داخل العدد

األربعاء

 24أكتوبر 2018م
 15صفر 1440هـ
العدد  - 3935السنة الثانية عشرة
 ٢٤صفحة
السعر  100فلس

إيمي شومر وزوجها
ينتظران طفلهما األول ص 13

ً
الكويتية قاضية رسميا في 2019
www.aljarida.com

محليات

05

قاضيات بعد إكمالهن  5سنوات في العمل
خطة لتعيين وكيالت النيابة
ٍ

● فتح باب القبول للجنسين في نوفمبر المقبل لخريجي «الحقوق» و«الشريعة»
حسين العبدالله

علمت «الـجــريــدة» ،من مصادرها ،أن هناك خطة مستقبلية بين
النيابة العامة والمحكمة الكلية لتعيين عــدد من وكيالت النيابة
ّ
قاضيات العام المقبل ،بعدما يكن أكملن  5سنوات من العمل بالنيابة،
ٍ
ُ َّ ّ
وأصبحن بدرجة وكيل نيابة «ب» ،مبينة أنهن سيعين قاضيات من
الدرجة الثالثة في عدد من الدوائر القضائية بالمحكمة.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــالــت الـمـصــادر إن المجلس األعـلــى للقضاء
وافق على فتح باب القبول بالنيابة العامة لخريجي كليتي الحقوق
ً
ً
والشريعة ذكورا وإناثا ،على أن يتم نشر اإلعالن والدعوة إلى التقديم
بداية نوفمبر المقبل.

العازمي :غير مقبول إعادة
الجناسي بمادة مغايرة للسابقة

ً
ُ
الفضل :إن لم يحسنوا ستسحب منهم ثانية

رأى النائب حمدان العازمي أن قرار الحكومة إعادة الجناسي إلى
عدد من المواطنين يمثل إقرارا بارتكابها خطأ بسحب هذه الجناسي.
وصرح العازمي أمس بأن «إعادة الجناسي يجب أن تشمل جميع
ً
الحاالت ،خصوصا بعد هذا اإلقرار من الحكومة بخطأ إجراءاتها في
ً
السحب» ،معقبا بأنه «في كل استجواب نسمع بإعادة الجناسي وكأنها
ورقة ابتزاز أو مساومة تستخدمها الحكومة مع النواب ،من أجل سحب
فتيل األزمة أو تفكيك االستجوابات بهذه الطريقة غير المقبولة».
ً
وأكــد أنــه «إذا تمت إعــادة الجناسي وفقا لمادة مغايرة لمادتها
ً
السابقة فـهــذا خطأ آخــر ،وغـيــر مـقـبــول» ،مـشــددا على أن نــواب األمــة
الموضوع ،وعلينا أال نتنازل أو نبحث
«يفترض أال يتنازلوا عن هذا
ّ
عن األعذار حتى ال نكون ضمن موقعي كتاب عدم التعاون».
من جهته ،أشاد النائب أحمد الفضل بقرار إعادة الجناسي02 ،

وأضافت أن مجلس القضاء وافق على قبول الجنسين ،لتكون هذه
ثالث دفعة يتم قبول اإلناث بها ،بعدما كشف الواقع العملي نجاح
االستعانة بهن في تحقيقات النيابة والعمل القضائي.
وأش ــارت المصادر إلــى أن َمــن سيقبلون هــذه الـمــرة هــم خريجو
ال ـع ــام ال ـحــالــي م ــن ال ـك ـل ـيــات ال ـم ـع ـت ـمــدة ،ب ـعــد اج ـت ـيــازهــم الـمـقــابـلــة
الشخصية واالختبارات التحريرية أمام لجنة إجراء المقابالت في
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ،على أن يصدر قرار
بتعيين المقبولين كباحثين قانونيين مــدة سنة ،يعينون بعدها
وكالء للنيابة.

وكانت «الجريدة» أكدت في عددها الصادر  8أغسطس ،أن «األعلى
ً
للقضاء» سيفتح باب القبول في النيابة العامة مجددا أمام خريجي
كليتي الحقوق والشريعة.
ً
وأضــافــت أن المجلس سيناقش مــا إذا كــان الـقـبــول مسموحا به
ً
ً
للجنسين أم سيكون قاصرا َهذا العام على الذكور فقط ،وخصوصا
أن «األعلى للقضاء» سبق أن ق ِبل  24فتاة في يونيو الماضي سيتم
ً
تدريبهن بمعهد القضاء في سبتمبر مدة عــام ،فضال عن وجــود 24
ً
وكيلة نيابة موزعات في النيابات منذ سنوات ،وقد ينظر مستقبال
في نقل بعضهن للعمل بالقضاء للفصل في بعض الدوائر القضائية.

عائلة خاشقجي
ويعزي
يستقبل
سلمان
الملك
ّ ً
ويؤكد التزامه بـمحاسبة المقصر أيا كان
إردوغان :أثق بالعاهل السعودي ...وأقترح محاكمة الـمتهمين الـ  18في تركيا

11
آل ثاني»Ooredoo« :
أنهت بنجاح تجربة
تقنية eSIM

١٤

واسيني األعرج :الكتابة
وسيلة من وسائل الحياة

أبرزها في أميركا وبريطانيا وفرنسا
حمد العبدلي

كشفت مصادر مطلعة في وزارة
التعليم العالي أن الجهاز الوطني
لالعتماد االكاديمي وقياس جودة
ً
التعليم يعكف حاليا على دراسة
شاملة لقائمة اعتماده الجامعات
الخارجية ،فــي دول عــديــدة ،منها
أميركا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر 02

رياضة

الملك سلمان وولي عهده يستقبالن نجل خاشقجي وشقيقه بقصر اليمامة في الرياض أمس (واس)

 9.6ماليين دينار
أرباح «القرين» في
النصف األول
09

ق ـ ّـدم الـعــاهــل الـسـعــودي الملك سلمان بن
عـبــدالـعــزيــز ،وول ــي ع ـهــده األم ـي ــر مـحـمــد بن
سلمان ،التعازي لوفد من عائلة الصحافي
السعودي الراحل جمال خاشقجي ،يضم نجله
صــاح وشقيقه سهيل ،خــال استقباله لهم
أمس في قصر اليمامة بالرياض.
ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي وقـ ـ ــت ش ـ ـ ــددت ال ـح ـك ــوم ــة

ّ
إدارة ترامب ترمم عالقاتها بأنقرة
●

اقتصاد

ثقافات

«االعتماد األكاديمي» يعيد النظر
في الجامعات المعترف بها
●

«العدل» :استراتيجية
مكافحة االتجار بالبشر
قيد التنفيذ

واشنطن ـــ إيلي يوسف

بـ ــات ش ـبــه م ــؤك ــد أن واش ـن ـط ــن ت ـع ـمــل على
إنضاج نقاط اتفاق محددة مع أنقرة في العديد
من الملفات الثنائية التي كانت محور خالف
بينهما ،وكذلك في ملفات إقليمية أخــرى على
رأسها األزمة السورية.
وتـ ــرى أوس ـ ــاط سـيــاسـيــة وأخ ـ ــرى عـسـكــريــة
أميركية أن إطالق سراح القس أنــدرو برانسون
ّ
شــكــل إشـ ــارة االن ـط ــاق نـحــو إعـ ــادة الــزخــم إلــى

عالقات البلدين ،في ظل تصريحات تركية توقعت
رفع العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات
المتحدة ،في وقت تلفت تلك األوساط إلى أهمية
تراجع الحديث التركي عن صفقة صواريخ إس
 400الروسية ،واحتمال أن تعمد واشنطن إلى
ً
تزويد أنقرة بصواريخ باتريوت بدال منها.
ومــع ب ــروز خــافــات فــي وجـهــات نظر الــدول
األرب ـ ــع ،ال ـتــي ستلتقي بـعــد يــومـيــن فــي أنـقــرة
ب ـم ـش ــارك ــة رؤس ـ ـ ــاء ت ــرك ـي ــا وف ــرن ـس ــا وروس ـي ــا
والمستشارة األلمانية حول أولويات الحل في

ً
ســوريــة ،بــدا واض ـحــا أن اعـتــراضــات واشنطن
ً
ً
أدت دورا مباشرا في خفض النتائج المتوقعة
من تلك القمة.
واشنطن التي طرحت استراتيجيتها الجديدة
فــي س ــوري ــة ،وال ـتــي تـقــوم بـشـكــل رئـيـســي على
كيفية مواجهة نفوذ طهران وإخراجها من هذا
الـبـلــد ،وناقشها بشكل مـطــول مستشار األمــن
الـقــومــي األمـيــركــي جــون بــولـتــون فــي موسكو،
جعلت من الصعوبة تجاوز ما تريده الواليات
المتحدة.
02

ّ
فان
تصن
والمنامة
الرياض
ً
«الحرس الثوري» إرهابيا

إيرانيتان خالل أول تدريب حكومي للنساء على الدراجات النارية
(إي بي أيه)
قرب طهران أمس االول		

وضعت السعودية والبحرين الحرس الثوري اإليراني وقائد «فيلق
َّ
اإليرانيين حامد
القدس» التابع له ،اللواء قاسم سليماني ،إلى جانب
عبدالالهي وعبدالرضا شـهــاي ،على قائمة اإلره ــاب ،الرتباطهم
بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي ألنشطة طهران التخريبية
اإلرهابية.
وذكــرت وكالة األنباء السعودية الرسمية أمس أن هذه الخطوة
تأتي في إطار التنسيق المشترك بين المملكتين بشأن تلك األسماء
األربعة التي سبق أن صنفتها وزارة الخزانة األميركية على قائمة
اإلرهاب.
من جانب آخر ،أفادت الوكالة بأن رئاسة أمن الدولة في السعودية
وشركاء ها بمركز استهداف تمويل اإلرهــاب ،فرضوا جزاء ات على
مقدمي تسهيالت تابعين لحركة « طــا لـبــان» األفغانية وإيرانيين
داعمين لها.
02

الـسـعــوديــة بـعــد اجـتـمــاع لـهــا أم ــس برئاسة
ً
الملك سلمان ،على محاسبة "المقصر كائنا
من كان" في وفاة خاشقجي بقنصلية بالده
بإسطنبول مطلع الشهر الجاري ،في حادث
ال تــزال مالبساته موضع تحقيق سعودي،
وآخر تركي.
وأك ــدت الحكومة أن مــا أص ــدره الملك من

ق ـ ـ ــرارات وتــوج ـي ـهــات "ي ـع ـكــس عـ ــزم ال ـق ـيــادة
على أال تقف هــذه اإلجـ ــراء ات عند محاسبة
المقصرين والمسؤولين المباشرين ،لتشمل
الخطوات التصحيحية في ذلك".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
ً
الذي اتصل بعائلة خاشقجي واعدا بـ"كشف
مالبسات" الحادث ،طالب ،في خطاب 02

22
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األمير استقبل المحمد والمطاوعة

ولي العهد استقبل المحمد والدعيج

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
بقصر بـيــان صـبــاح أم ــس سمو
الشيخ ناصر المحمد ،ثم استقبل
س ـمــوه رئ ـيــس الـمـجـلــس األعـلــى
للقضاء ورئيس محكمة التمييز
ورئ ـي ــس الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
المستشار يوسف المطاوعة.

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد بـقـصــر
بيان صباح أمــس ،سمو الشيخ
ن ــاص ــر ال ـم ـح ـم ــد ،ك ـم ــا اسـتـقـبــل
رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة ال ـمــديــر
العام لوكالة "كونا" الشيخ مبارك
الدعيج.

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس

ً
صاحب السمو مستقبال المطاوعة أمس

استقباالت رئيس الوزراء

الخالد استقبل سفيرة سيراليون رئيس األركان يمثل النائب األول
في افتتاح المعرض البحري بفرنسا

تسلم نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ صباح
الخالد نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية سيراليون
لدى الكويت حاجا إيشاتا طوماس.
جــاء ذلــك خــال اللقاء ،الــذي تــم أمــس فــي مكتبه بــديــوان عــام وزارة
الخارجية ،حيث أعرب الخالد خالل اللقاء عن أطيب تمنياته للسفيرة
الجديدة بأن تحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عملها لدى الكويت
وللعالقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو
واالزدهار.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد
وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
السفير الشيخ د .أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون
المراسم السفير ضاري العجران وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

الجراح يعين  5مدعين عامين

ً
المبارك مستقبال البدران
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك في قصر بيان أمس ،رئيس اللجنة الدولية
للصليب األحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له،
بمناسبة زيارته للبالد.
كما استقبل سـمــوه ،الرئيس التنفيذي لشركة
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة (ف ـي ـف ــا) ال ـم ـه ـنــدس سـلـمــان

البدران والرئيس التنفيذي لقطاع الشركات عصام
الـعـسـعــوســي بـمـنــاسـبــة م ــرور عـشــر س ـن ــوات على
تأسيس الشركة.
واستقبل المبارك ،عبدالله المال الذي أهدى إلى
سموه الجزء األول من الموسوعة الدستورية.

أص ــدر نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزي ــر الداخلية الشيخ خالد
الجراح أمس قرارين وزاريين بتعيين  5مدعين عامين ،أربعة منهم
مديرين إلداراة التحقيق في محافظات الفروانية والجهراء وحولي
ً
والعاصمة ،مع تعيين الخامس مديرا إلدارة متابعة سير القضايا.
ً
ً
كما أصدر الجراح قرارا بترقية  22محققا ،وتعيينهم رؤساء تحقيق
في المحافظات ،وإدارة تحقيق مباحث اإلقامة.

مـ ـث ــل رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة
ل ـل ـج ـي ــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن مـحـمــد
ال ـخ ـض ــر الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
ناصر الصباح ،في حضور افتتاح
المعرض البحري (EURONAVAL
 )2018ف ـ ــي ن ـس ـخ ـت ــه ا لـ ـس ــاد س ــة
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن امـ ـ ـ ــس ب ــال ـع ــاص ـم ــة
الفرنسية بــاريــس وال ــذي يستمر
حتى  26الجاري.
وعقد الخضر مساء امس االول
فــي العاصمة الفرنسية اجتماعا
مع نظيره الفرنسي بحضور سفير
الكويت لدى الجمهورية الفرنسية
وت ـب ــادل ال ـطــرفــان وج ـهــات النظر
بـشــأن األوض ــاع اإلقليمية وسبل
ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري بـيــن
البلدين.
وزار رئـ ـي ــس االركـ ـ ـ ــان وال ــوف ــد
ال ـ ـمـ ــرافـ ــق ل ـ ــه مـ ــركـ ــز ال ـم ـش ـب ـه ــات
ولـعـبــات الـحــرب مستمعا إليجاز

الكويت تدعو إلى دعم السودان لتحقيق السالم

المنيخّ :
تحسن األوضاع األمنية في مناطق دارفور أمر إيجابي
دعت الكويت مجلس األمــن الى
إب ــداء الـمــزيــد مــن الــدعــم لـلـســودان
الـ ــذي يــدفــع بــالـحـلــول السياسية
لتحقيق ال ـســام فــي الــداخــل وفــي
دول جواره.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي
ألقاها القائم باألعمال باإلنابة لوفد
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة،
المستشار بدر المنيخ ،في جلسة
مجلس األمــن حــول بعثة االتحاد
اإلفريقي واألمم المتحدة في دارفور
(يوناميد) مساء أمس األول.
وقـ ـ ــال ال ـم ـن ـيــخ إن م ــا ورد فــي
تقرير األمين العام لألمم المتحدة
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــس م ــن تــأكـيــد
لتحسن االوضاع األمنية في معظم
مناطق دارفور وانخفاض األعمال
اإلجرامية يعد إيجابيا ،معربا عن
أمله في البناء عليه للوصول الى
األمن واالستقرار الكامل في دارفور.

وأك ـ ـ ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة دع ـ ـ ـ ــم جـ ـه ــود
الـ ـس ــودان ف ــي بـســط س ـيــادتــه على
أراضـ ـي ــه ،بـمــا ف ــي ذل ــك االض ـطــاع
بـمـســؤولـيـتــه األولـ ـي ــة ف ــي حـمــايــة
المدنيين ،مرحبا بما أبداه مجلس

األم ــن م ــن وح ــدة ف ــي تـبـنــي ال ـقــرار
 2429الذي سار في وتيرة متواصلة
م ــن تـخـفـيــض ال ـم ـك ــون الـعـسـكــري
لبعثة "يوناميد" تأكيدا لالستقرار
المتواصل في دارفور وعلى تراجع

الحاجة للقوات األممية العسكرية
هناك.
وذكر أن القرار  2429كان له األثر
الكبير في تشجيع حكومة السودان
نحو المزيد من التعاون لتحقيق

التصدي لظاهرة العنف الجنسي في النزاعات
قــالــت ال ـكــويــت ان اف ـضــل سـبــل ال ـحــد م ــن العنف
الـجـنـســي ه ــو حـمــايــة ال ـحــريــات األســاس ـيــة وص ــون
حقوق اإلنسان ودعم التمكين االقتصادي والمشاركة
السياسية العادلة إلى جانب بناء قدرات المؤسسات
الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المستشار
بوفد الكويت الدائم لدى األمم المتحدة طارق البناي
مساء امس االول في اجتماع مجلس االمن بصيغة آريا
بعنوان "انتقال من ثقافة اإلفالت من العقاب إلى ثقافة

الردع ...استخدام الجزاءات للتصدي لظاهرة العنف
الجنسي في النزاعات".
ونبه الى ان العنف الجنسي يستغل كتكتيك حرب
وإرهــاب ويتعين االستجابة لمثل هذه الجرائم بما
يتناسب مع حجمها وبشاعتها وانتشارها ،مستدركا
بالقول :هنا يأتي دور أنظمة الجزاءات التي يجب أن
تتضمن معايير خاصة ومستقلة تستهدف مرتكبي
العنف الجنسي المرتبط بالنزاع عندما يتم استخدامه
كأداة للحرب وبشكل منهجي لمهاجمة المدنيين.

استراتيجية خروج "يوناميد" قبل
نهاية عام  .2020وأضاف المنيخ أن
"تقرير األمين العام تضمن مؤشرات
مقترحة أ ت ــت بشكل يتماشى مع
وث ـي ـقــة ال ــدوح ــة ل ـل ـس ــام" ،مــؤكــدا
مركزية وثيقة الدوحة في العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـ ــدارف ـ ــور ،واس ـت ـم ــرار
اللجنة الدولية لمتابعة التطبيق في
عملها نحو تطبيق وثيقة الدوحة.
وقال المنيخ إن المبعوث الخاص
لوزير خارجية قطر ،أكد بعد انعقاد
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ـ ــ 13ل ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة
لمتابعة التطبيق في الدوحة ،التي
تضم أعضاء من مجلس األمــن ،أن
نسبة  85في المئة من بنود وثيقة
الدوحة قد أنجزت ،لذا فمن األجدر
أن تأتي المؤشرات لتعالج البنود
الـمـتـعـلـقــة ب ــاألج ــزاء غ ـيــر مكتملة
االنجاز.
وأكد أن ما يحتاج إليه السودان

بدر المنيخ

فعال هــو دع ــم المانحين واإلي ـفــاء
بتعهداتهم ،مـشــددا على ضــرورة
عقد مؤتمر للمانحين من أجل دعم
ال ـس ــودان فــي االن ـت ـقــال مــن مرحلة
حفظ السالم الى بناء السالم.

رئيس األركان خالل لقائه نظيره الفرنسي
عــن دور المركز فــي تعزيز قــدرات
القوات المسلحة على المستويين
ال ـع ـم ـل ـيــاتــي وال ـت ــدري ـب ــي ،مـشـيــدا
بــالـمـسـتــوى االح ـت ــراف ــي ،متطرقا

آلليات تفعيل التعاون المشترك في
هذا المجال واالستفادة من تطوير
مــركــز المشبهات ولعبات الحرب
التابع للجيش الكويتي.

ّ
«الخيرية العالمية» تحذر
من تنامي الجوع بالعالم
ّ
حذر رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ،المستشار بالديوان
األميري ،د .عبدالله المعتوق ،من تداعيات كارثية الزدياد معدالت الجوع،
بسبب النزاعات على خلفية إعالن برنامج األغذية العالمي بلوغ أعداد
الجوعى في العالم نحو  830مليون شخص.
جاء ذلك في بيان صحافي عقب اجتماع المعتوق مع رئيس اللجنة
الدولية للصليب األحمر الدولي ،بيتر ماورير ،ورئيس البعثة اإلقليمية
للجنة ،محمد عليبي ،ورئيسة االتصاالت القانونية والشؤون اإلنسانية
في البعثة الدولية لدى الكويت ،دوروثيا كريميتساس ،ومستشارة الشؤون
اإلنسانية بالبعثة ،زينب قمبر.
وأوضح المعتوق أنه دعا ماورير للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي
الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل
الذي تستضيفه الهيئة في  26نوفمبر المقبل برعاية سمو أمير البالد،
وقائد العمل اإلنساني الشيخ صباح األحمد.
وأفــاد بأنه حذر خالل اللقاء من األزمــات اإلنسانية في منطقة الشرق
األوسط وتداعياتها اإلنسانية الكارثية ،وخاصة األزمة السورية ،داعيا
الصليب األحمر إلى شراكة فاعلة من أجل تخفيف معاناة ضحايا األزمة،
خاصة من األطفال والنساء.
مــن جهته ،رحــب مــاوريــر وفقا بالشراكة الميدانية وتـبــادل الخبرات
والمعلومات مع الهيئة الخيرية وغيرها من المنظمات اإلسالمية .وأكد
أن معالجة تداعيات الجوع "أمــر مهم" ،وأن األهــم هو مواجهة األسباب
المؤدية للمجاعات ،ومنها النزاعات ومــا يترتب عليها من عنف وفقر
واضطرابات اجتماعية "خطيرة".

«األوقاف» تنظم ورشة «المعرفة واالبتكار»
●

محمد راشد

أقامت إدارة التخطيط االستراتيجي بوزارة األوقاف
والـشــؤون اإلسالمية برنامج فعالية ورشــة المعرفة
واالب ـت ـك ــار ف ــي إطـ ــار عـلـمــي وتـطـبـيـقــي لـلـمــؤسـســات
الحكومية ،تحت شعار "فــرصــة المعرفة واالبـتـكــار"،
في المسجد الكبير.
وقــال مدير إدارة التخطيط االستراتيجي عبدالله
الشاهين" :جاء ت مبادرة قطاع التخطيط والتطوير،
متمثال في إدارة التخطيط االستراتيجي لتبني مشروع
المعرفة واالبتكار ،لتكون ترجمة عملية لوعي القطاع
بأهمية األخــذ بــأحــدث الممارسات المؤسسية التي
تتفق وتوجهات استراتيجية الــوزارة ،تطبيقا لقيمة

التميز في األداء االستراتيجي ،بما يؤدي إلى تطوير
وتحسين األداء".
وأضاف الشاهين أن "الوزارة تهدف من إقامة هذه
ال ــورش ــة إل ــى ال ـخ ــروج بـتـصــور عـلـمــي وتـطـبـيـقــي في
مـجــاالت المعرفة واالبـتـكــار والـمــواهــب ،لكي ننطلق
منها بمشروعات عملية تثري الخطة الموضوعة من
جانب إدارة التخطيط االستراتيجي لمشروع المعرفة
واالبتكار" .وتابع" :يأتي ذلك بالتزامن مع طموح الخطة
االستراتيجية للوزارة في تحقيق الريادة عالميا في
العمل االســامــي ،مما يعني وقــوع أعـبــاء على إدارة
التخطيط االسـتــراتـيـجــي فــي أن تسعى جــاهــدة إلــى
تطبيق أفـضــل األســالـيــب المؤسسية واإلداريـ ــة التي
تحقق تلك الرؤية".

«المسجد الكبير» يصدر  4كتب عن الفنون
اإلسالمية والخط العربي
ق ـ ــال م ــد ي ــر إدارة ا لـمـسـجــد
الكبير التابع لــوزارة األوقــاف
والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة ،روم ــي
ال ـ ــروم ـ ــي ،إن "مـ ــركـ ــز ال ـك ــوي ــت

دعم السلوك اإليجابي بمنشور
عن التزوير وأضراره
أصــدرت إدارة التوجيه المجتمعي في وزارة األوق ــاف والشؤون
اإلسالمية منشورا عن التزوير والتدليس بمختلف أنواعه ،يتناول
مفهوم التزوير من عدة جوانب وأهم أسبابه وأنواعه واألضرار التي
ُيلحقها بالفرد نفسه وبالمجتمع وباالقتصاد.
وأعلنت اإلدارة ،في تصريح صحافي ،أن "المنشور يتناول حكم
الشرع ،وما حث عليه ديننا اإلسالمي الحنيف باالستدالل على وجوب
االبتعاد عن ذلــك العمل بما ورد في الـقــرآن الكريم والسنة ،وسيتم
تعميم المنشور على العديد من الجهات الراعية للنشء والمجتمع".

للفنون اإل ســا مـيــة بالمسجد
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،أص ـ ـ ــدر  4إصـ ـ ـ ــدارات
ج ــدي ــدة م ـت ـنــوعــة ف ــي طــرحـهــا
وثقافتها بما يتناسب مع كافة
متطلبات المهتمين والدارسين
للفنون اإلسالمية".
وأوضـ ــح أن اإلص ـ ــدار األول
ه ــو ك ـت ــاب عـ ـم ــارة ال ـم ـســاجــد،
وفي حين يقدم اإلصدار الثاني
"كـ ـ ـت ـ ــاب ال ـ ـف ـ ـنـ ــون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة"
مـسـحــا شــامــا بــالـتــركـيــز على
الـ ـسـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط ف ـن ــون
ال ـ ـبـ ــاد عـ ـل ــى اخـ ـت ــافـ ـه ــا دون
ال ـت ـق ـل ـي ــل م ـ ــن شـ ـ ــأن الـ ـ ـف ـ ــوارق
بينها.
أمـ ــا اإلص ـ ـ ــدار ال ـث ــال ــث ال ــذي
جاء بعنوان "النقوش الحجرية
بالخط الكوفي" ،مشيرا إلى أن
"اإلصـ ــدار الــرابــع حـمــل عـنــوان
"محمديات".

العازمي :غير مقبول إعادة...

ً
ً
معتبرا أنه «قــرار حكيم جاء لنزع فتيل األزمــات» ،مؤكدا
موقفه الثابت من قضية الجناسي ،و«العبث الذي حصل
ً
بها على مدار السنوات الماضية ،السيما الـ 15أو الـ 20عاما
الماضية ،من عمليات تزوير وازدواجية في الجنسية».
وشدد الفضل ،في تصريح ،على أن «هذا الملف خطير
بـكــل مــا تحمله الـكـلـمــة مــن م ـعــان ،مــن الـنــاحـيــة األمـنـيــة،
والمالية على الدولة ،ومن ناحية انعدام العدالة والمساواة،
ب ــأن يــأتــي شـخــص م ــن ال ـخ ــارج لـيـسـتــولــي عـلــى وظيفة
المواطن وحقوقه والدعومات المقدمة له من الحكومة».
وأضاف« :نبارك لجميع من صدرت لهم الجناسي وفق
الـمــادة الخامسة ،ونـ ُقــول للمشاغبين منهم :أنـتــم تحت
األنظار ،فإن أحسنتم أحسن إليكم ،وإن لم تحسنوا فما
حدث لكم سيحدث مرة أخرى وفق القانون».
٠٤

«االعتماد األكاديمي» يعيد...
ل ـ «الـجــريــدة» إن القائمة ستتضمن جامعات كانت موقوفة
بسبب اإلجــراء ات التي اتخذها الجهاز في الفترة السابقة،
بعد اتضاح استحقاقها أن تكون ضمن الجامعات المعترف
بها في الكويت.
ً
وأوضحت أن الجهاز عقد أخيرا عدة اجتماعات ،وشكل
ً
لجانا لزيارة دول تلك الجامعات ،إلعداد تقارير ميدانية عنها
خالل الفترة القصيرة المقبلة من أجل إعالن قائمة االعتماد
الجديدة ،مبينة أن مجلس اإلدارة الجديد للجهاز أثبت جديته
ً
في محاربة الجامعات ذات المستوى الضعيف ،خصوصا في
بعض الدول العربية ،وهو ما حدث تجاه الجامعات المصرية
التي اعترف الجهاز بـ  7منها فقط.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة السابقة شهدت مطالبات
عديدة من االتحادات الطالبية بإعادة ترتيب قائمة الجامعات
المعترف بها فــي أمـيــركــا وبريطانيا وفــرنـســا ،واالع ـتــراف
بجامعات جــديــدة ،السيما أن هــذه ال ــدول تتمتع بمستوى
تعليمي ع ــال ،وجامعاتها ذات مستوى مـتـقــدم ،الفـتــة إلى
أن هناك غربلة قريبة لقوائم االعتماد في دول أخرى ،منها
األردن ،وبعض الدول العربية.

ادارة ترامب ّ
ترمم عالقاتها...

وزي ــارة الـمــوفــد األمـيــركــي الـخــاص جايمس جيفري
المفاجئة لسورية تهدف ،بحسب أوساط مطلعة ،ليس
ً
فقط لتطمين األك ــراد بــل وتركيا أيـضــا ،لتعلن انطالق

ال ــدوري ــات المشتركة األمـيــركـيــة ـ ـ التركية حــول مدينة
منبج ،بعدما اكتملت التحضيرات والتدريبات المشتركة
بينهما ،بحسب قائد القوات المركزية األميركية الجنرال
جوزيف فوتيل.
جـيـفــري ،ال ــذي تربطه بالرئيس الـتــركــي رجــب طيب
ً
ً
إردوغــان عالقات صداقة خاصة ،مــارس دورا كبيرا في
تذليل العديد من العقبات على طريق إصــاح عالقات
ً
البلدين ،وخصوصا في كسب موافقته على استراتيجية
واشنطن الجديدة في مواجهة النفوذ اإليراني ،سواء في
سورية أو بالعراق.
وتــوق ـعــت األوس ـ ــاط أن تـشـهــد الـعـمـلـيــات العسكرية
األميركية مع حلفائها إلنهاء جيوب تنظيم داعش شرق
ً
الفرات تصعيدا ،لحسم األوضاع خالل األسابيع المقبلة،
في ظل معلومات تتحدث عن زيــادة حجم المساعدات
العسكرية األمـيــركـيــة لـلـقــوات الـتــي ستتفرغ لمواجهة
النفوذ اإليراني ،إذا لجأت طهران إلى تصعيد حضورها
وتمسكت به في سورية.
وح ـ ــذرت م ــن أن زي ـ ــادة ط ـه ــران لـشـحـنــات أسلحتها
المتطورة إلى حزب الله اللبناني ،حسبما كشفت تقارير
ً
إعالمية وخصوصا محطة فوكس نيوز المحسوبة على
ً
الحزب الجمهوري ،قد يكون مؤشرا إلى احتمال إقدامها
ً
على عمل تصعيدي ،انطالقا من لبنان ُ ،أو أنها تستعد
لــاسـتـغـنــاء عــن ســوريــة كـمـمــر لـهــا إذا أغ ـل ـقــت األج ــواء
والممرات أمامها.
وتعتقد األوساط أن شحنات األسلحة اإليرانية تلك قد
ً
تكون أيضا رسالة تطمين لحزب الله ،أهم أدوات طهران
المقاتلة في المنطقة ،كي ال يشعر بأنه مستفرد في أي
مواجهة مقبلة.
فــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يستعد الــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ترامب لتوقيع مشروع قرار يفرض عقوبات غير مسبوقة
على الحزب ،بعدما شارف الكونغرس على االنتهاء من
إعداده في مذكرة موحدة قدمها العضوان الجمهوري آدم
كينزينغر والديمقراطي توم سووزين.
وينص المشروع على الطلب من مدير االستخبارات
الوطنية دان كوتس رفــع تقرير إلــى الكونغرس كــل 90
ً
يــومــا يـحــدد فيه خـطــورة تــرســانــة الـحــزب الصاروخية
على أمن المنطقة ،والطرق التي يستخدمها للحصول
على تلك األسلحة.
ويطلب المشروع من االستخبارات تحديد مدى عالقة
مؤسسات الحكومة اللبنانية بالحزب وقادته ،ودفعها
إلــى فــك االرت ـبــاط بــه كما فعلت المؤسسات المصرفية
اللبنانية.

الملك سلمان يستقبل ويعزي...
ألقاه أمس أمام كتلة نواب حزب العدالة والتنمية اإلسالمي
ً
المحافظ الحاكم في أنقرة ،بمعاقبة "كل الذين أدوا دورا"
في أحداث  2أكتوبر بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
واقترح إردوغــان أن تتم محاكمة المشتبه فيهم الـ 18
الذين أعلنت الرياض توقيفهم على ذمة القضية ،في تركيا،
ً
مطالبا بتحقيق دولي محايد.
واعتبر أن ما قامت به الحكومة السعودية من إجراءات
"خطوة مهمة ...وننتظر منها اآلن أن توضح مسؤولية
ك ــل ش ـخــص ف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،م ــن ال ـق ـمــة إل ــى ال ـقــاعــدة،
ً
وأن تحيلهم إلــى الـقـضــاء" ،مــؤكــدا ثقته التامة بالعاهل
السعودي ،وبحسن نية المملكة.
١٩

ّ
الرياض والمنامة تصنفان...

وجــاء في بيان «أمــن الــدولــة» أن هــذه الـجــزاءات جاءت
بعد جهد مشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات
المتعلقة بشبكات تمويل اإلرهاب واألنشطة ذات الصلة.
وأف ـ ــاد ال ـب ـيــان ب ــأن ال ـس ـعــوديــة والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة،
الــرئ ـي ـس ـت ـيــن ال ـم ـش ـتــرك ـت ـيــن ل ـم ــرك ــز «اسـ ـتـ ـه ــداف تـمــويــل
ً
اإلرهاب» ،فضال عن البحرين واإلمارات والكويت وسلطنة
عمان وقطر ،والدول األعضاء في المركز ،صنفت  9أفراد
مــرتـبـطـيــن ب ــ«طــال ـبــان» إرهــاب ـي ـيــن ،م ــن ضـمـنـهــم مقدمو
تسهيالت إيرانيون ،هم :محمد إبراهيم أوحدي ،وإسماعيل
رض ــوي ،وعبدالله صمد فــاروقــي ،ومحمد داود مــزامــل،
وعبدالرحيم منان ،ومحمد نعيم باريش ،وعبدالعزيز شاه
زماني ،وصدر إبراهيم ،وحافظ عبدالمجيد.
في موازاة ذلك ،ذكر موقع وزارة الخزانة األميركية على
اإلنترنت أن الوزارة فرضت عقوبات تستهدف «طالبان»،
مختصة ثمانية أشخاص بتلك اإلجراءات العقابية ،بينهم
إيرانيان لهما صلة بـ«الحرس الثوري».
وصنفت الــوزارة األفــراد ،وبينهم باكستانيان وأربعة
أف ـغــان ،بــأنـهــم إرهــاب ـيــون عــالـمـيــون ،وه ــو إج ــراء يسمح
لـلـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة بـتـجـمـيــد أصــول ـهــم الــواق ـعــة تحت
االختصاص القضائي األميركي.
(الرياض ـ واس ،رويترز)
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محليات
«الشؤون» :منصة إلكترونية لرصد أموال الجمعيات الخيرية

ً
ربطها آليا مطلع  2019وتكثيف اإلجراءات حول تبرعات رمضان
محمد الجاسم

اقتراح بإدراج
تبرعات الحسينيات
بقسم مشترك مع
«أمانة األوقاف»

كشفت مصادر مطلعة ،أن وزارة الشؤون االجتماعية
ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تسعى
إلى التوسع في مشروع المنصة اإللكترونية الخاص
بالربط اآللي بينها وبين الجمعيات الخيرية المشهرة،
التي تمكنها مــن بسط سيطرتها بـصــورة أكبر على
الحسابات البنكية للجمعيات وعمليات تحويل األموال.
وقالت المصادر ،إن الوزارة ستعمم هذا المشروع على
ً
الجمعيات الخيرية حسب جاهزيتها لتنفيذه تدريجيا
على ان يتم البدء في تطبيقه مع جمعية النجاة الخيرية
ديسمبر المقبل ،ومع باقي الجمعيات مطلع .٢٠١٩
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ال ـ ــوزارة تـكـثــف خططها
ب ـشــأن جـمــع ال ـت ـبــرعــات خ ــال شـهــر رم ـض ــان المقبل
ً
ً
م ـن ـعــا ألي شـبـهــة ن ـصــب واح ـت ـي ــال خ ـصــوصــا فيما
يتعلق بــالـمـشــاريــع الـخــارجـيــة إذ تـنـســق "ال ـش ــؤون"
مــع وزارة الـخــارجـيــة بخصوص تنظيم التحويالت
ً
المالية الخارجية فضال عن إلزام الجمعيات الخيرية
بالتسجيل في منظومة وزارة الخارجية بشأن الجهات

المعتمدة إضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي بشأن
الـتـحــويــات وفـتــح الـحـســابــات كــذلــك وزارة الداخلية
عبر حمالت التفتيش والبالغات المشبوهة أو غير
ال ـمــرخ ـصــة وال ـع ـمــل ع ـلــى مــراق ـبــة ال ــرس ــائ ــل النصية
ً
المجهولة تجنبا لعمليات غسل األموال.

تبرعات الحسينيات

ً
وعن الحسينيات أفادت المصادر بأنها تعتبر كيانا
ً
خاصا ومجالس عــزاء مؤقتة ومراقبتها ال تنضوي
تحت جهة حكومية معينة لذا ال يمكن مراقبتها كما
الحال بالنسبة إلى التبرعات بين األقــارب واألهــل أو
األص ـحــاب فــي "ال ــدواوي ــن" ،مشيرة إلــى أن مــن ضمن
المقترحات المقدمة أن يتم إدراج الحسينيات فيما
يخص عملية التبرعات بقسم خاص مشترك ما بين
األمانة العامة لألوقاف ووزارة الشؤون كما هو حال
ً
المساجد رغم صعوبة األمر خصوصا أنها تقام في
منازل لها حرمتها.

جانب من جمع التبرعات

الصبيح تبدأ جوالتها الخارجية الستقدام «العمالة» «الكهرباء» :إيصال المياه العذبة إلى جميع
«تبادل األيدي العاملة بالقطاعين األهلي والمنزلي مع الوس»
قطع الخيران السكنية

سلة أخبار
الجارالله يلتقي السفير
اإليراني

اجتمع نائب وزير الخارجية
خالد الجارالله ،أمس ،مع سفير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
لدى الكويت علي رضا عنايتي
بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وخالل اللقاء الذي حضره
مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير
أيهم العمر ،أعرب الجارالله
عن تمنياته للسفير عنايتي
بالتوفيق والسداد.

«الحرس» يشارك باجتماع
االتحاد الدولي للشرطة

الفريج :جاهزون إليصال الخدمة إلى  1173قسيمة بالمنطقة
•

الصبيح خالل اجتماعها ونائبة وزير العمل في الوس

•

جورج عاطف

ف ــي إط ـ ــار ج ــوالت ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة،
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـش ـ ـمـ ــل  6دول آ سـ ـ ـي ـ ــو ي ـ ــة،
لتوقيع اتفاقيات الستقدام العمالة
ال ـم ـنــزل ـيــة ،ع ـق ــدت وزيـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
االجتماعية وا لـعـمــل وز ي ــرة ا لــدو لــة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح،
ال ـتــي ت ـقــوم حــال ـيــا ب ــزي ــارة رسـمـيــة

إ ل ــى الوس ،ع ــددا مــن ا ل ـل ـقــاء ات مع
وزير العمل والرفاهية االجتماعية
في الوس خامفينغ سايسومفينغ،
ون ــائ ــب وزيـ ــر الـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة
خــام ـفــاو إرن ـث ــاف ــان ــه ،ون ــائ ــب وزي ــر
الـتـخـطـيــط واالس ـت ـث ـم ــار خــامـيـلـيــن
فولسينا.
وقـ ــالـ ــت ال ـص ـب ـي ــح ،فـ ــي ت ـصــريــح
أمـ ــس ،إن ــه "ت ــم خ ــال ال ـل ـق ــاء ات مــع

ا لـ ـمـ ـس ــؤو لـ ـي ــن فـ ــي الوس م ـنــا ق ـشــة
العديد من القضايا ،منها ما يتعلق
بـتـبــادل األي ــدي الـعــامـلــة ،س ــواء في
مجال العمالة المنزلية أو العمالة
بالقطاع اال هـلــي" ،مضيفة أن "هذه
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات ت ــأت ــي فـ ــي اطـ ـ ــار تـفـعـيــل
االت ـف ــاق ـي ــة ال ـم ــوق ـع ــة ب ـي ــن ال ـكــويــت
والوس في مجال العمل والعمال".

سيد القصاص

أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل
وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء،
م .خليفة الـفــريــج ،االن ـت ـهــاء مــن جاهزية
شـبـكــة ال ـم ـيــاه ال ـعــذبــة لـمـنـطـقــة الـخـيــران
السكنية بالكامل.
وق ــال ال ـفــريــج ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي:
انتهت الوزارة من تعقيم الشبكة بالكامل،
وإصالح التلفيات في الخطوط الداخلية
لقطعة  ،2وذلك بعد أن انتهت سابقا من
تجهيز شبكة المياه العذبة للقطعتين ،3
 7في "الخيران السكنية".
ولفت إلى أن جميع القطع في الخيران
بعدد قسائم  1173قسيمة جاهزة إليصال
المياه العذبة اليها.
وأكــد أن ال ــوزارة حريصة على إيصال
الـ ـمـ ـي ــاه الـ ـع ــذب ــة إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن فــي
المناطق السكنية الجديدة ،داعيا الراغبين

فــي إي ـصــال الـخــدمــة إل ــى مــراجـعــة مكتب
طلبات اإليصال بمنطقة الشويخ السكنية،
ق ـســم إيـ ـص ــال ال ـم ـي ــاه ،أو م ـك ـتــب ش ــؤون
المستهلكين بمنطقة الفحيحيل الستكمال
إجراءاتهم بداية يوم غد الخميس.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر
"الكهرباء" إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق
الـمـبــاشــر م ــع ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي م ــن خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات دوريـ ـ ـ ــة م ـس ـت ـم ــرة لـلـتــوســع
ف ــي اس ـت ـخــدام ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي لتشغيل
الـتــوربـيـنــات بأعلى ك ـفــاء ة ،الفـتــة إلــى أن
ذلك له األثر الواضح على تخفيض كلفة
التشغيل والصيانة والتأثير المباشر على
المعيار البيئي.
وأك ــدت أن الـتــوســع فــي االعـتـمــاد على
الغاز الطبيعي يعد أحد اإلنجازات التي
تنسب إلــى "الكهرباء" والقطاع النفطي،
حرصا على البيئة في المقام األول ومن
ثم جودة اإلنتاج.

خليفة الفريج

«التربية» تحسم صالحيات الموجهين بتقييم المعلمين

ً
الغيص يعقد اجتماعا مع «الخدمة المدنية» األسبوع المقبل للوصول إلى قرارات واضحة
•

فهد الرمضان

بعد أن أث ــارت بعض األوس ــاط
ال ـت ــرب ــوي ــة ق ـض ـيــة قــانــون ـيــة ق ـيــام
الموجهين الفنيين فــي المناطق
التعليمية بــالـمـشــاركــة فــي وضــع
تقييم الكفاء ة السنوية للمعلمين
وأعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة في
المدارس ،تتجه وزارة التربية إلى
حسم هذا الملف من خالل مخاطبة
دي ـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة وإن ـه ــاء

ال ـجــدل حــولــه ب ــإص ــدار ق ــرار ملزم
ي ـحــدد اخ ـت ـصــاصــات الـمــوجـهـيــن
الفنيين للمواد الدراسية.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ع ـل ـم ــت
"الجريدة" ،من مصادرها ،أن وكيل
قطاع التعليم العام بالتكليف فهد
الغيص طلب تـقــار يــر مفصلة من
موجهي العموم للمواد الدراسية
ك ــاف ــة حـ ـ ــول ط ـب ـي ـع ــة ع ـم ـل ـه ــم فــي
اإلشـ ــراف وتــوجـيــه المعلمين في
ال ـ ـمـ ــدارس ،وك ــذل ــك ط ــرق الـتـقـيـيــم

ً
 28قرارا بتثبيت مراقبين في الوزارة
ع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن مـ ـص ــادره ــا أن ق ـطــاع
ال ـشــؤون اإلداري ـ ــة أص ــدر خ ــال يــومــي الخميس
واالحـ ــد الـمــاضـيـيــن  28قـ ــرارا بتثبيت مراقبين
ورؤســاء أقسام في اإلدارات المركزية والمناطق

الـتـعـلـيـمـيــة ،ح ـيــث أتـ ــم شــاغ ـلــو هـ ــذه الــوظــائــف
اإلج ــراء ات والـمــدة القانونية الــازمــة لتثبيتهم،
موضحة أن الـ ــوزارة تسعى إلــى تسكين جميع
المناصب اإلشرافية الشاغرة خالل الفترة المقبلة.

«دعم المخترعين» :تنفيذ أنشطة
إلبراز دور المخترع الكويتي
•

عادل سامي

أعلنت عضوة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
رئيسة اللجنة اإلعالمية شيخة القطان تنفيذ عدد من الفعاليات
واألنشطة خالل الفترة المقبلة ،والتي من شأنها إبراز دور المخترع
الكويتي في المجتمع والتعريف بهذه الفئة وإنجازاتها.
وأكدت القطان ،في تصريح أمس ،أن من بين هذه الفعاليات ورشة
عمل تنظمها الجمعية حاليا في مقرها ،حول آلية العمل الجديدة
التي اعتمدها مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع مؤخرا ،مبينة
أن الورشة بدأت االثنين الماضي وتختتم أعمالها اليوم.
وأشــارت الى أن الورشة تتضمن توضيح اإلج ــراء ات الجديدة
التي تصب في مصلحة المخترع ،ومنها السماح بتسجيل عدد
أكبر من الـبــراء ات ودراس ــة الـجــدوى االقتصادية والمناطق التي
فيها قابلية لتسويق االختراع.
وأوضحت أن الجمعية أخذت على عاتقها منذ إنشائها االرتقاء
بكل ما يتعلق بالمخترع الكويتي ،بما يعود بالنفع عليه وعلى
الكويت ،خاصة أن هــذه الفئة لها إنـجــازات على كل المستويات
المحلية واإلقليمية والدولية ،دون أن يتم تسليط الضوء عليها
بالشكل المطلوب.

ال ـم ـت ـب ـع ــة ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ــى أن ـ ــه طـلــب
كــذلــك ال ــرأي الـقــانــونــي مــن اإلدارة
القانونية في الوزارة بشأن أحقية
م ــوج ـه ــي ال ـ ـمـ ــواد الـ ــدراس ـ ـيـ ــة فــي
المشاركة في تقييم المعلمين.
وأضــافــت المصادر أن الغيص
سيدرس التقارير التي ستقدمها
التواجيه الفنية للمواد الدراسية
كـ ــا فـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى رأي اإلدارة
القانونية ،مشيرة إلى أنه سيعقد
اج ـت ـم ــاع ــا مـ ــع مـ ـس ــؤول ــي دي ـ ــوان
الخدمة المدنية األسـبــوع المقبل
لبحث هــذا الملف بكل تفاصيله،
وال ـخــروج ب ــرأي نهائي وقانوني
م ــدع ــم مـ ــن ال ـ ــدي ـ ــوان وإغـ ـ ـ ــاق أي
اجتهادات بشأنه.
وذكرت أن الغيص سيسعى من
خــال ديــوان الخدمة المدنية إلى
إص ــدار قـ ــرارات واض ـحــة بتحديد
الـ ــوضـ ــع الـ ـق ــان ــون ــي ل ـل ـمــوج ـه ـيــن
الفنيين لـلـمــواد الــدراس ـيــة ،حيث

فهد الغيص

يتم إضــافــة مسمياتهم الوظيفية
ضمن الهياكل التنظيمية للمناطق
التعليمية ،وتحديد اختصاصاتهم
الــوظـيـفـيــة بشكل واض ــح ودقـيــق،
ح ـتــى ال ت ـت ــداخ ــل م ــع غ ـيــرهــا من

«السكنية» :تخصيص «جنوب صباح األحمد»
يتجاوز  6آالف مواطن
•

يوسف العبداهلل

وصلت أعــداد حــاالت التخصيص على مشروع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجديد بجنوب
مدينة صباح االحمد السكنية حتى أمس إلى 6004
مواطنين خصص لهم في المشروع.
وعلمت "الجريدة" ،من مصادرها ،ان المؤسسة
سجلت  234حالة تخصيص في اول يوم بعد رفع
اولوية التخصيص حتى نهاية  ،2016مفيدة بأن
هذا الرقم مؤشر قوي الرتفاع حاالت التخصيص
أكثر خالل االيام المقبلة.
وذكرت المصادر ان المؤسسة لم تسجل هذا الرقم
منذ فتح التخصيص على المشروع في منتصف
يوليو ،مشيرة الى ان اعــداد المخصص لهم خالل
ً
الفترة الصباحية امس فقط بلغوا  93مواطنا ،مثمنة
جهود "خدمة المواطن" بإدارة منيرة العبدالجادر،
في متابعة اجراءات التخصيص ،تحت تنظيم ادارة
العالقات العامة واالعالم.
من جانب آخر ،كشفت مصادر مطلعة أن الشؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـمــؤس ـســة سـتـحـســم اخ ـت ـصــاصــات

المخطط الهيكلي الجديد بعد إقــراره خالل نهاية
االس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـجـ ــاري أو م ـط ـلــع ال ـم ـق ـب ــل ،الف ـت ــة إل ــى
أن ال ـمــؤس ـســة تـسـتـعــد لـتـشـكـيــل لـجـنــة السـتـقـبــال
المتقدمين للوظائف اإلشرافية خالل الفترة القريبة
المقبلة ،ومن ثم البت فيها لتسكين الشواغر.
في مجال إسكاني آخر ،أعلنت المؤسسة العامة
للرعاية السكنية عن مخططات الضواحي السكنية
في مدينة جنوب صباح األحمد السكنية.
وق ـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون الـتـخـطـيــط
والتصميم بالمؤسسة ناصر خريبط ،في تصريح
صحافي أمــس ،إن المشروع يرتكز تخطيطه على
تطوير فكرة الفريج الكويتي بما يحاكي الحداثة
ال ـع ـمــران ـيــة ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـح ـض ــري لـلـمـشــاريــع
اإلسكانية.
وأضاف خريبط أنه في الوقت الحالي تم اعتماد
ـواح سكنية تشتمل على نحو تسعة عشر
 10ض ـ ٍ
ألف قسيمة ،مساحة كل منها  400م ،2حيث سيتم
اإلعالن عن جدول التوزيعات ومواعيد القرعة ،خالل
شهر نوفمبر المقبل.

الوظائف الموجودة في المناطق
التعليمية.
وأشــارت المصادر إلــى أن قيام
الـمــوجـهـيــن الـفـنـيـيــن بــالـمـشــاركــة
في وضع تقييم الكفاءة للمعلمين
ورؤس ــاء أقـســام ال ـمــواد الــدراسـيــة
في المدارس أمر يراه البعض غير
قــانــونــي مــن حـيــث أن الموجهين
الـ ـفـ ـنـ ـيـ ـي ــن لـ ـيـ ـس ــوا الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
الـ ـمـ ـب ــاش ــري ــن ل ـل ـم ـع ـل ـم ـي ــن ،وف ــق
تصنيف قــانــون الـخــدمــة المدنية
المطبق حاليا ،وبالتالي ليس لهم
الحق في المشاركة بوضع التقييم،
فــي حـيــن ي ــرى آخـ ــرون أن حــرمــان
الموجه مــن هــذا الـحــق يــؤدي إلى
إضعاف دوره في توجيه المعلم.
ولفتت إلى أن كثيرا من القضايا
التي يرفعها المعلمون المتظلمون
م ــن ت ـق ـي ـيــم الـ ـكـ ـف ــاءة وتـ ـص ــل إل ــى
المحاكم يتم اال سـتـنــاد فيها إلى
ع ـ ــدم أح ـق ـي ــة الـ ـم ــوج ــه فـ ــي وض ــع

الـتـقـيـيــم ،ل ـكــونــه ل ـيــس ال ـم ـســؤول
المباشر للمعلم ،وبالتالي إلغاء
قــرار التقييم ،الفتة إلــى أن خطوة
وكيل التعليم العام بحسم الملف
مــن خــال إص ــدار ق ــرارات واضحة
مــن ال ــدي ــوان تـســاهــم فــي اسـتـقــرار
الوضع التربوي.

معرض الكتاب
مــن جــانــب آخ ــر ،أص ــدر الوكيل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة
واألنشطة ،فيصل المقصيد ،نشرة
عامة لجميع مدارس التعليم العام
والديني ومدارس التربية الخاصة
وري ـ ـ ــاض األط ـ ـفـ ــال ب ـش ــأن تـعــديــل
جــدول زي ــارات ال ـمــدارس لمعرض
الكتاب الـ  ،43المقررة إقامته خالل
ال ـف ـت ــرة م ــن  ١٤إل ـ ــى  ٢٤نــوفـمـبــر
الـمـقـبــل ،لـتــزامــن الـمــوعــد الـســابــق
للزيارة مــع عطلة المولد النبوي
الشريف.

المدنية» تطلق
«المعلومات ّ
خدمة جديدة لملك العقارات
•

محمد الجاسم

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمتها الجديدة
ألصحاب العقارات لتمكينهم من معرفة حركة تغيير العناوين،
ســواء كانت إضافة أو إلغاء بشكل مباشر عبر الرسائل النصية
 ،SMSوذلك عبر موقعها الرسمي.
وكشف المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية ،مساعد
العسعوسي ،أن هذه الخدمة تأتي تسهيال على أصحاب عقارات
السكن الخاص لمتابعة القاطنين ،سواء اإلضافة أو اإللغاء ،مما
يسهم في الرقابة الذاتية ألصحاب العقارات.
وعن آلية تفعيل هذه الخدمة ،ذكر العسعوسي أن على صاحب
العقار الــدخــول على موقع الهيئة اإللكتروني ،واختيار الخدمة
المعنية ضمن الخدمات اإللكترونية المتوافرة بالموقع واتباع
خطوات تفعيل الخدمة بإدخال البيانات وتحميل صورة وثيقة
العقار أو شهادة اإلسكان بالنسبة ألصحاب البيوت الحكومية.
وبـ ّـيــن أن ــه سيتم التحقق مــن الـمـعـلــومــات ،وم ــن ثــم تفعيل الخدمة
والتواصل مع صاحب العقار من خالل الرسائل النصية  SMSوإبالغه عن
أي حالة تغيير تطرأ على العقار ،سواء بإضافة أو إلغاء عنوان القاطنين،
وذلك حتى يصبح صاحب العقار على تواصل مستمر ،وبشكل فوري،
ومعرفة جميع ما يتعلق بالعقار دون الحاجة إلى عناء المراجعة.

شارك الحرس الوطني الكويتي
في اجتماع االتحاد الدولي
لقوات الشرطة والدرك ذات
الطابع العسكري ،تخلله
افتتاح معرض للمنتجات
التركية املتخصصة في مجال
تكنولوجيا األمن.
وحضر افتتاح املعرض
رؤساء وفود الدول املشاركة
في االجتماع ،وبينهم وكيل
الحرس الوطني الفريق الركن
مهندس هاشم الرفاعي والوفد
املرافق له .وتضمن املعرض
عربات وأسلحة ومعدات
ومالبس عسكرية وطائرات
من دون طيار وقوارب عسكرية
وسيارات اسعاف وإطفاء.
وأسس االتحاد الدولي لقوات
الشرطة والدرك عام .1994
وأعلن الفريق الركن الرفاعي
انضمام الحرس إلى االتحاد
الدولي لقوات الشرطة والدرك
كأول جهة عسكرية كويتية.

محافظ األحمدي :العمل
التطوعي حقق شراكات مثمرة

أكد محافظ األحمدي ،الشيخ
فواز الخالد ،ريادة العمل
التطوعي الكويتي في ممارسة
املسؤولية املجتمعية ،ونجاحه
في إنجاز العديد من املبادرات
والشراكات املثمرة ،الفتا
إلى إثبات العديد من الفرق
التطوعية وجودها على
الساحة املحلية أخيرا ،من
خالل مشروعات مفيدة ومهمة
يلمس أثرها أهالي وقاطنو
العديد من املناطق على امتداد
الكويت ،مؤكدا التزام املحافظة
باالستمرار في دعم كل ما
هو نافع ومفيد من املبادرات
والشراكات.
جاء ذلك خالل استقبال
املحافظ رئيس لجنة الوفرة
التطوعية خالد املري ،وأعضاء
اللجنة ،على هامش اللقاء
األسبوعي مع رواد ديوانية
املحافظة بديوانها العام.

«البترول» و«أمنية» ينشران
الوعي البيئي
أبرم مشروع "أمنية" البيئي
اتفاقية تعاون مع شركة
البترول الوطنية الكويتية،
حيث سيتم بموجبه وضع
حاويات "أمنية" البيئية في
جميع مواقع الشركة.
وثمنت الرئيسة التنفيذية
لـ"أمنية" ،سناء الغمالس ،في
تصريح صحافي "التعاون
املثمر الذي ربطنا مع (البترول
الوطنية) ،والذي يعزز ويرسخ
مبادئ نشر املزيد من الوعي
باملجتمع لثقافة الفرز من
للنفايات ،وتسليم
املصدر
ُ
البالستيك إلى (أمنية) إلعادة
تدويرها" .ووصفت الغمالس
هذه الخطوة باملتطورة مع
القطاع النفطي.
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سلة برلمانية
العدساني :غير مقبول
عذر «األشغال» عن
انسداد «المناهيل»

الوزراء يحضرون إلى مكاتبهم بالدور األول حسب االتفاق والنواب يأتون بملفاتهم
محيي عامر

الدور األول
بمبنى
األعضاء تحول
إلى سوق
حراج

عاشور

"الـ ـث ــاث ــاء ...م ـهــرجــان تــوقـيــع
المعامالت" ،هذه هي حال مجلس
األمة في هذا اليوم من كل أسبوع،
فـبـحـســب االت ـف ــاق م ــع األع ـض ــاء،
ً
وتسهيال عليهم ،يحرص الوزراء
ع ـل ــى الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى م ـكــات ـب ـهــم
بالدور األول في مبنى األعضاء
الجديد كل يوم ثالثاء.
ويـعــد يــوم الـثــاثــاء مــن األيــام
المزدحمة في أروقة مجلس األمة
بالنواب ،خاصة نواب المعامالت،
وكــذلــك مـلـفــات الـمـعــامــات التي
ي ـح ـم ـل ـهــا س ـك ــرت ــاري ــة األعـ ـض ــاء
مـتـجـهـيــن إلـ ــى م ـك ــات ــب ال ـ ـ ــوزراء
لتوقيعها.
وال ـت ـقــت «الـ ـج ــري ــدة» الـنــائــب

صــالــح ع ــاش ــور أث ـن ــاء خــروجــه
مــن مجلس األم ــة ،وســألـتــه عن
ت ــوق ـع ــات ــه بــال ـن ـس ـبــة لـلـمــرحـلــة
ال ـم ـق ـب ـلــة ومـ ــا ي ـخــص الـجـلـســة
االفتتاحية المدرج على جدول
أعـ ـم ــالـ ـه ــا اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
جابر المبارك واستجواب وزير
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون مـج ـلــس األم ــة
عــادل الخرافي ،فقال :انظر إلى
الـ ـ ــدور األول ال ـ ــذي ت ـح ــول إلــى
س ــوق ح ــراج ووقـتـهــا ستعرف
ً
االجابة ،قاصدا كمية المعامالت
التي يتم توقيعها فيه وزحمة
األع ـ ـض ـ ــاء وال ـ ـس ـ ـكـ ــرتـ ــاريـ ــة فــي
ممراته.

