الثالثاء

www.aljarida.com

 9أكتوبر 2018م
 29املحرم 1440هـ
العدد  - 3920السنة الثانية عشرة
 28صفحة
السعر  100فلس

الجارالله لـ ةديرجلا« :.عقد العمل»
ُ
َ
مع الفلبين لم يحسم بعد
«جولة مقبلة في مانيال لمعالجة مالحظات الطرفين عليه»

مجلس الوزراء :إجراءات قانونية
ضد مزوري الشهادات والمتورطين

ّ
كلف «التخطيط» متابعة سير األعمال في مشروع «المطار »2
ً
أكد مجلس الــوزراء عزمه المضي قدما في اتخاذ كل اإلجــراء ات
القانونية ضد من يثبت ارتكابه جريمة تزوير شهادات دراسية،
ومالحقة المتورطين في تسهيل هذه العملية.
واستمع المجلس ،خالل اجتماعه األسبوعي أمس برئاسة رئيس
المجلس باإلنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،إلى شرح
قــدمــه وزي ــر التربية وزي ــر التعليم العالي د .حــامــد الـعــازمــي حول
التقرير الشهري للجنة المكلفة دراســة وفحص شـهــادات موظفي
ً
الدولة ،سواء للمواطنين أو الوافدين ،كما أحاط المجلس علما بإحالة
ً
عدد من حملة الشهادات المزورة إلى النيابة العامة مؤخرا ،حيث
أثنى المجلس على إجراءات اللجنة و«التعليم العالي» في هذا الملف.
على صعيد آخــر ،كلف مجلس ال ــوزراء األمــانــة العامة للمجلس
األعـلــى للتخطيط والتنمية متابعة تنفيذ أعـمــال مـشــروع «مطار
الكويت  ،»2والمرافق التابعة له ،مع موافاة المجلس بتقرير كل ثالثة
أشهر يتضمن تطوراته ومستجداته ،وما قد يطرأ من معوقات أو
عراقيل تؤخر تنفيذ المشروع والحلول الالزمة لتذليلها ،بما يضمن
ً
إنجاز األعمال والتشغيل وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.
وكلف المجلس مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة الخارجية
لمراجعة وتفعيل أطــر الـتـعــاون والتفاهم بينها وبـيــن المؤسسة
الصينية للتأمين على الـصــادرات واالئتمان من جميع الجوانب،
ً
واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا للنصوص واإلجراءات المتبعة في
هذا الشأن.
٠٢

ناصر الخمري
أكد نائب وزير الخارجية خالد
ال ـج ــارال ـل ــه ،أن أول االج ـت ـمــاعــات
الـفـن ـيــة ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن الـكــويـتــي
والفلبيني األحــد الماضي انتهى
إلى إلغاء التأمين المالي المفروض
ً
على مكاتب الخدم الكويتية ،فضال
ع ــن إلـ ـغ ــاء شـ ــرط شـ ـه ــادة ال ــرات ــب
بالنسبة للكفيل ،غير أنه لم يشهد
حـســم الـبـنــد ال ـس ــادس ف ــي ج ــدول
أ عـمــال اللجنة الثنائية ،المتعلق
بـعـقــد ال ـع ـمــل ،ل ــوج ــود مــاحـظــات
عليه من الجانبين.
وقــال الجارالله ،لـ «الجريدة»،
إن الـطــرفـيــن ارت ــأي ــا إع ـط ــاء هــذا
ً
البند مزيدا من الدراسة لمعالجة
المالحظات عليه ،كما اتفقا على

ع ـ ــدم اش ـ ـتـ ــراط حـ ـض ــور الـكـفـيــل
الكويتي إلى السفارة عند تجديد
ً
عقد العمالة ،فضال عن ضــرورة
عقد جولة أخرى في مانيال خالل
الفترة المقبلة لمعالجة ما تبقى
من بنود.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ــف االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات م ــع
الجانب الفلبيني بأنها «إيجابية
ً
ج ـ ـ ــدا» ،وت ـن ـع ـكــس ع ـلــى ال ـعــاقــات
المتميزة ،وتعزز روابــط الصداقة
ً
بين البلدين ،مثمنا الدور اإليجابي
لهذه الجالية وإسهاماتها المهمة
في مختلف قطاعات الدولة.
وأشاد بالعالقات بين البلدين،
ً
مؤكدا أنها كانت والتــزال عالقات
وديــة تعتمد على الثقة والتعاون

المشترك ،وفق المواثيق والقوانين
الدولية.
يذكر أن هذا االجتماع استعرض
 6بـنــود ،منها إلـغــاء طلب شهادة
الراتب من الكفيل الكويتي ،وإلغاء
شرط التأمين المالي على مكاتب

اس ـت ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة ،وت ــأك ـي ــد عــدم
اشـتــراط حـضــور الكفيل الكويتي
إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة ع ـنــد
تجديد عقد العمالة ،وكــذلــك عقد
العمل ،واتصال السفارة الفلبينية
بصاحب العمل.

المصافي ...تعظيم قيمة برميل
«التعاون الكويتي المصري» يقيم
الملتقى األول «الشراكة والصداقة» النفط ُّ
وتعدد استخداماته
١١

12

ّ
«االعتماد األكاديمي» يقر  7جامعات مصرية «الخدمة المدنية» :توظيف
القاهرة واإلسكندرية وعين شمس والمنصورة وأسيوط واألزهر و«األميركية»
●

حمد العبدلي

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي ال ـج ـهــاز الــوطـنــي
لالعتماد األكــاديـمــي وضـمــان جــودة التعليم أن
ال ـج ـهــاز اعـتـمــد ف ــي اجـتـمــاعــه األخ ـي ــر ،األس ـبــوع
الماضي 7 ،جامعات مصرية فقط لدراسة الطلبة
فيها.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن الـقــائـمــة
المعتمدة ضمت جامعات القاهرة ،واإلسكندرية،
وعين شمس ،والمنصورة ،وأسيوط ،واألزهر ،إلى
جانب الجامعة األميركية في القاهرة.

وأوض ـح ــت أن االج ـت ـمــاع ُع ـقــد بــرئــاســة وزي ــر
التربية وزيــر التعليم العالي د .حامد العازمي؛
لمناقشة أه ــم الـتــوصـيــات ال ـص ــادرة عــن اللجان
وال ــوف ــود الـســابـقــة الـمـعـنـيــة ب ـقــوائــم الـجــامـعــات
المصرية ،وذلك في إطار مساعي الجهاز لضبط
ً
جــودة التعليم واعـتـمــاد أفضل الجامعات وفقا
للمعايير المتبعة في «التعليم العالي» ،لضمان
جودة المخرجات ،وخاصة بعد حملة الشهادات
المزورة والوهمية التي شنت الوزارة ً
حربا عليها
خالل الفترة السابقة.

ق ـب ــل ي ـ ــوم م ــن ان ـت ـه ــاء مـهـلــة
حددتها موسكو وأنقرة إلقامة
منطقة «م ـنــزوعــة ال ـس ــاح» في
الشمال السوري ،أنهت فصائل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،س ـح ــب
سالحها الثقيل من على تخوم
محافظة إدلب ،لكنها أبقت على
حالة االستنفار والترقب داخل
أنفاق وتحصينات في محيطها.
وس ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائ ـ ـ ــل
ال ـم ـعــارضــة ،وف ــق وك ــال ــة أنـبــاء
«األنــاضــول» ،قــاذفــات صواريخ
وق ـ ـ ــذائ ـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ــاون وصـ ـ ــواريـ ـ ــخ
متوسطة الـمــدى مــن الخطوط
ً
األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع ن ـقــل
الجيش التركي أسلحة متنوعة
وسـيــارات مدرعة إلــى المنطقة
ً
الـ ـمـ ـن ــزوع ــة الـ ـ ـس ـ ــاح ،ت ـم ـه ـيــدا
لتسيير دوري ـ ــات مـشـتــركــة مع
ال ـق ــوات الــروس ـيــة عـلــى أط ــراف

الثانية

«متابعة األداء الحكومي»
يؤكد أهمية مشروعي
جسر جابر

اقتصاد

١٠

منهم  5آالف معلم معلمة ...والمستهدف  20ألف وظيفة
●

محمد الجاسم

علمت «الجريدة» ،من مصادرها،
أن دي ــوان الـخــدمــة المدنية وظف
منذ مطلع العام الحالي حتى اآلن
 14800مواطن ومواطنة ،من بينهم
ما يقارب  5آالف معلم ومعلمة.
وأك ــدت المصادر أن «الخدمة

ال ـم ــدن ـي ــة» ي ـس ـعــى ل ـتــوظ ـيــف ما
ً
ي ـت ـج ــاوز  20ألـ ـف ــا هـ ــذه ال ـس ـنــة،
ب ـم ــا يـ ـف ــوق خ ـط ـت ــه ال ـم ــرس ــوم ــة
لـتــوظـيــف الـمـقـبـلـيــن عـلــى ســوق
العمل مــن عــام  2014إلــى ،2030
وال ـتــي تــوقـعــت تــوظـيــف 15880
ً
مــواط ـنــا ومــواط ـنــة خ ــال ،2018
ً
وخصوصا بعد ما رشح الديوان،

أمس األول ،دفعة جديدة عددها
ً
 3258شخصا.
وب ـي ـن ــت إحـ ـص ــائـ ـي ــة ،حـصـلــت
«ال ـجــريــدة» عـلــى نسخة مـنـهــا ،أن
عدد الذكور العاملين في الجهاز
ال ـح ـك ــوم ــي ت ــراج ــع ب ـم ـع ــدل 100
موظف خالل  10أشهر ،منذ بداية
الـ ـسـ ـن ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة حـتــى 02

تغيرات محدودة في
مؤشرات البورصة
والسيولة  10ماليين دينار

اقتصاد

14

«رساميل» :استمرار
التأثير السلبي للحرب
التجارية على األسواق

دوليات

21

عبدالمهدي يشيد بدور
الكويت في دعم العراق

مقاتالن سوريان معارضان في إدلب (أ ف ب)

نجاد «يستأذن» الحتجاج شعبي ضد الغالء

التجار ُ
ضربون في  ٣١مدينة ضد السياسات االقتصادية
ي
ِ
●

األمير تسلم دعوة للقمة
العربية التنموية في لبنان

 14800مواطن هذا العام

أنقرة وموسكو تفرضان
منطقة عازلة بإدلب
إدل ــب وأج ــزاء مــن أري ــاف حماة
وح ـل ــب وال ــاذقـ ـي ــة ب ـح ـلــول 15
الجاري.
وإذ وص ـ ــف ال ــرئ ـي ــس ب ـشــار
األســد االتفاق الروسي التركي
بأنه «إجراء مؤقت» يسبق عودة
أك ـبــر وآخ ــر مـعــاقــل الـمـعــارضــة
إلى كنف الدولة ،أكد نائب وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي سـيــرغــي
فيرشينين أن اتفاق الرئيسين
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ـي ــن
والـتــركــي رجــب طيب إردوغ ــان
ف ــي  17سـبـتـمـبــر ي ـتــم تـنـفـيــذه
ً
بشكل جيد في إدلــب ،موضحا
أن األجواء تغيرت إلى األفضل،
والمحافظة ستنتقل في نهاية
المطاف إلى سيطرة النظام.
وب ـم ــوج ــب االت ـ ـفـ ــاق ،ينبغي
لجميع الفصائل سحب سالحها
ال ـث ـق ـيــل مـ ــن الـمـنـطـقــة 02

الثانية

طهران  -فرزاد قاسمي

فــي تـحــرك مــن الـمــرجــح أن يــزيــد حـجــم الـخــافــات
بين أجنحة النظام اإليراني ،الذي يرزح تحت وطأة
الـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة األم ـيــرك ـيــة ،طــالــب الــرئـيــس
السابق محمود أحمدي نجاد بترخيص إلقامة تجمع
احتجاجي ضد تردي األوضاع المعيشية ،وما سماه
«التدخل البريطاني» في بالده.
وط ــال ــب نـ ـج ــاد ،ف ــي رس ــال ــة وج ـه ـه ــا إلـ ــى وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،ون ـشــرهــا مــوقــع «بـ ـه ــار» ال ـتــابــع ل ـت ـيــاره،
ً
بإقامة التجمع االحتجاجي في  21الـجــاري ،مبينا
أن االح ـت ـج ــاج ،ف ــي ح ــال سـمـحــت ال ـ ـ ــوزارة ،سيكون

على «ســوء األوضــاع االقتصادية» ،و«ســوء اإلدارة»،
و«الضعف اإلداري الواضح» ،و«األخطاء المتكررة في
القرارات ،السيما باالقتصاد» ،و«تصرفات وتهديدات
الحكومة األميركية والعقوبات القاسية».
وقال نجاد ،الذي سبق أن طالب هو ومقربون منه
بترخيص رسمي إلقــامــة تجمعات احتجاجية ،في
رسالته التي ينتظر الرد عليها ،إن التجمع يهدف إلى
االحتجاج على «التدخل الصريح والخفي لبريطانيا
في الشؤون اإليرانية».
وتزامن ذلك مع تحذير القضاء لنجاد من المساس
بسيادته ،إذ قال المتحدث باسم السلطة القضائية،
ً
غ ــام حـسـيــن مـحـسـنــي أج ـه ـئــي ،ردا على 02

ضابط الصاعقة «اإلرهابي» يقع بيد حفتر
التحق بـ «القاعدة» ومتهم بـ « 7هجمات كبرى» في مصر
●

عشماوي بعد اعتقاله

القاهرة  -حسن حافظ

بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن االخـ ـتـ ـف ــاء
ّ
وتنفيذ عمليات إرهابية خلفت
ع ـش ــرات الـقـتـلــى ،ظـهــر الـضــابــط
السابق بالجيش المصري هشام
عشماوي ،الــذي التحق بتنظيم
الـقــاعــدة ،بــوجــه ملطخ بــالــدمــاء،
أمس ،بعدما نجحت قوات القائد
الليبي خليفة حفتر في القبض
عليه بمدينة درنة شرق ليبيا.
عـشـمــاوي مــن مــوالـيــد ،1979
وال ـ ـت ـ ـحـ ــق ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـخ ــاص ــة

«الصاعقة» في الجيش المصري
ّ
عــام  ،1996وأثـبــت كـفــاء ة أهلته
لـلـحـصــول ع ـلــى دورة تــدريـبـيــة
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وهـنــاك
ب ــدأ اعـتـنــاق الـفـكــر الـمـتـشــدد ،ثم
انطلق في نشر أفكاره التكفيرية
ليتم تحويله إلى األعمال اإلدارية،
ً
ث ــم ي ـحــاكــم ع ـس ـكــريــا ف ــي 2007
للتنبيه عليه بـعــدم التحريض
ضد الجيش ،قبل أن يفصل من
ال ـخــدمــة إث ــر مـحــاكـمــة عسكرية
أخرى في .2011
وبدأ عشماوي تكوين 02
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َّ
األمير تسلم دعوة للقمة العربية التنموية في لبنان

باسيل :الكويت أعطتنا دون مقابل ولن يستطيع أحد المساس بهذه المحبة

المطاوعة :المشاركة في االنتخابات
المدخل للديمقراطية الصحيحة
يترأس إحدى جلسات مؤتمر «التصويت واالستفتاءات» في القاهرة

ً
مستقبال وزير الخارجية اللبناني أمس
أمير البالد
اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح
امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل سـمــوه رئـيــس مجلس األمــة
م ــرزوق الـغــانــم ثــم رئـيــس مجلس ال ــوزراء
بــاإلنــابــة وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ صـبــاح

ال ـخ ــال ــد ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة والـمـغـتــربـيــن
بجمهورية لبنان جبران باسيل الذي سلم
سموه رسالة خطية من الرئيس اللبناني
العماد ميشال عون تضمنت دعوة سموه
للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية
التنموية االقتصادية واالجتماعية والمزمع

عقده بالعاصمة بيروت في يناير المقبل.
حـضــر الـمـقــابـلــة وزي ــر ش ــؤون ال ــدي ــوان
األميري الشيخ علي الجراح.
وفــي تصريح أوردت ــه الــوكــالــة الوطنية
لالعالم الرسمية في لبنان قال باسيل بعد
اللقاء " :مع سمو أمير دولة الكويت تشعر

ً
دائـ ـم ــا أن ــك ب ـح ـضــور ف ــائ ــض م ــن الـمـحـبــة
واالهتمام بمصلحة لبنان كأنه بلده ،وما
أكثر أوجه الشبه بين بلدينا ،والحق يقال،
ً
إن الكويت وقفت دائـمــا إلــى جانب لبنان
أعطته من دون مقابل واستثمار سياسي،
ولن يستطيع أحد المساس بهذه المحبة".

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس الـقـضــاء
األعلى ،رئيس محكمة التمييز،
رئ ـي ــس الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
المستشار يــو ســف المطاوعة،
أم ـ ـ ــس ،أه ـم ـي ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات واالسـ ـتـ ـفـ ـت ــاءات
كـ ـم ــدخ ــل لـ ـمـ ـم ــارس ــة ال ـع ـم ـل ـيــة
الديمقراطية.
وقال المطاوعة ،في تصريح
ل ـ ـ "ك ــون ــا" ،ع ـلــى هــامــش أع ـمــال
المؤتمر الدولي "التصويت في
االنتخابات واالستفتاءات بين
الـحــق وال ــواج ــب" ال ــذي ينظمه
مجلس الدولة بمصر بالتعاون
م ــع االتـ ـح ــاد ال ـع ــرب ــي لـلـقـضــاء
االداري ومفوضية البندقية -
مـجـلــس أوروبـ ـ ــا ،إن الـمـشــاركــة
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات تـمـثــل جــانـبــا
قانونيا ودستوريا مهما ،وتعد
المدخل للممارسة الديمقراطية
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن
الـمــؤتـمــر ال ــذي يستمر يومين
ي ـث ـي ــر عـ ـ ــدة ت ـ ـس ـ ــاؤالت فـقـهـيــة
وقانونية.
ولفت إلى أن تلك التساؤالت
تـ ـتـ ـن ــاول م ــوض ــوع ــات تـتـعـلــق
بـ ـم ــا إذا كـ ـ ــان الـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
االنتخابات حقا أم واجبا ،فإذا

يوسف المطاوعة

كــان حقا فما هي ح ــدوده؟ وإن
ك ـ ــان واجـ ـب ــا ف ـم ــا ه ــي ح ـ ــدوده
وط ـ ـ ــرق ح ـم ــاي ـت ــه؟ م ـض ـي ـفــا أن
م ــن ب ـي ــن الـ ـتـ ـس ــاؤالت الـفـقـهـيــة
والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة مـ ــا اذا كـ ـ ــان مــن
المقبول معاقبة من لم يشارك
في االنتخاب.

مشاركة الكويت
وعـ ــن م ـش ــارك ــة ال ـك ــوي ــت فــي
المؤتمر ،قال إنها جاءت بدعوة
من مجلس الدولة المصري الى
القضاء الكويتي لحضور هذا

ال ـمــؤت ـمــر ال ـم ـهــم ال ـ ــذي ينظمه
االتحاد العربي للقضاء االداري
"والكويت عضو فيه".
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ان ـ ــه تـ ــم تـكـلـيـفــه
برئاسة احدى جلسات المؤتمر
فـ ــي ي ــوم ــه الـ ـث ــان ــي ،م ـب ـي ـنــا ان
ال ـمــؤت ـمــر يـعـقــد بــال ـت ـعــاون مع
م ـن ـظ ـم ــة "ف ـي ـن ـي ـس ـي ــا ل ـل ـق ــان ــون
الدستوري".
وذك ـ ـ ــر أن ال ـم ـن ـظ ـم ــة تــاب ـعــة
لمجلس أوروبــا ،وسبق لها أن
تعاونت مع مصر ومع كثير من
الدول العربية لتنظيم مؤتمرات
تتعلق بحق وواجب التصويت.
و ق ــال المستشار المطاوعة
إن ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن األب ـحــاث
ح ــول الـمــوضــوع والـمـشــاركــات
تم تقديمها إلى المؤتمر ،معربا
عــن األم ــل أن يـتــم بحثها نظرا
ألهميتها.
وي ـ ـ ـضـ ـ ــم ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد الـ ـك ــويـ ـت ــي
المرافق كال من رئيس محكمة
اال سـتـئـنــاف المستشار محمد
بـ ـ ــن ن ـ ــاج ـ ــي ووك ـ ـ ـيـ ـ ــل م ـح ـك ـمــة
ال ـت ـم ـي ـي ــز ال ـم ـس ـت ـش ــار ي ــون ــس
الياسين ومدير المعهد الكويتي
للدراسات القضائية المستشار
عويد الثويمر.

مجلس الوزراء يكلف «التخطيط» متابعة سير العمل بـ «المطار »2
اتخاذ اإلجراءات
القانونية ضد من
تثبت عليهم جرائم
تزوير الشهادات
الدراسية ومالحقة
المتورطين
بالتسهيل لهم

أكـ ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ــزم ــه
ال ـ ـم ـ ـضـ ــي ب ـ ــاتـ ـ ـخ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـقــانــونـيــة ضــد مــن تـثـبــت عليهم
جرائم تزوير الشهادات الدراسية،
و مــا حـقــة المتورطين بالتسهيل
لهم.
وكلف المجلس ،خالل اجتماعه
األسبوعي ،أمــس ،برئاسة رئيسه
بــاإلنــابــة وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
ص ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
وال ـت ـن ـم ـيــة بـمـتــابـعــة س ـيــر تنفيذ
األعـمــال في مشروع المطار (،)T2
وال ـم ــراف ــق الـتــابـعــة ل ــه ،ومــوافــاتــه
بتقرير دوري كل ثالثة أشهر.
وفـ ــي خ ـت ــام االجـ ـتـ ـم ــاع ،ص ــرح
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح بما يلي:
أحـ ــاط رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
باإلنابة وزير الخارجية المجلس
ً
عـلـمــا بـنـتــائــج الــزيــارت ـيــن اللتين

ً
ق ـ ــام ب ـه ـمــا ل ـل ـب ــاد مـ ــؤخـ ــرا وزي ــر
خارجية مالطا الصديقة كارميلو
أبيال ،ووزير خارجية أفغانستان
اإلسالمية الصديقة صــاح الدين
ربــانــي ،وفـحــوى المحادثات التي
أجرياها.
وفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي
ت ـت ـخــذهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ـش ــأن ملف
الـ ـشـ ـه ــادات ال ــدراسـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــزورة،
استمع المجلس إلــى شــرح قدمه
وزير التربية وزير التعليم العالي
د .حــامــد ال ـعــازمــي ح ــول الـتـقــريــر
ا لـشـهــري للجنة المكلفة بــدرا ســة
وفحص شهادات موظفي الدولة،
سواء من المواطنين أو الوافدين،
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـت ـ ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا
الــوزارة في هــذا الشأن ،كما أحاط
ً
الـمـجـلــس ع ـل ـمــا بــإحــالــة ع ــدد من
ح ـم ـلــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات الـ ـ ـم ـ ــزورة إل ــى
ً
النيابة العامة مؤخرا ،وأثنى على
اإلجـ ـ ــراءات الـتــي تـقــوم بـهــا وزارة
التعليم العالي واللجنة المكلفة

ً
بالبحث في هذا الملف ،مؤكدا عزم
ً
الحكومة المضي قدما باتخاذ كل
اإلجراءات القانونية ضد من تثبت
عليهم جــرائــم الـتــزويــر ،ومالحقة
المتورطين بالتسهيل لهم.

«المطار »2
ث ـ ـ ـ ــم اط ـ ـ ـلـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس عـ ـل ــى
ال ـتــوص ـيــات ال ـ ـ ــواردة ف ــي محضر
اج ـت ـمــاع لـجـنــة ال ـخــدمــات الـعــامــة
ب ـ ـشـ ــأن مـ ـ ـش ـ ــروع م ـ ـطـ ــار ال ـك ــوي ــت
الدولي ( ،)T2والمشاريع والمرافق
ذات الـصـلــة ،وق ــرر تكليف اإلدارة
العامة للطيران المدني مع الجهات
المختصة بإعداد الخطة التنفيذية
إلن ـج ــاز وتـشـغـيــل م ـش ــروع مـطــار
الـ ـك ــوي ــت ( ،)T2وك ــذل ــك ال ـم ــراف ــق
والمشاريع والمطارات التي تحتاج
إلـيـهــا دول ــة الـكــويــت فــي المرحلة
الحالية والقادمة ،وتحديد الجدول
الزمني الالزم إلنجاز األعمال ،وذلك
في ضوء المستجدات والتوقعات

العمرانية والتنموية والــدراســات
التي أعدتها الجهات ذات الصلة
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،وم ــواف ــاة الـمـجـلــس
بـتـقــريــر ش ــام ــل ب ـه ــذا الـخـصــوص
خــال شهر مــن تــاريـخــه ،وتكليف
األم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس األعـلــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـي ــة بـمـتــابـعــة
سير تنفيذ األعمال في المشاريع
والمرافق ،وموافاة مجلس الوزراء
ب ـت ـقــريــر دوري ك ــل ث ــاث ــة أش ـهــر،
يتضمن التطورات والمستجدات
فــي ه ــذا ال ـشــأن ،وم ــا قــد يـطــرأ من
معوقات أو عراقيل تؤدي إلى تأخر
تنفيذ المشروع ،والبدائل والحلول
الالزمة لتذليلها ،بما يضمن إنجاز
ً
األعمال والتشغيل ،وفقا للجداول
الزمنية الموضوعة بهذا الشأن.
ً
كـ ـم ــا اط ـ ـلـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس أيـ ـض ــا
ع ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات ل ـج ـن ــة الـ ـش ــؤون
االق ـت ـصــاديــة ب ـشــأن اإلطـ ــار الـعــام
باتفاقية التعاون ما بين مؤسسة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـمــؤس ـســة

تونس :دور األمير فعال في تعزيز العمل العربي

الجهيناوي ّثمن حكمة سموه وأشاد بالعالقات الثنائية بين البلدين
أشاد وزير الخارجية التونسي خميس
الـجـهـيـنــاوي ،أم ــس ،بـمـسـتــوى الـعــاقــات
"المتميزة" التي تربط تونس والكويت،
ً
مـثـمـنــا حـكـمــة سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الشيخ
صـبــاح األحـمــد ودوره الـفــاعــل فــي تعزيز
العمل العربي المشترك.
وقــال الجهيناوي لـ"كونا" على هامش
زيـ ـ ــارتـ ـ ــه ال ــرسـ ـمـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ـع ــاص ـمــة
البلغارية "صوفيا" ،إن "العالقات الكويتية

 ال ـتــون ـس ـيــة ل ـي ـســت ولـ ـي ــدة ال ـل ـح ـظــة بــلم ـتــرس ـخــة وت ـ ـ ــزداد م ـتــانــة م ـنــذ اسـتـقــال
الكويت عام ."1961
وأضــاف أن الرئيس التونسي الباجي
ً
قائد السبسي أرسل أخيرا مبعوثه الخاص
ً
إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ح ــام ــا رس ــال ــة خ ـط ـيــة إلــى
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد عبر
فيها عن االحترام والتقدير لمواقف سموه
النبيلة واإل نـســا نـيــة ودوره المتميز في

تعزيز العمل العربي المشترك والتقريب
بين األشقاء.
وكشف أن الرسالة تندرج ضمن إطار
الـتـشــاور الـقــائــم بين البلدين حــول سبل
تطوير العالقات الثنائية وأوجه تعزيزها
ً
في مختلف المجاالت ،فضال عن مناقشة
جملة مــن الـمــوضــوعــات الـمـطــروحــة على
الـســاحــة الـعــربـيــة وم ـحــاولــة االسـتـئـنــاس
بـحـكـمــة سـمــو أم ـيــر ال ـكــويــت ،السـيـمــا ما

يتصل بدعم العمل العربي المشترك.
وع ـ ــن ال ـق ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ال ـتــي
ستستضيفها تونس ،قال الوزير التونسي،
إن بــاده ستواصل مشاوراتها مع الدول
الـعــربـيــة سـ ــواء دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي أو
الـمـغــرب والـمـشــرق الـعــربـيـيــن لجمع آراء
القادة والزعماء العرب والتنسيق بينها
بهدف تمكين القمة من تحقيق نقلة نوعية
في العالقات العربية  -العربية.

«متابعة األداء الحكومي» :مشروعا جسر جابر
يخدمان الرؤية السامية للتنمية
المشعل زار المشروعين وأبدى االستعداد لتذليل أي صعوبات تعوقهما

ً
مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الخالد
الصينية للتأمين على الصادرات
واالئ ـت ـم ــان ،والـمـتـضـمــن الــوصــف
والهدف من االتفاقية ،وخطة سير
العمل بها ،وقــرر تكليف مؤسسة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة بــالـتـنـسـيــق
م ــع وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،لـمــراجـعــة

ً
«الطرق» تفتتح طرقا خدمية األسبوع المقبل
أعلنت الهيئة الـعــامــة للطرق والـنـقــل الـبــري،
ً
أمــس ،أنها ستفتتح طــرقــا خدمية عند طريقي
"الجهراء" و"محمد بن القاسم" األسبوع المقبل.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للهيئة أحـمــد الـحـصــان،
لـ "كونا" ،إن الطريق الخدمي األول سيكون بين
طــريـقــي "ال ـغــزالــي" و"ال ـم ـط ــار" ،وي ـخــدم مــرتــادي
الطرق القادمين من الجهراء ومتجهين إلى مدينة
الكويت وطوله  900متر ،وله ثالث حارات مرورية.
وأض ــاف أن الـطــريــق الـخــدمــي اآلخ ــر سيكون
عند طريق "محمد بن القاسم" ،ويخدم مرتادي
الطريق القادمين من طريق الجهراء المتجهين

«الخدمة المدنية» :توظيف ...14800
أكتوبر الجاري ،أي بنسبة  ،%0.6في حين تضاعف عدد اإلناث بمعدل
 4750موظفة ،يمثل نسبة  ،%0.6خالل الفترة نفسها.
وأشارت اإلحصائية إلى أن اإلماراتيين هم الموظفون الخليجيون األقل
ً
ً
عددا في الجهاز الحكومي بالكويت ،بـ  16موظفا 15 ،منهم إناث ،من أصل
ً
 4450خليجيا يعملون في الجهات الحكومية المختلفة.
إلــى ذل ــك ،يــوفــر الــديــوان  9379وظيفة شــاغــرة فــي الجهاز الحكومي
بتخصصات مختلفة حسب احتياجات الجهات الحكومية ،منها 22
وظيفة لحملة الدكتوراه ،و 94لحملة الماجستير ،و 3918للجامعيين،
و 2899لحملة الدبلوم.

أنقرة وموسكو تفرضان منطقة...
العازلة في مهلة أقصاها األربعاء المقبل ،كما يجدر على الفصائل
ً
الجهادية ،وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)،
وا لـتــي تسيطر على ثلثي هــذه المنطقة ،اال نـسـحــاب منها بشكل
كامل االثنين.
(عواصم -وكاالت) ٢٢

المشعل خالل زيارته لمشروع جسر جابر  -وصلة الصبية  -أمس
أكد رئيس جهاز متابعة األداء الحكومي،
الشيخ أحمد المشعل ،أهمية مشروعي جسر
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر األحـ ـم ــد بــوص ـل ـت ـيــه الـصـبـيــة
والدوحة ،الذي يخدم رؤية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،فيما يتعلق بالتنمية
وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
وأشــاد المشعل ،في بيان صحافي صادر
عن الجهاز أمس ،عقب زيارة ميدانية قام بها
الى مشروعي الجسر ،بالجهود المبذولة في
هذين المشروعين ،داعيا القائمين عليه إلى
بذل المزيد من الجهد إلنجازهما.
وأكد أن الجهاز على أتم االستعداد لتذليل

أي صـ ـع ــوب ــات أو عـ ـقـ ـب ــات تـ ـع ــوق تـشـغـيــل
المشروعين ،معتبرا أن هذين المشروعين من
المشاريع الحيوية في البالد.
وق ــام المشعل والــوفــد الـمــرافــق لــه بــزيــارة
مـيــدانـيــة ال ــى م ـشــروعــي الـجـســر بوصلتيه،
حيث كان في استقبالهما المدير العام للهيئة
العامة للطرق والنقل البري ،المهندس أحمد
الحصانن ومجموعة من المهندسين القائمين
على المشروع وممثلي مستشار اإلشراف على
التنفيذ والمقاول المنفذ.
وأوض ـ ــح ال ـب ـيــان أن الـمـشـعــل اطـلــع أث ـنــاء
الزيارة على آخر مستجدات الموقف التنفيذي

للمشروعين ،مــن خــال عــرض مــرئــي قدمته
مديرة المشروع بوصلة الصبية المهندسة
مـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـع ــد ،وم ـ ــدي ـ ــره ب ــوصـ ـل ــة الـ ــدوحـ ــة
المهندس محمد عابدين ،حيث وضحا نسب
اإلنجاز وتقدم األعمال ومشارفة المشروعين
على االنتهاء.
وتـفـقــد الـمـشـعــل أث ـنــاء ال ــزي ــارة الميدانية
األعمال اإلنشائية في موقعي المشروعين.
تأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية
الـتــي يـقــوم بـهــا رئـيــس جـهــاز متابعة األداء
ال ـح ـكــومــي لـتـفـقــد ال ـم ـش ــروع ــات الـحـكــومـيــة
واألعمال الجارية فيها.

وتفعيل أطر التعاون والتفاهم ما
بين المؤسسة والجانب الصيني
مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ،وات ـ ـخـ ــاذ
ً
اإلجراءات الالزمة ،وفقا للنصوص
واإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ً
كـ ـم ــا أح ـ ـيـ ــط الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـل ـم ــا

بـتــوصـيــة الـلـجـنــة ب ـشــأن الـتـقــريــر
نصف السنوي عن أعمال وأنشطة
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـصـيــص
يوليو .2018

نجاد «يستأذن» الحتجاج شعبي...
تساؤل حــول عــدم اتخاذ السلطة القضائية أي إج ــراء ات ضد الرئيس
السابق« :نعم ،السلطة تتساهل مع بعض األشخاص ألسباب ما ،لكن
کونوا على ثقة بأن القضاء سيتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص
يرتكب أي جريمة ...صحيح أن اتخاذ اإلجــراء ات قد يعتريه تعجيل أو
تأخير ،لكنها ستتخذ دون أدنى شك».
وكان نجاد عزا صدور األحكام بالسجن ضد مساعديه إسفنديار رحيم
مشائي ،وحميد بقائي ،وغيرهما من مقربيه ،إلى «التدخل البريطاني»
في الشؤون اإليرانية ،ووجه انتقادات الذعة للسلطة القضائية في بالده،
واتهمها بحماية الفساد.
ورغــم التهديدات التي وجهتها أهم األجهزة األمنية ،استجاب عدد
كبير من التجار لدعوة إلــى اإلض ــراب ضد الغالء وعــدم االستقرار في

إلــى الــدائــري الــرابــع وطــولــه  200متر ،ولــه ثالث
حارات مرورية.
ً
وأشار الحصان إلى أن هناك تعاونا بين هيئة
الطرق والنقل البري واإلدارة العامة للمرور بشأن
افتتاح الطرق األسبوع المقبل.
وك ــان ــت الـهـيـئــة أعـلـنــت ف ــي وق ــت ســابــق أنـهــا
وض ـع ــت خ ـطــة م ـت ـكــام ـلــة لـتـنـفـيــذ  74م ـشــروعــا
ل ـت ـط ــوي ــر ال ـ ـطـ ــرق والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة لـتـسـهـيــل
الحركة المرورية في البالد بالسنوات المقبلة،
وتخصيص واعـتـمــاد  500مليون ديـنــار (نحو
 1.65مليار دوالر) لتلك المشاريع.

أسعار الصرف والسياسات االقتصادية الحكومية في  31مدينة إيرانية.
وتراوحت اإلضرابات ،التي بدأت هذه المرة من المحافظات وانتقلت
ً
إلى سوق بازار طهران الكبير ،وخصوصا في محال الذهب ،بين إقفال
المحال التجارية وفتح األبواب مع االمتناع عن التعامل أو البيع والشراء.
(طهران ـ العربية ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ضابط الصاعقة «اإلرهابي» يقع...
خلية إرهابية صغيرة ،واستغل حالة االنفالت األمني التي مرت بها
مصر وسورية وليبيا بعد ثــورات الربيع العربي لالنتقال بين هذه
الدول ،وتقوية عالقته بـ«القاعدة» حيث تلقى التدريب في سورية ،ثم
أسس تنظيم «أنصار اإلسالم» ،وبدأ التنسيق مع تنظيم «أنصار بيت
المقدس» الفرع المصري لتنظيم داعش ،ليبدأ منذ ثورة يونيو 2013
التي ّأطاحت حكم «اإلخوان» ،التخطيط الستهداف القوات المصرية.
ونفذ سلسلة من العمليات الدموية بداية من محاولة اغتيال وزير
الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم سبتمبر  ،2013ثم شارك في مذبحة
ً
كمين الفرافرة يوليو  ،2014التي أسفرت عن مقتل  22مجندا من القوات
المسلحة ،كما شارك في هجوم كرم القواديس أكتوبر  ،2014الذي أسفر
ً
عن مقتل  31مجندا ،والهجوم على حافلة األقباط في المنيا يونيو .2017
ومــع تشديد اإلجـ ــراء ات األمـنـيــة فــي سـيـنــاء ،انتقل عـشـمــاوي إلى
صحراء مصر الغربية ،حيث خطط لعملية الــواحــات أكتوبر ،2017
التي راح ضحيتها  16من رجال الشرطة ،وبعدها انسحب إلى ليبيا
التي تعاني فوضى أمنية وسيطرة ميليشيات بعضها يتبع «القاعدة»
و«داعش» ،وأسس هناك تنظيم «المرابطون» ،قبل أن ُيقبض عليه.
وحال تسليم عشماوي إلى القاهرة ،فإن اإلعدام سيكون في انتظاره،
ً
إذ قضت المحكمة العسكرية في مصر ،ديسمبر  ،2017بإعدامه شنقا
في قضية الهجوم على كمين الفرافرة بالصحراء الغربية ،والمعروفة
ً
إعالميا بـ«أنصار بيت المقدس  ،»3كما أنه متهم بتخطيط وتنفيذ 7
عمليات كبرى في مصر.
٢٢
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محليات
«التربية» :تحسين مناهج «االبتدائية» و«المتوسطة»

رئيس التحرير استقبل سفير هنغاريا

• كوادر وطنية متخصصة تعمل على إدخال التحسينات
• تبحث مع خبراء البنك الدولي االستمرار في «الكفايات» أو إلغاءها
تـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث وزارة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة
ادخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـح ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات عـ ـل ــى
مـنــاهــج الـمــرحـلـتـيــن االبـتــدائـيــة
وا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو سـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ،إذ يـ ـعـ ـك ــف
متخصصون من الكوادر الوطنية
مــن قـطــاعــات ال ـ ــوزارة المختلفة
وبعض الجهات االكاديمية ،على
بحث ودراسة المناهج المطبقة
ح ــالـ ـي ــا وإمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـح ـسـيـنـهــا
وإدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر
التشويقية عليها ،بـمــا يضمن
ت ـط ــوي ــره ــا ل ـت ـن ــاس ــب ال ـمــرح ـلــة
العمرية للطالب.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،كـشـفــت
م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر تـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» أن الـ ـ ــوزارة بـصــدد

فهد الرمضان

تعكف وزارة التربية على
تشكيل لجان من أجل
إدخال تحسينات على
مناهج المرحلتين ًاالبتدائية
والمتوسطة ،سعيا لالرتقاء
بمخرجات العملية التعليمية.

ال ـع ـمــل ع ـلــى تـحـسـيــن الـمـنــاهــج
الدراسية للمرحلتين ،موضحة
أن ــه ت ــم تـشـكـيــل ف ــرق م ــن ك ــوادر
وطنية متخصصة في المناهج
الدخ ـ ــال تـحـسـيـنــات مـهـمــة على
م ـ ـنـ ــاهـ ــج هـ ــات ـ ـيـ ــن ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن
م ــن أجـ ــل ال ــوص ــول إلـ ــى مـنــاهــج
ت ـت ـنــاســب وقـ ـ ـ ــدرات الـ ـط ــاب فــي
هذه المرحلة العمرية ،وتساهم
في االرتقاء بمخرجات المدارس
الحكومية ،بما يضمن حصول
ال ـ ـطـ ــاب ع ـل ــى ت ـح ـص ـيــل عـلـمــي
مـ ـن ــاس ــب ي ــؤهـ ـلـ ـه ــم ل ـم ــواص ـل ــة
ت ـع ـل ـي ـم ـهــم فـ ــي ب ـق ـي ــة الـ ـم ــراح ــل
الــدراس ـيــة والـمــرحـلــة الجامعية
الحقا.

وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
ف ـ ــرق ال ـع ـم ــل ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فــي
المناهج تعمل على بحث عدد
مــن المواضيع مــع خـبــراء البنك
الـ ــدولـ ــي وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ــوض ــوع
ال ـم ـن ــاه ــج ال ـم ـب ـن ـيــة ع ـل ــى ن ـظــام
الـكـفــايــات وم ــدى االس ـت ـمــرار في
ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،الف ـتــة
إلــى أن ال ــوزارة جــادة فــي ادخــال
تحسينات وتـعــديــات جوهرية
على المناهج بما يخدم العملية
التعليمية وتطويرها.

تشكيل لجان

فعليا فــي تشكيل لـجــان تعديل
المناهج للمرحلتين االبتدائية
والمتوسطة في مختلف المواد
ال ــدراس ـي ــة ،ح ـيــث ي ـجــري حــالـيــا
العمل على إعداد قرارات تشكيلها
واختيار الكفاءات الوطنية التي
سـتـعـمــل خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة
عـ ـل ــى ادخ ـ ـ ـ ــال تـ ـل ــك ال ـت ـع ــدي ــات
والتحسينات ،متوقعة أن تبدأ
ال ـل ـج ــان ع ـم ـل ـهــا خـ ــال نــوفـمـبــر
المقبل ،على أن تنتهي منه قبل
نهاية العام الدراسي بفترة كافية،
ليتسنى ل ـلــوزارة طباعة الكتب
وتجهيزها.

وأشــارت إلى أن الــوزارة بدأت

ً
رئيس التحرير مستقبال سفير هنغاريا
استقبل رئيس تحرير «الجريدة» الزميل خالد
ه ــال ال ـم ـط ـيــري سـفـيــر ه ـن ـغــاريــا ل ــدى الـكــويــت
د .ايـشـتـفــان ش ــوش ،بـحـضــور مـسـتـشــار رئيس
التحرير الزميل سعود العنزي.

«الصحة» :منع بيع األدوية إذا كانت الصالحية أقل من شهر
حظر بيع الصيدليات األهلية مستحضر  Gabapentinإال بوصفة طبية
●

عادل سامي

أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح قرارا يمنع
ت ــداول أو صــرف أو بيع األدوي ــة والمستحضرات
الصيدالنية بجميع أشكالها والمكمالت الغذائية
والمستحضرات الصحية والتجميلية ،إذا كان يقل
تاريخ انتهاء الصالحية عن  30يوما.
ويهدف القرار إلى حماية صحة المواطنين من
مخاطر تــداول األدوي ــة غير الصحيحة ،أمــا أدويــة
األمراض المزمنة وغيرها من المستحضرات فيجب
أن تحسب مدة العالج إلى آخر جرعة ،بحيث يكون
تاريخ انتهاء صالحيتها ال يقل عن  30يوما.
واعتبر القرار أن تاريخ انتهاء الصالحية المدون

ع ـلــى ك ــل األدويـ ـ ــة وال ـم ـس ـت ـح ـضــرات الـصـيــدالنـيــة،
إذا ك ــان مكتوبا عـلــى هيئة شـهــر وسـنــة فـقــط فــإن
صالحيته تنتهي في آخر يوم من الشهر ذاته ،كما
نظم صالحية العينات المجانية ا لـمـتــداو لــة بين
وك ــاء شــركــات األدويـ ــة واألط ـب ــاء والـصـيــادلــة بــأال
تقل عن  90يوما.

المستحضرات الصيدالنية
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـص ـحــة ق ــرارا
بإضافة المستحضرات الصيدالنية التي تحتوي
على مادة  Gabapentinأيا كان شكلها الصيدالني
إلـ ـ ــى م ـس ـت ـح ـض ــرات األدويـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـظ ــر عـلــى

«القوى العاملة» تفند «انتخابات المزارعين»

• الموسى لـ ةديرجلا  :اعتماد النتائج األصح
• الخضر :وقف الملفات المرتبطة بعقود منتهية لحين تصفية عمالتها
•

●

ً
نــائ ـبــا ل ــه ،وأح ـم ــد الـ ـع ــرادة امـيـنــا
ً
لـلـصـنــدوق ،ون ــواف عـلــوش امينا
ل ـل ـس ــر ،وعـ ـض ــوي ــة كـ ــل مـ ــن شــاكــر
البالم ومساعد سلمان وعيد ساري
وخالد العازمي.

جورج عاطف

ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـكـ ــوي ـ ـيـ ــن
المقدمتين من مرشحي انتخابات
مـجـلــس إدارة االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
للمزارعين ،التي أجريت في موقعين
مختلفين قبل أيــام ،األول في مقر
االتحاد العام لعمال الكويت بميدان
حــولــي ،والـثــانــي فــي مقر االتـحــاد
ال ـكــوي ـتــي ل ـل ـمــزارع ـيــن بــالـشــويــخ
ال ـص ـنــاع ـيــة ،وأسـ ـف ــرت ع ــن إع ــان
القائمتين المتنافستين فوزهما،
ورفع نتائج التصويت إلى الهيئة
العامة للقوى العاملة العتمادها،
أكد مدير الهيئة أحمد الموسى أن
«الهيئة تسلمت شكاوى األطــراف
المتنافسة فــي االنـتـخــابــات ،التي
أج ــري ــت ف ــي  3الـ ـ ـج ـ ــاري ،وسـيـتــم
عــرض ـهــا ع ـلــى اإلدارة الـقــانــونـيــة
لتفنيدها».
وأوضح الموسى لـ«الجريدة» أنه
«عقب تفنيد الـشـكــاوى ،والــوقــوف
على مدى قانونية كل منها ،سيتم
م ـن ــح ش ـ ـهـ ــادة ل ـم ــن ي ـه ـم ــه األم ـ ــر،
واعتماد النتائج األصح التي تمت
وفــق األط ــر والـضــوابــط القانونية
المنظمة للمسألة» ،مؤكدا أن «القوى
العاملة ،ممثلة في إدارة المنظمات

عقود منتهية

أحمد الموسى

النقابية ،تقف على مسافة واحدة
من األطــراف كافة ،وجل اهتمامها
تطبيق القانون على الجميع».
يـ ــذكـ ــر أن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ــي
أج ــري ــت ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد ال ـع ــام،
تــم خاللها تزكية عبدالله الدماك
رئيسا لمجلس اإلدارة ،وحسين بن
صامل نائبا لــه ،ومحمد العتيبي
أمينا للسر وجابر العازمي أمينا
ل ـل ـص ـنــدوق ،أم ــا ال ـتــي أج ــري ــت في
ال ـشــويــخ الـصـنــاعـيــة فـقــد أسـفــرت
ً
عــن اختيار فيصل الــدمــاك رئيسا
لمجلس اإلدارة ،وخــالــد العازمي

فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ــف
نــائــب مــديــر الهيئة العامة للقوى
العاملة لـشــؤون قـطــاع االسـتـقــدام
واالسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـســن ال ـخ ـضــر أنــه
«فــي إطــار قيام الهيئة بالمراجعة
الدورية لملفات العقود والمشاريع
الـحـكــومـيــة تـبـيــن وجـ ــود ع ــدد من
ال ـع ـق ــود ال ـم ـن ـت ـه ـيــة خـ ــال ،2017
بلغت  340ملفا ،ومسجل عليها
 5431عامال».
وأوض ــح الـخـضــر ،فــي تصريح
أم ـ ــس ،أنـ ــه «ج ـ ــار حــال ـيــا مــراجـعــة
الـ ـعـ ـق ــود ال ـم ـن ـت ـه ـيــة خ ـ ــال ال ـع ــام
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري» ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ـ ــه تـمــت
مخاطبة إدارات العمل المختصة
لوقف الملفات الرئيسية للشركات
صاحبة العقود المنتهية ،لحين
تـصـفـيــة ه ــذه ال ـع ـمــالــة ،أو ات ـخــاذ
اإلجراءات القانونية المتبعة بحق
هذه الشركات.

«الشؤون» :تسجيل «تعاونية» الوفرة
ُي َ
درس من اإلدارة المتخصصة
شعيب :إشهار  9جمعيات خالل  3سنوات
●

جورج عاطف

أكــد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في
وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب أن «طلب
تسجيل جمعية الوفرة التعاونية» بصدد الدراسة
من اإلدارة المتخصصة وفق الضوابط واالشترطات
ً
القانونية» ،موضحا أن « مــن غير الممكن التعامل
ً
حاليا مع طالبي تسجيل الجمعية ،إال عقب الموافقة
على طلبهم ،وإتمام إجراءات اإلشهار».
وق ـ ــال ش ـع ـيــب ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إن
«الـ ـ ــوزارة ارتـ ــأت تسليم ف ــرع ال ـغــاز ومـبـنــى الـســوق
ً
الـمــركــزي مــؤقـتــا إلــى جمعية الــوفــرة الــزراعـيــة بناء
على توصيات الجهات الحكومية القائمة على إنشاء
مبنى الجمعية ،إذ سيتم تسليمها الفرع والمبنى فور
ً
إشهارها ،حرصا منا على حفظ الممتلكات العامة
بتوفير من يتعهد بها ويقوم بصيانتها».
وأكــد حــرص ال ــوزارة على دعــم العمل التعاوني،
وهــو مــا يعكسه تــزايــد عــدد الجمعيات التعاونية
ً
المشهرة خــال ا لـسـنــوات القليلة الماضية ،مبينا

أن هـنــاك  9جمعيات أش ـهــرت خ ــال ث ــاث سـنــوات،
السيما في المناطق الحديثة ،مما يساهم في تقريب
الخدمات من أهالي وقاطني هذه المناطق.

فرق تفتيش
وفـيـمــا يتعلق بـخـلــو أسـ ــواق إح ــدى الجمعيات
التعاونية مــن الـخـضــار والـفــاكـهــة ،ذكــر شعيب ،أن
«الوزارة ،متمثلة في قطاع التعاون ،وفرق التفتيش
عملت على معالجة األ م ــر بالسرعة الممكنة ،عبر
التنسيق بين الجمعية والموردين لتزويد األسواق
ً
بالسلع المطلوبة ،وهــو مــا تــم فـعــا إذ عــاد تزويد
الجمعية بهذه السلع إلى مستواه الطبيعي».
وش ــدد عـلــى أن «ال ـ ــوزارة تــراقــب فــي نـطــاق مهمة
ً
اإلش ــراف على الجمعيات التعاونية الـتــزامــا منها
بمسؤولياتها تجاه أهالي وقاطني المناطق التي
تـتـبـعـهــا ،لـنــاحـيــة تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ـهــم م ــن الـسـلــع
والخدمات باألسعار والجودة المطلوبين وهي غاية
العمل التعاوني».

الصيدليات األهلية صرفها إال بموجب وصفة طبية
من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت
والمبينة بالقرار رقم  111لسنة .2014
في موضوع منفصل ،أعلن وكيل وزارة الصحة
المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية عضو
الهيئة التنفيذية بدول مجلس التعاون د .عبدالله
البدر استضافة الكويت اليوم االجتماع المشترك
الثاني للجنة دراس ــة توحيد إج ــراء ات التصنيف
والتسجيل للتخصصات الطبية بدول المجلس.
وقــال البدر ،في تصريح صحافي ،إن االجتماع
سيكون بحضور وفد األمانة العامة لدول مجلس
التعاون ومجلس الصحة بدول المجلس ،وممثلي
قيادات ومسؤولين من وزارات الصحة بدول مجلس

«الصحة» تبحث ومحافظ
األحمدي التصدي
لألمراض المزمنة
ثـ ـ ّـمـ ــن مـ ـح ــاف ــظ األح ـ ـم ـ ــدي،
الـشـيــخ ف ــواز ال ـخــالــد ،الجهود
ال ـت ــي ي ـبــذل ـهــا ال ـق ــائ ـم ــون على
وزارة ال ـص ـح ــة ،مـ ـش ــددا على
أه ـم ـيــة ت ـضــافــر ال ـج ـه ــود بين
الـ ـ ـ ـ ــوزارة وم ــؤسـ ـس ــات ال ــدول ــة
الـمـخـتـلـفــة لـتـحـقـيــق األه ـ ــداف
المرجوة.
وقال الخالد ،خالل اجتماعه
أمـ ــس مع وكي ـ ــل وزارة الصح ــة
د .م ـص ـط ـفــى رضـ ـ ــا ،بـحـضــور
ال ــوكـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
الفنية ،د .عبدالرحمن المطيري،
ومديرة إدارة الصحة المدرسية،
د .افتكار العدواني ،والمستشار
الفني لمكتب الوكيل ،د .بشار
ال ـح ـش ــاش ،إن ــه ج ــرى ال ـت ــداول
بشأن الخطة الوطنية للوقاية
والـتـصــدي لــأمــراض المزمنة
غير المعدية والشراكة المأمولة
مــع ال ــوزارة ألجــل إنجازها في
محافظة األحمدي ،لما تنطوي
عليه مــن أهمية بــالـغــة ،والتي
ستتولى التنسيق والمتابعة
ب ـخ ـصــوص ـهــا إدارة ال ــرع ــاي ــة
الصحية األولية بالوزارة وإدارة
المكتب الفني بالمحافظة وفرق
عمل من الجهتين.

«السمنة» %80 :نسبة
زيادة الوزن بين الكبار
كشف رئيس رابطة السمنة
د .يوسف بوعباس أن السمنة
وزيــادة الــوزن عند الكبار في
الـكــويــت ت ـتــراوح نسبتها ما
بين  70و 80في المئة ،وعند
الصغار مــا بين  30و  40في
المئة ،مما يدق ناقوس الخطر.
وقال بوعباس في تصريح
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن م ــرض
الـ ـسـ ـك ــر م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــوع ال ـث ــان ــي
أصبح وبــاء عند المراهـقين،
مـ ـم ــا سـ ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ع ــواق ــب
صحية وخيمة في المجتمع
بالمستقبل القريب.
وأعلن عن تنظيم فعاليات
توعية بمناسبة يوم السمنة
العالمي في مجمع األفنيوز،
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
والسبت المقبلين ،تحت شعار
ً
«لنعالج السمنة معا».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـف ـعــال ـيــة
ت ـش ـمــل ق ـي ــاس ك ـت ـلــة الـجـســم
وم ـح ـيــط ال ـخ ـصــر والـضـغــط
والـسـكــر ونسبة الــدهـ ــون في
الجسم والكولسترول ،لجميع
زوار األف ـ ـن ـ ـيـ ــوز عـ ـل ــى م ــدى
اليومين.

ال ـت ـعــاون ،وه ــي إح ــدى الـلـجــان الخليجية المهمة
المشتركة بدول المجلس.
وأض ــاف أنــه سيتم مــن خــال االجـتـمــاع متابعة
تنفيذ توصيات وكالء وزارات الصحة بدول المجلس
فـيـمــا ي ـخــص ال ـع ـمــل ع ـلــى وض ــع خ ــارط ــة الـطــريــق
والخاصة بالتدريب والتعليم الصحي ومناقشة
القوانين الخاصة بممارسة المهن الصحية.
وأشار البدر إلى أنه ستتم دراسة إمكانية وضع
مشاريع مشتركة للتخصصات الصحية (الـبــورد
الخليجي) ،ووضع نظام إلكتروني موحد للتسجيل
والتصنيف.

وجــرى خالل اللقاء عرض للعالقات الثنائية
والقضايا ذات االهتمام المشترك بين البلدين،
باإلضافة إلى شؤون التعاون اإلعالمي.

«المحاسبة» يعيد افتتاح مكتب
التدقيق في «االستثمار» بلندن
أع ـلــن دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ،أمـ ــس ،إع ـ ــادة اف ـت ـتــاح مكتب
التدقيق والتفتيش في مكتب االستثمار الكويتي التابع
للهيئة العامة لالستثمار الكويتية ،اعتبارا من يوم أمس
االثنين.
وقال مدير إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون
االستثمارية والخدمية بـ «المحاسبة» سامي الدويهيس،
في بيان صحافي ،إن افتتاح المكتب يأتي امتدادا لسنوات
طويلة من العمل لدى مكتب الديوان بلندن الذي بدأ سنة
.1994
وأشـ ـ ـ ــاد ال ــدويـ ـهـ ـي ــس ب ــدع ــم ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وا لـتـنـفـيــذ يــة ،ممثلة بالهيئة ا لـعــا مــة لالستثمار أل عـمــال
مكتب الديوان في لندن منذ ذلك الوقت حتى اآلن ،مثمنا
دور وزارة الخارجية والهيئة في تسهيل إجراء ات مباشرة
ممثلي الديوان عملهم في المكتب.
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الغانم إلى أنطاليا للمشاركة
في اجتماع رؤساء البرلمانات
األوروبية  -اآلسيوية

«المالية» البرلمانية :التصويت على التقاعد المبكر يخضع لحكم المادة  66من الدستور
محيي عامر

رحب وزير المالية بدراسة أي
اقتراحات يقدمها األعضاء
تهدف إلى إزالة العوار
الذي شاب مشروع
الدستوريً ،
القانون ،مؤكدا أهمية التعاون
بين السلطتين ،بما يحقق
األهداف المرجوة.

أك ــدت لجنة ال ـش ــؤون المالية
واالقتصادية البرلمانية أن إقرار
قانون "التقاعد المبكر" ،يخضع
لحكم المادة  66من الدستور ،أي
يتطلب موافقة ثلثي األعضاء.
وانتهى التقرير ،الذي أحالته
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي،
إلـ ــى م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،رغـ ــم إع ــان
التصويت عليه قبل أسبوعين،
وحصلت "الجريدة" على نسخة
م ـنــه -انـتـهــى إل ــى الـمــوافـقــة على
اق ــرار "التقاعد المبكر" كما هو،
ورفض مرسوم الرد بعد أن فندت
أسبابه.
وق ــال ــت "ال ـمــال ـيــة" ،ف ــي مقدمة
ت ـق ــري ــره ــا" :قـ ــد س ـب ــق لـلـمـجـلــس
الـمــوافـقــة عـلــى م ـشــروع الـقــانــون
ف ــي ال ـم ــداول ــة ال ـثــان ـيــة بجلسته
المعقودة يــوم الثالثاء  15مايو
الماضي ،وإحالته الى الحكومة
فــي دور االنـعـقــاد الـســابــق ،ومــن
ثم فإن مرسوم الــرد المشار إليه
ي ـخ ـض ــع ل ـح ـك ــم الـ ـ ـم ـ ــادة  66مــن
الدستور التي تقضي بــأن اقــرار
الـقــانــون يتطلب ثلثي األعـضــاء
الذين يتألف منهم المجلس".
وتنص المادة  66من الدستور
على" :يكون طلب إعادة النظر في
مشروع القانون بمرسوم مسبب،
فـ ـ ــإذا أقـ ـ ــره م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ثــانـيــة

الحجرف وممثلو «التأمينات» في اجتماع سابق
ب ـمــواف ـقــة ثـلـثــي األعـ ـض ــاء الــذيــن
يتألف منهم المجلس صدق عليه
األمير وأصدره خالل ثالثين يوما
مــن إبــاغــه إل ـيــه .ف ــإن لــم تتحقق
ه ــذه األغـلـبـيــة امـتـنــع الـنـظــر فيه
في دور االنعقاد نفسه .فإذا عاد
مجلس األمة في دور انعقاد آخر
إلى إقــرار ذلك المشروع بأغلبية
األع ـ ـضـ ــاء الـ ــذيـ ــن ي ـت ــأل ــف مـنـهــم
ال ـم ـج ـل ــس صـ ـ ــدق ع ـل ـي ــه األمـ ـي ــر
وأص ــدره خــال ثالثين يوما من
إبالغه إليه".

رأي الحجرف
وت ـض ـمــن ت ـقــريــر الـلـجـنــة رأي

المادة الرابعة ...سليمة
أكدت اللجنة المالية ،في تقريرها ،أن نص المادة
ً
الرابعة من االقتراح بقانون ال يخالف أيا من المواد
الــدسـتــوريــة الـمـشــار الـيـهــا ،وذل ــك ألن نـظــام اإلحــالــة
للتقاعد طبقا لنص الـمــادة ( )76مــن نظام الخدمة
المدنية نظام استثنائي من قاعدة االحالة للتقاعد
ببلوغ السن القانونية وهو نظام مقرر أو يجب ان
يكون مقررا وفق شروط وضوابط معينة ،وإال أصبح
ً
سيفا مـصـلـتــا عـلــى رق ــاب الـمــوظـفـيــن العموميين،
ويخل بأهم ضماناتهم الوظيفية ،وهــي االستقرار
واالطمئنان النفسي لمباشرة االعمال المكلفين بها،
ومن ثم فإن حق المشرع أن يراقب او يعدل في هذه
الـشــروط والـضــوابــط ،بــل يلغي االستثناء بالنسبة
لحاالت معينة ،وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة،
باعتباره صاحب االختصاص االصيل في هذا الشأن.
وأضــافــت اللجنة أنــه «ليس فــي ذلــك اعـتــداء على

اي م ــن اخ ـت ـصــاصــات الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ف ــي هــذا
ال ـخ ـصــوص ،خـصــوصــا ان الـمـشــرع الــدس ـتــوري لم
يعط هــذه السلطة الـحــق فــي هــذا االم ــر ،بــل حينما
ن ــص ف ــي ال ـم ــادة ( )74م ــن الــدس ـتــور عـلــى ان يعين
األمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين ل ــدى ال ــدول االجـنـبـيــة ،ويـعــزلـهــم وفقا
للقانون ،انما قيد هذا االختصاص بضرورة ان يتم
ذلك وفقا للقانون».
وتــابـعــت بــأنــه بـنــاء عـلــى ذل ــك «ف ــإن مـنــع السلطة
التشريعية مــن حـمــا يــة الموظفين العموميين من
ا لـتـعـســف المحتمل للسلطة التنفيذية بإحالتهم
ال ــى الـتـقــاعــد ،كلما رأت ذل ــك دون مــراعــاة للشروط
والضوابط المقررة في هذا الشأن ،هو الذي يتعارض
مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة لذلك وليس
العكس؟

وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة ن ــاي ــف ال ـح ـجــرف،
الذي أكد للجنة ان قانون التقاعد
المبكر ،الذي وافق عليه المجلس
ب ـ ـمـ ــداول ـ ـت ـ ـيـ ــه ،قـ ـ ــد شـ ــابـ ــه عـ ـ ــوار
ً
دسـ ـت ــوري ،ف ـضــا ع ــن مخالفته
ال ـق ــواع ــد ال ـقــانــون ـيــة الـمـسـتـقــرة
وإضافته ألعباء مالية تثقل كاهل
الميزانية العامة.
وأضاف الحجرف أن الحكومة
ت ــرح ــب بـ ــدراسـ ــة أي اق ـت ــراح ــات
يـتـقــدم بـهــا األع ـضــاء تـهــدف إلــى
إزال ـ ــة الـ ـع ــوار ال ــدس ـت ــوري ،ال ــذي
ً
ش ــاب م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،م ــؤكــدا
أهـمـيــة الـتـعــاون بـيــن السلطتين
بما يحقق األهداف المرجوة.
م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ج ـ ـ ــاء رأي
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
أنـهــا تـحــرص عـلــى مـتــانــة وضــع
صناديق المعاشات لديها ،وذلك
ً
حفاظا على قدرة هذه الصناديق
على الوفاء بالتزاماتها المالية،
وم ــن أج ــل ذل ــك فـهــي تـسـعــى إلــى
ايـجــاد ال ـتــوازن بين االشـتــراكــات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـصـ ـلـ ـه ــا الـ ـصـ ـن ــادي ــق
واالستحقاقات التي تؤديها ،وال
أن هذا التوازن المطلوب تحقيقه
سيختل بصورة أكبر عالوة على
االختالل الموجود فيه أصال إذا
تم اقرار هذا القانون.
وأض ـ ــاف ـ ــت "الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات" أن ــه
وب ــال ــرغ ــم م ــن ات ـج ــاه مــؤسـســات
ال ـت ــأم ـي ــن وان ـظ ـم ــة ال ـت ـق ــاع ــد فــي
معظم بلدان العالم الى رفع سن
التقاعد ،اال اننا طرحنا العديد
مــن ال ـبــدائــل اث ـنــاء االجـتـمــاعــات،
وال ـتــي تسمح بــالـتـقــاعــد المبكر

االختياري دون اإلضــرار بوضع
الصناديق المالي ،ولكن لم تتم
الموافقة على هذه البدائل.

ال عوار دستوريا
وذكـ ــرت الـلـجـنــة ف ــي تـقــريــرهــا
أنها اطلعت على األسـبــاب التي
وردت بالمرسوم رقم  166لسنة
 2018لرد مشروع القانون بتعديل
بـعــض اح ـكــام قــانــون التأمينات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،الـ ـ ـص ـ ــادر ب ــاالم ــر
االميري رقم  61لسنة .1976
ورأت ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة أن مـ ـش ــروع
القانون الذي وافق عليه المجلس
لم يشبه اي عوار دستوري ،فكافة
األسباب التي أوردتها الحكومة
فــي مــرســوم الــرد لــم تجد اللجنة
لها سندا في الدستور او القانون،
وذلك كما يلي:
ف ـق ــد ج ـ ــاء بــال ـس ـبــب األول أن
م ـشــروع ال ـقــانــون جـعــل التقاعد
الـمـبـكــر االخ ـت ـي ــاري ه ــو األص ــل،
ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى ح ـ ــاالت الـتـقــاعــد
الـمـبـكــر ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
قــانــون الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة،
وه ــي ح ــاالت الـعـجــز الـكــامــل عن
الـ ـعـ ـم ــل ،واسـ ـتـ ـنـ ـف ــاد االج ـ ـ ـ ــازات
المرضية وعــدم اللياقة للخدمة
ص ـح ـيــا ،والـ ـح ــاالت ال ـتــي يشكل
فيها اسـتـمــرار المؤمن عليه في
ال ـع ـم ــل تـ ـه ــدي ــدا ل ـح ـي ــات ــه ،وه ــو
م ــا ي ـت ـعــارض م ــع اح ـك ــام ال ـمــادة
رق ـ ــم ( )11مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ال ـتــي
تقضي بأن تكفل الدولة المعونة
للمواطنين في حالة الشيخوخة
او الـمــرض او العجز عــن العمل،

«الصحية» ترجئ
التصويت على دمج
«الهيكلة» و«العاملة»

يوسف الفضالة

أرجأت لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل البرلمانية
الـبــت فــي مــوضــوع دمــج برنامج
إعـ ــادة الـهـيـكـلــة مــع هـيـئــة الـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة إل ـ ــى اج ـت ـم ــاع ـه ــا الـ ــذي
سيعقد فــي  28أكـتــوبــر الـجــاري،
عـ ـل ــى أن تـ ــرفـ ــع تـ ـق ــري ــره ــا إل ــى
ال ـم ـج ـل ــس م ـت ـض ـم ـن ــا عـ ـ ـ ــددا مــن
التوصيات قبل بداية دور االنعقاد
المقبل.
وق ـ ـ ــال مـ ـق ــرر ال ـل ـج ـن ــة ال ـن ــائ ــب
ي ــوس ــف ال ـف ـض ــال ــة ،ف ــي تـصــريــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
تبادلوا اآلراء حول دراسة المكتب
الفني للجنة ،وهي مسودة مبدئية
لسلبيات وإيجابيات عملية الدمج
وال تتضمن رأيا ،موضحا أنه تم
االستماع لكل اآلراء دون تصويت.
وأض ــاف أن االجـتـمــاع لــم يكن
ح ــاس ـم ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره األول مـنــذ
االجـ ـتـ ـم ــاع م ــع ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن فــي
وزارة ال ـش ــؤون وبــرنــامــج إع ــادة
الـهـيـكـلــة وهـيـئــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ال ـش ـكــل ال ـنـهــائــي
للتقرير.

الدمخي يسأل عن
استثناءات «اإلشرافية»
ّ
وجه النائب د .عادل الدمخي
ســؤاال إلــى نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح عن
استثناءات المناصب اإلشرافية.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال:
"ي ــرج ــى تــزويــدنــا ب ـعــدد طلبات
االس ـت ـث ـنــاءات م ــن ش ــروط شغل
المناصب اإلشرافية لدى ديوان
الخدمة المدنية في جميع جهات
الـ ــدولـ ــة ،وأس ـ ـمـ ــاء م ــن ت ــم ق ـبــول
طـلـبــاتـهــم ،واآللـ ـي ــة ال ـت ــي ت ــم من
خاللها قبول االستثناء ات لدى
الديوان".

وهو ما عليه العمل وفقا ألحكام
ق ــان ــون ال ـتــأم ـي ـنــات االجـتـمــاعـيــة
المعمول بها.
وتـ ـ ــرى ال ـل ـج ـن ــة أن ـ ــه ال عــاقــة
بين األمــريــن الـمـشــار اليهما في
ال ــرد الـســابــق كــأصــل واسـتـثـنــاء،
فالتقاعد المبكر االختياري الذي
ورد بمشروع القانون هو نظام
ق ــائ ــم وم ـس ـت ـق ــل بـ ــذاتـ ــه ،وك ــذل ــك
ح ـ ـ ــاالت ال ـت ـق ــاع ــد ال ـم ـب ـك ــر ال ـتــي
ن ــص عـلـيـهــا ق ــان ــون الـتــأمـيـنــات
االجتماعية ،اذ تجسد هي ايضا
ً
نظاما قائما ومستقال بذاته ،وال
توجد أي عالقة بينهما حتى يقال
ان احدهما اصل واآلخر استثناء.
فإذا أضفنا أن المادة ( )11من
الدستور اوردت ما تكفله الدولة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن م ــن م ـعــونــة بشكل
عــام وليس على سبيل الحصر،
فـبــالـتــالــي ف ــان ال ـم ـعــاشــات الـتــي
تـصــرف للمتقاعدين هــي عبارة
عن استحقاق يترتب على مضي
سنوات خدمة محددة في القانون،
يتم خاللها استقطاع من رواتب
الموظفين ،ثــم اداؤه ــا اليهم في

المعاش من رب العمل سواء كان
هو الدولة او احــدى مؤسساتها
او غيرهما ،وفــق نسب يحددها
القانون ،مع االخذ بعين االعتبار
ان التأمين االجـتـمــاعــي وانظمة
الـ ـتـ ـق ــاع ــد م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـب ــادئ
تضامنية ترعاها الدولة من خالل
الخدمات التي توفرها مؤسسة
التأمينات االجتماعية.
ووفقا لما سبق فإنه ال يوجد
أي تـعــارض مــع الـمــادة رقــم ()11
من الدستور.
وق ــد ج ــاء ف ــي ال ـس ـبــب الـثــانــي
ان االق ـت ــراح بـقــانــون الـغــى بلوغ
س ــن مـعـيـنــة لــاحـقـيــة بــالـمـعــاش
بالنسبة لبعض الفئات مما يتيح
لها صرف معاش مبكر والتوقف
عن ســداد االلتزامات المستحقة
عليها ،في حين ان باقي الفئات
التي تتمتع بذات المركز لم يقرر
لها ذات المكنة ،وفي ذلك تمييز
غير مبرر ويخالف بالتالي نص
المادة ( )29من الدستور الخاصة
بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز
المتماثلة.

