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روبين رايت تتصدر اإلعالن الدعائي
للموسم األخير من House of Cards
ص 15

بتعديالت الرياضة
ضرورة
مرسوم
ً
ً

يصدر األسبوع المقبل تنفيذا لخريطة الطريق وتمهيدا العتماد األنظمة األساسية
● أبرزها تشكيل هيئة مستقلة للتحكيم الرياضي وإلغاء عقوبة السجن من القانون
َ ُّ
بـ ـع ــد ت ـ ـسـ ــلـ ــم الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ً
للرياضة أمــس كـتــابــا مــن اللجنة
األولمبية الدولية يفيد بالموافقة
على تعديالت بعض مواد القانون
ر ق ـ ـ ــم  87لـ ـسـ ـن ــة  2017ا لـ ـخ ــاص
ً
ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وف ـ ـقـ ــا
للمتفق عليه بين الطرفين خالل
اجتماعاتهما األخ ـيــرة فــي لــوزان
وال ـكــوي ــت ،عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،من
مـ ـص ــادره ــا ،أن م ــرس ــوم ضـ ــرورة
سيصدر األسبوع المقبل ،يتضمن
ت ـلــك ال ـت ـعــدي ــات وت ـن ـظ ـيــم الـعـمــل
ف ــي الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الـكــويـتـيــة
واالتحادات واألندية الرياضية.
وتتضمن تلك التعديالت أربع
م ـ ــواد ف ـق ــط ،ذك ــرت ـه ــا "األول ـم ـب ـي ــة
الــدول ـيــة" فــي كتبها األخ ـي ــرة إلــى
الهيئة ،أبرزها ما يتعلق بتشكيل
هـيـئــة تـحـكـيــم ري ــاض ــي مـسـتـقـلــة،
وإلغاء عقوبة السجن من القانون.
وتعد هذه الخطوة هي األهم في
تنفيذ خريطة الطريق والتمهيد
الع ـ ـت ـ ـمـ ــاد األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة،
وبالتالي إجراء انتخابات مجالس
إدارات األندية الرياضية الشاملة
والـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ،ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
ً
ديسمبر المقبل ،وفقا للتوقعات،
لتختار هذه المجالس االتحادات
ال ــري ــاض ـي ــة م ــن خـ ــال ان ـت ـخــابــات
تعقب انتخابات األندية.

األمير للدبلوماسيين :اخدموا وطنكم واعملوا على تعزيز عالقاته

برلمانيات

٠٤
الغانم :موقف الكويت
داعم لخلق االستقرار
في المنطقة

٠٢

اقتصاد

11
«الوطني إلدارة الثروات»
تدشن أعمالها رسميًا
في السعودية

ً
األمير مستقبال الخالد والوزراء المفوضين ورؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد أمس

اقتصاديات

تباين مؤشرات البورصة
والسيولة  11.2مليون دينار
بدعم «البتروكيماويات»
٠٩

منافسة بين الصناديق لجذب
السيولة وسط تحقيقها
نتائج إيجابية
٠٩

غاز التكييف يصيب  22طالبة
باختناق في مدرسة باألحمدي
●

محمد الشرهان

يـبــدو أن ــه ع ــام التكييف! ففي
وق ــت ال تـ ــزال ت ـتــوالــى تــداع ـيــات
أزمـتــه التي ضربت أرك ــان وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ،م ـط ـلــع ال ـ ـعـ ــام ،تـسـ ّـبــب
ت ـ ـسـ ــرب غ ـ ـ ــاز نـ ــاتـ ــج ع ـ ــن وح ـ ــدة
تكييف في أحد الفصول بمدرسة
فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدي ،فــي

إصابة  22طالبة باختناق ،مما
دعا الطوارئ الطبية إلى سرعة
إسعافهن وعالجهن في المدرسة،
فــي حين تطلب األم ــر نقل حالة
واحدة إلى المستشفى.
وأعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء
ً
بالغا بالحادثّ ،
وجهت
أنها تلقت
على إثــره فــرق اإلطـفــاء مــن مراكز
الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل وم ـ ـب ـ ــارك 02

●

●

محمد الشرهان وعادل سامي

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،مــن م ـصــادر أمنية
مطلعة ،أن اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة
ً
تلقت كتابا من وزارة الصحة تطلب فيه
ضرورة إعادة الفحص الطبي لرعايا 40
دولة إفريقية وآسيوية ،بعد عودتهم إلى
ً
البالد من إجازاتهم ،نظرا النتشار أمراض
وأوبئة معدية في تلك الدول.
اآللي
وقالت المصادر إن الربط
02

نواب للحكومة :العفو الشامل أو «عدم التعاون»

«فيتش» تثبت تصنيف «الخليج»
في المرتبة « »A+مع نظرة
٠٣ ١٢
مستقبلية «مستقرة»

«السكنية» تبدأ توزيع قسائم
جنوب «صباح األحمد» منتصف نوفمبر

فحص رعايا 40
دولة بعد العودة
من إجازاتهم

٠٤

محليات

«الكهرباء» :تشكيل
لجنة ترشيد لتخفيض
االستهالك

مسك وعنبر

يوسف العبدالله

حسمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موعد قرعاتها
اإلسكانية على قسائم مشروعها الجديد بجنوب مدينة صباح
األحمد ،الذي يضم نحو  25ألف قسيمة بمساحة  400متر مربع
للواحدة ،بتحديدها منتصف نوفمبر المقبل لبدء التوزيع.
ً
وعلمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن المؤسسة تعمل راهنا
لوضع اللمسات األخيرة على المخطط العام للمدينة ،على أن
ينتهي بشكله الكامل خالل األيام القريبة المقبلة ،مفيدة بأن كل
قرعة ستضم نحو  300قسيمة ،مؤكدة في الوقت ذاته استمرار
استقبال طلبات التخصيص على ا لـمـشــروع مــن المواطنين
إلى حين استكمال ما يقارب  12ألف وحدة سكنية من المقرر
توزيعها خالل السنة الجارية .2019/ 2018
ً
ً
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،س ـج ـلــت "ال ـس ـك ـن ـي ــة" ارتـ ـف ــاع ــا واض ـ ـحـ ــا فــي
معامالتها خالل سبتمبر الماضي ،إذ وصلت إلى 24207
معامالت.
03

ترامب يخسر هيلي أبرز صقور إدارته
ونجمة الجمهوريين الواعدة

١٨

سعد الفرج :فيلم «شباب
شياب» يعرض نوفمبر
المقبل

دوليات

١٩

نيكي تستقيل ...وتنفي الترشح لـ «رئاسية »2020
بشكل مفاجئ ومن دون أي مقدمات،
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب،
أمس ،قبوله استقالة سفيرة واشنطن
ل ـ ــدى األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ن ـي ـكــي ه ـي ـلــي،
ال ـت ــي ت ـع ــد واح ـ ـ ــدة م ــن أبـ ـ ــرز ال ــوج ــوه
ال ـق ــوي ــة ف ــي اإلدارة ،وت ــوص ــف بــأنـهــا
شخصية أساسية في مؤسسة الحزب
الجمهوري.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لــه

بالمكتب البيضاوي ،وقد جلست هيلي
إلى جانبه ،بالعمل الذي قامت به خالل
شغلها منصبها فــي األ م ــم المتحدة،
ً
معددا "إنجازات" إدارتــه على الصعيد
ً
الخارجي ،وخصوصا في ملف كوريا
الشمالية ،الــذي أدارت ــه هيلي بطريقة
متمكنة باعتراف الخصوم.
وعزا الرئيس االستقالة إلى أسباب
خاصة ،وهــو األمــر الــذي أكدته هيلي،

ّ
التي شددت على أنها ال تعتزم الترشح
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فـ ــي ،2020
مــوضـحــة أنـهــا سـتــدعــم تــرشــح تــرامــب
لوالية ثانية ،دون أن تغلق الباب أمام
ترشحها فــي السنوات المقبلة ،وذلــك
ّ
ب ـع ــدم ــا سـ ــرت ش ــائ ـع ــات بـ ـ ــأن حــاكـمــة
والية ساوث كارولينا السابقة تخفي
طموحات رئاسية.

عبدالمهدي يفتح باب التوزير «أون الين»
في خطوة غير مسبوقة ،أطلق رئيس الــوزراء
ً
العراقي المكلف عادل عبدالمهدي ،أمس ،موقعا
ً ّ
إلكترونيا يمكن العراقيين مدة يومين من تقديم
طلب ترشح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة.
ُ
وسيكون أمام عبدالمهدي ،المستقل الذي كلف
تشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الجاري،
حتى األول من الشهر المقبل ،إلنجاز ذلك في المهل
الدستورية ،وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي
ائتالفات عــدة داخــل البرلمان إلــى تقديم نفسها
ً
كاألكثر حضورا ،ومن ثم األحق في تمثيل أكبر.

ولهذا الغرض ،بدأ الموقع اإللكتروني صباح
أم ــس اسـتـقـبــال الـطـلـبــات ،وسيستمر فــي ذلــك
حتى بعد ظهر  11ال ـجــاري .وعـنــد بــدء عملية
التسجيل ،يطلب الموقع من المتقدم تسجيل
ب ـيــانــاتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــوجـهــاتــه
السياسية واسم حزبه ،إن وجد ،والوزارة التي
يرغب في الترشح لقيادتها ،على أن يقدم بعد
ذلــك مؤهالته الجامعية أو مــا يعادلها ،وهي
إلــزامـيــة للترشح ،ثــم الــوظــائــف الـتــي عمل بها
خالل السنوات الماضية.
02

األسد يعفو عن
ِّ
الفارين من التجنيد
في الداخل والخارج
ترامب وهيلي في المكتب
البيضاوي أمس (أ ف ب)

قصور العثمانيين على «البوسفور» ...للبيع

الموقع ال

مخصص للترشح للوزارة

إثـ ـ ـ ــر تـ ـ ــزايـ ـ ــد الـ ـصـ ـع ــوب ــات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا،
بـ ــاتـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــازل والـ ـقـ ـص ــور
العريقة المطلة على مضيق
الـ ـب ــوسـ ـف ــور ف ـ ــي إس ـط ـن ـب ــول
معروضة للبيع ،مع توقعات
ب ــأن تـجـتــذب مستثمرين من
ال ـشــرق األوسـ ــط ،السـيـمــا من

الخليج العربي ،رغم أسعارها
الباهظة.
وبينما يسعى أصحاب تلك
ً
القصور ،التي كانت حصريا
للنخبة العثمانية واألجانب
األثرياء الذين كانوا يعملون
ً
ف ــي الـقـسـطـنـطـيـنـيــة س ــاب ـق ــا،
ً
ويطلق عليها محليا 02

رياضة
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«فرانس فوتبول» تكشف
أسماء الـ  30العبًا
المرشحين للكرة الذهبية

ةديرجلا

•
العدد  / 3921األربعاء  10أكتوبر 2018م  /غرة صفر 1440هـ

الثانية

local@aljarida●com

األمير للدبلوماسيين الجدد :اخدموا وطنكم وكونوا خير ممثل له

• سموه استقبل المحمد واعتمد أوراق سفراء كندا وروسيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا
• ولي العهد استقبل البعثات الدبلوماسية ودعاهم إلى إبراز الصورة الحضارية للكويت ومكانتها العالية
اسـتـقـبــل ص ــاحــب ال ـس ـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد ،بقصر
ب ـيــان ،ص ـبــاح أم ــس ،سـمــو الشيخ
نــاصــر الـمـحـمــد ،ورئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
واحتفل في قصر بيان ،صباح
أم ـ ــس ،بـتـسـلــم س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
أوراق اعـ ـتـ ـم ــاد كـ ــل مـ ــن ال ـس ـف ـيــر
بيير ايـمــون لــويــس سفيرا لكندا،
ً
والسفير نيكوالي ماكاروف سفيرا
لروسيا االتحادية ،والسفير سانينا
ً
هليموفيتش س ـف ـيــرا لجمهورية
البوسنة والهرسك ،والسفير عامر
ً
مهاريمي سفيرا لجمهورية كرواتيا،
وذلك سفراء لبالدهم لدى الكويت.
حضر مــراســم االحـتـفــال الشيخ
صـ ـب ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ووزي ـ ـ ـ ــر شـ ــؤون
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األم ـ ـي ـ ــري الـ ـشـ ـي ــخ عـلــي
الجراح ،ونائب وزير شؤون الديوان
األم ـيــري الشيخ محمد العبدالله،
ووكـ ـي ــل ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري مــديــر
مكتب سمو أمير البالد أحمد الفهد،
والمستشار فــي الــديــوان األمـيــري
محمد أبوالحسن ،ورئيس المراسم
والتشريفات األميرية الشيخ خالد
العبدالله ،ومساعد وزير الخارجية
ل ـش ــؤون ال ـمــراســم الـسـفـيــر ض ــاري
ال ـع ـج ــران ،ورئ ـي ــس هـيـئــة الـحــرس
األميري اللواء ركن فهد الزيد.

رؤساء البعثات
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاإلن ــاب ــة وزيـ ــر
الخارجية الذي قدم لسموه الوزراء
ال ـم ـف ــوض ـي ــن ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـع ـثــات
الــدبـلــومــاسـيــة والقنصلية الـجــدد
ً
وه ــم :حسن زم ــان سـفـيــرا للكويت
لـ ــدى ال ـي ــاب ــان ،واب ـ ـ ــداح ال ــدوس ــري
ً
ً
قنصال عاما للكويت لدى جمهورية
العراق في مدينة البصرة ،وصالح

ً
األمير مستقبال الخالد والدبلوماسيين الجدد أمس
ً
ً
السيف قنصال عاما للكويت لدى
ج ـم ـهــوريــة ال ـص ـيــن الـشـعـبـيــة في
مدينة هونغ كونغ ومنطقة مكاو
اإلدارية الخاصة ،ومحمد المطيري
ً
س ـف ـي ــرا ل ـل ـكــويــت ل ـ ــدى مـنـغــولـيــا،
ً
وعـبــدالـلــه اليحيا سـفـيــرا للكويت
لدى جمهورية األرجنتين ،وخليفة
ً
ً
الخرافي قنصال عاما للكويت لدى
ج ـم ـهــوريــة ال ـص ـيــن الـشـعـبـيــة في
ً
مدينة كوانزو ،وحمد الهزيم قنصال
ً
عاما للكويت لدى الواليات المتحدة
االم ـيــرك ـيــة ف ــي مــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك،
حيث أدوا اليمين الدستورية أمام
سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم
الجديدة.
وقــد زودهــم سموه بتوجيهاته
السامية وحثهم على خدمة وطنهم
الغالي والعمل على تعزيز العالقات
وال ـ ــرواب ـ ــط ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت والـ ـ ــدول
الـشـقـيـقــة وال ـصــدي ـقــة المعتمدين
فيها والسعي لتمثيل بلدهم خير
تمثيل في كافة المحافل اإلقليمية
والدولية ،متمنيا سموه لهم دوام
التوفيق والسداد.

ً
األمير مستقبال سفير كرواتيا أمس

الخضر :انتصارات أكتوبر
نصر لألمة العربية
ق ــال رئـيــس هيئة الـخــدمــات الــوطـنـيــة الـعـسـكــريــة ،ال ـلــواء محمد
الخضر ،إن انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر
ُيعد انتصارا لألمة العربية.
وأش ــار ال ـلــواء الـخـضــر فــي تـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن خ ــال حفل
استقبال أ قــا مـتــه ا لـسـفــارة المصرية فــي ا لـكــو يــت ،بمناسبة عيد
القوات المسلحة المصرية ،إلى مشاركة الجيش الكويتي جنبا
إلى جنب مع إخوانهم المصريين في تلك الحرب المجيدة.
وأوضح أن دماء الجيش الكويتي سالت مع دماء الجيش المصري
على أرض مصر ،مضيفا أن الكويت قدمت الشهداء دفاعا عن األمة
العربية وعن األراضي المصرية.
ونقل تحيات النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع
الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح ،وتـحـيــات رئـيــس األرك ــان بـهــذه المناسبة
العزيزة على قلوب الكويتيين.

م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـشـ ـي ــخ
صباح الخالد عن شكره وتقديره
لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات س ـ ـم ـ ــوه الـ ـس ــامـ ـي ــة
ً
والـ ـت ــي س ـت ـكــون ن ـب ــراس ــا ألب ـنــائــه
الدبلوماسيين في أداء واجباتهم
وخــدمــة وطـنـهــم الـعــزيــز مــن خــال
السياسة الخارجية للكويت ،التي
ارتسمها سموه والعمل على رفع
رايـتـهــا والـحـفــاظ على مصالحها
الدولية.

ولي العهد
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاإلن ــاب ــة وزيـ ــر
الـخــارجـيــة الشيخ صـبــاح الخالد،
حيث قدم لسموه الوزراء المفوضين
ورؤسـ ـ ــاء الـب ـع ـثــات الــدبـلــومــاسـيــة
وال ـق ـن ـص ـل ـي ــة وهـ ـ ــم :ح ـس ــن زمـ ــان
سفيرا للكويت لدى اليابان ،وابداح
ال ــدوس ــري قـنـصــا عــامــا للكويت

ً
ولي العهد مستقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد أمس
لــدى جمهورية ال ـعــراق فــي مدينة
الـبـصــرة ،وص ــاح الـسـيــف قنصال
عاما للكويت لدى جمهورية الصين
الـشـعـبـيــة فــي مــديـنــة هــونــغ كونغ
ومنطقة مـكــاو اإلداري ـ ــة الـخــاصــة،
ومحمد المطيري سفيرا للكويت
ل ــدى مـنـغــولـيــا ،وع ـبــدال ـلــه اليحيا
س ـف ـيــرا ل ـل ـكــويــت لـ ــدى جـمـهــوريــة

االرجنتين ،وخليفة الخرافي قنصال
عاما للكويت لدى جمهورية الصين
الشعبية في مدينة كوانزو ،وحمد
الهزيم قنصال عاما للكويت لدى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة االمـيــركـيــة في
مدينة نـيــويــورك ،وذل ــك بمناسبة
تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وتـمـنــى سـمــوه لـلـسـفــراء الـجــدد

ال ـتــوف ـيــق وال ـن ـج ــاح ف ــي مـهــامـهــم،
مـطــالـبــا إي ــاه ــم ب ــان ي ـكــونــوا خير
سفراء لبالدهم واالهتمام بمصالح
م ــواط ـن ــي ال ـك ــوي ــت ب ــال ـخ ــارج وان
ي ـس ـع ــوا ب ـ ــدأب ل ـتــوط ـيــد وت ـعــزيــز
الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت وال ـ ــدول
الـشـقـيـقــة وال ـصــدي ـقــة المعتمدين
لديها بما يتماشى مع مصالحها

وس ـيــاســات ـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة ،مــؤكــدا
سموه على ضرورة التحلي بالخلق
الـ ـه ــادئ والـ ـح ــوار ال ـم ــأل ــوف اثـنــاء
عملهم بتلك الدول وإبــراز الصورة
الحضارية والمكانة العالية للكويت
إلعــاء شأنها فــي جميع المحافل
اإلقليمية والدولية.
وم ـ ــن ج ــان ـب ـه ــم ،أع ـ ـ ــرب س ـف ــراء

ال ـك ــوي ــت ع ــن ش ـكــرهــم وت ـقــديــرهــم
ل ـس ـم ــوه ،م ــؤك ــدي ــن أن تــوجـيـهــات
س ـم ــوه س ـت ـكــون ن ـب ــراس ــا ل ـهــم في
العمل وحــافــزا فــي بــذل المزيد من
ال ـج ـهــد لـتـعــزيــز ع ــاق ــات الـتـعــاون
مــع الـ ــدول المعتمدين لــديـهــا بما
يحقق مصالح الدولة العليا ويعزز
مكانتها المتميزة اقليميا ودوليا.

ً
دافنبورت لـ ةديرجلا  :نعمل مع الكويت لدفع «رؤية  »2035قدما
 ...وروسيا االتحادية

 ...وسفير كندا

 ...وسفير البوسنة والهرسك

•

●

ناصر الخمري

ذك ــر سـفـيــر الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
ب ــال ـك ــوي ــت م ــاي ـك ــل دافـ ـنـ ـب ــورت ان
ال ـش ــرك ــات الـبــريـطــانـيــة تـعـمــل مع
شركائها الكويتيين في مجموعة
واسعة من القطاعات ،بهدف الدفع
ق ــدم ــا ب ـخ ـطــة ال ـت ـن ـم ـيــة الــوط ـن ـيــة
الكويتية الطموحة وتنفيذ رؤية
.2035
وقال دافنبورت ،لـ"الجريدة" ،إن
هناك نموا في التجارة واالستثمار،
وزيــادة في الصادرات البريطانية
ل ـل ـك ــوي ــت ب ـن ـس ـب ــة  23فـ ــي ال ـم ـئــة
س ـن ــوي ــا ،م ــؤك ــدا ان ه ـن ــاك مـجــاال
لـمــزيــد مــن الـنـمــو خ ــال الـسـنــوات

ال ـم ـق ـب ـلــة ،وال ـس ـف ــارة الـبــريـطــانـيــة
وفريقها من دائرة التجارة الدولية
جاهزة لدعم الشركات البريطانية،
سـ ـ ــواء ك ــان ــت ك ـب ـي ــرة او ص ـغ ـيــرة
الغتنام الفرص المتاحة.
وكـشــف عــن قيمة الـتـجــارة بين
الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ودول منطقة
الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وأف ـغ ــان ـس ـت ــان
وب ــاك ـس ـت ــان ،والـ ـت ــي ب ـل ـغــت خــال
ا ل ـ ـس ـ ـنـ ــة ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة 2018-2017
نـحــو  45مـلـيــار جنيه إسترليني،
حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات
منها  29.5مليارا.
واض ـ ـ ــاف ان ق ـي ـمــة ال ـ ـصـ ــادرات
الـبــريـطــانـيــة لـلـكــويــت وص ـلــت في
 2017ال ــى نـحــو  2.1مـلـيــار جنيه

إس ـتــرل ـي ـنــي ،ح ـيــث وص ـل ــت قيمة
البضائع في الصادرات البريطانية
لـلـكــويــت ال ـعــام الـمــاضــي ال ــى 596
مـ ـلـ ـي ــون ــا ،ب ـي ـن ـم ــا وص ـ ـلـ ــت ق ـي ـمــة
الخدمات الى  1.5مليار.
واكـ ـ ـ ــد دافـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــورت ان مـنـطـقــة
الـخـلـيــج الـعــربــي تمثل راب ــع أكبر
سوق لتصدير البضائع البريطانية
(خـ ـ ــارج االتـ ـح ــاد االوروب ـ ـ ـ ــي) بعد
الواليات المتحدة والصين وهونغ
كــونــغ ،معربا عــن س ــروره لتعيين
ســايـمــون بيني كـمـفــوض تـجــاري
لملكة بريطانيا في منطقة الخليج
وال ـ ـشـ ــرق االوس ـ ـ ــط واف ـغــان ـس ـتــان
وباكستان .
م ــن جـهـتــه ،اك ــد سـيـمــون بيني

م ـتــانــة ال ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة بين
المملكة المتحدة ودول المنطقة،
م ـض ـي ـف ــا ان ه ـ ـنـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
اإلمكانات التجارية واالستثمارية
الكامنة التي لم يتم استغاللها بعد.
وقــال بيني ،فــي بيان صحافي
نـقـلـتــه ال ـس ـف ــارة ب ـعــد إعـ ــان قسم
التجارة الدولية في حكومة المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـع ـي ـي ـن ــه فـ ــي مـنـصـبــه
ال ـج ــدي ــد« ،ن ـس ـعــى لـتـعــزيــز الـعـمــل
م ــع مـمـثـلــي ال ـق ـط ــاع ــات ال ـخــاصــة
وال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـش ـكــل م ـب ـنــي عـلــى
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،مــن
أج ـ ــل ت ـح ــدي ــد ال ـ ـفـ ــرص وت ـح ـق ـيــق
المنفعة واالستفادة القصوى من
مخرجاتها».

غاز التكييف يصيب  22طالبة...
الكبير للمواد الخطيرة إلــى الـمــدرســة ،وجــرت عملية إخــاء احـتــرازي
للطالبات إلى نقطة التجمع اآلمنة في ساحة المدرسة ،مع قيام فرقة
مركز مبارك الكبير بإجراء مسح ميداني بواسطة أجهزة قراءة الغازات.
ـال مــن أي غ ــازات خــارج المعدالت
وأوضـحــت "اإلط ـفــاء" أن المكان خـ ٍ
الطبيعية ،بعد أن تمت السيطرة على ذلك التسرب ،مؤكدة عدم وجود
خطورة على الطالبات أو الهيئة التدريسية.

فحص رعايا  40دولة...
بين "الصحة" و"اإلقــامــة" كشف عــن إصــابــة عــدد مــن العمالة الــوافــدة
بأمراض خطيرة ومعدية ،مما يوجب إعادة فحص العامل فور عودته،
وهو ما لم يكن يتخذ في السابق إال عند تجديده اإلقامة إذا ثبت أنه
سافر إلى إحدى الدول الموبوءة.
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عبدالمهدي يفتح باب التوزير...
وقبل تثبيت البيانات ،يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية
ً
أي ـضــا للمتقدم ،لـيــوضــح مــن خــالـهــا رؤي ـتــه "أله ــم الـمـشــاكــل التي
يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول
العملية المقترحة للتنفيذ" ،وكذلك رؤيته "لمواصفات وسلوكيات
القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة ،مع أمثلة حقيقية"،
إضافة إلى أهم المؤهالت القيادية والتخصصية لديه ،والتي تميزه
عن غيره الستحقاق المنصب.
وعلى رئيس الوزراء المكلف ،نائب رئيس الجمهورية السابق ،أن
يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان ،في غضون شهر من تكليفه،
ً
وفي حال فشله ،يتم دستوريا ،تكليف شخص آخر.
وأمـ ــس ،نــاقــش عـبــدالـمـهــدي مــع الــرئـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم صالح
مباحثات تشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي وأولويات المرحلة
ً
المقبلة .وجــاء في بيان رسمي أن اللقاء ناقش أيضا "أهمية بذل
جميع الجهود لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن ،إضافة إلى
التعاون والتفاهم بين الرئاسات للمضي في إعمار وبناء البلد،
وتوفير الخدمات وفرص العمل".
وفي خطوة قد تسهل مهمة عبدالمهدي ،أكد النائب عامر الفايز،

مايكل دافنبورت

سيمون بيني

وأشار الى ان هناك فرصا كثيرة
ل ـل ـت ـع ــاون ف ــي ك ــل م ــن ال ـق ـطــاعــات
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة كـ ــال ـ ـطـ ــاقـ ــة والـ ـبـ ـن ــى

ال ـت ـح ـت ـيــة ،إل ــى ج ــان ــب الـقـطــاعــات
المسرعة لخطط التحول والتنوع
االقتصادي.

من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري ،أن التحالف لم يرشح أي
ّ
أسماء للوزارة ،وترك المجال لرئيس الوزراء المكلف الختيار وزرائه،
وذلك بعدما سبقه قبل أيام الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإعالنه
ً
عدم ترشيحه أي شخصية للوزارة ،مطالبا بحكومة تكنوقراط غير
حزبية.

قصور العثمانيين على «البوسفور»...

ً
اسم "يلي" ،إلى االستفادة ماديا من أمالكهم الفاخرة ،ذكر سماسرة
عـقــارات فــي إسطنبول أنــه مــن بين نحو " 600يـلــي" على واجهة
ً
البوسفور ،هناك  60معروضة للبيع حاليا.
ويمكن أن يتوقع المشترون المحتملون دفع ما يصل إلى 100
ً
مليون دوالر ألحد هذه العقارات الفاخرة ،ولديهم أيضا إمكانية
الحصول معها على جــواز سفر تركي ،إذ يحق اآلن لألشخاص
الذين يمتلكون عقارات بقيمة  250ألف دوالر أو أكثر ،أن يصبحوا
ً
مواطنين ،بعد أن كان ذلك مشروطا بمليون دوالر.
وتــراج ـعــت قـيـمــة الـلـيــرة الـتــركـيــة ه ــذا الـصـيــف ،فــي حـيــن ردت
األسواق بشكل سلبي على خالف مع الواليات المتحدة ،ويعتقد
العديد من المشترين أن الفترة الحالية هي األفضل لشراء عقارات،
فيما ال تزال العملة متدنية.
والبيع يجب أن يكون بالليرة التركية ،فحكومة الرئيس رجب
طيب إردوغان منعت بيع أو تأجير العقارات بالعمالت األجنبية أو
ربطها بها ،في وقت يقول السماسرة ،إنه في تحول كبير للجهات
المهتمة بالشراء ،فإن جميع المشترين المحتملين هم على األرجح
ً
من الشرق األوسط ،وخصوصا من أقرب حلفاء أنقرة الخليجيين،
في إشارة إلى قطر.
وذكر خبير العقارات الفاخرة إوغــور أيهان أن "المقبلين على
ً
الشراء هم بشكل كبير من دول شرق أوسطية ،ونرى اهتماما من
أذربيجان وإيران ،لكن أغلبية المهتمين من قطر".
(إسطنبول  -أ ف ب)

ةديرجلا
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محليات
«السكنية» :توزيع قسائم «جنوب صباح األحمد» منتصف نوفمبر
ً
انتهت من التخصيص لـ  2056مواطنا في المشروع الشهر الماضي
يوسف العبدالله

حددت المؤسسة العامة
السكنية منتصف الشهر
للرعاية ً
المقبل موعدا لبدء توزيع
قسائمها في جنوب مدينة
صباح األحمد بإجمالي  12ألف
قسيمة خالل .2019/2018

ح ـس ـم ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة م ــوع ــد ب ــدء
توزيع قرعاتها االسكانية على
قسائم مشروعها الجديد بجنوب
م ــديـ ـن ــة ص ـ ـبـ ــاح االحـ ـ ـم ـ ــد وذل ـ ــك
منتصف نــو فـمـبــر ا لـمـقـبــل علما
بأن المشروع يضم نحو  25ألف
قسيمة سكنية مساحة كل منها
 400متر مربع.
وع ـ ـل ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» م ــن
مصادرها الخاصة ان المؤسسة
ت ـع ـمــل ف ــي ال ــوق ــت الـ ــراه ــن عـلــى
وضـ ــع ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة على
ال ـم ـخ ـطــط الـ ـع ــام ل ـل ـمــدي ـنــة على
ان ينتهي بشكله ا لـكــا مــل خــال
األيام القريبة المقبلة ،مفيدة بأن
كل قرعة سيتم توزيع قسائمها
للمشروع على المواطنين ستضم
ن ـحــو  300ق ـس ـي ـمــة ،م ــؤك ــدة في
ال ــوق ــت ذات ــه اس ـت ـمــرار اسـتـقـبــال
ط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ع ـل ــى
الـمـشــروع مــن المواطنين لحين
استكمال ما يقارب  12ألف وحدة

سكنية من المقرر توزيعها خالل
السنة الجارية .2019/2018
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،سـجـلــت
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة
ً
ً
الـسـكـنـيــة ارت ـف ــاع ــا واضـ ـح ــا في
م ـ ـعـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــا خ ـ ـ ـ ــال س ـب ـت ـم ـب ــر
الماضي وصلت إلى أكثر من 24
ألف معاملة ،مما يعكس حيوية
الملف االسكاني.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
الشهري ،الذي حصلت «الجريدة»
على نسخة منه ،الى أن إجمالي
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـ ـم ـ ـن ـ ـجـ ــزة خـ ــال
سبتمبر بلغ  24207معامالت،
منها  444فقط لقسم المتابعة،
مـتـمـثـلــة ف ــي اع ـت ـم ــاد  40كـتــابــا
لتقسيط مديونيات المواطنين،
إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال 296
اسـتـفـســارا مــن الـمــواطـنـيــن ،كما
اس ـت ـق ـبــل م ــرك ــز خ ــدم ــة ال ـع ـمــاء
ا لـ ـه ــا تـ ـفـ ـي ــة  954مـ ـك ــا لـ ـم ــة ع ـبــر
االت ـص ــال الـمـبــاشــر م ــع موظفي
الـ ـخ ــدم ــة ،م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار اي ـق ــاف

خدمة الــرد اآللــي لحين االنتهاء
من اعادة تجهيزها.
أمــا قسم االستقبال ،فقد كان
لـقـطــاع الـطـلـبــات والـتـخـصـيــص
النصيب األكبر بإجمالي 2942
معاملة ،منها تخصيص 2056
م ـعــام ـلــة إس ـكــان ـيــة لـلـمــواطـنـيــن
على مشروع المؤسسة الجديد
في جنوب مدينة صباح االحمد
ال ـمــزمــع تــوزي ـع ـهــا خ ــال الـسـنــة
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـج ــاري ــة 2019/2018
باجمالي  12ألف قسيمة بمساحة
ك ــل م ـن ـهــا  400م ـتــر م ــرب ــع ،الــى
جانب اجراء  665معاملة جديدة
لفتح طـلــب إسـكــانــي جــديــد ،في
حين استقبلت اإلدارة  221طلب
اس ـت ـك ـمــال ن ــواق ــص ومـسـتـنــدات
رسـمـيــة ف ــي م ـعــامــات الـطـلـبــات
والتخصيص وبدل اإليجار.

تبادل وتنازل
وش ـه ــدت إدارة ب ــدل اإلي ـجــار

صورة أرشيفية إلعالن مخطط جنوب مدينة صباح األحمد
ً
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــا ن ـ ـس ـ ـب ـ ـيـ ــا فـ ـ ـ ــي ع ـ ــدد
الـ ـمـ ـع ــام ــات مـ ـق ــارن ــة ب ــاألش ـه ــر
ال ـم ــاض ـي ــة ،ب ـعــد ب ـلــوغ ـهــا 1602
معاملة خالل سبتمبر الماضي،
فــي حين انتهت إدارة المساكن
المؤجرة من فتح  65ملفا جديدا
للبيوت الشعبية.
أما إدارة التوزيع ،فقد ارتفعت

أرق ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــؤسـ ـس ــة مـ ــن اع ـت ـم ــاد
وتوزيع  170عقد انتفاع بصفة
اإليجار في بعض مشاريعها ،في
حين شهدت المؤسسة إجراء 96
معاملة للتبادل والتنازل خالل
الشهر الماضي ،الى جانب انجاز
 445معاملة تــوثـيــق ،فـضــا عن
إنجاز  10398شهادة لمن يهمه

األم ــر خــاصــة بــالـمــواطــن إلنجاز
معاملته في قطاعات المؤسسة،
إضافة إلى إصدار  5442شهادة
لمن يهمه األمر ،موجهة إلى بنك
االئ ـت ـم ــان ال ـكــوي ـتــي ،ف ــي الــوقــت
الـ ــذي سـجـلــت ال ـمــؤس ـســة 1649
استفسارا للمواطنين.

الصبيح :ملف اإلعاقة يحظى باهتمام كبير «الشوؤن» :ال صحة لوقف إصدار تراخيص «الحضانات»
كشفت عن تشكيل لجنة لوضع إطار مسابقة «إلى أخي اليتيم»
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال ـع ـم ــل وزي ـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقتصادية ،هند الصبيح ،أمس،
حــرص الـبــاد واهتمامها الكبير
بملف اإلعاقة.
وأك ــدت الـصـبـيــح فــي كلمة لها
خالل ترؤسها الدورة الحالية الـ 37
لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية
العرب خالل افتتاح أعمال الدورة
 72للمكتب التنفيذي للمجلس،
أهـمـيــة ال ـمــوضــوعــات الـمـطــروحــة
على جدول أعمال الدورة الحالية،
الفـتــة الــى أنـهــا مــوضــوعــات تمثل
أولويات العمل العربي االجتماعي
المشترك.
ونـ ـ ــوهـ ـ ــت بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة الـ ـك ــوي ــت
لتعريب مسابقة «الى أخي اليتيم»،
موضحة أنــه تم تشكيل لجنة في
الــوزارة لوضع اإلطــار المفاهيمي
لـلـمـســابـقــة ،وذلـ ــك بــالـتـنـسـيــق مع
األمـ ــانـ ــة ال ـف ـن ـي ــة ل ـم ـج ـلــس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ــى أنـ ــه م ــن ال ـم ـقــرر

الهاجري لـ ةديرجلا  :مستمرون في منحها وفق الالئحة الجديدة
•
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الصبيح تلقي كلمتها
اع ـت ـم ــاد ال ـم ـســاب ـقــة خـ ــال أع ـمــال
الدورة القادمة للمجلس.
وقــالــت الصبيح إن االجتماع
ي ـ ـنـ ــا قـ ــش دور مـ ـجـ ـل ــس وزراء
الـشــؤون االجتماعية الـعــرب في
إطـ ـ ــار الـ ـم ــوض ــوع ــات الـمـتـعـلـقــة
بخطة التنمية المستدامة ،2030
إض ــاف ــة ال ـ ــى دوره ف ــي اإلعـ ـ ــداد
والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ـل ـق ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ــ 30المقررة في تونس والقمة

الـعــربـيــة الـتـنـمــويــة االقـتـصــاديــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة الــراب ـعــة الـمـقــررة
عقدها في لبنان .2019
وأشارت الى ما تم طرحه خالل
أعمال االجتماع فيما يتعلق بطلب
األ مــا نــة الفنية للمجلس بتجديد
نقاط االتصال بالجهات المعنية
بملف اإلعــاقــة فــي الــدول األعضاء
للتنسيق حول كافة الموضوعات
الخاصة بهذا الشأن.

جورج عاطف

نفت الوكيلة المساعدة لشؤون
قطاع التنمية االجتماعية في وزارة
الشؤون االجتماعية هناء الهاجري
صحة ما تواتر من أنباء عن «وقف
إصدار تراخيص حضانات األطفال
الجديدة» ،مؤكدة «استمرار الوزارة،
في منح التراخيص وفق الضوابط
واالشـتــراطــات التي حــددهــا القرار
ال ـ ــوزاري رق ــم (/73أ) لـسـنــة ،2018
بـشــأن إصـ ــدار الــائـحــة التنفيذية
ل ـل ـقــانــون ( )2014/22ب ـش ــأن دور
الحضانة الخاصة».
وقــالــت الـهــاجــري ل ـ «ال ـجــريــدة»،
إن «ال ـمــادة  13بالالئحة الجديدة
ق ـض ــت أن ُي ـ ـقـ ــدم ط ـل ــب ال ـح ـصــول
عـلــى الـتــرخـيــص أو الـتـجــديــد إلــى
ً
اإلدارة المختصة مرفقا به جميع
المستندات ،ثم تتولى اإلدارة دراسة
الطلب ورفعه إلى اللجنة المختصة
لـلـنـظــر ف ــي ال ـمــواف ـقــة عـلــى إص ــدار
الترخيص أو تـجــديــده مــن عدمه،

ً
خــال مــدة ال تتجاوز  30يوما من
تاريخ إحالة الطلب إليها».
وأضافت ،أنه «في جميع األحوال
يتعين الـبــت فــي الـطـلــب خ ــال 60
ً
يــومــا مــن تــاريــخ تقديمه ،ويعتبر
مرور الموعد دون البت فيه بمنزلة
رفض له ،على أن يصدر الترخيص،
في حالة الموافقة ،بقرار من وكيل
ال ـ ــوزارة ،أو مــن يفوضه بـنــاء على
تــوصـيــة ال ـل ـج ـنــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن
«البعض اختلط عليه األمر.

الربط اإللكتروني
في موضوع اخر ،أكدت الهاجري،
ً
أن «الكويت ال تألو جهدا في تقديم
ال ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة والـتـعـلـيـمـيــة
والنفسية لذوي اإلعاقة» ،الفتة إلى
أن «وزارة الشؤون ستوصي بإعداد
م ـش ــروع ب ـقــانــون ت ـطــوعــي مــوحــد
وم ـي ـث ــاق ع ـم ــل لـ ــإرشـ ــاد األسـ ــري
والمهني».
وقــالــت ال ـهــاجــري ،فــي تصريح

ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
حضورها اجتماع لجنة الخبراء
الخليجي الثاني ،إن «تطبيق تجربة
الــربــط اإللـكـتــرونــي مــع الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة ب ـ ــدأت بـجـمـعـيــة الـنـجــاة
الـخـيــريــة ،وسـيـتــم تعميمها على
بقية الجمعيات ،مطلع العام المقبل،
بعد قياس مدى نجاحها» ،موضحة
أن «ال ـه ــدف مــن االج ـت ـمــاع تجهيز
ً
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــوضـ ــوعـ ــات ت ـم ـه ـيــدا
ل ـطــرح ـهــا خـ ــال اج ـت ـم ــاع مجلس
وزراء الشؤون االجتماعية في دول
مجلس التعاون الذي سيعقد الشهر
المقبل».
وذكرت أن «لجنة الخبراء سوف
تـ ـن ــاق ــش رؤيـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن
ال ـشــري ـف ـيــن بـ ـش ــأن ت ـع ــزي ــز الـعـمــل
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـم ـش ـت ــرك ،ف ـض ــا عن
مشروع القانون الخليجي الموحد
للمعاقين ،وكيفية استفادة مواطني
التعاون من الخدمات االجتماعية
في أي من دول المجلس ،إضافة إلى
استراتيجة التنمية االجتماعية»،

هناء الهاجري

ً
مبينة أن ــه «سـتـتــم أي ـضــا مناقشة
توصيات األنشطة وال ــورش التي
أقيمت من خالل المكتب التنفيذي،
والمقترح الكويتي بشأن ضوابط
المشاركة فــي المنظمات الدولية،
وحماية األســرة ،إضافة إلى تقرير
اإلعاقة وميثاق أخالقي للمهنيين
في اإلرشاد األسري».

«اإلعاقة» تبحث مع «التربية» خدمات المعاقين العازمي :تطبيق الثواب والعقاب لضمان
انسيابية العملية التعليمية
تمكين الهيئة
من االستفادة
من الخبرات
التي توفرها
«التربية
الخاصة»

العوضي

بحثت الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة مع وزارة التربية ،أمس ،عددا
مــن ا لـمــو ضــو عــات المتعلقة بالطلبة
ذوي االعــاقــة؛ بهدف تقديم وتسهيل
الخدمات التعليمية الالزمة لهذه الفئة.
وقال ـ ـ ــت المديـ ـ ــرة العامـ ـ ـ ــة لله ــيئ ـ ــة
د .ش ـف ـي ـقــة الـ ـع ــوض ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي عقب االجتماع مع مسؤولين
م ــن «ال ـت ــرب ـي ــة» ،إن االج ـت ـم ــاع نــاقــش
الـكـثـيــر م ــن ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي تهم
الطلبة مــن ذوي اإلع ــاق ــة ،إل ــى جانب
استعراض الخدمات التي تقدمها إدارة
التربية الخاصة لهذه الشريحة المهمة
في المجتمع.
وث ـم ـن ــت ال ـع ــوض ــي جـ ـه ــود وزي ـ ــرة
ال ـشــؤون االجتماعية والـعـمــل وزيــرة
الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة هـنــد
الصبيح في تسهيل إنجاز الخدمات
المقدمة لذوي اإلعاقة ،مشيدة بجهود

جميع العاملين فــي الهيئة ا لــذ يــن ال
يدخرون جهدا في سبيل خدمة هذه
الفئة.
وأعربت عن سعادتها بحضور هذا
االجتماع «المثمر» ،مؤكدة أهمية هذه
اللقاء ات في مد جسور التعاون بين
الجانبين ،فضال عن تمكين الهيئة من
االستفادة من الخدمات التي توفرها
ادارة الـتــربـيــة الـخــاصــة واالسـتـعــانــة
بالخبرات الموجودة.
من جانبه ،قــال نائب المدير العام
للهيئة لـقـطــاع ا ل ـخــد مــات التعليمية
وال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة أن ـ ـ ــور األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،فــي
ت ـصــريــح م ـم ــاث ــل ،إن ال ـه ـي ـئــة بـصــدد
عمل بروتوكول تعاون مع «التربية»
إلعداد دورات تدريب لموظفي الهيئة
بالتخصصات النفسية واالجتماعية،
إض ــاف ــة إلـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خ ـبــرات
مدرسي التخاطب واالستعانة بهم.

ناقش مع مديري المناطق أوضاع مدارسهم ودعاهم لمتابعة احتياجاتها
أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم
الـعــالــي د .حــامــد الـعــازمــي عـلــى مــديــري
ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة ض ـ ــرورة متابعة
ً
أوض ــاع ال ـمــدارس أوال ب ــأول ،والـحــرص
على توفير أفضل الخدمات التعليمية
ً
للطلبة ،مـشــددا على أنــه سيطبق مبدأ
الثواب والعقاب حيال الجميع لضمان
انسيابية العملية التعليمية بال معوقات.
ج ــاء ذل ــك ف ــي اج ـت ـمــاع ع ـقــده الــوزيــر
الـ ـع ــازم ــي ف ــي م ـك ـت ـبــه بـ ـ ـ ــوزارة الـتـعـلـيــم
العالي صباح أمس ،مع مديري المناطق
الـتـعـلـيـمـيــة ،أص ـ ــدر خ ــال ــه تــوجـيـهــاتــه
لهم إلــى متابعة أعمالهم فــي مناطقهم
واالهتمام باحتياجات المدارس والتأكد

من جهوزيتها وضمان تقديم الخدمات
التعليمية للطلبة بأحسن صورة.
فــي الـسـيــاق ،كشفت مـصــادر تربوية
لـ «الـجــريــدة» ،أن الــوزيــر العازمي ناقش
مــع الـمــديــريــن خ ــال االج ـت ـمــاع أوض ــاع
مـنــاطـقـهــم وأح ـ ـ ــوال ال ـ ـمـ ــدارس الـتــابـعــة
لـهــا ،وبـحــث معهم مـيــزانـيــات الـمــدارس
وأنصبة المعلمين وكيفية معالجة أي
معوقات ومشاكل قد تواجههم في هذا
الموضوع ،كما طلب منهم إبالغه بأي
معوقات ،ورفع تقارير دورية عن أوضاع
المدارس تتضمن كل تفاصيل العملية
التعليمية لديهم.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى أن ال ــوزي ــر

«الكهرباء» ٩ :ماليين دينار لتوريد قطع غيار
بوشهري :أعلى استهالك خالل الصيف بلغ  14ألف ميغاواط
●

سيد القصاص

ّ
وقع وزير النفط وزير الكهرباء
ً
وال ـم ــاء م .بـخـيــت الــرش ـيــدي عـقــدا
ً
خـ ــاصـ ــا بـ ـت ــوري ــد ق ـط ــع غـ ـي ــار مــن
َ
المصنع األصلي للمعدات الدوارة
في الغاليات ومضخات مياه تغذية
مياه البحر بمحطة الزور الجنوبية
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير
المياه ،بقيمة إجمالية تبلغ 8.962
ماليين دينار.
ويهدف المشروع إلى توريد قطع
غيار رئيسة لغاليات محطة الزور
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية
وتقطير المياه ،وتشمل توريد قطع
غيار لمضخات التغذية الرئيسة في
الـغــايــات ،لضمان تحقيق مرونة
أداء عالية للتشغيل اآلمن والمستقر
ل ـلــوحــدات ،وال ــذي ينعكس ب ــدوره
على اسـتـقــرار الشبكة الكهربائية
في البالد ،على أن يتم تنفيذ أعمال

العقد خالل مدة أقصاها  36شهرا
من تاريخ التوقيع.
من جهة أخرى ،شكل وكيل وزارة
الكهرباء والـمــاء محمد بوشهري
لـجـنــة «مـتــابـعــة تــرشـيــد اسـتـهــاك
الكهرباء والـمــاء» ،برئاسة الوكيل
المساعد لتشغيل وصيانة المياه
خليفة الفريج ،للعمل على تخفيض
استهالك الكهرباء والماء ،من خالل
ت ـط ـب ـيــق ب ــرن ــام ــج ت ــوف ـي ــر ال ـطــاقــة
بتعديل سياسات التشغيل ألجهزة
ال ـت ـب ــري ــد وال ـت ـك ـي ـيــف واس ـت ـخ ــدام
تقنيات الترشيد الحديثة وتفعيل
مـســاهـمــة م ــول ــدات االح ـت ـي ــاط في
تخفيض األحمال عند الحاجة في
المباني.
فــي مـجــال آخ ــر ،أعـلــن بوشهري
ان ـت ـه ــاء ذروة ال ـص ـي ــف بــالـنـسـبــة
لـ ـ ـل ـ ــوزارة ،م ـب ـي ـنــا أن «أعـ ـل ــى حمل
متوقع كان  14.500ميغاواط ،لكن
ما وصلنا اليه في أعلى استهالك

كان  14ألف ميغاواط ،في حين أن
طاقة الشبكة كانت  17ألفا».
وأضــاف بوشهري ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش تــدش ـيــن
مـشــروع «تــرشـيــد  »3صـبــاح أمــس،
في مدرسة جاسم الخرافي بمنطقة

قرطبة« ،إننا ندعو الجميع إلى أن
ي ـكــون اس ـت ـهــاك الـكـهــربــاء وال ـمــاء
بقدر الحاجة».
وأش ــار إلــى أن وزارة الكهرباء
والماء تتعاون مع وزارة التربية في
نشر ثقافة الترشيد ،مبينا ان لدى

«العدل» :لجنة لتذليل الصعوبات
أمام المحامين خالل أسابيع
●

ً
بوشهري متوسطا طلبة مدرسة جاسم الخرافي في قرطبة
الـ ــوزارة خطة لــزيــارة  100مدرسة
لنشر ثقافة الترشيد ،وتعزيز تلك
ال ـث ـقــافــة لـ ــدى الـ ـط ــاب ف ــي جميع
المحافظات.

ال ـع ــازم ــي ،ش ـ ـ ّـدد خـ ــال االج ـت ـم ــاع على
ضـ ـ ــرورة إتـ ـم ــام ك ــل األعـ ـم ــال الـمـتـعـلـقــة
بجهوزية ال ـمــدارس وضـمــان سالمتها
وتقديمها ألفضل الخدمات التعليمية،
ك ـمــا أكـ ــد ل ـل ـمــديــريــن ع ــزم ــه ع ـلــى ات ـبــاع
سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة أي
مقصر.
ً
إلى ذلك ،عقد الوزير العازمي اجتماعا
آخر مع خبراء البنك الدولي ،أمس ،لبحث
آخر التطورات بشأن المناهج المطبقة
ً
حاليا  ،وإمكانية تطويرها وتنقيحها،
بما يتواءم مع طبيعة البيئة التعليمية
كــذلــك تحقيق أفـضــل اسـتـفــادة للطالب
وتحصيلهم العلمي.

محمد راشد

علمت «ال ـجــريــدة» مــن م ـصــادر مطلعة أن وزي ــر ال ـعــدل وزيــر
األوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية د .فهد العفاسي بصدد تشكيل
لجنة خاصة تعنى بتذليل الصعوبات التي تواجه المحامين.
وأكدت المصادر أن أبرز مهام اللجنة تتمثل في إيجاد الحلول
الجذرية للمعوقات والمشكالت التي تحول دون أداء المحامين
عملهم على أكمل وجه ،وتذليل الصعوبات التي تواجه المحامين
مع مؤسسات الــدولــة المختلفة ،والسعي بكل جدية إلــى حفظ
حقوق المحامين ،إضافة إلى تنظيم مهنة المحاماة واالرتقاء
بها لتحقيق طموحات وآمال المحامين والمحاميات.
وأش ــارت إلــى أن اللجنة تـهــدف أيـضــا إلــى تسهيل تعامالت
المحامين ،سواء مع الجهات الرسمية أو القطاع الخاص ،وفق
الوسائل المتاحة ،لتوفير المناخ المناسب ،بحيث تكون مهنة
المحاماة جاذبة ال طاردة.
وتــوقـعــت ص ــدور ق ــرار ب ـهــذا ال ـشــأن خ ــال األســاب ـيــع القليلة
القادمة ،مبينة ان هذه الخطوة تأتي ضمن القرارات اإلصالحية
التي اتخذها الوزير في اآلونة األخيرة ،سواء في وزارة العدل أو
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،خصوصا مع القرار الجديد
ل ــوزارة األوق ــاف ،وطــرح خــدمــات متطورة فيها لتسهيل إنجاز
المعامالت أمام المراجعين.

سلة أخبار
«األبحاث» يستضيف
«األيادي الخضراء»
نظم معهد الكويت لألبحاث
العلمية زيارة ميدانية لفريق
األيادي الخضراء البيئي
التطوعي ،بهدف التعرف
على مراكز وقطاعات المعهد
البحثية.
وألقى مجموعة من باحثي
مركز أبحاث البيئة والعلوم
الحياتية ومركز الطاقة والبناء
عدة محاضرات خالل الزيارة،
منها محاضرة حول الشبكة
الوطنية الكويتية لرصد
الزالزل ،ألقتها الباحثة فرح
الجري ،حيث تحدثت عن
أجهزة رصد الزالزل ،ومواقعها
في الكويت ،وكيفية رصدها،
ومناطق تركيزها بالدولة.
َّ
وقدم الباحث بدر العبدالرازق
محاضرة حول الطاقة
المتجددة ،وأنواعها،
واألساليب التي تهدف إلى
توفير استخدام التكنولوجيا
وتكاليف الصيانة وصرف
المياه ،عن طريق تطبيق
االستراتيجيات الصحيحة
الستغالل الطاقة المتجددة.

«المواصالت» :القطع اآللي
المبرمج  28الجاري
ناشدت وزارة المواصالت
المشتركين بالمبادرة إلى
سداد ما عليهم من مستحقات
مالية مترتبة على الخدمة
الهاتفية ،على أن يتم تنفيذ
نظام القطع اآللي المبرمج
للشهر الجاري وفقا لإلجراء
المتبع .وقالت إنها ستبدأ
بإرسال الرسالة التحذيرية
األولى األحد المقبل،
وستعقبها رسالة تحذيرية
ثانية يتم بثها إلى أرقام
الهواتف صاحبة العالقة في
 21الجاري.
وأعلنت الوزارة ،في بيان
صحافي ،أمس ،أنه بعد بث
الرسالة التحذيرية الثانية
ستقوم بقطع الخدمة عن
الهواتف المتخلف أصحابها
عن السداد في  28الجاري،
مشيرة إلى أن السقف المالي
الذي يقوم الحاسب اآللي ً
بناء
عليه بإدراج الرقم الهاتفي إلى
قائمة القطع المبرمج هو 50
دينارا للهواتف المنزلية ،و100
دينار للهواتف التجارية.

«فيديو سرقة أدوية في
مستشفى مبارك» إلى النيابة
أحالت وزارة الصحة إلى النيابة
قضية ضد أحد األشخاص
لقيامه بتصوير فيديو ونشره
على أحد مواقع التواصل
ً
االجتماعي ،ويدعي فيه كذبا
وجود سرقة أدوية من جانب
العاملين في مستشفى مبارك
الكبير.
وقالت الوزارة ،في بيان لها
أمس ،إن كاميرات المستشفى
رصدت ذلك الشخص أثناء
قيامه بالتصوير ،وتم التأكد من
عدم صحة ما يدعيه.
وأضافت أنه ّ
تبين استخدام هذا
الشخص بطاقة إعاقة من الهيئة
ً
العامة لذوي اإلعاقة مثبتا
بها على خالف الحقيقة أنه
كويتي الجنسية ،وتمت إحالة
الموضوع إلى النيابة لتحريك
الدعوى الجزائية في حقه.
وشددت «الصحة» على أنها
لن تتهاون مع كل من تسول
له نفسه نشر إشاعات كاذبة
ال غرض منها سوى زعزعة
الثقة بالخدمات الصحية التي
تقدمها للمواطنين.

المركز العلمي يطلق
فعاليات «شهر الفضاء»
ً
تزامنا مع االحتفال الدولي
باألسبوع العالمي للفضاء،
أطلق المركز العلمي فعاليات
«شهر الفضاء  ،»2018وذلك
خالل الفترة من  4أكتوبر
الجاري إلى  4نوفمبر المقبل.
وقال رئيس قسم العالقات
العامة والتسويق خالد الرملي،
في تصريح صحافي أمس ،إن
المركز أعد ورش عمل تثقيفية
وحافلة بالنشاطات خالل
«شهر الفضاء» ،حيث سيقدم
تجربة فريدة وممتعة لألطفال
ً
من سن  4إلى  12عاما.
وأوضح الرملي أنه سيتم
ً
حصريا االحتفال بإطالق كتاب
«مغامرة البروفيسور آسترو
كات عبر النظام الشمسي»
المترجم إلى اللغة العربية.
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الغانم :موقف الكويت داعم لخلق االستقرار بالمنطقة
التعاون
دعا الغانم إلى تفعيل ً
اآلسيوي  -األوروبي ،مشيرا إلى
أن الناس تفاعلوا فيما بينهم
عبر التاريخ وهو تفاعل لم تنجح
االسوار والحدود والجيوش في
وقفه أو منع تدفقه.

أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
الكويتي مرزوق الغانم أمس أن
موقف الكويت وسمو أمير البالد
في مساعدة دول الجوار االقليمي
والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى خـ ـل ــق م ـن ــاخ ــات
اسـتـقــرار وأم ــن وسـلــم تـكــون من
صالح الجميع هو ركن اساسي
في العقيدة السياسية الكويتية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم فـ ـ ــي ك ـل ـمــة
ام ــام االج ـت ـمــاع الـثــالــث لــرؤســاء
البرلمانات اآلسيوية  -االوروبية
ال ـم ـن ـع ـق ــد فـ ــي م ــدي ـن ــة ان ـطــال ـيــا
جنوب تركيا عن الرفض القاطع
لكل صيغ الـحــروب االقتصادية
وسياسات التجويع.
وت ـ ـسـ ــاء ل :أي صـيـغــة بــائـســة
لـ ـلـ ـص ــراع ه ـ ـ ــذه؟ هـ ــل هـ ـن ــاك مــن
ال يـ ـ ـ ـ ــزال ي ـ ــري ـ ــد تـ ــرك ـ ـيـ ــع اآلخـ ـ ــر
وتجويعه؟ وهل هذا هو السبيل
الوحيد لتصفية الحسابات؟
وأضاف :من منا يريد مجاورة
فـقـيــر وم ـع ــدم وذي ح ــاج ــة؟ من

مـنـكــم يــريــد ان ي ـكــون قــريـبــا من
بركان قد يثور في أي لحظة؟
واش ــار الـغــانــم فــي كلمته الــى
مقاربة تلك التساؤالت بالموقف
ال ـكــوي ـتــي ال ـم ـبــدئــي ق ــائ ــا :هــذه
األسئلة هــي التي طرحها سمو
أمـيــر دول ــة الـكــويــت عندما سئل
م ــن قـبــل ع ــدد م ــن ال ـض ـيــوف عن
المغزى من تبني الكويت مؤتمرا
دوليا إلعادة اعمار العراق ،وكيف
يمكن أن تعمر بلدا غزاك في يوم
م ــن األيـ ـ ــام وت ـس ـبــب ف ــي سـقــوط
أبنائنا شهداء وأســرى وتشريد
مئات اآلالف وفي تخريب وتدمير
بنيتنا التحتية.
وأوض ـ ــح "ان م ــوق ــف الـكــويــت
وسمو األمير كان هذا أن تساعد
جـيــرانــك فــي اإلقـلـيــم وأن تتمنى
ال ــرخ ــاء ل ـكــل دول ـ ــة وأن تـســاهــم
في خلق مناخات استقرار وأمن
وسلم تكون مــن صالح الجميع
وهـ ــذه ه ــي ال ـع ـق ـيــدة الـسـيــاسـيــة

التي نؤمن بها في الكويت".
ول ـف ــت ال ـغ ــان ــم الـ ــى ال ـت ـط ــورات
االخيرة المتعلقة بالحالة المالية
واالقتصادية التركية قائال :اليوم
وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال الـحـصــر
ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن أزمـ ـ ــة اق ـت ـصــاديــة
ف ــي تــرك ـيــا وال مـشـكـلــة ه ـنــا فـكــل
ال ــدول تمر بمخاضات لكن هناك
من يتحدث عالنية عن استهداف
لـتــركـيــا ورغ ـب ــة ف ــي ف ــرض ش ــروط
محددة عليها.
وأضاف :نقول لمن يبشر بحرب
اقـتـصــاديــة ضــد تــركـيــا أو يتمنى
حدوث انهيارات مالية لن تنجحوا
فتركيا ليست جمهورية مــوز بل
هي دولة تقف على ارث من العراقة
والتقاليد وهنا يعيش شعب حي
وخــاق وت ــواق للحياة حاله حال
كل شعوب األرض ،معربا عن ثقته
ب ـقــدرة ال ـق ـيــادة الـتــركـيــة والـشـعــب
ال ـت ــرك ــي ع ـلــى تـ ـج ــاوز اي ع ــارض
اقتصادي عابر.

وأك ــد الـغــانــم ض ــرورة الـتـعــاون
اآلس ـ ـيـ ــوي  -االوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ــي كــافــة
ال ـم ـج ــاالت اس ـت ـن ــادا الـ ــى حـقــائــق
الجغرافيا قائال "ان هناك طريقا
واح ـ ــدا ل ـل ــرخ ــاء وال ـت ـق ــدم وش ــرط
دي ـمــوم ـتــه ان ـه ــا وص ـف ــة ال ـت ـعــاون
وصيغة التفاعل ومنهج التوافق
وأن ي ـخــرج ال ـطــرفــان مستفيدين
ورابحين وراضين ألنه ال منتصر
ف ــي الـ ـح ــروب ب ـمــا فـيـهــا ال ـح ــروب
االقتصادية".
وقـ ـ ــال :واج ـب ـن ــا كـبــرلـمــانـيـيــن
ونمثل صوت الشعوب أن نبشر
ب ــال ـت ـك ــام ــل واجـ ـبـ ـن ــا أن ن ــراك ــم
األص ــدق ــاء ال ان نـصـنــع األعـ ــداء
واجـبـنــا فــي الـتـعــرف على اآلخــر
وه ــو ت ـع ــرف يـفـضــي دائ ـم ــا الــى
تفاهم.
وأك ــد ال ـغــانــم اهـمـيــة االجـتـمــاع
االوروبي  -اآلسيوي قائال :نجتمع
هنا ألن البطالة في أوروبا وآسيا
معا والتضخم في أوروبــا وآسيا

عبدالله يسأل الصالح
عن خطة التعيينات

ً
ملقيا كلمته في اجتماع أنطاليا
الغانم
مـعــا واالن ـف ـجــار الـسـكــانــي فــي كل
القارتين.
وأضاف :نجتمع هنا ألن قضايا
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـب ـي ـئ ــة واالحـ ـتـ ـب ــاس
الحراري وهجرة الريف الى المدن
وآفاق التعليم واالمراض واالوبئة
الجديدة هي ليست قضايا حصرية

ومقتصرة على إقليم دون آخر.
ودعا الغانم مجددا الى تفعيل
ال ـت ـع ــاون اآلسـ ـي ــوي  -االوروب ـ ـ ــي،
م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه تـ ـف ــاع ــل ال ـ ـنـ ــاس عـبــر
الـ ـت ــاري ــخ وهـ ــو ت ـف ــاع ــل ل ــم تـنـجــح
االس ــوار وال ـحــدود والـجـيــوش في
وقفه أو منع تدفقه.

ق ـ ـ ـ ــدم ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب د .خ ـل ـي ــل
ً
ع ـب ــدال ـل ــه سـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى نــائــب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أن ــس ال ـصــالــح اسـتـفـســر فيه
عن الخطط والدراسات التي
أعدها ديوان الخدمة المدنية
للتعيينات ،خــال السنوات
الخمس المقبلة ،في الجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،حـ ـس ــب ح ــاج ــة
ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات س ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
ف ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات الـعـلـمـيــة
واالدارية والفنية.
وتساءل عبدالله" :هل لدى
الديوان خطة او دراسة خالل
ال ـس ـنــوات الـخـمــس الـمـقـبـلــة،
ت ــم وض ـع ـهــا لـمـعــرفــة حــاجــة
س ــوق الـعـمــل ف ــي الـقـطــاعــات
الحكومية المختلفة لتعيين
الخريجيين.

نواب للحكومة :العفو الشامل أو «عدم التعاون»
•

فهد التركي

أعلن عــدد من نــواب األمــة المتضامنين مع النواب
والمتهمين المحكومين فــي قصية د خ ــول المجلس
عزمهم الوقوف مع المقترح النيابي الذي قدمه بعضهم
والقاضي بالعفو الشامل عن المحكومين ،متوعدين
بأنه إذا لم يقر المجلس القانون فسيتم تقديم كتاب
عدم التعاون مع الحكومة.
وكشف النواب ،الذين تحدثوا في ندوة التضامن مع
المحكومين في قضية دخول المجلس بديوان النائب
ً
ولـيــد الطبطبائي ،أن هـنــاك نــوابــا يسعون الــى خلط
األوراق في هذه القضية وإشاعة أن نواب األمة ليس
من حقهم تقديم قانون العفو الشامل ،معلنين رفضهم
مثل هذا الحديث ،إذ إن المادة  75من الدستور كفلت
لهم هذا الحق.
بــدايــة ،قــال النائب محمد هايف إن "المحكومين في
قضية المجلس شــرفــاء ولــم نشاهد مــن أودع بحسابه
مليونين او ثالثة فهم ليسوا من اصحاب االيداعات او من
اتهموا في ذمتهم المالية وكان االولى شكرهم ومكافأتهم".
ورأى هــايــف أن "مــن يـصــوت مــن الـنــواب على اسقاط
عضوية الـنــواب المحكومين في المجلس فهو الساقط
ً
والبد من ان يتجه المجلس إلقرار العفو" ،الفتا إلى أن ما
"نسمعه من كالم عن احالة الملف إلى المحكمة الدستورية
فهذا يعني اسقاط العضوية ،واذا تم ذلك االمر فال تعاون
مع الحكومة".
وأضاف أنه "ال يمكن ان يعامل شرفاء الكويت كالجئين

في الخارج ،والحكومة على مفترق طرق اذا لم تتعاون مع
النواب في هذه القضية".

جرم اإلصالح!
من جهته ،قال النائب خالد العتيبي" :وقفتنا اليوم مع
المحكومين في دخول المجلس دفاعا عن قيمنا وصيانة
لكرامتنا وهي تدعم الشعب الكويتي نحو كرامة الشعب،
والمحكومون في هذه القضية ثاروا على الفساد في حقبة
فسدت فيها قاعة عبد الله السالم".
وجزم بوجود قوى الفساد لديها رسالة قوية بتكريم
الفاسدين واقصاء المصلحين" ،معتبرا أن "قضية دخول
المجلس هي رأس هرم الفساد والذي إذا اكتمل فمصير
البلد سيكون مجهوال".
وأضاف" :سنقدم قانون العفو الشامل في دور االنعقاد
الجديد وهــو حق اصيل الي نائب ال ينازعه احــد عليه،
وكما هو من حق القضاء اصــدار األحكام فحقنا كنواب
الـتـقــدم بالعفو الـشــامــل ،ول ــن نـفــرط فــي االمــانــة وإذا لم
ً
تتعاون الحكومة فسنقدم كتاب عدم التعاون معها" ،مبينا
أن "جــرم هــؤالء النواب والشباب المحكومين في قضية
المجلس هو االصالح ووقوفهم في وجه الفاسدين واليوم
يصورون كمجرمين وهم عكس ذلك".

اقتحام المال السياسي
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ــال ع ـبــد ال ــوه ــاب ال ـبــاب ـط ـيــن ان قضية
المحكومين في دخول المجلس ليست سياسية فحسب
انما قضية اخالق وقيم ايضا "ونقول ان القضية تتعلق

باقتحام المال السياسي لقاعة عبدالله السالم ،وتصدى
لها الشرفاء ،ونحن نسمي هذه القضية باقتحام المال
ً
السياسي القذر" ،الفتا إلى أن القضاء برأ النواب والشباب
مــن دخــول المجلس ،وال توجد جريمة بهذا المصطلح
وهذا رأي القضاء.
ّ
وبين أن "المادة  79من الدستور تؤكد انه ال يمكن ان
يصدر قانون اال من خالل مجلس االمــة وتصديق سمو
االمير وهــذا ينطبق على العفو النه قانون" ،مفيدا بأنه
ال يمكن ان تحال قضية محكومي المجلس الى المحكمة
الدستورية قبل انجاز تقرير اللجنة التشريعية" ،وعدم
ع ــرض الـتـقــريــر ف ــي اول جـلـســة لـلـمـجـلــس يـعــد مخالفة
صريحة".
واس ـتــذكــر ان "الـمـجـلــس ســابـقــا ص ــوت ب ـعــدم اسـقــاط
عضوية النائب خلف دميثير من خالل عينة من الوزراء
مثل احمد الفهد واحمد الحمود وأماني بورسلي ،فكيف
للحكومة ان تصوت مع عدم اسقاط عضوية هذا النائب
رغم سقوط احد شروط العضوية منه؟".
وأكد البابطين" :في استجواب  30أكتوبر سأكون أول
الموقعين على عدم التعاون مع رئيس الوزراء وسأبقى
محترما للدستور ،ولن أتزحزح كما يفعل غيري على حبل
السياسة المتقلبة ،والحديث عن الحل غير الدستوري
بدعة ،لكنني ال أستبعد ذلك ،ومن يخشى الحل الدستوري
ال يستحق تمثيل االمة".

الصحافة و«المركزي» والنيابة
وعلى الــدرب ذاتــه سار النائب اسامة الشاهين ،الذي

ً
متحدثا في ندوة ديوان الطبطبائي
السبيعي
أعلن تضامنه الكامل "مع المحكومين في دخول المجلس
ً
من نواب وشباب كويتي شريف تصدى للفساد" ،مشيرا
إل ــى أن "قـضـيــة االي ــداع ــات بــدأت ـهــا الـصـحــافــة ث ــم البنك
المركزي وتحركت النيابة العامة وحققت مع المرتشين
وهــم متخفون في جنح الـظــام ،لتأتي بعدها انتفاضة
شباب الكويت.
ولفت الشاهين الــى ان "محكومي المجلس انتصروا
ً
لألموال العامة بعد فضيحة االيداعات المليونية" ،معتبرا
أن "ه ــؤالء المحكومين أبـطــال ال مجرمون ويستحقون
االشـ ــادة والـشـكــر ال الـحـبــس والـتـهـجـيــر ،ون ـحــن كـنــواب
نتحرك في إطار المادة  75من الدستور ،فهؤالء النواب
والشباب اولى الناس بتطبيق هذه المادة".
أما النائب الحميدي السبيعي فقال أن التضامن مع
محكومي المجلس قضية كـبـيــرة ب ــدأت مــن ال ـحــراك ثم

المحاكم وهــي مستمرة ولــن تنتهي اال بإنهائها ونحن
تقدمنا بالعفو الشامل سابقا وسقط لعدم وجود اغلبية
ً
نيابية في هذا االتجاه" ،مفيدا بأن "مقترح عادل الدمخي
ح ــول الـعـفــو الـشــامــل ق ــدم ول ــم أجـعـلــه فــي أدراج اللجنة
التشريعية ،كـمــا يــدعــي الـبـعــض ،انـمــا بــانـتـظــار الـنــواب
التخاذ الوقت المناسب لمناقشته ولحضور كل النواب
االعضاء".
وألمح إلى أن "ما يطلبه الطبطبائي والحربش حول
قضية إسقاط عضويتهما سيكون رأيي ،وأخطأنا عندما
وضـعـنــا قــوانـيــن الـجـنـسـيــة والـعـفــو الـشــامــل فــي جلسة
ً
واحدة" ،موضحا أن "الترتيب والتحرك النيابي حول العفو
الشامل اختلف عن السابق ،وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة،
ونتطلع ان يثمر تضامننا انهاء قضية المحكومين ،فهم
ليسوا مجرمين".

الدمخي يسأل الرشيدي عن خسائر
متوقعة بمصفاة الزور
ً
ً
وجه النائب عــادل الدمخي ســؤاال برلمانيا إلى
وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي
ب ـش ــأن م ــا أوردت ـ ـ ــه إح ـ ــدى ال ـص ـحــف بـ ــأن إج ـمــالــي
الخسائر التي قــد تتكبدها مصفاة ا ل ــزور نتيجة
تغيير وزارة الكهرباء وا لـمــاء فلسفتها بالتحول
إلنتاج الطاقة ربما يصل إلى ملياري دوالر ،أو قد
يتأخر إنشاء المصفاة ست سنوات إضافية بحيث
يتم إنجازها عام  ٢٠٢٥بدل الموعد المحدد بعام
."٢٠١٩
وطلب الدمخي في سؤاله اإلجابة عن اآلتي :ما مدى
ً
صحة هذا الخبر؟ وإذا لم يكن الخبر صحيحا هل تم
نفيه من أي جهة تابعة للجهات التي تتولونها؟ َ
ولم لم
ُ
يتم نفيه أسوة باألخبار األخرى التي نفيت؟ وما مدى
صحة المعلومة المتعلقة بإجراء أوامر تغييرية على
مشروع المصفاة الجديدة .وكم تبلغ قيمة مبالغ هذه

األوامر التي تمت منذ بداية المشروع عام ٢٠١٥؟ وما
قيمة األوامر التغيرية المتوقعة حتى نهاية المشروع؟
وأض ــاف فــي ســؤالــه :هــل أي مــن األوام ــر التغييرية
يتعلق بتغيير نوع المشتقات النفطية التي تنتجها
المصفاة الجديدة؟ وقال :نمي إلى علمي أنه في شهر
أكتوبر عام  ،٢٠١٥وقبل ّالتوقيع على عقود المصفاة
ُ
الجديدة وبمحاولة لتجنب األوامــر التغييرية ،طلب
من القطاع النفطي االجتماع مع وزارة الكهرباء والماء،
والهيئة العامة للبيئة ،توقيع محضر اجتماع بموافقة
الجهات الثالث على مخرجات المصفاة ومالء متها
لوزارة الكهرباء والماء وتوافق انبعاثاتها مع قوانين
ً
الهيئة العامة للبيئة ،فهل تم فعال طلب ذلــك؟ وبناء
على توجيهات من تم الطلب؟ أرجو تزويدي بمحضر
االجـتـمــاع المتضمن مــوافـقــة جميع الـجـهــات الثالث
(النفط ،الكهرباء و الماء ،الهيئة العامة للبيئة).

الصالح يطالب العازمي بالتحقيق في مخالفات
تسليم المبنى اإلداري الجديد لـ «األبحاث»
طــالــب الـنــائــب خليل الـصــالــح وزي ــر الـتــربـيــة وزيــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د .ح ــام ــد ال ـع ــازم ــي بــالـتـحـقـيــق في
التجاوزات التي شابت تسليم المبنى االداري الجديد
لمعهد الكويت لألبحاث العلمية.
وقال الصالح في تصريح صحافي "إن المعلومات
التي لديه تؤكد وجود مخالفات كانت تستوجب عدم
تسييل الكفالة البنكية للشركة المنفذة للمشروع".
وأضاف "ان اإلفراج عن الكفالة البنكية البالغة مليونا

و 700ألف دينار في ظل هذه المخالفات مثير للشبهة"،
ً
مشددا على ضرورة إجراء تحقيق فوري في هذا الملف
ومحاسبة كل من يثبت تفريطه في المال العام.
وأوضح الصالح أن وزير التربية سبق أن شكل لجنة
تحقيق في تسييل كفالة قدرها  17ألف دينار إلحدى
ً
الشركات ،مشيرا إلــى أنــه من بــاب أولــى التحقيق في
صرف دفعات وتسييل كفالة الشركة المنفذة لمبنى
األبحاث الجديد ،ال سيما مع وجود مخالفات جسيمة.

الحويلة يطالب «الصحة» بتحويل
المستوصفات إلى مراكز رعاية أولية
دعا النائب د .محمد الحويلة وزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح الى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المقترح الذي تقدم
به وتمت الموافقة عليه من المجلس لتجهيز جميع المستوصفات
في الدولة لتصبح مراكز رعاية أولية متكاملة لخدمة المواطنين
وتخفيف الضغط على المستشفيات.
وق ــال الحويلة فــي تصريح صحافي امــس إنــه يجب تطوير
المستوصفات بإضافة الخدمات الطبية األساسية والمساندة
وتــزويــدهــا بــأحــدث األجـهــزة والتقنيات والمستلزمات الطبية
الحديثة ،وفتح جميع العيادات وكذلك تزويدها بإسعاف ثابتة
لنقل المرضى على مدار الساعة.
وأشار الحويلة إلى تجربة مستوصف الرقة والذي يضم أول
وحدة طوارئ في مراكز الرعاية األولية مطالبا بتعميمها حيث
ساهمت في تخفيف الضغط على المستشفيات وزيادة مشاركة
الــرعــايــة الصحية األول ـيــة فــي عــاج ح ــاالت ال ـطــوارئ وتخفيف
العبء عن المواطنين.
وأضاف أن الرعاية الصحية األولية هي خط الدفاع االول عن
الصحة العامة ،وتأهيل المراكز الصحية سيساعد على زيادة
الخدمات الصحية وتحسين ادائها اضافة الى تخفيف االزدحام
عن المستشفيات واالرتقاء بالخدمات الصحية في البالد.

المطيري لمنح ربة
ً
المنزل  300دينار شهريا

ماجد المطيري

أع ـل ــن ال ـن ــائ ــب مــاجــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ت ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــه
اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــا ب ــرغـ ـب ــة ق ــال
فـ ـي ــه" :إن ل ـل ـم ــرأة دورا
مهما في رعاية األسرة
واألوالد وحتى تتمكن
من القيام بدورها على
أ كـمــل و ج ــه" ،لــذا فإنني
أتقدم باالقتراح برغبة
التالي:
"تـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــح الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزوج ـ ـ ـ ــة ول ـ ـ ـهـ ـ ــا
أوالد م ـك ــا ف ــأة ش ـهــر يــة
ق ـ ـ ــدر ه ـ ـ ــا  300د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار،
مـثــل اسـتـحـقــاقــات دعــم
ا ل ـع ـمــا لــة ،ت ـحــت مسمى
ربة منزل".

ةديرجلا
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«التقارير االقتصادية» تعزز كفاءة موظفي «الخارجية»
دورة
الجارالله:
ً

رعى حفل تخريج  22مشاركا فيها بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط

البرنامج
التدريبي
يدعم القدرات
الوطنية في
مجال التخطيط
اإلنمائي

مال الله

اش ـ ــاد ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
خ ــال ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه ب ـ ـ ــدورة "إعـ ـ ــداد
وتحليل التقارير االقتصادية" ،التي
نظمها المعهد العربي للتخطيط،
بمشاركة  22موظفا من منتسبي
"الـ ـخ ــارجـ ـي ــة" ،م ــؤك ــدا ان ـه ــا كــانــت
"مركزة وفعالة" وتهدف الى تطوير
قدرات الموظفين.
وأوضح الجارالله ،في تصريح
للصحافيين على هامش رعايته
حفل تخريج المشاركين في الدورة،
التي استمرت ثالثة أيام ،أن برنامج
الدورة تضمن دروسا ومواد مركزة
فعالة ومؤثرة ومحاضرات مكثفة
هــدفــت الــى تطوير ق ــدرة الموظف
على اعداد التقارير االقتصادية.
وقـ ـ ــال إن ـ ــه ت ــم ت ــوج ـي ــه دع ـ ــوات
لـمـخـتـلــف ال ـج ـه ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،لـلـمـشــاركــة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـت ــدريـ ـب ــي
الـمـتـخـصــص ،مـنــوهــا باستجابة
غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ال ـكــويــت
والهيئة العامة لالستثمار الكويتية
ووزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وا لـ ـصـ ـن ــا ع ــة
الكويتية.
وكـ ـ ــان ال ـج ــارال ـل ــه ألـ ـق ــى ،خ ــال

ً
الجارالله متوسطا خريجي الدورة
الـحـفــل ،كلمة اش ــاد فيها بأهمية
الدور الذي يقوم به المعهد في دعم
مـسـيــرة الـعـمــل الـعــربــي المشترك،
واصـفــا إي ــاه بــأنــه "مـصــدر إشعاع
فكري وحضاري ألمتنا العربية".
وش ـ ــدد ع ـل ــى اه ـت ـم ــام وح ــرص
الكويت على التفاعل مع مؤسسات
ومنظمات العمل العربي المشترك

فــي إط ــار جــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة،
مبينا ان احـتـضــان الـكــويــت لمقر
ال ـم ـع ـه ــد وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن م ــؤس ـس ــات
العمل العربي المشترك ومختلف
المنظمات التابعة للجامعة العربية
يـعـكــس قـنــاعــة ال ـكــويــت الــراسـخــة
بأهمية العمل العربي المشترك.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ي ـعــد

"صـ ــرحـ ــا ع ـل ـم ـي ــا وثـ ـق ــافـ ـي ــا" مـنــذ
افتتاحه عــام  ،1980في عهد أمير
البالد الراحل الشيخ جابر االحمد
رحمه الله.
وذكر أن هذا البرنامج التدريبي
يـمـثــل اض ــاف ــة مـهـمــة لـعـمــل وأداء
مــوظ ـفــي وزارة ال ـخــارج ـيــة ،نـظــرا
للدور الكبير الذي تلعبه التقارير

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
ال ـم ـح ـلــي وال ـع ــال ـم ــي ،ب ـع ــد ت ــزاي ــد
االه ـت ـمــام بمضامينها مــن طــرف
المستثمرين والباحثين وصناع
القرار.
وأك ــد ح ــرص "ال ـخــارج ـيــة" على
ت ـعــزيــز وت ـقــويــة أواص ـ ــر ال ـت ـعــاون
الـثـنــائـيــة مــع الـمـعـهــد ،مـعــربــا عن

فـ ـخ ــره واعـ ـ ـت ـ ــزازه بـ ـ ــأن تـحـتـضــن
الكويت هذا النوع من المؤسسات،
لما تملكه من مستوى رفيع ومميز.
وق ـ ــال ان م ــوض ــوع ال ـب ــرن ــام ــج
الذي تناول اعداد وكتابة التقارير
االقتصادية يمثل جانبا مهما من
جوانب العمل الدبلوماسي ،مبينا
انه "سيساعد الموظفين على أداء
عملهم ،مسلحين بما اكتسبوه من
معلومات وخبرات تتعلق بالعمل
االقتصادي والتنموي".
ومــن جــانـبــه ،قــال الـمــديــر العام
ل ـل ـم ـع ـه ــد د .ب ـ ــدر م ـ ــال الـ ـ ـل ـ ــه ،فــي
تصريح للصحافيين على هامش
الـحـفــل ،إن الـبــرنــامــج يــأتــي ضمن
عدة برامج يقدمها المعهد بهدف
دع ــم ال ـق ــدرات الــوطـنـيــة فــي مجال
ال ـت ـخ ـط ـي ــط االن ـ ـمـ ــائـ ــي وم ـت ــاب ـع ــة
القضايا االقتصادية.
وذكر مال الله أن المعهد أنشئ
بمبادرة كويتية ،وبدعم من القيادة
الـسـيــاسـيــة آنـ ـ ــذاك ،ل ـي ـكــون إح ــدى
األذرع التي تقدم الــدعــم االنمائي
فــي م ـجــاالت التخطيط والتنمية
االقتصادية واالجتماعية للكويت
ومختلف الدول العربية.

«الصحة» لموظفيها :أفصحوا عن أي نشاط خارج العمل يتصل بالوزارة
عادل سامي

دعا وزير الصحة موظفي الوزارة
إلى تقديم إفصاح عن أي نشاط
خارج نطاق عملهم بالوزارة،
وذلك إلدارة مكتب الوزير
خالل المواعيد المنصوص
عليها.

ً
أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح تعميما على جميع
قطاعات الـ ــوزارة ،يقضي بإفصاح كــل موظفي ال ــوزارة عن
أي نشاط لهم خارج نطاق عملهم فيها ،ويكون على عالقة
مـبــاشــرة معها مــن خــال مـشــاركــة فــي شــركــة أو منشأة لها
تـعــاقــدات مــع ال ــوزارة ســواء بنفسه أو عــن أوالده ّ
القصر أو
ً
زوجته ومن هم في واليته وفقا ألحكام القانون رقم  13لسنة
 2018في شأن حظر تعارض المصالح والئحته التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم  296لسنة .2018
وجاء في التعميم ،أن ذلك يهدف إلى منع وجود أي تعارض
نسبي أو مطلق نص عليه القانون أو الئحته التنفيذية ،على
أن يقدم الموظفون هذا اإلفصاح إلدارة مكتب الوزير خالل
المواعيد المنصوص عليها في المواد ( 5و 6و )7من الالئحة.
من جانب صحي آخر ،أكد مدير مستشفى الجهراء د .علي
ً
المطيري ،أن الفحص المبكر لسرطان الثدي واكتشافه مبكرا
من خــال إجــراء الفحوصات الطبية الخاصة بهذا المرض
ً
ً
يعتبر عالجا لنسبة كبيرة جدا من الحاالت ويتم الشفاء منه.
وقال المطيري ،خالل الفعالية الخاصة بشهر التوعية
لـســرطــان الـثــدي وافـتـتــاح وح ــدة الـثــدي فــي قسم األشعة

بمستشفى الجهراء ،التي أقيمت صباح أمس ،إن الفعالية
تهدف إلــى التوعية بالمرض وكيفية عالجه واكتشافه
ً
ً
م ـب ـكــرا ،مـضـيـفــا أن مستشفى ال ـج ـهــراء يسعى إل ــى رفــع
التوعية بشكل كبير لدى المريضات ،مما يعمل على عالج
الكثير من الحاالت.
م ــن جــانـبـهــا ،قــالــت رئـيـســة قـســم األش ـع ــة ف ــي مستشفى
الجهراء د .منيرة العدواني ،إن التوعية بسرطان الثدي هي
العامل الرئيسي للوقاية ،السيما أن الفحص المبكر وقائي
ومن خالله تصل نسبة الشفاء إلى  98في المئة من المرضى،
ً
مؤكدة أن ما نسبته  80في المئة من أمراض الثدي غالبا ما
تكون حميدة ال سرطانية.
بدورها ،أكدت رئيسة فنيي األشعة في مستشفى الجهراء
أمية الظفيري ،أن نسبة الثقافة الصحية لدى المرضى زادت
ً
بنسبة كبيرة جــدا ،وأصبح لديهم وعي صحي كبير ،الفتة
إلــى أن أكـتــوبــر هــو شهر التوعية بـســرطــان ال ـثــدي" ،ونحن
نسعى إلى توعية المرضى السيما أن المريضة تحتاج الى
ً
توعية الكتشاف األعراض مبكرا ،وإجراء الفحوصات الطبية
لتشخيص الحالة الصحية".

إخالء وهمي في مستشفى الفروانية
نـفــذت إدارة ال ـطــوارئ الطبية فــي وزارة
ال ـص ـح ــة أم ـ ــس خ ـط ــة تـ ـم ــاري ــن ال ـ ـحـ ــوادث
الوهمية للمستشفيات الحكومية (إ خــاء
وإي ـ ـ ـ ـ ـ ــواء) ،بـ ـه ــدف تـ ــدريـ ــب ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
المستشفيات من إداريين وكوادر طبية على
التعامل مع حاالت الحوادث والكوارث داخل
المستشفى ،والتنسيق مع إدارة الطوارئ
الطبية إلسعاف الحاالت الى المستشفيات
المساندة ،والوقوف على مدى جاهزيتها
عند وقوع مثل هذه الحوادث.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات
الـطـبـيــة ال ـم ـســانــدة د .فـ ــواز ال ــرف ــاع ــي ،في
تـصــريــح صـحــافــي ،إن اإلدارة نـفــذت خطة

الـتـمــريــن ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـيــة ،وك ــان
التمرين عبارة عن حدوث تماس كهربائي
وهمي ادى الى انبعاث دخان في الجناح.
وقام فريق الطوارئ والتدخل السريع في
المستشفى بإخالء  6حــاالت من جناح 22
رجال ،وتم نقلهم الى المستشفى المساند.
واضاف الرفاعي ان ادارة الطوارئ الطبية
وفرت  6سيارات اسعاف و 12فني طوارئ
طبية ،وفعلت خطة الحادث الكبير ،ووزعت
ضباط مواقع وضباط اتصال وربط الحدث
بموجة السلكية موحدة بقسم العمليات في
ادارة الطوارئ.

«بوبيان» يطلق حملة طبية مع «السمنة «فنية البلدي» تقر إضافة مواقع للمركبات المتنقلة

الكويتية» و«نوفو نورديسك»
ينظم بـنــك بــوب ـيــان ،بــالـتـعــاون
مع رابطة السمنة الكويتية وشركة
نــوفــو نــوردي ـســك ،حـمـلــة مجانية
للفحوصات واالستشارات الطبية
للجميع ،سواء من عمالء البنك أو
غيرهم ،بمناسبة ا لـيــوم العالمي
للسمنة يــومــي الـجـمـعــة والـسـبــت
المقبلين بمجمع األفنيوز (المرحلة
الرابعة).
وق ــال الـمــديــر الـتـنـفـيــذي إلدارة
االتصاالت والعالقات المؤسسية
فــي البنك ،قتيبة الـبـســام ،إن هذه
الحملة تــأتــي فــي إط ــار احتفاالت
الكويت مــع العالم بـيــوم التوعية
ال ـخــاص بــالـسـمـنــة ،والـ ــذي يطلق
عليه "يوم السمنة العالمي" ،الذي
يصادف  11أكتوبر كل عام.
وأضاف البسام أن الحملة ،التي
تستمر يومين ،مفتوحة للجميع،
إذ سـيـحـصـلــون ع ـلــى فـحــوصــات
طـبـيــة واسـ ـتـ ـش ــارات م ـجــان ـيــة من
متخصصين.
وأوض ـ ــح أن تـنـظـيــم "ب ــوب ـي ــان"
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إط ـ ــار
مسؤوليته االجتماعية ،للتوعية
بــأه ـم ـيــة ال ـح ــرك ــة ب ـك ــل أش ـكــال ـهــا
لصحة اإلنسان ،السيما مع ارتفاع
ن ـس ـبــة األمـ ـ ـ ــراض ال ـت ــي ب ـ ــدأت فــي
االنتشار بالمجتمع ،والناتجة عن
قلة الحركة أو ممارسة الرياضة

أحالت اقتراح تفعيل النقل الجماعي البحري إلى الجهاز التنفيذي
●

علي حسن

أحــالــت الـلـجـنــة الـفـنـيــة الـتــابـعــة للمجلس
البلدي ،التي عقدت اجتماعها ،صباح أمس،
االقـتــراح المقدم من رئيس المجلس البلدي
أسامة العتيبي بشأن تفعيل النقل الجماعي
البحري على سواحل الكويت ،لنقل الركاب
على الشريط الساحلي ،إلى الجهاز التنفيذي،
وطلبت تحديث الردود الخاصة باالقتراح.
كـمــا أح ــال ــت الـلـجـنــة االقـ ـت ــراح ال ـم ـقــدم من
ال ـع ـضــو ح ـســن ك ـم ــال ب ـش ــأن تــوف ـيــر مــواقــف
أسرار هاشم

أمينة القبندي

والـمـشــي بالمعدل ال ــذي يحتاجه
اإلنسان الطبيعي.
من جانبها ،قالت نائبة رئيس
"السمنة الكويتية" ،د .أسرار هاشم،
إن "ال ـس ـم ـن ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت بـلـغــت
مستويات وأرقــامــا غير مسبوقة
لــدى البالغين واألطـفــال ،على حد
س ــواء ،وفــق اإلحـصــائـيــات ،مــا من
شأنه أن يمثل خطرا حقيقيا على
صحة األفراد ،وبالتالي التسبب في
أمراض مزمنة تؤدي إلى الوفاة".
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال د .أكـ ـي ــن
إكـسـكـيـلــي ،الـمــديــر ال ـعــام لــ"نــوفــو
ن ــوردي ـس ــك" ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج:
"ي ـج ــب أن ت ـت ـكــاتــف ج ـم ـيــع فـئــات

المجتمع لمواجهة التمييز الذي
يتعرض له األشخاص المصابون
بالسمنة".
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت أمـ ـيـ ـن ــة
ال ـص ـنــدوق بــ"الـسـمـنــة الـكــويـتـيــة"
د .أمينة القبندي ،أهمية التوعية
والتوصل إلى حل لهذه المشكلة
الصحية ،من خالل وضع إجراءات
ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة وق ــان ــون ـي ــة لـتـســويــق
األطعمة التي تحتوي على نسب
ع ــالـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـ ــدهـ ـ ــون ال ـم ـش ـب ـعــة
واألمـ ـ ـ ــاح والـ ـسـ ـك ــري ــات ،ودعـ ــوة
األمهات والمدارس ُ
وصناع القرار
لتعزيز تناول األطعمة الصحية،
إضافة إلى تعزيز النشاط البدني.

س ـ ـ ـيـ ـ ــارات ف ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ــي ال ـ ـ ـ ــري والـ ـش ــوي ــخ
ال ـص ـنــاع ـيــة الـ ــى ال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،وذل ــك
للمزيد مــن ال ــدراس ــة ،وأيـضــا احــالــت اقـتــراح
تشكيل لجنة عليا لتحديد الهوية المعمارية
ف ــي ال ـكــويــت ال ــى لـجـنــة االصـ ــاح والـتـطــويــر
الختصاصها بالموضوع.
وواف ـق ــت الـلـجـنــة عـلــى الـطـلــب ال ـم ـقــدم من
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ب ــإض ــاف ــة م ــواق ــع
للمركبات التجارية المتنقلة ،في حين أبقت
على جدول اعمالها كتاب الجمعية الكويتية

ل ـل ـتــراث ب ـشــأن ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى اع ـ ــادة اح ـيــاء
الشوارع القديمة والفرجان والساحات القديمة
في كويت الماضي.
وأح ــال ــت الـلـجـنــة ال ــى ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي
االق ـتــراح الـمـقــدم مــن عـضــو اللجنة المؤقتة
خالد الهاجري بشأن دمج الفقرتين  2-1من
البند الـخــاص بنسب الـبـنــاء بالقسائم ذات
المساحات 401م 2الى 500م 2باالشتراطات
وال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ــأب ـن ـي ــة ال ـس ـكــن
النموذجي ،وذلــك لعمل دراســة شاملة حول
نسب البناء.

«نظافة األحمدي» تحرر  28محضر مخالفة
قــامــت إدارة الـنـظــافــة الـعــامــة
وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق بـفــرع بلدية
األحمدي بشن حملة تركزت على
التدقيق على استغالل المساحة
الخارجية للمحال.
وأوضـ ــح مــديــر اإلدارة طــال
العقاب ،أن الجولة جاء ت لتحد
مـ ــن ت ـ ـمـ ــادي أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـحــال
بـ ــاس ـ ـت ـ ـغـ ــال ـ ـهـ ــم ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات
الخارجية لمحالهم ،وإشغالهم

لـلـطــريــق مــن غـيــر تــرخـيــص من
البلدية ،الفتا إلى أنه تم تحرير
 28م ـح ـض ــر مـ ـخ ــالـ ـف ــة ،شـمـلــت
اسـتـغــال الـمـســاحــة الـخــارجـيــة
للمحل دون ترخيص ،ومخالفة
اش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـع ــام ــة
للنظافة.

تحرير إحدى المخالفات

ً
إعادة الفحص الطبي لرعايا  40دولة فور عودتهم «البيئة» :تقييم القضايا وفقا للتنمية

ً
«الداخلية» طالبت المواطنين والمقيمين بفحص عمالتهم تفاديا لألوبئة
علمت "الـجــريــدة" مــن مصادر
أمنية مطلعة أن اإلدارة العامة
لمباحث اإلقامة تلقت عدة كتب
من إدارة الصحة العامة التابعة
لوزارة الصحة ،طلبت من خاللها
ضـ ــرورة إعـ ــادة الـفـحــص الطبي
لرعايا  40دولة إفريقية وآسيوية،
ن ـظــرا الن ـت ـشــار أم ـ ــراض وأوب ـئــة
معدية في تلك الدول.
و قـ ــا لـ ــت ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن إدارة
مباحث اإلقامة طلبت من اإلدارة
العامة لإلعالم األمني والعالقات
العامة إص ــدار بيان رسـمــي ،مع
ذكر الدول التي ظهرت بها بعض
األمـ ـ ــراض الـمـسـتـحــدثــة ،مـشـيــرا
ال ــى أن اإلدارة طلبت أيـضــا من
المواطنين والمقيمين ضــرورة
إعادة الفحص الطبي للعامل فور
عودته من إجازته التي قضاها
فـ ــي ب ـ ـ ـ ــاده ،الف ـ ـتـ ــا الـ ـ ــى أنـ ـ ــه فــي
السابق كان يعاد فحص العامل

عند تجديد إقامته اذا ثبت أنه
سافر الى إحدى الدول الموبوءة،
إال أن ال ـق ــرار الـحــالــي نــص على
إعادة الفحص فور عودته ،حتى
لو كانت إقامته سارية المفعول.
ولـفـتــت الـمـصــادر ال ــى أن ــه من
خ ـ ــال ال ــرب ــط اآللـ ـ ــي ب ـي ــن إدارة
الـصـحــة وإدارة مـبــاحــث اإلقــامــة
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــإص ــدار ش ـهــادات
ال ـل ـي ــاق ــة ال ـص ـح ـيــة ت ــم اك ـت ـشــاف
إصـ ــابـ ــات ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ـمــالــة
الوافدة بأمراض خطيرة ومعدية،
مثل التهاب الكبد الوبائي ونقص
المناعة المكتسبة والدرن والسل،
موضحة أن جميع هذه الحاالت
تم إبعادها عن البالد.
وذكرت إدارة العالقات واإلعالم
األمـنــي ب ـ "الــداخـلـيــة" أن "شــؤون
اإلقـ ــامـ ــة" دعـ ــت أصـ ـح ــاب الـعـمــل
الذين يكفلون العمالة المنزلية
بتجديد الفحص الطبي لهم عقب

عودتهم من السفر الى البالد.
وأضافت انــه وفقا لتوصيات
وزارة الـصـحــة ب ـضــرورة فحص
العمالة المنزلية لرعايا بعض
الــدول الذين يـغــادرون البالد ثم
يعودون اليها بعد انتهاء فترة
سـفــرهــم ،تــدعــو اإلدارة أصحاب
العمال مواطنين ومقيمين الى
ضــرورة مراجعة وزارة الصحة،
إدارة الـصـحــة ال ـعــامــة ،لتجديد
الفحص الطبي للعمالة المنزلية
الـ ـت ــي ب ـك ـفــال ـت ـهــم م ـب ــاش ــرة بـعــد
عودتهم الى البالد.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــدول
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــب ت ـ ـجـ ــديـ ــد
"ال ـ ـف ـ ـحـ ــص ال ـ ـط ـ ـبـ ــي" ل ــرع ــاي ــاه ــا
ع ـ ـن ـ ــد ع ـ ـ ــودتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ــاد
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج هـ ـ ـ ــي :إثـ ـي ــوبـ ـي ــا،
وأن ـ ـغ ـ ــوال ،وغ ــامـ ـبـ ـي ــا ،وغ ـي ـن ـيــا،
وإفــري ـق ـيــا ال ــوس ـط ــى ،وأوغـ ـن ــدا،
وجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوب إف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا ،وغ ـي ـن ـي ــا

ب ـي ـســاو ،وال ـس ـن ـغــال ،وإري ـت ــري ــا،
وجيبوتي ،وكينيا ،والصومال،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان ،وج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــة
الـكــونـغــو الــديـمـقــراطـيــة ،ومــالــي،
وال ـكــام ـيــرون ،وبـنـيــن ،وزامـبـيــا،
وم ـ ــاوي ،والـفـلـبـيــن ،وبــوركـيـنــا
فــاســو ،وزيـمـبــابــوي ،وناميبيا،
وال ـكــون ـغــو ،وب ـن ـغــادش ،وكــوت
ديـ ـف ــوار ،ون ـي ـج ـيــريــا ،والـنـيـجــر،
وتايالند ،وسيراليون ،وتنزانيا،
والـ ـنـ ـيـ ـب ــال ،وتـ ـ ـش ـ ــاد ،وسـ ـي ــان،
ومـ ـي ــانـ ـم ــار ،والـ ـهـ ـن ــد ،وت ــوج ــو،
وغانا ،ومدغشقر.

أك ــدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على متابعة
مختلف القضايا البيئية والمشاريع المتعلقة بها ،ومدى
توافقها مع استراتيجية المخطط الهيكلي الرابع للكويت
 ،2040وخطة التنمية للبالد رؤية "كويت جديدة ."2035
وق ــال ــت مــديــر إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واألعـ ــام
بالهيئة ،شيخة اإلبراهيم ،لـ"كونا" ،أمس األول ،إن
الهيئة ،ممثلة ب ــإدارة التخطيط وتقييم الـمــردود
الـبـيـئــي ،عـقــدت اجـتـمــاعــا ،بالتنسيق مــع الجهات

المعنية بالمخطط الهيكلي الرابع للكويت .2040
وأوضحت أنه تم خالل االجتماع تقديم عرض مرئي
عن المخطط ،وتقييم المردود البيئي االستراتيجي له،
ومدى توافقه مع قانون حماية البيئة واللوائح التنفيذية
الصادرة عنه.
وذكرت أنه تم أيضا التطرق إلى أهمية الحفاظ على
المناطق المحمية ،والمراقبة بصفة مستمرة ،والرصد
البيئي لجودة الهواء ومياه البحر والمياه الجوفية.

أعلن رئيس جمعية الجهراء التعاونية عبدالله
الهاجري نجاح الخطة قصيرة المدى ،التي وضعها
مجلس اإلدارة مــن تــاريــخ تسلمه مهامه حتى 30
سبتمبر  ،2018حيث خفضت مصاريف الــرواتــب
الشهرية وزادت اإليـ ــرادات ،ونظمت المهرجانات
التسويقية ،وتم تنظيم مهرجان أسبوعي للخضار
والفاكهة.
وأوضــح الهاجري ،في تصريح أمــس ،انــه خالل
الفترة من مطلع يوليو حتى  30سبتمبر  2018تم
تخفيض  20الف دينار من الرواتب ،وزادت اإليرادات
بقيمة  62700دينار ،الفتا إلى ان سيولة الجمعية

تبلغ نحو مليوني دينار ،ما يعطي مؤشرا على قوة
المركز المالي التي تتمتع بها الجمعية.
وقال إنه سيتم ربط وديعة بقيمة  500ألف دينار،
بحيث يصبح إجـمــالــي الــوديـعــة  5مــايـيــن و500
الف دينار ،وسيتم اختيار أحد البنوك االسالمية
لوضع هذا المبلغ ،بعد دراسة العروض الخدماتية
من قبلها ،ليستفيد منها أهالي المنطقة ،مؤكدا أن
مجلس اإلدارة حريص على تقوية المركز المالي
عبر زيادة اإليرادات وتخفيض المصاريف وتنظيم
المهرجانات والعروض.

ً
«تعاونية الجهراء» تخفض الرواتب  20ألفا

محليات
سلة أخبار
«إعانة المرضى» تعلن الفائزين
في مسابقة الرسم لألطفال

أعلنت إدارة النشاط النسائي
بجمعية صندوق إعانة املرضى
أفضل عشر لوحات لألطفال
الفائزين في مسابقة الرسم التي
نظمها قسم أندية األطفال في
املستشفيات الحكومية ،والتي
شارك فيها عدد كبير من األطفال
املحجوزين بأقسام األطفال
باملستشفيات .وأشادت مديرة
إدارة النشاط ،خديجة عبدالصمد،
في تصريح صحافي ،أمس،
بالتفاعل اإليجابي لألطفال
وأولياء أمورهم من األمهات مع
املسابقة ،التي هدفت الجمعية من
خاللها إلى توفير أجواء من املرح
والترفيه لألطفال ،وكسر روتني
امللل لديهم ،وخاصة املحجوزين
للعالج باملستشفيات.
وأضافت أن املسابقة ساهمت في
إشباع رغبات األطفال بممارسة
هواياتهم في الرسم ،رغم الظروف
الصحية االستثنائية التي
يمرون بها ،وإزكاء روح التنافس
الشريف بني املشاركني.

«مهندسون» توقع مذكرة
تفاهم مع برنامج األمم المتحدة
وقعت املديرة اإلقليمية للدول
العربية لبرنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية زينة أحمد
مذكرة تفاهم مع مؤسسة ومديرة
"مهندسون بال حدود – الكويت"
م .زينب القراشي ،بحضور خبيرة
التنمية املستدامة ومساعدة
رئيس بعثة برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية (املوئل)
د .أميرة الحسن ،لتوسيع سبل
التعاون بني الطرفني ،من أجل
تحقيق مشاركة الشباب في
الوصول إلى تنمية حضرية
مستدامة في املدن التي سيتم
تنفيذ املشاريع فيها داخل
الكويت وخارجها.
وتأتي هذه الخطوة اإليجابية
استمرارا للتعاون بينهما ،الذي
بدأ بني الطرفني منذ عام ،2012
حني شارك متطوعو "مهندسون
بال حدود" في املنتدى الحضري
السابع الذي أقيم بمدينة نابولي
اإليطالية ،وتبع ذلك مشاركات
املتطوعني في ورش العمل
والفعاليات واملسابقات التي
نظمها مكتب البرنامج شبه
اإلقليمي لدول الخليج العربي.

نقابة األشغال ناقشت البدالت
والخصومات مع البربر
استقبل مدير شؤون املوظفني
بوزارة األشغال محمد البربر،
وفدا من أعضاء نقابة األشغال،
وناقش الجانبان عددا من
املوضوعات املشتركة التي
تسهم في دعم وتطوير آلية
العمل داخل الوزارة.
وقال عضو مجلس إدارة النقابة
خالد العازمي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن اللقاء تطرق
إلى مناقشة عدة قضايا،
أبرزها :البصمة ،والخصومات
بأثر رجعي ،إضافة إلى ملف
العالوات والبدالت ،مرحبا
بتجاوب البربر مع املقترحات
التي وعد بدراستها.
وأوضح أن النقابة قامت بفتح
مكتب لها بالوزارة لخدمة
أعضاء الجمعية العمومية،
وتلقي االقتراحات والشكاوى،
مؤكدا أن "النقابة لن تقف موقف
املتفرج في حال تضرر أي
موظف بالوزارة أو َّ
تعرض ألي
افتراءات أو ظلم ،وستكون سندا
ألعضاء جمعيتها العمومية،
واملوظفني جميعا".

«التأهيل» تكرم المشاركين
في مسابقات القرآن
كرمت إدارة التأهيل والتقويم
بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية املشاركني في مسابقة
القرآن الكريم من نزالء منزل
منتصف الطريق بالفنطاس
للمتعافني من آفة اإلدمان.
وأعلنت اإلدارة ،في بيان صحافي،
ان "عدد املشاركني في املسابقة
بلغ  21متعافيا من املسجلني
بحلقة القرآن الكريم باملنزل،
والتي هي إحدى الحلقات
املعتمدة واملشاركة في االختبارات
الدورية بالدورة الصيفية للعام
الحالي ،والتابعة إلدارة شؤون
القرآن الكريم".
واوضحت ان الهدف من هذه
األنشطة توفير األجواء اإليمانية
ومداومة تالوة القرآن وحفظه،
ملا في ذلك من أثر إيجابي في
تهذيب النفوس وتقويم السلوك،
مما يساعد على استمرارية
التعافي ،وتشجيعا لهم نحو
ممارسة األنشطة املختلفة ضمن
منظومة البرامج املختلفة التي
تعدها اإلدارة لالهتمام بفئات
نزالء املؤسسات اإلصالحية
ومراكز عالج اإلدمان ومنزل
منتصف الطريق إلعادة تأهيلهم
نفسيا وتربويا بما يحقق غايات
وأهداف وزارة األوقاف لتحقيق
التنمية املجتمعية والحفاظ على
مكونات املجتمع.

أكاديميا
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الخليفي لـ ةديرجلا  :ال نقبل خريجي الجامعات
العربية كأعضاء هيئة تدريس
•

●

فيصل متعب

كشف عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة
الكويت د .عبداللطيف الخليفي عن تخريج قرابة
 800طالب وطالبة سنويا في الكلية ،ويأتي ذلك
تزامنا مع خطط الكلية التي تقوم بتزويد سوق
العمل بالخريجين ،الفتا إلى أنهم ينقسمون إلى
 200طالب في الفصل الدراسي األول ،و 400في
الثاني ،واخيرا  250بالصيفي.

وقــال الخليفي ،لـ «الجريدة» ،إن تخريج هذه
األع ــداد سنويا يعتبر مــؤشــرا جيدا فــي التزام
الـكـلـيــة بـتـحـقـيــق الـ ـت ــوازن ال ــدراس ــي والـعـلـمــي
للطلبة ،الفتا إلى إضافة  10أعضاء هيئة تدريس
بالكلية هذا العام ،للمساهمة في تخفيف الضغط
على الكادر التدريسي من الناحية األكاديمية،
وت ــوزي ــع الـشـعــب الــدراس ـيــة الـمـطــروحــة بشكل
اوســع ،فالسياسة المتبعة بالكلية هي توفير
أفضل طاقم أكاديمي وتدريسي لجميع الطلبة.

وأض ــاف أن «م ــن أســاسـيــات قـبــول عـضــو هيئة
التدريس بالكلية أال يكون من خريجي إحدى
ال ـج ــام ـع ــات ال ـع ــرب ـي ــة ،فــال ـك ـل ـيــة حــري ـصــة على
استقطاب افضل االساتذة خريجي الجامعات
ال ـعــال ـم ـيــة» ،مـتــابـعــا« :ن ـت ـعــاون م ــع ال ـعــديــد من
الجامعات العالمية ،سواء في ألمانيا أو اليابان
أو الــواليــات المتحدة ،الستقطاب افضل طاقم
تدريس لدينا» ،وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس
بالكلية .230

عبداللطيف الخليفي

المطيري :خريج « »AOUيحصل
على شهادتين معتمدتين
خالل افتتاحه المعرض التنويري للطلبة المستجدين
أكـ ـ ــد م ــدي ــر ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــرب ـيــة
المفتوحة ( )AOUفي دولة الكويت د.
نايف المطيري ،أن الجامعة تفتخر
ً
دائما بشراكتها الدولية مع الجامعة
الـمـفـتــوحــة فــي المملكة الـمـتـحــدة،
مما يتيح للخريج الحصول على
ً
شـهــادتـيــن معتمدتين مـحـلـيــا من
م ـج ـلــس ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة في
ً
ال ـكــويــت وعــال ـم ـيــا ف ــي إطـ ــار نـظــام
ً
ج ــودة بمعايير دول ـيــة وف ـقــا لتلك
الشراكة ،التي تتميز بتقديم التعليم
المدمج.
جاء ذلك خالل رعاية د .المطيري
اف ـت ـت ــاح ق ـس ــم شـ ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة فــي
الجامعة المعرض التنويري للطلبة

ال ـم ـس ـت ـجــديــن الـ ــذيـ ــن تـ ــم قـبــولـهــم
للفصل الدراسي األول ،2019/2018
وبـحـضــور مساعد مــديــر الجامعة
للشؤون األكاديمية د .محمد سيد،
ومـشــاركــة المرشدين األكاديميين
من كافة األقسام األكاديمية ،إضافة
إلـ ـ ــى مـ ـش ــارك ــة األق ـ ـس ـ ــام اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
واألندية الطالبية ،وحضور ممثلين
ع ــن مـجـلــس ال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة،
وبــرنــامــج إع ــادة الهيكلة ،والـقــوى
العاملة ،ومؤسسة «لوياك» ،ومنظمة
الهجرة الدولية في الحرم الجامعي.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ـ ــال د .سـ ـي ــد ،ان
ال ـجــام ـعــة ح ــرص ــت ع ـلــى م ـشــاركــة
االقـ ـس ــام األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي اإلرش ـ ــاد

األكاديمي ،وشرح المواد ومحتواها
خــال اإلجــابــة عــن كــل استفسارات
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة م ـ ــع تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
النصائح للمستجدين .من جهتها،
قالت رئيسة قسم شؤون الطلبة مها
االصقه ،إن وجود مجلس الجامعات
الخاصة لالجابة عــن استفسارات
ال ـط ـل ـب ــة والـ ـمـ ـك ــاف ــأة االج ـت ـمــاع ـيــة
ً
ً
بشكل مباشر أعطى جانبا مميزا
للمعرض ،ومشاركة برنامج إعادة
الهيكلة والقوى العاملة للقضاء على
التخوف مــن المستقبل الوظيفي،
ومشاركة مؤسسة لوياك واشتراكها
فــي العديد مــن األفـكــار وال ــرؤى مع
الجامعة.