اعتبر النائب رياض العدساني ان
عذر وزارة األشغال حول انسداد
"املناهيل" بسبب جرف األمطار
ألوراق أشجار وأتربة وأكياس
غير مقبول ،مشيرا الى أن هيئة
الطرق أكدت استعدادها ملوسم
األمطار .وقال العدساني :لن نقبل
بما حدث في منازل وشوارع الرقة
حركة
والظهر وهدية وتعطل
ُ
املرور وملتزم بطلبي بالتحقق
من األمر إلثبات الخلل ومحاسبة
املتقاعس وإال ستتم محاسبة
الوزير.

ال ـج ـب ــري ب ـع ــد مـ ـغ ــادرت ــه م ـك ـت ـبــه وم ـعــه
المرداس وفي اإلطار بريد وزير اإلعالم

الشاهين نثمن رأي
«الفتوى» في تطبيق
«نهاية الخدمة»

العازمي والخضير

زحمة سكرتارية أمام مكتب وزير التربية

 ...ومع هايف قبل المغادرة (تصوير عبدالله الخلف)

الفضل :إعادة الجناسي قرار حكيم نزع فتيل األزمات

«الخارجية» توافق على المحكمة
العربية لحقوق اإلنسان

العازمي :إقرار من الحكومة بخطأ سحبها ويجب تعديل قانون «الجنسية»
أشـ ــاد ال ـنــائــب أح ـمــد ال ـف ـضــل ب ـق ــرار إع ــادة
الـجـنــاســي ،معتبرا أنــه ق ــرار حكيم جــاء لنزع
فتيل األزمات.
وأك ـ ــد ال ـف ـضــل ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،مــوقـفــه
الـثــابــت مــن قضية الجنسيات ،والـعـبــث الــذي
حصل بها على مدار السنوات الماضية ،السيما
الـ 15أو الـ 20عاما الماضية ،من عمليات تزوير
وازدواجية في الجنسية.
وشـ ــدد ع ـلــى أن ه ــذا ال ـم ـلــف خ ـطــر ب ـكــل ما
تـحـمـلــه الـكـلـمــة م ــن م ـع ــان ،م ــن نــاح ـيــة أمـنـيــة
وتكلفة مالية على الدولة ،ومن ناحية انعدام

ال ـع ــدال ــة والـ ـمـ ـس ــاواة بـ ــأن ي ــأت ــي ش ـخــص من
الخارج ليستولي على وظيفة المواطن وحقوقه
والدعومات المقدمة له من الحكومة.
وزاد" :لذلك نبارك لمن صدرت لهم الجناسي
للمشاغبين
وفق المادة الخامسة جميعا ،ونقول
ُ
منهم :أنتم تحت األنظار ،فإن أحسنتم أحسن
إليكم ،وإن لم تحسنوا فما حدث لكم سيحدث
مرة أخرى وفق القانون ،ولن يتم تعدي القانون
ضدكم أو انتهاكه من أجل مــآرب أو تصفيات
شخصية ،فقد كان الموضوع كله وفق القانون،
واآلن يجب أن تقدروا هذا الكرم تقديرا جيدا ،أما

لمثيري الفتن فنقول :ال عزاء لكم".
من جهته ،رأى النائب حمدان العازمي أن قرار
الحكومة إعادة الجنسيات لعدد من المواطنين
إق ـ ـ ـ ــرار م ـن ـه ــا ب ــأن ـه ــا ارتـ ـكـ ـب ــت خ ـط ــأ بـسـحــب
ه ــذه ال ـج ـنــاســي .وقـ ــال ال ـعــازمــي ف ــي تصريح
للصحافيين امس إن «عودة الجنسيات يجب أن
تشمل الجميع وخصوصا بعد هذا اإلقرار من
الحكومة بخطأ إجراءاتها في السحب».
وأضـ ــاف :فــي كــل اسـتـجــواب نسمع بعودة
الجنسيات وكــأنـهــا ورق ــة اب ـتــزاز أو مساومة
تستخدمها الحكومة مع النواب ،وسحب فتيل

مكاتب الوزراء في الدور األول

األزمــة أو تفكيك االستجوابات بهذه الطريقة
غير مقبول ،مــؤكــدا ض ــرورة تعديل المرسوم
بالقانون رقم  ٢٠لسنة  ١٩٨١في شأن الجنسية
حتى تخرج الجنسية من أعمال السيادة أسوة
بما حصل في موضوع إصدار الصحف.
وبين أنــه «إذا كانت الجنسيات ردت وفقا
لمادة مغايرة للمادة السابقة فهذا خطأ آخر
وأمر غير مقبول» ،مشددا على أن «نواب األمة
يفترض أال يتنازلوا عــن هــذا الـمــوضــوع ،وال
نتنازل او نبحث عن األعذار حتى ال نكون ضمن
الموقعين على عدم التعاون».

أعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني
مــوافـقــة الـلـجـنــة عـلــى اتـفــاقـيـتـيــن تتعلقان بـمـشــروع قــانــون
الموافقة على الـنـظــام األ ســا ســي للمحكمة العربية لحقوق
اإلنسان ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة
القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة
الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية.
وقال الهرشاني في تصريح للصحافيين امس :بعد دراسة
م ــواد االتفاقيتين وأحكامهما تبين للجنة أنهما تحققان
مصلحة الطرفين وال تتعارض مع أحكام الدستور الكويتي
وانتهى رأي اللجنة بالموافقة وذلك باجماع آراء أعضاء اللجنة
الحاضرين وسنرفعه إلى مجلس األمة.

الدوسري لمنح الموظفين إجازة تأدية
االمتحانات براتب كامل
قــدم الـنــائــب نــاصــر الــدوســري
اق ـت ــراح ــا بــرغ ـبــة إللـ ـغ ــاء تعميم
دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة
بـ ـش ــأن إل ـ ـغـ ــاء إج ـ ـ ـ ــازة تـحـضـيــر
وتـ ـ ــأديـ ـ ــة االمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــان ،وأن ي ـتــم
م ـنــح ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ــراغ ـب ـي ــن في
اسـتـكـمــال دراس ـت ـهــم الـجــامـعـيــة
أو العليا إجازة تحضير وتأدية
االمتحانات براتب كامل.
وق ــال الــدوســري فــي اقـتــراحــه:
بناء على اقتراح مستغرب وغير
مدروس من وزارة التعليم العالي
بــإلـغــاء إجـ ــازة تحضير وتــأديــة
االمتحان للموظفين الكويتيين
العاملين بالدولة ،أصــدر ديوان
الخدمة المدنية التعميم رقــم ٧
لسنة  ٢٠١٦بـشــأن ال ـغــاء إج ــازة
تحضير وتأدية االمتحان ،ولما

ناصر الدوسري

ك ــان ه ــذا التعميم يـخــالــف روح
ال ــدسـ ـت ــور ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـ ــذي كـفــل
وش ـجــع الـجـمـيــع عـلــى التعليم،

وحـ ـ ـ ـ ــرم الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الراغبين في استكمال دراستهم.
ونـ ــص االق ـ ـتـ ــراح ع ـلــى "إل ـغ ــاء
تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم
 ٧لسنة  ٢٠١٦بشأن إلغاء إجازة
تحضير وتــأديــة االمتحان ،وأن
يتم منح الموظفين الراغبين في
استكمال دراستهم الجامعية أو
الـعـلـيــا إجـ ــازة تـحـضـيــر وتــأديــة
االمتحانات براتب كامل ،شريطة
أن ي ـل ـت ـحــق ال ـم ــوظ ــف بـجــامـعــة
مـعـتــرف بـهــا مــن وزارة التعليم
ال ـعــالــي ،وأن ي ـقــدم م ــا يشترطه
ديوان الخدمة المدنية من بيانات
ت ـث ـبــت حـ ـض ــوره ف ــي ال ـجــام ـعــة،
التي يدرس بها داخل الكويت أو
خارجها".

البابطين يسأل عن وظائف عقود «البترول»
وج ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
البابطين س ــؤاال ال ــى وزي ــر النفط
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء بـخـيــت
ال ــرش ـي ــدي ب ـش ــأن اع ـ ــان مــؤسـســة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة ع ــن وظ ــائ ــف
ع ـق ــد مـ ـق ــاول ل ـل ـمــواط ـن ـيــن لـلـعـمــل
ف ــي مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول الـكــويـتـيــة
وشركاتها التابعة لها.
وقـ ـ ــال فـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه :هـ ــل قــدمــت
مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الكويتية طلب
اح ـت ـيــاج لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب لـتـخــريــج
دفعة مــن المواطنين لسد شواغر
الــوظــائــف فــي الحقول والمصافي
النفطية؟ اذا كانت االجابة بالنفي
يرجى تزويدي بالسبب ،واذا كانت
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بنسخة من المخاطبات مع الهيئة.
وأض ــاف :هــل أعـلــن عــن وظائف
فنية ومهنية للمواطنين اصحاب
المؤهالت (متوسطة -ثانوية عامة)
في القطاع النفطي لسد االحتياج
ولتنفيذ خطة اإلحالل التي يطبقها
مجلس ال ــوزراء؟ إذا كانت اإلجابة
بالنفي يــرجــى بـيــان الـسـبــب ،وكــم
يبلغ اعــداد العاملين الوافدين في
الحقول والمصافي النفطية؟
وطلب كشفا بالشركات التجارية
التي لها عقد مقاول للتوظيف في
المؤسسة وشركاتها التابعة منذ
عام  2013وحتى تاريخ ورود هذا
السؤال ،مع ذكر العقود لكل شركة
على حدة.
كـ ـم ــا وج ـ ـ ــه الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن س ـ ــؤاال
اخ ــر ال ــى وزي ــر الـتــربـيــة والتعليم
ال ـعــالــي د .حــامــد ال ـع ــازم ــي بـشــأن

عبدالوهاب البابطين

الـقـضــايــا وال ـش ـكــاوى والتظلمات
من الموظفين العاملين في وزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة .وقـ ـ ـ ـ ــال :ك ـ ــم ي ـب ـل ــغ ع ــدد
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي أص ــدره ــا قـطــاع
الشؤون القانونية خالل السنوات
الثالث الماضية؟ وما مدى مطابقة
ً
اإلجراءات مع القوانين والوائح وفقا
لرأي إدارة الفتوى والتشريع؟ وكم
يبلغ عدد التظلمات التي بت فيها
والتي لم يبت فيها مع ذكر االسباب
لكل حالة على حدة؟
وأضــاف :كم يبلغ عدد القضايا
التي رفعت على وزارة التربية؟ وكم
قضية خسرتها الوزارة؟ وكم بلغت
المبالغ المصروفة مقابل التعويض
المادي مع توضيح طريقة خصمها
من ميزانية وزارة التربية على مدى
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث األخ ـي ــرة وتحت
أي بند؟
وت ـ ــاب ـ ــع :مـ ــا ال ـس ـن ــد ال ـق ــان ــون ــي
ل ـتــأخ ـيــر م ـ ــدة ت ــوق ـي ــع ال ـع ـقــوبــات

لـمــدة تـصــل ال ــى سـتــة أش ـهــر؟ وكــم
يبلغ عددها؟ طالبا كشفا بأسماء
المفوضين فــي اعتماد العقوبات
س ـ ـ ــواء فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة او ال ـم ـنــاطــق
التعليمية أو اإلدارات المركزية خالل
السنوات الثالث الماضية.
واسـتـطــرد :مــا مخالفات ديــوان
المحاسبة وعدد المالحظات التي
ت ـم ــت اعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـح ـق ـيــق ف ـي ـهــا مــع
مبررات تغليظ العقوبة وتشديدها
لكل حالة على حدة؟ وما إجراءاتكم
حـ ــول الـمـتـسـبــب ف ــي اإلح ــال ــة الــى
التحقيق او اعتماد العقوبة مع ذكر
مسماه الوظيفي والسند القانوني
لذلك؟
وطلب نسخة من جميع محاضر
اج ـت ـم ــاع ــات ل ـج ـنــة إع ـ ــداد ال ـ ــردود
عـلــى مـخــالـفــات دي ــوان المحاسبة
خ ــال الـسـنــوات ال ـثــاث الماضية،
مع حصر جميع الـحــاالت التي تم
تطبيق مديونيات عليها ومــن ثم
اس ـت ـث ـنــاؤهــم ،وأسـ ـب ــاب ذلـ ــك ،ومــا
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخــذة ف ــي ح ــق من
اس ـت ـث ـنــاهــم م ـمــن ي ـح ـم ـلــون صفة
إشرافية او قيادية؟ مع حصر من
صرفت لهم كــوادر وتم استردادها
مع توضيح األسباب والمسوغات
القانونية لذلك.
كـ ـم ــا طـ ـل ــب جـ ـمـ ـي ــع الـ ـق ــوانـ ـي ــن
وال ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح وال ـ ـن ـ ـظـ ــم ال ـق ــان ــون ـي ــة
وال ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـكـيـفـيــة
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــاء وال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق وفـ ــق
الخصوصية والسرية ،وآلية قطاع
ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة فــي تطبيقها
وم ــدى مــواء مـتـهــا ل ـقــانــون ونـظــام
الخدمة المدنية.

ثمن النائب أسامة الشاهني
رأي إدارة الفتوى والتشريع
بشأن تطبيق مكافأة نهاية
الخدمة ملوظفي النفط غير
منقوصة ،داعيا في الوقت ذاته
الى الزام البنوك بسداد املكافآت
ملوظفيها.
وقال الشاهني في تصريح
صحافي :أحيي إدارة الفتوى
والتشريع على انتصارها لحق
املستقيلني واملتنقلني للشركات
النفطية األخرى بمكافأة ًنهاية
خدمة غير منقوصة تطبيقا
ً
ِّ
املشرع الواضحة
وتأكيدا إلرادة
بإنصافهم وحمايتهم.
وحمل الشاهني كال من وزارة
املالية والقوى العاملة والبنك
املركزي مسؤولية إلزام البنوك
نهاية الخدمة
بسداد مكافآت
ً
غير منتقصة تطبيقا للنصوص
الواضحة بهذا الشأن ،موضحا
أن "ما يتردد عن اتفاق البنوك
اإلسالمية والربوية على تعطيل
حقوق املنتهية خدماتهم في
أروقة املحاكم العمالية معيب
وغير مقبول".

عاشور يسأل عن أرض «إعانة
المرضى» في «الصباح»
وجه النائب صالح عاشور
ً
سؤال إلى وزير الصحة الشيخ
د .باسل الحمود عن األساس
القانوني إلعطاء جمعية نفع
ً
عام أرضا في "الصباح الطبية"
لتشييد مقر لها.
وقال عاشور "ما األساس
القانوني إلعطاء جمعية نفع عام
(جمعية صندوق إعانة املرضى)
ً
أرضا في منطقة الصباح الطبية
لتشييد مقر لها؟".
وطلب تزويده باملستندات
الدالة على ذلك ،ونسخة من
موافقات بلدية الكويت ووزارة
الشؤون االجتماعية والجهات
األخرى املختصة واملراسالت
بني الجمعية والوزارة حول
تخصيص األرض إلقامة مقر
للجمعية ،وعدد أكشاك جمعية
صندوق إعانة املرضى في جميع
املستشفيات واملراكز الصحية
في دولة الكويت وقيمة إيجار كل
كشك ،مع نسخة من عقد اإليجار
لكل كشك ،والقيمة اإليجارية
الشهرية والسنوية لألرض
املمنوحة لجمعية صندوق إعانة
املرضى ،وهل تدفع للوزارة أم
إدارة أمالك الدولة؟

الشطي إلنتاج مسلسل
«فئران أمي حصة»
تقدم النائب خالد الشطي باقتراح
برغبة نص على "إنتاج تلفزيون
الكويت ملسلسل رمضاني ،مبني
على قصة فئران أمي حصة ،التي
كتبها الروائي الكويتي املبدع
سعود السنعوسي".
وعزا الشطي اقتراحه الى "تعزيز
وحرص على ترسيخ االنتماء
الوطني وتوعية املجتمع،
وباألخص الشباب والفتيات،
من مخاطر الفنت الطائفية
والعنصرية".

ةديرجلا
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«العدل» :استراتيجية مكافحة االتجار بالبشر قيد التنفيذ

ً
السريع عقد اجتماعا مع مسؤول في «الخارجية» األميركية
ع ـ ـقـ ــد و ك ـ ـي ـ ــل وزارة ا ل ـ ـعـ ــدل
عبداللطيف ا ل ـســر يــع ،اجتماعا
م ــع ن ــائ ــب م ــدي ــر م ـك ـتــب مــراق ـبــة
ومـكــافـحــة االت ـج ــار بــالـبـشــر في
وزارة الخارجية األميركية جويل
مايبري ،في مقر معهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية.
وأشـ ــار ال ـســريــع ،فــي تصريح

ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى ال ـج ـهــود
الــوطـنـيــة لـلـكــويــت ،عـبــر تكاتف
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
لـمـكــافـحــة االت ـج ــار بــاألشـخــاص
وت ـ ـهـ ــريـ ــب ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن ،وه ــو
مـ ــا القـ ـ ــى إش ـ ـ ـ ــادة واس ـ ـعـ ــة عـلــى
المستوى الدولي.
ولـفــت إلــى أن الـكــويــت ،ممثلة

ندوة «لجنة القانون اإلنساني» اليوم
أعلن مدير معهد الكويت لـلــدراســات القضائية
والـقــانــونـيــة وكـيــل محكمة االسـتـئـنــاف المستشار
عويد الثويمر أن المعهد بصدد تنظيم ندوة جديدة
بعنوان «اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني»
مساء اليوم.
ويحاضر في الـنــدوة المستشار عــادل العيسى،
وكيل محكمة التمييز األمين العام للجنة الوطنية
الــدائ ـمــة لـلـقــانــون ال ــدول ــي اإلن ـســانــي ،والمستشار
عبدالمنعم إبراهيم رئيس المكتب الفني لمكتب وزير

العدل عضو األمانة العامة للجنة الوطنية للقانون
الدولي اإلنساني ،والمستشار الدكتور شريف عتلم
مستشار بمحكمة االستئناف عضو األمانة العامة
للجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.
وي ـح ــاض ــر ايـ ـض ــا ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ــدكـ ـت ــور ن ــواف
الشريعان مستشار بمحكمة االستئناف عضو األمانة
للجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني ،والدكتور
احمد المقلد وكيل المحكمة الكلية عضو األمانة
العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني.

بوزارة العدل ،شاركت في صياغة
ال ـق ــواع ــد ال ـن ـمــوذج ـيــة لمكافحة
االتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار ب ـ ــاألشـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـ ــدول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربية ،والتي تم اعتمادها من
قبل وزراء العدل في دورة سابقة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه «حـ ـ ــرصـ ـ ــا مــن
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـ ـلـ ــى مـ ـك ــافـ ـح ــة هـ ــذه
الجريمة أصدرت االستراتيجية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة االت ـ ـجـ ــار
ـار الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
ب ــالـ ـبـ ـش ــر ،وجـ ـ ـ ـ ـ ٍ
تنفيذها».

حقوق اإلنسان
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــاد م ــاي ـب ــري
بجهود الكويت ،وحرصها النابع
عن إيمانها بأهمية مكافحة هذه
الجريمة ،التزاما منها بمبادئ
حقوق اإلنسان والحريات العامة.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد وك ـ ـيـ ــل
وزارة الـعــدل المساعد للشؤون
الـقــانــونـيــة زكــريــا األن ـص ــاري أن
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ح ــرك ــة ت ـشــري ـع ـيــة

السريع خالل اللقاء
وق ــان ــونـ ـي ــة دائ ـ ـمـ ــة وم ـس ـت ـم ــرة.
وقـ ــال األنـ ـص ــاري ل ــ«ك ــون ــا» لــدى
ت ـم ـث ـي ـل ــه ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ان ـع ـق ــاد
م ـج ـلــس إدارة ال ـم ــرك ــز ال ـعــربــي
للبحوث وال ــدراس ــات القانونية
والقضائية الدوري الثاني لسنة
 2018في مقر المركز في بيروت،
ً
إن «كل مجتمع حي يشهد حراكا
ً
تشريعيا يـكــون نتيجة تفاعله
مع األحداث الجارية وسعيه إلى
وض ــع رؤي ـت ــه لـلـمـسـتـقـبــل ،لــذلــك
يعمل باستمرار على تنظيمها».
وأوض ــح أن الـقــوانـيــن تحتاج

ً
دائ ـ ـمـ ــا الـ ــى إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـيـهــا
ً
وتطويرها وتحسينها ،مشيرا
إل ــى أن الـتـشــريــع الـفــاعــل قــاعــدة
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـم ـج ـت ـمــع
وتنظيمه.

خطاب الكراهية
وذكــر أن الكويت تقدم الكثير
مــن الـمـقـتــرحــات فــي مـجــال عمل
الـمــركــز «آخــرهــا ك ــان مــا طرحته
فــي اج ـت ـمــاع الـمـكـتــب التنفيذي
لمجلس وزراء العدل العرب في

مايو الماضي بضرورة مواكبة
األحـ ـ ـ ــداث ال ــدول ـي ــة وال ـت ـط ــورات
المتعلقة بخطاب الكراهية».
ول ـف ــت األن ـ ـصـ ــاري إلـ ــى حجم
النشاط التشريعي الكبير الذي
ق ــام ــت بـ ــه وزارة ال ـ ـعـ ــدل ال ـع ــام
الـ ـح ــال ــي ب ـط ــرح ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
القوانين التي أقر بعضها ،فيما
تم إعداد اللوائح التنفيذية بشأن
األخـ ـ ـ ــرى ،م ـث ــل ق ــان ــون ت ـع ــارض
المصالح ومشروع قانون يتعلق
بـحــريــة الـمـعـلــومــات إضــافــة الــى
مشاريع أخرى قيد الدراسة.

«الصحة» :اجتماع خليجي لمناقشة البطاقة الذكية أم طفلة معاقة تناشد المسؤولين
رضا افتتح اجتماع وكالء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون
إنقاذ ابنتها من الموت
●

عادل سامي

ك ـشــف وك ـي ــل وزارة الـصـحــة
د .مصطفى ر ض ــا عــن مناقشة
عدد من مشاريع القرارات التي
تـهــم الـمــواطــن فــي دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،لتحسين
الوضع الصحي في دول مجلس
التعاون.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد رضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
للصحافيين صـبــاح أ م ــس على
ه ــام ــش اف ـت ـتــاح اج ـت ـمــاع وك ــاء
وزارات ا ل ـص ـحــة ب ـ ــدول مجلس
التعاون ،أن االجتماع سيناقش
ال ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـص ـ ـحـ ــي اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادي
والـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ــذكـ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـلــف
الصحي ،إلى جانب عدد آخر من
القرارات الهامة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ج ـ ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال
االجتماع مزدحما بالموضوعات
الهامة المتعلقة باألمن الصحي

تعاني سرطان الدم وترقد في العناية المركزة بمستشفى الصباح

ً
رضا متوسطا وكالء الصحة بدول مجلس التعاون
بــدول مجلس التعاون ،ويسعى
إلى مجابهة التحديات المختلفة
ال ـت ــي ت ــواج ــه ن ـظ ـم ـنــا الـصـحـيــة
لـتـلـبـيــة اح ـت ـي ــاج ــات وت ـط ـلـعــات
مواطنينا.
وأك ـ ــد أن االجـ ـتـ ـم ــاع سـيـعـمــل
على إع ــداد مـشــروعــات الـقــرارات
المناسبة لعرضها عـلــى وزراء

المهنا :توفير اإلمكانات
لخدمة أبناء العاصمة
أكــد محافظ العاصمة ،الفريق
ث ـ ــاب ـ ــت ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــا ،وضـ ـ ـ ــع ج ـم ـيــع
اإلم ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــات لـ ـت ــوفـ ـي ــر م ـخ ـت ـلــف
الخدمات ألبناء المحافظة ،الفتا
إلى أن «تلبية مطالب األهالي تأتي
على سلم أولوياتنا».
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ،ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــه ،أم ـ ــس،
ممثلي اللجنة التطوعية لمنطقة
ش ـمــال غ ــرب الـصـلـيـبـيـخــات ،وتــم
خــال االجتماع مناقشة عــدد من
الموضوعات المتعلقة بالخدمات
الضرورية ألبناء المنطقة ،حيث
قام أعضاء اللجنة بتقديم تقرير
م ـفـ َّـصــل لـلـمـحــافــظ ع ــن المنطقة
ي ـت ـض ـمــن ب ـع ــض ال ـط ـل ـب ــات ال ـتــي
يحتاجها أبناء المنطقة.
وق ــد وع ــد الـمـحــافــظ الحضور
بتلبية احتياجات المنطقة وفق
اإلم ـك ــان ــات ال ـم ـتــاحــة ،ومـخــاطـبــة
الـجـهــات الـحـكــومـيــة ذات ال ـشــأن،
ل ـل ـع ـم ــل ع ـ ـلـ ــى إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول
المناسبة ،وسرعة إنجاز ما يمكن
إن ـج ــازه مــن الـمـطــالـبــات ،السيما
مــا يتعلق منها بــاألمــن وتسيير

ثابت المهنا

الدوريات ،وفتح المراكز الصحية
وف ـ ـ ـ ــروع ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة،
وغيرها من مطالب أهالي المنطقة.
وف ــي نـهــايــة االج ـت ـم ــاع ،أع ــرب
م ـحــافــظ ال ـعــاص ـمــة ع ــن أم ـل ــه في
تـلـبـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ال ـمــواط ـن ـيــن،
وحل مختلف المشاكل ،والحد من
السلبيات التي تعانيها مناطق
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،شـ ــاكـ ــرا فـ ــي ال ــوق ــت
ذات ـ ــه ج ـه ــود ال ـل ـج ـنــة ف ــي تـحـ ُّـمــل
م ـســؤول ـيــات ـهــا ف ــي ن ـقــل ال ـص ــورة
الحقيقية عن المنطقة.

الـ ـصـ ـح ــة بـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،فــي
ً
اجتماعهم غدا.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ــد األم ـي ــن ال ـعــام
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة
والتنموية خليفة بن سعيد العبري
إن لجنة وكالء وزارات الصحة في
دول مجلس التعاون حريصة على
تعزيز وتطوير التعاون المشترك،

إلح ـ ـ ــداث ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي م ـســار
العمل الصحي الـمـشـتــرك .وأشــار
إلـ ــى أن ج ـ ــدول أعـ ـم ــال االج ـت ـمــاع
زاخـ ـ ـ ــر ب ــالـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـه ــام ــة،
والتي ستثمر عن نتائج إيجابية
تسهم في توفير الرعاية الصحية
ال ـم ـت ـم ـي ــزة ألب ـ ـنـ ــاء دول مـجـلــس
التعاون.

ناشدت أم الطفلة المعاقة «مزاين» المسؤولين
في وزارة الصحة االهتمام بحالة ابنتها ،وإيجاد
الـحـلــول الطبية إلنـقــاذهــا مــن ال ـمــوت ،مبينة أن
ابنتها ترقد في العناية المركزة بقسم األطفال ،في
مستشفى الصباح وحالتها خطيرة.
وقالت أم مــزايــن ،لـ «الجريدة» ،إن ابنتها تبلغ
 10سنوات ،وتعاني من سرطان بالدم اللمفاوي
ال ـحــاد ،مبينة أنــه عقب دخــولـهــا المستشفى تم
إعـطــاؤهــا أول جــرعــة عــاج كـيـمــاوي ،وعـقــب ذلك
هبط ضغطها بشكل حــاد ،ما استدعى إدخالها
العناية المركزة ،وكانت تعاني أيضا من التهاب
في القولون واألمعاء والــدم ،وآالم حــادة لم تفلح
معها المسكنات.
وأك ــدت أن األطـبــاء المعالجين البنتها قــرروا
إعادة مزاين إلى الجناح ،حيث أفادوا بأن حالتها
ال تستدعي وجودها بالعناية المركزة ،وهنا بدأت
«الـمـعــانــاة ال ـك ـبــرى» ،إذ تـعــرضــت لـفـقــدان للوعي

«اإلنماء االجتماعي» :توعية الشباب بعالج االضطرابات
أقام فعالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية
أكد مكتب اإلنماء االجتماعي
الـ ـت ــاب ــع لـ ـ ــديـ ـ ــوان سـ ـم ــو رئ ـي ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزارء ،أمـ ــس ،حــرصــه
م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـ ــراكـ ـ ــزه ال ـع ــاج ـي ــة
التخصصية على تقديم أفضل
ال ـخــدمــات وال ـب ــرام ــج التأهيلية
وال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة بـصـحــة
الشباب.
جاء ذلك في كلمة ألقتها نائبة
الـمــديــر الـعــام لـشــؤون الخدمات
االسـتـشــاريــة واإلرشـ ــاد النفسي
بالمكتب د .وفــاء الـعــرادي خالل
فاعلية أقامها المكتب بمناسبة
اليوم العالمي للصحة النفسية
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب والـ ـصـ ـح ــة
ال ـن ـف ـس ـي ــة فـ ــي ع ــال ــم ال ـم ـت ـغ ـيــر»
ب ــرع ــاي ــة ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.
وأوضـ ـح ــت الـ ـع ــرادي أن هــذه
الـ ـف ـع ــالـ ـي ــة ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى تــوع ـيــة
الشباب بطرق عالج االضطرابات
واالعـ ـت ــاالت الـنـفـسـيــة ،مضيفة
أن المكتب ومـنــذ نـشــأتــه يهدف

إ لــى التنمية البشرية ومعالجة
العديد من المشكالت االجتماعية
واالضـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة
والمتغيرات الثقافية والظواهر
السلوكية السلبية والدخيلة على
المجتمع الكويتي.
ً
وذكرت أن المجتمع يمر حاليا
بتحوالت عميقة وتغيرات سريعة
تشمل مختلف جــوا نــب الحياة
الثقافية والعلمية واالقتصادية
والسياسية واالجتماعية ،وهي
تحوالت فرضتها طبيعة الحياة
الـمـعــاصــرة الـمـتـغـيــرة بــأدواتـهــا
الجديدة والحديثة.
وأشارت إلى أن أكثر الشرائح
ً
االجتماعية تأثرا بهذه التحوالت
والتغيرات هي شريحة الشباب
ً
بــاع ـت ـبــارهــم األكـ ـث ــر ت ـف ــاع ــا مع
ق ـض ــاي ــا ال ـت ـح ــدي ــث وال ـت ـج ــدي ــد
والعولمة التي باتت تهب على
جميع المجتمعات.
ورأت أن ــه فــي ظل المتغيرات
ال ـم ـت ـســارعــة ف ــي الـمـجـتـمــع فــإن
ً
كثيرا من الشباب باتوا يشعرون

جانب من حضور فعالية مكتب اإلنماء االجتماعي
بالقلق والـخــوف مــن المستقبل
ً
نظرا إلى وجود معوقات تحول
دون ا لـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ــول ل ـت ـط ـل ـع ــا ت ـه ــم
وطـ ـم ــوح ــاتـ ـه ــم وأه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــم فــي
الحياة .وأضافت« :من هنا تأتي

مصرع آسيوي وإصابة عسكري بحريق في «عمليات العاصمة»
●

محمد الشرهان

لـقــي عــامــل آس ـيــوي يعمل في
وزارة الــداخ ـل ـيــة م ـصــرعــه فجر
أمـ ــس ف ــي حـ ـ ــادث ح ــري ــق الـتـهــم
مـبـنــى غــرفــة الـعـمـلـيــات التابعة
لمديرية أمن العاصمة ،كما أسفر
ع ــن إص ــاب ــة رجـ ــل أمـ ــن ب ـج ــروح
متفرقة في اليدين نقل على أثرها
إلى المستشفى لتلقي العالج.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي رواه ــا

م ــدي ــر ادارة الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء
ال ـع ـم ـيــد خـلـيــل األمـ ـي ــر أن غــرفــة
ً
ع ـم ـل ـي ــات اإلدارة ت ـل ـق ــت ب ــا غ ــا
فجر أمــس يفيد بــانــدالع حريق
في مبنى مديرية أمن العاصمة
بمنطقة شرق ،مشيرا إلى أنه فور
تلقي الـبــاغ تــم تحريك مركزي
إطفاء المدينة والهاللي بقيادة
العقيدين فهد العجمي وبشار
النافع إلى موقع البالغ.

إخماد حريق بمصنع لألسمنت
سيطرت فرق اإلطفاء على حريق اندلع في شاليهات بمصنع
لألسمنت في منطقة الصليبية الصناعية مساء امس االول.
واعلنت ادارة االطفاء ان الحريق الذي اندلع على مساحة 1500
ً
متر مربع تقريبا ،قامت فــرق اإلطـفــاء مــن مــراكــز الصليبيخات
وجليب الشيوخ ومشرف واإلسناد بمكافحته وتمت محاصرته
لعدم انتقال النيران الــى المصانع المجاورة وتــم اخماده دون
وق ــوع اي اصــابــات بـشــريــة ،فيما بــاشــرت مــراقـبــة التحقيق في
حوادث الحريق عملها لمعرفة مسببات الحادث.

وورم بــال ـقــدم وال ــوج ــه ون ـقــص األوك ـس ـج ـيــن ،ما
استدعى تركيب كمام لها ،وحينما استفسرت عن
سبب سوء حالتها وفقدانها للوعي أكد األطباء
المعالجون أن ذلــك ربـمــا يـكــون بسبب تناولها
األدوية المسكنة.
وأوضحت أم مزاين أنه بعد خروج ابنتها من
العناية المركزة بيومين طالب األطباء بضرورة
عودتها فورا للعناية المركزة ،بسبب سوء حالتها
الصحية ،حيث إنها كانت تعاني من نزيف في الفم
ونزيف من فتحة بالرقبة كانت أجرت فيها عملية
جراحية سابقة ،وقام األطباء المعالجون بتركيب
جهاز تنفس صناعي لها وأجهزة للقلب.
وتــابـعــت« :خ ــال ه ــذه الـفـتــرة اكـتـشــف األطـبــاء
تجمع ماء ودم بكميات كبيرة في البطن والتهاب
حاد بالصدر ،واألوكسجين ال يصل إلى جسمها»،
وأضافت أن موعد سفرها للعالج بالخارج كان
أمس ،لكن تم إلغاء سفرها لعدم استقرار حالتها.

وأضاف العميد األمير أن رجال
اإلطفاء فور وصولهم إلى الموقع
تـبـيــن لـهــم أن الـحــريــق انــدلــع في
م ـب ـنــى خ ــارج ــي ت ـب ـلــغ مـســاحـتــه
 200متر مربع ويستخدم كموقع
للعمليات.
ُ وأشـ ــار إل ــى أن رج ــال اإلط ـفــاء
أ ِبلغوا من رجال األمن بأن هناك
ً
ً
ً
واف ـ ــدا آس ـي ــوي ــا م ـح ـش ــورا داخ ــل
ً
المبنى ،الفتا إلى أن اإلطفائيين
تمكنوا من اقتحام النيران وإخراج
اآلسيوي ،الذي كان بحالة حرجة
ً
جـ ـ ــدا ،إال أنـ ــه ف ـ ــارق ال ـح ـي ــاة قبل
وصوله إلى المستشفى األميري.
وذك ــر العميد األمـيــر ان رجــال
اإلطفاء تمكنوا من إخماد الحريق
والسيطرة عليه ومنع امتداده الى
مــواقــع اخ ــرى مــن الـمـبـنــى .ولفت
الى ان رجال اإلطفاء سلموا رجل
أم ــن مـصــابــا ب ـجــروح قطعية في
اليدين إلى فنيي الطوارئ الطبية،
وتــم نقله إلــى المستشفى لتلقي
العالج.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،قـ ــال م ـصــدر
أمني لـ «الجريدة» إن التحقيقات

جانب من إخماد حريق غرفة العمليات
األولـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ــن
المتواجدين في غرفة العمليات
اظـ ـه ــرت أن س ـب ــب الـ ـح ــري ــق هــو
ت ـ ـمـ ــاس كـ ـه ــرب ــائ ــي تـ ـسـ ـب ــب فــي
ان ــدالع حريق مفاجئ فــي وحــدة
التكيف داخــل المبنى ،مما ادى
ال ــى ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
وانتشار الدخان الكثيف ،مشيرا
إلـ ــى أن أحـ ــد رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن كـســر
نوافذ الموقع بيده ،مما أدى إلى
اصابته بجروح قطعية ،في حين

ل ـقــي واف ـ ــد آسـ ـي ــوي ح ـت ـفــه ج ــراء
الحادث.
وذكر المصدر أن الحادث اسفر
عــن تـلــف كــامــل لـغــرفــة العمليات
الـتــابـعــة لـمــديــريــة ام ــن العاصمة
وتعطلها عن العمل  15ساعة قبل
ان يتمكن مهندسو وفنيو الوزارة
م ــن إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل إلـ ــى عـمـلـيــات
مديرية امن العاصمة ،مشيرا الى
ان الـ ــوزارة شكلت لجنة تحقيق
لمعرفة اسباب اندالع الحريق.

أهمية التوعية بتلك المعوقات
وض ــرورة العمل على تجاوزها
في سبيل الوصول إلى التطلعات
وال ـ ـط ـ ـمـ ــوحـ ــات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـت ــي
ينشدها الشباب»  .

محليات
سلة أخبار
«االتصاالت» تنضم للجنة
الحكومات GAC

أعلنت الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات،
أمس األول ،انضمامها للجنة
االستشارية للحكومات GAC
واللجنة الداعمة لرموز البلدان
.CCNSO
وأوضحت الهيئة ،في بيان ،أن
هذه الخطوة جاءت بتوجيهات
من رئيس الهيئة م .سالم
األذينة ،حرصا منه على تعزيز
الخبرات لدى كوادر الهيئة
المشاركة في اللجان العالمية.
ولفت البيان الى أنه تم
اختيار مديرة إدارة حوكمة
القطاع العام م .منال المزيد،
والمهندس حسن المحميد من
قسم نطاق اإلنترنت لتمثيل
دولة الكويت في اجتماعات
اللجان وتفعيل مشاركة أسماء
نطاق المستوى األعلى لرمز
الدولة  ccTLDلدولة الكويت
على المستوى اإلقليمي
والعالمي.

«مسار» يفتتح ندوة «الكويت
واحة العمل اإلنساني»
هنأ رئيس مجلس أمناء
مركز الكويت لتطوير العمل
اإلنساني (مسار) ،د .خالد
الياقوت ،المرشحين لجائزة
وشاح الكويت للبصمة
اإلنسانية ،والذين تم اختيارهم
من بين أكثر من  70متنافسا،
مشيرا إلى تكريم  20شخصية
و 8فرق تطوعية في الملتقى
األول للعمل اإلنساني في 12
ديسمبر المقبل.
ولفت الياقوت ،في كلمة افتتح
بها ندوة بعنوان «الكويت
واحة العمل اإلنساني» ،برعاية
الشركة المتحدة إلدارة المرافق،
وحضور نائب رئيس مجلس
إدارتها أحمد الكندري ،إلى
تنظيم محاضرتين قدمتهما
د .فاطمة الدويسان ود .فاطمة
الثالب بعنوان «كيفية تطوير
أداء المؤسسات اإلنسانية
ومواجهة التحديات» ،وذلك
ضمن برنامج الجمعية
التدريبي لموسم .2018

ً
«الرحمة» تفتتح مركزا
ً
ثقافيا في البرازيل

افتتحت جمعية الرحمة
العالمية ،المركز الثقافي
اإلسالمي بمدينة كوريتيبا،
عاصمة والية بارانا البرازيلية،
بحضور سفير الكويت في
البرازيل عیادة السعیدي،
ورئيس القطاع العربي في
«الرحمة» بدر بورحمة ،ورئيس
مكتب األميركتين في «الرحمة»
فوزي المانع ،بهدف المساهمة
في التعريف بالدين اإلسالمي،
وتعليم اللغة العربية والتربية
اإلسالمية ،وإرشادهم إلى
وسطية اإلسالم.
وقال رئيس قطاع أوروبا خالد
المال ،في تصريح صحافي ،إن
المركز يأتي انطالقا من رؤية
«الرحمة» ،باعتبارها منظمة
تنموية وإنسانية رائدة تنهل
من مختلف التجارب البشرية
المثلى لتحقيق أقوى تأثير من
أجل أبلغ أثر.

المويزري لتسريع توزيعات
«غرب عبدالله المبارك»

الكويت تحقق مركزين
في بطولة صيد األسماك

التقى عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة األحمدي
فهيد المويزري مع عدد من أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك
السكنية ،قيد اإلنـشــاء ،للوقوف على المشاكل والعقبات التي
تواجههم ،بهدف تذليلها ووضع الحلول الناجحة لها مع الجهات
الحكومية المختصة.
وقــال الـمــويــزري ،في تصريح صحافي ،إن األهــالــي بينوا ان
هناك بعض المشاكل التي تواجههم ،ومنها مشكلة التأخير في
التوزيعات السكنية لمدة طويلة ،حيث امتد االنتظار في السكن
ً
بها الى  18سنة ،مطالبا باستعجال خدمات المنطقة ،وتقليص
فترة االنجاز قبل تسليمها ألصحاب القسائم السكنية.
وأشار الى ان طريق  ،6.5الذي توقف في امتداد الدائري السابع،
يحتاج إلى مخارج ومداخل في المناطق التي يمر بها ،لخدمة
المواطنين واستحداث طرق خدمية جديدة فيه.
واضاف ان هناك مشكلة اخرى معقدة تتمثل في تبعية المنطقة
لمحافظة االحمدي وهي باألساس قريبة الى محافظة الفروانية،
مطالبا بأن تتبع المنطقة «الفروانية» لكي يكون إنجاز المعامالت
في الجهات الحكومية داخل نطاقها.
وحــول منطقة الـفــردوس قــال الـمــويــزري« :إنـنــا نـحــاول جديا
تـحــويــل بـعــض الـتـقــاطـعــات ال ـمــروريــة ال ــى دوارات ،اضــافــة الــى
ً
استحداث طرق جديدة كمداخل ومخارج للمنطقة» ،موضحا ان
االهالي يعانون الزحمة وضيق الطرقات ،وسنتابع الموضوع
حتى يتم االنجاز.

حقق فريق النادي البحري
الرياضي الكويتي لصيد
األسماك المركزين الثاني
والثالث في البطولة العربية
لصيد األسماك  ،2018التي
نظمها االتحاد اللبناني
لرياضة صيد األسماك في
خليج جونيه ،بمشاركة فرق
من لبنان وتونس ،إلى جانب
فريقين من الكويت .وجاءت
نتائج الفريق بالبطولة ،التي
أقيمت على امتداد يومين ،في
ظل أجواء ماطرة وللمرة األولى
في لبنان ،بفوز حامد السيار
بكأس المركز الثاني في جائزة
السمكة األكبر وزنا ،بسمكة
وزنها  3كلغ ،وحقق مشعل
سعدون كأس المركز الثالث
بـ 1.130كلغ ،فيما فاز بالمركز
األول اللبناني نضال فواز
بـ 3.200كلغ ،وتم اختياره للقب
أفضل صياد عربي.
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أدامكولوفا تبحث نشر «العربية» في جامعات قيرغيزيا « »GUSTتستضيف مؤتمر «معالجة المعلومات»
زارت كلية اآلداب وبحثت التعاون الثنائي
مستعدون
للتعاون
مع السفارة
لتوسيع
التبادل الفكري
والثقافي بين
البلدين
عبدالوهاب

أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت س ـ ـف ـ ـي ـ ــرة قـ ـي ــرغـ ـي ــزي ــا
سـ ـم ــارك ــول أدامـ ـك ــول ــوف ــا أه ـم ـيــة
نشر اللغة العربية في الجامعات
القيرغيزية وتدريسها هناك.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـص ـ ــري ـ ــح
ألدامكولوفا ،بحسب بيان صادر
ع ــن جــامـعــة ال ـكــويــت أمـ ــس ،خــال
زي ــارت ـه ــا لـكـلـيــة اآلداب ولـقــائـهــا
عميدة الكلية د .سعاد عبدالوهاب.
وأوضحت السفيرة أن زيارتها
للكلية تـهــدف إلــى تــوسـيــع نطاق
التعاون بين الجهتين ،لما لجامعة
الـكــويــت مــن مـكــانــة علمية ،داعـيــة
ال ـع ـم ـيــدة إل ــى زي ـ ــارة الـجـمـهــوريــة
القيرغيزية.
من جهتها ،أكدت عميدة الكلية
ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي

سفيرة قيرغيزيا خالل الزيارة
ب ـيــن ال ـجــام ـعــات ف ــي الـجـمـهــوريــة
ال ـق ـي ــرغ ـي ــزي ــة وج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت،
م ـش ـيــرة إل ــى أه ـم ـيــة تـعـلـيــم الـلـغــة
العربية ودراساتها.
وقــالــت عـبــدالــوهــاب إن الــزيــارة
تأتي لتعزيز العالقات الثنائية بين

سلة أخبار

«االجتماعية» تنظم ندوة «»Open Knowledge
أقـ ـ ــام ق ـس ــم دراسـ ـ ـ ــات ال ـم ـع ـلــومــات
ف ــي كـلـيــة ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة ن ــدوة
بعنوان " ،"Open Knowledgeشارك
ف ـي ـهــا رئ ـي ــس جـمـعـيــة ح ــري ــة تـ ــداول
المعلومات تيسير الرشيدان ،ورئيسة
مجتمع المرأة للبيانات أسيل المسعد،
وأدارتـهــا د .ســارة المحمود من قسم
دراسات المعلومات ،وحضرها رئيس
الـقـســم د .سـلـطــان الــدي ـحــانــي وع ــدد
مــن أع ـضــاء هيئة ال ـتــدريــس بالقسم
والطلبة.

وت ـ ـحـ ــدث الـ ــرش ـ ـيـ ــدان عـ ــن أه ـم ـيــة
شفافية الـمـعـلــومــات ،وح ــق االط ــاع
عليها ومـقـتــرح ال ـقــانــون ح ــول ذلــك،
م ــؤك ــدا أهـمـيــة أن ت ـقــوم الـمــؤسـســات
والجهات الحكومية بتحديث مواقعها
اإللكترونية بجميع المعلومات حتى
تمكن المواطنين من االطــاع عليها،
وشــدد على دور شفافية وانسيابية
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـم ـم ــارس ــة
الديمقراطية.

البلدين ،السيما ما يتعلق بالجانب
العلمي والثقافي.
وأكـ ــدت اس ـت ـعــداد الـكـلـيــة لعقد
محاضرات ونــدوات بالتعاون مع
السفارة ،من أجــل توسيع التبادل
الفكري والثقافي بين البلدين.

أعلنت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ( )GUSTاستضافة
ال ـمــؤت ـمــر ال ـســابــع ع ـشــر لــاتـحــاد
الدولي لمعالجة المعلومات (،)IFIP
ال ــذي ي ـشــارك فـيــه نـحــو  75عالما
من أنحاء العالم ،لتسليط الضوء
على آخر نتائج األبحاث المتعلقة
بشعار مؤتمر هذا العام «التحديات
والفرص في العصر الرقمي» ،علما
أن الفعالية برعاية مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي و«ذات السالسل».
وذكرت الجامعة ،في بيان أمس،
أن هذه الفعالية تقام للمرة األولى
فــي الكويت ،وتستضيفها GUST
عـلــى م ــدار  4أيـ ــام ،وي ـش ــارك فيها
 11مختصا و خـبـيــرا مــن جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
وأكـ ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـجــام ـعــة
لـ ـلـ ـش ــؤون األك ــاديـ ـمـ ـي ــة د .ص ــاح
الـشــرهــان «أن هــذا المؤتمر يمثل

يوم مفتوح إلدارة المكتبات بالجامعة
ً
ً
نظمت إدارة المكتبات في جامعة الكويت يوما مفتوحا برعاية نائب
مدير الجامعة للخدمات االكاديمية المساندة د .جاسم الكندري ،تضمن
عددا من المحاضرات وورش العمل لتدريب العاملين بــاإلدارة وأعضاء
هيئة التدريس والطلبة بالخالدية.
وذكر د .الكندري أن هذه الورش مهمة جدا للباحثين في الجامعة سواء
ألعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا أو طلبة الجامعة بشكل
عام ،ومهمة لمعرفة األمور الخاصة بمستويات المجالت العلمية وكيفية
اختيارها وتصنيفها ومستواها العلمي.
وأوضـ ــح أن ه ــذه الـ ــورش مـهـمــة فــي كيفية مـعــالـجــة قـضـيــة تصنيف
الجامعات ،واألشياء المهمة التي يجب على الباحث االهتمام بها والتركيز
عليها وتطبيقها في بحثه العلمي ونشره في المجلة العلمية لرفع تصنيف
ً
جامعة الكويت عالميا.

هذا العام فرصة ممتازة لالستفادة
م ــن ع ـل ـمــاء وأكــادي ـم ـي ـيــن آخ ــري ــن،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى ك ـي ـف ـي ــة تـطـبـيــق
نتائجهم محليا ،و تـعــز يــز مكانة
الـجــامـعــة كـمــركــز إقليمي حقيقي
الكتساب المعرفة».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـبــروف ـيـســور
أنتونيس سيمينتيراس ،الرئيس
ال ـم ـشــارك وال ـم ـســؤول عــن تنظيم
المؤتمر« ،أنا متفائل جدا بأن يثمر
هذا المؤتمر بعض النتائج المثيرة
لالهتمام ،عدا عن كوني متحمسا
لسماع و جـهــات النظر المختلفة
ال ـت ــي سـيـقــدمـهــا ل ـنــا ال ـع ـل ـمــاء من
جميع أنحاء العالم».
وسيتم قبل المؤتمر عقد ندوة
لمنح مرشحين درجــة الدكتوراه،
وإتاحة الفرصة أمام طالب البحوث
ل ـت ـقــديــم أب ـحــاث ـهــم إلـ ــى ف ــري ــق من
ا لـخـبــراء للحصول على تقييمهم

صالح الشرهان

أنتونيس سيمينتيراس

واكتساب المزيد من المعرفة في
مجال دراستهم.
وسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــدم ن ـ ـتـ ــائـ ــج األب ـ ـح ـ ــاث
بالنيابة عن جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا كل من نبأ أصفر،
ود .س ـع ـيــد ع ـس ـك ــري ،ود .أح ـمــد

الـ ـم ــرش ــدي ،ود .أح ـم ــد حـسـنـيــن،
ود .خالد كيسواني ،والبروفيسور
طــاهــر عـلــي ،الــذيــن قــدمــوا أبحاثا
في مواضيع األعمال اإللكترونية
والخدمات اإللكترونية ،والمجتمع
اإللكتروني.

فتح التسجيل في دورات الفصل الشتوي
أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــد خـ ـ ــدمـ ـ ــة
المجتمع والتعليم المستمر
فــي الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب باالنابة
أ .د .ولـيــد الـحـمــد فـتــح بــاب
التسجيل في دورات العمادة
للفصل الشتوي ،2019-2018
من  4إلى  14نوفمبر المقبل،
ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــن ص ـب ــاح ـي ــة
م ــن الـثــامـنــة حـتــى ال ــواح ــدة
والنصف ظهرا ،ومسائية من
الخامسة حتى الثامنة مساء.

وي ـس ـت ـمــر ال ـت ـس ـج ـيــل مــن
 15حتى  29نوفمبر المقبل
في الفترة الصباحية فقط،
فــي مـقــر دي ــوان ع ــام الهيئة
بـ ــا ل ـ ـعـ ــد ي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ق ،4شـ ـ ــارع
سلطان الكليب ،مقابل مخفر
العديلية ،مبنى .12

«هندسة الكمبيوتر» :بدء تسجيل
العضويات المحلية والعالمية
أعلنت جمعية هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة
وال ـب ـتــرول بجامعة الـكــويــت ب ــدء تسجيل العضويات
المحلية والعالمية للعام الــدراســي  ،2019-2018لمدة
أسبوع ،حتى  29الجاري ،في مبنى 14خ بالكلية.
وق ــال ــت رئ ـي ـس ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـط ــال ـب ــة ح ـ ـ ــوراء بـخــش
إن الـجـمـعـيــة ت ـحــرص عـلــى تـنـمـيــة ال ـم ـه ــارات التقنية
واألكاديمية وتطويرها ،مضيفة أنها تعزز روح العمل
الـجـمــاعــي وم ـه ــارات اإلدارة مــن خ ــال إقــامــة الـ ــدورات
التطويرية والفعاليات الترفيهية.

ةديرجلا
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رؤية الكويت ....2035
والجسور الوظيفية
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

لن يخلو الطريق التنموي من العقبات ،ولعل أبرزها تلك
األعباء الطائلة التي يتحملها القطاع الحكومي ،منها
بال إنتاجية،
التكدس الوظيفي وتفشي أسلوب "العمل ً
والذي تسلل خلسة إلى موظفي الدولة متخذا مظهر
البطالة المقنعة.
تقاطرت المؤشرات العالمية أمام تقييم الخطط التنموية في
عالمنا العربي ،وتنافست لتحديد مــدى التقدم والترتيب بين
ً
الدول ،فنجد تعزيز الوجود اإلقليمي مؤشرا تارة ،وتحسين جودة
الحياة تارة أخرى ،وتأتي خطة "كويت الجديدة  "2035مرتكزة
على األ ع ـمــدة التنموية ا لـتــي تتمحور حــول المكانة العالمية
والبنية التحتية ورأس المال البشري واالقتصاد ،باإلضافة إلى
قطاع الخدمات الصحية والتعليمية ،أضف إليها البنود التي لم
تذكر علنا كالخدمات األمنية الداخلية والدفاعية ،فأين موقعنا
اليوم من تلك الرؤية؟ وما السبل التي نستطيع من خاللها تحديد
قدراتنا لتحقيق الرؤية؟
لنبتدئ بالبحث عــن السبل المناسبة لقياس الـكـفــاء ات في
الجهاز الحكومي والقطاع الخاص ،بعدها يمكننا إعادة اكتشاف
الـمـهــارات والـمــواهــب للقوى العاملة ،وبالتالي تحديد مالمح
الصيغة التنفيذية السليمة ،أي االستدالل والتعرف على مكامن
القوة والضعف للطاقة البشرية العاملة.
بعدها يمكننا معرفة السبل المناسبة للشراكة بين القطاع
الحكومي والقطاع الخاص ،أو تحويل المسار من القطاع العام
إلــى القطاع الـخــاص ،األمــر الــذي يتطلب تسليط األض ــواء على
األمثلة الناجحة في اإلطار اإلقليمي المشابه ،وقد تتضمن دوال
في أميركا الجنوبية وأخرى في آسيا.
ولــن يخلو الطريق التنموي من العقبات ،ولعل أبــرزهــا تلك
األعباء الطائلة التي يتحملها القطاع الحكومي ،منها التكدس
الوظيفي وتفشي أسلوب "العمل بال إنتاجية" ،والذي تسلل خلسة
ً
إلى موظفي الدولة متخذا مظهر البطالة المقنعة.
وال ـيــوم نـقــف أم ــام الـمـعــادلــة الـصـعـبــة ،أال وه ــي إن ـشــاء جسر
وظيفي لتحويل الفائض من موظفي الدولة من القطاع الحكومي
إلى المؤسسات الخاصة ،بعدها سيتم توزيع الكفاءات البشرية
بعدالة واتزان.
وللحديث بقية.