وصــل رئيس مجلس األمة
مــرزوق الغانم على رأس وفد
ب ــرل ـم ــان ــي أم ـ ــس ،إلـ ــى مــديـنــة
أنـطــالـيــا الـتــركـيــة ،للمشاركة
في االجتماع الثالث لرؤساء
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــات األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة–
اآلسيوية ،تلبية لدعوة رسمية
من رئيس مجلس األمة التركي
الكبير بن علي يلدريم.
وسيلقي الغانم كلمة وفد
الكويت أمــام االجـتـمــاع ،الــذي
يناقش الـتـعــاون االقـتـصــادي
والبيئي ،والتنمية المستدامة
في الدول األوروبية-اآلسيوية.
ويـ ـ ـض ـ ــم الـ ـ ــوفـ ـ ــد الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي
المرافق للرئيس الغانم وكيل
ال ـش ـع ـبــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة الـنــائــب
راكان النصف ،والنواب :صفاء
الهاشم ،ومحمد الدالل ،وثامر
الـ ـس ــوي ــط ،وال ــدكـ ـت ــور ح ـمــود
الخضير.

ةديرجلا
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ال تثمين لمدينة ًصباح األحمد وال تأخير في «جنوب المبارك»
«السكنية» 98820 :طلبا حتى نهاية الشهر الماضي
يوسف العبدالله

من المجحف
مقارنة تصميم
الشقق الحديثة
للسكن
العمودي
بمجمع
الصوابر

الناشي

أكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
م .ابــراهـيــم الـنــاشــي ان المؤسسة
حــريـصــة عـلــى تـنـفـيــذ مشاريعها
وفـ ــق ال ـ ـجـ ــداول ال ــزم ـن ـي ــة ال ـم ـعــدة
ً
ل ـه ــا دون أي ت ــأخ ـي ــر ،م ـب ـي ـنــا ان
تنفيذ المؤسسة المدن اإلسكانية
الجديدة ال يقتصر على الوحدات
الـسـكـنـيــة ب ــل يـمـتــد ال ــى الـمـبــانــي
الـعــامــة فــي كــل مـنـهــا ،ع ــاوة على
تنفيذ ا لـمـحـطــات الكهربائية في
معظم المدن الجديدة.
وقــال الناشي ،خــال المؤتمر
الـصـحــافــي الـشـهــري ال ــذي عقده
أم ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــي مـ ـبـ ـنـ ــى الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
ب ـج ـنــوب الـ ـس ــرة ،إن الـمــؤسـســة
خ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ب ــدأت
اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـت ــأخ ــرة ع ــن نسب
اإلن ـج ــاز الـمـتـفــق عـلـيـهــا ،والـتــي
انتهت بسحب بعض العقود من
الـمـتـعـهــديــن ،رغ ــم أن ه ــذا االم ــر
ال تــود المؤسسة الوصول اليه،
لـمــا لــه مــن تــأثـيــر سـلـبــي يتمثل

في تأخير إنجاز المشاريع وفق
جدولها الزمني المحدد لها.
ونفى صحة ما يشاع في وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــن تثمين
مدينة صباح االحمد للمواطنين
وإخ ــائ ـه ــم ،مـضـيـفــا ان ــه ال صحة
لـبـنــاء اح ــد الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة
المعروفة فــي الـبــاد فرعا آخــر له
في المدينة ذاتها.

الطلبات السكنية
وأش ـ ــار ال ـنــاشــي إل ــى أن الـعــدد
اإلجمالي للطلبات السكنية حتى
نهاية الشهر الماضي بلغت 98820
طلبا اسـكــانـيــا قــائـمــا ،مضيفا ان
ع ــدد الـمـتـقــدمـيــن لـلـحـصــول على
ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة خـ ــال الـشـهــر
الماضي بلغ  665مواطنا ،وعــدد
المعامالت المنجزة في المؤسسة
خالل الشهر ذاته بلغ .24207
وع ـ ــن م ـش ــروع ـه ــا الـ ـج ــدي ــد فــي
جـ ـن ــوب م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
ذك ــر أن ع ــدد ح ــاالت التخصيص
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت الـ ــى

 4988مــواط ـنــا ،بـعــد رف ــع اولــويــة
التخصيص على المشروع حتى
نهاية  2015وما قبل.
وعـمــا يـشــاع عــن تــأخــر مشروع
ج ـن ــوب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـب ــارك بسبب
أبراج الكهرباء ،أوضح انه ال يوجد
تأخير في تنفيذ المشروع ،مضيفا
ان ب ـ ــدء ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
لـلـمـشــروع فــي ابــريــل  2018بمدة
تـنـفـيــذ  24ش ـه ــرا ،وم ــن الـمـتــوقــع
االنتهاء منه ابريل  ،2020ونسبة
ان ـج ــاز ال ـم ـشــروع الـفـعـلـيــة تسبق
التعاقدية ،إذ بلغت  4.41في المئة
م ـقــابــل نـسـبــة ت ـعــاقــديــة  4.37في
المئة حتى نهاية الشهر الماضي.

نسبة إنجاز المطالع
وعــن مدينة المطالع السكنية،
أف ــاد ال ـنــاشــي ب ــأن نـسـبــة اإلن ـجــاز
الفعلية للمشروع في عقده األول
الـخــاص للطرق الرئيسية تجاوز
الـنـسـبــة ال ـت ـعــاقــديــة ،ب ـعــد وص ــول
النسبة الفعلية الى  35.19في المئة
من أصل  28.48في المئة تعاقدية،

ال تطبيق للبدل بالمشاريع الجديدة

استمرار المعوقات في «جنوب سعد»

ذكر الناشي أن البدل الخارجي لم يتم تطبيقه على مشاريع
المطالع وغيرها من المشاريع األخيرة الجديدة ،لعدم تماثل
الوحدات السكنية باستبدال وحدة تم توزيعها على المخطط
بأخرى تم تسليمها ،مبينا أن البدل هو استبدال وحدات سكنية
بــأخــرى ،والـتـنــازل هــو تـنــازل صاحب طلب إلــى وحــدة سكنية
أخرى.

أكــد الناشي أن مـشــروع مدينة جـنــوب سعد العبدالله مــازال
يعاني العديد من المعوقات ،ولم يتم تحديد عدد وحداته ونوعها،
نظرا الختالف آلية تنفيذه بالشراكة مع كوريا الجنوبية ،مبينا ان
المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من مجلس الوزراء إلزالة تلك
المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية ،ومازال تحت التخطيط
والتصميم من الكوريين.

مـضـيـفــا ان ال ـع ـقــد سـيـنـتـهــي منه
ً
تـعــاقــديــا فــي سبتمبر  2020بعد
البدء بتنفيذه سبتمبر .2016
وعــن العقد الثاني ،الــذي يضم
 18519ق ـس ـي ـم ــة ،ب ـي ــن ان نـسـبــة
االنجاز الفعلية للعقد حتى نهاية
الشهر الـمــاضــي بلغت  17.81في
ال ـم ـئــة ،الف ـتــا ال ــى ان ه ـنــاك نسبة
تأخير فعلية عن النسبة التعاقدية
فــي الـعـقــد تـصــل ال ــى نـحــو  20في
ال ـم ـئــة ،والـمــؤسـســة تـتــابــع بشكل
مباشر مع المقاول المعني لتجاوز
هذه النسبة خالل الفترة المقبلة.
وع ــن الـعـقــديــن الـثــالــث والــرابــع
ل ـل ـمــدي ـنــة ،ق ــال إن نـسـبــة االن ـج ــاز
الفعلية للعقد الثالث لتنفيذ البنى
التحتية ل ـعــدد  4770قسيمة في
الـضــواحــي  N2و N3بلغ  2.70في
المئة ،أمــا نسبة اإلنـجــاز الفعلية
للعقد الرابع لتنفيذ البنى التحتية
لعدد  4999للضواحي  N1و N4فقد
بلغت  6.62في المئة.
واوض ـ ـ ـ ـ ــح ان ع ـ ـقـ ــود مـ ـش ــروع
مدينة المطالع الخاصة بالمباني
الخدمية تتم برمجتها مــن خالل
م ـس ـت ـشــار ع ــال ـم ــي ،ل ـت ـت ــواك ــب مــع
بــدء الـمــواطـنـيــن تنفيذ قسائمهم
بعد إذن الـبـنــاء ،وتــم تحديد مدة
 18شـ ـه ــرا إلنـ ـج ــازه ــا ،ك ـم ــا تـمــت
االستعانة بمكتب هندسي إشرافي
منذ  6أشهر تقريبا ،لمتابعة اعمال
ال ـع ـقــد ال ـث ــان ــي ال ـخ ــاص بـتـحــديــد
قسائم  8ضواح سكنية.

 520شقة
وعن شقق مدينة جابر االحمد،

إبراهيم الناشي
ذك ــر ال ـنــاشــي ان الـمــؤسـســة تنفذ
ح ــال ـي ــا  520ش ـق ــة فـ ــي ال ـم ــدي ـن ــة،
ون ـس ـب ــة االن ـ ـجـ ــاز ال ـف ـع ـل ـيــة ت ـفــوق
التعاقدية بعد وصولها الى 62.94
فــي الـمـئــة ،عـلــى أن يـتــم توزيعها
خالل السنة المالية المقبلة.
وأشــار الى أن السكن العمودي
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ي ـح ـظ ــى ب ــإقـ ـب ــال مــن
المواطنين بعد تسليم جميع شقق
م ـشــروعــي جــابــر األح ـم ــد وشـمــال
غ ــرب الـصـلـيـبـخــات ،وت ـقــدم أع ــداد
تفوق أعداد الشقق المراد توزيعها،
موضحا أنه من المجحف مقارنة
تصميم ا لـشـقــق ا لـحــد يـثــة للسكن
ً
العمودي بمجمع الصوابر سابقا.
وحـ ــول م ـش ــروع غ ــرب عـبــدالـلــه
المبارك ،بين ان المؤسسة طرحت
جـمـيــع ع ـقــود ال ـم ـشــروع بــالـكــامــل
مع دخولها حيز التنفيذ ،مضيفا

ان تنفيذ محطة الكهرباء الكبيرة
ذات  400كيلو فولت بلغت نسب
إنجاز عالية وسينتهي االول منها
ً
تـعــاقــديــا فــي يـنــايــر  ،2019بينما
المحطة االخ ــرى بـقــوة  132كيلو
فولت في مايو من العام ذاته.
وبشأن المباني العامة ،اكد انها
تسير وفق الجدول الزمني كما هو
الحال في مشروع توسعة الوفرة،
وك ــذل ــك ال ـض ــاح ـي ــة  Cف ــي مــديـنــة
صباح االحمد ،موضحا ان المحور
الخدمي في مدينتي جابر وصباح
االحـمــد يضمان شقا استثماريا،
حيث تم طرح  4فرص استثمارية
وهي اآلن تحت دراسة المتسابقين،
وس ـي ـتــم اسـتـكـمــالـهــا خ ــال ال ـعــام
الجاري لترسية المناقصات.

«البلدي» :منح المعاقين األولوية اإلسكانية والرعاية الالزمة
أكد رئيس المجلس البلدي
أسامة العتيبي توفير اإلسكان
للمعاقين وإعطاءهم األولوية
وحق االهتمام الخاص
بمساكنهم من توسعات وفق
احتياجاتهم ،وتوفير لوحات
إرشادية تتعلق بهم.

المجلس استضاف
جلسة خاصة لذوي
االحتياجات ناقشت
شؤونهم

•

علي حسن

تحت شعار "الـكــويــت بيئة صالحة ل ــذوي اإلعــاقــة"،
استضاف المجلس البلدي ،أمس ،جلسة خاصة لذوي
اإلع ــاق ــة ،تــرأسـهــا أســامــة العتيبي ،وحـضــرهــا أعـضــاء
المجلس وممثلو ع ــدد مــن الـجـهــات المعنية بشؤون
اإلعاقة ،وعدد من ذوي االحتياجات الخاصة.
والقى رئيس المجلس كلمة ،أكد فيها أن هذه الجلسة
استثنائية لمتابعة حقوق ذوي اإلعاقة واالحتياجات
الخاصة ،السيما أن "البلدي" جاء ليتابع مسيرة المجالس
السابقة في تحقيق احتياجات هذه الفئة التي تتطلب
االهتمام بها ،من خالل إعطائها حقوقها ،ومنها توفير
اإلسـكــان وإعـطــاؤهــم األولــويــة وحــق االهتمام الخاص
بمساكنهم مــن تــوسـعــات وف ــق احتياجاتهم ،وتوفير
لوحات إرشادية تتعلق بهم.
ب ـ ــدوره ،أك ــد نــائــب الـمــديــر ال ـعــام للقطاع التعليمي
بالهيئة العامة لذوي اإلعاقة ،أنور األنصاري ،أن الهيئة،
وفق القانون  ،2010 /8تعمل على تسهيل وإنجاز جميع
الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة من النواحي الصحية
والتعليمية واالجتماعية والتأهيلية.
وأضاف :كما تعمل الهيئة على سد بعض االحتياجات
المالية ،مشيرا الى أنها انتهت من إنجاز المعايير الخاصة
بالمباني لــذوي اإلعاقة (الـكــود) ،وتــم تشكيل فريق من
الخبراء والمهندسين ذوي الصلة من الجهات الحكومية
والمؤسسات األهلية ،وتمت إحالة الكود والمعايير الى
البلدية لعرضها على لجنة الكودات لالعتماد ،وإحالتها
الى المجلس البلدي العتمادها وإلزام الجهات الحكومية
واألهلية والخاصة بتنفيذ معايير المباني بما يالئم
احتياحات ذوي اإلعاقة.
وأكد األنصاري أن الهيئة ال تدخر جهدا في دعم ذوي

اإلعاقة ،وفق القانون ،موضحا أن الهيئة لديها مركزان
للتأهيل المهني للمعاقين على مستوى الكويت ،وطلب
من المجلس البلدي توفير أراض في المناطق السكنية
إلنشاء مراكز تأهيلية قريبة من سكن ذوي اإلعاقة.
وأض ــاف :كما طلبت الهيئة من "البلدي" تخصيص
أراض لجمعيات النفع ال ـعــام الـخــاصــة ب ــذوي اإلعــاقــة
بجميع أنواعها.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تـقــدمــت الــرئـيـســة الـفـخــريــة لـنــادي
المعاقين ،الشيخة شيخة العبدالله ،بالشكر ألعضاء
المجلس البلدي على استضافتهم الجمعيات األهلية
الخاصة بالمعاقين واالستماع لكثير من القضايا الخاصة
بهم ،و"نقول لجميع دول العالم المتحضرة التي ال توجد
لديها لجنة خاصة بالمعاقين :نحن لدينا لجنة يقوم
عليها الشباب ،وإن المعاقين جزء ال يتجزأ من المجتمع
لهم حقوق ،وعليهم واجـبــات يؤدونها في المجتمع"،
مشيرة الى وجود العديد من الجهات الحكومية المقصرة
في تلبية احتياجات المعاقين ولمطالبة المجلس البلدي
بفتح األبواب المغلقة وكسرها ،إضافة الى تلبية طلبات
المعاقين.

قانون ملزم
بدوره ،قال رئيس لجنة ذوي اإلعاقة بالمجلس البلدي،
د .حسن كمال ،إن المجلس يولي أهمية خاصة بإخواننا
من ذوي اإلعاقة ،وإن تشكيل لجنة خاصة بذوي اإلعاقة
يهدف إلى توفير الخدمات والمتطلبات الالزمة لدمجهم
في المجتمع.
وأوض ــح كـمــال أن الـقــانــون أل ــزم الـجـهــات الحكومية
واألهلية بإنشاء المرافق والمباني عامة االستخدام،
والتقيد بالتصاميم التي تراعي أوضــاع ذوي اإلعاقة،
مستعرضا التعريف بذوي اإلعاقة ،وفق القانون.

جانب من جلسة البلدي لبحث شؤون المعاقين أمس
وكـشــف أن اللجنة ستعقد خــال األســابـيــع المقبلة
ورشات عمل واجتماعات تضم المختصين في شؤون
ذوي اإلعــاقــة ،موضحا أن التركيز سيتم على تصميم
المباني العامة بما يتناسب مع ذوي اإلعاقة ،إضافة الى
تحديد االحتياجات العمرانية والحضرية الالزمة لكل
إعاقة ،بعد تصنيف األنواع المختلفة لإلعاقات ،وترجمة
الحاجيات في اللوائح والقوانين.
وتمنى على كل جهة تقديم المتطلبات والمواصفات
الالزمة لكي تتكامل األعمال ،مع األخذ في االعتبار الجهود
السابقة المبذولة من المجلس البلدي وبلدية الكويت.
من ناحيته ،قال رئيس لجنة االحتياجات في مجلس
األمة ،النائب مبارك الحجرف ،خالل كلمته :أشكر المجلس
البلدي على المبادرة باالهتمام بهذه الفئة التي صدر
لها قانون خاص في عام  ،2010وهذا ما يدل على اهتمام

مجلس األمة بتوفير احتياجات ومتطلبات هذه الفئة ،وأن
تكون الكويت بيئة صالحة لذوي االحتياجات الخاصة.
وأضاف :إن كان لمجلس األمة دور تشريعي ورقابي،
فهناك دور تنفيذي آخر في الدولة ،كما أن القانون متميز
ح ــال مقارنته بقوانين أخ ــرى ،س ــواء ب ــدول ال ـجــوار أو
الــدول المتقدمة ،وبالتالي نجد أنه ضم معايير دولية
تهتم بشؤون اإلعاقة ،وتحاكي جميع االتفاقيات ،إضافة
الى ذلك ،هي من صنع البشر ويحتاج إلى التعديل بين
الفينة واألخرى.
وأش ــار الــى أن مجلس األمــة أعــد تعديال على قانون
المعاقين ،إال أنــه ال يوجد توافق مع الحكومة في هذا
الشأن ،وسيكون في دور االنعقاد المقبل اجتماع للنظر
في موضوع التعديل ،مؤكدا وجود حلحلة للقانون.

«األبحاث» :تطوير نظم التنمية المستدامة «الحرس» 11 :نوفمبر الشراكة مع فريق «أمنية»
نظم مــركــز أبـحــاث الـطــاقــة والـبـنــاء ،الـتــابــع لمعهد الـكــويــت لألبحاث
العلمية ،أمس ،ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات تشريع وتمويل مشاريع
أنظمة الطاقة المستدامة لرؤية الكويت الجديدة".
وقالت مديرة المعهد د .سميرة عمر ،في بيان صحافي ،ان المركز يدعم
عملية االنتقال إلى تقنيات متطورة ومتنوعة لتوليد الطاقة المستدامة
وترشيد استهالكها عبر البحث والتطوير ونقل المعرفة وبناء القدرات
الوطنية البشرية.
وأكدت عمر العمل مع الشركاء المحليين لتطوير سياسات نظم التنمية
المستدامة ،بالتعاون مع إدارة التجارة الدولية التابعة لسفارة المملكة
المتحدة لدى الكويت ،والمؤسسات الوطنية ذات العالقة بنظام الطاقة.
من جانبه ،أعرب سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت
عن سعادته بمشاركة عدد من البيوت االستشارية البريطانية العالمية في
ورشة العمل ،مؤكدا جهود المملكة المتحدة في دعم وتطوير نظم الطاقة
المستدامة وخبرتها الطويلة في هذا المجال.
من جهته ،قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة د .أسامة الصايغ
إن الورشة تهدف إلى تعريف متخذي القرار بالخبرات اإلقليمية في دول
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط المتعلقة بالسياسات التمويلية
في تنمية وتطوير نظم الطاقة المستدامة.
وأضاف الصايغ أن الورشة تهدف أيضا إلى مناقشة وتحليل نماذج من
األدوات التمويلية واستعراض إيجابياتها وسلبياتها ومدى مالءمتها
للكويت في دفع التنمية المستدامة لخطط الكويت الجديدة .2035

سميرة السيد عمر

«الجنح المستأنفة» :ال يجوز رفع دعاوى
جزائية لشيكات متعددة بين ذات األشخاص
قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة
أول درجة ،القاضي بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية
في شكوى شيكات بدون رصيد ،لسابقة الفصل فيها
في دعوى أخرى لشيك آخر بين ذات األشخاص.
في التفاصيل ،أسندت النيابة العامة إلى مواطن
جنحة شيك بدون رصيد ،ألنه أصدر بسوء نية ألمر
شخص آخر شيكات بإجمالي مبلغ  98ألف دينار ليس
لها مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ،على النحو
المبين بالتحقيقات ،وطالبت بمعاقبة المتهم.
وح ـضــر ع ــن الـمـتـهــم م ــن مـكـتــب مـجـمــوعــة طــاهــر

القانونية المحامي فواز الخطيب ،وقدم مذكرة دفاع،
ً
مشيرا إلى عدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة
الـفـصــل فــي دع ــوى أخ ــرى لـشـيـكــات أخ ــرى بـيــن ذات
ً
األطراف .وأشار الخطيب إلى أن المقرر قانونا أن إصدار
ً
عدة شيكات بغير رصيد لمصلحة شخص واحد أيا
ً
كان التاريخ الذي يحمله كل شيك ،وأيا كانت القيمة
ً
ً
ً
التي صدرت بها الشيكات يعتبر نشاطا إجراميا واحدا
ال يتجزأ ،ويجب عدم معاقبة المتهم إال بعقوبة واحدة
حتى ال يتعسف الشاكي بحقه ويقدم شكاوى متعددة
ً
تعسفا والشدة في الخصومة.

استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن
هــاشــم الــرفــاعــي ،فــي مكتبه بــالــرئــاســة العامة
ً
للحرس ،فريقا من مبادرة "أمنية" إلعادة تدوير
ً
المواد البالستيكية والنفايات ،ضم كال من فرح
شعبان وسناء القمالس.
وأعـ ـ ــرب ال ــرف ــاع ــي ع ــن س ـع ــادت ــه بــاسـتـقـبــال
فــريــق ال ـم ـبــادرة ال ـتــي ت ـعــود بــالـنـفــع وال ـفــائــدة
على المجتمع الكويتي من خالل تدوير المواد
البالستيكية ،وإنتاج مواد خام ذات فائدة تدخل
ً
بشكل أساسي في مختلف الصناعات ،مشيدا
بما تحقق من إنجاز بسواعد شباب طموحين
يسعون لخدمة وطنهم.
وأك ــد أن ال ـحــرس الــوطـنــي ي ـحــرص ،فــي ظل
توجيهات قيادته العليا وترجمة أهداف وثيقته
ً
االستراتيجية  ،2020وشعارها األمن أوال ،على
تشجيع المبادرات المجتمعية والحفاظ على
البيئة وتذليل جميع الصعوبات أمام القائمين
عليها ،وتقديم الدعم لها في مختلف المجاالت

ً
مستقبال فريق أمنية
الرفاعي
حتى تحقق النتائج المرجوة منها.
ولفت إلــى أن الـحــرس حــدد يــوم  11نوفمبر
ً
المقبل موعدا إلطــاق شراكته المجتمعية مع
فريق مبادرة "أمنية" لتدوير المواد البالستيكية

والنفايات وإعــادة تصنيعها ،وتوفير عدد من
المواقع لتجميعها ،ليكون الحرس الوطني أول
مؤسسة حكومية تبدأ بهذا المشروع.

ّ
«الزكاة»« :دليل الشركات» يسهل احتساب زكاتها
أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر
الصويلح ،أن الزكاة تجب على الشركات المساهمة حال
صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها ،وتضمين ذلك
في النظام اإلساس لها وصدور قرار الجمعية العمومية
لـلـشــركــة ب ــذل ــك ،عـلــى أن يـتــم ذل ــك بــرضــا المساهمين
ً
شخصيا ،وتوكيلهم إلدارة الشركة في إخراج الزكاة عنهم.
وقال الصويلح ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن
التأصيل الشرعي لزكاة الشركات المساهمة يستند
إلى كونها شخصا اعتباريا ،وعمال بمبدأ الخلطة
في الشريعة اإلسالمية بشأن زكاة األنعام ،والمعمول
به في المذاهب الفقهية المعتبرة.
وأضاف" :لذا يجب على كل شركة أن تحسب مقدار
الزكاة آخر كل عام في سائر أموالها ،وفق كتاب دليل
اإلرشــادات لحساب زكاة الشركات الذي يصدره بيت
الــزكــاة ،ثــم تخصم مــن هــذا المبلغ نسبة  1فــي المئة
التي تدفعها للدولة وفق قانون الزكاة ،إذا أرادت أن
تعد ذلك من الزكاة ،ثم تقسم المبلغ المتبقي من الزكاة

وفق حسابها السابق على عدد أسهمها ،ليتبين مقدار
الزكاة المتبقي على كل سهم ،ومن ثم تخبر المساهمين
بذلك ،ليخرجوا ما بقي عليهم من الزكاة لمن يرونه
من مستحقيها بمعرفتهم الخاصة ،تبرئة لذمتهم من
الزكاة عن هذه األسهم".
وأش ــار إلــى أن بيت الــزكــاة يــرى من واجبه مساعدة
الشركات في احتساب زكاة أموالها ،ولديه فريق مؤهل
من المختصين يقدم العون والمشورة عند الحاجة.
ً
وتابع" :في هذا السياق ،وتيسيرا للشركات المساهمة
الخاضعة لقانون الزكاة ،والتي أجاز لها القانون احتساب
نسبة  1في المئة المقتطع من أرباحها من زكاة أموالها
ليصرف في مصارفها الشرعية ،فإن الفريق المختص في
بيت الزكاة يساعد تلك الشركات على احتساب زكاتها
المتبقية عليها ،بعد إخراجها لهذه النسبة من أرباحها،
ليتبين لكل مساهم فيها مقدار الزكاة الباقية عليه بعد
ذلك ،ويصرفه في أوجهه الشرعية ،تبرئة لذمته أمام الله
ً
تعالى ،وتحصيال لألجر والمثوبة".

جابر الصويلح

محليات
سلة أخبار
الخضر بحث التعاون مع
الملحق العسكري اإليطالي

استقبل رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن محمد
الخضر ،بمكتبه ،صباح أمس،
امللحق العسكري لجمهورية
إيطاليا العقيد فيتو كراكاس.
وتطرق اللقاء إلى تبادل
األحاديث الودية ،ومناقشة
أهم األمور واملوضوعات ذات
االهتمام املشترك ،السيما
املتعلقة بدعم أوجه التعاون
في املجاالت العسكرية ،وسبل
تعزيزها وتطويرها بني
البلدين الصديقني .حضر اللقاء
آمر القوة الجوية اللواء الركن
طيار عدنان الفضلي.

«دعم المخترعين» و«الوطني
للثقافة» يبحثان التعاون
أعلنت رئيسة مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لدعم
املخترعني د .فاطمة الثالب
أنها التقت مؤخرا األمني
العام املساعد لقطاع الفنون
في املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب د .بدر
الدويش ،لبحث سبل التعاون
بني الجمعية واملجلس،
ومناقشة كيفية دمج االبداع
الفكري مع االبداع الثقافي،
مؤكدة أن الفترة القريبة املقبلة
ستشهد تعاونا بني الجانبني.
وقالت د .الثالب إن وفدا من
الجمعية التقى أيضا املدير
العام للهيئة العامة للصناعة
عبدالكريم تقي ،لبحث سبل
التعاون املشترك" ،وكان اللقاء
مثمرا جدا ،واقترح علينا
بعض األشياء التي لها عالقة
بالشباب املخترعني وكيفية
الحصول على األراضي
الصناعية".
واضافت انه تم التطرق إلى
مشروع "الشدادية" ،الذي
سيرى النور خالل السنوات
القليلة املقبلة ،وسيتضمن
نظاما كامال للراغبني في
البدء في الصناعات الصغيرة
واملتوسطة" ،كما أعطانا فكرة
عن كيفية تقديم الشباب على
دراسات الجدوى وغيرها من
األمور املتعلقة باملشاريع".

البلدية :أنجزنا 477
معاملة في «مبارك الكبير»
كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت ،أن إدارة
التدقيق واملتابعة الهندسية
بفرع بلدية محافظة مبارك
الكبير أنجزت  477معاملة،
منها  268معاملة شهادة
أوصاف بقيمة  4040دينارا،
خالل سبتمبر املاضي.
وأوضح مدير إدارة التدقيق
واملتابعة الهندسية ،م .ثامر
املطيري ،في تصريح صحافي،
أمس ،أن اإلدارة قامت بإصدار
وإنهاء  477معاملة خالل
سبتمبر ،حيث اشتملت على
 268شهادة أوصاف ،و12
استفسارا عن محل ،و10
إنهاء إشراف ،و 58إيصال
تيار كهربائي ،و 7تقوية تيار
كهربائي ،و 9شكاوى.
وذكر املطيري أن اإلدارة وجهت
 15إنذارا ،وأصدرت  3بيانات
عدم تجاوز ،و 57كتابا لوزارة
األشغال ،وحررت  6مخالفات،
ونفذت إزالتني.

«التأهيل» تبحث التعاون
مع فريق «أمان»
عقدت إدارة التأهيل والتقويم
بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية اجتماعا تنسيقيا
مع فريق "أمان" التطوعي
التابع لجمعية العالقات العامة
الكويتية .وقالت اإلدارة ،في
تصريح صحافي ،انه "تم خالل
االجتماع بحث أوجه العمل
املشتركة بني اإلدارة وجمعية
العالقات العامة ممثلة في
فريق أمان التطوعي ،ومناقشة
العديد من املوضوعات
املشتركة ،واالتفاق على بعض
األولويات ،وتحديد محاور
خطة للعمل املشترك".
وأضافت" ،قدمت مجموعة من
الدورات التدريبية التطوعية
في عدة مجاالت مختلفة
تساهم في تأهيل الفئات
املستهدفة لإلدارة ،ومن
هذه الدورات الدعم الذاتي
للشخصية ،ومهارات االتصال،
وتأهيل السلوك اإلنساني
وغيرها ،إذ سيتم تنفيذ هذه
الدورات للمتعافني من آفة
اإلدمان من نزالء منزل منتصف
الطريق".

أكاديميا
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رابطة « »GUSTشكلت هيئتها برئاسة الرماح
●

حمد العبدلي

أعـلـنــت راب ـطــة طلبة جــامـعــة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ( )GUSTتشكيل الهيئة اإلداري ــة
للعام الجامعي  ،2019-2018برئاسة عبدالرحمن

الرماح ،ومشاري الشايجي نائبا للرئيس ،وفوز
العوضي نائبا للرئيس لشؤون الطالبات ،وهنوف
المخلد امينا للسر ،وعبداللطيف الفارس امينا
للصندوق ،فــي هــذا ال ـصــدد ،تـقــدم رئـيــس رابطة
« »GUSTعبدالرحمن الرماح بخالص الشكر إلى

الهيئة االداري ــة الجديدة المنتخبة للرابطة على
الثقة الغالية التي قدمها لهم طلبة الجامعة ليكونوا
ممثليهم الشرعيين والمتحدثين باسمهم.
وأكـ ــد أن الــراب ـطــة أبــواب ـهــا مـفـتــوحــة للجميع
لالستماع الى متطلبات الطلبة ،وحل مشاكلهم.

academia@aljarida●com

َ
إرسال كشفي ِمنح وزير التربية و«مدير الهيئة»
لـ «قبول التطبيقي» نوفمبر المقبل
ً
«الهيئة» خصصت لهم  220مقعدا ويباشرون دراستهم في الفصل الثاني
أحمد الشمري

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب لـ ـ «ا ل ـجــر يــدة» أن
إر ســال كشفي منح وز يــر التربية وز يــر التعليم
العالي د .حامد العازمي ،والمدير العام للهيئة،
د .علي المضف ،إلى عمادة القبول والتسجيل،
سيتم في شهر نوفمبر المقبل ،وذلك للقبول في
الفصل الدراسي الثاني .2019 /2018
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن «الـتـطـبـيـقــي» خصصت
 100مقعد للقبول في كشف منح وزير التربية،
ً
و 120مقعدا في كشف مدير الهيئة ،الفتة إلى أن
ً
جميعهم من غير الكويتيين ،وفقا ألعلى نسب
للقبول ،مبينة أن الهيئة فتحت بــاب االلتحاق
بكشف مدير الهيئة لمختلف الفئات ،سواء كانوا
أص ـحــاب ال ـش ـهــادات الـحــديـثــة الــذيــن ال تنطبق
عليهم ش ــروط الـقـبــول خ ــال ف ـتــرة الـتـقــديــم ،أو
ال ـش ـه ــادات ال ـقــدي ـمــة ال ــذي ــن ل ــم يـحــالـفـهــم الـحــظ
بــالـقـبــول ،بينما الـفـئــة األخ ــرى عـبــر مـنــح وزيــر
التربية.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن عـ ـم ــادة ال ـق ـب ــول ال

تتدخل فــي آ لـيــة قـبــول كـشــوف المنح المرسلة،
وإنما تدخلها عبر النظام اإللكتروني ،وتستكمل
إج ــراء ات القبول ،الفتة إلــى عــدم وجــود تأخير،
إلى أن يبدأ الطلبة دراستهم في الفصل الثاني.
وبينت أن آ لـيــة قـبــول المنح تتمثل فــي أنهم
يعاملون معاملة الكويتي أثناء قبولهم ،ويكون
ً
ً
الكشف مــرســا بــاألسـمــاء ومــذيــا بالتخصص
الذي يتم القبول به ،الفتة إلى أن هذه األسماء،
ال ـتــي س ـتــرســل ،يـتــم م ـبــاشــرة قـبــولـهــا بالفصل
الدراسي الثاني.
وأض ــاف ــت أن ال ـع ـم ــادة س ـت ـجــري ات ـصــاالت ـهــا
الس ـت ــدع ــائ ـه ــم ،واس ـت ـك ـم ــال إج ـ ـ ـ ــراء ات قـبــولـهــم
وت ـس ـل ـي ــم م ـس ـت ـنــدات ـهــم ال ــرس ـم ـي ــة ف ـ ــور إرس ـ ــال
الكشوف إليهم ،لتدشينهم في النظام اإللكتروني
للقبول وتوزيع الجداول الدراسية عليهم.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت عـ ـمـ ـي ــدة الـ ـقـ ـب ــول
والـتـسـجـيــل بـ ـ «الـتـطـبـيـقــي» ،د .رب ــاح ال ـن ـجــادة،
تمديد فترة إلغاء القبول للعام الدراسي (/٢٠١٨
 ،)٢٠١٩الى يوم الثالثاء  ٢٣الجاري.

الفيلي يحاضر في «القانون الدستوري»
لموظفي مجلس األمة بـ«تدريب »AOU
أق ــام مــركــز ال ـتــدريــب فــي الـجــامـعــة العربية
المفتوحة ( )AOUبالتعاون مع إدارة التدريب
وبالتنسيق مع اللجنة التشريعية والقانونية
برنامج تــدريــب بعنوان «الـقــانــون الدستوري
المستوى المتقدم» قــد مــه الخبير الدستوري
المحاضر د .محمد الفيلي لموظفي مجلس
األمة.
وتطرق د .الفيلي ،إلى عدة قضايا كتطبيق
عملي للبرنامج التدريبي وفق المحاور المتفق

ً
عليها ،من بينها إسقاط العضوية ،قائال« :إن
هـنــاك فــرضـيــات ت ــؤدي إلــى إسـقــاط العضوية
مثل فقدان األهلية المدنية ،وهذه تحتاج إلى
حكم قضائي لتتحقق في الحكم ،باإلضافة إلى
فرضية عقوبة الجناية» وهي أيضا تتحقق في
الحكم إذ يقول المشرع ،إن الجناية عقوبتها
أكثر من ثــاث سـنــوات ،مما يعتبر حجة على
ال ـكــافــة وال ي ـح ـتــاج إل ــى إق ــام ــة دل ـيــل أن ثــاث
سنوات وستة أشهر هي أكثر من جناية فالعلم

فيها مفترض ويقين وهي ال تحتاج إلى قرار».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ـس ــاع ــد م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة
للشؤون اإلدارية والمالية د .عبدالله بن طفلة،
إن البرنامج احتوى على عدة محاور منها آلية
بحث القوانين من الناحية الدستورية وقانون
العفو الشامل وقانون العقوبات البديلة وحاالت
إسقاط العضوية وتطبيقات عملية شاملة كما
تمت مناقشة حاالت دستورية حالية إضافة إلى
مناقشة حاالت دستورية سابقة.

7
إبراهيم لـ ةديرجلا :.ال كوارث طبيعية في الكويت بحكم
موقعها وطبيعة أرضها وتضاريسها
ةديرجلا

•
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محليات

خبير األرصاد الجوية :حرارة الكويت في الظل وصلت إلى  51درجة وفي الشمس إلى  60أو 70
يوسف العبدالله

أكد خبير األرصاد الجوية جمال إبراهيم أن موقع الكويت
الجغرافي يساهم بشكل كبير في حمايتها من الكوارث
الطبيعية كالزالزل والبراكين ،فأرضها مسطحة وخالية من
الجبال.
وقال إبراهيم ،في حوار مع «الجريدة» ،إن هيئة األرصاد
الكويتية التي عمل بها سنوات عديدة كانت تمتلك  28محطة
أوتوماتيكية موزعة على أنحاء الكويت ،منها محطة المطار
الرئيسية ،موضحا أن أجهزة الرصد ومحطاته في الدول
الخليجية عموما قليلة ،قياسا بالواليات المتحدة االميركية،

الطقس
الحار يمكن
التغلب عليه
بالتشجير
ً
وخصوصا
في البر

هيئة األرصاد
تمتلك 28
محطة
أوتوماتيكية
موزعة على
أنحاء الكويت

التي تمتلك مراصد أقل مما تمتلكه الدول األوروبية.
ورأى أنه كلما زاد عدد محطات الرصد كانت التنبؤات الجوية
أكثر دقة ،مطالبا في الوقت ذاته بتطوير العقول قبل
األجهزة ،عبر الدورات التدريبية والورش والدراسات العليا،
مثل أميركا التي تهتم بعلمائها حتى يصلوا إلى مرحلة الخبرة.
وذكر أن فصل الشتاء في الكويت معتدل ،وبرده ال يتعدى
أسبوعين ،وأمطارنا قليلة ،وهذا أمر طبيعي ألننا دولة
صحراوية ،وال يوجد تكنولوجيا لمعالجة ذلك ،وعملية
االستمطار مكلفة جدا ،وتعتمد أساسا على الغيوم التي هي

• في البداية ،حدثنا عن علم األرصاد.
البد من التفرقة بين ثالثة علوم قد يختلط علىالناس اختصاصاتها ،فعلم األرصاد علم يختص
بالغالف الجوي من السطح الى طبقات الجو العليا
ومــا يـحــدث فيها مــن تـغـيــرات ،مثل الـبــرد والحر
والمطر ،أمــا العلم الثاني فهو علم الجيولوجيا
الــذي يختص بسطح االرض والطبقات ما تحت
بــاطــن األرض ،وه ــو معني ب ــال ــزالزل والـبــراكـيــن،
وهناك علم ثالث هو علم الفلك الذي يهتم بحركة
الكواكب والمجرات والنجوم.
أم ــا عـلــم األرصـ ــاد ال ــذي نـحــن بـصــدد الحديث
عنه فليس له عالقة بمعرفة أوقات هالل الشهور
العربية كرمضان وشوال ،ألن ذلك من اختصاص
علم الفلك ،ونحن فنختص بأخبار الجو والغالف
ال ـجــوي ،فــي حين تعتبر مهمتنا األســاسـيــة هي
تجهيز مـخـطــط لــرحــات ال ـط ـيــران عــن المطبات
الهوائية وخط سير تلك الرحالت بشكل مسبق،
وعلى ضوء ذلك المخطط يتم حساب كمية وقود
الطيارة.
وعموما ،نحن نقدم ذلك المخطط كل  12ساعة
تقريبا للطيارات المتجهة شرق الكويت وغربها.

تقديم تنبؤات يومية
• وما مهامكم األخرى؟
نحن نقدم بشكل دوري التنبؤات اليومية لكلالوزارات والشركات ،فيما يخص الحرارة والرطوبة

نصائح الختالف درجات الحرارة
خالل اللقاء قدم إبراهيم مجموعة من النصائح الذهبية لتجنب اإلصابة بأمراض
البرد ،ألنها ناتجة عن اختالف درجات الحرارة ،ومنها:
• التنفس السليم عن طريق الشهيق من األنف والزفير من الفم في جميع الحاالت،
سواء خالل الجلوس او النوم او الرياضة.
• شرب الماء الفاتر طوال أيام السنة ،مع تجنب شرب الماء البارد.
• تنشيف الجسم والرأس قبل الخروج من الحمام بعد االستحمام.
• عدم الذهاب الى النوم قبل تجفيف شعر وفروة الرأس.
• عدم مخالطة المرضى ،وعدم التعرض لدرجات الحرارة المختلفة من البارد
الى الحار ،والعكس.

في األساس منعدمة تماما في بالدنا.
ولفت إلى أن الكويت بحكم موقعها الجغرافي ال تمتلك
ً
فعليا خريفا وربيعا متكاملين ،فمناخها صحراوي جاف
جدا ،مع قلة المطر وشدة الحرارة ،ولذلك تجد قلة
الزراعة لدينا ،ولكن يمكننا التغلب نسبيا على هذا
الطقس الحار ،كما كنا نفعل في الستينيات ...وفيما
يلي التفاصيل:
جمال إبراهيم

والرياح والرؤية ،السيما ان الرؤية تؤثر بشكل كبير
على حركة الموانئ.
• هــل صـحـيــح مــا ي ـقــال عــن ت ـجــاوز درج ــة ح ــرارة
الكويت في العامين الماضيين معدل  50درجة مئوية؟
 نعم فقد تجاوزت درجة الحرارة عندنا  50درجةبقليل ،ووصلت أحيانا الى  ،51وهذا في الظل اما في
الشمس المباشرة فقد تصل الى  60أو  ،70وقياس
الظل يعني قياس درجة حرارة الهواء ،اما قياس غير
الظل فهنا تختلف الحرارة حسب الزمان والمكان،
فدرجة الـحــرارة قــرب البحر قد تكون وقــت الحر 30
بينما تبلغ في البر  ،40والعكس يحدث ليال ،وكذلك
حسب المالبس ،فالمالبس البيضاء تعكس الحرارة
بخالف السوداء أو الملونة.
وعموما فإن درجة حرارتنا هنا لم تتجاوز الـ .51

والــورش والدراسات العليا ،مثل أميركا التي تهتم
بعلمائها حتى يصلوا إلى مرحلة الخبرة.

شتاؤنا معتدل
وبرده ال يتعدى هيئة األرصاد والغزو
أسبوعين
• هــل ك ــان لهيئة األرصـ ــاد دور فــي أث ـنــاء الـغــزو
وأمطارنا قليلة
وبعده؟
ً
 لــأســف ،لــم يـكــن لـهــا دور ،إذ لــم تـكــن هـنــاك أيلمناخنا
نظرا
دورات تــدريــب على رفــع التقارير ،وكــانــت األجهزة
التي نمتلكها قديمة جدا ،وال تعمل أيضا ،أما اآلن كوارث طبيعية
الجاف

طقس الهواتف المحمولة
• هل تخضع درجة الحرارة التي يظهرها الهاتف
المحمول لمعايير صحيحة؟
نعم ،فهي تخضع لنفس المقاييس التي تحدثناعنها سابقا.
• هـنــاك تعليمات مــن مجلس ا ل ـ ــوزراء بتعطيل
الجهات الحكومية حــال تـجــاوز الـحــرارة المعدالت
الطبيعية بكثير ،هل هناك تعاون بينكم وبين تلك
الجهات في مثل هذه األمور؟
 أعـتـقــد أن ه ــذا ال ـق ــرار غـيــر م ــوج ــود ،لـكــن هناكتعليمات للشركات بعدم تشغيل العمالة في الساعات
ً
الحارة وقت الظهيرة وخصوصا عمال البناء.
ً
• كم مرصدا لــدى هيئة األرصــاد الكويتية؟ وما
طبيعة تلك المراصد ،من حيث التطور والحداثة؟
ً
هـيـئــة األرصـ ـ ـ ــاد ،وم ــن خ ــال عـمـلــي س ــاب ـق ــا بها
لسنوات طويلة كان لديها  28محطة أوتوماتيكية
موزعة على أنحاء الكويت ،من ضمنها محطة المطار
الرئيسية ،كما أعلم أن االدارة بصدد تغيير شامل
لـهــذه الـمـحـطــات واألج ـه ــزة ،غـيــر أن أج ـهــزة الــرصــد
ومحطاته في الدول الخليجية عموما قليلة ،قياسا
بــالــدول األوروب ـي ــة الـتــي هــي أيـضــا تمتلك مــراصــد
أقل مما تمتلكه دول أميركا ،وعموما كلما زاد عدد
محطات الــرصــد كانت التنبؤات الجوية أكثر دقــة،
أما الوضع لدينا في الكويت فسيكون هناك أجهزة
ج ــدي ــدة مـسـتـقـبــا ،لـكـنـنــي ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد أطــالــب
بتطوير العقول قبل األجهزة ،عبر الدورات التدريبية

كنا نعيش
الشتاء في
أكتوبر أيام
الستينيات أما
اآلن فيأتينا في
ديسمبر

العباءات
السوداء للنساء
تسبب لهن
الشعور الزائد
بالحر ألنها
تمتص الحرارة

فال بأس بها.
• هل تغيرت الكويت من حيث المناخ عما كانت
عليه قديما؟
 المناخ لــم يتغير كثيرا ،غير أن ال ـحــرارة زادتبعض الشيء ،إذ كنا نقضي الشتاء في شهر  10أيام
الستينيات ،أما الحين فنقضيه في شهر  ،12وذلك
يعود إلى ظاهرة االحتباس الحراري التي تؤدي إلى
تدمير الغالف الجوي الذي يتكون من سبع طبقات،
لكنه ضعيف من حيث السماكة.
ً
• لـمــاذا ال تمتلك الكويت فعليا خريفا وربيعا
متكاملين؟
ً
 بحكم موقع الكويت الجغرافي ال تمتلك فعلياخريفا وربيعا متكاملين ،فمناخها صحراوي جاف
جــدا ،مع قلة المطر وشــدة الحرارة ،ولذلك تجد قلة
الزراعة لدينا ،ولكن يمكننا التغلب نسبيا على هذا
الطقس الحار ،كما كنا نفعل في الستينيات ،حين
كان شباب الكشافة والجوالة يزرعون شجر األثل في
البر ،وهو شجر صحراوي يتحمل درجات الحرارة
العالية ويصد الغبار ،ومازال موجودا إلى اآلن وهو
ً
قليل التكلفة ،فضال عن أنه يعمل على امتصاص غاز
ثاني أكسيد الكربون ونشر األوكسجين في الجو،
وهو ما يعمل نسبيا على تخفيف الموجة الحارة.

ثقافتنا والطقس
• ما رأيك في ثقافة المجتمع الكويتي في التعامل
مع الطقس ،هل تراها إيجابية أم سلبية؟
بالنسبة إلــى النساء فلبس الـعـبــاء ات الـســوداءي ـس ـبــب ال ـش ـع ــور ال ــزائ ــد ب ــالـ ـح ــرارة ،ألن ـه ــا تمتص
الحرارة ،أما الرجال فهم يلبسون المالبس البيضاء
في الصيف ،وهذا مناسب جدا ،وفي الشتاء يرتدون
الـمــابــس الــداك ـنــة ،لـكــن التفصيل واح ــد وه ــو مــا ال

«الكهرباء» تعيد تأهيل البيئة المتضررة من الغزو العراقي

بوشهري :ضمن خطة معتمدة من األمم المتحدة تشمل مشاريع عدة
●

سيد القصاص

َّ
وق ـ ــع وك ـي ــل وزارة ال ـك ـهــربــاء
والماء محمد بوشهري ،واألمين
الـ ـع ــام ل ــأم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـنـقـطــة
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـكــوي ـت ـيــة لـمـشــاريــع
البيئة نهيل العبدالرزاق ،مذكرة
ت ـفــاهــم لـتـنـفـيــذ م ـشــاريــع إع ــادة
ت ــأه ـي ــل ال ـب ـي ـئــة ال ـم ـت ـض ــررة مــن
الغزو العراقي للكويت ،بحضور
الوكيل المساعد لمشاريع المياه
ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة ح ـم ــود ال ــروض ــان،
وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي األمـ ــانـ ــة
العامة.
وع ـلــى هــامــش ال ـتــوق ـيــع ،قــال
بــوش ـهــري ف ــي ت ـصــريــح ل ــه« :إن
ال ــوزارة ،ممثلة بقطاع مشاريع
الـمـيــاه ،تـقــوم بمتابعة مـشــروع

إع ـ ــادة تــأه ـيــل ال ـم ـيــاه الـجــوفـيــة
للكويت ،عبر تشكيل مجموعة
ف ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط
واإلشـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـعـ ــام ع ـل ــى تـنـفـيــذ
ال ـم ـش ــروع ،م ــن خ ــال التنسيق
والـتـشــاور مــع الجهات المعنية
في الدولة».
وأوض ـ ـ ــح أن مـ ـش ــروع إع ـ ــادة
التأهيل يتضمن مراجعة وتقييم
ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة
وااليـكــولــوجـيــة والتكنولوجية
المتوافرة والمتعلقة بالمشروع،
وإق ـ ــرار مـعــايـيــر ال ـم ـشــروع وفــق
األنظمة المتبعة ،والحرص على
تنفيذ خطة الرصد البيئي طويلة
األم ـ ـ ــد ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـنـفـيــذهــا
ضـمــن خـطــة مـعـتـمــدة م ــن األم ــم
المتحدة تتضمن عــدة مشاريع

سقوط عامل من سطح
مبنى قيد اإلنشاء
قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
فــي اإلدارة العامة لإلطفاء ،العميد خليل
األم ـي ــر ،إن بــاغــا ورد ال ــى غــرفــة عمليات
اإلدارة ،صـبــاح أم ــس ،أف ــاد بسقوط عامل
من سطح مبنى قيد اإلنشاء أثناء مزاولته
عمله.
وأضـ ــاف الـعـمـيــد األم ـيــر أن ــه ف ــور تلقي
ال ـب ــاغ ،ت ــم تـحــريــك م ــرك ــزي إط ـف ــاء جليب
الشيوخ واإلنقاذ الفني بقيادة المقدم حمد
ســامــي وال ــرائ ــد محمد البغلي ال ــى موقع
الحادث ،وتبين أن العامل سقط من سطح
المبنى على سور حديدي.
ول ـف ــت الـ ــى أن رج ـ ــال اإلطـ ـف ــاء س ــارع ــوا
إل ــى تقطيع الـحــديــد بــاسـتـخــدام الـمـعــدات
الثقيلة وإنقاذ المصاب وتسليمه الى فنيي
الطوارئ الطبية الذين نقلوا المصاب الى
المستشفى لتلقي العالج.

وف ــق ال ـبــرنــامــج الـمـعـتـمــد لـعــدة
مراحل.
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم
الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل
البيئة الكويتية المتضررة من
آثار الغزو العراقي تم توقيعها
عـ ــام  ،2010والـ ـي ــوم (أمـ ـ ــس) تم
ت ــوق ـي ــع مـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم م ـعــدلــة
ب ـنــاء عـلــى الـمـتـطـلـبــات الحالية
والمستقبلية ا لـتــي استوجبت
تـعــديــل ب ـنــود ال ـمــذكــرة القديمة
ل ـت ـح ـق ـي ــق األه ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـم ــرج ــوة
ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـمـتـعـلـقــة
بإعادة تأهيل البيئة واستمرار
التعاون بين الطرفين لمصلحة
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ه ـ ــذه
المشاريع.

يشعرهم بــالــدفء في الشتاء ،وعموما ثقافتنا في
التعامل مع الجو معتدلة ،ولكنها غير كاملة.
• ماذا عن الشتاء المقبل؟
 بصفة عــامــة شـتــاؤنــا مـعـتــدل وب ــرده ال يتعدىأسبوعين وأمطارنا قليلة ،وهــذا أمــر طبيعي ألننا
دولة صحراوية وال يوجد تكنولوجيا لمعالجة ذلك،
وعملية االستمطار مكلفة جدا وتعتمد أساسا على
الغيوم ،التي هي في األساس منعدمة تماما عندنا.

• بحكم سجالت األرصاد ،هل الكويت مقبلة على
كوارث طبيعية؟
 إن ش ــاء ال ـلــه ،لــن يـحــدث ذل ــك فــي الـكــويــت ،فهيمحفوظة بعدة عوامل ،فأرضها مسطحة وصحراوية
وخالية من الجبال ،وصحراء الكويت الغربية ميزة
جيدة للدولة.
• وم ـ ــاذا ع ــن ان ـت ـق ــال ال ـح ـســاس ـيــة خـ ــال مــوســم
التلقيح؟
 الهواء ينقل كل شيء ،والحساسية متفاوتة بينإن ـســان وآخ ــر ،وتــأتــي أث ـنــاء االنـتـقــال بـيــن الـفـصــول،
وخصوصا لمن يعانون مرض الربو ،وعموما جونا
نظيف ،فبمجرد إ طـفــاء آ خــر بئر نفطية بعد الغزو
العراقي تم تنظيف الجو من جميع الملوثات.

الحكومة واألرصاد
• ماذا تقترح على الحكومة الكويتية بالنسبة إلى
تطوير األرصاد؟
 نــريــد منها تثقيف الـشـعــب ،وخـصــوصــا وزارةالتربية ،ألن ثقافة المواطنين خاطئة ومقررات وزارة
التربية البد من تغييرها لتنمية العقول ال األجهزة،
تطبيقا لتوجيهات سمو االمير في االهتمام بالشباب،
كما يجب أن يتم إخبار الطالب منذ المرحلة األولى
للتعليم الـثــانــوي عــن التخصصات الـمــوجــودة في
الجامعات العالمية واحتياجات سوق العمل.
• رسالة توجهها للمواطن.
 أقول للمواطنين :ثقفوا أوالدكــم ،علموهم ثقافةالترشيد والحفاظ على الماء والكهرباء ،ألن اإلسراف
في الماء أصبح كثيرا ،كما أطالبهم بتعليم األوالد
كيفية التعامل مع الجو وضرورة الوقاية من االمراض
وتجنب انتقال العدوى والمرض.

الرحالت
«الطيران المدني» :توسيع
ً
عبر «تي  »4إلى الدول العربية غدا
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
المدني أمــس زيــادة التشغيل من
مـبـنــى ال ــرك ــاب «ت ــي  »4ف ــي مـطــار
ال ـكــويــت ال ــدول ــي ،لـيـشـمــل جميع
ال ـم ـح ـط ــات فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
اعتبارا من الغد.
وقال رئيس لجنة التشغيل في
«الطيران المدني» صالح الفداغي،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن ش ــرك ــة
الخطوط الجوية الكويتية ستشغل
من مبنى «تــي  »4الجديد رحالت
بحدود  42رحلة يوميا.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ،إن ــه اع ـت ـبــارا
م ــن ال ـي ــوم سـيـتــم تـشـغـيــل جميع
الــرحــات الـمـغــادرة إلــى والقادمة
م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ف ــي ك ــل مــن
مصر (القاهرة  -اإلسكندرية  -شرم
الشيخ) ولبنان (بـيــروت) واألردن

ً
بوشهري موقعا مذكرة التفاهم

(ع ـم ــان) والـ ـع ــراق (ال ـن ـج ــف)،عبر
مبنى تي .4
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادتب ـ ــأن ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن ال ـ ـم ـ ـغـ ــادريـ ــن ع ـلــى
الرحالت المذكورة والمستقبلين
ل ـهــا ال ـتــوجــه م ـبــاشــرة إل ــى مبنى
الركاب ،مبينة أن التشغيل اليومي
لـجـمـيــع ال ــرح ــات الـ ـمـ ـغ ــادرة إلــى
والقادمة من دول الخليج العربي
مستمر حاليا من المبنى الجديد
(تي  ،)4شاكرين للجميع تفهمهم
وتعاونهم.
وك ــان ــت «ال ـخ ـط ــوط الـكــويـتـيــة»
أعلنت في  30سبتمبر الماضي بدء
تـشـغـيــل ال ــرح ــات ب ـ ــدول مجلس
الـتـعــاون فــي مبنى تــي  ،4على أن
ت ـتــوســع ال ــرح ــات تــدري ـج ـيــا إلــى
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ومـ ــن ث ــم أوروب ـ ــا
والــواليــات المتحدة وشبه القارة
الهندية والشرق األقصى.

«اإلطفاء» 6 :دراجات نارية تدخل الخدمة في «المكافحة»
●

تعمل بأماكن
االحتفاالت
الوطنية
واألسواق
والحدائق

الراشد

محمد الشرهان

أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء ،إدخال
ست دراجات نارية إلى الخدمة في قطاع
ال ـم ـكــاف ـحــة ،وذلـ ــك ض ـمــن خ ـطــة اإلدارة
لتطوير أسطول اآلليات والمعدات.
ويأتي تدشين هــذه الــدراجــات ،التي
تنقسم إ لــى نوعين بعجلتين و بــأر بــع
عـجــات ا سـتـجــا بــة لتوجيهات المدير
ال ـعــام لـ ــإدارة الـعــامــة لــإطـفــاء الفريق
خالد الـمـكــراد لتقليل زمــن االستجابة
للحوادث ،السيما في األماكن المزدحمة
الستخدامها كاستجابة أولية سريعة
للتعامل مع أنواع الحوادث.
وصـ ـ ــرح رئـ ـي ــس م ــرك ــز اإلس ـ ـنـ ــاد فــي
اإلدارة ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ال ـم ـقــدم حمد
الــراشــد أم ــس ،بــأن ال ــدراج ــات الحديثة
مزودة بمطفأة حريق ذات تقنية حديثة
ّ
تمكن رجــل اإلطـفــاء مــن المكافحة مدة
أطول من المطفآت العادية ،إضافة إلى

إمكانية نقل بعض المعدات والخراطيم
السـ ـتـ ـخ ــدام األنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي
المباني والطرق.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــراش ـ ـ ــد أن ال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات
النارية سيكون استخدامها في أماكن
االحتفاالت الوطنية واألسواق المفتوحة
وال ـ ـحـ ــدائـ ــق الـ ـع ــام ــة ،وس ـ ـ ــوف ت ـت ـطــور
الـعـمـلـيــة لـتـشـمــل أم ــاك ــن أخـ ــرى بـهــدف
تقليل زمن االستجابة.
وقـ ـ ــال إن «اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء» س ـج ـلــت أرق ـ ــام
اس ـت ـجــابــة عــال ـم ـيــة وهـ ــي م ــن  4إلـ ــى 6
دقائق لالستجابة بمختلف البالغات
حينما يـكــون الـطــريــق وحـ ــارات األمــان
ســا لـكــة ،وتسعى اإلدارة لتقليل الزمن
للوصول إلى أرقام قياسية عالمية عن
طــريــق خـطــط مـنـهــا فـتــح م ــراك ــز إطـفــاء
حديثة وتطوير آليات اإلطفاء واإلنقاذ
وتـطــويــر نـظــام تسلم الـبــاغــات بغرفة
العمليات.

إطفائي دراج يكافح إحدى الحرائق

محليات
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ً
ً
«آيات الخيرية» :إنتاج  30فيلما قصيرا
عن حياة النبي وأخالقه
قال فريق سلسبيل،التابع لجمعيةآيات الخيرية،
إن ملتقى «هذا نبينا» ،الذي تنظمه الجمعية من  11إلى
 17الجاري ،يهدف إلى تقديم حزمة إعالمية متكاملة
تعرض سيرة الرسول محمد ،صلى الله عليه وسلم،
وأخالقه وشمائله.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـس ـت ـشــار اإلع ــام ــي ل ـل ـفــريــق الـ ـف ــاروق
عبدالعزيز ،في مؤتمر صحافي ،أمس األول ،أن الملتقى
سـيـقــام بــرعــايــة رئـيــس مجلس إدارة ات ـحــاد الـمـبــرات
والجمعيات الخيرية خالد الصالح.
ولفت إلى أن الملتقى سيواجه ويرد على اإلساءات

ُ
ال ـتــي وجـهـهــا بـعــض الــك ـتــاب والــرســام ـيــن ومنتجي
األفالم لشخصية الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،في
الشرق والغرب ،والعمل على تصحيح الصورة الذهنية
الموجودة في اإلعالم الغربي بأسلوب حضاري ،بعيدا
عن منهج التشنج والعنف والسباب.
َّ
وبين أنــه سيتم إنتاج  30فيلما قصيرا عن حياة
ال ـن ـب ــي ،وأخـ ــاقـ ــه ،ون ـش ــره ــا ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي ،وإنتاج خمسة أفالم وثائقية دولية تشارك
فيها شخصيات عالمية من ديانات مختلفة ومخرجون
عالميون ،وعرضها في مهرجانات سينمائية دولية.

«الرحمة» َّ
سيرت قافلة
مساعدات إلى سريالنكا
سـ َّـيــرت «الــرحـمــة العالمية» رحـلــة غــراس الخير إلــى سريالنكا ،حيث
تتضمن قافلة مساعدات إنسانية لألسر المحتاجة.
وقال رئيس مكتب شبه القارة الهندية في «الرحمة» ،محمد القصار،
في تصريح صحافي ،إن القافلة اشتملت على مساعدات متنوعة ،منها:
مشروعات الكسب الحالل ،والتي تهدف «الرحمة» من خاللها إلى إعفاف
بعض األســر ،مشيرا إلــى توزيع  5قــوارب صيد مع معداتها ،و 7مكائن
خياطة ،و 6عربات متنوعة األغراضَّ .
وبين القصار أن المساعدات اشتملت
ً
أيضا على توزيع عشرة آالف وجبة لأليتام وطلبة مجمع الرحمة التعليمي،
وتــوزيــع كسوة على  50يتيما ،إضــافــة إلــى حفر عشر آبــار سطحية مع
مضخة وخزان ،وتوزيع  160طردا غذائيا ،و 50حقيبة مدرسية ،وسبعة
مقاعد لكبار السن ،وإجراء  50عملية عيون.

local@aljarida●com

«الهيئة الخيرية العالمية» :مؤتمر
«الشراكة» يهدف إلى إطعام مليار جائع
أكــد رئـيــس الهيئة الـخـيــريــة اإلســامـيــة العالمية،
المستشار بــالــديــوان األم ـيــري د .عبدالله المعتوق،
حرص الهيئة على بناء الشراكات ومد جسور التواصل
م ــع الـمـنـظـمــات اإلن ـســان ـيــة ال ــدول ـي ــة م ــن أج ــل تلبية
احتياجات اإلنسان الفقير والمنكوب من دون تمييز.
جــاء ذلــك خــال لقائه بمكتبه في مقر الهيئة وفدا
أمميا يضم مديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية
ل ـبــرنــامــج األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـمـسـتــوطـنــات الـبـشــريــة
(هابيتات) ،زينة أحمد ،وكبير مستشاري المستوطنات
الـ ـبـ ـش ــري ــة ،د .عـ ــرفـ ــان عـ ـل ــي ،ومـ ـسـ ـتـ ـش ــارة ال ـت ـن ـم ـيــة

المستدامة التابعة للبرنامج ،د .أميرة الحسن .وقال
المعتوق إن الهيئة بصدد استضافة المؤتمر الثامن
للشراكة وتبادل المعلومات في  26نوفمبر المقبل،
بهدف تدشين برنامج إطعام مليار جائع من فقراء
العالم ،مشيرا إلى أن الهيئة وجهت دعوات لمختلف
المؤتمر.
المنظمات الدولية للمشاركة في أعمال
ّ
ورح ــب بتفعيل االتـفــاقـيــة الـتــي سـبــق أن وقعتها
الهيئة مــع البرنامج األمـمــي لتخفيف أزمــة ضحايا
ال ـن ـك ـبــات ف ــي س ــوري ــة وال ـ ـعـ ــراق وال ـ ـسـ ــودان وال ـي ـمــن
وفلسطين وغيرها.

ةديرجلا
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لتنتقل عدوى «الداخلية»
إلى باقي الوزارات
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
إن اإلج ــراء ات التي اتخذت في ملف مصروفات وزارة الداخلية
ً
مؤخرا من إحالة المتهمين من داخل الوزارة وخارجها إلى النيابة
العامة ،وما تبعها من الكشف عن قضايا مالية أخرى سيتم اتخاذ
اإلجـ ــراء ات القضائية معها ،لهو أمــر يستحق الــدعــم والتشجيع،
ً
ً
ً
ً
شرط أن يكون هذا نهجا عاما وشامال ومستمرا ال ردة فعل مؤقتة
ومحدودة وانتقائية ،ذلك أن قضايا الفساد المالي واإلداري في الدولة
أحد أبرز أسباب تدهور مسيرتها التنموية ،وأحد أكبر أسباب تنامي
اإلحباط وسط شرائح المجتمع المختلفة والقلق من مستقبل البالد.
الفساد مكلف للدولة ومرهق ُ الستمرارها وقاتل لشعلة المواطنة
في قلب أبنائها ،وفي الكويت أعلن أن جريمة الرشوة فقط تكلف
ً
ً
االقتصاد الكويتي  2.1مليار دوالر سنويا وفقا لتقارير صندوق
النقد الدولي بحسب هيئة مكافحة الفساد ،فكيف إذا حسبنا معها
جرائم أخــرى كاالختالس والتحايل والعموالت والتنفيع والهدر
ً
للمال العام ،فكم ستبلغ فاتورتها سنويا يا ترى؟
ليست اآلثار االقتصادية فقط هي التي يتضرر منها الوطن من
جــراء الفساد ،إنما هناك آثــار سياسية واجتماعية مــدمــرة ال تقل
خطورة عن ذلك ،أهمها ضياع الحقوق ،وانهيار ثقة المواطن بأجهزة
الدولة ،ومحاربة أهل الشرف واألمانة ،وتشويه القدوة الصالحة في
المجتمع ،ومحاولة بعض العامة تقليد كبار الفاسدين في تنمية
ثرواتهم في الحرام ،ناهيك عن حاالت االضطراب السياسي الدائمة
والمرتفعة وتيرتها فــي المجتمع ،لسبب وا ضــح أن الفاسدين ال
ً
يكتفون بجمع األم ــوال فحسب ،إنما يسعون دوم ــا إلــى السيطرة
على باقي مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية ،واختراقها لضمان
توفير حماية وستر لهم تمكنهم من استمرارهم في فسادهم ،ومنع
مالحقتهم حتى تتمكن إمبراطوريتهم من مفاصل البالد.
ما جرى في وزارة الداخلية يحتاج إثباتات وبراهين حكومية
صادقة ،تؤكد أن مالحقة الفساد والمفسدين هو نهج جديد طال
انتظاره من أهل الكويت ال ّ
«هدة حصن» ،وإن الكويتيين ينتظرون
ً
ً
ً
مـنــذ أم ــد بـعـيــد نـهـجــا قــويــا وص ــادق ــا السـتـئـصــال أوكـ ــار الـفـســاد،
وتقويض مواقع أصحاب النفوذ ،وإعــادة االحترام لقوانين الدولة
وملكياتها ،وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
ومــن أهــم األدل ــة المنتظرة على ذلــك هــو انتقال عملية مالحقة
الـفـســاد إل ــى بــاقــي الـ ـ ــوزارات وال ـمــؤس ـســات والـهـيـئــات الحكومية،
ً
وتنظيفها وفقا ألجندة قانونية وإدارية محكمة قائمة على الحقائق
وتقارير الجهات الرسمية ،وما أكثرها عندنا ،فهل تصمد الحكومة
في موقفها؟
سنتابع ونرى والله الموفق.