تدشين كاميرات المراقبة بـ «األساسية»
أكد عميد كلية التربية األساسية بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .فهد الرويشد أن الكلية
دشنت مـشــروع تــزويــد مرافقها بكاميرات المراقبة،
مضيفا أن المشروع يعد من المشاريع األمنية الهادفة
إلى تنظيم الحركة ،السيما أن هذا المشروع جاء ضمن
نظام أمني متطور ،وسيوفر االطمئنان واألمان داخل
وقرب البوابات .وقال الرويشد ،في تصريح أمس ،إن
مسألة األمن وتنظيم البيئة داخل الكلية من األولويات
ال ـتــي تـهـتــم بـهــا الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،إذ إن قضايا األمن والسالمة تمس جميع
العاملين في هذه المؤسسة التعليمية.

مــن جانبها ،أكــدت الـمــديــرة المالية واإلداريـ ــة في
الكلية هناء الخالد أن المشروع يهدف إلى تزويد بعض
مرافق الكلية بكاميرات موزعة على البوابات الخارجية
وفي بعض المباني والكافيتريا ،وهو ما يشيع األمن
والطمأنينة ورصد أي مستجدات تتطلب المساعدة
والمتابعة والمراقبة.
وأشــارت العميدة المساعدة لشؤون الطالبات د.
لطيفة الكندري إلــى أن هــذه األجـهــزة األمنية لرصد
الميدان ومتابعة مستجداته باستخدام مواصفات
تكنولوجية عالية تساعد فــي إيـجــاد بيئة جامعية
مريحة ومالئمة للطلبة وإدارة الكلية.

«التطبيقي» تجهز
جداول الفصل
الثاني و«الصيفي»

أك ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة للتعليم
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــي وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب،
لـ «الجريدة» ،أن عمادة القبول
والتسجيل تعكف على تجهيز
ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـ ــدراسـ ـ ــي
الثاني والصيفي المقبلين في
مختلف كليات الهيئة للعام
ا لـ ــدرا سـ ــي  2019/ 2018قبل
بــدا يــة فترة التسجيل المبكر
في نوفمبر المقبل.
وبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن
هـ ـن ــاك ت ـن ـس ـي ـقــا ب ـي ــن مـكــاتــب
ال ـت ـس ـج ـيــل ال ـت ــاب ـع ــة ل ـع ـمــادة
العلمية في
القبول واألقـســام
ُّ
الكلية بتزويد أع ــداد الشعب
الدراسية والطاقة االستيعابية
لتلبية احتياجات الطلبة من
المجاميع الدراسية.
ودعـ ـ ـ ــت خ ــريـ ـج ــي ال ـف ـص ــل
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي و»الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي» إلـ ــى
ت ـج ـه ـي ــز احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم مــن
المقررات الدراسية ،بالتنسيق
مـ ــع األقـ ـ ـس ـ ــام ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـتــي
يحتاجون إليها ،حتى يتسنى
لـهــم الـتـخــرج دون أي عــوائــق
ت ــذك ــر ،ألن أول ــوي ــة التسجيل
لهم قبل الطلبة المستمرين،
وتجنبا للوقوع فــي تعارض
الشعب الدراسية أو عدم طرح
المقرر في الفصل الثاني.
وذك ــرت المصادر أن هناك
مجموعة من الطلبة الخريجين
جهزوا احتياجاتهم ،ولكنهم
ـوع فــي
تـ ـ ـخ ـ ــوف ـ ــوا م ـ ــن الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ُّ
ت ـعــارض مــع مــواعـيــد الشعب
الدراسية ،وعــدم استطاعتهم
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ،مـ ـ ـم ـ ــا س ـي ـس ـف ــر
ع ـن ــه ت ــأخ ــر ت ـخ ــرج ـه ــم ،الف ـتــة
إل ـ ــى أن أغـ ـل ــب االح ـت ـي ــاج ــات
الـ ـت ــي ي ـعــان ـي ـهــا ال ـط ـل ـب ــة هــي
تخصصات التربية األساسية،
متمنية مــن األق ـســام العلمية
ال ـت ـف ــاع ــل فـ ــي ت ــوف ـي ــر جـمـيــع
الـشـعــب الــدراس ـيــة قـبــل بــدايــة
التسجيل.
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معركة أكتوبر عام  1973ضد إسرائيل انطلقت وسط
ً
ملحمة من التكاتف العربي المشترك ،وأصبحت مثاال
لتضامن الدول العربية لمساندة سورية ومصر ،لكن
ً
التضامن العربي لم يستمر طويال ،حيث أثبتت الدول
العربية فشلها في ردع العدوان العراقي على الكويت
عام  1990وفي إيجاد مخرج عربي لألزمة.
• في شهر أكتوبر من عام  1973ووسط المقاعد الدراسية
تابعنا مــن خــال الصحف اليومية والتلفزيون االحتفاء
واالحتفال باالنتصار على إسرائيل بحرب أكتوبر ،واإلنجاز
العسكري للقوات المرسلة من الخليج لمصر والدول العربية،
وعلمنا أن الحرب انطلقت وسط ملحمة من التكاتف العربي
ً
المشترك ،وأصبحت مثاال لتضامن الدول العربية لمساندة
ً
سورية ومصر ،ولم يكن غريبا على الكويت مشاركتها ،فقد
هبت للمشاركة في حرب  ،1967حيث أرسلت ثلث جيشها،
و فــي كــا الحربين اختلطت ا لــد مــاء الكويتية بالمصرية،
وانتهت الحرب باحتفال الكويت بعودة أفراد لواء اليرموك
بعد تسجيل بطولة االنـتـصــار ،وبــذلــك تبقى ذك ــرى حرب
أكتوبر بعد خمسة وأربعين عاما بشقيها القومي والسياسي
قصة تضامن وانتصار.
ً
• ولم يستمر التضامن العربي طويال ،فما إن غزا العراق
الكويت في عام  1990حتى أثبتت الدول العربية فشلها في
ردع العدوان ،وإيجاد مخرج عربي لألزمة ،حتى جاء شهر
أكتوبر من عام  1990وعقد مؤتمر جدة تحت شعار التحرير
ش ـعــارنــا وسـبـيـلـنــا وهــدف ـنــا ،ذل ــك االج ـت ـمــاع الـ ــذي وصـفــه
الـمــرحــوم عبدالعزيز الصقر بأنه رسمي الــدعــوة وشعبي
ً
االستجابة ،ذلك المؤتمر الذي سجل انتصارا للكويت قيادة
ً
ً
وشعبا وتالحما للجبهة الداخلية ،وتعزيزا للوحدة الوطنية
التي مهدت الطريق للتحرير.

هل هناك بديل لـمضيق
هرمز؟

دومينيك مويزي*

أكتوبر  73وأكتوبر 90
د .ندى سليمان المطوع

opinion@aljarida●com

استراتيجية جديدة لفائدة الليبراليين
ً
هل فازت الشعبوية؟ سيكون من السهل التنبؤ بذلك ،خصوصا في ضوء ما
يحدث في قلب أوروبا ،يقود إيطاليا اآلن ،والتي تعد من أول المؤيدين لالندماج
األوروبي ،ائتالفا شعبويا بنسبة تأييد بلغت  ،٪61في حين تراجعت شعبية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتبلغ نسبة  29في المئة -األدنــى منذ
وصوله إلى السلطة– وهو الذي كان يعتبر في يوم من األيام مضادا للشعبوية.
مع ذلك ،فإن المعركة بين "حزب العقل" و"حزب العاطفة" -أي بين التقدميين
والشعبويين -لم تنته بعد ،فهزيمة الشعبوية ما زالت ممكنة ،ولكن إذا اعترف
خصومها أنهم في حاجة إلى استراتيجية جديدة.
يمكن اقتراح خمسة محاور استراتيجية لإلصالح :يكمن المحور األول في
المساءلة .على سبيل المثال ،يجب أن تتغلب النخب التي تدافع عن الحفاظ
على الديمقراطية وسيادة القانون على الغضب والخوف واليأس الذي أصاب
الناخبين منذ األزمة المالية في  ،2009-2008لقد مر عقد من الزمن منذ بداية
الركود الكبير ،ومع ذلك لم تتم معالجة أسبابه بشكل صحيح.
يعطي الكثير من القادة السياسيين والماليين ورجال األعمال االنطباع
بأن الشيء الوحيد الذي يهم في مجال االقتصاد هو النمو الكلي ،ولكن في
عالم يتسم بالعولمة والشفافية ،تعد الفجوة اآلخذة في االتساع بين األغنياء
ً
والفقراء ذات أهمية أكبر ،وعندما يكون مشكل عدم المساواة مقترنا بالفساد،
ً
يزيد الوضع سوءا .ولذلك فإن العدالة -المحور الثاني الستراتيجية سياسية
جديدة -مسألة في غاية األهمية ،بدون العدالة االقتصاديةُ ،
سي ّ
حمل الناخبون
الحزب الحاكم المسؤولية عن مشاكلهم ،وقد أدى هذا المنطق إلى انتخاب
دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة.
يتمثل المحور الثالث في الوحدة ،باختصار أنه يجب على التقدميين
ً
أن يقدموا بــديــا فـعــاال للشعبوية المشجعة على االنـفـصــال ،ففي أواخــر
التسعينيات ،على سبيل المثال ،دعت مادلين أولبرايت ،وزيــرة الخارجية
األميركية ،الحكومات في أوروبا إلى دعم "تحالف الديمقراطيات" والذي من
شأنه تعزيز القيم الغربية بعد سقوط جدار برلين وانهيار االتحاد السوفياتي،
وقد أعربت العديد من الــدول في ذلك الوقت عن حاجتها إلى التزام مماثل
ً
بالوحدة .لكن لسوء الحظ ،نحن في حاجة أيضا إلى قيادة عالمية جديدة،
ومع تراجع الواليات المتحدة وإيطاليا وخسارة بريطانيا في معركة بريكست،
ستقع مسؤوليات بناء التحالف على عاتق البلدان األخ ــرى ،يتمثل أحد
الخيارات في ما تسميه مجموعة السبع "نادي األربع" ،فرنسا وألمانيا وكندا

د .عبد المالك خلف التميمي

واليابان ،ومع انتشار االستبدادية والتوجهات المعادية لليبرالية ،يجب أن
تتحمل هذه الديمقراطيات الليبرالية عبء تجديد رؤية أولبرايت.
ً
رابعا ،يجب أن يتسم خطاب الديمقراطيات بمزيد من الوضوح .على سبيل
المثال ،كيف يمكن لنادي األربعة الدفاع عن القيم الليبرالية وتعزيزها؟ لقد
أصبحت قضايا الهجرة عالمية ،لكن االلتباس السياسي واللغة التكنوقراطية
ً
الصعبة غالبا ما تزيد النقاش العام غموضا ،فإذا أرادت الليبرالية التغلب
على النزعة الشعبوية ،يجب أن يكون الناخبون قادرين على فهم ما يقدمه
الليبراليون.
ً
وأخيرا ،تحتاج القوات المناهضة للشعبوية إلى التحلي بالشجاعة ،وبدون
شجاعة لن تتمكن المساءلة أو العدالة أو الوحدة أو الوضوح من تغيير التيار
الشعبوي .على سبيل المثال ،ينبغي الثناء على ماكرون لمعارضته السياسة
البغيضة التي تبناها نائب رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو سالفيني أو رئيس
الوزراء المجري فيكتور أوربان ،لكن شجاعة ماكرون الحقيقية تكمن في اعتماد
سياسات تتطابق مع خطابه .وستكون الهجرة ،التي تعتبر حتى اآلن القضية
الرئيسة في االنتخابات األوروبية القادمة في مايو ،بمثابة نقطة االنطالق.
من كان يتوقع أنه بعد مــرور  75عاما على انهيار الفاشية في إيطاليا،
سنحظى بقائد في روما يتصرف مثل موسوليني؟ وأن كراهية األجانب في
ً
ألمانيا ستعود ،والسيما في شرق البالد الشيوعي سابقا؟ ومن كان يتوقع
أن اليمين المتطرف سيحصل على الــدعــم فــي الـســويــد ،فــي حين تتراجع
شعبية اليهود؟
كانت لدى المؤرخ البريطاني أالن جون بيرسيفال تايلور فكرة ساخرة
عن قدرة الناس على التعلم من أخطائهم ،حيث قال ذات مرة "إن التاريخ ال
يمكن أن يعلمنا أي شيء ألنه يحتوي على كل شيء ،مع استثناء واحد"" ،ال
ينبغي للمرء أن يغزو روسيا في نهاية الصيف" ،ومع ذلك يبدو أن البشرية
تتجه نحو البرد القارس.
يمكن للقادة الليبراليين اليوم أن يثبتوا أن نظرية تايلور خاطئة ،ومن
الممكن هزيمة الشعبوية ،لكن من أجل الفوز في المناخ السياسي الحالي
ستحتاج القوى الديمقراطية إلى تغيير خطابها.
* مستشار فــي معهد مونتين فــي بــاريــس ،ومــؤلــف كـتــاب "الجغرافيا
السياسية أم انتصار الخوف".
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• كلمة أخيرة:
ً
ما سر ازدي ــاد عــدد المتعثرين دراسـيــا؟ وكيف تعاملت
مؤسساتنا التعليمية مــع تلك ا لـحــا لــة؟ نحن بحاجة إلى
االهتمام بكلية التربية ،وتنوع تخصصاتها حتى تشمل
بطيئي التعلم.
• كلمة أخرى:
بعض شركات توصيل المأكوالت تستعين بسيارات رديئة
وتفتقر إلى أبسط شروط النظافة والسالمة ،ومن المؤكد أن
ٌ
سبب رئيس في انتشار حاالت التسمم،
رداءة حفظ األطعمة
فمن المسؤول؟

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

هيلموت ك .أنهاير*

كريستوفر روبرت هيل*

مئة عام من العجز

استرجاع سيطرة الدولة األميركية

يشكل نقص التنسيق عبر
الحدود وإنفاذ االتفاقيات
الدولية عقبة كبرى أمام
وإدارتها،
منع األزمات
َ
ومع ذلك يعيد العالم
إحياء نموذج عتيق للسيادة
الوطنية التي تجعل اندالع
األزمات بمختلف أشكالها
أكثر احتماال.

مهما بلغت
األزمات من
خطورة
فسيشعر
المؤرخون بعد
قرن من اآلن
على األرجح
باإلحباط
واليأس إزاء
ِق َصر نظرنا

كانت األزمة المالية االقتصادية العالمية التي اندلعت
في عام  2008أكبر اختبار إجهاد لالقتصاد منذ أزمة
الكساد األعظم في ثالثينيات القرن العشرين ،والتحدي
األكـبــر فــي مواجهة األنظمة االجتماعية والسياسية
منذ الحرب العالمية الثانية ،فهي لم تعرض األسواق
المالية والعمالت للخطر فحسب؛ بل إنها كشفت أيضا
عن أوجه قصور تنظيمية وإداريــة خطيرة لم نتعامل
معها بشكل كامل بعد.
ُ َ
الــواقــع أن أزمــة  2008ستذكر في األرجــح بوصفها
لحظة فــاصـلــة ،ولـكــن ليس ألنـهــا أدت إلــى إصــاحــات
أفضت إلــى تعزيز المرونة االقتصادية وأزال ــت نقاط
الـضـعــف ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،ك ــان فـشــل الـقــادة
في استيعاب دروس أزمــة الركود العظيم ،ناهيك عن
ال ـت ـصــدي ل ـهــا ،رب ـمــا يـفـتــح ال ـطــريــق أم ــام سلسلة من
األزمــات الجديدة ،االقتصادية وغير االقتصادية ،في
العقود المقبلة .مهما بلغت هذه األزمــات من خطورة،
فسيشعر ال ـم ــؤرخ ــون بـعــد ق ــرن م ــن اآلن ف ــي األرج ــح
بــاإلحـبــاط وال ـيــأس إزاء ِقـ َـصــر نظرنا ،وسـيــدركــون أن
المحللين والقائمين على التنظيم كانوا يركزون بشكل
ضـيــق عـلــى إص ــاح ال ـن ـظــام ال ـمــالــي م ــن خ ــال تعزيز
أنظمة الرقابة الوطنية .ورغم أن هذا كان هدفا يستحق
العناء ،فسوف يشير المؤرخون إلى أنه لم يكن الحتمية
الوحيدة على اإلطالق.
َ
فلتحضير العالم لمواجهة التحديات التي تفرضها
العولمة والتطور التكنولوجي على النحو الذي يدعم
النمو المستدام ال ـعــادل ،البــد مــن تحسين مؤسسات
الحكم والضوابط التنظيمية على المستويين الوطني
والدولي بشكل جــدي ،ومع ذلك لم يكن االستثمار في
هذا الجهد كافيا ،فبعيدا عن الكيانات اإلقليمية مثل
االتحاد األوروبي ،ظلت الحوكمة المالية الدولية على
حالها إلى حد كبير .األسوأ من ذلك هو أن اإلصالحات
الجزئية للنظام المالي ،والتي من شأنها أن تمكن المزيد
من العولمة ،سوف تنتهي إلى زيادة األمور سوءا على
سوء ،مع زيادة الضغوط على أطر الحوكمة والضوابط
التنظيمية غير الكافية بالفعل ،ليس في مجال التمويل
فقط ،بل أيضا في ميادين اقتصادية وتكنولوجية أخرى.
من ناحية أخ ــرى ،من المرجح أن تعمل االستثمارات
المالية الضخمة التي تركز على تأمين أعلى معدل عائد
ممكن على تغذية اإلبداع التكنولوجي ،وبالتالي زيادة
َ
الضغوط على األجـهــزة التنظيمية في عالم التمويل
وغيره .وربما يتسبب التقدم التكنولوجي الكبير الذي
يتغذى على األم ــوال الرخيصة فــي دفــع األس ــواق إلى
التغير بسرعة كبيرة إلى الحد الذي يعجز معه التغير
السياسي والمؤسسي عن مالحقتها ،ومن الممكن أن
تنشأ أس ــواق جــديــدة تـقــدم مـكــافــآت ضخمة ألول من
يحتضنونها أو يستثمرون فيها ،والذين يستفيدون من
البقاء على مسافة ِعدة خطوات أمام الهيئات التنظيمية
الوطنية والــدولـيــة .هــذا هــو مــا حــدث فــي الفترة التي
سبقت انــدالع أزمــة  ،2008وقــد عملت األدوات المالية
التي مكنتها التكنولوجيا الجديدة على خلق الفرص
لبعض المشاركين في السوق لتحقيق مكاسب ضخمة،
لـكــن الـهـيـئــات التنظيمية كــانــت عــاجــزة عــن مالحقة
اإلبداعات ،التي انتهت إلى توليد المخاطر التي أثرت
على االقتصاد بأسره.
يشير هذا إلى فارق جوهري بين األزمات العالمية في

القرن الحادي والعشرين ،ولنقل ،أزمة الكساد األعظم في
ثالثينيات القرن العشرين ،بل أي انهيار شهدته أسواق
الـبــورصــة فــي الـمــاضــي ،فبسبب نمو القطاع المالي،
يستفيد عدد أكبر من القوى من نقص التنظيم وضعف
اإلدارة في األمد القريب ،األمر الذي يزيد من صعوبة منع
أزمات اليوم .وما يزيد األمور تعقيدا أن األنظمة المتأثرة
بأزمات اليوم تمتد إلى ما هو أبعد من صالحيات أي
هيئة تنظيمية واحدة ،وهذا يزيد من صعوبة التعامل
مع األزم ــات ،وصعوبة التنبؤ بعواقبها ،بما في ذلك
تأثيرها على السياسة في األمد البعيد.
وربـمــا تكون األزم ــات الـقــادمــة -التي أصبحت أكثر
بفعل النزعة القومية المتصاعدة وتفاقم عدم
ترجيحا ِ
العلم وصنع السياسات استنادا إلى الحقائق-
احترام ِ
مالية في األساس ،لكنها قد تشمل أيضا عوالم متنوعة
متباينة مثل الهجرة ،والتجارة ،والفضاء اإللكتروني،
والتلوث ،وتغير المناخ .في كل من هذه المجاالت ،تعاني
مؤسسات الحوكمة الوطنية والدولية الضعف أو عدم
االكتمال ،وهناك ِقلة من القوى الفاعلة المستقلة ،مثل
جماعات المراقبة ،التي تطالب بالشفافية والمساءلة.
وتزيد هذه الحال من صعوبة منع األزمات ،وبالتالي
االستجابة لها ،خصوصا أنها تخلق الفرص للقوى
الفاعلة للتالعب بالنظام والـتـهــرب مــن المسؤولية،
وت ـس ـلــط أزم ـ ــة  2008الـ ـض ــوء ب ـق ــوة ع ـلــى مـ ــدى ســوء
استجابتنا السريعة لـلـكــوارث ،وخصوصا تلك التي
تتغذى على اإلدارة المفتتة.
ومن المؤكد ،كما يظهر تقرير الحوكمة لعام 2018
الصادر عن كلية هيرتي ،أن بعض التحسن حدث بالفعل
فــي اإلع ــداد إلدارة األزم ــات ،ولكن يجب أن نكون أكثر
يقظة في االنتباه إلى الكيفية التي قد تستعصي بها
التطورات في نطاق واسع من المجاالت -من التمويل
إلى التكنولوجيا الرقمية وتغير المناخ -على قدرات
الحوكمة واإلدارة التي تمتلكها المؤسسات الوطنية
والدولية .وينبغي لنا أن ندير سيناريوهات األزمات
وأن نعكف عـلــى إعـ ــداد خـطــط ال ـط ــوارئ فــي التعامل
مع االضطرابات في كل من هذه المجاالت ،وأن نتخذ
خـطــوات أق ــوى لتخفيف المخاطر ،بما فــي ذلــك إدارة
مستويات الدين ،التي تظل إلى اليوم أعلى كثيرا في
االقتصادات المتقدمة مما كانت عليه قبل أزمة .2008
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي ل ـنــا أن ن ـض ـمــن تــزويــد
المؤسسات الدولية بالموارد والمسؤوليات المطلوبة،
ومــن خــال معاقبة أولـئــك الــذيــن يتسببون فــي تفاقم
المخاطر جريا وراء مصالحهم الشخصية ،فإننا بهذا
نعمل على تعزيز شرعية الحوكمة العالمية والمؤسسات
التي يفترض أن تديرها.
كما هي الحال اآلن ،يشكل نقص التنسيق عبر الحدود
وإنفاذ االتفاقيات الدولية عقبة كبرى أمام منع األزمات
وإدارتها ،ومع ذلك ،بعيدا عن معالجة هذا الضعف ،يعيد
َ
العالم إحياء نموذج عتيق للسيادة الوطنية التي تجعل
اندالع األزمات بمختلف أشكالها أكثر احتماال ،وما لم
َ
نغير هذا المسار قريبا ،فإننا بهذا نعطي عالم  2118من
األسباب ما يجعله ينظر إلينا بازدراء.
* أستاذ علم االجتماع في كلية هيرتي لإلدارة
الحكومية في برلين.
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إن الدوالنية األميركية
(سيطرة الدولة) سترجع
إلى حد ما ،لكن ينبغي على
مؤيديها تسريع عودتها
وفقا لمغزاها األصلي،
فالدوالنيون الحقيقيون
يحترمون آراء اآلخرين،
ُوي َعبرون عن رغبتهم في
تقبل البنيات المتعددة
األطراف والدفاع عنها
أيضا.

فشل أميركا في
أن تكون قدوة
في القيادة أدى
في السنوات
األخيرة
إلضعاف
تأثيرها على
الساحة الدولية

إن المضايق البحرية مثل :مضيق هرمز ،ومضيق باب
جبل طارق ً،وقناة ًالسويس منافذ بحرية
المندب ،ومضيق ً
مهمة للتجارة محليا وإقليميا ودوليا ،وعلينا أن نقوم بدورنا،
فالجميع تهمهم مصلحتهم ،فلماذا نعتمد على غيرنا في
حل مشاكلنا؟
لـيــس فــي منطقتنا وال فــي ا لــو طــن ا لـعــر بــي مــن يفكر
ً
ً
تفكيرا استراتيجيا  ،بل االعتماد على القوى الخارجية
لـحـمــايــة ت ـصــديــر ال ـن ـفــط ،ال ب ــل ح ـمــايــة ال ـك ـيــانــات ،فما
مشكلة مضيق هــر مــز؟ و مــا ا لـبــد يــل؟ و مــا مــدى خطورة
ا لـتـهــد يــد أل مــن المنطقة وا لــو طــن ا لـعــر بــي لمضيق بــاب
المندب كذلك؟
مـضـيــق هــرمــز بـيــن إي ــران ودول ـت ــي اإلم ـ ــارات وعـمــان
مـســاحـتــه خـمـســة أم ـي ــال ،ويـعـتـبــر ع ـنــق ال ــزج ــاج ــة بين
ش ـمــال الـخـلـيــج ال ـعــربــي وج ـنــوبــه ،وف ــي األزمـ ــات تـهــدد
إيران بإغالقه ،وذلك يعني شلل تصدير النفط والنشاط
التجاري البحري من دول شمال الخليج العربي وإليها،
بما فيها إيران والعراق.
وق ــد س ـبــق أن هـ ــددت إي ـ ــران بــإغــاقــه أث ـن ــاء ال ـحــرب
العراقية اإليرانية في الثمانينيات من القرن العشرين،
وهي اليوم تهدد بإغالقه ،واألميركيون والغرب عموما
سيتدخلون إذا قامت إيران بذلك ،لكن السؤال إلى متى
ذلك التهديد وذلك االبتزاز؟!
وقبل التفكير في البدائل ،ماذا عن مقومات القوة لدول
الخليج العربية ،فليس من بديل التحاد دولها لتصبح
ً
قوة موازية؟ وهل فكرت دول الخليج العربية ،خصوصا
ف ــي ش ـمــال الـخـلـيــج ال ـعــربــي ال ـكــويــت وق ـطــر والـبـحــريــن
والسعودية فــي مـشــروع بديل لمضيق هرمز لتصدير
نفطها ،ونشاطها التجاري الذي يمر عبر هذا المضيق؟
يمكن النظر إ لــى خريطة الجزيرة العربية ،وا قـتــراح
ب ــدي ـل ـي ــن ل ـم ـض ـيــق هـ ــرمـ ــز ،أح ــدهـ ـم ــا م ـ ـ ّـد أن ــابـ ـي ــب عـبــر
المملكة ا لـعــر بـيــة ا لـسـعــود يــة إ لــى مــوا نـئـهــا عـلــى البحر
األحمر ،والثاني حفر قناة في اإلمارات العربية ما بين
عـمــان وأم ا لـقــو سـيــن ،و تــأ تــي بـعــد ذ لــك ا لـقـضــا يــا الفنية
والجيوسياسية ،وهذه يمكن حلها بالحوار والتفاوض
بين دول شمال الخليج العربي.
نعتقد أن مهمة مــرا كــز األ ب ـحــاث فــي المنطقة كــا نــت،
و هــي اليوم وكذلك و فــي المستقبل ،معنية بهذا األ مــر،
َّ
ول ـت ـت ـخــل ع ــن الـ ـه ــروب إل ــى ال ـم ــاض ــي أو إل ــى الـتـنـظـيــر
المستقبلي ،وإهمال الحاضر ،وربما تصل تلك المراكز
في أبحاثها إلى بديل ثالث عن مضيق هرمز.
إن المضايق البحرية مثل :مضيق هرمز ،ومضيق
باب المندب ،ومضيق جبل طارق ،وقناة السويس منافذ
ً
ً
ً
بحرية مهمة للتجارة محليا وإقليميا ودوليا  ،وعلينا
أن نقوم بــدور نــا ،فالجميع تهمهم مصلحتهم ،فلماذا
نعتمد على غيرنا في حل مشاكلنا؟
إن  %95من صادراتنا النفطية و %90من واردتنا
التجارية تمر عبر مضيق هرمز ،وهناك تهديد لحياة
الناس ومصدر عيشهم ،فلماذا االنتظار؟ و لـمــاذا عدم
ا لـقــدرة على التفكير اال سـتــرا تـيـجــي؟ فــأ يــن المخططون
ال ـخ ـب ــراء ،وال ـجــام ـعــات ،وم ــراك ــز األب ـح ــاث مـمــا يـجــري؟
ولماذا االنتظار؟! إن التفكير المستقبلي يتطلب المبادرة
والوعي بالمخاطر وليس العيش بدول الرفاهية الريعية
والنوم في العسل!

عند متابعة الجلسات النقاشية في وسائل اإلعالم
األمـيــركـيــة ،يــوحــى إلـيــك وك ــأن نـقـيــض "أم ـيــركــا أوال"
هــو التدخل فــي شــؤون ال ــدول األخ ــرى ،ويقصد بهذا
األخير ميول أميركا المتواصل نحو إعــان الحروب
وإظـ ـه ــار قــوت ـهــا الـعـسـكــريــة ال ـتــي ال نـظـيــر ل ـهــا ،لكن
التدخل في شــؤون الــدول األخــرى ال يشبه الدوالنية
ُ
(سيطرة الدولة) .إذ ُيلغي الخلط بين االثنين الفرق بين
استعمال القوة على نحو سريع وحاسم ،وبين االلتزام
العقالني بالتدخل في شؤون العالم وفي مشاكله.
وفي سياسية "أتمم عملك" األميركية التي تندرج
ضمن فلسفة الرؤية الكونية ،تعتبر الصراعات الدولية
تحديات عسكرية وليست قضايا سياسية كما تبدو،
وفي واقع األمر غالبا ما يكون العكس هو الصحيح،
ُ
ولهذا ،نادرا ما ت َحل أكثر النزاعات تعقيدا في العالم
عن طريق التدخل.
إن للصراعات السياسية تاريخا طويال ووسخا،
وليس العنف سمة متأصلة فيها بقدر ما هو عالمة
تــؤكــد عــدم قابلية هــذه الـصــراعــات للتسوية ،فغالبا
مــا تـكــون لـهــذه الـصــراعــات عــاقــة بــالـهــويــة ،والعنف،
وادعاءات بشأن الملكية المشتركة ألرض توجد على
مقربة كبيرة من "دولة" معينة ،إن المشاركة السياسية
غالبا ما تكون مبنية على العرق أكثر من القيم المدنية،
مما يتناقض مع اإلدراك األميركي لمفهوم الدولة.
وع ــاوة عـلــى ه ــذا ،يمكن أن تـكــون الـمـشــاكــل التي
يشهدها المجتمع المعاصر وليدة الترتيبات الخاطئة
التي أعدت منذ عقود ،بل منذ قرون ،وخير مثال على
ذلك اتفاقية سايكس بيكو لعام  1916بين بريطانيا
وف ــرن ـس ــا ،ال ـت ــي قـسـمــت ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،وم ـعــاهــدة
فـيــرســاي لـعــام  ،1919الـتــي أس ـفــرت عــن خـلــق حــدود
وطنية في البلقان ،وفي كلتا الحالتين ربما كان يبدو
أن الحل الناجع لحل الخالفات هو خلق دولة جديدة،
لكن في آخر المطاف ،تبين أن ذلك الحل كان تمهيدا
الندالع المزيد من الحروب.
وفيما يتعلق بالواليات المتحدة األميركية ،غالبا ما
تكون النزاعات الدولية فرصة إلظهار "القوة" والتدخل
"للحل" ،وكان الهدف من الضربات الجوية األميركية
في البوسنة هو الدفع بالعملية السياسية المدعومة
من قبل االتحاد األوروبي وروسيا إلى األمام ،وكانت
الحملة الجوية آخر خيار من أجل معاقبة من لم يدعم
مسلسل السالم.
وأدرك العديد من الخبراء والسياسيين األميركيين،
آنــذاك ،أنه كان باألحرى ضرب األشــرار فــورا ،والقليل
منهم فقط من حــاول دراســة تاريخ المنطقة من أجل
تحديد خط الحدود المشتركة بين الكيانين ،ولو أنهم
فعلوا ذلك ،لبذلوا جهدا أكثر بموجب قرارهم األخير
لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـح ــدود ال ـخــارج ـيــة ،ول ـب ـنــاء مؤسسة
دسـتــوريــة تمكن الــدولــة الـجــديــدة مــن االنـضـمــام إلى
خريطة أوروبا.
وكـ ــان ل ـكــوســوفــو ت ــاري ــخ مـعـقــد أي ـض ــا م ـمــا جعل
العديد من األميركيين يرفضون الغوص فيه ،إذ كانوا
يسخرون من الدبلوماسية الالزمة لتصبح كوسوفو
مـنـطـقــة ذات س ـي ــادة م ــع اح ـت ــرام االرتـ ـب ــاط الـعــاطـفــي
للصربيين بها؛ مما جعل التدخل العسكري أول خيار،
بدل أن يكون األخير ،لضمان استقالل كوسوفو ،دون
األخذ بعين االعتبار رفض العديد من الدول األوروبية

خـلــق دول ــة مستقلة ،وكــانــت أوروبـ ــا قــد قــد دع ــت من
قبل إلى اعتماد دبلوماسية متعددة األطراف قبل أي
مناقشة بشأن شن ضربات جوية.
لقد استمر التدخل في شــؤون الــدول ،الــذي أصبح
الحقا الدوالنية ،حتى القرن الحادي والعشرين ،لكن
على نـطــاق أوس ــع ،فبعد هجمات الـ ــ 11مــن سبتمبر
 ،2011اقتحمت الواليات المتحدة األميركية أفغانستان
واحتلتها لتطرد جماعة القاعدة مــن أراضـيـهــا ،لكن
بعد مــرور  17سنة على وجــود القوات األميركية في
هذا البلد ،فقد األميركيون صبرهم ،وأيد العديد منهم
انعزالية سياسة "أميركا أوال" للرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،وف ــي ال ـعــراق حـيــث الـعــاقــة مــع اإلرهـ ــاب أمــر
مشكوك فيه ،استثمرت الواليات المتحدة األميركية
جهودا كبيرة بغية تحقيق أهداف معقدة وغير ثابتة،
َ
لم ُيشر إليها بوضوح أبدا.
إن تدخل أميركا في شؤون الدول غالبا ما يعرضها
َ
صفهم
لالنتقاد من طرف أصدقائها وأعدائها ،الذين ت ِ
بالضعفاء والمترددين في مواجهة التحديات العالمية،
مثل استيالء الرئيس الروسي فالديمير بوتين على
القرم ،وتصاعد قوة الصين في بحر جنوب الصين.
وعندما انقلبت األمور على عقبها في أفغانستان
والـ ـع ــراق أل ـقــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة الـلــوم
على الـقــادة السياسيين لتلك البلدان ،واصفة إياهم
بالمفسدين ،وبالتالي َو َجــب إسقاط نظامهم ،وكان
لألوروبيين نصيب مــن التنديد أيـضــا ،ليس بسبب
عدم قدرتهم على مواجهة الشر فقط ،بل أيضا ألنهم
يعيشون حياة مليئة بالرفاهية والسعادة دون تحمل
أعبائهم.
ونظرا لتغلغل هذا النوع من الخطابات في أذهان
األميركيين ،ليس من الغريب إذا ،أن تغلب نظرية عالم
الــواقــع المرير على الــدوالنـيــة ،التي أصبحت مرادفة
لالستعمال غير المتناهي للقوة والتعالي على الحلفاء.
إن الــدوالنـيــة األمـيــركـيــة سترجع إلــى حــد مــا ،لكن
ينبغي على مؤيديها تسريع عودتها وفقا لمغزاها
األص ـل ــي ،فــالــدوالن ـيــون الـحـقـيـقـيــون يـحـتــرمــون آراء
اآلخ ــري ــنُ ،
وي ـ َـع ـبــرون عــن رغـبـتـهــم فــي تـقـبــل البنيات
المتعددة األطراف والدفاع عنها أيضا.
إن مــا يـحـتــاجــه الـتــدخــل فــي ش ــؤون الـ ــدول ال ـيــوم،
هو تجديد االلتزام األميركي بالتعاون ،حتى عندما
تتطلب الحكومات األخرى المزيد من الوقت لضمان
حصولها من ناخبيها على أمر رسمي بالتدخل ،ففي
ُ
نهاية المطاف ،يجب أن تبنى القيادة الدولية األميركية
على القيم األميركية ،واعتراف واسع النطاق بتمسكهم
بالقيم الثابتة للديمقراطية الليبيرالية.
بمعنى آخر ،يجب أن تكون أميركا قدوة في القيادة،
ُ
إذ أدى فشلها في أن تكون كذلك في السنوات األخيرة-
خصوصا فيما يتعلق بمسألة اللجوء– إلى إضعاف
التأثير الذي تمارسه على الساحة الدولية.
* مساعد وزير الخارجية األميركي سابقا لشؤون
شرق آسيا ،والمستشار األول لدى مركز االلتزام
العالمي وأستاذ ممارسة الدبلوماسية في جامعة
دنفر ،ومؤلف كتاب آوتبوست.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.103

السوق األول السوق الرئيسي

5.304

٤.738

2.519 2.875 3.292

منافسة بين الصناديق لجذب السيولة وسط تحقيقها نتائج إيجابية
• أداء مميز من بداية العام يصل إلى « • %25الهدى» األعلى في «اإلسالمي» و«ثروة» في «التقليدي»
محمد اإلتربي

الصناديق المتخصصة
حققت ً
أداء إيجابيا إذ حقق صندوق
مصارف االستثماري الموجه
المحلية
لالستثمار في المصارف ً
وفي أسواق أخرى أداء إيجابيا
بلغ  25.16في المئة.

حقق صندوق الهدى اإلسالمي أعلى
أداء على مستوى الصناديق االستثمارية
المحلية العاملة في سوق األسهم بعائد
من بداية العام بلغ  25.02في المئة.
ً
وإجماال جاء أداء الصناديق من بداية
 2018ح ـتــى ن ـهــايــة سـبـتـمـبــر الـمــاضــي
ً
تنافسيا إذ حققت أغلبية الصناديق
ً
أداء إيجابيا يفوق  7في المئة باستثناء
ً
صندوق «برقان» الذي سجل أداء سلبيا
من بداية العام بواقع  3.32في المئة.
وع ـلــى صـعـيــد ال ـص ـنــاديــق المحلية
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــديـ ــة ،ح ـ ـقـ ــق صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق ث ـ ـ ــروة
االستثماري أفضل أداء من بداية العام
حتى أواخر سبتمبر بلغ  23.68في المئة
تاله صندوق مؤشر «غلوبل» ألكبر 10
شركات بعائد  15.63في المئة.
وعلى خط التنافس ،حققت الصناديق
ً
ً
المتخصصة أداء إيجابيا أيضا إذ حقق
صندوق مصارف االستثماري الموجه
لالستثمار في المصارف المحلية وفي
ً
أس ــواق أخ ــرى أداء إيجابيا بلغ 25.16
فــي الـمـئــة ،فــي حـيــن حققت الصناديق
ً
ً
الخليجية أداء إيجابيا أيضا دار حول
 14في المئة لصندوق األهلي الخليجي
و 9فــي الـمـئــة لـصـنــدوق نــور الخليجي
اإلسالمي .
ً
ً
وتشهد ا لـصـنــاد يــق تنافسا محوما

ً
حاليا لجذب الكثير من العمالء األفراد،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتـعــامـلــون ف ــي الـبــورصــة
بشكل ف ــردي ،ففي ظــل األداء اإليجابي
والمتنامي للصناديق تمكنت عدد من
الـصـنــاديــق خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة من
جذب مستثمرين جدد من داخل الكويت،
كما أن فرق التسويق الخارجية جذبت
ً
أيضا مبالغ من دول خليجية .
وتـشـيــر م ـصــادر إل ــى أن هـنــاك عــودة
تدريجية لالشتراك في الصناديق حتى
ً
من بعض الشركات خصوصا في ضوء
القناعة بمستقبل السوق المستثمر في
الـتـطــور عـلــى صعيد األنـظـمــة وتحسن
األداء وجذب السيولة األجنبية.
ومع ترقية بالجولة الثانية من سيولة
«فــوتـســي» فــي ديسمبر المقبل ،ينتظر
كــذلــك مــع تــرقــب أرب ــاح الــربــع الـثــالــث أن
يكون هناك أداء أفضل خالل الربع األخير
ً
من العام الحالي ،وغالبا ما يشهد بناء
م ــراك ــز حـتــى ال ـح ـصــول عـلــى تــوزيـعــات
األرباح.
والتطلع األكبر ناحية هيئة االستثمار
ً
التي عقدت أخيرا اجتماعات منفردة مع
صناديق محلية عدة إذ ينتظر أن تبادر
بالدخول مع بعض الصناديق ،السيما
أن ـهــا م ـنــذ ف ـتــرة طــوي ـلــة ل ــم ت ـش ـتــرك في
صناديق جديدة.

إحصائية ةديرجلا عن أداء الصناديق منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر
•

اسم الصندوق

صناديق االستثمار المحلية
صندوق ثروة االستثماري
صندوق مؤشر غلوبل ألكبر  10شركات
صندوق كاب كورب
صندوق الفجر
صندوق المركز لالستثمار والتطوير
صندوق المركز للعوائد الممتازة
صندوق غلوبل المأمون
صندوق الساحل
صندوق فرصة المالي
صندوق الوسم
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق الكويت االستثماري
صندوق كامكو االستثماري
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق األهلي الكويتي
صندوق الدارج
صندوق الرؤية

األداء منذ بداية
العام حتى آخر
سبتمبر

%23.68
%15.63
%13.23
%11.96
% 11.77
%11.11
%10.65
%10.34
%10.23
%10.18
%10.02
%9.69
%9.38
%9.35
%9.08
%8.58
%7.5

«المقاصة» :ضمانات مالية لتجاوز اإلخفاقات
وفق آلية water full
●

عيسى عبدالسالم

تعمل الشركة الكويتية للمقاصة
خالل الفترة الحالية مع هيئة أسواق
المال على تغيير نموذج الضمانات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ل ـع ـم ـل ـي ــات
اإلخفاقات التي قد تجري في بورصة
األوراق المالية وفق آلية جديدة هي
 ،water fullحـيــث سـتـحــدد نسب
المساهمات وفقا لحجم تعامالت
كل طرف من أطراف التداول.
وأوض ـ ـحـ ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ل ـ
«الجريدة» أن نموذج عمل الضمانات
ال ـج ــدي ــدة س ـي ـجــرى ب ــال ـت ــزام ــن مع
تــدشـيــن ال ـط ــرف الـمـقــابــل الــوسـيــط
المركزي ،وسيكون وفقا للممارسات
ال ـعــال ـم ـيــة ،وب ــاألخ ــص م ـعــاي ـيــر الـ ـ
«أيوسكو» ،التي استخلصتها عدة
دراسات قامت بها المقاصة ،وتتمثل
الضمانات في إيجاد طبقات حماية
متعددة وذات عمق أكبر من الوضع

الحالي ،وذلــك للتغلب على حاالت
اإلخفاق التي قد تحدث.
ووف ـ ــق الـ ـمـ ـص ــادر ،ف ـ ــإن ال ـه ــدف
من الضمانات الجديدة يتمثل في
ض ـمــان تـنـفـيــذ ال ـت ــزام ــات الـتـســويــة
الناتجة عن عمليات تــداول األوراق
ال ـمــال ـيــة ال ـم ـق ـيــدة ب ــال ـب ــورص ــة ،من
خ ــال الـتـحـقــق م ــن ت ـســويــة جميع
عمليات الـتــداول في يــوم التسوية،
إضافة إلــى زيــادة حجم التعامالت
في سوق األوراق المالية ،من خالل
تأكد المتعاملين بالسوق من الدور
اإليـجــابــي للمنظومة الحماية في
ت ـح ـق ـيــق االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واالنـ ـضـ ـب ــاط
بالتعامالت في سوق األوراق المالية،
ف ـضــا ع ــن تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــارات
المحلية واألجنبية على التعامل في
بورصة الكويت لألوراق المالية ،من
خالل ضمان حصولهم على حقوقهم
في التوقيتات المحددة لها.
وأفادت بأن مستويات الضمانات

ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ال ـ ـ ــذي ت ـع ـت ــزم ال ـش ــرك ــة
الكويتية للمقاصة تدشينه سيكون
لــه دور إيـجــابــي فــي إت ـمــام تسوية
جميع العمليات ألعـضــاء صندوق
الـضـمــان فــي مــواعـيــدهــا الـمـحــددة،
ك ــذل ــك تـغـطـيــة ال ـم ـخــاطــر الـنــاتـجــة
ع ــن عـ ــدم الـ ـت ــزام أعـ ـض ــاء ص ـنــدوق
الضمان لتسوية العمليات المقيدة
بالبورصة ،سواء الورقية أو النقدية،
يــوفــر ال ـم ـصــداق ـيــة وال ـث ـقــة لنشاط
الـ ــوسـ ــاطـ ــة فـ ــي بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
ل ــأوراق المالية ،متابعة الشركات
األع ـضــاء يوميا للعمل على إنهاء
أي مشكلة قد تؤدي إلى عدم إتمام
تسوية العمليات المقيدة والمنفذة
بالبورصة.

المشتقات المالية
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ق ــال ــت
الـ ـمـ ـص ــادر إن ت ـط ــوي ــر الـمـشـتـقــات

ال ـم ــال ـي ــة م ـث ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات واألج ـ ــل
والـبـيــوع المستقبلية بما يتوافق
مــع المتطلبات العالمية الجديدة
تـنـتـظــر ال ـع ـمــل ب ــال ـط ــرف الــوسـيــط
المركزي .ccp
وأوضـ ـح ــت أن ت ـطــويــر وتـقـلـيــل
مخاطر السوق ،خصوصا المشتقات
ع ــالـ ـي ــة الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،ت ـت ـط ـل ــب ط ــرح
رخصة الوسيط المركزي من هيئة
أسواق المال ،مشيرة الى أن الهيئة
تطمح الــى إطــاق مشتقات بالنظم
العالمية التي تتناسب مع الشركات
وال ـمــؤس ـســات ،الف ـتــة ال ــى أن هناك
توجها إلتاحة الفرصة للصناديق
والـمـحــافــظ وال ـشــركــات والـكـيــانــات
المؤسسية لتتعامل في المشتقات
المالية ،وهو ما يعزز تدفق السيولة
الى السوق.
وذكرت أن ملف المشتقات المالية
ي ـخ ـض ــع الـ ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن الـ ــدراسـ ــة
والـتـقـيـيــم والـتـنـسـيــق مــع األط ــراف

ذات العالقة ،لتجنب وقوع أي ضرر
للمستثمرين ،مشيرة إلى أن إغالق
ال ـت ـع ــام ــل بــال ـم ـش ـت ـقــات فـ ــي س ــوق
الكويت لألوراق المالية خالل الفترة
الماضية كان بمنزلة محطة لالنتقال
الى مرحلة جديدة الى تطوير وترقية
السوق.
ولفتت الى أن عملية إلغاء األدوات
المالية التي كانت معموال بها في
ال ـس ــوق جـ ــاءت ل ـعــدم تـطــابـقـهــا مع
األنظمة العالمية المعمول بها ،ألنها
كانت تطبق بنظام بــدائــي ،إضافة
الى أن العمل بنظام التسوية الجديد
 T3يـسـتـلــزم إجـ ــراء ت ـعــديــات على
آلية العمل بهذه المشتقات ،والتي
كانت تؤثر بشكل رئيس على تأخر
تصنيف سوق المال ضمن األسواق
الـنــاشـئــة ،وان ـض ـمــام هـيـئــة أس ــواق
المال الى منظمة إيسكو.

اسم الصندوق

صندوق وفرة
الصناديق اإلسالمية
صندوق الهدى اإلسالمي
صندوق ثروة اإلسالمي
صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي
صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق المركز اإلسالمي
الصناديق الخليجية
صندوق األهلي الخليجي
صندوق بيتك كابيتال لألسهم الخليجية
صندوق نور الخليجي اإلسالمي
صناديق عقارية
صندوق المركز العقاري
صندوق عوائد العقاري
صندوق المجموعة العقاري األول
صندوق كامكو العقاري
صناديق النقد
صندوق الهالل اإلسالمي

األداء منذ بداية
العام حتى آخر
سبتمبر

%6.47
%25.02
%14.70
%12.59
%9.91
%9.54
%14.53
%12.22
%9.27
%2.652
%2.62
%1.788
()8.62

اسم الصندوق

األداء منذ بداية
العام حتى آخر
سبتمبر

الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني
الوطني للسوق النقدي بالدينار حسب الشريعة
صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار
الوطني للسوق النقدي بالدوالر
الوطني للسوق النقدي بالدوالر حسب الشريعة
صناديق السندات
وفرة للسندات
صناديق قابضة
بوبيان متعدد األصول القابض
صناديق صناعة
موارد للصناعة والخدمات النفطية
صناديق االتصاالت
زاجل لالتصاالت
األثير لالتصاالت
صناديق مصارف
صندوق مصارف االستثماري

%1.44
%1.42
%1.417
%1.28
%1.16
%3.35
%1.47
%12.26
%4.58
%1.08
%25.16

%4.03

البرميل الكويتي ينخفض  1.59دوالر
ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط ال ـك ــوي ـت ــي 1.59
دوالر في تــداوالت أمس األول ،ليبلغ  81.07دوالرا
مقابل  82.66دوالرا للبرميل في تــداوالت الجمعة
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية .وفي األسواق العالمية انخفضت أسعار
النفط أمس األول بالرغم من توقعات المستثمرين
بأن الحوافز االقتصادية الصينية ستزيد الطلب في

ثاني أكبر اقتصاد في العالم ،ونشر تقارير تظهر
انخفاضا طفيفا في مخزونات النفط االميركية.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي
مــزيــج بــرنــت  25سـنـتــا لـيـصــل عـنــد الـتـســويــة الــى
مستوى  83.91دوالر ،كما انخفض سعر برميل
النفط الخام األميركي  5سنتات ليصل الى مستوى
 74.29دوالرا.

استقرار الدوالر واإلسترليني وتراجع اليورو
استقر سعر صــرف الــدوالر
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار
الـكــويـتــي أم ــس ،عـنــد مستوى
 0.303دي ـنــار فــي حـيــن تــراجــع
ال ـ ـيـ ــورو إل ـ ــى م ـس ـت ــوى 0.348
دي ـنــار مـقــارنــة بــأسـعــار صــرف
يوم أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،إن س ـعــر صــرف
الجنيه اإلسترليني استقر عند

مستوى  0.397دينار والفرنك
السويسري عند  0.305دينار،
ف ــي ح ـي ــن ظ ــل ال ـي ــن ال ـيــابــانــي
عند مستوى  0.002دينار دون
تغيير.
ً
وعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،ارتـ ـ ـف ـ ــع م ــؤش ــر
الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي بـنـحــو 0.2
في المئة ليحقق ثاني مكسب
ً
ي ــوم ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي عــاك ـســا
تــواصــل عمليات شــراء العملة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ـق ــاب ــل سـ ـل ــة مــن

الـ ـعـ ـم ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي ظــل
ارتفاع عوائد السندات طويلة
األج ـ ـ ــل بـ ــالـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األميركية.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،تـ ــراجـ ــع الـ ـي ــورو
بالسوق األوروبية مقابل سلة
من العمالت ليواصل خسائره
ل ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
ً
مقابل الدوالر األميركي مقتربا
من مالمسة أدنــى مستوى في
سبعة أسابيع.

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  11.2مليون دينار بدعم «البتروكيماويات»
استمرار الفتور وحالة االختالف في أداء األسهم القيادية
●

علي العنزي

تباين أداء مــؤشــرات بورصة
ً
الكويت مجددا ،في آخر إقفاالتها
أمس ،بعد جلسة شابها التذبذب،
لتنتهى بخسارة المؤشر العام،
ول ـك ــن بـنـسـبــة ضـئـيـلــة ج ـ ــدا ،إذ
لــم يـفـقــد س ــوى رب ــع نـقـطــة فقط،
ليبقى حول مستواه السابق عند
 5103.45نـقــاط ،وبسيولة اعلى
م ــن م ـس ـتــوى ام ــس االول ،حيث
بلغت ام ــس  11.2مـلـيــون ديـنــار
بـ ـت ــداول ن ـحــو  67م ـل ـيــون سهم
نفذت عملياتها من خالل 3340
صـفـقــة ،واس ـت ـقــر مــؤشــر الـســوق
االول عـ ـل ــى خ ـ ـسـ ــارة مـ ـح ــدودة
بـنـسـبــة قــري ـبــة م ــن ُع ـش ــر نقطة

مـئــويــة ت ـعــادل  4.5ن ـقــاط ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5304.46ن ـقــاط،
وبسيولة بلغت  8ماليين دينار
تداولت  19.6مليون سهم نفذت
م ــن خـ ــال  1587ص ـف ـقــة ،وج ــاء
ال ــدع ــم م ــن خ ــال مــؤشــر الـســوق
الرئيسي الذي ربح ُعشرى نقطة
مئوية تعادل  9نقاط ،ليقفل على
مستوى  4738.31نقطة بسيولة
قاربت  3.2ماليين دينار تداولت
 47.3مليون سهم عن طريق 1753
صفقة.

فتور مستمر
عـ ـ ــدا ف ـ ـتـ ــرة الـ ـنـ ـص ــف س ــاع ــة
األخـ ـي ــر م ــن ال ـج ـل ـس ــة ،ش ـهــدت

بـ ـ ــورصـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت اسـ ـتـ ـم ــرار
الـ ـفـ ـت ــور خـ ـ ــال م ـع ـظ ــم فـ ـت ــرات
الجلسة الماضية أمسن والتي
كان أبرز تغيراتها نشاط سهم
الـ ـق ــري ــن ،وال ـ ـ ــذي دع ـ ــم س ـيــولــة
سوقه الرئيسي ومؤشره ،حيث
تجاوزت سيولة السهم المليون
ديـنــار للمرة االولـ ــى ،ليتصدر
االفـ ـضـ ــل مـ ــن ح ـي ــث ال ـس ـيــولــة،
ب ـع ــد ت ــراج ــع م ـج ـمــوعــة اس ـهــم
تشغيلية كــا نــت تـتـنــاوب على
دعــم سيولة السوق االجمالية
مـ ـث ــل هـ ـي ــوم ــن س ــوف ــت وس ـفــن
واالف ـ ـكـ ــو وم ـت ـح ــد واالمـ ـتـ ـي ــاز،
ليحل القرين امس أوال ،وبفارق
كبير عن البقية ،في حين عاد
س ـه ــم ب ـي ـتــك ل ـل ـظ ـه ــور م ـج ــددا

«بيت رساميل» ترتب صفقة استحواذ
على محفظة عقارية في المملكة المتحدة
أعلنت شركة بيت رساميل لالستثمار المحدود،
استكمالها بنجاح عملية ترتيب صفقة استحواذ على
محفظة عقار «ماركت غيت» البريطانية ،الذي يقع في
مدينة دندي األسكتلندية ،في صفقة بلغت قيمتها 9.5
ماليين جنيه إسترليني وبعائد سنوي  7في المئة.
وجـ ـ ــاء ت ــرت ـي ــب ه ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة ف ــي إطـ ـ ــار بــرنــامــج
االسـتـثـمــار فــي الـعـقــارات المخصصة لسكن الطالب
(ال ـع ـقــار األك ــادي ـم ــي) ال ــذي أطـلـقـتــه «رس ــام ـي ــل» ،وهــي
الصفقة الثالثة في سلسلة من االستثمارات على مدى
عامين بـهــدف إنـشــاء محفظة متنوعة مــن الـعـقــارات
ً
السكنية الحديثة ،التي تم بناؤها خصوصا لسكن
الطالب في الجامعات ذات التصنيف العالي للجامعات
في بريطانيا ،بغرض تحقيق عوائد استثمارية ثابتة.
ً
ً
ومن المتوقع أن يوفر هذا االستثمار عائدا نقديا

ً
صافيا بنسبة  7فــي المئة ي ــوزع بشكل ربــع سنوي
للمستثمرين ،مع معدل عائد داخلي متوقع يتراوح
بين  10 – 9في المئة ،أما العائد على االستثمار الكلي
فمن المتوقع أن يتراوح بين  50 40-في المئة خالل
فترة االستثمار ،التي تبلغ حوالي  5سنوات.
ويعتبر الـعـقــار ال ــذي تــم تصميمه وب ـنــاؤه بشكل
خاص الستخدامه كمبنى مخصص لسكن الطالب من
األبنية الحديثة إذ استكملت أعمال بنائه عام ،2008
ً
وجرى تحديثه كليا عام .2016
وي ـق ــع م ــارك ــت غ ـيــت ع ـلــى ُب ـع ــد م ـســافــة قــري ـبــة من
ً
جامعتي المدينة وهو يضم  116سريرا ويوفر مكان
إقامة عصرية وهو يناسب ذوق واحتياجات الطالب
مع مساحات واسعة مشتركة .كما يوفر مجموعة من
المرافق والخدمات.

فـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــدارة أسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـسـ ــوق
األول ،و ح ـقــق ن ـمــوا بسيولته
ق ــارب بــه مليوني دي ـنــار ،تــاه
سـهــم بــوبـيــان بتروكيماويات
ليضفي على السوق نمو أسهم
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ،س ـ ــواء في
السوق االول او الرئيسي ،ولكن
بتغيرات محدودة لألكبر ونمو
جـيــد لـلـقــريــن ،وم ـتــواصــل منذ
بداية االسبوع ،وانتهت الجلسة
وكعادتها على تغيرات محدودة
ومحدودة جدا ،خصوصا على
مؤشر السوق العام الذي انتهى
متعادال دون تغير يذكر.
خ ـل ـي ـج ـيــا اسـ ـتـ ـم ــر ال ـت ـبــايــن
أيضا ،وربحت مؤشرات اسواق
المال في االمارات وقطر وعمان،

في حين خسرت اسواق الكويت
والسعودية والبحرين ،وسط
تحسن محدود السعار النفط،
إذ قـ ــارب ن ـفــط ب ــرن ــت مـسـتــوى
 85دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل و ت ـح ــرك
ن ــاي ـم ـك ــس فـ ـ ــوق مـ ـسـ ـت ــوى 74
دوالرا للبرميل ،في ظل تغيرات
حثيثة تشهدها اسواق الطاقة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وتـ ـص ــريـ ـح ــات فــي
ات ـ ـجـ ــاهـ ــات عـ ـ ــدة ل ـش ـخ ـص ـيــات
مهمة في السياسة او االقتصاد
بـمــا يــؤثــر ف ــي االس ـع ــار بشكل
س ــري ــع ،ول ـكــن يـبـقــى اتـجــاهـهــا
ال ـ ـعـ ــام صـ ــاعـ ــدا وس ـ ــط ت ـنــامــي
الطلب وتراجع المعروض.

أخبار الشركات
«المعدات» :سداد وإعادة جدولة
 3.5ماليين دينار لـتابعة
ق ـ ــام ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات
الـ ـق ــابـ ـض ــة بـ ـ ـس ـ ــداد واع ـ ـ ـ ــادة
جدولة التسهيالت المصرفية
من قبل أحد البنوك المحلية
ل ـم ـص ـل ـحــة إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
ال ـت ــاب ـع ــة ب ـم ـب ـلــغ وق ـ ـ ــدره 3.5
ماليين دينار ،من خالل سداد
م ـب ـلــغ ال ــوديـ ـع ــة الـ ـم ــوج ــودة
بـ ـح ــوزة ال ـب ـن ــك ب ـق ـي ـمــة 1.75
مليون دينار ،وجدولة رصيد
الـ ـق ــرض ال ـب ــال ــغ  1.5مـلـيــون

ديـ ـن ــار ب ـع ــد سـ ـ ــداد ال ــودي ـع ــة
حتى .2022/8/31
وقالت الشركة إنه سينتج
ع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك تـ ـخـ ـفـ ـي ــض ح ـج ــم
التزامات الشركة بمبلغ وقدره
 1.75مليون دينار ،تخفيض
الفوائد السنوية المستحقة
على الشركة نتيجة انخفاض
حجم الـقــرض وفــق مــا سيتم
احتسابه في البيانات المالية
المدققة.

«الصالحية» 1.59 :مليون دينار من بيع عقارات في المملكة المتحدة
قامت شركة الصالحية العقارية ،عن طريق شركة كي
بي آي العقارية (شركة محاصة في المملكة المتحدة
مملوكة بنسبة  50في المئة) ببيع عقارات في المملكة
المتحدة بقيمة بيع إجمالية بلغت  17.36مليون جنيه

إسـتــرلـيـنــي بـمــا ي ـعــادل  6.94مــايـيــن دي ـنــار تقريبا.
وأوضحت الشركة أنها حققت من هذه العملية صافي
ربــح بما يـعــادل  1.59مليون ديـنــار ،وسيتم إدراجـهــا
ضمن البيانات المالية للربع الثالث من عام .2018

«المغاربية» :حصتنا في «رواج القابضة» إلى %39.17
أبــرمــت الـشــركــة الخليجية الـمـغــاربـيــة القابضة
اتـفــاقـيــة مـبــادلــة أص ــول مــع شــركــة بـيــت االسـتـثـمــار
الخليجي ،من خالل التخارج من جزء من حصتها في
شركة كيو انفست بقطر والبالغة  362.14الف سهم،
مقابل االستحواذ على حصة شركة بيت االستثمار
الخليجي في شركة رواج القابضة والبالغة مليون

س ـهــم ،وبــذلــك يـصـبــح إج ـمــالــي حـصــة «الـمـغــاربـيــة»
في شركة رواج القابضة  39.17في المئة .واشــارت
الشركة الى أنه لن ينتج عن عملية المبادلة أي أرباح
أو خسائر ،وسيتم احتساب حصة الشركة من نتائج
شركة رواج القابضة (شركة زميلة) ابتداء من الربع
الرابع لعام .2018
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«بيتك» :توفير منصة مصرفية رقمية متطورة ومالئمة

«وربة» يزيح الستار عن هويته الجديدة

مندني :الضوابط الرقابية ديناميكية ومحورية في حماية العمالء من التقنيات الفضفاضة
ذكر مندني خالل مؤتمر
«عرب نت» أن «بيتك» نجح
في إطالق باقة متنوعة من
الخدمات والمنتجات باالعتماد
على أحدث التكنولوجيات
المتطورة.

قــال رئيس الخدمات المصرفية
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
للمجموعة في بيت التمويل الكويتي
"بيتك" وليد مندني ،إن البنك يواصل
جهود تحقيق تجربة عمالء متميزة
م ــن خـ ــال تــوف ـيــر مـنـصــة خــدمــات
مصرفية رقمية متطورة ومالئمة
ً
الحتياجات المستخدم ،الفـتــا إلى
أن مـتـطـلـبــات ال ـع ـم ــاء مـتـســارعــة
وم ـت ـغ ـي ــرة ،وال ـب ـن ــوك ت ـح ـتــاج إلــى
التكيف مع االحتياجات المتغيرة
والمتسارعة للعمالء والسوق.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة م ـن ــدن ــي
االفـتـتــاحـيــة ف ــي مــؤتـمــر "عـ ــرب نت
الـكــويــت" ،المنعقد فــي قاعة الــرايــة،
ويـجـمــع أب ــرز المستثمرين وق ــادة
القطاع الرقمي ّ
ورواد األعمال وعدد
من كبار المصرفيين والمختصين
ورجال االعمال والمهتمين بصناعة
التكنولوجيا المالية ،الى جانب عدد
من المسؤولين من جهات حكومية
مختلفة ،بهدف استكشاف محاور
الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة ""Fintech
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت الـ ـت ــي تـ ــم إن ـش ــاؤه ــا
بواسطة البيانات الكبيرة ،وتقنية
البلوكتشين  ،Blockchainوالذكاء
االصطناعي " "AIوالفرص العملية
المتاحة للبنوك ومقدمي الخدمات
المالية.
وأضــاف مندني أن "بيتك" نجح
في إطالق باقة متنوعة من الخدمات
والمنتجات باالعتماد على أحدث
ً
التكنولوجيات المتطورة ،موضحا
أن البنك أطلق مبادرتين في الذكاء

االصطناعي هما شراكة الستخدام
تـكـنــولــوجـيــا ال ــروب ــوت الـمـتـطــورة
والرائدة في مجال االتمتة على عدد
من عملياته التشغيلية ،مع شركة
إرن ـس ــت ان ــد يــونــغ ( ،)EYوال ـشــات
بـ ــوت ( ،)Chatbotب ــال ـت ـع ــاون مع
"مايكروسوفت".
وعــن تكنولوجيا البلوكتشين،
ً
أشــار إلــى أن "بيتك" وقــع اتفاقا مع
" "RippleNetإلجراء تحويالت مالية
دولـيــة وفــق أعلى معايير السرعة،
ً
مبينا أن "بيتك" يحمل في جعبته
الكثير من الخدمات المتطورة التي
ُ َ
ً
سيكشف عنها النقاب قريبا.
وفــي عالم المدفوعات ،لفت إلى
أن "بـيـتــك" أطـلــق لـلـمــرة األولـ ــى في
ال ـك ــوي ــت ،خ ــدم ــة Visa Checkout
لتسهيل عملية الشراء عبر اإلنترنت
بسرعة وأمــان .كما نجح في إطالق
نظام مركزي لشبكة التراسل SWIFT
"السويفت" للمدفوعات العالمية على
مستوى المجموعة.
وأطلق "بيتك" جهاز  XTMالذي
ً
ً
ً
يعتبر فرعا إلكترونيا صغيرا يوفر
خــدمــة فــائـقــة ال ـج ــودة للعمالء من
غير تأخير وبكفاءة عالية باعتماد
تـقـنـيــات تـفــاعـلـيــة ذاتـ ـي ــة ،إذ يـقــدم
خــدمــة فـتــح حـســابــات بشكل ذاتــي
وباقة كبيرة من الخدمات المصرفية
للعمالء ،دون الحاجة إلى مراجعة
الفرع.
وتـنــاول مندني التحديات التي
تــواجــه الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة ،وأن
ً
تـبـنــي الـتـكـنــولــوجـيــا ل ــم يـعــد أم ــرا

متحدثا خالل المؤتمر
وليد مندني
ً
ً
ً
صـعـبــا ،مــؤكــدا أهمية الـمــرونــة في
مجال عمل البنوك في تبني التقنيات
الجديدة من خالل تغيير جذري في
العقليات والمهارات في المؤسسة،
ً
وأيضا من خالل خلق البنية التحتية
المناسبة لبناء شراكات استراتيجية
نـ ــاج ـ ـحـ ــة م ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزودي خـ ــدمـ ــات
التكنولوجيا المالية الـ .Fintechs
وش ــدد عـلــى أن تـجــربــة العمالء
ال ت ــزال الـمـحــرك الــرئـيـســي لمعظم
ً
التغييرات التي نشهدها ،الفتا إلى
أن استمرار ارتفاع معايير الخدمة
ي ـت ـط ـلــب االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي تـحـقـيــق
متطلبات العمالء الذين يتعاملون مع
مؤسسات عالمية مثل آبل ،وغوغل،
وآمازون وغيرها.
وقال مندني ،إنه "في موازاة ذلك،

ما زلنا نرى العديد من االتجاهات
ً
ً
التي تتكشف محليا وإقليميا وحتى
ً
عالميا ،االتجاه األول هو الضوابط،
حيث يصدر بنك الكويت المركزي
الئحة المدفوعات اإللكترونية لوضع
الضوابط التي تشتد الحاجة إليها
فــي عــالــم ال ـمــدفــوعــات .لـقــد شهدنا
ً
أيضا ضوابط إقليمية تنظم خدمة
الترميز  ،tokenizationعلى تقنيات
ً
المحفظة الــذكـيــة وغـيــرهــا ،مشيرا
إلـ ــى أن ال ـم ـش ـهــد ال ــرق ــاب ــي ال ي ــزال
ً ً
ً
ديناميكيا ومحوريا جدا في تحديد
اتجاه األس ــواق ،واألهــم من ذلك في
حماية المستهلكين مــن التقنيات
الـفـضـفــاضــة ،مـمــا ي ـعــزز الـثـقــة في
التكنولوجيا الرقمية".

أف ـص ــح ب ـنــك ورب ـ ــة ع ــن هــويـتــه
التجارية الجديدة التي سيعتمدها
ف ــي ك ــل ع ـم ـل ـيــاتــه وفـ ــروعـ ــه ال ـتــي
نـتـجــت ع ــن جـمـلــة م ــن ال ـت ـطــورات
ومـ ــؤشـ ــرات ال ـن ـم ــو ال ـم ـت ـصــاعــدة،
ال ـتــي شـهــدهــا الـبـنــك عـلــى صعيد
كل عملياته.
وأت ــت ال ـهــويــة ال ـجــديــدة للبنك
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي صـ ـمـ ـم ــت وفـ ـ ـ ــق م ـع ــاي ـي ــر
التطور والنمو والتميز في الحلول
والخدمات المصرفية اإللكترونية،
ل ـت ــواك ــب م ـك ــان ــة ال ـب ـن ــك ال ــري ــادي ــة
فــي ســوق الصيرفة اإلســامـيــة إذ
استطاع أن يتحول خالل سنوات
قـلـيـلــة إل ــى مـقـصــد أول للصيرفة
اإلسالمية في السوق الكويتي.
وع ــن ال ـهــويــة ال ـجــديــدة للبنك،
ق ـ ـ ــال ش ــاهـ ـي ــن ال ـ ـغـ ــانـ ــم ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي في بنك وربة ،إن إطالق
هــويــة ج ــدي ــدة لـلـبـنــك ج ــاء لـيـعــزز
ً
مكانته اليوم ،والذي بات متصدرا
ف ــي ق ـطــاع ال ـب ـنــوك اإلس ــام ـي ــة ،إذ
استطاع خالل أعوام قليلة تأسيس
ات ـج ــاه م ـعــاصــر ف ــي ه ــذا ال ـق ـطــاع،
ً
م ـب ـن ـي ــا ع ـل ــى اإلب ـ ـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار
ف ــي تـصـمـيــم خ ــدم ــات ومـنـتـجــات
م ـص ــرف ـي ــة غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة تـتـمـيــز
بــال ـمــرونــة ،وال ـس ـهــولــة ،والـســرعــة
بما يعود بالفائدة القصوى على
العمالء".
وأضاف الغانم أن "تغيير هوية

«مشاريع الكويت» تعلن رعايتها االستراتيجية لـ «تمكين»
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) رعايتها االستراتيجية
لمؤتمر تمكين الشباب (تمكين) في نسخته السابعة ،للعام الرابع
على التوالي.
وتقدم شركة المشاريع ومجموعة شركاتها الدعم لعدد من األنشطة
التي ينظمها القائمون على المؤتمر على مدار العام ،ومن أشكال هذا
الدعم استضافة الحلقات النقاشية الشبابية التي يقيمها المؤتمر،
بهدف تعزيز خبرات المبادرين الشباب من خالل إتاحة الفرصة لهم
للقاء شخصيات كبيرة ومهمة في مجال األعمال.
كما تتعاون مجموعة شركة المشاريع مع المؤتمر في تنظيم جائزة
كبيكو تمكين لدعم مشاريع الشباب للعام الرابع على التوالي ،وتهدف
الجائزة إلى تسليط الضوء على قطاع أعمال الشباب المتنامي ،ودعم
هذه الفئة من المبادرين من خالل تقديم حزمة من الخدمات بقيمة 100
ألف دوالر ،إضافة إلى جوائز نقدية بقيمة  30ألفا للفائزين بالمراكز
الثالثة األولى.
والبــد من اإلشــارة إلــى أن المتقدمين الثالثة األوائــل سيخوضون
الجولة النهائية خالل فعاليات مؤتمر تمكين الشباب ،حيث تقوم لجنة
التحكيم باختيار الفائز بناء على عرض إيضاحي أخير يتم تقديمه
مباشرة أمام الحضور على أن يتم إعالن الفائز خالل اختتام المؤتمر.
وقالت المديرة التنفيذية التصاالت المجموعة في شركة المشاريع
إي ـمــان الـعــوضــي ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي تــم تنظيمه إلع ــان تفاصيل
المؤتمر" ،تقع مسؤولية تنويع االقتصاد الكويتي على القطاعين
العام والخاص ،ونحن في شركة المشاريع نؤمن بوجود فرص كبيرة
متوفرة أمام الشباب الكويتي الطموح في قطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة المتنامي".
واضافت العوضي" :بناء على ذلك فإننا في شركة المشاريع نعتز
بشراكتنا مع مؤتمر تمكين ،وهي الشراكة التي تتيح لنا تسليط الضوء
على قدرات وأفكار المبادرين الشباب ،إلى جانب تشجيع هذه الفئة
على تأسيس وإطالق مشاريعهم المستدامة".

 ...و«زين» الشريك االستراتيجي للمؤتمر
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ــن ش ــراكـ ـتـ ـه ــا
االستراتيجية للمشروع الوطني األكاديمي
"ت ـم ـك ـيــن الـ ـشـ ـب ــاب" ل ـل ـس ـنــة ال ـس ــاب ـع ــة عـلــى
الـتــوالــي ،وال ــذي سيقام تحت رعــايــة سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،في فندق
فورسيزونز.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن
شــراك ـت ـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـه ــذه ال ـم ـبــادرة
األك ــادي ـم ـي ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات الـسـبــع
ال ـم ــاض ـي ــة ن ـب ـعــت م ــن إي ـم ــان ـه ــا بـ ـض ــرورة
تشجيع ال ـم ـبــادرات والـبــرامــج الـتــي تهدف
بشكل أساسي إلى تنمية الجوانب اإلبداعية
ل ــدى ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي ال ــذي يـشـكــل الفئة
األكثر حيوية في المجتمع.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـع ــاق ــات
واالتصاالت في زين الكويت وليد الخشتي،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي" ،تـفـخــر زي ــن الـيــوم
باإلعالن عن شراكتها االستراتيجية لمؤتمر
تمكين الشباب للعام السابع على التوالي،
فلطالما كــانــت زيــن الــداعــم الرئيسي لهذه
المبادرة األكاديمية الوطنية منذ تأسيسها،
وهذا واجبها كشريك رئيسي للمساهمة في

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

البنك ،هي خطوة نوعية تطويرية
وض ــروري ــة لـمــواكـبــة الـنـمــو ال ــذي
ي ـش ـه ــده ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ص ـع ـي ــد كــل
عملياته ،فبنك وربــة الـيــوم ينمو
بشكل حثيث لجهة قاعدة عمالئه
ً
مــن أف ــراد وشــركــات وأيـضــا لجهة
محفظته التنموية واالستثمارية؛
وبناء عليه ،فــإن الهوية الجديدة
ً
ً
ت ـ ــؤدي دورا مـ ـح ــوري ــا ل ـمــواك ـبــة
التطورات ،التي تشهدها صناعة
الـصـيــرفــة اإلســام ـيــة بــاسـتـمــرار،
وليعكس ا لـتــزا مـنــا الكلي بتقديم
خدمات مصرفية من الطراز األول
لعمالئنا".
وأشـ ــار إل ــى أن حـلــة بـنــك ورب ــة
الجديدة ،هي وليدة استراتيجيته
ال ــواض ـح ــة وتــرت ـكــز ع ـلــى معايير
التميز في الحلول ،ومواكبة روح
العصر التكنولوجية المتطورة،
وااللـتــزام بالفخامة والعراقة كما
الثقة والطموح في الحلول ،التي
يبدع البنك في تصميمها" ،يضاف
ً
إليها طبعا التقيد المطلق بالقيم
التي يرتكز عليها أداؤنــا وتشكل
ً
ً
مرجعا صلبا لكل عملياتنا وفق
ت ـع ـل ـي ـمــات ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة
السمحة".
وت ـ ــرت ـ ـك ـ ــز هـ ـ ــويـ ـ ــة ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ـ ــة
الـجــديــدة على ثالثة أســس تشكل
مجتمعة منصة التعامل المصرفي
اإلسالمي الراقي .ويشكل االلتزام

شاهين الغانم

التام بتعاليم الشريعة اإلسالمية
السمحة ،األساس األول في عمليات
الصدق في التعامل
البنك ،يليها
ّ
والشفافية بما يوثق العالقات مع
العمالء على مبدأ الثقة المتبادلة
وا لـعـمــل على إنمائها باستمرار.
وأيـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ـ ــإن مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـب ـن ــك
ً
ً
االجتماعية تحتل حيزا كبيرا في
استراتيجيته التنموية إذ يؤدي
ً
دوره المجتمعي بقوة ساعيا إلى
نشر الوعي والمعرفة حول مسائل
مـحــور يــة تـهــم المجتمع الكويتي
في قطاعات عديدة تشمل الصحة
والثقافة والتعليم وغيرها الكثير،
وتساعد في دعم األجيال الناشئة
مع ضمان مستقبلهم .ومسؤولية
البنك في هذا اإلطار ،تنبثق من أنه
مؤسسة مصرفية إسالمية عريقة
نشأت في ربوع المجتمع الكويتي
وتدين له بالوفاء.

«الخليج» يعلن فائز السحب ربع
السنوي الثالث لـ «الراتب»

لقطة جماعية لفريق بنك الخليج وفريق اإلذاعة خالل السحب

لقطة جماعية خالل المؤتمر
تنمية هذا القطاع الجوهري في المجتمع
الذي تعمل فيه".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـخـ ـشـ ـت ــي" :يـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ــؤت ـم ــر
تمكين الشباب واحدا من كبرى المبادرات
األكاديمية التي تعنى بالشباب على مستوى
الكويت ،بل وعلى مستوى الخليج العربي،
ً
فالمؤتمر يتميز عاما بعد عام باستضافة
نخبة من الرواد والمفكرين من المستويين
المحلي والعالمي في مجاالت إدارة األعمال

واالقـتـصــاد واإلع ــام االجتماعي وغيرها،
والكثير منهم من مؤسسي كبرى الشركات
الـعــالـمـيــة وق ـيــاديــي الـمــؤسـســات المحلية
األكثر نجاحا والشخصيات األكثر تأثيرا في
اإلعالم الحديث ،والذين يحضرون حصريا
لـمـشــاركــة خـبــراتـهــم ورؤيـتـهــم مــع الشباب
الكويتي الذي يتشوق لمقابلتهم".

«التجاري» ينظم حملة تبرع
بالدم لموظفيه
ً
نظم البنك التجاري الكويتي أخـيــرا حملة للتبرع بــالــدم ،تندرج
في إطار الفعاليات اإلنسانية التي تجسد مفهوم العمل االجتماعي
ً
ً
التطوعي ،وشهدت الحملة إقباال كبيرا من الموظفين الذين تسابقوا
إلى تلبية الواجب اإلنساني والتبرع بالدم على اختالف مستوياتهم
الوظيفية.
وقالت نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في "التجاري"
أماني الورع في تصريح بهذه المناسبة أمس ،إن تنظيم هذه الحملة
ً
للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي جاء انطالقا من إيماننا
بضرورة رفع مخزون الدم االستراتيجي لدى البنك ،وتغذية المؤسسات
العالجية بالكميات الالزمة منه إلنقاذ حياة المرضى ،السيما في ظل
الحاجة الماسة للدم من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات".
وأضافت الورع أن تنظيم حمالت التبرع بالدم عادة ما يحظى بدعم
كبير من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ أحمد الصباح ،الذي يحرص على
زيارة ومتابعة المتبرعين وشكرهم على تلبية الدعوة التي أطلقها
قطاع التواصل المؤسسي بالبنك من أجل التبرع بالدم.
ولفتت إلى حرص "التجاري" على تكريس مفهوم العمل االجتماعي
التطوعي بين موظفيه بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات
اإلنسانية والخيرية ومنها هذه حمالت التبرع بالدم ،إذ وجه قطاع
التواصل المؤسسي رسائل للموظفين للمشاركة في هذه الحملة ،وقد
ساهمت هذه الرسائل بشكل كبير في تعزيز وعي الموظفين حول ثقافة
التبرع بالدم من خــال التعريف بالفوائد الناتجة عن التبرع بالدم
لكل من المتبرع والمتبرع له ،مؤكدة في الوقت ذاته أن البنك ينظم من
وقــت آلخــر حمالت مشابهة وينظم فعاليات لموظفيه للتبرع بالدم
وزيــارة بنك الــدم المركزي لترسيخ مفهوم المسؤولية االجتماعية،
التي يدعمها البنك ،بما يؤكد روح التضامن والتعاضد بين موظفي
البنك والمؤسسات الصحية المختلفة ومنها بنك الدم.
وأعربت عن الشكر لمسؤولي بنك الدم المركزي الذين بادروا بإرسال
ً
الكوادر التمريضية والطبية التي أظهرت تعاونا ومهنية عالية في
فحص المتبرعين ،والشكر موصول لموظفي البنك الذين لم يتوانوا
في تلبية الــدعــوة وتــوافــدوا للتبرع بــالــدم ،مما ساهم بــدون شك في
إنجاح هذه الحملة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

جانب من الحملة

ً
أعلن بنك الخليج على الهواء مباشرة عبر إذاعة راديو نبض الكويت
 88.8إف إم ،من خالل برنامج "ديوانية الياقوت واألنصاري" صاحب
الحظ السعيد الفائز بجائزة السحب ربــع السنوي الثالث لحساب
الراتب لهذا العام ،حيث حالف الحظ علي عبدالحميد حيدر التميمي
للفوز بجائزة نقدية قيمتها  25ألف دينار.
ً
وعـ ّـبــر الـفــائــز عــن سـعــادتــه بتلقيه خبر ال ـفــوز ،مـشـيــدا بالعروض
ً
المميزة التي يقدمها حساب الراتب المصمم خصوصا للكويتيين
الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج.
وقال مساعد المدير العام إلدارة االتصاالت المؤسسية في "الخليج"
أحمد األمير" :بالنيابة عن عائلة بنك الخليج ،أود أن أتقدم بالتهنئة
ً
إلى السيد التميمي ،متمنيا له دوام التوفيق والنجاح" ،مضيفا" :نلتزم
في البنك بمنح عمالئنا الكرام أفضل المنتجات وأعلى مستوى من
الخدمات المصرفية ،التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتساعدهم
على تحقيق أحالمهم".

 Ooredooتشارك في مبادرة اإلعالن
اإللكتروني لألوراق القضائية

لقطة جماعية
ش ــار ك ــت ش ــر ك ــة  Ooredooف ــي ا ل ـمــر ح ـلــة
ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن م ـ ـبـ ــادرة اإلع ـ ـ ــان اإلل ـك ـت ــرون ــي
لـ ـ ــأوراق ال ـق ـضــائ ـيــة ،ال ـت ــي دش ـن ـت ـهــا وزارة
العدل األسبوع الماضي في مقرها الرئيسي،
برعاية وحضور وز يــر العدل وز يــر األو قــاف
د .فهد العفاسي.
و ت ـ ــؤ ك ـ ــد م ـ ـشـ ــار كـ ــة  Ooredooف ـ ــي ه ــذه
الـ ـمـ ـب ــادرة ،ال ـت ــي ت ـق ــام ع ـل ــى ن ـط ــاق ال ــدول ــة،
مـ ـك ــان ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ودورهـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــريـ ـ ــادي ب ـيــن
القطاعين الحكومي والخاص .وتهدف هذه
المبادرة ،التي أطلقتها "العدل" ،إلى تبسيط
اإلجـ ـ ــراء ات الـقـضــائـيــة عــن طــريــق اسـتـخــدام
أنظمة التكنولوجيا الحديثة إلرسال األوراق
والملفات القضائية إ لــى ا لـجـهــات المعنية،
ما يساهم في توفير الوقت والجهد ،وزيادة
سرعة معالجة المشاكل والقضايا بالوقت
المطلوب ،مع تقليل فــرص األخطاء وز يــادة
الفاعلية واإلنتاجية.
وفي تعليق له ،أكد رئيس قطاع القانونية
و ت ـن ـظ ـيــم ق ـط ــاع اال ت ـ ـصـ ــاالت ف ــي Ooredoo
د .يــو ســف الصليلي ،أن ا لـمـشــار كــة فــي هــذه
المبادرة تتسق مع جهود الشركة المستمرة
الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى ت ـب ـنــي ن ـم ــط ال ـح ـي ــاة الــرق ـم ـيــة
ومواكبة التطورات.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف " :ن ـ ـحـ ــن ف ـ ــي  Ooredooن ـف ـخــر
ب ـكــون ـنــا م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـس ـ َّـب ــاق ــة ف ــي تـبـنــي

أح ــدث الـتـقـنـيــات الــرقـمـيــة داخ ــل الـمــؤسـســة،
ك ـمــا ن ـف ـخــر ب ـت ـعــاون ـنــا م ــع (ال ـ ـعـ ــدل) ،لـنـكــون
ضـ ـم ــن أول ـ ـ ــى الـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـخ ــاص ــة ال ـت ــي
ت ـشــارك فــي ال ـم ـبــادرة .مـشــاركـتـنــا نــابـعــة من
قيمنا األساسية ،وهي االهتمام والتواصل
وا لـتـحــدي ،كما أ نـهــا تــد عــم مهمتنا الهادفة
إل ثــراء حياة األ فــراد عن طريق تبني الحياة
الرقمية".
ً
و تــا بــع الصليلي" :نتطلع دا ئـمــا للتعاون
مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية
ب ـ ــال ـ ــدول ،ل ـت ـب ـنــي وم ــواكـ ـب ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـحــديـثــة ،وال ــدف ــع نـحــو زي ــادة الــوعــي حــول
فـ ــوائـ ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام إنـ ـت ــرن ــت ال ـم ـس ـت ـق ـبــل فــي
مؤسسات الدولة".
جدير بالذكر ،أن استخدام النظام الجديد
المستحدث من "العدل" سيمكن قسم الشؤون
القانونية في  Ooredooمن متابعة القضايا
القانونية ،إضافة إلى تمكين النظام الجديد
م ــن م ـتــاب ـعــة م ـس ـت ـجــدات ال ـق ـض ــاي ــا ،الت ـخــاذ
اإلجراء ات الالزمة ،ما يساهم بشكل رئيسي
فــي تـحـسـيــن تـجــربــة ال ـع ـمــاء ،وه ــو مــا ُيـعــد
مــر حـلــة أو ل ـيــة نـحــو تـطـبـيــق نـظــام المحكمة
اإللكترونية.
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ً
الصقر :السوق السعودي مليء بالفرص الواعدة المواكبة لتطلعات المجموعة إقليميا

الشركة
ستكون إضافة
حقيقية إلى
سوق المال
واألعمال في
المملكة

المطلق

دش ـنــت شــركــة «الــوط ـنــي إلدارة
الثروات» المملوكة لمجموعة بنك
ً
الكويت الوطني ،عملياتها رسميا
ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـسـ ـع ــودي ،وت ـشـمــل
إدارة صناديق االستثمار ومحافظ
العمالء والترتيب وتقديم المشورة،
إضافة إلــى حفظ األوراق المالية،
ً
ع ـل ـمــا أن ال ـش ــرك ــة ح ـص ـلــت ال ـعــام
الماضي على رخصة هيئة السوق
المالية السعودية التي تتيح لها
م ــزاول ــة أع ـمــال ـهــا ف ــي س ــوق ال ـمــال
المحلي ،بعد استيفائها كل شروط
ومتطلبات الهيئة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـمـجـمــوعــة بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
عصام الصقر« ،أن شركة الوطني
إلدارة الـ ـث ــروات س ـتــدخــل ال ـســوق
السعودي بجاهزية كاملة وحرفية
م ـس ـت ـنــدة إلـ ــى ال ـ ـقـ ــدرات ال ـب ـشــريــة
وال ـف ـن ـيــة وال ـمــال ـيــة ال ـت ــي تــؤهـلـهــا

ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـمــرت ـب ـطــة بـ ـ ــإدارة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات مـ ـث ــل :إدارة ص ـن ــادي ــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ومـ ـح ــاف ــظ ال ـع ـم ــاء
وغيرها من األنشطة االستثمارية
وفق متطلبات هيئة السوق المالية
ال ـس ـع ــودي ــة» .وأضـ ـ ــاف ال ـص ـقــر أن
المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة أحــد
أهـ ــم األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ـل ـي ـئــة بــال ـفــرص
الواعدة التي تتماشى مع تطلعات
الـمـجـمــوعــة ف ــي اق ـت ـنــاص ال ـفــرص
ً
ً
االس ـت ـث ـمــاريــة إقـلـيـمـيــا وعــال ـم ـيــا،
ً
مــوضـحــا أن تـقــديــم خــدمــات إدارة
ال ـث ــروات فــي المملكة ينسجم مع
أه ـ ـ ــداف ال ــوط ـن ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى الـ ـت ــوس ــع ب ــال ـس ــوق
السعودي ،وتشمل إضافة إلى ذلك
زيادة شبكة فروع البنك في المملكة
إلى ثالثة في كل من الرياض وجدة
والدمام.

عصام الصقر
من جانبه ،أعرب رئيس مجلس
إدارة شركة الوطني إلدارة الثروات
طارق المطلق عن اعتزازه بتدشين
نشاط الشركة في المملكة ،وثقته

طارق المطلق
بأن ما ستقدمه الشركة من خدمات
اس ـت ـث ـم ــاري ــة وم ـص ــرف ـي ــة سـيـكــون
إض ـ ــاف ـ ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـ ـسـ ــوق الـ ـم ــال
واألعمال في السعودية.

وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـط ـلــق أن ال ـشــركــة
تسعى مــن خــال تقديم منتجات
وخـ ـ ــدمـ ـ ــات م ــالـ ـي ــة مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة إل ــى
تـلـبـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ع ـمــائ ـهــا من

المستثمرين والمؤسسات واألفراد
ذوي المالءة المالية على مستوى
المملكة.
وأشار في الوقت ذاته إلى ثقته
الكبيرة في أن تشكل شركة الوطني
إلدارة ال ـثــروات قيمة مضافة في
السوق السعودي بما تحمله من
آ ف ــاق نمو مستقبلية ترتكز على
رؤية المملكة .2030
وذكــر أن شركة الوطني إلدارة
الثروات تسعى إلى وضع بصمتها
في سوق المال السعودي في حين
اع ـت ـم ــدت ه ـي ـئــة الـ ـس ــوق ال ـمــال ـيــة
ً
ع ــددا مــن الـتـعــديــات والـخـطــوات
الخاصة بمنح التصاريح ضمن
خـ ـط ــة م ـب ـت ـك ــرة ت ـ ـهـ ــدف لـتـنـظـيــم
وتطوير السوق المالية ،وتطوير
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات قـ ـط ــاع رأس ال ـم ــال
الجريء والملكية الخاصة ،ودعم
صناعة إدارة األصول في المملكة،

ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـم ــاش ــى م ـ ــع الـ ـخـ ـط ــوات
الـتـطــويــريــة لــرؤيــة  ،2030إضــافــة
إلـ ــى أن ـه ــا ت ــدع ــم ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
ت ـط ـل ـعــات ب ــرن ــام ــج ه ـي ـئــة ال ـســوق
الـمــالـيــة (ال ــري ــادة الـمــالـيــة ،)2020
ً
خـصــو صــا فـيـمــا يتعلق بتحفيز
االس ـت ـث ـمــار والـمـســاهـمــة الـفــاعـلــة
فــي رف ــع جــاذبـيــة وك ـف ــاءة الـســوق
المالية وتعزيز تنافسيتها إقليميا
ً
ودوليا.
ويـعــزز حضور شركة الوطني
ً
ً
إلدارة ا ل ـثــروات محليا وإقليميا
الخبرة العريقة التي يتمتع بها
بـنــك الـكــويــت الــوط ـنــي ،أح ــد أكبر
المؤسسات المالية في المنطقة،
إلى جانب ما تتمتع به الشركة من
هيكلة ومنهجية استثمارية رفيعة
المستوى ،مــا يمكنها مــن تقديم
حلول القيمة المضافة المتكاملة
باستمرار لكل عمالئها.

«برقان» يختتم ورشة «مهارات اتخاذ القرار» مع نادي المعرفة
شــارك بنك برقان ،أخيرا ،في ورشــة عمل «مهارات اتخاذ
الـ ـق ــرار» ،بــالـتـعــاون مــع ن ــادي الـمـعــرفــة ،ال ــذي ُي ـعــد مــن أبــرز
مـنـصــات نـقــل الـمـعــرفــة ،وذل ــك فــي إط ــار استراتيجية البنك
وال ـتــزامــه بــالـتـطــويــر واالسـتـثـمــار فــي مــوظـفـيــه ،وتــزويــدهــم
بأفضل المهارات واألساليب ،التخاذهم أفضل القرارات في
مجال عملهم.
وشارك في الورشة مجموعة من موظفي البنك من مختلف
اإلدارات ،بالتنسيق مع مركز التعلم والتطوير التابع إلدارة
الموارد البشرية في «برقان».
وتعد ورشة العمل ،التي عقدت يومي  7و 8أكتوبر ،من أهم
الورشات التعليمية ضمن برنامج شامل ومجموعة واسعة
ومتنوعة من الندوات والمؤتمرات ،والقت إقباال واستحسانا
كبيرين من موظفي البنك ،حيث استفادوا بالكثير من القيم
التعليمية المفيدة التي تعمل على تطوير مهاراتهم العملية،
والتي ستنعكس بالتالي على أدائهم الوظيفي.
كما شــارك في ورشــة العمل كبار المتحدثين والمؤلفين
والمدربين في العالم ،بموجب اتفاقية رعاية مدتها عام كامل
بين «برقان» وشركة فيجور إفينتس ،مؤسس نادي المعرفة.
َّ
وباعتبارها واحــدة من أهم التجارب التعليمية ،سلطت
ورشــة العمل الـضــوء على عــدة مــواقــف خاضها الموظفون،
وتهدف إلى محاكاة القرارات التي يواجهونها في الواقع ،حيث
إن كل حالة من حاالت اتخاذ القرار نتجت عنها قيمة تعليمية،
مثل :معرفة أبــرز التحديات التي يواجهها الموظفون عند
اتخاذ القرارات على الصعيدين التنظيمي والشخصي ،وتعلم

معرض الخريف
للعطور والساعات
ينطلق  24الجاري

باسمة الدهيم

ت ـ ـتـ ــوالـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
الف ـت ـت ــاح م ـع ــرض ال ـخــريــف
لـلـعـطــور وال ـس ــاع ــات ،ال ــذي
تـ ـقـ ـيـ ـم ــه وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــه ش ــرك ــة
م ـ ـعـ ــرض الـ ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أرض ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارض
الــدولـيــة ،على أكـبــر وأحــدث
ص ــاالتـ ـه ــا بـ ـمـ ـش ــرف ،حـيــث
سـتـنـطـلــق أن ـش ـط ـتــه ف ــي 24
أكـتــوبــر ال ـج ــاري ،بمشاركة
ف ـ ــاعـ ـ ـل ـ ــة وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور ح ـش ــد
م ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــات وشـ ــركـ ــات
م ـح ـل ـي ــة وإقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،تـمـثــل
وك ـ ـ ــاء الـ ـعـ ـط ــور والـ ـطـ ـي ــب،
وم ـس ـت ـح ـض ــرات الـتـجـمـيــل
م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــارك ـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
وم ـم ـث ـلــي وكـ ـ ــاء ال ـس ــاع ــات
العالمية ،وتستمر عروضه
حتى  3نوفمبر المقبل ،في
الصاالت  5و 6و 7و 8و 5Bو
 ،B7حيث خصصت الصالة
 7لـ ـب ــوتـ ـيـ ـك ــات وم ـش ــاه ـي ــر
التواصل االجتماعي.
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،قــالــت
المديرة التنفيذية للتسويق
والـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ل ـ ـ ــدى ش ــرك ــة
م ـ ـعـ ــرض الـ ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي
باسمة الدهيم إن المعرض
يعد واحدا من أهم الفعاليات
والتظاهرات التي تشهدها
الكويت والمنطقة العربية
في قطاع العطور والساعات،
حـ ـ ـي ـ ــث تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ال ـ ـشـ ــركـ ــة
على إقــامـتــه دوري ــا ،وخــال
موسميه في شهري مارس
واك ـ ـتـ ــوبـ ــر مـ ــن كـ ــل ع ـ ـ ــام ،إذ
تحتضن فعالياته على أرض
المعارض الدولية بمشرف
مـ ـ ـن ـ ــذ أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن  3عـ ـق ــود
لتقف شــا هــدة على نجاحه
المتواصل حتى أصبح اليوم
م ــن أقـ ــدم وأك ـب ــر ال ـم ـعــارض
وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا ج ـم ــاه ـي ــري ــة فــي
الـكــويــت والـخـلـيــج الـعــربــي،
ومنطقة الشرق األوسط.

لقطة جماعية
استراتيجيات القرار االستباقي للحاالت التي سيواجهونها
في المستقبل ،وتطبيق استراتيجيات ُصنع القرار المناسبة
لجميع المواقف التي يواجهونها في حياتهم ،وتعلم كيفية
تطبيق القواعد الثماني لتنظيم اتخاذ القرار لرفع فاعلية
ال ـقــرارات المتعلقة بالعمل والشخصية ،وغيرها مــن القيم
التعليمية المفيدة.

أشرف على ورشة العمل جيمس ويستويزن ،الذي يعمل
مستشارا موثوقا للعديد مــن المنظمات رفيعة المستوى
والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين ،إضافة إلى أنه عضو
إداري في  ،Know Houseوهي شركة تحظى باحترام عالمي
في مجال التطوير التنظيمي واستشارات التغيير ،وتمارس
أعمالها بنشاط في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.

اقتصاد

١٢
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«فيتش» تثبت تصنيف «الخليج» في المرتبة « »A+مع نظرة «مستقرة»
ث ـب ـتــت وك ــال ــة ف ـي ـتــش لـلـتـصـنـيـفــات االئ ـت ـمــان ـيــة
تـصـنـيــف ب ـنــك الـخـلـيــج ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـطــويــل عند
المرتبة " "A+مــع نظرة مستقبلية "مستقرة" ،كما
قامت الوكالة بتثبيت تصنيف الجدارة المالية للبنك
عند المرتبة "."+bb
ً
ووفقا للتقرير الصادر أخيرا عن "فيتش" ،يتمتع
"الخليج" بقاعدة عمالء كبيرة وانتشار جيد ،وسيولة
مدارة بصورة مالئمة ،محققا أهدافه االستراتيجية،
مع جودة الموجودات وكفاية الرسملة ،إضافة إلى
بيئة تشغيل مستقرة في الكويت.

وأشـ ـ ـ ــادت ال ــوك ــال ــة ب ـك ـف ــاء ة ف ــري ــق اإلدارة ل ــدى
"الـخـلـيــج" ،الفـتــة إلــى مــا يتمتع بــه ذلــك الـفــريــق من
خبرات عالية في السوق المصرفي على المستويين
المحلي واإلقليمي ،مع تحسن سجل البنك في مجال
تطبيق استراتيجيته بالكويت.
وتعليقا عـلــى إع ــان "ف ـي ـتــش" ،صـ َّـرحــت رئيسة
عالقات المستثمرين في "الخليج" ،دالل الدوسري،
بــأنــه "مــن دواع ــي ســرورنــا أن يتم تثبيت تصنيف
البنك عند المرتبة  +Aمع نظرة مستقبلية مستقرة،
من خالل المراجعة السنوية للتصنيفات االئتمانية

لـعــام  2018مــن (ف ـي ـتــش)" ،مــؤكــدة أن "ه ــذا اإلج ــراء
يعكس ما يحظى به البنك من تقدير عالمي ،نظرا
للتحسن المستمر في جودة القروض والموجودات
وفـ ــي رب ـح ـي ـتــه ،وق ـ ــوة رأس ـم ــال ــه وس ــام ــة أوضـ ــاع
السيولة لديه".
هـ ـ ــذا ،وال يـ ـ ــزال "ال ـخ ـل ـي ــج" ي ـل ـقــى ال ـت ـق ــدي ــر عـلــى
المستوى ا لـعــا لـمــي ،لحصوله على التصنيف في
المرتبة " "Aمن جميع وكاالت التصنيف االئتماني
الرائدة في العالم لقاء جدارته وقوته المالية.
وبــاإلضــافــة إل ــى التثبيت ال ــذي قــامــت بــه أخـيــرا

"فيتش" ،قامت وكــالــة مــوديــز إنفستورز ،فــي مايو
 ،2018بتعديل تصنيف النظرة المستقبلية للبنك
من "مستقرة" إلــى "إيجابية" مع تثبيت التصنيف
االئتماني للمصدر عند المرتبة "."A3
وبالمثل ،قامت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية،
في يونيو  ،2018بتثبيت التصنيف االئتماني للبنك
عند المرتبة " "-Aمع نظرة مستقبلية مستقرة .أما
وكالة كابيتال إنتليجنس ،فقد قامت أخيرا برفع
تصنيف البنك من المرتبة " "+BBBإلى المرتبة ""-A
مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

دالل الدوسري

ثقافات

١٤

مسك وعنبر

مزاج
الشاعرة زنوبيا
حوار مع
ِّ
ظاهر التي توقع ديوانها
ً
«آخر العنقود يسقط أوال»
ً
قريبا في معرض بيروت
العربي الدولي للكتاب.
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ينتظر الفنان القدير سعد الفرج
دار الحديث في محاضرة
في ألبوم الفنان اللبناني
عروض فيلم «شباب شياب»
«الكويت في عيون الرحالة
أحمد قعبور الجديد {لما
ويدرس خالل الفترة المقبلة
تغيبي} يعرض قضايا المرأة األجانب» حول الكويت وأهم
مجموعة من المشاريع بين
وأغنيات مستلهمة من بيروت مشاهدها وظواهرها التي
استرعت أنظار الرحالة األجانب .الدراما والمسرح والسينما.
وتحذر من الظلم.

روبين رايت تتصدر اإلعالن الدعائي
للموسم األخير من House of Cards
طرحت شركة نتفليكس اإلعالن الدعائي للموسم
السادس واألخير من مسلسل الدراما (House of
 ،)Cardsوا ل ــذي تستكمل بطولته النجمة روبين
رايت ،بدال من النجم كيفن سبيسي ،والتي قررت
الشركة المنتجة للمسلسل االستغناء عنه ،بعد
العديد مــن االدع ــاء ات ضــده بالتحرش واالعـتــداء
الجنسي ،وتصدرت رايت اإلعالن الدعائي للعمل
الذي يحظى باهتمام جماهيري كبير.
وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا منذ
عــرض الموسم األول عــام  ،2013م ــرورا بعدد من
المواسم ،كان آخرها بالموسم الخامس عام ،2017
إال أن سبيسي واج ــه الـعــديــد مــن الـقـضــايــا التي
اتهمته بالتحرش واالعتداء ،والتي استدعت عدم
استكماله بطولة المسلسل والبحث عن بديل.
وتــدور أحــداث المسلسل حــول عضو كونغرس
أم ـيــركــي يـعـمــل م ــع زوج ـت ــه لــانـتـقــام مـمــن قــامــوا
بخيانته .ويشارك ببطولة المسلسل نخبة كبيرة
مــن نجوم الــدرامــا التلفزيونية األميركية ،منهم:

أليك بالدوين

مايكل كيلي ،ديريك سيسيل ،نيثان دارو ،ماهر شاال
علي .ومن المقرر بدء عرض أولى حلقات الموسم
السادس واألخير مطلع نوفمبر المقبل.
ُيذكر أن بطلة العمل روبين رايت بدأت مسيرتها
ف ــي عـ ــرض األزيـ ـ ـ ــاء ،ح ـيــث الحـ ــظ م ــدي ــر أعـمــالـهــا
إمكانياتها وامتالكها موهبة كبيرة ،وشجعها
على التقدم الختبار تـجــارب األداء فــي المسلسل
باربرا .Santa Barbara
التلفزيوني سانتا َّ
ورغ ــم أنـهــا لــم تتلق أي تــدريـبــات فــي التمثيل،
لكنها نجحت فــي االخ ـت ـبــار ،وحـصـلــت عـلــى دور
كيلي كــابــويــل ،الــذي لعبته خــال الفترة الممتدة
بين  1984و ،1988ومنه انتقلت من عرض األزياء
إلى عالم التمثيل.
ولفتت نظر المخرج روب راينر أثناء تمثيلها
دوره ــا األول ،فدعاها الختبار تـجــارب األداء في
فيلمه الجديد ( )The Princess Brideعــام ،1987
ونجحت في االختبار ،ولعبت دور باتركوب ،ليكون
أول فيلم رئيسي لهاُ ،
ورشح لجائزة ساتورن.

وشــاركــت رايــت في فيلم  ،Forrest Gumpوهو
دراما كوميدية ،عام  ،1994وهو مأخوذ عن رواية
تحمل نفس االسم لوينستون غروم ،ولعب الممثل
توم هانكس دور البطولة .وبعدها بعامين حصلت
على دور بطولة مع مورغان فريمان في فيلم Moll
 .Flandersكما حصلت على دور فــي فيلم She’s
 So Lovelyعام  ،1997حيث قامت بالتمثيل مع
شون بين وجون ترافولتا .ولعبت روبن أيضا
دور أودري دون فــي فيلم Unbreakable
عام .2000
ومـ ـثـ ـل ــت روبـ ـ ـي ـ ــن دورا ف ـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا
التاريخية  The Conspiratorعام .2010
وبدأت التمثيل في الدراما التلفزيونية
السياسية  House of Cardsعام ،2013
وحصلت عنه على جائزة غولدن غلوب
كأفضل ممثلة في الدراما التلفزيونية
لعام  ،2014كما فازت بجائزة Satellite
 Awardكأفضل ممثلة عن نفس الدور.

بيتر دينكلينغ

روزاموند بايك

أليك بالدوين يصطحب
أسرته لمهرجان هامبتون

روزاموند بايك ِّ
تروج فيلم
«»A Private War

بيتر دينكلينغ ينضم لفريق
عمل «»The Croods 2

التقطت عدسات الباباراتزي عددا من الصور الخاصة
بالنجم أليك بــالــدويــن ،وال ــذي فاجأ جمهوره ومتابعيه
باصطحابه زوجته هيالريا وأبـنــاءه الثالثة؛ ليوناردو،
رافايل ،وكارمن ،بفعاليات مهرجان هامبتون السينمائي
الدولي ،السبت ،في مدينة نيويورك األميركية.
ورغــم حرص بالدوين على ابتعاد عائلته عن األضــواء
والشهرة ،فإنهم ظهروا في قمة سعادتهم ،وحرصوا على
التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء
للفعاليات ،مع العلم أن بالدوين يشارك كإداري في فعاليات
المهرجان.

حـضــر نـجـمــا فـيـلــم ""A Private War؛ جـيـمــي دورن ــان
وروزاموند بايك ،العرض العالمي األول للفيلم ،الذي يشارك
ضمن فعاليات مهرجان هامبتون السينمائي الدولي ،في
بلدة آيس هامبتون ،بمدينة نيويورك األميركية.
وحرص فريق عمل الفيلم خالل وجودهم على السجادة
الـحـمــراء على الـتـقــاط عــدد مــن الـصــور الـتــذكــاريــة .وتــدور
أحــداث الفيلم حــول السيرة الذاتية للصحافية األميركية
ماري كولفين ،التي توفيت خالل تغطيتها عددا من األحداث
السياسية في سورية .ومن المقرر عرض الفيلم تجاريا في
نوفمبر المقبل.

انضم الممثل بيتر دينكلينغ ،صاحب شخصية تيريون
النيستر الشهيرة في مسلسل  ،Game of thronesإلى طاقم
األداء الصوتي لفيلم  ،The Croods 2المقرر عرضه في 8
سبتمبر  ،2020بعد عدة تأجيالت ،حيث كان من المقرر
عرضه خالل عام  .2017ويشارك مع دينكلينغ في األداء
الصوتي عدد من النجوم ،منهم :نيكوالس كيدغ وإيما
ستون وليزلي مان وريان رينولدز وكالرك دوك وكاثرين
كينر ،تأليف وإخراج جول كراوفورد.
ُ
ويعد فيلم  The Croodsمغامرة كوميدية في عالم
ما قبل التاريخ.

«بهارات» ثالث فيلم يصوره سلمان خان في أبوظبي
يوجد الفنان العالمي سلمان خــان في
مدينة أبوظبي ،لتصوير أول مشاهده من
فـيـلـمــه الـمــرتـقــب "بـ ـه ــارات" ،ال ــذي تـشــاركــه
بـطــولـتــه الـنـجـمــة الـهـنــديــة كــاتــريـنــا كــايــف،
ومن إخراج علي عباس ظفر ،في تجربتهم
ً
الثانية معا بعد نجاح فيلمهم "تايغر زيندا
هاي" الذي تم تصوير عدد كبير من مشاهده
في أبوظبي.
و"ب ـ ـه ـ ــارات" م ـق ـت ـبــس ع ــن ق ـص ــة الـفـيـلــم
الـكــوري "قصيدة إلــى وال ــدي" التي صدرت
عام  ،2014وتناقش التاريخ الكوري الحديث
منذ عام  1950من خالل حياة رجل عادي،
ً
ومن المقرر طرح الفيلم تجاريا في موسم
عيد الفطر لعام  ،2019وتتولى إنتاج الفيلم
شركة "ريل اليف برودكشن برايفيت" التي
تمتلكها شقيقة سلمان خان ،ألفيرا خان.
وبهذه المناسبة ،قالت مريم المهيري،
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـه ـي ـئ ــة ال ـم ـن ـط ـقــة
اإلعالمية -أبوظبي" :يحظى النجم سلمان
ً
خان بشعبية كبيرة في أبوظبي وهو دائما
ً
موضع ترحيب كبير ،ونحن نتطلع قدما
للعمل مع طاقم عمل فيلم بهارات".
وأضــافــت المهيري" :يعد اختيار ممثل
ومنتج بخبرة سلمان خــان ألبــوظـبــي من
أج ــل تـصــويــر  3أف ــام مـتـتــالـيــة خـيــر دليل
ع ـلــى ال ـم ـي ــزات الـتـنــافـسـيــة ال ـج ــذاب ــة ،الـتــي
نوفرها لصناع السينما ،وساهمت األعمال
السينمائية الناجحة التي يتم تصويرها
فــي اإلم ـ ــارة بـتـعــريــف شــركــات اإلن ـت ــاج في
أنحاء العالم بمستوى الدعم الــذي توفره
 twofour54عبر مختلف مراحل اإلنتاج".
وب ــدأ سـلـمــان خ ــان تـصــويــر أول أفــامــه
الثالثة التي استضافتها اإلم ــارة" ،تايغر

سلمان خان
زيندا هاي" ،الذي شارك بطولته مع النجمة
كاترينا كايف في مثل هذا الوقت من العام
الماضي ،واستغرق ذلك أكثر من شهرين،
لتكون أطول فترة تصوير يستغرقها إنتاج
فني بأبوظبي.
ً
ً
وحقق الفيلم عند إطالقه نجاحا هائال
ً
ليصبح ثاني أعلى أفالم بوليوود تحقيقا
لإليرادات في شباك التذاكر الهندي .وخالل
ش ـه ــر مـ ـ ــارس م ــن الـ ـم ــاض ــي ،عـ ــاد سـلـمــان
خ ــان إل ــى أبــوظـبــي لتصوير فيلم الحركة
والتشويق "سباق  "3الــذي امتد تصويره
ً
لـ 23يوما في  9مواقع مختلفة ،وتم إطالقه

في صاالت العرض خالل موسم عيد الفطر
بالعام الماضي.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال س ـل ـمــان خ ــان:
"سعيد بـعــود تــي لتصوير مشاهد الفيلم
الـ ـج ــدي ــد بـ ـه ــذه ال ـم ــدي ـن ــة الـ ـت ــي راف ـق ـت ـنــي
م ـعــال ـم ـهــا ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي آخـ ــر أع ـم ــال ــي .إن
الــدعــم والتسهيالت التي تملكها أبوظبي
لقطاع اإلنتاج ال مثيل لها ،كما أنها تسعى
ً
دائـمــا لــارتـقــاء بصناعة األف ــام إلــى أعلى
المعايير الممكنة .كان لشراكتنا الناجحة
مــع لـجـنــة أبــوظـبــي لــأفــام وtwofour54
والــدعــم الكبير الــذي قدمتاه لنا أبلغ األثر

ف ــي ن ـجــاح عـمـلـيــات اإلن ـتــاج
وت ـخ ـط ــي ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي
اتسمت بها طبيعة العملين
ال ـســاب ـق ـيــن "ت ــاي ـغ ــر زي ـنــدا
هاي" و"سباق  ،"3وأنا على
ثقة بأننا سنحظى بنفس
مستوى الدعم خالل إنتاج
"بهارات".
يعتبر "بهارات" أحدث
إن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج دولـ ـ ـ ـ ـ ــي ض ـخ ــم
ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ب ــرن ــام ــج
الـ ـح ــواف ــر الـ ـ ــذي ت ــوف ــره
"لجنة أبوظبي لألفالم"
والـ ــذي يـتـيــح اس ـتــرداد
 30ف ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـئـ ـ ــة م ــن
تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج التي
يتم إنفاقها في اإلمارة،
ويؤكد هذا األمر على
المكانة الــرائــدة التي
ب ــات ــت ت ـت ـم ـت ــع بـهــا
أبوظبي باعتبارها
أح ـ ــد أب ـ ـ ــرز م ــواق ــع
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ف ــي
المنطقة.