تجارة الرقيق المعاصرة

توبي دودج*

هل من أمل لإلصالح في العراق بعد االنتخابات؟
بعد االنتخابات الوطنية في شهر مايو ،اصطدم البرلمان العراقي بجدار،
حصلت ثــاثــة أح ــزاب إســامـيــة شيعية على معظم المقاعد فــي مجلس
النواب :تحالف مقتدى الصدر "سائرون" ،وتحالف "الفتح" بقيادة هادي
العامري الــذي يمثل الميليشيات ،وتحالف رئيس ال ــوزراء الحالي حيدر
العبادي "النصر" .وبعد مفاوضات مطولة نشأ تحالفان كبيران" :اإلصالح"
الذين ضم فصائل الصدر والعبادي ،و"البناء" بقيادة العامريّ ،
ويدعي كال
التحالفين أنهما يملكان ما يكفي من المقاعد في البرلمان الختيار رئيس
الوزراء المقبل ،ونتيجة لذلك توقفت هذه العملية.
تواصلت هذه األزمة حتى مطلع شهر يوليو حين سارت تظاهرات ضخمة
في البصرة بسبب فساد الحكومة وعدم كفاءتها ،فتحولت البصرة إلى رمز
قوي لإلخفاق في الدولة العراقية ،ومع سكان يبلغ عددهم أربعة ماليين
ُ
نسمة ،تعتبر ثاني أكبر مدينة في العراق وتؤمن  %80من عائداته النفطية،
لكن الحكومة أخفقت في تزويد المدينة بنظام صرف صحي مستدام ،حتى
مع ارتفاع ملوحة مجرى شط العرب المائي ،ونتيجة لذلك دخل  95ألف
بصري المستشفى خالل الصيف بسبب أمراض ترتبط بتلوث ماء الشرب.
ً
أخيرا ،تدخل آية الله العظمى علي السيستاني ،مرجع ديني شيعي بارز
في العراق ،في العاشر من سبتمبر ليحل هذه األزمة ،ودعا إلى تغيير في
القيادة كرد على االستياء العام من النخبة الحاكمة وأعلن أنه لن يدعم أي
مرشح لرئاسة الوزراء سبق أن كان في السلطةُ ،
ويعتبر دعم السيستاني
بالغ األهمية للسياسيين الشيعة العراقيين ،فأدى إعالنه هذا ،بالتزامن مع
إخفاق العبادي في معالجة مشكلة البصرة ،إلى إرغام العبادي والعامري
كليهما على الخروج من هذا السباق .على هذه الخلفيةّ ،قدم قادة األحزاب
اإلسالمية الشيعية عادل عبدالمهدي كمرشح تسوية ليشغل منصب رئيس
الــوزراء ،بعدما كان عبدالمهدي شخصية بــارزة في السياسات العراقية،
انسحب من أدواره القيادية وتفادى البروز منذ عام  ،2016أما حزبه السابق،
ً
ً
المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق ،فبات ضعيفا ومقسما ،وبما

د .عبد المالك خلف التميمي

أن عبدالمهدي ال يتمتع بقاعدة شعبية ،أو حزب ،أو ميليشيا خاصة به ،ال
ً
ً
ّ
يشكل خطرا يهدد أيا من قادة األحزاب وبالتالي نظام المحاصصة ،مما
ً
يجعله مرشح تسوية مثاليا (على غرار برهم صالح).
هل اإلصالح ممكن؟
ّ
قاد نظام المحاصصة والنخبة الحاكمة التي مكنها العراق إلى أزمة
ّ
مطولة ،وإذا أراد صالح وعبدالمهدي أن يكونا عاملي إصالح فسيواجهان
مهمة صعبة ،وفي كتاباته السابقة اقترح صالح إنشاء صندوق استثمار
ً
عراقي مستقل يوجه الموارد إلى مشاريع بنى تحتية جديدة بعيدا عن نظام
المحاصصة ،وال شك أن العراق يحتاج إلى هيئات مستقلة مماثلة ،لكنها
أخفقت في الماضي لغياب الحماية من الفساد وقادة األحزاب.
بغية الــدفــاع عــن اإلص ــاح فــي وج ــه َم ــن تقتضي مصالحهم عرقلته،
ينبغي لصالح وعبدالمهدي بناء ائتالف من الشركاء المحليين والدوليين،
ً
ً
ونظرا إلى موقف السيستاني والتزامه باإلصالحُ ،يعتبر دعمه مهما ،كذلك
ً
ً
يبدو الشعب مستعدا للتحرك تأييدا لــإصــاح :يتظاهر العراقيون في
مسيرات ضخمة ضد المحاصصة والفساد منذ عــام  ،2015وقــد يسعى
ّ
ً
صالح وعبدالمهدي أيضا إلى إعادة بناء الزخم الذي ولده مؤتمر الكويت
الدولي إلعادة إعمار العراق في شهر فبراير عام  2018حين التزمت القوى
اإلقليمية والمجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار العراق بغية منع
ّ
ً
ً
نهوض "داعــش" مجددا .تعتمد الخطط التكنوقراطية التي ولــدت تفاؤال
ً
مماثال حيال هذه الحكومة الجديدة على عمل توازن صعب ،فال يستطيع
صالح وعبدالمهدي توليد االستقالل الذي تحتاج إليه خططهما والدفاع
عنه إال من خالل الحشد الشعبي ،متصدين لنفوذ قادة األحزاب ببناء حركة
ً
ً
ّ
شعبية ضرورية لإلصالح ،وفي المقابل تشكل هذه الخطوة خطرا مباشرا
ً
ً
وخطيرا يهدد القوى ذاتها التي أوصلت أخيرا الرئيس ورئيس الــوزراء
كليهما إلى السلطة.
*«فورين أفيرز»

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.

معظم المحللين المنطقيين يقولون إن
إبقاء الكوكب معافى بشكل كاف من
أجل دعم اقتصاد مزدهر على المدى
البعيد هو استثمار جيد ،لكن مثل هذا
التفكير البعيد المدى ليس دائما مالئما
للنجاح السياسي.
م ـنــذ م ــا يـ ـق ــارب  50س ـن ــة ،حـ ــذر تـقــريــر
"أوق ـفــوا عجلة الـنـمــو" لـنــادي روم ــا مــن أن
العالم قد يواجه انهيارا اقتصاديا وتدهورا
بيئيا فــي ال ـقــرن ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن ،إذا
اس ـت ـمــر ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي ال ـت ـســارع
دون مــراعــاة البيئة ،وهــذا مــا حــدث بشكل
أساسي ،وكما تظهر دراسة جديدة أنجزها
َ
نادي روما ،وكما ك َّرر التقرير األخير للجنة
الحكومية الدولية لألمم المتحدة المعنية
بتغير المناخ ،قد يكون العالم في طريقه
نحو الكارثة.
وأخـ ـط ــأ ال ـك ـث ـي ــرون ف ــي ت ـف ـس ـيــر تـقــريــر
"أوقفوا عجلة النمو" عندما وصفوه بهجوم
ضد التوسع االقتصادي المطلق العنان،
وفي حقيقة األمر ،يقول التقرير إنه إذا تم
اختيار سياسة االقتصاد غير المحدود،
فإن ذلك سيقتضي وضع سياسات تكميلية
أخ ــرى (بـمــا فــي ذلــك الـتـمــويــل) ،للمحافظة
على أنظمة حفظ الحياة المحدودة.
لكن العالم تجاهل ما ذكره التقرير ،وفي
المقابل ،استمر في مساعيه نحو تحقيق
نـمــو مـطـلــق ال ـع ـنــان ،دون م ــراع ــاة تبعاته
البيئية ،لقد مكننا هــذا النمو من تحقيق
تقدم كبير في مجال الحد من الفقر ،والرفع
م ــن أم ــد ال ـح ـيــاة وم ــن مـسـتــوى الــرفــاهـيــة،
لكن ذلك كان على حساب نسيج المجتمع،
ومرونة الكوكب.
وبـشـكــل حــاســم ،ق ــال الـعـلـمــاء فــي العقد
األخ ـ ـيـ ــر ،إن ـن ــا دخ ـل ـنــا ح ـق ـبــة جـيــولــوجـيــة
جديدة ،أسموها األنثروبوسين ،وهي حقبة
يسيطر فيها النشاط البشري خصوصا
ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي ،م ــؤث ــرا ع ـلــى مـنــاخ
األرض وبيئته .وفي حقبة األثروبوسين،
تتغير أنظمة حفظ الحياة في كوكب األرض
بوتيرة تعتبر األسرع على اإلطالق.
ويشكل تغير المناخ اليوم خطرا واضحا
وقائما ،فإذا ارتفعت درجة حــرارة كوكبنا
بمعدل  2درجة مقارنة مع درجات الحرارة
خ ــال الـفـتــرة مــا قـبــل الـصـنــاعــة ،فـقــد نجد
أنفسنا في طريق ال رجعة فيه نحو" كوكب
حـ ــار" ،وه ــو سـيـنــاريــو تـصــل فـيــه درج ــات
الـ ـ ـح ـ ــرارة إل ـ ــى م ـ ـعـ ــدالت تـ ـف ــوق ت ـل ــك ال ـتــي
نشهدها الـيــوم ،ويصل فيه معدل ارتفاع
مستوى البحر إلــى نسب كبيرة ،وتصبح
ف ـيــه الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة ال ـم ـت ـطــرفــة أكـثــر
انتشارا وأكثر دمارا من أي وقت مضى.
وليس هذا فقط ،إذ بمناسبة عيد ميالده
الـ ،50جدد نادي روما النموذج اإللكتروني
ل ــ"ع ــال ــم "3ال ـم ـنــدرج ضـمــن تـقــريــر "أوق ـف ــوا
عجلة النمو" ،ويظهر ما يطلق عليه نموذج
"عالم "3توقعات جديدة بشأن تأثير النشاط
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خافيير سوالنا*

هل يمكن تفادي سخونة الكوكب؟

َ
وهن القوة العالمية الرائدة

البشري التي ستظهر في المستقبل.
وقــد اعتمدنا فــي دراسـتـنــا على أهــداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة ،التي
ات ـفــق عـلـيـهــا قـ ــادة ال ـعــالــم ف ــي ع ــام ،2015
وتشمل أه ــداف التنمية المستدامة ال ــ،17
أه ــداف ــا اجـتـمــاعـيــة الس ـي ـمــا ال ـق ـضــاء على
الفقر وتحسين مستوى الصحة ،باإلضافة
إل ـ ــى أهـ ـ ـ ــداف ب ـي ـئ ـيــة ذات أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة،
ووض ــع حــد لـظــاهــرة االنـ ـق ــراض ،وحـمــايــة
محيطاتنا ،والتقليل من انبعاثات الغازات
الدفيئة ،ولتحديد إذا ما كان العالم قادرا
على تحقيق هــذه األه ــداف مــع حـلــول عام
 ،2030وض ـع ـنــا ف ــي ع ـيــن االع ـت ـب ــار أرب ـعــة
سيناريوهات ،تبدأ من سيناريو التجارة
كما العادة ،وتنتهي بالتحول االقتصادي
الكامل.
وتظهر دراستنا ،أن سيناريو التجارة
كـمــا ال ـع ــادة ،لــن يجلب مـكــاســب مهمة في
ال ـم ـســاعــي ن ـحــو تـحـقـيــق أه ـ ــداف التنمية
المستدامة أو دعــم االستدامة البيئية مع
حلول عام  ،2030ومن غير المفاجئ ربما،
أن يشكل نمو االقتصاد بوتيرة أسرع من أي
وقت مضى ،خطرا على االستدامة البيئية.
وهناك سيناريو ثالث ،يشمل سياسات
قوية تهدف إلى حماية البيئة ،قد تعرض
استقرار الكوكب للخطر ،وفي أي من هذه
السيناريوهات ،ستتحسن رفاهية الناس
على المدى القصير ،لكنها ستتراجع على
ال ـم ــدى ال ـب ـع ـيــد ،طــال ـمــا نـتـخـطــى ال ـح ــدود
الكوكبية ،ونتعدى المراحل الخطيرة.
ه ـنــاك س ـي ـنــاريــو واحـ ــد ف ـقــط يـمـكـنــه أن
يحسن من مستوى رفاهية اإلنسان بطريقة
ت ــؤدي إلــى اسـتــدامــة البيئة :إنـهــا سياسة
"التغيير الـتـحــويـلــي" ،الناتجة عــن تحول
نحو السياسات واإلجراءات غير التقليدية،
وفي دراستنا ذكرنا خمسة مجاالت يعتبر
فيها مثل هذا التغيير مهما بشكل خاص.
• وفقا للجنة الدولية الحكومية لألمم
المتحدة المعنية بتغير ا لـمـنــاخ ،يحتاج
ال ـعــالــم إل ــى نـمــو م ـطــرد فــي م ـجــال الـطــاقــة
ال ـم ـت ـج ــددة ،لـيـتـمـكــن م ــن ت ـق ـل ـيــص م ـعــدل
االنبعاثات إلــى النصف كــل عشر سنوات
ابتداء من عام .2020
• يجب تعزيز إنـتــاج ال ـغــذاء المستدام
بشكل قوي .إذ سيقتضي إطعام ما يقارب
عشرة مليارات شخص مع حلول عام ،2050
تعديال جذريا ألنظمة التغذية القائمة ،مع
الرفع من مستوى تكثيف االستدامة بنسبة
 %1كل عام.
• ت ـح ـتــاج الـ ـ ــدول ال ـنــام ـيــة إلـ ــى ن ـمــاذج
تنمية جديدة ،بما في ذلك نموذج الصين
وكوستاريكا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية،
مع التركيز القوي على االستدامة.
• ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم أن ي ـ ـحـ ــد م ــن
الالمساواة بقوة ،لضمان أال يتعدى دخل
الطبقة الغنية التي تصل نسبتها من %10
إلى  %40من مجموع الدخل.
• وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،ي ـج ــب ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار
ل ـل ـس ـك ــان ،ع ــن ط ــري ــق وض ـ ــع اس ـت ـث ـم ــارات
ض ـخ ـم ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ـم ــي،
والمساواة بين الجنسين ،والرعاية الصحية
وتنظيم األسرة.

زوايا ورؤى

نحن ال نقول إننا قدمنا الالئحة النهائية
لــإصــاحــات الـتـحــويـلـيــة ال ـتــي يحتاجها
العالم ،إن رسالتنا الرئيسة هي أن الوسيلة
الوحيدة للموازنة بين النمو واالستدامة
ه ــو ال ـت ـحــول الـبـنـيــوي واالج ـت ـمــاعــي على
نطاق عالمي.
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــار هـ ـ ــو أنـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ــؤم ـ ــن أن
السيناريو التحويلي ا ل ــذي تحدثنا عنه
ممكن تحقيقه ،إذ هناك عالمات تشير إلى
أن ق ــوى ال ـس ــوق يـمـكـنـهــا تـشـجـيــع ان ــدالع
ث ـ ـ ــورة ط ــاقـ ـي ــة ،وهـ ـ ــي ث ـ ـ ــورة م ـم ـك ـنــة عـلــى
المستوى التقني وجــذابــة على المستوى
االقتصادي .والوسائل التكنولوجية التي
تدعم الزراعة متاحة بالفعل مع ما يقارب
 %29مــن ال ـم ــزارع الـتــي تستعمل بالفعل
بعض تقنيات الــزراعــة المستدامة ،وعلى
المستوى العالمي ،فقد وصل معدل "والدات
األطفال" إلى أعلى مستوياته ،كما أنه توقف
عن النمو.
لـكــن الـعـقـبــات السياسية الـكـبـيــرة التي
تقف فــي طريق الطاقة المتجددة ،وحتى
ف ــي ط ــري ــق ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة ل ـل ـحــد من
ال ــامـ ـس ــاواة ،م ــازال ــت قــائ ـمــة ،وم ــا يجعل
األم ــور أس ــوأ ،هــو تـنــامــي الـ ــردود العنيفة
ضــد تـعــدد األط ــراف منذ الـسـنــوات الثالث
الـتــي تلت ات ـفــاق ق ــادة الـعــالــم على أهــداف
التنمية المستدامة .وتحديدا ،في وقت بات
فيه العالم فــي أمــس الحاجة إلــى التعاون
العالمي ،أصبحت العديد من الدول تتبنى
القومية والعزلة والحمائية التجارية.
ويقول معظم المحللين المنطقيين إن
إبقاء الكوكب معافى بشكل كــاف من أجل
دع ــم اقـتـصــاد مــزدهــر عـلــى ال ـمــدى البعيد
هــو استثمار جيد ،لكن وكما نــرى اليوم،
مثل هذا التفكير البعيد المدى ليس دائما
مالئما للنجاح السياسي ،ومن أجل الحفاظ
على كوكبنا وعلى حضارتنا ،تبقى أصوات
مثل أص ــوات ن ــادي روم ــا أهــم مــن أي وقت
مضى.
* جوهان روكستروم أستاذ ومدير
أسبق لدى مركز استوكهولم للمرونة
في جامعة استوكهولم ،وجورجن
راندرز أستاذ متقاعد في معهد "بي
آي" النرويجي للتجارة ،وبور إسبين
ستوكنز أستاذ مشارك في معهد "بي آي"
النرويجي للتجارة.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

الكثيرون أخطأوا في
تفسير تقرير "أوقفوا
عجلة النمو" عندما
وصفوه بهجوم ضد
التوسع االقتصادي
المطلق العنان

إن تخلي أميركا عن الزعامة
ً
في ظل ترامب يثير تساؤال
واضحا :أي خير قد يتأتى
من اضطالع أميركا بدور
القوة المهيمنة العالمية
إذا اختارت حكومتها في
مواجهة أعظم التحديات
العالمية أن تحكم على
نفسها بالعجز؟

العولمة
تنطوي على
ُبعد توزيعي
مما يعني
حتمية توليدها
اإلحباط لبعض
المجموعات من
الناس

إن الهجرة ظاهرة عالمية على الدوام ،لكن النوع
الجديد منها يعتبر هجرة قسرية تفضح الفارق
بين تخلف الدول المصدرة للمهاجرين وتقدم
الدول المستقبلة لهم ،فهي هجرة ،ولجوء ،وتجارة
جديدة للرقيق بمواصفات مختلفة عن تجارة الرقيق
التقليدية التي شهدها العالم في السابق ،فمتى
تقف وتنتهي هذه التجارة؟
لقد شهدت دول عربية وإفريقية هجرة غير قانونية لعدد
كبير من البشر في العقود األخيرة ألسباب سياسية واقتصادية،
وكانت ال تــزال ظاهرة راح ضحيتها عــدد كبير من البشر عبر
البحر المتوسط وغيره.
لقد ترك أولئك بلدانهم واستجابوا لسماسرة هذه التجارة
ً
الــذيــن كسبوا منها مــاديــا ولــم يتحملوا مسؤولية مــن فقدوا
أرواحهم في عرض البحر.
ومعظم أولـئــك المهاجرين الالجئين مــن األطـفــال والنساء،
وبعض دول المهاجرين األصلية غنية بمواردها ،بيد أن التخلف
والفساد جعال المهاجرين يطمحون إلى حياة أفضل في دول
أوروبية وغيرها.
لقد غامروا بحياتهم ،ويعانون من مسألة التكيف مع البلدان
الـتــي هــاجــروا إلـيـهــا ،خـصــوصــا بالنسبة إل ــى األط ـف ــال ،وغير
ً
ً
المؤهلين علميا وفنيا.
ذهـبــوا يبحثون عــن حـيــاة أفـضــل ،وهــم ال يملكون مقومات
العيش ،وصدقوا ما روجه سماسرة هذه التجارة مقابل حفنة
ً
دوالرات دبرها أولئك الفقراء رغما عنهم ،ولم يعبأ المتاجرون
بالبشر بمصير الالجئين وال يتحملون مسؤولية الغرق وال
الكوارث التي حلت بهم.
إن استقبال الدول األوروبية لهؤالء الالجئين ألسباب مختلفة
ً
ّ
يعد تشجيعا لهم ولغيرهم على دوام هذه التجارة واستمرارها،
والسؤال :لماذا ال تعمل تلك الدول على المساهمة في تنمية الدول
المصدرة لالجئين ،وبعضها غني بموارد الزراعة والمعادن؟!
وتروج الدول المستقبلة لهم بأنها تفعل ذلك ألسباب إنسانية،
وف ــي حقيقة األم ــر هــي أس ـبــاب سـيــاسـيــة ،ألن حـكــومــات ال ــدول
المصدرة للمهاجرين الالجئين ال تعير هذه المسألة اهتماما
بسبب التخلف والفساد ،والـحــروب األهلية ،وعــدم االستقرار،
وبعض رموزها تتضخم أرصدتهم ،والشعوب تعاني الفقر وما
دون خط الفقر.
إن الهجرة ظاهرة عالمية على ال ــدوام ،ولكن هــذا النوع من
الهجرة يعتبر هجرة قسرية تفضح الفارق بين تخلف الــدول
المصدرة للمهاجرين وتقدم الدول المستقبلة لهم ،فهي هجرة،
ولجوء ،وتجارة جديدة للرقيق بمواصفات مختلفة عن تجارة
الرقيق التقليدية التي شهدها العالم في السابق ،فمتى تقف
وتنتهي هذه التجارة؟ لن يحدث ذلك ما لم تخرج الدول المصدرة
لها من تخلفها ،وتتطور ،ولن يحدث ذلك في المستقبل المنظور،
وإن قضية كهذه تضاف إلى تراكمات الحاضر ،وتدخل التاريخ
ً
المعاصر ،ونجد من واجبنا أن نقول فيها رأيا.

ُ
ت َعد المناقشة العامة السنوية التي تديرها الجمعية
العامة لألمم المتحدة واحــدة من أبــرز المناسبات على
جــدول أعمال الدبلوماسية الدولية ،وكما جــرت العادة،
جمع اجتماع هذا العام ،الذي جرى في األسبوع األخير من
َ
شهر سبتمبر ،بين قائمة طويلة من زعماء العالم ،وإن كان
مصطلح "زعيم عالمي" ربما لم يعد من الممكن استخدامه
بهذه البساطة ،فقد أوضح رئيس القوة العالمية الرائدة أنه
ليس لديه أي مصلحة في المشاركة في حل أي من مشاكل
َ
العالم المشتركة ،ومن المؤسف أنه ليس وحده في ذلك.
من منظورنا نحن الذين وضعنا ثقتنا في التعاون
الدولي كعنصر مكمل ضروري للعولمة االقتصادية ،كشفت
المناقشة التي أجرتها الجمعية العامة عن مشهد شديد
القتامة .الواقع أن مصالح بعض القادة في األمد القريب،
ُ
والتي تقدم غالبا على أنها "مصالح وطنية" ،ت َعد من
العوامل التي تكدر العالقات الدولية أكثر من أي وقت مضى
منذ نهاية الحرب الباردة ،لكن صعود النزعة الشعبوية
القومية ليس السبب بقدر ما كان نتيجة للصدوع التي
ظلت تتشكل لبعض الوقت.
كما هي الحال مع أي عملية اقتصادية ،تنطوي العولمة
على ُبعد توزيعي ،مما يعني أنها من المحتم أن تعمل على
توليد اإلحباط لبعض المجموعات من الناس .كان وسط
الطيف السياسي الغربي أكثر ميال إلى التقليل من شأن
التأثير الناجم عن اتساع فجوة التفاوت بين الناس داخل
البلدان ،مع التركيز بدال من ذلك على الفوائد المترتبة على
فتح األســواق والتكامل ،مثل االنخفاض السريع إلى حد
غير مسبوق في مستوى الفقر العالمي ،ولكن من المفهوم
أال يجد الجميع تعزية في مثل هذه النتائج.
ال تدور السلع والخدمات ورؤوس األموال عبر االقتصاد
العالمي فحسب ،بل األفكار أيضا تدور عبره ،وعلى هذا فإن
العولمة ،مثلها في ذلك مثل الديمقراطيةُ ،عرضة لألذى
الناجم عن تصرفاتها ،ألنها تضع تحت تصرف خصومها
مجموعة من األدوات التي يمكنهم استخدامها لتخريبها،
وإدراكا منها لهذه الحقيقة ،قامت الحركة "القومية الدولية"
بقيادة الرئيس األميركي دونالد ترامب ورفاقه من الرحالة
األيديولوجيين بتعبئة القلق واالغتراب بغية إطالق حملة
شعواء (على نحو ال يخلو من مفارقة وتناقض) لعولمة
خطابهم المناهض للعولمة بشكل خاص.
في كلمته أمــام الجمعية العامة لألمم المتحدة ،أعلن
ترامب صراحة" :نحن نرفض أيديولوجية العولمة ،ونعتنق
عقيدة حب الوطن" ،ثم كال المديح لدول أخرى ،مثل بولندا،
تحذو حذوه ،وإذا انتخب البرازيليون المرشح الرئاسي
اليميني المتطرف يانير بولسونارو ،فإنهم بهذا ينضمون
إلــى مــوجــة مــن الشعبوية الوطنية الـتــي تـهــدد بتدمير
المؤسسات العالمية المتعددة األطراف.
مع ذلك ،ال يوجد تناقض بين العولمة والحس الوطني،
والواقع أن استحضار ترامب لحب الوطن ال هدف له غير
تمويه ميوله القومية المعادية للمهاجرين ،وقد تباغتنا
مثل هــذه المصائد البالغية عندما نتخلى عــن الحذر،
وخصوصا عندما يكون الشخص الــذي ينصبها قائدا
من المعروف عنه أن يقدم أفكاره في هيئتها الخام ،لكن
من الواضح أن إدارة ترامب أيضا يساورها القلق بشأن
مواكبة المظاهر .هناك العديد من األمثلة األخــرى .ففي
األمم المتحدة ،سعى ترامب إلى إضفاء مظهر التماسك
على سياسته الخارجية من خالل منحها لقب "الواقعية
القائمة على المبادئ" .في العالقات الدولية ،تمثل الواقعية
نظرية تعتبر الدول قوى مركزية فاعلة ووحدات تحليل،
األمر الذي يعني تحويل المؤسسات َوالقوانين الدولية
ُ
إلى وضع التابع الملحق ،وغالبا ما تن َّحى المبادئ مثل
حقوق اإلنسان جانبا ،وإن كان من المحتمل أن تستغلها
بشكل انتقائي لتعزيز مصالحها.
هــذا هو ما يفعله ترامب على وجــه التحديد عندما
ينتقد القمع ال ــذي يمارسه النظام اإليــرانــي ،فــي حين

يمتنع عن إدانة ممارسات مماثلة في دول أخرى ،لكن أي
شخص واقعي يحترم نفسه لن يبالغ في تقدير التهديد
الذي تشكله إيران ،أو يسمح لفورة من اإلطراء والمديح
الذين يكيله ترامب للزعيم كيم جونج أون بحجب رؤيته
لما يحدث في كوريا الشمالية حقا.
قال ترامب مخاطبا األمم المتحدة" :ستختار أميركا
دائما االستقالل والتعاون ال الحكم العالمي ،والسيطرة
العالمية ،والهيمنة العالمية" .من الناحية النظرية ،ال
تعارض بين التعاون والنموذج الواقعي .على سبيل
المثال ،ربما يدرك الواقعيون أن الواليات المتحدة تحاول
موازنة صعود الصين على الصعيد الجيوسياسي من
خالل تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
وخصوصا مع اليابان وكوريا الجنوبية.
لكن إدارة ترامب أثارت التساؤالت حول المظلة األمنية
التي توفرها لهذه الدول ،خصوصا أنها لم تعفها حتى
من تدابير الحماية التجارية (برغم أن التحديث األخير
لالتفاقية الثنائية مع كوريا الجنوبية ربما أدى إلى
تهدئة الـمـخــاوف) .وقــد امتد هــذا السلوك المزعج إلى
حلفاء تقليديين آخرين للواليات المتحدة ،مثل االتحاد
األوروبي ،على النحو الذي يكشف عن عزوف ترامب غير
العادي عن التعاون ،وعندما يفعل فإنه نــادرا ما يدعم
التحالفات األكثر مناسبة لمصالح بلده االستراتيجية.
عندما يتعلق األمر بالصين ،تستخدم الدبلوماسية
األميركية صراحة مصطلح "المنافسة" ،على الرغم من
الـعــاقــات الــوديــة الـتــي يــدعــي تــرامــب أنــه يـحــرص على
إقامتها مع شي جين بينغ ،ويبدو أن الحرب التجارية
(والتكنولوجية) الجارية بين البلدين ،إلى جانب نوبات
ُ
االحتكاك في بحر الصين الجنوبي ،تـنـ ِـذر بــدوامــة من
المواجهة ال يمكن السيطرة عليها.
ومــع ذلــك ،يمكن تجنب هــذا السيناريو (ال ــذي ربما
تتنبأ به المدرسة الواقعية) ،وخصوصا إذا قمنا بتعزيز
الهياكل القائمة للحوكمة المتعددة األطـ ــراف ،والتي
يمكنها أن تساعدنا فــي إدارة الـتـحــوالت فــي مــوازيــن
القوى .من الواضح أن الصين ال تلتزم دائما بالمعايير
الدولية ،لكن االستجابة الصحيحة تتلخص في صيانة
هذه المعايير ال تجريفها ،ولكن من المؤسف أن الواليات
المتحدة اختارت المسار األخير في العديد من المجاالت،
مثل العالقات التجارية.
ف ــي خـطــابــه أمـ ــام الجمعية ال ـعــامــة ،ل ــم يــؤكــد وزي ــر
السياسة الواقعية التي
الخارجية الصيني وانغ يي على
ََ
تروج لها بالده عادة؛ وبدال من ذلك ،ذكر مفهوم "الفوز
للجميع" ما ال يقل عن خمس مرات ،وإذا استمر ترامب-
ومعه بقية القومية الــدولـيــة -فــي رفــض فكرة المنفعة
المتبادلة ،فمن المرجح يتمكن من إبطاء نمو الصين
ً
ونمو الواليات المتحدة أيضا.
األمر األكثر إثارة لالنزعاج أن رفض التعاون المتعدد
َ
األطراف يعني الحكم على العالم باالستسالم في مواجهة
قضايا وجودية مثل تغير المناخ ،وهو موقف ينم عن
إهـمــال وتقصير شديدين ذلــك الــذي تبنته بكل ســرور
إدارة تــرامــب ،الــواقــع أن تخلي أميركا عــن الــزعــامــة في
ظل ترامب يثير تساؤال واضحا :أي خير قد يتأتى من
اضطالع أميركا بدور القوة المهيمنة العالمية إذا اختارت
حكومتها في مواجهة أعظم التحديات العالمية أن تحكم
على نفسها بالعجز؟
* زميل متميز في مؤسسة بروكنجز ،وهو رئيس
 ،ESADEgeoومركز  ESADEلالقتصاد العالمي
والدراسات الجيوسياسية.
"بروجيكت سنديكيت "2018 ،باالتفاق مع "الجريدة"
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اقتصاد

«هيئة األسواق» :اختبارات نهائية لتطبيق معايير
ّ
كفاية رأس المال على المرخص لهم

• لقياس أثر التطبيق وتقييم تغطيتها ألنواع المخاطر
• وزعت نماذج على الشركات لتجربة تطبيقها على بيانات  2016و2017
محمد اإلتربي

المعايير تضمن
سالمة المركز المالي
ُ
للشركة وتظهر قدرة
ّ
المرخص له على
مزاولة أعماله

أبـلـغــت هيئة أس ــواق ال ـمــال رسـمـيــا الـشــركــات
الخاضعة لرقابتها أنها شرعت فعليا في تنفيذ
مـ ـش ــروع إع ـ ـ ــداد ت ـع ـل ـي ـمــات م ـع ـي ــار ك ـف ــاي ــة رأس
المال لألشخاص المرخص لهم ،والــذي يعد من
المشاريع االستراتيجية لدى الهيئة ،انطالقا من
الرؤية الشاملة لتعزيز البيئة التشريعية للهيئة.
وقــالــت الهيئة ،فــي تعميم ،إن مـشــروع كفاية
رأس الـمــال لألشخاص المرخص لهم يأتي في
إطار ما نصت عليه أحكام القانون  7لعام 2010
بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط األوراق المالية،
وتحديدا البند  2من المادة  66من القانون ،والتي
نـصــت عـلــى أن ــه يـجــب عـلــى الـشـخــص المرخص
لــه بــالـعـمــل فــي ن ـشــاط األوراق الـمــالـيــة االل ـتــزام
بالضوابط التي تحددها الالئحة ،وعلى األخص
ما يلي:
 - 1االحتفاظ برأسمال كاف ،حيث يحق للهيئة
وفقا للقانون فــرض متطلبات إضافية أو طلب
ت ـقــاريــر بـشـكــل م ـحــدد لـلـتــأكــد م ــن أن الـشـخــص
المرخص له لديه القدرة على االستمرارية بأعماله،
وعلى األخص االحتفاظ برأسمال كاف ،وذلك بما
يتناسب مع حجم ونــوع أنشطة األوراق المالية
التي يزاولها.

 - 2أوضحت الهيئة للشركات والمرخص لهم
كافة أنه في إطار سعي الهيئة الدائم نحو تفعيل
الدور الرقابي المناط بها ،وإنشاء منظومة رقابية
الدولية
فعالة وفــق آخــر المستجدات والمعايير
ّ
المعمول بها ،فــإن إع ــداد هــذه التعليمات يمثل
خطوة مهمة ورئيسة نحو تحقيق ذلك.
 - 3بينت الهيئة أن تعليمات ومعايير كفاية
رأس الـمــال تعد أحــد األدوات واآلل ـيــات الرقابية
الفعالة التي مــن شأنها أن تعزز مــن كـفــاءة أداء
الشركات المرخصة للتعامل في األوراق المالية
وضمان سالمة مراكزها المالية بشكل يتناسب
مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها.
 - 4تـســاهــم الـمـعــايـيــر الـخــاصــة بـكـفــايــة رأس
المال في حفظ حقوق المستثمرين مع خلق بيئة
استثمارية آمـنــة عــن طــريــق توفير االحتياطات
ال ــازم ــة ل ـتــأم ـيــن ال ـم ـخــاطــر الـمـتـعـلـقــة بــأع ـمــال
وتعامالت األشخاص المرخص لهم.
وفــي إطــار الخطوات اإلجرائية التي قطعتها
الهيئة في شأن أعــداد المعايير ،فقد أشــارت الى
أن ــه ق ــد ت ــم ف ــي ال ـمــراحــل الـســابـقــة م ــن الـمـشــروع
إعــداد مسودة لتلك التعليمات وتطبيق مرحلة
دراســة األثــر الكمي األولــي مع ّ
عينة مختارة من

األشخاص المرخص لهم ،وتم إجــراء التعديالت
الالزمة على مسودة التعليمات ،وفق ما جاء من
مالحظات وتــوصـيــات مــن نتائج مرحلة دراســة
األثر الكمي األولي.
وقالت الهيئة إنه من ضمن مساعيها المتعلقة
بتنفييذ مشروع إعداد تعليمات كفاية رأس المال
لألشخاص المرخص لهم أن يتم حصر البيانات
الالزمة لمرحلة دراسة األثر الكمي الثانية الشاملة
والنهائية ،بغرض قياس أثر تطبيق التعليمات
عـلــى األش ـخ ــاص ال ـمــرخــص ل ـهــم ،وتـقـيـيــم مــدى
مالءمتها لبيئة األعمال من حيث تغطيتها لكل
أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة األوراق
المالية المرخص لها من جانب الهيئة ،وذلك من
خــال نماذج البيانات المعدة من جانب الهيئة
في هذا الشأن ،والتي تم تزويدها للمشاركين من
الشركات في اللقاء التنويري ،والــذي عقد أمس،
على أن يتم التطبيق على البيانات المالية للعامين
 2016و.2017
يشار الى أن تلك التعليمات ّ
مطبقة في القطاع
المصرفي ،وتعد من األدوات الرقابية الحصيفة
الـتــي بــاتــت تـقـتــدي بـهــا الـهـيـئــات الــرقــابـيــة على
أسواق المال.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.000

السوق األول السوق الرئيسي

5.170

٤.693

2.533 2.874 3.294

رقابة الحقة على قرارات مجالس إدارات
الشركات المدرجة ...لتعزيز الحوكمة
●

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن تعزيز
م ـ ـبـ ــادئ ال ـح ــوك ـم ــة فـ ــي الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
ببورصة الكويت لــأوراق المالية ،من خالل
تفعيل ا لــر قــا بــة الالحقة على ق ــرارات مجلس
اإلدارة ،و تـطــو يــر ا لـقــوا عــد المنظمة الختيار
أعضاء مجالس إدارات ،واإلدارات التنفيذية
العليا في الشركات المدرجة ،يدفع إلى المزيد
من الثقة حول إدارة الشركة ،اذ يؤدي بالتبعية
إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــض ن ـس ـبــة ال ـم ـخ ــاط ــر ،وتـشـجـيــع
ال ـم ــدخ ــرات الـمـحـلـيــة ف ــي س ــوق رأس ال ـمــال،
وتسهيل منح التمويل للتوسع في المشاريع،
بــاإلضــافــة إل ــى تــأسـيــس اسـتـثـمــارات جــديــدة
وجذب المستثمرين.
وأضافت المصادر أن األزمات المتعاقبة،
وتعرض بعض الشركات للتعثر كشفا عن
ق ــرارات خاطئة لمجالس إدارات الشركات،
إذ أدت إل ــى خ ـســارة أكـثــر مــن  75فــي المئة
مــن رؤوس أمــوال بعضها ،ولـجــوء بعضها
الى تغيير نماذج أعمالها ،بعدما وجدت أن
االعتماد على سوق األسهم كمصدر أساسي
للربح أمر محال في ظل العواصف التي مرت
به ،إضافة إلى أن بعض هذه الشركات ذهب
إلى التصفية ،وبعضها تحول إلى شركات
قابضة ،لعدم القدرة على توفيق األوضــاع،
مـ ــع شـ ـ ــروط ه ـي ـئــة األسـ ـ ـ ــواق وت ـع ـل ـي ـمــات ـهــا
الجديدة.

وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى ت ـف ـع ـيــل ال ــرق ــاب ــة الــاح ـقــة
ع ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ــا ل ــس إدارات ا ل ـش ــر ك ــات
المدرجة بفتح الباب أمام الجهات الرقابية،
ومساهمي هذه الشركات في تفعيل تقديم
د ع ــاوى المسؤولية ضــد مجالس اإلدارات
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت س ـب ـب ــا رئ ـي ـس ـي ــا ف ـ ــي ت ـع ــرض
الشركات للخسائر ،على اعتبار أن أعضاء
مـجـلــس اإلدارة م ـســؤولــون بــالـتـضــامــن عن
تعويض ا لـشــر كــة أو المساهمين أو الغير
عن الضرر ،الذي ينشأ عن إساء تهم تدبير
شــؤون الشركة ،أو مخالفتهم أ حـكــام نظام
الـشــركــات ،أو نـظــام الـشــركــة األســاســي وكل
القوانين ذات العالقة.
وتابعت المصادر« :دعوى المسؤولية ضد
أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة تــرفــع إم ــا عــن طريق
الشركة نفسها ،أو عن طريق أحد المساهمين
أو ب ـع ـض ـه ــم؛ اذ ت ــرف ــع دعـ ـ ــوى ال ـم ـســؤول ـيــة
بــاســم ال ـشــركــة ع ـلــى أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
بـسـبــب الـتـصــرفــات ال ـتــي تـنـشــأ مـنـهــا أض ــرار
لـلـمـســاهـمـيــن ،ح ـيــث ت ـقــرر الـجـمـعـيــة الـعــامــة
الـعــاديــة رفــع هــذه الــدعــوى وتعين مــن ينوب
عن الشركة في مباشرتها».
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن إبـ ــراء ذم ــة أعـضــاء
مـجـلــس اإلدارة ال ي ـحــول دون إق ــام ــة دع ــوى
ال ـم ـســؤول ـيــة ت ـج ــاه أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة،
حيث نظم القانون فترة زمنية محددة إلتاحة
الفرصة أمام المساهمين ،إلقامة تلك الدعاوى
على مجالس إدارات الشركات.

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  10ماليين دينار
أسهم السوق األول تدعم مؤشرها باللون األخضر
تباين أداء مؤشرات أسواق
دول مجلس التعاون الخليجي
وربحت أسواق اإلمارات
والسعودية والكويت ومسقط
بينما تراجع سوقا قطر
والبحرين.

●

علي العنزي

سـ ـجـ ـل ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
ً
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ت ـب ــاي ـن ــا فــي
ت ـعــامــات جـلـســة أمـ ــس ،إذ ارتـفــع
مؤشر الـســوق الـعــام بنسبة 0.28
في المئة تعادل  14.12نقطة ،ليقفل
على مستوى  5000.98نقطة وسط
سـيــولــة بـلـغــت  9.9مــايـيــن ديـنــار
وبكمية أسهم متداول بلغت 38.3
مليون سهم نفذت من خالل 2600
صـفـقــة ،كــذلــك رب ــح مــؤشــر الـســوق
األول بنسبة  0.46فــي الـمـئــة هي
ً
 23.8نـقـطــة ،مـقـفــا عـلــى مستوى
 5170.76ن ـق ـطــة ب ـس ـيــو لــة بـلـغــت
 7.6ماليين ديـنــار ،وبكمية أسهم
مـتــداولــة بلغت  19.4مليون سهم
ن ـف ــذت ع ـبــر  1499ص ـف ـقــة ،بينما
انخفض مؤشر الـســوق الرئيسي
ً
بنسبة محدودة جدا هي  0.08في
المئة تساوي  3.71نقاط ليستقر
عـ ـن ــد مـ ـسـ ـت ــوى  4693.25ن ـق ـطــة
بسيولة بلغت  2.3مليون دينار،
بكمية أسهم متداولة بلغت 18.9
مليون سهم نفذت من خالل 1101
صفقة.

جلسة ترقب
بـعــد تــراجــع جلستي األسـبــوع
الماضيتين وا نـخـفــاض مستوى
السيولة عن  10ماليين دينار عادت

«الشراكة» :تحالف ألماني  -كويتي
لتنفيذ «أم الهيمان»
أعلنت هيئة مـشــروعــات الـشــراكــة بين القطاعين الـعــام والخاص
الكويتية اعتماد تحالف مكون من شركتي «دبلو.تي.اي» األلمانية و«آي.
اف.ايه» الكويتية لتنفيذ وتوسعة مشروع محطة «أم الهيمان» لمعالجة
الصرف الصحي واألعمال المكملة لها.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ،أمس ،إنها دعت التحالف المذكور
ً
إلى توقيع وثيقة االلتزام وفقا ألحكام القانون رقم  116لسنة 2014
بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت الهيئة أنها ووزارة األشغال العامة ستوقعان وثيقة االلتزام
ً
مع المستثمر الفائز تمهيدا لتأسيس شركة المشروع وتوقيع عقد
الشراكة مع وزارة األشغال العامة بصفتها الجهة المعنية بالمشروع
لمدة  28سنة متضمنة ثالث سنوات لمرحلة التشييد والبناء حتى
الوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري للمشروع.
وأوض ـح ــت أن ه ــذا اإلعـ ــان يــأتــي ب ـنــاء عـلــى ق ــرار الـلـجـنــة العليا
لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنعقد في 14
أكتوبر الجاري .وذكرت أن المشروع يندرج ضمن خطة التنمية ويعد
أهــم مشاريع قطاع الـصــرف الصحي التي تهدف إلــى التخفيف من
اآلثار السلبية الناتجة عن زيادة إنتاج مياه الصرف الصحي الخام
على البيئة المحيطة.
وأكدت الهيئة أن الحكومة تهدف من خالل هذه المشاريع إلى تطوير
البنية التحتية للبالد ودفع عجلة التنمية وبناء اقتصاد وطني مستدام
يقوم على العدالة عبر تهيئة مناخ استثماري مناسب من خالل ما
توفره من فرص استثمارية للقطاع الخاص من جانب وللمواطنين من
جانب آخر حيث تخصص لهم نسبة  50في المئة من رأسمال شركة
المشروع .ويعد مشروع محطة «أم الهيمان» ثاني مشاريع هيئة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،الذي تمت ترسيته بعد مشروع محطة
الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ،كما يعد أول
ً
مشروع شراكة تتم ترسيته وفقا ألحكام القانون رقم  116لسنة 2014
بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعكس حجم العمل
الذي تقوم به الهيئة وحرصها على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ
مشروعات الشراكة.

اإلم ـ ـ ــارات وق ـطــر وال ـك ــوي ــت على
وجه التحديد.

أداء القطاعات

أمس ،وقاربت السيولة مستوى 10
ماليين دينار بفضل أداء األسهم
القيادية ،كذلك بعض أسهم السوق
ً
الرئيسي خصوصا سهم القرين
وأالف ـكــو ،الــذي عــاد بالظهور لكن
باللون األحمر ،بينما سجل سهم
ً
الـ ـق ــري ــن أداء إي ـج ــاب ـي ــا وتـ ـج ــاوز
مـسـتــوى  400فـلــس لـلـمــرة األول ــى
خــال أكـثــر مــن ع ــام ،بينما تباين

أداء األسهم القيادية ذات السيولة،
إذ ارتفعت ثالثة أسهم من خمسة
األف ـضــل سـيــولــة وتــراجــع سهمان
فقط كان أحدهما سهم «الوطني»
ذو الثقل األكبر على المؤشر األول،
الذي تلون رغم ذلك باللون األخضر
بمكاسب جيدة وواضحة ،في حين
انخفض مؤشر الـســوق الرئيسي
بنسبة محدودة لتنتهي تعامالت

مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام عـلــى الـلــون
ً
األخضر وبسيولة قريبة جــدا من
 10ماليين دينار في جلسة سادها
القلق وا لـتــر قــب منذ بدايتها إلى
النهاية.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
أس ـ ـ ــواق دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي وربـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أس ـ ـ ـ ــواق
اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة والـكــويــت

ومسقط بينما تراجعت أســواق
قطر والبحرين ،واستقرت أسعار
النفط عند مستوياتها السابقة
بـ ـتـ ـغـ ـي ــرات مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ،وك ــان ــت
األجــواء الجيوسياسية تسيطر
ع ـل ــى األداء وت ـ ــراق ـ ــب األس ـ ـ ــواق
ً
ً
ً
ً
دائما بعضها بعضا خصوصا
األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة الـ ـكـ ـب ــرى،
ومنها السوق السعودي وسوقا

أخبار الشركات
«استثمارات» :دعوى
ضد «كاب كورب»
قالت شركة االستثمارات
الوطنية إنها قدمت دعوى
ندب خبير ضد شركة كاب
كورب ،التي تدير استثمارا
يـخــص الـشــركــة فــي مملكة
البحرين.

«أسس» تربح 1.52
مليون دينار
ب ـل ـغــت أربـ ـ ــاح مـجـمــوعــة
أ سـ ـ ـ ــس ا ل ـ ـقـ ــا ب ـ ـضـ ــة 1.525
مليون دينار ،بمقدار 15.26
ف ـل ـســا ل ـل ـس ـهــم ،ف ــي ال ـف ـتــرة
المنتهية فــي ،2018/9/30
م ـق ــاب ــل تـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا
بقيمة  946.13ألــف ديـنــار،
ب ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل  9.46ف ـلــوس
للسهم في نفس الفترة من
عام .2017

«أصول» تنفذ صفقة بيع عقار بالواليات المتحدة بـ  1.52مليون دينار
وقعت شركة أصــول لالستثمار عقدا ابتدائيا
لبيع وحــدة سكنية بالواليات المتحدة بمبلغ 5
ماليين دوالر ( 1.52مليون دينار) ،وقالت «أصول»
إن عملية توقيع عقد البيع تمت عن طريق شركة
أصول ديل « ،»DEllالمملوكة بالكامل للمجموعة

في الواليات المتحدة .وأوضحت الشركة أنه في
حال إتمام عملية البيع النهائية فمن المتوقع أن
ُ
تحقق «أصــول» أرباحا تقديرية بقيمة  35.4ألف
دينار ،سينعكس أثرها على البيانات المالية للربع
الرابع من .2018

صفقات خاصة على «الخليج» بـ  5.1ماليين دينار
أعلنت بورصة الكويت اتمام تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة
لدى بنك الخليج بكمية بلغت  20مليون سهم ،بسعر  0.225فلس
للسهم ،بقيمة إجمالية بلغت  5.1ماليين دينار.

«المتحد» :توزيع األرباح الدورية للصكوك
أفاد البنك األهلي المتحد (المضارب والملتزم)
بتوزيع األرباح الدورية الرابعة العائدة للصكوك
الدائمة لشركة األهلي المتحد للصكوك المحدودة
بقيمة  200مليون دوالر ،وسيتم توزيع األربــاح
فــي  25أكـتــوبــر  2018عــن الـفـتــرة الممتدة مــن 26
أبريل  2018إلى  25أكتوبر  ،2018وتبلغ األرباح

االجمالية  5.5ماليين دوالر بمعدل  5.5في المئة
سنويا.
وسيتم توزيع األرباح عن طريق تحويلها الى
الحسابات البنكية المحددة لحملة الصكوك في
تاريخ االستحقاق.

«أعيان ع» :شراء عقار في حولي بـ  880ألف دينار
اشترت شركة أعيان العقارية عقارا استثماريا بمنطقة حولي
بقيمة اجمالية بلغت  880الف دينار ،من خالل المزاد العلني المقام
في وزارة العدل -إدارة التنفيذ -وجــار التسجيل طبقا لالجراء ات
المتبعة لدى الجهات الحكومية.

تـ ـل ــون ــت ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ب ــالـ ـل ــون
األخضر أمس ،وانخفضت مؤشرات
سـتــة قـطــاعــات هــي الـنـفــط والـغــاز
بـ 13.7نقطة ومواد أساسية بـ 10.8
نقاط وبنوك بـ  5.3نقاط واتصاالت
بـ  2.5نقطة وسلع استهالكية بـ 1.6
نقطة وع ـقــار بـ ـ  1.4نـقـطــة ،بينما
انخفضت مؤشرات أربعة قطاعات
هــي صـنــاعــة ب ـ  5.5نـقــاط وتأمين
بـ ــ 2.7نقطة وخــدمــات استهالكية
بـ 0.83نقطة وخدمات مالية بـ 0.19
نـقـطــة ،واسـتـقــرت مــؤشــرات ثالثة
قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع
ورعاية صحية وبقيت دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم خليج ب قائمة
األس ـ ـهـ ــم األك ـ ـثـ ــر ق ـي ـم ــة إذ بـلـغــت
تداوالته  1.4مليون دينار وبأرباح
بـنـسـبــة  3.2ف ــي الـمـئــة ت ــاه سهم
وطـنــي ب ـتــداول  1.3مـلـيــون ديـنــار
وبانخفاض بنسبة  0.25في المئة
ثم سهم زين بتداول مليون دينار
وب ـن ـم ــو ب ـن ـس ـبــة  0.46ف ــي ال ـم ـئــة
ً
وراب ـعــا سهم القرين بـتــداول 884
ً
أل ــف دي ـنــار ومــرتـفـعــا بنسبة 3.5
ً
فــي المئة وأخ ـيــرا سهم أجيليتي
بـتــداول  822ألــف ديـنــار وبتراجع
بنسبة  0.12في المئة.

ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األسـ ـه ــم
ً
األكثر كمية ،جاء أوال سهم خليج
ب إذ تـ ـ ــداول بـكـمـيــة بـلـغــت 5.5
ماليين سهم وبــارتـفــاع بنسبة
ً
 3.2فــي المئة وجــاء ثانيا سهم
أهلي متحد بتداول  3.1ماليين
سـهــم وب ــأرب ــاح بـنـسـبــة  1.5في
ً
ال ـم ـئ ــة وجـ ـ ــاء ث ــال ـث ــا س ـه ــم زي ــن
بتداول  2.3مليون سهم وبنمو
ب ـن ـس ـبــة  0.46ف ــي ال ـم ـئ ــة وج ــاء
ً
راب ـعــا سهم الـقــريــن ب ـتــداول 2.1
مـلـيــون سـهــم وبــارت ـفــاع بنسبة
ً
 3.5في المئة وجاء خامسا سهم
المستثمرون بتداول  2.1مليون
ً
سـهــم ومــرتـفـعــا بنسبة  1.6في
المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتفاعا سهم العقارية إذ ارتفع
بنسبة  15.1في المئة تاله سهم
المدن بنسبة  11.1في المئة ثم
سهم سنرجي بنسبة  9في المئة
ً
ورابعا سهم تحصيالت بنسبة
ً
 8.5في المئة وأخيرا سهم الديره
بنسبة  5.5في المئة.
ً
وكــان أكثر األسهم انخفاضا
أمـ ـ ـ ــس س ـ ـهـ ــم أولـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـكـ ــافـ ــل إذ
انخفض بنسبة  13.2فــي المئة
تــاه سهم األمــان بنسبة  10في
المئة ثم سهم وطنية د ق بنسبة
ً
 7.4في المئة ورابعا سهم زيما
ً
بنسبة  5.1في المئة وأخيرا سهم
مشاعر بنسبة  4.9في المئة.

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي
أمس عند مستوى  0.303دينار ،في حين انخفض اليورو إلى
مستوى  0.347دينار مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صــرف الجنيه االسترليني انخفض إلى
 0.393دينار ،في حين أن سعر الفرنك السويسري استقر عند
 0.304ديـنــار ،وبقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار
دون تغيير.
ونزل اليورو تجاه أقل مستوى في شهرين أمس ،قبل اجتماع
للمفوضية األوروبية بشأن ميزانية إيطاليا قد يسفر عن تبني
بروكسل قرارا غير مسبوق برفضها وطلب إجراء تعديالت عليها.
يـعـنــي ال ـخ ــاف ب ـشــأن خ ـطــط اإلن ـف ــاق اإلي ـطــال ـيــة وال ـش ـكــوك
التي تحيط بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية في ظل الجمود
الذي يعتري مفاوضات االنفصال األوروبي ،أن ينصب اهتمام
المستثمرين على إمكانية أن تشهد أوروبا مزيدا من االضطراب
السياسي.
وساهم ذلك في اتجاه نحو العزوف عن المخاطرة ،ليرتفع الين
الياباني والفرنك السويسري ،في حين نزل الــدوالر االسترالي
والنيوزيلندي وهما من العمالت المرتفعة العائد.
وأفــرزت المخاوف بشأن اإلنفاق في إيطاليا شكوكا بشأن
خطة البنك المركزي األوروبي لرفع أسعار الفائدة في الصيف
المقبل ،مما أضــر بــالـيــورو .ونــزلــت العملة الـمــوحــدة  0.2في
المئة إلــى  1.4390دوالر ،مقتربة من أقــل مستوى في شهرين
 1.4325دوالر الذي بلغته في التاسع من أكتوبر .وارتفع الجنيه
االسترليني  0.2في المئة إلى  1.3دوالر بعد خسائر االثنين.
وفقد الدوالر  0.4في المئة مقابل الين الياباني ليسجل 112.32
ين.
وهبط الدوالر االسترالي  0.1في المئة مقابل نظيره األميركي
وسجل  0.7089دوالر أميركي .وكان قد هبط  0.6في المئة أمس
األول.
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 9.6ماليين دينار أرباح «القرين» في النصف األول

تراجع النفط مع طمأنة السعودية
السوق بشأن المعروض

• العبدالله :النتائج تؤكد متانة هيكل استثمارات الشركة ونموذج أعمالها
• علي :متوافقة مع نظرتنا في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خالل األعوام السابقة
قال العبدالله إن «النتائج
المحققة تؤكد متانة هيكل
استثمارات الشركة ونموذج
أعمالها المتنوع في مواجهة
التحديات االقتصادية
والسياسية التي تشهدها
المنطقة».

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات
الـبـتــرولـيــة (ال ـقــريــن) ،أم ــس ،تحقيق صافي
ربـ ــح ب ـق ـي ـمــة  4.41م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار (14.52
مليون دوالر) في الربع الثاني المنتهي في
 30سبتمبر  2018من السنة المالية 2018
 ،2019/مـقــابــل  4.39مــايـيــن دي ـنــار (14.46
مليون دوالر) لذات الفترة من العام الماضي،
بارتفاع طفيف ،ولكن إيجابي.
وبـلــغ صــافــي ربــح نـصــف الـسـنــة المالية
األول المنتهي في  30سبتمبر  2018مبلغ
 9.61مــايـيــن دي ـنــار ( 31.65مـلـيــون دوالر)
مقابل  10.56ماليين ديـنــار ( 34.78مليون
دوالر) خالل الفترة ذاتها من العام الماضي،
وهو ما يمثل صافي ربحية للسهم الواحد
ً
يـعــادل  9.25فلوس ( 30.47سنتا أميركيا)
ً
مقارنة بـ  10.14فلوس ( 33.40سنتا) خالل
نفس الفترة من العام الماضي.
ووصــل إجمالي األصــول فــي الشركة في
 30سبتمبر  2018مبلغ  662.99مليون دينار
( 2.18مليار دوالر) مقارنة بـ  671.69مليون
دينار ( 2.22مليار دوالر) في  31مارس ،2018
ويــرجــع االنـخـفــاض فــي ذل ــك إل ــى تــوزيـعــات
أربــاح شركة القرين لمساهميها عن السنة
المالية السابقة.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج ،قال
رئيس مجلس إدارة "القرين" الشيخ مبارك
العبدالله إن "النتائج المحققة تؤكد متانة

مبارك العبدالله

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  73سنتا ليبلغ  77.81دوالرا

سعدون علي

هيكل استثمارات الشركة ونموذج أعمالها
المتنوع في مواجهة التحديات االقتصادية
والسياسية التي تشهدها المنطقة" ،مبينا
أن "إدارة القرين التنفيذية تواصل البحث
المستمر عن الفرص االستثمارية المجدية
ً
ً
محليا وإقليميا  ،وا لـتــي مــن شأنها تعزيز
متانة وات ــزان مجموعة استثمارات القرين
وشــركــات ـهــا ال ـتــاب ـعــة والــزم ـي ـلــة ب ـمــا يـخــدم
مصلحة المساهمين".
ومـ ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون

علي إن "النتائج المحققة جــاء ت فــي محل
توقعاتنا وبــالـتــوافــق مــع نظرتنا الطويلة
ال ـم ــدى ف ــي تـبـنــي س ـيــاســة ت ـنــويــع م ـصــادر
الدخل خالل األعوام السابقة".
وأضاف علي أنه "رغم انخفاض مستويات
الــرب ـح ـيــة ال ـم ـح ـق ـقــة م ــن اس ـت ـث ـمــارات ـنــا فــي
الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية
(س ــدافـ ـك ــو) ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـح ــدي ــات اإلقـلـيـمـيــة
التي تواجها المنطقة ،فإنها حافظت على
مستويات ومكانة حصتها السوقية الرائدة
فــي ال ـســوق ال ـس ـعــودي .كـمــا تـجــدر اإلش ــارة
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والـ ـثـ ـن ــاء ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج م ـج ـم ــوع ــة اي ـكــويــت
للبتروكيماويات للنصف األول من عام 2018
المنتهي في  30يونيو  2018بارتفاع قدره
 56في المئة مقارنة بالعام الماضي ،وهو ما
نتوقع له التأثير اإليجابي على نتائج نهاية
السنة المالية".
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع أن "جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ـ ـنـ ــا
االستراتيجية حافظت على مستويات األداء
المميزة وااليجابية التي مكنتنا من تحقيق
النتائج المعلنة ،وهو ما نتوقع استمراراه
ً
بالنمو مستقبال".

ارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط ال ـكــوي ـتــي  73سـنـتــا ف ــي ت ــداوالت
أمــس األول ،ليبلغ  77.81دوالرا ،مقابل  77.08دوالرا للبرميل
في تداوالت الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
عالميا ،انخفضت أسعار النفط ،بعد أن قالت السعودية إنها
ستضخ المزيد من النفط عند الحاجة ،لتطمئن المستثمرين
قبل أن تفرض الواليات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات
اإليرانية الشهر المقبل.
ون ــزل خــام الـقـيــاس العالمي بــرنــت  1.51دوالر للبرميل إلى
 78.32دوالرا ،بانخفاض  1.9في المئة ،وهو ما يقل عن المتوسط
المتحرك لخمسين يوما للمرة األولى في شهرين.
وفقد الخام األميركي الخفيف  1.27دوالر ،ليسجل  68.09دوالرا.
ويبدأ تطبيق العقوبات األميركية الجديدة على إيران في  4نوفمبر
المقبل ،وتقول واشنطن إنها تريد وقف صادرات طهران.
وذكـ ــر وزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ـس ـع ــودي خ ــال ــد ال ـفــالــح خ ــال مــؤتـمــر
اسـتـثـمــاري بــالــريــاض ،أن س ــوق الـنـفــط فــي "وض ــع ج ـيــد" ،وأن
السعودية تأمل أن توقع "أوبك" ومنتجو النفط اآلخرون اتفاقا
في ديسمبر لتمديد التعاون في مراقبة ســوق النفط وتحقيق
استقراره.
وأض ــاف الــوزيــر أن ــه لــن يستبعد إمـكــانـيــة زي ــادة السعودية
اإلن ـتــاج بـيــن مـلـيــون ومـلـيــونــي بــرمـيــل يــومـيــا عــن المستويات
الحالة مستقبال.
على صعيد متصل ،نقلت وكالة تاس لألنباء عن وزير الطاقة
الروسي ألكسندر نوفاك ،قوله إن روسيا ال تنوي زيــادة إنتاج
النفط إلى  12مليون برميل يوميا بنهاية .2018
وك ـ ــان إنـ ـت ــاج ال ـن ـفــط ال ــروس ــي ب ـلــغ ذروة ل ـمــا ب ـعــد الـحـقـبــة
السوفياتية عند  11.36مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي،
متجاوزا ذروته السابقة ( 11.247مليون برميل يوميا) المسجلة
في أكتوبر .2016

القلق يتفاقم في أسواق النفط مع اقتراب العقوبات على إيران

●

أشرف عجمي وظافر قطمة

خـيـمــت أجـ ــواء الـقـلــق وال ـتــرقــب على
أسواق النفط العالمية مع اقتراب دخول
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة عـلــى إيـ ــران حيز
التنفيذ مطلع الشهر المقبل و حــدوث
ً
الكثير مــن الـمـفــاجــآت الـتــي بــاتــت قــدرا
ً
محتوما على هــذه الـصـنــاعــة ،وتجلت
في اآلونة األخيرة في الخالف المتفاقم
وت ـب ــادل االت ـه ــام ــات وال ـت ـه ــدي ــدات بين
الواليات المتحدة وبعض دول المنطقة.
وأسـ ـه ــم ال ـت ــراج ــع ف ــي إنـ ـت ــاج الـنـفــط
الـصـخــري األم ـيــركــي فــي زي ــادة مشاعر
ال ـق ـلــق وال ـخ ـش ـيــة م ــن ن ـض ــوب ال ـبــدائــل
ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـلــى م ــواج ـه ــة ال ـن ـقــص في
ً
اإلمداد وخصوصا ألسباب جيوسياسية.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ق ــال م ـح ـل ـلــون ،إن
بكين في خطوة احتياطية عمدت إلى
ش ــراء كمية مــن الـنـفــط الـكـنــدي الثقيل
بلغت  1.58مليون برميل ،وإنها سوف
تستمر في هذه العملية وسط توقعات
بزيادة في مواسم البناء قبل حلول فصل
الشتاء في الصين.
وبحسب مــؤشــر "سـتــانــدرد & بــورز
ب ــات ــس" ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي ف ــإن
شركات صينية اشترت  3شحنات من
الـنـفــط ال ـك ـنــدي الـثـقـيــل لتحميلها من
فانكوفر في الشهر المقبل ،وأن شحنات
أخرى سوف تتبعها.

ولإلشارة فإن المصدرين الرئيسيين
اآلخ ــري ــن لـلـنـفــط الـثـقـيــل بــالـنـسـبــة إلــى
الصين هما أستراليا وفنزويال .وفيما
وضع كاراكاس واضح ولم يتغير ،فإن
إنتاج الخام الثقيل في أستراليا شهد
ً
تراجعا نتيجة نضوب طبيعي ،بحسب
"ستاندرد & بورز بالتس" ،وفي حقيقة
األمر فإن شركة "وودسايد" التي تنشط
في هذا الحقل تخطط للتوقف عن ضخ
النفط بحلول نهاية العام الحالي.
وفي الوقت الراهن هناك أحد العوامل
ال ـم ــوس ـم ـي ــة ال ـم ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ال ـت ـش ـي ـيــد
والـبـنــاء ،فــي حين تستخدم المصافي
الصينية الكثير من الخام الثقيل الذي
يتم استيراده من أجــل إنتاج األسفلت
ال ــذي يـسـتـخــدم فــي شــق ال ـطــرق ضمن
خـطــط بكين ا لــوا س ـعــة لتشييد البنية
التحتية في البالد .لكن حتى بعد انتهاء
ه ــذا الـمــوســم فـســوف يستمر أصـحــاب
المصافي الصينية فــي االسـتـفــادة من
هذا النفط الكندي الرخيص.
وال تــوجــد م ــؤش ــرات عـلــى أن وضــع
خطوط األنابيب في كندا سوف يتغير
في المستقبل القريب .وال أن نمو اإلنتاج
ً
ف ــي ذل ــك ال ـب ـلــد س ــوف يـشـهــد ت ـبــاطــؤا،
إضافة إلى أن المنتجين الكنديين هم،
إل ــى ح ــد كـبـيــر ،ف ــي ال ــوض ــع ذات ــه ال ــذي
يواجهه نظراؤهم في الواليات المتحدة
باستثناء الفارق في السعر – وهم في

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

حاجة إلى ضخ المزيد من النفط نتيجة
اضطرارهم إلى تسديد ديونهم والحفاظ
على دوران عجلة العمل.
ويرى محللون أن دخول الصين إلى
سوق النفط الكندي الثقيل يمثل الجانب
الـ ـمـ ـش ــرق مـ ــن أج ـ ــل حـ ــل م ـش ــاك ــل ك ـنــدا

النفطية في المستقبل القريب على األقل.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـش ـي ــر ت ــوق ـع ــات
صناعة النفط إلــى أن إنتاج النفط في
الواليات المتحدة قد يقفز إلى  14مليون
بــرمـيــل ف ــي ال ـي ــوم بـحـلــول سـنــة ،2020
بحسب تقديرات وزير الداخلية األميركي

ً
ال ــذي تـحــدث أي ـضــا عــن وج ــود عقبات
تتمثل في البنية التحتية.
في غضون ذلك ،قالت إدارة معلومات
الـطــاقــة األمـيــركـيــة ،فــي تقريرها لشهر
أكـتــوبــر ال ـجــاري ،عــن وضــع الـطــاقــة في
األجل القصير ،إن متوسط إنتاج النفط

تراجع جماعي ألسواق
األسهم العالمية
تراجعت أغلبية مؤشرات األسهم األميركية خالل تداوالت،
أمس األول ،وسجل مؤشر " "S&Pخسائر للجلسة الرابعة على
ً
الـتــوالــي مـتــأثــرا بالقطاعين المالي والـطــاقــة ،فــي حين تلقى
ً
"ناسداك" دعما من القطاع التكنولوجي.
وهبط "داو جونز" الصناعي بنسبة  0.5في المئة أو 127
نقطة إلــى  25317نقطة ،في حين تراجع " "S&P 500األوســع
ً
نطاقا بنسبة  0.4في المئة أو  12نقطة إلى  2756نقطة ،بينما
ارتفع "نــاســداك" بنسبة  0.2في المئة أو  19نقطة إلــى 7468
نقطة.
وفــي األســواق األوروبـيــة ،تراجع مؤشر "ستوكس يــوروب
 "600بنحو  0.42في المئة أو حوالي نقطتين إلى  359نقطة.
وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني ( )7 -نقاط إلى 7042
نقطة ،وهبط مؤشر "داكس" األلماني ( )29 -نقطة إلى 11524
نـقـطــة ،وانـخـفــض الـمــؤشــر الـفــرنـســي "ك ــاك" ( )31 -نقطة إلــى
 5053نقطة.
وفــي آسـيــا ،تراجعت األسـهــم اليابانية فــي ت ــداوالت أمــس،
مــع تنامي قلق المستثمرين بـشــأن نتائج أعـمــال الشركات،
إذ ستعلن حوالي  200شركة يابانية نتائجها هذا األسبوع.

الـخــام فــي الــواليــات المتحدة فــي شهر
ً
سبتمبر بلغ  11.1مليون برميل يوميا،
أي بارتفاع طفيف عن مستويات شهر
أغسطس.
وتتوقع إدارة الطاقة أن يصل متوسط
إنتاج الطاقة في الواليات المتحدة إلى

ً
 10.7ماليين برميل يوميا خــال هذه
ً
السنة مرتفعا عــن  9.4ماليين برميل
ً
عام  2017وأشارت أيضا إلى أن متوسط
إنتاج النفط في الواليات المتحدة سوف
ً
يرتفع إلى  11.8مليون برميل يوميا في
العام المقبل.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن إنـتــاج النفط
ً
األم ـ ـيـ ــركـ ــي س ـ ـ ــوف ي ـس ـت ـم ــر م ــدف ــوع ــا
ً
بــإنـتــاج الــزيــت الـصـخــري ،وخـصــوصــا،
مــن ح ــوض بـيــرمـيــان وم ــن الـمـتــوقــع أن
ترفع مناطق الزيت الصخري الرئيسية
ال ـس ـب ــع إن ـت ــاج ـه ــا فـ ــي ش ـه ــر نــوف ـم ـبــر
ً
المقبل بحوالي  98أ لــف برميل يوميا
عن مستويات شهر أكتوبر ليصل إلى
 7.714ماليين برميل في اليوم ،وسوف
يضيف حوض بيرميان وحده ما يصل
إل ــى ن ـح ــو  53أل ــف بــرم ـيــل م ــن الـنـفــط
الشهر المقبل ،مقارنة مع الشهر الجاري
– بحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة
األميركية.
على أي حال ،فقد أعلنت عدة شركات
نيتها تنفيذ مزيد من مشاريع خطوط
أنــاب ـيــب الـنـفــط ب ـهــدف نـقــل ال ـخ ــام من
حــوض بيرميان إلــى ســاحــل الخليج،
لكن الكثير مــن تلك األنــابـيــب لــن يبدأ
الـعـمــل قـبــل  2019و  2020مـمــا يخلق
اخ ـت ـنــاقــات ف ــي ت ــدف ــق ال ـن ـفــط الـجــاهــز
ل ـل ـت ـص ــدي ــر مـ ــن سـ ــاحـ ــل ال ـخ ـل ـي ــج فــي
الواليات المتحدة.

١٠
اقتصاد
الناهض« :بيتك» يتمتع بمصادر قوة متنوعة في سوق تنافسي
ةديرجلا
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صافي أرباحه ارتفع  %34.3خالل سنتين ويركز على االستثمار في « »Fintechوالتحول الرقمي
قال الناهض ،خالل مشاركته
في الملتقى العاشر للشركات
المدرجة والمحللين ًالماليين ،إن
"بيتك" قطع أشواطا كبيرة في
تحقيق أعلى مستويات االبتكار
والتميز في خدمة العمالء ،مع
الحرص على حماية وتنمية
المصلحة المشتركة لجميع
األطراف المعنية بالمؤسسة.

قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ف ــي ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي (بيتك) ،مــازن الناهض
إن «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» م ـ ـ ــاض فـ ـ ــي ق ـ ـيـ ــادة
التطور العالمي للخدمات المالية
ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة
اإلسالمية ،واالرتـقــاء إلــى مرتبة
الـبـنــك اإلس ــام ــي األك ـث ــر ربحية
مستدامة ،واألعلى ثقة في العالم.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــض ،خـ ــال
مـشــاركـتــه ف ــي الـمـلـتـقــى الـعــاشــر
لـلـشــركــات الـمــدرجــة والمحللين
ال ـمــال ـي ـيــن ،الـ ــذي ع ـقــد ف ــي فـنــدق
الـ ـ ـف ـ ــورسـ ـ ـي ـ ــزون ـ ــز بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم مــن
شــركــة «بـيـتــك كــابـيـتــال» التابعة
لمجموعة «بيتك» ،أن البنك قطع
أشواطا كبيرة في تحقيق أعلى
مستويات االبتكار والتميز في
خدمة العمالء ،مع الحرص الكبير
عـلــى حـمــا يــة وتنمية المصلحة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف
المعنية بالمؤسسة ،مشيرا الى
ان ذلــك ينسجم مع مكانة البنك
الرائدة عالميا كأول بنك إسالمي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وث ــان ــي أك ـب ــر بنك
إسالمي في العالم.
وقال أن «بيتك» يدير عملياته
في جغرافيات متنوعة من خالل
ً
أكثر  480فــرعــا وأكـثــر مــن 1100
جهاز صــرف آلــي ،ونحو 15300
مـ ــوظـ ــف ،فـ ــي ت ــرك ـي ــا وم ــال ـي ــزي ــا
والبحرين وألمانيا والسعودية.
وت ـت ــوزع ال ـف ــروع ب ـ ــ 402ف ــرع في
ً
تركيا و 60فرعا في الكويت و14

ً
الناهض متحدثا

ً
فرعا في ماليزيا و 10فــروع في
البحرين ،و 5فــروع فــي ألمانيا،
وفرع واحد في السعودية.
ولفت الناهض إلى أن «بيتك»
شـ ــارك ف ــي ال ـعــديــد م ــن عـمـلـيــات
ال ـت ـمــويــل ،ل ـل ـم ـشــاريــع الـضـخـمــة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى
التي يعمل بها ،مبينا أن البنك
يتمتع بـمــركــز ق ـيــادي فــي ســوق
الـ ـصـ ـك ــوك وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـمــال ـيــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ب ـش ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،وه ــو

قدرة عالية على
المالءمة مع تطورات
األسواق والمرونة في
التعامل مع المتغيرات
االقتصادية

يتمتع بثقة كبيرة من الحكومات
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـعــال ـم ـيــة ،حيث
يـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ــأع ـ ـلـ ــى ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة م ـ ــن أك ـ ـبـ ــر وكـ ـ ــاالت
التصنيف في العالم ،مما يعكس
النجاح الكبير لعملياته.
وت ــاب ــع« :ح ـص ــل «ب ـي ـتــك» على
تـصـنـيــف  +Aم ــن وك ــال ــة فيتش
لـ ـلـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف االئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي ،م ــع
ن ـظــرة مستقبلية مـسـتـقــرة ،كما
صـنـفــت وكــالــة مــوديــز العالمية
للتصنيف االئ ـت ـمــانــي ،الــودائــع
طويلة األجل لـ «بيتك» عند ()A1
مع نظرة مسستقبلية مستقرة،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ــؤك ــد تـ ـن ــوع م ـص ــادر
ال ـق ــوة ال ـتــي يـتـمـتــع بـهــا «بـيـتــك»
فــي ســوق منافسة قــويــة ،ومنها
متانة وضـعــه الـمــالــي مــع جــودة
أصوله وحصته السوقية الكبيرة
وري ـ ــادت ـ ــه وتـ ـن ــوع إي ـ ــرادات ـ ــه مــن
أنشطة قطاعية وجغرافية ،إضافة
الـ ــى ع ــوام ــل م ـه ـمــة أخ ـ ــرى منها
الكفاء ة في إدارة ونظم المخاطر
وتوحيدها على مستوى أعمال
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة والـ ـتـ ـحـ ـك ــم ف ـي ـه ــا،
والـ ـ ـج ـ ــودة االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـعــال ـيــة
وإدارة ا لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو ل ـ ــة ،واإلدارة
ال ـح ـص ـي ـف ــة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ال ـع ــال ـي ــة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـم ـ ــاء م ـ ــة مـ ـ ــع تـ ـ ـط ـ ــورات
األس ــواق والـمــرونــة فــي التعامل
مــع الـمـتـغـيــرات االقـتـصــاديــة في
األس ـ ـ ــواق ال ـم ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
والعالمية».
وأش ـ ـ ــار ال ـن ــاه ــض ال ـ ــى ن ـجــاح
جـهــود «بـيـتــك» فــي الـتـخــارج من
األصـ ـ ـ ــول غ ـي ــر االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة،

األمر الذي ساهم بشكل كبير في
تحسين جودة األصول وتحقيق
أرباح مستدامة.
وذكــر أن صافي أربــاح «بيتك»
ارتفع بنسبة  34.3في المئة على
م ــدى سنتين ،ب ــدء ا مــن النصف
األول م ــن  2016ح ـتــى ا لـنـصــف
األول من  ،2018في حين ارتفعت
ربحية السهم بنسبة نحو  22في
المئة لنفس الفترات.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــرادات
ال ـت ـمــويــل بـنـسـبــة  3.7ف ــي الـمـئــة
ّ
لنفس الفترات .كما تمكن «بيتك»
مــن تخفيض نسبة التكلفة إلى
الدخل بنسبة  8.3في المئة ،حيث
كــانــت  47.8فــي الـمـئــة بالنصف
األول من  ،2016وانخفضت الى
 41.6فــي المئة و 39.5فــي المئة
للنصف األول من  2017والنصف
األول من  2018على التوالي.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــض ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز
بشكل كبير على االستثمار في
الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة Fintech
وا لـتـحــول الرقمي للبنك ،معربا
عن تطلعه إلى تعزيز المزيد من
اهتمامات العمالء بالتكنولوجيا
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا ،مـبـيـنــا
أن «ب ـي ـت ــك» ركـ ــز جـ ـه ــوده بشكل
ك ـب ـيــر ع ـلــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي هــذا
الـ ـمـ ـج ــال ،سـ ـ ــواء داخ ـل ـي ــا أو مــن
خالل صناديق رأس المال ،وذلك
لتوفير أحدث التكنولوجيا التي
يمكن للعمالء االستفادة منها.
وأشــار إلى أن الركيزة الثانية
الستراتيجية «بيتك» هي األنشطة
الـتـشـغـيـلـيــة ،م ـعــربــا ع ــن تطلعه
ل ــزي ــادة ال ـنــاح ـيــة الـتـكـنــولــوجـيــة
المتعلقة بهذا األمر.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم ب ــالـ ـفـ ـع ــل
استخدام األدوات التكنولوجية،
مثل أنظمة ال ــروب ــوت ،وتقنيات
تحليل البيانات وأجهزة الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،وذلـ ـ ــك لـتـحـسـيــن
ق ــدرات البنك على تقديم أفضل
المنتجات مع االلتزام بالضوابط
والمعايير الرقابية.

ّ
وفرنا لعمالئنا أنظمة
الروبوت وتقنيات
تحليل البيانات
وأجهزة الذكاء
االصطناعي

ً
السوق الكويتي قليل نظرا
في
التداول
حجم
المرزوق:
ّ
لغياب أدوات دعم السيولة وصناع السوق

جانب من المؤتمر

ذك ــر الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي شــركــة «بيتك
كابيتال» التابعة ل ـ «بيتك» ،عبدالعزيز المرزوق،
أن أس ـ ــواق دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الخليجي
تصدرت أداء األصــول العالمية الشائعة لعام
 ،2018ممثلة بمؤشر  S&Pاألسهم الخليجية،
التي سجلت  7.43في المئة منذ بداية العام
وحتى تاريخه ،وكان األداء اإليجابي مدعوما
من أسواق الكويت ،والسعودية وأبوظبي وقطر
خالل السنة.
وقال إن الشركات في األسواق الخليجية قد
سجلت نموا في األرباح بنسبة  20بالمئة في
 ،2017بينما سجلت نموا بنسبة  8.7في المئة
في النصف األول من  .2018وحققت الشركات
الكويتية المدرجه نموا في أرباحها للنصف
األول م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي بـنـسـبــة  5ف ــي المئة
يتصدرها قطاع البنوك الــذي حقق نموا في
األرباح بنسبة  18في المئة.
ّ
وبين أن األسواق الخليجية تتأثر بعاملين

جانب من الحضور

رئ ـي ـس ـي ـي ــن ،ه ـم ــا ال ـ ـظـ ــروف ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
بالمنطقة ،والميزانيات الحكومية في الخليج،
التي تعتمد بشكل رئيس على أسعار النفط.
وأضـ ــاف ال ـم ــرزوق أن الـمـســار المستقبلي
ألسواق األسهم الخليجية سيواصل اعتماده
على التطورات الجيوسياسية واستقرار أسعار
النفط وتنفيذ سياسات اإلصــاح الحكومية
ومبادرات الخصخصة ذات الصلة.
وعــن الـســوق الكويتي ،أوضــح الـمــرزوق أن
الــربــع الثاني مــن الـعــام الحالي ،شهد ﺗﻐﯾﯾرا
ﯾﮐﻟ ي ـ ـ ــا رﺋﯾﺳا أدى إﻟﯽ اﺳﺗﻘرار ﻣﻌﻧوﯾﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻟﯾﯾن نوعا ما ،ﺣﯾث اﻧﺧﻔضت
جميع مؤشرات االسهم في البورصة ﺑﻧﺳﺑﺔ
 5في المئة ﻓﻲ أول شهرﯾن ﻣن هذا اﻟرﺑﻊ ،إال
أن إدراج الكويت إلــى قائمة  MSCIفــي قائمة
األسواق الناشئة ونهج إدراجها الرسمي في
مؤشر فوتسي راسل لألسواق الناشئة ،ساعد
على عكس هذا االنخفاض ،ونأمل أن يكون هذا

التحسن مستمرا بعد انضمامه لمؤشر فوتسي
راسل لألسواق الناشئة ،والذي سيحدث على
مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من هذا العام.
ويلي ذلك اإلعالن اإليجابي في يونيو من MSCI
الذي يدرس ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة
األسواق الناشئة ،األمر الذي نتمنى أن يؤدي
إلى زيادة التدفقات النقدية المحلية.
وقال إن حجم التداول في السوق الكويتي
من بعد األزمــة مــازال أقل من معدالت التداول
للسنوات الخمس التي سبقت األزمــة .وأشار
الى أن حجم التداول في السوق الكويتي قليل
م ـقــارنــة ب ــاألس ــواق الـخـلـيـجـيــة ،ن ـظــرا لغياب
أدوات دع ــم ال ـس ـيــولــة م ـثــل ال ـم ــارغ ــن والـبـيــع
اآلجــل والمشتقات المالية ،إضافة الــى غياب
صناع السوق.

عبدالعزيز المرزوق

شركة المزايا القابضة
ق ــال الـمــديــر األول لـعــاقــات المستثمرين
وإدارة المخاطر في شركة المزايا القابضة،
أسامة ديــاب ،إن الشركة تعتزم التوسع في
أس ـ ــواق ج ــدي ــدة ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن ال ــدراس ــة
ال ـح ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـج ــري ـه ــا إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
المتخصصة فــي االسـتـشــارات االقتصادية
السـ ـتـ ـح ــداث نـ ـم ــوذج ع ـمــل ج ــدي ــد ل ـل ـشــركــة،
وإعادة الهيكلة ،مشيرا الى أن الشركة تعمل
ح ــال ـي ــا ف ــي  3أس ـ ـ ــواق رئ ـي ـس ــة ه ــي ال ـكــويــت
واإلمارات وتركيا ،وتركز منذ عام  2009على
األصول التشغيلية المدرة للدخل ذات القيمة
المتزايدة ،حيث تمتلك الشركة اآلن أصوال
م ــدرة للدخل وأخ ــرى متاحة للبيع ،إضافة
ال ــى م ـشــاركــات وم ـشــاريــع فــي ط ــور اإلن ـشــاء
بــالـكــويــت الـعــاصـمــة مــن خ ــال م ـشــروع يعد
األك ـبــر مــن حـيــث الـمـســاحــة ،ويـضــم مجمعا
طبيا ومــوال وفندقا ،إضافة الــى مشروعين
ي ـع ـم ــان ب ــال ـف ـع ــل ،ه ـم ــا مـ ــزايـ ــا ك ـل ـي ـنــك فــي
الجابرية ،ومزايا كلينك في «صباح السالم»،
ول ــدى الـشــركــة مجمع ضـخــم فــي إسطنبول
بـتــركـيــا ،وع ـق ــارات أخ ــرى فــي دب ــي وسلطنة
عمان والبحرين والسعودية ،وهي مجمعات
سكنية وتجارية ،معظمها تم تأجيره بالكامل
لفترات زمنية طويلة ،إضافة الى عدة قسائم
في دبي ولبنان.
واستبعد دياب أن يكون هناك تأثير مباشر
على استثمارات الشركة في تركيا من جراء
هبوط الليرة ،حيث تحوطت الشركة بعدة
إجراءات ،منها رفع القيمة اإليجارية وزيادة
أسعار بيع العقارات أو بيعها كتلة واحدة.

بنك الكويت الدولي
أشــار المدير الـعــام – إدارة الرقابة المالية
والـتـخـطـيــط ف ــي ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي أج ــاي
ت ــوم ــس ،ال ــى أن الـبـنــك حـقــق ن ـمــوا ف ــي معظم
م ــؤش ــرات ــه خــاصــة ف ــي م ـجــال صــافــي األربـ ــاح
واألصول وربحية السهم وإجمالي اإليــرادات،
مضيفا أن استراتيجية البنك أتاحت التوسع
ف ــي م ـشــاريــع ال ـت ـمــويــل م ــن خ ــال الـمـنـتـجــات
الشرعية ،وأبرزها المرابحة ،وتمويالت أخرى
بمشاركة بنوك محلية ودولية ،كما استحوذ
الـبـنــك عـلــى تـصـنـيـفــات إيـجــابـيــة م ــن وك ــاالت
التقييم العالمية ،ويتطلع بنك الكويت الدولي
خ ــال الـفـتــرة المقبلة ال ــى اس ـت ـمــرار الربحية
والـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـل ــى ج ـ ـ ــودة األص ـ ـ ـ ــول ،مـ ــع تـبـنــي
سياسات جديدة نحو الحوكمة وإدارة المخاطر
وتوسيع الحصة السوقية.

القرين للصناعات
الكيماوية
أكــد رئـيــس إدارة المشاريع بشركة القرين
للصناعات الكيماوية والبترولية ،فؤاد أكبر،
أن الشركة اعتمدت سياسة تنويع االستثمار
من خالل المشاركة في عدة شركات تعمل في
م ـجــاالت مختلفة ،بـغــرض تقليص المخاطر
وتنويع العوائد وزيادة االيــرادات ،مثل شركة
ســدافـكــو العاملة فــي مـجــال األل ـبــان واألغــذيــة
فــي المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة ،إضــافــة الــى
المشاركة فــي مجموعة إيكويت التي تتكون
من  3شركات رئيسة ،وتعتبر ثاني أكبر منتج
لالثيلين فــي الـعــالــم ،كما تـشــارك الـشــركــة في
مصنع العطريات البالغ رأسماله  250مليون
دينار ،إضافة الى شركة نابيسكو ،وهي شركة
خــدمــات نفطية بــرأس ـمــال  10مــايـيــن ديـنــار،
وتمتلك فيها القرين  51في المئة.
وأض ــاف أن الشركة تحقق مــؤشــرات أداء
جيدة ،واستطاعت خالل الفترة الماضية أن
تعيد للمساهمين ما قيمته  90فلسا ،ونحو
 35في المئة من رأس المال ،في حين حققت
نـمــوا فــي األربـ ــاح بنسبة  6فــي الـمـئــة ،و17
فــي الـمـئــة ب ــاألص ــول ،و 6فــي الـمـئــة بحقوق
الـمـســاهـمـيــن ،مـشـيــرا ال ــى أن ال ـشــركــة تركز
عـلــى االسـتـثـمــار فــي ص ـنــاعــات ال ـطــاقــة ،مع
المساهمة في مشاريع مدرة للدخل ومتزايدة
ال ـق ـي ـمــة ،م ـمــا ي ـع ــزز م ـتــانــة ال ـم ــرك ــز ال ـمــالــي
ويوسع مجال االستثمار طويل األمد ،حيث
لم تتخارج الشركة من أي مشروع أو شركة
ساهمت فيها.
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اقتصاد

شاركت في مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية مع خبراء في مجال الحياة الرقمية
شــاركــت " "Ooredooالـكــويــت
ـراع بــات ـي ـنــي وداع ـ ــم لـمــؤتـمــر
كــ ٍ
ومـعــرض الـكــويــت للتكنولوجيا
المالية "فينتك" ،المقام في فندق
ومنتجع النخيل ،قــا عــة نسيمة،
ت ـ ـحـ ــت رعـ ـ ــايـ ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة خالد الروضان وبدعم
من الجهاز المركزي لتكنولوجيا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـم ـج ـلــس
الــوزراء ،وحضور ومشاركة عدد
مــن المتخصصين والـخـبــراء في
مـ ـج ــال ال ـت ـك ـنــولــويــا ال ـم ــال ـي ــة أو
)Fintech (Financial Technology
في المنطقة.
و تـ ــؤ كـ ــد ر عـ ــا يـ ــة ""Ooredoo
للمؤتمر التزامها بقيادة التحول
الــرق ـمــي إلث ـ ــراء ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة
لألفراد ،ومواكبة منها للتطورات
العالمية في هذا القطاع ،السيما
م ــع ال ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ت ــؤدي ــه
تكنولوجيا االت ـصــاالت فــي دعم
التكنولوجيا المالية لجعلها أكثر
كفاءة وفي متناول الجميع.
ويسعى المؤتمر ،الــذي يعقد

ب ـت ـن ـظ ـي ــم مـ ـ ــن  events12إ لـ ــى
مناقشة العديد من الموضوعات
ذات األهـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـس ــم بـ ـس ــرع ــة ال ــوتـ ـي ــرة
وتـشـمــل الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،Blockchainواالب ـ ـت ـ ـكـ ــار
المالي ،والمعامالت اإللكترونية
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وال ـن ـظ ــام
ال ـ ـمـ ــالـ ــي وال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
ا ل ـ ـحـ ــد ي ـ ـثـ ــة ،وإدارة ا لـ ـمـ ـخ ــا ط ــر،
واإلقراض والتمويل ،والمدفوعات
والـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــات ،وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
الـ ـبـ ـي ــان ــات ،وأم ـ ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
والبيتكوين والـعـمــات الرقمية،
واس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـتـكـنــولــوجـيــا
المالية في دول الخليج والوطن
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم االح ـ ـت ـ ـيـ ــال
والـ ـج ــرائ ــم ال ـم ــال ـي ــة ،وال ـع ـم ــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،وإن ـ ـتـ ــرنـ ــت األشـ ـ ـي ـ ــاء،
والــذكــاء الـصـنــاعــي ،وغـيــرهــا من
الموضوعات ذات الصلة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة
" "Ooredooا ل ـش ـيــخ م ـح ـمــد بن
عـ ـب ــدالـ ـل ــه آل ث ــان ــي أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذا

ً
المؤتمر قائال" :يسعدني أن أكون
معكم اليوم في مؤتمر ومعرض
ال ـكــويــت لـلـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة
 – Fintechفقطاع التكنولوجيا
ً
ً
الـمــالـيــة يـشـهــد ت ـط ــورا ملحوظا
ً
بشكل الفت ،خصوصا مع توجه
عــدد كبير من الشركات الناشئة
إل ـ ــى ت ـب ـنــي ه ـ ــذه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ً
ع ــال ـم ـي ــا ولـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـق ـط ــاع
الـخــاص دور كبير فــي دعــم هذه
ال ـث ــورة االق ـت ـصــاديــة بــاعـتـبــارهــا
ً
ً
عنصرا مهما فــي "رؤي ــة الكويت
 ،"2035من خــال تعزيز االبتكار
وأهـ ـمـ ـي ــة ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة ،ال ـت ــي
أصبحت ثورة اقتصادية جديدة.
وأضاف آل ثاني :نود أن نعلن
من خالل هذا المؤتمر الذي يجمع
نخبة من المتخصصين والخبراء
فــي مـجــال تبني الـحـيــاة الرقمية
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدول ــة انـتـهــاء نــا
وبـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح مـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــربـ ــة ت ـق ـن ـيــة
الـشــريـحــة اإللـكـتــرونـيــة ال ـ ـ eSIM
ك ــأول شــركــة ات ـصــال فــي الكويت

من اليمين -يوسف الشالل وعبدالعزيز البابطين وأحمد الفارس والشيخ محمد بن
عبدالله آل ثاني وقصي الشطي وشيخة البحر وصالح الفليج ومجبل األيوب وبالل أغا
وأول ـ ـ ــى الـ ـش ــرك ــات ف ــي الـمـنـطـ ّقــة
ً
تـحـقــق ه ــذا اإلنـ ـج ــاز س ـع ـيــا مــنــا
إلــى االستثمار فــي تقديم أفضل

الخدمات لجميع أفــراد المجتمع
ً
الـكــويـتــي وحـفــاظــا عـلــى ريــادتـنــا
ف ــي م ـج ــال االتـ ـص ــاالت وتـبـنـيـنــا

اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي.
إذ س ـت ـت ـي ــح ت ـق ـن ـي ــة ال ـش ــري ـح ــة
اإللـكـتــرونـيــة ال ـ ـ  eSIMلعمالئنا

االستمتاع بالبيانات على نحو
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
خدماتنا الصوتية على شبكتنا".

• األيوب :مستمرون باالستثمار في تطوير شبكتنا • النجدي :الشريحة ستمكن الشركة من تقديم تجربة رقمية كاملة
ً
ً
أقــامــت " Ooredooالـكــويــت" ظهر أمــس مــؤتـمــرا صحافيا بحضور
جهات إعالمية وعدد من نجوم شبكات التواصل االجتماعي لإلعالن
عن إطــاق الشريحة اإللكترونية ( )eSIMالجديدة وبنجاح تجربتها،
لتكون أول شركة اتصاالت في الكويت ،ومن األولى في المنطقة ،التي
ً
ً
تحقق هــذا اإلنـجــاز .وســوف تكون الخدمة متاحة تجاريا قريبا بعد
إتمام إجــراء ات اعتمادها من الهيئة العامة لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات باإلضافة إلى تحديث .iOS 12.1
تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الشركة على تحقيق استراتيجيتها
نحو التحول الرقمي وتبوؤ مركز الريادة في مجال التحول الرقمي في
الكويت ومنح عمالئها تجربة رقمية متكاملة ومميزة دون الحاجة
الستخدام الشريحة العادية.
وتخلل المؤتمر الصحافي عرض خاص الستعراض طريقة تفعيل
الـشــريـحــة اإللـكـتــرونـيــة وش ــرح األمـ ــور الـتـقـنـيــة المتعلقة بالشريحة
اإللكترونية باإلضافة إلى مميزات الـ .eSIM
وفي كلمته خالل المؤتمر الصحافي ،أعرب مدير أول إدارة االتصال
المؤسسي مجبل األيــوب عن فخره بإعالنه نجاح الشركة في تجربة

ً
الشريحة اإللكترونية وإطالقها قريبا كأول شركة اتصاالت في الكويت
ومن أولى الشركات في المنطقة تحقق هذا اإلنجاز ،مما يؤكد حرص
" "Ooredooعلى تحقيق استراتيجتها نحو التحول الرقمي وأن تكون
مركز الريادة في مجال التحول الرقمي في الكويت ومنح عمالئها تجربة
رقمية متكاملة ومميزة دون الحاجة إلى استخدام الشريحة العادية.
وأضاف األيــوب" :نحن مستمرون في االستثمار بتحسين وتطوير
خدماتنا وشبكتنا لتقديم األفضل لمختلف الشرائح من العمالء وإثراء
تجربتهم باستخدام تكنولوجيا االتصاالت".

تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة
وأكد توفير وتبني أحدث الخدمات وطرق االستخدام لتكنولوجيا
ً
االتـصــاالت المتنقلة بالرغم مــن التحديات ،خصوصا فــي ســوق مثل
السوق الكويتي إذ يتسم العمالء بسرعة مواكبتهم ألحدث التكنولوجيا
ً
العالمية ،مضيفا أن االخـتـبــار الفعلي للجيل الخامس مــن اإلنترنت
ً
المتنقل  5Gفي عدة مناطق حول الكويت سيكون هذا العام استعدادا

ً
لتوفير هــذه الخدمة تدريجيا لكل مستخدمي شبكتنا حــول الكويت
وإطالق مركز للبيانات من خالل شركة فاست لالتصاالت المملوكة من
قبلنا وقمنا في الشهر الماضي بإطالق أجهزة  iPhone XSوiPhone
 XS MAXوسنطلق جهاز  iPhone XRفي  26أكتوبر الجاري مع أقوى
عرض في الكويت.
بدورها ،أكدت مديرة قطاع التكنولوجيا باإلنابة المهندسة شيماء
ً
ً
النجدي ،أن هذه التقنية المتقدمة المذكورة آنفا ،وتماشيا مع إطالق
شبكة الجيل الخامس ،ستمكن عمالءنا من التبديل بين أرقامهم الخاصة
وأرقــام األعمال في هاتف واحــد دون الحاجة إلى تبديل بطاقات SIM
وستمنح تقنية أنماط متعددة "."Multiprofile Feature
وأضافت النجدي أن "الشريحة اإللكترونية ،التي هي عبارة عن شرائح
 SIMمضمنة ستمكن " "Ooredooمن تقديم تجربة رقمية كاملة دون
الحاجة إلى إدخال بطاقة  SIMالعادية في الجهاز الذكي .ويقترن ذلك
مباشرة باستراتيجية " "Ooredooالرقمية الرامية إلى تمكين المجتمع
الكويتي من خالل تحقيق التحول الرقمي وإثراء حياة الناس الرقمية.
ً
ً
ً
وستكون الشريحة اإللكترونية أيضا عامال أساسيا لـما يطلق عليه IoT

«الخليج» يعلن فائزي سحب «الدانة» األسبوعي
أعلن بنك الخليج أسماء الفائزين الخمسة في سحب
"ال ــدان ــة" األسـبــوعــي (فــي الـفـتــرة مــن  18 – 14الـجــاري)
بجوائز نقدية قيمة كــل منها  1000ديـنــار ،وهــم الفي
نــاصــر الـمـطـيــري ،ومـحـســن عـبــاس إسـمــاعـيــل ،وغالية
عـمــاد ح ـيــاة ،وعــالـيــة عـلــي حـســن ال ـص ــراف ،ومصطفى
سيد حسن زلزلة.
وأجرى بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي األول
على الجائزة البالغ قيمتها  200000دينار في  28مارس
ً
الماضي ،وأيـضــا السحب ربــع السنوي الثاني فــي 27
يونيو الماضي على جائزة  250000دينار ،كذلك السحب
ربع السنوي الثالث في  26سبتمبر على جائزة 500000
دينار ،أما السحب الرابع واألخير فسيقام في  10يناير

 ،2019وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام
 2018الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار،
وآخر موعد لقيام العمالء بفتح حساب الدانة أو إيداع
المزيد من المبالغ فيه هو  31أكتوبر الجاري لمضاعفة
فرص الفوز ليصبح مليونير الدانة المقبل!
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على زيــادة فرص
فوزهم عن طريق زيــادة المبالغ التي يتم إيداعها في
الحساب ،باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة
المتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف
الذكية.
وك ــذل ــك يــوفــر ح ـســاب ال ــدان ــة ال ـعــديــد م ــن ال ـخــدمــات
المتميزة ،منها خدمة "بطاقة الدانة لإليداع الحصري"

التي تمنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت
يـنــاسـبـهــم ،إضــافــة إل ــى خــدمــة "ال ـحــاس ـبــة" ال ـتــي تمكن
عمالء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في
سحب الدانة.

"إنترنت األشياء" .إذ يمكن تحقيق تجربة اتصال ناجحة بين العديد من
األجهزة دون الحاجة إلى الشريحة العادية ،مثل الساعات وغيرها من
 ،Wearablesوربطها مع شبكة االتصال للحصول على أفضل تجربة
رقمية متكاملة في المنزل أو المكتب".
ً
بدأت " "Ooredooفعليا اختبار سرعات الجيل الخامس من اإلنترنت
المتنقل منذ شهر يونيو الماضي لتصبح بين متناول كافة مستخدمي
الشبكة ،التي توفر سرعات فائقة تصل إلى  10غيغابايت بالثانية.
وأعـلـنــت " "Ooredooالـكــويــت فــي يونيو الـمــاضــي إطــاقـهــا الجيل
ً
الخامس من اإلنترنت المتنقل  ،5Gإذ بدأت فعليا تشغيل تكنولوجيا
 5Gالجديدة إلجــراء االختبارات الحية والتشغيلية لخدمات إنترنت
الجيل الخامس فــي المبني الرئيسي للشركة ليتم نقل التجربة في
مناطق مختارة لهذا العام ليتعرف الجمهور بصورة مباشرة للتقنيات
ً
الحديثة ،التي تنطلق من خالل خدمة  5Gويأتي هذا استكماال لخطة
مجموعة " "Ooredooالعالمية الـتــي أطلقت فــي وقــت ســابــق إنترنت
الجيل الخامس في مناطق مختلفة من العاصمة القطرية الدوحة من
خالل " "Ooredooقطر.

«الخريف للعطور» و«الساعات» ينطلقان اليوم
ينطلق م ـســاء ال ـي ــوم م ـعــرض "ال ـخــريــف للعطور"
و"ال ـســاعــات" ال ـلــذان تنظمهما شــركــة مـعــرض الكويت
الدولي على أكبر وأحدث صاالتها ( )8 ،7 ،6 ،5والقاعات
الخارجية ( 5Bو )B7على أرض المعارض الدولية في
مشرف ،وذلك برعاية وحضور الشيخ نمر فهد الصباح
الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة
الخارجية فــي وزارة التجارة والصناعة ،وخصصت
الصالة ( )7لبوتيكات ومشاهير التواصل االجتماعي،
وتستمر أنشطتهما حتى  3نوفمبر المقبل ،بمشاركة
فاعلة وحـضــور حشد مــن مؤسسات وشــركــات وكــاء
ال ـع ـطــور وم ـصــانــع الـطـيــب وال ـب ـخــور ومـسـتـحـضــرات
التجميل من الماركات العالمية وممثلي وكالء الساعات
الشهيرة وإكسسواراتها.

ووجهت شركة معرض الكويت الدولي الدعوة لحضور
حفل االفتتاح إلى عدد من رجاالت الدولة والشخصيات
الرسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى
البالد ورجــال األعمال واإلع ــام ،واستقطب المعرضان
أكثر من  300جهة عارضة ،ضمت  60جهة راعية لمعرض
العطور ،مما يؤكد األهمية التي بات يمثلها هذا المعرض
مــن الـشــركــات العريقة ممثلة وك ــاء ومصانع ماركات
عالمية شهيرة ومميزة في عالم العطور ونفائس الطيب
والبخور ومستحضرات التجميل ومنتجاتها المختلفة،
إضافة إلى الساعات الراقية واإلكـسـســوارات ،إذ جاءت
جميعها لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف
ً
واحــد في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا منها
القتناص رضا عمالئها من رواد هذه المعارض.
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ّ
«الوطني» يحدث أجهزة السحب اآللي
واإليداع النقدي ...لتقييم التجربة
السالم :سحب األموال بالبطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال
بـ ـ ــادر ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي،
ً
ان ـطــاقــا م ــن حــرصــه ال ــدائ ــم على
توفير أحدث التقنيات والخدمات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة اآلمـ ـن ــة ل ـع ـمــائــه،
ب ـت ـحــديــث أجـ ـه ــزة ال ـس ـحــب اآلل ــي
واإلي ـ ـ ــداع ال ـن ـق ــدي ،ب ـهــدف تـقــديــم
تجربة جديدة للعمالء تراعي أعلى
معايير الراحة والسهولة.
ومع هذا التحديث الجديد ،بات
بإمكان عمالء «الوطني» االستفادة
من خدمات متنوعة منها ،السحب
النقدي من دون الحاجة إلى بطاقة
السحب اآللــي من خالل استخدام
البطاقة المدنية أو رقــم الهاتف
ال ـن ـقــال ،وت ـحــديــث ت ــاري ــخ انـتـهــاء
ً
البطاقة المدنية ،فضال عن سحب
وإيــداع األمــوال بلمسة واحــدة من
دون الحاجة إلــى إدخ ــال البطاقة
في الجهاز من خالل بطاقة NBK
 Tap & Payللسحب اآلل ــي أو أي
بطاقة سحب آ لــي ّ
مدعمة بتقنية
التواصل قريب المدى (.)NFC
وع ـ ــاوة ع ـلــى ه ــذه ال ـم ـم ـيــزات،
ً
بــإم ـكــان ع ـمــاء «ال ــوط ـن ــي» أي ـضــا
تغيير الرقم ّ
السري ،التحويل بين
الحسابات الشخصية ،طلب كشف
ً
حساب ودفتر شيكات ،فضال عن
إضــافــة بيانات خاصة بمستفيد
يحدده العميل ،وذلك للقيام نيابة
عنه بسحب نقدي من دون الحاجة
إلى بطاقة السحب اآللي.
ً
وتـعـقـيـبــا عـلــى ه ــذه الـخــدمــات

ميثم السالم

الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ق ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول إدارة
أج ـه ــزة ال ـس ـحــب اآللـ ــي ف ــي الـبـنــك
ميثم السالم ،إن «الوطني» يواصل
تركيزه على تقديم تجربة مصرفية
ً
أكـثــر تـطــورا لعمالئه ،مــع مــراعــاة
أعلى معايير الجودة واألمان ،لذا
قمنا بتحديث أجهزة السحب اآللي
واإلي ـ ــداع الـنـقــدي لـنــوفــر للعمالء
خدمة سريعة وسهلة.
وأض ـ ــاف ال ـس ــال ــم ،أن ــه م ــع هــذا
ال ـت ـط ــوي ــر ال ـج ــدي ــد ب ـ ــات بــإم ـكــان
ال ـع ـم ـيــل س ـح ــب وإيـ ـ ـ ــداع األم ـ ــوال
بكل سرعة من خالل تقنية & Tap
ً
 ،Payأيضا في حال لم تكن بطاقة
ال ـس ـحــب اآللـ ــي م ــع ال ـع ـم ـيــل ،فــإنــه
سيتمكن مــن سحب األم ــوال بكل
سهولة من خالل البطاقة المدنية

أو رقم الهاتف النقال ،كما حرصنا
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات
الـجــديــدة الـتــي تغني العميل عن
زيارة الفرع.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ت ـطــويــر أج ـهــزة
الـسـحــب اآلل ــي واإليـ ـ ــداع الـنـقــدي،
يــأتــي «ض ـمــن سـعـيـنــا ال ــدائ ــم إلــى
ال ـت ـقــديــم لـلـعـمــاء أف ـض ــل تـجــربــة
مصرفية ،تتماشى مع تطلعاتهم
ن ـحــو م ـع ــام ــات م ـصــرف ـيــة آم ـن ــة،
سهلة ومريحة».
وت ـت ــوف ــر أج ـه ــزة ب ـنــك الـكــويــت
الــوطـنــي للسحب اآلل ــي واإليـ ــداع
النقدي في جميع أنحاء الكويت،
ح ـيــث بــإم ـكــان ال ـع ـمــاء إي ـ ــداع ما
ي ـصــل إل ــى  100ورقـ ــة ن ـقــديــة في
آن واحــد على مــدار  24ســاعــة في
ال ـ ـيـ ــوم 7 ،أي ـ ــام ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ،إذ
يتم إيــداع المبالغ على الفور في
حسابهم بطريقة آ مـنــة بالكامل.
كما يوفر الوطني لعمالئه سهولة
اس ـت ـخ ــدام أج ـه ــزة ال ـس ـحــب اآلل ــي
المتنقلة.
وإضافة إلى ذلك ،تتيح أجهزة
السحب اآللــي المتعددة العمالت
الـخــاصــة بــ«الــوطـنــي» والـمـتــوفــرة
في مطار الكويت الدولي ،إمكانية
س ـ ـحـ ــب األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ب ـ ـسـ ــت عـ ـم ــات
مختلفة تشمل ال ــدوالر األميركي
والـ ـي ــورو وال ـج ـن ـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
وال ـ ـ ــدره ـ ـ ــم اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي وال ـ ــري ـ ــال
السعودي والدينار الكويتي.

economy@aljarida●com

ً
«التجاري» يقدم خصما لعمالئه
في مستشفى المواساة الجديد
فـ ــي إطـ ـ ـ ــار اهـ ـتـ ـم ــام ال ـب ـنــك
الـ ـتـ ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي بـتـقــديــم
خصومات وعروض تسويقية
خ ــاص ــة ل ـع ـمــائــه ،بــال ـت ـعــاون
م ــع مـقــدمــي خ ــدم ــات الــرعــايــة
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـشـ ـتـ ـه ــر
ب ـخــدمــات ـهــا ال ـم ـت ـم ـيــزة ،أعـلــن
البنك تقديم خــصم لعمالئه
ل ـ ـ ــدى م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـمـ ــواسـ ــاة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة
مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة
الـ ـمـ ـق ــدم ــة لـ ـلـ ـم ــرض ــى ال ــذي ــن
يـقــومــون بـمــراجـعــة الـعـيــادات
بــالـمـسـتـشـفــى ال ـت ــي تتضمن
قـ ـس ــم األسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ،ال ـت ـج ـم ـي ــل،
العيون ،غرف الوالدة وفحص
ـ Mammogramو.Dexa
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـجـ ـمـ ـي ــع عـ ـم ــاء
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـك ــوي ـت ــي
حاملي البطاقات االئتمانية
وال ـب ـط ــاق ــات الـمـسـبـقــة الــدفــع
الـصــادرة عن البنك ،وحاملي
بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــب اآللـ ـ ـ ــي
الـمـصـمـمــة ألص ـح ــاب حـســاب
أس ــاس  BASEاالس ـت ـفــادة من
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ال ـم ـم ـي ــز الـ ــذي
سيستمر حتى نهاية ديسمبر
 ،2018ع ـن ــد سـ ـ ــداد ال ـم ـقــابــل
ال ـ ـم ـ ــادي ألي مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـشـ ـم ــول ــة ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض،
والمقدمة من المستشفى الذي
يعتبر أحد أبرز وأعرق مزودي
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة والطبية
المتميزين في مجال الرعاية
الصحية بالكويت.

ومـ ــن ال ـم ـع ــروف أن الـبـنــك
ال ـت ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي يـحــرص
دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى ت ـق ـ ـ ــدي ــم أفـ ـ ـضــل
ال ـعــروض والـخـصــومــات لكل
شرائح العمالء ،بما يتناسب
مـ ـ ــع ت ــوجـ ـه ــاتـ ـه ــم وأس ـ ـلـ ــوب
حـيــاتـهــم ،ويـسـعــى دوم ــا إلــى
اطــاعـهــم على تلك الـعــروض
والخصومات من خالل العديد
مــن ق ـنــوات االت ـص ــال ،ومنها
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة وال ـب ــري ــد
االلكتروني وموقع البنك على
شبكة اإلنـتــرنــت ،إضــافــة إلى
وسائل التواصل االجتماعي
والنشر في الصحف.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ال ـب ـن ــك
بعمالئه كتعبير ص ــادق من
ال ـب ـن ــك ع ــن شـ ـك ــره ل ـل ـع ـمــاء،
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرا م ـ ـ ـنـ ـ ــه لـ ــوالئ ـ ـهـ ــم
وثقتهم الدائمة بالمنتجات
والخدمات المصرفية المميزة
الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا ل ـك ــل ش ــرائ ــح
عمالئه.

«برقان» يشارك في «اليوم الوظيفي»
بالتعاون مع «إنجاز»

لقطة جماعية للمشاركين في البرنامج
ً
اختتم بنك «برقان» أخيرا برنامج «اليوم الوظيفي»
ً
بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الكويت إيمانا من البنك
بأهمية استقطاب الـكـفــاء ات الشبابية واالهـتـمــام
بتطوير مهاراتهم وخبراتهم وإعــدادهــم ليكونوا
قادة المستقبل.
ومن خالل ذلك البرنامج يسعى البنك إلى خلق
جـيــل مـثـقــف ،نــاجــح ،طـمــوح ذي م ـه ــارات وخـبــرات
ً
وحرفية عالية ،خصوصا أن البرنامج يتيح لطلبة
الـ ـم ــدارس فــرصــة ال ـت ـعــرف ع ـلــى ق ـطــاعــات األع ـمــال
المختلفة من خالل سلسلة من ورش العمل وزيارات
ميدانية ،يتولى خاللها مهنيون وأصحاب أعمال
بمجاالت منتقاة توضيح وشرح النواحي المهنية
المختلفة والمتعلقة بأعمالهم .ويزود هذا التفاعل
الطلبة بمعلومات أســاسـيــة شاملة عــن الـخـيــارات
الوظيفية المختلفة لتمكينهم من تكوين رؤية أوضح
وأوسع الختيار مساراتهم المهنية المستقبلية.
و«إنـ ـج ــاز ال ـكــويــت» ه ــي مــؤسـســة غـيــر حكومية
ت ـش ـجــع ع ـل ــى خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع مـ ــن خ ـ ــال ت ـطــوع
المهنيين لتدريب الشبان والشابات في المدارس
والجامعات .وبموجب االتفاقية بين شركة مشاريع
الكويت القابضة (كيبكو) سيعمل المتطوعون من

جميع الشركات التابعة على تدريب  1000طالب على
مدى العامين الدراسيين المقبلين إلى يونيو .2020
ومن خالل برنامج «اليوم الوظيفي» قامت إدارة
ال ـم ــوارد الـبـشــريــة فــي بـنــك «ب ــرق ــان» بالتنسيق مع
ً
بعض اإلدارات إلتاحة الفرصة لـ  38طالبا وطالبة
مــن الـكـلـيــة األسـتــرالـيــة تخصص األع ـمــال الــدولـيــة
الستكشاف القطاع المصرفي والتعرف عن كثب على
مختلف قطاعات وإدارات البنك.
وش ـ ــارك ف ــي ه ــذه ال ــورش ــة مـمـثـلــو إدارة التعلم
وال ـت ـطــويــر ،وإدارة ال ـمــؤس ـســات ال ـمــال ـيــة ،ومكتب
العمليات الدولية وإدارة شؤون العمالء ،وقامت كل
إدارة بتوضيح وشرح النواحي المهنية المختلفة
والمتعلقة بطبيعة عملها ،إضافة إلى ثقافة وأهداف
البنك ،وتفاعل الطلبة مع الموضوعات المطروحة
وطــرحــوا األسئلة عن القطاع المصرفي بما يعود
بالفائدة عليهم وعلى دراستهم.
من جانبه ،يلتزم بنك «برقان» على المدى البعيد
بتعزيز إمكانات الشباب الكويتي من خالل تزويدهم
ببرامج تعليمية مبتكرة متخصصة ببناء المهارات،
ُ
بطريقة ت ّمكنم من تعزيز التنمية البشرية والتقدم
الوظيفي لمصلحة األجيال الحالية والمستقبلية.

ثقافات

١٤
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مزاج
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قال الروائي واسيني األعرج شيرين عبد الوهاب وتامر
إن الكتابة وسيلة من وسائل حسني وأحمد حماقي
الحياة وحينما يتوقف عن وغيرهم يواجهون مشكالت
عدة ّأدت إلى تأجيل
ترجمة أحاسيسه يشعر
مشاريعهم.
بالحزن.
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يتابع الكاتب محمد الكندري كشفت الفنانة دنيا بطمة
تصوير عمله الدرامي الجديد عن طرح "سنغل" باللهجة
"سواها البخت" الذي يشارك الكويتية للملحن القدير أنور
في بطولته نخبة من النجوم .عبدالله من كلمات الشاعر
عبداللطيف البناي.

