أوروبية وعربية.

ً
• خــالــد الــزنـكــي :أخ ـيــرا وص ــل فــريــق الـشـبــاب إل ــى مستوى
مقبول ...استمر في العمل ،فالمهة صعبة.
• ماهر بحري :الجدية واضحة في عملك إال أن الحالة البدنية
لبعض الالعبين في الفحيحيل التزال في حاجة إلى عمل جبار.
• ظاهر العدواني :النصر يضيع ...لحق عليه.
• ميلود حمدي :الصدارة ال تعني التميز ...عالج الخلل قبل
المواجهات الصعبة.
• رادي :مـسـتــوى الـتـضــامــن فــي ت ـطــور .عـلـيــك االن ـت ـبــاه من
العودة للخلف.

«السلة» يواجه أزمة «صاالت»
●

جابر الشريفي

مــن ا لـمـقــرر أن تعقد لجنة المسابقات
ً
في اتحاد كرة السلة اجتماعا مساء اليوم
ل ـب ـحــث أزم ـ ــة عـ ــدم ت ــوف ــر ال ـص ــاالت
ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة إي ـ ـج ـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول
النطالق منافسات الموسم
الجديد.
وب ـ ـ ــات ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ــاالت
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــام ع ـل ـي ـه ــا
ال ـم ـب ــاري ــات الـخــاصــة
بأنشطة االتحاد أبرز
أزمة يواجها االتحاد،
ح ـيــث ال تـ ــزال صــالـتــا
ث ـ ــان ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي "كـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــان"
و"ال ـج ــاب ــري ــة" ال ـتــي تـقــام
عليها مـنــافـســات الـمــراحــل
السنية قيد الصيانة من هيئة
الرياضة.
وك ـ ــان االتـ ـح ــاد ّ
أج ـ ــل ج ـم ـيــع م ـبــاريــات
المراحل السنية التي كــان مــن المفترض
أن تنطلق في  2و 3و 4أكتوبر الجاري إلى
أجل غير مسمى بسبب عدم اكتمال أعمال
الصيانة حتى اآلن.
وينطبق األمر ذاته على منافسات السن
ال ـع ــام ،ال ـتــي ت ـقــام فــي ص ــاالت االن ــدي ــة إذ
مازالت أندية الشباب واليرموك والتضامن
وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ت ــرف ــض م ـنــح صــاالت ـهــا

التـ ـح ــاد ال ـس ـلــة ل ـل ـمــوســم ال ـخ ــام ــس على
التوالي بسبب عدم جاهزية الصاالت على
الرغم من أن بعض هذه الصاالت يحتضن
منافسات كرة الطائرة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ـ ـن ـ ـ ـش ـ ـ ـغـ ـ ــل صـ ـ ــالـ ـ ــة
فجحان هــال المطيري
باستضافة منافسات
ك ــرة ق ــدم ال ـصــاالت
بشكل شبه يومي
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء عـ ـ ـل ـ ــى
مستوى المراحل
السنية أو السن
ال ـع ــام وتـخـضــع
صـ ــال ـ ـتـ ــا نـ ــاديـ ــي
الكويت والجهراء
للصيانة ،إذ تتولى
ً
الهيئة حاليا استبدال
أرضـ ـ ـي ـ ــة صـ ـ ـ ــاالت ه ــذي ــن
الناديين.
أمــا صــالــة ن ــادي كاظمة فترفض إدارة
ك ــاظ ـم ــة م ـن ـح ـهــا االت ـ ـحـ ــاد ألي م ـ ـبـ ــاراة ال
ً
ي ـكــون ال ـبــرت ـقــالــي ط ــرف ــا ف ـي ـهــا ،وب ــذل ــك ال
تتوفر صاالت إلقامة مباريات السن العام
باستثناء صالتي الساحل والنصر إذ ال
تصلح صالة الساحل للنقل التلفزيوني
مع صعوبة إقامة جميع مباريات االتحاد
على صالة النصر.

رياضة

٢٦
السيتي وليفربول في مباراة حسم الصدارة
ةديرجلا

sports@aljarida●com
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قدم فريقا ليفربول ومانشستر سيتي بداية صاروخية هذا الموسم ،ففاز كل منهما في  6مباريات وتعادل بالسابعة ،لكن السيتي يبدو
أكثر أريحية في الفترة الراهنة ،خالفا لليفربول.
تختصر م ـبــاراة مانشستر سيتي،
حامل اللقب والمتصدر ،مع مضيفه
ووصـيـفــه ب ـفــارق األه ـ ــداف ليفربول
اليوم ،مباريات المرحلة الثامنة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وقدم الفريقان بداية صاروخية
هــذا الـمــوســم ،فـفــاز كــل منهما في
 6م ـب ــاري ــات وتـ ـع ــادل بــالـســابـعــة،
لكن سيتي يبدو أكثر أريحية في
الـفـتــرة الــراه ـنــة ،خــافــا لليفربول
ال ــذي فشل فــي تحقيق أي فــوز في
آخر  3مباريات.
وسقط الفريق األحمر ،المتوج باللقب
 18مرة ،أمام تشلسي  2-1على أرضه األسبوع
ال ـم ــاض ــي ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـث ــال ــث ل ـم ـســاب ـقــة ك ــأس
رابطة األنــديــة المحترفة ،وأفلت من الخسارة
فــي الثانية فــي لـنــدن ،وخــرج متعادال  1-1في
الـ ــدوري ،بفضل هــدف رائ ــع للمهاجم البديل
دانيال ستاريدج ،لكن تشكيلة المدرب األلماني
يــورغــن ك ـلــوب تـعـثــرت م ــرة ثــالـثــة األرب ـع ــاء،
بعودتها خاسرة من أرض نابولي اإليطالي
بهدف متأخر في مباراة لم تقدم فيها األداء
المرجو.
وقال كلوب ،الساعي لقيادة ليفربول إلى
اللقب المحلي للمرة األولــى في  29عاما
بعد خسارة نابولي" ،سيكون جمهورنا
م ـع ـن ــا ...األحـ ــد س ـت ـكــون األم ـ ــور مختلفة
بنسبة  100في المئة ...قدمنا بداية مباراة
صحيحة لكننا لم ندافع جيدا بعد ذلك...
ليس جميال القول إن حارس المرمى كان
أفضل العب لديك".
وتابع المدرب ،الذي خسر العب وسطه
الغيني نابي كيتا في الشوط األول بسبب
اإلصــابــة" ،لدينا جــدول مـبــاريــات مزدحم،
لكن يجب أن نكون مستعدين .أمامنا ثالثة
أيام للتعافي قبل مواجهة مانشستر سيتي".

كلوب

و عــن فشل فريقه فــي التسديد بين خشبات
مرمى نابولي ،للمرة األولــى في دوري األبطال
منذ فبراير  ،2006تابع" :ال أعرف منذ متى حصل
ذلك .يجب بالطبع أن نمنح نابولي التقدير لكننا
نتحمل المسؤولية بشكل كبير عن ذلك".
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،حـ ـ ــث العـ ـ ـ ــب الـ ـ ــوسـ ـ ــط الـ ـه ــولـ ـن ــدي
جورجينيو فـيـنــالــدوم زم ــاء ه على التعلم من
الخسارة ضد نابولي" :هذه مباراة جيدة للتعلم
م ـن ـه ــا ...ال ن ـ ــزال نـتـمـتــع بــال ـث ـقــة .سـنـحـلــل هــذه
المباراة ونرى كيف يمكننا التحسن".
و لــم يخسر ليفربول على ملعبه أنفيلد في
 17م ـب ــاراة ضــد سـيـتــي فــي جـمـيــع الـمـســابـقــات
(فاز  12مرة وخسر  ،)5منذ سقوطه في الدوري
مايو .2003
وخسر سيتي  3مرات أمام ليفربول عام ،2018
مرة بالدوري في يناير ،ومرتان في ربع نهائي
دوري األبـطــال في أبــريــل .ويأمل نجم ليفربول
الـمـصــري محمد ص ــاح ،الـغــائــب عــن التهديف
راهنا ،استعادة سمعته خصوصا بعد مساهمته
في خمسة أهداف بالمباريات الثالث ضد سيتي
(سجل  3مرات ومرر كرتين حاسمتين).
في الجهة المقابلة ،يبدو سيتي في وضع جيد
ومتأقلما مــع خـســارة نجمه البلجيكي كيفن دي
بــرويــن الـغــائــب لفترة طويلة عــن الـمــاعــب بسبب
اإلصــابــة ،وال ــذي عــاد تدريجيا الــى التمارين هذا
األس ـب ــوع ،فحقق  4ان ـت ـصــارات ب ــال ــدوري وعــوض
دع ـس ـتــه ال ـنــاق ـصــة ف ــي دوري األبـ ـط ــال ض ــد لـيــون
الفرنسي بالجولة األولى (صفر ،)-2بفوز صعب على
مضيفه هوفنهايم األلماني  1-2في الجولة الثانية.
ووصف مدربه اإلسباني جوسيب غوارديوال
الـفــوز على هوفنهايم" :ه ــذا أحــد أجـمــل أيامي
فــي ه ــذا الـ ـن ــادي ...ال ـخ ـســارة عـلــى أرض ـنــا (ضــد
ليون الفرنسي) صعبت األمــور علينا والتلقي
(ضد هوفنهايم) كان قاسيا ،لكننا نجحنا في
النهاية .أعتقد أننا سنحتاج للمباراة األخيرة
(من أجل التأهل)".