روبين رايت
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الشاعرة زنوبيا ظاهر :قصائدي صدى لصراعي مع ذاتي
ً
ً
تستعد الشاعرة اللبنانية زنوبيا ظاهر لتوقيع ديوانها الصادر حديثا {آخر العنقود يسقط أوال} ،في معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب الذي يعقد فعالياته بين  6و 17ديسمبر المقبل ،وهو عبارة عن وقفات وإطالالت شعرية على الحياة والوجود
ونبضات قلق ليس من الموت بل من عدم القدرة على بلوغ أسمى مراتب الكمال ،وهو ما يطمح إليه الشاعر عادة ويدور في فلك
هذا ًالهم الذي يعتبره قدس أقداسه وإليه تهفو روحه ومنه ينهل قلمه وباتجاهه ترنو عيناه.
ّ
نظرا إلى تخصصها في الفلسفة ،تغلب على ديوان الشاعرة زنوبيا ظاهر شطحات فلسفية عابقة بصور ّ
شعرية ال تصنع فيها
وال فذلكة ،تندرج ضمن أسلوب الشعر الحديث الذي أرادته الشاعرة ملعبها ،تسرح فيه وتمرح بحرية تصنع البدايات كما تراها
وال تعترف بالنهايات باعتبار أن كل نهاية هي بداية جديدة ،وهكذا تلغي كلمة العدم وتعلي من شأن االستمرارية في الحياة
حتى إلى ما بعد األفول أو الموت.
بيروت  -منار علي حسن

معجبة ببعض
الشعراء العظام من
بينهم محمد علي
شمس الدين

ً
«آخ ــر الـعـنـقــود يسقط أوال» ،ديــوانــك
األولَ ،
إالم يرمز العنوان؟
فـ ــي م ـع ـن ــاه ال ـم ـب ــاش ــر ال ي ـع ـنــى ه ــذا
العنوان بمضمون المجموعة بقدر ما
ّ ّ
الشعرية التي خضتها
يرمز ّإلى التجربة
ّ
ّ
ّ
ّ
هذا الذي يظهر اآلن
بأن
يتنبأ
ككل .إن ُه
ً
ًّ
ّ
هو أصغر تجاربي سنا وأولها ظهورا..
ّأم ـ ــا ع ــن أفـ ــق ال ـم ـع ـنــى ف ـي ـت ـ ُ
ـرك لـعـنــاقـيــد
القارئ.
ه ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن أن ت ـع ـط ـي ـن ــا لـ ـمـ ـح ــة عــن
الديوان؟
يـ ـح ــاك ــي الـ ـ ــديـ ـ ــوان فـ ــي ق ـس ـم ــه األول
«ص ــائ ــدو ال ـق ـلــق» ال ـشــاعــر والـفـيـلـســوف
والباحث عن الحقيقة في عالقته مع ذاته،
مــع اآلخــر ومــع الطبيعة ..أمــا فــي قسمه
الثاني «أنــا كل نساء األرض» فيتمحور
حول المرأة وأقنعتها المتعددة ،المرأة
ال ـ ـصـ ــادقـ ــة ،والـ ـخ ــائـ ـن ــة ،وال ـم ـت ـص ــوف ــة،
والحالمة ،والسادية ،والمازوشية ...بينما
يـتـضـمــن الـقـســم ال ـثــالــت{فــوتــوغــراف ـيــا»
ومضات شعرية تشابه لحظات الوحي
ع ـنــد ال ـش ــاع ــر ،وتـ ـق ـ ّـدم م ـشــاهــد قـصـيــرة
مقتطفة من رحلة صنعه القصيدة.
كيف تحددين قصائد الديوان؟
ّ
األدبي الذي يوغل
تنتمي إلى األسلوب
ً
ّ
عميقا في األسئلة الفلسفية الوجودية.
لماذا اخترت هذا الوقت بالذات إلصدار
ديوانك األول؟
ًّ
ال س ـب ــب جـ ــوهـ ــريـ ــا الخـ ـتـ ـي ــاري ه ــذا
الوقت بالذاتّ .
نصوصي
تري ّثت في نشر
ً
ُ
لسنواتّ ،
ربما ألنني لم أكن بعد واثقة
من ّ
نصي .ثقتي بــهِ جعلتني أنشر وقد
ُ
حـ ــرصـ ــت ع ـل ــى أن ي ـج ـهــز الـ ـكـ ـت ــاب قـبــل
م ـعــرض الـكـتــاب كــي ال أض ـطـ ّـر إلــى
تأجيله سنة أخرى...
ه ـ ــل ثـ ـم ــة ح ـ ـضـ ــور لـ ـل ــوق ــت فــي
الشعر؟
للوقت في الشعر ،يمكنه
معنى
ال
ً
ًِ
أن يكون موضوعا مؤقتا ُله ال أكثر.

مفاهيم موروثة
هـ ــل ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار ال ـق ـصــائــد
صـ ـ ــدى لـ ــرؤي ـ ـتـ ــك ل ـل ـح ــب ل ـ ــأرض
للوطن؟
ً
فضفاض جدا هذا الحديث عن
ّ
والحب ...بإمكاني
الوطن واألرض
أن أق ــول إن ــه ص ــدى لـصــراعــي مع
ـومــهِ
ذات ـ ـ ــي ،م ــع ال ــوط ــن ف ــي م ـف ـهـ ِ
ال ــرح ـ ِـب ،م ــع ال ـح ـ ّـب ف ــي مـفـهــومــه
ً
ُ
خرجت بالفعل ،أو
الرحب أيضا.
ِ

منتدى الجوائز
العربية

ً
ُ
ولدت خارجة عن المفاهيم الموروثة عن
هذه العناوين الثالثة.
حزن وخيبة وصوت فقير وخبز ونار
وغيرها من تناقضات المشاعر تنبض
بـهــا الـقـصــائــد ،هــل تعكس تجربتك في
الحياة أم رؤيتك لها؟
ّ
ال تجربتي وال رؤي ـتــي .إن ـهــا تعكس
ت ـفــاع ـلــي م ـع ـه ــا .ال ـش ـع ــر يـ ـ ــدور ف ــي فـلــك
ال ـت ـضـ ّ
ـاد لـيـفـهــم ف ـيــهِ ه ــذا ال ـعــالــم .هـكــذا
تتبلور الــذات في الشعر ،وهكذا تصنعُ
الخالصات ،أو تخلق.
في قصائدك ثمة انتظار ،انتظار من
أو ماذا؟
ٌ
ً
االنـتـظــار صـنــاعــة أي ـضــا .ت ــودي بنا
ـأم ال
الحياة في ّشكلها المعتاد ّإلى سـ ٍ
ينتهي ،لكننا مــع ذ ل ــك نتعلق بسحر
ّ
ُ
االنتظار ،نحافظ على دهشتنا إزاء كل
ما يحويه هذا العالم وال يحويه فكرنا.
ً
أنـ ــا إذا أن ـت ـظــر ذات ـ ــي اآلتـ ـي ّــة ف ــي ذات ــي
المتحققة اآلن ..هكذا ال نكف عن النموّ
في الشعر.
هل تنشدين في شعرك الكمال لذا تكثر
اآلالم والمعاناة؟
يحتاج األمر إلى طاقة كبيرة للتخلص
مثاليتناّ ،
ّ
لتقبل هذا العالم في نقصه،
من
لرؤية الجمال في هذا النقص.
ص ـ ــراع ـ ــي ف ـ ــي الـ ـشـ ـع ــر ي ـش ـب ــه ص ـ ــراع
الحضارة والغابة ،صـ ٌ
ـراع ال ينتهي وال
ّ
يستغنى عنه ألنه مصدر معرفتنا.
كيف تتعاملين مع الرجل في شعرك؟
ُ
الرجل شريكي الدائم في فعل اكتشافي
ذاتـ ــي ،هــو ال ــذك ــورة ال ـم ـضــادة ألنــوثـتــي
ُ
ّ
وينبع تصالحي معه من
والمكملة لها.
فيض األمومة التي اكتشفتها في ذاتي
تـجــاه كــل األش ـيــاء واألش ـخــاص فــي هذا
ٌ
ُ
ً
ال ـعــالــم ...الــرجــل طـفــل أي ـضــا ،يبحث عن
ّ
امرأ ٍة تحويه ،ثم يحويها.
كيف تحددين الشعر؟
ُ
ّ
الشعر
فلسفي ال إجــابـ ّـة عـنــه.
س ــؤال
ّ
لعنتنا الجميلة .وأ ظ ــن أنـنــي سأقضي
عمري اآلتي في محاولةِ تحديده من غير
أن أن ــال مـ ــرادي .الـشـعـ ُـر هــو «أن نــوشـ َـك»
ً
دائما.

تغيير وإرادة
كشاعرة شابة ،هل تعتبرين أن ثمة
ً
ت ـغ ـي ـيــرا ي ـم ـكــن أن ت ـحــدث ـيــه م ــن خــال
ش ـع ــرك ف ــي ح ــث ال ـ ـمـ ــرأة ع ـل ــى تغيير
واقعها؟

زنوبيا ظاهر
ال ـت ـغ ـي ـيــر ي ـن ـبـ ُـع م ــن إرادة ال ـ ـمـ ــرأة أو
ق ــراره ــا .ل ــن يـغـ ّـيــر ش ــيء م ــا ف ــي الـنـســاء
ّ
حتى يغيرن ما في أنفسهن  .الشعر قد
ّ
قادر
يعبر عن معاناة المرأة ،لكنه غير
ٍ
على شفائها.
إلى متى ترقى عالقتك بالشعر؟
ُ
كتبت عند أول سؤال سألته،
إلى متى؟
ُ
سأكتب قصيدة
وسأكتب إلى أن أمــوت.
ٌ
عـنــدهــا .إن ك ــان ثـمــة ح ـيــاة بـعــد الـمــوت،
ُ
سأتابع هناك .إنني أحيا بالشعر.
هل ثمة تأثر في شعرك بشعراء كبار؟
كتبت قـبــل أن أ قـ ــرأ .لكنني بالتأكيد
ًّ
وعربيا
معجبة ببعض الشعراء العظام
قد أتحدث عن الشاعر محمد علي شمس
الدين ،وعن وديع سعادة ،وسليم بركات،
وغيرهم من أساتذتنا.

كـيــف تقيمين وض ــع ال ـمــرأة الـشــاعــرة
الشابة اليوم؟
إنها قوية بما يكفي لتكون وتنضج.
ُ
باكتشاف
لست بخائفة علينا ،فقد بدأنا
ِ
طاقات دفنتها فينا العصور ..يا نساء
ٍ
ّ
ّ
متفوقة.
العالم ،أنتن كائنات
ً
ما الجديد الذي تحضرينه راهنا؟
ُ
انصرفت اآلن إلى
ال شيء في الشعر،
القراءة .لكنني أتابع دراساتي األكاديمية
العليا في الفلسفة واإلع ــام ،وسأنتظر
أن أش ـهــد مًــرحـلـتــي الـمـقـبـلــة ف ــي الشعر
ألنشر ثانية ..إلى ذلك الحين سأظهر في
ّ
شعرية بالتأكيد.
أمسيات
ٍ
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كتفان
عاريان من الليل
مضيئان
ّ
بهيان
بانكسار ِهما
يليقان
ِ
ِ
ُ
ُ
ماء
والصوت وجه ّ ٍ
يليق بالرتابة التي تعقب
الحياة
أو تطعنها
ٌ
ّ
حر ُاس الليل عميان
ـيءِ لـ ـتـ ـلـ ـتـ ـقـ ـط ــهُ
وال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
البصيرة
في فراغين
َ
ال َس ـ ــف ـ ــر ُيـ ـحـ ـص ــي ع ــدد
الـ ـش ــام ــات فـ ــي جـ ـس ــد ي ـعــدّ
ٍ
َ
الفراغ للبكاء
فـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرات الـ ـه ــائـ ـل ــة
ّ
الـ ـخ ــائـ ـف ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـح ـمــل

ّ
احتراقها على كفيها
ُ
ُت ُ
هاب وال تحصى

َ
درب ي ـ ـطـ ــأ سـ ـي ــاج
وال
الصدى
انتحاب النشوة
بعد
ِ
ٌ
ً
ُ
والموت لطيف جدا
ٌ ً
بسيط جدا
ُ
ـراء إلــى
يـقـبــل دع ــوة ال ّـف ـقـ ِ
الموائد األخيرة التي تعوي
ِ
الجوع
من
َ
ُ
َ
الفقر الفاحش
وترتشف
يباس النبيذ
فرط
من ِ
ِ
ٌ
ٌ
النور
كأس فارغ من
ِ
ٌ
وورد مهجورٌ
ٌ
طور اختفائهِ
وشمع ُ في ِ
والموت هنا
ّ
ـات
يـتـلــمــس آخ ــر مـنـحـنـيـ ِ
األحالم في الشرود
ِ

ُ
ي ـن ـب ـعــث ف ــي آخـ ــر زوايـ ــا
المرايا
ط ـ ــاس ـ ـم ـ ـ ُـه فـ ـ ــي أذنـ ـ ـي ـ ــن
اع ـ ـتـ ــادتـ ــا س ـ ـمـ ــاع ال ــرع ـش ــة
التالية للوالدة
ٌ
ُ
بأظافره
والخصر مثقل
ِ
والعتمة
غرق
غرق
غرق
...
...
...
ت ـط ــرق ج ــارت ــي الـعـجــوز
بابي في الصباح لتقول لي:
ّ
ُ
ّ
ـدك كــل ليلةٍ ،
أع ــدي لــه مــوائـ ِ
لينساني..
* من قصائد
زنوبيا ظاهر

البدر :لألجانب دور مهم في توثيق اللهجة الكويتية وحفظها
عرض أول أطلس لغوي ظهر عن لهجات العالم العربي
تحدث أستاذ اللغويات
المساعد في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
د .يوسف البدر خالل
محاضرة «اللهجة الكويتية
في المصادر األجنبية» عن
دور عدد من المستشرقين
منذ القرن الـ  19في تسجيل
ودراسة نماذج للهجات
العربية الحديثة في مناطق
مختلفة ًمن العالم العربي،
المستشرقين
مستعرضا أبرز
ً
الذين سكنوا الكويت قديما.

الرحالة جيمس
بكنغهام وصف
الكويت بأنها «ميناء
عظيم»

أك ــد أس ـت ــاذ ال ـل ـغــويــات الـمـســاعــد
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب الكويتية الباحث الدكتور
يــوســف الـبــدر ال ــدور المهم والكبير
لألجانب في توثيق اللهجة الكويتية
وحفظها مــن خــال إصــدارات ـهــم من
الكتب واألطــالــس الـتــي تتطرق إلى
هذه اللجهة وترجمتها.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــاحـ ــث الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر ،خـ ــال
محاضرة ألقاها في مركز اليرموك
الثقافي التابع لدار اآلثار اإلسالمية
أمـ ــس األول ،إن ال ــرح ــال ــة األج ــان ــب
والمستشرقين ومــن سكن الكويت
مــن األج ــان ــب للعمل ك ــان لبعضهم
دور كبير في تدوين اللهجة الكويتية
وتفصيل كلماتها ومعانيها.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاض ــرة ال ـت ــي
جاءت بعنوان "اللهجة الكويتية في
ال ـم ـصــادر األجـنـبـيــة" إل ــى دور عــدد
مــن المستشرقين مـنــذ ال ـقــرن الـ ـ 19
في تسجيل ودراسة نماذج للهجات
العربية الحديثة في مناطق مختلفة
من العالم العربي.
وأضاف أن هذه الدراسات اللهجية
جاءت في أنماط مختلفة ،فكان منها
كتب المعاجم والدراسات الوصفية
وكتب تعليم اللهجة لألجانب وكتب
النصوص.
وع ــرض ال ـبــدر أول أطـلــس لغوي
ظ ـه ــر ع ــن ل ـه ـج ــات ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
ألـفــه األلـمــانــي "بيرغسترابير" سنة
 1915بعنوان أطلس لهجات سورية
وفلسطين.
وأفاد بأن من أوائل المستشرقين
الذي درسوا لهجات الجزيرة العربية
هو الفنلندي جــورج أوغستي فالن
ً
المعروف بـ"لحاج عبدالوالي" ،مشيرا
إلى أنه أصدر في عام  1848مجموعة
ً
من النصوص نشرت الحقا في مجلة
المستشرقين األلمانية.
ول ـف ــت إلـ ــى أن هـ ــذه الـمـجـمــوعــة
ا ع ـت ـبــرت أول ب ـحــث للمستشرقين
يـتـحــدث ع ــن م ــزج (ال ـك ــاف وال ـق ــاف)
في نجد والعراق وبين البدو الرحل
الجنوبيين من قبيلة عنزة.
وبين دور المستشرق والقنصل

جانب من الحضور خالل المحاضرة

يوسف البدر

األل ـ ـم ـ ــان ـ ــي لـ ـ ـ ــدى سـ ـ ــوريـ ـ ــة ي ــوه ــان
فـيـتـشـتــايــن ف ــي دراسـ ـ ــة لـهـجــة بــدو
س ـ ــوري ـ ــة دراس ـ ـ ـ ـ ــة دقـ ـيـ ـق ــة ب ـع ـن ــوان
(مالحظات لغوية من مخيمات بادية
الشام) في عام .1868

ميناء عظيم
وت ـطــرق ال ـبــدر إل ــى دور الــرحــالــة
ودورهم الكبير في توثيق اللهجات
وعـ ــدد الـكـثـيــر مـنـهــم م ـثــل "جـيـمــس
بكنغهام" الرحالة البريطاني الذي
ولع بركوب البحر منذ صغره وزار
الكويت في عهد الشيخ جابر األول
ووصفها بأنها "ميناء عظيم" ووثق
ف ــي ك ـت ــاب أص ـ ــدره ت ــاري ــخ ال ـكــويــت
بالتفصيل .ولـفــت إلــى دور الوكيل
ال ـس ـيــاســي ال ـســابــع لـبــريـطــانـيــا في
الـكــويــت فــي الـفـتــرة مــن  1929حتى
 1936ه ــارول ــد ديـكـســون الـمـعــروف
"أب ــوسـ ـع ــود" وزوجـ ـت ــه واب ـن ـت ــه في
إصدار نحو عشرة كتب توثق تاريخ
ال ـك ــوي ــت ال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ومـ ـنـ ـه ــا ك ـ ـتـ ــاب "ع ـ ــرب
ً
الـ ـصـ ـح ــراء" ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر مـعـجـمــا
ل ـل ـم ـص ـط ـل ـح ــات ال ـ ـبـ ــدويـ ــة ووض ـ ــع
الكلمات وترجمتها.
واستعرض دور القواعد العسكرية
األج ـن ـب ـيــة ،ال ـتــي كــانــت تـ ــدون اللغة
وتترجمها لتسهيل عملية التواصل
ً
األم ـنــي ،مبينا أن أول مــن قــام بتلك

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

العملية هو القس األميركي جون فان
ً
اس .وأشار إلى أن فان اس ألف كتابا
ً
تعليميا بعنوان (لهجة بالد الرافدين
الـعــربـيــة) ع ــام  1917لتعليم ضباط
ال ـج ـيــش ال ـبــري ـطــانــي ه ــذه الـلـهـجــة،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه كـ ــان أحـ ــد أع ـض ــاء
اإلرس ــال ـي ــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـبـصــرة
ع ــام  1902وخ ــدم فــي الـكــويــت فترة
وجيزة عام  1909وكان من بين الذين
فاوضوا الشيخ مبارك الصباح إلقامة
مستشفى في البالد.
وتـطــرق إلــى الكتب التي نشرتها
شركات النفط األجنبية عن لهجات
شــرقــي الـجــزيــرة العربية وهــي كتب
مــدرس ـيــة ت ـهــدف إل ــى تـيـسـيــر الـلـغــة
وتبسيطها لموظفيها حتى يسهل
تداولها بينهم.
ونوه بجهود "شركة نفط الكويت
ال ـ ـم ـ ـح ـ ــدودة" ودور رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
العالقات العامة في الشركة ورئيس
ت ـح ــري ــر "م ـج ـل ــة ال ـك ــوي ـت ــي" ص ـبــري
شماس في اصدار أول دليل إنكليزي
لتعليم اللهجة الكويتية فــي تاريخ
الكويت عام  1951إلى جانب إصدار
الـشــركــة أس ـطــوانــات حـجــريــة لدليل
الـلـهـجــة الـكــويـتـيــة لـتـسـهـيــل عملية
النطق.

الخدمات التعليمية والصحية
وب ـيــن ال ـبــدر دور الـعـمــل الطبي

اإلرس ـ ــال ـ ــي األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي تــوث ـيــق
ً
اللهجة الكويتية ،الفـتــا فــي الوقت
ذاته إلى أن الكنيسة البروتستانتية
الهولندية أسست اإلرسالية العربية
وأقامت مراكز تبشيرية في عدد من
الــدول ومنها الكويت على أن تقدم
ال ـخ ــدم ــات الـتـعـلـيـمـيــة والـصـحـيــة
لروادها.
وقــال إن من بين الفريق الطبي
الطبيبة اليانور كالفرلي المعروفة
ب ـ ـ "خ ــات ــون حـلـيـمــة" ال ـت ــي فتحت
ع ـيــادة لـهــا فــي الـكــويــت وأص ــدرت
ً
ك ـ ـتـ ــابـ ــا ي ـش ـم ــل كـ ـلـ ـم ــات كــوي ـت ـيــة
وترجمتها.
وأشــار كذلك إلى دور أسرة "دو
ي ــون ــغ" والـ ـق ــس األم ـي ــرك ــي غــريــت
دو يــونــغ ،ال ــذي ج ــاء إل ــى الكويت
حـيــث بـنـيــت الـكـنـيـســة اإلنجيلية
ً
الوطنية فيها وأصدر كتابا لتعليم
اللهجة الخليجية .ولفت إلى دور
البروفيسور اإلنـكـلـيــزي "تــومــاس
ج ــون ـس ـت ــون" ال ـ ــذي كـ ــرس حـيــاتــه
فــي دراس ــة لهجات شبه الجزيرة
العربية وقــام بجمع مــادة دراسية
ألب ـحــاثــه ف ــي ال ـكــويــت والـبـحــريــن
وقطر واإلمــارات وقدمها في شكل
رسـ ــالـ ــة دك ـ ـ ـتـ ـ ــوراه نـ ـش ــرت ضـمــن
مطبوعات جامعة أوكسفورد.
وتحدث البدر عن البروفيسور
"ب ـ ـ ــروس ان ـغ ــام ــط ال ـح ــاص ــل على
الدكتوراه في اللغويات ودراساته

ال ـ ـعـ ــديـ ــدة وكـ ـتـ ـب ــه فـ ــي تــوث ـيــق
ل ـه ـج ــات ال ـق ـب ــائ ــل ف ــي ال ـكــويــت
ً
ً
وإص ــداره كتابا خــاصــا للهجة
قبيلة الظفير في الكويت وشمال
الجزيرة العربية.

الفن والثقافة
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال مــديــر إدارة
ال ـب ــرام ــج اإلع ــام ـي ــة والـتـقـنـيــة
وال ـعــاقــات الـعــامــة ب ــدار اآلث ــار
االسالمية أسامة البلهان على
ه ــام ــش الـ ـمـ ـح ــاض ــرة ،إن ه ــذه
الـفـعــالـيــة تــأتــي ضـمــن سلسلة
مــن الفعاليات واألنـشـطــة التي
تنظمها دار اآلثـ ــار اإلســامـيــة
ضمن موسمها الثقافي الـ ـ 24
لعام .2019 - 2018
وب ـي ــن ال ـب ـل ـهــان أن ال ـمــوســم
الثقافي يشمل فعاليات ثقافية
ومحاضرات وندوات وأمسيات
غنائية وموسيقية وورش عمل
ودورات مـتـعــددة فيما يخص
الفن والثقافة واألدب.
وذكر أن دار اآلثار اإلسالمية
ت ـع ـم ــل ت ـح ــت م ـظ ـل ــة الـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،الذي تم تأسيسه مطلع
س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـ ـقـ ــرن ال ـم ــاض ــي
بهدف تقديم الدعم والتشجيع
الحكومي للفنون في الكويت.

َمن يستمع لنشرات األخبار ،ويتابع العناوين الرئيسة للصحف
المحلية والعالمية ،يترآى له وكأن العالم ،بما في ذلك أقطار الوطن
العربي ،يوشك أن ينفجر ،بعداواته ووحشيته وحروبه الدامية.
لكن الصحيح أيضا ،أن هناك الكثير من أوجه العيش ِّ
الخير والعمل
والحب والوصل اإلنساني واالستمتاع بطيبات الحياة ولذائذها.
فهناك الكثير من البشر ،وفي مختلف بقاع األرض ،ممن نذروا أنفسهم
للسير على درب العطاء واإليثار وطريق العمل للمستقبل ،ورهان
ً
ً
هؤالء الكبير يشير للحظة قادمة تكون أكثر إشراقا وأمانا وإنسانية
من اللحظة العابرة التي نعيش.
أذكر يوم همس لي الصديق العزيز د .عبدالعزيز السبيل ،األمين
الـعــام لجائزة الملك فيصل العالمية ،بفكرة جمع المسؤولين عن
الـجــوائــز العربية ،وبمختلف األق ـطــاء العربية ،فــي اجتماع موسع
لمناقشة والوقوف على طبيعة وشروط ومعايير كل جائزة عربية،
وإمكانية العمل على تنسيق الجهود والوصل فيما بين هذه الجوائز،
ً
انطالقا من كونها تكمل بعضها بعضا.
ً
ُ
يــومـهــا ناقشنا الـفـكــرة ب ـهــدوء ،ولـمـســت حـمــاســا ل ــدى صديقي،
ً
ً
واضحا للعمل على إنضاجها .وألن األفكار ِّ
النيرة تجد
واستعدادا
طريقها للتحقق عبر همة صادقة ،فقد تلقيت خالل الفترة الماضية
دعوة لحضور اجتماع الجوائز العربية ،بمقر األمانة العامة لجائزة
الملك فيصل العالمية في الرياض .وخالل يومي  3و 4الجاري ُعقد
اللقاء األول لما ُس ِّمي بـ"منتدى الجوائز العربية" ،بحضور ما يقرب
من ثالثين جائزة عربية ،تمثل أطيافا مشرقة من الجوائز العربية.
المنتدى حقق بشكل جميل مقولة توحيد أقطار الوطن العربي من
المحيط إلى الخليج حول طاولة الحوار والنقاش.
وحدهما الفكر والثقافة ما زاال قادرين على جمع العرب ،كل العرب،
متناسين خالفاتهم وحروبهم ،والجلوس بسالم وحب واحترام للحوار
وتبادل الرأي.
ناقش المنتدى الكثير مــن القضايا التي تهم الجوائز العربية،
ومــن بينها :دورة كل جــائــزة ،وفــروع الجائزة وموضوعها ،وأنــواع
الترشيحات ،واللجان بين الثبات والتغيير ،وبين اإلعالن والسرية،
ومراحل التحكيم ،والفائزون ،واستمرار األثر.
إن ما يعيشه الوطن العربي من معاناة يومية مؤلمة ِّ
تخيم بظاللها
الداكنة على معظم الشعوب العربية يظهر أن الجوائز العربية باتت
نقاط ضوء ِّ
خيرة ،تحتضن أصحاب الفكر واإلبــداع ،لتكافئهم على
إنجازاتهم المائزة ،معلنة علو هاماتهم ،ومشيرة إلى أهمية نتاجهم،
ً
وأخيرا ِّ
مقدمة لهم ما
وداعمة ومشجعة لهممهم لمزيد من العطاء،
يعينهم على التعايش ،وعيش لحظة واقعهم العابرة ،هم وأسرهم.
إن المواطن العربي بــات ،وبقدر عيشه في وطنه وبيئته ،ينتمي
لعيش إنساني وعولمة فكرية وثقافية واقتصادية وسياسية وعلمية
ً
وفنية أكبر تأتي إليه عبر مواقع اإلنترنت ومحركات البحث ،وأخيرا
شبكات التواصل االجتماعي.
لذا كان من الضروري التعامل مع هذا الواقع بذات لغته ،ومن هنا
جاء اتفاق أصحاب الجوائز العربية على تأسيس منتدى للجوائز
العربية ،تكون األمانة العامة لجائزة الملك فيصل مقره ،وتقدمه للعالم
من خالل بوابة إلكترونية تحمل االسم نفسه ،وتحوي حضورا لجميع
الجوائز العربية بشروطها ومواعيد الترشح لها ،مع وجود رابط لكل
جائزة ،لمزيد من المعلومات عنها.
ً
ً
إن اطالعا متأنيا على منجزات اإلنسان العربي في بحثه الفكري،
وإصداراته اإلبداعية ،وأعماله الفنية ،يؤكد بما ال يدع مجاال للشك
تميزه وموهبته ،رغم كل ما يحيط به من صعاب مهلكة.
لذا ،فإن أحد أثبت الجسور التي يمكننا العبور عليها نحو اآلخر هو
الفكر واإلبداع ،وخاصة حين يخاطب اآلخر عبر لغة اإلبداع ،ال التقرير،
ً
ً
وتحديدا حين تترجم هذا األعمال إلى لغات عالمية حية ،وتكون زادا
ً
على مائدة اآلخر ،أيا كان هذا اآلخر ،وأينما كان مكانه وبيئته.
لجائزة الملك فيصل العالمية ،ممثلة بأمينها العام د .عبدالعزيز
السبيل ،الشكر والتقدير على مبادرتها الرائدة ،وللجوائز العربية
المباركة على منتداها ،ولجمهور الفكر والثقافة العربية وصل جديد
يليق به.

إصدار

«الفكر العربي» تترجم «األندلس:
الداللة والرمزية»
بـمـنــاسـبــة ال ـم ـئــويــة ال ـثــال ـثــة عـشــرة
النـتـشــار اإلسـ ــام فــي شبه
ال ـجــزيــرة اإليـبـيــريــة
( س ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــة ، )7 1 1
وال ـم ـئ ــوي ــة الــراب ـعــة
لطرد الموريسكيين
م ـ ــن األنـ ـ ــدلـ ـ ــس ب ـيــن
" ،"1609-1614صدر
ب ــال ـل ـغ ــة اإلس ـب ــان ـي ــة
ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب "األنـ ـ ـ ــدلـ ـ ـ ــس:
الـ ـ ــداللـ ـ ــة والـ ــرمـ ــزيـ ــة"
للمستعرب اإلسباني
واألس ـ ـتـ ــاذ الـجــامـعــي
بـ ـ ـي ـ ــدرو م ــون ـت ــاب ـي ــث،
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــص فـ ــي
دراس ــة الـعــالــم العربي
ال ـم ـعــاصــر وال ـع ــاق ــات
اإلسبانية  -العربية.
ونظرا ألهمية هذا الكتاب ،قامت مؤسسة الفكر العربي
بترجمته إلى العربية ،في إطار برنامج "حضارة واحدة"،
َّ
َّ
وتــولــت الـتــرجـمــة ران ـيــا سـعــد .فـقــد غــطــى الـكـتــاب الـتــاريــخ
الطويل لألندلس ،بوقائعه ومخلفاته ( ،)711-1492وتأثيره
َ
وأبرز البصمة الجلية التي
في الوجود التاريخي إلسبانيا،
ّ
تركتها هذه البالد في الهوية والتنوع الثقافي ،فهي تشكل
مثاال فريدا وقيما لاللتقاء بين الغرب األوروبي المسيحي
والشرق العربي اإلسالمي ،وهذا ما يضع الظاهرة األندلسية
في سياق مميز ومذهل من العالمية ،ويضفي عليها طابعا
استثنائيا.
يتألف الكتاب من سبعة وعشرين فصال يختلف كل منها
بطبيعته وغايته ونطاقه ،وقد وزعها المؤلف على خمسة
أق ـســام .وضـ َّـمــن ُ
المستعرب اإلسـبــانــي كتابه هــذا عصارة
ً
أفكاره وتأمالته ،خصوصا تلك المتعلقة بداللة األندلس
ورمزيتها ،وعالقتها التاريخية بإسبانبا والعالم العربي،
وواقع الموريسكيين في تلك الحقبة ،وما تعرضوا له من
تهميش وشتات.
وتمثل فصول هذا الكتاب مجموعة من البحوث األدبية
َ
والسير الذاتية
والتاريخية ،فضال عن المقاالت الصحافية
واالقتراحات التي توصي بضرورة مراجعة هذه الحقبة من
التاريخ ،ودراستها بصورة معمقة وشاملة ،سبق للمؤلف
َّ
يتضمن الكتاب مقابلة
أن نشرها على امتداد عقود عدة .كما
ً
ً
مــع ا لـمــؤ لــف ،عـ َّـبــر فيها تعبيرا دقيقا عــن نظرته إ لــى تلك
ً
الحقبة التاريخية ،خصوصا أن بصماتها ما زالت راسخة
إلى اليوم في إسبانيا القرن الحادي والعشرين.
ً
يتطرق ا لـمــؤ لــف أ يـضــا إ لــى مسألة طــرد الموريسكيين
وتهميشهم ،ويلقي الضوء على غياب العنصر اإلسالمي
األندلسي في أعمال سرفانتس.

توابل ةديرجلا

•
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أحمد قعبور يعرض قضايا المرأة في ألبومه «لما تغيبي»
• أغنيات وموسيقى مستلهمة من بيروت تحذر من الظلم واالستبداد

١٥

مزاج

أخبار النجوم

نسرين طافش في فيديو طريف

ّ
وقع الفنان اللبناني أحمد قعبور ألبومه الجديد «لما تغيبي» ،في لقاء نظمته جمعية «حلوة يا بلدي»،
في غرفة الصناعة والتجارة في مدينة زحلة في محافظة البقاع اللبناني ،وحضرته نخب ثقافية
واجتماعية .
كذلك أحيا حفلة في قاعة مكتبة األمير شكيب أرسالن الدولية في الشويفات بمناسبة صدور ألبومه
الجديد.

بيروت  -ةديرجلا

•

في الماضي كان
الشاعر والملحن
والذواقة والنقاد
يصنعون الفن أما
اليوم فتصنعه
ُالشركات لذا
ش ّوهت األغنية
أحمد قعبور

خالل توقيعه ألبومه الجديد
«ل ـم ــا ت ـغ ـي ـبــي» ،ق ــدم ــت رئـيـســة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة «ح ـ ـ ـلـ ـ ــوة يـ ـ ــا ب ـ ـلـ ــدي»
ـاج ،ال ـف ـنــان أحـمــد
فــاط ـمــة الـ ـح ـ ً
قـ ـعـ ـب ــور ،ق ــائـ ـل ــة« :ال ـمــوس ـي ـقــى
جـ ــواز س ـفــرنــا الـ ــذي نـعـبــر مــن
خ ــا ل ــه ا ل ـع ــا ل ــم» .وأدى ا لـفـنــان
ال ـل ـب ـنــانــي ب ـعــد ذل ــك مـجـمــوعــة
من أغنياته القديمة والحديثة،
وكان ألغنيته األولى «أناديكم»
صــدى مختلف بين الحضور،
كذلك َّ
قدم «بيروت» و{شو حلو»
وغيرها.
فـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــة أل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــا ف ــي
ا لـمـنــا سـبــة س ــرد أ ح ـمــد قعبور
مراحل نشأته ،في كنف والده
عـ ـ ــازف الـ ـكـ ـم ــان ،الـ ـ ــذي عــاصــر
كبار الفنانين العرب ،وتطرق
إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـش ــاك ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،ح ـت ــى أص ـبــح
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــون ب ـ ـن ـ ـظـ ــام ـ ـهـ ــم ،ال
يشبهون وطنهم الرائع كقوس
قزح.
ً
عــر بـيــا  ،قــال إن المنطقة من
إلى سورية وفلسطين
العراق ُ
ً
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ق ـ ـت ـ ـلـ ــت ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أن
{أس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــى ظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة عـ ــرف ـ ـهـ ــا
لبنان ،هي جبهة المقاومة
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة
{جمول} ،لمقارعة االحتالل
اإلس ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي ودح ـ ـ ـ ـ ــر
المحتل ،مــن دون تكليف
ش ــر ع ــي ،أو أ م ــر مــن

ج ـه ــاز م ـخ ــاب ــرات أو س ـف ــارة}.
وأضاف{ :ال تقتصر المقاومة
على مقارعة االحتالل فحسب،
بــل يـجــب أن تـقــارع االسـتـبــداد
ً
أيضا ،ألن االحتالل واالستبداد
ينامان على سرير واحد}.
ح ــول ال ــواق ــع ال ـف ـنــي ،اعـتـبــر
أن {الفرق بين اليوم واأل مــس،
ه ـ ـ ــو أن ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ضـ ـ ــي ك ـ ــان
ال ـش ــاع ــر وال ـم ـل ـح ــن والـ ــذواقـ ــة
وال ـن ـق ــاد ي ـص ـن ـعــون ال ـف ــن ،أمــا
ُاليوم فتصنعه الشركات ُلذلك
ش ـ ـ ِّـوه ـ ــت األغـ ـنـ ـي ــة كـ ـم ــا شـ ـ ـ ِّـوه
البشر}.
وفي ختام اللقاءَّ ،
قدم عضوا
غـ ــرفـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة
مـحـمــد ب ـكــري وطــونــي طـعـمــة،
ً
درعا تكريمية لقعبور.

{لما تغيبي}
بعد عمل مستمر على مدى
نـ ـح ــو سـ ـن ــة ون ـ ـصـ ــف الـ ـسـ ـن ــة،
أص ـ ــدر أح ـم ــد ق ـع ـب ــور أل ـبــومــه
الجديد «لما تغيبي» ،ويتضمن
َ
 18أ غـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة و م ـ ـق ـ ـطـ ــو عـ ــتـ ـ ْـيـ ــن
َ
موسيقيت ْين ،من تأليف قعبور
وتلحينه.
أمـ ـ ـ ــا «لـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـبـ ــي» الـ ـت ــي
يحمل األ ل ـبــوم عـنــوا نـهــا ،فهي
مـ ــن ك ـل ـم ــات ص ــدي ـق ــه ال ـش ــاع ــر
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ب ـ ــاس ـ ــم زي ـ ـتـ ــونـ ــي،
ك ـت ـب ـه ــا قـ ـب ــل رحـ ـيـ ـل ــه مـ ـن ــذ 15
سنة بحادث سير ّ
مروع .ورغم
انقضاء كل هذه السنوات فإن
قـعـبــور لــم يـسـتـطــع تسجيلها
أل نــه فــي كــل مــرة كــا نــت تخنقه
الــدم ـعــة ،إل ــى أن ــه تـحــامــل على
ً
نفسه وسجلها أخيرا وأدرجها
ضمن ألبومه الجديد.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ي ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم
أرب ـ ـ ـ ـ ــع أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات م ـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف
قـ ـعـ ـب ــور وت ـل ـح ـي ـن ــه بـ ــأصـ ــوات
أربـ ـ ـ ـ ــع فـ ـ ـن ـ ــان ـ ــات :األول ـ ـ ـ ـ ــى ع ــن
ال ـم ـخ ـطــوف ـيــن وح ـكــاي ـت ـهــم فــي
لبنان تغنيها شانتال بيطار،
وا لـثــا نـيــة «دق ا ل ـبــاب» بصوت
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة أم ـ ـ ــل عـ ـك ــوش،
وال ـث ــال ـث ــة «مـ ــا ف ــي شـ ــي» حــول
تعنيف ا لـمــرأة تؤديها إيفون
الهاشم ،ورابعة قديمة بعنوان
« ي ـ ــا س ـت ــي ل ـي ـك ــي ل ـي ـك ــي» أداء
وتوزيع وغناء نادين حسن.
ف ــي األل ـ ـبـ ــوم ثـ ــاث أغ ـن ـيــات
ع ـ ـ ـ ـ ــن ا أل ب  ،و أ غـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة عـ ــن
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة «ب ـيــروت

نسرين طافش
انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو لنسرين
طــافــش تظهر فـيــه وه ــي تلعب وتــرقــص فــي ال ـشــارع وتظهر
ً
ً
وشمها الـجــديــد أسـفــل ظـهــرهــا ،الفيديو نــال انـتـشــارا واسـعــا
بين المتابعين الذين حاولوا أن يفهموا معنى الوشم وعبروا
بالتعليقات عن حبهم لهذه الفنانة السورية ولطرافتها.

نجل راغب عالمة
يمنع والدته من الرقص
أحمد قعبور يوقع ألبومه الجديد
زهـ ـ ــرة» ،و{م ـي ــن ع ـط ــاك ال ـحــق»
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـح ــور حـ ـ ــول ال ـظ ـل ــم
واالستبداد.
يـ ـتـ ـمـ ـي ــز األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ب ــأنـ ـم ــاط
مــوسـيـقـيــة مـخـتـلـفــة وي ـت ـنــاول
قضايا إنسانية ،ال سيما تلك
التي تتعلق بالمرأة الحاضرة
بـ ـ ـق ـ ــوة فـ ـ ــي األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات سـ ـ ــواء
العاطفية أو تلك التي تتناول
معاناتها.
للمرأة دور أساس في حياة
أحـ ـم ــد ق ـع ـب ــور وف ـ ــي م ـس ـيــرتــه
ا ل ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـهـ ــي األم واأل خ ـ ـ ــت
والحبيبة والزوجة والصديقة،
ويعتبر أن أجمل ما أ خــذه من
الـ ـحـ ـي ــاة كـ ـ ــان م ـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
األوجه المتعددة للمرأة.

ممثل ثم مطرب
ولد أحمد قعبور في بيروت
ع ـ ـ ــام  ،1955وا لـ ـ ـ ـ ــده م ـح ـم ــود

ا لــر شـيــدي أ حــد عــاز فــي الكمان
األوائ ـ ـ ـ ــل فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ووالـ ــدتـ ــه
الـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة إيـ ـم ــان
بكداش .أتم دراسته االبتدائية
فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة ال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة فــي
بيروت واإلعدادية في مدرسة
ّ
«البر واإل حـســان» .وبين 1972
و 1973درس في دار المعلمين
ً
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا وارتـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة
الـ ـث ــان ــوي ــة م ـ ـسـ ــاء .انـ ـض ــم إل ــى
قسم المسرح في معهد الفنون
ا لـجـمـيـلــة -ا لـجــا مـعــة اللبنانية
ً
ع ـ ـ ــام  1978و ت ـ ـ ـخـ ـ ــرج حـ ــا مـ ــا
ً
دبلوما في المسرح.
لـ ـ ـ ــدى انـ ـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ف ــي
ل ـب ـنــان س ـنــة  ،1975شـ ــارك في
ت ـن ـظ ـي ــم لـ ـج ــان ش ـع ـب ـي ــة ل ــدع ــم
المواطنين في مواجهة الحرب،
وأ لــف أو لــى أغنياته «أناديكم»
ل ـل ـشــاعــر الـفـلـسـطـيـنــي تــوفـيــق
بـ ــاز .م ـنــذ ذل ــك ال ــوق ــت ،يـحـيــي
ق ـع ـبــور ال ـح ـفــات الـمــوسـيـقـيــة

وي ـس ـهــم ف ــي اإلن ـت ــاج الـغـنــائــي
والـمـســرحــي الـمــوجــه لــأطـفــال
ً
بـ ـ ـ ـ ــدء ا م ـ ــن ف ـ ـكـ ــرة «الـ ـسـ ـن ــاب ــل»
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى «م ـ ـسـ ــرح ال ــدم ــى
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي» .ك ـت ــب م ـق ـطــوعــات
موسيقية تبث على الشاشات
وعبر أثير اإلذا عــات اللبنانية
والعربية.
ً
بـ ــدأ ح ـي ــات ــه م ـم ـث ــا ق ـب ــل أن
ي ـت ـحـ ّـول إل ــى الـمــوسـيـقــى الـتــي
كـ ــرس ـ ـهـ ــا ل ـ ـلـ ــوطـ ــن واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان
و ف ـل ـس ـط ـيــن .وأدى دور ود ي ــع
حـ ــداد ال ـم ـنــاضــل الـفـلـسـطـيـنــي
فــي فـيـلــم «ك ــارل ــوس» لـلـمـخــرج
الـفــرنـســي أولـيـفـيـيــه أســايــاس،
و شــارك في حفلة افتتاحه في
«مهرجان كان السينمائي».

نتاجه الفني
يـتـمـيــز أرش ـي ــف أح ـم ــد ق ـع ـبــور بـمـجـمــوعــة
م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن األغ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــات (م ـ ـ ـ ــن ألـ ـ ـح ـ ــان ـ ــه)
وال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـت ـص ــوي ــري ــة ل ـم ـس ـل ـســات مــن
أبـ ــرزهـ ــا« :ن ــوب ـي ــون (ك ـل ـم ــات ح ـســن ض ــاه ــر)،
ونحنا الناس (كلمات الشاعر اللبناني محمد
العبد الله) ،وأمي (كلمات الشاعر الفلسطيني
محمود درو يــش) ،و يــا نبض الضفة (كلمات
حسن ضاهر) ،ويا رايح صوب بالدي (كلمات
أح ـم ــد قـ ـعـ ـب ــور) ،ويـ ــا س ـت ــي (م ـس ـت ــوح ــاة مــن
كاريكاتور ناجي العلي غناء محمد قدسي)،
وصبح الصباح (كلمات عبيدو باشا) ،والله

وطلعناهم برا (كلمات أحمد قعبور) ،وارحل
(ك ـل ـمــات حـســن ض ــاه ــر) ،وب ـي ــروت يــا بـيــروت
(كلمات عبيدو باشا) ،وعلوا البيارق (كلمات
أحمد قعبور) ،وخيال (كلمات أحمد قعبور).
وم ــوش ــح ال ـب ـلــد (ك ـل ـمــات ع ـب ـيــدو ب ــاش ــا) ،ويــا
حرش بيروت (كلمات عبيدو باشا) ،والجئ
(أحمد قعبور)».
أ لــف موسيقى « مــع اإل نـســان» لمسلسل من
إخـ ــراج وع ــد ع ــام ــة ،و{ص ـ ــور} لـمـسـلـســل من
إخراج نجدت أنزور...

خالد راغب عالمة ووالدته جيهان
نشر راغب عالمة مقطع فيديو يظهر فيه غيرة نجله خالد
على والــدتــه .ظـهــرت جـيـهــان ،وهــي تــرقــص على أنـغــام {اللي
باعنا} إزاء الضيوف الذين توسطهم زوجها ،األمر الذي أثار
حفيظة ابنه.
وبحسب الفيديو الذي نشره الفنان اللبناني عبر حسابه
على موقع الصور العالمي {إنستغرام} ،فإن األمر لم يرق لخالد
ً
الذي اندفع مسرعا الحتضانها وإبعادها ،بهدف إيقافها عن
الرقص.

فاليري أبو شقرا
ِّ
تروج مسلسل {ما فيي}

ملصق مسلسل {ما فيي}
شاركت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا متابعيها
بصورة أولى لمسلسلها الجديد {ما فيي} ،عبر حسابها على
{انستغرام} .وعلقت{ :هل سيقف الماضي في وجه المستقبل؟}.

{شو بني ماما} مع منى أبو حمزة

منى أبو حمزة
ّ
تـطــل اإلعــامـيــة اللبنانية مـنــى أب ــو حـمــزة بحلقة خاصة
ومميزة تحت عنوان {شو بني ماما} للسنة الثانية على التوالي
تـتـنــاول خــالـهــا مــوضــوع مـعــانــاة بـعــض األط ـفــال صعوبات
ّ
ّ
تعلمية محددة وكيفية التعامل معهم ،كذلك تسلط الضوء
عبرها على جمعية  .C.L.E.Sالتي تعنى بهذه الحاالت.
حلقة {شو بني ماما} تعرض مساء اليوم األربعاء  10أكتوبر
على شاشة الـ mtvاللبنانية.
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شكل دائري ،لونه يتراوح بين األصفر الغامق والبرتقالي.
من  5أحرف وهي اسم صنف من النبات ذي
ٍ

رماد
زهور
توابل
خير

رواية
جهاز
ثقافة
موسم

فطيرة
عادة
بذور
قصة

8

4

7

3
6

سباق
اتحاد

1
2
4

5
9
3

7
4

9
9

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.

الحلول

2
3
4
5

9
1
3
4
7
5
8
2
6

1

4
5
2
8
9
6
7
3
1

2

5

6
8
7
2
1
3
9
5
4

3

4

6

7

8

9

10

3
9
1
5
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8
4
7
2

sudoku

1

6

1
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3
4
5
6
7
8
9
10

م
ت
ل
ا
7
ي
ر
س
م

كلمات متقاطعة
يقطين

كلمة السر

ً
عموديا:
 - 3وسيلة انتقال مائية
(م).
 - 1م ـ ــن س ـ ـ ــور ال ـ ـقـ ــرآن  - 4الجمع من «الحوراء»
الكريم (م).
– أقرأ.
 - 2أرفض – وجع .
 - 5ف ـي ـلــم ألحـ ـم ــد زك ــي

ورغدة.
 - 6نـ ـص ــف (ح ـ ــائ ـ ــر) –
القادم (م).
 - 7ش ـهــر قـبـطــي (م) –
مالت (مبعثرة).

 - 8أقوال – وجع .
 - 9انقشع – سوستة.
 - 10بطلة فيلم الزوجة
الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ــع م ـح ـمــد
فوزي.
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حسابية .
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الظهر (م) – استفسرا .
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أساطير الرومان – ثلثا
(موز).
 - 5تـحــري (مـبـعـثــرة) –
حروف متشابهة.
 - 6سال لعابه – المفرد
من “ المالئكة”.
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 - 9مــوجــود بــوفــرة في
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 - 10األواب (مبعثرة) –
 24ساعة (م).
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تــدخــل جـهــات جــديــدة على خط
لتنشيط اإلنتاج.
عملك
ّ
ً
عاطفيا :تــوقــع تـطــورات فــي عالقتكما
ّ
علها تكون إيجابية.
ً
ّ
تصر فاتك
اجتماعيا  :تغير فــي طريقة
ّ
يدهش المقربين.
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـمـتــع ب ـقّــدرة عـلــى مــواجـهــة
التحديات مهما تعقدت.
ً
ّعاطفيا  :تولد لديك شكوك وهواجس
كلها من صنع خيالك.
ً
اجتماعيا :تنعم بسالم معنوي وتكون
بمنأى عن األخطار.
رقم الحظ.16 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تقتحم الساحة متحديا المصاعب
من أي نوع.
ً
ً
ّ
وتضطرك
عاطفيا :شراكة تتبلور قريبا
قرار ما.
إلى إتخاذ ً ٍ
اج ـت ـمــاع ـيــا :احـ ــذر ال ـم ـشــاكــل الـقــانــونـيــة
والنزاعات السياسية.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ ّ
الحد ألن
مهنيا :ال ترهق نفسك إلى هذا
األعمال ال تنتهي.
ً
عاطفيا :تعاود االتصال بحبيب قديم
ً
لكنك تجده مرتبطا.
ً
اجتماعيا :تنفتح على أوساط جديدة
ّ
بكل رحابة صدر.
رقم الحظ.6 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :تتخلى عــن تحفظك وتغامر في
مجاالت مختلفة.
ً
عاطفيا :الغيرة العمياء ّ
تدمر مستقبلكما
إن لم تتداركا األمر.
ً
ً
أخطاء الماضي كي
اجتماعيا :تعلم من
ال تكررها .
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ّ
ً
ّ
بتفو ق على ا لــز مــاء بعد
مهنيا  :تشعر
النجاح الذي حققته.
ً
ً
ً
عاطفيا :تسترجع ماضيا مؤلما كان
طواه النسيان.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تخطط لـلـقـيــام بـسـفــر ٍة إلــى
الخارج لالستجمام.
رقم الحظ.13 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :تدعمك األ ف ــاك فيغمرك برجك
ّ
بحيوية وحياة.
ً
عاطفيا :شخص من الطرف اآلخر يؤدي
ً
دورا في حياتك.
ً
اجتماعيا  :عالقتك مــع المحيطين بك
جيدة قوامها االحترام.
رقم الحظ.5 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا  :تثير ّ
رد ات فعل فــي عملك ألنك
ّ
غيرت أسلوبك.
ً
ً
عاطفيا :تقابل شخصا من الجنس اآلخر
ّ
وتتأثر به.
ً
ً
اجتماعيا :تــزور بـلــدا ّ
للمرة األول ــى أو
ً
ً
تنجز عمال أدبيا.
رقم الحظ.15 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
ّ
تتحسن فرص العمل ويتعزز حظك
مهنيا:
فتجني األرباح.
ً
عاطفيا  :انفعالك أ مــام الحبيب ألسباب
تافهة يعطي نتائج سلبية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ب ـعــض الـتـغـيـيــر ف ــي مـنــزلــك
يضفي راحة على األجواء.
رقم الحظ.18 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يحاول البعض إغــراء ك بوسائل
ّ
شتى ًلمصلحتهّ .
عاطفيا :غيرتك تعقد عالقتك مع الشريك
وتهدد بقطعها.
ً
بأمور ماضية وتتمنى
تتأثر
اجتماعيا:
ٍ
ّ
تصرفك.
لو اختلف
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـعــاون مــع الــزمــاء لتصل إلــى
ّ
النتائج المرجوة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :الـحـ ّـب ليس أنــانـيــا بــل عطاء
تجاه المحبوب.
ً
ّ
اجتماعيا :تتوطد الصالت بينك وبين
ّ
ّ
المقربين وتتعمق.
أحد
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا  :تعترض على طـلـ ٍـب يخالف
أخالقك وضميرك.
ً
عاطفيا :تجري مصالحةٍ بينكما بعد
سوء تفاهم طال أمده.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل إليك أحــدهــم خبرا
ً
مفرحا لم تكن تنتظره.
رقم الحظ.17 :

social@aljarida●com

مطعم سينتوهو يحتفل بعالم الطهي
احتفل مطعم سينتوهو الراقي ،الموجود في
فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع ،الوجهة
األولى لمحبي المأكوالت اآلسيوية بعالم الطهي.
وأثبت المطعم العصري ،الواقع على سطح الفندق
نجاحه الكبير ،ورسخ مكانته كأحد أفضل المطاعم
اآلسيوية في مشهد الطهي المحلي .واسم المطعم
مشتق من جمع الحروف األولى لـ 3من أشهر البلدان
في آسيا ،هي سنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ ،مما
يعكس مجموعة النكهات الغنية التي يقدمها.
وقال المدير العام للفندق ديديه غاردان" :حاز
مطعم سنتوهو إعجاب الذواقة في المدينة ،بفضل
تصميمه الداخلي المميز والخدمة االستثنائية
وقائمة المأكوالت ُ
المبتكرة.
المدير العام للمطعم غاردان وعدد من الضيوف
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اتحاد أصحاب الفنادق يدعم إنشاء هيئة للسياحة
التقى الوكيل المساعد لقطاع السياحة،
يوسف مصطفى ،يرافقه بعض المسؤولين
والمستشارين في وزارة اإلعالم وقطاع
السياحة ،رئيس اتحاد أصحاب الفنادق،
غازي النفيسي ،وبعض أعضاء االتحاد ،حيث
تم استعراض تطوير السياحة في الكويت
وتنميتها.
وأكد النفيسي أهمية إنشاء هيئة عامة
للسياحة ،خاصة أن البالد مقدمة على إنشاء
وتطوير العديد من المشاريع الفندقية
ً
مشددا على ضرورة
والسياحية العمالقة،
تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام
والخاص إلنشائها.
النفيسي ومصطفى وبعض المسؤولين والمستشارين في وزارة اإلعالم

مجتمع

١٨

مسك وعنبر
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ُ
سعد الفرج :فيلم «شباب شياب» يعرض نوفمبر المقبل
أكد لـ ةديرجلا .أن مسلسل «سدرة» يتناول قضايا أصحاب الهمم من خالل قصة إنسانية
محمد جمعة

ينتظر الفنان القدير سعد الفرج
عروض فيلم « شباب شياب»
ويدرس خالل الفترة المقبلة
مجموعة من المشاريع بين
الدراما والمسرح والسينما.