السياسة الخارجية
والقسمة على اثنين!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

الفيل كبر يا ناس ()2
ب ـتــار يــخ  2015 /12/ 8كـتـبــت ف ــي هــذه
الجريدة ا لـغــراء مقاال بالعنوان المذكور
أ ع ــاه نـفـســه ،ج ــاء فـيــه أن اإلدارة ا لـعــا مــة
لــإح ـصــاء ق ــد أجـ ــرت ع ــام  2014ال ـت ـعــداد
ال ـس ـك ــان ــي ل ــدول ــة الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث ج ــاء ت
ال ـن ـتــائــج بـ ــأن الـ ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي لـلـسـكــان
بلغ  ،4.000.052وقد بلغ عدد المواطنين
ا لـكــو يـتـيـيــن  1.000.205و ع ــدد ا لــوا فــد يــن
 2.789.300و ك ــان عــدد هــم  1.860.000في
عام .2006
ب ـم ـع ـن ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ز ي ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي أ عـ ـ ــداد
الـ ــوافـ ــديـ ــن بـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــارب الـ ـمـ ـلـ ـي ــون خ ــال
س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات فـ ــي ظـ ــل تـ ــراجـ ــع ح ـ ــاد فــي
الخدمات العامة ،فغدا ذلك الفيل الصغير
(أعـ ــداد الــوافــديــن) أك ـبــر مــن الــديـنــاصــور،
وب ــدأ بـتــدمـيــر أرك ــان الــدولــة بــالـعــديــد من
السلبيات والعادات ،والقائمة طويلة.
ف ــي ظ ــل م ــا ي ـت ــردد اآلن ب ــأن الـحـكــومــة
ومـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ب ـ ـصـ ــدد إع ـ ـ ـ ــداد دراسـ ـ ــة
لمعالجة ا لـتــر كـيـبــة ا لـسـكــا نـيــة د خـلــت في
نقاش مع أحد األعزاء ممن أعتز بالحوار
مـعــه ،لما فيه مــن جــد يــة وإ خ ــاص عميق
لـهــذا ا لــو طــن ،مــع معايشة يومية للترهل
والتكدس الوظيفي الذي يعانيه شخصيا،
ً
ً
وأشار إلى أن هناك فيال آخر أكبر حجما
م ــن ا ل ـف ـيــل األول ،و ي ـنــا ف ـســه ف ــي مـســا حــة

د .حسن عبدالله جوهر

ال ـتــدم ـيــر وال ـت ـخ ــري ــب ،أال وهـ ــو «ال ـج ـهــاز
الوظيفي الحكومي».
ً
ً
فالعمل الذي يتطلب موظفا واحدا أو
اثنين على أبعد تقدير نرى أنه تم تعيين
عشرة موظفين أغلبهم ال يعرفون طبيعة
عـمـلـهــم أو م ـكــانــه ،وت ــم تـعـيـيـنـهــم بـطــرق
م ـت ـع ــددة م ـن ـهــا ان ـت ـخــاب ـيــة أو تــرض ـيــات،
وأصبح لدينا اآلالف من الوكالء والوكالء
الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن وال ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــن ،أمـ ـ ــا رؤسـ ـ ــاء
ّ
فحد ث وال حرج ،وأصبح الفساد
األقسام
ال يحتاج إلى مجهر ليرى ،بل أصبح يرى
بالعين المجردة ،و فــي كل أجهزة الدولة
حتى الترقيات تتم بالوساطة ،فال مكان
للكفاء ة.
أ م ــا ا لـ ـش ــوارع ا ل ـتــي أ ك ــل ا ل ــد ه ــر عليها
و شــرب فـغــدت تلتهم ا لـبـشــر ،أ مــا التعليم
ف ـمــا زال «ح ـم ــد» ه ــو م ــن يـكـتــب الـمـنــاهــج
« بـقـلـمــه» ،وا لـقــا ئـمــة طويلة ال تحتاج إلى
الـتــذكـيــر ،ومــا زال هــذا الـتــرهــل والـتـكــدس
مـسـتـمــر يــن ف ــي ظ ــل آالف ا لـمـنـتـظــر يــن في
طوابير ديوان الخدمة المدنية.
أما ديوان المحاسبة فيبدو أنه وصل
إلى مرحلة صعبة في المتابعة بعد تفشي
ا لــر شــوة ،واستمرأ البعض التجاوز على
المال العام ،واآلن وبعد أن أثبت الواقع أن
الحكومة ومجلس األمة غير قادرين على

إ نـجــاز ا لـمـشــار يــع بـهــذا ا لـجـهــاز الوظيفي
ال ـم ـتــرهــل وال ـ ــذي ش ــاب ــه ف ـس ــاد ي ـنـخــر فــي
ً ً
جـســده ،فـغــدا عـلـيــا  ،إذا ال بــد مــن البحث
عن طرق وسبل جديدة ،ولنا في تجارب
الدول «المتقدمة ..ونكرر المتقدمة» دروس
وعبر مع التأكيد بإعطاء القطاع الخاص
دوره الرائد فى قيادة التنمية كما كان في
فترة الستينيات والسبعينيات.
حفط الله الكويت وقيادتها وأهلها من
كل سوء ومكروه.
ف ــي م ـســر ح ـيــة ط ـمــا شــة أدى ن ـخ ـبــة مــن
الـمـمـثـلـيــن أغـنـيــة رائ ـعــة لـعـلـهــا تـعـبــر عن
واقعنا الذي نعيشه ،تقول كلماتها:
«في واحد هدوله فيل
ما عنده مكان يشيل
خاله فى الفريج يدور
يحليله فيل اصغير
الفيل كبر يا ناس
قام يكسر في بيتي
قلت أنا أروح أشكيله
أقوله فيلكم شيله
جاني اليوم يتعذر
يقول يا خوي سامحني
تراني الفيل يغلبني
ما أقدر أنا أشيله».
واآلن من ينقذ الكويت من هذه األفيال؟

آدم سيغال*

هل تقرصن الصين انتخابات منتصف
الوالية في الواليات المتحدة؟

ّ
ً
اتهم ترامب الصين أخيرا بالتدخل في السياسات األميركية قبيل
انتخابات منتصف الوالية ،وقد دعم نائب الرئيس مايك بنس هذه
ً
ً
االتهامات ،مشيرا إلى أن الصين «أطلقت جهودا غير مسبوقة للتأثير
في الرأي العام األميركي ،وانتخابات عام  ،2018والبيئة المؤدية إلى
االنتخابات الرئاسية عام .»2020
لــم يتهم الــرئـيــس وال نــائـبــه الـصـيــن بـســرقــة رســائــل إلكترونية
ً
حساسة سياسيا أو نشرها أو التالعب بوسائل التواصل االجتماعي،
كما فعلت الحكومة الروسية على مــا يبدو لتؤثر فــي االنتخابات
الرئاسية عام .2016
تملك الصين األساليب والقدرة الضروريتين للتدخل ،فقد سبق
ّ
أن نظمت كيانات صينية تعمل بموافقة الحكومة في بكين حمالت
للتجسس عبر اإلنترنت طويلة األمد ضد وكــاالت حكومة الواليات
المتحدة ،وقطاعها الدفاعي ،وشركات خاصة أميركية .كذلك شنت
هـجـمــات مــزعـ ِـزعــة عـبــر اإلنـتــرنــت اسـتـهــدفــت الـعـمـلـيــات السياسية،
ّ
فضال عن حمالت عبر مواقع التواصل االجتماعي ركزت على أهداف
اعتبرتها الـحـكــومــة الصينية داخـلـيــة ،مـثــل الـتـبــت ،وهــونــغ كــونــغ،
وتايوان.
لطالما استخدم القراصنة الصينيون تــا يــوان الختبار تقنيات
ُ
ً
التجسس عبر اإلنترنت التي تستعمل الحقا ضد أهداف أخرى ،ويبدو
أنهم يقومون باألمر عينه مع عمليات التأثير عبر اإلنترنت.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــالُ ،يـشـتـبــه فــي أن بـكـيــن تـقــف وراء حـمـلــة نشر
المعلومات الخاطئة السنة الماضية التي ادعــت أن حكومة تساي
ّ
إنغ-وين في تايوان تخطط لتنظم بصرامة المعابد البوذية والطاوية
وتمنع حرق البخور .أنكرت الحكومة أي نية للقيام بأمر مماثل ،إال
أن مالكي المعابد من مختلف أنحاء الجزيرة ساروا في تظاهرات في
ّ
مصدقين اإلعالن السياسي الكاذب.
تايبيه،
تختلف أسايب تأثير الصين وروسيا بسبب اختالف أهدافهما
االستراتيجية .صحيح أن كلتا الحكومتين تريد إضعاف الواليات
ً
المتحدة وحلفائها ،غير أن بكين تبدو أكثر تصميما من موسكو
على دفع المؤسسات إلى االستجابة مع مصالحها :ربما تأمل الصين
تـبــديــل الـنـظــام الــدولــي الـســائــد ،إال أنـهــا ال تسعى إلــى تحقيق ذلــك
بزعزعته بالكامل .على سبيل المثال ،اقترح المسؤولون الصينيون
قواعد جديدة لتنظيم عالم اإلنترنت ،مشيرين إلى أن من حق كل بلد
أن يضبط اإلنترنت فيه من دون أي تدخل خارجي.
أنكرت بكين في الماضي اتهامات الحكومة األميركية وشركات
أمن اإلنترنت األميركية عن أنها تستخدم وزارة أمن الدولة ،وجيش
التحرير الشعبي ،والعبين خاصين في عالم التجسس عبر اإلنترنت.
في مطلق األحــوال ،ما من اتفاقات دولية تحد من عمليات تجسس
مماثلة ،وال شك أن ما كشفه عميل وكالة األمن القومي األميركي إدوارد
سنودن عن أن وكاالت الحكومة األميركية متورطة في القرصنة يجعل
شكاوى واشنطن تبدو رياء.
عندما يتهم األميركيون الحكومة الروسية بالتدخل ،تكتفي بإنكار
التهم من دون ًأن تكترث بما إذا كانوا يصدقونها أو بأي أمر آخر غير
سلطتها مقارنة بسلطة واشنطن ،لكن كشف تورطها في هجمات عبر
اإلنترنت هدفها إحداث خلل في االنتخابات ّ
يقوض إلى حد كبير رواية
ً
ً
ً
بكين عن أنها تملك نموذجا بديال إنما تعاونيا للحوكمة الدولية،
ورؤيتها عن نفسها كقوة ناشئة ملتزمة بعدم التدخل في شؤون
دول أخرى الداخلية.
ً
لكن استمرار الصين في ضبط النفس ليس مضمونا ،فقد استثمرت
بكين الكثير فــي االسـتـخـبــارات االصـطـنــاعـيــة ،والـبـيــانــات الكبيرة،
وغيرهما من التقنيات التي تعزز قدرتها على التالعب بالمعلومات في
ٍّ
تصد متنامية لكل أشكال التأثير الصيني
المستقبل ،ونالحظ عملية
في أستراليا ،وأوروبا ،ونيوزيلندا ،والواليات المتحدة.
عالوة على ذلك ،تعتقد القيادة الصينية أكثر فأكثر أن واشنطن
تبتعد عن استراتيجية التعاون مع الصين نحو سياسة مصممة
الحتواء نهوضها ،وفي ظل غياب أساليب التأثير التقليدية وعالقتها
ً
األكثر ميال إلى النزاع مع الديمقراطيات الليبرالية ،قد تقتنع بكين
في نهاية المطاف أنها ستحقق مكاسب أكبر بلجوئها إلى أساليب
أكثر عدائية على شبكة اإلنترنت.
ّ
إذا صح ذلك ،فقد تشكل المناورات التي استخدمتها الصين في
ً
تايوان نموذجا ألي عمليات في الواليات المتحدة .على سبيل المثال،
قد يسرق القراصنة الصينيون وثائق ورسائل إلكترونية من موظفي
الكونغرس أو مسؤولي وزارة الدفاع وينشرونها كي يفضحوا داعمي
العالقات اللصيقة مع تايوان أو منتقدي حلفاء الواليات المتحدة
ويحرجوهم.
في حين تراقب الصين واشنطن وهــي تناضل لتتوصل إلــى رد
متناغم على التدخل الروسي عام  ،2016فقد تعتقد الحكومة الصينية
على األرجــح أنها ستنجو من أي عواقب خطيرة إذا شنت هجمات
ّ
ستبدل
مماثلة عبر اإلنترنت في الواليات المتحدة .وإذا كانت الصين
حساباتها االستراتيجية ،فما من عقبة قد تردعها عن دخول النزاع
على شبكة اإلنترنت.
*«نيويورك تايمز»
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كأي بلد في العالم لدينا قضايا عالقة أو ملفات مفتوحة مع
الصعود
جيراننا ،قد تتفاوت في حجمها أو تتناوبها موجات ًمن ً
والنزول في البعد السياسي ،األمر الذي يتطلب موقفا مبدئيا
ً
واضحا وإن تغيرت أساليب ودهاليز بحثها ومناقشتها مع
الدول الشقيقة أو الصديقة.
السياسة الخارجية هي صمام األمان ألي دولة ،وفي حالة
ارت ـخــاء ه ــذا الـصـمــام يعني ذل ــك ف ـقــدان ال ـت ــوازن وبالنتيجة
الـتـعــرض لـلـخـطــر ،وسـيــاســة الـكــويــت الـخــارجـيــة بنيت وفــق
اسـتــراتـيـجـيــة ثــابـتــة وم ـم ـتــدة ،عـبــر س ـنــوات طــويـلــة ،قــوامـهــا
الحياد وكسب األصدقاء واتخاذ الدبلوماسية والحوار كأداة
أساسية وشبه وحيدة للتعاطي مع المحيط الخارجي ،بل نقل
هذه الدبلوماسية إلى خارج حدود الدولة ،وتفعيلها كوسيلة
للتدخل الحميد والوساطة في حل المشاكل بين الدول األخرى.
وبينت التجارب التاريخية أن سياسة الـتــوازن والحكمة
في إدارة الشأن الخارجي هي الخيار الوحيد المتاح لنا كبلد
ً
ً
ً
يعيش ضمن حــدود صغيرة جــدا مكانيا وبشريا فــي إقليم
متقلب وحافل بأمواج المد والجزر ،ولذلك نجد أن المكونات
المجتمعية والتيارات السياسية والنواب ،مهما اختلفوا فيما
بينهم أو مع الحكومة ،إال أن الجميع يساند توجهات الحكومة
وسياستها الخارجية القائمة على االعتدال والحكمة.
وكأي بلد في العالم لدينا قضايا عالقة أو ملفات مفتوحة
مــع جـيــرانـنــا ،قــد تـتـفــاوت فــي حجمها أو تتناوبها موجات
من الصعود والنزول في البعد السياسي ،األمر الذي يتطلب
ً
ً
ً
موقفا مبدئيا واضحا وإن تغيرت أساليب ودهاليز بحثها
ومناقشتها مع الدول الشقيقة أو الصديقة.
على خلفية زيارة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن
سلمان ،ولي عهد المملكة العربية السعودية ،فوجئنا أن في
الكويت رأيين فيما يخص استئناف العمليات النفطية في
ّ
المنطقة المقسومة ،وهذه الحقيقة سلم بها األمير محمد بشكل
مباشر ،األمــر الــذي يعكس طبيعة وفحوى المباحثات التي
أجراها في الكويت ،وال يمكن لنا كمواطنين أن نقبل بوجود
هذه االزدواجية في مطبخ السياسة الخارجية ألسباب ،منها
ً
أن تعدد اآلراء في الشأن الخارجي يؤدي حتما إلى إضعاف
ً
الموقف الرسمي للدولة أيا كانت بوصلة هذا الموقف ،ويؤثر
ً
سلبا في الخيارات واألدوات الخاصة بالدبلوماسية الكويتية
التي تتطلب تأييد ومباركة ومساندة الجميع من أجل إنجاحه.
السبب الثاني في رأيــي هو األخـطــر ،وهــو وجــود اختالف
داخــل السلطة فــي السياسة الخارجية ،فبحسب الـعــرف فإن
السياسة الخارجية تعد من الملفات السيادية التي تديرها
وتقرر مصيرها أسرة الحكم ،واالختالف في الرأي والموقف
في هذا الخصوص يعني بالتبع التباين داخل األسرة نفسها،
وهذا مؤشر مقلق في حد ذاته.
ً
يكفينا ما نقرؤه يوميا على وسائل التواصل االجتماعي
مــن تـغــريــدات وآراء وتحليالت وتسريبات إعالمية والكثير
مــن القصص وال ــرواي ــات الـتــي ال يـعــرف مـصــدرهــا فــي الشأن
الخارجي ،وسط صمت مريب من الحكومة في اإلدالء بمواقف
رسمية دقيقة وواضحة ،وذلــك عبر بوابة حرية التعبير عن
الرأي ألهل الرأي في إبداء تحليالتهم الشخصية أو نصائحهم،
ولكن أن تصل بنا الحال إلى االختالف داخل أروقة الخارجية
مع استمرار السكوت الحكومي فهذا غير مقبول على اإلطالق،
فالسياسة الخارجية ال تقبل القسمة على اثنين!

جوزيف س .ناي*

الصين واليابان وأميركا في عهد ترامب
إذا حافظت الواليات
المتحدة واليابان على
تحالفهما ،فسيكون
بوسعهما تشكيل البيئة
التي تواجهها الصين
والمساعدة في تهدئة
قوتها الصاعدة ،لكن هذا
سيتوقف على ما إذا كانت
إدارة ترامب قادرة على
صيانة التحالف األميركي
الياباني بنجاح.

في تسعينيات
القرن العشرين
تصور العديد
من المراقبين
أن التحالف
بين الواليات
المتحدة
واليابان
سي َ
ُ
نبذ بوصفه
من بقايا
الحرب الباردة

ت ـت ـم ـث ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الــرئ ـي ـســة ف ــي ش ــرق آس ـي ــا ف ــي صـعــود
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد ب ـع ــض
ا ل ـم ـح ـل ـل ـيــن أن ا ل ـص ـي ــن س ـت ـس ـعــى إ ل ــى
ا كـتـســاب شـكــل مــا مــن أ شـكــال الهيمنة
ف ــي ش ـ ــرق آ سـ ـي ــا م ــن ش ــأن ــه أن ي ــؤدي
إلى نشوب صراع .على عكس أوروبا،
لــم تتصالح آ سـيــا بشكل كــا مــل مــع ما
حــدث فــي ثالثينيات ا لـقــرن العشرين،
ثــم ج ــاء ت انـقـســامــات ال ـحــرب ال ـبــاردة
الـتــي عـمـلــت عـلــى الـحــد مــن احـتـمــاالت
المصالحة.
اآلن ،أطلق الرئيس األميركي دونالد
تـ ــرامـ ــب ح ــرب ــا تـ ـج ــاري ــة ضـ ــد ال ـص ـيــن
ومـ ـف ــاوض ــات م ــع الـ ـي ــاب ــان ت ـس ـت ـهــدف
ال ـف ــائ ــض ال ـت ـج ــاري لـ ــدى ال ـي ــاب ــان مــع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .ورغ ــم أن اإلع ــان
األخ ـي ــر ع ــن م ـح ــادث ــات ثـنــائـيــة يــؤجــل
تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية
على السيارات المستوردة من اليابان،
ي ـخ ـشــى ال ـم ـن ـت ـقــدون أن ي ــدف ــع تــرامــب
ال ـي ــاب ــان أقـ ــرب إل ــى ال ـص ـيــن ،ال ـت ــي مــن
المقرر أن يعقد رئيسها شي جي بينغ
لقاء قمة مع رئيس الوزراء شينزو آبي
في وقت الحق من هذا الشهر.
ت ـح ـ َّـول م ـي ــزان ال ـق ــوى ب ـيــن ال ـيــابــان
وال ـص ـيــن بـشـكــل م ـل ـحــوظ ف ــي الـعـقــود
األ خ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،و فـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،2010تـ ـج ــاوز
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي الـصـيـنــي
نظيره الياباني قياسا بالدوالر ،ولو
أنـ ــه ال ي ـ ــزال مـتـخـلـفــا ب ـم ـســافــة كـبـيــرة
وراء الياباني من حيث نصيب الفرد.
مــن ا لـصـعــب أن نـتــذ كــر أن ا ل ـعــد يــد من
األميركيين قبل مــا يزيد على عقدين
ب ـق ـل ـيــل م ــن ال ــزم ــن ك ــان ــوا ي ـخ ـشــون أن
ت ـت ـفــوق ع ـلــى ب ـلــدهــم الـ ـي ــاب ــان ،ولـيــس
الـصـيــن .وتـنـبــأت الـكـتــب بـنـشــوء كتلة
باسيفيكية بـقـيــادة ا لـيــا بــان تستبعد
ا ل ــوال ي ــات ا لـمـتـحــدة ،بــل حـتــى توقعت
حــر بــا مــع ا لـيــا بــان فــي نهاية المطاف،
ولكن ما حدث هو أن الواليات المتحدة
أعادت خالل إدارة الرئيس األميركي ِبل
كلينتون التأكيد على تحالفها األمني
مــع ا لـيــا بــان ،و فــي ا لــو قــت نفسه تقبلت
صـ ـع ــود الـ ـصـ ـي ــن ودع ـ ـمـ ــت ال ـت ـحــاق ـهــا
بعضوية منظمة التجارة العالمية.
في أوائل تسعينيات القرن العشرين،
ت ـ ـصـ ــور ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن أن
الـ ـتـ ـح ــال ــف بـ ـي ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وال ـي ــاب ــان سـ ُـي ـنـ َـبــذ بــوص ـفــه م ــن بـقــايــا
ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة ،وكـ ــانـ ــت الـ ـت ــوت ــرات
ا لـتـجــار يــة عــا لـيــة ،حتى أن السيناتور
بـ ـ ـ ــول ت ـ ـسـ ــون ـ ـجـ ــاس خـ ـ ـ ــاض الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
ا لــر ئــا س ـيــة ف ــي ع ــام  1992ع ـلــى شـعــار
"ا لـحــرب ا لـبــاردة انتهت ،واليابان هي
ا ل ـت ــي فـ ـ ــازت" .و ب ـ ــدأت إدارة كـلـيـنـتــون
ب ـت ـق ــري ــع الـ ـي ــاب ــان وانـ ـتـ ـق ــاده ــا ،ول ـكــن

بـعــد م ـفــاوضــات دام ــت عــامـيــن ،أصــدر
كـلـيـنـتــون ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـيــابــانــي
آنـ ـ ــذاك ريـ ــوتـ ــارو هــاش ـي ـمــوتــو إع ــان ــا
فــي ع ــام  1996ا عـتـبــر ا لـتـحــا لــف حجر
األساس لالستقرار في شرق آسيا في
مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
ب ـيــد أن م ـس ـتــوى الــوع ـكــة ك ــان أشــد
عـ ـمـ ـق ــا ،ور غ ـ ـ ــم أن هـ ـ ــذا ا لـ ـمـ ـسـ ـت ــوى لــم
يتناوله أ حــد علنا إال ن ــادرا فــإ نــه كان
مرتبطا بتخوف ا لـيــا بــان مــن تهميش
الواليات المتحدة لها مع تحولها نحو
الصين ،وعندما شاركت في التفاوض
على إ عــادة التأكيد على التحالف في
منتصف تسعينيات القرن العشرين ،لم
يتناول نظرائي اليابانيون الجالسون
عبر المائدة المزينة باألعالم الوطنية
مـ ـس ــأ ل ــة ا لـ ـصـ ـي ــن ر سـ ـمـ ـي ــا إال نـ ـ ـ ــادرا،
ولـ ـك ــن ف ــي وق ـ ــت الحـ ـ ــق ،أثـ ـن ــاء ت ـن ــاول
المشروبات ،را حــوا يتساء لون مــا إذا
ك ــان ــت أم ـيــركــا س ـت ـحــول تــرك ـيــزهــا مــن
ال ـي ــاب ــان إل ــى ال ـص ـيــن م ــع ت ـنــامــي قــوة
األخيرة.
الواقع أن مثل هذه المخاوف ليست
م ـف ــاج ـئ ــة :ف ـع ـنــدمــا ال ت ـك ــون الـ ـق ــدرات
ال ــدف ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـت ـل ـك ـه ــا ح ـل ـي ـف ــان
متماثلة ،من المحتم أن يشعر الطرف
األكـثــر اعـتـمــادا عـلــى اآلخ ــر بـقــدر أكبر
م ــن ال ـق ـلــق ب ـشــأن ال ـش ــراك ــة .ع ـلــى م ــدار
ال ـس ـن ـيــن ،زعـ ــم ب ـعــض ال ـيــابــان ـي ـيــن أن
اليابان ال بــد أن تكون دو لــة "طبيعية"
تـمـلــك درع ــا أكـثــر اكـتـمــاال مــن ال ـقــدرات
ال ـع ـس ـكــريــة ،ح ـتــى أن ب ـعــض ال ـخ ـبــراء
ا ق ـت ــر ح ــوا أن ا ل ـي ــا ب ــان ي ـن ـب ـغــي ل ـهــا أن
تتخلى عن بعض مبادئها المناهضة
ل ـل ـت ـس ـلــح ا ل ـ ـنـ ــووي وأن تـ ـب ــدأ بــإ ن ـتــاج
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة .لـ ـك ــن مـ ـث ــل ه ــذه
التدابير كفيلة بإثارة قدر من المشاكل
أكبر من تلك التي قد تحلها ،وحتى إذا
اتخذت اليابان خطوات لتصبح دولة
"طبيعية" (أيا كان معنى هذه العبارة)،
فــإن ـهــا سـتـظــل أق ــل م ــن أن ت ـع ــادل قــوة
الواليات المتحدة أو الصين.
ال ـ ـيـ ــوم ،تـ ــواجـ ــه الـ ـي ــاب ــان م ـج ـمــوعــة
ج ــدي ــدة م ــن الـ ـمـ ـخ ــاوف بـ ـش ــأن تـخـلــي
أميركا عنها ،فهناك توجهات ترامب
ا ل ـم ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي شـ ـع ــار "أ مـ ـي ــر ك ــا أوال"
وسـ ـي ــاس ــات الـ ـحـ ـم ــاي ــة ،الـ ـت ــي ت ـفــرض
خطرا جــد يــدا على التحالف ،كما كان
انـ ـسـ ـح ــاب تـ ــرامـ ــب مـ ــن الـ ـش ــراك ــة عـبــر
المحيط ا لـهــادئ ضربة لليابان ،وفي
ح ـيــن ل ـعــب ش ـي ـنــزو آب ــي ب ـب ــراع ــة عـلــى
غرور ترامب لتجنب الدخول في صراع،
فإن خالفات حادة تظل قائمة ،والواقع
أن ا ل ـت ـعــر ي ـفــات ا ل ـت ــي فــر ض ـت ـهــا إدارة
تــرامــب عـلــى الـصـلــب واأللـمـنـيــوم على
أ ســاس األ مــن الوطني أصابت شينزو
آب ــي بــالــدهـشــة وأثـ ــارت حــالــة مــن عــدم

االرتياح في اليابان.
كما اقترحت إدارة ترامب أن حلفاء
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي آس ـيــا الب ــد أن
يـبــذلــوا الـمــزيــد مــن الـجـهــد لـلــدفــاع عن
أنفسهم ،وشككت علنا في قيمة القوات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـم ـن ـت ـشــرة ع ـنــد ال ـخ ـطــوط
األ مــا مـيــة ،و يـتـســاء ل بـعــض المحللين
ما إذا كانت تصرفات ترامب ستجبر
الـيــابــان عـلــى تــأمـيــن رهــانـهــا والـتـقــدم
ن ـح ــو ال ـص ـي ــن ،ل ـك ــن هـ ــذا غ ـي ــر مــرجــح
فــي ه ــذه الـمــرحـلــة ،فــرغــم أن مـثــل هــذه
الخيارات ربما تستكشف ،فإنها ستظل
م ـح ــدودة ،ن ـظــرا لـلـمـخــاوف الـيــابــانـيــة
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وي ـظ ــل
التحالف األميركي الخيار األفضل ،ما
لم يتجاوز ترامب المزيد من الحدود.
ح ـتــى اآلن ،ال يـ ــزال ا ل ـت ـحــا لــف قــو يــا
بـشـكــل م ـل ـحــوظ ،فـقــد تــواصــل آب ــي في
وقت مبكر مع الرئيس المنتخب حديثا
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،فــاجـتـمــع بــه أول مــرة
في بــرج ترامب في نيويورك ثم أثناء
ال ــزي ــارة ال ـت ــي ق ــام ب ـهــا إل ــى واش ـن ـطــن
ومقر ترامب في فلوريدا "مار أالجو"،
وقد سمحت العالقة بين آبي وترامب
لــوزارة الدفاع بالحفاظ على التعاون
الوثيق في ما يتصل بالشؤون األمنية،
و ســا عــدت كــور يــا الشمالية فــي تركيز
اه ـت ـم ــام ال ـت ـح ــال ــف ،ووفـ ـ ــرت ال ـفــرصــة
لـ ـت ــرام ــب لـ ـك ــي ي ـط ـم ـئ ــن ال ـ ـيـ ــابـ ــان ب ــأن
ا لــوال يــات المتحدة كانت وراء اليابان
بنسبة .%100
وقـ ـ ـ ــد دعـ ـ ـ ــم كـ ـ ــل مـ ـ ــن آبـ ـ ـ ــي وت ـ ــرام ـ ــب
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة "الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط األقـ ـ ـص ـ ــى"
فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ـج ــدي ــة عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــاء ال ــدع ــم
الدولي للعقوبات التي تفرضها األمم
ال ـم ـت ـح ــدة .م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،أعـلـنــت
ال ـي ــاب ــان اس ـت ـث ـمــارا ج ــدي ــدا ك ـب ـيــرا فــي
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ال ـبــال ـي ـس ـت ـي ـكــي
وتعاونت في تطويره المشترك ،ومن
ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ــان ان ـ ـقـ ــاب ت ــرام ــب
ال ـس ـلــوكــي ال ـم ـفــاجــئ ف ــي ال ـت ـعــامــل مــع
زعـ ـي ــم كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ك ـي ــم جــونــغ
أون ،بعد قمة سنغافورة التي جمعت
بـيـنـهـمــا ف ــي يــون ـيــو ،س ـب ـبــا ف ــي إث ــارة
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة حـ ـ ــول ص ـف ـقــة
أميركية تركز على الصواريخ العابرة
للقارات وتتجاهل الصواريخ متوسطة
المدى التي قد تصل إلى اليابان.
كما أثار خطاب ترامب حول تقاسم
األعباء بعض المخاوف ،ففي حين ال
يـتـجــاوز اإلنـفــاق الــدفــاعــي فــي اليابان
 %1مــن ا لـنــا تــج المحلي اإل جـمــا لــي إال
ق ـل ـيــا ،فــإن ـهــا ت ـســاهــم ب ـق ــدر كـبـيــر فــي
دعم الدول المضيفة .وتشير تقديرات
وزارة الدفاع األميركية إلى أن الحكومة
ا لـيــا بــا نـيــة تتحمل مــا يـقــرب مــن %75

من تكاليف دعم القوات األميركية في
الـيــابــان .وهــذا الـعــام وحــده ،خصصت
الحكومة اليابانية في ميزانيتها 197
مـلـيــار يــن ( 1.7مـلـيــار دوالر أ مـيــر كــي)
ل ـت ـق ــاس ــم ال ـت ـك ــال ـي ــف ،ف ـض ــا عـ ــن 226
مليار ين ( 2مليار دوالر) إلعادة تنظيم
القوات األميركية ،ونحو  266مليار ين
( 2.3مليار دوالر) ألشكال مختلفة من
ا لــد عــم المجتمعي ،بـيــن نـفـقــات أ خــرى
مرتبطة بالتحالف.
إدارة كلينتون قبل ربع
كما أدر كــت
َ َ
ق ــرن مــن ال ــزم ــن ،خــلــق ص ـعــود الـصـيــن
نوعا من تــوازن القوى بين ثالث دول
في شرق آسيا ،وإذا حافظت الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـي ــاب ــان ع ـلــى تـحــالـفـهـمــا،
ف ـس ـي ـكــون بــوس ـع ـه ـمــا ت ـش ـك ـيــل الـبـيـئــة
ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا ال ـص ـيــن وال ـم ـســاعــدة
فــي تـهــدئــة قــوتـهــا الـصــاعــدة ،لـكــن هــذا
سيتوقف على ما إذا كانت إدارة ترامب
قادرة على صيانة التحالف األميركي
الياباني بنجاح.
* أستاذ في جامعة هارفارد،
وهو مؤلف كتاب «هل انتهى القرن
األميركي؟».
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

تقديرات وزارة
الدفاع األميركية
تشير إلى أن اليابان
تتحمل نحو  %75من
تكاليف دعم القوات
األميركية في اليابان
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.103

السوق األول السوق الرئيسي

5.308

٤.729

2.523 2.869 3.289

«المشروعات الصغيرة» يطلب إلزام مؤسسات «المتحد -البحرين» :خطة إلعادة التنظيم
الداخلي للبنك عبر كيانين منفصلين
الدولة بشراء منتجات عمالئه
مقترح بتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على العقود والممارسات
●

جراح الناصر

خـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ،رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
إدارة الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية ا لـمـشــرو عــات الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،خ ــال ــد ال ــروض ــان
األمــانــة العامة لمجلس ال ــوزراء
إلل ــزام مــؤسـســات الــدولــة بـشــراء
م ـن ـت ـج ــات وخـ ـ ــدمـ ـ ــات أصـ ـح ــاب
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
والمتوسطة.
وقــالــت مـصــادر ،لــ«الـجــريــدة»،
إن ا لـ ـ ــرو ضـ ـ ــان رأى فـ ــي ك ـتــا بــه
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
لمجلس الــوزراء أنه من الواجب
ات ـخ ــاذ م ــا ي ـل ــزم ن ـحــو مـخــاطـبــة

مؤسسات الدولة بضرورة تمكين
أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة مــن الحصول على
العقود والممارسات والمزايدات
وف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط
ً
ال ـم ـع ـم ــول بـ ـه ــا ،وذل ـ ـ ــك ت ـف ـع ـيــا
لحكم المادة  27من قانون إنشاء
ال ـص ـنــدوق رق ــم  98لـسـنــة 2013
وتعديالته والئحته التنفيذية.
وذك ـ ــرت أن ال ــوزي ــر اق ـت ــرح أن
تـ ـك ــون الـ ـعـ ـق ــود ض ـم ــن ال ـن ـس ـبــة
الـ ـمـ ـق ــررة ب ــال ــائ ـح ــة الـتـنـفـيــذيــة
لقانون الصندوق ،وضمن اآللية
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا م ـج ـل ــس ادارة
ال ـص ـنــدوق ف ــي اجـتـمــاعــه رق ــم 5
المنعقد بتاريخ  4سبتمبر ،2018
وقد تمت مخاطبة كل من األمانة

العامة للتخطيط ،والهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات،
ووزارة المالية ،والجهاز المركزي
للمناقصات التـخــاذ إجــراء اتـهــا
في هذا الشأن.
وأوضحت أن الروضان أعرب
عن أمله أن يتم اتخاذ الالزم نحو
عرض المقترح بالسرعة الممكنة
توطئة لتفعيله من جانب جهات
وم ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة الـمـخـتـلـفــة،
ً
وذلـ ــك إي ـمــانــا ب ــأن الـمـشــروعــات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة تعتبر
م ــن م ـقــومــات عـمـلـيــات الـتـنـمـيــة
االقتصادية واالجتماعية بوجه
عام ،ومن ضروريات التحول إلى
مركز مالي وتجاري بوجه خاص،
ً
وت ـ ـعـ ــزيـ ــزا لـ ــدعـ ــم الـ ـمـ ـش ــروع ــات

المستفيدة من برامج وخدمات
ً
الـصـنــدوق ،ووص ــوال إلــى تأمين
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـض ـم ـن ـت ـهــا
الـنـصــوص القانونية والـقــواعــد
الالئحية.
يذكر أنه تم االستناد في هذا
الـمـقـتــرح إل ــى حـكــم الـبـنــد  6من
ال ـم ــادة  18م ــن ال ـقــانــون رق ــم 49
لسنة  2016في شأن المناقصات
ً
العامة ،وذلك تطبيقا للضوابط
والـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـم ـن ــح
أفضلية للعطاء ات المقدمة من
أصحاب المشروعات الصغيرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ـم ـب ـي ـن ــة ضـمــن
المادة  39من المرسوم  30لسنة
 2017بإصدار الالئحة التنفيذية
لقانون المناقصات العامة.

أكد أن اإلجراء لن يكون له أثر على المساهمين
كشف البنك األهلي المتحد (البحرين)،
الـ ـم ــدرج ب ـبــورص ـتــي ال ـب ـحــريــن وال ـك ــوي ــت،
عــن خطة مقترحة إل ع ــادة تنظيم عملياته
المصرفية.
َّ
وبين البنك أن تلك الخطة تقضي بإنشاء
كيانين منفصلين ،يستقل أحدهما بإدارة
عمليات البنك وأنشطته التجارية في السوق
البحريني ،ما يعني أن البنك األم يقوم بشكل
أساسي بمزاولة أنشطة الجملة المصرفية،
وإدارة االستثمارات الخارجية للمجموعة
على المستويين اإلقليمي والدولي.
ً
وأكــد البنك أنه يتطلع حاليا ،وبموجب
الترخيص الصادر له كبنك تجزئة مصرفية،
بمزاولة أنشطة مصرفية محلية (تتمثل في
عملياته بــالـســوق الـبـحــريـنــي) ،إلــى جانب
أنـشـطــة أخ ــرى خــارج ـيــة ،مــن خ ــال الكيان
الـقــانــونــي نـفـســه ،فـضــا عــن قـيــامــه بمهام

ال ـش ــرك ــة ال ـقــاب ـضــة ال ـم ــدي ــرة الس ـت ـث ـمــارات
المجموعة ا لـخــار جـيــة ،بما فيها حصص
استراتيجية في بنوك تابعة وزميلة.
وتحقيقا ألغراض عملية إعادة التنظيم،
فإنه يتعين تحويل عمليات البنك المحلية
ال ـحــال ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك أصـ ــول وال ـت ــزام ــات
وفــروع قائمة وم ــوارد بشرية مـحــددة ،إلى
الكيان الجديد (األهلي المتحد  -البحرين)،
الـ ــذي سـ ـي ــزاول أنـشـطـتــه ب ـمــوجــب رخـصــة
تـ ـج ــزئ ــة م ـص ــرف ـي ــة ُمـ ـ ـص ـ ــدرة مـ ــن م ـص ــرف
الـبـحــريــن ال ـمــركــزي ،فيما يـقــوم الـبـنــك األم
بمزاولة أنشطته في البحرين بوصفه بنكا
من بنوك الجملة المصرفية ،إلى جانب عمله
كشركة قابضة تدير استثمارات المجموعة،
بما فــي ذ لــك حصصها االستراتيجية في
بنوك تابعة وزميلة واستثماراتها الرئيسة
األخرى.

وأشار إلى أنه نظرا لكون الكيان المصرفي
الجديد مملوكا بالكامل لـ «األهلي المتحد»،
فلن يـكــون إلجـ ــراء ات إع ــادة التنظيم أي أثر
على حملة أسهم البنك ،أو حقوق ملكيتهم،
أو حـصــص األرب ـ ــاح الـصــافـيــة ال ـعــائــدة لهم
بموجبها.
كما سيظل سهم البنك مــدرجــا ومـتــداوال
في بورصة البحرين وبورصة الكويت دون
أي تغيير .وحيث إن عملية إ ع ــادة التنظيم
ال ـم ـق ـتــرحــة ال ت ـم ــس سـ ــوى ج ــوان ــب إداري ـ ــة
وداخلية بحتة.
ولفت إلــى أنــه ليس من المنتظر أن يكون
لذلك أي تأثير على معامالت عمالء البنك أو
سالسة ُ
وحسن سير الخدمات المقدمة لهم،
من خالل شبكة الفروع الحالية ،جراء تحويل
مسؤولية إدارة هذه الفروع والعمليات إلى
«األهلي المتحد -البحرين».

تغيرات محدودة في مؤشرات البورصة ...والسيولة  10ماليين دينار
أسهم السوق الرئيسي «المسيلة» تسجل ارتفاعات جديدة تدعم مؤشرها
علي العنزي

استمر الفتور في تعامالت
بورصة الكويت للجلسة
الثانية من هذا األسبوع،
وتراجعت أمس ،السيولة ألدنى
مستوياتها خالل األشهر
األربعة الماضية.

أقـفـلــت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
ال ـثــاثــة ل ـبــورصــة ال ـكــويــت على
تباين في تعامالت جلسة أمس،
إذ انخفض مؤشر السوق العام
ً
بنسبة م ـحــدودة ج ــدا هــي 0.03
في المئة تعادل  1.55نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5103.21ن ـقــاط،
وسط سيولة بلغت  10.2ماليين
ديـ ـن ــار ،بـكـمـيــة أس ـه ــم م ـتــداولــة
بـلـغــت  56.1مـلـيــون سـهــم نفذت
م ــن خ ــال  3192ص ـف ـقــة ،بينما
نما مؤشر السوق األول بنسبة
 0.04فــي الـمـئــة هــي  2.31نقطة
ً
م ـق ـفــا ع ـلــى م ـس ـتــوى 5308.98
نقاط بسيولة بلغت  7.3ماليين
دي ـن ــار وبـكـمـيــة أس ـه ــم م ـتــداولــة
بـلـغــت  17.4مـلـيــون سـهــم نفذت
عبر  1562صفقة ،كــذ لــك تراجع
مؤشر الـســوق الرئيسي بنسبة
 0.18في المئة تساوي  8.67نقاط
ليستقر عند مستوى 4729.31
نقطة بسيولة بلغت  2.9مليون
دي ـن ــار ،وبـكـمـيــة أس ـهــم مـتــداولــة
بلغت  38.7مليون سهم نفذت من
خالل  1630صفقة.

فتور مستمر
اسـتـمــر الـفـتــور فــي تعامالت
بورصة الكويت للجلسة الثانية
م ــن هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،وت ــراج ـع ــت
أمس ،السيولة ألدنى مستوياتها

استقرار الدوالر واليورو
وانخفاض اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار أمس عند مستوى  0.303دينار،
كما استقر اليورو عند مستوى  0.349دينار ،مقارنة بأسعار صرف يوم
األحد الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي ،في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني،
إن سعر صرف الجنيه االسترليني انخفض إلى مستوى  0.397دينار ،في
حين استقر سعر الفرنك السويسري عند  0.305دينار ،وبقي الين الياباني
عند مستوى  0.002دينار من دون تغيير.
وارتفع الــدوالر ،أمــس ،ليعزز المكاسب التي حققها األسبوع الماضي
وسط ضعف في األسواق العالمية وفي مقدمتها األسهم الصينية وصدور
بيانات أميركية قوية في اآلونة األخيرة.
وارتفع مؤشر الــدوالر ،الذي يقيس أداء العملة األميركية أمام سلة من
العمالت المنافسة 0.2 ،في المئة إلى  95.85ليتجه صوب أعلى مستوى له
في  14شهرا عند  96.991الذي سجله في منتصف أغسطس.
وكــان ال ــدوالر ارتفع نصفا في المئة األسـبــوع الماضي ،مسجال ثاني
مكاسبه األسبوعية على التوالي ،مع زيادة صناديق التحوط لحيازاتها
الدوالرية  3.4مليارات دوالر إلى  28.7مليارا األسبوع الماضي ،وهو أعلى
مستوى منذ نهاية ديسمبر  ،2016وفقا ألحدث البيانات.
وانخفض اليورو بمقدار ربع في المئة إلى  1.15دوالر ،مقتربا من أدنى
مستوياته منذ  20أغسطس  2018البالغ  1.1463دوالر ،مع تأثر معنويات
المستثمرين سلبا بارتفاع جديد في عوائد السندات اإليطالية.

الذهب يتراجع مع استفادة
الدوالر من تيسير نقدي صيني
تــراجــع الــذهــب ،أمــس ،مــع صعود ال ــدوالر بعد تيسير نقدي مــن البنك
المركزي الصيني لدعم االقتصاد وسط مخاوف من أن يضر النزاع التجاري
المتصاعد مع الواليات المتحدة بالنمو.
ً
ً
وأعــن بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» أمــس األول ،خفضا حــادا
في مستوى السيولة الذي يجب على البنوك االحتفاظ به كاحتياطيات في
خطوة جديدة لخفض تكاليف التمويل وتحفيز النمو.
ً
ً
وكان السعر الفوري للذهب منخفضا  0.5في المئة إلى  1196.61دوالرا
ً
لألوقية «األونصة» .ونزلت عقود الذهب األميركية اآلجلة  0.5في المئة أيضا
إلى  1200.50دوالر لألوقية.
وقال جون شارما االقتصادي في بنك أستراليا الوطني« ،رغم أن مؤشر
ً
ال ــدوالر لم يصعد كثيرا ،فــإن قــرار الصين قد يــراه بعض المتعاملين في
السوق يحمل داللة ما على ضعف من جراء الحرب التجارية ،وهو ما قد
يفيد الدوالر».

ليتراجع سعر خام برنت بنسبة
 1في المئة أمس.

أداء القطاعات

خـ ــال أربـ ـع ــة أش ـه ــر ال ـمــاض ـيــة،
وبــالـكــاد تخطت مستويات 10
ماليين دينار ،وتداولت األسهم
ً
القيادية على استقرار تقريبا ،
إذ كـ ــانـ ــت ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات اإلقـ ـ ـف ـ ــاالت
ً
مـ ـح ــدودة ج ـ ــدا ومـ ـت ــوازن ــة إلــى
ح ــد م ــا لـتـسـتـمــر ح ــال ــة األفـقـيــة
ف ــي ت ـعــامــات ال ـس ــوق الـكــويـتــي
ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـتـ ــرقـ ــب فـ ـ ــي ش ـهــر

أكتوبر دون تغيرات باتجاهات
معينة في السوق ،وعلى العكس
كــانــت هـنــاك الـتـغـيــرات واضحة
ف ــي األسـ ـه ــم ذات ال ـس ـيــولــة في
مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي إذ
كانت ارتفاعات األسهم الثالثة
األفـضــل سيولة بنسب فــاقــت 2
في المئة ،بينما تراجع البعض
ب ـن ـســب زادت ع ــن  1ف ــي الـمـئــة

ل ـت ـك ــون ن ـس ـب ــة الـ ـمـ ـض ــارب ــة فــي
ً
السوق الرئيسي أكبر خصوصا
عـلــى سـهــم س ـفــن ،الـ ــذي شــوهــد
ب ــال ـل ــون ـي ــن األخ ـ ـضـ ــر واألحـ ـم ــر
ألكثر من فترة خالل جلسة أمس،
لتنتهي مستقرة في مؤشراتها
الـثــاثــة عـلــى تـغـيــرات مـحــدودة
ً
جدا ومتباينة.
ً
وكان التباين مستمرا في أداء

م ــؤش ــرات أس ـ ــواق دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي إذ اسـتـمــر
"الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي" ت ـ ـحـ ــت ال ـض ـغ ــط
لـيـتــراجــع ،بينما ظـهــرت بعض
األلوان الخضراء لكن بارتفاعات
ً
محدودة جدا وسط ضغط على
أس ـعــار الـنـفــط بـعــد تصريحات
الـجــانــب األمـيــركــي فــي الحديث
عن خفض العقوبات على إيران

تباين أداء مؤشرات القطاعات
إذ ارتفعت مؤشرات خمسة منها
هي بنوك بـ  1.1نقطة وخدمات
مــال ـيــة ب ـ ـ  0.73نـقـطــة وخ ــدم ــات
استهالكية بـ  0.32نقطة وعقار
ب ـ  0.06نقطة ،بينما انخفضت
م ــؤش ــرات خـمـســة ق ـطــاعــات هي
ت ــأم ـي ــن ب ـ ـ  8.5نـ ـق ــاط وص ـنــاعــة
بـ ـ  6.1ن ـقــاط ومـ ــواد أســاس ـيــة بـ
 2.3ن ـق ـطــة وات ـ ـصـ ــاالت ب ـ ـ 0.83
ن ـق ـطــة وال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز ب ـ ـ 0.41
نقطة ،واستقرت مؤشرات ثالثة
قـ ـط ــاع ــات هـ ــي م ـن ــاف ــع ورع ــاي ــة
ص ـح ـيــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا وبـقـيــت
دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم وط ـن ــي قــائـمــة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة إذ بلغت
تداوالته  1.4مليون دينار وبنمو
بنسبة  0.36في المئة تاله سهم
بيتك ب ـتــداول  1.1مليون دينار
وب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ـس ـبــة  0.17فــي
ال ـم ـئــة ث ــم س ـهــم ب ــرق ــان ب ـت ــداول
مليون ديـنــار وبــارتـفــاع بنسبة
ً
 0.37في المئة ورابعا سهم زين
بتداول  903آالف دينار وبتراجع
ً
بنسبة  0.42فــي الـمـئــة وأخ ـيــرا
سهم أجيليتي بتداول  634ألف

ً
دي ـنــار ومـنـخـفـضــا بنسبة 0.24
في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جــاء أوال سهم المدينة إذ
ت ــداول بكمية بلغت  6.2ماليين
سهم وبـخـســارة بنسبة  1.5في
ً
المئة وجاء ثانيا سهم آن بتداول
 4.6ماليين سهم وبأرباح بنسبة
ً
 3.8فــي المئة وج ــاء ثــالـثــا سهم
التجارية بتداول  4.3ماليين سهم
وبــارتـفــاع بنسبة  2.4فــي المئة
ً
وجــاء رابعا سهم برقان بتداول
 3.9ماليين سهم وبنمو بنسبة
ً
 0.37في المئة وجاء خامسا سهم
ال ـمــال ب ـت ــداول  2.4مـلـيــون سهم
ً
ومرتفعا بنسبة  2.6في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتفاعا سهم المساكن إذ ارتفع
بنسبة  10فــي الـمـئــة ت ــاه سهم
تحصيالت بنسبة  9.7في المئة
ثم سهم ريم بنسبة  9.6في المئة
ً
ورابـعــا سهم كامكو بنسبة 9.2
ً
ف ــي ال ـم ـئــة وأخـ ـي ــرا س ـهــم مــراكــز
بنسبة  5.5في المئة.
ً
وكــان أكثر األسـهــم انخفاضا
سـهــم وث ــاق إذ انـخـفــض بنسبة
 10فــي المئة تــاه سهم وربــة ت
بـنـسـبــة  8.5ف ــي ال ـم ـئــة ث ــم سهم
ف ـج ـيــرة أ بـنـسـبــة  6.7ف ــي الـمـئــة
ً
ورابعا سهم المصالح ع بنسبة
ً
 6.6ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا سـهــم
التخصيص بنسبة  5.4في المئة.

أخبار الشركات
«الخليجي» :اتفاقية
مبادلة أصول مع
«المغاربية»
أبـ ـ ـ ــرم بـ ـي ــت االس ـت ـث ـم ــار
الخليجي ا تـفــا قـيــة مبادلة
أصول مع الشركة الخليجية
المغاربية القابضة.
وق ـ ــال «ال ـخ ـل ـي ـج ــي» ،إنــه
سـيـتـخــارج مــن كــل حصته
بـ ـش ــر ك ــة رواج ا ل ـق ــا ب ـض ــة
والبالغة مليون سهم مقابل
االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ عـ ـل ــى ح ـصــة
«المغاربية» في شركة «كيو
إنفست» القطرية والبالغة
 362.15ألف سهم.
وأوض ــح «الخليجي» أن
األثر المالي للصفقة والبالغ
 54.2أ ل ـ ـ ــف د يـ ـ ـن ـ ــار س ـي ـتــم
ً
إدراج ـ ـ ـ ــه أرب ـ ــاح ـ ــا يـنـعـكــس
أثرها في البيانات المالية
للشركة بــالــربــع الــرابــع من
العام الجاري.

«ريم» :تغيير
شعار الشركة
ذكرت شركة ريم العقارية
أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد مـ ــواف ـ ـقـ ــة ادارة
العالمات التجارية وبراءات
االخ ـت ــراع بـ ــوزارة الـتـجــارة
والصناعة بموجب شهادة
تسجيل العالمة التجارية
رقم  ،-162637سيتم تغيير
شعار شركة ريــم العقارية
اعتبارا من تاريخ اليوم.

«الوطنية العقارية» تبيع مجمع دسمان
بـ  24.75مليون دينار
ً
ً
وقعت الشركة الوطنية العقارية عقدا ابتدائيا لبيع ُمجمع
دسـمــان ،التابعة لشركة محاصة دسـمــان ،بقيمة  24.75مليون
دينار.
وقــالــت الـشــركــة إن المجمع واق ــع فــي مــديـنــة الـكــويــت ،وتبلغ
ً
ً
مساحته اإلجمالية  4197مترا مربعا ،موضحة أنــه في الوقت
الحالي لن يترتب أي أثر على المركز المالي للشركة جراء عملية
البيع إلى أن تتم جميع اإلجراءات وإتمام البيع.
وأوضحت أن عملية بيع مجمع دسمان تمت بالقيمة الدفترية،
ولن يترتب أي أثر على المركزي المالي للشركة.

«عيادة الميدان» :استقالة المنصوري
أفادت شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان باستقالة
مـمـثــل شــركــة الـمـتـحــدة لـلــرعــايــة الـصـحـيــة الـقــابـضــة عـبــدالــوهــاب
المنصوري من عضوية مجلس ادارة الشركة.

ً
«المصالح ع» :الخالدي بدال من الهاجري
قالت شركة المصالح العقارية إن عضو مجلس اداراتها ،ممثل
شركة المصالح ميديا ،قيس فيصل الهاجري قدم استقالته ألسباب
شخصية ،وتم تعيين خليفة الخالدي خلفا له.

«رمال» :دعوى ضد تابعة لـ «أبيار»
قالت شركة رمال الكويت العقارية إنه تم تحديد يوم 2018/10/15
ً
مــوعــدا للجلسة األول ــى للدعوى المقامة منها ضــد شركة العين
األهلية للتجارة العامة والمقاوالت (تابعة لشركة ابيار للتطوير
العقاري).
وأوضحت «رمال» أن موضوع القضية يتعلق بمطالبة شركة رمال
الكويت العقارية باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لطلب القضاء
بفسخ العقد المبرم (عقد ايجار قطعة أرض بدولة االم ــارات) مع
شركة العين األهلية للتجارة العامة والمقاوالت ،واسترداد المبالغ
المدفوعة والتعويضات الجابرة لما أصاب الشركة من أضرار جراء
إخالء الشركة المؤجرة بالتزاماتها التعاقدية.

«األهلية للتأمين»:
حكم ضدنا بـ 12.13
مليون دينار
قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة األه ـل ـي ــة
للتأمين إن حكم محكمة
االس ـت ـن ـئــاف ف ــي الـقـضـيــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
ش ــرك ــة األلـ ـب ــان الـكــويـتـيــة
ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــة ،وال ـخ ــاص ــة
ب ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض ع ـ ـ ــن ح ـ ـ ــادث
ح ــري ــق ،أصـ ـ ــدرت تـعــديــا
على الحكم المستأنف الى
مبلغ  12.13مليون دينار.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم جـ ـ ـ ــاء ل ـم ـص ـل ـحــة
ش ــرك ــة األلـ ـب ــان الـكــويـتـيــة
ـار الطعن
الدنماركية وج ـ ٍ
بالتمييز.

«إيفا فنادق» :استدعاء
عضو االحتياط
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة إي ـ ـفـ ــا
ل ـل ـف ـن ــادق وال ـم ـن ـت ـج ـعــات
أن م ـج ـلــس ادارة االدارة
ق ـ ــام ب ــاسـ ـت ــدع ــاء ال ـع ـضــو
االحـ ـتـ ـي ــاط ل ـش ــرك ــة بـنـكــو
كــومــورس ـيــال بــورتــوغـيــز
ل ـش ـغ ــل ع ـض ــوي ــة مـجـلــس
ادارة الشركة ،بعد استقالة
شركة التالل االستثمارية،
وت ـ ـمـ ــت م ـخ ــاط ـب ــة ش ــرك ــة
بنكو كومورسيال لتعيين
عـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـم ـ ـثـ ــل لـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
مجلس االدارة.

تابعتان لـ «االمتياز» توقعان عقد بيع عقار
بـ  4.3ماليين دينار
أعلنت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية قيام شركتين
تابعتين للمجموعة بتوقيع عقد بيع ابتدائي لعقار مقابل 4.32
ماليين دينار.
وقــالــت «االم ـت ـيــاز» إن صفقة البيع ُمـحــدد إلتمامها وســداد
المقابل المادي من قبل ُ
ُ
المشتري ،مدة  30يوم عمل من تاريخ
إب ـ ــرام عـقــد الـبـيــع االب ـت ــدائ ــي ،مــوضـحــة أن الـصـفـقــة  -ف ــي حــال
إتمامها  -سينتج عنها خـســارة  118.36ألــف دي ـنــار ،سيظهر
أثرها ُ
المحاسبي على البيانات المالية لـ «االمتياز» في الربع
األول من .2019
وأش ــارت المجموعة إلــى أن الشركتين التابعتين إحداهما
مملوكة لـ «االمتياز» بنسبة  ،%68.05والثانية مملوكة بنسبة
.%68.62

ً
«أسمنت الكويت» :سينغ بدال من ميشرا
ذكــرت شركة «أسمنت الكويت» أن المدير التنفيذي لشؤون
العمليات مانوج كومار ميشرا قدم استقالته ألسباب شخصية،
وت ــم قـبــول االسـتـقــالــة ،عـلــى أن يـكــون آخ ــر ي ــوم عـمــل الخميس
 ،2018/11/1وتم تعيين راجيش كومار سينغ ،مدير أول االنتاج
حاليا بوظيفة ا لـمــد يــر التنفيذي لـشــؤون العمليات بــدال منه
اعتبارا من .2018/11/1

«المتحدة» :تأجيل اجتماع حملة السندات
أوضـحــت شــركــة الـعـقــارات المتحدة ان اجتماع هيئة حملة
السندات المساندة بقيمة  60مليون دينار قد عقد بعد اكتمال
النصاب القانوني ،وتمت مناقشة بنود جــدول األعـمــال ،حيث
قام ممثل الشركة بتقديم شرح مستفيض حول البنود المطلوب
تعديلها ،وطلب الحاضرون باالجماع تأجيل االجتماع الى موعد
الحق ،وذلك لدراسة التعديالت المقترحة على نشرة االكتتاب
المعتمدة في  19ابريل  ،2018وتم تأجيل االجتماع الى االثنين
 22أكتوبر .2018
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اقتصاد

يعقد في الكويت  7نوفمبر برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك
يعقد ملتقى التعاون الكويتي
المصري بالتزامن مع االجتماع
الثالث للمجلس ،الذي يضم نخبة
الشخصيات في شتى
من كبار
ً
المجاالت وخصوصا االقتصادية
واالستثمارية والمصرفية في
كال البلدين.

أعلن مجلس التعاون المصري
ال ـكــوي ـتــي إق ــام ــة مـلـتـقــى ال ـت ـعــاون
الـ ـمـ ـص ــري ال ـك ــوي ـت ــي األول تـحــت
ع ـنــوان «ال ـشــراكــة وال ـص ــداق ــة» ،في
السابع من نوفمبر المقبل بفندق
شيراتون الكويت ،برعاية وحضور
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك.
وي ـع ـقــد الـمـلـتـقــى بــال ـتــزامــن مع
االج ـت ـمــاع الـثــالــث للمجلس الــذي
يضم نخبة من كبار الشخصيات
ً
ف ــي شـتــى ال ـم ـج ــاالت ،وخـصــوصــا
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
والـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ف ـ ــي ك ـ ــا ال ـب ـل ــدي ــن.
وسـيـسـلــط الـمـلـتـقــى ال ـض ــوء على
األب ـع ــاد الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة لـلـعــاقــة الـمـتـمـيــزة
الـتــي تــربــط بـيــن الـبـلــديــن ،وتشكل
أرضية واعدة لالستفادة منها على
كل المستويات ،إذ تؤمن فعاليات
هذا الحدث المهم وغير المسبوق

فــر صــة للمهتمين وللمستثمرين
ول ـ ـك ـ ـبـ ــريـ ــات ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات مـ ـ ــن كــا
ال ــدولـ ـتـ ـي ــن لـ ــاطـ ــاع ع ـل ــى بـعــض
الوقائع والتطورات واإلصالحات
ال ـق ــان ــون ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـتــي
تـ ـص ــب فـ ــي خـ ــانـ ــة اه ـت ـم ــام ــات ـه ــم،
والمعاينة عن كثب لبعض الفرص
االستثمارية التي تلبي طموحاتهم
ً
وتطلعاتهم ،مما يؤدي تلقائيا الى
تعزيز العالقة بين البلدين وتأكيد
ق ــواع ــد ال ـث ـق ــة وم ـ ـبـ ــادئ ال ـت ـع ــاون
االقـتـصــادي واالسـتـثـمــاري البناء،
إذ سـ ـيـ ـش ــارك فـ ــي ال ـم ـل ـت ـق ــى ع ــدد
م ــن الـ ـ ـ ــوزراء وكـ ـب ــار الـشـخـصـيــات
الحكومية واالقتصادية واإلعالمية
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن م ـ ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن
المصري والكويتي وعلى رأسهم
أعـضــاء مجلس التعاون المصري
الكويتي.
ويــرافــق الملتقى مـعــرض يقدم
أبـ ـ ـ ــرز م ـ ـجـ ــاالت عـ ـم ــل ونـ ـش ــاط ــات

ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ــراع ـ ـي ـ ــة ،والـ ـجـ ـه ــات
والمؤسسات الحكومية والخاصة
ذات الـصـلــة ،بــاإلضــافــة إلــى عرض
ألبرز الفرص االستثمارية المتاحة.
وبـهــذه المناسبة ،أعــرب محمد
ال ـص ـقــر رئ ـيــس ال ـجــانــب الـكــويـتــي
لـلـمـجـلــس ،ع ــن س ـعــادتــه بــانـعـقــاد
الملتقى األول للتعاون المصري
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ـ ــي دول ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
ً
الـ ـت ــي ت ـس ـعــد ش ـع ـب ــا وم ــؤس ـس ــات
بــاسـتـضــافــة األشـ ـق ــاء الـمـصــريـيــن
مــن أعـضــاء المجلس وغـيــرهــم من
الشخصيات.
وأضاف الصقر ،أن هذا الملتقى
ي ــأت ــي فـ ــي سـ ـي ــاق الـ ـجـ ـه ــود ال ـتــي
يبذلها مجلس التعاون المصري
الكويتي لتعزيز العالقة التاريخية
واألخوية التي تجمع بين الدولتين
ً
الشقيتين ،متمنيا أن يتكرر انعقاد
ً
هذا الملتقى سنويا تحت عناوين
م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا اإلض ـ ـ ـ ــاءة

ع ـلــى أبـ ــرز ال ـم ـســائــل االق ـت ـصــاديــة
والقانونية التي تهم المستثمرين
واالقتصاديين في كال الجانبين،
ك ــذل ــك ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى غ ـي ــره ــا مــن
النقاط التي ترتبط بتعزيز وتدعيم
العالقات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية بين الشعبين.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ـع ـتــز األل ـف ــي
رئيس الجانب المصري للمجلس،
إن دولة الكويت وجمهورية مصر
العربية ترتبطان بعالقات مميزة
وت ــاري ـخ ـي ــة ت ــأخ ــذ ش ـكــل ال ـشــراكــة
االستراتيجية في شتى المجاالت،
وق ــد ش ـهــدت ه ــذه الـعــاقــة الـعــديــد
مـ ــن صـ ـ ــور ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق
والمساعدة ،األمر الذي برز في عدة
أوجه ومواقف معاصرة وتاريخية.
وأضــاف األلفي أن هــذا الملتقى
س ـي ـكــون م ـنــاس ـبــة ل ــإض ــاءة على
ه ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة وص ـق ـل ـه ــا ل ـم ــا فـيــه
ً
مصلحة البلدين الشقيقين ،آ مــا

معتز األلفي

محمد الصقر
أن يكون هذا الملتقى فاتحة خير
لـتـحـقـيــق األهـ ـ ـ ــداف وال ـط ـم ــوح ــات
التي يسعى إلى تحقيقها مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـص ــري ال ـكــوي ـتــي في
تعزيز الروابط بين البلدين في كل
المجاالت.

ي ـ ــذك ـ ــر أن مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـ ـمـ ـص ــري الـ ـك ــويـ ـت ــي يـ ـه ــدف إل ــى
تفعيل ا لـعــا قــات بين البلدين في
إط ـ ـ ــار م ـن ـه ـ ّـج ــي ي ـح ـق ــق األه ـ ـ ــداف
ال ـم ــوضــوعـ ّـيــة ال ـ ُـمـ ـح ـ ّـددة لـلـعــاقــة
ب ـيــن الــدول ـت ـيــن الـشـقـيـقـتـيــن .وقــد

حظي المجلس بمباركة الجهات
السياسية في البلدين وعلى رأسها
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد وفـخــامــة
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
جمهورية مصر العربية.

«الوطني – السعودية» :اتفاقية تجديد تسهيالت «غيتهاوس كابيتال» تناقش فرص االستثمار
في المملكة المتحدة وأميركا مع «»HFF
بـ  124.6مليون ريال مع «أسواق المزرعة»
أعـلــن بـنــك الـكــويــت الــوط ـنــي– الـسـعــوديــة ،توقيعه
ات ـف ــاق ـي ــة ت ـج ــدي ــد ت ـس ـه ـيــات ائ ـت ـمــان ـيــة م ــع ال ـشــركــة
السعودية للتسويق (أس ــواق الـمــزرعــة) بقيمة 124.6
مليون ريــال سـعــودي ،وبضمان سند ألمــر مـقــدم من
الـشــركــة .وق ــال الـمــديــر الـعــام لــ«الــوطـنــي -السعودية»،
هاني آل غالب ،إن «فترة اتفاقية التسهيالت ستمتد
حتى  31مايو  ،»2019موضحا أن الشركة ستستخدم
هذه التسهيالت في سداد النفقات الرأسمالية للفروع
الـجــديــدة وتمويل رأس الـمــال الـعــامــل .وأك ــد آل غالب
أن «الـبـنــك يسعى إل ــى تـكــويــن شــراكــات استراتيجية
مع كبرى الشركات السعودية» ،مشيرا إلى أن «البنك
لــديــه الـقــدرة على توفير جميع الـخــدمــات المصرفية
للشركات في منطقة الخليج بشكل عــام ،والسعودية

بشكل خاص ،حيث تعد من أهم األسواق المستهدفة
للبنك ،السيما أنها من أكبر أسواق المنطقة» .وأضاف
أن البنك مستمر في البحث عن الفرص االستثمارية
والتمويلية الـجـيــدة فــي الـســوق الـسـعــودي ،ويسعى
جــاهــدا إل ــى تــوفـيــر مـجـمــوعــة متكاملة مــن الـخــدمــات
المصرفية التجارية لعمالئه تغطي شريحة واسعة
من القطاعات المختلفة ،كالتمويل التجاري ،المقاوالت،
الشركات ،التجزئة والخزانة.
وأشــار آل غالب إلــى أن «البنك يحتل مكانة مميزة
ضـمــن قــائـمــة ال ـب ـنــوك الـخـلـيـجـيــة تـمـكـنــه مــن تحقيق
نـمــو مستقبلي جـيــد ،حـيــث يـ ُـعــد (الــوط ـنــي) مــن أكبر
المجموعات المصرفية التي تتمتع بمالءة مالية عالية
على مستوى المنطقة».

هاني آل غالب

«مدن األهلية» :توقيع عقد تصميم وإنشاء
وإدارة «»Material Park
كـ ـشـ ـف ــت شـ ــركـ ــة م ـ ـ ــدن األهـ ـلـ ـي ــة
الـعـقــاريــة عــن توقيع عقد تصميم
وإن ـشــاء وإدارة أول مــركــز إقليمي
لتجارة مواد البناء والخدمات ذات
الصلة في إمارة الشارقة «Material
 »Parkعلى مساحة أرض تبلغ 60
ألف متر مربع ،ومساحة مبان تصل
إلــى  100ألــف متر مــربــع ،وبتكلفة
إجـمــالـيــة تـقــدر بنحو  200مليون
دوالر.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للشركة الـمـهـنــدس عـمــر نـجــم ،في
بيان صحافي ،أن المركز الجديد
تم تصميمه ليكون مركزا إقليميا
ل ـت ـجــارة م ــواد ومـسـتـلــزمــات م ــواد
البناء بمفهومها الواسع والمتطور،
ول ـخ ــدم ــة ع ـ ــدد م ــن إم ـ ـ ـ ــارات دول ــة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وخـ ـص ــوص ــا ال ـش ــارق ــة
ودبــي ،إلــى جانب عــدد من واليــات
سلطنة عمان والمناطق األخرى.

وأض ــاف نـجــم أن الـمــركــز ستتم
إقامته في موقع محوري في قلب
المنطقة الصناعية األولــى ،وعلى
طرق رئيسية ،وبالقرب من المناطق
ال ـح ـيــويــة ،وسـيـمـثــل نـقـلــة نــوعـيــة
ف ــي س ــوق مـ ــواد ال ـب ـنــاء بــالـشــارقــة
وال ـم ـن ـط ـقــة بـشـكــل عـ ــام ،م ــن خــال
ال ـت ـنــوع الـكـبـيــر ف ــي ال ـم ـعــروضــات
ومستويات الجودة واألسعار.
وتوقع أن تنجح المرحلة األولى
لـلـمـشــروع ،والـتــي سيتم تنفيذها
عـلــى مـســاحــة أرض تـبـلــغ  50ألــف
متر مربع ،ومساحة مبان تبلغ 70
أل ــف مـتــر مــربــع ،وسـيـتــم ال ـبــدء في
تسويقها خالل  4أشهر باستقطاب
الـ ـع ــام ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والعالمية الكبرى في هذا المجال،
والـتــي تــركــز على تقديم منتجات
وخدمات متنوعة ومتكاملة تحت
سقف واحد.

«شركات االستثمار» يستقبل
السفارة األميركية
في إطار متابعة اتحاد
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار فــي
االط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى فـ ـ ــرص
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار الـ ـمـ ـت ــاح ــة،
والطـ ـ ــاع أع ـض ــائ ــه عـلــى
تـلــك ال ـفــرص لــاسـتـفــادة
م ـن ـهــا ،اسـتـقـبــل االت ـحــاد
من السفارة األميركية في
ا لـكــو يــت كــا م ــن :ستيف
مـيـلــر ( – )Steve Miller
ال ـم ـم ـث ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عــن
مـنـطـقــة الـخـلـيــج الـعــربــي
ل ـمــؤ ت ـمــر ( ،)SelectUSA
ودينا الشوا من السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت،
وذلك أمس األول الساعة
 11:00قبل الظهر في مقر
االتحاد.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن ج ـ ــا ن ـ ــب
االتـ ـح ــاد ك ــل م ــن :صــالــح
صــالــح الـسـلـمــي – نــائــب
رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ،وأ.د.
رمضان الشراح – األمين
العام.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء
اط ـ ـ ـ ـ ــاع وف ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة
األ مـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى دور
اتحاد شركات االستثمار
من قبل ممثلي االتحاد،
ف ـي ـم ــا ت ـب ــاح ــث ال ـط ــرف ــان
س ـبــل إم ـكــان ـيــة اس ـت ـفــادة
ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد

م ــن مــؤ ت ـمــر SelectUSA
لــاسـتـثـمــار ف ــي أم ـيــركــا،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـ ـمـ ــت م ـن ــاق ـش ــة
دعوة االتحاد والشركات
األع ـض ــاء لـلـمـشــاركــة في
الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة مــن
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
 12 10يـ ــو ن ـ ـيـ ــو 2019فــي الـعــاصـمــة األمـيــركـيــة
واشنطن.