وتابع المدرب الالمع" :نحن أقل بخطوة
م ــن ح ـي ــث الـ ـت ــاري ــخ األوروب ـ ـ ـ ــي م ـقــارنــة
بليفربول أو الفرق اإلسبانية أو بايرن
مـيــونـيــخ (األلـ ـم ــان ــي) أو إن ـت ــر مـيــان
(اإليطالي)".
وعـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ــب وسـ ـ ـط ـ ــه ومـ ــواط ـ ـنـ ــه
داف ـي ــد سـي ـل ـفــا ،ص ــاح ــب هـ ــدف ال ـفــوز
في الدقائق األخيرة ،أضــاف" :هو أحد
أفضل الالعبين الذين دربتهم في حياتي.
كــان لــدي الكثير مــن الالعبين المميزين في
برشلونة وبايرن ميونيخ ،لكنه على الالئحة".
وت ــاب ــع غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ،الـ ـ ــذي ل ــم ي ـخ ـســر ث ــاث
مباريات تواليا خارج أرضه ضد فريق واحد في
كل مسيرته" ،هو أحد الالعبين الذين يتقدمون
إلى الواجهة في اللحظات الصعبة ويستحق
كل احترامي".
وي ـ ـعـ ــول غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال أيـ ـض ــا ع ـل ــى الـ ـه ــداف
ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـل ـن ــادي األرج ـن ـت ـي ـنــي سـيــرخـيــو
أغويرو الذي فشل في التسجيل بملعب أنفيلد
في مبارياته التسع في جميع المسابقات (7
مع سيتي و 2مع أتلتيكو مدريد اإلسباني).
وي ــأم ــل أغ ــوي ــرو ،صــاحــب  148هــدفــا في
الـ ــدوري ،أن يصبح تــاســع العــب يصل إلى
عتبة الـ 150هدفا.
لكن قبل ختام المرحلة األحــد ،سيكون
تشلسي الثالث قادرا على تصدر الترتيب
مــؤق ـتــا ع ـنــدمــا ي ـحــل ع ـلــى ســاوث ـم ـب ـتــون
السادس عشر.
ويأمل المدرب اإليطالي ماوريتسيو
ساري وضع حد لتعادلين أمام وستهام
وليفربول ،ليتذوق حالوة الصدارة مع
فريقه اللندني الجديد .وفي حال فوز تشلسي
وتعادل سيتي مع ليفربول ستتساوى األندية
الثالثة بعشرين نقطة.

غوارديوال

نابولي يستقبل ساسوولو لتضميد جراحه
تقام المرحلة الثامنة من الدوري اإليطالي لكرة القدم
في نهاية األسبوع ،على وقع فوز أندية إيطالية في دور
المجموعات مــن دوري أبـطــال أوروب ــا للمرة األول ــى منذ
عام .2005
وستكون مواجهة نابولي أكثر صعوبة ،عندما يستقبل
ساسوولو الفائز  4مرات في  7مباريات قبل خسارته أمام
ميالن  4-1في الجولة الماضية.
ويخوض الفريق الجنوبي ،الباحث عن لقبه األول في
الدوري منذ أيام األسطورة األرجنتينية دييغو مارادونا
في  ،1990المباراة بعد فوز رائع ومستحق على ليفربول
اإلنكليزي -1صفر.
وقال مدربه أنشيلوتي" :ضربنا بقبضتنا على الطاولة،
وأظهرنا للجميع أن المجموعة لن تكون سهلة ...قاربنا
المباراة بشكل جيد ،درسنا الخصم جيدا من دون إنكار
هويتنا".
وتابع" :هذا فوز مهم ألنه يظهر تقدما ،خصوصا على
صعيد الذهنية .الالعبون مقتنعون بقدرتهم على التخلص
من هذا الخجل ...طلبت من الالعبين االستمتاع واالستفادة
من هذه الفرصة وخوض مباراة كبيرة في دوري األبطال".
ويعول أنشيلوتي بشكل كبير على مهاجمه المتألق
ال ــدول ــي لــورنـتـســو إنـسـيـنـيــي ،صــاحــب ه ــدف ال ـفــوز ضد
ليفربول وخمسة أهداف في الدوري.
وقال إنسينيي ،بعد الفوز على ليفربول" ،من الرائع أن
نفوز بهذه الطريقة ...يجب أن نستمتع اآلن ألنه بدءا من

يوم غد (الخميس) يجب أن نركز على ساسوولو الذي
سيكون خصما صعبا أيضا".
ويأمل إنتر ،الرابع والفائز  4مرات في آخر  5مباريات،
التعويل على نجاحه الـقــاري مــع هــدافــه األرجنتيني
ماورو إيكاردي ،واالستفادة من اهتزاز مستوى مضيفه
سبال الذي خسر  4مرات في آخر  5مباريات.
ووصف مدربه لوتشانو سباليتي الهداف األرجنتيني
بالـ"وحش داخــل منطقة الـجــزاء" .وتابع بعد الفوز على
أيندهوفن الهولندي بهدفي البلجيكي راديا ناينغوالن
وإيكاردي" :ماورو لديه بعض الخصائص الدقيقة .ال
يملك نقاط ضعف في إنهاء الهجمات فهو مثالي ،لكن
أحيانا يجب أن يركز أكثر على العودة ومساعدة خط
الــوســط" .وأضــاف "عندما يرغب في ذلــك يعرف كيف
يكون أطول وأقوى مما هو عليه حقا .يحتاج إلى القيام
بذلك كما أنه وحش في منطقة الجزاء".
ويستقبل ميالن الحادي عشر ولديه مباراة مؤجلة،
كييفو متذيل الترتيب ،بعد تصويب مساره أمام
ساسوولو إثر تعادله  3مرات تواليا.
وب ـعــد ف ــوزه ف ــي م ـبــارات ـيــن مـعــوضــا بــدايـتــه
الـكــارثـيــة وسحقه فيكتوريا بـلــزن فــي دوري
األب ـط ــال ،يـحــل روم ــا ال ـتــاســع عـلــى أمـبــولــي
الثامن عشر .وتبرز مباراة فيورنتينا الثالث
مــع مضيفه التسيو الــذي يتساوى معه
بعدد النقاط.

ديباال

التوقيت
 2.00م
 4.15م
 6.30م
 1.00م
 5.15م
 7.30م
 7.30م
 9.45م

كاييخون

إنسينيي

ديباال :الجهة اليسرى لرونالدو في الكرات الثابتة
كشف األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال ،نجم فــريــق يوفنتوس
بطل إيطاليا ،عــن هرمية تنفيذ الــركــات الثابتة فــي فريق
"السيدة الـعـجــوز" ،فــي مقابلة مــع صحيفة "ال غازيتا ديلو
سبورت" الرياضية.
وقال الالعب األعسر ،البالغ  24عاما" ،العام الماضي كان
لدينا اتفاق أنا وبيانيتش :إذا كانت على الجهة اليسرى هو
يسددها ،وإذا كانت على اليمنى أســددهــا أنــا .عندما جاء
رونالدو كتبت لبيانيتش في غرفة الدردشة+ :عــذرا ميري،
لكن أعتقد أنك لن تسدد الكثير من الكرات الحرة هذه السنة."...
وسجل ديـبــاال ثالثية (هــاتــريــك) هــذا األسـبــوع فــي مرمى
يــونــغ بــويــز الـســويـســري فــي دوري أب ـطــال أوروبـ ــا فــي كــرة
القدم ،في ظل غياب زميله القادم من ريال مدريد اإلسباني
كريستيانو رونالدو بسبب اإليقاف.
وتابع الالعب المكنى "ال خويا" (الجوهرة)" :لنترك المزاح

مباريات اليوم

جانبا ،نعرف كيف تجري األمور :على الجهة اليسرى هناك
كريستيانو ،نقف فقط اللـتـقــاط ص ــورة جميلة .فــي ركــات
الجزاء الهرمية واضحة ،كريستيانو أوال ،أنا ثم بيانيتش".
وعـلــق ديـبــاال على تقارير أش ــارت إلــى عــدم انــدمــاجــه مع
رونالدو في تشكيلة واحدة "(المدرب ماسيميليانو) أليغري
يمنحني حرية التحرك .بحسب هوية زمالئي يطلب مني أن
أكون على األطراف أكثر أو في الداخل ألساهم في ربط الفريق".
وتابع الالعب ،الذي يحمل الرقم  10في "السيدة العجوز"،
"تعلمت الكثير في يوفنتوس ،على سبيل المثال كيف أتحدث
مع الالعبين قبل المباراة .جيجي بوفون ،جورجيو كييليني،
دانــي ألفيش والكثير من الدوليين الرائعين كانوا أساتذة
رائعين .لكنك تحتاج بعد ذلك إلى الشخصية لتكون مسموعا.
علي مواصلة التعلم اآلن .بوفون كان صديقا جيدا ،اآلن هناك
كييلو (كييليني)".