إيمي شومر وزوجها
ينتظران طفلهما األول

أعلنت حملها على صفحة صديقتها لتشويق معجبيها
أع ـل ـنــت الـمـمـثـلــة األم ـيــرك ـيــة إي ـمــي ش ــوم ــر ،أمــس
األول ،عبر وسائل التواصل االجتماعي نبأ حملها
األول .ووجهت الممثلة الكوميدية متابعيها على
"تويتر" إلى اال طــاع على صفحة على "إنستغرام"
تخص صديقة صحافية لها ،تظهر فيها صورة لها
وزوجها كريس فيشر معدلة ببرنامج الفوتوشوب
ومركبة على صورة األمير هاري وزوجته ميغان.
وكان الزوجان الملكيان أعلنا األسبوع الماضي
ً
خالل جولة في أستراليا أنهما ينتظران طفال .
وجـ ـ ــاء إعـ ـ ــان ش ــوم ــر ع ــن ح ـم ـل ـهــا ع ـل ــى صـفـحــة
ص ــدي ـق ـت ـه ــا بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة كـ ـن ــوع مـ ــن ال ـت ـشــويــق
لمعجبيها .
وك ــان ــت إي ـمــي ت ــزوج ــت م ــن كــريــس ف ــي ي ــوم عيد
ال ـحــب ف ــي ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،وقــد
نـ ـش ــرت ال ـف ـن ــان ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة إيـ ـم ــي ع ـب ــر ح ـســاب ـهــا
ال ـش ـخ ـص ــي ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ً
إنستغرام صورا لعرسها.
وأقيم حفل الزفاف في مدينة ماليبو الساحلية
في وال يــة لوس أنجلس األميركية ،وحضر العرس
الكثير مــن ا لـفـنــا نـيــن وا لـمـشــا هـيــر ،أ بــرز هــم الفنانة
األميركية جينيفر لورانس ،التي ظهرت في إحدى
الصور ،وهي تطبع قبلة على جبهة شومر.
ور فـضــت النجمة الكوميدية ،حمل ا ســم زوجها
كريس فيشر بجانب اسمها ،وقامت شومر بنشر
فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" ،حيث
دار حوار من خالله مع والدها جــوردن ،إذ سألها،
إذا مــا كــا نــت سـتـقــوم بتغيير ا سـمـهــا لـيـحـمــل ا ســم
زوجها كريس فيشر.
وأوضحت إيمي أنها لن تقوم بحمل اسم زوجها،
بــل سـتـظــل محتفظة بــا ســم وا ل ــد ه ــا ،بـسـبــب تشابه

االسـ ــم م ــع ال ـن ـجـمــة إي ـمــي ف ـي ـشــر ،وه ــو م ــا رفـضـتــه
شومر.
وك ـ ــان أل ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى إي ـم ــي م ــع ن ـح ــو 300
شـخــص فــي الـعــاصـمــة واش ـن ـطــن ،بـعــد مـشــاركـتـهــم
فــي م ـظــاهــرات ضــد مــرشــح الـمـحـكـمــة الـعـلـيــا بريت
كــافــانــو ،ومـنـهــم عــارضــة األزيـ ــاء األمـيــركـيــة إميلي
ً
راتاجكوسكي ،إذ يواجه كافانو عددا من القضايا
المتعلقة بالتحرش واالعتداء الجنسي ،وحرصت
شومر على إلقاء كلمة في المظاهرة قائلة" :مهما
حــدث لــن نـتــو قــف" ،لتظهر فــي فـيــد يــو نـشــره موقع
" "The Guardiansبجانب شرطي بعد إلقاء القبض
عليها.
من ناحيتها حرصت راتاجكوسكي على التعبير
عن موقفها تجاه التظاهرات قائلة" :تم القبض علي
بـسـبــب الـتـظــاهــر ضــد الـمــرشــح بــريــت كــافــانــو ،ذلــك
ا لــر جــل ا ل ــذي ا ت ـهــم بــا لـتـحــرش ا لـجـنـســي" ،مضيفة:
"الرجال الذين يؤذون النساء ال يمكنهم أن يحتفظوا
بالسلطة".
ً
ي ــذك ــر أن إي ـم ــي ش ــوم ــر عـ ــرض ل ـهــا أخـ ـي ــرا فـيـلــم
الكوميديا " "I Feel Prettyفي شهر أبريل الماضي،
إ لــى جــا نــب مشاركتها فــي بـطــو لــة فيلم الكوميديا
وا لــدرا مــا " "She Came to Meا لــذي لم يتم اإلعالن
حتى اآلن عن الميعاد النهائي لطرحه.
وت ـع ــد ال ـف ـن ــان ــة األم ـي ــرك ـي ــة إي ـم ــي ش ــوم ــر ف ـنــانــة
م ـت ـعــددة ال ـمــواهــب ف ـهــي مـمـثـلــة كــوم ـيــديــة وكــاتـبــة
ً
ً
وأيضا منتجة .وأيضا أخت الفنانة كيم كراميلي
وه ـ ــي ك ــات ـب ــة سـ ــاخـ ــرة وم ـن ـت ـج ــة .وكـ ــانـ ــت ب ــداي ــات
ً
ظهورها فنيا عــام  2006مــن خــال الفيلم القصير
.Sense memory
(د ب أ)

إيمي شومر وكريس فيشر

رياحنة يشارك في المسلسل الكويتي «ماذا لو؟»
●

منذر رياحنة

محمد جمعة

ك ـشــف ال ـف ـنــان األردنـ ـ ــي مـنــذر
ريـ ــاح ـ ـنـ ــة ع ـ ــن خـ ــوضـ ــه ت ـج ــرب ــة
جديدة في الدراما الكويتية هذا
العام من خالل مسلسل "ماذا لو؟"
تأليف فيصل البلوشي وإخراج
ً
حسين دشتي ،قائال" :انتظروني
فـ ــي إطـ ــالـ ــة جـ ــديـ ــدة ب ــال ــدرام ــا
الكويتية (مــاذا لــو؟) بالمشاركة
مع نخبة من النجوم على أن يبدأ
التصوير قريبا" وحرص النجم
األردني على نشر بوستر العمل
الذي يحمل صورته.
يــذكــر أن مـسـلـســل "مـ ــاذا ل ــو؟"
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ـت ــه إب ــراه ـي ــم
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي ،وحـ ـس ــن إب ــراهـ ـي ــم،
وروان الـمـهــدي ،ون ــور الغندور،
وأسـ ـي ــل عـ ـم ــران ،وغـ ـ ــرور صـفــر،
وليلى عبدالله ،وحسن إبراهيم،
وعبدالله الزيد ،وعلي الحسيني،

وعـلــي ششتري ومــن إنـتــاج "أي
آند إتش" لإلنتاج الفني.
ً
وكان رياحنة قد اعتذر أخيرا،
ع ــن عـ ــدم ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـج ــزء
ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن م ـس ـل ـس ــل "الـ ـبـ ـي ــت
الـكـبـيــر" ،وق ــال" :ل ـظــروف خاصة
أعـ ـت ــذر ع ــن عـ ــدم م ـشــارك ـتــي في
الجزء الثاني من مسلسل البيت
الكبير".
وسبق أن أطل النجم األردني
خـ ـ ـ ــال رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ال ـ ـمـ ــاضـ ــي فــي
مـسـلـســل " أبـ ــو ع ـمــر ال ـم ـصــري"
بمعية النجم المصري أحمد عز
إلى جانب مشاركته في "المهلب
بن أبي صفرة" ،من بطولة نخبة
مــن النجوم مــن بينهم :معتصم
الـنـهــار ،وديـمــة قندلفت ،وخالد
القيش ،وجــال شموط ،ومحمد
ق ـن ــوع ،ول ـمــى ن ــاص ــر ،وآخ ـ ــرون،
وهو من تأليف محمد البطوش،
وإخراج محمد لطفي.

وودي آلن :سأظل أكتب ولن ألتفت
إلى االدعاءات المزيفة

وودي آلن خالل إحدى الفعاليات

آمبر روز

جوين ستيفاني

نيكي ميناج

آمبر روز :ابني أعظم هدية
في حياتي

جوين ستيفاني« ...زومبي»
بمناسبة الهالوين

ميناج تحتفل بأحدث كليباتها
«»Goodbye

احتفلت النجمة آمبر روز ،أمس األول ،بعيد ميالدها الـ ،35
فهي النجمة التي تحظى بشعبية جارفة في العالم ،وتعد واحدة
من أهم الوجوه على مواقع التواصل ،فكل إطاللة لها ،سواء في
حياتها اليومية أو بالحفالت الكبرى ،تتحول إلى محط إلثارة
الجدل بكثافة على هذه النوعية من المواقع .وكشفت آمبر عبر
صفحتها بـ"إنستغرام" عن أعظم هدية تلقتها في حياتها ،وهي
ابنها سيباستيان تايلور توماز ،حيث نشرت صورة وهي ّ
تقبله.

أطلت المطربة األميركية جوين ستيفاني على جمهورها
بصورة مختلفة ،استعدادا لحفالت الهالوين ،إذ ظهرت وكأنها
"زومبي" بماكياج باهت وباروكة بالشعر األحمر ،أثناء وجودها
بإحدى حفالت الهالوين.
وتــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صور ستيفاني،
ووجدوا أنها شبيهة بشخصية "سالي" بأحداث فيلم الرسوم
المتحركة الشهير "."Nightmare Before Christmas

طرحت النجمة نيكي ميناج كليبها الجديد ()Goodbye
على طريقة "دويتو" مع النجم جيسون ديرولو ،وبالتعاون مع
الدي جي الفرنسي دافيد جيتا ،والمغني الفرنسي ويلي ويليام.
ونشرت ميناج عددا من الصور الخاصة بكواليس الكليب عبر
حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" .وأظهر الكليب ميناج بإطالالت
مثيرة للجدل ،كعادتها .ويلقى الكليب نجاحا ،بعد طرح ديرولو
له عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب".

ق ــال ال ـم ـخــرج ال ـعــال ـمــي وودي آلـ ــن ،إنــه
ل ــن ي ـت ــوق ــف ع ــن ك ـت ــاب ــة وإخـ ـ ـ ــراج األع ـم ــال
السينمائية ،كما ادعى البعض خالل الفترة
الماضية ،التهامه بعدد من قضايا التحرش
الجنسي.
ووفق ما تناقلته تقارير إعالمية عالمية،
أكد آلن أنه على الرغم من االتهامات التي
كــالـتـهــا ل ــه ح ــرك ــة " "Me Tooالـمـنــاهـضــة
للتحرش الجنسي ،فإنه سيستكمل طريقه
غير ملتفت لمثل هذه "االدعاءات المزيفة".
ً
وأض ـ ــاف ال ـم ـخــرج ال ـعــال ـمــي ق ــائ ــا" :أن ــا
كــاتــب ،هــذا مــا أفعله ،وهــو مــا أجـيــده ،وما
ً
سأكونه دائ ـمــا ،وســأظــل أكتب العديد من
األفكار الجديدة حول مواضيع لم تناقش
قبل".
من ُ
واتـهــم آلــن بالتعدي على ابـنــة شريكته
السابقة مايا فارو ،التي توجهت للسلطات
األمنية مطالبة بالتحقيق في الفعل الذي
ً
أنكره آلن ،ولم تتم مساءلته عنه رسميا.
كما تـعــرض آخــر أعـمــال آلــن اإلخــراجـيــة
" "A Rainy in New Yorkلموقف مؤسف،
بعد أن قررت " "Amazonالشركة المنتجة
ً
للفيلم عدم عرضه تجاريا بسبب ادعاء ات
ال ـت ـح ــرش ال ـت ــي ط ــال ـت ــه ،وذل ـ ــك ألجـ ــل غير
مسمى ،كما عبر عدد من فريق عمل الفيلم
عن أسفهم لمشاركة آلن بطولة فيلمه منهم
تيموثي شاالميت ،وسيلينا غوميز ،وتبرعا
بأجرهما لعدد من الجمعيات الخيرية.

ً
وكان قد وقع عقدا مع الشبكة األميركية
يتضمن إنتاج  3أفالم أخرى ،لكن مسؤولي
 Amazonقرروا التراجع عن هذا االتفاق في
بداية العام الحالي.
وعلى الرغم من الهجوم الضاري على آلن
ً
ً
أخيرا ،فإنه تلقى دعما من عدد من نجوم
هــول ـيــوود منهم الـنـجــم الـعــالـمــي خافيير
باردام الذي دافع عنه وأكد عدم أسفه على
مشاركته بطولة فيلمه "فيكي كريستينا
بــرشـلــونــة" عــام  ،2008ومــن الـنـســاء أيدته
النجمة العالمية ديــان كيتون التي أكــدت
على صداقتها القوية به وأنها تصدق عدم
تورطه في هذه األفعال.
وبالنظر إلى المعلومات المتوفرة على
مــوقــع  ،IMDBف ــإن الـمـخــرج صــاحــب ال ــ82
ً
عاما لن يشارك بفيلم عام  ،2019لكن هناك
ً
ً
ً
مشروعا سينمائيا مدرجا في عام  2020لم
يحدد اسمه بعد .وتشير المواقع األجنبية
أن هذا الفيلم لم يحظ بشركة إنتاج حتى
اآلن.
في المقابل ،ينفي ممثلو آلن وجــود أي
مشاكل إنتاجية فيما يخص الفيلم الجديد.
مسيرة وودي آلن في السينما الحديثة
ال م ـث ـيــل لـ ـه ــا؛ ف ـق ــد ك ـت ــب وأخـ ـ ـ ــرج أف ــام ــا
بمعدل فيلم أو أكثر سنويا منذ منتصف
السبعينيات .ووص ــل عــدد الـجــوائــز التي
حصل عليها إلى  132جائزة.
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واسيني األعرج :الكتابة وسيلة من وسائل الحياة
أكدت في «حديث االثنين» أن حياته بالطفولة تركت في نفسه األلم والكثير من التسامح
فضة المعيلي

قال الروائي واسيني األعرج
إن الكتابة وسيلة من وسائل
الحياة ،وحينما يتوقف عن
ترجمة أحاسيسه يشعر
بالحزن.

أعمال
إسماعيل فهد
يجب أن تترجم
إلى لغات
متعددة

شـ ـه ــدت ال ـق ــاع ــة ال ـم ـس ـتــديــرة
في مركز جابر األحمد الثقافي،
أ م ـ ـ ــس األول ،ف ـع ــا ل ـي ــة " ح ــد ي ــث
االثنين" ،ضمن الموسم الثقافي
للمركز ،وتمت استضافة الروائي
واس ـ ـي ـ ـنـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ــرج ،الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ َّـدم
محاضرة بعنوان "االرتحال نحو
أمـكـنــة ال ــرواي ــة" ،بـحـضــور جمع
غفير من األدباء والمهتمين.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ق ــال ــت ال ــروائ ـي ــة
بـثـيـنــة ال ـع ـي ـســى" :إن ـ ــك ال ت ــدري
م ــن أيـ ــن ت ــأت ـي ــك ال ـك ـت ــاب ــة ،لـكـنــك
تـ ــدري أن ـه ــا تــأت ـيــك م ــن ح ـيــث ال
تـحـتـســب .بــالـنـسـبــة ل ــك ،عــزيــزي
واسيني ،جدتك األمية هي التي
علمتك الكتابة ،وهي التي دفعتك
للذهاب إلــى الـمــدرســة القرآنية،
فجرا ،لكي تتعلم اللغة العربية،
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت كـ ــانـ ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ال
تتحدث إال الفرنسية ،وأعتقد أنك
منذ تلك اللحظة ،وصغيرا جدا،
عــرفــت أن الـكـتــابــة ه ــي مـحــاولــة
انتساب للحرية والحب والنور،
أليس كذلك؟".
وأضافت" :كانت للجدة ذاكرة
قوية ،وقد َّ
زودت الطفل المتسائل
بكل ما تعرفه عن قصص التاريخ
األندلسي واألج ــداد ،حتى آمنت
ب ــأن األجـ ــداد يــواص ـلــون العيش
فـ ـيـ ـن ــا ،ب ـص ـف ـت ـه ــم ذل ـ ـ ــك ال ـ ـنـ ــداء
ال ـس ــري ال ــذي ال ي ـم ــوت ،وكتبت
كــل المكابدات ،متتبعا خطوات
الروخو ،جدك األول الــذي شارك
في مقاومة أندلسية ،ثائرا ضد
محاكم التفتيش ،فكتبت بــذات
المنطق".
وت ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت" :رغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عـ ـمـ ـل ــك
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي ،ك ــأس ـت ــاذ مـحــاضــر
فــي جامعتي الـجــزائــر المركزية
والـ ـس ــورب ــون ال ـفــرن ـس ـيــة ،ورغ ــم

واسيني األعرج وبثينة العيسى
حياتك العامرة بالتنقل وحقائب
السفر والمطارات ،ورغم رصيدك
الــذي ال ُينكر في الحقل النقدي،
فإنك كتبت رواياتك متحررا من
الـمـنـهـجـيــة ،وك ــان ال ــروائ ــي فيك
ي ـت ـمـ َّـرد دائ ـم ــا ع ـلــى األك ــادي ـم ــي.
بـحـثــت دائ ـم ــا ع ــن ط ــرق جــديــدة
ل ـل ـت ـع ـب ـيــر ،ف ــي م ــدرس ــة كـتــابـيــة
جـ ــديـ ــدة ال ت ـس ـت ـق ــر عـ ـل ــى شـكــل
واحد".
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـ ــرج:
"أعزي الشعب الكويتي في وفاة
إسماعيل فهد إسـمــاعـيــل ،الــذي
لــديــه ام ـت ــداد كـبـيــر لــم يـكــن فقط
كــوي ـت ـيــا ،لـكـنــه عــربــي بالمعنى
الثقافي واإلبداعي".
وأش ــار إلــى أن "أعـمــال الراحل
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـتـ ــرجـ ــم إلـ ـ ـ ــى لـ ـغ ــات

م ـت ـع ــددة ،ل ـكــن ه ــذا أي ـض ــا جهد
دول ـ ـ ــة ،ول ـي ــس أف ـ ـ ـ ــرادا ،ف ــاألف ــراد
ي ـع ــدون س ـن ــدا" .وتـمـنــى األع ــرج
أن يتم االتـفــاق مع دار كبيرة أو
تكليف هيئة أو جهة من الجهات
ال ـث ـقــاف ـيــة ل ـت ـمــويــل ال ـت ــرج ـم ــات،
وبالتالي "نسمح إلسماعيل فهد
أن ينتقل من المحلية والمساحة
الـعــربـيــة إل ــى الـعــالـمـيــة ،ألن هــذا
أيضا حق من حقوق الكاتب".

هزة عنيفة
وعن سبب كتابته بغزارة ،أكد
أنه سيكون حزينا إذا لم يكتب،
وفي غير طبيعته ،مشيرا إلى أن
"الكتابة هي وسيلة من وسائل
الـ ـحـ ـي ــاة ،ال ـك ـت ــاب ــة هـ ــي ال ـح ـي ــاة
أيضا .نحن نخرج ما في أعماقنا
ون ـح ـ ِّـول ــه إل ــى وس ـي ـلــة لـلـكـتــابــة،
وإلى منجز أدبــي ،ونحن كأفراد
ُع ــرض ــة ل ـت ـح ــوالت االن ـك ـس ــارات
والفرح ،فهذا هو الكائن البشري،
لكن أثناء الكتابة أنت لديك هذا
الوجود".
ولفت األعــرج إلــى أنــه َّ
تعرض
لـهــزة عنيفة أدخـلـتــه فــي خمسة
أيــام غيبوبة" ،لكن الغريب أنها
لم تكن غيبوبة" ،مشيرا إلى أنه
كتب روايــة دينية ،ولم ينشرها،
لكنه سجل معلوماتها ،وبقيت
في ذهنه .ووصف األعرج الرواية
بــأن ـهــا ش ــدي ــدة ال ـع ـن ــف ،وأن ـ ــه ال
يعرف مصدر هذا العنف ،فربما
هـ ــو عـ ـن ــف داخ ـ ـلـ ــي م ـب ـط ــن مـنــذ
سنوات ونتيجة خيبات ،الفتا أنه
ُولد في عام  ،1954وعايش الفترة

االستعمارية ،وفقد والده ،حيث
إنه استشهد في ثــورة التحرير،
ورأى أن وال ــدت ــه ع ــاش ــت حـيــاة
م ــأس ــاوي ــة ،لـكـنـهــا أع ـط ـتــه مـثــاال
حقيقيا للمرأة.
وقال إن تلك التجربة خلفت في
أعماقه الكثير من األلم ،والكثير
م ــن ال ـت ـســامــح أي ـض ــا ،مـبـيـنــا أن
"األلــم عندما يبلغ درجــة معينة،
فإما أنك تصبح عدوانيا ،أو تأخذ
الضفة األخرى".
وذك ـ ـ ـ ـ ــر األع ـ ـ ـ ـ ـ ــرج أن وال ـ ــدت ـ ــه
الـعـظـيـمــة تــوفـيــت مـنــذ س ـنــوات،
وجدته كانت استثنائية ،فيما
ماتت أخته حزنا على والده.
ولـفــت إل ــى أن وظـيـفــة الكاتب
هي أن يكتب ،واستذكر كلمة أحد
أصــدقــائــه ،وه ــو كــاتــب فــرنـســي،
حـيــث ق ــال" :اك ـت ــب ،اك ـتــب ،اكـتــب،
واسـ ـ ــأل" ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه تـعـ َّـود
أن يـ ــرى ال ـم ـك ــان ق ـبــل أن يـكـتــب
عنه .وقال إن المكان ليس مكانا
بــال ـم ـع ـنــى فـ ـق ــط ،ب ــل أحــاس ـيــس
أي ـ ـضـ ــا ،م ـس ـت ــذك ــرا مـ ــا ج ـ ــاء فــي
روايــة "األمير" ،حيث إن الجانب
ال ـم ـش ـه ــدي ع ـن ــدم ــا ي ـن ــدم ــج مــع
ال ـج ــان ــب ال ـح ـســي ل ـل ـش ـخــص أو
للكاتب أو المبدع أو الفنان ،ترى
تـلــك الـمـشــاهــد مـثـلـمــا كــانــت في
وقتها ،وكل العناصر التي كانت
متوافرة لديك تسمح بــأن تكون
لديك تلك النظرة.
وفي حديثه عن مي زيادة ،قال
إنها المرأة التي وصفت بالتفتح،
وكاتبة ،ومناضلة ،وال يعرف غير
ذل ــك ،وف ـجــأة يكتشف فــي جملة
عـبــارة أنها كانت فــي مستشفى

األمراض العقلية ،وأشار إلى أنه
ذه ــب يـبـحــث ع ــن ك ــل م ــا يتعلق
بـجـنــونـهــا ،فــذهــب إل ــى ب ـيــروت،
وب ـي ـت ـه ــا األص ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ــذي ُول ـ ــدت
ف ـيــه بـفـلـسـطـيــن ،وقـ ــام بتجميع
وثائق كثيرة عنها من الجامعة
األميركية ،ألنها كانت تحاضر
ه ـ ـنـ ــاك ،وأي ـ ـضـ ــا زار مـسـتـشـفــى
األمــراض العقلية ،وذهب يبحث
ع ــن الـبـيــانــو الـ ــذي كــانــت تـعــزف
عليه ،وزار عائلتها في شحتور،
وقابل مؤرخ عائلتها.
ول ـفــت إل ــى أن ك ــل الـتـفــاصـيــل
التي قالها المؤرخ كانت مألوفة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه ،ألن ـ ــه ق ـض ــى سـنــة
كاملة يقرأ عنها ،وعن التفاصيل
المتعلقة بـهــا ،وأ ك ــد أن العالقة
بالمكان ال تتسم بالطبوغرافيا،
لكنها وجدانية.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن واس ـي ـنــي
األعرج جامعي وروائي جزائري
مــن مــوالـيــد ع ــام  1954فــي قرية
سـ ـي ــدي ب ــوج ـن ــان الـ ـح ــدودي ــة –
تلمسان ،ويشغل الـيــوم منصب
أستاذ كرسي في جامعة الجزائر
المركزية وجامعة السوربون في
باريسُ ،
ويعد أحد أهم األصوات
الروائية بالوطن العربي.
وعلى خالف الجيل التأسيسي
ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـبـ ـق ــه ،ت ـن ـت ـم ــي أعـ ـم ــال
واسـيـنــي ،ال ــذي يكتب بالعربية
وال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي ال تـسـتـقــر على
ش ـكــل واحـ ــد وث ــاب ــت ،ب ــل تبحث
بشكل دائم عن سبلها التعبيرية
الجديدة.

«الجالية المخفية» ...فصول مجهولة من حياة األلبان
محمد األرناؤوط يكشف أسرار الجالية في مصر

ً
صدر أخيرا عن دار «الشروق» في القاهرة كتاب بعنوان «الجالية المخفية» للباحث واألكاديمي محمد األرناؤوط ،يكشف فيه النقاب
عن أهمية وجود الجالية األلبانية في مصر خالل نحو قرنين من الزمن.

رغم عدم وجود إحصاء دقيق

كونها تبقى سائرة
ربما إعجاز الحياة األكبر ُهو في ُ
ً
كبر أو صغر ،أيا كان صاحب
في عجلتها ،ال تلتفت لحدث
ً
الحدث ،وأيا كان مكان الحدث.
يولد صباح ،ويمر ظهر ،ويأتي مغيب ويحل ليل ،وخطو
الوقت في رتمه وعلى دربه.
ُ
لذا فإن نظرة فاحصة على أوضاع الوطن العربي ،تظهر
ً
أو ضــا عــا بائسة في جلها ،بل يؤلم النفس ويوجعها أن
تصل األمــور إلى حد االقتتال والتهجير والموت .يحدث
هذا في مختلف أقطار الوطن العربي ،بينما العالم ُيطلق
علينا مصطلح "شعوب العالم الثالث" ،بافتراض وجود
ش ـعــوب نـخــب أول ،وش ـع ــوب نـخــب ث ــان ،ون ـحــن ف ــي ذيــل
التصنف نخب ثالث ،أو حتى نخب ثالثين .لكن على الرغم
من كل هذا تبقى أقطار عربية تشرق بحيواتها ومبادراتها،
ً
وتثير أ مــا أخضر ليس في نفوس شعوبها فقط ،ولكن
ً
أيضا في نفوس الكثير من أبناء األمة العربية!
على الموقع اإللكتروني لمؤسسة محمد بن را شــد آل
مكتوم للمعرفة ( ،)https://www.mbrf.aeنـقــرأ" :تهدف
المؤسسة إلى تقوية األجيال المستقبلية وتمكينها من
ابتكار حلول مستدامة؛ لتيسير عملية المعرفة والبحث في
العالم العربي ،كما تتعهد بتأسيس مجتمعات قائمة على
المعرفة ،من خالل تمويل المشروعات البحثية واألنشطة
والمبادرات .فهي تدعم األفكار واالبتكار ،وفي نفس الوقت
تهتم بركائزها األساسية التي تتمثل في التعليم وريادة
األعمال والبحث والتطوير".
ما يلفت النظر إلى عمل المؤسسة ،هو هدفها بأن تمتد
من إمارات الخير لتصل إلى كل زاوية من الوطن العربي،
ومؤكد أن "برنامج دبــي الدولي للكتابة" هو أحــد اآلمــال
اإلبــداع ـيــة الـعــربـيــة الـكـبـيــرة خــاصــة والـنـتــائــج الشبابية
ً
الـمـفــرحــة الـتــي تــأتــي كـثـمــار لـهــذا الـبــرنــامــج .انـطــاقــا من
ً
اإلمارات العربية ،ووصوال إلى جميع األقطار العربية.
ّ
"برنامج دبي الدولي للكتابة ،يتواصل مع كتاب عرب
لـهــم بــاعـهــم ال ـطــويــل فــي ال ـك ـتــابــة ،وح ـضــورهــم اإلبــداعــي
ا لـمـعــروف ،و مــن ثــم يتفق معهم على اختيار عــدد محدد
ّ
من أبناء بلدهم؛ كتاب شباب ،بحيث يكون الكاتب الشاب
ً
ُ
قد أصدر كتابا أو هو بصدد إصدار كتاب ،ليقيم الكاتب/
ّ
المدرس "ورشة للكتابة اإلبداعية" في جنس من أجناس
ً
الـكـتــابــة اإلبــداع ـيــة ،س ــواء كــان شـعــرا أو قـصــة قـصـيــرة أو
ً
رواية أو مسرحا.
ّ
ّ
المدرس /الكاتب ،يعد المادة العلمية اإلبداعية للورشة،
ّ
وينتظم في لقاء ودرس أسبوعي مع الكتاب الشباب في
مواعيد مـحــددة ،ولمدة تـتــراوح بين أربعة وستة أشهر،
و مــن ثــم يـشــرف على كتاباتهم ،وذ ل ــك بـغــرض أن ينتهي
الكاتب الشاب إلى إنتاج عمل إبداعي.
كانت فرصة رائعة لي بالتعاون مع برنامج دبي الدولي
للكتابة ،وذلــك لــإعــداد واإلش ــراف ومتابعة ورشــة كتابة
إبداعية للرواية ،في الكويت .خالل الفترة من بداية فبراير
وح ـتــى نـهــايــة يــولـيــو  ،2018وبـمـشــاركــة أس ـمــاء شبابية
كويتية ،وبالتعاون مع رابطة األدباء الكويتيين.
ّ
جمعتني والكتاب الشباب لقاء ات منتظمة كنا ندرس
فيها أسس الكتابة اإلبداعية للرواية ،ثم بدأت التخطيط
ً
مع كل كاتب على حدة لعمله الروائي؛ ً
بدء ا بالفكرة مرورا
بكتابة كــل مشهد أو فصل مــن ا لــروا يــة ،وا نـتـهــاء بإكمال
الرواية ومراجعتها ،والتأكد من أنها قادرة أن تكون صوتا
إبداعيا الفتا لصاحبها ،وتاليا إرسال العمل إلى الزمالء
بــر نــا مــج د بــي ا لــدو لــي للكتابة ،لفحص العمل عبر لجنة
مختصة ،وإجازته للنشر.
و كــم كانت سعادتي كبيرة حين اعتمد البرنامج نشر
ثالث روا يــات للورشة الكويتية ،للكاتبة موضي الطويل
بـعـنــوان "بـحــر س ــارة" ،والـكــاتــب يــوســف الـجـيــران بعنوان
"بردا وسالما" ،وأخيرا الكاتبة جميلة جمعلة بعنوان "بنت
مريم" ،وستكون جميع هذه الروايات موجودة في معرض
الشارقة الدولي للكتاب خالل الشهر القادم ،وكذلك معرض
الكويت الدولي للكتاب.
ثالثة أعمال روائية شبابية كويتية كانت نتاج ورشة
الــروايــة .تـعــاون إمــاراتــي  -كويتي ،أطـلــق أسـمــاء شبابية
كــويـتـيــة لـلـســاحــة الـعــربـيــة ،وكـلـنــا حـلــم كـبـيــرة ب ــأن تكمل
مسيرتها اإلبداعية بمزيد من النجاح والتألق.
ً
شكرا من شباب الكويت ،لمؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة ،ولبرنامج دبي الدولي للكتابة.

إصدار

القاهرة -محمد الصادق

عائالت ومشاهير

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

جانب من الحضور في لقاء واسيني

لــم تــذكــر الـكـتــب ال ـتــي تـنــاولــت
ال ـج ــال ـي ــات األج ـن ـب ـي ــة ف ــي مـصــر
ً
الـجــالـيــة األلـبــانـيــة ،ب ــدءا مــن «فــي
أصول المسألة المصرية» ()1950
ل ـص ـب ـحــي وحـ ـي ــدة إلـ ــى «شـ ـب ــرا –
إسكندرية» ( )2016لمحمد عفيفي.
أم ــا كـتــاب «الـجــالـيــة المخفية»
لـ ـلـ ـب ــاح ــث واألكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي م ـح ـمــد
ً
األرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤوط ف ـي ـت ـض ـم ــن فـ ـص ــوال
مجهولة من العالقات التاريخية
ب ـيــن أل ـبــان ـيــا وم ـص ــر ،وال ـظ ــروف
الـتــي أدت إلــى تــوافــد األل ـبــان إلى
ال ـم ـحــروســة ودوره ـ ـ ــم الـمـتــزايــد
فيها بحكم إسهامهم الملحوظ
في الحياة السياسية والثقافية،
وخ ـط ــوات ـه ــم ف ــي ن ـش ــوء أل ـبــان ـيــا
المستقلة.
ي ـك ـش ــف الـ ـكـ ـت ــاب أن ال ـجــال ـيــة
األلبانية نمت منذ وصول محمد
علي باشا إلى الحكم في عام 1805
حتى أصبحت في ثالثينات القرن
ال ـمــاضــي الـجــالـيــة الـخــامـســة في
ال ـعــدد والـمـكــانـتـيــن االقـتـصــاديــة
ً
واالجتماعية بمصر ،مستعرضا
ح ــوادث عــدة فــي هــذا المجال من
بينها ترشح األمـيــر فــؤاد لتولي
ً
عرش ألبانيا قبل أن يصبح ملكا
ً
عـلــى مـصــر ،وص ــوال إل ــى سـنــوات
إقامة ملك ألبانيا أحمد زوغو في
م ـصــر ب ــدع ــوة م ــن ال ـمـلــك فـ ــاروق،
تزامنا مع انطالق الحرب الباردة،
وإطـ ـ ـ ــاق «ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ــاص ــة»
بتنسيق من الملك زوغو وأجهزة
غربية إلسقاط النظام الشيوعي
ً
في ألبانيا ،كاشفا عن فصل مثير
في العالقات األلبانية المصرية.

برنامج دبي
الدولي
للكتابة

أللبان مصر ،فإن ثالثينات هذا
الـقــرن شـهــدت آخــر إحـصــاء لهم
ً
وق ـ ــدر ب ـ ـ  50ألـ ـف ــا ،ت ــزاي ــد حتى
وص ـ ـ ــل ف ـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــات إل ــى
نحو  250ألــف نسمة ،ثــم شهد
ً
تناقصا بعد ذلك ليصل بحسب
غالبية التقديرات إلى  100ألف
ألباني مـصــري ،ال يعرف منهم
اللغة األلبانية إال العشرات ،إذ
ه ــاج ــر م ـع ـظـم ـهــم خـ ـ ــارج مـصــر
ً
في مطلع الستينات ،خصوصا
الذين كانوا يعملون في الحرس
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــي ،وال ـ ـق ـ ـصـ ــر الـ ـمـ ـلـ ـك ــي،
باإلضافة إلى الذين ال يحملون
الجنسية المصرية ،ومــن تبقى
منهم انشغل بالتجارة.
السلسلة الشهيرة التي تحمل
اســم «متاجر عمر أفـنــدي» ،وقد
تأسست عام  ،1870كان مالكها
ً
ألـ ـب ــانـ ـي ــا ويـ ــدعـ ــى ع ـم ــر أف ـن ــدي
أرن ــاؤوط ،وبعد وفاته باع أحد
أبنائه المتاجر ألسرة أوردزباك
اليهوديةّ ،
وأتم الصفقة المحامي
م ـح ـمــد ف ــري ــد ال ــزع ـي ــم الــوط ـنــي
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف .ويـ ـ ـق ـ ــال إن أبـ ـن ــاء
عـمــر أف ـنــدي ت ـنــازلــوا عــن االســم
ال ـت ـجــاري «ع ـمــر أف ـن ــدي» بمبلغ
ً
ضخم قياسا لذاك العصر.
وال تـ ــزال عــائـلــة عـمــر أفـنــدي
ت ـع ـي ــش فـ ــي مـ ـص ــر حـ ـت ــى اآلن،
ً
فضال عن اآلالف ممن ال يعرفون
أص ــولـ ـه ــم األلـ ـب ــانـ ـي ــة ،وال ـت ـحــق
بـعـضـهــم ب ـجــام ـعــة األزه ـ ـ ــر .من
ه ـ ـ ــؤالء ال ـش ـي ــخ ت ــوف ـي ــق إسـ ــام
ال ــذي تـخــرج فــي األزهـ ــر ،وعمل
ً
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارا ل ـ ــوزي ـ ــر األوق ـ ـ ـ ـ ــاف،
ُ
وبعث إلى الصومال والجزائر،
ً
وعـ ـم ــل أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذا فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
اإلسالمية في المدينة المنورة،
وتزوجت ابنته من أستاذ بكلية

الحقوق بجامعة القاهرة .ومن
الشخصيات األلبانية المصرية
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة «أي ـ ـ ــروم ـ ـ ــوش» الـ ــذي
كــان صاحب «استوديو األهــرام
ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا» ،وخـ ـلـ ـي ــل ب ــرش ـك ــي
صاحب «أوب ــرج الـفـيــوم» ...ومن
هــذه الشخصيات ذات األصــول
ً
األلـبــانـيــة أي ـضــا ،الـشــاعــر أحمد
رامي الذي ولد في جزيرة «قولة»
اليونانية ،والفنانة ليلى فوزي،
والـفـنــان أحـمــد مظهر ،وعثمان
ك ـ ــام ـ ــل أرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤوط الـ ـ ـ ـ ــذي ع ـمــل
ً
سفيرا لمصر لدى غينيا ،كذلك
المحامي طلعت سليم عابدين،
أحد أحفاد عابدين باشا .وكانت
للجالية األلبانية في األربعينات
صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـت ــان وم ـ ـج ـ ـلـ ــة ب ــال ـل ـغ ــة
األلبانية .وكــان األلـبــان يلتقون
ف ــي األعـ ـي ــاد وال ـم ـن ــاس ـب ــات في
نوادي الجالية أو في مقر التكية
البكباشية التي كان شيخها بابا
س ــري ،وال ــد أحـمــد س ــري بــاشــا،
ُ
وهدمت عام .1957

أضواء كاشفة
أثـ ـ ــار ال ـك ـت ــاب اهـ ـتـ ـم ــام ع ــدد
مــن الـكـتــاب والـبــاحـثـيــن ،فكتب
وحيد عبد المحيد في صحيفة
«األه ـ ـ ــرام» الـمـصــريــة أن انـتـمــاء
أسرة محمد علي إلى مصر كان
ً
أق ــوى أث ــرا مــن أصـلـهــا األلـبــانــي
ال ــذي بقي معها بالتأكید ،وأن
الـكـتــاب هــو أق ــرب مــا یـكــون إلى
حـصــر ل ـعــاقــات أب ـن ــاء الـجــالـیــة
األل ـب ــان ـی ــة ف ــي م ـصــر بــوطـنـهــم،
وأدوار ال ـش ـخ ـص ـیــات الـكـبـیــرة
بـ ـیـ ـنـ ـه ــم فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـ ــن أجـ ــل
م ــا ی ـس ـم ـیــه ال ـن ـه ـضــة ال ـقــوم ـیــة
ً
األلبانیة ،مشيرا إلــى أن تفاعل

األمـیــر ف ــؤاد مــع فـكــرة ترشیحه
لـ ـع ــرش أل ـب ــان ـی ــا ص ـ ــرف ال ـن ـظــر
عـ ـن ــه عـ ـن ــدم ــا أتـ ـ ــاحـ ـ ــت ظـ ـ ــروف
ً
الحرب األولى تنصیبه سلطانا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـصـ ــر ت ـ ـحـ ــت الـ ـحـ ـم ــای ــة
البریطانیة ،وأن تصرفات أمراء
األسرة العلویة وأمیراتها تؤكد
انتماءهم إلى مصر حیث كانت
الـثـقــافــة الـغــالـبــة ل ــدى معظمهم
مصریة ممزوجة بقیم أوروبیة
وتقالید تركیة باألساس.
وذكـ ـ ــر ال ـك ــات ــب أح ـم ــد عـطـيــة
أن أول هـمــزة وص ــل بـيــن مصر
وألـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت ف ـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــرن
الـ ـ ـس ـ ــادس عـ ـش ــر بـ ـع ــد خ ـض ــوع
مـصــر للحكم الـعـثـمــانــي ،وجــاء
األلـ ـب ــان إل ـي ـهــا ض ـمــن الـحــامـيــة
العثمانية وسكنوا في القاهرة
واالس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة .وبـ ـع ــد خـ ــروج
ال ـح ـم ـل ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة مـ ــن مـصــر
عــام  1801جــاء محمد علي إلى
مصر على رأس حامية عثمانية
قوامها  5آالف جندي ،واتخذ من
ً
ً
األلبان حرسا خاصا ،وسار على
النهج نفسه أبناؤه من بعده.
واستمر األمر على هذا النسق
حـتــى ع ــام  ،1912حـيــن حصلت
أل ـب ــان ـي ــا ع ـل ــى اس ـت ـق ــال ـه ــا مــن
العثمانيين ،وبدأت دول الجوار
ال ـحــرب عليها وعــانــى أبـنــاؤهــا
ً
ً
ً
آنـ ـ ـ ــذاك ت ـط ـه ـي ــرا ع ــرقـ ـي ــا ب ـش ـعــا

محمد الفهيد يوثق حياة عوض
السوارج الملقب بـ «النذير»

ومذابح جماعية وهجرة واسعة
إلى تركيا ومصر وبعض الدول
اإلسالمية .وتعتبر هذه الهجرة
الموجة الثانية للنزوح األلباني
إلى الخارج.
ً
ً
استقبلت مـصــر ع ــددا كبيرا
من أولـئــك ،وفــي عــام  1939ومع
اندالع الحرب العالمية الثانية،
كانت الموجة الثالثة واألخيرة
م ــن ه ـج ــرة األلـ ـب ــان إلـ ــى مـصــر،
ف ـب ـع ــد غ ـ ــزو إي ـط ــال ـي ــا أل ـب ــان ـي ــا،
اضطر أحمد زوغو ملك ألبانيا

إلـ ــى ال ـه ـج ــرة إلـ ــى م ـصــر ومـعــه
أس ــرت ــه وحــاش ـي ـتــه ،ح ـيــث بقي
حـتــى ق ـيــام ث ــورة يــولـيــو فــرحــل
إلى فرنسا ،ومعه نحو  200من
أفــراد حاشيته .لكن شقيقه ظل
في مدينة اإلسكندرية وله أبناء
وأحـفــاد تــزوجــوا مــن مصريات،
واندمجوا في الشعب المصري.

ضاحية الزمالك

ً
ً
اتـخــذ محمد عـلــي مــن األل ـب ــان حــرســا خــاصــا
ً
ومنحهم امتيازات وقصورا وإقطاعيات كبيرة،
وأنشأ لحرسه الخاص من األلبانيين جزيرة زملك
(حــي الــزمــالــك) وسماها بهذا االســم ألنها تشبه

ضاحية جميلة فــي ألبانيا تحمل االســم نفسه.
وال يزال لأللبان آثارهم في حي الزمالك حتى اآلن،
أبرزها شارع محمد مظهر األلباني الذي عاش في
حي الزمالك فترة ثم ترك أمالكه وعاد إلى ألبانيا.

أصدر الكاتب محمد الفهيد
ً
ك ـ ـتـ ــابـ ــا ع ـ ــن ع ـ ـ ــوض ب ـ ــن ف ـهــد
السوارج.
ويـ ـتـ ـن ــاول ال ـك ـت ــاب س ـيــرة
الراحل ،والملقب بـ"النذير"،
ال ــذي ك ــان لــه دور كـبـيــر في
معركة الجهراء عام .1920
ويقول الفهيد إن اختياره
وقـ ــع ع ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــوارج ،ألن ــه
شـخـصـيــة ف ــذة غ ـفــل عنها
ُ
الـمــؤرخــون والــكـتــاب وعن
ذ كــر هــا ودور ه ــا البطولي
ب ـم ـعــركــة الـ ـجـ ـه ــراء ،ال ـتــي
تعد مــن أهــم الـمـعــارك في غ
ال
ف
إ
صد
ار
«ا
َّلنذير»
تاريخ الكويت ،وقد وقعت
أحداثها عام .1920
ويوضح الفهيد المعاناة التي رافقت رحلة البحث عن
المصادر التي تركز على "النذير" ،إذ لم يكن إال القليل من
الـمـعـلــومــات عـنــه" ،مـمــا زاد مــن غـمــوض صــاحــب الـسـيــرة،
أنه لم تكن له ذرية ،لكن لجأت إلى أبناء عمومته ،وعرفت
الـكـثـيــر مــن الـمـعـلــومــات ال ـتــي َّ
دون ـت ـهــا فــي ه ــذا اإلصـ ــدار،
عرفانا بدور هذا الرجل ،الذي َّ
قدم الكثير في سبيل الدفاع
عن بلده".
وعن دوره في معركة الجهراء ،يسرد الفهيد" :بالنظر
إلى العمل الذي قام به السوارج قبيل معركة الجهراء ،فإنه
كان من الرجال الذين رصدوا اللحظات الحرجة وتحركات
الجيش وإيصالها إلى القيادة".
ُيـشــار إلــى أن عــوض ال ـســوارج أبـصــر الـنــور عــام 1895
ف ــي ال ـج ـه ــراء ،وي ـع ــود نـسـبــه إل ــى ف ـخــذ ص ـ َّـي ــاد م ــن قبيلة
الرشايدة .نشأ في أسرة اشتهرت بكثرة رجالها المحاربين
الشجعان ،وعاش وترعرع في كنف والديه ،اللذين غرسا
في وجدانه محبة الوطن والوالء للحكام ،ما انعكس أثره
ً
الطيب على مقومات شخصيته القوية ،وظهر ذلك جليا في
ً
مواقفه الوطنية وخدمة األسرة الحاكمة ردحا من الزمن.

توابل ةديرجلا

•
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أزمات نجوم الغناء في مصر ...مشكالت صحية واتهامات متبادلة
• حسني يعلن أن أحباله الصوتية {مريضة} وشيرين ال تفي بالتزاماتها
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مزاج

أخبار النجوم

أحالم تعد جمهورها بمفآجات

يواجه عدد من نجوم الطرب في مصر مشكالت عدة؛ أدت إلى
دخولهم في صراعات وصدامات مع الجمهور أو الصحافة أو
الشركات المنتجة أللبوماتهم وأعمالهم .من خالل هذا التقرير
نرصد مالمح األزمات وإلى أين وصلت حتى اآلن.
القاهرة -محمد قدري

أنغام تتعامل
بمنتهى
االحترافية مع
اتهامات كثيرة
تالحقها منذ
وفاة شقيقتها
غنوة

أع ـلــن تــامــر حـسـنــي أن ــه أص ـيــب بمشكلة
صحية في الحنجرة واألحبال الصوتية ،وقرر
السفر في جولة خارجية من أجل العالج ،ما
تسبب في إلغاء حفلة كان تعاقد عليها قبل
فـتــرة بــاإلضــافــة إلــى تأجيل ارتـبــاطــات فنية
أخرى .كان النجم ظهر في مستشفى بمصر
وهو يخضع لفحوص طبيةُ .
وعرف أنه سافر
بعد ذلك إلى الخارج بعدما ألمح إلى إمكان
خضوعه لجراحة ،ثم تراجع عن هذا الكالم.
ّ
أحد المقربين من تامر حسني أكد أن حالة
األخير الصحية جيدة ،وأنه قرر اللجوء إلى
الراحة بعد المجهود الذي بذله في تصوير
ألبومه الماضي ،باإلضافة إلــى آخــر أفالمه
ً
«البدلة» ،موضحا أن النجم اضطر إلى إعالن
هذا الخبر كي يخرج من ارتباطاته من دون
إحراج أو مشكالت قانونية.
أما السبب الحقيقي لسفره فهو ،بحسب
الـمـصــدر ،اسـتـعــداد زوجـتــه المغربية بسمة
بوسيل لوضع طفلهما الثالث في الواليات
ً
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة حـيــث سيحصل طبعا
ع ـلــى جـنـسـيــة الـ ـب ــاد .ك ــذل ــك يـنـشــد حسني
ً
ال ــراح ــة واالس ـت ـج ـمــام ب ـع ـيــدا ع ــن الـصـحــافــة
والمقربين منه .وأوضح المصدر أن حسني
سيعود خــال األسابيع المقبلة لالستعداد
لعمل جديد ،باإلضافة إلى التحضير أللبومه
ً
أيضا ،ما يضع الفنان في دائرة فبركة األخبار
والمشكالت حوله.

شيرين عبد الوهاب
عادت شيرين عبد الوهاب إلى المشكالت

أحالم

تامر حسني
بعدما رفعت {نجوم ريكوردز} المتعاقدة
معها على ألبوم جديد دعــوى قضائية
تطالبها فيها بــرد مبلع أر بـعــة ماليين
ً
ج ـن ـيــه و 750ألـ ـف ــا ب ـعــد إخ ـ ــال الـنـجـمــة
ببنود التعاقد بينهما ،وعدم تسجيلها
ال ـم ـشــروع الـجــديــد ال ــذي ات ـفــق الـطــرفــان
عـلـيــه ،مــا سـ َّـبــب للشركة خـســائــر مــاديــة
وأدبية.
وطالبت الشركة شيرين بــرد األمــوال
من دون الــدخــول في مشكالت قانونية،
ولـ ـك ــن ال ـف ـن ــان ــة ل ــم ت ـس ـت ـجــب ل ــأم ــر ،مــا
أغـضــب الـمـســؤولـيــن وقـ ــرروا الـسـيــر في
ً
ال ـط ــرق ال ـقــانــون ـيــة ،خ ـصــوصــا أن حمل

النجمة مــن زوجـهــا حـســام حبيب الــذي
تزوجت منه قبل أشهر يضع عليها أعباء
صحية تمنعها من بذل مجهود مضاعف
الختيار وتسجيل األغاني وتصويرها.
وتواصل حسام حبيب مع الشركة التي
ً
تنتج له ألبوماته الغنائية أيضا من أجل
ّ
حل المشكلة بشكل ودي ،ولكن من دون
الوصول إلى نتائج مرضية للطرفين ،ما
يشير إلى استمرار األزمة التي ستدخل
ً
ساحات القضاء رسميا خالل األسابيع
ً
المقبلة بعد القضية المعروفة إعالميا
بـ{البلهارسيا» التي اتهمت فيها النجمة
ال ـم ـصــريــة بــإهــانــة م ـيــاه ن ـهــر ال ـن ـيــل في
إحدى حفالتها الغنائية قبل عامين.

حماقي وأنغام

مــا ت ـحــدده فـتــرة الــراحــة المقبلة ومــدى
استجابة صوته للراحة والعالج.
بدورها ،تتعامل النجمة أنغام بمنتهى
االحترافية مع اتهامات كثيرة تالحقها منذ
وفاة شقيقتها الصغرى الفنانة غنوة محمد
عـلــي سـلـيـمــان ،إذ ّ
ردد الـبـعــض أن النجمة
المصرية كانت تكره أختها وأنها تسببت
في األزمات التي تعرضت لها الراحلة خالل
الفترة الماضية.
ّ
وأصرت على دفن
أنغام التزمت الصمت
أختها في مقابرها الخاصة ،باإلضافة إلى
حضور غسلها وجنازتها وظهرت في قمة
حزنها من دون التصريح بأي حديث حول
ّ
هــذا األمــر ،فيما أكــد كل من حضر الموقف
الصعب بأنها كانت في كل تصرف لها تلغي
االتهامات السابقة لها تجاه شقيقتها.

دخل ألبوم محمد حماقي إلى منطقة
مظلمة بعد شعور النجم ببعض المتاعب
ً
في أحباله الصوتية ،وكان مهددا بإلغاء
آخر حفلة جماهيرية له ولكن مع بعض
النصائح الطبية استطاع الوفاء بتعاقده.
وبعد إقامة حفلته األخيرةَّ ،
قرر حماقي
السفر إلى الخارج في رحلة لعالج أحباله
ال ـصــوت ـيــة ك ــي ال ي ـت ـعــرض لـمـضــاعـفــات
صحية غير محسوبة ،كذلك ّ
أجل تسجيل
األلبوم ليخرج األخير من حسابات العام
الحالي ،ولكنه ربما يطرحه بداية العام
المقبل أو يؤجله إلى فصل الصيف ،وهو

شيرين عبد الوهاب

أن ــه أم ــر شـخـصــي .وبينما انـتـشــرت في
ال ـكــوال ـيــس أخ ـب ــار أف ـ ــادت ب ــوق ــوع حــالــة
ً
وفاة نفى أحد أفراد األسرة ذلك ،مؤكدا أن
محمد رفض الرضوخ إلى بعض األمور
غير المتفق عليها بين الطرفين.

ماغي بو غصن :أرفض أن تطلق علي صفة «زوجة المنتج»
صنعت ماغي بوغصن نجوميتها بغض النظر عن أنها
زوجة جمال سنان ،صاحب شركة {إيغل فيلمز لإلنتاج}،
لذا ترفض فكرة ربط نجاحها بزوجها مؤكدة أنها بدأت
التمثيل قبل أن تتعرف إليه بسنوات وشقت طريقها
بيروت -ةديرجلا●

بمفردها ،ولمعت نجوميتها في أعمال سينمائية
وتلفزيونية ،آخرها تصوير فيلم لبناني جديد مع الممثل
اللبناني يورغو شلهوب ،من تأليف كلود صليبا ،وإخراج
ّ
رامي حنا وإنتاج {إيغل فيلمز}.

ك ـش ـفــت ا ل ـم ـم ـث ـلــة ا ل ـل ـب ـنــا ن ـيــة مــا غــي
ب ــو غ ـصــن أ ن ـه ــا ك ــا ن ــت ف ــي طـفــو لـتـهــا
أ ش ـب ــه بـ ـ { ح ـس ــن صـ ـب ــي} ،ل ــذا ل ــم تـكــن
تـ ـهـ ـت ـ ّـم فـ ــي عـ ـم ــر ا لـ ـم ــرا هـ ـق ــة ب ــإ ظ ـه ــار
ترتد الفساتين أو تضع
أنوثتها ،فلم ً ِ
الماكياج مثال .
جــاء ت تصريحات بو غصن خالل
ا سـتـضــا فـتـهــا فــي بــر نــا مــج { فـيــه أ مــل}
عـ ـب ــر شـ ــا شـ ــة { لـ ـ ـن ـ ــا} ا لـ ـفـ ـض ــا ئـ ـي ــة مــن
ت ـقــد يــم ا ل ـن ـج ـمــة ا ل ـس ــور ي ــة أ م ــل عــر فــة
التي حاورت ضيفتها حول بداياتها
الفنية وحياتها الزوجية والعائلية.
ق ــا ل ــت ا ل ـف ـنــا نــة إ ن ـه ــا ف ــي طـفــو لـتـهــا
ع ـش ـق ــت ا لـ ـغـ ـن ــاء و ش ـ ــار ك ـ ــت فـ ــي أ ح ــد
برامج الهواة ،وقدمت أغنية لفيروز
ج ــا ئ ــزة ذ ه ـب ـي ــة ،و ل ـكــن
و ن ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت
ر ف ـ ـ ـ ـ ـ ــض ا ح ـ ـ ـتـ ـ ــرا ف ـ ـ ـهـ ـ ــا
وا لـ ـ ــد هـ ـ ــا
الغناء وأجبرها على
إ كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ت ـح ـص ـي ـل ـه ــا
ا ل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي .و ب ـ ـ ـعـ ـ ــد
ا ن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء درو سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
الثانوية تخصصت
فــي التمثيل و قـ ّـر رت
تـ ـ ـك ـ ــر ي ـ ــس صـ ــو ت ـ ـهـ ــا
ل ـخــد مــة أ ع ـمــا ل ـهــا
ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـث ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة،
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق
أ ن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ــاد
بـ ـه ــا ا ل ـ ــز م ـ ــن إ ل ــى
ا لــوراء الختارت أن
تـ ـك ــون مـ ـط ــر ب ــة ،و ك ــا ش ـف ــة
ّ
ّ
أن ا ب ـن ـت ـه ــا ت ـت ـم ــت ــع ب ـص ــوت

{مكانك خالي} لمحمد عساف
األولى في العراق

حماقي سافر إلى
الخارج في رحلة
لعالج أحباله
الصوتية

إلغاء زفاف محمد رشاد
ق ـب ــل إقــام ـت ـه ــا ب ـس ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة ،ق ـ َّـرر
المطرب محمد رشــاد إلغاء حفلة زفافه
عـلــى اإلعــام ـيــة مــي حـلـمــي ،ذل ــك بسبب
مشكالت بين العائلتين ،كما تردد ،فيما
ً
رفض الفنان التعقيب على ذلك ،معتبرا

َ َ
ش َّوقت الفنانة أحالم متابعيها عبر {تويتر} ،بتغريدة كتبت
فيها{ :حلوميون وحشتوني .طمنوني عليكم .غبت عن تويتر
وإنستغرام ألني مشغولة هذه الفترة .أحبكم وأتابعكم عن بعد.
ً
ّ
طمنوني عليكم ...أحبكم ...وعندي لكم أخبار وايد حلوة ..قريبا}.
ِّ
ستقدمها
وأش ــارت أحــام في تغريدتها إلــى المفاجآت التي
ً
لجمهورها ،تحديدا في ألبومها المقبل ،الذي تعكف عليه حسبما
ْ
ذكرت َفي تغريدة لها كانت كتبتها منتصف سبتمبر الماضي،
ً
َّ
وتحدث ْت فيها عن ابتعادها عن منصة {تويتر}؛ نظرا إلى ارتباطها
بتسجيل ألبومها ،واضعة مع ذلك صورة شخصية لها.
وتفاعل المتابعون مــع أح ــام؛ وانـهــالــت عليها ال ــردود ،وقد
ْ
ّ
النجمة لتكثيف
بادلتهم هذا الشوق
بالمحبة واالمتنان .وتستعد ً
ُ ْ
الـنـشــاط فــي ألـبــومـهــا الــمــقـ ِـبــل ال ــذي سيضم نـخـبــة مــن الـشـعــراء
والملحنين ،ال َّ
سيما بعد طرحها ألبوم {يالزمني خيالك} في
عام .2016
وفي سياق متصل ،سيتضمن األلبوم أغنية من كلمات الشاعر
العوض وألحان ناصر الصالح ،بعنوان {هــذا اللي بديته
خالد َ َّ َ
الملحن ناصر هذا العمل الذي ُيعتبر أول أعمال أحالم
ذ
علي} ،ونف
ُ
باأللبوم ،حسبما ذ ِك َر في الشهر الماضي.
ُيذكر أن أحالم من المرشحات لجائزة الفنان األكثر شعبية في
حفلة جوائز الباما لعام  ،2018والذي سيقام بتاريخ  22نوفمبر
المقبل ،على مـســرح الــدولـبــي فــي لــوس أنجليس ،وقــد وضعت
ص ــورة عبر حسابها الــرسـمــي فــي {تــويـتــر} عــن مــوعــد وتوقيت
هذه الجائزة.

محمد عساف
تصدرت أغنية محبوب العرب محمد عساف {مكانك خالي}
قــا ئـمـتــي  Top Iraqiو Iraqi summer hits 2018عـبــر تطبيق
{أنغامي}.
وتـعـتـبــر ه ــذه الـتـجــربــةٍ هــي الـثــانـيــة لـعـســاف فــي غ ـنــاء الـلــون
الـعــراقــي ،وهــي مــن ألـحــان علي صــابــر ،وكلمات رام ــي العبودي،
وتوزيع عثمان عبود ،وإنتاج {بالتينوم ريكوردز}.
ّ
وكان النجم الفلسطيني أكد أنه أحب أن يغني للمرة الثانية
ً
ً
ّ
اللهجة العراقية ألنه ّيعشقها أوال ،وألن هذا اللون تحديدا يحرك
مشاعره ويجعله يغني من صميم قلبه ،وهو ما لمسه الجمهور
فور سماعه األغنية التي تعبر عن الحب وألم الفراق.
ً
وشكر نجم {أراب آيــدول} الجمهور ،خصوصا العراقي ،وقال
عبر {إنـسـتـغــرام} :الشكر والمحبة الخالصة لكم فــي كــل مكان}.
وحققت األغـنـيــة منذ إطــاقـهــا فــي  14سبتمبر الـفــائــت أكـثــر من
سبعة ماليين مشاهدة.
ُيذكر أن محمد عساف كان ّقدم أغنية عراقية بعنوان {يا ّ
بنية}
التي جاءت ضمن أول ألبومه في عام .2014

ن تنفي تعاقدها
دوللي شاهي 
على «خاتم سليمان»

ُ
ج ـم ـي ــل و ه ـ ــي ت ـش ـ ّـج ـع ـه ــا ع ـل ــى ص ـقــل
موهبتها.

البداية في سورية
أول دور درامـ ــي خــاضـتــه مــاغــي بو
ً
غصن كان منذ  20عاما في المسلسل
السوري {الخوالي} تحت إدارة المخرج
ّ
ب ـ ـ ّـس ـ ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــا ،بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك أق ـ ــام ـ ــت فــي
سورية تسع سنوات تعاونت خاللها
م ــع أه ــم ال ـم ـخــرج ـيــن ون ـج ــوم ال ــدرام ــا
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي مـسـلـسـلــي
{حـ ّـمــام القيشاني} و{أ سـ ــرار المدينة}
وغيرهما ...الفتة في هذا السياق إلى أن
تجربتها مع سيدة الدراما العربية منى
واص ــف أفــادت ـهــا ،ال سـيـمــا نصائحها
المهنية لها.
فــي خــال الحديث كشفت بــو غصن
ّ
أن أمل عرفة َع َّرفتها إلى زوجها المنتج
جمال سنان خالل سهرة عشاء جمعت
ّ
أصدقاء ،وكــان يجهل حينها أن ماغي
ُ
م ـم ـث ـلــة ول ـ ــم ي ــك ــن اتـ ـج ــه إل ـ ــى اإلنـ ـت ــاج
الفني بعد .وبعد زواجهما ابتعدت عن
التمثيل سبع سـنــوات ،وعندما قــررت
ال ـ ـعـ ــودة ،ب ـعــدمــا ك ـبــر أوالدهـ ـ ـ ــا ،رفــض
زوجـ ـه ــا ذل ـ ــك ،ول ـك ـن ـهــا أق ـن ـع ـتــه بــاألمــر
واتجه بعدها إلى اإلنتاج.
من هذا المنطلق تبدي ماغي بو غصن
انزعاجها مما يشاع مــن أنها وصلت
إلى النجومية في ليلة وضحاها ألنها
زوجة منتج ،موضحة في الوقت نفسه
ّ
أن شركة اإلنـتــاج التي يملكها زوجها
ً
ّ
سهلت أمورا في مسيرتها ّالفنية ولكنها
في المقابل تستحق ذلك ألنها اجتهدت
ً
طـيـلــة  20ع ــام ــا لـصـقــل مــوهـبـتـهــا ،لــذا
ترفض عبارة {زوجة المنتج}.
ُ
ح ــول الـنـمــط ال ــدرام ــي الـ ــذي تـقـ ّـدمــه
أشــارت إلى أن غالبية الناس تطالبها
ُ
بالنوع الكوميدي ولكنها لن تمانع من

ماغي بو غصن وأمل عرفة
تقديم التراجيديا على غرار مسلسلي
{ 24قيراط} و{يا ريت}.