«بنقول لكم
سالفة» تطرق إلى
موضوعات تمس
الشارع الكويتي
والخليجي

أنـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـف ـ ـنـ ــان س ـ ـعـ ــد ال ـ ـفـ ــرج
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األع ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـيــة
بعضها خــرج إلــى الـنــور ،وأخــرى
مــازالــت بــرهــن ال ـعــرض ،وفــي هــذا
الصدد كشف الفرج عن عرض فيلم
" شـبــاب ش ـيــاب" يــوم  22نوفمبر
المقبل .وق ــال الـفــرج لــ"الـجــريــدة"،
ً
إن ــه يـجــري حــالـيــا ع ــرض اإلع ــان
الترويجي الخاص بالعمل ،ويروي
الفيلم الـعــائـلــي مــن إخ ــراج ياسر
ال ـي ــاس ــري ق ـصــة أربـ ـع ــة أص ــدق ــاء
يعيشون في دار للمسنين وعندما
يرث أحدهم ثروة كبيرة ،يذهبون
ً
جميعا في مغامرة مشوقة في دبي
بتشجيع مــن طبيبتهم ،لتتوالى
األحداث.
وأضاف أنها كانت فرصة جيدة
للتعاون مع مجموعة من الزمالء
األعزاء والفنانين الشباب ،إذ ضم
الفيلم ،الذي كتب قصته وأخرجه
يــاســر ال ـي ــاس ــري ،وأن ـت ـجــه مــاجــد
ً
األنـ ـص ــاري ع ـ ــددا م ــن الـمـمـثـلـيــن
ّ
اإلماراتيين والعرب ،منهم سلوم
حـ ـ ـ ـ ّـداد مـ ــن س ـ ــوري ـ ــة ،إل ـ ــى جــانــب
ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن اإلمـ ــارات ـ ـي ـ ـيـ ــن م ــرع ــي
الحليان ،ومنصور الفيلي.

الدراما العمانية
وم ـ ــن ال ـس ـي ـن ـمــا إل ـ ــى ال ـش ــاش ــة
الصغيرة إذ ّ
ثمن الفرج مشاركته

األولـ ــى فــي ال ــدرام ــا الـعـمــانـيــة من
خ ـ ــال م ـس ـل ـســل "سـ ـ ـ ـ ــدرة" ،وق ـ ــال،
"سعدت بالمشاركة في هذا العمل
ألنه يطرح ويعالج قضايا أصحاب
الـ ـهـ ـم ــم ،ومـ ـشـ ـك ــاتـ ـه ــم ،واألمـ ـ ــور
المتعلقة بهم ،والـتــي يفترض أن
يـنـتـبــه إل ـي ـهــا الـمـجـتـمــع لــدعـمـهــم
ألن ـهــم يـسـتـحـقــون ذل ــك م ــن خــال
قصة إنسانية تتناول حياة فتاة
م ــن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات الـخــاصــة
وما تواجهه من صعوبات وأزمات
ت ـع ـصــف ب ـح ـيــا ت ـهــا ،إذ تتخلص
أسرتها منها بوضعها أم ــام دار
لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة،
وهناك تتلقفها أيدي حارس هذه
الدار وهو رجل كبير بالعمر ،ساقه
ال ـقــدر إلــى الـعـمــل فــي هــذا المكان
بعد أن جحده أبناؤه ليشق طريقه
ً
للعمل حــارســا لــدار الــرعــايــة دون
أن ي ـعــرف أبـ ـن ــاؤه ،فـيـكــون الـلـقــاء
بين الــرجــل العجوز والـفـتــاة لقاء
ً
إنسانيا ذا ٍّ
هم مشترك.
وحول مسلسله اإلذاعي األخير
"ب ـن ـقــول ل ـكــم ســال ـفــة" الـ ــذي شهد
مشاركة نخبة مــن الفنانين على
رأسـ ـه ــم حـ ـي ــاة ال ـف ـه ــد وس ـل ـي ـمــان
ال ـيــاس ـيــن وداود ح ـس ـيــن وه ــدى
الـخـطـيــب ،ويـبــث عـبــر أثـيــر إذاع ــة
الـكــويــت ،قــال ال ـفــرج" :جـســدت في
الـمـسـلـســل شـخـصـيــة رج ــل ينثر
ال ـح ـك ـمــة ع ـلــى ج ـم ـيــع م ــن حــولــه،

الفرج يتوسط أبطال فيلم «شباب شياب»
ً
م ـت ـك ـئــا ع ـل ــى ت ـج ــارب ــه الـحـيــاتـيــة
المختلفة والعمل يطرح مجموعة
مــن القضايا المهمة ،ا لـتــي تمس
الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي والـخـلـيـجــي
ً
عموما.

مشاريع جديدة
وع ـ ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــده خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة

الـمـقـبـلــة ،ق ــال ال ـف ـنــان الـمـخـضــرم،
"هـ ـن ــاك م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـشــاريــع
الجديدة ما بين السينما والمسرح
والتلفزيون ،لكنها أفكار مازالت
في األرحام ننتظر أن تنضج حتى
ً
يتسنى لنا الكشف عنها قريبا.
يــذكــر أن مسلسل "سـ ــدرة" ،من
تأليف الكاتب العماني نعيم نور،
وإخــراج الفنان يوسف البلوشي،

العبدالجليل :الرحالة القدماء أجمعوا أن الوطن
بعيد عن المنازعات ويتمتع بأمن كبير
في محاضرة « الكويت في عيون الرحالة األجانب»
●

فضة المعيلي

ش ـه ــدت ال ـقــاعــة ال ـم ـس ـتــديــرة ف ــي مــركــز
الشيخ جابر األحمد الثقافي ،أمس األول،
فـعــالـيــة "ح ــدي ــث االث ـن ـيــن" ضـمــن الـمــوســم
الثقافي للمركز ،واستضافت الباحث في
ت ــاري ــخ ال ـكــويــت ف ـهــد الـعـبــدالـجـلـيــل ال ــذي
قدم محاضرة بعنوان "الكويت في عيون
الرحالة األجانب" ،بحضور جمع كبير من
المثقفين والمهتمين.
في البداية ،قال العبدالجليل ،إن الحديث
ي ـ ـ ــدور حـ ـ ــول الـ ـك ــوي ــت وأه ـ ـ ــم م ـش ــاه ــده ــا
وظواهرها التي استرعت أنظار الرحالة
األجــانــب الذين زاروه ــا أو مــروا بها ،ممن
ت ـن ــاول ــوا ف ــي م ــذاك ــرت ـه ــم ج ــوان ــب ك ـث ـيــرة،
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،واقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وجغرافية ،ووصـفــوا الحياة في الكويت،
فأوردوا معلومات مهمة ومالحظات ّ
قيمة
لــم تــذكــر فــي ال ـمــراجــع الـمـحـلـيــة .وأوض ــح
العبد الجليل أن الحديث يركز بنحو خاص
عـلــى الــرحــالــة الــذيــن زاروا الـكــويــت خــال

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،ألهمية
تلك الفترة من ناحية ،ونــدرة المعلومات
المتعلقة بها فــي الـمــراجــع المتوافرة من
ناحية أخرى.
وأوضح أن فكرة المحاضرة أي "الكويت
فــي عـيــون الــرحـلــة األج ــان ــب" ،مــردهــا إلــى
ً
أن توثيق تــاريــخ الـكــويــت عـمــومــا اعتمد
فــي بــدايـتــه عـلــى ال ــرواي ــات الـشـفـهـيــة ،ألن
المصادر كانت محدودة ،وقد بدأ مؤرخو
الكويت األوائل التدوين في فترة متأخرة
ً
وتحديدا عام  ،1926عن طريق عبدالعزيز
الرشيد رحمه الله إذ اعتمد بشكل كبير
ً
ع ـلــى الـ ــروايـ ــة ال ـش ـف ـه ـيــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ال ـم ــؤرخ ـي ــن األوائ ـ ـ ـ ــل قـ ــامـ ــوا ب ــاالج ـت ـه ــاد
ً
ً
ً
ووضـعــوا أســاســا قويا ومتينا ،وينطلق
منه المهتمون والباحثون في تاريخ دولة
الكويت ،لكن بعد كتاب الرشيد كانت هناك
مجموعة من الكتب ومنها كتاب يوسف
ً
بــن عيسى الـقـنــاعــي ،وأي ـضــا اعتمد على
الرواية الشفهية ،وهي الوسيلة الوحيدة
المتاحة لهم حينها ،إذ ال توجد وثائق أو

فهد غازي العبد الجليل

أرشيف أو تقارير الوكاالت التجارية يمكن
االستعانة بها.

كتب الرحالة
وتابع العبدالجليل ،أن أول من فتح باب

التحدث عن كتب الرحالة في عام  ،1976هو
مصطفى أبوحاكمة ،وذكر بعض الرحالة
ولو كان بشكل بسيط .وبين أنه في السابق
كان هناك اهتمام من الحكومة الكويتية في
تدوين تاريخ البالد بشكل علمي واستخدام
البحث العلمي فــي هــذا الـتــدويــن ،وكانت
هناك صعوبات.
ً
وبين العبدالجليل أن هناك أهدافا من
ال ـ ّ
ـرحــال ــة ك ــان ــوا يـسـعــون إلـيـهــا م ــن زي ــارة
الـمـنـطـقــة ف ـقــد كـ ــان الـ ـه ــدف األول بقصد
ّ
فتجاري
البحث العلمي ،أما الهدف الثاني
ولمعرفة الطرق التجارية.
واس ـت ـك ـمــل ال ـع ـبــد ال ـج ـل ـيــل حــدي ـثــه عن
ال ــرح ــال ــة جـيـمــس س ـلــك بـكـنـغـهــام (1786
  1855م) ه ــو ك ــات ــب ،ص ـحــافــي ورحــالــةإنكليزي ،إذ زار الكويت عام  ،1816وكتب
عنها أن الكويت ميناء عظيم في الشمال
ال ـغــربــي م ــن الـخـلـيــج ،أم ــا تـقــريــر الميجر
بروكس عن الكويت في عام  1829فيقول
إن الكويت تتمتع بأمن كبير ،وهي بعيدة
عن المنازعات.

وت ـ ـشـ ــارك ف ـي ــه ن ـخ ـبــة م ــن فـنــانــي
دول الـخـلـيــج وال ـم ـغــرب الـعــربــي،
وعلى رأسهم الفنان القدير سعد
الفرج ،والفنانة البحرينية أمينة
القفاص ،والفنانة التونسية منال
ع ـب ــدال ـق ــوي ،إلـ ــى ج ــان ــب عـمــالـقــة
الفن العمانيين الفنان صالح زعل
والـفـنــانــة شمعة مـحـمــد ،والـفـنــان
سعود الخنجري ،والفنان خليل

الـ ـسـ ـن ــان ــي وعـ ـ ــدد مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
الـشـبــاب ،وم ــن الـمـقــرر أن يعرض
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ـ ـبـ ــر ش ـ ــاش ـ ــة قـ ـن ــاة
سـلـطـنــة عـ ـم ــان ،إلـ ــى ج ــان ــب عــدد
مــن المحطات منها قناة الكويت
وقطر والسعودية وبعض القنوات
اإلماراتية.

ً
نوال عضوا في المجلس
االستشاري لجائزة المرأة العربية
●

محمد جمعة

أع ــرب ــت ال ـف ـن ــان ــة نـ ـ ــوال عــن
سعادتها ،بانضمامها كعضو
ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري
ل ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة الـ ـع ــربـ ـي ــة،
وق ـ ــال ـ ــت "ق ـ ـي ـ ـثـ ــارة ال ـخ ـل ـي ــج":
"يشرفني انضمامي للمجلس
االس ـت ـش ــاري لـمــؤسـســة لـنــدن
العربية وجائزة المرأة العربية
لعام ."2018
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـحـ ـف ــات
الغنائية لــ" قـيـثــارة الخليج"،
تحتضن دار األوبرا السلطانية
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة
(مسقط) ،مطلع يناير المقبل،
حفلين غنائيين كبيرين لها.
وتأتي هذه المناسبة ضمن
ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـت ــي سـتـقـ ِّـدمـهــا
األو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرا عـ ـ ـ ــام  ،2019ح ـيــث
تسعى من خاللها إلى تكثيف
األن ـش ـط ــة ال ـغ ـنــائ ـيــة والـفـنـيــة
َّ
المقدمة عليها.
وستقام الحفلتان يومي 25
و 27يناير المقبل ،ويتزامن
موعدهما مع الفترة الشتوية
وعـطـلــة نـهــايــة األسـ ـب ــوع ،في

بيل كوسبي يسعى إلى
محاكمة جديدة وحكم مخفف

بدعوى ظهور دليل جديد،
طلب املمثل الكوميدي بيل
كوسبي من القاضي ،الذي
حكم في والية بنسلفانيا
األميركية بسجنه مدة عشرة
أعوام ،بعد إدانته باالعتداء
الجنسي ،السماح بمحاكمته
مجددا ،أو تخفيف الحكم
عليه ،بسبب أخطاء إجرائية
مزعومة.
وقال محاميا كوسبي في
دعواهما التي َّ
قدما أوراقها
إلى املحكمة ،إن القاضي
أساء استغالل سلطته،
بعدم إيالء االعتبار املالئم
لسنوات عمر كوسبي (81
عاما) ،وضعف بصره ،وانه
كان ينبغي عليه التنحي عن
الحكم في هذه القضية.
وسبق أن أثار املحاميان
مسألة أن زوجة القاضي
تعمل طبيبة نفسية مختصة
بالتعامل مع ضحايا
االعتداءات الجنسية.
وذكر املحاميان بالتماسهما
َّ
املقدم في  11ورقة ،أن ستيفن
أونيل ،قاضي محكمة
مقاطعة مونتغمري ،أصدر
حكما مشددا مخالفا لقوانني
وقواعد إصدار األحكام
"مستخفا بأثر السن واإلعاقة
(على كوسبي).
(رويترز)

باتلر يروج «Hunter
 »Killerبالسعودية

نوال

ال ـم ـس ــرح ال ـ ــذي ي ـت ـســع ألك ـثــر
م ــن  1000ش ـخ ــص .وأع ـل ـنــت
اللجنة المنظمة للحفل موعد
الحفلين مـنــذ بــدا يــة الصيف
الـمــاضــي ،فــي حـيــن أن جميع
الـتــذاكــر نـفــدت فــي وقــت مبكر
عقب طرحها للبيع.
وكانت نــوال أحيت حفلين
غ ـ ـنـ ــائ ـ ـي ـ ـيـ ــن ن ـ ــاجـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
السعودية قبل فترة.

دريد لحام يحصد جائزة التمثيل الكبرى
في مهرجان اإلسكندرية السينمائي
الدورة الـ  34اختتمت فعالياتها بحضور نجوم الفن العربي
أعلنت لجان تحكيم مسابقات
مهرجان اإلسكندرية السينمائي
لـ ــدول الـبـحــر الـمـتــوســط جــوائــز
الدورة الـ  34من المهرجان ،التي
تحمل اسم الفنانة الكبيرة نادية
لطفي ،وا خـتـتــم فعالياته مساء
أمــس األول ،فــي حفل كبير أقيم
بمكتبة اإل س ـك ـنــدر يــة ،بحضور
ن ـجــوم ال ـفــن ف ــي ال ــوط ــن الـعــربــي
ودول البحر المتوسط.
ومنحت لجنة تحكيم مسابقة
"ن ـ ــور ال ـش ــري ــف" شـ ـه ــادة تـقــديــر
لـلـطـفـلــة غــال ـيــة الـ ـج ــراح ألدائ ـه ــا
المتميز في الفيلم األردني "نافذة
سـ ـ ــام" ،وشـ ـه ــادة ت ـقــديــر ثــانـيــة
للفيلم اإلماراتي "عاشق عموري"
ً
تشجيعا لفكرة العمل ،وشهادة
تـقــديــر ثــالـثــة للفيلم ال ـجــزائــري
"زوس".
وف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـ ـجـ ــوائـ ــز
الـمـســابـقــة ف ـقــد ح ـصــد الـمـخــرج
المغربي حميد باسكيت جائزة
أحـ ـم ــد ال ـح ـض ــري ل ـل ـع ـمــل األول
أو ال ـث ــان ــي ل ـم ـخــرجــه ،ع ــن فيلم
"صمت الفراشات" ،وحصد الفيلم
اللبناني "شهيد" جائزة محمود
عبدالعزيز ألفـضــل إنـجــاز فني،
وحصلت الممثلة اللبنانية كارول
عبود على جــائــزة أفضل ممثلة
دور ثـ ــان ع ــن ال ـف ـي ـلــم الـلـبـنــانــي
"ش ـه ـيــد" ،ون ــال الـنـجــم ال ـســوري
غـ ـس ــان م ـس ـع ــود ج ــائ ــزة أف ـضــل
ممثل دور ثان عن دوره في فيلم
"كتابة على الثلج".
أمــا جــائــزة أفـضــل ممثلة فقد
ج ـ ـ ــاءت م ـن ــاص ـف ــة ب ـي ــن سـ ـ ــوزان
ن ـ ـجـ ــم الـ ـ ــديـ ـ ــن عـ ـ ــن دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا فــي
الفيلم السوري "روز" ،والممثلة
ال ـم ـغــرب ـيــة س ـع ـي ــدة ب ــاع ــدي عــن
دورهــا في الفيلمين المغربيين
"ولـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح" و"ص ـ ـ ـمـ ـ ــت
الـ ـف ــراش ــات" ،وح ـص ــد الـتــونـســي

سلة أخبار

زار النجم العاملي جيرارد
باتلر اململكة العربية
السعودية ضمن حملته
الترويجية ألحدث أعماله
السينمائية فيلم "Hunter
 ،"Killerالذي تدور أحداثه
حول قائد غواصة أميركية
يتعاون مع بحرية بالده
إلنقاذ الرئيس الروسي،
الذي تم اختطافه من منظمة
إرهابية ،ويشارك باتلر
البطولة للمرة األولى النجم
العاملي الحاصل على جائزة
األوسكار ،غاري أولدمان،
ومن املقرر طرح الفيلم تجاريًا
في  26أكتوبر الجاري.
وكان باتلر انتهى أخيرًا من
تصوير فيلمه ""Keepers
املقرر عرضه خالل العام
الحالي ،إلى جانب فيلمه
" "Angel Has Fallenوهو
جزء جديد من سلسلة األكشن
واإلثارة "Olympus Has
 2013 "Fallenالذي سيستكمل
مشاركته بطولة السلسلة
النجم العاملي مورغان فريمان
ومن املقرر طرح الجزء الجديد
خالل العام املقبل.

هدسون :االبتسامة
ال تفارقني منذ وضعت ابنتي

دريد لحام يلقي كلمة بعد تسلمه الجائزة
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـنـ ـع ــم ش ـ ــوي ـ ــات ج ــائ ــزة
أفضل ممثل عن دوره في الفيلم
التونسي "مصطفى زد" ،وحصد
ا لـكــا تــب المغربي عثمان أشقرة
جـ ــائـ ــزة م ـح ـف ــوظ ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
ألفضل سيناريو ،وذهبت جائزة
أفضل مخرج للفلسطيني رشيد
مشهراوي عن فيلمه "كتابة على
الـثـلــج" ،وجــائــزة لجنة التحكيم
الخاصة لفيلم "مصطفى زد" من
تونس ،وجائزة التمثيل الكبرى
للفنان ال ـســوري دري ــد لـحــام عن
دوره ف ــي فـيـلــم "دم ـش ــق ح ـلــب"،
ً
وأخـيــرا نــال فيلم "دمـشــق حلب"
جائزة أفضل فيلم.
وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة
األف ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــروائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـط ــويـ ـل ــة
جوائزها ،إذ نال الفيلم اإلسباني
"أنا بالنهار" ،جائزة أفضل فيلم،
للمخرج أنــدريــا جــواريـتــا ،ونــال
ال ـف ـي ـلــم ال ـس ـلــوف ـي ـنــي ال ـك ــروات ــي
المشترك "عامل المنجم" للمخرج
حنا سالك ،جائزة لجنة التحكيم
ال ـخ ــاص ــة ،ك ـمــا نـ ــال ح ـنــا ســاك
جــائــزة يــوســف شــاهـيــن ألفضل

مخرج عن نفس الفيلم ،وذهبت
ج ــائ ــزة نـجـيــب مـحـفــوظ ألفـضــل
سيناريو للفيلم األلـبــانــي "يــوم
راحة" ،للمخرج جنتيان كوتشي.
فـ ـيـ ـم ــا ذهـ ـ ـب ـ ــت جـ ـ ــائـ ـ ــزة ع ـمــر
ال ـشــريــف ألف ـضــل مـمـثــل للفنان
الـ ـك ــروات ــي جــان ـكــو بــوبــوفـيـتــش
فوالريتش ،عن دوره في فيلم "بال
هــزل" ،ونالت الفنانة اإلسبانية
إن ـ ـغـ ــريـ ــد غـ ــارس ـ ـيـ ــا ج ــونـ ـس ــون
ج ـ ــائ ـ ــزة فـ ــاتـ ــن حـ ـم ــام ــة ألف ـض ــل
ممثلة ،عــن دوره ــا فــي فيلم "أنــا
بالنهار" ،وحصد الفيلم المغربي
"كيليكيس ..دوار الـبــوم" جائزة
ال ـقــدس ألفـضــل إن ـجــاز فـنــي ،مع
تنويه خاص لتصميم الديكور،
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا جـ ــائـ ــزة كـ ـم ــال ال ـم ــاخ
ألفضل عمل أول أو ثان للمخرج،
والـتــي ذهـبــت للمخرج جنتيان
كوتشي عن الفيلم األلباني "يوم
راحة".

أكدت املمثلة األميركية كيت
هدسون ،أن االبتسامة ال
تفارقها منذ أن وضعت
طفلتها األولى (راني روز)
األسبوع املاضي.
ونقلت تقارير إعالمية عاملية،
عن مصادر َّ
مقربة من كيت،
القول إن السعادة تغمرها
منذ أن وضعت ابنتها من
داني فوجيكاوكا.
وأكدت املصادر أن كيت (39
عاما) "ال تستطيع التوقف
عن االبتسام .لقد كانت دائما
ُ
تتمنى أن ترزق بابنة ،وقد
تحقق حلمها بالفعل".
ُيشار إلى أن كيت هي أم
البنني آخرين ،هما :رايدر
( 14عاما) ،وبينغهام (7
أعوام) ،أنجبتهما من عالقتني
سابقتني.
وكانت كيت أعلنت األسبوع
املاضي على صفحتها
بـ"إنستغرام" ،ميالد طفلتها.
(د ب أ)
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دوليات
ّ
األسد يعفو عن الفارين من التجنيد في الداخل والخارج
• «النصرة» تلتحق باتفاق إدلب • األردن :فتح الحدود «بعد الترتيبات» • موسكو للتريث في اللجنة الدستورية
منح الرئيس السوري بشار
األسد المنشقين ّ
والفارين من
واالحتياطية
الخدمة
ً
اإللزامية ً
في الجيش عفوا ًعاما من
العقوبة ،مشترطا أن يسلموا
أنفسهم خالل أربعة أشهر
بالنسبة للمقيمين في الداخل،
وستة أشهر بالنسبة للفارين
إلى الخارج.

بدء التدريبات التركية
األميركية بمنبج
وتعليق اعتصام
السويداء  48ساعة

أص ــدر الــرئـيــس الـســوري بشار
ً
ً
األسد ،أمس ،عفوا عاما عن الجنود
ال ـفــاريــن مــن الـجـيــش ،ال يستفيد
م ـن ــه ال ـم ـت ـخ ـل ـفــون ع ــن االل ـت ـح ــاق
بــال ـخــدمــة اإلل ــزام ـي ــة أو "ال ـفــاريــن
من العدالة" إال إذا سلموا أنفسهم
خالل أربعة أشهر بالنسبة للفرار
ال ــداخ ـل ــي وس ـتــة أش ـهــر بالنسبة
للفرار الخارجي" من تاريخ صدور
المرسوم التشريعي.
وأوردت وكالة األنباء السورية
ال ــرس ـم ـي ــة "سـ ــانـ ــا" أن ال ـم ــرس ــوم
يقضي "بمنح عفو عام عن كامل
العقوبة لمرتكبي جــرائــم الـفــرار
الداخلي والخارجي المنصوص
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون ال ـع ـق ــوب ــات
العسكرية والمرتكبة قبل تاريخ
 9أكتوبر" الجاري.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــور ،اعـ ـتـ ـب ــر وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ــروسـ ـ ــي س ـيــرغ ــي
الفروف مرسوم األسد خطوة نحو
المصالحة الوطنية مرحب بها،
ً
ً
مؤكدا أنها تهيئ ظروفا مقبولة
لـعــودة الالجئين بــل وللنازحين
ً
داخليا ،ونحن نرحب بهذا التوجه
للقيادة السورية".
ومـنــذ ان ــدالع ال ـنــزاع منتصف
مارس  ،2011انشق عشرات اآلالف
من الجنود عن الجيش والتحق
ب ـع ـض ـه ــم بـ ـصـ ـف ــوف ال ـف ـص ــائ ــل
المقاتلة وهاجر آخرون.
وسبق لألسد أن أصدر مراسيم
ع ـفــو ع ــدي ــدة م ـشــاب ـهــة م ـنــذ بــدء
الـ ـ ـن ـ ــزاع .وخـ ـس ــر ال ـج ـي ــش خ ــال
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب وفـ ــق مـحـلـلـيــن،
أكثر من نصف عديده الــذي كان
ً
يبلغ  300أ ل ـفــا ج ــراء مقتلهم أو
إصاباتهم أو انشقاقهم أو سفرهم
للخارج.
ً
وت ــزامـ ـن ــا م ــع مـ ـع ــارك مــديـنــة
ح ـلــب ف ــي دي ـس ـم ـبــر  ،2016أكــد
األسد أن الجيش تكبد "خسائر
كـ ـبـ ـي ــرة ب ــا لـ ـعـ ـت ــاد واألرواح"،
ً
مــوض ـحــا أن "ل ــدي ــه الـكـثـيــر من
الجرحى الذين خرجوا عن إطار
ال ـع ـمــل ال ـع ـس ـكــري ب ـس ـبــب عــدم
قــدرتـهــم اآلن عـلــى الـقـيــام بمثل
هذه األعمال".
و ي ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــف عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات اآلالف
م ــن ال ـش ـب ــان ع ــن ت ــأدي ــة ال ـخــدمــة
ً
ّ
اإللـ ـ ــزام ـ ـ ـيـ ـ ــة .وغ ـ ــالـ ـ ـب ـ ــا م ـ ــا ت ـح ــث
الـسـلـطــات ه ــؤالء عـلــى االلـتـحــاق
ب ـه ــا .ويـ ـق ـ ّـدر ال ـم ــرص ــد ال ـس ــوري
لحقوق اإلنسان أعداد المتخلفين
ً
بـ  150ألفا على األقل منذ اندالع
النزاع.
وحول اللجنة الدستورية ،قال
الفروف ،عقب مباحثات مع نظيرة
السلوفاكي ميروسالف اليتشاك،
ً
"ال ن ــرى س ـب ـبــا الس ـت ـع ـجــال هــذه
العملية وعرض مواعيد مصطنعة
ً
لبدء العمل" ،مضيفا" :المهم هنا

مقاتالن بجبهة التحرير على خط المواجهة مع قوات النظام في إدلب أمس (أ ف ب)
هي الجودة .وكما الحال في معظم
النزاعات ،ال تحاول األمم المتحدة
تشكيل األحداث بشكل مصطنع،
فـ ـمـ ـح ــاوالت ص ـيــاغ ـت ـهــا الـلـجـنــة
الدستورية بهذا الشكل ،عادة ما
تــؤدي إلــى عــدم تحقيق األهــداف
الـمــوضــوعــة وتصنع ضجة غير
مرغوب فيها".

البعث والرحيل
وفــي وقــت ســابــق ،عـ ُـيــن األســد
ب ـم ـن ـصــب األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـحــزب
البعث العربي االشتراكي الحاكم،
ً
الذي ظل شاغرا منذ رحيل والده
حــافــظ األس ــد عــام  ،2000كما تم
استحداث منصب أمين سر للجنة
الـمــركــزيــة لـلـحــزب وتـقـلــده هيثم
سطايحي.
فــي األث ـنــاء ،اعتبر نائب وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ــروسـ ـ ــي س ـيــرغ ــي
فيرشينين أن مسألة رحيل األسد
عــن السلطة كـشــرط مسبق لبدء
أي عملية سياسية ،باتت خارج
ً
األجندة الدولية الراهنة ،مشيرا
ً
إل ــى أن "أي ـ ــا م ــن وزراء خــارجـيــة
ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي أعـ ـم ــال
الدورة  73للجمعية العامة لألمم

المتحدة ،لم يثر الموضوع وهذا
ً
جيد جدا".

المنطقة العازلة
و ع ـلــى األرض ،بــا تــت المنطقة
الـ ـع ــازل ــة فـ ــي م ـح ـي ــط إدل ـ ــب شـبــه
خالية من السالح الثقيل بعد إتمام
فصائل المعارضة والجهادية على
حد ســواء سحب الجزء األكبر من
على خطوط التماس ،عشية انتهاء
الـمـهـلــة ال ـم ـحــددة ال ـي ــوم بـمــوجــب
االت ـفــاق الــروســي الـتــركــي ليصبح
ً
الجزء األول منه نافذا "بحكم األمر
الواقع".
ووف ـ ـ ــق م ــدي ــر الـ ـم ــرص ــد رامـ ــي
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـفـ ـص ــائ ــل
الـ ـجـ ـه ــادي ــة وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا هـيـئــة
ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام (ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة
ً
س ــابـ ـق ــا) حـ ــذت حـ ــذو ال ـم ـعــارضــة
المعتدلة في سحب السالح بشكل
غير علني إلى الخطوط الخلفية.
وإذ ل ــم تـعـلــن "ال ـن ـص ــرة" ،الـتــي
تسيطر مــع مـجـمــوعــات مـتـشــددة
ً
أقل نفوذا على نحو ثلثي المنطقة
الـ ـع ــازل ــة أي م ــوق ــف م ــن االتـ ـف ــاق
الروسي التركي ،شدد المرصد على
أن "كــافــة الفصائل ال تستطيع أن

بيروت  -ريان شربل

ً
العاهل األردني مستقبال باسيل في عمان أمس
المشترك وقدسيته فــي الجبل،
والباقي على الله".
وب ـ ـ ــري مـ ـق ــرب مـ ــن ج ـن ـب ــاط،
ويـعـتـبــر ضـمــانــة ل ــه ،لـكـنــه ليس
على وفاق تام مع عون.
ج ــاء ذلـ ــك ،بـيـنـمــا زار رئـيــس
"الـ ـلـ ـق ــاء ال ــدي ـم ـق ــراط ــي" ال ـنــائــب
تيمور جنبالط ر ئـيــس مجلس
النواب نبيه بري في مقره بعين
التينة لبحث المخارج لتسريع
عملية تشكيل الحكومة.
ك ـمــا زار ع ـيــن ال ـت ـي ـنــة أم ــس،
وزير اإلعالم في حكومة تصريف
األعمال ملحم رياشي من حزب
القوات اللبنانية الــذي قال بعد
اجتماعه ببري" :لم نتطرق لشأن
تشكيل الحكومة ،لكن مــا أ كــده
لي الرئيس بري أن أحدا في هذا
البلد ال يضع فيتو على أ حــد".
وختم" :ليكن الكالم واضحا اننا
ال نقبل أن يضع أحد فيتو علينا،
وبدورنا ال نضع فيتو على أحد".
وك ـ ــان بــاس ـيــل قـ ــال إن هـنــاك

 7أحزاب يمنية تحمل
الحوثيين مسؤولية الحرب

ُ
ميركل تطلع عباس
على نتائج لقائها بنتنياهو

أرسالن يالقي تنازل جنبالط :الوزير الدرزي الثالث ّ
تسميه الرئاستان
يبدو أن الوالدة الحكومية في
لبنان تشهد تـطــورات إيجابية،
وأن الـعـقــد الــواق ـفــة ف ــي وجهها
بـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـتـ ـلـ ـم ــس ط ــريـ ـقـ ـه ــا الـ ــى
الحلول ،من بوابة العقدة الدرزية.
وتـ ـتـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــدة الـ ـ ــدرزيـ ـ ــة
فـ ــي ت ـم ـ ّـس ــك ال ـ ـحـ ــزب "ال ـت ـق ــدم ــي
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي" ب ـت ـس ـم ـيــة ال ـ ـ ــوزراء
الـ ــدروز الـثــاثــة (حـصــة الطائفة
فــي الحكومة بالكامل) وإص ــرار
رئيس التيار الوطني الحر وزير
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل على
ت ــوزي ــر رئ ـيــس ال ـح ــزب "ال ـعــربــي
الديمقراطي" وزير المهجرين في
حـكــومــة تـصــريــف األع ـمــال طــال
أرسالن.
و ي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدو أن تـ ـ ـص ـ ــر يـ ـ ـح ـ ــات
الزعيم الــدرزي رئيس "التقدمي
االشتراكي" النائب السابق وليد
جـنـبــاط ،أم ــس األول ،الـتــي قــال
ف ـي ـهــا إن "الـ ـتـ ـن ــازل ل ـيــس عـيـبــا"
فتحت الباب أمــام أرســان الذي
القى هذا الكالم بإيجابية ،طارحا
مخرجا لـ "العقدة".
وغـ ـ ـ ــرد الـ ـمـ ـي ــر أرس ـ ـ ـ ــان عـلــى
"تـ ـ ــو َي ـ ـ ـتـ ـ ــر" ،أم ـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــائـ ـ ــا" :فـ ــي
مـ ــا خـ ـ ــص مـ ــا ي ـس ـم ــى بــال ـع ـقــدة
الــدرزيــة ،وكما اآلخــرون اعتبروا
أن م ـص ـل ـح ــة ال ـ ــوط ـ ــن ت ـق ـت ـضــي
الـ ـتـ ـضـ ـحـ ـي ــة مـ ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـس ـه ـيــل
تأليف الحكومة العتيدة ،نحن
نـقـبــل أن نـسـمــي خـمـســة أس ـمــاء
لـفـخــامــة الــرئـيــس ع ــون ،عـلــى أن
ي ـت ــم ت ـس ـم ـيــة أحـ ــدهـ ــم مـ ــن قـبـلــه
بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه
بــري ال ــذي نعتبره أيـضــا غيورا
عـلــى مـصـلـحــة ال ـ ــدروز والـعـيــش

سلة أخبار

ّ
حملت  7أحزاب يمنية
امليليشيات الحوثية املسؤولية
الكاملة عن الحرب التي فرضتها
على اليمنيني وما نتج عنها.
وقال «املؤتمر الشعبي العام»،
و«التجمع اليمني لإلصالح»،
و«اتحاد الرشاد اليمني»،
و«اتحاد القوى الشعبية»،
و«التضامن الوطني» ،و«النهضة
للتغيير السلمي» ،و«السلم
والتنمية» ،في بيان لها ،إنه
كان بإمكان اليمن اليوم أن
ينعم باألمن واالستقرار لوال
انقالب امليليشيات على العملية
السياسية بالقوة ،ورفضها
للتوافق الوطني والتسويات
السياسية ،وسطوها بالقوة
على مؤسسات الدولة ،وحكمها
من خارجها ،ومحاولة قهر
إرادة الشعب بتصفية الشرعية،
وإعالنها الحرب.

لبنان :حل «العقدة الدرزية» بيد عون وبري
●
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ّ
ً
"فـ ـيـ ـت ــو وطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا" عـ ـل ــى ت ـس ــل ــم
"القوات" وزارة سيادية.
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،واص ــل
ب ــاس ـي ــل ج ــول ـت ــه ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
ا ل ــدول العربية لتسليم قادتها
الـ ــدعـ ــوة ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـق ـمــة
ال ـت ـن ـم ــوي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
تستضيفها ب ـيــروت فــي يناير
ّ
الـمـقـبــل .وســلــم بــاسـيــل الـعــاهــل
األردن ـ ــي الـمـلــك عـبــدالـلــه ،أمــس،
رسالة من الرئيس ميشال عون،
تتضمن دع ــوة مـلــك األردن الــى
القمة.
وكـ ــان بــاس ـيــل ال ـت ـقــى نـظـيــره
األردن ـ ـ ـ ــي أيـ ـم ــن الـ ـصـ ـف ــدي قـبــل
ظهر أمــس ،حيث أكــد أن "عــودة
الـنــازحـيــن ال ــى ســوريــة أم ــر يتم
ب ــال ـت ــوازي م ــع االس ـت ـق ــرار على
عـ ـك ــس مـ ــا ي ـع ـت ـق ــد الـ ـبـ ـع ــض أن
رب ــط ال ـع ــودة بــالـحــل السياسي
وسيلة لتحقيقه" .وأمــل باسيل
ً
"فتح معبر نصيب قريبا لتعود
ال ـحــركــة ال ـت ـجــاريــة ال ــى زخمها

السابق بين لبنان واألردن عبر
البلد الجار لهما سورية".
في موازاة ذلك ،قضت المحكمة
العسكرية الدائمة برئاسة العميد
الركن حسين عبدالله ،أمس ،إنزال
عقوبة األش ـغــال الـشــاقــة غيابيا
مــدة  10سـنــوات بحق اللبناني
ي ــوس ــف م ـن ـي ــر ف ـخ ــر ال ـم ـل ـق ــب ب ـ
"كـ ـ ـ ــاوبـ ـ ـ ــوي" ،وال ـ ـ ـسـ ـ ــوري مـهـنــد
ع ـلــي م ــوس ــى ،ب ـعــدمــا أدانـتـهـمــا
بجرم التحضير لعملية اغتيال
جنبالط في  ،2016وتجريدهما
مــن حقوقهما الـمــدنـيــة ،وتنفيذ
مذكرة إلقاء القبض الصادرة في
حق كل منهما .يذكر أن "كاوبوي"
أوقـ ـ ـ ــف خ ـ ـ ــال اغـ ـسـ ـط ــس 2016
خ ــال وص ــول ــه ال ــى م ـطــار رفـيــق
الحريري الدولي آتيا من الواليات
المتحدة ،وأخلي سبيله في شهر
ديسمبر  2017مقابل كفالة مالية
قــدرهــا  10ماليين لـيــرة ،بعدها
تـ ــوارى عــن األن ـظ ــار وتـغـيــب عن
جلسات المحاكمة.

تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج
عن عدم تطبيق بنوده".
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــدر م ـ ـقـ ــرب مــن
"الـ ـنـ ـص ــرة" فـ ــإن "ال ـج ـم ـيــع اض ـطــر
للموافقة على هذه المبادرة وعلى
مضض ،لكي ينعم األهالي بشيء
م ــن األمـ ــن واألمـ ـ ــان ب ـعــدمــا عــانــوا
ول ـ ـس ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة مـ ــن هـمـجـيــة
ً
ال ـن ـظ ــام وح ـل ـف ــائ ــه" ،م ــوض ـح ــا أن
الـفـصــائــل حصلت عـلــى "تـعـهــدات
تــركـيــة بــأنــه لـيــس ل ــدى روس ـيــا أو
النظام أو إيران نية باالنقالب على
االتفاق ،وبأن وجود القوات التركية
ونـقــاطـهــا سـيـحــول دون أي عمل
عسكري" ضد مناطق سيطرتها.

منبج ونصيب
وفي ظل استمرار إرساله قوات
وآلـ ـي ــات إلـ ــى ن ـق ــاط ال ـم ــراق ـب ــة في
إدلب ومحيطها ،أعلن وزير الدفاع
الـتــركــي خـلــوصــي آك ــار أم ــس ،بــدء
ا لـتــدر يـبــات المشتركة بين تركيا
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى تسيير
دوريات مشتركة في مدينة منبج.
إل ــى ذل ــك ،أك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة
األردنـ ــي أيـمــن الـصـفــدي أم ــس ،أن
إعــادة فتح معبر (جابر  -نصيب)

الـ ـح ــدودي الــرئ ـي ـســي م ــع ســوريــة
الـمـغـلــق مـنــذ نـحــو ث ــاث سـنــوات
"سـي ـتــم ب ـعــد االت ـف ــاق عـلــى جميع
الترتيبات الالزمة واإلجراءات بما
يخدم المصلحة المشتركة.
وتــأمــل الـسـلـطــات الـســوريــة مع
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـعـبــر
نـصـيــب إعـ ــادة تـفـعـيــل ه ــذا الممر
االس ـت ــرات ـي ـج ــي وإعـ ـ ـ ــادة تـنـشـيــط
الحركة التجارة مــع األردن ودول
ال ـخ ـل ـيــج ،م ــع م ــا ل ــذل ــك م ــن فــوائــد
اقتصادية ومالية.
ك ـمــا كـ ــان ال ـم ـع ـبــر ق ـبــل ال ـحــرب
ً
ش ــري ــان ــا مـهـمــا الق ـت ـصــاد األردن،
إذ ك ــان ــت تـ ـص ــدر عـ ـب ــره ب ـضــائــع
أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا
وتستورد عبرها بضائع سورية
ومن تلك الدول ،ناهيك عن التبادل
السياحي.

S300
وفي روسيا ،أفادت وسائل إعالم
بأن موسكو سلمت دمشق في أول
أك ـتــوبــر  3ب ـط ــاري ــات لـمـنـظــومــات
 S300كــل واحـ ــدة تـضــم  8ق ــواذف
م ـع ـه ــا أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  100صـ ـ ـ ــاروخ،
موضحة أنها كانت في حوزة أحد

أفواج الصواريخ المضادة للطيران
التابعة للقوات الجوية الفضائية
ً
الــروسـيــة الــذي حصل أخـيــرا على
منظومات .S400

الرياض والسويداء
في غضون ذلك ،استعرض ولي
العهد السعودي األمير محمد بن
س ـل ـمــان ف ــي ال ــري ــاض أم ــس األول
م ــع ال ـم ـب ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي لـلـشــأن
السوري جيمس جيفري العالقات
الثنائية وأبرز المستجدات الدولية
واإلقليمية وتطورات األوضاع على
الساحة السورية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،عـ ـل ــق أه ــال ــي
مختطفات الـســويــداء اعتصامهم
أم ـ ــام مـبـنــى ال ـم ـحــاف ـظــة ل ـم ــدة 48
س ـ ــاع ـ ــة ،مـ ــؤكـ ــديـ ــن عـ ـل ــى س ـل ـم ـيــة
مطالبهم ،وخلو ساحتهم من أي
مظاهر مسلحة.
ويــأتــي تعليق االع ـت ـصــام بعد
تـ ـه ــدي ــدات ق ـ ـ ــوات ش ـي ــخ ال ـك ــرام ــة
ال ــدرزي الــراحــل وحـيــد البلعوس،
أمس األول ،بالسيطرة على مبنى
محافظة السويداء في حال لم تحل
قضية المختطفات خالل  24ساعة.
(عواصم -وكاالت)

تونس :أزمة صامتة بـ «الرئاسة»
وتحقيق بـ «جهاز النهضة» الموازي
وسط أزمة صامتة تحيط بالرئاسة التونسية اثر
انشطار كتلة حــزب "نــداء تــونــس" البرلمانية ،أفــادت
تقارير أمس باستقالة سليم العزابي ،رئيس الديوان
السياسي للرئيس الباجي قايد السبسي.
وأوردت التقارير أنباء عن استقالة مستشار الرئيس
أحد أبرز القياديين بـ "نداء تونس" الذي يقود االئتالف
الـحـكــومــي رغ ــم ت ــراج ــع الـكـتـلــة إل ــى الـتــرتـيــب الـثــالــث
بالبرلمان بعد "النهضة" اإلسالمي وتكتل جديد منشق
عن "النداء" يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وجاءت التقارير بعد فشل لقاء بين زعيم "النهضة"
راش ــد الغنوشي والسبسي بقصر الــرئــاســة فــي رأب
ال ـصــدع بـيــن الـطــرفـيــن أمــس األول ،وص ــدر عـقــب ذلــك
بيانان على طرفي نقيض من الحزبين.
وفي حين أعلنت "النهضة" ،تمسكها بـ "التواصل
والـتـشــاور" مــع السبسي و"خـيــار الـتــوافــق والتشاور
فـ ــي ال ـم ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي ال ـت ــون ـس ــي وخـ ــاصـ ــة بـيــن
المؤسسات التنفيذية للدولة" ،فإن "الـنــداء" أورد في
بيانه أن الموقف الرسمي للسبسي والحزب من حركة
النهضة "يبقى إنهاء التوافق" .كما أشار "النداء" إلى
أن "الحكومة الحالية هي حكومة حركة النهضة وهو
غير معني بدعمها سياسيا".

وتحيط بقصر الــرئــاســة أزم ــة لــم تعد خافية منذ
إعــان السبسي في سبتمبر الماضي نهاية التوافق
مــع حــزب "النهضة" الـشــريــك فــي الـحـكــم ،على خلفية
تضارب وجهات النظر حول مصير الحكومة الحالية.
وصـعــد ال ـحــزب ،ال ــذي يهيمن عليه نـجــل الرئيس
حافظ السبسي ،موقفه بتجميد عضوية الشاهد ،لكن
األخـيــر يلقى دعـمــا مــن التكتل الـجــديــد فــي البرلمان
ومــن "النهضة" التي تفضل استمرار الحكومة حتى
انتخابات  2019بدعوى الحفاظ على الحد األدنى من
االستقرار السياسي.
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت الـنـيــابــة الـعــامــة الـتــونـسـيــة أمــس
األول فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتالك حزب
"النهضة" لجهاز سري مواز والتالعب بوثائق ترتبط
باغتيال السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد
البراهمي بعد كشف هيئة الدفاع وثائق بهذا الشأن
األسبوع الماضي.
وت ـت ـهــم ال ـه ـي ـئــة "ال ـن ـه ـض ــة" ب ـم ـمــارســة الـتـجـســس
وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق
خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق
مؤسسات الدولة.
(تونس ـ د ب أ ،رويترز ،أ ف ب)

استخبارات الجزائر توقف رئيس
تحرير ...والنيابة تفرج عنه
أوقفت السلطات الجزائرية أحــد رؤســاء تحرير
م ـج ـم ــوع ــة "الـ ـنـ ـه ــار" اإلع ــامـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،يــدعــى
إسماعيل جربال ،أمس ،بعد توجيهه انتقادات لجهاز
استخبارات تابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وذك ــر تـلـفــزيــون "ال ـن ـهــار" أن تــوقـيــف الصحافي
جربال قامت به عناصر تابعة لالستخبارات ،أمام
مقر القناة ،بعد أن هدد مدير الجهاز األمني ،عثمان
ط ــرط ــاق ،بــاتـخــاذ خ ـطــوات إذا لــم يـتــم ح ــذف مقال
احتوى على االنتقادات.

وأكد مصدر أمني توقيف الصحافي جربال بسبب
مقال انتقد فيه مدير "استخبارات الرئاسة" طرطاق،
ونشره على موقع "ألج  "24التابع لمجموعة "النهار"،
التي تشتمل على صحيفة يومية ومواقع إلكترونية
بينها "النهار أون الين".
وأفادت القناة بأن "السلطات العليا تدخلت لكي
يأخذ القانون مجراه" ،قبل أن تأمر النيابة بإطالق
سراح جربال.
(الجزائر ـ أ ف ب)

أطلعت املستشارة األملانية
آنجيال ميركل ،أمس ،الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،على
نتائج لقاءاتها برئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
وأفادت وكالة األنباء
الفلسطينية بأن ميركل أكدت،
خالل اتصال هاتفي أجرته مع
عباس ،موقف بالدها واالتحاد
األوروبي الداعم لتحقيق السالم
وفق حل الدولتني.
بدوره أكد عباس ،التزامه
بالعمل السياسي ،وعدم رفض
املفاوضات ،على أساس حل
الدولتني على حدود العام.

السودان :ال خطط
لرفع الدعم الحكومي

قال رئيس وزراء السودان معتز
موسى ،أمس األول ،إنه ال خطط
لدى الحكومة لرفع الدعم عن
السلع األساسية في حني يرتفع
التضخم وتشهد العملة تقلبًا
بعد انخفاض حاد في قيمتها.
وأضاف موسى ،في كلمة
أمام البرملان ،أن دين السودان
الخارجي يبلغ نحو  56مليار
دوالر في الوقت الحالي .وأبلغ
البرملان بأن التحدي األكبر الذي
تواجهه البالد يتمثل حاليًا
في السيطرة على سعر صرف
الجنيه والتضخم .وأعلنت
الحكومة األسبوع املاضي
سلسلة من اإلجراءات للتعامل
مع أزمة مالية واقتصادية قادت
البلد الذي يعد من أكبر دول
إفريقيا إلى حافة اإلفالس.

أفغانستان :الصراعات تجبر
 250ألفًا على النزوح

ذكر مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية
في تقرير ،أمس ،أن الصراعات
الدائرة في أفغانستان تسببت
في نزوح نحو  250ألف شخص
بأنحاء الدولة هذا العام.
إلى ذلك ،قال مسؤولون أفغان
إن هجومًا انتحاريًا وقع بتجمع
انتخابي في جنوب البالد،
أمس ،أدى إلى مقتل ثمانية
أشخاص وإصابة عشرة آخرين.
ووقع الهجوم في لشكركاه
عاصمة إقليم هلمند على حدود
باكستان ،الذي شهد بعضًا
من أعنف املعارك خالل تمرد
حركة «طالبان» ،قبل  10أيام من
االنتخابات البرملانية.
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«فيلق سليماني» يطالب برفض معاهدة «مكافحة اإلرهاب»
• روحاني يمدد مهلة استبدال الوزراء المعزولين • طهران تخزن مليوني برميل نفط بالصين
طالب «فيلق القدس»
المسؤول عن العمليات
الخارجية بـ«الحرس الثوري»
مجلس «صيانة الدستور»
برفض معاهدة مكافحة تمويل
اإلرهاب بعد إقرارها من
جانب البرلمان ،في وقت مدد
الرئيس حسن روحاني مهلة
لطرح أسماء الوزراء الجدد
على مجلس الشورى لنيل الثقة
األسبوع المقبل إلفساح المجال
أمام إقناع نواب التيار األصولي.

مقتل جندي إيراني
على حدود كردستان
العراق وظريف يؤكد
أن باب المفاوضات
مفتوح مع واشنطن

سـعــى «فـيـلــق ال ـق ــدس» اإليــرانــي
التابع للحرس الثوري ،والذي يقوده
ال ـل ــواء قــاســم سـلـيـمــانــي ،إل ــى قطع
الطريق أمام انضمام بالده لمعاهدة
مكافحة تمويل اإلرهاب « »FATFبعد
أن وافق مجلس الشورى (البرلمان)
عليها األحد الماضي وسط انقسام
حاد بين النواب.
وطـ ـل ــب عـ ـل ــي ش ـ ـ ـيـ ـ ــرازي ،ن ــائ ــب
الـمــرشــد األعـلــى علي خامنئي في
الفيلق الـتــابــع لــ«الـحــرس الـثــوري»
م ــن مـجـلــس ص ـيــانــة ال ــدس ـت ــور أن
يــرفــض الـتـصــديــق عـلــى المعاهدة
ال ـت ــي اش ـتــرطــت الـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
انـ ـ ـض ـ ـم ـ ــام ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ل ـ ـهـ ــا ل ـت ـق ــدي ــم
ضمانات ،بااللتفاف على العقوبات
االقتصادية التي تفرضها واشنطن
ع ـلــى بـ ــاده ب ـعــد خـ ــروج ال ــوالي ــات
المتحدة من االتفاق النووي.
ً
ً
ووجـ ــه شـ ـي ــرازي ان ـت ـق ــادا ح ــادا
للمذكرات األربــع التي تتألف منها
الـ ـمـ ـع ــاه ــدة ،والس ـي ـم ــا ال ـم ـعــروفــة
ً
بـ« »CFTالتي اقرها البرلمان أخيرا،
معتبرا أنـهــا بمنزلة خـطــوة نحو
وقف بالده دعم ميليشيات مسلحة
في المنطقة.
وق ــال إن ــه «م ــن غـيــر الـمـقـبــول أن
نتخلى عن لبنان وسورية والعراق»،
ول ـ ــم ي ـك ـشــف ن ــائ ــب الـ ـم ــرش ــد ،عــن
الجهات التي يدعمها «فيلق القدس»
وارتباطاته بالميليشيات المتهمة
بــاإلرهــاب ،حيث إنــه مــن المعروف
أن مــن ضمن ال ـمــذكــرات األرب ــع في
المعاهدة ،التأكيد على عدم تمويل
اإلرهاب بجميع أشكاله.
ً
ويـعـتـبــر «فـيـلــق ال ـق ــدس» واح ــدا
م ــن ب ـيــن خ ـمــس وح ـ ــدات عسكرية
خاصة في «الـحــرس الـثــوري» ،غير
أن م ـســؤول ـيــاتــه الـعـمــاتـيــة تـكــون
خارج الحدود اإليرانية ،خصوصا
في العراق وسورية ولبنان واليمن.
وفي اآلونــة األخيرة ،ذكر بعض
النواب في البرلمان اإليــرانــي أنهم
ت ـل ـقــوا رس ــائ ــل ت ـهــديــد ،ق ـبــل وبـعــد
ال ـمــواف ـق ــة ع ـلــى م ـع ــاه ــدة مـكــافـحــة
اإلرهــاب في البرلمان ،وتــم الكشف
خالل اليومين السابقين أن مصدر
هذه الرسائل ،بعض المتشددين.
واع ـت ـبــر ال ـعــديــد م ــن الـمــراقـبـيــن
ً
أن مــوقــف خامنئي ج ــاء ضبابيا،
وفسروه بأن المرشد ال يريد تحمل
مسؤولية نتائج انضمام إيران إلى
معاهدة مكافحة تمويل اإلرهاب.
ي ــذك ــر أن خ ــام ـن ـئ ــي كـ ـ ــان بـعــث
برسالة إلى البرلمان ،يوم التصويت
عـلــى الـمـعــاهــدة ،يــؤكــد فيها أن ــه ال
يعارض جوهر المعاهدة متراجعا
عن موقف سابق رافض لها.

صحافيات إيرانيات في مقر مجلس الشورى بطهران خالل جلسة مغلقة انعقدت أمس
ومع قرب دخول حزمة العقوبات
األميركية األشد حيز التنفيذ بحلول
الـخــامــس مــن نوفمبر الـمـقـبــل ،أكــد
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظــريــف أن ط ـه ــران ل ــم تـغـلــق أب ــواب
ً
المفاوضات أمــام واشنطن ،مشيرا
في الوقت ذاته إلى أنه رأى كل شيء
من نظيره األميركي مايك بومبيو
إال االحترام.
واعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ــوزي ـ ــر اإلي ـ ــران ـ ــي فــي
تصريحات أن أب ــواب المفاوضات
مع الواليات المتحدة مفتوحة ،لكن
بشرطين ،أن تكون اللقاءات موثوقة،
وأن تـطـمـئــن بـ ــاده إل ــى أن تنفيذ
االتفاق سيجري فور التوصل إليه.
ُ
ونقل عن ظريف قوله عن بومبيو
إن «الثقة المتبادلة ليست شرطا في
التفاوض وإنما االحترام المتبادل
هو الشرط المسبق ،وأنــا رأيــت من
بومبيو كــل ش ــيء مــاعــدا االح ـتــرام
المتبادل».
في المقابل ،جدد وزير الخارجية
األميركي انتقاد بــاده لجوء إيــران

لمحكمة العدل الدولية ،واصفا إياه
بــأنــه «إسـ ــاءة اس ـت ـخــدام» للمحكمة
ألغراض «سياسية ودعائية».
وفي وقت سابق ،طلبت الواليات
المتحدة من المحكمة الدولية رفض
مطالبة من إيران باستعادة أصول
جمدتها محاكم أميركية بقيمة 1.75
مليار دوالر.
وقضت المحكمة العليا األميركية
ف ــي عـ ــام  2016ب ـت ـحــويــل األصـ ــول
إلــى أســر أميركية لضحايا تفجير
فــي عــام  1983لثكنة لـقــوات مشاة
ال ـب ـح ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت
وغيرهم.
وهـ ـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة غـ ـي ــر مـتـصـلــة
بـ ــدعـ ــوى رف ـع ـت ـه ــا إيـ ـ ـ ـ ــران تـتـعـلــق
بالعقوبات األميركية الراهنة عليها.
إلــى ذل ــك ،أعـلــن المتحدث باسم
الهيئة الرئاسية في مجلس الشوري
بهروز نعمتي أن حكومة الرئيس
حـســن روح ــان ــي سـتـقــدم األس ـبــوع
المقبل إلــى المجلس أسـمــاء ثالثة
مرشحين لتولي وزارات التعاون

والـ ـعـ ـم ــل وال ـ ــرخ ـ ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
والـشــؤون االقتصادية ،والصناعة
والمناجم والتجارة لنيل الثقة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـن ــاع ــة
والمناجم والتجارة محمد شريعت
م ـ ــداري ل ــم ي ـقــدم اسـتـقــالـتــه ،إال أن
الــرئـيــس يــريــد تقديم مــرشــح بديل
لتولي المنصب ،ونفي ما تم تردد
حــول استقالة وزي ــر الـطــرق وبناء
المدن عباس اخوندي.
وجاء ذلك في وقت أكدت أوساط
قــريـبــة م ــن الـمـلــف ل ــ«ال ـج ــري ــدة» أن
الرئيس طلب تمديد مهلة تنتهي
ال ـي ــوم ل ـت ـقــديــم مــرش ـح ـيــه إلف ـســاح
ال ــوق ــت أمـ ـ ــام اقـ ـن ــاع نـ ـ ــواب ال ـت ـيــار
األص ـ ــول ـ ــي ب ــاخـ ـتـ ـي ــارات ــه ل ـت ـف ــادي
رفضها خــال جلسة مناقشة منح
الثقة.
وفي حال نجح روحاني في اقناع
ال ـنــواب بتمرير مـقـتــرحــاتــه ،يكون
ً
بذلك قد وضع حدا لمساعي إطاحة
حـكــومـتــه م ــن قـبــل ال ـبــرل ـمــان ال ــذي
حجب الثقة عــن  4وزراء مــع تفاقم

األزم ــة االقـتـصــاديــة وانـهـيــار سعر
صرف الريال أمام الدوالر على وقع
العقوبات األميركية.