المباراة
الدوري اإلنكليزي
فولهام × آرسنال
ساوثهابتون × تشيلسي
ليفربول × مانشستر سيتي
الدوري اإلسباني
بلد الوليد × هويسكا
أتلتيكو مدريد × ريال بيتيس
إسبانيول × فياريال
إشبيلية × سيلتا فيغو
فالنسيا × برشلونة
الدوري اإليطالي

في المرحلة التاسعة من الدوري
الفرنسي ،ينشد باريس سان
جرمان االنفراد بالرقم القياسي
ألفضل انطالقة موسم ،عندما
يستضيف ليون أحد فرق
المقدمة.

ي ـن ـشــد ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان االنـ ـف ــراد
بالرقم القياسي ألفضل انطالقة موسم في
تاريخ الدوري الفرنسي ،عندما يستضيف
على ملعب بارك دي برانس ليون أحد فرق
المقدمة في المرحلة التاسعة.
وحقق فريق العاصمة الفرنسي العالمة
ال ـكــام ـلــة ح ـتــى اآلن ب ـف ــوزه ف ــي مـبــاريــاتــه
الثماني منذ مطلع الموسم الحالي ،ليعادل
رقما قياسيا قديما مسجال باسم أولمبيك
ليل موسم .١٩٣٧-193٦
أما ليون فيحتل المركز الخامس برصيد
 14نقطة.
ويــدخــل الـفــريـقــان ال ـم ـبــاراة عـلــى طرفي
ن ـق ـيــض ،ف ـس ــان ج ــرم ــان سـعـيــد م ــن ف ــوزه
الساحق على النجم األحمر الصربي 1-6
ف ــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا بـفـضــل ثــاثـيــة
لنجمه البرازيلي المتألق نيمار ،في حين
عاد ليون من بعيد ونجح في قلب تخلفه
ص ـفــر -2أم ــام ضيفه شــاخـتــار دانييتسك
األوكراني الى تعادل .2-2

beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 9
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 3

 1.30م

جنوى × بارما

beIN SPORTS HD 4

 4.00م

أتالنتا × سامبدوريا

beIN SPORTS HD 1

 4.00م
 4.00م
 7.00م
 9.30م

التسيو × فيورنتينا
ميالن × كييفو فيرونا
نابولي × ساسولو
سبال × انتر ميالن
الدوري الفرنسي
سان جرمان × ليون

beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 4

 10.00م

beIN SPORTS HD5

ً
بلبلة في بايرن اعتراضا على خطط كوفاتش
يواجه الكرواتي نيكو كوفاتش ،مدرب بايرن ميونيخ،
بطل ألمانيا في آخر  6سنوات ،انتقادات من بعض العبيه
لـعــدم رضــاهــم عــن أســالـيـبــه الـتــدريـبـيــة ،حسبما ذكــرت
صحيفة "سبورت بيلد".
ويـمــر الـفــريــق ال ـبــافــاري فــي فـتــرة حــرجــة بـعــد بــدايــة
مثالية حقق خاللها خمسة انتصارات متتالية (أربعة
مـحـلـيــة وآخـ ــر ف ــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ع ـلــى بنفيكا
البرتغالي -2صفر) ،فتعادل مع ضيفه اوغسبورغ (،)1-1
ثم مني بخسارته األولــى على يد مضيفه هرتا برلين
(ص ـف ــر )2-قـبــل أن يــرتـضــي بنقطة واح ــدة أوروب ـي ــا من
تعادله الثالثاء مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي
.1-1
وكشفت "بيلد" أن أكثر من العبين ليسوا راضين عن
أســالـيــب كــوفــاتــش ،مـشـيــرة إل ــى ف ــورة غـضــب مــن العــب

الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز في غرف المالبس
وقوله "لسنا في فرانكفورت هنا!" ،في إشارة إلى فريق
إينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفاتش الموسم
الماضي قبل حلوله بدال من يوب هاينكس المعتزل.
وع ـب ــر خ ــام ـي ــس ،ال ـ ــذي ل ــم ي ـح ـصــل ب ـعــد ع ـلــى مـكــان
أساسي في تشكيلة كوفاتش ،عن رغبته في ترك النادي
الذي يمضي معه موسمه الثاني معارا من ريال مدريد
اإلسباني.
وتردد أن اعتماد كوفاتش اللغة الكرواتية مع معاونيه
أزعج العبي بايرن الممتعضين أيضا من سياسة التدوير
بـيــن الــاعـبـيــن وغ ـم ــوض خـطـتــه الـهـجــومـيــة .وأشـ ــارت
الصحيفة إلى أن الئحة المنزعجين من كوفاتش تضم
ســانــدرو فــاغـنــر ،ونـيـكــاس ســولــي ،ولـيــون غوريتسكا
وسيرج غنابري.

سان جرمان ينشد الرقم القياسي ألفضل انطالقة موسم
ويـتـصــدر نيمار ترتيب هــدافــي بطولة
فرنسا برصيد  7أهداف في  8مباريات.
وأشـ ـ ــاد م ـ ــدرب سـ ــان ج ــرم ــان األل ـمــانــي
تـ ـ ــومـ ـ ــاس ت ـ ــوخ ـ ــل بـ ـنـ ـيـ ـم ــار ب ـ ـعـ ــد ع ــرض ــه
الـ ــرائـ ــع ضـ ــد ال ـن ـج ــم األح ـ ـمـ ــر ب ـق ــول ــه "انـ ــه
ال عــب استثنائي .لقد اعجبتني الجهود
ال ــذي بــذلـهــا الـفــريــق كـلــه ،لـكــن نـيـمــار كــان
استثنائيا .تشعر أنه جائع في كل مباراة،
يريد ان يكون حاسما ،أن يسترجع الكرة،
وأن يكون في صلب اللعب".
وكان نيمار تطرق الى عالقته الوطيدة
مع توخل خــال االسـبــوع الماضي بقوله
"صحيح أنه جاء بشيء جديد الى باريس
سان جرمان .منذ محادثتنا األولى ،أدركت
أنه شخص قــادر على النجاح ،وهو يريد
إظهار أفضل وجه له .أنا أعرف من هو ،إنه
يعرف تماما أين يريد الذهاب .إنها تجربة
رائعة أن أعمل معه".
وأقر نيمار بأنه لم يبلغ بعد كل لياقته
البدنية ،مشيرا الــى أنــه "فــي طــور البحث،

القناة الناقلة

في كل مباراة ،كل يوم ،عن كيفية تحسين
نفسي جسديا وفنيا".
وكان توخل متوافقا مع نجمه البرازيلي
الـ ــذي "ل ــم ي ـصــل ال ــى ك ــل جــاهــزي ـتــه ،لكنه
اقترب .بالنسبة إلي ،هذا أمر طبيعي ألنه
كــان مصابا لفترة طويلة و كــا نــت بطولة
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ص ـع ـبــة وم ـع ـق ــدة بــالـنـسـبــة
إل ـيــه .إن ــه الع ــب يـحـتــاج إل ــى أن ي ـكــون في
حالة ذهنية جيدة ،أن يتمرن واالبتسامة
على محياه .لم يتمرن بالشكل الطبيعي،
والجميع ينظر اليه لمعرفة ما إذا كان في
أعلى مستواه أو إذا ارتكب خطأ ،إنــه أمر
صعب عليه!".
وي ـب ـح ــث ف ــري ـق ــا م ــون ــاك ــو ومــرس ـي ـل ـيــا
الـلــذان نافسا بقوة على المراكز المؤهلة
للمسابقات األوروب ـي ــة الـمــوســم الماضي
عــن وض ــع حــد لسلسلة نـتــائــج سيئة في
اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ع ـنــدمــا يـسـتـقـبــان ريــن
وكاين تواليا.