تباحث الطرفان
سبل إمكانية
استفادة شركات
االستثمار األعضاء
في االتحاد من
مؤتمر SelectUSA
لالستثمار

وأشـ ــار إل ــى أن ال ـمــركــز الـجــديــد
الــذي سيوفر للمستثمرين تنوعا
هائال من األنشطة التي تشمل مواد
الـبـنــاء بمختلف أنــواعـهــا وجميع
أع ـم ــال وتـ ـج ــارة وخ ــدم ــات وم ــواد
األرض ـ ـيـ ــات واألسـ ـق ــف والـ ـج ــدران
وال ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق واألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب وأع ـ ـمـ ــال
ال ـخ ـش ــب والـ ـح ــدي ــد واالل ــوم ـي ـت ــال
بــأنــواع ـهــا واألدوات الـكـهــربــائـيــة
واإلضـ ـ ـ ــاء ة وم ـس ـت ـلــزمــات تجهيز
المطابخ والحمامات والمفروشات،
ك ـمــا سـيـتـضـمــن أي ـض ــا م ـســاحــات
مخصصة للخدمات المكملة للبناء،
مـثــل مـكــاتــب الـتـصـمـيــم الـهـنــدســي
واالس ـت ـش ــارات والــدي ـكــور ومــراكــز
لخدمة العمالء وغيرها.
وش ـ ـ ــدد نـ ـج ــم عـ ـل ــى أن ال ـم ــرك ــز
الجديد سيتم تنفيذه وفق أسلوب
مـعـمــاري حــديــث ومـبـتـكــر يناسب
اشـ ـت ــراط ــات ال ـت ــراخ ـي ــص ون ـشــاط

ت ـ ـج ـ ــارة م ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء وط ـب ـي ـع ــة
الـمـنـطـقــة ،ويـتـنــاســب بـشـكــل كبير
مع احتياجات المالك والمستثمر
والمتسوق في آن واحد.
ورجــح أن يصبح المركز وجهة
رئيسية في المنطقة التي مازالت
ت ـش ـهــد ط ـل ـبــا م ـت ــزاي ــدا ع ـلــى م ــواد
ال ـب ـنــاء وب ـف ـضــل ال ـت ـنــوع الـمـتــوقــع
للعالمات التجارية المستثمرة فيه،
إضــافــة إل ــى تـخـصـيــص مـســاحــات
لتوفير الخدمات المكملة للمشروع،
وم ـن ـه ــا م ـس ـج ــد وفـ ـ ـ ــروع ل ـل ـب ـنــوك
ومنطقة أ لـعــاب مفتوحة لألطفال
ومـطــاعــم ومـقــاه متنوعة ومــواقــف
سيارات ضخمة تتسع لنحو ألف
س ـ ـيـ ــارة ،إض ــاف ــة إلـ ــى خ ــدم ــات مــا
بعد البيع ،السيما خــدمــات األمــن
وال ـح ــراس ــة وال ـص ـيــانــة والـنـظــافــة
وغيرها.

لقطة جماعية
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـ ــدع ـ ــوة الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا شــركــة
غيتهاوس كابيتال زار وفد من شركة Holliday
 )Fenoglio Fowler, L.P.) HFFدول ــة الكويت،
ل ـع ـقــد اجـ ـتـ ـم ــاع ول ـم ـن ــاق ـش ــة آفـ ـ ــاق الـمـسـتـقـبــل
وفرص االستثمار في أسواق المملكة المتحدة
والواليات المتحدة األميركية .وتناول االجتماع،
ً
الــذي ّ
ضم أيضا شركة ارتــش ستريت كابيتال
لــاسـتـثـمــار واالس ـت ـش ــارات الـعـقــاريــة ومـقــرهــا
الــواليــات المتحدة ،وضــع الـخـطــوط العريضة
الستراتيجية التعاون بشأن تطوير مجموعة من
المنتجات االستثمارية المتنوعة التي تستهدف
قطاعات السوق المتنامية في كل من المملكة
المتحدة والواليات المتحدة.
ويأتي هــذا االجتماع بعد فترة قصيرة من
إعالن شركة ( )HFFنجاحها في عملية الوساطة
إلت ـمــام صـفـقــة بـيــع محفظة ع ـق ــارات صناعية
ً
ً
ً
مؤلفة من  11عقارا حيويا ومؤجرة كليا يبلغ
مـجـمــوع مـســاحـتـهــا  2.77مـلـيــون ق ــدم مــربـعــة،
وموزعة على عدة واليات مختلفة في الواليات
المتحدة وهي جورجيا وإلينوي وميشيغان
ومينيسوتا وأوهايو وبنسلفانيا وتكساس.
وت ــم تـمـلــك وإدارة تـلــك الـمـحـفـظــة مــن خــال
شركة مشتركة بين مجموعة برينان لالستثمار
وش ــرك ــة آرت ـ ــش س ـتــريــت كــاب ـي ـتــال ومـجـمــوعــة

غيتهاوس المالية ،وتم بيعها لشركة مشتركة
ب ـي ــن م ـج ـمــوعــة ب ــري ـن ــان لــاس ـت ـث ـمــار وإحـ ــدى
الشركات الخليجية.
من جهته ،قال رئيس مجلس إدارة مجموعة
غـ ـيـ ـتـ ـه ــاوس الـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ـه ــد ب ـ ـ ـ ــودي ،إنـ ـ ــه عـلــى
ً
ً
م ــدار  15عــامــا اكتسبت «غـيـتـهــاوس» اعـتــرافــا
ً
عالميا كــواحــدة مــن أهــم الـشــركــات الــرائــدة في
مجال هيكلة وتنظيم االستثمارات المتنوعة
ً
وخصوصا في المجال العقاري.
وأض ــاف ب ــودي «ان ـنــا س ـعــداء بــإقــامــة عالقة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ش ــرك ــة ( )HFFال ـت ــي تحظى
باحترام كبير كـمــزود رائــد لخدمات العقارات
الـتـجــاريــة العالمية وأسـ ــواق ال ـمــال ،وم ـهــارات
ً
ً
وخبرات غيتهاوس و( )HFFتكاملية جدا ،ونظرا
إلــى الـتــوقـعــات المستقبلية اتـجــاه المنتجات
االس ـت ـث ـمــاريــة ذات ال ـج ــودة الـعــالـيــة وال ـم ــدارة
ً
جيدا والمهيكل على نحو صحيح ،فإننا نرى
فائدة كبيرة في هذه الشراكة التي نأمل أن تدوم
سنوات عديدة».
من ناحيته ،قال المدير اإلداري األول والرئيس
الـمـشــارك لفريق «غـلــوبــال كــابـيـتــال» فــي شركة
ً
( )HFFريز كاسوم« ،إن هناك تعاونا طويل األمد
بين ( )HFFومجموعة غيتهاوس المالية ،إذ إن
ً
األخيرة تعد من أكثر الشركات تميزا في منطقة

الخليج ،ونحن سعداء بالتعاون معها».
وأع ــرب كــاســوم عــن «التطلع الــى االسـتـمــرار
فــي ه ــذا الـتـعــاون االسـتــراتـيـجــي ،ونـسـعــى إلــى
توطيد تلك العالقة ،بهدف تحقيق أفضل الفرص
ً
االستثمارية ،خصوصا في ظل الخبرة الواسعة
لدى الكيانين.
وأكــد أن ( )HFFمع شبكتها المكونة من 26
ً
مكتبا في كل من الــواليــات المتحدة والمملكة
المتحدة ،قادرة على توفير فرص جاذبة تلبي
األهداف االستثمارية لعمالئها ،إذ إنها تعتبر
ش ــرك ــة رائـ ـ ــدة ف ــي م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات ال ـع ـقــاريــة
وأسواق المال.
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـمــديــر اإلداري لـمـكـتــب ()HFF
في لندن كالوديو سغوبا ،إن العالقة المميزة
الـتــي تــربــط كــا مــن ( )HFFوغـيـتـهــاوس بنيت
ً
على أساس الثقة العميقة المتبادلة ،مؤكدا أن
هذا التعاون سيثمر إيجاد المزيد من الفرص
االستثمارية المتميزة التي ستعود بالنفع على
العمالء والمستثمرين.
وأضاف سغوبا أن التجربة والخبرة الواسعة
لدى غيتهاوس مكنتها من التعامل بسهولة مع
أكبر سوقين عقاريين في العالم ،إذ إن الشركة
تتمتع بمفهوم متطور وهيكل تنظيمي على
مستوى عال.
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النفط والطاقة

إعداد :أشرف عجمي

ٔ
ٓ
نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

المصافي ...تعظيم قيمة برميل النفط وتعدد استخداماته
ّ
إنشاؤها يمثل
قيمة مضافة
لالقتصاد
الوطني

البد من اختيار
مكان إنشاء
المصافي
الخارجية بعناية

النقي

النفطية ضرورة حتمية في المستقبل،
تعد إقامة المصافي ً
ألنها مجدية اقتصاديا مقارنة بتصدير النفط كخام؛ وهو النهج
أسعار النفط من
الذي بدأت الكويت اتباعه ،السيما مع تذبذب ً
وقت آلخر ،لذا فإن هناك آراء تشجع المضي قدما في إنشاء
الكويت للمصافي من أجل تعظيم قيمة برميل النفط« .الجريدة»
استطلعت آراء بعض الخبراء المختصين في التحقيق التالي:
في البداية يؤكد رئيس اتحاد
الصناعات ،حسين الخرافي ،أن
إنشاء المصافي النفطية يمثل
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني،
لكونها تكرر برميل النفط الى
عدة مشتقات يباع كل منها على
حدة ،األمر الذي يعظم من قيمة
الخام؛ الفتا الى أن الكويت جادة
في بناء المزيد من المصافي،
سواء محليا أو خارجيا ،وأكبر
دليل على ذلك المصفاة الرابعة،

ومصفاة الدقم ،وكذلك فيتنام.

استراتيجية ناجحة
وقــال :مما ال شك فيه أن تلك
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي يـتـبـعـهــا
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون عـ ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـنـفـطــي ف ــي ال ـب ــاد م ــن نــاحـيــة
إق ــام ــة وإنـ ـش ــاء ال ـم ـصــافــي تعد
استراتيجية ناجحة ،لكن األهم
هــو ال ـتــوزيــع الـجـغــرافــي األمـثــل

ً
ً
تلعب دورا كبيرا
في تحقيق
األرباح الخيالية

كرم

الخرافي

لمثل تلك المصافي المستهدف
إنشاؤها.
وأشار الخرافي الى أن مستقبل
الصناعة النفطية ال يكمن في إنشاء
الـمـصــافــي وح ـســب ،بــل فــي إقــامــة
مجمعات ومصانع بتروكيماويات
جنبا الى جنب مع المصافي ،الفتا
الــى أن مثل تلك المشروعات تعد
رديـفــا قويا لميزانية الــدولــة على
ال ـمــدى الـطــويــل ،لـكــون المنتجات
النفطية الـمـكــررة أعـلــى سـعــرا من
بيع النفط كخام فقط.

تغيير النمط
من جانبه ،قال الصناعي محمد
النقي إن االعـتـمــاد فــي المستقبل
عـلــى ال ـطــاقــة سـيـكــون عـلــى أن ــواع
الطاقة المتجددة ،مثل طاقة الرياح
والماء والطاقة الشمسية ،لذلك فإن
التجهيز لتغيير نمط االعتماد على

الـنـفــط مستقبال الب ــد أن يـبــدأ من
اآلن مــن أجــل تغيير استعماالته،
فـ ـب ــدال مـ ــن تـ ـص ــدي ــره كـ ـخ ــام الب ــد
مـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه فـ ــي ال ـص ـن ــاع ــات
التحويلية المعتمدة على النفط،
وأس ـ ــاس ذلـ ــك إنـ ـش ــاء ال ـم ــزي ــد من
ال ـم ـص ــاف ــي ال ـت ـك ــري ــري ــة ،ول ـن ــا فــي
المملكة العربية الـسـعــوديــة خير
مثال على إنشاء المصافي.
وأض ــاف الـنـقــي أن الـطـلــب على
النفط قد يتراجع بشكل تدريجي،
وأن أسـعــار الـخــام التي ترتفع من
وقت آلخر غير مضمونة ،لذا فإنه
م ــن ال ــواج ــب وال ـ ـضـ ــروري الـبـحــث
الجدي عن االعتماد على الصناعات
التحويلية المعتمدة على النفط،
وتعد المصافي حال وافيا لالعتماد
ع ـل ـي ـهــا ،س ـ ــواء داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت أو
خارجها؛ الفتا في الوقت نفسه الى
ضرورة عمل الدراسات الالزمة عند
التفكير في االستثمار الخارجي في

المصافي الختيار جغرافيا المكان
المستهدف بعناية.

قيمة متعاظمة
مــن نــاحـيـتــه ،عـ ّـبــر رئـيــس لجنة
الـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة فـ ــي جـمـعـيــة
المهندسين الكويتية ،د .بدر ناصر
الـ ـط ــوي ــل ،ع ــن وج ـه ــة ن ـظ ــره ح ــول
هــذا الـمــوضــوع ،قائال إنــه البــد من
االستفادة من الثروة النفطية بشكل
مـتـعــاظــم ،ب ــدال مــن تـصــديــر النفط
ك ـخــام ف ـقــط؛ م ـشــددا عـلــى ض ــرورة
وضـ ـ ــع ال ـ ــدراس ـ ــات الـمـسـتـفـيـضــة
إلقامة المصافي بشكل يعود على
االقتصاد القومي المحلي بالمنفعة.
وقال الطويل إن إنشاء المصافي
ّ
ال ي ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ـقـ ــط قـ ـيـ ـم ــة مـ ـض ــاف ــة
لالقتصاد ،بل إنه يوفر فرص عمل
م ـت ـع ــددة ال ـت ـخ ـص ـصــات ل ـل ـك ــوادر
ال ــوط ـن ـي ــة؛ الف ـت ــا الـ ــى أن ال ـكــويــت

ت ـس ـيــر ف ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـطــويــر
الـقـطــاع النفطي وتعظيم الـفــائــدة
منه بشكل واضــح ،مدلال على ذلك
بــاسـتــراتـيـجـيــة ال ــدول ــة ف ــي إنـشــاء
الـمـصـفــاة الــراب ـعــة ومـحـطــة شمال
ال ــزور ،فضال عن إنشاء المصافي
الخارجية.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد م ـصــدر نفطي
م ـ ـسـ ــؤول أن ال ـم ـص ــاف ــي ت ـع ــد مــن
م ـشــاريــع الـ ـ ــداون س ـتــريــم ،لكوننا
نعمل على تحويل برميل النفط الى
مشتقات عبر الصناعة التكريرية،
مما يرفع من قيمة المواد النفطية
األولية.
وأض ـ ــاف أن دول ال ـعــالــم أجـمــع
تحاول اآلن االستثمار في مجاالت
عدة ،والكويت لديها فرصة كبيرة
الس ـت ـك ـمــال اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـتــي
ب ــدأت ـه ــا ف ــي م ـح ــاول ــة االس ـت ـث ـمــار
ف ــي ال ـم ـصــافــي ،وعـلـيـهــا أن تكمل
مشوارها في هذا المجال؛ مشيرا في

آفاق أسعار النفط
محمد الشطي*

«بيكر هيوز» تشتري  %5في «أدنوك
للحفر» مقابل  550مليون دوالر
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أمس ،اتفاق شراكة
استراتيجية مع بيكر هيوز يسمح لثاني أكبر شركة خدمات في العالم
باالستحواذ على  5في المئة في وحدة الحفر التابعة ألدنوك مقابل
 550مليون دوالر.
وبذلك ،تصبح بيكر هيوز أول شركة أجنبية تستحوذ على حصة
في إحدى شركات الخدمات التابعة ألدنوك المملوكة للحكومة بموجب
االتفاق الذي ُيقدر قيمة أدنوك للحفر بنحو  11مليار دوالر.
وتسمح الصفقة لبيكر هيوز بتعزيز حضورها في الشرق األوسط،
ً
ُ ّ
المنطقة األســرع نموا فيما يتعلق بعمليات النفط والـغــاز ،وتمكن
أدنوك للحفر من كسب المعرفة والخبرة الفنية التي يملكها الالعبون
العالميون.
ومنذ استحواذ "جنرال إلكتريك" عليها العام الماضي ،سعت بيكر
هيوز لتبني نـمــاذج أعـمــال جــديــدة عقب الهبوط الـحــاد فــي أنشطة
الحفر العالمية منذ  .2014ويتضمن ذلك تقديم مجموعة من الخدمات
المتنوعة لمنتجي النفط والغاز من التنقيب إلى الحفر.
وقال الرئيس التنفيذي ألدنوك سلطان الجابر لـ"رويترز" ،في مقابلة
بأبوظبي" ،بالنسبة لنا ،هذه ليست مجرد شراكة ...فذلك لن يسمح
ً
ً
ألدنوك للحفر بأن تكون العبا محليا فحسب ،بل متخصص عالمي
في أنشطة الحفر والخدمات النفطية".
وأضاف الجابر أن الصفقة ستساهم في جعل أدنوك للحفر "األكثر
فعالية وتنافسية".
وقــال لورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لـ"بيكر هـيــوز" ،إن
الشركة سيكون لها ممثل في مجلس إدارة أدنوك للحفر ،وستشكل
ً
ً
فريقا مختصا بالتدريب.
وأشار الجابر إلى أن الشراكة ستوفر خدمات الحفر في اإلمارات
العربية المتحدة وربما خارجها.
وقالت "أدنوك" و"بيكر هيوز" في بيان مشترك ،إن من المتوقع إغالق
الصفقة قبل نهاية العام الحالي ،على أن تبدأ العمليات في .2019
وقــال الجابر" ،ال خطط في الوقت الحاضر" إلدراج أسهم أدنــوك
للحفر.
وتتولى مويليس دور المستشار المالي ألدنوك في الصفقة ،بينما
يقدم سيتي المشورة لبيكر هيوز ،حسبما ذكرته الشركتان في البيان.

الطويل

هذا الصدد الى ضرورة االستثمار
كــذلــك ف ــي ال ـص ـنــاعــات التحويلية
المعقدة مثل البتروكيميكال لرفع
قيمة الخام؛ الفتا الى أن سعر برميل
النفط من الممكن أن نستفيد منه
بـهــذه الطريقة ونبيعه كمشتقات
بنحو  3000دوالر ،إذا تحدثنا عن
صناعات معتمدة على النفط مثل
البالستيك وغيره؛ مؤكدا أن إقامة
المصانع المعتمدة على الصناعات
التحويلية في الكويت تعمل على
ت ـح ــري ــك الـ ـس ــوق وت ــوف ــر وظ ــائ ــف
للمواطنين.
وأوضح أن خروج االستثمارات
النفطية خارج حدود البالد يتطلب
دراسة األسواق المستهدفة ،والتي
تحتاج الى المشتقات النفطية.

أرباح خيالية
من ناحيته ،أكد الخبير النفطي

الرابع ،ليست بالنقص الكبير الذي يمكن ان يدفع باألسعار الى مستويات
تفوق  85دوالرا للبرميل ،خالل الربع الرابع من .2018
وعند إجراء مقارنة لتوقعات سكرتارية المنظمة خالل الربع األول من
عام  ،2019مع الربع األول من العام الحالي ،يتضح اآلتي :تنامي الطلب
ً
على النفط العالمي بمقدار  1.4مليون برميل يوميا ،بينما يرتفع حجم
اإلمدادات من الدول من خارج "أوبك" وسوائل الغاز بمقدار  2مليون برميل
يوميا ،أي يغطي ويفوق حجم الزيادة في الطلب ،وبالتالي ال يعطي مجاال
ألوبك لزيادة المعروض خالل تلك الفترة ،وفي غياب أي تطورات.
ً
هذه الصورة توضح ضغوطا على األسعار خالل الربع األول من عام
.2019
وال يختلف أحد على أن هناك ظروفا جيوسياسية وأخرى فنية أسهمت،
وبشكل كبير في مخاوف حول إمــدادات النفط وكفايتها ،ولذلك وجدنا
إقباال من بيوت االستثمار ،وارتفعت االسعار وكسر نفط خام اإلشــارة
ً
برنت حاجز  ٨٥دوالرا للبرميل.
ولكن يسود االعتقاد بين المراقبين في أسواق النفط ببقاء حركة اسعار
نفط خام اإلشارة برنت ضمن نطاق سعري  ٨٥- ٧٥دوالرا للبرميل ،وهو
ما يعادل  ٨٠- ٧٠للنفط الخام الكويتي.
ويالحظ العديد أن هناك تغيرا وقبوال للتوقعات عند عدد من البيوت
التجارية والبنوك بأن االسعار قد تكون مرشحة للوصول الى سعر المئة،
ولكن هذا مرهون بخفض كبير في انتاج إيران بمقدار  ٢- ١.٥مليون برميل
يوميا ،واستمرار حالة عدم االستقرار في ليبيا ،واستمرار إنتاج فنزويال
في االنخفاض ،وعدم قدرة دول وتحالف اتفاق اعالن التعاون على رفع
االنـتــاج لتغطية هــذا النقص ،خصوصا مع ارتـفــاع الطلب على اساس
موسمي خالل فصل الشتاء.

ً
ويقوم تركيز السوق حاليا على أمرين :تطورات الطاقة اإلنتاجية غير
المستغلة للمنتجين ،إذ إن الدفع بارتفاع اإلنتاج يقلص القدرات اإلنتاجية
أكـثــر ،كما أن مستويات المخزون النفطي تنخفض بأقل مــن متوسط
السنوات الخمس الماضية ،وحجم خفض إنتاج إيران قد يرتفع بشكل
أكثر مما يمكن تغطيته ،نتيجة الحظر المفروض عليها.
ورغم ذلك ،فإن االعتقاد السائد بين مختلف المراقبين أن األسعار لن
تصل الى تلك المستويات ،وهو مبني على افتراضات أبرزها:
• عزم السعودية وروسيا رفع االنتاج وقد بدأتا فعليا.
• إقبال بيوت االستثمار على الشراء للعقود وصل إلى الذروة ،وهو ِفي
العادة يعني تحفيز حركة بيع تضغط على اسعار النفط الخام.
• إنتاج ليبيا من النفط بدأ يتعافى وقد وصل إلى  ١.٢مليون برميل
يوميا ،وهو مؤشر إيجابي.
ومما قد يسهم في احداث فرق في توجهات السوق ومسار األسعار هو
اعالن الدول األعضاء في اتفاق اعالن التعاون ( ٢٥دولة) أنها حققت نسب
ً
ً
االلتزام ٪١٠٠ خالل األشهر المقبلة ،وهو بالشك سيكون مؤشرا إيجابيا.
كما أن استمرار ارتفاع انتاج النفط االميركي وتناقص الواردات للسوق
األميركية أيضا يعني وجود وفرة في السوق النفطية.
كما أن قـيــام الــواليــات المتحدة األميركية ببيع جــزء مــن مخزونها
االستراتيجي النفطي وزيادة وتيرة الحرب التجارية األمريكية مع عدد
وفي مقدمتها الصين ،سيكون لهما تأثير خالل عام ٢٠١٩
من األقطابِ ،
ً ً
على معدل نمو الطلب على النفط ،وليس تأثيرا آنيا .كما أن التصريحات
السياسية حــول ضــرورة أن ترفع "أوب ــك" انتاجها لن يسهم في خفض
االسعار ،وإنما هو عامل عدم استقرار ويسهم في تقلبات األسعار.
*الخبير النفطي

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان أمس ،إن شركتين هنديتين
ً
طلبتا شراء الخام اإليراني في نوفمبر ،مضيفا أن الهند ال تعلم بعد إن
كانت ستحصل على استثناء من العقوبات األميركية التي ستفرض على
ً
طهران .وكانت "رويترز" نشرت يوم الجمعة الماضي نقال عن مصدرين
بــالـقـطــاع قــولـهـمــا ،إن الـهـنــد ،ثــالــث أكـبــر مـسـتــورد للنفط فــي الـعــالــم،
ستشتري تسعة ماليين برميل من الخام اإليراني في نوفمبر المقبل.
وأضاف برادان أن الهند تناقش خياراتها لشراء النفط اإليراني مع
كل السلطات .وللعلم تدخل العقوبات األميركية على مشتريات النفط
اإليراني حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل.

النفط يهبط وسط تفكير أميركي
في إعفاء دول من العقوبات
تراجعت أسعار النفط ،أمس ،بعد أن قالت واشنطن إنها قد تمنح
إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط اإليراني الشهر
المقبل ،ومع تصريحات السعودية ،إنها ستعوض أي نقص محتمل
في معروض إيران.
ً
وسجلت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت  83.44دوالرا
ً
للبرميل بانخفاض  72سنتا ،كما هبطت عقود الخام األميركي غرب
ً
ً
تكساس الوسيط  54سنتا لتسجل  73.80دوالرا للبرميل .وتستهدف
العقوبات األميركية صادرات النفط الخام اإليراني من الرابع من نوفمبر
المقبل ،وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم
لوقف وارداتها من طهران بشكل كامل .لكن مسؤوال بالحكومة األميركية
قال يوم الجمعة الماضي ،إن الواليات المتحدة قد تدرس استثناءات
ً
للدول التي بذلت جهودا بالفعل للحد من وارداتها من النفط اإليراني.

مناورات ترامب تنعش شركات النفط والغاز
●

أحمد كرم أن الربح الحقيقي للنفط
يكمن عبر مشتقاته ،ولهذا تلعب
المصافي البترولية دورا كبيرا ّفي
تحقيق األرب ــاح الخيالية ،بغض
النظر عن أسعار النفط.
وقال إن المصافي تشتري النفط
بــأسـعــار األسـ ــواق وتـضـيــف عليه
تكلفة المصافي ونسبة الربحية،
فــإن ـشــاء الـمـصــافــي ال ـجــديــدة تعد
ن ــاج ـح ــة نـ ـظ ــرا ل ـن ـق ـص ـهــا عــالـمـيــا
وللحاجة إلى المشتقات البترولية.
عـ ـل ــى أي حـ ـ ــال فـ ـ ــإن اس ـت ـث ـم ــار
الكويت في إنشاء المصافي ،سواء
داخليا أو خارجيا ،سيكون مجديا
إذا مــا تــم بالشكل الصحيح وفي
الـبـلــدان التي بحاجة ماسة إليها
حـتــى يـكــون هـنــاك تـســويــق سريع
وم ـج ــد لـلـمـنـتـجــات وال ـم ـش ـت ـقــات؛
الفتا الى أنه من األجدر االبتعاد عن
أماكن متشبعة ال تحتاج الى المزيد
من المشتقات النفطية.

شركتان هنديتان تطلبان
شراء النفط اإليراني

رأي

وصل متوسط سعر النفط الكويتي إلى مستويات غير مسبوقة ،منذ
ً
ً
أكتوبر  ،2014قريبا من  84دوالرا للبرميل .هذه المستويات تؤكد متانة
الـســوق النفطية وتحقق استعادة ت ــوازن أس ــواق النفط ،إذ إن مستوى
مخزون الدول في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،حسب أرقام شهر
يوليو  ،2018هي  43مليون برميل ،أقــل من متوسط السنوات الخمس
الماضية.
توقعات سكرتارية "أوبــك" ،التي صــدرت في شهر سبتمبر الماضي،
توضح بعض الحقائق حول تطورات السوق النفطية.
وبإجراء مقارنة بسيطة حول التوقعات للربع الرابع من العام الحالي،
مع الفترة ذاتها من  2017يتضح اآلتي:
ً
تنامي الطلب العالمي على النفط ،بمقدار  1.6مليون برميل يوميا،
تنامي اإلمدادات من خارج "أوبك" وسوائل الغاز بمقدار  1.4مليون برميل
يوميا ،المطلوب هو رفع انتاج المنظمة بمقدار  200الف برميل يوميا،
علما بأن إنتاجها ،حسب توقعات النشرة النفطية المتخصصة بتروليوم
انتلجنس ويكلى  32.6مليون برميل يوميا لشهر سبتمبر  ،2018وإنتاج
السعودية عند  10.6ماليين برميل يوميا ،وإنتاج ليبيا عند  1مليون
برميل يوميا ،بينما يستمر انخفاض انتاج ايران من  3.8ماليين برميل
يوميا في شهر أغسطس  2018الــى  3.5ماليين برميل يوميا في شهر
سبتمبر  ،2018أي بانخفاض قدره  300الف برميل يوميا.
وتقدر بتروليوم انتلجنس ويكلى انخفاض صادرات النفط الخام من
إيران من متوسط  2.6مليون برميل يوميا في شهر ابريل  2018الى 1.5
مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر  ،2018مما يعني خفضا مقداره
ً
 1.1مليون برميل يوميا.
وهذه الصورة التي ترسمها سكرتارية "أوبك" ألسواق النفط ،خالل الربع

توفر فرص
عمل متعددة
التخصصات
للكوادر الوطنية

ظافر قطمة

كــان الالفت على صعيد الطاقة
في الواليات المتحدة تلك السرعة
ّ
المذهلة التي تمكن الرئيس ترامب
عبرها من تحقيق شريحة واسعة
من المكاسب التي حصدتها شركات
النفط والغاز ،في حين لم ينسحب
ذلك على أدائه السياسي ،فقد أفضت
قــراراتــه إلــى اسـتـعــداء أقــرب حلفاء
بالده في االتحاد األوروبي وحلف
ال ـن ــات ــو واالنـ ـسـ ـح ــاب م ــن االت ـف ــاق
ال ـن ــووي مــع إي ـ ــران ،وإطـ ــاق حــرب
تجارية مع روسيا والصين ،ينتظر
أن تكون لها حصيلة كارثية على
االقتصاد العالمي برمته.
ويرى محللون أن ترامب حرص
خالل أشهر قليلة من وصوله إلى
الـبـيــت األب ـيــض عـلــى الــوفــاء بعدد
من الوعود التي قطعها في حملته
االنتخابية والتي هدفت في المقام
األول إلى اللعب على وتر مصالح
شركات النفط األميركية المعروفة
بنفوذها السياسي.
ويذكر في هذا الصدد أن ترامب
ً
نجح بصورة الفتة أيضا في إعادة
كتابة الكثير مــن األنظمة البيئية
ليعطي صــورة زاهية لعهد جديد
غير تقليدي في الواليات المتحدة.
ويقول تقرير لصحيفة واشنطن
ب ــوس ــت إن ال ـق ـل ــق ال ـح ـق ـي ـقــي فــي
أوس ــاط شــركــات الـنـفــط األميركية
كان الوعد الذي قطعه ترامب خالل
ح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة حـ ــول إل ـغ ــاء

اتفاقية نافتا مع كندا والمكسيك.
أما وقد أمكن تجاوز هذه المشكلة
عبر التوصل إلــى اتفاقية جديدة،
فقد توافرت الفرصة لقطاع الطاقة
كـ ــي ي ـت ـن ـفــس ال ـ ـص ـ ـعـ ــداء .وت ـم ـكــن
مجتمع النفط في الواليات المتحدة
م ــن إقـ ـن ــاع ت ــرام ــب ب ــاإلبـ ـق ــاء على
الـبـعــض مــن الـبـنــود فــي االتـفــاقـيــة
ً
الـســابـقــة وكــانــت طـبـعــا لمصلحة
هوامير الطاقة الجشعين.
ورغـ ـ ـ ـ ــم طـ ـ ـ ــرد شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـن ـف ــط
األجنبية من المكسيك فإن ذلك البلد
أعاد فتح حقوله النفطية أمام تلك
الـشــركــات منذ سنة  ،2013كما أن
لدى كبرى الشركات مثل بريتيش
ب ـت ــرول ـي ــوم وشـ ـيـ ـف ــرون واكـ ـس ــون
موبيل تراخيص هناك كــان يمكن
أن تتعرض النهيار لو أن االتفاقية
ألغيت بشكل نهائي.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،س ــارع النقاد
من أنصار حماية البيئة إلى انتقاد
االتفاقية الجديدة؛ ألنها لم تتطرق
إلى مسألة تغير المناخ في المقام
األول .والالفت في االتفاقية الجديدة
أن ـه ــا تـحـظــر ف ــرض ت ـعــرفــات على
المنتجات المكررة من النفط والغاز
مثل البنزين الــذي يباع من جانب
المصافي األميركية في المكسيك،
كما أنها تخفض التعرفة على النفط
الكندي من ألبرتا وساسكاتشوان
الــذي يشحن بسهولة عبر خطوط
أن ــاب ـي ــب ل ـت ـك ــري ــره ف ــي ال ـم ـصــافــي
األميركية.
ويـ ـ ـق ـ ــول مـ ـحـ ـلـ ـل ــون إن ق ـط ــاع

النفط في الواليات المتحدة عمل
بجهد الفت من أجل إقناع ترامب
بالحفاظ على األسس الجوهرية
في اتفاقية نافتا ،وبحلول شهر
س ـب ـت ـم ـب ــر م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ــاض ــي
أص ـب ـحــت ج ـمــاعــة ال ـض ـغــط أكـثــر
حدة في مطالبها ،مشيرة الى أن
هذه االتفاقية اذا لم تعالج بصورة
مالئمة فإن مختلف أوساط الطاقة
األميركية ستضطر إلى مراجعة
االجراءات الالزمة من أجل إصالح

المسار قبل فوات األوان.
لـكــن صـنــاعــة الـنـفــط تـشـعــر في
الــوقــت الــراهــن على األق ــل بارتياح
مـشــوب بــالـحــذر ،ألن الـتــوتــر الــذي
خيم مـفــاوضــات نافتا قــد انتهى،
وب ـح ـســب أح ــد خ ـب ــراء ال ـطــاقــة في
الواليات المتحدة فإن تلك الصناعة
كــانــت تسعى جــاهــدة إلــى تحقيق
االستقرار في القطاع النفطي لما
لذلك من أهمية بالغة ازاء التوصل
الى حصيلة ناجحة لهذه القضية

الجوهرية على أكثر من صعيد.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـجـمــع خـبــراء
الطاقة في الواليات المتحدة على
أن انــدفــاع الرئيس ترامب وسرعة
اتخاذه لقراراته التي ال يمكن التنبؤ
بها كانت العامل األساسي وراء ما
يوصف باالستدارة االيجابية التي
أفضت إلى اتفاقية نافتا الجديدة
التي ال تزال في حاجة إلى موافقة
مجلس الشيوخ األميركي قبل أن
تدخل حيز التنفيذ.

ةديرجلا
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اقتصاد

الحجرف يرأس وفد الكويت في اجتماعات «صندوق  ...و«بيتك» يشارك بوفد يرأسه الناهض
النقد» و«البنك الدولي»  2018بإندونيسيا
تضم االجتماعات السنوية
لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي وزراء المالية والتنمية
ومحافظي البنوك المركزية،
وكبار المسؤولين من القطاع
الخاص ،وممثلي منظمات
المجتمع المدني ،واألكاديميين،
لمناقشة القضايا موضع
االهتمام العالمي ،ومنها
اآلفاق االقتصادية العالمية،
واستئصال الفقر ،والتنمية
االقتصادية ،وفعالية المعونات.

يشارك وزير المالية د .نايف فالح
الحجرف فــي االجـتـمــاعــات السنوية
لـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي وال ـب ـن ــك
الدولي لعام  ،2018التي ستعقد في
ب ــال ــي -إنــدون ـي ـس ـيــا ،وتـنـطـلــق الـيــوم
وحـتــى  14أكـتــوبــر ال ـج ــاري ،يرافقه
وف ــد رف ـيــع الـمـسـتــوى يـضــم محافظ
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي د .مـحـمــد الـهــاشــل
وال ـع ـضــو ال ـم ـن ـتــدب لـلـهـيـئــة الـعــامــة
لالستثمار ف ــاروق بستكي والمدير
ال ـعــام لـلـصـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية
ً
عبدالوهاب البدر وعددا من الفنيين
بوزارة المالية وبنك الكويت المركزي
وال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة .وس ـي ـتــم خــال
االج ـت ـمــاعــات ال ـت ـشــاور بـيــن الــوفــود
المشاركة حول أنشطة المؤسستين
المختلفة ،وسبل تعزيزها واالرتقاء
بها.
وت ـ ـضـ ــم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـس ـن ــوي ــة
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
وزراء المالية والتنمية ومحافظي
البنوك المركزية ،وكبار المسؤولين
من القطاع الخاص ،وممثلي منظمات
الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي ،واألكــادي ـم ـي ـيــن،
لمناقشة القضايا موضوع االهتمام
العالمي ،ومنها اآلف ــاق االقتصادية
العالمية ،واستئصال الفقر ،والتنمية
االقتصادية ،وفعالية المعونات.
ً
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــددا مــن
االجتماعات واللقاءات وورش العمل

نايف الحجرف

المخصصة للوزارة حول سبل تعزيز
الشفافية والمهنية فــي إ ط ــار إدارة
المالية الحكومية ،مــن خــال اللقاء
بالجهات المسؤولة في البنك الدولي
عن برامج التعاون مع دولة الكويت،
وس ـي ـتــم ال ـت ـطــرق ل ـم ـشــروع ال ـقــانــون
ال ـج ــدي ــد ل ـق ــواع ــد إع ـ ـ ــداد ال ـم ـيــزان ـيــة
والذي انتهت من اعداده وزارة المالية
ً
أخيرا ،كما سيشارك الوفد في اجتماع
«الطاولة المستديرة ال ــوزاري» الذي
س ـي ـن ــاق ــش مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
لمشروع تنمية رأس المال البشري،

«الخليج» يشارك في برنامج فكرة
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ع ــن
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ــراب ــع
لبرنامج فـكــرة لتطوير األعـمــال
ـراع ذهـبــي ،وذلــك للعام الثالث
كـ ٍ
على التوالي ،وذلك خالل المؤتمر
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي إلعـ ـ ـ ـ ـ ــان انـ ـ ـط ـ ــاق
البرنامج لهذا العام ،والذي أقيم
أمس األول ببرج الحمراء لألعمال.
ويستهدف البرنامج خلق جيل
مبتكر في عالم ريادة األعمال ،من
خالل تسليح الشباب الكويتيين
بالمهارات األساسية والمعرفة
الالزمة للنجاح وتطوير أفكارهم
ل ـ ـخـ ــروج م ـش ــاري ـع ـه ــم إل ـ ــى حـيــز
التنفيذ.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال م ـســاعــد ال ـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ال ـخ ــارج ـي ــة
فــي بـنــك الـخـلـيــج ،أح ـمــد األم ـيــر:
«تزخر الكويت بكثير من الشباب
الواعدين واإلمكانات التي تسمح
بــإنـشــاء وإدارة الـمـشــاريــع ،وفــي
ه ــذا اإلطـ ــار يـشـكــل تـعــاونـنــا مع
بــرنــامــج ف ـكــرة أهـمـيــة بــالـغــة في
تــوف ـيــر ال ـم ـه ــارات ال ــازم ــة الـتــي

يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا رواد األع ـ ـمـ ــال
الطموحين لمساعدتهم على إدارة
أعمالهم ،والمساهمة في تحويل
أفـكــارهــم المبتكرة إلــى مشاريع
ملموسة ،ونتطلع إلى الترحيب
ب ــرواد األعـمــال الـشـبــاب ،وتقديم
الدعم والتوجيه الالزم لهم خالل
رحلتهم لتحقيق طموحاتهم».
ي ـش ــار إلـ ــى أن ب ــرن ــام ــج ف ـكــرة
لتطوير األعـمــال أســس منذ عام

 ،2015و هـ ـ ــو ب ـم ـن ــز ل ــة ب ــر ن ــا م ــج
تدريب مكثف يوفر للمشاركين
مـهــارات متخصصة ومعلومات
ح ـ ــول قـ ـط ــاع األعـ ـ ـم ـ ــال تــؤه ـل ـهــم
إلقامة مشاريعهم الخاصة ،كما
يــو فــر البرنامج تقديم المشورة
واإلرشاد الشخصي للمشاركين،
فضال عن الدورات التدريبية من
خ ـ ــال ورش ال ـع ـم ــل وال ــرح ــات
الميدانية.

أعلن بنك بوبيان رعايته لملتقى
«كفو» الثاني ،المقرر انطالقه اليوم
ف ــي م ــرك ــز ج ــاب ــر األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي،
بدعم من الديوان األميري ،وذلك في
إطار حرص البنك على دعم مختلف
الفعاليات واألنشطة التي تستهدف
الشباب الكويتي ،كجزء رئيس من
مسؤوليته االجتماعية.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـت ـن ـف ـيــذي إلدارة
االتصاالت والعالقات المؤسسية في
«بوبيان» ،قتيبة البسام ،إن «رعاية
البنك لـهــذا الـحــدث المهم تنبع من
إيمانه بأهمية الشباب في مستقبل
إدارة وطننا».
وأض ـ ــاف« :تـلـتـقــي أهـ ــداف (كـفــو)
م ـ ــع أهـ ــداف ـ ـنـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ف ـ ــي دع ــم
الشباب بمختلف المجاالت ،في ظل
التحديات المستقبلية التي نواجهها
جميعا ،والـتــي تتطلب دعــم الجيل
الـحــالــي واألج ـيــال الـقــادمــة بأفضل
األسلحة التي تعينهم على مواجهة
التحديات اإلقليمية والعالمية».

ُ
ويعد مشروع كفو ،التابع للديوان
األم ـ ـي ـ ــري ،مـ ــن أب ـ ـ ــرز ال ـم ـش ــروع ــات
الــداع ـمــة لـلـشـبــاب الـكــويـتــي حــالـيــا،
كونه يهدف إلى إنشاء شبكة بيانات
للتعرف على الـكـفــاء ات الـشــابــة في
الكويت ،ويطمح إلى أن يستفاد منها
في كل قطاعات المجتمع.
كـ ـم ــا ي ـ ـهـ ــدف ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع أي ـض ــا
إل ـ ــى إي ـ ـجـ ــاد ق ـ ـنـ ــوات تـ ــواصـ ــل بـيــن
ه ــذه ال ـك ـف ــاءات ،لـتـطــويــر قــدرات ـهــم،
وتـعــزيــز دوره ــم فــي تنمية الــوطــن،
فــي الــوقــت ال ــذي سيتم التركيز في
هذا الملتقى على مجتمعات «كفو»،
المتمثلة بــا لـعـلــوم والتكنولوجيا
والبيئة واإلعــام والثقافة والفنون
واألغــذيــة وريــادة األعمال والتعليم
والـمـجـتـمــع اإلن ـســانــي ،إضــافــة إلــى
مجتمع الرياضة.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أش ــار البسام
إل ـ ـ ـ ــى دع ـ ـ ـ ــم «ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان» ل ـل ـش ـب ــاب
ال ـكــوي ـتــي ف ــي مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات
وال ـم ـج ــاالت ،السـيـمــا ال ـتــي تــرتـبــط

كثيرا بالمستقبل ،في ظل التطورات
الهائلة التي يشهدها العالم وتسارع
وت ـي ــرة الـتـغـيــر؛ إقـلـيـمـيــا وعــالـمـيــا.
وأضاف« :تحرص اإلدارة العليا على
دعم الشباب ،وهو ما ظهر بقوة من
خ ــال الـمـنـتـجــات وال ـخــدمــات التي
قدمناها في السنوات األخيرة ،والتي
ارت ـب ـطــت بــال ـش ـبــاب ف ــي ج ــزء كبير
منهاَّ ،
ولبت مختلف متطلباتهم على
جميع المستويات».
وك ــان «بــوب ـيــان» ط ــرح مجموعة
من الحلول المصرفية المخصصة
لقطاع األعمال ،في ظل النمو الكبير
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،بـهــدف
تشجيع المزيد من الشباب الكويتي
على اإلقـبــال على هــذه النوعية من
المشروعات في مختلف المجاالت.
وأوض ـ ــح ال ـب ـس ــام أن ال ـخ ــدم ــات
المصرفية لقطاع األعمال مصممة
لتكون حلوال مصرفية ذكية تفهم
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــروع ــات،

ب ـه ــدف اس ـت ـح ــداث م ــؤش ــرات قـيــاس
عالمية جديدة في الصحة والتعليم
وأث ــره ــا عـلــى الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة،
وتعد دولــة الكويت مــن أوائ ــل الــدول
المشاركة في هــذا المشروع ،إضافة
إل ــى ال ـل ـق ــاءات ال ـثــانــويــة وال ــزي ــارات
األخ ـ ــوي ـ ــة مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــادة ال ـح ـكــوم ـي ـيــن
وأص ـحــاب ال ـقــرار مــن مختلف بلدان
العالم.
وتهدف هذه االجتماعات إلى بحث
الـمـلـفــات وال ـمــوضــوعــات ،ال ـتــي تهم
االقتصاد العالمي والتنمية والتطوير
مـ ـب ــاش ــرة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـحــث فــرص
ال ـت ـعــاون ال ـتــي تـســاهــم ف ــي توظيف
ك ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه ت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـصــاديــة الـثـنــائـيــة بـيــن الـكــويــت
والدول األخرى.
يـ ــذكـ ــر أن أن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ت ـس ـت ـعــد
الس ـت ـق ـبــال ح ــوال ــي  20ألـ ــف م ـشــارك
يضمون محافظين للبنك المركزي
من الــدول األعـضــاء ،ووزراء المالية،
ومديري األعمال ،وممثلي المجتمع
الـمــدنــي ،ووســائــل اإلع ــام العالمية،
واألكاديميين من جميع أنحاء العالم،
مــع توقعاتها بحضور بما يـتــراوح
بين  15000و  20000شخص ،ومن
المتوقع أن يستعرض صندوق النقد
ال ــدول ــي ت ـقــريــره ال ـ ــدوري ح ــول آف ــاق
االقتصاد العالمي خالل االجتماعات
السنوية.

 ...ويعلن فائزي سحب
الدانة األسبوعي
أعلن بنك الخليج أمس األول أسماء الفائزين الخمسة في سحب
الدانة األسبوعي ،من  30سبتمبر إلى  4الجاري ،بجوائز نقدية قيمة
كل منها  1000دينار .والفائزون الخمسة لهذا األسبوع هــم :منى
فاضل حسين ،عمر صالح نصرالله ،فاطمة إسماعيل عباس ،هند
علي البريدي ،وإسماعيل إبراهيم الشرهان.
وقد أجرى «الخليج» سحب الدانة ربع السنوي األول على الجائزة،
البالغة قيمتها  200.000ديـنــار ،في  28مــارس الماضي ،كما أقام
السحب ر بــع السنوي الثاني فــي  27يونيو الماضي على جائزة
 250.000دينار .وأجــرى البنك السحب ربع السنوي الثالث في 26
سبتمبر على جائزة  500.000دينار.
أما السحب الرابع واألخير ،فسيقام في  10يناير  ،2019وسيتخلله
تتويج مليونير الدانة لعام  ،2018الذي سيحصل على جائزة بقيمة
مليون دينار.
ويشجع «الخليج» عمالء الدانة على زيادة فرص فوزهم ،عن طريق
زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب ،باستخدام خدمة الدفع
اإللكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق
الهواتف الذكية .كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات
المتميزة ،منها :خدمة «بطاقة الدانة لإليداع الحصري» ،التي تمنح
عمالء «الدانة» حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم ،إضافة إلى
ِّ
خدمة «الحاسبة» ،التي تمكن عمالء الدانة من احتساب ما لديهم من
فرص للفوز في السحب.

أحمد األمير خالل مشاركته في البرنامج

ً
ً
«بوبيان» راعيا رئيسا لملتقى «كفو»

مازن الناهض

بـ ــدور أس ــاس ــي ف ــي صـنــع ال ـق ــرارات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومـ ــامـ ــح ال ـس ـيــاســة
المالية في بلدانهم.
يــذكــر أن ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
ً
أعـ ـل ــن أخـ ـ ـي ـ ــرا أنـ ـ ــه س ـي ـب ــدأ تـطـبـيــق
المبادئ األساسية لمجلس الخدمات
المالية اإلسالمية بحلول عام ،2019
في اإلش ــراف على المؤسسات التي
تعتمد الصيرفة اإلسالمية.
واعـ ـتـ ـم ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ً
ل ـص ـنــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي اق ـتــراحــا
إلدراج المبادئ األساسية لمجلس
«الـخــدمــات المالية اإلســامـيــة» في
م ــال ـي ــزي ــا ف ــي ت ـق ـي ـي ـمــات الـمـنـظـمــة
الدولية من أجل تنظيم عمل «البنوك
اإلسالمية» ومتابعة أدائها.

ً ً
«األهلي» يعين خالد المطوع مديرا عاما
للثروات والخدمات المصرفية الخاصة
أكـ ــد ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي الـكــويـتــي
أمس ،أنه تم تعيين خالد المطوع
فــي منصب المدير الـعــام إلدارة
ال ـثــروات والـخــدمــات المصرفية
الخاصة.
وقال البنك في بيان أمس ،إن
ال ـم ـطــوع ،قـبــل الـتـحــاقــه بالعمل
لدى «األهلي» ،شغل منصب مدير
عام مجموعة األعمال المصرفية
ال ــدولـ ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ل ــدى
ً
بنك الخليج ،وكــان يــرأس أيضا
لجنة اإلدارة لــا ئـتـمــان ،ولجنة
االس ـت ـث ـم ــار لـ ــدى ب ـنــك الـخـلـيــج،
كما شغل منصب عضو مجلس
اإلدارة ف ــي ش ــرك ــة ال ـم ـع ـلــومــات
االئتمانية « »CiNetخالل الفترة
مــن  ،2008 – 2001وال ـف ـتــرة من
 ،2014 – 2011و ك ــذ ل ــك منصب
عضو مجلس اإلدارة فــي شركة
المصالح العقارية خــال الفترة
من .2009 – 1997

خالد المطوع

وأضاف أن المطوع لديه خبرة
ً
مصرفية طويلة تتجاوز  28عاما
في بنك الخليج ،وله سجل ناجح
فــي إدارة الـعــديــد مــن الصفقات
الكبيرة وعــاقــات كـبــار العمالء
في القطاع المصرفي ،وخبرته في

إدارة الثروات التي تعتبر إضافة
ل ـ ـ ـ ــدوره ومـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــه «سـ ــوف
ت ـس ـمــح لـمـصــرفـنــا بــاالس ـت ـفــادة
مـ ــن ه ـ ــذا ال ـس ـج ــل ال ـم ـت ـم ـيــز فــي
خدمة عمالء األعمال المصرفية
الخاصة وتعزيز حضورنا القوي
في السوق المحلي».
وأش ــار إلــى أن خــالــد المطوع
ح ــاص ــل ع ـل ــى ب ـك ــال ــوري ــوس فــي
االق ـت ـصــاد مــن جــامـعــة ســاوثــرن
كــالـيـفــورنـيــا فــي ل ــوس أنـجـلــس،
ودرس ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــد يـ ـ ــد م ـ ـ ــن ب ـ ــرا م ـ ــج
الـقـيــادة والـتـطــويــر للمسؤولين
الـتـنـفـيــذيـيــن م ــن كـلـيــة ه ــارف ــارد
لألعمال.

«التجاري» :فائزان في حملة «راتبك وزووود»

قتيبة البسام

وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـي ــح إدارة
الـعــديــد مــن الـمـعــامــات المصرفية
ب ـس ــاس ــة وس ـه ــول ــة م ــع مـجـمــوعــة
واس ـع ــة م ــن ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
سـهـلــة االس ـت ـخــدام والـمـتــاحــة على
مدار الساعة.

«زين» تعلن الفائز بسبيكة ذهب ضمن
ّ
حملة «سجل مع زين»
أعلنت شركة «زين» فوز عبدالله مسلم العنزي بجائزة
سبيكة الذهب بقيمة  6.900دينار كويتي ضمن حملتها
الـتـســويـقـيــة «سـ ّـجــل مــع زيـ ــن» ،ال ـتــي تستمر فــي تقديم
فرصة الربح بالجائزة الكبرى سيارة « »BMW X6في
نهاية الحملة.
وقالت الشركة في بيان صحافي ،إن إطالقها خدمة
ّ
«سجل مع زيــن» أتــت في إطــار جهودها الدائمة لتقديم
آخر الحلول المبتكرة لعمالئها في مجال خدمات القيمة
المضافة ،إذ تحرص الشركة على تقديم الخدمات األفضل
ً
واألكثر تطورا لعمالئها ألنهم عائلة المشتركين األكبر
في الكويت.
وأضافت «زين» أنه بمجرد اشتراك العميل في خدمة
ً
ّ
«سجل مع زيــن» فإنه سيدخل تلقائيا في السحب على
الـجــائــزة الـكـبــرى سـيــارة  BMW X6 M Packفــي نهاية
الحملة.
ُ
وذكـ ــرت ال ـشــركــة أن ال ـخــدمــة ت ـق ـ ّـدم للعميل محتوى
ً
ً
يــوم ـيــا م ـم ـيــزا ع ـبــر ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة ال ـق ـص ـيــرة SMS
يتضمن معلومات رياضية ومقاطع ڤيديو حصرية حول
مختلف الرياضات العالمية ،التي تشمل حقائق عن أبرز
الالعبين العالميين والبطوالت األكثر إثارة وأهم األحداث
الرياضية وغيرها ،إذ يمكن للعميل االشتراك في الخدمة
ً
عبر إرس ــال «ارب ــح» إلــى الــرقــم  99915مقابل  150فلسا
ً
ً
يوميا والدخول تلقائيا في السحب على الجائزة الكبرى.
وبينت «زين» أنها حريصة على تقديم الخدمات األكثر
ّ ً
ً
إيفاء بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات
تميزا

ي ـش ــارك بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي
«بيتك» في اجتماعات صندوق النقد
وم ـج ـمــوعــة ال ـب ـنــك ال ــدول ــي الـمـقــرر
عقدها في بالي بإندونيسيا خالل
شـهــر أكـتــوبــر ال ـج ــاري ،بــوفــد رفيع
المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي
للمجموعة م ــازن ا ل ـنــا هــض ،يضم
ً
عــددا من المسؤولين في مجموعة
ً
«بيتك» ،انطالقا من التزامه بترسيخ
دوره بقيادة الصيرفة اإلسالمية،
وض ـ ــرورة وجـ ــوده ف ــي الـمــؤتـمــرات
العالمية ،لمناقشة سبل تعزيز هذا
الـمـجــال ضمن حــرصــه على تعزيز
دور الصيرفة اإلسالمية ومنتجاتها
ً
عالميا.
وسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة س ــانـ ـح ــة،
خـ ــال ال ـم ـش ــارك ــة ،إلجـ ـ ــراء ال ـعــديــد
من اللقاء ات مع كبار الشخصيات
ال ـم ـش ــارك ــة ورؤسـ ـ ـ ــاء ال ـمــؤس ـســات
المالية العالمية ،ومحافظي البنوك
المركزية مــن مختلف دول العالم،
لـتــوثـيــق ال ـعــاقــات وت ـب ــادل ال ــرؤى
والـتـصــورات المتعلقة باالقتصاد
ال ـعــال ـمــي وف ـ ــرص ن ـم ــوه وتـ ـط ــوره،
والـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ـت ـع ــاون
والـتـنـسـيــق وب ــذل الـجـهــود لتعزيز
هذا التعاون.
وم ــن أبـ ــرز االه ـت ـمــامــات ف ــي هــذا
ال ـم ـج ــال ،ال ـت ـعــريــف ب ـ ــدور صـنــاعــة
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
وإمـكــانـيــاتـهــا كـبــديــل اسـتــراتـيـجــي
فــي االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي ،وض ــرورة

إفساح المجال أمــام هــذه الصناعة
كخيار إضافي مهم في االقتصادات
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــاريـ ــع
م ـش ـت ــرك ــة ،وف ـت ــح مـ ـج ــاالت ت ـع ــاون
وتـنـسـيــق مــع ال ـج ـهــات التنظيمية
والرقابية المعنية بشؤون الصيرفة
اإلسالمية ،ومجموعة البنك الدولي
وصندوق النقد ،مع بيان توجهات
«بيتك» نحو القضايا االقتصادية
العالمية ،وتطورات األسواق وحركة
رؤوس األموال والتعاون االقتصادي
بين الــدول التي يعمل فيها ،ودول
مجلس التعاون ،ألنــه أكبر البنوك
اإلســام ـيــة فــي ال ـعــالــم ،ويستحوذ
على رؤيــة وتجربة ثرية ،من خالل
م ـس ـيــرة ع ـمــل وعـ ـط ــاء م ـت ـم ـيــزة في
األ س ــواق العالمية واإلقليمية ،من
المهم أن تكون واضحة أمام العالم.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر وجـ ـ ـ ـ ــود «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» فــي
ً
ً
ه ــذه االج ـت ـمــاعــات س ـنــويــا تـقــديــرا
ألهميتها ،باعتبارها أ ب ــرز تجمع
اقتصادي ومالي يضم قادة العمل
المصرفي فــى الـعــالــم ،ومسؤولين
حكوميين بارزين ،يتناول القضايا
وال ـت ـطــورات االقـتـصــاديــة والمالية
والـمـصــرفـيــة اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة،
ويناقش بشكل مستفيض األوضاع
في مختلف األســواق ،بحضور أهم
رج ــال الـمــال واألع ـمــال ،مما يكسب
ً
ً
الحدث زخما كبيرا ،بعمق القضايا
التي يتم بحثها وشموليتها ،إضافة
إلــى أن معظم المشاركين يقومون

عبدالله العنزي أثناء تسلم الجائزة
والعروض بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي في
السوق ،ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات
وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصاالت بما
يعكس ريادتها في السوق الكويتي.
ُ
وإذ أك ــدت الـشــركــة أنـهــا تـطـلــق الـحـمــات التسويقية
ُ
المميزة بــاسـتـمــرار لــتـجــدد مــن عالقتها الـمـبــاشــرة مع
عمالئها ،فقد بينت في ذات الوقت أنها ستظل حريصة
على تقديم أفـضــل ال ـعــروض وأح ــدث التقنيات لقاعدة
عمالئها التي تعتبر األكبر في الكويت بما يتناسب مع
متطلباتهم واحتياجاتهم.

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الثالث
على حملة «راتبك وزووود» ،وذلك بحضور ممثل
وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني،
وجاء ت النتائج عبارة عن جائزة ضعف الراتب
لكل مــن يــو نــس نــا صــر منصور محمد ،وفاطمة
خالد الغريب.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أوض ـ ــح ال ـب ـنــك أن جميع
العمالء الكويتيين الذين يحولون رواتبهم إلى
«الـتـجــاري» خــال فـتــرة الحملة الممتدة إلــى 31
ديسمبر المقبل سيكون لديهم الخيار الختيار
الهدية النقدية الفورية بقيمة  150دينارا ،إضافة
إلى كوبون مبالغ نقدية الربح فيها مضمون يصل
إلى  10000دينار ،أو الحصول على قرض من دون
فائدة حتى  10000دينار.
أيضا سيتأهل العمالء للدخول في السحوبات
ربــع السنوية على سحوبات ضاعف راتـبــك مع
«التجاري» ،والسحب النهائي على سيارة رينج
روفر فئة فيالر الجديدة كليا.
وعن آلية االنضمام إلى هذه الحملة واالستفادة
من المزايا التي يوفرها ،ذكر البنك أنه باستطاعة

أي موظف راتبه يفوق  500دينار ،سواء
تم تعيينه حديثا أو في الخدمة الفعلية
مـنــذ سـنـيــن ،تـحــويــل رات ـبــه إل ــى البنك
واالستفادة من مزايا هذه الحملة التي
صـمـمــت خـصـيـصــا ب ـصــورة تناسب
الموظفين الكويتيين العاملين في
ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـ ـخـ ــاص وال ـح ـك ــوم ــي،
ل ـكــون ـهــا ت ــوف ــر ل ـه ــم أيـ ـض ــا فــرصــة
الحصول على العديد من المميزات
اإلضــاف ـيــة ،والـتـمـتــع بــالـعــديــد من
الخدمات المتطورة والمنتجات
الـفــريــدة والمميزة الـتــي يوفرها
«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري» لـ ـعـ ـم ــائ ــه ل ـت ـل ـبــي
احتياجاتهم وترتقي لمستوى
تطلعاتهم.
ويـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل «ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري»
تقديم منتجات متميزة تلبي
احتياجات العمالء ،وتؤكد تميزه
في طــرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا
ألعلى معايير الجودة ،بما يعزز رضا العميل.

« »Ooredooتتعاون مع « »SAPلطرح الحلول الرقمية
ذكرت « »Ooredooالكويت أمس أنها اتفقت مع شركة
« »SAPالعالمية للحلول الرقمية والسحابية وتقديمها
خدمات إدارة البرامج المشتركة عن طريق التكنولوجيا
السحابية .وستقدم « »Ooredooبموجب هذا التعاون
خدمات جاهزة واشتراكات الستخدام خدمات شركة
« »SAPالعالمية دون الحاجة إلى تشغيل البنى التحتية
الرقمية ،بحيث تكون خدمات العمالء مدارة من مركز
البيانات في «.»Ooredoo
وكانت « »Ooredooالراعي الذهبي وتحت إشراف
قطاع الشركات لمؤتمر « »SAP»Nowأحد أكبر الفعاليات
التقنية المنعقدة فــي الـكــويــت هــذا ال ـعــام ،ومــن خالل
الفعالية ،تحدث بالل أغا رئيس التسويق لقطاع األعمال
فــي « »Ooredooعــن دور الشركة فــي خريطة التحول
الرقمي الوطنية في الكويت لعام 2035.
وحول هذا التعاون بين « »Ooredooو« »SAPقال أمين
تازي ،مدير أول إدارة الدعم والتخطيط في «»Ooredoo
الكويت« ،نحن سعداء باإلعالن عن شراكتنا مع شركة
« »SAPالعالمية شركة االتصاالت األولى والوحيدة التي
تـقــدم خــدمــات تكنولوجيا الحواسيب السحابية في
الكويت من خالل تطبيقات شركة  »APالعالمية ،ومما
ال شك فيه أن هذا اإلنجاز يعد خطوة مهمة في مسيرتنا
نحو التحول الرقمي».
مــن جانبه ،قــال مــديــر أول إدارة مبيعات الشركات
عـبــدالـعــزيــز الـبــابـطـيــن« ،إن ـنــا سنتمكن بـمــوجــب هــذا
التعاون من تقديم العديد من الحلول المتكاملة لمختلف
احتياجات عمالئنا من فئة الشركات بكل أحجامها من
خالل تكنولوجيا الحواسيب السحابية .وسيستطيع
عـمــاؤنــا بـفـضــل ه ــذه ال ـخــدمــات الـتــركـيــز عـلــى أعـمــال

ناظم الغبرا وجاسم عبدالرحيم وبالل أغا ومجبل األيوب وجاسم المطوع
الشركات دون القلق حول تركيب شبكات وبنى تحتية
لتكنولوجيا االتصاالت ،إذ نتولى نحن ذلك في مركز
بياناتها الخاص .ويؤكد هذا التعاون مع شركة SAP
العالمية إيماننا التام بأهمية تبني الرقمنة والتزامنا
بتقديم أحدث الخدمات في هذا المجال لعمالئها الكرام،
ً
والذي يعد من أهم القطاعات وأسرعها نموا».
وكـ ـم ــزود ل ـل ـخــدمــات الـمـشـتــركــة م ــع شــركــة «،»SAP
ستقدم « »Ooredooخدمات بحسب الحاجة للعمالء
مــن قطاع الـشــركــات ،بما فــي ذلــك نقل وإدارة وتركيب
األنظمة للعمالء التي تشمل كل االحتياجات األساسية
لتفعيل األنظمة.

ب ــدوره ،أعــرب المدير التنفيذي لشركة اس ايــه بي
فــي الـكــويــت « »SAPالعالمية محمد حلمي عــن فخره
بالتعاون مع « »Ooredooالكويت ،التي تعد من الشركات
الرائدة في التحول الرقمي في المنطقة ،وقال« :يسعدنا
العمل مع  Ooredooالكويت التي تتمتع إدارتها بنظرة
متكاملة نحو أهمية تبني التكنولوجيا الرقمية .ومما ال
شك فيه أن التحول الرقمي داعم أساسي لتطوير العديد
من القطاعات المهمة ،ونحن نأمل أن يكون لنا دور من
خــال ذلــك في دعــم خطة التنمية في الكويت وتعزيز
التحول نحو حياة رقمية شاملة».
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ّ
معاناة معظم األسهم األميركية في ظل توجه المستثمرين إلى «الدفاعية»
عانت معظم األسهم األميركية
خسائر خالل تداوالت األسبوع
الماضي ،إال أن القطاعات
الدفاعية وقطاع الخدمات
المالية نجحا في تحقيق
المكاسب في ظل ّ
توجه
المستثمرين إلى األسهم
الدفاعية ،وسط تزايد كالم
المسؤولين في «االحتياطي
الفدرالي األميركي» عن وجود
المزيد من عمليات رفع أسعار
الفائدة هذا العام.

شـ ـ ـه ـ ــد األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
تـ ــراجـ ــع م ـع ـظ ــم أسـ ـ ـ ــواق األس ـه ــم
العالمية على خلفية رفع مجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي األمـيــركــي
أسعار الفائدة .وقد ّ
تكبد مؤشر
مـ ـ ـ ــورغـ ـ ـ ــان س ـ ـتـ ــان ـ ـلـ ــي ك ــابـ ـيـ ـت ــال
إن ـتــرنــاش ـيــونــال خـســائــر بنسبة
 1.5ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تراجع مؤشر  Stoxx 600األوروبي
بنسبة  1.77في المئة ،وانخفض
مؤشر  S&P500األميركي بنسبة
 0.97في المئة.
وعلى الرغم من أن التوصل إلى
صفقة جديدة على صعيد اتفاقية
التجارة الحرة ألميركا الشمالية
ساهم في رفع معنويات األسواق
الـعــالـمـيــة ،ف ــإن اس ـت ـمــرار الـحــرب
التجارية بين الواليات المتحدة
والـصـيــن مــن جـهــة ورف ـ ّـع أسـعــار
الفائدة من جهة أخرى أثرا بشكل
س ـل ـبــي ع ـلــى تـ ـ ـ ــداوالت األس ـب ــوع
الماضي ،وكــذلــك على معنويات
المستثمرين وتوجهاتهم.
أمـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد األسـ ـ ـه ـ ــم
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وح ـ ـسـ ــب ال ـت ـق ــري ــر
األسـ ـب ــوع ــي ال ـ ـصـ ــادر ع ــن شــركــة
ر ســا مـيــل لالستثمار ،فقد عانت
ف ـ ــي مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــا خ ـ ـسـ ــائـ ــر خـ ــال
ت ـ ــداوالت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،إال
أن ال ـق ـطــاعــات الــدفــاع ـيــة وق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ن ـج ـح ــا فــي
تحقيق المكاسب فــي ظــل توجه
المستثمرين إلى األسهم الدفاعية،
وسط تزايد كالم المسؤولين في
االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي األمـيــركــي
ع ــن وجـ ــود ال ـمــزيــد م ــن عـمـلـيــات

التقديرات ،وذلــك في الوقت التي
تـ ـت ــراج ــع فـ ـي ــه مـ ـعـ ـن ــوي ــات ق ـط ــاع
األعـ ـم ــال ف ــي أل ـمــان ـيــا وإس ـبــان ـيــا
وإيطاليا.

هدية

رف ــع أس ـع ــار ال ـفــائــدة ه ــذا ال ـعــام.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــدث الـ ــرئ ـ ـيـ ــس فــي
األس ـبــوع ق ــرار اللجنة الـفــدرالـيــة
ل ـل ـســوق ال ـم ـف ـتــوحــة ف ــي مجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي األمـيــركــي
رفع سعر الفائدة بمقدار  25نقطة،
لتصل بــذلــك أسـعــار الـفــائــدة إلى
 2.25في المئة.
كـ ـ ـم ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ف ــي
اج ـت ـمــاع ـهــا إل ــى وجـ ــود ض ــرورة
لــرفــع أس ـعــار الـفــائــدة م ــرة أخــرى
قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام .وق ــد أدى هــذا
القرار إلى تحقيق قطاع الخدمات
الـمــالـيــة مـكــاســب بنسبة  1.5في
المئة ،بينما تراجعت معظم أسهم
القطاعات األخرى.

وك ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـي ـ ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الفدرالي األميركي ،جيروم باول،
قــد أش ــار فــي تـصــريـحــات إل ــى أن
ّ
تحسن وضع االقتصاد األميركي
وتعززه يشكل سببا التخاذ قرار
جــديــد بــرفــع أسـعــار الـفــائــدة مــرة
أخرى بحلول نهاية العام الحالي.
وفي ظل نجاح مؤشر مديري
المشتريات الصناعي في الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وإجـ ـم ــال ــي م ـب ـي ـعــات
الـ ـسـ ـي ــارات ،وال ـت ـغـ ّـيــر ف ــي تـقــريــر
ال ــوظ ــائ ــف الـ ـشـ ـه ــري وم ـت ــوس ــط
األجـ ـ ـ ـ ـ ــور ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس سـ ـن ــوي
ف ــي الـ ـت ــواف ــق م ــع ال ـت ــوق ـع ــات أو
تجاوزها ،فإن االقتصاد األميركي
يـبــدو فــي وض ــع جـيــد ،مـمــا يزيد

م ــن إمـ ـك ــان رف ـ ــع س ـع ــر الـ ـف ــائ ــدة.

أوروبا
أ ن ـ ـ ـهـ ـ ــى مـ ـ ــؤ شـ ـ ــر Eurostoxx
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت األس ـ ـبـ ــوع
الماضي على تراجع بنسبة 2.07
فــي الـمـئــة ،وذل ــك فــي الــوقــت الــذي
وصـلــت خسائره إلــى نسبة 3.43
في المئة منذ بداية العام الحالي
وحتى اليوم.
وفـ ـ ــي ظـ ــل مـ ـسـ ـت ــوي ــات تــوف ـيــر
ال ــوظ ــائ ــف ال ـقــويــة ال ـت ــي يحققها
االقـ ـتـ ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ون ـج ــاح ــه
فـ ــي خ ـف ــض مـ ـع ــدل ال ـب ـط ــال ــة إل ــى
أدنــى مستوى لها في غضون 49

ع ــام ــا ،فـ ــإن م ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
الفدرالي األميركي يملك مبررات
أكبر تدفعه إلــى اتخاذ قــرار برفع
معدالت الفائدة بشكل أكثر قوة .إن
ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات
المتحدة سيتسبب على األر جــح
في تباطؤ عجلة االقتصاد ،وهو
األمر الذي ال يخدم مصالح أوروبا.
إن ظ ــروف االق ـت ـصــاد الـكـلــي ال
تشي بزيادة في وتيرة االنتعاش
بـ ـ ـ ــأوروبـ ـ ـ ــا ،حـ ـي ــث إن الـ ـبـ ـي ــان ــات
االقتصادية التي يتم نشرها تأتي
دون توقعات المحللين.
وعـ ـ ـل ـ ــى سـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــال ،فـ ــإن
الـبـيــانــات الـخــاصــة بـقـطــاع البيع
بــال ـت ـجــزئــة جـ ــاء ت دون مـسـتــوى

ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ال يـ ــزال الـبـنــك
المركزي األوروبي ِّ
يقيم إجراءاته
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،ح ـيــث ك ــان رئـيـســه
مــاريــو دراغـ ــي قــد أش ــار فــي وقــت
سابق إلى أن البنك سيبدأ بشكل
تدريجي تقليص حجم برنامجه
لـلـتـيـسـيــر ال ـك ـ ّـم ــي ،ع ـلــى أن ي ـبــدأ
البنك برفع أسعار الفائدة بحلول
عام .2019
وعـ ـ ـل ـ ــى أرض الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،ف ــإن ــه
باإلمكان تسجيل أن أوروبا ال تزال
بحاجة إلى أسعار فائدة منخفضة
ل ـت ـح ـق ـي ــق أه ـ ــداف ـ ـه ـ ــا ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة
للتضخم .وفي أخبار أكثر إيجابية
إل ــى ح ـ ٍّـد م ــا ،فـقــد شـهــد األس ـبــوع
الماضي إعالن الحكومة اإليطالية
أن الـعـجــز ف ــي الـمـيــزانـيــة سيبلغ
حوالي  2.2في المئة من إجمالي
الناتج المحلي في عام  ،2020على
أن تصل نسبته إلى  2في المئة من
إجمالي الناتج المحلي في .2021
وقــد صــار هــذا الخبر بمنزلة
الـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــة ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
وم ـب ـع ـثــا ع ـل ــى االرت ـ ـيـ ــاح م ــن أن
إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا لـ ـ ــن ت ـ ـخـ ــالـ ــف حـ ـ ــدود
الميزانية المحددة مــن االتحاد
األوروبي .وقد انخفضت عائدات
السندات اإليطالية بشكل حــاد،
حيث ارتفع سعر هــذه السندات

نتيجة هذه األخبار والتطورات.
أما على صعيد أخبار الشركات،
فقد شهد األسبوع الماضي إعالن
شركة ،Norsk Hydroالناشطة في
قـطــاع صناعة األلـمـنـيــوم ،عزمها
إغالق مصنعها لأللومنيوم بسبب
ن ــزاع مــع الحكومة حــول التلوث.
ومن شأن هذا القرار دفع الشركة
إلى تسريح  4700عامل.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـص ـنــع ك ــان يعمل
بطاقة إنتاجية تبلغ  50في المئة
فـقــط مـنــذ شـهــر م ــارس الـمــاضــي،
بسبب النزاع البيئي مع السلطات
الحكومية .وقد تراجع سهم شركة
 Norsk Hydroبنسبة  12في المئة
على خلفية هذه التطورات ،وذلك
فــي الــوقــت ال ــذي ارت ـفــع فـيــه سعر
األلمنيوم بنسبة  5.5في المئة.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ارت ـ ـفـ ــع سـهــم
شركة  Alcoaاألميركية لصناعة
األلومنيوم بنسبة تزيد على  9في
المئة ،نتيجة هــذه التصريحات،
حيث يتوقع المحللون أن تستفيد
 Alcoaمن ارتفاع األسعار وتراجع
حدة المنافسة.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،ت ــراج ــع سهم
بنك  Danske Bankالذي يعد أكبر
بنك فــي الــدنـمــارك بنسبة  6.2في
الـمـئــة ،بـعــد ق ـيــام Credit Suisse
بخفض التصنيف االئتماني للبنك
الدنماركي .وقد جاء خفض درجة
الـتـصـنـيــف ب ـعــد ق ـي ــام الـسـلـطــات
األمـيــركـيــة بـتــوجـيــه الـتـهــم للبنك
في الواليات المتحدة لتورطه في
عمليات غسل أمــوال بقيمة تصل
إلى  230مليار دوالر.