تخزين نفط
على صعيد قريب ،أفادت بيانات
أم ــس ب ــأن سفينة تحمل مليوني
بــرمـيــل مــن الـنـفــط اإلي ــران ــي قامت
بتفريغ الخام في صهريج تخزين
ب ـم ـي ـنــاء دال ـ ـيـ ــان ف ــي ش ـم ــال شــرق
الصين أمس األول.
وسـبــق إلي ــران أن خــزنــت النفط
ب ـم ـس ـتــودع ال ـت ـخــزيــن ف ــي دال ـي ــان
خالل الجولة األخيرة من العقوبات
ً
في عــام  ،2014وجــرى بيعه الحقا
ل ـم ـش ـتــريــن ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
والهند.
وتأتي الخطوة التي تشير إلى
اح ـت ـمــال ل ـج ــوء ح ـكــومــة روح ــان ــي
لتخزين النفط في الصين في وقت
يقل عدد مشتري نفط إيــران ،ثالث
أك ـب ــر م ـن ـتــج ف ــي م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان

(إرنا)

ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول «أوبـ ـ ـ ــك» ،قبل
العقوبات األميركية.
في سياق منفصل ،صرح مساعد
قيادة خفر الحدود اإليرانية العميد
محمد كاظم تقوي بأن جنديا لقي
حتفه فــي اشتباكات مــع مسلحين
قرب الحدود مع العراق.
وقال تقوي إن أحد جنود حماية
الـمـقــر الـ ـح ــدودي ف ــي م ــري ــوان لقي
حتفه فــي مواجهات مــع مسلحين.
وتقع مدينة مريوان على بعد 125
ك ـي ـل ــوم ـت ــرا غ ــرب ــي س ـن ـن ــدج مــركــز
محافظة كردستان ،غربي البالد.
وأوضح المسؤول أن المسلحين
«كـ ــانـ ــوا بـ ـص ــدد ال ـق ـي ــام بـعـمـلـيــات
تخريبية داخــل األراضــي اإليرانية،
وقــد تم االشتباك معهم قــرب نقطة
ال ـص ـفــر الـ ـح ــدودي ــة م ــع كــردس ـتــان
ال ـ ـعـ ــراق ،ح ـيــث ت ــم قـتـلـهــم وضـبــط
كميات من األسلحة والعتاد كانت
بحوزتهم».
(طهران  -أ ف ب ،رويترز،
د ب أ ،إرنا ،فارس)

ترامب يعتذر لكافانو «باسم األمة»
نيويورك تايمز :حملته طلبت استشارة شركة إسرائيلية لهزم كلينتون

ً
ترامب متوسطا كافانو وعائلته في البيت األبيض أمس األول

(رويترز)

اعتذر الرئيس األميركي دونالد ترامب «باسم األمة»
من القاضي المحافظ بريت كافانو وعائلته أثناء حفل
تنصيب مرشحه في المحكمة العليا ،في انتصار انتزعه
الرئيس الجمهوري بعد تجاذب سياسي شرس.
ووســط تصفيق مــن الحاضرين فــي البيت األبيض،
قال ترامب لكافانو« :إنك يا سيدي ثبتت براءتك ،تحت
اعتذاراتي
مراقبة تاريخية ،وباسم األمة ،أرغب في تقديم ُ
لك ولعائلة كافانو كلها عن األلم والمعاناة التي أجبرتم
على تحملها».
وأدى القاضي ،البالغ  53عــامــا ،اليمين الدستورية
أم ــام الــرئـيــس ،بعد أن ص ــادق مجلس الـشـيــوخ السبت
على تعيينه عضوا فــي المحكمة العليا ،بعد أسابيع
مــن الـسـجــاالت والـمــواجـهــات السياسية الـشــرســة التي
تخللتها ات ـهــامــات لـلـقــاضــي بــارت ـكــاب اع ـت ــداء جنسي
عندما كان شابا.
وفــي حين انتقد الديمقراطيون بـشــدة ق ــرار مجلس
الشيوخ ،وعد كافانو أثناء هذا الحفل الرسمي بأن يكون
«ع ــادال» فــي عمله فــي أعـلــى سلطة قضائية بــالــواليــات
المتحدة ،مضيفا« :المحكمة العليا هي هيئة قضائية
وليست هيئة حزبية أو سياسية ،وهي فريق مؤلف من
تسعة قضاة .وسأعمل بشكل جماعي مع هذا الفريق».
وم ــرة جــديــدة ،صــب تــرامــب الــزيــت على الـنــار عندما

نــدد أمــس األول ،باالتهامات التي وجهت إلــى كافانو،
معتبرا أنها «خــدعــة واتـ ّهــامــات مفبركة» لمنع تثبيته.
ً
وقال إن الديمقراطيين «عذبوه ،كان ذلك مخجال» ،مؤكدا
أنهم سيدفعون ثمن ذلــك فــي صناديق االق ـتــراع ،أثناء
االنتخابات النصفية في  6نوفمبر المقبل.
وكــان كافانو أدى اليمين الدستورية أمــام المحكمة
العليا في حفل خــاص مساء السبت ،بعد ساعات على
تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه.
من ناحية أخرى ،أعلن الرئيس األميركي أنه ال ينوي
إقــالــة نائب وزيــر الـعــدل رود روزنشتاين ،الــذي ُيشرف
على التحقيق الجاري في التدخل الروسي بانتخابات
الرئاسة األميركية.

«نيويورك تايمز»
إل ــى ذل ــك ،كـشـفــت صحيفة ن ـيــويــورك تــايـمــز أن ريــك
غـيـتــس ،الـمـســؤول الــرفـيــع الـمـسـتــوى فــي حملة تــرامــب
لالنتخابات الرئاسية في  ،2016طلب مقترحات من شركة
إسرائيلية للمساعدة في هزيمة المرشحين الجمهوريين
المنافسين لترامب ،والمرشحة الديمقراطية هيالري
كلينتون من خالل حملة تضليل إلكترونية.
وكتبت الصحيفة انــه ال يــوجــد دلـيــل على أن حملة

مصر :مقتل  10إرهابيين وبدء التحقيقات مع عشماوي
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

ف ــي وقـ ــت بـ ـ ــدأت ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـصــريــة
تحقيقاتها مــع اإلرهــابــي الـقـيــادي هشام
العشماوي ،عقب تسلمه من قــوات القائد
الليبي المشير خليفة حفتر ،واصلت لليوم
الثاني على التوالي توجيه ضربات قوية
للجماعات التكفيرية في سيناء ،وأعلنت
وزارة الداخلية مـصــرع عـشــرة إرهابيين
داخل وكر قرب العريش.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأنه وردت
معلومات لقطاع األمــن الوطني ،باتخاذ
 10عـنــاصــر إرهــاب ـيــة مــن إح ــدى ال ـمــزارع
المهجورة بمنطقة العبور بالعريش مأوى
لهم ،واعتزامهم القيام ببعض العمليات
العدائية ،وقامت قوات األمن بمداهمة تلك
العناصر بالمزرعة المشار إليها ،مما أسفر
عن مصرعهم جميعا عقب تبادل إلطالق
النيران ،وعثر بحوزتهم على ثالث بنادق
آ لـيــة ،وعبوتين ناسفتين ،وكمية كبيرة
من الذخائر.
وقالت مصادر مطلعة ،لـ «الجريدة» ،إن

عشماوي كــان يختبئ فــي مـنــزل إرهــابــي
هارب من السلطات المصرية يدعى عبدالله
المصري ،مشيرة إلــى أن الكثيرين كانوا
واقفين على خدمة عشماوي دون علم من
أهالي مدينة درنة الليبية ،من بينهم زوجة
االرهابي عمر رفاعي سرور التي كانت أحد
الـمــوجــوديــن لخدمة عـشـمــاوي باعتباره
األمير وولي األمر.
واضافت المصادر« :المخابرات العامة
الـمـصــريــة هــي ال ـتــي اسـتــدلــت عـلــى مكان
عشماوي ،والعملية األمنية الليبية تمت
بناء على هذه المعلومات» ،مشددة على
أن مصر طلبت القبض على عشماوي وهو
على قيد الحياة.
وكشفت أن عملية تسليم العشماوي
إل ــى مـصــر تـمــت مـســاء أم ــس األول بنقله
بمروحية من مدينة درنــة الليبية ،وسط
اح ـت ـي ــاط ــات أم ـن ـيــة مـ ـش ــددة ،م ــؤك ــدة انــه
يخضع حاليا لتحقيقات مكثفة.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،صـ ـ ـ ــدق ال ــرئـ ـي ــس
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ب ــال ـم ــواف ـق ــة عـلــى
القانون رقم  182لسنة  ،2018بشأن تنظيم

التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة،
بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وي ـه ــدف ال ـق ــان ــون إل ــى إح ـك ــام الــرقــابــة
وتحقيق ا لـكـفــاء ة االقتصــادية لحصــول
ا لــدو لــة على قيمة حقيقية مقابل مــا يتم
إنفاقه من المال العام ،وتجنب الصرف غير
المبرر وبما يحقق مــردودا ايجابيا على
أداء الجهات الخاضـعة ألحكام القانون،
وضـبط وترشـيد اإلنفاق العام ومكافحة
الفساد ،ما يــؤدي إلى تخفيف العبء عن
الموازنة العامة للدولة وتبسيط اإلجراءات
وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف
ال ــام ــرك ــزي ــة ،ف ـض ــا ع ــن إرس ـ ـ ــاء م ـب ــادئ
الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة
المنافسة وتدعيمها.
كما أن القانون ينظم التعاقدات التي
ت ـبــرم ـهــا ال ـج ـه ــات ال ـع ــام ــة ،ويـ ـه ــدف إل ــى
معالجة مــا أ سـفــر عـنــه التطبيق العملي
لـقــانــون تنظيم الـمـنــاقـصــات وال ـمــزايــدات
الصادر وهو القانون رقم  89لسنة 1998
من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من
مستجدات اقتصادية واجتماعية ،ومواكبة

ال ـت ـطــور ال ـعــال ـمــي ف ــي م ـج ــال ال ـت ـعــاقــدات
الحكومية.
إلــى ذل ــك ،قــال وزي ــر الـكـهــربــاء والطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة م ـح ـمــد ش ــاك ــر إن ال ـم ـعــاي ـنــة
الـمـبــدئـيــة لـحــريــق مـبـنــى كـهــربــاء الــريــف،
التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء،
أثبتت أن الحريق نتيجة مــاس كهربائي
داخ ــل الـمـبـنــى ،وتـمـكـنــت ق ــوات الـحـمــايــة
المدنية من إطفاء الحريق.
واض ــاف شــاكــر« :ال توجد أي إصابات
بين العاملين بالمبنى ،وتم إخالء المبنى
حفاظا على سالمتهم .وكانت النيران قد
اشتعلت صـبــاح أم ــس (ال ـثــاثــاء) بمبنى
هيئة كهرباء الريف بضاحية العباسية
وسـ ــط ال ـق ــاه ــرة ال ـم ـج ــاور لـمـبـنــى وزارة
الكهرباء والطاقة المتجددة».
وفي محاولة لضبط العمل في القطاع
الصحي ،أعلنت وزارة الصحة والسكان
إلــزام العيادات الخاصة بإعالن تسعيرة
ال ـك ـشــف «ال ـف ـيــزي ـتــا» ل ـل ـمــرضــى ،م ــع منح
فـ ــاتـ ــورة أو إي ـ ـصـ ــال بــال ـم ـب ـلــغ ال ـم ــدف ــوع
للمريض.

ترامب اتبعت مقترحات الشركة الستخدام مواقع التواصل
االجتماعي لممارسة التضليل اإلعالمي وجمع البيانات.
وتابعت استنادا إلى مقابالت ونسخ من المقترحات ،أن
جهود غيتس لــم تكن على مــا يبدو على صلة بجهود
روسية متصاعدة للتدخل في االنتخابات األميركية.
وغيتس هو النائب السابق لرئيس حملة ترامب ،ومن
ً
بين أكثر من  30شخصا وجه لهم مولر اتهامات.
وذكرت «نيويورك تايمز» ان غيتس سعى إلى الحصول
على مقترحات الستخدام شخصيات وهمية الستهداف
وتغيير موقف مندوبين إلــى المؤتمر الجمهوري ،من
خالل مهاجمة السيناتور تيد كروز ،أبرز منافس لترامب
حينها .وتضمن مقترح آخــر جمع بيانات عن هيالري
كلينتون ،وفق التقرير.
واقترحت شركة «ساي-غروب» ،التي يعمل فيها عمالء
سابقون في االستخبارات اإلسرائيلية ،خطة لمساعدة
ترامب في استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز
االن ـق ـســامــات بـيــن خـصــومــه .وح ـصــل فــريــق مــولــر على
نـســخ مــن الـمـقـتــرحــات واس ـتـجــوب «س ــاي-غ ــروب» وفــق
«نـيــويــورك تــايـمــز» ،الـتــي أك ــدت انــه لــم يتضح إن كانت
المقترحات تنتهك القوانين المتصلة بالتدخل األجنبي
في االنتخابات.
(واشنطن  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

كيم جونغ اون يدعو البابا لزيارته
أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية ،أمس ،أن الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ اون يرغب في استقبال البابا فرنسيس في بالده ،قائال انه
«سيكون موضع ترحيب شديد» ،مشيرة الى انها ستنقل رسالة بيونغ
يانغ إلى الفاتيكان .وسيعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -ان
لقاء مع البابا خالل زيارته للفاتيكان في  17و 18الجاري.
وقال كيم ايوي -كيوم ،الناطق باسم الرئيس الكوري الجنوبي« :خالل
اجتماع مع البابا فرنسيس ،سينقل الرئيس رسالة الزعيم كيم جونغ
اون التي تقول انه سيستقبل بحرارة البابا اذا جاء الى بيونغ يانغ».
وخــال حديث مع رئيس اساقفة كوريا الجنوبية ،طلب منه كيم
أن ينقل للفاتيكان رغبته في صنع السالم .وحرية الدين مدرجة في
الدستور الكوري الشمالي ،لكن يجري التضييق على أي نشاط ديني
وهو محظور خارج إطار الهيئات الرسمية.
وفي مطلع القرن العشرين قبل انقسام شبه الجزيرة الكورية ،كانت
بيونغ يانغ مــركــزا دينيا شديد األهمية يضم عــدة كنائس ،ويضم
مجموعة مسيحية كانت تحمل اسم «قدس آسيا».
لكن مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم الحالي ،كيم ايل
سونغ كــان يعتبر الديانة المسيحية تهديدا ضد نظامه السلطوي
وقمعها ،خصوصا عبر سجن أفرادها في مخيمات للعمل القسري أو
تنفيذ عمليات إعدام .ومنذ ذلك الحين ،سمح النظام الكوري الشمالي
لمنظمات كاثوليكية بالقيام بمشاريع مساعدة على أراضيه ،لكنه ال
يقيم أي عالقة مع الفاتيكان.
(سيول  -أ ف ب)

سلة أخبار
فنزويال :تضارب بشأن
طريقة وفاة نائب مسجون

أعلنت الحكومة الفنزويلية ،أن
النائب المعارض المسجون
فرناندو البان ،انتحر بالقفز
من الطابق العاشر من مبنى
وكالة االستخبارات الحكومية
الذي كان محتجزا به ،لكن
معارضين وصفوا الحادثة
بأنها «جريمة قتل ارتكبتها
السلطات».
وقال وزير الداخلية نستور
ريفيرول إن البان ( 56عاما)
ُ
احتجز الجمعة الماضي،
بسبب مزاعم عن تورطه في
تفجير طائرتين َّ
مسيرتين
خالل عرض عسكري في أول
أغسطس الماضي كان يحضره
الرئيس نيكوالس مادورو.
وأضاف« :في اللحظة التي
كان سينقل فيها إلى المحكمة
وأثناء وجوده بغرفة االنتظار
في وكالة االستخبارات قفز
من نافذة المبنى ،ما أدى إلى
وفاته».
واختلفت هذه الرواية عن
رواية أخرى طرحها المدعي
العام طارق صعب ،الذي قال إن
«البان طلب الذهاب إلى دورة
المياه ،وقفز من هناك».
في المقابل ،أعلن حزب العدالة
األولى ،المعارض ،الذي ينتمي
إليه البان ،أنه ِّ
يحمل حكومة
مادورو المسؤولية.
(كراكاس  -رويترز)

انفجارات في مخزن
أسلحة بأوكرانيا

قالت السلطات األوكرانية إنه
تم إجالء عشرة آالف شخص،
بسبب حريق تبعته انفجارات
اندلع أمس ،في مخزن أسلحة
شمال البالد.
َّ
وتوجه رئيس الوزراء
األوكراني فولوديمير
غرويسمان إلى مكان
االنفجارات قرب بلدة إيتشنيا
الصغيرة ،على ُبعد أكثر من
 170كلم من كييف.
وأعلن جهاز الدولة لألوضاع
الطارئة ،أن المجال الجوي في
محيط المنطقة أغلق أيضا،
وكذلك حركة السير والقطارات.
وهو سادس حريق كبير خالل
ثالث سنوات يندلع في مخزن
للجيش األوكراني.
(كييف  -أ ف ب)

«البديل» األلماني يطالب
بإجراءات ضد انتشار اإلسالم!

كشفت الكتلة البرلمانية لحزب
«البديل من أجل ألمانيا»،
اليميني الشعبوي ،أنها
ستطالب الحكومة بـ«اتخاذ
اإلجراءات المناسبة لمنع
انتشار المضامين والدعوات
المخالفة للدستور األلماني
في القرآن» .كما سيطالب
الحزب بإلقاء نظرة ناقدة على
حصص الدين اإلسالمي في
المدارس.
تجدر اإلشارة إلى أن مقررات
حصص الدين اإلسالمي
ُيجرى وضعها بالتنسيق مع
حكومات الواليات األلمانية.
(برلين  -د ب أ)

الكحول يطيح قائد
«المارينز» بأستراليا

ُ
أقيل قائد مشاة البحرية
األميركية (المارينز) في شمال
أستراليا ،الكولونيل جيمس
شنيللي« ،بسبب فقدان الثقة
به» ،بعد توجيه االتهام إليه
بالقيادة تحت تأثير الكحول.
قوات
وقال ناطق باسم ُ
المارينز ،إن شنيللي أقيل من
ّ
منصبه ،بعد أن تبلغ رؤساؤه
بأن «شرطة اإلقليم الشمالي
طلبت منه التوقف جانبا،
بسبب االشتباه بقيادته تحت
تأثير الكحول».
(سيدني  -أ ف ب)

ةديرجلا
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الرطوبة تهدد العبي األزرق ...والبناي يحذر ويجهز فاضل والعنزي
حازم ماهر

يجري المنتخب الوطني األول
لكرة القدم تدريبه األخير
اليوم ،استعدادا لمواجهته
مع المنتخب اللبناني في
السابعة مساء غد ،على
استاد نادي الكويت ،علما
أن صفوف األزرق اكتملت
بعودة طالل فاضل وفهد
العنزي.

يختتم المنتخب الوطني األول لكرة القدم تدريباته
في السابعة مساء اليوم ،على استاد عبدالله الخليفة
ب ـنــادي ال ـيــرمــوك ،اس ـت ـعــدادا لـمـبــاراتــه أم ــام المنتخب
اللبناني الشقيق مساء غد على استاد الكويت ،ضمن
"الفيفا داي" ،وتأتي المواجهة ضمن استعدادات األزرق
لالستحقاقات المقبلة ،بينما يستعد الضيف لخوض
منافسات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها اإلمارات
يناير المقبل.
وي ـضــع م ــدرب األزرق ال ـكــرواتــي د .روم ـيــو ج ــوزاك
لمساته األخيرة على الخطة التي سيواجه بها المنتخب
اللبناني ،والتي كشفت التدريبات هويتها ،حيث من
المنتظر أن يلعب األزرق بأسلوب هجومي مع تأمين
الجوانب الدفاعية ابتداء من منتصف الملعب ،السيما
أن جــوزاك ومساعديه يخططون لتحقيق الفوز األول
لهم منذ توليهم المسؤولية بعد التعادل مــع العراق
في الشهر الماضي بهدفين لمثلهما ،وبالتالي االرتقاء
بمركز المنتخب فــي التصنيف الشهري ا لـصــادر عن
االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وش ـه ــد ت ــدري ــب أمـ ــس وأم ـ ــس األول إجـ ـ ــراء جـ ــوزاك
تقسيمة بين جميع الالعبين استمرت  45دقيقة ،لتطبيق
ما تدربوا عليه ،علما أن المدرب تدخل إليقاف التقسيمة
في التدريبين أكثر من مرة.
وشهد تدريب أمس اكتمال عقد المنتخب بمشاركة
فهد العنزي ال ــذي غــاب عــن التدريبين األول والثاني
بسبب اإلرهاق ،حيث حصل الالعب على راحة سلبية من
الجهاز الطبي ،بينما يتدرب طالل فاضل بشكل طبيعي
ر غــم خضوعه لجلسات طبية بسبب إ صــا بـتــه أيضا،
والتي لن تعوقه عن المشاركة أمام المنتخب اللبناني.

البناي :التواصل مع الالعبين

المنتخب يختتم
تدريباته اليوم
ً
استعدادا للقاء
ً ً
لبنان وديا غدا

وأ ك ــد ر ئـيــس اللجنة الطبية د .عبدالمجيد البناي
متابعته لعدد كبير من العبي المنتخب الوطني ،سواء
من خالل توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادة االتحاد ،أو
من خالل ذهابه إليهم في أنديتهم ،مضيفا أنه يتواصل
مع الالعبين المحترفين فهد األنصاري وفهد العنزي
عبر الهاتف ،للوقوف على حالتهما البدنية ،وما إذا كانا
يعانيان من إصابات ما.
وأوضح أنه قرر منح فهد العنزي راحة من التدريبات
ب ـعــد أداء م ـنــاســك ال ـع ـم ــرة ،م ــن أج ــل ت ـج ـه ـيــزه بــدنـيــا
نظرا لشعوره بــاإلرهــاق وبالتالي إخضاعه لبرنامج
ا سـتـشـفــا ئــي ،مــع منحه بـعــض الفيتامينات الخاصة
لتجهيزه.

«االنضباط» تعاقب
خالد الفهد وتجمد
أبوالحسن
قــررت لجنة االنضباط باتحاد الكرة
مـعــاقـبــة رئـيــس ن ــادي الـقــادسـيــة الشيخ
خالد الفهد بغرامة مالية ( 1000دينار)
بـعــد اتـهــامــه االت ـحــاد بــالـتــزويــر والعمل
ضد النادي.
كما قررت اللجنة منع أمين السر العام
في نادي القادسية حسن أبوالحسن من
الـمـشــاركــة فــي أنـشـطــة ك ــرة ال ـقــدم م ــدة 5
أشهر مع تغريمه ( 5000دينار) لما بدر
منه مــن تصريحات فــي وســائــل اإلعــام،
وعلى صفحته الشخصية بموقع "تويتر"،
يسيء فيها إلى االتحاد ولجانه ،وهو ما
يتنافى مع المبادئ الرياضية.
واستدعت اللجنة رئيس رابطة نادي
القادسية هيثم السني للحضور مساء
اليوم األربعاء لمناقشته حول تصريحاته
األخيرة.
وق ــررت اللجنة معاقبة نــائــب رئيس
النادي العربي عبدالعزيز عاشور بغرامة
مالية ( 500دينار) وذلك بعد اإلساءة إلى
رئيس االتحاد على صفحته الشخصية
في "تويتر".

وأش ــار الـبـنــاي إلــى أن اإلصــابــات الـتــي تـعــرض لها
بعض الالعبين مــؤخــرا تـبــدو عــاديــة ج ــدا ،باستثناء
إصابة طالل الفاضل ،وهي عبارة عن شد عميق في أعلى
عضلة الفخذ الخلفية ،لذلك وضع الجهاز الطبي الالعب
تحت مجهره فــي الـتــدريـبــات مــع إخضاعه لجلستين
صباحية ومسائية يوميا لتجهيزه لمباراتي لبنان
واستراليا ،مؤكدا حرصه على منح الالعبين راحة نظرا
لعدم وجود فاصل زمني كبير بين المباراتين.
وشدد على ان هناك حرصا كبيرا من الجهاز الطبي
على انتظام وجبات الالعبين ونومهم ،من أجل الوصول
بهم إلى مستوى بدني عال ،مبينا أنه تم التنبيه على
الالعبين بضرورة حصولهم على المياه وتناول بعض
المكمالت الـغــذائـيــة مــن أجــل تقليل نسبة اإلصــابــات،
خصوصا أن الرطوبة تفقد الالعبين نسبة كبيرة من
األمالح ،وهو ما يزيد نسبة إصابتهم بالتقلصات.

المؤتمر الصحافي
اليوم
َ
ُي ـ ـ ـعـ ـ ــقـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاعـ ــة
الحادية عشرة من صباح
اليوم المؤتمر الصحافي
لمباراة منتخبنا الوطني
م ـ ـ ــع ض ـ ـي ـ ـفـ ــه ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي،
وذلـ ــك بـمـقــر ات ـح ــاد ال ـكــرة
بالعديلية ،بحضور مدرب
والعب من كل فريق.

جوزاك في مدرجات استاد ثامر
حرص مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
الـكــرواتــي د .روم ـيــو ج ــوزاك عـلــى مـتــابـعــة مـبــاراة
المنتخب الوطني األولمبي مع شقيقه البحريني،
التي أقيمت في السابعة والربع من مساء أمس
مــن م ــدرج ــات اس ـتــاد ثــامــر ب ـنــادي الـســالـمـيــة،
ً
وذ ل ــك لـلــو قــوف عـلــى مـسـتــوى ا لــا عـبـيــن فنيا
ً
وبدنيا .
وق ـ ــرر جـ ـ ــوزاك ت ـق ــدي ــم م ــوع ــد ت ــدري ــب أم ــس
ً
ليجرى في الساعة الخامسة بدال من السابعة،
لـيـتـسـنــى ل ــه ول ـم ـســاعــديــه وأعـ ـض ــاء ال ـج ـهــاز
اإلداري متابعة المباراة من الملعب.

السالمية استعاد اتزانه على حساب الفحيحيل في «الـيد»
●

محمد عبدالعزيز

اس ـت ـع ــاد ال ـف ــري ــق األول ب ـنــادي
الـســالـمـيــة ل ـكــرة ال ـيــد نـغـمــة الـفــوز
مـ ـج ــددا ع ـلــى ح ـس ــاب الـفـحـيـحـيــل
بنتيجة ( 21-25الشوط األول )11-12
في المباراة التي جمعت الفريقين،
أ م ـ ـ ــس األول ،عـ ـل ــى صـ ــا لـ ــة م ــر ك ــز
الشهيد فهد األحمد ضمن الجولة
الرابعة من الدوري العام.
ج ــاءت الـبــدايــة قــويــة مــن جانب
الفحيحيل ،بعدما نجح العبوه في
تنفيذ الــدفــاع الجيد عــن المنطقة
والـ ـهـ ـج ــوم ال ـس ــري ــع ع ـب ــر ال ـج ـنــاح
ي ــوس ــف ال ـخ ـض ــر الـ ـ ــذي ن ـج ــح فــي
استغالل المساحات بين مدافعي
السماوي في االختراق والتسجيل،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى تـ ـص ــويـ ـب ــات خ ــال ــد
الرويشد وخالد مناحي من الخط
ً
ال ـخ ـل ـفــي ،وزادت األمـ ـ ــور تـعـقـيــدا
بالنسبة للسماوي بعد استبعاد
العـ ـب ــه حـ ـي ــدر دشـ ـت ــي بــال ـب ـطــاقــة
ال ـح ـمــراء ،لـلـخـشــونــة ،فــي الدقيقة
 ،10وكــذلــك صيامه عــن التسجيل
سوى هدفين في  13دقيقة ،ليتقدم
الفحيحيل  2-5في منتصف الشوط.

يوسف العجمي يصوب على مرمي السالمية (تصوير جورج رجي)
بعدها استعاد السماوي اتزانه
ت ــدري ـج ـي ــا ،وت ـم ـك ــن م ــن تـقـلـيــص
ً
الفارق واستفاد كثيرا من خروج
حـ ـ ـ ــارس ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل األسـ ــاسـ ــي
(ومنتخب الشباب) عمر الشمري
بالبطاقة الـحـمــراء الشـتــراكــه مع
ال عــب السالمية محمد البلوشي
وهو منفرد في الدقيقة  ،25لتدنو

الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة لـ ـلـ ـسـ ـم ــاوي ،وي ـن ـهــي
ا ل ـش ــوط األول لمصلحته بـفــارق
هدف.
وفـ ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،واص ــل
السالمية سيطرته على مجريات
ال ـ ـل ـ ـعـ ــب بـ ـفـ ـض ــل ت ـ ــأل ـ ــق حـ ــارسـ ــه
الصاعد حسن صفر في الذود عن
مرماه وتنفيذ الهجوم المعاكس

ّ
ديوان كويتاوي كرم المرزوق

عـ ـب ــر الـ ـنـ ـش ــط حـ ـسـ ـي ــن سـ ـلـ ـم ــان،
إضــافــة إلــى تصويبات المصري
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن س ـ ـنـ ــد مـ ـ ــن ال ـخ ــط
الخلفي ،ليتقدم السماوي 16-19
في منتصف الشوط.
وفــي الــدقــائــق المتبقية حــاول
م ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل الـ ـص ــرب ــي
نيكوالي اللحاق بنتيجة المباراة،

لـكــن ع ــدم ت ــواف ــر ال ـبــديــل الـجــاهــز
وإصــابــة العـبــه محمد فــاضــل في
الخطوط األخيرة حرماه من ذلك،
لينهي السالمية الـمـبــاراة بفارق
 4أهداف.
أدار ال ـل ـق ــاء ال ـح ـك ـمــان م ـشــاري
أرميح وخالد الفيلكاوي.
وفــي مباراتين أمــس األول ،فاز
الكويت على النصر  ،20-40وتغلب
الساحل على التضامن  ،18-34بهذه
الـنـتــائــج تـصــدر الـكــويــت الترتيب
مؤقتا بـفــارق األه ــداف عــن كاظمة
الثاني والسالمية الثالث ورصيد
 6نقاط ،بينما تساوي النصر في
المركز  ،11يليه الساحل في المركز
 12وال ـف ـح ـي ـح ـيــل ف ــي ال ـم ــرك ــز 13
بنقطتين ،وظل التضامن من دون
رصيد في قاع الترتيب.
وت ـ ـخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
الـجــولــة الــراب ـعــة ،حـيــث يلتقي في
الـخــامـســة مـســاء الـجـهــراء التاسع
مع الصليبيخات العاشر برصيد
واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،نـ ـقـ ـطـ ـتـ ـي ــن ،وي ـ ـل ـ ـعـ ــب فــي
السادسة والنصف مساء اليرموك
ال ـ ـسـ ــادس بـ ـ ــ 4نـ ـق ــاط م ــع ال ـش ـبــاب
الثامن بنقطتين.

روميو جوزاك

سلة «األبيض» تتعاقد
مع عبدالهادي القطان
●

جابر الشريفي

علمت "ال ـجــريــدة" أن إدارة ن ــادي الكويت
أبرمت صفقة من العيار الثقيل ،بعد تعاقدها
مع الالعب عبدالهادي القطان ،لتدعيم صفوف
الفريق األول لكرة السلة.
ً
وال ـق ـطــان ( 30ع ــام ــا) يـشـغــل مــركــز صــانــع
األلعاب ،ويمتاز بالعديد من المهارات ،السيما
التصويب ،إضافة إلى خبرته في المالعب.
ول ــم يـشـهــد لـلـقـطــان أن ل ـعــب ف ــي الـ ــدوري
الكويتي ،سواء في المراحل السنية أو السن
العام ،إذ عاش مع والدته األميركية بأميركا
طوال حياته.
وأكدت مصادر لـ"الجريدة" ،أن مدرب الفريق،
األلماني بيتر شومرز ،أبدى إعجابه الشديد
بــإمـكــانـيــات ال ــاع ــب وم ـه ــارات ــه ،وأصـ ــر على
التعاقد معه.
وتحاول إدارة الكويت تجهيز الفريق األول
بصورة مميزة قبل انطالق منافسات الموسم،
لمواصلة تحطيم األرقام ،والسيطرة على كأس
التفوق العام للعبة ،خصوصا أن كرة السلة في
النادي تزخر بالعديد من المواهب ،وحققت
الدوري على جميع مستويات المراحل السنية
خالل السنوات السابقة.

الغانم :األبيض يشارك في دوري أبطال آسيا من باب الملحق
●

احمد حامد

زف رئيس نادي الكويت ،خالد الغانم،
بـ ـش ــرى مـ ـش ــارك ــة األب ـ ـيـ ــض فـ ــي دوري
أبطال آسيا عبر المشاركة في الملحق
المؤهل ،مشيرا إلى أن األبيض ينتظر كل
التفاصيل فيما يخص المشاركة ،لرسم
خطته نحو تجاوز الملحق ،والتواجد
بين كبار آسيا.
وفــي سـيــاق آخ ــر ،فـتــح الـغــانــم الـبــاب

ن ـح ــو دراسـ ـ ـ ــة ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ــدوري
الـ ـسـ ـع ــودي ،م ــؤك ــدا أنـ ــه ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ـش ـخ ـص ــي ،ي ـت ـق ـبــل الـ ـفـ ـك ــرة ،ف ــي حـيــن
س ـي ـكــون الـ ـق ــرار ال ـن ـهــائــي ،ب ـعــد دراس ــة
الـ ـم ــوض ــوع م ــن ك ــاف ــة ج ــوانـ ـب ــه ،وأخ ــذ
ال ـمــواف ـقــات ال ــازم ــة ،س ــواء مــن مجلس
إدارة ال ـن ــادي ،أو الـجـمـعـيــة العمومية
إلت ـح ــاد الـ ـك ــرة ،وال ـت ــي ي ــراه ــا صــاحـبــة
القرار النهائي.
وق ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ع ـل ــى ه ــام ــش ت ـكــريــم

ديوان كويتاوي ،لرئيس النادي السابق
عبدالعزيز ال ـمــرزوق ،إن حسن النوايا
ت ـج ــاه مـ ـب ــادرة رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ،
م ــوج ــود ،مـشـيــرا إل ــى أن تــوقـيــع رئيس
االت ـح ــاد الـشـيــخ أح ـمــد ال ـيــوســف ،على
مشاركة أحد األندية بالدوري السعودي،
يـبـقــى أمـ ــرا روت ـي ـن ـيــا ،يـتـطـلــب مــوافـقــة
األندية من أجل تفعيله.
وع ــن مـسـتــوى الـمـحـتــرفـيــن ،ورحـيــل

معلومات مغلوطة وشكاوى واهية!
أكد خالد الغانم أن الزيارة األخيرة لوفد األندية الكويتية إلى
لوزان ،والتقاء المسؤولين هناك ،ومن بينهم من هو من الكويت،
كممثل لــاتـحــاد اآلس ـي ــوي ،كشفت عــن معلومات مغلوطة،
وصورة مشوشة عن الوضع الرياضي القائم في الكويت.
وقال الغانم" :تم توضيح الصورة ،السيما فيما يخص شطب
أعضاء من الجمعيات العمومية في األندية ،والرغبة في العودة
إلى قوائم  ،2015بناء عن هذا الشطب" ،مشيرا الى أن المسؤولين
هناك تأكدوا أن هذا األمر عار من الصحة ،وأنه من حق العضو

المشطوب اللجوء الى القنوات الشرعية ،والعودة الى التسجيل
من جديد ،وفق الضوابط الموضوعة.
وأضاف أن بعض أعضاء الجمعيات العمومية ،من  7أندية
كويتية ،قاموا بتقديم شكاوى واهية ،تتحدث بلسان مئات من
األعضاء ،في الوقت الذي ال يوجود فيه توقيع واحد من هؤالء
األعضاء على هذه الشكاوى ،التي تم تفنيد معظمها ،فيما ال
تزال واحدة قائمة من عضو الجمعية العمومية بنادي الجهراء
خالد الجار الله.

ال ـم ــدرب الـفــرنـســي هــوبـيــر ف ـي ـلــود ،قــال
الغانم إن مستوى المحترفين ،باستثناء
الغاني محمد فتاو ،يبدو مقبوال ،مؤكدا
أن ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة المقبلة
ق ــد تـشـهــد م ــن يـثـبــت ع ــدم أحـقـيـتــه في
االستمرار مع األبيض.
وشــدد رئيس نــادي الكويت على أن
رح ـيــل الـفــرنـســي هــوبـيــر ،ج ــاء لـظــروف
عائلية للمدرب ،وليس ألي سبب آخر،
مــؤكــدا قــدرة إدارة الـنــادي على الكشف
عن السبب الحقيقي للمغادرة.
واعـتـبــر الـغــانــم أن الـتــدخــل فــي أمــور
الفرق يكون وفق ضوابط ،منها إعطاء
كــافــة الـصــاحـيــات لــأجـهــزة الفنية في
الـعـمــل ،عـلــى أن يـكــون الـتــدخــل السريع
قبل فــوات األوان .ولفت الــى مشروعية
التدخل في عمل األجهزة الفنية ،نظير
م ــا ت ــوف ــره إدارة ال ـن ــادي م ــن إم ـكــانــات،
ورغـ ـب ــة ف ــي إص ـ ــاح ال ـخ ـلــل ق ـبــل ف ــوات
األوان ،مشيرا الى أن ثمار الكويت جراء
هــذه الـتــدخــات هــو احـتـكــار الـبـطــوالت،
وتحقيق  7بـطــوالت فقط فــي لعبة كرة
القدم ،من أصل  8في آخر موسمين.
وجـ ــدد ال ـغــانــم ال ـث ـقــة بـعـمــل الـجـهــاز

الغانم متحدثا خالل حفل تكريم المرزوق
الـفـنــي بـقـيــادة مـحـمــد عـبــدالـلــه ،ونــائــب
رئـيــس جـهــاز الـكــرة ع ــادل عقلة ،مؤكدا
أن عقلة يبقى المدير الذهبي في تاريخ
نادي الكويت.

الرئيس الذهبي
وكانت أسرة نادي الكويت قد التأمت
أمس األول في ديوان كويتاوي ،من أجل
تكريم رئيس النادي السابق عبدالعزيز
المرزوق ،بحضور الغانم ،وأعضاء من
مجلس إدارة النادي ،ولفيف من رجاالت
األبيض ،وحضور كثيف لوسائل اإلعالم.

وأك ـ ــد ال ـغ ــان ــم أن ال ـ ـمـ ــرزوق سـيـبـقــى
الرمز في تاريخ نادي الكويت ،والرئيس
الذهبي ،والفعلي للنادي في نظره ونظر
كل المحبين لنادي الكويت.
وأض ــاف أن رحـيــل ال ـم ــرزوق لــم يكن
لـيـتــم ل ــوال ضـ ــرورة عـمـلــه ال ـتــي تتطلب
تـفــرغــه ال ـت ــام ،مـتـمـنـيــا ل ــه الـتــوفـيــق في
حياته العملية.

سر النجاح
م ــن جــان ـبــه ،عـ ّـبــر الـ ـم ــرزوق ع ــن بــالــغ
ش ـ ـكـ ــره ل ـ ــدي ـ ــوان ك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــاوي وإلدارة

وجـمــاهـيــر ال ـن ــادي األب ـي ــض ،مــؤكــدا أن
قرار الرحيل جاء لظروف عمله ،وبعد أن
أمضى  16عاما بين جدرانه.
وش ـ ـ ــدد ،ف ــي ك ـل ـمــة م ـخ ـت ـص ــرة ،عـلــى
أن ن ــادي الـكــويــت ال يـتــأثــر بــرحـيــل فــرد
مـهـمــا كــانــت مـكــانـتــه ،مــؤكــدا أن العمل
الجماعي هو سر النجاح ،ومضيفا أن
الـقـلـعــة الـبـيـضــاء ستبقى فــي وجــدانــه،
وأن ــه سيبقى داعـمــا ومـتــواصــا مــع كل
المنتمين لها.
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«فرانس فوتبول» تكشف أسماء الـ  30العبا المرشحين للكرة الذهبية
ةديرجلا
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ضمت القائمة التي كشفت
فوتبول»
عنها مجلة «فرانس
ً
الفرنسية أسماء الـ  30العبا
المرشحين لنيل جائزة الكرة
الذهبية ألفضل العب في
العالم لعام  2018وأبرزهم
األرجنتيني ليونيل ميسي،
والبرازيلي نيمار دا سيلفا،
والكرواتي لوكا مودريتش
الحائز جائزة أفضل العب في
العالم هذا العام من االتحاد
الدولي للعبة «فيفا».

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية،
أ م ـ ــس األول ،عـ ــن ال ئـ ـح ــة ا ل ــا ع ـب ـي ــن ا لـ ـ ــ30
ال ـمــرش ـح ـيــن لـنـيــل ج ــائ ــزة ال ـك ــرة الــذهـبـيــة
ألفـضــل العــب فــي الـعــالــم ،أبــرزهــم صاحب
جائزة األفضل لالتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" الكرواتي لوكا مودريتش ومنافسيه
في الالئحة النهائية البرتغالي كريستيانو
رونالدو والمصري محمد صالح.
وكان العب وسط ريال مدريد اإلسباني
وق ــائ ــد م ـن ـت ـخــب ك ــرواتـ ـي ــا وص ـي ـف ــة بـطـلــة
الـعــالــم فــي الـمــونــديــال األخ ـيــر فــي روسـيــا
مــودريـتــش تـفــوق عـلــى زمـيـلــه الـســابــق في
النادي الملكي مهاجم يوفنتوس اإليطالي
حــالـيــا رون ــال ــدو ال ـفــائــز بــال ـجــائــزة خمس
مرات ،وهداف ليفربول اإلنكليزي الدولي
ا لـمـصــري محمد صــاح فــي جــا ئــزة الفيفا
ألفضل العب في العالم الشهر الماضي.
ً
كما نال مودريتش متفوقا على رونالدو
وصـ ــاح ،جــائــزة أف ـضــل الع ــب فــي أوروب ــا
ل ــدوره ا لـكـبـيــر فــي تـتــو يــج ا ل ـنــادي الملكي
بـلـقــب دوري أب ـطــال أوروبـ ــا لـلـعــام الـثــالــث
ً
تواليا ،واختير أفضل العب في كأس العالم
لمساهمته الفعالة في بلوغ منتخب بالده
المباراة النهائية للمرة األولى في تاريخه
قبل أن يخسر أمام فرنسا .4-2
واحـتـكــر رونــالــدو ال ــذي يـجــد نـفـســه في
وضع ال يحسد عليه بسبب قضية اتهامه
بــا غـتـصــاب أ مـيــر كـيــة ع ــام  ،2009و غــر يـمــه
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي (بــرش ـلــونــة
اإلسباني) خالل األعوام العشرة الماضية
( 5لكل منهما).
وضمت الالئحة ميسي ومواطنه هداف
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي االن ـك ـل ـي ــزي سـيــرخـيــو
أ غــو يــرو ا لـلــذ يــن خـيـبــا اآل م ــال مــع منتخب
بالدهما في المونديال الروسي ،إلى جانب
نـجــم الـمـنـتـخــب الـبــرازيـلــي وبــاريــس ســان
جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا وزميله
في فريق العاصمة الدولي األوروغوياني
إديـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــون كـ ــافـ ــانـ ــي وم ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــه م ـه ــاج ــم
برشلونة لويس سواريز.
كما ضمت  6العبين من المنتخب
الـفــرنـســي ال ـم ـتــوج بــالـلـقــب الـعــالـمــي

هم حارس المرمى هوغو لوريس ونغولو
ك ــانـ ـت ــي وب ـ ـ ــول ب ــوغـ ـب ــا وكـ ـيـ ـلـ ـي ــان م ـبــابــي
ورافـ ــايـ ــل فـ ـ ــاران ال ـم ـت ــوج م ــع ن ــادي ــه ري ــال
مدريد بدوري األبطال وأنطوان غريزمان
ال ـ ــذي قـ ــاد ف ــري ـق ــه أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد لـلـقــب
الـ ــدوري األوروبـ ــي "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" ،وثــاثــة
الع ـب ـيــن م ــن بـلـجـيـكــا ه ــم حـ ــارس ال ـمــرمــى
ث ـي ـب ــو كـ ـ ــورتـ ـ ــوا والعـ ـ ـب ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط ك ـي ـفــن
دي بــرو يــن وإد يـ ــن هـ ــازار بمساهمته
ا لـكـبـيــرة فــي بـلــوغ منتخب بــاد هــم
ال ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ق ـب ــل أن
يسقط امام فرنسا وينهيه في
ال ـمــركــز ال ـثــالــث عـلــى حـســاب
إنـكـلـتــرا الـتــي تــواجــد العــب
واحـ ـ ــد مـ ــن ص ـف ــوف ـه ــا فــي
ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة هـ ـ ــو قـ ــائـ ــدهـ ــا
هـ ــداف تــوت ـن ـهــام ه ــاري
كاين.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ــائـ ـح ــة
وج ـ ــود س ـب ـعــة العـبـيــن
مـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوف ريـ ـ ـ ـ ــال
مــدريــد هــم إضــافــة إلــى
مـ ـ ــودري ـ ـ ـتـ ـ ــش وف ـ ـ ـ ـ ـ ــاران،
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو رامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس
والـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي م ــارسـ ـيـ ـل ــو
واي ـس ـك ــو وال ـفــرن ـســي كــريــم
ب ـن ــزي ـم ــة والـ ــوي ـ ـلـ ــزي غ ــاري ــث
بايل صاحب ثنائية في المباراة
النهائية أمام ليفربول الذي تواجد
ثــاثـيــه ال ـض ــارب فــي الــائ ـحــة :صــاح
والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي
ساديو مانيه.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة فـ ــي
ح ـس ــاب ــات ـه ــا ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
أسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن
عـ ـل ــى دفـ ـ ـع ـ ــات ،ح ـيــث
كشفت في األولى عن
 10ال عـ ـبـ ـي ــن ب ـح ـســب
الـ ـت ــرتـ ـي ــب األبـ ـ ـج ـ ــدي،

أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة
الــروس ـيــة ،فــي ب ـيــان ،أنـهــا أمــرت
بــإجــراء تحقيق فــي مـشــادة بين
م ـس ــؤول كـبـيــر ب ـ ــوزارة الـتـجــارة
والــاع ـب ـيــن الــدول ـي ـيــن ألـكـسـنــدر
كوكورين وبافل ماماييف.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ــان" :سـ ـيـ ـسـ ـل ــط
التحقيق ال ـضــوء عـلــى الـظــروف
ال ــدق ـي ـق ــة لـ ـه ــذا الـ ـ ـح ـ ــادث وعـ ــدد
مرتكبيه".
وفي وقت سابق ،ذكرت وسائل
اإلعــام أن كوكورين وماماييف
قـ ـ ــامـ ـ ــا ب ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األصدقاء باالعتداء على دينيس
ب ــاك ف ــي مـقـهــى ح ــوال ــي الـســاعــة
ً
الـتــاسـعــة صـبــاحــا فــي مــوسـكــو،

برشلونة يعاود
التدريبات

أكتوبر الـجــاري بمواجهة ليفانتي فــي الــدوري
ال ـم ـح ـل ــي ،ث ــم يـسـتـضـيــف ب ـع ــده ــا ب ـث ــاث ــة أي ــام
فـيـكـتــوريــا ب ـلــزن الـتـشـيـكــي فــي الـجــولــة الثالثة
ل ـم ـســاب ـقــة دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،ق ـب ــل خ ــوض
ال ـك ــاس ـي ـك ــو أمـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه وغ ــري ـم ــه ال ـت ـق ـل ـيــدي
برشلونة في  28منه.
وك ــان بنزيمة اضـطــر إل ــى ت ــرك الملعب بعد
نـهــايــة ال ـشــوط األول أم ــام أالف ـيــس تــاركــا
مكانه للدومينيكاني ماريانو دياز.
وتـ ـشـ ـك ــل إصـ ــابـ ــة ب ـن ــزي ـم ــة ض ــرب ــة
مــوجـعــة ل ـم ــدرب ريـ ــال م ــدري ــد جــولــن
لوبيتيغي بعد سلسلة من النتائج
الـمـخـيـبــة واإلص ــاب ــات ال ـتــي تـعــرض
ل ـهــا ن ـجــوم ال ـفــريــق أب ــرزه ــم إيـسـكــو
(ع ـم ـل ـي ــة ج ــراحـ ـي ــة إلزال ـ ـ ـ ــة الـ ــزائـ ــدة
الدودية) ،والبرازيلي مارسيلو (ربلة
الساق) ،وداني كارفاخال (ربلة الساق)،
والويلزي غاريث بايل (الفخذ).
وف ـشــل ري ــال مــدريــد فــي ال ـفــوز في
مبارياته األربــع األخـيــرة في مختلف
ال ـم ـســاب ـقــات ودون أن ي ـن ـجــح ف ــي هز
الشباك.

العبين َ
اتهام َ
دوليين روسيين
باالعتداء على مسؤول كبير
عـنــدمــا طـلــب مـنـهــم الـتـقـلـيــل من
الضوضاء.
ووفـ ـ ــق وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،ق ــام
بعض أعضاء المجموعة بإلقاء
الكراسي على دينيس باك ،الذي
اضـ ـط ــر إلـ ــى ت ـل ـقــي الـ ـع ــاج قـبــل
الذهاب إلى الشرطة.
وقــال رئيس االتحاد الروسي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم س ـيــرغــي أنــوخ ـيــن:
"ي ـفــرض االت ـح ــاد ال ــروس ــي لكرة
القدم على الالعبين المرتبطين
م ـع ــه ب ـع ـق ــود ع ـق ــوب ــات م ـش ــددة
على من يشوه صورة كرة القدم
في البالد" ،قبل أن يشير إلى أنه
حتى إذا تم إثبات مسؤوليتهم،
فإنه ال يمكن اتخاذ أي عقوبات

ضــد كوكورين وماماييف لعدم
ارتباطهما حاليا بأي عقود مع
االتحاد الروسي.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن " ك ـ ـ ــو ك ـ ـ ــور ي ـ ـ ــن
وماماييف ال ينتميان للمنتخب،
وليست لهما أي عالقة بالفريق
ال ــذي يـسـتـعــد لـمـبــاراتـيــه دوري
األم ـ ــم األوروبـ ـ ـي ـ ــة ض ــد ال ـســويــد
وتركيا".

ً
تلتها تباعا عن أسماء المرشحين اآلخرين
ب ـم ـع ــدل  5ال ع ـب ـي ــن ح ـت ــى ا ل ـس ــا ع ــة 19.30
بالتوقيت المحلي ( 17.30ت غ).
ويعلن اسم الالعب الفائز بالجائزة في

 3ديسمبر من خالل تصويت الصحافيين
من حول العالم.
ً
وع ـ ــادت ج ــائ ــزة ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ح ـصــرا
إلى كنف مجلة "فرانس فوتبول" في 2016
بعد انهاء الشراكة التي جمعتها باالتحاد
الدولي منذ .2010
وكــانــت جــائــزة اف ـضــل الع ــب فــي الـعــالــم
تمنح خالل حقبة الشراكة بين "فرانس
فوتبول" و"فيفا" في يناير في حفل
ي ـقــام ف ــي زي ــوري ــخ الـســويـســريــة
حيث مقر االتحاد الدولي.
وأجرت "فرانس فوتبول"
تـغـيـيــرات متعلقة بنظام
مـ ـن ــح ا لـ ـ ـج ـ ــا ئ ـ ــزة ،إذ إن
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة بـ ـ ـي ـ ــن 9
أ ك ـتــو بــر و 9نــو فـمـبــر،
يـ ـ ـح ـ ــدد االفـ ـ ـض ـ ــل مــن
ب ـ ـيـ ــن الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة ض ـم ــت
ً
 30ال ع ـب ــا و ل ـي ــس 23
كـ ـ ـم ـ ــا ج ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة
ف ــي ال ـن ـس ــخ األخـ ـي ــرة.
ك ـم ــا أل ـغ ـي ــت ال ـمــرح ـلــة
ال ــوس ـط ـي ــة الـ ـت ــي تـعـلــن
فـيـهــا الــائـحــة الـنـهــائـيــة
المكونة من ثالثة العبين.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
ً
بالصحافيين ،خــا فــا لـمــا كــان
ع ـل ـيــه ال ــوض ــع أي ـ ــام الـ ـش ــراك ــة مــع
ً
"فـيـفــا" حـيــث ك ــان الـتـصــويــت مــوزعــا
على مدربي وقادة المنتخبات الوطنية
والصحافيين.

جائزتان جديدتان
وأط ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة جـ ــائـ ــزت ـ ـيـ ــن
جديدتين ،ا لـكــرة الذهبية
ألف ـضــل الع ـبــة ف ــي الـعــالــم،

غريزمان :رونالدو وميسي أسطورتان

اس ـت ــأن ــف ف ــري ــق بــرشـلــونــة
اإلسـ ـب ــان ــي ال ـ ـيـ ــوم ،تــدري ـبــاتــه
تـ ـح ــت قـ ـ ـي ـ ــادة م ـ ــدي ـ ــره ال ـف ـنــي
إرنـسـتــو فــالـفـيــردي فــي غياب
عشرة العبين دوليين جميعهم
م ــرتـ ـبـ ـط ــون بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــات مــع
منتخبات بالدهم الوطنية.
وشارك في مران أمس ضمن
الالعبين الحاضرين العب خط
الوسط الشاب ريكي بويغ.
وم ــا زال س ـيــرغــي روب ــرت ــو
م ـصــابــا ،حـيــث ي ـقــوم بــأعـمــال
تعاف ،في حين يواصل لويس
ٍ
سـ ــواريـ ــز ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـقــويــة
الــركـبــة الـيـمـنــى ،بـعــدمــا عانى
مشكالت مختلفة.
وب ـعــد م ــران الـتـعــافــي الــذي
أجراه االثنين أيضا ،من المقرر
أن ي ـجــري ال ـفــريــق م ــران ــا آخــر
ال ـي ــوم ،وسـيـكــون قـبــل األخـيــر
خالل أسبوع "التوقف" الحالي،
ب ـس ـبــب االل ـ ـتـ ــزامـ ــات ال ــدول ـي ــة
للمنتخبات.