امبابي ونيمار
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رياضة

برشلونة لمواصلة
صحوته أمام فالنسيا
في بداية المرحلة الثامنة من
بطولة إسبانيا يسعى برشلونة
إلى ًمواصلة صحوته عندما يحل
ضيفا على فالنسيا في ملعب
المستايا.

ي ـن ـت ـظ ــر إش ـب ـي ـل ـي ــة أي تـعـثــر
لقطبي الكرة اإلسبانية برشلونة
المتصدر ،ووصيفه ريال مدريد،
لالنقضاض على الـصــدارة ،ألنه
ال يتخلف عنهما إال بفارق نقطة
واحدة قبل بداية المرحلة الثامنة
من بطولة إسبانيا.
وعانى عمالقا الكرة اإلسبانية
في اآلونــة األخيرة محليا ،حيث
سقط برشلونة فــي فــخ التعادل
على ملعبه مع أتلتيك بلباو 1-1
في الجولة الماضية ،وقبلها مع
ج ــاره جـيــرونــا  2-2وخـســر امــام
ل ـي ـغــان ـيــس  ،2-1ف ــي ح ـيــن مني
ريال مدريد بخسارة قاسية أمام
إشبيلية بالذات بثالثية نظيفة،
ثــم تـعــادل على ملعبه مــع جــاره
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد س ـل ـبــا ،ق ـبــل أن
يسقط أوروبيا أمام لوكوموتيف
موسكو صفر.1-
لكن أنصار الفريق الكتالوني
يـ ـ ــأم ـ ـ ـلـ ـ ــون أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون الـ ـ ـع ـ ــرض
األوروبي ضد توتنهام اإلنكليزي
في قلعة ويمبلي اعاد الثقة الى
ال ـفــريــق عـنــدمــا ي ـخــوض م ـبــاراة
صعبة ضد فالنسيا الــذي بدأت
ت ـت ـح ـســن ع ــروض ــه ن ـس ـب ـيــا بـعــد
بداية مخيبة.
وع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي

ب ـف ــوز ب ــاه ــر ع ـلــى تــوت ـن ـهــام 2-4
بفضل تألق نجمه األرجنتيني
ليونيل ميسي بتسجيله هدفين
ً
وإصابته القائم مرتين ،علما بأنه
سجل ثالثية ا يـضــا فــي الجولة
األولى في مرمى أيندهوفن.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ـ ــدرب ب ــرشـ ـل ــون ــة
ارنستو فالفيردي أن الـفــوز في
منتهى االهمية بالنسبة لالعبيه،
بـ ـق ــول ــه" :ب ـ ـعـ ــد ت ـس ـج ـي ــل بـعــض
النتائج السيئة ،كــان مــن المهم
جدا الفوز ،وقمنا برد فعل جيد
وفعال".
وتابع" :مررنا بفترات صعبة
فــي ال ـم ـبــاراة لـكـنـنــا نـجـحـنــا في
ايـ ـ ـج ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ف ـ ــي األوق ـ ـ ـ ــات
المناسبة ،خضنا مباراة كبيرة
أمام خصم قوي ،الفريق كله ادى
عمله بنجاح".
أمـ ـ ــا إش ـب ـي ـل ـي ــة الـ ـ ـ ــذي يـحـقــق
ان ـطــاقــة قــويــة فـيـسـتـقـبــل سلتا
ف ـي ـغــو ويـ ـق ــود إش ـب ـي ـل ـيــة هــدافــه
البرتغالي أن ــدري سيلفا القادم
اليه من ميالن على سبيل االعارة
لمدة موسمين مقابل  5ماليين
يورو للموسم الواحد ،برصيد 7
اه ــداف ،باالضافة الــى الفرنسي
الدولي سابقا وسام بن يدر مع
 4اهــداف ،أي أنهما سجال ثالثة

تدريبات برشلونة
اربــاع اهــداف اشبيلية ال ــ 16هذا
الموسم.
ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ــرس ـ ـمـ ــي
إلش ـب ـي ـل ـيــة ع ــن س ـي ـل ـفــا م ــا قــالــه
إلحـ ـ ـ ـ ــدى االذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة:
"بصراحة لم أكن أتوقع تسجيل
س ـب ـعــة أه ـ ـ ــداف ف ــي ه ـ ــذا ال ــوق ــت
القصير .أود التفكير بإيجابية
لكن ما حصل فاق توقعاتي".
وأضـ ـ ــاف" :يـتـعـيــن ع ـلــي شكر
أنصار النادي الذين يساندونني،
ب ـ ـع ـ ــض األش ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاص شـ ـكـ ـك ــوا

ب ـ ـقـ ــدراتـ ــي وعـ ـ ـ ــدم ق ـ ــدرت ـ ــي عـلــى
م ـس ــاع ــدة الـ ـف ــري ــق ،ل ـك ــن عـنــدمــا
تحصل على الثقة تصبح األمور
أسهل بكثير".
واعتبر أن هدفه في مرمى ريال
مدريد "كان مميزا ،ألنني سجلته
يوم عيد ميالد والدتي".
وي ـضــم ال ـفــريــق أي ـضــا صــانــع
األلعاب األرجنتيني إيفر بانيغا
الــذي يتألق منذ مطلع الموسم
الحالي.
وي ـس ـت ـط ـيــع أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد

أثار تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية حول توجه
إدارة مانشستر يونايتد اإلنكليزي إلقالة مدرب الفريق
البرتغالي جوزيه مورينيو في نهاية األسبوع الحالي
ً
بلبلة وردودا إعالمية.
وأشارت ميرور أن مورينيو "فقد ثقة مجلس إدارة
مانشستر يونايتد وسيقال في نهاية األسبوع الحالي".
ونـقـلــت عــن م ـصــادر رفـيـعــة الـمـسـتــوى فــي ال ـنــادي
قولها ،إن األمور وصلت "إلى نقطة الالعودة وان اإلقالة
جاهزة بغض النظر عن نتيجة المباراة ضد نيوكاسل"
في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ً
وأضــافــت أن مورينيو خلق "ن ـفــورا" مــع الالعبين،
الجماهير وجهاز النادي بسبب "مقاربته الخالفية في
األشهر الماضية" وأن مسؤولي النادي "بقيادة الرئيس
ً
التنفيذي أد وودوارد قد ضاقوا ذرعا".
في المقابل ،أشارت شبكة "بي بي سي" أن مورينيو
"ال يزال يحتفظ بدعم إدارة النادي لقلب واقع األمور
الراهنة".
ويأمل يونايتد في تفادي خوض  5مباريات من دون
أي فوز للمرة الثانية فقط منذ عام  .1998وأدت خسارة
يونايتد األخيرة ضد وست هام ( )1-3إلى ـسوأ بداية
ً
للـ"شياطين الحمر" في الدوري منذ  29عاما.
ورافــق ذلــك مزاعم عن خالفات قوية بين مورينيو
والعب وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي انتقد أسلوبه
المحافظ.
بـ ــدورهـ ــا ،اس ـت ـب ـع ــدت ش ـب ـكــة "سـ ـك ــاي س ـب ــورت ــس"
األنـبــاء عــن إقــالــة مورينيو هــذا االسـبــوع مشيرة إلى
ً
ً
"أن ق ــرارا مماثال لم يتخذه القيمون على الـنــادي في
أولد ترافورد".

نيشيكوري يهزم جاسكيه في بطولة اليابان
ب ـ ــات ال ـن ـج ــم الـ ـي ــاب ــان ــي كـ ــي ن ـي ـش ـي ـك ــوري عـلــى
بعد خطوة واح ــدة مــن إح ــراز لقب بطولة اليابان
المفتوحة للتنس ،للمرة الــرابـعــة فــي مسيرته ،إذ
تــأهــل لـلـنـهــائــي إث ــر تغلبه عـلــى الـفــرنـســي ريـشــار
جاسكيه  )2 / 7( 6 / 7و 1 / 6أمــس ،في الــدور قبل
النهائي للبطولة.
ً
و ك ــان نيشيكوري ،المصنف  12عالميا  ،وا جــه
بعض المعاناة والتوتر خالل مباراته بالدور الثاني
ً
أمام الفرنسي بينوا بيير ،لكن الحال كان مختلفا
أمام الفرنسي اآلخر جاسكيه ،إذ قدم النجم الياباني
ً
أداء قويا.
ويـلـتـقــي نـيـشـيـكــوري ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة،
الروسي دانييل ميدفيديف ،الذي عبر إلى النهائي
عن جدارة إثر تغلبه في الدور قبل النهائي على
الـكـنــدي ديـنـيــس شــابــوفــالــوف  3 / 6و ،3 / 6في