هل حان خريف االقتصاد التركي؟
مــع الهبوط الــدرامــي لقيمة الليرة
ال ـتــرك ـيــة م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر هـ ــذا ال ـع ــام،
التفت المستثمرون إلى كومة الديون،
ال ـتــي تـثـقــل اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد ،السيما
شـ ــركـ ــات وب ـ ـنـ ــوك الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
وانصب تركيزهم على الدين الخارجي،
فتراجع العملة المحلية -أو بمعنى آخر
ار ت ـفــاع قيمة العملة الصعبة -يعني
تزايد تكلفة الديون الواجب سدادها
للمقرضين األجانب.
مـخــاوف المستثمرين وتـحــذيــرات
المحللين كــانــت فــي مـحـلـهــا ،وب ــدأت
مـ ــامـ ــح األزمـ ـ ـ ـ ــة تـ ـطـ ـف ــو عـ ـل ــى س ـطــح
االقتصاد التركي ،وفي أوائل سبتمبر
الماضي تقدمت ثالث عالمات تجارية
شهيرة بطلب لحمايتها من اإلفالس،
بـ ـسـ ـب ــب م ـ ــا سـ ـمـ ـت ــه «ع ـ ـق ـ ـبـ ــات س ـ ــداد
المدفوعات قصيرة المدى» المرتبطة
بالوضع االقتصادي المضطرب للبالد،
ف ــي خ ـط ــوة وص ـف ـت ـهــا وك ــال ــة األن ـب ــاء
الصينية «شـيـنـخــوا» بـنــذيــر تساقط

أحجار الدومينو في السوق التركي.

كومة من الديون
ومــن بين هــذه العالمات التجارية
كــانــت «هــوتـيــك» ذات الثمانين عاما،
والـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ــي بـ ـي ــع األحـ ــذيـ ــة
واالكسسوارات ،وعزت الشركة طلبها
إل ـ ــى ال ـت ـع ـث ــر فـ ــي س ـ ـ ــداد االلـ ـت ــزام ــات
قصيرة المدى ،نظرا لتراجع التدفقات
النقدية في السوق والرفع غير المتوقع
للفائدة.
أما العالمة التجارية للمجوهرات
«ج ـي ــان» فــألـقــت بــال ـلــوم عـلــى تــراجــع
أعداد السائحين الوافدين الى البالد،
وتقلب أسعار الصرف ورفــع الفائدة،
بينما كــانــت «م ـنــدو» للمالبس ثالث
العالمات الشهيرة التي تعلن عجزها
عن سداد االلتزامات ،في خطوة عمقت
مـخــاوف المستثمرين إزاء األوض ــاع
في تركيا.

خالل الصيف الماضي ،أظهر تحليل
أجــراه مصرف «إتــش إس بي سي» أن
على البنوك والشركات التركية سداد
ما يقرب من  70مليار دوالر من الديون
األجـنـبـيــة خ ــال الـفـتــرة مــن أغسطس
الماضي إلى مايو  ،2019وكان ذلك قبل
تسارع هبوط العملة المحلية ،والذي
من المرجح أنه تسبب في رفع تكلفة
سداد هذه االلتزامات.
وب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز الـ ــديـ ــن
ال ـخــارجــي لـلـبــاد  460مـلـيــار دوالر،
وهو ما يعادل  60في المئة من الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي ،بـحـســب مصرف
«بنك أوف أميركا ميريل لينش» ،بينما
تسجل الشركات التركية  210مليارات
دوالر صـ ــافـ ــي عـ ـج ــز فـ ــي الـ ـت ــزام ــات
العمالت األجنبية.

أكبر الخاسرين :قطاع البناء
بـ ــال ـ ـعـ ــودة ل ـل ـح ــدي ــث ع ـ ــن إف ـ ــاس

الشركات ،أفاد موقع «فلييت يوروب»،
في  21سبتمبر ،بأن «فلييت كورب»،
وه ــي شــركــة لـتــأجـيــر ال ـمــرك ـبــات في
تركيا ،تتبع «أثلون نتورك» األوروبية،
ت ـق ــدم ــت ب ـط ـل ــب إلش ـ ـهـ ــار إف ــاس ـه ــا،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى تـ ـع ــرض قـ ـط ــاع تــأجـيــر
السيارات بشكل عام لضغوط.
وف ـ ـ ـ ــي  2أك ـ ـ ـتـ ـ ــوبـ ـ ــر ،أف ـ ـ ـ ـ ــاد م ــوق ــع
«أحـ ـ ــوال» اإلخـ ـب ــاري بـتـقــدم شركتي
ت ـش ـي ـي ــد ت ــرك ـي ـت ـي ــن ب ـط ـل ــب إلع ـ ــان
إف ــاس ـه ـم ــا ،وأرج ـ ـ ــع ت ـع ـثــره ـمــا إل ــى
ض ـع ــف ال ـع ـم ـلــة وارت ـ ـفـ ــاع الـتـضـخــم
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة سـ ـ ـع ـ ــر الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ،وهـ ـم ــا
«نــوهــولــو كونستركشن» ،المعروفة
ب ـم ـشــاري ـع ـهــا ال ـض ـخ ـمــة ف ــي ال ـم ــدن
الثالث الرئيسية ،إسطنبول وأنقرة
وأزمير ،والتي تعمل في البالد منذ
 30ع ــام ــا ،و»س ـ ـيـ ــان» ذات الـصـيــت
الذائع في مجال التشييد التركي منذ
ثمانينيات القرن الماضي.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد  24س ـ ـ ــاع ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن إعـ ـ ـ ــان

ال ـشــرك ـت ـيــن «ن ــوه ــول ــو» و»س ـ ـيـ ــان»،
اقـتـفــت «ب ــال ــت كــونـسـتــركـشــن» ،الـتــي
ي ـب ـل ــغ ع ـم ــره ــا فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـت ــرك ــي
 52عــامــا ،أثــرهـمــا بــإعــان إفــاسـهــا،
ولحقت بها شركة «نافيا» التي تعمل
في نفس المجال منذ سنوات.
وشـ ـه ــد قـ ـط ــاع ال ـت ـش ـي ـيــد ال ـتــركــي
ض ـغ ــوط ــا ق ــوي ــة خـ ـ ــال عـ ـ ــام ،2018
أج ـب ــرت  70ف ــي الـمـئــة م ــن الـشــركــات
ال ـخ ــاص ــة ع ـل ــى إلـ ـغ ــاء م ـشــروعــات ـهــا
بسبب انخفاض قيمة ا لـلـيــرة ،وفقا
لما ذكره رئيس اتحاد المقاولين في
سبتمبر الماضي ،وهو ما دفع شركة
ب ـنــاء ك ـبــرى أخـ ــرى ه ــي «أوزي ـن ـس ــان
تاهوت» لإلفالس في يوليو.

الخطر يشمل الجميع
وفي ظل الضغوط المتزايدة التي
ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،خـفـضــت
وكالة فيتش تصنيف  20بنكا تركيا،

أبراج داماك
مرشحة لجائزة البرج
السكني 2018
ُرشـحــت أب ــراج دام ــاك ،التي
شيدتها «ب ــارام ــاون ــت» ،ضمن
ف ـئ ــة الـ ـمـ ـش ــروع ال ـس ـك ـن ــي فــي
جوائز اإلب ــداع اإلنشائي لعام
 2018في دبي.
ويضم المشروع ذو األبراج
األربعة ،والــذي قام بتصميمه
مـ ـكـ ـت ــب ك ـ ـيـ ــو لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
ً
العالمية ،ويشرف حاليا على
تشييده 1200 ،جناح بخدمات
فاخرة ضمن ثالثة أبراج ،والتي
توفر مستوى معيشيا فاخرا
بنزعة هليوودية ،فيما يضم
البرج الرابع فندق باراماونت
وباراماونت ريزدنسز ،صاحب
ً
العالمة التجارية األولى عالميا،
وه ــو ع ـبــارة عــن ف ـنــدق خمس
ن ـجــوم يـحـتــوي عـلــى أك ـثــر من
 800غرفة ،ويتجاوز طــول كل
ب ــرج مــن األبـ ــراج األرب ـع ــة 250
ً
ً
مترا ،وتربطها معا على األرض
ساحة متعددة الطوابق (بالزا
دائرية).
ي ـ ـقـ ــول راج ب ــاتـ ـي ــل ،م ــدي ــر
ال ـت ـص ـم ـيــم ف ــي ك ـي ــو ومـصـمــم
األبراج« :لقد استوحيت مفهوم
األبراج من الخمار الفضفاض،
حيث تــم تطوير شكل األبــراج
حتى يرتفع بـصــورة طبيعية
م ــن الـ ـب ــازا ال ــدائ ــري ــة لـتــوفـيــر
أفضل إطاللة لجميع الشقق».
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت دونـ ـ ــا
سلطان ،رئيسة كيو والمدير
ال ـت ـن ـف ـي ــذي« :مـ ــن ب ــداي ــة فـكــرة
التصميم حتى قــرب االنتهاء،
قــامــت كـيــو ب ــال ــدور الـمـحــوري
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـم ـع ـم ــاري
الرائد ،وتم تشييده وفق أعلى
مـعــايـيــر ال ـج ــودة ،وق ــد أصبح
ً
كل ذلك ممكنا ،بفضل العالقة
وال ـت ـع ــاون م ــع (دامـ ـ ــاك) ،مــالــك
هذا المبنى الرائع ،والتي قادت
رؤي ـت ــه لـلـمـشــروع م ــن الـبــدايــة
حتى تنفيذه بالكامل».

مشيرة إلى أن المخاطر المترتبة على
أزمــة العملة األخـيــرة تهدد استقرار
القطاع المصرفي في البالد.
عـلــى صعيد آخ ــر ،قــالــت صحيفة
« سـ ـ ــوزجـ ـ ــو» إن نـ ـح ــو  300ج ــر ي ــدة
ودار طـبــاعــة تــركـيــة أغـلـقــت أبــوابـهــا
بسبب ارتفاع تكاليف الورق ،نتيجة
انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل
الدوالر بنحو  40في المئة منذ بداية
العام الجاري.
وبشكل عام ،تجاوز عدد الشركات
التركية التي تقدمت بطلب لحمايتها
م ــن اإلف ـ ــاس بـفـعــل اض ـط ــراب ســوق
الصرف وضغوط التضخم والفائدة

ا لـ ـم ــر تـ ـفـ ـع ــة 3 ،آالف ش ـ ــر ك ـ ــة ،و ف ـق ــا
للصحيفة.
من جانبه ،قال االقتصادي يالشين
كــاراب ـت ـيــه ،لــوكــالــة األنـ ـب ــاء الصينية
«شينخوا»« ،بالتأكيد ستكون هناك
ع ــواق ــب ل ــاض ـط ــراب ــات االق ـت ـص ــادي ــة
الحالية في البالد ،ونتوقع أن نواجه
أزم ـ ــة خ ـط ـي ــرة ،ل ـيــس ف ـقــط ف ــي قـطــاع
الشركات الصغيرة ،بل ستلحق ايضا
بالعالمات التجارية الكبيرة المثقلة
بالديون ،والتي باتت معرضة بشكل
كبير لخسائر فادحة».
(أرقام)

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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مسك وعنبر

مزاج
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أضخم منحوتة في لبنان المخرج السوري طالل ديركي
يتحدث عن الصعوبات التي
«مجتمع» لبرنارد غانم
واجهته خالل تصوير فيلمه
يدعو فيها إلى تحرير
الطبقات الدنيا ومعاملتها الجديد «عن اآلباء واألبناء».
ّ
بإنسانية.
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مسك وعنبر

اختارت إدارة مهرجان
الكويت السينمائي
اإلعالمي الراحل عبدالله
المحيالن شخصية
دورتها الثانية.
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أعرب المخرج رمضان
خسروه عن سعادته
بالتعاون مع طارق العلي
في الفيلم الجديد لـ"دار
اللؤلؤة".

النجوم شيران وأورا وستينغ يحذرون من
عواقب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
أكدوا أنه خطأ فادح فيما يتعلق بصناعة الموسيقى
َّ
عبر عشرات المغنين النجوم ،من بينهم إد شيران وستينغ
وريتا أورا وسيمون راتل ،في رسالة مفتوحة إلى رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي ،عن مخاوفهم من عواقب "البريكست"،
ووصفوه بأنه "سجن ثقافي" يهدد "كل قطاعات الموسيقى".
ونشر النص في "ذا أوبزرفر" نسخة صحيفة "ذا غارديان"
الـ ـص ــادرة أم ــس األول ،ب ـم ـبــادرة م ــن ال ـف ـنــان االي ــرل ـن ــدي بــوب
غ ـي ـلــدوف ،الـ ــذي ش ــن حـمـلــة لـبـقــاء بــريـطــانـيــا داخـ ــل االت ـحــاد
األوروبي.
ومــن بين الموقعين أيضا؛ قائد األوركـسـتــرا سايمن راتــل،
وع ــازف ال ــدرام ــز فــي فــرقــة "كــويــن" رودغ ــر تــايـلــور ،فـضــا عن
المغني األمـيــركــي ب ــول ســايـمــن .وكـتــب ه ــؤالء فــي رسالتهم:
"سيكون للبريكست وقــع على قطاعات اإلنـتــاج الموسيقي،
أكانت الجوالت أو المبيعات أو حقوق المؤلف أو حتى جمع
االتاوات".
وأض ــاف ــت الــرســالــة ،أن ه ــذا الـتــأثـيــر واض ــح مــن اآلن .فــإثــر
االستفتاء الــذي جرى عام " 2016انعكس تراجع سعر صرف
ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي إل ــى ارتـ ـف ــاع كـبـيــر ف ــي كـلـفــة ال ـم ـعــدات
واستئجار االستديوهات ،فضال عن تراجع مداخيل األسر ،ما
يعني أمواال أقل لشراء منتجات الموسيقى والقمصان القطنية
والذهاب إلى النوادي الليلية".
وأكــد الموقعون" :قررنا أن نحتجز أنفسنا بسجن ثقافي"،

في إشــارة إلــى خــروج بريطانيا من االتـحــاد األوروب ــي ،الذي
يصبح نافذا في  29مارس المقبل .وتابع هؤالء" :يجب أن نتولى
زمام مصيرنا بأيدينا ،وأن نصلح االتحاد األوروبــي ،ونعيد
هيكلته .عندما يقع االتحاد األوروبي في ورطة ،يجب أن يتمسك
البريطانيون به ،ال أن ينسحبوا منه .عليهم مضاعفة الجهود".
كما تضمنت الرسالة قولهم" :نحن على وشك ارتكاب خطأ
فــادح فيما يتعلق بصناعتنا (الموسيقى) العمالقة ،ومقدار
كبير من العبقرية التي لم يتم اكتشافها بعد ،والتي تعيش
في هذه الجزيرة الصغيرة" ،مشيرين إلى الجوالت والمبيعات
والتشريعات المتعلقة بحقوق النشر.
ً
ودعا بوب غيلدوف ،ردا على أسئلة "ذا أوبزرفر" ،إلى تنظيم
اسـتـفـتــاء جــديــد ح ــول ال ـخ ــروج مــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،وهــو
الطريقة الوحيدة برأيه التي تحول دون أن "ينسف البريكست
مستقبلنا".
إال أن هـ ــذا االس ـت ـف ـت ــاء ال ـ ــذي ي ـطــالــب ب ــه عـ ــدد م ـت ــزاي ــد من
البريطانيين رفضته رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي.
وتتعرض بريطانيا لضغوط من أجــل التوصل إلــى اتفاق
نهائي مع االتحاد األوروبي في قمة ستعقد هذا الشهر .وكانت
المفاوضات قد تعثرت في األشهر القليلة الماضية ،مع عدم
حل مشكلة حدود أيرلندا.

أنجلينا جولي

ريتا أورا

كيرا نايتلي

تانوشري دوتا

جولي تصور مشاهدها في «»Come Away

ً
ً
نايتلي كانت تعاني انهيارا عصبيا

تانوشري دوتا تتقدم بشكوى تحرش جنسي

تصور النجمة أنجلينا جولي ،حاليا ،دورها في الفيلم الجديد (Come
 ،)Awayبمشاركة النجم ديفيد أويلوُ .
ويعد الفيلم تكملة لفيلمي
"أليس في بالد العجائب" و"بيتر بان".
وتتناول قصة الفيلم أليس ،قبل ذهابها إلى بالد العجائب ،وبيتر قبل
أن يصبح بيتر بان ،كأخ وأخت يعيشان طفولتهما المثالية ،إذ يعيشان
طفولة شاعرية مع والديهما؛ جاك وروز ،اللذين يقوم بدورهما أويلو
وجولي.
ويتغير مصيرهما من ألعاب حفالت الشاي والقراصنة الصغار،
ً
وتنقلب حياتهما رأسا على عقب ،ما يمهد الطريق لرحلتهما المميزة
إلى بالد العجائب.
الفيلم من إخراج بريندا تشابمان ،وتم اختيار وجوه جديدة لشخصتي
أليس وبيتر بان ،فيقوم بالدورين كيرا تشانسا وجوردان ناش.

تحدثت الممثلةكيرا نايتلي عن فترة غيابها عن التمثيل مدة
عام ،حيث قالت لـ"ديلي ميل" البريطاني" :عندما تنظر إلى
الشهرة من الخارج ترى أنك حققت نجاحات متتالية ،لكن في
الحقيقة كل ما تسمعه هو االنتقاد ،وذلك دفعني إلى الشعور
بأنني عديمة القيمة .شعرت كأنني في الواقع لم أكن موجودة".
ُ
وأضافت" :أصبت بانهيار عصبي ّ في الـ 22من عمري ،لذلك قررت
االبتعاد عن األنظار مدة عام ،وشخصت باضطراب الحزن التالي
للصدمة النفسية بسبب كل ذلك".
ً
وكشفت أيضا أنها لم تغادر منزلها مدة ثالثة أشهر قبل حفل
جوائز البافتا عام  ،2008وكان عليها الخضوع للعالج بالتنويم
المغناطيسي ،حتى تستطيع الوقوف على السجادة الحمراء دون
أن تصاب بنوبة ذعر.

تقدمت نجمة بوليوود تانوشري دوتا بشكوى رسمية إلى شرطة
بومباي ،تفيد بتعرضها للتحرش الجنسي.
وكانت دوتا وجهت هذه االتهامات عام  2008للممثل نانا بيتيكار،
مشددة على أنه تصرف بطريقة غير مناسبة خالل تصوير فيلم
كوميدي رومانسي ،ولم تتقدم يومها بأي شكوى رسمية.
ومع بروز حركة "أنا" ،جددت الممثلة اتهاماتها خالل مقابلة قبل
فترة قصيرة ،ثم تقدمت بشكوى رسمية أمس األول.
ً
وشملت شكوى الممثلة أيضا مصمم الرقص غانيش أشاريا،
والمنتج سمير صديقي ،والمخرج راكيش سارانغ ،واتهمت المخرج
فيفيك انيهوتري بتصرف غير مناسب خالل تصوير فيلم "توشكلت:
ديب دارك سيكريتس" ( .)2005وتلقت الممثلة دعما من نجوم كبار،
أمثال :بريانكا شوبرا وفرحان اختار وسونام كابور.

« »Venomيتصدر إيرادات السينما األميركية بـ  80مليون دوالر
تصدر فيلم " "Venomإيرادات السينما األميركية
مطلع األسـبــوع الـجــاري ،محققا إي ــرادات قدرها
 80مليون دوالر في عطلته األسبوعية األولــى.
والفيلم الذي يروي قصة بطل خارق بطولة توم
ه ــاردي وميشيل ولـيــامــز وري ــز أحـمــد ،وإخ ــراج
روبن فليشر.
وج ـ ــاء " "A Star is Bornف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي،
بإيرادات  42.6مليون دوالر .والفيلم بطولة ليدي
غاغا وبرادلي كوبر وسام إليوت ،وإخراج برادلي
كوبر.
وسجل الفيلمان أفضل أداء بعطلة أسبوعية في

أكتوبر على اإلطــاق بأميركا الشمالية .وحطم
" "Venomالــرقــم القياسي لـلـعــروض األول ــى في
أكـتــوبــر ،إذ تـجــاوزت إيــراداتــه تلك الـتــي حققها
ال ـعــرض األول لفيلم " ،"Gravityالـبــالـغــة 55.8
م ـل ـي ــون دوالر ب ـن ـس ـبــة  43ف ــي ال ـم ـئ ــة .وهـيـمــن
" "Venomأيضا على إيرادات السينما العالمية،
بـتـحـقـيـقــه  125.4م ـل ـيــون دوالر ،مـسـجــا رقـمــا
قياسيا عالميا لألفالم التي تعرض للمرة األولى
في أكتوبر.
وجاء في المركز الثالث " ،"Smallfootبإيرادات
 14.4مـلـيــون دوالر .والـفـيـلــم بـطــولــة تشانينغ

تاتوم وجيمس كوردن وزيندايا ،وإخراج كاري
كيركباتريك وجيسون ريسيج.
أم ــا ال ـمــركــز ال ــراب ــع ،ف ـك ــان م ــن نـصـيــب "Night
 ،"Schoolالذي بلغت إيراداته  12.3مليون دوالر.
والفيلم بطولة تيفاني هاديش وكيفين هارت
مالكولم دي لي.
وتاران كيالم ،وإخراج َّ
وفي المركز الخامس ،حل "The House With A
 "Clock In Its Wallsبإيرادات  7.3ماليين دوالر.
والفيلم الخيالي المعتمد على إ ح ــدى قصص
األطفال بطولة جاك بالك وكيت بالنشيت ،وإخراج
إيلي روث.

لقطة من «»Venom
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ُ
«متحف الفن الحديث والمعاصر» يستقبل أضخم منحوتة في لبنان
• برنارد غانم يدعو إلى تحرير الطبقات الدنيا ومعاملتها بإنسانيةّ

أزاح متحف الفن الحديث ُ
والمعاصر ّ{مقام} ( )MACAMالستار عن منحوتة «مجتمع» الضخمة ،وهي عمل
جديد للنحات اللبناني برنارد غانم ،يسلط فيه الضوء على أخطار تجاهل االختالالت في المجتمع ،ويعرض في
بلدة عاليتا ،قضاء جبيل.
بيروت  -ةديرجلا

•

من خالل عمله
ّ
يصور
الضخم
غانم الدور
ّ
المحوري الذي
تضطلع به الطبقة
الوسطى

ي ـب ـل ــغ ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـن ـح ــوت ــة «م ـج ـت ـمــع»
ستة أمتار وهي مصنوعة من مثلثات
مــن الـحــديــد الـمـطـلـ ّـي تتخللها أنابيب
ّ
سوداء ،وتشكل أحد أعمال برنارد غانم
ّ
النموذجية التي اعتبرها نقاد كثر إحدى
أفضل المنحوتات التي تنتمي إلى «فن
األشكال المفتوحة».
تحمل منحوتات غــا نــم فــي ّ
طياتها
ـويــة ُ
رســائــل قـ ّ
ومـعـ ِّـبــرة ،تـتـنــاول ظــروف
اإلنسان وتحدياته الحياتية .في عمله
األخير ،يستكشف الضغوط المفروضة
ع ـلــى ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـت ــي ي ـقــع على
كاهلها ّ
تحمل عبء دعم الطبقة الصغيرة
الحاكمة والميسورة.
تـحـتـضــن ق ــاع ــدة ع ـمــل غ ــان ــم ثـمــانـ ّـي
ّ
مثلثات تتجه حركتها إلى األسفل ،تمثل
ّ
جـمــاعــات كــادحــة ممنوعة مــن الـتـحــرك
ّ
بحرية بسبب إطار حديدي ّ
يكبلها .تتبع
ً
ً
جهود هذه الطبقة مسارا تصاعديا ،إذ
ّ
ّ
تتجه نحو طبقة أعلى من المثلثات التي
ً
تتجه صعودا وترمز إلى الفئة الحاكمة،
أي القادة والسياسيين ،الذين ينعمون
براحة بال وطمأنينة وحياة خالية من
المتاعب .أما الطبقة الوسطى فتغيب،
ّ ً
ً
مدويا ،عن هذا العمل.
غيابا

وعي وتحرر
في كلمته في حفلة االفتتاحّ ،أوضح
النحات اللبناني برنارد غانم أنــه أراد
ّ
يصور
من خالل هذا العمل الضخم ،أن
الـ ـ ـ ــدور ال ـ ـم ـ ـحـ ـ ّ
ـوري ال ـ ـ ــذي ت ـض ـط ـلــع بــه

مسيرة وإنجازات

برنارد غانم ومنحوتة «مجتمع»
ً
ً
ً
ّ
تأملية ،فهما عميقا
وأحيانا أخرى أكثر
ً
ً
ً
وواسعا للمادة وحسا رقيقا إلمكاناتها
ّ
التعبيرية ،إذ تتمتع أعماله بقوة جمالية
ّ
وحيز.
في كل منحى
عرض أعماله للمرة األولى في غاليري
{إيبروف دارتيست} وشارك في صالون
الخريف فــي متحف سرسق على مدى
خمسة أعوام.
أق ـ ــام مـ ـع ــارض ف ــردي ــة ف ــي {غــال ـيــري
أج ـ ـيـ ــال} و{ن ـ ـ ـ ــادي ب ـ ـ ــازا} فـ ــي ب ــرم ــان ــا،

وشارك في معارض جماعية في بيروت،
وب ـي ـن ــال ــي الـ ـش ــارق ــة ،ودول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة.
ّ
خاصة،
تعرض أعماله ضمن مجموعات
من بينها تلك الخاصة بـ{الليدي واللورد
ه ــات ــون} و{ف ــاي ــر أن ــد أي ـ ــرون غــال ـيــري}،
و{مـ ـ ـس ـ ــرح الـ ـنـ ـح ــت الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي} فــي
المملكة المتحدة ،و{متحف الفن الحديث
والمعاصر}  MACAM -في لبنان.

متحف «مقام»

متحف الفن الحديث ُ
والمعاصر {مقام}

ناصر الظفيري

nalzafiri@hotmail.com

ّ
الطبقة الوسطى ،بصفتها تشكل صلة
َ
وص ــل بـيــن الـطـبـقــتـ ْـيــن العليا والــدنـيــا،
إضــافــة إلــى عــرضــه األث ــر السلبي الــذي
ً
ّ
تتكبده الطبقة األقل حظا ،نتيجة غياب
الطبقة الوسطى ،والتحذير من أن غياب
الـطـبـقــة الــوس ـطــى يـمـكــن أن ي ــؤدي إلــى
دمار وفوضى .أضاف« :أسعى عبر هذه
المنحوتة إلى نشر الوعي حول الحاجة
إلى تحرير الطبقات الدنيا ،ومعاملتها
بــإنـســانـ ّـيــة وإع ـ ــادة تــرمـيــم ال ـت ــوازن في
المجتمع ،من خالل إعــادة بناء الطبقة
الوسطى».
منحوتة «المجتمع» البالغ ارتفاعها
سـتــة أم ـتــار ،هــي الـثــانـيــة الـتــي يقدمها
بـ ــرنـ ــارد غ ــان ــم ل ـل ـم ـت ـحــف ع ـل ــى صـعـيــد
الـمـنـحــوتــات الـضـخـمــة ،وكــانــت األول ــى
عبارة عن منحوتة من المعدن الصلب
في عنوان «السجين» قدمها فور افتتاح
ّ
{متحف مقام} .المنحوتتان مركزتان في
حديقة المتحف ،الخاصة بأعمال النحت.

ولد برنارد غانم عام  .1963حاز إجازة
في العلوم اإلدارية من معهد «بيجييه»
ّ
يتميز بقدرته على
( )Pigierفي بيروت.
إنتاج أعمال فنية ُمتقنة عبر استخدام
مادة الحديد بأشكال وأساليب مختلفة
تتراوح بين الرسم في الفضاء بخطوط
رشـيـقــة مـعـبــرة وب ـيــن اسـتـعـمــال أل ــواح
معدنية بأسلوب رمــزي .تكشف قطعه،
ً
التي تبدو أحيانا ديناميكية في حركتها

ضمير النص/
ضمير الكاتب

ّ
متحف مقام هو جمعية غير ربحية تأسست عام  2013بهدف إحياء ذاكرة الفن
في لبنان ،وتوثيقها وحمايتها ألجيال اليوم والغد .باإلضافة الى مئات األعمال
ّ
مكتبة ومحفوظات
الفنية يضم «متحف مقام» (متحف ّ الفن الحديث والمعاصر) ّ
ثمينة وأكثر من  1500كتاب عن الفن اللبناني و 500ملف عن الفنانين اللبنانيين
ومئة ملف عن صاالت العرض القديمة.
ّ
ينظم المتحف ج ــوالت تثقيفية ،وورش عمل إبــداعـيــة ومـحــاضــرات وبــرامــج
ّ
تعليمية لتالمذة المدارس ،ويستضيف كل عام معارض استعادية لعمالقة الفن
ومعارض دورية .تتالف مجموعته الدائمة
في لبنان ،إضافة إلى تنظيم مسابقات
ّ ً
من  350منحوتة وتركيبة معاصرة لـ  115فنانا ،وقد شاهدها أكثر من  18ألف
زائر منذ افتتاحه.

تعد الكتابة الشعرية غالبا ،على العكس من األجناس األدبية
األخرى ،تعبيرا مباشرا عن حالة الشاعر ،نقيس من خالل نصه
األدبي حالته الخاصة ،والتعبير المباشر عنها .فقصائد الحب
والمدح والرثاء والهجاء ،وغيرها من صنوف الشعر ،يتطابق
فيها ضمير النص وضمير الكاتب.
فالشعر تعبير أدبــي نستطيع من خالله قــراء ة رأي الشاعر،
موقفه ،مشاعره ووجهة نظره .هذا التطابق بين النص الشعري
وشاعره يبدو مربكا جدا في العمل الروائي .فالتقارب الشديد
بين النص الشعري والشاعر هو ليس ذاتــه دائما بين الروائي
والنص الروائي.
النص الروائي ،وتلك ميزته التي توحي باستمراره ،ال يحمل
دائـمــا ضمير كاتبه ،وال ِّ
يعبر بــالـضــرورة عــن حالته أو رؤيته
الخاصة لجوانب الحياة .وكثيرا ما يخدعنا النص الروائي حين
نعتقد أن كاتبه يتوارى خلف شخصية من شخصياته ،وغالبا ما
يكون ذلك اختيارنا نحن ،والذي نستمده من معرفتنا الشخصية
أو متابعتنا لسيرة الروائي.
النص الــروائــي يحتفي أحيانا بشخصيات متباينة تتبنى
مــواقــف مختلفة ،وال تتفق فــي رؤيـتـهــا للحالة الـتــي تناقشها
الرواية .وقد يصل التنافر بين تلك الشخصيات لدرجة العداء،
حتى يبدو موقف الكاتب مثيرا للجدل ونحن نبحث عن موقفه
الحقيقي من ذلك الصراع.
النص الروائي الناجح هو الذي يحمل هموم شخصياته أكثر
من هموم كاتبه ،فهم في تباينهم وتضاد مواقفهم يمنحوننا
الصورة الكاملة لموضوع الرواية .األعمال التي َّ
جسدت وجهة
نظر الكاتب وتطابق ضميره وضمير النص الروائي الذي يكتبه،
الروايات السياسية بالذات ،أصابها الزمن بالنسيان ،واختفت
من مكتبات ودور النشر التي اهتمت بها ذات يــوم .في فترات
ُ
سطوة "البعث" العراقي وقوته كتبت مجموعة كبيرة من الروايات
ِّ
التي كانت تلقى رواجا حينها ،وتجسد بطوالت السيد الرئيس
والقائد الضرورة ،لكنها لم تعد متداولة اآلن ،بعد اجتثاث النظام
وأدبياته .كذلك غاب هؤالء الروائيون عن المشهد حين أصبح من
الصعب االستمرار في كتابة ذات األعمال أو استبدال الضمير
السابق بضمير جديد.
م ــا ك ــان يـنـقــص تـلــك األع ـم ــال ال ــروائ ـي ــة ،ال ـتــي تـنـظــر للحياة
السياسية واالجتماعية من زاوية واحدة ،هو عدم اختالف وتباين
آراء شخصياتها ومواقفها .ذلك يجعل ضمير النص يتطابق مع
ضمير الكاتب ،ويفقد الرواية حقيقة نظرتها للواقع في اختالفاته
وتباين وجهة نظر شخوصه.
حين كانت الرواية الشيوعية ،رغم جمالياتها الفنية ،تنظر من
ثقب باب واحد ،وال تسمح لشخصية مخالفة تقديم وجهة نظر
أخرى ،كانت مالئمة للحياة الشيوعية حينها ،ولم تعد كذلك بعد
تغير العالم للقطب الواحد.
الروايات التي ستعيش معنا هي تلك التي قدمت لنا نماذج
بـشــريــة ابـتـعــد الـكــاتــب فـيـهــا عــن االل ـت ــزام بـمــوقــف شخصيتها
الرئيسة .وهي تلك الروايات التي صورت الشخصيات المتباينة
بشكل دقيق دون أن تنتصر لشخصية على أخرى.
في كثير من األحيان يرى الروائي أن عليه الحفاظ على نقاء
شخصيته األه ــم ،وابـتـعــادهــا عــن كــل شائبة حياتية يمكن أن
تلوثها .وهــو فــي الحقيقة يـحــاول أن يـقــدم لنا شخصيته هو
ككاتب ،لتتماثل والشخصية الروائية .يتساوى ذلك في الشخصية
السياسية والشخصية األخالقية ،وفــي الحالتين لن يقدم لنا
شخصية مقنعة.

نص

المؤسسات الثقافية المصرية تحتفي بانتصار  6أكتوبر
• ندوات وقصائد ومعارض تشكيلية ومتاحف

تنظم المؤسسات الثقافية المصرية احتفاالت فنية وثقافية بمناسبة الذكرى الـ  45النتصار  6أكتوبر ،تتوزع على
محافظات الجمهورية ،وتتنوع بين العروض الفنية واألمسيات األدبية والمعارض التشكيلية.
القاهرة -محمد الصادق

االحتفاالت ّ
تمتد من
ً
اإلسكندرية شماال
حتى الصعيد
ً
جنوبا

تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق
الـقــومـيــة فــي مـصــر بــرئــاســة الــدك ـتــور هشام
ع ــزم ــي ،سـلـسـلــة ن ـ ــدوات ب ـع ـنــوان «الـقـصــائــد
الوطنية المغناة» ،في قاعة علي مبارك بمقر
دار الـكـتــب بـكــورنـيــش ال ـن ـيــل .ي ـش ــارك فيها
شعراء ومطربون.
كــذلــك خـصـصــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـقـصــور
الثقافة قاعات العرض في قصورها المنتشرة
فــي المحافظات الستضافة الـفــرق الغنائية
واالستعراضبة لتقديم فقراتها الفنية طوال
الشهر.

وزارة اآلثار
تـنـظــم وزارة اآلث ـ ــار ي ــوم غ ــد  10أكـتــوبــر
الـجــاري الملتقى العلمي األول آلثــار سيناء
ومدن القناة ،بمقر المركز العلمي آلثار سيناء
بمنطقة آثار شمال سيناء بالقنطرة.
قال رئيس قطاع اآلثــار المصرية د .أيمن
ال ـع ـش ـمــاوي إن الـمـلـتـقــى ي ـت ـنــاول أهــم
االك ـت ـش ــاف ــات األث ــري ــة ب ـس ـي ـنــاء وم ــدن
القناة ،باإلضافة إلى تأكيد أهمية دور
سيناء التاريخي كونها بوابة العائلة
ال ـم ـقــدســة إلـ ــى م ـص ــر .ك ــذل ــك يـنــاقــش
العمارة الحربية على طريق حــورس
بشمال سيناء.
وي ـ ـسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ،ح ـســب
د .هشام حسين ،مدير عام منطقة آثار
ً
شمال سيناء 12 ،موضوعا من بينها
العمارة الحربية على طريق حورس،
وأهم االكتشافات األثرية بتل الفارما،
وم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـت ــرم ـي ــم وال ـص ـي ــان ــة
بسيناء ومدن القناة ،ومشروع توثيق
النقوش الصحرية بجنوب سيناء،
وسانت كاترين :الدير والحصن .وذلك
بمشاركة نخبة من قيادات الوزارة.
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــالــت د .نــاديــة
خـ ـض ــر ،رئ ـي ـس ــة اإلدارة ال ـمــركــزيــة
للوجه البحري ،إن الملتقى يتناول
خطط وزارة اآلثار المستقبلية لملف

ً
تنمية سيناء أثــريــا ،وفتح مواقعها للزيارة
ً
ً
كونها ج ــزء ا مهما مــن أرض الــوطــن وبوابة
مصر الشرقية ،والجسر الثقافي بين مصر
وح ـضــارات الـشــرق الـقــديــم .وخ ــال المؤتمر
ُيعرض فيلم تسجيلي بعنوان «معركة قادش»
بمشاركة مركز توثيق التراث.

دار األوبرا
ّ
تنظم دار األوبرا معرضين للفن التشكيلي
بــال ـت ـعــاون م ــع مــؤس ـســة «م ــرس ـي ــن» لـلـفـنــون
والثقافة .المعرض األول بعنوان «أكتوبر طاقة
سالم»ُ ،يقام في قاعة صالح طاهر ويضم نحو
ً
 60عمال لمجموعة من رواد الفن ،من بينهم:
وجـيــه يـســي ،وطــاهــر عـبــد الـعـظـيــم ،ونــاصــر
ج ـيــانــي ،وم ـح ـمــد األزه ـ ـ ــري ،وع ـل ــي ف ــوزي،
وف ــري ــدة درويـ ــش ،وأم ــان ــي مــوســى ،ومحمد
ال ـط ــراوي ،وأش ــرف زك ــي ،ورانـ ــدا إسـمــاعـيــل،
ولطيفة يوسف.
أمــا الـمـعــرض الـثــانــي «اح ـتــواء» فيقام في
قاعة زيــاد بكير بالمكتبة الموسيقية .يضم
ً
نحو  40عمال بمشاركة مجموعة من الفنانين
من بينهم :دعاء محمد ،وعمر المكاوي ،وعماد
نخلة ،وإيمان يحيى ،ومروة الحسيني ،ومروة
ش ـي ــري ــن ،وسـ ـن ــدس داج ـ ــر وإنـ ـج ــي ال ـج ــرف.
المعرضان تحت إشراف وتنظيم الفنان أمير
الوصيف.

قطاع الفنون
يشارك قطاع الفنون التشكيلية برئاسة
الدكتور خالد ســرور ،في احتفاالت الذكرى
الـ ـ ــ 45الن ـت ـصــار أك ـتــوبــر ال ـم ـج ـيــد ،بـبــرنــامــج
ثـقــافــي مـتـنــوع يـسـتـهــدف مختلف الـشــرائــح
العمرية ،وتستضيفه متاحف ومراكز القطاع
على مستوى الجمهورية التي تفتح أبوابها
ً
للجمهور مجانا.
متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم
يستضيف أمـسـيــة ثـقــافـيــة يـتـحــدث خاللها
اللواء ثــروت محمود من أبطال حــرب ،1973

تقسيمة إسماعيلية
ي ـ ـ ــرث ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر سـ ــامـ ــي
ال ـق ــري ـن ــي الـ ــراحـ ــل إس ـمــاع ـيــل
الفهد بنص مفعم بالعاطفة
والتوقير ،يقول فيه:
ُ
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إسماعيل الفهد

حيي َ
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بقاء ُه...
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وأفتح بابا
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ً
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ْ
ك ـ ـ ْـم ك ــان ــت ك ــوي ـت ــا جـمـيـلــة
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"أبا ف َه ْد".

خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية
ويحييها الـمـطــرب أش ــرف عـلــي .أمــا متحف
محمد نــاجــي بــالـهــرم فيعقد ورش ــة بعنوان
{الـبـطــوالت الــوطـنـيــة} للفئة الـعـمــريــة بـيــن 8
و 15سنة ،ذلك أيام  ،10و ،17و ،24و 31أكتوبر
الجاري.
كــذلــك ينظم متحف األم ـيــر وحـيــد الــديــن
سـلـيــم بــالـمـطــريــة ي ــوم  24أك ـتــوبــر ال ـج ــاري
ً
ً
مـعــرضــا فـنـيــا بـهــذه المناسبة للموهوبين
بـ ــاإلدارة التعليمية بمنطقة الـمـطــريــة ومــن
أصدقاء المتحف.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـ ـشـ ــارك م ـت ـح ــف أحـ ـم ــد شــوقــي
بالجيزة فــي هــذا البرنامج بصالون ثقافي

يستضيف الشاعر الـلــواء أحمد غ ــراب .وفي
اإلس ـك ـن ــدري ــة ي ـع ـقــد م ــرك ــز {م ـح ـم ــود سعيد
للمتاحف} ن ــدوة بـعـنــوان {جـنــي ثـمــار نصر
أكتوبر} ،ويستضيف المحاضر عميد أركان
حــرب جـمــال مصطفى .وفــي متحف الفنون
الـجـمـيـلــة تـعـقــد ي ــوم  16أك ـتــوبــر نـ ــدوة {فــي
ذكــرى النصر} تتحدث فيها د .إيمان شرف،
ً
وتتضمن فـقــرات فنية أي ـضــا .وك ــان متحف
المنصورة القومي عقد ندوة عن {انتصارات
مصرية منذ الحملة الصليبية  - 1250أكتوبر
 }1973حاضر فيها د .أحمد المنسي.

الساحل والجنوب
تشهد مدينة بورسعيد الساحلية
ً
نـ ـ ــدوة {ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات أكـ ـت ــوب ــر} غ ـ ــدا،
ف ــي مـتـحــف ال ـن ـصــر لـلـفــن ال ـحــديــث،
وتـسـتـضـيــف ال ـل ــواء ي ـســري ع ـمــارة،
ُ
وي ّ
كرم خاللها عدد من أبطال حرب

 1973بــا لـتـعــاون مــع جمعية {روح
الحب الثقافية} .وفي جنوب مصر،
ينظم متحف السيرة الهاللية ورشة
م ــن وح ـ ــي االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ال ـم ـصــريــة
تستمر طوال الشهر.

إصدار

ترجمة «موسوعة الهرمانيوطيقا»
في القاهرة
ً
صدرت في القاهرة أخيرا عن «المركز القومي للترجمة» ،موسوعة
«الهرمانيوطيقا» بعدما نقلها إلى العربية المترجم محمد عناني.
الموسوعة أول وأحدث وأوفى مرجع عن الهرمانيوطيقا بمعانيها
وفروعها المختلفة ،من أسس التفسير الفلسفية إلى أسس الشرح
واإلي ـضــاح والـتــأويــل إلــى دالالت الفهم واإلدراك فــي شتى العلوم
اإلنسانية.
ً
وتضم الموسوعة الصادرة في ثالثة أجزاء 56 ،فصال كتبها صفوة
المتخصصين في فروع اإلنسانيات ،من بلدان ولغات تقاليد فلسفية
متنوعة ،تضمن عدم هيمنة تيار فكري واحد على الموسوعة ،وإن
كانت مداخلها المختلفة تشترك في مناهجها العلمية الحديثة.
ً
ً
وتعتبر الموسوعة مرجعا ال غنى عنه لكل من يدرس علما من العلوم
ً
ً
اإلنسانية في عالم اليوم نظريا وعلميا ،من الفلسفة الخالصة إلى
مجاالت تطبيق التفسير والفهم في الحياة العملية في كل مكان.

توابل ةديرجلا

•
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ً
المخرج طالل ديركي :تلقيت تهديدا بعد عرض «عن اآلباء واألبناء»
ّ
• أكد أنه واجه مخاوف حقيقية خالل تصوير الفيلم
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أخبار النجوم

كاظم الساهر يغني «صباح الخير»

حصل المخرج السوري طالل ديركي على جائزتين عن فيلمه في حواره مع «الجريدة» يتحدث طالل عن الفيلم والجائزة
الجديد «عن اآلباء واألبناء» :نجمة الجونة الفضية وأفضل فيلم والصعوبات التي واجهته في التصوير.
وثائقي عربي طويل.
القاهرة – هيثم عسران

شهد تصوير فيلمك األخـيــر «عــن اآلبــاء
واألبناء» مخاطر كثيرة ،ألم تخش التعرض
للموت؟
ً
غـ ــامـ ــرت كـ ـثـ ـي ــرا فـ ــي ال ـف ـي ـل ــم ،وواجـ ـه ــت
ً
مخاوف حقيقية ،ألن جزءا من التصوير كان
في حقل ألغام .كنت أخشى أن ينفجر لغم
وأتعرض إلعاقة تجعلني أخسر عملي ،أو
ّ
وأتعرض
أن أختفي وسط هذه الجماعات
للتصفية الجسدية وال أعود إلى عائلتي...
هذه المخاوف كافة كانت موجودة بالتأكيد
ألنني إنسان.
ما هو أصعب موقف تعرضت له خالل
التصوير؟

الفيلم عرض في
الخارج وحصل
على تقديرات من
روسيا والواليات
المتحدة

ث ـم ــة مـ ــواقـ ــف مـ ـتـ ـع ــددة ب ـس ـبــب طـبـيـعــة
ً
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرة ،خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا م ــع
ال ـم ـه ــاج ــري ــن ،س ـ ــواء م ــن م ـصــر أو تــونــس
ً
أو ال ــدول الـعــربـيــة عـمــومــا ،فـهــم يرفضون
الـتـصــويــر وعـنــدمــا كـنــت اسـتـخــدم كاميرا
خفية كـنــت أخـشــى أن يعرفني أحــدهــم أو
ّ
يتعرف إلــى شكلي مــن الـصــور الموجودة
على اإلنترنت.
م ــا ه ــو ال ــوق ــت الـ ــذي اسـتـغــرقــه تصوير
الفيلم؟
ً
استغرق نحو  330يــومــا على م ــدار 30
ً
شهر تقريبا.
ق ـبــل ال ـت ـصــويــر ه ــل نـ ّـس ـقــت م ــع جـهــات
محددة بهذا الشأن؟
نـسـقــت مــع ج ـهــات مـعـتــدلــة مـسـلـحــة ،لم

أذك ــر اسـمـهــا فــي الـشــريــط السينمائي كي
ً
ال أتسبب لها بمشاكل ،خصوصا أن هذه
ال ـت ـن ـس ـي ـقــات ت ـم ــت ب ـش ـكــل ودي ،وب ـعــض
ً
الجهات ال يزال موجودا في المنطقة .كذلك
نسقت مع مساعد المخرج ليراقب تحركاتي
في الداخل ،ال سيما أنني كنت أغيب لفترات.

كاظم الساهر
أطـلــق قيصر الـغـنــاء الـعــربــي كــاظــم الـســاهــر أغـنـيــة جــديــدة
بعنوان {صباح الخير} على حسابه الفيسبوكي الرسمي ،من
كلمات كريم العراقي ،وألحان طالل ،وتوزيع فاضل فالح .يقول
مطلعها{ :صباح الخير يا هانم صباح العاشق الهائم /إذا نامت
عيون الناس أنا يومين مو نائم}.
األغـنـيــة رومــان ـس ـيــة ،يـخــاطــب مــن خــالـهــا الـقـيـصــر ال ـمــرأة
ويغازلها بإحساسه العذب وصوته العابر إلى قلوب النساء
من دون حواجز.
من جهة الحفالت ،يختتم الساهر عام  2018بثالث حفالت في
مسقط بعمان بتاريخ  26و 27و 28ديسمبر المقبل.

نظرة سياسية
هل ترى أن النظرة السياسية إلى الفيلم
ظلمته؟
أي فيلم مــر تـبــط بالسياسة ُيـنـظــر إليه
نظرة سياسية ،ألن األم ــور السياسية في
ً
عالمنا العربي متداخلة ببعضها بعضا
بشكل كبير ،وكل شخص لديه توقعات من
الفيلم السينمائي .تعتقد المعارضة أنها
سترى نفسها في العمل ،والمواالة تبحث
عن مكانها ودورها .ولكن في الحقيقة هدفي
ً
أن أق ــدم فـيـلـمــا لـكــل ال ـع ــرب ،وأعـتـقــد أنني
استطعت أن أحقق ذلــك من خــال النسخة
األخيرة للفيلم التي شاهدها الجمهور.
ثمة انتقادات لتغييب حياة النساء بشكل
كامل من الفيلم.
ً
هذا الجزء ليس ناقصا في الفيلم ولكنه
ً
ل ــم ي ـكــن م ـتــاحــا ألن الـ ـم ــرأة بــالـنـسـبــة إلــى
األشخاص الذين يتطرق إليهم الفيلم عورة،
ومـحــرم االسـتـمــاع إلــى صوتها والتحدث
إلـيـهــا ،فـهــم يـعـيـشــون فــي مجتمع ظالمي
يمارس ظلمه عليها ،وهي لألسف عاجزة
ال تستطيع فعل أي أمر ،وال تعرف حقوقها.
وف ــي ت ـقــديــري الـشـخـصــي ،ال ـم ــرأة ضحية
الفكر الظالمي.

طالل ديركي
لكنك لم تبرز هذه األمــور بشكل واضح
في الفيلم.
عنوان الفيلم «عن اآلباء واألبناء» ويحكي
عن العالقة بين هذين الطرفين ،وعن دور
اآلب ــاء فــي إيـصــال العنف إلــى أبنائهم من
صغرهم وتوريثهم إياه لرغبتهم في بناء
الخالفة المزعومة ،فاآلباء الذين قصدتهم
هم أصحاب الفكر الظالمي.

مؤامرة وجائزتان
هل تعرضت لتهديد بعد عرض الفيلم؟
وصـ ـلـ ـن ــي تـ ـه ــدي ــد م ـ ــن شـ ـقـ ـي ــق إح ـ ــدى
الشخصيات الــرئـيـســة عـبــر حـســابــي على
«ت ــوي ـت ــر» ،وقـ ــال إن ـنــي ج ــزء م ــن ال ـمــؤامــرة
الغربية عليهم وإن موعدنا قريب ،ولكني
لم أهتم بكالمه.

هـ ــل ت ــوق ـع ــت حـ ـص ــول ال ـف ـي ـل ــم عـلــى
جــائــزتــي أف ـضــل فـيـلــم وثــائ ـقــي وعـلــى
النجمة الفضية من مهرجان الجونة؟
ً
لم أتوقع ذلك ،ألني أوال لم أكن أعرف
طبيعة الجوائز في المهرجان ،ولكني
ً
سعدت كثيرا بالجائزتين من مصر أم
السينما الـعــربـيــة ،وق ــوة األف ــام التي
شاركت في المهرجان تجعل سعادتي
مضاعفة.
والفيلم عــرض فــي الـخــارج وحصل
عـلــى ت ـقــديــرات مــن روس ـيــا وال ــوالي ــات
المتحدة وأكثر من دولــة حــول العالم،
واعتقد أن االهتمام به نابع من كونه
يـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى م ـ ــوض ـ ــوع ح ـ ـسـ ــاس فــي
مجتمعنا ويذهب إلى مناطق مختلفة
ً
لم يتطرق لها عمل سينمائي سابقا ،إذ
يكسر تابوهات عدة.

انتقاد جمال سليمان

مشهد من {اآلباء واألبناء}

ح ــول االن ـت ـق ــاد ال ـ ــذي وج ـه ــه الـفـنــان
جـ ـم ــال س ـل ـي ـم ــان إل ـ ــى ال ـف ـي ـل ــم ورف ـض ــه
أحداثه ،يقول طالل ديركي« :لدى جمال
وج ـه ــة ن ـظــر س ـيــاس ـيــة ي ــري ــد أن تـكــون
م ــوج ــودة ف ــي ال ـف ـي ـلــم وال ـت ـع ـب ـيــر عنها
بشكل واض ــح .والحقيقة أن مــا يحدث
على األرض يتغير بين عام وآخر وثمة
تطورات كثيرة ،وإذا كانت لدى أحد رغبة
في مناقشة موضوع ما بفيلم سينمائي
ع ـل ـيــه أن ي ــراع ــي ال ـ ـحـ ــوادث ك ــاف ــة على

ناصيف زيتون
ِّ
يسجل أغاني ألبومه المقبل

ً
األرض .مثال ،الحكومة السورية ليست
مسؤولة عن اإلرهاب في أفغانستان أو
في سيناء».
تابع« :فــي فيلمي حاولت أن أتعامل
مــع الـمــوضــوع مــن وجـهــة نظر التربية
العنيفة والمتشددة لألطفال ،بمعزل عن
الجانب السياسي .وفــي رأيــي ،هــذا أمر
من المهم مناقشته وطرحه لتحديد آلية
ً
التعامل معه مستقبال وتوضيح حجم
الظلم الذي يتعرض له الشباب هناك».

ناصيف زيتون

كشف ناصيف زيتون من خالل حسابه على {إنستاستوري}
عن تسجيله أغاني جديدة .وظهر الفنان السوري في صور
نشرها مع مجموعة من الفنانين يشاركون في صناعة ألبومه
المقبل الذي ستطغى عليه اللهجة اللبنانية.

أصالة هنأت شيرين عبدالوهاب
بـ{نساي}

عادل كرم ووصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي...
صداقة أم أكثر؟
َّ
شكل الممثل اللبناني عادل كرم محور التعليقات على مواقع التواصل
االجتماعي منذ مساء األحد الماضي لدى مشاركته في لجنة تحكيم
مباراة ملكة جمال لبنان وطرحه سؤالين غير متوقعين على المشتركة
ميرا طفيلي واإلعالمي ًمارسيل غانم الذي َّقدم الحفلة.
ً
السؤاالن أثارا جدال كبيرا ودفعا البعض إلى نسج روايات حول كرم
وطفيلي ،يزعم آخرها أن ثمة عالقة تربط بينهما .كذلك ركزت
التعليقات على ثنائية عادل كرم وأمل بو شوشة في مسلسل {راصور}
الذي انطلق تصويره.
بيروت -الجريدة

إحدى المجالت
عنونت على
غالفها أن ميرا
طفيلي تعيش
في منزل عادل
كرم

فـ ـ ــي خـ ـ ـ ــال حـ ـفـ ـل ــة انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب م ـل ـكــة
جمال لبنان ولــدى اختيار المتسابقة
مـيــرا طفيلي ع ــادل كــرم ليطرح عليها
س ـ ــؤال لـجـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ،ف ــاج ــأ األخ ـيــر
ال ـح ـض ــور وال ـم ـش ــاه ــدي ــن ب ــأن ــه يـعــرف
م ـع ـلــومــات وت ـفــاص ـيــل ع ــن ح ـيــاة مـيــرا
ط ـف ـي ـلــي ال ـش ـخ ـص ـيــة وت ــرج ــم ذلـ ــك مــن
خــال ال ـســؤال ال ــذي طــرحــه عليها{ :ما
هــو التحدي الــذي واجهته فــي حياتك
واستطعت التغلب عليه؟} ،فردت بأنها
ُ
نشأت في مؤسسة تعنى باأليتام ()SOS
وأنها كافحت بمفردها وتخصصت في
الهندسة المعمارية الداخلية وخاضت
ّ
تهتم بطفل
مجال العمل ،وهي بدورها
في المؤسسة التي احتضنتها وتربت
في كنفها.
لم ّ
يمر هذا األمر مرور الكرام وارتسمت
عــامــات اسـتـفـهــام حــول
ظ ـ ـ ــروف هـ ـ ــذا الـ ـس ــؤال
الذي ّ
ينم عن وجود
قــرابــة مــا بينهما.
وذه ـ ـ ـبـ ـ ــت إحـ ـ ــدى
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات إلـ ـ ــى
حــد أنـهــا عنونت
ع ـل ــى غ ــاف ـه ــا أن
ميرا طفيلي تعيش في منزل
عــادل كــرم ،وأنها سبق أن
حازت لقب {ملكة جمال
األم ـ ـ ــم لـ ـع ــام ،}2018
من ثم ال يحق لها
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
م ـس ــاب ـق ــة مـلـكــة

شيرين عبد الوهاب
هـنــأت أصــالــة شيرين عبد الــوهــاب على ألبومها الجديد
{نساي} ،ونشرت عبر حسابها على {إنستغرام} ،صورة األلبوم،
ّ
وعلقت{ :من حظي أنني كنت ّأول واحدة سمعت ألبومك ،ألكون
أكثر واحدة متحمسة له}.
وطرحت النجمة المصرية ألبومها الجديد يــوم ميالدها
ويضم{ :حبة جنة ،وكدابين ،وأبو الرجالة ،وضعفي ،وبيصعب
عليا ،وتاج على رأسك ،ويا ريتها جت ،وطيبة وجدعة ،ولواني،
وكالم عينيه ،ونساي}.

هند البحرينية تتعاون مع جاد شويري
في {موت ويعني}
ميرا طفيلي
جمال لبنان التي من شروطها أال تكون
الـمـتـقــدمــة إل ــى الـلـقــب سـبــق أن شــاركــت
فــي مسابقة جمالية أو خــا ضــت مجال
اإلعالنات وعروض األزياء...
وتساءلت المجلة في هذا المجال :هل
ً
عدلت شروط المسابقة إكراما للمتسابقة
ميرا طفيلي؟

استجواب مارسيل غانم
لم يقف الجدل حول عادل كرم عند هذا

عادل كرم وأمل بو شوشة

الحد بل فاجأ اإلعالمي مارسيل غانم في
ً
ّ
وجهه إليه مباشرة
الحفلة ذاتها بسؤال
عـلــى ال ـه ــواء ،بـعــدمــا أع ــرب عــن اع ـتــزازه
بالعمل إلى جانبه في مؤسسة واحــدة:
{م ــا ال ــذي تـطـمــح إل ــى تحقيقه بـعــد في
مسيرتك المهنية ،ولماذا؟ وماذا بعد؟ ّ
فرد
ً
غانم قائال { :سبق أن خضعت لتحقيق
هذه السنة ،وأعتبر ما تفعله اآلن بمنزلة
تحقيق ،لكني سأجيبك أل نــك صديقي،
طموحي السماء ،وأنا على ثقة أنني مع
الـ{ أم تي في} سأصلها}.

أش ــار كـثــر إل ــى أن ع ــادل ك ــرم حريص
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون حـ ـض ــوره
ً
مختلفا هو الــذي تركزت األضــواء عليه
ً
في السنوات األخيرة ممثال حاز جوائز
ومقدم برامج حقق شعبية واسعة ،من ثم
كان من الطبيعي أال يكتفي بطرح سؤال
ً
على المتسابقات بــل أن يسجل موقفا
يخرج فيه عن مألوف ما يتفق عليه مع
ً
أعضاء لجان التحكيم عموما.

عادل كرم وأمل بو شوشة
مـنــذ إعـ ــان شــركــة {ص ـب ــاح ل ــإع ــام} تـصــويــر مسلسلها
الجديد {راصور} واختيار الممثلين عادل كرم وأمل بو شوشة
لبطولته ،انبرى المعلقون على مواقع التواصل االجتماعي
ً
في تقييم الثنائي كرم -بو شوشة ،وهل يمكن أن ينجحا معا
ً
انطالقا من أداء كل منهما بمفرده في أعماله .والالفت في هذا
المجال أن هذه الثنائية نالت الحماسة واتسعت التوقعات
بنجاحها وبإمكان تحقيق انسجام بين كرم وبو شوشة.

ً
منذ أي ــام نـشــرت الـشــركــة على موقعها ص ــورا مــن أجــواء
ُ
تصوير {راص ــور} .ويمتد المسلسل على  15حلقة تعرض
ً
واحدة منها أسبوعيا .وهو من إخراج السوري سامر البرقاوي
ّ
محمود إدريس ،وتأليف وسيناريو وحوار هشام هالل
وقصة
ّ
وحيدر الصفار .يحمل الجزء األول منه اسم {دوالر} ،والثاني
{مليون دوالر}.

هند
تستعد الفنانة هند البحرينية لطرح أغنية جديدة بعنوان
ً
{موت ويعني} ،وكشفت أنها ستصورها في لندن قريبا.
ً
واخ ـت ــارت هـنــد أن ت ـت ـعــاون م ـج ــددا ،بـحـســب {ذا انـســايــدر
بالعربي} ،مع المخرج جاد شويري الذي أخرج لها كليب {برا}
ً
ً
ً
وحقق نجاحا ،خصوصا أنــه يشارك أيضا في غناء األغنية
الجديدة ،وهي باللهجة المصرية ،من كلمات شويري وهاني
صارو ،وألحان عادل العراقي ،وتوزيع جيمي حداد.
كذلك تعمل هند على مجموعة من األغاني المنفردة لطرحها
ً
تباعا.

fitness
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المبارك لـ ةديرجلا « :القوالب الشفافة»
أحدث التقنيات المستخدمة في تقويم األسنان
•

عادل سامي

وتتقلص النتائج المرجوة».
كشفت استشارية تقويم وجراحة األسنان والفكين في
مستشفى رويال حياة ،د .رشا المبارك ،أن «القوالب الشفافة» ،وأوضحت أن التقويم من أهم العالجات في األسنان ،بهدف
تحسين وتعديل شكل األسنان والفك ،الفتة إلى أن قسم
هي أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تقويم األسنان.
التقويم في «رويال حياة» يتبع المعايير التي تعتمدها الواليات
وقالت المبارك لـ»الجريدة» إن «أفضل سن للتقويم هو 7
المتحدة األميركية ،بهدف الحصول على أفضل النتائج ،وقد
سنوات ،وكلما كان التدخل مبكرا كانت النتيجة أفضل ،ألنه
جاءت تفاصيل الحوار على النحو التالي:
مع تقدم العمر تتحرك األسنان ،وهذا يقلل من الخيارات،
«رويال حياة»
يتبع المعايير
التي تعتمدها
أميركا بهدف
الحصول على
أفضل النتائج

 7سنوات
أفضل سن
للتقويم وكلما
كان التدخل
ً
مبكرا كانت
النتيجة أفضل

ِ
* عملت رئيسا لقسم تقويم األسنان
للدراسات العليا في جامعة بوسطن في
دبــي ،ما الفرق بين هــذا العمل وعملك
اآلن في "رويال حياة"؟
 ُيعد التقويم من أهم العالجات فياألسنان ،بهدف تحسين وتعديل شكلها
وال ـف ــك ،وال ـع ــاج الـمـبـكــر مــن المعايير
المهمة التي تعتمدها الواليات المتحدة
األميركية ،بهدف الحصول على أفضل
النتائج.
وعن العمل في جامعة بوسطن ،فقد
ك ــان ــت ت ـجــربــة نــاج ـحــة وم ـث ـم ــرة ،وكـنــا
خاللها نستقبل دفعات من طب األسنان
ُ
وكنت مسؤولة عن
لجميع التخصصات،
التقييمَّ ،
وخرجنا العديد من الدفعات من
الهند ومصر وليبيا والسعودية.
ولــأســف ،رغــم نـجــاح الـتـجــربــة ،لكن
األزمة المالية التي هزت العالم في عام
 2009أدت إلى إغالق الجامعة في دبي،
ومن ثم ُعدت للعمل في الكويت.
ال ـع ـمــل ف ــي "روي ـ ـ ــال حـ ـي ــاة" مختلف
تماما ،حيث إنه إكلينيكي بحت ،عكس
العمل فــي جامعة بــوسـطــن ،حيث كان
أكــاديـمـيــا ،ويـقــوم على متابعة الطلبة
الدارسين في الجامعة.
مــا يـمـيــز الـمـسـتـشـفــى ،الـعـمــل بــروح
ال ـفــريــق ال ــواح ــد الـمـتـكــامــل ،كـمــا أن كل
التخصصات موجودة بجانب األسنان،
سواء باطنية أو أنف وأذن وحنجرة أو
نساء وتوليد وغيرها.
* م ــا ال ـخــدمــات ال ـتــي يـقــدمـهــا قسم
التقويم في "رويال حياة"؟
 -يتميز قسم األسنان في المستشفى

بــوجــود أط ـبــاء وكـ ــادر تـمــريـضــي على
أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية ،كما
يوجد لدينا أحدث األجهزة للمساعدة
فــي التشخيص الـسـلـيــم ،وم ــن أبــرزهــا
أجهزة أشعة ديجيتال بنسبة أشعة أقل
بـ 80في المئة ،كما أنها تعطي تفاصيل
أدق لـحــالــة الـفـكـيــن ،وتـســاعــد فــي دقــة
العالج بشكل أكبر.
ويـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـقـ ـس ــم خ ـ ــدم ـ ــات ع ــاج ـي ــة
ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال والـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار وال ـ ـت ـ ـب ـ ـي ـ ـيـ ــض
والـتـلـبـيـســات وال ـتــرك ـي ـبــات والـتـقــويــم
وعــاج األطـفــال مــن ذوي االحتياجات
الخاصة.
قـســم تـقــويــم األس ـن ــان لــديـنــا يتميز
ب ـت ـقــديــم أف ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات ف ــي م ـجــال
ال ـت ـق ــوي ــم ،سـ ـ ــواء فـ ــي ال ـت ـش ـخ ـيــص أو
العالج أو األجهزة المستخدمة في عالج
مشاكل الفك.
أقـ ـ ــوم بـ ـع ــاج الـ ـم ــرض ــى م ــن س ــن 7
سنوات وقبل أن تسقط األسنان اللبنية.
التدخل المبكر لألطفال شيء في غاية
األهمية ،لتفادي عمليات جراحية في
المستقبل .كما نقوم بعالج األطفال من
سن  7إلى  10سنوات ،وعالج المراهقين
م ــن س ــن  11ح ـتــى  18ع ــام ــا ،وعـنــدنــا
مرضى حتى سن  60عاما ،كذلك نقوم
بــإجــراء ابتسامة هــولـيــوود ،مــن خالل
التقويم ودون قشرة أو تبديل األسنان.
إن أكثر ما يميزنا هو إجراء التقويم
الجراحي ،حيث يوجد عندنا فريق عمل
متكامل في المستشفى يقوم بذلك.

كــانــت النتيجة أفـضــل ،حيث إنــه مع
ت ـقــدم الـعـمــر تـتـحــرك األس ـن ــان ،وهــذا
يقلل من الخيارات ،وتتقلص النتائج
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة ،كـ ـم ــا يـ ـق ــل م ـ ـعـ ــدل ح ــرك ــة
األسنان.
تخصص تقويم األسـنــان مصدره
الــواليــات المتحدة األميركية ،وهــذه
المدرسة تشجع على التقويم المبكر،
لـمــا ل ــه م ــن دور ف ــي تـعــديــل األس ـنــان
بـ ـشـ ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل ،وص ـ ـ ـ ــوال ل ـل ـن ـت ـي ـجــة
ً
المرغوبة ،وعليه تكون أكثر ثباتا.
* ما أهمية تقويم األسـنــان كتدخل
عالجي؟
 التقويم له شقان؛ تجميلي وآخرعـ ــاجـ ــي ووظ ـ ــائـ ـ ـف ـ ــي ،ب ـس ـب ــب وج ـ ــود
تـشــوهــات فــي الـنـطــق أو خــافــه ،وهــذا
ا لـنــوع يعالج المشاكل ا لـتــي يعانيها
المريض.
وقد أثبتت دراسة علمية ،أن الناس
الذين يتمتعون بابتسامة جذابة تزيد
فــرصـهــم لـلـعـمــل بـنـسـبــة  90ف ــي المئة
عــن أقــرانـهــم ،لذلك مــع التقويم نحاول

* ما السن المناسب إلجراء التقويم؟
 أفـ ـض ــل س ــن ل ـل ـت ـقــويــم م ــن سـبــعس ـن ــوات ،وكـلـمــا ك ــان ال ـتــدخــل مبكرا

* ما حجم المشكلة في الكويت؟
 ه ـن ــاك عـ ــدة ع ــوام ــل ت ـســاعــد عـلــىوجود مشاكل في األسنان تحتاج إلى
عالجها بالتقويم ،مثل :العامل الوراثي
وزواج األقارب ،فكثيرا ما نجد األب أو
األم يعانون وجود مشاكل في الفكين،
لـكــن نـسـبــة الــوعــي فــي الــوقــت الـحــالــي
زادت بأهمية عمل التقويم.
المشكلة فــي تــزايــد ،وهـنــاك أسباب
أخ ــرى ت ــؤدي إل ــى تـفــاقـمـهــا ،كــاألطـفــال
ال ــذي ــن ي ـقــومــون بـمــص أصــاب ـع ـهــم ،ما
ي ـس ـبــب ض ـم ــور ال ـف ــك ال ـع ـل ــوي ،وه ــذه
المشاكل تتطلب التدخل بالتقويم.
ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ش ـه ــدت زي ـ ــادة في
نسبة الوعي بأهمية التقويم في عالج
الكثير من المشاكل ،حيث إن متوسط
عـمــر ال ـف ــرد زاد لـنـحــو  80ع ــام ــا ،ومــن
ث ــم فــال ـنــاس ب ـحــاجــة لـلـمـحــافـظــة على
أسنانهم.
ورغــم زي ــادة أع ــداد األطـفــال والكبار

أول كويتية حاصلة على البورد األميركي
تعتبر د .رشا المبارك أول كويتية تحصل على البورد األميركي في تقويم
األسنان والفكين من جامعة شيكاغو بالواليات المتحدة األميركية .كما أنها
متخصصة في تقويم األسنان والفكين من أميركا ،وحاصلة على ماجستير
علوم الفم من جامعة شيكاغو.
كما عملت المبارك رئيسا وأستاذا لقسم تقويم األسنان للدراسات العليا
بجامعة بوسطن في دبي حتى عام .2009

 مــن ال ـض ــروري ألي شـخــص راغــببتركيب التقويم أال تكون لديه مشاكل
صحية ،مثل مرض السكري ،حيث إنه
م ــن ال ـص ـعــب تــرك ـيــب ت ـقــويــم وتـحــريــك
األس ـ ـنـ ــان .وهـ ـن ــاك ع ــوام ــل ت ــؤث ــر على
التقويم مثل التلبيس ،فالبد أن تكون
معالجة ا لـضــرس بشكل جيد وسليم
واللثة في وضعية جيدة.
في الكويت هناك مشكلة ،أن بعض
الناس يذهبون إلى طبيب أسنان عام
ل ـعــاج الـتـقــويــم ،وه ــذا خـطــأ كـبـيــر ،إذ
البد من الذهاب إلى طبيب متخصص
ويتمتع بخبرات طويلة في مجاله.
* ه ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك س ـ ــن مـ ـعـ ـي ــن إلج ـ ـ ــراء
التقويم؟
 بشكل عــام بعد سن األربعين ،إذاأراد شـخــص تــركـيــب تـقــويــم يـجــب أن
ت ـكــون حــالــة األسـ ـن ــان م ـم ـت ــازة ،والب ــد
مــن ال ـق ـيــام بــال ـعــاج الـ ــازم قـبــل الـبــدء
بالتقويم .وقبل العالج يجب أن يخضع
ال ـم ــري ــض ل ـع ـمــل حـ ـش ــوات وم ـعــال ـجــة
العصب والتنظيف ،إذا احتاج لذلك.