بلبلة وأزمة صحية
ح ـ ــول ال ـب ـل ـب ـلــة الـ ـت ــي أثـ ـي ــرت بـسـبــب
التشابه بين ملصقي مسلسلي {سايكو}
بطولة أمل عرفة و{جوليا} بطولة ماغي
بو غصن ،أشارت كل من أمل وماغي إلى
ّ
أن صحافيين أثاروا هذا الجدل باعتبار
ّ
ّ
أن قصة أحدهما مقتبسة عن اآلخر إال أن
الحقيقة عكس ذلك.
أم ـ ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـت ــي

ّ
ألـ ّـمــت بـهــا فــأكــدت الممثلة أن ـهــا تمتلك
التشخيص الطبي لحالتها الصحية منذ
ســت سـنــوات ،وقبل خضوعها لجراحة
ّ
تحسن
دقيقة بوقت وجيز أبلغها الطبيب
وضعها بشكل مفاجئ ،ما استدعى إلغاء
الجراحة ،وهو ما اعتبرته ماغي نعمة من
الله الذي استجاب دعواتها.
ُ ِّ
خالل مرضها لم تفكر بو غصن سوى
ّ ً
بــولـ ْ
ـديـهــا ،كـمــا ذكـ ــرت ،م ـعــبــرة عــن مــدى
ّ
ّ
تعلقها بهما ،وكاشفة أن نجلها ينوي
إك ـم ــال دراس ـت ــه ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية ،لذا ستضطر إلى السفر معه
كي تبقى بجانبه ألنها ال تحتمل فراقه.

ال لالعتزال

ّ
تؤدي دور ّ
تفكر في االعتزال إذ يمكن للممثلة أن ّ
الجدة،
أكدت ماغي بو غصن أنها ال
حين تتقدم في السن ،بشرط أال ّ يمنعها الوضع الصحي من ممارسة عملها .أما حول
األمر الذي تندم عليه ،فكشفت أنها تندم على الثقة التي منحتها ألفراد لم يستحقوها.
في ختام الحلقةّ ،
قدمت ماغي مع أمل أغنية {سهر الليالي} للسيدة فيروز ،كذلك
أدت بمفردها {أعطونا الطفولة} للفنانة ريمي بندلي و{ساعات ساعات} لصباح.

دوللي شاهين
نفتدوللي شاهين تعاقدها على مسرحية «خاتم سليمان»،
مـشـيــرة إل ــى أنـهــا فــي ح ــال تـعــاقــدهــا عـلــى أي عـمــل فـنــي ستعلن
للجمهور تلك الخطوة.
ً
وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها انزعجت حين قرأت أخبارا
عن بدئها بتمرينات مسرحية ال تعلم عنها أي أمر ،مشددة على
ً
أنها لن تنفي حضورها في عمل فني راهنا.
وكانت انتشرت أخبار عن استعدادات الفنانة مونيا النهائية
لبدء تمرينات مسرحيتها الجديدة {خاتم سليمان} وأن ضمن
األبطال دوللي شاهين.
ً
ُيذكر أنها طرحت أخيرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة {حبيبي
غير» وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» ،من كلمات أسير
رياض وألحان خالد جنيدي وتوزيع موسيقي حازم رأفت ،وتولت
دوللي مسؤولية اإلخراج وذلك في ثاني تجاربها بعد كليب «يا
حلو صبح».
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم
الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -5لـلـتـحـكــم ف ــي ال ـ ـ ــدواب –
هواية (مبعثرة).
 -6رجاء – بحر.
 -7في القوس – نعبأ.
 -8ح ـســن ال ـم ـظ ـهــر – أمـيــر

(مبعثرة).
 -9الطائر رمز السالم (م) –
شقيق (م).
 -10فـ ـيـ ـل ــم لـ ـلـ ـيـ ـل ــى م ـ ـ ــراد
ويحيى شاهين.

نياجرا

 -2ن ـ ـ ـهـ ـ ــر س ـ ـ ــو يـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري –
المبعوث (م).
 -3اللورد (مبعثرة).
 -4اضـطــرب (م) – جــوهــر –
عقد (اتفاقا).
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 -1من دول أميركا الوسطى.

3

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

8
7

ً
عموديا:

ّ
ً
مهنيا :ال توقع اليوم على عقد وال تبدأ بمشروع
جديد.
ّ
ً
عاطفيا :األج ــواء مع الحبيب إبجابية وتبشر
بالخير.
ً
اجتماعيا :صديق قديم تعرفه أفضل من جديد
ّ
تجربه.
رقم الحظ.2 :

3 1

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

 ( -1صاحبة  ).....من ألقاب
الصحافة.
 -2متاخما (م) – زاد.
 -3ناد رياضي بالمغرب.
 -4تـسـتـخــدم ف ــي الـصـعــود
والنزول – مكتملة.
 -5مؤذن الرسول (ص) (م) –
يطعنا بالرمح.
 -6شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح – وا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة –
متشابهان.
 -7أسـقـطــه أرض ــا – فاضل
(م).
 -8س ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ــل ا ل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاة –
عاصمتها رانجون.
 -9بـلــورة (مـبـعـثــرة) – أحد
أبطال حرب طروادة (م).
 -10ثـلـثــا (رام) – فـيـلــم عن
رواية لنجيب محفوظ.

 21مارس  19 -أبريل
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من  6أحــرف وهــي اســم شــاالت غزيرة في مقاطعة
أونتاريو الكندية.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3935األربعاء  24أكتوبر 2018م  15 /صفر 1440هـ

ً
مهنيا :هذه الفترة فارغة من الحظ واالتكال على
نشاطك.
ً
عاطفيا :رغم التحديات فإن وضعك مع الشريك
ّ
مستقر.
ً
ّ
اجتماعيا :ابتعد عــن االض ــواء واهـتــم بعائلتك
وأصدقائك.
رقم الحظ.3 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مـهـنـيــا :خـ ّـصــص وق ـتــا إلعـ ــادة تقييم أوضــاعــك
بهدف تطويرها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :كــن لـطـيـفــا مــع الـحـبـيــب ألن ــه يستحق
أفضل معاملة.
ً
اجتماعيا :فترة مالئمة لتقوية عالقات الصداقة
مع مجتمعك.
رقم الحظ.11 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ضع جدول أولويات لعملك لتحقق النجاح
المرجو.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـع ـيــش م ــع ال ـح ـب ـيــب أج ـم ــل األوق ـ ــات
وتتمنى أال تفارقه.
ً
اجتماعيا :تفرح لحدث عائلي أو النفراج مالي
طال انتظاره.
رقم الحظ.20 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :فترة بناءة ومثمرة فاعرف كيف تستفيد
منها.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـحـســن مـعـنــويــات ال ـشــريــك ويـتـفـ ّـهــم
أوضاعك الصعبة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :راع ظ ــروف ــك ال ـص ـح ـيــة وال تـهـمــل
التمارين الرياضية.
رقم الحظ.14 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :دافع عن حقك ّ
وعبر عن أفكارك بوضوح
وصراحة.
ً
عاطفيا :حــان الــوقــت لتدعو الحبيب إلــى مكان
يفرح قلبه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ينصحك الـفـلــك باستعمال أسـلــوب
إيجابي مع معارفك.
رقم الحظ.8 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :حاذر التباسات وبلبلة في تعاملك مع
الزمالء.
ّ
ً
ّ
عاطفيا :تبن الطرق التي تعزز روابــط العالقة
بينكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـحـصــل عـلــى تـكــريــم أو مــديــح في
مناسبة ّ
معينة.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً ّ
مـهـنـيــا :حــلــل األم ــور ب ـهــدوء قـبــل أن تـقــدم على
أي قرار.
ً
ّ
رومنسية
عاطفيا :أخــرج مع الشريك في نزهة
واستمتعا بوقتكما.
ً
ّ
تهتم بأحد الـمـعــارف الــذي يواجه
اجتماعيا:
مشكلة طارئة.
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ح ــاف ــظ ع ـلــى االحـ ـت ــرام م ــع مــرؤوس ـيــك
وتفاهم معهم.
ً
عــاطـفـيــا :ال تقطع الـتــواصــل مــع الحبيب وحل
مشاكلكما بهدوء.
ً
اجتماعيا :من الممكن أن تبدأ هواية جديدة أو
ً
ً
نشاطا مختلفا.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :ال تكن خموال فالمثابرة في العمل ال
تضيع.
ً
عاطفيا :تفاد الـجــدال مع الشريك وانظر الى
المستقبل بتفاؤل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :حـ ــاذر ال ـت ـحــدي ألن ــه يـسـبــب لك
خسارة مادية ومعنوية.
رقم الحظ.13 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا  :ال تستعجل قــر ضــا أو توظيفا وحافظ
على هدوئك.
ً
عاطفيا ّ :
تمر بظرف مشحون مــع الحبيب فكن
ً
ً
يقظا ومحبا.
ً
ً
اجتماعيا :جد حلوال مرضية لمشكلة مع بعض
االصدقاء.
رقم الحظ.17 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :فترة مناسبة فلكيا يجب استغاللها
لدعم أعمالك.
ً
عاطفيا :انظرا في االتجاه نفسه لتصال بسرعة
إلى هدفكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :احـ ــرص ع ـلــى عــاق ـتــك م ــع األه ــل
لتحافظ على سمعتك.
رقم الحظ.16 :
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مجتمع

حملة توعية بسرطان الثدي
ً
تزامنا مع الشهر العالمي
للتوعية بسرطان الثدي،
نظمت المجموعة الملكية
البريطانية للتعليم ،حملة
لتوعية أمهات طالب الحضانة
بهذا المرض وكيفية الوقاية
منه ،مع شرح آلية الكشف
المبكر وكيفية الفحص الذاتي
للمرض.
وقالت رئيسة مجلس إدارة
المجموعة ،د .حنان المطوع،
إن تدشين هذه الحملة يأتي
في إطار اهتمامنا بالمساهمة
في تعزيز الوعي لدى األمهات
بأهمية الكشف المبكر.
إحدى الطالبات مع أمها

األمهات المشاركات

أم تستعرض مشاركة ابنها في الحملة

ً
الهندي مديرا بقطاع المشاريع في «األشغال»
ً
قرارا
أصدر وزير األشغال
بتعيين د .حمد حسن
ً
مديرا إلدارة المتابعة
الهندي
في قطاع المشاريع الكبرى
بالوزارة.
نرجو له التوفيق في منصبه
الجديد.

د .حمد الهندي
د .حنان مستقبلة الحضور

إحدى األمهات مع ابنتها

طالبات «جمانة» يزرن قيادات «العاصمة التعليمية»
تحت شعار "الشراكة
المجتمعية" ،زارت سفيرات
ثانوية جمانة بنت أبي طالب
قيادات ومسؤولي منطقة
العاصمة التعليمية؛ بدرية
الخالدي مديرة المنطقة ،وشكرية
السعيدي مديرة الشؤون
التعليمية ،ومراقب المرحلة
عايض السهلي ،وكذلك مراقبة
االمتحانات وشؤون الطلبة
شيخة الحربي ،بمناسبة يوم
المعلم العالمي.

تكريم بدرية الخالدي

مديرة المدرسة أسماء اليحيى تتوسط الطالبات

الطالبات مع عدد من القيادات التعليمية

 ...وشكرية السعيدي

جانب من الزيارة

تكريم عايض السهلي

يوم ثقافي في مكتبة ميوزي لونش
أقامت مكتبة ميوزي لونش يوما ثقافيا بمقرها في فندق سيمفوني،
بحضور عدد من ُ
الكتاب والشخصيات العامة.
َّ
وقدم الفنان السوداني محمد عبدالوهاب عرضا حيا ألعماله الفنية ،حيث
رسم لوحة فنية استخدم فيها األلوان المائية .وعبدالوهاب خريج كلية
الفنون تخصص قسم الغرافيك ،لكنه يعشق األلوان المائية ،ووجد نفسه من
خالل استخدامها.
من جهته ،قال المدير العام محمد حيدر ،إن "ميوزي لونش" تقيم العديد من
الفعاليات الفنية والثقافية ،منها :النحت والرسم والتصوير الفوتوغرافي،
وغير ذلك من الفنون الجميلة ،متابعا" :نقيم كل أسبوعين مناسبة فنية ،إلى
جانب يوم خاص للقراءة".
وأضاف حيدر" :نهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات إلى إعادة إحياء العالم
الفني الجميل دون عروض تجارية ،وهي محاولة إعادة جزء من الثقافة
والفن األصيل".
الفنان التشكيلي محمد عبدالوهاب

أحمد عبدالرحمن وعابدين شريف

المدير العام محمد حيدر

لورا واليكسا

خالد الزين

أحمد القرعان
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دنيا بطمة :ال أجيد التملق ...والشائعات دليل اإلفالس
كشفت لـ ةديرجلا عن «سنغل» من ألحان أنور عبدالله وكلمات عبداللطيف البناي
•

تستعد الفنانة المغربية دنيا بطمة لطرح سنغل جديد باللهجة الكويتية ،بالتعاون مع الملحن
القدير أنور عبدالله ،والشاعر المخضرم عبداللطيف البناي ،وقالت دنيا في تصريحات لـ «الجريدة»،
خالل زيارتها األخيرة للكويت ،إنها بصدد مجموعة من المشاريع الفنية والحفالت الجماهيرية
التي ستحييها خالل المرحلة المقبلة ،مؤكدة أنها تحرص على التنويع في القوالب الفنية التي
تقدمها بين األغنيات الشبابية السريعة واألخرى الطربية التي ترى فيها قيمة وتستمر سنوات.
وأكدت النجمة المغربية أنها تتجاهل أي شائعة ،السيما تلك التي تتعلق بحياتها الخاصة ،حول
جديدها وأمور عدة وتصريحات سابقة لها ،كان لنا معها هذا اللقاء.
محمد جمعة

دنيا تفخر بهويتها
المغربية وتدعم
سعد لمجرد...
والمتهم بريء حتى
تثبت إدانته

* ل ـن ـب ــدأ م ــن جـ ـ ــدول حـفــاتــك
المرحلة المقبلة.
 أستعد إلحياء مجموعة منالحفالت بين الخليج ودول عربية
أخــرى ،السيما مصر ،حيث أقف
على مسرح دار األوبرا المصرية،
فضال عــن المشاركة فــي حفالت
لتكريم كبار الفنانين العرب.
* بمناسبة ز يــار تــك للكويت،
هل هناك تعاون جديد في األفق؟
 نـعــم ألـتـقــي الـمـلـحــن الـقــديــرأنور عبدالله في عمل غنائي من
كلمات القدير عبداللطيف البناي،
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع ح ـمــد ال ـخ ـضــر،
وس ـ ـيـ ــرى ال ـع ـم ــل ال ـ ـنـ ــور ق ــري ـب ــا،
وسعيدة بهذا التعاون.
* لماذا ال نشاهدك في حفالت
ج ـمــاه ـيــريــة ب ــال ـك ــوي ــت ،السـيـمــا
ال ـم ـهــرجــانــات ،م ـثــل ه ــا فـبــرايــر
وفبراير الكويت؟
 الـ ـل ــوم ف ــي ذل ـ ــك ي ـل ـقــى عـلــىالمتعهد ،وربـمــا ألنـنــي ال أجيد
التملق.
* لنتوقف عند أغنية "علمتني"
التي طرحتها قبل أشهر باللغة
العربية الفصحى ،كيف و جــدت
التجربة؟
 األغ ـن ـي ــة م ــن ك ـل ـم ــات أح ـمــدص ـ ـ ـبـ ـ ــري ،ومـ ـ ـ ــن أل ـ ـ ـحـ ـ ــان س ـع ـيــد
اإلمام ،وهي لدي منذ  7سنوات،
وتـ ـح ــدي ــدا ع ـق ــب م ـش ــارك ـت ــي فــي

برنامج هواة بالمغرب ،وأرجأت
طرحها طــوال تلك الفترة ،وكــان
لــدي هاجس بــأن وقتها لم يحن
بعد ،الى أن قررت طرحها بتوزيع
جـ ــديـ ــد ،الس ـي ـم ــا أنـ ـه ــا تــذكــرنــي
بالفنانة القديرة ماجدة الرومي.

اللون الطربي
* البعض يرى أن صوت دنيا
ال يصلح إال للون الطربي فقط،
ما تعليقك؟
 غير صحيح ،وأسعى دائماإلى إرضاء جميع األذواق وتقديم
كافة األل ــوان ،ومهما تعمقت في
األغ ـن ـي ــات ال ـســري ـعــة الـشـبــابـيــة،
أحرص على العودة إلى الطربي.
* أن ــت مــن الـمـطــربــات القالئل
الالتي ما زلن يتعلقن بجذورهن
المغربية.
 ب ــالـ ـفـ ـع ــل ،وأفـ ـ ـخ ـ ــر ب ـك ــون ــيمغربية ،وأعزز من وجودي الفني
بــالـلـهـجــة الـمـغــربـيــة وب ــاألزي ــاء،
السيما القفطان المغربي.
* ك ـيــف ت ـعــام ـلــت م ــع شــائـعــة
انفصالك عن زوجك محمد الترك
عـ ـق ــب الـ ــوع ـ ـكـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ال ـت ــي
ألمت به؟
 ت ـ ـ ـلـ ـ ــك ال ـ ـ ـشـ ـ ــائ ـ ـ ـعـ ـ ــات دل ـ ـيـ ــلع ـل ــى إف ـ ـ ــاس مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،حيث يسعى البعض

إلى اختالق أقاويل ليكسب عددا
أكبر من المتابعين ،وأتجاهل كل
ما يمس حياتي الخاصة.

مواقع التواصل
* هل تتعمد دنيا إثارة الجدل
عبر مواقع التواصل االجتماعي؟
 بسبب وضوحي وصراحتيفــي طــرح أي قضية فــي زمــن ،مع
األســف ،ال صــوت فيه يعلو على
الـنـفــاق وال ـم ـجــامــات ،الـصــراحــة
تواجه ّ
برد فعل وحشي وهجوم
غ ـي ــر م ـب ــرر وادعـ ـ ـ ــاء ال ـب ـع ــض أن
من ينتهج الصراحة يسعى إلى
شهرة ،وهذا غير صحيح.
* ولـ ـك ــن ب ـع ــض تـصــريـحــاتــك
ت ـخ ـلــق ل ــك عـ ـ ـ ـ ــداوات ،خ ـصــوصــا
انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادك ل ـ ـب ـ ـعـ ــض زم ـ ـيـ ــاتـ ــك
إلجرائهن عمليات تجميل؟
 لـ ــم أدع عـ ـل ــى أح ـ ـ ــد ،وإنـ ـم ــاتـحــدثــت ب ـصــراحــة ،وأشـ ــرت الــى
إج ــراء بعض الفنانات جراحات
ت ـج ـم ـيــل واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـبــوت ـكــس
والفيلر ،وهي أشياء ليست سبة

أو خطأ ،وعــن نفسي لــو أجريت
عملية تجميل فــإ نـنــي ســأ صــرح
بذلك.
* لك موقف داعم للفنان سعد
المجرد؟
 ألن ـنــي أع ــرف أخــاقــه جـيــدا،ل ــذل ــك أداف ـ ــع ع ـن ــه ،خ ـصــوصــا أن
المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
* ماذا عما تردد عن ترشيحك
لجائزة عالمية في أميركا؟
 بـ ـ ــدايـ ـ ــة أنـ ـ ـ ــا س ـ ـع ـ ـيـ ــدة جـ ــدابترشيحي لهذه الجائزة المقرر
إق ــام ــة ف ـعــال ـي ـت ـهــا ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة األميركية بوالية لوس
أنجلس بمسرح دومبلي كأفضل
م ـ ـطـ ــربـ ــة صـ ـ ــاعـ ـ ــدة مـ ـ ــن BAMA
Awards - Big Apple Music
 Awards Foundationبمعية
نجوم األغنية العربية ،مثل هيفاء
وأحـ ــام ورامـ ــي ع ـيــاش ،وال شك
في أن كوني المغربية الوحيدة
ال ـمــرش ـحــة ل ـهــذه ال ـج ــائ ــزة ،وفــي
هذا العمر ،فخر كبير ،والحصول
على هذه الجائزة يكون من خالل
التصويت.

رايلي بالزي األسكتلندي في
عرض «لوريل وهاردي»

دنيا بطمة

محمد الكندري« :سواها البخت» كوميديا
اجتماعية تتعرض للحياة بعد التقاعد

الماضي يعود ليصفي
الحسابات في «محطة انتظار»

«بنقول لكم سالفة» تجربته الخامسة في اإلذاعة للصالح وعبدالله
●

حكاية رجل يطلق زوجته ليرتبط بأخرى تبدو في ظاهرها تقليدية،
لكنها تحمل في باطنها الكثير من األبعاد اإلنسانية واالجتماعية،
خصوصا عندما يتخلى عن أبنائه من زوجته األولــى ،ألنــه ال يريد
االهتمام بولد مــن ذوي االحتياجات الخاصة ،وذلــك ضمن الــدرامــا
الخليجية "محطة انتظار" ،كتابة أنفال الدويسان ،وإخراج خالد جمال،
والذي ُيعرض على .MBC1
يمر الزمن وتتوالى األحداث الدرامية ،ويعود الماضي ليحاسب كل
شخص على أفعاله ،ويضع النقاط على الحروف ،وليؤثر على حياة
أبطال القصة وعالقة بعضهم ببعض.
وتــرصــد القصة حكاية مـبــارك التاجر الميسور ،الــذي كــان يحب
زوجته وبناته ،إلى أن رزق بولد أبكم ،ولم يستطع ّ
تقبله ،بل رفضه
وخجل منه ،وقرر االبتعاد عن هذه األسرة وتأسيس أخرى ،لينجب
ول ــدا سليما ومـعــافــى مــن ام ــرأة أخ ــرى ،يستطيع أن يـقــدمــه للناس
والمجتمع دون خجل وتتوالى األحداث.
الجدير بالذكر أن العمل يجمع نخبة من الممثلين ،منهم محمد
المنصور ،أحالم محمد ،باسمة حمادة ،شيماء علي ،بثينة الرئيسي،
فوز الشطي ،عبدالله بهمن ،عبدالمحسن القفاص ،محمد الدوسري،
صابرين بورشيد ،إيمان الحسيني ،ناصر الدوسري ،غرور ،بيهانا،
عبدالعزيز مندني ،شيماء قمبر.

محمد جمعة

ك ـشــف ال ـكــاتــب مـحـمــد ال ـك ـن ــدري ع ــن م ــام ــح عمله
الـ ــدرامـ ــي ال ـج ــدي ــد "سـ ــواهـ ــا ال ـب ـخ ــت" ال ـ ــذي ي ـجــري
ً
تصويره حاليا تحت إدارة المخرج حسين أبل.
وقال الكندري لـ "الجريدة" ،إن مسلسل "سواها
ال ـب ـخ ــت" درامـ ـ ــا اج ـت ـمــاع ـيــة م ـم ــزوج ــة م ــا بـيــن
الكوميديا والتراجيديا" ،والعمل يسلط الضوء
على الحياة ما بعد التقاعد ،إضافة إلى طرح
عدد من الجوانب االجتماعية المعاصرة،
وهـ ــو ال ـع ـم ــل م ــن إنـ ـت ــاج م ــؤس ـس ــة الـفـهــد
لــإ نـتــاج ا لـفـنــي ،ومنتج منفذ المجموعة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ومـ ـ ــن ت ــأل ـي ـف ــي ب ـي ـن ـم ــا ي ـت ـصــدى
إلخ ــراج ــه ح ـس ـيــن أب ـ ــل ،وي ـج ـمــع ن ـخ ـبــة مــن
النجوم هــم :هيا الشعيبي وأحمد العونان
وفهد البناي ومحمد الصيرفي وشهاب حاجية
وف ـخــريــة خـمـيــس وه ــدى ح ـمــدان وش ـيــاء سـبــت وب ــدور
عبدالله".
وأعرب من جهة أخرى عن سعادته بتجربته اإلذاعية
الجديدة من خالل مسلسل "بنقول لكم سالفة" والمقرر
ً
بـثــه قــريـبــا عـبــر أثـيــر إذاع ــة الـكــويــت ويـخــرجــه مـشــاري
المجيبل ،بينما يـشــارك فــي بطولته نخبة مــن نجوم
الـصــف األول وال ـش ـبــاب مـنـهــم مــريــم ال ـصــالــح ،وسـعــاد
عـبــدالـلــه ،وعـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ،وع ـبــداإلمــام عـبــدالـلــه،
وأ حـمــد مساعد إ لــى جانب الفنانين سـمــاح ،ويوسف

محمد المنصور وعبد الله السيف

ال ـح ـش ــاش ،وح ـس ـيــن ال ــرف ــاع ــي ،وض ـح ــة ال ـس ـن ــي ،وك ـفــاح
الرحيب ،وفهد العامر وعدد من الممثلين الشباب.
وحـ ــول ه ــذه الـتـجــربــة يــوضــح أن الـعـمــل "ي ـعــد خــامــس
ً
تجربة لــي فــي اإلذا ع ــة ،وأعتبر نفسي محظوظا بالعمل
مع القديرتين سعاد عبدالله ومريم الصالح" ،الفتا إلى
أن "ال ـم ـس ـل ـســل ي ـت ـكــون م ــن  21ح ـل ـقــة ب ــواق ــع خـمــاسـيــات
وســداس ـيــات وثـنــائـيــات وأح ــادي ــات مـتـنــوع ال ـقــوالــب بين
ال ـكــوم ـيــدي وال ـت ــراج ـي ــدي وال ـف ــان ـت ــازي ــا ،بـحـيــث أقـ ــدم من
ً
خالله األفكار التي يصعب تطبيقها تلفزيونيا لكلفتها
العالية على سبيل المثال لدينا قصة اسمها (السعلوة)
وأخرى (سبيكة وبناتها) وثالثة بعنوان (نوفمبر )2030
و(غيبوبة)".
و تــا بــع ا ل ـك ـنــدري " :ن ـطــرح مجموعة مهمة مــن القضايا
االجـتـمــاعـيــة مـثــل الـتــربـيــة وض ــرورة الـحــافــظ عـلــى أســرار
ً
األسر ،في حين أصحبت مواقع التواصل االجتماعي منبرا
ً
الستعراض أدق الخصوصيات ،وأيضا أن التربية ال تقف
ً
عـنــد ســن معينة ،وه ــذا الـمــوضــوع تـحــديــدا فــي خماسية
سبيكة وبناتها".
ولفت إلى أن "هناك فكرة أخرى بعنوان (رحلة سعيدة)
وكيف يسعى زوجان من كبار السن إلى تجديد شهر العسل
من خالل رحلتهما إلى القاهرة ،ونستعرض هناك الجانب
اإليـجــابــي ،واخـتــرت هــذه المدينة ألنـهــا بلد ال تـنــام على
ً
مدار الساعة ،وتدور األحداث في إطار كوميدي" ،مؤكدا أنه
يسعى من خالل المسلسل الى جس النبض تجاه بعض
ً
األفكار لقياس مدى قابلية تطبيقها تلفزيونيا.

ً
 13سينمائيا من دول العالم لتحكيم مهرجان أيام قرطاج
محمد الكندري

جيفري راش يبكي
في محكمة بسيدني

لم يتمالك املمثل األسترالي
جيفري راش ،الحائز جائزة
أوسكار ،نفسه من البكاء،
أثناء وجوده في محكمة
بسيدني ،للدفاع عن نفسه
في دعوى تشهير رفعها ضد
إحدى الصحف املحلية.
وكانت تقارير في صحيفة
ديلي تلغراف ،اململوكة
لروبرت موردوخ ،أفادت في
أواخر العام املاضي ،بأن
َّ
تصرف بشكل غير الئق
راش
مع نجمة شابة خالل عامي
 2015و ،2016فيما كانت
تشاركه بطولة مسرحية
"امللك لير" الشهيرة لوليام
شكسبير.
ومن جانبه ،نفى راش (67
عاما) االتهام ،وذرف الدمع
عندما أخبر املحكمة بأنه
كان يتخيل أنه يحمل ابنته،
التي في نفس سن نورفيل
تقريبا ،من أجل التحضير
لهذا املشهد.
(د ب أ)

ّ
تدخل أمي وزوجي سبب
التزامي الصمت تجاه البعض
أكــدت دنيا أن تدخل والدتها وزوجـهــا المنتج محمد الترك
السبب الرئيس وراء التزامها الصمت تجاه البعض وعدم الرد
عليهم ،أو ذكــرهــم بــاالســم ،وقــالــت دنـيــا« :اكتشفت أنني أعطي
حجما لمن ال يستحق ،لذلك قررت التوقف عن الرد على البعض،
ّ
وسوق لنفسه.
هناك من استغل ذلك
وشددت الفنانة المغربية على أن حياتها تغيرت تماما بعد
إن ـجــاب ابنتها غ ــزل ،وأض ــاف ــت« :نـعــم غـ ّـيــرت حـيــاتــي ،إحـســاس
األمومة شيء ال يمكن وصفه ،أصبحت هي شغلي الشاغل ،وعلى
رأس أولوياتي».

خبريات

حضر حشد من النجوم
العرض العاملي األول لفيلم
السيرة الذاتية والدراما
" "STAN & OLLIEوهو
السيرة الذاتية لشخصيتي
لوريل وهاردي الشهيرتني،
ويتشارك في بطولته عدد
من نجوم هوليوود ،على
رأسهم النجم جون سي
رايلي وستيف كوجان.
وتدور أحداث الفيلم حول
السيرة الذاتية لنجمي
الكوميديا لوريل وهاردي،
اللذين يمثالن أحد أهم
أيقونات الكوميديا في
الخمسينيات ،وسيتطرق
الفيلم لبدايتهما
وتعرضهما لعدد من
املواقف االجتماعية في إطار
من الكوميديا ،ومن املقرر
طرح الفيلم بدور العرض
األميركية نهاية شهر
ديسمبر املقبل ،على أن يتم
طرحه عامليًا مطلع يناير
.2019
يذكر أن النجم جون سي
رايلي انتهى أخيرًا من
تصوير عدد من أعماله
السينمائية منها فيلم
الرسوم املتحركة "RALPH
."BREAKS THE INTERNET

ديل تورو يقدم «بينوكيو»
حصريًا لـ«نتفليكس»

في مسابقة األفالم الروائية والوثائقية ومسابقة العمل األول «جائزة الطاهر شريعة»
يشارك العديد من صناع
السينما على مستوى العالم
في لجان تحكيم مهرجان أيام
قرطاج السينمائية.

يقود لجان تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية
 13سينمائيا من دول العالم في  3لجان ،هي لجنة
تحكيم مسابقة األفالم الروائية ،ولجنة أخرى لألفالم
الوثائقية ،وآخر اللجان لجنة تحكيم مسابقة العمل
األول ،جائزة الطاهر شريعة.
تـ ــرأس لـجـنــة تـحـكـيــم مـســابـقــة األفـ ـ ــام ،الــروائ ـيــة
دي ـب ــوراه يــانــغ ،وه ــي رئـيـســة تـحــريــر قـســم السينما
العالمية في "هوليوود ريبورتر" ،وناقدة سينمائية
مـعــرو فــة ومستشارة فنية للعديد مــن المهرجانات
السينمائية ،مــن بينها مهرجان فينيسا وتريبيكا
والـتـظــاهــرات السينمائية اإليـطــالـيــة ال ـجــديــدة ،كما
أنها اشتغلت مديرة فنية في مهرجان تاورمينا بين
 2007و.2011
وت ـض ــم ع ـض ــوي ــة هـ ــذه ال ـل ـج ـنــة أي ـض ــا لـيـسـيـنـيــو
أزيفيدو ،وهو صانع أفالم برازيلي وكاتب مستقر في
موزمبيق ،وأخرج العديد من األفالم من بينها "قطار
الملح والسكر" الحائز التانيت الذهبي بأيام قرطاج
السينمائية .2017
وفي عضويتها أيضا كل ديامون أبوعبود ،وهي
ممثلة ومخرجة لبنانية ،ورضا الباهي ،وهو مخرج
ومنتج تونسي معروف ،وميمونة ندياي ،وهي ممثلة
مسرحية وسينمائية ومخرجة ألفالم وثائقية ،ومي
مـصــري ،وهــي مخرجة فلسطينية ،أخــرجــت العديد
من األفالم ،وتحصلت على عدة جوائز كبرى وبيتي
إل ـي ــرس ــون وهـ ــي مــؤس ـســة وم ــدي ــرة م ــرك ــز ال ـب ـحــوث
والدراسات حول المرأة اإلفريقية في السينما.

رضا الباهي
أما لجنة تحكيم األفالم الوثائقية فيرأسها رائد
ان ـضــونــي ال ـم ـخــرج الفلسطيني ال ـحــائــز الـتــانـيــت
الذهبي للوثائقي قرطاج ( )2010واصطياد أشباح
( ،)2017ال ــذي حــاز مــن خــالــه العديد مــن الجوائز
العالمية ،وتضم تلك اللجنة أيضا الزا ،وهو مخرج
ومنتج من مدغشقر ،وجيونا أنزارو المندوب العام
لألسبوع الدولي للنقد السينمائي بالبندقية ،وهو
صحافي وكاتب مختص في السينما ،والمخرجة
الـتــونـسـيــة كــوثــر بــن هـنـيــة ،واإلي ـطــالــي ستيفانو

ديامون أبو عبود
سافونا ،وهو مخرج ومنتج ألفالم وثائقية.
وآخر اللجان بالمهرجان هي لجنة مسابقة العمل
األول جــائــزة الـطــاهــر شــريـعــة ،الـتــي يــرأسـهــا بــاالفــو
بــاكــوبــا-كــان ـي ـنــدا ،وه ــو م ـخــرج م ــن ال ـكــون ـغــو ،تلقى
دروس ــا فــي اإلخ ــراج السينمائي بفرنسا ،وإنكلترا
والواليات المتحدة األميركية ،وفي سنة  1991أخرج
فيلمه الوثائقي األول عشرة آالف سنة من السينما،
وفي  ،1993كما أخرج فيلمه الوثائقي الثاني طوماس
سانكارا.

وك ــان ع ـضــوا فــي لـجـنــة األفـ ــام الـقـصـيــرة الـمــركــز
بالمركز الوطني للسينما بفرنسا ،وهو أيضا عضو
مؤسس في جمعية "غيلد" للمخرجين والمنتجين
األفارقة.
وتضم تلك اللجنة أيضا نادية قاسي ،وهي ممثلة
ول ــدت فــي ال ـجــزائــر الـعــاصـمــة ومـقـيـمــة ف ــي بــاريــس،
وعرفت بدورها في فيلم "باب الواد" لمرزاق علواش،
وفي اللجنة ايضا هشــام زمــان ،وهو مخــرج ســينمائي
ذو أصــول كرديــة.

أعلنت شركة "نتفليكس" قيام
املخرج املكسيكي الحائز
جائزة األوسكار ،جويرمو ديل
تورو بإخراج فيلم الرسوم
املتحركة "بينوكيو".
ُ
ويعرض حصريًا لعمالء
الشبكة ،وجاء اختيار الشبكة
لديل تورو بالنظر إلى النجاح
الكبير الذي حققه العام
املاضي بفيلم الفانتازيا "THE
 "SHAPE OF WATERوحاز
به  4جوائز أوسكار ،أهمها
جائزتا أفضل مخرج ،وأفضل
فيلم في العام.
والفيلم مقتبس عن رواية
لألديب كارلو كولودي ،ويقوم
ديل تورو بكتابة السيناريو
إلى جانب املشاركة بالعملية
اإلنتاجية ،ومن املقرر أن يبدأ
تصوير أولى مشاهد الفيلم
نهاية العام الحالي.
وتدور أحداث الفيلم حول
دمية تتمني أن تتحول إلى
صبي حقيقي في إطار من
املوسيقى والفانتازيا.

ةديرجلا
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دوليات

ً
ُ
ّ
الرياض :المقصر في وفاة خاشقجي سيحاسب أيا كان
إردوغان :نثق بالعاهل السعودي ...وأقترح محاكمة المشتبه فيهم الـ  18في تركيا

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء أمس (و ا س)

بحضور ولي عهده األمير محمد
بن سلمان ،استقبل العاهل
السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز ،أمس ،عائلة
الصحافي السعودي جمال
حادثة
خاشقجي ،الذي توفي في ً
ال يزال التحقيق فيها مستمرا
لكشف مالبساتها بالقنصلية
السعودية في إسطنبول بداية
الشهر الجاري.

اسـتـقـبــل ال ـعــاهــل ال ـس ـعــودي،
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز،
وول ـ ــي ع ـه ــده األمـ ـي ــر م ـح ـمــد بن
سلمان ،أمس في الرياض ،عائلة
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ال ــراح ــل
جـ ـم ــال خ ــاش ـق ـج ــي ،وذل ـ ـ ــك بـعــد
أن ق ــدم الــرجــان ال ـعــزاء للعائلة
بوفاة الصحافي المعروف داخل
الـقـنـصـلـيــة ال ـس ـعــوديــة بـمــديـنــة
إسطنبول التركية بداية الشهر
الجاري ،في حادثة أثــارت حملة
دبلوماسية واسعة ضد الرياض.
واستقبل الملك سلمان واألمير
مـحـمــد ص ــاح خــاشـقـجــي ،نجل
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ،وس ـهــل
خــاش ـق ـجــي ،شـقـيــق الـصـحــافــي،
وفـ ــق م ــا أوردت وك ــال ــة األن ـب ــاء
السعودية.
جاء ذلك ،بعدما اكدت الحكومة
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـح ــاس ـب ــة
"المقصر كائنا من كــان" في مقتل
خاشقجي ،وفــق مــا أوردت وكالة
األنباء السعودية.
وأكد مجلس الوزراء السعودي
أن التوجيهات واألوامـ ــر الملكية
ع ـلــى إث ــر ال ـح ــدث ال ـمــؤســف ال ــذي
أودى بحياة الـمــواطــن السعودي
خــاشـقـجــي ،ومــا اتـخــذتــه المملكة
من اإلجــراءات الستجالء الحقيقة
ومحاسبة المقصر كائنا من كان
لتجسد اهتمام الـقـيــادة الرشيدة

وحرصها على أمن وسالمة جميع
أبناء الوطن.
وق ــال المجلس ،فــي بـيــان عقب
جلسته األسـبــوعـيــة ،الـتــي عقدت
برئاسة خادم الحرمين الشريفين،
أن تلك التوجيهات واألوامر تعكس
عـ ــزم ال ـق ـي ــادة ع ـلــى أال ت ـقــف هــذه
اإلجراءات عند محاسبة المقصرين
والمسؤولين المباشرين ،لتشمل
اإلجراءات التصحيحية في ذلك.
وشدد المجلس على أن المملكة
أسـ ـس ــت عـ ـل ــى نـ ـه ــج م ـس ـت ـم ــد مــن
الشريعة اإلسالمية السمحة ،ترتكز
أحكامه على إحقاق الحق وإرساء
دعــائــم وقـيــم الـعــدالــة ومعاييرها،
وترسيخ أسسها ،منوها بتوجيه
خادم الحرمين الشريفين بتشكيل
لجنة وزاري ــة برئاسة ولــي العهد
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
ال ــدف ــاع ،رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـش ــؤون
السياسية واألمنية ،األمير محمد
بــن سلمان ،إلع ــادة هيكلة رئاسة
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـعــامــة وتـحــديــث
نـ ـظ ــامـ ـه ــا ولـ ــوائ ـ ـح ـ ـهـ ــا وتـ ـح ــدي ــد
صــاح ـيــات ـهــا ب ـش ـكــل دقـ ـي ــق ،بـمــا
يكفل حسن سير العمل وتحديد
المسؤوليات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـي ـ ــان ،ب ـ ـعـ ــد اجـ ـتـ ـم ــاع
مجلس الـ ــوزراء األس ـبــوعــي ،نشر
ع ـل ــى ال ــوك ــال ــة ،إن "ال ـتــوج ـي ـهــات
واألوامـ ـ ـ ـ ــر ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـك ــري ـم ــة إث ــر

الحدث المؤسف الذي أودى بحياة
المواطن جمال خاشقجي ( )...وما
ات ـخــذتــه الـمـمـلـكــة م ــن اإلج ـ ــراءات
الس ـت ـج ــاء ال ـح ـق ـي ـقــة ،ومـحــاسـبــة
ً
الـمـقـصــر كــائ ـنــا م ــن كـ ــان ،تجسد
اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها
ع ـل ــى أمـ ــن وس ــام ــة ج ـم ـيــع أب ـن ــاء
الـ ـ ــوطـ ـ ــن" .وأك ـ ـ ــد بـ ـي ــان ال ـح ـكــومــة
"عزمها على أال تقف اإلجراءات عند
محاسبة المقصرين والمسؤولين
ال ـم ـب ــاش ــري ــن ل ـت ـش ـمــل اإلجـ ـ ـ ــراءات
التصحيحية في ذلك".

الجبير
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
الـسـعــودي ،عــادل الجبير ،أمــس،
إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق
شـ ــامـ ــل ف ـ ــي م ـق ـت ــل خ ــاش ـق ـج ــي،
م ـشــددا عـلــى أن ــه سـيـتــم القبض
عن كل المسؤولين عن الحادث.
وأضـ ــاف الـجـبـيــر ،فــي مؤتمر
صحافي بإندونيسيا ،أنه سيتم
اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان
عدم تكرار ما حدث.
وأك ـ ــد ال ـج ـب ـيــر أن ال ـس ـعــوديــة
ستواصل تقديم المعطيات عن
مقتل خاشقجي بمجرد توافرها،
ً
مضيفا" :نريد كشف المعلومات
ب ــأقـ ـص ــى دق ـ ـ ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة ،ول ـي ــس
المزاعم والشائعات واألقــاويــل،

وهذا األمر يتطلب وقتا ،ويجب
توخي الحذر".

أزمة
وق ــال وزي ــر الـطــاقــة والـصـنــاعــة
والثروة المعدنية السعودي ،خالد
الفالح ،في كلمة ألقاها في منتدى
"مبادرة مستقبل االستثمار" "كما
ت ـع ـل ـمــون هـ ــذه أي ـ ــام ص ـع ـبــة (،)...
ونحن نمر بأزمة".
واعـ ـتـ ـب ــر أن م ـق ـت ــل خــاش ـق ـجــي
"مقيت ومؤسف ،وال يمكن ألحد في
المملكة أن ّ
يبرره" .وكان ولي العهد
السعودي قد استقبل مساء أمس
األول فــي الــريــاض وزي ــر الـخــزانــة
األميركي ستيفن منوتشين ،بعد
ساعات من تلقيه اتصاال من غاريد
كوشنير ،كبير مستشاري الرئيس
األميركي دونالد ترامب وصهره.

إردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان ،قد طالب ،في خطاب ألقاه
أمس أمام كتلة نواب حزب العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة اإلسـ ــامـ ــي ال ـم ـحــافــظ
ال ـحــاكــم ف ــي أن ـق ــرة ،بـمـعــاقـبــة "كــل
ال ــذي ــن ل ـع ـب ــوا دورا" ف ــي أح ـ ــداث
القنصلية السعودية في إسطنبول،
واقـتــرح أن تتم محاكمة المشتبه

بـهــم الـ ـ  18الــذيــن أعـلـنــت الــريــاض
أن ـهــم م ــوق ــوف ــون ف ــي قـضـيــة وف ــاة
خاشقجي بتركيا ،وطالب بتحقيق
دولي محايد.
وأك ــد إردوغـ ــان أن مــا قــامــت به
الحكومة السعودية "خطوة مهمة"،
وأضـ ـ ـ ــاف" :ن ـن ـت ـظــر م ـن ـهــا اآلن أن
توضح مسؤولية كل شخص في
هذه القضية ،من القمة الى القاعدة،
وأن تحيلهم الــى القضاء" ،مؤكدا
أنه يثق تماما بالعاهل السعودي
الملك سلمان ،وبحسن نية المملكة.
وفي الوقت نفسه ،ادعى الرئيس
الـ ـت ــرك ــي أن وف ـ ـ ــاة خ ــاش ـق ـج ــي لــم
ً
تـكــن أم ــرا عــرضـيــا ،بــل جــريـمــة تم
التخطيط لها قبل أيام بعد زيارة
أولى للصحافي الى القنصلية في
 28الشهر الـمــاضــي ،وتـســاء ل عن
مكان وجود الجثة وهوية المتعهد
الـ ـت ــرك ــي الـ ـ ـ ــذي ق ــال ــت ال ـس ـل ـط ــات
السعودية إنه تم تسليم الجثة له،
وكــذلــك عــن هــويــة الـشـخــص الــذي
أعطى األوامر بتنفيذ العملية.

روسيا
ودعت الرئاسة الروسية ،أمس،
إلى االعتماد على معلومات رسمية
موثوق بها في التعامل مع قضية
خاشقجي .وقــال المتحدث باسم
"ال ـكــرم ـل ـيــن" ،دم ـي ـتــري بـيـسـكــوف،

ف ــي ت ـص ــري ــح "لـ ـل ــرد ع ـل ــى قـضـيــة
ال ـص ـحــافــي (خ ــاش ـق ـج ــي) نـحـتــاج
إلى معلومات مؤكدة ،وقد سمعنا
تـصــريـحــات رسـمـيــة مــن الــريــاض
تشدد على عدم تورط أفراد العائلة
الـحــاكـمــة فـيـمــا ح ـصــل ،ونــأخــذهــا
فــي االعـتـبــار ،وكــل مــا تبقى يعود
للتحقيق ،وال بد من االعتماد هنا
على معلومات رسمية مؤكدة".
وذك ـ ــر ب ـي ـس ـك ــوف أن ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين سبق أن
أعلن موقفه إزاء قضية خاشقجي،
إذ قال ،أثناء مشاركته في منتدى
"فالداي" الدولي للحوار األسبوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،إنـ ـ ــه ال يـ ـج ــوز ات ـخ ــاذ
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـض ــر ب ــالـ ـع ــاق ــات مــع
الـسـعــوديــة قـبــل انـتـهــاء التحقيق
في القضية.

لقاءات
واستقبل الملك سلمان ،أمس،
رئيس وزراء باكستان عمران خان.
وتــم خــال االستقبال ،استعراض
ال ـع ــاق ــات الــوث ـي ـقــة ب ـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين ،ومـسـتـجــدات األح ــداث
ّ
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .ك ـمــا ت ـســلــم رســالــة
مــن الــرئـيــس الـمـصــري عبدالفتاح
ّ
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،س ــلـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـيـ ــه وزي ـ ــر
الخارجية المصري سامح شكري.

الرواية التركية لحادثة القنصلية

ّ
متحد ًثا لنواب «العدالة والتنمية» أمس (أ ف ب)
إردوغان

ق ــدم الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان ،فــي كلمته
أمس ،أمام نواب حزب العدالة والتنمية اإلسالمي الحاكم،
بعض التفاصيل عما تملكه بالده من معلومات حول قضية
وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية
السعودية بإسطنبول.

بـجـمــال خاشقجي فــي  ١١:٥٠فــي  ٢أكـتــوبــر للتأكيد على
الموعد ،ووصل خاشقجي من لندن في نفس اليوم ،وتوجه
إلى القنصلية سيرا على األقدام ،واختفى اثره بعد ذلك ،على
أثر ذلك تقدمت خطيبة خاشقجي إلى السلطات التركية في
 ٥:٥٠بعد الظهر ببالغ عن اختفائه".

زيارة أولى

مغادرة الفريق

وقال إردوغان إن "خاشقجي زار في  28من الشهر الماضي
القنصلية السعودية فــي إسطنبول" ،زاعـمــا أنــه "تــم إبــاغ
الفريق المعني بقتله بعد زيارته األولى للقنصلية ،وبعدها
توجه بعض الموظفين في القنصلية السعودية بشكل عاجل
إلى السعودية ،من أجل التحضير لعملية القتل".
واضاف إردوغــان" :في  ١أكتوبر ،وصل ثالثة أشخاص من
الـسـعــوديــة فــي الــرابـعــة والـنـصــف عـصــرا فــي طــائــرات عــاديــة،
ونزلوا في فندق ،ثم توجهوا إلــى القنصلية ،ثم توجه فريق
من القنصلية إلى غابات بلغراد فيإسطنبو ل ومدينة يالوا".
وتابع" :كما وصل فريق آخر إلى إسطنبول في  ٢اكتوبر
مكون من ثالثة أشخاص ،وفريق مؤلف من تسعة أشخاص
بطائرة خاصة إلى إسطنبول ،بينهم جنراالت وتوجهوا إلى
فندق مختلف" ،مبينا أن الفريق كامال ،مكونا من  15شخصا،
دخل القنصلية بين  ٩:٥٠و ١١:٠٠صباحا".
وذكــر إردوغ ــان" :الفريق السعودي أفــرغ ذاكــرة كاميرات
المراقبة التابعة للقنصلية السعودية ،واتصلت القنصلية

واكد أن "السلطات األمنية في إسطنبول بدأت التحقيق
فور تلقي البالغ ،وتم تدقيق محتوى كاميرات المراقبة ،ولم
يعثر على صور خروج خاشقجي" ،واوضــح" :ال ُيمكن في
بــادئ األمــر القيام بعملية فعلية بشأن اختفاء خاشقجي
بسبب اتفاقيةفيينا التي ترعى العالقات الدبلوماسية بين
الدول ،إال أن السلطات والمخابرات التركية أجرت تحقيقا
عميقا وعينت مدعيا عاما للقضية ،وبعدها توصلنا الى
معلومات مثيرة لــاهـتـمــام :فــي  ٢اكـتــوبــر فــي  ٦:٢٠مساء
غادر  ٦أشخاص البالد كما غادر  ٧آخرون في  ١٠:٥٠مساء
ب ـطــائــرات خ ــاص ــة ،وال ـش ـخــص الـ ــذي أدى دور خاشقجي
وشخص آخر غادرا بعد منتصف الليل إلى الرياض ،وتم
منح موظفي القنصلية السعودية العاملين في قسم اإلقامات
إجازة في  ٢اكتوبر".

تفتيش القنصلية
وتابع إردوغــان" :الضغط اإلعالمي في تركيا وخارجها

•

القاهرة ــ رامي إبراهيم

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس
الباحث االقتصادي ،عبدالخالق فاروق،
أرب ـع ــة أيـ ــام عـلــى ذم ــة الـتـحـقـيـقــات الـتــي
تجريها معها بتهمة نشر أخبار كاذبة
بعد أيام من حظر ومصادرة كتاب له حمل
عنوان "هل مصر دولة فقيرة حقا؟" .كما
أم ــرت النيابة بحبس صــاحــب المطبعة
التي طبع بها الكتاب المدة نفسها ،وذلك
بعد تحقيق دام عــدة ساعات في أعقاب
إلقاء القبض عليهما أمس االول.
وقبل أيــام من إلقاء القبض عليه ،قال
فاروق إنه ال يعرف سبب مصادرة الكتاب
الذي حصل بالفعل على جميع التراخيص
الالزمة إلصداره من الجهات المعنية ،على
حد قوله ،ويشمل الكتاب انتقادا لتصريح
ســابــق للسيسي ق ــال فـيــه إن "مـصــر بلد
فقير ،محدود الموارد".
الــى ذلــك ،كشف وزيــر النقل والتنمية
العمرانية ال ـســودانــي ،حــاتــم الـســر علي،
أن ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ع ـم ــر ال ـب ـش ـيــر
والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
ً
س ـي ـش ـه ــدان ب ـع ــد اج ـت ـمــاع ـه ـمــا م ـع ــا فــي

ً
الخرطوم غدا توقيع اتفاقية لربط شبكة
السكك الحديدية بين البلدين" ،وسيمكنك
استقالل القطار من محطة سيدي جابر
بــاإلسـكـنــدريــة حـتــى ال ـخــرطــوم مـبــاشــرة
بدون توقف".
واعتبر علي ،في كلمته في اجتماعات
وزراء النقل العرب باالسكندرية أمس ،أن
"هــذه هــي أول خطوة مهمة فــي التعاون
بين مصر والسودان".
ومن المقرر أن تعقد القمة المصرية ـ
السودانية في الخرطوم غدا الخميس في
ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة
التي بدأت أمس برئاسة وزيري خارجية
الدولتين.
وقـ ــال ب ـيــان لـلـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،بــاب ـكــر
الصديق محمد األمين ،إن اللجنة تضم
مـمـثـلــي ث ــاث ع ـشــرة وزارة مــن الـبـلــديــن
ً
وبعض الهيئات األخ ــرى ،وتبحث عــددا
من مشروعات االتفاقات ومذكرات التفاهم
والبرامج التنفيذية للتعاون بين البلدين
ف ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
مشروعات الربط الكهربائي وربط السكك
الـحــديــديــة فــي الـبـلــديــن ،وذل ــك فــي إطــار

األردن :مستعدون
للتفاوض مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية االردني
أيمن الصفدي ان بالده "على
استعداد للدخول في مشاورات
مع إسرائيل" حول استعادة
اراضي الباقورة والغمر التي
كان إلسرائيل حق التصرف
فيها لمدة  25عاما بموجب
ملحقات معاهدة السالم عام
 .1994وقال :لم نتلق أي طلب
رسمي حتى االن للدخول في
مشاورات ،لكننا جاهزون ألي
مشاورات تطلبها اسرائيل
ألننا نمتلك الحجة القانونية
والسياسية للتعامل مع هذا
الموضوع .وحول ما اذا ستكون
هناك ضغوط اسرائيلية ،قال
الصفدي :سنتعامل مع أي
ضغط لمصلحة االردن ،مشيرا
الى ان "لكل قرار تداعيات".
(عمان  -أ ف ب)

الجزائر :جلسة النتخاب
رئيس جديد للبرلمان اليوم

ينتخب البرلمان الجزائري
اليوم ،في جلسة عامة رئیسا
جديدا له خلفا للسعيد
بوحجة .وستخصص الجلسة،
للمصادقة على تقرير إثبات
حالة شغور منصب رئیس
المجلس الشعبي الوطني،
وبعدها انتخاب رئیس جديد
للغرفة السفلى للبرلمان.
وتعكف الكتل الخمس التي
طالبت من قبل بتنحیة
بوحجة ،على حشد أعضائها
للمشاركة في الجلسة لكسب
تصويت بالغالبیة على مرشح
توافقي لخالفة بوحجة.

برلين تنفي علمها
بأنشطة عسكرية في ليبيا

من هو المتعهد؟
وسأل اردوغــان" :من أمر الفريق المكون من  ١٥شخصا
ب ــال ـق ــدوم إل ــى تــرك ـيــا؟ ولـ ـم ــاذا ل ــم يـسـمـحــوا ل ـنــا بتفتيش
القنصلية السعودية في ذات يوم وقــوع الجريمة؟ ولماذا
سمحوا بعد عدة أيام؟ ولماذا صدرت تصريحات متضاربة
رغــم أن الجريمة واضـحــة؟ وأي ــن جثة هــذا الشخص الــذي
ُ
ً
اعترف بمقتله رسميا؟ يقال إن الجثة أعطيت لمتعهد تركي
محلي ،وإذا صحت هذه الرواية فمن هو هذا الشخص؟".
وختم" :انــا ال أشــك على المستوى الشخصي بإخالص
الملك سلمان ،وإذا يوجد مشاركون في هذه الجريمة من
دول أخــرى يجب تقديمهم إلــى المحاكمة ،ونحن عرضنا
على السلطات السعودية محاكمة الثمانية عشر شخصا
فــي تركيا ،ألن الجريمة وقـعــت فــي إسطنبول ،لكن الـقــرار
لهم ،وسنطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة في جريمة
مقتل خاشقجي".

بهجلي :ال يمكن الثقة برئيس هبط بقيمة تركيا إلى قس أميركي
على خلفية الخالفات المتصاعدة بين الحزبين حول
قانون العفو ،وجه زعيم حزب "الحركة القومية" التركي
دولـ ــت بـهـجـلــي ،أمـ ــس ،ضــربــة قــويــة إل ــى "حـ ــزب ال ـعــدالــة
والـتـنـمـيــة" ال ـحــاكــم ،بــإعــان نيته ال ـخ ــروج مــن التحالف
القائم بينهما حاليا خالل االنتخابات المحلية المرتقبة
في مارس .2019
وكان "الحركة القومية" دعم الرئيس رجب طيب إردوغان
فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي يونيو  ،2018وك ــان السبب
الرئيسي في فوزه خالل الجولة األولى في االستحقاق الذي
ً
ً
كان يمثل تحديا كبيرا له.
وبدأت مباحثات بين إردوغان وبهجلي منذ أسابيع من
أجل تطبيق التحالف ذاتــه في االنتخابات البلدية المقبلة
فيما نشبت خالفات كبيرة بين الطرفين بعد ان رفض الرئيس
تقديم "الحركة القومية" مقترحا إلصدار قانون للعفو العام
يشمل قرابة  160ألف معتقل في السجون التركية.
لكن الخالف بــدأ يظهر جليا منذ إفــراج أنقرة عن القس
األميركي أندرو برانسون ،حين أشار بهجلي إلى أن "إردوغان
كلف ب ــاده ثمنا باهظا قبل أن يـفــرج عــن الـقــس فــي نهاية
المطاف".
وفي كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه في البرلمان ،قال بهجلي:
"ال يمكن الثقة برئيس هبط بقيمة تركيا إلى قس أميركي"،
مشيرا إلى أن "القرار تسبب في إيذاء الشعور الوطني".

سلة أخبار

أ سـفــر عــن السماح للمحققين األت ــراك بتفتيش القنصلية
السعودية ،وقمت بشرح تفاصيل بحسب المعطيات لدينا
للملك سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا في  ١٤اكتوبر ،الذي اكد
لي أن السلطات السعودية أقرت بمقتل خاشقجي واعتقلت
 ١٨شخصا ،والمعتقلون السعوديون في مقتل خاشقجي هم
أنفسهم الذين حددت هويتهم السلطات التركية".