مباراة استغرقت ساعة واحدة وثالث دقائق فقط.
وواص ـ ــل مـيــدفـيــديــف ،الـ ــذي وص ــل بــالـفـعــل إلــى
النهائي ثالث مرات في البطوالت الرسمية ذات الـ
 500نقطة خالل الموسم الجاري ،عروضه الرائعة
في البطولة اليابانية ،التي شهدت فوزه على دييغو
شــوارتــزمــان المصنف الــرابــع للبطولة وميلوس
راونيتش المصنف السادس للبطولة.
وفرض ميدفيديف هيمنته على المواجهة أمام
ً
شابوفالوف الذي بدا عاجزا عن إيجاد الحل للعودة
إلى إيقاع المباراة وإيجاد الطريق لقلب موازينها،
ً
بل ارتكب مزيدا من األخطاء غير المبررة.
وقبل نهاية الـمـبــاراة ،بــدا اإلحـبــاط بشكل كبير
على شابوفالوف ،وواصــل ميدفيديف تألقه حتى
النهاية ليحسم االنتصار المستحق.
(د ب أ)

سيفاستوفا تفاجئ أوساكا
في دورة بكين
فاجأت الالتفية أناستازيا سيفاستوفا ،التي كادت تعتزل عام
 2013بسبب اإلصابة ،اليابانية ناومي أوساكا ،بطلة "فالشينغ
م ـيــدوز" ،وأقصتها السبت مــن نصف نهائي دورة بكين ،إحــدى
دورات البرمير اإللزامية لكرة المضرب.
وحسمت سيفاستوفا المواجهة بمجموعتين نظيفتين 6-4
و ،6-4لتضرب موعدا مع الفائزة من مباراة الدنماركية كاروالين
فوزنياكي الثانية والصينية وانغ كيانغ المشاركة ببطاقة دعوة.
وكانت سيفاستوفا اعتزلت في مايو  2013بسبب أوجــاع في
ظهرها ،وتفرغت للدراسة ،قبل أن تعود إلــى المالعب في يناير
 2015وتتسلق الترتيب العالمي إلى المركز العشرين.
وباتت الالعبة ،البالغة  28عاما ،على بعد فوز واحد من إحراز
اللقب الرابع واألكبر في مسيرتها.
وخضعت أوساكا ( 20عاما) ،المصنفة ثامنة في الدورة ،لعالج
طبي خالل المباراة بسبب أوجاع في ظهرها.
وكانت أوساكا ( 20عاما) ،المولودة من أم يابانية وأب من هايتي،
توجت ببطولة الواليات المتحدة ،محرزة أول القابها في البطوالت
الكبرى على حساب االميركية سيرينا وليامس ،كما نجحت في
مطلع االسبوع الحالي في أن تصبح أول يابانية تتأهل لبطولة
الماسترز منذ آي سوغيياما عام .2003

أتلتيكو يؤكد إصابة كوستا
مــن ناحية اخ ــرى ،أكــد نــادي
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،أم ــس األول،
أن م ـه ــاج ـم ــه ال ـ ــدول ـ ــي دي ـي ـغــو
كوستا يعاني إصابة في الفخذ

عودة فيراتي إلى تشكيلة إيطاليا

تقرير عن إقالة مورينيو نهاية األسبوع
وعبر ظهير النادي السابق والمحلل الحالي غاري
نيفيل عن غضبه من تقرير اإلقالة" :أنا غاضب .كنت
ً
غاضبا قبل ثالث أو أربع سنوات عندما أقيل
ديفيد مــويــز وأعـلــن الخبر عبر اإلعــام
قبلها بأيام.
أفكر في (الهولندي) لويس فان
غ ـ ـ ــال ...ي ـق ــال ع ـش ـيــة ن ـهــائــي كــأس
إنـكـلـتــرا ويـكـتـشــف ذل ــك مــن أنــاس
آخرين".
وت ــاب ــع قــائــد يــونــايـتــد الـســابــق
"أف ـك ــر ف ــي كـيـفـيــة تـشـغـيــل ال ـن ــادي.
ً
إذا كــان رحيل مورينيو صحيحا...
ً
فسيتحول الجمهور تماما ضد
اإلدارة ،ه ــذا غـيــر م ـق ـبــول...
أعتقد أن جوزيه مورينيو
سيحصل على أكبر دعم
فـ ــي حـ ـي ــات ــه ،وسـ ــأكـ ــون
هناك المنحه إياه".
ً
وأردف مـنـتـقــدا إدارة
ال ـ ـنـ ــادي" :ي ـج ــب أن ن ـبــدأ
بالنظر إلى الناس الذين
ي ـع ـي ـن ــون ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب .إن ـهــم
األش ـخ ــاص الــذيــن يجلبون
الــاعـبـيــن وي ـع ـقــدون الـصـفـقــات
ويفرطون باإلنفاق على الالعبين،
الناس الذين يسمحون للذيل بأن
يهز الكلب".
وكان مورينيو أقر الجمعة بأن

استغالل تعثر المتصدرين ايضا
ع ـنــدمــا ي ـخ ــوض مـ ـب ــاراة سهلة
ن ـس ـب ـيــا ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه ض ــد ري ــال
بيتيس ،علما بأنه يتخلف عنهما
بفارق نقطتين فقط.

ستبعده على األقل عن المباراة
ض ــد ضـيـفــه ريـ ــال بـيـتـيــس في
الـمــرحـلــة الـثــامـنــة م ــن الـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وأص ـيــب كــوسـتــا ( 29عــامــا)
خــال مـبــاراة فريقه ضــد نــادي
ب ـ ـ ــروج ال ـب ـل ـج ـي ـكــي فـ ــي دوري
أبـطــال أوروب ــا األرب ـعــاء ،والتي
انتهت بفوز المضيف .1-3
وأوض ـ ـ ـ ــح ن ـ ـ ــادي ال ـع ــاص ـم ــة
اإل سـبــا نـيــة أن مهاجمه خضع
لفحص بالرنين المغناطيسي

أظ ـه ــر "إصـ ــابـ ــة ف ــي ال ـع ـضــات
الخلفية للفخذ اليسرى".
ول ـ ـ ــم ي ـ ـحـ ــدد أت ـل ـت ـي ـك ــو ف ـت ــرة
ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة ل ــدي ـي ـغ ــو
كوستا ،علما أن مدرب المنتخب
اإلسـبــانــي لــويــس انــريـكــي أبـقــاه
خارج التشكيلة التي استدعاها
الخميس لـخــوض م ـبــاراة وديــة
ضــد ويـلــز وأخ ــرى ضــد إنكلترا
في دوري األمم األوروبية في 11
أكتوبر الجاري و 15منه.

ً
األداء الــذي يقدمه فريقه ليس جـيــدا بما يكفي ،بعد
تلقيه ثالث هزائم في المراحل السبع األولى من الدوري
المحلي ،كما خرج بركالت الترجيح أمام دربي كاونتي
(درجة ثانية) من الدور الثالث لكأس رابطة األندية،
ً
وتـعــادل سلبا هــذا األسـبــوع مع ضيفه فالنسيا
اإلسباني في دوري أبطال أوروبا.

مورينيو

عاد العب الوسط ماركو فيراتي إلى تشكيلة من
 28العبا استدعاها المدرب روبرتو مانشيني ،أمس
األول ،للدفاع عن منتخب إيطاليا لكرة القدم ،وشهدت
غياب المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي.
وتستضيف إيطاليا ،الغائبة عن مونديال روسيا
 ،2018أوكــرانـيــا وديــا فــي  10أكتوبر ،قبل مواجهة
بولندا بدوري األمم األوروبية في شورزوف بعدها
بأربعة أيام.
وك ــان بالوتيلي اسـتــدعــي إلــى المنتخب الشهر
الماضي للمرة األولى منذ الخروج المخيب من الدور
األول فــي كــأس العالم  ،2014لكن العــب مانشستر
مخيبا ،
سيتي اإلنكليزي وإنتر السابق قدم أداء
خ ـص ــوص ــا ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ب ــول ـن ــدا.
ك ـمــا ف ـشــل ف ــي إدراك ال ـش ـبــاك
هذا الموسم مع فريقه نيس
ال ـفــرن ـســي ،فــأب ـعــده مــدربــه
ب ــات ــري ــك ف ـي ـيــرا ع ــن رحـلــة
ال ـفــريــق إل ــى ت ــول ــوز أمــس
في الدوري.
وفي ظل غياب بالوتيلي
وم ـهــاجــم تــوري ـنــو أنــدريــا
بـيـلــوتــي ،أع ــاد مانشيني
استدعاء مهاجم تورونتو
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدي سـ ـيـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــان
جــوفـيـنـكــو ،ال ــذي حـمــل أل ــوان
بالده منذ .2015
ب ـ ـ ــدوره ،عـ ــاد ف ـي ــرات ــي ب ـعــد غـيــابــه
لــإصــابــة عــن ال ـت ـعــادل مــع بــولـنــدا 1-1
والخسارة ضد البرتغال صفر1-
الشهر الماضي.
كـمــا غ ــاب الع ــب وســط
ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ــان ج ــرم ــان