 يعتمد ذل ــك عـلــى الـحــالــة نفسها،فقد تستغرق مدة العالج من سنة إلى
سنتين ،كما يعتمد أيضا على استجابة
ال ـمــريــض ل ـل ـعــاج وال ــزي ــارة ال ــدوري ــة،
والعناية باألسنان بشكل منتظم .وفي
بعض الحاالت يتعرض التقويم للكسر،
ما يؤدي إلى زيادة فترة العالج ويبطء
العملية.
وخالل هذه الفترة نتعامل مع عظام
الفك ،وجذور األسنان وعضالت الوجه،
وجميع العوامل التي تؤثر على حركة
األسنان.
* م ــا ال ـجــديــد ف ــي تـخـصــص تقويم
األسنان؟
 "الـ ـق ــوال ــب ال ـش ـف ــاف ــة" ،ه ــي أح ــدثالتقنيات المستخدمة في مجال تقويم
األسـنــان ،حيث نقوم بأخذ القياسات
من المريض ،وإرسالها إلى مختبرات
خاصة في الواليات المتحدة األميركية،
لـعـمــل ه ــذه ال ـقــوالــب .كـمــا ن ـقــوم بعمل
تقويم السيراميك والمعدني.

* ماذا عن أسعار "رويال حياة"؟
 أسعارنا متوسطة ،وتحددها كثيرم ــن ال ـع ــوام ــل ،أه ـم ـهــا :خ ـبــرة الـطـبـيــب،
وكـ ـف ــاء ت ــه ،والـ ـخ ــام ــات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة،
وا ل ـســا عــات ا ل ـتــي يستغرقها الطبيب
مع المريض.

ّ
عالج القلب ...هل يحد من الكآبة والقلق؟

يعاني ًكثيرون من مرضى الرجفان األذيني اضطرابات في المزاج مثل القلق والكآبة .فهل تسهم عالجات هذه الحالة
تحديدا في التخلص من أعراض مماثلة؟ تشير دراسة جديدة إلى أن هذا أمر ممكن.
يــرتـبــط الــرجـفــان األذي ـنــي بضائقة
نفسية ،لكن عالج حالة القلب هذه قد

م ـســاعــدة ال ـن ــاس ع ـلــى ال ـح ـيــاة بشكل
أفضل.

ال ــذي ــن ي ـح ـتــاجــون إلـ ــى ال ـت ـق ــوي ــم ،فــإن
الــوعــي بأهمية الـتــدخــل الـعــاجــي زاد
أيضا.
* وم ـ ــا الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي ت ــؤث ــر عـلــى
التقويم؟

* مـ ــا ال ـ ـمـ ــدة ال ـم ـت ــوق ـع ــة مـ ــن ب ــداي ــة
العالج ،وصوال إلى النتيجة النهائية؟

ً
ّ
يحسن أيضا األعراض النفسية.
ال ــرجـ ـف ــان األذي ـ ـنـ ــي ح ــال ــة شــائ ـعــة

ُ
تتصف بنبض قلب غير منتظم .تظهر
ال ــدراس ــات أن نـحــو ثـلــث َم ــن يـعــانــون
ً
هــذه الحالة يصابون أيضا بأعراض
ً
الكآبة والقلق .انطالقا من هذا الدليل،
قرر باحثون من أستراليا التحقق من
كيفية تأثير عالجات الرجفان األذيني
المختلفة في مستوى الضائقة النفسية
لدى المرضى.
ُ
نشرت نتائج الدراسة ،التي أشرف
عليها جوناثان كالمان من مستشفى
ً
م ـي ـل ـبــورن ال ـم ـل ـكــي ،أخـ ـي ــرا ف ــي مجلة
جمعية القلب األميركية.

أي عالج ّ
يحسن صحة العقل؟

عمل الباحثون مع مجموعة من 78
ً
ً
مشاركا تلقوا نوعا من العالج للرجفان

األذيـ ـ ـن ـ ــي .راق ـ ـ ــب الـ ـف ــري ــق م ـس ـتــويــات
المشاركين من الكآبة والقلق وقيموا
خ ـص ــال شـخـصـيــاتـهــم وأخ ــذوه ــا في
االع ـت ـبــار .مــن بينهم ،خـضــع  20لجذ
ال ـق ـل ــب ،وهـ ــي ج ــراح ــة ُي ـت ـلــف خــالـهــا
نسيج القلب الذي يسبب نبض القلب
غير المنتظم أو ُيستأصل.
أما الثمانية والخمسون المتبقون،
ّ
فـقــرروا أخــذ أدويــة تنظم نبض القلب
ّ
وتحول دون تشكل الجلطات الدموية.
في مستهل الدراسة ،ذكر  35%من
المشاركين أنهم يعانون أعراض قلق
حاد وضائقة نفسية .كذلك أشار 20%
ً
آخرون إلى أن أفكارا انتحارية تراودهم.
َ
بعد سنة من بدء الدراسة ،أفاد من
ـروا
اخ ـتــاروا جــراحــة الـجــذ أنـهــم اخـتـبـ ً
معدالت أدنى من الكآبة والقلق ،مقارنة
بمن اختاروا األدوية كعالج .كذلك أشار
عدد أكبر ممن خضعوا لهذه الجراحة
ً
إلـ ــى أن ـه ــم م ــا عـ ـ ــادوا ي ـع ــان ــون أف ـك ــارا
انتحارية ،إذ تراجع عدد َمن راودتهم
ً
ه ــذه األف ـك ــار خـصــوصــا مــن سـتــة إلــى

واحد بين هذه الفئة من المشاركين.
يعتقد كالمان أن هــذه االكتشافات
الـجــديــدة «[تـبــرهــن] أن عــاج الرجفان

األذيـ ـ ـن ـ ــي ب ـف ــاع ـل ـي ــة ي ـح ــد ع ـل ــى نـحــو
ملحوظ من الضائقة النفسية» .يضيف:
«ال يـعــي كـثـيــر م ــن خ ـب ــراء الـقـلــب هــذا

التأثير النفسي .ولكن من المهم أخذه
ً
فــي االعـتـبــار» ،خصوصا عند تحديد
العالج األفضل للرجفان األذيني.

الحاالت المزمنة

ً
تبين أن أنواع شخصيات المشاركين ّأدت دورا في تحديد
ً
ما إذا كانوا سيعانون ضائقة نفسية وأفكارا انتحارية أو ال.
كان َمن أعربوا عن شخصية من النمط  Dأكثر عرضة للقلق
والكآبة .يتصف نوع الشخصية هذا باستعداد مسبق للشعور
باإلجهاد ،والغضب ،والـتـشــاؤم ،ما ارتبط بــدوره بتحقيق
نتائج أسوأ عند اإلصابة بحالة قلبية.
ً
ً
امتلك  35شخصا من المشاركين عموما شخصيات من
النمط  .Dتوضح الدكتورة ديمبي باتيل ،باحثة متخصصة
فــي الــرابــط بين القلب والعقل تعمل فــي مركز نيو هانوفر
الطبي اإلقليمي في ويلمينغتون بنيويورك ،أن العالقة بين
حاالت القلب والضائقة النفسية مهمة ،مع أنها لم تخضع
لدراسة كافية.
تتابع{ :يجب أن يدرك المرضى أن العلل الجسدية تؤدي
إلــى أع ــراض نفسية .ومــن الـضــروري اإلق ــرار باالضطرابات
الجسدية والنفسية على حــد س ــواء والتحكم فيهما بغية

تمتع المريض بنوعية حياة جيدة وربما تفادي حتى أسوأ
النتائج}.
صـحـيــح أن الـبـحــث الـجــديــد ي ـقـ ّـدم أدل ــة إضــافـيــة عـلــى أن
َ
صحتي القلب والعقل مترابطتان بشكل وثيق ،إال أن الدكتورة
ً
باتيل تؤكد أن هذه العالقة تظهر أيضا مع كثير من الحاالت
األخرى غير الرجفان األذيني.
وتشدد الدكتور باتيل{ :من المهم أن نشير إلى أن الضائقة
ً
النفسية ،والـكــآبــة ،والـقـلــق ،وأحـيــانــا األف ـكــار االنـتـحــاريــة ال
ً
تقتصر على الرجفان األذيني ،بل ترتبط أيضا بأمراض مزمنة
كثيرة مثل الداء السكري ،ومرض االنسداد الرئوي المزمن،
وقصور القلب االحتقاني}.
تختم{ :على األطباء توسيع مقاربتهم في عالج أي مرض
مــز مــن لتشمل التشديد على خير ا لـمــر يــض النفسي .فهذه
ّ
تشكل ،في رأيي ،ممارسة لطب جيد ومتعاطف}.

تأرجح الوزن ...ارتفاع الخطر القلبي الوعائي
ّ
يحذر بحث جديد من أن تقلب الوزن ،وضغط الدم ،ومعدالت الكولسترول والسكر في الدم ترتبط بارتفاع خطر التعرض
لحوادث قلبية وعائية أو حتى الوفاة.
ً
ق ـ ّـي ــم أخ ـ ـيـ ــرا ع ـل ـم ــاء م ــن جــامـعــة
كــور يــا الكاثوليكية فــي سـيــول في
ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
م ــؤسـ ـس ــات أخ ـ ـ ــرى ،ال ـ ــرواب ـ ــط بـيــن
ت ـق ـل ـبــات ب ـعــض أنـ ـ ــواع الـمـقــايـيــس
ال ـص ـح ـي ــة وبـ ـي ــن نـ ـت ــائ ــج ال ـص ـحــة
القلبية الوعائية.
تشمل هــذه المقاييس الصحية
وزن ا لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم ،و ضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــط ا ل ـ ـ ـ ــدم
االن ـق ـب ــاض ــي (ضـ ـغ ــط الـ ـ ــدم ع ـنــدمــا
ي ـن ـب ــض الـ ـقـ ـل ــب) ،والـ ـك ــولـ ـسـ ـت ــرول،
والسكر في الدم.
أراد الباحثون بادئ األمر تحديد
ما إذا كانت قابلية التغير العالية
ال ـتــي تـحـظــى بـهــا ه ــذه الـمـقــايـيــس
ً
ً
ّ
الصحية تشكل مــؤ شــرا جـيــدا إلى
مـشــاكــل الـقـلــب وال ـح ــوادث القلبية
الــوعــائ ـيــة ال ـس ـل ـب ـيــة ،م ـثــل الـسـكـتــة
الدماغية.

نشر الباحثون ما توصلوا إليه
ً
أخيرا في مجلة «الدورة الدموية».

ارتفاع خطر الموت المبكر
ح ـلــل ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي ال ــدراس ــة
الجديدة بيانات صحية ُجمعت
ً
مــن  6748773شـخـصــا مــا كــانــوا
ي ـم ـل ـك ــون فـ ــي م ـس ـت ـهــل الـ ــدراسـ ــة
أي تــاريــخ مــع الـ ــداء ال ـس ـكــري ،أو
ارت ـ ـفـ ــاع ض ـغ ــط الـ ـ ــدم ،أو ارتـ ـف ــاع
مـعــدل الـكــولـسـتــرول ،أو الـنــوبــات
الـقـلـبـيــة .ح ـصــل ال ـبــاح ـثــون على
هذه المعلومات من نظام التأمين
الصحي الوطني الكوري.
خضع كل المشاركين في الدراسة
لثالث معاينات صحية مختلفة على
األقل بين َ
عامي  2005و .2012ويشمل
ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات الـمـسـجـلــة خــال

هذه المعاينات وزن الجسم ،وضغط
الدم االنقباضي ،ومعدل الكولسترول،
ومستوى السكر عند الصوم.
استخلص الـبــاحـثــون ألول مــرة أن
الـتـقـلـبــات الـكـبـيــرة ف ــي ق ـيــاســات هــذه

العوامل ترتبط بتأثيرات سلبية في
الصحة القلبية الوعائية .يشير معدو
ً
الــدراســة أيـضــا إلــى أن الخطر القلبي
ً
الوعائي يزداد ارتفاعا ،إذا كان اإلنسان
يواجه تقلبات كبيرة في أكثر من قياس
واحد من ًهذه المقاييس.
مـ ـق ــارن ــة ب ـ َـم ــن ت ـم ـت ـعــوا بـمـقــايـيــس
مستقرة على مدى  5.5سنوات كمعدل،
واج ــه َم ــن سـجـلــوا التقلب األع ـلــى في

ً
ع ــوام ــل الـخـطــر ه ــذه ارت ـف ــاع ــا بنسبة
 %127ف ــي خ ـطــر ال ــوف ــاة جـ ــراء شتى
األس ـبــاب ،وكــانــوا أكـثــر عــرضــة بنحو
 %43لــإصــابــة بـنــوبــة قلبية وبنحو
 %41للتعرض لسكتة دماغية.
قد تعود هذه التقلبات في المقاييس
التي ُحللت إلى تبدالت قد تكون سلبية
أو إيجابية ،وفق الباحثين.

التقلبات تزيد الخطر
قرر الباحثون تقييم بشكل منفصل
تأثير التغييرات في حالة َمن تحسنت
مقاييسهم أو س ــاء ت بــأكـثــر مــن .%5
فــاك ـت ـشــف ال ـف ــري ــق أن قــاب ـل ـيــة الـتـغـ ّـيــر
العالية ارتبطت في الحالتين بارتفاع
خطر الوفاة جراء شتى األسباب.
يـ ـح ــض ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور س ـ ــوان ـ ــغ-ه ـ ــوان
لـ ــي ،ب ــاح ــث بـ ـ ــارز أشـ ـ ــرف ع ـل ــى إعـ ــداد
تـ ـق ــري ــر الـ ـ ــدراسـ ـ ــة{ :ي ـ ـجـ ــب أن ي ـت ـن ـبــه

العاملون في المجال الصحي لتقلبات
مقاييس ضغط دم المريض ومعدالت
ً
الكولسترول والسكر في دمه ،فضال عن
وزن جسمه}.
{قد تكون محاولة دفع هذه المقاييس
إلى االستقرار خطوة مهمة في مساعدة
المريض على تحسين صحته} ،حسبما
يؤكد.
رغــم ذل ــك ،يـشــدد الـبــاحـثــون على أن

دراستهم تقوم على المراقبة ،ما يعني
أنـ ـه ــم ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون االس ـت ـن ـت ــاج أن
ثمة عالقة سببية بين التقلبات وبين
خطر الوفاة أو التعرض لحوادث قلبية
وعائية.
عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،ي ـق ــرون بــأن ـهــم لم
يدرسوا األسباب الكامنة وراء تقلبات
وزن الـجـســم ،وض ـغــط الـ ــدم ،وم ـعــدالت
الكولسترول والسكر في الــدم .يوضح

ً
الدكتور لــي أيـضــا{ :لسنا واثقين مما
إذا كانت هذه النتائج من كوريا تنطبق
على الواليات المتحدة}.
{لـكــن دراسـ ــات ســابـقــة ع ــدة تناولت
قــاب ـل ـيــة ال ـت ـغ ـيــر ف ــي م ـقــاي ـيــس مـمــاثـلــة

وشملت مجموعات سكانية أخرى ،ما
يشير إلى أن هذه على األرجــح ظاهرة
عامة} ،حسبما يختم.
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 21مايو  21 -يونيو

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
كلمة السر

 -6تجدها في (توابل).
 -7حسرة – ألوم.
 -8م ــن أغ ـن ـيــات ال ـس ـيــدة أم
كلثوم.

 -9عـ ـ ـب ـ ــروا – أ ث ـ ـقـ ــل ن ـغ ـمــة
موسيقية (م).
 -١٠ت ـج ــده ــا فـ ــي (مـ ـ ـ ــاء) –
يقترض (م).

القوس

– فك.
 -4أنعم – أقابل (مبعثرة).
 -5من مؤلفات الدكتور طه
حسين.

ً
مهنيا :دقق في أي اتفاق تريد التوقيع عليه
وال تستهتر.
ً
عاطفيا :تتقرب من شخص من الطرف اآلخر
يعجبك.
ً
ّ
تهتم بثقافة أجنبية وتخطط
اجتماعيا :
ّ
لتعلم لغتها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ُ
ً
مهنيا :تكثر االجتماعات في العمل وتطرح
أفكار جديدة.
ً
عاطفيا  :تخطط للسفر مع الشريك بعدما
افترقتما طويال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إخـتــر الـحـيــاد أم ــام مشكلة بين
شخصين مقربين منك.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
مهنيا  :تستفيد من فرصة وتطلع على
معلومات تخدم خياراتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :مـتـطـلـبــات الـحـبـيــب ال تنتهي
ً
فضع حدا لها.
ً
اجتماعيا :واجـبــات ومسؤوليات داخل
المنزل تزيد الضغط عليك.
رقم الحظ.19 :

القوس

ً
عموديا:
 -1وهب – ضيق وشدة.
 -2تسهيالت (م) – مرتفع.
 -3غ ـيــر ن ــاض ــج – عــائــات

الجوزاء

7
6 8

3 9 5
1 8 4
9 1 3
7 3 6
8 5 7
6 2 1
5 4 8
2 6 9
4 7 2

 -1ظهر – ذوات الكعوب.
 -2آلة نفخ خشبية – (ال)....
من أسماء الله (م).
 -3طليق – موسيقار عالمي.
 -4ناضر – ذليل.
 -5ق ـ ـ ـ ــوا ع ـ ـ ـ ــد – زا ه ـ ـ ــد ي ـ ـ ــن
(مبعثرة).
 -6مــن أسـمــاء الــذهــب (م) –
أمم (م).
 -7انتمى إلــى – الجمع من
«واحة».
 -8من تربطهم المحبة.
 -9ت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــأ كـ ـ ـ ــدان – نـ ـغـ ـم ــة
موسيقية.
 -١٠ح ـ ـ ــروف م ـت ـش ــاب ـه ــة –
فطين.

3

9 6

4
6 9

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
ً
مهنيا :يحمل برجك إليك فرصا مالية بسبب
سمعتك الجيدة.
ً
عاطفيا :أوان المغامرات انتهى وحان وقت
االرتباط.
ً
اجتماعيا  :معلومات صحية تـخـ ّـص أحد
أفراد العائلة تفاجئك.
رقم الحظ.1 :

7 5 1

6
5
4
1
2
9
3
7
8

جهة
جنوب
شفقة
نفسية

صيغة
ضعف
كوكب
خريف

صفة
قانون
معالم
منطقة

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

8
7
2
5
3
4
9
1
6

كلمة السر:

فلك

sudoku

مــن  5أح ــرف وهــي اســم ال ـبــرج الـتــاســع مــن األب ــراج
الـ .١٢

١٩

تسالي

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
ّ
مهنيا :يبشرك الفلك بترقية أو بتطور مهم
نحو األحسن.
ً
عاطفيا :أمــور تحصل مع الحبيب ال يمكن
التغاضي عنها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اسـتـقــرار فــي محيطك العائلي
يساعدك على الراحة.
رقم الحظ.3 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ّ
تتعدد االتجاهات والمشاريع والمهمّ
مهنيا:
أن تباشر بأحدها.
ً
عاطفيا :حان الوقت لمصارحة الشريك بأمور
تتعلق بكما.
ً
اج ـت ـمــا ًع ـيــا :ت ـطــرأ أح ـ ــداث بـعـضـهــا يعنيك
ً
مباشرة فكن حذرا.
رقم الحظ.8 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :يـشـيــر بــرجــك إل ــى ازده ـ ــار وف ــرص
استثنائية أو سفر واعد.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :صـ ـ ـ ــراع فـ ــي داخ ـ ـلـ ــك بـ ـي ــن قـطــع
عالقتكما أو اإلبقاء عليها.
ً
اجتماعيا :انتبه عندما تغضب كي ال تجرح
ً
أحدا بكالمك.
رقم الحظ.5 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :مــن األفـضــل فــي بعض الـظــروف أن
تكسب الوقت.
ّ
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ـب ـيــب مـ ــل ت ـصــرفــاتــك ويـفـكــر
باالبتعاد عنك .
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :إذا ش ـك ـكــت ب ـش ـخــص م ــا فــا
تستعجل الحكم عليه.
رقم الحظ.14 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :الـثـقــة فــي غـيــر محلها وب ــال عليك
َ
ّ
تذكر ذلك دائما.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـمــارس سـحــرا ال يـقــاوم وتلتقي
ً
شخصا يعجبك.
ً
اجتماعيا :تشارك في مناسبة وتتعرف إلى
أصدقاء جدد.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :إعمل على المشاريع بين يديك من
دون تباطؤ.
ً
ً
عاطفيا :تعيش مع الحبيب أوقاتا ممتعة
تخططان للمستقبل.
ً
اجتماعيا :يساعدك مؤيدون لك على تحقيق
مشروع إنساني.
رقم الحظ.18 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا ّ :
غير نمط عملك واعتمد القليل من
السرعة.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـلـتـقــي ش ـخ ـصــا يـهـتــف قـلـبــك له
وتتمنى االرتباط به.
ً
اجتماعيا :غليان في أجوائك بسبب مشاكل
عائلية.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أمــور كثيرة تقتضي منك اتخاذ
قرارات
مصيريةّ .
ً
ّ
الحب يخفف العناء عن كاهلك
عاطفيا :
ويدفعك إلى االجتهاد.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـجـنــب الـصـخــب ه ــذه األي ــام
واقصد الطبيعة للراحة.
رقم الحظ.10 :

20

مسك وعنبر

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3920الثالثاء  9أكتوبر 2018م  29 /المحرم 1440هـ

tawabil@aljarida●com

الراحل عبدالله المحيالن شخصية «الكويت السينمائي الثاني»
تنطلق فعاليات المهرجان االثنين المقبل بتكريم توفيق األمير وحافظ عبدالرزاق

عبدالله المحيالن

حافظ عبدالرزاق

فادي عبدالله

اختارت إدارة مهرجان الكويت
السينمائي اإلعــامــي والمخرج
والمصور الفوتوغرافي الراحل
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـح ـي ــان شـخـصـيــة
دورتها الثانية ،التي تنطلق في
 15أكتوبر الجاري وتستمر حتى
الـ  19منه.
وس ـي ـت ـض ـمــن ح ـف ــل االف ـت ـت ــاح
يوم االثنين المقبل ،الساعة 7:30
ً
مساء في مسرح مكتبة الكويت
الوطنية ،عــرض فيلم شخصية
المهرجان (عبدالله المحيالن)،
ثم عرض فيلم المكرمين المصور
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي تـ ــوف ـ ـيـ ــق األم ـ ـيـ ــر
والمخرج حافظ عبدالرزاق ،يلي
ذلك عرض  5أفالم روائية قصيرة،
وهــي« :الجزء المفقود» للمخرج
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـخ ـ ـضـ ــري ،و«أري ـ ـ ــات ـ ـ ــا»
للمخرج أحمد التركيت ،و«لمياء
خــونــده» للمخرج خــالــد الــريــس،
و«شــاي حليب» للمخرج مشعل
مساعد ،و«فــي داخـلــي» للمخرج
عبدالعزيز البالم.
أمــا بــرنــامــج الـيــوم الـثــانــي 16
الجاري ،يتضمن عرض المشارك
فــي المسابقة الــرسـمـيــة لــأفــام
الطويلة «ناشي وميرا» للمخرج

تعقد الدورة الثانية لمهرجان
الكويت السينمائي في  15أكتوبر
الجاري وتستمر حتى الـ  19منه،
وستقام جميع الفعاليات في
مكتبة الكويت الوطنية.

الناقد طارق
الشناوي سيقدم
محاضرة «الصورة
الذهنية بين الحقيقة
والخيال»

اليوحة مع أعضاء لجنة تحكيم الدورة األولى
أح ـم ــد مـحـســن ح ــاج ــي ،الـســاعــة
ً
 3ع ـ ـصـ ــرا ،ع ـل ــى مـ ـس ــرح مـكـتـبــة
الكويت الوطنية ،يليه في  5مساءً
عرض األفــام الكويتية الروائية
القصيرة المشاركة في المسابقة
الرسمية« :حاتم صديق جاسم»
للمخرج أحمد إيراج ( 23دقيقة)،
و»جارنا بوحمد» للمخرج مشعل
الـحـلـيــل ( 32دق ـي ـقــة)« ،حـجــر في
الطريق» للمخرج محمد البلوشي
( 8دقــائــق) ،و«»awave of light
لـلـمـخــرجــة هــالــة ال ـح ـمــود (5:30
دقيقة) ،و«بيت أبوي» للمخرجة
ن ـ ــورة ال ـم ـس ـلــم ( 13:30دق ـي ـقــة)،
وسيكون المعقب الرئيس على
األف ــام الـفـنــان والـمـخــرج ناصر
كرماني.
ب ـعــد ذلـ ــك سـتـعـقــد م ـحــاضــرة
بعنوان «آفاق سينمائية :التوزيع
وال ـت ـســويــق وت ـمــويــل ال ـم ـشــروع

السينمائي» يقدمها هشام الغانم
ً
مساء في قاعة التدريب
الساعة 7
رقم  2بمكتبة الكويت الوطنية،
ً
وأخيرا عرض الفيلم المشارك في
مسابقة األفالم الطويلة «عتيج»
للمخرج أحمد الخلف ( 67دقيقة)،
وسيعقب عليه الناقد السينمائي
عماد النويري.
أم ــا أنـشـطــة ال ـيــوم الـثــالــث 17
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ف ـس ـت ـت ـض ـم ــن ع ــرض
الفيلم المشارك بمسابقة األفالم
ال ــروائ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة «ال ـص ـحــوة»
للمخرج محمد المجيبيل ( 80
ً
دقـ ـيـ ـق ــة) ،ال ـس ــاع ــة  3عـ ـص ــرا فــي
مسرح مكتبة الكويت الوطنية،
ً
مساء عرض أفالم
يعقبه في الـ 5
الـكــويــت الـمـشــاركــة فــي مسابقة
األفــام الروائية القصيرة وهي:
«اغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال الـ ـصـ ـحـ ـف ــي م ـش ـع ــل»
ل ـل ـم ـخــرج دواد ش ـع ـيــل (11:43

دقـ ـيـ ـق ــة) ،و«الـ ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة» ل ـل ـم ـخــرج
ع ـم ــار ال ـم ــوس ــوي ( 24دق ـي ـقــة)،
و»كومبارس» للمخرج عبدالعزيز
الـبــام ( 10دقــائــق) ،و«غميضة»
ل ـل ـم ـخ ــرج فـ ـه ــد الـ ـنـ ـج ــار (9:17
دقيقة) ،و«أخـ ــوي ...سبع دقائق
ف ــي ال ـ ـظـ ــام» ل ـل ـم ـخــرج مـســاعــد
ا ل ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري (  11:53د ق ـ ـي ـ ـقـ ــة)،
و«ب ـ ــائـ ـ ـع ـ ــات الـ ـ ــوهـ ـ ــم» ل ـل ـم ـخــرج
عبدالعزيز خليفة ( 3:32دقيقة)،
وس ـي ـع ـقــب ع ـلــى األفـ ـ ــام د .بــدر
ال ـ ـق ـ ــاف .وس ـت ـع ـق ــد م ـح ــاض ــرة
ح ـ ـ ـ ــول شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان
عبدالله المحيالن وعــرض فيلم
سينمائي ،يقدمها الزميل الناقد
ع ـبــدال ـس ـتــار ن ــاج ــي ،ف ــي مـســرح
المكتبة الـســاعــة  7م ـسـ ً
ـاء .وفــي
ختام اليوم الثالث ،يعرض الفيلم
الـ ـمـ ـش ــارك ف ــي م ـســاب ـقــة األفـ ــام
الروائية الطويلة «سرب الحمام»

خسروه :طارق العلي يحفزني على صنع التميز
يتعاون معه في فيلم جديد من إنتاج ورؤية انتصار العلي
أعلنت شركة «دار اللؤلؤة» لإلنتاج الفني
االتـفــاق وتوقيع العقد مــع النجم الكبير
الفنان طارق العلي لبطولة فيلمها الجديد،
ال ــذي سـيـكــون مــن إن ـتــاج ورؤي ــة الشيخة
ّ
ومؤسسة
انتصار العلي الصباح رئيسة
الشركة والفرقة السينمائية األولى ،وفكرة
وإخــراج المخرج رمضان خسروه المدير
التنفيذي للفرقة ،وسيناريو وح ــوار كل
من محمد عــواد الشمري وعلي الفرحان،
وإش ـ ـ ــراف عـ ــام أح ـم ــد األم ـ ـيـ ــري ،وسـي ـبــدأ
التصوير في شهر نوفمبر المقبل.

الدفعة الثانية
ً
وكشفت «دار اللؤلؤة» أيضا عن فريق
العمل المكون من خريجي الدفعة الثانية
من الفرقة السينمائية األولى بعد إعدادهم
م ــدة ع ــام كــامــل وتــدريـبـهــم تـحــت إش ــراف
المخرج رمضان خسروه وبتوجيهات من
الشيخة انتصار العلي ،عقب تدريب وإعداد
الـفــريــق عـلــي يــد نخبة مــن السينمائيين
م ـن ـه ــم الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـك ـب ـي ــر س ـم ـي ــر س ـي ــف،
والـمـلـحــن ال ـم ـبــدع خــالــد ح ـمــاد ،والـفـنــان
المتميز عمرو واكد ...وآخرون غيرهم من
المبدعين.

فيلم مميز

خسروه والعلي
وعدت بأن تكون الكويت عاصمة لصناعة
السينما في الخليج العربي عن قريب.
من جانبه ،أعرب مخرج الفيلم رمضان
خسروه عن سعادته بالتعاون مع الفنان

«يا بني آدم» يجمع عبدالواحد والترك
أهدى الكليب لجمهوره قبل تجهيز ألبومه الثاني
عـمــل غـنــائــي م ـصـ َّـور ضخم
أطـ ـلـ ـق ــه الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ـشـ ــاب فـ ــؤاد
ع ـبــدالــواحــد ب ـع ـنــوان «ي ــا بني
آدم» ،م ـ ـ ـجـ ـ ــددا تـ ـ ـع ـ ــاو ن ـ ــه فــي
ت ـص ــوي ــره م ــع ال ـم ـخ ــرج بـســام
الترك ،من كلمات الشاعر رياض
العوض ،وألحان محمد غازي،
وتـ ــوزيـ ــع ال ـم ــاي ـس ـت ــرو مــدحــت
خ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،ومـ ـ ـك ـ ــس وم ــاسـ ـت ــر
لـ ـلـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ج ـ ــاس ـ ــم م ـح ـم ــد،
واض ـع ــا أمـ ــام ال ـج ـم ـهــور عمال
مصورا شبابيا ،يحمل الكثير
من التفاصيل ،التي تظهر مدى
ض ـخــامــة اإلع ـ ـ ــداد وال ـت ـصــويــر
والعملية اإلخراجية.
وقـ ـ ــد ُع ـ ـ ــرض ف ـي ــدي ــو كـلـيــب
«ي ــا ب ـنــي آدم» بـشـكــل حـصــري
ف ـ ــي ق ـ ـنـ ــاة فـ ـ ـ ــؤاد عـ ـب ــدال ــواح ــد
ب ـ ـ ـ ــ»يـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوب» ،مـ ـ ـ ــن إنـ ـ ـت ـ ــاج
وإشـ ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـن ـت ــج اإلع ــام ــي
ن ــاص ــر ال ـج ـه ــوري ،وقـ ــد تلقى
آراء إ ي ـ ـجـ ــا ب ـ ـيـ ــة ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ع ــن
األغـنـيــة كـصــوت ،وعــن الكليب
كتصوير وإخ ــراج ،وقــد أجمع
الجمهور على أنــه عمل يحمل
طاقة شبابية كبيرة ،ومتميز؛
ف ـنــا وإب ــداع ــا وص ــوت ــا ولـحـنــا
وكلمات.
وي ـق ــول ف ــي مـطـلــع األغ ـن ـيــة:
«يــا بني آدم دخيلك /حــس بي
وارحم خليلك /راضي لو حتى
بقليلك /شوقي لك حد الخيال/
طالبك /تكفى /تعال».

عبدالواحد والترك
هــذا ،وأع ــرب عبدالواحد عن
سـعــادتــه ب ــآراء الـجـمـهــور حــول
األغنية والكليب ،شاكرا جميع
م ــن س ــاه ــم ف ــي إنـ ـج ــازه ــا ،مــن
بداية تسجيلها إلــى أن ظهرت
كـ ـم ــا رآهـ ـ ـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وقـ ـ ــال:
«الجميع اجتهد إلظهار األغنية
ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل ،وقـ ــد اسـتـغــرقـنــا
في تجهيزها الكثير من الوقت
وال ـج ـهــد ،وال ـه ــدف ه ــو إرض ــاء
الجمهور ،وتقديم عمل غنائي
ً
ي ـل ـيــق ب ـه ــم وب ـح ـب ـه ــم» ،واعـ ـ ــدا
بالكثير مــن األع ـمــال الـجــديــدة
المتميزة والمختلفة في ألبومه
الجديد والثاني الذي يعمل على
تجهيزه.
وق ــال« :أحـبـبـ َّـت أال أغـيــب عن
ال ـج ـم ـه ــور ،ف ـفــض ـلــت أن أط ــرح
(يا بني آدم) ،قبل أن أنتهي من

األلـ ـب ــوم ال ـج ــدي ــد ،الـ ــذي يحمل
أغنيات يتم إعدادها وتنفيذها
ضمن أعلى مواصفات األغنية
الخليجية والعربية الحديثة،
وأتعاون به مع مجموعة كبيرة
م ـ ــن أه ـ ـ ــم األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـش ـع ــري ــة
والـمـلـحـنـيــن والـمــوسـيـقـيـيــن»،
ً
ً
ً
مظهرا حماسا كبيرا لطرحه.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـخ ــرج
بسام الترك أنه سعيد بتجديد
التعاون مع عبدالواحد في كليب
«يا بني آدم» ،وقال« :تلقيت آراء
كثيرة جميعها أبــدت إعجابها
بـ ــال ـ ـف ـ ـنـ ــان فـ ـ ـ ـ ــؤاد حـ ـ ـ ــول أدائـ ـ ـ ــه
الصوتي والتمثيلي في العمل،
ومــن ناحية التصوير والفكرة
ً
وال ـت ـصــويــر وال ـمــابــس أي ـضــا،
وا لـحـمــد لله استطعنا إيصال
الفكرة التصويرية في العمل».

انتصار الشراح تستعد
لتصوير «عشاق رغم الطالق»
●

وبـ ــذلـ ــك سـ ـيـ ـك ــون هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل ال ــراب ــع
لـ ـ ــدار الـ ـل ــؤل ــؤة ب ـع ــد نـ ـج ــاح أفـ ـ ــام «س ــرب
ال ـح ـم ــام» ،و«الـ ـعـ ـت ــر» ،و«ح ـب ـيــب األرض»،
وج ـم ـي ـع ـه ــا ك ـل ـل ــت ب ــالـ ـنـ ـج ــاح مـ ــن خ ــال
جوائز لمهرجانات سينمائية دولية كما
الق ــت اسـتـحـســان مــن الـجـمـهــور الكويتي
وال ـع ــرب ــي ال ـ ـ ـ ــذواق ،أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك ع ــدة
تجارب سينمائية للفنان والنجم طارق
العلي كانت ناجحة وبامتياز في الكويت
وخ ــارج ـه ــا ،م ـمــا أدى إل ــى ه ــذا ال ـت ـعــاون
لتطوير العملية الفنية الناجحة وتكاتف
الجهود لصنع سينما كويتية متميزة.

ولفتت شركة دار اللؤلؤة لإلنتاج الفني
إلى أنه سيتم تصوير الفيلم داخل الكويت،
ع ـلــى أن ي ـع ــرض م ـط ـلــع عـ ــام  .2019وفــي
المقابل أعلنت الصفحة الرسمية للفرقة
السينمائية األولى عبر حسابها على موقع
التواصل االجتماعي «إنستغرام» ،أن التعاقد
بين النجم طارق العلي و«دار اللؤلؤة» كلل
بالنجاح ،وتم توقيع العقد بينهما مطالبين
الجمهور بانتظار الفيلم الجديد المميز
الــذي سيواكب هــدف ورؤي ــة الشركة التي

لـلـمـخــرج رم ـض ــان خ ـس ــروه (80
دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة) ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ال ـم ـع ـق ــب
الرئيس د .براك الديكان.
أمـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـ ــرابـ ـ ــع18 ،
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ف ـس ـت ـع ــرض  5أفـ ــام
كويتية الـمـشــاركــة فــي مسابقة
األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة،
ً
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة  5عـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــرا ،وهـ ـ ـ ــي:
«س ـ ـ ــارون ـ ـ ــة» ل ـل ـم ـخ ــرج م ـســاعــد
خــالــد ( 12دق ـي ـقــة) ،و«ال ـشــريــط»
ل ـل ـم ـخــرج ي ــوس ــف ال ـم ـج ـيــم (16
دق ـي ـقــة) ،و«ال ـت ـســامــح» للمخرج
عـبــدالـعــزيــز مـنــدنــي ( 9دقــائــق)،
و«الـمـنـيــة» للمخرج عبدالعزيز
م ـن ــدن ــي ( 5دقـ ــائـ ــق) ،و«رس ــال ــة
م ــن ال ـم ــاض ــي» لـلـمـخــرج محمد
الـعـنــزي ( 17دقـيـقــة) ،وستعقب
ع ـلــى األف ـ ــام د .خ ـلــود ال ـن ـجــار،
وم ـحــاضــرة «ال ـص ــورة الذهنية
بين الحقيقة والخيال» ،يقدمها

ً
الكبير طارق العلي ،قائال إن وقوف نجم
بقيمة ه ــذا الـفـنــان أم ــام عــدســة كاميرتي
يعطيني الشغف والحافز لصنع كل جديد
ومختلف.

ال ـن ــاق ــد ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـم ـصــري
ً
مساء
طارق الشناوي ،الساعة 7
في قاعة التدريب رقم  2بمكتبة
ال ـكــويــت الــوط ـن ـيــة .وف ــي الــوقــت
نفسه بقاعة التدريب رقم  5تقدم
محاضرة أخرى بعنوان «األفالم
الروائية القصيرة في الكويت»
للمحاضر د .فيصل القحطاني،
ً
وأخ ـي ــرا يـعــرض فيلم الـمـشــارك
بـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة األف ـ ـ ـ ـ ــام الـ ــروائ ـ ـيـ ــة
الـ ـط ــويـ ـل ــة «ال ـ ـجـ ــولـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة»
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي
( 98دقيقة) فــي مـســرح المكتبة
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  8م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء ،وس ـي ـك ــون
المعقب محمد جمعة.
وفي اليوم الخامس واألخير،
الجمعة  19الـجــاري ،حفل ختام
المهرجان وتوزيع الجوائز على
ً
مساء في
الفائزين ،الساعة 7:30
مسرح مكتبة الكويت الوطنية.

محمد جمعة

ت ـس ـت ـع ــد الـ ـفـ ـن ــان ــة ان ـت ـص ــار
ال ـ ـشـ ــراح ل ـت ـصــويــر دورهـ ـ ــا فــي
ال ــدرام ــا االجـتـمــاعـيــة الـجــديــدة
«عـ ـش ــاق رغـ ــم ال ـ ـطـ ــاق» ،تــألـيــف
علياء الكاظمي ،وإخ ــراج خالد
جمال ،ويشاركها البطولة نخبة
من الفنانين ،منهم نــور ،محمد
ال ــدوس ــري ،صــابــريــن بــورشـيــد،
عبدالله بهمن ،ناصر الدوسري،
لطيفة المجرن ،والعمل إشراف
عام عبدالله السيف.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــراح شـ ــاركـ ــت
أخ ـيــرا فــي مسرحية «بــالـغـلــط»،
ال ـت ــي ت ــوث ــق ع ــودت ـه ــا لـلـتـعــاون
مع الفنانين عبدالرحمن العقل،
محمد العجيمي ،دواد حسين ،مع
مجموعة من الفنانين الشباب،
منهم عبدالمحسن العمر وناصر
البلوشي ،والمسرحية من تأليف
م ــري ــم الـ ـق ــاف ،وإخـ ـ ــراج نــاصــر
البلوشي وإشــراف عبدالمحسن
ُ
براك العمر ،وتعرض على مسرح
شرق.

انتصار الشراح

وأعربت الشراح عن سعادتها
بهذه المسرحية التي أنهت 23
عاما من عدم التعاون الفني بين
نجومها منذ «انتخبوا أم علي»،
وأعادتهم إلى الوقوف جنبا إلى
جنب على خشبة المسرح لتقديم
هذا العمل ،مضيفة« :إن الجمهور
جدير بأن نعمل من أجل إسعاده،
عــن طريق تسليط الـضــوء على
القضايا التي تالمس حياته ،في
إطار فكاهي كوميدي».

خبريات
صابر الرباعي اشتاق
لبرنامج «ذا فويس»

خالل مشاركته في أيام
قرطاج الموسيقية ،لفت
الفنان التونسيصابر
ي في حديثه إلى أنه
الرباع 
اشتاق لبرنامج «ذا فويس
« ،خصوصا أنه شارك في
لجنة تحكيمه مدة ثالث
سنوات ،وأنه يحن ألجواء
هذا البرنامج الضخم.
وقال الرباعي في تصريحه،
إن لجنة تحكيم «ذا فويس»
الجديدة كانت خفيفة
الظل ،وأعطت لمسة جديدة
وإضافية للبرنامج ،ما
جعل الموسم الرابع مختلفا
عن المواسم التي شارك
فيها سابقا.
وتابع« :األصوات التي
شاركت خالل الموسم
المنصرم من البرنامج
كانت في المستوى ،إال
أن البعض ظلم ،لكن في
النهاية هذه هي قواعد
المسابقة».

سلمى رشي د تهدي جائزة
« »Era Awardللصحافة

في خطوة مميزة منها،
أهدت الفنانةسلمى
رشيد جائزة «Era Award
« ،التي حصدتها في
لندن ،للصحافة المغربية
والعربية ،ألنها دعمتها
بشكل كبير منذ بدايتها
الفنية.
وأشارت رشيد ،في لقاء لها
عبر إذاعة «شذى إف إم»،
إلى أنها تشكر كل صحافي
خصص ولو ربع ساعة من
وقته من أجل كتابة خبر
عنها ،إضافة إلى جمهورها
الذي يدعمها دائما بشكل
جيد ،ويقوم بتمثيلها
أحسن تمثيل.
وذكرت أنها ترى طريقة
تفاعل جمهورها مع
اإلشاعات التي تطولها،
والدفاع عنها ،أعجبتها
بشكل كبير ،ألن الجمهور
يحافظ دائما على الرقي في
الكالم ،ما يجعلها تفتخر
بهم ،عكس جماهير فنانين
آخرين.

جيهان خليل بدأت تصوير
فيلم «رأس السنة»

ً
سيثي يحل ضيفا على «الشارقة السينمائي للطفل»

ً
يشارك في المهرجان  138فيلما من  31دولة
تستضيف الـ ــدورة الـســادســة
من مهرجان الشارقة السينمائي
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـطـ ـف ــل ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـب ــدأ
ف ـعــال ـيــات ـهــا ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن 14
إلــى  19أكتوبر الـجــاري ،الممثل
األم ـي ــرك ــي ال ـصــاعــد ن ـيــل سيثي
بطل فيلم «كـتــاب األدغ ــال» الــذي
ّ
جسد شخصية ماوكلي الشهير
الذي يقوم بالترحال في األدغال
بصحبة النمر باغيرا والدب بالو.
وتمكن سيثي البالغ من العمر
ً
 14ع ــام ــا ،بـتـجـسـيــده شخصية
ّ
محببة لدى األطفال من أن يكرس
ن ـج ــوم ـي ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي ال ـف ــن
السينمائي.
ي ـقــول ه ــذا ال ـف ـتــى ،الـ ــذي أدى
م ـش ــاه ــد ت ـت ـط ـلــب ل ـي ــاق ــة بــدن ـيــة
ع ــال ـي ــة« :لـ ــم أكـ ــن أت ـخ ـيــل نفسي
ً
ً
يوما ممثال ،كنت أتعلم الرقص،
وقد تناهت إلى مسامع أستاذي
أنباء عن هذا الدور وقال لي ،إنه
يليق بي».
وي ـض ـي ــف «عـ ـن ــده ــا خـضـعــت
الختبار األداء ،ذهبت الــى لوس
أنـجـلــس وبـعــد أسـبــوعـيــن بــدأنــا
التصوير».
وي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم قـ ـص ــة
الصبي الــذي نشأ وتــرعــرع بين
الـ ـحـ ـي ــوان ــات ال ـم ـف ـت ــرس ــة ،حـتــى
أص ـ ـبـ ــح ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـ ــى ع ــال ـم ـه ــم،
ً
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر والـ ـتـ ـه ــدي ــد
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر مـ ـ ـ ــن نـ ـ ـم ـ ــر ي ـس ـم ــى
شيرخان.
وقـ ـص ــة ال ـف ـي ـلــم م ـق ـت ـب ـســة مــن

سيثي في «كتاب األدغال»
رواية المؤلف البريطاني روديارد
كبلينغ «ذي جنغل بوك» ،ويقوم
بـ ـ ــاألداء ال ـصــوتــي مـجـمــوعــة من
ن ـ ـجـ ــوم هـ ــول ـ ـيـ ــوود م ـن ـه ــم كـيــت
بـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــت وآن ـ ـ ـ ـ ـ ــدي سـ ـي ــرك ــس
ون ـعــومــي ه ــاري ــس وكــريـسـتـيــان
بيل.
ويشارك في مهرجان الشارقة
السينمائي الــدولــي للطفل 138
ً
فيلما من  31دولة وبحضور أكثر
ً
ً
من  40مخرجا عالميا.
وي ـه ــدف إل ــى تـعــزيــز ال ـق ــدرات
اإلعالمية لدى األطفال والناشئة
في اإلمارات والترويج ألعمالهم
الفنية و صـنــع شبكة للتواصل
بين المبدعين الصاعدين بأنحاء
العالم.

وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان س ـبــع
مـ ـس ــابـ ـق ــات ل ـ ــأف ـ ــام م ـ ــن ص ـنــع
األطفال واألفــام من صنع طلبة
ال ـج ــام ـع ــات واألفـ ـ ـ ــام ال ــروائ ـي ــة
ال ـق ـص ـي ــرة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة واألفـ ـ ــام
ال ــروائ ـي ــة ال ـق ـص ـيــرة الـخـلـيـجـيــة
واألفـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــروائ ـ ـي ـ ــة ال ـط ــوي ـل ــة
واألفالم الوثائقية وأفالم الرسوم
المتحركة.
وتقام الــدورة السادسة تحت
ش ـع ــار (ف ـك ــر س ـي ـن ـمــا) ف ــي قــاعــة
الجواهر للمناسبات والمؤتمرات
بالشارقة.
وت ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــرض مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
األف ـ ــام ال ـم ـس ـتــوحــاة م ــن قصص
الالجئين في عدد من البلدان مثل
س ــوري ــة ول ـب ـنــان وم ـصــر واألردن

والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان ،ب ـع ـض ـه ــا ص ـن ـع ـهــا
ب ــال ـغ ــون وح ـ ــازت دعـ ــم مـنـظـمــات
تابعة لــأ مــم المتحدة ،وبعضها
صنعها األطفال الالجئون أنفسهم.
وي ـش ـمــل ب ــرن ــام ــج ال ـم ـهــرجــان
سـ ـ ـ ــت جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات ح ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ــة م ــع
ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء والـ ـنـ ـج ــوم
والـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن ف ـ ـ ــي قـ ـط ــاع
السينما من بينهم فنان الرسوم
ال ـم ـت ـح ــرك ــة بـ ــرايـ ــن ف ـيــرج ـســون
والمخرج اللبناني ضياء مالعب
وال ـم ـخ ــرج وال ـم ـن ـتــج اإلم ــارات ــي
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـح ـم ـي ــري والـ ـن ــاق ــدة
السينمائية البحرينية منصورة
عبداألمير كما يشمل البرنامج
 40ورش ـ ـ ـ ــة عـ ـم ــل ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
السينما المختلفة.

بدأت الفنانة جيهان خليل
تصوير أول مشاهدها في
فيلم «رأس السنة» ،بعد
التحاقها بأسرة العمل
أخيرا ،لتخوض بالفيلم
تجربتها السينمائية
الثانية ،بعد فيلم «،»122
الذي تشارك فيه بظهور
خاص ،ومقرر عرضه خالل
الفترة المقبلة.
فيلم «رأس السنة» تأليف
محمد حفظي ،وإخراج محمد
صقر في تجربته األولى،
ويقوم ببطولته النجوم:
أحمد مالك ،إياد نصار،
شيرين رضا ،بسمة ،إنجي
المقدم ،هدى المفتي وسالي
عابد ،وتم تصوير المشاهد
األولى من الفيلم األسبوع
قبل الماضي في الغردقة.
ويعرض للفنانة جيهان
خليل حاليا مسلسال «أبواب
الشك» على إحدى القنوات
العربية ،ومقرر عرضه على
قناة الحياة خالل الفترة
المقبلة ،و»بيت الساليف»
على قناة النهار ،فيما تنتظر
طرح « ،»122الذي يقوم
ببطولته :طارق لطفي ،أمينة
خليل ،أحمد داود ،محمود
حجازي ،أحمد الفيشاوي،
محمد ممدوح ،أسماء جالل،
ومن تأليف صالح الجهيني،
وإخراج ياسر الياسري.

ةديرجلا
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دوليات
عبدالمهدي يشيد بدور الكويت في دعم العراق
• صالح لسفير إيران :نتطلع إلى حوار عميق في األمور الحساسة • الحلبوسي يثير أزمة المياه في تركيا
في خطوة تعكس أهمية
العالقة بين البلدين الجارين،
جدد رئيس الوزراء العراقي
المكلف عادل عبدالمهدي
إشادته بدور الكويت في دعم
العراق ،بينما واصل مشاورات
صعبة مع القوى السياسية
لتشكيل حكومة جديدة.

أشــاد رئيس ال ــوزراء العراقي
المكلف عادل عبدالمهدي بدور
الكويت في دعم العراق ،السيما
في تنظيم مؤتمر إعادة اإلعمار
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال ـع ــاج ـل ــة ال ـتــي
أرس ـل ــت إل ــى مـحــافـظــة الـبـصــرة
ً
أخيرا.
جــاء ت تصريحات عبدالمهدي
خالل استقباله ،أمس األول ،السفير
الكويتي لدى العراق سالم الزمانان
في بغداد.
وق ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر الـ ــزمـ ــانـ ــان ،فــي
تصريح لـ«كونا» ،أمس ،إن «اللقاء
تـمـحــور ح ــول بـحــث سـبــل تـعــزيــز
التعاون الثنائي بين البلدين ،بما
يخدم مصلحة الشعبين».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـط ــرفـ ـي ــن «أك ـ ــدا
ض ـ ـ ـ ــرورة وقـ ـ ـ ــوف دول ال ـم ـن ـط ـقــة
والعالم مع العراق في مرحلة إعادة
اإلعمار».
ويواصل عبدالمهدي مشاورات
صـ ـعـ ـب ــة م ـ ــع الـ ـكـ ـت ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـع ــراق ـي ــة لـتـشـكـيــل
ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،ب ـي ـن ـمــا ي ــواج ــه
العراق تحديات عدة في مجال إدارة
الدولة ،بعدما خرج العراقيون في
تـظــاهــرات غاضبة على األوض ــاع
المعيشية المتردية ،كــادت تنزلق
بالبالد الى حدود حرب أهلية.
وفــي وقــت تتزايد المخاطر مع
تصاعد التوتر األميركي -اإليراني،
ً
خصوصا أن العراق يعتبر نقطة
اشـ ـتـ ـب ــاك بـ ـ ـ ـ ــاردة بـ ـي ــن واش ـن ـط ــن
وط ـ ـه ـ ــران ،ي ـ ـحـ ــاول ع ـب ــدال ـم ـه ــدي
ً
تشكيل حكومة متوازنة خارجيا
ت ـج ـنــب بـ ـغ ــداد ت ـب ـع ــات االن ـح ـي ــاز
ال ــى أح ــد الـمـحــوريــن ،فـيـمــا يعمل
ً
داخـلـيــا على االت ـيــان بفريق قــادر
على تحسين عملية إدارة الدولة
وال ـم ـض ــي ف ــي اإلصـ ــاحـ ــات الـتــي
تـ ـسـ ـتـ ـب ــدل نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـم ـح ــاص ـص ــة
الـحــزبـيــة والـطــائـفـيــة ال ــذي يعتبر
بوابة كبرى للفساد ويحرم البالد
االستفادة من مواردها الغنية.

ماكغورك يلتقي
المالكي ...والصدر
يجدد المطالبة
بحكومة تكنوقراط

لقاءات سياسية
وأمس األول التقى عبدالمهدي
قيادات سياسية عراقية بحث معها
تشكيل الحكومة الجديدة.
وق ـ ـ ــال م ـك ـت ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء

ً
عبدالمهدي مستقبال السفير سالم الزمانان أمس األول (كونا)
ال ـم ـك ـلــف انـ ــه «اس ـت ـق ـب ــل ،ك ــا على
انفراد ،رئيس ائتالف دولة القانون
ن ـ ــوري الـ ـم ــالـ ـك ــي ،وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فــي
تـحــالــف ال ـق ــرار أس ــام ــة النجيفي،
ورئيس حركة عصائب أهل الحق
قـيــس الـخــزعـلــي ،ورئ ـيــس مجلس
ال ـنــواب الـســابــق سليم الـجـبــوري،
وأعضاء من حركة عطاء ،ورئيس
ائـ ـ ـت ـ ــاف بـ ـ ـي ـ ــارق ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر خ ــال ــد
الـ ـعـ ـبـ ـي ــدي ،وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي ت ـي ــار
الحكمة وزي ــر الشباب والرياضة
عبدالحسين عبطان».
وأوض ــح المكتب أنــه «تــم بحث
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وتـشـكـيــل
الحكومة المقبلة ،وتأكيد محتوى
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـح ـكــومــي وأول ــوي ــات
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي اإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،ودع ـ ــم
االستقرار األمني ،وتوفير الخدمات
وف ــرص العمل ،وتعزيز العالقات
الخارجية».

ال ضغوط
في سياق متصل ،ووسط حديث
عن نية عبدالمهدي اختيار وزراء
ال يـنـتـمــون إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب،
أكد رئيسمجلس النواب العراقي
،مـحـمــد الـحـلـبــوسـي ع ـقــب لـقــائــه

لبنان :جنبالط يبدي مرونة قصوى
لتشكيل حكومة
«سيمنز» تعود إلى بيروت بعرض كهربائي جديد
●

بيروت  -ةديرجلا

•

فــي ال ـيــوم الـســابــع مــن مهلة
األي ـ ــام ال ـع ـش ــرة ،ال ـت ــي مـنـحـهــا
رئيس الوزراء اللبناني المكلف
سعد الحريري لنفسه لتشكيل
حـكــومــة ج ــدي ــدة ،أب ــدى الــزعـيــم
ال ـ ـ ــدرزي ول ـي ــد ج ـن ـبــاط أم ــس،
ً
مــرونــة إضــاف ـيــة ،فــاتـحــا الـبــاب
أمام حل «العقدة الدرزية» ،وهي
واح ــدة مــن الـعـقــد الـتــي ال تــزال
تواجه عملية التأليف.
وفــي تـغــريــدة على «تــويـتــر»،
كتب جنبالط الذي يرأس الحزب
التقدمي االشتراكي« :كفى بناء
قصور مــن ورق .إن الـظــروف ال
تسمح بهذا الترف ّ
وعداد الدين
يزداد في كل لحظة نتيجة الهدر
والـفـســاد والـصــرف العشوائي.
مــا مــن أحــد أو مؤتمر لينقذنا.
التسوية ضرورية وال عيب في
التنازل من أجل الوطن».
وكــان جنبالط دعــا قبل أيام
الـ ــى دراس ـ ــة «م ـع ـم ـقــة وتــدق ـيــق
مـ ــوضـ ــوعـ ــي» فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
لــرئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
وزيــر الخارجية جبران باسيل
دع ــا فيها ال ــى اعـتـمــاد معايير
موحدة في تشكيل الحكومة.
وعـلــق الـنــائــبجميل السيد
 ،ع ـلــى ت ـغــريــدة رئ ـيــس ال ـحــزب
ً
الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ق ــائ ــا إن
ً
«ج ـن ـب ــاط كـ ــان ق ـب ـل ـهــا راف ـض ــا
ً
ألي تنازل ،شو صار؟!« ،معتبرا
أن «ج ـن ـبــاط قـ ــارئ ج ـيــد ،منذ
ّ
أس ـبــوع ـيــن ل ـل ـيــوم ت ــأك ــد ل ــه أن
ال ـمــوقـ ّـف اإلقـلـيـمــي عـلــى عكس
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ،عـ ـس ــى أن ي ـف ـهــم
جـعـجــع» فــي اش ــارة الــى رئيس
حــزب ال ـقــوات اللبنانية سمير
جعجع.
في سياق آخــر ،وبعد تجدد
السجال في األسابيع الماضية
ح ـ ــول ع ـ ــرض م ـف ـت ــرض قــدم ـتــه
شركة «سيمنز» األلمانية لحل
أزمة الكهرباء في لبنان ،قدمته

ً
ال ـحــريــري مـسـتـقـبــا رئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ال ـك ـن ــدي
ببيروت أمس (داالتي ونهرا)
خالل زيــارة المستشارة األلمانية
آن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل إلـ ــى بـ ـي ــروت فــي
سبتمبر الـمــاضــي ،عــادت الشركة
ً
ً
إلــى بـيــروت حاملة عــرضــا جديدا
قــدمـتــه لــرئـيــس الـحـكــومــة المكلف
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ووزيـ ـ ـ ــر ال ـطــاقــة
سيزار أبي خليل.
واس ـت ـق ـبــل ال ـح ــري ــري ،ف ــي بيت
ً
الــوســط ،أمــس ،وفــدا من «سيمنز»
برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة
ط دايـ ـتـ ـم ــار
ف ـ ــيال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ 
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارس ـ ـ ــدورفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو ،بـ ـحـ ـض ــور
مستشار الرئيس الحريري نديم
ال ـم ـنــا ،واط ـل ــع م ـنــه ع ـلــى تـصــور
الشركة ورؤيتها ألزمةالكهرباء.
وقبلها زار الوفد األلماني وزير
الطاقة والمياهسيزار أبي خليل.
وفي مؤتمر صحافي مشترك أكد
ال ــوزي ــر الـلـبـنــانــي أن« :اجـتـمــاعـنــا
إيجابي مع فريق سيمنز ،وهدفه
توضيح وإزالة كل االلتباسات التي
حصلت وراء الشائعات عن عروض
قــدمــت ،واتفقنا على الـتـعــاون من
خالل األطر القانونية المعمول بها
في لبنان لتطوير األفكار».
وك ـشــف أب ــي خـلـيــل ،أن «شــركــة
سـيـمـنــز ق ــدم ــت م ـقــاربــة لـتـحــديــث
ال ـن ـظ ــام ع ـبــر ال ـق ـط ــاع ــات لـفــرعـيــة

عراقي ايزيدي خالل احتفال بعيد «الجما» في معبد اللش
(أ ف ب )
		
في وادي دهوك شمال العراق أمس األول

م ــن اإلنـ ـت ــاج لـلـنـقــل وال ـت ــوزي ــع
والـ ـجـ ـب ــاي ــة ،ون ـت ـط ـل ــع لـكـيـفـيــة
م ـس ــاع ــدة س ـي ـم ـنــز الـ ــدولـ ــة فــي
خطتها الشاملة التي وضعتها
ً
لقطاع الـكـهــربــاء ،اسـتـنــادا إلى
الــورقــة ،الـتــي أقــرتـهــا الحكومة
ف ــي عـ ــام  ،2010وأوض ـ ـ ــح أب ــي
ً
خليل أن «التعاون سيكون قائما
وفق نظام الـ  ،ippأي إن القطاع
ا لـخــاص سيقدم التمويل لهذا
المشروع» .وكان أبي خليل أعلن
أمس ،انه وقع مرسوم االعتماد
اإلضافي لشراء الفيول وأصبح
في وزارة المال.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،دع ــا رئيس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب نـ ـبـ ـي ــه بـ ــري
إلـ ـ ــى ج ـل ـس ــة م ـش ـت ــرك ــة ل ـل ـجــان
النيابية يوم الخميس لمتابعة
درس اقـتــراح القانون المتعلق
بالموارد البترولية .وتأتي دعوة
بري مع تصاعد التقارير التي
تربط بين التصعيد اإلسرائيلي
والمشكالت التي تواجهها في
إيـجــاد شــركــات لالستثمار في
ح ـقــل ك ــردي ــش واالسـ ـتـ ـع ــدادات
اللبنانية إلطالق أعمال التنقيب
عــن ال ـغــاز والـنـفــط مطلع الـعــام
المقبل.

الرئيس العراقي برهم صالح ،في
قـصــر ال ـس ــام بــالـعــاصـمــة ب ـغــداد،
أم ـ ـ ــس «دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان الـ ـك ــام ــل
لعبدالمهدي في تشكيل حكومته
ً
ال ـم ـق ـب ـلــة» ،م ـش ــددا ع ـلــى «ضـ ــرورة
اإلسـ ـ ــراع ف ــيتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة»،
ً
ومــؤكــدا أنــه «ال توجد أي ضغوط
وال إمـ ــاءات ت ـمــارس عـلــى رئيس
الوزراء المكلف».
وأم ـ ــام ع ـبــدال ـم ـهــدي ،مـهـلــة 30
يــومــا م ــن ت ــاري ــخ تـكـلـيـفــه بتقديم
حكومته للبرلمان لمنحها الثقة.

العالقات اإلقليمية
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ــف
ال ـح ـل ـب ــوس ــي ،أن ـ ــه س ـي ـب ـحــث مــع
نظيريه الـتــركــي واإلي ــران ــي ملف
ح ـصــة الـ ـع ــراق م ــن ال ـم ـيــاه خــال
زيارته التي بدأها أمس الى تركيا،
لحضور اجتماع برلمانات الدول
األوروبية واآلسيوية (أوراسيا).
وق ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـعـ ــد ل ـ ـقـ ــائـ ــه صـ ــالـ ــح:
«تحدثنا عن مستقبل العالقات مع
دول الجوار والمحيط اإلقليمي،
وأك ــدن ــا ضـ ـ ــرورة االن ـف ـت ــاح على
الـمـحـيـطـيــن اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي،
وأن ي ـك ــون ال ـع ــام ــل االق ـت ـص ــادي

أحــد مـحــاور الـعــاقــات والتفاهم
مع الجميع».

األوان أن يعلو الوطن والمواطن
فوق كل انتماء؟».

الصدر

جولة ماكغورك

وأم ــس ج ــدد الــزعـيــم الشيعي
مقتدى الصدر ،مطالبته بحكومة
تكنوقراط غير حزبية .وقال في
تغريدة« :في ما مضى من األيام
كـ ـ ــان ل ـ ــاح ـ ــزاب ح ـص ـص ـه ــم مــن
الـمـنــاصــب بــل مــن أم ــوال الـعــراق
ال ـك ـث ـيــر ال ـك ـث ـيــر ،س ـ ــواء بـطــريـقــة
مشروعة أم ال ،ودام ذلك  15عاما»،
متسائال «اال يكفي ذلك؟».
وأ ضـ ـ ـ ــاف« :أ مـ ـ ــا آن األوان ان
ي ــأخ ــذ ال ـش ـعــب اس ـت ـح ـقــاقــه عبر
الـمـسـتـقـلـيــن ال ـت ـك ـنــوقــراط ،وأم ــا
آن األوان ل ـن ـحــا ســب م ــن س ــرق
ام ـ ــوال ال ـع ــراق ونـعـلــي م ــن شــأن
ال ـص ــال ــح ال ـن ــزي ــه ،أم ــا آن األوان
ل ـت ـصــل حـ ـق ــوق الـ ـم ــواط ــن ب ـيــده
دون ان تـتـحـكــم فـيـهــا األحـ ــزاب،
أم ــا آن األوان أن يـقــوم الـمــواطــن
بواجباته ازاء وطـنــه على اكمل
وجــه ،ويترك المصالح الحزبية
والـفـئــويــة والـطــائـفـيــة والعرقية
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاط ـ ـق ـ ـيـ ــة وال ـ ـع ـ ـشـ ــائـ ــريـ ــة
والـعــائـلـيــة والـشـخـصـيــة ،أم ــا آن

وواص ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث ال ـ ـخـ ــاص
للرئيس األميركي بريت ماكغورك
جــول ـتــه ع ـلــى ال ـق ـي ــادات الـسـيــاسـيــة
ال ـعــراق ـيــة .وغـ ــداة لـقــائــه مـســؤولـيــن
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادا بـ ـيـ ـنـ ـه ــم زعـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــزب
الديمقراطي الكردستاني مسعود
ال ـب ــارزان ــي ،الـتـقــى مــاك ـغــورك أمــس
رئيس ائتالف دولــة القانون نوري
الـمــالـكــي .وق ــال الـمــالـكــي فــي بيان
إنــه أكــد خــال اللقاء «ضــرورة دعم
الحكومة القادمة لتكون قادرة على
تلبية مطالب العراقيين في تنمية
ق ـطــاع االس ـت ـث ـمــار وإعـ ـم ــار الـبـلــد،
وتوفير الخدمات وتعزيز االستقرار
السياسي واألمني».

صالح ومسجدي
واعتبر الرئيس العراقي برهم
صالح خالل لقائه السفير اإليراني
اي ـ ــرج م ـس ـج ــدي ،أمـ ــس األول ،أن
التوتر الحالي فــي المنطقة «امــر
ً
غير مقبول» ،مؤكدا أنه «يتطلع الى

حوار عميق في األمور الحساسة
في المرحلة القادمة».
وب ـح ـس ــب ب ـي ــان رس ـم ــي أش ــاد
ص ــال ــح ب ــال ـع ــاق ــات ب ـي ــن الـ ـع ــراق
واي ـ ـ ـ ــران ،ودور اي ـ ـ ــران ب ـم ـســانــدة
ال ـع ــراق ف ــي حــربــه ض ــد اإلره ـ ــاب،
وهزيمة تنظيم داعش اإلرهابي.
وأكد صالح أنه سيعمل على أن
«يكون العراق في المرحلة المقبلة
نقطة توافق إقليمي ودولي».

إلــى ذلــك ،نفى الحشد الشعبي
أمــس تقارير عن اعتقاله عناصر
من شرطة محافظة نينوى شمال
ال ـبــاد .وق ــال الحشد فــي بـيــان إن
«سوء فهم» حصل بين قوة تابعة
له وعناصر من الشرطة في احدى
السيطرات «ما دفع المسؤول عن
السيطرة الى فتح تحقيق باألمر».
وأض ـ ــاف أن «مـ ـح ــور عـمـلـيــات
نينوى فــي الحشد الشعبي ابلغ
الـقـيــادات الـمـســؤولــة ب ـضــرورة أن
يأخذ القانون مجراه ومعاقبة اي
طرف مسيء ،سواء كان من الحشد
أو القوات األمنية».
(بغداد  -كونا ووكاالت)

اعتقلت والدة وشقيقة منفذ عملية البركان ومهدت لهدم منزله
• «مركزي منظمة التحرير» يجتمع نهاية الشهر الجاري

اعتقاالت
وأكــد الجيش اإلسرائيلي أن قواته قامت
بعدة اعتقاالت ،وأطلقت حملة واسعة للبحث
عن المشتبه فيه بعد تحديد هويته .وأشارت
ت ـق ــاري ــر إلـ ــى أن ال ـم ــوق ــوف ـي ــن ب ـي ـن ـهــم والـ ــدة
المشتبه فيه وشقيقته وشقيقه.
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «م ـ ـعـ ــا» ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أن
قــرابــة  3300عــامــل فلسطيني تــوجـهــوا إلــى
أمــاكــن عملهم فــي المنطقة لـيـجــدوا جـنــودا
إسرائيليين منتشرين على مداخل المصانع،
وأن إج ــراء ات التفيش الـمـشــددة حــالــت دون
دخول كثيرين منهم إلى المصانع.
وقامت القوات اإلسرائيلية بأخذ قياسات

«فالشة مورا»
إلــى ذل ــك ،صــادقــت الحكومة اإلسرائيلية
على استقدام  1000من جماعة «فالشة مورا»
اإلثيوبية اليهودية .وقال مكتب نتنياهو ،في

عودة السفير
السعودي إلى ألمانيا

أعادت السعودية سفيرها لدى
ألمانيا إلى برلين أمس وذلك
بعد أن تمت تسوية األزمة
السياسية بينهما.
وكانت السعودية سحبت
سفيرها في برلين ،األمير خالد
بن بندر في نوفمبر من العام
الماضي ،وذلك إثر نشوب
خالف علني بين البلدين بسبب
تصريح لوزير الخارجية
األلماني آنذاك ،زيغمار غابريل.
وطالبت السعودية آنذاك
باعتذار ألماني عن التصريحات
حيث أعربت عن «بالغ أسفها»
بشأن «سوء الفهم» الذي تسبب
في تصريحات وزير الخارجية
األلماني.
تسببت األزمة الدبلوماسية
في إلحاق الضرر بالعالقات
االقتصادية بين البلدين،
واشتكت الشركات األلمانية
مؤخرا من تراجع الطلبيات
االقتصادية التي حصلت عليها
الشركات األلمانية من السعودية
بسبب توتر العالقات.