ّ
القاهرة :حبس صاحب كتاب «هل مصر فقيرة؟» «الحركة القومية» يفض تحالفه مع إردوغان
استراتيجية البلدين لالرتقاء بعالقاتهما
لمرحلة التكامل الشامل.
وص ـ ـ ــرح ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي بــاســم
وزارة الخارجية المصرية ،بأن العالقات
الثنائية بين مصر والسودان قد شهدت
تطورا كبيرا خالل العام الحالي ،وهو ما
انعكس في عقد العديد من االجتماعات
على مستوى القطاعات المختلفة ،السيما
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـخ ــدم ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،ح ـي ــث كـ ــان مــن
أب ـ ــرز ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تـمـخـضــت ع ــن تلك
االجـتـمــاعــات االتـفــاق على تفعيل الربط
بين خطوط السكك الحديدية فــي مصر
والسودان.
فــي سـيــاق منفصل ،الـتـقــي السيسي،
صباح أمس رئيس وزراء بلغاريا ،بويكو
ب ــوريـ ـس ــوف ،ب ـق ـصــر االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،وأك ــد
الرئيس المصري ،خالل مؤتمر صحافي
مـشـتــرك ،أهـمـيــة عـقــد الـلـجـنــة المشتركة
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ل ــوض ــع إطـ ـ ــار وص ـيــاغــة
سريعة للموضوعات التي يجب التعاون
فيها ،مشيرا إلــى أنــه سيتم عقد اللجنة
المشتركة في صوفيا في يناير المقبل.

١٩

ويعاني "الـعــدالــة والتنمية" نزيفا فــي قــاعــدة الناخبين
لمصلحة أحزاب المعارضة.
ويــأتــي ه ــذا ال ـتــراجــع فــي شعبية "ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة" ،في
ظل تصاعد شعبية حــزب "الحركة القومية" ،وحــزب "الشعب
الجمهوري" المعارض في البالد ،وفق أحدث استطالعات للرأي.
مــن ناحيته ،أكــد الرئيس التركي أهمية ســد الطريق أمــام
أي تداعيات سلبية للخالفات في وجهات النظر بين "العدالة
والـتـنـمـيــة" و"ال ـحــركــة ال ـقــوم ـيــة" ،مــن شــأنـهــا زعــزعــة "تـحــالــف
الشعب".
وفي كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه ،أمس ،أعرب إردوغان
عــن رغـبـتــه" ،ف ــي اسـتـمــرار تـحــالــف الـشـعــب ،مــع ح ــزب الحركة
القومية" ،وأشــار في الوقت نفسه إلى أن "الحركة القومية إذا
أراد خوض االنتخابات المحلية منفردا ،فال مشكلة في ذلك".
على صعيد آخــر ،استدعت وزارة الخارجية التركية امس،
السفير الـيــونــانــي بـيـتــروس مــافــرويــديــس على خلفية إعــان
بالده عزمها توسعة نطاق الحدود البحرية لليونان تدريجيا.
وكان وزير الخارجية اليوناني المستقيل نيكوس كوتزياس
أعـلــن ات ـخــاذ ب ــاده ق ــرارا بــزيــادة م ــدى حــدودهــا الـبـحــريــة من
 6أمـيــال إلــى  12ميال بحريا فــي بعض المناطق األم ــر الــذي
تعارضه تركيا.
(اسطنبول  -كونا ،سكاي نيوز عربية)

نفت الحكومة األلمانية علمها
بوجود أنشطة عسكرية
لروسيا في شرقي ليبيا.
وكانت تقارير إعالمية
بريطانية ذكرت أن روسيا
وسعت دعمها للجنرال الليبي
خليفة حفتر ،في مدينة
بنغازي ،كما أرسلت موسكو
قوات خاصة وأسلحة إلى
المنطقة التي يسيطر عليها
حفتر .من ناحية أخرى،
شكك رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي بإمكان إجراء
انتخابات ليبية في ديسمبر
المقبل ،حيث ترى روما أنه
ال يمكن إجراء انتخابات في
البالد قبل استقرارها أمنيا.
(برلين ،روما  -د ب أ)

حفيد البنا :أقمت «عالقات»
مع امرأتين ...بالتراضي

اعترف األكاديمي السويسري
طارق رمضان ،أستاذ الدراسات
اإلسالمية ،أنه أقام عالقات
جنسية مع امرأتين في فرنسا
تتهمانه باالغتصاب لكنه قال
إن العالقات كانت بالتراضي.
وهذه هي المرة األولى خالل
القضية المستمرة منذ نحو
عام التي يعترف فيها رمضان،
األستاذ في جامعة أوكسفورد
البريطانية ،بإقامة عالقات
جنسية مع المدعيتين.
ورمضان حفيد حسن البنا
مؤسس جماعة "اإلخوان".
(باريس  -رويترز)

20

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3935األربعاء  24أكتوبر 2018م  15 /صفر 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

ّ
ّ
حكومة روحاني تتصدع ...و«آلية أوروبا» ضد العقوبات تتعثر

• نواب إيرانيون يستعدون الستجواب ظريف • األمن يوقف  3خاليا خططت الستهداف «األربعينية»
طهران  -فرزاد قاسمي

عاد احتمال انهيار حكومة
الرئيس اإليراني حسن روحاني
للبروز بعد نشوب خالفات كبيرة
بين اإلصالحيين واألصوليين
المعتدلين في فريقه على خلفية
األزمة االقتصادية الخانقة،
في وقت أكد وزير الخارجية
محمد جواد ظريف أن أوروبا لن
تستطيع تفعيل آلية لاللتفاف
على العقوبات األميركية قبل
حلول نهاية العام الحالي على
أفضل تقدير.

موسكو تعرقل
مشاريع طهران
إلمداد أوروبا
بالغاز الطبيعي

فـ ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـ ـشـ ــدد الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـمـتـحــدة ضغوطها عـلــى إي ــران
بعدة مـحــاور ،أكــدت مصادر في
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلي ــران ـي ــة
لـ ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» أن خ ـ ــاف ـ ــات
واس ـعــة دب ــت بـيــن اإلصــاحـيـيــن
واألص ــولـ ـيـ ـي ــن ال ـم ـع ـت ــدل ـي ــن فــي
حكومة الرئيس حسن روحاني،
بسبب محاولة كل طرف تحميل
اآلخ ـ ـ ــر سـ ـب ــب تـ ـف ــاق ــم ال ـم ـش ــاك ــل
االقتصادية.
وأف ــادت الـمـصــادر ،أمــس ،بأن
اسـتـقــالــة وزي ــري ــن ينتميان إلــى
التيار اإلصالحي جاء ت بعد أن
تــأكــدا أن روحــانــي ضـحــى بهما
ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى ،م ـقــابــل
تراجع البرلمان عن إسقاط بقية
ً
ال ــوزراء ،وفقا التفاق أبــرم خلف
الـكــوالـيــس مــع رئ ـيــس المجلس
علي الريجاني.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاول روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي إرضـ ـ ـ ــاء
اإلصــاح ـي ـيــن ،ع ـبــر ع ــرض اســم
م ـح ـم ــد شـ ــري ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــداري ،وزي ـ ــر
ال ـت ـجــارة وال ـصـنــاعــة والـمـنــاجــم
المستقيل ،لتولي حقيبة الرفاه
وال ـع ـم ــل ،رغـ ــم أن االس ـت ـش ــارات
الـنـيــابـيــة أك ــدت أن ــه مــن الصعب
ج ـ ــدا أن ي ـح ـصــل ع ـل ــى أص ـ ــوات
كافية لنيل الثقة بالبرلمان.
وأضافت المصادر أن روحاني
كان قد وعد اإلصالحيين ببسط
نفوذهم بالحكومة الجديدة بعد
انتخابات الـعــام الـمــاضــي ،وهو
ما جعل نائب رئيس الجمهورية
اإلصالحي ،إسحاق جهانغيري،
ي ـنــزوي ،ولـكــن بـعــد االنـتـخــابــات
ف ــوج ــئ اإلص ــاحـ ـي ــون ب ـت ـقــارب
روحاني مع الريجاني المتشدد
فـ ــي م ـس ــاع ـي ــه إلق ـ ـصـ ــاء كـ ــل مــن
يشكل خطرا على مستقبل فريقه
الــذي يصفه بالمعتدل ،حيث تم
تحجيم جهانغيري الذي يعتبر
مندوب اإلصالحيين بالحكومة،
ل ـ ــدرج ـ ــة أن ـ ـ ــه ص ـ ـ ــرح بـ ـن ــه مـكـبــل
اليدين وال يستطيع حتى تعيين
سكرتير في مكتبه.
وذكرت المصادر أن الصراعات
ً
اشتدت كثيرا بعد الضغوط التي
تعرضت لها الحكومة من النواب
األصــولـيـيــن ،وهــو مــا دفــع نــواب

التيار اإلصــاحــي وجهانغيري
إل ــى ت ـقــديــم اس ـت ـقــاالت ـهــم بشكل
جماعي لروحاني الذي رفضها،
وطلب منهم االستمرار وإعطاءه
فرصة إلصالح األمور.

ً
روحاني مجتمعا بعدد من أساتذة علم االجتماع في طهران أمس
ضـغـطــوا عـلــى روحــانــي لتغيير
فــريــق حـكــومـتــه االق ـت ـصــادي ،أو
م ــواج ـه ــة اسـ ـتـ ـج ــواب ج ــدي ــد أو
م ـس ــاع إلسـ ـق ــاط وزرائ ـ ـ ــه واحـ ــدا
تلو اآلخر ،حتى تسقط الحكومة
ب ــال ـن ـه ــاي ــة ،ب ـس ـبــب م ــا وص ـف ــوه
ع ــدم ق ــدرة الـحـكــومــة عـلــى إدارة
الشؤون للبالد وتردي األوضاع
المعيشية.
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ،حـ ـس ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر،
أن الــرئ ـيــس خـضــع ف ــي الـنـهــايــة
لطلب النوابّ ،
وغير بقية فريقه
االقتصادي إلرضاء المجلس.
ولفتت المصادر إلى أن بعض
ال ـن ــواب بـ ــدأوا م ـش ــاورات بهدف
استدعاء ظريف الستجوابه عما
أسموه تقصير وزارة الخارجية
في أخذ ضمانات لتنفيذ االتفاق
النووي قبل التوقيع عليه.

اجتماع ظريف
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد أح ــد

النواب الذين شاركوا في اجتماع
مغلق مع وزير الخارجية الثالثاء
الـ ـم ــاض ــي أن ظـ ــريـ ــف أكـ ـ ــد لـهــم
أن األوروب ـي ـي ــن ق ــدم ــوا عــروضــا
شفهية لجس نبض طـهــران إذا
كــانــت مــوافـقــة عليها أو ال ،وأن
اإليرانيين لم يكونوا راضين عن
العروض حتى اآلن ،ألنها لم تكن
بالمستوى المطلوب.
وأك ــد ظــريــف ل ـل ـنــواب أن أحــد
شروط األوروبيين وحتى الروس
وال ـص ـي ـن ـي ـيــن كـ ــان ق ـب ــول إيـ ــران
االنضمام إلــى معاهدة مكافحة
غـســل األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب
المعروفة بـ « »FATFكي تستطيع
مـصــارفـهــم الـتـعــامــل م ــع طـهــران
ً
تـجــاريــا ،ولكنهم لــم يـقــدمــوا أي
ضمانات فعلية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ظـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
األوروب ـ ـي ـ ـي ـ ــن غـ ـي ــر م ـس ـت ـعــديــن
لضمان شــراء الـبـتــرول اإليــرانــي
ح ـتــى اآلن ،وهـ ــم ف ـقــط ي ــؤك ــدون
أن أوروبـ ـ ــا سـتـسـمــح لـلـشــركــات

(إرنا)

األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــراء ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
اإليراني ،وهذا ما ترفضه طهران،
حـيــث إنـهــا تطلب ضـمــانــة لبيع
كميات تصل إلــى مليون برميل
نفط يوميا ،الفتا إلى أن أوروبا
لن تستطيع تنفيذ آلية مواجهة
العقوبات األميركية قبل الرابع
من نوفمبر ،نظرا إلى أنها معقدة
ج ـ ــدا ،وت ـح ـت ــاج إلـ ــى م ـت ـســع مــن
الوقت قد يصل إلى نهاية العام
الحالي على أقل تقدير إذا تمكنت
من تخطي جميع العثرات.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ظ ـ ــري ـ ــف أن ب ـك ـيــن
وم ــوسـ ـك ــو أك ـ ـ ــدا اس ـت ـع ــداده ـم ــا
لـ ـ ـل ـ ــدخ ـ ــول فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق م ـش ـت ــرك
والـ ـتـ ـع ــام ــل ب ــال ـع ـم ـل ــة ال ـم ـح ـل ـيــة
بــدال من ال ــدوالر األميركي ،لكنه
تحدث عن منافسة تدفع الروس
إلــى عرقلة مخططات لمد الغاز
اإليراني إلى أوروبا مباشرة مع
عرضهم استيراد الغاز الطبيعي
اإلي ــران ــي وإع ـ ــادة ضـخــه لـلـقــارة
العجوز.

واع ـت ـبــر ظــريــف أن الـحـكــومــة
واثـ ـق ــة بـ ــأن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
سيفشل فــي ف ــرض حـظــر شامل
عـلــى ص ـ ــادرات ط ـهــران النفطية
بحلول الرابع من نوفمبر.

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـطــات
اإليرانية ،أمس ،أنها ألقت القبض
على  3مجموعات مسلحة تخطط
لـ ـش ــن هـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى م ـس ـي ــرات
أرب ـع ـي ـن ـيــة اإلمـ ـ ــام ال ـح ـس ـيــن في
مدينة كربالء العراقية.
وقال وزير المخابرات محمود
ع ـ ـلـ ــوي أثـ ـ ـن ـ ــاء زيـ ـ ـ ـ ــارة ل ـم ـن ـط ـقــة
ال ـ ـحـ ــدود ب ـي ــن إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـعـ ــراق:
«ألقينا القبض على  3مجموعات
إرهــاب ـيــة كــانــت تــريــد اسـتـهــداف
المشاركين في األربعينية».

ً
عون ينفي مجددا وجود أسلحة لحزب الله في محيط المطار
●

ً
السفير الفرنسي لدى لبنان مستعرضا فرقة عسكرية فرنسية
عاملة ضمن ال ـ «يونيفيل» في ذكــرى الهجوم الدامي على مقر
أسفر عن مقتل  241من
«المارينز» في بيروت عام ً ،1983الذي ً
(آي بي آي)
مشاة البحرية األميركية و 58مظليا فرنسيا

بيروت  -ةديرجلا

•

بينما المراوحة ّ
سيدة الموقف على خط تشكيل الحكومة
اللبنانية ،أك ــدت مـصــادر سياسية متابعة ،أم ــس ،أنــه «ال
يوجد حتى الساعة أي تعديل على موضوع توزيع الحقائب
وتيار المستقبل ما زال على التقسيم القديم ،أي االتصاالت
ـار اليـجــاد بــديــل لحزب
والــداخـلـيــة مــن حصته ،والـعـمــل ج ـ ٍ
القوات اللبنانية عن وزارة العدل».
ّ
ولـفـتــت الـمـصــادر ال ــى أن «مــوضــوع مــا يسمى بالسنة
المستقلين غير وارد على جدول أعمال الحريري ،وال على
جدول أعمال تأليف الحكومة».
وتابعت« :حزب القوات اللبنانية لن ينسحب من الحكومة
مهما ُرفـعــت أمــامــه أب ــراج عالية ،وسـيــواصــل المفاوضات
ّ
مع الرئيس المكلف من أجل تحسين شروط مشاركته بما
يتناسب مــع حجمه الــذي أفــرزتــه انتخابات مــايــو ،بعدما
تبين أن الحزب الوحيد من بين سائر القوى واألحزاب نجح
في دوبلة نوابه من  8الى  15نائبا ،خالفا لواقع غيرها من

ترامب :سنعزز ترسانتنا النووية
حتى تعود موسكو وبكين إلى رشدهما

الرئيس األميركي :قافلة المهاجرين ّ
تضم شرق أوسطيين و«إم إس »13
بعد يومين مــن إعــانــه نيته االنـسـحــاب من
مـعــاهــدة األسـلـحــة الـنــوويــة المتوسطة الـمــدى
الموقعة مع روسيا إبان الحرب الباردة (،)ANF
ووسط تحذيرات من موسكو بأن ذلك سيجعل
العالم أكثر خطورة ،أكد الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب أن واشـنـطــن سـتـبــدأ تـعــزيــز ترسانتها
ال ـن ــووي ــة «ح ـت ــى ت ـع ــود روسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن إلــى
رشدهما».
وقال ترامب ،للصحافيين في البيت األبيض،
إن روسيا «لم تلتزم بروح االتفاق أو باالتفاق بحد
ذاته» ،ولم يوضح ما إذا كان سيتم التفاوض على
معاهدة جديدة ،لكنه قال إن الواليات المتحدة
س ـت ـطــور هـ ــذه األس ـل ـح ــة م ــا ل ــم ت ــواف ــق روس ـيــا
والصين على التوقف عن ذلك.
وأضاف« :لدينا أموال أكثر من أي شخص آخر،
وسنستمر في تعزيز الترسانة النووية األميركية
حتى يعود الناس إلى رشدهم ،وعندما يعودون
س ـن ـكــون جـمـيـعــا أذكـ ـي ــاء وس ـن ـتــوقــف جـمـ ّيـعــا،
وبــالـمـنــاسـبــة ،لــن نـتــوقــف ف ـقــط ،بــل سنخفض
المخزون ،وهو ما أحب أن أفعله» ،متابعا« :انها
تهديد إلى أي جهة تريدون ،وهذا يشمل الصين،
وأيضا روسيا ،وأي جهة أخــرى تريد أن تلعب
هذه اللعبة معي».
ولم توقع بكين معاهدة حظر األسلحة النووية
المتوسطة المدى «آي إن إف».
وأمــس ،قال الناطق باسم الكرملين دميتري
ب ـي ـس ـكــوف ،إن روس ـي ــا ال ت ــرغ ــب ف ــي أن تنهي
الواليات المتحدة معاهدة « ،»ANFحيث ال توجد
أي توقعات التفاقية بديلة.
وكانت موسكو قالت إنها ستضطر إلى القيام
بخطوات للحفاظ على الردع النووي ،األمر الذي

يهدد بـعــودة السباق الـنــووي الــذي كــان سائدا
خالل الحرب الباردة.

بولتون
مــن نــاحـيـتــه ،الـتـقــى مستشار األم ــن القومي
األم ـي ــرك ــي جـ ــون ب ــول ـت ــون ،ف ــي م ــوس ـك ــو ،وزي ــر
ً
الدفاع الروسي سيرغي شويغو ،والحقا الرئيس
فالديمير بوتين ،وذلك بعد اجتماعين مع وزير
الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف ورئـيــس
ال ـم ـج ـلــس الـ ــروسـ ــي ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي ن ـي ـكــوالي
باتروشيف .وال يبدو أن اللقاءات التي جرت أمس
األول أسفرت عن تقدم ،ففي حديث أعقب لقاءه مع
باتروشيف ،أعلن بولتون أن الروس أكدوا موقفهم
بأنهم لم ينتهكوا المعاهدة.
وق ــال إن واشـنـطــن ال تــريــد أن تـكــون الــدولــة
ّ
المقيدة بالمعاهدة ،مشيرا الى تهديد
الوحيدة
«حقيقي» تشكله إيران والصين وكوريا الشمالية.
واعتبر أن هذا من بين األسباب التي تجعل
الواليات المتحدة تسعى لالنسحاب من معاهدة
ُوقعت مع موسكو قبل عقود وتفرض قيودا على
امتالك البلدين مثل هذه الصواريخ ،مضيفا أن
إي ــران «تــواصــل السعي للحصول على أسلحة
نــوويــة ،ونعتقد أنها ال تــزال المحرك المركزي
لإلرهاب في العالم».
وت ــاب ــع« :ك ـث ـيــرون م ــن أصــدقــائـنــا وحلفائنا
ي ـت ـض ــررون م ــن ق ـ ــدرات ال ـص ــواري ــخ البالستية
المتوسطة المدى الصينية».
ً
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى «قــاف ـلــة»
المهاجرين مــن أميركا الوسطى المتجهة إلى
ّ
وتضم أكثر من
الواليات المتحدة عبر المكسيك

سبعة آالف شخص ،حسب تـقــديــرات المنظمة
الدولية للهجرة ،قال الرئيس األميركي« :خذوا
آالت التصوير وادخلوا بينهم وابحثوا ،ستجدون
عـصــابــة إم إس  ،13وس ـت ـجــدون أشـخــاصــا من
الشرق األوسط ،ستجدون كل شيء» ،مؤكدا «عدم
السماح لهم بدخول بالدنا .نحن نريد األمان».
ويواصل ترامب بشكل شبه يومي عبر «توتير»
هجماته ضد «قافلة» المهاجرين ،معتبرا إياها
حالة طوارئ قومية ،ومؤكدا أنه أمر قوات حرس
الحدود األميركية بالتحرك.
ونـ ـف ــى الـ ـمـ ـه ــاج ــرون ،الـ ــذيـ ــن قـ ـض ــوا الـلـيـلــة
قبل الماضية فــي المتنزهات وال ـســاحــات ،في
تــابــاتـشــوال اتـهــامــات تــرامــب ،ال ــذي يسعى إلــى
تصويرهم كمجرمين خطيرين يشكلون تهديدا
للواليات المتحدة.
وكــان ّ
تعهد خالل حملته االنتخابية بفرض
حظر تــام على دخ ــول المسلمين إلــى الــواليــات
المتحدة ،معتبرا أنهم يشكلون خطرا ارهابيا.
وعصابة «ام اس  »13المعروفة كذلك باسم
«م ـ ــارا ســال ـفــاتــروت ـشــا» ه ــي إحـ ــدى الـجـمــاعــات
اإلجرامية التي تقف خلف موجة أعمال عنف في
غواتيماال وهندوراس والسلفادور.
ّ
وقد شكلها مهاجرون من السلفادور في لوس
أنجلس في ثمانينيات القرن الماضي بعد أن أتوا
إلى الواليات المتحدة هربا من الحرب األهلية في
بالدهم ،وهي ال تزال فاعلة في الواليات المتحدة.
في المقابل ،قال الرئيس المكسيكي إنريكي
بينا نييتو ووزيــر داخليته ألفونسو نافاريتي
إن «الـقــافـلــة ستجد صـعــوبــة فــي ال ــوص ــول إلــى
الواليات المتحدة».
(عواصم  -وكاالت)

استياء روسي من مناورات
لـ «األطلسي» في النرويج

استهداف المسيرات

لبنان :ال تعديل في توزيع الحقائب ...و«القوات» لن ينسحب
القوى التي إما بقيت على حالها أو تراجعت ،مما انعكس
على عدد أعضائها».
أما مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري ،فأكدت أنه
«مقتنع بأن عقدة التشكيل داخلية وليست خارجية ،وهو
خارجية».
لم يقل يوما إنها ّ
وعن تمثيل السنة من خــارج «المستقبل» ،قالت« :ليس
صحيحا أنه فاجأ الرئيس الحريري بالضغط بهذا االتجاه،
اليوم األول ،وهو لم يقل بتوزير وزيرين،
منذ
ّ
فموقفه واضح ّ
بل وزير واحد يمثل سنة المعارضة».
وزار وزيــر اإلعــام فــي حكومة تصريف األعـمــال ،ملحم
الرياشي ،مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،أمس ،حيث
التقى ب ــري .ول ــدى وصــولــهّ ،
وردا على س ــؤال عما إذا كان
«يأتي بالفول» ،أجاب« :ال .جاي بالمكيول» .وقال الرياشي
بـعــد الـلـقــاء« :م ــا نطلبه ع ــدم االفـتـئــات عـلــى حـجــم وحصة
القوات ،ولم نتحدث عن وزارة االتصاالت ،ونحن ال نعرقل
التأليف بل ّ
نسهل».
وعشية سفره الى السعودية ،اعتبر الحريري ،أمس ،أن

لجنة أممية تدين
فرنسا لمنعها النقاب

دانت لجنة حقوق اإلنسان
التابعة لألمم المتحدة أمس،
فرنسا لحظرها ارتداء النقاب،
معتبرة أنه يمثل انتهاكا لحقوق
اإلنسان ،وأمرتها بمراجعة
التشريع .وأضافت اللجنة في
بيان أن فرنسا لم تنجح في
إقناعها بالحظر وأمهلتها
 180يوما إلبالغها باإلجراءات
التي اتخذتها .وليست قرارات
اللجنة ،التي تضم مجموعة
من الخبراء يراقبون التزام
الدول بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية،
ملزمة قانونا لكن فرنسا عليها
التزام قانوني دولي بموجب
بروتوكول اختياري بتنفيذ
القرارات من منطلق «حسن
النية».
(جنيف  -رويترز)

واعظي وجهانغيري
وأفادت المصادر بأن اتجاهين
باتا اليوم موجودين في حكومة
روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي؛ أح ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــا بـ ـقـ ـي ــادة
م ــدي ــر مـكـتـبــه ورئـ ـي ــس ال ــدي ــوان
ال ـج ـم ـه ــوري م ـح ـم ــود واعـ ـظ ــي،
والثاني بقيادة جهانغيري ،وأن
شدة الخالفات وصلت إلى درجة
قيام اإلصالحيين برفض حضور
اجتماع الحكومة الذي كان مقررا
لبحث المشاكل االقتصادية التي
ت ــواج ـه ـه ــا الـ ـب ــاد ق ـب ـيــل دخ ــول
حـ ــزمـ ــة الـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ال ـجــديــدة حـيــز الـتـنـفـيــذ بحلول
الرابع من نوفمبر المقبل.
وك ـ ـ ـ ــان غ ـ ـيـ ــاب نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وم ـ ــدي ـ ــر م ـن ـظ ـمــة
التخطيط ،محمد باقر نوبخت،
والمستشار االقتصادي لرئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـسـ ـع ــود ن ـي ـل ــي،
ومـ ـس ــاع ــد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
لـ ـلـ ـش ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـحـمــد
ً
ن ـهــاونــديــان ،مـثـيــرا لـلـجــدل ،ألن
هـ ــؤالء ه ــم ال ــوح ـي ــدون ال ـبــاقــون
مــن الـفــريــق االقـتـصــادي لرئيس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد اسـ ـتـ ـق ــال ــة
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة
والمعادن ،ووزير البناء والطرق
وال ـ ـم ـ ــواص ـ ــات ،وإق ـ ــال ـ ــة وزراء
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وال ـ ـ ــرف ـ ـ ــاه وال ـع ـم ــل
م ـ ــن قـ ـب ــل «ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورى» .وان ـع ـق ــد
االجـتـمــاع بحضور وزيــر النفط
بيغن زنغنه ،ورئيس المصرف
الـمــركــزي مــن الـتـيــار اإلصــاحــي
فقط.
وكــانــت شــائـعــات قــد انتشرت
ع ــن اس ـت ـق ــال ــة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
محمد جواد ظريف من منصبه،
بسبب انكفائه عن حضور عدد
م ــن ال ـج ـل ـســات ال ـح ـكــوم ـيــة ،لكن
المتحدث باسم «الخارجية» نفى
التقارير فيما بعد.
ي ـ ــذك ـ ــر أن نـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـب ــرلـ ـم ــان

سلة أخبار

اإلج ــراء ات التي اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز في قضية وفاة الصحافي السعودي جمال
خــاشـقـجــي «ت ـخ ــدم م ـســار ال ـعــدالــة وال ـك ـشــف ع ــن الحقيقة
كاملة ،وتساهم في رد الحمالت المغرضة التي تتعرض
لها المملكة» ،مــؤكــدا أن «اسـتـقــرار الـسـعــوديــة وسالمتها
والتضامن معها ،مسألة ال يصح أن تخضع للتردد».
في سياق منفصل ،أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)
الجنرال ستيفانو دل كول ،الذي استقبله قبل ظهر أمس في
قصر بعبدا ،أن «االدعــاء ات اإلسرائيلية عن وجود أسلحة
في محيط مطار رفيق الحريري الدولي ،وفي أماكن آهلة
بالسكان ،قد ثبت بطالنها بعد التدقيق الذي حصل ميدانيا،
وشارك فيه رؤساء البعثات الدبلوماسية في لبنان».
وأشار الى أن هذه «االدعاءات تندرج في إطار الممارسات
اإلسرائيلية الهادفة الى إبقاء التوتر في منطقة الجنوب ،في
حين يالحظ الجميع ان الطيران اإلسرائيلي ينتهك األجواء
اللبنانية باستمرار لقصف األراضي السورية».

يباشر  50ألف عسكري معززين
ً
بوسائل ومعدات ضخمة غدا
في النرويج أكبر مناورات
يجريها الحلف األطلسي منذ
نهاية الحرب الباردة ،في عرض
قوة يثير حفيظة روسيا.
وتهدف تدريبات «ترايدنت
جنكتشر» التي تستمر حتى
السابع من نوفمبر ،الى تدريب
قوات الحلف على انقاذ أحد
اعضائها.
وقال قائد هيئة االركان
المشتركة في حلف األطلسي
اميرال البحرية األميركي
جيمس فوغو ان النرويج
لديها حدود مع روسيا وأن
القوة الهائلة التي تدعمها
 150طائرة و 60سفينة ونحو
 10آالف آلية ،ستظهر أن هذه
القوات يمكن تعبئتها بسرعة
للدفاع عن حليف.
ورأت الناطقة باسم الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا
«أن مثل هذه األعمال غير
المسؤولة ستؤدي حتما
إلى زعزعة استقرار الوضع
السياسي والعسكري في
الشمال ،وإلى زيادة التوتر»
متوعدة بـ «اتخاذ التدابير
الضرورية للرد».
(أوسلو  -أ ف ب)

تعيين شقيق قائد شرطة
قندهار في نفس المنصب

حل تادين خان ،شقيق الجنرال
عبدالرازق قائد شرطة قندهار
األفغانية الذي اغتيل األسبوع
الماضي ،محل شقيقه في
منصب قائد شرطة اإلقليم في
خطوة تؤكد مدى الضغوط
التي تتعرض لها حكومة
الرئيس أشرف غني.
ُ
وقتل الجنرال القوي عبدالرازق
المناهض لحركة «طالبان»
بالرصاص على يد أحد حراس
حاكم اإلقليم والذي فتح النار
على مسؤولين لدى مغادرتهم
اجتماعا مع الجنرال سكوت
ميلر قائد قوات حلف شمال
األطلسي في أفغانستان.
(كابول  -رويترز)

زعيم
فيتنام :انتخاب ً
«الشيوعي» رئيسا للبالد

انتخبت الجمعية الوطنية
في فيتنام ،نغوين فو ترونغ،
االمين العام للحزب الشيوعي
الحاكم ،رئيسا جديدا للبالد.
وأدى الزعيم ،البالغ من العمر
 74عاما ،اليمين الدستورية
متعهدا بالوالء لألمة والشعب
والدستور الوطني.
وقام النواب في الجمعية
الوطنية بانتخاب ترونغ
رئيسا للبالد ،في تصويت
أيده  476عضوا ورفضه عضو
واحد فقط.
(هانوي  -د ب أ)
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رياضة
استعــــــدادات للكويت والقادسية قبل القمة
األبيض كامل العدد ...ومعسكر ومكافآت لألصفر
أحمد حامد

يختتم اليوم فريقا الكويت
والقادسية لكرة القدم
استعداداتهما للمواجهة
المرتقبة والمقررة بينهما
ً
غدا في الجولة السابعة
من منافسات دوري ڤيڤا
الممتاز.

محمد عبدالله

ال ص ــوت يـعـلــو داخ ــل قلعتي الـكــويــت
والـقــادسـيــة عـلــى الـمــواجـهــة الـتــي تجمع
ً
بـيـنـهـمــا غـ ـ ــدا ،ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـســاب ـعــة من
منافسات دوري ڤيڤا الممتاز لكرة القدم،
ّ
إذ ســخــرت إدارة الناديين كــل اإلمكانات
لترتيب األوضاع داخل األبيض واألصفر،
أمال في حصد النقاط الثالث.
وتعتبر ا ل ـم ـبــاراة للكويت والقادسية
مـ ـفـ ـت ــرق طـ ـ ـ ــرق ،فـ ــاألب ـ ـيـ ــض ي ـس ـع ــى إل ــى
تعزيز صدارته ،واالبتعاد بالقمة بفارق
 6نـقــاط عــن الغريم التقليدي القادسية،
كما يتطلع لتعويض الخسارة التي مني
بها أمام األصفر في مباراة السوبر التي
جـمـعــت بينهما ف ــي ب ــداي ــة ال ـمــوســم ،في
المقابل يأمل القادسية معادلة النقاط مع
المتصدر وتعويض خسارة نقاط النصر
في الجولة الثانية ،والتي لحقت به بسبب
خطأ إداري ،إلــى جانب تأكيد تفوقه في
الموسم الحالي.
في الكويت اطمأن الجهاز الفني بقيادة

محمد عبدالله على حالة جميع الالعبين،
بمن فيهم اإليفواري جمعة سعيد ،الذي لم
يتمكن من استكمال مباراة النصر األخيرة،
حيث تأكدت مشاركة الالعب.
وطالب الجهاز الفني الالعبين باالبتعاد
عن كل ما من شأنه أن يؤثر على تركيزهم
قبل المباراة ،وهو ما شدد عليه الجهاز
اإلداري ،وحتى يوم أمس ،لم يقرر األبيض
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي م ـع ـس ـكــر م ـغ ـل ــق ،الب ـت ـع ــاد
الالعبين عن الضغوطات التي تصاحب
مباريات القطبين.
وقال إداري األبيض أحمد الصبيح إن
ً
المباراة مهمة جدا ،ألنها ستحدد مالمح
ال ـصــدارة مــع اق ـتــراب نهاية ال ــدور األول،
مشيرا إلى أن فريقه يخوض كل المباريات
من أجل هدف واحد وهو الفوز.
وأش ــاد الصبيح بالجهد الـمـبــذول من
الــاعـبـيــن وال ـج ـهــاز الـفـنــي خ ــال الـفـتــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن ظـ ـه ــور األبـ ـي ــض
بمستوى جيد أمام النصر كان نتاج عمل

الساحل وبرقان يزيدان أوجاع خيطان
والصليبيخات في «األولى»
●

●

الحديث عن التأهل سابق ألوانه
جانب من لقاء الساحل وخيطان (تصوير جورج ريجي)
النقص العددي ،وانتهى اللقاء بفوز
أبناء أبوحليفة.

رباعية برقان
في المباراة الثانية ،نجح برقان في
قلب تأخره أمام الصليبيخات بهدف
إلــى فــوز بــربــاعـيــة ،فــي الـمـبــاراة التي
جمعت بينهما عـلــى ا س ـتــاد مساعد
الشنفا بنادي التضامن ،ورفع برقان
رصيده الــى  9نقاط بالمركز الثالث،

جابر الشريفي

قال مدرب الفريق األول لكرة السلة بنادي النصر
عبدالرحمن ا لـخـبــاز إن فريقه يعتمد حاليا على
خوض المباريات الودية ،استعدادا للموسم المقبل،
مشيرا إلى أن هذا األمر يعد تعويضا لالعبين عن
تأخر انطالق الدوري.
وأش ــار الخباز إلــى أن فريقه سيخوض مـبــاراة
ودية غدا أمام فريق كاظمة ،ثم يلعب في االسبوع
المقبل مع الجهراء والقادسية ،قبل أن يواجه في
االسبوع الذي يليه اليرموك والكويت.
وأكد أن النصر سيكون فريقا مختلفا تماما في
هــذا الموسم عما كــان عليه في المواسم السابقة،
ح ـي ــث س ـي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـع ـن ــاص ــر الـ ـش ــاب ــة أم ـث ــال
ع ـبــدالــوهــاب نــاصــر وس ـعــد الـشـمــري وع ـبــدالــرزاق
حسن ،وسيحاول دمج هؤالء الالعبين مع عناصر
الخبرة ،أمثال منصور جلوي واحمد نايف ومحمد
ماجد.
وأوضح أن الفريق يخضع لعملية تجديد دماء

بينما بقي الصليبيخات على نقاطه
الثالث في المركز الرابع قبل االخير.
انـهــى الصليبيخات الـشــوط االول
م ـت ـقــدمــا بـ ـه ــدف ن ـظ ـيــف س ـج ـلــه ب ــدر
المطيري ( ،)31وحافظ على افضليته
من خالل اغالق مناطقه امام الخصم،
وخلقه أكثر من فرصة سانحة لزيادة
الـغـلــة ،وس ــط تــراجــع واض ــح لالعبي
ب ــرق ــان حـتــى مـنـتـصــف ال ـش ــوط ال ــذي
شهد عودتهم بعد ضربة حرة قريبة
على يسار المرمى نفذها عبدالرحمن

بشكل تــدريـجــي ب ــدءا مــن ه ــذا الـمــوســم ،الفـتــا إلــى
أن أغلبية األنــديــة تـحــاول تجديد فرقها ،وتعتمد
على العناصر الشابة بعد قرار االتحاد تغيير سلم
األعمار في المراحل السنية ،مما فرض على االندية
تصعيد أكثر الالعبين الشباب للفريق االول.
وكشف الخباز أن نجم الفريق عبدالعزيز المولي
سيعود في ديسمبر المقبل بعد ان ينهي الــدورة
العسكرية التي يخضع لها حاليا ،كما انه سيحاول
تــوظـيــف االردنـ ــي محمد دف ــر بالشكل السليم مع
إمكانات الالعبين الشباب والخبرة ليستفيد منه
الفريق للوصول إلى الهدف المنشود.
وبين المدرب الوطني ان طموحه حاليا ينصب
على صعود فريقه ضمن الستة الكبار فــي دوري
السلة ،السيما أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل
وجــود فــرق قوية كالقادسية والكويت والجهراء،
إضافة الى استعادة كاظمة لنجومه ودخول القرين
بتعاقدات كبيرة لمنافسات السن العام ،متوقعا أن
يدخل النصر والعربي والشباب المنافسة بقوة على
التأهل للدوري الممتاز.

بوادر حل لمشكلة صاالت السلة
أعـلــن أمـيــن ســر اتـحــاد كرة
الـسـلــة هيثم ب ــارون التوصل
إل ـ ــى ح ــل م ـش ـت ــرك م ــع بـعــض
األنــديــة الستضافة مباريات
ال ـ ـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـي ــدي ل ـب ـطــولــة
ال ـ ــدوري عـلــى صــاالت ـهــا ،بعد
أن رفـضــت  10أنــديــة ذل ــك من
قبل ،وهو ما تسبب في تأجيل
انطالق البطولة.
ووج ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ــارون ش ـ ـكـ ــره إل ــى

حازم ماهر

يستأنف الفريق األول لكرة القدم بنادي
ب ــرق ــان ت ــدري ـب ــات ــه م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،اس ـت ـع ــدادا
لمواجهة خيطان المحدد لها السبت المقبل،
ف ــي ال ـجــولــة الـســابـعــة م ــن مـنــافـســات دوري
الدرجة األولى.
وك ـ ــان م ـ ــدرب ب ــرق ــان ولـ ـي ــد نـ ـص ــار مـنــح
الــاعـبـيــن راح ــة مــن الـتــدريـبــات أم ــس ،حتى
يلتقطوا أنفاسهم بعد المجهود الذي بذلوه
في مباراتهم أمام الصليبيخات ،في الجولة
ال ـســادســة لـلـبـطــولــة ،وال ـتــي حسمها بــرقــان
لمصلحته بأربعة أهداف لهدف.
ورف ـ ــع الـ ـف ــوز الـ ـ ــروح ال ـم ـع ـنــويــة ألع ـضــاء
الجهازين الفني واإلداري والالعبين ،السيما
بعد أن حافظ على الفارق مع الساحل صاحب
المركز الثاني ،والبالغ نقطة واحــدة ،بينما
ق ـلــص الـ ـف ــارق م ــع ال ـي ــرم ــوك ال ـم ـت ـصــدر إلــى
ث ــاث ن ـقــاط ،علما أن األخ ـيــر لــم ي ـشــارك في
هذه الجولة.

الخباز« :الوديات» تعويض لتأخر الدوري
●

نصار :راض عن الالعبين
وال خطأ في القائمة

عبدالرحمن فوزان

ن ـج ــح الـ ـس ــاح ــل فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ف ــوز
صعب على نظيره خيطان ،بنتيجة
هدفين لهدف ،في المباراة التي جمعت
بينهما مساء أمس األول على استاد
عبدالله الخليفة بنادي اليرموك ،في
إط ــار مـبــاريــات الـجــولــة الـســادســة من
دوري الدرجة األولى ،التي شهدت فوزا
مقنعا لبرقان على الصليبيخات .1-4
وب ـهــذا ال ـفــوز حــافــظ الـســاحــل على
مـ ــركـ ــزه الـ ـث ــان ــي ب ــرص ـي ــد  10ن ـق ــاط،
م ـخ ـف ـضــا ال ـ ـفـ ــارق ال ـ ــى ن ـق ـط ـت ـيــن مــع
المتصدر اليرموك ،بينما بقي خيطان
ً
متذيال للترتيب بنقطة وحيدة.
ب ــدأ خ ـي ـطــان ل ـق ــاءه أمـ ــام الـســاحــل
بأفضلية ميدانية ،سواء على مستوى
االستحواذ أو تهديد المرمى ،وتمكن
من إنهاء الشوط االول متقدما بهدف
نظيف سجله البرازيلي اوتافيو من
ضربة جزاء ،وفي الشوط الثاني عدل
الساحل النتيجة في الدقيقة ( )53بعد
ضربة حــرة حولها السنغالي نــاداي
برأسه في الشباك.
بعد التعادل عاد خيطان للسيطرة
على المباراة بتهديد مرمى خصمه،
ل ـكــن ال ـســاحــل عــاق ـبــه ب ـهــدف ث ــان من
هجمة مرتدة ،انفرد على أثرها محمد
ج ـمــال وس ــدده ــا جـمـيـلــة "لـ ــوب" فــوق
ال ـح ــارس ( ،)80قـبــل أن يـطــرد بسبب
خلع قميصه وحـصــولــه على اإلن ــذار
ال ـثــانــي ،ثــم تـعــرض الـســاحــل لضربة
مــوجـعــة أخ ــرى بـطــرد ولـيــد فــالــح ،إال
أن خيطان لم ينجح في استغالل هذا

توقف الدوري.
متواصل خالل فترة
ّ
على الجانب اآلخــر ،فضل الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي ف ـ ــي الـ ـق ــادسـ ـي ــة اص ـط ـح ــاب
الــاعـبـيــن إل ــى معسكر مـغـلــق عقب
الحصة التدريبية المسائية ،التي
أقيمت أمس.
ووزع نــائــب رئـيــس جـهــاز الـكــرة
نــواف المطيري مكافآت الفوز على
العبي األصفر ،بمناسبة الفوز على
الفحيحيل في الجولة السادسة.
وأشـ ــاد الـمـطـيــري بـمـسـتــوى الالعبين
فــي مــواجـهــة الفحيحيل ،مـطــالـبــا إيــاهــم
ب ـمــواص ـلــة ال ـع ـمــل ح ـتــى ن ـهــايــة الـمــوســم
الحالي ،من أجل استعادة لقب الدوري.
وخ ـصــص ال ـقــادس ـيــة رب ــع ســاعــة فقط
من تدريبات أمــس ،لتكون مفتوحة أمام
وسائل اإلعالم ،على أن يكون تدريب اليوم
ً
مغلقا بشكل كامل ،ليتسنى للجهاز الفني
وض ــع خـطــة ال ـم ـب ــاراة ،واالس ـت ـق ــرار على
التوليفة األساسية.

األن ــدي ــة ال ـتــي غـلـبــت المصلحة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ومـ ـصـ ـلـ ـح ــة أب ـن ــائ ـه ــم
الــاعـبـيــن لـلـبــدء فــي مـســابـقــات
ال ـل ـع ـبــة ،بــاسـتـضــافــة أنــديـتـهــم
لمباريات فرق الدرجة األولى".
ك ـ ـمـ ــا وج ـ ـ ـ ــه ش ـ ـ ـكـ ـ ــرا خ ــاص ــا
إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـي ــخ م ـ ـبـ ــارك ال ـح ـم ــود
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة ب ـ ــال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ،ع ـل ــى
متابعته المستمرة وتوجيهاته

لـلـبــدء بــأعـمــال صـيــانــة صــاالت
األندية وصــاالت ثانوية كيفان
والجابرية.
ي ــذك ــر أنـ ـ ــه مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن
تنطلق منافسات فرق العمومي
كما هــو مـحــدد مسبقا مــن قبل
االتـ ـح ــاد ف ــي االسـ ـب ــوع ال ـثــانــي
مــن نوفمبر المقبل بلقاء كأس
السوبر الذي يجمع الكويت مع
القادسية.

البناي مباشرة على المرمى و هــزت
الشباك (.)72
واضاف البناي الهدف الثاني من
ركلة جزاء ( ،)76وسجل احمد عبدالله
ال ـهــدف الـثــالــث ( ،)83واخـتـتــم أهــداف
بــرقــان المحترف الموريتاني محمد
سالم بعد مجهود رائــع من منتصف
الملعب ،تخطى خالله أكثر من مدافع
قبل تسجيل الـهــدف الــرابــع ،لينتهي
اللقاء بفوز كبير لبرقان.

وأكد نصار أن الفريق لم يظهر بالمستوى
المتوقع له في الشوط األول ،خصوصا في
النواحي الهجومية ،مضيفا أن الصليبيخات
اعتمد على الهجمات المرتدة التي أحرز منها
هدف التقدم.
وأش ـ ــار إل ــى أن الع ـبــي ب ــرق ــان اس ـت ـعــادوا
الـ ـت ــركـ ـي ــز فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وفـ ــرضـ ــوا
سيطرتهم على مجريات األمور حتى نجحوا
في إدراك التعادل ثم الفوز ،مضيفا أن العبي
الصليبيخات سعوا إلى التعادل ،لكن العبيه
نجحوا في استغالل المساحات التي تركوها
خلفهم وأحرزوا هدفين.
وأعرب عن رضاه التام عن أداء العبيه في

وليد نصار

اللقاء ،مشددا على أن المستوى يشهد ارتفاعا
من مباراة ألخرى ،بل من شوط آلخر ،في ظل
حرص الالعبين على تنفيذ التعليمات.
ولفت إلى أن الحديث عن التأهل للدوري
الممتاز لصاحبي المركز األول والثاني في
الــوقــت الحالي ســابــق ألوان ــه تماما ،مشددا
ع ـلــى ان ال ـف ــرق ال ـخ ـم ـســة ،ال ـت ــي ت ـش ــارك في
دوري الدرجة األولى للموسم الجاري ،قادرة
على التأهل ،والذي لن يحسم إال مع الجولة
األخيرة في البطولة.
واك ــد نـصــار أن مــا روج لــه الـبـعــض على
"ت ــويـ ـت ــر" ح ـ ــول الـ ــوقـ ــوع ف ــي خ ـط ــأ بـقــائـمــة
الالعبين "االسكور شيت" بعدم وضع إشارة
أمام اسم الالعب أحمد الشمري غير صحيح
بالمرة ،وهي محاولة فاشلة للتشويش على
استقرار الفريق.
واوض ــح أن الــاعــب لــم يـشــارك فــي اللقاء،
سواء في التشكيل األساسي أو االحتياطي،
كما أنــه تواجد في المدرجات ،فضال عن ان
قائمة الالعبين "االسـكــور شيت" ،التي روج
لها ،خاصة بالنادي ولــم يتم تقديمها إلى
طاقم التحكيم!

مارين

منتخب
الشباب يختتم
تدريباته اليوم
يختتم المنتخب الوطني
ل ـل ـش ـب ــاب لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم تـحــت
 19سـ ـن ــة ت ــدريـ ـب ــات ــه الـ ـي ــوم
على الملعب الفرعي الستاد
جـ ــابـ ــر ،وال ـ ـتـ ــي ت ــأت ــي ضـمــن
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــدادات لـ ـ ـخ ـ ــوض
الـتـصـفـيــات ال ـتــي سـتـقــام في
سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـب ــل ،ال ـمــؤه ـلــة
لنهائيات ك ــأس آسـيــا لنفس
الفئة العمرية.
وكانت التدريبات انطلقت
منذ  9أيام ،حيث عمل الجهاز
الفني بقيادة المدرب الكرواتي
دينكو على معرفة مستويات
الــاع ـب ـيــن الـفـنـيــة وال ـبــدن ـيــة،
ومدى استيعابهم لفكر الجهاز
الفني وتنفيذ تعليماته.
وأع ـ ــرب ديـنـكــو ع ــن رض ــاه
ال ـت ــام ع ــن مـسـتــوى الالعبين
خ ــال ال ـتــدري ـبــات ،حـيــث أكــد
لمعاونيه فــي الـجـهــاز الفني
أنهم يمتلكون موهبة حقيقية
لكنهم يحتاجون عمال مكثفا
في الفترات المقبلة للوصول
بـهــم إل ــى الـمـسـتــوى الـمــأمــول
الـ ــذي يـجـعـلـهــم ق ــادري ــن على
ال ـم ـنــاف ـســة ل ـل ـتــأهــل لـبـطــولــة
كأس آسيا.
وس ـ ـي ـ ـب ـ ـحـ ــث ديـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــو م ــع
معاونيه ضم العبين جدد في
فترة التجمع المقبلة لمنحهم
ال ـف ــرص ــة ،م ــن خـ ــال مـتــابـعــة
جميع البطوالت المحلية لفئة
ال ـش ـب ــاب ،الخ ـت ـيــار الــاعـبـيــن
األبرز واألفضل مستوى.

الشباب فاجأ برقان ...وكاظمة أفلت من كمين الجهراء
●

محمد عبدالعزيز

خـ ـلـ ـي ــف مـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــط ال ـخ ـل ـف ــي
و ت ـ ـف ـ ـع ـ ـيـ ــل دور ا لـ ـجـ ـن ــا حـ ـي ــن
وخاصة محمد مفرح.
بعدها نجح كاظمة تدريجيا
في إدراك التعادل ،مرتكزا على
الدفاع المتقدم  1-2-3والهجوم
الـســريــع عـبــر عـبــدالـلــه العنزي
وأح ـمــد الـقـطــان وتــألــق محمد
جواد في االختراق والتسجيل
لينهي الشوط األول لمصلحته.
واس ـت ـم ــر األداء س ـج ــاال بـيــن
ال ـف ــري ـق ـي ــن فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـثــانــي
وب ــأفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ط ـف ـي ـف ــة ل ـك ــاظ ـم ــة،
م ـس ـت ـف ـي ــدا مـ ــن نـ ـق ــص مـ ـع ــدالت
اللياقة البدنية للجهراوية ،والذي
ظهر بــوضــوح فــي عــدم االرت ــداد
السريع من الهجوم للدفاع.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
ِ
انتفض العبو الجهراء وتمكنوا
م ـ ــن ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ل ـه ــدف
واحد  ،25 -26لكن خبرة العبي
البرتقالي حسمت المباراة في
النهاية بصعوبة.

ّ
فجر فريق الشباب مفاجأة
مــن العيار الثقيل بـفــوزه على
نظيره برقان بنتيجة عريضة
( 17 -26الشوط األول ،)10 -15
في حين انتزع كاظمة المتصدر
ً
ف ـ ـ ـ ــوز صـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــا م ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء
( 28-30الشوط األول  )12-14في
المباراتين اللتين جرتا أمس
األول على صالة مركز الشهيد
ف ـه ــد األحـ ـم ــد ب ــال ــدع ـي ــة ضـمــن
منافسات الجولة السادسة من
الدوري العام لكرة اليد.
وبـ ــذلـ ــك ،ح ــاف ــظ ال ـبــرت ـقــالــي
على ص ــدارة الترتيب برصيد
 12نـ ـقـ ـط ــة ،وظ ـ ـ ــل ب ـ ــرق ـ ــان فــي
المركز الثالث بـ 8نقاط ،وارتقى
ال ـش ـب ــاب إلـ ــى ال ـم ــرك ــز ال ـثــامــن
برصيد  4نقاط بفارق األهداف،
يليه الجهراء التاسع.

الشباب وبرقان
ف ـ ــاج ـ ــأ الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب م ـن ــاف ـس ــه
برقان بأداء مميز جدا ،وفرض
أفـ ـضـ ـلـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى م ـ ــدار
شــوطــي ال ـل ـقــاء ،بـفـضــل دفــاعــه
الـ ـصـ ـل ــب عـ ــن ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وم ــن
خ ـل ـفــه ت ــأل ــق ال ـ ـحـ ــارس م ـب ــارك
ي ــوس ــف ف ــي ال ـ ــذود ع ــن مــرمــاه
وت ـن ـف ـيــذ ال ـه ـج ــوم ال ـم ـعــاكــس،
وخــاصــة عـبــر الـصــاعــد محمد
اليحيوح ،وفي الشق الهجومي
تألق نجمه سعد الحيدري في

حمود خليف يصوب على مرمى كاظمة ( تصوير جورج رجي)
إمطار مرمى برقان بتصويبات
صــاروخـيــة مــن مختلف مراكز
الملعب ،إضافة إلى اختراقات
وتصويبات أحمد مزعل.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ظ ـه ــر ب ــرق ــان
بمستوى متواضع ،ولــم يقدم
مــا يشفع خــال اللقاء ،وعانى
ج ـم ـيــع الع ـب ـي ــه غـ ـي ــاب ال ـ ــروح
القتالية والتركيز وعدم وجود
قائد داخل الملعب ،إضافة إلى
غ ـيــاب صــانــع األل ـع ــاب حسين

كـ ــرم ب ــداع ــي اإلصـ ــابـ ــة ،وول ـيــد
الجيماز.

كاظمة والجهراء
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،قــدم
ِ
ك ــاظ ـم ــة أداء ب ــاه ـت ــا لـصــاحــب
الـ ـمـ ـق ــدم ــة ،وظـ ـه ــر بـ ـعـ ـي ــدا عــن
مستواه المعهود ،وتأثر بغياب
الـ ــربـ ــاعـ ــي سـ ــالـ ــم ع ـب ــدال ـس ــام
بداعي اإليقاف ،ومهدي القالف

وناصر بوخضرا وأحمد مراد
بسبب تـبـعــات مشكلة مـبــاراة
ّ
العربي ،مما مكن الجهراء من
الظهور بشكل مميز جدا ،ولوال
توفر عنصر الخبرة لدى العبي
البرتقالي لتغيرت النتيجة.
ت ـق ــدم ال ـج ـه ــراء ف ــي ال ـبــدايــة
بـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ـج ـ ـيـ ــد عــن
ال ـم ـن ـط ـقــة والـ ـهـ ـج ــوم ال ـمـن ـظــم
بقيادة أحمد مفرح وتصويبات
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـحـ ـج ــرف وحـ ـم ــود

مباراتا اليوم
وت ـخ ـت ـتــم الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات
الجولة بإقامة مباراتين ،حيث
ي ـل ـت ـقــي فـ ــي ال ـخ ــام ـس ــة م ـســاء
الفحيحل الثالث عشر بنقطتين
مـ ــع ال ـت ـض ــام ــن األخ ـ ـيـ ــر بـ ــدون
رصيد ،ويلي ذلك في السادسة
والنصف مساء مباراة الساحل
الـ ـث ــان ــي عـ ـش ــر ب ـن ـق ـط ـت ـيــن مــع
النصر الحادي عشر بـ 4نقاط.

رياضة 22
تجربة قارية صعبة لبرشلونة من دون ميسي
ةديرجلا

•
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يتعين على
بـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــة
اإلسباني إظهار
م ـ ـ ـعـ ـ ــد نـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن دون
نجمه األول المصاب األرجنتيني ليونيل
ميسي ،عندما يستقبل إنتر اإليطالي الليلة
ف ــي ال ـجــولــة الـثــالـثــة م ــن دور الـمـجـمــوعــات
لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وإلى جانب مواجهة برشلونة وإنتر ،تشهد
م ـبــاريــات الـلـيـلــة م ـبــاراتــي قـمــة أيـضــا تجمع
األولى بوروسيا دورتموند األلماني وأتلتيكو
مدريد اإلسباني والثانية باريس سان جرمان
الفرنسي ونابولي اإليطالي.
ويعول برشلونة على قدرة باقي مهاجميه
فــي تـعــو يــض ميسي الغائب
ح ـ ـتـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ن ــوف ـم ـب ــر
المقبل ،إلصابته بكسر في
يده اليمنى خالل المباراة
اال خ ـي ــرة للكتالونيين
ضـ ـ ـ ــد إ ش ـ ـب ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة (-4
 )2فـ ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني الذي يتصدر

ترتيبه بعد تسع مراحل.
وقــدم أفضل العــب في العالم خمس مرات
بــدايــة رائـعــة مــع فريقه مسجال  12هــدفــا و6
تمريرات حاسمة في  12مـبــاراة رسمية ،من
دون باقي المحاوالت الخطيرة والكرات التي
هزت القائم والعارضة!
وقــال مــدرب برشلونة أرنستو فالفيردي:
"نستعد لذلك ،لكن دون شك سنشعر بغياب
ميسي ،هو العب أساسي بالنسبة الينا".
وأكــد فالفيردي الــذي يعاب عليه االعتماد
الكبير على "الساحر األرجنتيني" أنه لن يغير
خطته التكتيكية ،وأن " فـكــرة اللعب ستبقى
عينها".
وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل غ ـ ـيـ ــاب مـ ـيـ ـس ــي ،يـ ــأمـ ــل ع ـش ــاق
"البالوغرانا" أن يرفع المهاجم األوروغوياني
لويس ســواريــز ( 31عاما) منسوب فاعليته،
للتذكير بـمـسـتــويــاتــه الـســابـقــة عـلــى غــرار
م ــوس ــم  2016ع ـن ــدم ــا أحـ ـ ــرز ل ـق ــب ه ــداف
الدوري مع  40هدفا.
ومع سواريز الذي عرف أخيرا مشكالت
فــي ركـبـتــه ،تـتــركــز األضـ ــواء عـلــى الجناح
الفرنسي عثمان ديمبيلي ( 21عاما) ،فبرغم
بدايته القوية ( 5أهداف) هذا الموسم
كـ ــان اداؤه مـخـيـبــا ال ـس ـبــت ويــأمــل
مدربه في تطوير مستواه لتعويض
غـيــاب ملهم الـفــريــق "ننتظر منه
ال ـك ـث ـيــر ،ن ـع ــرف أن ب ـم ـقــدوره
التحسن".
ون ـظ ــرا الف ـت ـقــاد مـيـســي،
تظهر مــرة جــديــدة مشكلة
اب ـع ــاد ال ـج ـنــاح الـبــرازيـلــي
مالكوم عن التشكيلة بعد
م ـنــاف ـســة روم ـ ــا اإلي ـطــالــي
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه ال ـ ـص ـ ـيـ ــف
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي وان ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق 41
م ـل ـيــون ي ـ ــورو لـلـحـصــول
على خدماته.

sports@aljarida●com

ول ــم يـخــض مــال ـكــوم ( 21ع ــام ــا) س ــوى 25
دقيقة هذا الموسم ،حتى أن مدربه اعتمد على
االسباني -المغربي منير الحدادي والبرازيلي
رافينيا النعاش تشكيلته.
وإلى جانب رافينيا ،يواجه مواطنه فيليب
كوتينيو فريقه السابق الذي دافع عن ألوانه
بين  2012و.2013
بدوره ،يخوض انتر المباراة بعد فوزه على
ج ــاره مـيــان بـهــدف قــاتــل مــن قــائــده وهــدافــه
األرجـنـتـيـنــي م ــاورو إي ـك ــاردي ،ليحقق فــوزه
الـخــامــس تــوالـيــا فــي ال ــدوري ويحتل المركز
الثالث.
وسيقطع الفائز في المباراة شوطا كبيرا
نحو دور الـ ،16بعد فوزهما في أول مباراتين
ض ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى تــوت ـن ـهــام
اإلنكليزي وأيندهوفن اللذين يلتقيان على
ارض األخير.