الفرنسي عن فوز بالده على السعودية  1-2في يونيو،
والخسارة أمام فرنسا  ،3-1والتعادل مع هولندا .1-1
وهنا التشكيلة:
 للمرمى :جانلويجي دونــارومــا (ميالن) ،ماتيابيرين (يوفنتوس) ،سالفاتوري سيريغو (تورينو)
وأليسيو كرانيو (كالياري).
 للدفاع :ليوناردو بونوتشي وجروجيو كييليني(يوفنتوس) ،أليسيو رومانيولي (ميالن) ،دومينيكو
كريشيتو (جنوى) ،فرانشيسكو أتشيربي (التسيو)،
كريستيانو بيراغي (فيورنتينا) ،دانيلو دامبروزيو
(إن ـتــر) ،إيـمــرســون بالمييري (تشلسي اإلنكليزي)،
واليساندرو فلورنتسي (روما).
 لـلــوســط :نـيـكــوال بــاريــا (كــال ـيــاري) ،فيديريكوبيرنارديسكي (يوفنتوس) ،جاكومو بونافنتورا
(ميالن) ،روبرتو غاليارديني (إنتر) ،جورجينيو
(تشلسي) ،لورنتسو بيليغريني (روما) ،وماركو
فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي).
 ل ـ ـل ـ ـه ـ ـجـ ــوم :دومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــو ب ـ ـ ـيـ ـ ــراردي(سـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــوولـ ـ ـ ــو) ،جـ ــان ـ ـلـ ــوكـ ــا ك ـ ـ ــاب ـ ـ ــراري
(سـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدوري ـ ـ ــا) ،ف ـ ـيـ ــديـ ــري ـ ـكـ ــو كـ ـيـ ـي ــزا
(فيورنتينا) ،باتريك كوتروني (ميالن)،
س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان ج ــوف ـي ـن ـك ــو (ت ــورونـ ـت ــو
ال ـك ـنــدي) ،تـشـيــرو إيـمــوبـيـلــي (التـسـيــو)،
ل ــورن ـت ـس ــو إن ـس ـي ـن ـيــي (ن ــاب ــول ــي)
وسـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــون ـ ــي تـ ـس ــاتـ ـس ــا
(تورينو).

ِّ
«األولمبية» تجمد عالقاتها مع اتحاد المالكمة
أعلنت اللجنة األولمبية الدولية أمس
األول أنـهــا جـمــدت عالقاتها مــع االتـحــاد
الــدولــي للمالكمة ،ورفـضــت منح رئيسه
بالوكالة األوزبكستاني غفور رحيموف
ب ـطــاقــة اع ـت ـم ــاد ل ـح ـضــور دورة األل ـع ــاب
األولمبية للشباب التي تنطلق في بوينس
إيرس.
وأوضحت اللجنة ،في بيان أرسل لوكالة
فرانس برس ،أنها "جمدت جميع عالقاتها
مــع االتـحــاد الــدولــي للمالكمة ،باستثناء
العالقات الضرورية على المستوى العملي،
مــن أجــل تطبيق ال ـقــرارات المتخذة .لهذا
السبب ،لن تمنح بطاقة اعتماد لرحيموف

في دورة األلعاب األولمبية للشباب".
وتندرج المالكمة بين رياضات النسخة
الثالثة لــدورة األلعاب األولمبية للشباب
المقررة في بوينس إيرس حتى  18أكتوبر
الجاري.
وكانت اللجنة األولمبية أعلنت األربعاء
أنـهــا ه ــددت بسحب االع ـت ــراف بــاالتـحــاد
ال ــدول ــي لـلـمــاكـمــة وس ـحــب الـمــاكـمــة من
برنامج أولمبياد طوكيو " 2020إذا لم يتم
إيجاد حلول لمشاكل إدارتها".
وأعربت اللجنة األولمبية الدولية دون
ذكــر اســم رجــل األع ـمــال األوزب ـكــي المثير
للجدل غفور رحيموف ،المرشح الوحيد

لــرئــاســة االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـمــاكـمــة بعد
رفـ ــض تــرش ـيــح ال ـم ــاك ــم ال ـكــازخ ـس ـتــانــي
السابق سيريك كوناكباييف ،عن "قلقها
على وجــه الخصوص من ظــروف تشكيل
الالئحة االنتخابية".
ورفضت لجنة االنتخابات في االتحاد
الدولي للمالكمة ترشيح المنافس الوحيد
لرحيموف ،سيريك كوناكباييف ،صاحب
الميدالية الفضية فــي أولمبياد موسكو
 1980بألوان االتحاد السوفياتي.
وسيصبح ر حـيـمــوف رئيسا لالتحاد
بالتزكية في الكونغرس المقرر في موسكو
في  2و 3نوفمبر المقبل.

فيراتي

وي ـنــص ال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي لــاتـحــاد
الــدولــي للمالكمة على أنــه "إذا كــان هناك
مرشح واحد فقط ال يجرى تصويت ُ
ويعلن
المرشح الوحيد فائزا".
وف ـ ــي خـ ـط ــوة غ ـي ــر مـ ـعـ ـه ــودة ،وج ـهــت
المديرة المسؤولة عن األخالق واالمتثال
فــي اللجنة األولـمـبـيــة الــدولـيــة الفرنسية
بــاكــوريــت ج ـي ــرار زاب ـي ـلــي رس ــال ــة ف ــي 31
اغسطس الماضي لرجل األعمال األوزبكي
المثير لـلـجــدل ،طــالـبــة مـنــه ع ــدم الترشح
لالنتخابات.

ً
هاميلتون ينطلق أوال في جائزة اليابان
في المرحلة السابعة عشرة
من بطولة العالم في
الفورموال واحد ،سينطلق
البريطاني لويس هاميلتون
سائق مرسيدس من المركز
األول لجائزة اليابان الكبرى.

سينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من
المركز األول لجائزة اليابان الكبرى ،المرحلة السابعة عشرة
من بطولة العالم في الفورموال واحد ،بعد تصدره التجارب
الرسمية ،في حين تراجع غريمه األلماني سيباستيان فيتل
إلى المركز التاسع.
ونجح هاميلتون ،بطل العالم ومتصدر ترتيب السائقين
ً
راهنا ،بخطف المركز األول للمرة الـ  80في مسيرته الرائعة،
بعدما تقدم على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في تجارب
شهدت هطول بعض األمطار.
وسجل هاميلتون  1:27.760دقيقة مقابل  1:28.059لبوتاس
و 1:29.057للهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).
وقال هاميلتون بعد تصدره التجارب" ،ال أصدق أني حققت
االنطالقة الـ ." 80
وارت ـكــب األلـمــانــي فيتل (ف ـي ــراري) ،مـطــارد هاميلتون في
ص ــدارة الـتــرتـيــب ،خطأ خــال الـجــولــة الحاسمة أجـبــره على
التراجع إلى مركز تاسع مخيب.
وقال فيتل ،بطل العالم أربع مرات الذي حقق اسوأ تجارب
له هذا الموسم" ،ارتكبت خطأ على منعطف (سبون) وفي اللفة
الثانية لم نخرج على الوقت .هذا ليس الموقع الذي نستحقه".
وعلق هاميلتون على موقع فيتل السيء "مــن الصعب أن

تقوم هناك بالخيار الصحيح .أعتقد أن هذا فارق كبير إضافي
ً
حققناه كفريق هذه السنة .الجميع يملك أشخاصا أذكياء ،لكن
عندما يتعلق األمــر بالضغوط واتخاذ الـقــرارات والخطوات
الصحيحة ،فنحن الفريق األفضل في العالم".
بدوره ،علق فيرشتابن صاحب المركز الثالث على احتماالت
المواجهة بين هاميلتون وفيتل "هل هي معركة بعد اآلن؟ ال
أعرف!".
ً
ويتقدم هاميلتون راهنا على سائق فيراري بفارق خمسين
ً
نقطة قبل خمس مراحل على نهاية الموسم ،ليصبح مرشحا
فوق العادة لنيل لقبه العالمي الخامس.
ويهيمن هاميلتون بشكل واضح على السباقات
ً
األخيرة ،ففاز خمس مرات ،وحل ثانيا مرتين في
آخــر سبع مــراحــل ،لكنه حصل على خدمة من
فريقه في روسيا بعد طلب الفريق من زميله
بــوتــاس إفـســاح المجال لــه لتخطيه على حلبة
سوتشي األسبوع الماضي.