بوحجة يقبل وساطة
إلنهاء أزمة البرلمان

وافق رئيس «المجلس الشعبي
الوطني» ،الغرفة األولى
للبرلمان الجزائري ،سعيد
بوحجة ،أمس األول ،على
مبادرة وساطة تقدم بها أحد
أحزاب المواالة لحل أزمة بينه
وبين نواب االئتالف الحاكم
شلت عمل البرلمان خالل
األسبوعين الماضيين.
جاء ذلك وفق ما أفاد به حزب
«التحالف الوطني الجمهوري»،
صاحب المبادرة ،والذي يقوده
الوزير السابق بلقاسم ساحلي،
ويشهد المجلس منذ أسبوعين
أزمة داخلية بين نواب المواالة
الذين يطالبون برحيل بوحجة
بدعوى «سوء التسيير» ،مقابل
تمسك األخير بمنصبه.

المخدرات»
«مكافحة ً ً
تالحق نائبا أردنيا

داهمت فرق تابعة لهيئة النزاهة
ومكافحة الفساد في األردن،
أمس ،مكتب عضو في البرلمان
بالعاصمة عمان .وأوضحت
مصادر أن فرق مكافحة الفساد
فتشت مكتب النائب على خلفية
االشتباه فيه بقضية مخدرات،
مشيرة إلى أنه جرى تحويل
القضية إلى الجهات المختصة
في مديرية األمن العام ،في حين
أفاد مصدر آخر بأن «حالة توتر
سادت مكاتب النواب وأروقة
المجلس ،وسط حديث عن
انتهاك حصانة النائب».

بـ ـك ــاء ون ـح ـي ــب خ ـ ــال ج ـن ــازة
لتشييع جثمان إسرائيلي قتل
برصاص فلسطيني أمس األول
(رويترز)
قرب تل أبيب
ً
منزل عائلة المشتبه به تمهيدا لهدمه ،في
حين اتهمت هيئة تابعة لمنظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـفــرض
عـقــو بــات جماعية بحق الفلسطينيين بعد
منع العمال مــن الــوصــول إلــى أمــاكــن عملهم
بالمنطقة الواقعة داخل مستوطنة إسرائيلية.
وأوضـحــت الهيئة أنــه «تــم منع اآلالف من
العمال الفلسطينيين من دخول مناطق عملهم
فــي منطقة بــر كــان الصناعية االستيطانية،
ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل ،علما
أنهم يملكون تصاريح».
وأضافت أن الجيش اإلسرائيلي شن حملة
اقتحامات واعتقاالت شملت  12فلسطينيا،
بـيـنـهــم شـقـيـقــة ال ـشــاب ال ــذي يــدعــي أن ــه نفذ
الـعـمـلـيــة ،وت ــم أخ ــذ م ـقــاســات م ـنــزل عائلته
ت ـم ـه ـي ـ ًـدا ل ـه ــدم ــه ف ــي ط ــولـ ـك ــرم ،إض ــاف ــة إل ــى
نشر الـحــواجــز وإغ ــاق الـطــرق أم ــام السكان
الفلسطينيين.

سلة أخبار

حادث نينوى

إسرائيل تجهز عملية عسكرية ضد غزة
ب ـع ــد ي ــوم ـي ــن مـ ــن ت ـح ــذي ــر وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
اإلسرائيلي قادة غزة من اختالف الحسابات
بعد انتهاء عيد رأس السنة اليهودية ،أبلغ
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو أعـضــاء
حكومته أن الجيش يستعد لعملية عسكرية
ضــد الـقـطــاع ،فــي حــال لــم تتحسن األوض ــاع
األم ـن ـيــة ،فــي إشـ ــارة إل ــى اس ـت ـمــرار مـسـيــرات
العودة الكبرى التي دخلت شهرها السادس
ويتخللها ق ـيــام ش ـبــان ب ــإح ــداث أضـ ــرار في
الـسـيــاج ال ـحــدودي وإط ــاق بــالــونــات حارقة
باتجاه البلدات اإلسرائيلية.
وأف ــادت «القناة الثانية» ،أمــس األول ،بأن
نتنياهو قال لمجلس الوزراء إنه «إذا تضاءل
واقع االضطرابات المدنية في غزة ،فهذا أمر
مرغوب فيه ،لكن ليس من المؤكد أن يحدث
هــذا ،ولــذا فإننا نستعد عسكريا ،هــذا ليس
ً
ً
تصريحا فارغا».
وتـبــذل مصر واألم ــم المتحدة جـهــودا من
أجل تمكين تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات
المياه والكهرباء والصرف الصحي في غزة،
لتفادي أزمة إنسانية محتملة أو اندالع حرب
كبيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة
وإسرائيل.
ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول
برفع الحصار اإلسرائيلي المشدد المفروض
على القطاع منذ  11عاما.
إل ــى ذلـ ــك ،واص ـل ــت الـ ـق ــوات اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
أ م ــس ،البحث عــن الفلسطيني منفذ عملية
منطقة بركان الصناعية في الضفة الغربية
المحتلة .وداهمت القوات اإلسرائيلية قرية
شــويـكــة ال ـتــي تـسـكـنـهــا عــائـلــة الـمـشـتـبــه في
تنفيذه الـهـجــوم ،الــذي أسفر عــن مقتل رجل
وامرأة وإصابة أخرى.
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بيان ،أمس« :سيتمكن اآلباء من أن يحضروا
معهم شركاء هم وأوالدهــم غير المتزوجين،
الذين ليس لديهم أطفال».
وفي  ،2003قررت تل أبيب ،السماح ألفراد
الجماعة بالقدوم إلــى إســرائـيــل ،حيث تقدر
أعدادهم اآلن بنحو  130ألف نسمة ،بعد أن
وصلوا على عدة دفعات.

مركزي منظمة التحرير
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـمـجـلــس
ال ــوط ـن ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي س ـل ـيــم ال ــزعـ ـن ــون أن
المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد
في مدينة رام الله  28الجاري.
والـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ه ـ ــو ثـ ــانـ ــي أك ـب ــر
مؤسسات منظمة التحرير .وهدد عباس ،في
خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
سبتمبر الـمــاضــي ،بــاتـخــاذ ق ــرارات حاسمة
بـشــأن مستقبل الـعــاقــة مــع إســرائ ـيــل خــال
اجتماعات المجلس المركزي المرتقبة.
(القدس  -األناضول ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

البحريني» يقر
«النواب
ً
ً
تعديال دستوريا

وافق مجلس النواب البحريني،
أمس األول ،على مشروع تعديل
دستوري لزيادة صالحيات
نواب غرفتي البرلمان ،ورفعه
إلى مجلس الشورى.
ويهدف التعديل إلى زيادة
السلطات الرقابية للنواب
بتوسيع دائرة المشمولين
بتوجيه األسئلة إليهم ،لتشمل
أعضاء مجلس الوزراء إلى
جانب الوزراء .كما يهدف إلى
إعطاء الحق ألعضاء مجلس
الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة
إلى الوزراء ،على أن تكون
إجاباتهم مكتوبة بدون إثارة
نقاش بين السائل والوزير.
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فصائل إدلب تغادر المنطقة العازلة ...و«البعث» يلزم «حدوده»
• موسكو :األسد سيسيطر على معقل المعارضة • األردن :تقصير لوجستي سوري حال دون فتح الحدود

سلة أخبار
«طالبان» تدعو
إلى إفشال االنتخابات

دعت حركة «طالبان» ،أمس ،إلى
استهداف قوات األمن األفغانية،
إلفشال االنتخابات التشريعية
املرتقبة في  20أكتوبر ،في حني
ُيجري املبعوث األميركي زملاي
خليل زاد إلى أفغانستان أولى
استشاراته في كابول ،حيث التقى
الرئيس األفغاني أشرف غني
ومسؤولني آخرين في الحكومة.
وفي بيان صدر عن الناطق باسم
«طالبان» ذبيح الله مجاهد ،دعت
الحركة «مجاهديها إلى وقف هذه
العملية التي تديرها الواليات
املتحدة عبر استخدام كل
الوسائل املتاحة ،لكن مع الحرص
على حياة السكان وممتلكاتهم».
(كابول  -أ ف ب)

موسكو تستدعي سفير
هولندا على خلفية «القرصنة»

األسد يرأس اجتماع مركزية «البعث» في دمشق أمس األول (أ ف ب)

وسط أنباء عن تغييرات
جوهرية في حزب «البعث»
شملت إنهاء هيمنته القطرية
والتزامه حدود سورية،
استكملت فصائل إدلب سحب
األسلحة الثقيلة من الخطوط
األمامية ،وغادرت المنطقة
المنزوعة السالح ،وذلك غداة
تأكيد الرئيس بشار األسد ّأن
االتفاق الروسي -التركي إجراء
ّ
والمحافظة ستعود إلى
ت،
مؤق
ً
كنفه قريبا.

م ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــال ف ـ ـصـ ــائـ ــل
الـ ـمـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة سـحــب
أسلحتها الثقيلة من المنطقة
ال ـم ـنــزوعــة ال ـس ــاح ،أك ــد نــائــب
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروس ـ ــي
س ـ ـ ـيـ ـ ــرغـ ـ ــي فـ ـ ـي ـ ــرشـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن أن
م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب س ـت ـن ـت ـقــل فــي
ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف إل ـ ــى سـيـطــرة
ً
الرئيس بشار األسد ،مؤكدا أن
اتفاق سوتشي بين الرئيسين
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ـي ــن
والـتــركــي رجــب طيب إردوغ ــان
في  17سبتمبر الماضي حول
إدلـ ـ ــب ي ـت ــم ت ـن ـف ـيــذه واألج ـ ـ ــواء
تغيرت إلى األفضل.
وقـ ـ ــال ف ـيــرش ـي ـن ـيــن ،لــوكــالــة
"سبوتنيك" الــروسـيــة" :نعتبر
أن هذه المذكرة أصبحت عالمة
ف ــارق ــة ،وه ـن ــاك إم ـكــان ـيــة ليس
فـقــط للحد مــن مـعــانــاة الـنــاس
في سورية ،وبشكل أساسي في
إدلب حيث يتحكم اإلرهابيون
حرفيا بكل حركة ،ولكن بشكل
عــام ،سمحت بتهيئة الظروف
لتكثيف العملية السياسية"،
مشيرا إلــى "اتـصــاالت وتعاون

جـ ـي ــد جـ ـ ــدا بـ ـي ــن ال ـع ـس ـكــري ـيــن
األتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس" ،وأن ـ ـهـ ــم
"اج ـت ـم ـعــوا أك ـث ــر م ــن م ــرة بعد
توقيع الوثيقة".

سحب األسلحة
ووف ـ ــق وك ــال ــة "األن ـ ــاض ـ ــول"،
فـ ــإن ال ـم ـع ــارض ــة ع ـم ـلــت خ ــال
األي ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة وط ـ ـ ــوال لـيــل
األحـ ـ ـ ــد -االثـ ـنـ ـي ــن ع ـل ــى سـحــب
األسـ ـلـ ـح ــة ال ـث ـق ـي ـلــة ك ــال ـم ــداف ــع
وم ـ ـن ـ ـصـ ــات إطـ ـ ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ
"غراد" وقذائف الهاون وقذائف
صاروخية متوسطة المدى من
الخطوط األمامية .وفي المقابل
أرسلت القوات التركية أسلحة
متنوعة وسـيــارات مــدرعــة إلى
المنطقة المنزوعة السالح من
أجل االستعداد إلجراء دوريات
بالتنسيق مع القوات الروسية،
بـمــوجــب ات ـفــاق ســوتـشــي على
إ قــا مــة منطقة منزوعة السالح
بـ ـعـ ـم ــق  15إ ل ـ ـ ــى  20ك ـ ــم ع ـلــى
خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس بـ ـي ــن قـ ــوات
ال ـن ـظ ــام وف ـص ــائ ــل ال ـم ـعــارضــة

عـنــد أطـ ــراف إدل ــب وأج ـ ــزاء من
ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي وري ــف
حـلــب ال ـغــربــي وري ــف الــاذقـيــة
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وذل ـ ـ ــك ب ـح ـل ــول 15
أكتوبر.

األسد و«البعث»
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،أعـ ـل ــن
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد خ ــال
اجتماع للجنة المركزية لحزب
ّ
ال ـب ـعــث ،أم ــس األول ،أن اتـ ّفــاق
بوتين وإردوغان "إجراء مؤقت"،
وأن إدلـ ــب "س ـت ـعــود إل ــى كنف
ً
ال ــدول ــة" ،مـعـتـبــرا أن مــا يجري
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ال ي ـم ـك ــن فـصـلــه
عما يسمى "صفقة القرن" وأن
ه ــذا األمـ ــر ق ــدي ــم ق ــدم الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ول ـك ـنــه ت ـســارع
أخ ـ ـيـ ــرا ب ـغ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
خ ـ ــروج ال ـعــديــد م ــن الـ ـ ــدول من
المواجهة مع العدو اإلسرائيلي.
وأصدر األسد قرارات جديدة
خــال تــرؤســه اجـتـمــاع اللجنة
ال ـم ــرك ــزي ــة لـ ـح ــزب ال ـب ـع ــث هــي
األول ـ ـ ــى م ـن ــذ تــأس ـي ـســه مـطـلــع

أ بـ ـ ــر يـ ـ ــل عـ ـ ـ ــام  ،1947أ ب ـ ــرز ه ـ ــا
استبدال اســم القيادة القطرية
ب ــال ـق ـي ــادة الـ ـم ــرك ــزي ــة ،وإلـ ـغ ــاء
منصب األمين القطري ليصبح
األمين العام.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة "الـ ــوطـ ــن"،
المقربة من النظام عن مصادر
مطلعة ،أن االجتماع انتهى إلى
"إل ـغ ــاء مــا ك ــان يسمى الـقـيــادة
الـقــومـيــة لـلـحــزب ،بحيث صــار
الحزب ً
حزبا غير عابر للحدود
السورية من الناحية التنظيمية
ً
وإن بقي كذلك فكريا".
وتوصلت اللجنة المركزية،
خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــا أم ـ ـ ــس ،إل ــى
ق ـ ـ ــرارات أخ ـ ــرى مـنـهــا انـتـخــاب
أمـيــن الـســر المستحدث ضمن
التغيرات التنظيمية ،واألمين
ا لـعــام المساعد خلفا لمساعد
وزيـ ــر اإلعـ ــام ع ـم ــران الــزعـبــي،
الذي توفي قبل عدة أشهر.

الفرات والتنف
وعـ ـل ــى ج ـب ـهــة أخ ـ ـ ــرى ،ج ــدد
نائب وزير الخارجية الروسي

تــأكـيــده أن الــوجــود العسكري
األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي أراضـ ـ ـ ــي ش ــرق
الـ ـ ـف ـ ــرات وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـن ــف ي ــزع ــزع
الـ ــوضـ ــع فـ ــي سـ ــوريـ ــة ،وي ـع ـقــد
العملية السياسية.
وقـ ـ ـ ــال فـ ـي ــرشـ ـيـ ـنـ ـي ــن" :ن ـح ــن
نتحدث ونؤكد دائما أنــه على
األميركيين الخروج من هناك،
إنهم يوجدون هناك على أسس
غير قانونية ،وربما وجودهم
ال ـع ـس ـكــري ال ي ـس ـهــل الـعـمـلـيــة
السياسية في سورية ،بل يزيد
من زعزعة الوضع".
وفـ ـ ــي ال ـ ــرق ـ ــة ،أعـ ـلـ ـن ــت قـ ــوات
س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة (ق ـســد)،
ً
المدعومة أميركيا تشكيل لواء
عسكري مكون من ثالثة أفواج
تضم  800عنصر ،وهــو اللواء
الثاني لها في المحافظة.
إلــى ذلــك ،أغلقت قــوات النظام
مـ ـعـ ـب ــر ال ـ ـتـ ــاي ـ ـهـ ــة ال ـ ـفـ ــاصـ ــل مــع
وح ــدات حماية الشعب الكردية
ب ـيــن م ـن ـبــج وم ــدي ـن ــة ح ـلــب بعد
إط ـ ـ ــاق "األسـ ـ ــايـ ـ ــش" ال ــرص ــاص
على عناصرها وقتل أحدهم ،في
حادثة هي الثانية ،إثر مواجهات

ف ــي مـنـطـقــة ال ـم ــرب ــع األم ـن ــي في
سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي أس ـف ــرت عن
مقتل  13من مقاتلي النظام.

جابر نصيب
فــي غـضــون ذل ــك ،ألـقــى وزيــر
النقل األردن ــي وليد المصري،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـج ــا ن ــب
الـ ـس ــوري م ـســؤول ـيــة ع ــدم فتح
ً
معبر نصيب الحدودي ،مشيرا
إلـ ـ ــى ت ـق ـص ـيــر م ـن ــه فـ ــي بـعــض
التجهيزات اللوجستية.
وإذ أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـصـ ــري إل ــى
اج ـت ـمــاعــات ال تـ ــزال قــائـمــة مع
الـجــانــب ال ـس ــوري للعمل على
تجهيز البنى التحتية واألمور
ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ،ت ـم ـه ـي ــدا لـفـتــح
ال ـ ـحـ ــدود ،أكـ ــد ن ـق ـيــب أص ـحــاب
الشاحنات األردنية محمد خير
الداود االستعداد لنقل البضائع
ً
وت ـب ــادل ـه ــا فـ ـ ــورا ب ـم ـجــرد فتح
ً
المعبر بشكل رسمي ،موضحا
أن خمسة آالف شاحنة جاهزة
للتحرك الفوري.
(عواصم -وكاالت)

سقوط اإلرهابي المصري عشماوي بيد الجيش الليبي
ً
• مقتل  52مسلحا بسيناء • اإلعدام لـ  4بـ«خلية الجيزة»

●

مكفوفات يتدربن على عزف الموسيقى بجمعية خيرية في
هيليوبليس شرق القاهرة أمس األول (إي بي أيه)

القاهرة  -حسن حافظ

في ضربة أمنية ناجحة ،أعلنت قــوات الجيش الليبي،
أمس ،إلقاء القبض على اإلرهابي المصري ،هشام عشماوي،
الضابط السابق بالجيش الذي يعد أحد أخطر المطلوبين
الذين تالحقهم القاهرة بعد تورطه في سلسلة من العمليات
السـتـهــداف قــوات الجيش والـشــرطــة ،كــان أبــرزهــا محاولة
اغتيال وزير الداخلية األسبق عام  ،2013وعملية الواحات
أكتوبر  ،2017التي راح ضحيتها  16من رجال الشرطة.
العقيد أحمد المسماري ،المتحدث باسم الجيش الوطني
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ،أعلن إلقاء القبض على
عـشـمــاوي ،وق ــال إن ق ــوات الجيش تمكنت فجر أم ــس ،من
توقيف اإلرهابي المصري في عملية نوعية تمت باالشتراك
ً
بين أفرع الجيش ،الذي يقوم حاليا بعملية إحكام السيطرة
على مدينة درنة (شرقي ليبيا) عقب تطهيرها من سيطرة
الجماعات اإلرهابية المنضوية تحت مسمى مجلس شورى
مجاهدي درنة ،وقال المسماري ،إن من المحتمل تسليمه
إلى مصر عقب انتهاء التحقيق معه.
مصدر مصري مطلع أكد صحة األنباء عن أسر عشماوي،
ال ــذي تــم ت ــداول ص ــورة لــه بعد اإلم ـســاك بــه ،لكن المصدر
رفض الحديث عن موعد تسليم اإلرهابي الخطير للسلطات
ً
المصرية ،متوقعا أن يتم ذلك في أقرب فرصة.

وعشماوي زعيم تنظيم "أنصار اإلسالم" التابع لتنظيم
"القاعدة" ،والذي بدأ نشاطه اإلرهابي بشكل أساسي منذ
عام  ،2013ونفذ عمليات إرهابية عدة في سيناء والصحراء
الغربية ،أخطرها محاولة اغتيال وزيــر الداخلية األسبق
مـحـمــد إب ــراه ـي ــم ،ق ـبــل أن يـنـتـقــل إل ــى لـيـبـيــا ال ـتــي جعلها
نقطة ارتكاز لمهاجمة الداخل المصري ،وقضت المحكمة
ً
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ـص ــر ،دي ـس ـم ـبــر  ،2017بـ ــاإلعـ ــدام شـنـقــا
لعشماوي في قضية الهجوم على كمين الفرارة في الصحراء
ً
الغربية والمعروفة إعالميا بـ "أنصار بيت المقدس ."3
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،تــواص ـلــت ح ـمــات الـجـيــش الـمـصــري
الناجحة لتطهير سيناء من اإلره ــاب ،إذ أصــدرت القيادة
العامة للقوات المسلحة ،أمس ،البيان الـ  28للعملية الشاملة
سيناء  ،2018والتي انطلقت في  9فبراير الماضي ،بهدف
القضاء على البؤر اإلرهابية المتمركزة في وسط وشمالي
سيناء ،والقضاء على نشاط التكفيريين المسلحين الذين
نـفــذوا عمليات واسـعــة ضــد ق ــوات الجيش والـشــرطــة منذ
عام .2013
وقال البيان إن العملية أسفرت خالل الفترة الماضية ،عن
ً
مقتل ضابط ومجند ،ومقتل  52إرهابيا ،إذ نجحت القوات
في القضاء على  26تكفيريا شديدي الخطورة وبحوزتهم
ً
عددا من البنادق اآللية ،وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية
وأح ــزم ــة نــاس ـفــة ،وجـ ـه ــازي ات ـص ــال الس ـل ـكــي ،وك ـم ـيــة من

كيم سيزور بوتين ويستقبل شي
في دليل جديد على أجواء التهدئة
الـســائــدة فــي شبه الـجــزيــرة الكورية،
أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـنــوبــي
م ـ ـ ــون ج ـ ـ ــاي إن ،أ مـ ـ ـ ــس ،أن ا ل ــز ع ـي ــم
ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ك ـي ــم ج ــون ــغ أون
سيلتقي قريبا الرئيسين؛ الصيني
شــي جينبينغ ،والــروســي فالديمير
بوتين ،في حين أعلن وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي م ــايــك بــوم ـب ـيــو ،أمـ ــس ،أن
كوريا الشمالية ستسمح للمحققين
ال ــدول ـي ـي ــن بـ ــزيـ ــارة م ــوق ــع ال ـت ـج ــارب
النووية والصاروخية التي فككتها،
وذلك بعد إعالنه تحقيق "تقدم كبير"
نحو نــزع السالح الـنــووي ،إثــر لقائه
الزعيم الكوري الشمالي.
وق ــال م ــون إن شــي س ـيــزور كــوريــا
الشمالية قريبا ،ومن المتوقع أيضا
أن يزور روسيا .وتابع خالل اجتماع
لمجلس الــوزراء في سيول ،أن زيارة
بــومـبـيــو لـبـيــونــغ يــانــغ ،أم ــس األول،
تـعـنــي أن اج ـت ـمــاعــا ثــان ـيــا ب ـيــن كيم
والــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
ربما ُ
سيعقد قريبا أيضا.
وأضـ ــاف م ــون" :ب ـم ـعــزل عــن القمة
الثانية بين الواليات المتحدة وكوريا
الشمالية ،فإن زيارة الزعيم كيم جونغ
أون إلـ ــى روس ـ ـيـ ــا ،وزي ـ ـ ــارة الــرئ ـيــس

هدد وزير الداخلية اإليطالي
ماتيو سالفيني بإقفال جميع
املطارات االيطالية ،إذا ما قررت
أملانيا إعادة مهاجرين الى
إيطاليا عبر رحالت «تشارترز»،
تطبيقًا التفاقات دبلن.
وكتب الوزير اإليطالي ،رئيس
«الرابطة» أيضا (يمني متطرف)
على «تويتر» أمس األول« :اذا ما
فكر أحد في برلني أو بروكسل
أن يعيد الى ايطاليا عشرات
املهاجرين على منت رحالت
تشارترز غير مسموح بها،
فليعلم أنه ال يتوافر ولن يتوافر
مطار .سنقفل املطارات كما اقفلنا
املرافئ».
(روما  -أ ف ب)

حققت بفساد مرتبط بصناديق تابعة لالتحاد األوروبي

بومبيو ونظيره الصيني في بكين أمس (ا ف ب)
خالل وجوده في سيول ،أنه ُ
سيسمح
لـلـمـحـقـقـيــن ب ــال ــزي ــارة حــال ـمــا يتفق
الجانبان على التفاصيل اللوجستية،
وذل ــك قبيل مـغــادرتــه إل ــى بـكـيــن ،في
إطار جولة دبلوماسية واسعة.
وقـ ـ ــال بــوم ـب ـيــو إن "نـ ـ ــزع ال ـس ــاح
ال ـنــووي فــي كــوريــا الشمالية عملية
طويلة األمد" ،لكنه أشار إلى "تحقيق
تـ ـق ــدم كـ ـبـ ـي ــر" ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـب ـلــديــن
"قـ ــري ـ ـبـ ــان ج ـ ـ ــدا" مـ ــن تـ ـح ــدي ــد مــوعــد
عقد القمة الثانية بين تــرا مــب وكيم
ومكانها.

سالفيني ّ
يهدد بإقفال
المطارات اإليطالية

صدمة في أوروبا بعد اغتصاب صحافية بلغارية وقتلها

سمح بدخول مفتشين دوليين إلى موقع «بونغي راي»
الصيني لكوريا الشمالية ستحصالن
قريبا".
وأشار أيضا إلى احتمال عقد قمة
بـيــن كـيــم ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـيــابــانــي
شينزو آبي ،قائال" :إن نظاما جديدا
ينشأ في شبه الجزيرة الكورية".
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو ،ق ـ ـ ـ ــال دي ـ ـم ـ ـتـ ــري
بيسكوف ،الـنــاطــق بــاســم الكرملين،
إن مسؤولين روس ــا وجـهــوا الــدعــوة
لزعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا،
مضيفا أنــه لم يتم االتـفــاق بعد على
موعد الزيارة.
وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـت ـط ــور غ ـ ــداة إع ــان
وزيــر الخارجية األميركي ،أن كوريا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة سـ ـتـ ـسـ ـم ــح ل ـل ـم ـح ـق ـق ـيــن
ال ــدول ـي ـي ــن بـ ــزيـ ــارة م ــوق ــع ال ـت ـج ــارب
النووية الذي فككته.
والتقى بومبيو ،أمــس األول ،كيم
جونغ أون في بيونغ يانغ ،لمحاولة
إحياء محادثات نزع السالح النووي
المتوقفة منذ اللقاء التاريخي بين
كيم وتــرامــب بسنغافورة فــي يونيو
الماضي.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،أن ك ـيــم ق ــال إن مستعد
لـلـسـمــاح لـهــم ب ــزي ــارة مــوقــع بونغي
راي ،لـلـتـحـقــق م ــن ت ـف ـك ـي ـكــه .وت ــاب ــع

المالبس العسكرية ،وضبط طائرة بــدون طيار تستخدم
لمراقبة أعمال القوات المصرية بوسط وشمال سيناء.
فيما نجحت قوات الشرطة في تنفيذ ضربات استباقية
بــواس ـطــة عـنــاصــر األم ــن الــوط ـنــي بــال ـعــريــش ،أس ـف ــرت عن
ً
ً
قتل  26تكفيريا من العناصر شديدة الخطور ،فضال عن
استهداف  28عربة أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية
المالصقة لليبيا.
ً
في السياق ،أصدر المحكمة العسكرية ،أمس ،حكما بإعدام
ً
أربـعــة متهمين ،والـسـجــن الـمــؤبــد 25 ،سـنــة ،ل ـ  16متهما،
والسجن المشدد 15 ،سنة ،لخمسة متهمين ،والسجن 10
سـنــوات لمتهم ،والسجن خمس سـنــوات لسبعة متهمين
ً
ً
وبراءة  17شخصا ،في القضية المعروفة إعالميا بـ "والية
الـجـيــزة"،والـتــي تتضمن مـحــاولــة تأسيس خلية إرهابية
تابعة لتنظيم "داعش".
في األثناء ،صرح المتحدث باسم وزارة التموين ،أحمد
كـمــال ،بــأنــه تــم تسجيل نحو مليوني مــولــود على قاعدة
الـبـيــانــات مـنــذ فـتــح ب ــاب اإلضــافــة لـبـطــاقــات الـتـمــويــن ،في
أغسطس الماضي ،وأنه تم تسجيل المواليد في نحو 1.2
مليون بطاقة عبر أكثر من  1400مكتب تمويني ،وأنه سيتم
ً
صرف التموين للمواليد الجدد بداية من يناير المقبل ،الفتا
إلى أن بطاقة بها أخطاء أو لم تستكمل بيناتها سيتم وقفها
بداية من  8نوفمبر المقبل.

استدعت وزارة الخارجية
الروسية السفيرة الهولندية،
أمس ،بعد إعالن أمستردام
االسبوع املاضي أنها طردت في
أبريل  4روس يشتبه في أنهم
جواسيس أعدوا مخططا لقرصنة
أنظمة مقر منظمة حظر االسلحة
الكيماوية .وأعلن الكرملني أن
املستندات التي قدمتها هولندا
االسبوع املاضي لتأكيد أن عمالء
روسًا حاولوا قرصنة أنظمة مقر
املنظمة الكيماوية على أراضيها،
ال تتضمن أدلة على تورط روسيا
في األمر.
وردًا على أسئلة الصحافيني إذا
كان الكرملني يعتبر الوثائق التي
قدمتها هولندا والتي تتضمن
جوازات سفر دبلوماسية ألربعة
روس يشتبه في أنهم جواسيس
ألجهزة االستخبارات العسكرية
الروسية ،دليال على تورط روسيا
في األمر ،قال الناطق باسم
الكرملني ديمتري بيسكوف «ال».
(موسكو  -أ ف ب)

والزيارة هي الرابعة لبومبيو إلى
كوريا الشمالية.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أع ـل ــن زع ـي ــم ك ــوري ــا
الشمالية أن محادثاته نهاية األسبوع
مــع بومبيو كــانــت "مـثـمــرة ورائ ـعــة"،
وفقا لما ذكرته وكالة األنباء الكورية
الشمالية أمس ،مشيرة إلى أن الرجلين
اتفقا فــي محادثات أمــس األول على
إج ـ ـ ــراء مـ ـف ــاوض ــات ع ـم ــل ل ـع ـقــد قـمــة
ثــان ـيــة ب ـيــن ك ـيــم وت ــرام ــب "ف ــي أق ــرب
وقت ممكن".
(عواصم  -وكاالت)

قتلت صحافية تلفزيونية بلغارية تدعى فيكتوريا مارينوفا
ً
( 30عاما) ،بطريقة وحشية في مدينة روسي شمال بلغاريا،
كانت تحقق بقضايا فساد لها عالقة باالتحاد األوروبي ،في
جريمة أثارت صدمة في أوروبا التي شهدت هذا العام مقتل
صحافيين بارزين في مالطا وسلوفاكيا.
وقــال مدعي عــام مدينة روس ــي ،إن جثة مارينوفا وجــدت
ً
السبت في إحــدى الحدائق العامة ،مضيفا أن الــوفــاة نجمت
عن ضربات على الرأس واالختناق .وأكد وزير الداخلية مالدن
ً
مارينوف أن الضحية تعرضت أيضا لالغتصاب.
وأعــرب رئيس ال ــوزراء بويكو بوريسوف عن أمله بنجاح
التحقيقات في كشف مالبسات الجريمة ،وقال إنه بفضل الكمية
الكبيرة من عينات الحمض النووي التي تم جمعها ،فإن القبض
على الجاني مسألة وقت.
وق ــال ممثل حــريــة الـصـحــافــة فــي منظمة األم ــن والـتـعــاون
االوروبـيــة هارلم ديزير" :أنــا مصدوم لمقتل مارينوفا .أدعو
بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق كامل ومعمق .يجب محاسبة
المسؤولين عن هذه الجريمة".
ومارينوفا كانت تعمل كمديرة إداريــة لمحطة "تي في إن"
ً
التلفزيونية الصغيرة في روسيا وبدأت حديثا تقديم برنامج
حواري خاص يحمل عنوان "ديكتاتور" أي "الكاشف".
وتضمنت الحلقة األول ــى مــن برنامجها الـتــي أذيـعــت في
 30سبتمبر مـقــابـلــة مــع الـصـحــافــي االسـتـقـصــائــي ديميتار
س ـتــويــانــوف مــن مــوقــع "ب ـي ـفــول دوت جــي ب ــي" وات ـيــا بـيــرو
مــن "م ـشــروع انـهــض" (راي ــز بــروجـكــت) فــي رومــانـيــا ،تناولت
ً
تحقيقا بعمليات احتيال مفترضة لصناديق تابعة لالتحاد
األوروبي مرتبطة برجال أعمال كبار وتديرها سلطات محلية
وسياسيون .وتم تنظيم تجمع مساء أمس ،في صوفيا أضيئت
ً
خالله الشموع تكريما لذكرى فيكتوريا مارينوفا.
وهبطت بلغاريا إلى المركز  111في مؤشر حرية الصحافة

الصحافية فيكتوريا مارينوفا (اي بي آي)
السنوي الذي تصدره منظمة "مراسلون بال حدود" عام ،2018
المرتبة األدنى بين الدول األوروبية.
وهي ّ
وحــض سياسيون بــارزون في االتحاد األوروبــي ونشطاء
في مجال اإلعالم بلغاريا على إجراء تحقيق سريع في مقتل
مــاري ـنــوفــا .وق ــال فــرانــس تـيـمــرمــانــس ال ـنــائــب األول لرئيس
المفوضية األوروبية« :أشعر بالصدمة بسبب الجريمة المروعة.
مرة أخرى يسقط صحافي شجاع في الحرب من أجل الحقيقة
وضد الفساد» .وتابع« :ينبغي على السلطات البلغارية تقديم
المسؤولين عن ذلك للعدالة على الفور».
وأع ـلــن ح ــزب الـخـضــر األوروبـ ــي أن عـلــى الـسـلـطــات إظـهــار
«جــديـتـهــا فــي حـمــايــة الـصـحــافـيـيــن الــذيــن هــم حـجــر الــزاويــة
للديمقراطية الفاعلة».
(صوفيا  -أ ف ب ،د ب ا ،رويترز)
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رئاسية البرازيل :دورة ثانية مفتوحة على كل االحتماالت
ال يزال من غير المعروف المسار الذي ستسلكه
البرازيل ،أكبر بلد في أميركا الجنوبية ،قبل الدورة
الثانية لالنتخابات الرئاسية التي ستنتهي بفوز
رئيس يقف في أحد طرفي المشهد السياسي إما
من اليمين أو اليسار ،في ظل استقطاب عال.
وحصل مرشح اليمين جايير بولسونارو الذي
لطالما أشاد بعهد الدكتاتورية العسكرية األحد
على  46فــي المئة مــن األص ــوات مما ُعـ َّـد ظاهرة
تعززت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال خالل الحملة
االنتخابية ،لكن هذه النسبة لم تؤهله للفوز من
الدورة األولى.

بالتالي سيكون عليه أن يتنافس في  28أكتوبر
الجاري مع مرشح حــزب العمال فرناندو حــداد،
وهــو مــن أصــول لبنانية ،الحاصل على  29في
المئة مــن األص ــوات فــي مــواجـهــة غير محسومة
وتعبر عن مدى استقطاب الشارع البرازيلي.
وكـ ــان ال ـمــرش ـحــان ي ـت ـصــدران اسـتـطــاعــات
ً
الــرأي طيلة فترة الحملة متقدمين كثيرا على
منافسيهم عـشــر اآلخ ــري ــن .ومـنــذ األم ــس ،بــدأ
كل منهما بالتعبير عن مواقف توافقية أكثر
ً
سعيا لعقد تحالفات مــع ا لــو ســط وسيتعين
عليهما كذلك العمل على الحد من رفضهما من

ً
الناخبين البالغ عددهم  147مليونا.
وتوجه حداد ،أمس ،الى كوريتيبا في الجنوب
ح ـيــث زار ف ــي ال ـس ـجــن الــرئ ـيــس ال ـســابــق لــويــس
إيناسيو لوال دا سيلفا ،الوجه التاريخي لليسار
البرازيلي الــذي اخـتــاره ليحل محله في السباق
الرئاسي.
ويفترض أن يضع حداد مع لوال استراتيجية
حــزب الـعـمــال قبل ال ــدورة الثانية ،بعد أن شعر
معسكرهما بــاالرتـيــاح لحلول حــداد فــي المركز
الثاني.
وق ـ ـبـ ــل ظ ـ ـهـ ــور ال ـن ـت ـي ـج ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ت ـح ــدث

بولسونارو عــن مشكالت فــي صناديق االقـتــراع
اإللكترونية ،وقــال المرشح البالغ من العمر 63
ً
عــامــا" ،إنــي واثــق مــن أنــه لــو لــم يحدث ذلــك لكان
لــدي ـنــا م ـنــذ الـلـيـلــة اس ــم رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة .ال
يمكننا أن نبقى صامتين ،وسنطلب من المحكمة
االنتخابية العليا تقديم حلول".
وفي غياب الحسم ،قد تحدث أمور كثيرة قبل
ذلك بعد حملة انتخابية حافلة بالمفاجآت بين
االستبعاد الصادم للوال كمرشح ومحاولة اغتيال
بولسونارو في  6سبتمبر.
(برازيليا  -أ ف ب)

٢٣

دوليات

بكين :رئيس اإلنتربول الموقوف تلقى رشاوى
بعد ساعات على تأكيدها أنها وضعته
قيد التحقيق ،أعلنت الصين ،أمس ،أن رئيس
الشرطة الدولية (اإلنتربول) مينغ هونغوي،
والذي فقد أثره الشهر الفائت" ،تلقى رشاوى
وارتكب أنشطة غير قانونية" ،ما يجعله آخر
مسؤول صيني رفيع المستوى تشمله حملة
مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي
جينبينغ ،في حين أكدت منظمة اإلنتربول
استقالة مينغ بـ"مفعول فوري".
وبعد أيــام من الترقب حــول مصير مينغ
ً
البالغ  64عــامــا ،الــذي يشغل أيـضــا منصب
نــائــب وزيـ ــر األمـ ــن ال ـع ــام ال ـص ـي ـنــي ،أعـلـنــت
الصين -وزارة األمن العام في بكين ،أن مينغ

"تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون".
وأضافت أن التحقيق "يؤكد بوضوح عزم
شي جينبينغ على تنفيذ حملته لمكافحة
الفساد" في البالد.
وك ــان اإلن ـتــربــول أع ـلــن ،لـيــل أم ــس األول،
استقالة رئيسه الصيني بـ"مفعول فــوري"،
وسيحل مكانه الكوري الجنوبي كيم جونغ
يانغ ،نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة
اإلنتربول ،حتى انتخاب رئيس جديد مدة
عــام ـيــن خ ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة للمنظمة
المقررة في دبي من  18الى  21من نوفمبر
المقبل.
(بكين ،باريس  -وكاالت)
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رياضة

جوزاك يطالب العبي األزرق باالستفادة القصوى من التجمع
عوض :نتائج المباريات الودية خارج اهتماماتنا

منتخب الكويت األول خالل التدريب

●

أحمد حامد

دخ ــل مـنـتـخــب ال ـكــويــت األول لـكــرة
القدم ،أمس ،في معسكر مغلق ،يستمر
حتى  15الجاري ،استعدادا لمواجهتي
لـبـنــان ،وأس ـتــرال ـيــا ،الــوديـتـيــن ،فــي 11
و 15الجاري.
واستهل األزرق تدريباته ،أمس األول،
عـلــى اس ـتــاد عـبــدالـلــه الخليفة ،بـنــادي
ال ـيــرمــوك ،وش ـهــدت الـتــدريـبــات وجــود
جميع الالعبين ،بمن فيهم فهد العنزي،
ال ـ ــذي اش ـت ـكــى ب ـعــض اإلره ـ ـ ـ ــاق ،ج ــراء
مشاركته مع فريقه لخويا القطري ،حيث
يخوض الالعب تجربة احترافية هناك.
وحرص مدرب األزرق روميو جوزاك،
ً
عـلــى أن يـكــون الـتــدريــب األول خفيفا،
إلزال ـ ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــاق م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ،ج ــراء
المشاركات المتتالية في الفترة السابقة،
السيما ان العبي الكويت والقادسية،

وهما القوام األساسي لألزرق ،شاركا في
بطولة زايد لألندية األبطال ،الى جانب
المشاركات المحلية.
وشرح جوزاك لالعبين ،خطة العمل
خالل الفترة المقبلة ،مطالبا إياهم ببذل
أقصى الجهد ،لالستفادة من التجمع
الثاني ،تحت قيادته ،مؤكدا ان التدريبات
ستشهد ارتفاعا تدريجيا حتى الوصول
ال ــى الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب مــع الـمـبــاراة
األخيرة ،أمام منتخب أستراليا.
من جانبه ،أكد مدير منتخب الكويت
فهد عــوض أن القائمة الـتــي اختارها
المدرب جوزاك لخوض مباراتي لبنان
وأسـتــرالـيــا ،هــي األفـضــل على الساحة
في الوقت الحالي ،وذلــك وفقا لوجهة
نظر المدرب.
وأضـ ــاف ع ــوض" :أتـمـنــى أن يكون
جميع الالعبين من دون استثناء على
قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،كما

عودونا في جميع المباريات السابقة،
وأن يقدموا مستوى في المباراتين يليق
بتاريخ األزرق".
وشدد على أن باب المنتخب الوطني
األول سيظل مفتوحا على مصراعيه
أمام جميع الالعبين ،من دون استثناء،
خصوصا أن الجهاز الفني يعمل على
بناء فريق جديد ل ــأزرق ،موضحا أن

اختيارات جوزاك شهدت ضم  8العبين
ج ــدد" ،لــذلــك ف ــإن الـفــرصــة متاحة أمــام
جميع الالعبين بــارتــداء شعار األزرق
وال ــدف ــاع ع ــن أل ــوان ــه ،وذلـ ــك م ــن خــال
المستويات التي يقدمونها مع أنديتهم،
والتمسك بالفرصة".
وأع ــرب عــوض عــن أمنيته أن يقدم
ً
المنتخب مستوى مقنعا أمام منتخبي

منتخب لبنان وصل َّ
وتدرب

وصل منتخب لبنان األول لكرة القدم إلى البالد ،أمس،
ودشــن الفريق تدريباته فــي السابعة مــن مساء أمس
على استاد علي صباح السالم بنادي النصر ،استعدادا
لمواجهة منتخبنا الوطني األول ،المقرر لها الخميس
المقبل على استاد نادي الكويت ،ضمن "الفيفا داي".

ويواصل المنتخب اللبناني تدريباته في السابعة
من مساء اليوم على استاد علي صباح السالم ،فيما
غد على استاد
يختتم تدريباته في الموعد ذاته مساء ٍ
نادي الكويت الذي يستضيف اللقاء.

●

ح ـقــق العـ ــب مـنـتـخــب ال ـكــويــت
ضاري العنزي لقب بطولة العالم
ل ـش ـي ــدوك ــان ك ــاراتـ ـي ــه ف ــي الـ ــوزن
المفتوح ،والتي اقيمت في اليابان.
و شـهــدت البطولة تألقا كبيرا
م ــن الع ـبــي األزرق ،حـيــث انتهت
المنافسات بحصد  3ميداليات
من عيار الذهب والفضة والبرونز.
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ـن ـ ــزي س ـ ـعـ ــادتـ ــه
ً
بالتتويج ،مــؤكــدا أن المنافسات
كات صعبة ،في ظل مشاركة أبطال
ال ـع ــال ــم ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،وسـعـيـهــم
للظفر باللقب.
وأض ــاف بطل الـكــويــت الحائز
الــذه ـب ـيــة ،أن االس ـت ـع ــداد الـجـيــد
لبطولة العالم ،كان السبب األول
فــي حصد الـلـقــب ،وســط منافسة
صعبة من ابطال اللعبة ،السيما
من الصين واليابان.
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ع ـ ـلـ ــى دور

ستكون صالة مركز الشهيد فهد األحمد
ً
بالدعية مسرحا فــي الخامسة مــن مساء
اليوم للمباراة المرتقبة التي ستجمع بين
الغريمين العربي وكاظمة ضمن منافسات
الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة اليد،
وتليها في السادسة والنصف مساء مباراة
أخرى لن تقل أهمية بين برقان وخيطان
ضمن نفس المرحلة.
يدخل كل من الفريقين ،العربي (الثاني)
المتأخر بفارق األهداف خلف كاظمة األول
ورصيد واحد  6نقاط ،مباراة اليوم بهدف
واحد ،وهو االنفراد بالقمة وتأكيد تفوقه
فــي الموسم الحالي ،خصوصا األخضر
الذي نجح في تقديم نفسه بشكل جيد منذ
البداية ،وحقق ثالثة انتصارات متتالية
عـلــى ال ـيــرمــوك والـصـلـيـبـيـخــات وبــرقــان،
بـيـنـمــا يـطـمــح "ال ـب ــرت ـق ــال ــي" ،ال ـ ــذي نجح
ً
الموسم الماضي في فرض نفسه منافسا
على األل ـقــاب ،وف ــاز فــي مـبــاراتــه السابقة
على الساحل والنصر والفحيحيل النتزاع

العنزي في لقطة أرشيفية
سبق أن حقق لقب بطولة العالم،
كما حقق ميداليات متعددة منذ
احترافه اللعبة في العالم الماضي،
وتكريمه بحزام االحتراف.

محمد عبدالعزيز

ال ـفــوز فــي م ـب ــاراة صعبة عـلــى الـطــرفـيــن.
ً
نظريا األوراق مكشوفة ومفاتيح اللعب
واضـ ـح ــة ف ــي ال ـج ــان ـب ـي ــن ،ل ــذل ــك سـتـكــون
المباراة تكتيكية بحتة ،وسيكون للمدربين
ال ـم ـص ــري عـ ـم ــرو ال ـج ـي ــوش ــي "الـ ـع ــرب ــي"،
والـجــزائــري راب ــح غــربــي "كــاظـمــة" ،الكلمة
العليا في حسم الصراع بالقراءة الجيدة،
ً
والتحكم في سير اللقاء ،فضال عن مدى
التزام الالعبين بتنفيذ التعليمات.
ومـ ـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن يـ ــواصـ ــل األخـ ـض ــر
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى دف ـ ــاع الـمـنـطـقــة الـمـقـتــرن
بــالـهـجــوم ال ـم ـعــاكــس ،وال ـه ـجــوم المنظم
ال ـم ـص ـح ــوب ب ـت ـصــوي ـبــات العـ ـب ــي ال ـخــط
ال ـخ ـل ـف ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـص ـط ـف ــي وس ـل ـم ــان
الشمالي ،بينما سيرتكز البرتقالي على
ال ــدف ــاع ال ـم ـت ـقــدم  )3-2-1( 3-3وال ـه ـجــوم
ً
ال ـس ــري ــع ،مـسـتـغــا تــألــق صــانــع األل ـعــاب
محمد جواد "أو مهدي القالف".

مباراة خاصة

منتخب الدراجات مع الدروع التي حققها
وبرونزية ،وعبدالرحمن العمر بذهبية
وفـ ـضـ ـي ــة ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـغ ــان ــم بــذه ـب ـيــة
وبــرونــزيــة ،وســالــم المطوع بفضيتين،
وراشد الراشد بفضية.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـم ــدي ــر الـ ـفـ ـن ــي لـلـمـنـتـخــب
عبدالوهاب العمر عن اعتزازه بما حققه
أبـ ـط ــال ال ـم ـن ـت ـخــب م ــن ن ـتــائــج م ـشــرفــة،
رفعوا فيها اسم الكويت في أعلى محفل
ريــاضــي عـلــى مـسـتــوى ب ـطــوالت العالم
للدراجات المائية ،ليحافظوا بذلك على
بقاء اســم الكويت ضمن الترتيب األول
عالميا.
وأه ـ ـ ـ ــدى الـ ـعـ ـم ــر بـ ــاسـ ــم كـ ــل أعـ ـض ــاء

ال ـم ـن ـت ـخــب ه ـ ــذا اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ال ـك ـب ـي ــر إل ــى
ال ــوال ــد الـكـبـيــر وقــائــد اإلنـســانـيــة سمو
أمير الـبــاد ،وسمو ولــي عهده األمين،
وسمو رئيس مجلس ال ــوزراء ،ورئيس
مجلس األم ــة ،وإلــى الحكومة والشعب
ً
الـكــويـتــي ،مـعـبــرا فــي الــوقــت نـفـســه عن
تقديره العميق لكل من وقف إلى جانب
المنتخب ،وعـلــى رأسـهــم الـمــديــر العام
للهيئة العامة للرياضة د .حمود فليطح،
ورئيس النادي البحري واألب الروحي
لكل الالعبين اللواء فهد الفهد ،ونائبه
م .أحمد الغانم ،وأمين السر العام خالد
الفودري ،ورئيس اللجنة البحرية علي

خاصة بين حارسي المرمي مهدي خان
"الـعــربــي" وعبدالعزيز الظفيري "كاظمة"
ً
ن ـ ـظـ ــرا ل ـل ـم ـس ـتــوى ال ـم ـم ـي ــز الـ ـ ــذي ي ـقــدمــه
الالعبان منذ بداية الدوري ،لذلك من يتمكن
مـنـهـمــا م ــن ال ـح ـفــاظ عـلــى م ـس ـتــواه الـيــوم
ً
فحتما سيساهم بشكل كبير في ترجيح
كفة فريقه.

لقاء الجريحين
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،يـسـعــي بــرقــان
ال ـخ ــام ــس بـ ـف ــارق االهـ ـ ـ ــداف ع ــن ال ـكــويــت
والـســالـمـيــة ،بــرصـيــد  4ن ـقــاط ،السـتـعــادة
ً
نـغـمــة ال ـف ــوز مـ ـج ــددا ب ـعــد خ ـســارتــه أم ــام
ال ـعــربــي ف ــي ال ـجــولــة ال ـمــاض ـيــة ،م ــن بين
انياب خيطان الثالث عشر بنقطة واحدة،
وال ـ ـطـ ــامـ ــع كـ ــذلـ ــك فـ ــي ت ـص ـح ـي ــح مـ ـس ــاره
وت ـح ـق ـيــق فـ ـ ــوزه األول ب ـع ــد ت ـع ــادل ــه مــع
القرين ،وخسارته مباراتين أمام اليرموك
والصليبيخات.

وم ــن الـمـتــوقــع أن ت ـكــون ه ـنــاك م ـبــاراة

الكويت األولى في بطولة العالم للدراجات المائية
حــافــظ منتخبنا الــوطـنــي لـلــدراجــات
المائية المشكل من قبل النادي البحري
الرياضي الكويتي ،تحت مظلة الهيئة
ال ـعــامــة ل ـلــريــاضــة ،ع ـلــى تــرتـيـبــه األول
ً
عالميا ضمن المجموع العام للنقاط في
بطولة العالم للدراجات المائية ،2018
التي نظمها االتحاد العالمي للدراجات
المائية في بحيرة ليك هافاسو بوالية
أريزونا األميركية ،وسط مشاركة عالمية
ل ـف ــرق ومـنـتـخـبــات م ــن  30دول ـ ــة ،عقب
حصوله على  13ميدالية ( 4ذهبيات –
 7فضيات –  2برونزية) ،ليحصد بذلك
مجموع العالمة الكاملة للنقاط ،وهي
 300نقطة إلى جانب الواليات المتحدة
وتايلند.
وكان مسك ختام مشاركة المنتخب،
بفوز صاحب الرقم القياسي في ذهبيات
بطولة العالم محمد بوربيع بذهبية فئة
الجالس لكبار المحترفين ،ليكسر بذلك
رق ـمــه الـعــالـمــي ال ــذي حـقـقــه فــي بطولة
العام الماضي بعدد  21ميدالية ذهبية،
والذي تم تسجيله في موسوعة غينيس
ل ــأرق ــام الـقـيــاسـيــة ،لـيــرفــع رص ـيــده من
الميداليات الذهبية فــي بطولة العالم
إلى  22ميدالية خالل  12متتالية ،وحقق
زمـيـلــه محمد ال ـبــاز فضية نـفــس الفئة
خالل منافسات اليوم األخير.
وجــاء ت الحصيلة النهائية ألبطال
المنتخب والعالم بفوز بوربيع بذهبية
وف ـض ـي ـت ـيــن ،وال ـ ـبـ ــاز بــذه ـب ـيــة وفـضـيــة

يــواجــه منتخبنا األولـمـبــي لـكــرة الـقــدم عند
السابعة والربع من مساء اليوم على استاد ثامر
بــالـســالـمـيــة ،نـظـيــره البحريني فــي م ـبــاراة ودي ــة،
ف ــي مـسـتـهــل م ـش ــوار الـفــريـقـيــن ف ــي الـبـطــولــة
الودية الثالثية التي تجمع معهما منتخب
السعودية.
وتستعد المنتخبات الثالثة لخوض
غ ـم ــار ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـي ــوي ــة الـمــؤهـلــة
ألولمبياد طوكيو .2020
واكـتـمـلــت صـفــوف األزرق األولـمـبــي
أمس األول ،بانضمام علي عبدالرسول،
وحمد السعيد ،وعبدالمحسن العجمي،
حيث غاب الثالثي عن التدريب األول
بداعي المشاركة في منافسات دوري
الدرجة األولى.
واخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم "األولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي" أم ـ ــس،
ت ـح ـض ـي ــرات ــه ل ـم ــواج ـه ــة ال ـب ـحــريــن
الودية ،تحت قيادة المدرب الكرواتي
راجكو ماجيك ،الــذي كــان حريصا على
الجانب الفني في التدريبات ،أمال في الظهور
بـ ـص ــورة الئـ ـق ــة ،ت ـم ـحــو ال ـظ ـه ــور ال ـب ــاه ــت فــي
مواجهتي عمان خالل التجمع الماضي.
وي ـ ـ ــدرك م ــاج ـي ــك أن ال ـم ـن ـت ـخــب الـبـحــريـنــي
مــن المنتخبات الخليجية ا ل ـجــا هــزة ،مقارنة
بالمنتخب الكويتي ،الـ ُـذي غــاب ثــاث سنوات
ب ــداع ــي اإليـ ـق ــاف ال ـ ــذي فـ ـ ـ ِـرض ع ـلــى الــريــاضــة
الكويتية.
ويـعــول "األولـمـبــي" على  24العبا وهــم بــراك
م ـح ـس ــن ،وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـمـ ـج ــدل ــي ،وس ـع ــود
ال ـح ــوش ــان ،وع ـلــي ع ـب ــدال ــرس ــول ،وع ـلــي ج ـمــال،
وسالم البريكي ،ومشعل فواز ،وراشد الدوسري،
وفواز عايض ،وفيصل مفرج ،وشبيب الخالدي،
وحمد السعيد ،ومحمد الهويدي ،وعبدالمحسن
العجمي ،وعبدالله الشرهان ،ويوسف المسيلم،
ومشعل إبراهيم ،وجاسم عتيق ،وحمود عايض،
ومبارك الفنيني ،وناصر سالم ،ومعاذ الظفيري،
وعبدالعزيز وادي ،وعيد الرشيدي.
ولــم يستدع منتخب الكويت بــدر ط ــارق ،وأحمد
بوجابر ،وعبدالرحمن الحربي ،والثالثي تواجد في
االختبار األول أمام منتخب عمان.
وقــرر الجهاز الفني ضــم الالعبين أحمد الصراف
ً
وعبدالعزيز مــروي بــدال عــن حمود عايض وفيصل
العنزي.

لقاء ناري يجمع العربي وكاظمة في «اليد»

العنزي يحصد لقب بطولة العالم
لشيدوكان كاراتيه في اليابان

األجهزة الفنية واإلدارية لمنتخب
الكويت ،مؤكدا بذلها جهدا كبيرا،
لـلــوصــول بالالعبين إل ــى منصة
التتويج ،متمنيا أن ينالوا التكريم
الالزم.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـع ـن ــزي

لبنان وأستراليا ،مبينا أن النتائج ال
تعني الجهازين الفني واإلداري بقدر ما
يشغلهم الظهور بمستوى فني وبدني
الئق ،مع تالفي السلبيات واألخطاء التي
وقعت في الفترة السابقة ،ال سيما أن
االنتصارات ليست من األهداف المهمة
في المباريات الودية.

ً ...واألولمبي يلتقي البحرين
وديا اليوم

القبندي ،إلــى جــانــب الـشــركــات الراعية
وال ـم ـت ـم ـيــزة بـعـطــائـهــا وحــرص ـهــا على
دعـ ــم وت ـش ـج ـيــع الـمـنـتـخــب وه ـ ــي :بيت
التمويل الكويتي (بيتك) بصفته الشريك
االستراتيجي ،وشركة زين لالتصاالت
بصفتها ال ــراع ــي الـمـتـمـيــز ،إل ــى جانب
الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـت ـح ــدة ل ـص ـن ــاع ــة ال ـحــديــد
(كويت ستيل) ،وشركة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية ،وماكدونالدز،
وشركة كيو إيتي ريسنغ ،وشركة دراج
 ،965ومؤسسة برو رايدر.

راجكو مجك

يستضيف
الكويت ً
الجهراء وديا اليوم
يستضيف ا ل ـفــر يــق األول لـكــرة
القدم بنادي الكويت نظيره الجهراء
فــي الـســابـعــة والـنـصــف مــن مساء
ال ـيــوم فــي م ـب ــاراة ودي ــة تجريبية
ض ـ ـمـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ـف ــري ـق ـي ــن
الستئناف المنافسات المحلية بعد
انتهاء فترة الـ "فيفا دي".
وت ـع ـت ـبــر ف ـت ــرة ت ــوق ــف ال ـن ـشــاط
الـ ـح ــالـ ـي ــة فـ ــرصـ ــة ج ـ ـيـ ــدة لـجـمـيــع
األندية إلعادة حساباتها وترتيب
أوراقـ ـه ــا مـ ـج ــددا ،لـلـظـهــور بشكل
أف ـ ـضـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت ال ـم ـق ـب ـل ــة،
وخ ـص ــوص ــا أن ال ـم ـنــاف ـســة تشتد
جولة بعد أخرى.
ول ــن ت ـكــون مــواج ـهــة ال ـيــوم هي
الــوح ـيــدة لـلـكــويــت ،ال ــذي سيلعب
ثاني مبارياته الودية ضد العربي
 ١٤ال ـجــاري ،فــي حين تعمل إدارة
ال ـج ـهــراء عـلــى الـبـحــث عــن م ـبــاراة
ودية أخرى خالل األيام المقبلة.

 ...وإصابة بسيطة ألبل والدوسري
في بطولة العالم للزوارق السريعة
تعرض زورق الفريق الكويتي ،بقيادة أحمد أبل
وبــدر الدوسري إلى حــادث َم َيالن شديد ،وارتطام
م ــائ ــي ق ـ ــوي ،أدى إلـ ــى ح ـ ــدوث ب ـعــض ال ــرض ــوض
والكدمات للمتسابقين أبل والدوسري ،وذلك خالل
مـشــاركـتـهـمــا ف ــي مـنــافـســات س ـبــاق قـ ــدرة التحمل
لبطولة العالم للزوارق السريعة للمجموعة  ،Bوالتي
ينظمها االتحاد الدولي للزوارق السريعة  UIMفي
جزيرة إسكيا اإليطالية.
وفي اتصال هاتفي مباشر لرئيس النادي البحري
اللواء فهد الفهد ،وأمين السر العام خالد الفودري
لالطمئنان على سالمة المتسابقين ،أ كــد أ بــل أنه
وزميله بصحة جيدة ،وتم إجراء االسعافات األولية
لهما ،وأنه ،على وجه التحديد ،تعرض إلى بعض
الــرضــوض والكدمات ،وأن حالته الصحية جيدة،
وغير مثيرة للخوف والقلق ،والحمد لله.
وكشف أبل تفاصيل الحادث قائال "في منافسات
الجولة األولى لم يسمح لنا بالمشاركة ،بسبب عدم
مطابقة الخوذة والاليف جكيت للشروط ،وبعد أن
قمنا بتوفير الـخــوذة والــايــف جكيت المطابقين
للشروط ،خضنا الجولة الثانية ،وكنا في المركز
األول حتى الدوران األخير ،ولم يتبق سوى نصف
مسافة الدوران وينتهي السباق".
وتابع" :فوجئنا بميالن شديد للزورق دفع بنا
للخروج منه ،وتعرضنا لإلصابة ،وكنا في المركز
األول ،وكانت المسافة بيننا وبين الزورق المنافس
ً
 500م تقريبا".
وعبر أبــل عــن شكره لرئيس الـنــادي الـلــواء فهد
الفهد ،الــذي أكــد له أن الـنــادي على استعداد كامل
لتحمل كل تكاليف العالج ،ولضمان سالمته وزميله،
مشيدا في الوقت نفسه بالمشاركة وبالحرص على

أبل يتلقى العالج عقب الحادث

تمثيل الكويت ورفع اسمها وعلمها في هذا السباق
الدولي ،ومن خالل أول مشاركة كويتية.
كما شكر أبــل أمين السر الـعــام خالد الـفــودري
وكل من استفسر وتواصل معه والفريق لالطمئنان
عليهم ،مؤكدا أنه سيواصل المشوار في المشاركة
بــالـسـبــاقــات الــدول ـيــة والـخـلـيـجـيــة ،وأن مـثــل هــذه
الحوادث متوقعة.
يذكر أن مشاركة الفريق الكويتي ضم أحمد أبل،
وبدر الدوسري ،وسالمين سعد ،هي األولى في هذه
البطولة العالمية التي شهدت مشاركة نخبة كبيرة
من متسابقي الزوارق السريعة المعروفين عالميا.

ةديرجلا
sports@aljarida●com
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رياضة

صفحة أسبوعية مختصة بالبطوالت األوروبية
إعداد :عبدالعزيز التميمي

أزمة الملكي تثير قلق الجماهير ...والكالسيكو يحدد مصير لوبيتيغي
النادي الملكي اإلسباني ريال
مدريد يعاني أزمة حقيقية بعد
فشله في إحراز أي فوز أو هدف
في آخر أربع مباريات ،حتى
بدأت وسائل اإلعالم بالحديث
عن المرشحين لخالفة المدرب
لوبيتيغي ،الذي قد يتعرض
لإلقالة في حال تلقى هزيمة في
الكالسيكو المنتظر.

وسائل اإلعالم
اإلسبانية بدأت
تقترح بدالء للمدرب
لوبتيغي ...ومن
بينهم اإليطالي
كونتي

يـ ـب ــدو أن نـ ـ ــادي ريـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسباني يعيش أزمة حقيقية بعد
تعثره للمباراة الرابعة على التوالي
فــي ال ــدوري االسـبــانــي لكرة القدم،
وذلك بعد هزيمته أمام ديبورتيفو
أالفـيــس بـهــدف نظيف فــي الجولة
الثامنة.
وأصبحت الهزيمة أمام أالفيس
هــي الثالثة لــريــال مــدريــد فــي آخر
أربــع مباريات للفريق في مختلف
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،ب ـعــد أن خ ـســر أم ــام
إشـبـيـلـيــة صـفــر  ،-3وتـ ـع ــادل أم ــام
أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة
صـ ـف ــر -صـ ـف ــر ،ك ـم ــا ت ـل ـقــى هــزيـمــة
م ـف ــاج ـئ ــة أمـ ـ ـ ــام س ـس ـك ــا مــوس ـكــو
الروسي صفر  -1في مسابقة دوري
ابطال اوروبا.
ولم تكن مشكلة النتائج السلبية
عالمة االستفهام الوحيدة للنادي
الملكي ،بل ان المشكلة االكبر تعد
في فشل الفريق في إحراز أي هدف
خــال المباريات االرب ــع الماضية،
االمــر الــذي لم يحدث لريال مدريد
منذ عام .1985
بعد أن حقق الفريق الملكي لقب
دوري أبـطــال أوروب ــا فــي المواسم
ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة ،وك ــان أح ــد أب ــرز
االن ــدي ــة ف ــي ال ـعــالــم عـلــى الصعيد
الهجومي ،أصبح الميرنغي يعاني
لتسجيل االهـ ــداف على الــرغــم من
وجود عدد من نجوم اللعبة ،وعلى
رأس ـه ــم الـمـهــاجــم الـفــرنـســي كــريــم
ب ـنــزي ـمــة وال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث بـيــل،
وكــذلــك ن ـجــوم خــط الــوســط الــذيــن
يـمـتــازون بــالـقــدرة عـلــى هــز شباك
الخصوم ،ولم يكن أشد المتشائمين
مـ ــن مـ ـ ـغ ـ ــادرة ال ـن ـج ــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
رونــالــدو الــى يوفنتوس يتوقع ان
يصل الحال بالنادي الملكي الى ما
بلغه خالل الفترة الماضية.
وي ـب ــدو أن الـ ـم ــدرب لوبيتيغي
الـ ــذي خ ـلــف زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان لم
يـتـمـكــن م ــن اي ـج ــاد اي ـق ــاع مناسب
ألداء الفريق حتى اآلن ،فعلى الرغم
من امتالك الفريق للكرة بنسبة 70
فــي الـمـئــة ام ــام االف ـيــس فــإنــه عجز
عن االستفادة من هذا االستحواذ،
وبدا الفريق في حالة من الربكة في
األمتار االخيرة.

العبو ريال مدريد خالل المباراة الماضية أمام ديبورتيفو أالفيس
برحيل النجم البرتغالي.
من جهة اخرى ،يبدو ان اعتماد
ريال مدريد على رأس حربة صريح
واح ــد لــم يـعــد يـجــدي نـفـعــا ،اال ان
ال ـ ـمـ ــدرب ي ـص ــر ع ـل ــى ع ـ ــدم اش ـ ــراك
مهاجم آخر الى جانب بنزيمة ،بل
انه في حال دفع بالنجم الشاب دياز
يكون ليحل محل الفرنسي بنزيمة.

وظ ـه ــر ري ـ ــال م ــدري ــد يـلـعــب بال
خ ـطــط هـجــومـيــة واض ـح ــة وجـمــل
تـكـتـيـكـيــة مـ ـك ــررة ل ـب ـلــوغ ال ـه ــدف،
ليفقد بالتالي حساسية التسجيل
وهز الشباك.
من جانب آخر ،يبدو ان الملكي
أص ـبــح فـعــا يفتقد لــوجــود العــب
بحجم كريستيانو رونالدو ،ليس
فـقــط م ــن اج ــل اح ـ ــراز االهـ ـ ــداف بل
إلعـ ـط ــاء ال ـث ـقــة ل ــزم ــائ ــه بـقــدرتـهــم
على االطــاحــة بخصومهم ،كما ان
مواظبة رونــالــدو على التدريبات
كانت بمثابة دافع لباقي الالعبين
ل ـبــذل مــزيــد م ــن ال ـج ـهــد وال ـح ـفــاظ
على لياقتهم وتركيزهم على أكمل
وجه ،ومؤخرا ظهر الثنائي بنزيمة
وبيل بحالة بدنية سيئة اضطرت
المدرب لوبتيغي الى استبدالهم في
بعض المباريات ،كما افتقد الملكي
لنجم خط الوسط المصاب ايسكو،
الذي اصبح احد أهم اعمدة الفريق

عوامل مساعدة
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،غـ ــال ـ ـبـ ــا مــا
كـ ــان ل ـظ ـه ـيــري ال ـف ــري ــق مــارسـيـلــو
وكــارفــاخــال دور ب ــارز فــي صناعة
الـلـعــب وكــذلــك احـ ــراز األه ـ ــداف ،اال
ان ال ـظ ـه ـيــريــن ي ـعــان ـيــان االص ــاب ــة
ول ـع ــب بـ ــدال مـنـهـمــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة
الـمــاضـيــة ت ـحــديــدا ك ــل م ــن أل ـفــارو
أودري ـ ـ ــوزوال ونــات ـشــو ،ول ــم يقدما
المردود المنتظر من حيث المساندة
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،ك ـم ــا أن ال ـع ــدي ــد مــن
العبي الريال يعانون االبتعاد عن

ريـ ــال م ــدري ــد ال ـت ـحــرك ب ـقــوة خــال
فترة االنـتـقــاالت الشتوية ُ
المقبلة
إلبـ ــرام بـعــض الـصـفـقــات عـلــى أمــل
إن ـقــاذ ال ـنــادي فــي الـنـصــف الثاني
من الموسم ،خاصة على الصعيد
الهجومي.
وذكــرت التقارير أن بيريز يفكر
في المهاجم األلماني تيمو فيرنير
نجم نادي اليبزيغ الذي ُيعد هدفا
للنادي الملكي منذ سطوعه على
ساحة الكرة األوروبـيــة بتألقه في
البوندسليغا ومع منتخب ألمانيا.
وأوضحت بعض وسائل االعالم
ان بيريز سيدخل بقوة للتعاقد مع
البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي
تشلسي اإلنكليزي.
وب ــرز اس ــم المهاجم اإلنكليزي
ه ـ ــاري ك ـيــن ن ـجــم ن ـ ــادي تــوتـنـهــام
هوتسبير اإلنكليزي الــذي ُيعتبر
أحد أفضل العبي البريميير ليغ في
السنوات األخيرة ،وهداف المونديال

مستواهم الحقيقي ،بسبب قلة فترة
التحضير بعد بطولة كأس العالم
التي أقيمت في روسيا ،االمر الذي
زاد العبء على الفريق الملكي.
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـمـ ـش ــاك ــل عـلــى
الصعيد الهجومي ،تأتي االخطاء
ال ــدف ــاع ـي ــة الـ ـس ــاذج ــة ال ـت ــي كلفت
الفريق الخسارة امام كل من االفيس
وسـسـكــا مــوسـكــو ،لتضع الـمــدرب
لوبيتيغي في وضع ال يحسد عليه،
إال ان وضعية بــاقــي فــرق "الليغا"
ساعدت على بقاء الريال على مقربة
من فرق الصدارة ،حيث يبتعد عن
إشبيلية المتصدر بفارق نقطتين
فقط ،وعن برشلونة وأتلتيكو بفارق
نقطة واحدة.