غريزمان

قال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان
إنه كان يشير إلى العام الحالي فقط وليس
إلـ ــى إج ـم ــال ــي م ـس ـيــرتــه ح ـيــن صـ ــرح قـبــل
أيام بأنه يجلس على نفس الطاولة التي
يجلس عليها كل من رونالدو وميسي.
و ص ــرح غــر يــز مــان ،فــي مـقــا بـلــة نشرتها
صحيفة فرانس فوتبول ،غداة االعالن عن
ا لـ 30مرشحا للفوز بالكرة الذهبية" ،لقد
فــزت هــذا الـعــام بـكــأس الـســوبــر األوروب ــي
وال ــدوري األوروب ــي والـمــونــديــال .لذلك
استخدمت تشبيه
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــي
ورونــالــدو،
واعـتـقــد أن
ذل ـ ــك مـمـكــن
في عام".
وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ـ ــب
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،الــذي
القى انتقادات الذعة بعد مقارنة
نفسه سابقا مع كريستيانو وميسي،
وب ـ ـخـ ــاصـ ــة م ـ ــن م ـ ــداف ـ ــع ري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
سيرخيو راموس ،بأنه كان يتعين عليه

أن يوضح أنه يشير فقط إلى عام .2018
وقال" :ال أقارن مسيرتي بمسيرتيهما.
إنهما أسطورتان حقيقيتان .هما هنا كل
عام ،ال يتعبان أبدا ،يسجل كل منهما 50
هــدفــا ،ي ـفــوزان بـبـطــوالت ،وب ـكــرات ذهبية
ويعودان".
و م ـ ــع ذ ل ـ ــك ا ع ـت ـب ــر غ ــر ي ــز م ــان أن ا ل ـك ــرة
الــذه ـب ـيــة يـسـتـحــق ال ـف ــوز ب ـهــا ه ــذا ال ـعــام
فــرن ـســي ،ألن ــه "ي ـجــب أن ي ـكــون ف ــي أفـضــل
فــريــق فــي الـعــالــم أفـضــل العــب فــي الـعــالــم،
وبــالـنـسـبــة لــي سـيـكــون ال ـفــوز بـهــا حـلـمــا.
تاريخا هي األهم".
وأ ض ـ ـ ـ ــاف" :أود أن يـ ـك ــون ا لـ ـف ــا ئ ــز بـهــا
ف ــرن ـس ــي" سـ ــواء ه ــو أو ك ـل ـيــان م ـبــابــي أو
رافائيل فاران أو نجولو كانتي ،كما أشار
إل ــى أن مــوســم الع ــب بــرشـلــونــة صــامــويــل
أومتيني "كان رائعا".
(إفي)

أوناي إيمري يدافع عن لوبيتيجي
أك ــد اإلس ـبــانــي أونـ ــاي إي ـم ــري ،الـمــديــر
الفني ألرسنال اإلنكليزي ،امس االول أن
جولين لوبيتيجي ،المدير الفني لريال
مــدريــد اإلس ـبــانــي ،ق ــادر ب ـ "الـخـبــرة التي
يمتلكها على الـخــروج بالفريق مــن هذه
األزمة".
وأشـ ـ ـ ــار إي ـ ـمـ ــري أث ـ ـنـ ــاء م ـش ــارك ـت ــه فــي
ملتقى المدربين بمقر االتحاد اإلسباني
لكرة القدم بالعاصمة مدريد "على ريال
مدريد أن يجد التوازن بدون كريستيانو
رونــالــدو ألنــه كــان عنصرا مهما للغاية،
وما زال يحتاج للوقت للتأقلم على رحيله.
نوعية العبي الفريق وخبرة لوبيتيجي
ستساعدان على إيجاد الطريق الصحيح
لهذه األزمة".
وح ـ ــول ح ــال ــة ال ـع ـق ــم ال ـت ـهــدي ـفــي ال ـتــي

ض ــرب ــت الـ ـف ــري ــق ال ـم ـل ـك ــي خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
األخـيــرة ،أربــع مباريات دون تسجيل أي
هدف ،طالب إيمري بالصبر ،مبديا قناعته
بــأن الـفــريــق سيستعيد قــوتــه الهجومية
سريعا.
وأكــد "هــذه المواقف تخضع لرؤية كل
شخص ،وال يمكنني اإلجابة عنها نيابة
عن جولين ،ولكني في مثل هذه الظروف
أحاول التحلي بالصبر .األهداف ستأتي
بكل تأكيد".
وفــي خضم انشغاله بمباريات فريقه
أرس ـن ــال ،أب ــرز صــاحــب الـ ــ 46عــامــا تطور
العديد مــن األنــديــة فــي الليغا اإلسبانية
وهو ما يساعد على ازدياد قوة المسابقة،
متمنيا أن يتوج فريقه السابق إشبيلية
بــالـلـقــب ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ح ـيــث ان ــه يـتـصــدر

جدول الترتيب حاليا برصيد  16نقطة.
وعـلــى الــرغــم مــن إيـمــان إيـمــري بأن
الدوري اإلنكليزي هو البطولة األكثر
كماال في العالم نظرا "لتفوقه المادي
الكبير على باقي المسابقات" ،فإنه
يعتقد أن "ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي بــات
أقرب" مع مرور السنوات.
وحــول هدفه مــع "الـغــانــرز" ،الــذي
شــأنــه ش ــأن كــل األنــديــة فــي إنكلترا
ي ـع ـط ــي أهـ ـمـ ـي ــة أك ـ ـبـ ــر ل ـل ـبــري ـم ـي ـيــر
ل ـيــغ م ــن ال ـب ـط ــوالت ال ـق ــاري ــة ،شــدد
المدرب اإلسباني على قوة الدوري
األوروبي هذا الموسم.
(إفي)

سامباولي يكشف معاناة مونديال 2018

سامباولي

وكـ ــأس "ك ــوب ــا" ،تـيـمـنــا بــالـنـجــم الـفــرنـســي
الـســابــق ريـمــون كــوبــا ،ألفـضــل العــب تحت
ً
 21عاما.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ــال ،س ـ ـي ـ ـخ ـ ـتـ ــار
الصحافيون الفائزة بجائزة الكرة الذهبية
للسيدات والتي تتنافس عليها  15العبة
أبرزهن البرازيلية مارتا المتوجة بجائزة
األف ـض ــل لـلـفـيـفــا ه ــذا ال ـع ــام ،والـفــرنـسـيــات
أمــانــديــن هـنــري وأم ــال الـمــاجــري وويـنــدي
رونار والنروجية آدا هيغربرغ واإلنكليزية
لوسي برونز واأللمانية دجينيفر ماروزان.
لكن التصويت في كأس "كوبا" سيكون
ً
مـ ـن ــوط ــا ب ــال ــاعـ ـبـ ـي ــن الـ ـف ــائ ــزي ــن ب ـج ــائ ــزة
ً
ال ـكــرة الــذهـبـيــة ســاب ـقــا ،وبـيـنـهــم "ديـنـيــس
ل ــو ،فــران ـتــس ب ـك ـن ـبــاور ،م ـي ـشــال بــاتـيـنــي،
جــان-بـيــار بــابــان ،مــاركــو فــان باستن ،زين
الدين ز يــدان ،ليونيل ميسي ،كريستيانو
رونالدو ،"...بحسب بيان "فرانس فوتبول".
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ن ـ ـجـ ــم بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
والمنتخب الفرنسي بطل العالم مبابي (19
ً
عــا مــا ) المرشح األو فــر حظا لنيل النسخة
األولـ ـ ــى م ــن هـ ــذه ال ـج ــائ ــزة ال ـت ــي يـتـنــافــس
عـلـيـهــا  10العـبـيــن بـيـنـهــم مـهــاجـمــو لـيــون
الجزائري األصل الفرنسي الجنسية حسام
عـ ــوار ول ـي ـفــربــول تــرنــت أل ـك ـس ـنــدر-أرنــولــد
وميالن اإليطالي باتريك كروتوني وزميله
ف ــي ال ـف ــري ــق حـ ــارس ال ـم ــرم ــى جــانـلــويـجــي
دوناروما والعب وسط بوروسيا دورتمود
األلـ ـم ــان ــي الـ ــدولـ ــي األمـ ـي ــرك ــي كــري ـس ـت ـيــان
بوليسيتش.

الكرة الذهبية

بنزيمة يعاني إصابة في أوتار الساق
أعلن نادي ريال مدريد ،أمس األول ،أن مهاجمه
الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة يعاني
إصــابــة فــي أوتـ ــار ســاقــه الـيـمـنــى ت ـعــرض لها
السبت في المباراة ضد مضيفه أالفيس (صفر-
 )1في المرحلة الثامنة من الــدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وكـتــب ال ـنــادي الملكي ،في
بيان" :تم تشخيص حالته
بــإصــابــة فــي أوتـ ــار ساقه
اليمنى" ،دون أن يحدد
مدة غيابه عن المالعب.
وتطرقت صحيفة
"آس" ا ل ــر ي ــا ضـ ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ف ــي
موقعها اإللكتروني
إلى احتمال غيابه
ب ـي ــن "أس ـبــوع ـيــن
وثالثة أسابيع".
ويعود ريال
مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد إل ـ ــى
ال ـم ـن ــاف ـس ــات
بـ ـ ـع ـ ــد فـ ـت ــرة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
بنزيمة
فـ ـ ـ ـ ـ ــي 20
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ك ــان ــت ك ــل مـ ـب ــاراة ف ــي م ــون ــدي ــال روس ـيــا
 2018ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم "ب ـم ـث ــاب ــة ال ـم ـع ــان ــاة"
بالنسبة لمدرب األرجنتين السابق خورخي
ســامـبــاولــي ال ــذي أســف مــن الضغط الهائل
الــذي تعرض له العبوه في بطولة ودعوها
من دور الـ .16
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــل مـ ــن ت ــدري ــب
الـمـنـتـخــب بـعــد خ ــروج الـمـنـتـخــب األمـيــركــي
الـجـنــوبــي أمـ ــام فــرنـســا  4-3ف ــي ال ـ ــدور ثمن
الـنـهــائــي ،لصحيفة مــاركــا اإلسـبــانـيــة "كــان
الحمل ثقيال على أكتاف هذا الفريق ،أجبرنا
ع ـلــى تـحـقـيــق الـ ـف ــوز م ــا ج ـعــل ال ـل ـج ــوء إلــى
الموهبة صعبا".
وتابع المدرب البالغ  58عاما "كان العمل
صعبا جدا ألن الخيار كان وحيدا :إحراز لقب

كــأس العالم .أن يسبق هــذا االلـتــزام المباراة
عـيـنـهــا ج ـعــل األم ـ ــور أك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدا" ،مــديـنــا
"الهستيريا الـفــوريــة" األه ــداف التي حددها
االتـحــاد المحلي "تعين علينا ايجاد تــوازن
حتى ال يؤدي هذا االلتزام إلى مزيد من القلق،
كل مباراة كانت بمثابة المعاناة".
ومن وجهة نظر شخصية ،أكد أن " %95من
الناس اعتقدوا أن خورخي سامباولي سيمنح
األرجنتين لقب كــأس الـعــالــم ،عندما فشلنا
انـهــالــت االن ـت ـقــادات ،لـكــن ال أكــن أي ضغينة
تجاه أي شخص".
وبــالـنـسـبــة لـمـشــاركــة لـيــونـيــل مـيـســي في
الـ ـم ــون ــدي ــال وت ـ ـ ــردد م ـطــال ـب ـتــه بـ ـع ــدم ضـمــه
ال ــى الـمـنـتـخــب ف ــي سـبـتـمـبــر وأك ـت ــوب ــر ،أكــد
سامباولي أن نجم برشلونة اإلسباني "عانى

إيمري

مارادونا :المنتخب مليء بالخونة
أكثر من أي شخص ..أفضل العب في العالم
كان متفانيا".
وأردف "ف ــي نــاديــه يـجــد اس ـت ـقــرارا كبيرا.
لكن عندما يأتي إلى األرجنتين عليه أن يفوز
مهما حصل ،وبهستيريا جماعية عظيمة،
ه ــذا غـيــر مـمـكــن ،إذا لــم يـفــز تـتــركــز عليه كل
االنتقادات ،هذا يعني ،ال يمكنك أن تلعب أو
تستمتع".
وحول خيار ميسي أن يبقى بعيدا راهنا
عــن الـمـنـتـخــب ،ق ــال "ه ــذه ق ـ ــرارات شخصية
جـ ــدا ،ه ــو وحـ ــده ي ـعــرف حــاج ـتــه ،وي ـجــب أن
نحترم ذلك".
ويشرف على "ألبي سيليستي" راهنا مدرب
منتخب تـحــت  20عــا مــا لـيــو نـيــل سكالوني
والالعب الدولي السابق بابلو إيمار.

أكد األسطورة األرجنتيني دييجو مارادونا ،المدير الفني
لسينالوا دورادوس المكسيكي ،االثنين أنه لن يعود لتدريب
المنتخب األرجنتيني ،ولكنه في الوقت ذاتــه أبــدى تحمسه
لـلـجـلــوس ع ـلــى مـقـعــد ال ـمــديــر ال ـف ـنــي ل ـنــاديــه ال ـســابــق بــوكــا
جونيورز.
وقال بطل العالم مع "األلبيسيليستي" في  1986بالمكسيك
خالل حوار مع موقع " "Infoabeاألرجنتيني "أتطلع لتحقيق
أشياء كثيرة هنا ،ولكن المنتخب مليء بالخونة ،ولن أعود".
وأشار المدرب األسبق لمنتخب األرجنتين والذي قاده في
مونديال  2010بجنوب افريقيا ولكنه ودع من ربع النهائي إلى
أنه كان السبب في جلوس كالوديو تابيا على كرسي رئاسة
االتحاد األرجنتيني لكرة القدم.
وق ــال فــي ه ــذا ال ـص ــدد :كـنــا نــرغــب فــي ضــخ دم ــاء جــديــدة
باالتحاد وجئنا بتابيا .أنا أيضا مخطئ .لقد طلب مساعدتي
في بعض األشياء وأنا وافقت .لقد قال لي أشياء كثيرة ،ولم
يفعل شيئا ،ولم يتصل بي بعدها .هذا أكثر ما ضايقني ،وهي
خيانة .ال أحب الخونة.

23
روني يدافع عن مورينيو بدعوة الالعبين لتحمل مسؤولياتهم
ةديرجلا
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دعا واين روني ،نجم مانشستر
يونايتد السابق ،العبي فريق
الحمر" إلى تحمل
"الشياطين ً
المسؤولية ،معتبرا أن إخفاقات
الفريق تعود بالدرجة األولى
إلى الالعبين ال المدرب مورينيو.

داف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــي
ل ـمــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي
وا يــن رو ن ــي ،ا لــذي يلعب حاليا مع
دي س ــي ي ــو ن ــا ي ـت ــد األ مـ ـي ــر ك ــي ،عــن
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
ر غ ـ ــم أن األ خـ ـي ــر ك ـ ــان وراء ر ح ـي ـلــه
ع ــن "ال ـش ـيــاط ـيــن ال ـح ـمــر" ،إذ طــالــب
الع ـبــي ال ـفــريــق بــالـنـهــوض وتـحـمــل
مسؤولياتهم.
ونقلت صحيفة "دايلي تلغراف"
البريطانية عــن رو ن ــي ،ا لــذي سجل
 253ه ــد ف ــا ب ـق ـم ـي ــص "ا ل ـش ـي ــا ط ـي ــن
ا ل ـ ـح ـ ـمـ ــر" بـ ـي ــن  2004و  2017ق ـبــل
العودة إلى فريقه السابق ايفرتون
ثــم االنـتـقــال إلــى ال ــدوري األميركي،
قوله إن "ا لــو ضــع صـعــب ...بالنسبة
إلى الالعبين ،والمدرب ،كانت بداية
موسم صعبة جدا".
ووا صـ ـ ـ ـ ــل"" :أ ع ـ ـلـ ــم أن ا ل ـك ـث ـي ــر ي ــن
ي ـلــو مــون جــوز يــه ( مــور ي ـن ـيــو) لكني
قلت قبل أسبوعين ،على الالعبين
أن ي ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـضـ ـ ــوا .عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم تـ ـحـ ـم ــل
مسؤولياتهم واالرتقاء بمستواهم".
ويأتي موقف روني بعدما تفادى
ف ــري ـق ــه الـ ـس ــاب ــق ال ـه ــزي ـم ــة ال ــراب ـع ــة
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم بـ ـتـ ـح ــويـ ـل ــه ت ـخ ـل ـفــه
أ مــام ضيفه نيوكاسل بهدفين الى
فــوز قــا تــل  2-3ا لـسـبــت فــي المرحلة
الـثــامـنــة مــن الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،مما
منح مورينيو طــوق نـجــاة وأعطى

الـجــرعــة الـمـعـنــويــة ال ــازم ــة ل ــادالء
بعد اللقاء" :كما قال أحد أصدقائي
لي هذا الصباح ،اذا أمطرت غدا في
لندن ،فسيكون ذلك بخطأ مني ()...
ع ـلــي أن أكـ ــون م ـس ـت ـعــدا ل ـه ــذا .ثـمــة
الكثير مــن ا لـســوء و مــن ا لــوا ضــح أن
ما يجري مطاردة".
وأضاف" :في نهاية المطاف فزنا
بالمباراة وأعتقد أننا كنا نستحق
ا لـفــوز" ،معتبرا أن العبيه تصرفوا
"بشكل جيد إلى حد مذهل".
ودخـ ــل ال ــاع ـب ــون ال ـم ـب ــاراة عـلــى
وقع تأكيد مسؤولين في النادي أن
مصير مورينيو ،الذي يقود الفريق
للموسم الثالث ،ليس مهددا بشكل
فـ ـ ــوري ،وذل ـ ــك تـعـقـيـبــا ع ـلــى تـقــريــر
لصحيفة "د يـلــي مـيــرور" أ كــدت فيه
أن قرار إقالته قد اتخذ وسيعلن في
عطلة نهاية األسبوع بغض النظر
عن نتيجة مباراة نيوكاسل.

األمر يتعلق بالالعبين
ورأى رو نــي ( 32عــا مــا) أ نــه مهما
قــام ا لـمــدرب بمجهود جـبــار فاألمر
"يتعلق بالالعبين الموجودين على
أرض ا لـمـلـعــب لـلـتـطـبـيــق ،واأل غ ـلــب
على صعيد جماعي" ،معتبرا أن ما
يمر به فريقه السابق ناجم عن عدة
عوامل مجتمعة ،لكن "جوزيه هدف

ً
االتحاد اإلنكليزي يفتح تحقيقا حول تصريحات «مو»
كـشـفــت وســائــل إع ــام مـحـلـيــة ،أم ــس ،أن االت ـحــاد
اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ي ـع ـتــزم ف ـتــح تـحـقـيــق حــول
التصريحات المسيئة المزعومة للبرتغالي جوزيه
مورينيو ،المدير الفني لمانشستر يونايتد.
والتقطت عدسات الكاميرات الـمــدرب البرتغالي
ع ـقــب مـ ـب ــاراة فــري ـقــه أم ـ ــام ن ـيــوكــاســل يــونــاي ـتــد في
الجولة الثامنة مــن البريمير ليغ السبت الماضي،
والـتــي انتهت بفوز الـمــان يونايتد بصعوبة بالغة
( ،)2-3عندما كان يبدو أنه يتفوه ببعض العبارات

رياضة

المسيئة بالبرتغالية أثناء توجهه للنفق المؤدي
إلى غرف المالبس.
ووقـعــت الـحــادثــة بعد أي ــام مــن تكهن وســائــل اإلعــام
البريطانية بأن مستقبل مورينيو مع "الشياطين الحمر"
سيكون في مهب الريح في حالة الخسارة أمام نيوكاسل.
وحسبما نشرت جريدة "ذا انبندنت" اليومية ،قامت
دور ا لـمــرا هـنــات فــي بريطانيا بتعليق جميع عمليات
المراهنات المتعلقة بمستقبل مورينيو مع الفريق قبل
(إفي)
اللقاء.

روني

مورينيو
سهل (لوسائل االعالم والمنتقدين).
ع ـل ــى ب ـع ــض ا ل ــا ع ـب ـي ــن أن ي ـل ـع ـبــوا
بشكل أفضل".
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــداف ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي
للمنتخب اإلنكليزي ايضا ( 53هدفا
فــي  119م ـب ــاراة) ،أن ا ل ـظــروف التي
يـمــر بـهــا يــونــايـتــد حــالـيــا مـشــابـهــة
لـلـفـتــرة الـتــي قـضــاهــا تـحــت اشــراف
الـمــدرب الـهــولـنــدي لــويــس فــان غال
ب ـيــن  2014و  ،2016م ـض ـي ـفــا " :ل ـقــد
تحمل الكثير (من االنتقادات واللوم)
لـكــن خـلــف األبـ ــواب ال ـمــوصــدة قلت
ل ــا ع ـب ـي ــن :ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـك ــون أ ف ـضــل
من ذلك".
وتابع "شخصيا ،أعتقد أنه (فان
غــال) حضرنا بشكل را ئــع لكننا لم
ن ـقــم ب ــال ـت ــأدي ــة ال ــازم ــة ع ـلــى أرض
الـمـلـعــب ،وبــالـتــالــي ،أنــا مـتــأكــد بــأن

ذلك (عدم قيام الالعبين بواجباتهم)
يردد خلف الكواليس".
و يــأ تــي د فــاع رو نــي عــن مورينيو
رغم أن البرتغالي لعب دورا مؤثرا
جدا في قرار تركه يونايتد والعودة
الى فريق بداياته ايفرتون في صفقة
تضمنت تخلي األخير عن البلجيكي
روميلو لوكاكو ليونايتد.
وعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــى رونـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــذ وصـ ـ ـ ــول
مورينيو الى يونايتد ،السيما في
ظل وجود العبين أكثر نشاطا مثل
اإلسـبــانــي انــديــر هـيــريــرا ومــواطـنــه
خوان ماتا والوافد الجديد االرميني
ه ـن ــري ــك م ـخ ـي ـت ــاري ــان ،اض ــاف ــة ال ــى
ال ـســويــدي زالت ــان ابــراهـيـمــوفـيـتــش
الـ ــذي رح ــل ال ــى الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
اي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،ومـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ــوس راش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــورد
والفرنسي انطوني مارسيال.

ورغ ــم تــوقـيـعــه ف ــي يــول ـيــو 2017
عقدا مدة عامين مع ايفرتون الذي
ت ــر ك ــه ف ــي  2004و هـ ــو ف ــي ا ل ـثــا م ـنــة
عـ ـش ــرة مـ ــن ع ـ ـمـ ــره ،ق ـ ــرر رونـ ـ ــي فــي
أواخـ ـ ــر ي ــون ـي ــو ال ـم ــاض ــي االن ـت ـق ــال
ال ــى الـ ــدوري األم ـيــركــي ل ـلــدفــاع عن
ألوان دي سي يونايتد بعقد لثالثة
أعوام ونصف ،بعدما اكتفى بعشرة
أه ــداف فــي  31م ـبــاراة خــاضـهــا مع
فريق بداياته في ا لــدوري الممتاز،
و 11ه ــد ف ــا فـ ــي  40مـ ـ ـب ـ ــاراة ضـمــن
جميع المسابقات.
و يـ ـ ـق ـ ــدم رو نـ ـ ـ ــي أداء مـ ـمـ ـي ــزا فــي
ت ـجــر ب ـتــه األ م ـيــر ك ـيــة ح ـتــى اآلن ،إذ
سجل  9أ ه ــداف فــي  16مـبــاراة منذ
انضمامه الى دي سي يونايتد من
اي ـف ــرت ــون ف ــي ي ــون ـي ــو ،ول ـع ــب دورا
أساسيا في انتفاضة فريقه الجديد

وتقليصه ا لـفــارق
الذي يفصله عن
م ـ ـ ــونـ ـ ـ ـت ـ ـ ــري ـ ـ ــال،
صاحب المركز
السادس األخير
ال ـ ـمـ ــؤهـ ــل لـ ـ ـ ــأدوار
االقـصــائـيــة "ب ــاي اوف"
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ال ــى
نقطتين قـبــل مرحلتين عـلــى ختام
الموسم المنتظم.

بوكيتينو :إسبانيا تقدم الكرة األجمل كاريك عانى االكتئاب بعد نهائي األبطال 2009
قــال األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،المدير
الفني لتوتنهام اإلنكليزي ،إن إسبانيا تقدم "الكرة
األجـمــل" مــع وجــود فــرق "هــي األفـضــل فــي العالم"،
ولكنه أبــرز في الوقت ذاتــه قوة الــدوري اإلنكليزي
"البريميرليغ" ال ــذي يضم أق ــوى الـمــواجـهــات بين
جميع البطوالت المحلية.
وأشار بوكيتينو ،خالل مشاركته أمس األول في
ملتقى المدربين بمقر االتـحــاد اإلسباني
ل ـكــرة ال ـق ــدم بــالـعــاصـمــة م ــدري ــد ،إلــى
أن "الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي يـخـتـلــف
ع ــن اإلسـ ـب ــان ــي .إس ـب ــان ـي ــا تـلـعــب
ال ـكــرة األف ـضــل فــي الـعــالــم حيث
ت ــوج ــد أف ـض ــل األنـ ــديـ ــة ،ري ــال
مدريد وبرشلونة وفالنسيا
وإشبيلية وأتلتيكو مدريد...
المنافسة ضد هذه األندية
ليست سهلة".

بوكيتينو

وأضــاف أنه "وفقا للثقافة اإلنكليزية ،تحظى
بطولة الدوري هناك بنفس قيمة دوري األبطال.
الجماهير ترى أن هذه البطولة أعلى ،بعيدا عن
بطولة (التشامبيونز) ،ولكن الالعب اإلنكليزي
يريد المشاركة في البريميير ليغ ،وأحيانا تأتي
البطوالت القارية جانبا".
وأكد المدرب األرجنتيني أنه يهدف إلى تغيير
ه ــذه العقلية مــع "ال ـس ـب ـيــرز" ،وأن يـكــون الفريق
الـلـنــدنــي ن ــدا قــويــا فــي دوري األب ـط ــال ،مضيفا:
"نحاول دائما أن نتحسن من خالل توفير أفضل
ال ـظ ــروف لــاعـبـيــن ل ـلــوصــول إل ــى ه ــذه الـمــراحــل
بأفضل حالة ممكنة ،ولكن هناك بعض األندية في
البلدان األخرى تركز أكثر على البطوالت القارية.
ولكن في إنكلترا ،من الصعب القيام بالتدوير ألن
العقاب يأتي مباشرة".
(إفي)

كشف العب الوسط االنكليزي المعتزل مايكل كاريك
أنه عانى اكتئابا طويال ،بعد خسارة فريقه مانشستر
يونايتد نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد
برشلونة اإلسباني في .2009
وخ ـس ــر ك ــاري ــك ال ـك ــرة ف ــي ن ـهــائــي روم ـ ــا لينطلق
بــرشـلــونــة فــي هجمة ويـفـتـتــح التسجيل عــن طريق
الكاميروني صامويل ايتو في الدقيقة العاشرة ،قبل
أن يضيف األرجنتيني ليونيل ميسي الثاني في شباك
الحارس الهولندي ادوين فان در سار برأسية رائعة.
ووصـ ــف ك ــاري ــك ( 37ع ــام ــا) تـلــك ال ـخ ـســارة بانها
"األسوأ" في مسيرته ،كاشفا انه لم يفصح عن مشكلته
أمام زمالئه.
وقــال لصحيفة "تايمز" البريطانية التي ستنشر
تباعا سيرته الذاتية "بين الخطوط"" :كانت من دون
أي شك الفترة األسوأ في مسيرتي وال أعرف سبب ذلك.
أعتقد أنني خذلت نفسي في أهم مباراة في مسيرتي.
أحرزت دوري االبطال في الموسم الذي سبقه لكن االمر
لم يكن ذات أهمية ابدا".

أكد مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني
باكو ألكاسير ،العائد الى منتخب إسبانيا
للمرة األول ــى منذ عامين ،أنــه يــريــد اغتنام
الفرصة التي أتيحت له لفرض نفسه المهاجم
األساسي في تشكيلة "ال روخــا" الــذي عانى
فــي األع ـ ــوام األخ ـي ــرة إلي ـجــاد رأس حــربــة ال
غنى عنه.
وقـ ــال ألـكــاسـيــر ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي من
مركز تمارين المنتخب في ضواحي العاصمة
مدريد" :قدومي الى هنا يشكل مصدر فخر
ومكافأة لي على العمل الذي قمت به في بداية

سيرينا تعود إلى «أستراليا المفتوحة»
ستعود األميركية سيرينا وليامس للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة
لكرة المضرب مطلع عــام  ،2019بعد غيابها عن النسخة األخيرة إلنجاب
مولودتها األولى ،وفق ما ذكر المنظمون أمس.
وإضافة إلى سيرينا ،المتوجة  7مــرات على مالعب ملبورن ،آخرها في
 ،2017عندما كانت في بداية حملها ،ستشارك أيضا حاملة اللقب مرتين
البيالروسية فيكتوريا أزارنكا ،التي أجبرت على االنسحاب من نسخة ،2018
بسبب خالف مع والد ابنها على حضانته.
وأوضح مدير الدورة كريغ تايلي أنه يتوقع مشاركة كاملة لنادي المئة
األوائل لدى الرجال والسيدات في البطولة التي تقام سنويا في ملبورن ،وقال:
"يسعدني اإلعالن أن سيرينا ستعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة في يناير".
وأضــاف تايلي ،خالل إطالق الحدث في ملعب رود ليفر أرينا" ،شاهدنا
سيرينا آخر مرة في ملبورن وهي تحرز اللقب .بالطبع لم نكن نعلم آنذاك
أنها حامل بطفلتها أولمبيا في األسبوع الثامن".
وتحتاج سيرينا ( 37عاما) إلى لقب كبير إضافي لتعادل الرقم القياسي
المطلق المسجل باسم األسترالية مارغريت كورت ( 24لقبا).
وأف ــاد تايلي بــأن ال ــدورة سترحب بـعــودة سيرينا وأزارن ـكــا وطفليهما
"فيكا (أزارنكا) هي والدة جديدة أيضا للطفل ليو ،وأنا متشوق ألريهما هي
وسيرينا تسهيالتنا الجديدة في الحضانة".
ولدى الرجال ،يتوقع أن يكون السويسري روجيه فيدرر الذي أحرز لقبه
العشرين في البطوالت الكبرى في ملبورن مطلع  ،2018والصربي نوفاك
ديوكوفيتش حامل اللقب  6مرات في طليعة المشاركين.

بمعنويات مرتفعة بعدما فرض نفسه بقوة في
موسمه األول مع بوروسيا دورتموند الذي انتقل
اليه هذا الصيف معارا من برشلونة ،إذ أصبح
ثاني العب فقط في تاريخ الدوري األلماني ،بعد
غيرت دورفل (مع هامبورغ عام  ،)1963يسجل 6
أهداف في مشاركاته الثالث األولى.
وس ـجــل اإلس ـب ــان ــي ثــاث ـيــة ال ـس ـبــت ق ــاد بها
دورتـ ـم ــون ــد ال ـم ـت ـصــدر إلـ ــى فـ ــوز م ـث ـيــر وقــاتــل
على ضيفه أوغسبورغ  ،3-4بعدما دخــل بديال
على غــرار مباراتيه األوليين مــع فريق المدرب
السويسري لوسيان فافر.

يومية سياسية مستقلة

اسـتــدعــي بــن تشيلويل ،مــدافــع ليستر سـيـتــي ،إلــى
تشكيلة مـنـتـخــب إن ـك ـل ـتــرا ،ب ــدال م ــن ل ــوك ش ــو ،ظهير
مانشستر يونايتد ،المصاب ،للمشاركة في دوري األمم
األوروبية ،وفق ما أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم.
واستهل تشيلويل ( 21عــامــا) م ـشــواره مــع منتخب
"األسود الثالثة" خالل الفوز الودي على سويسرا -1صفر
على ملعب فريقه (كينغ باور ستاديوم) الشهر الماضي،
وكان سابقا ضمن تشكيلة منتخب تحت  21عاما.
من جهته ،دفع شو ثمنا إضافيا لمسلسل إصاباته،
وسـيـغـيــب ع ــن م ـبــاراتــي بـ ــاده ف ــي الـمـســابـقــة الـقــاريــة
المستحدثة ضد كرواتيا وإسبانيا.
وعانى شو ارتجاجا دماغيا خالل خسارة بالده ضد

باكو ألكاسير

إسبانيا  2-1الشهر الماضي ،في مباراته الدولية األولى،
بعد تعرضه لكسر في ساقه عام .2015
وخاض شو الدقائق التسعين في عودة فريقه المأزوم
مانشستر يونايتد من صفر 2-إلى  2-3ضد نيوكاسل في
الدوري المحلي السبت الماضي ،لكن االتحاد ذكر أنه عاد
إلى فريقه دون تحديد نوعية اإلصابة.
وينضم تشيلويل إلى تشكيلة شابة استدعاها المدرب
غاريث ساوثغيت ،على غــرار زميله في ليسر جيمس
ماديسون ( 21عاما) ،ومايسون ماونت ( 19عاما) العب
وسط دربي ،والعب بوروسيا دورتموند األلماني جايدون
سانشو ( 18عــامــا) .كما اسـتــدعــى لــويــس دان ــك مدافع
برايتون األحد ،بدال من المصاب جيمس تراكوفسكي.

فيدرر جاهز للدفاع عن لقب «شنغهاي»
حــذر نجم كــرة المضرب السويسري
روج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدرر ال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي ن ـ ــوف ـ ــاك
ديــوكــوف ـي ـتــش وب ــاق ــي ال ـم ـشــارك ـيــن في
دورة شنغهاي ،ثامن دورات األلف نقطة
للماسترز ،بأنه في قمة مستوياته رغم
اقتراب الموسم من نهايته.
وقــارب السويسري ،البالغ  37عاما،
مواسمه االخيرة بحذر ،نظرا لتقدمه في
السن ،فغاب عن دورات المالعب الترابية
منذ  2017للحفاظ على لياقته البدنية.
وخ ـ ــاض ف ـ ـيـ ــدرر ،ال ـم ـت ــوج ب ـل ـقــب 20
ب ـطــولــة ك ـبــرى (رقـ ــم ق ـي ــاس ــي) ،مسابقة
كأس ليفر قبل أسبوعين في شيكاغو،
بعد خــروجــه المفاجئ أمــام األسترالي
جــون ميلمان مــن دور الـ ــ 16مــن بطولة
فالشينغ ميدوز.
وقال فيدرر" :األمر االيجابي ،أنه بعد
ش ـعــوري الـجـيــد فــي ال ـت ـمــاريــن ،خضت
مشاركة جيدة في كــأس ليفر ،كما أني

خلدت إلى الراحة بعد بطولة الواليات
المتحدة".
ويـعــد ديــوكــوفـيـتــش ،المصنف ثالثا
عالميا ،من أبرز المنافسين لفيدرر على
اللقب الـمــرمــوق ،مــع األرجنتيني خــوان
مارتن دل بوترو الرابع.
ويـ ـغـ ـي ــب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي راف ـ ــاي ـ ــل ن ـ ـ ــادال،
ال ـم ـص ـنــف أوال ع ــال ـم ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي خـســر
ال ـن ـه ــائ ــي االخـ ـي ــر أمـ ـ ــام ف ـ ـيـ ــدرر ،بـسـبــب
اإلصابة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،عـ ــانـ ــى دل ب ـ ــوت ـ ــرو مــن
اإلن ـف ـلــونــزا ،وخ ـســر نـهــائــي دورة بكين
االخ ـيــرة ضــد الـجــورجــي غـيــر المصنف
نيكولوز باسيالشفيلي.
وتابع فيدرر ،المصنف ثانيا عالميا،
"أشعر بأنني حيث أرغب أن أكون .أعرف
انه المكان الــذي يمكن ان أمــارس الكثير
من كرة المضرب ،بحسب الطريقة التي
ألعب بها".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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مايكل كاريك

ً
تشيلويل بدال من شو في تشكيلة إنكلترا

ألكاسير يريد «اغتنام الفرصة»
هــذا الـمــوســم .لطالما وضـعــت نصب عيني
هدف العودة الى المنتخب".
واستدعي ألكاسير من قبل المدرب الجديد
للمنتخب اإلسـبــانــي لــويــس إنــريـكــي لمباراتي
الخميس ضد ويلز وديا في كارديف ،وإنكلترا في
دوري األمم األوروبية اإلثنين المقبل في إشبيلية.
وقال ابن الـ 25عاما الذي تعود مباراته الدولية
الــ 13واألخيرة الى مــارس " :2016جئت الى هنا
من أجل محاولة تقديم ما باستطاعتي واغتنام
فرصتي عندما تتاح لي الفرص".
وي ـن ـضــم أل ـكــاس ـيــر الـ ــى الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي

وت ــاب ــع" :ش ـعــرت بــأنـنــي مـكـتـئــب .كـنــت مـحـبـطــا...
شعرت بالسوء بعد بضع مباريات لكنك تتخطى
ذلك بعد أيام قليلة .لكن تلك المرة لم اتخطها ،كان
الشعور غريبا".
وأردف" :كــانــت سنة صعبة واسـتـمــر األم ــر فترة
ط ــوي ـل ــة ...ل ــم أت ـح ــدث ع ــن ه ــذا األم ــر م ــن ق ـبــل" حتى
لزمالئه الالعبين.
كما أعلن كاريك أنه كان يرغب بالعودة الى منزله
في كأس العالم  2010في جنوب افريقيا ،بعد سنة
من نهائي دوري االبـطــال بسبب استمرار معاناته
"في  2010كان الوقت األسوأ .كنت أحلم بالتواجد في
كأس العالم لكن الحقيقة انه لم أكن أرغب بالتواجد
هناك .أردت العودة إلى المنزل".
وتابع" :كنت أقول لليزا (زوجته) لقد اكتفيت أريد
العودة .لم يحصل ذلك لكن هذا ما شعرت به" .وذكر
كــاريــك ان ــه ب ــدأ بــالـتـعــافــي بـعــد ال ـفــوز عـلــى مواطنه
تشلسي في ربع نهائي دوري األبطال .2011

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

و عـ ـ ــن مـ ــو سـ ــم  ،2018ا ل ـ ــذي
توج فيه بلقب بطولة أستراليا
المفتوحة ،وعودته إلى المركز
األول عــالـمـيــا لـبـضـعــة أســابـيــع،
أضـ ـ ـ ــاف" :كـ ـن ــت ن ــاج ـح ــا ج ـ ــدا فــي
األم ــاك ــن ال ـت ــي ل ـع ـبــت ف ـي ـهــا .ألك ــون
صريحا ،لم أقدم الكثير من المباريات
السيئة .هناك مباراتان تقريبا أتذكرهما،
وأنا بعيد عن اإلصابة لنحو سنة".
وي ـل ـت ـق ــي ف ـ ـي ـ ــدرر ،الـ ـب ــاح ــث عــن
لقبه الرابع هذا الموسم ،الصيني
تشانغ زي المشارك ببطاقة دعوة
أو ال ــروس ــي دان ـي ـي ــل مـيــدفـيــديــف
فـ ــي مـ ـب ــارات ــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ضـمــن
الدور الثاني بعد إعفاء المصنفين
الـثـمــانـيــة األوائ ـ ــل م ــن ال ـم ـشــاركــة في
الدور األول.

اإلعالنات:

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

روجيه فيدرر

التوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ال «بعث» بعد اآلن!

ما هو
دور
النائب؟!

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

إنها ليست مفاجأة ،على اإلط ــاق ،أن يتم إلـغــاء حــزب البعث ،الــذي بقي
ً
وجوده شكليا منذ وفاة الرئيس السوري السابق حافظ األسد في عام ،2000
ْ ُ
ْ
ً
ومسميات
وقبل ذلك بكثير في ُ الحقيقة ،وأن تعطى محطاته القيادية أسماء
ُ
جديدة ،فالقيادة القطرية أصبح اسمها اللجنة المركزية ،واألمين القطري
أصبح يوصف بـ "األمين العام" ،كل هذا ولم تعد هناك قيادة قومية وال تنظيم
قومي ،ولم يعد هناك هذا الحزب الذي كانت "وفاته" الحقيقية في عام ،1970
والبعض يقول بــل بانشقاقه فــي عــام  ،1966عــاوة على أن هناك مــن يقول
إنه قد انتهى منذ انقالبي فبراير ومــارس  1963في العراق وسورية ،وذلك
على أســاس أنــه كــان باإلمكان أن يشارك في الحكم وفــي السلطة ،من خالل
االنتخابات الديمقراطية.
وحسب ما جاء في إحدى الصحف العربية الكبرى "العابرة للقارات" ،فإن
أحد رموز جيل المخضرمين في هذا الحزب قال إنه مع انقالب حافظ األسد
على "رفاقه" ،خالل انعقاد مؤتمرهم القومي في عام  ،1970دخل "البعث" في
غيبوبة طويلة .والحقيقة أنــه قد انتهى كتنظيم قومي ،وكحزب حاكم في
سورية ،منذ ذلك الحين ،وأن اإلجراءات التي قام بها ويقوم بها األسد االبن
ً
اآلن ،حسب هذا البعثي المخضرم المشار إليه آنفا ،هي" :مراسم تشييع متأخرة
ً
لهذا الحزب" ،الذي كان قد تحول منذ نحو أكثر من خمسين عاما إلى جهاز
سلطوي خاضع للقائد األعلى ،وتعبث به األجهزة األمنية واالستخبارية.
ً
ً
لقد كــان هــذا الـحــزب واع ــدا ومـبـشــرا ،بعد ب ــروزه فــي عــام  1947كضرورة
قومية ،لتحقيق الوحدة العربية وتوحيد الوطن العربي ،الذي تمت شرذمته
بعد انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى ،وبعدما "تناهشه"
المنتصرون فــي تلك الـحــرب ،وهــم على وجــه التحديد بريطانيا وفرنسا،
والحقيقة أن البدايات كانت واعدة ،وأن أعوام الخمسينيات من القرن الماضي
كانت ذروة تألقه ،وأن وجوده الفعلي كان في دول الهالل الخصيب؛ سورية
والعراق واألردن وفلسطين ولبنان.
المهم ،وهــذا كــان قاله بعض رمــوز وقــادة هــذا الـحــزب ،أن ركــوب "البعث"
لظاهرة االنقالبات العسكرية كان بمثابة الطامة الكبرى بالنسبة إليه ،وأنه
تحول من حزب "نضالي" إلى مجموعات وجماعات عسكرية ومدنية تقتتل
وتتقاتل على الحكم وعلى المواقع السلطوية ،وأنه قد بدأ مشوار التصفيات
واإلقصاءات منذ اللحظة التي تسلم فيها الحكم بانقالبي عام  1963في العراق
ً
أوال ،ثم في سورية ،وبعد ذلــك بــدأت السجون العراقية والسورية تستقبل
ً
أفــواجــا متالحقة من "الــرفــاق" ،الذين كانوا قد عاشوا أجمل مراحل األخــوة
الرفاقية في خمسينيات القرن الماضي ،وفي بدايات ستينياته ،حيث كان
ً
ً
ً
األمــل الــذي يــراود الحزبيين وقطاعا شعبيا واسعا في العديد من األقطار
والدول العربية هو" :أمة عربية واحدة ...ذات رسالة خالدة".
ً
إنه لم يكن متصورا في تلك البدايات "الجميلة" أن ُيصبح المؤسسان لهذا
ً
الحزب ،ميشيل عفلق وصالح البيطار ،ومعهم الحقا مؤنس الرزاز ،مطاردين
ً
ّ
ممن يفترض أنهم رفاقهم ،وأن األول أصبح الجئا في العراق بعدما غدا "البعث"
ً
بعثين ،ولم يعد حتى قبره موجودا بعد انهيار عام  ،2003في حين أن الثاني
قد لحقه رصاص رفيقه حافظ األسد إلى باريس ،وفجر رأسه هناك في ديار
الغربة .أما الثالث (أبو مؤنس) فقد تم إعدامه ،وهو رهين المحبسين بمنزله
في بغداد ،بمنع وصول عالجه الضروري إليه.

جان كلود رقص فأغضب بريطانيا
أدى رئيس المفوضية األوروبية جان كلود
يــون ـكــر ح ــرك ــة راق ـص ــة ق ـبــل إل ـق ــاء كـلـمــة أمــس
األول ،مما أثــار ضحك الحاضرين في مؤتمر
ببروكسل ،ألنه كان يقلد على ما يبدو رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،لكنه أثار غضب
أن ـص ــار م ــاي وخـطـتـهــا ل ـل ـخــروج م ــن االت ـحــاد
األوروبي.
وأدت م ــاي ح ــرك ــات راق ـص ــة عـلــى المنصة
األسـبــوع الماضي على أنـغــام أغنية فرقة آبا
(دان ـس ـنــغ ك ــوي ــن) قـبــل إل ـق ــاء كـلـمــة أمـ ــام حــزب
المحافظين الذي تتزعمه متهكمة على نفسها
بعد أن رقصت مع تالميذ مدارس خالل زيارة
قامت بها لجنوب إفريقيا في اآلونة األخيرة.
والح ـ ــظ ال ـبــري ـطــان ـيــون ب ـســرعــة م ــدى قــرب
إيماء اته بما قامت به مــاي قبل إلقاء كلمتها
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة أم ـ ـ ــام ال ـم ــؤت ـم ــر الـ ـسـ ـن ــوي ل ـحــزب
ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن ،ال ـ ــذي ت ـت ــزع ـم ــه ،يـ ــوم األربـ ـع ــاء
الماضي.
وقالت صحيفة ديلي ميل المؤيدة النسحاب

بريطانيا من االتحاد األوروبي أمس ،إن يونكر
كــان "يسخر" على مــا يبدو مــن مــاي فــي حين
عكست التعليقات ا لـتــي وردت على موقعها
اإللكتروني الغضب من رفض االتحاد األوروبي
ق ـب ــول ش ـ ــروط ح ـكــومــة مـ ــاي لــان ـس ـحــاب من
االتحاد في مارس آذار المقبل.

وقـ ــال م ـت ـحــدث بــاســم يــون ـكــر إن ال ـحــركــات
المرتجلة التي قام بها "لم تكن موجهة ألحد"
ً
ً
وكرر أن رئيس المفوضية يكن "احتراما كبيرا"
لماي.
(رويترز)

د .ناجي سعود الزيد

معظم األسئلة الموجهة للوزراء ال تحمل
ً
في طياتها استفسارا في سبيل المصلحة
ال ـع ــام ــة ،ل ـكــن واض ـ ــح أن واسـ ـط ــة ال ـنــائــب
السائل لم يمررها الوزير المعني.
ل ـ ــذل ـ ــك أطـ ـ ـل ـ ــب مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب أن
يستوعبوا أن الناخب نفسه فاهم اللعبة
ّ
وم ـ ــل م ـن ـهــا .ولـ ــن ت ـط ــوف ع ـل ـيــه أسـئـلـتـهــم
ً
َ
ال ـم ـت ـك ــررة ،وقـ ــد ث ـبــت ب ـمــا ال ي ـ ــدع م ـجــاال
للشك أن التهديد باالستجواب مــع تكرار
ً
َ
مربحين سياسيا،
األسئلة للوزير لم يعودا
والتاريخ يشهد بذلك.
ال م ـ ـجـ ــال إلنـ ـ ـك ـ ــار أن ه ـ ـنـ ــاك ن ــواق ــص
ومتناقضات فــي جميع ال ـ ــوزارات ،لكنها
ت ـب ـقــى ض ـمــن ال ـتــرك ـي ـبــة اإلداريـ ـ ـ ــة ل ـلــدولــة
بكاملها .والوزير اإلصالحي يحاول وقد
ينجح ،ولكن عندما يتم استدراجه لإلجابة
ع ــن أس ـئ ـلــة بــرلـمــانـيــة مـعـظـمـهــا تحصيل
ح ــاص ــل ،فــإن ـهــا طــري ـقــة إلع ــاق ــة اإلصـ ــاح
ً
وليست طريقا نحو اإلص ــاح وتصحيح
األخطاء!
فالرجاء من هؤالء النواب األفاضل ،الذين
نثق بهم ،استغالل األسئلة البرلمانية في
تحسين جودة أداء الوزير ،ال في محاولة
اب ـ ـتـ ــزازه ،ل ـكــي ي ـم ــرر واسـ ـط ــات ال ـ ـنـ ــواب...
ً
ً
فالواسطة قد تنفع فــردا ،ولكنها قطعا ال
تتسم بالعدالة بين المواطنين.
فالرجاء من الحكومة أن يصمد وزراؤها
أم ــام الـتـهــديــد ّوال ــوع ـي ــد ،وأن يـتــم بينهم
ً
فـعــا تـعــاون بــنــاء دون "ن ـجــرة" وإسـفــاف،
ً
ّ
ّ
وتقول وأسئلة برلمانية ال تشكل عنصرا
ً
ً
إصالحيا ،بل أصبحت مضحكة جدا عندما
نفكر باألجوبة التي لن تقل عن مئة صفحة،
لكثرة االستفسارات ،وفي النهاية لن يقرأ
الـنــائــب األج ــوب ــة ،ألن ــه "الهـ ــي" بــواسـطــات
يجوب ألجلها الوزارات ،لكي يعاد انتخابه.
هــذا ،ونــأمــل بتعاون حقيقي قائم على
مصالح البلد وتطويره.

قراصنة اخترقوا «غوغل بالس» وكشفوا المستور
بيانات نصف مليون مستخدم متاحة أمام طرف ثالث
أعـلـنــت شــركــة غــوغــل الـعـمــاقــة فــي مجال
اإلنترنت ،إغــاق معظم منصتها للتواصل
االج ـت ـم ــاع ــي (غ ــوغ ــل بـ ـ ــاس) ،ب ـعــد ت ـعـ ُّـرض
بيانات عدد كبير من المستخدمين للكشف.
وق ــال ــت "غ ــوغ ــل" إن ث ـغ ــرة أم ـن ـيــة جعلت
ال ـب ـي ــان ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـن ـحــو ن ـص ــف مـلـيــون
مستخدم متاحة أمام طرف ثالث.
ً
ووفـ ـق ــا لـتـقــريــر لـصـحـيـفــة "وول سـتــريــت
جورنال" ،نشرته "بي بي سي" على موقعها
اإللـكـتــرونــي ،أم ــس ،ف ــإن الـشــركــة كــانــت على
دراي ــة بـهــذه المشكلة منذ م ــارس الماضي،
لكنها لم تكشف عنها.
ً
ً
وذكــر التقرير أن خلال برمجيا في موقع
شبكة التواصل االجتماعي أعطى مطورين
خ ــارج ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول ل ـب ـيــانــات
الحسابات الخاصة في الفترة من  2015حتى
مارس  ،2018عندما اكتشف محققون داخل
الشركة المشكلة وقاموا بإصالحها.
وج ـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان ،أن "مـكـتـبـنــا الـمـعـنــي
بــالـخـصــوصـيــة وال ـب ـيــانــات راجـ ــع الـقـضـيــة،
َّ
المسربة ،وهل يمكن
ليرى نوعية البيانات
تـحــديــد أصـحــابـهــا إلبــاغ ـهــم ،أو ه ــل هـنــاك
دليل على سوء استخدام ،أو هل هناك إجراء
ً
يمكن أن يـقــوم بــه مـطــور أو مـسـتـخــدم ،ردا
على ما حدث".
وأضــاف البيان" :لم نعثر على أدلة تشير
إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل،
أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج،

نمر يقتل حارسه
في اليابان
لـ ـ ـق ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــارس ف ـ ـ ــي ح ــديـ ـق ــة
ح ـ ـيـ ــوانـ ــات بـ ـجـ ـن ــوب الـ ـي ــاب ــان
م ـصــرعــه ،بـعــد أن هــاجـمــه نمر
أبيض في قفصه ،وفق ما أعلنت
الشرطة ،أمس.
وقال ناطق باسم قوى األمن
الـ ـي ــاب ــان ــي ل ــوك ــال ــة ال ـص ـح ــاف ــة
الـفــرنـسـيــة ،إن ــه ُعـثــر عـلــى أكـيــرا
ً
ً
فــوروشــا ( 40عــامــا) "مـطــروحــا
على األرض داخل القفص والدم
ً
يغطيه" ،مشيرا إلى أنه نقل إلى
المستشفى ،لكنه كــان قد فارق
الحياة.
ووق ـعــت ه ــذه ال ـحــادثــة أمــس
األول ب ـم ـت ـن ــزه ه ـ ـيـ ــراكـ ــاوا فــي
كــاغــوشـيـمــا ،ال ــذي يـضــم أربـعــة
نـ ـم ــور ب ـي ـض ــاء ،وه ـ ــو ن ـ ــوع مــن
الحيوانات َّ
معرض للخطر.
وس ــرع ــان م ــا وص ــل عـنــاصــر
اإلسعاف إلى الموقع ،وسيطروا
عـلــى ال ـح ـيــوان ،بــواسـطــة حقنه
بمواد مهدئة.
(أ ف ب)

ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أي
بيانات شخصية".
ُ
وأطـلـقــت منصة غــوغــل بــاس عــام ،2011
وسرعان ما اعتبرها البعض محاولة فاشلة
لمنافسة "فيسبوك".
واآلن ،وبـعــد س ـنــوات عــديــدة مــن التكهن
بإغالقها ،تقدم "غوغل" على هذه الخطوة.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن ـه ــا س ـت ــواص ــل تــوفـيــر
منصة غوغل بالس ،وخاصة للشركات التي
ً
تستخدمها حاليا.
وك ـتــب بــن سـمـيــث ،نــائــب رئ ـيــس "غــوغــل"
ل ـل ـشــؤون ال ـه ـنــدس ـيــة ،ف ــي م ــدون ــة ،أن "ه ــذه

ً
ً
ً
المنصة لــم تشهد إ قـبــاال جماهيريا كبيرا ،
والتفاعل مع تطبيقها محدود".
وكانت الشركة في الماضي متحفظة إزاء
كشف حجم اسـتـخــدام غــوغــل ب ــاس ،لكنها
اآلن ،ومــع تـسـ ُّـرب الـبـيــانــات الـخــاصــة ،باتت
حريصة على التقليل من أهمية هذه المنصة.
وذكرت الشركة أن "استخدام هذه المنصة
والتفاعل عليها محدود ،حيث إن  90في المئة
ثوان".
من الزيارات ال تزيد مدتها على 5
ٍ
وتراجعت األسهم في شركة ألفابت ،وهي
الشركة األم لغوغل 1.23 ،في المئة.

وفيات
غنيمة صالح ذياب الذياب

زوجة عبدالله محمد الكندري
 66ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ـشــام ـيــة ،ق ،4ش عـبــدالـلــه زكــريــا
األنصاري ،م ،5النساء :صباح السالم ،ق ،11ش األول ،ج ،11م،7
ت99107421 ،99480056 :

محمد باخان محمد حسن كرم

 53عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :بـيــان ،مسجد اإلم ــام الـحـســن ،النساء:
العدان ،ق ،2ش ،3م ،31العزاء عصرا فقط ،ت65611114 :

حمد سيف سالم الحريص

 56عاما ،شيع ،حطين ،ق ،1ش ،103م ،20ت99066445 :

مواعيد الصالة
الفجر

04:28

الشروق

05:47

الظهر

11:35

العصر

02:54

المغرب

05:23

العشاء

06:39

مساعد محمد جاسم الفريح

 53عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،ق ،5ش ،5م ،7النساء :القادسية ،ق،2
ش عبدالعزيز محمد الدعيج ،م ،21ت99986433 ،99069457 :

فيصل عبدالعزيز صالح الخطيب

 48عاما ،شيع ،الرجال :النزهة ،ق ،3ش ،36م ،5النساء :السرة ،ق،4
ش ،9م3أ ،ت99364668 :

أمينة غلوم حاجي حسن

 63عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :س ـلــوى ،حسينية اإلمـ ــام الحسين،
ق ،1النساء :صباح السالم ،ق ،5ش ،1ج ،15م ،7ت،66581506 :
99000303

عبدالله حسن أحمد الشراح

 82ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :ال ــزه ــراء ،ق ،1ش ،103م ،31الـنـســاء:
الخالدية ،ق ،1ش غزة ،م 45ب ،ت99907335 ،99073818 :

صادق مظفر عبدالحسين علي

 61عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،بنيد القار ،حسينية
عاشور ،ت99824493 ،66486984 :

الطقس والبحر
العظمى

36

الصغرى 21
ً
أعلى مد  12:22صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:42ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  06:40صب ــاحـ ـ ــا
 07:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