هاميلتون

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

سل الكالب يقتل األسود
حثت أكبر هيئة بحثية في
الطب الحيوي بالهند الحكومة
ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات فــوريــة
إلنقاذ األسود اآلسيوية ،بعد
نفوق  23من هذا النوع المهدد
ب ــاالن ـق ــراض خ ــال األســاب ـيــع
ال ـث ــاث ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،بـعـضـهــا
بـسـبــب ف ـي ــروس نـ ــادر يـكــافــح
المسؤولون الحتوائه.
وقـ ـ ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس ال ـه ـن ــدي
لــأب ـحــاث ال ـط ـب ـيــة ،ف ــي ب ـيــان،
أم ــس ،إن الـسـلـطــات توصلت
إل ـ ــى أن خ ـم ـس ــة مـ ــن األس ـ ــود
اآلس ـي ــوي ــة ،ال ـتــي تـعـيــش آخــر
أنواعها في غابات جير بغرب
الـهـنــد ،نفقت بسبب فـيــروس
سـ ــل الـ ـ ـك ـ ــاب ،وهـ ـ ــو ف ـي ــروس
ينتقل بالعدوى.
وذكر دي.تي فاسافادا ،كبير
حــراس الغابات في المنطقة،
أمـ ــس األول ،أنـ ــه ت ــم عـ ــزل 33
ً
أســدا آخر على األقــل ،ويجري

بوتين وترامب...
يدمران المجتمع
الدولي!

ً
فحصها ،بحثا عما يدل على
إصابتها بالفيروس.
وأوض ــح المجلس الهندي
لـ ــأب ـ ـحـ ــاث الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،أن ـ ـ ــه تــم
اس ـت ـيــراد  300جــرعــة تطعيم
ض ــد ال ـف ـي ــروس م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة لتطعيم األسود ،في
إجراء احترازي ،دون أن يكشف
تفاصيل أخرى.
وأوصى المجلس "بضرورة
توزيع األسود اآلسيوية على
محميتين أو ثــاث محميات
مختلفة" ،لمنع انقراضها.
تفش لنفس الفيروس
وكان
ٍ
في غابات سيرينجيتي شرق
إفريقيا عام  1994قضى على
نحو  30في المئة من األسود
هناك.
(رويترز)

صواريخ «الخاص» تنقل الرواد
أعلنت وكالة الفضاء األميركية (ناسا) ،أن أول رحلة مأهولة
لصواريخ شركة سبايس إكس ستنطلق في يونيو  ،2019لتكون
ً
أول رحلة فضائية في التاريخ تحمل روادا تنفذها شركة خاصة.
وسيحمل ال ـصــاروخ رائــديــن أميركيين إلــى محطة الفضاء
الدولية في مدار األرض.
ويأتي هذا اإلعالن ،بعد تأجيل متكرر للمواعيد المعلنة ،وهو
ً
أمر كثيرا ما يحدث في مجال الفضاء.
وقال فيل ماكاليستر ،المسؤول في وكالة الفضاء األميركية،
أمس األول ،إن الموعد الدقيق ما زال غير واضح.
وأضاف" :إنها صواريخ جديدة ،وما زال أمام المهندسين عمل
كبير قبل أن تصبح األنظمة جاهزة لإلقالع".
وسيلي ذلك رحلة أخرى مماثلة على متن صاروخ من صنع
شركة بوينغ.
وهاتان الرحلتان تجريبيتان ،تحمل كل منهما رائدين إلى
محطة الفضاء الدولية ،في مهمة من أسبوعين ،قبل العودة إلى
األرض.
ب ـعــد ذلـ ــك ،سـتـعـتـمــد "ن ــاس ــا" ه ــذه ال ـص ــواري ــخ ف ــي رحــاتـهــا
المنتظمة من المحطة وإليها.
وتـعـتـمــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى شــركــات ال ـق ـطــاع الـخــاص
فــي مجال الــرحــات غير المأهولة إلــى الـفـضــاء ،لكن الرحلتين
الـمــرتـقـبـتـيــن ف ــي ص ـيــف  2019س ـت ـكــونــان فــات ـحــة ت ـع ــاون بين
القطاعين العام والخاص في مجال الرحالت المأهولة.
(أ ف ب)

لوحة بمليون استرليني تتمزق فور بيعها
ّ
مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية بانكسي نفسها في
اللحظة التي بيعت فيها بمزاد لــدار سوذبيز بأكثر من مليون جنيه
إسترليني ،أمس األول.
وقالت دار المزادات الشهيرة ،إن لوحة "فتاة مع بالون" التي تعتبر
ً
أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق
مخبأة داخل اإلطار في الوقت الذي هوت المطرقة لتعلن بيع اللوحة
مقابل  1042000جنيه إسترليني ( 1.37مليون دوالر) وهو مبلغ يعادل
السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان.
ونشر بانكسي صورة على تطبيق إنستغرام لجمهور مصدوم أثناء
ً
ً
مشاهدة اللوحة وهي تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول
"ها هي تضيع ،تضيع ،ضاعت."...
وقالت دار سوذبيز ،إنها "بالتأكيد" أول مرة يمزق فيها عمل فني
نفسه عقب بيعه في المزاد.
ولم يتسن الحصول بعد على تعقيب من دار المزادات على مكان ما
تبقى من اللوحة أو كيف اختلفت قيمتها في ضوء تدميرها الذاتي.
ويشتهر بانكسي ،الذي يطلق على نفسه هذا االسم وال تعرف هويته
الحقيقية ،برسوم جــداريــة ساخرة في الـهــواء الطلق لها موضوعات
سياسية منها رسوم على الجدار العازل الذي بنته إسرائيل بالضفة
الغربية المحتلة ودمية هوائية بالحجم الطبيعي في هيئة أحد معتقلي
خليج غوانتانامو وضعها في أحد متنزهات ديزني الند.
ً
ً
وأصبحت أعمال بانكسي قيمة جدا بعدما كان يوما فنان غرافيتي
ً
مغمورا من مدينة بريستول بإنكلترا.
(رويترز)

الحرامية يسرقون سالحف الحكومة
ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت و ز ا ر ة ا لـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادوري ـ ـ ـ ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس األول،
ً
إن لـ ـ ـص ـ ــو ص ـ ــا س ـ ـ ــر ق ـ ـ ــوا 123
سـ ـلـ ـحـ ـف ــاة عـ ـم ــاق ــة م ـ ــن م ــرك ــز
ل ـت ــرب ـي ــة الـ ـس ــاح ــف ف ـ ــي ج ــزر
جاالباجوس.
وأوضحت الوزارة أن ممثلي
ً
االدعاء العام فتحوا تحقيقا في
سرقة الحيوانات التي كانت من
فصيلتي شيلونويديز فيسينا

وش ـي ـلــونــويــديــز جــون ـث ـيــرا من
المركز بجزيرة إيزابيال.
ُ
وتعد سالحف جاالباجوس
ع ـ ــام ـ ــل جـ ـ ـ ــذب لـ ـلـ ـسـ ـي ــاح ــة فــي
اإلكوادور ،ولدى البالد عقوبات
صــارمــة على الجرائم البيئية.
وي ــواج ــه ال ـل ـص ــوص م ــا يصل
إلى  10سنوات في السجن إذا
تم القبض عليهم.
ً
ُيــذكــر أن هـنــاك  12نــوعــا من

ســاحــف ج ــاالب ــاج ــوس ،حيث
ي ــوج ــد نـ ـ ــوع لـ ـك ــل جـ ــزيـ ــرة مــن
الـ ـج ــزر ال ــرئ ـي ـس ــة ب ــاألرخ ـب ـي ــل،
وال ـ ـتـ ــي تـ ــم اعـ ـتـ ـب ــاره ــا م ــواق ــع
للتراث العالمي لليونسكو عام
.1979
(د ب أ)

بالو ابتلعت نفسها خالل الزلزال
ُ
أظـ ـ ـه ـ ــر مـ ـقـ ـط ــع ف ـ ـيـ ــديـ ــو نـ ـش ــر
أمــس ،أن األرض فــي مدينة بالو
اإلندونيسية تحولت إلــى سائل
ابـتـلــع ال ـم ـنــازل خ ــال زلـ ــزال دمــر
أجــزاء من جزيرة ســوالويــزي في
 28سبتمبر الماضي.
وأظ ـه ــر ال ـف ـيــديــو ،الـ ــذي نـشــره
متحدث بــاســم الــوكــالــة الوطنية
ل ـل ـكــوارث عـلــى "ت ــوي ـت ــر" ،ظــاهــرة
تـسـمــى "تـسـيـيــل ال ـتــربــة" ،عندما

يتسبب الفشل األرضي في ظهور
الـ ـت ــرب ــة ال ـص ـل ـب ــة ب ـش ـك ــل مــؤقــت
كسوائل لزجة.
وكتب المتحدث باسم الوكالة،
سوتوبو نوجروهو ،على الفيديو:
"عملية تسييل التربة في مدينة
بــالــو مــن ص ــور الـقـمــر الصناعي
وورلدفيو".
وأضـ ـ ـ ــاف" :لـ ـق ــد ج ـ ــرف الـطـيــن
الـ ـمـ ـن ــازل والـ ـمـ ـب ــان ــي وأغ ــرقـ ـه ــا،

وت ــواص ــل ف ــرق ال ـب ـحــث واإلن ـق ــاذ
أعمال اإلجالء في هذه المنطقة".
وبـ ـل ــغ ع ـ ــدد ق ـت ـل ــى ال ــزل ــزال ـي ــن
اللذين ضربا الجزيرة وموجات
ً
المد العاتية  1658شخصا  ،مع
تسجيل معظم الخسائر البشرية
في بالو ،وفق ما قال وزير األمن
فــي ال ـبــاد ويــران ـتــو .وأض ــاف أن
ً
 683شخصا ،على األقل ،ال يزالون
(د ب أ)
في عداد المفقودين.