ميركاتو الشتاء
مــن جهة أخ ــرى ،أش ــارت تقارير
صـ ـح ــافـ ـي ــة إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ن ـيــة
فـلــوريـنـتـيـنــو بـيــريــز رئ ـيــس ن ــادي

األخير ،حيث أوضحت التقارير أن
بيريز سيفكر في الظفر بخدماته.

بدالء المدرب لوبيتيغي
بــال ـتــأك ـيــد ل ــم ت ـغ ـفــل الـصـحــافــة
االسبانية عــن الـمــدرب لوبيتيغي
وت ـح ـم ـي ـلــه ب ـع ـضــا م ــن مـســؤولـيــة
النتائج السلبية ،ونشرت صحيفة
"ماركا" الموالية للفريق العاصمي
في غالفها صورة للريال واإلحباط
يسيطر على العبيه عقب الهزيمة،
وكـتـبــت "أزمـ ــة حـقـيـقـيــة" ،مستغلة
اللعب باأللفاظ لكلمة " "REALالتي
تعني أيضا "ملكي" ،مشيرة إلى أن
الصورة التي يقدمها الفريق الذي
يـقــوده الـمــدرب جولين لوبيتيغي
تسوء مع مرور الوقت.
وب ـ ــدأت الـصـحــف الـ ـص ــادرة من
مدريد بترشيح أسماء لتولي مهمة
ً
تدريب ريال مدريد خلفا لإلسباني
جولين لوبيتيغي المرشح لإلقالة

مــن منصبه بـعــد أرب ـعــة أشـهــر من
توليه المهمة.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـف ــة "آس" ب ــأن
لــوب ـي ـت ـي ـغــي م ــرش ــح ل ـلــرح ـيــل عــن
منصبه بسبب النتائج المخيبة،
حيث تعتبر مباراة الكالسيكو ضد
برشلونة مفترق طرق ،والتي ستقام
في  28أكتوبر الجاري.
وهنالك مرشحان لتولي المهمة،
األول هو اإليطالي أنتونيو كونتي،
ل ـكــن سـيـتـعـيــن ع ـلــى ري ـ ــال مــدريــد
ال ـتــوصــل ال ــى ات ـف ــاق لـفـســخ عـقــده
القديم مع تشلسي ،والثاني مدرب
الفريق "ب" سانتياغو سوالري الذي
سبق له اللعب مع النادي الملكي.
الكثير من القلق يسود العاصمة
مدريد ووسائل اعالمها ،لكن المؤكد
انه في حال هزمية الريال في مباراة
الكالسيكو ستكون إقالة لوبيتيغي
جاهزة خالل ساعات.

صورة األسبوع

على لسانهم
الكل يدعم يورغن
كلوب ،رغم أنه لم يحقق أي لقب
مع ليفربول ،لماذا ال يتم الدعم نفسه
لمورينيو؟
غاري نيفيل

أهدر رياض محرز ركلة
جزاء في وقت قاتل ،ال تلوموا أي
العب ،إنه قراري أنا كمدرب ،لذلك أعتذر.
غوارديوال

أعلم أن هناك من
يفرح عندما أتعرض ألي
إخفاق ،هؤالء ليسوا فقط في مدريد،
لتصل الرسالة إلى صاحبها.

نيمار نجم باريس سان جرمان بعد
ان انتقل بصفقة قياسية هي االغلى في العالم لم
يتمكن من تقديم المردود المنتظر منه  ،حيث عقدت عليه اآلمال ليكون
النجم األبــرز فــي العالم وقـيــادة فريقه للتتويج بــدوري ابـطــال اوروب ــا  ،بينما يتألق الشاب
الصغير كيليان مبابي الذي احرز رباعية في المباراة الماضية لفريقه  ،فهل سيكتفي نيمار بتصوير إنجازات مبابي.

بيكيه

ديمبلي قد يغادر البرشا بسبب
ليونيل ميسي
أشارت مجلة "دون بالون" اإلسبانية إلى إمكانية تخلي برشلونة
عن النجم الشاب عثمان ديمبلي ،بعد انتهاء الموسم الحالي.
وأوضحت المجلة الشهيرة أن ليونيل ميسي ال يفضل اللعب
الى جانب النجم الفرنسي الشاب ،على الرغم من تقديم ديمبلي
مستوى جيدا خالل المباريات األخيرة التي شارك فيها ،مشيرة في
الوقت ذاته الى ان ميسي يرغب في ان يتعاقد برشلونة مع النجم
الفرنسي رابيو العب باريس سان جرمان.
يذكر أن صفقة ديمبلي إلى برشلونة مقابل  105ماليين يورو
بخالف  42مليون يورو أخرى نظير المشاركة واألداء ،والمثير أن
برشلونة أبرم هذه الصفقة بعد موسم واحد فقط تألق فيه ديمبلي
في صفوف بوروسيا دورتموند األلماني ،حيث سعى برشلونة
في ذلك الوقت إلى تعويض رحيل نيمار.
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تساوت أرصدة  3فرق في
صدارة الترتيب بعد انتهاء لقاء
القمة بين ليفربول ومانشستر
سيتي بتعادل سلبي مخيب،
ليتمكن تشلسي من اللحاق
بهما بفوزه الصريح على
ساوثمبتون -3صفر.

انتهى لقاء القمة بين ليفربول
ومانشستر سيتي بتعادل سلبي
مخيب ،لتتساوى أرصدة  3فرق
ف ــي ص ـ ــدارة الـتــرت ـيــب م ــع لـحــاق
تـشـلـســي بـهـمــا ب ـف ــوزه الـصــريــح
على ساوثمبتون -3صفر.
ويـ ـمـ ـل ــك ك ـ ــل م ـ ــن مــان ـش ـس ـتــر
سيتي وتشلسي ولـيـفــربــول 20
نقطة مقابل  18ألرسـنــال الرابع
وتوتنهام الخامس.
ع ـلــى م ـل ـعــب ان ـف ـي ـلــد ،ل ــم تــرق
الـمـبــاراة الــى مستوى الفريقين
ال ـلــذيــن ي ـض ـمــان أك ـثــر م ــن ورق ــة
راب ـح ــة ف ــي صـفــوفـهـمــا ،السيما
فــي خــط الـمـقــدمــة ،وك ــان بوسع
مــا نـشـسـتــر سـيـتــي أن يحسمها
ف ــي مـصـلـحـتــه ،ع ـنــدمــا احـتـســب
لــه الحكم ركـلــة ج ــزاء قبل نهاية
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـخ ـم ــس دقـ ــائـ ــق لـكــن
الجزائري رياض محرز أطاحها
فوق العارضة.
وبــدأ الفريقان الـمـبــاراة بقوة
ل ـك ــن وتـ ـي ــرة ال ـل ـع ــب س ــرع ــان مــا
ه ـ ــدأت ب ـعــد ذلـ ــك ط ـ ــوال ال ـشــوط
األول ،حـيــث فـشــل لـيـفــربــول في
التسديد بين الخشبات الثالث
للمرة األولى خالل الشوط األول
فــي م ـبــاراة فــي الـ ــدوري المحلي
منذ نوفمبر  2017ضد تشلسي.
وح ــذا ح ــذوه مانشستر الــذي
فـ ـش ــل ب ـ ـ ـ ــدوره ب ــال ـت ـس ــدي ــد بـيــن
الـخـشـبــات ال ـثــاث لـلـمــرة األول ــى
مـ ـن ــذ ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ضــد
ساوثمبتون الموسم الفائت.
وخسر ليفربول جهود العب

وس ـطــه الـنـشـيــط جـيـمــس ميلنر
إلص ــاب ــة ع ـضـلـيــة ف ــي مـنـتـصــف
الشوط األول ،فحل مكانه الغيني
نابي كيتا.
وإذا ك ــان ــت ال ــوتـ ـي ــرة ج ــاء ت
أسـ ــرع ف ــي ال ـث ــان ــي ،ف ــإن ال ـفــرص
الـحـقـيـقـيــة ع ـلــى ال ـم ــرم ــى كــانــت
ضئيلة ،وكــانــت األخـطــر لمحرز
الـ ــذي س ــدد ك ــرة زاح ـف ــة ابـعــدهــا
ح ـ ـ ـ ــارس لـ ـيـ ـف ــرب ــول الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
أليسون (.)65
ثـ ــم ارت ـ ـكـ ــب مـ ــدافـ ــع ل ـي ـفــربــول
العمالق الهولندي فيرجيل فان
دايك مخالفة داخل المنطقة على
األل ـم ــان ــي ال ـبــديــل ل ـ ــوروا ســانــي
فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى
ً
لها محرز وسددها عالية ،مهدرا
فرصة ذهبية لمنح فريقه نقاط
المباراة الثالث.
يذكر انها المباراة الرابعة التي
يفشل فيها ليفربول في تحقيق
ال ـف ــوز ف ــي مـخـتـلــف الـمـســابـقــات
بعد خـســارتــه أم ــام تشلسي في
كأس الرابطة  ،2-1وامام نابولي
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي صـ ـ ـف ـ ــر 1-ف ـ ــي دوري
األبـ ـط ــال ،وت ـعــادلــه م ــع تشلسي
 1-1في الدوري ومع سيتي امس.
على ملعب سانت ماريز ،حقق
تشلسي أول فــوز بعد تعادلين
تواليا مع وســت هــام وليفربول
محليا ،وعاد بانتصار مريح على
ساوثمبتون.
واف ـت ـتــح الـبـلـجـيـكــي الـمـتــألــق
ف ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة إيـ ــديـ ــن
هـ ـ ــازار الـتـسـجـيــل ب ـعــد مـجـهــود
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ركلة الجزاء الضائعة من رياض محرز
رائ ــع لــزمـيـلــه روس بــارك ـلــي في
اسـتــرجــاع ال ـكــرة ،ليسجل األول
هــدفــه ال ـســابــع ،وي ـعــزز صــدارتــه
لترتيب الهدافين (.)30
وفـ ــي مـطـلــع ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
أضـ ـ ــاف ب ــاركـ ـل ــي ن ـف ـســه ال ـه ــدف
الـ ـث ــان ــي مـ ــن ركـ ـل ــة ح ـ ــرة ن ـفــذهــا
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ويـ ـلـ ـي ــان وس ــدده ــا
الفرنسي أولفييه جيرو مقصية،
ليتابعها باركلي في الشباك من
مسافة قصيرة (.)50
وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
تلفظ أنفاسها األ خ ـيــرة ،اختتم
اإلسـبــانــي أل ـفــارو مــوراتــا ،بديل
جيرو ،مهرجان األهداف ،عندما
غـ ـم ــز ال ـ ـك ـ ــرة م ـ ــن ف ـ ـ ــوق ح ـ ــارس
ساوثمبتون (.)90+3

غوارديوال :احتوينا
هجوم ليفربول
قال مــدرب مانشستر سيتي اإلسباني
بيب غوارديوال عقب التعادل السلبي أمام
ليفربول" :نجحنا فــي اح ـتــواء الهجمات
المرتدة لثالثي ليفربول (المصري محمد
ص ـ ــاح ،ال ـب ــرازي ـل ــي روب ــرت ــو فـيــرمـيـنـيــو،
الـسـنـغــالــي س ــادي ــو م ــان ـي ــه) .رب ــاع ــي خط
الــدفــاع قــام بعمل جيد جــدا ،وقمنا ببناء
الهجمات بأعصاب هادئة .لكننا لم نخلق

الكثير مــن ال ـفــرص .إنـهــا نتيجة
جيدة على العموم".
وأضـ ـ ــاف" :ح ــاول ـن ــا ال ـف ــوز ،ولــم
يدخل شباكنا أي هدف على ملعب
أنفيلد ،وهو أمر مميز .خسرنا هنا
الـمــوســم الـمــاضــي وال ـيــوم تعادلنا،
ربما نفوز في الموسم المقبل".

هونيس :سأدافع عن كوفاتش
حتى الموت

نابولي والتسيو يستعيدان التوازن وإنتر يتسلق
اسـتـعــاد نــابــولــي ،وصـيــف بـطــل الـمــوســم الـمــاضــي،
والتسيو توازنهما بفوز األول على ضيفه ساسوولو
 -2صفر ،والثاني الصعب على ضيفه فيورنتينا -1صفر
في المرحلة الثامنة من الدوري اإليطالي لكرة القدم ،في
حين واصل إنتر تسلق المراتب بفوزه الرابع تواليا.
ّ
فــي الـمـبــاراة األول ــى على ملعب "س ــان بــاولــو" ،بكر
نابولي بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري آدم وناس في
الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة،
وعزز بديله لورنتسو إينسينيي بتسديدة قوية بيمناه
مــن خــارج المنطقة أسكنها الــزاويــة اليسرى البعيدة
للحارس أندريا كونسيلي (.)72
وأكمل ساسوولو المباراة بعشرة العبين اثر طرد
الع ــب وسـطــه الـبــرازيـلــي روج ـيــرو أولـيـفـيــرا دا سيلفا
لتدخله القوي ضد المهاجم اإلسباني خوسيه كايخون.
ودخل نابولي المباراة منتشيا بفوزه المستحق على
ضيفه ليفربول اإلنكليزي -1صفر األربـعــاء في الجولة
الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا،
ون ـجــح فــي ال ـع ــودة إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات محليا بعد
خسارته أمام مضيفه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب
في األعوام السبعة األخيرة  3-1في المرحلة الماضية.

وعزز نابولي موقعه في المركز الثاني برصيد 18
نقطة بفارق  6نقاط خلف يوفنتوس الــذي كان تغلب
على مضيفه اودينيزي -2صفر.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة عـلــى الـمـلـعــب األول ـم ـبــي في
العاصمة ،سجل تشيرو إيموبيلي الهدف الوحيد في
الدقيقة  ،37رافعا رصيده إلى  5أهــداف هذا الموسم،
وصعد إلى المركز الثالث على الئحة الهدافين مشاركة
مع الفرنسي غريغوري دوفريل (سمبدوريا).
وعــوض التسيو خسارته الديربي أمــام جــاره روما
 3-1في المرحلة الماضية ،وتصالح مع جماهيره بعد
الـخـســارة المذلة أمــام مضيفه إينتراخت فرانكفورت
األلماني  4-1في الجولة الثانية من دور المجموعات
لمسابقة الـ ــدوري األوروب ـ ــي "ي ــوروب ــا لـيــغ" الخميس
الماضي.
ورفع التسيو رصيده إلى  15نقطة وصعد إلى المركز
الرابع ،في حين ُمني فيورنتينا بخسارته الثالثة هذا
الموسم وتراجع إلى المركز الثامن برصيد  13نقطة.
وفــي الثالثة ،على ملعب "بــاولــو مــاتــزا" ،تابع إنتر
م ـيــان تـسـلــق ال ـم ــرات ــب ،وارتـ ـق ــى إل ــى ال ـمــركــز الـثــالــث
بفوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه سبال

ب ـهــدف ـيــن ل ـق ــائ ــده ال ــدول ــي األرج ـن ـت ـي ـنــي مـ ــاورو
إيكاردي بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من
المدافع الدولي الكرواتي سيمي فرساليكو ()14
وبيمناه إثر تلقيه كرة من الدولي الكرواتي إيفان
بيريسيتش داخل المنطقة فلعبها على يسار
الحارس السنغالي ألفريد غوميس
( ،)78فـ ــي ح ـي ــن س ـج ــل أل ـب ــرت ــو
بــالــوس ـكــي هـ ــدف ال ـشــرف
ألصحاب األرض (.)72
وأه ـ ـ ـ ـ ــدر م ـي ــرك ــو
ان ـت ـي ـن ــوف ـي ـت ــش
ركـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــزاء
لـ ـسـ ـب ــال فــي
الدقيقة .17
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ان ـ ـتـ ــر م ـي ــان
رصيده الى  16نقطة.

إينسيني نجم نابولي

اليبزيغ يسحق نورمبرغ بسداسية
أكرم اليبزيغ وفادة ضيفه نورمبرغ وسحقه بنصف دزينة
من األهداف -6صفر ،وانتزع المركز الثاني في ختام المرحلة
السابعة من الدوري األلماني لكرة القدم.
وفرض الواعدان النمساوي مارسيل سابيتسر ( 24عاما)
والدولي تيمو فيرنر ( 22عاما) نفسيهما نجمين للمباراة
بتسجيل كــل منهما ثنائية ،األول فــي الدقيقتين  21و،55
وا لـثــا نــي فــي الدقيقتين  32و ،59فيما ا فـتـتــح السلوفيني
كيفن كامبل التسجيل في الدقيقة الثالثة ،وأضاف الدولي
الدنماركي الثاني يوسف بولسن في الدقيقة السابعة.
وهو الفوز الثالث تواليا لاليبزيغ ،وصيف بطل الموسم
قبل الـمــاضــي ،والــرابــع هــذا الـمــوســم ،فــرفــع رصـيــده الــى 14
نقطة وانتزع المركز الثاني بفارق األهــداف أمام بوروسيا
مونشنغالدباخ ،الذي كان فجر مفاجأة مدوية بفوزه على
مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب -3صفر السبت ،وفيردر
بريمن الفائز على فولفسبورغ -2صفر الجمعة في افتتاح

المرحلة ،وهرتا برلين الــذي سقط في فخ التعادل السلبي
أمام مضيفه ماينتس السبت.
وانـتــزع إينتراخت فرانكفورت فــوزا ثمينا على مضيفه
هوفنهايم .1-2
ومنح الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش التقدم إلينتراخت
فرانكفورت في الدقيقة  ،40وأضاف الصربي لوكا يوفيتش
الثاني في الدقيقة األولى من الشوط األول.
وتلقى إينتراخت فرانكفورت ضربة موجعة في الدقيقة
 64بطرد ريبيتش لتلقيه اإلن ــذار الثاني ،لكنه حافظ على
فوزه رغم تقليص أصحاب األرض للفارق في الدقيقة  82عبر
اإلنكليزي ريس نيلسون.
وصعد اينتراخت فرانكفورت الى المركز السابع برصيد
 10نقاط مقابل  7نقاط لهوفنهايم الثالث عشر.
وف ــي مـ ـب ــاراة ثــال ـثــة ،ت ـع ــادل ف ــراي ـب ــورغ م ــع ضـيـفــه بــايــر
ليفركوزن صفر-صفر.

أعرب رئيس نادي بايرن ميونيخ األلماني ،أولي هونيس ،عن
دعمه الكامل للمدير الفني للفريق األول لكرة القدم ،الكرواتي نيكو
كوفاتش ،الذي أصبح في موقف متأزم ،بعدما قاد فريقه للهزيمة
الثانية له على التوالي في بطولة دوري الكرة األلماني (بوندسليغا).
و ق ــال هونيس فــي تصريحات نشرتها مجلة كيكر الرياضية
األلمانية" :سأدافع عن نيكو كوفاتش حتى الموت".
وبـعــد أن حـقــق انـطــاقــة جـيــدة ه ــذا الـمــوســم ،سـقــط حــامــل لقب
"البوندسليغا" أمام هيرتا برلين على ملعب األخير ،قبل أن يتجرع
هزيمة مذلة السبت بثالثية نظيفة أمام بروسيا مونشينغالدبالخ.
وي ـح ـتــل ال ـب ــاي ــرن حــال ـيــا ال ـم ــرك ــز الـ ـس ــادس ف ــي ج ـ ــدول تــرتـيــب
"البوندسليغا" ،بعد مرور سبع مراحل من المسابقة ،حيث يبتعد
عن المتصدر بروسيا دورتموند بأربع نقاط كاملة.
وأوضح هونيس أنه لم يقصد على اإلطالق اإلضرار بكوفاتش
عندما قــال فــي وقــت ســابــق إن مسألة الـتـنــاوب بين الالعبين في
المباريات أمر يخص المدير الفني ،وهو من يتعين عليه أن يجيب
عن األسئلة المثارة حوله.
ويمتلك الـمــدرب الـكــرواتــي فرصة ثمينة لتعديل موقف فريقه
وإرجاعه للمسار الصحيح عندما يلتقي النادي البافاري في 20
الجاري فولفسبورغ في الجولة الثامنة من "البوندسليغا".
(د ب أ)

سواريز سيبقى في برشلونة لعالج آالم الركبة
أعلن نادي برشلونة ،بطل إسبانيا،
أن م ـه ــاج ـم ــه األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي لــويــس
سواريز سيبقى في المدينة الكتالونية
خ ــال اس ـت ــراح ــة ال ـم ـبــاريــات الــدول ـيــة،
لمعالجة آالم في الركبة اليمنى يعانيها،
علما أنه لم يدرج ضمن الئحة الالعبين
الـمـسـتــدعـيــن ال ــى مـنـتـخــب بـ ــاده ألنــه
ينتظر والدة طفله الثالث.
وج ــاء فــي بـيــان لـلـنــادي الكتالوني:
"خالل األيام المقبلة ،سيتابع سواريز
برنامج عمل مـحــددا لتقوية عضالته
والـ ــوقـ ــايـ ــة (مـ ـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة) فـ ــي مــركــز
التدريب التابع للنادي ،لعالج األلم الذي
يعانيه في ركبته اليمنى".

ولم يحدد النادي فترة غياب متوقعة
لمهاجمه البالغ  31عاما.
وك ـ ــان اتـ ـح ــاد األوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي ت ـف ــادى
استدعاء سواريز للمباراتين الوديتين
مـ ــع كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ( 12أك ـت ــوب ــر)
واليابان ( 16منه) بسبب انتظار الالعب
والدة طفله الثالث.
وغاب سواريز ( 31عاما) عن تمارين
فريقه الجمعة الماضي ،بسبب اآلالم
فــي ركـبـتــه ،قـبــل أن يـعــود الـسـبــت الــى
ال ـت ـم ــاري ــن ،ويـ ـش ــارك األح ـ ــد أســاس ـيــا
فــي الـمـبــاراة الـتــي تـعــادل فيها فريقه
مع فالنسيا ( ،)1-1والتي أعطى فيها
تـ ـم ــري ــرة ح ــاس ـم ــة ال ـ ــى األرج ـن ـت ـي ـن ــي

ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ال ـ ـ ــذي سـ ـج ــل ه ــدف
التعادل.
وبعد استراحة المباريات الدولية،
يستضيف برشلونة الوصيف (برصيد
 15نقطة) إشبيلية المتصدر (برصيد
 16ن ـق ـط ــة) ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ق ـم ــة لـ ـص ــدارة
ال ـ ــدوري ،الـسـبــت  20أكـتــوبــر .وبعدها
يخوض برشلونة مواجهتين قويتين،
أوالهـمــا فــي  24منه أمــام إنتر ميالنو
في دوري أبطال أوروبا ،ثم في  28منه
أمـ ــام غــري ـمــه الـ ـل ــدود ريـ ــال م ــدري ــد في
"كالسيكو" إسبانيا.
سواريز

برشلونة يواصل نزيف النقاط وإشبيلية يتصدر
في ختام المرحلة الثامنة من
الدوري اإلسباني ،تابع إشبيلية
انتفاضته وانتزع الصدارة،
عندما حقق فوزه الرابع
تواليا بتغلبه على ضيفه سلتا
فيغو  ،1-2مستغال مواصلة
برشلونة نزيف النقاط بتعادله
أمام فالنسيا .1-1

تــا بــع إشبيلية انتفاضته وا نـتــزع
الـ ـص ــدارة ع ـنــدمــا ح ـقــق فـ ــوزه الــرابــع
تواليا بتغلبه على ضيفه سلتا فيغو
 ،1-2م ـس ـت ـغــا م ــواصـ ـل ــة بــرش ـلــونــة
حامل اللقب والمتصدر السابق نزيف
ال ـن ـق ــاط ،ب ـس ـقــوطــه ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل
أمــام مضيفه فالنسيا  ،1-1في ختام
المرحلة الثامنة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وع ـ ــاد أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد إلـ ــى سكة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات بـ ـف ــوزه ال ـص ـع ــب عـلــى
ضيفه ريــال بيتيس 1-صفر ،وصعد
الى المركز الثالث.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة االولـ ـ ــى ع ـلــى ملعب
"رام ــون سانشيث بيثخوان" ،واصــل
إشبيلية نتائجه الرائعة في الدوري
ب ـعــد  3م ـب ــاري ــات دون فـ ــوز (ت ـع ــادل
وه ــزيـ ـمـ ـت ــان) ،ف ـح ـقــق  4انـ ـتـ ـص ــارات
م ـت ـت ــال ـي ــة (ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـسـ ــاب ل ـي ـفــان ـتــي
وري ــال مــدريــد واي ـبــار وسـلـتــا فيغو)
رافعا رصيده الــى  16نقطة ،منتزعا
المركز االول بفارق نقطة واحدة أمام
برشلونة وأتلتيكو مدريد.
وم ـ ـنـ ــح ب ــابـ ـل ــو سـ ــاراب ـ ـيـ ــا ال ـت ـق ــدم
إلش ـب ـي ـل ـيــة ف ــي الــدق ـي ـقــة  39بـضــربــة

رأسية إثر تمريرة عرضية من القائد
خيسوس نافاس.
وتلقى سلتا فيغو ضربة موجعة
ب ـطــرد مــداف ـعــه الـمـكـسـيـكــي نيلسون
أراوخو في الدقيقة  ،58لتلقيه إنذارين
فــي دقيقتين ،فـعــزز أصـحــاب األرض
تـقــدمـهــم بــواسـطــة ال ــدول ــي الفرنسي
التونسي األصل وسام بن يدر بيسراه
م ــن م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة إثـ ــر ت ـم ــري ــرة مــن
سارابيا (.)61
ون ـج ــح ال ــدول ــي ال ـم ـغــربــي سـفـيــان
ب ـ ــوف ـ ــال ،بـ ــديـ ــل يـ ــاغـ ــو أسـ ـ ـب ـ ــاس ،فــي
تقليص ا ل ـفــارق للضيوف بتسديدة
رائعة من خارج المنطقة بعد انطالقة
ســري ـعــة م ــن وس ــط ال ـم ـل ـعــب ،فــأسـكــن
ال ـكــرة فــي ال ــزاوي ــة ال ـي ـســرى البعيدة
لـلـحــارس الــدولــي التشيكي تــومــاس
فاتشليك (.)85
وفي الثانية على ملعب "ميستايا"،
واصل برشلونة نزيف النقاط ،وفشل
فــي تحقيق ال ـفــوز لـلـمـبــاراة الــرابـعــة
تــوالـيــا محليا ،فـتـنــازل عــن الـصــدارة
للفريق األندلسي.
وف ـ ـشـ ــل ب ــرشـ ـل ــون ــة فـ ــي اس ـت ـغ ــال
الخسارة المفاجئة لشريكه السابق

وغــريـمــه التقليدي ري ــال مــدريــد أمــام
م ـض ـي ـفــه أالف ـ ـيـ ــس ص ـ ـفـ ــر -1ال ـس ـب ــت،
لالنفراد بالصدارة ،فاكتفى بالتعادل
الـثــالــث فــي مبارياته األرب ــع األخـيــرة
التي لم يذق فيها طعم الفوز.
وهـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي يـفـشــل
فيها الفريق الكتالوني فــي الـفــوز في
 4مـبــاريــات متتالية منذ أبــريــل 2016
(تعادل واحد وثالث هزائم).
وفـ ــاجـ ــأ فــال ـن ـس ـيــا ض ـي ــوف ــه ب ـهــدف
مبكر ،و تـحــد يــدا فــي الدقيقة الثانية،
ع ـنــدمــا ت ــاب ــع ال ـم ــداف ــع جـ ـي ــرار بيكيه
أخـطــاء ه القاتلة بفشله في إبعاد كرة
من ركلة ركنية لمسها برأسه دون أن
يشتتها ،فتهيأت أمام المدافع الدولي
األرجنتيني ايزيكيال غــاراي المندفع
م ــن ال ـخ ـلــف ف ـتــاب ـع ـهــا داخ ـ ــل ال ـمــرمــى
الخالي (.)2
وكـ ـ ـ ـ ــاد العـ ـ ـ ــب الـ ـ ــوسـ ـ ــط الـ ـف ــرنـ ـس ــي
جيوفري كوندوغبيا يضيف الهدف
ال ـث ــان ــي ب ـت ـســديــدة ق ــوي ــة ب ـي ـس ــراه من
خ ـ ــارج الـمـنـطـقــة مـ ــرت ب ـج ــوار الـقــائــم
االيمن لتير شتيغن ( ،)7وتلقى فالنسيا
ضــربــة موجعة بــإصــابــة العــب وسطه
الــدولــي الـبــرتـغــالــي غــونــزالــو غيديش

خيبة امل ميسي عقب التعادل
فترك مكانه للدولي الــروســي دينيس
تشيريشيف (.)12
وس ــدد الـقــائــد الــدولــي األرجنتيني
ل ـيــون ـيــل مـيـســي كـ ــرة ق ــوي ــة ب ـيــن يــدي
الـحــارس نيتو ( ،)21ونجح فــي ادراك
ال ـت ـعــادل بـتـســديــدة قــويــة بـيـســراه من

خارج المنطقة بعد لعبة مشتركة مع
األوروغوياني لويس سواريز فأسكنها
الــزاويــة الـيـســرى لـلـحــارس ( ،)24وهو
الهدف السادس لميسي في الليغا.
وك ـ ــاد ت ـش ـيــري ـش ـيــف ي ـم ـنــح ال ـت ـقــدم
مجددا لفالنسيا إثر تلقيه كرة عرضية

من الفرنسي كيفن غاميرو سددها من
مـســافــة قــري ـبــة ،لـكـنـهــا ارت ـط ـمــت بـقــدم
المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو
وزال الخطر ( ،)39وضغط برشلونة في
الشوط الثاني وتصدى الحارس نيتو
لتسديدتين قويتين لميسي.

ةديرجلا
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رياضة

ّ
اسمها كاثرين ...المرأة التي تتهم رونالدو باغتصابها!
ت ــزع ــم امـ ـ ــرأة أم ـي ــرك ـي ــة أن كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو اغتصبها في الس فيغاس ،منذ
سنوات ،ودفع لها نجم كرة القدم المال
كي تلتزم الصمت .لكن قررت تلك المرأة
ً
اآلن أن تتكلم علنا للمرة األو ل ــى ،وأن
ترفع شكوى ضد رونالدو.
ت ـق ــا ب ــا ف ــي  12ي ــو ن ـي ــو  2009فــي
مـلـهــى الس فـيـغــاس الـلـيـلــي .كــان

رو نــا لــدو حينها يمضي عطلته هـنــاك مع
شـقـيــق زوج ـتــه و نـسـيـبــه .فــي ذ لــك الصيف
ً
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا ،انـ ـتـ ـق ــل الـ ـنـ ـج ــم الـ ـشـ ـهـ ـي ــر ال ـ ــذي
ً
ك ــان يـبـلــغ  24عــامــا مــن فــريــق "مــانـشـسـتــر
يــونــايـتــد" إلــى "ري ــال مــدريــد" مـقــابــل مبلغ
ُ
ً
اعــتـ ِـبــر ق ـيــاس ـيــا حـيـنـهــا ،وب ـلــغ  94مـلـيــون
يورو.
كانت كاثرين مايورغا في تلك الفترة عارضة
مبتدئة فــي الخامسة والـعـشــريــن مــن عمرها،
وكانت إحدى مهامها تقضي

بتمضية الوقت مع شابات جميالت أخريات
أمام الحانات لجذب الضيوف.
األم ـ ــر ال ـم ــؤك ــد ه ــو أن العـ ــب كـ ــرة ال ـقــدم
د فــع مبلغ  375أ لــف دوالر لـمــا يــور غــا بعد
تسوية خارج إطار
كجزء من
بضعة أشهر،
ٍ
ّ
ال ـم ـح ـك ـمــة .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وق ـع ــت مــايــورغــا
ً
على اتفاق ُيلزمها بعدم التكلم مطلقا عن
اتهامات االغتصاب بحق رونالدو.
صحيفة
تـثـبــت و ثــا ئــق مـتـعــددة ب ـحــوزة
ّ
"د ي ــر شبيغل" هــذه ا لـمـعـلــو مــات ،و قــد وقــع
ً
شخصيا على عدد منها .قد ّ
يفسر
رونالدو
وجود تلك الوثائق السبب الذي منعه في
ً
آخر  18شهرا من تنفيذ تهديداته بمقاضاة
"دير شبيغل".
قـ ـ ــررت ا ل ـض ـح ـي ــة أن ت ـت ـك ـلــم فـ ــي مـطـلــق
األحـ ـ ــوال ،وأن ت ـســرد قـصـتـهــا بــالـتـفـصـيــل
ً
لـلـمــرة األولـ ــى لـثــاثــة أس ـب ــاب :أوال ،ب ــدأت
محام جديد ،ومن الواضح أنه
تتعامل مع
ٍ
ً
ثانيا ّ ،
تغير
قــوي وصاحب خبرة واسعة.
ال ـعــالــم ب ـشــدة وبـ ــات ُي ـشـ ّـجــع ال ـن ـســاء على
ّ
االعـ ـت ــراف بــوقــوع ـهــن ضـحـيــة االعـ ـت ــداء ات
الجنسية.
أ مــا السبب ا لـثــا لــث ،فيتعلق باقتناعها
ب ــأن ـه ــا ال ـف ــرص ــة ال ــوحـ ـي ــدة ك ــي ت ـت ــأك ــد مــن
وجـ ـ ـ ــود ن ـ ـسـ ــاء أخـ ـ ــريـ ـ ــات اعـ ـ ـت ـ ــدى ع ـل ـي ـهــن
ً
رونالدو جنسيا .
ّ
أصر الفريق القانوني الخاص برونالدو
ع ـل ــى م ـن ـع ـهــا م ــن ذك ـ ــر اسـ ـم ــه ،ح ـت ــى أم ــام

ـال ـج ـهــا ال ـن ـف ـســي ،وط ــال ــب بـمـنـعـهــا مــن
م ـعـ ِ
ّ
الـتـكـلــم بــال ـســوء ع ـنــه ،حـتــى أن الـمـحــامـيــن
ذه ـبــوا إل ــى ح ـ ّـد اإلصـ ــرار عـلــى مـنـعـهــا من
التكلم عنه مع عائلتها .كتب أحد محاميه
ف ــي رس ــال ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة أن هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ُ
ً
ستنشئ جوا يصعب السيطرة عليه.
حاول محامو رونالدو أن يضمنوا عدم
الكشف عن ذلك السر بأي طريقة.
شملت التسوية النهائية التي حصلت
ّ
ً
خــارج إ طــار المحكمة  11بـنــدا  .تعلق أهم
بند بمنع مايورغا بشكل قاطع من التكلم
ع ــن الـ ـح ــادث ــة ،وط ــال ـب ـه ــا ب ــإس ـق ــاط جـمـيــع
ً
ُ
التهم ضــد رو نــا لــدو .طـ ِـلــب منها أ يـضــا أن
" تـقـ ّـد م إثباتات على أنها د مــرت أو حذفت
بشكل دائم جميع الوثائق اإللكترونية أو
المكتوبة وغيرها من المواد التي أصدرتها
ّ
أو تلقتها نتيجة تلك األحداث المزعومة".
عندما نشرت صحيفة "شبيغل" معلومات
عن هذه القضية في السنة الماضيةّ ،
رد محامي
ً
رون ــال ــدو ،جــوهــانــس كــريــل ،نـيــابــة عـنــه وق ــال:
"نرفض بشكل قاطع االتهامات المذكورة في
ّ
أسئلتكم ،وسيتخذ موكلنا التدابير الالزمة
ضد أي ادعاء ات كاذبة أو أي انتهاك لحقه في
الخصوصية" .طالب المحامي صحيفة "شبيغل"
ً
أيضا باالمتناع عن كتابة التقارير حــول هذا
الموضوع.
أحدثت المقالة في يوم نشرها موجات
من الردود الدولية.

رباعية مبابي تمنح سان جرمان أفضل انطالقة موسم

مبابي يحتفل بأحد أهدافه

انفرد باريس سان جرمان بالرقم القياسي ألفضل انطالقة
موسم في تاريخ ا لــدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على
لـيــون بخماسية نظيفة ،بينها ســو بــر هــا تــر يــك ،لمهاجمه
كـيـلـيــان مـبــابــي ،فــي خـتــام الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة الـتــي شهدت
استمرار سلسلة هزائم موناكو.
عـلــى مـلـعــب "ب ــارك دي ب ــران ــس" ،حـقــق س ــان جــرمــان فــوزه
ال ـتــاســع ف ــي ت ـســع م ـب ــاري ــات م ـنــذ م ـط ـلــع ال ـمــوســم ال ـحــالــي
بـ ـف ــوزه ال ـص ــري ــح ع ـلــى ل ـي ــون ب ـخ ـمــاس ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ،لـيـنـفــرد
بالرقم القياسي في عدد االنتصارات المتتالية في مطلع
الموسم ،والذي كان يتقاسمه مع اولمبيك ليل الذي
حقق هذا اإلنجاز.
وبعد دقائق قليلة من بداية المباراة ،خسر
لـيــون جـهــود قــائــده وصــانــع ألـعــابــه نبيل
فقير إلصابة بالتواء في كاحله ،وحل بدال
منه ماكسويل كورنيه.
ثـ ـ ــم اح ـ ـت ـ ـسـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ركـ ـ ـل ـ ــة جـ ـ ــزاء
لمصلحة أ صـحــاب األرض إ ثــر إ عــا قــة
حـ ـ ــارس لـ ـي ــون ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ان ـطــونــي
ل ــوبـ ـي ــش ل ـم ـب ــاب ــي داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة
فانبرى لها النجم البرازيلي نيمار
خادعا الحارس لوبيش محرزا هدف
ال ـت ـقــدم ل ـس ــان ج ــرم ــان ( )9وراف ـع ــا
رصـيــده إلــى  8اهــداف فــي صــدارة
تــرت ـيــب ال ـهــداف ـيــن ،مـتـقــدمــا
ب ـفــارق ه ــدف واح ــد عن
مهاجم ليل جوناثان
بامبا.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدي
م ـم ـف ـيــس دي ـب ــاي
رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

مباشرة من  30مترا ابعدها االيطالي جانلويجي بوفون باطراف
اصابعه (.)22
ث ــم جـ ــاء ت ح ــادث ــة ط ــرد م ــداف ــع س ــان ج ــرم ــان ومـنـتـخــب فرنسا
بريسنيل كيمبيمبي اثر مخاشنته لتانغي ندومبيلي في الدقيقة
 34بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو ليكمل فريقه اللقاء
بعشرة العبين.
واضطر مدرب سان جرمان االلماني توماس توخل إلى اخراج
المهاجم االوروغوياني ادينسون كافاني وأشرك بدال منه المدافع
االلماني ثيلو كيهرر العادة التوازن الى دفاع فريقه.
وأضاع المدافع البلجيكي جايسون ديناير فرصة سهلة الدراك
التعادل عندما تابع كرة برأسه من مسافة قريبة والمرمى مشرع
امامه لكنه اخطأ الهدف (.)43
وأنقذ قائد سان جرمان البرازيلي ثياغو سيلفا مرماه من هدف
مؤكد عندما شتت الكرة في اللحظة األخيرة وحولها الى ركنية.
ثم ارتمى بوفون النقاذ تسديدة زاحفة للجزائري االصل الفرنسي
الجنسية حسام عوار في الدقيقة االخيرة من الشوط االول.
وحصل لوكا توسار على البطاقة الصفراء الثانية ليطرد في
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط األول ويكمل فريقه
بدوره المباراة بعشرة العبين.
وكاد مبابي يضاعف غلة سان جرمان في مطلع الشوط الثاني
عندما استغل كرة بينية رائعة من نيمار وانفرد بحارس ليون لكن
االخير كان لمحاولته بالمرصاد (.)46
وتوغل نيمار داخل المنطقة مراوغا أكثر من العب ،وارتدت الكرة
إلى مبابي الذي سددها زاحفة ارتطمت بالقائم االيمن ثم االيسر
قبل ان تتهادى داخل الشباك ( .)61ومن لعبة مشتركة رائعة بين
االيـطــالــي مــاركــو فيراتي والـبــرازيـلــي ماركينيوس أض ــاف مبابي
الـهــدف الثالث ( .)66وســرعــان مــا أضــاف هدفه الشخصي الثالث
والرابع لفريقه إثر تمريرة جديدة وال اروع من نيمار فأطلقها قوية
في سقف الشباك (.)69
واستغل مبابي معمعة داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الرابع
له ،رافعا رصيده الى  8اهداف ويلحق بنيمار إلى صدارة الهدافين.

ً
أوساكا رابعة وأندرسون ثامنا
اقتصر التغيير في تصنيف محترفي كرة المضرب الصادر أمس على
تبادل الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المركز الثامن مع البلغاري غريغور
ديميتروف ،الذي تراجع الى المركز التاسع ،بينما تقدمت لدى المحترفات
اليابانية ناومي أوساكا الى المركز الرابع.
واحتفظت الرومانية سيمونا هاليب بالصدارة أمام الدنماركية كاروالين
فوزنياكي الفائزة بدورة بكين ،فيما تقدمت أوساكا الى المركز الرابع ،وهذا
أفضل ترتيب في مسيرتها محترفة ،بعد بلوغها نصف نهائي دورة بكين
الصينية وخسارتها أمام الالتفية أناستازيا سيفاستوفا التي تقدمت بدورها
ثمانية مراكز ووصلت الى المركز الـ.12
فيما خــرجــت الـفــرنـسـيــة كــارول ـيــن غــارسـيــا مــن الئـحــة الـعـشــر األول ـيــات
وتراجعت من المركز الثامن الى المركز ال ــ ،16اثر فقدانها لقبها في دورة

بكين بخروجها من الدور الثالث .ومع عدم مشاركة أي منهم في أي دورة
في األسبوع المنصرم ،حافظ ثالثي صــدارة الرجال على مواقعهم ،فبقي
اإلسباني رافــايــل نــادال في المركز األول متقدما على السويسري روجيه
فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش ،علما بأن األخير قــادر على تقليص
الفارق واالقتراب أكثر من فيدرر في حال فوزه بدورة شانغهاي للماسترز
ألف نقطة هذا االسبوع.
وخارج نادي العشرين األوائل ،تقدم الجورجي نيكولوز باسيالشفيلي
 11مرتبة ،ليصبح في المركز  23بعد فوزه بلقب دورة بكين الصينية على
حساب المصنف رابعا عالميا األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.
كذلك تقدم الروسي دانييل مدفيديف الــى المركز ال ــ 22بفوزه في دورة
طوكيو على الياباني كي نيشيكوري المصنف .12

جون تيري
يعلن
اعتزاله
اللعب
جون تيري
أعلن قطب دفــاع تشلسي والمنتخب اإلنكليزي لكرة القدم سابقا
جون تيري اعتزاله اللعب نهائيا في سن السابعة والثالثين ،في وقت
تطرقت وسائل اإلعالم البريطانية ،منذ بضعة أسابيع ،لدخول تيري
عالم التدريب.
وكتب تيري على حسابه في إنستغرام" :بعد  23عاما رائعة كالعب
كرة القدم ،قررت أن الوقت قد حان لالعتزال".
وكــانــت وســائــل اإلع ــام البريطانية قــد أش ــارت إلــى أن تـيــري غير
المرتبط مع أي ناد منذ تركه أستون فيال الصيف الماضي ،سيقود
اإلدارة الفنية لألخير مع المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري
هـنــري ،خلفا لستيف بــروس الــذي أقيل مــن منصبه مطلع األسبوع
الحالي.
وكان قد أعلن مطلع الشهر الماضي أنه رفض عرضا لالنضمام الى
صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي.
ولعب تيري الموسم الماضي مع أستون فيال ،لكنه تركه بعد الفشل
في الصعود الى الدوري الممتاز.
وعقب خسارة استون فيال أمام فولهام في الدور الفاصل المؤهل الى
الدوري الممتاز ،فكر تيري باالعتزال ،لكنه قال لصحيفة "ديلي ميل"
األسبوع الماضي إنه حريص على مواصلة اللعب ألطول فترة ممكنة.
ووفق الصحف اإلنكليزية ،فإن تيري من الممكن أن ينضم إلى الجهاز
الفني لفريقه السابق تشلسي بقيادة اإليطالي ماوريتسيو ساري.

فرح يفوز بالمركز األول في ماراثون شيكاغو
ف ــاز الـ ـع ــداء ال ـبــري ـطــانــي مـحـمــد فــرح
ب ــالـ ـم ــرك ــز األول فـ ــي سـ ـب ــاق مـ ــاراثـ ــون
شـيـكــاغــو ،لـيـحـقــق أول ان ـت ـصــار ل ــه في
ثالثة سباقات على هذه المسافة (42.195
كلم) منذ اعتزاله سباقات المضمار.
وكان فرح كرس نفسه السيد المطلق
لسباقات المسافات المتوسطة والطويلة
بفوزه بسباقي  5اآلف متر و 10اآلف متر
في األلعاب األولمبية في لندن عام ،2012
وريو دي جانيرو .2016
وتقدم فرح ،الذي حقق رقما أوروبيا
قياسيا ( 2.05.11ساعة) على اإلثيوبي
مــو سـيـنـيــت جـيــر يـمـيــو ( 2.05.24س)،

فوزنياكي تحتفل بلقبها الـ  30في بكين

فوزنياكي

عـلــى صـفـحــة ا لـفـيـسـبــوك و ح ــد ه ــا ،يبلغ
عدد متابعي رونالدو  121مليون شخص.
ً
خ ــوف ــا م ــن أن ي ـبــدأ رون ــال ــدو بــالـبـحــث عن
م ـصــدر ال ـم ـع ـلــومــات ،الـ ــذي اس ـت ـنــدت إلـيــه
ص ـح ـي ـف ــة "ديـ ـ ـ ــر شـ ـبـ ـيـ ـغ ــل" ف ـ ــي م ـق ــال ـت ـه ــا،
بمحام جديد.
استعانت مايورغا
ٍ
يقول محامي مايورغا ،ليسلي ستوفال،
إن فــريــق رون ــال ــدو ال ـقــانــونــي ك ــان يـعــرف
نقاط ضعف كاثرين مايورغا من الناحية
النفسية ،حتى أنهم "وضعوا استراتيجية
لــاسـتـفــادة مــن وضـعـهــا الـعــاطـفــي" .كانت
ً
ح ــال ــة م ــاي ــورغ ــا م ـح ــط نـ ـق ــاش أي ـ ـضـ ــا فــي
الرسائل اإللكترونية ،التي تبادلها محامو
رونالدو.
ً
رفع ستوفال سقف كالمه قائال" :القانون
ً
يـعـطـيــك ال ـحــق بــالــدفــاع عــن نـفـســك طـبـعــا.
ومن حق الشخص الذي ارتكب جريمة أن
يستعين بمحققين ومحامين كــي يبذلوا
قـ ـص ــارى ج ـهــدهــم ل ـل ــدف ــاع ع ـن ــه .ل ـكــن ثـمــة
حـ ـ ــدودا ل ـم ــا ي ـح ـص ــل :ال ي ـس ـت ـط ـيــع ه ــؤالء
األ ف ـ ـ ــراد أن ي ـع ــر ق ـل ــوا مـ ـس ــار ا لـ ـع ــدا ل ــة ،وال
يستطيعون أن يعيقوا مسار التحقيق في
الجريمة والمالحقة القضائية .حين تنتقل
م ــن ال ــدف ــاع ع ــن م ـج ــرم إلـ ــى ع ــرق ـل ــة م ـســار
ال ـعــدالــة ،سـيـكــون الـتـسـتــر عـلــى أي نـشــاط
إج ــرام ــي لـمـصـلـحــة الـ ُـمـ ّـدعــى عـلـيــه جــريـمــة
بحد ذاتها"!

أحرزت الدنماركية كاروالين فوزنياكي اللقب الـ 30في مسيرتها
االحـتــرافـيــة ،بتتويجها فــي دورة بكين الصينية فــي كرة
المضرب ،بفوزها على الالتفية أناستازيا سيفاستوفا
 3-6و ،3-6بينما تلقى األرجنتيني خوان مارتن دل
بوترو خسارة غير متوقعة ضد الجورجي نيكولوز
باسيالشفيلي  6-4و.6-4
وق ــدم ــت ال ــدن ـم ــارك ـي ــة ال ـم ـص ـن ـفــة ث ــان ـي ــة عــال ـم ـيــا،
والمتوجة مطلع هذه السنة بباكورة ألقابها الكبيرة
(ب ـطــولــة أس ـتــرال ـيــا الـمـفـتــوحــة ،أولـ ــى ال ـب ـطــوالت األرب ــع
الكبرى) ،أداء جيدا وثابتا طــوال األسـبــوع في العاصمة
الصينية .ولم تخسر فوزنياكي أي مجموعة في طريقها
الى اللقب الذي أحرزته للمرة الثانية في مسيرتها بعد .2010
وفي المباراة النهائية ضد سيفاستوفا المصنفة  20عالميا،
حافظت الدنماركية البالغة من العمر  28عاما على المستوى نفسه
الذي قدمه طوال الدورة ،السيما من خالل ضربات إرسالها القوية والمحكمة.
وقالت بعد فوزها األحد "أنا سعيدة لبلوغ عتبة الثالثين لقبا ،وسأستمتع
بذلك ( )...كنت أحلم كطفلة بأن أصبح العبة كرة مضرب محترفة ،أن أصبح المصنفة
أولى عالميا".
أضافت "بعد صدارة التصنيف العالمي (أكتوبر  ،)2011أردت إحراز
لقب في بطوالت الغراند سالم ،وبعده أردت المزيد من األلقاب ( )...التمكن
من القيام بكل ذلك هو أمر مذهل فعال".
من جهتها ،أكدت سيفاستوفا التي اعتزلت في مايو  2013بسبب
اإلصابات قبل أن تعود الى المالعب في يناير  ،2015أن فوزنياكي
"لم تمنحي أي هدية (خالل النهائي) ،كان صعبا".
وبكين هي من دورات البريمير اإللزامية للمحترفات ،ومن
دورات الـ 500نقطة لدى المحترفين.
وفي النهائي الثاني الذي أقيم مس ،حقق باسيالشفيلي ( 26عاما) المصنف  34عالميا،
فوزا مفاجئا على دل بوترو المصنف رابعا عالميا ،في مباراة نهائية استغرقت ساعة و 39دقيقة،
ليحرز اللقب الثاني في مسيرته بعد لقب أول في دورة هامبورغ األلمانية في يوليو الماضي.

والياباني ســوغــورو أوســاكــو (2.05.50
س).
أم ـ ـ ــا بـ ـط ــل س ـ ـبـ ــاق الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي
وص ــاح ــب بــرونــزيــة أول ـم ـب ـيــاد ري ــو دي
ج ــان ـي ــرو األم ـي ــرك ــي غــال ـيــن روب فحل
خامسا.
وف ــي فـئــة ال ـس ـيــدات ،تــوجــت ال ـعــداءة
الكينية برجيد كوسغي بالمركز األول،
ب ـعــد أن ح ـلــت وص ـي ـفــة ال ـع ــام الـمــاضــي
وس ـج ـلــت زم ـن ــا ق ـ ــدره  2.18.36ســاعــة،
وتقدمت على اإلثيوبيتين روزا ديريغي
( 2.21.18س) ،وشوري ديمايز (2.22.15
س).
محمد فرح

أوجييه يحرز المركز األول في رالي بريطانيا

أوجييه خالل تتويجه
أن ـع ــش ال ـفــرن ـســي س ـي ـبــاس ـت ـيــان أوج ـي ـي ــه (فـ ــورد
فييستا) آماله في المنافسة على لقب بطولة العالم
للراليات ،عندما أحرز المركز األول في رالي بريطانيا،
المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم.
وانتزع أوجييه ،الساعي إلى لقب سادس تواليا،
المركز الثاني في الترتيب العام من سائق تويوتا
اإلستوني أوت تــانــاك ،مقلصا الـفــارق مــن  23نقطة
إلى  7نقاط عن البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)
ال ـم ـت ـص ــدر ،وال ـ ـ ــذي ح ــل خ ــام ـس ــا ام ـ ــس ،وذل ـ ــك قـبــل
مرحلتين من نهاية الموسم.
وقـطــع أوجـيـيــه مـســافــة الـسـبــاق بــزمــن 3.06:12.5
ساعات بفارق  10.6ثوان أمام سائق تويوتا الفنلندي
ياري-ماتي التفاال و 35.1أمام زميل األخير في الفريق
ومواطنه إيسابيكا البي.
واستفاد أوجييه من المشكلة الميكانيكية التي
عاناها السبت تاناك الــذي حقق الفوز في المراحل

الثالث األخيرة (فنلندا ،ألمانيا وتركيا) .وقتها كان
االستوني متصدرا بفارق  42ثانية عن أوجييه.
وأنهى تاناك الرالي في المركز التاسع عشر بفارق
 20:28.3دقيقة عن أوجييه.
وقــال أوجـيـيــه ،الــذي أحــرز المركز االول فــي رالــي
بريطانيا للمرة الخامسة "كانت نهاية أسبوع قوية،
مـعــركــة كـبـيــرة .أوت ك ــان متقدما ب ـفــارق كبير جــدا،
وبعد ذلك اضطررت الى منافسة ياري-ماتي بشدة"،
مضيفا "حققت توقيتا رائعا في المرحلة الخاصة
الـ 22وأنا سعيد جدا ،ألن ابني سيراني أصعد على
سقف سيارتي".
وتــابــع "ك ـنــت حـقــا أرغ ــب فــي ال ـفــوز ب ـهــذا الــرالــي،
وبالتالي بذلت كل ما في وسعي من أجل ذلك".
في المقابل ،حذر نوفيل قائال "اللقب سيحسم في
أستراليا" ،في إشارة الى المرحلة األخيرة في نوفمبر
المقبل ،وقبلها رالي كاتالونيا نهاية الشهر الجاري.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

زفاف متواضع لباربرا جورج بوش
خراب البيئة

ب ــوش االب ــن مــراف ـقـ ًـا ابـنـتــه ب ــارب ــرا بـيــرس،
وتبدو زوجته ووالده خالل الزفاف
عقدت باربرا بيرس بوش ،االبنة الكبرى للرئيس السابق جورج
دبليو بــوش ،وحفيدة الرئيس األسبق جــورج بــوش قرانها ،أمس
األول ،عـلــى ش ــاب يــدعــى كــرايــغ لــويــس ،فــي حـفــل زف ــاف مـتــواضــع
اقتصر على أفراد العائلة ،في مجمع "واكر بوينت" عائلة بوش في
مدينة ماين.
ً
يذكر أن باربرا ( 36عاما) ،هي مؤسسة منظمة صحية غير ربحية.
وسيعيش الزوجان في نيويورك.

«ليموزين» تقتل «معاريس» وأشقاء
أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر إع ــامـ ـي ــة
أميركية أمس ،بأن أربعة شبان
حديثي الزواج وأربعة شقيقات
وشقيقين من أسرة أخرى ،كانوا
ً
ض ـم ــن  20ق ـت ـي ــا س ـق ـط ــوا فــي
حــادث تحطم سيارة ليموزين
كانت تقلهم إلى حفل عيد ميالد
في نيويورك.
ووصفت السلطات االتحادية
ال ـ ـح ـ ــادث ،ال ـ ـ ــذي وق ـ ــع ال ـس ـبــت
الماضي ،بـ "أسوأ" حوادث النقل
في الواليات المتحدة منذ نحو
عشر سنوات.
ولم يكشف المسؤولون عن
أسـمــاء الضحايا حتى صباح
أمــس ،لكن تصريحات األقــارب
ل ــوس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ك ـش ـف ــت عــن
بعض التفاصيل واألسماء.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف
روتشستر نيويورك" أمــس ،أن
إيرين وشين مكجوان عروسان
كــانــا قــد دخــا القفص الذهبي

قبل خمسة أشـهــر فـقــط ،ولقيا
حتفهما في الحادث.
وأضافت الصحيفة وغيرها
م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاف ــذ اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،أن
ً
الزوجين كانا ضمن  17شخصا
رك ـ ـ ـبـ ـ ــوا س ـ ـ ـيـ ـ ــارة الـ ـلـ ـيـ ـم ــوزي ــن
الـ ـمـ ـنـ ـك ــوب ــة ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ـع ـيــد
ال ـم ـيــاد الـثــاثـيــن لصديقتهم
إيمي ستينبيرج.
وق ــال ــت ال ـشــرطــة والـمـجـلــس
ال ـ ـقـ ــومـ ــي لـ ـس ــام ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــل ،إن
ال ـس ـي ــارة ال ـل ـي ـمــوزيــن انــدفـعــت
ب ـ ـق ـ ــوة ع ـ ـبـ ــر ت ـ ـقـ ــاطـ ــع ل ـل ـط ــرق
ال ـس ــري ـع ــة ب ـع ــد ظ ـه ــر ال ـس ـبــت
الـمــاضــي فــي ب ـلــدة سـكــوهــاري
بــواليــة نـيــويــورك على بعد 65
ً
كيلومترا غرب مدينة ألباني.
واصطدمت السيارة بسيارة
مـ ـت ــوقـ ـف ــة ل ـ ــم يـ ـك ــن بـ ـه ــا أح ـ ــد،
وصدمت اثنين من المارة قبل
أن ينتهي بها الحال في واد.
(رويترز)

أنواع البوم  7منها «الكندرة» و«القبسة»
ومعان ارتبطت بظهوره
لطائر البوم دالالت
ٍ
لدى الكثير من الثقافات ،واختلفت باختالف
العصور والشعوب ،فقد اعتبره قدماء اإلغريق
ً
والـفــراعـنــة رمـ ــزا للحكمة والـفـلـسـفــة والـقــوة
والسلطة والثروة ،في حين تباينت اآلراء وكثر
الجدل حوله في معظم دول الشرق ،ونسجت
حوله القصص واألساطير التي ال تخلو من
الخرافات.

تحذير دولي من ارتفاع حرارة األرض
قال تقرير لألمم المتحدة ،أمس ،إنه من المرجح أن
ترتفع حرارة الجو  1.5درجة مئوية فيما بين عامي
 2030و 2052إذا استمرت ظاهرة االحتباس الحراري
بوتيرتها الـحــالـيــة ،وإذا تقاعس الـعــالــم عــن اتخاذ
إجراءات سريعة وغير مسبوقة لوقف هذه الزيادة.
والتقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ األسبوع الماضي في مدينة إنتشون بكوريا
ُالجنوبية ،لوضع اللمسات األخيرة على التقرير الذي
أعــد ً
بناء على طلب الحكومات عام  2015عندما تم
االتفاق على معاهدة دولية لمكافحة التغير المناخي.

ُ
وي ـع ــد ه ــذا ال ـت ـقــريــر ال ـمــرشــد الـعـلـمــي الــرئـيـســي
لصانعي السياسة في الحكومات بشأن كيفية تنفيذ
اتفاقية باريس لعام .2015
وتهدف اتفاقية باريس إلى جعل ارتفاع متوسط
درج ــة ال ـح ــرارة الـعــالـمـيــة "أق ــل بـكـثـيــر" مــن درجتين
مئويتين فــوق مستويات ما قبل العالم الصناعي،
فيما تسعى إلى تشديد الهدف إلى  1.5درجة.
(رويترز)

وطالت األمثال الشعبية والعادات والتقاليد
في معظم دول الشرق من سمعة طائر البوم،
بــأنــه يجلب الـنـحــس وال ـشــؤم وال ـشــر وســوء
الـطــالــع وال ـخــراب وال ـمــوت ،ويـعــزى ذلــك إلى
أن ــه يـسـكــن األم ــاك ــن ال ـم ـه ـجــورة وال ـخــرابــات
ً
ً
وال ـغ ــاب ــات ،وال يـشــاهــد إال ل ـيــا ،وغــال ـبــا ما
ً
ً
ً
ً
يصدر صياحا عاليا حزينا ومخيفا.
وسط هذا التباين في الــدالالت والمعاني

كان للفريق الكويتي لتربية طائر البوم وجهة
ً
نظر إيجابية حوله ،إذ اعتبره "صديقا للبيئة،
ويـحــافــظ على ال ـتــوازن البيئي ،كما يساهم
فــي تنظيم دورة الطبيعة ،وتخليصها من
الحيوانات النافقة".
وقال رئيس الفريق أسامة العنزي لـ"كونا"،
أم ــس ،إن فــريــق تربية طــائــر الـبــوم تطوعي،
ُ
ويعد األول في الشرق األوســط واألكبر على
مستوى العالم المهتم بتربية طائر البوم.
وأش ــار إلــى أنــه يوجد مــن طائر الـبــوم في
الـكــويــت سبعة أنـ ــواع ،ثــاثــة مقيمة وأربـعــة
ً
مهاجرة ،مـشــددا على أن الفريق يهدف إلى
الحفاظ على طائر البوم من الصيد الجائر
واالنقراض ومراقبة دورة حياته ،السيما أنه
ُيعد من الطيور الجارحة الليلية.
وذكــر العنزي أن الـبــوم مــن الطيور سهلة
ً
ال ـتــرب ـيــة ،مـبـيـنــا أن م ــن أش ـهــر أن ـ ــواع ال ـبــوم
الـمـقـيـمــة ف ــي ال ـك ــوي ــت :الـ ـب ــوم ال ـن ـس ــاري ــة أو
الفرعونية ،ويطلق عليها باللهجة الكويتية
"الـ ـقـ ـط ــرة" ،وهـ ـن ــاك الـ ـب ــوم ال ـص ـغ ـي ــرة ،وب ــوم
المخازن.
(كونا)

الصواعق والسيول تقتالن  8إيرانيين
أعـلـنــت الـسـلـطــات اإليــرانـيــة
مقتل ثمانية أ شـخــاص ،جــراء
م ــوج ــة ال ـط ـق ــس ال ـس ـي ــئ ال ـتــي
ً
اجتاحت عددا من المحافظات
اإليرانية خالل األيام الماضية.
ونقلت وكالة فارس اإليرانية
ع ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـن ـظ ـم ــة اإلغـ ــاثـ ــة
واإلن ـ ـقـ ــاذ اإلي ــرانـ ـي ــة مــرتـضــى
سليمي ،أمس ،القول إن ثالثة
أشخاص لقوا حتفهم ،بسبب

ا لـصــوا عــق ،وخمسة أشخاص
ً
نتيجة الـسـيــول ،الف ـتــا إلــى أن
فـ ــرق اإلغ ــاث ــة ن ـق ـلــت ك ــذل ــك 12
ً
مـ ـص ــاب ــا إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
لتلقي العالج الالزم.
وأوضح سليمي أن السيول
ا جـ ـت ــا ح ــت  154ب ـ ـلـ ــدة و ق ــر ي ــة
ف ــي م ـحــاف ـظــات زد وأص ـف ـهــان
(وسـ ـ ــط) ،ومـ ــازنـ ــدران وك ـيــان
(ش ـمــال) ،وكلستان وخــراســان

الشمالية (شمال شرق).
وأضـ ـ ــاف أن ال ـس ـي ــول ال ـتــي
حدثت نتيجة األمطار الغزيرة
جـ ـ ــر فـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي طـ ــر ي ـ ـق ـ ـهـ ــا 106
سيارات.
(د ب أ)

«خمسينية» نوبل لالقتصاد ...أميركية

وفيات
شامة محمد فجري العازمي

أرملة عيد شديد مساعد العازمي
 84عاما ،شيعت ،الرجال :جابر العلي ،ق ،3ش ،27م ،33النساء:
الرقة ،ق ،2ش ،26م ،3ت66779060 :

هيا طيف الله حمد القحطاني

 90عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت97217189 :

عبدالله يعقوب جاسم الوزان

 74عاما ،شيع ،الرجال :حسينية بوعليان ،الدعية ،مقابل الدائري
الثاني ،النساء :النزهة ،ق ،1ش ،12م ،11ت99737773 :

أنوار ضيف الله مفيز العتيبي

زوجة ناصر محمد نشاط العتيبي
 31عــامــا ،شـيـعــت ،الـعــارضـيــة ،ق ،8ش ،7م ،19ت،55508222 :
99780991

زوجة محمد عطية العطية
 59عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية عقيلة الطالبيين ،الرميثية،
ق ،5ش المسجد األقصى ،مقابل حسينية سيد محمد ،النساء:
مجلس ميرزا علي اإلحقاقي ،بيان ،ق ،8ش ماتقي بن غالب ،بين
ق 8 ،7مقابل ثانوية فرحان الخالد ،م ،15ت97873330 ،96666098 :

نجاة حاجيه علي صغير

زوجة محمد عبدالهادي المحميد
 61عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد الــوزان ،غرب مشرف ،النساء:
غرب مشرف ،ق ،3ش ،314م ،14ت99790898 :

بدر عبدالله دغيمان الشالحي

 44عاما ،شيع ،الرجال :عبدالله المبارك ،ق ،6ش ،8م ،26النساء:
العمرية ،ق ،3ش ،1م ،38ت99792202 :

نسيم بشير جميل عرار

 58عاما ،شيع ،الرجال :غرب مشرف ،ق ،1ش ،115م ،82النساء:
سلوى ،ق ،10ش المعتز ،م ،24ت99684305 ،97362224 :

خليفة عبيد راشد الميع

 89عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،مقبرة صبحان ،الرجال:
الصباحية ،ق ،2ش ،6م ،724النساء :الصباحية ،ق ،2ش ،4م،703
ت55223333 ،99664122 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ً
مثال ،مالك المشاتل بالكويت يشتكون من خراب بضاعتهم
من الــورد والمزروعات التي يبيعونها في مثل هذا الوقت
من كل عــام ،والسبب هو تمدد الصيف الخليجي الملتهب
لمنتصف أكتوبر ،وموت زرع الحدائق كنتيجة لهذا الطقس.
ليت هــذا كــل القضية ،فمنطقة الـشــرق األوس ــط هــي األكثر
ً
تأثرا بتغير الطقس في العالم بسبب التسخين الحراري،
ً
ً
والكويت تحديدا هي أكثر دول المنطقة تأثرا به ،ونشرت
ً
ً
جريدة "الغارديان" ،في أغسطس الماضي ،مقاال مطوال "عن
الجحيم الكويتي" ،ومــع ذلــك مــازالــت الـسـيــارات بعوادمها
تزداد ،والحكومة ماضية في إغالق الشوارع وفتح خطوط
سريعة "هاي واي" ،وكأن هذه ستحل من أزمة المرور ،وبكل
كيلومتر "هــاي واي" يشيد هناك آالف السيارات تحشرنا
معها في طرق الجحيم.
بــاأل مــس نـشــرت كــل الصحف الرئيسية بالعالم تحذير
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في العالم،
والتابع لألمم المتحدة ،عن خطورة تغير الطقس بالعالم،
فارتفاع الحرارة بالعالم ولو بمقدار نصف درجة سيكون
ً
مدمرا للبيئة ،فما العمل والمتوقع أن تــزداد الحرارة ثالث
درجـ ــات فــي ال ـس ـنــوات الـمـقـبـلــة؟ كـيــف يـمـكــن ت ـفــادي كــارثــة
"التسخين الحراري" في العالم وهناك رئيس أكبر وأقوى دولة
صناعية بالعالم يصرح بكل غطرسة متعالية أثناء حملته
االنتخابية بأن تغير الطقس "هوكس" (خدعة) ،ورفض كل
معاهدة تحد من آثار الجريمة التي ترتكبها الدول الصناعية
بالطبيعة؟
ال نملك أن نغير قناعة الرئيس ترامب فهو "المعزب األكبر"
الذي تهلل له دولنا المنكوبة بأنظمتها القمعية ،لكن يمكننا
هنا أن نفعل القليل للحد مــن أ ثــر الجحيم الكويتي ،ولو
كنا نحيا ببركة المكيفات المركزية في منازلنا وبكل "مول
تجاري" ،وتناسينا العمال الوافدين الذين يشقون بالعمل في
عز الجحيم ،يمكن للحكومة أن تكون أكثر جدية ومصداقية
ً
في جرائم البيئة ،خذوا مثال مدينة صباح األحمد البحرية،
والبحيرات الصناعية التي خلقت على غرار بحيرات هولندا،
ً
وكيف أصبحت هنا مستنقعات "فطيس" ومكبا للنفايات
ً
وزجــاجــات البالستيك بروائح خانقة تنشر أمــراضــا قاتلة
للبشر الساكنين هناك ،الكل أخــذ يؤجر "الشاليه" للمزيد
مــن األمـ ــوال ،والـكــل يــرمــي الــوســخ فــي البحيرة الميتة ،وال
أحد يكترث.
ال ــدم ــار الـبـيـئــي يـتـمــدد بـكــل م ـكــان ف ــي غــاب ــات األسـمـنــت
الـنـفـطـيــة ،ول ــم يـعــد لــديـنــا غـيــر بـقــايــا ذك ــري ــات حــزيـنــة ،عن
شــواطــئ رملية بيضاء صــارت الـيــوم مسطحات مــن العفن
الـمـمـتــد ،وب ـي ــوت وادعـ ــة بـنـيــت م ــن ص ـخــور وط ـيــن الـبـحــر،
انقلبت إلى وحوش ضخمة من الفوالذ واألسمنت الساخن،
يحيا سكانها بقناعة جماعة كهف أفالطون ،يرون ظاللهم
على الـجــدران ويعتقدون أن هــذا كل الكون ،وأنهم وحدهم
يحيون به.

مريم محمد علي حجي المطوع

أعلنت األكاديمية الملكية
ال ـس ــوي ــدي ــة ل ـل ـع ـل ــوم ،أم ــس،
فـ ـ ــوز األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن وي ـل ـي ــام
دي .نـ ــوردهـ ــاوس وبـ ــول إم.
رومــر ،بجائزة نوبل للعلوم
االقتصادية لعام .2018
وأوضحت األكاديمية ،أن
الباحثين استحقا الجائزة،
التي حصال عليها مناصفة،
ل ـج ـه ــوده ـم ــا فـ ــي "ت ـص ـم ـيــم
أ ســا لـيــب لمعالجة القضايا
ً
األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاح ـ ـ ــا :الـ ـنـ ـم ــو
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدام ف ـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـع ــال ـم ــي ورف ــاهـ ـي ــة س ـكــان
العالم".
ُ
وي ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ــائ ـ ــزة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ت ـكــن
م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ض ـ ـمـ ــن اُل ـ ـجـ ــوائـ ــز
األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ذكـ ـ ــرت في
وص ـي ــة أل ـف ــري ــد ن ــوب ــل ،اســم
"جائزة بنك السويد بالعلوم
االقتصادية في ذكرى ألفريد
نوبل".
ويـ ـ ـم ـ ـ ِّـول الـ ـج ــائ ــزة ال ـب ـنــك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ،وت ــم
منحها أول مــرة عــام ،1969
م ــا يـعـنــي أن ال ـع ــام الـحــالــي
ه ــو الـ ـم ــرة ال ـخ ـم ـس ـيــن الـتــي
يتم فيها منح جــائــزة نوبل
للعلوم االقتصادية.
(د ب أ)
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