سان جرمان ونابولي
وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة نارية
بين بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي وضيفه
نابولي اإليطالي على ملعب "بارك دي برانس"،
بـيـنـمــا يستقبل لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي النجم
األحمر الصربي.
ويتصدر نابولي الترتيب بأربع نقاط بعد
ف ــوزه القاتل على ليفربول بـهــدف لورنتسو
إن ـس ـي ـن ـيــي ،بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة ع ــن سـ ــان ج ــرم ــان
وليفربول.
ويخوض سان جرمان المباراة بعد تحقيقه
عشرة انتصارات متتالية في الدوري المحلي
في مسار بالغ السهولة للحفاظ على لقبه.
لكن المسابقة القارية األولى ال تزال تؤرق
ال ـفــريــق ال ـم ـم ـلــوك ق ـطــريــا ،إذ م ـنــي بـخـســارة
افتتاحية أمــام ليفربول بصعوبة  ،3-2قبل
تعويضه في الثانية بفوز ساحق وجدلي
على النجم األحمر الصربي .1-6

وفـتـحــت الـنـيــابــة الـعــامــة الــوطـنـيــة المالية
في فرنسا تحقيقا بعد فوز سان جرمان ،اثر
شبهات نفاها الطرفان بحق اداري للنادي
الـصــربــي راه ــن بخمسة مــايـيــن يــورو
على هزيمة فريقه بفارق خمسة أهداف.
ويأمل فريق جنوب إيطاليا العودة
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ب ـن ـق ـطــة م ــن أرض ال ـفــريــق
السابق لمدربه الحالي كارلو أنشيلوتي الذي
أش ــرف عليه بـيــن  2011و 2013قـبــل انتقاله
الى ريال مدريد اإلسباني ثم بايرن ميونيخ
األلماني.
في المباراة الثانية ،يبدو ليفربول وصيف
النسخة األخـيــرة مــع نجمه المصري محمد
صالح مرشحا قويا لتخطي
الـنـجــم األح ـمــر في
ملعب "أنـفـيـلــد"،
مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوال عـ ـل ــى
ع ـ ـ ــودت ـ ـ ــه ال ـ ــى
سـ ـك ــة الـ ـف ــوز
فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
المحلي حيث
ي ـت ـســاوى في
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاط م ــع
م ـ ــانـ ـ ـشـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــر
سـ ـيـ ـت ــي ح ــام ــل
اللقب.

بيرسيتش وإيكاردي نجما اإلنتر

كوتينيو وسواريز نجما برشلونة

ريفالدو يبرز أهمية كوتينيو وسواريز

شتيغن :نسعى للفوز بكل شيء

اعتبر الالعب البرازيلي السابق ريفالدو أنه في ظل إصابة العب
برشلونة ،األرجنتيني ليونيل ميسي ،قد يصبح لالعبين آخرين مثل
البرازيلي كوتينيو واألوروغوائي لويس سواريز دور مهم.
وعن "البرغوث" األرجنتيني ،الذي سيغيب عن المالعب نحو ثالثة
أسابيع بسبب تعرضه لكسر في ذراعه اليمنى أثناء مواجهة إشبيلية
السبت الماضي بالجولة التاسعة من "الليغا" ،أكد ريفالدو أن "برشلونة
سيفتقد ميسي ،فهو العب مدهش ويقدم بداية موسمية رائعة ويصنع
الفارق ويتحمل مسؤولياته".
واعتبر الالعب البرازيلي المعتزل أن غياب ميسي "قد يمنح فرصة
ً
لالعبين آخــريــن إلظ ـهــار جــودتـهــم فــي م ـبــاريــات مـهـمــة" ،مضيفا أن
كوتينيو وســواريــز قــد يكون لهما دور مهم فــي ظــل غياب المهاجم
األرجنتيني.
(إفي)

شتيغن حارس مرمى برشلونة

ريفالدو

أك ـ ـ ــد حـ ـ ـ ــارس مـ ــرمـ ــى ب ــرشـ ـل ــون ــة،
األلماني مــارك-أ نــدر يــه تير شتيغن،
أن فريقه يسعى للفوز بكل األلقاب
هــذا الـمــوســم ،مـبــرزا أنــه عقب عــودة
ال ـ ـبـ ــاوغـ ــرانـ ــا ل ـ ـ ــدرب االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات
بالدوري اإلسباني لكرة القدم ،بفوزه
السبت الماضي على إشبيلية ()2-4
بعد أربع جوالت من التعثر ،يتطلع
الفريق اآلن للفوز على إ نـتــر ميالن
اإليطالي في التشامبيونز ليغ وعلى
ريال مدريد في كالسيكو "الليغا".
وف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ن ـش ــرت ـه ــا صـحـيـفــة
"م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو" الـكـتــالــونـيــة،
برر تير شتيغن اختالف أداء البرسا
ف ــي الـلـيـغــا ع ـنــه ف ــي دوري األب ـطــال
األوروبـ ـ ـ ــي ،بـ ــأن "الـ ـف ــرق ف ــي الـلـيـغــا
ب ــا ت ــت ت ـعــر ف ـنــا و مــوا ج ـه ـت ـنــا تعتبر
م ـب ــاراة ال ـعــام بــالـنـسـبــة لـهــم ويـجــب
ً
التعامل مع ذلك" ،مضيفا " :هذا أمر
معقد لكننا مستعدون ونريد الفوز
بكل األلقاب".
وأكــد الـحــارس األلـمــانــي" :كــل عام
نـ ـب ــدأ الـ ـم ــوس ــم بـ ـه ــدف ال ـ ـفـ ــوز بـكــل
األلـ ـق ــاب ،ال ـع ــام ال ـمــاضــي ح ــدث لنا

أمر لم يكن ينبغي أن يحدث -خروج
البرسا من التشامبيونز ليغ في ربع
الـنـهــائــي أم ــام روم ــا اإلي ـطــالــي -لكن
هــذا أ مــر يـجــب أن نتعلم مـنــه و هــذه
أمور تحدث في كرة القدم".
وأردف " ع ـل ـي ـنــا أن نـثـبــت ف ــي كل
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أ ن ـ ـنـ ــا األ ف ـ ـ ـضـ ـ ــل ،أي ك ــا ن ــت
المباراة وأي كانت المسابقة .نحن
نسعى للفوز بكل شيء".
وعن غياب مهاجم وقائد برشلونة
األرجنتيني ليونيل ميسي ،لمدة قد
تـصــل لـنـحــو ثــاثــة أســابـيــع بـعــد أن
تعرض لكسر بذراعه أثناء مواجهة
إش ـب ـي ـل ـيــة ،أبـ ــرز ت ـيــر ش ـت ـي ـغــن" :لـيــو
عـنـصــر ج ــو ه ــري ف ــي ا ل ـفــر يــق لكننا
سنحاول تعويض غيابه على الرغم
ً
من أن هذا األمر لن يكون سهال".
وأ ض ــاف "نتمتع بـجــودة فــي خط
الهجوم ومقتنع بأن الجميع سيقوم
بعمله بشكل استثنائي".
(إفي)

دورتموند يصطدم بأتلتيكو مدريد في «اختبار النضج»
َّ
لم يتلق بوروسيا دورتموند
األلماني أي هزيمة حتى اآلن في
الموسم الجاري بكل المسابقات،
ل ـك ـنــه ب ـ ــات اآلن بـ ـص ــدد خ ــوض
أول ا خـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ص ـ ـعـ ــب عـ ـن ــد م ــا
يلتقي أتلتيكو مدريد اإلسباني
الـيــوم األرب ـعــاء ضمن منافسات
الجولة الثالثة من مباريات دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبا
لكرة القدم.

وحـتــى اآلن ،حقق دورتموند
ً
ن ـتــائــج وع ــروض ــا م ـب ـهــرة تحت
ق ـ ـيـ ــادة مـ ــديـ ــره ال ـف ـن ــي ال ـج ــدي ــد
لوسيان فافري ،ليتصدر جدول
الــدوري األلماني (بوندسليغا)،
وي ـت ـق ــاس ــم ص ـ ـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ــدوري األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال مــع
أتلتيكو مدريد برصيد ست نقاط
لكل منهما.
ورغم تحقيق انتصار ساحق

العبو أتلتيكو مدريد خالل مباراة سابقة

عـلــى نــورنـبــرغ  - 7صـفــر ،وأم ــام
ش ـتــوت ـغــارت بـنـتـيـجــة  - 4صفر
السبت الـمــاضــي ،تشكل مـبــاراة
غــد اخـتـبــارا صعبا لدورتموند
أمام أتلتيكو مدريد الذي يدربه
المدير الفني دييغو سيميوني،
الــذي وصــل إلــى نهائي البطولة
األوروبية في عامي  2014و.2016
وق ــال األلـمــانــي مــاركــو رويــس
م ـ ـهـ ــاجـ ــم دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد" :نـ ـح ــن

م ـس ـت ـعــدون ل ـمــواج ـهــة أتـلـتـيـكــو
مــدريــد .إن ــه فــريــق ق ــوي ج ــدا في
الـ ـج ــان ــب ال ــدف ــاع ــي ك ـم ــا يـجـيــد
التنظيم والتماسك بطريقة 4 - 4
  ،2لكن علينا التحلي بالصبر.ال ـم ـب ــاراة تـشـكــل اخ ـت ـبــارا لـمــدى
نضج فريقنا وتقييما لما وصلنا
إليه ،لكنني أثق بقدراتنا".
ك ــذل ــك ق ـ ــال زم ـي ـل ــه ال ـم ـهــاجــم
ماكسيميليان فيليب" :جميعنا
يشعر بالحماس حـقــا" ،مضيفا
أن "أتـلـتـيـكــو لــديــه فــريــق هــائــل.
إن ــه يـتـنــافــس بـثـبــات عـلــى أعلى
المستويات ،محليا ودوليا ،منذ
عدة مواسم ...إنه اختبار شائك".
وسجل خط هجوم دورتموند
ال ـمــدجــج ب ـن ـجــوم أم ـث ــال روي ــس
وبــاكــو لـكــاسـيــر مـتـصــدر قائمة
هدافي البوندسليغا واإلنكليزي
اليافع جادون سانتشو ،إجمالي
 31هدفا خــال ثماني مباريات
ب ــالـ ـب ــون ــدسـ ـلـ ـيـ ـغ ــا ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
انتصارين في دوري األبطال أمام
كـلــوب ب ــروج ومــونــاكــو ،وهــو ما
يــزيــد على ضعف عــدد األه ــداف
ال ـم ـس ـج ـلــة م ــن ج ــان ــب أتـلـتـيـكــو
مدريد ( 15هدفا).
وقال سانتشو المنضم حديثا
لـلـمـنـتـخــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي" :لــدي ـنــا
طموح كبير" ،وقــد أثنى فافري،
المدرب السابق لمونشنجالدباخ
األلماني ونيس الفرنسي ،بشكل
كبير على خط هجوم الفريق.
وذك ــر فــافــري" :لــديـنــا العـبــون
شبان على الجناحين ،ويــؤدون
بـ ـ ـق ـ ــوة فـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـم ـ ــراوغ ـ ــة
واالن ـ ـفـ ــراد ،لــديـهــم ط ـمــوح كبير
ويـجـيــدون التفاهم مــع بعضهم
ب ـع ـض ــا عـ ـل ــى الـ ـمـ ـلـ ـع ــب .ون ـح ــن

بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى م ــواصـ ـل ــة ال ـع ـمــل
الجاد".
وخ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـع ـش ــر،
اهتزت شباك دورتموند بثمانية
أهداف فقط ،وهو ما يزيد بفارق
هـ ـ ـ ــدف واح ـ ـ ـ ــد ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـلـ ــى عـ ــدد
األهداف المسجلة بشباك أتلتيكو
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـي ــز ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي
بصالبة الدفاع.
ً
ً
وي ـع ــد ذلـ ــك م ــؤش ــرا واض ـح ــا
لـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح فـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــادة
االستقرار والتماسك إلى صفوف
دورتموند ،بعد أن افتقد الفريق
ذل ـ ــك خ ـ ــال ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
ل ـي ــودع دوري األبـ ـط ــال م ــن دور
المجموعات ويحرز المركز الرابع
في البوندسليغا بشق األنفس.
وأس ـف ــر ان ـض ـمــام الع ـبــي خط
الوسط أكسيل فيتسل وتوماس
ديالني إلى دورتموند في تعزيز
الـتــوازن بين خط الهجوم وخط
الــدفــاع ،الــذي تطور بشكل كبير
مقارنة بالعام الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ديـ ـ ــانـ ـ ــي "ن ـ ـ ـعـ ـ ــرف أن
مــواج ـهــة ال ـغــد سـتـكــون صعبة،
ولكننا نرغب في تأكيد تحقيق
الفوز".
وال ي ــزال دورت ـمــونــد يتمسك
بالحذر وخاصة في ظل حقيقة
الـ ـب ــداي ــة ال ـه ــائ ـل ــة الـ ـت ــي حـقـقـهــا
ف ــي ال ـمــوســم ال ـمــاضــي وتـبـعـهــا
الـتــراجــع ،وهــو مــا أسـفــر حينها
عن رحيل بيتر بوس عن منصب
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ومـ ـع ــان ــاة بـيـتــر
شـ ـت ــوج ــر بـ ـع ــده ــا ل ـ ـ ــدى ت ــول ـي ــه
المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية
الموسم.
(د ب أ)

ً
ً
خيمينيز يعاني شدا عضليا
تحوم الشكوك حول مشاركة
األوروغ ــوائ ــي خــوسـيــه مــاريــا
خ ـي ـم ـي ـن ـيــز ،مـ ــدافـ ــع أت ـل ـت ـي ـكــو
م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،خ ـ ــال
مواجهة اليوم أمام بوروسيا
دورتموند األلماني في الجولة
الثالثة بدور مجموعات دوري
األبطال ،بسبب معاناته جراء
"شد في عضلة الفخذ" أصيب
به خالل مواجهة فياريال في
"الليغا" يوم السبت الماضي.
وقـ ــال ال ـطــاقــم ال ـط ـبــي حــول
ال ــاع ــب ال ـ ــذي ل ــم يـ ـش ــارك فــي
مــران األتلتي أ مــس ،بالمدينة
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،قـ ـ ـب ـ ــل ال ـ ـتـ ــوجـ ــه
أللـ ـم ــانـ ـي ــا لـ ـم ــواجـ ـه ــة "أسـ ـ ــود
الـ ـفـ ـسـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــا" ،إن ـ ـهـ ــم ب ـص ــدد
"تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ح ـ ـجـ ــم اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة"،
وخضوع الالعب الختبار آخر
خ ــال مـ ــران ال ـث ــاث ــاء األخ ـيــر،
لمعرفة مــو قـفــه مــن ا لـسـفــر مع
الفريق من عدمه.
وي ــأم ــل رجـ ــال األرجـنـتـيـنــي
دييغو سيميوني في العودة
ب ــال ـن ـق ــاط ال ـ ـثـ ــاث مـ ــن مـلـعــب
(س ـ ـي ـ ـج ـ ـنـ ــال إي ـ ـ ــدون ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــارك)
م ـ ــن أج ـ ـ ــل مـ ــواص ـ ـلـ ــة س ـل ـس ـلــة

خيمينيز

االن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات ف ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
للجولة الثالثة على التوالي
واالنفراد بصدارة الترتيب.
ويـقـتـســم ال ـفــري ـقــان ص ــدارة
تــرت ـيــب الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى بـ
 6ن ـق ــاط ل ـك ـل ـي ـه ـمــا ،وس ـت ـكــون
مواجهة األربعاء من أجل فض
هذه الشراكة.
(إفي)

23
ً
ُ
سقط ليستر ويحقق الفوز الـ  10تواليا
أرسنال ي ِ
ةديرجلا
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أحرز البديل أوباميانغ هدفين
خالل  3دقائق ،ليواصل أرسنال
انتصاراته بعدما حول تأخره
إلى فوز  1-3على ليستر سيتي،
في استاد اإلمارات بالدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
أمس األول.

تـ ــابـ ــع أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال انـ ـتـ ـص ــارات ــه
ال ـم ـت ـتــال ـيــة ورف ـع ـه ــا إلـ ــى سـبـعــة
مـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ،و  10ف ـ ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ال ـم ـســاب ـقــات ،عـنــدمــا تـغـلــب على
ضـيـفــه لـيـسـتــر سـيـتــي  1-3أمــس
األول ،ع ـل ــى م ـل ـع ــب "اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات"
بلندن ،في ختام المرحلة التاسعة
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وق ـل ــب أرسـ ـن ــال ال ـط ــاول ــة على
ض ـي ـف ــه ل ـي ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،ع ـنــدمــا
حـ ـ ـ ـ ــول تـ ـخـ ـلـ ـف ــه أم ـ ـ ــام ـ ـ ــه بـ ـه ــدف
بالنيران الصديقة ،سجله المدافع
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ه ـي ـك ـت ــور ب ـي ـل ـيــريــن
بالخطأ في مرماه ( ،)31إلى فوز
بثالثية سجلها األلماني مسعود
أوزي ـ ـ ـ ــل ( )45وال ـ ـبـ ــديـ ــل ال ــدول ــي
الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ
( 63و.)66
وم ـنــذ خ ـســارت ـيــه الـمــرحـلـتـيــن
األول ــى والثانية أم ــام مانشستر
سيتي وجــاره اللندني تشلسي،
حقق أرسنال العالمة الكاملة في
مبارياته السبع األخيرة :وستهام
يــونــايـتــد وك ــاردي ــف ونـيــوكــاســل
يــونــاي ـتــد وإي ـف ــرت ــون وواتـ ـف ــورد
وفولهام وليستر سيتي.
ورفـ ـ ـ ــع أرس ـ ـن ـ ــال أي ـ ـضـ ــا غـلـتــه
إل ـ ـ ــى  10ان ـ ـت ـ ـص ـ ــارات م ـت ـتــال ـيــة
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،بـعــد
ف ــوزه على برينتفورد فــي الــدور
الـثــالــث لمسابقة ك ــأس الــرابـطــة،
وانتصاريه في مسابقة الــدوري
األوروبـ ـ ـ ـ ــي "ي ـ ــوروب ـ ــا لـ ـي ــغ" عـلــى
ف ــورسـ ـك ــا ب ــول ـت ــاف ــا األوك ـ ــران ـ ــي
وكـ ــارابـ ــاخ األذربـ ـيـ ـج ــان ــي ،وأك ــد
استعداده الجيد لمواجهة مضيفه
سـبــورتـيـنــغ لـشـبــونــة البرتغالي
الخميس في لشبونة ،في الجولة
ال ـث ــال ـث ــة م ــن ال ـم ـســاب ـقــة ال ـق ــاري ــة
الثانية.

وه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي
ي ـح ـق ــق ف ـي ـه ــا الـ ـف ــري ــق ال ـل ـنــدنــي
ه ــذه الـسـلـسـلــة م ــن االن ـت ـص ــارات
ال ـم ـت ـتــال ـيــة م ـن ــذ أك ـت ــوب ــر ،2007
عـ ـن ــدم ــا حـ ـق ــق وقـ ـتـ ـه ــا  12فـ ــوزا
متتاليا.

أرسنال إلى المركز الرابع
وص ـع ــد أرسـ ـن ــال إلـ ــى ال ـمــركــز
ال ــراب ــع بــرصـيــد  21نـقـطــة بـفــارق
األه ـ ـ ـ ــداف خ ـل ــف جـ ـ ــاره تـشـلـســي
وأمام جاره اآلخر توتنهام ،بينما
تجمد رصيد ليستر سيتي عند
 12نقطة في المركز الحادي عشر.
وكـ ــان لـيـسـتــر سـيـتــي األخ ـطــر
فـ ــي ال ـه ـج ـم ــات ال ـ ـمـ ــرتـ ــدة ،وكـ ــاد
مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـن ـي ـج ـي ــري
ك ـل ـي ـت ـشــي إي ـه ـي ــان ــات ـش ــو يـفـتـتــح
الـتـسـجـيــل مــرتـيــن مــن ان ـفــراديــن،
األول أن ـه ــاه بـتـســديــدة ارتـطـمــت
بظهر المدافع األلماني شكودران
مصطفي وتحولت الى ركنية (،)2
وال ـثــان ـيــة ب ـت ـســديــدة لــولـبـيــة من
خــارج المنطقة حولها الحارس
األلـمــانــي بيرند لينو إلــى ركنية
لم تثمر ايضا (.)6
ونجح ليستر سيتي في افتتاح
التسجيل ،عندما مرر النيجيري
ويلفريد نديدي كرة من منتصف
الملعب إلى بن تشيلويل المنطلق
بسرعة من الجهة اليسرى ،فتوغل
داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة وحـ ـ ــاول رفـعـهــا
ل ـك ـن ـهــا ارت ـط ـم ــت ب ـق ــدم ال ـم ــداف ــع
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ه ـي ـك ـت ــور ب ـي ـل ـيــريــن
وخدعت الحارس لينو (.)31
وأنـ ـق ــذ ح ـ ــارس م ــرم ــى ليستر
سيتي الدولي الدنماركي كاسبر
شمايكل مرماه من هدف التعادل
بإبعاده كــرة قوية مــن ركلة حرة

ً
أوباميانغ نجم أرسنال يحرز هدفا في مرمى ليستر سيتي
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة
لـ ـل ــدول ــي الـ ـس ــويـ ـس ــري غ ــران ـي ــت
تشاكا ( ،)33ثم أبعد تسديدة قوية
للدولي النيجيري أليكس أيوبي
إلى ركنية (.)42
ونجح األلماني مسعود أوزيل
فـ ــي إدراك الـ ـتـ ـع ــادل مـ ــن هـجـمــة
منسقة قادها بنفسه ومرر الكرة
الى بيليرين المنطلق من الجهة
ال ـي ـم ـن ــى ،ف ــأع ــاده ــا إل ـي ــه زاح ـف ــة
دا خ ــل المنطقة ،فلعبها بيسراه

ً
تعادل سمبدوريا وساسوولو سلبا

ً
بيرلسكوني يعين بروكي مدربا لمونزا
أعلن نادي مونزا اإليطالي لكرة القدم أنه
أسند تدريب الفريق األول بالنادي للمدرب
كريستيان بروكي ( 42عاما) ،خلفا للمدرب
المقال ماركو زافاروني.
ويعود بروكي الالعب والمدرب السابق
لميالن اإليطالي للعمل تحت قيادة سلفيو
بيرلسكوني المالك السابق لنادي ميالن،
والذي اشترى نادي مونزا الشهر الماضي
بعد عام ونصف العام من بيعه نادي ميالن.
وأقـ ــال بـيــرلـسـكــونــي ال ـم ــدرب زاف ــارون ــي
لسوء النتائج مع الفريق الــذي ينشط في
دوري الدرجة الثالثة بإيطاليا.

باكا

ورغم البداية القوية للفريق في الموسم
الـ ـح ــال ــي ،ت ــراجـ ـع ــت ال ـن ـت ــائ ــج ب ـع ــد شـ ــراء
بيرلسكوني لـلـنــادي ،حيث خسر الفريق
ثالث مباريات وتعادل في مباراتين.
ولـعــب بــروكــي لفريق مـيــان بين عامي
 2001و ،2008كما تولى تدريب الفريق في
أبريل  2016خلفا للمدرب المقال سينيسا
ميهايلوفيتش عـنــد مــا ك ــان بيرلسكوني
مالكا للنادي.
وتولى بروكي تدريب فريق بريشيا في
دوري الدرجة الثانية.
(د ب أ)

االدعاء يتقدم باستئناف في قضية مونديال 2006
تقدم االدع ــاء بمدينة فرانكفورت األلمانية بطلب
اسـتـئـنــاف ضــد ق ــرار محكمة مـحـلـيــة ،ب ـعــدم متابعة
قضية ضــد ثــاثــة مـســؤولـيــن بــارزيــن سابقين بكرة
القدم األلمانية ،تتعلق باتهامات تهرب ضريبي على
هــامــش بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  2006ل ـكــرة ال ـقــدم التي
استضافتها ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم االدعاء في تصريحات لوكالة
األنباء األلمانية (د.ب.أ) ،أمــس ،إن الشكوى سيجري
نظرها من قبل محكمة استئناف إقليمية.
وك ــان ــت مـحـكـمــة أل ـمــان ـيــة ق ـ ــررت ف ــي  15ال ـج ــاري
عــدم متابعة القضية ضد فولفغانغ نيرسباغ وثيو
زفانتسيغر ،رئيسي اتحاد الكرة األلماني السابقين،

في القائم األيسر البعيد للحارس
شمايكل وت ـهــادت داخ ــل شباكه
( ،)45وانقذت العارضة أرسنال من
الهدف الثاني بردها كرة رأسية
نديدي اثر ركلة ركنية (.)58
ودف ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي أون ـ ـ ـ ـ ــاي
إيـمــري بــاعــب الــوســط الفرنسي
المغربي األصل ماتيو القندوزي،
والمهاجم الدولي الغابوني بيار
إيميريك أوباميانغ مكان األرميني
ه ـن ــري ــخ م ـخ ـي ـت ــاري ــان وال ـم ــداف ــع

ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـس ــويـ ـس ــري س ـت ـي ـفــان
ليشتشتاينر (.)61

أوباميانغ يحرز الثاني
ونـ ـج ــح أوب ــامـ ـي ــان ــغ ف ــي مـنــح
التقدم ألرسنال من مسافة قريبة،
إثــر تمريرة رائعة من أوزيــل إلى
بيليرين داخل المنطقة ومنه إلى
الــدولــي الـغــابــونــي ال ــذي تابعها
بسهولة داخل المرمى (.)63

فياريال يفقد باكا نحو شهر ونصف

تعادل سمبدوريا وضيفه ساسوولو صفر-صفر أمس األول،
على ملعب "لويجي فيراريس" في جنوى ،في ختام المرحلة
التاسعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وفشل سمبدوريا فــي استغالل عاملي األرض والجمهور
لتحقيق فوزه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم.
واستعاد سمبدوريا المركز الخامس برصيد  15نقطة بفارق
نقطة واحــدة أمام فيورنتينا ،الذي انتزعه األحد بتعادله مع
ضيفه كالياري  ،1-1وروما الذي سقط أمام ضيفه سبال صفر-
 2السبت في افتتاح المرحلة ،وساسوولو الــذي أوقــف نزيف
النقاط في المباراتين األخيرتين اللتين خسرهما أمام ميالن
ونابولي.

بيرلسكوني

رياضة

وهورست آر .شميت السكرتير العام السابق لالتحاد.
وقــال متحدث باسم محكمة فرانكفورت الجزئية
فــي تصريحات ل ـ ــ"د.ب.أ" ،حينها ،إن المحكمة أقــرت
بعدم وجود أسباب كافية للمضي قدما في القضية،
مضيفا أن االدعاء العام يمكنه االستئناف ضد القرار
خالل أسبوع.
وتتركز القضية في قيام اتحاد الكرة األلماني بدفع
 6.7مــايـيــن ي ــورو ( 7.3مــايـيــن دوالر) إل ــى االتـحــاد
الدولي للعبة (الفيفا) في عام  ،2005حيث تم اإلعالن،
حينذاك ،أنها تأتي كمساهمة في فعالية ثقافية متعلقة
بكأس العالم في ألمانيا ،لكن لم تتم إقامتها.
(د ب أ)

وعـ ــزز أرسـ ـن ــال ت ـقــدمــه بـهــدف
ث ــال ــث رائـ ـ ــع م ــن ه ـج ـمــة مـنـسـقــة
تبادل خاللها أكثر من العب الكرة
وبتمويهات جسدية عدة وصلت
عـ ـل ــى أثـ ــرهـ ــا إلـ ـ ــى أوزي ـ ـ ـ ــل داخـ ــل
المنطقة فهيأها إ لــى أوباميانغ
غ ـب ــر الـ ـم ــراق ــب ف ـت ــاب ـع ـه ــا داخـ ــل
المرمى الخالي (.)66
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدف الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــادس
ألوباميانغ هذا الموسم ،فارتقى
ال ــى ال ـمــركــز ال ـثــانــي ع ـلــى الئـحــة

ال ـه ــداف ـي ــن م ـش ــارك ــة م ــع مـهــاجــم
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
األرجـنـتـيـنــي سـيــرخـيــو أغــويــرو،
وب ـفــارق هــدف واح ــد خلف العب
وسط تشلسي الدولي البلجيكي
إدين هازارد المتصدر.
وهي المرة الثانية تواليا التي
يسجل فيها أو بــا مـيــا نــغ ثنائية
ب ـعــد األولـ ـ ــى ف ــي م ــرم ــى فــول ـهــام
(.)1-5

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:55

كلوب بروج  -موناكو

beINSPORTS HD5

7:55

ايندهوفن  -توتنهام

beINSPORTS HD1

10:00

دورتموند – اتلتيكو مدريد

beINSPORTS HD3

10:00

برشلونة – انتر ميالن

beINSPORTS HD1

10:00

ليفربول  -سفيزدا

beINSPORTS HD4

10:00

سان جرمان  -نابولي

beINSPORTS HD2

10:00

لوكوموتيف  -بورتو

beINSPORTS HD5

10:00

غالطة سراي  -شالكة

beINSPORTS HD6

أعـلــن ن ــادي فـيــاريــال اإلسـبــانــي ،أمــس األول ،أن مهاجمه الكولومبي
كــارلــوس بــاكــا سيغيب عــن الـمــاعــب لفترة ت ـتــراوح بين  4و 6أسابيع،
إلصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى من الدرجة الثانية.
وأجــرى المهاجم الكولومبي أشعة رنين أثبتت تعرضه إلصابة من
الــدرجــة الثانية فــي عضلة الفخذ خــال مـبــاراة أتلتيكو مــدريــد السبت
الـمــاضــي فــي الـجــولــة التاسعة لليغا على ملعب "ال سيراميكا" ،والتي
انتهت بالتعادل .1-1
وكان باكا ( 32عاما) عاد أخيرا من معسكر المنتخب الكولومبي ،وهو
ما جعل خابيير كاييخا ،المدير الفني لفياريال ،يبقيه على مقاعد البدالء
في تلك المباراة ،منعا لتعرضه لإلجهاد.
ويحتل فريق "الغواصات الصفراء" المركز السادس عشر في "الليغا"،
(إفي)
برصيد  9نقاط جمعها من انتصارين و 3تعادالت و 4هزائم.

ً
خسارة ثالثة تواليا لليكرز

ً
خسر النجم ليبرون جيمس مباراته الثالثة تواليا مع فريقه الجديد لوس أنجلس
ليكرز ،بعد مباراة مشوقة االثنين أمام ضيفه سان أنطونيو سبيرز انتهت بعد التمديد
" "143-142في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،فيما عاد غولدن ستايت ووريرز
حامل اللقب إلى سكة الفوز.
وأهدر جيمس ،الذي سجل  32نقطة و 14تمريرة حاسمة و 8متابعات ،رميتين حرتين
مهمتين وتسديدة حاسمة في نهاية الوقت الممدد عندما عوض سبيرز تأخره وسجل
سبع نقاط متتالية بفضل األسترالي باتي ميلز.
ً
ً
وفي المنطقة الغربية أيضا ،حقق غولدن ستايت ووريرز الباحث عن لقبه الثالث تواليا،
فوزه الثالث مقابل خسارة بعد فوزه السهل على ضيفه
ً
فينيكس صنز  103-123في أوكالند ،معوضا سقوطه
األخير أمام دنفر ناغتس .100-98
وسـقــط بوسطن سلتيكس ،أحــد أب ــرز أندية
المنطقة الشرقية ،أمام ضيفه أورالندو ماجيك
 ،93-90بفضل  24نقطة و 12متابعة من العب
االرتكاز المونتينيغري نيكوال فوتشيفيتش.
وقاد العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
فريقه ميلووكي باكس إلــى تحقيق فــوزه الثالث
ً
تواليا على حساب ضيفه نيويورك نيكس 113-124
بتسجيل  31نقطة و 15متابعة.
ً
وحافظ تورونتو رابتورز على سجله الخالي من الهزائم محققا
ً
فوزه الرابع تواليا على ضيفه تشارلوت هورنتس .106-127
وأصبح العب االرتكاز دياندريه جوردان أول العب في داالس مافريكس يحقق ثالث ثنائيات
ً
مزدوجة "دابل دابل" في  24عاما ،عندما سجل  18نقطة و 16متابعة وقاد فريقه الجديد إلى
ً
إلحاق الخسارة الثالثة تواليا بضيفه شيكاغو بولز .109-115
ً
وكان بوبي جونز آخر العب يحقق هذا اإلنجاز عام  ،1994علما أن معدل جوردان يبلغ 17
نقطة و 12.2متابعة في المباراة الواحدة.
في المقابل ،أصبح زاك الفين " 34نقطة" ثالث العب من شيكاغو بولز يسجل  30نقطة
أو أكثر في أول ثالث مباريات من الموسم ،وذلــك بعد مايكل جــوردان في  1986وبوب
لوف في .1971

ّ
رونالدو يصر على أنه «مثال» في سلوكه داخل الملعب وخارجه

رونالدو نجم يوفنتوس

ش ـ ــدد ال ـن ـج ــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رون ــال ــدو ،ال ـفــائــز بــال ـكــرة الــذهـبـيــة ألفـضــل
الع ــب فــي الـعــالــم  5م ــرات ،عـلــى أن ــه "مـثــال"
فــي سلوكه داخــل الملعب وخــارجــه ،وسط
اتهامات باالغتصاب وجهتها إليه عارضة
أزيــاء أميركية سابقة ،في قضية تعود إلى
عام .2009
وقال رونالدو ،في مؤتمر صحافي أمس
األول عشية حلول فريقه الحالي يوفنتوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ض ـي ـف ــا عـ ـل ــى ف ــريـ ـق ــه ال ـس ــاب ــق
مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من
مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم:
"أعرف أنني مثال 100 ،في المئة ،على أرضية
الملعب وخارجه".
ووج ـ ــد رونـ ــالـ ــدو ( 33س ـن ــة) ن ـف ـســه فــي
األسابيع األخيرة أمام إعادة فتح تحقيق في
الس فيغاس في التهم التي رفعتها كاثرين
مــايــورغــا ( 34عــامــا) ،الـتــي تــدعــي تعرضها
لالغتصاب من جانبه في  13يونيو .2009
ونـ ـف ــى رون ـ ــال ـ ــدو س ــاب ـق ــا بـ ـش ــدة ال ـت ـهــم
الموجهة إليه وحظي بدعم ناديه.
وفي المؤتمر الصحافي ،قال الالعب "أنا

مبتسم دائما ،أنا سعيد ،وأنا ممتن باللعب
ناد رائع ولدي أسرة رائعة ،ولدي أربعة
في ٍ
أطفال ،وأنا بصحة جيدة ،لدي كل شيء ،أما
الباقي ،فهو ال يعوقني" ،مضيفا" :أنــا في
ً ً
حالة جيدة جدا جدا".
ول ــم يــؤثــر ه ــذا االتـ ـه ــام ح ـتــى اآلن على
مستوى رونالدو في الملعب بالنسبة إلى
ناديه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف
من ريال مدريد اإلسباني مقابل نحو 100
مليون يورو ،وسجل رونالدو خمسة أهداف
ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـســت األخ ـي ــرة ف ــي الـ ــدوري
اإليطالي ،لكنه لم يفتتح حتى اآلن غلته في
دوري األبطال ،والذي خاض فيه  30دقيقة
فقط هــذا الـمــوســم فــي الـجــولــة األول ــى أمــام
فالنسيا اإلسباني ،قبل أن يطرد ويغيب عن
الجولة الثانية.
وتـ ــابـ ــع رون ـ ــال ـ ــدو" :لـ ـ ــن أك ـ ـ ــذب فـ ــي ه ــذا
الـ ـم ــوق ــف" ،مـضـيـفــا أن "ال ـم ـحــام ـيــن الــذيــن
وك ـل ـت ـهــم ل ـل ــدف ــاع ع ـنــي واثـ ـق ــون وبـطـبـيـعــة
الحال أنا أيضا" ،موضحا أن "أهم شيء هو
أنني أستمتع بكرة القدم ،أستمتع بحياتي.
الباقي ،لدي أناس يعتنون بحياتي .بالطبع،

ً
الحقيقة تأتي دائما في المركز األول .لذلك،
أنا جيد".
وتـطــرق رونــالــدو إلــى عــودتــه الــى ملعب
أولد ترافورد حيث برز على الساحة العالمية
بين عامي  2003و ،2009قبل االنتقال الى
ريــال مدريد اإلسباني .وأحــرز رونالدو مع
"الشياطين الحمر" ثالثة ألقاب في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،وأول لقب شخصي له في
دوري األبطال (.)2008
وق ــال إن "ال ـع ــودة ال ــى مانشستر تحمل
معها عاطفة هائلة ،عندما تابعت سحب
القرعة ،تذكرت التاريخ الذي صنعته هنا"،
مضيفا" :أحـ ــرزت كــل األل ـقــاب هـنــا ،تــذكــرت
المشجعين ،وتذكرت أحد األشخاص الذين
ساعدوني الى أقصى حد (المدرب السابق)
السير أليكس فيرغوسون".

مشاكل ريال مدريد
مــن جانب آخــر ،رفــض رونــالــدو الحديث
عن الوضع الذي يمر به ناديه السابق ،ريال
مدريد اإلسباني ،في الوقت الحالي.

ليبرون جيمس

وتجنب الالعب الحديث عن ريال مدريد
ال ــذي لــم يـعــرف طـعــم ال ـفــوز فــي آخ ــر خمس
مباريات ويحتل المركز السابع في الليغا،
وذل ـ ــك ب ـعــد أن قـ ــال إي ـس ـكــو أالرك ـ ـ ــون العــب
الميرينغي إنــه "ال ُيمكن البكاء على من لم
يرغب في البقاء في النادي" ،في إشارة إلى
الـبــرتـغــالــي ال ــذي رحــل نـحــو يــوفـنـتــوس في
الصيف.
وبخصوص رأيه في الكلمات التي قالها
إيسكو كــانــت إجــابــة رونــالــدو فــي المؤتمر
الصحافي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
فــي دوري األب ـط ــال" :ت ـبــدو لــي جـيــدة ج ــدا".
وتـجـنــب كــريـسـتـيــانــو الـمـقــارنــة بـيــن فريقه
الحالي وري ــال مــدريــد ،مكتفيا بقول إنهما
فريقان رائعان.
وزاد "ال أرغب في الحديث عن أندية أخرى.
الكل يعرف تاريخي مع ريــال مدريد وهذه
لـيـســت لـحـظــة ال ـحــديــث ع ـنــه .لـســت منوطا
بالحديث عن مشاكل يمر بها آخرون".

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

عودة الجناسي...
سؤال مفتوح
بال إجابة

أكملنا استعداداتنا لموسم األمطار!
أ .د .غانم النجار

ً
ً
أعاد مجلس الــوزراء ،أخيرا ،عددا من الجنسيات
ال ـت ــي ت ــم سـحـبـهــا ألس ـب ــاب س ـيــاس ـيــة ،م ـنــذ صيف
ُ
 ،٢٠١٤والتي استخدمت كسالح "دمــار شــامــل" ،في
مواجهة حراك سياسي للقضاء عليه وتفتيته ،وفي
إطار حزمة إجراءات ُت ّ
ضيق على حرية التعبير بكل
ً
أشكاله ،إال أن التعامل مع الجنسية بالذات ،خالفا
للمواضيع األخ ــرى ،بمنطق سياسي ،يفتح الباب
أمام إضعاف قيمة المواطنة وحصانتها ،ويجعلها
ً
نهبا لــأهــواء السياسية ،يدفعها مـســؤول هنا أو
مسؤول هناك.
أم ــا الـ ـس ــؤال ال ـم ـف ـتــوح الـ ــذي أظ ـنــه سـيـبـقــى دون
إجابة فهو :حيث إن إعادة الجناسي جاءت بأسلوب
وآلية سياسية بحتة ،وليست قضائية ،وفــي إطار
مفاوضات وضغوط سياسية ،فعلى أي أســاس تم
سحب الجنسيات التي تمت إعادتها؟ وهل تعتبر
إعــادة جناسي أولئك األشـخــاص هي بمثابة إقــرار
بوجود خطأ في عملية السحب؟ فإن كان األمر كذلك،
فهل سيتم فتح تحقيق فيما جرى ،على شاكلة "لجنة
ً
ثامر" مثال؟ ومن ثم محاسبة المخطئ الذي تسبب
فــي اإلض ــرار بكرامة مواطنين آمنين ،ومشاعرهم،
وأه ـل ـي ـه ــم؟ وهـ ــل سـي ـتــم ت ـعــويــض ال ـمــواط ـن ـيــن عن
األضــرار النفسية واالجتماعية واالقتصادية ،التي
مروا بها؟
وما ضمانات عدم تكرار ذلك مرة أخرى؟ بمعنى
آخـ ــر :م ــا ض ـمــانــات ع ــدم ان ــدف ــاع كــائــن م ــن ك ــان في
ً
الـسـلـطــة الن ـت ـقــاء أش ـخــاص ال يحبهم سـيــاسـيــا أو
ً
اجتماعيا ،وسحب جناسيهم؟
أم ــا إن كــانــت الـحـكــومــة تـعـتـقــد أن إجـ ــراء سحب
ً
الـجـنــاســي ك ــان صـحـيـحــا ،وأن ال ــرج ــوع عـنــه ليس
لخطأ فيه ولكن لمواء مة سياسية ،فإن ذلك يقودنا
إلى إشكالية أكبر ،وهي أن الجنسية التي هي أساس
المواطنة والركن الرابع للدولة ،ال تعدو كونها مسألة
ً
سياسية خاضعة للمزاج ،وليست أساسا للمواطنة.
إال أن ه ـنــاك م ــا ه ــو أه ــم م ــن ذلـ ــك ،وه ــو إي ـجــاد
إجــراء ات قانونية تضمن للناس عــدم تكرار سحب
الجناسي ألسـبــاب سياسية ،وإخـضــاع كــل حــاالت
سحب الجنسيات للقضاء ،من خالل تغيير قانون
المحكمة اإلدارية.
ُ
إن لم تطرح مسألة حماية المواطنة وتحصينها
مــن تغول السلطة دون وجــه حــق ،بجدية ،وإيجاد
اآلليات الفاعلة بذلك ،فكل ما علينا أن ننتظر أزمة
سياسية قادمة ،لتتكرر ذات اإلجراءات ...وأتمنى أال
يحدث ذلك.

الظاهر أن التصريحات هاأليام ببالش ،ومحد في هذا البلد
مسؤول عن تصريحه ،فعلى سبيل المثال إليكم التصريح التالي
الذي نشرته إحدى الصحف بتاريخ  11أكتوبر :2018
"الطرق :أكملنا استعداداتنا لموسم األمطار".
"أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري استعدادها الكامل
لموسم األمطار هــذا العام ،وجاهزية األنفاق والطرق العامة
ً
تحسبا ألي طارئ.
وقــال المدير العام للهيئة أحمد الحصان ،أمــس ،إن الهيئة
ت ـقــوم ب ـجــوالت تـفـقــديــة منتظمة عـلــى مـضـخــات سـحــب مياه
األمطار للتأكد من جاهزيتها.
ً
وذكر أن الهيئة أعدت خطة للطوارئ ،مشيرا إلى وجود تعاون
بين الهيئة واإلدارة العامة للمرور والدفاع المدني ،بهدف التأكد
من سالمة الطرق ...إلخ".
يمض أسبوع على هذا التصريح بكمال االستعدادات إال
لم
ِ
وغرقت الطرق ،وأصبحت المستنقعات تمأل عدة مناطق ،مع

لوس أنجلس تتفادى الزحمة بـ «نفق»
كشف إلون ماسك أن أول نفق
للمركبات السريعة تحت لوس
أنـجـلــس يـتـ ّيــح ت ـفــادي زحـمــات
السير سيدشن في العاشر من
ديسمبر المقبل.
وسيستعمل هــذا النفق ،في
بادئ األمر ،إلجراء تجارب قبل
فتحه لعامة الناس.
وغـ ـ ـ ّـرد م ــاس ــك ع ـلــى حـســابــه
فــي "تويتر" أن "أول نفق أنجز

ً
ً
تقريبا" ،مشيرا إلى أن "االفتتاح
سيكون في العاشر من ديسمبر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل .وفـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة أخـ ــرى
غ ـيــر واضـ ـح ــة ال ـم ـع ــال ــم ،كشف
ال ـم ـل ـيــارديــر ع ــن تـنـظـيــم حــدث
رسمي في تلك الليلة "ورحالت
مـ ـج ــانـ ـي ــة لـ ـلـ ـع ــام ــة ف ـ ــي الـ ـي ــوم
التالي".
وتـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــى ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "ب ـ ـ ــورن ـ ـ ــغ
كومباني" التابعة للملياردير

ال ـم ـت ـحــدر م ــن ج ـن ــوب إفــريـقـيــا
بـ ــإن ـ ـشـ ــاء م ـ ـشـ ــاريـ ــع ل ـل ـح ــد مــن
زحمات السير في المدن الكبرى.
وقدمت المجموعة في مايو
ً
الماضي مشروعا لمركبات تنفذ
رح ـ ــات م ـكــوك ـيــة ب ـيــن خـطــوط
قطار األنفاق في لوس أنجلس.
(أ ف ب)

د .ناجي سعود الزيد
ً
ً
أن المطر كان قليال نسبيا ،ولفترة نصف ساعة فقط!
عندما تم تأجيل الدراسة في المدارس ،لعدم جهوزيتها ،أقال
الوزير حامد العازمي الوكيل والوكيلين المساعدين في وزارة
َ ً
التربية ولم يتوان أبدا.
ً
ً
اآلن التصريح واضــح ،وال يحتاج تفسيرا أو تأويال ،بل إن
الطامة الكبرى أنه تضمن انتهاء المضخات من سحب مياه
األمطار خالل ثالث دقائق ونصف في جميع المناطق.
فماذا ينتظر وزيــر األشـغــال؟ ومــاذا ينتظر مجلس الــوزراء
لمعاقبة مسؤولي هيئة الطرق؟
وما ذنب أبناء الشعب لدفع ثمن باهظ كلما نزلت كم قطرة
مــن الـمـطــر؟ مــن الـمـســؤول؟ ومـثــل هــذه األق ـســام المهنية مــاذا
كانوا يعملون طوال العام ،أي من شتاء إلى شتاء بعده؟ لماذا
ال يحاسبون؟ ومن سيحاسبهم؟!

فلسطين...
بصيص ضوء!

ّ
أحــد أعلى مستويات داء السل
الـمـقــاوم لـلـمـضــادات الحيوية)
قـ ـ ــام ب ـم ـع ــال ـج ــة م ــرض ــى خ ــال
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر بـ ـ ــواس ـ ـ ـطـ ـ ــة ه ـ ــذا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف
بـ ـ ـ "بـ ـي ــداك ــويـ ـلـ ـي ــن" إل ـ ــى جــانــب
م ـ ـضـ ــادات ح ـي ــوي ــة أخ ـ ـ ــرى ،فــي
تـ ـج ــرب ــة س ـم ـح ــت بـ ـشـ ـف ــاء 168
ً
مريضا من أصل .181

أجزاء من «لفائف البحر الميت» ...مزيفة

نورة سليمان مبارك القصار

أرملة عبدالمطلب الحاج عبدالله المسلماني
 81عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان الراشد ،بيان ،ق ،6ش ،20م،51
النساء :الرميثية ،ق ،6ش شاهين الغانم ،ج ،63م ،23ت66656667 :

كنيزة علي فريدون

 93عاما ،شيعت ،الجابرية ،ق ،11ش ،108حسينية البلوش ،ت:
50248165 ،94087102

فضة بندر هزيم الشمري

زوجة دوشان تراك الطوالة
 73عاما ،شيعت ،األنــدلــس ،ق ،4ش ،105م ،235ت،66190200 :
56668877

ليل مهدي العنزي

 74ع ــام ــا ،الـتـشـيـيــع ال ـتــاس ـعــة م ــن ص ـب ــاح الـ ـي ــوم ،ش ـم ــال غــرب
الصليبيخات ،ق ،2ش ،202م ،606ت66669376 :

موضي صالح فهد الماص

ً
 75عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،الــرجــال :العمرية،
ق ،3ش ،2م ،11النساء :العمرية ،ق ،3ش ،1م ،39ت،99555529 :
24766900 ،66812114
أرملة يوسف مشاري حسن البدر
 79عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :ديــوان البدر،
شارع الخليج العربي ،النساء :الشويخ الجنوبي ،ق ،6ش ،63م،6
ت99085917 ،22461444 ،22464888 :

فالح صقر فالح المطيري

 63عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :صباح الناصر،
ق ،7ش ،53م ،57ال ـن ـســاء :ال ـعــارض ـيــة ،ق ،7ش ،3ج ،4م ،35ت:
99559921 ،99949445

نشدة رخا ناجي

زوجة مهدي عوض الشمري
 95عــامــا ،تـشـيــع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة ال ـع ـصــر ،بـمـقـبــرة صـبـحــان،
الرجال :خيمة بجوار بنزين الرقة على طريق الفحيحيل ،النساء:
الصباحية ،ق ،4ش ،11م ،140ت50895958 ،90002028 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

وفيات

فضيلة مصطفى آل السيد

أعلن متحف أميركي أن نتائج فحوص أظهرت
أن خمسة أجزاء ،قيل إنها من لفائف البحر الميت،
مزيفة ولن تعرض بعد اآلن.
وأتـ ـ ــى إعـ ـ ــان م ـت ـحــف ال ـك ـت ــاب ال ـم ـق ــدس فــي
واشنطن بعدما خلص مركز أبحاث ألماني إلى
أن األجزاء ليست قديمة .وكان هذا المتحف محور
جدل العام الماضي لتمويله من عائلة ناشطين
مسيحيين ثرية.
وقـ ـ ــال أمـ ـي ــن ال ـم ـت ـحــف ح ـي ـف ــري ك ـل ــوه ــا ،فــي
بـيــان الليلة قبل الماضية" :كـنــا نــأمــل أن تكون
نتائج التحاليل مختلفة .لكن هــذا األمــر يشكل
مناسبة لتوعية الجمهور بضرورة التحقق من
أن أج ــزاء الكتاب المقدس صحيحة ،وإلطالعه
على التحاليل الكثيرة التي أ جــر يــت والتزامنا
الشفافية".
ولـفــائــف الـبـحــر الـمـيــت تـعــود ألكـثــر مــن ألفي
سنة .وهــذه اللفائف التسعمئة المكتوبة بخط
الـيــد وعـلــى أوراق ب ــردي عثر عليها بين عامي
 1947و 1956في كهوف وادي قمران في الضفة
الغربية ،وتعتبر من أهم االكتشافات األثرية في
ً
الـتــاريــخ .وهــي تضم نصوصا دينية بالعبرية
ً
واالرامية واليونانية ،فضال عن أقدم عهد قديم
معروف حتى اآلن.
وكانت األجزاء الخمسة المزورة معروضة في
هذا المتحف بواشنطن منذ افتتاحه في نوفمبر
 ،2017لكنها كانت مرفقة بمالحظة تشير إلى أن
ً
بحوثا تجرى للتحقق من صحتها.
وي ــروي المتحف ال ــذي كلف أكـثــر مــن نصف
مليار دوالر تــاريــخ الكتاب المقدس ومضمون
العهدين القديم والجديد وانعكاساته على العالم.
ويقع المبنى الضخم على مسافة قريبة من مقر
البرلمان األميركي.
(أ ف ب)
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كاتب وسياسي أردني

ّ
عين العقل أل يتأثر الرئيس محمود عباس (أبومازن) ،الذي هو مناضل
باألساس ،وأحد األوائل الذين أطلقوا شرارة الثورة الفلسطينية المعاصرة
في عام  1965وطليعتها حركة "فتح" ،بـ "زعبرات" الذين أمضوا ما فات من
ً
ً
أعمارهم على رصيف بعيد عن فلسطين وقضيتها ،فهناك دائما وأبدا من
يصفهم البعض بأنهم يرافقون سير القافلة بالصراخ و"العواء" ،وحقيقة
ً
أن ال ـثــورات وحــركــات الـتـحــرر بقيت تــواصــل سـيــرهــا ،وال تتأثر إطــاقــا
بالمزايدين وتجار الكالم الفارغْ .
إنه موقف حكيم وشجاع أال ُيقدم أبومازن على خطوة االنسحاب من
اتفاق أوسلو ،فهو بفطنته الراجحة وباتساع أفقه السياسي وتجربته
الثورية الغنية الطويلة ،أدرك أن التفريط بهذه الــورقــة اآلنً ،وفــي هذه
ً
الـمــرحـلــة ال ـتــي هــي فــي غــايــة الــدقــة وال ـص ـعــوبــة ،سـيـكــون خ ـطــأ فــادحــا،
وخسارة كبيرة ،وأن اإلسرائيليين ومعهم كثيرون سيبادرون ،كالعادة،
إلى وصف الفلسطينيين بأنهم "ضياعو" فرص في اللحظات الحاسمة،
ً
ووصف الشعب الفلسطيني بأنه يظهر غير ما يبطن ،وأنه ال يريد سالما
ً
ً
سلميا ،وأن مطلبه الحقيقي الذي يتمسك به هوّ :
"إما كل شيء،
وال حال
وإما ال شيء"!
َّ
إن ما يعزز ضرورة المزيد من اإلمساك بورقة أوسلو هو أنه طرأت في
ّ
األيام األخيرة مستجدات إيجابية ،بالنسبة إلى ما سمي "صفقة القرن"،
وأن هذا الموضوع قد انتقل من يد غاريد كوشنر إلى يد أحد القادة اليهود
المؤثرين والكبار ،وهنا فإنني أعتذر عن ذكر اسم هذا القائد وموقعه
القيادي ومدى تأثيره على الرئيس دونالد ترامب وبعض كبار القيادات
اليهودية ،وهذا يستدعي أن تكون هناك مرونة فلسطينية حقيقية ،ولكن
مع عدم التفريط ّ
بأي من األساسيات ،واالنتقال من هذا الخندق إلى خندق
جديد يعزز االنتقال إليه القناعة المستجدة لدى المعنيين األميركيين
واليهود.
وهكذا ،فإنه البد من تأكيد أن تشدد الرئيس أبومازن ،بمساندة بعض
العرب ،قد أثمر بالفعل ،وأنه ما كان من الممكن أن يكون هناك هذا المتغير
ّ
ً
الفعلي والواعد حقا ،لوال أن هذا التشدد العقالني الذي تجلى في عدم
التخلي عن ورقة أوسلو ،ولوال أن إيجابية التعاطي الفلسطيني مع عملية
السالم قد أقنعت قيادات يهودية فاعلة ومؤثرة بضرورة إعادة النظر بـ
"صفقة القرن" هذه ،وضرورة إعطاء القيادة الفلسطينية ،ولو الحد األدنى
مما يعزز قناعتها بالعملية السلمية ،وعلى أساس حل الدولتين وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام  ،1967ومع التفاهم مع هذا
ً
الطرف اليهودي ...وأيضا مع اإلدارة األميركية ،على بعض المتغيرات،
التي ال تؤثر على ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني.
إن ـهــا فــرصــة حقيقية ال بــد مــن الـتـمـســك ب ـهــا ،وي ـجــب ع ــدم إضاعتها
ً
بــاالسـتـمــاع إلــى مــزايــدات الـمــزايــديــن ،فلسطينيين وعــربــا ،والـمــؤكــد أن
أبومازن ،القائد والمناضل والرئيس الذي يحمل على كتفيه أمانة تاريخية،
ً
يعرف كثيرا  ،أكثر مــن غـيــره ،أنــه يجب التقاط أي إيجابية مهما كانت
صغيرة ،والبناء عليها؛ للخروج من كل هذا االستعصاء ،الذي تواصل كل
َّ
هذه السنوات الطويلة ،حيث قد زاد الطين بلة ،كما يقال ،أن "حماس" لم
تتق الله في شعب من المفترض أنه شعبها ،وأنها بادرت في أكثر اللحظات
خطورة بالمسيرة الفلسطينية الطويلة والمكلفة إلى افتعال هذه الثنائية
القيادية ،ووضعت في أيدي عتاة التطرف اإلسرائيلي ذريعة لعرقلة هدف
إقامة دولة فلسطين المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وعلى كل
األراضي التي احتلت في عام .1967

عالج للسل يقاوم المضادات الحيوية
ّ
سـ ـ ّـجـ ــل عـ ـ ــاج جـ ــديـ ــد ل ـل ـســل
ال ـم ـق ــاوم ل ـل ـم ـضــادات الـحـيــويــة
ن ـس ـبــة نـ ـج ــاح وصـ ـل ــت إل ـ ــى 90
في المئة ،حسبما ّ
بينت نتائج
تجارب سريرية اطلعت عليها
و كــا لــة الصحافة الفرنسية من
ً
ش ــأنـ ـه ــا أن تـ ـح ــدث خـ ــرقـ ــا فــي
ّ
احتواء هذا المرض الفتاك.
وكـ ــان فــريــق م ــن األط ـب ــاء في
ب ـ ـيـ ــاروس ـ ـيـ ــا (حـ ـ ـي ـ ــث ي ـس ـ َّـج ــل
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