عبدالمحسن جمعة

يمر العالم بمرحلة صعبة من الفوضى ،وحالة عدم اليقين
بسبب التوجهات العبثية والعدوانية التي يمتلكها زعيما قطبي
العالم؛ الواليات المتحدة األميركية وروسيا االتحادية ،دونالد
ً
ترامب وفالديمير بوتين ،والتي أدت تقريبا إلى تحطيم ما كان
يسمى بالمجتمع الدولي ،الذي ّ
تكون بعد حرب تحرير الكويت،
ً
وسقوط االتحاد السوفياتي ،وهــو من لعب دورا في استقرار
العالم في العقود الثالثة الماضية.
العالم يعيش اليوم بين ترامب المتنمر ،والــذي يعبث بكل
ً
االتفاقيات االقتصادية والقانونية واألمنية الدولية ،ويبتز دوال
ومنظمات عبر بث مباشر على الهواء ،كما يفعل "البلطجية"،
وبين نظيره الروسي ضابط ال ـ "كــي جي بــي" السابق ،المولع
بالعمليات االستخباراتية السرية من اغتياالت بغازات محظورة
وعمليات تالعب باالنتخابات في الدول األخرى ،واختراق وسرقة
معلومات األنظمة اإللكترونية ،ودعــم رئيس النظام السوري
الــذي هــدم غالبية وطنه على رأس شعبه ،واستخدم األسلحة
الكيماوية ضد أبناء وطنه.
الـمـشـهــد ال ـعــال ـمــي شـكـلــه ع ـب ـثــي ،ف ـهــا ه ــو ت ــرام ــب م ــن وراء
الميكرفون يمارس دور "الفتوة" الذي يقدم الحماية مقابل المال،
بعد أن أسـقــط كــل القيم الديمقراطية والحقوقية الـتــي مكنت
أميركا من قيادة العالم الحر ألكثر من نصف قــرن ،وأسقطت
النظام الشيوعي وحلفاء ه بسبب تلك القيم ،إذ إنه لو لم تكن
الشعوب الروسية مؤمنة بتلك القيم لكان النظام السوفياتي
ً
قائما إلى يومنا هذا.
والمؤسف أن كالم ترامب وأفعال بوتين نرى من يصفق لهما
من المتطرفين األوروبيين ونظرائهم األميركيين االنعزاليين
ً
ً
والعنصريين ،بما يشكل تهديدا حقيقيا للعالم ،بأن تلك األجواء
تشبه شكل الساحة العالمية ورمــوزهــا قبل الـحــرب العالمية
الثانية ،فيما أصبحت األ م ــم المتحدة منظمة عــا جــزة بسبب
قـصــور صيغة عمل مجلس األم ــن الــدولــي ،الـتــي تـتـبــادل فيها
واشنطن وموسكو استخدام الفيتو للدفاع عن انتهاكات إسرائيل
من األولى ،وجرائم بشار األسد ضد اإلنسانية من الثانية.
لذا ،إن لم تجد الدول الديمقراطية والمعتدلة من أوروبا حتى
طوكيو ،ومن برازيليا حتى جوهانسبرغ ،صيغة لتجمع دولي
جديد يقف في وجه ذلك التطرف والعبث بمستقبل العالم ،فإن
ً
ً
الـقــادم مــن أح ــداث سيكون خـطـيــرا ،خصوصا بعد أن قوضت
روسيا وأميركا كل أدوات المجتمع الدولي للتعامل مع األزمات
والصراعات الدولية والمطالب اإلنسانية.
أما نحن في العالم العربي فنعيش في عين عاصفة فوضى
بــوتـيــن  -ت ــرام ــب ،مــن خ ــال مــا ي ـحــدث فــي ســوريــة وفلسطين
المحتلة ،وم ـح ــاوالت االب ـت ــزاز األمـيــركـيــة ،وه ــو مــا يتطلب أن
تعيد جميع األنظمة العربية حساباتها ،وخاصة مع شعوبها
ً
ومحيطها ،وتنحي خالفاتها جانبا لمواجهة ما يريد فرضه
علينا واغتصابه منا الثنائي الروسي /األميركي ،وهما للعلم
ً
في حقبة ترامب على مستوى عال جــدا من التنسيق وتطابق
أهدافهما في العالم العربي.

وفيات
بدرية عبدالرسول محمد الكندري

 47عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ديـ ــوان ال ـك ـن ــادرة ،الـشـعــب ،الـنـســاء:
الجابرية ،ق ،5ش ،3م ،13ت25341754 ،99561987 :

بيبي طاهر حجي المطوع

أرملة محمد علي حجي المطوع
 90عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية عقيلة الطالبين ،الرميثية،
شارع المسجد األقصى ،مقابل حسينية سيد محمد ،النساء :بيان،
ق ،8شارع ماتقي بن غالب( ،بين ق ،7وق )8مقابل ثانوية فرحان
ً
الخالد ،م ،15عصرا فقط ،ت97474713 ،99050218 :

قسيمة عبدالجليل جاسم

أرملة محمد إسماعيل أحمد الفيلكاوي
 83عاما ،شيعت ،الرجال :مبارك العبدالله ،غرب مشرف ،ق ،2شارع
الرابع ،م ،51النساء :الرميثية ،ق ،3ش ،30م ،282ت،51122990 :
55755773

شاكر عبدالجليل محمد معرفي

 51عاما ،شيع ،الرجال :حسينية معرفي الجديدة ،شرق ،النساء:
دار مـعــرفــي ،الــدسـمــة ،ق ،1ش ــارع ال ــردع ــان ،م ،1ت،99736101 :
99272072

كايد هاشم كايد علي

 39عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء :حسينية
سيد علي الموسوي ،الدعية ،ق ،4ش ،46م ،9ت50513555 :

يوسف أحمد راشد عبدالله الراشد

 59عاما ،شيع ،السالمية ،ق ،12شارع أبوذر الغفاري ،ج ،9م ،3ت:
66269111 ،99022026

مواعيد الصالة

مئويتا غروزني ...أفراح وليال مالح
بمناسبة مرور مئتي عام على تأسيس
م ــدي ـن ــة غ ـ ــروزن ـ ــي ،ع ــاص ـم ــة ج ـم ـهــوريــة
ال ـش ـي ـش ــان ،أقـ ـي ــم ح ـف ــل زفـ ـ ــاف جـمــاعــي
لمئتين من العرائس والعرسان .وحملت
العرائس الــزهــور واألبــاريــق التقليدية،
ليعبرن وسط ممر من القلوب الضخمة

في حديقة الــزهــور بالعاصمة يرافقهن
األقارب.
وجــرى ُ
العرف على أن يقيم العرسان
ً
ً
فــي الشيشان احـتـفــاال منفصال يــؤدون
خــالــه رق ـص ــات تـقـلـيــديــة ،وي ـخــوضــون
مـبــاريــات .وبـعــد انـتـهــاء مــراســم ال ــزواج،

تتجه ال ـعــرائــس وأقــارب ـهــن إل ــى حفالت
زفاف تقام في منازلهن.
ونظمت حكومة الشيشان احتفاالت
ضخمة بمناسبة الذكرى الـ  200لتأسيس
ً
غ ـ ــروزن ـ ــي ،ش ـم ـلــت مـ ـه ــرج ــان ــا لـلـثـقــافــة
والرياضات القوقازية ،إضافة إلى حفل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

موسيقي بالميدان الرئيس في المدينة،
ً
ك ـم ــا اف ـت ـت ـح ــت عـ ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـم ـت ـن ــزه ــات
والطرق.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:25

العظمى

37

الشروق

05:44

الصغرى

21

الظهر

11:36

أعلى مد

ً
 09:52صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:57

 11:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:27

ً
أدنى جزر  04:05صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:44

 05:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

